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ஐ.நா.மனித உரிமம கவுன்சிலில் இருந்து ரஷ்யா இமைநீக்கம் 

சுருக்கம்:   
❖ உக்மரன் மீது இராணுவ தாக்குதல் நைத்தி வரும் 

ரஷ்யாவுக்கு எதிராக ஐநா மனித உரிமம கவுன்சிலில் 

தீர்மானம் ககாண்டு வரப்பட்ைது   

❖ இந்த தீர்மானத்திற்கு 93 நாடுகள் ஆதரவு அளித்ததால் ரஷ்யா 

இமைநீக்கம் கெய்யப்படுவதாக அறிவிக்க்ப்பட்ைது. 

தீர்மானத்தில் வாக்களிக்காமல் இந்தியா புறக்கணித்தது 

என்பது குறிப்பிைத்தக்கது 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 
❖ ஐ.நா.வின் மனித உரிமம கவுன்சில் 47 உறுப்பினர்கமை ககாண்ைது.  இதன் உறுப்பினர்கள் 

ஐ.நா. ெமபயின் 193 உறுப்பு நாடுகைால் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முமற ததர்ந்கதடுக்கப்பட்டு 

வருகிறார்கள்.  

❖ கவுன்சிலில் ரஷ்யாவும் உறுப்பு நாைாக இருக்கிறது. உக்மரனில் உள்ை புச்ொ பகுதியில் 

நமைகபற்ற  தாக்குதலில் பல்தவறு கபாதுமக்கள் தாக்குதலுக்கு ஆைானதாக புகார் எழுந்த 

நிமையில், மனித உரிமம கவுன்சிலில் இருந்து ரஷ்யாமவ நீக்க தவண்டும் என  அகமரிக்க 

தூதர் லிண்ைா தாமஸ் கிரீன்பீல்ட் அமைப்பு விடுத்திருந்தார்.  

❖ வாக்ககடுப்பு நமைகபற்றது. ரஷ்யாமவ  மனித உரிமம கவுன்சிலில் இருந்து நீக்கம்  கெய்யும் 

தீர்மானத்திற்கு 93 நாடுகள் ஆதரவு கதரிவித்தது. இந்தநிமையில், 24 நாடுகள் எதிர்ப்பு கதரிவித்து 

இருக்கிறது. தமலும் 58 நாடுகள் வாக்களிக்கவில்மை.  

❖ 3-ல் 2 பங்கு வாக்குகள் தீர்மானத்திற்கு ஆதரவாக பதிவானது என கூறப்படுகிறது. 

இமதத்கதாைர்ந்து ரஷ்யா  மனித உரிமமகள் கவுன்சிலில் இருந்து தற்காலிகமாக 

நீக்கப்பட்டுள்ைது. 

❖  ரஷ்யாவுக்கு எதிராக வாக்களிக்காமல் புறக்கணித்த நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்று என்பது 

குறிப்பிைத்தக்கது. 

❖ மனித உரிமம கவுன்சிலில் இருந்து ரஷியா தற்காலிகமாக நீக்கம் கெய்யப்படுவதாக ஐக்கிய 

நாடுகள் ெமப அறிவித்துள்ைது. 

❖  ரஷியாமவ ெஸ்கபண்ட் கெய்யும் தீர்மானத்திற்கு 93 நாடுகள் ஆதரவு கதரிவித்தநிமையில், 24 

நாடுகள் எதிர்ப்பு கதரிவித்திருந்தன. 58 நாடுகள் வாக்களிக்கவில்மை.  முன்னதாக ரஷியாமவ 

இமைநிறுத்துவதற்கான வமரவு தீர்மானத்தின் மீது வாக்களிப்பமத இந்தியா புறக்கணித்தது 

குறிப்பிைத்தக்கது. 

 

 

 

ெர்வததெம் 
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ரஷ்யாவுக்கு கபாருைாதார கநருக்கடி 

சுருக்கம்:   
❖ ரஷ்யா உக்மரன் நைக்கும் கநருக்கடியான 

காைகட்ைங்களில் இந்திய கபாருைாதாரம் பாதிக்கப்படும். 

உக்மரன் எல்மைப் பகுதியில் ரஷ்ய அரொங்கம் 

இைட்ெக்கணக்கான ராணுவவீரர்கமை நிமை நிறுத்தி 

உள்ைது குறிப்பிைத்தக்கது.  

❖ உைக வர்த்தகத்தில், பல்தவறு பின் விமைவுகள் 

ஏற்பட்ை கதாைங்கின. குறிப்பாக கச்ொ கபட்தராலிய விமை ஏற்கனதவ உயர்ந்து வருகிறது, 

இராணுவ தமாதல்கள் அவற்மற தமலும் உயர்த்தக்கூடும். 2022-23 நிதியாண்டில் கச்ொ 

கபட்தராலியத்தின் விமை பீப்பாய் ஒன்றுக்கு $70-75 என்ற அைவில் இருக்கும் என்று இந்த 

ஆண்டு கபாருைாதார ஆய்வு எதிர்பார்க்கிறது. 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 
❖ உக்மரனுக்கும், ரஷ்யாவுக்கும் இமைதய நிைவும் பதற்றம் ெமீபகாைமாகக் கச்ொ கபட்தராலியம் 

விமை உயர்வுக்கு முக்கிய காரணமாகும்.  

❖ உைகைாவிய விநிதயாகங்கள் மற்றும் எரிகபாருள் ததமவமய மீட்கைடுப்பதற்கு இமைதய ஒரு 

ெமநிமைக்கு எதிராக ரஷ்யா-உக்மரன் பதற்றத்மதத் தைர்த்துவதன் மூைமாகத்தான் கச்ொ 

கபட்தரால் விமைமய குமறக்க முடியும் என்றும் உைக அைவில் கருதப்படுகிறது. 

❖ இந்திய கபாருைாதாரத்மத கண்காணிக்கும் மமயத்தின் (CMIE) தரவுத்தைத்தின் அடிப்பமையில், 

இந்தியாவுைன் வர்த்தகம் கெய்யும் தபாது ரஷ்யா தனது முக்கியத்துவத்மத இைந்து வருகிறது 

ன்பமதக் காட்டுகிறது. தொவியத் ஒன்றியத்தின் வீழ்ச்சிக்கு முன், ரஷ்யா இந்தியாவிற்கு ஒரு 

முக்கியமான ஏற்றுமதி இைமாக இருந்தது மற்றும் இந்தியாவின் கமாத்த ஏற்றுமதியில் கிட்ைத்தட்ை 

10% பங்மகக் ககாண்டிருந்தது. 

❖ இந்த காைகட்ைத்தில் இந்தியாவின் ஒட்டுகமாத்த வர்த்தகம் அதிகரித்துள்ைது. 2020-21 ஆம் 

ஆண்டில் இந்தியாவின் கமாத்த இறக்குமதியில் ரஷ்ய இறக்குமதிகள் 1.4% பங்மகக் 

ககாண்டிருந்தன.  

❖ தற்தபாமதய வர்த்தகத்தில் மிக அதிகமாக தமாதல் மற்றும் அதன் விமைவாக கபாருைாதாரத் 

தமைகள் ரஷ்யாவுைனான அதன் வர்த்தக மற்றும் முதலீட்டு உறவுகமை அதிகரிக்கும் 

இந்தியாவின் திட்ைங்கமைத் தடுக்கைாம். 

 

இம்ரான்கான் அரசு மீதான நம்பிக்மக இல்ைா தீர்மானம் மீது இன்று 

வாக்ககடுப்பு 

சுருக்கம்:  
❖ பாகிஸ்தான் நாைாளுமன்றத்மத கமைத்தது கெல்ைாது 

என அதிரடியாக உத்தரவு பிறப்பித்த அந்த நாட்டு சுப்ரீம் 

தகார்ட்டு, பிரதமர் இம்ரான்கான் அரசுக்கு எதிரான 

நம்பிக்மக இல்ைா தீர்மானம் மீது வாக்ககடுப்பு நைத்த 

தவண்டும் என தீர்ப்பளித்தது.  

❖  பாகிஸ்தானில் இம்ரான்கான் அரசுக்கு எதிரான 

நம்பிக்மகயில்ைா தீர்மானத்தின் மீது ஓட்கைடுப்பு நைத்தாமல், துமண ெபாநாயகர் காசிம் சூரி 
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நிராகரித்தார். அமதயடுத்து இம்ரான்கான் பரிந்துமரயால் நாைாளுமன்றத்மத ஜனாதிபதி ஆரிப் 

ஆல்வி கமைத்து உத்தரவிட்ைார். 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 
❖ நாட்டின் சுப்ரீம் தகார்ட்டு தாமாக முன்வந்து வைக்காக எடுத்து விொரமண நைத்தியது. இந்த 

விொரமண முடிவில், பாகிஸ்தான் நாைாளுமன்றத்மத கமைத்த அதிபர் ஆரிப் ஆல்வியின் 

நைவடிக்மக ெட்ை விதராதமானது எனவும், அது கெல்ைாது என்றும் நீதிபதிகள் கதரிவித்தனர்.  

❖ அத்துைன் நாைாளுமன்றத்மத கூட்டுவதற்கு அறிவிப்பு கவளியிடுமாறு ெபாநாயகர் ஆொத் 

காசியருக்கு உத்தரவிட்ை நீதிபதிகள், இம்ரான்கான் அரசுக்கு எதிரான நம்பிக்மக இல்ைா 

தீர்மானம் மீது வாக்ககடுப்பு நைத்த தவண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தினர். அதன்படி பாகிஸ்தான் 

நாைாளுமன்றத்தில் இம்ரான்கான் அரசுக்கு எதிரான நம்பிக்மக இல்ைா தீர்மானம் மீது இன்று 

வாக்ககடுப்பு நமைகபற உள்ைது. 

❖ நாட்டின் உச்ெ நீதிமன்றம் தானாக முன்வந்து வைக்கு பதிவு கெய்து தமைமம நீதிபதி உமர் அைா 

பந்தியால் தமைமமயிைான ஐந்து நீதிபதிகள் அமர்வு விொரித்து வந்தது.  

❖ உச்ெ நீதிமன்ற அமர்வு அளித்த தீர்ப்பின் விபரம்:பார்லிகமன்டில் நம்பிக்மகயில்ைா தீர்மானத்மத 

நிராகரித்த துமண ெபாநாயகரின் உத்தரவு ெட்ைவிதராதமானது. 

❖ பார்லிகமன்மை கமைக்கும் முடிவும் ெட்ை விதராதமானது. அதனால் பார்லிகமன்ட் கமைப்பு ரத்து 

கெய்யப்படுகிறது. பிரதமர் இம்ரான் கான் மீதான நம்பிக்மக இல்ைா தீர்மானம் மீது பார்லிகமன்டில் 

விவாதம் நைத்தி ஓட்கைடுப்பு நைத்தப்பை தவண்டும்.இவ்வாறு தீர்ப்பில் கூறப்பட்டுள்ைது.இந்தத் 

தீர்ப்பு பிரதமர் இம்ரான் கானுக்கு கபரும் பின்னமைவாக பார்க்கப்படுகிறது. 

 

 உைகின் சிறந்த மருத்துவமமன 

சுருக்கம்:   

❖ உைகின் சிறந்த மருத்துவமமனகளில் ஒன்றாக காஞ்சி 

காமதகாடி குைந்மதகள் அறக்கட்ைமை மருத்துவமமன 

ததர்வு கெய்யப்பட்டுள்ைது.   

❖ உைகைாவிய தர ஆராய்ச்சி நிறுவனமான ஸ்ைாடிஸ்ைா 

நிறுவனம், நியூஸ் வீக் இதழ் இமணந்து 2021-ம் 

ஆண்டுக்கான உைகின் சிறந்த மருத்துவமமனகளின் 

பட்டியமை கவளியிட்டுள்ைது.  

❖ இந்த பட்டியலில் அகமரிக்கா, இங்கிைாந்து, கஜர்மனி, கனைா மற்றும் இந்தியா உள்ளிட்ை 

25 நாடுகளின் மருத்துவமமனகள் இைம்கபற்றுள்ைன.  

❖ மருத்துவமமனகளின் நிமையான சிறப்பு கெயல்பாடு, சிறந்த மருத்துவர்கள், கெவிலியர் 

பணிவிமை, அதிநவீன கதாழில் நுட்பம் ஆகியவற்மற அடிப்பமையாக மவத்து இமவ 

ததர்ந்கதடுக்கப்பட்டுள்ைன. 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 

❖ உைகின் சிறந்த மருத்துவமமனகைாக இந்தியாவில் இருந்து 11 மருத்துவமமனகள் 

ததர்வு கெய்யப்பட்டுள்ைன. இதில், சிறந்த குைந்மதகள் மருத்துவமமனயாக 

தேசிய சசய்திகள் 
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கென்மனயில் கெயல்பட்டு வரும் காஞ்சி காமதகாடி குைந்மதகள் அறக்கட்ைமை 

மருத்துவமமன ததர்வு கெய்யப்பட்டுள்ைது. 

 

அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு 7.5% இைஒதுக்கீடு 

சுருக்கம்:   
❖ மருத்துவ படிப்புகளில் அரசுப் 

பள்ளி மாணவர்களுக்கு 7.5 ெதவீத 

இைஒதுக்கீடு வைங்கி தமிைக அரசு இயற்றிய ெட்ைம் 

கெல்லும் என உயர் நீதிமன்ற தமைமம நீதிபதி 

அமர்வு தீர்ப்பளித்துள்ைது. 

❖ மருத்துவ படிப்புகளில் அரசுப்பள்ளிகளில் பயிலும் 

மாணவர்களுக்கு முன்னுரிமம அளிக்கும் விதமாக 

முந்மதய அதிமுக அரசு கைந்த 2020-ம் ஆண்டு 7.5 ெதவீத இைஒதுக்கீட்டுக்கான ெட்ைத்மதக் 

ககாண்டு வந்தது.   
❖ நீட் ததர்வில் ததர்ச்சி கபறும் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு இந்த 7.5 ெதவீத ஒதுக்கீட்டின்படி 

அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் அதிக எண்ணிக்மகயில் எளிதாக இைம் கிமைத்து வருகிறது. 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 
❖ தமிைக அரசின் இந்த 7.5 ெதவீத இைஒதுக்கீட்மை எதிர்த்து தனியார் பள்ளி மாணவர்களும், இந்த 

இைஒதுக்கீட்மை தங்களுக்கும் வைங்கக் தகாரி, அரசு உதவி கபறும் பள்ளி மாணவர்களும் 

கென்மன உயர் நீதிமன்றத்தில் தனித்தனியாக வைக்குகமைத் கதாைர்ந்திருந்தனர். 

❖ இந்த வைக்குகள் மீதான விொரமண தமைமம நீதிபதி முனீஷ்வர்நாத் பண்ைாரி மற்றும் நீதிபதி 

டி.பரத ெக்ரவர்த்தி ஆகிதயார் அைங்கிய அமர்வில் நமைகபற்று வந்தது. 

❖ வைக்கு விொரமணயின்தபாது, ‘‘தமிைகத்தில் ஏற்ககனதவ 69 ெதவீத இைஒதுக்கீடு அமலில் 

உள்ைது. எஞ்சிய 31 ெதவீதத்தில் அரசுப்பள்ளி மாணவர்களுக்கு 7.5 ெதவீத இைஒதுக்கீடு 

வைங்கிவிட்ைால், கபாதுப்பிரிவில் உள்ைமாணவர்களுக்கு பாதிப்மப ஏற்படுத்தும் என 

மனுதாரர்கள் அச்ெம் கதரிவித்துள்ைனதர’ என தமைமம நீதிபதி தகள்வி எழுப்பியிருந்தார். 

❖ தமிைக அரசு தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வைக்கறிஞர்கள் கபில் சிபில், அரசு தமைமம வைக்கறிஞர் 

ஆர்.ெண்முகசுந்தரம் ஆகிதயார், ‘‘மருத்துவ படிப்புகளில் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு 

வைங்கப்படும் 

❖  7.5 ெதவீத இைஒதுக்கீடு, 31 ெதவீதத்தில் இருந்து வைங்கப்பைவில்மை. கமாத்த இைங்களில் 

இருந்துதான் 7.5 ெதவீத இைஒதுக்கீடு வைங்கப்படுகிறது. தமலும் நீட் ததர்ச்சி கபறும் அரசுப்பள்ளி 

மாணவர்களுக்கு மட்டுதம இந்த இைஒதுக்கீடு வைங்கப்படுகிறது   

❖ உயர் கல்வித்துமற ொர்பில் ஆஜரான மூத்த வைக்கறிஞர் பி. வில்ென், ‘‘பின்தங்கிய நிமையில் 

உள்ை அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு 7.5 ெதவீத இைஒதுக்கீடு வைங்கியிருப்பது 

நியாயமானதுதான். இதில் ெட்ைவிதராதம் எதுவும் இல்மை’ 

❖ அரசு உதவி கபறும் பள்ளிகள் தரப்பில் ஆஜரான வைக்கறிஞர் தெவியர் அருள்ராஜ், ‘‘இந்த 7.5 

ெதவீத இைஒதுக்கீட்மை அரசு உதவி கபறும் பள்ளி மாணவர்களுக்கும் நீட்டிக்க தவண்டும்’ 
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என்.எல்.சி.இந்தியா நிறுவனம் - மின் உற்பத்தியில் புதிய ொதமன 

சுருக்கம்:   
❖ என்.எல்.சி., இந்தியா நிறுவனம், கைந்த ஜூன் மாதத்தில் 232 

தகாடிதய 94 ைட்ெத்து 70 ஆயிரம் யூனிட் மின் ெக்திமய 

உற்பத்தி கெய்து புதிய ொதமன பமைத்துள்ைது. 

❖ கைலுார் மாவட்ைம் கநய்தவலியில் தநற்று நைந்த 

என்.எல்.சி.,இந்தியா நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் கூட்ைத்தில் 

நைப்பு நிதியாண்டின் (2021--22), முதல் காைாண்டிற்கான 

கெயல்பாடுகள் கவளியிைப்பட்ைது.   

❖ அந்நிறுவனம் தனது துமண நிறுவனத்மதயும் தெர்த்து கைந்த ஜூன் 30 ம் தததியுைன் முடிந்த 

நைப்பு நிதியாண்டின் முதல் காைாண்டில், ரூ 3221 தகாடிதய 79 ைட்ெத்மத கமாத்த வருவாயாக 

ஈட்டி புதிய ொதமன பமைத்துள்ைது 

❖ .நிகர ைாபத்மதப் கபாறுத்தவமரயில், இந்நிறுவனம் தனது துமண நிறுவனத்மதயும் தெர்த்து, 

ரூ. 357 தகாடிதய 59 ைட்ெத்மத ஈட்டியுள்ைது. 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 
❖ என்.எல்.சி., இந்தியா நிறுவனத்தால் மட்டும், நைப்பு நிதி ஆண்டின் முதல் காைாண்டில் 

 ஈட்ைப் பட்டுள்ை கமாத்த வருவாய் ரூ. 2504 தகாடிதய 45 ைட்ெமாகும். 

❖  நிகர ைாபத்மதப் கபாறுத்த வமரயில், நைப்பு நிதி ஆண்டின் முதல் காைாண்டில் இந்நிறுவனம் 

மட்டும் ரூ. 267 தகாடிதய 22 ைட்ெத்மத ஈட்டியுள்ைது.முதல் காைாண்டில் 10 ைட்ெத்து 17 ஆயிரம் 

ைன் பழுப்பு நிைக்கரிமய விற்பமன கெய்துள்ைது. 

❖ மின் உற்பத்திமய கபாறுத்தவமர இந்நிறுவனம் நைப்பு நிதியாண்டின் முதல் காைாண்டில் 663 

தகாடிதய 86 ைட்ெத்து 30 ஆயிரம் யூனிட் மின் ெக்திமயயும், துமண நிறுவனத்துைன் இமணந்து 

796 தகாடிதய 55 ைட்ெத்து 50 ஆயிரம் யூனிட் மின் ெக்திமயயும் உற்பத்தி கெய்துள்ைது.  

❖ புதுப்பிக்கவல்ை மின்ெக்திமயப் கபாறுத்தவமரயில், இந்நிறுவனம் நைப்பு நிதியாண்டின் முதல் 

காைாண்டில் 57 தகாடிதய 25 ைட்ெத்து 30 ஆயிரம் யூனிட் பசுமம மின் ெக்திமய உற்பத்தி 

கெய்துள்ைது. 

❖ கைந்த ஜூன் மாதத்தில் 232 தகாடிதய 94 ைட்ெத்து 70 ஆயிரம் யூனிட் மின் ெக்திமய உற்பத்தி 

கெய்து ொதமன பமைத்தது. குறிப்பாக கைந்த ஜூன் 30ம் தததி மட்டும், 9 தகாடிதய 16 ைட்ெத்து 

20 ஆயிரம் யூனிட் மின் உற்பத்தி கெய்து நிறுவன வரைாற்றில் ஒரு மாதத்திலும், ஒரு நாளிலும் 

அதிகபட்ெ மின் உற்பத்திமய பதிவு கெய்து புதிய ொதமனமய பமைத்துள்ைது. 

❖ கைந்த நிதியாண்டின் இதத காை அைமவ ஒப்பிடுமகயில் 60.60 ெதவீத வைர்ச்சியாகும். நைப்பு 

நிதி ஆண்டின் முதல் 9 மாதங்களில் என்.எல்.சி மின்நிமையங்களில் 1,374 தகாடிதய 27 ைட்ெத்து 

40 ஆயிரம் யூனிட் மின்ெக்தி உற்பத்தி கெய்யப்பட்டுள்ைது. 

❖  கநய்தவலி புதிய அனல் மின் நிமையத்தில் 500 கமகாவாட் திறன் ககாண்ை முதல் மின் 

உற்பத்தி பிரிவில் சிை மாதங்களும், 709 கமகாவாட் திறன் ககாண்ை சூரியஒளி மின் 

நிமையங்களில் 9 மாதங்களும் மின் உற்பத்தி கெய்யப்பட்டுள்ைது 

❖  . இதன்மூைம் 6,110 தகாடிதய 99 ைட்ெம் ரூபாய் கமாத்த வருவாய் வருவாயும், நிகர ைாபமாக 386 

தகாடிதய 99 ைட்ெம் ரூபாயும் என்.எல்.சி இந்தியா நிறுவனம் ஈட்டியுள்ைது. 
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தூய்மமயான உணவு வைாகம் -ஐ சி எப் 5 நட்ெத்திர ொன்றிதழ்  

சுருக்கம்:   
❖ கென்மன இமணப்பு கபட்டி கதாழிற்ொமைக்கு (ஐ.சி.எஃப்) 

இந்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தரக்கட்டுப்பாட்டு 

நிறுவனத்தின் 'தூய்மமயான உணவு வைாகத்துக்கான' 5 

நட்ெத்திர தரச்ொன்றிதழ் வைங்கப்பட்டுள்ைது.  

❖ இந்திய அரசின் உைல்நைம் மற்றும் குடும்பநை 

அமமச்ெகத்தின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ், இந்திய உணவு 

பாதுகாப்பு மற்றும் தரக்கட் டுப்பாட்டு நிறுவனம் (ஊநநஅஐ) 

கெயல்படுகிறது 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 
❖ கபாதுமக்கள் உைல்நை பாதுகாப்மப உறுதி கெய்யும் வமகயில், நாடு முழுவதும் பல்தவறு 

நைவடிக்மககமை எடுத்து வருகிறது. 

❖ தூய்மமயான உணவு வைாகம் என்னும் திட்ைத்தின் கீழ், இந்த நிறுவனம் ொர்பில், பல்தவறு 

பள்ளிகள், பல்கமைக்கைகங்கள், கல்லூரிகள், மருத்துவமமனகள், பணியிைங்கள் உள்ளிட்ை 

பல்தவறு அமமப்புகளுக்கு தரச்ொன்றிதழ் வைங்கப்படுகிறது. 

❖ அவ்வாறு ொன்றிதழ் வைங்கும் முன்பு உணவு வீணாவமதத் தவிர்த்தல், அவ்வாறு மீதமாகும் 

உணமவ உயிரியல் முமறகளில் மக் கச் கெய்தல், உணவு மற்றும் வடிகட்டிய குடிநீரின் தர 

ஆய்வு, உண வகங்களில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு குறிப்பிட்ை காை அவகா ெத்தில் உைல்நை 

தொதமன, உணவக ஊழியர்கள் ெரியான விதத்தில் உமை அணிந்திருத்தல், தரம் 

ககைாமலிருக்க பாதுகாப்பாக மவக் கப்பட்ை உணவுப் கபாருள்களின் உபதயாகம் உள்பை 

பல்தவறு விதமான ஆய்வுகமை தமற்ககாண்ை பின்னதர அந்த ொன்றிதழ் வைங்கப்படுகிறது. 

❖ அந்த வமகயில், ஐசிஎஃப் நிர்வாகத்துக்கு ஐந்து நட்ெத்திர தரச் ொன்றிதழ் வைங்கப்பட்டுள்ைது.  

❖ தூய்மமயான உணவு வைாகம் திட்ைத்தின் கீழ், ஐசிஎஃப் ஊழியர்களுக்கு நிறுவியுள்ை நான்கு 

உணவகங்களும் ஆய்வு கெய்யப்பட்ை பிறகு, இந்த ொன்றிதழ் வைங்கப்பட்டுள்ைது. 

❖ இதற்கான ொன்றிதமை ஐசிஎஃப் கபாதுதமைாைர் ஏ.தக.அகர் வாலிைம் இந்திய உணவு பாதுகாப்பு 

மற்றும் தரக்கட்டுப்பாட்டு நிறுவனத்திைம் கதற்கு பிராந்திய இயக்குநர் முத்துமாறன் வியா 

ைக்கிைமம வைங்கினார்.   

❖ ஐசிஎஃப் தமைமம நிர்வாக அதிகாரி பி.உ தய்குமார் கரட்டி மற்றும் ஐசிஎஃப் அதிகாரிகள் 

ஆகிதயார், இந்தி கழ்வுக்கு முன்னிமை வகித்தனர். இந்திய ரயில்தவயின் உற்பத்தித் 

கதாழிற்ொமைகளில் இத்தகு ொன்றிதழ் கபற்றுள்ை முதல் நிறுவ னம் ஐசிஎஃப் என்பது 

குறிப்பிைத்தக்கது. 

 

மதவான் நாட்டு காைணி தயாரிப்பு நிறுவனம் தமிழ்நாட்டில் முதலீடு 

சுருக்கம்:   

❖ தமிழ்நாடு அரசு கவளியிட்டுள்ை கெய்திக் குறிப்பில், 

"தமைமமச் கெயைகத்தில் முதைமமச்ெர் 

மு.க.ஸ்ைாலின் முன்னிமையில், தநற்று (ஏப்ரல் 7), 

உைக அைவில் காைணிகள் உற்பத்தியில் 

முன்னிமை வகிக்கும் மதவான் நாட்மைச் தெர்ந்த 

ஹாங் ஃபூ  (Hong Fu) கதாழில் குழுமத்துைன் , 

தமிழ்நாட்டில் கதாழில் கதாைங்குவதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மககயாப்பமிைப்பட்ைது 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 
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❖ 3 முதல் 5 ஆண்டுகளில், படிப்படியாக 1,000 தகாடி ரூபாய் வமர முதலீடு மற்றும் 20,000 

நபர்களுக்கு தவமை வாய்ப்பு அளிக்கப்படும்.  

❖ இத்கதாழில் திட்ைத்தின் மூைம் கபண்களுக்கு அதிக தவமை வாய்ப்பு அளிக்கப்படும். இந்த 

முதலீடு தமிழ்நாட்டில் காைணிகள் உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதிக்கு கபரும் ஊக்கத்மத 

அளிக்கும். 

❖ மதவான் நாட்மைச் தெர்ந்த ஹாங் ஃபூ கதாழில் குழுமம், விமையாட்டு காைணிகமை 

வடிவமமத்தல், தமம்படுத்துதல், தயாரித்தல் மற்றும் விற்பமன கெய்தல் ஆகிய 

கெயல்பாடுகமை 2003 ஆம் ஆண்டு முதல் தமற்ககாண்டு வருகிறது. 

❖  இந்நிறுவனம், உைக அைவில் விமையாட்டு காைணிகள் முன்னணி 

விற்பமனயாைர்கைான மநக் (Nike), பூமா (Puma), கான்வர்ஸ் (Converse), தவன்ஸ் 

(Vans) தபான்ற பல்தவறு புகழ்கபற்ற நிறுவனங்களுக்கு காைணிகமை தயாரித்து 

வைங்கி வருகின்றது. 

❖  இந்நிறுவனம் தமிழ்நாட்டில் கதாழில் கதாைங்குவதற்கான இைம் ததர்வு கெய்யும் பணி 

நமைகபற்று வருகிறது.  

❖ இைம் ததர்வு கெய்யப்பட்ை பிறகு, விமரவில் கதாழிற்ொமை கதாைங்கும் பணிகள் 

நமைகபறும்" இவ்வாறு அதில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ைது. 

 

அகமரிக்காவில் முதல் கறுப்பின கபண் நீதிபதியாக பதவிதயற்பு 

சுருக்கம்:   

❖ அகமரிக்க சுப்ரீம் தகார்ட்டின் முதல் கறுப்பின 

கபண் நீதிபதியாக தகைான்ஜி பிரவுன் ஜாக்ென் 

பதிவிதயற்க உள்ைது உறுதியானது. 

❖ அகமரிக்காவின் சுப்ரீம் தகார்ட்டில் 

முதன்முமறயாக கறுப்பின கபண் ஒருவர் 

நீதிபதியாக கபாறுப்தபற்க உள்ைார்.  

❖ முன்னதாக கறுப்பின கபண்ணான தகைான்ஜி 

பிரவுன் ஜாக்ென் என்பவமர, அகமரிக்க அதிபர் தஜா மபைன் புதிய நீதிபதியாக நியமிக்க 

ஒப்புதல் அளித்தார்.  

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 

❖ அகமரிக்காவின் சுப்ரீம் தகார்ட்டில் முதன்முமறயாக கறுப்பின கபண் ஒருவர் நீதிபதியாக 

கபாறுப்தபற்க உள்ைார்.  

❖ கறுப்பின கபண்ணான தகைான்ஜி பிரவுன் ஜாக்ென் என்பவமர, அகமரிக்க அதிபர் தஜா 

மபைன் புதிய நீதிபதியாக நியமிக்க ஒப்புதல் அளித்தார்.  

❖ தஜா மபைன்  ஒப்புதலுக்கு பின் அகமரிக்க நாைாளுமன்ற கெனட் உறுப்பினர்கள் 

வாக்ககடுப்பு நைத்தி அதன்பின் தான் அவர் நீதிபதியாக ததர்ந்கதடுக்கப்படுவார் என்று 

அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.  

❖ 100 உறுப்பினர்கமைக் ககாண்ை அகமரிக்க கெனட், ஜனநாயகக் கட்சியினருக்கும் 

குடியரசுக் கட்சியினருக்கும் இமைதய 50-50 என ெமமாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ைது. 

ஜாக்ெமன நீதிபதியாக நியமிக்க கதாைக்கத்திலிருந்தத ஜனநாயகக் கட்சி எதிர்ப்பு 

கதரிவித்து வருகிறது.  
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❖ அதமனத்கதாைர்ந்து மபைன் தனது ததர்தல் வாக்குறுதியின் தபாது கறுப்பின ஆப்ரிக்க 

அகமரிக்கமர நீதிபதியாக நியமிக்கைாம் என்று கூறியமத ஜனநாயகக் கட்சியினர் 

கடுமமயாக விமர்சித்தனர். 

❖   94 ெதவீதம் கவள்மை அகமரிக்கர்களுக்கு மத்தியில், 6 ெதவீதம் மட்டுதம இருக்கும் 

கறுப்பின ஆப்ரிக்கமர நீதிபதியாக நியமிப்பதா என்று அவர்கள் விமர்சித்தனர். 

❖ நைந்து முடிந்த கெனட் வாக்ககடுப்பில் 53 - 47 என்ற வித்தியாெத்தில் வாக்குகள் 

பதிவாகின. இந்நிமையில் 53 வாக்குகள் கபற்றமதயடுத்து ஜாக்ென், அகமரிக்க சுப்ரீம் 

தகார்ட்டின் முதல் கறுப்பின கபண் நீதிபதியாக நியமிக்கப்பைதபாவது உறுதியாகியுள்ைது.  

உள்ைன. 

எக்ஸ் இ வமக கதாற்று - விமான நிமையங்களில் கண்காணிப்பு 

சுருக்கம்:   
❖ புதிதாக உருமாற்றமமைந்த எக்ஸ் - இ வமக கதரானா 

தீநுண்மி பாதிப்பு இங்கு இல்மை என்றாலும் விமான 

நிமையங்களில் கதாைர்ந்து கண்காணிப்மப தீவிரப்படுத்தி 

வருவதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத் துமற அமமச்ெர் 

மா.சுப்பிரமணியன் கதரிவித்தார்  

❖ கென்மன, ஸ்ைான்லி அரசு மருத்துவமமனயில் உள்ை 

குைந்மதகள் ெமூக நை மமயத்தில் உணர்ச்சி 

ஒருங்கிமணப்பு பூங்கா அமமக்கும் பணியிமன மக்கள் நல்வாழ்வுத் துமற அமமச்ெர் 

மா.சுப்பிரமணியன், இந்து ெமயம் மற்றும் அறநிமையத்துமற அமமச்ெர் பி.தக.தெகர் பாபு 

ஆகிதயார் அடிக்கல் நாட்டி கதாைக்கி மவத்தனர் 

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்: 
❖ பல்தவறு நைத்திட்ைங்கமை மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு ககாண்டு வந்தனர். அமமச்ெர் 

மா.சுப்பிரமணியன் ஸ்ைான்லி அரசு மருத்துவமமனயில் ரூ.30 ைட்ெம் கெைவில் உணர்ச்சி 

ஒருங்கிமணப்பு பூங்கா அமமக்கும் பணி கதாைங்கப்பட்டுள்ைது.  
❖ ஆட்டிஸம் ஸ்கபக்ட்ரம் குமறபாடு, கவனக் குமறவு, மிமக கெயல்பாடு தகாைாறு, கபருமூமை 

வாதம் மற்றும் உணர்ச்சி ஒருங்கிமணப்பு குமறபாடுகமை கமைவதற்காக இந்த பூங்கா 

உருவாக்கப்பை உள்ைது.   
❖ மருத்துவக்கல்லூரி வைாகத்தில் உள்ை விடுதியில் தங்கி படிக்கும் மாணவிகளுக்கான 

உைற்பயிற்சி கூைமும் ரூ.3.5 ைட்ெம் கெைவில் திறந்து மவக்கப்பட்டுள்ைது. 
❖  தமிைகம் முழுவதும் அமனத்து அரசு மருத்துவமமனகளிலும் ரூ.364.22 தகாடி மதிப்பீட்டில் 

தீவிர சிகிச்மெப் பிரிவில் கூடுதல் படுக்மக வெதிகள் அமமக்கப்பட்டு வருகின்றன.  
❖ தமிைகத்தில் உள்ை பல்தவறு மாவட்ை அரசு மருத்துவமமனகளில் உள்ை தீவிர சிகிச்மெப் 

பிரிவில் தற்தபாது வமர 1,583 படுக்மககள் அமமக்கப்பட்டுள்ைன.  
❖ ஸ்ைான்லி அரசு மருத்துவமமனயில் 12 புதிய படுக்மககள் தீவிர சிகிச்மெப் பிரிவில் 

அமமக்கப்பட்டுள்ைன.  
❖ 1,583 புதிய படுக்மககமையும், வருகிற 14-ஆம் தததி அண்ணாநகரில் நமைகபறும் தமிழ்நாடு 

அரசு சித்த மருத்துவ பல்கமைக்கைக விைாவில் முதல்வர் கதாைக்கி மவப்பார் உைக சுகாதார 

தினம் ‘‘நமது பூமி, நமது சுகாதாரம்’’ என்ற கருப்கபாருளுைன் கமைப்பிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. 
❖  தமிைகத்தில் உள்ை 2,200 ஆரம்ப சுகாதார நிமையங்களிலும் தைா 200 மரக்கன்றுகமை 

நைதவண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ைது. 
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