
         

    

1. பாக்டீரியா மற்றும் வைரஸ் த ாற்றுகவை கண்காணிப்ப ற்காக, 

உயிரி த ாழினுட்ப துவையால் த ாடங்கப்பட்டுள்ை கூட்டவமப்பின் 

தபயதரன்ன? 

அ) பாரத் ஹெல்த் 

ஆ) ஒன் ஹெல்த்  

இ) COVID வாரியர் 

ஈ) ஹெல்த் ஹீரராஸ் 

✓ ஹ ாற்றுர ாய்களை எதிர்ஹகாள்வதில் ஒரர மாதிரியான சுகா ார 

முயற்சிகளின் முக்கியத்துவத்ள  COVID ஹபருந்ஹ ாற்று வலியுறுத்தியது.  

✓ இவ்வவசரத்ர ளவளய கருத்தில்ஹகாண்டு, COVID-19’க்கும் பின்பான 

 ாட்டின் மு ல் ‘ஒன் ஹெல்த்’ கூட்டளமப்ளப இந்திய அரசின் அறிவியல் 

மற்றும் ஹ ாழில்நுட்ப அளமச்சகத்தின் உயிரி ஹ ாழில்நுட்பத் துளையால் 

ஹ ாடங்கப்பட்டுள்ைது.  ாட்டில் முக்கிய பாக்டீரியா, ளவரஸ் மற்றும் இ ர 

ஹ ாற்றுகளை கண்காணித்து, அவற்றின் ரபாக்ளக புரிந்துஹகாண்டு, 

அவற்ளை எதிர்ஹகாள்வ ற்கு ர ளவயான  டவடிக்ளககளை 

பரிந்துளரப்பர  இந் க் கூட்டளமப்பின் ர ாக்கமாகும். 

✓ ளெ ரபாத்தில் உள்ை உயிரி ஹ ாழில்நுட்பத் துளை - விலங்குகள் 

உயிரி ஹ ாழில்நுட்பத்திற்கான ர சிய நிறுவனம்  ளலளமயிலான 

இந் க் கூட்டளமப்பில் 27 அளமப்புகள் இடம்ஹபற்றுள்ைன. 

 

2. சமீப தசய்திகளில் இடம்தபற்ை  ைாங் கந் ன் நம்க்யல் லாட்ஸே 

( ைாங் மடாலயம்) அவமந்துள்ை நாடு எது? 

அ) இந்தியா  

ஆ) ர பாைம் 

இ)  ாய்லாந்து 

ஈ) ஹ ன் ஹகாரியா 

✓ திஹபத்திய ஹபௌத் த்தின் இரண்டாவது ஹபரிய மடமான  வாங் கந் ன் 

 ம்க்யல் லாட்ரச ( வாங் மடாலயம்) ஆனது அருணாச்சல பிரர சத்தின் 

 வாங் மாவட்டத்தில் அளமந்துள்ைது. துளணக் குடியரசுத் ளலவர் M 

ஹவங்ளகயா, சமீபத்தில் அருணாச்சல பிரர ச மாநிலத்திற்கு ஹசன்ை ற் 

-கு சீனாவின் ஆட்ரசபளனளய இந்தியா கடுளமயாக நிராகரித் து.  

✓ அருணாச்சல பிரர சத்திற்கு இந்தியத் ளலவர்கள் வருளக ருவ ற்கு 

சீனா எதிர்ப்பு ஹ ரிவித்து வருகிைது. அது ஹ ற்கு திஹபத்தின் ஒருபகுதி 

ஆகும்.  வாங், இந்தியாவின் வடகிழக்கு பிராந்தியத்திற்கு ஓர் உத்தி 

சார் நுளழளவ வழங்குகிைது. திஹபத்துக்கும் பிரம்மபுத்திரா பள்ைத் ாக்கி 

-ற்கும் இளடயிலான வழித் டத்தில் இது ஒரு முக்கியப்புள்ளியாகும். 

 

3. பின்ைரும் எந்  ஆயு ப்பவடக்கு, குடியரசுத் வலைரின்  த்ரக்ஷக் 

ப க்கம் ைழங்கப்படுகிைது? 

அ) கடரலார காவல்பளட  

ஆ) எல்ளலப் பாதுகாப்பு பளட 

இ) இந்திய கடற்பளட 

ஈ) மத்திய ரசமக்காவல் பளட 

✓ இந்திய கடரலார காவல்பளடயின் வீரர்களுக்கு குடியரசுத் ளலவர் 

இராம் ாத் ரகாவிந்த், குடியரசுத் ளலவரின்  த்ரக்ஷக் ப க்கம் மற்றும் 

 த்ராக்ஷக் ப க்கத்ள  வழங்கினார். 1990 ஜனவரி 26 மு ல் ஒவ்ரவார் 

ஆண்டும் குடியரசு  ாள் மற்றும் சு ந்திர  ாைன்று இந்திய கடரலார 

காவல்பளட வீரர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்ைன. 

 

4. “ஸ சிய ஒருங்கிவைப்பு மற்றும் ஸ சிய பங்களிப்புக்கான 

ஸலாகப்ரியா ஸகாபிநாத் ஸபார்ஸடாஸலாய் விருது”, எந்  மாநிலத் ால் 

ைழங்கப்படுகிைது? 

அ)  மிழ் ாடு 

ஆ) மகாராஷ்டிரா 

இ) ஒடிஸா 

ஈ) அஸ்ஸாம்  

✓ ‘ரலாகப்ரியா ரகாபி ாத் ரபார்ரடாரலாய் விருது’ என்பது ர சிய 

ஒருங்கிளணப்பு மற்றும் ர சிய பங்களிப்புக்காக அசாம் மாநில அரசால் 

வழங்கப்படும் மிகவுயரிய குடிமக்கள் விருது ஆகும். 

✓ விடு ளலப்ரபாராளியான ரகாபி ாத் ரபார்ரடாரலாய், சு ந்திரத்திற்குப் 

பிைகு அஸ்ஸாமின் மு ல் மு லளமச்சராக இருந் ார். இந்  விருது `5 

இலட்சம் ஹராக்கப்பரிசு, சான்றி ழ் ஆகியவற்ளைக் ஹகாண்டுள்ைது. இந்  

ஆண்டுக்கான விருள  துளணக்குடியரசுத் ளலவர் M ஹவங்ளகயா 

வழங்கினார். 

 

5. அபி அகமது, எந்  நாட்டின் பிர மராக ப விஸயற்ைார்? 

அ) இஸ்ரரல் 

ஆ) ஈரான்  

இ) எத்திரயாப்பியா  

ஈ) ஹவனிசுலா 

✓ அபி அகமது, மீண்டும் எத்திரயாப்பியாவின் பிர மராக ப விரயற்ைார். 

டிக்ரரயின் வடக்கு பகுதியில் நிகழ்ந்து வரும் நீண்ட ரமா ல்கள் உட்பட 

நிளைய சவால்களை அவ்வரசாங்கம் எதிர்ஹகாள்கிைது. அபி அகமதின் 

பிராஸ்பர்டி கட்சி, இந்  ஆண்டின் ஹ ாடக்கத்தில்  டந்   ாடாளுமன்ை 

ர ர் லில் ஹவற்றி ஹபற்ை ாக அறிவிக்கப்பட்டது. அண்ளட  ாடான 

எரித்ரியாவுடனான உைளவ மீட்ஹடடுத்  ற்காக, 2019ஆம் ஆண்டின் 

அளமதிக்கான ர ாபல் பரிசு அபி அகமதுக்கு வழங்கப்பட்டது. 

 

6.40ஆைது இந்திய சர்ைஸ ச ைர்த் க கண்காட்சிவய நடத் வுள்ை 

நகரம் எது? 

அ) மும்ளப 

ஆ) புது தில்லி  

இ) வாரணாசி 

ஈ) அகம ாபாத் 

✓ இந்திய வர்த் க ரமம்பாட்டு அளமப்பானது (ITPO)  வம்பர் 14 மு ல் 27 

வளர புது தில்லி பிரகதி ளம ானத்தில் 40ஆவது இந்திய சர்வர ச 

வர்த் க கண்காட்சிளய  டத் வுள்ைது. ஹபாருைா ாரம், ஏற்றுமதி திைன், 

உட்கட்டளமப்பு விநிரயாகச் சங்கிலி, ர ளவ மற்றும் துடிப்பான மக்கள் 

ஹ ாளக ஆகியவற்றில் கவனம் ஹசலுத்தும் ‘ஆத்மநிர்பார் பாரத்’ என்ை 

கருப்ஹபாருளின்கீழ் இந் க் கண்காட்சி  ளடஹபறுகிைது. 

✓ இந்  நிகழ்வு “ஆசாதிகா அம்ருத் மரகாத்சவின்” ஒருபகுதியாக ஏற்பாடு 

ஹசய்யப்பட்டுள்ைது. 

 

7. உலக ைாழ்விட நாள் கவடபிடிக்கப்படுகிை ஸ தி எது? 

அ) அக்ரடாபர் மு ல் திங்கள்  

ஆ) அக்ரடாபர் மு ல் ஞாயிறு 

இ) ஹசப்டம்பர் களடசி ஞாயிறு 

ஈ) ஹசப்டம்பர் களடசி சனிக்கிழளம 

✓ ஒவ்ரவார் ஆண்டும் அக்ரடாபர் மா த்தின் மு ல் திங்கட்கிழளம, ஐ ா 

அளவயால், “உலக வாழ்விட  ாள்" என அனுசரிக்கப்படுகிைது.  

✓ அளனவருக்கும் ரபாதுமான  ங்குமிடத்ள  வலியுறுத்தி இந் ாள் அனு 

-சரிக்கப்படுகிைது. இந்  ஆண்டு, அக்ரடாபர்.4 அன்று அனுசரிக்கப்பட்டது. 

“Accelerating urban action for a carbon-free world” என்பது இந்  

ஆண்டு (2021) உலக வாழ்விட  ாளுக்கானக் கருப்ஹபாருைாகும். 

 

8. ‘அதெயா ைாரியர்’ என்ை பாதுகாப்புப் பயிற்சி, இந்தியாவிற்கும் 

எந்  நாட்டிற்கும் இவடஸய நடத் ப்படுகிைது? 

அ) இங்கிலாந்து  

ஆ) பிரான்ஸ் 

இ) இலங்ளக 

ஈ) வங்காைர சம் 

✓ இந்தியாவும் பிரிட்டனும் உத் ரகண்டின் ஹசௌபாத்தியாவில் 2 வாரகால 

இராணுவப் பயிற்சியான ‘அஹஜயா வாரியளர’ ஹ ாடங்கின. இது, இரு 

 ாடுகளுக்கும் இளடயிலான இரு ரப்பு பாதுகாப்பு ஒத்துளழப்ளப வலுப் 

-படுத்துவள  ர ாக்கமாகக்ஹகாண்டுள்ைது. இந்திய இராணுவத்தின் 

கூற்றுப்படி, ‘அஹஜயா வாரியர்’ பயிற்சியின் இப்பதிப்பானது, இயங்குதிை 

-ன் மற்றும் நிபுணத்துவத்ள ப் பகிர்ந்து ஹகாள்கிைது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. புவிசார் குறியீடு (GI) தபற்றுள்ை கருப்பூர் கலம்காரி ஓவியங்கள் 

மற்றும் கள்ைக்குறிச்சி மரச்சிற்ப ஸைவலப்பாடுகள் சார்ந்  மாநிலம் 

எது? 

அ)  மிழ் ாடு  

ஆ) ரகரைா 

இ) ஆந்திர பிரர சம் 

ஈ) ெரியானா 

✓  மிழ் ாட்டைச்சார்ந்  கருப்பூர் கலம்காரி ஓவியங்கள் & கள்ைக்குறிச்சி 

மரச்சிற்ப ரவளலப்பாடுகட்கு இந்திய அரசாங்கத்திடமிருந்து புவிசார் 

குறியீடு கிளடத்துள்ைது. குறிப்பிட்ட புவிசார் ர ாற்ைங்ஹகாண்ட  யாரிப்பு 

-களுக்கு புவிசார் குறியீடு வழங்கப்படுகிைது. அது அந் த்  யாரிப்புக்கு 

முக்கியத்துவத்ள  ரசர்க்கிைது. இது ஹபாருட்களுக்கான புவிசார் குறியீ 

-டுகள் (பதிவு மற்றும் பாதுகாப்பு) சட்டத்தின்கீழ் ஒழுங்குபடுத் ப்படுகிைது. 

 

10. மரை ண்டவனக்கு எதிரான உலக நாள் அனுசரிக்கப்படுகிை 

ஸ தி எது? 

அ) அக்ரடாபர்.8 

ஆ) அக்ரடாபர்.10  

இ) அக்ரடாபர்.12 

ஈ) அக்ரடாபர்.14 

✓ அக்.10 அன்று மரண ண்டளனக்கு எதிரான உலக  ாள் அனுசரிக்கப்ப 

-டுகிைது. இந்  ஆண்டு (2021) உலஹகங்கிலுமுள்ை ஹபண்கள் மற்றும் 

சிறுமிகளின் ஆரராக்கியம் மற்றும் உரிளமகளைப் பாதுகாப்பதில் இ ன் 

கருப்ஹபாருள் கவனஞ்ஹசலுத்துகிைது. பன்னாட்டு மன்னிப்பு அளவயின் 

2020-மரண ண்டளன அறிக்ளகயின்படி, உலகின் 2/3 பங்கு 

 ாடுகள், சட்டம் அல்லது  ளடமுளையின்மூலம் மரண ண்டளனளய 

ரத்துஹசய்துள்ைன. 108’க்கும் ரமற்பட்ட  ாடுகள் அளனத்து வி மான 

குற்ைங்களுக்கும் மரண ண்டளனளய முற்றிலும் இரத்துஹசய்துள்ைன. 

இவ்வறிக்ளகயின்படி, குளைந் து கடந்  2020ஆம் ஆண்டில் மட்டும் 

483 ரபர் தூக்கிலிடப்பட்டுள்ைனர். 

 


1. மு ல்கட்டமாக 6,429 கிராமப் பஞ்சாயத்துகளில் - பாரத்ஹ ட் 

திட்டத்ள  ஹசயல்படுத்   மிழக அரசு புரிந்துணர்வு ஒப்பந் ம்: அளமச்சர் 

முன்னிளலயில் ளகஹயழுத் ானது 

பாரத்ஹ ட் திட்டத்ள  மு ல்கட்டமாக 6,429 கிராம பஞ்சாயத்துகளில் 

ஹசயல்படுத்துவ ற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந் ம் ளகஹயழுத் ானது. 

 ாட்டிலுள்ை அளனத்து கிராம பஞ்சாயத்துகளுக்கு அதிரவக அளலக் 

கற்ளைமூலம் இளணய ரசளவ வழங்க பாரத்ஹ ட் திட்டத்ள  மத்திய 

அரசு ஹகாண்டு வந் து.  மிழகத்தில் 12,525 கிராம பஞ்சாயத்துகளுக்கு 

இளணயச்ரசளவ வழங்க `1815.32 ரகாடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டது. 

அ ன்படி,  கவல் ஹ ாழில்நுட்பத்துளையின்  மிழ் ாடு கண்ணாடி 

இளழ வளலயளமப்பு நிறுவனம் (ளபபர்ஹ ட் கழகம்) பாரத்ஹ ட் திட்டத் 

-ள ச் ஹசயல்படுத்துவ ற்காக A, B, C, D என்ை  ான்கு ஹ ாகுப்புகைாக 

மாநிலத்ள ப் பிரித்துள்ைது. 

இந்நிளலயில், C ஹ ாகுப்பில் உள்ை  ாகப்பட்டினம்,  ஞ்சாவூர், 

திருவாரூர், புதுக்ரகாட்ளட,  ாமக்கல், கரூர், ரகாளவ, திருப்பூர், திருச்சி 

ஆகிய மாவட்டங்களில் உள்ை 3,326 கிராம பஞ்சாயத்துகளும் D 

ஹ ாகுப்பில் கன்னியாகுமரி, ஹ ல்ளல, ஹ ன்காசி, மதுளர, விருது கர், 

ராம ா புரம், ர னி, தூத்துக்குடி, திண்டுக்கல், சிவகங்ளக ஆகிய 

மாவட்டங்களில் உள்ை 3,103 கிராம பஞ்சாயத்துகளுக்கும் பாரத்ஹ ட் 

திட்டத்ள ச் ஹசயல்படுத்  முடிவு ஹசய்யப்பட்டது. 

இ ற்காக L&T, ஐடிஐ, பிஇசிஐஎல் ஆகிய நிறுவனங்களுடன் ளபபர்ஹ ட் 

கழகம் புரிந்துணர்வு ஒப்பந் ம் ரமற்ஹகாண்டுள்ைது. 

 

2. குஷி  கர் விமான நிளலயத்ள  ஹ ாடங்கி ளவத் ார் பிர மர்: 

உத் ரப் பிரர ச மாநிலத்தில் குஷி கர் சர்வர ச விமான நிளலயத்ள  

பிர மர் ரமாடி திைந்துளவத்து ரபசிய ாவது: 

 

ஏர் இந்தியா - டாடா நிறுவனம் இளடயிலான ஒப்பந் ம் இத்துளையில் 

மிகப்ஹபரிய மாற்ைங்களைக் ஹகாண்டுவரும், விமானப் ரபாக்குவரத்தில் 

இது முக்கிய ளமல்கல்லாக அளமயும். இந்   டவடிக்ளகயானது 

விமான ரபாக்குவரத்துத் துளைக்கு புதிய புத்துணர்ளவ அளிக்கும். 

இந் ப் புதிய விமான நிளலயம் ஹ ாடங்கப்பட்ட ன்மூலம் விவசாயிகள், 

கால் ளட வைர்ப்ரபார், களட உரிளமயாைர்கள், ஹ ாழிலாைர்கள் 

மற்றும் உள்ளூர் ஹ ாழிலதிபர்கள் உள்ளிட்ரடார் பயனளடவர். இந் ப் 

பகுதியில் ஹ ாழில்வைம் ஹபருக இது உ வியாக இருக்கும். சுற்றுலாத் 

துளை வைர்ச்சிக்கு இது வழிவகுக்கும். இ ன்மூலம் இளைஞர்களுக்கு 

ரவளலவாய்ப்பு கிளடக்கும். 

அடுத்  4 ஆண்டுகளுக்குள் இந்தியாவில் 200 விமான நிளலயங்கள், 

ஹெலிகாப்டர் இைங்கு ைங்கள் மற்றும்  ண்ணீரில் ஹெலிகாப்டர் 

இைங்கும் வசதிகளை உருவாக்குவர  அரசின் இலக்கு. 

குஷி கர் பகுதி ான் மகான் கவு ம புத் ர் மகாபரிநிர்வாண நிளல 

(உயிர்நீத் ல்) எட்டிய இடமாகும். புத் ம த்ள ப் பின்பற்றுரவாருக்கு 

இப்பகுதி மிகவும் முக்கியமான புனி   லமாகும். உலஹகங்கும் உள்ை 

புத்  ம த்தினர் இறுதியில் இப்பகுதிளய வந்து  ரிசிக்க இந்  சர்வர ச 

விமான நிளலயம் உறு துளணயாக இருக்கும் என்ைார். 

குஷி கர் சர்வர ச விமான நிளலயத்துக்கு மு லாவது விமானமாக 

லங்கன் ஏர்ளலன்ஸ் விமானம் வந்  ாக இலங்ளக விளையாட்டுத் 

துளை அளமச்சர்  மல் ராஜபக்ஸ ஹ ரிவித் ார். இந்  சர்வர ச விமான 

நிளலயம் `260 ரகாடி ஹசலவில் கட்டப்பட்டுள்ைது. 

 

3. அருணாச்சல் எல்ளலயில் பீரங்கிகளைக் குவித்  இந்தியா 

சீனா உடனான அருணாச்சல் எல்ளலப் பகுதியில் பீரங்கிகளை மத்திய 

அரசு குவித்துள்ைது. இந்தியா-சீனா இளடரய நீண்டகாலமாக எல்ளலப் 

பிரச்ளன நிலவிவருகிைது. இரு ரப்பினரிளடரய அவ்வப்ரபாது 

ரபச்சுவார்த்ள கள்  ளடஹபற்று வந் ாலும் ஹ ாடர்ந்து சிக்கல் நீடித்து 

வருகின்ைது. இந்நிளலயில் கடந்  வாரம் அருணாச்சலப் பிரர சத்திற்கு 

அரசுமுளைப் பயணமாக துளணக் குடியரசுத்  ளலவர் ஹவங்கய்யா 

ஹசன்றிருந் ார். இடா கரில் உள்ை சட்டப்ரபரளவயிலும் அவர் 

உளரயாற்றினார். இ ற்கு சீனா கடுளமயான எதிர்ப்பு ஹ ரிவித் து.  

சீனாவின் இந் க் கருத்துக்கு எதிர்ப்பு ஹ ரிவித்  இந்திய ஹவளியுைவுத் 

துளை அந் ாட்டின் ஹவளியுைவுத் துளையின் கருத்ள  நிராகரிப்ப ாக 

கண்டனம் ஹ ரிவித் து. 

இந்நிளலயில் அருணாச்சலப் பிரர சத்தின் எல்ளலக் கட்டுப்பாட்டுக் 

ரகாட்டுப்பகுதியான  ாவங் பகுதியில் இந்திய ராணுவம் பீரங்கிகளைக் 

குவித்துள்ைது. இ னால் இரு ரப்பு எல்ளலப்பகுதியில் பரபரப்பு 

ஏற்பட்டுள்ைது. இதுவளர சீனா-இந்தியா இளடரய 13 கட்டப் ரபச்சு 

வார்த்ள கள்  ளடஹபற்றுள்ைன என்பது குறிப்பிடத் க்கது. 

 

4. ஹமரீனாவில் மூழ்குவள த்  டுக்க  னி பிரிவு ஹ ாடக்கம் 

ஹசன்ளன: ஹசன்ளன ஹமரீனா கடற்களரயில் மூழ்கு ல்  டுப்புப் பிரிவு 

பு ன்கிழளம ஹ ாடங்கப்பட்டது. 

இது குறித்  விவரம்: 

ஹசன்ளன ஹமரீனா கடற்களரயில் ஹபாதுமக்களின் உயிளரப் பாதுகாக்க 

‘பல்வளக குழு அடங்கிய மூழ்கு ல்  டுப்புப்பிரிவு’ ஹ ாடங்கப்பட்டது. 

மீட்புக்கு 3 திட்டங்கள்: 

சம்பவத்துக்கு முன், சம்பவத்தின் ரபாது, சம்பவத்துக்கு பின் என  டுப்புக் 

குழுவானது மூன்று நிளலகைாகப் பிரிக்கப்பட்டு ஒவ்ஹவாரு நிளலயிலும் 

ஹசயல்படுத் ப்பட ரவண்டிய திட்டங்கள் வளரயறுக்கப்பட்டுள்ைன.  

‘சம்பவத்துக்கு முன்’ திட்டத்தில் கடலில் இைங்குவ ற்கு  ளட விதித் ல், 

கடற்களரயில் அறிவிப்புப் பலளககள் ளவத் ல், சமூக ஊடகங்கள் 

மூலம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்து ல், உயிர்காக்கும் உபகரணங்களைத் 

 யார் நிளலயில் ளவத்திருத் ல், கடற்களரயில் ஒலிஹபருக்கிமூலம் 

எச்சரிக்ளக ஹசய் ல் ஆகிய பணிகளில் இந் ப் பிரிவு ஈடுபடும். 

‘சம்பவத்தின்ரபாது’ என்ை நிளலயில், உடனடியாக மீட்புக் குழுவினர் 

 க்க இயந்திரங்கள், உபகரணங்களுடன் மீட்புப்பணியில் ஈடுபட்டு 

பாதிக்கப்பட்டவர்களை மீட்பர். ‘சம்பவத்துக்கு பின்’ என்ை நிளலயில் 

மீட்புக்குழுவினரால் மீட்கப்பட்டவர்களுக்கு  யார்நிளலயில் ளவக்கப்பட் 

-டுள்ை மருத்துவக் குழுவினர் உடனடியாக மு லு வி சிகிச்ளசயளித்து 

காப்பாற்றுவர். இந் த்  டுப்புப் பிரிவில் காவல்துளை, கடரலாரப் 

பாதுகாப்புக் குழுமம், தீயளணப்பு மற்றும் மீட்புப் பளடயினர், மீனவர்கள், 

 

 



         

    

மு லு விக் குழுவினர் ஆகிரயார் இடம்ஹபறுகிைார்கள். மீட்புப்பணிக்காக 

கட்டுமரம், உயிர்காக்கும் உளடகள், அதிரவக படகுகள், மி ளவப் 

படகுகள், கயிறுகள் ரபான்ை பல்ரவறு இயந்திரங்கள், உபகரணங்கள் 

வழங்கப்பட்டுள்ைன. 

கடல் அளலகளின்  ன்ளம ஆய்வு: 

கடல் அளலகளின்  ன்ளம, அளலகளில் தீவிரம் ஏற்படும்  ாள்கள், 

ஆபத்து நிளைந்  ஆழமான பகுதிகள் ரபான்ைவற்ளை பற்றி ஒரு 

விரிவான ஆராய்ச்சிளய ர சிய ஹபருங்கடல் ஹ ாழில்நுட்ப நிறுவனம், 

கடல்சார் பல்களலக்கழகத்தின் வல்லு ர்கள், ஆராய்ச்சியாைர்கள்மூலம் 

ரமற்ஹகாண்டு அறிக்ளக ஹபைப்படவுள்ைது. இந்  ஆய்வறிக்ளகயின் 

அடிப்பளடயில் காவல்துளை அடுத் கட்ட  டவடிக்ளக எடுக்கவுள்ைது. 

 

5. கரரானா  டுப்பூசிகளுக்கு பரஸ்பர அங்கீகாரம்: 11  ாடுகளுடன் 

இந்தியா ஒப்பந் ம் 

கரரானா  டுப்பூசிகளுக்கு பரஸ்பர அங்கீகாரம் அளிக்கும் வளகயில் 

பிரிட்டன், பிரான்ஸ், ஹஜர்மனி உள்ளிட்ட 11  ாடுகளுடன் இந்தியா 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந் ங்களை ரமற்ஹகாண்டுள்ைது. இ ன்மூலம், 

 டுப்பூசிளய முழுளமயாக ஹசலுத்திக்ஹகாண்ட பயணிகள் எந் வி  

கட்டுப்பாடுகளுமின்றி இந்   ாடுகளுக்கு ஹசன்றுவர முடியும். 

இந் த்  கவளல ஹ ரிவித்  மத்திய சுகா ாரத் துளை அளமச்சகம், அ ன் 

அடிப்பளடயில் இந்தியா வரும் சர்வர ச பயணிகளுக்கான புதிய 

வழிகாட்டு ளலயும் ஹவளியிட்டுள்ைது. இந்  விவகாரம் ஹ ாடர்பாக 

இதுவளர ஹவளியிடப்பட்ட அளனத்து வழிகாட்டு லுக்கும் மாற்ைாக 

இந் ப் புதிய வழிகாட்டு ல் ஹசயல்படும் என்றும் ஹ ரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

இப்புதிய வழிகாட்டு லின்படி, பிரிட்டன், பிரான்ஸ், ஹஜர்மனி, ர பாைம், 

ஹபலாரஸ், ஹலபனான், ஆர்மீனியா, உக்ளரன், ஹபல்ஜியம், ெங்ரகரி, 

ஹசர்பியா ஆகிய 11  ாடுகளைச் ரசர்ந்  பயணிகள் அந் ந்   ாடுகளில் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட அல்லது உலக சுகா ார அளமப்பு சார்பில் அங்கீகரிக்க 

-ப்பட்ட கரரானா  டுப்பூசிகளை முழுளமயாக (அளனத்து  வளணக 

-ளையும்) ஹசலுத்தியிருக்கும் நிளலயில், எந் வி  கட்டுப்பாடுகளும் 

இன்றி விமான நிளலயத்திலிருந்து ஹசல்ல முடியும். அ ாவது, கரரானா 

பரிரசா ளனக்கு உட்படரவா அல்லது வீட்டு  னிளமப்படுத் லில் 

இருக்கரவா ர ளவயில்ளல. 

அர  ர ரம், கரரானா பாதிப்பு இல்ளல என்ப ற்கான விளரவுப் 

பரிரசா ளன அறிக்ளகளய சமர்ப்பிக்க ரவண்டும். ரமலும், இந்தியா 

வந்திைங்கிய  ாளிலிருந்து 14  ாள்களுக்கு  ாங்கைாகரவ உடல் 

நிளலளய சுய கண்காணிப்பு ஹசய்துஹகாள்ை ரவண்டும். 

அதுரபால,  டுப்பூசி ஹசலுத் ா  அல்லது முழு  வளணகளையும் 

ஹசலுத்திக் ஹகாள்ைா  சர்வர ச பயணிகள் விமான நிளலயத்தில் 

கரரானா பரிரசா ளனக்கு இரத்  மாதிரிகளை அளிப்பது உள்ளிட்ட 

கட்டுப்பாடுகளுக்கு உள்படுத் ப்பட்ட பின்னரர விமான 

நிளலயத்திலிருந்து ஹவளிரயை அனுமதிக்கப்படுவர். ரமலும், அவர்கள் 

மு ல் 7  ாள்கள் கட்டாய வீட்டுத்  னிப்படுத் லில் இருக்க ரவண்டும். 

பின்னர், 8ஆம்  ாளில் அவர்களுக்கு மறுபரிரசா ளன ரமற்ஹகாள்ைப்ப 

-டும். அப்ரபாது, அவர்களுக்கு கரரானா பாதிப்பு இல்ளல என்று முடிவு 

வந் ால், அடுத்  7  ாள்களுக்கு அவர்களின் உடல்நிளலளய சுய 

கண்காணிப்பு ஹசய்துஹகாள்ை ரவண்டும். 

அதுமட்டுமின்றி, ஹ ன்னாப்பிரிக்கா, பிரரஸில், வங்கர சம், ரபாட்ஸ் 

வானா, சீனா, ரமாரீஷஸ், நியூசிலாந்து, ஜிம்பாப்ரவ உள்ளிட்ட கரரானா 

பாதிப்பு அதிகமுள்ை  ாடுகளிலிருந்து வரும் பயணிகள் கூடு ல் 

கட்டுப்பாடுகளைப் பின்பற்ை ரவண்டியது புதிய வழிகாட்டு லில் 

கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

6. இந்தியா - பிரரஸிலில் உயர் ஹவப்பத் ால் அதிக உயிரிழப்புகள்: 

லான்ஹசட் அறிக்ளக 

உயர் ஹவப்பநிளல  ாக்கத் ால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகள் உலக அைவில் 

இந்தியா, பிரரஸில்  ாடுகளில் மிக அதிக அைவில் பதிவாகியிருப்பது 

லான்ஹசட் அறிக்ளக மூலம் ஹ ரியவந்துள்ைது. 

உலக ஹவப்பநிளல ஹ ாடர்ந்து உயர்ந்து வருவது ஹ ாடர்பான 

‘சுகா ாரமான எதிர்காலத்துக்கான சிவப்புக் குறியீடு’ என்ை  ளலப்பில் 

2021ஆம் ஆண்டுக்கான ஆய்வறிக்ளகளய லான்ஹசட் ஆய்வு நிறுவனம் 

அண்ளமயில் ஹவளியிட்டது. அதில் கூறியிருப்ப ாவது: 

உயர் ஹவப்பத் ால் ஏற்ஹகனரவ பல்ரவறு உடல் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு 

வருவர ாடு, உணவு மற்றும்  ண்ணீர் பாதுகாப்பு இல்லா  நிளலளய 

சமூகம் சந்திக்கும் நிளல உருவாகியுள்ைது. 

ரமலும், இந்  ஆய்வில் உயர் ஹவப்ப  ாக்கம் காரணமாக 65 வயதுக்கு 

ரமற்பட்ட முதியவர்களின் உயிரிழப்பு விகி ம் அதிகரித்திருப்பதும் 

ஹ ரியவந்துள்ைது. ஹவப்பநிளல அதிகரிப்பு காரணமாக கடந்  2019ஆம் 

ஆண்டு முன்ஹனப்ரபாதும் இல்லா  அைவில் 3,45,000 உயிரிழப்புகள் 

ஏற்பட்டுள்ைன. இது கடந்  2000-05ஆம் ஆண்டு சராசரிளயவிட 80.6 

ச வீ ம் கூடு லாகும். ரமலும், 2018 மற்றும் 2019ஆம் ஆண்டுகளுக்கு 

இளடப்பட்ட காலகட்டத்தில் ஹவப்பம்சார்ந்  உயிரிழப்புகள் உலகிரலரய 

இந்தியா மற்றும் பிரரஸிலில் மிக அதிகமாக பதிவாகியுள்ைது. 

1986-2005 ஆண்டுகளில் பதிவான சராசரிளயவிட கடந்  2020ஆம் 

ஆண்டு அதிக  ாள்கள் ஹவப்ப அளல  ாக்கம் பதிவானது. அ ன் 

காரணமாக கடந்  ஆண்டில் 65 வயதுக்கு ரமற்பட்ட 31 லட்சத்துக்கும் 

அதிகமான முதியவர்கள் பாதிப்புக்கு உள்ைாகினர். குறிப்பாக, சீனா, 

இந்தியா, அஹமரிக்கா, ஜப்பான், இந்ர ாரனசியா  ாடுகளைச் ரசர்ந்  

மூத்  குடிமக்கள் மிக அதிக அைவில் பாதிக்கப்பட்டனர். ரமலும், உயர் 

ஹவப்பநிளல ர ரடி உடல் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துவர ாடு மக்களின் 

பணித்திைளனயும் பாதிக்கும் என்பது கண்டறியப்பட்டுள்ைது. 

கடந்  1990ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஹவப்பநிளல ஹ ாடர்ந்து உயர்ந்து 

வருவ ன் காரணமாக, கடந்  2020ஆம் ஆண்டு உலகம் முழுவதும் 

29,500 ரகாடி பணி ர ரம் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ைது. இது ஒரு ஹ ாழிலாளி 

-க்கு 88 மணி ர ர பணித்திைன் குளைந்  ற்கு சமமான ாகும். இதில், 

குறிப்பாக பாகிஸ் ான், வங்கர சம், இந்தியா ஆகிய  ாடுகள் ஹபரும் 

இழப்ளபச் சந்தித்துள்ைன. உலக சராசரி பாதிப்பில் 3 மடங்கு பாதிப்ளப 

இந்  மூன்று  ாடுகளும் ஒட்டுஹமாத் மாகச் சந்தித்துள்ைன. 

அதுரபால, உயர் ஹவப்பநிளல காரணமாக உலக அைவில் 19 ச வீ  

நிலப்பரப்பு மிகக்கடுளமயான வைட்சிளய சந்தித்துள்ைது என்றும் அந்  

ஆய்வறிக்ளகயில் ஹ ரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 


