
         

    

1. உலக பால் நாள் ககாண்டாடப்படுகிற தேதி எது? 

அ) ஜூன்.1  

ஆ) ஜூன்.2 

இ) ஜூன்.3 

ஈ) ஜூன்.4 

✓ உலகம் முழுவதும் ஒவ்வவோர் ஆண்டும் ஜூன்.1 அன்று உலக போல் நோள் 

ககோண்டோடப்படுகிறது. முதல் உலக போல் நோள், 2001ஆம் ஆண்டில் 

ககோண்டோடப்பட்டது. போலின் பங்கக சிறப்பித்துக்கூறுவதற்கும், போல் 

மற்றும் போல் உற்பத்தித் துகறயுடன் கதோடர்புகடய நடவடிக்ககககை 

ககோண்டு வேர்ப்பதற்குமோக ஐநோ அகவயின் உணவு மற்றும் உழவு 

அகமப்பு ஜூன்.1ஆம் வததிகய உலக போல் நோைோக வதர்வுகேய்தது. 

 

2. உலக கபற்தறார் நாள் ககாண்டாடப்படுகிற தேதி எது? 

அ) ஜூன்.1  

ஆ) ஜூன்.2 

இ) ஜூன்.3 

ஈ) ஜூன்.4 

✓ 2012’இல், ஜூன்.1ஆம் வததிகய, உலக கபற்வறோர் நோைோக ஐநோ கபோது 

அகவ அறிவித்தது. அதன்பின்னர், ஆண்டுவதோறும் ஜூன்.1 அன்று உலக 

கபற்வறோர் நோைோகக் ககோண்டோடப்பட்டு வருகிறது. உலககங்கும் உள்ை 

அகனத்து கபற்வறோர்ககையும், தங்கள் குழந்கதகளுக்கோக அவர்கள் 

கேய்யும் அர்ப்பணிப்பு மற்றும் தியோகத்திற்கோக அவர்ககை ககைரவிக்கும் 

வநோக்கத்துடன் இந்த நோள் ககோண்டோடப்படுகிறது. 

✓ “Appreciate All Parents Throughout the World” என்பது நடப்பாண்டில் 

(2021) வரும் இந்த நாளுக்கான கருப்பபாருளாகும். 

 

3. உலக மிதிவண்டி நாள் ககாண்டாடப்படுகிற தேதி எது? 

அ) ஜூன்.1 

ஆ) ஜூன்.2 

இ) ஜூன்.3  

ஈ) ஜூன்.4 

✓ ஐநோ கபோது அகவயோனது ஜூன்.3ஆம் வததிகய உலக கேக்கிள் நோைோ 

-க அறிவித்தது. நீடித்த வைர்ச்சி மற்றும் நலத்கத வமம்படுத்துவதற்கோன 

ஒருவழியோக, மிதிவண்டிப் பயன்போட்கட ஊக்குவிக்க ஐநோ அதன் 

இகண அகமப்புககை ஊக்குவிக்கிறது. வதசிய மற்றும் உள்ளூரைவில் 

மிதிவண்டிப்வபரணிககை நடத்துவதற்கும், ேமூகத்தில் மிதிவண்டி ஓட் 

-டுதல் கலோேோரத்கத வைர்ப்பதற்கும் இந்நோள் பல்வவறு முன்கனடுப்புக 

-ளுக்கு அகழப்பு விடுக்கிறது. 

 

4. ஆக்கிரமிப்பால் பாதிக்கப்பட்ட அப்பாவி சிறார்களுக்கான பன்னாட் 

-டு நாள் கடடப்பிடிக்கப்படும் தேதி எது? 

அ) ஜூன்.1 

ஆ) ஜூன்.2 

இ) ஜூன்.3 

ஈ) ஜூன்.4  

✓ ஆக்கிரமிப்போல் போதிக்கப்பட்ட அப்போவி சிறோர்களுக்கோன பன்னோட்டு நோள் 

ஆனது ஒவ்வவோர் ஆண்டும் ஜூன்.4ஆம் வததி அன்று ஐநோ அகமப்போல் 

நிகனவுகூரப்படும் ஒரு நோைோகும். இது, 1982 ஆக.19 முதல் ஆண்டுவதோ 

-றும் நிகனவுகூரப்பட்டு வருகிறது. 

✓ உடல், மன மற்றும் உணர்ச்சி ரீதியோன போதிப்புகளுக்கு ஆைோன உல 

-ககங்கிலும் உள்ை சிறோர்கள் அனுபவிக்கும் வலிகய உணர்ந்துககோள் 

-வவத இதன் வநோக்கமோகும். இந்த நோள் சிறோர்களின் உரிகமககைப் 

போதுகோப்பதற்கோன ஐநோ’இன் உறுதிப்போட்கட வலியுறுத்துகிறது. 

 

 

 

 

5. நடப்பாண்டில் (2021) வரும் உலக சுற்றுச்சூழல் நாளுக்கான 

கருப்கபாருள் என்ன? 

அ) Climate Action 

ஆ) Ecosystem Restoration  

இ) Enrich Our Environment 

ஈ) Environment and SDG 

✓ விழிப்புணர்வு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் போதுகோப்கப ஊக்குவிப்பதற்கோக 

ஐநோ அகவ ஒவ்வவோர் ஆண்டும் ஜூன்.5 அன்று உலக சுற்றுச்சூழல் 

நோகைக் ககோண்டோடப்படுகிறது. “Ecosystem Restoration” என்பது 

நடப்போண்டில் (2021) வரும் இந்நோளுக்கோன கருப்கபோருைோகும். 

 

6. “சட்டத்துக்குப்புறம்பான, பதிவுகசய்யப்படாே மற்றும் கட்டுப்பாடற்ற 

மீன்பிடித்ேடல ேடுப்பேற்கான பன்னாட்டு நாள்” அனுசரிக்கப்படுகிற 

தேதி எது? 

அ) ஜூன்.2 

ஆ) ஜூன்.3 

இ) ஜூன்.4 

ஈ) ஜூன்.5  

✓ “ேட்டத்துக்குப் புறம்போன, பதிவுகேய்யப்படோத மற்றும் கட்டுப்போடற்ற மீன்பி 

-டித்தகல தடுப்பதற்கோன பன்னோட்டு நோள்”, ஒவ்வவோரோண்டும் ஜூன்.5 

அன்று அனுேரிக்கப்படுகிறது. கட்டுப்போடற்ற மீன்பிடி நடவடிக்கககைோல் 

மீன்வைங்களுக்கு ஏற்படும் அச்சுறுத்தல்கள் குறித்து உணர்துதவல இந் 

நோளின் வநோக்கமோகும். கடந்த 2017 நவம்பரில், ஐநோ கபோது அகவ, ஜூன் 

5ஆம் வததிகய இந்தச் சிறப்பு நோைோக அறிவித்தது. கடந்த 2018ஆம் 

ஆண்டில் முதன்முகறயோக இந்நோள் ககோண்டோடப்பட்டது. 

 

7.நடப்பாண்டு (2021) வரும் உலக உணவு பாதுகாப்பு நாளுக்கான 

கருப்கபாருள் என்ன? 

அ) Safe Food Today for a Healthy Tomorrow  

ஆ) Food Safety, Everyone’s Business 

இ) Food Safety, First and Foremost 

ஈ) Food Safety is still far 

✓ நோம் உண்ணும் உணவு போதுகோப்போனது என்பகத உறுதிப்படுத்தும் 

முயற்சிககை வலுப்படுத்துவதற்கோக, ஜூன்.7 அன்று உலக உணவு 

போதுகோப்பு நோள் ககடப்பிடிக்கப்பட்டது. “Safe Food Today for a Healthy 

Tomorrow” என்பது நடப்போண்டு (2021) உலக உணவு போதுகோப்பு நோளு 

-க்கோன கருப்கபோருைோகும். உணவுப்போதுகோப்பு குறித்த விழிப்புணர்கவ 

ஊக்குவிப்பதற்கும், வதகவயோன நடவடிக்ககககை கேயல்படுத்துதற்கு 

நோடுகள், உள்நோட்டு ேமூகம் மற்றும் தனியோர் நிறுவனங்ககை ஒன்றி 

-கணப்பதற்குமோக இந்த நோள் ககோண்டோடப்படுகிறது. 

 

8. நடப்பாண்டில் (2021) வரும் உலக கபருங்கடல்கள் நாளுக்கான 

கருப்கபாருள் என்ன? 

அ) The Ocean: Life and Livelihoods  

ஆ) Innovation for a Sustainable Ocean 

இ) Oceans are our real wealth 

ஈ) Optimise our Oceans 

✓ உலக கபருங்கடல்கள் நோைோனது ஒவ்வவோர் ஆண்டும் ஜூன்.8 அன்று 

உலகம் முழுவதும் ககோண்டோடப்படுகிறது. கபருங்கடல்ககைக் ககோண் 

-டோட மக்ககை ஊக்குவிப்பதற்கும், கடல் நலத்கதப்போதுகோக்க நடவடிக் 

-கக எடுப்பதற்கும் இந்த நோள் அனுேரிக்கப்படுகிறது. 

✓ “The Ocean: Life and Livelihoods” என்பது நடப்போண்டில் (2021) வரும் 

இந்நோளுக்கோன கருப்கபோருைோகும். கடந்த 1992ஆம் ஆண்டில் ரிவயோ டி 

கஜனிவரோவில் நடந்த புவி உச்சிமோநோட்டில், உலக கபருங்கடல்கள் நோ 

-கைக் ககோண்டோடுவதற்கோன கருத்கத கனடோ நோடு முன்கமோழிந்தது. 

கடந்த 2008 டிேம்பரில், ஐநோ அகவ ஜூன்.8ஆம் வததிகய உலக கபரு 

-ங்கடல்கள் நோைோக நியமித்து அறிவித்தது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. நியூ கினியாவின் மடழக்காடுகளிலிருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 

‘லிட்தடாரியா மிரா’ என்பது ஒரு____? 

அ) போம்பு 

ஆ) தவகை  

இ) நீர் நோய் 

ஈ) வபரலகுப் பறகவ 

✓ ஆஸ்திவரலிய அறிவியலோைர்கள் குழுவோனது நியூ கினியோவின் மகழக் 

கோடுகளிலிருந்து ஒரு புதிய மரத்தவகை இனத்கதக் கண்டறிந்துள்ைது. 

அதன் ேோக்வலட் நிறம் கோரணமோக, “ேோக்வலட் தவகை” என்றும் அது 

அகழக்கப்படுகிறது. அது லிட்வடோரியோ என்ற ஆஸ்திவரலிய மரத்தவகை 

இனத்கதச்வேர்ந்ததோகும். எனவவ இப்புதிய இனத்திற்கு ‘லிட்வடோரியோ 

மிரோ’ எனப் கபயரிடப்பட்டுள்ைது. இந்த புதிய இனத்தின் கநருங்கிய 

இனமோக ஆஸ்திவரலிய பச்கே மரத்தவகை இனம் உள்ைது. 

 

10. நான்ஸி கிதரஸ் தராமன் விண்கவளி கோடலதநாக்கியை 

உருவாக்கும் நாடு எது? 

அ) ஜப்போன் 

ஆ) ஐக்கிய அகமரிக்க நாடுகள்  

இ) ரஷியோ 

ஈ) இஸ்வரல் 

✓ நோன்சி கிவரஸ் வரோமன் விண்கவளி கதோகலவநோக்கி என்பது NASA’இன் 

புதிய அடுத்த தகலமுகற விண்கவளி கதோகலவநோக்கியோகும். அது 

தற்வபோது உருவோக்க நிகலயில் உள்ைது. முன்னர், Wide Field Infrared 

Survey கதோகலவநோக்கி என்று அகழக்கப்பட்ட இது, NASA’இன் முதல் 

வோனியல் துகற தகலவரோன நோன்ஸி கிவரஸ் வரோமன் விண்கவளி 

கதோகலவநோக்கி எனப் கபயரிடப்பட்டது. அண்கமயில், சூப்பர்வநோவோ 

எனப்படும் ஆயிரக்கணக்கோன கவடிக்கும் விண்மீன்கள் இந்தத்கதோகல 

வநோக்கிமூலம் கண்கோணிக்கப்படுவதோக NASA அறிவித்தது. 

 


1. வதர்தல் ஆகணயரோக அனூப் ேந்திர போண்வட நியமனம் 

முன்னோள் IAS அதிகோரி அனூப் ேந்திர போண்வட (62) வதர்தல் ஆகணய 

-ரோக நியமிக்கப்பட்டோர். 1984ஆம் ஆண்டு உத்தர பிரவதே பிரிகவச் 

வேர்ந்த ஓய்வுகபற்ற IAS அதிகோரியோன அனூப் ேந்திர போண்வடகய 

வதர்தல் ஆகணயரோக குடியரசுத்தகலவர் நியமித்ததோக மத்திய ேட்ட 

அகமச்ேகம் அறிக்கக கவளியிட்டுள்ைது. அவரது இந்நியமனம் உடனடி 

-யோக அமலுக்கு வருவதோக அதில் கதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

முன்னதோக, வதர்தல் ஆகணயரோக இருந்த சுனில் அவரோரோ கடந்த ஏப்.12 

அன்று ஓய்வுகபற்றகதயடுத்து, சுஷீல் ேந்திரோ தகலகமத் வதர்தல் 

ஆகணயரோகப் பதவி உயர்வுகபற்றோர். இதனோல் ஒரு வதர்தல் ஆகண 

-யர் பதவி கோலியோனது. அந்த இடத்துக்கு, தற்வபோது அனூப் ேந்திர 

போண்வட நியமிக்கப்பட்டுள்ைோர். வரும் 2024ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரியில் 

அவருக்கு 65 வயது பூர்த்தியோகும் வகர அவர் வதர்தல் ஆகணயரோகப் 

பதவி வகிப்போர். உத்தர பிரவதே தகலகமச் கேயலர் உள்ளிட்ட பல 

முக்கிய பதவிககை அவர் வகித்துள்ைோர். 

 

2. கவரோனோ உறுதியோனோல் என்ன கேய்ய வவண்டும்? 

ஒன்றிய சுகோதோர அகமச்ேகத்தின் புதிய வழிகோட்டுதல்கள் கவளியீடு  

அறிகுறிகள் இல்லோத கவரோனோ வநோயோளிகள் 

வீட்டில் தனிகமப்படுத்திக்ககோள்ைவவண்டும் 

6 நிமிட நகடப்பயிற்சி பரிவேோதகன 

முகக்கவேம், கககள் தூய்கம, பிறரிடமிருந்து விலகியிருத்தல் குகறந்த 

போதிப்புகடய வநோயோளிகள் 

வீட்டில் தனிகமப்படுத்துதல் 

6 நிமிட நகடப்பயிற்சி பரிவேோதகன 

முகக்கவேம், கககள் தூய்கம, தனிநபர் இகடகவளி 

4 மணி வநரத்துக்கு ஒருமுகற நோடித்துடிப்பு, ரத்த ஆக்சிஜன் அைவு, ரத்த 

அழுத்தம், உடல் கவப்ப பரிவேோதகன 

கோய்ச்ேல், ேளிக்கு வதகவப்பட்டோல் மருந்து உட்ககோள்ைவும் 

ேளி, இருமல் அதிகரித்தோல் மூச்சிகைப்பு வநோய்க்கோன இன்வேலர்ககைப் 

பயன்படுத்தலோம் 

மிதமோன, தீவிர போதிப்புக்குள்ைோனவர்கள் 

மிதமோன போதிப்புகடயவோா்கள் மருத்துவமகனககை நோட வவண்டும் 

தீவிர போதிப்புக்கு ICU பிரிவில் சிகிச்கே அவசியம் 

6 நிமிட நகடப்பயிற்சி பரிவேோதகன 

ககவிரலில் பல்ஸ்-ஆக்ஸி மீட்டகர கபோருத்திக்ககோண்டு கதோடர்ந்து 6 

நிமிடங்களுக்கு நகடப்பயிற்சி வமற்ககோள்ை வவண்டும். அப்வபோது ரத்த 

ஆக்சிஜன் அைவு 94 ேதவீதத்துக்கும்கீழ் குகறந்தோவலோ, மூச்சுத்திணறல், 

மயக்கம் ஏற்பட்டோவலோ மருத்துவரின் ஆவலோேகனயின் வபரில் மருத்துவ 

-மகனக்குச் கேல்லவவண்டும். 

ஒவ்கவோரு 6 - 8 மணி வநரத்துக்கு ஒருமுகற இந்தப் பரிவேோதகனகய 

கதோடர்ந்து வமற்ககோள்ை வவண்டும். 

வதகவயோன ஆய்வகப் பரிவேோதகனகள் 

முழு ரத்த அணு பரிவேோதகன (சிபிசி) 

ரத்த ேர்க்ககர அைவு 

சிறுநீர் பரிவேோதகனகள் 

சி-ரியோக்டிவ் புவரோட்டின் (CRP) 

சிறுநீரகம் மற்றும் கல்லீரல் கேயல்திறன் பரிவேோதகன 

ஃகபரிட்டின் எனப்படும் ரத்த உகறதல் கதோடர்போன பரிவேோதகன 

டி-கடமர், LDG, சிபிவக உள்ளிட்ட இரத்தத்தில் கிருமிகள் உள்ைகதக் 

கண்டறியும் பரிவேோதகனகள். 

CRP, டி-கடமர் பரிவேோதகனகள் 48 முதல் 72 மணி வநரத்துக்கு முகற 

மருத்துவரின் ஆவலோேகனப்படி திரும்பவும் வமற்ககோள்ை வவண்டும். 

கநஞ்ேக ஊடு கதிர் (எக்ஸ்-வர) பரிவேோதகனகள் 48 மணி வநரத்துக்குப் 

பிறகு வதகவப்பட்டோல் மட்டுவம மீண்டும் வமற்ககோள்ை வவண்டும்.  

மிதமோன மற்றும் தீவிர போதிப்புகடயவர்கள் மட்டுவம கநஞ்ேக CT ஸ்வகன் 

பரிவேோதகன வமற்ககோள்ை வவண்டும். மருத்துவரின் ஆவலோேகனப்படி 

மட்டுவம வமற்ககோண்ட பரிவேோதகனககை கேய்தல் வவண்டும். 

தன்னிச்கேயோக எடுக்கக் கூடோத மருந்துகள் 

கரம்கடசிவிர் 

ஸ்டீரோய்டு மருந்துகள் 

இரத்தம் உகறவகதத் தடுக்கும் ஆன்ட்டிகோக்ைன்ட் மருந்துகள்  

வடோஸிலிசுவமப் அறிகுறிகளும், போதிப்புகளும். 

 

3. ஐ.நோ. ேமூக-கபோருைோதோர கவுன்சில் உறுப்பினரோக இந்தியோ வதர்வு 

ஐ.நோ. ேமூக-கபோருைோதோர கவுன்சிலின் உறுப்பினரோக 3 ஆண்டுகளுக்கு 

இந்தியோ வதர்ந்கதடுக்கப்பட்டுள்ைது. ஐநோ’வின் 6 முக்கிய அகமப்புகளில் 

ேமூக-கபோருைோதோர கவுன்சிலும் ஒன்றோக உள்ைது. 

ேமூகம், கபோருைோதோரம், சுற்றுச்சூழல் ஆகிய விவகோரங்களில் நீடித்த 

வைர்ச்சிகய ஏற்படுத்துவதற்கோன நடவடிக்ககககை அந்த கவுன்சில் 

வமற்ககோண்டு வருகிறது. ேர்வவதே அைவில் ஒப்புக்ககோள்ைப்பட்ட இலக்கு 

-ககை அகடவதற்கோன நடவடிக்ககககையும் கவுன்சில் வமற்ககோண்டு 

வருகிறது. ஐநோ ேோர்பில் நகடகபறும் மோநோடுகளில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் 

முகறயோக நகடமுகறப்படுத்தப்படுகிோ என்பகதயும் கவுன்சில் கண்கோ 

-ணிக்கும். 

ஐநோ ேமூக-கபோருைோதோர கவுன்சிலில் 54 நோடுகள் உறுப்பினர்கைோக 

இடம்கபற முடியும். பிரோந்திய ரீதியோக நோடுகள் 3 ஆண்டு கோலத்துக்குத் 

வதர்ந்கதடுக்கப்படும். ஆசிய கண்டத்தில் இருந்து 11 நோடுகளும், ஆப்பிரிக்க 

கண்டத்திலிருந்து 14 நோடுகளும், கிழக்கு ஐவரோப்பிய பகுதிகளில் இருந்து 

6 நோடுகளும், கதன் அகமரிக்க கண்டத்திலிருந்து 10 நோடுகளும், மற்ற 

பகுதிகளில் இருந்து 13 நோடுகளும் கவுன்சிலின் உறுப்பினர்கைோகத் 

வதர்ந்கதடுக்கப்படும். ஐநோ ேமூக-கபோருைோதோர கவுன்சிலுக்கோன வதர்தல் 

நகடகபற்றது. அதில், ஆசிய கண்டத்திலிருந்து இந்தியோ, ஆப்கோனிஸ்தோன், 

ஓமன், கஜகஸ்தோன் ஆகிய நோடுகள் வதர்ந்கதடுக்கப்பட்டன. 

 

 

 



         

    

அந்நோடுகள் 2022-2024 வகர கவுன்சிலின் உறுப்பினர்கைோகச் கேயல்ப 

-டவுள்ைன. 

ஆப்பிரிக்க கண்டத்திலிருந்து துனிசியோ, வமோரீஷஸ், எஸ்வதினி, 

தோன்ேோனியோ உள்ளிட்ட நோடுகளும், கிழக்கு ஐவரோப்பிய பகுதியில் இருந்து 

குவரோஷியோ, கேக் குடியரசு ஆகிய நோடுகளும், கதன் அகமரிக்க கண்டத்தி 

-லிருந்து சிலி, கபரு உள்ளிட்ட நோடுகளும் ஐநோ ேமூக-கபோருைோதோர கவு 

-ன்சில் உறுப்பினர்கைோகத் வதர்ந்கதடுக்கப்பட்டன. 

 

4. 2021-இல் இந்திய கபோருைோதோர வைர்ச்சி 8.3%: உலக வங்கி கணிப்பு 

2021ஆம் ஆண்டு இந்தியோவின் கபோருைோதோர வைர்ச்சி 8.3 ேதவீதமோகவும், 

அதுவவ 2022ஆம் ஆண்டு 7.5 ேதவீதமோகவும் இருக்கும் என உலக வங்கி 

கணித்துள்ைது. இவத வநரத்தில் ேர்வவதே கபோருைோதோரம் 2021ஆம் ஆண்டு 

5.6 ேதவீதம் வைரும் என்று உலக வங்கி கூறியுள்ைது. உலக வங்கியின் 

ேோா்வவதே கபோருைோதோர அறிக்கக வோஷிங்டனில் கவளியிடப்பட்டது. அதில் 

இந்தியோ கபோருைோதோரம் குறித்து கூறப்பட்டுள்ைதோவது: கவரோனோ இரண் 

-டோவது அகலயின் தோக்கத்திலிருந்து இந்தியோ மீண்டு வருகிறது.  

முன்னதோக, முதல் அகலத்தோக்கத்திலிருந்து இந்தியப் கபோருைோதோரம் 

வவகமோக எழும்ப முயன்றவபோது இரண்டோவது அகல தோக்கியது. எனினு 

-ம், கடந்த நிதியோண்டின் இரண்டோவது பகுதியில் இந்தியப்கபோருைோதோரம் 

சிறப்போக இருந்தது. முக்கியமோக வேகவகள் துகற சிறப்போக கேயல்பட்டது. 

இப்வபோது இந்திய அரசு எடுத்துள்ை ககோள்கக முடிவுகைோல் உள்கட்டகம 

ப்பு, கிரோமப்புற வமம்போடு, சுகோதோரத் துகறயில் கேலவிடப்படுவது அதிகரித் 

-துள்ைது கபோருைோதோர வைர்ச்சிக்கு உதவும். உற்பத்தி மற்றும் வேகவகள் 

துகறயில் எதிர்போர்த்தகதவிட வலுவோன வவகமோன மீட்சி இருக்கும். 

எனவவ, 2021ஆம் ஆண்டு இந்தியோவின் கபோருைோதோர வைர்ச்சி 8.3 

ேதவீதமோகும், 2022இல் 7.5 ேதவீதமோகவும், 2023இல் 6.5 ேதவீதமோகவும் 

இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ைது. 

கவரோனோ பிரச்ேகனயோல் இந்தியோவில் நுகர்வு, முதலீடு குகறந்துள்ைது. 

அடுத்து ஆண்டுகளில் இது கபோருைோதோரத்தில் தோக்கத்கத ஏற்படுத்தும். 

பணி நிரந்தரமின்கம கதோடர்போன அச்ேம், வருமோன அதிகரிக்கோதது 

வபோன்றகவ பிரச்ேகனக்குரிய விஷயங்கைோக கதோடரும். வீட்டில் 

வபோடப்படும் பட்கஜட் கதோடங்கி கபரு நிறுவனங்கள், வங்கிகள் நிதிநிகல 

அறிக்கக வகர இதன் தோக்கம் அடுத்து வரும் ஆண்டுகளில் இருக்கும் 

எனக்கூறப்பட்டுள்ைது. ேர்வவதே அைவில் மிகப்கபரிய கபோருைோதோரத்கதக் 

ககோண்ட சில நோடுகளில் சிறப்போன கபோருைோதோர மீட்சி இருக்கும். வைரும் 

நோடுகளில் வறுகம, வருமோன ஏற்றத்தோழ்வு அதிகரிக்கும். ஒட்டுகமோத்தமோ 

-க ேர்வவதே கபோருைோதோர வைர்ச்சி 2021’இல் 5.6 ேதவீதமோக இருக்கும் 

என்று கூறப்பட்டுள்ைது. 

 

5. நோட்டிவலவய முதல் முகறயோக 100 ேதவீத தடுப்பூசி இலக்கக எட்டிய 

கோஷ்மீர் கிரோமம் 

நோட்டில் 18 வயதுக்கு வமற்பட்ட 100% வபருக்கும் கவரோனோ தடுப்பூசி (முதல் 

வடோஸ்) கேலுத்தப்பட்ட முதல் கிரோமம் என்ற கபருகமகய கோஷ்மீரின் 

வவயோன் கிரோமம் கபற்றுள்ைது. ஜம்மு கோஷ்மீரின் பண்டிப்வபோரோ மோவட்ட 

-த்தில் கதோகலதூர மகலப்பகுதியில் உள்ைது வவயோன் என்ற கிரோமம். 

 

6. வபஸ்புக் குகறதீர்ப்பு அதிகோரியோக ஸ்பூர்த்தி பிரியோ நியமனம் 

வபஸ்புக் நிறுவனத்தின் குகற தீர்ப்பு அதிகோரியோக ஸ்பூர்த்தி பிரியோ 

நியமிக்கப்பட்டுள்ைதோக அந்நிறுவனத்தின் இகணயதைத்தில் கதரிவிக்கப் 

-பட்டுள்ைது. 

OTT மற்றும் ேமூக ஊடகங்கள் வபோன்றவற்கற முகறப்படுத்தும் வககயி 

-ல் மத்திய அரசு புதிய கதோழில்நுட்ப விதிககைக் ககோண்டுவந்துள்ைது. 

இதன்படி 50 இலட்ேத்துக்கும் வமல் பயனோைர்களுள்ை ேமூக ஊடகங்கள் 

குகறதீர்ப்பு அதிகோரிகய நியமிக்கவவண்டும். இந்த அதிகோரிகள் இந்தியோ 

-வில் வசிப்பவர்கைோக இருக்க வவண்டும். இவர்ககைப் பயனோைர்கள் 

கதோடர்புககோள்ை கதோகலவபசி எண், மின்னஞ்ேல் முகவரி வபோன்றகவயு 

-ம் வழங்கவவண்டும். 

இதன்படி வபஸ்புக் நிறுவனத்தின் குகறதீர்ப்பு அதிகோரியோக ஸ்பூர்த்தி 

பிரியோ நியமிக்கப்பட்டுள்ைதோகவும், அவகரப் பயனோைர்கள் மின்னஞ்ேல் 

மூலம் கதோடர்புககோள்ைலோம் என்றும் அதன் இகணயதை பக்கத்தில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. இவதவபோல கூகுள், வோட்ஸ் அப் நிறுவனங்களும் 

குகறதீர்ப்பு அதிகோரிககை நியமனம் கேய்துள்ைன. இகவ குறித்த 

விவரங்கள் அவற்றின் இகணயதைத்தில் கவளியிடப்பட்டுள்ைன. 

பயனோைர்களின் புகோர்ககைப் கபற்றதற்கோன ஒப்புகககய 24 மணி 

வநரத்துக்குள் இந்த அதிகோரிகள் ககோடுக்க வவண்டும். வமலும் 15 

நோட்களுக்குள் புகோர்கள் மீது நடவடிக்கக எடுக்கப்பட வவண்டும் எனவும் 

கூறப்பட்டுள்ைது. 

இந்தப் புதிய விதிகைோல் வபஸ்புக், ட்விட்டர் ஆகிய நிறுவனங்களுக்கும் 

அரசுக்கும் இகடவய வமோதல்கள் ஏற்பட்டன. இந்நிகலயில் 

அரசியல்வோதிகள், பிரபலங்கள் ஆகிவயோரின் பதிவுகளும் ேோதோரண 

மக்களின் பதிவுககைப் வபோலவவ கருதப்படும் என இந்நிறுவனங்கள் 

குறிப்பிட்டுள்ைன. 

 

 

 

 

 


