
         

    

1. “சாளரத்திற்கருகக அமர்ந்திருக்கும் பெண்” என்ெது பின்வரும் 

எந்தக் கலைஞரின் பிரெைமான ஓவியமாகும்? 

அ) பப்ல ோ பிகோல ோ  

ஆ) லில ோனோர்ல ோ  ோ வின்சி 

இ) வின்ச ன்ட் வோன் லகோக் 

ஈ)  ோல்வ ோர் தோ  

✓ பப்ல ோ பிகோல ோவின் புகழ்சபற்ற “Woman Sitting Near a Window 

(Marie-Therese)” ஓவி ம் நியூ ோர்க்கில் உள்ள கிறிஸ்டிஸில் $103.4 

மில்லி ன்  ோ ர்களுக்கு விற்கப்பட் து. 100 மில்லி ன்  ோ ருக்கு லேல் 

விற்ற முதல் கல ப்பல ப்பு இதுதோன். 1932ஆம் ஆண்டில் வலை ப்பட்  

இந்த ஓவி ம் முதலில் $55 மில்லி ன்  ோ ர்களுக்கு விற்கப்படும் என 

ேதிப்பி ப்பட் து. பிகோல ோவின் 5 கல ப்பல ப்புகள், $100 மில்லி ன் 

 ோ ர்கலளத் தோண்டி விற்றுள்ளன. 

 

2. KP சர்மா ஒலி, பின்வரும் எந்த நாட்டின் பிரதமராக மீண்டும் 

நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார்? 

அ) வங்கோளலத ம் 

ஆ) மி ோன்ேர் 

இ) லேபோளம்  

ஈ) பூட் ோன் 

✓ எதிர்க்கட்சிகள் கூட் ணில  உருவோக்கத் தவறி லத அடுத்து லேபோள 

பிைதேர் KP  ர்ேோ ஒலி சிறுபோன்லே அை ோங்கத்லத அலேத்துள்ளோர். 

அவர் மூன்றோவது முலற ோக பிைதேைோகியுள்ளோர். 

✓ 43ஆவது பிைதேைோன அவர், முன்னதோக ேோ ோளுேன்றத்தில் நடந்த ேம் 

-பிக்லக வோக்சகடுப்பில் லதோல்வியுற்றோர். ேோ ோளுேன்றத்தின் மிகப்சபரி 

-  கட்சியின் தல வைோக இருப்பதோல், ஒலில  பிைதேைோக, ஆளுேர் வித் 

- ோ லதவி பண் ோரி நி மித்தோர். அவர் லேபோள கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ோன 

-ஒருங்கிலைந்த ேோர்க்சி  ச னினிஸ்ட் (CPN-UML) கட்சியின் ேோ ோ 

-ளுேன்றத் தல வர் ஆவோர். 

 

3. அலனத்து பசயற்லக கஞ்சாக்கலளயும் தலைபசய்த முதல் நாடு 

எது? 

அ) ஜப்போன் 

ஆ) அசேரிக்கோ 

இ) சீனோ  

ஈ) இந்தி ோ 

✓ அலனத்து ச  ற்லக கஞ் ோக்களும் தல ச ய் ப்பட்  ேருந்துகளின் 

பட்டி லில் ல ர்க்கப்படும் என சீன அைசு அறிவித்துள்ளது. ேரிஜுவோனோ 

-வில் உள்ள இ ற்லக ோன கன்னோபினோய்டுகள்லபோன்று, மூலளயில் 

உள்ள அலத ஏற்பிகலளக்குறிலவக்கும் ச  ற்லக கன்னோபினோய்டுகள் 

அலனத்தும் உற்பத்தி ச ய் ப்பட்  லவதிவலகயின்கீழ் வருகின்றன. 

அதிகோரிகள், 18 பிற உளத்தூண்டிகளுக்கும் தல விதிக்கப்படுவதோக 

அறிவித்துள்ளனர். 

 

4. பசவ்வாய் கிரகத்தில் பவற்றிகரமாக தலரயிறங்கிய 

‘தியான்பவன்-1’ஐ ஏவிய நாடு எது? 

அ) ஐக்கி  அசேரிக்க நாடுகள் 

ஆ) ஐக்கி  அைபு அமீைகம் 

இ) வ  சகோரி ோ 

ஈ) சீனோ  

✓ “தி ோன்சவன்-1” என்ற சீன விண்க ம் ச வ்வோய் கிைகத்தில் சவற்றிக 

-ைேோக தலையிறங்கியுள்ளது. இதன்மூ ம் அசேரிக்கோவுக்கு அடுத்தபடி 

- ோக சிவப்பு கிைகத்தில் தனது ஊர்தில  தலையிறக்கும் இைண் ோவது 

ேோ ோக சீனோ திகழ்கிறது. இந்தத் தலையிறங்கல  சீனோவின் லதசி  

விண்சவளி ஆய்வு நிர்வோகம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. 

✓ ச வ்வோய் கிைகத்தின் வ  அலைக்லகோளத்தில் ஒரு சபரி   ேசவளி ோக 

இருக்கும் உல ோபி ோ பிளோனிட்டி ோவில் அந்த ஊர்தி தலையிறங்கி தோ 

-கக் கூறியுள்ளது. 

 

5. ஆண்டுக்கு `6000 நிதிலய, கநரடியாக உழவர்களின் வங்கிக் 

கணக்குகளுக்கு வழங்குவதன்மூைம், அவர்களின் வருமானத்லத 

கமம்ெடுத்துகின்ற அரசாங்கத் திட்ைம் எது? 

அ) PM FBY 

ஆ) PM KISAN  

இ) PM JJBY 

ஈ) PM JDY 

✓ பிைதேர் கி ோன்  ம்ேோன் நிதி (PM KISAN) என்ற திட் ம், இந்தி ோவில், 

விவ ோ  குடும்பங்களின் வருவோல  அதிகரிப்பதற்கோக சதோ ங்கப்பட்  

ஒரு திட் ேோகும். இந்தத் திட் த்தின் மூ ம் உழவர்களுக்கு த ோ ̀ 2000 

என 3 தவலைகளில் ஆண்டுக்கு `6000 வழங்கப்படுகிறது.  

✓ அண்லேயில், லேற்கு வங்க விவ ோயிகளுக்கு இத்திட் த்தின் 8ஆவது 

தவலை ோன `2,000’ஐ இந்தி  அைசு அனுப்பியுள்ளது. 

 

6. கைந்த காைங்களில் அரபிக்கைலில் உருவான சூறாவளி எது? 

அ) வர்தோ 

ஆ) போனி 

இ) கஜோ 

ஈ) நில ோபர்  

✓ நில ோபோர் என்பது அைபிக்க லில் க ந்த 2014ஆம் ஆண்டில் உருவோன 

ஒரு சூறோவளி ோகும். இந்தச் சூறோவளியின்லபோது கோற்று அதிகபட் ேோக 

250 கிமீ லவகத்தல் வீசி து.  மீபத்தில், அைபிக்க லில்  க்லத சூறோவளி 

உருவோகி து. அது மிகவும் கடுலே ோன பு  ோக ேோறும் என்றும் 

குஜைோத்தில் கலைல க்க க்கும் என்றும் எதிர்போர்க்கப்படுகிறது. 

 

7. ஆல்கைா ெல்கலைக்கழகத்தின் ஓர் ஆய்வின்ெடி, உைக உணவு 

உற்ெத்தியின் தற்கொலதய அளவுகளிலிருந்து மூன்றில் ஒரு ெங்கு 

குலறவதற்கு பின்வரும் எந்த நிலை வழிவகுக்கும்? 

அ) லபங்குடில் வோயு உமிழ்வு  

ஆ) அசேரிக்க / ஐலைோப்பி  ஒன்றி  போதுகோப்புவோதம் 

இ) அசேரிக்கோ-சீனோ வர்த்தக லபோர் 

ஈ) எல் நிசனோ 

✓ ஆல்ல ோ பல்கல க்கழகத்தின் ஓர் அண்லே  ஆய்வின்படி, உ கில் 

எல்ல மீறி  லபங்குடில் வோயு உமிழ்வுகள் இருந்தோல், உ க உைவு 

உற்பத்தி ோனது எதிர்கோ த்தில், தற்லபோலத  உற்பத்தி நில களில் 

இருந்து மூன்றில் ஒரு பங்கோக குலறவதற்கு வழிவகுக்கும். 

✓ இந்த ஆய்வறிக்லக, “ஒன் எர்த்” என்ற இதழில் சவளியி ப்பட்டுள்ளது. 

உைவு உற்பத்தி ேற்றும் லபங்குடில் வோயுக்களுக்கு இல யி ோன 

உறவு குறித்த விரிவோன பகுப்போய்லவ இது முன்லவக்கிறது. 

 

8. திகயாைர் லமமனால் 1960’இல் கமற்பகாள்ளப்ெட்ை முதல் கைசர் 

சிகிச்லசயின் ஆண்டு நிலறவு, பின்வரும் எந்த சர்வகதச நாளாக 

அனுசரிக்கப்ெடுகிறது? 

அ) பன்னோட்டு ல  ர் ேோள் 

ஆ) பன்னோட்டு ஒளி ேோள்  

இ) பன்னோட்டு இ ற்பி ல் ேோள் 

ஈ) பன்னோட்டு சபோறியி ல் ேோள் 

✓ பன்னோட்டு ஒளி ேோளோனது ஆண்டுலதோறும் லே.16 அன்று சகோண் ோ ப் 

-படுகிறது. இ ற்பி  ோளரும் சபோறியி  ோளருேோன தில ோ ர் லேேன் 

அவர்களோல் 1960’இல் லேற்சகோள்ளப்பட்  முதல் ல  ர் சிகிச்ல யின் 

ஆண்டு நிலறலவ இந்ேோள் சகோண் ோடுகிறது. “Trust Science” என்பது 

நடப்பாண்டில் (2021) வரும் பன்னோட்டு ஒளி ேோளுக்கோன கருப்சபோரு 

-ளோகும். 

✓ ஒளில ச்சிறப்பிப்பதற்கும், பல்லவறு துலறகளில் அது வகிக்கும் பங்கி 

-லன லபோற்றுவதற்குேோக இந்த ேோள் சகோண் ோ ப்படுகிறது. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. அண்லமயில் காைஞ்பசன்ற கெராசிரியர் M S நரசிம்மனுைன் 

பதாைர்புலைய துலற எது? 

அ) இ ற்பி ல் 

ஆ) கணிதம்  

இ) ஜவுளி வடிவலேப்பு 

ஈ) கட்டி க்கல  

✓ பிைப  கணிதவி  ோளர் லபைோசிரி ர் M S ேைசிம்ேன் (88) அண்லேயில் 

கோ ேோனோர். ேைசிம்ேன்-ல ஷோத்ரி லதற்றத்திற்கோக அறி ப்பட்  அவர், 

ேற்சறோரு கணிதவி  ோளைோன C S ல ஷோத்ரியு ன் இலைந்து அந்தத் 

லதற்றத்லத முன்லவத்தோர். அவ்விருவரும் இ ண் னின் இைோ ல்  மூ 

-கத்தின் உறுப்பினர்களோக லதர்ந்சதடுக்கப்பட் னர். அறிவி ல் துலறயி 

-ல் கிங் லப ல்  ர்வலத  பரிசு சபற்ற ஒலை இந்தி ர் இவர்தோன். 

 

10. இத்தாலிய ஓப்ென் பைன்னிஸ் கொட்டிலய பவன்ற பைன்னிஸ் 

வீரர் யார்? 

அ) லைோஜர் சப ைர் 

ஆ) ைலபல் ே ோல்  

இ) லேோவக் லஜோலகோவிச் 

ஈ) ஆண்டி முர்லை 

✓ ஸ்போனிஷ் ச ன்னிஸ் வீைர் ைலபல் ே ோல், லேோவக் லஜோலகோவிச்ல  

வீழ்த்தி இத்தோலி  ஓப்பன் பட் த்லத சவன்றோர். இது, சதோ ர்ச்சி ோக 

பத்தோவது முலற ோக அவர் சபறும் இத்தோலி  ஓப்பன் பட் ேோகும்.  

✓ ேகளிர் இறுதிப்லபோட்டியில், பிசைஞ்சு ஓப்பன்  ோம்பி னோன இகோ ஸ்சவய் 

-ச க் 6-0, 6-0 என்ற கைக்கில் கலைோலினோ பிளிஸ்லகோவோலவ 

வீழ்த்தி பட் த்லத சவன்றோர். 

 


1. AICTE வழங்கும் தூய்லே விருது: இறுதிச்சுற்றில் 12 தமிழக கல்வி 

நிறுவனங்கள் 

AICTE வழங்கும் தூய்லே வளோக விருதுக்கு தமிழகத்லத ல ர்ந்த 12 

கல்வி நிறுவனங்கள் இறுதிச்சுற்றுக்கு லதர்வோகியுள்ளன. ேோடு முழுவதும் 

சுகோதோைத்லத வலியுறுத்த தூய்லே இந்தி ோ திட் ம் ச  ல்படுத்தப்பட்டு 

வருகிறது. தூய்லே இந்தி ோ திட் த்லத கல்வி நிறுவனங்கள் 

ச  ல்படுத்துவலத ஊக்குவிக்க விருது வழங்க முடிவு ச ய் ப்பட்டுள்ளது.  

அதன்படி, வளோகங்கலள தூய்லே ோக லவத்திருக்க புதி  சதோழில்நுட்ப 

வ திகலளப் ப ன்படுத்தும் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு ஆண்டுலதோறும் 

விருது வழங்கப்ப வுள்ளதோக அகி  இந்தி  சதோழில்நுட்பக் கல்வி குழுேம் 

(AICTE) க ந்த ஆண்டு அறிவித்தது. இதலன டுத்து, AICTE’இன் 

அங்கீகோைம்சபற்ற போலிச க்னிக் கல்லூரிகள், சபோறியி ல் கல்லூரிகள் 

ேற்றும் சதோழில்நுட்ப பல்கல க்கழகங்கள் தூய்லே விருதுக்கு 

விண்ைப்பிக்க அலழப்பு விடுக்கப்பட் து. 

அதன்படி, ேோடு முழுவதும் 10,000’க்கும் அதிகேோன கல்வி நிறுவனங்கள் 

தூய்லே விருதுக்கு விண்ைப்பித்தன. இந்நில யில், விண்ைப்பங்க 

-லள  ரிபோர்த்து இறுதிச்சுற்றுக்கு தகுதி ோன கல்வி நிறுவனங்களின் 

பட்டி ல  AICTE சவளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, 29 கல்வி நிறுவனங்கள் 

இறுதிச்சுற்றுக்கு தகுதிசபற்றுள்ளன. அதில் ேோட்டில ல  அதிகப்படி ோக 

போலிச க்னிக் பிரிவில் 2, சபோறியி ல் பிரிவில் 5, பல்கல க்கழக பிரிவில் 

5 என சேோத்தம் தமிழ்ேோட்ல ச்  ோர்ந்த பன்னிைண்டு கல்வி நிறுவனங்கள் 

இ ம்சபற்றுள்ளன. 

 

2. கருப்பு பூஞ்ல ... கவனம் லதலவ... 

இந்தி ோ முழுவதும் கருப்பு பூஞ்ல  சதோற்று தற்லபோது அதிகேோக 

கண் றி ப்பட்டு வருகிறது. தீவிை கலைோனோ போதிப்புக்குள்ளோன லேோ ோளிக 

-ளுக்கு அத்தலக  போதிப்பு ஏற்படுவதோக ேருத்துவ வல்லுேர்கள் சதரிவிக் 

-கின்றனர். உரி  லேைத்தில் கண் றிந்து சிகிச்ல  சபறோவிட் ோல் உயிரி 

-ழப்லபக்கூ  ஏற்படுத்தக் கூடி  சகோடி  போதிப்போக அது இருப்பது கவ 

-ல ல  ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

கருப்பு பூஞ்ல  என்றோல் என்ன? 

‘மியூலகோர்லேலகோசிஸ்’ எனப்படும் கருப்பு பூஞ்ல  லேோய் இப்லபோது 

புதிதோக வந்தது அல் . ப  கோ ேோக அத்தலக  போதிப்பு இருந்து வருகிறது. 

போக்டீரி ோ, லவைஸ்லபோ  கோற்றிலும், சுற்றுப்புறத்திலும் உள்ள பூஞ்ல  

கிருமிகள் ேோசி வழில  உ லுக்குள் ச ன்று சதோற்லற ஏற்படுத்துகின்றன. 

அலவ சேல் , சேல்  உ லின் அலனத்துப் பகுதிகளிலும் பைவுகின்றன. 

கவனிக்கோவிடில் அது கண்கலள முதலில் போதிக்கும். பின்னர் மூலளப் 

பகுதியில் கடுலே ோன போதிப்லப ஏற்படுத்தும். 

உ லில் எதிர்ப்பு ஆற்றல் குலறவோக இருக்கும் ேபர்களுக்கு இத்தலக  

சதோற்று ஏற்ப  ோம். முலற ோன சிகிச்ல  லேற்சகோள்ளோவிட் ோல், கண் 

போர்லவ இழப்பு, உறுப்புகள் போதிப்பு, உச் பட் ேோக உயிரிழப்புகூ  லேரி  

- ோம். 

 ோலை எளிதில் தோக்கும்? 

 ர்க்கலை அளவு கட்டுப்போட்டுக்குள் இல் ோதவர்கள், கலைோனோ தீவிைேோக 

போதித்து ஸ்டீைோய்டு ச லுத்திக் சகோண் வர்கள் லேோய் எதிர்ப்போற்றல க் 

குலறக்கும் சிகிச்ல யில் இருப்பவர்கள் உறுப்புேோற்று சிகிச்ல  லேற்சகோ 

-ண் வர்கள் புற்றுலேோய், HIV லேோ ோளிகள். 

அறிகுறிகள் என்ன? 

தீவிை தல வலி, கண் எரிச் ல், கண் சிவப்போகுதல், வோய், மூக்கு, கண் 

பகுதிகள் கருலே ோக ேோறுதல், கண்ணில் வலி ேற்றும் வீக்கம், ல னஸ் 

போதிப்பு, திடீசைன போர்லவ குலறவு. 

போதிப்பு அதிகரித்தது ஏன்? 

சபோதுவோக கருப்பு பூஞ்ல  ோல் போதிக்கப்படுலவோரின் எண்ணிக்லக மிகச் 

ச ோற்பேோகலவ இருந்துவந்தது. தற்லபோது கலைோனோ சதோற்று அதிகரித்ததன் 

விலளவோக ஸ்டீைோய்டு ப ன்போடு அதிகரித்துள்ளது. ஸ்டீைோய்டு 

சிகிச்ல  ோல் லேோய் எதிர்ப்போற்றல் குலறந்தவர்கள், அதன்பின் அதலன 

லேம்படுத்திக்சகோள்ளத்தவறுவதோல் ப ருக்கு கருப்பு பூஞ்ல  போதிப்பு 

ஏற்படுகிறது. 

சிகிச்ல கள் என்ன? 

கருப்பு பூஞ்ல  ோல் போதிக்கப்பட் வர்களுக்கு குலறந்தது 2 வோைம் முதல் 

6 ேோதங்கள் வலை சிகிச்ல  ளிக்க லவண்டும். சி ருக்கு பல்லேோக்கு 

சிகிச்ல கள் அவசி ம். குறிப்போக, கோது, மூக்கு, சதோண்ல  ேருத்துவ 

சிகிச்ல கள், இைத்தேோள சிகிச்ல  முலறகள், கண் சிகிச்ல  முலறகள், 

ேைம்பி ல் ேற்றும் மூலள ோர் சிறப்பு சிகிச்ல கள் லதலவப்படுகின்றன. 

எப்படித் தடுப்பது? 

இைத்த  ர்க்கலை அளலவக் கட்டுப்போட்டுக்குள் லவத்திருத்தல், லேோய் 

எதிர்ப்பு ஆற்றல  லேம்படுத்துதல், கலைோனோவிலிருந்து மீண் பிறகு கோது, 

மூக்கு, சதோண்ல  பரில ோதலன லேற்சகோள்ளுதல், அறிகுறிகலள 

அ ட்சி ப்படுத்தோது உ னடி ோகப் பரில ோதலன ச ய்தல், ஊட் ச் த்துமிக் 

-க உைவு  ோப்பிடுவது, ேது, புலகப்பழக்கத்லத லகவிடுதல், உ ற்பயிற்சி 

ஆகி வற்லற லேற்சகோள்வதுமூ ம் இந்த லேோல த் தடுக்க முடியும். 

 

3. INS ைோஜ்புத் லபோர்க்கப்பல் க ற்பல யிலிருந்து விடுவிப்பு 

இந்தி  க ற்பல யில் 41 ஆண்டுகள் பணி ோற்றி  INS ைோஜ்புத் என்ற 

லபோர்க்கப்பல் க ற்பல யிலிருந்து விடுவிக்கப்படுகிறது. ைஷ் ோவில் 

த ோரிக்கப்பட்  கஷின் இைகத்லதச் ல ர்ந்த இந்தப் லபோர்க்கப்பல், இந்தி  

க ற்பல யில் க ந்த 1980ஆம் ஆண்டு லே.4 அன்று ல ர்க்கப்பட் து.  

இலத அப்லபோலத  ைஷ் ோவுக்கோன இந்தி  தூதர் IK குஜ்ைோல் க ற்பல  

-யில் இலைத்து லவத்தோர். க ற்பல யின் லேற்கு ேற்றும் கிழக்கு 

ேண்  த்தில் இந்தப் லபோர்க்கப்பல் திறம்ப  பணி ோற்றியுள்ளது. இந்தி  

அலேதிப்பல , இ ங்லக க ற்பகுதியில் லைோந்துபணிகளில் இந்தக்கப்பல் 

ஈடுபட்டுள்ளது. க ந்த 41 ஆண்டுகளில், 31 தல லே அதிகோரியின்கீழ் 

இந்தக் கப்பல் ச  ல்பட்டுள்ளது. 

41 ஆண்டுகள் பணி ோற்றி  இந்தப் லபோர்க்கப்பலில் உள்ள க ற்பல  

சகோடி, சூரி ன் ேலறயும்லபோது இறக்கப்படும். அத்து ன் இப்லபோர்க்கப்பல் 

க ற்பல  பணியிலிருந்து விடுவிக்கப்படும். 

 

4. இந்தி ோவுக்கு அக்ல ோபர்-டி ம்பரில் ைஷி  ‘எஸ்-400’ ஏவுகலை 

அலேப்பு 

அதிேவீன எஸ்-400 வோன் போதுகோப்பு ஏவுகலை அலேப்பின் முதல் 

சதோகுதி இந்தி ோவுக்கு வருகிற அக்ல ோபர்-டி ம்பர் ேோதங்களில் வழங்கப் 

-படும் என்று ைஷி ோவின் ஆயுத ஏற்றுேதி ோளைோன லைோல ோலபோலைோன் 

எக்ஸ்லபோர்ட் நிறுவனம் சதரிவித்துள்ளது. ைஷி ோவி மிருந்து `36,500 

லகோடி ேதிப்பில் 5 சதோகுப்பு எஸ்-400 வோன் போதுகோப்பு ஏவுகலைகலள 

 

 



         

    

சகோள்முதல் ச ய்வதற்கோன ஒப்பந்தத்லத க ந்த 2018ஆம் ஆண்டு 

இந்தி ோ லேற்சகோண் து. தலையிலிருந்தபடி நீண் தூை வோன் இ க்லக 

துல்லி ேோக தோக்கி ழிக்கும் திறன்சகோண் து இந்த ஏவுகலை. வோனில் 

400 கிமீ சதோல விலிருக்கும் எதிரி விேோனங்கள், ஏவுகலை, ஆளில் ோ 

விேோனங்கலளயும் தோக்கி ழிக்கும் திறன்சகோண் து. 

 

5.அண் ோர்டிகோவிலிருந்து பிரிந்தது உ கின் மிகப்சபரி  பனிப்போலற 

 

உ கின் மிகப்சபரி  பனிப்போலற அண் ோர்டிகோ பனிப்பிைலத த்திலிருந்து 

பிரிந்து க லில் மிதக்கத் சதோ ங்கியிருப்பதோக ஐலைோப்பி  விண்சவளி 

ஆய்வுலே ம் சதரிவித்துள்ளது. அந்த லே ம் சவளியிட்டுள்ள தகவல்படி, 

‘ஏ-76’ என்று சப ரி ப்பட்டுள்ள அந்தப் பனிப்போலற, புது தில்லில வி  3 

ே ங்கு சபரி து என்று சதரி வந்துள்ளது. தில்லியின் பைப்பளவு 1,484  கி 

மீ’களோக உள்ள நில யில், இந்தப் பனிப்போலற சுேோர் 4,320  கிமீட் ர் 

பைப்பளவு சகோண் தோகும். 

170 கிமீ நீளமும், 25 கிமீ அக மும் சகோண்டுள்ள அந்தப் பனிப்போலற 

தற்லபோது அண் ோர்டிகோ பனிப்பிைலத த்திலிருந்து பிரிந்து அந்தப் பகுதியில் 

உ ள்ள சவ ல் என்ற க லில் மிதக்கத் சதோ ங்கியுள்ளது. 

‘ஏ-76’ பனிப்போலற அண் ோர்டிகோ பனிப்பிைலத த்தின் ‘லைோனி’ என்ற 

பைப்பிலிருந்து பிரிந்து க லில் மிதக்கத் சதோ ங்கியிருப்பலத பிரிட் ன் 

அண் ோர்டிகோ ஆய்வு லே ம் கண் றிந்ததோகவும், அலத அசேரிக்கோவின் 

லதசி  பனிப்பிைலத  லே ம் உறுதிச ய்துள்ளதோகவும் ஐலைோப்பி  விண் 

சவளி ஆய்வுலே ம் சதரிவித்துள்ளது. லைோனி உள்ப  பல்லவறு பனிப் 

பைப்புகள் இலைந்தலத அண் ோர்டிகோ நி ப்பகுதி ோகும்.  

அண் ோர்டிகோவிலிருந்து பனிப்போலறகள் பிரிவது இது முதல் முலற ல் . 

க ந்த பிப்ைவரியில் போரீஸ் ேகலைவி  1.5 ே ங்கு சபரி  பனிப்போலற 

அண் ர்டிகோவின் பிைன்ட் பனிப்பைப்பிலிருந்து பிரிந்தது குறிப்பி த்தக்கது. 

இலதலபோ  2017-ஆம் ஆண்டிலும் ஒரு பனிப்போலற பிரிந்தது. 

எனினும், பனிப்போலறகள் இவ்வோறு பிரிந்து க லில் மிதக்கத் சதோ ங்குவ 

-து சுற்றுச்சூழல் ஆர்வ ர்களில ல  கவல ல  ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

உ க சவப்பே ேோதலும், பருவநில  ேோறுபோடுலே இவற்றுக்குக் 

கோைைம் என்று ஆைோய்ச்சி ோளர்கள் சதரிவிக்கின்றனர். 

 

6. லே.24இல் உருவோகிறது  ோஸ் பு ல்; தமிழகத்துக்கு ேலழ இருக்கோது; 

சவப்பநில  உ ரும்: வோனில  ஆய்வு லே ம் 

ேத்தி  வங்கக் க ல் பகுதியில் லே 24ஆம் லததி உருவோகும்  ோஸ் 

பு  ோல் தமிழகத்தில் சவப்பநில  லேலும் அதிகரிக்கும் என்று ச ன்லன 

வோனில  ஆய்வு லே ம் சதரிவித்துள்ளது. சதற்கு அந்தேோன் ேற்றும் 

அதலன ஒட்டி  சதன்கிழக்கு வங்கக் க ல் பகுதியில் சதன்லேற்குப் 

பருவேலழ சதோ ங்கியுள்ளது. இந்நில யில் ேத்தி  கிழக்கு வங்கக் க ல் 

ேற்றும் அதலன ஒட்டி  பகுதிகளில் ேோலள (லே 22) புதி  கோற்றழுத்தத் 

தோழ்வுப் பகுதி உருவோக வோய்ப்பு உள்ளதோக ச ன்லன வோனில  ஆய்வு 

லே ம் சதரிவித்துள்ளது. 

இது 24ஆம் லததி பு  ோக வலுவல ந்து, வ லேற்கு தில யில் ேகைக் 

கூடும் என்றும், அது லேலும் வலுப்சபற்று ஒடி ோ, லேற்கு வங்கக் கலைல  

26ஆம் லததி க க்கக்கூடும் எனவும் வோனில  ஆய்வு லே ம் 

சதரிவித்துள்ளது. எனினும் இந்தப் பு ல் தீவிைப் பு  ோக வலுப்சபறும் 

வோய்ப்பு குலறலவ. இந்தப் பு லுக்கு  ோஸ் என ஓேன் சப ர் சூட்டியுள்ளது. 

பு  ோல் தமிழகத்திற்கு ேலழ வோய்ப்பு இல்ல . எனினும் தலைக் கோற்று 

வீ  வோய்ப்பிருப்பதோல் சவப்பநில  உ ரும் எனத் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

லே 23 முதல் 25ஆம் லததி வலை ேத்தி  வங்கக் க ல் பகுதியில்  ோஸ் 

பு ல் உருவோவதன் கோைைேோக, தமிழகப் பகுதிகளில் தலைக்கோற்று 

லேற்கு வ லேற்கு தில யில் இருந்து வீ  வோய்ப்பிருப்பதோல் தமிழகத்தில் 

சபரும்போன்லே ோன ேோவட் ங்களில் வறண்  வோனில  நி வும். வ  

தமிழகத்தின் க ல ோை ேோவட் ங்களில் சவப்பநில  2 முதல் 4 டிகிரி 

ச ல்சி ஸ் வலை உ ைக் கூடும் என்று ச ன்லன வோனில  ஆய்வு 

லே ம் சதரிவித்துள்ளது. 

 

 

 


