
         

    

1. நெசவாளர் சசவவகள் மற்றும் வடிவவமப்பு வள வமயம் 

அவமக்கப்படவுள்ள மாநிலம் / UT எது? 

அ) ஜம்மு & காஷ்மீர் 

ஆ) இமாச்சல பிரதேசம்  

இ) சிக்கிம் 

ஈ) தமற்கு வங்கம் 

✓ இமாச்சல பிரதேசத்தின் குல்லு மாவட்டத்தில், “நெசவாளர் தசவவகள் 

மற்றும் வடிவவமப்பு வள வமயம்” அவமக்கப்படவுள்ளோக ெடுவண் 

வர்த்ேகம், நோழில் மற்றும் ஜவுளித்துவை அவமச்சர் பியூஷ் தகாயல் 

அறிவித்ோர். இந்ே வமயம், அம்மாநிலத்தின் ஈர்க்கத்ேக்க வகவிவைப் 

நபாருட்கவள ஊக்குவிக்கவும், சர்வதேச சந்வேயில் அப்நபாருட்கவள 

ஏற்றுமதி நசய்யவும் சிைந்ே ேளத்வே வழங்கும். 2021 நசப்.27 அன்று 

இமாச்சல பிரதேசத்தின் நபான்விழா ஆண்வட நிவைவுகூரும் வவகயி 

-ல் ‘தசவா & சமர்பன்’ திட்டத்தின்கீழ் இது ஏற்பாடு நசய்யப்பட்டது. 

 

2. “My Life in Full: Work, Family and Our Future” என்பது யாரின் 

நிவைவுக்குறிப்பாகும்? 

அ) நஜப் நபதசாஸ் 

ஆ) ஆண்டி ஜாஸி 

இ) இந்திரா நூயி  

ஈ) கிரண் மஜும்ோர் ஷா 

✓ “My Life in Full: Work, Family and Our Future” என்பது 65 வயோை 

முன்ைாள் நபப்சிதகா ேவலவமச் செயல் அதிகாரி இந்திரா நூயியின் 

நிவைவுக்குறிப்பு ஆகும். இது தபார்ட்தபாலிதயா புத்ேகங்களால் 2021 

நசப்டம்பர் மாேத்தில் நவளியிடப்படும். இது குழந்வேப் பருவத்திலிருந்து 

உலகின் மிக சக்திவாய்ந்ே நபண்களில் ஒருவராக மாறும் வவர அவரது 

வாழ்க்வகவய விவரிக்கிைது. இந்திரா நூயி, நபப்சிதகாவின் ேவலவமச் 

நசயல் அதிகாரியாக பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் பணியாற்றிைார். 

 

3. சமீப நசய்திகளில் இடம்நபற்ற லூசி திட்டத்துடன் ந ாடர்புவடய 

விண்நவளி நிறுவைம் எது? 

அ) இஸ்தரா 

ஆ) ொசா  

இ) புளூ ஆர்ஜின் 

ஈ) ஸ்தபஸ் எக்ஸ் 

✓ லூசி திட்டம் என்பது அநமரிக்காவின் ொசாவின், வியாழனின் டிதராஜன் 

விண்கற்கவள ஆய்வுநசய்வேற்காை ஒரு திட்டப்பணியாகும். இது 4.5 

பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சூரிய மண்டலத்தின் உருவாக்கம் 

பற்றிய புதிய நுண்ணறிவுகவள வழங்க அவமக்கப்பட்டுள்ளது. 

✓ மனிே உயிரிைங்களின் பரிணாம வளர்ச்சிவயப் பற்றிய நுண்ணறிவுக 

-வள வழங்கிய ஒரு பழங்கால புவேபடிவத்தின் நபயர் இந்ே ஆய்வுக்கு 

சூட்டப்பட்டுள்ளது. இது அக்தடாபர்.16 அன்று புதளாரிடாவில் உள்ள தகப் 

கைாநவரல் விண்நவளி பவட நிவலயத்திலிருந்து ஏவப்படவுள்ளது. 

 

4. இந்தியாவில், ‘பவடப்பாளி கல்வி திட்டத்வ ’த் ந ாடங்கியுள்ள 

ந ாழில்நுட்ப நிறுவைம் எது? 

அ) கூகிள் 

ஆ) அதமசான் 

இ) வமக்தராசாப்ட் 

ஈ) தபஸ்புக்  

✓ தபஸ்புக் ேைது மிகப்நபரிய ‘பவடப்பாளி கல்வி மற்றும் நசயல்படுத்தும் 

திட்டத்வே’ இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தியது. “Born on Instagram” எை 

நபயரிடப்பட்ட இத்திட்டத்தில் பவடப்பாளர்கவள ஊக்குவித்ேல், கல்வி 

கற்பது மற்றும் நசயல்படுத்துவவே இலக்காகக் நகாண்ட மின்ைணு 

கற்ைல் படிப்பு அடங்கும். இத்திட்டம் முேலில் 2019’இல் நோடங்கப்பட்டது. 

 

 

 

5. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியுடன் ந ாடர்புவடய PCA கட்டவமப்பில் ‘P’ 

என்பது எவ க் குறிக்கிறது? 

அ) Public 

ஆ) Private 

இ) Prompt  

ஈ) Priority 

✓ Prompt Corrective Action (PCA) என்பது ரிசர்வ் வங்கியின் பலவீைமாை 

வங்கிகளின் கண்காணிப்பு பட்டியவலக் குறிக்கிைது. அத்ேவகய 

வங்கிகள் மற்ைவர்களுக்கு கடன் நகாடுப்பது தபான்ை கட்டுப்பாடுகவள 

ரிசர்வ் வங்கி விதிக்கிைது. 

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI), சமீபத்தில், இந்திய நவளிொட்டு வங்கிவய 

PCA கட்டவமப்பிலிருந்து நீக்கியது. அவ்வங்கி, கடந்ே 2015’இல் PCA 

கட்டவமப்பின்கீழ் வவக்கப்பட்டது. நவளியிடப்பட்ட 2020-21 நிதியியல் 

முடிவுகளின் அடிப்பவடயில், அவ்வங்கி PCA அளவுருவவ மீைவில்வல 

என்பவே நிதி தமற்பார்வவ வாரியம் கண்டறிந்ேது. 

 

6. 2020 மார்ச் மா  நிலவரப்படி, இந்தியாவின் நமாத்  உள்ொட்டு 

உற்பத்தியில் நவளிப்புறக் கடன் வீ ம் என்ை? 

அ) 1.11% 

ஆ) 11.1% 

இ) 21.1%  

ஈ) 41.1% 

✓ இந்தியாவின் நவளிப்புைக் கடன் பற்றிய மத்திய நிதி அவமச்சகத்தின் 

நிவல அறிக்வகயின்படி, 2020 மார்ச் மாே நிலவரப்படி, இந்தியாவின் 

நவளிப்புைக் கடன் மற்றும் GDP விகிேம் 20.6%’இலிருந்து 21.1%ஆக 

அதிகரித்துள்ளது. 2021 மார்ச் மாே இறுதிப்படி இந்தியாவின் நவளிப்புைக் 

கடன் 2.1% உயர்ந்து $570 பில்லியன் டாலராக உள்ளது. நவளிப்புைக் 

கடன் விகிேத்திற்காை ஒதுக்கீடு அதே காலகட்டத்தில் 85.6%’இலிருந்து 

101.2%ஆக அதிகரித்துள்ளது. 

 

7. ‘Ease of Logistics’ வவல ளத்வ த் ந ாடங்கியுள்ள ெடுவண் 

அவமச்சகம் எது? 

அ) MSME அவமச்சகம் 

ஆ) வர்த்ேகம் மற்றும் நோழிற்துவை அவமச்சகம்  

இ) உழவு மற்றும் உழவர்கள் ெல அவமச்சகம் 

ஈ) கால்ெவட பராமரிப்பு மற்றும் பால்வள அவமச்சகம் 

✓ இந்திய ஏற்றுமதி அவமப்புகளின் கூட்டவமப்பு (FIEO) என்பது 1965ஆம் 

ஆண்டில் வர்த்ேக அவமச்சகம் மற்றும் ேனியார் வர்த்ேகம் மற்றும் 

நோழில் அவமப்புகளால் அவமக்கப்பட்ட வர்த்ேக ஊக்குவிப்பு அவமப்பு 

ஆகும். மத்திய வர்த்ேகம் மற்றும் நோழிற்துவை அவமச்சராை பியூஷ் 

தகாயல், அண்வமயில், ‘ஈஸ் ஆப் லாஜிஸ்டிக்ஸ்’ என்ை வவலேளத்வேத் 

நோடங்கிைார். இந்ேப் புதிய ேளம், ஏற்றுமதியாளர்களுக்கும் லாஜிஸ்டிக் 

தசவவ வழங்குெர்களுக்கும் இவடதய ஓர் இவணப்பாக இருக்கும். 

 

8. பிரான்ஸ் ொட்டுடன் பல பில்லியன் மதிப்புள்ள யூசரா பாதுகாப்பு 

ஒப்பந் த்வ  அறிவித்துள்ள ொடு எது? 

அ) கிதரக்கம்  

ஆ) துருக்கி 

இ) இத்ோலி 

ஈ) ஸ்நபயின் 

✓ பிரான்ஸும் கிதரக்கமும் பல பில்லியன் மதிப்புவடய யூதரா பாதுகாப்பு 

ஒப்பந்ேத்வே அறிவித்துள்ளை. இதில் 3 பிநரஞ்சு தபார்க்கப்பல்கவள 

வாங்கும் கிதரக்கத்தின் முடிவும் அடங்கும். கிழக்கு மத்திய ேவர கடலில் 

துருக்கியுடைாை பேட்டங்களுக்கு இவடதய கிரீஸ் ேைது பாதுகாப்புத் 

திைவை அதிகரிக்கும் முடிவவ எடுத்துள்ளது. அதிபர் இம்மானுதவல் 

மக்தரான் மற்றும் கிதரக்க பிரேமர் கிரியதகாஸ் மிட்தசாடகிஸ் ஆகிதயார் 

பாரிஸில் உத்திசார் பாதுகாப்பு கூட்டாண்வமவய அறிவித்ேைர். கிரீஸ் 

ஏற்கைதவ 18 பிநரஞ்சு ரதபல் தபார் விமாைங்கவள வாங்கியுள்ளது. 

 

  

 

 

 
 

 

 



         

    

9. பின்வரும் எந்ெகரத்தில் CIPET: நபட்சரா இரசாயை ந ாழில்நுட்ப 

நிறுவைம் ந ாடங்கப்பட்டுள்ளது? 

அ) காந்தி ெகர் 

ஆ) நஜய்ப்பூர்  

இ) நசன்வை 

ஈ) வைேராபாத் 

✓ பிரேமர் தமாடி, காநணாலிக்காட்சிமூலம் நஜய்ப்பூரில் அவமந்துள்ள CIPET: 

நபட்தரா இரசாயை நோழில்நுட்ப நிறுவைத்வே நோடங்கிவவத்ோர். 

மத்திய நபட்தராநகமிக்கல்ஸ் எஞ்சினியரிங் & நடக்ைாலஜி நிறுவைம் 

ஆைது முன்ைர் மத்திய பிளாஸ்டிக் எஞ்சினியரிங் & நடக்ைாலஜி 

நிறுவைம் எை அவழக்கப்பட்டது. அது, நசன்வையில், கடந்ே 1968’இல் 

ஐொ வளர்ச்சித்திட்டத்தின் உேவியுடன் இந்தியாவில் நிறுவப்பட்டது. 

 

10. ச சிய ஏற்றுமதி காப்பீட்டு கணக்கு திட்டத்வ  எந்  ஆண்டு 

வவர ந ாடர அவமச்சரவவ ஒப்பு ல் அளித் து? 

அ) 2022-23 

ஆ) 2023-24 

இ) 2024-25 

ஈ) 2025-26  

✓ தேசிய ஏற்றுமதி காப்பீட்டு கணக்கு திட்டத்வே நோடர அவமச்சரவவ 

ஒப்புேல் அளித்ேது. 2021-2022 நிதியாண்டு முேல் 2025-2026 வவர 

ஐந்து ஆண்டுகளில் `1,650 தகாடி மானிய நிதி உேவிவய அரசாங்கம் 

அறிவித்துள்ளது. பட்டியலிடா CPSEஆை ஏற்றுமதி கடன் உத்ேரவாே 

நிறுவைத்வே (ECCG) பங்குச்சந்வேயில் பட்டியலிடுவேற்கும் அவமச்சர 

-வவ ஒப்புேலளித்ேது. 2021-22 நிதியாண்டில் நோடங்கி, 5 ஆண்டுக 

-ளில், `4,400 தகாடி அளவுக்கு ECCG’இல் முேலீடு நசய்யப்படும். 

 


1. புலம்நபயர் ேமிழர் ெல வாரியம் உருவாக்கப்படும்: முேல்வாா் 

மு.க.ஸ்டாலின் 

நவளிொடு வாழ் ேமிழாா்களின் ெலன்கவளக் காக்க புலம்நபயாா் ேமிழாா் 

ெல வாரியம் தோற்றுவிக்கப்படும் என்று முேல்வாா் மு.க.ஸ்டாலின் 

அறிவித்ோாா். இதுகுறித்து, புேன்கிழவம அவாா் நவளியிட்ட அறிவிப்பு:- 

புலம்நபயாா்ந்து நவளிொடுகளிலும், இந்தியாவின் மற்ை மாநிலங்களிலும் 

வாழும் ேமிழாா் ெலன் காக்க, புலம்நபயாா் ேமிழாா் ெலவாரியம் 

அவமக்கப்படும். அரசு மற்றும் புலம்நபயாா்ந்ே ேமிழாா் பிரதிநிதிகள் 13 

ெபாா்கவளக் நகாண்டு இந்ே வாரியம் ஏற்படுத்ேப்படும். ரூ.5 தகாடி 

புலம்நபயாா் ேமிழாா் ெலநிதி எை மாநில அரசின் முன்பணத்வேக் 

நகாண்டு வாரியம் உருவாக்கப்படும். 

என்நைன்ை திட்டங்கள்?: மூலேைச் நசலவிைமாக ரூ.1.40 தகாடியும், 

ெலத் திட்டங்கள் மற்றும் நிாா்வாகச் நசலவிைங்களுக்காக ரூ.3 

தகாடியும் ஆண்டுதோறும் ஒதுக்கப்படும். புலம்நபயாா் ேமிழாா் குறித்ே ேரவு 

ேளம் ஏற்படுத்ேப்படும். வாரியத்தில் பதிவு நசய்பவாா்களுக்கு விபத்து, 

ஆயுள் காப்பீடு திட்டம், மருத்துவ காப்பீடு திட்டம், அவடயாள 

அட்வடயுடன் வழங்கப்படும். நவளிொடுகளுக்குச் நசல்லும் குவைந்ே 

வருவாய் பிரிவவச் தசாா்ந்ே ேமிழாா்கள் பணியின் தபாது இைக்க 

தெரிட்டால் அவாா்கள் குடும்பத்தில் கல்வி பயிலும் குழந்வேகளுக்கு, 

கல்வி மற்றும் திருமண உேவித் நோவககள் அளிக்கப்படும். 

கல்வி மற்றும் தவவலவாய்ப்புக்காக ேமிழாா்கள் புலம்நபயரும் தபாது, 

பயண புத்ோக்கப் பயிற்சி நசன்வை மட்டுமின்றி, இனி ராமொேபுரம், 

புதுக்தகாட்வட, கன்னியாகுமரி, ேஞ்சாவாா், நபரம்பலூாா், சிவகங்வக, 

விழுப்புரம் மாவட்டங்களிலும் ெடத்ேப்படும். நவளிொடுகளுக்கு 

புலம்நபயாா்ந்துள்ள ேமிழாா்களுக்கு ஆதலாசவை வழங்க வசதியாக 

கட்டணமில்லாே நோவலதபசி வசதி மற்றும் இவணயேளம், 

நசல்லிடப்தபசி நசயலி அவமத்துத் ேரப்படும். நவளிொடுகளில் 

புலம்பநயாா்ந்துள்ள ேமிழாா்களுக்கு எை ேனியாக சட்ட உேவி வமயம் 

அவமக்கப்படும். கதராைா நோற்று காரணமாக சுமாாா் ஏழு லட்சம் 

ேமிழாா்கள் ோயகம் திரும்பியுள்ளைாா். அவாா்களில் பலாா் தவவல 

இழந்துள்ளைாா். அவாா்களுக்கு உேவி நசய்யும் தொக்கில் ேமிழ்ொடு 

திரும்பிதயாருக்கு சிறு நோழில்கள் நோடங்கிட அதிகபட்சமாக ரூ.2.5 

லட்சம் மானியத்துடன் கூடிய கடன் வசதி நசய்து ேரப்படும். இேற்நகை 

ரூ.6 தகாடி ஒதுக்கப்படும். 

நவளிொடு வாழ் ேமிழாா்களில் நபரும்பாலாதைாாா் ேங்களது தசமிப்வப 

ோய்ொட்டில் பாதுகாப்பாை முவையில் முேலீடு நசய்ய ஆாா்வத்துடன் 

உள்ளைாா். இேற்காகப் புரிந்துணாா்வு ஒப்பந்ேங்கள் ஏற்படுத்தி, 

அவாா்களது முேலீடுகவள அரசு மற்றும் நோழில் நிறுவைங்களில் 

பாதுகாப்பாை முேலீடு நசய்ய ஏதுவாை சூழல் உருவாக்கப்படும். 

எைது கிராமம் திட்டம்: புலம்நபயாா்ந்ே ேமிழாா்கள், ோம் பிைந்து வளாா்ந்ே 

நசாந்ே ஊரில் உள்கட்டவமப்புகவள தமம்படுத்ேவும், ஊாா் மக்களின் 

கல்வி, மருத்துவம் தபான்ை அத்தியாவசிய தேவவகவளப் பூாா்த்தி 

நசய்யவும் எைது கிராமம் திட்டம் உருவாக்கப்படும். இதில், பள்ளி, 

மருத்துவமவை, நூலகம் தபான்ை கட்டடங்கவள கட்டித் ேரவும், 

சீரவமத்திடவும் புலம்நபயாா் ேமிழாா்களுக்கு அவழப்பு விடுக்கப்படும். 

இேற்காை அவைத்து ஒருங்கிவணப்பும் அரசின் ேரப்பில் எளிய 

முவையில் நசய்து ேரப்படும். 

கல்வி, தவவலவாய்ப்புக்காக நவளிொடுகளுக்குச் நசன்று அங்தக 

நிரந்ேரமாக குடியுரிவம நபற்றுள்ள ேமிழாா்களின் வாரிசுகளுக்கு ேமிழ் 

கற்கும் ஆாா்வம் உருவாக்கப்படும். ேமிழ் நமாழிவய கற்றிட ஏதுவாகவும், 

ேமிழ் பரப்புவரக் கழகம் மற்றும் ேமிழ் இவணய கல்விக் கழகம் மூலமாக 

குழந்வேகளுக்கு ேமிழ் கற்றுக் நகாடுக்கப்படும். தமலும், அங்குள்ள 

கல்வி நிறுவைங்களில் ேமிழ் பயிற்றுவிப்பேற்காக ஊக்கத் நோவக 

மற்றும் ேமிழ் கல்வி கற்பிக்கும் ஆசிரியாா்களுக்கு பயிற்சியும் 

வழங்கப்படும். 

புலம்நபயாா்ந்துள்ள ேமிழாா்கள் அந்ேந்ே ொடுகளில் உருவாக்கியுள்ள 

ெலச்சங்கங்கள் ஒருங்கிவணக்கப்படும். இந்ேச் சங்கங்களின் மூலமாக 

ெமது கவல, இலக்கியம், பண்பாடு பரிமாற்ைங்கள் ெவடநபறும். 

இேற்காக ரூ.4 தகாடி ஒதுக்கப்படும்.  

நவளிொட்டில் உள்ள ேமிழாா் ெலவைப் தபணிட, ெலவாரியம், 

அதுசாாா்ந்ே திட்டங்களுக்காக மட்டும் ரூ.20 தகாடி ஒதுக்கப்படும் என்று 

முேல்வாா் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளாாா். 

நபட்டிச் நசய்தி....ஜைவரி 12 உலகத் ேமிழாா் ொள் 

ஒவ்நவாரு ஆண்டும் ஜைவரி 12-ஆம் தேதி, புலம்நபயாா் உலகத் ேமிழாா் 

ொளாகக் கவடப்பிடிக்கப்படும் என்று முேல்வாா் மு.க.ஸ்டாலின் 

அறிவித்துள்ளாாா். பல்தவறு ொடுகளில் உள்ள ேமிழாா்கவள 

ஒருங்கிவணக்கும் விேமாகவும், அவாா்களின் பங்களிப்வப 

அங்கீகரிக்கும் வவகயிலும், நவளிொடுகளில் உள்ள ேமிழ்ச் 

சங்கங்களுடன் இவணந்து ஒவ்நவாரு ஆண்டும் ஜைவரி 12-ஆம் தேதி, 

புலம்நபயாா்ந்ே உலகத் ேமிழாா் ொளாகக் கவடப்பிடிக்கப்படும் என்று 

ேைது அறிவிப்பில் முேல்வாா் மு.க.ஸ்டாலின் நேரிவித்துள்ளாாா். 

 

2. இந்தியாவில் 7 இடங்களில் ரூ.4,445 தகாடியில் ஜவுளி பூங்கா: 

மத்திய அவமச்சரவவ ஒப்புேல் 

தவவல வாய்ப்வப அளிக்கும் ஜவுளித் நோழிவல ஊக்குவிக்கும் 

வவகயில் ரூ.4,445 தகாடி முேலீட்டில் 7 நமகா ஜவுளிப் பூங்காக் கவள 

அவமக்க பிரேமர் ேவலவமயில் ெடந்ே மத்திய அவமச்சரவவ 

கூட்டத்தில் ஒப்பு ேல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இத்ேகவவல மத்திய 

அவமச்சர் பியுஷ் தகாயல் நேரிவித்ோர். 

இந்தியாவில் ஜவுளித் நோழிவல ஊக்குவிக்கும் வவகயில் ‘பி.எம்.மித்ரா’ 

திட்டத்தின்கீழ் 7 நமகா ஜவுளி மற்றும் ஆயத்ே ஆவட பூங்கா 

அவமக்கப்படும் எை கடந்ே பட்நஜட்டில் மத்திய நிதியவமச்சர் நிர்மலா 

சீோராமன் அறிவித்ோர். இந்திய ஜவுளித் நோழிவல சர்வதேச அளவில் 

தபாட்டியிடும் வவகயில் தமம்படுத்துவது இத்திட்டத்தின் பிரோை 

தொக்கமாகும். 

அத்துடன் அதிக அளவில் முேலீடுகவள ஈர்ப்பது, தவவலவாய்ப்வப 

உருவாக்குவது, ஏற்றுமதிவய அதிகரித்து, அந்நியச் நசலா வணிவய 

ஈட்டுவது, சர்வதேச ேரத்திலாை கட்டவமப்பு வசதிகவள ஏற்படுத்தித் 

ேந்து, அேன்மூலம் நவளிொட்டு சந்வேயில் தபாட்டியிடும் வவகயில் 

இந்திய ேயாரிப்பு கவள உருவாக்குவது தபான்ை அம்சங்கள் 

இத்திட்டத்தின் தொக்கங்களாக இருக்கும் என்று நிர்மலா சீோராமன் 

நேரிவித்திருந்ோர். 

இந்நிவலயில், நடல்லியில் பிரேமர் ெதரந்திர தமாடி ேவலவமயில் 

மத்திய அவமச்சரவவக் கூட்டம் தெற்று ெடந்ேது. இதில், ‘பிஎம் மித்ரா’ 

திட்டத்துக்கு ஒப்புேல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 



         

    

கூட்டத்துக்குப் பிைகு நசய்தியாளர்களிடம் மத்திய அவமச்சர் பியுஷ் 

தகாயல் கூறியோவது: 

ொட்டின் 7 இடங்களில் ‘பிஎம் மித்ரா’  திட்டத்தின்கீழ் நமகா ஜவுளி 

மற்றும் ஆயத்ே ஆவடப் பூங்கா அவமக்க மத்திய அவமச் சரவவ 

ஒப்புேல் அளித்துள்ளது. இேற்காக அடுத்ே 5 ஆண்டுகளில் ரூ.4,445 

தகாடி நசலவிடப்படும். ேனியார் முேலீடுகளும் அனுமதிக்கப்படும். 

இேன்மூலம் ஜவுளி உற்பத்தி அதிகரித்து ஏற்றுமதி வளர்ச்சி ஏற்படும். 

தமலும், லட்சக்கணக்காை தவவல வாய்ப்புகளும் உருவாகும். 

நபரிய அளவில் அவமக்கப்படும் இந்ே ஜவுளிப் பூங்காக்கள், அந்நிய 

முேலீடு கவள நபருமளவில் ஈர்க்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

2021-22 நிதி ஆண்டில் ஜவுளி ஏற்றுமதி மூலம் 4,400 தகாடி டாலர் 

திரட்ட இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அடுத்ே 5 ஆண்டுகளில் 10 

ஆயிரம் தகாடி டாலர் அளவுக்கு ஜவுளி ஏற்றுமதிவய எட்ட இலக்கு 

நிர்ண யிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு பியுஷ் தகாயல் நேரிவித்ோர். 

ரயில்தவ ஊழியருக்கு 78 ொள் ஊதியம் தபாைஸ் 

புதுநடல்லி: ரயில்தவ ஊழியர்களுக்கு 78 ொள் ஊதியத்வே தபாைஸாக 

வழங்கவும் மத்திய அவமச்சரவவ ஒப்புேல் அளித்துள்ளது. 

ஆண்டுதோறும் தீபாவளி பண்டிவகயின்தபாது ரயில்தவ 

ஊழியர்களுக்கு தபாைஸ் வழங்கப்பட்டு வருகிைது. இந்ே ஆண்டு 

ரயில்தவ ஊழியர்களுக்கு 78 ொள் ஊதியம் தபாைஸாக 

வழங்கப்படுகிைது. 

இது நோடர்பாக அவமக்கப்பட்ட குழு, 72 ொள் ஊதியத்வே தபாைஸாக 

அளிக்கலாம் எை மத்திய அரசுக்கு பரிந்துவரத்திருந்ேது. இந்நிவலயில், 

தெற்று ெடந்ே மத்திய அவமச்சரவவக் கூட்டத்தில் இதுபற்றி 

விவாதிக்கப்பட்டது. பிரேமரும் அவமச்சரவவக் குழுவிைரும் 78 ொள் 

ஊதியத்வே ரயில்தவ ஊழியர்களுக்கு தபாைஸாக அளிக்க ஒப்புேல் 

அளித்ேைர். 

இத்ேகவவல நசய்தியாளர்களிடம் மத்திய அவமச்சர் அனுராக் ோக்குர் 

நேரிவித்ோர். ரயில்தவ ஊழியர்களுக்கு தபாைஸ் வழங்குவேன் மூலம் 

அரசுக்கு ரூ.1,985 தகாடி நசலவாகும் எை மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்றும் 

அவமச்சர் நேரிவித்ோர். 

 

3. பருவநிவல மாற்ைமும் இயற்பியல் தொபலும் 

இரண்டு, ொன்கு, ஆறு எை இப்படிதய இரண்டின் மடங்கில் 

கூட்டிக்நகாண்தட நசல்கிதைாம், இந்ேத் நோடரில் 1,000-க்கு அடுத்து 

எந்ே எண் வரும் என்று தகட்டால், 1,002 என்று எளிோகக் கணிக்க 

முடியும். இதுதவ ஒன்றிலிருந்து ஒன்பது வவர எண்கவளக் நகாடுத்து, 

ெம் மைப்தபாக்கில் மாறிமாறி எண்கவளச் நசால்லச் நசான்ைால், ெம் 

இஷ்டத்துக்கு 2, 9, 7, 5, 1, 4 என்று நசால்லிக்நகாண்தட தபாதவாம். 

இதே தபாக்கில் தபாைால், ஒருவர் அடுத்து என்ை எண்கவளச் 

நசால்லுவார் கணிக்க முடியுமா? இப்படி உலகில் பல விஷயங்கள் 

ேற்தபாக்காகத்ோன் ெவடநபறுகின்ைை. இேைாதலதய அறிவியல் 

ஆய்வுகளும் கணிப்புகளும் தெரடியாைவவயாக இருப்பதில்வல. 

கூட்டமாகப் பைக்கும் பைவவகள் அடுத்து எந்ேத் திவசயில் திரும்பும்? 

வளிமண்டலத்தில் ஏற்படும் சிறுசிறு மாற்ைங்களால் நூைாண்டுகள் 

கழித்துக் கடலின் நவப்பநிவல என்ைவாக இருக்கும்? இப்படித் ேன் 

தபாக்கில் ெடக்கும் விஷயங்கவளக் கணிக்க முடியாது என்று ொம் 

நிவைத்ோலும், முடியும் என்று நிரூபித்திருக்கிைார்கள், இந்ே ஆண்டு 

இயற்பியலில் தொபல் பரிசு நவன்ை விஞ்ஞானிகளாை சுகுதரா மைாதப 

(Syukuro Manabe), கிளவுஸ் ைாஸல்மான் (Klauss Hasselmann), 

ஜார்தஜா பரீசி (Giorgio Parisi) ஆகிய மூவரும். மிகவும் சிக்கலாை 

விஷயங்களில்கூட அடிப்பவடயில் ஓர் ஒழுங்கு இருக்கிைது, வடிவுரு 

இருக்கிைது என்னும் புரிேவலக் நகாடுத்திருக்கிைார்கள். எைதவ 

“சிக்கலாை இயற்பியல் அவமப்புகவளப் புரிந்துநகாள்வேற்குத் 

திைவுதகாலாக இருந்ே ஆய்வுப் பங்களிப்புகளுக்காக”  இந்ே 

ஆண்டுக்காை இயற்பியல் தொபல் பரிசு வழங்கப்பட்டிருக்கிைது. 

இரவில் நவப்பம் எப்படி? 

சூரியனிலிருந்து வரும் கதிர்களால் பூமிக்கு நவப்பம் கிவடக்கிைது. 

அப்படிநயன்ைால், சூரியன் மவைந்ே பின்பு நவப்பம் இல்லாமல் பூமி 

குளிர்நிவலக்குச் நசன்றுவிட தவண்டும் இல்வலயா? ஆைால், 

இரவிலும் குறிப்பிட்ட அளவு நவப்பம் நிலவுகிைது. அேைால்ோதை ொம் 

உவைந்துதபாகாமல் இருக்கிதைாம். இது ஏன் என்று சிந்தித்ே ஃபூரியர், 

பூமியில் இருக்கும் வளிமண்டலம் நவப்பத்வேத் ேக்க வவக்கிைது என்று 

200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கண்டறிந்ோர். 

ஜப்பாவைச் தசர்ந்ே இயற்பியலாளராை மைாதப இரண்டாம் உலகப் 

தபாரிைால் சிவேந்ே தடாக்கிதயா ெகரிலிருந்து 1950-களில் 

அநமரிக்காவுக்குக் குடிநபயர்ந்து, ஆய்வுப் பணிகவள தமற்நகாண்டவர். 

வளிமண்டலம்ோன் நவப்பத்வேத் ேக்கவவக்கிைது என்ைாலும், அதில் 

எந்ே வாயு எவ்வளவு நவப்பத்வேத் ேக்கவவக்கிைது என்கிை தகள்வி 

அவருக்கு எழுந்ேது. வளிமண்டலத்தில் பல வாயு மூலக்கூறுகள், 

பல்தவறு அடுக்குகள் இருப்போல், இது மிகுந்ே சிக்கலாை தகள்வி. 

எனினும் ேன் அசாத்திய உவழப்பால், இேற்காை விவடவய மைாதப 

கண்டறிந்ோர். காற்றில் இருக்கும் ஆக்ஸிஜனும் வெட்ரஜனும் 

நவப்பநிவலயில் நபரும் மாற்ைத்வே ஏற்படுத்ேவில்வல. ஆைால், 

வளிமண்டலத்தில் இருக்கும் கரியமில வாயுவின் அளவு இரட்டிப்பாைால் 

நவப்பநிவல 2 டிகிரி நசல்சியஸ் அளவுக்கு அதிகரிக்கிைது என்று 

துல்லியமாகக் கணக்கிட்டுச் நசான்ைது, 1960-களில் இவர் 

கண்டுபிடித்ே பருவநிவல மாதிரி. அேற்குப் பின், திைசரி மாறும் 

வானிவலவயயும், நபாதுவாை பருவநிவலவயயும் இவணக்கும் 

பணியில் ஈடுபட்டவர் நஜர்மனிவயச் தசர்ந்ே பருவநிவலயாளர் 

ைாஸல்மான். 

மனிேதர காரணம் 

ஒரு ொவயக் கூட்டிக்நகாண்டு நீங்கள் சாவலயில் ெடந்துதபாைால், அது 

முன்தை நசல்லும், பின்ைால் இழுக்கும், காவலச் சுற்றும். இதுதபான்ை 

சிறுசிறு மாற்ைங்கவளக் நகாண்டதுோன் வானிவல. ஆைால், 

நீங்கதளா சீராக ெடந்துதபாய் இலக்வக அவடந்துவிடுவீர்கள். இதுோன் 

பருவநிவல. இன்ைளவும் ஒரு வாரம், பத்து ொட்களுக்கு தமல் வானிவல 

எப்படியிருக்கும் என்று துல்லியமாகக் கணிக்க முடியாது. ஆைால், 50 

ஆண்டுகள் கழித்துப் பருவநிவல எப்படியிருக்கும் என்று நசால்ல 

முடிகிைது. 

ொள்தோறும் விவரவாக மாறும் வானிவலயால், கடலில் சிறிய மாறுபாடு 

உண்டாகும் என்பவே 1980-களில் ேன் கணக்கீட்டு மாதிரிகளின் 

அடிப்பவடயில் ைாஸல்மான் நிரூபித்ோர். தமலும், பருவநிவலயில் 

மனிேச் நசயல்பாடுகளால் ஏற்படும் மாற்ைங்கவளக் கணக்கிட்டுச் 

நசான்ைார். பசுங்குடில் விவளவால் புவி நவப்பமவடகிைது என்பவே 

அறுதியிட்டுச் நசான்ைவவ, இன்ைளவும் பயன்பாட்டில் உள்ள 

இவருவடய மாதிரிகள். 1980-களில் ஒழுங்கற்ை நபாருட்களில் 

மவைந்திருக்கும் வடிவுருக்கவளக் கண்டுபிடித்ேவர் இத்ோலிவயச் 

தசர்ந்ே ஜார்தஜா பரீசி. 

காந்ேத் ேன்வமயின் ரகசியம் 

ேற்சுழற்சிக் கண்ணாடி (spin glass) என்று நசால்லப்படும் நபாருட்களில் 

காந்ேத் ேன்வம நகாண்ட அணுக்கள் இருக்கும். அருகில் உள்ள 

அணுக்களின் ேன்வமயால் ேங்களின் காந்ே அவமப்வப இவவ 

மாற்றிக்நகாண்தட இருக்க தவண்டிவரும். இருப்பினும், அவற்றில் ஓர் 

அடிப்பவட உருமாதிரி இருப்பவேக் கண்டுபிடித்து, எப்படி அணுக்களின் 

காந்ேத்ேன்வம அவமயும் என்னும் சிக்கவலத் தீர்த்துவவத்ேவர் பரீசி. 

தமலும், இேன் அடிப்பவடயில், பைவவக் கூட்டம் முேற்நகாண்டு 

தகாள்கள் வவர பல்தவறு சிக்கலாை அவமப்புகள் சார்ந்து 

விவடயளித்ேவர் பரீசி. 

பருவநிவல மாற்ைத்துக்கு அங்கீகாரம் 

தொபல் பரிசுத் நோவகயின் ஒரு பாதிவய மைாதபவும் ைாஸல்மானும் 

பிரித்துக்நகாள்ள, மறுபாதி பரீசிக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பரீசியின் 

கண்டுபிடிப்புகள் மற்ைவற்றிலிருந்து மாறுபட்டவவ தபாலத் 

தோன்றிைாலும் மூவரும் சிக்கலாை, சீரற்ை இயற்பியல் அவமப்புகவளப் 

புரிந்துநகாள்ளும் வழிமுவைகவளக் நகாடுத்திருக்கிைார்கள். தொபல் 

பரிசுக்குத் தேர்ந்நேடுக்கப்படுவது அரிய கண்டுபிடிப்பாக இருக்க 

தவண்டும் என்பவேத் ோண்டி, ஒரு கண்டுபிடிப்பால் உலகம் எந்ே 

அளவுக்குப் பயைவடந்திருக்கிைது என்பதும் முேன்வமயாகக் 

நகாள்ளப்படுவதுண்டு. அப்படிப் பார்க்வகயில் இவர்களின் பணி 

பல்தவறு துவை ஆய்வாளர்களுக்கு ஒளிவிளக்காகத் திகழ்கிைது. 

பருவநிவல மாற்ைம் குறித்ே ஆய்வுகளுக்கு தொபல் பரிசு வழங்கியேன் 

மூலம், உலகத் ேவலவர்களுக்கு ஒரு நசய்திவய உணர்த்துகிறீர்களா 

என்று தேர்வுக் குழுவிைவர தொக்கிக் தகள்வி எழுப்பப்பட்டது. ‘‘ஆமாம், 

புவி நவப்பமாேல் என்பது நவறும் வார்த்வே விவளயாட்டல்ல, 

அறிவியல்பூர்வமாைது என்று உரக்கச் நசால்லியிருக்கிதைாம்’ ’ 

என்று அேற்குப் பதில் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இது ஒன்று தபாோோ இந்ே 

ஆண்டு தொபல் பரிசின் முக்கியத்துவத்வே உணர்ந்துநகாள் 

 

 



         

    

4. நசம்நமாழி ேமிழாய்வு நிறுவைம் சார்பில் 23 நமாழிகளில் 

நமாழிநபயர்க்கப்படும் ‘மணிதமகவல’ காப்பியம் 

ஐம்நபரும் காப்பியங்களில் ஒன்ைாை ‘மணிதமகவல’ காப்பியத்வே 

சீைம், ஜப்பனீஸ், நகாரியன், சிங்களம் உள்ளிட்ட 23 நமாழிகளில் 

நமாழிநபயர்க்கும் பணிவய மத்திய நசம்நமாழி ேமிழாய்வு நிறுவைம் 

முழு வீச்சில் தமற்நகாண்டு வருகிைது. 

ஐம்நபரும் காப்பியங்களில் ஒன்று ‘மணிதமகவல’ . சிலப்பதிகார 

காப்பியத்தின் கோபாத்திரங் களாை மாேவி, தகாவலனுக்குப் பிைந்ே 

மணிதமகவலவயப் பற்றிக்கூறும் இலக்கியமாகும். 

பவுத்ே மேத்வே ேழுவிய மணிதமகவலயின் வாழ்க்வக குறிப்பு மற்றும் 

பவுத்ே மேத்தின் அைநெறிகவள 30 அத்தியாயங்கள், 4,861 அகவல் 

அடிகளாக இந்ேக் காப்பியத்வே ‘சீத்ேவலச் சாத்ேைார்’ இயற்றியுள்ளார். 

பாலி, சம்ஸ்கிருேம், ேமிழ்உள்ளிட்ட பிை இந்திய நமாழிகளில் 

இயற்ைப்பட்ட பவுத்ே மே நூல்கள் பல்தவறு காரணங்களால் 

அழிந்ேதபாதிலும், மணிதமகவல காப்பியம் மட்டுதம அழிவில் இருந்து 

ேப்பியது. அேன்படி, பவுத்ே மேக் கருத்துகவள எடுத்துவரக்கும் 

ேவலசிைந்ே நூலாகவும், மிகவும் நோன்வமயாை ோகவும் இது 

கருேப்படுகிைது. 

இத்ேவகய சிைப்புகள் வாய்ந்ே ‘மணிதமகவல’  காப்பியம் ேற்தபாது 

மத்திய நசம்நமாழி ேமிழாய்வு நிறுவைத்ோல் 15 நவளிொட்டு 

நமாழிகளிலும், பாலி, லடாக்கி, இந்தி, நேலுங்கு உள்ளிட்ட 8 இந்திய 

நமாழிகளிலும் நமாழிநபயர்க்கப்பட்டு வருகிைது. 

இதுகுறித்து மத்திய நசம்நமாழி ேமிழாய்வு நிறுவை இயக்குெர் 

இரா.சந்திரதசகரன், ‘இந்து ேமிழ் திவச’ நசய்தியாளரிடம் கூறியோவது: 

உலகிதலதய பவுத்ே மேக் காப்பியமாக மணிதமகவல மட்டுதம 

எஞ்சியுள்ளோக, பவுத்ே மேத் ேவலவர் ேலாய் லாமா பல ஆண்டுகளுக்கு 

முன்பு சர்வதேச மாொட்டில் நேரிவித்திருந்ோர். 

அதில், பவுத்ே மே அைநெறிகள், அதுகுறித்ே அரிய ேகவல்கள் நேளிவாகக் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளை. எைதவ, பவுத்ே மேத்வேப் பின்பற்றும் ொடுகளில் 

மணிதமகவல காப்பியத்வே நகாண்டுநசல்ல மத்திய ேமிழாய்வு 

நிறுவைம் ெடவடிக்வக எடுத்ேது. 

அேன்படி, மதலசியா (மலாய்),கம்தபாடியா (நகமர்), இந்தோதைசியா 

(இந்தோதைசியா), லாதவாஸ் (லாதவா), மியான்மர் (பர்மீஸ்), சீைா 

(மாண்டரின் - சீைம்), திநபத்திய நமாழி, ோய்லாந்து (ோய்), வியட்ொம் 

(வியட்ொமிஸ்), ஜப்பான் (ஜப்பனீஸ்), மங்தகாலியா (மங்தகாலியன்), 

வடநகாரியா, நேன்நகாரியா (நகாரியன்), பூடான் (திஃநசாங்கா), 

இலங்வக (சிங்களம்), தெபாளம் (தெபாளி) ஆகிய ொடுகளின் 15 

நமாழிகள், பாலி, லடாக்கி, சீக்கியம் உள்ளிட்ட 3 இந்திய நமாழிகள் எை 

நமாத்ேம் 18 நமாழிகளில் மணிதமகவல காப்பியம் நமாழி 

நபயர்க்கப்பட்டு வருகிைது. 

இேற்காக சம்பந்ேப்பட்ட ொடுகளின் பல்கவலக்கழகங்களில் 

பணியாற்றும் ேமிழ் தபராசிரியர்கள், அறிஞர்கள் பணியில் அமர்த்ேப்பட் 

டுள்ளைர். இக்காப்பியத்வே ஒரு நமாழியில் நமாழிநபயர்க்க ரூ.2.5 

லட்சம் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. நமாழிநபயர்ப்பு பணிகள் விவரவில் 

நிவைவு நபை உள்ளை. 

பின்ைர், நசம்நமாழி ேமிழாய்வு மத்திய நிறுவைம் சார்பில் அவவ 

நூல்களாக நவளியிடப்படும். இேன்மூலம், சர்வதேச அளவில் ேமிழ் 

காப்பியம் சிைப்புமிக்க ேகுதிவய நபறும். அதேதபால, இந்தி, கன்ைடம், 

மவலயாளம், சம்ஸ்கிருேம், நேலுங்கு ஆகிய 5 நமாழிகளிலும் 

மணிதமகவல நமாழி நபயர்க்கப்பட உள்ளது. 

இவ்வாறு அவர் கூறிைார். 

 

5. ராணுவ வமோைத்தின் ஒரு பகுதிக்கு ‘ஆதராக்கிய ராஜீவ்’ நபயர்: 

நோடர்ந்து 2 முவை ஒலிம்பிக்கில் பங்தகற்ை திருச்சி வீரருக்கு 

உேவகயில் கவுரவம் 

திருச்சி மாவட்டம் லால்குடி அருதக வழுதியூர் கிராமத்வேச் தசர்ந்ேவர் 

ஆதராக்கிய ராஜீவ்(30). உேவக நவலிங்டனில் உள்ள இந்திய 

ராணுவத்தின் நமட்ராஸ் நரஜிநமண்டில் சுதபோராக பணிபுரிந்து வரும் 

இவர், தேசிய அளவிலாை தபாட்டிகளில் மட்டுமின்றி சர்வதேச ேடகளப் 

தபாட்டிகளிலும் சாேவை பவடத்து வருகிைார். 

2014 ஆசிய விவளயாட்டுப் தபாட்டியில் நவண்கலம், 2018 ஆசிய 

விவளயாட்டுப் தபாட்டியில் ஒரு ேங்கம், ஒரு நவள்ளி நவன்ைார். 2016 

ரிதயா ஒலிம்பிக்கில் பங்தகற்ைார். 2021 தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக்கில் 

ஆண்கள், கலப்பு 4X400 நோடர் ஓட்டம் எை 2 பிரிவுகளில் இந்தியா 

சார்பில் பங்தகற்ைார். 

இப்தபாட்டிகளில் இந்தியா பேக்கம் நவல்ல முடியவில்வல. 

எனினும்முகமது அைஸ் யஹியா, தொநிர்மல் டாம், ஆதராக்கிய 

ராஜீவ்,அதமாஜ் தஜக்கப் ஆகிய வீரர்கள்இடம்நபற்ை ஆண்கள் பிரிவு 

அணியிைர் 4X400 நோடர் ஓட்டத்தில் குவைந்ே நிமிடங்களில் 

(3:00:25) பந்ேய தூரத்வேக் கடந்து ஆசிய அளவில் சாேவை 

பவடத்ேைர். 

இந்நிவலயில், இவர் பணிபுரிந்துவரும் நவலிங்டன் நமட்ராஸ் 

நரஜிநமண்ட் வளாகத்தில் உள்ள ேங்கராஜ் வமோைத்தின் ஒரு 

பகுதிக்கு (பார்வவயாளர் மாடம்) ஆதராக்கிய ராஜீவ் நபயவரச் சூட்டி 

கவுரவப்படுத்தியுள்ளது இந்திய ராணுவம். இேைால் மகிழ்ச்சி 

அவடந்துள்ள ஆதராக்கிய ராஜீவ், நவலிங்டன் ராணுவ வமோைத்தில் 

ேைது நபயர் சூட்டப்பட்ட பகுதிக்கு முன்பு நின்று புவகப்படம் எடுத்து 

‘நபரிோக தோல்வியவடயத் துணிந்ேவர்களால் மட்டுதம, எப்தபாதும் 

நபரியளவில் சாதிக்க முடியும்’  என்ை வாசகத்துடன் அேவை சமூக 

வவலேளங்களில் பகிர்ந்துள்ளார். 

இதுகுறித்து ‘இந்து ேமிழ்’  ொளிேழிடம் ஆதராக்கிய ராஜீவ் 

கூறியோவது: ொன் பயிற்சி நபறும் வமோைத்தின் ஒரு பகுதிக்கு எைது 

நபயர் சூட்டப்பட்டிருப்பது எைக்கு கிவடத்ே அங்கீகாரங்களில் 

மிகப்நபரிய ஒன்ைாக கருதுகிதைன். 2016 ஒலிம்பிக் தபாட்டியில் 

பங்தகற்ை அடுத்ே ஆண்டில், இந்தியஅரசு எைக்கு அர்ஜூைா விருது 

நகாடுத்ேது. அேன் பின்பு 2021-ல்2-வது முவையாக ஒலிம்பிக் 

தபாட்டியில் பங்தகற்று திரும்பியுள்ள நிவலயில், இந்திய ராணுவ 

வரலாற்றில் இடம்நபறும் வவகயில் ேற்தபாது இந்ே அங்கீகாரம் 

அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இேைால் கிவடத்துள்ள உற்சாகம், என்வை 

இன்னும்தவகமாக ஓட வவக்கும். எைதவ,நிச்சயம் தமலும் தமலும் 

நவற்றிகவள குவிப்தபன் என்ைார். 

ஒலிம்பிக்கில் பங்தகற்ை, அர்ஜூைா விருதுநபற்ை உேவகவயச்தசர்ந்ே 

கால்பந்து வீரர் ேங்கராசுவின் நபயர், நவலிங்டன் வமோைத்துக்கு 

ஏற்நகைதவ சூட்டப்பட்டுஉள்ளது குறிப்பிடத்ேக்கது. 

 

6. விபத்தில் சிக்கியவர்கவள மருத்துவமவைக்கு அவழத்துச் 

நசல்பவர்களுக்கு நராக்கப் பரிசு: மத்திய அரசு அறிவிப்பு 

சாவல விபத்தில் சிக்கியவர்கவள அடுத்ே ஒரு மணி தெரத்துக்குள் 

அருகில் இருக்கும் மருத்துவமவைக்கு அவழத்துச் நசன்ைால் அவர்கள் 

உயிர் பிவழக்கும் வாய்ப்புகள் அதிகம். இவே மருத்துவத் துவையில் 

‘தகால்டன் ைவர்’ என்று நசால்கின்ைைர். 

ஆைால் சாவல விபத்துகளில் சிக்கியவர்கவள சரியாை தெரத்தில் 

அவழத்துச் நசல்ல முடியாேோல் பலர் உயிரிழக்கின்ைைர். தமலும் காயம் 

அவடந்ேவர்கவள மருத்துவ மவைக்கு அவழத்துச் நசல்வோல் வழக்கு, 

தபாலீஸ் விசாரவண எை பல்தவறு நோல்வலகள் வரும் எை 

பயப்படுகின்ைைர். 

இந்நிவலயில் சாவல விபத்தில் சிக்கியவர்கவள உடைடியாக 

மருத்துவமவைக்கு அவழத்துச் நசல்லும் ெபர்களுக்கு நராக்கப் பரிசு 

ேருவோக மத்திய சாவல தபாக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாவலத் துவை 

அவமச்சகம் அறிவித்துள்ளது. அேற்காை வழிகாட்டு நெறிமுவைகவளயும் 

அவமச்சகம் நவளியிட்டுள்ளது. 

இதுநோடர்பாக அவமச்சகம் நவளியிட்டுள்ள நசய்திக்குறிப்பில் 

கூைப்பட்டுள்ளோவது: 

சாவல விபத்தில் சிக்கியவர்கவள அருகில் இருக்கும் 

மருத்துவமவைக்கு அவழத்துச் நசன்று உயிவரக் காப்பாற்ை உேவும் 

ெல்ல உள்ளம் நகாண்ட ெபர்களுக்கு ரூ.5 ஆயிரம் நராக்கப் பரிசு 

வழங்கப்படும். இேற்காக உள்ளூர் தபாலீஸ் நிவலயத்தில் இருந்தோ 

அல்லது மருத்துவமவையில் இருந்தோ அவர்கள் ரசீவேப் நபற்று 

வரதவண்டும். மாவட்ட அளவிலாை குழுக்கள் இவே பரிசீலவை நசய்து 

மாேம்தோறும் இந்ே பரிசுகள் வழங்கப்படும். 

இந்ேத் திட்டத்துக்காக ஒவ்நவாரு மாநிலங்கள், யூனியன் 

பிரதேசங்களுக்கு ேலா ரூ.5 லட்சத்வே மத்திய அரசு வழங்கும். இந்ே 

நிதியிலிருந்து நராக்கப் பரிசுகள் சம்பந்ேப்பட்ட ெபர்களுக்கு 

வழங்கப்படும். உள்துவை முேன்வம நசயலர் ேவலவமயில் மாநில 

கண் காணிப்புக் குழு, இந்ேத் திட்டத்வே கண்காணித்து அமல்படுத்தும். 

இந்ேத் திட்டத்தின் கீழ் ஒரு ெபர், ஓராண்டில் 5 முவை பரிசுகவள நபை 

முடியும். இவ்வாறு அதில் கூைப்பட்டுள்ளது.-பிடிஐ 

 



         

    

7. கிராமப் நபாருளாோரத்வே வலிவமப்படுத்தும் - இ-நசாத்து அட்வட 

திட்டம் ொடு முழுவதும் அமல் : பயைாளிகளுடைாை 

கலந்துவரயாடலில் பிரேமர் ெதரந்திர தமாடி ேகவல் 

தசாேவை முவையில் அமல்படுத்ேப்பட்ட இ-நசாத்து அட்வட திட்டம் 

கிராமப் நபாருளாோரத்வே வலிவமப்படுத்தி உள்ளோகவும் இது ொடு 

முழுவதும் விரிவுபடுத்ேப்படும் என்றும் பிரேமர் ெதரந்திர தமாடி 

நேரிவித்துள்ளார். 

இ-நசாத்து அட்வட (ஸ்வமித்வா) திட்டத்வே தசாேவை முவையில் 

கடந்ே ஆண்டு ஏப்ரல் 24-ம் தேதி பிரேமர் தமாடி அறிமுகம் நசய்ோர். 

கிராமப்புைங்களில் நசாத்து உரிவமவய நேளிவாக நிறுவுவதுோன் 

இந்ே திட்டத்தின் முக்கிய தொக்கம். இேன்படி, ஆளில்லா குட்டி 

விமாைங்கள் மூலம் (ட்தரான்) நிலப்பரப்வப அளவிட்டு வவரபடம் 

உருவாக்கப்பட்டு நில உரிவமயாளர்களுக்கு மின்ைணு நசாத்துஅட்வட 

வழங்கப்படும். அதில் சம்பந்ேப்பட்ட ெபருக்கு நசாந்ேமாை நசாத்து 

விவரங்கள் அவைத்தும் இடம்நபற்றிருக்கும். இந்ேதிட்டத்தின் மூலம் 

சமூக-நபாருளாோர நிவல தமம்படுவதுடன் கிராமங்கள் ேன்னிவைவு 

நபறும் எை மத்திய அரசு கருதுகிைது. 

22 லட்சம் நசாத்து அட்வட 

இந்நிவலயில், மத்திய பிரதேசமாநிலம் ைர்ோ மாவட்டத்தில் காநணாலி 

மூலம் தெற்று ெவடநபற்ை நிகழ்ச்சியில் ஸ்வமித்வா திட்டத்தின் கீழ் 1.7 

லட்சம் தபருக்கு இ-நசாத்து அட்வடவய பிரேமர் ெதரந்திர தமாடி 

வழங்கிைார். பின்ைர் பயைாளிகளுடன் அவர் கலந்துவரயாடிைார். 

அப்தபாது அவர் கூறியோவது: 

ஸ்வமித்வா திட்டம் மத்திய பிரதேசம், உத்ேரபிரதேசம், மகாராஷ்டிரா, 

உத்ேராகண்ட், ராஜஸ்ோன், ைரியாணா மற்றும் கர்ொடகா ஆகிய 

மாநிலங்களில் தசாேவை அடிப்பவடயில் அமல்படுத்ேப்பட்டது. இேன்படி 

இதுவவர 22 லட்சத்துக்கும் தமற்பட்ட குடும்பத்திைருக்கு நசாத்து 

அட்வடகள் வழங்கப்பட்டுள்ளை. இதில் மத்திய பிரதேசத்தில் மட்டும் 3 

ஆயிரம் கிராமங்களுக்குட்பட்ட 1.7 லட்சம் குடும்பங்களுக்கு இ-நசாத்து 

அட்வட வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்ே நசாத்து அட்வடகவளப் பயன்படுத்தி வங்கிகளில் குவைந்ே 

வட்டியில் கடன் நபற்றுக் நகாள்ளலாம். இேன்மூலம், அதிக வட்டி 

வசூலிக்கும் ேனியாரிடமிருந்து கடன் வாங்குவவே கிராம மக்கள் 

ேவிர்க்க முடியும். இதுதபான்ை காரணங்களால் இந்ே திட்டம் 

அமல்படுத்ேப்பட்ட பகுதிகளில் கிராமப் நபாருளாோரம் 

வலுவவடந்துள்ளது. 

இந்ே திட்டம் கிராமங்களின் வளர்ச்சியில் புதிய அத்தியாயத்வே 

உருவாக்கும். நவற்றிகரமாக அமல்படுத்ேப்பட்டுள்ள இந்ே திட்டம்ொடு 

முழுவதும் விரிவுபடுத்ேப்படும். கிராம சுயாட்சிக்கு எடுத்துக்காட்டாக இந்ே 

திட்டம் விளங்கும். இவ்வாறு அவர் நேரிவித்ோர்.- பிடிஐ 

 

8. தவதியியலுக்காை தொபல் பரிசு: இரு விஞ்ஞானிகளுக்குப் 

பகிர்ந்ேளிப்பு 

2021ஆம் ஆண்டின் தவதியியலுக்காை தொபல் பரிசு இரு 

விஞ்ஞானிகளுக்குப் பகிர்ந்ேளிப்போக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஆண்டுதோறும் மருத்துவம், இயற்பியல், நபாருளாோரம், அவமதி, 

இலக்கியம் ஆகிய துவைகளில் சாேவை பவடத்ேவர்களுக்கு தொபல் 

பரிசு வழங்கப்பட்டு வருகிைது. அவமதிக்காை தொபல் பரிசு மட்டும் 

ொர்தவயிலும், மற்ை பரிசுகள் ஸ்டாக்தைாமிலும் அறிவிக்கப்படும். 

அந்ே வவகயில் தவதியியலுக்காை தொபல் பரிசு இன்று (புேன்கிழவம) 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அேன்படி, நஜர்மனிவயச் தசர்ந்ே நபஞ்சமின் 

லிஸ்ட், பிரிட்டவைச் தசர்ந்ே தடவிட் நமக்மில்லன் ஆகிதயாருக்கு 

இவ்வாண்டின் தவதியியலுக்காை தொபல் பரிசு வழங்கப்படுவோக 

தொபல் கமிட்டி ேரப்பில் அறிவிக்கப்பட்டது, 

இரு விஞ்ஞானிகளும் தவதியியல் மூலக்கூறு கட்டுமாைத்திற்காை 

புதிய மற்றும் ேனித்துவமாை விவையூக்கி (asymmetric 

organocatalysis ) கருவிவய உருவாக்கியேற்காக தொபல் பரிசு 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

தவதியியலில் இருவிே விவையூக்கிகதள (உதலாகங்கள் மற்றும் 

நொதிகள்) உள்ளோக ஆராய்ச்சியாளர்கள் நீண்டகாலமாக 

நிவைத்துவந்ே சூழலில், இவர்களின் இந்ேக் கண்டுபிடிப்பு புதிய 

மருத்துவ ஆராய்ச்சிகளுக்கு உேவிகரமாக அவமந்ேது என்றும் 

நேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

9. ஊரக உள்ளாட்சித் தோா்ேல்: 74 சேவீே வாக்குப்பதிவு 

ேமிழகத்தில் ஊரக உள்ளாட்சித் தோா்ேல் ெவடநபற்ை 9 மாவட்டங்களில் 

புேன்கிழவம ெவடநபற்ை முேல்கட்ட வாக்குப் பதிவில் 74.37 சேவீே 

வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளை. 

நசங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, தவலூாா், 

ராணிப்தபட்வட, திருப்பத்தூாா், திருநெல்தவலி, நேன்காசி ஆகிய 9 

மாவட்டங்களில் 78 மாவட்ட ஊராட்சி உறுப்பிைாா்கள், 755 ஒன்றியக் 

குழு உறுப்பிைாா்கள், 1,577 கிராம ஊராட்சித் ேவலவாா்கள், 12,252 

கிராம ஊராட்சி உறுப்பிைாா்கள் பேவிக்காை முேல்கட்ட வாக்குப் பதிவு 

புேன்கிழவம (அக்.6) ெவடநபற்ைது. 41 லட்சத்து 94 ஆயிரம் 

வாக்காளாா்கள் வாக்களிப்பேற்காை ஏற்பாடுகள் நசய்யப்பட்டிருந்ேை. 

இவணயேளம் வழிதய கண்காணிப்பு: வாக்குப் பதிவு அவமதியாை 

முவையில் ெவடநபறுவவே உறுதி நசய்யவும், அசம்பாவிேங்கவளத் 

ேவிாா்க்கவும் அவைத்து வாக்குச் சாவடிகளிலும் கண்காணிப்பு 

தகமராக்கள் நபாருத்ேப்பட்டிருந்ேை. வாக்குப் பதிவவ நசன்வையில் 

உள்ள மாநிலத் தோா்ேல் ஆவணயாா் அலுவலகத்தில் இருந்து 

ஆவணயாா் நவ.பழனிகுமாாா், நசயலாா் சுந்ேரவல்லி ஆகிதயாாா் 

இவணயேளம் வழிதய கண்காணித்ேைாா். இவேயடுத்து ஆவணயாா் 

நவ.பழனிகுமாாா் நசய்தியாளாா்களிடம் கூறியது: 9 மாவட்டங்களில் 

முேல்கட்ட வாக்குப் பதிவுக்காக 7,921 வாக்குச் சாவடிகள் 

அவமக்கப்பட்டை. இவற்றில் 12 ஆயிரத்து 318 கண்காணிப்பு 

தகமராக்களும், 1,132 வாக்குச் சாவடிகளில் விடிதயா பதிவும், 

நசன்வையில் இருந்து வாக்குப் பதிவவ தெரடியாகக் கண்காணிக்க 

1,123 ஆன்வலன் தகமராக்களும் நபாருத்ேப்பட்டிருந்ேை. 9 தோா்ேல் 

பாாா்வவயாளாா்கள், 129 பைக்கும் பவடகள், 1,168 நுண் 

பாாா்வவயாளாா்கள், 74 வட்டாரப் பாாா்வவயாளாா்கள், 1 லட்சத்து 17 

ஆயிரம் தோா்ேல் பணியாளாா்கள், 39,408 தபாலீஸாாா் தோா்ேல் பணியில் 

ஈடுபட்டுத்ேப்பட்டைாா். அசம்பாவிேம் இன்றி அவமதியாக தோா்ேல் 

ெவடநபற்ைது. 

765 வழக்குகள் பதிவு: தோா்ேல் ெடத்வே விதிகவள மீறியது நோடாா்பாக 

9 மாவட்டங்களில் 765 தபாா் மீது வழக்குப் பதிவு நசய்யப்பட்டுள்ளது. ரூ. 

97 லட்சத்து 98 ஆயிரம் நராக்கமும், 34 லட்சம் மது பாட்டில்களும், 14.48 

கிதலா சந்ேைக் கட்வடகளும், 1,551 பட்டுப் புடவவகள், 1,341 துண்டுகள், 

100 மின் விசிறிகள், 250 பித்ேவள விளக்குகள், 600 குங்குமச் சிமிழ்கள் 

பறிமுேல் நசய்யப்பட்டுள்ளை என்ைாாா். 

விறுவிறு வாக்குப் பதிவு: புேன்கிழவம காவல 7 மணிக்குத் நோடங்கி 

மாவல 6 மணி வவர வாக்குப் பதிவு ெவடநபற்ைது. பிற்பகல் வவர 

நபரும்பாலாை மாவட்டங்களில் வாக்குப் பதிவு மந்ேமாக ெவடநபற்ைது. 

அேன்பிைகு மாவல 6 மணி வவர வாக்குப் பதிவு விறுவிறுப்பாக 

ெவடநபற்ைது. கதராைாவுக்கு சிகிச்வச நபறுதவாாா் வாக்களிக்கும் 

வவகயில் கவடசி ஒரு மணி தெரம் அோவது மாவல 5 மணி முேல் 6 

மணி வவர தெரம் ஒதுக்கப்பட்டிருந்ேது. மாவல 6 மணிக்குள் 

வாக்களிக்க வந்ேவாா்களுக்கு தடாக்கன் வழங்கப்பட்டு வாக்களிக்க 

அனுமதி அளிக்கப்பட்டது. முகக்கவசம் அணிந்து வந்ேவாா்கள் மட்டுதம 

வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்பட்டதுடன், வாக்காளாா்களுக்கு வகயுவை 

இலவசமாக வழங்கப்பட்டை. புேன்கிழவம காவல 9 மணி நிலவரப்படி, 

7.72 சேவீே வாக்குகளும், மாவல 4 மணி நிலவரப்படி சுமாாா் 50 சேவீே 

வாக்குகளும், வாக்குப் பதிவு முடிவவடந்ேதபாது சராசரியாக 74.37 

சேவீே வாக்குகளும் பதிவாைோக மாநிலத் தோா்ேல் ஆவணய 

வட்டாரங்கள் நேரிவித்ேை. 

 

10. மாசில்லா சுவாசம் எப்தபாது? 

ஒவ்தவார் ஆண்டும் காற்று மாசு உலகளவில் 70 லட்சம் முன்கூட்டிய 

இைப்புகவள ஏற்படுத்துவோக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. காற்று மாசால் 

குழந்வேகளுக்கு நுவரயீரல் வளர்ச்சியும் இயக்கமும் குவைகிைது; சுவாச 

தொய்த்நோற்றும் ஆஸ்துமாவும் ஏற்படுகிைது. 

உலக சுகாோர அவமப்பாைது காற்று மாசு நோடர்பாை மாற்ைப்பட்ட ேர 

விதிகவள கடந்ே மாேம் நவளியிட்டது. அேன்படி, காற்றில் காணப்படும் 

பிஎம்2.5 எைப்படும் நுண் துகள்களின் அதிகபட்ச சுவாசிக்கத்ேக்க அளவு 

ஒரு கைமீட்டருக்கு 15 வமக்ரான்களாக குவைக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்ே 

2005-ஆம் ஆண்டு இந்ே அளவு 25 வமக்ரான்களாக 

நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்ேது. 

10 வமக்ரான் விட்டம் அல்லது அேற்கு குவைவாை நுண் துகள்கள் 

பிஎம்10 எைவும், 2.5 வமக்ரான் விட்டம் அல்லது அேற்கு குவைவாை 

நுண் துகள்கள் பிஎம்2.5 எைவும் அவழக்கப்படுகின்ைை. இந்ே இரு 

அளவிலாை நுண் துகள்களும் மனிேர்களின் நுவரயீரலுக்குள் 



         

    

ஊடுருவும் திைன் நகாண்டவவ. அதிலும் பிஎம்2.5 நுண் துகளாைது 

ரத்ே ஓட்டத்தில் கலந்து இேய மற்றும் சுவாச உறுப்புகவளப் பாதித்து, பிை 

உறுப்புகவளயும் பாதிக்கிைது. 

தபாக்குவரத்து, எரிசக்தி, வீடுகள், நோழிற்சாவலகள், விவசாயம் 

உள்ளிட்ட துவைகளில் எரிநபாருள் எரிக்கப்படும்தபாது இந்ே 

நுண்துகள்கள் நவளியாகின்ைை. 

இந்தியாவில் தேசிய சுற்றுப்புை காற்று ேரநிவலகளின்படி (சஅஅணெ), 

பிஎம்2.5 அளவாைது அதிகபட்சம் 60 வமக்ரான்களாக இருக்க 

தவண்டுநமை 2009-இல் நிர்ணயிக்கப்பட்டது. 2021-இல் 

இந்தியாவின் நபரிய ெகரங்கள் பல, உலக சுகாோர நிறுவைத்தின் 

2005-ஆம் ஆண்டு ேர நிர்ணய அளவவத் ோண்டியுள்ளை. 

புதிய விதிகளின்படி பார்த்ோல் இந்ே ெகரங்களின் எண்ணிக்வக 

அதிகரித்துள்ளது. காற்று மாசு காரணமாக அதிகரிக்கும் உயிரிழப்பும் 

இந்தியாவில் அதிகரித்துள்ளது. 

காற்று மாசாைது அவைத்து ொடுகளிலும் சுகாோரத்துக்கு 

அச்சுறுத்ேலாக உள்ளது என்ைாலும் குவைந்ே மற்றும் ெடுத்ேர 

வருமாைம்நகாண்ட ொடுகளில் பாதிப்பு அதிகமாக உள்ளது. உலக 

சுகாோர நிறுவைத்தின் புதிய காற்றுத் ேர வழிகாட்டுேல்கள் 

ஆோரத்தின் அடிப்பவடயிலாைது. அவைத்து உயிர்கள் நோடர்புவடய 

காற்றின் ேரத்வே உயர்த்ே இது வழிகாட்டும். 

அவைத்து ொடுகளும் சுற்றுச்சூழவலப் பாதுகாக்கப் தபாராட தவண்டும் 

- நடட்தராஸ் அோதைாம், உலக சுகாோர அவமப்பின் இயக்குெர். 

புதிய ேரவிதிகள் 

உலக சுகாோர அவமப்பின் உலகளாவிய காற்று மாசு ேரவிதியாைது 

24 மணி தெரத்தில் பிஎம்2.5 நுண் துகள்களின் சுவாசிக்கத்ேக்க அளவு 

15 வமக்ரான்களாக இருக்கலாம் எைத் நேரிவித்துள்ளது. இந்தியாவில் 

அனுமதிக்கப்பட்ட அளவாைது 60 வமக்ரான்களாக உள்ளது. 

ெகரங்களில் காற்றின் ேரம் 

2021 ஜை. 1-ஆம் தேதி முேல் நசப். 27-ஆம் தேதி வவர, உலக சுகாோர 

நிறுவைத்தின் புதிய அறிவிப்பின்படி ெகரங்களில் காணப்பட்ட 

நுண்துகள்களின் விவரம், காற்றில் பிஎம்2.5 நுண் துகள்களின் 

அனுமதிக்கப்பட்ட அளவாை 15 வமக்ரான்கள், 25-வமக்ரான்களுக்கு 

தமல் 60 வமக்ரான்கள் வவர, இந்தியாவின் ேரநிவலயாை 60 

வமக்ரான்களுக்கு தமல் வவர காணப்பட்ட சராசரி ொள்கள் குறித்ே 

அட்டவவண: 

ெகரங்கள் >15 25-60 >60 

1 தில்லி 0 32 68 

2 பாட்ைா 1 37 44 

3 லக்நைௌ 4 47 31 

4 நகால்கத்ோ 11 39 29 

5 நஜய்ப்பூர் 4 62 23 

6 ஆமோபாத் 0 70 23 

7 வைேராபாத் 43 38 8 

8 மும்வப 16 47 7 

9 தகாவவ 0 86 6 

10 நசன்வை தவளச்தசரி 53 29 2 

11 நபங்களூரு 34 40 1 

12 திருவைந்ேபுரம் 11 39 0.4. 

 

15 வமக்ரான்கள் வவர காணப்பட்ட சராசரி ொள்கள் 

25 வமக்ரான்களுக்கு தமல் 60-க்குள் காணப்பட்ட சராசரி ொள்கள் 

60 வமக்ரான்களுக்கு தமல் காணப்பட்ட சராசரி ொள்கள் 

 

11. 2025-இல் நபட்தராலுடன் 20% எத்ேைால் கலக்கப்படும்: இந்தியன் 

ஆயில் அதிகாரி ேகவல் 

ொடு முழுவதும் வரும் 2025-ஆம் ஆண்டில் நபட்தராலுடன் 20 சேவீேம் 

அளவுக்கு எத்ேைால் கலக்கப்படும். நபட்தரால், டீசலில் எத்ேைால் 

கலப்போல் பயைாளருக்கு எவ்விே இழப்பும் ஏற்படாது எை இந்தியன் 

ஆயில் நிறுவை ஆராய்ச்சி மற்றும் தமம்பாட்டு இயக்குொா் 

எஸ்.எஸ்.வி.ராமகுமாாா் நேரிவித்துள்ளாாா். 

இந்தியன் ஆயில் நிறுவை விரிவாக்கம் குறித்தும், மாற்று எரிசக்தி 

குறித்தும் விளக்கமளிப்பேற்காக இந்தியன் ஆயில் நிறுவை ஆராய்ச்சி 

மற்றும் தமம்பாட்டு இயக்குொா் எஸ்.எஸ்.வி.ராமகுமாாா் நசன்வையில் 

புேன்கிழவம நசய்தியாளாா்கவள சந்தித்ோாா். 

அப்தபாது அவாா் கூறியது: நபட்தரால், டீசல் ஆகியவற்றுடன் எத்ேைால் 

கலப்போல் என்ஜின் நசயல்பாட்டில் எந்ே பாதிப்பும் ஏற்படாது. நபட்தரால், 

டீசல் என்ஜினில் எரியும் திைதைாடு எத்ேைால் தசாா்ந்ோல் அதிக அளவு 

ஆக்டான்ஸ் கிவடக்கும். எைதவ நபட்தரால், டீசலில் எத்ேைால் 

கலப்போல் எவ்விே இழப்பும் பயைாளருக்கு ஏற்படாது. 

ேற்தபாது 10 சேவீேம் அளவுக்கு நபட்தராலில் எத்ேைால் கலக்கப்படும் 

நிவலயில், 2025- ஆம் ஆண்டு முேல் 20 சேவீேம் எத்ேைால் 

கலக்கப்படும். சிஎன்ஜி (இசஎ) வாயு ேயாரிக்கும், விநிதயாகிக்கும் 

நிவலயங்கவள ொடு முழுவதும் இந்தியன் ஆயில் நிறுவைம் 

நிறுவவுள்ளது. இேன் மூலம் 5,000 நோழில் முவைதவாருக்கு 

வாய்ப்புக் கிவடக்கும். இந்ே சிஎன்ஜி வாயுவுடன் வைட்ரஜன் வாயுவவ 

கலப்போல் அதி திைன் நகாண்ட சிஎன்ஜி வாயு கிவடப்போக ஆராய்ச்சி 

முடிவுகள் நேரிவிக்கின்ைை. எைதவ அவற்வை உற்பத்தி, விநிதயாகம் 

நசய்வது குறித்து பாதுகாப்பு ெடவடிக்வகக்காக உச்ச நீதி மன்ைத்வே 

அணுகியுள்தளாம். அேன் அனுமதி கிவடத்ேவுடன் சிஎன்ஜி வாயுவுடன் 

வைட்ரஜன் வாயு கலந்து விநிதயாகம் நசய்யப்படும். 

இந்தியாவில் 90 சேவீே மக்கள் சவமயல் எரிவாயுவவப் 

பயன்படுத்துகின்ைைாா். ஆைால் 50 சேவீேத்துக்கும் குவைவாை 

உற்பத்திோன் இந்தியாவில் ெடக்கிைது. எைதவ இந்தியா, 

நபரும்பாலாை எரிவாயுவுக்கு இைக்குமதிவய ெம்பிதய உள்ளது. இேற்கு 

முன்பு சலுவக விவலயில் சவமயல் எரிவாயு (கடஎ) விநிதயாகம் 

நசய்யப்பட்டது. ேற்தபாது அரசின் நகாள்வகயின் படி, சாா்வதேச சந்வே 

விவலவய நபாறுத்து விற்கப்படுகிைது. இேைால் விவல மாறுேல் 

ஏற்படுகிைது என்ைாாா் எஸ்.எஸ்.வி.ராம்குமாாா். 

 

12. விவசாயியும் விவசாயமும் 

இந்திய கிராமப்புை குடும்பத்தின் வருமாைத்தில் ொன்கில் மூன்று பங்கு 

விவசாயத்திலிருந்து வந்ேது. இது 1970-இல். ஐம்பது ஆண்டுகளுக்குப் 

பிைகு 2020- ஆம் ஆண்டில் இது மூன்றில் ஒரு பங்கிற்கும் கீதழ 

குவைந்துள்ளது. 

ேற்தபாது நபரும்பாலாை விவசாயக் குடும்பங்கள் விவசாயத்திவைக் 

வகவிட்டு தவறு நோழில்கள் மூலம் சம்பாதிக்கின்ைை. 2011-ஆம் 

ஆண்டு மக்கள்நோவக கணக்நகடுப்பு விவரம், ஒவ்நவாரு ொளும் 

2,000 விவசாயிகள் விவசாயத்வேக் வகவிடுகின்ைைாா் என்று 

கூறுகிைது. 

காலநிவல மாற்ைம் விவசாயத்திவை கடுவமயாக பாதிக்கிைது. 

காலநிவல மாற்ை பாதிப்புகளால் விவசாயிகளின் வருமாைம் 25 

சேவீேம் வவர குவையும் என்கிைது அரசாங்க ேரவு. காலநிவல மாற்ைம், 

விவசாயம் அதிகம் ெவடநபறும் இந்தியாவின் நூறு ஏவழ 

மாவட்டங்களில் கடுவமயாை பாதிப்பிவை ஏற்படுத்துகிைது. 

இதுதபான்ை காலநிவல மாற்ை பாதிப்புகள் ஆண்டுக்கு 700 தகாடி 

ரூபாய் வவர இழப்வப ஏற்படுத்துகின்ைை. உலகின் அதிக மக்கவள 

பாதிக்கும் இரண்டாவது மிக தமாசமாை பாதிப்பாை வைட்சி, 30 தகாடி 

இந்திய மாைாவாரி விவசாயிகவளக் கடுவமயாக பாதிக்கிைது. 

1950-இல் நமாத்ே உள்ொட்டு உற்பத்தியில் 51 சேவீேமாக இருந்ே 

விவசாயத்தின் பங்களிப்பு, ேற்தபாது 16 சேவீேமாக குவைந்துள்ளது. 

அதேதவவளயில், 1951-ஆம் ஆண்டில் ஏழு தகாடி குடும்பங்கள் 

விவசாயத்வே ெம்பியிருந்ே நிவலயில், ேற்தபாது அது 12 தகாடி 

குடும்பங்களாக உயாா்ந்துள்ளது. 

உலகின் மிக தவகமாக வளாா்ந்து வரும் நபாருளாோரங்களில் இந்தியப் 

நபாருளாோரமும் ஒன்று என்ை ேரவு விவசாயிக்கு மகிழ்ச்சி 

ஏற்படுத்ேவில்வல. ஏநைனில் ெமது ொட்டின் ஒவ்நவாரு இரண்டாவது 

விவசாயியும் கடன் வாங்குகிைாாா். 

இந்திய விவசாயி சராசரியாக மாேம் 6,426 ரூபாய் சம்பாதித்து 6,223 

ரூபாவய நசலவிடுகிைாாா். 15% இந்திய விவசாயிகள் மட்டுதம 

வருமாைத்தில் 91%-ஐ சம்பாதிக்கின்ைைாா். இது வருமாை 

சமத்துவமின்வமக்கு காரணமாக அவமகிைது. 



         

    

ஒரு நைக்தடாா் நிலத்தில் பயிரிடப்படும் தகாதுவமயிலிருந்து 7,639 

ரூபாய் மட்டுதம ஒரு விவசாயி சம்பாதிக்கிைாாா். தகாதுவமக்காை 

உற்பத்திச் நசலவு 32,644 ரூபாய். ஒரு நைக்தடருக்காை ெஷ்டம் 

25,005 ரூபாய். இது நபரும் இழப்பு என்கிைது ஒரு ஆய்வு. 

விவசாயக் குடும்பங்கள், கிராமப்புைங்களில் விவசாய நிலம் 

வவத்திருப்பவாா்களின் 2019-ஆம் ஆண்டுக்காை நிவல மதிப்பீட்டு 

அறிக்வக நசப்டம்பாா் 10, 2021 அன்று நவளியிடப்பட்டது. பாதிக்கும் 

தமற்பட்ட இந்திய விவசாய குடும்பங்கள் கடனில் உள்ளோகவும், 

சராசரியாக அவாா்களின் கடன்நோவக 74,121 ரூபாய் என்றும் 

இவ்வறிக்வக கூறுகிைது. 

2013-ஆம் ஆண்டிற்காை நிவல மதிப்பீட்டுக் கணக்கீட்டுடன் 

ஒப்பிடும்தபாது 2019-ஆம் ஆண்டில் கடனில் ேவிக்கும் குடும்பங்களின் 

எண்ணிக்வக 51.9%-லிருந்து 50.2%-ஆக சற்று குவைந்துள்ளது. 

இருப்பினும் கடன்நபற்ை குடும்பங்களின் கடன்நோவக 47,000 

ரூபாயிலிருந்து 74,121 ரூபாயாக அதிகரித்துள்ளது. 

69.6% விவசாயிகள் வங்கிகள், கூட்டுைவுச் சங்கங்கள், அரசு சாாா்ந்ே 

நிறுவைங்களிலிருந்தும் 20.5% விவசாயிகள் ேனியாாா் நிதி 

நிறுவைங்களில் இருந்தும் கடன் நபற்ைோக தேசிய புள்ளியியல் 

அலுவலகத் ேரவு கூறுகிைது. விவசாயிகள் வாங்கிய நமாத்ேக் கடனில் 

57.5 சேவீேம் மட்டுதம விவசாய தொக்கங்களுக்காக வாங்கப்பட்டது 

என்கிைது இத்ேரவு. 

28 இந்திய மாநிலங்களில் அதிக கடன் நபற்றுள்ள விவசாயக் 

குடும்பங்கள் நகாண்ட ஆந்திர மாநிலத்தில் 93.2 சேவீே விவசாயக் 

குடும்பங்கள் கடனில் உள்ளை என்றும், அவற்றின் சராசரி கடன் 

நோவக 2.45 லட்சம் என்றும் 2019-ஆம் ஆண்டில் ெடத்ேப்பட்ட 

கணக்நகடுப்பு கூறுகிைது. 

இேற்கு அடுத்ேபடியாக விவசாய கடன் நபற்ை 91.7% குடும்பங்கவளக் 

நகாண்ட நேலங்காைா மாநிலத்தின் சராசரி கடன் நோவக 1.52 

லட்சமாகவும் 69.9% குடும்பங்கவளக் நகாண்ட தகரள மாநிலத்தின் 

சராசரி கடன் நோவக 2.42 லட்சமாகவும் இருப்போக இக்கணக்நகடுப்பு 

நேரிவிக்கிைது. 

ைரியாணா, பஞ்சாப், காா்ொடகம், ராஜஸ்ோன், ேமிழ்ொடு ஆகிய 

மாநிலங்களின் கடன் நபற்ை விவசாயக் குடும்பங்கள் சராசரியாக 

ஒவ்நவான்றும் ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு தமல் கடன் நபற்றுள்ளது. 

நமாத்ேத்தில் 11 மாநிலங்களில் இந்ேத் கடன் நோவக தேசிய 

சராசரியாை 74,121 ரூபாவய விட அதிகமாக உள்ளது. 

ஒரு விவசாயக் குடும்பம் பயிாா் சாகுபடி, விவளநபாருட்கள் வணிகம் 

மட்டுமல்லாது விவசாயக் கூலி, கால்ெவடகள் வளாா்த்ேல், உரம் - 

பூச்சிமருந்துகள் தபான்ை விவசாயம் நோடாா்பாை நபாருட்களின் 

வணிகம் ஆகியவற்றின் மூலமாக வருமாைம் ஈட்டலாம். 2013-ஆம் 

ஆண்டில் 6,426 ரூபாயாக இருந்ே விவசாயக் குடும்பங்களின் சராசரி 

வருமாைம் 2019-ஆம் ஆண்டில் 10,218 ரூபாயாக அோவது 57% 

அதிகரித்துள்ளது என்றும் ஆண்டு வளாா்ச்சி விகிேம் 7.8% என்றும் ேரவு 

கூறுகிைது. 

இந்ே வருமாை அதிகரிப்பு, விவசாயத் நோழிலுக்காை ஊதியத்ோலும் 

கால்ெவட வளாா்ப்பாலும் உருவாைது. 2018-19 ஆண்டில் விவசாய 

கூலி, பயிாா் சாகுபடி, கால்ெவட வளாா்ப்பு, விவசாய சம்பந்ேப்பட்ட 

நபாருட்கள், வணிகம் தவளாண்துவை நமாத்ே வருமாைத்தில் 

முவைதய 40%, 38%, 16%, 6% பங்குகவளக் நகாண்டிருந்ேை. இதுதவ 

2012-13 ஆண்டில் முவைதய 32%, 48%, 12%, 8% எை இருந்ேது. 

இத்ேரவுகள் விவசாயக் குடும்பங்கள் ேங்கள் வருமாைத்தின் 

நபரும்பகுதிவய விவசாய சாகுபடி மூலமாக சம்பாதிக்கவில்வல 

என்பவேத் நேளிவாக்குகின்ைை. நமாத்ே சராசரி வருமாைத்தில் அதிக 

பங்கு (ரூ. 4,063) ஊதியத்திற்காை வருமாைம். 

தவளாண் துவையில் ஒரு நோழிலாக சுருங்கி வரும் விவசாயம் 

விவசாயிகளின் நபரும் வருமாை ஆோரமாக இல்வல என்பது 

உண்வமயில் வருத்ேம் ேரும் நசய்தி. கதராைா தீநுண்மியின் ோக்கம் 

உச்சம் நபற்ை காலத்தில் விவசாயிகளின் உவழப்பு காரணமாக 

இந்தியாவில் தவளாண் துவை மட்டுதம வளாா்ச்சிநபற்ைது. 

ேன்னிவைவு உணவு உற்பத்தி நகாண்ட ொடாக இந்தியா இருக்கிைது. 

அேற்குக் காரணமாை விவசாயி ேன்னிவைவு நகாள்ள 

தவண்டுமாைால் அவன் கடனின்றி வாழ தவண்டும். அேற்கு ஆவை 

நசய்யட்டும் அரசு. 

 

 

13. பிரேமரின் பாரதிய மக்கள் மருந்ேகங்களின் இலக்கு நிவைவு 

வறுவமக்தகாட்டுக்குள் இருக்கும் மக்கள் பயன் நபறும் வவகயிலாை 

பிரேமரின் பாரதிய மக்கள் மருந்ேகம் ொட்டிலுள்ள அவைத்து 

மாவட்டங்களிலும் திைக்கப்பட்டுவிட்டோக மத்திய ரசாயைம், உரத் 

துவை அவமச்சகம் நேரிவித்துள்ளது. 

ெடப்பு நிதியாண்டில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்கின்படி 8,300 மக்கள் 

மருந்ேகங்கள் இதுவவர திைக்கப்பட்டுவிட்டோகவும் 

நேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

சாோரண தொய்கள் முேல் நீடித்ே தொய்கள் வவரயிலாை அதலாபதி 

மருந்துகள், நவளிச் சந்வேகளில் அதிக விவலயில் விற்கப்படுகின்ைை. 

இந்ே மருந்துகள் நபாதுமக்களுக்கு மலிவாை விவலயில் கிவடக்க 

மத்திய அரசு நகாண்டுவந்துள்ள திட்டம்ோன் "பிரேம மந்திரி பாரதிய 

மக்கள் மருந்ேக திட்டம் (பிஎம்பிதஜபி)' ஆகும். இந்ேத் திட்டத்வே இந்திய 

மருந்துகள், மருத்துவ சாேைங்கள் பணியகம் (பிஎம்பிஐ) நபாறுப்தபற்று 

ொடு முழுவதும் மலிவு விவலயில் முக்கிய மருந்துகவள விற்பவை 

நசய்யும் வவகயில், பிரேம மந்திரி பாரதிய மக்கள் மருந்ேகங்கவளத் 

திைந்து வருகிைது. 

இந்ே மருந்ேகங்கள் மூலம் சுமார் 1,451 மருந்துகள், 240 மருத்துவ 

சாேைங்கள் மலிவாை விவலயில் நபாதுமக்களுக்கு விற்கப்படுகின்ைை.  

இந்ேத் திட்டத்தின்கீழ் கடந்ே 2020, மார்ச் வவர 696 மாவட்டங்களில் 

6,068 மக்கள் மருந்ேகங்கள் திைக்கப்பட்டை. நிகழ் 2021-22-ஆம் 

நிதியாண்டில் 8,300 மக்கள் மருந்ேகங்கள் திைக்கத் திட்டமிடப்பட்டு 

அக்தடாபர் 5-ஆம் தேதி வவர 8,355 மருந்ேகங்கள் 

திைக்கப்பட்டுவிட்டோக ரசாயைத் துவை நேரிவித்துள்ளது. தமலும், 

2024-ஆம் ஆண்டுக்குள் 10,000 மக்கள் மருந்ேகங்கவளத் திைக்கவும் 

மத்திய ரசாயைத் துவை திட்டமிட்டுள்ளோக அதிகாரி ஒருவர் 

நேரிவித்ோர். 

ேமிழகத்தில்... ேற்தபாது ொட்டில் உள்ள அவைத்து மாவட்டங்களிலும் 

(725) மக்கள் மருந்ேகங்கள் திைக்கப்பட்டுவிட்டை. ேமிழகத்தில் 

இதுவவர சுமார் 827 மக்கள் மருந்ேகங்கள் திைக்கப்பட்டு ொட்டிதலதய 

சிைப்பாகச் நசயல்படுவோகவும் மத்திய ரசாயைத் துவை சார்பில் 

நேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தமலும், ேற்தபாது ேகவல் நோழில்நுட்ப 

அடிப்பவடயில் அவைத்து மக்கள் மருந்ேகங்களும் விநிதயாகச் 

சங்கிலியால் இவணக்கப்பட்டு நிகழ்தெர அடிப்பவடயில் மருந்து 

விநிதயாகம் தமற்நகாள்ளப்படுகிைது. 

2020-21- ஆம் ஆண்டில் மக்கள் மருந்ேகங்கள் மூலம் ரூ.665.83 

தகாடிக்கு விற்பவை ெடந்துள்ளது. இேன்மூலம் நபாதுமக்கள் ரூ. 4,000 

தகாடி வவர தசமிக்க முடிந்துள்ளது என்று அவமச்சகம்  கூறியுள்ளது. 

 

14. ெர்வதேச ஆக்கி சம்தமளைத்தின் அவைத்து விருதுகவளயும் 

அள்ளியது இந்தியா 

சர்வதேச ஆக்கி சம்தமளைம் சார்பில் ஆண்டுதோறும் சிைந்ே வீரர், 

வீராங்கவை உள்பட பல்தவறு விருதுகள் வழங்கப்பட்டு வருகிைது. 

இந்ே ஆண்டுக்காை சிைந்ே வீரர், வீராங்கவை உள்ளிட்ட விருதுக்காை 

பட்டியல் ஏற்கைதவ நவளியிடப்பட்டு இருந்ேது. இதில் இருந்து 

ஒவ்நவாரு பிரிவிலும் ஒருவவர விருதுக்கு தேர்வு நசய்ய ‘ஆன்-வலன்’ 

மூலம் வாக்நகடுப்பு ெடத்ேப்பட்டது. இதில் தேசிய ஆக்கி அணிகளின் 

தகப்டன்கள், பயிற்சியாளர்கள், ரசிகர்கள் மற்றும் வீரர்கள், 

ஊடகங்களின் பிரதிநிதிகள் ஆகிதயார் அளிக்கும் வாக்குகளின் 

சேவீேத்வே அடிப்பவடயாக நகாண்டு விருதுக்கு தேர்வாகி இருக்கும் 

வீரர், வீராங்கவைகளின் நபயவர சர்வதேச ஆக்கி சம்தமளைம் தெற்று 

அறிவித்ேது.  

இேன்படி அவைத்து பிரிவுகளின் விருதுகவளயும் இந்தியா 

வகப்பற்றியது. தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக்கில் நவண்கலப்பேக்கம் நவன்று 

சாேவை பவடத்ே இந்திய அணியில் அதிக தகால்கள் அடித்ே 

ைர்மன்பிரீத் சிங் 52.11 சேவீே வாக்குகளுடன் சிைந்ே வீரர் விருதுக்கும், 

தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக்கில் 4-வது இடம் நபற்ை இந்திய நபண்கள் 

அணியில் அதிக தகால்கள் தபாட்ட குர்ஜித் கவுர் 46.63 சேவீே 

வாக்குகளுடன் சிைந்ே வீராங்கவை விருதுக்கும் தேர்வாகி 

இருக்கிைார்கள்.  

சிைந்ே தகால்கீப்பர் விருதுக்கு இந்திய அணிவய தசர்ந்ே ஸ்ரீதஜஷ் 

(ஆண்கள்), சவிோ புனியா (நபண்கள்) ஆகிதயாரும், வளர்ந்து வரும் 

ெட்சத்திர விருதுக்கு ஷர்மிளா தேவி (நபண்கள்), விதவக் சாகர் பிரசாத் 

(ஆண்கள்) ஆகிதயாரும் தேர்வு நசய்யப்பட்டுள்ளைர். இந்திய ஆண்கள் 

அணியின் பயிற்சியாளர் கிரகாம் ரீட், நபண்கள் அணியின் பயிற்சியாளர் 



         

    

தஜார்ட் மர்ஜிதை ஆகிதயார் சிைந்ே பயிற்சியாளர்களாக தேர்வு 

நசய்யப்பட்டு இருக்கின்ைைர். 

சிைந்ே வீரர்கள் தேர்வுக்கு நபல்ஜியம் ஆக்கி சம்தமளைம் அதிருப்தி 

நேரிவித்துள்ளது. இது குறித்து அந்ே சம்தமளைம் நவளியிட்டு இருக்கும் 

டுவிட்டர் பதிவில், ‘ஒலிம்பிக் தபாட்டியில் ேங்கப்பேக்கம் நவன்ை 

நபல்ஜியம் அணிவய தசர்ந்ே வீரர்கள் பட்டியலில் இருந்தும் ஒருவர் கூட 

விருதுக்கு தேர்வாகாேது விருதுக்காை வாக்நகடுப்பு முவையின் 

தோல்விவய எடுத்துக்காட்டுகிைது. வருங்காலத்தில் விருது 

தேர்வுக்காை முவை நியாயமாைோக இருக்கும் வவகயில் மாற்றி 

அவமக்க ொங்கள் சர்வதேச ஆக்கி சம்தமளைத்துடன் இவணந்து 

பணியாற்றுதவாம்’ என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  

இேற்கு சர்வதேச ஆக்கி சம்தமளைம் அளித்ே விளக்கத்தில் ‘விருதுக்கு 

தேர்வாைவர்கள், 3 பிரிவிைரும் அளித்ே வாக்குகளில் முேலிடத்வே 

நபற்றுள்ளைர். தேவவப்பட்டால் விருது வழங்கும் ெவடமுவையில் 

மாற்ைம் நசய்ய தவண்டியது குறித்து மறுபரிசீலவை நசய்தவாம். தேசிய 

சம்தமளை பிரதிநிதிகள் முழுவமயாக வாக்களிக்காேது ஏன்? என்பது 

குறித்து கவைம் நசலுத்ேப்படும்’ என்று நேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

15. உலகின் முேல் மதலரியா ேடுப்பூசி: ஆப்பிரிக்க குழந்வேகள் 

நபறுகிைாாா்கள் 

உலகின் முேல் மதலரியா ேடுப்பூசி, ஆப்பிரிக்க குழந்வேகளுக்குச் 

நசலுத்ேப்படவுள்ளது. மதலரியா காய்ச்சவலத் ேடுப்பேற்காக 

மாஸ்குயிரிக்ஸ் என்ை ேடுப்பூசிவய கிளாக்தஸா ஸ்மித்கிவளன் 

நிறுவைம் கடந்ே 1987-இல் உருவாக்கியது. அந்ே ேடுப்பூசியின் 

நசயல்திைன் குவைவாக இருந்ேோல், அவே தமம்படுத்ே முயற்சிகள் 

தமற்நகாள்ளப்பட்டை. அேன் நோடாா்ச்சியாக, கடந்ே 2019-இல் இருந்து 

காைா, நகன்யா, மாலவி ஆகிய ொடுகளில் 8 லட்சத்துக்கும் தமற்பட்ட 

சிைாாா்களுக்கு மதலரியா ேடுப்பூசி நசலுத்ேப்பட்டு ஆராய்ச்சி 

தமற்நகாள்ளப்பட்டது. 

ஆராய்ச்சியில் கிவடத்ே முடிவுகளின் அடிப்பவடயில் இந்ே ேடுப்பூசிவய 

பயன்படுத்துவேற்கு உலக சுோகார அவமப்பு புேன்கிழவம ஒப்புேல் 

அளித்ேது. முேல் முவையாக, ஆப்ரிக்காவவச் தசாா்ந்ே சிறுவாா்கள், 

மதலரியா ேடுப்பூசிவய நசலுத்திக்நகாள்ள இருக்கிைாாா்கள். ‘இது 

வரலாற்றுச் சிைப்புமிக்க ேருணம்’ என்று உலக சுகாோர அவமப்பின் 

இயக்குொா் நடட்தராஸ் அோதைாம் கூறிைாாா். மதலரியாவவத் 

ேடுப்பேற்கு தமற்நகாள்ளப்பட்ட முயற்சிகள் மந்ேமாகியிருந்ே நிவலயில், 

ேடுப்பூசி வந்திருப்பது அதிகாரிகள் மத்தியில் ெம்பிக்வகவய 

ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

 


