 













1. பன்னாட்டு வானியல் சங்கமானது நிலவிலுள்ள அம்சங்களுக்கு

இ) நிதிச்ரசயலாளர்

எட்டுப்பபயர்களள அங்கீகரித்துள்ளது. அப்பபயர்கள் சார்ந்த பமாழி?

ஈ) NITI ஆமயாக் தயலயமச் ரசயலதிகாரி

அ) ஆங்கிலம்

✓

ஆ) சீனம் 
இ) ஸ்பானியம்
ஈ) பிரெஞ்சு

✓



பன்னாட்டு வானியல் நிலவில் உள்ள பகுதியயச் சுற்றியுள்ள அம்சங்க
-ளுக்கான 8 சீனப்ரபயர்களுக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. கடந்த ஆண்டு,
சீன ஆய்வுக்கலமான சாங்-5, நிலவின் மமற்பெப்பிலிருந்து மாதிரிகயள
மசகரித்து பூமிக்கு திரும்புவதற்காக அவ்விடங்களுக்கு அருமக தயெயிற
-ங்கியது. சீனா, கடந்த 2010ஆம் ஆண்டு முதல் நிலவின் நிலக்கூறுகளு
-க்கு ரபயரிட்டு வருகிறது.

செக்கு மற்றும் மசயவகள் வரி (GST) கவுன்சில் கூட்டத்திற்கு மத்திய
நிதியயமச்சர் நிர்மலா சீதாொமன் தயலயமதாங்குகிறார். அண்யமயில்,
43ஆவது GST கவுன்சில் கூட்டம், காரைாலிவழி மாநாடாக நடத்தப்பட்
-டது. COVID தடுப்பூசிகளின் வரிவிகிதங்கள்குறித்த முடிவு அயமச்சர்கள்
குழுவுக்கு பரிந்துயெக்கப்பட்டது. கொலதொமதமொக GST ரசலுத்தினால்
ரபறப்படும் அபொதம் தளர்த்தப்பட்டுள்ளதாக அப்மபாது அறிவிக்கப்பட்டது.

6.சமீபத்தில் பிரதமரால் பதாடங்கப்பட்ட YUVA திட்டத்தின் ந ாக்கம்
என்ன?
அ) ரபண்கள் அதிகாெமளித்தல்
ஆ) ஆசிரியர் வழிகாட்டல் 

2. உலக புறக்கணிக்கப்பட்ட பவப்பமண்டல ந ாய்கள் ாள் களடப்

இ) காலநியல மாற்ற கட்டுப்பாடு

-பிடிக்கப்படும் நததி எது?

ஈ) குைந்யதகள் பாதுகாப்பு

அ) ஜனவரி 30 

✓

இளம் & வளர்ந்துவரும் எழுத்தாளர்களுக்குப் பயிற்சியளிக்கும் YUVA
(Young, Upcoming and Versatile Authors) - இளம் எழுத்தாளர்கயள
வழிநடத்தும் பிெதமரின் திட்டத்யத கல்வியயமச்சகத்தின் உயர்கல்வித்
துயற அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

✓

India@75 திட்டத்தின் ஒருபகுதியொக இந்தத்திட்டம் ததொடங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்திய விடுதயலயின் 75ஆவது ஆண்யடக் ரகாண்டாடவிருக்கும்
தருைத்தில், விடுதயலப்மபாொட்ட வீெர்கள், விடுதயலயுடன் ரதாடர்பு
-யடய நிகழ்வுகள் மபான்றயவப்பற்றி எழுதும் விதத்தில் இந்தத் திட்டம்
ரசயல்படும்.

ஆ) பிப்ெவரி 28
இ) மார்ச் 31
ஈ) ஏப்ெல் 30

✓

தற்மபாது நயடரபற்றுவரும் 74ஆவது உலக நலவாழ்வு அயவ,
ஜனவரி.30ஆம் மததியய “உலக புறக்கணிக்கப்பட்ட ரவப்பமண்டல
மநாய்கள் நாள்” என அறிவித்துள்ளது. அந்த நாயள அங்கீகரிப்பதற்கான
மகாரிக்யக ஐக்கிய அெபு அமீெகத்தால் (UAE) முன்ரனடுக்கப்பட்டு,
உறுப்புநாடுகளால் ஒருமனதாக ஏற்றுக்ரகாள்ளப்பட்டது.

✓

யவெசுகள், பாக்டீரியா, முதலுயிரி மற்றும் ஒட்டுண்ணி புழுக்கள்மபான்ற
பல்மவறு மநாய்க்கிருமிகளால் ஏற்படும் ரதாற்றுகளின் ததொகுப்புதொன்
உலக புறக்கணிக்கப்பட்ட ரவப்பமண்டல மநாய்கள்.

7. BRICS கூட்டமைப்பின் 2021ஆம் ஆண்டுக்கான தளலளமப்
பபாறுப்ளபக் பகாண்டுள்ள ாடு எது?
அ) பிமெஸில்
ஆ) இந்தியா 

3. அண்ளமச் பசய்திகளில் இடம்பபற்ற தால் ஏரி, ஜம்மு-காஷ்மீரின்

இ) ெஷியா

எந்த கரத்தில் அளமந்துள்ளது?

ஈ) சீனா

அ) ஸ்ரீநகர் 

✓

ஆ) ஜம்மு
இ) அனந்த்நாக்
ஈ) மல

✓

ஜம்மு-காஷ்மீரின் மகாயடகால தயலநகெமான ஸ்ரீநகர் நகெத்திலுள்ள
ஓர் ஏரிதான் இந்த தால். அது “காஷ்மீரின் மகுடத்தில் உள்ள யவெக்கல்”
என்றும் அயைக்கப்படுகிறது. சமீபத்தில், இந்த ஏரியில் சட்டவிமொதமாக
கட்டுமானப் பணிகள் நயடரபறுவதாக வைக்குகள் பதிவாகின. ஏரிகள்
& நீர்வழிகள் மமம்பாட்டு ஆயையமானது அந்த ஏரியயச் சுற்றியுள்ள
170’க்கும் மமற்பட்ட சட்டவிமொத கட்டுமானங்கயள கடந்த மூன்று
மாதங்களில் இடித்துத் தயெமட்டமாக்கியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

8. ‘நதசிய AI இளணயதளத்ளத (indiaAI)’ பதாடங்கிய ஒன்றிய
அளமச்சகம் எது?
அ) நலவாழ்வு அயமச்சகம்
ஆ) மின்னணு & தகவல் ரதாடர்பு அயமச்சகம் 

4. மளைக்கால உணர்த்தியாகக் கருதப்படும் லிட்டில் பிளட் படயில்
சார்ந்த இனம் எது?

இ) நிதி அயமச்சகம்

அ) மதன்சிட்டு

ஈ) வர்த்தக அயமச்சகம்

ஆ) தட்டான் 

✓

‘மதசிய AI இயையதளம்’ (indiaai.gov.in) அதன் முதல் ஆண்டு விைாயவ
2021 மம.28 அன்று ரகாண்டாடியது. இந்த இயையதளம் என்பது
மின்னணு & தகவல் ரதாழில்நுட்ப அயமச்சகம், மதசிய மின்னாளுயக
பிரிவு மற்றும் NASSCOM ஆகியவற்றின் கூட்டுமுயற்சியாகும்.

✓

இது, உலகம் முழுவதும் AI ரதாடர்பான ரசய்திகள், கற்றல், கட்டுயெகள்,
நிகழ்வுகள் மற்றும் ரசயல்பாடுகள் மபான்றவற்றிற்கான யமயமாக ரசய
-ல்படுகிறது. ஒரு ரமய்நிகர் நிகழ்வின்மபாது, ‘INDIAai’இன் ஓொண்டு’
என்ற தயலப்பில் ஓர் அறிக்யகயும், வயலத்தள முகப்புப்பக்கத்தின் புதிய
மதாற்றமும் ரவளியிடப்பட்டன.

இ) தவயள
ஈ) ஆயம
✓

BRICS கூட்டயமப்பின் 2021ஆம் ஆண்டுக்கான தயலயமப் ரபாறுப்யப
இந்தியா வகிக்கிறது. 2012 மற்றும் 2016’க்குப்பிறகு, இந்தியா, BRICS
உச்சிமாநாட்யட நடத்துவது இது மூன்றாவது முயறயாகும். சமீபத்தில்,
நயடரபறவிருக்கும் BRICS ரவளியுறவு அயமச்சர்களின் கூட்டத்திற்கு
தயாொவதற்காக, இந்தியா, இெண்டாவது BRICS கூட்டத்யத கூட்டியது.
“BRICS @ 15: Intra-BRICS Cooperation with Continuity, Consolidation and
Consensus” என்பது இதன் கருப்ரபாருளாக அயமந்தது.

லிட்டில் பிளட் ரடயில் என்பது ஒரு சிறிய தட்டான்பூச்சியாகும். அது மகெள
மாநிலத்தில் பெந்த அளவில் உள்ளது. இவ்வயக தட்டான் இனத்யத
ஜூன் ரதாடக்கத்திலிருந்து ரசப்டம்பர் வயெயிலான காலத்தில் காை
-லாம். இதன் வாழ்வுச் சுைற்சி, பருவமயையுடன் மிக ரநருக்கமாக ஒத்தி
-ருப்பதால், அயவ பருவமயையின் உைர்த்தியாகக் கருதப்படுகின்றன.

5. சரக்கு & நசளவகள் வரி (GST) கூட்டளமப்பின் கூட்டத்திற்கு
தளலளம தாங்குபவர் யார்?
அ) பிெதமர்
ஆ) நிதியயமச்சர் 











 











9. இந்திய தளடக்காப்புறுதி நிறுவனம் அளமந்துள்ள இடம் எது?
அ) ரசன்யன
ஆ) யைதொபாத் 
இ) மும்யப
ஈ) புமன

✓

தடுப்பூசி உற்பத்தியய அதிகரிப்பதற்காக, மிஷன் COVID சுெக்ஷாவின்
கீழ் சில ரபாதுத்துயற நிறுவனங்களுக்கு மானியங்கயள வைங்க
ஒன்றிய அெசு தயாொகவுள்ளது. யைதொபாத்தில் அயமந்துள்ள இந்திய
தயடக்காப்புறுதி நிறுவனமானது மதசிய பால்வள வாரியத்தின்கீழ்
இயங்கி வரும் ஒரு பிரிவாகும்.

✓

அறிவியல் & ரதாழில்நுட்ப அயமச்சகத்தின் கூற்றுப்படி, மகாவாக்சின்
தடுப்பூசி தயாரிப்பதற்கான மருந்துப்ரபாருட்கயள வைங்குவதற்காக
இந்திய தயடக்காப்புறுதி நிறுவனமும் (Indian Immunological ltd) பாெத்
பமயாரடக் நிறுவனமும் கூட்டியைந்துள்ளன.

10. எந்த இந்திய முன்னாள் பிரதம அமைச்சரின் நிளனவு ாள்,
“பயங்கரவாத எதிர்ப்பு ாள்” என அனுசரிக்கப்படுகிறது?
அ) இொஜீவ் காந்தி 
ஆ) இந்திொ காந்தி
இ) அடல் பிகாரி வாஜ்பாய்
ஈ) ரமாொர்ஜி மதசாய்

✓

இந்திய முன்னாள் பிெதமர் இொஜீவ் காந்தியின் நியனவுநாள், நாடு
முழுவதும், “பயங்கெவாத எதிர்ப்பு நாள்” என அனுசரிக்கப்படுகிறது.
அவரின் 29ஆவது நியனவுநாள் மம.21 அன்று அனுசரிக்கப்பட்டது.

✓

கடந்த 1991ஆம் ஆண்டு இமத நாளில், மதர்தல் பெப்புயெயின் மபாது
ரசன்யனக்கருமக அயமந்துள்ள ஸ்ரீரபரும்புதூரில் அவர் படுரகாயல
ரசய்யப்பட்டார். இொஜீவ் காந்தி தனது நாற்பதாம் வயதில் இந்தியாவின்
ஆறொவது பிெதம அயமச்சொக பதவிமயற்றதன்மூலம், இந்தியாவின் மிக
இளவயது பிெதமொக ஆனார்.


1. ஜூன் 5 – உலக சுற்றுச்சூைல் நாள்.

2. தமிழ்நாட்டில் முதல்முயறயாக - யாயனகள் குறித்த விழிப்புைர்வு
யமயம் மகாயவயில் உருவாக்கம்:
தமிழ்நாட்டில் முதன்முயறயாக யாயனகள் குறித்த விழிப்புைர்வு யமயம்
மகாயவயில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. வனத்யத பாதுகாப்பதிலும், வன
வளத்யதப்ரபருக்குவதிலும் யாயனகளின் பங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.
யாயனகள் குறித்த பல்மவறு தகவல்கயள ரதரிந்துரகாள்வதற்கான
சிறப்பு யமயம் தமிழ்நாட்டில் இல்யல என்ற குயறபாடு இருந்து வந்தது.
இந்நியலயில், மகாயம்புத்தூர்-மமட்டுப்பாயளயம் மகாத்தகிரி சாயலயில்,
வனத்துயற மெக்கிடங்கு வளாகத்தில், ‘மவைம் இயலியல்’விழிப்புைர்வு
யமயம் உருவாக்கப்பட்டள்ளது.
இம்யமயத்தில் பல்மவறு இன யாயனகளின் விவெங்கள் ரதாகுக்கப்பட்டு,
காட்சிக்கு யவக்கப்பட்டுள்ளன. இயற்யகக்கும் யாயனக்குமான ரதாடர்பு,
மனிதனுக்கும் யாயனக்குமான ரதாடர்பு, மனிதர்களால் யாயனகளுக்கு
-ம் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகள், யாயனகயள ஏன் பாதுகாக்க மவண்டும்
என்பன குறித்த விளக்கங்கள இங்கு இடம்ரபற்றுள்ளன.
3. பள்ளிக்கல்வி ரசயல்திறன் குறியீடு: ஏ++ மதிப்பீடு ரபற்று தமிைகம்
சாதயன
பள்ளிக்கல்வி ரசயல்திறன் தெப்படுத்தல் குறியீட்டில் தமிழ்நாடு, மகெளா
உள்ளிட்ட மாநிலங்கள் மிக உயரிய மதிப்பீடான ஏ++ ஐ ரபற்றுள்ளன.
நாடுமுழுவதும் பள்ளிக்கல்வித்துயறயில் ஏற்பட்டு வரும் மாற்றங்கயள
70 பிரிவுகளின் கீழ் அளவிடுவதற்காக ரசயல்திறன் தெப்படுத்தல்
குறியீட்யட அெசு அறிமுகப்படுத்தியது. மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன்
பிெமதசங்களுக்கான ரசயல்திறன் தெப்படுத்தல் குறியீடு 2019-20-ன்





ரவளியீட்டிற்கு மத்திய கல்வி அயமச்சர் ெமமஷ் ரபாக்ரியால் ‘நிஷாங்க்’
அனுமதி அளித்துள்ளார்.
முதன்முயறயாக, கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு, 2017-18 ஆம் ஆண்டுக்கான
குறியீடு ரவளியிடப்பட்டது. 2019-20 ஆம் ஆண்டிற்கான ரசயல்திறன்
தெப்படுத்தல் குறியீடு, இந்த வரியசயில் மூன்றாவதாகும். இந்தக் குறியீடு,
கல்வித்துயறயில் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் அம்சங்கயள பல்முயன
முயற்சிகளின் வாயிலாக மாநிலங்களும் யூனியன் பிெமதசங்களும்
மமற்ரகாள்ள உந்துசக்தியாக இருக்கும். பள்ளிக் கல்வி முயற அயனத்து
நியலகளிலும் வலுவாக இருப்பயத உறுதி ரசய்வதற்கும், ஏமதனும்
இயடரவளி ரதன்பட்டால் அதயனச் சுட்டிக்காட்டவும் இந்த குறியீடு,
மாநிலங்களுக்கும் யூனியன் பிெமதசங்களுக்கும் உதவிகெமாக இருக்கும்.
2019-20 ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நாடு, பஞ்சாப், சண்டிகர், அந்தமான்
நிக்மகாபார் தீவுகள் மற்றும் மகெளா ஆகிய மாநிலங்களும், யூனியன்
பிெமதசங்களும் மிக உயரிய மதிப்பீடான ஏ++ ஐ ரபற்றுள்ளன. முந்யதய
ஆண்டுகளுடன் ஒப்பிடுயகயில் 2019-20 ஆண்டில் ரபரும்பாலான
மாநிலங்களும், யூனியன் பிெமதசங்களும் தங்களது தெ நியலயில்
மமம்பட்டுள்ளன. தமிழ்நாடு, புதுச்மசரி, அந்தமான் நிக்மகாபார் தீவுகள்,
அருைாச்சல பிெமதசம், மணிப்பூர், பஞ்சாப், ஆகியயவ தங்களது
ஒட்டுரமாத்த குறியீட்டு மதிப்ரபண்ணில் கூடுதலாக 10%, அதாவது 100
அல்லது அதற்கும் மமற்பட்ட புள்ளிகயளப் ரபற்றுள்ளன.
அணுகுதல் என்ற பிரிவில் அந்தமான் நிக்மகாபார் தீவுகள், இலட்சத்தீவுகள்
மற்றும் பஞ்சாப் ஆகியயவ 10% (8 புள்ளிகள்) வளர்ச்சியயப் ரபற்றுள்ளன.
உள்கட்டயமப்பு மற்றும் வசதிகள் என்ற பிரிவில் சுமார் 13 மாநிலங்களும்
யூனியன்
பிெமதசங்களும்
10%
(15
புள்ளிகள்)
வளர்ச்சியய
அயடந்துள்ளன. அந்தமான் நிக்மகாபார் தீவுகள் மற்றும் ஒடிசா, 20%
வளர்ச்சியயப் ரபற்றுள்ளன. சம விகிதம் என்ற பிரிவில் அருைாச்சலப்
பிெமதசம், மணிப்பூர், ஒடிசா ஆகிய மாநிலங்கள் 10%க்கும் அதிகமான
வளர்ச்சியய அயடந்துள்ளன.
ஆளுயக ரசயல்முயற என்ற பிரிவில் 19 மாநிலங்களும், யூனியன்
பிெமதசங்களும் 10% வளர்ச்சியய (36 புள்ளிகள்) எட்டியுள்ளன. அந்தமான்
நிக்மகாபார் தீவுகள், ஆந்திெப் பிெமதசம், அருைாச்சல பிெமதசம், மணிப்பூர்,
பஞ்சாப், ொஜஸ்தான் மற்றும் மமற்கு வங்கம் ஆகிய மாநிலங்களும்,
யூனியன் பிெமதசங்களும் குயறந்தபட்சம் 20 சதவீத வளர்ச்சியயப் (72
அல்லது அதற்கும் மமற்பட்ட புள்ளிகள்) ரபற்றுள்ளன.
4. மாநில வளர்ச்சி ரகாள்யகக் குழு துயைத் தயலவொக ரஜயெஞ்சன்
நியமனம்: முதல்வர் உத்தெவு
மாநில வளர்ச்சி ரகாள்யகக் குழுவுக்கு புதிய உறுப்பினர்கயள நியமனம்
ரசய்து, தமிைக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தெவிட்டுள்ளார். இது
ரதாடர்பாக, தமிைக அெசு ரவளியிட்ட ரசய்திக்குறிப்பு:

கருப்தபொருள்: Ecosystem Restoration









"தமிைகத்தில், மாநில திட்டக் குழு, முன்னாள் முதல்வர் கருைாநிதியால்,
1971 ஆம் ஆண்டு மம மாதம் 25 ஆம் நாள் ஏற்படுத்தப்பட்டது. மாநில திட்டக்
குழு, முதல்வரின் தயலயமயின்கீழ் ஒரு ஆமலாசயன அயமப்பாக
ரசயல்பட்டு, மாநிலத்தின் பல்மவறு வளர்ச்சிக்கான ரசயல்பாடுகளில்
தனது பரிந்துயெகயள அெசுக்கு அளித்து வருகிறது.
மாநில திட்டக் குழு துயைத் தயலவரின் கீழ் வளர்ச்சி சார்ந்த முக்கிய
துயறகளின் நிபுைர்கயள உறுப்பினர்களாகக் ரகாண்டு இந்த அயமப்பு
ரசயல்பட்டு வருகிறது. மாநில திட்டக் குழுவானது, கடந்த 23.04.2020-ல்
'மாநில வளர்ச்சி ரகாள்யகக் குழுவாக' மறுசீெயமப்பு ரசய்யப்பட்டு, அதன்
இன்றியயமயாத பணிகளான இலக்கு நிர்ையிப்பது, கண்காணிப்பு,
மதிப்பீடு மற்றும் ரகாள்யகக்கான ஆமலாசயன வைங்குதல், ரகாள்யக
ஒத்தியசவு உருவாக்குதல், சிறப்பு திட்டங்கயளச் ரசயல்படுத்துதல்
உள்ளிட்ட பல்மவறு முக்கியமான பணிகயள மமற்ரகாண்டு வருகிறது.
இந்நியலயில், முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் மாநில வளர்ச்சி ரகாள்யகக்
குழுயவப் பின்வருமாறு திருத்தியயமத்து உத்தெவு பிறப்பித்துள்ளார்.
அதன்படி, மபொசிரியர் ரஜ.ரஜயெஞ்சன் மாநில வளர்ச்சி ரகாள்யகக்
குழுவின் துயைத் தயலவொகவும்; மபொசிரியர். ொம. சீனுவாசன்
முழுமநெ உறுப்பினொகவும், மபொசிரியர்கள் ம. விஜயபாஸ்கர், சுல்தான்
அஹ்மத் இஸ்மாயில், ஓய்வு ரபற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி மு.தீனபந்து,
மன்னார்குடி சட்டப்மபெயவ உறுப்பினர் டி.ஆர்.பி.ொஜா, மல்லிகா
சீனிவாசன், மருத்துவர் மஜா.அமமலாற்பவநாதன், சித்த மருத்துவர்
கு.சிவொமன் மற்றும் முயனவர் நர்த்தகி நடொஜ் உள்ளிட்மடார் பகுதி மநெ
உறுப்பினர்களாகவும் நியமனம் ரசய்யப்பட்டுள்ளனர்". இவ்வாறு அதில்
ரதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.



 











5. சூைலியல் சவால்! | சுற்றுச்சூைல் பாதிப்பு குறித்த தயலயங்கம்
உலகம் எதிர்ரகாள்ளும் அயனத்து பிெச்யனகளுக்கும் அடிப்பயடக்
காெைமாக இருப்பது சுற்றுச்சூைலுக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் பாதிப்புதான்.
இயத ஏறத்தாை அயெநூற்றாண்டுக்கும் மமலாக அறிந்திருந்தும்
மபாதுமான நடவடிக்யககயள எடுக்காமல் இருக்கிமறாம். 1974 முதல்
ஆண்டுமதாறும் ஜூன் 5-ஆம் மததி உலக சுற்றுச்சூைல் தினம்
ரகாண்டாடப்படுகிறது. அப்படியிருந்தும் இயற்யகயயப் பாதுகாக்க
மவண்டும் என்கிற உைர்வு மக்கள் மத்தியில் ஏற்படவில்யல.
இந்த ஆண்டு உலக சுற்றுச்சூைல் தினத்துக்கான ரகாள்யக வாசகம்
"சூைலியல் மீட்ரடடுப்பு' என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சூைலியலுக்கு
ஏற்பட்டிருக்கும் பாதிப்பின் காெைமாக பருவநியல மாற்றமும், அதன்
வியளவாக
உயிரினங்களுக்கு
இனப்ரபருக்க
அச்சுறுத்தலும்
உருவாகியிருக்கின்றன. இமத நியலயம ரதாடர்ந்தால், அடுத்த சில
நூற்றாண்டுகளில் உலகில் மனித இனமும் அழியவ மநாக்கி நகெத்
ரதாடங்கும் என்பயத நாம் ஏமனா உைெ மறுக்கிமறாம்.
கடந்த ஒரு நூற்றாண்டாக உலரகங்கிலும் வியளநிலங்கள் அழிக்கப்பட்டு
வருகின்றன. வனப்பெப்பு குயறந்து வருகிறது. இதனால், பல்மவறு
உயிரினங்களின் எண்ணிக்யக குயறந்து வருகிறது. 1970 முதல் 2016
வயெயிலான 46 ஆண்டுகளில் மட்டும் பல்மவறு உயிரினங்களின்
எண்ணிக்யக சொசரியாக 68% குயறந்திருக்கிறது. சில உயிரினங்கள்
முற்றிலுமாக அழிந்திருக்கின்றன. மவறு பல அழியவ மநாக்கி நகர்ந்து
ரகாண்டிருக்கின்றன.
ஆண்டுமதாறும் ஏறத்தாை 1.1 மகாடி டன் ரநகிழிப் ரபாருள்கள் கடலில்
ரகாட்டப்படுகின்றன. இதன் வியளவாக, கடல்வாழ் உயிரினங்களுக்கு
ஏற்பட்டிருக்கும் அச்சுறுத்தயலச் ரசால்லிமாளாது. அது குறித்த ஆய்வுகள்
நடத்தப்படுகின்றன. எண்ணிலடங்கா கடல் வாழ் உயிரினங்கள்
இருப்பதால், எயவரயல்லாம் முற்றிலுமாக அழிந்திருக்கின்றன என்பது
குறித்த சரியான புள்ளி விவெம் கியடக்கவில்யல. ரநகிழியால் ஏற்படும்
அச்சுறுத்தயலப் மபாலமவ, புவி ரவப்பமயமாதயலத் ரதாடர்ந்து கடல்நீர்
ரவப்பம் அதிகரிப்பதாலும் கடல்வாழ் உயிரினங்கள் பல அழிந்து
ரகாண்டிருக்கின்றன.
மக்கள்ரதாயகப் ரபருக்கமும், அதனால் மதயவப்படும் கூடுதல் நிலப்பெப்பு
அவசியமும் வியளநிலங்கயளயும், வனப்பகுதிகயளயும் ஆக்கிெமிப்புக்கு
உள்ளாக்கியிருக்கின்றன. வளர்ச்சி என்கிற ரபயரில் வனவிலங்கு
செைாலயங்கள்கூட
விட்டுயவக்கப்படாமல்
ஆக்கிெமிப்புக்கு
உள்ளாகின்றன. இதனால், வனவிலங்குகளும், பறயவகளும், புழு
பூச்சிகளும் அழியவ மநாக்கி நகர்கின்றன. உலகின் இயற்யக
சமநியலயய நியலநிறுத்த அயவரயல்லாம் அவசியம் என்பயத நாம்
மறந்துவிடுகிமறாம்.
வெலாற்று ஆய்வாளர்களின் கூற்றுப்படி, இதுவயெ உலகம் ஐந்து முயற
மபெழியவ எதிர்ரகாண்டிருக்கிறது. உலகின் ஏயனய உயிரினங்கள்
மபெழியவ எதிர்ரகாள்ளும் மபாரதல்லாம் அதன் ரதாடர் வியளவாக
மனித இனமும் ஏதாவது வயகயில் பாதிக்கப்பட்டு மபெழிவுக்கு
ஆளாகியிருக்கிறது. இப்மபாயதய சூைலியல் பாதிப்பு, உலகம் ஆறாவது
மபெழியவ மநாக்கி நகர்கிறமதா என்கிற அச்சத்யத ஏற்படுத்துவதாக
விஞ்ஞானிகள் எச்சரிக்கிறார்கள்.
உலகில் ஆண்டுமதாறும் ஏறத்தாை 42 லட்சத்திலிருந்து 70 லட்சம் மபர்
காற்றுமாசால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிைக்கிறார்கள். 10-இல் 9 மபர் அதிக
அளவு மாசுபட்ட காற்யறத்தான் சுவாசிக்கிறார்கள். இது குறித்த
அச்சத்யதயும் எச்சரிக்யகயயயும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்மப
விஞ்ஞானிகளும், சுற்றுச்சூைல் ஆர்வலர்களும் ரவளிப்படுத்தியும்கூட,
விழிப்புைர்வு ஏற்படாததன் வியளயவத்தான் உலகம் இப்மபாது
எதிர்ரகாள்கிறது. தற்மபாது உலயக அச்சுறுத்திக் ரகாண்டிருக்கும்
ரகாயவட் 19 ரகாள்யள மநாய்த்ரதாற்றுக்கும், சுற்றுச்சூைல் பாதிப்புக்கும்
ரதாடர்பு உண்டு என்று விஞ்ஞானிகள் உறுதிபடத் ரதரிவிக்கிறார்கள்.
தீநுண்மிப் பெவலில் காற்றுமாசு மிகப் ரபரிய பங்கு வகிப்பதாகவும்,
அதனால் சுற்றுச்சூைலுக்கும் ரகாள்யள மநாய்த்ரதாற்று காெைமான
மெைங்களுக்கும் ரதாடர்பு இருக்கக் கூடும் என்பதும் அவர்களது கருத்து.
ஒருபுறம் ரகாள்யள மநாய்த்ரதாற்யற மருத்துவத் துயறயினரின்
உதவியுடன் உலகம் எதிர்ரகாண்டு வருகிறது என்றாலும்கூட,
இதுமபான்ற மபரிடர்கள் மனித இனத்யத தாக்காமல் இருக்க
மவண்டுமானால், சூைலியல் மீட்பு உடனடியாக மமற்ரகாள்ளப்பட
மவண்டும். அதாவது, ஏற்பட்டிருக்கும் பாதிப்புகள் தடுக்கப்பட்டும், மமலும்
பாதிப்புகள் ஏற்படாமலும், சூைலியல் மீட்ரடடுக்கப்பட்டும், இயற்யக
சமநியலயய நாம் உறுதிப்படுத்த மவண்டிய கட்டாயத்துக்குத்
தள்ளப்பட்டிருக்கிமறாம். பல்லுயிர்ப் ரபருக்கம் மமலும் தகர்ந்து விடாமல்
உடனடியாகத்
தடுக்கப்பட
மவண்டும்.
பருவநியல
மாற்றம்













எதிர்ரகாள்ளப்பட மவண்டும். அதன் மூலம்தான் மனித இனத்தின்
வருங்காலத்யத
உறுதிப்படுத்த
முடியும்
என்கிற
நியலயம
ஏற்பட்டிருக்கிறது.
மனிதர்களால் ஏற்படும் பசுயம இல்ல வாயு ரவளிமயற்றத்தின் மூன்றில்
ஒரு பங்கு, உைவு உற்பத்தித் துயறயால் ஏற்படுகிறது என்று
ஆொய்ச்சிகள் ரதரிவிக்கின்றன. அதற்கு வனங்கள் அழிக்கப்பட்டு, கூடுதல்
நிலங்கள் விவசாயப் பயன்பாட்டுக்கு ரகாண்டு வெப்பட்டிருப்பது
முக்கியமான காெைம். உைவு உற்பத்தியய அதிகரிப்பதற்காகவும்,
உைவுப் பாதுகாப்யப உறுதிப்படுத்தவும், ெசாயன உெங்களும், பூச்சி
மருந்துகளும் அதிகமாக பயன்படுத்துவதும்கூட காெணிகள் என்பயத
மறந்துவிடக் கூடாது. இந்தியாவில் பசுயமப் புெட்சி உைவுத்
தன்னியறயவயும், விவசாயிகளுக்கு அதிக மகசூயலயும் ஏற்படுத்தித்
தந்திருக்கிறது என்றாலும்கூட, அதிகரித்த ெசாயன உெங்களின்
வியளவாகப் பல்லுயிர்ப்ரபருக்க பாதிப்பும், பசுயம இல்ல வாயு
ரவளிமயற்ற
அதிகரிப்பும்
ஏற்பட்டிருப்பயத
மறந்துவிடுகிமறாம்.
பலவீனமான அஸ்திவாெத்தில் பலமான வீடு கட்டும் முயற்சிதான் இது.
6. கமொனா 2-ஆவது அயல
ஏற்படுத்தாது: NITI ஆமயாக்

மவளாண்

துயறயில்

பாதிப்யப

இந்தியாவில் கமொனா ரதாற்றின் இெண்டாவது அயல, மவளாண்
துயறயில் எந்த வயகயிலும் பாதிப்யப ஏற்படுத்தாது என்று நீதி ஆமயாக்
ரதரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து அந்த அயமப்பின் மவளாண் பிரிவுக்கான
உறுப்பினாா் ெமமஷ் சந்த் ஞாயிற்றுக்கிையம கூறியதாவது: இந்தியாவில்
கமொனா ரதாற்றின் இெண்டாவது அயல, கடந்த மம மாதத்தில்
கிொமப்புறங்களில் மவகமாகப் பெவியது. இருப்பினும் அந்த காலகட்டத்தில்
மவளாண் சாாா்ந்த பணிகள் ரபரிய அளவில் எதுவும் நயடரபறவில்யல.
மகாயடக் காலம் என்பதால் சிறிய அளவில் காய்கறி சாகுபடி நயடரபற்றது
தவிெ, உைவு, அறுவயட என்று எந்த விவசாயப் பணிகளும் மம மாதத்தில்
நயடரபறவில்யல.
வைக்கமாக, மவளாண் பணிகள் மாாா்ச்-ஏப்ெல் மாதங்களில் முடிவுக்கு
வந்து, ஜூன் மாதம் பருவ மயை ரபய்யத் ரதாடங்கிய மீண்டும்
மவகரமடுக்கும். இதனால், கமொனா ரதாற்றின் 2-ஆவது அயல
மவளாண் துயறயில் எந்த வழியிலும் மிகப்ரபரிய பாதிப்யப ஏற்படுத்தாது
என்று நம்புகிமறன். பருப்பு உற்பத்தியில் இந்தியா தன்னியறவு
அயடயவில்யல. இதனால், பருப்பு உற்பத்தியில் இன்னும் கூடுதல்
கவனம் ரசலுத்தி, சாகுபடி பெப்பளயவ அதிகரிக்கச் ரசய்ய மவண்டும்.
நமது மவளாண் மானியக் ரகாள்யககள், வியலக் ரகாள்யக,
ரதாழில்நுட்பக் ரகாள்யக ஆகியயவ அரிசி, மகாதுயம, கரும்பு
ஆகியவற்றுக்மக சாதகமாக உள்ளன. இமதமபான்று பருப்பு வயககளின்
ரகாள்முதல் வியலயயயும் அதிகரிக்கச் ரசய்ய மவண்டும். சயமயல்
எண்யையயப் மபால் பருப்பு வயககயள ரவளிநாடுகளில் இருந்து
இறக்குமதி ரசய்ய முடியாது. ஏரனனில் சாா்வமதச சந்யதயில் குயறவான
அளமவ பருப்பு வயககள் கியடக்கின்றன. சாா்வமதச சந்யதயில் சயமயல்
எண்ரைய் வியல உயாா்வதால்தான் உள்ளாா் சந்யதயில் அதன் வியல
உயாா்கிறது. 2020-21-ஆம் நிதியாண்டில் மவளாண் துயறயின்
வளாா்ச்சி 3 சதவீதத்துக்கும் அதிகமாக இருக்கும் என்றாாா் அவாா்.
7. தீவிெ ஊட்டச்சத்துக் குயறபாட்டால் 9.27 லட்சம் சிறாாா்கள் பாதிப்பு:
மத்திய அெசு தகவல்
நாட்டில் கடந்த ஆண்டு நவம்பாா் வயெ தீவிெ ஊட்டச்சத்துக் குயறபாட்டால்
பாதிக்கப்பட்ட 9,27,606 சிறாாா்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகத் தகவலறியும்
உரியமச் சட்டத்தின் கீழ் மத்திய அெசு ரதரிவித்துள்ளது. தீவிெ
ஊட்டச்சத்துக்
குயறபாட்டால்
பாதிக்கப்பட்டுள்ள
சிறாாா்களின்
விவெங்கயள அளிக்குமாறு தகவலறியும் உரியமச் சட்டத்தின் (ஆாா்டிஐ)
கீழ் மத்திய அெசிடம் மகாெப்பட்டிருந்தது.
அயதயடுத்து, நாட்டில் 6 மாதங்கள் முதல் 6 வயது வயெ தீவிெ
ஊட்டச்சத்துக்
குயறபாட்டால்
பாதிக்கப்பட்டுள்ள
சிறாாா்களின்
விவெங்கயள மத்திய மகளிாா்-சிறாாா்கள் நல மமம்பாட்டு அயமச்சகம்
அளித்துள்ளது. அதன்படி, கடந்த ஆண்டு நவம்பாா் வயெ நாட்டில் 9,27,606
சிறாாா்கள் தீவிெ ஊட்டச்சத்துக் குயறபாட்டால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகத்
ரதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதிகபட்சமாக உத்தெ பிெமதசத்தில் 3,98,359
சிறாாா்களும், பிகாரில் 2,79,427 சிறாாா்களும் உள்ளதாக அயமச்சகம்
ரதரிவித்துள்ளது. லடாக், லட்சத்தீவுகள், நாகாலாந்து, மணிப்பூாா், மத்திய
பிெமதசம் ஆகியவற்றில் தீவிெ ஊட்டச்சத்துக் குயறபாட்டால் பாதிக்கப்பட்ட
சிறாாா்கள் யாரும் இல்யலரயன அயமச்சகம் ரதரிவித்துள்ளது.



 











மகாொஷ்டிெத்தில் 70,665 சிறாாா்களும், குஜொத்தில் 45,749 சிறாாா்களும்,
சத்தீஸ்கரில் 37,249 சிறாாா்களும், தமிைகத்தில் 12,489 சிறாாா்களும்,
ஆந்திெத்தில் 11,201 சிறாாா்களும், ரதலங்கானாவில் 9,045 சிறாாா்களும்,
காா்நாடகத்தில் 6,889 சிறாாா்களும், மகெளத்தில் 6,188 சிறாாா்களும்,
ொஜஸ்தானில் 5,732 சிறாாா்களும் தீவிெ ஊட்டச்சத்துக் குயறபாட்டால்
பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அயமச்சகம் ரதரிவித்துள்ளது. அக்குயறபாட்டால்
பாதிக்கப்பட்டுள்ள சிறாாா்களுக்கு உயெத்துக்மகற்ற எயட இருக்காது.
அவாா்களது மநாய்எதிாா்ப்புத் திறன் மிகவும் குயறவாக இருக்கும்
என்பதால், ஏமதனும் மநாய் ஏற்பட்டால் மற்றவாா்களுடன் ஒப்பிடுயகயில்
அவாா்கள் உயிரிைப்பதற்கான வாய்ப்பு 9 மடங்கு அதிகமாக இருக்கும்
என்று உலக சுகாதாெ அயமப்பு ரதரிவித்துள்ளது.
நாட்டில் உள்ள 10 லட்சத்துக்கும் அதிகமான அங்கன்வாடி யமயங்கள்
ஊட்டச்சத்துக் குயறபாட்டால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள சிறாாா்கயளக் கண்டறிந்து
வருகின்றன. மத்திய அெசு அளித்துள்ள எண்ணிக்யக விவெங்கள்
மமலும்
அதிகரிக்க
வாய்ப்புள்ளதாக
சுகாதாெ
நிபுைாா்கள்
ரதரிவிக்கின்றனாா். கமொனா ரதாற்று பெவல் காெைமாகவும் இந்த
எண்ணிக்யக அதிகரிக்கும் என்று அவாா்கள் ரதரிவித்தனாா். உடனடி
நடவடிக்யககள் அவசியம்: இது ரதாடாா்பாக சிறாாா் நல ஆாா்வலாா்கள்
கூறுயகயில்,
‘கமொனா
ரதாற்று
பெவல்
காெைமாக
பலாா்
மவயலயிைந்துள்ளனாா். அதன் காெைமாக பல குடும்பங்கள் வறுயமயய
மநாக்கித் தள்ளப்பட்டுள்ளன. அதனால் சிறாாா்கள் ஊட்டச்சத்துக்
குயறபாட்டால் பாதிக்கப்படுவது அதிகரித்துள்ளது.
இந்த விவகாெத்தில் மத்திய, மாநில அெசுகள் உடனடி நடவடிக்யககயள
மமற்ரகாள்ள மவண்டியது அவசியம். ரபாது முடக்கம் காெைமாக
அங்கன்வாடி யமயங்களுக்கு சிறாாா்கள் வெமுடியாத சூைல் ஏற்பட்டுள்ளது.
எனமவ, அங்கன்வாடி யமயங்களின் பணியாளாா்கள் சிறாாா்களின்
வீடுகளுக்மக மநெடியாகச் ரசன்று ஊட்டச்சத்துப் ரபாருள்கயள வைங்க
மவண்டும்.
நியாய வியலக் கயடகள்
மூலமாக அயனத்து
குடும்பங்களுக்கும்
உைவுப்
ரபாருள்கள்
கியடக்கின்றனவா
என்பயதயும் அெசுகள் உறுதி ரசய்ய மவண்டும். தீவிெ ஊட்டச்சத்துக்
குயறபாட்டால் பாதிக்கப்பட்ட சிறாாா்கள் அதிகமாக உள்ள பகுதிகளில் தனி
கவனம் ரசலுத்தி சிறப்புத் திட்டங்கயள அெசுகள் ரசயல்படுத்த மவண்டும்’
என்றனாா்.
8. ஐ.நா. இலக்குகயள அமல்படுத்துவதில் இந்தியாவுக்கு 117-ஆவது இடம்
ஐ.நா.வின்
நீடித்த
வளாா்ச்சிக்கான
இலக்குகயள
நயடமுயறப்படுத்துவதில் இந்தியா 117-ஆவது இடத்யதப் பிடித்துள்ளது.
வறுயமயய ஒழித்தல், பாலின சமத்துவத்யத ஏற்படுத்துதல் உள்ளிட்ட 17
இலக்குகயள 2030-ஆம் ஆண்டுக்குள் அயடவதற்கான ஒப்பந்தத்தில்
கடந்த 2015-ஆம் ஆண்டில் ஐ.நா.வின் 193 நாடுகளும் யகரயழுத்திட்டன.
அந்த இலக்குகயள அயடவதற்காக ஒவ்ரவாரு நாடும் மமற்ரகாண்டு
வரும் நடவடிக்யககயளக் கண்காணித்து, அந்நாடுகயள யாமல
பல்கயலக்கைகம் வரியசப்படுத்தி வருகிறது. அதனடிப்பயடயில் 2021ஆம்
ஆண்டுக்கான
அறிக்யகயய
அந்தப்
பல்கயலக்கைகம்
ரவளியிட்டுள்ளது. சாா்வமதச சுற்றுச்சூைல் தினத்யதரயாட்டி யாமல
பல்கயலக்கைகம் இந்த அறிக்யகயய ரவளியிட்டுள்ளது.
அந்த அறிக்யகயில் இந்தியா 117-ஆவது இடத்யதப் பிடித்துள்ளது. கடந்த
ஆண்டுடன் ஒப்பிடுயகயில் இந்தியா 2 இடங்கள் சரியவச் சந்தித்துள்ளது.
ரமாத்தமுள்ள 100 புள்ளிகளில் இந்தியா 61.9 புள்ளிகயளப் ரபற்றுள்ளது.
முக்கியமாக,
பசியின்யமயய
ஒழித்து
உைவுப்
பாதுகாப்யப
ஏற்படுத்துதல் (இலக்கு-2), பாலின சமத்துவத்யத ஏற்படுத்துதல் (இலக்கு5), மபாதுமான கட்டயமப்பு வசதிகயள மமம்படுத்துதல் (இலக்கு-9)
ஆகியவற்றில் எதிாா்பாாா்த்த அளவுக்கு முன்மனற்றம் காைப்படாததால்,
இந்தியாவின் புள்ளிகள் சரியவச் சந்தித்ததாக அதிகாரிகள் ரதரிவித்தனாா்.
ஐ.நா.வின் நீடித்த வளாா்ச்சிக்கான இலக்குகயள 2030-ஆம் ஆண்டுக்குள்
அயடவதற்கான நடவடிக்யககயள ஜாாா்க்கண்ட், பிகாாா் ஆகிய
மாநிலங்கள் மந்தகதியில் மமற்ரகாண்டு வருவதாக அறிக்யகயில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மகெளம், சண்டீகாா், ஹிமாசல பிெமதசம் ஆகிய
மாநிலங்கள் மவகமாக முன்மனறி வருகின்றன.
ஐ.நா.வின் நீடித்த வளாா்ச்சிக்கான இலக்குகயள அயடவதில் பூடான்,
மநபாளம், இலங்யக, வங்கமதசம் ஆகிய அண்யட நாடுகள் இந்தியாயவ
விடச்
சிறப்பாகச்
ரசயல்பட்டு வருவதாக அந்த
அறிக்யகயில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.சுற்றுச்சூைல்
குறியீடு:
சுற்றுச்சூைல்
நலன்,
பருவநியல மாறுபாடு, காற்று மாசுபாடு, சுகாதாெம், குடிநீாா், உயிரினங்கள்
வாழ்வதற்மகற்ற சூைல் உள்ளிட்டவற்யற அடிப்பயடயாகக் ரகாண்டு, 180
நாடுகளில் கைக்கிடப்பட்ட சுற்றுச்சூைல் குறியீட்டில் இந்தியா 168-ஆவது
இடத்யதப் ரபற்றுள்ளதாக யாமல பல்கயலக்கைகம் ரவளியிட்ட













அறிக்யகயில் ரதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஆண்டில் இந்தியா 148ஆவது இடத்யதப் பிடித்திருந்தது. சுற்றுச்சூைல் பாதிப்புகளில் இருந்து
தங்கள் மக்கயள ஒவ்ரவாரு நாடும் எவ்வாறு பாதுகாக்கின்றன என்பயத
அறிவதற்கான குறியீட்டில் இந்தியா 172-ஆவது இடத்யதப் பிடித்துள்ளது.
9. குஜொத்தில் ‘மின்சாெ வாகனங்களுக்கு மட்டுமம அனுமதி’ பகுதி:
நாட்டிமலமய முதல் முயற
மின்சாெ
வாகனங்கள்
பயன்பாட்யட
ஊக்குவிக்கும்
மநாக்கில்
அவ்வாகனங்களுக்கான பிெத்மயக பகுதி குஜொத்தின் மகவாடியாவில்
அயமக்கப்படவுள்ளது. மின்சாெ வாகனங்களுக்கு மட்டும் அனுமதி
அளிக்கும் வயகயில் பிெத்மயக பகுதி அயமக்கப்படுவது நாட்டிமலமய இது
முதல் முயறயாகும். சுற்றுச்சூைல் மாசுபாடு, ரபட்மொல், டீசல் வியல
உயாா்வு உள்ளிட்ட காெைங்களால் மின்சாெ வாகனங்கள் மக்களியடமய
படிப்படியாக வெமவற்யபப் ரபற்று வருகின்றன.
அவ்வாகனங்களின் பயன்பாட்யட ஊக்குவிப்பதற்காக மத்திய, மாநில
அெசுகள் பல்மவறு நடவடிக்யககயள முன்ரனடுத்து வருகின்றன. அதன்
ஒருபகுதியாக, குஜொத்தின் மகவாடியா பகுதியில் அயமந்துள்ள 182
மீட்டாா் உயெமுள்ள வல்லபபாய் பமடலின் ‘ஒற்றுயமக்கான சியலயய’
சுற்றியுள்ள பகுதி முழுவயதயும் மின்சாெ வாகனங்களுக்கான பிெத்மயக
பகுதியாக மாற்றுவதற்கு மாநில அெசு முடிரவடுத்துள்ளது. அப்பகுதி
முழுவதிலும் மின்சாெ வாகனங்கள் மட்டுமம இயங்கும் வயகயில்
படிப்படியாக மாற்றப்படும் என்று உள்ளாா் நிாா்வாகம் ரதரிவித்துள்ளது.
அயதயடுத்து, நாட்டின் முதல் மின்சாெ வாகனங்கள் நகெமாக மகவாடியா
மாறும் என்று அதிகாரிகள் ரதரிவித்துள்ளனாா். ஒற்றுயமக்கான சியல
பகுதி வளாா்ச்சி-சுற்றுலா நிாா்வாக ஆயையம் இந்தப் பணியய
மமற்ரகாள்ளவுள்ளது.
மின்சாெ மபருந்துகள், மின்சாெ இெண்டு, மூன்று சக்கெ வாகனங்கயள
வாங்குவதற்காக மகவாடியா பகுதி மக்களுக்குக் கடனுதவி வைங்கப்பட
உள்ளதாகவும் அந்த ஆயையம் தெப்பில் ரதரிவிக்கப்படவுள்ளது.அெசு
அதிகாரிகளுக்கும் பணியாளாா்களுக்கும் மின்சாெ வாகனங்கயள
வாங்குவதற்காக மானியம் வைங்கப்படும். மீதமுள்ள ரதாயகயானது
அவாா்களது ஊதியத்திலிருந்து பிடித்தம் ரசய்யப்படும். மகவாடியா
பகுதியில்
வாடயக
ஆட்மடாக்கள்
உள்ளிட்டயவயும்
மின்சாெ
வாகனங்களாக
இயக்கப்படவுள்ளன.
அந்தப்
ரபாறுப்பு
சில
நிறுவனங்களிடம் ஒப்பயடக்கப்படவுள்ளது. அந்த வாகனங்கயள
இயக்குவதற்குப்
ரபண்கள்
முன்னுரியம
அடிப்பயடயில்
மதாா்ந்ரதடுக்கப்படுவாா் என்றும் அவாா்களுக்கு ஓட்டுநாா் பயிற்சி
அளிக்கப்படும்
என்றும்
ஆயையம்
ரதரிவித்துள்ளது.மின்சாெ
வாகனங்களுக்கான
மின்மனற்று
நியலயங்களும்,
அந்த
வாகனங்கயளப் பழுது பாாா்ப்பதற்கான கயடகளும் மகவாடியா பகுதியில்
அயமக்கப்படவுள்ளன.
மகவாடியாவில் சுற்றுச்சூைலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் வயகயிலான
ரதாழிற்சாயலகள் எதுவும் ரசயல்படவில்யல என்றும், அப்பகுதியில்
இயங்கும் 2 காற்றாயலகள் மூலமாக மின்சாெ வாகனங்கயள
இயக்குவதற்குத் மதயவயான மின்சாெம் விநிமயாகிக்கப்படவுள்ளதாகவும்
ஆயையம் ரதரிவித்துள்ளது.சுற்றுச்சூைல் தினத்யதரயாட்டி கடந்த 5ஆம் மததி நயடரபற்ற நிகழ்ச்சியில் மபசிய பிெதமாா் நமெந்திெ மமாடி,
மகவாடியா பகுதியானது, முற்றிலும் மின்சாெ மபருந்துகள், மின்சாெ
இருசக்கெ வாகனங்கள் ஆகியயவ மட்டுமம இயங்கும் பகுதியாக
வியெவில் மாற்றப்படும் என்று ரதரிவித்திருந்தது நியனவுகூெத்தக்கது.
10. 5 ஆவது முயற ெசாயனக் கலயவ பூச்சுக்கு தயாொகும் திருவள்ளுவாா்
சியல
கன்னியாகுமரி கடலின் நடுமவ அயமந்துள்ள திருவள்ளுவாா் சியல
உப்புக் காற்றால் மசதமயடயாமல் தடுக்கும் வயகயில் ெசாயனக் கலயவ
பூசும் பணி வியெவில் ரதாடங்கும் என சுற்றுலா வளாா்ச்சிக் கைக
அதிகாரிகள்
ரதரிவித்தனாா்.
சாா்வமதச
சுற்றுலாத்
தலமான
கன்னியாகுமரியில், கடலின் நடுமவ நீாா்மட்டத்திலிருந்து 30 அடி
உயெமுள்ள பாயறயின் மீது 133 அடி உயெத்தில் அயமந்துள்ளது
திருவள்ளுவாா் சியல. இந்தச் சியல அயமக்கும் பணி 1990 ஆம்
ஆண்டில் அப்மபாயதய முதல்வாா் கருைாநிதியால் ரதாடங்கப்பட்டு,
1.1.2000 அன்று திறந்து யவக்கப்பட்டது. உலகில் இதுமபான்ற
கருங்கற்களால் ஆன சியல மவரறங்கும் இல்யல என்ற ரபருயமயய
இந்தச் சியல ரபற்றுள்ளது. இந்தச் சியல உப்புக் காற்றால்
மசதமயடவயத தடுக்க 4 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுயற ெசாயனக் கலயவ



 















பூசப்பட்டு வருகிறது. முயறயான பொமரிப்பு காெைமாக கடந்த 20
ஆண்டுகளுக்கும் மமலாக இந்தச் சியல கம்பீெமாக காட்சியளிக்கிறது.
கடந்த 2004, 2008, 2013 மற்றும் 2017 ஆண்டுகளில் ெசாயனக் கலயவ
பூசப்பட்டது. இந்நியலயில் 5 ஆவது முயறயாக திருவள்ளுவாா் சியலக்கு
நிகைாண்டு ெசாயனக் கலயவ பூசப்பட மவண்டும். இதுகுறித்து சுற்றுலா
வளாா்ச்சிக் கைக அதிகாரிகயள மகட்டமபாது, இதற்கான ஒப்பந்தப் பணிகள்
வியெவில் மகாெப்பட உள்ளதாகவும், இதற்குப் பின்னாா் முயறப்படி
பொமரிப்புப் பணிகள் ரதாடங்கும் எனவும் ரதரிவித்தனாா். திருவள்ளுவாா்
சியலயய சுற்றுலாப் பயணிகள் மநரில் ரசன்று பாாா்யவயிட வசதியாக,
தமிைக அெசின் பூம்புகாாா் கப்பல் மபாக்குவெத்துக் கைகம் படகு மசயவயய
இயக்கி வருகிறது. இந்தப் படகுகள் மூலம் நாள்மதாறும் காயல 8
மணிமுதல் மாயல 4 மணிவயெ பாாா்யவயிடலாம்.

11. 50-ஆவது ஆக்சிஜன் ெயில் தமிைகத்துக்கு வந்தது
திெவ ஆக்சிஜனுடன் 50-ஆவது ெயில், தமிைகத்துக்கு ஞாயிற்றுக்கிையம
வந்து மசாா்ந்தது. இதுவயெ ெயில் மூலம் 3,404.85 ரமட்ரிக் டன் ஆக்சிஜன்
விநிமயாகிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது
ரதாடாா்பாக
ரதற்கு
ெயில்மவ
ஞாயிற்றுக்கிையம ரவளியிட்ட ரசய்திக்குறிப்பு: கடந்த மாதம் 14-ஆம் மததி,
ஆக்சிஜயன எடுத்துக்ரகாண்டு முதல் ெயில் தமிைகத்துக்கு வந்தது. இதன்
ரதாடாா்ச்சியாக ஏொளமான ெயில்கள் தமிைகத்துக்கு ஆக்சிஜன் எடுத்து
வந்த நியலயில், ஞாயிற்றுக்கிையம வந்த 50-ஆவது ெயிலின் மூலம்
இதுவயெ தமிைகத்துக்கு 3,404.85 ரமட்ரிக் டன் திெவ ஆக்சிஜன்
கியடத்துள்ளது. ஞாயிற்றுக்கிையம மட்டும் 444 ரமட்ரிக் டன் ஆக்சிஜயன
தமிைகத்துக்கு விநிமயாகிக்கும் வயகயில், 4 ஆக்சிஜன் ெயில்கள்
தமிைகத்யத வந்தயடந்தன. இவ்வாறு ஒமெ நாளில் அதிகளவு ஆக்சிஜன்
எடுத்து வந்தது இதுமவ முதன்முயற. அதில், 50-ஆவது ெயில், ஒடிஸா
மாநிலம்
ராா்மகலாவில்
இருந்து
மதுயெ
கூடல்
நகருக்கு,
ஞாயிற்றுக்கிையம மாயல 6 மடங்காா்களில் 89.16 ரமட்ரிக் டன் திெவ
ஆக்சிஜனுடன் வந்து மசாா்ந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.











