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1. ‘ல ோகதந்திரோ லக சுவர்’ மற்றும் ‘குடியரசு நெறிமுறைகள்’ ஆகியன கீழ்கோணும் எந்த இந்திய ஆளுறமயின் 

லதர்ந்நதடுக்கப்பட்ட உறரகளோகும்? 
அ. நரேந்திே ர ோடி 

ஆ. இேோ ்நோத் ர ோவிந்த்  

இ. வவங்க யோ 

ஈ. S வெய்சங் ோ் 

✓ குடியரசுத்தற வர் இரோம்ெோத் லகோவிந்தின் லதர்ந்நதடுக்கப்பட்ட உறரகளின் ெோன்கோம் நதோகுதிறய மத்திய கல்வி 

அறமச்சர் தர்லமந்திர பிரதோன் மற்றும் தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத் துறை அறமச்சர் அனுரோக் சிங் தோக்கூர் ஆகிலயோர் 

நவளியிட்டனர். தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அறமச்சகத்தின்கீழ் உள்ள நவளியீடுகள் பிரிவோல் இந்தப் புத்தகங்கள் 

நவளியிடப்பட்டுள்ளன. 

2. உயிரி மருத்துவக் கருவிகள் மற்றும் நதோழில்நுட்பங்கள் துறையில் கீழ்கோணும் எந்த ெோட்டுடனோன புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தத்தில் றகநயழுத்திட மத்திய அறமச்சரறவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது? 
அ. ெப்போன் 

ஆ. பிேோன்ஸ் 

இ. அவ ோி ் ோ  

ஈ. ஆஸ்திரேலியோ 

✓ மத்திய அரசின் உயிரித்நதோழில்நுட்பத்துறை, இந்திய மருத்துவ ஆரோய்ச்சிக் குழுமம், அநமரிக்கோவின் சர்வலதச AIDS 

தடுப்பூசி முன்நனடுப்பு, இறடலயயோன புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்திற்கு பிரதமர் லமோடி தற றமயி ோன மத்திய 

அறமச்சரறவ ஒப்புத ளித்துள்ளது. உயிர்க்நகோல்லி லெோய், கோசலெோய், COVID உள்ளிட்ட லெோய்கறளத்தடுப்பதற்கும், 

சிகிச்றசயளிப்பதற்கும், லதறவயோன புதிய உயிரி மருத்துவக்கருவிகள் & நதோழில்நுட்பங்கறள கண்டறிவதற்கோக 

இந்த ஒப்பந்தம் லமற்நகோள்ளப்பட்டுள்ளது. 

3. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியோனது (RBI) எந்த வறக வங்கிகளுக்கு வோடிக்றகயோளரின் வீடுகளுக்லகச்நசன்று வங்கிச் 

லசறவகறள வழங்க ஒப்புதல் அளித்துள்ளது? 
அ. உள்ளூே  வங் ி ள் 

ஆ. ந ோ்ப்புற கூட்டுறவு வங் ி ள்  

இ. ஊே  கூட்டுறவு வங் ி ள் 

ஈ. வ ோடுப்பனவு வங் ி ள் 

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கி கூட்டுைவு வங்கிகள்மூ ம் வழங்கப்படும் வீட்டுக்கடன் வரம்றப இருமடங்கோக உயர்த்தியது. 

அது முதல் நிற  ெகரங்களுக்கு ̀ 30 முதல் ̀ 60 இ ட்சமோகவும், இரண்டோம் நிற  ெகரங்களுக்கு ̀ 70 இஇ ட்சம் 

முதல் `1.40 லகோடியோகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. உள்ளடக்கிய வளர்ச்சிறய ஆதரிப்பதற்கோக மலிவு விற  

வீடுகள் மற்றும் குடியிருப்புத் திட்டங்களுக்கு ஊரக கூட்டுைவு வங்கிகள் நிதியளிக்கவும் RBI அனுமதியளித்துள்ளது.  

✓ வோடிக்றகயோளர்களின், குறிப்போக மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் மோற்றுத் திைனோளிகளின் வங்கிச்லசறவகறளப் பூர்த்தி 

நசய்வதற்கோக, ெகர்ப்புை கூட்டுைவு வங்கிகள் அவர்களின் வீடுகளுக்லகச் நசன்று வங்கிச் லசறவகறள வழங்க 

அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

4. நதோழில்நுட்ப வளர்ச்சி நிதிய திட்டத்துடன் நதோடர்புறடய ஒன்றிய அறமச்சகம் எது? 
அ. அறிவியல் & வதோழில்நுட்ப அக ச்ச  ்  ஆ. போது ோப்பு அக ச்ச  ்  

இ.  ின்னணு & த வல் வதோழில்நுட்ப அக ச்ச  ் ஈ. MSME அக ச்ச  ் 
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✓ நதோழில்நுட்ப வளர்ச்சி நிதிய (TDF) திட்டத்தின்கீழ் ஒரு திட்டத்திற்கு `10 லகோடி முதல் `50 லகோடி வறர உயர்த்த 

போதுகோப்பு அறமச்சர் இரோஜ்ெோத் சிங் ஒப்புதல் அளித்துள்ளோர். 2022-23 ஒன்றிய அரசு பட்நெட்டில், போதுகோப்பு R&D 

பட்நெட்டின் 25 சதவீதம் தனியோர் நதோழிற்துறை, துளிர் நிறுவனங்கள் மற்றும் கல்வித்துறைக்கு ஒதுக்கப்பட்டது. 

TDF திட்டமோனது MSME-கள் மற்றும் துளிர் நிறுவனங்களின் தயோரிப்புகள் மற்றும் நதோழினுட்பங்களின் உள்ெோட்டு 

வளர்ச்சிறய ஆதரிக்கிைது. 

5. OECD-இன் சமீபத்திய அறிக்றகயின்படி (2022 ெூன்) FY23இல் இந்தியோவின் GDP வளர்ச்சிக் கணிப்பு என்ன? 

அ. 8.2% 

ஆ. 7.5% 

இ. 7.2% 

ஈ. 6.9%  

✓ நபோருளியல் கூட்டுைவு & வளர்ச்சிக்கோன அறமப்பு (OECD) இந்தியோவின் வளர்ச்சிறய 2022-23 நிதியாண்டிற்கு 

8.1%-லிருந்து 6.9%-ஆகக் குறைத்துள்ளது. 2023ஆம் ஆண்டில் நமோத்த உள்ெோட்டு உற்பத்தியின் வளர்ச்சி 6.2 

சதவீதமோக இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இது இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் 7.2% வளர்ச்சி மதிப்பீட்றடக் 

கோட்டிலும் குறைவோகவுள்ளது. உ க வங்கியோனது தனது ஏப்ரல் மோத மதிப்போய்வில் இந்தியோவின் 2022-23 

நிதியோண்டிற்கோன முன்கணிப்றப 8.5%-இலிருந்து 7.5%-ஆகக் குறைத்தது. 

6. அண்றமயில் நவளியிடப்பட்ட லதசிய சோதறன ஆய்வு – 2021-இல் கீழ்கோணும் எந்நதந்த வறகயோன பள்ளிகள் 

லசர்க்கப்பட்டிருந்தன? 
அ. அேசுப் பள்ளி ள் 

ஆ. அேசு உதவி வபறு ் பள்ளி ள் 

இ. உதவி வபறோத தனியோோ் பள்ளி ள் 

ஈ. ர ற் ண்ட அகனத்து ்  

✓ பள்ளிக்கல்வி மற்றும் எழுத்தறிவுத் துறையோனது லதசிய சோதறன ஆய்வு (NAS) 2021 அறிக்றகறய நவளியிட்டது. 

இது ெோட்டில் 3, 5, 8 மற்றும் 10ஆம் வகுப்புகளில் உள்ள மோணோக்கரின் கற்ைல் திைன்பற்றிய விரிவோன மதிப்பீட்றட 

வழங்குகிைது. கறடசியோக லதசிய சோதறன ஆய்வு 2017-இல் ெடத்தப்பட்டது. அலதசமயம் NAS 2021 ஆனது 2021 

ெவ.12 அன்று அகி  இந்திய அளவில் அரசுப்பள்ளிகள், அரசு உதவி நபறும் பள்ளிகள் மற்றும் உதவிநபைோத தனியோர் 

பள்ளிகறள உள்ளடக்கியதோக ெடத்தப்பட்டது. 

✓ NAS 2021-இல் 720 மோவட்டங்களில் உள்ள 1.18 இஇ ட்சம் பள்ளிகளில் இருந்து சுமோர் 34 இஇ ட்சம் 

மோணவர்கள் க ந்துநகோண்டனர். மோணோக்கரின் முன்லனற்ைம் மற்றும் கற்ைல் திைறனக் கல்வி முறையின் 

திைறமயின் குறிகோட்டியோக மதிப்பீடு நசய்வலத 2021 - NASஇன் லெோக்கமோகும். 

7. பிரதமர் லமோடி அண்றமயில் `1430 லகோடி மதிப்பி ோன பல்முறன சரக்குப் லபோக்குவரத்துப் பூங்கோவிற்குக் 

கீழ்கோணும் எந்தப் நபருெகரில் அடிக்கல் ெோட்டினோர்? 
அ. மு ்கப 

ஆ. தில்லி 

இ. வசன்கன  

ஈ. வ ோல் த்தோ 

✓ நசன்றனயில் `1430 லகோடி மதிப்பீட்டில் அறமக்கப்படும் பல்முறன சரக்குப் லபோக்குவரத்துப் பூங்கோவிற்கு பிரதமர் 

சமீபத்தில் அடிக்கல் ெோட்டினோர். இதர தனித்துவமோன பல்நசயல்போடுநகோண்ட பூங்கோக்களுக்கு இறடலய தறடயற்ை 
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சரக்குப் லபோக்குவரறவ வழங்கும் வறகயில் இப்பூங்கோ வடிவறமக்கப்பட்டுள்ளது. 31,530 லகோடி மதிப்பி ோன 11 

திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் ெோட்ட பிரதமர் லமோடி சமீபத்தில் நசன்றன வந்திருந்தோர். 

8. கீழ்கோணும் எந்த ெகரத்தில், இரோெோ மலகந்திர பிரதோப் சிங் பல்கற க்கழகத்திற்கோன அடிக்கல்ற  பிரதமர் 

லமோடி ெோட்டினோர்? 
அ. அலி ோோ்  

ஆ. புரன 

இ. குவோலியோ் 

ஈ. ரடேோடூன் 

✓ அலிகோரில் உள்ள இரோெோ மலகந்திர பிரதோப் சிங் மோநி  பல்கற க்கழகத்திற்கு பிரதமர் லமோடி அடிக்கல் ெோட்டினோர். 

விடுதற ப்லபோரோட்ட வீரர், கல்வியோளர் மற்றும் சமூக சீர்திருத்தவோதியோன இரோெோ மலகந்திர பிரதோப் சிங்கின் 

நிறனவோக உத்தர பிரலதச அரசு இந்தப் பல்கற க்கழகத்றத நிறுவுகிைது. இப்பல்கற க்கழகம் அலிகோர் பிரிவின் 

395 கல்லூரிகளுக்கு இறணப்பு வழங்கும். 

9. அண்றமயில் இரோணுவ வோன்பறடயில் உ ங்கூர்திகறள இயக்குவதற்கோக லபோர் விமோனியோகப் பதவிலயற்ை 

முதல் நபண் அதிகோரி யோர்? 
அ. அபிலோஷோ பேோ ்  

ஆ. போட்ோிசியோ யோப் 

இ. நிரலோபோ் ேஹ் ோனி 

ஈ. போவனோ  ோந்த் 

✓ லகப்டன் அபி ோஷோ பரோக் உ ங்கூர்திகறள இயக்கும் லபோர் விமோனியோக இரோணுவ வோன்பறடயில் லசர்ந்த முதல் 

நபண் அதிகோரி ஆனோர். 2022 லம.25 அன்று ெோசிக்கில் உள்ள கோம்பட் ஆர்மி ஏவிலயஷன் பயிற்சிப் பள்ளியில் 

ெறடநபற்ை விழோவின்லபோது, றடரக்டர் நெனரல் மற்றும் கர்னல் கமோண்டன்ட் ஆர்மி ஏவிலயஷன் அவர்களோல் 36 

இரோணுவ விமோனிகளுடன் அவர் நகௌரவிக்கப்பட்டோர். 

10. சமீபத்தில் “Abha” என்ை திைன்லபசிச் நசயலிறய அறிமுகப்படுத்திய ஆறணயம் எது? 
அ. இந்திய தனித்துவ அகடயோள ஆகணய ் 

ஆ. உணவுப் போது ோப்பு ஆகணய ் 

இ. ரதசிய நலவோழ்வு ஆகணய ்  

ஈ. இந்திய விகளயோட்டு ஆகணய ் 

✓ ஆயுஷ்மோன் போரத் டிஜிட்டல் இயக்கத்தின்கீழ் சுகோதோர பதிவுகறள நிர்வகிக்க லதசிய சுகோதோர ஆறணயம் (NHA) 

திருத்தப்பட்ட ஆயுஷ்மோன் போரத் நெல்த் அக்கவுண்ட் (ABHA) திைன்லபசிச்நசயலிறய அறிமுகப்படுத்தியது. ‘ABHA’ 

என்பது ஒரு தனிெபரின் உடல்ெ ப் பதிவுகறள எந்த லெரத்திலும் எங்கும் நசயலியின்மூ ம் அணுக உதவுகிைது. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. போரத்நெட் திட்டத்தில் கண்ணோடி இறழ கம்பிவடம் பதிக்கும் பணி: முதல்வர் நதோடக்கிறவத்தோர் 

போரத்நெட் திட்டத்றதச் நசயல்படுத்தும் வறகயில், கண்ணோடி இறழ கம்பி வடம் பதிக்கும் பணிறய முத மைச்சர் 

மு க ஸ்டோலின் நதோடக்கிறவத்தோர்.  
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இந்தத் திட்டம்மூ ம் மோநி த்தின் அறனத்து ஊரோட்சிகளிலும் போதுகோப்போன, விறரவோன இறணய லசறவறய 

நபைமுடியும் எனத் தமிழ்ெோடு அரசு நதரிவித்துள்ளது. 

கன்னியோகுமரி மோவட்டம், முத்த குறிச்சி ஊரோட்சியில் கண்ணோடி இறழ கம்பி வடத்றத பதிக்கும் பணிறய, 

நசன்றன தற றமச் நசய கத்திலிருந்து முதல்வர் மு க ஸ்டோலின் நதோடக்கிறவத்தோர். 

இதுநதோடர்போக தமிழ்ெோடு அரசு நவளியிட்ட நசய்திக்குறிப்பு:  

தமிழ்ெோட்டில் உள்ள 12,525 ஊரோட்சிகறளயும் கண்ணோடி இறழ கம்பி வடம்மூ ம் இறணத்து, அதிலவக 

இறணய இறணப்பு வழங்குவலத போரத்நெட் திட்டமோகும். இந்தத் திட்டமோனது, தமிழ்ெோடு அரசின், கண்ணோடி 

இறழ வற யறமப்பு நிறுவனம் மூ மோகச்நசயல்படுத்தப்பட்டு வருகிைது. 

ெோன்கு நதோகுப்புகள்: ‘போரத்நெட்’ திட்டம் ெோன்கு நதோகுப்புகளோகப் பிரிக்கப்பட்டு நசயல்படுத்தப்படுகிைது.  

நதோகுப்பு ஏ-வில், கோஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், லவலூர், கிருஷ்ணகிரி, நசங்கல்பட்டு, நசன்றன, இரோணிப்லபட்றட, 

திருப்பத்தூர், திருவண்ணோமற  ஆகிய மோவட்டங்களும், நதோகுப்பு பி-யில், கடலூர், அரியலூர், நபரம்பலூர், 

தருமபுரி, கள்ளக்குறிச்சி, லச ம், ஈலரோடு, நீ கிரி, விழுப்புரம் ஆகிய மோவட்டங்களும் வருகின்ைன.  

நதோகுப்பு சி-யில், ெோகப்பட்டினம், தஞ்சோவூர், திருவோரூர், புதுக்லகோட்றட, ெோமக்கல், கரூர், லகோயம்புத்தூர், திருப்பூர், 

திருச்சி, மயி ோடுதுறை ஆகிய மோவட்டங்களும், நதோகுப்பு டி-யில், கன்னியோகுமரி, மதுறர, ரோமெோதபுரம், லதனி, 

தூத்துக்குடி, திருநெல்லவலி, விருதுெகர், நதன்கோசி, திண்டுக்கல், சிவகங்றக ஆகிய மோவட்டங்களும் வருகின்ைன. 

இந்தத்திட்டம்மூ ம் நபோதுமக்களுக்கு குறைந்த விற யில் மின்னணு லசறவகள், இறணயவழி கல்வி, நதோற  

மருத்துவம், நதோற லபசி, நதோற க்கோட்சி மற்றும் இறணயம் ஆகிய லசறவகறள வழங்க முடியும். அரசு 

அலுவ கங்கள், பள்ளிகள், கல்லூரிகள், நதோழில் நிறுவனங்கள் ஆகியன அதிலவக இறணயதள லசறவறயப் 

நபறுவதன்மூ ம் கிரோம அளவில் அரசின் பல்லவறு திட்டங்கள் மக்கறள விறரந்து நசன்ைறடயும். 

 

2. மனிதக்கழிவுகறள அகற்றும் பணிக்கு, ‘லெோலமோநசப்’ லரோலபோ தயோர்: நசன்றன ஐஐடி தகவல் 

மனிதக்கழிவுகறள றககளோல் அகற்றும் முறைறய ஒழிக்கும் நபோருட்டு, ‘லெோலமோநசப்’ என்ை லரோலபோ நசன்றன 

ஐஐடி ஆரோய்ச்சியோளர்களோல் உருவோக்கப்பட்டு தற்லபோது களப்பணிக்கு முழுறமயோகத் தயோர்நிற யில் உள்ளது. 

நசன்றன ஐஐடி லபரோசிரியர் பிரபு ரோெலகோபோல் தற றமயில், நசன்றன ஐஐடி இயந்திரப் நபோறியியல் துறை 

ஆசிரியர்கறளக்நகோண்ட குழுவினர் பல் ோண்டுகளோகப் பணியோற்றி இந்த லரோலபோறவ உருவோக்கியுள்ளனர்.  

 

3. மோற்றுத்திைனோளிகளுக்கு லவற வோய்ப்பில் இட ஒதுக்கீடு: உறுதிநசய்ய உயர்நிற க்குழு 

மோற்றுத்திைனோளிகளுக்கு அரசு லவற வோய்ப்பில் வழங்கப்பட்டுள்ள ெோன்கு சதவீத இடஒதுக்கீட்றட உறுதிநசய்ய 

உயர்நிற க்குழுறவ தமிழ்ெோடு அரசு அறமத்துள்ளது. இதற்கோன உத்தரறவ மோற்றுத்திைனோளிகள் ெ த்துறைச் 

நசய ர் பிைப்பித்துள்ளோர். 

ஆறண விவரம்: 

மோற்றுத்திைனோளிகளுக்கு அரசு லவற வோய்ப்பில் 3 சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்குவறத கண்கோணிக்க தற றமச் 

நசய ோளரின் தற றமயில் உயர்நிற க்குழு 2012-ஆம் ஆண்டு அறமக்கப்பட்டது. இறதத்நதோடர்ந்து, இந்த 

உயர்நிற க்குழுவில் லமலும் 3 உறுப்பினர்கள் லசர்க்கப்பட்டனர். இதனிறடலய, 2016-ஆம் ஆண்டின் மோற்றுத் 

திைனோளிகளுக்கோன உரிறமகள் சட்டப்படி, அவர்களுக்கு அரசு லவற வோய்ப்பில் 4 சதவீதம் இடஒதுக்கீடு வழங்க 

லவண்டுநமன கூைப்பட்டது. இதறனச்நசயல்படுத்தும் வறகயி ோன அறிவிப்பு சட்டப்லபரறவயில் நவளியிடப்பட்டது. 

அதன்படி, அரசு லவற வோய்ப்பில் 4 சதவீத இடஒதுக்கீட்றட மோற்றுத்திைனோளிகளுக்கு வழங்கிட ஏதுவோக உகந்த 

பதவியிடங்கள் கண்டறியப்பட்டு பணிநியமனம் நசய்வறத கண்கோணிக்க உயர்நிற க்குழு அறமக்கப்படும் என 

சட்டப்லபரறவயில் முதல்வர் மு க ஸ்டோலின் அறிவித்திருந்தோர். 
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இந்நிற யில், ஏற்நகனலவ அறமக்கப்பட்ட உயர்நிற க் குழுறவ மறுசீரறமப்பு நசய்து கண்கோணிப்புக்குழுறவ 

அறமக்க ோம் என தமிழ்ெோடு அரறச மோற்றுத்திைனோளிகள் ெ த்துறை இயக்குெரகம் லகட்டுக்நகோண்டது. 

இயக்குெரகத்தின் லகோரிக்றகறய ஏற்று, உயர்நிற க்குழு அறமக்கப்படுகிைது. 

குழுவின் தற வரோக, மோற்றுத்திைனோளிகள் ெ த்துறைச்நசய ோளர் இருப்போர். உறுப்பினர்களோக நதோழி ோளர் 

ெ ன் மற்றும் திைன் லமம்போடு, மனிதவள லம ோண்றம ஆகிய துறைகளின் நசய ோளர்கள், தமிழ்ெோடு அரசுப் 

பணியோளர் லதர்வோறணயச்நசய ோளர், ஆசிரியர் லதர்வு வோரியத்தற வர், மருத்துவப்பணியோளர் லதர்வு வோரியத் 

தற வர், லவற வோய்ப்பு & பயிற்சித்துறை இயக்குெர், கூட்டுைவு சங்கங்களின் பதிவோளர் ஆகிலயோர் இருப்பர். 

பணிகள் என்ன? அறனத்து அரசுத்துறைகள், அரசு சோர்பு நிறுவனங்கள், நபோதுத்துறை நிறுவனங்கள், கழகங்கள், 

வோரியங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள், பல்கற க்கழகங்கள் மற்றும் உள்ளோட்சி அறமப்புகள் ஆகியவற்றில் 

வழங்கப்படும் லவற வோய்ப்புகளில் மோற்றுத்திைனோளிகளுக்கு ெோன்கு சதவீதம் இடஒதுக்கீடு அளிக்கப்படுவறத 

உயர்நிற க்குழு கண்கோணிக்கும். 

மோற்றுத்திைனோளிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பணியிடங்கள், மோற்றுத்திைனோளிகறளக்நகோண்டு நிரப்பப்படோத பட்சத்தில், 

அந்தப்பணியிடங்கள் அடுத்த ஆண்டுக்கு முறையோக முன்நகோண்டு வரப்படுகிைதோ? என்பது கண்கோணிக்கப்படும். 

மோற்றுத்திைனோளிகள் பணிபுரிய உகந்த பதவியிடங்கள் கண்டறியப்படுவறதயும், மூன்ைோண்டுகளுக்கு ஒருமுறை 

மறுஆய்வு நசய்வறதயும் கண்கோணிக்கும். 

 

4. மோமல் புரத்தில் நசஸ் ஒலிம்பியோட்: இ ச்சிறன, சின்னம் நவளியீடு 

மோமல் புரத்தில் 44ஆவது சர்வலதச நசஸ் ஒலிம்பியோட் லபோட்டி ெூற .28 நதோடங்கி ஆகஸ்ட்.10 வறர ெறடநபை 

உள்ளது. இந்த நிற யில் நசஸ் ஒலிம்பியோட் லபோட்டிக்கோன இ ச்சிறன மற்றும் சின்னத்றதச் நசன்றன ரிப்பன் 

மோளிறகயில் முத றமச்சர் மு க ஸ்டோலின் நவளியிட்டோர். 

லமலும் நசஸ் ஒலிம்பியோட் நதோடருக்கோன ஐம்பது ெோட்கள் கவுன்ட்-ட ௌறனயும் முத றமச்சர் நதோடங்கிறவத்தோர். 

அலதலபோல், #ChessChennai2022 என்ை ெோஷ் டோறகயும் முத றமச்சர் நவளியிட்டோர். குதிறர வடிவி ோன 

நவளியிடப்பட்ட சின்னத்துக்குத் ‘தம்பி’ என்று நபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

 

5. தமிழ்ெோட்டில் இரண்டோவது ஆண்டோக அதிகரித்த மகப்லபறு உயிரிழப்புகள் 

தமிழ்ெோட்டில் நதோடர்ந்து இரண்டோவது ஆண்டோக மகப்லபறு உயிரிழப்பு அதிகரித்துள்ளது. கர்ப்ப கோ ங்களிலும், 

பிரசவத்தின்லபோதும் கர்ப்பிணிகள் உயிரிழப்பு என்பது பரவ ோக கோணப்படுகிைது. இதறனக் கட்டுப்படுத்த லதசிய 

சுகோதோர இயக்கம் சோர்பில் பல்லவறு தீவிர ெடவடிக்றககள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்ைன. தமிழகத்திலும் மகப்லபறு 

உயிரிழப்புகறளக் கட்டுப்படுத்த ஆரம்ப சுகோதோர நிற யங்களில் கர்ப்பத்றதப் பதிவு நசய்தது முதல் பிரசவம் வறர 

கர்ப்பிணிகள் சுகோதோர நசவிலியர்கள்மூ ம் நதோடர்ந்து கண்கோணிக்கப்படுகின்ைனர். 

தவிர சிக்க ோன பிரசவங்களுக்கு வோய்ப்புள்ளவர்கறளக் கண்டறிந்து அவர்களுக்நகன தனி வோட்ஸ் ஆப் குழு 

அறமத்து கண்கோணிக்கப்படுவதோகவும் சுகோதோரத் துறையினர் நதரிவிக்கின்ைனர். 

ஒவ்லவோர் ஆண்டும் முந்றதய ஆண்றடக் கோட்டிலும் மகப்லபறு உயிரிழப்புகறளக் கட்டுப்படுத்த சுகோதோரத் 

துறையினர் தீவிர ெடவடிக்றக எடுக்க லவண்டும் என்று லதசிய சுகோதோர இயக்கம் சோர்பில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.  

ெோடு முழுவதும் மகப்லபறு உயிரிழப்புகள் 1  ட்சத்துக்கு கணக்கிடப்பட்டு சரோசரியில் குறிப்பிடப்படுகிைது. அதன்படிலய 

மகப்லபறு உயிரிழப்புகறளக் கட்டுப்படுத்திய மோவட்டங்கள் வரிறசப்படுத்தப்படுகின்ைன. இந்நிற யில் 

தமிழ்ெோட்டில் முந்றதய ஆண்றடக் கோட்டிலும் கடந்த ஆண்டு மகப்லபறு உயிரிழப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.   

தமிழ்ெோட்டில் கடந்த 2020-21-ஆம் ஆண்டில் ஒரு இ ட்சம் லபருக்கு சரோசரியோக 73 லபர் உயிரிழந்துள்ளனர். 

ஆனோல் கடந்த ஆண்டு (2021-22) ஒரு இ ட்சம் கர்ப்பிணிகளில் சரோசரியோக 90 லபர் உயிரிழந்துள்ளனர். இதுலவ 

கடந்த 2019-20 ஆம் ஆண்டில் ஒரு  ட்சத்தில் 53 உயிரிழப்புகள் மட்டுலம பதிவோகியுள்ளன. கடந்த இரண்டு 

ஆண்டுகளோகத் நதோடர்ந்து மகப்லபறு உயிரிழப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.  
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தமிழ்ெோட்டில் கடந்த 2020-21 ஆம் ஆண்டில் 9  ட்சத்து 8 ஆயிரத்து 623 கர்ப்பிணிகள் குழந்றத நபற்ைனர். 

அலதலவறள பிரசவத்தின்லபோதும், கர்ப்பகோ ங்களிலும் 664 தோய்மோர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர். ஆனோல், கடந்த 

2021-22 ஆம் ஆண்டில் 9  ட்சத்து 12 ஆயிரத்து 436 லபர் குழந்றத நபற்நைடுத்த நிற யில், 827 மகப்லபறு 

உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன. 

முந்றதய ஆண்றடக் கோட்டிலும் கடந்த ஆண்டு 163 உயிரிழப்புகள் அதிகரித்துள்ளன. நதோடர்ந்து இரண்டு 

ஆண்டுகளோக மகப்லபறுகோ  உயிரிழப்பு அதிகரித்து வருவது கர்ப்பகோ  கண்கோணிப்பில் நதோய்வு ஏற்பட்டுள்ளறத 

நவளிக்கோட்டுகிைது.  

வளர்ந்த மோவட்டங்கறளப் பின்னுக்குத் தள்ளிய தருமபுரி: தமிழ்ெோட்டில் சுகோதோரத் துறையின் வசதிக்கோக 38 

வருவோய்த் துறை மோவட்டங்கள் 46 சுகோதோர மோவட்டங்களோகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. கடந்த ஆண்டு மோவட்ட அளவில் 

குறைந்த மகப்லபறு உயிரிழப்புகள் பதிவோன சுகோதோர மோவட்டங்களில் பழனி, பரமக்குடி, தருமபுரி, திருவோரூர், 

விழுப்புரம் ஆகிய மோவட்டங்கள் முதல் 5 இடங்களில் உள்ளன. அதிக உயிரிழப்புகள் பதிவோன மோவட்டங்களில் 

விருதுெகர், ெோகப்பட்டினம், திருப்பூர், நபரம்பலூர், திருவள்ளூர் மோவட்டங்கள் கறடசி 5 இடங்களில் உள்ளன.  

சுகோதோர மோவட்ட அளவில் பழனி முதலிடத்தில் இருந்தோலும் ஒட்டுநமோத்தமோக வருவோய்த் துறை மோவட்டங்கள் 

அளவில் கணக்கிடும்லபோது தருமபுரி மோவட்டலம முதலிடத்தில் உள்ளது. 

மோநி த்தில் மகப்லபறு உயிரிழப்புகறளக் கட்டுப்படுத்துவதில் நசன்றன, மதுறர, லகோறவ, திருப்பூர் லபோன்ை 

வளர்ந்த மோவட்டங்கறளப் பின்னுக்குத்தள்ளி தருமபுரி மோவட்டம் முதலிடம் நபற்றுள்ளது. முந்றதய ஆண்டு 

மகப்லபறு உயிரிழப்புகறளக் கட்டுப்படுத்துவதில் முதல் மூன்று இடங்களில் இருந்த புதுக்லகோட்றட, தூத்துக்குடி, 

லகோறவ ஆகிய மோவட்டங்கள் தற்லபோது முறைலய 27, 34 மற்றும் 6-ஆவது இடத்தில் உள்ளன. 

 

6. வி ங்குகளுக்கோன இந்தியோவின் முதல் கலரோனோ தடுப்பூசி: மத்திய அரசு அறிமுகம் 

வி ங்குகளுக்கோக உள்ெோட்டில லய தயோரிக்கப்பட்ட முதல் கலரோனோ தடுப்பூசிறய மத்திய லவளோண்துறை 

அறமச்சர் ெலரந்திர சிங் லதோமர் அறிமுகஞ்நசய்தோர். 

‘அலனோலகோவோக்ஸ்’ என்ை அத்தடுப்பூசி ெரியோணோவிலுள்ள இந்திய லவளோண் ஆரோய்ச்சி கவுன்சிலின் (ICAR) 

லதசிய குதிறரகளுக்கோன ஆரோய்ச்சி றமயம் சோர்பில் உருவோக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதுகுறித்து ICAR நவளியிட்ட அறிக்றகயில், ‘அலனோலகோவோக்ஸ்’ தடுப்பூசியோனது வி ங்களுக்கோன வீரியம் 

அழிக்கப்பட்ட சோர்ஸ்-லகோவிட் நடல்டோ வறக தடுப்பூசியோகும். நடல்டோ வறக தீநுண்மி எதிர்ப்புத்திைனும், துறண 

மருந்துப்நபோருளோக அல்றெட்லரோநெல்ற யும் இந்தத் தடுப்பூசி நபற்றிருக்கும். கலரோனோவின் நடல்டோ மற்றும் 

ஒறமக்ரோன் ஆகிய இருதிரிபுகறளயும் ெடுநிற ப்படுத்தக்கூடிய வறகயில் லெோய் எதிர்ப்புத்திைறன 

அலனோலகோவோக்ஸ் நபற்றுள்ளது. ெோய்கள், சிங்கம், சிறுத்றத, எலிகள் மற்றும் முயல்களுக்கு இந்தத் தடுப்பூசி 

போதுகோப்போனதோகும் என்று நதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அலனோலகோவோக்ஸ் தடுப்பூசிலயோடு, ICAR-NRC சோர்பில் உருவோக்கப்பட்ட, வி ங்குகளுக்கோன லெோய் கண்டறியும் 

உபகரணங்கறளயும் மத்திய அறமச்சர் லதோமர் அறிமுகஞ்நசய்தோர். 

அதில் ‘லகன்-லகோவிட் எலிசோ கிட்’ என்ை உபகரணம் ெோய்களில் கலரோனோவுக்கு எதிரோன எதிர்நபோருறள 

கண்டறிய உதவுவதோகும். தற்லபோது சந்றதயில் வி ங்குகளில் எதிர்நபோருறளக் கண்டறிவதற்கோன எந்தநவோரு 

உபகரணமும் இல்ற . அவ்வறகயில் ‘லகன்-லகோவிட் எலிசோ கிட்’ உபகரணத்துக்கு கோப்புரிறம நபைவும் இந்தியோ 

விண்ணப்பித்துள்ளது. 

அதுலபோ , ப தரப்பட்ட வி ங்களில் ரத்த ஒட்டுண்ணி லெோய் போதிப்றபக் கண்டறிய உதவும் ‘சுரோ எலிசோ கிட்’ என்ை 

உபகரணமும் அறிமுகஞ்நசய்யப்பட்டது. இந்தச் சுரோ ரத்து ஒட்டுண்ணி லெோய் தோக்கம் கோரணமோக, கோல்ெறட 

உற்பத்தியில் ஆண்டுக்கு `4,474 லகோடி அளவுக்கு இழப்றப இந்தியோ சந்தித்து வருகிைது. 
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