 









1. “தியான்ஜ ா -2” என்பது எந்த நாட்டின் விண்கலமாகும்?




✓

ஒன்றிய தொழிலாளர் மற்றும் ஜவலலவாய்ப்பு அலமச்ச மானது ESIC
மற்றும் EPFO திட்டங் ளின்கீழ் இலணக் ப்பட்ட தொழிலாளர் ளுக்கு
அவர் ளின் குடும்பத்தின் நலவாழ்வுகுறித்ெ அச்சத்லெயும் வலலலய
-யும் நீக்கும் விெமா கூடுெல் பயன் லள அறிவித்துள்ளது.

✓

இப்புதிய நன்லம ளின்படி, COVID ாரணமா ஓர் ஊழியர் இறந்ொல்,
பணியின்ஜபாொன ாயத்ொல் ஏற்படும் இறப்பில் கிலடக் ப்தபறும் அஜெ
நன்லம லளப்ஜபான்று, ாப்பீடு தசய்யப்பட்ட நபரின் அலனத்து குடும்ப
உறுப்பினர் ளும் பயன் ள் வழங் ப்படும்.

அ) ஜப்பான்
ஆ) ரஷ்யா
இ) சீனா 
ஈ) தென் த ாரியா

✓

தியான்ஜஜா-2 அல்லது “Heavenly Vessel” என்பது சீனாவின் சரக்கு
த ாண்டுதசல்லும் விண் லமாகும். அது சீனாவால் உருவாக் ப்பட்டுவ
-ரும் விண்தவளி நிலலயத்திற்கு தபாருட் ள், உப ரணங் ள் ஜபான்ற
-வற்லற எடுத்துச்தசன்றது. அது, அவ்விண்தவளி நிலலயத்தின் ஒரு
பகுதியா இருக்கும் டியான்ஜே தொகுதியுடன் தவற்றி ரமா இலண
-க் ப்பட்டது. லாங் மார்ச்-7 Y3 ஏவு லணலயப் பயன்படுத்தி புவியில்
இருந்து அவ்விண் லம் ஏவப்பட்டது.

6. த ண்கள் மற்றும் குழந்டதகள் ஜமம் ாட்டு அடமச்சகத்தின்
குழந்டதகளுக்கான அவசரகால உதவி எண் என்ன?
அ) 1075
ஆ) 1098 
இ) 1091

2. பூ ா இராணி ஜ ாராவுடன் ததாடர்புடடய விடையாட்டு எது?
அ) ஜடபிள் தடன்னிஸ்
ஆ) குத்துச்சண்லட 

ஈ) 14567

✓

ஒன்றிய அரசின் உெவி எண் ள்பற்றி விழிப்புணர்லவ ஏற்படுத்தும்படி
ெனியார் தபாழுதுஜபாக்கு அலலவரிலச ளுக்கு மத்திய ெ வல் மற்றும்
ஒலிபரப்பு அலமச்ச ம் ஆஜலாசலன வழங்கியுள்ளது.

✓

ஒன்றிய சு ாொரம் மற்றும் குடும்பநல அலமச்ச த்தின் உெவி எண் 1075, தபண் ள் மற்றும் குழந்லெ ள் ஜமம்பாட்டு அலமச்ச த்தின்
உெவி எண் - 1098, சமூ நீதித்துலறயின் மூத்ெ குடிமக் ளுக் ான
உெவி எண் - 14567, நிம்ேன்ஸ் அலமப்பின் உளவியல் ஆெரவு
உெவி எண் – 08046110007 ஆகியவற்லற ெனியார் தபாழுதுஜபாக்கு
அலலவரிலச ள், ொங் ள் ஒளிபரப்பும் முக்கிய நி ழ்ச்சி ளுக்கிலடஜய
ஒளிபரப்பி விழிப்புணர்லவ ஏற்படுத்ெ ஜவண்டும் என மத்திய ெ வல்
மற்றும் ஒலிபரப்புத்துலற அலமச்ச ம் ஜ ட்டுக்த ாண்டுள்ளது.

இ) ெட ளம்
ஈ) வில்வித்லெ

✓



துபாயில் நடந்துவரும் ஆசிய குத்துச்சண்லட சாம்பியன்ஷிப் ஜபாட்டியில்
இந்திய குத்துச்சண்லட வீராங் லன பூஜா இராணி ஜபாரா ெனது இர
-ண்டாவது ண்ட அளவிலான பட்டத்லெ தவன்றுள்ளார். உஸ்தபகிஸ்
-ொனின் மவ்லுடா ஜமாவ்ஜலாஜனாவாவுக்கு எதிரா 75 கிகி பிரிவில்
5-0 என்ற ஜ ால் ணக்கில் அவர் தவற்றிலய பதிவுதசய்ொர்.

3.ஆண்டுஜதாறும் உலக நலவாழ்வடமப் ால், ‘உலக புடகயிடல

✓

✓

ஒழிப்பு நாள்’ அனுசரிக்கப் டுகிற ஜததி எது?

7. NASA’இன் கியூரியாசிட்டி ஆய்வூர்தி, எந்த வான்த ாருளில்

அ) ஜம.29
ஆ) ஜம.30

அடமந்துள்ை ஜகல் ள்ைத்தின் மீதிருந்த ஜமகங்கடைப் டம்பிடித்து
உள்ைது?

இ) ஜம.31 

அ) வியாழன்

ஈ) ஜூன்.01

ஆ) தசவ்வாய் 

ஆண்டுஜொறும் ஜம.31ஆம் ஜெதிலய, உல நலவாழ்வு அலமப்பு (WHO)
“உல புல யிலல ஒழிப்பு நாள்” எனக்த ாண்டாடுகிறது. “Commit to
quit” என்பது நடப்பாண்டில் (2021) வரும் இந்நாளுக் ான ருப்தபாருள்
ஆகும். புல யிலல தொற்று மற்றும் புல யிலலலயப் பயன்படுத்துவொ
-ல் ஏற்படும் இறப்பு ள் குறித்து உல ளாவிய வனத்லெ ஈர்க் , 1987
ஆம் ஆண்டில் WHO உறுப்பினர் ளால் இந்ெ நாள் உருவாக் ப்பட்டது.

இ) திங் ள்
ஈ) தவள்ளி

✓

1988ஆம் ஆண்டு ஜம.31 அன்று புல யிலல ஒழிப்பு நாளா த ாண்டாட
ஒரு தீர்மானம் நிலறஜவற்றப்பட்டது.

NASA’இன் கியூரியாசிட்டி ஆய்வூர்தியானது தசவ்வாய் கிர த்தின் ஜ ல்
பள்ளத்திற்கு ஜமல் ாணப்பட்ட ஜம ங் லளப் படம்பிடித்துள்ளது. 154
கிமீ விட்டம்த ாண்ட இப்பள்ளம், சுமார் 3.5-3.8 பில்லியன் ஆண்டு ள்
பழலமயானது என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஜ ல் பள்ளத்தின் மீது உலவும்
விசித்திரவல ஜம ங் ள்குறித்து ஆய்வுதசய்வெற் ா , கியூரியாசிட்டி
ஆய்வூர்தியால் சமீபத்தில் எடுக் ப்பட்ட 21 ெனித்ெனி நிழற்படங் ளின்
லலவொன் இந்ெ நிழற்படம்.

4.ECLGS 4.0’இல், பின்வரும் துடறகளுள் எது ஜசர்க்கப் ட்டுள்ைது?
8. உலகின் முதல் ‘நாஜனா யூரியா’டவ அறிமுகப் டுத்தியுள்ை

அ) உள்நாட்டு வான் ஜபாக்குவரத்து 

நிறுவனம் எது?

ஆ) ஜவளாண்லம

அ) IFFCO 

இ) ட்டுமானம்

ஆ) ஜெசிய உரங் ள் நிறுவனம்

ஈ) ப்பல் ட்டுமானம்
✓

✓

ஒன்றிய அரசானது அவசர ால டனுறுதித் திட்டம் 4.0’ஐ அறிமு ப்படுத்
-தியுள்ளதுடன், உள்நாட்டு வான் ஜபாக்குவரத்துத்துலறலயயும், உள்ள
- உயிர்வளி உற்பத்திதசய்யும் நலவாழ்வு நிறுவனங் ளுக்கு டனளி
-ப்பலெயும் திட்டத்தின் ஜநாக் மா விரிவுபடுத்தியுள்ளது.
ECLGS 4.0’இன்கீழ் நிலுலவயில் உள்ள டனில் அதி பட்சமா 40%
டன் அல்லது `200 ஜ ாடி எது குலறவா உள்ளஜொ அெலன நிதி
நிறுவனங் ளிலிருந்து டன் தபறுபவர் ளால் தபறமுடியும்.

5. ESIC மற்றும் EPFO திட்டங்கடைச் தசயல் டுத்துகிற ஒன்றிய

இ) இராஷ்டிரிய இரசாயனங் ள் மற்றும் உரங் ள்
ஈ) சம்பல் உரங் ள்
✓

உல உழவர் ளுக் ா உலகின் முெல் நாஜனா யூரியா திரவத்லெ
அறிமு ப்படுத்தியுள்ளொ இந்திய உழவர் ள் உர கூட்டுறவு நிறுவனம்
(IFFCO) தெரிவித்துள்ளது. ஜலாலில் உள்ள நாஜனா பஜயாதடக்னாலஜி
ஆராய்ச்சி லமயத்தில் இந்ெத் தொழில்நுட்பம் உருவாக் ப்பட்டது.

✓

இது, உழவர் ளின் உள்ளீட்டு தசலலவக்குலறக்கும் என எதிர்பார்க் ப்
-படுகிறது. ஜமலும் இது, ஜபாக்குவரவு மற்றும் கிடங்கிற் ான தசலவினத்
-லெ ணிசமா க் குலறக்கும்.

அடமச்சகம் எது?
அ) நிதி அலமச்ச ம்
ஆ) தொழிலாளர் அலமச்ச ம் 
இ) MSME அலமச்சகம்
ஈ) சமூ நீதி அலமச்ச ம்











 









9. ஹப்பிள் விண்தவளி ததாடலஜநாக்கியானது NGC 691’இன்
விவரமான நிழற் டத்டத எடுத்துள்ைது. NGC 691 என் து ____?
அ) ஜபரலட 
ஆ) எரி ல்
இ) ஜம ம்
ஈ) புறக்ஜ ாள்

✓

NASA / ESA ேப்பிள் விண்தவளி தொலலஜநாக்கியானது NGC 691
எனப்படும் சுழல் ஜபரலடயின் தெளிவான நிழற்படத்லெ எடுத்துள்ளது.
NGC 691 என்பது ஜமஷ விண்மீன் மண்டலத்தில், சுமார் 125 மில்லியன்
ஒளியாண்டு ள் தொலலவில் அலமந்துள்ள ஒரு சுழல் ஜபரலட ஆகும்.
இது மாறுபட்ட வடிவங் ள் மற்றும் வண்ணங் ள் த ாண்ட ஒன்பது
ஜபரலட ளின் தொகுப்பான NGC 691 குழுவின் மூத்த உறுப்பினராகும்.

10. உலக மூடைக்கட்டி நாள் கடடப்பிடிக்கப் டுகிற ஜததி எது?
அ) ஜூன் 8 
ஆ) ஜூன் 10
இ) ஜூன் 12
ஈ) ஜூன் 14

✓

உல மூலளக் ட்டி நாளானது ஆண்டுததாறும் ஜூன்.8 அன்று உல ம்
முழுலமக்கும் அனுசரிக் ப்படுகிறது. மூலளக் ட்டி குறித்து விழிப்புணர்
-லவ ஏற்படுத்துவதும், அதுகுறித்து மக் ளுக்கு அறிவுறுத்துவதும் இந்ெ
நாளின் ஜநாக் மாகும். உல மூலளக் ட்டி நாலள, தொடக் த்தில்,
லீப்ஜிக்ல ச்சார்ந்ெ இலாபஜநாக் ற்ற அலமப்பான தஜர்மன் மூலளக் ட்
-டி சங் ம் டந்ெ 2000ஆம் ஆண்டில் நியமித்து அறிவித்ெது.


1. நீட் ஜெர்வின் ொக் ம்: நீதிபதி ஏ ஜ ராஜன் குழுவில் 8 உறுப்பினர் ள்
நியமனம்
ெமிழ்நாட்டில் மருத்துவ மாணவர் ஜசர்க்ல யில் நீட் ஜெர்வின் பாதிப்பு
குறித்து ஆய்வுதசய்ய நீதியர்சர் ஏ ஜ ராஜன் ெலலலமயிலான உயர்
நிலலக் குழுவில் ஜமலும் 8 உறுப்பினர் ள் நியமிக் ப்பட்டுள்ளனர்.
இந்ெக்குழு, உரிய புள்ளி விவரங் லள ஆய்வு தசய்து, ெமிழ்நாட்டிலுள்ள
பின்ெங்கிய மாணவர் ளின் நலலனப் பாது ாத்திடத் ஜெலவயான
பரிந்துலர லள ஒருமாெ ாலத்திற்குள் அரசுக்கு அளிக்கும். இந்ெப்பரிந்து
-லர லள ஆய்வுதசய்து அடுத்ெ ட்ட நடவடிக்ல லள ெமிழ்நாடு அரசு
ஜமற்த ாள்ளும்.
2. 2020-21 நிதியாண்டில் ஜவளாண் ஏற்றுமதியில் முன்ஜனற்றம்:
மத்திய அரசு ெ வல்
டந்ெ மூன்று ஆண்டு ளா ஜெக் த்தில் இருந்ெ வந்ெ ஜவளாண்
மற்றும் அது சார்ந்ெ தபாருள் ளின் ஏற்றுமதியில் 2020-21 நிதியாண்டு
முன்ஜனற்றம் ஏற்பட்டுள்ளொ மத்திய வர்த்ெ த்துலற தெரிவித்துள்ளது.
ஜவளாண் ஏற்றுமதி டந்ெ 2017-18 நிதியாண்டில் 38.43 பில்லியன்
அதமரிக் டாலரா இருந்ெது. 2018-19-இல் கிட்டெட்ட இஜெ அளவில்
தொடர்ந்ெது. ஆனால், 2019-20-இல் 35.16 பில்லியன் அதமரிக் டாலரா
- ஏற்றுமதி குலறந்ெது. அஜெ சமயத்தில் ஜநாய்த் தொற்று சிக் ல் ள்
நிலறந்ெ 2020-21 நிதியாண்டில் இது 41.25 பில்லியன் அதமரிக்
டாலரா உயர்ந்துள்ளது. இது 17.34% வளர்ச்சியாகும். இதில் ஜவளாண்
மற்றும் ஜொட்டப்தபாருள் ள், டல்சார் தபாருள் ளும் அடக் ம் என
தெரிவிக் ப்பட்டது.
இது குறித்து மத்திய அரசின் வர்த்ெ த் துலற தசயலர் டாக்டர் அனூப்
வாெவன் தசய்தியாளர் ளிடம் கூறியொவது: ஜவளாண் ஏற்றுமதியில்
முந்லெய நிதியாண்டு லளவிட ெற்ஜபாது நாடு வளர்ச்சிலயக் ண்டுள்
-ளது. ஏற்றுமதியின் இந்திய மதிப்பில் இது 2021-21 நிதியாண்டில்
`3.05 இலட்சம் ஜ ாடியாகும். முந்லெய 2019-20’இல் `2.49 இலட்சம்
ஜ ாடியா இருந்ெது. 2020-21’இல் 22.62% வளர்ச்சி தபறப்பட்டுள்ளது.
இறக்குமதியிலும் கிட்டெட்ட முந்லெய நிதியாண்லட ஜபான்று 202021-இல் 20.67 பில்லியன் அதமரிக் டாலரா இருந்ெது. ஜநாய்த்தொற்று
ாலக் ட்டத்தில் ஜவளாண் தபாருள் ள் வர்த்ெ சமநிலல (ஏற்றுமதி -















இறக்குமதி இலடஜயயான ஜவறுபாடு) 14.51 பில்லியன் டாலரிலிருந்து
20.58 பில்லியன் டாலரா உயர்ந்துள்ளது. இதிலும் 42.16 செவீெ
வளர்ச்சிலயக் ண்டுள்ஜளாம். 2020-21’இல் ஏற்றுமதியில் டல்சார்
தபாருள் ள் ெவிர்த்து ஜவளாண் தபாருள் ள் மட்டும் 28.3 செவீெம்
வளர்ச்சிலயப் தபற்று 29.81 பில்லியன் அதமரிக் டாலரா இருந்ெது.
உல நாடு ளில் இந்திய ொனியங் ள், பாஸ்மதி அல்லாெ அரிசித்
ஜெலவ அதி ரித்துள்ளது. இதில் 4,794.54 மில்லியன் அதமரிக் டாலர்
மதிப்பில் ஏற்றுமதி தசய்யப்பட்டுள்ளது. ஜ ாதுலமயும் 549.19 மில்லியன்
அதமரிக் டாலர் அளவுக்கு ஏற்றுமதி தசய்யப்பட்டுள்ளது. மற்ற ஜவளாண்
தபாருள் ளில் சர்க் லர, பருத்தி, புண்ணாக்கு, ாய் றி ள், சலமயல்
எண்தணய் ஜபான்றலவயும் ஏற்றுமதி தசய்யப்பட்டு
ணிசமான
வளர்ச்சி எட்டப்பட்டுள்ளது.
இஞ்சி, மிளகு, பட்லட, ஏலக் ாய், மஞ்சள், குங்குமப்பூ ஜபான்ற மசாலா
தபாருள் ளின் ஏற்றுமதியும் குறிப்பிடத்ெக் அளவு வளர்ச்சி ண்டுள்
-ஜளாம். 2020-21’இல் மசாலா தபாருள் ளின் ஏற்றுமதி இதுவலர
இல்லாெ அளவுக்கு 4 பில்லியன் அதமரிக் டாலலர எட்டியுள்ளது.
இயற்ல
உரங் ளுடன் ெயாராகும் இந்திய
ரிம ஜவளாண்
தபாருளின் ஏற்றுமதி 2020-21’இல் 1,040 மில்லியன் அதமரிக்
டாலரா
அதி ரித்துள்ளது. இென் வளாா்ச்சி 50.94 செவீெமாகும்.
மாம்பலம், வாலழப்பழம், ஆரஞ்சு, சி ப்பு தவங் ாயம், திராட்லச
ஜபான்றலவ நமது நாட்டில் விலளயும் பு ழ்தபற்ற பகுதியிலிருந்து
அனுப்பப்படுவலெப் ஜபான்று, முென் முலறயா
குறிப்பிட்ட சில
பகுதி ளிலிருந்து சில குறிப்பிட்ட தபாருள் ள் ஏற்றுமதி தசய்யப்பட்டுள்ள
-ன. இரும்புச்சத்து நிலறந்ெ அஸ்ஸாம் சிவப்பரிசி, கும்பஜ ாணம் கிராம
அரிசி, ஹிமாச்சல பிரஜெசம், உத்ெரக் ண்ட் ஆகிய மாநிலங் ளில் உள்ள
சில ொனிய வல ளும் இதில் அடங்கும்.
இந்திய ஜவளாண் தபாருள் ளுக்கு அதமரிக் ா, சீனா, வங் ஜெசம்,
ஐக்கிய அரபு அமீர ம், வியட்நாம், சவூதி அஜரபியா, இந்ஜொஜனஷியா,
ஜநபாளம், ஈரான், மஜலசியா ஆகிய நாடு ளில் வரஜவற்புள்ளது.
இந்ஜொஜனஷியாவுக் ான ஏற்றுமதியில் 102.42 செவீெ வளர்ச்சி ண்டு
முன்னிலல தபற்றுள்ஜளாம். அடுத்து வங் ஜெசத்துடன் 95.93 செவீெம்,
ஜநபாளத்துடன் 50.49% ஏற்றுமதி வளர்ச்சிலய இந்தியா ண்டுள்ளது
என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

3. ஜரானா ெடுப்பூசி விரயம்: ஜார்க் ண்ட் முெலிடம்
ஜரானா ெடுப்பூசிலய வீணடிக்கும் மாநிலங் ள் பட்டியலில் 33.95
செவீெ விரயத்துடன் ஜார்க் ண்ட் மாநிலம் முெலிடம் வகிக்கிறது.
நாட்டிஜலஜய மி க்குலறந்ெ அளவில் ெடுப்பூசி லள விலரயம் தசய்யும்
மாநிலங் ளா ஜ ரளமும் (-6.37), ஜமற்கு வங் ம் (-5.48) என்ற எதிர்
மலற புள்ளி லளக்த ாண்டிருப்பொ மத்திய அரசின் ஜம மாெத்துக் ா
-ன புள்ளிவிவரங் ள் தெரிவிக்கின்றன. ஜரானா ெடுப்பூசி லள வீண
-டிப்பதில் ஜார்க் ண்டுக்கு (33.95%) அடுத்ெ இடத்தில் 15.79% விரயத்து
-டன் சத்தீஸ் ர் உள்ளது.
மத்திய பிரஜெசம் 7.35 செவீெ அளவிலும், பஞ்சாப் 7.08 செவீெம், தில்லி
3.95 செவீெம், ராஜஸ்ொன் 3.91 செவீெம், உத்ெர பிரஜெசம் 3.78 செவீெம்,
குஜராத் 3.63%, ம ாராஷ்டிரம் 3.59% என்ற அறவில் ெடுப்பூசிலய ஜம
மாெத்தில் வீணடித்துள்ளன.
மாநிலங் ள் மற்றும் யூனியன் பிரஜெசங் ளுக்கு ஜம மாெத்தில் தமாத்ெம்
7.9 ஜ ாடி ெடுப்பூசி ஜடாஸ் ள் விநிஜயாகிக் ப்பட்டதில் 6.1 ஜ ாடி
ஜடாஸ் ள் மட்டுஜம பயன்படுத்ெப்பட்டுள்ளன. ஜமலும், முந்லெய ஏப்ரல்
மாெத்துடன் ஒப்பிடும்ஜபாது, ஜம மாெத்தில் குலறந்ெ எண்ணிக்ல யி
-ஜலஜய ெடுப்பூசி தசலுத்ெப்பட்டுள்ளது. ஏப்ரல் மாெம் 9.02 ஜ ாடி ெடுப்பூ
-சி ள் தசலுத்ெப்பட்ட நிலலயில், ஜம மாெம் 8.98 ஜ ாடி ெடுப்பூசி ள்
மட்டுஜம தசலுத்ெப்பட்டுள்ளன.
டந்ெ ஜூன்.7ஆம் ஜெதி முெல் அனுமதிக் ப்பட்ட 45 வயதுக்கு ஜமற்பட்ட
பயனாளி ளில் நாடு முழுவதும் 38 செவீெம் ஜபருக்கு முெல் ெவலண
ெடுப்பூசி தசலுத்ெப்பட்டுள்ளது. இதில் திரிபுரா 92 செவீெத்துடன் முெலிடம்
வகிக்கிறது. ராஜஸ்ொன், சத்தீஸ் ர் மாநிலங் ளில் 45 வயதுக்கு
ஜமற்பட்ட பிரிவினரில் ெலா 65% ஜபருக்கு முெல் ெவலண ெடுப்பூசி
தசலுத்ெப்பட்டுள்ளது.
குஜராத்தில் 53 செவீெம் ஜபருக்கும், ஜ ரளத்தில் 51 செவீெம் ஜபருக்கும்,
தில்லியில் 49 செவீெம் ஜபருக்கும், பி ாரில் 25% ஜபருக்கும், ஜார்க் ண்ட்,
உத்ெர பிரஜெச மாநிலங் ளில் ெலா 24% ஜபருக்கும் தசலுத்ெப்பட்டுள்ள
-து. இந்ெ எண்ணிக்ல யில் ெமிழி நாடு மி வும் பின்ெங்கியுள்ளது.



 









ெமிழ்நாட்டில் 45 வயதுக்கு ஜமற்பட்ட பிரிவினரில் 19 செவீெம் ஜபருக்கு
மட்டுஜம முெல் ெவலண ெடுப்பூசி தசலுத்ெப்பட்டுள்ளது.

4. G7 உச்சிமாநாடு: பிரெமர் நாலள பங்ஜ ற்பு
G7 உச்சிமாநாட்டில் சனி, ஞாயிற்றுக்கிழலம ளில் (ஜூன்.12, 13) பிரெமர்
நஜரந்திர ஜமாடி ாதணாலி முலறயில் பங்ஜ ற்கிறார். பிரிட்டன் பிரெமர்
ஜபாரிஸ் ஜான்சனின் அலழப்லப ஏற்று இந்ெ நி ழ்ச்சியில் ஜமாடி லந்து
த ாள்கிறார். G7 நாடு ள் அலமப்புக்கு ெற்ஜபாது பிரிட்டன் ெலலலமஜய
-ற்றுள்ளது. இந்தியா, ஆஸ்திஜரலியா, தென்த ாரியா மற்றும் தென்னாப்
-பிரிக் ா ஆகிய நாடு லள விருந்தினர் ளா G7 உச்சிமாநாட்டுக்கு
பிரிட்டன் பிரெமர் அலழத்துள்ளார். ஜநரடி & ாதணாலி முலற ளில்
மாநாடு நலடதபறும்.







நடுத்ெர வருவாய் நாடு ளுக்கு ஜநாய்த் தொற்று பரவலலக் ண்டறிய
இந்ெ தொழில்நுட்பம் மிகுந்ெ உெவி ரமா இருக்கும் என்கின்றனர்
ஆராய்ச்சியாளார் ள். பிரிட்டலனச்ஜசர்ந்ெ ஸ்டிராத்கிலளட் பல் லலக்
-ழ மற்றும் மும்லப IIT ஆராய்ச்சியாளர் ள் இலணந்து உருவாக்கிய
இந்ெ தசன்ஸார் தொழில்நுட்பம் தொடர்பான ஆய்வுக் ட்டுலர, ‘தசன்ஸா
-ர்ஸ் & ஆக்சுஜவடர்ஸ் பி த மிக் ல்’ ஆய்விெழில் தவளியிடப்பட்டுள்ளது.
இந்ெ ஆய்வுக் ா மும்லபயில் உள்ள ழிவுநீர் சுத்தி ரிப்பு ஆலலயில்
இருந்து ழிவுநீர் ஜச ரிக் ப்பட்டு அெனுடன் SARS CoV-2 ரிஜபாநியூக்
-ளிக் அமிலத்லெ லந்து, அதில் இந்ெ தசன்ஸார் தொழில்நுட்பத்லெ
பரிஜசாதித்துள்ளனர்.

“சிறப்பான முலறயில் மீண்டும் ட்டலமப்ஜபாம்” என்பது இந்ெ உச்சி
மாநாட்டின் லமயப்தபாருளாகும். ஜரானாவிலிருந்து சர்வஜெச அளவில்
மீண்டு வருங் ாலத்தில் தபருந்தொற்று ளுக்கு எதிரான நடவடிக்ல
-லள வலுப்படுத்துெல்; சுெந்திரமான மற்றும் நியாயமான சர்வஜெச
வர்த்ெ த்துக்கு ஆெரவளித்து எதிர் ால வளத்லெ ஊக் ப்படுத்துெல்;
பருவநிலல மாற்றத்லெ திறம்பட எதிர்த ாண்டு பூமியின் பல்லுயிர்ப்
தபருக் த்லெ ாத்ெல்; மற்றும் சர்வஜெச அளவில் பகிர்ந்துத ாள்ளும்
மதிப்பீடு ள் மற்றும் தவளிப்பலடயான சமூ ங் லள ஊக்குவித்ெல்
ஆகிய 4 ருத்து லள முன்னிலலப்படுத்தி உச்சிமாநாட்டு ஆஜலாச
-லன லள பிரிட்டன் வகுத்துள்ளது.
ஜரானா தொற்றிலிருந்து உல ம் விடுபடுவெற் ான வழிமுலற ள்
குறித்ெ
ருத்து லள ெலலவர் ள் பரிமாறிக்த ாள்வார் ள் என்று
எதிர்பார்க் ப்படுகிறது. G7 கூட்டத்தில் பிரெமர் ஜமாடி பங்ஜ ற்பது இது
இரண்டாவது முலறயாகும். பிரான்ஸ் ெலலலமயில் அந்நாட்டின் பியாரி
-ட்ஸ் ந ரத்தில் 2019’இல் நலடதபற்ற உச்சிமாநாட்டில் “நல்தலண்ண
பங்குொரரா ப் பங்ஜ ற்ற பிரெமர் ஜமாடி, “பருவநிலல, பல்லுயிர்ப்
தபருக் ம் & டல் ள்” மற்றும் “டிஜிட்டல் மாற்றம்” ஆகிய அமர்வு ளில்
லந்துத ாண்டார்.
5. ‘என்-95’க்கு மாற்றா
மு க் வசம்

‘எஸ்எச்ஜி-95’ வீரியமிக்

மலிவு விலல

தீநுண்மி, நுண்ணிய கிருமி ளிடமிருந்து 99% வலர பாது ாக்கும்
வீரியமிக் மலிவு விலல மு க் வசங் லள இந்திய நிறுவனங் ள்
உருவாக்கியுள்ளன. மறு உபஜயா த்துக்குப் பயன்படாெ ‘என்-95’ மு க்
வசங் ளுக்கு மாற்றா இது உருவாக் ப்பட்டுள்ளொ மத்திய அறிவிய
-ல் தொழில்நுட்பத் துலற தெரிவித்துள்ளது.
ஜரானா ஜநாய்த்தொற்றிலிருந்து மனிெர் லளப் பாது ாக் உல சு ா
-ொர அலமப்பு பரிந்துலரயின்படி கிருமிநாசினி ளும், மு க் வசங் ளு
-ம் முக்கிய பங்கு வகித்ென. மருத்துவர் ளும் ஜரானா ஜநாய்த்
தொற்றில் பாதிக் ப்பட்டவர் ளும் பயன்படுத்தி வந்ெ ‘என்-95’ மு க்
வசங் ளால் ஜநாய்த்தொற்று இல்லாெவர் ளுக்கு தொற்றுபரவலில்
மிகுந்ெ பாது ாப்பா க் ருெப்பட்டது. அஜெசமயத்தில் இென் விலல
மற்றும் மறு உபஜயா மின்லம ஜபான்ற அதசௌ ரியங் ள் இருந்ென.
இவற்லறப் ஜபாக்கும் விெமா COVID-19 நிதித்திட்டத்தின் கீழ் மத்திய
அரசின் உயிரிதொழில்நுட்பத் தொழில் ஆராய்ச்சி உெவிக் வுன்சில்,
ஐஜ பி நாஜலஜ் பார்க் ஜபான்ற அலமப்பு ள், லேெராபாத்தில் உள்ள
பரிஜசாொ தடக்னாலஜிஸ் என்கிற ெனியாார் மருத்துவ நிறுவனத்திற்கு
வழங்கிய தொழில்நுட்ப உெவி ள்மூலம் ‘SHG-95’ என்கிற வீரியமிக்
பல அடுக்கு மு க் வசம் ெயாரிக் ப்பட்டுள்ளொ மத்திய அறிவியல்
தொழில்நுட்பத்துலற தெரிவித்துள்ளது.
6. ழிவுநீரில் ஜரானா தீநுண்மி இருப்பலெக்
விலல உணரி

ண்டறியும் குலறந்ெ

ழிவுநீரில் ஜரானா தீநுண்மி இருப்பலெக் ண்டறியும் குலறந்ெ
விலலயிலான உணரி தொழில்நுட்பத்லெ பிரிட்டன்-இந்திய விஞ்ஞா
-னி ள் கூட்டா உருவாக்கியுள்ளனர். அதி மக் ள் தநருக் ம் உள்ள
தபரிய பகுதி ளில் ஜநாய்த்தொற்று எந்ெ அளவில் பரவியிலிருக்கிறது
என்பலெ சு ாொர அதி ாரி ள் சிறந்ெ முலறயில் புரிந்துத ாள்ள இந்ெ
தொழில்நுட்பம் உெவும்.
இெலனப் பயன்படுத்ெ ஆய்வ
வசதி ஜளா, விலல உயர்ந்ெ
ரசாயனஜமா இெற்கு ஜெலவப்படாது. எளிொ ல யில் எடுத்துச் தசல்லக்
கூடிய வல யிலான இந்ெ தொழில்நுட்பம், குலறந்ெ வருவாய் மற்றும்











