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1. சிறு வணிகங்களை ஆதரிப்பதற்காக SMB சாதி உத்சவத்ளத அறிமுகப்படுத்திய சமூக ஊடக தைம் எது? 
அ. முகநூல் (Facebook) 

ஆ. புலனம் (WhatsApp)  

இ. கீச்சகம் (Twitter) 

ஈ. கூ (Koo) 

✓ வாட்ஸ்அப் இந்தியா, ‘SMBSaathi Utsav’ என்ற பபயரில் ஒரு முன்பெடுப்ளப அறிவித்தது. இது வாட்ஸ்அப் பிசிெஸ் 

பசயலிபபான்ற டிஜிட்டல் ஊடகங்களைப் பின்பற்றுவதற்கு உதவுவதன்மூலம் சிறு வணிகங்களுக்கு உதவுதளல 

ப ாக்கமாகக்பகாண்டுள்ைது. பெய்ப்பூரில் ஒரு பசாதளெத் திட்டமாகத் பதாடங்கப்பட்ட, ‘SMBSaathi Utsav’ அங்கு 

500 சிறு வணிகங்கள் ஆன்ளலனில் தங்கள் வணிகத்ளத  டத்துவதற்கு பயிற்சியளித்தது. பொஷ் டாக்ஸ் 

நிறுவெத்துடன் இளைந்து இந்த முன்பெடுப்பு பதாடங்கப்பட்டது. 

2. பமட்டாபவர்ஸில் அலுவலக பவளிளயப்பபற்ற உலகின் முதல் அங்கீகாரம் பெற்ற அளமப்பு எது? 
அ. இந்திய மருத்துவ கவுன்சில் (எம்சிஐ) 

ஆ. அகில இந்திய ததொழில்நட்பக் கல்விக் கவுன்சில் (AICTE)  

இ. ததசிய மதிப்பீடு மற்றும் அங்கீகொர கவுன்சில் (NAAC) 

ஈ. இந்திய தர கவுன்சில் (QCI) 

✓ அகில இந்திய பதாழில்நுட்பக் கல்வி கவுன்சிலாெது (AICTE) பமட்டாபவர்ஸில் அலுவலக பவளிளயப் பபற்ற 

உலகின் முதல் அங்கீகாரம் பபற்ற அளமப்பாக மாறியுள்ைது. மிச்சிகளெச் சார்ந்த இன்ஃபர்பமஷன் படட்டா 

சிஸ்டம்ஸ் இன்க் (IDS) AICTEஇன் பமட்டாபவர்ஸ் கண்பைாட்டத்ளத பவளியிட்டது. இது ஆக்பமன்டட் ரியாலிட்டி 

அல்லது விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி ஆகியவற்ளறப் பயன்படுத்தும் உருவகப்படுத்தப்பட்ட டிஜிட்டல் சூழலாகும். IDS, கல்வி 

அளமச்சர் தர்பமந்திர பிரதான் முன்னிளலயில் பாரத் பிைாக்பசயின் ப ட்பவார்க் (அகாடமிக் பிைாக்பசயின் 

கன்பசார்டியம்) மற்றும் பாலிவர்சிட்டி (கல்வி பமட்டாவர்ஸ்) ஆகியவற்ளற அறிமுகப்படுத்தியது. 

3. பிரிட்டிஷ் கவுன்சிலின், ‘India/UK Together 2022, a Season of Culture’ சீசன் தூதராக நியமிக்கப்பட்டுள்ை இந்தியர் 

யார்? 
அ. விரொட் தகொலி 

ஆ. A R ரகுமொன்  

இ. தீபிகொ படுதகொன் 

ஈ. பொ இரஞ்சித் 

✓ இளசயளமப்பாைர் A R ரகுமான், பிரிட்டிஷ் கவுன்சிலின், ‘India/UK Together 2022, a Season of Culture’ சீசன் 

தூதராக நியமிக்கப்பட்டார். இந்தியாவின் 75ஆம் ஆண்டு விழா மற்றும் இரு ாடுகளுக்கு இளடபயயாெ இருதரப்பு 

உறவுகளைக் பகாண்டாடும் வளகயில் இந்த முயற்சி பதாடங்கப்பட்டது. திட்டத்தின்கீழ், இந்தியா–இங்கிலாந்தில் 

இருந்து 1,400 களலஞர்கள்  டெம், இளச,  ாடகம், கவிளத, இலக்கியம், காட்சிக்களலகள் மற்றும் பளடப்பாற்றல் 

பதாழில்நுட்பம் ஆகியவற்றில் ஒத்துளழப்ளப பவளிப்படுத்துவார்கள். 

4. ‘திறந்தநிளல பசுளம அணுகல் விதிகள் – 2022’ஐ அறிமுகப்படுத்திய ஒன்றிய அளமச்சகம் எது? 
அ. அறிவியல் & ததொழில்நட்ப அமமச்சகம்  ஆ. எொிசக்தி அமமச்சகம்  

இ. மின்னணு & தகவல் ததொழில்நட்ப அமமச்சகம் ஈ. MSME அமமச்சகம் 

✓ இந்தியாவின் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி திட்டங்களை விளரவுபடுத்துவதற்காக, ‘திறந்தநிளல பசுளம அணுகல் 

விதிகள் – 2022’ஐ மத்திய எரிசக்தி அளமச்சகம் அறிவித்துள்ைது. இந்தப் புதிய விதிகளின்படி, எரிசக்தி விநிபயாக 
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நிறுவெங்களிடம் நுகர்பவார் பசுளம எரிசக்திளயக் பகாரலாம். திறந்தநிளல பசுளம அணுகல் அளெத்து 

நுகர்பவாருக்கும் அனுமதிக்கப்படுகிறது. பமலும், பசுளம ஆற்றலுக்காெ திறந்தநிளல அணுகல் பரிவர்த்தளெயின் 

வரம்பு 1 பமகாவாட்டிலிருந்து 100 கிபலாவாட்டாக குளறக்கப்பட்டுள்ைது. 

5. ‘அபமரிக்காவின் உச்சிமா ாடு – 2022’  ளடபபறும்  கரம் எது? 

அ. நியூயொொ்க் 

ஆ. வொஷிங்டன் DC 

இ. லொஸ் ஏஞ்சல்ஸ்  

ஈ. சிகொதகொ 

✓ அபமரிக்காவின் ஒன்பதாவது உச்சிமா ாட்டிற்காக லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் அபமரிக்க அதிபர் பிடனும் பல்பவறு  ாட்டின் 

உலகத்தளலவர்களும் கூடிெர். அபமரிக்காவின் உச்சிமா ாடு ஒவ்பவாரு 3 ஆண்டுகளுக்கும்  டத்தப்படுகிறது. 

குடிபயற்றம், வணிகம் மற்றும் வறுளமபபான்ற பிரச்சிளெகளை ளகயாளுதற்காக பமற்குப் பிராந்தியத்தில் உள்ை 

 ாடுகளின் பிரதிநிதிகளை இது ஒன்றிளைக்கிறது. அபமரிக்க முன்ொள் அதிபர் பில் கிளிண்டன், கடந்த 1994ஆம் 

ஆண்டில் மியாமியில் இதன் முதல் உச்சிமா ாட்ளட  டத்திொர். 

6. அண்ளமயில் விவாதத்திற்குள்ைாெ, ‘Q–CHAMP’ என்றால் என்ெ? 
அ. விமையொட்டுத் ததொடொ்பொனது 

ஆ. COVID–19 ததொடொ்பொனது 

இ. பயங்கரவொத தொக்குதல் ததொடொ்பொனது 

ஈ. கொலநிமல மொற்றம் ததொடொ்பொனது  

✓ காலநிளல மாற்றத்ளத எதிர்பகாள்வதற்காெ அவசரத்பதளவளய உைர்ந்து, 2022 பம.24 அன்று QUAD ( ாற்கர 

பாதுகாப்பு உளரயாடல்) தளலவர்கள் “QUAD Climate Change Adaptation and Mitigation Package (QAAP)" ‘தணிப்பு’ 

மற்றும் ‘ஏற்பு’ ஆகியவற்ளற இரண்டு கருப்பபாருள்கைாகக் ப ாண்டு அறிமுகப்படுத்திெர். 

✓ ‘Q–CHAMP’இன் பவளியீட்ளட பிரதமர் பமாடி, அபமரிக்க அதிபர் பொ பிடன், ெப்பானிய பிரதமர் புமிபயா கிஷிடா 

மற்றும் ஆஸ்திபரலிய பிரதமர் அந்பதானி அல்பானீஸ் ஆகிபயார் கலந்துபகாண்ட இரண்டாவது தனிப்பட்ட QUAD 

உச்சிமா ாட்டின் முடிவில் அறிவித்தெர். 

7. ஒவ்பவார் ஆண்டும் உலக ளதராய்டு  ாள் அனுசரிக்கப்படுகிற பததி எது? 
அ. தம.25  

ஆ. தம.27 

இ. தம.29 

ஈ. தம.30 

✓ உலக ளதராய்டு  ாைாெது ஒவ்பவார் ஆண்டும் பம.25 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. இது ளதராய்டு ப ாய், அதன் 

அறிகுறிகள் மற்றும் அதன் சிகிச்ளச பதாடர்பாெ புரிதளல பமம்படுத்துவளத ப ாக்கமாகக் பகாண்டுள்ைது. உலக 

ளதராய்டு  ாள், முதன்முதலில் கடந்த 2008ஆம் ஆண்டில் ஐபராப்பிய ளதராய்டு சங்கத்தின் (ETA) தீர்மாெத்தால் 

அனுசரிக்கப்பட்டது. 
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8. பபச்சுவார்த்ளத மற்றும் பமம்பாட்டிற்காெ கலாச்சார பன்முகத்தன்ளமக்காெ உலக  ாள் பகாண்டாடப்படுகிற 

பததி எது? 
அ. தம.21  

ஆ. தம.22 

இ. தம.23 

ஈ. தம.24 

✓  டந்த 2001ஆம் ஆண்டில், UNESCO ஆெது கலாச்சார பன்முகத்தன்ளம குறித்த உலகைாவிய பெரரறிவிப்பெ 

ஏற்றுக்பகாண்டது. 2002 டிசம்பரில், ஐ ா பபாதுச்சளப பம.21 அன்று பபச்சுவார்த்ளத மற்றும் பமம்பாட்டிற்காெ 

கலாச்சார பன்முகத்தன்ளமக்காெ உலக  ாைாக அறிவித்தது. இந்த  ாள், உலக கலாச்சாரங்களின் மகத்துவத்ளத 

மட்டுமல்ல, அளமதி மற்றும் நிளலயாெ வைர்ச்சிளய அளடவதற்காெ கலாச்சார உளரயாடலின் பங்ளகயும் 

எடுத்துக்காட்டுகிறது. ஐ ா பபாதுச்சளப, 2015–இல் கலாச்சாரம் மற்றும் நிளலயாெ வைர்ச்சி குறித்த தீர்மாெத்ளத 

ஒருமெதாக ஏற்றுக்பகாண்டது. 

9. 2021 – பயை மற்றும் சுற்றுலா வைர்ச்சிக் குறியீட்டில் முதலிடம் பிடித்துள்ை  ாடு எது? 
அ. ததன் தகொொியொ 

ஆ. ஜப்பொன்  

இ. ஹொங்கொங் 

ஈ. சிங்கப்பூொ் 

✓ 2021 – பயை மற்றும் சுற்றுலா வைர்ச்சிக் குறியீட்டில் ெப்பான் முதலிடத்திலும், அபமரிக்கா, ஸ்பபயின், பிரான்ஸ் 

மற்றும் பெர்மனி ஆகிய  ாடுகளும் பதாடர்ந்துள்ைெ. இந்தியா 4.2 மதிப்பபண்களுடன் 54ஆம் இடத்தில் உள்ைது. 

கடந்த 2019ஆம் ஆண்டின் குறியீட்ளடவிட எட்டு இடங்கள் சரிந்துள்ைது. 

10. அண்ளமச் பசய்திகளில் இடம்பபற்ற பமாகிந்தர் பக மிதா சார்ந்த  ாடு எது? 
அ. ஐக்கிய தபரரசு  

ஆ. பிரொன்ஸ் 

இ. தஜொ்மனி  

ஈ. அதமொிக்கொ 

✓ பிரிட்டனின் எதிர்க்கட்சியாெ பலபர் கட்சியின் இந்திய வம்சாவளி அரசியல்வாதியாெ கவுன்சிலர் பமாகிந்தர் பக 

மிதா, பமற்கு இலண்டனில் உள்ை ஈலிங் கவுன்சிலின் பமயராக பதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ைார். உள்ளூர் லண்டன் 

கவுன்சிலில் தலித் சமூகத்ளதச் பசர்ந்த முதல் பபண் பமயராொர் அவர். 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ெூன் 13-இல் ‘எண்ணும் எழுத்தும்’ திட்டம்: முதல்வர் பதாடக்கி ளவக்கிறார் 

தமிழ் ாட்டில் பகாளட விடுமுளற முடிந்து வரும் திங்கள்கிழளம பள்ளிகள் திறக்கப்படும் நிளலயில், அன்ளறய 

 ாபை, ‘எண்ணும் எழுத்தும்’ திட்டத்ளத முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் பதாடக்கி ளவக்கவுள்ைார். 

தமிழ் ாட்டில் வரும் 2025-ஆம் ஆண்டுக்குள் மாைவர்கள் அடிப்பளட எழுத்தறிவு மற்றும் எண்ைறிளவப் பபற 

பவண்டும் என்பபத ‘எண்ணும் எழுத்தும்’ திட்டத்தின் ப ாக்கமாகும். இந்தத்திட்டத்தின்கீழ், தமிழ் ாட்டில் உள்ை 
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அளெத்து மாைவர்களும் எட்டு வயதிற்குள் பபாருள்புரிந்து படிக்கும் திறளெயும் அடிப்பளடக் கணிதச் 

பசயல்பாடுகளைச் பசய்யும் திறன்களையும் பபற்றிருக்க பவண்டும். 

கல்வியில் இதுவளர  டத்தப்பட்ட பல்பவறு ஆராய்ச்சிகளின் பயொக அறிவியல் மெப்பான்ளம மற்றும் சமூகத் 

திறன்களுடன் இளைந்த பமாழிக் கற்பித்தலில் மாைவாா்களின் கற்றல் நிளலளய அடிப்பளடயாகக் பகாண்டு 

(level based) ஒருங்கிளைத்து அளிக்கப்பட பவண்டும் என்பளதபய எண்ணும் எழுத்தும் திட்டம் இலக்காகக் 

பகாண்டுள்ைது. இதன்படி தமிழ் ாட்டில் உள்ை ஒன்று முதல் மூன்று வகுப்புகளில் தமிழ், ஆங்கிலம், கைக்குப் 

பாடங்கள் சூழ்நிளலயியல் பாடக்கருத்துகளுடன் ஒருங்கிளைந்து கற்பிக்கப்படும். 

இதன்காரைமாக 2025-ஆம் ஆண்டில் தமிழ் ாட்டில் உள்ை எட்டு வயதிற்குட்பட்ட அளெத்து மாைவர்களும் 

பபாருள்புரிந்து படிப்பர், அடிப்பளடக் கணிதச் பசயல்பாடுகளை பமற்பகாள்வர். தமிழ் ாட்டில் உள்ை அளெத்து அரசு 

மற்றும் அரசு உதவிபபறும் பதாடக்க மற்றும்  டுநிளலப் பள்ளிகளில் 1, 2, 3-ஆம் வகுப்புகளுக்கு 2022-2023-ஆம் 

ஆண்டில் இருந்து ‘எண்ணும் எழுத்தும்’ என்ற திட்டம்  ளடமுளறப்படுத்தப்பட்டுள்ைது. இந்தத் திட்டத்திற்கு மாநில 

அைவிலாெ பயிற்சி  ளடபபற்றது. 

 

2. இன்னுமா இப்படி? | சிசு மரை விகிதம் குறித்த தளலயங்கம் 

ஒரு பதசத்தின் ஆபராக்கியத்துக்காெ குறியீடு, குளறவாெ குழந்ளதகள் மரை விகிதம் என்பது உலக அைவில் 

ஏற்றுக்பகாள்ைப்பட்டிருக்கிறது. அளத அடிப்பளடயாக ளவத்பத ஒட்டுபமாத்த மக்கள்பதாளகயின் ஆபராக்கியம் 

பார்க்கப்படுகிறது. இந்தப் பின்ெணியில், இந்தியாவின் தளலளமப் பதிவாைர் அலுவலகம் பவளியிட்டிருக்கும் 

அறிக்ளக அதிர்ச்சி அளிப்பதாக இருக்கிறது. 

2020-ஆம் ஆண்டுக்காெ பல்பவறு வைர்ச்சிக் குறியீடுகளும், ஆய்வுகளும் தளலளமப் பதிவாைர் அலுவலகத்தால் 

பவளியிடப்பட்டிருக்கின்றெ. அவற்றில் சிசு மரைம் குறித்த விவரங்கள் கவளலயளிக்கும் விதமாக இருக்கின்றெ. 

1000 பிரசவங்களில் 28 குழந்ளதகள் பிறக்கும்பபாபதா, பிறந்த ஒரு மாதத்திற்குள்பைா உயிரிழப்பதாகத் பதரிகிறது. 

இளதத்தான், ‘சிசு மரை விகிதம்’ என்று கூறுவார்கள். 

கடந்த 10 ஆண்டு புள்ளிவிவரங்களைப் பார்க்கும்பபாது இந்தியாவின் சிசு மரை விகிதம் (Infant Mortality Rate) 44-

லிலிருந்து 28-ஆகக் குளறந்திருக்கிறது. ஊரகப்புறங்களில் 48-லிருந்து 31-ஆகவும்  கர்ப்புறங்களில் 29-லிருந்து 

10-ஆகவும் குளறந்திருப்பதாகத் பதரிவிக்கிறது அந்த அறிக்ளக. 

பத்து ஆண்டுகளில், ‘சிசு மரை விகிதம்’ குளறந்திருக்கிறது என்றாலும், ஊர்ப்புறம்,  கர்ப்புறம் என்கிற பவறுபாடு 

இல்லாமல் பதசிய அைவில், பிறந்த முதலாண்டிபலபய 36 குழந்ளதகளில் ஒரு குழந்ளத உயிரிழப்பதாக 2022 பம 

மாத அறிக்ளக பதரிவிக்கிறது. சிசு மரைம் பபாலபவ குழந்ளதகள் மரைமும் கவெத்துக்குரியது, கவளலக்குரியது. 

பாகிஸ்தான் தவிர்த்த இந்தியாவின் அண்ளட ாடுகளில் சிசு மரை விகிதம் குளறவாக இருப்பளத சுட்டிக்காட்டாமல் 

இருக்க முடியவில்ளல. வங்கபதசத்தின் சிசு மரை விகிதம் 24 என்றால், ப பாைம் 24, பூடான் 23 என்கிற அைவில் 

இருப்பளத  ாம் உைரபவண்டும். பல்பவறு பிரச்ளெகளுக்கு இளடயிலும் இலங்ளகயின் ‘சிசு மரை விகிதம்’ 

ஆயிரத்தில் ஆறு மட்டுபம. பாகிஸ்தான் (56)  ம்ளமவிட பமாசமாக இருக்கிறது என்று மகிழ்ச்சி அளடயாமல், 

ஏளெய அண்ளட  ாடுகள் இந்தியாளவ முந்துகிறது என்பது குறித்து  ாம் கவளலப்பட்டாக பவண்டும். 

இந்தியா பபரிய  ாடு, கூடுதல் மக்கள்பதாளகபகாண்ட  ாடு என்பறல்லாம் காரைம் கூறி  ாம் தப்பித்துவிட 

முடியாது. ஏபென்றால்,  ம்ளமப் பபாலபவ அதிகமாெ மக்கள்பதாளகயும், நிலப்பரப்பும் பகாண்ட பிபரஸில், சீொ 

உள்ளிட்ட  ாடுகளில் குளறந்த, ‘சிசு மரை விகிதம்’ காைப்படுகிறது. 

பபரிய மாநிலங்களைவிட சிறிய மாநிலங்களில், ‘சிசு மரை விகிதம்’, குழந்ளதகள் மரை விகிதம், ஊட்டச்சத்து 

குளறபாடு பபான்றளவ குளறவாகக் காைப்படுகின்றெ. பபரிய மாநிலங்களில் இருந்து பிரிக்கப்பட்ட உத்தரகண்ட், 

சத்தீஸ்கர், ொர்க்கண்ட், பதலங்காொ ஆகியளவ உதாரைங்கள். இந்தியாவுக்குள்பை எடுத்துக்பகாண்டாலும் சிசு 

மரை விகிதத்தில் பல முரண்பாடுகள் காைப்படுகின்றெ. இந்தியாவின் மாநிலங்கள், ஒன்றிய பிரபதசங்கள் 

அளெத்ளதயும் பசர்த்துப்பார்க்கும்பபாது பகரை மாநிலத்தில் சிசு மரை விகிதம் ஒற்ளற இலக்கத்தில் (ஆயிரத்துக்கு 

ஆறு) உள்ைது. இந்தியாவிபலபய குளறந்த சிசு மரை விகிதம், சிறிய மாநிலமாெ மிபசாரத்தில் (3) காைப்படுகிறது 
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என்றால், வடகிழக்கு மாநிலங்கைாெ  ாகாலாந்து, சிக்கிம், திரிபுரா, மணிப்பூர் ஆகியவற்றிலும் குளறவு. அந்தப் 

பட்டியலில் பகாவாளவயும் பசர்த்துக்பகாள்ைபவண்டும். 

மனிதவைக் குறியீட்டில் பின்தங்கியிருக்கும் மாநிலங்கள் சிசு மரைத்ளதக் கட்டுப்படுத்துவதிலும் பின்தங்கிபய 

காைப்படுகின்றெ. இந்தியாவிபலபய அதிகமாெ சிசு மரை விகிதம் (43) மத்திய பிரபதசத்தில்தான். அங்பக 

 கரங்களுக்கும் ஊரகப்புறங்களுக்கும் இளடபய மிகப்பபரிய பவறுபாடும் காைப்படுகிறது. உத்தர பிரபதசத்தின் 

சிசு மரை விகிதம் 38. கடந்த ஐந்தாண்டுகைாக காட்டப்பட்ட முளெப்பின் விளைவாக மருத்துவமளெ பிரசவங்கள் 

அதிகரித்திருக்கின்றெ. அதொல், பிறந்த குழந்ளதகளுக்காெ உடெடி சிகிச்ளசக்கு வழிபகாலப்படுகிறது. பிறந்து 

ஓராண்டுக்குள் உயிரிழக்கும் குழந்ளதகளின் எண்ணிக்ளக உத்தர பிரபதச மாநிலத்தில் இப்பபாது கணிசமாகக் 

குளறந்திருக்கிறது. குழந்ளதகள்  லமாகவும், ஊட்டச்சத்துடனும் வைர்வதற்கு மருத்துவமளெ பிரசவங்கள் 

முக்கியமாெ காரணி என்பளத  ாடு தழுவிய அைவில் தாய்மார்கள் உைரத் பதாடங்கியிருப்பது வரபவற்புக்குரிய 

மாற்றம். 

முதலாவது பிறந்த  ாளை காை முடியாமல் குழந்ளதகள் உயிரிழப்பதற்கும் பிரசவகால மரைத்துக்கும், சிசு 

மரைத்துக்கும் பதாடர்புண்டு. அடித்தட்டு மக்கள் நிளலயில் காைப்படும் படிப்பறிவின்ளமயும், வறுளமயும், விழிப்பு 

உைர்வு இல்லாளமயும் அளெவருக்கும் பதரிந்த காரைங்கள். சாளல வசதிகள் பமம்பட்டிருந்தாலும் மருத்துவக் 

கட்டளமப்பு வசதிகள் அருகில் இல்லாளமயும் மிக முக்கியமாெ காரைம் என்பளதக் குறிப்பிடாமல் இருக்க 

முடியவில்ளல. ஊட்டச்சத்தின்ளம இன்பொரு காரைம். கடுளமயாெ ஊட்டச்சத்துக் குளறவு காரைமாக 

வயிற்றுப்பபாக்கு, நிபமானியா, மபலரியா உள்ளிட்ட குழந்ளதப்பருவ உடல்நிளல பாதிப்புகைால் சிசு மரைம், 

குழந்ளதகள் மரைம் ஏற்படுகின்றெ என்று பதரிவிக்கிறது உலக சுகாதார அளமப்பு. 

கடுளமயாெ ஊட்டச்சத்துக் குளறவு, குழந்ளதகளின் உடலில் ப ாய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் இல்லாமல் பசய்துவிடுகிறது. 

பபாதாக்குளறக்கு பிரசவ காலத்தில் தாய்மார்கள் ஊட்டச்சத்துள்ை உைவு உட்பகாள்ைாததால் எளட குளறவாெ 

குழந்ளதகள் பிறக்கின்றெ. இளவயிரண்டும் பசர்ந்துபகாள்ளும்பபாது எதிர்ப்பு ஆற்றபல இல்லாத நிளலயில் 

உயிரிழப்பு தவிர்க்க முடியாததாகி விடுகிறது. 

 

3. அரசுப்பணியாைர் பதர்வாளைய பபாறுப்பு தளலவராக சி முனிய ாதன் நியமெம் 

தமிழ் ாடு அரசுப்பணியாைர் பதர்வாளையத்தின் (TNPSC) பபாறுப்புத் தளலவராக, பதர்வாளைய உறுப்பிெர் சி 

முனிய ாதன் நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். பதர்வாளையத்தின் தளலவராக இருந்த க பாலச்சந்திரன், வயதடிப்பளடயில் 

கடந்த 9 அன்று ஓய்வுற்றார். இளதத்பதாடர்ந்து, பதர்வாளையத்தின் பபாறுப்புத் தளலவராக, அதில் ஏற்பகெபவ 

உறுப்பிெராக உள்ை ஓய்வுற்ற முன்ொள் இ ஆ ப அதிகாரி சி முனிய ாதன் நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். 

 

4. இந்தியாவின் 4-ஆவது பபரிய வர்த்தகக் கூட்டாளி ஆப்பிரிக்க ஒன்றியம் 

இந்தியாவின் 4-ஆவது பபரிய வர்த்தகக் கூட்டாளியாக ஆப்பிரிக்க ஒன்றியம் திகழ்கிறது என்று பதன் 

ஆப்பிரிக்காவில் உள்ை பாரத ஸ்படட் வங்கி தளலளமச் பசயல் அதிகாரி சியாம் பிரசாத் பதரிவித்துள்ைார்.  

இந்தியாவிலிருந்து ஆப்பிரிக்காவுக்கு பபட்பராலியம் பபாருள்கள், மருந்துப் பபாருள்கள், ரசாயெம், நூல் 

உள்ளிட்டளவ ஏற்றுமதி பசய்யப்படுகின்றெ. அபதபவளையில், ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து காய்கறிகள், கச்சா 

எண்பைய், விளல உயாா்ந்த கற்கள் உள்ளிட்டளவ இந்தியாவில் இறக்குமதி பசய்யப்படுகின்றெ. ஆப்பிரிக்க 

ஒன்றியத்தில் இருந்து பமற்பகாள்ைப்படும் பமாத்த இறக்குமதியில் ள ஜீரியா, அங்பகாலா, அல்ஜீரியா  ாடுகளில் 

இருந்து இறக்குமதி பசய்யப்படும் கச்சா எண்பைய் 61 சதவீத பங்ளகக் பகாண்டுள்ைது. 

காொ, பதன் ஆப்பிரிக்கா, பபாட்ஸ்வாொவில் இருந்து விளல உயர்ந்த கற்கள் மற்றும் கண்ைாடிகள் இறக்குமதி 

பசய்யப்படுகின்றெ. இது ஆப்பிரிக்க ஒன்றியத்தில் இருந்து பசய்யப்படும் இறக்குமதியில் 20 சதவீத பங்ளகக் 

பகாண்டுள்ைது. இதுதவிர பபனின், சூடான், ஸாம்பியா, பமாபராக்பகா, பகாட் டிவார்பபான்ற ஆப்பிரிக்க  ாடுகளில் 

இருந்து காய்கறிகள், உபலாகங்கள், தாதுக்கள் இறக்குமதி பசய்யப்படுகின்றெ. கடந்த 2019-20-ஆம் ஆண்டில் 

இந்தியா-ஆப்பிரிக்கா இளடயிலாெ வர்த்தக மதிப்பு 68.33 பில்லியன் டாலராக (சுமார் `5.33 இலட்சம் பகாடி) 

இருந்தது. உலக வர்த்தகத்தில் அதன் பங்கு 8.52 சதவீதம் ஆகும். 
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