
         

    

1.பருப்பு வகைைளின் விகையேற்றத்தை குகைப்பதற்ைாை, பின்வ 

-ரும் எந்த நடவடிக்கைைகை இந்திய அரசு எடுத்துள்ைது? 

அ) பருப்பு வகைைளின் உள்நாட்டு உற்பத்திகைக் குகைத்தல் 

ஆ) பருப்பு வகைைகை இருப்பு கவத்திருப்பதற்கு வரம்பு விதிப்பது 

இ) பருப்பு வகைைகை இைக்குமதி செய்ை ைட்டற்ை அனுமதிைளிப்பது  

ஈ) பருப்பு வகைைள் ஏற்றுமதிகை ஊக்குவிப்பது 

✓ பருப்பு வகைைளின் விகை மமலும் உைர்வகதத் தடுக்கும் சபாருட்டு, 

துவகர, உளுந்து மற்றும் பாசிப்பைறு பருப்பு வகைைகை ைட்டற்ை 

முகையில் இைக்குமதி செய்ை இந்திை அரசு அனுமதி அளித்துள்ைது. 

அண்கமக் ைாைங்ைளில் பருப்புைளின் விகை அதிை அைவில் உைர்ந்த 

ைாரணத்தால், அகவ, தகடசெய்ைப்படாத இைக்குமதிக்ைான பட்டிைலில் 

கவக்ைப்பட்டுள்ைன 

 

2. ஒரு மாநிை சட்டத்தின்மூைம், நுண்ைடன் வழங்ைகைக் ைட்டுப்ப 

-டுத்த முன்மமாழிந்துள்ை மாநிைம் எது? 

அ) அஸ்ஸாம்  

ஆ) உத்தரபிரமதெம் 

இ) தமிழ்நாடு 

ஈ) மைரைா 

✓ அஸ்ஸாம் மாநிை அரொங்ைம், ‘அஸ்ஸாம் நுண்ைடன் நிறுவனங்ைள் 

(பணப்பரிவர்த்தகன ஒழுங்குபடுத்துதல்) ெட்டம், 2020’ஐ இைற்றியுள்ை 

-து. இதன்மூைம் நுண்ைடன் மற்றும் சதாடர்புகடை நிறுவனங்ைகைக் 

ைட்டுப்படுத்த அது எண்ணுகிைது. இச்ெட்டத்தின்கீழ், மதர்ந்சதடுக்ைப்பட்ட 

கிராமம் (அ) நைரத்தில் பணிைாற்ை நுண் ைடன் நிறுவனங்ைளுக்கு தனி 

பதிவுைள் மதகவ. இதுசதாடர்பாை, இந்திை ரிெர்வ் வங்கி, இச்ெட்டத்கத 

அமல்படுத்துவது நுண்ைடன் ெந்கதயின் இரட்கட ஒழுங்குமுகைக்கு 

வழிவகுக்கும் என்று கூறியுள்ைது. 

 

3. “நீண்ட வவகை வநரம்” உைமைங்கிலும் ஆண்டுக்கு 7.45 ைட்சம் 

மரணங்ைளுக்கு ைாரணமாை அகமவதாை கூறியுள்ை அகமப்பு எது? 

அ) WB மற்றும் IMF 

ஆ) WHO மற்றும் ILO  

இ) UNICEF மற்றும் UNESCO 

ஈ) UN மற்றும் UNCTAD 

✓ சுற்றுச்சூழல் ெர்வமதெ இதழில் சவளியிடப்பட்ட உைை சுைாதார அகமப்பு 

மற்றும் ெர்வமதெ சதாழிைாைர் அகமப்பு ஆகிைவற்றின் கூட்டு ஆராய்ச்சி 

அறிக்கையில், ‘நீண்ட மவகை மநரம்’ உைைம் முழுவதும் 7.45 இைட்ெம் 

மக்ைகைக் சைான்ைதாைக் கூைப்பட்டுள்ைது. அவர்ைளில் 3.98 இைட்ெம் 

மபர் பக்ைவாதத்தால் இைந்துள்ைனர். 3.47 இைட்ெம் மபர் இதை மநாைால் 

இைந்துள்ைனர். மமலும், மவகை சதாடர்பான மநாய் சுகம ஆண்ைளில் 

அதிைம் ைாணப்படுவதும் ைண்டறிைப்பட்டுள்ைது. 

 

4. புைம்மபயர்ந்த மதாழிைாைர்ைளின் பற்ைாக்குகை ைாரணமாை, 1 

மில்லியன் மெக்வடகர வநரடி மநல்விகதப்பின்கீழ் மைாண்டுவர 

இைக்கு கவத்துள்ை மாநிைம் எது? 

அ) மத்திை பிரமதெம் 

ஆ) உத்தர பிரமதெம் 

இ) பஞ்ொப்  

ஈ) அஸ்ஸாம் 

✓ இந்தப் பயிராண்டில் பஞ்ொப் அரசு ஒரு மில்லிைன் செக்மடர் மவைாண் 

நிைத்கத மநரடி சநல்விகதப்பு நுட்பத்தின்கீழ் சைாண்டுவர இைக்கு 

கவத்துள்ைது. இம்முகையின்கீழ், ஓர் உழசவந்திரத்தின்மூைம் இைக்ை 

-ப்படும் எந்திரம்மூைம் வைலில் துகையிடப்பட்டு விகதைள் மநரடிைாை 

விகதக்ைப்படுகின்ைன. COVID இரண்டாவது அகைைால் புைம்சபைர்ந்த 

சதாழிைாைர்ைளின் சபரும் பற்ைாக்குகைகை எதிர்பார்த்து, இவ்விைக்கு 

திட்டமிடப்பட்டுள்ைது. 

 

 

5.கிராமப்புை இகணப்பு திட்டங்ைளுக்ைாை அஸ்ஸாம் மாநிைத்திற்கு 

`1,236 வைாடிகய வழங்கியுள்ை நிதி நிறுவனம் எது? 

அ) உைை வங்கி 

ஆ) ஆசிை வைர்ச்சி வங்கி 

இ) பாரத வங்கி 

ஈ) மவைாண்கம மற்றும் ஊரை வைர்ச்சிக்ைான மதசிை வங்கி  

✓ மவைாண்கம மற்றும் ஊரை வைர்ச்சிக்ைான வங்கி (NABARD) 

அஸ்ஸாம் மாநிை அரசுக்கு அதன் கிராமப்புை ொகை இகணப்கப மமம்ப 

-டுத்துவதற்ைாை `1,236 மைாடி நிதிகை வழங்கியுள்ைது. இந்த நிதிைள், 

2020-21 நிதிைாண்டில், NABARD தனது கிராமப்புை உட்ைட்டகமப்பு 

மமம்பாட்டு நிதியிலிருந்து வழங்கியுள்ைது. 

 

6. JUICE விண்ைைத்கத உருவாக்குகிை அகமப்பு எது? 

அ) ISRO 

ஆ) NASA 

இ) ESA  

ஈ) CASA 

✓ ஐமராப்பிை விண்சவளி ஆய்வு நிறுவனமானது (ESA) ஏர்பஸ் பாதுைாப்பு 

மற்றும் விண்சவளி நிறுவனத்துடன் இகணந்து ‘The Jupiter Icy Moons 

Explorer (JUICE)’ஐ உருவாக்கிவருகிைது. 

✓ இது விைாழன் மைாளின் மைன்மீட், ைாலிஸ்மடா மற்றும் யூமராபா ஆகிை 

3 நிைவுைகை ஆராய்வகத தனது மநாக்ைமாைக்சைாண்டுள்ைது. 2022 

ஜூனில் இந்தப் பணி சதாடங்ைப்படவுள்ைது. 88 மாத பைணத்திற்குப் 

பிைகு, 2029 அக்மடாபரில் இந்த விண்ைைம் விைாழகன எட்டும். 

 

7. முந்நூறு ஆண்டுைளுக்குப் பிைகு, கீழ்ைாணும் எந்த நாட்டில் 

நாகரைளின் வருகை மீண்டும் மதன்பட்டுள்ைன? 

அ) இந்திைா 

ஆ) அைர்ைாந்து  

இ) அசமரிக்ைா 

ஈ) ஆஸ்திமரலிைா 

✓ ொதாரண நாகரைள், 300 ஆண்டுைளுக்குப் பிைகு, தங்குவதற்ைாைவும் 

இனப்சபருக்ைம் மமற்சைாள்வதற்ைாைவும் அைர்ைாந்திற்கு வருகை 

புரிந்திருப்பதாை வனவுயிரி நிபுணர்ைள் சதரிவித்துள்ைனர். இது, நமது 

சூழல், மமம்பட்டுவருவதற்ைான அறிகுறிைாை பார்க்ைப்படுகிைது. ெட்டத்து 

-க்குப் புைம்பானவர்ைளின் கைைளிலிருந்து நாகரைகைப் பாதுைாக்ை, 

அகவ இனப்சபருக்ைம் செய்யும் இடம் இரைசிைமாை கவக்ைப்பட்டுள்ைது. 

 

8. உயிரியகைப் மபாறுத்தவகர, CD4 எண்ணிக்கை என்பது எந்த 

வநாகயக் ைண்டறிவது மதாடர்பானது? 

அ) COVID 

ஆ) AIDS  

இ) ைாெமநாய் 

ஈ) கடபாய்டு 

✓ உயிரிைலில், CD4 என்பது மநாசைதிர்ப்பு உயிரணுக்ைளின் மமற்பரப்பி 

-ல் ைாணப்படும் கிகைமைாபுமராட்டீன் ஆகும். ஒரு CD4 எண்ணிக்கை 

200 செல் / மிமீ3ஐ விடக்குகைவாை இருக்கும்மபாது, ஒரு நபர் AIDS 

மநாைறி பரிமொதகனக்கு உள்ைாகிைார். ஒவ்மவார் ஆண்டும், மம.18 

அன்று, உைை AIDS தடுப்பூசி நாைாை ைகடப்பிடிக்ைப்படுகிைது. HIV’க்கு 

எதிராை தடுப்பூசி ைண்டுபிடிப்பதில் ஈடுபட்டுள்ை ஆயிரக்ைணக்ைான 

அறிவிைைாைர்ைள் மற்றும் நைவாழ்வு நிபுணர்ைளின் முைற்சிைகை 

இந்த நாள் அங்கீைரித்து மபாற்றுகிைது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. மங்வைாலிய ைஞ்சூர் என்பது எந்த சமயத்தின் முதன்கமயான 

சமயவுகரயாகும்? 

அ) சீக்கிைம் 

ஆ) சபைத்தம்  

இ) ெமணம் 

ஈ) ஹிந்து 

✓ மங்மைாலிை ைஞ்சூர் என்பது 108 சதாகுதிைளில் உள்ை சபைத்த உகர 

ஆகும். அது மங்மைாலிைாவின் மிை முக்கிைமான ெமைவுகரைாை ைருதப் 

-படுகிைது. மங்மைாலிை ைைாச்ொர அகமச்ெருடனான இந்திை ைைாச்ொர 

மற்றும் சுற்றுைாத்துகை இகணைகமச்ெர் பிரைைாத் சிங் பமடலின் 

ெந்திப்பு அண்கமயில் சமய்நிைர் முகையில் நகடசபற்ைது.  

✓ மங்மைாலிைாவின் முக்கிை சபைத்த கமைங்ைளில் விநிமைாகிப்பதற்ைாை, 

அடுத்த ஆண்டுக்குள், நூறு புனித மங்மைாலிை ைஞ்சூர்ைகை மறு அச்ொ 

-க்ைம் செய்ை ைைாச்ொர அகமச்ெைம் முடிவு செய்துள்ைது. 

 

10. இந்தியாவின் முதல் வவைாண் ஏற்றுமதி கமயம் நிறுவப்பட்டு 

-ள்ை நைரம் எது? 

அ) மும்கப 

ஆ) புமன  

இ) சென்கன 

ஈ) சைாச்சின் 

✓ இந்திைாவின் முதைாவது மவைாண் ஏற்றுமதி கமைத்கத புமனவில் 

சதாடங்ை மொரத்தா வணிைர் ைழைம், சதாழிற்துகை & மவைாண்கம 

NABARD உடன் கூட்டிகணந்துள்ைது. அப்பிராந்திைத்தில் மவைாண் 

ஏற்றுமதிகை அதிைரிப்பது மற்றும் உைைைாவிை தரத்கத பின்பற்றுவ 

-கத இது மநாக்ைமாைக் சைாண்டுள்ைது. இது மவைாண் உணவு 

ஏற்றுமதிக்ைான திைன் மமம்பாட்டு தைமாைவும் செைல்படும். 

 


1. இந்திைாவில் ஸ்புட்னிக்-வி தடுப்பூசி உற்பத்தி சதாடக்ைம் 

ஸ்புட்னிக்-வி COVID தடுப்பூசியின் உற்பத்தி ஹிமாச்ெலில் உள்ை 

மபனசிைா பமைாசடக் நிறுவனத்தில் சதாடங்ைப்பட்டுள்ைது. ரஷிைாவின் 

ைமலீைா நிறுவனம் ஸ்புட்னிக்-வி ைமரானா தடுப்பூசிகைத் தைாரித்தது. 

அகத இந்திைாவில் பைன்படுத்துவதற்கு மத்திை அரசு அனுமதி 

அளித்துள்ைது. அத்தடுப்பூசிைள் ஏற்சைனமவ இந்திைாவுக்கு இைக்குமதி 

செய்ைப்பட்டுள்ைன. மொதகன அடிப்பகடயில் மக்ைளுக்கு ஸ்புட்னிக்-வி 

செலுத்தப்பட்டு வருகின்ைன. 

இந்நிகையில், ஹிமாெை பிரமதெத்தின் பட்டி பகுதியில் உள்ை மபனசிைா 

பமைாசடக் நிறுவனம், ஸ்புட்னிக்-வி தடுப்பூசிகை உற்பத்தி செய்வதற்ைாை 

ரஷிை மநரடி முதலீட்டு நிதி அகமப்புடன் ஒப்பந்தம் செய்துசைாண்டது. 

ஆண்டுக்கு 10 மைாடி தடுப்பூசிைகை உற்பத்தி செய்வதற்கு ஒப்பந்தம் 

மமற்சைாள்ைப்பட்டுள்ைது. 

 

2. வங்ைக்ைடலில் உருவானது ‘ைாஸ்’ புைல் 

மத்திை கிழக்கு வங்ைக்ைடல் பகுதியில் நிகைசைாண்டிருந்த ஆழ்ந்த 

ைாற்ைழுத்தத் தாழ்வு மண்டைம் மமலும் வலுவகடந்து ‘ைாஸ்’ புைைாை 

மாறிைது. இது அதிதீவிர புைைாை மாைவுள்ைது. இப்புைல் வடக்கு ஒடிஸா-

மமற்கு வங்ை ைடமைாரப்பகுதியில் பாரதீப்-ொைர் தீவுைளிகடமை ைகரகை 

ைடக்கும் என எதிர்பார்க்ைப்படுகிைது. மத்திை கிழக்கு வங்ைக்ைடல் மற்றும் 

அகதசைாட்டிை வட அந்தமான் ைடல் பகுதியில் ஒரு குகைந்த ைாற்ைழுத்தத் 

தாழ்வுப்பகுதி மம.22 அன்று உருவானது. 

இந்த ஆழ்ந்த ைாற்ைழுத்தத் தாழ்வு மண்டைம் மமலும் வலுவகடந்து, 

புைைாை மாறிைது. இந்தப் புைலுக்கு ‘ைாஸ்’ என சபைரிடப்பட்டுள்ைது. 

 

3. இைக்குமதி செய்ைப்படும் ஆக்சிஜன் செறிவூட்டிைளுக்கு 12% வரி: 

ஜிஎஸ்டி ைவுன்சில் மம 28-இல் முடிவு 

சொந்த பைன்பாட்டுக்ைாை இைக்குமதி செய்ைப்படும் ஆக்சிஜன் 

செறிவூட்டிைளுக்கு 12 ெதவீதம் ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பது குறித்து, வரும் 28-

ஆம் மததி நடக்கும் GST ைவுன்சில் கூட்டத்தில் முடிவு செய்ைப்படவுள்ைது. 

சொந்த பைன்பாட்டுக்ைாைமவா அல்ைது நன்சைாகடைாை வழங்குவதற்ைாை 

-மவா இைக்குமதி செய்ைப்படும் ஆக்சிஜன் செறிவூட்டிைளுக்ைான ஒருங்கி 

-கணந்த ஜிஎஸ்டி வரிகை ஐஜிஎஸ்டி 28 ெதவீதத்தில் இருந்து 12 ெதவீத 

-மாைக் குகைத்து மத்திை நிதிைகமச்ெைம் ைடந்த 1-ஆம் மததி அறிவித்தது. 

இந்த வரிக் குகைப்பு ஜூன் 30-ஆம் மததி வகர அமலில் இருக்கும் 

என்றும் அறிவிக்ைப்பட்டது. 

இதனிகடமை, அசமரிக்ைாவில் இருந்து உைவினாா் அனுப்பிை ஆக்சிஜன் 

செறிவூட்டிக்கு 12 ெதவீதம் ஐஜிஎஸ்டி வரி விதிக்ைப்பட்டகத எதிாா்த்து 

ைமரானா மநாைாளி ஒருவாா், தில்லி உைாா்நீதிமன்ைத்தில் மனு தாக்ைல் 

செய்திருந்தாாா். அந்த மனுகவ விொரித்த தில்லி உைாா்நீதிமன்ைம், 

தனிநபாா் பைன்பாட்டுக்ைாை இைக்குமதி செய்ைப்படும் ஆக்சிஜன் 

செறிவூட்டிைளுக்கு 12 ெதவீதம் ஐஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பது ெட்ட விமராதம் 

என்று கூறிைது. இதுசதாடாா்பாை, மத்திை நிதிைகமச்ெைம் ைடந்த 1-ஆம் 

மததி சவளியிட்ட அறிவிக்கைகையும் உைாா்நீதிமன்ைம் ரத்து செய்தது. 

இந்நிகையில், ஜிஎஸ்டி ைவுன்சில் கூட்டம், வரும் 28-ஆம் மததி 

நகடசபைவுள்ைது. இந்தக் கூட்டத்தில் சொந்த பைன்பாட்டுக்ைாை 

சவளிநாடுைளில் இருந்து இைக்குமதி செய்ைப்படும் ஆக்சிஜன் 

செறிவூட்டிைளுக்கு 12 ெதவீத ஐஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பது குறித்து முடிவு 

செய்ைப்படவுள்ைது. 

நாடு முழுவதும் ைமரானா சதாற்றின் 2-ஆவது அகை மவைமாைப் பரவி 

வருவதால் சிகிச்கெக்குப் பைன்படும் அத்திைாவசிை மருந்துைள், ஆக்சிஜன் 

செறிவூட்டிைள், தடுப்பூசிைள் ஆகிைவற்றுக்ைான மதகவ அதிைரித்துள்ைது. 

ைமரானா சிகிச்கெக்குத் மதகவைான உயிாா்ைாக்கும் மருந்துைள் மீது 

ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பகத தவிாா்க்ை மவண்டும் என்று ைாங்கிரஸ், 

திரிணமூல் ைாங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிாா்க்ைட்சிைள், மத்திை அரகெ 

வலியுறுத்தி வருகின்ைன. ஆனால், அதற்கு மத்திை அரசு மறுப்பு சதரிவித்து 

வருகிைது. 

 

4. ஆப்பிரிக்ைாவில் இருந்து இந்திைாவுக்கு சிறுத்கதப் புலிைள்: மத்திை 

பிரமதெ வனப்பகுதியில் விடப்படும் 

ஆப்பிரிக்ைாவில் இருந்து சிறுத்கதப் புலிைள் நவம்பரில் இந்திைாவுக்குக் 

சைாண்டு வரப்படவுள்ைதாை மத்திை பிரமதெ அரசு சதரிவித்துள்ைது. 

தகரயில் மிைவும் மவைமாை ஓடக் கூடிை உயிரினம் சிறுத்கதப் புலி. ஒரு 

ைாைத்தில் இந்திைாவில் சிறுத்கத புலிைள் அதிை எண்ணிக்கையில் 

ைாணப்பட்டன. ஆனால், நாட்டின் பல்மவறு பகுதிைகை ஆண்ட அரொா்ைள், 

ஆங்கிமைை ஆட்சிைாைாா்ைள் உள்ளிட்மடாாா் சபாழுதுமபாக்குக்ைாை 

அவற்கை அதிை அைவில் மவட்கடைாடிைதால், சிறுத்கதப் புலிைளின் 

இனமம இந்திைாவில் அழிந்துமபானது. 

நாட்டில் ைகடசிைாைக் ைாணப்பட்ட சிறுத்கதப் புலி, இன்கைை ெத்தீஸ்ைாா் 

பகுதியில் ைடந்த 1947-ஆம் ஆண்டில் ைண்டறிைப்பட்டது. இந்திைாவில் 

சிறுத்கதப் புலி இனம் முற்றிலும் அழிந்துவிட்டதாைக் ைடந்த 1952-ஆம் 

ஆண்டில் அறிவிக்ைப்பட்டது. சிறுத்கதப் புலிைகை இந்திைாவில் மீண்டும் 

அறிமுைப்படுத்துவதற்ைான நடவடிக்கைைகை மத்திை அரசு 

மமற்சைாண்டது. சதன்னாப்பிரிக்ைாவில் இருந்து ஆப்பிரிக்ை சிறுத்கதப் 

புலிைகை மொதகன அடிப்பகடயில் இந்திைாவுக்குக் சைாண்டு 

வருவதற்கு உச்ெநீதிமன்ைமும் ஒப்புதல் அளித்தது. ‘சிறுத்கதப் புலி’ 

திட்டத்கதச் செைல்படுத்துவதற்ைாை மதசிை புலிைள் பாதுைாப்பு 

ஆகணைத்துக்கு வழிைாட்டும் மநாக்கில் 3 மபாா் குழுகவ உச்ெநீதிமன்ைம் 

அகமத்தது. 

அக்குழுவானது இந்திைாவின் எந்தப் பகுதியில் சிறுத்கதப் புலிைகை 

அறிமுைப்படுத்தைாம் என்பது சதாடாா்பாை ஆய்வு நடத்துமாறு இந்திை 

வனஉயிரிைள் கமைத்துக்கு (டபிள்யூ.ஐ.ஐ.) வலியுறுத்திைது. 

அதனடிப்பகடயில், மத்திை பிரமதெம், மைாராஷ்டிரம் உள்ளிட்ட 

மாநிைங்ைளில் உள்ை வனப்பகுதிைளில் சிறுத்கதப் புலிைள் 

வாழ்வதற்ைான சூழல் ைாணப்படுகிா என்று வனஉயிரிைள் கமைம் ஆய்வு 

நடத்திைது. மத்திை பிரமதெத்தின் குமனா மதசிை பூங்ைாவில் தகுந்த சூழல் 

ைாணப்படுவதாைத் சதரிவிக்ைப்பட்டது. அகதத் சதாடாா்ந்து, வனஉயிரிைள் 

கமைத்தின் அதிைாரிைள், சதன்னாப்பிரிக்ை சிறுத்கதப் புலி பாதுைாப்பு 

கமை அதிைாரிைள் உள்ளிட்மடாாா் குமனா மதசிை பூங்ைாவில் ைடந்த மாதம் 

26-ஆம் மததி ஆய்வு மமற்சைாண்டனாா். 

அங்கு சிறுத்கதப் புலிைள் வாழ்வதற்ைான சூழல் ைாணப்படுவது உறுதி 

செய்ைப்பட்டது. அகதைடுத்து, சிறுத்கதப் புலிைகை சதன்னாப்பிரிக்ைாவில் 

இருந்து இந்திைாவுக்குக் சைாண்டு வருவதற்ைான நடவடிக்கைைகை 

 

 



         

    

மத்திை பிரமதெ அரசு மமற்சைாண்டு வருகிைது. இது சதாடாா்பாை மாநிை 

அரசின் வனத்துகை அகமச்ொா் விஜய் ஷா ஞாயிற்றுக்கிழகம 

கூறிைதாவது: இந்திைாவில் சிறுத்கதப் புலிைகை மீண்டும் 

அறிமுைப்படுத்துவதற்ைான திட்டத்கத வனஉயிரிைள் கமைம் சிை 

ஆண்டுைளுக்கு முன் சதாடங்கிைது. அதில் முன்மனற்ைம் 

ஏற்பட்டுள்ைகதைடுத்து சதன்னாப்பிரிக்ைாவில் இருந்து 10 சிறுத்கதப் 

புலிைகைக் சைாண்டு வருவதற்கு முடிவு செய்ைப்பட்டுள்ைது. அவற்றில் 5 

சபண் சிறுத்கதப் புலிைள் இடம்சபறும். 

அகவ சிவபுரி மாவட்டத்தில் உள்ை குமனா மதசிை பூங்ைாவில் 

பராமரிக்ைப்படவுள்ைன. இதற்ைான அலுவல் ொாா்ந்த நடவடிக்கைைள் 

ஆைஸ்டில் நிகைவகடயும். சிறுத்கதப் புலிைகைப் பராமரிப்பது சதாடாா்பாை 

அறிந்து சைாள்வதற்ைாை இந்திை அதிைாரிைள் ஜூன், ஜூகை மாதங்ைளில் 

சதன்னாப்பிரிக்ைா செல்ைவுள்ைனாா். மபாதிை இகர: சிறுத்கதப் புலிைகை 

இந்திைாவுக்குக் சைாண்டு வரும் நடவடிக்கைைள் அக்மடாபரில் சதாடங்கி 

நவம்பரில் நிகைவகடயும். ெம்பல் நதிப் பகுதியில் குமனா மதசிைப் பூங்ைா 

750 ெதுர கி.மீ. பரப்பைவில் அகமந்துள்ைது. இங்கு சிறுத்கதப் புலியின் 

இகரைைான புள்ளிமான், ொம்பாா் மான், ைாட்டுப்பன்றி உள்ளிட்டகவ 

அதிை எண்ணிக்கையில் ைாணப்படுகின்ைன. 

எனமவ, சிறுத்கதப் புலிைள் வாழ்வதற்கு ஏற்ை சூழல் குமனா மதசிைப் 

பூங்ைாவில் ைாணப்படுகிைது. சிறுத்கதப் புலிைள் திட்டத்துக்ைாை நடப்பு 

2021-22-ஆம் நிதிைாண்டில் ரூ.14 மைாடி வழங்ைப்படவுள்ைதாை மத்திை 

சுற்றுச்சூழல், வனங்ைள், பருவநிகை மாற்ை அகமச்ெைம் சதரிவித்துள்ைது. 

மத்திை பிரமதெத்துக்கு வழங்ைப்பட மவண்டிை நிதிகை மதசிை புலிைள் 

பாதுைாப்பு ஆகணைம் அடுத்த மாதத்தில் விடுவிக்ைவுள்ைது என்ைாாா். 4 

இடங்ைளில் ஆய்வு: மத்திை பிரமதெத்தின் கூடுதல் முதன்கம வனப் 

பாதுைாவைாா் மஜ.எஸ்.செௌொன் கூறுகையில், ‘ஆப்பிரிக்ை சிறுத்கதப் 

புலிைகைப் பராமரிப்பதற்கு ஏற்ை இடத்கதக் ைண்டறிவதற்ைாை 

மாநிைத்தின் 4 பகுதிைளில் இந்திை வனஉயிரிைள் கமை அதிைாரிைள் 

ஆய்வு நடத்தினாா். 

குமனா மதசிைப் பூங்ைா, ொைாா் மாவட்டத்தில் உள்ை சநௌராமதஹி 

வனவிைங்குைள் ெரணாைைம், மாண்டசூாா்-நீமூச் மாவட்ட எல்கைப் 

பகுதியில் அகமந்துள்ை ைாந்தி ொைாா் ெரணாைைம், சிவபுரி மாவட்டத்தில் 

அகமந்துள்ை மாதவ் மதசிைப் பூங்ைா ஆகிைவற்றில் ஆய்வு 

மமற்சைாள்ைப்பட்டது. இறுதிைல் குமனா மதசிைப் பூங்ைா மதாா்வு 

செய்ைப்பட்டது. மத்திை பிரமதெத்தில் ஏற்சைனமவ சிறுத்கதப் புலிைள் 

வாழ்ந்துள்ைன. அதற்ைான வாழிடச் சூழல் இங்கு சிைப்பாைக் 

ைாணப்படுகிைது. விைங்குைகை மற்ை இடங்ைளில் இருந்து சைாண்டு 

வந்து பராமரிப்பதில் மத்திை பிரமதெ அரசு சிைப்பாைச் செைல்பட்டு வருகிைது. 

மற்ை மாநிைங்ைளில் இருந்து ைடந்த 2009-ஆம் ஆண்டில் சைாண்டு 

வரப்பட்ட புலிைள், பன்னா புலிைள் ைாப்பைத்தில் சிைப்பாைப் பராமரிக்ைப்பட்டு 

வருகின்ைன’  என்ைாாா். உைை அைவில் சிறுத்கதப் புலிைளின் 

எண்ணிக்கை சதாடாா்ந்து குகைந்து சைாண்மட வருகிைது. தற்மபாது 

உைைம் முழுவதும் சுமாாா் 7,000 சிறுத்கதப் புலிைமை ைாணப்படுகின்ைன. 

அவற்றில் சபரும்பாைானகவ ஆப்பிரிக்ை ைாடுைளிமைமை உள்ைன. 

 


