
         

    

1. பிரேசிலின் ஆண்டறிக்கையின்படி, அரேசான் ேகைக்ைாடுைளில், 

ைாடழிப்பு, ஓோண்டில் எத்தகை சதவீதத்திற்கு அதிைரித்துள்ளது? 

அ) 2 

ஆ) 22  

இ) 42 

ஈ) 62 

✓ பிரேசில் அேசாங்கத்தின் ஆண்டறிக்ககயின்படி, அரேசான் ேகைக் 

காடுகளில் காடழிப்பு ஓோண்டில் 22% அதிகரித்துள்ளது. இது 2006ஆம் 

ஆண்டிற்குப் பிறகு மிகவுயர்ந்த அதிகரிப்பாகும். ரதசிய விண்வெளி 

ஆோய்ச்சி நிறுெனத்தின் ‘PRODES’ கண்காணிப்பு அகேப்பு, அரேசான் 

13,235 சகிமீட்டர் ேகைக்காடுககள இைந்ததாகக் சுட்டிக்காட்டுகிறது. 

✓ கிளாஸ்ரகாவில் நடந்த ஐநா காலநிகல உச்சிோநாட்டின்ரபாது பிரேசில் 

அேசு 2028’க்குள் சட்டவிரோத காடழிப்கபத்தடுப்பதாக அறிவித்தது. 

 

2. “Ex-சக்தி 2021” என்ற இந்ரதா-பிோன்ஸ் கூட்டு இோணுவப் 

பயிற்சி ததாடங்கிய இடம் எது? 

அ) அந்தோன் & நிக்ரகாபார் தீவுகள் 

ஆ) டிஃவபன்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் அட்ொன்ஸ்டு வடக்னாலஜி, புரன 

இ) டிோகுய்னனின் இோணுெப் பள்ளி, பிோன்ஸ்  

ஈ) விசாகப்பட்டினம் 

✓ இந்ரதா-பிோன்ஸ் கூட்டு இோணுெப் பயிற்சியின் ஆறாெது பதிப்பு “Ex-

சக்தி-2021” என்ற பெயரில் பிோன்சின் டிோகுய்னனின் இோணுெப் 

பள்ளியில் வதாடங்கியது. இந்தப் பயிற்சியில் வசயல்பாடுகளின் நடத்கத 

பற்றிய பேஸ்பே புரிதல் ேற்றும் பயங்கேொத எதிர்ப்பு சூைலில் கூட்டாக 

வசயல்பட ரதகெயான ஒருங்கிகைப்பு அம்சங்ககள அகடயாளம் 

காணுதல் ஆகியகெ அடங்கும். 

 

3. சர்வரதச உத்திசார் ஆய்வுைள் நிறுவைோைது ஆண்டுரதாறும் 

எந்த நாட்டில் சர்வரதச உகேயாடகை நடத்துகிறது? 

அ) பஹ்கேன்  

ஆ) ஐக்கிய அேபு அமீரகம் 

இ) ேஷ்யா 

ஈ) UK 

✓ சர்ெரதச உத்திசார் ஆய்வுகள் நிறுெனம் (IISS) ேனோ உகேயாடகல 

பஹ்கேனில் உள்ள ேனோவில் நடத்துகிறது. 2021ஆம் ஆண்டின் உச்சி 

ோநாடு நெம்பர்.19-21’க்கு இகடயில் நகடவபற்றது. ேத்திய கிைக்கில் 

நிலவும் முக்கியோன பாதுகாப்பு சொல்ககளப் பற்றி விொதிக்கும் IISS 

ேனோ உகேயாடல் என்பது அேசாங்க அகேச்சர்கள், ெல்லுநர்கள் 

ேற்றும் ெணிக சமூகங்களுக்கான ஒரு தனித்துெோன ேன்றோகும்.  

✓ 2002ஆம் ஆண்டு முதல் இந்நிறுெனம் சிங்கப்பூரில் ஆண்டுரதாறும் 

IISS ஷாங்ரி-லா உகேயாடகல நடத்துகிறது. IISS ‘தி மிலிட்டரி 

ரபலன்ஸை’ வெளியிடுகிறது. இது நாடுகளின் இோணுெ திறன்களின் 

ெருடாந்திே ேதிப்பீடாகும். 

 

4. எந்த நாட்டின் ரதசிய இகளரயார் ேற்றும் குைந்கதைள் இகசக் 

குழுவாை “El Sistema”, உைகின் மிைப்தபரிய இகசக்குழுவிற்ைாை 

கின்ைஸ் சாதகைகய பகடத்துள்ளது? 

அ) ேஷ்யா 

ஆ) வெனிசுலா  

இ) இஸ்ரேல் 

ஈ) பிோன்ஸ் 

✓ வெனிசுலாவின் “எல் சிஸ்வடோ” என அகைக்கப்படும் ரதசிய இகள 

-ரயார் ேற்றும் குைந்கதகள் இகசக்குழுொனது உலகின் மிகப்வபரிய 

இகசக்குழுவிற்கான புதிய கின்னஸ் சாதகனகய பகடத்துள்ளது.  

✓ 8,573 இகசக்ககலஞர்கள் பிரயாட்ர் சாய்ரகாவ்ஸ்கியின் லா ோர்ச்ரச 

ஸ்ரலகெ ஐந்து நிமிடங்களுக்கும் ரேலாக ொசித்தனர். இதற்குமுன் 

ேஷ்யாவின் வசயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க்கில், 8097 இகசக்ககலஞர்கள் 

இகைந்து இகசத்தரத சாதகனயாக இருந்தது. 

 

5. 2021 – உைை ைழிப்பகற நாளுக்ைாைக் ைருப்தபாருள் என்ை? 

அ) Valuing Toilets  

ஆ) Importance of Sanitation 

இ) Global Sanitation Crisis 

ஈ) Collective Action 

✓ ஐநா அகெயால் ஆண்டுரதாறும் நெம்பர்.19ஆம் ரததி அன்று ‘உலக 

கழிப்பகற நாள்’ ககடப்பிடிக்கப்படுகிறது. தூய்கேயின் முக்கியத்துெம் 

குறித்த விழிப்புைர்கெ ஏற்படுத்தவும், உலகளாவிய சுகாதாே வநருக்க 

-டிகயச் சோளிக்க கூட்டு நடெடிக்கககய உறுதிப்படுத்தவும் இந்த 

நாள் ககடப்பிடிக்கப்படுகிறது. “Valuing Toilets” என்பது நடப்பாண்டு 

(2021) ெரும் இந்நாளுக்கானக் கருப்வபாருளாகும். 

 

6. CAATSA என்பது எந்த நாட்டுடன் ததாடர்புகடய தசயைாகும்? 

அ) அவேரிக்கா  

ஆ) ேஷ்யா 

இ) சீனா 

ஈ) UK 

✓ CAATSA-Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act 

(அவேரிக்க எதிரிககள வபாருளாதாேத்தகடச்சட்டம்மூலம் எதிர்வகாள்ெ 

-து என்பது 2017ஆம் ஆண்டின் சட்டோகும். இது ேஷ்யா உட்பட சில 

நாடுகளுடன் ெணிகம் ரேற்வகாண்ட நாடுககளத் தண்டிப்பகத 

ரநாக்கோகக்வகாண்டது. 

✓ ேஷ்யாவின் S400 ஏவுககை பாதுகாப்பு அகேப்கப ொங்குெதற்கான 

தகடகளிலிருந்து இந்தியாவிற்கு விலக்கு அளிக்கும் சட்டத்கத மூன்று 

குடியேசுக் கட்சி அவேரிக்க வசனட்டர்கள் தாக்கல் வசய்தனர். இது 

CAATSA விதித்த வபாருளாதாேத் தகடகளிலிருந்து QUADஇன் உறுப்பு 

நாடுகளான ஆஸ்திரேலியா, ஜப்பான் ேற்றும் இந்தியாவுக்கு 10 ஆண்டு 

ெகே விலக்கு அளிக்கும். 

 

7. ரதசிய நிறுவை சட்ட ரேல்முகறயீட்டு தீர்ப்பாயத்தின் (NCLAT) 

புதிய தகைவோை நியமிக்ைப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

அ) அரசாக் பூஷன்  

ஆ) A K சிக்ரி 

இ) ேஞ்சன் ரகாரகாய் 

ஈ) J முரகாபாதயா 

✓ ஓய்வுவபற்ற உச்சநீதிேன்ற நீதிபதி அரசாக் பூசன், ரதசிய நிறுென சட்ட 

ரேல்முகறயீட்டு தீர்ப்பாயத்தின் (NCLAT) புதிய தகலெோக நான்கு 

ஆண்டுகள் அல்லது அெர் 70 ெயது எய்தும்ெகே நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.  

✓ 2020 ோர்ச்சில் அப்ரபாகதய தகலெோன S J முரகாபாதயா ஓய்வு 

வபற்றதிலிருந்து அந்தப்பதவி காலியாகரெ இருந்தது. ேணிப்பூர் உயர் 

நீதிேன்றத்தின் ஓய்வுவபற்ற தகலகே நீதிபதி ோேலிங்கம் சுதாககேயும் 

ரதசிய நிறுென சட்ட தீர்ப்பாயத்தின் தகலெோக அேசாங்கம் நியமித்தது. 

 

8. சமீப தசய்திைளில் இடம்தபற்ற ரைண்ட்சாட் 9’ஐ ஏவிய அகேப்பு 

எது? 

அ) இஸ்ரோ 

ஆ) NASA  

இ) ஸ்ரபஸ் X 

ஈ) புளூ ஆர்ஜின் 

✓ NASA’இன் புவிகயக் கண்காணிக்கும் வசயற்ககக்ரகாள் ரலண்ட்சாட் 

9 வசப்.27 அன்று ஏெப்பட்டது. இது NASA ேற்றும் அவேரிக்க புவியியல் 

ஆய்வுகேயம் ஆகியெற்றின் கூட்டுப்பணியாகும். இச்வசயற்ககக்ரகாள் 

புவியின் முதல் ஒளிப்படங்ககளச்ரசகரித்தது. காலநிகல வநருக்கடிகய 

புரிந்துவகாள்ளவும், ரெளாண்கே நகடமுகறககள நிர்ெகிக்கவும், 

ெளங்ககளப் பாதுகாக்கவும் ேற்றும் இயற்ககப் ரபரிடர்களுக்கு 

பதிலளிக்கவும் இந்தப் படங்கள் உதவும். 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. பந்தி ரசார் திவாஸுடன் (விடுதகை நாள்) ததாடர்புகடய ேதம் 

எது? 

அ) இந்து ேதம் 

ஆ) இஸ்லாம் 

இ) சீக்கியம்  

ஈ) சேைம் 

✓ தீபாெளி நாரளாடு ஒத்துப்ரபாகும் பந்தி ரசார் திொஸ் (விடுதகல நாள்) 

சீக்கியர்களின் வகாண்டாட்ட நாளாகும். குொலியர் ரகாட்கடயிலுள்ள 

முகலாய சிகறயிலிருந்து குரு ஹர்ரகாவிந்த்ஜி விடுவிக்கப்பட்ட நாகள 

இது நிகனவுபடுத்துகிறது. முகலாய ரபேேசர் ஜஹாங்கீர், இஸ்லாம் 

ேதத்திற்கு ோறேறுத்ததற்காக ஹர்ரகாவிந்த்ஜியின் தந்கத குரு அர்ஜன் 

ரதவ்ஜிகயக் வகான்று ஆறாெது குரு ஹர்ரகாவிந்த்ஜிகய சிகறயில் 

அகடத்தார். 

✓ தீபாெளி நாளன்று, குரு ஹர்ரகாவிந்த்ஜி விடுவிக்கப்படுொர் என்று 

முடிவெடுக்கப்பட்டரபாது, அெகேப் ரபால் தெறாக நடத்தப்பட்ட 52 

ேன்னர்களும் விடுதகலயாக ரெண்டும் என்று அெர் ெலியுறுத்தினார். 

“பந்தி” என்றால் அேசியல் காேைங்களுக்காக சிகறயிலகடக்கப்பட்ட 

“ககதி” என்று வபாருள். 

 

10. சமீப தசய்திைளில் இடம்தபற்ற பார்க்ைர் ரசாைார் ஆய்வூர்திகய 

ஏவிய நாடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) அவேரிக்கா  

இ) சீனா 

ஈ) ேஷ்யா 

✓ சூரியகன ஆய்வு வசய்ெதற்காக கடந்த 2018ஆம் ஆண்டில் NASA’இன் 

அதிரெக விண்கலோன பார்க்கர் ரசாலார் ஆய்வூர்தி ஏெப்பட்டது. இந்த 

விண்கலம் ேற்ற விண்கலங்ககளக் காட்டிலும் சூரியனுக்கு மிக 

அண்கேயில் வசன்றுள்ளது. மிக அதிரெகத்தில் நகரும் ெககயிலும், 

அதிக வெப்பநிகலகயத் தாங்கும் ெககயிலும் இந்த விண்கலம் 

ெடிெகேக்கப்பட்டுள்ளது. 

✓ சமீபத்தில், அதிரெக தூசி தாக்கங்கள் பார்க்கர் ரசாலார் ஆய்வூர்தியில் 

பிளாஸ்ோ வெடிப்புகளுக்கு ெழிெகுத்தது எனக் கண்டறியப்பட்டது. 

 


1. ஆசியாவின் மிகப்வபரிய விோன நிகலயத்துக்கு பிேதேர் ரோடி 

அடிக்கல்: உத்தே பிேரதசத்தில் அகேக்கப்படுகிறது 

ஆசியாவின் மிகப்வபரிய விோன நிகலயங்களில் ஒன்றாக 

அகேயவுள்ள வநாய்டா சர்ெரதச விோன நிகலயத்துக்கு பிேதேர் 

நரேந்திே ரோடி அடிக்கல் நாட்டினார். 

3 ஆண்டுகளில்: 1330 ஏக்கருக்கும் அதிகோன பேப்பில் அகேக்கப்படும் 

வநாய்டா சர்ெரதச விோன நிகலயம் 2024ஆம் ஆண்டு வசப்டம்பரில் 

கட்டி முடிக்கப்படும் என்று வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆேம்ப நிகலயில் 

ஆண்டுக்கு 1.2 ரகாடி பயணிககளக் ககயாளும் ெககயில் விோன 

நிகலயம் அகேக்கப்படவுள்ளது. 

 

2. வகாரோனா தடுப்பூசி வகாள்முதலுக்கு ADB `11,000 ரகாடி கடனுதவி 

வகாரோனா தடுப்பூசி ேருந்கத வகாள்முதல் வசய்ெதற்காக, 

இந்தியாவுக்கு 11 ஆயிேத்து 185 ரகாடி ரூபாய் கடன் ெைங்க ஆசிய 

ெளர்ச்சி ெங்கியான, ADB ஒப்புதல் ெைங்கியுள்ளது. 

பிலிப்கபன்ஸ் தகலநகர் ேணிலாவில் இயங்கி ெரும் ஆசிய ெளர்ச்சி 

ெங்கி, ஆசிய நாடுகளின் ெளர்ச்சித் திட்டங்களுக்கு கடன் ெைங்குகிறது. 

கடந்த ஆண்டு இந்த ெங்கி இந்திய நகர்ப்புற ஆேம்ப சுகாதாே 

நிகலயங்ககள ரேம்படுத்தவும், எதிர்கால வதாற்று ரநாய் 

தாக்குதல்ககள தடுக்கவும் 2,250 ரகாடி ரூபாய் கடன் ெைங்கியது. 

இகதத் வதாடர்ந்து இந்தியாவுக்கு வகாரோனா தடுப்பூசி ேருந்கத 

வகாள்முதல் வசய்ெதற்காக 11 ஆயிேத்து 185 ரகாடி ரூபாய் கடன் ெைங்க 

ADB ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 

3. யுவனஸ்ரகா உலக பாேம்பரிய குழுவின் உறுப்பினோனது இந்தியா 

யுவனஸ்ரகா உலக பாேம்பரிய குழுவின் உறுப்பினோக நான்கு 

ஆண்டுகளுக்கு இந்தியா ரதர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

குறிப்பிட்ட இடத்கத உலக பாேம்பரிய சின்னோக அறிவிப்பது வதாடர்பாக 

பாேம்பரிய குழுரெ இறுதி முடிவெடுக்கும். ஏற்கனரெ பாேம்பரிய 

சின்னோக அறிவிக்கப்பட்ட இடம் முகறயாகப் போேரிக்கப்படுெகத 

ஆோய்ெது, அதுவதாடர்பான நிதிகய ஒதுக்குெது, சம்பந்தப்பட்ட நாடுகளு 

-க்கு ெலியுறுத்தல்ககள ெைங்குெது உள்ளிட்டெற்கறயும் அந்தக் குழு 

ரேற்வகாள்ளும். ஆண்டுக்கு ஒருமுகற கூடி முக்கிய முடிவுககள 

யுவனஸ்ரகா பாேம்பரிய குழு ரேற்வகாள்ளும். 2025ஆம் ஆண்டு ெகே 

அக்குழுவின் உறுப்பினோக இந்தியா வசயல்படவுள்ளது. 

யுவனஸ்ரகா நிர்ொகக் குழுவின் உறுப்பினோகக் கடந்த 17ஆம் ரததி 

இந்தியா மீண்டும் ரதர்ந்வதடுக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

4. இந்தியாவில் ஆண்ககளவிட வபண்கள் எண்ணிக்கக அதிகரிப்பு; 

ரதசிய குடும்பநல சர்ரெயில் தகெல்: வபரும்பாலான ோநிலங்களில் 

வபண்கள் எண்ணிக்கக அதிகம் 

இந்தியாவில் ஆண்கள் எண்ணிக்கககயவிட வபண்கள் 

எண்ணிக்கக அதிகரித்துள்ளதாக 5-ெது ரதசிய குடும்ப நல சர்ரெ 

(NFHS) வதரிவித்துள்ளது. 

கடந்த 1992ம் ஆண்டு சர்ரெ வதாடங்கப்பட்டதிலிருந்து முதல்முகறயாக 

ஆண்கள் எண்ணிக்ககவிட வபண்கள் எண்ணிக்கக அதிகரித்துள்ளது. 

அதாெது 1,000 ஆண்களுக்கு, 1,020 வபண்கள் உள்ளனர். ககடசியாக 

2015-16ம் ஆண்டு நடத்தப்பட்ட ஆய்வில் 1,000 ஆண்களுக்கு 991 

வபண்கள் என்ற ரீதியில் இருந்தனர். 

இந்தியாவில் ேக்கள் வதாகக எவ்ொறு இருக்கிறது, எந்த வீதத்தில் 

இருக்கிறது என்பகத பேெலாக அறிந்து வகாள்ள ரதசிய குடும்ப நல 

சர்ரெ பயன்படுகிறது. நாடுமுழுெதும் 707 ோெட்டங்களில் இருந்து 6.1 

லட்சம் வீடுகளில் இருந்துோதிரிகள் திேட்டப்பட்டன. 

ஆனால், இந்த சர்ரெ பேந்த அளவில் நடத்தப்படாேல் ோெட்ட அளவில் 

நடத்தப்பட்டும். ஆனால், எதிர்காலசூைகல அறிய காேணியாக இருக்கும். 

கடந்த 5 ஆண்டுகளில் அதாெது கடந்த 2015-16ம் ஆண்டில் பாலின 

விகிதத்தில் ஆண் குைந்கதகள் பிறப்பு என்பது ஆயிேத்தில் 919 என்ற 

விகித்திலிருந்து 929 ஆக அதிகரித்துள்ளது. 

பிறக்கும் குைந்கதகளில் ரநாய் உள்ளிட்ட பிற சிக்கல்களில் இருந்து 

மீண்டும் உயிர்பிகைத்திருப்பதில் வபண் குைந்கதககளவிட ஆண் 

குைந்கதகள் சிறப்பாக இருக்கிறார்கள். 

வபரும்பாலான ோநிலங்கள், யூனியன் பிேரதசங்களில் ஆண்கள் 

எண்ணிக்கககயவிட வபண்கள் எண்ணிக்ககரய அதிகரித்துள்ளது 

என்று ரதசிய குடும்ப நல சர்ரெ-5 வதரிவிக்கிறது. குஜோத், 

ேகாோஷ்டிோ, அருைாச்சலப் பிேரதசம், ஹரியானா, ேத்தியப் பிேரதசம், 

பஞ்சாப், ஜம்மு காஷ்மீர், சண்டிகர், வடல்லி, அந்தோன் நிரகாபர் தீவுகள், 

தாத்ோ நாகர் ஹரெலி, லடாக் ரபான்ற யூனியன் பிேரதசங்களில் 

ஆண்ககளவிட வபண்கள் எண்ணிக்கக சற்று அதிகரித்துள்ளது. ஒட்டு 

வோத்தோகப்பார்க்கும்ரபாது, வபண்கள் எண்ணிக்கக அதிகரித்துள்ளது. 

ோநிலங்கள் அடிப்பகடயில் வோத்த கருவுறுதல் விகிதம் (டிஎப்ஆர்) 

என்பது 2க்கும் குகறொக இருக்கிறது. இதன்மூலம் இந்தியா ேக்கள் 

வதாகககய நிகலப்படுத்தி ெருகிறது. அதாெது வோத்த கருவுறுதல் 

விகிதம் 2.1’க்கு குகறொக இருந்தாரல வபண்கள் சோசரியாக தங்கள் 

ொழ்நாளில் குகறந்தபட்சம் இரு குைந்கதககளப் வபற்வறடுப்பார்கள் 

என்பது கைக்காகும். 

அரதரநேம் 2 க்கும் குகறொகச் சரியும்ரபாது, ேக்கள் வதாககயும் சரியத் 

வதாடங்கும். ஆனால், இந்தியாவில் பிஹார், ரேகாலயா, ேணிப்பூர், 

ஜார்க்கண்ட், உத்தேப்பிேரதசம் ஆகியெற்றில் ேட்டும்தான் வோத்த 

கருவுருதல் 2 க்கும் அதிகோக இருக்கிறது. 

உலகிரலரய அதிகோன ேக்கள் வதாகக வகாண்ட நாடுகளில் ஒன்றாக 

இந்தியா இருந்து ெருகிறது. 2040 முதல் 2050ம் ஆண்டுகளுக்கு 

இகடரய இந்தியாவின் ேக்கள் வதாகக 160 ரகாடி முதல் 180 

ரகாடிகய எட்டும் எனக்கணிக்கப்பட்டுள்ளது. ெரும் 2031ஆம் ஆண்டில் 

இந்தியாவின் ேக்கள்வதாகக சீனாகெ முந்தும் எனவும் 

கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதில் ரகேளா ேட்டுரே விதிவிலக்காக இருக்கிறது. ரகேளாவில் கடந்த 

4-ெது சர்ரெயில் ஆயிேம் ஆண்களுக்கு 1,049 வபண் குைந்கதகள் என 

இருந்த நிகலயில் தற்ரபாது 1,121 வபண்கள் என அதிகரித்துள்ளது. 

 

 



         

    

ரகேளாவில் வோத்த கருவுருதல் விகிதமும் 1.6 லிருந்து 1.8 ஆக 

அதிகரித்துள்ளது. 

கடந்த 5 ஆண்டுகளில் பிறந்த குைந்கதகளின் பாலின விகிதத்கதப் 

வபாறுத்தெகே வபண் குைந்கதகள் பிறப்பு குகறந்துள்ளது. அதாெது, 

2015-16ல் 1,000 ஆண்களுக்கு 1,047 வபண்கள் இருந்த நிகலயில் 

தற்ரபாது 1,000 ஆண்களுக்கு 951 ஆக குகறந்துள்ளது. 

 

5. துகறமுக இகைப்புக்கு 101 புதிய திட்டங்கள் 

வடல்லியில் வதாழில்துகற கூட்டகேப்புகள் சங்கம் ஏற்பாடு வசய்திருந்த 

நிகழ்ச்சியில் கலந்து வகாண்ட ஒன்றிய துகறமுகங்கள், கப்பல் ேற்றும் 

நீர்ெழித்துகற அகேச்சோன சர்பானந்தா ரசாரனாொல் ரபசுககயில், 

“நாட்டில் 24 ோநிலங்களில் பேவியுள்ள 111 நீர்ெழிகள் ரதசிய நீர்ெழிப் 

பாகதகளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. தளொட வசலவுககள குகறப்பது 

இந்தியாவுக்கு மிகவும் முக்கியோனது. நாடு முழுெதும் தளொட 

சூைகல ெலுப்படுத்த கதி சக்தி ரதசிய ோஸ்டர் திட்டத்கத பிேதேர் 

ரோடி அறிமுகம் வசய்துகெத்தார். எனரெ, இத்திட்டத்தின் கீழ் நுகர்வு 

ேற்றும் உற்பத்தி கேயங்களுடன் துகறமுக இகைப்கப ரேம்படுத்த 

101 திட்டங்ககள அகடயாளம் கண்டுள்ரளாம். ஒன்றிய அேசின் 

உள்கட்டகேப்பு திட்டங்கள் பல்ரெறு கட்டங்களில் உள்ளன” என்றார். 

 

6. 100% முதல் தெகை தடுப்பூசி வசலுத்தப்பட்ட ோெட்டம் காஞ்சிபுேம் 

தமிைகத்தில் 100 சதவீதம் முதல் தெகை கரோனா தடுப்பூசி வசலுத்திய 

ோெட்டோக காஞ்சிபுேம் உருவெடுத்துள்ளதாக ேக்கள் நல்ொழ்வுத் 

துகற அதிகாரிகள் வதரிவித்துள்ளனர். அதற்கு அடுத்தபடியாக 

ரகாகெயில் 90 சதவீதம் ரபருக்கு முதல் தெகை தடுப்பூசி 

வசலுத்தப்பட்டிருப்பதாக அெர்கள் கூறியுள்ளனர். அதுரபான்ற நிகலகய 

ோநிலம் முழுெதும் உருொக்க நடெடிக்கக எடுத்து ெருெதாகவும் 

வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ரகாவிஷீல்ட் ேற்றும் ரகாரெக்ஸின் தடுப்பூசிகளுக்கு ஒப்புதல் 

அளிக்கப்பட்டகதத் வதாடர்ந்து தமிைகத்தில் 18 ெயகதக் கடந்த 

அகனெருக்கும் கரோனா தடுப்பூசிகள் வசலுத்தப்பட்டு ெருகின்றன. 

அந்த ெககயில் இதுெகே 76 சதவீதத்துக்கும் ரேற்பட்ரடாருக்கு முதல் 

தெகை தடுப்பூசியும், 40% ரபருக்கு இேண்டு தெகை தடுப்பூசிகளும் 

வசலுத்தப்பட்டுள்ளன. சுகாதாேத் துகற தகெல்படி வோத்தம் 6.47 ரகாடி 

ரபருக்கு தடுப்பூசி ெைங்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்நிகலயில், ோெட்ட ொரியாக தடுப்பூசி வசலுத்தப்பட்ட விகிதத்கத 

வபாது சுகாதாேத் துகற வெளியிட்டுள்ளது. அதில் காஞ்சிபுேம் 

ோெட்டத்தில் 72 லட்சத்து 61 ஆயிேம் ரபருக்கு முதல் தெகை தடுப்பூசி 

வசலுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும், அதன் ொயிலாக 100 சதவீதம் முதல் 

தெகை வசலுத்திய ோெட்டோக அது உருவெடுத்துள்ளதாகவும் 

வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அதற்கு அடுத்தபடியாக ரகாகெயில் 90.81 சதவீதம் ரபரும், 

வசன்கனயில் 82 சதவீதம் ரபரும், கரூாூா் 82.50 சதவீதம் ரபரும், நீலகிரி 

85.53 சதவீதம் ரபரும், திருப்பூாூா் 85.65 சதவீதம் ரபரும், கடலாூா் 86.06 

சதவீதம் ரபரும் முதல் தெகை வசலுத்தியிருப்பதாக ேக்கள் 

நல்ொழ்வுத் துகற வதரிவித்துள்ளது. 

அரியலரில் 88.70 சதவீதம், திருப்பத்தூரில் 60.33 சதவீதம், 

ோணிப்ரபட்கட 60.69 சதவீதம் என ோநிலம் முழுெதும் 76.03 

சதவீதம் ரபருக்கு முதல் தெகை தடுப்பூசி வசலுத்தப்பட்டுள்ளது. 

இேண்டு தெகையும் வசலுத்தப்பட்ட ோெட்டங்களில் முதன்கேயாக 

நீலகிரி உள்ளது. அங்கு வோத்தம் 71.32 சதவீதம் ரபருக்கு இரு தெகை 

கரோனா தடுப்பூசிகள் வசலுத்தப்பட்டுள்ளன. அதற்கு அடுத்தபடியாக 

ரகாகெயில் 54.95 சதவீதமும், வசன்கனயில் 54.29 சதவீதமும் இரு 

தெகை தடுப்பூசிகள் ெைங்கப்பட்டுள்ளன. 

 

7. ஐஎன்எஸ் ரெலா நீர்மூழ்கிக் கப்பல் கடற்பகடயில் இகைப்பு 

கடல்சார் பாதுகாப்கப ரேலும் ெலுப்படுத்தும் ெககயில், ஐஎன்எஸ் 

ரெலா நீர்மூழ்கிக் கப்பல் இந்திய கடற்பகடயில் இகைக்கப்பட்டது. 

ஐஎன்எஸ் விசாகப்பட்டினம் ரபார்க்கப்பல் கடந்த 21-ஆம் ரததி இந்தியக் 

கடற்பகடயுடன் இகைக்கப்பட்ட நிகலயில், தற்ரபாது ஒரே 

ொேத்துக்குள் INS ரெலா நீர்மூழ்கிக் கப்பல் இகைக்கப்பட்டுள்ளது. 

‘புோவஜக்ட் 75’ திட்டத்தின் கீழ் ஸ்கார்பீன் இேக நீர்மூழ்கிக் கப்பல் 

ெடிெகேப்பில், முற்றிலும் இந்தியாவிரலரய உருொக்கப்பட்ட 

நான்காெது நீர்மூழ்கிக் கப்பல் INS ரெலா. பிோன்ஸ் நிறுெனத்துடன் 

இகைந்து ேஸகான் டாக் கப்பல்கட்டும் நிறுெனம் ரெலா நீாூா்மூழ்கிக் 

கப்பகல உருொக்கியது. 

அக்கப்பகல கடற்பகடயில் இகைப்பதற்கான நிகழ்ச்சி மும்கபயில் 

வியாைக்கிைகே நகடவபற்றது. அந்நிகழ்ச்சியில் பங்ரகற்ற இந்திய 

கடற்பகட தகலகேத் தளபதி கேம்வீர் சிங் ரபசியதாெது: 

‘புோவஜக்ட் 75’ திட்டத்தின் ொயிலாக இந்திய கடற்பகடயின் தாக்குதல் 

திறன் ெரும் காலங்களில் அதிக அளவில் அதிகரிக்கும். நீர்மூழ்கிக் 

கப்பல் கட்டுோனத்தில் தன்னிகறவு அகடெதற்கான நடெடிக்கககள் 

அத்திட்டத்தின் கீழ் ரேற்வகாள்ளப்பட்டு ெருகின்றன. 

நாட்டின் கப்பல்கட்டும் திறன்: கடலுக்கடியில் அகனத்துவிதோன 

பாதுகாப்புசார் நடெடிக்ககககளயும் ரேற்வகாள்ளும் திறன் ஐஎன்எஸ் 

ரெலாவுக்கு உள்ளது. நாட்டின் தற்ரபாகதய பாதுகாப்புச் சூைகல 

ஆோயும்ரபாது, ரெலாவின் தாக்குதல் திறன், நாடு எதிர்வகாள்ளும் 

கடல்சார் அச்சுறுத்தகலத் திறம்பட எதிர்வகாள்ள உதவும். 

இந்திய வபருங்கடல் பகுதியின் பாதுகாப்கப உறுதிவசய்ெதில் 

ஐஎன்எஸ் ரெலா முக்கியப் பங்கு ெகிக்கும். இந்தியாவின் நீர்மூழ்கிக் 

கப்பல்கட்டும் திறகன INS ரெலா உலகுக்கு எடுத்துக்காட்டியுள்ளது. 

நீர்மூழ்கிக் கப்பகல இறக்குேதி வசய்யும் நாடு என்ற நிகலயில் இருந்து 

அெற்கறக் கட்டும் நாடு என்ற நிகலக்கு இந்தியா உயர்ந்துள்ளது 

என்றார் அெர்.  

ஏவுககைகளும் கருவிகளும்: ஐஎன்எஸ் ரெலா குறித்து இந்திய 

கடற்பகட வெளியிட்ட அறிக்ககயில், ‘இந்திய கடற்பகடயின் ரேற்குப் 

பிரிவில் இகைந்து ஐஎன்எஸ் ரெலா வசயல்படும். நீண்ட வதாகலவு 

வசன்று தாக்கக் கூடிய ஏவுககைகளும், ரபாாூா்க் கப்பல்ககளத் தாக்கி 

அழிக்கக் கூடிய ஏவுககைகளும் ஐஎன்எஸ் ரெலாவில் 

இகைக்கப்பட்டுள்ளன. 

ஒலியின் மூலோக கடலுக்கடியில் உள்ள வபாருள்களின் வதாகலகெக் 

கண்டறிெதற்காகப் வபாருத்தப்பட்டுள்ள ‘ரசானாாூா்’ கருவி, முற்றிலும் 

உள்நாட்டிரலரய தயாரிக்கப்பட்டது. ரேலும், பல நவீன கருவிகளும் 

உைாூா்விகளும் (வசன்சாாூா்) ரெலாவில் வபாருத்தப்பட்டுள்ளன. 

ஒருங்கிகைந்த அகேப்பு: கப்பலில் வபாருத்தப்பட்டுள்ள அகனத்துக் 

கருவிகளும் ‘சப்டிக்ஸ்’  என்ற அகேப்புடன் 

ஒருங்கிகைக்கப்பட்டுள்ளன. எதிரிகளின் இலக்குககளக் கண்டறிந்த 

பிறகு, அெற்றின் மீது எவ்ொறு தாக்குதல் நடத்துெது என்பகத அந்த 

அகேப்பு முடிவு வசய்யும் ெககயில் ெடிெகேக்கப்பட்டுள்ளது’ என்று 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

‘புோவஜக்ட் 75’ திட்டத்தின் கீழ் கட்டப்பட்ட ஐஎன்எஸ் கல்ெரி, ஐஎன்எஸ் 

கண்ரடரி, ஐஎன்எஸ் கேஞ்ஜ் ஆகிய மூன்று நீாூா்மூழ்கிக் கப்பல்கள் 

ஏற்வகனரெ இந்தியக் கடற்பகடயில் இகைக்கப்பட்டுள்ளது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

8. இந்தியாவில் முதன் முகறயாக வபண்கள் கருவுறுதல் 2.1க்கும் கீழ் 

குகறவு: ஆண்- வபண் விகிதம் பாதிக்கும் அபாயம் 

கடந்த 2019-2020ம் ஆண்டுக்கான ரதசிய குடும்ப நல சுகாதாே 

கைக்வகடுப்பு குறித்த 2ெது கட்ட தேவுகள் ரநற்று முன்தினம் 

வெளியிடப்பட்டது. 

வபண்களின் வோத்த கருவுறுதல் விகிதம் தற்ரபாது 2.1 என்ற 

சோசரிக்கும் கீழ் சரிந்துள்ளது. இந்தியாவில் 3 ோநிலங்கள் ேட்டுரே 

கருவுறுதல் வீதம் அதிகம் வகாண்டகெயாக காைப்படுகின்றன. பீகார் 

(3.0), உத்தே பிேரதசம் (2.4), ஜார்க்கண்ட் (2.3) என்ற அளவில் உள்ளன. 

கடந்த 2005-2006ம் ஆண்டு எடுக்கப்பட்ட 3ெது ரதசிய குடும்ப நல 

சுகாதாே கைக்வகடுப்பின்படி வோத்த கருவுறுதல் சதவீதம் 2.7 ஆக 

இருந்தது. இது, 2015-2016ம் ஆண்டில் 2.2 ஆக குகறந்தது. தற்ரபாது, 

2.1 என்ற சோசரி அடிப்பகடயில் உள்ளது. 3ெது ரதசிய குடும்பநல 

சுகாதாே கைக்வகடுப்பு ேற்றும் தற்ரபாது எடுக்கப்பட்ட 5ெது சுகாதாே 

கைக்வகடுப்பின்படி பல ோநிலங்களில் வபண்களின் கருவுறும் விகிதம் 

கணிசோக குகறந்துள்ளது. இதற்கு, கருத்தகட ேருந்துகள், 

சாதனங்ககள பயன்படுத்தும் விகிதம் அதிகோகி இருப்பரத முக்கிய 

காேைம். 2.1 என்ற விகிதத்துக்கு கீழ் ேக்கள் வதாகக ோற்று கருவுறுதல் 

விகிதம் குகறந்தால், இந்த நிகலயில், வபண்கள் கருவுறும் விகிதம் 

குகறந்து இருப்பதால், இந்த பாலின சேன்பாட்டில் பாதிப்பு ஏற்படும் 

அபாயம் உள்ளதாக” கூறப்பட்டுள்ளது. 

 


