


        

    

1. சமீப செய்திகளில் இடம்செற்ற கார்ென் நிறறந்த, றைர 

ைடிவிலான, பூமிக்கு அருகில் உள்ள சிறுககாளின் செயர் 

என்ன? 

அ) அப்பல்ல ோ 

ஆ) ரியுகு (Ryugu)  

இ) ஈல ோஸ் 

ஈ) பபன்னு 

✓ ‘1999 JU3’ என்றும் அழைக்கப்படுகிற ரியுகு, ஒரு கோர்பன் 

நிழறந்த, ழை  ைடிவி ோன, பூமிக்கு அருகில் உள்ள சிறு 

லகோள் ஆகும். ரியுகுவிலிருந்து பூமிக்குத் திரும்பிய JAXA 

இன் ஹயபுசோ-2ஆல் பகோண்டு ை ப்பட்ட மோதிரியில் 

லமற்பகோள்ளப்பட்ட பகுப்போய்வு, அந்தப் பபோருள் மிகவும் 

கருழமயோக இருப்பழதக் கோட்டுகிறது. அது 2% ஒளிழய 

மட்டுலம பி திபலிக்கிறது. 

 

2. சிறுமிகளின் ொதுகாப்பிற்காக எந்த மாநிலம் / UT’இன் 

காைல்துறற ‘அெயா’ என்ற திட்டத்றத சதாடங்கியுள்ளது? 

அ) பஞ்சோப் 

ஆ) புது தில்லி  

இ) ஒடிஸா 

ஈ) லமற்கு ைங்கம் 

✓ தில்லி கோைல்துழற ஆழையர் இ ோலகஷ் அஸ்தோனோ, 

பபண் குைந்ழதகளின் போதுகோப்பிற்கோக தில்லி கோைல் 

பழட மற்றும் NGO ஆகியைற்றின் கூட்டு முயற்சியோன 

‘அபயோ’ என்ற திட்டத்ழத பதோடங்கினோர்.  

✓ தில்லி கோைல்துழறயும் தன்னோர்ை பதோண்டு நிறுைனமோ 

-ன சக்தி அறக்கட்டழளயும் இழைந்து குைந்ழதகளி 

-ழடலய விழிப்புைர்ழை ஏற்படுத்துைழத ல ோக்கமோகக் 

பகோண்ட இத்திட்டத்ழத பசயல்படுத்துகின்றன. 

 

3. ெமீெ செய்திகளில் இடம்செற்ற கனிமீடு எந்தக்ககாளின் 

நிலைாகும்? 

அ) சனி 

ஆ) வியோைன்  

இ) பைள்ளி 

ஈ) ப ப்டியூன் 

✓ NASA சமீபத்தில் வியோைனின் நி ைோன கனிமீடு அருலக 

லசகரிக்கப்பட்ட ஒலிகழள பைளியிட்டது.  மது சூரிய 

குடும்பத்தில் உள்ள மிகப்பபரிய நி வு கனிமீடு ஆகும்.  

✓ கனிமீடு, சூரிய குடும்பத்தில் உள்ள பிற நி வுகழளப் 

லபோ ல் ோமல் தனக்பகன பசோந்த கோந்தப்பு த்ழதயும் 

பகோண்டுள்ளது. வியோைன் லகோளின் சுற்றுப்புறத்ழத 

கண்கோணிக்க NASA ஜூலனோ விண்க த்ழத ஏவியது. 

இந்த ஆண்டின் பதோடக்கத்தில், ஜூலனோ கனிமீடுவின் 

மின்கோந்த அழ கழள லசகரித்தது. 

 

 

 

4. ெமீெத்தில் திறக்கப்ெட்ட T-கெது, எந்த மாநிலத்தின் மிக 

நீளமான ொலமாகும்? 

அ) கர் ோடகோ 

ஆ) ஒடிஸோ  

இ) பீகோர் 

ஈ) லமற்கு ைங்கோளம் 

✓ ஒடிஸோ மோநி  முத ழமச்சர்  வீன் பட் ோயக் சமீபத்தில் 

கட்டோக் மோைட்டத்தில் போயும் மகோ தி ஆற்றின் மீது 

கட்டப்பட்டுள்ள அம்மோநி த்தின் மிக நீளமோன போ மோன 

T-லசது போ த்ழத திறந்து ழைத்தோர். 3.4 கிமீ நீளமுள்ள 

இப்போ ம், ஆங்கி  எழுத்தோன ‘T’ ைடிைத்தில் கட்டப்பட்டு 

உள்ளது. இதற்கோன பமோத்த மதிப்பீடு `111 லகோடி ஆகும். 

 

5. ெங்கஜ் அத்ைானி & துருவ் சித்ைாலா ஆகிய ாருடன் 

சதாடர்புறடய விறளயாட்டு எது? 

அ) மட்ழடப்பந்து 

ஆ) படன்னிஸ் 

இ) பூப்பந்து 

ஈ) பில்லியர்ட்ஸ்  

✓ இந்திய பில்லியர்ட்ஸ் வீ ர் பங்கஜ் அத்ைோனி இறுதி 

ஆட்டத்தில் துருவ் சித்ைோ ோழை வீழ்த்தி 11ஆைது லதசிய 

பில்லியர்ட்ஸ் பட்டத்ழத பைன்றோர். பங்கஜ் அத்ைோனி 

ஸ்னூக்கர் லபோட்டியில் 23 முழற உ க சோம்பியன் பட்டம் 

பைன்றை ோைோர். IBSF உ க பில்லியர்ட்ஸ் சோம்பியன்ஷி 

-ப்ழப 15 முழற பைன்றுள்ளோர். 

✓ 2018ஆம் ஆண்டில், அைருக்கு இந்திய அ சோங்கத்தோல் 

‘பத்ம பூஷன்’ விருது ைைங்கப்பட்டது. துருவ் சித்ைோ , 3 

முழற உ க இறுதிப்லபோட்டிழய எட்டியுள்ளோர். லமலும் 2 

முழற ஆசிய பில்லியர்ட்ஸ் சோம்பியனோகியுள்ளோர். 

 

6. “டிராகன் விண்கலம்” சார்ந்த விண்சைளி நிறுைனம் 

எது? 

அ) NASA 

ஆ) ைர்ஜின் அட் ோண்டிக் 

இ) ஸ்லபஸ் X  

ஈ) புளூ ஆர்ஜின் 

✓ ஸ்லபஸ் X’இன் ‘டி ோகன் விண்க ம்’ 2021 டிச.21 அன்று 

சர்ைலதச விண்பைளி நிழ யத்திற்கு ச க்கு விநிலயோகம் 

பசய்ைதற்கோக ஏைப்பட்டது. அது NASA’இன் சோர்போக 

பசன்றது. புலளோரிடோவில் உள்ள NASA’இன் பகன்னடி 

விண்பைளி ழமயத்திலிருந்து ஏைப்பட்டது. 

 

7. உள்நாட்டில் உருைாக்கப்ெட்ட அடுத்த தறலமுறற 

கைெ சொறியாளர் உளவு ைாகனம், எந்த ஆயுதப்ெறடயில் 

கெர்க்கப்ெட்டது? 

அ) இந்திய இ ோணுைம்  

ஆ) இந்திய கடற்பழட 

இ) இந்திய விமோனப்பழட 

ஈ) இந்திய கடல ோ  கோைல்பழட 

 

 

 

 

 

 
 



        

    

✓ உள் ோட்டில லய உருைோக்கப்பட்ட அடுத்த தழ முழற 

கைச பபோறியோளர் உளவு ைோகனத்தின் முதல் பதோகுப்பு 

இந்திய இ ோணுைத்தின் பபோறியோளர்கள் குழுமத்தில் 

லசர்க்கப்பட்டது. இந்த அழமப்பு போதுகோப்பு ஆ ோய்ச்சி & 

லமம்போட்டு நிறுைனத்தோல் (DRDO) ைடிைழமக்கப்பட்டது.  

✓ மேலும், லமதக்கில் உள்ள ஆர்ட்னன்ஸ் ஃலபக்டரி மற்றும் 

போ த் எ க்ட் ோனிக்ஸ் லிட், புலன ஆகியைற்றோல் இது 

தயோரிக்கப்பட்டது. 

 

8. காைல்துறறயில் அறனத்து ெதவிகளிலும் திருநங்றக 

-களுக்கு 1% இடஒதுக்கீட்றட அறிவித்துள்ள மாநில அரசு 

எது? 

அ) தமிழ் ோடு 

ஆ) கர் ோடகோ  

இ) ஒடிஸோ 

ஈ) மத்திய பி லதசம் 

✓ கர் ோடகோ மோநி  அ சு தனது கோைல்துழறயில் உள்ள 

அழனத்து பதவிகளிலும் திரு ங்ழககளுக்கு 1 சதவீத 

இடஒதுக்கீடு ைைங்க முடிவு பசய்துள்ளது. அ சின் இந்த 

 டைடிக்ழக திரு ங்ழககழள அ சிற்குள் பகோண்டு 

ை வும், சமூகத்தில் அைர்களுக்கு எதி ோன கருத்துகழள 

அகற்றவும் உதவும். இது பதோடர்போன ஆட்லசர்ப்பு 

பசயல்முழறழயயும் அந்தத் துழற அறிவித்துள்ளது. 

 

9. அண்றமயில், “Inmarsat-6 F1” செயற்றகக்ககாறள 

விண்ணில் ஏவிய நாடு எது? 

அ) அபமரிக்கோ 

ஆ) ஜப்போன்  

இ) இஸ்ல ல் 

ஈ) ஐக்கிய அ பு அமீ கம் 

✓ ஜப்போன் சமீபத்தில் H-2A ஏவுக த்தின்மூ ம் ‘Inmarsat-

6 F1’ என்ற  வீன ைணிகத் தகைல் பதோடர்பு பசயற்ழகக் 

லகோழள ஏவியது. 5,470 கில ோகி ோம் எழட பகோண்ட 

இச்பசயற்ழகக்லகோள், இதுைழ  ஏைப்பட்ட மிகப்பபரிய 

மற்றும் அதி வீன ைணிக தகைல் பதோடர்பு பசயற்ழகக் 

லகோள்களுள் ஒன்றோகும். 

 

10.நடுைண் அறமச்ெர் நிதின் கட்கரி, அண்றமயில் எந்த 

இடத்தில், அறிைார்ந்த கொக்குைரத்து (Intelligent Transport) 

அறமப்றெத் சதாடங்கி றைத்தார்? 

அ) தில்லி விழ வுச்சோழ   

ஆ) அகமதோபோத் விழ வுச்சோழ  

இ) பபங்களூரு விழ வுச்சோழ  

ஈ)  க்லனோ விழ வுச்சோழ  

✓  டுைண் அழமச்சர் நிதின் கட்கரி சமீபத்தில் தில்லியில் 

உள்ள கிைக்கு புற விழ வுச் சோழ யில் அறிைோர்ந்த 

லபோக்குை த்து அழமப்ழபத் பதோடங்கி ழைத்தோர். இது 

லபோக்குை த்து பதோடர்போன பி ச்சழனகழள குழறத்து 

பயணிகளின் போதுகோப்ழப லமம்படுத்துைழத 

ல ோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது. 

✓ அதி வீன லபோக்குை த்து உட்கட்டழமப்ழபக் பகோண்ட 

இவ்ைழமப்பு, ஓட்டு ரின் ைசதிழய லமம்படுத்தவும், 

ஏலதனும் விபத்ழதக் கண்டறியவும், அைச  ஊர்தி அந்த 

இடத்திற்குச் பசன்றழடைழத உறுதிபசய்யவும் 

எச்சரிக்ழககழள அனுப்பும். 

 

 

1. தமிைகத்தில் 11 புதிய மருத்துைக் கல்லூரிகழள 

பதோடங்கி ழைக்கிறோர்: பி தமர் லமோடி ஜன.12-ல் மதுழ  

ைருழக 

ஜனைரி 12-ம் லததி தமிைகம் ைரும் பி தமர்  ல ந்தி  

லமோடி, மதுழ யில் போஜக  டத்தும் பபோங்கல் விைோவில் 

பங்லகற்க இருப்பதோக தமிைக போஜக தழ ைர் 

லக.அண்ைோமழ  பதரிவித்துள்ளோர். 

இது பதோடர்போக ல ற்று பைளியிட்ட அறிக்ழகயில் அைர் 

கூறியிருப்பதோைது: 

தமிைர் திரு ோளோன பபோங்கல் பண்டிழகழயபயோட்டி 

போஜக சோர்பில் ஜனைரி 12-ம் லததி ‘லமோடி பபோங்கல்' விைோ 

மதுழ யில் ழடபபறவுள்ளது. இந்த விைோவில் பி தமர் 

 ல ந்தி  லமோடி பங்லகற்கிறோர். இந்நிகழ்ச்சிழய 

ஒருங்கிழைத்து  டத்துைதற்கு மோநி ப் 

பபோதுச்பசய ோளர் கரு. ோக ோஜன் தழ ழமயில் குழு 

அழமக்கப்பட்டுள்ளது. 

மோநி  துழைத் தழ ைர் ஏ.ஆர்.மகோ ட்சுமி, லதசிய 

பபோதுக்குழு உறுப்பினர் சசிக ோ புஷ்போ,மோநி ச் 

பசய ோளர் உமோ தி, மகளி ணி மோநி த் தழ ைர் 

மீனோட்சி, எஸ்.சி. அணி மோநி த் தழ ைர் 

பபோன்.போ கைபதி,லதசிய பபோதுக்குழு உறுப்பினர் 

நீ மு ளி யோதவ், மோைட்டத் தழ ைர்கள் மகோ சுசீந்தி ன், 

டோக்டர் ச ைைன், லமப்பல் சக்திலைல், போண்டியன், 

 ோம ோதபு ம் மோைட்டப் போர்ழையோளர்  ோலகந்தி ன், 

மகளி ணி மோநி ச் பசய ோளர் கவிதோ கோந்த் 

ஆகிலயோர் இக்குழுவில் இடம்பபற்றுள்ளனர். இதுதவி  6 

லபர் பகோண்ட ை லைற்புக் குழுவும் அழமக்கப்பட்டுள்ளது. 

இவ்ைோறு அைர் கூறியுள்ளோர். 

 ோடு முழுைதும் அழனத்து மோைட்டங்களிலும் மருத்துைக் 

கல்லூரிகள் பதோடங்கப்படும் என்று மத்திய அ சு 

அறிவித்திருந்தது. அதன்படி, தமிைகத்தில் திருைள்ளூர், 

அரியலூர், கள்ளக்குறிச்சி, திருப்பூர், நீ கிரி, 

 ோகப்பட்டினம்,  ோமக்கல், கிருஷ்ைகிரி, திண்டுக்கல், 

 ோம ோதபு ம், விருது கர் ஆகிய 11 மோைட்டங்களில் புதிய 

மருத்துைக் கல்லூரிகள் பதோடங்க மத்திய அ சு அனுமதி 

அளித்தது. அதழனத் பதோடர்ந்து நிதி ஒதுக்கப்பட்டு, 

கட்டிடப்பணிகள்  ழடபபற்று ைருகின்றன. 

இதன்மூ ம்தமிைகத்துக்கு கூடுத ோக 1,450இடங்கள் 

கிழடக்கவுள்ளன. 

ஜனைரி 12-ம் லததி விருது கரில்  ழடபபறும் விைோவில் 

11 மருத்துைக் கல்லூரிகழளயும் பி தமர் ல ந்தி  லமோடி 

பதோடங்கி ழைக்கிறோர். முதல்ைர் மு.க.ஸ்டோலின் 

தழ ழமயில் திமுக ஆட்சி அழமந்த பிறகு  ழடபபறும் 

 

 

 



        

    

அ சு விைோவில் பி தமர் லமோடி பங்லகற்பது இதுலை முதல் 

முழற என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

11 மருத்துைக் கல்லூரிகள் திறப்பு விைோவில் பங்லகற்க 

தமிைகம் ைரும் பி தமர் லமோடி, மதுழ யில் போஜக சோர்பில் 

 ழடபபறும் பபோங்கல் விைோவில் பங்லகற்கிறோர். 

இதற்கோன ஏற்போடுகழள தமிைக போஜக தழ ைர் 

லக.அண்ைோமழ , மோநி  அழமப்புப் பபோதுச்பசய ோளர் 

லகசை வி ோயகம் உள்ளிட்லடோர் பசய்து ைருகின்றனர். 

இதில் 10 ஆயி த்திற்கும் அதிகமோன பபண்கள் பபோங்கல் 

ழைப்பதற்கும், பல்லைறு கழ  நிகழ்ச்சிகளுக்கும் 

போஜகவினர் ஏற்போடு பசய்து ைருகின்றனர். 

மதுழ  பபோங்கல் விைோவில் லைட்டி, சட்ழட, துண்டு 

அணிந்துலமோடி பங்லகற்க இருப்பதோக போஜகவினர் 

பதரிவிக்கின்றனர். 

மதுழ  பபோங்கல் விைோவில் பங்லகற்கும் லமோடி, தமிழில் 

சி  நிமிடங்கள் லபச இருப்பதோகவும், அதற்கோக அைர் 

பயிற்சி எடுத்து ைருைதோகவும் போஜகவினர் 

பதரிவிக்கின்றனர். 

கடந்த 2021-ம் ஆண்டு ஜனைரி14-ம் லததி மதுழ யில் 

 ழடபபற்ற பபோங்கல் விைோவில் கோங்கி ஸ் முன்னோள் 

தழ ைர்  ோகுல் கோந்திபங்லகற்றோர். மதுழ  

அைனியோபு த்தில்  ழடபபற்ற ஜல்லிக்கட்டு 

லபோட்டிழயயும்  ோகுல் கோந்தி போர்ழையிட்டோர். 

இந்நிழ யில் இந்த ஆண்டு மதுழ யில்  ழடபபறும் 

பபோங்கல் விைோவில் பி தமர் லமோடி பங்லகற்பது 

குறிப்பிடத்தக்கது.இந்த விைோவில் போஜக லதசியப் 

பபோதுச்பசய ோளர் சி.டி. வி, லதசிய மகளி ணித் தழ ைர் 

ைோனதி சீனிைோசன் உள்ளிட்லடோரும் பங்லகற்க 

உள்ளனர். 

 

2. திருச்பசந்தூர் உள்ளிட்ட 7 லகோயில்களில் மருத்துை 

ழமயங்கள்: முதல்ைர் ஸ்டோலின் பதோடங்கி ழைத்தோர் 

திருச்பசந்தூர், திருைண்ைோமழ , லமல்மழ யனூர், 

லசோளிங்கர், மருதமழ , திருத்தணி, பைனி ஆகிய 

இடங்களிலுள்ள திருக்லகோயில்களில் அழமக்கப்பட்ட 

மருத்துை ழமயங்கழள இன்று முதல்ைர் ஸ்டோலின் 

திறந்து ழைத்தோர். 

இது குறித்து தமிைக அ சு பைளியிட்டுள்ள பசய்திக் 

குறிப்பில்: 

"முதல்ைர் ஸ்டோலின் இன்று (31.12.2021) தழ ழமச் 

பசய கத்தில், இந்து சமயம் மற்றும் அறநிழ யத்துழற 

சோர்பில் திருச்பசந்தூர் சுப்பி மணியசுைோமி லகோயில், 

திருைண்ைோமழ  அருைோச்சல சுை ர் லகோயில், லமல் 

மழ யனூர் அங்கோள ப லமஸ்ைரி லகோயில், லசோளிங்கர் 

 ட்சுமி   சிம்ம சுைோமி லகோயில், மருதமழ  

சுப்பி மணிய சுைோமி லகோயில், திருத்தணி சுப்பி மணிய 

சுைோமி லகோயில், பைனி தண்டோயுதபோணி சுைோமி லகோயில் 

(லமம்படுத்தப்பட்ட மருத்துை ழமயம்) ஆகிய 7 

லகோயில்களில் மருத்துை ழமயங்கழள கோபைோலிக் 

கோட்சி ைோயி ோக பதோடங்கி ழைத்தோர். 

தமிழ் ோட்டில் உள்ள திருக்லகோயில்களில் அதிகளவில் 

பக்தர்கள் ைருழக புரியும் 10 லகோயில்கள் லதர்வு 

பசய்யப்பட்டு அக்லகோயில்களில், தரிசனத்திற்கு ைரும் 

பக்தர்களுக்கு உடல்  க்குழறவு ஏற்பட்டோல் 

உடனுக்குடன் உயிர் கோக்கும் மருத்துை முதலுதவி 

அளித்திடும் ைழகயில் இ ண்டு மருத்துைர்கள், இ ண்டு 

பசவிலியர்கள், இ ண்டு பல்ல ோக்கு மருத்துைப் 

பணியோளர்கழள பகோண்டு மருத்துை ழமயங்கள் 

ஏற்படுத்த லைண்டும் என்ற ல ோக்கத்தில் 2021-22ம் 

ஆண்டு இந்து சமயம் மற்றும் அறநிழ யத் துழறயின் 

மோனியக் லகோரிக்ழகயில், பக்தர்கள் அதிகளவில் ைருழக 

புரியும் 10 திருக்லகோயில்களில் லதழையோன மருத்துைர் 

மற்றும் மருத்துைப் பணியோளர்களுகளுடன் கூடிய 

மருத்துை ழமயங்கள் ஏற்படுத்தப்படும் என்று 

அறிவிக்கப்பட்டது. 

அதன்படி, லகோயில் மருத்துை ழமயங்களில் பணியோற்றிட 

தகுதியோன மருத்துைர்கள் மற்றும் மருத்துைப் 

பணியோளர்கள் லதர்வு பசய்யப்பட்டு லகோயில்களில் 

பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளனர். முதற்கட்டமோக, திருச்பசந்தூர் 

சுப்பி மணியசுைோமி லகோயில், திருைண்ைோமழ  

அருைோச்சல சுை ர் லகோயில், லமல்மழ யனூர் 

அங்கோள ப லமஸ்ைரி லகோயில், லசோளிங்கர்  ட்சுமி 

  சிம்ம சுைோமி லகோயில், மருதமழ  சுப்பி மணிய 

சுைோமி லகோயில், திருத்தணி சுப்பி மணிய சுைோமி 

லகோயில், பைனி தண்டோயுதபோணி சுைோமி லகோயிலில் என 

7 லகோயில்களில் அழமக்கப்பட்ட மருத்துை ழமயங்கள் 

இன்று திறந்து ழைக்கப்பட்டது. 

இந்த மருத்துை ழமயங்களில் முதலுதவி மற்றும் 

அடிப்பழட சிகிச்ழச லமற்பகோள்ைதற்கு லதழையோன 

ஆக்ஸிஜன் சிலிண்டர்கள்,  த்த அழுத்த மோணி, 

படுக்ழககள், உயிர்கோக்கும் மருந்துகள் லபோன்ற 

அழனத்து அடிப்பழட ைசதிகளும் உள்ளன. இதனோல் 

லகோயிலுக்கு ைருழக தரும் பக்தர்களுக்கு அைச  

மருத்துை உதவி லதழைப்படும் ல  த்தில் லபருதவியோக 

பசயல்படும். இப்பணிக்கோக ஓர் மருத்துை ழமயத்திற்கு 

ஓ ோண்டிற்கு சுமோர் ரூ.30  ட்சம், வீதம் 10 லகோயில் 

மருத்துை ழமயங்களுக்கு பமோத்தம் ரூ.3 லகோடி லகோயில் 

நிதியிலிருந்து பச வு பசய்யப்படும். 

இந்த நிகழ்ச்சியில், நீர்ைளத் துழற அழமச்சர் 

துழ முருகன், இந்து சமயம் மற்றும் அறநிழ யத் துழற 

அழமச்சர் லசகர்போபு, சுற்று ோ, பண்போடு மற்றும் 

அறநிழ யங்கள் துழற முதன்ழமச் பசய ோளர் சந்த  

லமோகன் உள்ளிட்ட அ சு உயர் அதிகோரிகள் ப ர் க ந்து 

பகோண்டனர்." 

இவ்ைோறு தமிைக அ சு பதரிவித்துள்ளது. 

 

3. கட்டுமோன பணி த த்ழத உறுதி பசய்ய பசன்ழன 

ஐஐடி உள்ளிட்ட பதோழில்நுட்ப கல்லூரிகளுடன் 

புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம்: தமிழ் ோடு  கர்ப்புற ைோழ்விட 

லமம்போட்டு ைோரியம் தகைல் 

தமிழ் ோடு  கர்ப்புற ைோழ்விட லமம்போட்டு ைோரியம் 

பைளியிட்டுள்ள பசய்தி குறிப்பில் கூறியிருப்பதோைது: 

பசன்ழனயில் உள்ள தமிழ் ோடு  கர்ப்புற ைோழ்விட 

லமம்போட்டு ைோரிய தழ ழம அலுை கத்தில் தமிழ் ோடு 

 கர்ப்புற ைோழ்விட லமம்போட்டு ைோரியத்துடன் 

 க மயமோக்கல், கட்டிடங்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூைலுக்கோன 



        

    

ழமயம் மற்றும் பல்கழ க்கைக பபோறியியல் கல்லூரி 

திண்டுக்கல் ஆகிய நிறுைனங்களுடன் ைோரியத்தினோல் 

லமற்பகோள்ளப்படும் கட்டுமோனப் பணிகளின் த த்ழத 

உறுதி பசய்ய ைோரிய லம ோண்ழம இயக்குனர் 

லகோவிந்த  ோவ் முன்னிழ யில் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் 

ழகபயழுத்தோனது. 

தமிழ் ோடு  கர்ப்புற ைோழ்விட லமம்போட்டு ைோரியத்தோல் 

லமற்பகோள்ளப்படும் கட்டுமோனப் பணிகளின் த த்ழத 

பல்லைறு நிழ களில் உறுதி பசய்ய சம்பந்தப்பட்ட 

மண்ட ங்களில் உள்ள புகழ்பபற்ற பதோழில்நுட்ப 

கல்லூரிகளோன பசன்ழன ஐஐடி, லதசிய பதோழில்நுட்பக் 

கைகம், திருச்சி அண்ைோ பல்கழ க்கைகம் மற்றும் இத  

அ சு பபோறியியல் நிறுைனங்கழள மூன்றோம் 

த க்கட்டுப்போடு குழுைோக நியமனம் பசய்திட ைோரியத்தோல் 

முடிவு பசய்யப்பட்டது.அதன் அடிப்பழடயில் மூன்றோம் 

த ப்பு த க்கட்டுப்போடு முகழமயோக, பசன்ழன ஐஐடி 

மற்றும் தமிழ் ோடு அ சு ஆகியைற்றின் கூட்டு முயற்சியோல் 

உருைோன  க மயமோக்கல், கட்டிடங்கள் மற்றும் 

சுற்றுச்சூைலுக்கோன ழமயம், பல்கழ க்கைக பபோறியியல் 

கல்லூரி திண்டுக்கல் ஆகிய நிறுைனங்களுடன் 

புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

நிகழ்ச்சியில் ைோரிய நிர்ைோக பபோறியோளர்கள் 

 விச்சந்தி ன், போண்டியன், கியூப் நிறுைனத்தின் 

முதன்ழம பசயல் அலுை ர் பத்ம ோபன் மற்றும் 

பல்கழ க்கைக பபோறியியல் கல்லூரி திண்டுக்கல் உதவி 

லப ோசியர் திவ்யோ உட்பட ப ர் க ந்து 

பகோண்டனர்.இவ்ைோறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 

4. 19-ைது சர்ைலதச திழ ப்பட விைோ பதோடக்கம்: 53 

 ோடுகளின் 100 படங்கள் திழ யிடப்படுகின்றன 

பசன்ழனயில் 19-ைது சர்ைலதச திழ ப்பட விைோ 

பதோடங்கப்பட்டுள்ளது. 

இதுகுறித்து பசன்ழன சர்ைலதசத் திழ ப்பட விைோழை 19 

ஆண்டுகளோக ஒருங்கிழைத்து ைரும் இந்லதோ சினி 

அப்ரிசிலயஷன் பவுண்லடஷன் (Indo Cine Appreciation 

Foundation) திழ ப்படச் சங்கத்தின் பபோதுச் பசய ோளரும் 

திழ ப்பட விைோ இயக்கு ருமோன இ.தங்க ோஜ் 

கூறியதோைது: 

கடந்த சி  ஆண்டுகளில் 53 உ க  ோடுகளிலிருந்து 

பைளியோன 100 படங்கள் 19-ைது பசன்ழன சர்ைலதசத் 

திழ ப்பட விைோவில் திழ யிடப்படுகின்றன. இைற்றில் 

சிறந்த பைளி ோட்டுப் படத்துக்கோன ஆஸ்கர் லபோட்டிப் 

பிரிவுக்கு அனுப்பப்பட்ட ஈ ோன்  ோட்டின் ‘ஹீல ோ’  (A 

Hero), ஆஸ்தில லியோவின் ‘பைன் பபோலமகில னட்ஸ் 

ஹவுல்' (When Pomegranates Howl), 

இந்லதோலனசியோவின் 'யுனி' (Yuni), பதன் பகோரியோவின் 

'லடக்ஸி டிழ ைர்’ உள்ளிட்ட படங்கள் சிறப்பு கைனம் 

பபறுகின்றன. 

திழ யிடப்படும் இந்தியப் படங்களில், தமிழ்ப் படங்கள்: 

உடன்பிறப்லப, கர்ைன், லதன், கட்டில், சிை ஞ்சனியும் 

இன்னும் சி  பபண்களும், இ ோலம ஆண்டோலும் 

இ ோைலை ஆண்டோலும், ஐந்து உைர்வுகள், மோறோ, 

பூமிகோ, லசத்துமோன், கயழம கடக்க. 

மழ யோளப் படங்கள்: கோக்கத்துருத்து,  ோயோட்டு, நிழறய 

தத்தகளுள்ள ம ம், சன்னி. 

பிறபமோழி இந்தியப் படங்கள்: 21-ஸ்ட் டிஃபன் - குஜ ோத்தி, 

படோல்லு - கன்னடம், ஃபன ல் - ம ோத்தி, கல்பகோக்லகோ 

- பபங்கோலி,  ோட்யம் - பதலுங்கு, நிைோஸ் - ம ோத்தி, 

கிலியு பஞ்ச பதோலில் ோ – கன்னடம், பசம்லகோர் - திமோசோ, 

அன்பஹர்ட் - பதலுங்கு, ைர்துல் - ம ோத்தி. 

பசன்ழன பிவிஆர் மல்டிபிபளக்ஸ், சத்யம் சினிமோஸ், 

சோந்தம், சீசன்ஸ், சிக்ஸ் டிகிரீஸ் திழ ய ங்குகளில் இழை 

திழ யிடப்படுகின்றன. இவ்ைோறு இ.தங்க ோஜ் 

பதரிவித்துள்ளோர். 

 

5. 2021இல் மருத்துைம்: பதோடரும் கல ோனோவும் 

துளிர்க்கும்  ம்பிக்ழகயும் 

கல ோனோ இ ண்டோம் அழ  

லதர்தல் ப ப்புழ கள்,  ட்சக்கைக்கில் மக்கள் கூடிய மத 

நிகழ்வுகள், அ சின் பமத்தனம், கல ோனோ தடுப்பு 

 டைடிக்ழககழளப் பின்பற்றுைதில் மக்களின் 

ஒழுங்கின்ழம, தடுப்பூசி ைதந்திகள் லபோன்றழை 

கல ோனோ இ ண்டோம் அழ க்கு வித்திட்டன. மருத்துை 

மழனயில் இடம் கிழடப்பது சிக்க ோனது. இடம் 

கிழடத்தோலும் ஆக்சிஜன் படுக்ழகக்கு ைழியில்ழ . 

உயிர் கோக்கும் மருந்துகளுக்குப் பபரும் தட்டுப்போடு 

நி வியது. இடுகோட்டில் நீண்ட ைரிழசயில் சட ங்கள் 

கோத்திருந்தன. புனித ஆறோன கங்ழகயில் சட ங்கள் 

பபருமளவில் வீசப்படன. ை  ோற்றின் கறுப்புப் பக்கங்கள் 

அழை. 

மருத்துை ஆக்சிஜன் பற்றோக்குழற 

இ ண்டோம் அழ யின் உச்சத்தில், ‘இன்னும் சி  மணி 

ல  த்திற்குத் லதழை யோன ஆக்சிஜன் இருப்பு மட்டுலம 

எங்க ளிடம் இருக்கிறது. ல ோயோளிகளின் உயிருக்கு 

ஆபத்து’ என்று படல்லியிலிருக்கும் ஒரு மருத்துைமழன 

சமூக ஊடகத்தில் பகிர்ந்த பதிவு  ோட்ழட உலுக்கியது. 

விழ வில், அந்த நிழ   ோபடங்கும் இருக்கும் 

மருத்துைமழனகளுக்கும் ஏற்பட்டது. நீதிமன்றங்கள் 

தழ யிட்டு உத்த வு பிறப்பித்த பின்னரும் ஒன்றும் 

பசய்ய முடியோத நிழ யில் ஒன்றிய அ சு இருந்தது. 

ஆ ம்பத்தில் சற்று தடுமோறிய தமிைக அ சு, பின்னர் இந்தப் 

பி ச்சிழனழயத் திறம்படக் ழகயோண்டது. 

பூஞ்ழச ல ோய்கள் 

கல ோனோ இ ண்டோம் அழ யின் முடிவில், கறுப்புப் 

பூஞ்ழச ல ோய்த் பதோற்று (மியூலகோழமலகோசிஸ்) 

அதிகரிக்கத் பதோடங்கி லபசுபபோருளோனது. இந்தியோவில் 

இதனோல் போதிக்கப்பட்டைர்களின் எண்ணிக்ழக 

30,000க்கு லமல் பசன்றது. சி  ைட மோநி ங்களில் 

‘கறுப்புப் பூஞ்ழச’ழயப் லபோ லை ‘பைள்ழளப் பூஞ்ழச’ 

(Candidiasis) ல ோயும் ப ைத் பதோடங்கியது. மத்தியப் 

பி லதசத்தில் கல ோனோவிலிருந்து மீண்டைருக்குப் பச்ழச 

பூஞ்ழச ல ோய்ப் போதிப்பு ஏற்பட்டது. கல ோனோழைவிட 

ஆபத்தோன இந்த ல ோய்கள் இந்தியோவில் பபரிய அளவில் 

போதிப்ழப ஏற்படுத்தவில்ழ  என்பலத ஓர் ஆறுதல். 

 



        

    

நீடிக்கும் லகோவிட் 

பபோதுைோக, ல ோயின் தீவி த்ழதப் பபோறுத்து இ ண்டு 

முதல் மூன்று ைோ ங்களுக்குள் கல ோனோவினோல் 

போதிக்கப்பட்டைர்கள் மீண்டு விட்டனர். ல ோய்த் பதோற்றின் 

கடுழமயோன கட்டத்துக்குப் பிறகும் சி ருக்கு மட்டும் 

கல ோனோ போதிப்புகள் பதோடர்ந்தன. இது ‘நீடிக்கும் லகோவிட்’ 

என அழைக்கப்பட்டது. கல ோனோவின் தீவி  போதிப்பிலி 

ருந்து மீண்ட ப ரும், இதன் போதிப்புக்கு ஆளோகினர். 

‘நீடிக்கும் லகோவிட்’ழட மருத்துை உ கம் கூடுதல் 

கைனத்துடன் ழகயோண்டது. தமிைக அ சும் பசன்ழன 

கிண்டி அ சு கல ோனோ மருத்துைமழனயில் 

‘லகோவிட்டுக்குப் பிந்ழதய சிகிச்ழச ழமய’த்ழத 

நிறுவியது. 

இந்தியோவில் தடுப்பூசி 

இந்தியோவில் ‘லகோவிஷீல்டு’, ‘லகோலைக்ஸின்’ ஆகிய 

இ ண்டு தடுப்பூசிகளுக்கு முதலில் அனுமதி 

அளிக்கப்பட்டது. தடுப்பூசி லபோடும் பணிகள் ஜனைரி 16இல் 

பதோடங்கப்பட்டன. ஆ ம்பத்தில் தடுப்பூசி குறித்துப் ப விய 

சந்லதகங்களும் ைதந்திகளும் தடுப்பூசித் திட்டத்துக்குப் 

பபரும் சைோ ோக இருந்தன. இருப்பினும் கல ோனோ 

உயிரிைப்புகளோல் மக்களிழடலய ஏற்பட்ட அச்சம், அ சின் 

முன்பனடுப்புகள் லபோன்றழை தடுப்பூசிகளுக்குத் 

தட்டுப்போடு நி வும் ைழகயில் நிழ ழமழய 

மோற்றியழமத்தன. தற்லபோது இந்தியோவில் 84 லகோடி 

லபருக்கு ஒரு லடோஸ் தடுப்பூசி லபோடப்பட்டுள்ளது, 60 

லகோடி லபருக்கு இ ண்டு லடோஸ் லபோடப்பட்டுள்ளது. 

கல ோனோ ழை ஸுக்கு மோத்திழ கள் 

கல ோனோவுக்கோன சிகிச்ழசயில் புதிதோக இ ண்டு 

மோத்திழ கள் பைளியோகியுள்ளன. அட் ோண்டோவில் 

உள்ள எலமோரி பல்கழ க்கைக ஆய்ைோளர்களோல் 

உருைோக்கப்பட்ட ‘லமோல்னுபி விர்’ (Molnupiravir). பமர்க் 

நிறுைனம், ரிட்ஜ்லபக் பலயோபத பியூடிக்ஸ் 

நிறுைனத்துடன் இழைந்து தயோரித்த இந்த 

மோத்திழ க்கு பிரிட்டன் அ சு அைச கோ  பயன்போட்டுக்கு 

அனுமதி அளித்தது. இ ண்டோைது, ழபசர் நிறுைனம் 

தயோரித்த ‘லபக்ஸ்ல ோவிட்’ (Paxlovid). இழை கல ோனோ 

பதோற்ழற ஆ ம்பநிழ யில லய தடுத்து, பதோற்றோளருக்கு 

இறப்பு ஏற்படுைழதப் பபருமளவு தவிர்த்துவிடும் ஆற்றல் 

பகோண்டழை. 

ஒழமக் ோன் கல ோனோ 

இந்தியோவில் கண்டறியப்பட்ட, இ ண்டோம் அழ க் குக் 

கோ ைமோன படல்டோ அல் து பி.1.617.2 லைற்றுரு வில் 

ஏற்பட்ட மோறுபோடு கோ ைமோக உருைோன புதிய படல்டோ 

பிளஸ் லைற்றுரு கண்டறியப்பட்டது. இதனோல் 

அக்லடோபரில் மூன்றோம் அழ  ஏற்படக்கூடும் என 

எச்சரிக்ழக விடுக்கப்பட்ட நிழ யில், படல்டோ பிளஸ் 

லைற்றுருவின் ப ைல் இந்தியோவில் குழறைோகலை 

இருந்தது. இந்த நிழ யில்,  ைம்பர் மோத இறுதியில் 

பதன்னோப்பிரிக்கோவில் கண்டறியப்பட்ட ‘ஒழமக் ோன்’ 

(Omicron) எனும் புதிய கல ோனோ லைற்றுருைம் (Variant) 

மக்கழள அச்சத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. 

 

 

மருத்துை ல ோபல் 2021 

பைப்பநிழ , பதோடுதல் ஆகியைற்றினோல் உடலில் 

 டக்கும் மோற்றங்களுக்குக் கோ ைமோக இருக்கும் 

உைரிகழளக் கண்டறிந்த தற்கோக அபமரிக்கோழைச் 

லசர்ந்த விஞ்ஞோனிகள் ஆர்படம் போட்டபூட்டியோன், லடவிட் 

ஜுலியஸ் ஆகிய இருைரும் இந்த ஆண்டு 

மருத்துைத்துக்கோன ல ோபல் பரிழசப் பபற்றோர்கள். 

பைப்பம், குளிர், இயந்தி  சக்தி லபோன்றழை,  ம் உடலின் 

  ம்பு மண்ட த்தில் உைர்ச்சித் தூண்டழ  எவ்ைோறு 

ஏற்படுத்துகின்றன என்பது குறித்த இைர்களின் ஆ ோய்ச்சி, 

ைலி நிைோ ணி மருந்துகள் உருைோக்கத்தில் புதிய 

போழதழயக் கோட்டும் என்று எதிர்போர்க்கப்படுகிறது. 

இன்சுலின், பி.சி.ஜி. தடுப்பூசிக்கு 100 ையது 

நீரிழிவு ல ோழய எதிர்பகோள் ைதில் இன்சுலினின் 

பங்களிப்பு அளப்பரியது. முத ோம் ைழக நீரிழிவு 

ல ோயோளிகளுக்கு இன்சுலின்தோன் ஒல  மருந்து. ஆயுள் 

முழுைதும் இன்சுலின் லபோட்டுக் பகோண்டைர்கள் 90 

ையது ைழ  ைோழ்ந்துள்ளனர். பி.சி.ஜி. தடுப்பூசி 

குைந்ழதகளுக்கு ஏற்படும் கோசல ோழய மட்டுமல் ோமல் 

ப த ப்பட்ட ழை ஸ் ல ோய்கள், சுைோசக் லகோளோறுகள், 

ையிற்றுக் லகோளோறுகள் லபோன்றைற்ழறயும் தடுக்கும். 

ப ஞ்சகக் கோசல ோழயத் தடுப்பழதவிட மூழளக் 

கோசல ோய் லபோன்ற லமோசமோன கோசல ோய் ைழககழளப் 

பபரிதும் தடுக்கும். இது ஏற்பகனலை பசலுத்தப்பட்ட 

 ோடுகளில் கல ோனோ சோர்ந்த இறப்பும் குழறைோக உள்ளது. 

ல ோல ோ, ஜிகோ, பறழைக் கோய்ச்சல் 

2021இன் பதோடக்கத்தில், ைட இந்திய மோநி ங்கள் / 

யூனியன் பி லதசங்களில் பறழைக் கோய்ச்சல் திடீப ன 

வீரியத்துடன் ப வியது. பபரும் எண்ணிக்ழகயி ோன 

பண்ழைக் லகோழிகள் பகோல் ப்பட்டன. ஏடிஸ் எஜிப்தி 

பகோசுக்கள் கடிப்பதோல் ப வும் ஜிகோ ழை ஸோல், 

லக ளத்தில் 20-க்கும் அதிகமோலனோர் போதிக்கப்பட்டனர். 

ைய ோடு மோைட்டத்தில் பூக்லகோடு கி ோமத்தில் உள்ள 

கோல் ழட மருத்துைக் கல்லூரி மோைைர்களில் 13 

லபருக்குத் திடீப ன்று ைோந்தி, ையிற்றுப்லபோக்கு, 

ையிற்றுைலி ஆகியழை ஏற்பட்டு மருத்துைமழனயில் 

லசர்க்கப்பட்டனர். அைர்களுக்கு ல ோல ோ ழை ஸ் போதிப்பு 

உறுதியோனது. கல ோனோ ழை ஸ் 

ஆட்டிப்பழடத்துக்பகோண்டிருந்த ல  த்தில் இந்த 

ழை ஸ்களும் ப வியது அச்சத்ழத அதிகரித்தது. 

 

6. ைடகிைக்குப் பருைமழை கோ ம் நிழறவு: தமிைகத்தில் 

இயல்ழபவிட 59 சதவீதம் மழை அதிகம் 

ைடகிைக்குப் பருைமழை கோ ம் பைள்ளிக்கிைழமயுடன் 

(டிச.31) நிழறைழடந்துள்ளநிழ யில், தமிைகத்தில் 

இயல்ழப விட 59 சதவீதம் அதிக மழை பதிைோகியுள்ளது. 

22 மோைட்டங்களில் மிக அதிக மழையும், 14 

மோைட்டங்களில் அதிக மழையும் பதிைோகியுள்ளது. 

அதிகபட்சமோக, விழுப்பு த்தில் இயல்ழப விட 119 

சதவீதமும், திருப்பத்தூரில் 115 சதவீதமும் அதிக மழை 

பபய்துள்ளது. 

ைடகிைக்குப் பருைமழை: 



        

    

தமிைகத்துக்கு அதிக மழை பபோழிழைத் தரும் 

ைடகிைக்குப் பருைமழை அக்லடோபோா் முதல் டிசம்போா் 

ைழ யும் நீடிக்கும். 

நிகைோண்டில் (2021) ைடகிைக்குப் பருைமழை தோமதமோக 

அக்லடோபோா் 25-ஆம் லததி பதோடங்கியது. ைங்கக்கடலில் 

அடுத்தடுத்து உருைோன கோற்றழுத்தத் தோழ்வுப் பகுதிகள், 

தமிைக கடல ோ த்தில் நிழ பகோண்ட ைளிமண்ட  

லம டுக்கு சுைற்சிகள் ஆகியழை கோ ைமோக, தமிைகம், 

புதுச்லசரியில் பபரும்போ ோன இடங்களில் ல சோனது 

முதல் மிதமோன மழை பபய்து ைந்தது. ஒரு சி  இடங்களில் 

ப த்த மழையும், ஓரிரு இடங்களில் அதி ப த்த மழையும் 

பகோட்டித்தீோா்த்தது. குறிப்போக,  ைம்போா் மோதத்தில், ப  

மோைட்டங்களில் ச ோசரிழய விட அதிக மழை பபய்தது. 

இதன்பிறகு, டிசம்போா் 1-ஆம் லததியில் இருந்து மழை 

குழறயத்பதோடங்கியது. டிசம்போா் மோத இறுதியில் சி  

மோைட்டங்களில் மழை பபய்துைந்தது. அதிலும், , 

பசன்ழனயில் ப  இடங்களில் டிசம்போா் 30-ஆம் லததி 

ப த்தமழை பபய்தது. தற்லபோது, ைளிமண்ட  லம டுக்கு 

சுைற்சி கோ ைமோக, சி  மோைட்டங்களில் மிதமோனதுமுதல் 

ப த்தமழை மழை பபய்கிறது. 

பருைமழை கோ ம் நிழறவு: 

இந்நிழ யில், 2021-ஆம் ஆண்டுக்கோன ைடகிைக்குப் 

பருைமழை கோ ம் பைள்ளிக்கிைழமயுடன்(டிச.31) 

நிழறவுபபற்றது. இந்தக் கோ க்கட்டத்தில் தமிைகத்தில் 

இயல்ழபவிட 59 சதவீதம் அதிக மழை கிழடத்துள்ளது. 

ைடகிைக்குப் பருைமழையின் இயல்போன அளவு 448.0 

மி.மீ. தற்லபோது ைழ  711.6 மி.மீ. மழை பதிைோகியுள்ளது. 

மிக அதிகமழை: 

அரியலூோா், பசங்கல்பட்டு, பசன்ழன, லகோயம்புத்தூோா், 

கடலூோா், ஈல ோடு, கள்ளக்குறிச்சி, கோஞ்சிபு ம், 

கன்னியோகுமரி, கரூோா்,  ோமக்கல், பப ம்பலூோா், 

 ோணிப்லபட்ழட, பதன்கோசி, லதனி, திருப ல்லைலி, 

திருப்பத்தூோா், திருைள்ளூோா், திருைண்ைோமழ , 

திருச்சி ோப்பள்ளி, லைலூோா், விழுப்பு ம் ஆகிய 22 

மோைட்டங்களில் மிக அதிக மழை பதிைோகியுள்ளது. 

குறிப்போக, விழுப்ப த்தில் இயல்ழபவிட 119 சதவீதமும், 

திருப்பத்தூரில் 115 சதவீதமும், கன்னியோகுமரி 

மோைட்டத்தில் 106 சதவீதமும் அதிக மழை பபய்துள்ளது. 

அதிகமழை: 

தருமபுரி, திண்டுக்கல், கிருஷ்ைகிரி, மயி ோடுதுழற, 

 ோகப்பட்டினம், நீ கிரி, புதுக்லகோட்ழட, லச ம், தஞ்சோவோா், 

சிைகங்ழக, திருப்பூோா், திருைோரூோா், தூத்துக்குடி, 

விருது கோா் ஆகிய 14 மோைட்டங்களில் இயல்ழப விட அதி 

மழை பபய்துள்ளது. 

இயல்பு மழை: 

மதுழ ,  ோம ோதபு த்தில் இயல்போன மழைலய 

பதிைோகியுள்ளது. 

47 சதவீதம் அதிகம் 

இது குறித்து பசன்ழன ைோனிழ  ஆய்வு ழமய அதிகோரி 

ஒருைோா் கூறியது: தமிைகத்தில் கடந்த 2015-ஆம் ஆண்டு 

பமோத்த மழை அளவு பபோருத்தைழ  ச ோசரியோக 922 மி.மீ. 

மழை பபய்யலைண்டும். ஆனோல், 1,214 மி.மீ. மழை 

பதிைோகியது. இது, 32 சதவீதம் அதிகம். 

2021-ஆம் ஆண்டில் பமோத்த (ஆண்டு) மழை அளவு 

பபோருத்தைழ , இயல்ழப விட 47 சதவீதம் அதிகம் 

பதிைோகியுள்ளது. ஆண்டின் இயல்போன மழை அளவு 922 

மி.மீ. ஆனோல், 1,379 மி.மீ. மழை கிழடத்துள்ளது. ஆகலை, 

2015-ஆம் ஆண்ழட கோட்டிலும் 2021-இல் அதிக மழை 

கிழடத்துள்ளது என்றோோா் அைோா். 

பசன்ழனயில்... : 

ைடகிைக்கு பருைமழை கோ த்தில் பசன்ழனயில் 

ைைக்கமோன மழை அளவு 784 மி.மீ. தற்லபோதுைழ  1,360 

மி.மீ. மழை பதிைோகியுள்ளது. இது, இயல்ழப விட 74 

சதவீதம் அதிகம். இருப்பினும் 2015 -ஆம் ஆண்டு 

ைடகிைக்கு பருைமழையுடன் ஒப்பிடும்லபோது, இந்த மழை 

அளவு குழறைோகும். 

 

7. ‘உ க மக்கள்பதோழகயில் 7.4 லகோடி அதிகரிப்பு’ 

கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டில் உ க மக்கள்பதோழகயில் 

7.4 லகோடி அதிகரித்துள்ளதோக அபமரிக்க மக்கள்பதோழக 

கைக்பகடுப்பு அழமப்பு பதரிவித்துள்ளது. 

இதுகுறித்து அந்த அழமப்பு பைளியிட்டுள்ள அறிக்ழகயில் 

பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளதோைது: 

2022-ஆம் ஆண்டு புத்தோண்டு தினத்தின்லபோது உ க 

மக்கள்பதோழக 780 லகோடியோக இருக்கும். இது, 2012-

ஆம் ஆண்டு புத்தோண்டு தினத்ழதவிட 0.9 சதவீதம் 

அதிகமோகும். அதன்படி, கடந்த ஓ ோண்டில் மட்டும் உ க 

மக்கள்பதோழகயில் 7.4 லகோடி அதிகரித்துள்ளது. 

இந்தப் புத்தோண்டு தினத்திலிருந்து உ கம் முழுைதும் 

ஒவ்பைோரு 10 வி ோடிக்கு 43 குைந்ழதகள் பிறக்கும்; 20 

லபோா் இறப்போோா்கள் என்று எதிோா்போோா்க்கப்படுகிறது. 

கடந்த ஆண்டில் மட்டும் அபமரிக்கோவில் சுமோோா் 7.07 

 ட்சம் லபோா் அதிகரித்து, 2022-ஆம் ஆண்டு புத்தோண்டு 

தினத்தன்று  ோட்டின் மக்கள் பதோழக 33.24 லகோடியோக 

இருக்கும் என்று அந்த அறிக்ழகயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

8. ரூ.500 லகோடி மதிப்புள்ள பச்ழச ம கதலிங்கம் மீட்பு: 

சிழ  கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு விசோ ழை 

தஞ்சோவரில் ரூ.500 லகோடி மதிப்புள்ள பச்ழச ம கத 

லிங்கத்ழத சிழ  கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு லபோலீஸோோா் 

பறிமுதல் பசய்து, விசோ ழை பசய்து ைருகின்றனோா். 

இது குறித்து லபோலீஸ் த ப்பில் கூறப்பட்டதோைது: 

தஞ்சோவோா் அருளோனந்த  கோா் 7ஆைது குறுக்குத் பதருவில் 

என்.ஏ.சோமியப்பன் என்பைோா் வீட்டில் பதோன்ழமயோன 

சிழ கள் பதுக்கி ழைக்கப்பட்டிருப்பதோக சிழ  கடத்தல் 

தடுப்புப் பிரிவுக்கு கடந்த வியோைக்கிைழம  கசியத் தகைல் 

கிழடத்தது. 

அந்த தகைலின் அடிப்பழடயில் சிழ  கடத்தல் தடுப்புப் 

பிரிவு கூடுதல் கோைல் கண்கோணிப்போளோா்கள் 

இ ோ. ோஜோ ோம், ப.அலசோக்  ட ோஜன் தழ ழமயில் 

அப்பிரிவு லபோலீஸோோா் அந்த வீட்டில் திடீோா் லசோதழன 

பசய்தனோா். அப்லபோது அங்கு எந்த சிழ களும் 



        

    

கண்படடுக்கப்படவில்ழ . இழதயடுத்து அங்கிருந்த 

சோமியப்பனின் மகன் அருண் போஸ்கோா் என்பைரிடம் 

விசோ ழை பசய்தனோா். 

ரூ.500 லகோடி மதிப்பு: 

விசோ ழையில், தனது தந்ழத சோமியப்பனிடம் 

பதோன்ழமயோன பச்ழச ம கதலிங்கம் ஒன்று 

இருப்பதோகவும், அது தற்லபோது அந்த பகுதியில் உள்ள ஒரு 

ைங்கியின் போதுகோப்பு பபட்டகத்தில் 

ழைக்கப்பட்டிருப்பதோகவும் பதரிவித்தோோா். இழதயடுத்து 

அருண் போஸ்கோா் உதவியுடன் ைங்கிப் போதுகோப்பு 

பபட்டகத்தில் இருந்த அந்த பச்ழச ம கத லிங்கத்ழத 

சிழ  கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவினோா் மீட்டனோா். 

அந்த சிழ , சோமியப்பனிடம் எப்படி கிழடத்தது என 

அருண் போஸ்கரிடம் விசோ ழை லமற்பகோண்டலபோது, 

அது பதோடோா்போக எந்தவித ஆைைங்களும் தங்களிடம் 

இல்ழ  என்று அைோா் பதரிவித்தோோா். இழதத் பதோடோா்ந்து 

மீட்கப்பட்ட ம கத லிங்கத்தின் மதிப்பு குறித்து அங்கீகோ ம் 

பபற்ற ம கதக்கல் மதிப்பீட்டோளோா்களிடம் சிழ  கடத்தல் 

தடுப்பு பிரிவினோா் பகோடுத்து ஆய்வு பசய்தனோா். அப்லபோது 

அந்த சிழ யின் சோா்ைலதச மதிப்பு ரூ.500 லகோடி 

இருக்கும் என மதிப்பீட்டோளோா்கள் பதரிவித்தனோா். 

தருமபு ம் ஆதீன மடம்: 

இந்த பச்ழச ம கத லிங்கம் மீட்பு பதோடோா்போக 

பசன்ழனயில் சிழ  கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு ஏடிஜிபி 

பஜயந்த் மு ளி பசய்தியோளோா்களுக்கு பைள்ளிக்கிைழம 

அளித்த லபட்டி: 

மீட்கப்பட்ட பச்ழச ம கதலிங்கம் சிழ  குறித்து 

விசோ ழை  டத்தப்பட்டதில், அந்த சிழ   ோகப்பட்டினம் 

மோைட்டம் திருக்குைழளயில் உள்ள தருமபு ம் ஆதீன 

மடத்துக்கு பசோந்தமோன தியோக ோஜோா் லகோயிலில் இருந்து 

கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு அக்லடோபோா் மோதம் 9-ஆம் லததி 

திருடப்பட்டது என்பது பதரியைந்துள்ளது. 

இது பதோடோா்போக தருமபு  ஆதீன மடத்தின் 

கண்கோணிப்போளோா் பசௌரி ோஜன், அப்லபோது 

திருக்குைழள கோைல் நிழ யத்தில் புகோோா் பசய்துள்ளோோா். 

புகோரின் லபரில் ைைக்குப் பதிவு பசய்யப்பட்டு, துப்பு 

து ங்கோமல் இருந்துள்ளது. கடந்த 5 ஆண்டுகளோக துப்பு 

து ங்கோமல் இருந்த இந்த ைைக்கில், இப்லபோது துப்பு 

து ங்கப்பட்டு, சிழ  மீட்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்த சிழ ழய ழைத்திருந்த சோமியப்பன், தற்லபோது 

மருத்துைமழனயில் இருக்கிறோோா். அைோா் குைம் 

அழடந்தவுடன் ைைக்கு விசோ ழைக்கு ஆஜ ோகுமோறு 

அழைப்போழை அனுப்பப்படும். அைரிடம் விசோ ழை 

 டத்திய பின்னோா், சிழ  திருட்டு குறித்த முழு விை மும் 

கோைல்துழறக்கு கிழடக்கும் என்றோோா் அைோா். 

லபட்டியின்லபோது அைருடன் சிழ  கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு 

எஸ்.பி. பபோன்னி உடன் இருந்தோோா். இந்த ைைக்கில் 

சிறப்போக பசயல்பட்ட சிழ  கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு 

லபோலீஸோருக்கு ஏடிஜிபி பஜய்ந்த் மு ளி, பைகுமதி 

அளித்தோோா். 

இந்த ைைக்குத் பதோடோா்போக சிழ  கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு 

 டத்திய முதல் கட்ட விசோ ழையில், பச்ழச 

ம கதலிங்கம் லசோைோா் கோ த்தில் கம்லபோடியோவில் இருந்து 

பகோண்டு ை ப்பட்டு தருமபு ம் ஆதீன மடத்துக்கு 

ைைங்கப்பட்டது என்பது பதரியைந்துள்ளது. லமலும் லசோை 

மன்னோா்கள், லபோரில் தங்களுக்கு கிழடத்த பைற்றியின் 

அழடயோளமோக அந்த மடத்துக்கு ைைங்கியிருப்பதோகவும் 

சிழ  கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு அதிகோரிகள் பதரிவித்தனோா். 

 

9. யு-19 ஆசிய லகோப்ழபழய தக்கழைத்தது இந்தியோ: 8-

ஆைது முழறயோக சோம்பியன் ஆகி சோதழன 

பத்பதோன்பது ையதுக்கு உள்பட்லடோருக்கோன (யு-19) 

ஆசிய லகோப்ழப கிரிக்பகட் லபோட்டியில் இந்தியோ 8-ஆைது 

முழறயோக சோம்பியன் ஆகி சோதழன பழடத்துள்ளது. 

துழபயில் பைள்ளிக்கிைழம  ழடபபற்ற இறுதி 

ஆட்டத்தில் இந்தியோ 9 விக்பகட்டுகள் வித்தியோசத்தில் 

இ ங்ழகழய வீழ்த்தி லகோப்ழபழய பைன்றது. யு-19 

உ கக் லகோப்ழப கிரிக்பகட் லபோட்டி, ைரும் ஜனைரி 14-

ஆம் லததி லமற்கிந்தியத் தீவுகளில் பதோடங்க இருக்கும் 

நிழ யில், இந்தப் பட்டம் இந்திய அணிக்கு உத்லைகம் 

அளிப்பதோக இருக்கும். 

50 ஓைோா்கள் பகோண்ட இந்த ஆசிய லபோட்டியில், இறுதி 

ஆட்டத்தின்லபோது கனமழை பபய்தழத அடுத்து முதலில் 

ஆடிய இ ங்ழகக்கோன ஓைோா்கள் 38-ஆக 

குழறக்கப்பட்டது. அதில் அந்த அணி 9 விக்பகட் இைப்புக்கு 

106  ன்கள் அடித்தது. பின்னோா் ‘டக்பைோோா்த் லீவிஸ்’ 

முழறயில் இந்திய அணிக்கு 32 ஓைோா்களில் 102  ன்கள் 

இ க்கோக நிோா்ையிக்கப்பட்டது. இந்தியோ 21.3 ஓைோா்களில் 

1 விக்பகட் இைப்புக்கு 104  ன்கள் அடித்து பைன்றது. 

முன்னதோக டோஸ் பைன்ற இ ங்ழக லபட்டிங்ழக லதோா்வு 

பசய்தது. அணியின் பதோடக்க வீ ோா் சமிந்து 

விக்கி மசிங்லக 2  ன்களுக்கு பைளிலயற, உடன் ைந்த 

பஷலைோன் லடனியல் 6  ன்களுக்கு  ழடழயக் 

கட்டினோோா். 3-ஆைது வீ  ோக ைந்த அஞ்ச ோ பண்டோ ோ 1 

பவுண்டரியுடன் 9  ன்கள் லசோா்க்க, மிடில் ஆோா்டரில் சதீஷோ 

 ோஜபட்ச 1 பவுண்டரியுடன் 14, பைன் பதி ோஜோ 4,  னுதோ 

லசோம த்லன 1 பவுண்டரியுடன் 7  ன்களுக்கு 

ஆட்டமிைந்தனோா். 

இவ்ைோறோக இ ங்ழக 33 ஓைோா்களில் 7 விக்பகட் 

இைப்புக்கு 74  ன்கள் எடுத்திருந்த நிழ யில் கனமழை 

கோ ைமோக ஆட்டம் சுமோோா் 2 மணி ல  ங்களுக்கு 

தழடப்பட்டது. 

பின்னோா் ஆட்டம் பதோடங்கியலபோது அந்த அணிக்கோன 

ஓைோா்கள் 38-ஆக குழறக்கப்பட்டது. பின்னோா் பதோடங்கிய 

ஆட்டத்தில் லகப்டன் துனித் பை ோ லக 1 பவுண்டரியுடன் 

9,  வீன் டி சில்ைோ 1 பவுண்டரியுடன் 15, மதீஷோ பதி ோனோ 

1 பவுண்டரியுடன் 14  ன்களுக்கு வீழ்ந்தனோா். இறுதியில் 

யோசிரு ல ோட்ரிலகோ 2 பவுண்டரிகளுடன் 19  ன்களுக்கு 

ஆட்டமிைக்கோமல் இருந்தோோா். 

இந்திய பபௌலிங்கில் விக்கி ஆஸ்த்ைல் 3, பகௌஷல் 

தோம்லப 2,  ோஜ்ைோா்தன்,  விகுமோோா்,  ோஜ் போைோ ஆகிலயோோா் 

த ோ 1 விக்பகட் எடுத்தனோா். 

பின்னோா் 102  ன்கழள இ க்கோகக் பகோண்டு ஆடிய 

இந்திய அணியில், பதோடக்க வீ ோா்களில் ஒருை ோன 

ஹோா்னூோா் சிங் 5  ன்களுக்கு பைளிலயறினோோா். உடன் 

ைந்த அங்க்ரிஷ்  குைன்ஷி 7 பவுண்டரிகளுடன் 56, 



        

    

லஷக்  ஷீது 2 பவுண்டரிகளுடன் 31  ன்கள் லசோா்த்து 

ஆட்டமிைக்கோமல் அணிழய பைற்றிக்கு ைழி  டத்தினோா். 

இ ங்ழக த ப்பில் யோசிரு ல ோட்ரிலகோ 1 விக்பகட் 

எடுத்திருந்தோோா். 

சுருக்கமோன ஸ்லகோோா் 

இ ங்ழக - 106/9 

யோசிரு ல ோட்ரிலகோ 19* 

 வீன் டி சில்ைோ 15 

மதிஷோ பதி ோனோ 14 

பந்துவீச்சு 

விக்கி ஆஸ்த்ைல் 3/11 

பகௌஷல் தோம்லப 2/23 

 வி குமோோா் 1/17 

இந்தியோ- 104/1 (இ க்கு 102) 

அங்க்ரிஷ்  குைன்ஷி 56* 

லஷக்  ஷீது 31* 

ஹோா்னூோா் சிங் 5 

பந்துவீச்சு 

யோசிரு ல ோட்ரிலகோ 1/12 

டிப வீன் லமத்யூ 0/2 

சமிந்து விக் மசிங்லக 0/14 

ஆதிக்கம் பசலுத்தும் இந்தியோ... 

யு-19 ஆசிய லகோப்ழப கிரிக்பகட் லபோட்டியில் இந்தியோலை 

ஆதிக்கம் பசலுத்துகிறது. இத்துடன் 9 முழற 

 ழடபபற்றுள்ள இப்லபோட்டியில் இந்தியோ 8-ஆைது 

முழறயோக சோம்பியன் ஆகியிருக்கிறது. ஆப்கோனிஸ்தோன் 

சோம்பியன் ஆன 2017-இல் இந்தியோ  ோக் அவுட் சுற்றுக்கு 

தகுதிபபறவில்ழ . 

முன்னதோக, கடந்த 2012-ஆம் ஆண்டு இந்தியோ - 

போகிஸ்தோன் லமோதிய இறுதி ஆட்டம் ழட ஆனழத அடுத்து, 

லகோப்ழப இரு அணிகளுக்கும் பகிோா்ந்தளிக்கப்பட்டது. 

ஆண்டு இடம் சோம்பியன்  ன்னோா்-அப் 

1989 ைங்கலதசம் இந்தியோ இ ங்ழக 

2003 போகிஸ்தோன் இந்தியோ இ ங்ழக 

2012 மல சியோ இந்தியோ - போகிஸ்தோன் 

2013/14 ஐக்கிய அ பு அமீ கம் இந்தியோ போகிஸ்தோன் 

2016 இ ங்ழக இந்தியோ இ ங்ழக 

2017 மல சியோ ஆப்கோனிஸ்தோன் போகிஸ்தோன் 

2018 ைங்கலதசம் இந்தியோ இ ங்ழக 

2019 இ ங்ழக இந்தியோ ைங்கலதசம் 

2021 ஐக்கிய அ பு அமீ கம் இந்தியோ இ ங்ழக 

 

10. உ க பிளிட்ஸ் பசஸ்: லகோபனரு ஹம்பிக்கு 5-ஆம் 

இடம் 

உ க பிளிட்ஸ் பசஸ் சோம்பியன்ஷிப் மகளிோா் பிரிவில் 

இந்தியோவின் லகோபனரு ஹம்பி 5-ஆம் இடமும், ஆோா். 

ழைஷோலி, 14-ஆைது இடமும் பிடித்து லபோட்டிழய 

நிழறவு பசய்தனோா். 

லபோ ந்தின் ைோோா்சோ  கரில்  ழடபபற்ற இப்லபோட்டியில் 

பமோத்தம் விழளயோடப்பட்ட 17 சுற்றுகளின் முடிவில் 

ஹம்பி 11.5 புள்ளிகளும், ழைஷோலி 10.5 புள்ளிகளும் 

பபற்றனோா். பமோத்த சுற்றுகளில் ஹம்பி 10 பைற்றிகள், 3 

டி ோக்கள், 4 லதோல்விகழள பதிவு பசய்துள்ளோோா். 

ழைஷோலி 10 பைற்றிகள், ஒரு டி ோ, 6 லதோல்விகழள 

பதிவு பசய்திருக்கிறோோா். 

இத  இந்திய வீ ோங்கழனகளில் ைந்திகோ அகோா்ைோல் 9.5 

புள்ளிகளுடன் 30-ஆைது இடமும், பத்மினி ப ௌத் 8.5 

புள்ளிகளுடன் 55-ஆைது இடமும் பிடித்தனோா். 

ஓபன் பிரிவு: பிளிட்ஸ் சோம்பியன்ஷிப்பின் ஓபன் பிரிவில் 

பமோத்தம்  ழடபபற்ற 21 சுற்றுகளின் முடிவில் 

இந்தியோவின் விதித் குஜ ோத்தி 13 புள்ளிகள் பபற்று 18-

ஆைது இடத்துடன் நிழறவு பசய்தோோா். 10 சுற்றுகளில் 

பைற்றி பபற்ற அைோா், 6 சுற்றுகழள டி ோ பசய்து, 5 

சுற்றுகளில் லதோல்வி கண்டோோா். 

மற்பறோரு இந்திய ோன நிஹல் சரினும் 13 புள்ளிகள் 

பபற்று 19-ஆைது இடம் பிடித்தோோா். அைோா் 9 சுற்றுகளில் 

பைன்று, 8 சுற்றுகழள டி ோ பசய்து, 4 சுற்றுகளில் 

லதோல்விழய சந்தித்தோோா். இத  இந்தியோா்களில் அோா்ஜூன் 

எரிகோய்சி, குலகஷ் ஆகிலயோோா் த ோ 12.5 புள்ளிகளுடன் 

முழறலய 24 மற்றும் 32-ஆம் இடம் பிடித்தனோா். ஹோா்ஷோ 

போ தலகோடி 11 புள்ளிகளுடன் 68-ஆைது இடம் பிடித்தோோா். 

ஹரிகிருஷ்ைோ, ப ௌனக் சத்ைோனி, மித் போ குஹோ 

ஆகிலயோோா் த ோ 10.5 புள்ளிகளுடன் முழறலய 84, 86, 

89-ஆைது இடங்கழள எட்டினோா். சுனில்தத்  ோ ோயைன் 

10 புள்ளிகளுடன் 112-ஆைது இடம் பிடிக்க, அபிமன்யு 

பு ோனிக், ஆதித்யோ மிட்டல் ஆகிலயோோா் த ோ 9 

புள்ளிகளுடன் முழறலய 131 மற்றும் 141-ஆைது 

இடங்கழளப் பிடித்தனோா். சங்கல்ப் குப்தோ 8.5 

புள்ளிகளுடன் 150-ஆைது இடம் பிடித்தோோா். 

சோம்பியன்கள்: மகளிோா் பிரிவில் கஜகஸ்தோனின் பிபிச ோ 

அபசௌபலயைோ 14 புள்ளிகளுடன் சோம்பியன் ஆக, 

 ஷியோவின் அப க்ஸோண்ட் ோ பகோஸ்படனியுக் 12.5 

புள்ளிகளுடன் 2-ஆம் இடமும், அலத  ோட்ழடச் லசோா்ந்த 

ைோப ன்டினோ குனினோ 12 புள்ளிகளுடன் 3-ஆம் இடமும் 

பிடித்தனோா். 

ஓபன் பிரிவில் பி ோன்ஸின் லமக்ஸிம் ைச்சியோா் 15 

புள்ளிகளுடன் சோம்பியன் ஆக, லபோ ந்தின் லஜன் 

கிறிஸ்லடோஃப் டுடோ, பி ோன்ஸின் அலிரிஸோ ஃபிப ௌஸ்ஜோ 

ஆகிலயோரும் அலத புள்ளிகளுடன் முழறலய 2 மற்றும் 3-

ஆம் இடங்கழளப் பிடித்தனோா். 

 

11. 2021-ஆம் ஆண்டில் டோ ருக்கு நிக ோன ரூபோய் மதிப்பு 

1.67% சரிவு 

2021-ஆம் ஆண்டில் அபமரிக்க டோ ருக்கு நிக ோன 

ரூபோயின் மதிப்பு 1.67 சதவீதம் குழறந்துள்ளது. 

இதுகுறித்து ைோா்த்தகோா்கள் கூறியது: 

கச்சோ எண்பைய் விழ  உயோா்வு, அபமரிக்க 

கடன்பத்தி ங்களுக்கோன ைட்டி விகிதம் உயோா்த்தப்படும் 



        

    

என்ற எதிோா்போோா்ப்பு லபோன்ற நிகழ்வுகள் கடந்த ஆண்டில் 

ரூபோய் மதிப்பு சரிவுக்கு முக்கிய கோ ைங்களோக 

போோா்க்கப்பட்டன. கடந்த ஆண்டில் மட்டும் அபமரிக்க 

டோ ருக்கு நிக ோன ரூபோய் மதிப்பு 122 கோசுகள் அதோைது 

1.67 சதவீதம் இைப்ழப சந்தித்துள்ளது. 

அந்நியச் பச ோைணி சந்ழதயில் 2021-ஆம் ஆண்டின் 

கழடசி ைோா்த்தக  ோளோன பைள்ளிக்கிைழம  ழடபபற்ற 

ைோா்த்தகத்தில் டோ ருக்கு நிக ோன ரூபோய் மதிப்பு 13 

கோசுகள் உயோா்ந்து 74.29-இல் நிழ பபற்றது. ைோ  

அடிப்பழடயில் ரூபோய் மதிப்பு 74 கோசுகள் ஆதோயத்ழத 

ஈட்டியுள்ளது என ைோா்த்தகோா்கள் பதரிவித்தனோா். 

 

12. விைசோயிகள் உதவித் பதோழக திட்டம்: தமிழ் ோட்டுக்கு 

ரூ. 738 லகோடி 

இந்தியோவின் முன்லனற்றத்ழத கல ோனோ 

ல ோய்த்பதோற்றோல் தடுக்க முடியோது என்று பி தமோா் 

 ல ந்தி  லமோடி பதரிவித்துள்ளோோா். 

பி தமரின் விைசோயிகள் உதவித்பதோழக திட்டத்தின் கீழ், 

ஆண்டுலதோறும் மூன்று தைழைகளோக ரூ.2,000 வீதம் 

பமோத்தம் ரூ.6,000 உதவித்பதோழகழய 

விைசோயிகளுக்கு மத்திய அ சு ைைங்கி ைருகிறது. இந்த 

உதவித்பதோழக விைசோயிகளின் ைங்கிக் கைக்கில் 

ல  டியோக பசலுத்தப்படுகிறது. 

இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், பத்தோைது தைழையோக 10.09 

லகோடிக்கும் லமற்பட்ட விைசோயிகளுக்கு ரூ.20,946 லகோடி 

உதவித்பதோழகழய விடுவிக்கும் நிகழ்ச்சி கோபைோலி 

ைழியோக சனிக்கிைழம  ழடபபற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் 

பி தமோா் லமோடி க ந்துபகோண்டு விைசோயிகள் 

உதவித்பதோழக, 1.24  ட்சம் விைசோயிகள் ப னழடயும் 

ைழகயில் சுமோோா் 351 உைைோா் உற்பத்தியோளோா் 

அழமப்புகளுக்கு ரூ.14 லகோடிக்கும் அதிகமோன மோனியம் 

ஆகியைற்ழற விடுவித்தோோா். 

இந்நிகழ்ச்சியில் இவ்ைோண்டின் முதல் உழ யோக பி தமோா் 

லமோடி லபசியதோைது: 

விைசோயிகள் உதவித்பதோழக திட்டம் உைைோா்களுக்கு 

மிகப் பபரிய அளவில் உறுதுழையோக உள்ளது. இந்த 

உதவித்பதோழகத் தைழைகழள, எந்தபைோரு 

இழடத்த கரின் இழடயூறும் இல் ோமல் உரிய ல  த்தில் 

விைசோயிகளின் ைங்கிக் கைக்குகளில் மத்திய அ சு 

பசலுத்தியுள்ளது. இந்தத் திட்டம் த மோன விழதகழளயும் 

உ ங்கழளயும் ைோங்க விைசோயிகளுக்கு உதவுகிறது. 

உைைோா் உற்பத்தியோளோா் அழமப்புகள் 

அழமக்கப்பட்டுள்ளதன் மூ ம் கூட்டு ைலிழமயின் 

சக்திழய சிறு விைசோயிகள் உைோா்கின்றனோா். அந்த 

அழமப்புகள் மூ ம் லப ம் லபசும் திறன், லைளோண் 

விழளபபோருள்கள் அளவு, புதிய கண்டுபிடிப்புகள், 

இடோா்ப்போடுகழளக் கண்டறிந்து கட்டுப்படுத்துைது, சந்ழத 

நிழ ழமக்கு ஏற்ப தகைழமத்துக் பகோள்ைது 

அதிகரித்துள்ளது. அந்த அழமப்புகள் மூ ம் 

இடுபபோருள்கழள பமோத்தமோக ைோங்கவும், தங்கள் 

விழளபபோருழள சில் ழற விற்பழன பசய்யவும் 

விைசோயிகளோல் முடிகிறது. 

தற்லபோது ‘ஒரு மோைட்டம் ஒரு தயோரிப்பு’  லபோன்ற 

திட்டங்களோல் விைசோயிகளோல் ப னழடய முடிகிறது. 

அைோா்களுக்கு லதசிய மற்றும் உ க அளவி ோன 

சந்ழதகளின் கதவுகள் திறக்கின்றன. 

நுண்ணோா் போசனத்தின் கீழ் 60  ட்சம் பஹக்லடோா் நி ம்: 

கல ோனோ ல ோய்த்பதோற்று போதிப்ழபத் தோண்டியும் உைவு 

தோனிய உற்பத்தி 30 லகோடிழய எட்டியுள்ளது. கடந்த 6-7 

ஆண்டுகளில் போல் உற்பத்தி சுமோோா் 45 சதவீதம் 

அதிகரித்துள்ளது. 

குழறந்தபட்ச ஆத வு விழ யில் பகோள்முதல் பசய்யப்பட்ட 

உைவு தோனியங்கள் சோதழன அளழை எட்டியுள்ளது. 

சுமோோா் 60  ட்சம் பஹக்லடோா் விழளநி ம் நுண்ணோா் 

போசனத்தின் கீழ் பகோண்டுை ப்பட்டுள்ளது. 

பயிோா் கோப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ், தைழைக் கட்டைமோக 

(ப்ரீமியம்) ரூ.21,000 லகோடி மட்டுலம கிழடத்தலபோதிலும் 

ரூ.1  ட்சம் லகோடிக்கும் அதிகமோக இைப்பீடு 

ைைங்கப்பட்டுள்ளது. 

போல் பண்ழைத் துழற உள்கட்டழமப்ழப ைலுப்படுத்த 

கோமலதனு ஆழையம் அழமக்கப்பட்டுள்ளது. 

இயற்ழக விைசோயத்தில் மிகப் பபரிய அளவில் 

உைைோா்கள் ஈடுபட லைண்டும்.  சோயனம் இல் ோத 

விைசோயம்தோன் மண் ைளத்ழதக் கோப்பதற்கு பி தோன 

ைழி.  சோயனம் இல் ோத விழளபபோருள்களுக்கும் மிகப் 

பபரிய லதழை நி வுகிறது. 

விைசோயத்தில் புதிய கண்டுபிடிப்புகழள லமற்பகோள்ளும் 

பணியில் உைைோா்கள் பதோடோா்ந்து ஈடுபட லைண்டும். 

2021-ஆம் ஆண்டு நிழனவுகூ ப்படும்: கல ோனோ 

ல ோய்த்பதோற்றுக்கு எதி ோக இந்தியோ ைலுவுடன் 

லபோ ோடியதற்கோகவும், பல்லைறு சீோா்திருத்தங்கள் 

லமற்பகோள்ளப்பட்டதற்கோகவும் 2021-ஆம் ஆண்டு 

நிழனவுகூ ப்படும். அந்த ஆண்டில் பல்லைறு துழறகளில் 

சீோா்திருத்தங்களின் லைகத்ழத இந்திய 

அதிகமோக்கியதுடன்  வீன உள்கட்டழமப்ழபயும் 

உருைோக்கியது. 

2021-ஆம் ஆண்டு இந்தியோவின் க ோசோ  

போ ம்பரியத்ழத ைலுப்படுத்தும் ஆண்டோகவும் இருந்தது. 

அலயோத்தியில்  ோமோா் லகோயில் கட்டுமோனப் பணிகள் 

பதோடக்கம், கோசி விஸ்ை ோதோா் லகோயிழ  லமம்படுத்துதல் 

உள்ளிட்ட பணிகள் இந்தியோவின் க ோசோ த்ழத 

ைலுப்படுத்தியுள்ளது. 

கடந்த ஆண்டு பபண்களின் சட்டபூோா்ை திருமை ையழத 

21-ஆக அதிகரிப்பதற்கோன  டைடிக்ழக பதோடங்கப்பட்டது. 

லதசிய போதுகோப்பு அகோபதமியில் பயிற்சி பபறுைதற்கு 

பபண்களுக்கு கதவு திறக்கப்பட்டது. 

இந்தியோவில் 50,000-க்கும் லமற்பட்ட ஸ்டோோா்ட்-அப் 

நிறுைனங்கள் பசயல்படுகின்றன. அைற்றில் 10,000 

நிறுைனங்கள் கடந்த 6 மோதங்களில் பதோடங்கப்பட்டழை. 

புத்தோண்டில் இந்தியோ கோ டி எடுத்துழைக்கும் 

தருைத்தில், கடந்த கோ ங்களில் பசய்த சோதழனகழள 

தூண்டுலகோ ோக எடுத்துபகோண்டு புதிய பயைத்ழத 

 ோடு பதோடங்க லைண்டியது அைசியம். 



        

    

‘அழனைருடனோன, அழனைருக்குமோன ைளோா்ச்சி, 

அழனைரின் முயற்சி’  என்ற மந்தி த்துடன்  ோடு 

முன்லனோக்கிச் பசல்கிறது. 

சரியோன தருைம்: இந்த ஆண்டுடன்  ோடு 

சுதந்தி மழடந்து 75 ஆண்டுகள் நிழறைழடயவுள்ளது. 

 ோட்டின் தீோா்மோனங்கழள நிழறலைற்ற துடிப்போன புதிய 

பயைத்ழதத் பதோடங்கவும், புத்துயிோா் பபற்ற வீோா்யத்துடன் 

முன்லனோக்கிச் பசல் வும் இது சரியோன தருைமோகும். 

பல்லைறு அம்சங்களில் கல ோனோ ப ைலுக்கு முந்ழதய 

 ோள்கழளவிட தற்லபோது இந்தியோவின் பபோருளோதோ ம் 

லம ோனதோக உள்ளது. 

 ோட்டின் பபோருளோதோ ம் 8 சதவீதத்துக்கும் அதிகமோக 

ைளோா்ச்சி கண்டு ைருகிறது. அந்நிய முதலீட்ழட ஈோா்ப்பதில் 

இந்தியோ சோதழன அளழை எட்டியுள்ளது.  ோட்டின் அந்நிய 

பச ோைணி ழகயிருப்பு புதிய உச்சத்ழத எட்டியுள்ள 

நிழ யில், ச க்கு மற்றும் லசழை ைரி (ஜிஎஸ்டி) ைசூலும் 

அதிகரித்துள்ளது. 

இந்த நிதியோண்டில் 400 பில்லியன் டோ ோா்களுக்கு 

(சுமோோா் ரூ.29.80  ட்சம் லகோடி) ஏற்றுமதி பசய்ய இந்தியோ 

திட்டமிட்டுள்ளது. 

 ோடு ைளோா்ச்சியழடைதற்கோன லைகத்ழத  ோம் லமலும் 

அதிகப்படுத்த லைண்டும். அதற்குக் கல ோனோ பதோற்று 

சைோல்கழள விடுத்து ைருகிறது. எனினும் இந்தியோவின் 

முன்லனற்றத்ழத கல ோனோைோல் தடுக்க முடியோது. 

கல ோனோ பதோற்றுக்கு எதி ோக முழுழமயோன எச்சரிக்ழக 

மற்றும் விழிப்புைோா்வுடன் இந்தியோ பதோடோா்ந்து லபோ ோடும். 

அலதலைழளயில் லதச   னும் கைனத்தில் 

பகோள்ளப்படும் என்றோோா் அைோா். 

தமிழ் ோட்டுக்கு ரூ.738 லகோடி: 

பி தமரின் விைசோயிகள் உதவித்பதோழக திட்டத்தின் கீழ், 

தமிழ் ோட்ழடச் லசோா்ந்த 36,68,729 விைசோயிகளுக்கு 

ரூ.738.99 லகோடி விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

உதவித்பதோழகழய விடுவிக்கும் நிகழ்ச்சியில் தமிழ் ோடு, 

உத்த  பி லதசம்,  ோஜஸ்தோன், பஞ்சோப் மற்றும் 

உத்த கண்ட் மோநி ங்கழளச் லசோா்ந்த உைைோா் 

உற்பத்தியோளோா் அழமப்புகளுடன் பி தமோா் லமோடி 

க ந்துழ யோடினோோா். அப்லபோது தமிழ் ோட்ழடச் லசோா்ந்த 

உைைோா் உற்பத்தியோளோா் அழமப்பு சோோா்பில் லபசிய 

பி திநிதி, அந்த அழமப்பு பபண்களுக்குச் பசோந்தமோனதோக 

இருப்பதோகவும், அதழன பபண்கலள முழுழமயோக 

நிோா்ைகித்து ைருைதோகவும் பதரிவித்தோோா். 

 

13. சுற்றுச்சூைல் போதுகோப்பு குறித்து விழிப்புைர்ழை 

ஏற்படுத்த 25,000 கி.மீ. ழசக்கிளில் பயணித்த பசுழம 

மனிதர் 

 ோஜஸ்தோழனச் லசர்ந்த வியோபோரி  ர்போத் சிங் புல ோஹித் 

ழசக்கிளில் 25,000 கி.மீ. பதோழ வு பயைம் பசய்து 

சுற்றுச்சூைல் போதுகோப்பு குறித்து விழிப்புைர்ழை 

ஏற்படுத்தி ைருகிறோர். 

 ோஜஸ்தோன் தழ  கர் பஜய்ப்பூழ ச் லசர்ந்த  ர்போத் சிங் 

புல ோஹித் (34), இனிப்பு, கோ  ைழககழள விற்பழன 

பசய்யும் கழடழய  டத்தி ைருகிறோர். அைருக்கு மழனவி, 

ஒரு மகன், ஒரு மகள் உள்ளனர். சுற்றுச்சூைல் மீதோன 

ஆர்ைம் கோ ைமோக  ோஜஸ்தோன் மோநி த்தில் மட்டும் ஒரு 

 ட்சத்துக்கும் லமற்பட்ட ம க்கன்றுகழள  ட்டுள்ளோர். 

தனது பசோந்த பச வில் 21 குளங்கழள பைட்டியுள்ளோர். 

 ோஜஸ்தோன் மோநி  மக்கள், அைழ  'பசுழம மனிதர்' 

என்று அழைக்கின்றனர். 

சுற்றுச்சூைழ  போதுகோப்பது பதோடர்போக  ோடு முழுைதும் 

விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்த திட்டமிட்ட  ர்போத் சிங் புல ோஹித், 

கடந்த 2019 ஜனைரியில் கோஷ்மீரின் ஜம்மு பகுதியில் 

இருந்து ழசக்கிள் பயைத்ழத பதோடங்கினோர். இதுைழ  

23 மோநி ங்களில் 25,000 கி.மீ. பதோழ ழை 

ழசக்கிளில் கடந்து மக்களிடம் விழிப்புைர்ழை ஏற்படுத்தி 

உள்ளோர். 

தற்லபோது பத ங்கோனோவில் முகோமிட்டுள்ள அைர் 

இன்னும் 5,000 கி.மீ. பதோழ வு ழசக்கிளில் பயைம் 

பசய்து தனது பசோந்த ஊ ோன பஜய்ப்பூருக்கு பசல்  

திட்டமிட்டுள்ளோர். 

இதுகுறித்து அைர் கூறும்லபோது, " ோன் 10% மோற்றுத் 

திறனோளி. எனது கோலில் 38 ழதயல்கள் 

லபோடப்பட்டுள்ளன. சுற்றுச்சூைழ  போதுகோக்க லைண்டும் 

என்ற ஆர்ைம் கோ ைமோக  ோடு முழுைதும்ழசக்கிளில் 

பயைம் பசய்து ம க்கன்றுகழள  ட்டு ைருகிலறன். 

ைரும் ைழிபயல் ோம் கி ோமங்கள்,  க ங்களுக்கு பசன்று 

சுற்றுச்சூைல் குறித்து மக்களிடம் விழிப்புைர்ழை 

ஏற்படுத்தி ைருகிலறன். 

எதிர்கோ  சந்ததியினர் ைளமோக ைோை லைண்டும்.இதற்கு 

ஒவ்பைோரு  பரும் தன்னுழடய ைோழ் ோளில் 2 

ம ங்கழள  ட்டு ைளர்க்க லைண்டும். என்னுழடய மோத 

ைருைோயில் 70 சதவீதத்ழத சுற்றுச்சூைல் போதுகோப்புக்கோக 

பச விடுகிலறன். சுற்றுச்சூைழ  போதுகோத்தோல் மட்டுலம 

இயற்ழக லப ழிவுகளில் இருந்து தப்பிக்க முடியும்" 

என்றோர். 

 

14.  ம்பகத்தன்ழமயில் மருத்துைர்கள் முதலிடம்; 

 ம்பகமோன  ோடுகளில் இந்தியோவுக்கு 2-ம் இடம்: 

சர்ைலதச கருத்துக் கணிப்பில் தகைல் 

 ம்பகத்தன்ழம குறித்து சர்ைலதச அளவில்  டத்தப்பட்ட 

கருத்துக் கணிப்பில் மருத்துைர்கள் முதலிடம் 

பிடித்துள்ளனர். அ சியல்ைோதிகள் கழடசி இடத்தில் 

உள்ளனர். உ கின்  ம்பகமோன  ோடுகள் பட்டியலில் 

மல சியோ முதலிடத்ழதயும் இந்தியோ 2-ைது இடத்ழதயும் 

பபற்றுள்ளன. 

பி ோன்ஸ் தழ  கர் போரிழஸ தழ ழமயிடமோகக் 

பகோண்டு பசயல்படும் இப்சோஸ் என்ற நிறுைனம் சர்ைலதச 

அளவில் முக்கிய விைகோ ங்கள் பதோடர்போக கருத்து 

கணிப்பு  டத்தி ைருகிறது. இந்த ைரிழசயில் சர்ைலதச 

அளவில்  ம்பகத்தன்ழம குறித்துஅந்த நிறுைனம் கருத்து 

கணிப்பு  டத்தி முடிவுகழள பைளியிட்டுள்ளது. 

இதில்  ம்பகத்தன்ழமமிக்க பணியோளர்களில் 

மருத்துைர்கள் முதலிடம் பிடித்துள்ளனர். 

மருத்துைர்களுக்கு ஆத ைோக 64% லபர் 

ைோக்களித்துள்ளனர். அதற்கு அடுத்து விஞ்ஞோனிகளுக்கு 

61%, ஆசிரியர்களுக்கு 55%,  ோணுை வீ ர்களுக்கு 42 %, 



        

    

லபோலீஸோருக்கு 37%, நீதிபதிகளுக்கு 34%, 

ைைக்கறிஞர்களுக்கு 29%, பதோழ க்கோட்சி பசய்தி 

ைோசிப்போளர்களுக்கு 27%,மத லபோதகர்களுக்கு 25%, 

அ சுஊழியர்களுக்கு 24%, பசய்தியோளர்களுக்கு 23%, 

ைங்கி ஊழியர்களுக்கு 23%, பதோழி திபர்களுக்கு 23%, 

அழமச்சர்களுக்கு 14% லபரும்ஆத வு அளித்துள்ளனர். 

அ சியல்ைோதிக்கு கழடசி இடம் 

இப்சோஸின்  ம்பகத்தன்ழமபட்டியலில் அ சியல்ைோதிகள் 

கழடசி இடத்தில் உள்ளனர். அைர்களுக்கு ஆத ைோக 10% 

மக்கள் மட்டுலம ைோக்களித்துள்ளனர். 

சர்ைலதச  ோடுகளில் மருத்துைர்கள் மீது அந்த  ோட்டு 

மக்கள் எந்த அளவுக்கு  ம்பிக்ழக ழைத்துள்ளனர் 

என்பது குறித்து இப்சோஸ் கருத்து கணிப்பு  டத்தியுள்ளது. 

இதில் பிரிட்டிஷ் மருத்துைர்களுக்கு 72% மக்கள் 

ஆத வுஅளித்துள்ளனர். ப தர் ோந்து மருத்துைர்களுக்கு 

71% லபரும், கனடோமருத்துைர்களுக்கு 70% 

லபரும்ஆத வு பதரிவித்துள்ளனர். இந்தியோவில் 

மருத்துைர்கள் மீது 64% மக்கள்  ம்பிக்ழக 

ழைத்துள்ளனர். 

உ கின்  ம்பகமோன  ோடு குறித்து இப்சோஸ்  டத்திய 

கருத்துக் கணிப்பில் மல சியோ முதலிடத்ழதப் 

பிடித்துள்ளது. இந்தியோவுக்கு 2-ம் இடம் கிழடத்துள்ளது. 

சுவீடன், ப தர் ோந்து, கனடோ, அபமரிக்கோ, துருக்கி, 

பிரிட்டன்,  ஷ்யோ, பி ோன்ஸ், ஆஸ்தில லியோ, பஜர்மனி, 

ஜப்போன் உள்ளிட்ட  ோடுகள் அடுத்தடுத்த இடங்களில் 

உள்ளன. 

 

15. பபண்களுக்கு எதி ோன குற்றங்கள்; கடந்த ஆண்டு 

31,000 புகோர்கள் பதிவு: லதசிய பபண்கள் ஆழையம் 

தகைல் 

 ோடு முழுைதும் பபண்களுக்கு எதி ோன குற்றங்கள் 

பதோடர்போக கடந்த ஒல  ஆண்டில் சுமோர் 31 ஆயி ம் 

புகோர்கள் பதிவு பசய்யப்பட்டுள்ளதோக லதசிய பபண்கள் 

ஆழையம் பதரிவித்துள்ளது. 

இதுகுறித்து அந்த ஆழையம் பைளியிட்ட அறிக்ழகயில் 

கூறப்பட்டுள்ளதோைது: 

 ோட்டில் கடந்த ஆண்டில் மட்டும் பபண்களுக்கு எதி ோன 

குற்றங்கள் பதோடர்போக 30,864 புகோர்கள் பதிவு பசய்யப் 

பட்டிருக்கின்றன. இது, கடந்த 2020-ம் ஆண்ழட 

கோட்டிலும் 30 சதவீதம் அதிகமோகும். 

பமோத்த புகோர்களில் 11,013 புகோர்கள், பபண்கழள 

உைர்வுபூர்ைமோக துன்புறுத்தும் சம்பைங்கள் 

பதோடர்போனழை. பபண்களுக்கு எதி ோன ைன் முழற 

பதோடர்போக 6.633 புகோர் களும், ை தட்சழை பகோடுழம 

பதோடர்போக 4,589 புகோர்களும் பதிைோகியுள்ளன. 

கடந்த ஆண்டு பதிவு பசய்யப்பட்ட புகோர்களில் போதிக்கும் 

லமற்பட்டழை உத்த பி லசதத்தில் இருந்து 

பபறப்பட்டழை. அம்மோநி த்தில் இருந்து 15,828 புகோர்கள் 

பபறப்பட்டுள்ளன. அடுத்தபடி யோக படல்லியில் இருந்து 

3,336, மகோ ோஷ்டி ோவில் இருந்து 1,504 புகோர்களும், 

ஹரியோைோவில் இருந்து 1,460 புகோர்களும், பிகோரில் 

இருந்து 1,456 புகோர்களும் பதிைோகியுள்ளன. 

இதுகுறித்து லதசிய பபண்கள் ஆழையத்தின் தழ ைர் 

ல கோ சர்மோ கூறும்லபோது, “பபண்களுக்கு எதி ோன 

குற்றங் கள் பதோடர்போன புகோர்கள் தற்லபோது அதிக 

அளவில் பபறப் படுகின்றன. லதசிய பபண்கள் 

ஆழையத்தின் பணிகள் குறித்து மக்கள் மத்தியில் அதிக 

அளவில் விழிப்புைர்வு ஏற்பட்டுள்ளது என்பழதலய இது 

கோட்டுகிறது” என்றோர்.-பிடிஐ 

 

16. ரூ.700 லகோடி பச வில் உத்த  பி லதச மோநி ம் மீ ட் 

 கரில் தயோன்சந்த் விழளயோட்டு பல்கழ . : பி தமர் 

லமோடி அடிக்கல்  ோட்டினோர் 

ரூ.700 லகோடி பச வில் லமஜர் தயோன்சந்த் 

விழளயோட்டுப் பல்கழ க்கைகம் அழமப்பதற்கோக பி தமர் 

 ல ந்தி  லமோடி அடிக்கல்  ோட்டினோர். 

ஹோக்கி விழளயோட்டில் புகழ்பபற்ற லமஜர் தயோன்சந்த் 

நிழனைோக உத்த பி லதச மோநி ம் மீ ட்  கரில் இந்தப் 

பல்கழ க்கைகம் அழமயவுள்ளது. விழளயோட்டு 

பல்கழ க்கைகத்துக்கு ல ற்று அடிக்கல்  ோட்டி பி தமர் 

 ல ந்தி  லமோடி லபசியதோைது: 

மீ ட்  க ம்  மது ப ம் மற்றும்க ோச்சோ த்தின் ழமயமோக 

அழமந்துள்ளது. சமை தீர்த்தங்க ர்களின் லதசமோகவும், 

சிந்து சமபைளி  ோகரிக கோ த்திலிருந்லத இந்தியோவின் 

ைலிழமழயயும் பழறசோற்றும் க மோக மீ ட் இருந்து 

ைந்துள்ளது. 

 ோட்டில் உயர்ந்த விழளயோட்டு விருதுக்கு லமஜர் 

தயோன்சந்த் பபயர் சூட்டப்பட்டது. தற்லபோது மீ ட்டில் 

அழமயும் விழளயோட்டு பல்கழ க்கைகம் அைருக்கு 

அர்ப்பணிக்கப்படுகிறது. ரூ.700 லகோடி பச வில் அழமயும் 

இந்த பல்கழ க்கைகம், இழளஞர்களுக்கு சர்ைலதச 

அளவி ோன விழளயோட்டு ைசதிகழள அளிக்கும். 

ஆண்டுலதோறும் ஆயி க்கைக்கோன ஆடைர் மற்றும் 

மகளிர் இங்கு பட்டம் பபறவுள்ளனர். 

விழளயோட்டு சோதனங்கள் உற்பத்தியில் இந்தியோ 

தன்னிழறவு பபற லைண்டும். புதிய 

கல்விக்பகோள்ழகயில் விழளயோட்டுக்கு முக்கியத்துைம் 

அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அறிவியல், கணிதம் உள்ளிட்ட 

போடங்களுக்கு இழையோக விழளயோட்டும் கற்று 

த ப்படும். 

இவ்ைோறு பி தமர்  ல ந்தி  லமோடி லபசினோர். 

முன்னதோக மீ ட்  கருக்கு ைந்த பி தமர்  ல ந்தி  

லமோடிழய உ.பி. ஆளு ர் ஆனந்தி பபன் பலடல், முதல்ைர் 

லயோகி ஆதித்ய ோத் உள்ளிட்லடோர் ை லைற்றனர். 

இந்தப் பல்கழ க்கைகத்தில் ஆண்டுலதோறும் 1,080 

விழளயோட்டு வீ ர்களுக்கு (540 ஆடைர், 540 மகளிர்) 

பயிற்சி அளிக்கும் ைசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட உள்ளன. 

உ கத் த த்தில்  வீன ைசதிகள் இங்கு 

அழமக்கப்படவுள்ளன. இந்த பல்கழ க்கைக ைளோகத்தில் 

 வீன சிந்பதடிக் ஹோக்கி ழமதோனம், கோல்பந்து 

ழமதோனம், கூழடப்பந்து, ைோலிபோல், லஹண்ட்போல் 

ழமதோனங்கள், கபடி ஆடுகளம் ஆகியழையும் 

அழமக்கப்படவுள்ளன. 



        

    

லமலும் இங்கு படன்னிஸ் ழமதோனம்,  வீன உடற்பயிற்சி 

ழமயம், சிந்பதடிக் ஓடுபோழத, நீச்சல்குளம், பல்ல ோக்கு 

ைளோகம், ழசக்கிள் பயிற்சி ழமதோனம் அழமக்கப்படும். 

அதுமட்டுமல் ோமல், துப்போக்கிச் சுடுதல், ஸ்குைோஷ், 

ஜிம்னோஸ்டிக், பளு தூக்குதல், வில் வித்ழத,கலனோயிங் 

மற்றும் கயோகிங் படகுப் பயிற்சி ைசதிகள் 

உள்ளிட்டழையும் அழமயவுள்ளன. -பிடிஐ 

 

17. படஸ் ோவில் ஆட்லடோழப ட் குழுவில் முதல் 

ஊழிய ோக இந்தியர் நியமனம் 

‘படஸ் ோ’ நிறுைனத்தின் ‘ஆட்லடோழப ட்’ குழுவில் 

இந்திய ைம்சோைளிழய லசர்ந்த அலசோக் எல்லுசுைோமி 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர். 

அபமரிக்கோவின் படக்சோஸ் மோகோைத்ழத 

தழ ழமயிடமோக ழைத்து இயங்கும் படஸ் ோ நிறுைனம், 

மின்சோ  ைோகனங்கழள தயோரித்து ைருகிறது. இதன் 

நிறுைனரும், தழ ழம நிர்ைோக அதிகோரியுமோன எ ோன் 

மஸ்க், சமூக ைழ தளம் ைோயி ோக தன் நிறுைனத்திற்கு 

ஆள்லசர்க்கும் பணியில் ஈடுபட்டு ைருகிறோர். 

இந்நிழ யில் இந்த நிறுைனத்திற்கு அலசோக் எல்லுசுைோமி 

என்ற இந்திய ைம்சோைளிழய எ ோன் மஸ்க் லதர்வு 

பசய்துள்ளோர். படஸ் ோ நிறுைனத்தின் ஆட்லடோழப ட் 

எனப்படும், தோனோக ைோகனங்கள் இயங்கும் 

பதோழில்நுட்பங்கள் குறித்து ஆய்வு பசய்யும் குழுவில் 

அலசோக் நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர். ஆட்லடோழப ட் குழுவில் 

லதர்வு பசய்யப்பட்டுள்ள முதல் ஊழியர் அலசோக் 

எல்லுசுைோமி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

18. குறித்த ல  த்தில் விமோனங்கழள இயக்கியதில் 

பசன்ழன விமோன நிழ யம் 8-ைது இடத்ழத பிடித்தது 

சோா்ைலதச அளவில் விமோன லபோக்குை த்து, விமோன 

நிழ யங்களின் பசயல்போடுகள் குறித்து  ண்டனில் 

உள்ள ஒரு நிறுைனம் ஆண்டுலதோறும் ஆய்வு பசய்து 

அறிக்ழக பைளியிட்டு ைருகிறது. 

அதன்படி 2021-ம் ஆண்டு விமோன நிறுைனங்கள் மற்றும் 

விமோன நிழ யங்களின் பசயல்போடுகள், விமோனங்கள் 

குறித்த ல  த்தில் புறப்போடு, ைருழக பற்றி விரிைோன 

ஆய்ழை அந்த நிறுைனம்  டத்தியது. அந்த ஆய்வு பற்றிய 

அறிக்ழகழய தற்லபோது பைளியிட்டுள்ளது. 

8-ைது இடம் 

அதில், 2021-ம் ஆண்டில் பபரிய சர்ைலதச விமோன 

நிழ யங்களில் இருந்து குறித்த ல  த்தில் விமோனங்கள் 

புறப்பட்டதில் பசன்ழன விமோன நிழ யம் 89.32 

சதவீதத்துடன் 8-ைது இடத்ழத பிடித்துள்ளது. 

பமோத்தம் 49 ஆயி த்து 923 விமோனங்கள் லசழை 

ைைங்கி உள்ளன. இதில் 70 ைழித் தடங்களில் 81.90 

சதவீதம் விமோனங்கள் கண்கோணிக்கப்பட்டுள்ளன. 28 

லகோடி இருக்ழககள் என்ற அடிப்பழடயில் பபரிய விமோன 

நிழ யங்கழள கருத்தில் பகோண்டு கைக்கிடப்பட்டு 

உள்ளது. 

பசன்ழன விமோன நிழ யம் 

ஜப்போன்  ோட்டில் உள்ள ஒசோகோ விமோன நிழ யம், 

விமோனங்கள் குறித்த ல  த்தில் புறப் படுைதில் 96.51 

சதவீதம் பபற்று முதல் இடத்தில் உள்ளது. பசன்ழன 

மீனம்போக்கம் விமோன நிழ யம் 89.32 சதவீதம் பபற்று 

8-ைது இடத்தில் உள்ளது. 

இந்தியோவில் பசன்ழன விமோன நிழ யம் மட்டுலம 

குறித்த ல  த்தில் விமோனப் புறப்போட்ழட உறுதி 

பசய்ததில் சர்ைலதச அளவில் உள்ள பட்டியலில் இடம் 

பிடித்துள்ளது. 

அந்த பட்டியலில் முதல் 20 இடங்களில் இந்திய விமோன 

நிழ யங்களில் பசன்ழனழய தவி  லைறு எந்த விமோன 

நிழ யமும் இடம்பபறவில்ழ  என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

19. தமிைகத்தில் சுற்றுச்சூைலுக்கு மோசு ஏற்படுத்தோத 

கோற்றோழ , சூரியசக்தி மின்உற்பத்தி நிறுவுதிறன் 

அதிகரிப்பு: நிறுைனங்கள், வீடுகளில் அழமக்க ஆர்ைம் 

தமிைகத்தில் சுற்றுச்சூைலுக்கு மோசு ஏற்படுத்தோத 

ைழகயி ோன கோற்றோழ , சூரிய சக்தி மின்உற்பத்தி 

நிறுவுதிறன் ப தோடர்ந்து அதிகரித்து ைருகிறது. 

தமிைகத்தில் வீடுகளுக்கோன மின்இழைப்பு 2.20 லகோடி. 

இலதலபோல், ைணிகம் 35  ட்சம், பதோழிற்சோழ கள் 7 

 ட்சம், விைசோயம் 21  ட்சம், குடிழசகள் 9  ட்சம், இத  

இனம் 14  ட்சம் என பமோத்தம் 3.16 லகோடிக்கும் 

அதிகமோன தோழ்ைழுத்த மின்இழைப்புகள் உள்ளன. 

இதுதவி  10 ஆயி த்துக்கும் லமற்பட்ட உயர் அழுத்த மின் 

பயனீட்டோளர்களும் உள்ளனர். தற்லபோழதய நி ை ப்படி 

தமிைகத்தின் ஒட்டுபமோத்த மின் லதழை 12,700 

பமகோைோட். இது  லகோழடக்கோ ங்களில் லமலும் 

அதிகரிக்க ைோய்ப்பு உள்ளது. 

எனலை, பபோதுமக்கள், பதோழிற்சோழ கள், 

நிறுைனங்களின் மின்லதழைழய பூர்த்தி பசய்ய தமிைக 

மின்ைோரியம் பபரும்போலும் அனல் மின்நிழ யத்ழதலய 

 ம்பி உள்ளது. இதன் மூ ம் 4,300 பமகோைோட் மின்சோ ம் 

கிழடக்கிறது. இது ஒன்ழற ழைத்து தமிைகத்தின் 

அழனத்து மின்லதழைகழளயும் பூர்த்தி பசய்ய முடியோது. 

கோ ைம், அனல் மின்நிழ யங்களில் மின்சோ ம் 

உற்பத்தி பசய்ைதற்கு கூடுதல் பச வு பசய்ய லைண்டிய 

நிழ  உள்ளது. லமலும் நி க்கரியோல் அனல் 

மின்சோ த்தோல் கோற்று மோசும் முக்கிய அம்சமோக 

போர்க்கப்படுகிறது. இதன் கோ ைமோக, தற்லபோது நீர் 

மின்நிழ யங்கள் 2,300 பமகோைோட், கோற்றோழ  9,600 

பமகோைோட், லசோ ோர் 4,700 பமகோைோட் என்ற அளவில் 

மின் உற்பத்தி நிறுவு திறன்கழள பல்லைறு இடங்களில் 

அ சு மற்றும் தனியோர் அழமத்துள்ளனர். இதுதவி  

மத்திய பதோகுப்பில் இருந்தும், தனியோரிடம் இருந்தும் 

லதழைக்கு ஏற்ப மின்சோ ம் பகோள்முதல் பசய்யப்பட்டு 

ைருகிறது.   

இதனோல், ஒன்றிய மோநி  அ சுகள் ம புசோ ோ எரிசக்தி 

மூ ம் மின்உற்பத்திழய ஊக்குவிக்கும் ைழகயில் 

பல்லைறு சலுழககள், மோனியங்கழள ைோரி ைைங்கி 

ைருகிறது. லமலும் இத்தழகய முழறயி ோன 

திட்டங்கழளயும் அ சு மற்றும் தனியோர் மற்றும் இ ண்டு 

த ப்பு பங்களிப்புடன் புதிதோக பல்லைறு இடங்களில் 

மின்திட்டங்கழள பசயல்படுத்தியும் ைருகிறது. இலதலபோல் 



        

    

தனியோர் நிறுைனங்கள், சி  வீடுகளிலும் தங்களுக்கு 

அன்றோட லதழைப்படும் மின்சோ த்ழத சுற்றுச்சூைலுக்கு 

மோசு ஏற்படுத்தோத ைழகயில் தயோரித்து பயன்படுத்தி 

ைருகின்றன. இதனோல், தமிைகத்தில் ஆண்டுலதோறும் 

புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி நிறுவுதிறன் உயர்ந்து ைருகிறது. 

அந்தைழகயில், 2016ம் ஆண்டு தமிைகத்தில் ஒட்டுபமோத்த 

கோற்றோழ  மின்உற்பத்தி நிறுவுதிறன் 7613.89 

பமகோைோட்டோக இருந்தது. இதுலை கடந்த 2021ம் 

ஆண்டில் ஒட்டுபமோத்த கோற்றோழ  மின்உற்பத்தி நிறுவு 

திறன் 9,608.04 பமகோைோட்டோக அதிகரித்துள்ளது. 

இலதலபோல் தமிைகத்தில் வீடுகளின் லமற்கூழ யில் 

சூரியசக்தி மின்உற்பத்தி கட்டழமப்புகழளயும் 

ஏற்படுத்துைதும் அதிகரித்துள்ளது. 

அதோைது கடந்த 2016ம் ஆண்டு மோநி த்தின் 

ஒட்டுபமோத்த சூரியசக்தி மின்உற்பத்தி நிறுவு திறன் 

1061.82 பமகோைோட்டோக இருந்தது. இதுலை கடந்த 2021ம் 

ஆண்டில் தமிைகத்தின் ஒட்டுபமோத்த சூரிசக்தி 

மின்உற்பத்தி நிறுவு திறன் 4,475.21 பமகோைோட்டோக 

அதிகரித்துள்ளது. ஒன்றிய, மோநி  அ சுகளின் பல்லைறு 

சலுழககள் மற்றும் சுற்றுச்சூைல் மோசுபோட்ழட குழறக்க 

லைண்டும் என்ற மக்களின் நிழ போடு லபோன்றைற்றின் 

கோ ைமோக தமிைகத்தில் ைரும் கோ ங்களில் 

சுற்றுச்சூைலுக்கு மோசு ஏற்படுத்தோத மின்உற்பத்தி லமலும் 

அதிகரிக்கும். 

மின்உற்பத்தி நிறுவுதிறன் (பமகோைோட்டில்) 

ஆண்டு    சூரியசக்தி    கோற்றோழ  

2016    1061.82        7613.89 

2017    1691.83        7861.46  

2018    1908.57        8197.09 

2019    2575.22        8968.91    

2020    3915.88        9304.34       

2021    4475.21        9608.04 

 

20. கோகித பயன்போலட கிழடயோது 3 ஸ்மோர்ட் நீதிமன்றம் 

லக ளோவில் சோதழன: இந்தியோவில லய முதன் முழற 

 ோட்டில லய முதல்முழறயோக லக ளோவில் 

உயர்நீதிமன்றம் உள்பட 3 நீதிமன்றங்கள் ஸ்மோர்ட் 

நீதிமன்றங்களோக மோற்றப்பட்டுள்ளன. இந்தியோவில் 

பபரும்போ ோன அ சுத் துழறகள் தற்லபோது 

கணினிமயமோக்கப்பட்டு ைருகின்றன. லக ளோவில் 

நீதிமன்ற  டைடிக்ழககளும் முழுக்க முழுக்க 

கணினிமயமோக்கும்  டைடிக்ழககள் தீவி ப்படுத்தப்பட்டு 

ைருகின்றன. இந்நிழ யில், லக ளோவில் உயர் 

நீதிமன்றம், லகோ ஞ்லசரி குற்றவியல் முதல் ைகுப்பு 

மோஜிஸ்தில ட் நீதிமன்றம், திருைனந்தபு ம் கூடுதல் 

தழ ழம குற்றவியல் மோஜிஸ்தில ட் நீதிமன்றம் 

ஆகியழை முழுக்க முழுக்க கணினி மயமோக்கப்பட்டு 

கோகிதம் இல் ோத நீதிமன்றங்களோக மோற்றப்பட்டுள்ளன. 

இதன் பதோடக்க விைோ பகோச்சியில்  டந்தது. உச்ச 

நீதிமன்ற நீதிபதி சந்தி சூட், லக ள முதல்ைர் பின ோய் 

விஜயன் ஆகிலயோர் கோபைோலி மூ மோக இைற்ழற 

பதோடங்கி ழைத்தனர். லக ள உயர் நீதிமன்றத்தில் 

தழ ழம நீதிபதி நீதிமன்றம் உள்பட 6 நீதிமன்றங்கள் 

முழுக்க முழுக்க கணினிமயமோக்கப் பட்டுள்ளன. 

விழ வில், இதில் உள்ள 27 நீதிமன்றங்களும் கணினி 

மயமோக்கப்பட உள்ளது. இந்தியோவில லய லக ளோவில் 

தோன் முதல்முழறயோக 2 மோஜிஸ்தில ட் நீதிமன்றங்கள் 

ஸ்மோர்ட் நீதிமன்றங்களோக மோற்றப்பட்டுள்ளன. இதன்படி, 

லபோலீஸ் பதிவு பசய்யும் முதல் தகைல் அறிக்ழக உள்பட 

அழனத்து ஆைைங்கழளயும் டிஜிட்டல் முழறயில் 

ல  டியோக நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பி ழைக்க ோம். குற்றப் 

பத்திரிழக, சோட்சிகளின் ைோக்குமூ ம் உள்பட அழனத்து 

ஆைைங்களும் டிஜிட்டல் முழறயில் கிழடக்கும். 

சம்மன்கழளயும் டிஜிட்டல் முழறயில் அனுப்பும் ைசதி 

உண்டு. 

 



        

    

1. சமீபத்தில் கால்நடை பாதுகாப்புச் சட்ைம், 1950’இல் ஒரு 

திருத்தத்டத நிடைவேற்றியுள்ள மாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) கேரளா 

இ) உத்தரப்பிரகதசம் 

ஈ) அஸ்ஸாம்  

✓ அஸ்ஸாம் மாநில சட்டமன்றம் அண்மமயில் ஒரு திருத்த 

மகசாதாமை நிமறகைற்றியுள்ளது. அது ோல்நமட 

பாதுோப்புச் சட்டம், 1950’ஐ மாற்றியமமத்து அச்சட்டத்மத 

ைலுப்படுத்துகிறது. கைளாண் கநாக்ேங்ேளுக்ோே 

ோல்நமடேமள எளிதாே கோண்டு கசல்ைதற்கும், 

அைற்மற ேடத்துகைார்க்கு ேடுமமயான தண்டமனமய 

உறுதி கசய்ைதற்கும் இம்மகசாதா ைமே கசய்யும். 

 

2.நீர் மறுபயன்பாடு ததாைர்பான NMCG-TERI’இன் சிைப்பு 

டமயம் அடமக்கப்பைவுள்ள இைம் எது? 

அ) குருகிராம்  

ஆ) புது தில்லி 

இ) மும்மப 

ஈ) கோல்ேத்தா 

✓ கதசிய தூய்மம ேங்மே திட்டம் (NMCG) மற்றும் எரிசக்தி 

மற்றும் ைள நிறுைனம் (TERI) ஆகியமை இமைந்து நீர் 

மறுபயன்பாடு கதாடர்பான NMCG-TERI’இன் சிறப்பு 

மமயத்மத குருகிராம் - ஹரியானாவில் உள்ள TERI 

ைளாேத்தில் கதாடங்கியுள்ளன. 

✓ ஆராய்ச்சி மற்றும் புதுமமேமள ைளர்ப்பதற்கும், ஆராய்ச்சி 

-க்ோன இமடகைளிேமளக் ேண்டறிைதற்கும், நீர் மறுப 

-யன்பாட்டில் அமனத்து ைமேயான ஆராய்ச்சிேளுக்கும் 

ஆதரைளிப்பதற்குமாே இம்மமயம் நிறுைப்படுகிறது. 

 

3. துணிப்டபகளின் பயன்பாட்டை ஊக்குவிக்கும் ேடக 

-யில் ‘மீண்டும் மஞ்சப்டப’ திட்ைத்டத அறிமுகப்படுத்திய 

மாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு  

ஆ) கேரளா 

இ) ேர்நாடோ 

ஈ) கதலுங்ோனா 

✓ மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமமச்சர் மு ே ஸ்டாலின், 

கபாதுமக்ேள் துணிப்மபேமள பயன்படுத்துைமத 

ஊக்குவிக்ேவும், கநகிழிப் மபேமள பயன்படுத்துைமத 

தடுக்ேவுமாே ‘மீண்டும் மஞ்சப்மப’ திட்டத்மத கதாடங்கி 

மைத்துள்ளார். ஒருமுமற பயன்படுத்தப்படும் கநகிழிக்கு 

விதிக்ேப்பட்டிருந்த தமடமய மீறியதால், இதுைமர 

130க்கும் கமற்பட்ட கதாழிற்சாமலேளின் மின்னிமைப்பு 

துண்டிக்ேப்பட்டுள்ளது. 

✓ மஞ்சள் நிற துணிப்மபேள் தமிழ்நாட்டில் கபரும்பாலும் 

சுபநிேழ்ச்சிேளின்கபாது அதிேம் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

 

 

 

4. ஷ்யாமா பிரசாத் முகர்ஜி ரூர்பன் திட்ைத்டதச் (SPMRM) 

தசயல்படுத்துேதில் முதலிைத்தில் உள்ள மாநிலம் எது? 

அ) ேர்நாடோ 

ஆ) கதலுங்ோனா  

இ) பீோர் 

ஈ) கமற்கு ைங்ோளம் 

✓ ஷ்யாமா பிரசாத் முேர்ஜி ரூர்பன் திட்டத்மதச் (SPMRM) 

கசயல்படுத்துைதில் கதலுங்ோனா முதலிடத்தில் உள்ளது.  

✓ உள்ளூர் கபாருளாதார ைளர்ச்சிமய கமம்படுத்தவும், 

அடிப்பமட கசமைேமள கமம்படுத்தவும், நன்கு 

திட்டமிடப்பட்ட கதாகுதிேமள உருைாக்ேவும் நான்கு 

ஆண்டுேளுக்கு முன்பு இந்தத் திட்டம் கதாடங்ேப்பட்டது. 

இந்தத் திட்டம் கசயல்படுத்தப்பட்டு ைரும் நாடு முழுைதும் 

உள்ள 300 கதாகுதிேளில் சங்ேகரட்டி மற்றும் ோமகரட்டி 

மாைட்டங்ேள் முதல் இரண்டு இடங்ேமளப் பிடித்தன. 

 

5. சமீபத்தில் மகளிர் ITF ஒற்டையர் பட்ைத்டத தேன்ை 

தமாயுகா உச்சிஜிமா சார்ந்த நாடு எது? 

அ) சீனா 

ஆ) ஜப்பான்  

இ) கதன் கோரியா 

ஈ) ைட கோரியா 

✓ ஜப்பானிய கடன்னிஸ் வீராங்ேமன கமாயுோ உச்சிஜிமா 

தனது முதல் $25,000 பரிசுத் த ொகையுகைய மேளிர் ITF 

ஒற்மறயர் பட்டத்மத கைன்றார். NECC கடக்ோன் மேளிர் 

ITF சாம்பியன்ஷிப்பின் இருபதாைது பதிப்பின் ஒற்மறயர் 

இறுதிப்கபாட்டியில் லாட்வியாவின் டயானா மார்சின்கே 

-விோமை அைர் கதாற்ேடித்தார். இரட்மடயர் பிரிவில் 

ஜப்பானின் மற்கறாரு கஜாடியான ஃபுனா கோசாகி 

மற்றும் மிசாகி மட்சுடா இரண்டாமிடம் பிடித்தனர். 

 

6. ‘கிராம் உஜாலா திட்ைத்டதச்’ தசயல்படுத்துகிை மத்திய 

அடமச்சகம் எது? 

அ) எரிசக்தி அமமச்சேம்  

ஆ) ஊரே ைளர்ச்சி அமமச்சேம் 

இ) உழவு & உழைர்ேள் நல அமமச்சேம் 

ஈ) சுற்றுச்சூழல் & ைன அமமச்சேம் 

✓ ‘கிராம் உஜாலா திட்டம்’ என்பது எரிசக்தி அமமச்சேத்தின் 

முதன்மமயான திட்டமாகும். தற்கபாது பயன்பாட்டில் 

உள்ள குழல்விளக்குேளுக்கு மாற்றாே ஒவ்கைான்றும் 

`10 விமலயில் மூன்றாண்டு உத்தரைாதத்துடன் அதிே 

தரமுள்ள LED பல்புேமள CESL ைழங்குகிறது. 

✓ சமீபத்தில், CESL ஆனது கிராம் உஜாலா திட்டத்தின்கீழ் 

50 இலட்சம் LED பல்புேமள விநிகயாகித்து சாதமன 

பமடத்துள்ளது. 

 

  

 

 

 

 

 
 



        

    

7. அண்டமயில் அதன் வதசிய பாதுகாப்பு தகாள்டகடய 

தேளியிட்ை ஆசிய நாடு எது? 

அ) இலங்மே 

ஆ) பாகிஸ்தான்  

இ) ஆப்ோனிஸ்தான் 

ஈ) ைங்ோளகதசம் 

✓ பாகிஸ்தானின் அமமச்சரமை நாட்டின் முதல் கதசிய 

பாதுோப்புக் கோள்மேக்கு ஒப்புதல் அளித்தது. இது, 

கபாருளாதார முன்கனற்றம் கதசிய பாதுோப்பின் ேருைாே 

இருக்ே கைண்டும் என்பமத ைலியுறுத்துகிறது. உயர் 

அதிோரம் கோண்ட கதசிய பாதுோப்புக் குழுைால் (NSC) 

அங்கீேரிக்ேப்பட்ட ஆைைத்மத அமமச்சரமை ஏற்றுக் 

கோண்டது. இது 2022-26 ோலேட்டத்மத உள்ளடக்கிய 

ஐந்தாண்டு கோள்மே ஆைைமாகும். 

 

8. நுகர்வோர் பாதுகாப்புச் சட்ைத்தின் அண்டமய பதிப்பு, 

கீழ்காணும் எந்த ஆண்டில் நிடைவேற்ைப்பட்ைது? 

அ) 2010 

ஆ) 2015 

இ) 2019  

ஈ) 2021 

✓ நுேர்கைார் பாதுோப்புச் சட்டப்படி, நுேர்கைார் பாதுோப்பு 

(கநரடி விற்பமன) விதிமுமறேள், 2021’ஐ மத்திய அரசு 

அறிவித்துள்ளது. இப்புதிய விதிமுமறேள் கநரடிவிற்பமன 

நிறுைனங்ேள் மற்றும் வியாபாரிேள் பிரமிட் திட்டங்ேள், 

பை சுழற்சி திட்டங்ேளில் ஈடுபட தமட விதிக்கிறது. 

 

9. அரசு நைத்தும் பல்கடலக்கழகங்களில் உயர்கல்வி 

அடமச்சருக்கு அதிக அதிகாரங்கடள ேழங்குேதற்கான 

மவசாதாடே பின்ேரும் எந்த மாநிலத்தின் சட்ைமன்ைக் 

குழு நிடைவேற்றியுள்ளது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) ஆந்திர பிரகதசம் 

இ) மோராஷ்டிரா  

ஈ) கதலுங்ோனா 

✓ மோராஷ்டிர மாநில கபாது பல்ேமலக்ேழே சட்டம், 2016 

(3ஆைது திருத்தம்) மகசாதாமை மோராட்டிர சட்டமன்றக் 

குழு நிமறகைற்றியது. அரசு நடத்தும் பல்ேமலக்ேழேங்ே 

-ளில் உயர் மற்றும் கதாழில்நுட்பக் ேல்வி அமமச்சருக்கு 

அதிே அதிோரங்ேமள ைழங்ே இது முயற்சி கசய்கிறது.  

✓ பல்ேமலக்ேழேங்ேளின் கைந்தராே இருக்கும் 

ஆளுநரிடம் அமமச்சர் பரிந்துமரேமள ைழங்ேவும் இந்த 

மகசாதா அனுமதிக்கிறது. பல்ேமலக்ேழேங்ேளின் 

துமை கைந்தராே அமமச்சமர நியமிக்ேவும் இந்தச் 

சட்டம் முன்கமாழிகிறது. 

 

 

 

10. மதிப்பீட்டு நிறுேனமான ICRA’இன் கூற்றுப்படி, 2022 

நிதியாண்டில் இந்தியாவின் தமய்யான GDP ேளர்ச்சி 

விகிதம் எவ்ேளவு என மதிப்பிைப்பட்டுள்ளது? 

அ) 12.5% 

ஆ) 11% 

இ) 10% 

ஈ) 9%  

✓ 2021-22ஆம் நிதியாண்டில் இந்தியாவிற்ோன GDP 9.0% 

விரிைாகும் என்ற தனது முன்னறிவிப்மப ICRA கரட்டிங் 

தக்ேமைத்துள்ளது. கபாருளாதாரத்தின் முமறயான 

மற்றும் முமறசாரா துமறேளில் K-ைடிை கைறுபாடு 

ோைப்படும் என்று அது உறுதிபை கூறியுள்ளது. அடுத்த 

நிதியாண்டில் (2022-23) கபாருளாதாரம் இகதகபான்ற 

9.0% ைளர்ச்சிமயப் பராமரிக்கும் என ICRA நிறுைனம் 

எதிர்பார்க்கிறது. 

 

 

1. 21 கபாருட்ேள் அடங்கிய கபாங்ேல் பரிசுத் கதாகுப்பு 

விநிகயாேம்; முதல்ைர் ஸ்டாலின் இன்று கதாடங்கி 

மைக்கிறார்: 2.15 கோடி அரிசி குடும்ப 

அட்மடதாரர்ேளுக்கு ைழங்ேப்படுகிறது 

கபாங்ேல் பண்டிமேக்கு தமிழேத்தில் உள்ள 2.15 கோடி 

அரிசி குடும்ப அட்மடேள் மற்றும் இலங்மேத் 

தமிழர்ேளுக்கு 21 கபாருட்ேள் அடங்கிய கபாங்ேல் பரிசுத் 

கதாகுப்பு ைழங்கும் பணிமய முதல்ைர் மு ே ஸ்டாலின் 

இன்று கதாடங்கி மைக்கிறார். 

தமிழர் திருநாளான கபாங்ேல் பண்டிமேமய 

அமனைரும் மகிழ்ச்சியுடன் கோண்டாடும் ைமேயில் 

தமிழேத்தில் உள்ள 2 கோடிகய 15 லட்சத்து 29,114 அரிசி 

குடும்பஅட்மடதாரர்ேள், 18,946 இலங்மே தமிழர் 

குடும்பங்ேள் என 2 கோடிகய 15 லட்சத்து 48 ஆயிரத்து 

60 குடும்பங்ேளுக்கு, பயனாளி ஒருைருக்கு ரூ.505 

மதிப்புள்ள 21 கபாருட்ேள் ைழங்ே `1,088 கோடிகய 17 

லட்சத்து 70 ஆயிரத்து 300 ஒதுக்ேப்பட்டுள்ளது. 

21 கபாருட்ேள் 

இதில், தலா ஒரு கிகலா பச்சரிசி, கைல்லம், கோதுமம 

மாவு, ரமை, தலா 50 கிராம் முந்திரி, திராட்மச,10 கிராம் 

ஏலக்ோய், தலா 500 கிராம்உளுந்து, பாசிப்பருப்பு, உப்பு, 

தலா 100 கிராம் கநய், மஞ்சள்தூள், மிளோய்த்தூள், 

மல்லித்தூள், ேடுகு, சீரேம், 50 கிராம் மிளகு, 200 கிராம் 

புளி, 250 கிராம் ேடமலப் பருப்பு, துணிப்மப ஒன்று என 

20 கபாருட்ேளும், ஒரு ேரும்பும் என 21 கபாருட்ேள் 

ைழங்ேப்படுகின்றன. 

குறிப்பாே கூட்டுறவுத் துமற மூலம் ஏலம், முந்திரி, 

திராட்மசமற்றும் ேரும்பு ஆகியமை கோள்முதல் கசய்து 

நியாயவிமலக் ேமடேள் மூலம் 21 கபாருட்ேமள யும் 

ைழங்குைதற்ோன, கடாக்ேன் ைழங்கும் பணிேள் 

மும்முரமாே நமடகபற்று ைருகின்றன. 

 

 

 

 



        

    

இந்நிமலயில், இத்திட்டத்மத முதல்ைர் மு ே ஸ்டாலின் 

இன்று ோமல 10.30 மணிக்கு தமலமமச் கசயலேத்தில் 

கதாடங்கி மைக்கிறார். 

இமதத்கதாடர்ந்து, மாைட்டைாரியாே அமமச்சர்ேள் 

கதாடங்கிமைக்கின்றனர். விடுதல் இல்லாமல் 

அமனைருக்கும் கபாங்ேல் பரிசுத் கதாகுப்மப ைழங்ே 

உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. 

 

2. கசன்மன கைள்ள இடர் தணிப்பு, கமலாண்மம 

இமடக்ோல அறிக்மே: முதல்ைரிடம் சமர்ப்பித்தார் 

அறிவுமரக் குழுத் தமலைர் 

கசன்மன கைள்ள இடர் தணிப்பு மற்றும் கமலாண்மம 

கதாடர்பான இமடக்ோல அறிக்மேமய, முதல்ைர் மு ே 

ஸ்டாலினிடம், அறிவுமரக் குழுவின் தமலைர் கை 

திருப்புேழ் சமர்ப்பித்தார். 

சட்டப்கபரமையில் ஆளுநர்உமரயாற்றும்கபாது, 

“கசன்மனயில் ஏற்படும் கைள்ளப் பாதிப்புேமளக் 

குமறக்கும் ைமேயில், கைள்ளக்ேட்டுப்பாடு 

நடைடிக்மேேள், மமழநீர் ோல்ைாய்ேமள 

ைடிைமமத்தல் உள்ளிட்ட பணிேமள கமற்கோள்ளும் 

ைமேயில், சுற்றுச்சூழல், நேர்ப்புறத் திட்டமிடல், கபரிடர் 

கமலாண்மம ைல்லுநர்ேள் அடங்கிய கசன்மன 

கபருநேர கைள்ள கமலாண்மம குழு அமமக்ேப்படும்” 

என்று அறிவித்தார். 

இமதயடுத்து, கசன்மன மாநேராட்சி ஆமையரின் 

பரிந்துமர அடிப்பமடயில், கசன்மன கபருநேர கைள்ள 

இடர் தணிப்பு மற்றும் கமலாண்மமக்ோன அறிவுமரக் 

குழுமை தமிழே அரசு அமமத்துள்ளது. 

ஓய்வுகபற்ற ஐஏஎஸ் அதிோரி கை திருப்புேழ் 

தமலமமயிலான அக்குழுவில், கடல்லி நேர் 

மற்றும்ஊரமமப்பு நிறுைன தமலமம திட்ட அலுைலர், 

ோலநிமல பின்னமடவு பயிற்சி உலே ைள நிறுைன 

இயக்குநர் நம்பி அப்பாதுமர, கசன்மன ைளர்ச்சி ேல்வி 

நிறுைனப் கபராசிரியர் ஜானகிராமன், மும்மபஐஐடி 

ேட்டுமானப் கபாறியியல் துமற கபாராசிரியர் ேபில் குப்தா 

உள்ளிட்கடார் இடம்கபற்றிருந்தனர். 

இந்நிமலயில், நைம்பர், டிசம்பர் மாதங்ேளில் 

கசன்மனயில் ைடகிழக்குப் பருைமமழ கபரிய பாதிப்மப 

ஏற்படுத்தியது. இந்தப் பாதிப்புேமளயும், தண்ணீமர 

கைளிகயற்றுைதற்ோன ைழிமுமறேமளயும் 

இக்குழுவினர் ஆய்வு கசய்தனர். 

இமதயடுத்து, கசன்மனயில் கைள்ளப் பாதிப்மப தடுப்பது 

கதாடர்பான இமடக்ோல அறிக்மேமய, தமிழே முதல்ைர் 

மு ே ஸ்டாலினிடம், அறிவுமரக் குழுத் தமலைர் கை 

திருப்புேழ் கநற்று சமர்ப்பித்தார். 90 பக்ேங்ேள் கோண்ட 

அந்த அறிக்மேயில், கசன்மனயில் மமழப் பாதிப்புேமள 

தடுப்பதற்ோன சில ஆகலாசமனேமள குழு 

ைழங்கியுள்ளதாேக் கூறப்படுகிறது. 

குறிப்பாே, கசன்மனயில் மமழயால் பாதிக்ேப்படும் 561 

இடங்ேள் ேண்டறியப்பட்டுள்ளதாேவும், மமழ 

பாதிப்புேமளத் தடுக்ே, நீர்நிமலேள், நீர்ைழித்தடங்ேளில் 

உள்ள ஆக்கிரமிப்புேமள முழுமமயாே அேற்ற கைண்டும். 

அமடயாறு, கூைம், பக்கிங்ோம் ோல்ைாய் மற்றும் 

பல்கைறு ைடிோல்ேளின் உண்மமயான கோள்ளளமை 

மீட்ே கைண்டும். கசன்மனயில் உள்ள மமழநீர்க் 

ோல்ைாய்ேமள அேலப்படுத்தி, ஆழப்படுத்தி 

மீட்டுருைாக்ேம் கசய்ய கைண்டும். ேட்டுமானங்ேமள 

தரமானதாே மாற்றகைண்டும் என்பன உள்ளிட்ட 

பரிந்துமரேள் கசய்யப்பட்டுள்ளதாேக் கூறப்படுகிறது. 

 

3. மின்சார ைாேனம் கதாடர்பான புதிய முதுநிமலப் படிப்பு 

கசன்மன ஐஐடி’இல் அறிமுேம் 

மின்சார ைாேனம் கதாடர்பான புதிய முதுநிமலப் பட்டப் 

படிப்மப கசன்மன ஐஐடி அறிமுேப்படுத்துகிறது. 

இது கதாடர்பாே கசன்மன ஐஐடி கநற்று கைளியிட்ட 

கசய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாைது: 

இந்த ஆண்டு ஐஐடி-ல் மின் ைாேனம் கதாடர்பான புதிய 

முதுநிமலப் பட்டப் படிப்பு கோண்டுைரப்படுகிறது. இரு 

துமறசார்ந்த இரட்மடப்படிப்பாே இது 

அறிமுேப்படுத்தப்படும். இந்தப் படிப்பில் பி.கடக். 3-ம் 

ஆண்டு படிக்கும் மாைைர்ேள் கசரலாம். கமாத்தம் 25 

கபர் கசர்த்துக் கோள்ளப்படுைர். 

மின்சார ைாேனைடிைமமப்பு, தேைல் கதாடர்புஉள்ளிட்ட 

அம்சங்ேள் அடங்கியதாேவும், மின்சார ைாேன 

தயாரிப்புகமம்பாட்டுத் துமறயில் கைமலைாய்ப்பு கபறும் 

ைமேயிலும் இந்தப் படிப்பு அமமந்திருக்கும். 

ஐஐடி-ல் பி.கடக். 3-ம் ஆண்டு பயிலும் மாைைர்ேள் 

இந்தப் படிப்பில் கசர்ந்து 5 ஆண்டுேள் படித்தால், 

அைர்ேளுக்கு ஒருங்கிமைந்த எம்.கடக். பட்டம் 

ைழங்ேப்படும். இந்தப் படிப்புக்ோன கசர்க்மே ஜனைரியில் 

கதாடங்கும். இவ்ைாறு அதில் கதரிவிக்ேப்பட்டுள்ளது. 

புதிய படிப்பின் முக்கிய அம்சங்ேள் குறித்து இன்ஜினீயரிங் 

டிமசன் துமறத் தமலைர் டி.அகசாேன் கூறும்கபாது, 

“மின்சார ைாேனப் கபாறியாளர்ேளுக்குத் கதமைப்படும் 

அமனத்து திறமமேமளயும் ஏற்படுத்திக் கோடுக்கும் 

ைமேயில், 8 துமறேளின் கூட்டுமுயற்சியால் இந்தப் 

படிப்பு அறிமுேப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மின் 

ைாேனங்ேளுக்ோன அடிப்பமட விஷயங்ேள், கபட்டரிேள், 

கமாட்டார்ேள் என அமனத்துத் துமறேளிலும் ஆழ்ந்த 

அறிவுகபறும் ைமேயில், மிகுந்த ேைனத்துடன் இதற்ோன 

பாடத்திட்டம் ைடிைமமக்ேப்பட்டுள்ளது” என்றார். 

 

4. இந்தியத் தடுப்பூசிேள்: ஒரு மீள் பார்மை 

ேகரானா மைரஸ் ஒமமக்ரான் கைடமிட்டு மூன்றாம் 

ஆண்டில் தடம்பதிக்கிறது. உலேளவில் இமத 

எதிர்கோள்ளத் தடுப்பூசிதான் ஒகர ைழி என்று ஆரம்பம் 

முதகல கபசப்பட்டது. ேகரானாவுக்கு எதிராே மபசர்-

பகயாஎன்கடக் நிறுைனத்தின் எம்.ஆர்.என்.ஏ. தடுப்பூசி 

முதன்முதலில் 2020 டிசம்பர் 8-ல் பிரிட்டனில் மக்ேள் 

பயன்பாட்டுக்கு ைந்தது. பாரத் பகயாகடக் நிறுைனம் 

கோகைக்சின் தடுப்பூசிமயத் தயாரித்து இந்தியாவுக்குப் 

கபருமம கசர்த்தது. இதுைமர 10 நிறுைனங்ேளின் 

தடுப்பூசிேளுக்கு உலே சுோதார நிறுைனம் அனுமதி 

அளித்துள்ளது. ேகரானா கதாற்றாளருக்கு உயிரிழப்மபத் 

தவிர்ப்பதில் தடுப்பூசியின் பங்கு மேத்தானது. 



        

    

இந்தியாவில் இலைச ேகரானா தடுப்பூசித் திட்டம் 2021 

ஜனைரி 16-ல் கதாடங்ேப்பட்டது. கோவிஷீல்டு, 

கோகைக்சின் முன்ேளப் பணியாளர்ேளுக்கு முதலில் 

கசலுத்தப்பட்டது. மார்ச்-1 கதாடங்கி 60 ையதுக்கு 

கமற்பட்டைர்ேளுக்கும், 45 ையதுக்கு கமல் 

இமைகநாயுள்ளைர்ேளுக்கும் கசலுத்தப்பட்டது. கம-1 

கதாடங்கி 18 ையதுக்கு கமற்பட்ட அமனைருக்கும் 

அனுமதியளிக்ேப்பட்டது. கம-14ல் ஸ்புட்னிக்-வி 

இமைந்துகோண்டது. இைற்றில் கோவிஷீல்டு 88.89%, 

கோகைக்சின் 10.79% பயன்படுத்தப்பட்டது. ஸ்புட்னிக்-வி 

1%-க்கும் குமறவு. 

நைம்பர் 3-ம் கததி ‘வீடு கதடித் தடுப்பூசி'த் திட்டம் 

கதாடங்ேப்பட்டது. தடுப்பூசிக்கு எதிரான பரப்புமரேளால் 

கபாதுச் சமூேத்துக்கு ஏற்பட்ட தயக்ேத்தாலும், நாட்டில் 

தடுப்பூசிக்குத் தட்டுப்பாடு உண்டானதாலும் இத்திட்டம் 

ஆரம்பத்தில் சுைக்ேம் ேண்டது. பின்னர், கைேகமடுத்தது. 

இதுைமர 145 கோடித் தைமைேள் இந்தியாவில் 

கசலுத்தப்பட்டுள்ளன. முழுமமயாேச் 

கசலுத்திக்கோண்டைர்ேள் 64.2% கபர். 3 மாநிலங்ேளில் 

100% இரண்டு தைமைேளும் கபாடப்பட்டுள்ளன. இதன் 

மூலம், இந்திய மருத்துைத் துமறயில், குழந்மதேளுக்கு 

மட்டுகம தடுப்பூசித் திட்டம் என்றிருந்த ைரலாறு 

மாறிப்கபானது. இதுைமர கசய்யாத சாதமனயாே 

ஒன்றிய அரசு இத்திட்டத்மத முன்மைத்தது. ஆனாலும், 

2021 டிசம்பருக்குள் தகுதியானைர்ேள் அமனைருக்கும் 

தடுப்பூசி கசலுத்திட கைண்டும் என்ற இலக்மே எட்ட 

முடியவில்மல. எனகை, இந்தியா கசல்ல கைண்டிய 

தூரம் இன்னும் இருக்கிறது. 

முன்கனச்சரிக்மேத் தடுப்பூசி 

இத்திட்டத்தின் கதாடக்ேத்தில் மூன்று ைமேத் 

தடுப்பூசிேளுக்குகம இரண்டு தைமைேள் கபாதும் 

என்றது அரசு. ஆனால், ேளநிலைரத்தில், இரண்டு 

தைமை கசலுத்திக்கோண்டைர்ேளுக்குத் தடுப்பாற்றல் 

6-9 மாதங்ேகள தாக்குப்பிடிப்பதாலும், கடல்டா மற்றும் 

ஒமமக்ரான் கைற்றுருைங்ேள் இந்தத் தடுப்பூசிேமளயும் 

தாண்டி மறுகதாற்மற ஏற்படுத்துைதாலும், மூன்றாம் 

தைமையும் கதமை என்ற எதிர்பார்ப்பு உலேளவில் 

அதிேரித்தது. அமதத் கதாடர்ந்து 60-க்கும் கமற்பட்ட 

உலே நாடுேள் மூன்றாம் தைமைமயச் கசலுத்தத் 

கதாடங்கின. இஸ்கரல் நான்ோைது தைமைமயச் 

கசலுத்தத் கதாடங்கிவிட்டது. இந்தியாவிலும் 

‘முன்கனச்சரிக்மேத் தடுப்பூசி’ எனும் கபயரில் ஜனைரி 

10-ம் கததி கதாடங்கி, மூன்றாைது தைமைமயச் 

கசலுத்த உள்ளனர். ஆரம்பத்தில் முன்ேளப் 

பணியாளர்ேளுக்கும் இமைகநாயுள்ள 60 ையதுக்கு 

கமற்பட்டைர்ேளுக்கும் முன்னுரிமம ைழங்ேப்பட்டுள்ளது. 

கமற்ேத்திய நாடுேளில் மூன்றாம் தைமைக்கு, முதல் 

இரண்டு தைமைேள் கசலுத்திக்கோண்ட 

தடுப்பூசிேளுக்குப் பதிலாே மாற்றுத் தடுப்பூசிமயச் 

கசலுத்திக்கோள்ைது மிகுந்த பாதுோப்மபத் தருைதாேக் 

ேருதுகின்றனர். குறிப்பாே, எம்.ஆர்.என்.ஏ. தடுப்பூசிமய 

அைர்ேள் பரிந்துமர கசய்கின்றனர். இந்தியாவில் 

மூன்றாம் தைமை கதாடர்பான ஆராய்ச்சி கைலூரில் 

கிறித்துை மருத்துைக் ேல்லூரி மருத்துைமமனயில் 

கமற்கோள்ளப்படுகிறது. இந்த ஆய்வின் முடிவு 

கைளிைந்ததும் இந்தியாவில் எமத முன்கனச்சரிக்மேத் 

தடுப்பூசியாேச் கசலுத்திக்கோள்ைது என்பது 

கதளிைாகிவிடும். அண்மமயில், கோகைாகைக்ஸ், 

கோர்பிகைக்ஸ் ஆகிய புரத ைமேத் தடுப்பூசிேளும் 

அரசின் அனுமதி கபற்றுள்ளன. எம்.ஆர்.என்.ஏ. தடுப்பூசி, 

ஸ்புட்னிக் மலட், மஜக்கோவ்-டி, ஜான்சன் அண்ட் 

ஜான்சன் ஆகிய தடுப்பூசிேள் ஏற்கேனகை அனுமதி 

கபற்றிருந்தும் இன்னும் கசயலுக்கு ைரவில்மல. 

தமிழ்நாட்டின் நிலைரம் 

தமிழ்நாட்மடப் கபாறுத்தைமர தடுப்பூசித் திட்டம் 

கைற்றியமடய பல அடுக்கு நடைடிக்மேேமளத் 

தற்கபாமதய அரசு கதாடர்ந்து முன்கனடுத்துைருகிறது. 

அைற்றில் கமோ தடுப்பூசி முோம்ேள் முக்கியமானமை. 

கசன்ற ைாரம் ைமர 17 கமோ முோம்ேள் 

நடத்தப்பட்டுள்ளன. ஆனாலும், சிம்லா மற்றும் இமாசலப் 

பிரகதசத்மதப் கபால 100% இலக்மே உடனடியாே 

அதனால் எட்ட முடியவில்மல. புள்ளிவிைரப்படி பார்த்தால், 

தடுப்பூசிக்குத் தகுதியான 5.78 கோடிப் கபரில் 86% கபர் 

முதல் தைமைத் தடுப்பூசிமயயும் 59% கபர் 

இரண்டாைது தைமைமயயும் 

கசலுத்திக்கோண்டுள்ளனர். 80 லட்சம் கபர் முதல் 

தைமைமயயும், 96 லட்சம் கபர் இரண்டாம் 

தைமைமயயும் இன்னமும் கசலுத்திக்கோள்ளவில்மல. 

இைர்ேளில் மூத்த குடிமக்ேள்தான் அதிேம். அரசின் 

ேைக்குப்படி, தடுப்பூசி கசலுத்தப்பட கைண்டிய மூத்த 

குடிமக்ேளில் இதுைமர 61% கபர் ஒரு தைமை மட்டும் 

கசலுத்திக்கோண்டுள்ளனர். 44% கபர் இரண்டு 

தைமைேமளச் கசலுத்திக்கோண்டு முழுப் பாதுோப்பு 

கபற்றுள்ளனர். 

தயக்ேம் கைண்டாம்! 

இந்தச் சூழலில், ஒன்றிய அரசு இமைகநாயுள்ள மூத்த 

குடிமக்ேளுக்கு மூன்றாம் தைமையாே 

முன்கனச்சரிக்மேத் தடுப்பூசிமயச் கசலுத்திக்கோள்ள 

அனுமதித்துள்ளது. இங்கே ேைனிக்ேப்பட கைண்டிய 

விஷயம், ஒமமக்ரான் தீவிரமாேப் பரவும் என்பதால், 

அதன் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகிற அதிே ைாய்ப்பு மூத்த 

குடிமக்ேளுக்கே இருக்கிறது. இைர்ேள்தான் 

முன்கனச்சரிக்மேத் தடுப்பூசிக்கு முன்நிற்ே கைண்டும். 

இைர்ேகளா இமைகநாய்ேளின் அச்சம் ோரைமாேத் 

தடுப்பூசிக்குத் தயங்குகின்றனர். இரண்டு 

தைமைேமளயும் கசலுத்திக்கோண்டால்தான் நாட்பட்ட 

பாதுோப்பு உறுதிப்படும் என்பமதயும், தடுப்பூசியால்தான் 

ேகரானா மரைங்ேமள உலேளவில் குமறக்ே முடிந்தது 

என்பமதயும் உைர்ந்து, இைர்ேள் இரண்டு தைமைத் 

தடுப்பூசிேமளக் ேட்டாயம் கசலுத்திக்கோள்ள கைண்டும். 

இமைகநாயுள்ளைர்ேளும் மூன்றாம் தைமைமயச் 

கசலுத்திக்கோள்ளலாம். வீட்டில் கபரியைர்ேள் தடுப்பூசி 

கசலுத்திக்கோள்ைமதப் பிள்மளேள் உறுதிப்படுத்த 

கைண்டும். 

இந்த ைாரத்திலிருந்து 15 – 18 ையதுக்குட்பட்ட 

குழந்மதேளுக்கு கோகைக்சின் தடுப்பூசி கசலுத்தப்பட 

இருக்கிறது. இது, இந்தியக் குழந்மதேளிடம் 

பரிகசாதிக்ேப்பட்டு முடிவுேள் திருப்தியாே இருந்ததால், 



        

    

குழந்மதேள் பயன்பாட்டுக்கு அரசின் அனுமதி 

கபற்றுள்ளது. ஆேகை, கபற்கறார் எவ்விதத் 

தயக்ேமுமின்றித் தங்ேள் குழந்மதேளுக்குத் தடுப்பூசி 

கசலுத்திக்கோள்ள முன்ைர கைண்டும். கோவிஷீல்டு 

தடுப்பூசிமய ைடிைமமத்த ஆக்ஸ்ஃகபார்டு 

பல்ேமலக்ேழேத்தின் தடுப்பூசித் துமறப் கபண் 

கபராசிரிமய சாரா கில்பர்ட் கூறியுள்ளமத இங்கு 

நிமனவுகூர்ைது கபாருத்தமாே இருக்கும். 

ேகரானா இன்னும் ஓய்ந்துவிடவில்மல. இந்தப் 

கபருந்கதாற்றின் மூலம் நமக்குக் கிமடத்துள்ள தடுப்பூசி 

அறிமைத் கதாமலத்துவிடக் கூடாது. தடுப்பூசித் 

தைமைேள் விஷயத்திலும் ேகரானா பாதுோப்பு 

விதிமுமறேமளப் பின்பற்றுைதிலும் அலட்சியம் ஆோது. 

மீறினால், அடுத்த கபருந்கதாற்று இமதவிட 

கமாசமானதாேக்கூட இருக்கும்”. 

கடல்டாவும் ஒமமக்ரானும் கசர்ந்து தமிழ்நாட்டில் 

மூன்றாம் அமலமயத் கதாடங்கிவிட்டது என்ற 

எச்சரிக்மே ைந்திருக்கும் இன்மறய சூழலில் 

எல்கலாருக்குமான அறிவுறுத்தல் இது. 

 

5. கைளாண் விமளகபாருள் பட்டியலிலிருந்து பருத்தி 

நீக்ேம் 

தமிழ்நாடு கைளாண் விமளகபாருள் ஒழுங்குமுமறச் 

சட்டம்-1987-ல் அறிவிக்ேப்பட்ட கைளாண் 

விமளகபாருட்ேள் பட்டியல் கதாகுப்பிலிருந்து 

பருத்திமயத் தமிழ்நாடு அரசு நீக்ேம் கசய்து சந்மதக் 

ேட்டை விலக்கு அளித்துள்ளது. இது கதாடக்ேத்தில் 

விைசாயிேளுக்கும் ைணிேர்ேளுக்கும் நன்மம 

தருைதுகபால் இருப்பினும் நாளமடவில் மத்திய, மாநில 

அரசின் நிதிமய அரசுச் சந்மதேள் எதிர்கநாக்கும் 

ேட்டாயம் ஏற்படும். 

தனது சுயநிதி (சந்மதக் ேட்டை நிதி) மூலம் 

விைசாயிேளுக்கு எவ்வித சந்மத கமம்பாட்டுப் 

பணிமயயும் கசய்ய இயலாமல் நலிைமடந்துவிடும். 

மத்திய கைளாண் சட்டங்ேளால் கைளாண் சந்மத 

அமமப்புேள் அழிந்துவிடும் என்று விைசாயிேள் 

கபாராட்டம் நமடகபற்றது அமனைரும் அறிந்தகத. அது 

கபாலத்தான் கைளாண் விமளகபாருள் பட்டியலிலிருந்து 

பருத்திமயயும் அடுத்தடுத்த விமளகபாருட்ேமளயும் 

நீக்கினால், ஒழுங்குமுமற கைளாண் சந்மத அமமப்புேள் 

ைலுவிழந்துகபாய்விடும். அரசு சார்ந்த சந்மத அமமப்புேள் 

ைலுவிழந்த நிமலயில், விைசாயிேள் கபரிதும் 

பாதிக்ேப்படுைார்ேள். 

ைணிேர்ேளின் கநரடிக் ேட்டுப்பாட்டில் விைசாயிேள் ைர 

கைண்டிய நிமல ஏற்படும். இமடத்தரேர்ேள் மீண்டும் 

ைருைார்ேள். அரசு சார்ந்த சந்மத அமமப்புேள் ைலுவிழந்த 

நிமலயில், அமனத்து விமளகபாருட்ேமளயும் அரகச 

கோள்முதல் கசய்ைது சாத்தியமில்லா நிமல ஏற்படும். 

விைசாயிேளுக்குக் குமறந்தபட்ச விமலகூடக் கிமடக்ே 

ைாய்ப்பில்லாமல் கபாேக்கூடும். பருத்தி கபான்ற 

விமளகபாருட்ேமளக் கோள்முதல் கசய்யும், இந்தியப் 

பருத்திக் ேழேம் கோள்முதல் கசய்ய 

இமடத்தரேர்ேமளயும் ைணிேர்ேமளயும் நாட 

கைண்டிய நிமல ைரும். 

என்னதான் கைளாண் சந்மதேளுக்கு அரசு நிதி 

ைழங்கினாலும், அது சுயமாே நிதி ஆதாரங்ேமளப் 

கபருக்கிக்கோள்ளும் நிமலயில் இருந்தால்தான் அமமப்பு 

ைலுப்கபறும். சந்மத அமமப்புேள் ைலுைாே 

இருந்தால்தான், அதன் மூலம் கைளாண் கோள்முதல், 

விற்பமன ஆகியைற்மற அரசு ேண்ோணித்துக் 

ேட்டுப்படுத்த இயலும். சந்மதக் ேட்டை விலக்கு 

அளிப்பதால், விைசாயிேளுக்கு அதிே விமல கிமடக்கும் 

என்பதற்கோ, நுேர்கைாருக்குக் குமறந்த விமல 

கிமடக்கும் என்பதற்கோ எந்தவித ஆராய்ச்சித் தரவுேளும் 

இல்மல. 

ஆேகை, சந்மதக்குள் நடக்கும் பரிைர்த்தமனக்கு மட்டும் 

சந்மதக் ேட்டைம் விலக்கு அளித்துவிட்டு, கைளிப் 

பரிைர்த்தமனக்குக் ேட்டைம் ைசூலிக்கும் நிமல 

இருந்தால் நிமறய ைணிேர்ேள் சந்மத அமமப்புக்குள் 

கோள்முதல் கசய்யப் கபாட்டி கபாடும் நிமல ைரும். 

விைசாயிேளுக்கும் கபாட்டி விமல கிமடக்கும். ஆேகை, 

பருத்தி கபான்ற கைளாண் விமளகபாருட்ேமளப் 

பட்டியலிலிருந்து நீக்குைதும், முழுமமயாேச் சந்மதக் 

ேட்டை விலக்கு அளிப்பமதயும் அரசு மீண்டும் 

பரிசீலமன கசய்ய கைண்டும். 

கமலும், 100 ஏக்ேர் பரப்பில் அமனத்து ைசதிேமளயும் 

உள்ளடக்கிய கைளாண் விற்பமனச் சந்மதேமள 

உருைாக்கினால், சந்மத அமமப்பு கமம்படும். நல்ல 

விமல கிமடக்கும்கபாது உற்பத்தி தானாேப் கபருகும். 

 

6. சேதி த ரியுமொ? 

டிச.25: கதசிய மனித உரிமமேள் ஆமையம் 

கைளியிட்ட அறிக்மேயின்படி இந்தியாவில் 2021ஆம் 

ஆண்டில் கபண்ேளுக்கு எதிரான குற்றங்ேள் அதிேம் 

பதிைான மாநிலங்ேளில் உத்தர பிரகதசம் முதலிடம் 

பிடித்தது. 

டிச.25: மத்திய உள்துமற அமமச்சேத்தின் நிர்ைாேச் 

சீர்திருத்தம் மற்றும் கபாதுமக்ேள் குமறதீர்ப்புத் துமற 

தயாரித்த 2021ஆம் ஆண்டு நல்லாட்சிக் குறியீட்டில் நீதி 

மற்றும் கபாதுமக்ேள் பாதுோப்புப் பிரிவில் தமிழேம் 

முதலிடம் பிடித்தது. 

டிச.26: பிரபல பின்னணிப் பாடேரும் நடிேருமான 

மாணிக்ே விநாயேம் (78) உடல்நலக் குமறைால் 

கசன்மனயில் ோலமானார். 

டிச.28: உலகின் மிே சக்திைாய்ந்த விண்கைளி 

கதாமலகநாக்கியான ‘கஜம்ஸ் கைப்’மப நாசா 

கைற்றிேரமாே விண்ணில் கசலுத்தியது. 

டிச.29: அம்மப எழுதிய ‘சிைப்புக் ேழுத்துடன் ஒரு பச்மசப் 

பறமை’  சிறுேமதத் கதாகுப்புக்கு 2021ஆம் 

ஆண்டுக்ோன சாகித்ய அோடமி விருது அறிவிக்ேப் பட்டது. 

அகதகபால, ‘அம்மாவுக்கு மேள் கசான்ன உலகின் முதல் 

ேமத’ என்கிற சிறார் ேமத கதாகுப்புக்ோே எழுத்தாளர் 

மு.முருகேஷுக்கு பால சாகித்ய விருது அறிவிக்ேப்பட்டது. 

டிச.30: கதசிய அளவில் புதிய ேண்டுபிடிப்புேளில் சிறந்து 

விளங்கும் உயர் ேல்வி நிறுைனங்ேளுக்ோன ‘அடல்’ 

தரைரிமசப் பட்டியலில் கசன்மன ஐஐடி கதாடர்ந்து 

மூன்றாைது ஆண்டாே முதலிடம் பிடித்தது. 



        

    

டிச. 31: ஓமமக்ரான் ைமே ேகரானா மைரஸ் பரைல் 

அதிேரித்துள்ள நிமலயில் தமிழேத்தில் மீண்டும் புதிய 

ேட்டுப் பாடுேமளத் தமிழே அரசு அமல்படுத்தியது. 

டிச.31: துபாயில் நமடகபற்ற 19 ையதுக்கு 

உட்பட்கடாருக்ோன ஆசியக் கோப்மப கிரிக்கேட் இறுதிப் 

கபாட்டியில் இலங்மேமய வீழ்த்தி இந்தியா எட்டாைது 

முமறயாே சாம்பியனாகி சாதமன பமடத்தது. 

ஜன.1: புகளாகரானா என்கிற புதிய ேகரானா மைரஸ் 

கைற்றுருைம் இஸ்கரலில் ேண்டுபிடிக்ேப்பட்டுள்ளதாே 

அறிவிக்ேப்பட்டது. 

 

7. மைர விழா ோணும் கசன்மனயின் ேணிதப் கபருமம 

இந்தியாவின் அறிவு ைளர்ச்சிக்கும் அறிவியல் 

ைளர்ச்சிக்கும் தமிழ் மண் கதான்றுகதாட்டு 

பங்ேளித்துைந்திருக்கிறது.. பிரிட்டிஷ் ஆட்சியிடமிருந்து 

விடுதமல கபற்ற பின், ேல்வி உள்ளிட்ட ைளர்ச்சி சார்ந்த 

குறியீடுேளில் முன்கனறிய நாடாே உருமாற்றும் 

ேனமைச் சுமந்த தமலைர்ேளின் ஆட்சி இந்தியாவில் 

அமமந்தது. நாடு முழுைதும் பல்ேமலக்ேழேங்ேள், ஆய்வு 

நிறுைனங்ேள், உயர்ேல்வி நிறுைனங்ேள் 

அமமக்ேப்படுைதற்கு முன்னுரிமம ைழங்ேப்பட்டது. 

நவீன ேல்வி - ஆய்வுக்ோன ேட்டமமப்மப 

உருைாக்குைதில் அரசும் லட்சிய கைட்மே கோண்ட 

தனிநபர்ேளும் பங்ேளித்தனர். 

அந்த ைமேயில் புேழ்கபற்ற இந்திய இயற்பியலாளர் 

அல்லாடி ராமகிருஷ்ைன் 1962இல் கசன்மனயில் 

ேணித அறிவியல் நிறுைனம் (Institute Of Mathematical 

Sciences) என்னும் சுயாதீன ஆய்வு மமயத்மதத் 

கதாடங்கினார். அதன் இயக்குநராேவும் அைர் 

கசயல்பட்டார். 

கசன்மன தரமணியில் அமமந்துள்ள ேணித அறிவியல் 

நிறுைனம் கோட்பாடுசார் அறிவியல் பிரிவுேளுக்ோன 

கதசிய ஆய்வு மமயமாேச் கசயல்பட்டுைருகிறது. 

1984இலிருந்து இந்திய அணு ஆற்றல் துமறயின் 

நிதியளிப்பில் இயங்கிைருகிறது. 2022 ஜனைரி 3 அன்று 

60 ஆண்டுேமள நிமறவுகசய்திருக்கும் ேணித 

அறிவியல் நிறுைனத்மதப் பற்றி அதில் நீண்ட ோலம் 

பணிபுரிந்த கபராசிரியர் ஆர்.ராமானுஜத்துடன் 

கபசியதிலிருந்து சில பகுதிேள்: 

“கோட்பாடுசார் இயற்பியல் ஆய்வுக்ோன மமயமாே இது 

கதாடங்ேப்பட்டது. இயற்பியலுக்ோன கநாபல் பரிமச 

கைன்ற எஸ்.சந்திரகசேர் இமதத் கதாடங்கிமைத்தார். 5-

6 ஆய்ைாளர்ேமள உள்ளடக்கிய மமயமாேத் 

கதாடங்ேப்பட்டு ைளர்ந்துைந்தது. அணு ஆற்றல் 

துமறயின் ைருமேக்குப் பிறகு கமலும் பல மடங்கு 

ைளர்ந்தது. ேணிதம் (Mathematics), கோட்பாடுசார் 

இயற்பியல் (Theoretical Physics), கோட்பாடுசார் ேணினி 

அறிவியல் (Theoretical Computer Science), ேைக்கீட்டு 

உயிரியல் (Computational Biology) ஆகிய நான்கு 

துமறேளில் இங்கே ஆய்வுேள் கமற்கோள்ளப்படுகின்றன. 

அந்த ஆய்வுேளின் அடிப்பமடயில் முமனைர் பட்டம், 

ஒருங்கிமைந்த முமனைர் பட்டம் (Integrated Phd) 

ஆகியமை ைழங்ேப்படுகின்றன. 

முக்கிய ஆய்வுேள் 

ேணிதத்தில் எண் கோட்பாடு, ைடிவியல் உள்ளிட்ட 

பிரிவுேளில் பல முக்கியமான ஆய்வுத் திட்டங்ேள் 

உள்ளன. கோட்பாடுசார் இயற்பியல் பிரிவில் நியூட்ரிகனா 

இயற்பியல், துேள் இயற்பியல் உள்ளிட்டமை சார்ந்து 

ஆய்வுேள் நமடகபறுகின்றன. ேைக்கீட்டு உயிரியலில் 

உயிரியல் துமறயில் நிேழும் பல புதிய 

ேண்டுபிடிப்புேளின் ேைக்கீட்டு அம்சங்ேள் குறித்த 

ஆய்வுேள் நமடகபறுகின்றன. கோட்பாடுசார் ேணினி 

அறிவியலில் அல்ோரிதம்ேள், ேைக்கீட்டுக் கோட்பாடு, 

பாதுோப்பு கோட்பாடு, கேம் கோட்பாடு உள்ளிட்ட பல்கைறு 

பிரிவுேளில் ஆய்வுேள் நடத்தப்படுகின்றன. 

அறிவியமலப் பரப்பும் பணி 

நிறுைனத்துக்கு கைளியில் உள்ள மாைைர்ேள், 

ஆசிரியர்ேளிமடகய ேணிதம், அறிவியமலப் 

பரப்புைதற்கும் அைர்ேளின் அறிவியல் புரிதமல 

கமம்படுத்துைதற்குமான பல்கைறு திட்டங்ேள் (Outreach 

Programmes) ஆண்டு முழுைதும் ேணித அறிவியல் 

நிறுைனத்தில் நடத்தப்படுகின்றன. இந்தத் திட்டங்ேளின் 

கீழ் ஒவ்கைார் ஆண்டும் உயர்நிமலப் பள்ளி 

மாைைர்ேள் - ஆசிரியர்ேள், ேல்லூரி மாைைர்ேள் - 

ஆசிரியர்ேள், பாலிகடக்னிக் ேல்லூரி ஆசிரியர்ேள் 

உள்ளிட்கடாருக்குத் தனித்தனி ைகுப்புேள் 

நடத்தப்படுகின்றன. 

இந்த ைகுப்புேளில் பங்கேற்ே விரும்பும் மாைைர்ேளும் 

ஆசிரியர்ேளும் இமையதளத்தில் கோடுக்ேப்பட்டுள்ள 

ைழிமுமறயின்படி பதிவுகசய்துகோள்ள கைண்டும். 

ஒவ்கைார் ஆண்டும் கதசிய அறிவியல் நாளன்று (பிப்ரைரி 

28) ‘சயின்ஸ் அட் தி சபா’  (Science at the Sabha) 

என்னும் கபயரில் அறிவியல் ஆய்வு குறித்து 

கபாதுமக்ேளுக்கு விளக்குைதற்ோன நிேழ்ச்சி 

நடத்தப்படுகிறது. இப்படியாே ஆய்வு மட்டுமல்லாமல் 

மக்ேளிமடகய ேணிதத்மதயும் அறிவியமலயும் 

கோண்டு கசர்ப்பதற்கும் ேணித அறிவியல் நிறுைனம் 

கதாடர்ந்து பங்ேளித்துைருகிறது. 

60ஆம் ஆண்டு சிறப்பு நிேழ்ச்சிேள் 

60 ஆண்டுேள் நிமறமை ஒட்டி இந்த ஆண்டு முழுைதும் 

பல்கைறு நிேழ்ச்சிேள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. 

கபரும்பாலான நிேழ்ச்சிேள் ேணிதத்தின் முக்கியத்துைம், 

எப்கபாமதக்குமான கபாருத்தப்பாடு, சமோல 

பயன்பாடுேள் ஆகியமை குறித்து மக்ேள் மத்தியில் 

விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்துைமத கநாக்ேமாேக் 

கோண்டமை. பருைநிமல மாற்றத்தின் தீய 

விமளவுேளிலிருந்து உலமே மீட்பதற்ோன திட்டங்ேள் 

அத்தியாைசியம் ஆகியிருக்கும் இந்தக் ோலேட்டத்தில், 

பருைநிமல மாதிரியாக்ேம், புவிமயப் பாதுோப்பதற்ோன 

ேணிதம் குறித்த நிேழ்ச்சிேள் நடத்தப்படவிருக்கின்றன. 

குறிப்பிட்டுச் கசால்ல கைண்டுகமன்றால் இந்த ஆய்வு 

மமயத்தில் முன்பு பணியாற்றிய ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் 

இமாலயத்தில் பனிச்சிேரங்ேள் உருகுைது எப்படி 

என்பமதக் ேணித மாதிரியாக்ேம் மூலம் ஆய்வு 

கசய்துைந்தார். கபருந்கதாற்றுக் ோலத்தில் கதாற்றுப் 

பரைல், கநாய்ப் பரைல் மாதிரியாக்ேம் ஆகியைற்மறக் 

ேணிதவியல் அடிப்பமடயில் புரிந்துகோண்டு 



        

    

திட்டங்ேமள ைகுப்பதற்ோன முயற்சிேள் 

நமடகபற்றுைருகின்றன. இமை குறித்தும் நிேழ்ச்சிேள் 

நடத்தப்படவிருக்கின்றன. 

சர்ைகதச ேைனம் 

ேணித அறிவியல் நிறுைனத்தில் சர்ைகதச தரத்திலான 

ஆய்வுேள் நமடகபற்றுக்கோண்டிருக்கின்றன. இங்கே 

ஆய்வு கசய்தைர்ேளின் ஆய்கைடுேள் சர்ைகதச 

ஆய்விதழ்ேளில் கைளியாகியுள்ளன. ேணித அறிவியல் 

நிறுைனத்தில் கோட்பாடுசார் ேணினி அறிவியல் 

பிரிமைச் கசர்ந்த கபராசிரியர் சாகேத் கசௌரப், ேணித 

அறிவியலுக்ோன 2021ஆம் ஆண்டின் மதிப்புமிக்ே ‘சாந்தி 

ஸ்ைரூப் பட்நாேர் விருமதப்' கபற்றார். ேணித அறிவியல் 

நிறுைனத்தின் முன்னாள் இயக்குநர் 

ஆர்.பாலசுப்ரமணியன் பிகரஞ்சு அரசால் ைழங்ேப்படும் 

‘கஷைாலிகய’ விருமதப் கபற்றுள்ளார். 

 

8. புளூ, ேகரானா மைரஸ் ேலமையான புளூகரானா 

ோய்ச்சல் இஸ்கரலில் ேண்டுபிடிப்பு 

இஸ்கரல் நாட்டில் புளூ, ேகரானா மைரஸ் ேலமையான 

புளூகரானா ோய்ச்சல் ேண்டறியப்பட்டுள்ளது. 

சீனாவில் ேடந்த 2019 இறுதியில் ேகரானா மைரஸ் 

பரவுைது ேண்டறியப்பட்டது. அங்கிருந்து உலேம் 

முழுைதும் மைரஸ் வியாபித்து பரவியது. தற்கபாது 

ேகரானா மைரஸ் மரபணு மாறி புதிய மைரஸ்ேள் 

உருைாகி ைருகின்றன. 

இந்த ைரிமசயில் ஒமமக்ரான் என்ற புதிய ைமே 

ேகரானா மைரஸ் பல்கைறு நாடுேளில் அதிகைேமாேப் 

பரவி ைருகிறது. ேகரானா மைரஸின் கடல்டாவும் 

ஒமமக்ரானும் ேலந்து கடல்மமக்ரான் என்ற புதிய 

மைரஸ் உருைாகியிருப்பதாே விஞ்ஞானிேள் 

அண்மமயில் எச்சரிக்மே விடுத்தனர். 

இந்த சூழலில் இஸ்கரலின் கபட்டா கடக்ைா நேரில் 

உள்ளமருத்துைமமனயில் ேர்ப்பிணி ஒருைர் 

அண்மமயில் ேகரானாஅறிகுறிேளுடன் 

அனுமதிக்ேப்பட்டார். அைரது சளி மாதிரிமய 

பரிகசாதித்தகபாது, ஒகர கநரத்தில் புளூ ோய்ச்சல், 

ேகரானாோய்ச்சலால் பாதிக்ேப்பட்டிருப் பது கதரியைந்தது. 

புதிய ைமே ோய்ச்சலுக்கு இஸ்கரல் மருத்துைர்ேள் 

புளூகரானா என்று கபயரிட்டுள்ளனர். 

இஸ்கரலில் ேர்ப்பிணிேளிமடகய புளூ ோய்ச்சல் பரவுைது 

அதிேரித்து ைருகிறது. அைர்ேளில் பலர் புளூகரானா 

ோய்ச்சலால் பாதிக்ேப்பட்டிருக்ேலாம் என்று 

மருத்துைர்ேள் சந்கதகிக்கின்றனர். எனகை புளூ, 

ேகரானா மைரஸ் பரைமல தடுக்ே முன்கனச்சரிக்மே 

நடைடிக்மேேள் எடுக்ேப்பட்டு ைருகின்றன. 

இஸ்கரலில் கபரும்பாலாகனாருக்கு 3-ம் தைமை 

ேகரானாமைரஸ் தடுப்பூசி கசலுத்தப்பட்டுள்ளது. தற்கபாது 

அந்தநாட்டில் 5-ைது ேகரானா அமலஏற்பட்டிருப்பதால் 4-

ம் தைமைதடுப்பூசி கசலுத்துைதில் தீவிரம் 

ோட்டப்படுகிறது. 

இஸ்கரல் விஞ்ஞானிேள் கூறும்கபாது, 

"புளூகரானாோய்ச்சலால் பாதிக்ேப்படுகைாருக்கு மூச்சுத் 

திைறல், உடல் உறுப்புேள் கசயலிழப்பு, மாரமடப்பு, 

பக்ேைாதம் உள்ளிட்ட பிரச்சிமனேள் ஏற்பட ைாய்ப்பு 

உள்ளது. எனகை ைழக்ேமான ேகரானா தடுப்பு 

நமடமுமறேமள ேண்டிப்புடன் பின்பற்ற கைண்டும்" 

என்றனர். 

 

9. குழந்மதேளுக்கு எதிரான இமையதளைழி 

குற்றங்ேள் 2020-ல் 261 சதவீதம் அதிேரிப்பு 

நாடு முழுைதும் ேடந்த 2020-ம் ஆண்டில் 

குழந்மதேளுக்கு எதிரான இமையைழி குற்றங்ேள் 261 

சதவீதம் அதிேரித்துள்ளது. 

நாடு முழுைதும் பதிைாகும் பல்கைறு குற்றங்ேள் 

கதாடர்பான புள்ளிவிைரங்ேமள கதசிய குற்ற ஆைை 

அமமப்பு (என்சிஆர்பி) ஆண்டுகதாறும் கைளியிடுகிறது. 

அந்த ைமேயில் ேகரானா ஊரடங்கு அமலில் இருந்த 

2020-ம் ஆண்டில் பதிைான குழந்மதேளுக்கு எதிரான 

இமையைழி குற்றங்ேள் கதாடர்பான புள்ளி 

விைரங்ேமள கைளியிட்டுள்ளது. 

இதன்படி, நாடு முழுைதும் குழந்மதேளுக்கு எதிரான 

இமையைழி குற்றங்ேள் 261 சதவீதம் அதிேரித்துள்ளது. 

இதுகதாடர்பாே 116 கபர் மேது கசய்யப்பட்ட நிமலயில் 

ஒருைர் மட்டும்குற்றைாளி என அறிவிக்ேப்பட் டுள்ளார். 

மோராஷ்டிராவில் அதிேபட்சமாே 207 ைழக்குேள் 

பதிைாகி உள்ளன. இந்த மாநிலத்தில் 2019-ம் ஆண்டில் 

பதிைான 70 ைழக்குேளுடன் ஒப்பிடும்கபாது இது 196 

சதவீதம் அதிேம் ஆகும். 2019-ல் முதலிடத்தில் இருந்த 

உத்தரபிரகதசம் 2020-ல் 197 ைழக்குேளுடன் 2-ம் 

இடத்தில் உள்ளது. ேர்நாடோ (144), கேரளா (126), ஒடிசா 

(71), ஆந்திரா (52) ஆகிய மாநிலங்ேள் அடுத்தடுத்த 

இடங்ேமளப் பிடித்துள்ளன. 

இதுகுறித்து இத்துமற சார்ந்தநிபுைர்ேள் கூறும்கபாது, 

“ஊரடங்கு ோலத்தில் இமைய தளங்ேமள குழந்மதேள் 

பார்ப்பது அதிேரித்துள்ளது. அத்துடன், குழந்மதேள் 

கதாடர்பான ஆபாச வீடிகயாக்ேளும் அதிே அளவில் 

உருைாகி உள்ளன. 

இதில் கபரும்பாலான வீடிகயாக்ேள் சம்பந்தப்பட்ட 

குழந்மதேளின் குடும்ப உறுப்பினர்ேள் மற்றும் 

அைர்ேளுக்கு கதரிந்த நபர்ேகள பதிவு கசய்துள்ளனர்” 

என்றனர். 

 



        

    

1. KSLV-II நூரி ஏவுகலமானது பின்வரும் எந்த நாட்டின் 

முதல் உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட விண்வவளி ஏவுகலம் 

ஆகும்? 

அ) தென் த ொரியொ  

ஆ) இஸ்ரேல் 

இ) ஐக்கிய அேபு அமீே ம் 

ஈ) வங் ொளரெசம் 

✓ தென் த ொரியொவின் முெல் உள்நொட்டில் ெயொரிக் ப்பட்ட 

விண்தவளி ஏவு லமொன KSLV-II நூரி ஏவு லம் 

ெளர்வொன ஹீலியம் தெொட்டியின்  ொேணமொ  ரெொல்வி 

அடடந்ெது. இந்ெ ஏவு லத்தின் மூன்று நிடல ளும் 

தசயல்பட்டு, 700 கிரலொமீ உயேம் தசன்று, 1.5 டன் ெொங்கு 

சுடமடய தவற்றி ேமொ  பிரித்ெது. 

✓ மூன்றொம் நிடல எந்திேம் திட்டமிடப்பட்டடெ விட 46 

விநொடி ள் முன்னெொ  எரிவடெ நிறுத்தியெொல் இந்ெத் 

திட்டம் ரெொல்வியடடந்ெது. 

 

2. ‘சிறந்த சுகாதார புககயிலா’ பிரச்சாரத்கதத்வதாடங்கிய 

நாடு எது? 

அ) ஆஸ்திரேலியொ 

ஆ) UK  

இ) இந்தியொ 

ஈ) பிேொன்ஸ் 

✓ UK அேசொங் ம் ‘Better Health Smoke-Free’ என்ற தபயரில் 

ஒரு புதிய முயற்சிடயத் தெொடங்கியுள்ளது. இது வயது 

வந்ரெொரிடடரய புட ப்பிடிப்பெொல் ஏற்படும் ெொக் த்டெ 

எடுத்துக்கூறுகிறது. புட ப்பிடிப்பவர் டள புட பிடிப்ப 

-டெ விட்டுவிடுமொறு இப்பிேச்சொேம் வலியுறுத்திகிறது.  

✓ இந்ெப் பிேச்சொேத்ெொல் தவளியிடப்பட்ட ெேவு ளின்படி, 

புட பிடிக்கும் தபற்ரறொடே உடடய 4.9 செவீெ பதின்ம 

வயதினரும் அந்ெப் பழக் த்டெ ஏற்றுக்த ொண்டுள்ளனர். 

2030ஆம் ஆண்டுக்குள் மக் ள் புட யிலிருந்து விடுபட 

நியூசிலொந்து இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது. 

 

3. ‘நிதி நிகலத்தன்கம அறிக்கக’ என்பது எந்த நிறுவன 

-த்தால் வவளியிடப்பட்ட முதன்கம அறிக்ககயாகும்? 

அ) NITI ஆரயொக் 

ஆ) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி  

இ) உல  வங்கி 

ஈ) ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி 

✓ ‘நிதி நிடலத்ென்டம அறிக்ட ’ என்பது ‘இந்திய ரிசர்வ் 

வங்கி’யொல் அடேயொண்டுக்கு ஒருமுடற தவளியிடப்படும் 

ஓர் அறிக்ட யொகும். இந்ெ அறிக்ட யின் அண்டமய 

பதிப்டப ரிசர்வ் வங்கி தவளியிட்டுள்ளது.  

✓ இவ்வறிக்ட யின்படி, இந்தியொவில் சில்லடற வர்த்ெ ம் 

ெடலடமயிலொன  டன் வளர்ச்சி மொதிரியொனது நு ர் 

-ரவொர் நிதி இலொ ொவில் இயல்புநிடல அதி ரிப்பு மற்றும் 

புதிய  டன் பிரிவில் மந்ெநிடல ஆகிய 2  ொேணி ளொல் 

சிக் ல் டள எதிர்த ொள்ளத் தெொடங்கியுள்ளது. 

 

4. சபா அல்-கலித் அல்-சபா, எந்த நாட்டின் பிரதமராவார்? 

அ) பஹ்டேன் 

ஆ) குடவத்  

இ) ஓமன் 

ஈ) சவூதி அரேபியொ 

✓ சபொ அல்- லித் அல்-சபொ குடவத்தின் பிேெமேொ வுள்ளொர். 

குடவத் சமீபத்தில் ஒரு புதிய நிதியடமச்சர் மற்றும் 

மூன்று எதிர்க் ட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் ளுடன் ஒரு 

புதிய அடமச்சேடவடய அடமத்துள்ளது. இந்ெப் புதிய 

அடமச்சேடவயில் 1 தபண் அடமச்சர் மட்டுரம உள்ளொர். 

இதில் மூன்று எதிர்க் ட்சி எம் பி’க் ளும், ஒரு அேசு சொர்பு 

சட்டமியற்றுநரும் அடங்குவர். 

 

5. BRICS புதிய வளர்ச்சி வங்கியின் புதிய உறுப்பினராக 

இகையவுள்ள நாடு எது? 

அ) இத்ெொலி 

ஆ) எகிப்து  

இ) இஸ்ரேல் 

ஈ) வங் ொளரெசம் 

✓ BRICS புதிய வளர்ச்சி வங்கி (NDB) எகிப்டெ ெனது புதிய 

உறுப்பினேொ  ரசர்க் ப்ரபொவெொ  அறிவித்ெது. NDB 

ஆனது BRICS நொடு ளொன பிரேசில், ேஷ்யொ, இந்தியொ, 

சீனொ மற்றும் தென்னொப்பிரிக்  ஆகிய நொடு ளொல் 2015ஆம் 

ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது. வங் ொளரெசம், ஐக்கிய அேபு 

அமீே ம் (UAE) மற்றும் உருகுரவ ஆகிய நொடு ளுக்குப் 

பிறகு NDB’இல் இடணக் ப்பட்ட 4ஆவது புதிய உறுப்பினர் 

எகிப்து ஆகும். மொர்ர ொஸ் டிேொய்ர ொ, புதிய வளர்ச்சி 

வங்கியின் ெடலவேொ  உள்ளொர். 

 

6. சீரகமக்கப்பட்ட விநியயாகத் துகற திட்டத்கத (RDSS) 

வசயல்படுத்துகிற மத்திய அகமச்சகம் எது? 

அ) எரிசக்தி அடமச்ச ம்  

ஆ) அணுசக்தி அடமச்ச ம் 

இ) உள்துடற அடமச்ச ம் 

ஈ) நிலக் ரி அடமச்ச ம் 

✓ நிதி உெவி வழங்குவென்மூலம் DISCOM’ ளின் தசயல் 

திறடன ரமம்படுத்ெ இந்திய அேசொங் ம் சீேடமக் ப்பட்ட 

விநிரயொ த் துடற திட்டத்திற்கு ஒப்புெல் அளித்துள்ளது. 

இேண்டு தபொதுத்துடற நிறுவனங் ள்-REC மற்றும் PFC 

ஆகியடவ இத்திட்டத்டெ தசயல்படுத்துவெற் ொன டமய 

மு டம ளொ  பரிந்துடேக் ப்பட்டுள்ளன. 

✓ அஸ்ஸொம் மற்றும் ரம ொலயொ ஆகியடவ அண்டமயில் 

சீேடமக் ப்பட்ட விநிரயொ த் துடற திட்டத்திற்கு (RDSS) 

முன்ரனொடி ளொ  அறிவிக் ப்பட்டுள்ளன. 

 

7. “ஏர்கன் சரண்டர் அபியான்” வசயல்படுத்தப்படுகிற 

மாநிலம் / யூடி எது? 

அ) சத்தீஸ் ர் ஆ) அருணொச்சல பிேரெசம்  

இ) அஸ்ஸொம் ஈ) ரமற்கு வங் ொளம் 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

✓ அருணொச்சல பிேரெச மொநிலத்தில் “ஏர் ன் சேண்டர் 

அபியொன்” தசயல்படுத்ெப்படுகிறது. இந்ெத் திட்டத்தின்கீழ், 

பறடவ டள  ண்மூடித்ெனமொ  ரவட்டடயொடுவடெத் 

ெடுக்  மக் ள் ெங் ள் ஏர் ன் டள ெொனொ  முன்வந்து 

த ொடுக் ரவண்டும். “ஏர் ன் சேண்டர் அபியொன்” குறித்து 

பிேெமர் ரமொடி சமீபத்தில் ரபசினொர். 

 

8. HDFC வங்கி பின்வரும் எந்த வங்கியுடன் இகைந்து 

தனது வங்கிச் யசகவககள புறநகர் & ஊரகங்களுக்கு 

விரிவுபடுத்தியுள்ளது? 

அ) இந்திய அஞ்சல் த ொடுப்பனவு வங்கி (IPPB)  

ஆ) ர ேளொ கிேொமின் வங்கி 

இ) ெமிழ்நொடு கிேொம வங்கி 

ஈ) தசௌத் இந்தியன் வங்கி 

✓ HDFC வங்கி, இந்தியொ ரபொஸ்ட் ரபதமண்ட்ஸ் வங்கியுடன் 

(IPPB) இடணந்து ெனது வங்கிச்ரசடவ டள புறந ர் & 

ஊே ங் ளுக்கு விரிவுபடுத்தியுள்ளது. IPPB’இன் 4.7 ர ொடி 

வொடிக்ட யொளர் ளுக்கு நிதியுெவி வழங்குவென்மூலம், 

HDFC & IPPB வங்கிக்கு இடடரய புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ெம் 

ட தயழுத்ெொனது. IPPB வொடிக்ட யொளர் ளில் 90% 

ரபர் ஊே ங் ளில் வசிக்கின்றனர். 

 

9. UNSC’இன் பயங்கரவாத எதிர்ப்புக்குழுவின் தகலகம 

-யாக இந்தியா வசயல்படவுள்ள ஆண்டு எது? 

அ) 2022  

ஆ) 2023 

இ) 2024 

ஈ) 2025 

✓ நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நொடு ளின் பொது ொப்பு 

அடவக்கு (UNSC) இந்தியொ ெடலடமெொங் வுள்ளது.  

✓ இெற்கு முன்பு  டந்ெ 2012’இல் இந்தியொ இந்ெக் குழுவின் 

ெடலவேொ  இருந்ெது. இந்ெப்பெவிக் ொலத்தில், ெலிபொன் 

ெடட ள் குழுவிற்கும் இந்தியொ ெடலடம வகிக்கிறது. 15 

நொடு டளக் த ொண்ட இவ்வடவக்கு இந்தியொ இேண்டு 

ஆண்டு ளுக்குத் ெடலடம வகிக்கும். 

 

10. மத்திய சாகலப்யபாக்குவரத்து மற்றும் வநடுஞ்சாகல 

அகமச்சகத்தின் அண்கமய வழிகாட்டுதல்களுடன் 

வதாடர்புகடய ‘FFV-SHEV’இன் விரிவாக்கம் என்ன? 

அ) Flex Fibre Strong Hybrid Electric Vehicles 

ஆ) Flex Fuel Strong Hybrid Electric Vehicles  

இ) Flex Fibre Substitute Hybrid Electric Vehicles 

ஈ) Flex Fuel Strong Hybrid Electric Vehicles 

✓ மத்திய சொடலப் ரபொக்குவேத்து மற்றும் தநடுஞ்சொடல 

அடமச்ச ம் Flex Fuel Vehicles (FFV) மற்றும் Flex Fuel 

Strong Hybrid Electric Vehicles (FFV-SHEV) தெொடர்பொன 

வழி ொட்டுெல் டள தவளியிட்டுள்ளது. ஆட்ரடொதமொடபல் 

உற்பத்தியொளர் ள் BS-VI விதிமுடற ளுக்கு உட்பட்ட 

வொ னங் டள 6 மொெ  ொலத்திற்குள் ெயொரிக்  அறிவுறுத் 

-ெப்படுகிறொர் ள். 

 

1. சிறுெொனியங் ளுக்கு ஏன் முக்கியத்துவம் த ொடுக்  

ரவண்டும்? 

நம் முன்ரனொர் ளொல் ஆதி  ொலத்திலிருந்ரெ 

உண்ணப்பட்டுவந்ெ ஆரேொக்கியமொன உணவில் முெல் 

இடத்டெப் பிடிப்படவ சிறுெொனிய வட  ளொன 

குதிடேவொலி, ர ழ்வேகு, திடன, வேகு, சொடம,  ம்பு, 

பனிவேகு, ரசொளம் ரபொன்றடவெொன். அதி  

சத்துக் ளுடன் நிடறய மருத்துவ குணங் டளயும் 

உள்ளடக்கிய சிறுெொனியங் ள் ஏடழ ளின் உணவொ  

மட்டுரம பொர்க் ப்பட்ட நிடல மொறி, சிறுெொனிய உணவுப் 

பழக் ம் வீடு ளில் தெொடங்கி உணவ ங் ள் வடே 

பேவத் தெொடங்கியுள்ளது. 

எனரவ, இந்தியொவின் பொேம்பரியமிக்  சிறுெொனிய 

வட  டள உல  மக் ளிடடரய பிேபலப்படுத்தும் 

விெமொ  இந்தியொவுடன் வங் ரெசம், த ன்யொ, ரநபொளம், 

டநஜீரியொ, ேஷ்யொ, தசன ல் ஆகிய நொடு ள் இடணந்து 

எடுத்ெ முன்தனடுப்டப 70 நொடு ள் வழிதமொழிய 193 

ஐ.நொ. சடபயின் உறுப்பு நொடு ள் இந்ெத் தீர்மொனத்டெ 

ஒருமனெொ  ஆெரித்ெெொல், வருகிற 2023-ம் ஆண்டட 

சிறுெொனியங் ளுக் ொன சர்வரெச ஆண்டொ  ஐ.நொ. 

அறிவித்திருக்கிறது. 

மருந்ெொகும் சிறுெொனிய உணவு ள் 

உடலுக்கு நல்லது என்று பல உணவு வட  டளப் 

பயன்படுத்தும் நொம், சிறுெொனிய உணவு டள 

உண்படெக்  ொலப்ரபொக்கில் மறந்துவிட்ரடொம். 

ஆரேொக்கியத்டெப் ரபணுவெற்குத் ரெடவயொன 

அடனத்துச் சத்துக் ளும் சிறுெொனியங் ளில் உள்ளன. 

சிறுெொனியங் ளில் நொர்ச் சத்து,  ொல்சியம், இரும்பு, 

பொஸ்பேஸ் ரபொன்ற ெொது உப்புக் ள் அதி மொ க் 

 ொணப்படுவெொல் நொம் உண்ணும்ரபொது நம் உடலுக்கு 

ஆரேொக்கியம் கிடடக்கிறது. சிறுெொனியங் ளில் 

சத்துக் ளுடன் பல மருத்துவக் குணம் த ொண்ட 

நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு ரவதிப்தபொருட் ளும் 

ஆக்சி ரனற்ற எதிர்ப்தபொருட் ளும் உள்ளன. 

சிறுெொனியங் ளில் உள்ள கிடளசிமிக் இன்தடக்ஸ் 

சர்க் டே ரநொயொளி ளுக்குச் சிறந்ெது. 

இதிலுள்ள மொவுச்சத்து தமதுவொ ச் தசரிமொனமொவெொல் 

சர்க் டே ரநொயொளி ளுக்குச் சிறந்ெ உணவு ஆகும். 

சிறுெொனியங் ளில் உள்ள லிக்னின் என்ற தபொருள் 

மருத்துவக் குணம் உடடயது. இது குடல் சுத்ெமொவெற்கு 

மி வும் உெவுகிறது. மொெவிடொய் பிேச்சிடன, இெய ரநொய், 

ேத்ெ அழுத்ெம் ரபொன்றவற்டறச் சீேொக்கும் வல்லடம 

சிறுெொனிய உணவுக்கு உண்டு. குழந்டெ ளுக்கு 

ஆஸ்துமொ, தும்மல் ரபொன்ற பிேச்சிடன ள் வேொமல் 

சிறுெொனியங் ள் ெடுக்கின்றன. சிறுெொனியங் ளில் 

உள்ள பொஸ்பேஸ், மக்னீசியம் ரபொன்ற ெொதுப்தபொருட் ள் 

உடல் தசல் டள உறுதிப்படுத்தி எலும்பு ளுக்கு உறுதி 

அளிக்கின்றன. 

சொகுபடிக்ர ற்ற சிறப்பியல்பு ள் 

சிறுெொனிய சொகுபடியொல் ஏற்படும் நன்டம ள் பற்றியும், 

அடவ நம்முடடய சூழலுக்கு எவ்வொறு ஏற்றெொ  

 

 

 



        

    

உள்ளன என்பது பற்றியும் தபரும் பகுதியினருக்குத் 

தெரிவதில்டல. சிறுெொனியங் ள் எளிெொ  அடனவரும் 

சொகுபடி தசய்ய ஏதுவொன பல சிறப்பியல்பு டளக் 

த ொண்டடவ. தநல் விடளவெற்கு 120-180 நொட் ள் 

மற்றும் அதி  அளவு ெண்ணீர் (1,000 – 4,500 மி.மீ) 

ரெடவப்படும். ஆனொல், சிறுெொனியங் ளுக்கு 

குடறவொன அளவு ெண்ணீர் (250-400 மி.மீ) 

இருந்ெொரல ரபொதுமொனது. 

தபரும்பொலொன சிறுெொனியங் ள் பயிரிடப்பட்டு மி க் 

குறுகிய  ொலத்தில் அெொவது 65-90 நொட் ளுக்குள் 

அறுவடடக்கு வந்துவிடும். மிெமொன ெட்பதவப்ப 

நிடலயிலும் நன்றொ  வளேக்கூடியடவ, மண்வளம் 

குடறந்ெ இடங் ளிலும் சொகுபடி தசய்யலொம், மொனொவொரிச் 

சொகுபடிக்கு ஏற்றடவ, வறட்சிடயத் ெொங்கி 

வளேக்கூடியடவ, சிறுெொனியங் ள் சொகுபடியில் பூச்சி, 

ரநொய்த் ெொக்குெல் மி க் குடறவு. மற்ற பயிர் ளுக்குக் 

த ொடுப்படெப் ரபொல அதி மொன ஊட்டத்டெ சிறுெொனியப் 

பயிர் ளுக்குக் த ொடுக் த் ரெடவயில்டல. 

குடறவொன அளவுக்குக் த ொடுத்ெொரல ரபொதுமொனது. 

தநல் மொதிரியொன ப லில் ‘பூக்கும்’ பயிர் ளில் ம ேந்ெச் 

ரசர்க்ட  நடடதபறும்ரபொது, அதி மொன தவப்பம் 

இருந்ெொல் சரியொன முடறயில் விடெ ள் 

உற்பத்தியொ ொது. ஆனொல், சிறுெொனியப் பயிர் ள் 

அடனத்தும் இேவு 12 மணி முெல் அதி ொடல 4.30 

மணிக்குள் ம ேந்ெச் ரசர்க்ட டய 

முடித்துக்த ொள்வெொல், தவப்பநிடலப் பிேச்சிடன ள் 

இல்லொமல் முழுடமயொன அளவில் ம ேந்ெச் ரசர்க்ட  

நடடதபற்று அதி  ம சூல் கிடடக்கும். புவி 

தவப்பமொெலொல் ஏற்படும் இழப்பு ள் சிறுெொனியத்தில் 

மி வும் குடறவு. சிறுெொனியச் சொகுபடியில் குடறந்ெ 

அளவு ரவடலயில், குடறந்ெ தசலவில் அதி  வருமொனம் 

கிடடக்கும். சிறு, குறு விவசொயி ளின் தபொருளொெொே 

வளர்ச்சியில் சிறுெொனியங் ள் சொகுபடி தபரும் பங்கு 

வகிக்கிறது. 

சிறுெொனியப் பயிர் ளில் ஒன்றொன சொடமயில் 

மல்லியச்சொடம, தபருஞ்சொடம, தவள்ளச்சொடம, 

 ட்டதவட்டிச்சொடம, திருகுலொச்சொடம, சடஞ்சொடம, 

 ருஞ்சொடம, தசஞ்சொடம, சிட்டஞ்சொடம, பில்லுசொடம 

ரபொன்ற நொட்டு ே ங் ள் சொகுபடி தசய்யப்படுகின்றன. 

திடனயில் த ண்டித்திடன, தசந்திடன, மேத்திடன, 

பொலொந்திடன, தவள்டளதிடன, டபந்திடன, 

சிறுதிடன, நொட்டுத்திடன, மொப்புத்திடன ரபொன்ற நொட்டு 

ே ங் ளும். வேகுப் பயிரில் திரிவேகு, புறவேகு, தபருவேகு, 

உடும்புக் ொலி வேகு, தசங் ொலி வேகு, சிட்டுக்கீச்சொன் 

வேகு ரபொன்ற நொட்டு ே ங் ளும்... ர ழ்வேகுப் பயிரில் 

சொட்டடக் ர ழ்வேகு,  ொேக் ர ழ்வேகு,  ண்டொங்கிக் 

ர ழ்வேகு, தபருங்ர ழ்வேகு, பிச்சொ ொடிக் ர ழ்வேகு 

ரபொன்ற ே ங் ளும் பேவலொ க்  ொணப்படுகின்றன. 

ரசொளத்தில் தசஞ்ரசொளம்,  ருஞ்ரசொளம், உப்பஞ்ரசொளம், 

 ருப்பு ேட்டு ரசொளம், சி ப்பு ேட்டு ரசொளம், ர ொவில்பட்டி 

தமொட்ட தவள்டளச் ரசொளம், அரியலூர் தநட்ட மஞ்ச 

ரசொளம் ரபொன்ற நொட்டு ே ங் ள்  ொணப்படுகின்றன. 

சிறுெொனியத்தில் நொட்டு ே ங் ளுடன், ம சூல் அதி ம் 

ெேக்கூடிய பல பல் டலக் ழ  ே ங் ளும் 

தவளியிடப்பட்டுள்ளன. ர ழ்வேகில் டபயூர் 2, ர ொ 14, 

ர ொ 15 ரபொன்ற ே ங் ள், திடனயில் ர ொ 7 

என்பவற்றில் அதி க் கிடளப்பு வரும்,  திரும் நீளமொ  

இருக்கும். பனிவேகு என்பது அற்புெமொன ஒரு 

சிறுெொனியம், பனிக் ொலத்தில் எந்ெப் பொசனமும் 

இல்லொமரலரய பனிப்தபொழிவினொல் கிடடக்கும் 

நீரிரலரய வளர்ந்துவிடக் கூடியது. 

சிறுெொனியப் பயிர் ளில் ஆேொய்ச்சி ள் ரமற்த ொள்ளவும் 

பல புதிய ே ங் ள் தவளியிடவும் திருவண்ணொமடல 

மொவட்டம் அத்தியந்ெலில் ெமிழ்நொடு ரவளொண்டமப் 

பல் டலக் ழ ம் 2013 முெல் சிறுெொனிய ம த்துவ 

டமயத்டெத் தெொடங்கி ர ழ்வேகு, திடன, சொடம, 

பனிவேகு ரபொன்ற சிறுெொனியப் பயிர் ளில் ATL 1 என்ற 

ே ங் ள் தவளியிடப்பட்டுள்ளன. இன்னும் பல 

ஆேொய்ச்சி ள் தெொடர்ந்து 

நடடதபற்றுக்த ொண்டிருக்கின்றன. 

 ரேொனொ தபருந்தெொற்று பேவத் தெொடங்கியதிலிருந்து 

மக் ளின் உணவு முடறயில் ஊட்டச்சத்து மற்றும் ரநொய் 

எதிர்ப்புத் திறன் நிடறந்ெ உணவு வட  ள் இடம்தபறத் 

தெொடங்கியுள்ளன. இந்நிடலயில், இவ்வளவு சிறப்பு மிக்  

நம் நிலத்தின் பயிர் ளொன சிறுெொனியச் சொகுபடிக்கு அதி  

முக்கியத்துவம் த ொடுத்து,  வனம் தசலுத்துவென் மூலம் 

உடல் ஆரேொக்கியம் மட்டுமின்றி, விவசொய நிலங் ளின் 

சூழலியல் சமநிடலடயயும் பொது ொத்து 

சிறுெொனியங் ளின் உற்பத்தியில் ென்னிடறவு அடடய 

முடியும். 

 

2. ெவறும் வொனிடல முன் ணிப்பு ள்: தீர்வுெொன் 

என்ன? 

ஒரு ரபருந்து நிறுத்ெத்தில் அடனவரும் குடடபிடித்து 

நிற்கிறொர் ள். ஒருவர் மட்டும் குடடயில்லொமல் மடழயில் 

நடனகிறொர். பக் த்தில் இருப்பவரிடம் குடட இல்லொெவர் 

எரிச்சலுடன் இப்படிக் ர ட்கிறொர், “நொன் வொனிடலத் 

துடறயில் ரவடல பொர்க்கிரறன் என்பது உங் ளுக்கு 

எப்படித் தெரியும்?” என்று. மடழ தபய்யும் என்படெ ஊரே 

அறிந்திருக்கும்ரபொது, வொனிடலத் துடற 

முன்னறிவிப்பு ள் மட்டும் ஏன் அடெ  ணிக் த் 

ெவறுகின்றன என்கிற ர ள்விடய 2007-ல் 

ஆர்.ர .லக்ஷ்மண் வடேந்ெ ஒரு ர லிச்சித்திேம் 

நறுக்த ன உணர்த்திவிடுகிறது. 14 ஆண்டு ள்  டந்தும் 

இந்திய வொனிடல ஆய்வுத் துடற அரெரபொன்ற 

விமர்சனங் டள எதிர்த ொண்டுெொன் வருகிறது. 

2021 நவம்பர் 7, அதி ொடலயில் தபய்ெ 21 தச.மீ. மடழ, 

டிசம்பர் மொெம் 30-ல் ஒருசில மணி ரநேத்தில் 15 தச.மீ-

க்கு ரமல் தபய்ெ மடழடயப் பற்றி தசன்டன வொனிடல 

ஆய்வு டமயம் முன்கூட்டிரய எச்சரிக்ட  

விடுத்திருக் வில்டல. இந்ெப் தபருமடழயொல் தசன்டன 

தவள்ளத்தில் மிெக் த் தெொடங்கிவிட்ட பிறகு, மடழ 

தீவிேமொ  இருக்கும் என்று அந்ெ டமயம் எச்சரிக்ட  

விடுத்ெது மக் ளிடடரய ஏமொற்றத்டெயும் 

அயர்ச்சிடயயும் ஏற்படுத்தியது. டிசம்பர் 30 திடீர் மடழ 

குறித்து எச்சரிக் த் ெவறியெொ க் குற்றம்சொட்டி, தசன்டன 

வொனிடல ஆய்வு டமய முன் ணிப்பு வசதி டள 



        

    

ரமம்படுத்தும்படி உள்துடற அடமச்சர் அமித் ஷொவுக்கு 

முெல்வர் மு. . ஸ்டொலின்  டிெம் எழுதியிருக்கிறொர். 

நவம்பர் 6 அன்று ஒரே இேவில் தபய்ெ 21 தச.மீ. மடழ 

2015-க்குப் பிறகு தபய்ெ மி ப் தபரிய மடழ. அரெ ரநேம், 

மண்டல வொனிடல ஆய்வு டமயத்தின் 3 ரேடொர் ளில் 

தசன்டன துடறமு த்தில் உள்ள ரேடொரும் 

 ொடேக் ொலில் உள்ள ரேடொரும் அெற்கு முன்னெொ ரவ 

பழுதுபட்டிருந்ென. வடகிழக்குப் பருவமடழ 

தெொடங்குவெற்கு முன் இந்ெ ரேடொர் ளில் பழுது 

நீக் ப்பட்டிருக் வில்டல. மதுடே மக் ளடவ உறுப்பினர் 

சு.தவங் ரடசன் இது குறித்துப் பிேச்சிடனடய எழுப்பிய 

பிறகுெொன் அடவ பழுெொகியிருந்ெ ெ வரல தபொது 

தவளிச்சத்துக்கு வந்ெது. அந்ெக்  ொலத்தில் 

ஸ்ரீஹரிர ொட்டொவில் உள்ள ரேடொர் ெரும் ெ வல் டளக் 

த ொண்ரட தசன்டன வொனிடல ஆய்வு டமயம் 

முன் ணிப்டப தவளியிட்டுவந்ெது. 

இேண்டு நொட் ளுக்கு ஒரு முடற ஒரு வொனிடல 

பலூனில் ரேடிரயொரசொண்ரட எனப்படும்  ருவி 

டவக் ப்பட்டு, தசன்டன,  ொடேக் ொலில் பறக் விட்டு, 

வொனிடல ஆய்வுத் துடற ஆேொயும். இந்ெக்  ருவிரய 

வளிமண்டல ரமலடுக்கு சுழற்சி குறித்ெ ெ வடலத் ெரும். 

இந்ெப் பரிரசொெடன பல மொெங் ளொ ச் 

தசய்யப்படவில்டல என்று தெரிகிறது. அது மட்டுமல்லொமல், 

குறிப்பிட்ட பகுதியில்-ஊரில் எவ்வளவு மடழ தபொழியும் 

என்படெயும் குறுகிய  ொலத்தில்  னமடழ தபய்யும் 

Mesoscale நி ழ்வு டளயும் முன் ணிப்பது சிேமம் என்று 

வொனிடல ஆய்வுத் துடற கூறுகிறது. 

அறிவியல் அடிப்படட 

முந்டெய ெேவு ள்,  ணிப்பு ள்,  ணினி மொதிரி ள் 

ஆகியவற்றின் அடிப்படடயிரலரய மடழ, புயல், தவள்ளம் 

குறித்ெ எச்சரிக்ட  டள இந்திய வொனிடல ஆய்வுத் 

துடற தவளியிட்டுவருகிறது. வொனிடலக்  ணிப்பில் 

குறுகிய  ொல முன் ணிப்பு – குறிப்பிட்ட நிமிடத்திலிருந்து 

அடுத்ெ ஆறு மணி ரநேத்துக்கு வழங் ப்படும் இந்ெக் 

 ணிப்பில்  ொற்றின் ரவ ம்,  ொற்று வீசும் திடச 

ஆகியடவ  ணக்கில் எடுத்துக்த ொள்ளப்படும். 

டொப்ளர் வொனிடல ரேடொர் குறுகிய  ொல 

முன் ணிப்புக்குப் பயன்படுகிறது. அரெரநேம் நீண்ட  ொல 

முன் ணிப்பு என்பது அதி   ொலத்துக் ொனது. 

தசயற்ட க்ர ொள் படங் ள் இேண்டு வட  

முன் ணிப்புக்கும் பயன்பட்டொலும் புயல் ரபொன்றவற்றின் 

ந ர்டவத் தீர்மொனிக் ரவ தபரிதும் பயன்படுகின்றன. 

அரெ ரநேம், தசயற்ட க்ர ொள் படங் ள் ெரும் 

ெ வல் டளக்  ணினி மொதிரியில் உள்ளிட்டு, குறுகிய 

 ொல முன் ணிப்டபத் துல்லியமொ ப் தபறுவது  டினம். 

வொனிடல முன் ணிப்புக்கு ‘குரளொபல் ஃரபொர் ொஸ்ட் 

சிஸ்டம்ஸ்’  (GFS) எனப்படும் ஒரே ஒரு மொதிரிடய 

மட்டுரம இந்திய வொனிடல ஆய்வுத் துடற 

பின்பற்றுகிறது. இப்படி ஒரு மொதிரிடய மட்டும் 

பின்பற்றுவது ெவறொன முன் ணிப்புக்கு வழிவகுக்கும் 

என்று ெனியொர் வொனிடல ஆய்வொளர் ள் 

சுட்டிக் ொட்டுகிறொர் ள். மண்டல அளவிலொன வொனிடல 

முன் ணிப்பு சொர்ந்து ஜி.எஃப்.எஸ். மொதிரியில் பிேச்சிடன 

இருப்பெொ , புவி அறிவியல் அடமச்ச ச் தசயலொளர் 

ேொஜீவன் தெரிவிக்கிறொர். 35 ஆண்டு ளொ த் 

தென்ரமற்குப் பருவமடழ குறித்து ஆேொய்ந்துவருபவர் 

இவர். 

முன்தனச்சரிக்ட  ளில்  வனம் 

புத்ெொயிேத்தின் தெொடக்  ஆண்டு ளில் தசன்டன 

வொனிடல ஆய்வு டமயத்தின் இயக்குநர் தபொறுப்புக்கு 

எஸ்.ஆர்.ேமணன் நியமிக் ப்பட்டொர். அந்ெக்  ொலத்தில் 

தெொடலக் ொட்சி தசய்தி அடலவரிடச ளும் தபரு த் 

தெொடங்கியிருந்ென. வொனிடல முன்தனச்சரிக்ட டயத் 

ெமிழில் சுருக் மொ வும் சுவொேசியமொ வும் அவர் கூறிய 

முடற சொெொேண மக் டளயும்  வர்ந்ெது. வொனிடல 

முன்தனச்சரிக்ட  ள் குறித்து மக் ள் தபரிெொ க்  வனம் 

த ொள்ளொதிருந்ெ நிடலடய அது சற்று மொற்றியது. 

2015 தசன்டன தபருதவள்ளத்துக்குப் பிறகு 

தசன்டனயில் ெனியொர் வொனிடலப் பதிவர் ள் 

தபருகினொர் ள். ‘ெமிழ்நொடு தவெர்ரமன்’ பிேதீப்  ொன், 

‘தசன்டன தேயின்ஸ்’ ஸ்ரீ ொந்த் உள்ளிட்ட பலரும் எந்ெ 

ரநே இடடதவளியில் தபருமடழ தபய்யும் – குறிப்பிட்ட 

எந்ெப் பகுதியில் புயல்  டேடயக்  டக்கும், எப்ரபொது 

கூடுெல் முன்தனச்சரிக்ட  ரெடவ என்கிற 

ெ வல் டள வழங்கிவருகிறொர் ள். சர்வரெச வொனிடல 

மொதிரி ள் இடணயத்தில் அளிக்கும் ெேவு டள 

ஆேொய்ந்ரெ இந்ெ எச்சரிக்ட  டள அவர் ளொல் விடுக்  

முடிகிறது. 

அேசு நிறுவனத்டெப் ரபொன்ற தீர்மொனிக் ப்பட்ட 

தபொறுப்பு ள் அவர் ளுக்கு இல்டலதயன்றொலும்கூட, 

சமூ  ஊட ங் ளில் ெங் டளப் பின்தெொடர்பவர் ளின் 

நம்பிக்ட டயக்  ொப்பொற்றும் வட யில் அவர் ள் 

தெொடர்ச்சியொ  இந்ெத் ெ வல் டளப் 

பதிவிட்டுவருகிறொர் ள். இப்படித் ெனியொர் 

ஆய்வொளர் ரள கூடுெல் ெ வல் டளத் ெே முடியும்ரபொது, 

அேசு நிறுவனம் இன்னமும் தபொத்ெொம் தபொதுவொ  

எச்சரிக்ட  விடுத்துக்த ொண்டிருப்பெொல் என்ன பயன்? 

வொனிடல சொர்ந்து ஒரு ெனிநபர் அதி பட்சமொ  என்ன 

தெரிந்துத ொள்ள விரும்புவொர். குறிப்பிட்ட நி ழ்வு எப்ரபொது 

தீவிேமொ  இருக்கும்? அது ென்டன ரநேடியொ ப் 

பொதிக்குமொ? பொதிப்பிலிருந்து எப்படித் 

ெற் ொத்துக்த ொள்வது? –இடவெொன் ஒருவருடடய 

எதிர்பொர்ப்பு ளொ  இருக்கும். இது சொர்ந்ெ ெ வல் டள 

வொனிடல ஆய்வு டமயம் தவளியிடும்ரபொரெ மக் ளின் 

நம்பிக்ட டயப் தபற முடியும். 

வொனிடல ஆய்வு டமயத்தின் முன்தனச்சரிக்ட  100% 

சரியொ  இருக்  ரவண்டுதமன யொரும் 

எதிர்பொர்ப்பதில்டல. குறிப்பிட்ட நி ழ்வு சொர்ந்து 

விடுக் ப்பட்ட எச்சரிக்ட யொல், ெனக்குப் பயன் 

கிடடத்ெெொ என்ரற பொர்க்கிறொர் ள். ஒருவருடடய 

ட ரபசியிரலரய ஒரு நொளின் குறிப்பிட்ட ரநேத்தின் 

தவப்பநிடல, மடழயளவு,  ொற்று வீசும் ரவ ம் 

உள்ளிட்டவற்டறத் தெரிந்துத ொள்ளும் நவீனச் 

தசயலி ள் உள்ள நிடலயில், வொனிடல ஆய்வுத் துடற 

இன்னமும் படழய பொணியிலொன 

முன்தனச்சரிக்ட  டள விடுத்துக்த ொண்டிருப்பது 

எப்படிப் தபருமளவு மக் ளின்  வனத்டெப் தபறும்? 

பருவநிடல மொற்றம் 



        

    

இந்திய வொனிடல ஆய்வுத் துடற  ணிெவழி 

வொனிடலக்  ணிப்பு மொதிரி டளரய இன்னும் 

பயன்படுத்திவருகிறது. பிரிட்டன் வொனிடல ஆய்வுத் 

துடறரயொ முன் ணிப்புக்கு சூப்பர்  ம்ப்யூட்டர் டளப் 

பயன்படுத்துகிறது. தசயற்ட க்ர ொள் ெரும் ெேவு டளக் 

 ொட்சிபூர்வமொ ச் சித்ெரிக்  சூப்பர்  ம்ப்யூட்டர் ள் 

உெவுகின்றன. இந்ெச் தசயல்முடற மூலம் ஒருசில 

விநொடி ளில் திட்டவட்டமொன வொனிடல 

முன் ணிப்டபத் ெே முடிகிறது. 

பருவநிடல மொற்றம் குறித்து உல  வொனிடல அடமப்பு, 

ஐபிசிசி உள்ளிட்டடவ தெொடர்ந்து எச்சரிக்ட  டள 

விடுத்துவருகின்றன. இந்திய வொனிடல ஆய்வுத் துடற, 

பருவநிடல மொற்றம் ரபொன்ற பிேச்சிடன டள 

ஆேொய்ச்சிக் ொன ெேவு ரச ரிப்பு சொர்ந்து மட்டுரம 

அணுகிவருவதுரபொலத் தெரிகிறது. டிசம்பர் 30-ம் ரெதி 

தசன்டனயில் சில மணி ரநேத்தில் த ொட்டித் தீர்த்ெ 

மடழக்கு பருவநிடல மொற்றத்தின் ஓர் அம்சமொன ‘லொ 

நீன்யொ விடளவு’   ொேணமொ  இருக் லொம் என 

ரமரிலொண்ட் பல் டலக் ழ  வளிமண்டலக்- டலியல் 

துடறப் ரபேொசிரியர் ேகு முருட்டுகுட்ரட தெரிவிக்கிறொர். 

எனரவ, இயற்ட ச் சீற்றங் ள் சொர்ந்ெ நடடமுடற 

முன்தனச்சரிக்ட  டள விடுப்பெற்கு உரிய வட யில் 

பருவநிடல மொற்றம் குறித்ெ ஆேொய்ச்சி டள 

மொற்றியடமத்து வொனிடல ஆய்வுத் துடற பயன்படுத்ெ 

ரவண்டும். அப்படித் தெொடர்பு ஏற்படுத்ெப்படொவிட்டொல், 

எதிர் ொலத்தில் வொனிடல ஆய்வு டமயத்தின் 

எச்சரிக்ட  ள் உரிய பலடனத் ெேொெ சம்பிேெொய 

அறிவிப்பு ளொகிவிடும் ஆபத்து இருக்கிறது. 

 

3. ஓஎன்ஜிசியின் முெல் தபண் ெடலவர் அல் ொ மிட்டல் 

ஓஎன்ஜிசி நிறுவனத்தின் ெடலவர் மற்றும் நிர்வொ  

இயக்குனேொ  அல் ொ மிட்டல் தபொறுப்ரபற்றுக் 

த ொண்டுள்ளொர். ஓ.என்.ஜி.சி நிறுவனத்தின் ெடலடம 

தபொறுப்ரபற்கும் முெல் தபண்மணி ஆவொர். 

ஓஎன்ஜிசியின்  டடசி முழுரநே இயக்குநேொன சஷி 

ஷங் ர் மொர்ச் 31, 2021 அன்று பெவியில் இருந்து ஓய்வு 

தபற்றொர், அவருக்குப் பதிலொ  யொரும் 

ரெர்ந்தெடுக் ப்படவில்டல. இென் பிறகு இடடக் ொல 

ெடலவேொ  சுபொஷ் குமொர் பெவி வகித்து வந்ெொர். 

இந்ெநிடலயில் நொட்டின் முன்னணி தபொதுத்துடற 

நிறுவனங் ளில் ஒன்றொன ஓஎன்ஜிசி நிறுவனத்தின் 

மனிெவள ரமம்பொட்டுத்துடற இயக்குனேொன அல் ொ 

மிட்டல், நிறுவனத்தின் ெடலவர் மற்றும் நிர்வொ  

இயக்குனேொ  கூடுெல் தபொறுப்ரபற்றுக்த ொண்டுள்ளொர். 

இெற் ொன ஒப்புெடல தபட்ரேொலியம் மற்றும் இயற்ட  

எரிவொயு அடமச்ச த்தின் நடவடிக்ட க்கு 

அடமச்சேடவயின் நியமனக் குழு வழங்கியுள்ளது. 

 னவரி 1, 2022 முெல் ஆறு மொெ  ொலத்திற்கு, அல்லது 

பெவிக்கு வழக் மொன பெவியில் இருப்பவடே நியமிக்கும் 

வடே, அல்லது மறு உத்ெேவு வரும் வடே, எது விடேவில் 

முடியுரமொ அதுவடே அவர் அந்ெ பெவியில் நீடிப்பொர் என 

தெரிவிக் ப்பட்டுள்ளது. இென் மூலம் ஓஎன்ஜிசி 

நிறுவனத்தின் ெடலவேொ  தபொறுப்ரபற்கும் முெல் 

தபண்மணி எனும் சிறப்டப தபறுகிறொர். 

அல் ொ மிட்டல் யொர்? 

அல் ொ மிட்டல் ஓஎன்ஜிசி நிறுவனத்தின் மனிெவளத் 

துடற இயக்குனேொ  2018- ம் ஆண்டு டிசம்பரில் 

தபொறுப்ரபற்றொர். இென் மூலம், ஓஎன்ஜிசி நிறுவன 

இயக்குனர் குழுவில் முழு ரநே இயக்குனேொ  தபொறுப்பு 

வகிக்கும் முெல் தபண் எனும் சிறப்டபயும் அவர் தபற்றொர். 

தபொருளொெொே பொடத்தில் முது டல பட்டம் தபற்றவேொன 

அக்லொ மிட்டல் எம்பிஏ தபற்ற பிறகு 1985-ல் ஓஎன்ஜிசி 

நிறுவனத்தில் பட்டெொரி பயிற்சியொளேொ  ரசர்ந்ெொர். 

ெடலடம திறன் ரமம்பொட்டு துடறயின் ெடலவேொ வும் 

இருந்துள்ளொர். அப்ரபொது 5,000-க்கும் ரமற்பட்ட 

பயிறசியொளர் டள பயன்படுத்தி, ரெசிய பயிற்சி 

ஊக்குவிப்பு திட்டத்திடனயும் சிறப்பொ  

தசயல்படுத்தியுள்ளொர். இதுமட்டுமின்றி இந்தியொ 

முழுவதும் பல திட்டங் டளயும் தசயல்படுத்தியுள்ளொர். 

 

4. பிேெொன வங்கி ள் பட்டியலில் எஸ்பிஐ, ஐசிஐசிஐ, HDFC: 

ரிசர்வ் வங்கி 

ரெொல்வியடடயொெ மி ப்தபரிய நிறுவனங் ள் பட்டியலில் 

தபொதுத் துடறடயச் ரசொோ்ந்ெ பொேெ ஸ்ரடட் வங்கி (எஸ்பிஐ), 

ஐசிஐசிஐ வங்கி, தஹச்டிஎஃப்சி வங்கி ஆகியடவ 

இடம்தபற்றுள்ளெொ  ரிசொோ்வ் வங்கி தசவ்வொய்க்கிழடம 

தெரிவித்துள்ளது. 

இதுகுறித்து ரிசொோ்வ் வங்கியின் அறிக்ட யில் 

கூறப்பட்டுள்ளெொவது: உள்நொட்டில் அடமப்பு ரீதியில் 

பிேெொனமொ  உள்ள வங்கி ளின் பட்டியலில் (டி-எஸ்ஐபி) 

எஸ்பிஐ, ஐசிஐசிஐ, தஹச்டிஎஃப்சி ஆகிய வங்கி ள் 

இடம்தபற்றிருப்பது அடடயொளம்  ொணப்பட்டுள்ளது.  டந்ெ 

2020-ஆம் ஆண்டின் பட்டியலிலும் இரெ வங்கி ள்ெொன் 

பிேெொன வங்கி ள் பட்டியலில் இடம்தபற்றிருந்ென என்று 

ரிசொோ்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது. 

 டந்ெ 2015 மற்றும் 2016-ஆம் ஆண்டு ளில் டி-எஸ்ஐபி 

பட்டியலில் எஸ்பிஐ, ஐசிஐசிஐ வங்கி ள் உள்ளெொ  ரிசொோ்வ் 

வங்கி அறிவித்ெது. 

ரமலும், வங்கி ளிடம் ரச ரிக் ப்பட்ட 

புள்ளிவிவேங் ளின் அடிப்படடயில் எச்டிஎஃப்சி வங்கியும் 

இந்ெப் பட்டியலில் இடம்தபற்றிருப்பெொ   டந்ெ 2017 மொொோ்ச் 

31-இல் ரிசொோ்வ் வங்கி அறிவித்ெது. 

 

5.  டந்ெ 2021-ம் ஆண்டில் ரூ.4.15 லட்சம் ர ொடி ெங் ம் 

இறக்குமதி தசய்ெது இந்தியொ 

 டந்ெ ஆண்டில் இந்தியொவில் 5,570 ர ொடி டொலருக்கு 

(சுமொர் ரூ.4.15 லட்சம் ர ொடி) தவளிநொடு ளிலிருந்து 

ெங் ம் இறக்குமதி தசய்யப்பட்டுள்ளது. ெங் ம் விடல 

சற்று சரிந்ெெொல் முந்டெய ஆண்டடக்  ொட்டிலும் அதி  

எடடயிலொன ெங் ம் இந்தியொவுக்குள் வந்துள்ளது. 

2020-ம் ஆண்டில்  ரேொனொ பொதிப்பு தீவிேம்  ொேணமொ  

ஊேடங்கு நடவடிக்ட  ள் ரமற்த ொள்ளப்பட்டெொல் 

திருமணம் உள்ளிட்ட பல சுப நி ழ்ச்சி ள் 

ெள்ளிப்ரபொடப்பட்டன. இடவ அடனத்தும்  டந்ெ 



        

    

ஆண்டில் நடடதபற்றெொல் ெங் ம் அதி அளவில் 

உள்நொட்டில் வொங் ப்பட்டுள்ளது. 

உல  நொடு ளில் அதி  அளவில் ெங் ம் நு ேப்படும் 

நொடு ளின் பட்டியலில் இந்தியொ இேண்டொம் இடம் 

வகிக்கிறது. 

2021-ம் ஆண்டு 2,200 ர ொடி டொலருக்கு ெங் ம் 

இறக்குமதிதசய்யப்பட்டது. 2011-ல் ெங் இறக்குமதிக்கு 

தசலவிடப்பட்ட தெொட  5,390 ர ொடி டொலேொகும். 

இதுெொன் அதி பட்ச அளவொ  இருந்ெது. ஆனொல் அந்ெ 

அளவு டந்ெ ஆண்டு முறியடிக் ப்பட்டுள்ளது. 

2021-ம் ஆண்டில் இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட ெங் த்தின் 

அளவு 1,050 டன்னொகும்.  டந்ெ பத்து ஆண்டு ளில் மி  

அதி  அளவில் ெங் ம் இறக்குமதி தசய்யப்பட்டுள்ளது. 

2020-ம் ஆண்டில் இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட ெங் த்தின் 

அளவு 430 டன்னொகும். 

2020-ம் ஆண்டு இந்தியொவில் ஊேடங்கு  டுடமயொ  

 டடப்பிடிக் ப்பட்டது. இெனொல் ெங் ம் வொங்குவது 

தபரிதும் குடறந்ெது. திருமண நி ழ்வு மற்றும் அட்சய 

திருதிடய ரபொன்ற  ொலங் ளில்ெங் ம் வொங்குவதும் 

பொதிக் ப்பட்டது. மணப்தபண்ணுக்கு வேெட்சிடனயொ  

ெங் ம் அளிக்கும் பழக் ம் இந்தியொவில் 

பின்பற்றப்படுகிறது. ரமலும் திருமண நி ழ்வில் ெங் ம் 

பரிசளிப்பதும் அதி மொ  உள்ளது. 

 டந்ெ ஆண்டு தெொடக் த்தில் ெங் த்தின் விடல சற்று 

சரிந்திருந்ெெொல் அதி  அளவில் ெங் ம் 

வொங் ப்பட்டுள்ளது. 

அரெசமயம் 2020-ம் ஆண்டு ஆ ஸ்ட் மொெம் 

அதி பட்சமொ  10 கிேொம் ெங் த்தின் விடல ரூ.56,191 ஆ  

உயர்ந்ெது. ஆனொல்  டந்ெ ஆண்டு மொர்ச் மொெத்தில் இது 

ரூ.43,320 ஆ க் குடறந்ெது. இந்ெ  ொல  ட்டத்தில் 

மட்டும் 177 டன் இறக்குமதி தசய்யப்பட்டுள்ளெொ  

ெ வல் ள் தெரிவிக்கின்றன. 

 

6. பிேொன்ஸில்  ண்டறியப்பட்ட அதிரவ   ரேொனொவின் 

குணங் ள்! 

மி  ரவ மொ ப் பேவும் ென்டம த ொண்ட ஒடமக்ேொன் 

வட   ரேொனொவொல் உல  நொடு ள் ெவித்து வரும் 

நிடலயில், அடெவிட தீவிேமொ ப் பேவும் புதிய  ரேொனொ 

வட   ண்டறியப்பட்டுள்ளெொ  பிேொன்ஸ் விஞ்ஞொனி ள் 

தெரிவித்துள்ளனொோ். 

பிேொன்ஸின் ஐதஹச்யு தமடிட்டரேன் தெொற்றுரநொய் 

ஆய்வ த்டெச் ரசொோ்ந்ெ விஞ்ஞொனி ள், 12  ரேொனொ 

ரநொயொளி ளின் உடலில் முற்றிலும் புதிய வட  

 ரேொனொ தெொற்று ஏற்பட்டுள்ளடெக்  ண்டறிந்துள்ளனொோ். 

‘பி.1.640.2’ என வட ப்படுத்ெப்பட்டுள்ள அந்ெ  ரேொனொ 

வட க்கு, அெடனக்  ண்டறிந்ெ ஆய்வ மொன ‘ஐதஹச்யு’ 

என்று ெற் ொலி மொ  தபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

இதுகுறித்து அண்டமயில் ெயொரிக் ப்பட்ட 

ஆய்வறிக்ட யில், ஐதஹச்யு வட   ரேொனொவில் 46 
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உட் ருத் து ள் ள் (நியூக்ளிரயொடடட்) 

குடறந்துள்ளெொ வும் தெரிவிக் ப்பட்டுள்ளது. 

இென்மூலம், இது ஒடமக்ேொன் வட   ரேொனொடவவிட 

மனிெொோ் ளின் உடலில் மி  ரவ மொ ப் பேவும் ென்டம 

த ொண்டெொ  இருக்கும் என்று நிபுணொோ் ள் 

கூறுகின்றனொோ். 

 ரேொனொ ரபொன்ற தீநுண்மி ளின் ரமற்புறம்  ொணப்படும் 

‘த ொக்கி’ புேெங் ள்ெொன், மனிெ தசல் ளில்  ொணப்படும் 

புேெங் ரளொடு இடணந்து தெொற்றுகின்றன. பல்ரவறு 

வட  அமிரனொ அமிலங் ள் ஒன்றிடணந்து இந்ெக் 

த ொக்கிப் புேெங் டள உருவொக்குகின்றன. 

ெற்ரபொது  ரேொனொவுக்கு எதிேொ  உருவொக் ப்பட்டுள்ள 

ெடுப்பூசி ள் அடனத்தும், த ொக்கிப் புேெங் டள 

இலக் ொ க் த ொண்ரட வடிவடமக் ப்பட்டுள்ளன. 

இந்ெ நிடலயில், புதிெொ க்  ண்டறியப்பட்டுள்ள ஐதஹச்யு 

வட   ரேொனொக் ளின் த ொக்கிப் புேெங் ளில் 14 வட  

அமிரனொ அமிலங் ள் மொற்றியடமந்துள்ளன. அவற்றில் 

என்501ஒய் என்றடழக் ப்படும் அமிரனொ அமிலமும் 

ஒன்று. 

ஐதஹச்யு வட   ரேொனொவின் த ொக்கிப் புேெங் ளில் 

அந்ெ வட  அமிலம்  ொணப்படுவெொல் அது தீவிேமொ ப் 

பேவும் ென்டம த ொண்டெொ  இருக்கும் என்று 

நிபுணொோ் ள் கூறுகின்றனொோ். 

ஏற்த னரவ அந்ெ வட  அமிரனொ அமிலம் ஆல்ஃபொ 

வட   ரேொனொவில்  ண்டறியப்பட்டது. அெடனத் 

தெொடொோ்ந்து பீட்டொ,  ொமொ, ஒடமக்ேொன் உள்ளிட்ட 

ரவ மொ ப் பேவும் ென்டம த ொண்ட  ரேொனொ 

வட  ளில்  ொணப்பட்டது. 

இதுகுறித்து இந்ெ ஆய்டவ ரமற்த ொண்ட விஞ்ஞொனி ள் 

கூறுட யில்,  ரேொனொ தீநுண்மி ென்டன எப்படி 

உருமொற்றம் தசய்துத ொள்ளும் என்படெ யொேொலும் 

 ணிக்  முடியொது என்படெ புதிெொ க் 

 ண்டறியப்பட்டுள்ள ஐதஹச்யு வட   ரேொனொ 

உணொோ்த்துகிறது என்றனொோ். 

 டந்ெ ஆண்டின் முற்பகுதியில் இந்தியொ உள்ளிட்ட 

நொடு ளில் தடல்டொ வட   ரேொனொ மி  ரவ மொ ப் பேவி 

ஆயிேக் ணக் ொன உயிரிழப்பு டள ஏற்படுத்தியது. அந்ெ 

வட   ரேொனொடவவிட பல மடங்கு ரவ த்தில் பேவும் 

ென்டம த ொண்ட ஒடமக்ேொன் வட   ரேொனொ, தென் 

ஆப்பிரிக் ொ மற்றும் அென் அண்டட நொடொன 

ரபொட்ஸ்வொனொவில்  டந்ெ ஆண்டு நவம்பொோ் மொெம் 

 ண்டறியப்பட்டது. 

இெனொல் அச்சமடடந்ெ உல  நொடு ள், ஒடமக்ேொன் 

வட   ரேொனொடவக்  ட்டுப்படுத்ெ பல்ரவறு 

நடவடிக்ட  டள ரமற்த ொண்டு வருகின்றன. அடெயும் 

மீறி, 100-க்கும் ரமற்பட்ட நொடு ளில் 

பல்லொயிேக் ணக் ொனவொோ் ளுக்கு ஒடமக்ேொன் வட  

 ரேொனொ பேவியுள்ளது. 

அந்ெ வட   ரேொனொ இதுவடே இல்லொெ ரவ த்தில் 

பேவும் ென்டம த ொண்டெொ  இருந்ெொலும், அெனொல் 

உயிரிழக்கும் அபொயம் மி வும் குடறவொ  உள்ளெொ  

பல்ரவறு ஆய்வு ளின் முடிவு ள் தெரிவிக்கின்றன. 

 



        

    

இந்ெச் சூழலில், ஒடமக்ேொடனவிட அதி  ரவ த்தில் 

பேவும் புதிய வட   ரேொனொ  ண்டறியப்பட்டுள்ளெொ  

பிேொன்ஸ் விஞ்ஞொனி ள் தெரிவித்துள்ளது பேபேப்டப 

ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

 

7. இந்திய தபருங் டலில் சீனொவின் நடமொட்டத்டெ 

 ண் ொணிக்  2 அதிநவீன ரபொர் விமொனங் ள் 

இந்திய தபருங் டல் பகுதியில் சீனொவின் ஆதிக் ம் 

அதி ரித்து வரும் நிடலயில், வொன் ரேொந்துப் பணி ளில் 

அதமரிக் ொவில் ெயொரிக் ப்பட்ட அதிநவீன ரபொொோ் 

விமொனங் டள இந்தியொ ரசொோ்த்துள்ளது. 

இதுதெொடொோ்பொ  இந்திய விமொனப் படடயின் தசய்தித் 

தெொடொோ்பொளொோ் விரவக் மத்வொல் கூறுட யில், ‘நீொோ்மூழ்கிக் 

 ப்பல் டளக்  ண்டறியும் ரபொொோ் விமொனமும்,  டல் 

பகுதிடய வொனிலிருந்து உளவு பொொோ்க்கும் ‘தபொடஸடன் 

8ஐ’  அதிநவீன  டல் ரேொந்து விமொனமும் 

அதமரிக் ொவிடம் இருந்து  டந்ெ டிசம்பொோ் 30-ஆம் ரெதி 

இந்தியொ தபற்றது. இதில் உள்நொட்டிரலரய 

ெயொரிக் ப்பட்ட தெொழில்நுட்ப  ருவி ள் தபொருத்ெப்பட்டு 

ரசொெடன தசய்யப்பட்டது. ெற்ரபொது அடவ இந்திய 

தபருங் டல் பகுதியில் ரேொந்துப் பணியில் 

ரசொோ்க் ப்பட்டுள்ளன’ என்றொொோ். 

‘தபொடஸடன் 8ஐ’  ே த்டெச் ரசொோ்ந்ெ 8 

விமொனங் டள 2013-இல் முெல்முடறயொ  இந்தியொ 

வொங்கியது. இடவ அேங்ர ொணத்தில் உள்ள ஐஎன்எஸ் 

ேொ ொளி விமொனப் படடத் ெளத்தில் நிறுத்தி 

டவக் ப்பட்டுள்ளன. 

இேண்டொம்  ட்டமொ  வொங் ப்பட்ட 4 விமொனங் ள் 

ர ொவொவில் உள்ள ஐஎன்எஸ் ஹொன்சொலில் நிறுத்தி 

டவக் ப்படுகின்றன. 

இடவ இந்திய தபருங் டலில் சீனொவின்  ப்பல் ள், 

நீொோ்மூழ்கி  ப்பல் ள் ஆகியவற்டற தெொடொோ்ந்து 

 ண் ொணிக்கும் பணியில் ஈடுபடுத்ெப்பட உள்ளன. 

 டந்ெ 2020-இல் கிழக்கு லடொக் பகுதியில் சீன ேொணுவ 

வீேொோ் ளின் நடமொட்டத்டெக்  ண் ொணிக் வும் இந்ெ 

வட  விமொனங் டள இந்தியொ பயன்படுத்தியது. 

 டல் பகுதியில்  ண் ொணிப்டப பலப்படுத்ெ இேண்டு 

ட்ரேொன் டள அதமரிக் ொவிடம் இருந்து  டந்ெ ஆண்டு 

இந்தியொ வொங்கியது. ரமலும் 30 அதிநவீன 

ட்ரேொன் டளயும் அதமரிக் ொவிடம் வொங்  இந்தியொ 

முடிவு தசய்துள்ளது. இடவ சுமொொோ் 35 மணி ரநேம் 

தெொடொோ்ந்து பறந்து  டல் மற்றும் நிலப் பேப்பில் உள்ள 

இலக்கு டள துல்லியமொ த் ெொக்கும் திறன் 

படடத்ெடவயொகும். 

 

8. ஐ.நொ. பொது ொப்பு  வுன்சில் பயங் ேவொெத் ெடுப்பு குழுத் 

ெடலவேொ  டி.எஸ்.திருமூர்த்தி தபொறுப்ரபற்பு 

இந்ெ ஆண்டுக் ொன ஐ.நொ. பொது ொப்பு  வுன்சில் 

பயங் ேவொெத் ெடுப்பு குழுத் ெடலவேொ  ஐ.நொ.வுக் ொன 

இந்தியத் தூெொோ் டி.எஸ்.திருமூொோ்த்தி தபொறுப்ரபற்றுள்ளொொோ். 

 டந்ெ 2001-ஆம் ஆண்டு அதமரிக் ொவில் நடடதபற்ற 

இேட்டட ர ொபுேத் ெொக்குெடலத் தெொடொோ்ந்து ஐ.நொ. 

பொது ொப்பு  வுன்சிலின் துடண அடமப்பொ  

பயங் ேவொெத் ெடுப்பு குழு (சிடிசி) உருவொக் ப்பட்டது. 

இந்ெக் குழுவின் 2022-ஆம் ஆண்டு ெடலவேொ  

ஐ.நொ.வுக் ொன இந்தியத் தூெொோ் டி.எஸ்.திருமூொோ்த்தி 

தபொறுப்ரபற்றுள்ளொொோ். 

இெடனத்தெொடொோ்ந்து பயங் ேவொெத் ெடுப்புக்கு எதிேொன 

பலெேப்பட்ட எதிொோ்விடனடய வலுப்படுத்ெவும், 

பயங் ேவொெ அச்சுறுத்ெலுக்கு எதிேொன உல ளொவிய 

நடவடிக்ட  திறம்பட இருப்பதிலும் சிடிசியின் பங்ட  

ரமம்படுத்ெ குழுவின் ெடலவேொ  உறுதியொன 

நடவடிக்ட  ரமற்த ொள்ளப்படும் என்று இந்தியொ 

தெரிவித்துள்ளது. 

ஐ.நொ. பொது ொப்பு  வுன்சிலில் இந்தியொ ெற் ொலி  

உறுப்பினேொ  உள்ளது. இந்ெ உறுப்பினொோ்  ொலம் 

நி ழொண்டு டிச.31-ஆம் நிடறவடடகிறது. 

 

9. ஏரியில் பொலம்  ட்டும் சீனொவொல் நமக்கு என்ன 

பிேச்சிடன? 

ஒரு பக் ம் டெவொடன ஆக்கிேமிக்  சீனொ முயற்சித்து 

வருகிறது. இன்தனொரு பக் ம், இந்தியொவுடன் சீனொவுக்கு 

நீண்ட தநடுங் ொலமொ  எல்டலப்பிேச்சிடன இருந்து 

வருகிற சூழலில் இந்திய பகுதி டள ஆக்கிேமிக் வும் 

முயற்சிக்கிறது. 

 ல்வொன் ெொக்குெல் 

இெற்கிடடரயெொன் கிழக்கு லடொக்கில்  ல்வொன் 

பள்ளத்ெொக்கு பகுதியில் இந்திய படட ளுடன்  டந்ெ 

2020-ம் ஆண்டு ரம மொெம் முெல் ரமொெல்ரபொக்கில் சீன 

துருப்பு ள் ஈடுபட்டு வருகின்றன. 

அரெ ஆண்டின்  ூன் மொெம் 15-ந்ரெதி  ல்வொன் 

பள்ளத்ெொக்கு பகுதியில், திடீதேன சீன படடயினர் 

பயங் ே ஆயுெங் ளுடன் வந்து, இந்திய படட வீேர் ள் 

மீது  ொட்டுமிேொண்டித்ெனமொன ெொக்குெல் நடத்தினர். 

இதில் இந்திய வீேர் ள் 20 ரபர் வீே மேணம் அடடந்ெனர். 

ஆனொல் அந்ெ நிடலயிலும், ெொய் மண்டண  ொக்  

ரவண்டும் என்ற ெவிப்பில், சீன துருப்பு டள இந்திய 

ேொணுவ வீேர் ள் துணிச்சலுடன் எதிர்த்து நின்று பதிலடி 

த ொடுத்ெனர். இதில் சீனப்படடயினர் 45 ரபர் த ொன்று 

குவிக் ப்பட்டெொ  ெ வல் ள் தவளிவந்ென. முெலில் ென் 

ெேப்பு உயிர்ச்ரசெத்டெ ஒப்புக்த ொள்ளொெ சீனொ, 

 டடசியில் படடவீேர் ள் 4 ரபர் த ொல்லப்பட்டுள்ளெொ  

ஒப்புக்த ொண்டது. 

இந்ெ ரமொெலுக்குப்பின்னர்ெொன் எல்டலயில் பெற்றம் 

ெணிக் வும், அடமதிடய பேொமரிக் வும் இரு ெேப்பு 

ரபச்சுவொர்த்டெ மறுபடியும் நடந்து வருகிறது. 

தபயர் சூட்டி அடொவடி 

இெற்கு மத்தியில்ெொன்  டந்ெ சில தினங் ளுக்கு முன்னர் 

திடீதேன அருணொசலபிேரெசத்டெ தெற்கு திதபத் 

என்றுதசொல்லி தசொந்ெம் த ொண்டொடி வருவடெ 

புதுப்பிப்பது ரபொல சீனொ நடந்து த ொண்டது. 

அந்ெ பகுதி ளுக்கு தபயர் சூட்டி அடொவடி தசய்ெது. 

பொலம்  ட்டும் சீனொ 



        

    

இப்ரபொது சீனொவின் மற்தறொரு அடொவடிச்தசயல், 

தசயற்ட க்ர ொள் படம் மூலம் அம்பலத்துக்கு வந்துள்ளது. 

இந்ெ தசயற்ட க்ர ொள் படத்தில் கிழக்கு லடொக்கில் 

பொங் ொங் ரசொ ஏரியின் இரு  டே டளயும் இடணக்கும் 

 ட்டுமொனம் தெரிகிறது. இதுெொன் பொலம். 

கிழக்கு லடொக்கில் பொங் ொங் ரசொ ஏரியின் வடக்கு மற்றும் 

தெற்கு  டே டள இடணக்கிற வட யில் சீனொ இந்ெ 

பொலத்டெ  ட்டி வருகிறது. இது சரியொ  கிழக்கு லடொக்கில் 

எல்.ஏ.சி. என்று தசொல்லப்படுகிற அசல்  ட்டுப்பொட்டு 

ர ொட்டுக்கு 25 கி.மீ. முன்பொ  அடமவ ெொ  நம்பத்ெகுந்ெ 

வட்டொேங் ள் தெரிவிக்கின்றன. 

இந்ெப் பொலம்  ட்டும் பணி சில  ொலமொ ரவ நடந்து 

வந்துள்ளெொம். 

சீனொவுக்கு என்ன ஆெொயம்? 

வடக்கு  டே பகுதியில் குர்னொக் ர ொட்டடயில் 

சீனப்படடயின் பொது ொப்பு அேண் உள்ளது. தெற்கு 

 டேயில் ரமொல்ரடொ என்ற இடம் உள்ளது. 

இவ்விேண்டுக்கும் இடடரய 200 கி.மீ. தெொடலவு 

உள்ளது. சீனொ  ட்டுகிற பொலம் வடக்கு, தெற்கு 

 டே ளுக்கு இடடரய 500 மீட்டர் தெொடலவுக்கு 

அடமகிறது. 

இந்ெப்பொலத்ெொல் சீனொவுக்கு என்ன லொபம் என்ற ர ள்வி 

எழும். ஆெொயம் இருக்கிறது. 

இந்ெ பொலத்ெொல் பொங் ொங் ரசொ ஏரியின் இரு 

பகுதி ளுக்கும் இடடரயயொன தெொடலடவ  டக்  

ஆகிற ரநேம் 12 மணி ரநேத்தில் இருந்து 3 அல்லது 4 

மணி ரநேம்ெொன் ஆகும். 

ெற்ரபொது வடே சீனப்படடயினர் ரூரடொக்  வுண்டிடய 

 டந்து ஒரு ேவுண்டொனொடவ சுற்றித்ெொன் வே முடியும். 

ஆனொல் இனி சீனப்படட ரநேடியொ  வந்து விடலொம். 

இந்ெ பொலம் சீனப்படடயினர் பயண ரநேத்டெ 

தவகுவொ  குடறத்து விடும். 

இந்தியொவுக்கு என்ன பிேச்சிடன? 

இந்ெ பொலம் சீனப்பகுதியில்ெொன்  ட்டப்படுகிறது என்று 

தசொல்லப்படுகிறது. ஆனொல் இதில் இந்தியொவுக்கு ஒரு 

சிக் ல். இெற்கு ஏற்ற வட யில் ெனது தசயல்பொட்டு 

திட்டங் டள மொற்றியடமக்  ரவண்டிய  ட்டொயம் 

இந்திய ேொணுவத்துக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. 

சீனொவுக்கு பதிலடி த ொடுக்கிற விெத்தில் இந்தியொவும் 

அதிேடி வியூ ம் அடமக்கும் என்று எதிர்பொர்க் ப்படுகிறது. 

 

10. ெனி ஆளொ  தென்துருவத்டெ அடடந்து இந்திய 

தபண் சொெடன! 

இங்கிலொந்தில் ேொணுவ அதி ொரியொ  பணியொற்றி வரும் 

இந்திய வம்சொவளிடய ரசர்ந்ெ சீக்கிய தபண் ஹர்பிரீத் 

சிங். 32 வயெொன இவர் ெனி ஒருவேொ  தென்துருவத்டெ 

அடடந்து வேலொற்று சொெடன படடத்துள்ளொர். இந்ெ 

சொெடனடய படடத்ெ முெல் தபண் என்கிற தபருடமயும் 

இவடே ரசரும். 

டமனஸ் 50 டிகிரி தசல்சியஸ் தவப்பநிடல மற்றும் 

மணிக்கு 96 கி.மீ. ரவ த்தில் வீசிய  ொற்றுக்கு மத்தியில் 

தெொடர்ந்து 40 நொட் ளொ  1,127 கி.மீ. பயணம் தசய்து அவர் 

தென்துருவத்டெ அடடந்ெொர். 

சவொல் மிகுந்ெ இந்ெ பயணத்தின் அனுபவங் டள 

தெொடர்ச்சியொ  சமூ வடலத்ெளத்தில் பதிவிட்டு வந்ெ 

ஹர்பிரீத் சிங், தென்துருவத்டெ அடடந்ெ சொெடன 

நி ழ்டவ ரநேடலயில் வீடிரயொவொ  ஒளிபேப்பினொர். 

அென் பின்னர் இதுகுறித்து அவர் சமூ  வடலத்ெளத்தில் 

தவளியிட்ட பதிவில் “பனிப்தபொழிவு இருக்கும் 

தென்துருவத்துக்கு தசன்ரறன். இப்ரபொது பல 

உணர்வு டள உணர்கிரறன். 3 ஆண்டு ளுக்கு முன்பு 

துருவ உல த்டெபற்றி எனக்கு எதுவும் தெரியொது, 

இறுதியொ  இங்ர  இருப்படெ யெொர்த்ெமொ  

உணர்கிரறன். இங்கு வருவது  டினமொ  இருந்ெது. 

எனக்கு ஆெேவளித்ெ அடனவருக்கும் நன்றி தசொல்ல 

விரும்புகிரறன்” என குறிப்பிட்டுள்ளொர். 

 

11. ெமிழர் திருநொடள மக் ள் சிறப்பொ  த ொண்டொட 

ரூ.1,297 ர ொடியில் தபொங் ல் பரிசு தெொகுப்பு திட்டம் 

முெல்வர் மு. .ஸ்டொலின் 21 வட யொன தபொருட் டள 

வழங்கி தெொடங்கி டவத்ெொர் 

2.15 ர ொடி அரிசி தபறும் குடும்ப அட்டடெொேர் ள் 

பயன்தபறுவர் 

ெமிழ த்தில் தபொங் ல் பண்டிட டயதயொட்டி ரூ.1,297 

ர ொடி மதிப்பில் 21 வட யொன தபொங் ல் பரிசு தெொகுப்பு 

வழங்கும் திட்டத்டெ முெல்வர் மு. .ஸ்டொலின் ெடலடம 

தசயல த்தில் ரநற்று தெொடங்கி டவத்ெொர். இென்மூலம் 

2.15 ர ொடி அரிசி குடும்ப அட்டடெொேர் ள் 

பயன்தபறுவொர் ள். ெமிழர் திருநொளொன தபொங் ல் 

பண்டிட டய ெமிழ  மக் ள் அடனவரும் மகிழ்ச்சியுடன் 

த ொண்டொடும் வட யில், 2022ம் ஆண்டு டெப் 

தபொங் லுக்கு அரிசி குடும்ப அட்டடெொேர் ள் மற்றும் 

இலங்ட  ெமிழர் மறுவொழ்வு மு ொம் ளில் வசிக்கும் 

குடும்பங் ளுக்கும் 21 தபொருட் ள் அடங்கிய தெொகுப்பு 

வழங் ப்படும் என்று முெல்வர் மு. .ஸ்டொலின்  டந்ெ 

நவம்பர் மொெம் அறிவித்ெொர். 

அென்படி, தபொங் லுக்கு ரெடவயொன பச்சரிசி 1 கிரலொ, 

தவல்லம் 1 கிரலொ, முந்திரி 50 கிேொம், திேொட்டச 50 கிேொம், 

ஏலக் ொய் 10 கிேொம், பொசிப்பருப்பு 500 கிேொம், தநய் 100 

கிேொம் ரபொன்ற தபொருட் ளும், பண்டிட   ொல 

சடமயலுக்கு ரெடவயொன மஞ்சள் தூள் 100 கிேொம், 

மிள ொய் தூள் 100 கிேொம், மல்லித்தூள் 100 கிேொம்,  டுகு 

100 கிேொம், சீே ம் 100 கிேொம், மிளகு 50 கிேொம், புளி 200 

கிேொம்,  டடல பருப்பு 250 கிேொம், உளுத்ெம் பருப்பு 500 

கிேொம், ேடவ 1 கிரலொ, ர ொதுடம மொவு 1 கிரலொ, உப்பு 

500 கிேொம் மற்றும் துணிப்டப ஒன்றும், ஒரு முழு  ரும்பு 

என 21 தபொருட் ள் அடங்கிய பரிசு தெொகுப்பு 

வழங் ப்படுகிறது. ெமிழ த்தில் தபொங் ல் பரிசு தெொகுப்பு 

2,15,48,060 குடும்பங் ளுக்கு தமொத்ெம் ரூ.1,297 ர ொடி 

தசலவில் வழங் ப்படுகிறது. 

ெமிழ ம் முழுவதும் உள்ள அடனத்து ரேஷன் 

 டட ளிலும் அரிசி தபறும் குடும்ப அட்டட 

டவத்திருப்பவர் ளுக்கு ரேஷன்  டட ளில் 21 

தபொருட் ள் அடங்கிய தபொங் ல் பரிசு தெொகுப்பு திட்டத்டெ 



        

    

தெொடங்கி டவப்பென் அடடயொளமொ , தசன்டன 

ெடலடம தசயல த்தில் முெல்வர் மு. .ஸ்டொலின் இன்று 

 ொடல 10 மணிக்கு 21 தபொருட் ள் அடங்கிய தபொங் ல் 

பரிசு தெொகுப்பு திட்டத்டெ 10 குடும்பங் ளுக்கு வழங்கி 

தெொடங்கி டவத்ெொர். அப்ரபொது உணவுத்துடற அடமச்சர் 

சக் ேபொணி, ெடலடம தசயலொளர் இடறயன்பு மற்றும் 

உயர் அதி ொரி ள் உடன் இருந்ெனர். முெல்வர் 

மு. .ஸ்டொலின் தபொங் ல் பரிசு தெொகுப்பு திட்டத்டெ 

ரநற்று  ொடல தெொடங்கி டவத்ெடெ தெொடர்ந்து ெமிழ ம் 

முழுவதும் உள்ள அடனத்து ரேஷன்  டட ளிலும் 

ரநற்று  ொடல 10 மணி முெல் தபொங் ல் பரிசு தெொகுப்பு 

வழங்கும் பணி தெொடங்கியது. 

ெமிழ ம் முழுவதும் தபொங் ல் தெொகுப்பு வழங்குவடெ 

 ண் ொணிக்  அடனத்து மொவட்டங் ளில் மொவட்ட 

 தலக்டர் ள் ெடலடமயில் குழு அடமக் ப்பட்டு 

 ண் ொணிக் ப்பட்டு வருகிறது. இந்நி ழ்ச்சியில் 

கூட்டுறவு துடற அடமச்சர் இ.தபரியசொமி, உணவு மற்றும் 

உணவு தபொருள் வழங் ல் துடற அடமச்சர் சக் ேபொணி, 

மருத்துவம் மற்றும் மக் ள் நல்வொழ்வு துடற அடமச்சர் 

மொ.சுப்பிேமணியன், இந்து சமயம் மற்றும் அறநிடலயத் 

துடற அடமச்சர் பி.ர .ரச ர்பொபு, ெடலடம தசயலொளர் 

இடறயன்பு, கூட்டுறவு, உணவு மற்றும் நு ர்ரவொர் 

பொது ொப்பு துடற கூடுெல் ெடலடம தசயலொளர் மு மது 

நசிமுத்தின், உணவு தபொருள் வழங் ல் துடற 

ஆடணயொளர் ேொ ேொமன், ெமிழ்நொடு நு ர்தபொருள் 

வொணிப  ழ  ரமலொண்டம இயக்குநர் பிேபொ ர், 

கூட்டுறவு சங் ங் ளின் பதிவொளர் சண்மு சுந்ெேம், 

மற்றும் அேசு உயர் அதி ொரி ள்  லந்துத ொண்டனர். 

* ரேஷன்  டட ளில் 10ம் ரெதி வடே 

கிடடக்கும்ெமிழ ம் முழுவதும் அந்ெந்ெ மொவட்டங் ளில் 

அடமச்சர் ள், எம்எல்ஏக் ள்,  தலக்டர் ள் தபொங் ல் 

பரிசுப் டப வழங்கும் பணிடய தெொடங்கி டவத்ெனர். 

முன்னெொ   த ொரேொனொ பேவடல ெடுக்கும் வட யில், 

குடும்ப அட்டடெொேர் ள் அதி  எண்ணிக்ட யில் 

ரேஷன்  டட ளுக்கு ஒரே ரநேத்தில் வருவடெ 

ெவிர்க் வும், த ொரேொனொ தெொற்று பொது ொப்பு 

நடவடிக்ட  டள பின்பற்ற ஏதுவொ  தபொங் ல் பரிசு 

தெொகுப்பு விநிரயொ த்டெ முடறப்படுத்ெ ஏற்பொடு 

தசய்யப்பட்டுள்ளது. தெரு வொரியொ   உள்ள குடும்ப 

அட்டடயின் எண்ணிக்ட யின் அடிப்படடயில் தினமும் 

சுழற்சி  முடறயில் சுமொர் 150 முெல் 200 குடும்ப 

அட்டடெொேர் ளுக்கு தபொங் ல் பரிசு தெொகுப்பு வழங்  

ஏற்பொடு தசய்யப்பட்டுள்ளது. 

இெற் ொ , குடும்ப  அட்டடெொேர் ளுக்கு தபொருட் ள் 

வழங்கும் நொள், ரநேம் ரபொன்ற விவேங் டள  குறிப்பிட்டு 

வீடு வீடொ  ரடொக் ன் வழங் ப்பட்டுள்ளது. அென்படி 

தபொதுமக் ள்  ரேஷன்  டட ளுக்கு வே 

அறிவுறுத்ெப்பட்டுள்ளது. ரமலும், தபொங் ல் பரிசு  தெொகுப்பு 

வருகிற 10ம் ரெதி வடே வழங்குவெற் ொன ரடொக் ன் 

வழங் ப்பட்டுள்ளது. அெனொல் ரடொக் னில் உள்ள நொள், 

ரநேத்டெ பின்பற்றி தபொதுமக் ள் ரேஷன்  டட ளுக்கு 

வந்து தபொங் ல் பரிசு தெொகுப்டப தபற  டட ளுக்கு வே 

ரவண்டும் என்று உணவு வழங் ல் துடற அதி ொரி ள் 

ர ட்டுக் த ொண்டுள்ளனர். தபொங் ல் பரிசு தெொகுப்பு 

ரநற்று தெொடங்கி வருகிற 10ம் ரெதி வடே வழங் ப்படும் 

என்று அறிவித்ெொலும், ஊருக்கு தசன்றவர் ள் மற்றும் 

தபொருட் ள் வொங்  முடியொெவர் ளின் வசதிக் ொ  

தபொங் ல் பண்டிட க்கு பிறகும் தபொங் ல் பரிசு தெொகுப்பு 

வழங் ப்படும். 

 

12. சிம்-ஸ்வொப் மூலம் 25 லட்சம் சுருட்டிய கும்பல்... 

ெமிழ த்தில் இதுரவ முென்முடற... 4 ரபர் ட து! 

ெமிழ  மத்திய குற்றப்பிரிவு (சிசிபி) ரபொலீசொர் பல்ரவறு 

மொநிலங் ளில் ட  வரிடச  ொட்டிவந்ெ சிம் பரிமொற்ற 

ரமொசடி தநட்தவொர்க்ட   ண்டுபிடித்துள்ளனர். 

தசன்டனயில் உள்ள  ண் மருத்துவமடனயில் பணம் 

த ொள்டளயடிக் ப்பட்ட வழக்ட  விசொரித்ெ ரபொது இந்ெ 

கும்பல் சிக்கியுள்ளது. இந்ெ வழக்கில் 4 ரபர் ட து 

தசய்யப்பட்டு, 154 தடபிட்  ொர்டு ள், 105 சிம்  ொர்டு ள், 128 

ஆெொர்  ொர்டு ள், 22 ரபொலி பொன்  ொர்டு ள் பறிமுெல் 

தசய்யப்பட்டன. 

தசன்டன ஆழ்வொர்ரபட்டடயில் உள்ள பிேபல  ண் 

மருத்துவமடனயின் ஊழியர் ள்  டந்ெ நவம்பர் 22 

அன்று டசபர் க்டேம் பிரிவில் அளித்ெ பு ொர் ரபொலீசொடே 

அதிர்ச்சிக்குள் ஆழ்த்தியது. அந்ெ பு ொரில், மருத்துவமடன 

மற்றும் ஊழியர் ளின் வங்கி  ணக்கில் இருந்து 

அடுத்ெடுத்து அவர் ளுக்கு தெரியொமல் ரூ. 24 லட்சம் 

வடே எடுக் ப்பட்டுள்ளெொ வும் ரமலும், 

பொதிக் ப்பட்டவர் ளின் சிம்  ொர்டு ரவடல 

தசய்யவில்டல எனவும் கூறியிருந்ெனர். விசொேடணடய 

தெொடங்கிய டசபர் க்டேம், மர்ம நபர் ள் மருத்துவமடன 

 ணக்கில் இருந்து 24 லட்ச ரூபொடய அவர் ளுக்குத் 

தெரியொமல் 5 பரிவர்த்ெடனயில் எடுத்திருப்படெ உறுதி 

தசய்ெது. 

ரமலும், மருத்துவமடனயின் அதி ொேப்பூர்வ தமயில் 

ஐடிடய ரஹக் தசய்து அென்மூலம் ஊழியர் ளுக்கு 

சம்பளத்டெ வழங்கும் வங்கிக்  ணக்கு ளுடன் 

இடணக் ப்பட்ட சிம் எண் டள தசயலிழக்  

டவத்துள்ளனர். பின்னர், அரெ எண்ணில் ரபொலி சிம் 

 ொர்டு டள ெயொர் தசய்து அென் மூலம் வங்கிப் 

பரிவர்த்ெடன ளுக் ொன OTP டளப் தபற்று பணத்டெ 

சுருட்டியது தெரிய வந்ெது. ரமலும், அந்ெ பணத்டெ 

ரமற்கு வங் த்தில் உள்ள 16 தவவ்ரவறு வங்கிக் 

 ணக்கு ளில் தடபொசிட் தசய்யப்பட்டடெ ெமிழ  டசபர் 

க்டேம்  ண்டுபிடித்ெது. 

அெடன தெொடர்ந்து, வங்கி அறிக்ட  ள் மற்றும் 

பரிவர்த்ெடன தசய்யப்பட்ட ஸ்னொப்ஷொட் டள 

எடுத்துக்த ொண்டு ெனிப்படட ரபொலீசொர் ரமற்கு 

வங் த்திற்கு புறப்பட்டனர். அங்கு, ரமற்கு வங்  

 ொவல்துடறயின் உெவியுடன் ஏடிஎம் ரமொசடியில் 

ஈடுபட்டு வந்ெ பி ொடேச் ரசர்ந்ெ ேொர ஷ் குமொர் சிங், 

ரேொஹன் ஆகிய இேண்டு ரபடே முெற் ட்டமொ  பிடித்து 

விசொரித்ெனர். விசொேடணயில், தசன்டன 

மருத்துவமடன வங்கி  ணக்ட  ரஹக் தசய்ெதில் 

இவர் ளுக்கு தெொடர்பு இருப்பது தெரிய வந்ெது. 

தெொடர்ந்து நடத்திய விசொேடணயில், எஞ்சிய 

குற்றவொளி ளொன சயந்ென் மு ர்ஜி மற்றும் ேொகுல் ேொய் 

ட து தசய்யப்பட்டனர். நொன்கு ரபரிடம் இருந்தும் 154 

தடபிட்  ொர்டு ள், 105 சிம்  ொர்டு ள் மற்றும் 128 ஆெொர் 



        

    

 ொர்டு ள் மற்றும் 22 ரபொலி பொன்  ொர்டு டள ரபொலீசொர் 

பறிமுெல் தசய்ெனர். தெொடர்ந்து அவர் டள தசன்டனக்கு 

அடழத்து வந்து விசொேடண நடத்தி வருகின்றனர். 

இதுகுறித்து தசன்டன மொந ே  ொவல் ஆடணயர் சங் ர் 

ஜிவொல் கூறியெொவது: மொநிலத்தில் சிம்-ஸ்வொப் ரமொசடி 

நடப்பது இதுரவ முெல் முடற. இந்ெ ரமொசடிக்கு 

ஆளொனவர் ள் யொர் ரவண்டுமொனொலும் ரநரில் வந்து 

பு ொர் அளிக் லொம் என்றொர். 

 

13. நொட்டின் மின்நு ர்வு 110.34 பில்லியன் யூனிட்: 2020 

டிசம்பருடன் ஒப்பிடுட யில் 4.5% உயர்வு 

உல  நொடு டள தெொடர்ந்து இந்தியொவில் 

த ொரேொனொவின் ெொக் ம் அதி மொ  இருந்ெது. குறிப்பொ  

முெல் அடலடய விட இேண்டொவது அடலயில் தபரும் 

பொதிப்பு ஏற்பட்டது. இெனொல் பலரும் உயிரிழப்பு டள 

சந்தித்ெனர். தபரும்பொலொன இடங் ளில் உள்ள அேசு, 

ெனியொர் மருத்துவமடன ளில் ஆக்ஸி ன் 

கிடடக் ொமல் மக் ள் ெவித்ெனர். இடெயடுத்து நொடு 

முழுவதும்  டுடமயொன  ட்டுப்பொடு ள் விதிக் ப்பட்டு, 

முழுடமயொன ஊேங்கு அமல்படுத்ெப்பட்டது. இெனொல் 

தெொழில் ள் அடனத்தும் முடங்கின. மக் ள் ெங் ளது 

வீடு ளுக்குள்ரளரய இருந்ெனர். 

குறிப்பொ  நொட்டில் உள்ள தபரிய தெொழிற்சொடல ளொன 

துணி உற்பத்தி தெொழிற்சொடல ள், இரும்பு உருக்கும் 

தெொழிற்சொடல ள், சணல் தெொழிற்சொடல ள், பருத்தி 

தெொழிற்சொடல ள், வொ ன உற்பத்தி தெொழிற்சொடல ள் 

என பல்ரவறு பிரிவு டள ரசர்ந்ெ தெொழிற்சொடல ள் 

முழுவதும் இயங் வில்டல. இரெரபொல் ஐடி 

நிறுவனங் ளும் முடங்கியது. இதுரபொன்ற 

 ொேணங் ளினொல் சம்மந்ெப்பட்ட இடங் ளில் மின்சொேம் 

பயன்படுத்துவது தபருமளவில் குடறந்ெது. பிறகு ஒன்றிய, 

மொநில அேசு ள் பல்ரவறு ெடுப்பு நடவடிக்ட  டள 

ரமற்த ொண்டன. 

ரமலும் தபொதுமக் ளும் அதி ப்படியொ  ெடுப்பூசி 

தசலுத்திக்த ொள்வதில் ஆர்வம்  ொட்டினர். இென் 

 ொேணமொ  த ொரேொனொவின் பொதிப்பு த ொஞ்சம், 

த ொஞ்சமொ  குடறந்ெது. நிடலடம  ட்டுக்குள் வந்ெது. 

இெடனத்தெொடர்ந்து 50 செவீெ தெொழிலொளர் ளுடன் 

அடனத்து தெொழிற்சொடல ளும், நிறுவனங் ளும் 

இயங்குவெற்கு அனுமதி அளிக் ப்பட்டது. பிறகு தெொற்று 

ரமலும் குடறந்ெது. இெனொல் தெொழில் நிறுவனங் ள், 

அலுவல ங் ள் முழுடமயொ  தசயல்படுவெற்கு ஒப்புெல் 

அளிக் ப்பட்டது. இெனொல் அடவ த ொஞ்சம், த ொஞ்சமொ  

முழுடமயொ  இயங்  தெொடங்கியது. 

குறிப்பிட்ட சில ஐடி நிறுவனங் டள ெவிே மற்ற 

நிறுவனங் ள் அடனத்தும் முழுடமயொ  இயங்கி 

வருகிறது. இென்  ொேணமொ  சம்மந்ெப்பட்ட இடங் ளில் 

வழக் ம் ரபொல் மின்சொேம் பயன்படுத்ெப்பட்டு வருகிறது. 

இெனொல் நொட்டில் மின்நு ர்வு ெற்ரபொது அதி ரித்துள்ளது. 

அெொவது அதி பட்சமொ  ஒருநொளினுடடய மின்ரெடவ 

 டந்ெ 2021ம் ஆண்டு டிசம்பரில் 183.38 ஜி ொவொட்டொ  

இருந்ெது. இதுரவ 2020ம் ஆண்டு 182.78 

ஜி ொவொட்டொ வும், 2019ம் ஆண்டு 10.49 

ஜி ொவொட்டொ வும் இருந்ெது குறிப்பிடத்ெக் து. இரெரபொல் 

 டந்ெ 2021ம் ஆண்டு நவம்பர் மொெம் மின்நு ர்வு 

முந்டெய ஆண்டுடன் ஒப்பிடுட யில் 2.6 செவீெம் 

அதி ரித்ெது குறிப்பிடத்ெக் து. 

அெொவது 2021ம் ஆண்டு நவம்பரில் மின்நு ர்வு 99.37 

பில்லியன் யூனிட்டொ  இருந்ெது. 2020ம் ஆண்டில் 96.88 

பில்லியன் யூனிட்டொ வும், 2019ம் ஆண்டில் 93.94 

பில்லியன் யூனிட்டொ வும் இருந்ெது. இெடனத்தெொடர்ந்து 

2021ம் ஆண்டு டிசம்பரில் மின்நு ர்வு 110.34 பில்லியன் 

யூனிட் ஆகும். இது 2020ம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுட யில் 

4.5 செவீெம் அதி மொகும். அெொவது 2020ம் ஆண்டில் 

மின்நு ர்வு 105.62 பில்லியன் யூனிட்டொ வும், 2019ம் 

ஆண்டில் 101.08 பில்லியன் யூனிட்டொ வும் இருந்ெது 

குறிப்பிடத்ெக் து. 

 

14. ரமலும் 2 பி-8ஐ ரபொர் விமொனம் இந்திய 

 டற்படடயில் இடணப்பு 

நீர்மூழ்கிக் ப்படலத் ெொக்கி அழிக்  கூடிய 2 பி-8ஐ ரபொர் 

விமொனங் ள் இந்திய  டற்படடயில் இடணக் ப்பட்டன. 

அதமரிக் ொவின் ரபொயிங் நிறுவனத்திடமிருந்து எட்டு பி-

8ஐ ரபொர் விமொனங் டள த ொள்முெல் தசய்ய ஒன்றிய 

அேசு  டந்ெ 2009ம் ஆண்டு ஒப்பந்ெம் தசய்து த ொண்டது. 

இந்ெப் ரபொர் விமொனங் ள் நீொோ்மூழ்கிக்  ப்படலத் ெொக்கி 

அழிக்கும் திறன் த ொண்டடவயொகும். இந்தியப் 

தபருங் டல் பகுதியில் சீனொவின் ஆக்கிேமிப்பு, ஊடுருவல் 

நடவடிக்ட  டள உளவு பொர்ப்பதில் பி-8ஐ 

விமொனங் ள் முக்கிய பங்கு வகித்து வருகின்றன. 

அென்படி, முெல் எட்டு பி-8ஐ ரபொர் விமொனம்  டந்ெ 

2013ம் ஆண்டில் இந்திய  டற்படடயில் 

இடணக் ப்பட்டன. இடவ ெற்ரபொது அேக்ர ொணத்தில் 

ஐஎன்எஸ் ேொ ொளியில் நிறுத்ெப்பட்டுள்ளன. 

இந்நிடலயில் ெற்ரபொது ரமலும் 2 பி-8ஐ ரபொர் 

விமொனங் ள்  டந்ெ 30ம் ரெதி ர ொவொ வந்ெடடந்ென.  

இது குறித்து  டற்படட தசய்தி தெொடர்பொளர் விரவக் 

மத்வொல் கூறுட யில், ‘உள்நொட்டில் ெயொரிக் ப்பட்ட 

 ருவி ள் தபொருத்ெப்பட்டு, அனுமதி தபற்ற பிறகு இடவ 

இந்திய  டற்படடயில் இடணக் ப்பட்டுள்ளன. இந்ெ 

ரபொர் விமொனங் ளுக்கு மிக் 29ர  படடயினர் வேரவற்பு 

அளித்ெனர். இேண்டொவது முடற கூடுெலொ  வொங்கிய 4 

பி-8ஐ ரபொர் விமொனங் ள் 316 விமொனப்படட பிரிவில் 

ஐஎன்எஸ் ஹன்சொவில் இருந்து தசயல்பட உள்ளன,’ 

என்றொர். 

 



        

    

1. மத்திய பிரதேசத்தின் பன்னா புலிகள் காப்பகத்தில் 

முேன்முறையாகக் காணப்பட்ட ஃபபலிஸ் சில்பெஸ்ட்ரிஸ் 

ஆர்தனட் என்பது எந்ே விலங்கின் அறிவியல் பபயராகும்? 

அ) இந்தியப் பாலைவனப் பூலன  

ஆ) மான் 

இ) ஆப்பிரிக்க சிறுத்லை 

ஈ) ஆசிய யாலன 

✓ மத்திய பிரதைசத்தின் பன்னா புலிகள் காப்பகத்தில் முைல் 

முலையாக இந்தியப் பாலைவனப் பூலன ஒன்று 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. “Felis silvestris ornate” என்பது 

இந்ை இனத்தின் அறிவியல் பபயர். இந்தியப் பாலைவனப் 

பூலன பபாதுவாக இராஜஸ்ைான் மாநிைத்தில் உள்ள ைார் 

பாலைவனத்தில் காணப்படுகிைது. 

✓ இந்தியாவில் அழிந்து வரும் விைங்குகளுள் ஒன்ைான 

மீன்பிடி பூலன, முன்னர் இக்காப்பகத்தில் காணப்பட்டது. 

 

2. எந்ேப் பபாருளின் மீோன ஜிஎஸ்டி விகிே உயர்றெ 

ஒத்திறெக்க ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் முடிவு பசய்துள்ளது? 

அ) ஜவுளி  

ஆ) ஆட்தடாபமாலபல்  

இ) லகயடக்க பைாலைதபசிகள் 

ஈ) பருத்தி 

✓ GST கவுன்சில் கூட்டத்தில் ஜவுளிக்கான GST விகிைத்லை 

5 சைவீைத்திலிருந்து 12 சைவீைமாக உயர்த்தும் முடிவு 

ஒத்திலவக்கப்பட்டது. விகிை உயர்லவ மறுபரிசீைலன 

பசய்ய, அலமச்சர்கள் குழுவுக்கு இது பரிந்துலரத்துள்ளது.  

✓ பருத்தியில் ையாரிக்கப்படும் ஜவுளிகள் ைவிர அலனத்து 

ஆயத்ை ஜவுளிப் பபாருட்களுக்கும் GST வரி 12 சைவீைமாக 

உயர்த்ைப்பட்டது. `1,000’த்துக்கு குலைவான காைணிக 

–லளத் ைவிர மற்ை காைணிகளுக்கான GST விகிதம் 5 

சைவீைத்திலிருந்து 12 சைவீைமாக உயர்த்ைப்பட்டுள்ளது. 

குஜராத், தமற்கு வங்கம், இராஜஸ்ைான் மற்றும் ைமிழ்நாடு 

மாநிை பிரதிநிதிகள் இந்ை GST விகிை உயர்வுக்கு எதிர்ப்பு 

பைரிவித்திருந்ைனர். 

 

3. ஏறைகள் றெத்திருக்கும் இருசக்கர ொகனங்களுக்கு 

பபட்தரால் விறலயில் லிட்டருக்கு ̀ 25/ஐ குறைத்ே மாநில 

அரசு எது? 

அ) ைமிழ்நாடு 

ஆ) ஒடிஸா 

இ) ஜார்க்கண்ட்  

ஈ) தகரளா 

✓ ஜார்க்கண்ட் மாநிை முைைலமச்சர் தேமந்த் தசாரன், 

ஏலைகள் லவத்திருக்கும் இருசக்கர வாகனங்களுக்கு 

பபட்தரால் லிட்டருக்கு `25/–க்கு வைங்கப்படும் என்று 

அறிவித்ைார். ஒவ்பவாரு மாைமும் 10 லிட்டர் பபட்தராலுக்கு 

இச்சலுலக வைங்கப்படும். ஏலை குடும்ப அட்லடைாரர் 

–களின் வங்கிக்கணக்கில் லிட்டருக்கு `25 

பசலுத்ைப்படும். 

 

4. ரிசர்வ் ெங்கியின் சமீபத்திய அறிவிப்பின்படி, ெங்கிக் 

கணக்குகளுக்கான KYC புதுப்பிப்புக்கான காலக்பகடு 

என்ன? 

அ) ஜனவரி 31, 2022 

ஆ) மார்ச் 31, 2022  

இ) ஜூன் 30, 2022 

ஈ) பசப்டம்பர் 30, 2022 

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) வங்கிக் கணக்குகளுக்கான 

KYC புதுப்பிப்புக்கான கலடசி தைதிலய அடுத்ை ஆண்டு 

மார்ச்.31 வலர மூன்று மாைங்களுக்கு நீட்டித்துள்ளது.  

✓ COVID–19’இன் புதிய திரிபினால் நிைவும் நிச்சயமற்ை 

ைன்லம காரணமாக இக்காைக்பகடு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. 

பைாற்றுதநாய் காரணமாக ரிசர்வ் வங்கி கடந்ை ஆண்டு 

தம முைல் விதிகலள ைளர்த்தியது. KYC ஆவணங்கள் 

வாடிக்லகயாளர்களால் புதுப்பிக்கப்படாமல் இருந்ைால் 

வங்கிச் தசலவகலள ைலடபசய்யக்கூடாது என்றும் RBI 

அறிவித்துள்ளது. 

 

5. COVID’க்கான இந்தியாவின் முேல் உள்நாட்டிதலதய 

உருொக்கப்பட்ட ரிபசப்டர் றபண்டிங் படாறமன் (RBD) 

புரே உப–அலகு ேடுப்பூசி எது? 

அ) CORBEVAXTM  

ஆ) NOVAVAX 

இ) DIVIVAX 

ஈ) SEROVAXTM 

✓ COVID’க்கான இந்தியாவின் முைல் உள்நாட்டிதைதய 

உருவாக்கப்பட்ட ரிபசப்டர் லபண்டிங் படாலமன் (RBD) 

புரை உப–அைகு ைடுப்பூசி ‘CORBEVAXTM’ ஆகும்.  

✓ பதயாைாஜிக்கல் இ லிட் உருவாக்கியுள்ள இந்ைத் ைடுப்பூசி, 

அவசரகாை பயன்பாட்டு அங்கீகாரத்திற்கான இந்தியாவி 

–ன் மருந்துக் கட்டுப்பாட்டாளர் பஜனரல் அனுமதிலய 

சமீபத்தில் பபற்றுள்ளது. பதயாபடக்னாைஜி துலை மற்றும் 

அைன் PSU பதயாபடக்னாைஜி இண்டஸ்ட்ரி ஆராய்ச்சி 

உைவி கவுன்சில் (BIRAC) ஆகியலவ பதயாைாஜிக்கல் 

இ’இன் COVID–19 ைடுப்பூசிக்கு ஆைரவளித்துள்ளன. 

 

6. அண்றமயில் 25 சீன J–10C தபார் விமானங்கறள 

ொங்கிய நாடு எது? 

அ) ஆப்கானிஸ்ைான் 

ஆ) பாகிஸ்ைான்  

இ) இைங்லக 

ஈ) வங்காளதைசம் 

✓ பாகிஸ்ைான் வான்பலடக்கு குலைந்ைது 25 சீன தஜ–10சி 

தபார் விமானங்கலள வாங்குவலை பாகிஸ்ைான் அரசு 

உறுதிபசய்துள்ளது. இந்தியா லவத்திருக்கும் பிரான்சின் 

ரதபல் தபார் விமானங்களுக்கு மாற்ைாக இந்ை பஜட் 

விமானங்கள் இருப்பைாக பாகிஸ்ைான் கூறுகிைது. 

பாகிஸ்ைானிலும் அபமரிக்காவில் ையாரிக்கப்பட்ட F–16 

பஜட் விமானங்கள் உள்ளன. 

 

 

 

 

 

 
 



        

    

7. சூர்யா பிராந்திய நீர் ெைங்கல் திட்டம் பசயல்படுத்ேப்ப 

–டுகிை மாநிலம் எது? 

அ) கர்நாடகா 

ஆ) மகாராஷ்டிரா  

இ) ஆந்திர பிரதைசம் 

ஈ) பைலுங்கானா 

✓ சூர்யா பிராந்திய நீர் வைங்கல் திட்டம் மும்லபயில் 

பசயல்படுத்ைப்படுகிைது. இது மும்லபயின் தமற்கு துலண 

பிராந்தியத்தில் உள்ள இரண்டு மாநகராட்சிகளுக்கு ஒரு 

நாலளக்கு 403 மில்லியன் லிட்டர் நீர் விநிதயாகத்லை 

பசய்கிைது. மும்லப பபருநகர பிராந்திய தமம்பாட்டு 

ஆலணயம் திட்டத்தின் முைல் சுரங்கப்பணிலய நிலைவு 

பசய்துள்ளது. இந்ைத் திட்டம் 2023 வலர கட்டம் கட்டமாக 

முடிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

 

8. Trace Gas Orbiter எந்ேக் தகாளின் ெளிமண்டலத்றே 

ஆய்வு பசய்வதற்காக ஏெப்பட்டது? 

அ) பவள்ளி 

ஆ) பசவ்வாய்  

இ) வியாைன் 

ஈ) சனி 

✓  “ExoMars TGO” என்றும் அலைக்கப்படுகிை Trace Gas 

Orbiter ஐதராப்பிய விண்பவளி நிறுவனம் (ESA) மற்றும் 

இரஷ்ய தராஸ்தகாஸ்தமாஸ் ஏபஜன்சி ஆகியவற்றுக்கு 

இலடதயயான கூட்டுத் திட்டமாகும். Trace Gas Orbiter 

2016இல் பசவ்வாய்க்தகாலள அலடந்து 2018இல் அைன் 

முழுப்பணிலயத்பைாடங்கியது. 

✓ சமீபத்தில், அவ்விண்கைத்ைால் எடுக்கப்பட்ட புதிய படம் 

வஸ்டிடாஸ் பபாரியாலிஸ் பகுதியில் ஒரு சிறிய பள்ளம் 

இருப்பலைக் காட்டுகிைது. இப்பள்ளம் ஓரளவு நீர் பனியால் 

நிரம்பியுள்ளது. 

 

9. ‘தேஜாஸ்’ என்பது பின்வரும் எந்நாட்டுடன் இறணந்து 

இந்தியாொல் போடங்கப்பட்ட ஒரு புதிய திட்டமாகும்? 

அ) அபமரிக்கா 

ஆ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்  

இ) ஆஸ்திதரலியா 

ஈ) பிரான்ஸ் 

✓ “தைஜாஸ்” / அமீரக பணிகள் மற்றும் திைன்களுக்கான 

பயிற்சியின் புதிய திட்டத்தின்கீழ், வலளகுடா நாடுகளில் 

உள்ள இந்தியத் பைாழிைாளர்களுக்கு சான்றிைழ் மற்றும் 

பயிற்சி அளிப்பைற்காக ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் உள்ள 

முன்னணி பணியமர்த்துநர்களுடன் அரசாங்கம் கூட்டு 

தசர்ந்துள்ளது. இது ஒரு ஆண்டில் 10,000 இந்திய 

பணியாளர்களுக்கும், அடுத்ை 5 ஆண்டுகளில் வலளகுடா 

கூட்டுைவு கவுன்சில் பிராந்தியத்தில் 100,000 

பைாழிைாளர்களுக்கும் பயிற்சி அளித்து, சான்ைளித்து, 

பணியமர்த்துவலை தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

10. ஜியுொன்–1 02இ என்ற புதிய புவி கண்காணிப்பு 

பசயற்றகக்தகாறள ஏவிய நாடு எது? 

அ) ஜப்பான் 

ஆ) சீனா  

இ) ஐக்கிய அரபு எமிதரட்ஸ் 

ஈ) இஸ்தரல் 

✓ சீனா ைனது Chang Zheng 4C ஏவுகைம்மூைம் ‘Ziyuan–1 

02E’ என்ை புதிய புவி வள கண்காணிப்பு பசயற்லகக் 

தகாலள நிலைநிறுத்தியுள்ளது. ஒரு பைாழிற்முலை சாரா 

வாபனாலியான ‘CubeSat’ உடன் இச்பசயற்லகக்தகாள் 

சமீபத்தில் ஏவப்பட்டது. 

✓ ‘வளம்’ எனப்பபாருள்படும் ஜியுவான் ரிதமாட்–பசன்சிங் 

பசயற்லகக்தகாள்களின் வரிலசயிலுள்ளது. இது உயர் 

பைளிவுத்திைன் பகாண்ட நிைற்படங்கலள எடுப்பலை 

தநாக்கமாகக்பகாண்டுள்ளது. 

✓ புவியின் வளங்கலள ஆய்வு பசய்வைற்கும், தபரிடர் 

தமைாண்லமக்கும், நிைப்பயன்பாட்டு கண்காணிப்புக்கும் 

இப்படங்கள் பயன்படுத்ைப்படைாம். 

 

1. ைமிைகத்தில் புதிைாக 10.17 ைட்சம் வாக்காளர்கள் தசர்ப்பு: 

தைர்ைல் ஆலணயம் 

ைமிைகத்தில் புதிைாக 10.17 ைட்சம் வாக்காளர்கள் 

தசர்க்கப்பட்டுள்ளைாக தைர்ைல் ஆலணயம் பைரிவித்து 

உள்ளது. சிைப்பு முகாமில் 10 ைட்சம் தபர் விண்ணப்பித்ை 

நிலையில் ைற்தபாது இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் 

பவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

அைன்படி, வாக்காளர் பட்டியலில் புதிைாக 10.17 ைட்சம் தபர் 

தசர்க்கப்பட்டுள்ளனர். இரண்டு ைட்சத்துக்கும் அதிகமான 

பபயர்கள் வாக்காளர் பட்டியலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளது. 

ைமிைகத்தில் 6 தகாடிக்கும் அதிகமான வாக்காளர்கள் 

உள்ளனர். இதில் 3,12,26,750 தபர் ஆண்கள். 

3,23,91,256 தபர் பபண்கள். 18 –19 வயதுள்ள 4,32,600 

தபர் புதிைாக பட்டியலில் தசர்க்கப்பட்டுள்ளனர். மூன்ைாம் 

பாலினத்தில் 7,804 தபருக்கு வாக்காளர் அலடயாள 

அட்லட உள்ளது. 

தசாழிங்கநல்லூரில் (7,11,755) அதிக வாக்காளர்களும், 

கீழ்தவளூரில் (1,78,517) குலைவான வாக்காளர்களும் 

உள்ளனர். புதுச்தசரியில் 10.10 இைட்சம் வாக்காளர்கள் 

உள்ளனர். 

 

2. `1,000 தகாடி பசைவில் 1,150 ஏக்கர் பரப்பளவில் 

அலமகிைது: தூத்துக்குடியில் நாட்டின் முைைாவது 

“சர்வதைச பர்னிச்சர் பூங்கா” 

இந்தியாவில் முைைாவைாக தூத்துக்குடியில் `1,000 தகாடி 

மதிப்பீட்டில், 1,150 ஏக்கர் பரப்பளவில் ‘சர்வதைச பர்னிச்சர் 

பூங்கா’ அலமக்கப்படுகிைது. இந்ைப்பூங்காமூைம் `4,500 

தகாடிக்கு பைாழில் முைலீடுகலள ஈர்க்கவும், 3.5 இைட்சம் 

தபருக்கு தவலைவாய்ப்பு கிலடக்கவும் திட்டமிடப்பட்டு 

உள்ளது. இப்பணிகளுக்கு ைமிைக முைல்வர் மு க 

ஸ்டாலின் வரும் 11ஆம் தைதி அடிக்கல் நாட்டுகிைார். 

  

 

 



        

    

பர்னிச்சர் பைாழிலுக்கு என நாட்டிதைதய முைல் சிைப்பு 

பபாருளாைார மண்டைமாக இந்ைப் பூங்கா அலமகிைது. மர 

அரலவ ஆலை, பர்னிச்சர் பபாருட்கள் ையாரிப்பு 

நிறுவனங்கள், ஏற்றுமதி, இைக்குமதி நிறுவனங்கள் 

உள்ளிட்ட சுமார் 100 நிறுவனங்கள் வலர இப்பூங்காவில் 

இடம்பபை வாய்ப்பிருப்பைாக அதிகாரிகள் கூறுகின்ைனர். 

பர்னிச்சர் உற்பத்தி பைாடங்கி தபக்கிங் பசய்து 

பவளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி பசய்வது வலரயிைான 

அலனத்து நிறுவனங்களும் இந்ைப் பூங்காவில் இடம் 

பபறுகின்ைன. 

3.5 ைட்சம் தபருக்கு தவலை 

பர்னிச்சர் பைாழில் பைாடர்பாக ஆண்டுக்கு 5,000 

தபருக்கு பயிற்சி அளிக்கும் கூடம், பர்னிச்சர்களின் 

ைரத்லை பரிதசாதிக்கும் ஆய்வுக்கூடம், கூட்ட அரங்கம், 

வீடிதயா கான்பரன்சிங் வசதி, ைங்கும் விடுதிகள், 

தோட்டல்கள் தபான்ை அலனத்து வசதிகளும் இதில் 

இடம் பபறும். இந்ைப் பூங்கா மூைம் சுமார் `4,500 

தகாடிக்கு பைாழில் முைலீடுகலள ஈர்க்கவும், 

தநரடியாகவும், மலைமுகமாகவும் சுமார் 3.5 இைட்சம் 

தபருக்கு தவலைவாய்ப்பு கிலடக்கவும் திட்டமிடப்பட்டு 

உள்ளைாக சிப்காட் அதிகாரிகள் பைரிவித்ைனர். 

மரத்ைடிகள் இைக்குமதியில் தூத்துக்குடி துலைமுகம் 

நாட்டில் 3–வது இடத்தில் உள்ளது. 

இவற்லைக் பகாண்டு இங்தகதய சர்வதைச ைரத்தில் 

பர்னிச்சர்கள் ையார் பசய்து பவளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி 

பசய்ய ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டுள்ளது. தமலும், 

கன்னியாகுமரி மற்றும் தைனி மாவட்டங்களில் 

கிலடக்கும் ரப்பர் மரத்ைடிகள், நீைகிரி, பைன்காசி, 

கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் உள்ள யூகலிப்டஸ் 

மரங்கள், திண்டுக்கல், தகாலவ மாவட்டங்களில் உள்ள 

மலை தவம்பு, திண்டுக்கல் மற்றும் நீைகிரி 

மாவட்டங்களில் உள்ள சில்வர் ஓக் மரங்கள் தபான்ை 

மரங்கலளப் பயன்படுத்தும் வலகயிலும் இந்ை பர்னிச்சர் 

பூங்கா அலமக்கப்படுகிைது. 

 

3. பபாருளாைாரத்தில் பின்ைங்கிய பபாதுப் பிரிவினருக்கு 

10% இடஒதுக்கீடு: 2 நீதிபதிகள் பகாண்ட உச்ச நீதிமன்ை 

அமர்வு இன்று விசாரிக்கும் 

பபாருளாைாரத்தில் பின்ைங்கிய பபாதுப் பிரிவினருக்கு 

(EWS) மருத்துவ தமற்படிப்பில் 10% இடஒதுக்கீடு 

வைங்குவது பைாடர்பான வைக்கில் 3 நீதிபதிகள் பகாண்ட 

அமர்வுக்கு பதில் 2 நீதிபதிகள் பகாண்ட அமர்வு உச்ச 

நீதிமன்ைத்தில் இன்று விசாரலண நடத்ைவுள்ளது. 

பபாருளாைாரத்தில் பின்ைங்கிய பபாதுப் பிரிவினருக்கு 

மருத்துவ தமற்படிப்பில் 10% இடங்கலள ஒதுக்க மத்திய 

அரசு ஆலண பிைப்பித்ைது. ஆனால், இைற்கு இந்திய 

அரசியல் அலமப்பு சட்டத்தில் இடம் இல்லை என்று உச்ச 

நீதிமன்ைத்தில் பைாடரப்பட்ட வைக்கு இன்னும் 

விசாரலணயில் உள்ளது. 

இந்நிலையில், மருத்துவக் கல்லூரி முைல் ஆண்டு 

வகுப்பில் 10% இடங்கலள பபாருளாைாரத்தில் பின்ைங்கிய 

பபாதுப் பிரிவினருக்கு ஒதுக்கீடு பசய்ய மத்திய அரசு 

முற்பட்டது. இலையடுத்து, அரசின் நடவடிக்லககலள 

எதிர்த்து உச்சநீதிமன்ைத்தில் மனுைாக்கல் பசய்யப்பட்டது. 

அைன் காரணமாக கடந்ை ஆண்டு நவம்பர் மாைம் 

நலடபபை இருந்ை நீட் கவுன்சலிங் ைள்ளிலவக்கப்பட்டது. 

இைனிலடதய, ஆண்டுக்கு `8 இைட்சம் வருமானம் 

உள்ளவர்கள் பபாருளாைார ரீதியாக பின்ைங்கிய பபாதுப் 

பிரிவினராக கருைப்படுவர் என உச்சநீதிமன்ைத்தில் 

மத்திய அரசு அறிக்லக ைாக்கல் பசய்ைது. 

இந்ை வைக்லக உச்ச நீதிமன்ை நீதிபதிகள் சந்திரசூட், ஏ 

எஸ் தபாபண்ணா, சூர்யகாந்த் ஆகிய 3 தபர் பகாண்ட 

அமர்வு விசாரித்து வந்ைது. இந்நிலையில், இந்ை வைக்லக 

ஜனவரி 3, 4 ஆகிய தைதிகளில் விலரந்து விசாரிக்க 

தவண்டும் என மத்திய அரசு சார்பில் பசாலிசிட்டர் 

பஜனரல் துஷார் தமத்ைா உச்சநீதிமன்ைத்தில் தகாரிக்லக 

விடுத்ைார். இைனிலடதய, இந்ை வைக்கு தமற்கண்ட 3 

நீதிபதிகள் பகாண்ட அமர்வால் தநற்று விசாரிக்கப்படும் 

என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. 

இந்நிலையில், மூன்று நீதிபதிகள் பகாண்ட அமர்லவ 

இரண்டாக குலைத்து உச்சநீதிமன்ை ைலைலம நீதிபதி 

என் வி இரமணா தநற்று புதிய உத்ைரவு பிைப்பித்ைார். 

அைன்படி இந்ை வைக்லக நீதிபதிகள் சந்திரசூட், ஏ எஸ் 

தபாபண்ணா ஆகிதயார் பகாண்ட இரு நீதிபதிகள் அமர்வு 

இன்று விசாரலண நடத்ைவுள்ளது. அதைதபால் மருத்துவ 

தமற்படிப்புகளில் இைர பிற்படுத்ைப்பட்தடாருக்கான இட 

ஒதுக்கீடு குறித்ை மனுவும் இன்று விசாரலணக்கு 

வரவுள்ளது. 

 

4. பசன்லன ஐஐடி.யில் ‘சாரங் 2022’ கைாசார விைா 

இன்று பைாடக்கம்: 

பசன்லன ஐஐடி.யில் ‘சாரங் 2022’ கலை- கைாசார விைா 

வியாைக்கிைலம பைாடங்கி ஞாயிற்றுக்கிைலம வலர 

நான்கு நாள்கள் நலடபபைவுள்ளது. அதில் 100’க்கும் 

தமற்பட்ட நிகழ்வுகள் இடம்பபைவுள்ளன. இந்ை 

நிகழ்ச்சிலய மாணவர்கதள முன்னின்று நடத்துவர். அந்ை 

வலகயில் 27ஆவது ஆண்டாக ‘சாரங் 2022’ கலை 

கைாசார விைா பமய்நிகர் முலையில் நலடபபை உள்ளது.  

இந்ை ஆண்டுக்கான கைாசார விைாவின் கருப்பபாருள் 

‘பசவிவழி அறிவு மற்றும் மரபுகள்’ என்பைாக இருக்கும். 

 

5. பைற்காசியாவிதைதய முைலீடுகளுக்கு உகந்ை 

மாநிைமாக மாற்றுதவாம் 

பைற்காசியாவிதைதய முைலீடுகளுக்கு உகந்ை மாநிைமாக 

ைமிைகத்லை மாற்றுதவாம் என்று ஆளுநர் உலரயில் 

கூைப்பட்டுள்ளது. 

ஆளுநர் உலரயில் கூறியிருப்பது: 

பைற்காசியாவிதைதய முைலீடுகளுக்கு உகந்ை முைல் 

முகவரியாக ைமிழ்நாட்லட மாற்றிட ைமிழ்நாடு அரசு 

உறுதியாக உள்ளது. இந்ை அரசாங்கம் பபாறுப்தபற்ைபின், 

கடந்ை 7 மாைங்களில் 3 முைலீட்டாளர் மாநாடுகலள 

நடத்தியது. இைன் பயனாக `56,230 தகாடி முைலீட்டில் 1 

ைட்சத்து 74,999 நபர்களுக்கு தவலைவாய்ப்புகலள 

உருவாக்கக்கூடிய 109 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ைங்கள் 

லகபயழுத்திடப்பட்டுள்ளன. 



        

    

இதில், இதுவலர `21,508 தகாடி மதிப்பிைான திட்டங்கள் 

பைாடங்கப்பட்டுள்ளன. 

ைமிழ்நாடு ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்புக் பகாள்லக, ைமிழ்நாடு 

நிதிநுட்பக்பகாள்லக ஆகிய 2 புதிய பகாள்லககலள 

முைல்வர் பவளியிட்டுள்ளார். ைமிைகத்தின் பபாருளாைாரம், 

2030ஆம் ஆண்டுக்குள் ஒரு ைட்சம் தகாடி டாைர் என்ை 

இைக்லக அலடய இக்பகாள்லககள் மிக முக்கியப் பங்கு 

வகிக்கும். 

ைரவு லமயங்களின் முகவரி: ைரவுகளின் அடிப்பலடயில் 

முடிவுகலள எடுப்பைற்கான கட்டலமப்லப உருவாக்கி, 

நிர்வாகத்திைலன தமம்படுத்துவதை அரசின் தநாக்கமாகு 

-ம். பல்தவறு துலைகளின் ைரவுகலள, ஒருங்கிலணத்து 

ஆராய்வைன்மூைம், அரசுத் திட்டங்களின் பைன்கலள 

உரிய பயனாளிகளுக்கு பகாண்டு பசல்வதை ைரவுத் 

தூய்லமத் திட்டத்தின் தநாக்கமாகும்.  

பவளிப்பலடத்ைன்லமயும், பபாறுப்புணர்லவயும் தமம்படு 

-த்தி, தகாப்புகளின் மீது விலரவாக முடிபவடுக்கவும் மின் 

அலுவைக முலைலய பசயல்படுத்துவைற்கான பணிகள் 

தமற்பகாள்ளப்பட்டு வருகின்ைன. அரசின் பசாத்துகலளத் 

திைம்பட தமைாண்லம பசய்வைற்குத் ைகுந்ை பைாழில்நுட்ப 

-த்துடன் கணினிமயமாக்கப்பட்ட அலமப்பு ஒன்று 

பசயல்பாட்டுக்கு பகாண்டுவரப்படும். 

ைரவு லமயங்களில் `30,000 தகாடி அளவிைான 

முைலீட்லட ஈர்த்து, ைரவுலமய முைலீடுகளின் முகவரியாக 

ைமிழ்நாடு உருபவடுத்துள்ளது. தமலும், அதிக முைலீட்லட 

ஈர்ப்பைற்கும் ைரவுலமயங்கள் அலமப்பலை எளிைாக்குவ 

-ைற்கும் “ைரவுலமயக்பகாள்லக-2021” என்ை புதிய 

பகாள்லகலய அரசு பவளியிட்டுள்ளது எனக் 

கூைப்பட்டுள்ளது. 

 

6. சாகச சுற்றுைாலவ உள்ளடக்கிய புதிய சுற்றுைா 

பகாள்லக – ஆளுநர் 

ைமிைகத்தில் சுற்றுைா மூைம் பபாருளாைாரம் பபாலிவு 

பபறுவைற்கான திட்டம் வகுக்கப்படும் என்றும், சாகச 

சுற்றுைாலவ உள்ளடக்கிய புதிய சுற்றுைாக் பகாள்லக 

பவளியிடப்படும் என ஆளுநர் உலரயில் 

பைரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஆளுநர் உலரயில் கூறியிருப்பைாவது: 

முைைலமச்சரின் சாலை தமம்பாட்டுத் திட்டத்தில், இந்ை 

ஆண்டில் `2,989 தகாடி மதிப்பீட்டில் 894 கிமீ சாலை 

-கலள அகைப்படுத்தும் பணிகள் தமற்பகாள்ளப்படும். 

பசன்லனப் பபருநகரில் தபாக்குவரத்து பநரிசலைக் 

குலைப்பைற்காக, `407 தகாடி மதிப்பீட்டில் பரங்கிமலை - 

தமடவாக்கம் சாலை சந்திப்பில் கீழ்பாைம், பரங்கிமலை - 

பூந்ைமல்லி - ஆவடி சாலையில் பல்வழி தமம்பாைம், 

மத்திய லகைாச சந்திப்பில் தமம்பாைம் என மூன்று 

முக்கியத் திட்டங்களுக்கு ஒப்புைல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

முைல்வரால் அறிவிக்கப்பட்ட, மகளிருக்கு இைவசப் 

தபருந்துப் பயணத் திட்டத்தினால், கடந்ை நான்கு 

மாைங்களில் மகளிர் பயணிகளின் எண்ணிக்லக 40 

சைவீைத்திலிருந்து 61 சைவீைமாக உயாா்ந்துள்ளது. 

மகளிரிலடதய பபரும் வரதவற்லபப் பபற்றுள்ள இந்ைத் 

திட்டம், பபண்களின் சமூக, பபாருளாைார முன்தனற்ைத்தி 

-ற்கு வழிவலக பசய்யும். ஒருங்கிலணந்ைப் பன்முலை 

நகரப்தபாக்குவரத்து வசதிகலள உறுதி பசய்வைற்கும், 

பயணிகளுக்குச் பசல்லிடம் வலர தபாக்குவரத்து 

இலணப்லப வைங்கவும், பசன்லன பமட்தரா ரயில் 

நிலையங்களிலிருந்து நகரின் பல்தவறு பகுதிகளுக்கு 

சிற்றுந்து தசலவ பைாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

ைமிழ்நாட்டின் பார் தபாற்றும் வரைாறு, பசழுலமயான 

பண்பாடு, இயற்லக வளங்களின் அைகியல் 

ஆகியவற்லை முன்னிலைப்படுத்துவைன் வாயிைாக, 

மாநிைத்தில் சுற்றுைா மூைம் பபாருளாைாரம் பபாலிவு 

பபறுவைற்கான திட்டம் அரசால் வகுக்கப்படும். 

இந்ை ஆண்டு, சாகச சுற்றுைாலவ உள்ளடக்கிய புதிய 

சுற்றுைாக் பகாள்லக பவளியிடப்படும். 

இவ்வாறு அதில் கூைப்பட்டுள்ளது. 

 

7. புதுச்தசரியில் அட்சய பாத்திரம் மதிய உணவுத் திட்டம் 

பைாடக்கம் 

புதுச்தசரியில் ைனியார் பங்களிப்புடன் அரசுப்பள்ளி 

மாணவர்களுக்கான அட்சய பாத்திரம் மதிய உணவுத் 

திட்டத்லை துலணநிலை ஆளுநர் (பபா) ைமிழிலச 

பசௌந்ைரராஜன், முைல்வர் என் ரங்கசாமி ஆகிதயார் 

பைாடக்கிலவத்ைனர். 

 



        

    

1. ‘சர்வதேச தேொற்றுத ொய்க்கொன ேயொர்நிலை (Epidemic 

Preparedness)  ொள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற தேதி எது? 

அ) டிசம்பர் 25 

ஆ) டிசம்பர் 26 

இ) டிசம்பர் 27  

ஈ) டிசம்பர் 28 

✓ டிசம்பர் 27 - சர்வதேச தேொற்றுத ொய் ேயொரிப்பு  ொளொக 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. ஐக்கிய  ொடுகள் தபொதுச்சபபயின் 

தபரறிவிப்பின் அடிப்பபையில் கைந்ே 2020ஆம் ஆண்டில் 

தேொற்றுத ொய்க்கொன ேயொர்நிபைக்கொன முேல் சர்வதேச 

 ொள் குறிக்கப்பட்ைது. 

✓ WHO’இன் கூற்றுப்படி, இந்ே  ொள் தேொற்றுத ொய்கபளத் 

ேடுப்பேன் முக்கியத்துவத்பேக் குறிக்கிறது. 

 

2. ‘உைக சங்கீே ேொன்தசன் விழொ’  லைதபறுகிற மொநிைம் 

எது? 

அ) மத்திய பிரதேசம்  

ஆ) மகொரொஷ்டிரொ 

இ) சிக்கிம் 

ஈ) அருணொச்சை பிரதேசம் 

✓ ‘உைக சங்கீத் ேொன்தசன் திருவிழொ’ மத்திய பிரதேசத்தில் 

தேொைங்கியது. இந்ே விழொ குவொலியரில் டிச.30ஆம் தேதி 

வபர  பைதபறும். இது ‘உைக சங்கீத் ேொன்தசன்’ திரு 

விழொவின் 97ஆம் பதிப்பொகும். ஓம்கொதரஷ்வரில் அபமந்து 

உள்ள சித்ே ொத் தகொவிலின் மொதிரியில் தமபை அபமக்க 

-ப்பட்டுள்ளது. இேன் தேொைக்க விழொவில் “தேசிய 

கொளிேொஸ் விருதுகள்” வழங்கப்படும். 

 

3. துலை தேசிய பொதுகொப்பு ஆதைொசகரொக நியமிக்கப்பட் 

-டுள்ள இந்திய அதிகொரி யொர்? 

அ) விக்ரம் மிஸ்ரி  

ஆ) அருண் குமொர் சிங் 

இ) திதனஷ் பொட்டியொ 

ஈ) மன்பிரீத் தவொஹ்ரொ 

✓ சீனொவுக்கொன இந்தியொவின் முன்னொள் தூேர் விக்ரம் 

மிஸ்ரி, தேசிய பொதுகொப்பு கவுன்சில் தசயைகத்தில் துபண 

தேசிய பொதுகொப்பு ஆதைொசகரொக நியமிக்கப்பட்ைொர். 

✓ 1989 தபட்சில் இந்திய தவளியுறவுத்துபற அதிகொரியொக 

இருந்ே இவர், பை தூேரக பேவிகபள வகித்துள்ளொர். 

விக்ரம் மிஸ்ரி, 2019’இல் சீனொவுக்கொன இந்திய தூேரொக 

நியமிக்கப்பட்ைொர். தவளியுறவு அபமச்சகம் பிரதீப் குமொர் 

இரொவத்பே சீனொவுக்கொன அடுத்ே தூேரொக நியமித்ேது. 

 

4. 6G தேொழினுட்பத்தில் 6 பணிக்குழுக்கலள அலமத்து 

உள்ள மத்திய அலமச்சகம் எது? 

அ) ேகவல் & ஒலிபரப்பு அபமச்சகம் 

ஆ) திறன் தமம்பொடு & தேொழில் முபனதவொர் அபமச்சகம் 

இ) ேகவல் தேொைர்பு அபமச்சகம்  

ஈ) வர்த்ேகம் & தேொழில்துபற அபமச்சகம் 

✓ ேகவல் தேொைர்பு அபமச்சகத்தின் கீழுள்ள தேொபைத் 

தேொைர்பு துபற, 6G தேொழில்நுட்பத்தில் ஆறு பணிக் 

குழுக்கபள அபமத்துள்ளது. 

✓ இப்பணிக்குழுவுக்கு  ொடு முழுவதும் உள்ள IIT-தமட்ரொஸ், 

IIT-கொன்பூர், ஐஐஎஸ்சி தபொன்றவற்றின் இயக்கு ர்கள் 

ேபைபம ேொங்குகின்றனர். இந்தியொ இந்ே ஆண்டு 5G 

தேொழில்நுட்பத்பே தசயல்படுத்துகிறது. இக்குழு 6G’இல் 

உள்ள தசயல்முபற & சவொல்கபள பகுப்பொய்வு தசய்யும். 

 

5. ‘SMILE’ திட்ைத்லேச் தசயல்படுத்ேவுள்ள  டுவண் 

அலமச்சகம் எது? 

அ) கல்வி அபமச்சகம் 

ஆ) தபண்கள் & குழந்பேகள் தமம்பொட்டு அபமச்சகம் 

இ) சமூக நீதி & அதிகொரமளித்ேல் அபமச்சகம்  

ஈ) ஊரக வளர்ச்சி அபமச்சகம் 

✓ SMILE (Support for Marginalised Individuals for Livelihood 

and Enterprise) என்பது சமூக நீதி & அதிகொரமளித்ேல் 

அபமச்சகத்ேொல் உருவொக்கப்பட்ை ஒரு திட்ைமொகும்.  

✓ திரு ங்பக/ ம்பிகள் மற்றும் யொசகர்களின்  ைனுக்கொன 

இரண்டு துபணத் திட்ைங்கள் இதில் அைங்கும். இந்ேத் 

திட்ைத்தில் மறுவொழ்வு, மருத்துவ வசதிகள், ஆதைொசபன 

-கள், கல்வி, திறன் தமம்பொடு மற்றும் தபொருளொேொர 

இபணப்புகள் ஆகியபவ அைங்கும். 

 

6. 2021 தசப்.உைன் முடிவலைந்ே 2ஆவது கொைொண்டில் 

இந்தியொவின்  ைப்புக் கைக்கு இருப்பு எவ்வளவு? 

அ) $9.6 பில்லியன் உபரி 

ஆ) $9.6 பில்லியன் பற்றொக்குபற  

இ) $0.6 பில்லியன் உபரி 

ஈ) $0.6 பில்லியன் பற்றொக்குபற 

✓ 2021 தசப்ைம்பர் மொேத்துைன் முடிவபைந்ே இரண்ைொவது 

கொைொண்டில் (Q2Fy22) இந்தியொவின்  ைப்புக் கணக்கு 

இருப்பு $9.6 பில்லியன் பற்றொக்குபறபய பதிவுதசய்து 

உள்ளது. இது  ொட்டின் தமொத்ே உள் ொட்டு உற்பத்தியில் 

(GDP) 1.3 சேவீேமொக உள்ளது. 

✓ 2021 ஜூனுைன் முடிவபைந்ே முேல் கொைொண்டில்  ைப்புக் 

கணக்கு உபரி $6.6 பில்லியன் (GDP’இல் 0.9 சேவீேம்) 

இருந்ேது. ரிசர்வ் வங்கியின் கூற்றுப்படி,  ைப்புக்கணக்கு 

பற்றொக்குபற முக்கியமொக வர்த்ேக இபைதவளிபய 

விரிவுபடுத்தியது மற்றும் முேலீட்டு வருமொனத்தின் 

அதிகரிப்பு இேற்கு கொரணமொகும். 

 

7. 2022 ஜனவரி.1 நிைவரப்படி, அதமரிக்க மக்கள்தேொலக 

கைக்தகடுப்பு பணியகத்தின்படி, உைகின் மதிப்பிைப்பட்ை 

மக்கள்தேொலக எவ்வளவு? 

அ) 3.8 பில்லியன் 

ஆ) 5.8 பில்லியன் 

இ) 7.8 பில்லியன்  

ஈ) 9.8 பில்லியன் 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

✓ அதமரிக்க மக்கள்தேொபக கணக்தகடுப்பு அலுவைகத்தின் 

படி, 2022 புத்ேொண்டு  ொளின்படி, உைக மக்கள்தேொபக 

7.8 பில்லியனொக இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இது 74 மில்லியன் அதிகரிப்பு அல்ைது 2021 புத்ேொண்டு 

 ொளிலிருந்து 0.9% வளர்ச்சி விகிேத்பேக் குறிக்கிறது.  

✓ உைகளவில் ஒவ்தவொரு த ொடிக்கும் 4.3 பிறப்புகளும் இரு 

இறப்புகளும் எதிர்பொர்க்கப்படுகின்றன. சீனொ, 1.4 பில்லிய 

-ன் மக்களுைன் உைகின் அதிக மக்கட்தேொபகதகொண்ை 

 ொைொக உள்ளது. தமலும், 2025ஆம் ஆண்டில் இந்தியொ 

சீனொபவ முந்திவிடும் என எதிர்பொர்க்கப்படுகிறது. 

 

8. தபொருளொேொரத்தில் பின்ேங்கிய பிரிவினலர இனங் 

கொை ேற்தபொதுள்ள ஆண்டு வருமொன வரம்பு என்ன? 

அ) `6 இைட்சம் 

ஆ) `8 இைட்சம்  

இ) `9 இைட்சம் 

ஈ) `10 இைட்சம் 

✓ மூவர்தகொண்ை குழுவின் பரிந்துபரக்குப்பிறகு, தபொருளொ 

-ேொரத்தில் பின்ேங்கிய பிரிவினபர (EWS) அபையொளம் 

கொண ேற்தபொதுள்ள ஆண்டு வருமொன வரம்பு `8 இைட்ச 

-த்பேத் தேொைர மத்திய அரசு முடிவு தசய்துள்ளது. NEET-

PG தசர்க்பகபயக் பகயொளும்தபொது உச்சநீதிமன்றம் 

10% இைஒதுக்கீடு குறித்ே ஐயங்கபள எழுப்பியது மற்றும் 

EWS ஒதுக்கீட்டின் வருமொன வரம்பப மறுபரிசீைபன 

தசய்ய மத்திய அரசு குழுபவ அபமத்ேது. 

✓ இக்குழுவில் முன்னொள் மத்திய நிதித்துபற தசயைொளர் 

அஜய்பூஷன் பொண்தை உள்ளிட்தைொர் இைம்தபற்றுள்ளனர். 

 

9. 2020-21ஆம் ஆண்டில் இந்தியொவின் பிறப்பு பொலின 

விகிேம் என்ன? 

அ) 918 

ஆ) 920 

இ) 937  

ஈ) 951 

✓ இந்தியொவின் பிறப்பு பொலின விகிேம் (Sex Ratio at Birth -

SRB) தேசிய அளவில் 19 புள்ளிகள் உயர்ந்துள்ளது.  

✓ 2014-15’இல் 918ஆக இருந்ே இது, 2020-21இல் 937 

ஆக உள்ளது. தபண்கள் மற்றும் குழந்பேகள் தமம்பொட்டு 

அபமச்சகத்தின் ஆண்டு இறுதி மதிப்பொய்வின்தபொது இது 

அறிவிக்கப்பட்ைது.  ொடு முழுவதும் 640 மொவட்ைங்கபள 

உள்ளைக்கிய “தபட்டி பச்சொதவொ தபட்டி பேொதவொ திட்ைம்” 

இந்தியொ முழுவதும் தசயல்படுத்ேப்படுகிறது. தபொஷொன் 

டிரொக்கர் தசயலி நிரப்பு ஊட்ைச்சத்தின் நிகழ்த ர கண்கொ 

-ணிப்பப உறுதி தசய்கிறது. பிரேமர் மொத்ரு வந்ேனொ 

திட்ைம் கர்ப்பிணிகள் மற்றும் பொலூட்டும் ேொய்மொர்களுக் 

-கொக தசயல்படுத்ேப்படுகிறது. 

 

 

 

 

10. தபரிய மொநிைங்களுள் முேல் தைொஸ் ேடுப்பூசிகலள 

100 சேவீேம் பதிவுதசய்ே முேல் மொநிைம் எது? 

அ) ேமிழ் ொடு 

ஆ) தேலுங்கொனொ  

இ) ஆந்திர பிரதேசம் 

ஈ) கர் ொைகொ 

✓ 100% முேல் தைொஸ் ேடுப்பூசிகபள பதிவு தசய்ே  ொட்டின் 

முேல் தபரிய மொநிைமொக தேலுங்கொனொ ஆனது. மத்திய 

அரசின் மதிப்பிைப்பட்ை வயது வந்தேொர் மக்கள்தேொபக 

இைக்கின்படி, 2.77 தகொடி குடிமக்களுக்கு முேல் தைொஸ் 

ேடுப்பூசிபய தேலுங்கொனொ மொநிைம் தசலுத்தியுள்ளது.  

✓ முேல் தைொஸின் அடிப்பபையில் தேசிய சரொசரிபயவிை 9 

சேவீேமும், இரண்ைொவது தைொஸில் தேசிய சரொசரிபய 

விை 3 சேவீேமும் அம்மொநிைம் முன்னிபையில் உள்ளது. 

 

1. தவட்பொளர் தசைவு உச்ச வரம்பு உயர்வு 

உபி., உட்பை 5 மொநிைங்களுக்கு சட்ைசபப தேர்ேல் தேதி 

விபரவில் அறிவிக்க உள்ள நிபையில் தவட்பொளரின் 

தேர்ேல் தசைவு உச்ச வரம்பு உயர்த்ேப்பட்டு உள்ளது. 

ேபைபம தேர்ேல் ஆபணய அறிவிப்பு: 

தபரிய மொநிைங்களில் சட்ைசபப தேர்ேலில் தபொட்டியிடும் 

தவட்பொளரின் தசைவுத் தேொபகக்கொன உச்ச வரம்பு 28 

ைட்சம் ரூபொயில் இருந்து, 40 ைட்சம் ரூபொயொக உயர்த்ேப் 

பட்டு உள்ளது. சிறிய மொநிைங்களுக்கு 20 ைட்சம் 

ரூபொயிலிருந்து, `28 ைட்சமொக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

தைொக்சபொவுக்கு தபரிய மொநிைங்களின் தவட்பொளருக்கு 

70 ைட்சம் ரூபொயொக இருந்ே தசைவுத் தேொபக உச்ச 

வரம்பு 90 ைட்சம் ரூபொயொகவும், சிறிய மொநிைங்களில் 54 

ைட்சம் ரூபொயில் இருந்து 75 ைட்சம் ரூபொயொகொவும் 

உயர்த்ேப்பட்டுள்ளது. இவ்வொறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 

2.பிரேமர் பொதுகொப்பில் குபறபொடு? - மத்திய அரசு, பஞ்சொப் 

ேனித்ேனியொக விசொரபணக் குழு அபமப்பு 

பிரேமர் பொதுகொப்பில் குபறபொடு ஏற்பட்ைேொக எழுந்ே 

சர்ச்பச தேொைர்பொக மத்திய உள்துபற அபமச்சகம், 

மொநிை அரசு ேனித்ேனியொக விசொரபணக் குழு 

அபமத்துள்ளது. 

பஞ்சொப் மொநிைத்தில் பல்தவறு  ைத்திட்ைங்கபள 

தேொைங்கி பவப்பேற்கொக கைந்ே புேன்கிழபம பிரேமர் 

தமொடி விமொனம் மூைம் பஞ்சொப் தசன்றொர். தமொசமொன 

வொனிபை கொரணமொக நிகழ்ச்சி  பைதபறும் இைத்துக்கு 

கொரில் தசல்ை முடிவு தசய்ேொர். 

ஆனொல், விவசொயிகள் தபொரொட்ைம் கொரணமொக அவரது 

வொகன அணி வகுப்பு தமம்பொைத்தில் 15 நிமிைத்துக்கும் 

தமைொக நின்றது. தபொதுமொன பொதுகொப்பு ஏற்பொடுகள் 

தசய்யப்பைொேேொல் ேனது பயணத்பே பிரேமர் தமொடி ரத்து 

தசய்ேேொக மத்திய உள்துபற அபமச்சகம் தேரிவித்ேது. 

இேபனயடுத்து, மத்திய உள்துபற அபமச்சகம் இது 

தேொைரபொக விசொரிக்க மூன்று தபர் தகொண்ை 

 

 

 



        

    

விசொரபணக் குழுபவ அபமத்துள்ளது. இேற்கு சுதிர் 

குமொர் சக்தசனொ ேபைபம வகிக்கிறொர். குழுவில் உளவுத் 

துபற இபண இயக்கு ர் பல்பீர் சிங் மற்றும் சிறப்பு 

பொதுகொப்புக் குழுவின் ேபைவர் எஸ்.சுதரஷ் ஆயிதயொர் 

இைம்தபற்றுள்ளனர். 

இதேதபொல் பஞ்சொப் மொநிை அரசு ஓய்வு தபற்ற நீதிபதி 

தமஹ்ேொப் கில், உள்துபற முேன்பமச் தசயைொளர் 

அனுரொக் வர்மொ ேபைபமயில் ஒரு விசொரபணக் 

குழுபவ அபமத்துள்ளது. இக்குழுவொனது மூன்று 

 ொட்களில் விசொரபண அறிக்பகபயத் ேொக்கல் தசய்யும் 

என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இேற்கிபையில் குடியரசுத் ேபைவர் ரொம் ொத் தகொவிந்பே 

பிரேமர்  தரந்திர தமொடி தைல்லியில் த ற்று சந்தித்துப் 

தபசினொர். அப்தபொது பஞ்சொபில் நிகழ்ந்ே பொதுகொப்பு 

குபறபொடுகள் குறித்து குடியரசுத் ேபைவர் முழுபமயொக 

தகட்ைறிந்ேொர். பொதுகொப்பு குபறபொடு குறித்து அவர் ஆழ்ந்ே 

கவபை தேரிவித்ேொர் எனத் ேகவல் தவளியொகியுள்ளது. 

 

3. 2ம் கட்ை பசுபம மின்சக்தி வழித்ேைம் - ேமிழகம் 

உட்பை மொநிைங்களுக்கு இபைதயயொன பகிர்வு 

அபமப்புக்கு மத்திய அபமச்சரபவ ஒப்புேல் 

இரண்ைொம் கட்ை பசுபம மின்சக்தி வழித்ேைம் 

அபமப்பதில் ேமிழகம் உட்பை மொநிைங்களுக்கு 

இபைதயயொன பகிர்வு அபமப்புக்கு, பிரேமர்  தரந்திர 

தமொடி ேபைபமயிைொன மத்திய அபமச்சரபவ இன்று 

ஒப்புேல் அளித்ேது. 

இேன் மூைம் சுமொர் 10,750 சுற்று கிமீ தூரத்துக்கு மின் 

பகிர்மொன வழித்ேைம் மற்றும் சுமொர் 27,500 

தமகொதவொல்ட் - ஆம்பியர் அளவுக்கு மின்பரிமொற்ற திறன் 

தகொண்ை துபண மின்நிபையங்கள் அபமக்கப்படும். 

இத்திட்ைம் குஜரொத், ஹிமொச்சைப் பிரதேசம், கர் ொைகொ, 

ரொஜஸ்ேொன், ேமிழ் ொடு மற்றும் உத்ேர பிரதேசம் ஆகிய 

மொநிைங்கள் இபைதய மின்தேொகுப்பு ஒருங்கிபணப்புக்கு 

-ம் மற்றும் சுமொர் 20 GW புதுப்பிக்கத்ேக்க மின்சக்திபய 

அனுப்பவும் உேவும்.  

இத்திட்ைம் தமொத்ேம் `12,031.33 தகொடி மதிப்பில் 

அபமக்கப்பைவுள்ளது மற்றும் இதில் மத்திய நிதி உேவி, 

திட்ை தசைவில் 33 சேவீேமொக அேொவது `3970.34 

தகொடியொக இருக்கும்.  இந்ே மின்பகிர்வு அபமப்பு 2021-

22ம் ஆண்டு முேல் 2025-26ம் வபர 5 ஆண்டு 

கொைத்தில் அபமக்கப்படும்.   மத்திய அரசின் நிதியுேவி, 

மொநிைங்களுக்கு இபைதயயொன மின்பகிர்வு 

கட்ைணங்கபள ஈடுதசய்யவும், மின்சொரத்பே குபறந்ே 

விபையில் பவத்திருக்கவும் உேவும். மத்திய அரசின் 

உேவியொல்,  ொட்டு மக்களுக்கு குபறந்ே கட்ைணத்தில் 

மின்சொரம் கிபைக்கும்.   இத்திட்ைம் 2030ம் ஆண்டுக்குள், 

450 ஜிகொ வொட் புதுப்பிக்கத்ேக்க எரிசக்தி திறன் 

அபமக்கும் இைக்குக்கு உேவும். 

இத்திட்ைம்,  ொட்டின் நீண்ை கொை மின்சக்தி 

பொதுகொப்புக்கும் மற்றும் கொர்பன் தவளிதயற்றத்பே 

குபறப்பேன் மூைம் நிபையொன சுற்றுச்சூழல் 

வளர்ச்சிபய தமம்படுத்ேவும் உேவும்.  தமலும், இத்திட்ைம் 

மின்சொரம் மற்றும் இது தேொைர்பொன துபறகளில் த ரடி 

மற்றும் மபறமுக தவபைவொய்ப்பப ஏற்படுத்தும். 

முேல்கட்ை பசுபம மின்சக்தி வழித்ேை திட்ைம் 

ஆந்திரபிரதேசம், குஜரொத், ஹிமொச்சைப் பிரதேசம், 

கர் ொைகொ, மத்தியப் பிரதேசம், மகொரொஷ்டிரொ, ரொஜஸ்ேொன் 

மற்றும் ேமிழகத்தில் ஏற்கனதவ அமல்படுத்ேப்பட்டு 

வருகிறது. 24 ஜிகொவொட் திறனுள்ள புதுப்பிக்கத்ேக்க 

மின்சக்தி திட்ைம் 2022ம் ஆண்டுக்குள் நிபறவபையும் 

என எதிர்பொர்க்கப்படுகிறது. 

 

4. தேசிய புற்றுத ொய் நிறுவன இரண்ைொவது வளொகம் 

இன்று திறப்பு - கொதணொலி மூைம் பிரேமர் திறந்து 

பவக்கிறொர் 

தமற்கு வங்க மொநிை ேபை கர் தகொல்கத்ேொவில் 

அபமந்துள்ள சித்ேரஞ்சன் தேசிய புற்றுத ொய் 

நிறுவனத்தில் இரண்ைொவது வளொகம் கட்ைப்பட்டுள்ளது. 

பிரேமரின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப  ொட்டின் அபனத்து 

பகுதிகளிலும் சுகொேொர வசதிகபள விரிவுபடுத்துேல் 

மற்றும் தமம்படுத்துேல் திட்ைத்தின் கீழ் இந்ே திட்ைம் 

தசயல்படுத்ேப்பட்டுள்ளது. 

தமொத்ேம் 530 தகொடி ரூபொய் மதிப்பீட்டில் இந்ே வளொகம் 

அபமக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் மத்திய அரசு 430 தகொடி 

ரூபொய் நிதி உேவியும் மீதி தேொபக தமற்கு வங்க 

அரசொலும் வழங்கப்பட்டுள்ளன.  

 

5. தமட்தரொ தசபவபய வண்ைலூர் வபர நீட்டிக்கும் 

திட்ைம்: தபரபவயில் முேல்வர் ஸ்ைொலின் பதில் 

தமட்தரொ தசபவபய வண்ைலூர் வபர நீட்டிக்கும் 

திட்ைம் ஆய்வு தசய்யப்பட்டு வருகிறது என்று 

சட்ைப்தபரபவயில் முேல்வர் ஸ்ைொலின் பதில் அளித்ேொர். 

 ைப்பொண்டுக்கொன சட்ைப்தபரபவ முேல் கூட்ைம் 

கபைவொணர் அரங்கில் த ற்று தேொைங்கியது. ஆளு ர் 

சிறப்புபரயுைன் த ற்று தேொைங்கப்பட்ை சட்ைப்தபரபவக் 

கூட்ைத்தில் அதிமுக, விசிக கட்சிகள் ஆளு ர் உபரக்கு 

எதிர்ப்பு தேரிவித்து தவளி ைப்பு தசய்ேனர். ேமிழக 

வரைொற்றில் முேல் முபறயொக சட்ைப்தபரபவ தகள்வி 

த ரம் மக்களுக்கு த ரடியொக ஒளிபரப்பு தசய்யப்பட்டு 

வருகிறது. 

இதில், பல்ைொவரம் சட்ைப்தபரபவ உறுப்பினர் 

கருணொநிதி தசன்பன தமட்தரொ ரயில் தசபவபய 

மீனம்பொக்கம் விமொன நிபையத்திலிருந்து, பல்ைொவரம் 

மற்றும் குதரொம்தபட்பை வழியொக வண்ைலூர் வபர 

நீட்டிப்பது தேொைர்பொக முேல்வரிைம் ஒரு தகள்விபய 

எழுப்பினொர். 

தசன்பன தமட்தரொ ரயில் தசபவபய மீனம்பொக்கம் 

விமொன நிபையத்திலிருந்து, பல்ைொவரம் மற்றும் 

குதரொம்தபட்பை வழியொக வண்ைலூர் வபர நீட்டிக்க 

அரசு ஆவன தசய்யுமொ? ஆம் எனில், எப்தபொது? என்ற 

அவரது தகள்விக்கு, “வண்ைலூர் அருதக கிளொம்பொக்கத்தி 

-ல் தசன்பன மொ கருக்கொன புதிய தபருந்து முபனயம் 

அபமக்கப்பட்டு வருவேன் கொரணமொக, தமட்தரொ ரயில் 

இபணப்பப மீனம்பொக்கம் விமொன நிபையத்திலிருந்து 



        

    

கிளொம்பொக்கம் வபர நீட்டிக்க தவண்டிய அவசியம் 

உள்ளது. இேபனக்கருதி, இத்ேைத்திற்கொன விரிவொன 

திட்ை அறிக்பக ேயொரிப்பேற்கொன பணிகள் பன்னொட்டு 

நிறுவனத்தின் மூைமொக முடிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்ே விரிவொன இறுதித் திட்ை அறிக்பக அரசின் ஆய்வில் 

ேற்தபொது இருக்கிறது. இந்ே அறிக்பகயின் அடிப்பபையில், 

பணிகபளச் தசயல்படுத்துவேற்கொன  ைவடிக்பககபள 

அரசு தேொைங்கியுள்ளது” என்று முேல்வர் ஸ்ைொலின் 

தேரிவித்ேொர். 

 



        

    

1. “Women and girls left behind: Glaring gaps in pandemic 

responses” என்ற தலைப்பில் அறிக்கைகை வெளியிட்ட 

நிறுெனம் எது? 

அ) உலக ப ொருளொதொர மன்றம் 

ஆ) உலக வங்கி 

இ) ஐநொ ப ண்கள் அமைப்பு  

ஈ) NITI ஆய ொக் 

✓ ஐநொ அமையின் ப ண்கள் அமமப் ொனது சமீ த்தில் 

“Women and girls left behind: Glaring gaps in pandemic 

responses” என்ற ஒரு புதி  அறிக்மகம  பவளியிட்டது. 

இவ்வறிக்மகயின் டி, அரசொங்கத்திடமிருந்து ப ண்கள் 

COVID-19 நிவொரணத்மதப் ப றுவதற்கொன வொய்ப்புகள் 

குமறவொகயவ உள்ளது. 

✓ குழந்மதகளுடன் வொழும் யவமலபசய்யும் தொய்மொர்களில் 

குமறந்தது 29 சதவீதம் ய ரும் குழந்மதகளுடன் வொழும் 

யவமல பசய்யும் ஆண்களில் 20% ய ரும் தங்களின் 

யவமலம  இழந்துள்ளனர். குழந்மதகளுடன் தனித்து 

வொழும் ஒற்மறப்ப ண்கயள அதிகம் பின்தங்கியிருப் தொக 

இந்த அறிக்மக கூறுகிறது. 

 

2. அண்கையில் 200 வடஸ்ட் விக்வைட்டுைள் என்ற கைல் 

ைல்கை எட்டிை இந்திை வெைப்பந்து வீச்சாளர் ைார்? 

அ) முகமது ஷமி  

ஆ) இரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் 

இ) இரவீந்திர ஜயடஜொ 

ஈ) ஜஸ்பிரித் பும்ரொ 

✓ முகமது ஷமி சமீ த்தில் பதன்னொப்பிரிக்கொவுக்கு எதிரொன 

முதல் படஸ்டில் 200 படஸ்ட் விக்பகட்டுகள் என்ற மமல் 

கல்மல எட்டினொர். 31 வ தொன அைர் தனது 55ஆவது 

படஸ்ட் ய ொட்டியில் இந்தச் சொதமனம  எட்டி தொல், 

இந்தி  யவகப் ந்து வீச்சொளர்களுள் இந்தச் சொதமனம  

யவகமொக  மடத்த மூன்றொவது ந ரொக அவர் ஆனொர்.  

✓ கபில்யதவ் (434), இஷொந்த் சர்மொ (311), ஜொகீர் கொன் (311), 

மற்றும் ஜவகல் ஸ்ரீநொத் (236) ஆகிய ொருக்கு பிறகு அவர் 

உள்ளொர். 

 

3. ‘வபண்ைளுக்ைான புதிை வைாள்கை - 2021’ ெகைகெ 

வெளியிட்ட ைாநிைம் எது? 

அ) தமிழ்நொடு  

ஆ) யகரளொ 

இ) ஒடிஸொ 

ஈ) யமற்கு வங்கம் 

✓  ள்ளி மற்றும் கல்லூரி  யிலும் ப ண்களுக்கொன கட்டொ  

தற்கொப்புக் கமலப்  யிற்சி ய ொன்ற அம்சங்கமள 

உள்ளடக்கி  ‘ப ண்களுக்கொன புதி  பகொள்மக–2021’ஐ 

தமிழ்நொடு அரசு சமீ த்தில் பவளியிட்டது. 

✓ இக்பகொள்மக அமனத்து ய ொக்குவரத்து முமறகமளயும் 

ப ண்களுக்கு ஏற்றதொக மொற்ற மு ற்சி பசய்கிறது. 

 

4. இந்திை இைாணுெத்தின் “குொண்டம் ைம்ப்யூட்டிங் 

ஆய்ெைம் ைற்றும் வசைற்கை நுண்ணறிவு கைைம் (AI)” 

அகைக்ைப்பட்டுள்ள ைாநிைம் எது? 

அ) குஜரொத் 

ஆ) மகொரொஷ்டிரொ 

இ) மத்தி  பிரயதசம்  

ஈ) ஹரி ொனொ 

✓ இந்தி  இரொணுவம், மத்தி  பிரயதசத்தில் உள்ள யமொவ், 

இரொணுவ பதொமலத்பதொடர்பு ப ொறியி ல் கல்லூரியில் 

‘குவொண்டம் கம்ப்யூட்டிங் ஆய்வகம் மற்றும் பச ற்மக 

நுண்ணறிவு மம ம்’ ஆகி வற்மற அமமத்துள்ளது.  

✓ இந்த மம ங்கள் ஆயுதப் மடகளொல்   ன் டுத்தப் டும் 

அதிநவீன பதொழில்நுட் ங்கமள உருவொக்குவதற்கொன 

ஆரொய்ச்சிம  யமற்பகொள்ளும். இது யதசி   ொதுகொப்பு 

கவுன்சில் பச லகத்தின் ஆதரவுடன் இந்தி  

இரொணுவத்தொல் நிறுவப் ட்டுள்ளது. 

 

5. உைகில் ‘அருைண் வபாருள்’ உற்பத்தியில் முதலிடம் 

ெகிக்கும் நாடு எது? 

அ) இந்தி ொ 

ஆ) ஜப் ொன் 

இ) சீனொ  

ஈ) அபமரிக்கொ 

✓ அருமண் ப ொருட்கமள உற் த்தி பசய்யும் உலகின் 

முன்னணி நிறுவனமொக ‘ஹினொ’ உள்ளது. சமீ த்தில், 

சீனொவில் மூன்று அரசுக்கு பசொந்தமொன அருமண் சுரங்க 

நிறுவனங்கள் ‘சீனொ யரர் எர்த்ஸ்’ குழுமம் என்ற புதி  

நிறுவனத்மத உருவொக்குகின்றன. சீனொ தனது அருமண் 

ப ொருட்களின் விநிய ொகச் சங்கிலிம  வலுப் டுத்தி 

வருகிறது. அருமண் என் து  தியனழு கனிமங்களின் 

கலமவ ொகும். இது நுகர்யவொர் மின்னணுவி ல் மற்றும் 

இரொணுவ உ கரணங்களின் உற் த்தியில் முதன்மமப் 

ப ொருட்களொகப்   ன் டுத்தப் டுகிறது. 

 

6. வதசிை ‘விைான விகளைாட்டுக் வைாள்கை’ ெகைகெ 

வெளியிட்டுள்ள ைத்திை அகைச்சைம் எது? 

அ) இமளஞர் விவகொரங்கள் & விமள ொட்டு அமமச்சகம் 

ஆ) சிவில் வொன்ய ொக்குவரத்து அமமச்சகம்  

இ) புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அமமச்சகம் 

ஈ) வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகொரங்கள் அமமச்சகம் 

✓ சிவில் வொன்ய ொக்குவரத்து அமமச்சகம் ப ொதுமக்களின் 

கருத்துக்கொக யதசி  விமொன விமள ொட்டுக் பகொள்மக 

வமரமவ பவளியிட்டுள்ளது. 

✓ இக்பகொள்மக ொனது இந்தி ொவின் விமொன விமள ொட் 

-டுக்கொன திறமன ஊக்குவிக்க எண்ணுகிறது மற்றும் 

 ொதுகொப்பில் சிறந்த நமடமுமறகமள உறுதிபசய்வதில் 

கவனஞ்பசலுத்துகிறது. 2030’க்குள் இந்தி ொமவ சிறந்த 

விமொன விமள ொட்டு நொடுகளுள் ஒன்றொக 

மொற்றுவதுதொன் இக்பகொள்மகயின் யநொக்கம். 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

7. பின்ெரும் எந்தத்துகறக்கு ‘பிைதைர் உைர்சிறப்பு விருது’ 

ெழங்ைப்படுகிறது? 

அ) விமள ொட்டு 

ஆ) ப ொது நிர்வொகம்  

இ) பதொழில்முமனவு 

ஈ) கல்வி 

✓ நிர்வொகச் சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் ப ொதுமக்கள் குமறதீர் 

துமற ொனது கடந்த 2006ஆம் ஆண்டு முதல் “ப ொது 

நிர்வொகத்தில் சிறந்து விளங்குவதற்கொன பிரதமர் உ ர் 

சிறப்பு விருதுகமள” வழங்குகிறது. மத்தி  அமமச்சர் 

ஜியதந்திர சிங் சமீ த்தில் பிரதமரின் சிறப்பு விருதுக்கொன 

இமண தளத்மதத் பதொடங்கினொர். விருதுக்கொன 

 திவுகளும் பதொடங்கப் ட்டுள்ளன. 

✓ இந்த ஆண்டு  ரிசுத்பதொமக `10 இலட்சத்திலிருந்து `20 

இலட்சமொக இரட்டிப் ொக்கப் ட்டுள்ளது. மொவட்டத்தின் 

ப ொருளொதொர வளர்ச்சியில் மொவட்ட ஆட்சி ர்களின் 

பச ல்திறமன அங்கீகரிக்கும் வமகயில், கடந்த 2020’இல் 

இத்திட்டம் மறுசீரமமக்கப் ட்டது. 

 

8. 2021-22ஆம் ஆண்டிற்ைான இந்திைாவின் ெருடாந்திை 

ஏற்றுைதி இைக்கு என்ன? 

அ) $100 பில்லி ன் 

ஆ) $200 பில்லி ன் 

இ) $400 பில்லி ன்  

ஈ) $500 பில்லி ன் 

✓ வணிகம் மற்றும் பதொழிற்துமற அமமச்சகம் பவளியிட்ட 

தரவுகளின் டி, கடந்த 2021 டிசம் ரில் இந்தி ொ $37.29 

பில்லி ன் மதிப்பிலொன ப ொருட்கமள ஏற்றுமதி 

பசய்துள்ளது. ஏப்ரல் - டிசம் ரில் இந்தி ொவின் சரக்கு 

ஏற்றுமதி கிட்டத்தட்ட $300 பில்லி னொக இருந்தது. 

✓ இது ஆண்டுக்கொண்டு 48.85 சதவீதம் மற்றும் 2019ஆம் 

ஆண்டின் இயத கொலகட்டத்திற்கு எதிரொக 26 சதவிகிதம் 

அதிகரித்துள்ளது. எனயவ, இந்தி ொ தனது வருடொந்திர 

ஏற்றுமதி இலக்கில் மூன்றில் ஒரு  ங்மக எட்டியுள்ளது.  

✓ அதொவது 2021-22 நிதி ொண்டின் முதல் 9 மொதங்களில் 

தனது வருடொந்திர இலக்கொன $400 பில்லி னில் 1/3 

பங்கு. ப ொறியி ல் ப ொருட்கள், ப ட்யரொலி ப் ப ொருட்கள் 

மற்றும் இரத்தினங்கள் மற்றும் நமககளுக்கொன அதிக 

யதமவய  இதற்குக் கொரணமொக அமமந்துள்ளது. 

 

9. 2021 - DRDO நாளுக்ைானக் ைருப்வபாருள் என்ன? 

அ) ஆத்மநிர் ொர்  ொரத் 

ஆ) ஏற்றுமதி  

இ) முதன்மம  ொதுகொப்பு பதொழில்நுட் ங்கள் 

ஈ) வலிமம மற்றும் அறிவி ல் 

✓ DRDO அதன் 63ஆவது நிறுவன நொமள 2021 ஜன.01 

அன்று அனுசரித்தது. DRDO, கடந்த 1958ஆம் ஆண்டில் 10 

ஆய்வகங்களுடன்  ொதுகொப்புத் துமறயில் ஆரொய்ச்சிப் 

 ணிகமள யமம் டுத்துவதற்கொக நிறுவப் ட்டது.  

✓ தற்ய ொது, டிஆர்டிஓ, ஏயரொநொட்டிக்ஸ், ய ொர் வொகனங்கள், 

எலக்ட்ரொனிக்ஸ், இன்ஸ்ட்ரூபமன்யடஷன், அட்வொன்ஸ்டு 

கம்ப்யூட்டிங், சிமுயலஷன் உள்ளிட்ட  ல துமறகளுடன் 

இமணந்து பச ல் டுகிறது. நடப்பு 2021ஆம் ஆண்டிற்கொன 

DRDO நாளின் கருப்ப ொருளொக ‘ஏற்றுமதி’ம  DRDO 

தமலவர் அறிவித்தொர். 

 

10. INSACOG என்பது ைைபணு ெரிகசமுகற ைற்றும் 

COVID திரிபுைளின் ைாறுபாட்கடக் ைண்ைாணிப்பதற்ைாை 

எந்த நாட்டால் அகைக்ைப்பட்ட ைன்றைாகும்? 

அ) அபமரிக்கொ 

ஆ) இரஷ் ொ 

இ) இந்தி ொ  

ஈ) UK 

✓ மர ணு வரிமசமுமற மற்றும் COVID-19 திரிபுகளின் 

மொறு ொட்மடக் கண்கொணிக்க, இந்தி  மத்தி  சுகொதொர 

அமமச்சகம், கடந்த 2020’இல் இந்தி  SARS-CoV-2 

பஜயனொமிக்ஸ் கூட்டமமப்ம  (INSACOG) அமமத்தது.  

✓ INSACOG ஆனது இந்தி  மத்தி  சுகொதொர அமமச்சகம், 

உயிரி-பதொழில்நுட் த் துமற, CSIR மற்றும் ICMR 

ஆகி வற்றுடன் இமணந்து பதொடங்கப் ட்டது. INSACOG 

ஆய்வகம், COVID யநர்மமற மொதிரிகமள அனுப்புவமத 

தற்கொலிகமொக நிறுத்துமொறு மொநிலங்கமளக் யகட்டுக் 

பகொண்டுள்ளது. 

 

1. மருத்துவ  டிப்பு மொணவர் யசர்க்மகயில் ஓபிசிக்கு 27% 

இடஒதுக்கீடு வழங்கும் அரசொமண பசல்லும்: உச்சநீதி 

மன்றம் உத்தரவு 

தற்ய ொமத  இடஒதுக்கீடு நமடமுமறகளின் டி 2021-

22 கல்வி ஆண்டுக்கொன இளநிமல, முதுநிமல 

மருத்துவப்  டிப்புகளுக்கொன கலந்தொய்மவ நடத்தலொம். 

மருத்துவப்  டிப்பு யசர்க்மகயில் இதர 

பிற் டுத்தப் ட்யடொருக்கொன (ஓபிசி) 27 சதவீத இடஒதுக்கீடு 

பசல்லும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. 

மருத்துவ இளநிமல  டிப்புகளில் 15% இடங்கமளயும், 

மருத்துவ முதுநிமல  டிப்புகளில் 50% இடங்கமளயும் 

அகில இந்தி  பதொகுப்புக்கு மொநில அரசுகள் அளித்து 

வருகின்றன. 

அகில இந்தி  ஒதுக்கீட்டு இடங்களில் இதர 

பிற் டுத்தப் ட்யடொருக்கு (ஓபிசி) 27 சதவீத இடஒதுக்கீடும், 

ப ொருளொதொரத்தில் நலிந்த ப ொதுப்பிரிவினருக்கு (EWS) 10 

சதவீத இடஒதுக்கீடும் வழங்கப் டுகிறது. இமத உறுதி 

பசய்து கடந்த ஜூமலயில் மத்தி  அரசு, அரசொமணம  

பவளியிட்டது. 

இந்த அரசொமணம  எதிர்த்துஉச்ச நீதிமன்றத்தில் 

வழக்கு பதொடரப் ட்டது. வழக்கு நிலுமவயில் இருந்ததொல் 

முதுநிமல மருத்துவப்  டிப்புகளுக்கொன கலந்தொய்மவ 

நடத்த முடி வில்மல. இதன் கொரணமொக அரசு 

மருத்துவமமனகளில் மருத்துவர்களுக்கு  ற்றொக்குமற 

ஏற் ட்டது. இமதக் கண்டித்து கடந்த டிசம் ரில் நொடு 

 

 

 

 



        

    

முழுவதும் மருத்துவ மொணவர்கள் ய ொரொட்டம் நடத்தினர். 

இமதத்பதொடர்ந்து மத்தி  அரசின் யகொரிக்மகம  ஏற்று 

வழக்கு விசொரமண விமரவு டுத்தப் ட்டது. 

இதனிமடய , உச்சநீதிமன்ற உத்தரவின் டி, ப ொருளொ 

-தொரத்தில் நலிந்த ப ொதுப் பிரிவினருக்கு வருமொன உச்ச 

வரம் ொக ரூ.8 லட்சம் நிர்ணயிக்கப் ட்டதுகுறித்து ஆய்வு 

பசய்  நிதித்துமற முன்னொள் பச லொளர் அஜய்பூஷண் 

 ொண்யட தமலமமயில் 3 ய ர் பகொண்ட குழு அமமக்கப் 

- ட்டது. இந்தக் குழு கடந்த டிசம் ர் 31-ம்யததி தனது 

அறிக்மகம  மத்தி  அரசிடம் சமர்ப்பித்தது.  

அதில் ப ொருளொதொரத்தில் நலிந்த ப ொதுபிரிவினருக்கு `8 

லட்சம் உச்சவரம்பு நி மிக்கப் ட்டது நி ொ மொனது என்று 

பதரிவிக்கப் ட்டது. இமத உச்சநீதிமன்றத்தில் மத்தி  

அரசு  திவு பசய்தது. 

இந்தச் சூழலில் இதுபதொடர் ொன வழக்மக விசொரித்த 

நீதி திகள் சந்திர சூட், ய ொ ண்ணொ அமர்வு இமடக்கொல 

உத்தரமவ பிறப்பித்தது. அதில் கூறியிருப் தொவது: 

 ொண்யட கமிட்டியின்  ரிந்துமரகமள ஏற்றுக் 

பகொள்கியறொம். தற்ய ொமத  இடஒதுக்கீடு 

நமடமுமறகளின் டி 2021-22 ஆண்டு இளநிமல, 

முதுநிமல மருத்துவப்  டிப்புகளுக்கொன கலந்தொய்மவ 

நடத்தலொம். அதொவது, மருத்துவப் டிப்புகளில் இதர 

பிற் டுத்தப் ட்யடொருக்கொன 27 சதவீத இடஒதுக்கீடு, 

ப ொருளொதொரத்தில் நலிந்த ப ொது பிரிவினருக்கு 10 சதவீத 

இடஒதுக்கீடு நமடமுமறம ப் பின் ற்றி கலந்தொய்வு 

நடத்தலொம். 

இதர பிற் டுத்தப் ட்யடொருக்கொன 27 சதவீத இடஒதுக்கீடு 

வழங்கவமக பசய்யும் அரசொமண பசல்லும். இதுகுறித்து 

பதொடர்ந்து விசொரிக்கத் யதமவயில்மல. எனினும், 

ப ொருளொதொரத்தில் நலிந்தப ொது பிரிவினருக்கொன 

வருமொன உச்சவரம்பு ரூ.8 லட்சமொக நிர்ணயிக்கப் ட்டது 

குறித்து மொர்ச் 3-வது வொரத்தில் இறுதி விசொரமண 

நடத்தப் டும். இதுபதொடர் ொன  ொண்யட கமிட்டியின் 

அறிக்மக ஆய்வு பசய் ப் டும். 

இவ்வொறு நீதி திகள் உத்தரவிட்டனர். 

 

2. ‘ப ொறியி ல் புரட்சிகள்’ என்ற தமலப்பில் விஞ்ஞொனி 

டில்லி ொபு எழுதி  நூல் இன்று பவளியீட்டு விழொ: 

இமண  வழியில் நமடப றுகிறது 

ரொணுவ விஞ்ஞொனி டில்லி ொபு எழுதி  ‘ப ொறியி ல் 

புரட்சிகள்’ நூல் பவளியீட்டு விழொ இன்று மொமல 6 

மணிக்கு இமண  வழியில் நமடப றுகிறது. 

யதசி  வடிவமமப்பு, ஆரொய்ச்சி மன்றத்தின் 

(என்டிஆர்எஃப்) இ க்குநரொன ரொணுவ விஞ்ஞொனி 

டொக்டர் வி.டில்லி ொபு, அறிவி ல், பதொழில்நுட் ம் 

பதொடர் ொக  ல்யவறு நூல்கமள எழுதியுள்ளொர். அந்த 

வரிமசயில், யதசி  அளவில் வளர்ச்சிம  கட்டமமத்த 

அறிவி ல் பதொழில்நுட்  நிகழ்வுகள் பதொடர் ொக 

‘ப ொறியி ல் புரட்சிகள்’  என்ற தமலப்பிலொன நூமல 

டில்லி ொபு எழுதியுள்ளொர். பதொழில்நுட்  மு ற்சிகளில் 

இந்தி  விஞ்ஞொனிகள் சந்தித்த சவொல்கள், சொதமனகள் 

குறித்த தகவல்கள் இதில் இடம்ப ற்றுள்ளன. 

இந்த நூல் பவளியீட்டு விழொ இமண  வழியில் இன்று 

(ஜன.8) மொமல 6 மணிக்கு நடக்க உள்ளது. உ ர் 

நீதிமன்ற நீதி தி ஜி.ஆர்.சுவொமிநொதன் தமலமமயில் 

நிகழும் நூல் பவளியீட்டு விழொவில், விஞ்ஞொனி 

மயில்சொமி அண்ணொதுமர, எழுத்தொளர் திலகவதி ஐபிஎஸ் 

ஆகிய ொர்  ங்யகற்று உமர ொற்றுகின்றனர். ரொணுவ 

விஞ்ஞொனி வி.டில்லி ொபு ஏற்புமர நிகழ்த்துகிறொர். 

திமசப ட்டு  திப் கம், ஆளுமமச் சிற்பி மொத இதழ் 

இமணந்து இந்த நிகழ்மவ வழங்குகின்றன. எழுத்தொளர் 

பிரி சகி, ஆளுமமச் சிற்பி மொத இதழ் ஆசிரி ர் 

பம.ஞொனயசகர் ஆகிய ொர் ஒருங்கிமணப்பு 

பசய்கின்றனர். விழொ யநரமலம  

https://youtu.be/W9BoXP_xRWc என்ற வமலதளம் 

மூலமொக அமனவரும் கொணலொம். 

 

3. கூட்டுறவு சங்க இ க்குநர்களின்  தவிக்கொலம் 3 

ஆண்டொக குமறப்பு; ய ரமவயில் மயசொதொ 

நிமறயவற்றம்: 

கூட்டுறவு சங்க இ க்குநர்கள் குழுவின்  தவிக்கொலத்மத 

5 ஆண்டுகளில் இருந்து 3 ஆண்டுகளொக குமறக்க 

வமக பசய்யும் சட்டமுன்வடிவு ய ரமவயில் குரல் 

வொக்பகடுப்பின் மூலம் நிமறயவற்றப் ட்டது. முன்னதொக, 

இந்த சட்ட முன்வடிவுக்கு எதிர்ப்பு பதரிவித்து அதிமுக 

உறுப்பினர்கள் பவளிநடப்பு பசய்தனர். 

தமிழகத்தில் கூட்டுறவுச் சங்க இ க்குநர்கள் குழுவின் 

 தவிக்கொலத்மத 5 ஆண்டுகளில் இருந்து 3 

ஆண்டுகளொக குமறக்க வமக பசய்யும் சட்டமுன்வடிமவ 

சட்டப்ய ரமவயில் கூட்டுறவுத் துமற அமமச்சர் 

இ.ப ரி சொமி யநற்று அறிமுகம் பசய்தொர். இந்தசட்ட 

முன்வடிமவ ஆரம்  நிமலயியலய  எதிர்ப் தொக கூறி 

அதிமுக உறுப்பினர்கள் பவளிநடப்பு பசய்தனர். 

அதன்பிறகு இந்த சட்ட முன்வடிவு பிரிவு வொரி ொக ஆய்வு 

பசய் ப் ட்டு, குரல் வொக்பகடுப்பு மூலம் 

நிமறயவற்றப் ட்டது. 

முமறயகடு புகொர்கள் 

இந்த சட்ட முன்வடிவில் கூறப் ட்டிருப் தொவது: கூட்டுறவு 

சங்கங்களில் நிதி முமறயகடுகள் மற்றும் யமொசடிகள் 

பதொடர் ொக ப ொதுமக்களிடம் இருந்தும், கூட்டுறவு 

சங்கங்களின் உறுப்பினர்களிடம் இருந்தும்  ல புகொர்கள் 

வரப்ப ற்றுள்ளன. கூட்டுறவு சங்கங்களின் 

பச ல் ொடுகள் ஆய்வு பசய் ப் ட்டதில் அதிக அளவிலொன 

நிதி முமறயகடுகளும், ய ொலி நமககள் மீதொன கடன்கள் 

மற்றும் யகொடிக்கணக்கில் ய ொலிக் கடன்கள் 

வழங்கப் ட்டுள்ளது ய ொன்றமவ பவளிக் பகொண்டு 

வரப் ட்டுள்ளன. 

எனயவ, கூட்டுறவு சங்கங்களின் நலமன  ொதுகொக்கும் 

யநொக்கில், அவற்றின் நிர்வொகங்கமள பநறிப் டுத்தவும் 

முமற ொன ஆளுமகம  உறுதி பசய் வும், கூட்டுறவு 

சங்கங்களின் பச ல் ொடுகளின் திறமன அதிகரிக்கவும், 

சங்கங்களின் இ க்குநர்கள் குழுவின்  தவிக் கொலத்மத 

5 ஆண்டுகளில் இருந்து 3 ஆண்டுகளொக குமறக்க அரசு 

முடிவு பசய்துள்ளது. 



        

    

அத்துடன் ஒரு சட்டத்மத யமற்பகொள்வதன் மூலம் 

இந்தி அரசி லமமப்பின் 9-பி  குதி யின் 

வமகமுமறகளுடன் இமசந்து பசய் ப் ட்ட 

திருத்தங்களுக்கு முந்மத  1983-ம் ஆண்டு கூறப் ட்ட 

தமிழ்நொடு கூட்டுறவு சங்கங்கள் சட்டத்தில் இருக்கும் சில 

வமகமுமறகமள மீட்படடுக்கவும் அரசு முடிவு 

பசய்துள்ளது. இந்த சட்ட முன்வடிவொனது யமற்பசொன்ன 

முடிவுக்கு பச ல்வடிவம் பகொடுக்கிறது. 

இவ்வொறு அதில் கூறப் ட்டுள்ளது. 

 

4. சட்டப்ய ரமவயில் 13 மயசொதொக்கள் நிமறயவறின 

தமிழகத்தில் 6 மொநகரொட்சிகள், 2 கொவல் 

ஆமண ரகங்கமள புதிதொகத் பதொடங்கி து உட் ட 13 

சட்ட மயசொதொக்கள் சட்டப்ய ரமவயில் 

நிமறயவற்றப் ட்டன. 

தமிழக சட்டப்ய ரமவயில் ஆளுநர் உமரக்கு நன்றி 

பதரிவிக்கும் தீர்மொனத்தின் மீதொன விவொதத்தின் 

இமடயில், தொம் ரம், கொஞ்சிபுரம், சிவகொசி, கடலூர், 

கும் யகொணம், கரூர் ஆகி  6 புதி  மொநகரொட்சிகள் 

உருவொக்கம் பதொடர் ொன சட்ட மயசொதொக்கமள அமமச்சர் 

யக.என்.யநரு யநற்று முன்தினம் தொக்கல் பசய்தொர். 

பதொடர்ந்து, நகர ஊரமமப்பு சட்டத்தில் நிலம் அல்லது 

கட்டிட யமம் ொட்டுக்கொக வழங்கப் ட்ட திட்ட 

அனுமதிக்கொன கொலஅளமவ ஐந்திலிருந்து 8 

ஆண்டுகளொக உ ர்த்துவது பதொடர் ொன சட்ட 

முன்வடிமவ அமமச்சர் சு.முத்துசொமி தொக்கல் பசய்தொர். 

ய ரமவக் கூட்டத்தில் இறுதிநொளொன யநற்று பசன்மன 

மொநகர கொவல் சட்டத்மத, புதிதொகத் பதொடங்கப் ட்டுள்ள 

ஆவடி, தொம் ரம் மொநகரங்களுக்கு நீட்டிப்பு பசய்வதற்கொன 

சட்ட மயசொதொமவ முதல்வர் மு.க.ஸ்டொலின் தொக்கல் 

பசய்தொர். 

பதொடர்ந்து, தமிழ்நொடு யவளொண்விமள ப ொருள் 

சந்மதப் டுத்துதல் திருத்த சட்ட மயசொதமவ அமமச்சர் 

எம்.ஆர்.யக. ன்னீர்பசல்வம், தமிழ்நொடு யதசி  சட்டப் 

 ல்கமலக்கழக திருத்த சட்ட மயசொதொமவ அமமச்சர் 

எஸ்.ரகு தி, நிதி ஒதுக்க சட்ட மயசொதொமவ அமமச்சர் 

 ழனியவல் தி ொகரொஜன் ஆகிய ொர் தொக்கல் பசய்தனர். 

இதுதவிர, தமிழக அரசுக்குச் பசொந்தமொன ப ொதுத் துமற 

நிறுவனங்கள், அரசுக் கழகங்கள், சட்டப்பூர்வமொன 

வொரி ங்கள் மற்றும் மொநில அரசின் கட்டுப் ொட்டில் 

உள்ளஅதிகொர அமமப்புகளின்  ணியிடங்களுக்கொன 

ஆள்யசர்க்மக பதொடர் ொன கூடுதல்  ணிகமள, 

தமிழ்நொடு அரசுப்  ணி ொளர் யதர்வொமண த்திடம் 

ஒப் மடக்க அரசு முடிபவடுத்துள்ளது. 

இதற்கு வழி பசய்யும் வமகயில், தமிழ்நொடு அரசுப் 

 ணி ொளர் யதர்வொமண  (கூடுதல்பச ற் ணிகள்) சட்ட 

மயசொதமவ நிதி மமச்சர்  ழனியவல் தி ொகரொஜன் 

தொக்கல் பசய்தொர். 

இந்த சட்ட மயசொதொக்கள் அமனத்தும் யநற்யற பிரிவு 

வொரி ொக ஆய்வுக்கு எடுத்துக்பகொள்ளப் ட்டு, குரல் 

வொக்பகடுப்பு மூலம் நிமறயவற்றப் ட்டன. 

 

5. ஒமமக்ரொன்  ொதிப்பு குமறவொ? - கூடுதல் எச்சரிக்மக 

அவசி மில்மல ொ? 

2021ஆம் ஆண்டுடன் கயரொனொ விமட ப ற்றுவிடும் 

என்று நிமனத் திருந்த நிமலயில், கயரொனொவின் தொக்கம் 

மீண்டும் உச்சமமடந்துவருகிறது. 2021 டிசம் ர் 

பிற் குதியில் ஒமமக்ரொன் (Omicron) பசன்மனயில் 

நுமழந்ததொல், புத்தொண்டுக் பகொண்டொட்டங்களுக்குத் 

தமிழகத்தில் தமட விதிக்கப் ட்டது.  த்தொம் வகுப்புக்குக் 

கீழுள்ள மொணவர்களுக்குப்  ள்ளிகள் மூடப் ட்டன.  ல 

மொநிலங்களில் இரவு ஊரடங்கு அமலுக்கு வந்தது. 

இரண்டொம் அமலயின் உச்சத்மதச் சரி ொகக் கணித்த 

யகம்பிரிட்ஜ்  ல்கமலக்கழகத்தின்  ொல் கட்டுமன், 

ஒமமக்ரொன்  ரவலின் வளர்ச்சிப் ய ொக்மக ‘அதியவகம்’ 

என்கிறொர். தினசரி கயரொனொ  ொதிப்பு  த்துநொட்களுக்குள் 

நொன்கு மடங்கொக, அதொவது நொற் தொயிரமொக 

உ ர்ந்திருக்கிறது.  ொதிக்கப் ட்டவர்களின் 

எண்ணிக்மக அ ரிமிதமொக அதிகரித்தய ொதும், 

மருத்துவமமனயில் அனுமதிக்கப் டுயவொர் 

எண்ணிக்மக குமறவொகயவ உள்ளது. ஒமமக்ரொன் 

யவற்றுருவொல் கடுமம ொன  ொதிப்பு ஏற் டும் சொத்தி ம் 

குமறவு என் மத இது உணர்த்தினொலும், இதில் நிமற  

ஆ த்துகள் மமறந்தும் இருக்கலொம். ஒமமக்ரொனின் 

வீரி த்மத இந்த யநரத்தில் குமறத்து மதிப்பிடுவது 

ய ரொ த்தில் முடி க்கூடும். 

ஒமமக்ரொன்  ொதிப்பு 

ப ொதுவொக, மவரஸ் எப் டிப் ட்ட தொக்கத்மத இனியமல் 

ஏற் டுத்தும் என் மத முழுமம ொகக் கணிக்க முடி ொது. 

இருப்பினும், ஆய்வக விலங்குகள் மீதும் மனித 

திசுக்களின் மீதும் நடத்தப் ட்ட புதி  ஆய்வுகள், மற்ற 

யவற்றுருக்கமளப் ய ொல் ‘ஒமமக்ரொன்’  யவற்றுரு 

நுமரயீரலுக்குள் தீவிரமொகப்  ரவொது என்று 

கணித்துள்ளன. எலிகள், பவள்பளலிகள் ஆகி வற்றின் 

மீதொன ஆய்வுகளில், ஒமமக்ரொன் பதொற்று குமறவொன 

 ொதிப்புகமளய  ஏற் டுத்தி து. அந்தப்  ொதிப்பும் யமல் 

சுவொசக்குழொய், மூக்கு, பதொண்மட, மூச்சுக்குமொய் 

ஆகி வற்றில் மட்டும் ப ரும் ொலும் இருந்துள்ளது. 

நுமரயீரலுக்குக் குமறவொன தீங்மகய  

விமளவித்திருந்தது. சுவொச மண்டலத்தின் 

யமல் குதிம ய  ஒமமக்ரொன்  ொதிக்கும் என்கிற 

கருத்துக்கொன பதொடக்கப்புள்ளி இது. 

கயரொனொ  ொதிப்ம ப் ப ொறுத்தவமர, அது மூக்கு, வொய், 

பதொண்மட ஆகி வற்றில் ஏற் டுத்தும்  ொதிப்பினொல் 

ப ரி  ஆ த்து ஏற் டுவதில்மல. நுமரயீரலுக்குள் 

நுமழயும்ய ொதுதொன் உயிருக்கு ஆ த்தொனதொக 

மொறுகிறது. கடந்த புதன் அன்று, ஓமமக்ரொன்  ொதிப்புக்கு 

உள்ளொக்கப் ட்ட எலிகள், பவள்பளலிகள் குறித்து ஜப் ொன், 

அபமரிக்கொ ஆகி  நொடுகளின் ஆரொய்ச்சி ொளர்கள் 

கூட்டொக பவளியிட்ட அறிக்மக, ஒமமக்ரொனொல் அவற்றின் 

நுமரயீரல் யலசொகப்  ொதிக்கப் ட்டுள்ளது, அவற்றின் 

எமட குமற வில்மல, மரணத்துக்கொன சொத்தி ம் 

மிகவும் குமறவொக உள்ளது என்று பதரிவிக்கிறது. 

ஒமமக்ரொன்  ொதிப்பு நுமரயீரலில் ஏன் குமறவு? 

நுமரயீரல் பசல்களின் யமற் ரப்பில் TMPRSS2 எனும் 

புரதம் இருக்கிறது. இந்தப் புரதயம நுமரயீரலுக்குள் 



        

    

கயரொனொ மவரஸ் நுமழவதற்கு வழிவகுக்கிறது. ஆனொல், 

ஒமமக்ரொன் மவரஸ் இந்தப் புரதத்மத இறுக்கமொகப் 

 ற்றிக்பகொள்ளவில்மல. இதன் விமளவொக, படல்டொ 

யவற்றுருமவப் ய ொல், ஒமமக்ரொன் யவற்றுருவொல் 

நுமரயீரலுக்குள் ஊடுருவிப்  ொதிப்ம  ஏற் டுத்த 

முடி வில்மல. நுமரயீரலுக்குள் நுமழந்தொல் மவரஸ் 

அழிக்கப் டும் என் தொயலொ என்னயவொ, ஒமமக்ரொன் 

இந்தப் புரதத்மதப்  ற்றிக்பகொள்ளும் இ ல் ற்றதொகத் 

தன்மனத் தகவமமத்துக்பகொண்டிருக்கலொம். 

TMPRSS2 புரதம் இல்லொத பசல்கமளக் பகொண்டிருக்கும், 

சுவொசக் குழொய், மூக்கு, பதொண்மட ஆகி வற்றில் மட்டும் 

ஓமமக்ரொன்  ொதிப்பு அதிகமொக இருப் தொல், அது 

எளிதொகவும் அதியவகமொகவும்  ரவுகிறது. ஆனொல், இது 

ஆரம் க்கட்ட சிந்தமனய , இந்தக் கருதுயகொமள 

அங்கீகரிப் தற்கு இன்னும் கூடுதல் ஆய்வுகள் 

யமற்பகொள்ளப் ட யவண்டும். 

கள உண்மம நிலவரம் 

இரண்டொம் அமலயின் உச்சத்தில் தினசரி  ொதிப்பு நொன்கு 

லட்சமொக இருந்தது. அதனுடன் ஒப்பிடும்ய ொது, 

தற்ய ொமத  தினசரி  ொதிப்பு குமறவொக இருப் மதப் 

ய ொலத் யதொன்றலொம். குமறவொன அரசுப்  திவுகள், 

ப ரி  நகரங்களில் அதிகமொகப்  ரவும் முமற உள்ளிட்ட 

கொரணங்களொல், தினசரி  ொதிப்பு எண்ணிக்மக 

உண்மம ொன களநிலவரத்மதப் பிரதி லிக்கொது. 

பிசிஆர்  ரியசொதமன விகிதயம உண்மம ொன ஆ த்மத 

உணர்த்தும். இரண்டொம் அமலயின் உச்சத்தில் பிசிஆர் 

 ரியசொதமனயின் யநர்மமற முடிவுகளின் விகிதம் 25 

சதவீதம் என்றிருந்தது. டிசம் ர் 27 அன்று 0.5 

சதவீதத்துக்கும் கீயழ பசன்றிருந்த அது, தற்ய ொது 

மும்ம யில் 17 சதவீதத்மத பநருங்கிவிட்டது. மற்ற 

நகரங்களிலும் அதியவகமொக உ ர்ந்துவருகிறது. 

ஒமமக்ரொன் எவ்வளவு வீரி த்துடன்  ரவுகிறது 

என் தற்கு இமதவிட யவறு சொன்று யதமவயில்மல. 

தடுப் ொற்றலும் த ொர்நிமலயும் 

புதி  அமல அச்சுறுத்தலொக விளங்கினொலும், அமத 

எதிர்பகொள்வதற்குத் தற்ய ொது நொடு த ொர் நிமலயில் 

இருப் து நம்பிக்மக ளிக்கிறது. இந்தி ொவில் 44 சதவீத 

மக்களுக்கு இரண்டு தவமணத் தடுப்பூசியும் 

ய ொடப் ட்டிருக்கிறது. இத்துடன் யகொடிக்கணக்கொயனொர் 

முந்மத  பதொற்றினொல் ப றப் ட்ட 

யநொப திர்ப் ொற்றமலயும் பகொண்டிருக்கின்றனர். 

முக்கி மொக ஜூன், ஜூமல ஆகி  மொதங்களில் 

நடத்தப் ட்ட யதசி  பசயரொ-சர்யவயில் 68 சதவீதத்தினர் 

ஏற்பகனயவ யகொவிட் ஆன்டி ொடிகமளக் 

பகொண்டிருந்தனர். சமீ த்தி  சர்யவயில், அது இன்னும் 

அதிகரித்திருக்கிறது. 

ஒப்பீட்டளவில் நொட்டின் மருத்துவக் கட்டமமப்பும் த ொர் 

நிமலயில் உள்ளது. இரண்டொம் அமலயில் கற்ற 

 ொடங்கள், மருத்துவர்கமளயும் சுகொதொரக் 

கட்டமமப்ம யும் கூடுதல் திறன்மிக்கமவ ொக 

மொற்றியுள்ளன. தமிழ்நொடு அரசும் யகொவிட் சிறப்பு 

மருத்துவமமனகமளத் த ொர்நிமலயில் 

மவத்திருக்கிறது. 

எச்சரிக்மக யதமவ 

ஒமமக்ரொன் பதொற்றொல் கடுமம ொன  ொதிப்ய ொ 

மரணயமொ ஏற் டும் சொத்தி ம் குமறவொக இருப் து ய ொல் 

யதொன்றினொலும், மிகுந்த எச்சரிக்மகயுடன் இருக்க 

யவண்டி  அவசி த்மத மருத்துவர்கள் பதொடர்ந்து 

வலியுறுத்திவருகிறொர்கள். 

ஒமமக்ரொன் யவற்றுருவின் ஆரம்  கட்டத்தில் 

 ொதிக்கப் ட்டவர்களில் ப ரும் ொன்மமய ொர் 

இளம்வ தினர், அவர்களுக்குக் கடுமம ொன  ொதிப்பு 

ஏற் டும் சொத்தி ம் முந்மத  யவற்றுருக்களிலும் 

குமறவொக இருந்தது. யமலும், முந்மத  கயரொனொ 

பதொற்றொயலொ தடுப்பூசி ொயலொ யநொப திர்ப் ொற்றல் 

ப ற்றவர்கமளய  ஒமமக்ரொன் ப ருமளவில் 

 ொதித்திருக்கிறது. எனயவ, தடுப்பூசி ய ொடப் டொத 

வ தொனவர்கமள ஒமமக்ரொன் எவ்வொறு  ொதிக்கும் 

என் து குறித்த பதளிவு இல்மல. குறிப் ொக இந்தி  

மக்கள்பதொமக, பநரிசலொன வொழ்க்மக முமற, அதிக 

ஊட்டச்சத்துக் குமற ொடு, நீரிழிவு, கொசயநொய் ய ொன்ற 

கொரணிகள் மக்கமள அதிக ஆ த்தில் தள்ளக்கூடும். 

சமூகப் ப ொறுப்புணர்வு அவசி ம் 

கயரொனொ இரண்டொம் அமல, அதிகொர வர்க்கத்தின் 

ய ொதொமமம யும் அரசி ல்வொதிகளின் 

இ லொமமம யும் பவட்ட பவளிச்சமொக்கி து. தடுப்பூசி 

ய ொதுமொன அளவு கிமடக்கொத நிமலயிலும், அது 

இந்தி ொவில் த ொரிக்கப் ட்டது என்கிற ப ருமிதம் 

எஞ்சியிருந்தது. மிகப் ப ரும் எண்ணிக்மகயில் மக்கள் 

கூடி  மதநிகழ்வுகளும், யதர்தல்  ரப்புமரகளும் 

ஊக்குவிக்கப் ட்டன. 

புதி  ஆண்டில் உருவொகிவரும் புதி  அமலயின் 

கொலகட்டம் இரண்டொம் அமலயின் கொலகட்டத்துடன் 

ஒத்துப்ய ொகிறது. தற்ய ொதும்,  ல மொநிலங்கள் யதர்தமல 

எதிர்பகொண்டிருக்கின்றன. இந்தப் பின்னணியில் நொம் 

அமனவரும் சமூகப் ப ொறுப்புணர்ந்து பச லொற்ற 

யவண்டும். தனிமனித இமடபவளி, முகக்கவசம் 

அணிதல், மககமள யசொப் ொல் கழுவுதல், கூட்டங்கமளத் 

தவிர்த்தல், தடுப்பூசி பசலுத்திக்பகொள்ளுதல் உள்ளிட்ட 

கயரொனொ தடுப்பு நமடமுமறகமள அமனவரும் பின் ற்ற 

யவண்டும். 

 

6. ஆண்டு யதசி  வருமொனம் 2021-2022, முதல் 

முன்கூட்டி  உத்யதச மதிப்பீடுகள் 

மத்தி  புள்ளிவிவரம் & திட்ட நமடமுமறப் டுத்துதல் 

அமமச்சகத்தின் யதசி  புள்ளியி ல் அலுவலகம் 2021-

2022 நிதி ொண்டிற்கொன ஆண்டு வருமொனத்தின் 

முன்கூட்டி  உத்யதச மதிப்பீடுகமள பவளியிட்டுள்ளது. 

2021-22-ம் ஆண்டுக்கொன உண்மம ொன பமொத்த 

உள்நொட்டு உற் த்தி (ஜிடிபி) அல்லது நிமல ொன விமல 

மதிப்பிலொன பமொத்த உள்நொட்டு உற் த்தி ரூ. 147.54 

லட்சம் யகொடி ரூ ொம  எட்டும் என்று 

மதிப்பிடப் ட்டுள்ளது. 

முன்னதொக 2020-2021-ம் ஆண்டின் தற்கொலிக 

மதிப்பீட்டின் டி இது 135.13 லட்சம் யகொடி ரூ ொ ொக 

இருந்தது. 2021-2022-ம் ஆண்டில் ஜிடிபி வளர்ச்சி 9.2 



        

    

சதவீதமொக இருக்கும் என்று மதிப்பிடப் ட்டுள்ளது. 2020-

2021-ம் ஆண்டில் இது 7.3 சதவீதமொக இருந்தது. 

தற்ய ொமத  விமலமதிப்பின் அடிப் மடயிலொன 2021-

2022-ம் ஆண்டுக்கொன ஜிடிபி ரூ 232.15 லட்சம் யகொடி 

ரூ ொம  எட்டும் என்று மதிப்பிடப் ட்டுள்ளது. 2020-

2021-ம் ஆண்டில் தற்கொலிக மதிப்பீடுகளின் டி இது 

197.46 லட்சம் யகொடி ரூ ொ ொக இருந்தது. 2021-22-ம் 

ஆண்டில் 17.6 சதவீதம் என்னும் அளவில் வளர்ச்சி 

இருக்கும் என்று எதிர் ொர்க்கப் டுகிறது. 

தனிந ர் வருமொனம் மற்றும் இதர விவரங்கள் 

அறிக்மககள் 1 முதல் 4 வமரயில் வழங்கப் ட்டுள்ளன. 

நிமல ொன விமலமதிப்புள்ள ப ொருள்களுக்கொன 

வரிம ப் ப றுவதில் வொல்யூம் எக்ஸ்ட்ரொப ொயலஷன் 

என்ற முமறப் டி எண்ணிக்மகயில் வளர்ச்சிம ப் 

ப ொறுத்து வரி விதிக்கப் டும். ப ொருட்களுக்கும், 

யசமவகளுக்குமொன வரி கணக்கிடப் ட்டு, பமொத்த வரி 

அளவு கணக்கிடப் டுகிறது. 

 

7. 3-வது யதசி  தண்ணீர் விருதுகமள அறிவித்தொர் 

மத்தி  ஜல் சக்தித்துமற அமமச்சர். 

சிறந்த மொநிலங்களுக்கொன பிரிவில் தமிழ்நொட்டிற்கு 

மூன்றொம்  ரிசு 

3-வது யதசி  தண்ணீர் விருதுகமள, மத்தி  ஜல் 

சக்தித்துமற அமமச்சர் திரு.கயஜந்திர சிங் பஷகொவத், 

புதுதில்லியில் இன்று அறிவித்தொர்.  2020-ம் 

ஆண்டுக்கொன இந்த விருதில், நீர்வளத் திட்டங்கமள 

சிறப் ொக பச ல் டுத்தி தற்கொன சிறந்த 

மொநிலங்களுக்கொன பிரிவில், தமிழ்நொட்டிற்கு மூன்றொம் 

 ரிசு அறிவிக்கப் ட்டுள்ளது.  இந்தப் பிரிவில் 

உத்தரப்பிரயதசம் முதல் ரிமசயும், ரொஜஸ்தொன் 

இரண்டொம்  ரிமசயும் ப றுகின்றன.   

பதன் மொநிலங்களில், இத்திட்டத்மத சிறப் ொக 

பச ல் டுத்தி  சிறந்த கிரொமப்  ஞ்சொ த்துக்கொன பிரிவில், 

பசங்கல் ட்டு மொவட்டம் பவள்ளப்புத்தூர் ஊரொட்சி 2-ம் 

 ரிமசயும், சிறந்த நகர்ப்புற உள்ளொட்சி 

அமமப்புகளுக்கொன பிரிவில், மதுமர மொநகரொட்சி 3-வது 

 ரிமசயும், சிறந்த  ள்ளிக்கூடங்களுக்கொன பிரிவில், 

கொயவரிப் ட்டிணம் அரசு மகளிர் யமல்நிமலப் ள்ளி முதல் 

 ரிமசயும், புதுச்யசரி,  அமயலொற் வம் லூர்து அகொடமி 2-

ம்  ரிமசயும், புதுச்யசரி மனப் ட்டு அரசு நடுநிமலப்  ள்ளி 

3-ம்  ரிமசயும் ப ற உள்ளன.  

சிறந்த பதொழிற்சொமலகளுக்கொன பிரிவில், தமிழ்நொட்டில் 

உள்ள ஹுண்டொய் யமொட்டொர் இந்தி ொ நிறுவனம் 

(ஹுண்டொய் கொர் பதொழிற்சொமல)-க்கு இரண்டொம்  ரிசும், 

சிறந்த பதொண்டு நிறுவன பிரிவில் கன்னி ொகுமரி 

வியவகொனந்தொ யகந்திரொ-வுக்கு 2-ம்  ரிசும் வழங்கப் ட 

உள்ளது.   

விருது அறிவிப்பு நிகழ்ச்சியில் ய சி  அமமச்சர் 

திரு.கயஜந்திர சிங் பஷகொவத், வொழ்க்மகக்கு தண்ணீர் 

மிகவும் அடிப் மட ொனது என்றொர்.  இந்தி ொவின் 

தற்ய ொமத  தண்ணீர் யதமவ, ஆண்டுக்கு சுமொர் 1,100 

பில்லி ன் கன மீட்டர் என மதிப்பிடப் ட்டுள்ளதொகவும், 

இது 2050-ம் ஆண்டு வொக்கில், 1,447 பில்லி ன் கன 

மீட்டரொக இருக்கும் என மதிப்பிடப் ட்டுள்ளதொகவும் அவர் 

கூறினொர்.  உலகில் யவகமொக வளர்ந்துவரும் 

ப ொருளொதொர நொடொன இந்தி ொவிற்கு, தண்ணீர் வளம் 

மிக முக்கி மொனது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டொர்.  உலகின் 

பமொத்த மக்கள் பதொமகயில் 18% ய ர் இந்தி ொவில் 

வசிக்கும் நிமலயில், உலகின் புதுப்பிக்கத்தக்க தண்ணீர் 

வளத்தில் 4% தொன் இந்தி ொவில் உள்ளது என்றும் அவர் 

கூறினொர்.   

தண்ணீர் சுழற்சியில், யமற் ரப்பில் கிமடக்கும் தண்ணீர் 

மற்றும் நிலத்தடி நீர் ஆகி  இரண்டும் ஒருங்கிமணந்த 

அங்கம் என் தொல், ஒன்று ட்ட யதசி  தண்ணீர் விருமத 

ஏற் டுத்த யவண்டி தன் அவசி த்மத உணர்ந்யத இந்த 

விருதுகள் ஏற் டுத்தப் ட்டதொகவும் மத்தி  அமமச்சர் 

திரு.பஷகொவத் பதரிவித்தொர்.   

 

8.  ந்துவீச தொமதமொனொல் 1 ஃபீல்டர் குமறப்பு: ஐசிசியின் 

புதி  விதிமுமற 

சர்வயதச டி20 கிரிக்பகட்டில் ஒரு அணி  ந்துவீச 

நிர்ணயிக்கப் ட்டமதவிட அதிக யநரம் எடுத்துக் 

பகொண்டொல், 30  ொர்டு வட்டத்துக்கு பவளிய  1 ஃபீல்டர் 

குமறக்கப் ட யவண்டும் என்ற புதி  விதிம  ஐசிசி 

பவள்ளிக்கிழமம அறிவித்தது. 

வழக்கமொக அந்த இடத்தில் 5 ஃபீல்டர்கள் (முதல் 6 ஓவர்க 

-ளுக்குப் பிறகு) அனுமதிக்கப் டுவது குறிப்பிடத்தக்கது. 

இப்புதி  விதிமுமற இம்மொதத்திலிருந்து நமடமுமறக்கு 

வருகிறது.  ந்துவீச்சு தொமதத்துக்கு ஏற்கனயவ, புள்ளிகள் 

குமறப்பு, அணியினருக்கொன ஆட்ட ஊதி த்தில் அ ரொதம் 

ஆகி  விதிமுமறகள் அமலில் இருக்கும் நிமலயில், 

தற்ய ொது கூடுதலொக இந்த ஃபீல்டர் குமறப்பு விதியும் 

யசர்க்கப் ட்டுள்ளது. 

இந்தப் புதி  விதியின் டி,  ந்துவீச்சுக்பகன நிர்ணயிக்கப் 

- ட்ட யநரத்தின் முடிவில் ப ௌலிங் பசய்யும் அணி 

கமடசி ஓவரின் முதல்  ந்மத வீசும் நிமலயில் இருக்க 

யவண்டும். அவ்வொறு இல்லொமல் ய ொனொல், 

நிர்ணயிக்கப் ட்ட யநரம் முடிவதிலிருந்து எஞ்சியிருக்கும் 

ஓவர்கள் நிமறவமடயும் வமர 30  ொர்டுக்கு பவளிய  

5 ஃபீல்டர்களுக்கு  திலொக, 4 ஃபீல்டர்கயள நிறுத்தப் ட 

யவண்டும். 

இதுபதொடர் ொன அறிவுறுத்தமல ஃபீல்டிங் பசய்யும் 

அணியின் யகப்டன், ய ட்டர், பலக் நடுவர் ஆகிய ொருக்கு 

ப ௌலிங் மசடில் இருக்கும் நடுவர் வழங்குவொர். 

அமனத்து ஃ ொர்மட்டுகளிலும் ஆட்டத்தின் யவகத்மத 

அதிகரிப் தற்கொக அமமக்கப் ட்டுள்ள ஐசிசி கிரிக்பகட் 

கமிட்டி வழங்கி   ரிந்துமரயின் அடிப் மடயில் இந்த 

புதி  விதி யசர்க்கப் ட்டுள்ளது. 

 

9.  ொகிஸ்தொன் உச்சநீதிமன்றத்தின் முதல்ப ண் நீதி தி 

நி மனம் 

 ொகிஸ்தொன் உச்சநீதிமன்றத்திற்கு முதன்முமற ொக ஒரு 

ப ண் நீதி தி நி மிக்கப் ட்டிருக்கிறொர். 

லொகூர் உ ர் நீதிமன்றத்தின் நீதி தி ொன ஆயிஷொ 

மொலிக் உச்சநீதிமன்ற நீதி தி ொக  தவி உ ர்வு 



        

    

ப றுகிறொர். இதற்கு  ொகிஸ்தொனின் சட்ட கமிஷன் யநற்று 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. ஹொவொர்டு  ல்கமலக்கழகத்தில் 

 ட்டம் ப ற்ற நீதி தி ஆயிஷொ மொலிக் முன்னணி 

கொர்ப் யரட் மற்றும் சட்ட ஆயலொசமன மம ம் நடத்தி 

வந்தொர். 

பின்னர் லொகூர் உ ர்நீதிமன்ற நீதி தி ொக நி மிக்கப் ட் 

-டு 20 ஆண்டுகள்  ணி ொற்றி தற்ய ொது  ொகிஸ்தொன் 

உச்சநீதிமன்றத்தின் முதல் ப ண் நீதி தி ொகியிருக்கிறொ 

-ர். கரும்பு விவசொயிகளுக்கு கூலி வழங்குதல், யதர்தலில் 

பசொத்து அறிவிப்பு பவளியிடுதல் உள்ளிட்ட  ல்யவறு 

முக்கி  வழக்குகளில் தீர்ப்பு அளித்துள்ளொர். 

 

10. சீனொ மீண்டும் ஒரு சொதமன 7 யகொடி டிகிரி 

பவப் த்தில் பச ற்மக சூரி ன் தகதக...ஒரிஜினமல விட 

5 மடங்கு அதிக பவப் ம் 

சீனொ உருவொக்கி உள்ள பச ற்மக சூரி ன் ஏழு யகொடி 

டிகிரி பசல்சி சில் பதொடர்ந்து 17 நிமிடங்கள் ஒளி வீசி 

சொதமன  மடத்துள்ளது. இது சூரி மன விட 5 மடங்கு 

அதிக பவப் மொகும். உலக நொடுகளில் அரசி ல், எல்மல 

பிரச்மன, கடல்  குதி ஆக்கிரமிப்பு, ஏவுகமண த ொரிப்பு 

மற்றும் யசொதமன, விமள ொட்டு, அறிவி ல், ஆரொய்ச்சிகள், 

ஆய்வுகள் என அமனத்து துமறகளிலும் தனக்பகன்று 

ஒரு தனி முத்திமரம  சீனொ பதொடர்ந்து  தித்து 

வருகிறது. இந்த சொதமனக்கு அணி யசர்க்கும் விதமொக 

சீனொவின் பச ற்மக சூரி ன் திட்டம் 

உருவொக்கப் ட்டுள்ளது. சூரி  சக்தி ொனது அணுக்கரு 

இமணவு மூலம் உருவொகிறது. 

சூரி னின் மம ப்  குதி மஹட்ரஜன் கருக்கமள 

ஹீலி மொக இமணப் தன் மூலம் 1.5 யகொடி டிகிரி 

பசல்சி ஸ் பவப் த்மத ஏற் டுத்துகிறது. இது,  ல 

வமககளில் மனித இனத்துக்கு  லமன அளித்து 

வருகிறது. சீனொ கடந்த 1999ம் ஆண்டிலிருந்யத ‘ஈஸ்ட்’ 

என்ற ப  ரில் பச ற்மக சூரி மன உருவொக்கும் 

திட்டத்தில் ஈடு ட்டு வருகிறது. இதற்கொக, ரூ.70 லட்சம் 

யகொடி வமர பசலவிட்டுள்ளது. ஆரம் த்தில், மிக குமறந்த 

யநரம் மட்டுயம குமறந்த அளவிலொன பவப் த்மத 

மட்டுயம இந்த பச ற்மக சூரி ன் உற் த்தி பசய்தது. 

இமத  டிப் டி ொக யமம் டுத்தி  சீன விஞ்ஞொனிகள், சில 

தினங்களுக்கு முன் 7 யகொடி டிகிரி பசல்சி சிஸ் 

பவப் த்மத உருவொக்கினர். 

இது சூரி மன விட 5 மடங்கு அதிக பவப் மொகும். 17 

நிமிடங்கள் இந்த பவப் நிமல நீடித்தது. மொசு ஏற் டொத 

வமகயில் சுத்தமொன எரிசக்திம  த ொரிப் தற்கொன 

சீனொவின் பச ற்மக சூரி ன் திட்டத்துக்கு உலகளவில் 

வரயவற்பு ஏற் ட்டுள்ளது. அயத யநரம், சீனொ இந்த 

திட்டத்மத தீ  யநொக்கங்களுக்கு   ன் டுத்தவும் 

வொய்ப்புகள் இருப் தொக அச்சம் ஏற் ட்டுள்ளது. சீனொவில் 

பச ற்மக சூரி மன உருவொக்கி  அயத விஞ்ஞொனிகள் 

பிரொன்ஸ் நொட்டிலும் இயத ய ொன்ற திட்டத்மத 

பச ல் டுத்தி வருகின்றனர். இதற்கு, ‘இட்டர்’ என 

பிரொன்ஸ் ப  ரிட்டுள்ளது. 

 



        

    

1. ‘சீமா பவானி’ என்பது எல்லைப் பாதுகாப்புப் பலையின் 

(BSF) எந்தக் குழுவின் பபயர்? 

அ) ஒட்டகக் குழு 

ஆ) கிரீக் குர ோகடடல் 

இ) அடைத்து பெண்கள் டெக்கர் அணி  

ஈ) அடைத்து பெண்கள் கிரீக் குர ோகடடல் 

✓ ‘சீமோ ெவோனி’ என்ெது எல்டைப் ெோதுகோப்புப் ெடடயின் 

அடைத்து பெண்கள் டெக்கர் அணியோகும். 

✓ குடிய சு நோளன்று இந்த அணியிைர் தங்கள் திறடமடய 

பவளிப்ெடுத்துவோர்கள். இதில் ெல்ரவறு நிடைகளில் 

இருந்து நூற்றுக்கும் ரமற்ெட்ட பெண் இ ோணுவத்திைர் 

கைந்துபகோள்கின்றைர். 2016ம் ஆண்டு உருவோக்கப்ெட்ட 

‘சீமோ ெவோனி’ அணி, கடந்த 2018ம் ஆண்டு குடிய சு நோள் 

அணிவகுப்பில் முதன்முடறயோக ெங்ரகற்றது. 

 

2. சமீப பசய்திகளில் இைம்பபற்ற அைல் சுரங்கப்பாலத 

அலமந்துள்ள மாநிைம் / யூடி எது? 

அ) ஹிமோச்சை பி ரதசம்  

ஆ) அருணோச்சை பி ரதசம் 

இ) சிக்கிம் 

ஈ) உத்த கோண்ட் 

✓ அடல் சு ங்கப்ெோடதயோைது மடைப்ெோங்கோை ஹிமோச்சை 

பி ரதச மோநிைத்தில் அடமந்துள்ளது. இது ரை-மைோலி 

பநடுஞ்சோடையில் ர ோஹ்தோங் கணவோய்க்கு அடியில் 9 

கிமீ நீளத்தில் அடமந்துள்ள அடைத்து கோைநிடைக்கும் 

ஏற்ற சோடையோகும். 2022ஆம் ஆண்டின் முதல் நோளில் 

இந்தச் சு ங்கப்ெோடத அதிகெட்ச எண்ணிக்டகயிைோை 

வோகைங்கடளச் சந்தித்தது. 

✓ அதிகோரிகளின் கூற்றுப்ெடி, 2022 ஜை.1 அன்று பமோத்தம் 

7,515 வோகைங்கள் சு ங்கப்ெோடதடயக் கடந்தை. இது, 

2020 அக்.3ஆம் அன்று திறக்கப்ெட்டதிலிருந்து இதுவட  

இல்ைோத அதிகெட்ச எண்ணிக்டகயோகும். 

 

3. அண்லமச் பசய்திகளில் இைம்பபற்ற இந்திரா காந்தி 

இராஷ்ட்ரிய உரன் அகாதமி அலமந்துள்ள மாநிைம் எது? 

அ) உத்த  பி ரதசம்  

ஆ) உத்த கோண்ட் 

இ) பீகோர் 

ஈ) ரமற்கு வங்கோளம் 

✓ இந்தி ோ கோந்தி இ ோஷ்ட்ரிய உ ன் அகோதமி (IGRUA) 

இந்திய அ சோங்கத்தோல் 1986ஆம் ஆண்டு ெர்சத்கஞ்ச் 

விமோை நிடையத்தில் நிறுவப்ெட்டது. இது உத்த  பி ரதச 

மோநிைத்தில் அடமந்துள்ளது. 

✓ ஒரு தன்ைோட்சிமிக்க அடமப்ெோை IGRUA, சிவில் விமோை 

ரெோக்குவ த்து அடமச்சகத்தின்கீழ் ஓர் ஆளுங்குழுவோல் 

நிர்வகிக்கப்ெடுகிறது. கடந்த 2021ஆம் ஆண்டில் இந்தி ோ 

கோந்தி ரதசிய உ ன் அகோடமி, 18 ெயிற்சி விமோைங்கள் 

மூைம் 19,000 மணிரந ம் விமோைப்ெயிற்சி அளித்துள்ளது. 

2022ஆம் ஆண்டில் ெயிற்சி விமோைங்களின் எண்ணிக் 

-டகடய அதிகரித்து 121 ரெருக்கு 25,000 மணி ரந ம் 

ெயிற்சியளிக்க இந்நிறுவைம் இைக்கு நிர்ணயித்துள்ளது. 

 

4. சமீப பசய்திகளில் இைம்பபற்ற, “புளூ புக்” என்பது எந்த 

ஆயுதப்பலை / குழுவின் லகயயைாகும்? 

அ) மத்திய ரிசர்வ் ரெோலீஸ் ெடட 

ஆ) சிறப்பு ெோதுகோப்புக் குழு  

இ) ரதசிய ெோதுகோப்புப் ெடட 

ஈ) இந்திய கடரைோ  கோவல்ெடட 

✓ “Blue Book” என்ெது சிறப்பு ெோதுகோப்புக் குழுவின் (Special 

Protection Group) டகரயட்டின் பெய ோகும். இது இந்தியப் 

பி தமட  சிறப்புற ெோதுகோக்கிறது. இந்தியப் பி தமர் ரமோடி, 

ெஞ்சோப் ரெோ ோட்டவோதிகளின் மறியல் கோ ணமோக ஒரு ெோ 

-ைத்தில் சுமோர் 20 நி கோத்திருக்க ரவண்டியதோகி விட்டது. 

✓ வழக்கமோக, பி தமரின் நி ல்கள் முதைடமச்சர், உள்துடற 

அடமச்சர் மற்றும் கோவல்துடறத் தடைவர் உள்ளிட்ட 

மோநிைத்தின் உயர்மட்டத் தடைடமயுடன் ெகி ப்ெடும். 

SPG, ெோதுகோப்புத் திட்டத்திற்கோக மோநிைக் கோவல்துடற 

மற்றும் பிற அதிகோரிகளுடன் ஒருங்கிடணயும். 

 

5. சீக்கியர்களின் 5வது தக்தாக தக்த் தம்தாமா சாகிப்லப 

அங்கீகரித்துள்ள மாநிைம் / யூடி எது? 

அ) ெஞ்சோப் 

ஆ) தில்லி  

இ) பீகோர் 

ஈ) உத்த  பி ரதசம் 

✓ தக்த் தம்தோமோ சோகிப்டெ சீக்கியர்களின் ஐந்தோவது தக்த் 

ஆக அங்கீகரிப்ெதற்கோக, தில்லி சீக்கிய குருத்வோ ோ சட்டம், 

1971’இல் திருத்த மரசோதோடவ தில்லி சட்டமன்றம் 

நிடறரவற்றியது. ‘தக்த்’ அல்ைது ‘சிம்மோசைம்’ என்ெது 

சீக்கியர்களுக்கோை தற்கோலிக அதிகோ த்தின் இடமோகும்.  

✓ ெஞ்சோபில் மூன்று மற்றும் மகோ ோஷ்டி ோ மற்றும் பீகோரில் 

தைோ 1 எை பமோத்தம் ஐந்து சீக்கிய தக்த்துகள் உள்ளை. 

 

6. 2021ஆம் ஆண்டுக்கான சிறந்த பால்கன் தைகள வீரராக 

அறிவிக்கப்பட்ை ய ாவக் ய ாயகாவிச் சார்ந்த  ாடு எது? 

அ) ெல்ரகரியோ 

ஆ) டசபீரியோ 

இ) பசர்பியோ  

ஈ) கிர க்கம் 

✓ பசர்பியோடவச் சோர்ந்த முன்ைணி படன்னிஸ் வீ  ோை 

ரநோவக் ரஜோரகோவிச் 2021ஆம் ஆண்டின் சிறந்த ெோல்கன் 

தடகள வீ  ோக ஏழோவது முடறயோக ரதர்வு பசய்யப்ெட்டோர்.  

✓ உைகின் பந.1 இடத்டதப் பிடித்துள்ள அவர் இந்த ஆண்டு 

நோன்கு கி ோண்ட்ஸ்ைோம் ரெோட்டிகளில் மூன்றில் பவற்றி 

பெற்றோர். இந்த வோக்பகடுப்பில் கிர க்க கூடடப்ெந்து வீ ர் 

ஜியோனிஸ் அன்படட்ரடோகவுன்ம்ரெோ 2ஆவது இடத்டதப் 

பிடித்தோர். அடதத் பதோடர்ந்து மற்பறோரு கிர க்க நீளம் 

தோண்டுதல் வீ ர் மில்டியோடிஸ் படன்ரடோக்லு உள்ளோர். 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

7. ஆராய்ச்சி சாதனங்களுைன் ‘சியமார்க்’ பசயற்லகக் 

யகாள் தாங்கி ஏவுகைத்லத ஏவிய  ாடு எது? 

அ) வங்கோளரதசம் 

ஆ) ஈ ோன்  

இ) இஸ்ர ல் 

ஈ) ஐக்கிய அ பு அமீ கம் 

✓ ஈ ோன் 3 ஆ ோய்ச்சி சோதைங்கடளக் பகோண்ட ‘சிரமோர்க்’ 

என்ற பசயற்டகக்ரகோள் தோங்கி ஏவுகைத்டத ஏவியதோக 

அந்நோட்டு ஊடகங்கள் பதரிவிக்கின்றை. 

✓ ‘சிரமோர்க்’ என்ெது ஈ ோன் பமோழியில் ‘பீனிக்ஸ்’ எை 

பெோருள்பகோள்ளப்ெடுகிறது. அந்த நோடு 470 கிமீட்டர் (290 

டமல்) உய த்தில் அந்தச் சோதைங்கடள ஏவியது. 2018 

ரம மோதத்தில் அபமரிக்கோ ஒருதடைப்ெட்சமோக அணுசக்தி 

ஒப்ெந்தத்திலிருந்து விைகி ஈ ோனுக்கு எதி ோக மீண்டும் 

பெோருளோதோ த்தடடகடள விதித்தது. 

 

8. கைந்த 2021ஆம் ஆண்டில் அதிக புலிகள் இறப்லபப் 

பதிவு பசய்த மாநிைம் எது? 

அ) கர்நோடகோ 

ஆ) மத்திய பி ரதசம்  

இ) மகோ ோஷ்டி ோ 

ஈ) குஜ ோத் 

✓ ரதசிய புலிகள் ெோதுகோப்பு ஆடணயத்தின் இடணய 

தளத்தில் உள்ள த வுகளின்ெடி, கடந்த 2021ஆம் ஆண்டில் 

நோட்டில் பமோத்தம் 126 புலிகள் இறந்துள்ளை. 

✓ 126 புலிகளுள், 60 புலிகள் ரவட்டடயோலும் விெத்தோலும் 

இறந்ததோக கூறப்ெடுகிறது. இதில் அதிகெட்சமோக மத்திய 

பி ரதசத்தில் (44), மகோ ோஷ்டி ோவில் (26), கர்நோடகோவில் 

(14) புலிகள் இறந்துள்ளை. 

 

9. உைகியையய மிகநீளமான பமட்யரா ரயில் ப ட்பவார்க் 

உள்ள  கரம் எது? 

அ) பசன்டை 

ஆ) புது தில்லி 

இ) ஷோங்கோய்  

ஈ) ரடோக்கிரயோ 

✓ அண்டமயில் பசயல்ெோட்டுக்கு வந்த இ ண்டு புதிய வழித் 

தடங்களுடன் சீைோவின் ஷோங்கோய் உைகின் மிக 

நீளமோை பமட்ர ோ இ யில் பநட்பவோர்க்டகக் பகோண்ட 

தைது நிடைடயத் தக்கடவத்துக்பகோண்டுள்ளது. 

✓ இந்தப் புதிய ெோடதகள் நகரின் பமட்ர ோ பநட்பவோர்க்கின் 

பமோத்த நீளத்டத 831 கிமீஆக உயர்த்தியது. ஷோங்கோய் 

பமட்ர ோ  யில் பநட்பவோர்க்கிற்கு அடுத்தெடியோக பெய்ஜிங் 

உள்ளது. தில்லி மூன்றோவது இடத்தில் உள்ளது. 

 

10. ‘அட்ைகாமா ைார்ஜ் மில்லிமீட்ைர் / சப்மில்லிமீட்ைர் அயர 

(ALMA)’ அலமந்துள்ள  ாடு எது? 

அ) அபமரிக்கோ  ஆ) சிலி  

இ) ஆஸ்திர லியோ ஈ)  ஷ்யோ 

✓ சிலியில் உள்ள ‘Atacama Large Millimeter/submillimeter 

Array (ALMA)’ஐ அறிவியைோளர்கள் குழு WB89-789 

ெகுதியில் புதிதோக உதித்த விண்மீடை (புர ோட்ரடோ 

ஸ்டோர்) கண்கோணிக்கப் ெயன்ெடுத்தியது. இது தீவி  

பவளிப்புற ரகைக்ஸியில் அடமந்துள்ளது. 

✓ அறிவியைோளர்கள் கரிமம்-, உயிர்வளி-, டநட் ஜன்-, 

சல்ெர்- மற்றும் சிலிக்கோன்-தோங்கி மூைக்கூறுகடள 

அதில் கண்டறிந்துள்ளைர். புர ோட்ரடோஸ்டோரின் ரவதி 

பசறிந்த வளி மற்றும் அதனுடன் பதோடர்புடடய கூடு 

முதன்முடறயோக நமது அண்டத்தின் விளிம்பில் 

கண்டறியப்ெட்டுள்ளது. 

 

1. ெத்திரிடகயோளர்களுக்கோை கோப்பீட்டுத் திட்டம் இன்று 

பதோடக்கம் 

ஊதிய உச்சவ ம்பின்றி அடைத்து 

ெத்திரிடகயோளர்கடளயும் அ சின் கோப்பீட்டில் 

ரசர்ப்ெதற்கோை திட்டம் பசன்டையில் திங்கள்கிழடம 

பதோடங்கப்ெடுகிறது.  ோஜோ அண்ணோமடைபு த்தில் உள்ள 

இரமஜ் அ ங்கில் நடடபெறும் நிகழ்ச்சியில் 

ெத்திரிடகயோளர்களுக்கோை கோப்பீட்டுத் திட்டத்டத 

முதல்வர் மு க ஸ்டோலின் பதோடக்கி டவக்கிறோர். 

ெத்திரிடகயோளர்களுக்கு முதைடமச்சரின் விரிவோை 

மருத்துவக் கோப்பீட்டு திட்டத்தின் கீழ் ெயைோளிகளின் 

குடும்ெ ஆண்டு வருமோைம் இப்ரெோது `72 ஆயி மோக 

உள்ளது. அ சோல் அங்கீகரிக்கப்ெட்ட 

ெத்திரிடகயோளர்களின் குடும்ெங்கள் வருமோை 

உச்சவ ம்பின்றி முதைடமச்சரின் விரிவோை மருத்துவக் 

கோப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் ெயைோளிகளோக ரசர்த்துக் 

பகோள்ளப்ெடுவர் எை அறிவிப்பு பவளியிடப்ெட்டது. 

இதற்கோை அ சு உத்த வும் பவளியோகியுள்ளது. 

 

2. ஒடமக் ோன் ஆழிப்ரெ டை! | பகோடவட் 19 பகோள்டள 

ரநோய்த்பதோற்றின் ஒடமக் ோன் உருமோற்றம் குறித்த 

தடையங்கம் 

உைகம் முழுவதும் அதிரவகமோகப் 

ெ விக்பகோண்டிருக்கும் பகோடவட் 19 பகோள்டள 

ரநோய்த்பதோற்றின் ஒடமக் ோன் உருமோற்றம் ஏற்ெடுத்தும் 

அச்சுறுத்தல் அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. ஆழிப்ரெ டையோக 

மீண்டும் ஒருமுடற பகோடவட் 19 தோக்கக் கூடும் என்கிற 

உைக சுகோதோ  நிறுவைத்தின் எச்சரிக்டகடயப் 

புறந்தள்ளிவிட முடியோது. 

சீைோவின் ெை நக ங்களில் பெோது முடக்கம் 

அமல்ெடுத்தப்ெட்டிருப்ெதோல் அத்தியோவசியப் பெோருள்கள் 

கூட இல்ைோமல் பெோதுமக்கள் அவதிப்ெடுகிறோர்கள் என்று 

பசய்திகள் வருகின்றை. அபமரிக்கோவிலும், ஐர ோப்ெோவின் 

ெை நோடுகளிலும் இதுவட  இல்ைோத அளவிைோை 

ெோதிப்புகள் ெதிவோகி இருக்கின்றை. 

ஒருபுறம் ஒடமக் ோன் உருமோற்றம் ெ வுகிறது என்றோல், 

இன்பைோருபுறம் ஏறத்தோழ 40% அளவில் படல்டோ 

உருமோற்ற ெோதிப்பும் கோணப்ெடுகிறது. 

 

 

 

 



        

    

பிரிட்டன், துருக்கி, கிரீஸ், பஜர்மனி, பி ோன்ஸ், ஸ்வீடன், 

பின்ைோந்து, ஆஸ்திர லியோ எை தீநுண்மித் பதோற்றின் 

ெ வல் எல்டைகளும் கண்டங்களும் கடந்து கோட்டுத்தீ 

ரெோைப் ெ விக் பகோண்டிருக்கிறது. இந்தியோவும் அதற்கு 

விதிவிைக்கல்ை. 

உச்சநீதிமன்றத்தில் 4 நீதிெதிகள், 150 ெணியோளர்கடள 

தீநுண்மித் பதோற்று ெோதித்திருக்கிறது என்றோல், 

மக்களடவ - மோநிைங்களடவ பசயைகங்களில் 

ெணியோற்றும் சுமோர் 400 ரெட யும் ெோதித்திருக்கிறது. 

கடந்த ஆண்டு ஏப் ல், ரம மோதத்தில் படல்டோ உருமோற்றம் 

ஏற்ெடுத்திய, நிடைகுடைய டவத்த ெோதிப்புகளின் 

பின்ைணியில் இப்ரெோடதய ஒடமக் ோன் உருமோற்றப் 

ெ வடை நோம் கவைக்குடறவோக எடுத்துக்பகோள்ளக் 

கூடோது. தமிழகத்தில் ரநற்டறய நிைவ ப்ெடி 12,895 

ெோதிப்புகள் ெதிவோகியிருக்கின்றை. 

அவற்றில் ஏறத்தோழ ெோதிக்குப் ெோதி, அதோவது 6,156 

ெோதிப்புகள் பசன்டையில் மட்டுமோகக் கோணப்ெடுகிறது. 

ெோதிக்கப்ெட்டவோா்களில் 85% ரெருக்கு ஒடமக் ோன் 

உருமோற்ற ெோதிப்பு கோணப்ெடுவதோக மக்கள் நல்வோழ்வுத் 

துடற அடமச்சர் மோ. சுப்பி மணியன் பதரிவிக்கிறோர். 

சர்வரதச அளவில் அதிவிட வோகப் ெ விக் 

பகோண்டிருக்கும் ஒடமக் ோன் உருமோற்றத்டத 

எதிர்பகோள்வதற்கு உடைடியோக எதிர்ப்பு சக்திடய 

உறுதிப்ெடுத்தும் மூன்றோவது தவடண (பூஸ்டர் ரடோஸ்) 

ரெோடப்ெடுவது அவசியம் என்று மருத்துவ ஆய்வோளர்கள் 

கருதுகிறோர்கள். தடுப்பூசி ரெோட்டுக் பகோண்டவர்கடளயும் 

ஒடமக் ோன் உருமோற்றம் ெோதிக்கிறது என்றோலும்கூட, 

ெோதிப்பு கடுடமயோக இல்டை என்று கூறப்ெடுகிறது. 

அதைோல் பூஸ்டர்ரடோஸ் எைப்ெடும் மூன்றோவது தவடண 

தடுப்பூசி அத்தியோவசியமோகிறது. 

இந்தியோவில் ஏறத்தோழ 5 ரகோடி ரெர் இ ண்டு தவடண 

தடுப்பூசி ரெோட்டுக் பகோண்டிருக்கிறோர்கள். அவர்களில் 2.7 

ரகோடி ரெர் முன்களப் ெணியோளர்களும், இடணய ரநோய் 

உள்ளவர்களும், மூத்த குடிமக்களும். இ ண்டோவது 

தவடண தடுப்பூசியும் ரெோட்டுக்பகோண்டு ஆறு முதல் 10 

மோதங்கள் கழிந்துவிட்ட நிடையில் அவர்களது பகோடவட் 

19-க்கோை எதிர்ப்பு சக்தி குடறந்திருக்கும். அதைோல் 

உடைடியோக மூன்றோவது தவடண தடுப்பூசி 

ரெோட்டுக்பகோள்ள ரவண்டியது கட்டோயமோகிறது. 

தமிழகத்தில் மூன்றோவது தவடண தடுப்பூசி பசலுத்தும் 

ெணி முதல்வர் மு க ஸ்டோலிைோல் இன்று முதல் பதோடங்கி 

டவக்கப்ெட இருக்கிறது. தமிழகத்தில் 5.65 ைட்சம் 

மருத்துவப் ெணியோளர்கள், 9.78 ைட்சம் முன்களப் 

ெணியோளர்கள், 20.83 ைட்சம் மூத்த குடிமக்கள் எை 

36.26 ைட்சம் ரெர் மூன்றோவது தவடண தடுப்பூசிக்குத் 

தகுதி பெற்றவர்கள். தமிழகத்தில் ஏற்பகைரவ 71 ைட்சம் 

தடுப்பூசிகள் டகயிருப்பில் இருக்கும் நிடையில், கோை 

தோமதமில்ைோமல் 3ஆவது தவடண தடுப்பூசி பசலுத்தும் 

ெணிடய பதோடங்கி இருப்ெது வ ரவற்புக்குரியது. 

அகிை இந்திய அளவில் சுமோர் 1.05 ரகோடி சுகோதோ ப் 

ெணியோளர்கள், 1.9 ரகோடி முன்களப் ெணியோளர்கள், 

இடண ரநோய்களும் மூத்த குடிமக்களும் என்று 2.75 

ரகோடி ரெர் மூன்றோவது தவடண தடுப்பூசிக்குத் தகுதி 

பெற்றவர்கள். தமிழகத்டதப் ரெோைரவ எல்ைோ 

மோநிைங்களும் மூன்றோவது தவடண தடுப்பூசி ரெோடும் 

திட்டத்டத விட வுெடுத்திைோல்தோன் ஒடமக் ோன் 

ெோதிப்பிலிருந்து அவோா்கடளப் ெோதுகோக்க முடியும். 

மூன்றோவது தவடணக்கு எந்தத் தடுப்பூசி மருந்டத 

ெயன்ெடுத்துவது என்கிற ரகள்வியும் எழுந்திருக்கிறது. 

மூன்றோவது தவடணடய பசயல்ெடுத்தும் ெல்ரவறு 

நோடுகளில், டெசர் நிறுவைத்தின் எம்ஆர்என்ஏ ெ வைோக 

ெரிந்துட க்கப்ெடுகிறது. இ ண்டு தவடணக்கு ரமல் 

ரகோவிஷீல்டு தடுப்பூசியோல் முந்டதய அளவு ெோதுகோப்டெ 

வழங்க முடியுமோ என்கிற ரகள்வி சிை ோல் 

எழுப்ெப்ெடுகிறது. இந்தியோவில் மூன்றோவது தவடணயும் 

ரெோடுவதற்கோை ரகோவிஷீல்டு தடுப்பூசி டகயிருப்பு 

ரெோதுமோை அளவு இருக்கிறது. 

90% ரெர் ரகோவிஷீல்டு ரெோட்டுக் பகோண்டவர்களோகவும் 

இருக்கிறோர்கள். அதைோல்தோன் எழுப்ெப்ெட்டிருக்கும் 

ஐயப்ெோடு, சற்று கவடை அளிக்கிறது. 

இந்தியோவில் தயோரிக்கப்ெடும் ெல்ரவறு தடுப்பூசிகள் 

ெயன்ெோட்டுக்குத் தயோ ோக இருக்கின்றை. அவற்றில் 

ரகோவோக்ஸினும், டசரகோவ் டி 2 மட்டுரம அவச கோை 

ெயன்ெோட்டுக்கோை அனுமதி பெற்றிருக்கின்றை.  

இந்தியோவில் சீ ம் இன்ஸ்டியூட்டோல் தயோரிக்கப்ெடும் 

ரகோவோரவக்ஸ் பிற நோடுகளுக்கு ஏற்றுமதி 

பசய்யப்ெடுகிறது. ஆைோல், இந்தியோவில் ெயன்ெோட்டில் 

இல்டை. இப்பின்ைணியில் அடைவருக்கும் இன்னும் 

கூட முதல் 2 தவடண தடுப்பூசி ரெோடோமல் இருக்கிரறோம் 

என்ெதும், மூன்றோவது தவடண தடுப்பூசிக்கு ஐந்து 

ரகோடிக்கும் அதிகமோரைோர் இருக்கிறோர்கள் என்ெதும் நோம் 

நிடைவில் பகோள்ளரவண்டிய எதோர்த்தங்கள்.  

ரெோர்க்கோை அடிப்ெடடயில் தடுப்பூசி ரெோடுவதன்மூைம் 

தோன் பகோடவட் 19-இன் அடுத்த ஆழிப்ரெ டைடய 

எதிர்பகோள்ள முடியும்! 

 

3. ஆழ்கடல் ரசோதடை ஓட்டத்தில் ஐஎன்எஸ் விக் ோந்த் 

உள்நோட்டிரைரய கட்டப்ெட்ட முதல் விமோைம் தோங்கிப் 

ரெோர்க் கப்ெைோை ஐஎன்எஸ் விக் ோந்த் மீண்டும் ஆழ்கடல் 

ரசோதடைக்கு உள்ெடுத்தப்ெட்டது. 

ஐஎன்எஸ் விக் ோந்த் விமோைம் தோங்கிக் கப்ெைோைது 

ரூ.23,000 ரகோடி பசைவில் பகோச்சி கப்ெல்கட்டும் 

தளத்தில் கட்டப்ெட்டது. இதன் மூைமோக விமோைம் தோங்கிக் 

கப்ெடை பசோந்தமோகக் கட்டும் திறன் பகோண்ட பவகுசிை 

நோடுகளுடன் இந்தியோவும் இடணந்தது. 

ஐஎன்எஸ் விக் ோந்த் கப்ெலின் முதைோவது ரசோதடை 

ஓட்டம் கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்டில் 5 நோள்களுக்கு 

நடடபெற்றது. பின்ைர் கடந்த ஆண்டு அக்ரடோெரில் 10 

நோள்களுக்கு அக்கப்ெல் ரசோதடை பசய்யப்ெட்டது. 

இந்நிடையில், அக்கப்ெலின் ரசோதடை ஓட்டம் மீண்டும் 

நடடபெற்று வருகிறது. 

 

  



        

    

4. சோகிப்சோதோ ர ோ ோவர் சிங், சோகிப்சோதோ ெத்ரத சிங் 

தியோகத்டதக் குறிக்கும் வடகயில் டிசம்ெர் 26-ம் 

ரததிடய வீர் ெோல் திைமோக பி தமர் அறிவித்தோர் 

ஶ்ரீ குரு ரகோவிந்த் சிங் அவர்களின் ெர்கோஷ் பு ப் 

புனிதமோை திைத்டதபயோட்டி, பி தமர் நர ந்தி  ரமோடி, 

சோகிப்சோதோ ர ோ ோவர் சிங், சோகிப்சோதோ ெத்ரத சிங் 

தியோகத்டதக் குறிக்கும் வடகயில் டிசம்ெர் 26-ம் 

ரததிடய வீர் ெோல் திைமோக அறிவித்தோர். 

 

5. சீைோவில் பசயல்ெடும் ஆசிய உள்கட்டடமப்பு வங்கி 

துடண தடைவ ோைோர் உர்ஜித் 

ரிசர்வ் வங்கியின் முன்ைோள் கவர்ைர் உர்ஜித் ெரடல், 

ஆசிய உள்கட்டடமப்பு ரமம்ெோட்டு வங்கியின் (ஏஐஐபி) 

துடணத் தடைவ ோக நியமிக்கப்ெட்டுள்ளோர். கடந்த 

2016ம் ஆண்டு  கு ோம்  ோஜன் ஓய்வு பெற்ற பிறகு, ரிசர்வ் 

வங்கி கவர்ை ோக பெோறுப்ரெற்றவர் உர்ஜித் ெரடல். 

இவர் தைது ெதவிக்கோைம் முடியும் முன்ெோக கடந்த 2018ம் 

ஆண்டு. பசோந்தகோ ணங்களுக்கோக ெதவிடய  ோஜிைோமோ 

பசய்தோர். இந்நிடையில், உர்ஜித் ெரடல் தற்ரெோது ஆசிய 

உள்கட்டடமப்பு ரமம்ெோட்டு வங்கியின் துடணத் 

தடைவ ோோக நியமிக்கப்ெட்டுள்ளோர். 

துடணத் தடைவ ோக இருந்த டி.ரஜ. ெோண்டியனின் 

ெதவிக்கோைம் முடிந்தடதத் பதோடர்ந்து, அந்த ெதவியில் 

உர்ஜித் ெரடல் நியமிக்கப்ெட்டுள்ளோர். இவ து 

ெதவிக்கோைம் 3 ஆண்டுகள். அடுத்த மோதம் அவர் 

பெோறுப்ரெற்க உள்ளோர். 

ஏஐஐபி வங்கி சீைோடவ தடைடமயிடமோக பகோண்டு 

பசயல்ெடுகிறது. இது, ஆசிய ெசிபிக் பி ோந்தியத்தில் உள்ள 

நோடுகளில் கட்டடமப்பு வசதிகடள ரமம்ெடுத்த கடன் 

வழங்கி வருகிறது. இந்த வங்கிடய உருவோக்கிய உறுப்பு 

நோடுகளில் இந்தியோவும் ஒன்று. இந்த வங்கியில் சீைோ 

26.06 சதவீத ெங்குகடளயும், இந்தியோ, 7.5 சதவீத 

ெங்குகடளயும் டவத்துள்ளது. 

 

6. அடிபைய்ட் படன்னிஸ்: ரெோெண்ணோ/ ோம்குமோோா் ரஜோடி 

சோம்பியன் 

ஆஸ்திர லியோவில் நடடபெற்ற அடிபைய்ட் படன்னிஸ் 

ரெோட்டியின் ஆடவோா் இ ட்டடயோா் பிரிவில் இந்தியோவின் 

ர ோஹன் ரெோெண்ணோ/ ோம்குமோோா்  ோமநோதன் இடண 

சோம்பியன் ஆகி அசத்தியுள்ளது. 

ஏடிபி டோா் ரெோட்டிகளில் இருவரும் ரஜோடி ரசோா்ந்த முதல் 

ரெோட்டியிரைரய இவ்வோறு ெட்டம் பவன்றுள்ளைோா். ஏடிபி 

இ ட்டடயோா் ரெோட்டியில் ரெோெண்ணோவுக்கு இது 20-

ஆவது ெட்டமோக இருக்கும் நிடையில்,  ோம்குமோருக்கு இது 

முதல் ெட்டமோகும். 

பவற்றிக் ரகோப்டெயுடன் இருவரும், தைோ 250 ஏடிபி 

புள்ளிகள் பெறுகின்றைோா். அத்துடன், பமோத்த ப ோக்கப் 

ெரிசோை ரூ.13.88 ைட்சத்டதயும் அவோா்கள் 

ெகிோா்ந்துபகோள்கின்றைோா். ஆண்டின் முதல் 

கி ோண்ட்ஸ்ைோம் ரெோட்டியோை ஆஸ்திர லிய ஓெனில் 

ஒற்டறயோா் பிரிவு தகுதிச் சுற்றில் களம் கோண இருக்கும் 

நிடையில்,  ோம்குமோருக்கு இந்த சோம்பியன் ெட்டம் 

நல்ைபதோரு உத்ரவகத்டத அளிப்ெதோக இருக்கும். 

முன்ைதோக, இப்ரெோட்டியின் இறுதிச் சுற்றில் 

ரெோெண்ணோ/ ோம்குமோோா் ரஜோடி 7-6 (8/6), 6-1 என்ற 

பசட்களில் ரெோட்டித்த வரிடசயில் முதலிடத்தில் இருந்த 

குர ோஷியோவின் இவோன் ரடோடிக்/பிர ஸிலின் 

மோோா்பசரைோ பமரைோ இடணடய 1 மணி ரந ம் 21 

நிமிஷங்கள் ரெோ ோடி பவன்றது. 

ஆட்டத்தில் இந்திய இடண தோன் சந்தித்த 4 பிர க் 

ெோய்ண்ட்கடளயும் தக்க டவத்துக் பகோண்டதுடன், எதிோா் 

ரஜோடியின் பிர க் ெோய்ண்ட்கடள இரு முடற பிர க் 

பசய்தைோா். இரு பசட்களிலும் எதிோா் த ப்பு வீ ோா்களின் 

சோா்வ்கடள ரெோெண்ணோ திறம்ெட எதிோா்பகோண்டதும், 

 ோம்குமோோா் ஆல்- வுண்ட் அசத்தல் கோட்டியதும் ஆட்டத்டத 

அவோா்களுக்கு சோதகமோக மோற்றியது. 

வோடக சூடிைோோா் மோன்ஃபில்ஸ் 

இப்ரெோட்டியின் ஆடவோா் ஒற்டறயோா் பிரிவில், பி ோன்ஸின் 

ரகல் மோன்ஃபில்ஸ் சோம்பியன் ஆைோோா். இறுதிச்சுற்றில், 

ரெோட்டித்த வரிடசயில் முதலிடத்தில் இருந்த 

மோன்ஃபில்ஸ் 6-4, 6-4 என்ற ரநோா் பசட்களில், 

ரெோட்டித்த வரிடசயில் 2-ஆவது இடத்தில் இருந்த 

 ஷியோவின் கோப ன் கசோரைோடவ ரதோற்கடித்தோோா். இது 

மோன்ஃபில்ஸின் 11-ஆவது ஒற்டறயோா் பிரிவு ெட்டமோகும். 

ெோா்ட்டிக்கு இரு ரகோப்டெ 

அடிபைய்ட் இன்டோா்ரைஷைல் படன்னிஸ் ரெோட்டியில் 

மகளிோா் ஒற்டறயோா் பிரிவில் ஆஸ்திர லியோவின் ஆஷ்லி 

ெோா்ட்டி ரகோப்டெ பவன்றோோா். 

உைகின் முதல்நிடை வீ ோங்கடையோக இருக்கும் ெோா்ட்டி 

தைது இறுதிச் சுற்றில் 6-3, 6-2 என்ற ரநோா் பசட்களில், 

ரெோட்டித்த வரிடசயில் 7-ஆவது இடத்திலிருந்த 

கஜகஸ்தோனின் எைைோ ட ெோகிைோடவ ரதோற்கடித்தோோா். 

ஒற்டறயோா் பிரிவில் ெோா்ட்டிக்கு இது 14-ஆவது ெட்டமோகும். 

இந்த பவற்றியுடன் அவோா் ஆஸ்திர லிய ஓென் ரெோட்டிக்கு 

பசல்வது குறிப்பிடத்தக்கது. 

ெோா்ட்டி/சோண்டோா்ஸ் பவற்றி: மகளிோா் இ ட்டடயோா் 

பிரிவிலும் ஆஷ்லி ெோா்ட்டி, சக நோட்டவ ோை ஸ்ரடோோா்ம் 

சோண்டோா் ுடன் இடணந்து சோம்பியன் ெட்டம் பவன்றோோா். 

ெோா்ட்டி/சோண்டோா்ஸ் இடண இறுதிச் சுற்றில் 6-1, 6-4 

என்ற ரநோா் பசட்களில், ரெோட்டித்த வரிடசயில் 3-ஆவது 

இடத்திலிருந்த ஸ்ரைோரவனியோவின் ஆண்ட்ரியோ 

கிபளெோக்/குர ோஷியோவின் டரியோ ஜு ோக் ஷ்ரிெோா் 

ரஜோடிடய ரதோற்கடித்தது. 

 

7. ஏடிபி ரகோப்டெ பவன்றது கைடோ 

ஏடிபி ரகோப்டெ ஆடவோா் அணிகள் படன்னிஸ் ரெோட்டியின் 

இறுதிச்சுற்றில் கைடோ 2-0 என்ற கணக்கில் ஸ்பெயிடை 

வீழ்த்தி சோம்பியன் ஆைது. கைடோ இப்ரெோட்டியில் 

ரகோப்டெ பவன்றது இது முதல் முடறயோகும். 

இறுதிச் சுற்றின் இரு ஆட்டங்களுரம ஒற்டறயோா் பிரிவில் 

நடடபெற்றது. இதில் கைடோவின் ஃபெலிக்ஸ் ஆகோா் 

அலியோசிரம 7-6 (7/3), 6-3 என்ற பசட்களில் 

ஸ்பெயினின்  ோெோா்ரடோ பெௌதிஸ்டோ அகட்டட பவன்றோோா். 



        

    

மற்பறோரு ஆட்டத்தில் கைடோவின் படனிஸ் 

ஷரெோபவைோவ் 6-4, 6-3 என்ற ரநோா் பசட்களில் ெோப்ரைோ 

கரீரைோ ெஸ்டோடவ வீழ்த்திைோோா். 

 

8. நிைவில் தண்ணோா் ஆதோ ம்: சீை விண்கைம் 

கண்டுபிடிப்பு 

நிைவின் தட ப்ெ ப்பில் தண்ணோா் இருப்ெதற்கோை 

ஆதோ ங்கடள சீைோ விண்கைம் கண்டறிந்துள்ளது. 

நிைவில் ஆய்வு ரமற்பகோள்வதற்கோக சோங்ரக-5 என்ற 

விண்கைத்டத 2020, நவம்ெரில் சீைோ அனுப்பியது. 

நிைவின் மத்திய உயோா் அட்சர டக ெகுதியில் 

தட யிறங்கிய அந்த விண்கைத்தின் ரைண்டரில் உள்ள 

ஒரு கருவி, தட ப்ெ ப்பில் உள்ள ெோடறயின் நிறமோடை 

பி திெலிப்டெ அந்த இடத்திரைரய அளந்தது. பின்ைோா், 1, 

731 கி ோம் எடடயிைோை ெோடற மோதிரியுடன் விண்கைம் 

பூமிக்குத் திரும்பியது. 

அந்தப் ெோடற மோதிரிடய சீை அறிவியல் அகோபதமிடயச் 

ரசோா்ந்த விஞ்ஞோனிகள் ஆய்வு பசய்தைோா். அதன் முடிவுகள் 

‘சயின்ஸ் அட்வோன்சஸ்’ இதழில் பவளியோகியுள்ளது. 

அதன்ெடி, நிைவின் தட ப்ெ ப்பில் உள்ள ெோடறப் 

ெடிவங்களில் ஒரு டன்னுக்கு 120 கி ோம் தண்ணோா் 

இருப்ெதோகத் பதரியவந்துள்ளது. சந்தி னின் நிைப்ெ ப்பில் 

அதிக ஈ ப்ெதத்துக்கு கோ ணம் சூரிய கோற்று ஆகும். 

அதுதோன் தண்ணட  உருவோக்கும் டஹட் ஜடை 

பகோண்டு வந்ததோக விஞ்ஞோனிகள் பதரிவித்துள்ளைோா். 

 



        

    

1. எந்த இந்திய நிறுவனத்தின் துணை நிறுவனம் 

திருக ோைமணை எண்ணைய் சேமிப்புக் கிடங்கை 

கூட்டோ  அபிவிருத்தி ணெய்வதற் ோன ஒப்பந்தங் ளில் 

ண ணயழுத்திட்டது? 

அ) இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன்  

ஆ) பாேத் பபட்ரோலியம் 

இ) இந்துஸ்தான் பபட்ரோலியம் 

ஈ) எண்பெய் மற்றும் இயற்கக எரிவாயு கழகம் 

✓ இலங்கா IOC, இலங்கக பபட்ரோலியக் கார்ப்பரேஷன் 

மற்றும் இலங்கக அேசாங்கம் திருரகாெமகல 

எண்பெய் ரசமிப்புக் கிடங்கக கூட்டாக அபிவிருத்தி 

பசய்வதற்கான குத்தகக ஒப்பந்தங்களில் ககச் 

சாத்திட்டன. இதற்ரகற்ப 14 கச்சா எண்பெய் ரசமிப்புக் 

கிடங்குகள் இந்தியன் ஆயில் நிறுவனத்திற்கும், 24 கச்சா 

எண்பெய் ரசமிப்பு பதாட்டிகள் இலங்கக பபட்ரோலிய 

கார்ப்பரேஷனுக்கும் குத்தககக்கு விடப்பட்டுள்ளன.  

✓ எஞ்சிய 61 கச்சா எண்பெய் ரசமிப்புக்கிடங்குகள் இந்திய 

எண்பெய் நிறுவனம் மற்றும் இலங்கக பபட்ரோலியக் 

கார்பரேஷன் ஆகிய கூட்டிகெந்த நிறுவனத்திற்கும் 

கூட்டாக குத்தககக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

✓ இந்நிறுவனத்தின் 51% பங்குகள் இலங்கக பபட்ரோலிய 

நிறுவனத்திற்கும் 49 வீத பங்குகள் இந்திய எண்பெய் 

நிறுவனத்திற்கும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

2.ெமீப ணெய்தி ளில் இடம்ணபற்ற, ‘குண்ட் ட்டி’ ெட்டம், எந்த 

இந்திய மோநிைம்/யூடியில் நணடமுணறயில் உள்ளது? 

அ) ஹிமாச்சல பிேரதசம் 

ஆ) ஜார்கண்ட்  

இ) சிக்கிம் 

ஈ) உத்தேகாண்ட் 

✓ சட்டத்துக்குப் புறம்பாக மேங்ககள பவட்டி விற்பகன 

பசய்ததாகக் கூறி ஒருவகே கிோம மக்கள் சிலர் தாக்கி 

உள்ளனர். ‘குண்ட்கட்டி’ சட்டத்கத மீறியதற்காக அந்நபர் 

காவல்துகறயின் முன்னிகலயில் உயிருடன் எரிக்கப்பட் 

-டார். ‘குண்ட்கட்டி’ அகமப்பு என்பது பழங்குடியினரின் 

பேம்பகே அடிப்பகடயிலான நிலத்கத கூட்டாக 

கவத்திருக்கும் ஒரு முகறயாகும். 

✓ இந்த முகறயின்படி, முண்டா பழங்குடியினர் மேங்ககள 

பவட்டி விவசாயத்திற்கு நிலத்கத தயார் பசய்வார்கள், 

அது ஒரு தனி நபருக்கு பதிலாக முழு இனத்திற்கும் 

பசாந்தமானதாக பார்க்கப்படும். 

 

3. ஜப்போன் ெமீபத்தில் எந்த நோட்டுடன், ‘பரஸ்பர அணு ல் 

ஒப்பந்தம்’ ண ணயழுத்திட்டது? 

அ) அபமரிக்கா 

ஆ) ஆஸ்திரேலியா  

இ) பிரேசில் 

ஈ) ேஷ்யா 

✓ பாதுகாப்பான மற்றும் நிகலயான இந்ரதா-பசிபிக் 

பிோந்தியத்கத உறுதி பசய்வதற்காக, ஜப்பான் சமீபத்தில் 

ஆஸ்திரேலியாவுடனான ஒரு வேலாற்று சிறப்பு வாய்ந்த 

பாதுகாப்பு ஒப்பந்தத்தில் ககபயழுத்திட்டது.  

✓ இந்ரதா-பசிபிக் பிோந்தியத்தில் சீனாவின் இோணுவ 

மற்றும் பபாருளாதாே பசல்வாக்கு விரிவாக்கத்தின் 

மத்தியில் இந்த ஒப்பந்தம் ககச்சாத்திடப்பட்டுள்ளது. 

“Reciprocal Access Agreement” என அகழக்கப்படும் 

இது, ஜப்பானின் இேண்டாவது இத்தககய ஒப்பந்தமாகும். 

ஜப்பானின் மற்பறாரு இோணுவ ரீதியிலான ஒப்பந்தம் 

அபமரிக்காவுடன் ரமற்பகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 

4. ‘Integrated Approach in S&T for Sustainable Future’ 

என்பது எந்த நோளுக் ோனக்  ருப்ணபோருளோ க் 

அறிவிக் ப்பட்டுள்ளது? 

அ) உலக அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்ப நாள் 

ஆ) ரதசிய அறிவியல் நாள்  

இ) உலக ஆோய்ச்சி & வளர்ச்சி நாள் 

ஈ) ரதசிய புத்தாக்க நாள் 

✓ இந்த ஆண்டு (2021) ரதசிய அறிவியல் நாளுக்கான கருப் 

பபாருள் “Integrated Approach in S&T for Sustainable 

Future” என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மத்திய அறிவியல் & 

பதாழில்நுட்ப அகமச்சகம் சமீபத்தில் இதகன அறிவித்தது.  

✓ அறிவியல்சார் விஷயங்ககளப் பற்றிய விழிப்புெர்கவ 

மக்களுக்கு ஏற்படுத்துவதற்காக இக்கருப்பபாருள் பதரிவு 

பசய்யப்பட்டுள்ளது. இந்திய இயற்பியலாளர் சர் CV ோமன் 

‘இோமன் விகளகவக்’ கண்டுபிடித்தகதக் குறிக்கும் 

வககயில் பிப்.28 அன்று இந்தியாவில் ரதசிய அறிவியல் 

நாள் பகாண்டாடப்படுகிறது. 

 

5. APEDA’இன் கூற்றுப்படி, 2020-21’இல் இந்தியோவில் 

ஏற்றுமதி ணெய்யப்பட்ட முதன்ணமப் ணபோருள் எது? 

அ) பாஸ்மதி அல்லாத அரிசி  

ஆ) தக்காளி 

இ) பருத்தி 

ஈ) பால் 

✓ ரவளாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உெவுப் பபாருட்கள் 

ஏற்றுமதி ரமம்பாட்டாகெயத்தின் (APEDA) கூற்றுப்படி, 

2020-21ஆம் ஆண்டில், பாஸ்மதி அல்லாத அரிசி, பாசுமதி 

அரிசி மற்றும் எருகம இகறச்சி ஆகியகவ இந்தியாவில் 

இருந்து ஏற்றுமதி பசய்யப்பட்ட முதல் 3 தயாரிப்புகளாகும்.  

✓ APEDA’இன் கூற்றுப்படி, பமாத்த ஏற்றுமதி மதிப்பு 2011-

12’இலிருந்த `83,000 ரகாடியுடன் ஒப்பிடுககயில் 2020 

-21’இல் ̀ 15 லட்சம் ரகாடிக்கும் அதிகமாக உயர்ந்துள்ளது. 

 

6. இரயில்கவ வோரியத்தின் தணைவர் மற்றும் தணைணமச் 

ணெயல் அதி ோரியோ  நியமிக் ப்பட்டவர் யோர்? 

அ) ரஷாபித் திரிபாதி 

ஆ) விகன குமார் திரிபாதி  

இ) இோரஜஷ் அரோோ 

ஈ) குமார் வர்மா 

 

 

 

 ` 

 

 

 



        

    

✓ இேயில்ரவ வாரியத்தின் தகலவர் மற்றும் தகலகமச் 

பசயல் அதிகாரியாக விகனகுமார் திரிபாதிகய நியமிக்க 

மத்திய அகமச்சேகவயின் நியமனக் குழு ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. தற்ரபாது அவர் வடகிழக்கு இேயில்ரவ 

பபாது ரமலாளோக பணியாற்றி வருகிறார். அவர், 1983 

ரபட்ச் இந்திய இேயில்ரவ சர்வீஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் 

இன்ஜினியர்ஸ் (IRSEE) ஆவார். 

 

7. கீழ்ைாணும் எவ்வணமச்ெ த்தோல் ‘பகத போரத் பிரச்ெோரம்’ 

ணதோடங் ப்பட்டது? 

அ) பபண்கள் & குழந்கதகள் ரமம்பாட்டு அகமச்சகம் 

ஆ) கல்வி அகமச்சகம்  

இ) உள்துகற அகமச்சகம் 

ஈ) பாதுகாப்பு அகமச்சகம் 

✓ மத்திய கல்வி அகமச்சகம் 2022 ஜனவரி.1 பதாடர்ந்து 

100 நாட்களுக்கு ‘பரத பாேத் பிேச்சாேம்’ என்ற பபயரில் 

வாசிப்பு பிேச்சாேத்கத பதாடங்கியுள்ளது. 

✓ இந்தப்பிேச்சாேம் பாலர் வகுப்பு மற்றும் 8ஆம் வகுப்பு வகே 

படிக்கும் மாெவர்களின் வாசிப்புத்திறன், பசால்லகோதி 

மற்றும் சிந்தகன திறன்ககள ரமம்படுத்துவகத 

ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

8. 2021-22’இல் விஜய் ஹெோகர க ோப்ணபணய ணவன்ற 

மோநிை அணி எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) ஹிமாச்சல பிேரதசம்  

இ) ஒடிஸா 

ஈ) கர்நாடகா 

✓ பஜய்ப்பூரில் நகடபபற்ற 2021-22 பதிப்பில், ஹிமாச்சலப் 

பிேரதசம் VJD முகறயில் தமிழ்நாட்டு அணிகய வீழ்த்தி, 

அதன் முதல் விஜய் ஹசாரே ரகாப்கபகய பவன்றது.  

✓ தமிழ்நாடு அணி 5 முகற சாம்பியன் பட்டம் பவன்ற அணி 

ஆகும். ேஞ்சி ஒருநாள் டிோபி என்று அகழக்கப்படும் விஜய் 

ஹசாரே ரகாப்கப 2002-03’இல் பதாடங்கப்பட்டது. புகழ் 

பபற்ற இந்திய கிரிக்பகட் வீேர் விஜய் ஹசாரேவின் 

நிகனவாக இந்தப் ரபாட்டி நடத்தப்படுகிறது. 

 

9. சீனோ ெமீபத்தில் எந்த இந்திய மோநிைத்தில் உள்ள 15 

இடங் ளுக் ோன ‘ணபயர் ளின்’ பட்டியணை ணவளியிட்டது? 

அ) மிரசாேம் 

ஆ) நாகாலாந்து 

இ) திரிபுோ 

ஈ) அருொச்சல பிேரதசம்  

✓ அருொச்சல பிேரதச மாநிலத்தில் உள்ள 15 இடங்களின் 

“தேப்படுத்தப்பட்ட” பபயர்ககள சீன சிவில் விவகாே 

அகமச்சகம் அறிவித்துள்ளது. அருொச்சல பிேரதசத்தின் 

90,000 சகிரலாமீட்டர் பேப்பளகவ சீனா தனது பசாந்தப் 

பகுதி எனக்கூறிவருகிறது. அது 2017இல் அம்மாநிலத்கத 

“பதற்கு திபபத்” என்று அகழத்தது. 

✓ மறுபபயரிடுவது இந்தியாவின் இகறயாண்கமகய அம் 

மாநிலத்திலிருந்து விலக்காது என்று இந்தியா, சீனாவுக்கு 

பதிலடி பகாடுத்துள்ளது. 

 

10. நடுவண் சுற்றுச்சூழல் அணமச்ெ ம் எத்தயோரிப்புக்கு 

‘நீட்டிக் ப்பட்ட உற்பத்தியோளர் ணபோறுப்பு - Extended 

Producer Responsibility’ குறித்த வழி ோட்டுதல் ணள 

ணவளியிட்டது? 

அ) உயிரி மருத்துவக் கழிவுகள் 

ஆ) கழிவு டயர்கள்  

இ) பநகிழிக்கழிவுகள் 

ஈ) மின்னணு கழிவுகள் 

✓ சுற்றுச்சூழல், வனம் & காலநிகல மாற்ற அகமச்சகம், 

கழிவு டயர்களுக்கான “நீட்டிக்கப்பட்ட உற்பத்தியாளர் 

பபாறுப்பு” குறித்த விதிமுகறகளின் வகேவு அறிவிப்கப 

பவளியிட்டது. இறுதி பசய்யப்பட்டால், புதிய நிதியாண்டு 

முதல் இந்த வகேவு அமலுக்கு வரும். இந்தியா ஒவ்ரவார் 

ஆண்டும் சுமார் 275,000 டயர்ககள நிோகரிக்கிறது; 

ஆனால் அதற்கான விரிவான திட்டம் நாட்டிடம் இல்கல.  

✓ கழிவு டயர்கள் சுற்றுச்சூழலுக்குப் பாதுகாப்பானதாக 

ரமலாண்கம பசய்யப்படுவகத உறுதிபசய்வது டயர் 

உற்பத்தியாளரின் பபாறுப்பாகும். 

 

1. பசன்கன ஐஐடி’க்கு புதிய இயக்குநர் நியமனம் 

பசன்கன ஐஐடி இயக்குநோக இருந்த பாஸ்கர் 

ோமமூர்த்தி ஓய்வு பபற்றகத பதாடர்ந்து அந்த பணியிடம் 

காலியாக இருந்தது. 

இகதத்பதாடர்ந்து பசன்கன ஐஐடி’இன் புதிய 

இயக்குநோக ரபோசிரியர் காமரகாடி நியமிக்கப்பட்டு 

உள்ளார். இகதப்ரபால தில்லி ஐஐடி இயக்குநோக 

மும்கப ஐஐடி ரபோசிரியர் ேங்கன் பானர்ஜி, மாண்டி 

ஐஐடி இயக்குநோக கான்பூர் ஐஐடி ரபோசிரியர் லட்சுமிதர் 

பபரகோ ஆகிரயார் நியமிக்கப்பட்டு உள்ளனர். 

ரமலும் மும்கப ஐஐடி ரபோசிரியர் சுகாஸ் ரஜாஷி, 

இந்தூர் ஐஐடி இயக்குநோகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 

2. அஞ்சல்தகல கண்காட்சி 

தமிழக அஞ்சல்துகற சார்பில், ‘டிஎன் டிஜிபபக்ஸ்-2022’ 

என்ற மாநில அளவிலான பமய்நிகர் அஞ்சல்தகல 

கண்காட்சி ஜன.7ஆம் ரததி பதாடங்கி ஜனவரி.10 வகே 

நகடபபற்றது. ‘அஞ்சல்தகல பசால்லும் ககல’ என்ற 

பபயரில் நகடபபற்ற இதன் நிகறவு விழா பசன்கனயில் 

நகடபபற்றது. 

 

3. மின் கட்டெத்கதக் கெக்கிட விகேவில் பசயலி 

மின் கட்டெத்கதக் கெக்கிட விகேவில் ககப்ரபசி 

பசயலி அறிமுகம் பசய்யப்பட உள்ளது. 

இதுகுறித்து மின்வாரிய அதிகாரிகள் கூறியதாவது: 

ரசகவககள எண்ம வடிவில் வழங்கும் முயற்சிகய 

 

 

 

 



        

    

மின்வாரியம் பதாடர்ந்து ரமற்பகாண்டு வருகிறது. அதன் 

பதாடர்ச்சியாகரவ தற்ரபாது நுகர்ரவாரே மின் 

கட்டெத்கதக் கெக்கிடும் வககயில் ககப்ரபசி பசயலி 

ஒன்று வடிவகமக்கப்பட்டுள்ளது. இதகன ககப்ரபசியில் 

பதிவிறக்கம் பசய்து, கட்டெத்கத கெக்கீடு பசய்யலாம். 

ரமலும், அச்பசயலியில் மீட்டர் நிழற்படத்கத பதிரவற்றம் 

பசய்த ஒரு சில நிமிஷங்களில் மின் கட்டெ ேசீது, 

குறுஞ்பசய்தி வாயிலாக நுகர்ரவாருக்கு அனுப்பப்படும். 

 

4. சிக்கய்ய நாயக்கர் கல்லூரி அேசு கல்லூரியாக அறிவிப்பு 

ஈரோடு மக்களின் இருபதாண்டு கால ரகாரிக்கககய 

ஏற்று சிக்கய்ய நாயக்கர் கல்லூரிகய அேசு கல்லூரியாக 

தமிழ்நாடு அேசு அறிவித்துள்ளது. 

 

5. தமிழ்ப்பல்ககலயில் அரிய தாள் ஆவெங்கள் – மேபு 

சார் பாதுகாப்பு ஆய்வகம் பதாடக்கம் 

தஞ்சாவூர் தமிழ்ப்பல்ககலக்கழகத்தில் அரிய தாள் 

ஆவெங்கள் – மேபுசார் பாதுகாப்பு ஆய்வகம் 

திறக்கப்பட்டுள்ளது. 

தமிழ்ப்பல்ககலக்கழக அரிய ககபயழுத்துச் சுவடித் 

துகறயில் உள்ள ககபயழுத்துச் சுவடிகளும், பல்ககலக் 

கழகப் பபாது நூலகத்தில் உள்ள காலத்தால் பழகமயான 

நூல்களும் இந்த ஆய்வகத்தின் வழியாகப் 

பாதுகாக்கப்படும். இந்த ஆய்வகப் பணியின் வழியாகத் 

தமிழ்மேபில் உள்ள மேபுசார்ந்த பாதுகாப்பு முகறகளுக்கா 

-ன காப்புரிகம பபறுவதற்கு ஆவன பசய்யப்படும். 

 

 



        

    

1. ‘நிர்பயா கதி’ பிரச்சாரத்துடன் த ாடர்புடடய மாநிலம் 

எது? 

அ) மேற்கு வங்கம் 

ஆ) ஒடிஸா  

இ) கர்நாடகா 

ஈ) குஜராத் 

✓ ஒடிஸா ோநிலத்தின் கஞ்சம் ோவட்டம் முதல் குழந்தத 

திருேணம் இல்லாத ோவட்டோக ததை அறிவித்துள்ளது. 

இது ‘நிர்பயா கதி’ (அச்சேற்ற மோட்டு) என்ற பிரச்சாரத்தத 

மேற்மகாண்டுள்ளது. இந்தப்பிரச்சாரத்தின்மூலம், ோவட்ட 

நிர்வாகம் 1 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட இளம் வயதிைருக்கு 

ஆமலாசதை வழங்கியது ேற்றும் 450’க்கும் மேற்பட்ட 

சிறார் திருேணங்கதள நிறுத்தியுள்ளது. 

✓ குழந்தத திருேணங்கள் நடப்பதத அறிவித்தால் ஊக்கத் 

மதாதக வழங்குதல், திருேணங்களுக்கு ஆதார் அட்தட 

-தய கட்டாயோக்கல்மபான்ற பல்மவறு நடவடிக்தகக 

-தள அவர்கள் மசயல்படுத்தியுள்ளைர். 

 

2. மாணாக்கர் துளிர் மற்றும் புத் ாக்க தகாள்டக (SSIP) 

2.0’ஐ அறிமுகப்படுத்திய மாநிலம் எது? 

அ) மதலுங்காைா 

ஆ) குஜராத்  

இ) ேகாராஷ்டிரா 

ஈ) ஒடிஸா 

✓ குஜராத் ோநில முதலதேச்சர் பூமபந்திர பமடல், சர்வமதச 

கல்வி நிறுவைங்களின் ோநாட்டில் (ICAI-2022) 

ோணாக்கர் துளிர் ேற்றும் புத்தாக்க மகாள்தக (SSIP) 2.0’ஐ 

அறிமுகப்படுத்திைார். இது பள்ளி ோணாக்கருக்கு புத்தாக் 

-கத்தில் நிதியுதவி மசய்வதத மநாக்கோகக்மகாண்டு 

உள்ளது. 2027 ோர்ச் வதர அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்கு 

வதர மசயல்படுத்தப்படும். நிதியுதவி முந்ததய பதிப்பின் 

`200லிருந்து `500 மகாடியாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. 

 

3. அண்டமயில் எந்  நாட்டின்  டலவராக, ‘ஓலாஃப் 

ஸ்ககால்ஸ்’ நியமிக்கப்பட்டார்? 

அ) அமேரிக்கா 

ஆ) மஜர்ேனி  

இ) பிமரசில் 

ஈ) ரஷ்யா 

✓ ஓலாஃப் ஸ்மகால்ஸ் 2021 டிசம்பர் முதல் மஜர்ேனியின் 

அதிபராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்தியப் பிரதேர் மோடி 

மஜர்ேன் அதிபருடன் கலந்துதரயாடிைார் ேற்றும் அவர் 

அதிபராக நியமிக்கப்பட்டதற்கு வாழ்த்து மதரிவித்தார்.  

✓ முதலீடு & வர்த்தக இதணப்புகள் உட்பட, தற்மபாதுள்ள 

ஒத்துதழப்பு முன்மைடுப்புகளின் திறன்கதள அவர்கள் 

ேதிப்பாய்வு மசய்தைர். புதிய பகுதிகளில் ஒத்துதழப்தபப் 

பன்முகப்படுத்துவது ேற்றும் பரிோற்றங்கள் குறித்தும் 

அவர்கள் விவாதித்தைர். 

 

4. ‘உஜாலா’ திட்டத்ட ச் தசயல்படுத்துகிற நடுவண் 

அடமச்சகம் எது? 

அ) எரிசக்தி அதேச்சகம்  

ஆ) சுற்றுச்சூழல் அதேச்சகம் 

இ) மபட்மராலியம் & இயற்தக எரிவாயு அதேச்சகம் 

ஈ) வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அதேச்சகம் 

✓ உஜாலா திட்டத்தின் கீழ் LED விளக்குகள் விநிமயாகம் 

ேற்றும் விற்பதையின் 7 ஆண்டுகதள மின்சாரத்துதற 

அதேச்சகம் மவற்றிகரோக நிதறவு மசய்துள்ளது.  

✓ குதறந்த மசலவில் LED விளக்குகள் வழங்கும் உஜாலா 

திட்டம் கடந்த 2015 ஜை.5 அன்று மதாடங்கப்பட்டது. 

தற்மபாது வதர, நாடு முழுவதும் 36.78 மகாடி LED 

விளக்குககள் விநிமயாகிக்கப்பட்டுள்ளை. Unnat Jyoti by 

Affordable LEDs for All என்பதன் சுருக்கமே ‘UJALA’. 

 

5. தபகாசஸ் மால்கவர் சிக்கடலக் கண்டறிவ ற்காக 

த ாழில்நுட்பக் குழுடவ நியமித்  அடமப்பு எது? 

அ) மின்ைணு & தகவல் மதாழில்நுட்ப அதேச்சகம் 

ஆ) இந்திய உச்சநீதிேன்றம்  

இ) மசன்தை உயர்நீதிேன்றம் 

ஈ) NITI ஆமயாக் 

✓ மபகாசஸ் ோல்மவர் சிக்கதலக் கண்டறிய இந்திய உச்ச 

நீதிேன்றம் மதாழில்நுட்பக் குழுதவ நியமித்தது. 

குடிேக்கள் தங்கள் மோதபல் சாதைங்கள் மபகாசஸ் 

தீம்மபாருளால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக சந்மதகிக்கப்பட்டால், 

குழுதவத் மதாடர்புமகாள்ளுோறு அத்மதாழில்நுட்பக்குழு 

மபாதுேக்கதளக் மகட்டுக்மகாண்டுள்ளது.  

✓ நியாயோைதாக இருந்தால், சாதைத்தத பரிமசாதிக்க 

அனுேதிக்கும்படி அக்குழு அந்நபதரக் மகாரும். 

 

6. மிகவும் இளவயது உலக கரபிட் தசஸ் சாம்பியனான 

கநாடிர்தபக் அப்துசட்கடாகராவ் சார்ந்  நாடு எது? 

அ) சுவிட்சர்லாந்து 

ஆ) ரஷ்யா 

இ) உஸ்மபகிஸ்தான்  

ஈ) உக்தரன் 

✓ உஸ்மபகிஸ்தாதைச் மசர்ந்த மநாடிர்மபக் அப்துசட்மடா 

மராவ், 17 வயது மூன்று ோதங்களில், உலக மரபிட் மசஸ் 

சாம்பியன் ஆைார். மேக்ைஸ் கார்ல்சன் தைது 18 வயதில் 

2009ஆம் ஆண்டில் உலக பிளிட்ஸ் பட்டத்தத மவன்றார்.  

✓ மபாலந்தின் வார்சாவில் நடந்த உலக மரபிட் சாம்பியன் 

-ஷிப் மபாட்டியில் முன்ைணி வீரர் மேக்ைஸ் கால்சதை 

மநாடிர்மபக் மதாற்கடித்தார். உலக பிளிட்ஸ் பட்டத்தத 

பிரான்சின் ோக்சிம் வச்சியர்-லாக்மரவ் மவன்றார். 

 

  

 

 

 

 

 

 



        

    

7. இந்தியாவின் மிகப்தபரிய சூரிய ஆற்றல் திட்டத்ட  

இராஜஸ் ானில் த ாடக்கியுள்ள இந்திய நிறுவனம் எது? 

அ) அதானி பவர் 

ஆ) அஸூர் பவர்  

இ) டாடா பவர் 

ஈ) ரினியூ பவர் 

✓ இந்திய சூரிய மின்னுற்பத்தியாளராை அசூர் பவர் தைது 

மிகப்மபரிய திட்டோை 600 MW மசாலார் பூங்காதவ 

இராஜஸ்தான் ோநிலத்தில் முழுதேயாக இயக்கியுள்ளது.  

✓ இந்தச் சூரிய ஆற்றல் பூங்கா பிகாமைரில் அதேந்துள்ளது. 

இது 25 ஆண்டுகளுக்கு மசாலார் எைர்ஜி கார்ப்பமரஷன் 

ஆப் இந்தியாவுக்கு (SECI) அதன் மின்சாரத்தத வழங்கும். 

 

8. அண்டமயில் அடமக்கப்பட்ட ‘எரிசக்தி மாற்ற ஆகலாச 

-டனக் குழுவின்’  டலவர் யார்? 

அ) தருண் கபூர்  

ஆ) ரமேஷ் சந்த் 

இ) V K பால் 

ஈ) அமிதாப் காந்த் 

✓ ேத்திய மபட்மராலியம் & இயற்தக எரிவாயு அதேச்சகம் 

முன்ைாள் மபட்மராலிய மசயலாளர் தருண் கபூர் 

ததலதேயில் எரிசக்தி ோற்ற ஆமலாசதைக் குழுதவ 

அதேத்துள்ளது. இந்தக்குழுவில் அதைத்து மபாதுத்துதற 

எண்மணய் & எரிவாயு நிறுவைங்களின் பிரதிநிதிகள் 

உள்ளைர். 

✓ மேலும் இது எண்மணய் ேற்றும் எரிவாயு துதறக்காை 

ஆற்றல் ோற்றத்திற்காை மசயல் திட்டத்தத உருவாக்கும். 

2070ஆம் ஆண்டிற்குள் நிகர சுழிய உமிழ்தவ இந்தியா 

உறுதிமசய்துள்ளது. இந்தக்குழு 2022இன் நடுப்பகுதியில் 

ோற்றத்திற்காை ஒரு மசயல்திட்டத்தத பரிந்துதரக்கும். 

 

9. ‘மாவட்ட அளவிலான நல்லாட்சிக் குறியீடு’ தகாண்ட 

மு ல் மாநிலம்/யூனியன் பிரக சம் எது? 

அ) மிமசாரம் 

ஆ) புதுச்மசரி 

இ) திரிபுரா 

ஈ) ஜம்மு & காஷ்மீர்  

✓ ஜம்மு ேற்றும் காஷ்மீர் ‘ோவட்ட அளவிலாை நல்லாட்சிக் 

குறியீட்தடக்’மகாண்ட முதல் யூனியன் பிரமதசோக ோற 

உள்ளது. நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள் ேற்றும் மபாதுேக்கள் 

குதறதீர்க்கும் துதறயாைது ஜம்மு & காஷ்மீர் அரசுடன் 

இதணந்து இந்தப் பணிதய மேற்மகாள்ளும். 

✓ உழவு, வணிகம் ேற்றும் மதாழிற்துதற, மபாதுப்பாதுகாப்பு, 

மபாது சுகாதாரம் மபான்ற வளர்ச்சி ேற்றும் ோவட்ட 

நிர்வாகத்தின் பல்மவறு அம்சங்கதள ேதிப்பிடுவதற்காை 

58 குறிகாட்டிகள் இந்தக் கட்டதேப்பில் இருக்கும். 

 

 

10. சமூக சீர்திருத் வாதியான சாவித்ரிபாய் பூகல, 

இந்தியாவின் மு ல் தபண்கள் பள்ளிடய எம்மாநிலத்தில் 

நிறுவினார்? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) ேகாராஷ்டிரா  

இ) ேத்திய பிரமதசம் 

ஈ) மகரளா 

✓ சமூக சீர்திருத்தவாதி சாவித்ரிபாய் பூமல 1831 ஜைவரி.3 

அன்று ேகாராஷ்டிராவில் பிறந்தார். இவரது பிறந்தநாள் 

நாடு முழுவதும் மகாண்டாடப்படுகிறது. 1848ஆம் ஆண்டில் 

சாவித்ரிபாய் தைது கணவர் மஜாதிராவ் பூமலவுடன் 

இதணந்து ேகாராஷ்டிராவின் புமைவில் இந்தியாவின் 

முதல் மபண்கள் பள்ளிகளுள் ஒன்தற நிறுவிைார்.  

✓ ஆசிரிதயயாை முதல் இந்தியர் என்ற மபருதேதயயும் 

அவர் மபற்றார். அவர் தகம்மபண்களுக்காை தங்குமிடம் 

ேற்றும் சிசுக்மகாதல தடுப்பு இல்லத்ததயும் திறந்து 

தவத்தார். சிறார் திருேணம் ேற்றும் சதி முதறதய அவர் 

கடுதேயாக எதிர்த்தார். 

 

 

1. 12-01-2021 - அயலகத் தமிழர் நாள் 

 

2. தமிழகத்தில் புதிதாக 11 ேருத்துவக் கல்லூரிகள்: பிரதேர் 

மோடி காமணாலியில் இன்று திறந்து தவக்கிறார் 

தமிழகத்தில் 11 புதிய ேருத்துவக் கல்லூரிகதள பிரதேர் 

மோடி இன்று காமணாலி மூலம் திறந்துதவக்கிறார். 

இதில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், ேத்திய சுகாதாரத் துதற 

அதேச்சர் ேன்சுக் ோண்ட்வியா, தமிழக சுகாதாரத் துதற 

அதேச்சர் ோ.சுப்பிரேணியன் ேற்றும் அதிகாரிகள் 

பங்மகற்கின்றைர். 

தமிழகத்தில் திருவள்ளூர், அரியலூர், கள்ளக்குறிச்சி, 

திருப்பூர், நீலகிரி, நாகப்பட்டிைம், நாேக்கல், கிருஷ்ணகிரி, 

திண்டுக்கல், ராேநாதபுரம், விருதுநகர் ஆகிய 11 

ோவட்டங்களில் ரூ.4 ஆயிரம் மகாடியில் புதிய ேருத்துவக் 

கல்லூரிகள் கட்டப்பட்டுள்ளை. 

இவற்தற இன்று (ஜை.12) பிரதேர் நமரந்திர மோடி 

மநரடியாக தமிழகத்துக்கு வந்து திறந்து தவக்க 

ஏற்பாடுகள் மசய்யப்பட்டிருந்தை. ஆைால் கமராைா 

மதாற்று பரவல் அதிகரித்ததால் பிரதேர் வருதக ரத்து 

மசய்யப்பட்டது. 

இந்நிதலயில் பிரதேர் அலுவலகம் மநற்று மவளியிட்ட 

மசய்திக்குறிப்பில் பிரதேர் மோடி இன்று(ஜை.12) ோதல 4 

ேணிக்கு தமிழகத்தில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள 11 

ேருத்துவக் கல்லூரிகதள மடல்லியில் இருந்தபடி 

காமணாலி மூலம்திறந்து தவக்கவுள்ளதாக 

கூறப்பட்டிருந்தது. 

இதன்படி இன்று நடக்கும் இந்தநிகழ்வில், முதல்வர் 

ஸ்டாலின், ேத்திய சுகாதாரத் துதற அதேச்சர் ேன்சுக் 

ோண்ட்வியா, ோநில சுகாதாரத் துதற அதேச்சர் 

ோ.சுப்பிரேணியன் ேற்றும் அதிகாரிகள் காமணாலிக் 

 

 

 

 



        

    

காட்சி மூலம் பங்மகற்கின்றைர். மேலும் அந்தந்த 

ோவட்டங்கதளச் மசர்ந்த உள்ளூர் அதேச்சர்கள், எம்பி, 

எம்எல்ஏக்கள், ஆட்சியர்கள் உட்பட உயர் அதிகாரிகளும் 

விழாவில் கலந்துமகாள்கின்றைர். இந்த 11 புதிய 

ேருத்துவக் கல்லூரிகள் மூலம் தமிழகத்துக்குக் கூடுதலாக 

1,450 ோணவர் மசர்க்தகக்காை இடங்கள் கிதடக்க 

வாய்ப்புள்ளது. 

தமிழாய்வு நிறுவைம் 

இமதமபால் மசன்தை மபரும்பாக்கத்தில் ரூ.24.65 மகாடி 

ேதிப்பில் கட்டப்பட்டுள்ள ேத்திய மசம்மோழித் தமிழாய்வு 

நிறுவைத்தின் புதிய கட்டிடத்ததயும் பிரதேர் மோடி 

காமணாலி காட்சி மூலோக இன்று திறக்கவுள்ளார். 

 

3. மதசிய இதளமயார் விழா; பிரதேர் நமரந்திர மோடி 

காமணாலியில் இன்று மதாடங்கி தவக்கிறார்: 

புதுச்மசரியில் நடப்பதாக இருந்த மதசிய இதளமயார் 

விழாதவ, கமராைா பரவலால் காமணாலியில் இன்று 

பிரதேர் மோடி மதாடங்கி தவக்கிறார். அத்துடன் `23 

மகாடியில் புதுச்மசரியில் அதேக்கப்பட்டுள்ள காேராஜர் 

ேணிேண்டபத்ததயும் பிரதேர் திறந்து தவக்கிறார். 

நாட்டின் 75ஆவது சுதந்திர திை ஆண்டு ேற்றும் சுவாமி 

விமவகாைந்தர் பிறந்தநாதளமயாட்டி 25ஆவது மதசிய 

இதளமயார் விழா, அரவிந்தரின் 150ஆவது பிறந்தநாள் 

விழா புதுதவயில் மகாண்டாடப்படுகிறது. 

 

4. ேனிதருக்கு மபாருத்தப்பட்ட பன்றியின் இதயம்: 

ேருத்துவ உலகில் புதிய சாததை 

ேரபணு ோற்றப்பட்ட பன்றியின் இதயத்தத ோற்று 

அறுதவ சிகிச்தசயின்மூலம் ேனிதருக்கு மபாருத்தப்பட்ட 

புதிய ேருத்துவ சாததை நிகழ்த்தப்பட்டுள்ளது. 

அமேரிக்காதவச் மசர்ந்த மடவிட் மபன்ைட் என்பவருக்கு 

ேரபணு ோற்றம் மசய்யப்பட்ட பன்றியின் இதயத்தத 

மபாருத்தி மேரிலாண்ட் பல்கதலக்கழக ேருத்துவர்கள் 

இந்தச் சாததை புரிந்துள்ளைர். 

 

5. இனி சீைாவின் விமவா இல்தல: ஐபிஎல் 

ஸ்பான்ஸராக டாடா குழுேத்துடன் பிசிசிஐ ஒப்பந்தம் 

ஐபிஎல் டி20 மதாடரின் தடட்டில் ஸ்பான்ஸராக சீைாவின் 

விமவா நிறுவைத்துக்குப் பதிலாக டாடா குழுேம் அடுத்த 

இரு ஆண்டுகளுக்கு உரிேத்ததப் மபற்றுள்ளதாகத் 

தகவல்கள் மதரிவிக்கின்றை. 

நடப்பு 2022 சீசன் ேற்றும் 2023ஆம் ஆண்டு சீசனுக்கும் 

தடட்டில் ஸ்பான்ஸராக டாடா குழுேம் மதர்ந்மதடுக்கப்பட் 

-டுள்ளதாக IPL நிர்வாகிகள் தரப்பில் மதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

டாடா குழுேத்துக்கு உள்நாட்டிலும், மவளிநாட்டிலும் 

பல்மவறு நிறுவைங்கள் மசயல்பட்டு வரும் நிதலயில், 

இந்த ஒப்பந்தத்தத பிசிசிஐ ேற்றும் ஐபிஎல் நிர்வாகக் குழு 

மநற்று வழங்கியுள்ளது. 

 

 

6. சரிவிலிருந்து மீளும் இந்திய மபாருளாதாரம்: ஏற்றுேதி, 

மவதல வாய்ப்பு, டிஜிட்டல் பரிவர்த்ததை அதிகரிப்பு 

கமராைா மதாற்றிைால் ஏற்பட்டபாதிப்பிலிருந்து 

மபாருளாதாரத்தத காக்கும் வதகயில் நடப்பு நிதி 

ஆண்டில் இந்தியாவின் ஏற்றுேதி அதிகரித்துள்ளது. 

நடப்பு நிதி ஆண்டில் (2021-22) முதல் 9 ோதங்களில் 

இந்தியாவின் ஏற்றுேதி வர்த்தகம் 30 ஆயிரம் மகாடி 

டாலதர எட்டியுள்ளது. இது முந்ததய ஆண்டு இமத 

காலத்தில் எட்டியததவிட 22 சதவீதம் அதிகோகும். 

நவம்பர் ோதத்தில் ஏற்றுேதி வர்த்தகம் 

குதறந்தமபாதிலும் ஒட்டுமோத்தோக ஏற்றுேதி 

அதிகரித்துள்ளது. நடப்பு நிதி ஆண்டில் 40,000 மகாடி 

டாலர் எை ஏற்றுேதி இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அந்த இலக்தக எளிதில் எட்டிவிட முடியும் என்பதற்காை 

அறிகுறிகள் மதன்படுகின்றை. 

2020-21ஆம் நிதிஆண்டில் இந்தியாவின் ஏற்றுேதி 

வர்த்தகம் $35,400 மகாடியாகும். முந்ததய நிதியாண் 

-தடவிட 5,700 மகாடி டாலர் கூடுதலாக வர்த்தகோைது. 

இறக்குேதி 51,300 மகாடி டாலராக இருந்தது. 

நடப்பாண்டில் அமேரிக்காவுக்காை வர்த்தகம் அதிகரித்து 

உள்ளது. 5,870 மகாடி டாலர் அளவுக்கு ஏற்றுேதியாகி 

உள்ளது. இதற்கு அடுத்தபடியாக சீைாவுக்காை ஏற்றுேதி 

வர்த்தகம் 42% அதிகரித்துள்ளது. இந்தியா அதிக அளவில் 

ஏற்றுேதி மசய்யும் நாடுகளில் முதல் ஐந்து நாடுகளின் 

பட்டியலில் வங்கமதசமும் இடம்மபற்றுள்ளது. 

வங்கமதசத்துக்காை இந்திய ஏற்றுேதி 67% அதிகரித்து 

உள்ளது. 

இந்தியாவின் ஏற்றுேதி அதிகரித்துள்ளதற்கு பல 

நாடுகளுடன் தாராள வர்த்தக ஒப்பந்தம் (எப்டிஏ) 

மபாடப்பட்டதும் முக்கிய காரணோகும். இந்தியா முதலில் 

தாராள வர்த்தக ஒப்பந்தம் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துடன்தான் 

மபாட்டது. ஆைால் இந்தியாவின் கச்சா எண்மணய் 

இறக்குேதி குதறந்தததத் மதாடர்ந்து அமீரகத்துடைாை 

வர்த்தக அளவு கடந்த சில ஆண்டுகளாக 

குதறந்துவிட்டது. இங்கிலாந்துடன் தாராள வர்த்தக 

ஒப்பந்தம் மேற்மகாள்வது மதாடர்பாை மபச்சுவார்த்தத 

நதடமபற்று வருகிறது. ஐமராப்பிய யூனியன் 

கூட்டதேப்பிலிருந்து இங்கிலாந்து மவளிமயறியதால் 

ஏற்பட்டுள்ள வர்த்தக பாதிப்தபஈடுகட்டுவதற்காக 

இங்கிலாந்துடன் தாராள வர்த்தக ஒப்பந்தம் குறித்த 

மபச்சுவார்த்தத மேற்மகாள்ளப்படுகிறது. ஐமராப்பிய 

யூனியன், ஆஸ்திமரலியா, கைடா, இஸ்மரல் ஆகிய 

நாடுகளுடன் வர்த்தக ஒப்பந்தம் தகமயழுத்தாகியுள்ளது. 

டிசம்பர் ோதத்தில் ேட்டும் 3,700 மகாடி அளவுக்கு 

ஏற்றுேதி வர்த்தகம் நதடமபற்றுள்ளதாக ேத்திய வர்த்தக 

அதேச்சர் பியுஷ் மகாயல் மதரிவித்துள்ளார். முந்ததய 

ஆண்டு இமத காலத்தில் எட்டப்பட்ட ஏற்றுேதி அளதவக் 

காட்டிலும் 37 சதவீதம் அதிகோகும். 

நடப்பு நிதி ஆண்டு முடிவதடய 3 ோதங்கள் உள்ள 

நிதலயில் இத்ததகய ஏற்றுேதி வருோைத்தத இந்தியா 

இதுவதர எட்டியது இல்தல. 

 

 



        

    

மின்னுற்பத்தி 

2015-ம் ஆண்டில் பாரீஸில் நதடமபற்ற ோநாட்டில் ேரபு 

சாரா எரிசக்தி இலக்தக எட்ட இந்தியா தகமயழுத்திட்டது. 

இதன்படி 2030-ம் ஆண்டு எட்ட மவண்டிய இலக்கு 8 

ஆண்டுகளுக்கு முன்ை தாகமவ 2021-ம் ஆண்டிமலமய 

இந்தியா எட்டிவிட்டது குறிப்பிடத் தக்க சாததையாகும். 40 

சதவீதமின்னுற்பத்திதய ேரபுசாரா மின்னுற்பத்தி மூலம் 

உற்பத்தி மசய்ய இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டது. காற்றாதல, 

சூரிய மின்னுற்பத்தி ேற்றும் அணு மின்னுற்பத்தி மூலம் 

இதத எட்ட முடிவு மசய்யப்பட்டது. 

இந்தியாவின் மோத்த மின்னுற் பத்தி 392 கிகாவாட் 

ஆகும். ேரபுசாரா உற்பத்தி மூலோக உற்பத்தி மசய்ய 

மவண்டிய மின்னுற்பத்தி 157 கிகாவாட்டாகும். அரசு 

தனியார் பங்மகற்பு மூலம் இந்த இலக்தக 

எட்டப்பட்டுள்ளது. ேரபு சாரா எரிசக்தித் துதறயில் 

மேற்மகாள்ளப்பட்ட அந்நிய முதலீடு (2014-19) 6,400 

மகாடி டாலராகும். 

மவதலவாய்ப்பு 

ஐஐடி உள்ளிட்ட முன்ைணி கல்வி நிறுவைங்களில் 

அதிக அளவில் அதிக சம்பளத்துக்கு இந்திய ோணவர்கள் 

முன்ைணி நிறுவைங்களால் மதர்வு மசய்யப்பட்டுள்ளைர். 

மும்தப ஐஐடி-யில் ேட்டும் 1,400 ோணவர் களுக்கு 

வளாகத் மதர்வில் மவதல கிதடத்துள்ளது. ஐஐடி-மடல்லி 

கல்வி தேயத்தில் 1,250 ோணவர்களுக்கு மவதல 

கிதடத்துள்ளது. 

இமதமபால மசன்தை ஐஐடி-யில் கடந்த ஆண்தட விட 

73 சதவீதம் கூடுதலாை எண்ணிக்தகயில் 

ோணவர்களுக்கு மவதல கிதடத் துள்ளது. அத்துடன் 

ஊதியமும் கடந்த ஆண்தட விட 20 சதவீதம் முதல் 40 

சதவீதம் வதர அதிகோகும். 

கமராைா காலகட்டத்தில் மவதலயிழந்தவர்களில் 60 

சதவீதம் மபருக்கு மீண்டும் மவதல கிதடத்துள்ளது. 

மதாழில்நுட்பப் மபாறியாளர்களுக்காை மததவயும் 

அதிகரித்துள்ளது. 

டிஜிட்டல் பரிவர்த்ததை 

இந்தியாவின் டிஜிட்டல் மூலோை வர்த்தக பரிவர்த்ததை 

கடந்த ஆண்டில் அதிகரித்துள்ளது. 30,000 மகாடி டாலர் 

அளவுக்கு வர்த்தக பரிவர்த்ததை நதடமபற் றுள்ளது. 

இது சீைாதவ விட 60 சதவீதம் அதிகோகும். 

 

 



        

    

1. சிறார் திருமணத் தடை (திருத்தம்) மச ாதாடை ஆராய 

அடமக்கப்பட்ை நாைாளுமன்றக் குழுவில் எத்தடை பபண் 

நாைாளுமன்ற உறுப்பிைர்கள் உள்ளைர்? 

அ) 01  

ஆ) 02 

இ) 03 

ஈ) 04 

✓ சிறார் திருமணத் தடை (திருத்தம்) மச ாதாடை ஆய்வு 

ச ய்ய நியமிக்கப்பட்ை 31 சபர்சகாண்ை நாைாளுமன்றக் 

குழுவில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் எம்பி சுஷ்மிதா சதவ் 

மட்டுசம சபண்மணியாைார்.  

✓ சபண்களுக்கான  ட்ைப்பூர்ை திருமண ையடத 21ஆக 

உயர்த்த இம்மச ாதா எண்ணுகிறது. தற்சபாது, ஆண்க 

-ளுக்கான குடறந்தபட்  திருமண ையது 21ஆகவும், 

சபண்களுக்கு குடறந்தபட்  திருமண ையது 18ஆகவும் 

உள்ளது. சபண்களின் திருமண ையடத உயர்த்தும் 

திட்ைம் செயா செட்லி தடைடமயிைான NITI ஆசயாக் 

பணிக்குழுைால் பரிந்துடரக்கப்பட்ைது. 

 

2. எந்த நிறுைைத்தின் ஆராய்ச்சியாளர்கள், ‘5ஆம் தடை 

முடற நுண்ணடை ஈர்ப்பிகடள’ உருைாக்கியுள்ளைர்? 

அ) ஐஐடி சமட்ராஸ் 

ஆ) ஐஐடி பாம்சப 

இ) சகரள பல்கடைக்கழகம்  

ஈ) IISc, சபங்களூரு 

✓ சகரள பல்கடையின் இயற்பியல் துடற சபராசிரியர்களு 

-ம் ஆராய்ச்சி அறிஞர்களும் ஐந்தாம் தடைமுடற நுண் 

அடை ஈர்ப்பிகடள உருைாக்கியுள்ளனர். இது மின்காந்த 

கதிர்வீச்சுக்கு எதிராக ஒரு பயனுள்ள கை மாக 

பயன்படுகிறது. மின்காந்த குறுக்கீடு உயிரினங்களின் 

நைத்திற்கு தீங்கானது என அறியப்படுகிறது. 

✓ இது உயர்தர மின்னணு  ாதனங்கடளயும் பாதிக்கிறது. 

அதிக அதிர்சைண் உள்ள இைத்தில் நுண்ணடைடய 

ஈர்க்க அைர்கள் ‘சமயடனட் எசைக்ட்டரடு’ என்ற புதிய 

கை ப்சபாருடளப் பயன்படுத்தினர். 

 

3. சிறப்புப் பாதுகாப்புக் குழுச்  ட்ைம், 1988 ஆைது எதற்கு/ 

யாருக்கு பாதுகாப்பு ைழங்குைதற்காக இயற்றப்பட்ைது? 

அ) அணுமின் நிடையங்கள் 

ஆ) பிரதமர் மற்றும் முன்னாள் பிரதமர்கள்  

இ) இந்தியாவின் நிை எல்டைகள் 

ஈ) இந்தியாவின் நீர் எல்டைகள் 

✓ முன்னாள் பிரதமர் இந்திரா காந்தியின் படுசகாடைக்குப் 

பிறகு சிறப்புப் பாதுகாப்புக் குழு  ட்ைம், 1988 

நாைாளுமன்றத்தில் நிடறசைற்றப்பட்ைது. இது இந்தியப் 

பிரதமர் மற்றும் இந்தியாவின் முன்னாள் பிரதமர்கள் 

மற்றும் அைர்களது சநருங்கிய குடும்ப உறுப்பினர்களுக் 

-கு பாதுகாப்டப ைழங்குைதற்காக ஒன்றியத்தின் ஆயுதப் 

படைடய ஒழுங்குபடுத்துைடத சநாக்கமாகக் சகாண்ைது.  

✓ முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி படுசகாடை ச ய்யப்பட்ை 

பின்னர், அடனத்து முன்னாள் பிரதமர்கள் மற்றும் 

அைர்களது சநருங்கிய குடும்பத்தினருக்கும் இது சமலும் 

விரிவுபடுத்தப்பட்ைது. 

 

4. ‘அபிலிம்பிக்ஸ்’ என்பது எந்தத் துடற ார்ந்த மாற்றுத் 

திறைாளிகளுக்காக நைத்தப்படும் சபாட்டிகளாகும்? 

அ) விடளயாட்டு 

ஆ) குறியீட்டு முடற 

இ) திறன் ச யல் விளக்கம்  

ஈ) வியாபார நிர்ைாகம் 

✓ சதசிய திறன் சமம்பாட்டுக் கழகத்தின் (NSDC) மூைம் 

இந்தியத் திறன்கள்-2021’க்கான சதசிய சபாட்டி ஏற்பாடு 

ச ய்யப்பட்டுள்ளது. திறன் சமம்பாடு & சதாழில்முடனவு 

அடமச் கத்தின்கீழ் பணிபுரியும் திறன் மற்றும் சதாழில் 

முடனசைார் சமம்பாட்டுக்கான டமய முகடம NSDC 

ஆகும். 

✓ இதில் மாற்றுத்திறனாளிகளின் திறன் ச யல்விளக்கமான 

‘அபிலிம்பிக்ஸ்’ இைம்சபற்றது. இந்தியத் திறன்கள் - 2021 

ஆனது சயாகா, ஷூ தயாரித்தல் (சதால்) மற்றும் ஆடை 

தயாரித்தல் (சதால் ஆகிய மூன்று புதிய திறன்கடள 

அறிமுகப்படுத்தியது.  

 

5. அண்டமச் ப ய்திகளில் இைம்பபற்ற, ‘டைதராபாத் 

அறிவிப்பு’ைன் பதாைர்புடையது எது? 

அ) பருைநிடை மாற்றம் 

ஆ) மின்னாளுடக  

இ) சபண்கள் அதிகாரமளித்தல் 

ஈ) COVID-19 சநறிமுடற 

✓ நிர்ைாக சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் சபாது குடறகள் துடற, 

பணியாளர், சபாதுமக்கள் குடறதீர் மற்றும் ஓய்வூதிய 

அடமச் கம் மற்றும் மின்னணு & தகைல் சதாழில்நுட்ப 

அடமச் கம் ஆகியடை சதலுங்கானா அர ாங்கத்துைன் 

இடணந்து டைதராபாத்தில் 24ஆைது சதசிய மின் – 

ஆளுடக மாநாட்டை ஏற்பாடு ச ய்தன. 

✓ “India’s Techade: Digital Governance in a Post Pandemic 

World” என்பது இந்த மாநாட்டின் கருப்சபாருளாகும். 

 

6.  ஞ்ட  ஏரி என்பது எம்மாநிைம்/யூடியில் அடமந்துள்ள 

ஓர் ஈரநிைமாகும்? 

அ) கர்நாைகா 

ஆ) புது தில்லி  

இ) ஹிமாச் ை பிரசத ம் 

ஈ) ஆந்திரப் பிரசத ம் 

✓ ைஸ்தினாபூர் ைனவுயிரி  ரணாையம், கிசரட்ைர் 

சநாய்ைாவில் உள்ள தசனௌரி மற்றும் சூரஜ்பூர்  துப்பு 

நிைங்கள், தில்லி உயிரியல் பூங்கா மற்றும்  ஞ்ட  ஏரி, 

ஓக்ைா பறடைகள்  ரணாையம், நெப்கர் ஜீல் மற்றும் 

யமுனா ஆறு ஆகிய ஏழு ஈரநிைங்களில் ஆசிய நீர்ப் 

பறடைகள் கணக்சகடுப்பு சமற்சகாள்ளப்படுகிறது.  

 

 

 

 

 

 



        

    

✓ இந்தக் கணக்சகடுப்பில்  ஞ்ட  ஏரியில் 13 இனங்கள் 

மட்டுசம பதிவுச ய்யப்பட்டுள்ளன. கைந்த 2019 - 2021 

ைடரயிலும் சமாத்தம் 17 இனங்கள் இருந்தன. 

 

7. ‘சீ டிராகன் 22’ ராணுைப் பயிற்சியில் எந்த நாடுகளின் 

குழுமம் பங்சகற்கிறது? 

அ) இந்சதா-பசிபிக் நாடுகள்  

ஆ) QUAD குழுமம் 

இ) இந்தியப் சபருங்கைல் நாடுகள் 

ஈ) பால்கன் நாடுகள் 

✓ இந்தியா, ஆஸ்திசரலியா, கனைா, ெப்பான் மற்றும் சதன் 

சகாரிய கைற்படைகளுைன் இடணந்து ‘சீ டிராகன் 22’ 

பயிற்சி சதாைங்கியதாக அசமரிக்க கைற்படை அறிவித்து 

உள்ளது. இது ஆறு இந்சதா-பசிபிக் நாடுகள் பங்சகற்கும் 

பசிபிக் சபருங்கைலில் நைக்கும் ஒரு பைதரப்பட்ை நீர்மூழ்கி 

எதிர்ப்பு சபார்ப்பயிற்சியாகும். 

✓ இந்தியா, ெப்பான், ஆஸ்திசரலியா மற்றும் அசமரிக்கா 

ஆகிய நாடுகள் ‘QUAD’ குழுவில் அங்கம் ைகிக்கின்றன. 

அடை மைபார் பயிற்சியில் பங்சகற்கின்றன. 

 

8. எந்த மாநிைம்/யூனியன் பிரசத த்தின் பபௌத்த  மூகம் 

சைா ர் பண்டிடகடய பாரம்பரிய புத்தாண்டு நாளாகக் 

பகாண்ைாடுகிறது? 

அ) ைைாக்  

ஆ) சிக்கிம் 

இ) உத்தரகாண்ட் 

ஈ) அருணாச் ை பிரசத ம் 

✓ ைைாக், பாரம்பரிய புத்தாண்ைான சைா டரக் 

சகாண்ைாடுகிறது. சைா ர் பண்டிடகடய இப்பகுதியில் 

உள்ள சபௌத்த  மூகத்தினர் சகாண்ைாடி ைருகின்றனர்.  

✓ செ ச ாங்காபாவின் பிறப்பு மற்றும் முக்தி ஆண்டுவிழா 

ஆகியைற்றுைன் இந்தத்திருவிழா சதாைங்கியது. மைங்கள், 

தூபிகள் மற்றும் பிற இைங்களில் மக்கள் திருவிழாடைக் 

சகாண்ைாடினர். திசபத்திய சபௌத்தத்தில் பிப்ரைரி / மார்ச் 

மாதத்தில் திருவிழா சகாண்ைாைப்படுகிறது. 

 

9.ைரைாற்றுரீதியாக இந்தியாவின் ஒருபகுதியாக இருந்த 

குர்ைாக் சகாட்டை, தற்சபாது எந்நாட்டின் கட்டுப்பாட்டில் 

உள்ளது? 

அ) பாகிஸ்தான் 

ஆ) சீனா  

இ) பங்களாசதஷ் 

ஈ) ஆப்கானிஸ்தான் 

✓ ைரைாற்று ரீதியாக இந்தியாவின் ஒருபகுதியாக இருந்த 

குர்னாக் சகாட்டை, 1958 முதல் சீனாவின் கட்டுப்பாட்டில் 

உள்ளது. சகாட்டைக்கு அருகில், சீனா புதிய பாைத்டத 

கட்டிைருகிறது. கிழக்கு ைைாக்கில் உள்ள சமய்யான 

கட்டுப்பாட்டுக் சகாட்டுக்கு அருசக பாங்சகாங் டிச ாவில் 

இப்பாைம் கட்ைப்பட்டு ைருகிறது. 

 

10. அணுைாயுதப் சபாடரத் தவிர்க்கும் சநாக்கில் 

 மீபத்தில் அறிக்டகபயான்டற பைளியிட்ை உைகளாவிய 

 ங்கம் / அடமப்பு எது? 

அ) UNSC  

ஆ) BRICS 

இ) G20 

ஈ) G7 

✓ ஐநா பாதுகாப்பு அடையின் நிரந்தர உறுப்புநாடுகளான 

ரஷ்யா, பிரிட்ைன், சீனா, அசமரிக்கா மற்றும் பிரான்ஸ் 

ஆகிய நாடுகள்  மீபத்தில் ஓரறிக்டகடய சைளியிட்ைன.  

✓ அணுைாயுதங்கள் சமலும் பரவுைடதயும், அணுைாயுதப் 

சபாடரயும் தவிர்க்க சைண்டும் என நாடுகள் கருதுகின் 

-றன. அணு க்தி நாடுகளுக்கு இடையிைான சபாடரத் 

தவிர்க்கவும் உத்தி ார் இைர்கடளக் குடறக்கவும் இந்த 

அறிக்டக எண்ணுகிறது. அணுைாயுதங்கடள “முதலில் 

பயன்படுத்தக்கூைாது” என்ற சகாள்டகடய சீன நாடு 

சகாண்டுள்ளது. 

 

 

1. இஸ்சராவின் புதிய தடைைராக ச ாமநாத் நியமனம் 

இந்திய விண்சைளி ஆராய்ச்சி டமயமான இஸ்சராவின் 

புதிய தடைைராக ச ாமநாத் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

இஸ்சராவின் தற்சபாடதய தடைைராக இருக்கும் K 

சிைனின் பதவிக்காைம் முடிைடைைடதத் சதாைர்ந்து 

புதிய தடைைருக்கான ஆசைா டன நடைசபற்று ைந்த 

நிடையில் ச ாமநாத் சதர்ந்சதடுக்கப்படுைதாகவும் அடுத்த 

3 ஆண்டுகள் இப்பதவியில் நீடிப்பார் என்றும் மத்திய அரசு 

அறிவித்துள்ளது. 

சகரளத்டதச் ச ர்ந்த ச ாமநாத் விக்ரம்  ாராபாய் 

விண்சைளி டமய இயக்குநராக இருந்தைர் என்பது 

குறிப்பிைத்தக்கது. 

 

2. தமிழக மருத்துைக் கட்ைடமப்புக்கு `3,000 சகாடி 

தமிழகத்தின் மருத்துைக் கட்ைடமப்டப சமம்படுத்த 

அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் `3,000 சகாடி நிதியுதவி 

ைழங்க உள்ளதாக பிரதமர் நசரந்திர சமாடி அறிவித்தார். 

விருதுநகர், கள்ளக்குறிச்சி, நீைகிரி, ரமநாதபுரம், நாமக்கல், 

திருப்பூர், திருைள்ளூர், கிருஷ்ணகிரி, திண்டுக்கல், 

அரியலூர் மற்றும் நாகப்பட்டினம் ஆகிய 11 

மாைட்ைங்களில் `4,080 சகாடி ச ைவில் புதிதாக 

அடமக்கப்பட்டுள்ள அரசு மருத்துைக் கல்லூரிகடள 

தில்லியிலிருந்து காசணாலி முடறயில் பிரதமர் சமாடி 

சதாைக்கிடைத்தார். 

அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் தமிழகத்துக்கு ரூ.3 ஆயிரம் 

சகாடி நிதியுதவிடய மத்திய அரசு ைழங்கவிருக்கிறது. 

நகர்ப்புற மருத்துைக் கட்ைடமப்பு, மாைட்ை சபாது சுகாதார 

ஆய்ைகங்கள், தீவிர சிகிச்ட ப் பிரிவுகள் சபான்றைற்டற 

அடமப்பதற்கு இது சபருதவியாக அடமயும் என பிரதமர் 

அப்சபாது சதரிவித்தார். 

 

 

 

 



        

    

3. ககன்யான் திட்ைம்: மசகந்திரகிரியில் 

கிடரசயாசெனிக் எஞ்சின் பரிச ாதடன சைற்றி 

மனிதர்கடள விண்சைளிக்கு அனுப்பும் ககன்யான் 

திட்ைத்துக்கான கிடரசயாசெனிக் எஞ்சிடன இந்திய 

விண்சைளி ஆராய்ச்சி அடமப்பு (இஸ்சரா) சைற்றிகரமாக 

பரிச ாதித்துள்ளது. 

இதுசதாைர்பாக இஸ்சரா சைளியிட்ை ச ய்திக்குறிப்பு: 

தமிழ்நாட்டின் திருசநல்சைலி மாைட்ைம் மசகந்திரகிரியில் 

உள்ள இஸ்சரா ைளாகத்தில் ககன்யான் திட்ைத்துக்கான 

கிடரசயாசெனிக் எஞ்சின் பரிச ாதிக்கப்பட்ைது. இந்தப் 

பரிச ாதடனயில் அடனத்து அம் ங்கடளயும் எஞ்சினின் 

ச யல்திறன் பூர்த்தி ச ய்தது. 

இப்பரிச ாதடன சைற்றிசபற்றது ககன்யான் திட்ைத்தில் 

முக்கிய டமல்கல்ைாகும். அத்திட்ைத்தின்படி, மனிதடர 

விண்சைளிக்கு சுமந்து ச ல்லும் விண்கைத்தில் இந்த 

எஞ்சிடன இடணப்பதற்கான நம்பகத்தன்டம 

பரிச ாதடனமூைம் உறுதியாகியுள்ளது. 

இந்த எஞ்சின் சமலும் நான்கு பரிச ாதடனகளுக்கு 

உள்படுத்தப்பைவுள்ளது என்று சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

2023-ஆம் ஆண்டு ககன்யான் திட்ைம் 

ச யல்படுத்தப்படும் என்று கைந்த ஆண்டு மத்திய அரசு 

சதரிவித்தது. அசமரிக்கா, ரஷியா, சீனாடைத் சதாைர்ந்து 

4ஆைது நாைாக இத்திட்ைத்டத இந்தியா ச யல்படுத்த 

உள்ளது. 

 

4. பிரதமர் சமாடியின் பாதுகாப்புக்கு குடறபாடு ஏற்பட்ை 

விைகாரம்: ஓய்வுசபற்ற நீதிபதி இந்து மல்சகாத்ரா 

தடைடமயிைான குழு வி ாரடண:  உச் நீதிமன்றம் 

பஞ் ாப் மாநிைம் சபசராஸ்பூரில் பிரதமர் நசரந்திர 

சமாடியின் பாதுகாப்புக்கு குடறபாடு ஏற்பட்ை 

விைகாரத்தில் ஓய்வு சபற்ற நீதிபதி இந்து மல்சகாத்ரா 

தடைடமயிைான குழு வி ாரிக்கும் என உச்  நீதிமன்றம் 

சதரிவித்துள்ளது. 

பஞ் ாப் மாநிைத்தில் பல்சைறு நைத்திட்ைங்கடள 

சதாைங்கி டைப்பதற்காக கைந்த ஐந்தாம் சததி பிரதமர் 

சமாடி விமானம் மூைம் பஞ் ாப் ச ன்றார். சமா மான 

ைானிடை காரணமாக நிகழ்ச்சி நடைசபறும் இைத்துக்கு 

காரில் ச ல்ை முடிவு ச ய்யப்பட்ைது. ஆனால், விை ாயிகள் 

சபாராட்ைம் காரணமாக அைரது ைாகன அணி ைகுப்பு 

சமம்பாைத்தில் 15 நிமிைத்துக்கும் சமைாக நின்றது. 

சபாதுமான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் ச ய்யப்பைாததால் 

தனது பயணத்டத பிரதமர் சமாடி ரத்து ச ய்து பிரதமர் 

பாதி ைழியிசைசய சைல்லி திரும்பினார். பிரதமரின் 

பாதுகாப்பில் மாநிை அரசு அைட்சியமாக 

ச யல்பட்ைதாகவும், பிரதமர் சமாடியின் உயிருக்கு 

அச்சுறுத்தல் இருப்பதாகவும் பாெகவினர் புகார் சதரிவித்து 

ைருகின்றனர். 

இந்த விைகாரத்தில் மத்திய மற்றும் பஞ் ாப் அரசுகள் 

தனித்தனியாக வி ாரடணக் குழு அடமத்தன. 

அசதசநரம் என்ஜிஓ ைழக்கறிஞர் இந்த விைகாரத்டத 

உச்  நீதிமன்றம் சகாண்டுச் ச ல்ை கைந்த 

சைள்ளிக்கிழடம உச்  நீதிமன்ற நீதிபதிகள் சூர்ய காந்த், 

ஹிமா சகாலி ஆகிசயார் அமர்வு வி ாரித்தது. 

மத்திய மற்றும் மாநிை அரசுகளின் வி ாரடணக் 

குழுக்கள் இந்த ைழக்கில் வி ாரடண ச ய்ய உச்  

நீதிமன்றம் இடைக்காை தடை விதித்தது. உச்  நீதிமன்ற 

முன்னாள் நீதிபதி தடைடமயில் நாங்கசள ஒரு 

வி ாரடண குழுடை அடமக்கிசறாம் என சதரிவித்து 

இருந்தது. 

இந்நிடையில் பிரதமரின் பாதுகாப்பு குடறபாடு குறித்து 

வி ாரிக்க உச் நீதிமன்றம் அடமத்துள்ள குழுவின் 

தடைைராக ஓய்வுசபற்ற நீதிபதி இந்து மல்சகாத்ரா 

ச யல்படுைார் என்றும், குழுவின் உறுப்பினர்களாக 

பஞ் ாப் காைல்துடற தடைைர் (பாதுகாப்பு), சதசிய 

புைனாய்வு முகடம இயக்குநர், பஞ் ாப் மற்றும் 

ைரியானா உயர்நீதிமன்ற பதிைாளர் ஆகிசயார் இைம் 

சபறுைர்கள் எனவும் உச் நீதிமன்றம் சதரிவித்துள்ளது. 

 

5. நாட்டின் சபாருளாதார ைளர்ச்சி 8.3%-ஆக இருக்கும்: 

உைக ைங்கி கணிப்பு 

சபாருளாதார நைைடிக்டககள் முழுடமயாக மீட்சி 

சபறாததால், ஏற்கனசை கணித்தபடி, நைப்பு நிதியாண்டில் 

(2021-22) இந்தியாவின் சபாருளாதார ைளர்ச்சி 8.3 

 தவீதமாக இருக்கும் என்று உைக ைங்கி கூறியுள்ளது. 

சதசிய புள்ளியியல் அலுைகம், சதசிய ைருைாய் கிடைத்த 

விைரங்கடள  மீபத்தில் சைளியிட்ைது. அதில், உற்பத்தி, 

சுரங்கம், சைளாண்டம ஆகிய துடறகள் கசரானாவுக்குப் 

பிறகு மீண்டுள்ளதால், நாட்டின் சபாருளாதார ைளர்ச்சி 9.2 

 தவீதமாக இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டிருந்தது. 

இந்நிடையில்,  மீபத்திய  ர்ைசத  சபாருளாதார 

ைாய்ப்புகள் குறித்த அறிக்டகடய உைக ைங்கி 

சைளியிட்டுள்ளது. அதில் கூறப்பட்டிருப்பதாைது: 

நைப்பு நிதியாண்டில் நாட்டின் சபாருளாதார ைளர்ச்சி 8.3 

 தவீதமாக இருக்கும் என்று உைக ைங்கி கைந்த ெூன் 

மாதம் கணித்திருந்தது. அதன் பிறகு சபாருளாதார 

நைைடிக்டககள் முழுடமயாக மீட்சி சபறவில்டை 

என்பதால் சபாருளாதார ைளர்ச்சி குறித்த கணிப்பில் எந்த 

வித மாற்றமிருக்காது. அது, 8.3  தவீதமாகசை இருக்கும். 

பல்சைறு துடறகளுக்கு ைங்கிகள் கைனுதவி அளிப்பதன் 

மூைம் நாட்டின் சபாருளாதாரம் ைலுப்பை சைண்டும். 

நிதியுதவிடயக் குடறக்கக் கூைாது. 

சமலும், நாட்டின் சபாருளாதார ைளாா்ச்சி 2022-23’இல் 

8.7  தவீதமாகவும் 2023-24’இல் 6.8  தவீதமாகவும் 

இருக்கும். தனியாரின் ஒத்துடழப்புைன் முதலீடுகள் 

அதிகரித்திருப்பதாலும், உற்பத்தி ார் ஊக்குவிப்புத் 

திட்ைங்களாலும் சபாருளாதார ைளர்ச்சி பற்றிய கணிப்பு 

மாற்றி அடமக்கப்பட்டுள்ளது என்று அந்த அறிக்டகயில் 

சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

6. சில்ைடற பணவீக்கம் 5.59%-ஆக அதிகரிப்பு 

கைந்த டி ம்பர் மாதத்தில் சில்ைடற பணவீக்கம் 5.59 

 தவீதமாக அதிகரித்துள்ளது மத்திய அரசின் புள்ளி 

விைரத்தில் சதரியைந்துள்ளது. 



        

    

நுகர்சைார் விடைக் குறியீட்டை அடிப்படையாகக் 

சகாண்டு சில்ைடற பணவீக்கம் கணக்கிைப்படுகிறது. 

இந்நிடையில் சதசிய புள்ளியியல் அலுைைகம் 

சைளியிட்டுள்ள புள்ளிவிைரத்தின்படி, கைந்த நைம்பர் 

மாதம் சில்ைடற பணவீக்கம் 4.91  தவீதமாக இருந்தது. 

இது கைந்த டி ம்பரில் 5.59  தவீதமாக அதிகரித்துள்ளது. 

கைந்த நைம்பரில் உணவுப் சபாருள்களின் பணவீக்கம் 

1.87  தவீதமாக இருந்தது. இது கைந்த டி ம்பரில் 4.05 

 தவீதமாக அதிகரித்தது. 

உணவுப் சபாருள்களின் விடைைாசி உயர்ைால், கைந்த 

டி ம்பர் மாதம் சில்ைடற பணவீக்கம் அதிகரித்துள்ளது. 

ரி ர்வ் ைங்கி மதிப்பீட்டின்படி நைப்பு நிதியாண்டின் 

நான்காைது காைாண்டில் சமாத்த பணவீக்கம் உச் த்டத 

எட்டி, பின்னர் படிப்படியாக குடறயும் என எதிர்பார்க்கப்ப 

-டுகிறது. 

 

7. க. திருநாவுக்கரசுக்கு சபரியார் விருது, சக  ந்துருவுக்கு 

அம்சபத்கர் விருது 

தமிழக அரசின் 2021-ஆம் ஆண்டுக்கான சபரியார் விருது 

திராவிை இயக்க ஆய்ைாளர் க திருநாவுக்கரசுக்கும், 

அம்சபத்கர் விருது ஓய்வுசபற்ற நீதிபதி சக  ந்துருவுக்கும் 

ைழங்க முதல்ைர் மு க ஸ்ைாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார். 

இது சதாைர்பாக தமிழக அரசு சைளியிட்ை ச ய்திக்குறிப்பில் 

கூறியிருப்பது: 

தமிழக அரசு ஒவ்சைார் ஆண்டும்,  மூகநீதிக்காகப் 

பாடுபடுபைர்கடளச் சிறப்பு ச ய்யும் ைடகயில்,  மூக 

நீதிக்கான சபரியார் விருதிடன ைழங்கி சகௌரவித்து 

ைருகிறது. 

அவ்ைடகயில், 2021ஆம் ஆண்டுக்கான சபரியார் விருது 

திராவிை இயக்க ஆய்ைாளரும், எழுத்தாளருமான க 

திருநாவுக்கரசுக்கு ைழங்க தமிழக அரசு முடிவு 

ச ய்துள்ளது. 

ஆதிதிராவிைர் மற்றும் பழங்குடியின மக்களின் 

முன்சனற்றத்துக்காக பாடுபட்டுைரும் தமிழகத்டதச் 

ச ர்ந்தைர்கடள ஊக்குவிக்கும் ைடகயில் 

ஆண்டுசதாறும் ைாக்ைர் அம்சபத்கர் விருது ைழங்கப்பட்டு 

ைருகிறது. அந்தைடகயில், 2021ஆம் ஆண்டுக்கான Dr 

அம்சபத்கர் விருது ச ன்டன உயர்நீதிமன்றத்தின் 

ஓய்வுசபற்ற நீதிபதி சக  ந்துருவுக்கு ைழங்க தமிழக அரசு 

முடிவு ச ய்துள்ளது. 

விருது சதாடக உயர்வு: விருது சபற்சறாருக்கு விருது 

சதாடகயாக தற்சபாது ைழங்கப்பட்டு ைரும் `1 இைட் ம் 

என்படத `5 இைட் மாக உயர்த்தி ைழங்க முதல்ைர் 

ஆடணயிட்டுள்ளார். விருதுத் சதாடகயுைன், தங்கப் 

பதக்கமும் தகுதி உடரயும் ைழங்கப்படும். 

சபரியார் விருது சபறத் சதர்வு ச ய்யப்பட்டுள்ள க 

திருநாவுக்கரசு திராவிை இயக்கத்தின் நைமாடும் கடைக் 

களஞ்சியம் என தமிழ்ச்  மூகத்தால் சபாற்றப்படுபைர். 

திராவிை இயக்க ைரைாறான நீதிக்கட்சி ைரைாறு என்னும் 

நூடை, அந்த இயக்கம் 1916-இல் சதாைங்கப்பட்ைது முதல் 

1944-இல் திராவிைர் கழகம் எனப் சபயர் மாற்றம் சபற்றது 

ைடர இரண்டு சதாகுதிகளாகப் படைத்துள்ளார். 

திராவிை இயக்க சைர்கள், திராவிை இயக்கத் தூண்கள் 

சபான்ற பல்சைறு ைரைாற்று நூல்கடளயும் எழுதி தமிழ்ச் 

 ான்சறார்களின் பாராட்டுகடளப் சபற்றைர். 

ைாக்ைர் அம்சபத்கர் விருது சபறத் சதர்வு ச ய்யப்பட்டுள்ள 

ச ன்டன உயர்நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி சக  ந்துரு 

தன்னுடைய பணிக்காைத்தில் 96,000 ைழக்குகளுக்குத் 

தீர்வுகண்டு  ாதடன படைத்தைர். 

‘அம்சபத்கர் ஒளியில் எனது தீர்ப்புகள்’, ‘என் ைழக்டக 

கைனி!’, ‘தமிழ்நாட்டில் ஒரு சபண் நீதிமன்றத்டத 

அணுகும்சபாது’ ஆகிய நூல்கடள இைர் எழுதியுள்ளார். 

 

8. 2 ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் ைனப்பரப்பு 2,261  துர 

கிமீ அதிகரிப்பு: ஆய்ைறிக்டக தகைல் 

இந்தியாவில் கைந்த 2 ஆண்டுகளில் 2261  கிமீ அளவுக்கு 

ைனப்பரப்பு அதிகரித்துள்ளதாக, ஆய்ைறிக்டகயில் 

சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ைனப்பரப்பு பற்றி ஆய்டை 2 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுடற 

இந்திய ைனப்பரப்பு ஆய்வு அடமப்பு நைத்தி ைருகிறது.  

அந்த ைடகயில் 2021ஆம் ஆண்டுக்கான அறிக்டகடய 

மத்திய சுற்றுச்சூழல் துடற அடமச் ர் பூசபந்தர் யாதவ் 

சைளியிட்ைார். அப்சபாது அைர் கூறியதாைது: 

கைந்த 2019ஆம் ஆண்டுைன் ஒப்பிடுடகயில், கைந்த இரு 

ஆண்டுகளில் 1540  துர கிமீ அளவுக்கு ைனப்பரப்பும், 721 

 கிமீ அளவுக்கு மரங்கள் அைந்த பகுதியும் அதிகரித்துள்ளது. 

இந்தியாவில் ைனப்பரப்பு அதிகரித்திருப்பது 

திருப்திகரமாக உள்ளது. 

நாட்டில் ைனப்பரப்டப அதிகரிக்கச் ச ய்ைதற்காக 

பல்சைறு முடிவுகடள மத்திய ைனம், சுற்றுச்சூழல் துடற 

அடமச் கம் எடுத்துள்ளது. அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் ைனப் 

பரப்டப அதிகரிக்க பசுடமத் திட்ைம், நகர் ைன சயாெனா 

ஆகிய திட்ைங்கடள அரசு முன்சனடுத்துள்ளது. 

நாட்டின சமாத்த பரப்பில் தற்சபாது 8.09 சகாடி சைக்சைர் 

அளவுக்கு ைனப்பகுதியாக உள்ளது. 

கைந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் 2,261  துர கிமீ அளவுக்கு 

அதிகரித்துள்ளது. அதில், ஆந்திரம் (647  துர கிமீ), 

சதைங்கானா (632  துர கிமீ), ஒடிஸா (537  துர கிமீ), 

கர்நாைகம் (155  துர கிமீ), ொர்கண்ட் (110  துர கிமீ) 

ஆகிய மாநிைங்கள் முன்னணியில் உள்ளன. 

இருப்பினும் அருணா ை பிரசத ம், மணிப்பூர் உள்ளிட்ை 

ைைகிழக்கு மாநிைங்களில் ைனப்பரப்பு 1,020  துர கிமீ 

அளவுக்கு குடறந்துள்ளது. 

ைனப்பகுதிகளில் கைந்த 2019 நைம்பர் முதல் 2020 ெூன் 

ைடரயிைான காைகட்ைத்தில் 1,46,920 தீ விபத்துகள் 

நைந்துள்ளன. இசதசபால், கைந்த 2020 நைம்பர் முதல் 

2021 ெூன் ைடரயிைான காைகட்ைத்தில் 3,98,774 தீ 

விபத்துகள் நைந்துள்ளன என்று ைனப்பரப்பு பற்றிய அந்த 

ஆய்ைறிக்டகயில் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 



        

    

1. IHU (B.1.640.2) என்ற புதிய COVID திரிபு கண்டறியப்ப 

-ட்ட நாடு எது? 

அ) அமெரிக்கா 

ஆ) இந்தியா 

இ) பிரான்ஸ்  

ஈ) இத்தாலி 

✓ IHU (B.1.640.2) எனப் மெயரிடப்ெட்ட புதிய COVID திரிபு 

பிரான்ஸில் அமெந்துள்ள IHU மெடிட்டரரனி மதாற்று 

நிறுவனத்தில் கண்டுபிடிக்கப்ெட்டுள்ளது. புதிய ொறுொடு 

ஒமிக்ராமனவிட 46 பிறழ்வுகமளக் கூடுதலாக மகாண்டு 

உள்ளதாகக் கூறப்ெடுகிறது. 

✓ இதன் முதல் ொதிப்பு ஆப்பிரிக்க நாடான ரகெரூனில் 

இருந்து வந்த ஒருவரிடம் கண்டறியப்ெட்டது. அறிவியலா 

-ளர்களின் கூற்றுப்ெடி, இப்புதிய திரிபு E484K பிறழ்மவக் 

மகாண்டுள்ளது. அது தடுப்பூசி-எதிர்ப்புத் தன்மெமயக் 

மகாண்டுள்ளது. 

 

2. ‘KABIL’ என்பது பின்வரும் எம்மத்திய அமமச்சகத்தால் 

உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கூட்டு நிறுவனமாகும்? 

அ) சுரங்க அமெச்சகம்  

ஆ) எஃகு அமெச்சகம் 

இ) MSME அமெச்சகம் 

ஈ) எரிசக்தி அமெச்சகம் 

✓ சுரங்க அமெச்சகம் ‘கனிஜ் பிரதஷ் இந்தியா (கபில்)’ என்ற 

கூட்டு நிறுவனத்மத உருவாக்கியுள்ளது. ரதசிய 

அலுமினிய நிறுவனம் (NALCO), ஹிந்துஸ்தான் காப்ெர் 

(HCL) ெற்றும் மினரல் எக்ஸ்ப்ரளாரரஷன் கார்ப்ெரரஷன் 

(MECL) ஆகியவற்றின் ெங்கு இதில் 40:30:30 ஆகும்.  

✓ ஆஸ்திரரலியா, அர்மென்டினா, மொலிவியா ெற்றும் சிலி 

ரொன்ற நாடுகளில் லித்தியம் ெற்றும் ரகாொல்ட் ரொன்ற 

முக்கிய கனிெங்களின் சுரங்கங்கமளக் 

மகயகப்ெடுத்தும் முயற்சியில் இந்தியா ஈடுெட்டுள்ளது. 

 

3. எந்த மத்திய பபாதுத்துமற நிறுவனத்தின் முதல் பபண் 

தமைவராக அல்கா மிட்டல் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்? 

அ) ONGC  

ஆ) SAIL 

இ) PFC 

ஈ) NTPC 

✓ எண்மெய் & இயற்மக எரிவாயு கழகத்தின் (ONGC) 

முதல் மெண் தமலவர் ெற்றும் நிர்வாக அதிகாரியாக 

அல்கா மிட்டல் நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார். ONGC இந்தியாவின் 

மிகப்மெரிய எண்மெய் ெற்றும் எரிவாயு உற்ெத்தியாளர் 

ஆகும். இந்நியெனத்திற்கான மெட்ரராலியம் & இயற்மக 

எரிவாயு அமெச்சகத்தின் முன்மொழிவுக்கு அமெச்சர 

-மவயின் நியெனக்குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 

 

 

4. இந்தியாவின் முதல் நடமாடும் ததன் பதப்படுத்தும் 

வாகனம் பதாடங்கப்பட்ட மாநிைம் எது? 

அ) உத்தர பிரரதசம்  

ஆ) குெராத் 

இ) கர்நாடகா 

ஈ) ரகரளா 

✓ இந்தியாவின் முதல் நடொடும் ரதன் ெதப்ெடுத்தும் ரவன் 

உத்தர பிரரதச ொநிலம் காஜியாொத்தில் உள்ள சிரராரா 

கிராெத்தில் மதாடங்கப்ெட்டது. இதமன KVIC’இன் 

தமலவர் வினய் குொர் சக்ரசனா மதாடங்கி மவத்தார்.  

✓ இந்நடொடும் வாகனம் KVICஆல் அதன் ெஞ்ரசாமகராவில் 

உள்ள ெல்துமற ெயிற்சி மெயத்தில் 15 இலட்சம் ரூொய் 

மசலவில் வடிவமெக்கப்ெட்டது. இதால் 8 ெணி ரநரத்தில் 

300 கிகி ரதமனச் மசயலாக்க முடியும். ரெலும் ரதனின் 

தரத்மத ஆராயும் ஒரு ெரிரசாதமன ஆய்வகத்மதயும் 

இது தன்னகத்ரத மகாண்டுள்ளது. 

 

5. ‘Ecowrap’ என்பது எந்த நிறுவனத்தால் பவளியிடப்பட்ட 

முதன்மம அறிக்மகயாகும்? 

அ) ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி 

ஆ) NITI ஆரயாக் 

இ) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

ஈ) ொரத ஸ்ரடட் வங்கி  

✓ ‘Ecowrap’ என்ெது ொரத ஸ்ரடட் வங்கியின் (SBI) ஆய்வுக் 

குழுவால் மவளியிடப்ெடுகிற அறிக்மகயாகும்.  

✓ இந்த அறிக்மகயின் சமீெத்திய ெதிப்பின்ெடி, இந்தியாவின் 

மெய்யான GDP 2021-22’இல் 9.5 சதவீதொக இருக்கும் 

என எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. 2021-22 நிதியாண்டிற்கான 

ரதசிய வருொனத்தின் முதல் முன்கூட்டிய ெதிப்பீடுகமள 

NSO மவளியிட்டது. இது 2021-22’இல் GDP வளர்ச்சிமய 

9.2 சதவீதொக இருக்கும் என ெதிப்பிட்டுள்ளது. 

 

6. NPCIஇன்படி, ஒரு வாடிக்மகயாளருக்கு, ஒரு நாளுக்கு 

ஒரு படர்மினலுக்கு, ஆதார் அடிப்பமடயிைான பராக்கம் 

பபறும் பரிவர்த்தமனகளின் அதிகபட்ச வரம்பு என்ன? 

அ) இரண்டு 

ஆ) மூன்று 

இ) ஐந்து  

ஈ) ஏழு 

✓ ரநஷனல் ரெமென்ட்ஸ் கார்ப்ெரரஷன் ஆஃப் இந்தியா, 

ெெம் எடுப்ெதற்கும் மினி ஸ்ரடட்மெண்ட்களுக்கும் 

அதிகெட்ச வரம்புகமள அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ளது. ஒரு 

வாடிக்மகயாளருக்கு, ஒரு நாளுக்கு, ஒரு மடர்மினலுக்கு, 

ஆதார் அடிப்ெமடயிலான ெெம் எடுக்கும் ெரிவர்த்தமன 

-களின் அதிகெட்ச வரம்மெ ஐந்து என அது நிர்ெயம் 

மசய்துள்ளது. இது 2022 ென.15 முதல் அெலுக்கு வரும். 

 

 

  

 

  

 

 
 



        

    

7. அகர்தைா மற்றும் ஜிரிபாம் இமடதய பதாடங்கப்பட்ட 

புதிய ஜன் சதாப்தி விமரவு இரயிைானது திரிபுராமவ 

பின்வரும் எந்த மாநிைத்துடன் இமைக்கிறது? 

அ) ரெற்கு வங்கம் 

ஆ) ெணிப்பூர்  

இ) சிக்கிம் 

ஈ) அஸ்ஸாம் 

✓ இரு வடகிழக்கு ொநிலங்களான திரிபுரா & ெணிப்பூமர 

இமெக்கும் அகர்தலா ெற்றும் ஜிரிொம் இமடரயயான 

ென் சதாப்தி விமரவு ரயிமல ெத்திய ரயில்ரவ அமெச்சர் 

அஷ்வினி மவஷ்ெவ் மகாடியமசத்து மதாடங்கினார்.  

✓ ென் சதாப்தி விமரவு இரயில் வாரத்திற்கு மூன்று முமற 

இயக்கப்ெடும். இதன் ெயெம் 6 ெணி ரநரம். இது தவிர, 

திரிபுராவில் இராஜ்தானி விமரவு இரயில், கஞ்சன்ெங்கா 

விமரவு இரயில், ஹம்சாெர் விமரவு இரயில் 

உள்ளிட்டமவ ஏற்கனரவ இயக்கத்தில் உள்ளன. 

 

8. அண்மமச் பசய்திகளில் இடம்பபற்ற ஓநாய் எரிமமை, 

எந்தத் தீவுக்கூட்டத்தின் மிகவுயரமான சிகரமாகும்? 

அ) ஹவாய் தீவுகள் 

ஆ) கலெரகாஸ் தீவுகள்  

இ) ெரியானா தீவுகள் 

ஈ) கரராலின் தீவுகள் 

✓ மவட்டன் ெமல என்றுெமழக்கப்ெடும் ஓநாய் எரிெமல, 

கலெரகாஸ் தீவுகளின் மிக உயரொன சிகரொகும். இது 

ெசிபிக் மெருங்கடலில் உள்ள ஒரு எரிெமலத்தீவுக்கூட்டம் 

ஆகும். இந்த எரிெமல சமீெத்தில் மவடித்துச்சிதறி, ெசிபிக் 

மெருங்கடலில் புமக ெண்டலத்மத உருவாக்கியது. 

இந்தத்தீவுகள் ஈக்வடார் ொகாெத்தின் ஒருெகுதியாகும். 

 

9. நந்தூர் மத்தமஷ்வர் பறமவகள் சரைாையம் உள்ள 

மாநிைம்/யூனியன் பிரததசம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) ரகரளா 

இ) கர்நாடகா 

ஈ) ெகாராஷ்டிரா  

✓ நந்தூர் ெத்ரெஷ்வர் ெறமவகள் சரொலயம் ெகாராட்டிர 

ொநிலம் நாசிக்கில் உள்ள நிொத் என்ற இடத்தில் 

அமெந்துள்ள ஈரநிலொகும். குளிர்காலம் மதாடங்கியுள்ள 

நிமலயில், இப்ெறமவகள் சரொலயத்தில் ஏராளொன 

புலம்மெயர் ெறமவகள் குவிந்துள்ளன. 

✓ வனத்துமறயினர் கூறுமகயில் பூநாரைகள், மகாக்குகள், 

கல்மொறுக்கிகள், நீலக்குஞ்சுகள் உள்ளிட்ட முப்ெது (30) 

ஆயிரத்துக்கும் ரெற்ெட்ட ெறமவகள் அங்கு வந்துள்ளன. 

கடுமெயான குளிர்காலத்திலிருந்து தற்காத்துக்மகாள்வத 

-ற்காக மசபீரியா, ஐரராப்ொவிலிருந்து அந்தப்ெறமவகள் 

இங்கு இடம்மெயர்கின்றன. 

 

 

10. 2022’இல் 25ஆவது ததசிய இமளதயார் விழாமவ 

நடத்திய மாநிைம்/யூடி எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) புதுச்ரசரி  

இ) ரகாவா 

ஈ) கர்நாடகா 

✓ புதுச்ரசரி யூனியன் பிரரதச அரசு, 25ஆவது ரதசிய 

இமளரயார் விழாமவ ென.12 அன்று நடத்தியது. சுவாமி 

விரவகானந்தரின் பிறந்தநாமளக் குறிக்கும் வமகயில் 

ென.12 அன்று நடத்தப்ெட்டது. 

✓ ெத்திய இமளரயார் விவகாரங்கள் ெற்றும் விமளயாட்டு 

அமெச்சகத்துடன் இமெந்து நடத்தப்மெற்ற இந்நிகழ்வில் 

நாடு முழுவதிலுமிருந்து 7,000 இமளஞரயார் ெங்ரகற்ற 

-னர். விழாவின் சின்னொன, “சக்ஷம் யுவ-ஷஷக்த் யுவா” 

ஆகியவற்மறயும் அமெச்சர் மவளியிட்டார். 

 

 

1. கணிதப்ொடத்மத எளிதாகக் கற்க புதுமெயான திட்டம்: 

25,000 ஆசிரியர்களுக்குப் ெயிற்சி 

தமிழகத்தில் அரசுப்ெள்ளி ொெவர்கள் கணிதப்ொடத்மத 

நன்கு புரிந்துமகாண்டு ஆர்வத்துடன் கற்றுக்மகாள்வதற் 

-காக ஒருங்கிமெந்த ெள்ளிக்கல்வி (செக்ரசிக்ஷா) 

சார்பில் ‘ெகிழ் கணிதம்’ என்ற புதுமெயான திட்டம் 

அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது. 

இது மதாடர்ொக 6ஆம் வகுப்பு முதல் பிளஸ் 2 வகுப்பு 

வமர கற்பிக்கும் 25 ஆயிரத்துக்கும் ரெற்ெட்ட கணித 

ஆசிரியர்களுக்கு ‘ெகிழ் கணிதம்’ மதாடர்ொன ெயிற்சி 

முதற்கட்டொக ெனவரி 20 ெற்றும் 21 ஆகிய இருநாள்கள் 

வழங்கப்ெடவுள்ளது. 

ஆட்சியர்மூலம் சான்றிதழ்: அமனத்து கணித ஆசிரியர்க 

-ளும் ெயிற்சியில் கலந்துமகாள்வமத அந்தந்த ொவட்ட 

திட்ட ஒருங்கிமெப்ொளர்கள் உறுதிமசய்ய அறிவுறுத்தப் 

-ெட்டுள்ளது. ெயிற்சியில் கலந்துமகாள்ளும் அமனத்து 

ஆசிரியர்களுக்கும் ெங்ரகற்பு சான்றிதழ் வழங்கப்ெடும். 

 

2. இங்கிலாந்தில் மென்னிகுவிக் சிமல - முதலமெச்சர் 

மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பு 

ரதனி, திண்டுக்கல், ெதுமர, சிவகங்மக, ராெநாதபுரம் 

ஆகிய ஐந்து ொவட்டங்களின் நீராதாரொக திகழ்வது 

முல்மலப்மெரியாறு அமெ. தமிழக-ரகரள எல்மலயில் 

அமெந்துள்ள இந்த அமெ ஆங்கிரலயர்கள் ஆட்சிக் 

காலத்தில், இங்கிலாந்மதச் ரசர்ந்த மொறியாளர் கர்னல் 

ொன் மென்னிகுவிக் தனது மெரும் முயற்சியால் கட்டினார்.  

மென்னிகுவிக் லண்டனில் உள்ள தனது மசாத்துக்கமள 

விற்று மதன்ொவட்ட ெக்களின் தாகம் தீர்க்கவும், வறண்டு 

கிடந்த நிலங்கள் வளம் மெறவும் இந்த அமெமய 

கட்டினார். இதனால், ‘முல்மலப்மெரியாறு அமெயின் 

தந்மத’ என மென்னிகுவிக் அமழக்கப்ெடுகிறார். 

 

 

 

 



        

    

ரதனி ொவட்ட ெக்கள் சாதி, ெதம் கடந்து மென்னி 

குவிக்மக கடவுள்ரொல் வெங்கிவருகின்றனர்.  

மென்னிகுவிக் பிறந்தநாளான இன்று (ெனவரி 15) ரதனி 

ொவட்டத்தின் ெல்ரவறு இடங்களிலும் ‘மென்னிகுவிக்’ 

மொங்கல் என்ற மெயரில் மொங்கல் மவத்து ெக்கள் 

வழிெடுகின்றனர். ரெலும் மென்னிகுவிக் பிறந்தநாமள 

அரசு விழாவாகவும் தமிழக அரசு மகாண்டாடி வருகிறது. 

இந்நிமலயில் முதலமெச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், முல்மலப் 

மெரியாறு அமெமயக் கட்டிய கர்னல் ொன் மென்னி 

குவிக் சிமல அவரது மசாந்த ஊரான இங்கிலாந்து 

நாட்டின் ரகம்ெர்லியில் நிறுவப்ெடும் என அறிவித்துள்ளார். 

 

3. திருவள்ளுவர் விருது மெங்களுர் மீனாட்சி 

சுந்தரத்துக்கும் காெராெர் விருது குெரி அனந்தனுக்கும் 

அறிவிப்பு 

2022ஆம் ஆண்டிற்கான “ஐயன் திருவள்ளுவர் விருது” 

மெங்களுர் மு மீனாட்சி சுந்தரம் அவர்களுக்கும், 2021ஆம் 

ஆண்டிற்கான “மெருந்தமலவர் காெராசர் விருது” 

முமனவர் குெரி அனந்தன் அவர்களுக்கும் வழங்கிட 

தமிழ்நாடு முதலமெச்சர் ஆமெயிட்டுள்ளார். 

விருதுமெறும் விருதாளர்கள் ஒவ்மவாருவருக்கும் விருதுத் 

மதாமகயாக `1 இலட்சம், ஒரு சவரன் தங்கப்ெதக்கம், 

தகுதியுமர வழங்கியும் மொன்னாமட அணிவித்தும் 

சிறப்பிக்கப்மெறுவார்கள். 

 

4. ென.16 ரதசிய ஸ்டார்ட் அப் தினம்: பிரதெர் ரொடி 

அறிவிப்பு 

ென.16ஆம் ரததி “ரதசிய ஸ்டார்ட் அப்” தினொக 

கமடபிடிக்கப்ெடும் என பிரதெர் ரொடி அறிவித்துள்ளார். 

இனிவரும் காலங்களில் ெனவரி.16 ரதசிய ஸ்டார்ட் அப் 

தினொக கமடபிடிக்கப்ெடும் என பிரதெர் கூறினார். 

 

5. இந்திய மடஸ்ட் அணியின் ரகப்டன்சியிலிருந்தும் 

விலகினார் விராட் ரகாலி 

இந்திய மடஸ்ட் அணியின் ரகப்டன்சியிலிருந்தும் விராட் 

ரகாலி விலகியுள்ளார்.  

டி20 உலக ரகாப்மெயுடன் இந்திய டி20 அணியின் 

ரகப்டன்சியிலிருந்து விலகிய விராட் ரகாலி, ஒருநாள் 

அணியிலிருந்து ரகப்டன்சியிலிருந்து அதிரடியாக 

நீக்கப்ெட்டார். மடஸ்ட் அணியின் ரகப்டனாக ெட்டும் 

நீடித்த விராட் ரகாலி, இப்ரொது மடஸ்ட் அணியின் 

ரகப்டன்சியிலிருந்தும் விலகியுள்ளார். 

2014ஆம் ஆண்டிலிருந்து இந்திய மடஸ்ட் அணியின் 

ரகப்டனாக இருந்துவந்த விராட் ரகாலியின் 

ரகப்டன்சியில் இந்திய அணி ஆஸ்திரரலியா, 

இங்கிலாந்து ஆகிய நாடுகளில் சிறப்ொக விமளயாடி 

மவற்றிகமள குவித்தது. ரகாலி தமலமெயிலான இந்திய 

அணி தான் மவளிநாடுகளில் ஆதிக்கம் மசலுத்தி ஆடி 

மவற்றிகமள குவித்தது. 

ஆஸ்திரரலிய ெண்ணில் ரகாலி தமலமெயில் முதல் 

முமறயாக 2018-2019 சுற்றுப்ெயெத்தில் மடஸ்ட் 

மதாடமர மவன்று சாதமன ெமடத்தது. ரகாலி 

தமலமெயில் இந்திய அணி மடஸ்ட் கிரிக்மகட்டில் 

சிறப்ொக மசயல்ெட்டுவந்தது. முதல் முமறயாக 

நடத்தப்ெட்ட ஐசிசி உலக மடஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் ஃமெனல் 

வமர மசன்ற இந்திய அணி, ஃமெனலில் ரதாற்று 

ரகாப்மெமய இழந்தது. 

மடஸ்ட் அணிமய சிறப்ொக வழிநடத்திவந்தார் ரகாலி. 

இந்நிமலயில், மதன்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான மடஸ்ட் 

மதாடரில் இந்திய அணி ரதாற்றது. இந்த மதாடரில் முதல் 

முமறயாக மதன்னாப்பிரிக்க ெண்ணில் மடஸ்ட் 

மதாடமர மவல்ல இந்திய அணிக்கு வாய்ப்பிருந்தும், 

அனுெவெற்ற மதன்னாப்பிரிக்க அணியிடம் இந்திய அணி 

ரதாற்றது. அதற்கு ரொசொன ரெட்டிங் தான் காரெம். 

ரெலும், மதன்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான கமடசி 

மடஸ்ட்டின் 2வது இன்னிங்ஸில் ஸ்டம்ப் மெக்கில் ரகாலி 

ரெசியது மெரும் சர்ச்மசமய கிளப்பியரதாடு, ரகாலி மீது 

கடும் விெர்சனங்கமளயும் எழுப்பியது. 

இந்நிமலயில், மடஸ்ட் அணியின் ரகப்டன்சியிலிருந்தும் 

விலகுவதாக ரகாலி திடீமரன அறிவித்துள்ளார். 

ரகாலியின் அறிவிப்பு ரசிகர்களுக்கு மெரும் அதிர்ச்சிமய 

ஏற்ெடுத்தியுள்ளது. 2014ம் ஆண்டிலிருந்து இந்திய மடஸ்ட் 

அணியின் ரகப்டனாக இருந்துவந்த ரகாலி, மடஸ்ட் 

ரகப்டனாக சிறப்ொக மசயல்ெட்டு ெல மவற்றிகமள 

மெற்றுக்மகாடுத்திருக்கிறார். 

 

 



        

    

1. தாயின் சான்றிதழ்களின் அடிப்படையில் சாதிச்சான்டை 

வழங்கும் முதல் மாநிலம்/யூனியன் பிரததசம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) கேரளா 

இ) தில்லி  

ஈ) அஸ்ஸாம் 

✓ தில்லியின் துணை முதல்வர் மணீஷ் சிக ாடியா, தாயின் 

 ான்றிதழ்ேளின் அடிப்பணையில் முதல்  ாதிச் ான்றிதணை 

வைங்கினார். இதற்குமுன்னர், SC/ST  ாதிச் ான்றிதழ்ேள் 

தந்ணதயின்  ாதிச் ான்றுேள் (அ) தந்ணதவழி  ான்றுேளின் 

அடிப்பணையில் மட்டுகம வைங்ேப்பட்ைன. எனகவ, இது 

ஒரு முக்கிய நைவடிக்ணேயாே ேருதப்படுகிறது. 

 

2. 2022ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி, இந்தியாவில் எத்தடை 

வங்கிகள் அடமப்பு ரீதியாக முக்கியமாை வங்கிகளாக 

வடகப்படுத்தப்பட்டுள்ளை? 

அ) 2 

ஆ) 3  

இ) 4 

ஈ) 5 

✓ எஸ்பிஐ, ஐசிஐசிஐ வங்கி மற்றும் HDFC வங்கி ஆகியணவ 

உள்நாட்டு அணமப்பு ரீதியாே முக்கியமான வங்கிேளாே 

ததாைர்ந்து அணையாளம் ோைப்படுவதாே இந்திய ரி ர்வ் 

வங்கி அறிவித்தது. இவ்வங்கிேள் திவாலானால் நாட்டிற்கு 

கபரிைர் ஏற்படும். எனகவ அணவ மூலதனப் பாதுோப்பு 

இணையேத்துைன் கூடுதலாே தபாது ஈக்விட்டி அடுக்கு-1 

மூலதனத்ணதயும் பராமரிக்ே கவண்டும். 

✓ 2021 மார்ச் 31 அன்று வங்கிேளிலிருந்து க ேரிக்ேப்பட்ை 

தரவுேளின் அடிப்பணையில் இது அறிவிக்ேப்பட்டுள்ளது. 

 

3. நலபாைா பைடவகள் சரணாலயம் உள்ள மாநிலம் (அ) 

யூனியன் பிரததசம் எது? 

அ) கமற்கு வங்ேம் 

ஆ) ஒடிஸா  

இ) கேரளா 

ஈ) ேர்நாைோ 

✓ நலபானா பறணவேள்  ரைாலயம் என்பது ஒடிஸாவின் 

சிலிோ ஏரி ராம் ார் ஈரநிலங்ேளின் ணமயப்பகுதியாகும். 

சிலிோ ஏரி இந்தியாவின் மிேப்தபரிய உவர் நீர் ஏரியாகும். 

சிலிோவில் நைத்தப்பட்ை நீர்ப்பறணவ நிணல ேைக்தேடுப்பு 

– 2022’இன்படி, 107 நீர்ப்பறணவ இனங்ேளில் தமாத்தம் 

10,74,173 பறணவேளும், ஈரநிலத்ணதச்  ார்ந்த 76 

இனங்ேளில் 37,953 பறணவேளும் ேைக்கிைப்பட்ைன.  

✓ நலபானா பறணவேள்  ரைாலயத்தில் தமாத்தம் 97 

வணேயான 3,58,889 பறணவேள் ேைக்கிைப்பட்ைன. 

 

 

 

4. சமீபத்திய சசய்திகளில் இைம்சபற்ை ‘Plan Bee’ உடன் 

சதாைர்புடைய மத்திய அடமச்சகம் எது? 

அ) இரயில்கவ அணமச் ேம்  

ஆ) சுற்றுச்சூைல், வன அணமச் ேம் 

இ) உைவு அணமச் ேம் 

ஈ) MSME அணமச் ேம் 

✓ ‘Plan Bee’ முதன்முதலில் வைகிைக்கு எல்ணலய ார 

இரயில்கவயால் யாணனேணள ரயில் பாணதேளிலிருந்து 

விலக்கிணவக்ே ஒரு தனித்துவமான முணறயாே த யல்ப 

-டுத்தப்பட்ைது. நாடு முழுவதும் ‘Plan Bee’ திட்ைத்ணத 

ரயில்கவ அமல்படுத்தவுள்ளதாே மத்திய ரயில்கவ துணற 

அணமச் ர் அஸ்வினி ணவஷ்ைவ் ததரிவித்தார். கதனீக் 

கூட்ைத்தின்  ல லப்பு ஒலிணய ஒலிக்கும் ஓர் ஒலிதபருக்கி 

அணமப்ணப இது பயன்படுத்துகிறது. 

 

5. சசப்ைம்பரில் நடத்தப்பட்ட முதல் தசாதடைக்குப் பிைகு, 

அண்டமயில் “டைப்பர்தசானிக் ஏவுகடணடய” ஏவிய 

நாடு எது? 

அ) இஸ்கரல் 

ஆ) வை தோரியா  

இ) ஈரான் 

ஈ) ஐக்கிய அரபு அமீரேம் 

✓ அண்ணமயில் ‘ணைப்பர்க ானிக் ஏவுேணை’ணய வை 

தோரியா பரிக ாதித்தது. அந்த ஏவுேணை தன் இலக்ணே 

தவற்றிேரமாே தாக்கியது. இச்க ாதணன பிராந்தியத்தில் 

உள்ள பல இராணுவங்ேளால் ேண்ைறியப்பட்ைது. கமலும் 

அதமரிக்ோ, ததன் தோரியா மற்றும் ஜப்பானில் இருந்து 

விமர் னங்ேணள அது ஈர்த்தது. 

✓ வைதோரியா முதன்முதலில் ணைப்பர்க ானிக் ஏவுே 

-ணைணய த ப்ைம்பரில் க ாதித்தது. ணைப்பர்க ானிக் 

ஆயுதங்ேளால் ஒலிணயவிை ஐந்து மைங்கு கவேத்தில் 

(மணிக்கு சுமார் 6,200 கிமீ) இலக்ணே அணைய முடியும். 

 

6. ‘எலக்ட்ரிக் டபக் ைாக்ஸி திட்ைம்’ என்பது எந்த இந்திய 

மாநிலம் / UT’இன் முன்முயற்சியாகும்? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) ஒடிஸா 

இ) ேர்நாைோ  

ஈ) கேரளா 

✓ 6 மாதங்ேளுக்கு முன் ேர்நாைே மாநிலத்தில், ‘ேர்நாைோ 

எலக்ட்ரிக் ணபக் ைாக்ஸி திட்ைம்’ ததாைங்ேப்பட்ைது.  

✓ தபங்ேளூரில் எலக்ட்ரிக் ணபக் ைாக்சிேணள இயக்குதற்கு 

தனியார் நிறுவனங்ேள், தனிநபர்ேள், நிறுவனங்ேள் 

மற்றும் ஒருங்கிணைப்பாளர்ேணள இது அனுமதித்தது. 

குடிமக்ேள் அதிேபட் மாே 10 கிமீட்ைர் தூரத்திற்கு இந்தச் 

க ணவணயப்தபறலாம். ஆனால், கபாக்குவரத்து துணறக்கு 

உரிமம் கோரி, இதுவணர ஒகர ஒரு விண்ைப்பம் 

மட்டுகம வந்துள்ளது. ணபக் ைாக்ஸிக்ோன ேட்ைைத்ணத 

ேர்நாைே அரசு இன்னும் நிர்ையம் த ய்யாமல் உள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

7. ஓமிக்ரான் திரிடபக் கண்ைறியும் இந்தியாவின் முதல் 

RT-PCR கருவியாை ‘Omisure’ஐ உருவாக்கிய நிறுவைம் 

எது? 

அ) TATA MD  

ஆ) பிரமல் 

இ)  ன் பார்மா 

ஈ) அதபக்ஸ் பார்மா 

✓ இந்தியா அண்ணமயில் ஒரு புதிய RT-PCR க ாதணனக் 

ேருவிணய அங்கீேரித்துள்ளது. இதன்மூலம் ஓமிக்ரான் 

திரிணபக் ேண்ைறிய முடியும். ‘Omisure’ எனப்படும் இந்தக் 

ேருவிணய ICMR உைன் இணைந்து Tata MD நிறுவனம் 

உருவாக்கியுள்ளது. இது ‘Sars-CoV-2’ஐக் ேண்ைறிகிறது. 

கமலும் ஓமிக்ரானில் உள்ள S மரபணு கவறுபாட்ணையும் 

அதில் ேண்ைறிகிறது. 

 

8. அண்டமச் சசய்திகளில் இைம்சபற்ை பரத் சுப்ரமணியம் 

என்பவருைன் சதாைர்புடைய விடளயாட்டு எது? 

அ) தைன்னிஸ் 

ஆ)  துரங்ேம்  

இ) கைபிள்-தைன்னிஸ் 

ஈ) பளு தூக்குதல் 

✓ 14 வயதான பரத் சுப்ரமணியம், இத்தாலியில் நைந்த ஒரு 

நிேழ்வில் மூன்றாவது மற்றும் இறுதி GM தநறிணயப் 

தபற்றபிறகு, இந்தியாவின் 73ஆவது  துரங்ே கிராண்ட் 

மாஸ்ைர் ஆனார். அவர் இதற்கு கதணவயான 2,500 (Elo) 

மதிப்தபண்ணையும் எட்டினார். 

✓ இப்கபாட்டியில்  ே இந்திய வீரர் M R லலித் பாபு தவற்றி 

தபற்று பட்ைத்ணத தவன்றார். ேைந்த நவம்பரில்  ங்ேல்ப் 

குப்தா 71ஆவது GM ஆன இரண்டு நாட்ேளுக்குப் பிறகு, 

மித்ரபா குைா நாட்டின் 72ஆவது GM ஆனார். 

 

9. இந்தியாவின் UNESCO உலக பாரம்பரிய தளங்களின் 

விளக்கங்கடள எம்சமாழியில் அதன் இடணயதளத்தில் 

சவளியிை UNESCO ஒப்புக்சகாண்ைது? 

அ) தமிழ் 

ஆ) ஹிந்தி  

இ)  மற்கிருதம் 

ஈ) ததலுங்கு 

✓ UNESCO’இன் உலே பாரம்பரிய ணமயம் இந்தியாவில் 

உள்ள UNESCO உலே பாரம்பரிய தளங்ேள் குறித்த 

விளக்ேங்ேணள ஹிந்தியில் அதன் இணையதளத்தில் 

தவளியிை ஒப்புக்தோண்டுள்ளது. 

✓ UNESCO’க்ோன இந்தியாவின் நிரந்தர பிரதிநிதிேள் குழு 

இந்தத் தேவணலப்பகிர்ந்துதோண்ைது. இது உலே ஹிந்தி 

நாள் முதல் த யல்பாட்டுக்கு வரும். உலே ஹிந்தி நாள் 

ஜன.10 அன்று அனு ரிக்ேப்படுகிறது. 

 

 

 

10. தாமதமாை ததர்தல்களால், பின்வரும் எந்த ஆப்பிரிக்க 

நாட்டுைைாை தங்கள் உைடவ துண்டிக்கப்தபாவதாக 

தமடல ஆப்பிரிக்க நாடுகள் அறிவித்தை? 

அ) மாலி  

ஆ) எகிப்து 

இ) தபரு 

ஈ) ததன்னாப்பிரிக்ோ 

✓ கதர்தணல நைத்துவதில் மிேவும் தாமதம் ஏற்படுத்துவதால் 

மாலியுைனான தங்ேள் எல்ணலேணள மூடுவகதாடு, 

அரசியல் ரீதியான உறவுேணள துண்டித்துக் தோள்ளவும் 

கமணல ஆப்பிரிக்ே நாடுேள் முடிவு த ய்துள்ளன.  

✓ ேடுணமயான தபாருளாதார தணைேள் விதிப்பும் இதில் 

அைங்கும். 15 உறுப்பு நாடுேணள உணைய கமணல 

ஆப்பிரிக்ே நாடுேளின் தபாருளாதார  மூேம் (ECOWAS), 

இந்த நிணலப்பாட்ணை அறிவித்தது. 

 

 

1. ேகரானா பரவல் விகிதம்: கதசிய அளவில் புதுச்க ரி 

முதலிைம் 

ேைந்த ஒரு வாரத்தில் தவளியான புள்ளிவிவரங்ேள்படி, 

நாட்டிகலகய ேகரானா ததாற்று அதிேம் பரவும் மாநிலம் / 

யூனியன் பிரகத ங்ேளில் புதுச்க ரி முதலிைத்தில் உள்ளது. 

புதுச்க ரியில் 100 ேகரானா பரிக ாதணனேளுக்கு 51.75 

 தவீதம் என்ற அளவில் ததாற்று உறுதி த ய்யப்பட்ைது. 

 

2. இரண்ைாம் ேட்ை தமட்கரா ரயில் திட்ைம்: பாணத, 

நிணலயங்ேள் அணமக்ே ஆரம்ப ேட்ைப் பணிேள் தீவிரம் 

த ன்ணன தமட்கரா ரயில் இரண்ைாம் ேட்ை திட்ைத்தில், 

பாணத, நிணலயங்ேள் ேட்டுவதற்ோே, 12 இைங்ேளில் 

ஆரம்பக்ேட்ைப்பணிேள் கவேமாே நைந்து வருகின்றன.  

இதுதவிர, 3 வழித்தைங்ேளில் 48 சுரங்ே ரயில் நிணலயங் 

-ேள் அணமக்ேவும் ஏற்பாடுேள் நணைதபறுகின்றன. 

இரண்ைாம் ேட்ை திட்ைம்: த ன்ணன மாநேரில் 

கபாக்குவரத்து தநரி ணலக் குணறக்கும் வணேயில், 2 

வழித்தைங்ேளில் சுமார் 55 கி.மீ. தூரத்துக்கு தமட்கரா 

இரயில்ேள் இயக்ேப்படுகின்றன. இணதத்ததாைர்ந்து, 

`63,246 கோடியில் 118.9 கிமீ தூரத்துக்கு இரண்ைாம் 

ேட்ை தமட்கரா ரயில் திட்ைப்பணி நணைதபறுகிறது. இந்தத் 

திட்ைத்தில் ேலங்ேணர விளக்ேம்-பூந்தமல்லி வணர 26.1 

கிமீ ததாணலவுக்கும், மாதவரம்-க ாழிங்ேநல்லூர் வணர 

47 கிமீ ததாணலவுக்கும், மாதவரம்-சிறுக ரி சிப்ோட் 

வணர 45.8 கிமீ ததாணலவுக்கும் 3 வழித்தைங்ேளில் 

தமட்கரா ரயில் திட்ைம் த யல்படுத்தப்படுகிறது. 

இரண்ைாம் ேட்ை திட்ைத்தில், முதலில் சுரங்ேப்பாணத 

அணமக்ேப்பை உள்ளது. மாதவரம் - தரமணி இணைப்பு 

 ாணல வணர, 30 சுரங்ே நிணலயங்ேள் அணமயவுள்ளன. 

இதுதவிர, பூந்தமல்லி புறவழிச் ாணல - ேலங்ேணர 

விளக்ேம் தமட்கரா ரயில் பாணதயில், கோைம்பாக்ேம் பவர் 

ைவுஸ் - ேலங்ேணர விளக்ேம் இணைகய சுரங்ேத்தில் 12 

நிணலயங்ேளும், மாதவரம் - க ாழிங்ேநல்லுார் தமட்கரா 

  

 

 



        

    

பாணதயில் 6 நிணலயங்ேளும் என்று 3 வழித்தைங்ேளில் 

48 சுரங்ே நிணலங்ேள் அணமயவுள்ளன. 

 

3. உலேப் தபாருளாதார கூட்ைணமப்பின் உச்சி மாநாடு 

இன்று ததாைக்ேம்: முதல் நாளில் பிரதமர் கமாடி, சீன 

அதிபர் ஷி ஜின்பிங் உணர 

 ர்வகத  அளவில்  க்திவாய்ந்த அணமப்பாேத் திேழும் 

உலேப்தபாருளாதார கூட்ைணமப்பின் 5 நாள் உச்சிமாநாடு 

திங்ேள்கிைணம (ஜன. 17) ததாைங்ேவுள்ளது. 

சுவிட் ர்லாந்து நாட்டிலுள்ள ைாகவாஸ் நேரில் ேைந்த 50 

ஆண்டுேளாே இந்த உச்சிமாநாட்ணை உலேப் 

தபாருளாதார கூட்ைணமப்பு நைத்தி வரும் நிணலயில், 

ேகரானா பாதிப்பு ோரைமாே ேைந்த 2021-ஆம் ஆண்டு 

உச்சிமாநாடு ஒத்திணவக்ேப்பட்ைது. 

இந்த நிணலயில், நிேைாண்டுக்ோன உச்சிமாநாட்ணை 

ோதைாலி வழியில் 5 நாள்ேளுக்கு அந்த அணமப்பு நைத்த 

உள்ளது. இதில் ‘ேகரானா பாதிப்பு’ என்ற தணலப்பிலும், 

அடுத்ததாே ‘நான்ோவது ததாழில் புரட்சியில் ததாழில்நுட்ப 

ஒத்துணைப்பு’ என்ற தணலப்பிலும் இரண்டு அமர்வுேள் 

நணைதபறவுள்ளன. 

‘உலகின் நிணல’ என்ற ேருப்தபாருளில் கூட்ைப்படும் 

நிேைாண்டுக்ோன உச்சிமாநாடு, உலகின் மிே முக்கியத் 

தணலவர்ேள் 2022ஆம் ஆண்டுக்ோன தங்ேளின் 

ததாணலகநாக்குத் திட்ைங்ேணள பகிர்ந்துதோள்ளும் 

தளமாே இருக்கும் என்று உலேப் தபாருளாதார 

கூட்ைணமப்பு  ாாாா்பில் ததரிவிக்ேப்பட்டுள்ளது. 

 

4. அரபிக்ேைலில் இந்திய- ரஷிய ேைற்பணைேள் கூட்டுப் 

பயிற்சி 

அரபிக்ேைலில் இந்திய-ரஷிய ேைற்பணையினர் கூட்டுப் 

பயிற்சியில் ஈடுபட்ைதாே இந்திய ேைற்பணை ததரிவித்தது. 

இந்தப் பயிற்சியில் ஈடுபடும் இருநாட்டுக் ேைற்பணைேளும் 

இயற்ணேப்கபரிைர் அல்லது கபார்கபான்ற சூழ்நிணலயில், 

சுமுேமான ஒத்துணைப்ணபயும், தேவல் ததாைர்ணபயும் 

ஏற்படுத்திக் தோள்ளும் வணேயில், இதுகபான்ற கூட்டுப் 

பயிற்சிேளுக்கு ஏற்பாடு த ய்யப்படுகின்றன. 

முற்றிலும் உள்நாட்டில் தயாரிக்ேப்பட்ை INS தோச்சி கபார்க் 

ேப்பலும், ரஷியாவின் அட்மிரல் ட்ரிபியூட்ஸ் கபார்க்ேப்பலும் 

இந்தப் பயிற்சியில் ஈடுபட்ைன. 

 

5. இந்தியாவின் கதசிய கோவிட் தடுப்பூசி திட்ைத்தின் 

ஓராண்டு நிணறணவக் குறிக்கும் வணேயில் நிணனவு 

அஞ் ல்தணலணய Dr மன்சுக் மாண்ைவியா தவளியிட்ைார் 

இந்தியாவின் கதசிய COVID-19 தடுப்பூசி திட்ைத்தின் 

ஓராண்டு நிணறணவக் குறிக்கும் வணேயில் நிணனவு 

அஞ் ல்தணலணய மத்திய சுோதாரம் & குடும்பநலத்துணற 

அணமச் ர் ைாக்ைர் மன்சுக் மாண்ைவியா தவளியிட்ைார். 

கோவாக்சின் ஊசியுைன், சுோதாரப் பணியாளர் மூத்த குடி 

மக்ேளுக்கு தடுப்பூசி வைங்குவணதப் கபான்று அஞ் ல் 

தணல வடிவணமக்ேப்பட்டிருந்தது. ேைந்தாண்டு 

ஜன.16ஆம் கததி தடுப்பூசி கபாடும் இயக்ேம் ததாைங்கியது. 

இந்த ஓராண்டு ோலத்தில் 156 கோடிக்கும் அதிேமாே 

கைாஸ் தடுப்பூசி த லுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 

6. இந்தியா ஓபன்: வாணே சூடினார் லக்ஷயா த ன்; உலே 

 ாம்பியணன வீழ்த்தினார் 

இந்தியா ஓபன் பாட்மின்ைன் கபாட்டியில் ஆைவர் 

ஒற்ணறயர் பிரிவில் இந்தியாவின் லஷயா த ன், ஆைவர் 

இரட்ணையர் பிரிவில் இந்திய கஜாடியான 

 ாத்விக் ாய்ராஜ்/சிரக் தஷட்டி  ாம்பியன் ஆகி அ த்தினர். 

இப்கபாட்டியில் இவர்ேள் பட்ைம் தவல்வது இது முதல் 

முணறயாகும். அதிலும், ஆைவர் இரட்ணையர் பிரிவில் 

இந்தியாவுக்கு இந்தப் கபாட்டியில் பட்ைம் கிணைப்பதும் இது 

முதல்முணறகய. ஆைவர் ஒற்ணறயர் பிரிவு இறுதிச்சுற்றில், 

கபாட்டித்தரவரிண யில் 3ஆவது இைத்திலிருந்த லக்ஷயா 

த ன், நைப்பு உலே  ாம்பியனும், கபாட்டித்தரவரிண யில் 

5ஆவது இைத்தில் இருந்தவருமான சிங்ேப்பூரின் கலா 

கீன் யீணவ எதிர்தோண்ைார். 

இருவருக்கும் இணைகய விறுவிறுப்பாே 54 நிமிஷங்ேள் 

நீடித்த ஆட்ைத்தின் முடிவில் லக்ஷயா த ன் 24-22, 21-17 

என்ற கேம்ேளில் கலா கீன் யீணவ வீழ்த்தி அட்ைோ மான 

தவற்றிணய பதிவு த ய்தார். 

இதர தவற்றியாளர்ேள்: இப்கபாட்டியின் மேளிர் ஒற்ணறயர் 

பிரிவு இறுதிச்சுற்றில் தாய்லாந்தின் பு ானன் 

ஆங்பம்ரங்பான்  ாம்பியன் ஆனார். 

மேளிர் இரட்ணையரில் தாய்லாந்தின் தபன்யபா எய்ம் ார்ட் 

/ நந்தாேரன் எய்ம் ார்ட் இணையும், ேலப்பு இரட்ணையர் 

பிரிவில் சிங்ேப்பூரின் ஹீ கயாங் ோய் தைரி / தான் தவய் 

ைான் கஜாடியும் வாணே சூடின. 

 

7. 17-01-2022 – ‘இந்திய மாமணி’ ைாக்ைர் எம். ஜி. 

ராமச் ந்திரன் அவர்ேளின் 105ஆவது பிறந்தநாள். 

 

8.  ாகித்ய அோைமி விருது தபற்ற எழுத்தாளர் நீல 

பத்மநாபனின்: பள்ளிதோண்ைபுரம் நாவல் ரஷ்ய 

தமாழியில் தமாழிதபயர்ப்பு 

 ாகித்ய அோைமி விருதுதபற்ற எழுத்தாளர் நீல பத்மநாபன் 

திருவனந்தபுரத்தில் வசித்து வருகிறார். ‘இணல உதிர் 

ோலம்’ என்னும் நாவலுக்ோே ேைந்த 2007ஆம் ஆண்டு 

 ாகித்ய அோைமி விருதுதபற்ற இவரின் 

பள்ளிதோண்ைபுரம் என்னும் நாவல் ரஷ்ய தமாழியில் 

தமாழிதபயர்க்ேப்பட்டுள்ளது. 

ேைந்த 1970ஆம் ஆண்டு தவளிவந்த பள்ளிதோண்ைபுரம் 

நாவல் ஏற்ேனகவ ஆங்கிலத்தில் தமாழிதபயர்க்ேப்பட்ைது. 

இகதகபால் கநஷ்னல் புக் டிரஸ்ட் ஆப் இந்தியாவின் 

ஆதான் பிரதான் திட்ைத்தின்கீழ் ஹிந்தி, மணலயாளம், 

உருது, பஞ் ாபி, மராத்தி, குஜராத்தி, ததலுங்கு, ஒரியா, 

வங்ேம், அஸ்ஸாமி, ேன்னைம் ஆகிய தமாழிேளிலும் 

தமாழிதபயர்க்ேப்பட்ைது. 

திருவனந்தபுரத்தின் வாழ்க்ணேணய ணமயப்படுத்திய 

இந்நாவணல ைாக்ைர்லூபா ணபச்சினா என்பவர் ரஷ்ய 

தமாழியில் தமாழிதபயர்த்து தவளியிட்டுள்ளார். 



        

    

1. 2030ஆம் ஆண்டுக்கு முன், எந்த நாட்டுடனான $50 

பில்லியன் இருதரப்பு வர்த்தக இலக்கக அகடவதற்கு 

இந்தியா நிர்ணயித்துள்ளது? 

அ) தென் த ொரியொ  

ஆ) அதெரிக் ொ 

இ) ஜப்பொன் 

ஈ) ஐக்கிய அரபு அமீர ம் 

✓ இந்தியொவும் தென் த ொரியொவும் 2030ஆம் ஆண்டுக்கு 

முன் $50 பில்லியன் என்ற இருெரப்பு வர்த்ெ  இலக்க  

நிர்ணயித்துள்ளன. தென் த ொரிய வர்த்ெ  அகெச்சர் 

யயொ ஹொன்-கூ ெற்றும் இந்திய வர்த்ெ  & தெொழில்துகற 

அகெச்சர் பியூஷ் ய ொயல் புது தில்லியில் இது குறித்த இரு 

ெரப்பு யபச்சுவொர்த்கெ நடத்தினர். 

 

2. இந்தியாவில் எந்த மாதத்தில், ‘ததசிய புத்தாக்க வாரம்’ 

ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது? 

அ) ஜனவரி  

ஆ) பிப்ரவரி 

இ) ெொர்ச் 

ஈ) ஏப்ரல் 

✓ ெத்திய  ல்வி அகெச்ச ம், AICTE, ெற்றும் வணி ம் & 

தெொழிற்துகற அகெச்ச ம் இகணந்து 2022 ஜன.10- 16 

வகர ‘யெசிய புத்ெொக்  வொரத்கெ’ ஏற்பொடு தசய்கின்றன.  

✓ இப்புத்ெொக்  வொரத்தின்யபொது, புதுகெ கள ஊக்குவிக்கு 

யநொக்கில் விழிப்புணர்கவ பரப்புவெற் ொ  இம்மு கெ  

-ளொல் பல்யவறு முயற்சி ள் யெற்த ொள்ளப்பட்டன.  ல்வி 

அகெச்சகத்தால் “ ல்வி நிறுவனங் ளில் புத்ெொக்  

சூழகல உருவொக்குெல்” என்ற ெகலப்பில்  ொதணொளி 

வழி  ருத்ெரங்கு நகடதபற்றது. 

 

3. ரிெர்வ் வங்கி எந்தப் தபசமண்ட் வங்கிக்கு செட்யூல்டு 

வங்கியின் அந்தஸ்கத வழங்கியுள்ளது? 

அ) ஏர்தடல் யபதெண்ட்ஸ் வங்கி  

ஆ) ஆதித்யொ பிர்லொ யபதெண்ட்ஸ் வங்கி 

இ) என்எஸ்டிஎல் யபதெண்ட்ஸ் வங்கி 

ஈ) ஜியயொ யபதெண்ட்ஸ் வங்கி 

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கி சமீபத்தில் ஏர்தடல் யபதெண்ட்ஸ் 

வங்கிக்கு தெட்யூல்டு வங்கியின் அந்ெஸ்கெ வழங்கி உ 

உள்ளது. இென்மூலம், ஏலங் ளுக் ொன அரசொங் த்ெொல் 

வழங் ப்பட்ட ய ொரிக்க  ளுக்கு ஏர்தடல் யபதெண்ட்ஸ் 

வங்கி விண்ணப்பிக் லொம். இது ெத்திய மற்றும் ெொநில 

அரசு அளவிலொன வணி ங் கள மமற்ககாள்ளலாம். 

 

4. எரிசபாருள் விகலதயற்றம் காரணமாக நடந்த மக்கள் 

தபாராட்டங்ககளத் சதாடர்ந்து ெமீபத்தில் பதவி விலகிய 

அரொங்கம் எது? 

அ)  ஜ ஸ்ெொன்  ஆ) கிர்கிஸ்ெொன் 

இ) உஸ்தபகிஸ்ெொன் ஈ) துர்க்தெனிஸ்ெொன் 

✓  ச சுெொன் நொட்டின் அதிபர்  ொசிம்-யசொெொட் யடொ ொயயவ், 

எரிதபொருள் விகல உயர்வுக்கு எதிரொ  எழுந்ெ நொடு 

ெழுவிய யபொரொட்டங் கள அடுத்து, அரசொங் த்தின் பெவி 

வில கல ஏற்றுக்த ொண்டொர். ஆயிரக் ணக் ொன குடி 

ெக் ள் இந்ெப் யபொரொட்டத்தில் ஈடுபட்டெொல், அவசர ொல 

நிகலகய அவ்வரசொங் ம் முன்னெொ யவ அறிவித்ெது.

 

5. அடுத்துவரும் 2023ஆம் ஆண்டில் தகதலா இந்தியா 

விளையாட்டுக்களை நடத்தவுள்ள மாநிலம் எது? 

அ) ெமிழ்நொடு 

ஆ) ஹிெொச்சல பிரயெசம் 

இ)  ர்நொட ொ  

ஈ) ய ொவொ 

✓ 2023ஆம் ஆண்டில் ய யலொ இந்தியொ விகளயொட்டுப் 

யபொட்டி கள  ர்நொட ொ ெொநிலம் நடத்தும் என இகளஞர் 

அதி ொரம் & விகளயொட்டுத் துகற அகெச்சர் அறிவித்ெொர். 

அடுத்ெ ஒலிம்பிக்கில் பங்ய ற்பெற் ொ  ெொநிலத்தில் 

75’க்கும் யெற்பட்ட விகளயொட்டு வீரர் ளுக்கு பயிற்சி 

அளிக் ப்பட்டு வருவெொ வும் அவர் அறிவித்ெொர். ய யலொ 

இந்தியொவின் 2021 பதிப்பு தெொற்றுயநொய்  ொரணெொ  

ஒத்திகவக் ப்பட்டு, ஹரியொனொவில் நகடதபறவுள்ளது. 

 

6. புகதபடிவமற்ற ஆற்றல்மூலங்களிலிருந்து, 2030ஆம் 

ஆண்டளவில் எத்தகன ெதவீத மின்ெக்திகய அகடய 

இந்தியா இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது? 

அ) 30% 

ஆ) 40%  

இ) 50% 

ஈ) 100% 

✓ COP-21’இல் யெசிய அளவில் நிர்ணயிக் ப்பட்ட பங் ளிப் 

-பு ளின் ஒருபகுதியொ , 2030ஆம் ஆண்டளவில் புகெ 

படிவெற்ற ஆற்றல் மூலங் ளிலிருந்து 40% மின்சக்திகய 

அகடய இந்தியொ உறுதிபூண்டுள்ளது. 2021 நவம்பரில் 

அென் புகெபடிவெற்ற எரிதபொருள் அடிப்பகடயிலொன 

ஆற்றல் இலக்க  இந்தியொ அகடந்துள்ளெொ  புது ெற்றும் 

புதுப்பிக் த்ெக்  எரிசக்தி அகெச்ச ம் தெரிவித்துள்ளது.  

✓ ெற்யபொது, 392.01 GW என்ற தெொத்ெ நிறுவப்பட்ட ஆற்றல் 

திறனுடன் இந்தியொ உள்ளது. 

 

7.PM-POSHAN திட்டத்கத திறம்பட செயல்படுத்துதற்காக 

அக்ஷய பாத்திரம் அறக்கட்டகளயுடன் கூட்டு தெர்ந்துள்ள 

அகமப்பு எது? 

அ) IMF 

ஆ) உல  வங்கி 

இ) ஐக்கிய நொடு ள் சகப – WFP  

ஈ) UNICEF 

✓ பிரெெ ெந்திரி யபொெொன் சக்தி நிர்ெொன் (PM-POSHAN) 

திட்டத்கெ திறம்பட தசயல்படுத்துவெற் ொ  ஐநொ உல  

உணவுத்திட்டம் ‘அக்ஷய பொத்திரம்’ அறக் ட்டகளயுடன் 

க ய ொர்த்துள்ளது. உல  உணவுத்திட்டெொனது (WFP) 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

60 ஆண்டு ளுக்கும் யெலொன அனுபவத்கெக் த ொண்டு 

உள்ளது. அது பள்ளி ளில் உணவு வழங்குவது ெற்றும் 

குழந்கெ ளிகடயய ஊட்டச்சத்கெ யெம்படுத்துவதில் 

பணியொற்றுகிறது. 

✓ பிரெெர் யபொெொன் சக்தி நிர்ெொன் என்பது குழந்கெ ள், 

 ர்ப்பிணிப்தபண் ள் & பொலூட்டும் ெொய்ெொர் ளுக் ொன 

ஊட்டச்சத்து விகளவு கள யெம்படுத்துவெற் ொன 

இந்திய அரசின் முென்கெத் திட்டெொகும். 

 

8. அண்கமச் செய்திகளில் இடம்சபற்ற குதனா பால்பூர் 

ததசியப்பூங்கா அகமந்துள்ள மாநிலம் எது? 

அ) ெமிழ்நொடு 

ஆ) ெத்திய பிரயெசம்  

இ)  ர்நொட ொ 

ஈ) ய ரளொ 

✓ 1950’ ளிலிருந்து விடுெகல இந்தியொவில் அழிந்துவிட்ட 

சுெொர் 8-12 சிறுத்கெ ள், தென்னொப்பிரிக் ொ, நமீபியொ 

ெற்றும் யபொட்ஸ்வொனொவிலிருந்து குயனொ பொல்பூர் யெசிய 

பூங் ொ – ெத்திய பிரயெசத்திற்கு இடெொற்றம் தசய்யப்பட 

உள்ளன. இந்நிகலயில், ெத்திய சுற்றுச்சூழல், வனம் 

ெற்றும் பருவநிகல ெொற்ற துகற அகெச்சர் பூயபந்ெர் 

யொெவ், ‘இந்தியொவில் சிறுத்கெ கள அறிமு ப்படுத்துவெ 

-ற் ொன தசயல் திட்டத்கெ’ தவளியிட்டுள்ளொர். 

 

9. தனக்சகன ஒரு புதிய அரசியலகமப்கப வகரந்து 

வரும் சதன்னசமரிக்க நாடு எது? 

அ) சிலி  

ஆ) பியரஸில் 

இ) அர்தஜன்டினொ 

ஈ) தபொலிவியொ 

✓ தென்னதெரிக்  நொடொன சிலி ெனக்த ன ஒரு புதிய 

அரசியலகெப்கப உருவொக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளது. 

இது சம்பந்ெெொ , அரசியலகெப்பு அகவ அண்கெயில் 

அகெப்பின் அறிமு த் ெகலவர் எலிசொ யலொன் ொனுக்குப் 

பதிலொ  புதிய ெகலவரொ  தெொற்றுயநொயியல் நிபுணர் 

ெரியொ எலிசொ குயின்தடயரொகைத் யெர்ந்தெடுத்ெது.  

✓ அ ஸ்யடொ பியனொயசயின் த ொடுங்ய ொன்கெ  ொலத்தில் 

ெயொரிக் ப்பட்ட அென் முந்கெய யெக்னொ  ொர்ட்டொகவ 

ெொற்றுவெற்கு சிலி நொடு முடிவு தசய்துள்ளது 

 

10. ‘நரகத்தின் நுகழவாயில்’ என்றும் அகழக்கப்படும் 

தர்வாொ வளிப்பள்ளம் அகமந்துள்ள நாடு எது? 

அ) அதெரிக் ொ 

ஆ) ரஷ்யொ 

இ) இந்யெொயனசியொ 

ஈ) துர்க்தெனிஸ்ெொன்  

✓ ெர்வொசொ வளிப்பள்ளத்தில் ஏற்பட்ட தீகய அகணக்கும் 

முகறகயக்  ண்டறிவெற்கு வல்லுநர் ளுக்கு 

துர்க்தெனிஸ்ெொன் அதிபர் குர்பொங்குலி தபர்டிமு ெயடொவ் 

உத்ெரவிட்டுள்ளொர். ‘நர த்தின் நுகழவொயில்’ என்றும் 

அகழக் ப்படும் இது ஒரு மி ப்தபரிய இயற்க  எரிவொயு 

பள்ளெொகும். இது துர்க்தெனிஸ்ெொனின் ெகலந ரெொன 

அஷ் பொத்தில் இருந்து 260 கிமீட்டர் தெொகலவில் உள்ள 

 ர ம் பொகலவனத்தில் அகெந்துள்ளது.  டந்ெ ஐம்பது 

ஆண்டு ளொ  இந்ெ எரிவொயு எரிந்து த ொண்டிருக்கிறது. 

 

 

1.  ெக் நடன யெகெ பிர்ஜு ெ ொரொஜ்  ொலெொனொர் 

பிரபல  ெக் நடன யெகெ பிர்ஜு ெ ொரொஜ் (83) புது 

தில்லியில்  ொலெொனொர். 

உத்ெர பிரயெசத்கெச் யசர்ந்ெ நடனக்  கலஞரொன அவர் 

லக்தனள பொணி  ல் ொ-பிண்டொதின்  ரொனொ பொணி  ெக் 

நொட்டியத்தில் யெர்ச்சி தபற்றிருந்ெொர். 

பிர்ஜு ெ ொரொஜ் என  கலயுலகினரொல் ெதிப்புடன் 

அகழக் ப்பட்ட அவரது இயற்தபயர் ப்ரிஜ்யெொ ன் நொத் 

மிஸ்ரொ என்பெொகும். சத்யஜித் யரயின் ‘சத்ரஞ்ஜ் ய  கிலொடி’ 

படத்துக்கு இகசயகெத்ெதுடன் அத்திகரப்படத்தில் இரு 

பொடல் களப் பொடியுள்ளொர். 

 ெக் நடனக் கலக்கு ஆற்றிய யசகவக் ொ  அவருக்கு 

1986’இல் பத்ெ விபூெண் விருது அளிக் ப்பட்டது. சங்கீெ 

நொட  அ ொதெமி விருது,  ொளிெொஸ் சம்ெொன், ஆந்திர 

ரத்னொ உள்ளிட்ட ஏரொளெொன விருது கள அவர் 

தபற்றுள்ளொர். ‘விஸ்வரூபம்’ திகரப்படத்துக் ொ  சிறந்ெ 

நடன இயக்குநருக் ொன யெசிய விருது அவர் தபற்றுள்ளொர். 

 

2. ரயில்யவ யெம்பொட்டு பணி ளுக்கு சிறந்ெ பரிந்துகர: 

தெற்கு ரயில்யவக்கு முெல் பரிசு, ICF’க்கு 2ஆம் பரிசு 

அறிவிப்பு 

2020-21ஆம் ஆண்டில், இந்திய ரயில்யவ யெம்பொட்டு 

பணி ளுக்கு சிறந்ெ பரிந்துகர ள் வழங்கியெற் ொ , 

தெற்கு ரயில்யவக்கு முெல் பரிசும், தசன்கன ICFக்கு 

இரண்டொம் பரிசும் அறிவிக் ப்பட்டுள்ளது. 

ரயில் பொகெயில் யெம்பொட்டு பணிக் ொ வும், மின் 

சிக் னம், ஆண்டுக்கு `110 ய ொடி வகர யசமிக்கும் 

வக யில், மின்சொர ரயில் என்ஜின் இயக் ம் குறித்து 

சிறந்ெ பரிந்துகர வழங்கியெற் ொ , தெற்கு ரயில்யவ 

ெற்றும் யெற்கு ரயில்யவக்கு முெல் பரிசும், `3 லட்சமும் 

அறிவிக் ப்பட்டுள்ளது. 

இரண்டு ரயில்யவக்கும் பரிசு தெொக  ெலொ `1.5 லட்சம் 

வழங் ப்படவுள்ளது. 

மின்சக்திகய இழப்பின்றி முழுவதுெொ  

பயன்படுத்துவெற் ொன வழி ொட்டி பரிந்துகரக்கு தெற்கு 

ரயில்யவ மூன்றொவது பரிசுக்கும் யெர்வுதசய்யப்பட்டு `33 

ஆயிரம் வழங் ப்படவுள்ளது. 

ICF: 

ரயில் தபட்டி ெயொரிப்பில், பக் வொட்டு சுவர் ெற்றும் கூகர 

இகணப்பு ளின் யெம்பொட்டு திட்டங் ள் தெொடர்பொ  

தசன்கன ICF (ரயில் தபட்டி இகணப்பு தெொழிற்சொகல) 

அனுப்பிய பரிந்துகரக்கு இரண்டொம் பரிசு 

அறிவிக் ப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 



        

    

மின்விநியயொ  ெொற்றி ள் வொயிலொ  மின்சொர ரயில் 

என்ஜினில் இருந்து தபட்டிக்கு மின்தெொடொா்பு 

யெம்பொட்டுக் ொன பரிந்துகரக்கு கிழக்கு ரயில்யவக்கு 

இரண்டொம் பரிசு கிகடத்துள்ளது. ICF ெற்றும் கிழக்கு 

ரயில்யவக்கு ெலொ ஒரு லட்சம் ரூபொய் வீெம் `2 லட்சம் 

பரிசு வழங் ப்படவுள்ளது. 

தசயற்க  நுண்ணறிவு ெற்றும்  ணினி பொர்கவ 

அடிப்பகடயில் யெம்பொட்டு பரிந்துகரக் ொ , யெற்கு 

ரயில்யவக்கு மூன்றொம் பரிசு அறிவிக் ப்பட்டுள்ளது. 

இதுெவிர, வடயெற்கு ரயில்யவயும் மூன்றொம் பரிசுக்கு 

யெர்வொகியுள்ளது. 

 

3. தெொழில் முெலீடு ளுக்கு மி ச்சிறந்ெ ெொநிலம் 

ெமிழ்நொடு: ஆய்வில் ெ வல் 

தெொழில் முெலீடு ளுக்குச் சிறந்ெ ெொநிலம் ெமிழ்நொடு என 

ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. 

இதுகுறித்து ெமிழ்நொடு அரசு தவளியிட்ட தசய்திக்குறிப்பு: 

 டந்ெ ஏப்ரல் முெல் டிசம்பர் வகரயிலும் 304 

திட்டங் ளின் மூலெொ  `1 லட்சத்து 43,902 ய ொடி 

முெலீடு கள ெமிழ்நொடு ஈர்த்துள்ளது.  டந்ெ ஆண்டின் 

இயெ  ொல ட்டத்தில் 

ெமிழ்நொடு `36,292 ய ொடிகய ெட்டுயெ தெொழில் 

மூலெனெொ ப் தபற்றிருந்ெது. 

 டந்ெ ஏப்ரல் ெொெம் முெல் டிசம்பர் ெொெம் வகரயிலும் 

தெொழில் முெலீடு கள அதி ெொ ப் தபற்றுள்ள ெொநிலம் 

ெமிழ ெொகும். 

ெமிழ த்துக்கு இந்ெ நிதியொண்டில் கிகடத்திருக்கும் ஒட்டு 

தெொத்ெ முெலீட்டு ஆெொயம் `1 லட்சத்து 7,610 ய ொடியொகும். 

`77,892 ய ொடி தெொழில் மூலெனத்துடன் குஜரொத் 

ெொநிலம் இரண்டொவது இடத்திலும், `65,288 ய ொடி 

தெொழில் மூலெனத்துடன் தெலங் ொனொ ெொநிலம் 

மூன்றொவது இடத்திலும் இருக்கின்றன என புரொதஜக்ட் 

டுயட நிறுவன ஆய்வு தெரிவிக்கிறது. 

ெமிழ த்தில் தெொழில் முெலீடு தசய்ய உறுதி பூண்டுள்ள 

சில நிறுவனங் ளில் டொடொ குழுெம், ஒநர ெங்ய்ங்ஜ், 

ஹிந்துஸ்ெொன் யுனிலீவர், டி வி எஸ் யெொட்டொர், அெொனி 

குழுெம், லொர்சன் அண்ட் டூப்யரொ ஆகியகவ அடங்கும். 

இந்தியொ முழுவதிலும் நடப்பு நிதியொண்டின் முெல் 

ஒன்பது ெொெங் ளில் 7,764 தெொழில் திட்டங் ள் 

வந்துள்ளன. இவற்றின் தெொத்ெ முெலீட்டு ெதிப்பு `12 

லட்சத்து 76,679 ய ொடியொகும். 

 

4. ெமிழ த்தில்  டந்ெ ஆண்டில்  ொசயநொய் பொதிப்பு 17% 

அதி ரிப்பு 

ெமிழ த்தில்  டந்ெ ஆண்டில் ெட்டும் 82,000 யபர்  ொச 

யநொயொல் புதிெொ  பொதிக் ப்பட்டுள்ளனர். இது அெற்கு 

முந்கெய ஆண்கடக்  ொட்டிலும் 17 செவீெம் அதி ம் 

என்பது குறிப்பிடத்ெக் து. 

 ொசயநொகய முழுகெயொ  ஒழிக்கும் யநொக்கில் ெத்திய, 

ெொநில அரசு ள் பல்யவறு முயற்சி கள முன்தனடுத்து 

வருகின்றன. அதுெட்டுென்றி, 2025-க்குள் அந்யநொகய 

முற்றிலும் ஒழிக்  யவண்டும் என்ற இலக்குடன் பல்யவறு 

திட்டங் ள் தசயல்படுத்ெப்படுகின்றன. 

அென் பயனொ   ொசயநொய் பொதிப்பு தெொடர்பு விழிப்புணர்வு 

யெம்பட்டு வருகிறது. ெமிழ த்கெப் தபொருத்ெவகர 

 ொசயநொகயக் குணப்படுத்தும் விகிெம்  ணிசெொ  

உயொா்ந்து வருவெொ த் ெ வல் ள் தெரிவிக்கின்றன. அந்ெ 

யநொயின் ெொக் த்ெொல் பொதிக் ப்படும் யநொயொளி ளில் 84% 

யபகர முெல் சிகிச்கசயியலயய குணப்படுத்துவெொ வும், 

தெொடர் சிகிச்கச ள்மூலம் மீெமுள்ளவர் களயும் பூரண 

குணெொக்குவெொ வும் சு ொெொரத்துகற அதி ொரி ள் 

தெரிவித்துள்ளனர். 

இந்ெ நிகலயில்,  டந்ெ ஆண்டில் ெனியொர் ெற்றும் அரசு 

ெருத்துவெகன ளில்  ொசயநொய் பொதிப்புடன் 

அனுெதிக் ப்பட்டிருந்யெொரின் ெரவு கள ஆய்வு தசய்ெ 

யபொது நொடு முழுவதும் 21.38 லட்சம் யபருக்கு அந்யநொய் 

ெொக் ம் இருந்ெது தெரியவந்துள்ளது. 

 டந்ெ சில ஆண்டு ளொ யவ உத்ெரபிரயெசம், 

ெ ொரொஷ்டிரம், இரொஜஸ்ெொன், குஜரொத் உள்ளிட்ட வட 

ெொநிலங் ளில்ெொன்  ொசயநொய் பொதிப்பு அதி ெொ  இருந்து 

வருகிறது. அென் நீட்சியொ யவ  டந்ெ ஆண்டின் புள்ளி 

விவரங் ளும் அகெந்திருந்ென. 

குறிப்பொ  உத்ெர பிரயெசத்தில் ெட்டும் 4.60 லட்சத்துக்கும் 

யெற்பட்யடொர்  ொசயநொயொல் பொதிக் ப்பட்டுள்ளனர். 

ெமிழ த்கெ எடுத்துக் த ொண்டொல் 82,352 யபருக்கு 

அந்யநொயின் பொதிப்பு இருந்ெது. அவர் ளில், ெனியொர் 

ெருத்துவெகன ளில் 18,016 யபரும், அரசு 

ெருத்துவெகன ளில் 64,336 யபரும் முெல் ட்ட 

சிகிச்கச தபற்ெொ த் ெ வல் ள் தெரிவிக்கின்றன. 

 டந்ெ 2020’இல் அந்ெ எண்ணிக்க  17% குகறவொ  

இருந்ெது. அெொவது, அந்ெக்  ொல ட்டத்தில் ெமிழ த்தில் 

70,545 யபர்  ொசயநொயொல் பொதிக் ப்பட்டிருந்ெனர். அந்ெ 

எண்ணிக்க   டந்ெ ஆண்டில் அதி ரித்ெெற்கு பல்யவறு 

 ொரணங் ள் முன்கவக் ப்படுகின்றன. ஏறத்ெொழ 

 ொசயநொய்க்கும்,  யரொனொ தெொற்றுக்கும் ஒயர ெொதிரியொன 

அறிகுறி ள் இருப்பெொல், பலர் முன்கூட்டியய 

பரியசொெகன தசய்து த ொண்டது கூட அந்யநொய் பொதிப்பு 

அதி ெொ   ண்டறியப்பட்டெற்கு  ொரணெொ  இருக் லொம் 

என ெருத்துவ நிபுணர் ள்  ருத்து தெரிவித்துள்ளனர். 

 

5. சமூ  ஆர்வலர் சொந்தி யெவி  ொலெொனொர் 

ஒடிசொவின் ரொய டொ ெொவட்டத்கெ யசர்ந்ெ பிரபல சமூ  

ஆர்வலரும், ‘பத்ெஸ்ரீ’ விருது தபற்றவருெொன சொந்தி யெவி 

(88) அண்கெயில்  ொலெொனொர். அவரது ெகறவுக்கு 

பிரெெர் நயரந்திர யெொடி, ஒடிசொ முெல்வர் நவீன் பட்நொயக் 

இரங் ல் தெரிவித்துள்ளனர். 

 

6. இந்தியொவின் ஆப்பிள் ஏற்றுெதி 82% அதி ரிப்பு: 

வர்த்ெ  அகெச்ச ம் 

இந்தியொவின் ஆப்பிள் ஏற்றுெதி 82% அதி ரித்துள்ளெொ  

வர்த்ெ  அகெச்ச ம் தெரிவித்துள்ளது. 

இதுகுறித்து அந்ெ அகெச்ச த்தின் புள்ளிவிவரத்தில் 

யெலும் தெரிவிக் ப்பட்டுள்ளெொவது: 



        

    

 டந்ெ 2014ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஆப்பிள் ஏற்றுெதியொனது 

82% வளர்ச்சிகயப்தபற்றுள்ளது. அயெசெயம், பழங் ளின் 

இறக்குெதியொனது 3.8% என்ற அளவியலயய உயர்ந்து 

உள்ளது. அென்படி,  டந்ெ 2014-15ஆம் நிதியொண்டில் 86 

லட்சம் டொலரொ  இருந்ெ ஆப்பிள் ஏற்றுெதி 2020-21 

நிதியொண்டில் $1.45 ய ொடி அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளது. 

குறிப்பொ , நடப்பு நிதியொண்டின் ஏப்ரல் முெல் நவம்பர் 

வகரயிலொன 8 ெொெ  ொலத்தில் இென் ஏற்றுெதி 1.23 

ய ொடி டொலகர எட்டியுள்ளது. இது, ஆப்பிள் ஏற்றுெதியில் 

 டந்ெ சில ஆண்டு ளில் ஏற்பட்ட சிறப்பொன வளர்ச்சிகய 

எடுத்துக் ொட்டுவெொ  அகெந்துள்ளது. 

அயெசெயம், பழங் ளின் இறக்குெதி  டந்ெ 2014-15’இல் 

23.08 ய ொடி டொலரொ  இருந்ெ நிகலயில்,  டந்ெ 2020-

21-இல் 24 ய ொடி டொலகர தெொட்டுள்ளது. இது, 3.8 செவீெ 

வளர்ச்சியொகும். 

இந்தியொவுக்கு இறக்குெதி தசய்யப்படும் ஆப்பிள் ளில் 82 

செவீெம் சிலி, நியூஸிலொந்து, துருக்கி, இத்ெொலி, பியரசில் 

ெற்றும் அதெரிக் ொகவச் யசர்ந்ெகவ. 

இந்தியொவின் ஆப்பிள் இறக்குெதியில் சிலி 25 செவீெ 

பங் ளிப்கப த ொண்டுள்ளது. இெகனத் தெொடர்ந்து 

நியூஸிலொந்து (16.45%), துருக்கி (12.43 செவீெம்), இத்ெொலி 

(10.8%) ஆகிய நொடு ள் உள்ளெொ  வர்த்ெ  அகெச்ச  

புள்ளிவிவரத்தில் தெரிவிக் ப்பட்டுள்ளது. 

 

7. இந்திய வனநிகல அறிக்க : ெமிழ்நொட்டுக் ொன 

பொடங் ள் 

அண்கெயில் தவளியொகியுள்ள இந்திய வனநிகல 

அறிக்க - 2021, நொட்டின் தெொத்ெ நிலப் பரப்பில் பசுகெப் 

பரப்பொனது ஏறக்குகறய நொன்கில் ஒரு பங்க  (24.6%) 

தெொட்டிருப்பகெ எடுத்துக் ொட்டியுள்ளது. தெொத்ெ நிலப் 

பரப்பில் மூன்றில் ஒரு பங்கு வனப் பரப்பொ  இருக்  

யவண்டும் என்பது இலக்கு. ஆனொல், பசுகெப் பரப்கப 

ெதிப்பிடும்யபொது வனங் ள் ெட்டுமின்றி வனங் ளுக்கு 

தவளியய உள்ள ெரங் ளின் அடர்த்தியும்  ணக்கில் 

த ொள்ளப்படுகிறது. முந்கெய 2019 ெதிப்பீட்டுடன் 

ஒப்பிடுக யில் நொடு முழுவதும் 2,261 சதுர கிமீ பரப்பு 

பசுகெப் பரப்பொ  ெொறியிருப்பது ெகிழ்ச்சிக்குரியது. வனப் 

பரப்கப ெட்டும்  ணக்கில் த ொண்டொல், தெொத்ெ நிலப் 

பரப்பில் இது 21.7% ஆ  உள்ளது. முந்கெய ெதிப்பீட்டுடன் 

ஒப்பிடுக யில் 0.2% வனப் பரப்பு அதி ரித்துள்ளது. 

குறிப்பொ , ெமிழ்நொட்டில் இந்ெ இரண்டு ஆண்டு ளில் 

வனப் பரப்பொனது 55 சதுர கிமீ அதி ரித்திருப்பது 

பொரொட்டுக்குரியது. அயெ யவகளயில், வனங் ளுக்கு 

தவளியய உள்ள ெரங் ளின் அடர்த்தி 406 சதுர கிமீ 

அளவுக்குக் குகறந்திருப்பது வருத்ெத்கெயும் அளிக்கிறது. 

 ஜொ புயலொல்  ொவிரிப் படுக  ெொவட்டங் ளில் 

லட்சக் ணக் ொன தென்கன ெரங் ள் வீழ்ந்ெதும் 

ெரங் ளின் அடர்த்தி குகறந்ெெற் ொன  ொரணெொ  

ஊகிக் ப்படுகிறது. 

என்றொலும், வனப் பரப்கபப் யபொலயவ ெரங் ளின் 

அடர்த்தி குறித்ெ விவரங் களயும் ெொவட்டவொரியொ  

இந்திய வனநிகல அறிக்க  தெரிவித்ெொல் ெட்டுயெ, 

ெரங் ளின் அடர்த்தி குகறந்திருப்பெற் ொன 

 ொரணங் களக்  ண்டறிந்து அவற்கறச் 

சரிதசய்வெற் ொன வொய்ப்பு ள் உருவொகும். அெற்கு 

முன்யப புயல், தவள்ளம், தபருெகழ யபொன்ற இயற்க ப் 

யபரிடர் கள அடுத்து, புதிெொ  ெரக் ன்று கள நடுவதும் 

அவற்கறப் பரொெரிப்பதும் யபரிடர்க்  ொலத்தின் பணி ளில் 

ஒன்றொ  ெொற யவண்டும். அது ெட்டுமின்றி, சொகல 

விரிவொக் ப் பணி ளின்யபொது தவட்டப்படும் ெரங் ளின் 

எண்ணிக்க கயக்  ொட்டிலும் கூடுெலொன 

எண்ணிக்க யில் ெரங் ள் நடுவகெயும் ஒரு  ட்டொய 

விதிமுகறயொ  ஏற்றுக்த ொள்ள யவண்டும். 

ெமிழ்நொட்டின் வனப் பரப்பு ெற்யபொது 20% என்ற 

அளவியலயய உள்ளது என்றொலும்  ொடு ள் அழிப்கபத் 

ெடுப்பது, வனப் பரப்கப விரிவுபடுத்துவது உள்ளிட்ட 

நடவடிக்க  ளொல் யநர்ெகறயொன அறிகுறி ள் 

தென்படுகின்றன.  ொஞ்சிபுரம், புதுக்ய ொட்கட, அரியலூர் 

ஆகிய ெொவட்டங் ளில் வனப் பரப்பின் அளவு 

அதி ரித்துள்ளது. இகடப்பட்ட இயெ ஆண்டு ளில் 

விழுப்புரம் ெொவட்டத்தில், வனப் பரப்பின் அளவு 23 சதுர 

கிமீ அளவில் குகறந்திருப்பதும்  வனத்துக்குரியது. 

தசன்கனப் தபருந ரத்கெப் தபொறுத்ெவகரயில், 

தெொத்ெப் பசுகெப் பரப்பு ஏறக்குகறய 5 சதுர கிமீ 

அளவுக்கு அதி ரித்துள்ளது. 2011-ல் 18 சதுர கிமீ ஆ  

இருந்ெ தசன்கனயின் ெர அடர்த்திப் பரப்பு, 2021-ல் 22.7 

சதுர கிமீ ஆ  அதி ரித்துள்ளது. ஜப்பொனிய வனவியலர் 

அகிரொ மியொவொகியின் வழிமுகற களப் பின்பற்றி 

வொய்ப்புள்ள இடங் ளிதலல்லொம் ெரத் தெொகுதி கள 

வளர்த்ெென்  ொரணெொ  தசன்கனயின் பசுகெப் பரப்பு 

அதி ரித்துள்ளது. இத்திகசயில் யெலும் முயற்சி ள் 

முன்தனடுக் ப்பட யவண்டும். 

 

8. பன்றியின் இெயம் ெனிெருக்குப் தபொருந்தியது எப்படி? 

 டந்ெ ஜனவரி 7-ல் நவீன ெருத்துவம் உலகியலயய 

முெல் முகறயொ  ெரபணு ெொற்றம் தசய்யப்பட்ட பன்றியின் 

இெயத்கெ ெனிெருக்குப் தபொருத்தி சொெகன தசய்துள்ளது. 

உறுப்பு ெொற்றுச் சிகிச்கசக்குத் யெகவயொன ெனிெ 

உறுப்பு ள் கிகடக் ொெல், உலத ங்கும் இந்ெ அறுகவ 

சிகிச்கச ளுக்குப் பின்னகடவு ஏற்பட்டிருந்ெ நிகலயில், 

விலங்கு ளின் உறுப்பு களயும் ெனிெருக்குப் 

பயன்படுத்ெ முடியும் எனும் நம்பிக்க கய இது 

விகெத்துள்ளது. 

அதெரிக் ொவின் யெரியலண்ட் ந கரச் யசர்ந்ெ 57 

வயெொன யடவிட் தபன்னட் ஒழுங் ற்ற இெயத் துடிப்பு 

 ொரணெொ  யெரியலண்ட் ெருத்துவப் பல் கலக் ழ  

ெருத்துவெகனயில் அனுெதிக் ப்பட்டொர். தசயற்க  

சுவொசக்  ருவி ளுடன் உயிருக்குப் 

யபொரொடிக்த ொண்டிருந்ெ தபன்னட்டுக்குப் பன்றியின் 

இெயத்கெ ெருத்துவர் கிரிஃபித் தபொருத்தினொர். 

இன்றுவகர அந்ெ இெயம் சீரொ  இயங்குவெொ  அவர் 

தெரிவித்துள்ளொர். இந்ெச் தசயல்முகறகயச் தசொல்வது 

எளிது. நகடமுகறயில்  டினம். 

உெவும் பன்றி உறுப்பு ள் 

ெற்ற விலங்கு களவிடப் பன்றியின் உறுப்பு ள் 

கிட்டத்ெட்ட ெனிெர் ளின் உறுப்பு கள ஒத்திருப்பெொல், 



        

    

உறுப்பு ெொற்று சிகிச்கசக்குப் தபொருத்ெெொனகவயொ  

இகவ யெர்வு தசய்யப்படுகின்றன. முென்முெலில் 1838-

ல் பன்றியின் ஒளிப்படலம் (Cornea) ெனிெக்  ண்ணில் 

தபொருத்ெப்பட்டது. 1964-ல் சிம்பன்சி குரங்கின் இெயம் 

ெனிெருக்குப் தபொருத்திப் பொர்க் ப்பட்டது. அது 

யெொல்வியில் முடிந்ெது. 1984-ல் ஆப்பிரிக் /அயரபியக் 

குரங்கின் (Baboon) இெயம் ஃபொயி (Fae) எனும் 

குழந்கெக்குப் தபொருத்ெப்பட்டது. அது 21 நொட் ளுக்கு 

உயியரொடு இருந்ெது. 

தபொதுவொ , ‘ெொற்றின உறுப்பு ெொற்றுச் சிகிச்கச’யில் 

(Xenotransplantation) தபொருத்ெப்படும் உறுப்பு கள ெனிெ 

உடல் நிரொ ரித்துவிடும். அப்படியய ஏற்றுக்த ொண்டொலும் 

எதிர் ொல நிரொ ரிப்கபத் ெடுக் த் ெடுப்பொற்றல் 

எதிர்விகனகய ெட்டுப்படுத்தும் வீரியெொன 

ெருந்து களப் பயனொளி வொழ்நொள் முழுவதும் சொப்பிட 

யவண்டும். அெனொல்ெொன் இம்ெொதிரியொன அறுகவச் 

சிகிச்கச ள் யவ ம் தபறவில்கல. ஆனொலும், யசொெகன 

முயற்சியொ ச் தசன்ற அக்யடொபரில் நியூயொர்க் 

ெருத்துவெகன ஒன்றில் மூகள இறப்பு ஏற்பட்ட 

ஒருவருக்குப் பன்றியின் சிறுநீர ம் உடலுக்கு தவளியில் 

தபொருத்ெப்பட்ட அதிசயம் நடந்ெது. 

பன்றியின் சிறுநீர ச் தசல் ளில் சர்க் கர வடிவில் 

‘ஆல்பொ-1’ தநொதி இருக்கிறது. ெனிெ உடலில் இது 

இல்கல. பன்றியிடமிருந்து தபறப்படும் சிறுநீர த்தில், 

இந்ெ தநொதிகயக்  ண்டுத ொள்ளும் ெனிெ உடல், இகெ 

அந்நியனொ க்  ருதி, யெற்படி உறுப்கப 

நிரொ ரித்துவிடுகிறது.  லியபொர்னியொவில் இருக்கும் 

‘சிந்தெடிக்ஸ் ஜீனொமிக்ஸ்’  நிறுவனம், ெரபணு ெொற்று 

உறுப்பு கள வளர்ப்பதில் பு ழ்தபற்றது. இந்ெ நிறுவனம் 

‘ஆல்பொ-1’ தநொதி இல்லொெ பன்றிகய ெரபணு ெொற்று 

முகறயில் வளர்த்துக் த ொடுத்ெது. அென் சிறுநீர த்கெ 

மூகள இறப்பு யநொயொளிக்கு நியூயொர்க் ெருத்துவர் ள் 

தபொருத்தினொர் ள். அெனொல், அதில் பிரச்சிகன 

எழவில்கல. இகெ ஒரு கெல் ல் நி ழ்வொ  ெருத்துவ 

உல ம் பொர்த்ெது. இப்யபொது பன்றியின் இெயத்கெ 

ெனிெருக்குப் தபொருத்தி வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளனர் 

யெரியலண்ட் ெருத்துவெகன ெருத்துவர் ள். 

சொத்தியெொனது எப்படி? 

பன்றி ளில் ெரபணு வரிகசகயத் துல்லியெொ  

ெொற்றியகெக்கும் ஆரொய்ச்சியில் 

முன்யனறிக்த ொண்டிருக்கும் ெற்தறொரு அதெரிக்  

நிறுவனம் ‘தரவிவி ொர்’  (Revivicor). இந்ெ 

நிறுவனத்தினர், பன்றி தசல் ளில் உறுப்பு 

நிரொ ரிப்புக்குக்  ொரணெொ  இருக்கும் 4 வக  

ெரபணுக் கள ‘கிரிஸ்பர்’  (CRISPR/Cas9) எனும் 

ெரபணுச் தசதுக்கியொல் தசதுக்கி, அவற்கறச் தசயலிழக் ச் 

தசய்கின்றனர். அடுத்து, பன்றி தசல்லின் ெரபணு 

வரிகசயில் புதிெொ  6 ெரபணுக் களப் 

புகுத்திவிடுகின்றனர். 

பிறகு, பன்றியின்  ருமுட்கடயிலிருந்து ெரபணுகவ 

நீக்கிவிட்டு, அெனுள் யெற்தசொன்ன ெொற்றியகெக் ப்பட்ட 

ெரபணு உள்ள பன்றி தசல்கலக்  லந்துவிடுகின்றனர். 

இப்யபொது இது  ருக்ய ொளெொகிறது (Zygote). அகெ 

‘வொடக த் ெொய்’  பன்றியின்  ருப்கபயில் 

பதித்துவிடுகின்றனர். அதில் வளர் ருவொ  (Embryo) 

வளர்ந்து சிசுவொகி 114 நொட் ளில் ெரபணு ெொற்றமுள்ள 

பன்றிக்குட்டி பிறக்கிறது. படியொக் ம் (Cloning) மூலம் 

யடொலி ஆடு பிறந்ெதுயபொல்ெொன் இது. இென் பலனொ , 

ெனிெ உடல் இந்ெ உறுப்பு கள அந்நியனொ க்  ருதும் 

வொய்ப்பு குகறந்துவிட, உறுப்பு நிரொ ரிப்பு 

ெவிர்க் ப்படுகிறது. 

சொெொரணெொ யவ பன்றி ளின் ெரபணுக் ளில் ரீட்யரொ 

கவரஸ் ள் வசிப்பதுண்டு. இகவ உறுப்பு ெொற்றத்துக்குப் 

பிறகு பயனொளிக்குத் தெொற்கற உண்டொக்கி, உறுப்பு 

நிரொ ரிப்கபப் பூெொ ரெொக்கும். பன்றியின் 

ெரபணுக் ளிலிருந்து 12 வக யொன ரீட்யரொ 

கவரஸ் கள நீக்கியென் மூலம் இது சரிதசய்யப்படுகிறது. 

இப்படி, ‘தரவிவி ொர்’ நிறுவனம் ெயொரித்ெளித்ெ ெரபணு 

ெொற்றுப் பன்றியின் இெயத்கெயய தபன்னட்டுக்கு 

யெரியலண்ட் ெருத்துவர் ள் தபொருத்தியுள்ளனர். 

உறுப்பு நிரொ ரிப்கபத் ெடுக்கும் புதிய ெருந்து ஒன்கற 

தபன்னட் இப்யபொது பயன்படுத்துகிறொர். இதுவகர அந்ெ 

இெயத்கெ அவரது உடல் நிரொ ரிக் வில்கல. அவருக்குப் 

தபொருத்ெப்பட்டுள்ள பன்றியின் இெயம் ெனிெ உடலுக்கு 

அந்நியெொ த் தெரியொெ அளவுக்கு ெரபணு 

ெொற்றமுகறயில் வளர்க் ப்பட்டது என்பெொல், இந்ெ ெருந்து 

இனியும் அவருக்குத் யெகவப்படுெொ என்பது 

யபொ ப்யபொ யவ தெரியும். 

இந்திய ெருத்துவரின் சொெகனயும் யவெகனயும் 

பன்றியின் இெயத்கெ ெனிெருக்குப் பயன்படுத்ெ முடியும் 

என்பகெ 25 ஆண்டு ளுக்கு முன்யப அசொம் ெொநில 

ெருத்துவர் ரொம் பருவொ நிரூபித்திருக்கிறொர். 1997, 

ஜனவரி 1-ல் 32 வயெொன ஒருவருக்குப் பன்றியின் 

இெயத்கெ அவர் தபொருத்தினொர். அந்ெ யநொயொளி 7 

நொட் ளுக்கு உயிருடன் இருந்ெொர். அவருக்குப் பல 

தெொற்று ள் இருந்ெெொல், அவரது உயிகரக்  ொப்பொற்ற 

முடியவில்கல. அரசிடம் இந்ெ சிகிச்கசக்கு முகறயொ  

அனுெதி தபறவில்கல என்ற  ொரணத்துக் ொ  உறுப்பு 

ெொற்றுச் சட்டம், 1994-ன் கீழ் பருவொ க துதசய்யப்பட்டொர். 

வரலொறு பகடக்குெொ? 

இன்கறக்கு அதெரிக் ொவில் ெட்டும் ஒரு லட்சத்துக்கும் 

அதி ெொயனொர் ெொற்று உறுப்பு ளுக் ொ க் 

 ொத்திருக்கின்றனர். இந்தியொவில் இெயச் தசயலிழப்பொல் 

50 ஆயிரம் யபர் அவதிப்படுகின்றனர். இவர் ளில் 

அதி பட்சம் 15 யபருக்குத்ெொன் இெய ெொற்று அறுகவச் 

சிகிச்கச யெற்த ொள்ளப்படுகிறது. ஆண்டுயெொறும் 1.8 

லட்சம் யபருக்குச் சிறுநீர  ெொற்று அறுகவச் சிகிச்கச 

யெகவப்படும் நிகலயில், 6 ஆயிரம் யபருக்குத்ெொன் 

ெொற்றுச் சிறுநீர ம் கிகடக்கிறது. வருடத்துக்கு 30 ஆயிரம் 

யபருக்குக்  ல்லீரல் ெொற்று அறுகவச் சிகிச்கச 

யெகவப்படுகிறது. ஆனொல், 1,500 யபருக்கு ெட்டுயெ இது 

சொத்தியப்படுகிறது. இந்ெ நிகலயில் ெரபணு ெொற்றுப் 

பன்றி ளின் உள் உறுப்பு கள ெனிெருக்கும் 

பயன்படுத்துவது சொத்தியெொனொல், அனுதினமும் 

உயிருக்குப் யபொரொடிவரும் பல்லொயிரக் ணக் ொன ெனிெ 

உயிர் ள்  ொக் ப்படும். நவீன ெருத்துவத்தில் புதிய 

வரலொறு பகடக் ப்படும். 

 



        

    

9. மேதி கதரியுமா? 

ஜன.1: இந்தியொவியலயய முென் முகறயொ  ய ரள உயர் 

நீதிென்றம்  ொகிெ பயன்பொடு இல்லொெ நீதிென்றெொ  

ெொறியது. அங்ய  ஸ்ெொர்ட் நீதிென்ற அகற ள் 

திறக் ப்பட்டென் மூலம் இது சொத்தியெொகியிருக்கிறது. 

ஜன.3: பிரொன்ஸில் ‘ஐஎச்யு பி.1.640.2’ என்று 

தபயரிடப்பட்ட புதிய வக   யரொனொ கவரஸ் 

 ண்டுபிடிக் ப்பட்டது. இது ஒகெக்ரொகனவிட அதி  

அளவில் பரவும் ென்கெ த ொண்டது. 

ஜன.4:  யரொனொ ெடுப்பூசிகயச் தசலுத்திக்த ொள்ளொெ 

தசர்பிய தடன்னிஸ் வீரர் யநொவொக் யஜொய ொவிச்சுக்கு 

ஆஸ்தியரலிய ஓபன் தடன்னிஸ் யபொட்டியில் பங்ய ற்  

ஆஸ்தியரலிய அரசு விசொ ெறுத்ெது. 

ஜன.5: பஞ்சொப்பில் பதிண்டொ விெொன நிகலயத்திலிருந்து 

ஹுகசனிவொலொவுக்குச் சொகல ெொர்க் ெொ  தசன்ற 

பிரெெர் யெொடியின் பயணத்தில் பொது ொப்புக் குகறபொடு 

ஏற்பட்டெொல் சர்ச்கசயொனது. 

ஜன.5: ெமிழ த்தில் தவளியிடப்பட்ட இறுதி வொக் ொளர் 

பட்டியலின்படி 6,36,25,813 வொக் ொளர் ள் உள்ளனர். 

ெமிழ த்தியலயய அதி பட்செொ  யசொழிங் நல்லூர் 

தெொகுதியில் 7,11,755 வொக் ொளர் ளும், குகறந்ெபட்செொ  

கீழ்யவளூர் தெொகுதியில் 1,78,517 வொக் ொளர் ளும் 

உள்ளனர். 

ஜன.6: இந்தியொவின் முெல் திறந்ெதவளி பொகற 

அருங் ொட்சிய ம் கஹெரொபொத்தில் உள்ள சி.எஸ்.ஐ.ஆர். 

யெசிய புவி இயற்பியல் ஆரொய்ச்சி நிறுவனத்தில் 

திறக் ப்பட்டது. 

ஜன.6: ெமிழ ச் சட்டப்யபரகவ வரலொற்றில் முென் 

முகறயொ க் ய ள்வி யநரம் யநரகலயில் ஒளிபரப்பு 

தசய்யப்பட்டது. 

ஜன.7: ெஹொ ொளி ஆற்றின் குறுக்ய  ெொர்சுலொவில் பொலம் 

 ட்டுவெற்கு இந்தியொ - யநபொளம் இகடயய 

க தயழுத்ெொன புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ெதுக்கு ெத்திய 

அகெச்சரகவ ஒப்புெல் அளித்ெது. 

ஜன.8: நீட் யெர்வுக்கு எதிரொ  சட்டப் யபொரொட்டத்கெ 

முன்தனடுப்பது என்று ெமிழ  அரசு கூட்டிய அகனத்துக் 

 ட்சிக் கூட்டத்தில் முடிவு தசய்யப்பட்டது. நீட் விலக்குக் 

ய ொரும் ெயசொெொவுக்கு ெமிழ  ஆளுநர் ஒப்புெல் அளித்து 

குடியரசுத் ெகலவருக்கு அனுப்பொெ நிகலயில் இக்கூட்டம் 

நகடதபற்றது. 

ஜன.8: உத்ெர பிரயெசம், உத்ெரொ ண்ட், பஞ்சொப், ய ொவொ, 

ெணிப்பூர் ஆகிய 5 ெொநிலங் ளில் சட்டப்யபரகவத் 

யெர்ெல் யெதிகயத் யெர்ெல் ஆகணயம் தவளியிட்டது. 

ஜன.8: 1983ஆம் ஆண்டில் த ொண்டு வரப்பட்ட கூட்டுறவு 

சங் ச் சட்டத்தின் மீெொன திருத்ெ ெயசொெொ ெமிழ்நொடு 

சட்டப்யபரகவயில் நிகறயவற்றப்பட்டது. சங்  

நிர்வொகி ளின் பெவிக் ொலம் ஐந்து ஆண்டிலிருந்து 

மூன்று ஆண்டு ளொ க் குகறக் ப்பட்டுள்ளது. 

ஜன.9: யபொர்க்  ப்பலிலிருந்து இலக்க த் துல்லியெொ த் 

ெொக்கி அழிக்கும் அதிநவீன சூப்பொா்சொனிக் பிரம்யெொஸ் 

ஏவு கண விசொ ப்பட்டினத்தில் தவற்றி ரெொ ப் 

பரியசொதிக் ப்பட்டது. 

ஜன.10: அதெரிக்  வரலொற்றில் முென் முகறயொ க் 

 றுப்பின தபண் எழுத்ெொளர் ெொயொ ஏஞ்சயலொ உருவம் 

தபொறித்ெ நொணயம் தவளியிடப்பட்டது. 

ஜன.10: தசன்கனகயச் யசர்ந்ெ 14 வயெொன பரத் 

சுப்ரெணியம் இந்தியொவின் 73-வது தசஸ் கிரொண்ட் 

ெொஸ்டர் என்ற அந்ெஸ்கெப் தபற்றொர். 

ஜன.11: பிரெெரின் பஞ்சொப் பயணத்தின்யபொது ஏற்பட்ட 

பொது ொப்புக் குகறபொடு தெொடர்பொ  விசொரிக் , உச்ச 

நீதிென்ற ஓய்வுதபற்ற நீதிபதி இந்து ெல்யஹொத்ரொ 

ெகலகெயில் உச்ச நீதிென்றம் விசொரகணக் குழுகவ 

அகெத்ெது. 

ஜன.11: ெரபணு ெொற்றப்பட்ட பன்றியின் இெயத்கெ 

யடவிட் தபன்னட் (57) என்பவருக்குப் தபொருத்தி 

அதெரிக்  ஆரொய்ச்சியொளர் ள் சொெகன புரிந்ெனர். 

ஜன.12: ெமிழ த்தில் புதிெொ  11 ெருத்துவக்  ல்லூரி ள் 

திறக் ப்பட்டன, 1,450 ெருத்துவக்  ல்வி இடங் ள் 

உருவொக் ப்பட்டன. 

ஜன.13: இந்திய விண்தவளி ஆரொய்ச்சி கெயத்தின் 

(ISRO) புதிய ெகலவரொ  S யசொம்நொத் நியமிக் ப்பட்டொர். 

 

 



        

    

1. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற ‘மேற்கத்திய இடடயூறு’ 

என்பதுடன் ச ொடர்புடடயது எது? 

அ) கலாச்சாரம் 

ஆ) வானிலலயியல்  

இ) ப ாருளாதாரம் 

ஈ) அரசியல் 

✓ ஒரு ‘மேற்கத்திய இலையூறு’ என் து ேத்தியதலரக்கைல் 

 குதியில் உருவாகும் ஒரு கூடுதல் பவப் ேண்ைல புயல் 

ஆகும். இது இந்திய துலைக் கண்ைத்தின் வைக்குப் 

 குதிகளில் குளிர்கால ேலைலயக் பகாண்டுவருவதாகக் 

கூறப் டுகிறது. மேலல இந்தியாலவப்  ாதிப் மதாடு ஒரு 

ப ருேலைலயக்பகாண்டுவரும் தீவிர ‘மேற்கு இலையூறு’ 

வரும் என இந்திய வானிலல ஆய்வுத்துலற கணித்து 

உள்ளது. 

✓ அதன்பின்னர், இரண்டு மேற்கு இலையூறுகள் வைமேற்கு 

இந்தியா ேற்றும் மேற்கு இேயேலலப்  குதியில் சில 

நாட்களுக்கு ேலைலயக் பகாண்டுவரும் என்றும் அது 

கணித்துள்ளது. 

 

2. இந்திய வரலொற்று ஆரொய்ச்சி கவுன்சில், எந்  ேத்திய 

அடேச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும்  ன்னொட்சி அடேப்பொகும்? 

அ) கலாச்சார அலேச்சகம் 

ஆ) பவளியுறவு அலேச்சகம் 

இ) கல்வி அலேச்சகம்  

ஈ) சுற்றுலா அலேச்சகம் 

✓ இந்திய வரலாற்று ஆராய்ச்சி கவுன்சில் என் து ேத்திய 

கல்வி அலேச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் ஒரு தன்னாட்சி 

அலேப் ாகும். ம ராசிரியர் இரகுமவந்திர தன்வார் 

அண்லேயில் இந்திய வரலாற்று ஆராய்ச்சி கவுன்சிலின் 

தலலவராக 3 ஆண்டுகளுக்கு அல்லது ேறு உத்தரவு 

வரும் வலர நியமிக்கப் ட்டுள்ளார். வரலாற்று ஆய்வுகளு 

-க்கு வழிகாட்டுதல் இந்தக் கவுன்சிலின் மநாக்கோகும். 

 

3. சமீபத்திய சசய்திகளில் இடம்சபற்ற இரொேொயணத்தின் 

சொயலில் உள்ள ‘ஐமபொனியொ’ உள்ள நொடு எது? 

அ) மந ாளம் 

ஆ) ேைகாஸ்கர்  

இ) இலங்லக 

ஈ) போரிஷியஸ் 

✓ இந்தியக்கவிஞரும் தூதருோன அல  மக, ேைகாஸ்கரின் 

‘ஐம ானியா’வின் ப ருங்கலத இந்திய இதிகாசோன 

‘இராோயை’த்லத ஒத்திருப் லதக் கண்ைறிந்தார்.  

✓ ‘ஐம ானியா’ என் து ேைகாஸ்கரின் காவியக்கவிலத 

ஆகும். இது அதன் கதாநாயகன் ஐம ானியாவின் பிறப்பு, 

நிச்சயதார்த்தம், ம ாராட்ைம் ேற்றும் இறப்பு ஆகியவற்லற 

விவரிக்கிறது. அவரது நிச்சயோன ேலனவி ராம்ம லா, 

ராோயைத்லதப்ம ாலமவ ராவமைாவால் கைத்தப் ட்ைார். 

சேற்கிருதத்திற்கும் ேலகாசி போழிக்கும் இலைமய 

300’க்கும் மேற் ட்ை ஒத்த பசாற்கள் உள்ளன. 

 

4. இந்தியொவின் மு ல் திறந் சவளி பொடற அருங்கொட்சி 

-யகம் அடேந்துள்ள நகரம் எது? 

அ) லைதரா ாத்  

ஆ) லேசூர் 

இ) திருவனந்தபுரம் 

ஈ) வாரைாசி 

✓ இந்தியாவின் முதல் திறந்தபவளி  ாலற அருங்காட்சியக 

-த்லத லைதரா ாத்தில் ேத்திய அறிவியல் & பதாழில் 

நுட் த்துலற இலை அலேச்சர் Dr ஜிமதந்திர சிங் திறந்து 

லவத்தார். இந்த அருங்காட்சியகத்தில் இந்தியாவின் 

 ல்மவறு  குதிகளில் இருந்து சுோர் 35 வலகயான 

 ாலறகள் காட்சிக்கு லவக்கப் ட்டுள்ளன. அலவ 3.3 

பில்லியன் ஆண்டுகள் முதல் 55 மில்லியன் ஆண்டுகள் 

வலர  லைலேயானலவயாகும்.

 

5. மபரிடர் மேலொண்டேயில் ஒத்துடைப்பு குறித்து எந்  

நொட்டுடனொன புரிந்துணர்வு ஒப்பந் த்தில் டகசயழுத்திட 

இந்தியொ ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது? 

அ) பிரான்ஸ் 

ஆ) துர்க்பேனிஸ்தான்  

இ) ஆஸ்திமரலியா 

ஈ) நியூசிலாந்து 

✓ ம ரிைர் மேலாண்லேத் துலறயில் இந்தியா ேற்றும் 

துர்க்பேனிஸ்தான் இலைமயயான ஒத்துலைப்பு குறித்த 

புரிந்துைர்வு ஒப் ந்தத்தில் லகபயழுத்திடுதற்கு ேத்திய 

அலேச்சரலவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

✓ தற்ம ாது வலர சுவிச்சர்லாந்து, ரஷியா, பெர்ேனி, 

ெப் ான், தஜிகிஸ்தான், ேங்மகாலியா,  ங்களாமதஷ், 

இத்தாலி ஆகிய நாடுகள் ேற்றும் சார்க் அலேப்புைனும் 

ம ரிைர் மேலாண்லே துலறயில் ஒத்துலைப்புக்கான 

ஒப் ந்தங்களில் இந்தியா லகபயழுத்திட்டுள்ளது. சுங்க 

விவகாரங்களில் ஒத்துலைப்பு ேற்றும்  ரஸ் ர உதவிக்கு 

இந்தியா-ஸ்ப யின் இலைமய ஒப் ந்தம் பசய்துபகாள்ள 

ேத்திய அலேச்சரலவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 

6. ‘ஜீவன் ரக்ஷொ’ பணியுடன் ச ொடர்புடடயது எது? 

அ) இந்திய ராணுவம் 

ஆ) இந்திய கைற் லை 

இ) இரயில்மவ காவல்  லை  

ஈ) மதசிய  ாதுகாப்புப்  லை 

✓ இரயில்மவ காவல்  லை வீரர்கள் 2021ஆம் ஆண்டில் 

இந்திய இரயில்மவ முழுவதும் 601 ந லரக் காப் ாற்றி 

உள்ளனர். கைந்த நான்கு ஆண்டுகளில் ‘மிஷன் ஜீவன் 

ரக்ஷா’ திட்ைத்தின்கீழ் இந்தியா முழுவதும் உள்ள ரயில் 

நிலலயங்களில் ஓடும் ரயில்களின் சக்கரங்களில் சிக்க 

இருந்த 1650 ம லரக் காப் ாற்றியுள்ளனர். 

✓ 1.2 இலட்சத்துக்கும் அதிகோன சரியான  யணிகளிைம் 

அவர்கள் விட்டுச்பசன்ற இரு த்து 3 மகாடி ேதிப்பிலான 

ப ாருட்கலள இந்திய இரயில்மவ திருப்பி அனுப்பியுள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

7. பிர ேரின் பொதுகொப்புக் குடறபொடு குறித்து விசொரிக்க 

நடுவண் உள்துடற அடேச்சகம் அடேத்  குழுவின் 

 டலவர் யொர்? 

அ) சுதிர் குோர் சக்மசனா  

ஆ) அெய் பூஷன்  ாண்மை 

இ) சுர்ஜித்  ல்லா 

ஈ) ரஞ்சன் மகாமகாய் 

✓ பிரதேர் நமரந்திர மோடியின்  ஞ்சாப் ோநிலம் ப மராசுபூர் 

வருலகயின்ம ாது  ாதுகாப்பு ஏற் ாடுகளில் ஏற் ட்ை 

குளறு டிகள் குறித்து விசாரிக்க 3 ம ர்பகாண்ை குழுலவ 

ேத்திய உள்துலற அலேச்சகம் அலேத்தது.  

✓ அலேச்சரலவ பசயலகத்தின் பசயலாளர் ( ாதுகாப்பு) 

சுதிர் குோர் சக்மசனா தலலலேயில் குழு அலேக்கப் டும். 

 

8. ‘சசயற்டக சூரியன்’ என்பது எந்  நொட்டின் இலட்சியத் 

திட்டேொகும்? 

அ) இந்தியா 

ஆ) சீனா  

இ) ரஷ்யா 

ஈ) இலங்லக 

✓ சீனாவின் ‘பசயற்லக சூரியன்’, 17 நிமிைங்களுக்கு (1,056 

வினாடிகள்) சூரியலனவிை 5 ேைங்கு அதிக பவப் த்திற்கு 

எரிந்து மீண்டும் புதிய உலக சாதலன  லைத்தது. EAST 

(Experimental Advanced Superconducting Tokamak) 

அணுக்கரு இலைவு உலல 158 மில்லியன்°  ாரன்ஹீட் 

(70 மில்லியன்°C) பவப் நிலலலய  ராேரித்தது. 

✓ கைந்த 2003’இல் பிரான்ஸின் மைாமர சுப்ரா மைாகாோக், 

390 வினாடிகளுக்கு இமதம ான்ற பவப் நிலலலய 

 ராேரித்தது குறிப்பிைத்தக்கது. 

 

9. பசுடே ஆற்றல் வழித் டத் திட்டத்தின் 2ஆம் கட்டத்தில், 

எத் டன ேொநிலங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன? 

அ) மூன்று 

ஆ) ஐந்து 

இ) ஏழு  

ஈ)  த்து 

✓ ப ாருளாதார விவகாரங்களுக்கான அலேச்சரலவக் குழு 

 சுலே ஆற்றல் வழித்தைத்திட்ைத்தின் 2ஆம் கட்ைத்திற்கு 

ஒப்புதலளித்தது. இத்திட்ைத்தின்கீழ், குெராத், இோச்சல 

பிரமதசம், கர்நாைகா, மகரளா, இராெஸ்தான், தமிழ்நாடு 

ேற்றும் உத்தர பிரமதசம் ஆகிய ஏழு ோநிலங்களில் 20 

GW புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் திட்ைங்கள் நிறுவப் டும்.  

✓ இத்திட்ைத்தின் ேதிப்பீடு `12,031 மகாடி. இந்த ேதிப்பீட்டில் 

33 சதவீதம் ேத்திய அரசு நிதியுதவியாக வைங்கப் டும். 

 

 

 

10. அண்டேயில் ச ொடங்கப்பட்ட AI-அடிப்படடயிலொன 

கொப்புரிடேசபற்ற அடேப்பொன ‘Clairvoyant’இன் மநொக்கம் 

என்ன? 

அ) வளிோலசக்லகயாளுதல் 

ஆ) நீலரச்சுத்திகரித்தல்  

இ) கிரிப்மைாகரன்சி மதைல் 

ஈ) கிருமி நீக்கம் 

✓ ேத்திய அலேச்சர் ஜிமதந்திர சிங், நீர் சுத்திகரிப்புக்காக IIT 

முன்னாள் ோைவர்களால் பதாைங்கப் ட்ை ‘ஸ்வெல் 

வாட்ைர் பிலரமவட் லிட்’ என்ற பசயற்லக நுண்ைறிவு 

அடிப் லையில் இயங்கும் துளிர் நிறுவனத்லதத்பதாைங்கி 

லவத்தார். நிறுவனத்தின் காப்புரிலே ப ற்ற அலேப் ான, 

‘Clairvoyant’ பசயற்லக நுண்ைறிலவப்  யன் டுத்தி 

சுத்திகரிப்பு அலேப்புகலள மேம் டுத்தவும் எதிர்கால 

 ழுதுகலளக் கணிக்கவும்  யன் டுகிறது.  

✓ இலைய உலக பதாழில்நுட் த்லத சூரிய ஆற்றலுைன் 

இலைக்கும் சுத்தோன குடிநீர் தீர்வுகலளயும் வாட்ைர் 

ATM வடிவில் அவர்கள் உருவாக்கியுள்ளனர். 

 

 

1. மும்ல  கைற் லை கப் லில் பவடி வி த்து: 3 வீரர்கள் 

 லி 

மும்ல  கைற் லை தளத்தில் நிறுத்தப் ட்டிருந்த கப் லில் 

ஏற் ட்ை பவடிவி த்தில் சிக்கி 3 வீரர்கள்  லியாகினர். 

ேகாராஷ்டிர ோநிலம் மும்ல யில் உள்ள கைற் லை 

தளத்தில் பவடிவி த்து ஏற் ட்ைது. INS ரன்வீர் கப் லின் 

உள்ப ட்டியில் ஏற் ட்ை இந்த பவடிவி த்தில் சிக்கி 3 

வீரர்கள்  ரிதா ோக உயிரிைந்தனர். 

கைற் லை வீரர்கள் ேற்றும் அதிகாரிகள் துரிதோக 

பசயல் ட்டு பவடிவி த்லத கட்டுக்குள் பகாண்டுவந்தனர். 

இந்நிலலயில் இந்த வி த்து குறித்து விசாரலை 

மேற்பகாள்ளப் ட்டு வருகிறது. 

 

2. மதசிய கலலத் திருவிைாவில் தமிைகோைவர்கள் ஏழு 

ம ருக்கு  ரிசு 

ேத்திய கல்வி அலேச்சகம் சார்பில் மதசிய அளவில் நைத் 

கலலத்திருவிைாவில் முதல் முலறயாக தமிைகத்லதச் 

மசர்ந்த 7 ோைவர்கள்  ரிசுக்கு மதர்வு ப ற்றுள்ளனர். 

 ள்ளி ோைவ, ோைவிகளின் கலலத் திறன்கலள 

ஊக்குவிக்கும் வலகயில் ேத்திய கல்வி அலேச்சகம், 

மதசிய கல்வியியல் ஆராய்ச்சி ேற்றும்  யிற்சி நிறுவனம் 

ஆகியலவ இலைந்து மதசிய அளவிலான கலலத்திரு 

விைா ம ாட்டிகலள கைந்த ஏழு ஆண்டுகளாக நைத்தி 

வருகிறது. அந்த வலகயில் இந்த ஆண்டுக்கான மதசிய 

ம ாட்டிகள் இலைய வழியில் பசன்லன அண்ைா 

நூற்றாண்டு நூலக அரங்கில் நலைப ற்றன.  

இமதம ான்று புது தில்லி, ஆந்திரம், மகரளம் உள் ை 

அலனத்து ோநிலங்களிலும் இலையவழியில் 

ம ாட்டிகள் நைத்தப் ட்ைன. வாய்ப் ாட்டு, இலச, நைனம், 

 

 

 

 



        

    

சிற் க்கலல, ப ாம்லேகள் உருவாக்குதல் என ஒன் து 

வலகயான ம ாட்டிகளில் ஏராளோன ோைவர்கள் 

 ங்மகற்றிருந்தனர். 

இந்த நிலலயில் மதசிய கலலத்திருவிைா ம ாட்டியின் 

முடிவுகலள ேத்திய கல்வி அலேச்சகம் தற்ம ாது 

பவளியிட்டுள்ளது. 

 ரிசுத் பதாலக: பவற்றி ப றுமவாருக்கு முதல்  ரிசாக 

தங்கப் தக்கத்துைன் `25,000; 2ஆம்  ரிசாக பவள்ளிப் 

 தக்கத்துைன் `20,000; மூன்றாம்  ரிசாக பவண்கலப் 

 தக்கத்துைன் `15,000 வைங்கப் ைவுள்ளது. 

தமிைகம் முதலிைம்: இந்த ஆண்டு நலைப ற்ற மதசிய 

கலலத்திருவிைா ம ாட்டிகளில் தமிைகம் ஏழு  ரிசுகலள 

பவன்று முதன்முலறயாக முதலிைத்லதப் பிடித்தது. ஐந்து 

 ரிசுகலள பவன்று பிகார் இரண்ைாம் இைத்லதயும், தலா 

4  ரிசுகலள பவன்று திரிபுரா, புது தில்லி ோநிலங்கள் 

மூன்றாம் இைத்லதயும் ப ற்றன. தமிைகத்தில் இந்தப் 

ம ாட்டிகலள ஒருங்கிலைந்த  ள்ளிக்கல்வித் திட்ை 

இயக்ககம் (சேக்ரசிஷா) ஒருங்கிலைத்திருந்தது. 

 

3. M K  ாண்மை ராணுவ துலை தலலலே தளதியாக 

நியமிக்க ஒப்புதல் 

இந்திய ராணுவத்தின் அடுத்த துலை தலலலே 

தள தியாக M K  ாண்மைலய நியமிக்கும்  ரிந்துலரக்கு 

ேத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாக அரசு வட்ைாரங்கள் 

பதரிவித்தன. 

தற்ம ாலதய துலை தலலலேத் தள தி பலப்டினன்ட் 

பெனரல் சி பி போைந்தி இம்ோத இறுதியில் ஓய்வு 

ப றவுள்ள நிலலயில், அடுத்த துலை தலலலே 

தள திலய நியமிப் தற்கான ஆமலாசலனகள் பதாைங்கி 

உள்ளன. இந்த நிலலயில், அருைாசல பிரமதசம், சிக்கிம் 

உள்ளிட்ை இந்திய இராணுவத்தின் கிைக்குப் பிரிவு 

தள தியாக உள்ள பலப்டினன்ட் பெனரல் M K  ாண்மை 

அடுத்த துலை தலலலே தள தியாக நியமிக்க 

 ரிந்துலர பசய்யப் ட்ைது. இந்தப்  ரிந்துலரலய ேத்திய 

அரசு ஏற்றுள்ளதாகத் பதரிகிறது. அந்தோன்-நிக்மகா ார் 

தீவுகள்  குதியில் முப் லைகளின் தலலலேப் 

ப ாறுப்ல யும் M K  ாண்மை வகித்துள்ளார். 

 

4. ஃபிஃ ா கால் ந்து விருது - சிறந்த வீரர்; ரா ர்ட் 

பலவாண்மைாவ்ஸ்கி, சிறந்த வீராங்கலன; அபலக்ஸியா 

புபைலாஸ் 

சர்வமதச கால் ந்து சம்மேளனம் (ஃபிஃ ா) வைங்கும் 

2021ஆம் ஆண்டுக்கான சிறந்த கால் ந்து வீரர் விருலத 

ம ாலந்தின் ரா ர்ட் பலவாண்மைாவ்ஸ்கியும், சிறந்த 

வீராங்கலன விருலத ஸ்ப யினின் அபலக்ஸியா 

புபைலாஸும் பவன்றனர். 

இதில் பலவாண்மைாவ்ஸ்கி (ம யர்ன் முனீச்) பதாைர்ந்து 

2-ஆவது முலறயாக இந்த விருலத பவல்லும் நிலலயில், 

அபலக்ஸியா ( ார்சிமலானா) முதல் முலறயாக இந்த 

விருலத லகப் ற்றியிருக்கிறார். 

ஸ்விட்சர்லாந்தின் ெூரிச் நகரில் உள்ள ஃபிஃ ா கால் ந்து 

தலலலேயகத்தில் இந்நிகழ்ச்சி நைத்தப் ட்ைது. முனீச்சில் 

இருந்து காபைாலி வழிமய நிகழ்ச்சியில்  ங்மகற்ற 

பலவாண்மைாவ்ஸ்கியிைம் அவரது கிளப் அதிகாரிகள் 

விருலத வைங்கினர். அபலக்ஸியாவும் காபைாலி 

வழிமய நிகழ்ச்சியில்  ங்மகற்றிருந்தார். 

 

சிறந்த வீரருக்கான வாக்பகடுப்பில் ஆர்பென்டீனாவின் 

லமயானல் பேஸ்ஸி ( ாரீஸ் பசயின்ட் பெர்பேய்ன்), 

எகிப்தின் முகேது சலா (லிவர்பூல்) ஆகிமயாலரப் 

பின்னுக்குத் தள்ளி பலவாண்மைாவ்ஸ்கி முதலிைம் 

பிடித்துள்ளார். ேகளிர் பிரிவில், ஆஸ்திமரலியாவின் சாம் 

பகர் (பசல்சி), ஸ்ப யினின் பெனி ர் பைர்மோமசா 

( ார்சிமலானா) ஆகிமயாலரவிை அதிக வாக்குகள் ப ற்று 

அபலக்ஸியா பவற்றியாளர் ஆகியிருக்கிறார். 

கைந்த ஆண்டு டிசம் ரில் வைங்கப் ட்ை ம லன் மதார் 

கால் ந்து விருதில் ஆைவர் பிரிவில் பவவாண்மைாவ்ஸ்கி 

2ஆவது இைம் பிடித்திருந்தார். பேஸ்ஸி அதில் விருது 

பவன்றிருந்தார். அமத விருலத ேகளிர் பிரிவில் பவன்று 

இருந்த அபலக்ஸியா, இவ்விருலதயும் 

லகப் ற்றியிருக்கிறார். 

விருதுக்கான வாக்பகடுப்பில் மதசிய அணிகளின் 

மகப்ைன்கள்,  யிற்சியாளர்கள், ஊைகங்களிைம் இருந்து 

பலவாண்மைாவ்ஸ்கிக்கு ப ரும் ஆதரவு கிலைத்துள்ளது. 

ஆனால் ரசிகர்கள் தரப்பு வாக்குகலள லமயானல் 

பேஸ்ஸி அள்ளியிருக்கிறார். 

ம யர்ன் முனீச் அணிக்காக 2020-21 சீசனில் 41 

மகால்கள் அடித்தும், 2021 காலண்ைர் ஆண்டில் 43 

மகால்கள் அடித்தும்  ந்பதஸ்லிகா ம ாட்டியில் இரு 

சாதலனகலள முறியடித்திருக்கிறார் 

பலவாண்மைாவ்ஸ்கி. முன்னதாக இந்த சாதலன, அமத 

ம யர்ன் முனீச் அணிலயச் மசர்ந்த பெர்ேன் வீரரான 

பெர்ட் முல்லர் வசம் இருந்தது. 

ேகளிர் பிரிவில் சிறந்த வீராங்கலனயாக 

மதர்வாகியிருக்கும் அபலக்ஸியா, தலலலேயில் தான் 

 ார்சிமலானா ேகளிர் கால் ந்து அணி சாம்பியன்ஸ் லீக் 

 ட்ைம் பவன்றது. 

பரானால்மைாவுக்கு சிறப்பு விருது 

சர்வமதச அளவில் மதசிய அணிக்காக அதிக மகால்கலள 

அடித்த ம ார்ச்சுகல் வீரர் கிறிஸ்டியாமனா 

பரானால்மைாவுக்கு ‘ஃபி ா சிறப்பு விருது’ வைங்கப் ட்ைது. 

ம ார்ச்சுகல் அணிக்காக 2003ஆம் ஆண்டு முதல் ஆடி 

வரும் பரானால்மைா, இதுவலர 184 ஆட்ைங்களில் 115 

மகால்கள் அடித்திருக்கிறார். முன்னதாக ஈரான் 

அணிக்காக அலி மைய் 109 மகால்கள் அடித்தமத 

நீண்ைகாலோக சாதலனயாக இருந்தது. 

சிறந்த மகால் 

2021ஆம் ஆண்டில் சர்வமதச அளவில் அடிக்கப் ட்ை 

சிறந்த மகாலுக்கான விருலத, ஆர்பென்டீன வீரர் எரிக் 

லமேலா பவன்றுள்ளார். இங்கிலீஷ் பிரீமியர் லீக் 

கால் ந்து ம ாட்டியில் ஆர்பசனலுக்கு எதிரான ஆட்ைத்தில் 

ைாட்ைன்ைாம் ைாட்ஸ் ருக்காக (தற்ம ாது பசவில்லா) 

அவரடித்த மகால் உலகிமலமய சிறந்ததாகத் 

மதர்வாகியிருக்கிறது. ஈரான் வீரர் பேைதி தமரமி 

(ம ார்மைா) அடித்த ‘ல  லசக்கிள் கிக்’ மகால், பசக் 



        

    

குடியரசு வீரர் ம ட்ரிக் ஷிக் (ம யர் பலவர்குசன்) அடித்த 

மகால் ஆகியலவ லமேலாவுக்கு சவால் அளித்தன. 

சிறந்த மகால்கீப் ர்கள் 

இந்த விருலத ஆைவர் பிரிவில் எட்வர்ட் பேண்டி 

(பசனகல்/பசல்சி), ேகளிர் பிரிவில் கிறிஸ்டியன் எண்ட்லர் 

(சிலி/ஒலிம்பிக் லயன்) பவன்றனர். இதில் எட்வர்டுக்கு, 

கியான்லுகி மைானாருோ (இத்தாலி/ ாரீஸ் பசயின்ட் 

பெர்பேய்ன்), மேனுவல் நியூவர் (பெர்ேனி/ம யர்ன் 

முனீச்) ஆகிமயாரும், கிறிஸ்டியனுக்கு ஸ்பை ானி மலப் 

(கனைா/ ாரீஸ் பசயின்ட் பெர்பேய்ன்), ஆன் காட்ரின் 

ப ர்கர் (பெர்ேனி/பசல்சி) ஆகிமயாரும் ம ாட்டியாளர்களா 

-க இருந்தனர். 

சிறந்த  யிற்சியாளர்கள் 

ஆைவர் பிரிவில் சிறந்த  யிற்சியாளர் விருலத தாேஸ் 

டுபஷலும் (பெர்ேன்/பசல்சி), ேகளிர் பிரிவில் சிறந்த 

 யிற்சியாளர் விருலத எம்ோ பைய்ஸும் ப ற்றனர் 

(இங்கிலாந்து/பசல்சி). 

வாக்கு அடிப் லையில் ஆைவர் பிரிவில் ரா ர்மைா 

ோன்சினி (இத்தாலி) 2-ஆம் இைமும், ப ப் குவார்டியாமலா 

(ஸ்ப யின்/ோன்பசஸ்ைர் சிட்டி) 3ஆம் இைமும் பிடித்து 

உள்ளனர். ேகளிர் பிரிவில் லூயிஸ் கார்பைஸ் (ஸ்ப யின் 

/  ார்சிமலானா), சரினா பவய்க்ோன் (பநதர்லாந்து) 

ஆகிமயார் முலறமய 2&3ஆம் இைங்களில் இருக்கின்றனர். 

சிறந்த ரசிகர்கள் 

இவ்விருது பைன்ோர்க் ரசிகர்களுக்கு வைங்கப் ட்டுள்ளது. 

யூமரா மகாப்ல  ம ாட்டியில் ஃபின்லாந்துக்கு எதிரான 

ஆட்ைத்தின்ம ாது பைன்ோர்க் வீரர் கிறிஸ்டியன் எரிக்சன் 

ோரலைப்பு ஏற் ட்டு களத்தில் சரிந்த தருைத்தில், 

அணியினர் விக்கித்து நிற்க, லேதானத்தில் இருந்த 

அந்நாட்டு ரசிகர்கள் அணியினருக்கும், எரிக்சனுக்கும் 

ஆதரவாக எழுப்பிய குரலுக்காக இந்த பகௌரவம் 

அளிக்கப் ட்ைது. 

ஃம ர் பிமள விருது 

இந்த விருதும் கிறிஸ்டியன் எரிக்சன் சம் வத்தின்ம ாது 

அந்த அணியினர் காட்டிய ஆதரவு, துரிதோன பசயல் ாடு, 

மதாமளாடு மதாள் மசர்த்து நின்ற ஒற்றுலே 

ஆகியவற்றுக்காக பைன்ோர்க் அணி வீரர்கள் ேற்றும் 

உதவிப்  ணியாளர்களுக்கு வைங்கப் ட்ைது. 

மதர்வு முலற... 

இந்த விருதுக்கான ம ாட்டியாளர்கள் உலகின்  ல்மவறு 

நாடுகலளச் மசர்ந்த மதசிய கால் ந்து அணியின் 

 யிற்சியாளர்கள், மகப்ைன்கள், ஊைகத்தினர், ரசிகர்களின் 

வாக்குகள் அடிப் லையில் மதர்வு பசய்யப் ட்டுள்ளனர். 

ஒவ்பவாரு தரப்பின் வாக்குகளும் 25 சதவீதம் என்ற 

அளவின் அடிப் லையில் ேதிப்பீடு பசய்யப் ட்டு 

பவற்றியாளர் மதாோ்வு பசய்யப் ட்டுள்ளனர். 

 



        

    

1. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற PARAKH என்பது எந்தத் 

துறறயுடன் சதொடர்புறடய இறையதளமொகும்? 

அ) மாணவர் கற்றல் மதிப்பீடு  

ஆ) பாதுகாப்பு ககாள்முதல் 

இ) முதலீட்டு ஆல ாசனை 

ஈ) சுங்க அனுமதி 

✓ லதசிய கல்விக்ககாள்னகயாைது PARAKH (Performance 

Assessment, Review, மற்றும் Analysis of Knowledge for 

Holistic Development) என்ற லதசிய மதிப்பீட்டு னமயத்னத 

அறிமுகப்படுத்தியது. 

✓ அண்னமயில், அகி  இந்திய கதாழில்நுட்பக் கல்வி 

கவுன்சி ாைது (AICTE) இதற்காை இனணயதளத்னத 

கதாடங்கியது. இது உயர்கல்வி மற்றும் பள்ளி பயிலும் 

மாணவர்கள் குறித்த மதிப்பீடுகனள லமற்ககாள்ளும். 

 

2. பபொபொலில் உள்ள வொன் விகொர் பதசியப்பூங்கொ மற்றும் 

உயிரியல் பூங்கொவின் குலொபபொ சமீபத்தில் கொலமொனது. 

அது ஒரு ____? 

அ) ஒற்னறக் ககாம்பு காண்டாமிருகம் 

ஆ) லதன் கரடி  

இ) வங்கப்புலி 

ஈ) இராட்சத ஆனம 

✓ இந்தியாவின் வயதாை லதன் கரடி ‘கு ாலபா’, லபாபாலில் 

உள்ள வான் விகார் லதசியப் பூங்கா மற்றும் உயிரியல் 

பூங்காவில் தைது 40ஆம் வயதில் இறந்தது. இந்தப் கபண் 

கரடி, கடந்த 2006ஆம் ஆண்டு தைது 25 வயதில் கதருக் 

கன ஞரிடமிருந்து மீட்கப்பட்டது. 

✓ மூப்புகாரணமாக உள்ளுறுப்புகள் கசயலிழந்தலத லதன் 

கரடியின் இறப்புக்குக்காரணம் எை உடற்கூறு பரிலசாத 

-னைமூ ம் கதரியவந்தது. 

 

3. ‘சசம்சமொழித் தமிழொய்வு மத்திய நிறுவனம்’ அறமந்து 

உள்ள நகரம் எது? 

அ) மதுனர 

ஆ) கசன்னை  

இ) லகாயம்புத்தூர் 

ஈ) திருச்சிராப்பள்ளி 

✓ கசன்னை நகரத்தின் புறநகர்ப் பகுதியில் உள்ள 

கபரும்பாக்கத்தில் ‘கசம்கமாழித்தமிழாய்வு மத்திய நிறுவ 

-ைத்தின் புதிய வளாகத்னத பிரதமர் நலரந்திர லமாடி 

திறந்து னவத்தார். இது முன்ைர் ‘கசம்கமாழித் தமிழுக்கா 

-ை சிறப்பு னமயம்’ எை அறியப்பட்டது. 

✓ இது நடுவண் கல்வி அனமச்சகத்தின் கீழ் உள்ள ஒரு 

தன்ைாட்சி அனமப்பாகும். இது 2006 முதல் 2008 வனர 

னமசூருவில் உள்ள இந்திய கமாழிகளுக்காை மத்திய 

நிறுவை வளாகத்தில் கசயல்பட்டு வந்தது. 

 

 

4. மூன்றொவது பதசிய நீர் விருதுகள்-2020’இல் ‘சிறந்த 

மொநிலப்’ பிரிவில் முதல் பரிறச சவன்ற மொநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) உத்தர பிரலதசம்  

இ) குஜராத் 

ஈ) மகாராஷ்டிரா 

✓ மூன்றாவது லதசிய நீர் விருதுகள்-2020’இல் ‘சிறந்த 

மாநி ப் பிரிவில்’ உத்தர பிரலதச மாநி த்துக்கு முதல் 

பரிசு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அனதத் கதாடர்ந்து ராஜஸ்தான் 

மற்றும் தமிழ்நாடு உள்ளது. நீர்வளங்கள், ஆற்று லமம்பாடு 

மற்றும் கங்னக புத்துயிர் துனற, ஜல் சக்தி அனமச்சகம் 

ஆகியனவ மாநி ங்கள், நிறுவைங்கள், தனிநபர்கள் 

லபான்றவற்றுக்கு 11 கவவ்லவறு பிரிவுகளில் 57 

விருதுகனள வழங்குகிறது. 

✓ நீர் லம ாண்னமயில் முழுனமயாை அணுகுமுனறனய 

கனடப்பிடிக்க அது அவற்னற ஊக்குவிக்கிறது. லமலும் 

சிறந்த நீர் பயன்பாட்டு நனடமுனறகனள பின்பற்ற 

மக்கனள அது ஊக்குவிக்கிறது.

 

5. `2,000 பகொடி மதிப்பிலொன பொல் பண்றை கூட்டு 

நிறுவனத்றத உருவொக்க, ‘பதசிய பொல்வள பமம்பொட்டு 

வொரியத்துடன்’ ஒப்பந்தம் சசய்துள்ள மொநிலம் எது? 

அ) பஞ்சாப் 

ஆ) அஸ்ஸாம்  

இ) குஜராத் 

ஈ) அருணாச்ச  பிரலதசம் 

✓ அஸ்ஸாம் அரசும் லதசிய பால்வள லமம்பாட்டு வாரியமும் 

மாநி த்தில் இத்துனறயின் முழுனமயாை வளர்ச்சிக்காக 

`2,000 லகாடி மதிப்பிலான கூட்டு நிறுவைத்னத உரு 

-வாக்குவதற்காை ஒப்பந்தத்தில் னககயழுத்திட்டை.  

✓ இப்புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின்படி, 7 ஆண்டுகளில் ஆறு 

புதிய அ குகளில் இருந்து 10 இ ட்சம் லிட்டர் பான  

பதப்படுத்தும் லநாக்குடன் `2,000 லகாடியில் ஒரு கூட்டு 

நிறுவைம் அனமக்கப்படும். உ க வங்கியின் நிதியுதவி 

உடன் கூடிய, ‘அஸ்ஸாம் லவளாண் வணிகம் மற்றும் 

கிராமப்புற லபாக்குவரத்துத் திட்டத்தின்’கீழ் இதற்காை 

அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது. 

 

6.NSO’இன் முதல் முன்கூட்டிய உத்பதச மதிப்பீடுகளின்படி, 

2021-22 நிதியொண்டிற்கொன GDP வளர்ச்சி என்னவொக 

இருக்கும்? 

அ) 8.5% 

ஆ) 9.2%  

இ) 10% 

ஈ) 11.5% 

✓ லதசிய புள்ளியியல் அலுவ கம் (NSO) 2021-2022ஆம் 

நிதியாண்டிற்காை ஆண்டு வருமாைத்தின் முன்கூட்டிய 

உத்லதச மதிப்பீடுகனள கவளியிட்டுள்ளது. 2021-2022ம் 

ஆண்டில் ஜிடிபி வளர்ச்சி 9.2 சதவீதமாக இருக்கும் என்று 

மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 2020-2021’ம் ஆண்டில் இது 7.3 

சதவீதமாக இருந்தது. 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

✓ மதிப்பீடுகளின்படி, இந்தியப்கபாருளாதாரம் உ கின் மிக 

லவகமாக வளர்ந்துவரும் கபரிய கபாருளாதாரமாக அதன் 

நின னய மீண்டும் கபறுவதற்காை பானதயில் உள்ளது. 

9.5% வளர்ச்சி இருக்கும் எை இந்திய ரிசர்வ் வங்கியும் 

கணித்துள்ளது. 

 

7. எந்த ஆண்டில், முதல் ஸ்டொர்ட்-அப் இந்தியொ ‘புத்தொக்க 

வொரம்’ சதொடங்கப்பட்டது? 

அ) 2015 

ஆ) 2017 

இ) 2019 

ஈ) 2021  

✓ இந்திய அரசாங்கம், 2021 ஜை.10 அன்று முதல் ஸ்டார்ட் 

அப் இந்தியா ‘புத்தாக்க வாரத்னத’ ஏற்பாடு கசய்தது. இது 

புத்தாக்கங்கனள ஊக்குவிக்கும் லநாக்கிற்காக துளிர் 

நிறுவல்கள், கதாழில்முனைலவார்கள், முதலீட்டாளர்கள், 

அனடவுகள், நிதி நிறுவைங்கள், வங்கிகள் மற்றும் 

ககாள்னக வகுப்பாளர்கனள ஒலர தளத்தின் கீழ் 

ஒன்றினணப்பனத லநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது.  

✓ கதாழி க & உள்நாட்டு வணிக லமம்பாட்டுத்துனற (DPIIT) 

இந்தப் புத்தாக்கக் ககாண்டாட்டத்னத ஏற்பாடு கசய்தது. 

 

8. கடவுச்சீட்டு பசறவ திட்டம் 2.0’க்கொன பசறவ வழங்கு 

-நரொக உள்ள சதொழில்நுட்ப நிறுவனம் எது? 

அ) கடக் மஹிந்திரா 

ஆ) TCS  

இ) அக்கசஞ்சர் 

ஈ) விப்லரா 

✓ பாஸ்லபார்ட் லசவா திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டத்திற்கு 

டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் நிறுவைத்னத கவளியுறவு 

அனமச்சகம் லதர்வு கசய்துள்ளது. 

✓ 2008’இல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இதன் முதல் கட்டத்னத 

டிசிஎஸ் கவற்றிகரமாக கசயல்படுத்தியது. கடவுச்சீட்டு 

கதாடர்பாை லசனவகனள வழங்குவனத லமம்படுத்துதல், 

கசயல்முனறகனள டிஜிட்டல் மயமாக்குதல், கா க்க ாட் 

-டை வினரவாகக் கண்காணித்தல் மற்றும் கவளிப்பனட 

-த்தன்னமனய லமம்படுத்துதல் ஆகியவற்னற லநாக்கமா 

-கக் ககாண்டதாகும் இது. 

 

9. பதர்தல் ஆறையத்தின் அண்றமய அறிவிப்பின்படி, 

மக்களறவத் பதர்தலுக்கொன பவட்பொளர்களின் சசலவு 

உச்சவரம்பு என்ன? 

அ) `95 இ ட்சம்  

ஆ) `75 இ ட்சம் 

இ) `60 இ ட்சம் 

ஈ) `50 இ ட்சம் 

✓ மக்களனவத் லதர்தலுக்காை லவட்பாளர்களுக்காை 

கச வு உச்சவரம்னப `70 இ ட்சத்தில் இருந்து `95 

இ ட்சமாக உயர்த்தி லதர்தல் ஆனணயம் அறிவித்தது.  

✓ லதர்தல் ஆனணயம் கச வு காரணிகள் மற்றும் பிற 

சிக்கல்கள் குறித்து ஆய்வுகசய்ய ஒரு குழுனவ அனமத்தது. 

சட்டமன்றத் லதர்தல்களுக்கு, லவட்பாளர்களுக்காை 

திருத்தப்பட்ட கச விை வரம்பு கபரிய மாநி ங்களுக்கு 

`40 இ ட்சமாக உள்ளது. இது முன்ைர் `28 இ ட்சமாக 

இருந்தது. சிறு மாநி  லவட்பாளர்களுக்காை வரம்பு `20 

இ ட்சத்திலிருந்து `28  ட்சமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. 

 

10. இந்தியொவின் முதல் பல பரிமொை ‘சொகச 

விறளயொட்டுப் பயைம்’ நடத்தப்பட்ட நொடு எது? 

அ) அகமரிக்கா 

ஆ) பிரான்ஸ்  

இ) சுவிட்சர் ாந்து 

ஈ) ஆஸ்திலரலியா 

✓ இந்தியாவின் முதல் ப  பரிமாண ‘சாகச வினளயாட்டுப் 

பயணம்’ 2021 அக்.27 அன்று கதாடங்கப்பட்டது. இது 

பிரான்ஸில் உள்ள லதசிய மன லயற்ற மற்றும் அதனைச் 

சார்ந்த வினளயாட்டுப் பயிற்சி நிறுவைத்தால் (NIMAS) 

நடத்தப்பட்டது. சமீபத்தில், பிரான்ஸ் நாட்டில் நடத்திய, 

சாகச வினளயாட்டுப் பயணத்தில் பங்லகற்றுத் திரும்பிய, 

இந்தியாவின் முத ாவது ப -பரிமாணக் குழுனவ 

பாதுகாப்புத்துனற அனமச்சர் ராஜ்நாத் சிங் வரலவற்றார். 

✓ இந்தக் குழுவிைர், ஆல்ப்ஸ் மன த்கதாடரில், பிரான்ஸ், 

சுவிசர் ாந்து மற்றும் இத்தாலி நாடுகளில், 250 கிமீக்கும் 

அதிக கதான வுக்கு, குளிர்கா  மன லயற்றத்தில் 

ஈடுபட்டைர். அதன் கதாடர்ச்சியாக, ஆல்ப்ஸ் மன த் 

கதாடரிலிருந்து இங்கிலீஷ் கால்வாய் வனர 975 கிமீட்டர் 

கதான வுக்கு உடன  நடுங்கனவக்கும் குளிரில், 

சராசரியாக, ஒரு நானளக்கு 09-10 மணி லநரம் என்ற 

அளவிற்கு மிதிவண்டி பயணத்னதயும் லமற்ககாண்டைர். 

 

 

1. இந்திய புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி லமம்பாட்டு 

முகனமயில் `1500 லகாடி முதலீட்டுக்கு அனமச்சரனவ 

ஒப்புதல் 

இந்திய புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி லமம்பாட்டு முகனமயில் 

`1500 லகாடி முதலீட்டுக்கு பிரதமர் திரு நலரந்திர லமாடி 

தன னமயி ாை கபாருளாதார விவகாரங்களுக்காை 

அனமச்சரனவக் குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

சுமார் 10,200 பணி-வருடங்கள் லவன வாய்ப்பு உருவா 

-க்கத்திற்கும், வருடத்திற்கு சுமார் 7.49 மில்லியன் டன் 

கரியமி  வாயு உமிழ்னவக் குனறக்கவும் இந்த முதலீடு 

உதவும். 

இந்திய அரசு கூடுத ாக ̀ 1500 லகாடி முதலீடு கசய்வதன் 

காரணமாக இந்திய புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி லமம்பாட்டு 

முகனம கீழ்காணும் ப ன்கனள கபறும்: 

1. புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துனறக்கு ̀ 12000 லகாடி கடன் 

வழங்க முடியும், இதன்மூ ம் 3500-4000 கமகாவாட் 

கூடுதல் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி உற்பத்தி திறனுக்காை 

கடன் லதனவ நினறவு கசய்யப்படும். 

 

 

 

 



        

    

2. புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துனறயில் இந்திய அரசின் 

இ க்குகனள எட்டுவதற்கு பங்காற்றும் வனகயில் அந்தத் 

துனறயின் நிகர மதிப்னப அதிகரித்து கூடுதல் புதுப்பிக்கக் 

கூடிய எரிசக்தி திட்டங்களுக்கு கூடுதல் நிதிவசதி ஏற்படும். 

3. கடன் வழங்கும் மற்றும் கடன் கபறும் கசயல்களுக்கு 

வசதியளிக்கும் வனகயில், மூ தைத்னதயும் ஆபத்னதயும் 

சரிபார்த்து மதிப்பீடுகசய்த கசாத்து விகிதாச்சாரம் லமம்படும். 

புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அனமச்சகத்தின் 

நிர்வாகக் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இயங்கும் ‘மினி இரத்ைா’ 

(வனக-1) நிறுவைமாை இந்திய புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி 

லமம்பாட்டு முகனம, புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துனறக்கு எ 

எைத் தனியாக, வங்கி அல் ாத நிதி நிறுவைமாக, 

1987’இல் உருவாக்கப்பட்டது. 

34 ஆண்டுகளுக்கும் லம ாை கதாழில்நுட்ப-வணிக 

நிபுணத்துவம் ககாண்ட இந்திய புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி 

லமம்பாட்டு முகனம, புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி திட்டங்களு 

-க்காை நிதியளிப்பில் முக்கியப்பங்கு வகிக்கிறது. 

 

2. ஜை.19 – லதசிய லபரிடர் மீட்புப் பனட நாள் 

 

3. ஜை. 27இல் இந்தியா-மத்திய ஆசியா மாநாடு 

இந்தியா - மத்திய ஆசிய நாடுகளினடலயயாை மாநாடு 

முதல் முனறயாக வரும் ஜைவரி 27-இல் காகணாலி 

வாயி ாக நனடகபறவுள்ளது. இதில் பிரதமர் நலரந்திர 

லமாடி பங்லகற்று உனரயாற்றுகிறார். 

இந்த மாநாட்டில் கஜகஸ்தான், கிர்கிஸ்தான் குடியரசு, 

தஜிகிஸ்தான், துர்க்கமனிசுதான், உஸ்கபகிஸ்தான் ஆகிய 

5 நாடுகளின் அதிபர்கள் பங்லகற்கின்றைர். இந்தியா- 

மத்திய ஆசிய நாடுகளின் தன வர்கள் அளவில் 

நனடகபறும் முதல் மாநாடு இதுலவ ஆகும். 

இதுகுறித்து மத்திய கவளியுறவு அனமச்சகம் கவளியிட்ட 

கசய்திக்குறிப்பு விவரம்: 

இந்தியா - மத்திய ஆசியா லபச்சுவார்த்னதயின் ஒரு 

பகுதியாக அதன் கவளியுறவு அனமச்சர்கள் நின யி ாை 

3ஆம் கட்ட சந்திப்பு, கடந்த டிசம்பர்.18 முதல் 20ஆம் லததி 

வனர தில்லியில் நனடகபற்றது. இந்தக் கூட்டம் இந்தியா- 

மத்திய ஆசிய நாடுகள் இனடயி ாை நட்புறவுக்கு 

உத்லவகம் அளித்தது. 

ஆப்கானிஸ்தான் விவகாரம் மீதாை பிராந்திய பாதுகாப்புப் 

லபச்சுவார்த்னத கடந்த ஆண்டு நவம்பர்.10’இல் தில்லியில் 

நனடகபற்றது. இதில், மத்திய ஆசிய நாடுகளின் லதசிய 

பாதுகாப்பு கவுன்சில் கசய ர்கள் பங்லகற்றது. 

ஆப்கானிஸ்தான் விவகாரத்தில் கபாதுவாை பிராந்திய 

அணுகுமுனறனய கவளிப்படுத்தியது. 

இந்தியா - மத்திய ஆசிய நாடுகளின் முதல் மாநாட்டில் 

இருதரப்பு உறனவ புதிய உயரத்துக்கு ககாண்டு 

கசல்வதற்காை உத்திகள் குறித்து தன வர்கள் விவாதிப் 

-பர். லமலும், பிராந்திய பாதுகாப்புச் சூழல், சர்வலதச பிரச் 

-னைகள் குறித்து தன வர்கள் தங்கள் கருத்துகனளப் 

பகிர்ந்துககாள்வர் எை அதில் கவளியுறவு அனமச்சகம் 

கதரிவித்துள்ளது. 

 

4. இந்திய கடன்னிஸ் வீராங்கனை சானியா மிர்சா ஓய்வு 

கபறுவதாக அறிவிப்பு! 

இந்தியாவின் நட்சத்திர கடன்னிஸ் வீராங்கனையாை 

சானியா மிர்சா 2003-ம் ஆண்டு முதல் இந்தியாவிற்காக 

வினளயாடி வருகிறார். இதுவனர ஆறு கிராண்ட்ஸ் ாம் 

பட்டங்கனள கவன்றுள்ளார். 14ஆவது ஆஸ்திலரலியன் 

ஓப்பன் கடன்னிஸ் லபாட்டிகளில் க ந்துககாண்டிருக்கும் 

சானியா மிர்சா 19 வருடங்களாக வினளயாடி வருகிறார். 

இந்த நின யில் ஆஸ்திலரலியன் ஓப்பன் கடன்னிஸ் 

லபாட்டியின் மகளிர் இரட்னடயர் முதல் சுற்றில் 

க ந்துககாண்டார் சானியா மிர்சா. கபண்கள் இரட்னடயர் 

பிரிவில் நடந்த அனர இறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் 

சானியா மிர்சா - உக்னரனின் நாடியா கிச்லைாக் 

இனண ஆஸ்திலரலியாவின் ஆஷ்லி பார்ட்டி - ஸ்லடார்ம் 

சான்கடர்ஸ் லஜாடியுடன் லமாதியது. இதில் சானியா மிர்சா 

லஜாடி லதால்வி அனடந்தது. 

இனதத்கதாடர்ந்து சானியா மிர்சா கடன்னிசில் இருந்து 

ஓய்வு கபறுவதாக இன்று அறிவிப்பு கவளியிட்டுள்ளார். 

 

5. `2.3 லகாடியில் கசல் ம்மாள் பாரதி னமயம் - 

சபாநாயகர் மு அப்பாவு அடிக்கல் நாட்டிைார். 

கனடயத்தில் `2.3 லகாடி மதிப்பில் கட்டப்படவுள்ள 

கசல் ம்மாள் பாரதி னமயத்திற்கு சபாநாயகர் மு அப்பாவு 

அடிக்கல் நாட்டிைார். 

 

6. முன்ைாள் நீதியரசர் சி டி கசல்வம் தன னமயில் புதிய 

காவல் ஆனணயம்: முதல்வர் ஸ்டாலின் உத்தரவு 

காவ ர் - கபாதுமக்கள் நல்லுறவு லமம்படவும், காவ ர் 

ந ன் காத்திடவும் முன்ைாள் நீதியரசர் சி.டி.கசல்வம் 

தன னமயி ாை புதிய காவல் ஆனணயத்திற்கு தமிழக 

முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார். 

இதுகுறித்து தமிழ்நாடு அரசு கவளியிட்டுள்ள கசய்திக் 

குறிப்பில், “காவ ர் - கபாதுமக்களுக்கு இனடலயயாை 

உறனவ லமம்படுத்தவும், காவல்துனற பணியாளர்களுக் 

-கு ந த்திட்டங்கனளச் கசயல்படுத்திடவும், புதிய பயிற்சி 

முனறகனளப் பரிந்துனரத்திடவும் கசன்னை உயர் நீதி 

மன்ற முன்ைாள் நீதியரசர் சி டி கசல்வம் தன னமயில் 

புதிய காவல் ஆனணயம் அனமத்திட தமிழக முதல்வர் மு 

க ஸ்டாலின் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார். 

இந்த ஆனணயம், காவ ர்களின் ந ன் மற்றும் 

காவல்துனறயின் பல்லவறு அம்சங்கனள விரிவாக ஆய்வு 

கசய்து, குறிப்பிட்ட கா வனரயனறக்குள் அரசுக்குத் தைது 

பரிந்துனரகனள அளிக்கும். காவல்துனறயின் 

கசயல்பாடுகனளச் சிறப்பாக லமம்படுத்துவதற்கும், 

இனணயவழிக் குற்றங்கனளத் தடுத்திடவும், லசனவ 

வழங்குவதில் மனிதாபிமாைத்துடன் கூடிய நட்புறலவாடு 

கபாதுமக்கனள அணுகுவதற்கும், உரிய நடவடிக்னககள் 

மூ மாகக் காவல்துனறயிைரின் லசனவனய லமலும் 

வலுவூட்டுவதற்கும், இந்த ஆனணயத்தின் பரிந்துனரகள் 

வழிகாட்டியாகவும், உறுதுனணயாகவும் அனமந்திடும்” 

என்று தமிழ்நாடு அரசு கதரிவித்துள்ளது. 

 



        

    

7. கின்ைஸ் உ க சாதனை பனடத்த உ கின் வயதாை 

மனிதர் 112 வயதில் கா மாைார் 

உ கின் மிக வயதாை மனிதராக கின்ைஸ் சாதனைப் 

புத்தகத்தில் இடம்பிடித்த ஸ்கபயின் நாட்னடச் லசர்ந்த 

சாடர்னிலைா டி ா ப்யூன்லட லநற்று முன்திைம் தைது 

112ஆவது வயதில் கா மாைார். 

ஸ்கபயின் நாட்டின் வடலமற்கில் உள்ள லிலயான் 

நகனரச் லசர்ந்தவர் சாடர்னிலைா டி ா ப்யூன்லட. இவனர 

உ கின் மிக வயதாை மனிதராக கின்ைஸ் சாதனைப் 

புத்தகம் கடந்த கசப்டம்பர் மாதம் அறிவித்தது. 

 



        

    

1. RBI’இன் அண்மைய அறிக்மையின்படி, குமைதீர்ப்புத் 

திட்டத்தின்கீழ் அதிைபட்ச புைார்ைமைப்பபற்ை ைண்டலம் 

எது? 

அ) தென் மண்டலம் 

ஆ) கிழக்கு மண்டலம் 

இ) வடக்கு மண்டலம்  

ஈ) மமற்கு மண்டலம் 

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) 2020 ஏப்ரல் - 2021 மார்ச்சில் 

பல்மவறு குறைதீர்க்கும் திட்டங்களின்கீழ் 4,04,143 

புகார்கறைப் தபற்றுள்ைது. புகார்களின் அைவு 22.27% 

செவீெம் அதிகரித்துள்ைது. சண்டிகர், கான்பூர் மற்றும் 

தில்லி ஆகியறவ அதிகபட்ச புகார்கறைப் தபற்றுள்ைன. 

மமலும் 2020-21’இல் வடக்கு மண்டலத்தில் அதிகபட்ச 

புகார்கள் (43.10 செவீெம்) வந்துள்ைன. அறெத் தொடர்ந்து 

மமற்கு மற்றும் தெற்கு மண்டலங்கள் உள்ைன. 

✓ கிழக்கு மண்டலம் தொடர்ந்து குறைவான புகார்கறைக் 

தகாண்டுள்ைது. ATM மற்றும் பற்ைட்றடகள், தமாறபல் 

மபங்கிங் மற்றும் கடனட்றடகள் ஆகியறவ புகார்களின் 

முக்கிய காரணங்கைாக உள்ைன. 

 

2. இந்தியாவுடன் முமையான ைட்டற்ை வர்த்தை ஒப்பந்த 

பபச்சுவார்த்மதைமை சமீபத்தில் பதாடங்கிய நாடு எது? 

அ) அதமரிக்கா 

ஆ) இங்கிலாந்து  

இ) ரஷ்யா 

ஈ) ஜப்பான் 

✓ 2030ஆம் ஆண்டிற்குள் இந்தியாவிற்கும் இங்கிலாந்திற்கும் 

இறடயிலான வர்த்ெகத்றெ இரட்டிப்பாக்கும் ம ாக்குடன், 

முறையான கட்டற்ை வர்த்ெக ஒப்பந்ெ மபச்சுவார்த்றெக 

-றை இரு ாடுகளும் தொடங்கின. இரு ாடுகளுக்கு 

இறடயிலான இந்ெ இருெரப்பு வர்த்ெகத்தின் மதிப்பு 

ஆண்டுக்கு சுமார் $50 பில்லியன் ஆகும். 

✓ விவசாயம் மற்றும் பால்வைத்துறைமபான்ை முக்கியமான 

துறைகளில் இரு ாடுகளும் ஒப்பந்தித்துள்ைொக வர்த்ெக 

அறமச்சர் பியூஷ் மகாயல் தெரிவித்ொர். 

 

3. பதாமலக்ைாட்சி ைதிப்பீடு புள்ளி (TRP) பசமவைமை 

வலுப்படுத்துவதற்ைாை அமைக்ைப்பட்ட பணிக்குழுவின் 

தமலவர் யார்? 

அ) சசி மசகர் மவம்படி  

ஆ) அனுராக் சிங் ொக்கூர் 

இ) L முருகன் 

ஈ) சுகந்த் வத்சா 

✓ மத்திய ெகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அறமச்சகமானது தசய்தி 

மசனல்களின் பார்றவயாைர் மதிப்பீட்றட உடனடியாக 

தவளியிடுமாறு தொறலக்காட்சி கண்காணிப்பு 

நிறுவனமான பிராட்காஸ்ட் ஆடியன்ஸ் ரிசர்ச் கவுன்சில் 

இந்தியாறவ (BARC) மகட்டுக்தகாண்டுள்ைது. 

✓ பிரசார் பாரதியின் ெறலறமச் தசயல் அதிகாரி சசி மசகர் 

மவம்படியின் ெறலறமயில் தசயற்குழு ஒன்றை ெகவல் 

மற்றும் ஒலிபரப்புத்துறை அறமச்சகம் அறமத்துள்ைது. 

இது தொறலக்காட்சி மதிப்பீடு புள்ளி (TRP) மசறவகறை 

வலுப்படுத்துவெற்காக அறமக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

4. ைைன்யான் திட்டத்தின் பணியாைர் திைன் என்ன? 

அ) 2 

ஆ) 3  

இ) 4 

ஈ) 5 

✓ ககன்யான் திட்டத்திற்கான கிறரமயாதஜனிக் எஞ்சினின் 

ெகுதிச்மசாெறனறய இந்திய விண்தவளி ஆய்வுறமயம் 

(ISRO) 720 வினாடிகளுக்கு தவற்றிகரமாக  டத்தியது.  

✓ ெமிழ் ாட்டின் மமகந்திரகிரியில் அறமந்துள்ை இஸ்மரா 

உந்துெல் வைாகத்தில் இச்மசாெறன  டத்ெப்பட்டது. இந்ெ 

நீண்டகால மசாெறனயானது, ககன்யான் திட்டத்தின் 

ஒரு முக்கிய றமல்கல்லாக பார்க்கப்படுகிைது. 

 

5. முர்ரி என்பது பின்வரும் எந்த நாட்டின் பிரபலைான 

ைமலவாசஸ்தலைாகும்? 

அ) இலங்றக 

ஆ) பாகிஸ்ொன்  

இ) ஆப்கானிஸ்ொன் 

ஈ) ம பாைம் 

✓ பாகிஸ்ொனின் பிரபலமான மறலவாசஸ்ெலமான முர்ரி, 

வரலாறு காணாெ பனிப்தபாழிவு காரணமாக குறைந்ெது 

21 மபர் உறைந்து இைந்ெறெ அடுத்து, ‘மபரிடர் பாதித்ெ 

பகுதி’யாக அறிவிக்கப்பட்டது. 

✓ ‘முர்ரி’ என்பது பாகிஸ்ொனின் பஞ்சாப் மாநிலத்தின் 

இராவல்பிண்டி மாவட்டத்தில் உள்ை பிர்பஞ்சால் மறலத் 

தொடரில் அறமந்துள்ை ஒரு மறலயக  கரமாகும். 

 

6. ‘பிரவாசி பாரதிய திவாஸ்’ அனுசரிக்ைப்படுகிை தேதி 

எது? 

அ) ஜனவரி 9  

ஆ) ஜனவரி 10 

இ) ஜனவரி 11 

ஈ) ஜனவரி 12 

✓ ஜன.9 அன்று, இந்திய அரசாங்கத்துடன் தவளி ாடுகளில் 

உள்ை இந்திய சமூகத்தின் ஈடுபாட்றட வலுப்படுத்துவெற் 

-காக ‘பிரவாசி பாரதிய திவாஸ்’ அனுசரிக்கப்பட்டது. 

1915ஆம் ஆண்டில், மகாத்மா காந்தி தென்னாப்பிரிக்காவில் 

இருந்து இந்தியா திரும்பியறெ நிறனவுகூரும் விெமாக 

இந்ெ நிகழ்வு ஜனவரி.9 அன்று தகாண்டாடப்படுகிைது. 

 

7. பைல்பபார்ன் சம்ைர் பசட் ATP 250 நிைழ்வு பட்டத்மத 

பவன்ை படன்னிஸ் வீரர் யார்? 

அ) மராஜர் தபடரர் 

ஆ) ரமபல்  டால்  

இ) மடனியல் தமட்தவமடவ் 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

ஈ) ம ாவக் மஜாமகாவிச் 

✓ தடன்னிஸ் வீரர் ரமபல்  டால் சமீபத்தில் தமல்மபார்ன் 

சம்மர் தசட் ஏடிபி 250 நிகழ்வு பட்டத்றெ தவன்ைார். 20 

முறை கிராண்ட்ஸ்லாம் தவன்ை சாம்பியனான அதமரிக்க 

வீரர் மமக்சிம் கிதரஸ்ஸிறய  டால் மொற்கடித்ொர். இது 

ரமபல்  டாலின் 89ஆம் சுற்றுப்பயண நிறல பட்டமாகும். 

 

8. ஆசிய உட்ைட்டமைப்பு & முதலீட்டு நிதியத்தின் (AIIB) 

புதிய துமைத் தமலவராை நியமிக்ைப்பட்டுள்ை இந்தியர் 

யார்? 

அ) இரகுராம் இராஜன் 

ஆ) உர்ஜித் பமடல்  

இ) D சுப்பாராவ் 

ஈ) Y V தரட்டி 

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) முன்னாள் ஆளுநரான 

உர்ஜித் பமடல், ஆசிய உட்கட்டறமப்பு மற்றும் முெலீட்டு 

வங்கியின் (AIIB) துறணத் ெறலவராக நியமிக்கப்பட்டு 

உள்ைார். தபய்ஜிங்றக ெைமாகக் தகாண்ட இப்பலெரப்பு 

வங்கியின் ஐந்து துறணத் ெறலவர்களுள் ஒருவராக 

அவர் மூன்ைாண்டு காலம் பணியாற்றுவார். 

 

9. ‘மிஷன் பர்வாரிஷ்’ உடன் பதாடர்புமடய ைாநிலம் எது? 

அ) அஸ்ஸாம்  

ஆ) உத்ெர பிரமெசம் 

இ) பஞ்சாப் 

ஈ) மகாராஷ்டிரா 

✓ அஸ்ஸாம் மாநிலத்தின் கச்சார் மாவட்டம் ‘மிஷன் 

பர்வாரிஷ்’ என்ை திட்டத்றெ மமற்தகாண்டது. அது ஆறு 

மாெங்கள் முெல் ஐந்து வயது வறர உள்ை எண்ணூறு 

குழந்றெகளில் 704 குழந்றெகறை கடுறமயான 

ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டிலிருந்து மீட்டுள்ைது. 

✓ அரசாங்க நிறுவனங்கள், உள்ளூர் சிவில் அறமப்புகள், 

ென்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் 

வணிகர்கறை உள்ைடக்கிய இந்ெத்திட்டம் அண்றமயில் 

‘SKOCH’ விருறெ தவன்ைது. 

 

10. இந்தியாவில் நீர் பைட்பரா திட்டம் பைாண்ட முதல் 

நைரம் எது? 

அ) தசன்றன 

ஆ) தகால்கத்ொ 

இ) தகாச்சி  

ஈ) மும்றப 

✓ மகரைாவின் தகாச்சி  கரம் மின்கலம்மூலம் இயங்கும் 

மின்சார படகுகறை அறிமுகப்படுத்திய பிைகு, நீர் தமட்மரா 

திட்டத்றெக்தகாண்ட இந்தியாவின் முெல்  கரமாக 

மாறியது. அறடயாைங்காணப்பட்ட 15 வழித்ெடங்களுடன் 

ஒருங்கிறணந்ெ நீர்வழிப் மபாக்குவரத்து அறமப்றப 

உருவாக்குவறெ இந்ெத் திட்டம் ம ாக்கமாகக் தகாண்டு 

உள்ைது. தகாச்சி தமட்மரா இரயில் லிமிதடட் மூலம் இது 

இயக்கப்படுகிைது. 

 

1. நிகழாண்டில் 3 இடங்களில் புதிொக அகழாய்வுகள்: 4 

பகுதிகளில் தொடர் ஆய்வுகள் 

ெமிழகத்தில் நிகழாண்டில் மூன்று இடங்களில் புதிொக 

அகழாய்வுப் பணிகள்  றடதபறும் என்று முெல்வர் மு க 

ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ைார். மமலும்,  ான்கு இடங்களில் 

பல்மவறு நிறலகளில் உள்ை ஆய்வுப்பணிகள் 

நிகழாண்டிலும் தொடர்ந்து  டக்கும் என அவர் அறிவிப்புச் 

தசய்துள்ைார். 

இதுகுறித்து, அவர் தவளியிட்ட அறிவிப்பு: 

கீழடி மற்றும் அெறனச் சுற்றியுள்ை இடங்களில் எட்டாம் 

கட்ட அகழாய்வும், தூத்துக்குடி மாவட்டம் சிவகறையில் 

மூன்ைாம் கட்டமும், அரியலூர் மாவட்டம் கங்றகதகாண்ட 

மசாழபுரத்தில் இரண்டாம் கட்டமும், கிருஷ்ணகிரி 

மாவட்டம் மயிலாடும்பாறையில் இரண்டாம் கட்டமாகவும் 

அகழாய்வுப் பணிகள்  றடதபறும். 

முெற்கட்டப்பணிகள்: முெற்கட்டமாக விருது கர் மாவட்டம் 

தவம்பக்மகாட்றட, திருத ல்மவலி மாவட்டம் 

துலுக்கர்பட்டி, ெருமபுரி மாவட்டம் தபரும்பாறல ஆகிய 

இடங்களில் அகழாய்வுப் பணிகள்  டக்கும். 

திருத ல்மவலி மாவட்டம் வள்ளியூரில் இருந்து ஆறு கிமீ 

தொறலயில்  ம்பி ஆற்றின் இடது கறரயில் அறமந்துள்ை 

துலுக்கர்பட்டியில்  றடதபைவுள்ை முெல்கட்ட ஆய்வானது, 

இரும்புக்காலப் பண்பாட்டின் மவர்கறைத் மெடுவொக 

இருக்கும். 

விருது கர் மாவட்டம் சிவகாசியிலிருந்து 15 கிமீ தொறல 

-வில் றவப்பாறு ஆற்றின் இடதுகறரயில் அறமந்துள்ை 

தவம்பக்மகாட்றடயில் ஏற்தகனமவ, நுண்கற்கருவிகள், 

பல்மவறு வறகயான மணிகள், அலங்கரிக்கப்பட்ட சங்கு 

வறையல்கள், காெணிகள், சுடுமண்ணால் ஆன 

வட்டுகள், இரும்புக் கசடுகள் ஆகியன கிறடத்துள்ைன. 

இப்மபாது அங்கு மமற்தகாள்ைப்பட உள்ை அகழாய்வின் 

ம ாக்கமானது, அதிக எண்ணிக்றகயில் நுண்கற்கருவி 

-கறை மசகரிப்பொக அறமயும். 

ெருமபுரி மாவட்டம் தபன்னாகரத்தில் இருந்து 25 கிமீ 

தொறலயில் பாலாறு ஆற்றின் இடதுகறரயில் 

தபரும்பாறல அறமந்துள்ைது. காவிரியின் கிறை ஆைான 

பாலாற்றின் ஆற்ைங்கறரகளில் இரும்புக்காலப் 

பண்பாட்டின் மவர்கறைத் மெடுவமெ அங்குள்ை முெல் 

கட்ட ஆய்வின் ம ாக்கமாக இருக்கும். 

தகாற்றகத் துறைமுகம்: ென்தபாருற  ஆற்றின் முகத் 

துவாரத்துக்கு எதிரில் கடற்கறரமயார முன்கை 

புலஆய்வுப் பணிகள் மமற்தகாள்ைப்படும். அதில் முெல் 

கட்டமாக சங்ககால தகாற்றகத் துறைமுகத்தின் 

தொல்லியல் வைத்றெக் கண்டறிய கடமலாரங்களில் 

ஆய்வு மமற்தகாள்ைப்படும். இந்தியக் கடலாய்வு 

பல்கறலக்கழகம் மற்றும் மெசிய கடல்சார் தொழில்நுட்ப 

நிறுவனம் ஆகியவற்றுடன் இறணந்து கடலாய்வு 

மமற்தகாள்ைத் திட்டமிடப்பட்டுள்ைது. 

அகழாய்வுப் பணிகள் வரும் பிப்ரவரி மாெம் முெல் 

வாரத்தில் தொடங்கி தசப்டம்பர் இறுதி வறர  றடதபறும். 

 

 

 



        

    

2. ராணுவத்துக்கு ‘ஏடி4’ பீரங்கி எதிாிா்ப்பு ஆயுெம்: 

ஒப்பந்ெம் தபற்ைது ஸ்வீடன் நிறுவனம் 

இந்திய ராணுவத்துக்கு ‘ஏடி4’ பீரங்கி எதிாிா்ப்பு 

ஆயுெங்கறைத் ெயாரித்து வழங்குவெற்கான 

ஒப்பந்ெத்றெ ஸ்வீடன் நிறுவனம் தபற்றுள்ைது. 

ஸ்வீடனில் உள்ை சாப் நிறுவனம், இராணுவத்துக்குத் 

மெறவயான ஆயுெங்கறை உற்பத்தி தசய்து வருகிைது. 

அந்நிறுவனம் தவளியிட்ட அறிக்றகயில் 

கூைப்பட்டிருப்பொவது: 

பலத்ெ மபாட்டிக்குப் பிைகு, இந்திய ராணுவத்துக்கு ‘ஏடி4’ 

பீரங்கி எதிர்ப்பு ஆயுெங்கறை வழங்கும் ஒப்பந்ெத்றெ சாப் 

நிறுவனம் தபற்றுள்ைது. அந்ெ ஆயுெங்கள் விமானப் 

பறடயிலும் பயன்படுத்ெப்படுகின்ைன. இந்ெ ஆயுெத்றெ 

வீரர் ஒருவமர ெனது மொள்பட்றடயில் றவத்து 

பயன்படுத்ெ முடியும். 

எதிரியின் இருப்பிடம், மபார்க்கப்பல், தெலிகாப்டர்கள், 

பீரங்கி வண்டிகள் மற்றும் வீரர்கறை இந்ெ ஆயுெத்ொல் 

எளிதில் குறிறவத்துத் ொக்க முடியும் என்று அந்ெ 

அறிக்றகயில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

3. பிரெமர்  மரந்திர மமாடி மற்றும் தமாரிஷியஸ் பிரெமர் 

பிரவீந்த் குமார் ஜுக் ாத் ஆகிமயார் இறணந்து 

திட்டங்கறை தொடங்கி றவக்க உள்ைனர் 

இந்திய உெவியுடன் கட்டப்பட்ட சமூக வீட்டு வசதி 

அலகுகறை பிரெமர் திரு  மரந்திர மமாடி மற்றும் 

தமாரிஷியஸ் பிரெமர் திரு பிரவீந்த் குமார் ஜுக் ாத் 

ஆகிமயார் 2022 ஜனவரி.20 அன்று காதணாளிமூலம் 

திைந்து றவக்க உள்ைனர். 

இந்தியாவின் வைர்ச்சி ஆெரவுடன் தமாரிஷியஸில் 

நிறுவப்படும் குடிறம மசறவ கல்லூரி மற்றும் 8 MW 

சூரியசக்தி ஒளிமின்னழுத்ெ பண்றண திட்டங்கறையும் 

இரு ெறலவர்களும் தொடங்கி றவக்க உள்ைனர்.  

தமட்மரா எக்ஸ்பிரஸ் திட்டம் மற்றும் உள்கட்டறமப்பு 

திட்டங்களுக்கு இந்தியா தமாரிஷியசுக்கு வழங்கும் 190 

மில்லியன் அதமரிக்க டாலர் கடனுக்கான ஒப்பந்ெம், சிறு 

வைர்ச்சித் திட்டங்கறை தசயல்படுத்துவெற்கான 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ெம் உள்ளிட்டறவயும் பகிர்ந்து 

தகாள்ைப்படும். 

 

4. சர்வமெச தசஸ் வீரருக்கு `8 லட்சம் ஊக்கத் தொறக 

ெமிழகத்றெச் மசர்ந்ெ சர்வமெச தசஸ் வீரர் பரத் 

சுப்ரமணியத்துக்கு, `8 இலட்சம் ஊக்கத் தொறகறய 

முெல்வர் மு க ஸ்டாலின் வழங்கினார். 

ெறலறமச் தசயலகத்தில் முெல்வறர ம ரில் சந்தித்து 

அவரிடம் இருந்து ஊக்கத் தொறகறய தபற்ைார் பரத் 

சுப்ரமணியம். 

சர்வமெசப் மபாட்டிகளில் தொடர்ந்து சிைப்பாக விறையாடி 

வரும் பரத் சுப்ரமணியம், 2019ஆம் ஆண்டு சர்வமெச 

மாஸ்டர் பட்டம் தவன்ைார். 

மமலும், நிகழாண்டில் ெனது 14ஆவது வயதில் கிராண்ட் 

மாஸ்டர் பட்டம் தவன்று இந்தியாவுக்கும், ெமிழகத்துக்கும் 

தபருறம மசர்த்துள்ைார். சர்வமெச தசஸ் மாஸ்டர் பட்டம் 

தவன்ைெற்காக `3 இலட்சமும், கிராண்ட்மாஸ்டர் பட்டம் 

தவன்ைெற்காக `5 இலட்சமும் மசர்த்து தமாத்ெம் `8 

இலட்சத்துக்கான ஊக்கத் தொறகக்குரிய காமசாறலறய 

அவருக்கு முெல்வர் மு க ஸ்டாலின் வழங்கினார். 

 

 



        

    

1. இந்தியா அளித்த இரயில் பெட்டிகளைப் ெயன்ெடுத்தி 

நகரங்களுக்கு இளையயயான இரயில் யேளைளயத் 

பதாைங்கியுள்ை நாடு எது? 

அ) ஆப்கானிஸ்தான் 

ஆ) இலங்கக  

இ) நேபாளம் 

ஈ) பங்களாநதஷ் 

✓ இந்தியாவிலிருந்து ககாள்வனவு கெய்யப்பட்ட டீெலில் 

இயங்கும் இரயிகலப் பயன்படுத்தி, ேகரங்களுக்கு 

இகடயிலான ரயில் நெகவகய இலங்கக கதாடங்கியது.  

✓ தமிழர்கள் கபரும்பான்கையாக வாழும் யாழ்ப்பாணக் 

குடாோட்டின் காங்நகென்துகையுடன் தகலேகரைான 

ககாழும்புகவ இகணக்கும் வககயில், ோடு முழுவதும் 

இந்த ரயில் நெகவ இயங்கும். 

 

2. 2022’இல் ரிேர்வ் ைங்கியால் உருைாக்கப்ெட்ை புதிய 

துளையின் பெயர் என்ன? 

அ) டிஜிட்டல் ோணயத் துகை 

ஆ) ஃபின்-கடக் துகை  

இ) தரவு அறிவியல் துகை 

ஈ) AI துகை 

✓ இந்திய ரிெர்வ் வங்கியானது (RBI) ஃபின்-கடக் துகையில் 

புதுகைககள நைம்படுத்துவதற்காக, “ஃபின்-கடக் துகை” 

என்ை புதிய துகைகய உருவாக்கியுள்ளது. அதனுடன் 

கதாடர்புகடய ெவால்கள் ைற்றும் வாய்ப்புககள இனம் 

காண்பதும் இதன் நோக்கைாகும். 

✓ கடந்த 2018ஆம் ஆண்டில், ரிெர்வ் வங்கி அதன் கட்டணத் 

தீர்வு அகைப்புத் துகையில் நிதி கதாழில்நுட்பப் பிரிகவ 

உருவாக்கியது. இப்புதிய ஃபின்கடக் துகையானது, இந்த 

விஷயத்தில் நைலும் ஆய்வு கெய்வதற்கான கட்டகைப்கப 

வழங்கும் ைற்றும் RBI’இன் ககாள்கக தகலயீடுகளுக்கு 

உதவும். 

 

3. “இந்தியாவில் உலகைாவிய அணுகல்தன்ளைக்கான 

இணக்கைான ைழிகாட்டுதல்கள் & தரநிளலகள் - 2021” 

என்ைபைான்ளை பைளியிட்ை ைத்திய அளைச்ேகம் எது? 

அ) வீட்டுவெதி & ேகர்ப்புை விவகாரங்கள் அகைச்ெகம்  

ஆ) ெமூக நீதி & அதிகாரைளித்தல் அகைச்ெகம் 

இ) ெட்டம் & நீதி அகைச்ெகம் 

ஈ) உள்துகை அகைச்ெகம் 

✓ வீட்டுவெதி & ேகர்ப்புை விவகாரங்கள் அகைச்ெகத்தின்கீழ் 

உள்ள ைத்திய கபாதுப்பணித்துகையானது ‘இந்தியாவில் 

உலகளாவிய அணுகல்தன்கைக்கான இணக்கைான 

வழிகாட்டுதல்கள் & தரநிகலகள் – 2021’ஐ கவளியிட்டது. 

இது 2016’இல் கவளியிடப்பட்ட தகடயற்ை சூழலுக்கான 

வழிகாட்டுதல்களின் கதாகுப்பாகும். 

✓ இந்திய கதாழில்நுட்பக் கழகம் - ரூர்க்கி ைற்றும் MoHUA 

இன் நதசிய ேகர்ப்புை விவகார நிறுவனம் ஆகியவற்றின் 

குழுவால் இது வகரவு கெய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

4. நீதிெதி யேைா ஆளணயத்ளத அளைத்த ைாநிலம் 

எது? 

அ) தமிழ்ோடு 

ஆ) நகரளா  

இ) நைற்கு வங்கம் 

ஈ) குஜராத் 

✓ கடந்த 2017ஆம் ஆண்டில், நகரள ைாநில அரசு நீதிபதி K 

நேைா (ஓய்வு கபற்ைவர்), முன்னாள் அதிகாரி K B 

வல்ெலாகுைாரி ைற்றும் மூத்த ேடிகக ொரதா ஆகிநயார் 

உறுப்பினர்களாக மூன்றுநபர்ககாண்ட ஆகணயத்கத 

அகைத்தது. ைகலயாளத் திகரயுலகில் கபண்கள் எதிர் 

ககாள்ளும் சிக்கல்ககள ஆயும் நோக்கில் ஆகணயம் 

அகைக்கப்பட்டுள்ளது. நீதிபதி K நேைா ஆணையத்தின் 

அறிக்ககயின் பரிந்துகரககள ஆய்ந்து கெயல்படுத்துவத 

-ற்கான திட்டத்கத வகுப்பதற்கு மூன்று நபர் ககாண்ட 

குழுகவ நகரள ைாநில அரசு ெமீபத்தில் அகைத்தது. 

 

5. ேமீெத்தில் அளையாைங்காணப்ெட்ை ‘Xylophaga nandani’ 

என்ெது ____? 

அ) கைால்லஸ்க் (நத்ணை வணக)  

ஆ) மீன் 

இ) ஆகை 

ஈ) பாம்பு 

✓ நகரளா ைற்றும் பிகரஸிகலச் நெர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் 

குழு, ‘கெநலாபாகா ேந்தனி’ என்ை ஓர் அரிய, ஆழ்கடல் 

கைால்லஸ்கின் புதிய இனத்கத கண்டறிந்துள்ளனர்.  

✓ கெநலாபாககநட குடும்பத்கதச் நெர்ந்த இம்கைால்லஸ்க் 

கீகழ அரபிக்கடலிலில் அகடயாளங்காணப்பட்டது. ககாச்சி 

அறிவியல் ைற்றும் கதாழில்நுட்ப பல்ககலக்கழகத்தின் 

கடல்ொர் அறிவியல் துகையின் நபராசிரியர் பிநஜாய் 

ேந்தனின் நிகனவாக இந்தப் புதிய ேத்கத இனத்திற்கு 

இந்தப் கபயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

6. ‘ைகா யைைா’ என்ெது எந்த ைாநிலத்தில் ஆண்டுயதாறும் 

நளைபெறும் ஒரு ைதஞ்ோர் விழாைாகும்? 

அ) உத்தர பிரநதெம்  

ஆ) பீகார் 

இ) குஜராத் 

ஈ) நைற்கு வங்கம் 

✓ பிரயாக்ராஜில் அகைந்துள்ள ெங்கைத்தின் ககரயில் 

ஆயிரக்கணக்கான யாத்ரீகர்கள் புனிதநீராடியகத அடுத்து 

47 ோள் ேடக்கும் வருடாந்திர ‘ைகா நைளா’ கதாடங்கியது. 

ெங்கைம் என்பது கங்கக, யமுகன ைற்றும் புராணகால 

ெரஸ்வதி ஆகிய மூன்று ஆறுகளின் புனித ெங்கைைாகும். 

கபாதுவாக ைகர ெங்கராந்தி விழாகவக் குறிக்கும் 

வககயில் இந்த விழா ேடத்தப்படுகிைது. 

 

  

 

 

 

 

 

 



        

    

7. ‘Hydrophis gracilis’ என்ை ஓர் அரியைளக கைல் ொம்பு 

காணப்ெட்ை ைாநிலம் / யூனியன் பிரயதேம் எது? 

அ) நகரளா  

ஆ) ைகாராஷ்டிரா 

இ) நகாவா 

ஈ) ஆந்திரப் பிரநதெம் 

✓ நீர்ப்பைகவகள் கணக்ககடுப்பின்நபாது, பைகவ நோக்கா 

-ளர்கள் குழுவால் ஓர் அரியவகக கடல்பாம்பு கண்டறியப் 

-பட்டது. நகரள ைாநிலத்தின் திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள 

கபருைாத்துைா கடற்ககரயில், ‘Hydrophis gracilis’ என்ை 

ஒரு சிறுதகலககாண்ட கடல் பாம்பு காணப்பட்டது.  

✓ திருவனந்தபுர பைகவ ஆர்வலர்கள் ைற்றும் இயற்கக 

ஆர்வலர்கள் ைன்ைத்தின் உறுப்பினர்கள், ஆண்டுநதாறும் 

நைற்ககாள்ளும் நீர்ப்பைகவகள் கணக்ககடுப்பின் ஒரு 

பகுதியாக இக்கணக்ககடுப்கப நைற்ககாண்டனர். 

 

8. யேம்ஸ் பைப் விண்பைளித் பதாளலயநாக்கியின் 

முதன்மை யநாக்கம் என்ன? 

அ) ஞாயிறின் நைற்பரப்புபற்றி அறிவது 

ஆ) பிரபஞ்ெத்தின் நதாற்ைம்பற்றி அறிவது  

இ) நெய்கையில் அறியப்பட்ட விண்மீன் திரள்பற்றி ஆய 

ஈ) நகாள்கள் அகைப்பின் கட்டகைப்கப ஆய 

✓ NASA நஜம்ஸ் கவப் விண்கவளித் கதாகலநோக்கிகய 

2021 டிெம்பர்.25 அன்று ஏவியது. இது NASA, ஐநராப்பிய 

விண்கவளி முககை (ESA) ைற்றும் கனடிய விண்கவளி 

நிறுவனம் ஆகியவற்றின் கூட்டுப் பணியாகும். 

✓ இத்கதாகலநோக்கி ெமீபத்தில் அதன் இறுதிக்கட்டத்கத 

நிகைவுகெய்தது. நஜம்ஸ் கவப் விண்கதாகலநோக்கியின் 

நோக்கம் இதுவகர கட்டப்பட்டதிநலநய மிகப்கபரிய 

விண்கவளித் கதாகலநோக்கியாக விளங்குவதும் பிரபஞ் 

-ெத்தின் நதாற்ைம்பற்றி அறிவியலாளர்கள் நைலும் கண்ட 

-றிய உதவுவதுைாகும். 

 

9. உலக ைர்த்தக அளைப்பில் சீனாவின் தற்யொளதய 

நிளல என்ன? 

அ) உயர் ேடுத்தர வருைானம்ககாண்ட ோடு 

ஆ) வளர்ந்த ோடு 

இ) வளரும் ோடு  

ஈ) குகைந்த வளர்ச்சியகடந்த ோடு 

✓ உலக வர்த்தக அகைப்பில் (WTO) இருபது ஆண்டுககள 

சீனா நிகைவுகெய்துள்ளது. ‘உலக வர்த்தக அகைப்பில்’ 

அதன் தற்நபாகதய நிகல ‘வளரும் ோடு’ என உள்ளது.  

✓ உலக வர்த்தக அகைப்பின் விதிமுகைகளின்கீழ் ‘வளரும் 

ோடுகளுக்கு’ ஒதுக்கப்பட்ட பலன்ககளப் கபறும் உயர் 

ேடுத்தர வருைானம் ககாண்ட ோடாக சீனா இருப்பதாக 

பல ோடுகள் கவகல கதரிவிக்கின்ைன. 

 

 

10. அத்தியாைசியப்பொருட்களை தளையின்றி ைழங்குை 

-தற்காக சிைப்பு குளைதீர்ப்புப் பிரிளை அறிவித்த ைத்திய 

அளைச்ேகம் எது? 

அ) உள்துகை அகைச்ெகம் 

ஆ) உணவு பதப்படுத்தும் கதாழிலக அகைச்ெகம்  

இ) ஜவுளி அகைச்ெகம் 

ஈ) ொகலப்நபாக்குவரத்து & கேடுஞ்ொகல அகைச்ெகம் 

✓ ைத்திய உணவுபதப்படுத்துதல் கதாழிற்துகை அகைச்ெகம், 

அகனத்து குடிைக்களுக்கும் சீராக அத்தியாவசியப்கபாரு 

-ட்கள் தகடயின்றி வழங்கப்படுவகத உறுதி கெய்வதற் 

-காக, உணவு&உணவு கதாடர்பான கதாழில்துகைக்காக 

சிைப்பு குகைதீர்ப்புப் பிரிகவத் கதாடங்கியுள்ளது. 

✓ ோடடங்கு விதிக்கப்பட்ட முதல் அகலயின்நபாது இந்த 

அகைச்ெகம் இநதநபான்ை குகைதீர்ப்புப்பிரிகவ 

அகைத்தது. கதாழிற்துகையினர் ைற்றும் ைக்கள் தங்கள் 

குகைகள் & ஐயங்ககள covidgrievance-mofpi@gov.in 

என்ை மின்னஞ்ெல் (e-mail) முகவரிக்கு அனுப்பலாம் என 

உணவு பதப்படுத்துதல் அகைச்ெகம் கதரிவித்துள்ளது. 

 

1. இந்தியாவுக்கு எதிரான கெயல்பாடு: 35 யூடியூப் 

நெனல்ககள முடக்கிய ைத்திய அரசு 

கடந்த ைாதம் 20 யூடியூப் நெனல்ககள ைத்திய அரசு 

முடக்கிய நிகலயில், இன்று மீண்டும் 35 யூடியூப் 

நெனல்ககள முடக்கியுள்ளது. 

டிெம்பர் 21 அன்று ைத்திய அரசு கைாத்தம் 20 யூடியூப் 

நெனல்கள் ைற்றும் இரண்டு இகணயதளங்ககள 

முடக்கியது. இந்திய இகையாண்கைக்கு எதிராகச் 

கெயல்பட்டதாக இந்தத் தளங்கள் முடக்கப்பட்டன. இந்தத் 

தளங்கள் பாகிஸ்தானில் இருந்து ஒருங்கிகணக்கப்பட்டு 

கெயல்பட்டுக்கு வருவதாகவும், ோட்டின் முக்கிய 

விவகாரங்களான காஷ்மீர், விவொயிகள் நபாராட்டம் 

ைற்றும் ராைர் நகாவில் நபான்ைது கதாடர்பாக தவைான 

தகவல்ககள இகவ பரப்பி வருவதாகவும் புகார் எழ, 

அந்தக் குற்ைச்ொட்டின் நபரில் ைத்திய அரசு 

அகனத்கதயும் முடக்கி ேடவடிக்கக எடுத்தது. 

இகதத்கதாடர்ந்து இன்று மீண்டும் 35 யூடியூப் நெனல்கள் 

முடக்கப்பட்டுள்ளது என ைத்திய தகவல் ைற்றும் ஒளிபரப்பு 

துகை கதரிவித்துள்ளது. 

இந்த 35 நெனல்களும் பாகிஸ்தானிலிருந்து கெயல்பட்டு 

வந்தகவ. இகவ இந்திய இகையாண்கைக்கு எதிராகச் 

கெயல்பட்டதாக உளவுத்துகை ககாடுத்த தகவலின் 

அடிப்பகடயில் முடக்கப்பட்டுள்ளன. 35 யூடியூப் நெனல்கள் 

உடன் இரண்டு டுவிட்டர் கணக்குகள், 2 இன்ஸ்டாகிராம் 

கணக்குகள், 2 இகணயதளங்கள் ைற்றும் ஒரு நபஸ்புக் 

கணக்கு முடக்கப்பட்டுள்ளன. 

பாகிஸ்தானிலிருந்து கெயல்படும் இந்த நெனல்கள் 1 

நகாடிநய 20 இலட்ெத்திற்கும் நைற்பட்ட ெந்தாதாரர்ககள 

-யும், 130 நகாடிக்கும் நைற்பட்ட பார்கவயாளர்ககளயும் 

ககாண்டகவயாகும். இவற்றில் சில யூடியூப் நெனல்கள் 

 

 

 

 



        

    

பாகிஸ்தான் கதாகலக்காட்சி கெய்தி வாசிப்பாளர்கள் & 

கதாகுப்பாளர்களால் ேடத்தப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது. 

தகவல் கதாழில்நுட்ப (இகடநிகல வழிகாட்டு 

கேறிமுகைகள் ைற்றும் டிஜிட்டல் மீடியா விதிமுகைகள்) 

ெட்டம் 2021, விதி 16-ன் கீழ் இந்த முடக்கத்துக்கான 5 

உத்தரவுககள ைத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு அகைச்ெகம் 

தனித்தனியாக பிைப்பித்துள்ளது. 

 

2. நகாகவ முகைது ரபிக்கு நகாட்கட அமீர் பதக்கம் 

குடியரசு தின விழாவில், நகாகவகயச் நெர்ந்த முகைது 

ரபி என்பவருக்கு, ‘நகாட்கட அமீர் ைதேல்லிணக்க 

பதக்கம்’ வழங்கப்பட உள்ளது. 

ைதேல்லிணக்கத்திற்காக பாடுபட்ட நகாட்கட அமீர் 

கபயரில், ‘நகாட்கட அமீர் ைத ேல்லிணக்க பதக்கம்’ 

அரொல் ஏற்படுத்தப்பட்டது. தமிழகத்தில் ைத 

ேல்லிணக்கத்திற்காக பாடுபட்டு, சிைப்பாக நெகவ கெய்து 

வரும் ேபருக்கு, ஆண்டுநதாறும் குடியரசு தின விழாவில் 

இந்தப் பதக்கம் வழங்கப்படுகிைது. 

முகைது ரபிக்கு வழங்கப்படும் பதக்கம் கவள்ளியால் 

கெய்யப்பட்டு, தங்கமுலாம் பூெப்பட்டிருக்கும். இதுதவிர, 25 

ஆயிரம் ரூபாய்க்கான வகரவு நகட்புக் காநொகல, 

ொன்று நபான்ைகவ முதல்வரால் வழங்கப்படவுள்ளன. 

 

3. ைருத்துவ அறிவியல் கவற்றி! 

ைருத்துவ அறிவியல் மிகப்கபரிய ொதகனகய 

நிகழ்த்துவதற்கு முன்நனாட்டம் ேடத்தியிருக்கிைது. 

ஒட்டுகைாத்த ைனித இனத்துக்குநை வரப்பிரொதைாக 

அகைய இருக்கும் அந்த ொதகன, அகைரிக்காவில் 

நிகழ்ந்திருக்கிைது. 

நியூயாாாா்க்கிலுள்ள ைருத்துவைகன ஒன்றில் இதயம் 

கெயலிழந்து ைரணத்தின் விளிம்பில் இருந்த 57 வயது 

நோயாளி ஒருவருக்கு பன்றியின் இதயம் கவற்றிகரைாகப் 

கபாருத்தப்பட்டிருக்கிைது. கெயலிழக்கும் ைனித 

உறுப்புகளுக்கு பதிலாக, விலங்கினங்களின் 

உறுப்புககள ைாற்று அறுகவ சிகிச்கெ மூலம் 

கபாருத்துவதற்கு ‘கெநனாடிரான்ஸ்பிளாண்ட்’  என்று 

கபயாாா். அகைரிக்காவின் பால்டிநைாகரச் நொாா்ந்த நடவிட் 

கபன்னட், ைரபணு ைாற்ைப்பட்ட பன்றியின் இதயம் 

அறுகவ சிகிச்கெ மூலம் கவற்றிகரைாக கபாருத்தப்பட்ட 

முதல் ைனிதராக வரலாற்றில் அறியப்படுவாாாா். 

17-ஆவது நூற்ைாண்டு முதநல விலங்கினங்களின் 

ரத்தத்கத ைனிதாாா்களுக்கு கெலுத்தும் முயற்சிகள் 

நைற்ககாள்ளப்பட்டு வருகின்ைன. ஜீன் நபப்கடஸ் 

கடனிஸ் என்கிை பிகரஞ்ச் ைருத்துவாாா், கெம்ைறி ஆட்டின் 

ரத்தத்கத சிறுவன் ஒருவனுக்கு கெலுத்தியதுதான் 

பதிவாகி இருக்கும் முதலாவது ரத்த ைாற்று முயற்சி. 19-

ஆவது நூற்ைாண்டு முதநல விலங்கினங்களின் நதால் 

பகுதிககள ைனிதாாா்களுக்குப் கபாருத்தும் முயற்சிகள் 

நைற்ககாள்ளப்படுகின்ைன. 1838-இல் முதன்முகையாக 

பன்றியின் விழிகவண்படலம் (காாாா்னியா) ஒருவருக்கு 

கவற்றிகரைாகப் கபாருத்தப்பட்டது. 

20ஆம் நூற்ைாண்டில் பல்நவறு 

‘கெநனாடிரான்ஸ்பிளாண்ட்’ முயற்சிகள் 

நைற்ககாள்ளப்பட்டன. 1960-இல் நியூ ஆாாா்லியன்ஸில் 

ரீம்ட்ஸ்ைா என்கிை அறுகவ சிகிச்கெ ைருத்துவாாா், ைனித 

குரங்குகளின் சிறுநீரகத்கத அறுகவ ைாற்று சிகிச்கெ 

மூலம் 13 நபருக்கு கபாருத்தி நொதகன ேடத்தினாாாா். 

அதில் ஒநர ஒருவாாா் ைட்டும் அந்த சிறுநீரகத்கத 

ஏற்றுக்ககாண்டு மூன்று ைாதங்கள் வாழ்ந்தாாாா். 1964-

இல் ைனிதக் குரங்கின் இதயம் ஒருவருக்குப் 

கபாருத்தப்பட்டு அந்த முயற்சி நதால்வியில் முடிந்தது. 

நியூயாாாா்க்கில் ேடந்திருக்கும் இதய ைாற்று அறுகவ 

சிகிச்கெக்கு முன்நனாடி நொதகன இந்தியாவில்தான் 

ேடந்தது. 1996-இல் பரூவா என்கிை அறுகவ சிகிச்கெ 

ைருத்துவாாா், 32 வயது பூாாா்நனா கெக்யா என்பவருக்கு 

பன்றியின் நுகரயீரகலயும், இதயத்கதயும் ைாற்று 

அறுகவ சிகிச்கெ மூலம் கபாருத்த முற்பட்டாாாா். அந்த 

நோயாளி இைந்தாாாா் என்பது ைட்டுைல்ல, முன் அனுைதி 

இல்லாைல் நொதகன ேடத்தியதற்காக ைருத்துவாாா் 

பரூவா ககது கெய்யப்பட்டு, தனது ைருத்துவாாா் 

பட்டத்கதயும் இழக்க நோாா்ந்தது. உலகில் அதுதான் 

பன்றியின் இதயத்கத ைனிதாாா்களுக்குப் கபாருத்தும் 

முதல் முயற்சி. 

கடந்த ஆண்டு கெப்டம்பாாா் ைாதம் நியூயாாாா்க் 

பல்ககலக்கழகத்தின் லங்நகான் ைருத்துவ கையத்தில், 

முற்றிலுைாக மூகள கெயலிழந்துவிட்ட ஒருவருக்கு 

ைரபணு ைாற்ைப்பட்ட பன்றியின் சிறுநீரகத்கத கபாருத்தும் 

முயற்சி நைற்ககாள்ளப்பட்டது. ைனித உடலிலுள்ள 

எதிாாா்ப்பு ெக்தி அந்நிய கபாருள்கள் எகதயும் 

ஏற்றுக்ககாள்ளாது என்பதால், பன்றிகள் ைரபணு 

ைாற்ைப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுகின்ைன. அதன் மூலம் 

கபாருத்தப்படும் உறுப்புகள் நிராகரிக்கப்படாைல் நவகல 

கெய்யும் என்பது எதிாாா்பாாாா்ப்பு. 

ஏகனய விலங்கினங்ககளவிட, பன்றியின் உறுப்புகள் 

ைனித உறுப்புகளுடன் கபாருந்துவதாக கடந்த அகர 

நூற்ைாண்டுக்கும் நைலாக அறியப்படுகிைது. இதற்காகநவ 

கரவிவிகாாாா் என்கிை அகைரிக்க நிறுவனம் ஒரு 

பண்கணகய ஏற்படுத்தி அதில் ைரபணு ைாற்ைப்பட்ட 

பன்றிககள வளாாா்க்கிைது. ைருத்துவ பரிநொதகனக்காக 

இந்தப் பன்றிகள் வழங்கப்படுகின்ைன. இநதநபால நவறு 

சில பண்கணகளும் அகைரிக்காவில் 

உருவாகியிருக்கின்ைன. 

பன்றியின் உறுப்புகள் நிராகரிக்கப்படாைல் இருப்பதற்காக 

அதன் 10 ைரபணுக்கள் ைாற்ைப்படுகின்ைன. அவற்றில் 

ோன்கு கெயலிழக்கச் கெய்யப்படுகிைது. ைனிதாாா்களின் 

ஆறு ைரபணுக்கள் பன்றிக்குச் கெலுத்தப்பட்டு அதன் மூலம் 

நிராகரிப்புக்கான வாய்ப்கபக் குகைக்கிைாாாா்கள். 

இகவகயல்லாம் கதாடாாா்ந்து ேகடகபறும் நொதகன 

முயற்சிகள். 

பன்றி உள்ளிட்ட விலங்கினங்களின் உறுப்புககள 

ைனிதாாா்களுக்குப் கபாருத்தும் முயற்சியில் சில 

ஆபத்துகளும் இருக்கின்ைன. எத்தகன காலத்திற்கு அந்த 

உறுப்புகள் ைனித உடலில் கெயல்படும் என்பது கதரியாது. 

அதனால், பக்கவிகளவுகள் ஏற்படுைா என்பதும் கதரியாது. 

அதன் மூலம் இதுவகர ைனிதஇனம் அறியாத புதிய 



        

    

நோய்கள் அந்த விலங்கினங்கள் மூலம் ைனிதாாா்களுக்கு 

பரவும் அபாயமும் நிகையநவ உண்டு. 

ொாாா்ஸ், ககாகவட் 19, பைகவக் காய்ச்ெல் நபான்ை 

விலங்கினங்களிலிருந்தும், பைகவகளிலிருந்தும் 

நோய்த்கதாற்றுப் பரவல் காணப்படும் நிகலயில், 

இதுநபான்ை முயற்சிகள் நதகவதானா என்கிை 

நகள்வியும் எழுப்பப்படுகிைது. ைனிதாாா்ககளக் 

காப்பாற்றுவதற்காக விலங்கினங்ககள பலியிடலாைா 

என்கிை நகள்விக்கு, கபரும்பாலான ைக்கள் 

விலங்குககளக் ககான்று ைாமிெைாக 

உட்ககாள்ளும்நபாது ைனிதாாா்ககளக் காப்பாற்றுவதற்காக 

விலங்குகளின் உறுப்புககள கபாருத்துவதில் 

தவறில்கல என்கிைாாாா்கள் ைருத்துவாாா்கள். 

இந்தியாவில் ைட்டுநை ஆண்கடான்றுக்கு சுைாாாா் 30,000 

கல்லீரல் நதகவப்படும் நிகலயில், 1,500 ைாற்று அறுகவ 

சிகிச்கெகள்தான் ேடத்த முடிகிைது. 50,000-க்கும் 

அதிகைாநனாருக்கு இதய ைாற்று சிகிச்கெ நதகவப்படும் 

நிகலயில், அதிகபட்ெம் ஆண்கடான்றுக்கு 15 இதய ைாற்று 

சிகிச்கெகள்தான் ேடத்த முடிகின்ைன. உலக அளவில் பல 

லட்ெம் சிறுநீரக ைாற்று சிகிச்கெ நதகவப்படுகிைது. 

அறிவியல் நொதகனகள் கதாடாாா்வது ைனிதஇனத்தின் 

ேன்கைக்காக என்ைால், அகத வரநவற்பதுதான் 

ஆக்கபூாாா்வ அணுகுமுகை. 

 

4. கபண்களின் கல்வியும் திருைண வயதும்! 

ேைது ோட்டில் கபண்களின் திருைண வயகத 

நிாாா்ணயிக்கும் ெட்டங்கள் ஆங்கிநலயாாா் காலத்திலிருந்நத 

ொாா்கெக்குரியனவாகநவ இருந்து வந்திருக்கின்ைன. சிறு 

குழந்கதகளுக்கு திருைணம் கெய்து கவக்கப்படும் 

ககாடுகைகய தடுக்கும் ெட்டம் ஒன்கை ககாண்டு வர 

19-ஆம் நூற்ைாண்டின் இறுதியிநலநய ஆங்கிநலய அரசு 

முயன்ைது. அன்கைய காலகட்டத்தில் இந்தச் ெட்டத்திற்கு 

கபரும் எதிாாா்ப்பு கிளம்பியது. 

1891-இல் அரசு முன்கவத்த இந்தச் ெட்டத்தின் 

முன்வடிவிற்கு பால கங்காதர திலகாாா் தன்னுகடய 

‘நகெரி’  இதழின் வாயிலாக கடுகையாக கண்டனம் 

கதரிவித்தாாாா். இந்து ைதத்தின் அடிப்பகடக் கூறுகளில் 

தகலயிட, ஆங்கிநலயாாா்களுக்கு எந்த உரிகையும் 

இல்கல என்று முழங்கினாாாா். திலகரின் இந்த கூற்றுக்கு 

அன்கைய இந்துக்களிகடநய நபராதரவு கிகடத்தது. 

அதனால், இச்ெட்ட முன்வடிகவ அரசு திரும்பப் கபற்ைது. 

தமிழ்ோட்டில் 19-ஆம் நூற்ைாண்டின் இறுதியிலும், 20-

ஆம் நூற்ைாண்டின் கதாடக்கத்திலும் நீதிபதி ைாயூரம் 

நவதோயகம் பிள்கள, பாரதியாாாா் நபான்ைவாாா்கள் கபண் 

விடுதகல குறித்து எழுதி விழிப்புணாாா்வு ஊட்டினாாாா்கள். 

இந்திய அளவில் கபண் விடுதகல இயக்கங்கள் எழுச்சி 

கபற்ைன. சிறு வயதிநலநய கபண் குழந்கதகளுக்குத் 

திருைணம் கெய்யும் ககாடுகைகயத் தகட கெய்ய 

நவண்டும் என்று டாக்டாாா் முத்துலட்சுமி கரட்டி, 

ோாா்பிலாஸ் ொாாா்தா நபான்ைவாாா்கள் குரகலழுப்பினாாா். 

இப்படிப்பட்ட சூழ்நிகலயில், 1929-இல் மீண்டும் ஒரு 

முயற்சி எடுக்கப்பட்டு இந்த ெட்ட முன்வடிகவ, 

ராஜஸ்தான் அஜ்மீாாா் பகுதிகயச் நொாா்ந்த ெமூக 

சீாாா்திருத்தவாதி ராய் ொஹிப் ோாா்பிலாஸ் ொாாா்தா, 

முன்கைாழிய, 1929, கெப்டம்பாாா் 28-ஆம் ோள் குழந்கதத் 

திருைண தடுப்புச் ெட்டம் நிகைநவற்ைப்பட்டது. 

இந்தச் ெட்டத்தின்படி திருைணம் கெய்வதற்கு 

கபண்ணுக்கு பதினான்கு வயதும், ஆணுக்கு பதிகனட்டு 

வயதும் நிகைவகடந்திருக்க நவண்டும். இச்ெட்ட 

முன்வடிகவ ராய் ொஹிப் ோாா்பிலாஸ் ொாாா்தா என்பவாாா் 

முன் கைாழிந்ததால் இச்ெட்டம் ‘ொாாா்தா ெட்டம்’  என்று 

அறியப்பட்டு, காலப்நபாக்கில் ‘ொரதா ெட்டம்’  என்ைாகி 

விட்டது. 

சுதந்திரைகடந்த பின்னாாா், 1949-இல் நைற்ககாள்ளப்பட்ட 

ெட்டத் திருத்தத்தின் மூலம் கபண்ணின் திருைண வயது 

15-ஆக உயாாா்த்தப்பட்டது. 1978-ஆம் ஆண்டில், அதாவது 

ோடு சுதந்திரைகடந்து சுைாாாா் முப்பது ஆண்டுகளுக்குப் 

பிைகு இந்தச் ெட்டம் மீண்டும் ஒரு முகை திருத்தம் 

கெய்யப்பட்டு, கபண்ணின் குகைந்த பட்ெ திருைண வயது 

18 எனவும், ஆண்களுக்கான குகைந்தபட்ெ திருைண 

வயது 21 எனவும் ைாற்ைப்பட்டது. 

இந்தச் ெட்டம் ேகடமுகையில் இருந்தும், குழந்கதத் 

திருைணம் என்னும் ககாடுகை ோட்டில் கதாடாாா்ந்து 

ககாண்டு இருந்ததால், 2006-ஆம் ஆண்டில் குழந்கதத் 

திருைண ெட்டத்தில் சில ைாற்ைங்கள் கெய்யப்பட்டு நைலும் 

கடுகையான தண்டகனகளுடன் இச்ெட்டம் திருத்தி 

அகைக்கப்பட்டது. திருத்தியகைக்கப்பட்ட குழந்கதத் 

திருைண தடுப்பு ெட்டம் 2006-இன்படி, குகைந்தபட்ெ 

வயதுக்கு கீழ் உள்ள ஆணுக்நகா கபண்ணுக்நகா 

திருைணம் கெய்து கவத்தால் இரண்டு ஆண்டு 

சிகைத்தண்டகனயும் ஒரு லட்ெம் ரூபாய் அபராதமும் 

விதிக்கப்படும். 

இந்த திருத்தியகைக்கப்பட்ட 2006 ெட்டத்தின் படி, 18 

வயது பூாாா்த்தியகடயாத கபண் குழந்கதகய திருைணம் 

கெய்து ககாண்டவரும், குழந்கத திருைணத்கத 

ேடத்தியவரும் குற்ைவாளிகளாகக் கருதப்படுவாாா். நைலும் 

குழந்கதத் திருைணம் உட்பட அகனத்துத் 

திருைணங்ககளயும் பதிவு கெய்ய நவண்டும் என 

2006-இல் உச்ெநீதிைன்ைம் உத்தரவிட்டது. 

அண்கையில், கபண்களின் ெட்டபூாாா்வ திருைண வயகத 

18-லிருந்து 21-ஆக உயாாா்த்த வழிநகாலும் ைநொதாகவ 

ைத்திய அரசு ோடாளுைன்ை ைக்களகவயில் தாக்கல் 

கெய்தகத அடுத்து இந்த ைநொதாகவ ஆதரித்தும் 

எதிாாா்த்தும் ொாா்ச்கெகள் உருவாயின. முன்னதாக, ெைதா 

கட்சியின் முன்னாள் தகலவாாா் கஜயா நஜட்லி 

தகலகையில் அகைக்கப்பட்ட குழு, பாலின ெைத்துவம், 

பாலின நபதமின்றி அதிகாரைளித்தல் நபான்ை 

ககாள்ககககள ைனதில் ககாண்டு ஆண்களின் 

திருைண வயதிற்கு நிகராக கபண்களின் திருைண 

வயதும் 21-ஆக உயாாா்த்த நவண்டும் என்று பரிந்துகர 

கெய்திருந்தது. 

அக்குழுவின் பரிந்துகரகய ஏற்றுக் ககாண்ட நைாடி அரசு, 

சிைாாாா் திருைண ெட்டம் 2006-இல் திருத்தங்கள் 

ககாண்டு வருவதற்கான ைநொதாகவ ைக்களகவயில் 

தாக்கல் கெய்தது. ஆனால் இந்த ைநொதா ைக்களகவயில் 

கடும் எதிாாா்ப்புக்குள்ளானதால், ோடாளுைன்ை 

நிகலக்குழுவுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. 



        

    

‘கபண்களின் திருைண வயகத 21-ஆக உயாாா்த்துவது, 

கபண்கள் திருைணம் என்னும் பந்தத்திற்குள் 

நுகழவதற்கு முன் கல்வி கபறுவதற்கும், 

அவாாா்களுக்கான நவகலவாய்ப்புகள் அதிகரித்து 

வாழ்க்ககயில் முன்நனை அவாாா்களுக்கு நபாதிய 

அவகாெம் கிகடப்பதற்கும் வழிவகுக்கும்’ என்று பிரதைாாா் 

நைாடி கூறினாாாா். 

திருைண வயகத 18-லிருந்து 21-ஆக உயாாா்த்துவதன் 

மூலம் கபண்கள் கபாருளாதார சுதந்திரமும் அதிகாரமும் 

கபற்று, தங்கள் விருப்பு கவறுப்புககள கவளியிட வாய்ப்பு 

கபறுவாாாா்கள் என எதிாாா்பாாாா்க்கப்படுகிைது. 

நதசிய குடும்ப ேல கணக்ககடுப்பின் ஐந்தாவது சுற்றின் 

(2019-20) புள்ளிவிவரம், 15-லிருந்து 19-வயது வகர 

உள்ள கிராைப்புை ைகளிரில் 7.9 ெதவீத கபண்கள் 

ஏற்ககனநவ தாயாகி விட்டனாாா் என்று குறிப்பிடுகிைது. 

இது ைகளிரின் உடல்ேலம் குறித்து கவகல ககாள்ள 

கவக்கிைது. 

கபண்களின் உடல்ேலத்தில் அக்ககை ககாண்ட பலரும், 

கபண்கள் பதின் பருவத்தில் காாா்ப்பம் அகடவகத 

தடுப்பதன் மூலம், கருச்சிகதவு, குழந்கதகள் இைந்து 

பிைப்பது நபான்ை ககாடுகைகளிலிருந்து அவாாா்ககள 

காப்பாற்ை முடியும் என்று கூறுகிைாாாா்கள். 

இன்கைக்கு ோட்டில் 50 % கபண்கள் ரத்த நொகக 

நபான்ை ஊட்டச்ெத்து குகைபாட்டுடன் காாா்ப்பத்கத 

எதிாாா்ககாள்வதால் ோட்டில் ைகப்நபறு இைப்பு விகிதம், சிசு 

இைப்பு விகிதம் நபான்ைகவ அதிகைாக உள்ளன என்றும், 

திருைண வயகத உயாாா்த்துவதன் மூலம் அவாாா்களின் 

உடல்ேலம் பாதுகாக்கப்படும் என்றும் கூைப்படுகிைது. 

ோட்டில் குழந்கதத் திருைணங்கள் குகைந்து ககாண்டு 

வருகின்ைன என்ை கெய்தி ஆறுதலளித்தாலும், ஐக்கிய 

ோட்டு ெகபயின் யுனிகெஃப் அளிக்கும் தகவலின்படி 

உலகின் 15 வயதிற்குக் குகைவான ைணைகள்களில் 

மூன்றில் ஒருவாாா் ேம் ோட்கடச் நொாா்ந்தவாாா் என்பது 

ேம்கைக் கவகலககாள்ள கவக்கிைது. நதசிய குடும்ப ேல 

கணக்ககடுப்பு ஆய்வின்படி, 20 முதல் 24 வயது 

வகரயிலான ைகளிரில், 23 ெதவீதம் நபாாா் 18 வயகத 

அகடவதற்குள் திருைணம் கெய்து ககாண்டுவிட்டனாாா். 

குழந்கதத் திருைண பிரச்கன ேகரங்ககள விட 

கிராைப்புைங்களில் அதிகைாக இருப்பதாகக் கூறுகிைது ஓாாா் 

ஆய்வு முடிவு. 

ஆனால், கபண்களின் திருைண வயகத உயாாா்த்துவகத 

எதிாாா்த்து வாதிடுபவாாா்கநளா, குகைந்தபட்ெ திருைண 

வயகத ெட்டபூாாா்வைாக உயாாா்த்துவதனால் ஒன்றும் 

ொதித்து விடமுடியாது என்றும், இப்படிப்பட்ட ெட்டங்ககள 

அைல்படுத்துவதில் ேகடமுகை பிரச்கனகள் உள்ளன 

என்றும் சுட்டிக் காட்டுகின்ைனாாா். 

உதாரணைாக, நதசிய குற்ைவியல் ஆகணயம் 

அளித்திருக்கும் தகவலின்படி, 2020-ஆம் ஆண்டில் 758 

குழந்கதத் திருைணங்கள் ைட்டுநை குழந்கதத் திருைண 

தடுப்புச் ெட்டத்தின் கீழ் பதிவாகி உள்ளன. இத்தகவல், 

ெட்டத்தின் கககளில் பிடிபடாைல் தப்பிக்கும் 

திருைணங்கள் பல என்ை கெப்பான உண்கைகய 

ேைக்குப் புலப்படுத்துகிைது. 

கபற்நைாாாா், தங்களின் ஆண் குழந்கதகயப்நபால கபண் 

குழந்கதகயயும் கல்வி கற்க அனுைதிக்க நவண்டும். 

ேைது ோட்டில் ஒரு கபண்ணிற்கு எந்த வயதில் 

திருைணம் கெய்ய நவண்டும் என்பகத அப்கபண்ணின் 

குடும்ப கபாருளாதார நிகல, அவருகடய இனம், ைதம் 

ொாாா்ந்த பழக்க வழக்கங்கள், குடும்பத்தினரின் கல்வி 

நிகல, ெமூக சூழ்நிகல ஆகியகவநய 

தீாாா்ைானிக்கின்ைன. 

இந்த விஷயத்தில் வரதட்ெகண எனும் ெமூக அவலமும் 

கபரும்பங்கு வகிக்கிைது. இளம் வயதில் திருைணம் கெய்து 

விட்டால், குகைந்த வரதட்ெகணயில் திருைணத்கத 

முடித்து விடலாம் கபற்நைாாாா் நிகனக்கின்ைனாாா். 

வயது வந்த கபண்கண திருைணம் கெய்து ககாடுக்காைல் 

வீட்டில் கவத்திருப்பது பாதுகாப்பு இல்கல என்று 

கபற்நைாாாா் நிகனப்பதில் வியப்கபான்றுமில்கல. 

வயதிற்கு வந்த கபண்கண, அதுவும் ெற்நை அழகான 

கபண்கண வீட்டில் கவத்திருந்தால் கிராைப்புைங்களில் 

அவாாா்கள் இனத்கதச் ொாாா்ந்த ஆண்கள் சிலாாா் 

அப்கபண்கண தனக்குத் திருைணம் கெய்து 

ககாடுக்குைாறு கட்டாயப்படுத்துவது ோம் அடிக்கடி 

நகள்விப்படும் கெய்தி. 

இகவ எல்லாவற்றிற்கும் நைல், கபண்கள் கல்வி கற்க 

நவண்டும் என்ைால் அதற்கான வெதி 

கிராைப்புைத்திலுள்ள ஒவ்கவாரு கபண்ணிற்கும் கிகடக்க 

வழிவகுக்க நவண்டும். இன்னமும் பல கிராைங்களில் 

உயாாா்கல்வி கபை நவண்டுகைன்ைால் அருகிலுள்ள 

ேகரத்திற்குத்தான் கெல்ல நவண்டியுள்ளது. 

குழந்கதத் திருைணத்கத தகட கெய்யும் ெட்டத்தில் 

திருத்தம் ககாண்டு வருவதற்கு முன், கபண்கள் 

உயாாா்கல்வி கபைவும், அவாாா்களுக்கான 

நவகலவாய்ப்புககள அதிகரிக்கவும் நதகவயான 

வெதிககள அரசு கெய்து தர நவண்டும். 

 

5. இந்தியா நகட் பகுதியில் நேதாஜிக்கு சிகல 

தில்லியில் உள்ள ‘இந்தியா நகட்’ பகுதியில் சுதந்திரப் 

நபாராட்ட வீரரான நேதாஜி சுபாஷ் ெந்திர நபாஸின் 

முழுஉருவச் சிகல நிறுவப்படும் என்று பிரதைாாா் ேநரந்திர 

நைாடி அறிவித்துள்ளாாாா். 

குடியரசு தின விழா அணிவகுப்புக்காக நேதாஜியின் 

சிைப்புககள கவளிப்படுத்தும் வககயில் நைற்கு வங்க 

அரசு வடிவகைத்த அலங்கார ஊாாா்திகய ைத்திய அரசு 

நிராகரித்தது ொாா்ச்கெக்குள்ளான நிகலயில், பிரதைாாா் 

நைாடி இந்த அறிவிப்கப கவளியிட்டுள்ளாாாா். 

இது கதாடாாா்பாக அவாாா் ட்விட்டரில் கவள்ளிக்கிழகை 

கவளியிட்ட பதிவில், ‘நேதாஜி சுபாஷ் ெந்திர நபாஸின் 

125-ஆவது பிைந்த தின நூற்ைாண்கட ோடு ககாண்டாடி 

வரும் நவகளயில், கிராகனட்டால் கெய்யப்பட்ட அவரது 

பிரம்ைாண்ட சிகல இந்தியா நகட் பகுதியில் நிறுவப்பட 

உள்ள கெய்திகயப் பகிாாா்ந்து ககாள்வதில் 

ைகிழ்ச்சியகடகிநைன். ோடு அவருக்குக் 

கடன்பட்டுள்ளகத கவளிப்படுத்தும் சிைந்த அகடயாளைாக 

அச்சிகல அகையும். 



        

    

கிராகனட் சிகல கெய்யப்படும் வகர, சிகல 

அகையவுள்ள இடத்தில் ‘ோநலாகிராம்’ 

கதாழில்நுட்பத்தில் அவரது சிகல காட்சிப்படுத்தப்படும். 

ோநலாகிராம் சிகலகய நேதாஜியின் பிைந்த தினைான 

ஜனவரி 23-ஆம் நததி திைந்துகவக்க உள்நளன்’ 

என்று குறிப்பிட்டுள்ளாாாா். 

நேதாஜியின் சிகல 28 அடி உயரத்திலும் 6 அடி 

அகலத்திலும் அகைக்கப்படவுள்ளதாகத் தகவலறிந்த 

வட்டாரங்கள் கதரிவிக்கின்ைன. 

 

6. பாக். உச்ெநீதிைன்ை முதல் கபண் நீதிபதி 

பாகிஸ்தான் உச்ெநீதிைன்ைத்தின் முதல் கபண் 

நீதிபதியாக லாகூாாா் உயாாா்நீதிைன்ை நீதிபதி ஆயிஷா 

ைாலிக் (55) நியமிக்கப்பட்டுள்ளாாாா். முஸ்லிம் ோடான 

பாகிஸ்தானின் நீதித் துகை வரலாற்றில் 

உச்ெநீதிைன்ைத்துக்கு கபண் நீதிபதி நியமிக்கப்படுவது 

இதுநவ முதல் முகையாகும். 

இதுகுறித்து கவளியிடப்பட்டுள்ள அறிவிக்ககயில், 

‘பாகிஸ்தான் இஸ்லாமிய குடியரசு அரெகைப்புச் 

ெட்டத்தின் 177-ஆவது பிரிவின்படி, லாகூாாா் 

உயாாா்நீதிைன்ை நீதிபதி ஆயிஷா ைாலிக்கக 

உச்ெநீதிைன்ை நீதிபதியாக நியமிக்க அதிபாாா் ஆரிஃப் 

ஆல்வி ஒப்புதல் அளித்துள்ளாாாா். அவாாா் பதவிநயற்கும் 

ோளில் இருந்து அவருகடய நியைனம் அைலுக்கு வரும்’ 

என்று கதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

முன்னதாக, ஆயிஷா ைாலிக்கக உச்ெநீதிைன்ை 

நீதிபதியாக நியமிக்குைாறு பாகிஸ்தான் நீதித் துகை 

ஆகணயம் கடந்த ைாதம் பரிந்துகர கெய்தது. அந்தப் 

பரிந்துகரகய உச்ெநீதிைன்ை நீதிபதிகள் 

நியைனங்களுக்கான ோடாளுைன்ைக் குழு இரு 

தினங்களுக்கு முன் பரிசீலித்தது. லாகூாாா் 

உயாாா்நீதிைன்ைத்தில் ோன்காவது இடத்தில் இருப்பவாாா் 

ஆயிஷா ைாலிக். இருப்பினும், பணி மூப்கபக் கருத்தில் 

ககாள்ளாைல் ஆயிஷா ைாலிக்ககத் நதாாா்வு கெய்து, 

அதிபரின் ஒப்புதலுக்கு அந்தக் குழு அனுப்பி கவத்தது. 

அகதத் கதாடாாா்ந்து, ஆயிஷா ைாலிக்கக உச்ெநீதிைன்ை 

நீதிபதியாக நியமிக்க அதிபாாா் ஒப்புதல் அளித்துள்ளாாாா். 

 

7. ஆஸ்கர் தகுதிப் பட்டியலில் இடம்பிடித்த ‘கஜய் பீம்’ 

ேடிகர் சூர்யா ேடிப்பில் அநைொன் பிகரம் ஓடிடி தளத்தில், 

‘கஜய் பீம்’ கடந்த ேவம்பர் ைாதம் கவளியாகி பல 

தரப்புகளிடமிருந்து பாராட்டுககளப் கபற்று வருகிைது. 

கூகுளில் அதிகம் நதடப்பட்ட இந்தியப் படைாகாவும் 

அறிவிக்கப்பட்ட ‘கஜய் பீம்’ ஐஎம்டிபி இகணயதளத்தில் 

அதிக புள்ளிககளப் கபற்ை படங்களில் முதலிடத்தில் 

உள்ளது. ஆஸ்கர் யூடியூப் தளத்தில் இடம்பிடித்த முதல் 

தமிழ் படைாகவும் தமிழகத்திற்கு கபருகை நெர்த்துள்ளது. 

பல்நவறு ெர்வநதெ விழாக்களில் திகரயிடப்பட்டுக் 

ககாண்டு வரும் நிகலயில் ‘கஜய்பீம்’ திகரப்படம் ஆஸ்கர் 

விருது படங்களுக்கான தகுதிப்பட்டியலில் 

இடம்பிடித்துள்ளது. 276 படங்கள் நபாட்டியிட்டுள்ள இதன் 

இறுதிப்பட்டியல் வரும் பிப்ரவரி 8 ஆம் நததி 

அறிவிக்கப்படும். ஏற்கனநவ, சூர்யாவின் ‘சூரகரப் 

நபாற்று’ திகரப்படமும் ஆஸ்கர் விருது பரிந்துகரக்கான 

திகரயிடலுக்கு நதர்வு கெய்யப்பட்டு இருந்தது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

8. தமிழகம் முழுவதும் கூட்டுக் குடிநீர், பாதாள ொக்ககட 

உட்பட ரூ.662 நகாடி திட்டங்ககள முதல்வர் கதாடங்கி 

கவத்தார்: ரூ.8.93 நகாடியில் 5 புதிய பணிகளுக்கு 

அடிக்கல் 

ேகராட்சி நிர்வாகம், குடிநீர் வழங்கல் துகை ொர்பில் 

தமிழகத்தின் பல்நவறு பகுதிகளில் ரூ.662.22 நகாடியில் 

நிகைநவற்ைப்பட்டுள்ள 17 திட்டப் பணிககள முதல்வர் 

ஸ்டாலின் திைந்து கவத்தார். 

இதுகதாடர்பாக தமிழக அரசு நேற்று கவளியிட்ட அறிக்கக: 

தமிழ்ோடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் ொர்பில் திருப்பூர் 

ைாவட்டம் பல்லடம், திருப்பூர் ஒன்றியங்களில் 155 ஊரக 

குடியிருப்புகளுக்கு ரூ.99.24 நகாடி, கரூர் ைாவட்டம் 

தாந்நதாணி ஒன்றியத்தில் 274 ஊரக குடியிருப்புகளுக்கு 

ரூ.81.41 நகாடி, நகாகவ ைாவட்டம் கபாள்ளாச்சி (கதற்கு), 

கபாள்ளாட்சி (வடக்கு), கிணத்துக்கிடவு ஒன்றியங்களில் 

212 ஊரக குடியிருப்புகளுக்கு ரூ.69.31 நகாடி, 

கிருஷ்ணகிரி ைாவட்டம் ககலைங்கலம் ஒன்றியத்தில் 

ராயக்நகாட்கட ைற்றும் 28 ஊரகக் குடியிருப்புகளுக்கு 

ரூ.8.46 நகாடியில் கூட்டுக் குடிநீர் திட்டங்கள், ோைக்கல் 

ேகராட்சிக்கு ரூ.185.24 நகாடியில் குடிநீர் நைம்பாட்டு 

திட்டம் ஆகிய திட்டப் பணிகள் முடிவுற்றுள்ன. 

திருச்சி ைாவட்டம் ைண்ணச்ெேல்லூர் நபரூராட்சியில் 

ரூ.30.11 நகாடி, எஸ்.கண்ணனூர் நபரூராட்சியில் 

ரூ.19.45 நகாடி, ஈநராடு ைாவட்டம் கபருந்துகை 

நபரூராட்சியில் ரூ.51.50 நகாடி, தஞ்கெ ைாவட்டம்வல்லம் 

நபரூராட்சியில் ரூ.34.51 நகாடியில் பாதாள ொக்ககட 

திட்டம் நிகைநவற்ைப்பட்டுள்ளது. 

ேகராட்சி நிர்வாகத் துகை ொர்பில் தூத்துக்குடி ைாேகராட்சி 

சீர்மிகு ேகர திட்டத்தின் கீழ் தருகவக்குளம் உரக்கிடங்கு 

பகுதியில்ரூ.35.84 நகாடியில் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு 

நிகலயம், தமிழ்ோடு ேகர்ப்புை வளர்ச்சி திட்டத்தின் 

கீழ்ரூ.11.50 நகாடியில் நைம்படுத்தப்பட்ட சிவகுளம், 

முள்ளிக்குளம், மீளவிட்டான் குளம், ைதுகர ைாேகராட்சி 

அபிவிருத்தி, உட்கட்டகைப்பு நிதியின் கீழ் ைதுகர 

ைாேகராட்சி, குருவிக்காரன் ொகலயில் ரூ.23.17 

நகாடியில் தகரப்பாலம் உயர்ைட்ட பாலைாக 

ைாற்றியகைப்பு ஆகிய திட்டங்களும் முடிவுற்றுள்ன. 

திண்டுக்கல் ைாேகராட்சியில் திடக்கழிவு நைலாண்கை 

திட்டத்தின் கீழ் கரூர் ொகல, கபஸ்கி காநலஜ் எதிர்புைம் 

ரூ.70 லட்ெத்தில் அகைக்கப்பட்டுள்ள நுண்ணுரம் 

கெயலாக்க கையக் கட்டிடம், நகாகவ ைாேகராட்சி 

கரும்புக் ககடகதற்கு ைண்டலத்தில் ரூ.75 லட்ெத்தில் 

அகைக்கப்பட்டுள்ள ேகர்ப்புை சுகாதார கையக் கட்டிடம், 

ரூ.77 லட்ெத்தில் காளப்பட்டி ைாேகராட்சி கதாடக்கப் 

பள்ளியில் கட்டப்பட்டுள்ள கூடுதல் கட்டிடம், ரூ.50 

லட்ெத்தில் நக.நக.புதூர் ைாேகராட்சி உயர்நிகலப் 

பள்ளியில் கட்டப்பட்டுள்ள உணவுக்கூடம் என கைாத்தம் 

ரூ.662.22 நகாடி ைதிப்பிலான 17 முடிவுற்ை திட்டப் 



        

    

பணிககள தகலகைச் கெயலகத்தில் முதல்வர் 

ஸ்டாலின் நேற்று காகணாலி மூலம் திைந்து கவத்தார். 

ேகராட்சி நிர்வாகத் துகை ொர்பில் திண்டுக்கல் 

ைாேகராட்சி திருவள்ளுவர் ொகலயில் ரூ.2.50 நகாடியில் 

அகைக்கப்பட உள்ள நூலகம், அறிவுொர் கையம், கைலா 

நேரு ைருத்துவைகன ொகலயில் ரூ.1.40 நகாடியில் ேகர 

ெமுதாய சுகாதார கையைாக நைம்படுத்தும் பணி, ஓசூர் 

ைாேகராட்சி நேரு ேகரில் ரூ.1.03 நகாடியில் ேகர்ப்புை 

வீடற்ைவர்களுக்கான கட்டிடம், காைராஜ் காலனியில் 

ரூ.2.50 நகாடியில் நூலகம், அறிவுொர் கையம், ைத்திகிரி 

பகுதியில் ரூ.1.50 நகாடியில் அகைக்கப்பட உள்ள 

ேவீனஎரிவாயு தகனநைகட என ரூ.8.93 நகாடியிலான 

5 புதிய திட்டப் பணிகளுக்கு முதல்வர் அடிக்கல் 

ோட்டினார். 

 

9. நைடவாக்கம் - நொழிங்கேல்லூர் இகணப்புச் ொகல 

இனி 'கெம்கைாழிச் ொகல' - முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் 

அறிவிப்பு 

கெம்கைாழித் தமிழாய்வு ைத்திய நிறுவனத்தின் புதிய 

வளாகம் அகைந்துள்ள நைடவாக்கம் நொழிங்கேல்லூர் 

இகணப்புச் ொகல இனி 'கெம்கைாழிச் ொகல' எனப் 

கபயர் ைாற்ைம் கெய்யப்படும் என்று கெம்கைாழி விருது 

வழங்கும் விழாவில் தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் 

அறிவித்துள்ளார். 

கென்கன, அண்ணா நூற்ைாண்டு நூலகத்தில் இன்று 

ேடந்த 2010 முதல் 2019-ஆம் ஆண்டுகள் வகரயிலான 

கெம்கைாழித் தமிழாய்வு ைத்திய நிறுவனத்தால் 

வழங்கப்படும் கெம்கைாழித் தமிழ் விருதுகள் வழங்கும் 

விழாவில், முதல்வர் ஆற்றிய உகர: “தமிழுக்கும் 

அமுகதன்றுநபர்- அந்தத் தமிழ் இன்பத் தமிழ் எங்கள் 

உயிருக்குநேர்”  என்ை புரட்சிக்கவிஞர் பாரதிதாெனின் 

கவிகத வரிககள கேஞ்சில் ஏந்தி, இந்த விழாவின் 

நைகடயில் ோன் நின்றுககாண்டு இருக்கிநைன். 

தமிழுக்குச் கெம்கைாழித் தகுதி ஏற்பட நவண்டும் என்பது 

தமிழறிஞர்களின் நூற்ைாண்டுக் கனவு. அந்தக் கனகவ 

நிகைநவற்றியவர் ைகைந்த முன்னாள் முதல்வர் 

கருணாநிதி. அத்தககய தகலவரின் கபயரால் 

அகைந்திருக்கக்கூடிய கெம்கைாழித் தமிழாய்வு விருதுகள், 

அகத விழாவாக, அதிலும் குறிப்பாக, அண்ணா கபயரில் 

அகைந்திருக்கக்கூடிய இந்த நூலகத்தின் அரங்கத்தில் 

ோம் ேடத்திக் ககாண்டிருக்கிநைாம். 

அண்ணனாகவும் தம்பியாகவும் இருந்து தமிழுக்குத் 

கதாண்டாற்றிய இரண்டு கபருைக்களின் நிகனகவ 

ஏந்தி இந்த விழா நைகடயில் ோன் நின்றுககாண்டு 

இருக்கிநைன். தமிழ் கதான்கையான கைாழி என்பகதத் 

தமிழர்கள் கொல்லித்தான் கதரிய நவண்டிய 

அவசியமில்கல. உலகம் முழுவதும் இருக்கும் 

கைாழியியல் அறிஞர்கள், இனவியல் அறிஞர்கள் 

அகதத்தான் கொல்லிக்ககாண்டு இருக்கிைார்கள். 

கதால்கபாருள் ஆராய்ச்சியாளர்களால் ஏற்றுக் 

ககாள்ளப்பட்ட ைாகபரும் உண்கை இது. 

தமிழ் குறிப்பிட்ட ோட்டு ைக்கள் நபசும் கைாழியாக 

ைட்டுைல்ல, ஒரு பண்பாட்டின் அகடயாளைாக இருக்கிைது 

ேம்முகடய தமிழ் கைாழியானது. நிலத்துக்கு, ைண்ணுக்கு, 

இயற்ககக்கு, ைக்களுக்கு, பண்பாட்டுக்கு இலக்கணத்கத 

வகுத்திருக்கக்கூடிய கைாழி. தமிகழப் நபசும் நபாது 

இனிகையாக இருக்கிைது. தமிகழக் நகட்கும்நபாது 

இனிகையாக இருக்கிைது. ஏன், ‘தமிழ்’  என்று 

கொல்லும்நபாநத இனிகையாக இருக்கிைது. தமிழ் 

என்ைாநல இனிகை என்றுதான் கபாருள். ‘இனிகையும் 

நீர்கையும் தமிழ் எனல் ஆகும்’ என்று பிங்கலநிகண்டும் 

கூறுகிைது.தமிழ், உலகின் மூத்த கைாழிகளில் ஒன்று. 

தமிழ், எந்த கைாழியில் இருந்தும் கடன் வாங்கி உருவான 

கிகள கைாழி அல்ல. தமிழில் இருந்துதான் ஏராளைான 

கைாழிகள் உருவாகியுள்ளன. இப்படிப் பல கைாழிககள 

உருவாக்கும் திைன்ககாண்ட கைாழிதான், ேைது 

தாய்கைாழியான தமிழ். தமிழ், தமிழரசி, தமிழரென் என்று 

கைாழியின் கபயகரநய கபயராக கவத்துக்ககாள்ளும் 

அளவுக்கு பற்று ேம் இனத்தில் இருக்கிைது. கைாழிக்காக 

உயிகரத் தந்த தியாகிககளப் கபற்ை கைாழியும் ேம் 

தமிழ்கைாழி ஆகும். 

இலக்கியச் கெழுகையும் இலக்கண அறிவும் ககாண்ட 

கைாழிகய உயர்தனிச் கெம்கைாழியாக அறிவிக்க 

நவண்டும் என்ை நகாரிக்கக தமிழ் அறிஞர்கள் இகடநய 

பல ஆண்டுகளுக்கு முன்நப எழுந்தது. அந்தக் கனகவ 

நிகைநவற்றி கவத்தவர் ைகைந்த முன்னாள் முதல்வர் 

கருணாநிதி. 2004-ஆம் ஆண்டு அக்நடாபர் 14-ஆம் 

ோள், ைத்திய அரொல், காங்கிரஸ் ஆட்சிக் காலத்தில் 

தமிழ்கைாழி, கெம்கைாழியாக அறிவிக்கப்பட்டது. இகதத் 

கதாடர்ந்து, கெம்கைாழித் தமிழாய்வு ைத்திய நிறுவனம், 

அன்கைய ைத்திய அரொல் 2007-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 

18-ஆம் ோள் கதாடங்கி கவக்கப்பட்டது. கதாடக்கத்தில் 

இந்த நிறுவனம், கைசூரில், இந்திய கைாழிகளின் 

ேடுவண் நிறுவனத்தில் இருந்து கெயல்பட்டது. 2008-

ஆம் ஆண்டு நை ைாதம் 19ஆம் ோள் முதல் கென்கனக்கு 

இந்த நிறுவனம் ைாற்ைப்பட்டுச் கெயல்பட்டுக் 

ககாண்டிருக்கிைது. அப்நபாதுதான் கெம்கைாழித் தமிழாய்வு 

ைத்திய நிறுவனம் என்று கபயர் சூட்டப்பட்டது. இதற்கும் 

காரணைாக இருந்தவர் தகலவர் கருணாநிதி. 

கென்கன கடற்ககர காைராெர் ொகலயில் உள்ள 

பாலாறு இல்லத்தில் கெம்கைாழித் தமிழாய்வு ைத்திய 

நிறுவனத்தின் அலுவலகத்கத அவர், கடந்த 2008-ஆம் 

ஆண்டு சூன் 30-ஆம் திைந்து கவத்தார். கெம்கைாழி 

நிறுவனத்துக்கு எனத் தனியாக ஒரு கட்டடம் அகைய 

நவண்டும் என்று அவர் ஆகெப்பட்டார், அதற்காக 2007-

ஆம் ஆண்டு ேவம்பர் 5-ஆம் ோள் கென்கன 

கபரும்பாக்கத்தில் 16 ஏக்கர் நிலத்கத வழங்கினார்கள். 

சுைார் 1 நகாடிநய 45 லட்ெம் ரூபாய் ைதிப்பில் அந்த 

இடத்கத ெைப்படுத்தி வழங்கிநனாம். 

அந்த இடத்தில் 24 நகாடிநய 65 லட்ெம் ரூபாய் 

ைதிப்பீட்டில் ைத்திய அரசு ைாகபரும் கட்டடம் அகைத்துத் 

தந்துள்ளது. கடந்த 12-ஆம் நததி அந்தக் கட்டடத்கத 

இந்தியப் பிரதைர் ேநரந்திர நைாடி திைந்து 

கவத்திருக்கிைார். காகணாலி வாயிலாக ேடந்த அந்த 

விழாவுக்கு ோன் முன்னிகல வகித்துப் நபசும்நபாது - ' 

இந்தியப் பிரதைர் கெம்கைாழித் தமிழாய்வு நிறுவனத்தின் 

புதிய கட்டடத்கதத் திைந்து கவத்துள்ளார்கள். அதற்காகத் 

தமிழ்ோட்டு ைக்களின் ொர்பிலும், அரசின் ொர்பிலும், 

தனிப்பட்ட என் ொர்பிலும் ேன்றி கதரிவித்துக் 



        

    

ககாள்கிநைன்" என்று குறிப்பிட்டுச் கொன்நனன். 

''தகலவர் கருணாநிதி இன்று இருந்திருந்தால் மிகுந்த 

ைகிழ்ச்சி அகடந்திருப்பார்கள். தமிழர் திருோளாம் 

கபாங்கல் திருோளின்நபாது தமிழுக்கு இத்தககய சிைப்பு 

கெய்யப்பட்டுள்ளது ைகிழ்ச்சிக்குரியதாக இருக்கிைது" 

என்று குறிப்பிட்டுக் காட்டியிருப்பார்கள். அதன் பிைகு 

ோனும் தமிழ் வளர்ச்சித் துகை அகைச்ெர் தங்கம் 

கதன்னரசும் கபரும்பாக்கம் கென்று தமிழாய்வு 

நிறுவனத்கதப் பார்கவயிட்நடாம். உண்கையில் மிகச் 

சிைப்பாக அந்த நிறுவனம் கெயல்பட்டு வருகிைது. 

கதாடக்கம் முதல் இன்று வகர இதன் வளர்ச்சிக்குப் 

பாடுபட்ட அகனவருக்கும் தமிழக அரசின் ொர்பில் ோன் 

என்னுகடய ேன்றிகயத் கதரிவித்துக் ககாள்ள 

விரும்புகிநைன். 

கெம்கைாழித் தமிழாய்வு ைத்திய நிறுவனம் 41 கெவ்வியல் 

தமிழ் நூல்களின் ஆய்வுக்கு முதலிடம் வழங்கி வருகிைது. 

கதால் பழங்காலம் முதல் கி.பி. 6-ஆம் நூற்ைாண்டு 

வகரயிலான காலப்பகுதிக்குள் நதான்றிய இலக்கிய, 

இலக்கணம் குறித்த ஆய்விகன நைற்ககாள்ள 

உருவாக்கப்பட்டிருக்கக் கூடிய இந்த நிறுவனம், 

தமிழ்கைாழி ஆய்விலும் அதன் நைம்பாட்டிலும் 

தனிக்கவனம் கெலுத்தி வருகிைது. கெம்கைாழித் தமிழின் 

கதான்கைகயயும் தனித் தன்கைகயயும் அவற்றின் 

ைரபுத் கதாடர்ச்சிகயயும் ஆராய்ந்து பாதுகாப்பகத முக்கிய 

நோக்கைாக இந்நிறுவனம் கருதிக் ககாண்டிருக்கிைது. 

இந்த வரிகெயில் கெம்கைாழித் தமிழாய்வில் 

குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்புச் கெய்தவர்களுக்கு விருதுகள் 

வழங்கிச் சிைப்பித்து வருகிைது. 

கெம்கைாழித் தமிழாய்வு நிறுவனத்துக்கு, 2008-ஆம் 

ஆண்டு சூகல 24-ஆம் ோள், தனது கொந்த நிதியில் 

இருந்து ஒரு நகாடி ரூபாகய தகலவர் கருணாநிதி 

வழங்கினார். ‘ககலஞர் மு.கருணாநிதி கெம்கைாழித் 

தமிழ் அைக்கட்டகள’  என்ை கபயரால் ஓர் 

அைக்கட்டகளகய நிறுவினார். இந்த அைக்கட்டகள 

ொர்பில் தகுதிொல் தமிழறிஞர்களுக்கு விருது வழங்க 

நவண்டும் என்று அவர் விரும்பினார். 

இந்தியாவிநலநய மிக உயரிய விருதாக, பத்து லட்ெம் 

ரூபாய் பரிசுத் கதாகக ககாண்டது இந்த விருது. பாராட்டு 

இதழும், தகலவர் கருணாநிதியின் உருவம் கபாறித்த 

நிகனவுப்பரிசும் வழங்கப்படும். முதல் விருது 2010, ஜூன் 

23-அன்று நகாகவயில் ேகடகபற்ை உலகத் தமிழ்ச் 

கெம்கைாழி ைாோட்டில், அன்கைய குடியரசுத் தகலவரால் 

பின்லாந்து ோட்கடச் நெர்ந்த ‘நபராசிரியர் 

அஸ்நகாபார்ப்நபாலா’க்கு வழங்கப்பட்டது. 

கதாடர்ச்சியாக ஆண்டுநதாறும் இந்த விருகதத் 

கதாடர்புகடய அரசுகள் வழங்கி இருக்க நவண்டும். 

அகத இந்த நைகடயில் நபசி ோன் அரசியலாக்க 

விரும்பவில்கல. 

தமிழுக்கு, தமிழறிஞர்களுக்குச் கெய்ய நவண்டிய 

பாராட்டுகள், ைரியாகதயில் கூட அரசியல் புகுந்ததன் 

காரணைாக, 2011-ஆம் ஆண்டு முதல் 2019-ஆம் ஆண்டு 

வகர இந்த விருதுகள் வழங்கப்படவில்கல. திமுக அரசு 

கபாறுப்நபற்ைதற்குப் பிைகு விருதாளர்கள் 

நதர்ந்கதடுக்கப்பட்டுள்ளார்கள்.நவறு எதற்காக 

இல்லாவிட்டாலும் , தமிழறிஞர்களுக்கு விருது 

ககாடுப்பதற்காகவாவது, தமிழ்ோட்டில் மீண்டும் திமுக 

ஆட்சி ைலர்ந்தகத நிகனத்து இன்கைய ோளில் ோன் 

கபருகைப்படுகிநைன். எப்நபாதும் தமிழுக்காகநவ 

உகழத்திடும் திமுக ஆட்சிப் கபாறுப்பில் இருந்த 

நபாகதல்லாம், தமிழின் வளர்ச்சிக்காகப் பல்நவறு 

திட்டங்ககளச் கெயல்படுத்தியிருக்கிைது. குறிப்பிட்டுச் 

கொல்ல நவண்டுகைன்ைால்,ேைது ைாநிலத்துக்கு 

கைாழியின் கபயரால் ‘தமிழ்ோடு’ என்று கபயர் சூட்டியது, 

திமுக ஆட்சியில்தான். தமிழ்த்தாய் வாழ்த்கத நிறுவி, 

அதகன ைாநிலப் பாடல் ஆக்கியதும் திமுக ஆட்சியில்தான். 

உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி ைாோடுககளப் அண்ணா 

தகலகையில் கதாடங்கி, உலகத் தமிழ்ச் கெம்கைாழி 

ைாோடு வகர ேடத்தி, தமிகழ உலகளவில் ககாண்டு 

கென்ைது. அய்யன் வள்ளுவர் ,அவ்கவயார் முதலான 

பழங்காலத் தமிழ்ப் புலவர்கள் கதாடங்கி, கால்டுகவல், 

ஜி.யு.நபாப் நபான்ை அயல்ோட்டுத் தமிழறிஞர்கள் வகர, 

திருவுருவச்சிகல நிறுவியதும் திமுக ஆட்சியில்தான். 

தமிழ் வழியில் பயிலும் ைாணவர்களுக்கு ெமூகநீதி 

வழியில் உயர்கல்வியில் இடஒதுக்கீடு தந்தது திமுக 

ஆட்சிதான்.வள்ளுவருக்குச் கென்கனயில் நகாட்டமும் , 

குைரியில் 133 அடியில் வானுயர்ந்த சிகலயும் நிறுவி 

உலகநை அண்ணாந்து பார்க்க கவத்த ஆட்சிதான் 

திமுகஆட்சி.சுவடிகளில் இருந்து புத்தகங்களுக்குத் தமிழ் 

ைாறியது நபால், தமிகழ இகணயத்துக்குக் ககாண்டு 

கெல்ல 1999-நலநய தமிழ் இகணய ைாோடு 

ேடத்தியதும், தமிழ் இகணயக் கல்விக் கழகத்கத நிறுவி, 

இன்று உலகில் எங்கிருந்தாலும், தமிழ் இலக்கண, 

இலக்கியங்ககள அகனவரும் படிக்கும் அளவிற்குத் 

தமிகழ இகணயப்படுத்தியதும் திமுக ஆட்சி தான்.இப்படி 

என்னால், ஒரு நீண்ட பட்டியகல கொல்லிக் 

ககாண்டிருக்க முடியும். 

இப்படித் திமுக ஆட்சி தமிழுக்கு ஆற்றிய பணிகளின் 

கதாடர்ச்சியாகத் தான் இந்த விழாவில் சில அறிவிப்புககள 

ோன் கவளியிட விரும்புகிநைன். கெம்கைாழித் தமிழாய்வு 

ைத்திய நிறுவனத்தின் புதிய வளாகம் அகைந்துள்ள 

நைடவாக்கம் – நொழிங்கேல்லூர் இகணப்புச்ொகல 

இனி “கெம்கைாழிச் ொகல”  எனப் கபயர் ைாற்ைம் 

கெய்யப்படும். கெம்கைாழிச் சிைப்புககள உலககங்கும் 

ககாண்டு நெர்க்கும் வககயில் முதற்கட்டைாகத் 

கதன்கிழக்கு ஆசிய ோடுகளில் உள்ள 5 

பல்ககலக்கழகங்களில் ‘கெம்கைாழித் தமிழ் இருக்கககள்’ 

அகைப்பதற்கான ேடவடிக்கக நைற்ககாள்ளப்படும். தமிழ் 

கைாழிக்கு வளம் நெர்க்கும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பல 

திட்டங்ககள கெம்கைாழி நிறுவனம் நைற்ககாண்டு 

வருகின்ைது. கெம்கைாழி நிறுவனம் முன்கவத்துள்ள 

இலக்குககள அகடய, தமிழ்ோடு அரசு எப்நபாதும் 

துகண நிற்கும்.விருது கபற்ை தமிழறிஞர்கள் 

அகனவகரயும் ோன் ைனதாரப் பாராட்டுகிநைன், 

வாழ்த்துகிநைன். உங்களுக்கு விருது வழங்கியதன் 

மூலைாகச் கெம்கைாழி நிறுவனம் கபருகை அகடகிைது, 

ஏன், ோனும் கபருகை அகடகிநைன், தமிழ்ோடு அரசும் 

கபருகை அகடகிைது. இந்த விருதின் மூலைாகத் 

தமிழ்கைாழி நைலும் சிைப்பகடயப் பல்நவறு 



        

    

ஆக்கப்பூர்வைான பணிககள நீங்கள் கதாடர நவண்டும் 

என்று நகட்டுக் ககாள்ள கடகைப்பட்டிருக்கிநைன். 

பழகைக்குப் பழகையாய், புதுகைக்கு என்றும் 

புதுகையாய் இருக்கக்கூடிய கைாழி ேம்முகடய தமிழ் 

கைாழி. இந்த கைாழி குறித்த ஆய்வுகள் தமிழ்ோட்நடாடு, 

இந்திய எல்கலநயாடு முடிந்துவிடாைல் 

உலகளாவியதாக அகைய நவண்டும். உலக 

கைாழியியல் நகாட்பாடுககள உள்ளடக்கியதாக ேைது 

ஆய்வுகள் அகைய நவண்டும். கைாழிகய ஒரு 

பண்பாடாகச் கொல்வது உலக ைரபாகநவ உள்ளது.’

நோம்ொம்ஸ்கி’ நபான்ை உலகப் புகழ்கபற்ை அறிஞர்கள், 

கைாழிகய மூகளயின் ஓர் உறுப்பு என்று கொல்லத் 

கதாடங்கி இருக்கிைார்கள். “குழந்கதயின் மூகளக்குள் 

ஒரு கைாழியறிவு இருக்கிைது, இது ைனித இனத்துக்நக 

உரியது”  என்று அவர் கொல்கிைார். 'தமிழ் எங்கள் 

இளகைக்குப் பால்' என்று எப்நபாநதா கொல்லிவிட்டார் 

புரட்சிக்கவிஞர் பாரதிதாென். 

உங்களது ஆய்வுகள் அறிவுப்பூர்வைானதாக 

ைட்டுமில்லாைல் உணர்வுப்பூர்வைானதாகவும் அகைய 

நவண்டும். அப்படி அகைந்தால் உலக கைாழியியல் 

அறிஞர்கள் அகனவரும் நதடி வரக்கூடிய இடைாகச் 

கெம்கைாழித் தமிழாய்வு ைத்திய நிறுவனம் நிச்ெயைாக 

ைாறும். அப்படி உயர்ந்து நிற்க நவண்டும் என்று நகட்டுக் 

ககாள்கிநைன்.’எங்கும் தமிழ், எதிலும் தமிழ்!’ என்று 

அண்ணா காட்டிய பாகதயில், தகலவர் கருணாநிதியின் 

கதாகலநோக்குப் பார்கவநயாடு ேகடநபாடும் அரசு, 

தமிகழ ஆட்சிகைாழியாகவும் வழக்காடு கைாழியாகவும் 

நைலும் உயர்த்திட கதாடர்ந்து குரல் ககாடுக்கும் 

என்பகதக் கூறி, தமிழ் வாழ்க! கெம்கைாழித் தமிழ் வாழ்க 

என்று வாழ்த்தி விகடகபறுகிநைன் எனத் கதரிவித்தார். 

விருதுகள்: முன்னதாக இந்த விழாவில், 2011 ஆம் 

ஆண்டிற்கான விருதிகனப் நபராசிரியர் கபான். 

நகாதண்டராைனுக்கும் (நைனாள் துகணநவந்தர், 

கென்கனப் பல்ககலக்கழகம்), 2012 ஆம் ஆண்டிற்கான 

விருதிகனப் நபராசிரியர் இ. சுந்தரமூர்த்திக்கும் 

(நைனாள் துகணநவந்தர், தமிழ்ப் பல்ககலக்கழகம்), 

2013 ஆம் ஆண்டிற்கான விருதிகனப் நபராசிரியர் ப. 

ைருதோயகத்துக்கும் (நைனாள் இயக்குேர், புதுகவ 

கைாழியியல் பண்பாட்டு நிறுவனம், நைனாள் பதிவாளர், 

புதுகவப் பல்ககலக்கழகம்), 2014 ஆம் ஆண்டிற்கான 

விருதிகனப் நபராசிரியர் கு. நைாகனராசுக்கும் (நைனாள் 

நபராசிரியர் & தகலவர், திருக்குைள் ஆய்வு கையம், 

கென்கனப் பல்ககலக்கழகம், கென்கன), 2015 ஆம் 

ஆண்டிற்கான விருதிகனப் நபராசிரியர் ைகைைகல 

இலக்குவனாருக்கும் (நைனாள் தமிழ்ப் நபராசிரியர், 

ைாநிலக் கல்லூரி,கென்கன) 2016ஆம் ஆண்டிற்கான 

விருதிகனப் நபராசிரியர் கா. ராஜனுக்கும் (நைனாள் 

நபராசிரியர், வரலாற்றுத்துகை, புதுகவப் 

பல்ககலக்கழகம்) 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான விருதிகனக் 

கவிஞர் ஈநராடு தமிழன்பனுக்கு (நைனாள் தமிழ்ப் 

நபராசிரியர், புதுக்கல்லூரி, கென்கன) 2019 ஆம் 

ஆண்டிற்கான விருதிகனப் நபராசிரியர் கு. 

சிவைணிக்கும் (நைனாள் முதல்வர், கரந்கதப் புலவர் 

கல்லூரி, தஞ்ொவூர் & திருவள்ளுவர் கல்லூரி, கேல்கல) 

முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் ககலஞர் மு. கருணாநிதி 

கெம்கைாழித் தமிழ் விருதுககள வழங்கினார். 

விருதாளர்களுக்கு விருதுடன் ரூபாய் 10 லட்ெம் பரிசுத் 

கதாககயும், பாராட்டுச் ொன்றிதழ், கவண்கலத்தாலான 

மு.கருணாநிதியின் திருவுருவச்சிகலகயயும் வழங்கி 

முதல்வர் ககௌரவித்தார். இந்த விழாவில் அகைச்ெர், 

ெட்டைன்ை, ோடாளுைன்ை உறுப்பினர்கள், அரசு துகைச் 

கெயலர்கள், அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட பலர் 

கலந்துககாண்டனர். 

 

10. பருவநிகல ைாற்ைம்: இந்திய - அகைரிக்க நிபுணாாா்கள் 

ஆநலாெகன 

பருவநிகல ைாற்ைத்கத எதிாாா்ககாள்ள 

கதாழில்நுட்பத்தின் மூலம் கரியமில வாயுகவ நெகரிப்பது 

ைற்றும் பயன்பாட்டுத் தீாாா்வுகளின் ெவால்கள் குறித்து 

இந்தியா, அகைரிக்காகவச் நொாா்ந்த நிபுணாாா்கள் 

ஆநலாெகன ேடத்தினாாா். 

இந்தியாவின் அறிவியல் ைற்றும் கதாழில்நுட்ப துகையும், 

அகைரிக்காவின் எரிெக்தி துகையும் இகணந்து இந்த 

ஆநலாெகனக் கூட்டத்துக்கு ஏற்பாடு கெய்திருந்தன. 

உலகில் அதிவிகரவாக வளாாா்ந்து வரும் 

கபாருளாதாரங்களில் ஒன்ைாக இருப்பநதாடு பருவநிகல 

இலக்குககள எதிாாா்ககாள்வதற்கான இந்தியாவின் 

கெயல்பாடு ைற்றும் விருப்பங்கள் குறித்து அண்கையில் 

கிளாஸ்நகாவில் நிகைவகடந்த பங்நகற்பாளாாா்கள் 

ைாோட்டில் பிரதைாாா் ேநரந்திர நைாடி எடுத்துகரத்தகத 

இந்திய அறிவியல் ைற்றும் கதாழில்நுட்பத்துகை 

கெயலாளாாா் ெந்திரநெகாாா் இந்தக் கூட்டத்தில் 

நிகனவுகூாாா்ந்தாாாா். “2070-ஆம் ஆண்டுக்குள் கரிய மில 

வாயு கவளிநயற்ைநை இல்லாத ோடாக இந்தியாகவ 

ைாற்றுவதற்கு பிரதைாாா் உத்தரவிட்டுள்ளதாகவும் அவாாா் 

கூறினாாாா். 

முன்கனப்நபாதும் இல்லாத நவகத்தில் நீடித்த வளாாா்ச்சி 

கதாடரும் நிகலயில், கரிய மில வாயு கவளிநயற்ைத்கத 

குகைப்பதற்கு அதகன நெகரிப்பது, பயன்படுத்துவது, 

இருப்பில் கவப்பது நபான்ை முக்கிய வழிமுகைகளும் 

காணப்படுகின்ைன என்று அவாாா் கூறினாாாா். 

இந்த பயிலரங்கில் நபசிய அகைரிக்காவின் படிை எரிெக்தி 

ைற்றும் கரியமில வாயு அலுவலகம், எரிெக்தி துகை 

ஆகியவற்றின் துகண அகைச்ொாா் கபாறுப்பு வகிக்கும் 

கஜனிபாாா் வில்காக்ஸ், பருவநிகல ைாற்ைம், தூய்கையான 

எரிெக்தி இலக்குககள எதிாாா்ககாள்ள புதிய 

கதாழில்நுட்பங்ககள உருவாக்குவதில் பங்குதாரராக 

இந்தியா உள்ளது என்ைாாாா். “ 

தூய்கை எரிெக்தி கதாடாாா்பாக அகைரிக்காவின் முன் 

முயற்சிககள எடுத்துகரத்த வில்காக்ஸ் இது 

உலகளாவிய கேருக்கடி என்றும் இதற்கான 

கதாழில்நுட்பங்ககள உலகளாவிய பங்நகற்பு நதகவ 

என்றும் கூறினாாாா். 

 

 



        

    

1. க ோல்டன் குக ோப்ஸ் - 2022இல் ‘சிறந்த பட (நோட ம்)’ 

விருதத வென்ற திரைப்படம் எது? 

அ) தி பவர் ஆஃப் எ டாக்  

ஆ) கிங் ரிச்சர்ட்  

இ) பபல்ஃபாஸ்ட் 

ஈ) க ாடா 

✓ க ால்டன் குக ாப்ஸ் 2022’இல் ‘தி பவர் ஆஃப் எ டாக்’ 

‘சிறந்த படம் (நாட ம்)’ என அறிவிக் ப்பட்டது. பபனடிக்ட் 

 ம்பபர்பாட்ச் நடித்த இந்தப்படம் கேன் க ம்பியனுக்கு 

சிறந்த இயக்குநர் விருததயும், க ாடி ஸ்மிட்-பெக்ஃபீக்கு 

சிறந்த துதை நடி ர் விருததயும் பபற்றுத்தந்தது.  

✓ ஸ்டீவன் ஸ்பீல்பபர்க்கின் ‘பவஸ்ட் தசட் ஸ்கடாரி’ சிறந்த 

திதைப்படம் (இதச அல்லது நத ச்சுதவ), சிறந்த திதைப் 

பட நடித  (இதச அல்லது நத ச்சுதவ) ெற்றும் சிறந்த 

துதை நடித க் ான திதைப்பட விருது த  பவன்றது. 

வில் ஸ்மித் (கிங் ரிச்சர்ட்) திதைப்படம், நாட ம் ஆகியவற் 

-றில் சிறந்த நடி ருக் ான விருதத பவன்றார். 

 

2. மரபணு மோற்றப்பட்ட பன்றியின் இதய மோற்று அறுதெ 

சிகிச்தைதய முதன்முதலில் வெற்றி ரமோ  நடத்திய நோடு 

எது? 

அ) சீனா 

ஆ) ைஷ்யா 

இ) அபெரிக் ா  

ஈ) இந்தியா 

✓ அபெரிக் ாவின் கெரிலாந்து பல் தலக் ழ  ெருத்துவ 

தெயத்ததச் கசர்ந்த ெருத்துவர் ள் ெைபணு ொற்றப்பட்ட 

பன்றியின் இதயத்தத ெனிதருக்கு பபாருத்தும் அறுதவ 

சிகிச்தசதய பவற்றி ைொ  கெற்ப ாண்டுள் னர். 

✓ 57 வயதான கடவிட் பபன்னட், இதுகபான்ற இதய ொற்று 

அறுதவ சிகிச்தசதய பசய்துப ாண்ட உலகின் முதல் 

நபர் என்ற பபருதெதயப் பபற்றார். 

 

3. ‘கரோஜ் ர் மிஷன்’ என்பது எந்த மோநிலத்தின் ைமீபத்திய 

முன்வெடுப்போகும்? 

அ) உத்தை பிைகதசம் 

ஆ) சத்தீஸ் ர்  

இ) பஞ்சாப் 

ஈ) அஸ்ஸாம் 

✓ சத்தீஸ் ர் அைசு முதல்வர் பூகபஷ் பாக ல் ததலதெயில் 

கவதலவாய்ப்பு திட்டத்தத அதெக்  முடிவு பசய்துள் து. 

சத்தீஸ் ர் கைாஜ் ர் மிஷன் ததலதெச் பசயலா ரும், 

முதன்தெச் பசயலா ரும் முதறகய துதைத் 

ததலவைா வும், CEO ஆ வும் இருப்பார் ள். 

✓ IIT ெற்றும் IIM கபான்ற முதன்தெயான நிறுவனங் ளின் 

நிபுைத்துவத்ததப் பயன்படுத்தி, அடுத்த 5 ஆண்டு ளில் 

ொநிலத்தில் சுொர் 15 இலட்சம் கவதலவாய்ப்பு த  

உருவாக்குவதத இது கநாக் ொ க் ப ாண்டுள் து. 

 

4. அண்தமயில்  ோலமோெ பண்டித பிர்ஜு ம ோரோஜுடன் 

வதோடர்புதடய நடெம் எது? 

அ)  தக்  

ஆ) பைதநாட்டியம் 

இ) குச்சிப்புடி 

ஈ) கொகினியாட்டம் 

✓ பழம்பபரும்  தக் நடனக் தலஞர் பண்டித பிர்ேு ெ ைாஜ் 

அண்தெயில் தனது 83ஆம் வயதில்  ாலொனார். அவர் 

தனது சீடர்  ால் பண்டிதஜி ெற்றும் ெ ைாஜ்-ஜி என்றும் 

அதழக் ப்படுகிறார். இந்தியாவின் சிறந்த  தலஞர் ளில் 

ஒருவைா க் ருதப்படும் அவருக்கு  டந்த 1964இல் ‘சங்கீத 

நாட  அ ாதமி விருது’ம் 1986இல் ‘பத்ெ விபூஷன்’ விருது 

வழங் ப்பட்டது. சிறந்த நடன அதெப்பிற் ான கதசிய 

திதைப்பட விருதும் அவருக்கு வழங் ப்பட்டுள் து. 

 

5. மின்ைோர ெோ ெங் ளுக் ோெ மின்கெற்ற உட் ட்ட 

-தமப்பிற் ோெ தரநிதல ளின்படி, வபோது மின்கெற்ற 

நிதலயத்தத யோர் அதமக்  முடியும்? 

அ) டிஸ் ாம் ள் 

ஆ) தனிநபர் ள்  

இ) எரிசக்தி அதெச்ச ம் 

ஈ) ொநில அைசு ள் 

✓ மின்சாை வா னங் ளுக் ான மின்கனற்ற உட் ட்டதெப் 

-பிற் ான திருத்தப்பட்ட வழி ாட்டுதல் ள் ெற்றும் தை 

நிதல த  ெத்திய எரிசக்தி அதெச்ச ம் பவளியிட்டது.  

✓ இந்த வழி ாட்டுதல் ளின்படி, எந்தபவாரு தனிநபரும் / 

நிறுவனமும் உரிெம் ஏதுமில்லாெல் பபாது மின்கனற்ற 

நிதலயங் த  அதெக் லாம். அத்தத ய நிதலயங் ள் 

பதாழில்நுட்ப ரீதியா  பாது ாப்பு தைநிதல ள் ெற்றும் 

பநறிமுதற த  பூர்த்தி பசய்திருத்தல் அவசியொகும். 

 

6. COVID-19 தடுப்பூசி பற்றிய இந்தியோவின் நிதெவு 

அஞ்ைல்ததலயில் இடம்வபற்றுள்  தடுப்பூசி எது? 

அ) க ாவிஷீல்டு 

ஆ) க ாவாக்சின்  

இ) COVOVAX 

ஈ) ZyCoV-D 

✓ இந்தியாவின் கதசிய COVID-19 தடுப்பூசி திட்டத்தின் 

ஓைாண்டு நிதறதவக் குறிக்கும் வத யில் நிதனவு 

அஞ்சல்ததலதய ெத்திய சு ாதாைம் & குடும்பநலத்துதற 

அதெச்ச ம் பவளியிட்டுள் து. க ாவாக்சின் ஊசியுடன், 

சு ாதாைப் பணியா ர் மூத்த குடிெக் ளுக்கு தடுப்பூசி 

பசலுத்துவததப்கபான்று இந்த நிதனவு அஞ்சல் ததல 

வடிவதெக் ப்பட்டுள் து. 

✓ ஓைாண்டு  ாலத்திற்குள், இந்தியா 156 க ாடிக்கும் அதி  

-ொன தடுப்பூசி த  பசலுத்தியுள் து. இந்திய ெருத்துவ 

ஆைாய்ச்சி  வுன்சிலுடன் இதைந்து தைதைாபாத்ததச் 

சார்ந்த பாைத் பகயாபடக் நிறுவனத்தால் க ாவாக்ஸின் 

தடுப்பூசி உருவாக் ப்பட்டது. 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

7. அவமரிக்  நோணயத்தில் இடம்வபற்ற முதல்  றுப்பிெப் 

வபண்மணி யோர்? 

அ) ொயா ஏஞ்சகலா  

ஆ) பிலிஸ் வீட்லி 

இ) வாண்டா க ால்ென் 

ஈ) க்பவன்கடாலின் ப்ரூக்ஸ் 

✓  விஞரும் ஆர்வலருொன ொயா ஏஞ்சகலா அபெரிக்  

நாையத்தில் இடம்பபற்ற முதல்  றுப்பினப் பபண்ெணி 

ஆனார். இந்நாையம் ஆப்பிரிக்  பபண் ள் குவார்டர்ஸ் 

திட்டத்தின் ஒருபகுதியாகும். 

✓  டந்த 90 ஆண்டு  ா , அபெரிக் ாவின் நாையத்தில் 

ஒருபுறத்தில் அதன் முதல் அதிபர் ோர்ஜ் வாஷிங்டனும் 

ெறுபுறத்தில்  ழுகும் இடம்பபற்று வந்தது. 

 

8. வதோடர்ந்து 4ஆம் முதறயோ  எந்த நோட்டின் அதிபரோ  

‘கடனியல் ஒர்கட ோ’ பதவிகயற்றுள் ோர்? 

அ) நி ைகுவா  

ஆ) எல் சல்வகடார் 

இ) பபரு 

ஈ) அர்பேன்டினா 

✓ ெத்திய அபெரிக்  நாடான ‘நி ைகுவா’வின் அதிபைா  

4ஆவது முதறயா  கடனியல் ஒர்கட ா பதவிகயற்றார். 

கதர்தலுக்குப் பிறகு அவைது அைசாங் த்தில் உள்  பல 

நபர் ள்மீது அபெரிக் ாவும் ஐகைாப்பிய ஒன்றியமும் 

பபாரு ாதாைத் ததட த  விதித்தன. 

✓ ஒர்கட ாவின் அைசாங் ம்  டந்த 2007ஆம் ஆண்டு 

முதல் அதி ாைத்தில் இருந்து வருகிறது. 

 

9. ஒரோங் கதசியப்பூங் ோ அதமந்துள்  மோநிலம் எது? 

அ) உத்தை பிைகதசம் 

ஆ) அஸ்ஸாம்  

இ) பீ ார் 

ஈ) ஹிொச்சல பிைகதசம் 

✓ ஒைாங் கதசியப்பூங் ா அசாம் ொநிலத்தில் பிைம்ெபுத்திைா 

நதியின் வட தையில் அதெந்துள் து. இது முன்பு ‘ைாஜீவ் 

 ாந்தி ஒைாங் கதசியப்பூங் ா’ என்று அதழக் ப்பட்டது. 

ஒைாங் கதசியப்பூங் ாதவ தற்கபாதுள்  அதன் அ தவ 

விட மூன்று ெடங்குக்கும் அதி ொ  ொற்றுவதற் ான 

அறிவிப்தப அைசாங் ம் அண்தெயில் பவளியிட்டுள் து. 

 

10. ‘ஸ்மோர்ட் டவுன்ஷிப்’ திட்டத்ததத் வதோடங்கியுள்  

மோநிலம் எது? 

அ) ஆந்திை பிைகதசம்  

ஆ) ஒடிஸா 

இ) குேைாத் 

ஈ) க ை ா 

✓ ஆந்திை பிைகதச முதல்வர் ஒய் எஸ் பே ன் கொ ன் பைட்டி, 

ே னண்ைா ஸ்ொர்ட் டவுன்ஷிப் திட்டத்திற் ான 

இதையத த்தத அண்தெயில் பதாடங்கி தவத்தார்.  

✓ வில்லங் ெற்ற அைசு நிலங் த  நியாயொன விதலயில் 

வழங்குவதத இத்திட்டம் கநாக் ொ க் ப ாண்டுள் து. 

அம்ொநில அைசு ஏற் னகவ நடுத்தை குடும்பங் ளுக்கு 31 

லட்சம் வீட்டு பட்டாக் த  வழங்கியுள் து. கெலும் முதல் 

 ட்டொ  15.6 இலட்சம் வீடு த க்  ட்டும் பணிதயயும் 

அது பதாடங்கியுள் து. 

 

1. பதால்லியல் அறிஞர் இைா நா சாமி ெதறவு 

‘பத்ெ பூஷண்’ விருது பபற்ற பதால்லியல் அறிஞர் இைா 

நா சாமி (91)  ாலொனார். இந்திய வைலாறு, பதால்லியல் 

ெற்றும்  ல்பவட்டு எழுத்துக் குறிப்பு அறிஞர் இைா நா சாமி 

சம்ஸ்கிருத வித்துவானான ைாெச்சந்திைனுக்கு ெ னா  

1930ஆம் ஆண்டு ஆ ஸ்ட் 10ஆம் கததி பிறந்தார். இவர் 

பசன்தனப் பல் தலக் ழ த்தில் சம்ஸ்கிருத பொழியில் 

முதுநிதலப் பட்டபடிப்பு முடித்தார். பின்னர், படக் ான் 

 ல்லூரியில் பதால்லியல் பதாடர்பான ஆய்வில் 

முதனவர் பட்டம் பபற்றார். 

இந்தியத் பதால்லியல் ஆய்வ த்தில் பதால்லியல் 

துதறயில் பயிற்சி எடுத்த நா சாமி, 1959ஆம் ஆண்டு 

முதல் பசன்தன அைசு அருங் ாட்சிய த்தின் பாது ாவலர், 

தமிழ  அைசின் பதால்லியல் துதறயின் உதவி சிறப்பு 

அதி ாரி, பதால்லியல் துதறயின் முதலாவது இயக்குநர் 

கபான்ற பதவி த  வகித்துள் ார். 

ெத்திய அைசின் பத்ெ பூஷண், தமிழ  அைசின் 

 தலொெணி விருது த  அவர் பபற்றுள் ார். 

 

2. தசயது கொடி சர்வகதச கபட்மிண்டன் கபாட்டி: பி.வி. 

சிந்து சாம்பியன் பட்டம் பவன்றார் 

உத்தை பிைகதச ொநிலம் லக்கனாவில் நதடபபற்ற 

சர்வகதச தசயது கொடி 2022 கபட்மிண்டன் இறுதி 

கபாட்டியில் பவற்றி பபற்று பி வி சிந்து சாம்பியன் 

பட்டத்தத தட்டிச் பசன்றுள் ார் 

உத்தை பிைகதச ொநிலம் லக்கனாவில் சர்வகதச தசயது 

கொடி 2022 கபட்மிண்டன் கபாட்டி ள் நதடபபற்றது. 

தகுதிச்சுற்று,  ாலிறுதி ெற்றும் அதையிறுதிப் கபாட்டி ளி 

-ல் பவற்றி பபற்ற இருவருக்கு இன்று இறுதி கபாட்டி 

நதடபபற்றது. 

இதில் ெ ளிர் பிரிவில் ஒலிம்பிக் கபாட்டியில் இைண்டு 

முதற பதக் ம் பவன்ற பி வி சிந்து ெற்றும் எஸ்ஆர்எம் 

பல் தலக் ழ த்தில் 2ஆம் ஆண்டு பி படக் படித்து வரும் 

நாக்பூதைச் கசர்ந்த 20 வயதான ொ வி ா பன்கசாட் 

என்ற ொைவி கநருக்கு கநர் கொதினர். 

இதில் பதாடக் ம் முதகல ஆதிக் ம் பசலுத்தியதால் 21-13, 

21-16 என்ற கநர் பசட்  ைக்கில் ொ வி ா பன்கசாட்தட 

வீழ்த்தி பி வி சிந்து பவற்றி பபற்று சாம்பியன் பட்டத்தத 

தட்டிச் பசன்றார். 

 

 

 

 



        

    

முன்னதா  நதடபபற்ற அதையிறுதிப் கபாட்டியில் பி வி 

சிந்து, ைஷ்யாவின் ஈவ்ஜீனியா ப ாபசட்ஸ் யாதவ முதல் 

பசட்டில் 21-11 என்ற புள்ளி  ைக்கில் வீழ்த்தினார். 

பி வி சிந்து பவற்றி பபற ஒரு பசட் மீதம் இருந்த நிதலயில், 

ைஷ்ய வீைாங் தன பாதியிகலகய விலகிக் ப ாள்வதா  

அறிவித்ததால் பிவி சிந்து இறுதிப்கபாட்டிக்குள் நுதழந்தார். 

 

3. கதசிய பூப்பந்தாட்ட கபாட்டியில் தமிழ  ெ ளிர் அணி 

சாம்பியன் 

கதசிய சப்-ேூனியர் பூப்பந்து கபாட்டியில் தமிழ  ெ ளிர் 

அணி தங் ப் பதக் ம் பவன்றது. 

40ஆவது கதசிய சப்-ேூனியர் பூப்பந்து சாம்பியன்ஷிப் 

கபாட்டி ஆந்திைாவில்  டந்த 8ஆம் கததி முதல் 12ஆம் 

கததி வதை நதடபபற்றது. 18 ொநிலங் த ச் கசர்ந்த 

அணி ள்  லந்துப ாண்ட இந்தத் பதாடரில் தமிழ்நாடு 

ெ ளிர் அணி தங் ப்பதக் ம் பவன்றது. தமிழ  அணி 

அதை இறுதியில் 35-24 ெற்றும் 35-26 என்ற  ைக்கில் 

 ர்நாட ாதவ வீழ்த்தியது. 

பதாடர்ந்து நதடபபற்ற இறுதிச் சுற்றில் தமிழ  ெ ளிர் 

அணி 35-28, 28-35, 35-28 என்ற  ைக்கில் 

ஆந்திைாதவ விழ்த்தியது. 

 



        

    

1. மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் (உரிமைகள் பாதுகாப்பு) 

சட்டம் அைலுக்கு வந்த ஆண்டு எது? 

அ) 2000 

ஆ) 2005 

இ) 2010 

ஈ) 2020  

✓ 3ஆம் பாலினத்தவர்கள் (உரிமைகள் பாதுகாப்பு) சட்டம், 

2019 ஆனது கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு ஜனவரி ைாதம் 

முதல் அைலுக்கு வந்தது. 

✓ மூன்றாம் பாலினத்தவரின் தனியுரிமை ைற்றும் கண்ணி 

-யத்மதப் பாதுகாக்கும் வமகயில் திருநம்பிகளுக்கும் 

திருநங்மககளுக்கும் தனித்தனி இருப்பிட வசதிகமை 

ஏற்படுத்துைாறு ைத்திய உள்துமற அமைச்சகம் சிமற 

அதிகாரிகமைக் ககட்டுக்ககாண்டுள்ைது. திருநங்மககள் 

சட்டம், 2019’ஐக் கருத்தில் ககாண்டு வழிகாட்டுதல்கள் 

கவளியிடப்பட்டுள்ைன. கதசிய குற்ற ஆவணக் காப்பகத்தி 

-ன்படி, கடந்த 2020இல் நாடு முழுவதுமுள்ை சிமறகளில் 

70 மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் உள்ைனர். 

 

2. ‘பிராந்திய திட்ட விதிகள், 2021’ஐ அறிவித்த ைாநிலம் 

எது? 

அ) தமிழ்நாடு  

ஆ) ககரைா 

இ) ைணிப்பூர் 

ஈ) ஆந்திர பிரகதசம் 

✓ தமிழ்நாடு அரசானது ‘ைண்டல திட்டவிதிகள், 2021’ என்ற 

அறிவிப்மப கவளியிட்டுள்ைது. ைாநிலத்தில் 1.36 இலட்சம் 

ச.கிமீ பரப்பைமவக் ககாண்ட 12 ைண்டலங்களுக்கான 

திட்டங்கமைத் தயாரிப்பதற்கான விதிகள் அறிவிக்கப்பட்டு 

உள்ைன. புதிய விதிகளின்கீழ், அடுத்த 18 ைாதங்களில் 

நிலம் ைற்றும் கட்டட பயன்பாட்டு வமரபடங்கமைத் 

தயாரிப்பதற்காக, தமிழ்நாடு அரசு ஒரு பிராந்திய திட்டமிடல் 

ஆமணயத்மத அமைக்கும். 

✓ பிராந்தியத்திட்டம் என்பது ஒரு இமட-தீர்வுத் திட்டைாகும், 

அகத சையம் முதன்மைத் திட்டங்கள் ைற்றும் விரிவான 

வைர்ச்சித் திட்டங்கள் இதன் உள்-தீர்வுத் திட்டங்கைாகும். 

 

3. 2022இல் ‘25ஆவது ததசிய இமைதயார் விழா’மவ 

நடத்திய ைாநிலம்/யூனியன் பிரததசம் எது? 

அ) ககாவா 

ஆ) இலட்சத்தீவுகள் 

இ) புதுச்கசரி  

ஈ) அஸ்ஸாம் 

✓ புதுச்கசரியில் 25ஆவது கதசிய இமைகயார் விழாமவ 

பிரதைர் கைாடி காகணாளிக்காட்சிமூலம் கதாடங்கினார். 

புதுச்கசரியில் அமைக்கப்பட்டுள்ை MSME அமைச்சகத்தின் 

கதாழில்நுட்ப மையம் ைற்றும் கபருந்தமலவர் காைராஜர் 

ைணிைண்டபம், ஆகியவற்மறயும் அவர் திறந்துமவத்தார். 

 

4. WEF தாதவாஸ் நிகழ்ச்சி நிரல் 2022’இன்தபாது ‘P3 

(Pro-Planet People) இயக்கத்மத அறிவித்த நாடு எது? 

அ) அகைரிக்கா 

ஆ) ரஷ்யா 

இ) இந்தியா  

ஈ) UK 

✓ இந்தியப்பிரதைர் நகரந்திர கைாடி உலகப் கபாருைாதார 

ைன்றத்தின் (WEF) தாகவாஸ் நிகழ்ச்சி நிரல் 2022’இல் 

இந்தியாவின் காலநிமல ைாற்றக் கடமைகமை அடிக் 

ககாடிட்டுக் காட்ட “P3 (Pro-Planet People) இயக்கத்மத” 

அறிமுகப்படுத்தினார். உலகப் கபாருைாதார ைன்றத்தின் 

தாகவாஸ் நிகழ்ச்சி நிரல் கைய்நிகர் உச்சிைாநாட்டில் 

உலகத் தமலவர்கள் ைற்றும் உலககங்கிலும் உள்ை 

முக்கியைான நிறுவனங்களின் தமலவர்கைால் கால 

நிமல நடவடிக்மக, கதாற்றுகநாய் மீட்பு ைற்றும் சமூக-

கபாருைாதார மீள்தன்மை குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது. 

 

5.மூத்த அதிகாரியான விக்ரம் ததவ் தத், எந்த அமைப்பின் 

புதிய தமலவர் ைற்றும் நிர்வாக இயக்குநராக உள்ைார்? 

அ) ஏர் இந்தியா  

ஆ) ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனம் 

இ) கசன்ட்ரல் எகலக்ட்ரானிக்ஸ் லிட் 

ஈ) பாரத் சஞ்சார் நிகம் லிட் 

✓ மூத்த அதிகாரி விக்ரம் கதவ் தத், ஏர் இந்தியா லிமிகடட் 

நிறுவனத்தின் தமலவர் ைற்றும் நிர்வாக இயக்குநராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். விக்ரம் கதவ் தத் AGMUT (அருணா 

-ச்சல பிரகதசம், ககாவா, மிகசாரம் ைற்றும் யூனியன் 

பிரகதசம்) ககடரின் 1993-கபட்ச் ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஆவார்.  

✓ கைலும் தற்கபாது தில்லி அரசாங்கத்தில் முதன்மை 

கசயலராக (சுற்றுலா) உள்ைார். பணியாைர் அமைச்சகம் 

பிறப்பித்த உத்தரவின்படி, கூடுதல் கசயலர் பதவிநிமல 

ைற்றும் ஊதியக்கட்டில் அவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். 

 

6. ‘இந்தியாவின் காலநிமல அபாயங்கள் ைற்றும் பாதிப்பு 

அட்லமை’ வவளியிட்ட ைத்திய அமைச்சகம் எது? 

அ) அறிவியல் ைற்றும் கதாழில்நுட்ப அமைச்சகம் 

ஆ) புவி அறிவியல் அமைச்சகம்  

இ) சுற்றுச்சூழல், வனம் & காலநிமல ைாற்ற அமைச்சகம் 

ஈ) வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்சகம் 

✓ இதன்வமகயில் முதலாவதான ‘இந்தியாவின் காலநிமல 

அபாயங்கள் ைற்றும் பாதிப்பு அட்லமஸ’ ைத்திய புவி 

அறிவியல் அமைச்சகம் கவளியிட்டுள்ைது.  

✓ இதன்படி, கைற்கு வங்கம், ஒடிஸா ைாநிலத்தின் அண்மட 

ைாவட்டங்கள் ைற்றும் தமிழ்நாட்டின் இராைநாதபுரம், புதுக் 

ககாட்மட ைற்றும் தஞ்சாவூரில் உள்ை சுந்தரவனங்கள் 

ஆகியமவ சூறாவளி ைற்றும் 8.5 முதல் 13.7 மீ உயரம் 

வமர எழும் புயல் அமலகைால் மிகவும் பாதிக்கப்படக் 

கூடியமவயாக அறியப்பட்டுள்ைன. 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

7. தடுப்பூசி தபாடப்படாத நிமலயில், ஆஸ்திதரலியாவில் 

இருந்து நாடு கடத்தப்பட்ட வடன்னிஸ் ஆளுமை யார்? 

அ) ரகபல் நடால் 

ஆ) கநாவக் கஜாககாவிச்  

இ) கராஜர் கபடரர் 

ஈ) கடனியல் கைட்கவகடவ் 

✓ தடுப்பூசி கபாட்டுக்ககாள்ைாத கடன்னிஸ் வீரர் கநாவக் 

கஜாககாவிச்சின் சவாமல நீதிபதிகள் நிராகரித்தமத 

அடுத்து, ஆஸ்திகரலியாவிலிருந்து அவர் நாடு கடத்தப்பட் 

-டார். ஆஸி. அரசு “உடல்நலம் ைற்றும் நல்கலாழுங்கு” 

அடிப்பமடயில் அவரது நுமழவு இமசமவ ரத்து கசய்தது. 

 

8. இந்தியாவின் குற்றவியல் சட்டங்கள் பற்றிய விரிவான 

ைதிப்பாய்மவத் வதாடங்கியுள்ை ைத்திய அமைச்சகம் எது? 

அ) உள்துமற அமைச்சகம்  

ஆ) சட்டம் ைற்றும் நீதி அமைச்சகம் 

இ) சுரங்க அமைச்சகம் 

ஈ) புவி அறிவியல் அமைச்சகம் 

✓ ைத்திய உள்துமற அமைச்சகம் இந்தியாவின் குற்றவியல் 

சட்டங்கமை “விரிவான ைதிப்பாய்வு” கசய்வதற்கான 

கசயல்முமறமயத் கதாடங்கியுள்ைது. 

✓ உள்துமற அமைச்சர் அமித் ஷா, இந்திய தண்டமனச் 

சட்டம் (IPC), குற்றவியல் நமடமுமறச் சட்டம் (CrPC) 

ைற்றும் இந்திய சாட்சியச்சட்டம் ஆகியவற்றில் திருத்தம் 

கசய்வதற்காக இந்தியத் தமலமை நீதிபதி, நாடாளுைன்ற 

உறுப்பினர்கள் ைற்றும் முதலமைச்சர்கள் ஆகிகயாரின் 

ஆகலாசமனகமைக்ககாரினார். உயர்நீதிைன்றங்களின் 

தமலமை நீதிபதிகள், யூனியன் பிரகதசங்களின் நிர்வாகி 

-கள், பார் கவுன்சில்கள் ைற்றும் சட்டப் பல்கமலகளின் 

ஆகலாசமனகளும் வரகவற்கப்படுகின்றன. 

 

9. ‘2 Vs 2’ தவைாண் சந்மத அணுகல் சிக்கல்கமை 

வசயல்படுத்துவதற்காக, இந்தியா, எந்த நாட்டுடனான 

ஒப்பந்தத்தில் மகவயழுத்திட்டுள்ைது? 

அ) அகைரிக்கா  

ஆ) இஸ்கரல் 

இ) ரஷ்யா 

ஈ) ஆஸ்திகரலியா 

✓ இந்திய உழவு ைற்றும் உழவர்கள் நலத்துமற ைற்றும் 

அகைரிக்க கவைாண்மைத் துமற ஆகியமவ “2 Vs 2 

கவைாண் சந்மத அணுகல்” சிக்கல்கமைச் கசயல்படுத்து 

-வதற்கான ஒப்பந்தத்தில் மககயழுத்திட்டன. சமீபத்திய 

ஒப்பந்தத்தின்படி இந்திய ைாம்பழங்கள் ைற்றும் ைாதுமை 

அகைரிக்காவிற்கு ஏற்றுைதி கசய்யப்பட்டுள்ைன.  

✓ இந்தியாவிற்கு கசர்ரிகள், கநாய் மவக்ககால், அகைரிக்க 

பன்றி இமறச்சி ைற்றும் பன்றி இமறச்சி கபாருட்கமை 

இறக்குைதி கசய்ய அனுைதிக்கும் ஒப்பந்தங்களிலும் 

இந்தியா மககயழுத்திட்டது. 

 

10. பிரதைருக்கான பாதுகாப்பு வீதிமீறல்கள் குறித்து 

விசாரிப்பதற்காக உச்சநீதிைன்றம் நியமித்த விசாரமைக் 

குழுவிற்கு தமலமை தாங்குபவர் யார்? 

அ) நீதிபதி இரஞ்சன் ககாகாய் 

ஆ) நீதிபதி இந்து ைல்ககாத்ரா  

இ) நீதிபதி P சதாசிவம் 

ஈ) நீதிபதி K G பாலகிருஷ்ணன் 

✓ பிரதைர் நகரந்திர கைாடியின் பஞ்சாப் பயணத்தின்கபாது 

ஏற்பட்ட பாதுகாப்பு வீதிமீறல்கள் குறித்து விசாரிக்க, உச்ச 

நீதிைன்றம் அதன் முன்னாள் நீதிபதி இந்து ைல்ககாத்ரா 

தமலமையில் விசாரமணக் குழுமவ நியமித்தது. 

✓ இக்குழுவில் பஞ்சாப் ைற்றும் ஹரியானா நீதிைன்றத்தின் 

தமலமைப் பதிவாைர், கதசிய புலனாய்வு அமைப்பின் 

தமலமை இயக்குநர் அல்லது அவரால் பரிந்துமரக்கப்பட்ட 

அதிகாரி & பஞ்சாப் காவல்துமறயின் ஏடிஜிபி (பாதுகாப்பு) 

ஆகிகயார் அடங்குவர். பாதுகாப்பு வீதிமீறல்களுக்கான 

காரணங்கமை இந்தக் குழு ஆராய்ந்து, பிரதைர் ைற்றும் 

அரசியலமைப்புச் கசயல்பாட்டாைர்களின் பாதுகாப்பிற்கு 

பாதுகாப்புப்பமட அவசியம் என்று பரிந்துமரக்கும். 

 

 

1. 29 குழந்மதகளுக்கு பிரதைர் விருது 

2021, 2022ஆம் ஆண்டுகளுக்கான பிரதைரின் கதசிய 

பால புரஸ்கார் விருதுகள் மின் எண்ைம் (டிஜிட்டல் சான்றி 

-தழ்கள்) முமறயில் நாடு முழுவதுமுள்ை 29 குழந்மதக 

-ளுக்கு வழங்கப்பட்டன. 

பிைாக்கசயின் எனப்படும் இமணயவழி ஆவண பரிைாற்ற 

கதாழில்நுட்பத்தின்கீழ் முதன்முமறயாக பிரதைர் கைாடி 

சான்றிதழ்கமை வழங்கினார். 

விருது கபற்ற 29 சிறார்களில் தமிழகத்மத கசர்ந்த இரு 

குழந்மதகளும் பிரதைரின் கதசிய பால புரஸ்கார் 

விருதுகள் கபற்றனர். 

விருதுநகமரச் கசர்ந்த 8 வயது சிறுமி என சி விஷாலினி 

கவள்ைப் கபரிடர்களின்கபாது நீரில் மூழ்குவமதத் 

தடுக்கும் ஒரு தானியங்கி பல் கசயல்பாட்டு உயிர் மீட்பு 

கவள்ைவீடு ஒன்மற கண்டுபிடித்ததற்காக 

கிமடத்துள்ைது. 

கசங்கல்பட்டு ைாவட்டத்மத கசர்ந்த 14 வயது அஸ்வதா 

பிஜு இைம்பழங்கால ஆராய்ச்சியாைராகி, முதுககலும்பிகள் 

அல்லது முள்ைந் தண்டுளிகள் சிற்றினங்கள் புமதபடிவ 

(கதால்லுயிர் எச்சம்) ைாதிரிகமை கசகரித்து பாதுகாப்பகதா 

-டு கருத்தரங்குகள், காட்சிகமை நடத்தி விழிப்புணர்வு 

ஏற்படுத்தியதற்காக பிரதைரின் விருமத கபற்றார். 

புதுமை, சமூக கசமவ, கல்வித்திறன், விமையாட்டு, 

கமல ைற்றும் கலாச்சாரம் (6), வீரம் (3) ஆகிய பிரிவுகளில் 

29 விருதுகள் கபற்ற நபர்களில் 14 சிறுமிகள் உள்ைனர். 

இவர்களுக்கு சான்றிதழுடன் `1 லட்சம் கராக்கமும் இந்த 

சிறார்களுக்கு பரிசாக வழங்கப்பட்டது. 

 

 

 

 

 



        

    

2. உணவு தரச் சான்றுகள் கபற்ற 314 ககாயில்கள்: 

தமிழ்நாட்டிலுள்ை ககாயில்களில் வழங்கப்படும் உணவு, 

பிரசாதங்கள் சிறந்த தரமுமடயதாக இருப்பதாக 314 

ககாயில்களுக்கு இந்திய உணவுப் பாதுகாப்பு ைற்றும் தரக் 

கட்டுப்பாட்டு நிறுவனத்தின் தரச்சான்றுகள் வழங்கப்பட்டு 

உள்ைன. 

ையிலாப்பூர் கபாலீசுவரர் ககாயில், திருகவற்காடு கதவி 

கருைாரியம்ைன் ககாவில், திருத்தணி சுப்பிரைணிய 

சுவாமி ககாயில், திருவண்ணாைமல அருணாச்சகலஸ்வ 

-ரர் ககாயில், கசன்மன தங்கசாமல ஏகாம்பகரஸ்வரர் 

ககாயில், திருமுல்மலவாயல் ைாசிலாைணீசுவரர் ககாயில், 

திருப்கபாரூர் கந்தசாமி ககாயில், ைாைல்லபுரம் சயன 

கபருைாள் ககாயில், கசன்மன அங்காை பரகைஸ்வரி 

ககாயில், கங்காதீஸ்வரர் ககாயில் ஆகியமவ தரச்சான்று 

கபற்ற ககாயில்களில் குறிப்பிடத்தக்கமவ. 

சான்று எதற்கு?: தமிழ்நாட்டில் இந்து சைய அறநிமலயத் 

துமற கட்டுப்பாட்டில் 754 ககாயில் உள்ைன. இவற்றில் 

பழனி, திருவரங்கம், திருச்கசந்தூர், சையபுரம், திருத்தணி 

ஆகிய ககாயில்களில் நாள் முழுவதும் அன்னதானம் 

வழங்கப்படுகிறது. ஆண்டுக்கு `76 ககாடி கசலவில் 754 

ககாயில்களிலும் நாகைான்றுக்கு 70,000 பக்தர்களுக்கு 

உணவு தரப்படுகிறது. 

இந்திய அரசின் உணவுப் பாதுகாப்பு ைற்றும் தரக்கட்டுப்பா 

-ட்டு நிறுவனைானது, நாடு முழுவதும் உணவு தயாரித்து 

வழங்கும் நிறுவனங்களின் உணவு வமககமை 

பரிகசாதித்து தரச்சான்று வழங்கும் பணிமயச் கசய்கிறது. 

கைலும், ைத வழிபாட்டுத் தலங்களில் தயாரிக்கப்படும் 

உணவுக்கும் சான்று அளிக்கிறது. அதன்படி, தமிழ்நாட்டில் 

314 ககாயில்களுக்கு உணவுக்கான தரச்சான்றிதழ் 

கபறப்பட்டுள்ைது. 

 

3. இந்தியா வருகிறார் இஸ்கரல் பிரதைர் 

இந்தியா - இஸ்கரல் இமடகயயான ராஜீய ரீதியிலான 

உறவு 30 ஆண்டுகமை எட்டியுள்ை நிமலயில், அந்நாட்டு 

பிரதைர் நாஃப்டாலி கபன்னட் இந்தியா வர உள்ைதாக 

இந்தியாவுக்கான இஸ்கரல் தூதர் நகவார் கிகலான் 

கதரிவித்தார். 

இந்தியா-இஸ்கரல் இமடகய தூதரக உறவு கதாடங்கி 

30 ஆண்டுகள் நிமறவமடந்தமத குறிப்பிடும் வமகயில் 

இமணயவழியில் நமடகபற்ற சிறப்பு இலச்சிமன 

கவளியீட்டு விழா திங்கள்கிழமை நமடகபற்றது. 

இந்தியாவுக்கான இஸ்கரல் தூதர் நகவார் கிகலானும் 

இஸ்கரலுக்கான இந்திய தூதர் சஞ்சீவ் சிங்லாவும் 

இமணந்து இந்த இலச்சிமனமய கவளியிட்டனர். 

வாராணசி, ஆைதாபாத் NIT’இன் இறுதி ஆண்டு ைாணவர் 

நிகில் உருவாக்கிய இரு நாடுகளுக்கு இமடகயயான 30 

ஆண்டுகள் நல்லுறமவ குறிப்பிடும் இலச்சிமன 

இறுதியாகத் கதர்வு கசய்யப்பட்டது. 

 

 

 

4. கரீஃப் பருவத்தில் தமிழ்நாட்டில் 7 லட்சம் கைட்ரிக் டன் 

கநல் ககாள்முதல்: 1,20,231 விவசாயிகள் பயன் 

கரீஃப் பருவத்தில் (23.01.2022 வமர) நாடு முழுவதும் 

606.19 லட்சம் கைட்ரிக் டன் கநல் ககாள்முதல் 

கசய்யப்பட்டது. இதில் தமிழ்நாட்டில் ைட்டும் 7,43,077 

கைட்ரிக் டன் கநல் ககாள்முதல் கசய்யப்பட்டது. இதனால் 

1,20,231 தமிழக விவசாயிகள் பயனமடந்துள்ைனர். 

2021-22ஆம் ஆண்டு கரீஃப் சந்மதப் பருவத்தில் 

குமறந்தபட்ச ஆதரவு விமலயில் கநல் ககாள்முதல் 

சுமுகைாக நமடகபற்று வருகிறது. 

குஜராத், அஸ்ஸாம், ஹரியாணா, ஹிைாசல பிரகதசம், 

ஜம்மு-காஷ்மீர், ஜார்க்கண்ட், பஞ்சாப், உத்தர பிரகதசம், 

உத்தரகண்ட், கதலங்கானா, இராஜஸ்தான், ககரைம், 

தமிழ்நாடு, கைற்கு வங்கம், திரிபுரா, பிகார், ஒடிஸா, 

ைகாராஷ்ட்ரம், சத்தீஸ்கர், ஆந்திரம், ைத்திய பிரகதசம் 

ஆகிய ைாநிலங்கள், யூனியன் பிரகதசங்களில் இருந்து 

கநல் ககாள்முதல் கசய்யப்பட்டுள்ைது. 

குமறந்தபட்ச ஆதரவு விமலயில் `1,18,812.56 ககாடி 

ைதிப்பிலான கநல் ககாள்முதல்மூலம், இதுவமர, 77.00 

லட்சம் விவசாயிகள் பயனமடந்துள்ைனர் என்று ைத்திய 

அரசு அறிக்மகயில் கதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

5. ஐசிசி சிறந்த வீரர் ஷாஹின் ஷா அப்ரிடி, வீராங்கமன 

ஸ்மிருதி ைந்தனா 

சர்வகதச கிரிக்ககட் கவுன்சில் (ஐசிசி) ஆண்டின் சிறந்த 

கிரிக்ககட் வீரராக ‘சர் ககரிபீல்ட் கசாபர்ஸ்’ விருதுக்கு 

ஷாஹின் ஷா அப்ரிடி (பாகிஸ்தான்), ‘கரச்சல் கஹகஹா 

பிளிண்ட்’ விருதுக்கு ஸ்மிருதி ைந்தனா (இந்தியா) 

ஆகிகயார் கதர்வு கசய்யப்பட்டுள்ைனர். 

சிறந்த வீரர்: ஷாஹின் ஷா அப்ரிடி (பாகிஸ்தான்): 

‘சர் ககரிபீல்ட் கசாபர்ஸ்’ விருது ஏற்படுத்தப்பட்டபின் 

முதன்முமறயாக இந்த விருமதப் கபறும் பாகிஸ்தான் 

வீரர் என்ற சிறப்மப ஷாஹின் அப்ரிடி கபற்றுள்ைார். 

சிறந்த வீராங்கமன: ஸ்மிருதி ைந்தனா (இந்தியா): 

சிறந்த வீராங்கமனக்கான ‘கரச்சல் கஹகஹா பிளிண்ட்’ 

விருதுக்கு இரண்டாவது முமறயாக கதர்வு கசய்யப்பட்டு 

உள்ைார். 

சிறந்த கடஸ்ட் வீரர்: கஜா ரூட் (இங்கிலாந்து) 

சிறந்த ஒருநாள் வீரர்: பாபர் ஆஸம் (பாகிஸ்தான்) 

சிறந்த ஒருநாள் வீராங்கமன: லிகஸ லில்லி 

(கதன்னாப்பிரிக்கா) 

இந்த விருமதப் கபறும் முதல் கதன்னாப்பிரிக்க 

வீராங்கமன லிகஸ ஆவார். 

வைரும் வீரர் விருது கதன்னாப்பிரிக்காவின் யான்கைன் 

ைலானுக்கும், வீராங்கமன விருது பாகிஸ்தானின் 

பாத்திைா சனாவுக்கும் கிமடத்துள்ைது. 

சிறந்த நடுவர் விருது ைமரஸ் எராஸ்ைஸுக்கு 

கிமடத்துள்ைது. 

 

 



        

    

6. விபின் ராவத், 127 கபருக்கு பத்ை விருதுகள்: முழு 

விவரம் 

2022ஆம் ஆண்டுக்கான ‘பத்ை’ விருதுகமை ைத்திய 

உள்துமற அமைச்சகம் அறிவித்தது. ைமறந்த முப்பமடத் 

தமலமைத் தைபதி விபின் ராவத்துக்கு ‘பத்ை விபூஷண்’ 

விருது உள்பட 128 கபருக்கு ‘பத்ை’ விருதுகள் வழங்கப்பட் 

-டுள்ைன. 

ைமறந்த முன்னாள் உத்தர பிரகதச முதல்வர் கல்யாண் 

சிங்குக்கு ‘பத்ை விபூஷண்’ விருது, காங்கிரஸ் மூத்த 

தமலவர் குலாப் நபி ஆசாத், முன்னாள் கைற்கு வங்க 

முன்னாள் முதல்வர் புத்தகதவ் பட்டாச்சார்ஜி, கூகுள் 

தமலமைச்கசயல் அதிகாரி சுந்தர்பிச்மச, மைக்கராசாப்ட் 

தமலமைச்கசயல் அதிகாரி சத்யா நாகதள்ைா உள்ளிட் 

-கடாருக்கு ‘பத்ை பூஷண்’ விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

தமிழகத்மதச் கசர்ந்த சிற்பி பாலசுப்பிரைணியம், கசௌகார் 

ஜானகி உள்ளிட்கடாருக்கு ‘பத்ைஸ்ரீ’ விருது 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

கமல, இலக்கியம், கல்வி, சமூக கசமவ, அரசியல், 

கதாழில், விமையாட்டு கபான்ற துமறகளில் சாதமன 

பமடப்பவர்களுக்கு ைத்திய அரசு ஆண்டுகதாறும் குடியரசு 

தினத்தன்று ‘பத்ை’ விருதுகமை அறிவித்து வருகிறது. 

நடப்பாண்டில் 128 பத்ை விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ைன. 

4 ‘பத்ை விபூஷண்’ விருதுகளும் 17 ‘பத்ை பூஷண்’ 

விருதுகளும், 107 ‘பத்ைஸ்ரீ’ விருதுகளும் அறிவிக்கப்பட்டு 

உள்ைன. 2 விருதுகமை இருவர் பகிர்ந்துககாள்கிறார்கள். 

விருது கபறுகவாரில் 34 கபர் கபண்கள். 13 கபருக்கு 

ைமறவுக்குப் பிறகு வழங்கப்படுகிறது. 10 கபர் 

கவளிநாட்டுப் பிரிவில் விருது கபறுகிறார்கள். ‘பத்ை’ 

விருதுகள் வழங்கும் விழா, வரும் ைார்ச், ஏப்ரல் 

ைாதங்களில் நமடகபறும் என்று கதரிகிறது. 

பத்ை விபூஷண் விருது கபறுகவார் (4) 

1. பிரபா ஆத்கர- கமல- ைகாராஷ்டிரம் 

2. ராகதஷ்யாம் ககம்கா- இலக்கியம், கல்வி- உத்தர 

பிரகதசம் 

3. விபின் ராவத்- ஆட்சிப் பணி- உத்தரகண்ட் 

4. கல்யாண் சிங்- அரசியல்- உத்தர பிரகதசம் 

பத்ை பூஷண் விருது கபறுகவார் (17) 

1. குலாம் நபி ஆசாத்- அரசியல்- ஜம்மு-காஷ்மீர் 

2. விக்டர் பானர்ஜி- கமல- கைற்கு வங்கம் 

3. புத்தகதவ் பட்டாச்சார்ஜி- அரசியல்- கைற்கு வங்கம் 

4. N சந்திரகசகரன், TATA குழுைத்தமலவர் – ைகாராடிரா 

5. கிருஷ்ணா எல்லா, சுசித்ரா எல்லா, பாரத் பகயாகடக் 

நிறுவனம்- கதாழில்- கதலங்கானா 

6. ராஜீவ் கைஹரிஷி, முன்னாள் சிஏஜி- ஆட்சிப் பணி- 

ராஜஸ்தான் 

7. சத்யா நாகதள்ைா, மைக்கராசாப்ட் சிஇஓ- கதாழில்- 

அகைரிக்கா 

8. சுந்தர் பிச்மச, கூகுள் சிஇஓ- கதாழில்- அகைரிக்கா 

9. மசரஸ் பூனாவாலா, சீரம் நிறுவனம்- கதாழில்- 

ைகாராஷ்டிரம் உள்ளிட்ட 17 கபர் 

பத்ைஸ்ரீ விருது கபறுகவார் (107) 

1. சிற்பி பாலசுப்பிரைணியம்- இலக்கியம், கல்வி- 

தமிழ்நாடு 

2. S பல்கலஷ் பஜந்திரி- கமல- தமிழ்நாடு 

3. S தாகைாதரன்- சமூக கசமவ- தமிழ்நாடு 

4. கசௌகார் ஜானகி- கமல- தமிழ்நாடு 

5. R முத்துக்கண்ணம்ைாள்-கமல-தமிழ்நாடு 

6. A K C நடராஜன்- கமல- தமிழ்நாடு 

7. V கசமஷயா- ைருத்துவம்- தமிழ்நாடு 

8. நீரஜ் கசாப்ரா- விமையாட்டு- ஹரியாணா 

9. சங்கரநாராயண கைனன் சுண்டயில்- விமையாட்டு- 

ககரைம் 

10. கசானு நிகம்- கமல- ைகாராஷ்டிரம் உள்ளிட்ட 107 

கபர். 

தமிழக பத்ை விருதாைர்கள்... 

N சந்திரகசகரன் (பத்ை பூஷண்)  

TATA சன்ஸ் குழுைத்தின் தமலவரான N சந்திரகசகரன் 

நாைக்கல் ைாவட்டம், கைாகனூரில் பிறந்தவர். 

1987’இல் டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் (TCS) நிறுவனத்தி 

-ல் கசர்ந்த அவர், 2009’இல் அதன் தமலமைச் கசயல் 

இயக்குநராக உயர்ந்தார். தற்கபாது டாடா சன்ஸ் 

குழுைத்தின் தமலவராக உள்ைார். தற்கபாது மும்மபயில் 

வசிக்கிறார். 

சிற்பி பாலசுப்பிரைணியம் (பத்ைஸ்ரீ) 

ககாமவ ைாவட்டம், ஆத்துப்கபாள்ைாச்சிமய கசர்ந்த சிற்பி 

பாலசுப்பிரைணியம் கவிஞர், கைாழிகபயர்ப்பாைர், 

கபராசிரியர், இதழாசிரியர், கல்வியாைர் என பன்முகம் 

ககாண்டவர். கைாழிகபயர்ப்புக்காகவும் (2001-

அக்கினிசாட்சி), பமடப்பிலக்கியத்துக்காகவும் (2003- ஒரு 

கிராைத்து நதி) இரண்டு முமற சாகித்திய அகாகதமி 

விருது கபற்றுள்ைார். கைலும் தமிழ்நாடு அரசின் பல்கவறு 

விருதுகமைப் கபற்றுள்ைார். 

கசௌகார் ஜானகி (பத்ைஸ்ரீ) 

N T ராைாராவ் நடித்த “ச ௌகார்” என்ற கதலுங்கு படத்தில் 

19ஆவது வயதில் கதாநாயகியாக அறிமுகைானார். 

இவரது நடிப்பு ரசிகர்களிடம் வரகவற்மப கபற்றமத 

அடுத்து, “கசௌகார் ஜானகி” ஆனார். 

டாக்டர் வி கசஷய்யா (பத்ைஸ்ரீ) 

கடந்த 1957ஆம் ஆண்டில் கசன்மன ைருத்துவக் 

கல்லூரியில் MBBS பயின்ற டாக்டர் வி கசஷய்யா, அதன் 

பின்னர் இந்திய இராணுவத்தில் ைருத்துவ கசமவ 

ஆற்றினார்.  

கசன்மன ைருத்துவக்கல்லூரியில் உதவிப்கபராசிரியராக 

இருந்த டாக்டர் வி கசஷய்யா, சர்க்கமர கநாய் துமறமய 

1978’இல் கதாடங்கினார். 



        

    

டாக்டர் வி கசஷய்யாவின் பிறந்தநாைான ைார்ச் 10ஆம் 

கததி கதசிய கபறுகால சர்க்கமர கநாய் விழிப்புணர்வு 

தினைாக கமடப்பிடிக்கப்படுகிறது. 

A K C நடராஜன் (பத்ைஸ்ரீ) 

திருச்சிமயச் கசர்ந்த கிைாரிகனட் இமசக்கமலஞர் AKC 

நடராஜனுக்கு ‘பத்ைஸ்ரீ’ விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

காற்று இமசக் கருவிகமைப் பயன்படுத்தும் பாரம்பரிய 

குடும்பத்மத கசர்ந்தவர். 

R முத்துக்கண்ணம்ைாள் (பத்ைஸ்ரீ) 

திருச்சி அருகக உள்ை விராலிைமலயில் அமைந்துள்ை 

சதிர் நடனக்குடும்பத்மதச்கசர்ந்த R முத்துக்கண்ணம்ைா 

(82), தனது எட்டு வயது முதல் நடனக் கமலமய பயின்று 

-ள்ைார். சதிர் நடனக்கமலமயப் பயிற்றுவித்து வருகிறார்.  

S பல்கலஷ் பஜந்திரி (பத்ைஸ்ரீ) 

கமலப் பிரிவில் ‘பத்ைஸ்ரீ’ விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ை 

பல்கலஷ் பஜந்திரி, கஷனாய் இமசக் கமலஞராவார். 

ராஞ்சனா உள்ளிட்ட பல்கவறு ஹிந்தி திமரப்படங்களில் 

அவர் கஷனாய் இமசத்துள்ைார். 

 

7. சிறப்பாக பணிபுரிந்ததற்காக தமிழகத்மதச் கசர்ந்த 20 

காவல் அதிகாரிகளுக்கு குடியரசுத்தமலவர் விருது: 

கசயல்பாடு, சாதமனகள் ைற்றும் நன்ைதிப்பு 

அடிப்பமடயில் வழங்கப்படுகிறது 

சிறப்பாக பணிபுரிந்த தமிழ்நாட்டு காவல்துமறயினர் 20 

கபருக்கு குடியரசுத்தமலவர் விருது வழங்கப்படுகிறது. 

காவல்துமறயில் சிறப்பாக பணிபுரிந்தவர்களுக்கு 

ஆண்டுகதாறும் குடியரசு நாமை முன்னிட்டு, குடியரசுத் 

தமலவர் விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன. அந்த 

வமகயில், இந்த ஆண்டு குடியரசுத் தமலவர் விருது கபற 

தமிழக காவல்துமற அதிகாரிகள் 20 கபர் கதர்வாகி 

உள்ைனர். 

தமகசால் பணிக்கான குடியரசுத் தமலவர் காவல் 

விருதுகள் கசன்மன தமலமையிட ADGP கவங்கடராைன், 

தஞ்சாவூர் குற்றப்புலனாய்வுத்துமற ஆய்வாைர் சிவனருள் 

ஆகிகயாருக்கு வழங்கப்படுகின்றன. 

பாராட்டத்தக்க பணிக்கான குடியரசுத்தமலவர் விருதுகள் 

தமிழக காவல்துமறயில் 18 கபருக்கு வழங்கப்படுகின்றன. 

 

8. இரயில்கவ பாதுகாப்புப்பமட உதவி ஆய்வாைருக்கு 

உயரிய விருது 

குடியரசு தினத்மதகயாட்டி, இந்திய காவல்துமறயின் 

உயரிய பதக்கம் கதற்கு ரயில்கவயின் பாலக்காடு 

ககாட்டத்தின் இரயில்கவ பாதுகாப்புப் பமட (RPF) உதவி 

ஆய்வாைர் K M சுனில்குைாருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

K M சுனில்குைார், இரயில்கவ பாதுகாப்புப் பமடயில் கடந்த 

1996ஆம் ஆண்டு கசர்ந்தார். இவர், பல்கவறு வழக்குகமை 

திறம்பட விசாரித்து, குற்றவாளிகமை மகது கசய்துள்ைார். 

2018ஆம் ஆண்டில், ஹவாலா வழக்கில் `3 ககாடிகய 44 

லட்சத்து 54,500 கராக்கத்மத பறிமுதல் கசய்ததற்காக, 

இவமர ககரைகாவல்துமற பாராட்டியது குறிப்பிடத்தக்கது. 

சுனில் குைாரின் சிறப்பான பணிமயப் பாராட்டி, இந்திய 

காவல்துமறயின் உயரிய பதக்கம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

8. வீரதீரச் கசயல்களுக்கான குடியரசுத்தமலவர் பதக்கம்: 

939 கபருக்கு அறிவிப்பு 

குடியரசு நாமைகயாட்டி, வீரதீரச்கசயல்கமைப் 

புரிந்ததற்காக, காவல்துமறமயச் கசர்ந்த 939 கபர் 

குடியரசுத்தமலவரின் பதக்கத்துக்கு கதர்ந்கதடுக்கப்பட்டு 

உள்ைனர். அவர்களின் விவரங்கமை ைத்திய உள்துமற 

அமைச்சகம் கவளியிட்டது. 

நாடு முழுவதும் 939 கபர் காவல்துமறயின் சிறந்த 

கசமவக்கான விருதுக்குத் கதர்ந்கதடுக்கப்பட்டுள்ைனர். 

அவர்களில், வீரதீரச்கசயலுக்கான காவலர் பதக்கத்துக்கு 

189 கபரும், தமலசிறந்த கசமவக்கான குடியரசுத் 

தமலவர் காவலர் பதக்கத்துக்கு 88 கபரும், தகுதிமிக்க 

கசமவக்கான காவலர் பதக்கத்துக்கு 662 கபரும் 

கதர்ந்கதடுக்கப்பட்டுள்ைனர். 

வீரதீரச் கசயலுக்கான பதக்கம் கபறும் 189 கபரில், 134 

கபர் ஜம்மு-காஷ்மீரில் வீரச்கசயல் புரிந்தமைக்காக 

கதர்ந்கதடுக்கப்பட்டுள்ைனர். 

இடதுசாரி தீவிரவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் 

வீரச்கசயல் புரிந்தமைக்காக 47 கபருக்கும், வடகிழக்கு 

பிராந்தியத்தில் வீரச்கசயல் புரிந்தமைக்காக ஒருவருக்கும் 

இந்தப் பதக்கம் வழங்கப்பட உள்ைது. 

பதக்கம் கபறுகவாரில் 115 கபர் ஜம்மு காஷ்மீர் காவல் 

துமறமயச் கசர்ந்தவர்கள் ஆவர். 30 கபர் ைத்திய ரிசர்வ் 

காவல்பமடமயயும் (CRPF), 3 கபர் இந்திய-திகபத்திய 

எல்மலக்காவல்பமடமயயும், 2 கபர் எல்மலப்பாதுகாப்புப் 

பமடமயயும், 3 கபர் சசஸ்திர சீைா பல் பமடமயயும், 10 

கபர் சத்தீஸ்கர் காவல்துமறமயயும், 9 கபர் ஒடிஸா 

காவல்துமறமயயும், 7 கபர் ைகாராஷ்டிர காவல் 

துமறமயயும், எஞ்சியவர்கள் பிறைாநிலங்கள் ைற்றும் 

யூனியன் பிரகதசங்கமையும் கசர்ந்தவர்கள் ஆவர். 

சிமறத் துமறயினருக்கு கசமவப் பதக்கம்: 

சிமறத்துமறயினருக்கான சீர்திருத்த கசமவப் 

பதக்கங்களும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ைன. தமலசிறந்த 

கசமவக்கான குடியரசுத்தமலவரின் சீர்திருத்த கசமவப் 

பதக்கம் 5 கபருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

பல்கவறு ைாநிலங்கமைச் கசர்ந்த சிமறத்துமறயினர் 37 

கபர், தகுதிமிக்க கசமவயாற்றியதற்கான சீர்திருத்த 

கசமவப்பதக்கம்கபற கதர்ந்கதடுக்கப்பட்டுள்ைனர். 

அவர்களில் 3 கபர் தமிழகத்மதச் கசர்ந்தவர்கள்.  

அவர்களின் விவரம்: 

டி பரணிதரன் - உதவி கஜய்லர், வி பிரியா - உதவி 

கஜய்லர், கக பாஸ்கர் - கிகரடு 1 வார்டர். 

6 வீரர்களுக்கு கசௌர்ய சக்ரா விருது 

இந்திய ராணுவம், அஸ்ஸôம் மரஃபிள்ஸ் பமடமயச் 

கசர்ந்த 6 வீரர்களுக்கு வீரதீரச் கசயல்களுக்கான 

கசௌர்ய சக்ரா விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

இதுகதாடர்பாக இந்திய ராணுவம் கவளியிட்டுள்ை 

கசய்திக்குறிப்பு: குடியரசு தினத்மதகயாட்டி இந்திய 



        

    

ராணுவத்மதச் கசர்ந்த 5 வீரர்கள், அஸ்ஸôம் மரஃபிள்ஸ் 

பமடமயச் கசர்ந்த ஒரு வீரர் என கைாத்தம் 6 கபருக்கு 

கசௌர்ய சக்ரா விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

அந்த விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ை 5 ராணுவ வீரர்கைான 

நாயப் சுகபதார் ஸ்ரீஜித், ஹவில்தார்கள் அனில் குைார் 

கதாைர், காஷிராய் பம்ைன்னள்ளி, பிங்கு குைார், சிப்பாய் 

ைாருப்கராலு ஜஸ்வந்த் குைார் கரட்டி ஆகிகயார் 

பயங்கரவாதிகளுடனான கைாதலின்கபாது வீரைரணம் 

அமடந்தனர். இதுதவிர 4 வீரர்களுக்கு உத்தம் யுத்த 

கசமவ விருது, 10 வீரர்களுக்கு யுத்த கசமவ விருது, 84 

கபருக்கு கசமன விருது (தீரச்கசயல்), 40 கபருக்கு 

கசமன விருது (சிறப்பான கசமவ) அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது 

என்று கதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

9. சிறந்த கதர்தல் நமடமுமற: 8 தமிழகம், புதுச்கசரி 

அதிகாரிகளுக்கு கதசிய விருதுகள் 

2021ஆம் ஆண்டு தமிழகம், புதுச்கசரி சட்டப்கபரமவத் 

கதர்தமல முமறயாக நடத்தி வாக்காைர்கமை 

வாக்களிக்க ஊக்குவிக்கும் விதைாக கசயல்பட்டது, 

கதர்தல் முமறககடுகமைத் தடுத்தது உள்ளிட்ட 

பணிகளில் சிறப்பாக கசயல்பட்ட 8 தமிழக, புதுச்கசரி 

கதர்தல் அதிகாரிகளுக்கு 12ஆவது கதசிய வாக்காைர் 

தினத்மதகயாட்டி இந்திய கதர்தல் ஆமணயத்தின் 

சிறந்த கதர்தல் நமடமுமறக்கான கதசிய விருதுகள் 

வழங்கப்பட்டுள்ைன. 

நாடு முழுவதும் ஐந்து விதைான பிரிவுகளில் 23 கபருக்கு 

இந்திய கதர்தல் ஆமணயத்தின் கதசிய விருதுகள் 

கசவ்வாய்க்கிழமை வழங்கப்பட்டன. இந்திய தமலமை 

கதர்தல் ஆமணயர்கள் முன்னிமலயில் இந்த 

விருதுகமை ைத்திய சட்டம், நீதித்துமற அமைச்சர் கிரண் 

ரிஜிஜு தில்லியில் கசவ்வாய்க்கிழமை வழங்கினார். இதில் 

கடந்தாண்டு 2021 -இல் தமிழகம், கைற்கு வங்கம், 

ககரைம் உள்ளிட்ட 5 ைாநில சட்டப்கபரமவ கதர்தல்களில் 

சிறப்பாக பணியாற்றிய பல்கவறு தரப்பினருக்கு நடப்பு 

ஆண்டின் சிறந்த கதர்தல் நமடமுமறக்கான கதசிய 

விருதுகள் கிமடத்துள்ைன. 

சிறந்த ைாநில விருதுகள்: சிறப்பாக கசயல்படும் ைாநில 

விருதுகள் பிரிவில் தமிழக தமலமைத் கதர்தல் அதிகாரி 

சத்ய பிரத சாகுவிற்கு வழங்கப்பட்டது. 

தமிழகத்தில் 2021ஆம் ஆண்டு சட்டப்கபரமவ கதர்தலில் 

சுதந்திரைாகவும் நியாயைான முமறயில் கதர்தமல 

சுமூகைாக நடத்த தகவல் கதாழில்நுட்ப முயற்சிகள், 

பாதுகாப்பு கைலாண்மை ைற்றும் பிற கதாடர்புமடய 

அம்சங்களுக்காக இவ்விருது சத்ய பிரத சாகுவிற்கு 

வழங்கப்பட்டது. 

இகத 2021ஆம் ஆண்டில் அஸ்ஸாம் ைாநிலத்தில் 

நமடகபற்ற அம்ைாநில சட்டப்கபரமவ கதர்தல் 

நிர்வாகத்மத சிறப்பாக கைற்ககாண்ட அம்ைாநில 

தமலமைத் கதர்தல் அதிகாரி நிதின் காகடவிற்கு சிறந்த 

ைாநிலங்களுக்கான விருது ககாடுக்கப்பட்டது. 

சிறந்த கதர்தல் நமடமுமறக்கான கதசிய விருதுகளின் 

கபாதுப்பிரிவில் 10 விருதுகள் வழங்கப்பட இதில் மூன்று 

விருதுகள் தமிழக, புதுச்கசரி ைாநில அதிகாரிகள் 

கபற்றனர். இதில் திருகநல்கவலி ைாவட்ட ஆட்சியரும் 

ைாவட்ட கதர்தல் அதிகாரியுைான வி.விஷ்ணு, தகவல் 

கதாழில் நுட்பத்தின் மூலம் "வாக்குச் சாவடி வழிகாட்டி" 

என்கிற கசயலி மூலம் சமூக ஊடகங்களின் கபாலிச் 

கசய்திகள், கவட்பாைர்களின் கசலவுகள் 

உள்ளிட்டமவயும் கவற்றிகரைாக கண்காணிக்கப்பட 

அவர் இந்த விருமத கபற்றார். 

தூத்துக்குடி ைாவட்ட ஆட்சியர்: இகதைாதிரி வாக்காைர்கள் 

ைத்தியில் பல்கவறு புதுமையான விழிப்புணர்வுகமை 

ஏற்படுத்தியமைக்காக தூத்துக்குடி ைாவட்ட ஆட்சியர் Dr 

கக கசந்தில் ராஜ்க்கும் சிறந்த கதர்தல் நமடமுமறக்கான 

கதசிய விருது கிமடத்தது. அவர் ைத்திய சட்ட 

அமைச்சரிடமிருந்து இவ்விருமத கபற்றார். 

தூத்துக்குடி ைாவட்டத்தில் வருவாய், உள்ைாட்சி, காவல் 

துமற உள்ளிட்ட முழு நிர்வாகத்மதயும் வாக்காைர் 

விழிப்புணர்வு பணியில் ஈடுத்தப்பட்டது. 

சுைார் 1 லட்சம் பள்ளி ைாணவர்கள், கபற்கறாருக்கு தபால் 

வழியாக கடிதம் எழுதி கட்டாயைாக வாக்களிக்க 

கவண்டும், அதுவும் கவாட்டுக்கு பணம் கபறாைல் 

வாக்களிக்க கவண்டும் கபான்றமவகமை கடிதத்தின் 

வாயிலாக ைாணவர்கள் கதரிவித்தனர். 

பிரபலைான முத்து குளியல், கல்லூரி ைாணவர்கள் 

ஆகியமவ மூலைாக வாக்களிப்பது குறித்த விடிகயா 

உருவாக்கப்பட்டு பிரசாரம் கசய்யப்பட்டது. இதற்காக இந்த 

ைாவட்ட தமலமை கதர்தல் அதிகாரி என்கிற முமறயில் 

டாக்டர் கசந்தில் ராஜ் விருமத கபற்றார். 

கைலும் புதுச்கசரி கதர்தலில் காமரக்கால் பகுதியில் 

சிறப்பாக பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்ட காவல் 

கண்காணிப்பாைர் நிகரிகா பட், தமிழகம் புதுச்கசரி 

ைாநிலங்கமைச் கசர்ந்த வருைான வரி புலனாய்வுத் 

துமற இயக்குநர் கஜனரல் பிரவீண் குைார், கூடுதல் 

இயக்குநர் பி எஸ் சிவசங்கரன் ஆகிகயார் தமிழக சட்டப் 

கபரமவத் கதர்தலில் கவட்பாைர்கைது கசலவினங்கமை 

கண்காணித்து 83 இடங்களில் கசாதமனகமை 

கைற்ககாண்டு `103 ககாடி ைதிப்புள்ை கராக்கப்பணம் 

உள்ளிட்டமவகமை மகப்பற்றியதற்காக விருதுகமை 

கபற்றனர். 

இகத ைாதிரி அம்பாச முத்திரம் சட்டப்கபரமவ கதாகுதி 

கதர்தல் அதிகாரியும் கசரன்ைாகதவி துமண 

ஆட்சியருைான பிரதிக் தயாள், அதிக வாக்குபதிவு கசய்த 

புதுச் கசரி ைாநில துமண தமலமை கதர்தல் அதிகாரி பி 

தில்மலகவல் ஆகிகயார் சிறந்த கதர்தல் நமடமுமறக்கா 

-ன கதசிய விருமதப் கபற்றனர். 

 

10. ஹிைாசல பிரகதசம் தினம் 

யூனியன் பிரகதசைாக இருந்த ஹிைாசல பிரகதசம் கடந்த 

1971ஆம் ஆண்டு ஜன.25ஆம் கததி நாட்டின் 18ஆவது 

ைாநிலைாக உருகவடுத்தது. அந்தத் தினகை ஹிைாசல 

பிரகதச தினைாக ககாண்டாடப்படுகிறது. 

 

  



        

    

11. சுனாமி தாக்கிய கடாங்கா தீவுக்கு இந்தியா ̀ 1.50 ககாடி 

நிதியுதவி 

சுனாமி தாக்கிய கடாங்கா தீவுக்கு உடனடி நிவாரணைாக 

இந்தியா சார்பில் $2 லட்சம் டாலர்கள் (சுைார் `1.50 ககாடி) 

நிதியுதவி வழங்கப்படுகிறது. 

கடந்த ஜன.15ஆம் கததி கதன் பசிபிக் தீவுகளில் ஒன்றான 

கடாங்கா அருகக கடலுக்கு அடியில் எரிைமல கவடித்தது. 

அதமனத்கதாடர்ந்து கடாங்காவில் ஆழிப்கபரமலத் 

தாக்கியது. இந்தப் கபரிடரில் 3 கபர் பலியாகினர். அந்தத் 

தீவின் கைாத்த ைக்கள்கதாமகயில் 5இல் 4 பங்கு கபர் 

கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ைனர். 

இந்நிமலயில், இந்திய கவளியுறவு அமைச்சகம் கவளியிட் 

-ட அறிக்மகயில், “இந்திய-பசிபிக் தீவுகள் ஒத்துமழப்பு 

கூட்டமைப்பின்கீழ் ‘கநருங்கிய நட்பு நாடு’ என்ற 

அடிப்பமடயிலும், இந்தியா உறுதுமணயாக இருப்பமத 

கவளிப்படுத்தும் கநாக்கிலும் இந்த உதவி கடாங்காவுக்கு 

வழங்கப்படுகிறது” என்று கதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

12. இந்தியாவின் கபாருைாதார வைர்ச்சி ைதிப்பீட்மட 

9%ஆக குமறத்தது IMF 

சர்வகதச கசலாவணி நிதியம் (IMF), நடப்பு நிதியாண்டுக் 

-கான கபாருைாதார வைர்ச்சி ைதிப்பீட்மட 9 சதவீதைாக 

குமறத்துள்ைது. 

இதுகுறித்து அந்நிதியத்தின் உலகப் கபாருைாதார ஆய்வு 

அறிக்மகயில் கூறப்பட்டுள்ைதாவது: 

புதிய வமக ககரானா தீநுண்மி கவகைாக பரவி வருவது 

வர்த்தக நடவடிக்மககளில் தாக்கத்மத ஏற்படுத்தியுள்ைது. 

அதமனக்கருத்தில்ககாள்ளும்கபாது நடப்பு நிதியாண்டில் 

இந்தியாவின் கபாருைாதார வைர்ச்சி 9% அைவுக்கக 

இருக்கும் என தற்கபாது ைதிப்பீடு கசய்யப்பட்டுள்ைது. 

கடந்தாண்டு அக்கடாபரில் கைற்ககாள்ைப்பட்ட ைதிப்பீட்டில் 

இந்திய கபாருைாதாரத்தின் வைர்ச்சி நடப்பு நிதியாண்டில் 

9.5 சதவீதைாகவும், ஏப்ரல் 2022 முதல் ைார்ச் 2023 

வமரயிலான 2023ஆம் நிதியாண்டில் 7.1 சதவீதைாகவும் 

இருக்கும் என கதரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. சாதகைற்ற 

நிலவரங்கமையடுத்து தற்கபாது இம்ைதிப்பீடு குமறக்கப் 

-பட்டுள்ைது. 

கடந்த 2020-21ஆம் நிதியாண்டில் இந்தியப் கபாருைாதா 

-ரம் 7.3% பின்னமடமவக்கண்டது என அவ்வறிக்மகயி 

-ல் கதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

ைத்திய புள்ளியியல் அலுவலகம் நடப்பு நிதியாண்டில் 

கபாருைாதார வைர்ச்சி 9.2 சதவீதைாக இருக்கும் எனத் 

கதரிவித்துள்ைது. ரிசர்வ் வங்கி ைதிப்பீட்டில் இது 9.5 

சதவீதைாக இருக்கும் அறிவிக்கப்பட்டது. இந்நிமலயில், 

IMF ைதிப்பீடு அமதவிட குமறவாக உள்ைது என்பது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

13. வாக்களிப்பமத கட்டாயைாக்க 86% இந்தியர்கள் 

விருப்பம்: ஆய்வில் தகவல் 

12ஆம் கதசிய வாக்காைர் நாமைகயாட்டி கவளியிடப்பட்ட 

ஆய்வு ஒன்றின்படி வாக்களிப்பமத கட்டாயைாக்க 

கவண்டும் என்று 86 சதவீத இந்தியர்கள் விரும்புவது 

கதரியவந்துள்ைது. 

கதர்தல் ஆமணயம் கடந்த 1950ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 

25ஆம் கததி நிறுவப்பட்டது. கடந்த 2011 முதல் இந்த நாள் 

கதசிய வாக்காைர் தினைாகக் ககாண்டாடப்படுகிறது. 

புதிய ைற்றும் இைம் வாக்காைர்களின் கபயர்கமைப் பதிவு 

கசய்ய இது ஊக்கைளிக்கிறது. 

இந்நிமலயில், நாடு முழுவதும் நான்கு லட்சம் கபரிடம் 

பப்ளிக் ஆப் என்ற சமூக வமலதைம் ஆய்வு ஒன்மற 

நடத்தியது. அந்த ஆய்வின்படி நாட்டின் தற்கபாமதய 

வாக்குப்பதிவு முமற மீது 80 சதவீதம் கபர் நம்பிக்மகமய 

கதரிவித்தனர். 

“வாக்களிப்பது எனன்ற கடமையானது சமூக வைர்ச்சிக்கு 

இந்தியக் குடிைக்களின் முக்கியைான பங்களிப்பாகும். 

வாக்களிப்பமத கட்டாயைாக்க கவண்டுைா என்ற 

ககைவிக்கு 86 சதவீதம் கபர் ஆம் என்று பதிலளித்தனர்” 

என்று இந்த ஆய்வு கூறுகிறது. 

உத்தர பிரகதசம், உத்தரகண்ட், பஞ்சாப், ககாவா, 

ைணிப்பூர் ஆகிய ைாநிலங்களுக்கு அடுத்த ைாதம் 

கபரமவத் கதர்தல் நமடகபற உள்ை நிமலயில் இந்த 

ஆய்வு கவளியிடப்பட்டுள்ைது. 

இந்த ஆய்வில் பங்ககற்றவர்களில் 60 சதவீதம் கபர் 30 

வயதுக்கும் கீழ் உள்ைவர்கைாவர். எமத அடிப்பமடயாக 

மவத்து வாக்களிப்பீர்கள் என்ற ககள்விக்கு கைத்தில் 

உள்ை கவட்பாைர் கடந்த முமற எவ்வாறு கசயல்பட்டார் 

என்பமத அடிப்பமடயாக மவத்து வாக்களிப்கபாம் என்று 

34 சதவீதம் கபர் பதிலளித்தனர். 

அமனத்து கவட்பாைர்கமையும் விரிவாக ஆராய்ந்து 

அதன் அடிப்பமடயில் வாக்களிப்கபாம் என்று 31 சதவீதம் 

கபர் கதரிவித்தனர். 

ஒட்டுகைாத்த கசல்வாக்மக மவத்து வாக்களிப்பதாக 4.96 

சதவீதம் கபரும் கவட்பாைர்களின் அரசியல் கட்சிமய 

மவத்து வாக்களிப்பதாக 11.92 கபரும் கதரிவித்தனர். 

ைக்கள் வாக்களிக்கத் தவறுவது ஏன் என்பது குறித்து 

இந்த ஆய்வில் ககட்கப்பட்டது. அதற்கு 

வாக்குப்பதிவின்கபாது உள்ளூரில் இல்லாைல் ைற்கறாரு 

நகரில் இருப்பதுதான் முக்கிய காரணம் என்று 30.04 

சதவீதம் கபர் கதரிவித்தனர். எனினும் 56.3 சதவீதம் கபர் 

தாங்கள் வாக்களிக்கத் தவறியகத இல்மல என்று 

குறிப்பிட்டனர். 

கடந்த காலங்களில் வாக்களிக்காைல் இருந்ததற்கு 

கதர்தல் குறித்த தகவல் இல்லாதது (5.22 சதவீதம்), எந்தக் 

கட்சிமயயும் ஆதரிக்காதது (7.19), அக்கமற கசலுத்தாதது 

(1.27) கபான்ற காரணங்கமையும் ஆய்வில் பங்ககற்கறார் 

கதரிவித்தனர். 

இந்த ஆய்வில் பங்ககற்றவர்களில் 79.5 சதவீதம் கபர் 

தங்கள் வாழ்நாளில் ஒரு முமறயாவது 

வாக்களித்திருப்பதாக கூறியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

  



        

    

14. ஜஜாரியாவுக்கு பத்ை பூஷண்; நீரஜுக்கு பத்ை ஸ்ரீ 

பாரா ஈட்டி எறிதல் வீரர் கதகவந்திர ஜஜாரியாவுக்கு ‘பத்ை 

பூஷண்’ விருதும், ஈட்டி எறிதல் வீரர் நீரஜ் கசாப்ராவுக்கு 

‘பத்ைஸ்ரீ’ விருதும் வழங்கி ககௌரவிக்கப்படவுள்ைனர். 

இதில் ‘பத்ை ஸ்ரீ’ விருதுக்கு நீரஜ் கசாப்ரா உள்பட 8 கபர் 

கதர்வாகியுள்ைனர். 

2004 (ஏகதன்ஸ்), 2016 (ரிகயா) ஆகிய பாராலிம்பிக் 

கபாட்டிகளில் தங்கப்பதக்கம் கவன்ற ஈட்டி எறிதல் வீரர் 

கதகவந்திர ஜஜரியா, கடந்த ஆண்டு நடந்த கடாக்கிகயா 

பாராலிம்பிக்கில் கவள்ளிப்பதக்கம் கபற்றிருந்தார். ைறுபுறம், 

நீரஜ் கசாப்ராகவா கடாக்கிகயா ஒலிம்பிக்கில் முதலிடம் 

பிடித்து, கபாட்டியின் வரலாற்றில் தடகை பிரிவில் தங்கம் 

கவன்ற முதல் இந்தியர் என்ற சாதமனமய பமடத்தார். 

நீரஜ் கசாப்ராகவாடு, பாரா துப்பாக்கி சுடுதல் வீராங்கமன 

அவனி கலகாரா, பாரா பாட்மின்டன் வீரர் பிரகைாத் பகத், 

பாரா ஈட்டி எறிதல் வீரர் சுமித் அன்டில், தற்காப்புக் 

கமலயான ‘கலரிப்பயட்டு’ ஜாம்பவான் சங்கரநாராயண 

கைனன் சுண்டயில், முன்னாள் சர்வகதச தற்காப்புக்கமல 

சாம்பியன் மபசல் அலி தார், இந்திய கால்பந்து அணி 

முன்னாள் ககப்டன் பிரம்ைானந்த் சங்க்வல்கர், ஹாக்கி 

வீராங்கமன வந்தனா கட்டாரியா ஆகிகயாரும் ‘பத்ை ஸ்ரீ’ 

விருது கபறுகின்றனர். 

 

15. T20 தரவரிமச: மீண்டும் முதலிடத்தில் ஷபாலி வர்ைா 

ைகளிர் T20 கிரிக்ககட்டில் ICC தரவரிமசயில் கபட்டர்கள் 

பிரிவில் இந்தியாவின் ஷபாலி வர்ைா மீண்டும் முதலிடம் 

பிடித்துள்ைார். 

ICC கவளியிட்ட புதிய தரவரிமசயின்படி, ஷபாலி ஓரிடம் 

முன்கனறி முதலிடத்மதப் பிடிக்க, ஸ்மிருதி ைந்தனா ஓர் 

இடம் சறுக்கி 4ஆவது இடத்துக்கு வந்துள்ைார்.  

ஆஸ்திகரலியாவின் கபத் மூனி ைற்றும் கைக் கலனிங் 

ஆகிகயார் முமறகய 2, 3ஆவது இடங்களில் உள்ைனர். 

கபௌலர்கள் பிரிவில் இந்தியாவின் தீப்தி சர்ைா ஓரிடம் 

ஏற்றங்கண்டு 4ஆவது இடத்மத எட்டியிருக்கிறார். முதல் 

3 இடங்களில் ைாற்றமின்றி இங்கிலாந்தின் கசாபி 

எக்லஸ்கடான், சாரா கிகைன், கதன்னாப்பிரிக்காவின் 

ஷப்னிம் இஸ்ைாயில் ஆகிகயார் தக்கமவத்துக்ககாண்டு 

உள்ைனர். 

ஆல்-ரவுண்டர்கள் பிரிவிலும் தீப்தி சர்ைா ஓரிடம் முன்கன 

-றி 3ஆவது இடத்மதப் பிடித்துள்ைார். நியூஸிலாந்தின் 

கசாபி டிமவன், இங்கிலாந்தின் கநட் ஸ்கிவர் ஆகிகயார் 

முதலிரு இடங்களில் கதாடர்கின்றனர். 

 

16. 15 இலட்சம் கிகலாமீட்டர் கதாமலவு கசன்று இலக்மக 

அமடந்தது கஜம்ஸ் கவப் விண்கவளி கதாமலகநாக்கி 

அகைரிக்க விண்கவளி ஆய்வு நிறுவனைான NASA 

அனுப்பியுள்ை உலகின் மிகப்கபரிய ‘கஜம்ஸ் கவப்’ 

விண்கவளி கதாமலகநாக்கி கசயற்மகக்ககாள் அதன் 

இலக்மக அமடந்தது. 

பிரபஞ்சம் கதான்றியகபாது உருவான நட்சத்திரங்கள் 

குறித்து ஆய்வுகசய்வதற்காக ‘கஜம்ஸ் கவப்’ கதாமல 

கநாக்கிமய NASA உருவாக்கியது. 10 பில்லியன் டாலர் 

(சுைார் `74,000 ககாடி) ைதிப்பீட்டில் உருவாக்கப்பட்ட இத் 

கதாமலகநாக்கி கடந்த டிசம்பர்.25ஆம் கததி ஏவுகலம் 

மூலம் விண்ணில் கசலுத்தப்பட்டது. 

இந்நிமலயில், பூமியிலிருந்து 15 இலட்சம் கிகலாமீட்டர் 

கதாமலமவக் கடந்து அதன் இறுதி சுற்றுவட்டப் 

பாமதமய ‘கஜம்ஸ் கவப்’ கதாமலகநாக்கி அமடந்தது. 

‘L2’ என்ற சுற்றுவட்டப் பாமதயில் அது சுற்றிவரும். 

ஆரம்பகால பிரபஞ்சத்தின் இரகசியத்மத இந்தத் கதாமல 

கநாக்கி கவளிக்ககாண்டுவரும் என நம்பும் அறிவியலாை 

-ர்களுக்கு இது ைாகபரும் கவற்றியாகக் கருதப்படுகிறது. 

ஜூமலயிலிருந்து ‘கஜம்ஸ் கவப்’ கதாமலகநாக்கியின் 

தரவுகள் கிமடக்கக்கூடும் என NASA கதரிவித்துள்ைது. 

 

17. சத்தியைங்கல புலிகள் காப்பகத்துக்கு சர்வகதச விருது 

உலகிகலகய 10 ஆண்டுகளில் புலிகள் எண்ணிக்மக 

இருைடங்குக்கும் கைல் உயர்ந்ததற்காக சத்தியைங்கலம் 

புலிகள் காப்பகத்துக்கு சர்வகதச விருதான ‘TS2’ என்ற 

உயரிய விருது வழங்கப்படுகிறது. 

நீலகிரி ைற்றும் கைற்குத்கதாடர்ச்சி ைமலப்பகுதியில் 1,455 

ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் உள்ை சத்தியைங்கலம் வனவுயிரிகள் 

சரணாலயம் 2013 டிச.1ஆம் கததி சத்தியைங்கலம் புலிகள் 

காப்பகைாக அறிவிக்கப்பட்டது. அப்கபாது, சுைார் 30 புலிகள் 

இருந்ததாக அப்கபாமதய கணக்ககடுப்பில் கதரியவந்தது.  

2013ஆம் ஆண்டு முப்பது புலிகைாக இருந்த காப்பகத்தில் 

தற்கபாது 80 புலிகள் உள்ைது கதரியவந்துள்ைது. 

உலக அைவில் புலிகமை பாதுகாப்பதற்கு ரஷியா, சீனா, 

இந்கதாகனசியா, வங்ககதசம் உள்ளிட்ட 13 நாடுகளில் 

உள்ை கன்சர்கவஷன் & மடகர் ஸ்டான்டர்டு, மவல்டு 

மலப் கன்சர்கவஷன் ஆப் கசாமசட்டி, உலகைாவிய 

நிதியகம் என 13 அமைப்புகள் கூட்டமைப்பு 

ஏற்படுத்தியுள்ைன. இந்தக் கூட்டமைப்பு 10 ஆண்டுகளில் 

புலிகளின் எண்ணிக்மகமய இருைடங்காக உயர்த்தும் 

கநாக்கில் 2010ஆம் ஆண்டு அமைக்கப்பட்டது. 

2022ஆம் ஆண்டில் இருைடங்காக உயர்த்திய நாட்டுக்கு 

‘TS2’ எனும் சர்வகதச விருது வழங்கப்படும் என அந்தக் 

கூட்டமைப்பு அறிவித்தது. 

இதன்படி, சர்வகதச அைவில் 10 ஆண்டுகளில் புலிகளின் 

எண்ணிக்மக இருைடங்குக்கும்கைல் உயர்ந்ததற்காக 

‘TS2’ என்ற விருது முதல் பரிசாக சத்தியைங்கலம் புலிகள் 

காப்பகத்துக்கு வழங்கப்பட்டது. 2ஆவது பரிசு கநபாைத்தில் 

உள்ை பர்தியா கதசியப்பூங்காவுக்கு வழங்கப்பட்டது. 

 

18. கசலம் வனப்பகுதிகளில் புதிய வமக பச்மசப் புறா, 

பட்டாம்பூச்சி இனம் 

கசலம் ைாவட்டத்தில் புதிய வமக கசம்ைஞ்சள் ைார்பு 

பச்மசப்புறா, ‘ககாக்கிகுறி கவள்மையன்’ என்ற 

பட்டாம்பூச்சி இனம் கண்டறியப்பட்டது. 

இதுகதாடர்பாக ைாவட்ட வன அலுவலர் கவளியிட்ட 

கசய்திக்குறிப்பு: 

கசலம் ைாவட்டத்தில் காப்புக்காடுகள் 115494.5 கஹக்கடர் 

பரப்பைவும் ைற்றும் காப்புநிலங்கள் 9268.420 கஹக்கடர் 



        

    

பரப்பைவும் என கைாத்தம் 124762.9 கஹக்கடர் பரப்பைவி 

-ல் வனங்கள் உள்ைன. 

இக்காப்புக் காடுகளில் யாமன, காட்டு ைாடு, கரடி, ைான், 

முள்ைம்பன்றி, உடும்பு, காட்டுப்பன்றி, குரங்குகள், ைமலப் 

பாம்பு, ையில் உள்ளிட்ட பல்கவறு வமகயான வன 

உயிரினங்கள், பறமவ இனங்கள் வாழ்ந்து வருகின்றன. 

கசலம் வன ைண்டலம் - கசலம் வனக்ககாட்டத்துக்கு 

உள்பட்ட கசர்வராயன் கதற்கு வனச்சரகம், கசர்வராயன் 

வடக்கு வனச்சரகம், கடனிஷ்கபட்மட, கைட்டூர், ஏற்காடு, 

ஆத்தூர், வாழப்பாடி, தம்ைம்பட்டி, கல்வராயன் ஆகிய 9 

வனச்சரகங்கமை உள்ைடக்கியதாகும். 

கணக்ககடுப்புப் பணி... 

இந்த வனச்சரகங்களில் உள்ை காப்புக்காடு, காப்பு நில 

வனப்பகுதியில் சுைார் 40 வனப்பணியாைர்கள் அடங்கிய 

குழுவினர் ைற்றும் 83 நபர்கள் அடங்கிய தன்னார்வலர்க 

-ள் ஆகிகயார் 16 குழுக்கைாகப் பிரிக்கப்பட்டு கடந்த 2021, 

பிப்.17 முதல் பிப்.19 வமர மூன்று நாள்கள் 2021ஆம் 

ஆண்டுக்கான பறமவகள், பட்டாம்பூச்சிகமைக் 

கணக்ககடுக்கும் பணிமய கைற்ககாண்டனர். 

கசலம் ைாவட்ட வனங்களில் 225 வமகயான பறமவ 

இனங்கள் உள்ைன. இப்பறமவகள் கணக்ககடுப்பின் 

கபாது கசலம் ைாவட்டத்மத வழியாகக்ககாண்ட 175 

வமகயான இனங்களும், கவளிைாநிலம் ைற்றும் 

ைாவட்டங்களில் வாழும் 49 இனங்களும் ைற்றும் 

கபாதுவாக கதற்காசிய நாடுகளில் காணப்படும் (கசம் 

ைஞ்சள்ைார்பு பச்மசப்புறா) என்ற புதிய வமக பறமவ 

இனமும் கண்டறியப்பட்டன. 

கசம்ைஞ்சள்ைார்பு பச்மசப்புறா பறமவ இனைானது பழ 

வமககமை உண்ணக்கூடியது; கஜாடியாகவும், சிறுசிறு 

கூட்டங்கைாகவும் வாழும் குணமுமடயது. 

இமவ அமைதியாகவும், ைரங்களில் கைதுவாக நகர்ந்து 

இமரகதடும் பழக்கமுமடயமவ. கசர்வராயன் ைமல 

அடிவாரப்பகுதிகளில் இப்பறமவ கதன்பட்டுள்ைது. 

பட்டாம்பூச்சி கணக்ககடுப்பு: 

பட்டாம்பூச்சிகள் கணக்ககடுப்பில் 147 பட்டாம்பூச்சி 

இனங்கள் கண்டறியப்பட்டன. இதில், கசலம் 

ைாவட்டத்தில் வாழும் 146 இனங்கள் ைற்றும் இந்தியா 

(இையைமல), சீனா, கநபாைம், இந்கதாகனசியா, 

பாகிஸ்தான், மியான்ைர், சிக்கிம், பூடான் ஆகிய நாடுகளில் 

வாழும் இனைான ‘ககாக்கிக்குறி கவள்மையன்’ என்ற 

புதிய வமக பட்டாம்பூச்சியும் கண்டறியப்பட்டன. 

 



        

    

1. இந்தியாவின் முதல் சானிட்டரி நாப்கினற்ற கிராமமான 

‘கும்பலாங்கி’ அமமந்துள்ள மாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) கேரளா  

இ) ேர்நாடோ 

ஈ) ஒடிஸா 

✓ இந்தியாவிகேகய முதன்முறையாே சானிட்டரி நாப்கின் 

பயன்பாடற்ை கிராமமாே கும்போங்கி திேழ்கிைது. இது 

கேரளாவின் எர்ணாகுளம் மாவட்டத்தில் அறமந்துள்ளது. 

இது எர்ணாகுளம் ததாகுதியில் தசயல்படுத்தப்படும் ‘அவள் 

ோயி’ (அவளுக்ோே) என்ை திட்டத்தின் ஒருபகுதியாகும்.  

✓ இதன்கீழ் பதிதெட்டு அல்ேது அதற்கு கமற்பட்ட வயதுறட 

மேளிர்க்கு மாதவிடாய் கோப்றபேள் வழங்ேப்படவுள்ளெ. 

கும்போங்கி கிராமத்றத முன்மாதிரி கிராமமாே கேரள 

ஆளுநர் அறிவித்துள்ளார். இது இந்தியாவின் முதல் ‘மாதிரி 

சுற்றுோ கிராமம்’ என்ை பட்டத்றதயும் தபற்றுள்ளது. 

 

2. Tu-160M / White Swan Bomber’ஐ உருவாக்கிய நாடு 

எது? 

அ) இஸ்கரல் 

ஆ) இந்தியா 

இ) சீொ 

ஈ) ரஷ்யா  

✓ ரஷ்யா தெது ‘Tu-160M’ உத்திசார் குண்டுதாரியாெ 

‘றவட் ஸ்வான்’ஐ உருவாக்கியுள்ளது. அண்றமயில் 

இதன் பரிகசாதறெ தவற்றிேரமாே நடத்தப்பட்டது. ரஷ்ய 

இராணுவத்தின்படி, புதிதாே உருவாக்ேப்பட்ட இக்குண்டு 

தாரிறய சுமந்துதசல்லும் ‘Tu-160M’ ஏவுேறணயின் 80% 

உபேரணங்ேள் கமம்படுத்தப்பட்டுள்ளெ. கமலும், அணு 

மற்றும் வழறமயாெ ஆயுதங்ேள்மூேம் ததாறேதூரத்தில் 

உள்ள எதிரி இேக்குேறளயும் இது தாக்கும். 

 

3.எவ்வமையான LED, மின்னனாட்டத்திற்கு பதிலளிக்கும் 

வமையில் ஒளிமய உமிழும் ைரிம னசர்மத்மத படலமாைப் 

பயன்படுத்துகிறது? 

அ) QLED 

ஆ) OLED  

இ) பீட்டா LED 

ஈ) தமட்டா LED 

✓ ஆர்ோனிக் றேட்-எமிட்டிங் றடகயாடு (OLED) என்பது 

ஒரு வறே LED (ஒளி-உமிழும் றடகயாடு) ஆகும். இதில் 

உள்ள எமிசிவ் எேக்ட்கராலுமிெதசன்ட் கேயர் என்பது 

மின்கொட்டத்திற்கு பதிேளிக்கும் ஓர் ஒளிறய உமிழும் 

ேரிம கசர்மத்தின் படேமாகும். இது Liquid Crystal Display 

-களுக்கு ஒரு மாற்ைாே உள்ளது. சமீபத்தில், மிெகசாட்டா 

பல்ேறே, எம்ஐடி, தோரிய இன்டஸ்ட்ரியல் தடக்ொேஜி 

நிறுவெம் மற்றும் பூசன் கதசிய பல்ேறே ஆகியவற்றின் 

ஆராய்ச்சியாளர்ேள் குழு, முழுவதுமாே 3D-அச்சிடப்பட்ட 

ஒரு தநகிழ்வாெ OLED டிஸ்ப்களக்ேறள உருவாக்கும் 

ஓர் அச்சிடும் நுட்பத்றத தசய்து ோண்பித்தது. 

4. ICANN-ஆதரவிலான யுனிவர்சல் அக்சசப்சடன்ஸ் வழி 

சசலுத்து குழுவின் தூதராை நியமிக்ைப்பட்டுள்ள இந்தியர் 

யார்? 

அ) விஜய் கசேர் சர்மா  

ஆ) சச்சின் பன்சால் 

இ) பவிஷ் அேர்வால் 

ஈ) தீபிந்தர் கோயல் 

✓ உேேளாவிய இறணய அறமப்பாெ ICANN-ஆதரவு 

யுனிவர்சல் அக்தசப்டன்ஸ் வழிதசலுத்து குழுமமாெது 

Paytm நிறுவெர் விஜய் கசேர் சர்மாறவ அதன் தூதராே 

நியமித்துள்ளது. இறணயத்றத அணுகுவதற்கு தற்கபாது 

பயன்படுத்தப்படாத தமாழிநிரல்ேளுக்ோெ தரநிறேறய 

உருவாக்கி அறதப் பரிந்துறரப்பதில் குழு தசயல்படுகிைது. 

 

5. டிமிடர் னைாவசசவ்ஸ்கி என்பவர் எந்த நாட்டின் புதிய 

பிரதமரானார்? 

அ) கிகரக்ேம் 

ஆ) வடக்கு மாசிகடானியா  

இ) எகிப்து 

ஈ) அர்தஜன்டிொ 

✓ வடக்கு மாசிகடானியாவின் நாடாளுமன்ைம் புதிய சமூே 

ஜெநாயேத் தறேவராெ டிமிடர் கோவதசவ்ஸ்கியின்கீழ் 

புதிய அறமச்சரறவறயத் கதர்ந்ததடுத்தது. அவர் தெது 

சமூே ஜெநாயே முன்கொடியாெ கசாரன் ஜாவ்றவ 

அடுத்து பதவிகயற்ைார். தற்கபாறதய எரிசக்தி தநருக்ேடி 

மற்றும் பல்கேரியாவுடொெ முக்கிய கபச்சுவார்த்றதே 

-றள சமாளிப்பது தெது உடெடி பணிேள் என்று புதிய 

பிரதமர் அறிவித்தார். வடக்கு மாசிகடானியா குடியரசு 

என்பது ததன்கிழக்கு ஐகராப்பாவில் உள்ள ஒரு நாடாகும். 

 

6. உழவர்ைளின் உணவுப்பாதுைாப்மப னமம்படுத்துவதற் 

-ைாை உலை உணவுத் திட்டத்துடன் மைனைார்த்த இந்திய 

மாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) ஒடிஸா  

இ) ததலுங்ோொ 

ஈ) அஸ்ஸாம் 

✓ சிறு மற்றும் குறு விவசாயிேளின் உணவுப் பாதுோப்றப 

கமம்படுத்துவதற்ோே ஐநாவின் உேே உணவுத்திட்டமும் 

ஒடிஸா மாநிே அரசும் றேகோர்த்துள்ளெ. 

✓ பருவநிறே மாற்ைத்திற்கு ஏதுவாே உழவர்ேளின் தநகிழ் 

திைறெ வலுப்படுத்துவறத இந்த ஒப்பந்தம் கநாக்ேமாேக் 

தோண்டுள்ளது. உேே உணவுத்திட்டமும் உழவுத்துறை 

-யும் சிறு உழவர்ேளுக்கு கசறவேறள வழங்குதற்ோெ 

ேருவிேள் மற்றும் வழிோட்டுதல்ேறள உருவாக்கும். 

 

  

 

 

 

 

 

 



        

    

7. இராபர்ட்டா சமட்னசாலா என்பவர் எந்தப் பன்னனாக்கு 

நிறுவனத்தின் இளவயது தமலவராகியுள்ளார்? 

அ) ஐகராப்பிய நாடாளுமன்ைம்  

ஆ) யுதெஸ்கோ 

இ) யுனிதசப் 

ஈ) உேே வங்கி 

✓ மத்திய வேதுசாரி சட்டமியற்றுநர் இராபர்ட்டா தமட்கசாோ 

ஐகராப்பிய நாடாளுமன்ைத்தின் 3ஆம் தபண் தறேவராே 

கதர்ந்ததடுக்ேப்பட்டுள்ளார். ஐகராப்பிய ஒன்றியத்தின் 

மிேச்சிறிய நாடாெ மால்டாறவச் கசர்ந்த 43 வயதாெ 

இவர், ஐகராப்பிய நாடாளுமன்ைத்தின் மிே இளம் வயது 

தறேவராேவும் உள்ளார். 

 

8.‘னபரிடர் தாங்கும் உட்ைட்டமமப்புக்ைான கூட்டணி’மய 

சதாடக்கிய நாடு எது? 

அ) அதமரிக்ோ 

ஆ) ஆஸ்திகரலியா 

இ) இந்தியா  

ஈ) சீொ 

✓ 2019ஆம் ஆண்டு நியூயார்க்கில் நடந்த ஐநா ோேநிறே 

நடவடிக்றே உச்சிமாநாட்டில் ‘கபரிடர் தாங்ேக்கூடிய உட் 

ேட்டறமப்புக்ோெ கூட்டணி’றய இந்தியா அறிவித்தது. 

கதசிய கபரிடர் மீட்புப்பறட நாள் ஆண்டுகதாறும் ஜெ.19 

அன்று தோண்டாடப்படுகிைது. ேடந்த 2006’இல் இகத 

நாளில் உள்துறை அறமச்சேத்தின்கீழ், கதசிய கபரிடர் 

மீட்புப்பறட (NDRF) உருவாக்ேப்பட்டது. 

 

9. இந்தியாவிலிருந்து பிரம்னமாஸ் ஏவுைமணைமள 

சைாள்முதல் சசய்வதற்கு ஒப்புதல் அளித்த முதல் நாடு எது? 

அ) பிலிப்றபன்ஸ்  

ஆ) இஸ்கரல் 

இ) ரஷ்யா 

ஈ) ஆஸ்திகரலியா 

✓ பிலிப்றபன்ஸ் நாட்டின் ேடற்பறடக்கு ேறரயில் இருந்து 

ேப்பறே எதிர்க்கும் ஏவுேறணேறள தோள்முதல் 

தசய்வதற்ோே பிரம்கமாஸ் ஏகராஸ்கபஸ் நிறுவெத்திற்கு 

$374 மில்லியன் ஒப்பந்தத்றத அந்நாடு வழங்கியுள்ளது.  

✓ இந்தியா-ரஷ்ய கூட்டு முயற்சியாெ ‘பிரம்கமாஸ் ஏகரா 

ஸ்கபஸ்’, நீர்மூழ்கிக்ேப்பல்ேள், ேப்பல்ேள், விமாெங்ேள் 

(அ) தறரயிலிருந்து ஏவக்கூடிய சூப்பர்கசானிக் குரூஸ் 

ஏவுேறணயாெ ‘பிரம்கமாஸ்’ஐ தயாரிக்கிைது. 

 

10. ‘Pandemic Billionaires’ என்ற தலலப்பிலான அறிக்மை 

ஒன்மற சவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 

அ) பிரதம் அைக்ேட்டறள 

ஆ) ஆக்ஸ்பாம்  

இ) பன்ொட்டு மன்னிப்பு அறவ 

ஈ) யுனிதசப் 

✓ ஆக்ஸ்பாமின் அண்றமய அறிக்றேயின்படி, ஆசியாவில் 

உள்ள (இந்தியா, சீொ, ஹாங்ோங் மற்றும் ஜப்பாறெச் 

கசர்ந்தவர்ேள்) 20 கபரின் (தபரும்பாலும் மருந்துத்துறை 

உடன் ததாடர்புறடயவர்ேள்) தசல்வநிறே ததாற்றுகநாய் 

ோேத்தில் பல்கிப்தபருகியுள்ளது. 

✓ இவ்வறிக்றேயின்படி, இப்பகுதியில் உள்ள ஏழ்றமயாெ 

90 சதவீதத்திெறரவிட 1 சதவீத பணக்ோரர்ேள் அதிே 

தசாத்துறவத்திருந்தெர். 2020 மார்ச் மாதத்தில் 803ஆே 

இருந்த தமாத்த கோடீஸ்வரர்ேளின் எண்ணிக்றே 1/3 

பங்கு அதிேரித்து, ேடந்த ஆண்டு நவம்பரில் 1,087 ஆே 

உயர்ந்துள்ளது. அவர்ேள் அனைவனையும் இவ்வறிக்றே 

‘ததாற்றுகநாய்ோே பில்லியெர்ேள்’ எெ அறழக்கிைது. 

 

 

1. தமிழேத்தில் நேர்ப்புை உள்ளாட்சிேளுக்கு பிப்.19-ல் ஒகர 

ேட்டமாே வாக்குப்பதிவு 

தமிழேத்தில் நேர்ப்புை உள்ளாட்சிேளுக்ோெ கதர்தல் 

அறிவிக்ேப்பட்டுள்ளது. 21 மாநேராட்சிேள், 138 

நேராட்சிேள், 490 கபரூராட்சிேளில் பிப்.19-ம் கததி ஒகர 

ேட்டமாே வாக்குப்பதிவு நடக்கிைது. 

நேர்ப்புை உள்ளாட்சித் கதர்தல் ததாடர்பாெ அறிவிப்றப 

தமிழ்நாடு மாநிே கதர்தல் ஆறணயர் தவ.பழனிகுமார் 

தவளியிட்டார். அப்கபாது அவர் கூறியதாவது: 

தமிழேத்தில் நேர்ப்புை உள்ளாட்சிேளுக்ோெ கதர்தல் 

ஒகர ேட்டமாே நடத்தப்படுகிைது. 21 மாநேராட்சிேள், 138 

நேராட்சிேள், 490 கபரூராட்சிேள் எெ தமாத்தம் 649 

நேர்ப்புை உள்ளாட்சிேள் உள்ளெ. 21 மாநேராட்சிேளில் 

1,374 வார்டு உறுப்பிெர் பதவியிடங்ேள், 138 

நேராட்சிேளில் 3,843 வார்டு உறுப்பிெர் பதவியிடங்ேள், 

490 கபரூராட்சிேளில் 7,621 வார்டு உறுப்பிெர் 

பதவியிடங்ேள் எெ தமாத்தம் 12,838 வார்டு உறுப் பிெர் 

பதவிேளுக்கு பிரதிநிதிேள் கதர்ந்ததடுக்ேப்பட உள்ளெர். 

இந்த பதவிேளுக்ோெ கதர்தல்ேள் அறெத்தும் ேட்சி 

அடிப்பறடயில் நடக்கும். 

கதர்தலுக்ோெ கவட்புமனு தாக்ேல் 28-ம் கததி (நாறள) 

ததாடங்குகிைது. ோறே 10 முதல் மாறே 5 மணி வறர 

கவட்புமனுக்ேள் தபைப்படும். பிப்.4-ம் கததி வறர 

கவட்புமனுக்ேறள தாக்ேல் தசய்யோம். மனுக்ேள் மீதாெ 

பரிசீேறெ பிப்.5-ம் கததி நடக்கும். மனுக்ேறள திரும்பப் 

தபை பிப்.7 ேறடசி நாளாகும். அன்று மாறேகய இறுதி 

கவட்பாளர் பட்டியல் தவளியிடப்படும். 

வாக்குப்பதிவு பிப்.19-ம் கததி ஒகர ேட்டமாே நடக்கிைது. 

ோறே 7 மணிக்கு ததாடங்கி மாறே 6 மணி வறர 

வாக்குப்பதிவு நடக்கும். மாறே 5 முதல் 6 மணி வறர 

ேகராொ அறிகுறி உள்ளவர்ேள் மற்றும் ேகராொ 

ததாற்ைால் பாதிக்ேப்பட்டவர்ேள் வாக்ேளிக்ே 

அனுமதிக்ேப்படுவர். 

கதர்தல் நடக்கும் மாநேராட்சிேளில் 15,158, நேராட்சிேளில் 

7,417, கபரூராட்சிேளில் 8,454 எெ தமாத்தம் 31,029 

வாக்குச் சாவடிேள் அறமக்ேப்பட உள்ளெ. அதிேபட்சமாே 

தசன்றெ மாநேராட்சியில் 5,794 வாக்குச் சாவடிேள் 

உள்ளெ. 

 

 

 

 



        

    

ஆதிதிராவிடர் வகுப்றபச் கசர்ந்த கவட்பாளர்ேளுக்கு 

றவப்புத் ததாறேயாே கபரூராட்சி வார்டு உறுப்பிெருக்கு 

`500, நேராட்சி வார்டு உறுப்பிெருக்கு `1,000, 

மாநேராட்சி வார்டு உறுப்பிெருக்கு `2 ஆயிரம் 

நிர்ணயிக்ேப்பட்டுள்ளது. பிை கவட்பாளர்ேளுக்கு றவப்புத் 

ததாறேயாே கபரூராட்சி வார்டு உறுப்பிெருக்கு `1,000, 

நேராட்சி வார்டு உறுப்பிெருக்கு `2,000, மாநேராட்சி 

வார்டு உறுப்பிெருக்கு `4,000 நிர்ணயிக்ேப்பட்டுள்ளது. 

இவ்வாறு அவர் கூறிொர். 

 

2. தபாதுநூேே சட்டத்தில் திருத்தங்ேள் கமற்தோள்ள 

முன்ொள் துறணகவந்தர் M ராகஜந்திரன் தறேறமயில் 

குழு: தமிழே அரசு அரசாறண பிைப்பிப்பு 

தபாது நூேேச் சட்டத்தில் கதறவயாெ திருத்தங்ேள் 

கமற்தோள்வதற்ோே முன்ொள் துறணகவந்தர் M 

ராகஜந்திரன் தறேறமயில் ஓர் உயர்நிறேக்குழுறவ 

தமிழே அரசு அறமத்துள்ளது. 

இதுததாடர்பாே பள்ளிக்ேல்வித்துறை முதன்றமச் தசயேர் 

ோேர்ோ உஷா தவளியிட்டுள்ள அரசாறணயில் 

கூறியிருப்பதாவது: 

நவீெ ததாழில்நுட்பத்துக்கு ஏற்ப 

தபாது நூேேங்ேளுக்ோெ நிதிநிறேறய கமம்படுத்துதல் 

மற்றும் நிதி ஆதாரத்றத ஏற்படுத்தும் வறேயில் 

தற்கபாறதய தபாது நூேேச் சட்டத்தில் திருத்தம் தசய்வது 

அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது. 

கமலும், தற்கபாறதய நவீெ ததாழில் நுட்பத்துக்கு ஏற்ப 

வாசேர்ேளுக்கு சிைப்பாெ கசறவேறள வழங்ேவும், 

நவீெ தேவல் வளங்ேறள நூேேங்ேளுக்கு வழங்ேவும், 

நவீெ ததாழில்நுட்ப வளர்ச்சிறயக் ேருத்தில்தோண்டு 

தபாது நூேேச் சட்டத்தில் உரியதிருத்தங்ேள் 

கமற்தோள்ளப்பட கவண்டும் என்று தபாதுநூேே 

இயக்குநர் கூறியுள்ளார். 

கநரடி நியமெ முறையில் பணி 

கமலும், தபாது நூேேங்ேளில்பணியாற்றும் 

நூேேர்ேளுக்கு பணிவிதிேறள முறைப்படுத்த 

கவண்டும். தபாது நூேேங்ேளில்உள்ள அறெத்து 

பணியிடங்ேளிலும் கநரடி நியமெ முறையில் 

பணியாளர்ேறள நியமிக்கும் வறேயில்விதிேறள 

முறைப்படுத்த கவண்டும். 

தசன்றெ அண்ணா நூற்ைாண்டு நூேேம், மதுறரயில் 

புதிதாே அறமயவுள்ள ேறேஞர்நிறெவு நூேேம் 

ஆகியவற்றைஒகர அேோேக் ேருதி பணியிடங்ேறள 

உருவாக்கி அவற்றை நிரப்ப உரிய திருத்தங்ேள் 

கமற்தோள்வதும் அவசியம். எெகவ, இத்திருத்தங்ேறள 

கமற்தோள்ள ஓர் உயர்நிறேக் குழுறவ அறமக்ேோம் 

என்றும் தபாதுநூேே இயக்குநர் ததரிவித்துள்ளார். 

இயக்குநரின் ேருத்துருறவ ஏற்று, தமிழ்நாடு 

தபாதுநூேேச் சட்டத்தில் கதறவயாெ திருத்தங்ேள் 

கமற்தோள்ள தஞ்சாவூர் தமிழ்ப்பல்ேறேக்ேழே முன்ொள் 

துறணகவந்தர் எம்.ராகஜந்திரன் தறேறமயில் ஓர் 

உயர்நிறேக் குழுறவ அறமத்து அரசு ஆறணயிடுகிைது. 

இந்த உயர்நிறேக்குழு தெது அறிக்றேறய ஆறு 

மாதங்ேளுக்குள் அரசிடம் சமர்ப்பிக்ே கவண்டும்.  

இவ்வாறு அரசாறணயில் கூைப்பட்டுள்ளது. 

 

3. நாஞ்சில் சம்பத், சுகி சிவம், பாரதி பாஸ்ேர்: தமிழ் 

வளர்ச்சித்துறை விருதுேள் அறிவிப்பு 

ேடந்த 2021ஆம் ஆண்டுக்ோெ தமிழ்வளர்ச்சித்துறை 

விருதுேறள முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார். 

தமிழ்தமாழி மற்றும் இேக்கிய வளர்ச்சிக்கும் தமிழ்ச் 

சமுதாய உயர்வுக்கும் ததாண்டாற்றிப் தபருறம கசர்த்த 

தமிழ்ப் கபரறிஞர்ேள் மற்றும் தன்ெேமற்ை தறேவர்ேள் 

தபயரில், தமிழ்நாடு அரசு பல்கவறு விருதுேறள 

ஏற்படுத்தி வழங்கி வருகிைது. அவ்வறேயில் தமிழ்நாடு 

அரசின் விருதுேளுக்ோெ விருதாளர்ேறள தமிழே 

முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார். 

இதுகுறித்து தமிழ்நாடு அரசு தவளியிட்ட அறிவிப்பில், அந்த 

வறேயில், 2021ஆம் ஆண்டிற்ோெ கபரறிஞர் அண்ணா 

விருது - நாஞ்சில் சம்பத், மோேவி பாரதியார் விருது - 

பாரதி கிருஷ்ணகுமார், பாகவந்தர் பாரதிதாசன் விருது - 

புேவர் தசந்தறே ேவுதமன், தசால்லின் தசல்வர் விருது - 

சூர்யா கசவியர், சிங்ோரகவேர் விருது - ேவிஞர் மதுக் 

கூர் இராமலிங்ேம், தமிழ்த்தாய் விருது - மகேசியத்தமிழ் 

எழுத்தாளர் சங்ேம், அருட்தபருஞ்கசாதி வள்ளோர் விருது 

- முறெவர் இரா. சஞ்சீவிராயர், சி. பா. ஆதித்தொர் 

திங்ேளிதழ் விருது - உயிர்றம திங்ேளிதழ், கதவகநயப் 

பாவாணர் விருது - முறெவர் கு. அரகசந்திரன், உமறுப் 

புேவர் விருது - நா. மம்மது, கிஆதப விருது - முறெவர் 

ம ராகசந்திரன், ேம்பர் விருது - பாரதி பாஸ்ேர், ஜி யு கபாப் 

விருது – AS பன்னீர்தசல்வம், மறைமறேயடிேள் விருது 

– சுகி சிவம், இளங்கோவடிேள் விருது- தநல்றேக் 

ேண்ணன், அகயாத்திதாசப் பண்டிதர் விருது - ஞாெ. 

அோய்சியஸ் அவர்ேளுக்கும் வழங்கிட ஆறணயிடப் 

தபற்றுள்ளெ. 

இவ்வாண்டு முதல் விருது தபறும் ஒவ்தவாருவருக்கும் 

விருதுத்ததாறே `1,00,000/-லிருந்து `2,00,000/- 

உயர்த்தியும் ஒரு சவரன் தங்ேப்பதக்ேம், விருதுக்ோெ 

தகுதியுறர ஆகியெ வழங்கி தபான்ொறட அணிவித்தும் 

சிைப்பிக்ேப் தபறுவர்” என்று ததரிவிக்ேப்பட்டுள்ளது. 

 

4. ோவல் ஆய்வாளர் உள்பட எட்டு கபருக்கு வீரதீரச் 

தசயலுக்ோெ அண்ணா பதக்ேம்: 

தபண் ோவல் ஆய்வாளர் உள்பட எட்டு கபருக்கு வீரதீரச் 

தசயலுக்ோெ அண்ணா பதக்ேங்ேள் வழங்ேப்பட்டது. 

அண்ணா பதக்ேம்: பல்கவறு இக்ேட்டாெ சூழ்நிறேேளில் 

சிக்கிக்தோண்ட தபாதுமக்ேறள, ேளத்தில் இைங்கி வீர 

தீரத்துடன் ோப்பாற்றியவர்ேறள தேளரவிக்கும் வறேயில், 

ஆண்டுகதாறும் வீரதீரச் தசயலுக்ோெ அண்ணா பதக்ேம் 

வழங்ேப்பட்டு வருகிைது. நிேழாண்டில், எட்டு கபருக்கு 

அண்ணா பதக்ேம் வழங்ேப்பட்டது. 

தசன்றெ ஓட்கடரி பகுதியில் மறழ தவள்ளத்தில் 

சிக்கியவறர மீட்டு மருத்துவமறெயில் கசர்த்ததுடன், 

ோணாமல்கபாெ மாற்றுத்திைொளி சிறுவறெயும் 3 



        

    

மணி கநரத்துக்குள் மீட்டு தபற்கைாரிடம் ஒப்பறடத்தார், 

கீழ்ப்பாக்ேம் ோவல் ஆய்வாளர் இராகஜஸ்வரி. 

தவள்ளத்தில் சிக்கி உயிருக்குப் கபாராடிக் தோண்டிருந்த 

2 நபர்ேறள மீட்டு ேறர கசர்த்தார் விழுப்புரம் மாவட்டம் 

அத்தியூர் திருவாதிறயச் கசர்ந்த தீயறணப்பு வீரர் மூ 

ராஜீவ்ோந்தி. தபாதுமக்ேளின் உயிருக்கும் உடறமக்கும் 

அச்சுறுத்தல் விறளவித்த யாறெேறள யாருக்கும் எந்தப் 

பாதேமும் இல்ோமல் பிடிக்ே கபருதவி புரிந்த கோறவ 

மாவட்டம் அன்னூர் வட்ட வெக்ோல்நறட உதவி 

மருத்துவர் கி அகசாேன் ஆகிய அரசு ஊழியர்ேளுக்கு வீர 

தீரச்தசயலுக்ோெ அண்ணா பதக்ேத்றத முதேறமச்சர் மு 

ே ஸ்டாலின் வழங்கிொர். 

தபாதுமக்ேள் பிரிவு: சாறேவிபத்தின்கபாது ேண்மாய்க்கு 

-ள் விழுந்து நீரில் மூழ்கிக் தோண்டிருந்தவர்ேறள 

துணிச்சலுடன் கபாராடி ோப்பாற்றிொர் சிவேங்றே 

மாவட்டம் றவறே வடேறரறயச்கசர்ந்த முத்துகிருஷ் 

-ணன். 

குளிக்ேச்தசல்லும்கபாது நிறேதடுமாறி கிணற்றில்விழுந்த 

சிறுமிறயக் ோப்பாற்றிொர் திருச்சி மாவட்டம் 

மணப்பாறை வட்டத்றதச் கசர்ந்த சிறுவன் கோகித்.  

வாய்க்ோலில் மூழ்கி உயிருக்குப்கபாராடிக்தோண்டிருந்த 

ஐந்து கபறரக் ோப்பாற்றிொர் திருப்பூர் மாவட்டம் கவ 

ேள்ளிபாறளயம் கிராமத்றதச் கசர்ந்த தசாக்ேநாதன், சுதா 

என்ை கபச்சியம்மாள். 

திருதவாற்றியூரில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு இடிந்து 

விழுவதற்குள் மக்ேள் அறெவறரயும் தவளிகயற்றி 

கபரிழப்றப தடுத்து நிறுத்திொர் திருதவாற்றியூறரச் 

கசர்ந்த மு தனியரசு. தவவ்கவறு நிேழ்வுேளில் வீரதீரச் 

தசயல்ேளின் மூேமாே உயிர்ேறளக் ோத்த 8 கபருக்கும் 

வீரதீரச் தசயலுக்ோெ அண்ணா பதக்ேங்ேறள முதல்வர் 

மு ே ஸ்டாலின் வழங்கிொர். இந்த விருதாெது தோ `1 

ேட்சக்ோெ ோகசாறே, `9,000 மதிப்புள்ள தங்ேமுோம் 

பூசிய பதக்ேம், சான்றிதழ் அடங்கியது. 

கோட்றட அமீர் பதக்ேம்: கோறவ மாவட்டத்தில் மத 

நல்லிணக்ேத்துக்ோே ததாடர்ந்து பல்கவறு 

நற்தசயல்ேளில் ஈடுபட்டு வருபவர், கஜ முேமது ரபி. 

கோறவ கே கே புதூறரச் கசர்ந்த அவர், கோட்றட அமீர் 

மத நல்லிணக்ேப் பதக்ேத்துக்குத் கதர்வு தசய்யப்பட்டார். 

பதக்ேமும், `25 ஆயிரத்துக்ோெ ோகசாறே மற்றும் 

சான்றிதழ் அடங்கிய கோட்றட அமீர்பதக்ேத்றத முதல்வர் 

மு ே ஸ்டாலினிடம் இருந்து தபற்ைார் முேமது ரபி. 

சிைந்த கவளாண்றம: தசம்றம தநல் சாகுபடி முறைறயப் 

பின்பற்றி தஹக்கடருக்கு 13 ஆயிரத்து 800 கிகோ தநல் 

தானிய மேசூல் தபற்ை கசேம் மாவட்டம் பூோம்பட்டி 

கிராமத்றதச் கசர்ந்த தச ராமசாமி, முதேறமச்சரின் சி 

நாராயணசாமி நாயுடு தநல் உற்பத்தி திைனுக்ோெ 

விருதிறெப்தபற்ைார். `5 இேட்சம், பதக்ேம், சான்றிதழ் 

அடங்கியது இந்த விருது. 

ோந்தியடிேள் ோவேர் பதக்ேம்: ேள்ளச்சாராய ஒழிப்பில் 

சிைந்த முறையில் பணியாற்றிவரும் ோவேர்ேளுக்கு 

ஆண்டுகதாறும் ோந்தியடிேள் ோவேர் பதக்ேம் 

வழங்ேப்பட்டு வருகிைது. இந்த ஆண்டு குடியரசு 

திெத்தில் ஐவருக்கு இந்தப் பதக்ேம் அளிக்ேப்பட்டது. 

இந்த விருது `40 ஆயிரத்துக்ோெ ோகசாறே, பதக்ேம் 

அடங்கியது. 

 

5. தனி மாவட்டமாே திருப்பதி உதயம்: ஸ்ரீ பாோஜி 

மாவட்டமாே அரசு தேஜட்டில் தவளியீடு 

ஆந்திராவில் தற்கபாது 13 மாவட்டங்ேள் உள்ளெ. 

இவற்றை மக்ேளறவத் ததாகுதிேளின் அடிப்பறடயில் 26 

மாவட்டங்ேளாே உருவாக்ே தஜேன் கமாேன் 

தறேறமயிோெ அரசு முடிவுதசய்தது. இதன்படி 

அறமச்சரறவ ஒப்புதலுக்குப்பிைகு புதிய மாவட்டங்ேள் 

மற்றும் அவற்றின் எல்றேேள் ததாடர்பாெ அறிவிப்றப 

ஆந்திர அரசு கநற்று தவளியிட்டது. 

இதன்படி ஆந்திராவில், ஸ்ரீோகுளம், மன்யம், விஜயநேரம், 

அல்லூரி சீதாராம ராஜு, விசாேப்பட்டிெம், அெோபள்ளி, 

ோக்கிநாடா, கோெசீமா, இராஜ மகேந்திர வரம், பீமவரம், 

ஏலூரு, கிருஷ்ணா, விஜயவாடா, குண்டூர், பல்நாடு, 

பாபட்ோ, தநல்லூர், ேர்னூல், நந்தியாோ, அெந்தபுரம், 

புட்டபர்த்தி, ேடப்பா, இராயகசாட்டி, சித்தூர், திருப்பதி 

(ஸ்ரீபாோஜி) எெ தமாத்தம் 26 மாவட்டங்ேள் 

தசயல்பாட்டுக்கு வரும். 

இந்தப் பகுதிேளில் வசிக்கும் மக்ேள் தங்ேள் ேருத்துேறள 

30 நாட்ேளுக்குள் ததரிவிக்ேகவண்டும். இதன் 

அடிப்பறடயில் இறுதி அறிவிப்பாறண தவளியிடப்பட்டு, 

உோதி பண்டிறே முதல் புதிய மாவட்டங்ேள் தசயல்படத் 

ததாடங்கும் எெ அறிவிக்ேப்பட்டுள்ளது. 

இந்நிறேயில் சித்தூர் மாவட்டத்திலிருந்து தனி 

மாவட்டமாே திருப்பதி உதயமாகிைது. இதற்கு ஸ்ரீபாோஜி 

மாவட்டம் எெ தபருமாளின் தபயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது. 

இந்த மாவட்டத்தில் திருப்பதி, சந்திரகிரி, ஸ்ரீோளஹஸ்தி, 

தவங்ேடகிரி, சூளுர் கபட்றட, நாயுடு கபட்றட ஆகிய 

சட்டப்கபரறவ ததாகுதிேள் இடம்தபை உள்ளெ. 

பூகோள ரீதியாே முதலில் தமிழேத்தில் இருந்து ஆந்திரா 

தனியாே பிரிந்தது. அப்கபாது ேர்னூல் தறேநேரமாே 

அறமக்ேப்பட்டது. இந்த தருணத்தில், மோராஷ்டிரா, ஒடிசா, 

ேர்நாடே எல்றேயில் உள்ள சிே பகுதிேள் ஆந்திராவுடன் 

இறணக்ேப்பட்டெ. ஏற்ேெகவ இறணயமாட்கடாம் எெ 

அடம்பிடித்த ததேங்ோொவும் ஆந்திராவுடன் 

இறணக்ேப்பட்டது. இதொல் 294 ததாகுதிேளுடன் 

ததன்னிந்தியாவின் மிேப்தபரிய மாநிேமாே ஆந்திரப் 

பிரகதசம் 1956-ல் உருவாெது. 

இந்நிறேயில் ஆந்திர பிரகதசத்தில் இருந்து 2014ஆம் 

ஆண்டு ஜூன் 2ஆம் கததி தனி ததேங்ோொ மாநிேம் 

உருவாெது. ஐதராபாத்துடன் ததேங்ோொ 

பிரிக்ேப்பட்டதால், ஆந்திராவுக்கு புதிய தறேநேரமாே 

அமராவதி நேரம் அறிவிக்ேப்பட்டது. 

ேடந்த 2019-ல் தஜேன் தறேறமயில் ஆட்சி ஏற்பட்ட 

பிைகு ஆந்திராவுக்கு 3 தறேநேரங்ேள் அறமக்ேப்படும் 

என்று அறிவிக்ேப்பட்டது. ஆொல் ததாடர் கபாராட்டத்தால் 

அந்த அறிவிப்றப முதல்வர் தஜேன் வாபஸ் தபற்ைார். 

இந்நிறேயில் புதிதாே 13 மாவட்டங்ேள் உருவாக்கும் 

அறிவிப்றப தஜேன் அரசு தவளியிட்டுள்ளது. 

 



        

    

6. பிகரம் பிஹாரி நாராயண் ராய்ஜாதா உருவாக்ேத்தில் 

சித்திர எழுத்துக்ேளில் அரசியேறமப்பு சட்ட நூல்: 

நாடாளுமன்ை நூேே ேண்ணாடி கபறழயில் பாதுோப்பு 

இந்திய அரசியேறமப்பு சட்டத்றத உருவாக்ே நியமிக்ேப் 

-பட்ட குழுவின் தறேவராே இருந்தவர் டாக்டர் பீம்ராவ் 

அம்கபத்ேர். மற்தைாரு சிைப்பாே அம்கபத்ேர் உருவாக்கிய 

சட்டத்றத ஆங்கிே சித்திர எழுத்துக்ேள் வடிவில் 233 

பக்ேங்ேள் தோண்ட நூல் உருவாக்ேப்பட்டுள்ளது. அறத 

உருவாக்கியவர் பிகரம் பிஹாரி நாராயண் ராய்ஜாதா. 

அந்த நிேழ்வு தற்கபாது 73ஆவது குடியரசு திெத்தில் 

வியப்புடன் நிறெவுகூரப்படுகிைது. 

அரசியேறமப்பு சட்டத்றத சித்திர எழுத்துேளால் முடிக்ே 

பிகரம் நாராயண் ராய்ஜாதாவுக்கு 6 மாதம் ஆகியுள்ளது. 

இறத உருவாக்ே அவர் தெது கபொவில் 432 

‘நிப்’புேறள பயன்படுத்தி உள்ளார். 13 கிகோ எறடயுள்ள 

பக்ேங்ேறள, நூல் வடிவில் ததாகுத்து அதன் அட்றடேள் 

உள்ளிட்ட ஒவ்தவாரு பக்ேத்றதயும், சாந்திநிகேதனின் 

பிரபே ஓவியர்ேள், அஜந்தா வறே ஓவியங்ேளால் 

அழகுப்படுத்தி உள்ளெர். இதன் இந்தி தமாழிதபயர்ப்பும் 

சித்திர எழுத்துேளால் பதிவாகி நூல் வடிவம் தபற்றுள்ளது. 

இறத 264 பக்ேங்ேளில் வசந்த் கிருஷ்ண கவத் என்பவர் 

எழுதியுள்ளார். 

தில்லியில் ேடந்த டிசம்பர் 16, 1901-ல் பிைந்தவர் பிகரம் 

பிஹாரி நாராயண் ராய்ஜாதா. இவர் சித்திர எழுத்துேள் 

எழுதுவதில் புேழ்தபற்ை ஆய்வாளர்ேள் குடும்பத்றத 

கசர்ந்தவர். தெது இளம்வயதிகேகய தபற்கைாறர இழந்த 

பிகரம் நாராயண், அவரது தாத்தா ராம் பிரசாத் சக்கஸொ 

மற்றும் தாய்மாமன் சத்தூர் பிஹாரி நாரயண் 

சக்கஸொவால் வளர்க்ேப்பட்டார். 

ஆங்கிேம் மற்றும் பாரசீே தமாழி அறிஞராே வளர்ந்த 

பிகரம் நாராயண், ஆங்கிே அரசின் அதிோரிேளுக்கு 

பாரசீே தமாழிறய பயிற்றுவித்து வந்தார். 

தடல்லியின் புேழ்தபற்ை தசயின்ட் ஸ்டீபன் ேல்லூரியில் 

இளங்ேறேப் பட்டம் தபற்ைவர், சித்திர எழுத்து ேறேறய 

தெதுதாத்தா ராம் பிரசாத் சக்கஸொவிடம் ேற்றுக் 

தோண்டார். அதன்பிைகு சித்திர எழுத்துேள் எழுதுவதில் 

பிகரம் பிஹாரி புேழ் தபற்ைார். 

இதொல், அப்கபாறதய பிரதமர் ஜவேர்ோல் கநரு, பிகரம் 

நாராயணறெ அறழத்து ேவுரப்படுத்திொர். 

இவ்விரண்டு நூல்ேளும் தற்கபாது நாடாளுமன்ை நூேே 

ேட்டிடத்தில் பாதுோத்து றவக்ேப்பட்டுள்ளெ. கதால் 

றபண்டிங் தசய்யப்பட்ட நூல்ேள் ேருப்புநிை அட்றடேளில் 

தங்ேகவறேபாடுேளால் அேங்ேரிக்ேப்பட்டுள்ளெ. இரு 

நூல்ேளும் ேண்ணாடிப் கபறழேளில் றவத்து அறவ 

தேடாமல் இருக்ே றநட்ரஜன் வாயு நிரப்பப்பட்டுள்ளது. 

இந்தப் பாதுோப்பு முறைக்ோே, அதமரிக்ோவின் 

ேலிகபார்னியாவில் உள்ள ஒரு நிறுவெத்திடம் 1992-ல் 

உதவி தபைப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்ேது. 

 

 

 

7. தேயிலும் ஜான்டி கராட்ஸும் உண்றமயாெ சிைப்பு 

தூதர்ேள்: 73ஆவது குடியரசு திெத்தில் பிரதமர் கமாடி 

பாராட்டு 

நாட்டின் 73ஆவது குடியரசு திெத்றதக் தோண்டாடும் 

கவறளயில் பிரதமர் நகரந்திர கமாடி, பிரபே கிரிக்தேட் 

வீரர்ேளாெ ஜான்டி கராட்ஸ் மற்றும் கிறிஸ் தேயில் 

ஆகிகயாருக்கு அந்நாட்டுடொெ ‘ஆழ்ந்த ததாடர்றப’ 

தவளிப்படுத்தும் விதமாே ேடிதம் எழுதியுள்ளார். 

ததன் ஆப்பிரிக்ோறவச் கசர்ந்த ஜான்டி கராட்ஸ், ஐபிஎல் 

ததாடரில் மும்றப இந்தியன்ஸ் அணிக்கு பீல்டிங் 

பயிற்சியாளராே பணியாற்றி உள்ளார். கமலும் அவர் 

தெது மேளுக்கு ‘இந்தியா’ எெவும் தபயர்சூட்டியுள்ளார். 

அகதகவறளயில் கமற்கிந்தியத் தீவுேறளச் கசர்ந்த 

கிறிஸ் தேயில், IPL ததாடரில் தெது அதிரடி கபட்டிங்ோல் 

ரசிேர்ேள் மத்தியில் தபரிய வரகவற்றப தபற்ைவராவார். 

 

8. குடியரசு திெ விழா அணிவகுப்பில் பங்கேற்ை ரஃகபல் 

கபார் விமாெ முதல் தபண் விமானி 

தில்லி ராஜபாறதயில் கநற்று நறடதபற்ை குடியரசு திெ 

அணிவகுப்பின்கபாது இந்திய விமாெப் பறடயின் 

வீரர்ேள் அணிவகுத்துச் தசன்ைெர். அறதத் ததாடர்ந்து 

விமாெப் பறடயின் 75 விமாெங்ேள் பைந்து சாேசம் 

தசய்தெ. இதில் பிரான்ஸிடமிருந்து வாங்கிய ரஃகபல் 

கபார் விமாெங்ேளும் அடக்ேம். 

அணிவகுப்பின்கபாது ரஃகபல் கபார் விமாெத்தின் முதல் 

தபண் கபார் விமானி என்ை தபருறமறயப் தபற்ை 

ஷிவாங்கி சிங் உள்ளிட்கடார் பங்கேற்ைெர். அகத 

கநரத்தில் குடியரசு திெ விழா அணிவகுப்பில் பங்கேற்ை 

2ஆவது தபண் கபார் விமானி ஷிவாங்கி என்பது 

குறிப்பிடத்தக்ேது. 

வாரணாசிறயச் கசர்ந்த ஷிவாங்கி சிங், இந்திய விமாெப் 

பறடயில் 2017-ல் கசர்ந்தார். முதலில் மிக்-21 றபசன் ரே 

விமாெத்றத இயக்கி வந்த ஷிவாங்கி தற்கபாது ரஃகபல் 

கபார் விமாெத்றத இயக்கி வருகிைார். 

 

8. 73ஆவது குடியரசு திெ விழா கோோேேம்: ஏஎஸ்ஐ 

பாபு ராமுக்கு அகசாே சக்ரா விருது வழங்கிொர் குடியரசுத் 

தறேவர் ராம்நாத் கோவிந்த் 

அகசாே சக்ரா விருது: ஜம்மு ோஷ்மீரில் தீவிரவாதிேளுக்கு 

எதிராேப் கபாராடி மூன்று தீவிரவாதிேறள தோறே 

தசய்துவிட்டு வீரமரணமறடந்த சிைப்பு ோவல் ஆய்வாளர் 

பாபு ராமுக்கு அகசாே சக்ரா விருது வழங்ேப்பட்டது. அந்த 

விருதிறெ அவருறடய மறெவி ரீொ ராணி, மற்றும் 

மேன் மாணிக் குடியரசுத் தறேவரிடமிருந்து தபற்றுக் 

தோண்டெர். 

 

9. ோஷ்மீர்: ோல் சவுக் பகுதியில் 30 ஆண்டுேளுக்கு பின் 

ஏற்ைப்பட்ட இந்திய கதசியக்தோடி...! 

ோஷ்மீரின் ஸ்ரீநேரில் உள்ள பிரபேமாெ ோல் சவுக் 

பகுதியிலுள்ள மணிக்கூண்டு டவரில் 30 ஆண்டுேளுக்கு 

பின் கநற்று இந்திய கதசியக்தோடி ஏற்ைப்பட்டது. 

 



        

    

10. ஐடி நிறுவெங்ேளில் டிசிஎஸ் தபரும் சாதறெ: உேே 

அளவில் 2ஆவது இடம் 

உேேளவில் ஐடி துறைறயச்கசர்ந்த அதிே தசாத்து மதிப்பு 

மிக்ே நிறுவெங்ேளின் பட்டியலில் டாடா ேன்சல்டன்ஸி 

சர்வீசஸ் (டிசிஎஸ்) இரண்டாவது இடத்றதப் பிடித்துள்ளது. 

இறதத்தவிர முதல் 25 நிறுவெங்ேளின் பட்டியலில் 

இந்தியாறவச் கசர்ந்த கமலும் நான்கு நிறுவெங்ேள் 

இடம்பிடித்துள்ளெ. 

இதுகுறித்து பிராண்ட் றபொன்ஸ் ஆய்வறிக்றேயில் 

கூைப்பட்டுள்ளதாவது: 

அதிே மதிப்புமிக்ே நிறுவெங்ேளின் பட்டியலில், இந்திய 

மதிப்பில் சுமார் `2.71 ேட்சம் கோடியுடன் அதசன்ஸர் 

நிறுவெம் தேவல் ததாழில்நுட்ப கசறவயில் மிேவும் 

வலுவாெ இடத்தில் உள்ளது. இதற்கு அடுத்த 2ஆவது 

இடத்றத இந்தியாவின் டிசிஎஸ் நிறுவெம் பிடித்துள்ளது. 

டிசிஎஸ் முந்றதய ஆண்றட விட 12% மற்றும் 2020’ஐ 

விட 24% அதிேரித்து இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. 

டிசிஎஸ் பிராண்ட் மதிப்பு 16.8 பில்லியன் டாேர் ஆகும். 

அதிே மதிப்புமிக்ே நிறுவெ பட்டியலில், இன்கபாசிஸ் 

மூன்ைாவது இடத்தில் உள்ளது. இன்கபாசிஸ், ேடந்த 

ஆண்றட விட 52 சதவீத பிராண்ட் மதிப்பு மற்றும் 2020 

இல் 80% வளர்ச்சியுடன் உேகின் மிே கவேமாே வளர்ந்து 

வரும் ஐடி கசறவ வழங்கும் பிராண்டாே உருதவடுத்து 

உள்ளது. ஐபிஎம் நான்ோவது இடத்தில் உள்ளது. 

டிசிஎஸ் மற்றும் இன்கபாசிறஸத் ததாடர்ந்து டாப் 25 

நிறுவெங்ேளின் பட்டியலில் கமலும் நான்கு இந்திய 

நிறுவெங்ேள் உள்ளெ. விப்கரா 7ஆவது இடத்திலும், 

HCL 8ஆவது இடத்திலும், தடக் மஹிந்திரா 15ஆவது 

இடத்திலும், எல்டிஐ 22ஆவது இடத்திலும் உள்ளெ. 

2020 முதல் 2022 வறரயிோெ ோேத்தில் இந்திய 

தேவல் ததாழில்நுட்ப கசறவ நிறுவெங்ேளின் சராசரி 

வளர்ச்சி விகிதம் 51 சதவீதமாே இருந்தது. அகதசமயம், 

அதமரிக்ே பிராண்டுேளின் வளர்ச்சி 7% குறைந்துள்ளது. 

இவ்வாறு ததரிவிக்ேப்பட்டுள்ளது. 

 

11. தமிழ்நாட்டில் 3 சிைந்த ோவல் நிறேயங்ேளுக்கு 

விருது - முதேறமச்சர் மு.ே.ஸ்டாலின் வழங்கிொர் 

தமிழ்நாட்டில் 3 சிைந்த ோவல் நிறேயங்ேளுக்கு முதல்-

அறமச்சர் மு.ே.ஸ்டாலின் விருது வழங்கி தேௌரவித்தார். 

இதில் முதலிடம் பிடித்த திருப்பூர் மாநேர ததற்கு ோவல் 

நிறேயம் சார்பில் ஆய்வாளர் பிச்றசயா விருறத தபற்றுக் 

தோண்டார். இரண்டாமிடம் பிடித்த திருவண்ணாமறே 

தாலுோ ோவல் நிறேய ஆய்வாளர் கஹமாமாலினி, 

மூன்ைாமிடத்றதப்பிடித்த மதுறர மாநேர E-3 அண்ணா 

நேர் ோவல் நிறேய ஆய்வாளர் சாதுரகமஷ் ஆகிகயார் 

விருறதப் தபற்றுக்தோண்டெர். 

 



        

    

1. ‘செயற்கை நிலவு’ திட்டத்கை உருவாக்கிய நாடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) சீனா  

இ) ரஷ்யா 

ஈ) இஸ்ரரல் 

✓ சீன ரேச அறிவியலாளர்கள் “சசயற்கக நிலவு” ஆராய்ச்சி 

வசதிகய உருவாக்கியுள்ளனர். இது காந்ேத்ேன்கைகயப் 

பயன்படுத்தி குகை-ஈர்ப்புவிகசசகாண்ட சூழல்ககள 

உருவகப்படுத்துகிைது. இந்ே ஆண்டு அதிகாரப்பூர்வைாக 

சோடங்கப்படும் இவ்வசதி, புவியீர்ப்பு விகசகய ைகையச் 

சசய்வேற்காக சவற்றிட அகைக்குள் சக்திவாய்ந்ே காந்ேப் 

புலங்ககளப்பயன்படுத்தும். இந்ே விகளவு ‘Diamagnetic 

Levitation’ என்று அகழக்கப்படுகிைது. 

 

2. ‘தைசிய துளிர்நிறுவனங்ைள் நாள்’ சைாண்டாடப்படுகிற 

தைதி எது? 

அ) ஜனவரி 1 

ஆ) ஜனவரி 16  

இ) ஜனவரி 17 

ஈ) ஜனவரி 25 

✓ ஆண்டுத ோறும் ஜன.16 ரேதி ரேசிய துளிர்நிறுவனங்கள் 

நாள் சகாண்டாடப்படும் எனப் பிரேைர் ரைாடி அறிவித்ோர். 

✓ இத்ேசாப்ேம் ‘இந்தியாவின் சோழினுட்பம்’ என்றும் பிரேைர் 

கூறினார். சோழிற்துகை ைற்றும் உள்நாட்டு வர்த்ேக 

ரைம்பாட்டுத்துகையால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 61,000’க்கும் 

ரைற்பட்ட துளிர்நிறுவனங்களுடன், இந்தியா உலகின் 

மூன்ைாவது மிகப்சபரிய துளிர்நிறுவனங்களுக்கு உகந்ே 

சூழலகைப்பாக விளங்குகிைது. 

 

3. இந்திய ைாடுைளின் அறிக்கை-2021’இன்படி, நாட்டின் 

ைாடுைளின் பரப்பளவானது இந்திய புவியியல் பரப்பளவில் 

எவ்வளவு ெைவீைம் அதிைரித்துள்ளது? 

அ) 19.71% 

ஆ) 21.71%  

இ) 25.71% 

ஈ) 30.71% 

✓ ைத்திய சுற்றுச்சூழல், வனம் ைற்றும் காலநிகல ைாற்ை 

அகைச்சகைானது இந்திய காடுகள் அறிக்கக – 2021’ஐ 

சவளியிட்டது. இவ்வறிக்ககயின்படி, வனப்பகுதி 7,13,789 

சகிமீ அல்லது இந்தியாவின் புவியியல் பகுதியில் 21.71% 

ஆக அதிகரித்துள்ளது. இது 1,540 சதுரகிரலாமீ பரப்பளவு 

அதிகரித்துள்ளகேக் காட்டுகிைது. ஆந்திரம், சேலுங்கானா, 

ஒடிஸா, கர்நாடகா ைற்றும் ஜார்கண்ட் ஆகியகவ காடுக 

-ளின் பரப்கப அதிகரிப்பதில் சபரும் பாங்காற்றியுள்ளன. 

 

4. ‘I4F இந்தியா-இஸ்தரல் சைாழிற்துகற ஆராய்ச்சி & 

தேம்பாடு ேற்றும் சைாழில்நுட்ப புதுகே நிதியம்’ என்பது 

இந்தியாவுக்கும் கீழ்ைாணும் எந்நாட்டிற்கும் இகடயிலான 

ஒத்துகைப்பாகும்? 

 

அ) இந்ரோரனசியா 

ஆ) இஸ்ரரல்  

இ) சஜர்ைனி 

ஈ) பிரான்ஸ் 

✓ ‘I4F இந்தியா-இஸ்ரரல் சோழிற்துகை ஆராய்ச்சி ைற்றும் 

ரைம்பாடு ைற்றும் சோழில்நுட்ப புதுகை நிதியம்’ என்பது 

அறிவியல் ைற்றும் சோழில்நுட்பத் துகை, இந்திய அரசு 

ைற்றும் இஸ்ரரல் புத்ோக்க ஆகையம் ஆகியவற்றுக்கு 

இகடரயயான ஒத்துகழப்பாகும். இது இந்தியா ைற்றும் 

இஸ்ரரல் இகடரய கூட்டு சோழிற்துகை R&D’ஐ 

ரைம்படுத்துவகே ரநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது. 

✓ இருநாடுகளும் சமீபத்தில் $5.5 மில்லியன் ைதிப்பிலான 3 

கூட்டு R&D திட்டங்களுக்கு (சுகாோரப் பராைரிப்பில் த ோய் 

அறி லுக்கோன IoT நாரனா உைரிகள்; ‘NoMoreMos’ – 

சகாசுக்ககளக் கட்டுப்படுத்துவேற்கு உயிரியல் ரீதியான 

தீர்வு; & ‘IoT அடிப்பகடயில் இந்தியா முழுவதும் உழவு 

ைற்றும் சுற்றுச்சூழல் ேரவுககள நிகழ்ரநரத்தில் ரசகரிப்ப 

-ேற்காக சசயற்ககக்ரகாள் ேகவல்சோடர்புககள சசயல் 

முகைப்படுத்துவது) ஒப்புேல் அளித்துள்ளன.  

 

5. ‘இந்திய உைவியுடன் ைட்டப்பட்ட ெமூை வீட்டுவெதித் 

திட்டம்’ சைாடங்ைப்பட்ட நாடு எது? 

அ) ைடகாஸ்கர் 

ஆ) சைாரிஷியஸ்  

இ) ைாலத்தீவுகள் 

ஈ) மியான்ைர் 

✓ இந்திய உேவியுடன் கட்டப்பட்ட சமூக வீட்டுவசதி 

அலகுககள பிரேைர் ரைாடி ைற்றும் சைாரிஷியஸ் பிரேைர் 

பிரவீந்த் குைார் ஜுக்நாத் ஆகிரயார் திைந்துகவத்ேனர். 

இந்தியாவின் வளர்ச்சி ஆேரவுடன் சைாரிஷியஸில் 

நிறுவப்படும் குடிகை ரசகவ கல்லூரி ைற்றும் 8 MW 

சூரியசக்தி ஒளிமின்னழுத்ே பண்கை திட்டங்ககளயும் 

இருேகலவர்களும் சோடங்கிகவத்ேனர். 

✓ சைட்ரரா எக்ஸ்பிரஸ் திட்டம் ைற்றும் உட்கட்டகைப்பு 

திட்டங்களுக்கு இந்தியா சைாரிஷியசுக்கு வழங்கும் $190 

மில்லியன் டாலர் கடனுக்கான ஒப்பந்ேம், சிறு வளர்ச்சித் 

திட்டங்ககள சசயல்படுத்துவேற்கான புரிந்துைர்வு 

ஒப்பந்ேம் உள்ளிட்டகவயும் பகிர்ந்துசகாள்ளப்படும். 

 

6. எந்ை இந்திய ோநிலம் ைனது ோநிலத்தின் சபான்விைா 

சைாண்டாட்டங்ைகளத் சைாடங்கி, ‘உட்ைட்டகேப்பு நிதி 

ஆகையத்கை’ அகேக்ை முடிவுசெய்துள்ளது? 

அ) ேமிழ்நாடு 

ஆ) அருைாச்சல பிரரேசம்  

இ) சேலுங்கானா 

ஈ) அஸ்ஸாம் 

✓ அருைாச்சல பிரரேச அரசு, உட்கட்டகைப்பு வளர்ச்சிகய 

துரிேப்படுத்ே, ‘அருைாச்சல பிரரேச உட்கட்டகைப்பு நிதி 

ஆகையத்கே’ நிறுவவுள்ளது. 

✓ அருைாச்சல பிரரேச ைாநிலத்தின் சபான்விழா 

சகாண்டாட்டங்ககள விடுேகலயின் அகடயாளைாக 

 

 

 

  

 

 



        

    

சோடக்கப்பட்டகே முேலகைச்சர் ரபைா கந்து நிகனவு 

கூர்ந்ோர். ைாவட்ட அளவிலான நல்லாட்சி குறியீட்கட 

உருவாக்கவும் அ பி அகைச்சரகவ முடிவு சசய்துள்ளது. 

 

7. திருத்ைப்பட்ட ‘கிராேப்புற வளர்ச்சித்திட்ட உருவாக்ைம் 

ேற்றும் அேலாக்ை வழிைாட்டுைல்ைகள’ சவளியிட்ட ேத்திய 

அகேச்ெைம் எது? 

அ) ஊரக வளர்ச்சி அகைச்சகம் 

ஆ) பஞ்சாயத்து ராஜ் அகைச்சகம்  

இ) உழவு ைற்றும் உழவர்கள் நல அகைச்சகம் 

ஈ) சுற்றுச்சூழல், வனம் & காலநிகல ைாற்ை அகைச்சகம் 

✓ ைத்திய பஞ்சாயத்து ராஜ் அகைச்சகைானது திருத்ேப்பட்ட 

‘கிராைப்புை வளர்ச்சித்திட்ட உருவாக்கம் & அைலாக்க 

வழிகாட்டுேல்ககள’ சவளியிட்டது. 

✓ புதிோக அறிமுகப்படுத்ேப்பட்ட கிராைப்புை வழிகாட்டுேல்கள் 

கிராைப்புை இந்தியாகவ ைாற்றுவகேயும் கிராைப்புை 

சசழிப்கப ரைம்படுத்துவகேயும் ரநாக்கைாகக்சகாண்டு 

உள்ளன. பஞ்சாயத்து ராஜ் அகைச்சகத்தின் SVAMITVA 

திட்டம் ைற்றும் ஊரக வளர்ச்சி அகைச்சகத்தின் RURBAN 

திட்டம்ரபான்ை முன்சனடுப்புகளுக்கு இது துகைபுரியும். 

 

8. “2021’இல் இந்தியாவின் ைாலநிகல” அறிக்கைகய 

சவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 

அ) நபார்டு 

ஆ) இந்திய வானிகல ஆய்வு கையம்  

இ) NITI ஆரயாக் 

ஈ) சுற்றுச்சூழல் அகைச்சகம் 

✓ இந்திய வானிகல ஆய்வுத்துகை சமீபத்தில் ேனது ‘2021 

ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் காலநிகல’ அறிக்கககய 

சவளியிட்டது. இந்ே அறிக்ககயின்படி, கடந்ே 1901இல் 

நாடுேழுவிய அளவில் பதிவுகள் சோடங்கியதிலிருந்து 

‘2021’ ஆனது இந்தியாவில் ஐந்ோவது மிகசவப்பைான 

ஆண்டாக பதிவாகியுள்ளது. 

✓ ரைலும், கடந்ே ஆண்டில் (2021) நிகழ்ந்ே தீவிர வானிகல 

நிகழ்வுகளால் நாட்டில் 1,750 உயிர்கள் பலியாகியுள்ளோ 

-கவும், ைகாராஷ்டிரா மிகவும் ரைாசைாக பாதிக்கப்பட்டோ 

-கவும் இந்ே அறிக்கக காட்டுகிைது. 

 

9. சமீப செய்திைளில் இடம்சபற்ற ‘(ALH) 84001’ விண்ைல், 

பின்வரும் எக்தைாளிலிருந்து வந்து பூமியில் விழுந்ைது? 

அ) வியாழன் 

ஆ) சசவ்வாய்  

இ) சவள்ளி 

ஈ) சனி 

✓ ‘(ALH) 84001’ என்று அகழக்கப்படும் விண்கல் 1984இல் 

சசவ்வாய்க்ரகாளில் இருந்து பூமியில் வந்து விழுந்ேது. 4 

ேசாப்ேங்களுக்கும் ரைலாக அறிவியலாளர்கள் இந்ே 

விண்கல்லின் ரைற்பரப்பில் காைப்படும் கரிைரசர்ைங்கள் 

சசவ்வாய்க்ரகாளின் முதுகாலத்திற்கு ஆோரைா? என்று 

விவாதித்து வருகின்ைனர்.

 

10. இந்தியா அண்கேயில் எந்ை நாட்டுடன் இகைந்து 

வங்ைக்ைடலில், ‘ைடல்ொர் கூட்டாண்கே பயிற்சிகய’ 

தேற்சைாண்டது? 

அ) ஆஸ்திரரலியா 

ஆ) ஜப்பான்  

இ) பிரான்ஸ் 

ஈ) இலங்கக 

✓ இந்திய கடற்பகடக் கப்பல்களான ஷிவாலிக் ைற்றும் 

கட்ைட் ஆகியகவ வங்காள விரிகுடாவில் ஜப்பான் கடல் 

சார் ேற்காப்புப்பகட (JMSDF) கப்பல்களான உரகா ைற்றும் 

ஹிராரடாவுடன் இகைந்து கடல்சார் கூட்டாண்கை 

பயிற்சிகய ரைற்சகாண்டன. 

✓ இந்ேப் பயிற்சியானது வான்பயிற்சிகள் ைற்றும் உத்திசார் 

சூழ்ச்சிகள் உட்பட பல்ரவறு கடல்சார் நடவடிக்ககககள 

உள்ளடக்கியது. இரு கடற்பகடகளுக்கு இகடயிலான 

பரந்ே உத்திசார் கூட்டாண்கைககள ரைலும் 

வலுப்படுத்துவகே இது ரநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது. 

 

 

1. சசப்.10-ல் ஆசிய விகளயாட்டு ரபாட்டி: சீனாவில் 

சோடங்குகிைது 

19ஆவது ஆசிய விகளயாட்டு ரபாட்டி சசப்.10-25ம் ரேதி 

வகர சீனாவின் ஹாங்ரசா நகரில் நகடசபை உள்ளது. 

ஒலிம்பிக் விகளயாட்டுகளான நீச்சல், வில்வித்கே, 

ேடகளம், பூப்பந்து, குதிகரரயற்ைம், வாள்வீச்சு, கால்பந்து, 

ஹாக்கி, ஜூரடா, கபடி உள்ளிட்ட 40 விகளயாட்டுகளில் 

61 பிரிவுகளில் ரபாட்டிகள் நகடசபை உள்ளன. ஈ-

ஸ்ரபார்ட்ஸ் ைற்றும் பிரரக்டான்சிங்கிற்கு இந்ே ஆண்டு 

ஆசிய ஒலிம்பிக் கவுன்சில் ஒப்புேல் அளித்துள்ளோல் 

இகவ பேக்க விகளயாட்டுகளாக அறிமுகைாகிைது. 

ரைலும், பார்கவயாளர்களின் உற்சாகத்கே உயர்த்தும் 

வககயில் 11 வருடங்களுக்குப் பிைகு கிரிக்சகட் ரபாட்டி 

டி20 வடிவைாக ரசர்க்கப்பட்டுள்ளது. 

ஆசிய ஒலிம்பிக் கவுன்சிலின் சேற்காசிய ைண்டலத்தில் 

இந்தியா உறுப்பினராக உள்ளது. ரைலும் ஆசிய 

விகளயாட்டுகளின் அகனத்து பதிப்புகளிலும் 

ரபாட்டியிட்ட 7 நாடுகளில் ஒன்ைாகவும் இந்தியா உள்ளது. 

ஒவ்சவாரு ஆசிய விகளயாட்டுப் ரபாட்டிகளிலும் 

இந்தியா குகைந்ேபட்சம் ஒருேங்கப் பேக்கத்கேயாவது 

சவன்றுள்ளது. 1990ம் ஆண்டு ரபாட்டிகய ேவிர, பேக்கப் 

பட்டியலில் முேல் 10 நாடுகளுக்குள் எப்ரபாதும் இடம் 

பிடித்துள்ளது. இதுவகர, ஆசிய விகளயாட்டுப் 

ரபாட்டிகளில் இந்தியா 139 ேங்கம், 178 சவள்ளி ைற்றும் 

299 சவண்கலப் பேக்கங்ககள சவன்றுள்ளது. 

இம்முகை ஆசிய விகளயாட்டுப் ரபாட்டியில் ஓசியானியா 

நாடுககளச் ரசர்ந்ே 300-க்கும் ரைற்பட்ட விகளயாட்டு 

வீரர்கள் பங்ரகற்கும் வாய்ப்பு முேன்முகையாக 

கிகடத்துள்ளது. ஆஸ்திரரலியா, நியூஸிலாந்து உள்ளிட்ட 

 
 

 

 



        

    

ஓசியானியா விகளயாட்டு வீரர்கள், டிகரயத்லான், 

ேடகளம், வுசு, ரராலர்ஸ்ரகட்டிங், பளுதூக்குேல் ஆகிய 5 

விகளயாட்டுகளில் ரபாட்டியிட அனுைதிக்கப்படுவார்கள். 

ஆசிய விகளயாட்டு ரபாட்டிகள் அகனத்கேயும் ரசானி 

சோகலக்காட்சி ரநரகல சசய்கிைது. 

 

2. ேனியார் நிறுவனத்துடன் இகைந்து ஐஐடி-ல் 5-ஜி 

சோழில்நுட்ப ரைம்பாட்டு ஆராய்ச்சி 

5ஜி சோழில்நுட்ப ரைம்பாடு சோடர்பாக சசன்கன ஐஐடில் 

ஆராய்ச்சி நகடசபை உள்ளது. 

சோகலத்சோடர்புத் துகையில் 5ஜி சோழில்நுட்பத்கே 

ரைம்படுத்துவது சோடர்பாக சசன்கன ஐஐடியுடன் 

இகைந்து சசயல்பட L&T இன்ரபாசடக் நிறுவனம் முடிவு 

சசய்துள்ளது. 

இேன்மூலம் இருநிறுவனங்களும் 5ஜி சோழில்நுட்பத்தில் 

புதுகைககளயும், கிராைப்புைங்களில் குகைந்ே சசலவில், 

குகைந்ே அகலவரிகசயில் ரைம்படுத்ேப்பட்ட 5ஜி 

சநட்சவார்க் வசதிககளயும் ஏற்படுத்ே திட்டமிட்டுள்ளன. 

 

3. காடு அதிகரிப்பு: உண்கைகய ைகைக்கும் 

கைக்சகடுப்பு 

இந்தியக் காடுகளின் நிகல குறித்ே அறிக்கககய (ISFR) 

2021, இந்தியக் காடு கைக்சகடுப்பு அகைப்பு (FSI) 

ஜனவரி இரண்டாவது வாரம் சவளியிட்டது. இந்தியக் 

காடுகள் குறித்து இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முகை 

சவளியிடப்படும் இந்ே அறிக்கக 1987 முேல் 

சவளியிடப்பட்டுவருகிைது. சமீபத்திய அறிக்ககயின்படி 

2,261 ச.கி.மீ. காடு-ைரஅடர்த்தி அதிகரித்திருக்கிைது. 

இந்தியப் புவியியல் பரப்பில் 24% காடு என்கிைது இந்ே 

அறிக்கக. 

இந்ேக் கைக்சகடுப்பில் கடந்ே 20 ஆண்டுகளாக 

இந்தியாவில் காட்டுப் பரப்பு அதிகரித்துக்சகாண்ரட 

வருவோக ஆரராக்கியைான சித்திரம் 

காட்சிப்படுத்ேப்பட்டுள்ளது. அழகானசோரு சித்திரத்கேத் 

தீட்ட இந்ே அறிக்கக முயன்ைாலும் காட்டுப் பரப்பு 

அதிகரித்திருப்பேற்குக் களத்தில் எந்ே ஆோரமும் இல்கல. 

காடு என்ைால் என்ன என்பேற்குக் காடு கைக்சகடுப்பு 

அகைப்பு கவத்துள்ள ேவைான-திரிபான வகரயகைரய 

பிரச்சிகனக்கு அடிப்பகடக் காரைம் என்கிைார் 

இயற்ககப் பாதுகாப்பு அைக்கட்டகளகயச் ரசர்ந்ே 

காட்டுயிர் அறிவியலர் எம்.டி.ைதுசூேன். 

ஒரு சஹக்ரடர் நிலப்பகுதியில் சவறும் 10% ைரங்கள் 

இருந்ோரல, அது பசுகைப்பரப்பு என்கிைது இந்ே அகைப்பு. 

இந்ேப் புதிய வகரயகை அடிப்பகடயிரலரய காடு-

ைரஅடர்த்தி அதிகமுள்ள பகுதிககள பசுகைப்பரப்பு என்று 

அகடயாளப்படுத்தி இந்ே அகைப்பு கைக்சகடுப்கப 

நடத்தியுள்ளது. புதிய கைக்சகடுப்பு அறிக்ககயில் உள்ள 

பிரச்சிகனககளப் பற்றி ைதுசூேன் உள்ளிட்ட காட்டுயிர் 

அறிவியலர்கள் பல்ரவறு விைர்சனங்ககள 

முன்கவத்திருக்கிைார்கள். சிலவற்கைப் பார்ப்ரபாம். 

ரேயிகலயும் சேன்கனயும் காடுகள்? 

இந்தியாவில் மிக ரைாசைாக காடு அழிக்கப்பட்ட 

பகுதிகளில் ஒன்று அசாமில் உள்ள ரசானித்பூர். ஆனால், 

இப்பகுதியில் காட்டுப் பரப்பு அதிகரித்துவருவோகக் 

காடுகளின் நிகல குறித்ே அறிக்கக சேரிவிக்கிைது. இது 

எப்படிச் சாத்தியம்? ரசானித்பூரின் ரங்கபரா பகுதிகயச் 

சுற்றியுள்ள ரேயிகலத் ரோட்டங்ககளக் காடுகள் என 

இந்ே அறிக்கக காட்டியுள்ளது. 

ரசானித்பூர் ைட்டுைல்ல, ேமிழ்நாட்டின் வால்பாகை 

பகுதியிலும் ரேயிகலத் ரோட்டங்கள் காடுகளாகக் 

காட்டப்பட்டுள்ளன; சபாள்ளாச்சி சேன்னந்ரோப்புகளும் 

காடுகளாகக் காட்டப்பட்டுள்ளன. 150 ஆண்டுகளுக்கு 

முன்னால் விகலைதிப்பற்ை பசுகைைாைா ஈரப்பேக் 

காடுகள் வால்பாகையில் துவம்சம் சசய்யப்பட்டுத் 

ரேயிகல, காபித் ரோட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டன. 150 

ஆண்டுகள் கழித்து அரே ரேயிகல, காபித் ரோட்டங்கள் 

காடுகளாகக் கைக்சகடுக்கப்படுவது ரவடிக்கக! 

இந்தியாவில் 90%-ம் அதிகைாகக் காடு இருக்கும் 

பகுதியாக லட்சத்தீவு கூைப்பட்டிருக்கிைது. ஆனால், அந்ேத் 

தீவுகளில் இருப்பகவ சபருைளவு சேன்கன ைரங்கரள. 

அரசுக் கைக்குப்படி ‘அடர்த்தியான அந்ேக் காட்டுப் பகுதி’

யில் ச.கி.மீ.க்குத் ேலா 2,000 ைக்களும் 

வசித்துவருவதுோன் ஆச்சரியம். இந்தியாவில் ைக்கள் 

சநருக்கம் மிகுந்ே நகரங்களில் ஒன்ைான 

சகால்கத்ோவில் மூச்சு முட்டும் கட்டிடங்களுக்கு ைத்தியில் 

இருக்கும் 10-15 ைரங்களும் காடாகரவ கைக்கில் 

காட்டப்பட்டுள்ளன. 

அரேரபால், சடல்லியில் புதிய நாடாளுைன்ை வளாகம் 

கட்டப்பட்டுவரும் பகுதிக்கு அருரக ைத்திய அரசின் 

அலுவலகக் கட்டிடங்கள் அடங்கியுள்ள பகுதியும்கூட 

காடாகரவ காட்டப்பட்டுள்ளது. நம் நாட்டு உயிரினப் 

பன்கைக்கு எதிரியாகக் கருேப்படும் சீகைக் கருரவல 

ஆக்கிரமிப்புப் பகுதிகயயும் காடாகரவ இந்தியக் காடு 

கைக்சகடுப்பு அகைப்பு காட்டியுள்ளது. ராஜஸ்ோனில் 

கடுகையாக வைண்ட பாகலவனப் பகுதியான 

சஜய்சால்ைரிலும்கூடக் காடு இருப்போக அந்ே அகைப்பு 

கூறியுள்ளதுோன் உச்சம். 

இந்தியாவில் காடுககள அழிக்கும் சசயல்பாடு 1980-

களிலிருந்து சீராக அதிகரித்துவருகிைது. அரேரநரம் 

காட்டின் பரப்ரபா புத்ோயிரம் ஆண்டுக்குப் பிைகு 

கனவிலும் நிகனத்துப்பார்க்க முடியாே அளவுக்கு 

அதிகரித்துவருவோக அறிக்கக கூறுகிைது. காடுகளின் 

பரப்பு குகைவகேப் புரிந்துசகாள்ள முடியும். ஆனால், 

எந்ேப் பின்னணியும் இல்லாைல் காட்டின் பரப்பு 

அதிகரிப்போக முன்கவக்கப்படும் சித்திரம் எப்படி 

நம்பகைான ஒன்ைாக இருக்க முடியும்? 

ஆோரைற்ை சித்திரம் 

ைக்களின் வரிப்பைத்தில் சசயல்படும் இந்தியக் காடு 

கைக்சகடுப்பு அகைப்பு, ேனது ைதிப்பீடுகள் குறித்ே 

அறிக்ககககள சவளியிடுகிைரே ஒழிய, எந்ேக் 

காலத்திலும் கைக்சகடுப்புக்குப் பயன்படுத்திய 

சசயற்ககக்ரகாள் வகரபடங்ககள சவளியிட்டரே 

இல்கல. வகரபடங்கள்ோரன உண்கைகய 

எடுத்துகரக்கும்? ேனது வகரபடங்கள் யாருக்காவது 

ரேகவசயன்ைால், ஒரு வகரபடக் கட்டத்கே `2,000-



        

    

க்கு அந்ே அகைப்பு விற்பகன சசய்கிைது. இப்படி சைாத்ே 

வகரபடங்ககளயும் யாராவது வாங்க நிகனத்ோல் `50 

லட்சத்துக்குக் குகையாைல் ரேகவ. 

“இந்தியக் காடு கைக்சகடுப்பு அகைப்பு ேனது 

அறிக்ககககளச் சரிபார்ப்பேற்கான எந்ே ஆோரத்கேயும் 

சபாதுசவளியில் சவளியிடுவதில்கல. அப்படி ஆோரங்கள் 

சவளியிடப்பட்டால், ஒவ்சவாரு 2 ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு 

முகை காட்டுப்பரப்பு அதிகரித்துவருகிைது எனரபாலியான 

சித்திரத்கேக் கட்டிசயழுப்பும் அந்ே அகைப்பின் முயற்சி 

படாசரன்று உகடந்துவிடும். ஒரு காலத்தில், புலிகளின் 

கால்ேடத்கே அடிப்பகடயாகக் சகாண்டு புலிகளின் 

எண்ணிக்கக அதிகரித்துவருவோகக் கூைப்பட்டு, பிைகு 

அது சபாய் என்று நிரூபைைானது. அகேப் 

ரபான்ைதுோன் காட்டுப் பரப்பு அதிகரித்துவருகிைது 

என்கிை கைக்சகடுப்பும்” என்கிைார் எம்.டி. ைதுசூேன். 

ரநாக்கம் என்ன? 

சரி, ேவைான புரிேலின் காரைைாகத் ரோட்டங்ககளயும் 

ரோப்புககளயும் இந்தியக் காடு கைக்சகடுப்பு அகைப்பு 

காடு என வககப்படுத்துகிைரோ என்கிை ரகள்வி எழலாம். 

அப்படிச் சசால்ல முடியாது. ைற்சைாரு அரசு அகைப்பான 

‘ரேசிய சோகலயுைர்வுகையம்’ (NRSC) சவளியிட்டுள்ள 

சசயற்ககக்ரகாள் வகரபடங்கள் காடு, ரேயிகலத் 

ரோட்டம், சேன்னந்ரோப்பு ஆகியவற்றுக்கு இகடயிலான 

ரவறுபாட்கட சேளிவாகக் கூறுகின்ைன. அது 

ைட்டுைல்லாைல், 2015-க்குப் பிைகு இந்தியக் காடுகளின் 

நிகல மிக ரைாசைாகச் சரிந்துவருவகேயும் ரேசியத் 

சோகலவுைர்வு கையத்தின் ேரவுகள் சேரிவிக்கின்ைன. 

அப்படியானால், ரைற்கண்ட அம்சங்ககளத் 

சேரிந்துசகாண்ரட காடு கைக்சகடுப்பு அகைப்பு 

ேவைான சித்திரத்கே வலிந்து உருவாக்க முகனகிைது 

என்ரை புரிந்துசகாள்ள ரவண்டியிருக்கிைது. 

இப்படிச் சசய்வேன் ரநாக்கம் என்னவாக இருக்க 

முடியும்? 

எரிசபாருள், கனிைச் சுரங்கம், ரபாக்குவரத்துக்கான 

சாகல வசதி, சோழிற்சாகலகளுக்குக் காடுககளத் 

திருப்பிவிட அரசு முயல்கிைது. நடப்பில் காடுகளின் பரப்பு 

குகைந்துசகாண்ரட ரபாகும்ரபாது, காட்கட ரைலும் 

அழிக்கும் சசயல்பாடுகள் குறித்து ைக்களிகடரய சபருத்ே 

ரகள்விகள் எழக்கூடும். இந்ேப் பின்னணியில் 

காடுகளுக்கான வகரயகைகயரய 

ைாற்றியகைத்துவிட்டால், காடுகளின் பரப்பு 

அதிகரித்ேோகக் காட்டிவிடலாம். ைற்சைாரு பக்கம், 

காடுககள அழிப்பதும் ரகள்விக்கு அப்பாற்பட்டோகிவிடும் 

என அரசு நிகனக்கிைது. 

அத்துடன், புவி சவப்பைாேலுக்கு எதிராகக் காடுகளின் 

பரப்கப அதிகரித்துக் காட்டுவோல், கார்பன் வர்த்ேகத்தில் 

அகேப் பைைாக ைாற்றிக்சகாள்ள முடியும். காட்டின் 

பரப்கப அதிகரிக்கும் மூன்ைாம் உலக நாடுகள் அேற்குப் 

பதிலீடாக பைக்கார நாடுகளிடம் பைம் 

சபற்றுக்சகாண்டு, அந்ே நாடுகள் கூடுேல் கார்பன் 

சவளியிட வழியகைக்க முடியும். 

உைர்ந்திருக்கிரைாைா? 

கரரானா கவரஸ் பரவலுக்குக் காடழிப்புோன் 

முேன்கைக் காரைம் என்பது உறுதியாகத் சேரிந்ே 

பின்னரும் காடழிப்கப நாம் கண்டுசகாள்ளாைல் 

இருக்கிரைாம். கரரானா கவரகஸ விடவும் தீவிரைான-

நீடித்ே பிரச்சிகனககளக் காடழிப்பினால் இந்தியா 

எதிர்சகாண்டுள்ளது. அஸாம் ரசானித்பூர் பகுதியில் 

ைட்டுைல்லாைல், காடழிக்கப்பட்டுள்ள சபரும்பாலான 

பகுதிகளில் ைனிேர்களுக்கும் 

யாகன/புலி/சிறுத்கேகளுக்கும் இகடயிலான 

எதிர்சகாள்ளல் கடந்ே 10 ஆண்டுகளில் மிக ரைாசைாக 

அதிகரித்திருக்கிைது. இரு ேரப்பிலும் உயிர்ப் பலிகளும் 

அதிகைாகரவ உள்ளன. அரேரபால் ரசானித்பூர் 

பகுதியில் ைரலரியா காய்ச்சல் வழக்கத்கேவிட 8 ைடங்கு 

அதிகரித்திருக்கிைது. காடுகளுக்கான வகரயகைகய 

அரசு ைாற்ைலாம். ஆனால், இதுரபான்ை ரைாசைான 

பக்கவிகளவுககள வகரயகை ைாற்ைங்கள் ேடுக்கப் 

ரபாவதில்கல. காடழிப்பு ஏற்படுத்தும் இதுரபான்ை 

நிஜைான பாதிப்புககள அரசும் ைக்களும் 

புைந்ேள்ளிவருவதுோன் பிரச்சிகனக்கு மூல காரைம். 

இயற்ககயான காடுகள் உயிரினப் பன்கைக்கும், 

ைக்களுக்கும் கைக்கற்ை பலன்ககள 

வழங்கிவருகின்ைன. காடும் இயற்ககயும் வழிவழியாக 

நம்கை வந்ேகடந்துள்ள உயிருள்ள ைரபுச் சசாத்துகள், 

பண்பாட்டு அகடயாளங்கள். காட்டு வளம் என்பது ஒரு 

நாட்டின் ஒட்டுசைாத்ே வளத்தின் அகடயாளமும்கூட. 

யுசனஸ்ரகா, ஐ.நா. சகப ரபான்ை அகைப்புகள், அந்ே 

ைரபுச் சின்னங்ககள உரிய வககயில் 

அங்கீகரிக்கின்ைன, ரபாற்றுகின்ைன, பாதுகாக்க 

வலியுறுத்துகின்ைன. ைாைாக, காடுகளுக்கும் இயற்கக 

வளத்துக்கும் உரிய ைதிப்கபயும் அங்கீகாரத்கேயும் 

வழங்காைல் சவறும் ரைற்பூச்கச நம்பிக்சகாண்டிருக்கும் 

ைக்கள் கூட்டத்துக்கு உத்ேரவாேைான வருங்காலம் 

இல்கல என்பரே காலம் உைர்த்தியுள்ள நிேர்சனம். 

 

4. ‘ைகிழ் கணிேம்’ திட்டம்: பள்ளிகளுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு 

ேமிழக அரசுப் பள்ளிகளில் ‘ைகிழ் கணிேம்’ திட்டத்கே 

சசயல்படுத்துவேற்காக பள்ளி ஒன்றுக்கு `1,350 வீேம் 

சைாத்ேம் `93.79 லட்சம் (6,948 பள்ளிகள்) 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

இது குறித்து ஒருங்கிகைந்ே பள்ளிக்கல்வியின் ைாநிலத் 

திட்ட இயக்குநர் இரா. சுேன், முேன்கைக்கல்வி அதிகாரிக 

-ளுக்கு அனுப்பிய சுற்ைறிக்கக: ேமிழகத்தில் அரசுப் 

பள்ளிகளில் 6 முேல் 8ஆம் வகுப்பு வகர பயிலும் ைாைவ 

-ர்களுக்கு எளிய முகையில் கணிேப் பாடத்கே கற்பிக்க 

ஏதுவாக ‘ைகிழ் கணிேம்’ என்ை திட்டம் அைல்படுத்ேப்பட 

உள்ளது. 

இதுசார்ந்து ஆசிரியர்களுக்கு முேல்கட்டைாக கடந்ே 

ஜனவரி 20, 21ஆம் ரேதிகளில் பயிற்சி வழங்கப்பட்டது. 

சோடர்ந்து பிப்ரவரி, ைார்ச் ைாேங்களில் அடுத்ேகட்ட 

பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட உள்ளன. 

இத்திட்டத்கேச் சசயல்படுத்துவேற்காக பள்ளி ஒன்றுக்கு 

`1,350 வீேம் சைாத்ேம் `93.79 லட்சம் (6,948 பள்ளிகள்) 

ஒதுக்கீடு சசய்யப்படுகிைது. 



        

    

1. ப ொது  ொர்ம ொசொ USD  த்திரங்களை பெளியிடும் 

முதல் இந்திய அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட ெங்கி எது? 

அ) பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி 

ஆ) பாரத ஸ்நேட் வங்கி  

இ) கனரா வங்கி 

ஈ) HDFC வங்கி 

✓ பாரத ஸ்நேட் வங்கி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு “Regulation S” 

பார்ந ாசா பத்திரங்கள்மூலம் $300 மில்லியன் ோலர் நிதி 

திரட்டியுள்ளது. பபாது பார்ந ாசா பத்திரங்களள 

பவளியிடும் முதல் இந்திய அட்ேவளைப்படுத்தப்பட்ே 

வணிகவங்கி இதுவாகும். 

✓ இந்தப் பத்திரங்கள் ஐந்தாண்டுகால அப ரிக்க கருவூல 

குறிப்புகளுக்கு எதிராக தரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

 

2. அந்நிய பசலொெணி பெருக்கடிளயக் ச ொளிப் தற்கொக, 

இந்தியொ, அண்ள யில் எந்த ெொட்டிற்கு $900 மில்லியன் 

 திப்பிலொன கடளன ெழங்கியது? 

அ) நேபாளம் 

ஆ) இலங்ளக  

இ) ஆப்கானிஸ்தான் 

ஈ) பவனிசுலா 

✓ இந்தியா இலங்ளகக்கு அதன் குளைந்துவிட்ே அந்நிய 

பசலவாணிகளள கட்டிபயழுப்புவதற்கும் உைவு இைக்கு 

- திக்கு ாக $900 மில்லியன் அப ரிக்க ோலர்கள் 

கேளன அறிவித்துள்ளது. 

✓ சரக்குகளள இைக்கு தி பசய்வதற்காக இந்தியாவிேம் 

இருந்து $1 பில்லியன் ோலர்கள் கேளனப்பபை இலங்ளக 

நபச்சுவார்த்ளத ேேத்திவருகிைது. இைக்கு திக்காக 

பசலுத்தநவண்டிய ோலர்கள் தட்டுப்பாடு காரை ாக 

இலங்ளகயில் கிட்ேத்தட்ே அளனத்து அத்தியாவசியப் 

பபாருட்களுக்கும் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. 

 

3. 2022 ஜனெரி நிலெரப் டி, எட்டுப் யணிகளை ஏற்றிச் 

பசல்லும் ெொகனங்கள் குளைந்த ட்சம் எத்தளன வளிப் 

ணபகணைக் (airbag) ககொண்டிருக்க வவண்டும்? 

அ) ஒன்று 

ஆ) இரண்டு  

இ) ோன்கு 

ஈ) ஆறு 

✓ 2019 ஜூளல.1ஆம் தேதி முதல் அளனத்து பயணிகள் 

வாகனங்களுக்கும் ஓட்டுேருக்கான வளிப்ளப (driver air 

bag) கட்ோய ாக்கப்பட்ேது. 2022 ஜனவரி மாேம் முதல் 

அளனத்து வாகனங்களிலும் இரண்டு வளிப்ளபகள் 

(ஓட்டுேர்  ற்றும் முன்வரிளசயில் பயணிப்நபார்) கட்ோய 

- ாக்கப்பட்டுள்ளது. சாளலப் நபாக்குவரத்து அள ச்சகம் 

சமீபத்தில் குளைந்தபட்சம் 6 வளிப்ளபகளள பகாண்டிருப் 

-பதற்கான வளரவு அறிவிப்புக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.  

✓ எட்டுப் பயணிகளள ஏற்றிச்பசல்லும் வாகனங்களுக்கு 

இது கட்ோயம். ‘முன்  ற்றும் பக்கவாட்டு விபத்துகளின்’ 

தாக்கத்ளதக் குளைப்பநத இதன் நோக்கம். 

4. இந்தியொவில் ஒவ்மெொர் ஆண்டும் ‘இரொணுெ ெொள்’ 

அனுசரிக்கப் டுகிை மததி எது? 

அ) ஜனவரி 15  

ஆ) ஜனவரி 20 

இ) ஜனவரி 25 

ஈ) ஜனவரி 30 

✓ பஜனரல் FR ராய் புச்சளரத் பதாேர்ந்து இந்திய 

இராணுவத்தின் முதல் இந்தியத் தளலள த் தளபதியாக 

பஜனரல் KM கரியப்பா (பின்னர் பீல்ட்  ார்ஷல் ஆனார்) 

பதவிநயற்ை ோளளக் குறிக்கும் வளகயில், ஜன.15ஆம் 

நததி ஆண்டுதோறும் இராணுவ ோளாகக் பகாண்ோேப்ப 

-டுகிைது. 

 

5. ‘புலிகள்  ொதுகொப்பு பதொடர் ொன ஆசிய அள ச்சர்கள் 

 ொெொட்ளட’ ஏற் ொடு பசய்துள்ை ெொடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ)  நலசியா  

இ) UK 

ஈ) இலங்ளக 

✓  நலசிய அரசாங்கமும் குநளாபல் ளேகர் நபாரமும் (GTF) 

இளைந்து புலிகள் பாதுகாப்பு பதாேர்பான 4ஆவது ஆசிய 

அள ச்சர்கள்  ாோட்ளே ஏற்பாடு பசய்தன. புலிகள் 

பாதுகாப்பு  ாோட்டில் இந்தியாவின்  த்திய சுற்றுச்சூழல், 

வனம்  ற்றும் காலநிளல  ாற்ை அள ச்சர் பூநபந்தர் 

யாதவ் இந்தியாவின் அறிக்ளகளய வழங்கினார்.  

✓ இரஷ்யாவில் ேளேபபறும் உலகளாவிய புலிகள் உச்சி 

 ாோட்டிற்கான புது தில்லி பிரகேனத்ளத இறுதி பசய்ய 

புலிகள் உள்ள ோடுகளுக்கு இந்தியா உதவும். 

 

6. ‘பகொய்லொ தர் ன்’ இளையதைத்ளத அறிமுகப் டுத்திய 

 த்திய அள ச்சகம் எது? 

அ) எஃகு அள ச்சகம் 

ஆ) நிலக்கரி அள ச்சகம்  

இ) மின்சார அள ச்சகம் 

ஈ) ஊரக வளர்ச்சி அள ச்சகம் 

✓ நிலக்கரி துளை பதாேர்பான முக்கிய பசயல்திைன் குறிகா 

-ட்டிகளுக்காக “Koyla Darpan” என்ை இளையதளத்ளத 

 த்திய நிலக்கரி அள ச்சகம் அறிமுகப்படுத்தியது.  

✓ தற்நபாது, நிலக்கரி/பழுப்பு நிலக்கரி உற்பத்தி, அனல்மின் 

நிளலயங்களில் நிலக்கரி இருப்புநிளல, உட்கட்ேள ப்பு 

திட்ேங்கள், பதாகுதிகள் ஒதுக்கீடு, முக்கிய நிலக்கரிச் 

சுரங்கங்களின் கண்காணிப்பு  ற்றும் நிலக்கரி விளல 

உள்ளிட்ே 9 குறிகாட்டிகள் இந்தத்தளத்தில் உள்ளன. 

 

7. ஆயிஷொ  ொலிக், எந்த ெொட்டின் உச்சநீதி ன்ைத்தின் 

முதல் ப ண் நீதி தி ஆனொர்? 

அ) இஸ்நரல்  ஆ) பாகிஸ்தான்  

இ) ஆப்கானிஸ்தான் ஈ) பங்களாநதஷ் 

 

 

 

  

 

 

 



        

    

✓ பாகிஸ்தான் உச்சநீதி ன்ைத்தின் முதல் பபண் நீதிபதியா 

-க உயர்நீதி ன்ை நீதிபதி ஆயிஷா  ாலிக் நியமிக்கப்பட்டு 

உள்ளார். கேந்த 2012ஆம் ஆண்டு முதல் லாகூர் உயர் 

நீதி ன்ை நீதிபதியாக பணியாற்றி வரும் நீதிபதி ஆயிஷா 

 ாலிக்கின் பதவி உயர்வுக்கு பாகிஸ்தான் அதிபர் ஆரிப் 

ஆல்வி ஒப்புதல் அளித்தார். 

✓ அவர் 2031 ஜூனில் பணி ஓய்வு பபறும் வளர உச்சநீதி 

 ன்ை நீதிபதியாகப் பணியாற்றுவார். 

 

8. 2021ஆம் ஆண்டுக்கொன மதசிய துளிர்நிறுென விருதின் 

பெற்றியொைர்களுள் ஒருெரொன ‘பரம ொஸ்’ உடன் சொர்ந்த 

துளை எது? 

அ) ஆற்ைல் விநிநயாகம்  

ஆ)  ருத்துவத் துளையில் புத்தாக்கம் 

இ) நிதியியல் பதாழில்நுட்பம் 

ஈ) திைன் ந ம்பாடு 

✓ வணிகம்  ற்றும் பதாழிற்துளை அள ச்சகம் சிைந்த 46 

இந்திய துளிர் நிறுவனங்களள அறிவித்து அவர்களுக்கு 

நதசிய துளிர் நிறுவன விருதுகளள வழங்கியது. பிரத ர் 

ந ாடி தளலள யில் ேளேபபற்ை ப ய்நிகர் கூட்ேத்தில் 

150 பதாழில்முளனநவார் தங்கள் பகாள்ளக பரிந்துளரக 

-ளள வழங்கினர். புநனளவச் சார்ந்த ‘Repos’, ‘ஆற்ைல் 

விநிநயாகப்பிரிவில்’, எரிபபாருளள வீட்டுக்கு வீடு விநி 

-நயாகம் பசய்ததற்காக இந்த விருளத பவன்ைது. 

 

9. BHELஆல் கட்டப் ட்ட ‘நிலக்கரியிலிருந்து ப த்தனொல் 

எடுக்கும் இந்தியொவின் முதல் ஆளல’ அள ந்துள்ை இடம் 

எது? 

அ) பசன்ளன 

ஆ) மும்ளப 

இ) ளைதராபாத்  

ஈ) பகாச்சி 

✓  த்திய கனரக பதாழிற்துளை அள ச்சர்  நகந்திர ோத் 

பாண்நே, BHELஆல் கட்ேப்பட்ே ‘நிலக்கரியிலிருந்து ப த்த 

-னால் எடுக்கும் இந்தியாவின் முதல் ஆளல’ளய (CTM) 

ளைதராபாத்தில் திைந்து ளவத்தார். 

✓ இந்த 0.25 TPD (ஒரு ோளளக்கு ேன்கள்) திைன்பகாண்ே 

CTM ஆளல BHELஆல் உள்ோட்டிநலநய வடிவள க்கப்ப 

-ட்டு, ந ம்படுத்தப்பட்டு நிறுவப்பட்டுள்ளது. இது அதிக 

சாம்பல் கலந்த இந்திய நிலக்கரியிலிருந்து 99 

சதவீதத்திற்கும் அதிக ான தூய்ள யுேன் ப த்தனாளல 

உற்பத்தி பசய்கிைது.

 

10. இந்திய ஓப் ன் ஆடெர் ஒற்ளையர் பிரிவில் அறிமுக 

ம ொட்டியில்  ட்டத்ளத பென்ை முதல் இந்தியர் யொர்? 

அ) K ஸ்ரீகாந்த் 

ஆ) லக்ஷ்யா பசன்  

இ) P காஷ்யப் 

ஈ) சாய் பிரனீத் 

✓ இறுதிப்நபாட்டியில் ேேப்பு உலக சாம்பியனான நலா கீன் 

யூளவ நதாற்கடித்ததன்மூலம், இந்திய ஓப்பன் ஆேவர் 

ஒற்ளையர் பட்ேத்ளத அறிமுகப்நபாட்டியில் பவன்ை முதல் 

இந்தியர் என்ை பபருள ளய லக்ஷ்யா பசன் பபற்ைார்.  

✓ BWF சுற்றுப்பயைத்தில் இது லக்ஷ்யாவின் முதல் ‘சூப்பர் 

500’ பட்ே ாகும். முன்னதாக 2021 உலக சாம்பியன்ஷிப் 

நபாட்டியில் அவர் பவண்கலம் பவன்றிருந்தார். 

 

 

1. பிரந ாஸ் ஏவுகளைகள் முதல் முளையாக ஏற்று தி: 

`2,800 நகாடிக்கு வாங்குகிைது பிலிப்பின்ஸ் 

அதிேவீன பிரந ாஸ் ஏவுகளைகளள முதல்முளையாக 

இந்தியா ஏற்று தி பசய்யவுள்ளது. சு ார் `2,800 

நகாடிக்கு பிரந ாஸ் ஏவுகளைகளள பிலிப்பின்ஸ் 

பகாள்முதல் பசய்யவுள்ளது. இதற்கான ஒப்பந்தம் 

சமீபத்தில் ளகபயாப்ப ானது. 

இந்தியா-ரஷியா கூட்டு முயற்சியில் உருவாக்கப்பட்ே 

பிரந ாஸ் ஏநராஸ்நபஸ் நிறுவனம் பிரந ாஸ் 

ஏவுகளைகளளத் தயாரித்து வருகிைது. அந்த 

ஏவுகளைகள் ஒலிளயவிே அதிக நவகத்தில் 

பயணிக்கக் கூடியளவயாகும். தளரயில் இருந்து 

 ட்டுமில்லா ல் நீர்மூழ்கிக்கப்பல்கள், கப்பல்கள், 

வி ானங்கள் ஆகியவற்றில் இருந்தும் பிரந ாஸ் 

ஏவுகளைகளள ஏவ முடியும். 

இந்நிளலயில், கப்பல்களளத்தாக்கி அழிக்கக்கூடிய 

பிரந ாஸ் ஏவுகளைகளள சு ார் `2,800 நகாடிக்கு 

பிலிப்பின்ஸ் கேற்பளே வாங்கவுள்ளதாக பாதுகாப்பு 

அள ச்சகம் தரப்பில் பவளியிேப்பட்ே அறிக்ளகயில் 

குறிப்பிேப்பட்டுள்ளது. 

பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி  ற்றும் ந ம்பாட்டு அள ப்பின்கீழ் 

பசயல்படும் பிரந ாஸ் ஏநராஸ்நபஸ் நிறுவனம் 

ஏவுகளைகளளத் தயாரித்து வழங்கவுள்ளது. 

பிரந ாஸ்-ஒரு பார்ளவ... 

இந்தியா-ரஷியா கூட்டு முயற்சியில் தயாரிக்கப்பட்ேது 

பிரந ாஸ் ஏவுகளை. 

சூப்பர்சானிக் ரக பிரந ாஸ் ஏவுகளைகளள தளரயில் 

இருந்து  ட்டு ன்றி கப்பல்கள், வி ானங்கள், நீர்மூழ்கிக் 

கப்பல்களிலிருந்தும் பசலுத்த முடியும். 

பிரந ாஸ் ஏவுகளைகள் இந்தியாவின் முப்பளேயிலும் 

ஏற்பகனநவ இளைக்கப்பட்டுள்ளன. 400 கிநலாமீட்ேர் 

பதாளலவு இலக்கு வளர தாக்கும் ந ம்படுத்தப்பட்ே 

பிரந ாஸ் ஏவுகளைளய 2020, பசப்ேம்பரில் இந்தியா 

பவற்றிகர ாக பரிநசாதித்தது. 

 

2. புதிய தளலள  பபாருளாதார ஆநலாசகராக ோக்ேர் வி 

ஆனந்த ோநகஸ்வரன் நிய னம் 

ோக்ேர் வி ஆனந்த ோநகஸ்வரன்  த்திய நிதி 

அள ச்சகத்தின் தளலள  பபாருளாதார ஆநலாசகராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 

 

 



        

    

 த்திய நிதியள ச்சகத்தின் தளலள  பபாருளாதார 

ஆநலாசகர் கிருஷ்ைமூர்த்தி சுப்ர ணியன் பதவிக் 

காலம் நிளைவளேந்த நிளலயில் அப்பதவிக்கு தற்நபாது 

நிய னம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

2019 முதல் 2021ஆம் ஆண்டு வளரயிலான காலத்தில் 

பிரத ரின் பபாருளாதார ஆநலாசளனக் குழுவின் 

பகுதிநேர உறுப்பினராகப் பணியாற்றியுள்ள ஆனந்த 

ோநகஸ்வரன் ஆ தாபாத்திலுள்ள இந்திய ந லாண்ள  

கல்வி நிறுவனத்தில் முதுகளல பட்ேம் பபற்ைவர். 

 

3. 30-01-2022 – ‘மகாத்மா’ காந்தியடிகளின் 75ஆவது 

நினைவு நாள். 

 

4. ஆஸ்திநரலிய ஓபன் பேன்னிஸ் 44 ஆண்டு ஏக்கம் 

தீர்ந்தது: ஆஷ்லி பார்டி சாம்பியன் 

ஆஸ்திநரலிய ஓபன் கிராண்ட் ஸ்லாம் பேன்னிஸ் 

பதாேரின்  களிர் ஒற்ளையர் பிரிவில், உள்ளூர் 

ேட்சத்திரம் ஆஷ்லி பார்டி சாம்பியன் பட்ேம் பவன்று 

சாதளன பளேத்தார். இத்பதாேரில் 44 ஆண்டுகளுக்குப் 

பிைகு ஒரு ஆஸ்திநரலிய வீராங்களன நகாப்ளபளய 

முத்தமிட்ேது, அந்ோட்டு ரசிகர்களள  கிழ்ச்சியில் 

ஆழ்த்தியுள்ளது. இறுதிப் நபாட்டியில் அப ரிக்காவின் 

நேனியலி நகாலின்சுேன் (28 வயது, 30வது நரங்க்) 

நேற்று ந ாதிய ேம்பர் 1 வீராங்களன ஆஷ்லி (25 வயது), 

பதாேக்கத்தில் இருந்நத அதிரடியாக புள்ளிகளளக் 

குவித்து 6-3 என்ை கைக்கில் முதல் பசட்ளே 

ளகப்பற்றினார். 

இரண்ோவது பசட்டில் ஆக்நராஷ ாக விளளயாடி பதிலடி 

பகாடுத நகாலின்ஸ், ஒரு கட்ேத்தில் 5-1 என முன்னிளல 

வகித்ததால், அந்த பசட்ளே மிக எளிதாக பவல்வார் என 

எதிர்பார்க்கப்பட்ேது. எனினும், உள்ளூர் ரசிகர்களின் 

ஆரவார ஆதரவுேன் உற்சாக ாக விளளயாடிய ஆஷ்லி 

அடுத்தடுத்து நகாலின்சின் சர்வீஸ் ஆட்ேங்களள 

முறியடித்து முன்நனறி 5-5 என ச நிளலளய எட்டினார். 

நகாலின்சும் விட்டுக் பகாடுக்கா ல் நபாராடியதால் 

ஆட்ேம் ளே பிநரக்கர் வளர இழுபறியாக நீடித்தது. 

அதில் பதற்ைமின்றி அ ர்க்கள ாக விளளயாடிய ஆஷ்லி 

6-3, 7-6 (7-2) என்ை நேர் பசட்களில் பவற்றிளய 

வசப்படுத்தி சாம்ம்பியன் பட்ேத்ளத ளகப்பற்றினார். 

விறுவிறுப்பான இப்நபாட்டி 1  ணி, 27 நிமிேத்தில் 

முடிவுக்கு வந்தது. இந்த பதாேரில் ஒரு பசட்டில் கூே 

நதாற்கா ல் நகாப்ளபளய முத்தமிட்டுள்ள ஆஷ்லி, 44 

ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு ஆஸி. ஓபன் பதாேரில் சாம்பியன் 

பட்ேம் பவன்ை முதல் உள்ளூர் வீராங்களன என்ை 

பபருள ளய தட்டிச் பசன்ைார். பசாந்த  ண்ணில் 

ேேக்கும் கிராண்ட் ஸ்லாம் பதாேரில் மிக நீண்ே 

இளேபவளிக்குப் பிைகு கிளேத்திருக்கும் இந்த 

பவற்றிளய ஆஸி.  க்கள்  கிழ்ச்சியுேன் உற்சாகம் 

பபாங்கக் பகாண்ோடி வருகின்ைனர். 

* பதாழில்முளை கிரிக்பகட் வீராங்களனயாகும் 

முயற்சியில் 2014ம் ஆண்டில் பேன்னிசில் இருந்து 

விலகியிருந்த ஆஷ்லி, தற்நபாது  களிர் பேன்னிசில் 

உலகின் ேம்பர் 1 வீராங்களனயாக இருப்பதுேன் ஆஸி. 

ஓபளனயும் பவன்று  கத்தான சாதளன பளேத்துள்ளது 

குறிப்பிேத்தக்கது. 1978ல் ஆஸி. ஓபன் சாம்பியன் பட்ேம் 

பவன்ை வீராங்களன கிறிஸ்ளேன் ஓ நீல், நேற்று 

ஆஷ்லிக்கு நகாப்ளபளய வழங்கி பாராட்டினார். 

* ஆஷ்லி பவன்ை 3வது கிராண்ட் ஸ்லாம் பட்ேம் இது. 

முன்னதாக, 2019ல் பிபரஞ்ச் ஓபன் பட்ேத்ளதயும் கேந்த 

ஆண்டு விம்பிள்ேன் பட்ேத்ளதயும் அவர் பவன்றிருந்தார். 

*  ார்சிங்நகா அசத்தல் 

ஆஸ்திநரலிய ஓபன் சிறுமியர் ஜூனியர் பிரிவில் 

குநராஷியா வீராங்களன பபத்ரா  ார்சிங்நகா (16 வயது, 

ேம்பர் 1) சாம்பியன் பட்ேம் பவன்ைார். ளபனலில் நசாபியா 

நகாஸ்டுலாஸுேன் (16 வயது, பபல்ஜியம், 8வது நரங்க்) 

நேற்று ந ாதிய  ார்சிங்நகா 7-5, 6-1 என்ை நேர் 

பசட்களில் பவன்று நகாப்ளபளய முத்தமிட்ோர். 

இப்நபாட்டி 1  ணி, 16 நிமிேத்தில் முடிவுக்கு வந்தது. 

* புரூநனா அ ர்க்களம் 

ஆஸி. ஓபன் ஜூனியர் சிறுவர் பிரிவில் அப ரிக்காவின் 

புரூநனா குஸுைரா (17 வயது, ேம்பர் 1) சாம்பியன் பட்ேம் 

பவன்ைார். இறுதிப் நபாட்டியில் பசக் குடியரசின் நஜக்கப் 

ப ன்சிக்குேன் (4வது நரங்க்) ந ாதிய புரூநனா 7-6 (7-

4), 6-7 (6-8), 7-5 என்ை பசட் கைக்கில் 3  ணி, 43 

நிமிேம் கடுள யாகப் நபாராடி நகாப்ளபளய தட்டிச் 

பசன்ைார். 

* ேோலுேன் இன்று ப ட்வநதவ் ந ாதல் 

ஆஸ்திநரலிய ஓபன் ஆண்கள் ஒற்ளையர் பிரிவு இறுதிப் 

நபாட்டியில் இன்று ஸ்பபயின் ேட்சத்திரம் ரநபல் 

ேோலுேன் (35 வயது, 6வது நரங்க்) ரஷ்யாவின் 

நேனியல் ப ட்வநதவ் (25 வயது, 2வது நரங்க்) 

ந ாதுகிைார். கிராண்ட் ஸ்லாம் நவட்ளேயில் நராஜர் 

பபேரர் (சுவிஸ்), நோவாக் நஜாநகாவிச் (பசர்பியா) 

ஆகிநயாருேன் ச நிளல வகிக்கும் ேோல் (தலா 20 

சாம்பியன் பட்ேங்கள்), ப ட்வநதளவ வீழ்த்தி  கத்தான 

சாதளன பளேப்பாரா என்பநத பேன்னிஸ் ரசிகர்களின் 

எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது. அநத ச யம், கேந்த ஆண்டு 

யுஎஸ் ஓபன் ளபனலில் நஜாநகாவிச்ளச வீழ்த்தி அதிர்ச்சி 

அளித்த ப ட்வநதவ் பதாேர்ச்சியாக 2வது கிராண்ட் 

ஸ்லாம் பட்ேத்ளத ளகப்பற்றும் முளனப்புேன் 

களமிைங்குவதால் நபாட்டி மிகக் கடுள யாக இருக்கும் 

என்பதில் சந்நதகமில்ளல. 

* இருவரும் இதுவளர 4 முளை ந ாதியுள்ளதில் ேோல் 3 

பவற்றிகளுேன் முன்னிளல வகிக்கிைார். 

* 2019 யுஎஸ் ஓபன் ளபனலில் ப ட்வநதவுேன் ந ாதிய 

ேோல் 5 பசட்கள் கடுள யாகப் நபாராடி பட்ேம் பவன்ைார். 

* 2020 ஏடிபி ளபனல்ஸ் பதாேரில் ேோலுக்கு எதிராக 

நேர் பசட்களில் ப ட்வநதவ் பவற்றி பபற்ைார். 

 



        

    

1. ‘உலகப்ப ொருளொதொர நிலல & வொய்ப்புகள்’ என் து 

எந்த அலைப்பின் முதன்லை பவளியீடொகும்? 

அ) உலக வங்கி 

ஆ) ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி 

இ) ஐக்கிய நாடுகள்  

ஈ) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

✓ “உலகப்ப ாருளாதார நிலல மற்றும் வாய்ப்புகள்” என் து 

ஐநா சல யின் முதன்லமயான பவளியீடாகும். சமீ த்தில் 

இதன் 2022ஆம் ஆண்டின்  திப்பு பவளியிடப் ட்டது. 

இவ்வறிக்லகயின் டி, உலகளாவிய உற் த்தி 2022’இல் 

4 சதவீதமாகவும், 2023’இல் 3.5 சதவீதமாகவும் மட்டுமம 

வளரும் எனக்கணிக்கப் ட்டுள்ளது. 

 

2. ப ஞ்ச் புலிகள் கொப் கம் அமைந்துள்ள ைொநிலம் எது? 

அ) மகாராஷ்டிரா 

ஆ) மத்திய பிரமதசம்  

இ) கர்நாடகா 

ஈ) மகரளா 

✓ மத்திய பிரமதச மாநிலத்தில் ப ஞ்ச் புலிகள் காப் கம் 

உள்ளது. இந்தப் புலிகள் காப் கத்தில் இருந்த ‘காலர்வாலி’ 

என்ற மிகப்பிர லமான புலி சமீ த்தில் இறந்துவிட்டதாக 

அக்காப் கம் அறிவித்தது. இந்தப் புலி (டி-15) பசப்டம் ர் 22, 

2005 அன்று பிறந்தது. ஒமர பிரசவத்தில் 5 குட்டிகலளப் 

ஈன்பறடுத்து புகழ்ப ற்ற சாதலனலயப் ப ற்றதால், அது 

‘சூப் ர்மாம்’ என்றும் அன்புடன் அலைக்கப் டுகிறது. 

அந்தப் புலி இதுவலர 29 குட்டிகலளப் ப ற்பறடுத்துள்ளது. 

அதில் 25 குட்டிகள் உயிமராடு உள்ளன. 

 

3. ‘ைன ஊரு, ைன பதி’ என்ற திட்டம் பெயல் டுத்தப் டுகிற 

ைொநிலம் எது? 

அ) ஒடிஸா 

ஆ) பதலுங்கானா  

இ) மமற்கு வங்கம் 

ஈ) கர்நாடகா 

✓ `7,289 மகாடி  ட்பெட்டில் 3 ஆண்டுகளில் பசயல் டுத்தப் 

- டும் ‘மன ஊரு, மன  தி’ திட்டத்திற்கு பதலுங்கானா 

அலமச்சரலவ சமீ த்தில் தனது ஒப்புதலல அளித்துள்ளது.  

✓ இது மாநிலம் முழுவதும் உள்ள  ள்ளிகளின் ஒட்டுபமாத்த 

மமம் ாடு மற்றும் அவற்றில்  யனுள்ள அடிப் லடக் 

கட்டலமப்புகலள உருவாக்குவலத மநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளது. பதலுங்கானா மாநிலத்தில் உள்ள 

26000  ள்ளிகலளச் மசர்ந்த 19.84 லட்சம் குைந்லதகள் 

இதனால்  யனலடவார்கள் என எதிர் ார்க்கப் டுகிறது. 

 

4. ‘திறந்தபவளி தரவு வொரம்’ அனுெரிக்கும் அலைச்ெகம்? 

அ) மின்னணு & தகவல் பதாழில்நுட்  அலமச்சகம் 

ஆ) வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகார அலமச்சகம்  

இ) அறிவியல் & பதாழில்நுட்  அலமச்சகம் 

ஈ) தகவல் & ஒலி ரப்பு அலமச்சகம் 

✓ வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அலமச்சகம் 

‘திறந்தபவளி தரவு வாரத்லத’ அனுசரிக்கவுள்ளதாக 

அறிவித்துள்ளது. இது திறந்தபவளி தரவுகலள ஏற்றுக் 

பகாள்வலத ஊக்குவிப் து மற்றும் இந்தியாவின் நகர்ப் 

புறச்சூைலலமப்பு முழுவதும் புதுலமகலள ஊக்குவிப்  

-லத இது மநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

✓ 2022 பிப்ரவரியில் சூரத்தில் நலடப றவுள்ள ‘அமுதப் 

ப ருவிைா – சீர்மிகு நகரங்கள்: சீர்மிகு நகரமயமாக்கல்' 

மாநாட்டிற்காக, திறந்தபவளி தரவுகள் குறித்த விழிப்புண 

-ர்லவயும்  யன் ாட்லடயும் ஊக்குவிப் தற்காக மத்திய 

வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அலமச்சகத்தால் 

மமற்பகாள்ளப் டும் நிகழ்வுக்கு முந்லதய முயற்சிகளின் 

ஒரு குதியாக இந்தத் திறந்தபவளி தரவு வாரம் உள்ளது. 

 

5. “யயொக்யதொ” என்ற திறன்ய சி பெயலி கீழ்கொணும் 

எதனொல் பதொடங்கப் ட்டது? 

அ) ப ாது மசலவ லமயங்கள்  

ஆ) மதசிய  சுலம தீர்ப் ாயம் 

இ) இந்திய மதர்தல் ஆலணயம் 

ஈ) இந்திய உச்சநீதிமன்றம் 

✓ ப ாதுமசலவ லமயமானது (CSC) சமீ த்தில் “மயாக்யதா” 

என்ற திறன்ம சி பசயலிலய அறிமுகப் டுத்தியுள்ளது.  

✓ இது கிராமப்புறங்களில் உள்ள இலளமயார் மற்றும் பிற 

குடிகளுக்கு பதாழிற்சார் கல்வி மற்றும் திறன் மமம் ாட்டு 

வாய்ப்புகலள வைங்குவலத மநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளது. மவலலவாய்ப்ல  அதிகரிக்க, லச ர் 

பசக்யூரிட்டி, CAD மற்றும் முப் ரிமாண (3D) அச்சும ான்ற 

 டிப்புகளுக்கான அணுகலல இது உள்ளடக்கியுள்ளது. 

 

6. இந்தியொவின் முதல் ைொவட்ட நல்லொட்சி குறியீட்லட 

அறிமுகப் டுத்திய ைொநிலம்/யூனியன் பிரயதெம் எது? 

அ) மகரளா 

ஆ) ெம்மு & காஷ்மீர்  

இ) மகாவா 

ஈ) சிக்கிம் 

✓ இந்தியாவின் முதல் மாவட்ட நல்லாட்சி குறியீடு ெம்மு -

காஷ்மீர் யூனியன் பிரமதசத்தில் பவளியிடப் ட்டது. இந்தக் 

குறியீட்டின் கூட்டுத்தரவரிலசயில், ெம்மு மாவட்டம் முதல் 

இடத்திலும், மதாடா, சம் ா, புல்வாமா மற்றும் ஸ்ரீநகர் 

மாவட்டங்கள் அடுத்தடுத்த இடங்களிலும் உள்ளன. 

இந்தக் குறியீடு 58 குறிகாட்டிகளுடன்  த்து நிர்வாகத் 

துலறகளின்கீழ் பசயல்திறலன மதிப்பிடும் ஒரு 

கட்டலமப்பு ஆவணமாகும். 

 

7. ‘உழவு எந்திரையைொக்கலின் துலைப் ணி’ என் து 

எந்த ைத்திய அலைச்ெகத்தின் திட்டைொகும்? 

அ) அறிவியல் & பதாழில்நுட்  அலமச்சகம் 

ஆ) உைவு & உைவர்கள் நல அலமச்சகம்  

இ) ஊரக வளர்ச்சி அலமச்சகம் 

ஈ) மின்னணு & தகவல் பதாழில்நுட்  அலமச்சகம் 

 

 
 

 

 

 
 



        

    

✓ உைவு மற்றும் உைவர்கள் நல அலமச்சகம் 2014-15’இல் 

Sub-Mission on Agricultural Mechanization (SMAM) என்ற 

திட்டத்லதத்பதாடங்கியது. இது சிறு & குறு உைவர்களின் 

 ண்லண எந்திரமயமாக்களுக்கு உதவும். SMAM’இன் 

சமீ த்திய வழிகாட்டுதல்களின் டி, மவளாண் இயந்திரப் 

 யிற்சி லமயங்கள், மவளாண் ஆராய்ச்சி லமயங்கள், 

கிரிஷி விஞ்ஞான் லமயங்கள், மவளாண்  ல்கலலகள் 

வாங்கும் டிமரான்களுக்கு 100 சதவீத மானியம் அல்லது 

`10 இலட்சம் இதில் எது குலறமவா அது வைங்கப் டும். 

மவளாண் உற் த்தியாளர் சங்கங்கள், ட்மரான்கள் 

வாங்க 75% மானியம் வைங்கப் டும். 

 

8. ‘ைெொலொப் ப ொருட்கள் வொரியம்’ என் து பின்வரும் எந்த 

அலைச்ெகத்தின்கீழுள்ள ஒழுங்குமுலற ைற்றும் ஏற்றுைதி 

யைம் ொட்டு நிறுவனைொகும்? 

அ) உைவு & உைவர்கள் நல அலமச்சகம் 

ஆ) வணிகம் & பதாழிற்துலற அலமச்சகம்  

இ) MSME அலமச்சகம் 

ஈ)  ைங்குடியினர் நலத்துலற அலமச்சகம் 

✓ ‘மசாலாப்ப ாருட்கள் வாரியம்’ என் து மசாலாப்ப ாருட்கள் 

சார்ந்த ஓர் ஒழுங்குமுலற மற்றும் ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு 

நிறுவனமாகும். இது வணிகம் மற்றும் பதாழிற்துலற 

அலமச்சகத்தின்கீழ் பசயல் ட்டு வருகிறது. 

✓ இதன் தலலலமயகம் மகரளாவின் பகாச்சியில் உள்ளது. 

மசாலா வாரியம் மசாலா ஏற்றுமதிக்கான நாட்டின் முதல் 

பமய்நிகர் தளமான ‘Spice Xchange’ஐ பதாடக்கியது. 

இந்தியா ஆனது 180’க்கும் மமற் ட்ட நாடுகளுக்கு 225 

வலகயான மசாலா மற்றும் மசாலாப் ப ாருட்கலள 

ஏற்றுமதி பசய்கிறது. இது ஒரு 3D பமய்நிகர் தளமாகும், 

இது இந்தியாவில் உள்ள மசாலா ஏற்றுமதியாளர்கலள 

உலபகங்கிலும் உள்ள வாங்கு வர்களுடன் AIமூலம் 

இலணப் லத மநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

9. ‘ைக்களுக்கொக வீதிகள்’ என் து கீழ்கொணும் எந்த 

ைத்திய அலைச்ெகத்தின் முன்பனடுப் ொகும்? 

அ) மின்னணு & தகவல் பதாழில்நுட்  அலமச்சகம் 

ஆ) வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகார அலமச்சகம்  

இ) அறிவியல் & பதாழில்நுட்  அலமச்சகம் 

ஈ) தகவல் & ஒலி ரப்பு அலமச்சகம் 

✓ வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அலமச்சகம் 

ஏற் ாடு பசய்திருந்த இலணயவழி நிகழ்வில், ‘மக்களுக் 

-காக வீதிகள்’ என் தில் பவற்றி ப ற்ற 11 நகரங்கள் 

‘அண்லட அயல் நட்புகலள வளர்த்தல்’ என் தன் முதற் 

கட்டத்தில் பவன்ற 10 நகரங்கள் அறிவிக்கப் ட்டுள்ளன.  

✓ இந்த நிகழ்வின்ம ாது, மாற்றத்திற்கான மிதிவண்டிகள் 

மக்களுக்காக வீதிகள் என் தன் இரண்டாம் கட்டத்லத 

அலமச்சகம் பதாடங்கியது. ‘அண்லட அயல் நட்புகலள 

வளர்த்தல்: களத்திலிருந்து கலதகள்’ எனப்ப யரிடப் ட்ட 

ஒரு நூல் பவளியிடப் ட்டது. 

 

 

10. ‘கிரொை ஒன்’ திட்டைொனது பின்வரும் எம்ைொநிலத்தின் 

முன்முயற்சியொகும்? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) மகரளா 

இ) கர்நாடகா  

ஈ) ஆந்திர பிரமதசம் 

✓ 12 மாவட்டங்களில் உள்ள கிராமப்புறங்களில் குடியரசு 

நாளிலிருந்து ‘கிராம ஒன்’ திட்டம் பசயல் டுத்தப் டும் என 

கர்நாடக முதலலமச்சர்  சவராஜ் ப ாம்லம கூறினார்.  

✓ இத்திட்டம் குடிமக்களின் வீட்டு வாசலிமலமய  ல்மவறு 

துலறகளின் மசலவகலள வைங்குவலத மநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளது.  ல்மவறு அரசு மசலவகலள வைங்குதற் 

-காக மாநிலங்கள் முழுவதும் 30000 ‘கிராம ஒன்’ 

மசலவ லமயங்கள் திறக்கப் டவுள்ளன. 

 

 

1. மத்திய  ட்பெட் - வரலாறும் சுவாரஸ்யங்களும் 

மத்திய அரசின் 2022-23ஆம் நிதியாண்டுக்கான நிதி 

நிலல அறிக்லக ( ட்பெட்) பிப்.1 தாக்கல்பசய்யப் டவுள்ளது. 

நிதியலமச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பதாடர்ந்து 4ஆவது 

முலறயாக மத்திய  ட்பெட்லட தாக்கல் பசய்யவுள்ளார். 

இந்நிலலயில்,  ட்பெட்டின் வரலாறு குறித்தும்  ல்மவறு 

சுவாரஸ்ய தகவல்கள் குறித்தும் காண்ம ாம். 

வரலாற்று சிறப்பு தாக்கல் பசய்யப் ட்ட நாள் / ஆண்டு 

தாக்கல் பசய்தவர். 

இந்தியாவுக்கான முதலாவது  ட்பெட் ஏப்ரல் 7, 1860 

பிரிட்டிஷ் கிைக்கிந்திய நிறுவனத்தால் அந்நாட்டு அரசி 

விக்மடாரியா முன்னிலலயில் சமர்ப்பிக்கப் ட்டது. 

சுதந்திர இந்தியாவில் முதல்  ட்பெட் நவம் ர் 26, 1947 

ஆர் மக சண்முகம் பசட்டி 

நீண்ட  ட்பெட் உலர பிப்ரவரி 1, 2020 (2 மணி மநரம் 

42 நிமிஷங்கள்) நிர்மலா சீதாராமன் 

 ட்பெட் உலரயில் அதிக பசாற்கள் 1991 (18,650 

பசாற்கள்) மன்மமாகன் சிங் 

2018 (18,604 பசாற்கள்) அருண் மெட்லி 

 ட்பெட் உலரயில் குலறந்த பசாற்கள் 1977 (800 

பசாற்கள்) எச் எம்  மடல் 

முதல் காகிதமில்லா  ட்பெட் 2021-22 நிர்மலா சீதாராமன் 

சுவாரஸ்யங்கள்: 

அதிகமுலற  ட்பெட் தாக்கல் பசய்தவர்கள் பமாரார்ஜி 

மதசாய்-10 முலற;   சிதம் ரம்-9 முலற; பிரணாப் முகர்ஜி, 

யஷ்வந்த் சின்ஹா (8 முலற) 

 ட்பெட் பமாழி 1955 வலர ஆங்கிலம் மட்டுமம; அதன் 

பிறகு ஹிந்தி, ஆங்கிலம் 

 ட்பெட் தாக்கல்பசய்த முதல் ப ண் இந்திராகாந்தி (1970-

71) 

நிர்மலா சீதாராமன்-முழுமநர நிதியலமச்சர் (2019) 

 

 

 

 



        

    

இரயில்மவ  ட்பெட் 2017 வலர தனியாகத்தாக்கல்; அதன் 

பிறகு ப ாது  ட்பெட்டுடன் இலணப்பு 

சிறப்புப் ப யர்கள்  ட்பெட் காரணம் 

கருப்பு  ட்பெட் 1973-74 `550 மகாடி நிதிப் ற்றாக்குலற. 

மகரட்-ஸ்டிக்  ட்பெட் 1986 சலுலககளும் அ ராதங்களும் 

ஒருமசர அறிவிப்பு. 

புதிய சகாப்தம் வகுத்த  ட்பெட் 1991 தாராளமய பகாள்லக 

அறிமுகம். 

கனவு  ட்பெட் 1997-98 தனிந ர், நிறுவன, இறக்குமதி 

வரிகள் குலறப்பு. 

ஆயிரமாண்டுக்கான  ட்பெட் 2000 தகவல்-பதாழில் 

நுட்  வளர்ச்சிக்கு வழிமகாலியது. 

பின்வாங்கிய  ட்பெட் 2002-03 ப ரும் ாலான 

அறிவிப்புகள் திரும் ப்ப றப் ட்டன. 

நூற்றாண்டுக்கு ஒருமுலற  ட்பெட் 2021-22 கட்டலமப்பு 

மமம் ாட்டுத் திட்டங்கள் அறிவிப்பு. 

 

2. திருப்பூர் இளநீர் விற்கும் ப ண்ணுக்கு பிரதமர் மமாடி 

 ாராட்டு 

திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலலப்ம ட்லடலய மசர்ந்த இள 

நீர் விற்கும் ப ண் தாயம்மாள்  ஞ்சாயத்து நடுநிலலப் 

 ள்ளி கட்டலமப்புக்காக `1 லட்சம் நன்பகாலட வைங்கி 

இருந்தார். 

அவருக்கு பிரதமர் மமாடி  ாராட்டு பதரிவித்துள்ளார். 

‘மனதின் குரல்’ நிகழ்ச்சியில் ம சிய மமாடி, தாயம்மாலள 

குறிப்பிட்டு ம சினார். 

கல்வி  ற்றிய விழிப்புணர்வு சமூகத்தில் ஒவ்பவாரு 

மட்டத்திலும் பதரிகிறது. தமிழ்நாட்டில் திருப்பூர் மாவட்டம் 

உடுமலலப்ம ட்லடயில் வசிக்கும் தாயம்மாளின் 

பசயல்மிகவும் ஊக்கம் அளிக்கிறது. 

அவருக்கு பசாந்தமாக நிலம் எதுவும் இல்லல. இவர்களது 

குடும் ம்  ல ஆண்டுகளாக இளநீர் விற்று சம் ாதித்து 

வருகிறார்கள். ப ாருளாதார நிலல அவருக்கு நன்றாக 

இல்லாமல் இருக்கலாம். ஆனால் தாயம்மாள் தனது மகன், 

மகளுக்கு கல்வி கற் தற்கு எந்த தலடக்கல்லலயும் 

ஏற் டுத்தவில்லல. 

இவரது குைந்லதகள் சீன்னவீரம் ட்டு  ஞ்சாயத்து 

நடுநிலலப் ள்ளியில்  டித்து வருகிறார்கள். அந்த 

 ள்ளியில் ப ற்மறார்கள் கூட்டம் நடந்த ம ாது, 

வகுப் லறகள் மற்றும்  ள்ளியின் நிலலலய மமம் டுத்த 

மவண்டும் என்று மகாரிக்லக விடுக்கப் ட்டது. 

 ள்ளியின் உட்கட்டலமப்புகலள சரி பசய்ய மவண்டும் 

என்று பதரிவிக்கப் ட்டது. மமலும் இந்த  ணிக்கான  ண 

 ற்றாக்குலற குறித்தும் விவாதிக்கப் ட்டது. 

அந்தக் கூட்டத்தில் தாயம்மாளும்  ங்மகற்றிருந்தார். அவர் 

என்ன பசய்தார் என்று யாராலும் நிலனத்து  ார்க்க 

முடியவில்லல. இளநீர் விற்று ஓரளவுக்கு சம் ாதித்த 

 ணத்லத தாயம்மாள்  ள்ளி கட்டலமப்புக்காக ரூ.1 லட்சம் 

நன்பகாலட அளித்தார். 

உண்லமயில் இலத பசய்வதற்கு ஒரு ப ரிய மனது, 

மசலவ உணர்வு மதலவ. அங்குள்ள  ள்ளியில் 8ஆம் 

வகுப்பு வலர இருப் தாக தாயம்மாள் கூறுகிறார். 

இப்ம ாது  ள்ளியின் உட்கட்டலமப்பு மமம் ட்டால் மமல் 

நிலல கல்வி வலர வகுப்புகள் நடத்தப் டும். இவ்வாறு 

அவர் ம சினார். 

 

3. மதசிய மகளிர் ஆலணய பதாடக்க தினம் 

கடந்த 1992ஆம் ஆண்டு ெனவரி 31ஆம் மததி மதசிய 

மகளிர் ஆலணயம் பதாடங்கப் ட்டது. 

 

4. வாலக சூடினார்; வரலாறு  லடத்தார் 

ஆஸ்திமரலிய ஓ ன் படன்னிஸ் ம ாட்டியில் ஆடவர் 

ஒற்லறயர் பிரிவில், உலகின் 5ஆம் நிலல வீரரான 

ஸ்ப யினின் ரம ல் நடால் (35) சாம்பியன்  ட்டம் 

பவன்றார். 

இதன்மூலம் தனது 21ஆவது கிராண்ட்ஸ்லாம்  ட்டத்லத 

லகப் ற்றிய நடால், படன்னிஸ் வரலாற்றில் அத்தலன 

கிராண்ட்ஸ்லாம் பவன்ற முதல் வீரர் என்ற சாதலனலய 

 லடத்தார். முன்னதாக அவர் 20 கிராண்ட்ஸ்லாம்கள் 

பவன்று, ஸ்விட்சர்லாந்தின் மராெர் ப டரர், பசர்பியாவின் 

மொமகாவிச் ஆகிமயாருடன் சமனிலலயில் இருந்தார். 

அவாா்களில் யாாா் முதலில் 21-ஆவது கிராண்ட்ஸ்லாலம 

எட்டி சாதலன  லடப் து என்ற ம ாட்டி இருந்தது. இந்த 

நிலலயில், முைங்கால் அறுலவச் சிகிச்லச காரணமாக 

மராெர்ப டரரும், கமரானா தடுப்பூசி சர்ச்லசயால் மநாவக் 

மொமகாவிச்சும் ஆஸ்திமரலிய ஓ னில்  ங்மகற்காமல் 

ம ானது நடால் அந்தச் சாதலனலய முதலில் எட்டுவதற்கு 

சற்று சாதகமாகிப்ம ானது. 

2ஆவது அதிக ட்சம்... 

இந்த இறுதிச்சுற்று பமாத்தமாக 5 மமந 24 நிமிஷங்கள் 

நலடப ற்றது. ஆஸ்திமரலிய ஓ ன் வரலாற்றில் நீண்ட 

மநரம் நலடப ற்ற இறுதிச்சுற்றில் இது 2ஆவது இடத்தில் 

இருக்கிறது. முன்னதாக, 2012இல் மொமகாவிச்சிடம் 

நடால் மதால்வி கண்ட இறுதிச்சுற்று 5 மணி மநரம் 53 

நிமிஷங்களுடன் முதலிடத்தில் இருக்கிறது. 

தலா 2 கிராண்ட்ஸ்லாம்கள்... 

இந்த ஆஸ்திமரலிய ஓ னில் சாம்பியன் ஆனதன்மூலம், 

அலனத்து கிராண்ட்ஸ்லாம் ம ாட்டிகளிலும் குலறந்தது 2 

முலற  ட்டங்கள் பவன்ற கணக்லக எட்டியிருக்கிறார் 

நடால். ஓ ன் எராவில் இத்தலகய சாதலனலய எட்டும் 

2ஆவது வீரர் இவர். முதல் வீரர் மநாவக் மொமகாவிச். 

முதல் வீரர்... 

ஆஸ்திமரலிய ஓ ன் வரலாற்றில், இறுதிச்சுற்றில் முதல் 

இருபசட்கலள இைந்து அடுத்த 3 பசட்கலள லகப் ற்றி 

சாம்பியன் ஆன முதல் வீரர் என்ற ப ருலமலய நடால் 

ப ற்றிருக்கிறார். மறுபுறம், நடாலின் படன்னிஸ் 

வரலாற்றில் அவர் இவ்வாறு முதலிரு பசட்கலள இைந்தும் 

பவற்றிலய  திவு பசய்தது இது 4ஆவது முலற. 

 

 



        

    

5. ஒடிஸா ஓ ன்: வாலக சூடினார் உன்னாட்டி ஹூடா 

ஒடிஸா ஓ ன்  ாட்மின்டன் ம ாட்டியில் மகளிர் ஒற்லறயர் 

பிரிவில் இந்தியாவின் உன்னாட்டி ஹூடா வாலக 

சூடினார். இப்ம ாட்டியில் சாம்பியன் ஆன மிக இளவயது 

இந்தியர் என்ற ப ருலமலய அவர் ப ற்றுள்ளார். 

14 வயமத ஆகியிருக்கும் உன்னாட்டி தனது இறுதிசுற்றில் 

சக இந்தியரான ஸ்மித் மடாஷ்னிவாலல 21-18, 21-11 

என்ற மநர் மகம்களில் 35 நிமிஷங்களில் மதாற்கடித்தார். 

உன்னாட்டிக்கு `4.22 லட்சம் பராக்கம் வைங்கப் ட்டது. 

ஆடவர் ஒற்லறயர்: மறுபுறம், ம ாட்டித்தரவரிலசயில் 

இடம்பிடிக்காவிட்டாலும் அசத்தலாக ஆடி முன்மனறி வந்த 

கிரண் ொர்ஜ் ஆடவர் ஒற்லறயர் பிரிவு இறுதிச்சுற்றில் 

21-15, 14-21, 21-18 என்ற மகம்களில் மற்பறாரு இந்திய 

வீரரான பிரியான்ஷு இரொவத்லத வீழ்த்தி முதலிடம் 

பிடித்தார். அவருக்கும் `4.22 லட்சம் பராக்கம் கிலடத்தது. 

மகளிர் இரட்லடயர்: இப்பிரிவின் இறுதிச்சுற்றில் ம ாட்டித் 

தரவரிலசயில் 5ஆம் இடத்திலிருந்த இந்தியாவின் டிரிசா 

ொலி/காயத்ரி மகாபிசந்த் இலண 21-12, 21-10 என்ற 

மநர் மகம்களில் மிக எளிதாக, ம ாட்டித்தரவரிலசயில் 

8ஆவது இடத்திலிருந்த இந்தியாவின் சன்மயாகிதா 

மகார் மட/ஷ்ருதி மிஸ்ரா கூட்டணிலய வீழ்த்தியது.  

இந்த ஆட்டம் 28 நிமிஷங்களில் முடிவுக்கு வந்தது. டிரிசா 

/காயத்ரி இலண `4.44 லட்சம் பராக்கப் ரிலச  கிர்ந்து 

பகாள்கிறது. 

2 பவள்ளி: எனினும் ஆடவர் இரட்லடயர் மற்றும் கலப்பு 

இரட்லடயர் பிரிவுகளில் இந்தியா சாம்பியன்  ட்டத்லத 

தவறவிட்டது. 

ஆடவர் இரட்லடயர் இறுதிச்சுற்றில் இந்தியாவின் ரவி 

கிருஷ்ணா /சங்கர் பிரசாத் உதயகுமார் இலண 21-18, 

14-21, 16-21 என்ற மகம்களில் மமலசியாவின் நூர் 

முகமது அஸ்ரியின்/லிம் கிம் வா இலணயிடம் 51 

நிமிஷங்களில் பவற்றிலய இைந்தது. 

கலப்பு இரட்லடயர் பிரிவில் இந்தியாவின் M R அர்ெூன் / 

டிரீசா ொலி மொடி 16-21, 20-22 என்ற மகம்களில் 

இலங்லகயின் சச்சின் டியாஸ்/தில்லினி பஹந்தமஹவா 

இலணயிடம் 36 நிமிஷங்களில் மதாற்றது. 

இந்த இரு பிரிவுகளிலும் 2ஆம் இடம்பிடித்த இந்திய 

இலண தலா `2.13 லட்சம்  ரிலசப்  கிர்ந்துபகாண்டன. 

 


