
         

    

1. இந்தியாவில் உள்ள 51 புலிகள் காப்பகங்களிலும் அக்.2ஆம் தேதி 

தோடங்கிய புலிப்தபரணியின் கருப்தபாருள் என்ன? 

அ) Amrut Bharat 

ஆ) India for Tigers – A Rally on Wheels  

இ) Atma Nirbhar Tigers 

ஈ) Tiger on Wheels 

✓ மத்திய சுற்றுச்சூழல், வனம் & காலநிலல மாற்ற அலமச்சர் பூபேந்தர் 

யாதவ், “India for Tigers – A Rally on Wheels” என்ற கருப்போருளின்கீழ், 

நாட்டில் உள்ள 51 காப்ேகங்களில் ஒரு பேரணிலயத் பதாடங்கினார். 

‘ஆசாதி கா அம்ரித் மபகாத்சவ்’ பகாண்டாட்டங்களின் ஒரு ேகுதியாக 

இது பதாடங்கப்ேட்டுள்ளது. 

 

2. ‘The State of Climate Services 2021: Water’ என்ற பெயரிலான 

அறிக்கைகய தெளியிட்டுள்ள அமைப்பு எது? 

அ) WMO  

ஆ) FAO 

இ) NITI ஆபயாக் 

ஈ) NABARD 

✓ உலக வானிலல அலமப்ோனது (WMO) சமீேத்தில் ‘The State of Climate 

Services 2021: Water’ என்ற தலலப்பிலான அறிக்லகபயான்லற 

பவளியிட்டுள்ளது. 

✓ இந்த அறிக்லக உலக வானிலல அலமப்ோல் ஒருங்கிலைக்கப்ேட்டது 

மற்றும் இருேதுக்கும் பமற்ேட்ட ேன்னாட்டு நிறுவனங்கள், பமம்ோட்டு 

முகலமகள் மற்றும் அறிவியல் நிறுவனங்களின் உள்ளீடுகலள 

உள்ளடக்கியது. இவ்வறிக்லகயின்ேடி, 2018ஆம் ஆண்டில் உலகளவில் 

சுமார் 3.6 பில்லியன் மக்களுக்கு ஓர் ஆண்டில் ஒருமாதகாலத்திற்கு 

போதுமான அளவு தண்ணீர் கிலடப்ேதில்லல. இந்த நிலல, 2050ஆம் 

ஆண்டில், ஐந்து பில்லியலனத் தாண்டும் என எதிர்ோர்க்கப்ேடுகிறது. 

 

3. சமீப தசய்திகளில் இடம்தபற்ற ‘Mosquirix’ என்பது எந்ே த ாய்க்கு 

எதிராக WHO’ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட முேல் ேடுப்பூசியாகும்? 

அ) படங்கு 

ஆ) மபலரியா  

இ) ஜிகா 

ஈ) பமற்கு லநல் லவரஸ் 

✓ உலக நலவாழ்வு அலமப்ோனது குழந்லதகளுக்கான முதல் மபலரியா 

தடுப்பூசிலயப் ேயன்ேடுத்த ேரிந்துலரத்துள்ளது. WHO குழு RTS, S/AS01 

மபலரியா அல்லது Mosquirix – பிரித்தானிய மருந்து தயாரிப்ோளரான 

கிளாக்ப ாஸ்மித்கிலளன் உருவாக்கிய தடுப்பூசிலய அங்கீகரித்தது. 

உலக நலவாழ்வு அலமப்பின் கூற்றுப்ேடி (WHO), மபலரியா, ஒவ்பவார் 

ஆண்டும் சுமார் 500,000 மக்கலளக் பகால்கிறது; அவர்களுள் ோதி 

பேர் ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள சிறார்களாவர். 

 

4. சமீபத்தில் புவிசார் குறியீடு தபற்ற, ‘ஜூடிைா’ என்ற ஒருவகை 

மதுவானது பின்ெரும் எந்ே ைாநிலத்தில், வீட்டிதலதய ேயாரிக்கப்ப 

-டுகிறது? 

அ) அஸ் ாம்  

ஆ) மணிப்பூர் 

இ) பமகாலயா 

ஈ) பமற்கு வங்காளம் 

✓ அஸ் ாம் மாநிலத்தின் திமாசா ஹசாவ் மாவட்டத்லதச் பசர்ந்த திமாசா 

ேழங்குடியினரால் வீட்டிபலபய தயாரிக்கப்ேடும் அரிசி மதுவான ‘ஜூடிமா’ 

என்ற ஒருவலக மதுவுக்கு சமீேத்தில் புவிசார் குறியீடு கிலடத்துள்ளது. 

இது பவளிர் மஞ்சள் (அ) சிவப்பு நிறத்தில் காைப்ேடுகிறது. பமல்லிய 

நறுமைத்தில் அரிசிபகாண்டு தயாரிக்கப்ேடும் புளிக்கலவக்கப்ேட்ட 

ோனமாகும் இது. இப்ோனம் அவர்களின் ோரம்ேரியத்தின் ஒரு முக்கிய 

ேகுதியாக விளங்குகிறது. 

 

 

5. 2021ஆம் ஆண்டு த ாபல் பரிமச தென்ற அப்துல்ரசாக் குர்னா 

சார்ந்ே  ாடு எது? 

அ) இஸ்பரல் 

ஆ) தான்சானியா  

இ) அபமரிக்கா 

ஈ) ஆஸ்திபரலியா 

✓ தான்சானிய நாவலாசிரியர் அப்துல்ரசாக் குர்னா, காலனித்துவம் மற்றும் 

அகதிகள் மீதான தனது இலக்கியப் ேலடப்புகளுக்காக 2021ஆம் 

ஆண்டிற்கான பநாேல் ேரிலச பவன்றார். 1948’இல் பிறந்த அப்துல்ரசாக் 

குர்னா, இந்தியப் பேருங்கடலில் உள்ள சான்சிோர் தீவில் வளர்ந்தார். 

1960’களின் இறுதியில் அகதியாக இங்கிலாந்து நாட்டுக்குச் பசன்றார். 

 

6. 2021 - உலக தபாலிதயா  ாளுக்கானக் கருப்தபாருள் என்ன? 

அ) Leaving No one behind 

ஆ) Delivering on a Promise  

இ) Inclusive and Inspirational 

ஈ) No Polio World 

✓ போலிபயா பசாட்டு மருந்து குறித்த விழிப்புைர்லவ ஏற்ேடுத்தவும், 

போலிபயாலவ ஒழிக்கவுமாக ஒவ்பவாராண்டும் அக்படாேர்.24 அன்று 

உலக போலிபயா நாள் கலடப்பிடிக்கப்ேடுகிறது. “Delivering on a 

Promise” என்ேது 2021ஆம் ஆண்டு உலக போலிபயா நாளுக்கானக் 

கருப்போருளாகும். போலிபயாலமலிட்டி ுக்கு எதிரான தடுப்பூசிலய 

உருவாக்கிய முதல் குழுலவ வழிநடத்திய பஜானாஸ் சால்க் பிறந்தலத 

நிலனவுகூரும் வலகயில், பராட்டரி இன்டர்பநஷனல் அலமப்ோல் 

உலக போலிபயா நாள் நிறுவப்ேட்டது. 

 

7. ஐக்கிய  ாடுகள்  ாள் அனுசரிக்கப்படுகிற தேதி எது? 

அ) அக்படாேர் 21 

ஆ) அக்படாேர் 24  

இ) அக்படாேர் 25 

ஈ) அக்படாேர் 27 

✓ கடந்த 1945ஆம் ஆண்டில் ஐநா சாசனம் அமலுக்கு வந்ததன் நிலனவாக 

ஒவ்பவாராண்டும் அக்.24 அன்று ஐநா நாள் அனுசரிக்கப்ேடுகிறது. ஐநா, 

அதிகாரப்பூர்வமாக 24 அக்படாேர் 1945 அன்று நலடமுலறக்கு வந்தது. 

2021ஆம் ஆண்டு, ஐநா’இன் 76ஆவது ஆண்டு நிலறலவக்குறிக்கிறது. 

ஐநா சாசனம் என்ேது உலகளாவிய அலமதி மற்றும் சமத்துவத்லத 

பநாக்கிச் பசயல்ேட்டு வரும் ஐநா’இன் நிறுவன ஆவைமாகும். 

 

8. 2021 - ஐதராப்பிய ஒன்றியத்தின் ைனிே உரிமைகளுக்கான 

உயரிய விருோன சாகதராவ் பரிசு, யாருக்கு ெழங்கப்பட்டுள்ளது? 

அ) விளாடிமிர் புதின் 

ஆ) அபலக்ஸி நவல்னி  

இ) பகாத்தேய இராஜேக்ச 

ஈ) நபரந்திர பமாடி 

✓ சிலறயில் அலடக்கப்ேட்டுள்ள ரஷ்ய எதிர்க்கட்சித் தலலவர் அபலக்ஸி 

நவல்னிக்கு, ஐபராப்பிய ஒன்றியத்தின் மனித உரிலமகளுக்கான 

உயரிய விருதான சாகபராவ் ேரிசு வழங்கப்ேட்டுள்ளது. அோரமான 

தனிப்ேட்ட துணிச்சலலப்ோராட்டி, ஐபராப்பிய நாடாளுமன்றம் அவருக்கு 

இந்தப் ேரிலச வழங்கியுள்ளது. ரஷ்யாவின் ஆளும் அரசாங்கத்தின் 

ஊழலுக்கு எதிராக அவர் பதாடர்ந்து பிரச்சாரம் பசய்து வருகிறார். 

 

9. தேசிய திமரப்பட விருது ெழங்கும் விழாவில், ‘சிறந்ே திமரப் 

பட’த்திற்கான விருமே தென்ற திமரப்படம் எது? 

அ) மலரக்காயர்: அரபிக்கடலின் சிங்கம்  

ஆ) சிச்பசார் 

இ) அசுரன் 

ஈ) பகசரி 

  

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ தில்லியிலுள்ள விஞ்ஞான் ேவனில் வைத்து 67ஆவது பதசிய திலரப்ேட 

விருதுகலள குடியரசுத்துலைத்தலலவர் பவங்லகயா வழங்கினார். 

சிறந்த திலரப்ேடத்திற்கான விருது பிரியதர்ஷனின் மலலயாளத்திலரப் 

ேடமான “மலரக்காயர்: அரபிக்கடலின் சிங்கத்திற்கு” வழங்கப்ேட்டது.  

✓ மணிகர்னிகா மற்றும் ேங்கா ேடங்களில் நடித்ததற்காக ஹிந்தி நடிலக 

கங்கனா ரனாவத், ‘சிறந்த நடிலக’க்கான விருலத பவன்றார். சிறந்த 

நடிகருக்கான விருலத ‘போன்ஸ்பல’ ேடத்திற்காக மபனாஜ் ோஜ்ோய் 

மற்றும் ‘அசுரன்’ ேடத்திற்காக தனுஷ் ஆகிபயார் பேற்றனர். 

 

10. 2021 – தகாங்கன் சக்தி என்பது இந்தியாவிற்கும் பின்ெரும் 

எந் ாட்டிற்கும் இமடயிலான முேல் முப்பமடகளின் கூட்டுப்பயிற்சி 

ஆகும்? 

அ) இங்கிலாந்து (UK)  

ஆ) அபமரிக்கா 

இ) பிரான்ஸ் 

ஈ) ஜப்ோன் 

✓ 2021 - பகாங்கன் சக்தி என்ேது இந்தியாவுக்கும் இங்கிலாந்துக்கும் (UK) 

இலடயிலான முதல் முப்ேலடகளின் கூட்டுப் ேயிற்சியாகும். ஒருவார 

காலம் நடக்கும் இப்ேயிற்சி சமீேத்தில் பதாடங்கியது. இப்ேயிற்சியானது 

ேரஸ்ேர அனுேவங்கலளப் ேகிர்ந்துபகாள்வதற்கும் இருநாடுகளுக்கும் 

இலடயிலான ஒத்துலழப்லே பவளிப்ேடுத்துவதற்கும் ஒரு தளமாக 

இருக்கும். இப்ேயிற்சியின் கடல்சார் ேயிற்சிப் ேகுதி இந்தியாவின் பமற்கு 

கடற்கலரயில் நடத்தப்ேடும் மற்றும் துலறமுகம்சார் ேயிற்சி மும்லேயில் 

நலடபேறும். இப்ேயிற்சியின் தலரசார் ேயிற்சி உத்தரகாண்டில் உள்ள 

பசௌேதியாவில் நலடபேறும். 

 


1. மாைவர்களின் கற்றல் இலடபவளிலய சரிபசய்ய ரூ.200 பகாடியில் 

- ‘இல்லம் பதடி கல்வி’ திட்டம் இன்று பதாடக்கம்: 

‘இல்லம் பதடி கல்வி’ திட்டத்லத மரக்காைத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலின் 

இன்று பதாடங்கி லவக்கிறார். 

தமிழகத்தில் கபரானா ேரவல் காரைமாக ேள்ளிக்குழந்லதகளின் 

கற்றலில் ஏற்ேட்டுள்ள இலடபவளிலய சரிபசய்யும் பநாக்கில் 

ஒருங்கிலைந்த ேள்ளிக்கல்வி இயக்ககம் (எஸ்எஸ்ஏ) சார்பில் ‘இல்லம் 

பதடி கல்வி’ என்ற திட்டம் `200 பகாடியில் பசயல்ேடுத்தப்ேட உள்ளது. 

குழந்லதகளின் கற்றல் இலடபவளிலய குலறக்கவும், இலடநிற்றலல 

தவிர்க்கவும் ‘இல்லம் பதடி கல்வி’ திட்டம் பசயல்ேடுத்தப்ேடுகிறது. இத் 

திட்டம்மூலம் ேள்ளிக்குழந்லதகளுக்கு தினமும் மாலல பவலளயில் 

ஆடல், ோடல், நாடகம், போம்மலாட்டம் போன்றலவமூலம் மகிழ்ச்சியான 

முலறயில் தன்னார்வலர்கள் கற்றுக்பகாடுப்ோர்கள். 

பசாதலன அடிப்ேலடயில் முதல்கட்டமாக காஞ்சிபுரம், விழுப்புரம், கடலூர், 

நாகப்ேட்டினம், தஞ்சாவூர், திருச்சி, திண்டுக்கல், ஈபராடு, கிருஷ்ைகிரி, 

நீலகிரி, மதுலர, கன்னியாகுமரி ஆகிய 12 மாவட்டங்களில் இத்திட்டம் 

பசயல்ேடுத்தப்ேடுகிறது. 

 

2. சிறப்ோக ேணியாற்றும் போலீ ாருக்கு நட்சத்திர காவலர் விருது: 

காவல் ஆலையர் அறிவிப்பு 

சிறப்ோக ேணியாற்றும் போலீ ாருக்கு இனி கூடுதலாக ஒவ்பவாரு 

மாதமும் விருது வழங்கப்ேடும். கூடுதல் காவல் ஆலையர் 

(தலலலமயிடம்) தலலலமயிலான குழு, பசன்லன பேருநகரகாவல் 

துலறயில் சிறப்ோன போலீ ாலர கண்டறிந்து அவர்களது 

ேணிலயமதிப்பிட்டு ‘மாதத்தின் நட்சத்திர காவலர்’ என்றவிருலத 

வழங்க உத்பதசிக்கப்ேட்டுள்ளது. 

‘மாதத்தின் நட்சத்திரகாவலர்’ விருலத பேறபதர்ந்பதடுக்கப்ேடும் காவல 

-ருக்கு  `5000 ேை பவகுமதியுடன், தனிப்ேட்ட பசயல் திறன் ோராட்டு 

சான்றிதழ் வழங்கி கவுரவிக்கப்ேடும். 

 

 

 

3. அபமரிக்கா: ஹிந்து ோரம்ேரிய மாதமாக அக்படாேர் அறிவிப்பு 

இந்த மாதத்லத ஹிந்து ோரம்ேரிய மாதமாகக் பகாண்டாட அபமரிக்க 

ஹிந்துக்கள் முடிவு பசய்துள்ளனர். இதுகுறித்து அபமரிக்க ஹிந்து 

அலமப்புகள் பவளியிட்டுள்ள அறிக்லகயில் பதரிவிக்கப்ேட்டுள்ளதாவது: 

அக்படாேர் மாதவாக்கில்தான் நவராத்திரி, தசரா, துர்கா பூலஜ, தீோவளி 

உள்ளிட்ட ேண்டிலககலள உலகம் முழுவதும் உள்ள ஹிந்துக்கள் 

பகாண்டாடுகின்றனர். எனபவ, அபமரிக்காவில் ஹிந்து ோரம்ேரிய 

மாதமாகக் பகாண்டாட அக்படாேர்தான் மிகவும் போருத்தமாக இருக்கும் 

என்று ஹிந்து அலமப்பினர் முடிவு பசய்தனர். 

 

4. இந்தியாவில் அவதாரம் எடுத்துள்ள புதிய உருமாற்ற பகாபரானா: 

அடுத்த ேயங்கரமா ஏஒய் 4.2? பவகமாக ேரவும் தன்லம பகாண்டதால் 

பீதி 

இங்கிலாந்லதத் பதாடர்ந்து இந்தியாவில் ேரவியிருக்கும் ஏஒய் 4.2 

எனும் புதிய வலக படல்டா லவரஸ், பகாபரானாவின் அடுத்த ஆதிக்கம் 

பசலுத்தும் உருமாற்ற வரிலசயா என மக்கள் மத்தியில் கவலல 

எழுந்துள்ளது. இது குறித்து இங்கிலாந்து மருத்துவ நிபுைர்கள் விளக்கம் 

அளித்துள்ளனர். உலலகபய வாட்டி வதக்கிய பகாபரானா லவரஸ் 

ஒருவழியாக ஓய்ந்துவிட்டது என மக்கள் நிம்மதி அலடந்துள்ள 

நிலலயில், இங்கிலாந்தில் ஏஒய் 4.2 எனும் புதிய வலக படல்டா 

லவரஸ் சமீேத்தில் கண்டறியப்ேட்டது. தற்போது அதிகளவில் இந்த 

லவரஸ் பவகமாக ேரவி வருகிறது. 

இங்கிலாந்தில் தினசரி பகாபரானா ோதிப்பு தற்போது அதிகரிக்க, ஏஒய் 

4.2 லவரபச காரைம் என ஆய்வு முடிவுகள் கூறி உள்ளன. இதனால் 

படல்டா லவரலச போல, அதிகளவில் மக்கலள பதாற்றும் அடுத்த 

ஆதிக்கம் பசலுத்தும் உருமாற்ற வலக லவரசாக ஏஒய் 4.2 இருக்குமா? 

என மக்கள் மத்தியில் பீதி ஏற்ேட்டுள்ளது. தற்போது இந்தியாவிலும் இந்த 

வலக லவரஸ் ேரவி இருக்கிறது. இந்தியாவில் பமற்பகாள்ளப்ேட்ட 

மாதிரிகளில் 17 மாதிரிகள் ஏஒய் 4.2 வலக லவரஸ் ோதிப்புக்குள்ளான 

-லவ என உறுதிபசய்யப்ேட்டுள்ளது. ஏற்கனபவ படல்டாவின் மற்பறாரு 

வீரியம்மிக்க ஏஒய்-4 வலக லவரசும் ேரவத் பதாடங்கியிருக்கிறது. 

எல்லாம் முடிந்துவிட்டது என எண்ணிக் பகாண்டிருக்கும் நிலலயில், 

இந்தப் புதிய பிறழ்வுகள் குறித்து நாம் கவலலபகாள்ளபவண்டுமா 

என்ேது குறித்து இங்கிலாந்து ஆய்வாளர்கள் விளக்கம் அளித்துள்ளனர். 

பகாபரானாவின் மரேணு மாற்றங்கள் மற்றும் புதிய வலக 

லவரஸ்கலள கண்காணிப்ேதற்கான எடின்ேர்க் மற்றும் ஆக்ஸ்போர்டு 

ஆய்வாளர்கலள பகாண்ட கூட்டுக் குழு கூறியதாவது: 

ஏஒய் 4.2 என்ேது படல்டா லவரசின் ேரம்ேலரயாகும். தற்போது, இபத 

மரேணுவில் ேல்பவறு உருமாற்றங்களுடன் 75 ஏஒய் ேரம்ேலர 

லவரஸ்கள் அலடயாளம் காைப்ேட்டுள்ளன. இவற்றில் ஏஒய் 4.2 வலக 

லவரஸ் இங்கிலாந்தில் பவகமாக ேரவி வருகிறது. கடந்த 28 நாட்களில் 

63% மாதிரிகளில் ஏஒய் 4.2 வலர லவரஸ் பதாற்று கண்டறியப்ேட்டு 

உள்ளது. இந்த லவரசில் ஒய்145எச் மற்றும் ஏ222வி ஆகிய இரு 

மரேணு உருமாற்றங்கள் காைப்ேடுகின்றன. 

இதில், ஒய்145எச் உருமாற்றம் பநாய் எதிர்ப்பிலிருந்து தப்பித்து தாக்கக் 

கூடிய திறன் பகாண்டது. ஆனாலும், ஏஒய் 4.2 வலக லவரஸ் 

இங்கிலாந்து தவிர பஜர்மனி, அயர்லாந்து, படன்மார்க்கிலும் ேரவி 

இருக்கிறது. அங்கு பேரிய அளவில் ோதிப்புகலள ஏற்ேடுத்தவில்லல. 

இதன் ேரவல் ேடிப்ேடியாக மட்டுபம இருப்ேதால், இது படல்டா லவரஸ் 

அளவுக்கு வீரியமிக்கதாக இருக்காது என நம்ேலாம். எனபவ, ஏஒய் 4.2 

வலக லவரஸ் பகாபரானாவின் அடுத்த ேயங்கரமாக இருக்குமா என 

இப்போபத கணிக்க முடியாது. இதற்கு இன்னும் அதிகப்ேடியான 

ஆய்வுகள் பதலவ. இவ்வாறு அவர்கள் கூறியுள்ளனர். 

 

5. 90,000 டன் யூரியா ஒதுக்கீடு: பவளாண்லமத் துலற தகவல் 

பவளாண்லமத் துலற சார்பில் பநற்று பவளியிடப்ேட்ட பசய்திக்குறிப்பில் 

கூறியிருப்ேதாவது: 

தமிழகத்தில் தற்போது நிலவி வரும் சாதகமான ேருவமலழ காரைமாக 

13.75 லட்சம் பஹக்படரில் சம்ோ பநல் சாகுேடி பமற்பகாள்ளத் திட்டமிட்டு, 

இதுவலர 7.82 லட்சம் பஹக்படர் ேரப்பில் சாகுேடி பமற்பகாள்ளப்ேட்டு 

உள்ளது. நடப்பு சம்ோ (ராபி) ேருவத்தில் பநல் மற்றும் இதர ேயிர்களான 

சிறுதானியம், ேயறு வலககள், எண்பைய் வித்துகள், கரும்பு, ேருத்தி 

ஆகியவற்றின் சாகுேடி ஒட்டுபமாத்தமாக 24.83 லட்சம் பஹக்படர் 

ேரப்பில் நலடபேறும் என்று எதிர்ோர்க்கப்ேடுகிறது. 

 



         

    

அதனால் யூரியா மற்றும் டிஏபிஉள்ளிட்ட அலனத்து வலக உரங்களின் 

பதலவ அதிகரித்துள்ளது. 

இந்நிலலயில், விவசாயிகளின் நலலனக் கருத்தில்பகாண்டு மத்திய 

ரசாயனத் துலறஅலமச்சருக்கு முதல்வர் கடிதம் எழுதினார். அதில், 20 

ஆயிரம் டன்டிஏபி, 10 ஆயிரம் டன் போட்டாஷ் உரம் கூடுதலாக ஒதுக்கீடு 

பசய்ய பவண்டும் என்று பகாரியிருந்தார். 

இலதயடுத்து, காலரக்கால் துலறமுகத்துக்கு வரவுள்ள 90ஆயிரம் டன் 

இறக்குமதி யூரியாலவ, தமிழகத்துக்கு ஒதுக்கீடு பசய்வதாக மத்திய அரசு 

பதரிவித்துள்ளது. இம்மாத இறுதிக்குள் ஸ்பிக் நிறுவனம் 10 ஆயிரம் டன், 

எம்எஃப்எல் உர நிறுவனம் 8,000 டன் யூரியா வழங்கத் திட்டமிட்டு 

உள்ளன. காலரக்கால் துலறமுகத்தில் தற்போதுள்ள 4,400 டன்யூரியா, 

ேல்பவறு மாவட்டங்களுக்கு இரயில்மூலம் அனுப்ேப்ேடும். 

தமிழகத்தில் தனியார் மற்றும் சில்லலற உர விற்ேலன நிலலயங்களில் 

யூரியா 64,111 டன், டிஏபி 23,654 டன், போட்டாஷ் 35,590 டன், 

காம்ப்ளக்ஸ் 1,17,575 டன் உரங்கள் இருப்பில் உள்ளன. இவ்வாறு 

பசய்திக்குறிப்பில் பதரிவிக்கப்ேட்டுள்ளது. 

 

6. பேகாசஸ் விவகாரம்; உளவுோர்த்த குற்றச்சாட்லட விசாரிக்க வல்லுந 

-ர்கள் குழு அலமப்பு; மத்திய அரசிடம் பதளிவான விளக்கம் இல்லல: 

உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு 

பேகாசஸ் பமன்போருள்மூலம் ேத்திரிலகயாளர்கள், அரசியல் 

தலலவர்கள் உள்ளிட்ட ேலரின் பசல்போன் ஒட்டுக் பகட்கப்ேட்டதாக 

எழுந்த குற்றச்சாட்டு குறித்து விசாரிக்க ஓய்வு பேற்ற நீதிேதி 

தலலலமயில் வல்லுநர்கலளக் பகாண்ட விசாரலைக் குழு அலமத்து 

உச்ச நீதிமன்றம் இன்று தீர்ப்ேளித்துள்ளது. 

இந்த வல்லுநர்கலளக் பகாண்ட விசாரலைக் குழு, உச்ச 

நீதிமன்றத்தின் கண்காணிப்பில் பசயல்ேடும். 

இந்த வல்லுநர்கள் குழுவுக்குத் தலலவராக ஓய்வுபேற்ற உச்ச நீதிமன்ற 

நீதிேதி ஆர் வி ரவிந்திரன் நியமிக்கப்ேட்டுள்ளார். இவருக்கு உதவியாக, 

முன்னாள் ஐபிஎஸ் அதிகாரி அபசாக் பஜாஷி, டாக்டர் சந்தீப் ஓப்ராய், 

குஜராத் காந்தி நகர் பதசிய தடய அறிவியல் ேல்கலலக்கழகத்தின் டீன் 

டாக்டர் நவீன் குமார் சவுத்ரி, பகரளாவில் உள்ள அமிர்தா விஷ்வ 

வித்யாபீடத்தின் பேராசிரியர் Dr பி பிரோகரன், மும்லே ஐஐடி பேராசிரியர் 

Dr அஸ்வின் அனில் குப்பத ஆகிபயார் நியமிக்கப்ேட்டுள்ளனர். 

இஸ்பரல் நாட்டின் பேகாசஸ் உளவு பமன்போருள்மூலம் அரசியல் 

தலலவர்கள், சமூக ஆர்வலர்கள், ேத்திரிலகயாளர்களின் லகபேசிகள் 

ஒட்டுக்பகட்கப்ேடுவதாகத் தகவல் பவளியானது. இதுகுறித்து விவாதிக்க 

வலியுறுத்தி எதிர்க்கட்சிகள் அமளியில் ஈடுேட்டதால் நாடாளுமன்ற 

மலழக்காலக் கூட்டத் பதாடர் முழுவதும் முடங்கியது. 

இதனிலடபய, பேகாசஸ் விவகாரம் பதாடர்ோக சுதந்திரமான 

விசாரலை நடத்த உத்தரவிடக் பகாரி உச்சநீதிமன்றத்தில் 

ேத்திரிலகயாளர் என் ராம், எடிட்டர் கில்ட் ஆஃப் இந்தியா, மார்க்சிஸ்ட் 

கம்யூனிஸ்ட் எம்பி உள்ளிட்ட ேல்பவறு தரப்பினர் சார்பில் போதுநல 

மனுக்கள் தாக்கல் பசய்யப்ேட்டன. 

இந்த மனுக்கலள உச்ச நீதிமன்றத் தலலலம நீதிேதி என் வி ரமைா, 

நீதிேதிகள் சூர்யகாந்த், ஹிமா பஹாலி ஆகிபயார் பகாண்ட அமர்வு 

விசாரித்து கடந்த பசப்டம்ேர் 13-ம் பததி தீர்ப்லே ஒத்திலவத்தது. 

இந்த வழக்கின் வாதத்தின்போது மத்திய அரசு சார்பில் பசாலிசிட்டர் 

பஜனரல் துஷார் பமத்தா அளித்த பிரமாைப் ேத்திரத்தில், “பேகாசஸ் 

விவகாரத்தில் மலறப்ேதற்கு ஒன்றுமில்லல. பேகாசஸ் ஒட்டுக் பகட்பு 

விவகாரம் என்ேது உயர்ந்த பதாழில்நுட்ேம் சார்ந்த விஷயம். ஆதலால், 

வல்லுநர்கள் குழுவின்மூலம் ஆய்வு பசய்வது அவசியம். பேகாசஸ் 

விவகாரம் பதாடர்ோக நாடாளுமன்றத்தில் தகவல் பதாழில்நுட்ேத்துலற 

அலமச்சர் அஸ்வினி உோத்யாயா ஏற்பகனபவ பதளிவுேடுத்தியுள்ளார். 

மனுதாரர்கள் பகாரியேடி, பிரமாைப் ேத்திரத்தில் தகவல்கலள 

பவளியிடுவது நாட்டின் ோதுகாப்பு அம்சங்கலள உள்ளடக்கியதாக 

இருக்கும். நாட்டின் ோதுகாப்பு பதாடர்ோன தகவல்கலள பவளியிட 

முடியாது. பேகாசஸ் விவகாரம் பதாடர்ோக விரிவான ேதில் பிரமாைப் 

ேத்திரத்லதத் தாக்கல் பசய்ய மத்திய அரசு விரும்ேவில்லல. மத்திய அரசு 

சார்பில் எலதயும் மலறக்க விரும்ேவில்லல. அதனால்தான் பதாழில்நுட்ே 

வல்லுநர்கலளக் பகாண்ட குழுலவ அலமத்து, குற்றச்சாட்டு குறித்து 

விசாரலை நடத்த உத்தரவிடுகிபறாம். 

குறிப்பிட்ட பமன்போருலளப் ேயன்ேடுத்தி மத்திய அரசு கண்காணிப்பில் 

ஈடுேட்டதா, இல்லலயா என்று பவளிப்ேலடயாக விவாதிக்க அரசு 

விரும்ேவில்லல. இந்தத் தகவல்கள் நாட்டின் நலனுக்கும் உகந்ததாக 

இருக்காது. ஆனால், வல்லுநர்கள் குழு ஆய்வு பசய்து அளிக்கும் அறிக் 

-லக உச்சநீதிமன்றத்தில் தாக்கல்பசய்யப்ேடும்” எனத்பதரிவிக்கப்ேட்டது. 

இந்நிலலயில் இந்த வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றத் தலலலம நீதிேதி என் 

வி ரமைா, நீதிேதிகள் சூர்யகாந்த், ஹிமா பஹாலி ஆகிபயார் பகாண்ட 

அமர்வு இன்று தீர்ப்ேளித்தது. 

அந்தத் தீர்ப்பில் நீதிேதிகள் கூறியதாவது: 

“சமூகத்தில் ேல்பவறு வலகயான மக்கலளக் கண்காணிக்க 

இஸ்பரலலச் பசர்ந்த பேகாசஸ் பமன்போருலள லவத்து மத்திய அரசு 

உளவு ோர்த்ததாக எழுந்த குற்றச்சாட்டு குறித்து விசாரிக்க வல்லுநர்கள் 

குழுலவ ஓய்வு பேற்ற நீதிேதி தலலலமயில் அலமக்கிபறாம். 

இந்த விவகாரத்தில் உளவு ோர்க்கப்ேட்டதா, இல்லலயா என்ேது குறித்த 

பதளிவான நிலலப்ோட்லட மத்திய அரசு எடுத்திருந்தால், இந்த 

உத்தரலவ நாங்கள் பிறப்பித்திருக்க பவண்டிய கட்டாயம் 

இருந்திருக்காது. பேகாசஸ் குற்றச்சாட்லட மத்திய அரசு எந்தவிதத்திலும் 

மறுக்கவில்லல. 

பதசியப் ோதுகாப்பு என்ற விஷயத்லதக் லகயில் எடுத்துக்பகாண்டு 

வரும் மத்திய அரசுக்கு அலனத்திலும் விலக்கு அளிக்க முடியாது. 

நீதித்துலற மறு ஆய்வுக்கு எதிராக பதசியப் ோதுகாப்லேக் காரைம் கூறி 

சாதாரைமாகத் தலட விதிக்க முடியாது. இங்கு மத்திய அரசு தனது 

நிலலப்ோட்லட நியாயப்ேடுத்தியிருக்க பவண்டும், நீதிமன்றத்லத 

வாய்மூடிப் ோர்லவயாளனாக ஆக்கிவிடக் கூடாது. 

மக்களின் அந்தரங்க உரிலம, பேச்சு சுதந்திரம் உரிலம ஆகியலவ 

உளவு ோர்க்கும் விஷயத்தில் முழுலமயாக மீறப்ேட்டுள்ளன. உளவு 

ோர்க்கப்ேட்ட விவகாரம், அறிக்லக போன்றலவ மற்ற நாடுகளில் 

தீவிரமாக எடுக்கப்ேட்டு விசாரிக்கப்ேடுகின்றன. மற்ற நாடுகளின் உளவு 

பமன்போருள் மூலம் கண்காணிப்புக்குப் ேயன்ேடுத்துவது பதசியப் 

ோதுகாப்புக்கு குந்தகம் விலளவிக்கும். 

என்ன நடவடிக்லக எடுக்கப்ேட்டது என்ேலத விரிவாகத் பதரிவிக்க ேல 

வாய்ப்புகலள மத்திய அரசுக்கு நாங்கள் அளித்பதாம். ஆனால், மத்திய 

அரசுக்கு வழங்கப்ேட்ட அடுத்தடுத்த வாய்ப்புகளில் பிரமாைப் ேத்திரத்தில் 

பதளிவான விளக்கம் இல்லல. இலதத் பதளிவுேடுத்தியிருந்தால் 

எங்களின் சுலம குலறந்திருக்கும். 

எந்தவிதமான விளக்கம் தராமல் மத்திய அரசு மறுப்ேது என்ேது 

போதுமானதாக இருக்காது. இந்தக் குற்றச்சாட்டுகள் விசாரிக்கப்ேட 

பவண்டும். அதனால்தான் ஓய்வுபேற்ற நீதிேதி தலலலமயில் 

விசாரலைக் குழு அலமக்கிபறாம். 

இந்த விவகாரத்தில் அரசியலலமப்புச் சட்டம் வழங்கிய அடிப்ேலட 

உரிலமகள் மீறப்ேட்டுள்ளன, பவளிநாட்டு நிறுவனங்கள் இதில் 

ஈடுேடுத்தப்ேட்டுள்ளன. மக்களின் அடிப்ேலட உரிலமகள் 

மீறப்ேடும்போது அலதப் ோதுகாக்காமல், தடுக்காமல் நாங்கள் இருக்க 

முடியாது. அந்தரங்க உரிலம என்ேது விவாதிக்கப்ேட பவண்டியது. 

அந்தரங்க உரிலம என்ேது அரசியல் தலலவர்கள் 

ேத்திரிலகயாளர்ளுக்கு மட்டுமல்ல, தனிநேர்களுக்கும் உரியது. 

அலனத்து முடிவுகளும் அரசியலலமப்புக்கு உட்ேட்டு எடுக்கப்ேட்டது”. 

இவ்வாறு நீதிேதிகள் தீர்ப்பில் பதரிவித்தனர். 

 

7. அக்னி-5 ஏவுகலை- இந்தியாவின் பசாதலன பவற்றி! 

அக்னி 5 (Agni-V) ஏவுகலை ஒலிலய விட பவகமாக பசல்லும் ஆற்றல் 

ேலடத்தது. பநாடிக்கு 8.16 கிமீட்டர் பவகத்திலும் ஒரு மணி பநரத்துக்கு 

29,401 கிபலாமீட்டர் பவகத்திலும் ோயும் திறன் பகாண்டது. 

ஆயிரம் கிமீட்டர் பதாலலவில் உள்ள இலக்லக நிலப்ேரப்பில் இருந்து 

துல்லியமாக தாக்கக்கூடிய அக்னி-5 ஏவுகலை பசாதலனலய 

இந்தியா பவற்றிகரமாக நடத்தியுள்ளது. 

அக்னி-5 என்னும் கண்டம் விட்டு கண்டம் ோயும் ஏவுகலைலய 

ஒடிசாவில் உள்ள அப்துல்கலாம் தீவில் இந்தியா பசாதித்து ோர்த்தது. 

5,000 கிமீட்டர் பதாலலவில் உள்ள இலக்லக நிலப்ேரப்பில் இருந்து 

துல்லியமாக தாக்கக்கூடிய இந்த அதிநவீன ஏவுகலை பசாதலன 

பவற்றி பேற்றுள்ளதாக ோதுகாப்பு அலமச்சகம் அறிவித்துள்ளது. 

3 பிரிவு திடமான எரிசக்தியுடன் கூடிய என்ஜின் போருத்தப்ேட்டுள்ள 

இந்த ஏவுகலை இலக்லக மிக துல்லியமாக தாக்குதல் திறன் 

பகாண்டது.  கண்டம் விட்டு கண்டம் ோயும் அக்னி-5 ஏவுகலைலய 

இந்தியாவின் ோதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் பமம்ோட்டு அலமப்பு (DRDO) 

மற்றும் ோரத் லடனமிக்ஸ் லிமிபடட் இலைந்து உருவாக்கியுள்ளன. 



         

    

சுமார் 50 ஆயிரம் கிபலா எலடபகாண்ட இந்த ஏவுகலை 1.7 மீட்டர் 

உயரத்லதயும் 2 மீட்டர் விட்டத்லதயும் பகாண்டுள்ளது. 

 

8. முதுபேரும் காந்தியவாதி எஸ் என் சுப்ோ ராவ் காலமானார் 

முதுபேரும் காந்தியவாதியான எஸ் என் சுப்ோ ராவ் (92), ராஜஸ்தான் 

மாநிலம் பஜய்ப்பூரில் உயிரிழந்தார். 

கர்நாடக மாநிலம் பேங்களூருவில் பிறந்த சுப்ோ ராவ், ேள்ளிப்ேருவத்தி 

-பலபய மகாத்மா காந்திமீது ேற்றுபகாண்டவர். சக மாைவர்கலள 

ஒன்று திரட்டி பவள்லளயபன பவளிபயறு போராட்டத்தில் ேங்பகற்றார். 

ர்களில் ஆங்கிபலய அரசுக்கு எதிரான போராட்ட வாசகங்கலள 

எழுதியதற்காக லகது பசய்யப்ேட்டார். 13 வயது சிறுவன் என்ேதால் 

அவலர பின்னர் போலீ ார் விடுவித்துவிட்டனர். எனினும், பதாடர்ந்து 

விடுதலலப் போராட்ட கூட்டங்களில் ேங்பகற்றார். 

மாைவர் காங்கிரஸில் ேணியாற்றிய அவர், பின்னர் இலளஞர்களுக்கா 

-ன மகாத்மா காந்தி இயக்கத்லதயும் நடத்தினார். சட்டப்ேடிப்பு முடித்த 

அவர், காங்கிரஸ் பசவாதளத்தில் ேணியாற்றினார். ஜவாஹர்லால் பநரு, 

காமராஜர் உள்ளிட்ட மூத்த காங்கிரஸ் தலலவர்களுடன் பநருங்கிப் 

ேழகியவர். எனினும், பநரடியாக அரசியலில் ஈடுேடாமல் பதாடர்ந்து 

ேல்பவறு வழிகளில் நாட்டுக்கும், சமூகத்துக்கும் பசலவயாற்றி வந்தார். 

 


