
         

    

1. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற ஆர்ட்சடமிஸ் ஒப்ெந்தம், 

நியூசிலாந்துக்கும் எந்நிறுவனத்துக்கும் இமடயேோன விண்சவளி 

ஆய்வுக்கான ஒப்ெந்தைாகும்? 

அ) ROSCOSMOS 

ஆ) ISRO 

இ) NASA  

ஈ) ESA 

✓ நியூசிலாந்து, NASA உடனான விண்வெளி ஆய்வு ஒப்பந்தத்தில் கைவெ 

-ழுத்திட்டுள்ளது. இதன்மூலம், ஆர்ட்வெமிஸ் ஒப்பந்தத்தில் கைவெழுத்தி 

-டும் பதிவ ான்றாெது நாொை நியூசிலாந்து திைழ்கிறது. ெரும் 2024ஆம் 

ஆண்ெளவில் மனிதர்ைகள நிலவுக்கும், மமலும் வெவ்ொய் மைாளுக்கும் 

அனுப்பும் திட்ெத்தின் ஒருபகுதிொை NASA உட ா  இந்த ஒப்பந்தம் 

உள்ளது. 

 

2. அண்மையில் அறிவிக்கப்ெட்ட H10N3 என்ெது எதன் திரிபு? 

அ) பறகெக்ைாய்ச்ெல்  

ஆ) வைாம ா ா கெ ஸ் 

இ) ஆந்த் ாக்ஸ் 

ஈ) பன்றிக்ைாய்ச்ெல் 

✓ H10N3 எ ப்படும் அரிெ பறகெக்ைாய்ச்ெலின் முதல் மனித மநாய்த்வதா 

-ற்கற சீ ா வதரிவித்துள்ளது. இந்தப்பாதிப்பு, 41 ெெதுகெெ நபருக்கு 

ஏற்பட்டுள்ளதாை சீ ாவின் மதசிெ சுைாதா  ஆகைெத்தால் உறுதிப்படு 

-த்தியுள்ளது. 

✓ இப்பறகெக்ைாய்ச்ெல் திரிபா து குகறந்த மநாய்ப்ப ெல் தன்கமகெ 

வைாண்டுள்ளது. அதாெது ஒப்பீட்ெளவில் மைாழிப்பண்கையில் ஏற்படு 

-த்தும் வதாற்கறவிெ குகறொ  வதாற்கறமெ இது ஏற்படுத்துகிறது. 

உலகில் மெவறங்கும் இது பாதித்தாை இதுெக  பதிொைவில்கல. 

 

3.‘Ecowrap’ என்ற சொருளாதார ஆய்வறிக்மகமே சவளியிட்டுள்ள 

வங்கி எது? 

அ) பா த ெங்கி  

ஆ) பஞ்ொப் மதசிெ ெங்கி 

இ) ஆக்ஸிஸ் ெங்கி 

ஈ) HDFC வங்கி 

✓ பா த ெங்கி (SBI) த து வபாருளாதா  ஆய்ெறிக்கைொ  ‘Ecowrap’இல் 

2021-22 நிதிொண்டில் இந்திொவின் வமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி 

7.9%ஆை உெரும் எ க் ைணித்துள்ளது. முன் ர் இவ்ெறிக்கை 10.4% 

ெளர்ச்சி இருக்கும் எ க் ைணித்திருந்தது. COVID-19 வதாற்றுமநாயின் 

இ ண்ொம் அகலயின் ைா ைமாை ைணிப்பில் ெரிவு ஏற்பட்டுள்ளது. 

 

4. ஜப்ொனிே வீராங்கமன நயவாமி ஒொகாவுடன் சதாடர்புமடே 

விமளோட்டு எது? 

அ) பூப்பந்து 

ஆ) வென்னிஸ்  

இ) வில்வித்கத 

ஈ) பளு தூக்குதல் 

✓ முன் ணி வென்னிஸ் ொம்பிெனும், உலகின் வந.2 வீ ாங்ைக யுமா 

-  நமொமி ஒொைா, பிவ ஞ்சு ஓபன் மபாட்டியிலிருந்து விலகுெதாைவும், 

ைளத்திலிருந்து சிறிதுைாலம் விலகியிருக்ைவுள்ளதாைவும் அறிவித்துள்ளா 

-ர். ம நல ைா ைங்ைளுக்ைாை, மபாட்டிக்கு பிந்கதெ பத்திரிகைொளர் 

ெந்திப்புைகள புறக்ைணிப்பதாை அெர் பதிவிட்டிருந்தார். இகதவொட்டி, 

மபாட்டி அகமப்பாளர்ைள் அெருக்கு அப ாதம் விதித்த ர். 

 

5. நடப்ொண்டின் உலக ொல் நாளுக்கான கருப்சொருள் என்ன? 

அ) Sustainability in the dairy sector  

ஆ) Milk for All 

இ) Leaving No one Behind 

ஈ) Milk and SDG 

✓ ஒவ்மொர் ஆண்டும் ஜூன்.1 அன்று, ஐநா அகெயின் உைவு & உழவு 

அகமப்பு உலை பால் நாகள அனுெரிக்கிறது. உலைளாவிெ உைொை 

பாலின் முக்கிெத்துெத்கத அங்கீைரிப்பதற்கும், பால் வதாழிற்துகறகெ 

மபாற்றுெதற்குமாை, இந்நாள், முதன்முதலில் ைெந்த 2001ஆம் ஆண்டில் 

நிறுெப்பட்ெது. “Sustainability in the dairy sector” என்பது நெப்பாண்டில் 

(2021) ெரும் இந்நாளுக்ைா  ைருப்வபாருளாகும். 

 

6. யகாவா குறித்த அண்மைே செய்திகளின் சூழலில், ‘GIFT’ என்ற 

சுருக்கம் பின்வரும் எமதக்குறிக்கிறது? 

அ) Goa Institution For Future Transformation  

ஆ) Goa Institution For Financial Transformation 

இ) Goa Institution For Fin Tech 

ஈ) Goa Institution For Foreign Affairs 

✓ மைாொ மாநில அ ொ து Goa Institution For Future Transformation 

(GIFT) என்ற வபெரில் ஒரு மதியுக ெைத்கத அகமத்துள்ளது. இந்த 

நிறுெ ம், வைாள்கைொர்ந்த பல்மெறு விஷெங்ைள் மற்றும் நலன்புரி 

முடிவுைளில் மைாொ மாநில அ சுக்கு உதவும், அறிவுறுத்தும் மற்றும் ெழி 

-ைாட்டும். GIFT’இன் வெெல்பாடுைள் NITI ஆமொகின் வெெல்பாடுைளுக்கு 

மிைவும் ஒத்ததாை இருக்கும். 

 

7. தற்யொமதே இரண்டு குழந்மதகள் வரம்மெ மீறி, ெமீெத்தில், 3 

குழந்மதகளுக்கான சகாள்மகமே சகாண்டுவந்துள்ள நாடு எது? 

அ) இந்திொ 

ஆ) ஐக்கிெ அவமரிக்ை நாடுகள் 

இ) ஜப்பான் 

ஈ) சீ ா  

✓ ைெந்த 2016ஆம் ஆண்டில் வைாண்டுெ ப்பட்ெ தற்மபாகதெ இ ண்டு 

குழந்கதைள் ெ ம்கபமீறி, தம்பதியி ர் மூன்று குழந்கதைகளப் வபற 

அனுமதிப்பதாை சீ ா அறிவித்துள்ளது. நாட்டின் பிறப்பு விகிதங்ைள் ெரி 

-கெ பதிவுவெய்துள்ளகத அடுத்து சீ  அ ொங்ைத்தால் இந்த முடிவு எடு 

-க்ைப்பட்டுள்ளது.  

 

8. நடப்பாண்டின் (2021) P4G உச்சிைாநாட்மட நடத்திே நாடு எது? 

அ) இந்திொ 

ஆ) ஐக்கிெ அவமரிக்ை நாடுகள் 

இ) வதன் வைாரிொ  

ஈ) ெெ வைாரிொ 

✓ P4G - Partnering for Green Growth and the Global Goals - 2030 

உச்சிமாநாட்கெ வைாரிெ குடிெ சு / வதன் வைாரிொ நெத்திெது. அது 

சிமொலில் நெத்தப்பட்ெது. 

✓ நீடித்த மற்றும் வநகிழ்ொ  வபாருளாதா ங்ைகள உருொக்குெதற்ைாை 

ெந்கத அடிப்பகெயிலா  கூட்ொண்கமைகள மமம்படுத்துெதற்ைா  

நிைழ்வு இதுொகும். “Inclusive Green Recovery Towards Carbon 

Neutrality” என்பது இந்த நிைழ்வின் ைருப் வபாருளாகும். 

 

9. “யதாட்டக்கமல சதாகுதி யைம்ொட்டு திட்டத்மத” செேல்ெடுத்தும் 

நிறுவனம் எது? 

அ) உைவு மற்றும் உழவு அகமப்பு 

ஆ) மதசிெ மதாட்ெக்ைகல ொரிெம்  

இ) NABARD 

ஈ) உைவுப்பதப்படுத்துதல் வதாழிற்ொகலைள் அகமச்ெைம் 

✓ மத்திெ மெளாண் அகமச்ெர் நம ந்தி  சிங் மதாமர், “மதாட்ெக்ைகல 

வதாகுதி மமம்பாட்டு திட்ெத்கத” வதாெங்கிகெத்தார். இந்தத் திட்ெம், 11 

மாநிலங்ைள் / யூனிென் பி மதெங்ைகள உள்ளெக்கிெ 12 வதாகுதிைளில் 

முன்ம ாட்ெ அடிப்பகெயில் வதாெங்ைப்பட்டுள்ளது. இ ங்ைாைப்பட்ெ 

மதாட்ெக்ைகல வதாகுதிைகள உலைளாவிெ மபாட்டிக்கு உட்படுத்துெ 

-கத மநாக்ைமாைக்வைாண்டுள்ள இந்தத் திட்ெம் மதசிெ மதாட்ெக்ைகல 

ொரிெத்தால் வெெல்படுத்தப்படுகிற ஒரு மத்திெ துகற திட்ெமாகும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

10. COVID-19 பின்னணியில், ‘கப்ொ’ & ‘சடல்டா’ என்றால் என்ன? 

அ) COVID ப ெலுக்கு எதி ா  புதிெ நெெடிக்கை 

ஆ) COVID திரிபுைளுக்ைா  புதிெ வபெர்ைள்  

இ) COVID பாதிப்பு விகிதத்தில் புதிெ ெகைப்பாடு 

ஈ) புதிெ உலைளாவிெ தடுப்பூசி முன்வ டுப்பு 

✓ COVID-19 த ாற்றின் பல்மெறு திரிபுைளுக்கு கிம க்ை எழுத்துக்ைகளப் 

பென்படுத்தி புதிெ வபெர்ைகள உலை நலொழ்வு அகமப்பு அறிவித்துள் 

-ளது. உலை நலொழ்வு அகமப்பின் கூற்றுப்படி, இந்திொவில் முதன்மு 

-தலில் ைாைப்பட்ெ COVID திரிபு (B.1.617.2) வெல்ொ எ  குறிப்பிெப்படும், 

அமதெமெத்தில் நாட்டில் முன் ர் ைாைப்பட்ெ திரிபு (B.1.617.1) ைப்பா எ  

அறிெப்படும். 

 


1. எழும்பூர் இ யில்நிகலெத்தின் 113ஆெது பிறந்தநாள் 

வென்க  எழும்பூர்  யில்நிகலெத்தின் 113ஆெது ஆண்டு பிறந்தநாள் 

ஜூன்.11 அன்று வைாண்ொெப்பட்ெது. 

வதன்மாெட்ெங்ைகள இகைக்கும்: வென்க  நை த்தில் 4 நை ங்ைளு 

-க்கு இகெமெொ  இ யில்மெ முக ெங்ைளில் ஒன்றாை எழும்பூர் 

இ யில் நிகலெம் திைழ்கிறது. வென்க கெ தமிழ்நாட்டின் வதன் மாெ 

-ட்ெங்ைகள இகைக்கும் முக ெமாை இது உள்ளது.  

வதன்தமிழ்நாட்டின் நுகழவு ொயிலாை திைழும் இந்த இ யில் நிகலெம் 

ஒரு நூற்றாண்டு ைெந்து பல்மெறு ொதக ைகளப் பகெத்து, தற்மபாது 

ைம்பீ மாை ைாட்சி அளித்து ெருகிறது. 

நிகலெத்தின் ெ லாறு: 

இந்நிகலெத்தின் ைட்ெெப்பணி முடிந்து, 1908 ஜூன்.11 அன்று திறக்ைப்ப 

-ட்ெது. இந்தக் ைட்ெெத்தின் வபாறிொள ாை வென்றி இர்வின் இருந்தார். 

இக்ைட்ெெம் ைட்டுெதற்ைா  ஒப்பந்ததா  ாை ொமிநாத பிள்கள என்பெர் 

வெெல்பட்ொர். `17 இலட்ெம் வெலவில் 300 அடி நீளம், 71 அடி அைலத்தில் 

எழும்பூர்  யில் நிகலெத்தின் ைட்ெெம் ைட்டிமுடிக்ைப்பட்ெது. தக த்தளம், 

முதல்தளத்துென் இந்தக்ைட்ெெம் அகமக்ைப்பட்ெது. 

இந்நிகலெ ைட்ெெம் முடிந்த பிறகு, எழும்பூரிலிருந்து தனுஷ்மைாடிக்கு 

மபார்ட் வமயில் இ யில் இெக்ைப்பட்ெது. இந்த இ யில் நிகலெத்தில் 3 

நகெமமகெைளும், ஒரு நகெமமம்பாலமும் இருந்தது. இதன்பிறகு, 

பல்மெறு ைாலைட்ெத்தில் ெளர்ச்சிெகெந்து, இப்மபாது 11 நகெமமகெை 

-ள் இருக்கின்ற . இ யில் நிகலெத்தில் ைழிவுநீக  சுத்திைரிப்பு வெய்து, 

மீண்டும் நன்னீ ாை மாற்றி, நகெமமகெ உள்பெ பல்மெறு இெங்ைளில் 

சுத்தப்படுத்துெதற்கு பென்படுத்தப்படுகிறது. இந்திொவில் உள்ள 70 

இ யில் நிகலெங்ைளுக்கு பெணிைள் ெெதிைளுக்ைாை தலா `20 மைாடி 

ஒதுக்கீடு வெய்ெ இ யில்மெ ொரிெம் அறிவித்தது. 

இதில், எழும்பூர் இ யில் நிகலெமும் ஒன்றாகும். பெணிைளின் ெெதிக் 

-ைாை பல்மெறு பணிைள் நகெவபற்று ெந்த . தற்மபாது ைம ா ா 

வபாதுமுெக்ைம் ைா ைமாை, பணிைளில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ள .  

விக வு இ யில்ைள்: எழும்பூர் இ யில் நிகலெத்தில் இருந்து தி மும் 

50’க்கும் அதிைமா  விக வு  யில்ைள் இெக்ைப்பட்டு ெந்த . இதுதவி , 

தாம்ப ம்-ைெற்ைக  மற்றும் வெங்ைல்பட்டு ெக  இெக்ைப்படும் 250 

மின்ொ  இ யில்ைள் எழும்பூர் இ யில் நிகலெம் ெழிொை வெல்லும்.  

விக வு மற்றும் மின்ொ  இ யில்ைளில் பெைம் வெய்ெதற்ைாை தி மும் 

சுமார் 1,20,000 பெணிைள் ெந்து வெல்ொர்ைள். இந்த எண்ணிக்கை 

பண்டிகை ைாலங்ைள், விடுமுகறக்கு ஊருக்கு வெல்லும் மெகளைளில் 

அதிைமாை இருக்கும். தற்மபாது ைம ா ா வபாதுமுெக்ைம் ைா ைமாை, 

மின்ொ  இ யில்ைள் மற்றும் சிறப்பு இ யில்ைளின் எண்ணிக்கை 

குகறக்ைப்பட்டுள்ள . 

 

2. மெளாண் இெந்தி மெமாக்ைல்: தமிழ்நாடு, ஆந்தி ம் முன்னிகல 

மெளாண் இெந்தி மெமாக்ைல் திட்ெத்தில் பென்வபற்ற மாநிலங்ைள் 

பட்டிெலில் தமிழ்நாடும் ஆந்தி மும் முன்னிகலயில் உள்ள . இந்தத் 

திட்ெத்தின்மூலம் உழெர்ைளின் ெருமா ம் வபருகி, மெளாண் வபாரு 

-ளாதா  ெளர்ச்சிக்கு ஊக்ைமளித்துள்ளது எ  மத்திெ மெளாண் துகற 

வதரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து மத்திெ மெளாண்துகற கூறியுள்ளதாெது: 

சிறு, குறு விெொயிைளின் மெளாண்கமைளில் இெந்தி மெமாக்ைலின் 

ெ ம்கப அதிைரிக்கும் மநாக்கில் மத்திெ மெளாண்துகற 2014-15 நிதி 

ஆண்டில் ‘மெளாண் இெந்தி மெமாக்ைல்’ என்கிற துகைத்திட்ெத்கத 

அறிமுைப்படுத்திெது. நிலங்ைளின் பென்பாடு, நீர்ெளங்ைள் மபான்றெற் 

-கறத் திறம்பெ பென்படுத்தி மெளாண் வதாழிகல ஒரு இலாபை மாை 

மாற்றுெதிலும் ஊ ைப்பகுதி இகளஞர்ைள் இந்தத் வதாழிலார்ெத்துென் 

பங்மைற்ைவும் இெந்தி மெமாக்ைல் முக்கிெத்துெம் வபறுகிறது. 

மெளாண் ைருவிைள் மற்றும் இெந்தி ங்ைள், நவீ  மெளாண்கமக்கு 

உரிெ உள்ளீடுைள், உெர்வதாழில்நுட்பம் கமெங்ைள், மெளாண் எந்தி  

ெங்கிைள் ஆகிெெற்றிற்கு மத்திெ அ சு பல்மெறு மாநிலங்ைளுக்கு 

நிதியுதவிைகள ெழங்கிெது. இதன்மூலம் மனித துெ ங்ைள், ொகுபடிச் 

வெலவுைள் குகறந்து பயிர்ைளின் உற்பத்தித்திறன் மமம்படுத்தப்பட்ெது. 

இந்தத் திட்ெத்தால் விெொயிைள் ெருமா ம் அதிைரித்து மெளாண் 

வபாருளாதா  ெளர்ச்சி ஊக்ைவிக்ைப்பட்டுள்ள . 

2014-15 முதல் 2020-21ஆம் ஆண்டு ெக  ஆந்தி த்திற்கு `621.23 

மைாடி, தமிழைத்துக்கு `421.65 மைாடி மெளாண் கூட்டுறவு மற்றும் 

உழெர்ைள் நலத்துகறமூலம் நிதி ெழங்ைப்பட்டுள்ளது. நெப்பு 2021-22 

நிதிொண்டில் முதல்தெகைொை `21.74 மைாடி மெளாண் இெந்தி ம 

-ெமாக்ைல் துகைத்திட்ெத்தின்கீழ் தமிழைத்திற்கு ெழங்ைப்பட்டுள்ளது. 

இதன்மூலம் 269 மெளாண் இெந்தி ங்ைள் மற்றும் ொத ங்ைள் ெழங்ை 

-ப்படுகின்ற . மமலும், 115 மெளாண் ைருவிைள் ொெகை கமெங்ைள் 

அகமக்ைப்படும். 10 உெர்வதாழில்நுட்ப கமெங்ைள் மற்றும் 100 விெொெ 

இெந்தி  ெங்கிைள் கி ாம அளவில் அகமக்ைப்படுகின்ற .  

இந்த நிதிகெப் வபற்ற 11 மாநிலங்ைளில் மை ளம் `89.94 மைாடி, உத்த  

பி மதெம் `294.74 மைாடி வபற்றுள்ள . குகறொை வபற்ற மாநிலமாை 

மமற்கு ெங்ைம் (`53.81 மைாடி) உள்ளதாைத் வதரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

 

3. ெண்ெலூர் பூங்ைாவில் குட்டி ஈன்றது சிம்பன்ஸி 

வென்க கெ அடுத்த ெண்ெலூர் உயிரிெல் பூங்ைாவில் ப ாமரிக்ைப்பட் 

-டு ெரும் சிம்பன்ஸி குட்டி ஈன்றது. ெண்ெலூர் உயிரிெல் பூங்ைாவில் 

ொக , சிங்ைம், புலி உள்ளிட்ெ 2,500’க்கும் மமற்பட்ெ ெ விலங்குைள் 

ப ாமரிக்ைப்பட்டு ெருகின்ற . இதில், ைெந்த 2005ஆம் ஆண்டு, சிங்ைப் 

-பூர் உயிரிெல் பூங்ைாவிலிருந்து இகை சிம்பன்ஸிைள் ொங்ைப்பட்ெ . 

அவ்ொறு ொங்ைப்பட்ெ மைாம்பி (28) என்ற ஆண் சிம்பன்ஸியும், வைளரி 

(23) என்ற வபண் சிம்பன்ஸியும் நன்முகறயில் ப ாமரிக்ைப்பட்டு ெந்த . 

ஆப்பிரிக்ை ைண்ெத்தில் ொழும் இவ்ெகை சிம்பன்ஸிொ து அழியும் 

நிகலயில் உள்ளதாை பன் ாட்டு ெ வுயிரி  பாதுைாப்பு அகமப்பு 

ெக ெறுத்துள்ளது குறிப்பிெத்தக்ைது. 

 

4. ைருப்புப் பூஞ்கெ மருந்துக்கு GST இ த்து: 

ைருப்புப்பூஞ்கெ வதாற்றுக்குப் பென்படுத்தப்படும் ஆம்மபாவெரிசின் பி 

மருந்துக்கு GST  த்து வெய்ெப்படுெதாை மத்திெ நிதிெகமச்ெர் நிர்மலா 

சீதா ாமன் அறிவித்தார். நிர்மலா சீதா ாமன் தகலகமயிலா  GST 

ைவுன்சில் கூட்ெம் சமீபத்தில் நகெவபற்றது. இந்தக் கூட்ெத்தில் பல்மெறு 

மருத்துெப்வபாருள்ைள் மற்றும் மருத்துெ உபை ைங்ைளுக்கு ஜிஎஸ்டி 

குகறக்ைப்பட்டுள்ளது. ஆம்மபாவெரிசின் பி மற்றும் மொசிலிசுமாப் மருந்து 

-ைளுக்கு விதிக்ைப்பட்டு ெந்த 5% GST இ த்து வெய்ெப்பட்டுள்ளது. 

வ ம்வெசிவிர் மற்றும் வெபரின் மபான்ற மருந்துைளுக்ைா  ஜிஎஸ்டி 12 

ெதவிகிதத்திலிருந்து 5 ெதவிகிதமாைக் குகறக்ைப்பட்டுள்ளது. மருத்துெத் 

-துக்குப் பென்படுத்தப்படும் உயிர்ெளி, உயிர்ெளி வெறிவூட்டிைள், வெெற் 

-கை சுொெ ெழங்கி உள்ளிட்ெ ொத ங்ைளுக்ைா  ஜிஎஸ்டி விகிதம் 12 

ெதவிகிதத்திலிருந்து 5 ெதவிகிதமாைக் குகறக்ைப்பட்டுள்ளது. பல்ஸ் ஆக் 

-சிமீட்ெர், ொனிகெெர்ஸ், வெப்பபரிமொதக  ைருவி உள்ளிட்ெெற்றின் 

ஜிஎஸ்டியும் 5 ெதவிகிதமாைக் குகறக்ைப்பட்டுள்ளது. 

 

5. ைம ா ாொல் உயிரிழந்த வபற்மறாரின் குழந்கதைளுக்கு நிதியுதவி: 

ெழிைாட்டி வநறிமுகறைள் வெளியீடு 

ைம ா ா மநாய்த் வதாற்றால் உயிரிழந்த அ சு ஊழிெர்ைளின் ொரிசுைள் 

சிறப்பு நிதித்திட்ெத்தின்கீழ் பென்வபற முடிொது என்று தமிழ்நாடு அ சு 

உத்த விட்டுள்ளது. மமலும், மற்றெர்ைள் இந்த உதவிகெப் வபறுெதற்ைா 

-  ெெது ெ ம்பு 18’க்குக் கீமழ இருக்ை மெண்டும். ைம ா ா மநாய்த் 

வதாற்றால் வபற்மறாக  இழந்த குழந்கதைளுக்கு நிதியுதவிைள் ெழங்கு 

-ெது வதாெர்பா  தனித்த ெழிைாட்டு வநறிமுகறைகள ெமூை நலன் 

மற்றும் மைளிர் அதிைா மளித்தல் துகறக்ைா  முதன்கமச் வெெலாளர் 

ஷம்பு ைல்மலாலிைர் வெளியிட்ொர். அதன் விெ ம்: 

 



         

    

ைம ா ா மநாய்த்வதாற்றால் வபற்மறார் அல்லது தாய் அல்லது தந்கதகெ 

இழந்த குழந்கதக்கு `5 லட்ெம் கெப்பீடு வெய்ெப்படும். இந்தத் வதாகை 

அெர்ைள் 18 ெெது நிகறெகெயும்மபாது ெட்டிமொடு மெர்த்து திருப்பித் 

த ப்படும். ஏற்வை மெ, தாய் அல்லது தந்கதகெ இழந்து, இப்மபாது 

ைம ா ா மநாய்த்வதாற்றால் தாய் அல்லது தந்கதகெ இழந்திருந்தால் 

அெர்ைளுக்கும் `5 இலட்ெம் கெப்பீடு வெய்ெப்படும். 18 ெெது பூர்த்திொ 

- வுென் ெட்டியுென் வதாகை அளிக்ைப்படும். 

அத்தகைெ குழந்கதைளுக்கு அ சுப் பள்ளிைளிலும், அ சு உதவி வபறும் 

இல்லங்ைள், விடுதிைளில் மெருெதற்கு முன்னுரிகம அளிக்ைப்படும். 

குழந்கதைள் ைல்லூரிப் படிப்கப முடிக்கும் ெக யிலும் அெர்ைளுக்ைா  

ைல்வி மற்றும் விடுதிச் வெலகெ அ மெ ஏற்றுக் வைாள்ளும் என்று தமிழை 

அ சு அறிவித்திருந்தது. இத்திட்ெத்கதச் வெெல்படுத்துெதற்ைா  ெழிைா 

-ட்டு வநறிமுகறைகள ெகுத்திெ நிதித்துகற கூடுதல் தகலகமச் 

வெெலாளர் தகலகமயில் குழு அகமக்ைப்பட்டிருந்தது. இந்தக் குழு அண் 

-கமயில் கூடி ஆமலாசித்தது. அதன்படி, ெழிைாட்டி வநறிமுகறைள் 

ெகுக்ைப்பட்டுள்ள . 

என்வ ன்  நகெமுகறைள்? ைம ா ா மநாய்த்வதாற்று ைா ைமாை, 

வபற்மறாக  இழந்த குழந்கதைள் முதலில் அகெொளம் ைாைப்படுெர். 

இதற்ைாை மாெட்ெ ஆட்சிெர் தகலகமயில் தனிொைக்குழு அகமக்ைப்படு 

-ம். மாெட்ெங்ைளில் உள்ள சுைாதா த்துகறமூலமாை இறப்புச்ொன்றிதழ் 

மபான்ற ஆெைங்ைள் ெரிபார்க்ைப்படும். ெம்பந்தப்பட்ெ ஆெைங்ைகள 

கெத்து குடும்பத்தாரிெம் மநரிலும் விொ கை நெத்தப்படும். ைம ா ா 

ைா ைமாை வீட்டிமலமெ வபற்மறாரின் இறப்புமநரிெலாம். அப்மபாது, 

ெம்பந்தப்பட்ெ குழந்கதயின் பாதுைாெலர் அல்லது தாய் அல்லது தந்கத 

ஆகிமொரில் ஒருெர், தங்ைளிெம் இருக்கும் மருத்துெ ஆெைங்ைளின் 

அடிப்பகெயில் இறப்புச்ொன்றுக்கு விண்ைப்பிக்ைலாம். 

ைம ா ா ைா ைமாைத்தான் இறந்தார் என்பதற்ைா  ொன்று ஆெைங் 

-ைளாை அகெ இருக்ைமெண்டும். குறிப்பாை, RT-PCR பரிமொதக , 

ஸ்மைன், X-கதிர் பரிமொதக  ஆகிெகெொை இருக்ைலாம். 

18 ெெதுக்குள் இருக்ை மெண்டும்: ைம ா ா ைா ைமாை வபற்மறார், 

தாய் அல்லது தந்கதகெ இழந்த குழந்கதைளின் ெெது 18 ெெதுக்குக் 

குகறொை இருக்ை மெண்டும். வபற்மறாக  இழந்திருக்கும் பட்ெத்தில் 

ஆண்டுெருமா ம் ஏதும் ைைக்கில் வைாள்ளப்பொமல் ெம்பந்தப்பட்ெ 

குழந்கதக்கு அ சு நிதி அளிப்பதுென், ைல்விச்வெலவும் ஏற்ைப்படும்.  

வபற்மறாரில் தாய் அல்லது தந்கத இறந்திருக்கும் பட்ெத்தில், அந்த நபர் 

ெருமா ம் ஈட்டிெெ ாை இருந்தால் அெ து வபெர் ெறுகமக் மைாட்டுக் 

-குக்கீழ் உள்ளெர்ைளின் பட்டிெலில் இருக்கிறா ா எ  ஆ ாெப்படும். 

இந்தப் பட்டிெல் தமிழ்நாடு வபண்ைள் மமம்பாட்டுக் ைழைத்திெம் உள்ளது. 

அந்தப் பட்டிெலில் வபெர் இல்லாத பட்ெத்தில் ெறுகமக் மைாட்டுக்குக்கீழ் 

உள்ளெர்ைளின் பட்டிெலில் இெம்வபறுெதற்ைா  தகுதி இருக்கிறதா 

எ  ஆ ாெப்பட்டு பட்டிெலில் மெர்க்ைப்படும். 

அ சு ஊழிெர் குழந்கதைளுக்கு சிறப்பு நிதி கிகெொது: வபற்மறார், தாய் 

அல்லது தந்கத அ சு ஊழிெ ாைமொ, வபாதுத்துகற நிறுெ  பணிொள 

- ாைமொ இருப்பின் அந்தக் குழந்கத அ சின் சிறப்பு நிதி மற்றும் ைல்விச் 

வெலவு ெலுகைகெப் வபற முடிொது. 

தனிொர் பள்ளி: குழந்கதைள் எந்தப் பள்ளியில் படித்துக் வைாண்டிருக்கி 

-றார்ைமளா அமத பள்ளியில் வதாெர்ந்து படிக்ைலாம். அது, அ சு அல்லது 

அ சு உதவி வபறும் பள்ளிொை இருக்ை மெண்டும். தனிொர் பள்ளிொை 

இருந்தால், ைல்வி உரிகமச்ெட்ெ விதியின்கீழ் அப்பள்ளிக்கு ைல்விக்ைா  

ைட்ெைத்வதாகை அளிக்ைப்படும். இந்தத்வதாகைொ து PM-CARES 

அல்லது மாநில அ சின் நிதியிலிருந்து வைாடுக்ைப்படும். குழந்கதைளுக்கு 

உரிெ பள்ளிச்சீருகெைள், நூல்ைள் ஆகிெ வும் அமத நிதியின் ெழிொை 

அளிக்ைப்படும். பள்ளிப்படிப்பு முடிந்ததும் இளநிகல பட்ெப்படிப்பு ெக யி 

-லா  அக த்து வெலகெயும் அ மெ ஏற்கும். அ சு ெழங்கும் இலெெ 

ைல்விகெ ஏற்ைாத பட்ெத்தில், இளநிகல ைல்விக்ைா  வெலவிக  ெங் 

-கிக்ைெக  ெழிொைப் வபற்று படிக்ைலாம். இதற்ைா  ெட்டித் வதாகை 

-கெ அ மெ ஏற்றுக்வைாள்ளும். 

ைண்ைாணிப்புக் குழு: இந்தத் திட்ெத்கத மாெட்ெங்ைளில் ைண்ைாணித்து 

வெெல்படுத்த ஆட்சிெர் தகலகமயில் குழு அகமக்ைப்பட்டுள்ளது. இந்தக் 

குழுவின் உறுப்பி ர் வெெலாள ாை, மாெட்ெ குழந்கதைள்நல அலுெலர் 

இருப்பார். முதன்கமக் ைல்வி அலுெலர், மாெட்ெ ெமூை நல அலுெலர், 

குழந்கதைள் நல குழுவின் உறுப்பி ர், தன் ார்ெ வதாண்டு நிறுெ த் 

-திலிருந்து ஒருெர் ஆகிமொர் இதன் உறுப்பி ர்ைளாை இருப்பர் என்று 

த து உத்த வில் ஷம்பு ைல்மலாலிைர் வதரிவித்துள்ளார். 

 

6. இந்திெ ைெமலா க் ைாெல்பகெயில் Mk-3 அதிநவீ  இலகு இ ை 

வெலிைாப்ெர்ைள் மெர்ப்பு 

உள்நாட்டிமலமெ உருொக்ைப்பட்ெ அதிநவீ  இலகு  ை வெலிைாப்ெர் 

Mk-3, இந்திெ ைெமலா க் ைாெல்பகெயில் மெர்க்ைப்பட்ெது. “தற்ொர்பு 

இந்திொ” திட்ெத்தின்கீழ் உருொக்ைப்பட்ெகெ இந்த வெலிைாப்ெர்ைள். 

இந்த நவீ  வெலிைாப்ெர்ைகள வபங்ைளூரில் உள்ள ஹிந்துஸ்தான் 

ஏம ாநாட்டிக்ஸ் நிறுெ ம் உருொக்கியுள்ளது. 

இந்த இலகு  ை வெலிைாப்ெர்ைள் பகெயில் இகைக்ைப்பட்டிருப்பதன் 

மூலம் ைப்பல் ொர்ந்த நெெடிக்கைைள், ைண்ைாணிப்புப்பணிைளில் புதிெ 

மாற்றம் ஏற்படும். விமா ங்ைள் மற்றும் ைப்பல்ைளுென் ஒருங்கிகைந்து 

குறிப்பிட்ெ பகுதிைளில் மெகெைளின் திறக  ெலுப்படுத்துெதற்ைாை 

இந்த வெலிைாப்ெர்ைள் பணியில் அமர்த்தப்படும் என்றார் அெர்.  

வென்க , புெம சுெ ம், வைாச்சி மற்றும் மபார்பந்தரில் உள்ள இந்திெ 

ைெமலா க் ைாெல்பகெ பிரிவுைளில் 16 Mk-3 வெலிைாப்ெர்ைள் மெர்க்ைப் 

-பெவுள்ள . 

 

7. 1,50,000 ஆ ம்ப, துகை சுைாதா  நிகலெங்ைள் ஆயுஷ்மான் பா த் 

சுைாதா  கமெங்ைளாை மாற்றப்படும்: மத்திெ அ சு 

அடுத்த ஆண்டு டிெம்பருக்குள் 1,50,000 துகை சுைாதா  கமெங்ைள் 

மற்றும் ஆ ம்ப சுைாதா  கமெங்ைள் ஆயுஷ்மான் பா த் சுைாதா  மற்றும் 

நல கமெங்ைளாை மாற்றப்படும் என்று மத்திெ அ சு வதரிவித்துள்ளது. 

இதுவதாெர்பாை மத்திெ சுைாதா  அகமச்ெைம் வெளியிட்ெ அறிக்கையில் 

கூறப்பட்டிருந்ததாெது: ைெந்த மார்ச்.31ஆம் மததி நிலெ ப்படி, நாட்டின் 

கி ாமப்புறங்ைளில் 1,55,404 துகை சுைாதா  கமெங்ைளும், 24,918 

ஆ ம்ப சுைாதா  கமெங்ைளும், நைர்ப்புறங்ைளில் 5,895 ஆ ம்ப சுைாதா  

கமெங்ைளும் உள்ள . 

அம்கமெங்ைளில் விரிொ  மருத்துெ மெகெைள் அளிக்ைப்படும். 

துகை சுைாதா  கமெங்ைளில் 14 மநாய் ைண்ெறிதல் பரிமொதக ைளு 

-ம், ஆ ம்ப சுைாதா  நிகலெங்ைளில் 63 மநாய் ைண்ெறிதல் பரிமொத 

-க ைளும் மமற்வைாள்ளப்படுகின்ற . துகை சுைாதா  கமெங்ைளில் 

105 அத்திொெசிெ மருந்துைள், ஆ ம்ப சுைாதா  கமெங்ைளில் 172 

அத்திொெசிெ மருந்துைள் இலெெமாை ெழங்ைப்படுகின்ற . ெஞ்சீெனி 

தளம்மூலம் 60 இலட்ெத்துக்கும் மமற்பட்ெெர்ைள் வதாகலமபசி ெழிொை 

மருத்துெ ஆமலாெக ைள் வபற்றுள்ள ர். அெர்ைளில் 26.42 இலட்ெம் 

மபருக்கு சுைாதா  மற்றும் நல கமெங்ைள்மூலம் ஆமலாெக ைள் 

ெழங்ைப்பட்ெ  என்று வதரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

 

7. இந்திெ ெம்ொெளி வெய்திொளர்ைளுக்கு புலிட்ஸர் பரிசு 

இந்த ஆண்டுக்ைா  அவமரிக்ைாவின் புலிட்ஸர் பரிசுக்கு, இந்திெ ெம்ொ 

-ெளிகெச் மெர்ந்த இரு வெய்திொளர்ைள் மதர்ந்வதடுக்ைப்பட்டுள்ள ர். 

இதுகுறித்து பிடிஐ வெய்தி நிறுெ ம் வதரிவித்துள்ளதாெது: ஊெைத் 

துகறக்ைா  அவமரிக்ைாவில் மிை உெரிெ விருதா  புலிட்ஸர் விருகத, 

இந்திெ ெம்ொெளிகெச்மெர்ந்த இருெர் இந்த ஆண்டு வென்றுள்ள ர்.  

சீ ாவின் ஜின்ஜிொங் மாைாைத்திலுள்ள முஸ்லிம்ைள் தடுப்பு முைாம் 

குறித்து புதுகமொ  முகறயில் வெய்திைள் மெைரித்து வெளிப்படுத்திெ 

இந்திெ ெம்ொெளி வெய்திொளர் மமைா  ாஜமைாபாலன் இப்பரிசுக்குத் 

மதர்ந்வதடுக்ைப்பட்டுள்ளார். அவமரிக்ைாவின் ‘புஸ்பீட் நியூஸ்’ இகைெ 

தள வெய்தி ஊெைத்தில் அெர் பணிொற்றி ெருகிறார். இதுதவி , ெம்பா 

மப கெம்ஸ் இதழில் பணிொற்றிெரும் நீல் மபடியும் இந்த ஆண்டுக்ைா  

புலிட்ஸர் பரிசுக்குத் மதர்ந்வதடுக்ைப்பட்டுள்ளார். இந்திெ ெம்ொெளிகெச் 

மெர்ந்த அெர், ெை வெய்திொள ா  மைதலீன் வமக்கிம ாரியுென் மெர்ந்து 

இந்தப்பரிகெ வென்றுள்ளார். 

எதிர்ைாலத்தில் குற்றொளிைளாைக்கூடிெெர்ைள் என்று ெந்மதகிக்ைப்படு 

-ெர்ைள்குறித்து ைைனி முகறயில் ைண்ெறியும் உள்ளூர் ைாெல் அலுெ 

-லைத்தின் ெர்ச்கெக்குரிெ முெற்சிைள்குறித்து வெய்திைள் வெளியிட்ெ 

-கமக்ைாை அெர்ைளுக்கு புலிட்ஸர் விருது ெழங்ைப்படுகிறது எ  பிடிஐ 

வெய்தி நிறுெ ம் வதரிவித்துள்ளது. 

 

8. ெமூை வெெல்பாட்டுக்ைாை TNPL ஆகலக்கு தங்ைமயில் விருது 

ைரூர் மாெட்ெம் புைழூர் TNPL ஆகலக்கு தங்ைமயில் விருது கிகெத்துள் 

-ளது. இன்ஸ்டிட்யூட் ஆப் கெ க்ெர்ஸ் நியு தில்லி என்ற அகமப்பா து 

ஒவ்மொர் ஆண்டும் மெளாண்கம, எண்வைய் உற்பத்தி, வபாறியிெல், 

புதுப்பிக்ைக்கூடிெ ஆற்றல் உற்பத்தி, ெங்கித்துகற, சிவமண்ட், ைாகித 

உற்பத்தி, சு ங்ைம் மற்றும் உமலாைம் மபான்ற நிறுெ ங்ைளில் ெமுதாெ 



         

    

வபாறுப்புைர்வு திட்ெத்கத சிறப்பாை வெெல்படுத்தும் நிறுெ த்கத 

உலை அளவிலும், மதசிெ அளவிலும் மதர்வுவெய்து தங்ைமயில் விருகத 

ெழங்கி ெருகிறது. 

இந்நிகலயில், ைரூர் மாெட்ெம் புைழூர் TNPL ஆகலொ து, ஆகலகெ 

சுற்றியுள்ள கி ாமங்ைகளச்மெர்ந்த நலிவுற்ற ெமுதாெ குழந்கதைளுக்கு 

இலெெக்ைல்வி ெழங்குதல், அ சுப்பள்ளிைளில் மாைெர்ைளுக்கு ஆங்கி 

-லம் மபச்சுத்திறன் பயிற்சி அளித்தல், இலெெ மருத்துெ முைாம்ைள், ைண் 

மருத்துெ முைாம்ைள் நெத்தி மதகெொ  உதவிைள் ெழங்குதல், அ சு 

மருத்துெமக ைளுக்கு மருத்துெ உபை ைங்ைள் ெழங்குதல், திறன் 

மமம்பாட்டு பயிற்சி ெழங்குதல், கி ாம மக்ைளுக்கு குடிநீர் ெழங்குதல், ஏரி 

குளங்ைள், ைால்ொய்ைள் தூர்ொ ல், ம க்ைன்றுைள் ெழங்குதல், நடுதல் 

மபான்ற எண்ைற்ற ெமுதாெ நலப்பணித்திட்ெங்ைகள வெெல்படுத்தி 

ெருகிறது. 

2020ஆம் ஆண்டுக்ைா  ெமுதாெ வபாறுப்புைர்வுக்ைாை ெழங்ைப்படும் 

தங்ைமயில் விருதுக்கு மதசிெ அளவில் புைழூர் ைாகித (TNPL) ஆகல 

மதர்வு வெய்ெப்பட்ெது. 

 

9. தடுப்பூசி வெலுத்தி ாலும் தற்ைாப்பு அெசிெம்! 

ைம ா ா தடுப்பூசிைள் வெலுத்திக்வைாண்ெெர்ைள் அலட்சிெத்துென் 

வெெல்பொமல் கூடுதல் ைெ த்துென் இருக்ைமெண்டும் என்று மருத்து 

-ெர்ைள் அறிவுறுத்தியுள்ள ர். இருமுகற தடுப்பூசி வெலுத்தி ாலும் 

கூெ வதாற்று ஏற்பெ ொய்ப்புள்ளதாைவும் அெர்ைள் கூறியுள்ள ர்.  

இருந்தமபாதிலும் தடுப்பூசிைள் வெலுத்திெெர்ைளுக்கு ைம ா ா பாதிப்பு 

குகறொை இருப்பதும், இறப்புமநரிடுெதில்கல என்பதும் ஆதா ப்பூர்ெ 

-மாை உறுதிவெய்ெப்பட்டுள்ளது. 

இந்திொவில் தடுப்பூசிைள்... 

மைாவிஷீல்ட்: பிரிட்ெனின் ஆக்ஸ்மபார்ட் மற்றும் ஆஸ்ட் ா வஜனிைா 

நிறுெ த்தால் ைண்ெறிெப்பட்ெது மைாவிஷீல்ட் தடுப்பூசி. இந்திொவில் 

மைா ாஷ்டி  மாநிலம் புமைவில் உள்ள சீ ம் நிறுெ த்தில் 

உள்நாட்டுத் மதகெக்ைாை அகெ உற்பத்தி வெய்ெப்படுகின்ற . 

மாதந்மதாறும் 6 மைாடி தடுப்பூசிைள் அங்கு தொரிக்ைப்படுகின்ற .  

சிம்பன்ஸியிலிருந்து வபறப்பட்ெ வீரிெம் குகறக்ைப்பட்ெ தீநுண்மிகெ 

(அடிம ா கெ ஸ்) ம பணுரீதிொை சில மாற்றங்ைள் வெய்து அதக  

மனித உெலுக்குள் வெலுத்தும் நுட்பத்தில் உருொக்ைப்பட்ெது மைாவி 

ஷீல்ட் தடுப்பூசி. முதல் தடுப்பூசிக்கும் இ ண்ொெது தடுப்பூசிக்கும் 

இகெமெொ  ைால இகெவெளி 12 ொ ங்ைள். 

மைாமெக்ஸின்: வதலங்ைா ா மாநிலம், கெத ாபாதில் உள்ள பா த் 

பமொவெக் நிறுெ த்தின் மூலம் இத்தடுப்பூசிைள் தொரிக்ைப்படுகின்ற . 

வெெலிழந்த ைம ா ா தீநுண்மிகெ மருத்துெ நுட்பத்தில் உரிெ 

மாற்றங்ைள் வெய்து உெலில் வெலுத்தும் ெகையில் இந்த தடுப்பூசி 

தொரிக்ைப்படுகிறது. முதல் தடுப்பூசிக்கும் இ ண்ொெது தடுப்பூசிக்குமா  

ைால இகெவெளி 4 ொ ங்ைள். 

ஸ்புட்னிக் வி:  ஷிொவிலிருந்து இறக்குமதி வெய்ெப்படும் இந்த ெகை 

தடுப்பூசியும் அடிம ா கெ ஸ் வதாழில்நுட்பத்திலா கெதான். 

இந்திொகெப் வபாருத்தெக  கெத ாபாதில் உள்ள ொக்ெர் வ ட்டிஸ் 

ஆய்ெைத்தில் இத்தடுப்பூசிைகள உற்பத்தி வெய்ெ அெெ ைால அனுமதி 

ெழங்ைப்பட்டுள்ளது. உள்நாட்டில் குறிப்பிெத்தக்ை எண்ணிக்கையில் 

அத்தடுப்பூசிைள் இருப்பில் இருந்தாலும் அெற்றின் பென்பாடு இன் மும் 

ப ெலாக்ைப்பெவில்கல. 

ஏன் மதகெ தடுப்பூசி? வபாதுொை மனித உெலுக்குள் எந்த ெகை கிருமி 

நுகழந்தாலும், அதக  வி ட்ெக்கூடிெ எதிர்ப்புெக்தி தா ாை உருொகு 

-ம். அதுமபாலத்தான் ைம ா ாவுக்கு எதி ா  எதிர்ப்பாற்றலும் உருொ 

-கின்ற . வபாதுொை எெருக்கும் ொழ்நாள் முழுெதும் நி ந்த மாை எதி 

-ர்ப்பாற்றல் உெலில் இருந்துவைாண்மெ இருப்பதில்கல. குறிப்பிட்ெ 

ைாலத்துக்குப் பிறகு அது மகறந்துவிடும். 

அமதமெகளயில், உெலில் உள்ள பி-வெல்ைள் மற்றும் டி-வெல்ைள் அந்த 

எதிர்பாற்றகல நிக வில் கெத்திருக்கும். மீண்டும் அத்தகைெ தீ 

நுண்மி உெலுக்குள் நுகழந்தால் உெ டிொை அகெ வெெல்பட்டு எதிர் 

-ப்பாற்றகல உருொக்கிவிடும். அவ்ெகையில் தடுப்பூசிைள் வெலுத்துெத 

-ன்மூலம் மநாய் பாதிப்பின்றி உெலில் எதிர்ப்பாற்றல் உருொகிவிடும். 

அதன்பின் ர் தீநுண்மி தாக்கி ாலும்கூெ எதிர்ப்பாற்றல் தூண்ெப்பட்டு 

மநாய்ெ ாமல் ைாக்கும். 

எப்மபாது எதிர்ப்பாற்றல் உருொகும்? வபாதுொை இ ண்ொம் தெகை 

தடுப்பூசி வெலுத்திெ 3 ொ ங்ைளுக்குப்பிறகு உெலில் மநாய் எதிர்ப்பாற்ற 

-ல் உருொகும். ைம ா ாவுக்கு எதி ா  எதிர்ப்பாற்றல் உருொகியுள்ள 

-தா என்பகத IGG என்ற இ த்தப்பரிமொதக மூலம் ைண்ெறிெலாம். 

ஒரு மில்லி  த்தத்தில் எத்தக  ஆர்ப்பிட்ெரி யூனிட்ஸ் (AU) எ ப்படும் 

எதிர்ப்பாற்றல் உள்ளது என்பகத அதில் அறிெலாம். 

தடுப்பூசிக்குப் பிறகும் அெசிெம் மதகெ 

முைக்ைெெம், கைைள் தூய்கம, தனி நபர் இகெவெளி, ஊட்ெச்ெத்துமிக்ை 

உைவுைள், குகறந்தது 7 மமந  தூக்ைம் உெற்பயிற்சி மற்றும் மூச்சுப் 

பயிற்சி, இ த்த ெர்க்ைக  மற்றும் இ த்த அழுத்தக்ைட்டுப்பாடு மற்றும் மது, 

புகைப்பழக்ைங்ைள் இல்லாகம. 

எெருக்வைல்லாம் தடுப்பூசி கூொது? ைம ா ா சிகிச்கெயிலிருப்மபார், 

ைம ா ா அறிகுறிைள் ைாைப்படுமொர், பாலூட்டும் தாய்மார்ைள், 

ைர்ப்பிணிைள், தடுப்பூசிொல் ைடுகமொ  ஒவ்ொகமக்குள்ளாமொர் 

மற்றும் குழந்கதைள். 

தடுப்பூசிைள் வெெல்திறன் 

1) மைாவிஷீல்ட் - 70 ெதவீதம். 

2) மைாமெக்ஸின் - 81 ெதவீதம். 

3) ஸ்புட்னிக் வி - 90 ெதவீதம். 

 

10. அங்கீைரிக்ைப்பட்ெ பயிற்சி கமெத்தில் பயின்றால் மபாதும் ஓட்டுநர் 

உரிமம் வபறலாம்: ஜூகல 1 முதல் புதிெ விதி அமல் 

ஜூகல.1 முதல் ஓட்டுநர் உரிமம்வபற அங்கீைா ம் வபற்ற ஓட்டுநர் பயிற்சிப் 

பள்ளிைளில் முகறொைப் பயிற்சிகெ முடித்தாமல மபாதுமா து எ  

மத்திெ ொகலப் மபாக்குெ த்து மற்றும் வநடுஞ்ொகல அகமச்ெைம் 

அறிவித்துள்ளது. இந்தப்புதிெ விதிமுகற ெரும் ஜூகல.1ஆம் மததி முதல் 

அமலுக்கு ெரும் எ த்வதரிகிறது. 

புதிெ விதிமுகறொல், சிறப்புப்பயிற்சி வபற்ற ஓட்டுநர்ைள் கிகெப்பார்ைள் 

இத ால் ொகல விபத்துைள் குகறயும் எ  எதிர்பார்க்ைப்படுகிறது. 

மமாட்ொர் ொை  திருத்தச் ெட்ெம், 2019’இன் 8ஆம் பிரிவின்படி ஓட்டுநர் 

பயிற்சிப்பள்ளிைளின் அங்கீைா  விதிைகள மாற்ற முடியும். அதன்படிமெ 

இந்தப் புதிெ விதிமுகறைகள மத்திெ அ சு அறிவித்துள்ளது. 

மத்திெ அ சின் இந்தப்புதிெ விதிமுகறயின்படி அங்கீைரிக்ைப்பட்ெ பயிற்சி 

கமெங்ைளின் முக்கிெ அம்ெங்ைள் என்வ ன் ? 

1. இத்தகைெ கமெங்ைளில் பயிற்சிொளார்ைளுக்கு உெர்த  பயிற்சி 

அளிக்கும் ெகையில் பி த்மெை ஓடுதளங்ைள் இருக்கும். இத ால், 

சிறப்பா  பயிற்சி உறுதிவெய்ெப்படும். 

2. இந்த கமெங்ைள் மூலம் மமாட்ொர் ொ ச் ெட்ெம் 1988ன் படி, ஒரு 

ொடிக்கைொளர் த து ெண்டி ஓட்டும் திறக  புதுப்பித்துக் வைாள்ளும் 

ெகையிலும் பயிற்சிைகள ெடிகமக்ைலாம். 

3. இத்தகைெ அங்கீைரிக்ைப்பட்ெ பயிற்சி கமெங்ைளில் பயிற்சி 

வபறுபெர்ைள் RTO அலுெலைத்தில் உரிமம் ெழங்ைப்படும்மபாது நெத்தப் 

-படும் மதர்வுைளில் பங்மைற்ைத் மதகெயில்கல. இத ால், பயிற்சி 

முடிந்தவுெம மெ ொை  ஓட்டிைளுக்கு உரிமம் கிகெத்துவிடும். 

4. அமதமபால் இந்த கமெங்ைளில் வதாழிற்ொகலைளுக்ைா  ொை ங் 

-ைகள இெக்கும் ெகையிலும் பி த்மெை பயிற்சிெளிக்ைப்படும். இத ால், 

பி த்மெை, சிறப்பு ொை ங்ைகள இெக்குமொரின் பற்றாக்குகற தீரும். 

இத ால், ொகல விபத்துைள் தவிர்க்ைப்படும். 

 

11. இந்திெ ைெமலா க் ைாெல்பகெ புதிெ ஐ.ஜி. வபாறுப்மபற்பு 

இந்திெ ைெமலா க் ைாெல்பகெயின் கிழக்கு பி ாந்திெ புதிெ IGஆை 

ஆ ந்த் பி ைாஷ் பமொலா வபாறுப்மபற்றுக்வைாண்ொர். 

இதற்கு முன்பு IGஆை இருந்த எஸ் ப மமஷ், இந்திெ ைெமலா க் ைாெல் 

பகெயின் மமற்கு பி ாந்திெ ைமாண்ெ ாை மாற்றப்பட்ொர். புதிதாை 

வபாறுப்மபற்றுள்ள ஆ ந்த் பி ைாஷ், இந்திெ ைெமலா க் ைாெல் பகெ 

பணியில் 1990’இல் மெர்ந்தார். உத்த ைண்ட் மாநிலத்கதச் மெர்ந்த 

ஆ ந்த் பி ைாஷ், ைெமலா க்ைாெல்பகெயில் சிறப்பாை பணிொற்றிெதற் 

-ைாை, குடிெ சுத்தகலெரின் தட் க்ஷக் விருகத வபற்றார். இத்தைெகல 

பாதுைாப்புத் துகற பத்திரிகை அலுெலைம் வதரிவித்துள்ளது. 

 

  



         

    

12. மருத்துெ ைல்வி மெர்க்கை 51% அதிைரிப்பு: வபாறியிெல் மெர்க்கை 

13% ெரிந்தது 

இந்திொவில் ைெந்த 5 ஆண்டுைளில் மருத்துெக் ைல்வி மெர்க்கை 51% 

அதிைரித்துள்ளது. இமத ைாலைட்ெத்தில் வபாறியிெல் ைல்விச்மெர்க்கை 

13.4% ெரிந்திருக்கிறது எ  மத்திெ ைல்வி அகமச்ெை ஆய்ெறிக்கையில் 

வதரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. மத்திெ ைல்வி அகமச்ெைத்தின்கீழ் வெெல்படும் 

அகில இந்திெ உெர்ைல்வி ஆய்வுப்பிரிவு, நாடு முழுெதும் வெெல்படும் 

உெர்ைல்வி நிறுெ ங்ைள் குறித்து ஆய்வுவெய்து ஆண்டுமதாறும் 

அறிக்கை வெளியிட்டுெருகிறது. அதன்படி 2019-20 ஆண்டுக்ைா  ஆய் 

-ெறிக்கை வெளியிெப்பட்ெது. அதில் கூறியிருப்பதாெது: 

நாடு முழுெதும் 1,043 பல்ைகலக்ைழங்ைள், 42,434 ைல்லூரிைள், 11,779 

சுெநிதி ைல்வி நிறுெ ங்ைள் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ெ . ைெந்த 

2019-20 ைல்வியாண்டில் 3.85 மைாடிமபர் உெர்ைல்வியில் மெர்ந்துள்ள 

- ர். இதில் 1.96 மைாடிமபர் மாைெர்ைள், 1.89 மைாடிமபர் மாைவிைள். 

உத்த  பி மதெம் முதலிெம் 

உெர்ைல்வி மாைெர் மெர்க்கையில் உத்த  பி மதெம் முதலிெத்தில் 

உள்ளது. மைா ாஷ்டி ா 2ஆெது இெத்திலும் தமிழ்நாடு 3ஆெது இெத்தி 

-லும் உள்ள .  ாஜஸ்தான், ைர்நாெைம், மத்திெ பி மதெ மாநிலங்ைள் 

அடுத்தடுத்த இெங்ைகளப் பிடித்துள்ள . நாடு முழுெதும் உெர்ைல்வி 

நிறுெ ங்ைளில் 15,03,156 ஆசிரிெர்ைள் பணிொற்றி ெருகின்ற ர். 

இதில் 57.5 ெதவீதம் மபர் ஆண்ைள். 42.5 ெதவீதம் மபர் வபண்ைளாெர்.  

நாட்டின் உெர்ைல்விநிறுெ ங்ைளில் 78.6% நிறுெ ங்ைள் தனிொக  

மெர்ந்தகெ அதிைபட்ெமாை ஆந்தி ாவில் 81%, வதலங்ைா ாவில் 80%, 

உத்த  பி மதெத்தில் 78.5%, தமிழ்நாட்டில் 77.6 ெதவீத தனிொர் ைல்வி 

நிறுெ ங்ைள் வெெல்படுகின்ற . 

ைெந்த 5 ஆண்டுைளில் மருத்துெக்ைல்வி மாைெர் மெர்க்கை 51.1% 

அதிைரித்திருக்கிறது. இமத ைாலைட்ெத்தில் வபாறியிெல் ைல்வி மாைெர் 

மெர்க்கை 13.4% ெரிந்திருக்கிறது. 

 


