
         

    

1. OECD’இன் சமீபத்திய பபொருளொதொரக் கண்ண ொட்டத் 

-தின்படி, இந்த ஆண்டுக்கொன உலகளொவிய GDP 

வளர்ச்சி விகிதம் என்ன? 

அ) 9.5% 

ஆ) 8% 

இ) 5.6%  

ஈ) 2.3% 

✓ OECD அதன் சமீபத்திய பபொருளொதொரக் கண்ண ொட்டத்தில் 

உலக வளர்ச்சி இந்த ஆண்டு 5.6%ஆக இருக்கும் என்று 

கூறியுள்ளது. உலகளொவிய GDP வளர்ச்சி 2022’இல் 

4.5%ஆகவும், 2023’இல் 3.2%ஆகவும் இருக்கும் 

என்பததயும் அது சிறப்பித்துக்கூறியுள்ளது. 

 

2. அண்மையில் நிமைணவற்ைப்பட்ட ‘அம  பொதுகொப்பு 

ைணசொதொ, 2019’ உடன் பதொடர்புமடய ைத்திய அமைச்சகம் 

எது? 

அ) உள்துதற அதைச்சகம் 

ஆ) ஜல் சக்தி அதைச்சகம்  

இ) உழவு அதைச்சகம் 

ஈ) சுற்றுச்சூழல், வன அதைச்சகம் 

✓ அண்தையில் ைொநிலங்களதவயில், ‘அத  பொதுகொப்பு 

ைணசொதொ, 2019’ நிதறணவற்றப்பட்டது. ைத்திய ஜல் சக்தி 

அதைச்சர் கணஜந்திர சிங் பெகொவத், இந்த ைணசொதொ நீர், 

அத  உரிதை அல்லது பரொைரிப்பு, அல்லது மின்சொரம் 

ணபொன்ற வளங்கள் மீதொன ைொநிலங்களின் உரிதைகதள 

தகக்பகொள்ளும் ண ொக்கத்தத பகொண்டிருக்கவில்தல 

என்று பதளிவுபடுத்தினொர். 

✓  ொடு முழுவதுமுள்ள அத களின் பொதுகொப்தப உறுதி 

பசய்யவும், அத கள் பதொடர்பொன ணபரிடர்கதள 

தடுக்கவும் இந்த ைணசொதொ வதக பசய்கிறது. 

 

3. “State Finances: A Study of Budgets of 2021-22” 

என்ை தமலப்பில் ஆய்மவ பவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 

அ) NITI ஆணயொக் 

ஆ) நிதி அதைச்சகம் 

இ) ஆர்பிஐ  

ஈ) ஏடிபி 

✓ ரிசர்வ் வங்கியின் வருடொந்திர பவளியீடு, “State Finances: 

A Study of Budgets of 2021-22” என்ற ததலப்பில் 

அண்தையில் பவளியிடப்பட்டது. இந்த அறிக்தகயின்படி, 

ைொநிலங்களின் ஒருங்கித ந்த கடன்-ஜிடிபி விகிதம் 

2022 ைொர்ச் இறுதிக்குள் 31 சதவீதைொக இருக்கும் என்று 

எதிர்பொர்க்கப்படுகிறது, இது 2022-23ல் (FY23) அதடய 

ணவண்டிய இலக்கொன 20 சதவீதத்ததவிட அதிகைொகும். 

 

4. அண்மையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ‘GJ 367 b’ என்பது 

ஒரு ...........? 

அ) கருந்துதள  ஆ) புறக்ணகொள்  

இ) சிறுணகொள்  ஈ) விண்கல் 

✓ புதன் ணகொள் ணபொன்று 8 ைணிண ரத்தத ஓரொண்டொகக் 

பகொண்ட புறக்ணகொள் ‘GJ 367 b’ஐ அறிவியலொளர்கள் 

சமீபத்தில் கண்டுபிடித்துள்ளனர். இது புதன் ணபொன்று 

பொதறக்ணகொள் என்றும் பூமியின் பொதி நிதற பகொண்டது 

என்றும் கருதப்படுகிறது. 

✓ ‘GJ 367 b’ ஆனது 24 ைணி ண ரத்திற்கும் குதறவொன 

ண ரத்தில் தங்கள்  ட்சத்திரத்தத சுற்றிவரும் புறக் 

ணகொள்கள் குழுவிற்கு உரியதொகும். இததன பஜர்ைன் 

விண்பவளி தையத்தின் ணகொள் ஆரொய்ச்சி நிறுவனத்தின் 

விஞ்ஞொனிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். 

 

5. எந்நிறுவனம் / குழுைத்தின் 75ஆம் ஆண்டு நிறைறைக் 

குறிக்கும் வமகயில், இந்திய அரசு நிமனவு அஞ்சல்தமல 

பவளியிட்டுள்ளது? 

அ) டொடொ குழுைம் 

ஆ) ரிதலயன்ஸ் குழுைம் 

இ) ைஹிந்திரொ ைற்றும் ைஹிந்திரொ குழுைம்  

ஈ) ணகொத்ணரஜ் குழுைம் 

✓ ைஹிந்திரொ ைற்றும் ைஹிந்திரொ குழுைத்தின் 75 ஆண்டு 

நிதறதவ முன்னிட்டு, இந்திய அரசு நிதனவு அஞ்சல் 

ததலகதள பவளியிட்டுள்ளது. 1945ஆம் ஆண்டு KC 

ைஹிந்திரொ ைற்றும் அவரது சணகொதரர் JC ைஹிந்திரொ 

ஆகிணயொரொல் நிறுவப்பட்டதுதான் ைஹிந்திரொ ைற்றும் 

ைஹிந்திரொ குழுைம். கடந்த 1947’இல், வில்லிஸ் ஜீப்கதள 

அந்த நிறுவனம் உற்பத்தி பசய்யத் பதொடங்கியது. 

 

6. 2021 - உலக எய்ட்ஸ் நொளுக்கொனக் கருப்பபொருள் 

என்ன? 

அ) Know your Status 

ஆ) Communities Make the Difference 

இ) Global Solidarity Shared Responsibility 

ஈ) End inequalities. End Aids. End pandemics  

✓ ‘உலக எய்ட்ஸ்  ொள்’ ஒவ்ணவொர் ஆண்டும் டிச.1 அன்று 

உலகம் முழுவதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. இது முதன் 

முதலில் 1988’இல் அனுசரிக்கப்பட்டது. “End inequalities. 

End Aids. End pandemics” என்பது இந்த ஆண்டுக்கொன 

உலக எய்ட்ஸ்  ொளின் கருப்பபொருளொகும். 

 

7. 2021 – ‘சர்வணதச தன்னொர்வலர் நொளுக்கொனக்’ கருப் 

பபொருள் என்ன? 

அ) Volunteer now for our common future  

ஆ) World needs Volunteers 

இ) Volunteering during Pandemic 

ஈ) Welcoming Volunteers 

✓ ஆண்டுணதொறும், நீடித்த வளர்ச்சி இலக்குகதள (SDGs) 

அதடவதற்கொக ணதசிய ைற்றும் பன்னொட்டு அளவில் 

தன்னொர்வலர்களின் பங்தக ஊக்குவிப்பதற்கொக டிச.5 

அன்று சர்வணதச தன்னொர்வலர்கள்  ொள் அனுசரிக்கப்படு 

-கிறது. இந் ொள் உலபகங்குமுள்ள தன்னொர்வலர்களின் 

பங்களிப்தப அங்கீகரிக்கிறது. 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ UNGA, 2001’ஐ சர்வணதச தன்னொர்வலர்களின் ஆண்டொக 

குறித்தது. “Volunteer now for our common future” என்பது 

இந்த ஆண்டுக்கொன ‘சர்வணதச தன்னொர்வலர்  ொளின்’ 

கருப்பபொருளொகும். 

 

8. உலக ைண் நொள் அனுசரிக்கப்படுகிை ணததி எது? 

அ) டிசம்பர் 3 

ஆ) டிசம்பர் 5  

இ) டிசம்பர் 7 

ஈ) டிசம்பர் 9 

✓ ைண்ணின் முக்கியத்துவம் ைற்றும் அதன் நிதலயொன 

ணைலொண்தை குறித்து ைக்களின் கவனத்ததக் 

குவிப்பதற்கொக, ஒவ்பவொரு ஆண்டும் டிசம்பர் 5ஆம் ணததி 

உலக ைண் தினம் பகொண்டொடப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு 

பிரச்சொரைொனது “Halt soil salinization, boost soil productivity” 

என்ற கருப்பபொருதள அடிப்பதடயொகக் பகொண்டது. 

 

9. ‘சிப்ரியன் ணபொயொஸ் பரிசுடன்’ பதொடர்புமடய துமை 

எது? 

அ) விண்பவளி அறிவியல் 

ஆ) கணிதம்  

இ) தவரொலஜி 

ஈ) வணிகம் 

✓ புகழ்பபற்ற இந்திய-அபைரிக்க கணிதவியலொளர் நிகில் 

ஸ்ரீவஸ்தவொ, முதன் முதறயொக வழங்கப்பட்டும் $5,000 

ைதிப்புதடய சிப்ரியன் ணபொயொஸ் பரிசுக்கு கூட்டொகத் 

ணதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ளொர். ஆபணரட்டர் தியரியில் அவர் 

ஆற்றிய பங்களிப்பிற்கொக அபைரிக்க கணித சங்கம் 

அவருக்கு இவ்விருதத வழங்குகிறது. 

 

10. ‘Public Service Ethics - A Quest for Naitik Bharat’ 

என்ை நூமல எழுதியவர் யொர்? 

அ) பிரபொத் குைொர்  

ஆ) விஜய் குைொர் 

இ) இதறயன்பு 

ஈ) அஜய் பூென் பொண்ணட 

✓ ஜொர்கண்ட் ைொநிலத்தின் முன்னொள் ஆளு ரும், இந்திய 

அரசின் முன்னொள் ணகபினட் பசயலொளருைொன பிரபொத் 

குைொர் எழுதிய, ‘Public Service Ethics - A Quest for Naitik 

Bharat’ என்ற நூதல குடியரசுத் துத த் ததலவர் 

பவளியிட்டொர். 

 

 

1. எண்ை ப ப் பரிைொற்றத்தத ஊக்குவிக்க ரூ.1,300 

ணகொடி ைத்திய அதைச்சரதவ ஒப்புதல் 

யுபிஐ, ரூணப படபிட் கொர்டுகதளப் பயன்படுத்தி 

ணைற்பகொள்ளப்படும் எண்ை ப ப் பரிைொற்றத்தத 

ஊக்குவிக்க ரூ.1,300 ணகொடி திட்டத்துக்கு ைத்திய 

அதைச்சரதவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

பிரதைர்  ணரந்திர ணைொடி ததலதையில் ைத்திய 

அதைச்சரதவக் கூட்டம் புதன்கிழதை  தடபபற்றது. 

இக்கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகதள ைத்திய 

மின்னணு, தகவல் பதொழில்நுட்பத் துதற அதைச்சர் 

அஸ்வினி தவஷ் வ் விவரித்தொர். அவர், "எண்ை 

பரிைொற்றத்தத ைக்கள் அதிகம் பயன்படுத்த ணவண்டும் 

என்பதற்கொக ரூ.1,300 ணகொடி முதலீடு பசய்யப்படும்' 

என்றொர். 

இதுபதொடர்பொக பவளியிடப்பட்ட அறிக்தகயில் 

கூறப்பட்டிருப்பதொவது: 

எண்ை வழியில் ப ப் பரிைொற்றங்கள் பசய்யும்ணபொது 

அந்தத் பதொதகக்கு ஏற்ப பரிைொற்றக் கட்ட ம் பிடித்தம் 

பசய்யப்படுகிறது. இந்தப் பரிைொற்றக் கட்ட த்தத 

திருப்பிச் பசலுத்த அரசு முடிவு பசய்துள்ளது. அதொவது, 

இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் பீம்}யுபிஐ, ரூணப படபிட் 

கொர்டுகதளப் பயன்படுத்தி ணைற்பகொள்ளப்படும் ரூ.2,000 

வதரயிலொன எண்ை பரிவர்த்ததனகளில், 

பரிவர்த்ததனக் கட்ட ம் திருப்பி அளிக்கப்படும். ணைலும், 

பீம்}யுபிஐ, ரூணப படபிட் கொர்டுகள் மூலைொக  தடபபறும் 

எண்ை பரிவர்த்ததனகளில் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதம் 

ஊக்கத்பதொதகயொக வங்கிகளுக்கு அரசு அளிக்கும். 

இதனொல், வங்கிகள் எண்ை பரிவர்த்ததனகதள 

ஊக்குவிக்கும். அதிகைொணனொர் எண்ை பரிைொற்றத்துக்கு 

ைொறுவொர்கள். 

இந்தத் திட்டத்துக்கொக, கடந்த ஏப்ரல் 1}ஆம் ணததியில் 

இருந்து ஓரொண்டுக்கு ரூ. ரூ.1,300 ணகொடிதய ைத்திய 

அரசு முதலீடு பசய்யவுள்ளது என்று அந்த அறிக்தகயில் 

பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

பசமிகண்டக்டர், மின்னணு திதர உற்பத்திதய 

ஊக்குவிக்க ரூ.76,000 ணகொடி: பசமி கண்டக்டர், 

மின்னணு சொதனங்களில் பயன்படுத்தப்படும் திதரகள் 

ஆகியவற்றின் உற்பத்திதய ஊக்குவிக்க ரூ.76,000 

ணகொடி ைதிப்பிலொன திட்டத்துக்கு ைத்திய அதைச்சரதவ 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

இதுகுறித்து ைத்திய அதைச்சர் அஸ்வினி தவஷ் வ் 

கூறுதகயில், " ம் அன்றொட வொழ்வில் மின்னணு 

சொதனங்கள் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. மின்னணு 

உபகர ங்களில் பசமிகண்டக்டர் உதிரிபொகங்கள் 

முக்கியைொனதவ. 

பிரதைர் ணைொடி வரணவற்பு: அதைச்சரதவ முடிவுகள் 

பதொடர்பொக பிரதைர் ணைொடி பவளியிட்ட ட்விட்டர் பதிவில், 

"பசமி கண்டக்டர் உற்பத்திதய ஊக்குவிக்க ைத்திய அரசு 

முடிபவடுத்திருப்பது, அந்தத் துதறயில் புதுதைக் 

கண்டுபிடிப்புகள், ஆரொய்ச்சிதய ஊக்குவிக்கும். 

உற்பத்தியும் அதிகரிக்கும். ைத்திய அரசின் சுயசொர்பு 

இந்தியொ திட்டத்துக்கு இது வலுணசர்க்கும்' என்று 

குறிப்பிட்டுள்ளொர். 

வொக்கொளர் அட்தட - ஆதொர் இத க்கப்படும் 

ணதர்தல் சீர்திருத்த ைணசொதொவுக்கு ைத்திய அதைச்சரதவ 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்த ைணசொதொவின்படி, வொக்கொளர் 

அதடயொள அட்தடயுடன் ஆதொர் எண் இத க்கப்படும். 

 

 

 



         

    

இதனொல், ஒருவர் பல வொக்கொளர் அதடயொள 

அட்தடதயப் பயன்படுத்துவதற்கு முற்றுப்புள்ளி 

தவக்கப்படும். 

தற்ணபொது ஜனவரி 1}ஆம் ணததிதய அடிப்பதடயொகக் 

பகொண்டு புதிய வொக்கொளர்கள் ணசர்க்கப்படுகிறொர்கள். 

ஆண்டுக்கு  ொன்கு ணததிகதள அடிப்பதடயொகக் 

பகொண்டு புதிதொக வொக்கொளர்கள் ணசர்ப்பதற்கு ைணசொதொ 

வழிவகுக்கிறது. தற்ணபொததய நிதலயில், பணிசொர்ந்து 

ரொணுவ வீரர் பவளியூர் பசன்றுவிட்டொல் அவருக்குப் 

பதிலொக அவருதடய ைதனவி வொக்களிக்க முடியும். 

ஆனொல், பபண் ரொணுவ அலுவலர் ஊரில் இல்லொவிட்டொல் 

அவருதடய க வரொல் வொக்களிக்க முடியொது. எனணவ, 

க வரும் வொக்களிக்கும் வதகயில், இதுபதொடர்பொன 

சட்டப் பிரிவில் "ைதனவி' என்ற வொர்த்ததக்குப் பதிலொக 

"வொழ்க்தகத் துத வர்' என்ற வொர்த்தததய 

ணசர்ப்பதற்கு ைணசொதொ வழிவகுக்கிறது. 

 

2. ரொணி ணைரி கல்லூரியின் 5,500 ைொ விகள் 

சுகொதொரத் தூதுவர்களொக நியைனம்: அதைச்சர் ைொ. 

சுப்பிரைணியன் 

ரொணி ணைரி கல்லூரியில் பயிலும் 5,500 ைொ விகள் 

கணரொனொ விழிப்பு ர்வு ஏற்படுத்தும் சுகொதொரத் 

தூதுவர்களொக நியமிக்கப்படுவதொக ைருத்துவம் ைற்றும் 

ைக்கள்  ல்வொழ்வுத்துதற அதைச்சர் ைொ.சுப்பிரைணியன் 

பதரிவித்துள்ளொர். 

இதுகுறித்து இன்று அவர் பசய்தியொளர்கள் சந்திப்பில் 

கூறியதொவது: 

"ரொணி ணைரி கல்லூரி ைொ விகளுக்கு  தடபபறும் 

கணரொனொ தடுப்பூசி சிறப்பு முகொமில் கலந்து பகொள்வதிலும், 

இங்கு ைொ விகளின்  ொட்டுப்புறக் கதல நிகழ்ச்சிகளின் 

மூலம் கணரொனொ குறித்த விழிப்பு ர்வு நிகழ்ச்சியில் பங்கு 

பபற்றதிலும் மிக்க ைகிழ்ச்சியதடகிணறன். இக்கல்லூரி 

ைொ விகளின் ஆர்வத்ததப் பொரொட்டும் வதகயிலும், 

அவர்களின் விழிப்பு ர்வு நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஊக்கம் 

அளிக்கும் வதகயிலும் இங்கு பயிலும் 5,500 ைொ விகள் 

கணரொனொ விழிப்பு ர்வு ஏற்படுத்தும் சுகொதொரத் 

தூதுவர்களொக நியமிக்கப்படுகின்றனர். 

இவர்களுக்கு சுகொதொரத்துதற ைற்றும் பபரு கர 

பசன்தன ைொ கரொட்சியின் சொர்பில் அதடயொள அட்தட 

வழங்கப்படும். இந்த ைொ விகள் தங்கள் பகுதிகளில் 

உள்ள பபொதுைக்கள் ைற்றும் உறவினர்களுக்கு கணரொனொ 

பொதுகொப்பு வழிமுதறகள் குறித்தும், ணகொவிட் தடுப்பூசி 

பசலுத்திக்பகொள்ளும் அவசியம் குறித்தும் விழிப்பு ர்வு 

ஏற்படுத்துவொர்கள். 

இந்தக் கல்லூரியில் பயிலும் 5,500 ைொ விகளில் 3800 

ைொ விகள் இரண்டு தவத  தடுப்பூசியும், 800 

ைொ விகள் முதல் தவத  தடுப்பூசியும் பசலுத்திக் 

பகொண்டுள்ளனர். 900 ைொ விகள் ைட்டுணை தடுப்பூசி 

பசலுத்தொைல் உள்ளனர். அவர்களும் இந்தத் தடுப்பூசி 

முகொமில் கலந்துபகொண்டு ஆர்வைொகத் தடுப்பூசி 

பசலுத்திக் பகொண்டு வருகின்றனர். 100 சதவீதம் தடுப்பூசி 

பசலுத்திய கல்லூரி என்கிற நிதலதய ரொணி ணைரி 

கல்லூரி ஓரிரு  ொட்களில் அதடந்துவிடும். இதற்கொக 

கல்லூரி முதல்வர், ஆசிரியர்கள் ைற்றும் ைொ விகளுக்கு 

என்னுதடய பொரொட்டுகதளத் பதரிவித்துக் பகொள்கிணறன். 

த ஜீரியொ  ொட்டிலிருந்து பசன்தன வந்த ஒரு  பருக்கு 

கணரொனொ பதொற்று கண்டறியப்பட்டு, அதில் ைரபியல் 

ைொற்றம் இருந்தது. அவருடன் பதொடர்புதடய 

உறவினர்களுக்குப் பரிணசொததன ணைற்பகொண்டதில் 6 

 பர்களுக்கு கணரொனொ பதொற்றும், அதில் ைரபியல் 

ைொற்றமும் கண்டறியப்பட்டதொல் இந்த 7  பர்களின் 

தடயவியல் ைொதிரிகள் ஒதைக்ரொன் வதக பதொற்றொ எனக் 

கண்டறிய பபங்களூருக்கு ஆய்விற்கொக 

அனுப்பப்பட்டுள்ளது. 7  பர்களும் பசன்தன கிங்ஸ் 

நிறுவன ைருத்துவைதனயில் அனுைதிக்கப்பட்டு, 

அவர்களுக்கு சிகிச்தச அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. 

அவர்களின் உடல்நிதல சீரொன நிதலயில் உள்ளது. 

தமிழ் ொட்டில் பசன்தன, ைதுதர, திருச்சி, ணகொதவ ஆகிய 

பன்னொட்டு விைொன நிதலயங்களில் 

பவளி ொடுகளிலிருந்து வரும் பயணிகள் பதொடர்ந்து 

கண்கொணிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். அதிக பொதிப்புள்ள 12 

 ொடுகளிலிருந்து வரும் பயணிகள் முழுதையொகப் 

பரிணசொததன பசய்யப்படுகின்றனர். அதன்படி, இதுவதர 

12,039  பர்களுக்கு ணகொவிட் பதொற்று பரிணசொததன 

ணைற்பகொள்ளப்பட்டுள்ளது. பொதிப்பு குதறவொக உள்ள 

 ொடுகளிலிருந்து 63,411 பயணிகள் தமிழகத்திற்கு 

வருதக புரிந்துள்ளனர். இவர்களில் 2 சதவீதம் 

 பர்களுக்கு, அதொவது 1,834  பர்களுக்கு கணரொனொ 

பரிணசொததன ணைற்பகொள்ளப்பட்டுள்ளது. இவர்களில் 40 

ணபருக்கு கணரொனொ பதொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இதில் 

36  பர்கள் ைருத்துவைதனயில் சிகிச்தச பபற்று 

வருகின்றனர். இவர்களின் சளி ைொதிரிகள் மீண்டும் 

ஆய்வு பசய்வதற்கொக பபங்களூருக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. 

உலக சுகொதொர அதைப்பு ைரபியல் ைொற்றம் அதடந்த 

ஒதைக்ரொன் தவரஸ் பதொற்று மிக ணவகைொகப் 

பரவக்கூடியது எனத் பதரிவித்துள்ளது. ணைலும் இந்த 

வதக தவரஸ் பதொற்றிலிருந்து பொதுகொத்துக் பகொள்ள 

முகக்கவசம் அணிவதும், இரண்டு தவத  தடுப்பூசி 

பசலுத்துவதுணை நிரந்தரத் தீர்வு எனத் பதரிவித்துள்ளது. 

தடுப்பூசி பசலுத்திக் பகொண்டவர்களுக்கும் பதொற்று 

பொதிப்பு ஏற்பட்டொலும், ஆக்சிஜன் சுவொச உதவி ணபொன்ற 

தீவிர பொதிப்பு இன்றி ணலசொன அறிகுறிகளுடன் உயிர்ப் 

பொதுகொப்பு உள்ளது. 

பொதிப்பு குதறவொக உள்ள  ொடுகளிலிருந்து வரும் 

 பர்களில் 2%  பர்களுக்கு ைட்டும் பதொற்று பரிணசொததன 

ணைற்பகொள்ளப்பட்டொலும், விைொன நிதலயத்திலிருந்து 

பவளிவரும்ணபொது பவப்பநிதல பரிணசொததன ைற்றும் 

ைருத்துவக் குழுவொல் பரிணசொதிக்கப்படும்ணபொது ஏணதனும் 

அறிகுறிகள் இருப்பின் அவர்களுக்கும் பரிணசொததன 

ணைற்பகொள்ளப்பட்டு வருகிறது. 

அதிக பொதிப்புள்ள  ொடுகளிலிருந்து வரும் பயணிகளுக்கு 

பரிணசொததன எடுக்கப்பட்டு பதொற்று பொதிப்பு இல்தல என 

உறுதி பசய்யப்பட்டொலும் அவர்கள் வீட்டுத் தணிதையில் 

8  ொட்களுக்கு இருக்க அறிவுறுத்தப்பட்டு மீண்டும் 

பரிணசொததன ணைற்பகொள்ளப்பட்டு பதொற்று பொதிப்பு 

இல்தல என உறுதி பசய்யப்பட்ட பின்னணர பவளியில் 

பசல்ல அனுைதிக்கப்படுகின்றனர். பவளி ொடுகளிலிருந்து 



         

    

வரும் பயணிகள் சுகொதொரத்துதற, உள்ளொட்சி 

அதைப்புகள் ைற்றும் கொவல் துதறயின் மூலம் பதொடர்ந்து 

கண்கொணிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். 

மூன்றொம் தவத  தடுப்பூசி பசலுத்துவது ைற்றும் 18 

வயதிற்குக் கீழ் உள்ள  பர்களுக்கு தடுப்பூசி பசலுத்துவது 

குறித்து ைத்திய அரசின் முடிவிதனப் பபொறுத்து 

முதறயொன வழிமுதறகதளப் பின்பற்றி  டவடிக்தக 

ணைற்பகொள்ளப்படும்’’. 

இவ்வொறு அதைச்சர் ைொ.சுப்பிரைணியன் பதரிவித்தொர். 

 

3. ணவளொண் விதளபபொருள் பட்டியலில் இருந்து பருத்தி 

நீக்கம்: விவசொயிகள் அதிர்ச்சி 

ப ல், நிலக்கடதலக்கு அடுத்தபடியொக அதிக சந்ததக் 

கட்ட ம் வசூலித்துக் பகொடுத்த பருத்திதய, ணவளொண் 

விதளபபொருள் பட்டியலில் இருந்து நீக்கம் பசய்து தமிழக 

அரசு பிறப்பித்துள்ள உத்தரவு விவசொயிகள் ைத்தியில் 

அதிர்ச்சிதய ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

தமிழ் ொடு ணவளொண் விதளபபொருதளச் 

சந்ததப்படுத்துதல் (முதறப்படுத்துதல்) சட்டத்தின் கீழ் 

ஒழுங்குமுதற விற்பதனக் கூடங்கள் மூலம் அறிவிக்தக 

பசய்யப்பட்ட ணவளொண்தை ைற்றும் ணதொட்டக்கதல 

விதளபபொருள்களுக்கு 1 சதவீத சந்ததக் கட்ட ம் 

வசூலிக்கப்பட்டு வருகிறது. ைொவட்டத்தில் அதிகம் 

விதளயும் பயிர்களுக்கு குதறந்தபட்ச ஆதொர விதல 

அல்லது அந்த உற்பத்திப் பபொருளுக்கு தகுந்த விதல 

கிதடக்க ணவண்டும் என்பதற்கொக குறிப்பிட்ட பயிர்கள் 

அறிவிக்தக பசய்யப்பட்டுள்ளன. 

ஒழுங்குமுதற விற்பதனக் கூடத்திலிருந்து சுைொர் 16 

கி.மீட்டர் சுற்றளவிலுள்ள கிரொைங்கதளச் ணசர்ந்த 

விவசொயிகள் பயன்பபறும் வதகயில், விற்பதனக்கு 

வரும் விதளபபொருள்களுக்கு வியொபொரிகளிடம் சந்ததக் 

கட்ட ம் வசூலிக்கப்படுகிறது. அணதணபொல் 

பவளியிடங்களிலிருந்து பகொள்முதல் பசய்யப்பட்டு வரும் 

விதளபபொருள்கதளயும் பவளிப்பதடயொகத் பதரிவித்து 1 

சதவீத சந்ததக் கட்ட த்தத வியொபொரிகள் பசலுத்தி 

வருகின்றனர். இததன கண்கொணிக்க ணவண்டிய 

பபொறுப்பு அந்தந்தப் பகுதியிலுள்ள ஒழுங்குமுதற 

விற்பதனக் கூட அதிகொரிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

ைத்திய அரசு பகொண்டு வந்துள்ள ஜிஎஸ்டி வரிதய 

பசலுத்தும் வியொபொரிகள், 1 சதவீத சந்ததக் கட்ட த்தத 

பசலுத்துவதற்கு பதொடர்ந்து எதிர்ப்பு பதரிவித்து 

வருகின்றனர். இந்நிதலயில், தமிழக அரசுக்கு 

ஆண்டுக்கு ரூ.20 ணகொடிக்கு ணைல் வருவொய் ஈட்டி தந்து 

பகொண்டிருந்த பருத்திதய, தமிழ் ொடு ணவளொண் 

விதளபபொருதளச் சந்ததப்படுத்துதல் (முதறப்படுத்துதல்) 

சட்டத்திலிருந்து நீக்கம் பசய்து தமிழக அரசு 

உத்தரவிட்டுள்ளது. 

வியொபொரிகளுக்கு ைட்டுணை சொதகைொன இந்த சட்டத் 

திருத்தம், விவசொயிகள் ைட்டுமின்றி ணவளொண் விற்பதன 

ைற்றும் ணவளொண் வணிகத்துதற அதிகொரிகள் 

ைத்தியிலும் அதிர்ச்சிதய ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

2 ைொத இதடபவளியில் முழு விலக்கு: தமிழகத்தில் 

திருப்பூர், ணகொதவ, திண்டுக்கல், ஈணரொடு, ணசலம், தருைபுரி, 

விருது கர் ஆகிய ைொவட்டங்கள் பருத்தி உற்பத்தியில் 

முன்னிதல வகித்து வருகின்றன. 

அணதணபொல், திருவொரூர்,  ொகப்பட்டினம், தஞ்சொவூர் ஆகிய 

ைொவட்டங்களும் பருத்தி சொகுபடியில் முக்கியப் பங்கு 

வகிக்கின்றன. 

இந்த ைொவட்டங்களில் தமிழ் ொடு ணவளொண் 

விதளபபொருதளச் சந்ததப்படுத்துதல் (முதறப்படுத்துதல்) 

சட்டத்தின் கீழ், நூலிதழகள் என்ற பிரிவின் கீழ் 

பருத்திக்கு கபொஸ், லின்ட், கழிவு என்ற 3 பிரிவுகளில் 

சந்ததக் கட்ட ைொக 1 சதவீதம் வசூலிக்கப்பட்டு வந்தது. 

 ொபளொன்றுக்கு 50 கிணலொவுக்கு கூடுதலொன பருத்திப் 

பஞ்தசயும், 100 கிணலொவுக்கு கூடுதலொன கழிவுப் 

பஞ்தசயும், 150 கிணலொவுக்கு கூடுதலொன கபொஸ் (விதத 

நீக்கொத பருத்தி) எடுத்துச் பசல்லும்ணபொதும் இந்த 1 சதவீத 

கட்ட ம் வசூலிப்பதற்கு வழிவதக பசய்யப்பட்டிருந்தது. 

இந்நிதலயில், லின்ட் (விதத நீக்கப்பட்ட பஞ்சு), கழிவு 

(கழிவு பஞ்சு) ஆகியவற்றுக்கு சந்ததக் 

கட்ட த்திலிருந்து கடந்த பசப்டம்பர் ைொதம் விலக்கு 

அளித்து தமிழக அரசு ஆத  பிறப்பித்தது. 

அதன்பதொடர்ச்சியொக 2 ைொத இதடபவளியில், பருத்திக்கும் 

(கபொஸ்) சந்ததக் கட்ட த்திலிருந்து விலக்கு அளித்து 

கடந்த 20  ொள்களுக்கு முன்பு தமிழக அரசு உத்தரவு 

பிறப்பித்துள்ளது. 

பருத்தி ணவளொண் விதளபபொருள் இல்தலயொ?: 

தமிழ் ொடு ணவளொண் விதளபபொருதளச் 

சந்ததப்படுத்துதல் (முதறப்படுத்துதல்) சட்டத்தின் கீழ் 

நூலிதழகள் என்ற பிரிவில் இடம் பபற்றிருந்த பருத்திதய 

நீக்கம் பசய்து உத்தரவிடப்பட்டதன் மூலம், பருத்தி இனி 

ணவளொண் விதளபபொருள் கிதடயொதொ என்ற சந்ணதகம் 

விவசொயிகள் ைத்தியில் எழுந்துள்ளது. 

ப ல், நிலக்கடதலக்கு அடுத்தப்படியொக பருத்தி மூலைொக 

ைட்டுணை தமிழக அரசுக்கு அதிக வருவொய் கிதடத்து வரும் 

நிதலயில், வியொபொரிகளின்  லனுக்கொக விலக்கு 

அளிக்கப்பட்டுள்ளதொக விவசொயிகள் 

குற்றஞ்சொட்டுகின்றனர். ணவளொண் விதளபபொருள் 

பட்டியலில் இருந்து பருத்தி நீக்கப்பட்டிருப்பது 

விவசொயிகளுக்கு எதிர்கொலத்தில் பபரும் இழப்தப 

ஏற்படுத்தும் என கூறப்படுகிறது. 

இது பதொடர்பொக அகில இந்திய விவசொயிகள் சங்க 

ைத்தியக் குழு உறுப்பினர் இரொ.சச்சிதொனந்தம் 

கூறியதொவது: 

ைகொரொஷ்டிரம், குஜரொத் உள்ளிட்ட ைொநிலங்களிலிருந்து 

பருத்திதய பகொள்முதல் பசய்வதற்கு வியொபொரிகள் 

ஆர்வம் கொட்டி வருகின்றனர். இதனொல் தமிழகத்தில் 

பருத்தி சொகுபடி பரப்பு பதொடர்ந்து சரிவதடந்து வருகிறது. 

இதுணபொன்ற சூழலில், பருத்திக்கு சந்ததக் 

கட்ட த்திலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டிருப்பது, 

விவசொயிகளுக்கு ணைலும் ப ருக்கடிதய ஏற்படுத்தும் 

முடிவொக அதைந்துள்ளது. 

தமிழகத்தில் குதறவொன உற்பத்தி இருந்தொலும் கூட, 

சந்ததக் கட்ட  வசூல் அைலில் இருந்தொல் ைட்டுணை 

விவசொயிகளுக்கு குதறந்தபட்ச ஆதொர விதல கிதடக்கும்; 

இல்லொத நிதலயில், வியொபொரிகள் சின்டிணகட் அதைத்து 



         

    

குதறந்த விதலக்கு பகொள்முதல் பசய்வொர்கள். இததனத் 

தடுக்கும் வதகயில் பருத்திக்கு விலக்கு அளிக்கப்பட்டு 

பவளியிடப்பட்டுள்ள அரசொத தயத் திரும்பப் பபற 

ணவண்டும். விவசொயிகள் வருைொனம் ஈட்டக் கூடிய ப ப் 

பயிரொக உள்ள பருத்திக்கு, ஒழுங்குமுதற விற்பதனக் 

கூடங்கள் மூலம் நியொயைொன விதல கிதடப்பததயும் 

அரசு உறுதிப்படுத்த ணவண்டும்என்றொர். 

 

4. பன்னொட்டு நிறுவன ததலவொா்கள் பட்டியலில் இந்தியொ 

வம்சொவளி பபண் 

ைகொரொஷ்டிர ைொநிலம், ணகொலொப்பூரில் பிறந்து வளொா்ந்த 

இந்திய வம்சொவளிதயச் ணசொா்ந்த லீனொ  ொயொா் பன்னொட்டு 

நிறுவனத்தின் ததலதைச் பசயல் அதிகொரி 

பபொறுப்ணபற்கவுள்ளொொா். 

இந்திய வம்சவொளியொன லீனொ  ொயொா் (52), யுனிலீவொா் 

நிறுவனத்தில் ததலதை ைனிதவள அதிகொரியொக 

பணியொற்றினொா். அந்தப் பதவிதய வகித்த முதல் பபண் 

அவொா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த நிதலயில், லீனொ 

யுனிலீவொா் நிறுவனத்திலிருந்து விலகி பிபரஞ்ச் லக்ஸரி 

குழுைத்தில் இத ந்தொொா். 

தற்ணபொது அந்தக் குழுைத்தின் லக்ஸரி ஃணபென் ஹவுஸ் 

ணசனலின் ததலதைச் பசயல் அதிகொரியொக லீனொ  ொயொா் 

அடுத்த ைொதம் பபொறுப்ணபற்கவுள்ளொொா். 

இதன்மூலம், பன்னொட்டு நிறுவனங்களில் ததலதைப் 

பபொறுப்தப வகிக்கும் இந்திய வம்சொவளியினொா் 

பட்டியலில் உள்ள சுந்தொா் பிச்தச, பரொக் அக்ரவொல், சத்யொ 

 ொபதள்ளொ வரிதசயில் லீனொ  ொயரும் 

இத யவுள்ளொொா். 

 

5. மூத்த குடிைக்களுக்கு எதிரொன குற்றங்கள்! 

2018-ஆம் ஆண்டுமுதல் 2020-ஆம் ஆண்டு 

வதரயிலொன கொலகட்டத்தில் மூத்த குடிைக்களுக்கு 

எதிரொன குற்றங்கள் பதொடொா்பொக இந்தியொ முழுவதும் 

76,947 வழக்குகள் பதிவொகியுள்ளன. இந்த வழக்குகள் 

பதொடொா்பொக 78,217 ணபொா் தகது பசய்யப்பட்டுள்ளனொா். 

7,113 ணபருக்கு தண்டதன விதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ைக்களதவயில் ணகள்வி ஒன்றுக்கு சமூக நீதி ைற்றும் 

அதிகொரைளித்தல் துதற அதைச்சொா் வீணரந்திர குைொொா் 

பசவ்வொய்க்கிழதை எழுத்துபூொா்வைொக தொக்கல் பசய்த 

பதிலில் இத்தகவல் பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ணதசிய குற்ற ஆவ க் கொப்பகம் இத்தகவதல 

வழங்கியுள்ளது. மூத்த குடிைக்களுக்கு எதிரொன 

குற்றங்களுக்கொன கொர ங்கதள ணதசிய குற்ற 

ஆவ க் கொப்பகம் பரொைரிக்கவில்தல. 

‘இந்திய அரசியலதைப்புச் சட்டப்படி, பபொது ஒழுங்கொனது 

ைொநிலம் பதொடொா்புதடய விெயம். மூத்த குடிைக்களின் 

பொதுகொப்புக்கு அரசு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது. 

இதுபதொடொா்பொக இரண்டு விரிவொன அறிவுறுத்தல்கதள 

அதனத்து ைொநிலங்கள் / யூனியன் பிரணதசங்களுக்கு 

கடந்த 2008 ைற்றும் 2013-ஆம் ஆண்டுகளில் ைத்திய 

உள்துதற அதைச்சகம் வழங்கியுள்ளது. அதில் மூத்த 

குடிைக்களின் பொதுகொப்தப உறுதி பசய்ய உடனடி 

 டவடிக்தககள் ணைற்பகொள்ள ணவண்டும் என 

அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதொக’ அதைச்சொா் பதரிவித்துள்ளொொா். 

தமிழகம்: மூத்த குடிைக்களுக்கு எதிரொன குற்றங்களில் 

இந்தியொ முழுவதும் 3 ஆண்டுகளில் தண்டதன 

விதிக்கப்பட்ட பைொத்த  பொா்கள் 7,113. இதில், அதிகபட்சைொக 

தமிழகத்தில் 2018-இல் 955 ணபொா், 2019-இல் 1030 ணபொா், 

2020-இல் 201 ணபொா் என பைொத்தம் 2,186 ணபருக்கு 

தண்டதன விதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

தமிழகம் 

இந்தியொ முழுவதும் 3 ஆண்டுகளில் 7,113 ணபருக்கு 

தண்டதன விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில், அதிகபட்சைொக 

தமிழகத்தில் 2018}இல் 955 ணபர், 2019}இல் 1,030 ணபர், 

2020}இல் 201 ணபர் என பைொத்தம் 2,186 ணபர் தண்டதன 

பபற்றுள்ளனர். 

 

6. சூரியதனத் ‘பதொட்ட’  ொசொ விண்கலம்! 

இதுவதர இல்லொத ப ருக்கத்தில் பசன்று சூரியனில் 

ஆய்வு ணைற்பகொள்வதற்கொக அபைரிக்கொவின்  ொசொ 

விண்பவளி ஆய்வு தையம் அனுப்பியுள்ள ‘பொொா்க்கொா்’ 

விண்கலம், முதல்முதறயொக சூரியனின் 

வளிைண்டலத்தில் நுதழந்து சொததன பதடத்துள்ளது. 

இதுகுறித்து  ொசொ வதலதளத்தில் 

பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளதொவது: 

வரலொற்றில் முதல்முதறயொக ஒரு விண்கலம் 

சூரியதனத் ‘பதொட்டுள்ளது’ .  ொசொவின் பொொா்க்கொா் 

விண்கலம் சூரிய வளிைண்டலத்தில் ணைல்பகுதியில் 

நுதழந்து பல்ணவறு புதிய தகவல்கதள ணசகரித்துள்ளது. 

நிலவில் முதல்முதறயொக ைனிதொா்கள் ததரயிறங்கிய 

பிறகுதொன் அததனக் குறித்த பல விவரங்கள் அறிவியல் 

உலகுக்குத் பதரியவந்தது. அணத ணபொல், சூரியனின் 

வளிைண்டலத்துக்குள் பொொா்க்கொா் விண்கலம் 

நுதழந்துள்ளது இதுபதொடொா்பொன ஆய்வில் மிகப் பபரிய 

முன்ணனற்றத்தத அளித்துள்ளது. 

நீண்ட பதொதலவிலிருந்து ைற்ற விண்கலன்களொல் 

பதரிந்து பகொள்ள முடியொத உண்தைகதள பொொா்க்கொா் 

விண்கலம் சூரியனின் வளிைண்டலத்துக்குள் நுதழந்து 

கண்டறிந்துள்ளது என்று  ொசொ வதலதளத்தில் 

பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

சூரியனில் இதுவதர கண்டறியப்படொத 

உண்தைகதளக் கண்டறியும் முயற்சியொக, அதற்கு மிக 

ப ருக்கத்தில் விண்கலத்தத அனுப்பி ஆய்வு பசய்யும் 

திட்டத்தத  ொசொ கடந்த 2009-ஆம் ஆண்டு அறிவித்தது. 

அந்த விண்கலத்தத ணைரிலொண்ட் ைொகொ ம், 

பொல்ட்டிணைொொா்  கரிலுள்ள ஜொன்ஸ் ஹொப்கின்ஸ் 

பல்கதலக்கழகத்தின் இயற்பியல் ஆய்கவகம் 

வடிவதைத்தது. 

கடந்த 2015-ஆம் ஆண்ணட இந்த விண்கலத்தத 

விண்ணில் ஏவ திட்டமிடப்பட்டொலும், பல்ணவறு 

கொர ங்களொல் அந்தத் திட்டம் தள்ளிதவக்கப்பட்டது. 

இந்தச் சூழலில், ஃப்ணளொரிடொ ைொகொ ம், ணகப் கொொா்னிவல் 

பகுதியிலுள்ள ரொக்பகட் ஏவுதளத்திலிருந்து சக்தி வொய்ந்த 

அதலயன்ஸ் படல்ட்டொ 4 வதக கனரக ரொக்பகட்கள் 



         

    

மூலம் பொொா்க்கொா் விண்கலம் கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டு 

ஆகஸ்ட் ைொதம் பவற்றிகரைொக விண்ணில் 

பசலுத்தப்பட்டது. 

அதன் பிறகு 3 ஆண்டுகளொக சூரியதன சுற்றி வரும் 

அந்த விண்கலம், அதன் ப ருக்கத்தில் பசல்லும்ணபொது பல 

தகவல்கதள ணசகரித்து அனுப்பியது. 

இந்த நிதலயில் தற்ணபொது சூரியனின் 

கொற்றுைண்டலத்துக்குள் முதல் முதறயொக நுதழந்து 

பொொா்க்கொா் விண்கலம் ஆய்வு ணைற்பகொண்டுள்ளது. இந்தப் 

பகுதியில்தொன், பூமியில் தொக்கங்கதள ஏற்படுத்தும் 

பல்ணவறு உண்தைகள் பபொதிந்துள்ளதொகக் 

கூறப்படுகிறது. 

அந்தப் பகுதியில் பொொா்க்கொா் விண்கலம் ணைற்பகொண்டுள்ள 

ஆய்வு, சூரியதனக் குறித்தும், பிரபஞ்சத்ததக் குறித்தும் 

பல ைொா்ை முடிச்சுகதள அவிழ்க்கும் என்று 

எதிொா்பொொா்க்கப்படுகிறது. 

7 ஆண்டுகளில் இந்த விண்கலம் சூரியதன 24 முதற 

நீள்வட்டப்பொததயில் வலம் வரும் எனவும், மிகவும் 

குதறந்தபட்சைொக சூரியனுக்கு 61.2 லட்சம் கி.மீ. 

ப ருக்கத்தில் வரும் 2025-ஆம் ஆண்டு கடந்து பசல்லும் 

எனவும் கூறப்படுகிறது. 

சூரியனின் வளிைண்டலத்துக்குள் நுதழந்த முதல் 

விண்கலம் என்பது ைட்டுைன்றி, ைனிதொா்களொல் 

உருவொக்கப்பட்டு, வரலொற்றில் இதுவதர இல்லொத அளவு 

அதிணவகத்தில் பொய்ந்து பசல்லும் பபொருள் என்ற சிறப்பும் 

பொொா்க்கொா் விண்கலத்துக்கு உள்ளது. 

அதுைட்டுைன்றி, உயிணரொடிருக்கும் விஞ்ஞொனியின் பபயொா் 

சூட்டப்பட்டுள்ள முதல் விண்பவளி ஆய்வுக் கலம் 

என்பதும் பொொா்க்கரின் ைற்பறொரு சிறப்பம்சைொகும். 

சூரியக் கொற்று குறித்த உண்தைகதள கடந்த 1958-ஆம் 

ஆண்டு கண்டறிந்து பசொன்ன விஞ்ஞொனி யுஜீன் 

பொொா்க்கரின் (91) பபயொா் இந்த விண்கலத்துக்குச் 

சூட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

பொொா்க்கொா் - ஒரு பொொா்தவ.. 

2025-ஆம் ஆண்டு வதர வலம் வரும் 

சூரியதன 24 முதற ப ருங்கிக் கடக்கும் 

அதிகபட்சைொக சூரியனுக்கு 61.2 லட்சம் கி.மீ. 

ப ருக்கத்தில் பசல்லும் 

1,300 டிகிரி பசன்டிகிணரட் பவப்பத்ததத் தொங்கும் 

ைணிக்கு 7 லட்சம் கி.மீ. ணவகம் (ப ொடிக்கு 190 கி.மீ.) 

 


