
         

    

1. ‘டீப் டைவ் ஆன்டைன் பயிற்சி திட்ைத்டை’ அறிமுகப்படுத்திய 

மத்திய அடமச்சகம் எது? 

அ) நிதி அமைச்சகம் 

ஆ) மின்னணு & தகவல் ததொழில்நுட்ப அமைச்சகம்  

இ) வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகொரங்கள் அமைச்சகம் 

ஈ) ஊரக வளர்ச்சி அமைச்சகம் 

✓ மின்னணு ைற்றும் தகவல் ததொழில்நுட்ப அமைச்சகம் (MeitY) ஒரு வொர 

கொல ‘டீப் மைவ் ஆன்மலன் பயிற்சி’ திட்ைத்மத ஏற்பொடு தசய்கிறது.  

✓ மசபர் சுரக்ஷித் பொரத் முன்முயற்சியின்கீழ், MeitY’இல் ததசிய மின் 

ஆளுமகப்பிரிவினொல் இப்பயிற்சித்திட்ைம் ஏற்பொடு தசய்யப்பட்டுள்ளது. 

மசபர் விழிப்புணர்வுக்கொன முதல் தபொது-தனியொர் கூட்ைொண்மையொக, 

கைந்த 2018ஆம் ஆண்டில், மசபர் சுரக்ஷித் பொரத் முன்முயற்சிமய MeitY 

அறிமுகப்படுத்தியது. இந்தத் திட்ைம் பல்தவறு அமைச்சகங்கள், தபொதுத் 

துமற நிறுவனங்கள் & வங்கிகளின் IT ஊழியர்களுைன் இமணந்து 

தமலமை தகவல் பொதுகொப்பு அதிகொரிகளுக்கு (CISO) பயிற்சியளிக்கிறது. 

 

2. பிரைமரின் பபொருளொைொர ஆலைொசடைக் குழுவின் ைடைவர் 

யொர்? 

அ) பிதபக் ததப்ரொய்  

ஆ) ரொதகஷ் தைொகன் 

இ) பூனம் குப்தொ 

ஈ) டி டி ரொம் தைொகன் 

✓ பிரதைர் நதரந்திர தைொடி தனது தபொருளொதொர ஆதலொசமனக் குழுமவ 

(EAC-PM) ைறுசீரமைக்க ஒப்புதல் அளித்துள்ளொர். இந்திய புள்ளியியல் 

நிறுவனத்தின் தமலவர் பிதபக் ததப்ரொய், இக்கவுன்சிலின் தமலவரொக 

உள்ளொர். ரிசர்வ் வங்கியின் முன்னொள் துமண ஆளுநர் இரொதகஷ் 

தைொகன், ஐஐஎம் அகைதொபொத் தபரொசிரியர் டி டி இரொம் தைொகன் ைற்றும் 

என்சிஏஇஆர்’இன் மைரக்ைர் தெனரல் பூனம் குப்தொ ஆகிதயொர் ஏழு 

உறுப்பினர்கமளக்தகொண்ை இக்குழுவில் இமணந்த மூன்று புதிய 

உறுப்பினர்களொவர். 2 வருை கொலத்திற்கு இப்புதிய ஆதலொசமனக் குழு 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தச் சமபயின் தமலவர் ைற்றும் மூன்று 

உறுப்பினர்கள் மீண்டும் தக்கமவக்கப்பட்டுள்ளனர். 

 

3. கொைமுடையில், ‘டபங்குடில் வொயு’ குறித்ை அறிக்டகத்ைொடள 

பவளியிடுகிை நிறுவைம் எது? 

அ) NITI ஆதயொக் 

ஆ) உலக வொனிமல அமைப்பு  

இ) உணவு ைற்றும் உழவு அமைப்பு 

ஈ) NABARD 

✓ சமீபத்திய ‘மபங்குடில் வொயு - GHG’ குறித்த அறிக்மகத்தொமள உலக 

வொனிமல அமைப்பு தவளியிட்டுள்ளது. அறிக்மகயின்படி, மபங்குடில் 

வொயு உமிழ்வுகளின் அதிகரித்து வரும் தபொக்கு, 2021’இல் ததொைர்ந்தது.  

✓ மூன்று முக்கிய GHG’களொன கொர்பன் மை ஆக்மசடு (CO2), மீத்ததன் 

(CH4) & மநட்ரஸ் ஆக்மசடு (N2O) ஆகியமவயும் அதிகரித்துள்ளமத 

இந்த அறிக்மக எடுத்துக்கொட்டுகிறது. முந்மதய ஆண்டுகளுைன் 

ஒப்பிடுமகயில் 2020’இல் இதன் தசறிவு அதிகைொகியுள்ளது.  

✓ தற்தபொமதய அளவிதலதய இந்த உமிழ்வு ததொைர்ந்தொல், சரொசரி புவி 

தவப்பைமைதல் நிமல, பொரிஸ் ஒப்பந்தத்தின் உலகளொவிய தவப்பநிமல 

இலக்மகவிைவும் அதிகைொக இருக்கும். 

 

4. அண்டமச் பசய்திகளில் இைம்பபற்ை, ‘AY.4.2’ என்பது ___? 

அ) AI இயலி 

ஆ) உருைொறிய தகொதரொனொ மவரஸ்  

இ) விண்கலம் 

ஈ) புறக்தகொள் 

✓ அண்மைச் தசய்திகளில் இைம்தபற்ற, ‘AY.4.2’ என்பது ஓர் ‘உருைொறிய 

தகொதரொனொ மவரஸ்’ ஆகும். COVID-19 பரிணொை விளக்கப்பைத்தின் 

கிமளகளுக்கு அவற்றின் ததொைர்மப விளக்குவதற்கொக தகொடுக்கப்பட்ை 

பெயர்களாகும் இமவ. எடின்பர்க் ைற்றும் ஆக்ஸ்தபொர்டு பல்கமலக்கழக 

ஆரொய்ச்சியொளர்களின் குழுவொன பொங்தகொ தநட்தவொர்க்கொல் இத்திரிபுக 

-ள் கண்கொணிக்கப்படுகின்றன. அவர்கள் திரிபுகளின் பொதுகொவலர்க 

-ளொக தசயல்படுகிறொர்கள் ைற்றும் புதிய தபயர்களின் ஒதுக்கீட்மைக் 

மகயொளுகிறொர்கள். இந்த AY.4.2. திரிபொனது இந்த ஆண்டு ஏப்ரலில் 

இருந்து அறியப்படுகிறது. 

 

5. ‘கூட்டு புள்ளியியல் பவளியீடு-2021 மற்றும் JSP ஸ்ைொப்ஷொட் 

2021’ என்பது எந்ைப் பிரொந்திய சங்கத்தின் பவளியீடுகளொகும்? 

அ) ஜி-20 

ஆ) ஆசியொன் 

இ) பிரிக்ஸ்  

ஈ) பிம்ஸ்தைக் 

✓ BRICS நொடுகளின் ததசிய புள்ளியியல் அலுவலகங்களின் தமலவர்களி 

-ன் கூட்ைம் இந்தியொ தமலமையில் தைய்நிகர் வடிவத்தில் நைந்தது.  

✓ இந்தியொவின் தமலமை புள்ளியியல் நிபுணரும், புள்ளியியல் ைற்றும் 

திட்ை அைலொக்க அமைச்சகத்தின் தசயலொளருைொனவர் இக்கூட்ைத்திற்கு 

தமலமைதொங்கினொர். சந்திப்பின்தபொது, BRICS நொடுகளுக்கொன கூட்டு 

புள்ளியியல் தவளியீடு-2021 ைற்றும் JSP-Snapshot-2021 ஆகியமவ 

தவளியிைப்பட்ைன. “நீடித்த வளர்ச்சி இலக்குகமளக் கண்கொணிப்பதில் 

NSO’களின் முயற்சிகள்” என்பது இக்கூட்ைத்தின் கருப்தபொருளொகும். 

 

6. சமீப பசய்திகளில் இைம்பபற்ை குக் ஜைசந்தி உள்ள நாடு எது? 

அ) நியூசிலொந்து  

ஆ) யூதக 

இ) ஆஸ்திதரலியொ 

ஈ) பிரொன்ஸ் 

✓ குக் ெலசந்தியொனது நியூசிலொந்தின் வைக்கு ைற்றும் ததற்கு தீவுகமளப் 

பிரிக்கிறது. இது வைதைற்கில் உள்ள ைொஸ்ைொன் கைமல ததன்கிழக்கில் 

ததற்கு பசிபிக் தபருங்கைலுைன் இமணக்கிறது. சமீபத்தில், எலக்ட்ரிக் ஏர் 

நிறுவனத்மத நிறுவிய பிரீட்தைன், மின்சொர விைொனத்தின்மூலம் முதல் 

முமறயொக ெலசந்திமயக் கைந்தொர். சுைொர் 40 நிமிைம் இந்தப் பயணம் 

நீடித்தது. 101 ஆண்டுகளுக்கு மின், வழமையொன விைொனத்தின்மூலம் 

இந்த ெலசந்திமய ஒருவர் கைந்திருந்தொர். 

 

7. கொைநிடை நைவடிக்டககளில் சரிஒப்டப மதிப்பிடுவைற்கொக 

இந்திய கொைநிடை நிபுணர்களொல் பைொைங்கப்பட்ை இடணய 

ைளத்தின் பபயர் என்ை? 

அ) கொலநிமல சரிஒப்பு கண்கொணிப்பு  

ஆ) பொரத் கொலநிமல கண்கொணிப்பு 

இ) பொரத் கொலநிமல தகவல் பலமக 

ஈ) உலகளொவிய சிசி கண்கொணிப்பு 

✓ இந்தியொமவச் தசர்ந்த சுயொதீன ஆய்வொளர்கள் உலகளொவிய கொல 

நிமலக்தகொள்மகயில் “கொலநிமல சரிஒப்பு கண்கொணிப்பு - Climate 

Equity Monitor” என்ற இமணயவழி தகவல் பலமகமய உருவொக்கி 

உள்ளனர். கொலநிமல சரிஒப்பு கண்கொணிப்பு தகவல் பலமகயொனது, 

கொலநிமல நைவடிக்மக, உமிழ்வுகளில் உள்ள ஏற்றத்தொழ்வுகள், 

உலகம் முழுவதும் உள்ள ஆற்றல் நுகர்வு ைற்றும் பல்தவறு நொடுகளின் 

கொலநிமல தகொள்மககமள ைதிப்பிடுவதற்கொன இமணயவழி தகவல் 

பலமகமய வழங்குகிறது. 

✓ இது UNFCCC (வளர்ந்த நொடுகள்) கீழ் உள்ள இமணப்பு-I உறுப்புகளின் 

தசயல்திறமனக் கண்கொணிப்பமத தநொக்கைொகக் தகொண்டுள்ளது. 

 

8. ‘STRIVE’ என்பது உைக வங்கியின் நிதியுைவியுைன் எந்ை மத்திய 

அடமச்சகத்ைொல் பசயல்படுத்ைப்படுகிைது? 

அ) திறன் தைம்பொட்டு அமைச்சகம்  

ஆ) கல்வி அமைச்சகம் 

இ) கலொச்சொர அமைச்சகம் 

ஈ) ததொழிலொளர் & தவமலவொய்ப்பு அமைச்சகம் 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ Skills Strengthening for Industrial Value Enhancement (STRIVE) என்பது 

உலக வங்கியின் நிதியுதவியுைன் 2016ஆம் ஆண்டில் அங்கீகரிக்கப்பட்ை 

ஒரு திட்ைைொகும். இதன் தைொத்த தசலவினம் `2200 தகொடியொகும். 

✓ குறு, சிறு ைற்றும் நடுத்தர ததொழில் நிறுவனங்கள் (MSME) ததொைர்பொன 

பிரச்சமனகளுக்கு தீர்வு கொணுவதற்கு ததொழில் குழுைங்கள் மூலம் 

விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்துவமத இந்தத் திட்ைம் தனது தநொக்கைொகக் 

தகொண்டுள்ளது. கனரொ ததொழிற்சொமலகள் சங்கம் - ததொழிற்சொமலகள் 

குழுைங்கள் மூலம் ‘STRIVE’ திட்ைம் ைங்களூருவில் ததொைங்கப்பட்ைது. 

 

9. சிந்து ஆற்று ஓங்கில்களின் கணக்பகடுப்டபத் பைொைங்கவுள்ள 

இந்திய மொநிைம் எது? 

அ) தைற்கு வங்கம் 

ஆ) பஞ்சொப்  

இ) ஹரியொனொ 

ஈ) பீகொர் 

✓ பஞ்சொப் ைொநிலம் சிந்து ஆற்று ஓங்கில்களின் (Platanista gangetica Miner) 

கணக்தகடுப்மபத் ததொைங்கவுள்ளது. இது பியொஸ் ஆற்றில் கொணப்படும் 

நன்னீர் ஓங்கில்கள் ஆகும். சிந்து ஆற்றில் வொழும் ஓங்கில்கள், இயற்மக 

பொதுகொப்புக்கொன சர்வததச ஒன்றியத்தொல் (IUCN) ‘அருகிவிட்ை இனம்’ 

என வமகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 2007ஆம் ஆண்டு, பஞ்சொபின் ஹரிதக 

வனவுயிரி சரணொலயத்தில் ஓங்கில்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ைன. சிந்து 

ஆற்று ஓங்கில், கைந்த 2019’இல் பஞ்சொபின் ைொநில ‘நீர்வொழ் உயிரினம்’ 

என அறிவிக்கப்பட்ைது. 

 

10. புரொபஜக்ட் 15B வகுப்பு பைஸ்ட்ரொயர்-யொர்டு 12704 (விசொகப் 

பட்டிைம்)’இன் முைல் கப்படை இந்திய கைற்படைக்கு வழங்கிய 

நிறுவைம் / அடமப்பு எது? 

அ) DRDO 

ஆ) மசகான் கப்ெல் கட்டும் நிறுவனம்  

இ) கொர்ைன் ரீச் கப்பல் கட்டுநர்கள் 

ஈ) HAL 

✓ ைசகொன் கப்பல் கட்டும் நிறுவனைொனது புரொதெக்ட் 15B வகுப்பு 

தைஸ்ட்ரொயர்-யொர்டு 12704 (விசொகப்பட்டினம்)’இன் முதல் கப்பமல 

இந்திய கைற்பமைக்கு வழங்கியுள்ளது. இந்தக் கப்பல், உள்நொட்டு எஃகு 

DMR 249A’ஐப் பயன்படுத்தி கட்ைப்பட்ைதொகும். இந்தியொவில் கட்ைப்பட்ை 

மிகப்தபரிய தைஸ்ட்ரொயர்களில் இது ஒன்றொகும். இதன் தைொத்த நீளம் 164 

மீ ஆகும். இது 7500 ைன்களுக்கு தைல் இைப்தபயர்ச்சி திறன்தகொண்ைது. 

 


1. தைொழிவழி ைொநிலம்; ஒரு பொொாா்மவ! 

தமிழ்நொடு தைொழிவழி ைொநிலைொகப் பிரிந்து 65 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்ைன. 

கைந்த 2006-ஆம் ஆண்டு தமிழக அரசின் சொொாா்பில் அதன் தபொன்விழொ 

தகொண்ைொைப்பட்ைது. தசன்மன ைொகொணத்திலிருந்து பிரிந்து தசன்ற 

ஏமனய ைொநிலங்கள் இந்த நொமள ‘உதய தின’ைொகக் தகொண்ைொடிக் 

தகொண்டிருக்கின்றன. எனதவ தமிழ்நொடும் இதில் பங்தகற்க தவண்டும் 

என்று தகொரிக்மக எழுந்துள்ளது. 

இந்தியொ பல தைொழிகள் தபசும் ஒரு துமணக்கண்ைம். ஆங்கிதலயரிைம் 

இருந்து விடுதமல தபறுவதற்கொக ைக்கள், தங்கள் தைொழி, இன 

தவறுபொடுகமள ைறந்து ததசியத் தமலவொாா்கமள நம்பிதய தபொரொடினொாா். 

மிதவொதிகள் ைகொத்ைொ கொந்தியடிகள் தமலமையிலும், தீவிரவொதிகள் 

திலகொாா் தமலமையிலும் தபொரொடினொாா். இரண்ைொம் உலகப் தபொொாா் 

வந்ததும், ஆங்கிதலயொாா் தங்கள் கொலனி நொடுகமள விட்டு தவளிதயற 

தவண்டிய தநருக்கடி ஏற்பட்ைது. 

இந்திய விடுதமலப் தபொரொட்ைம், தவற்றிமய தநருங்கிக் 

தகொண்டிருந்ததபொது, ைொநிலங்களின் பிரிவிமனக்கொன குரல்களும் 

எழுந்தன. ததசம் விடுதமல தபற்றதும் தைொழிவழி ைொநிலங்கள் 

பிரிக்கப்பை தவண்டும் என்பதற்கொன கிளொாா்ச்சிகளும் தவடித்துக் 

கிளம்பின. சுதந்திர இந்தியொவின் முதல் பிரதைொாா் ெவொஹொாா்லொல் தநரு 

இதமன அைக்கவும், அமைதிப்படுத்தவும் கருதி, இந்தியொ முழுவமதயும் 

ஐந்து ைண்ைலங்களொகப் பிரிக்கும் திட்ைத்மத அறிவித்தொொாா். 

அமவ, தட்சிண பிரததசம், உத்தர பிரததசம், தைற்கு பிரததசம், கிழக்கு 

பிரததசம், ைத்திய பிரததசம் என்பமவயொகும். இதில் தட்சிண பிரததசம் 

என்பது தமிழகம், கொாா்நொைகம், தகரளம், ஆந்திரம் ஆகிய நொன்கு 

ைொநிலங்கள் அைங்கியதொகும். 

இத்திட்ைத்மத மூதறிஞொாா் ரொெொஜி ைட்டுதை வரதவற்றொொாா்; ஈ.தவ.ரொ. 

தபரியொொாா் கடுமையொக எதிொாா்த்தொொாா்; அண்ணொவும் கண்ைனம் 

ததரிவித்தொொாா். தமிழரசுக் கழகத் தமலவொாா் ை.தபொ.சி.யின் 

தபருமுயற்சியொல் தமிழ்நொட்டு அரசியல் கட்சிகள் கூட்ைணி அமைத்துப் 

தபொரொடின. எனதவ, தநருவும் தவறு வழியில்லொைல் இத்திட்ைத்திமனக் 

மகவிை தநொாா்ந்தது. 

1953-ஆம் ஆண்டு வமர தமிழ்நொடும் தசன்மன ைொகொணத்தில் ஓொாா் 

அங்கைொகதவ விளங்கியது. இந்தப் பல தைொழிக் கூட்டில் சிக்கிக் 

கிைந்தவொாா்கள், தங்களுக்கு, தனியொக ‘விசொல ஆந்திரம்’ 

தவண்டுதைனவும், ‘ஐக்கிய தகரளம்’ தவண்டுதைனவும் தகொரிக்மக 

எழுப்பினொாா். இதற்கொக ‘ஆந்திர ைகொசமப’, ‘தகரள சைொெம்’ தபொன்ற 

அமைப்புகமள உருவொக்கி கட்சி சொொாா்பின்றி ஒன்றுபட்டு குரல் 

தகொடுத்தனொாா். 

இதன் பிறகுதொன் கொங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து சிலம்புச் தசல்வொாா் ை.தபொ. 

சிவஞொனம் முதன் முதலொக தமிழ் அரசு அமைய தவண்டும் என்ற 

தகொரிக்மகமய எழுப்பினொொாா். தைொழி வழியொக ைொநிலங்கள் பிரிக்கப்படும் 

தபொது தவங்கைம் முதல் குைரி வமர தமிழகம் அமைக்கப்பை தவண்டும் 

என்பமத வலியுறுத்தினொொாா். 

சுதந்திர இந்தியொவில் ஒவ்தவொரு ததசிய இனத்திற்கும் தன்னொட்சி 

உரிமை வழங்கப்பை தவண்டும். அதன் அடிப்பமையில் புதிய தமிழ்நொடு 

அமைக்கப்பை தவண்டும் என விரும்பிய ை.தபொ.சி., தமிழகத்தின் 

அமனத்துக் கட்சித் தமலவொாா்களின் ஆதரமவயும் தபற்று அறிக்மகயும் 

தவளியிட்ைொொாா். 

1948-ஆம் ஆண்டு ஒன்றுபட்ை தசன்மன ைொகொண சட்ைைன்றத்தில் 

தைொழிவழி ைொநிலப் பிரிப்மப வலியுறுத்தும் தீொாா்ைொனம் 

நிமறதவற்றப்பட்ைது. தைொழிவழி ைொநிலப் பிரிவிமன பற்றி ஆரொய்ந்து 

அறிக்மக அளிப்பதற்கொக அமைக்கப்பட்ை ‘தொொாா் குழு’ 1948 தசப்ைம்பொாா் 

13 அன்று தசன்மனக்கு வந்ததபொது தமிழகத்மதச் தசொாா்ந்த அமனத்துக் 

கட்சியினரும் அக்குழுவிைம் தங்கள் கருத்துகமளத் ததரிவித்தனொாா். 

தமிழக எல்மல ைொநொட்மை தமிழரசு கழகத் தமலவொாா் ை.தபொ.சி. 1949-

இல் தசன்மனயில் நைத்தினொொாா். ைத்திய அரசின் நிதியமைச்சரொக 

இருந்து, பதவிமயத் துறந்த ைொக்ைொாா் ஆொாா்.தக. சண்முகம் தசட்டியொொாா் 

தமலமை வகித்தொொாா். தசன்மன ைொகொண முதலமைச்சொாா் பி.எஸ். 

குைொரசொமி ரொெொவும் இம்ைொநொட்டில் கலந்து தகொண்டு தபசினொொாா். 

அம்ைொநொட்டு முடிவில், வைதவங்கைம் முதல் ததன்குைரி வமரயுள்ள 

தமிழகத்மத அமைக்க தவண்டும் என்ற தீொாா்ைொனம் ஒருைனதொக 

நிமறதவற்றப்பட்ைது. 

தனி ஆந்திர ைொநிலம் அமைக்கப்பை தவண்டும் என்பதற்கொக 1953-ஆம் 

ஆண்டு, தபொட்டி ஸ்ரீரொமுலு உண்ணொவிரதம் இருந்து உயிொாா் துறந்தொொாா். 

அதன் பிறகு தநருவின் ைனம் ைொறியது. நொைொளுைன்றத்தில் ஆந்திர 

ைொநிலம் அமைவதற்கொன வொக்குறுதிமய வழங்கினொொாா். 

அப்தபொது ‘தசன்மன யொருக்கு’ என்ற பிரச்மன எழுந்தது. தசன்மன, 

தமிழகத்துக்தக உரியது என்பமத முடிவு தசய்ய அப்தபொமதய 

முதலமைச்சொாா் ரொெொஜி, கொங்கிரஸ் தமலவொாா் கொைரொசொாா், தசன்மன 

தையொாா் தசங்கல்வரொயன், முன்னொள் தையொாா் எம். இரொதொகிருஷ்ண 

பிள்மள, தமிழரசு கழகத் தமலவொாா் ை.தபொ.சி. முதலியவொாா்கள் 

கடுமையொகப் பொடுபட்ைனொாா். அன்று ைத்திய உள்துமறயமைச்சரொக 

இருந்த லொல்பகதொாா் சொஸ்திரிமயயும், பிரதைொாா் தநருமவயும் சம்ைதிக்க 

மவப்பதற்கு தபரும்பொடு பட்ைனொாா். 

25.3.1953 அன்று நொைொளுைன்றத்தில் பிரதைொாா் தநரு ஆந்திர ைொநில 

அமைப்பு பற்றிய அதிகொரபூொாா்வ பிரகைனத்மத தவளியிட்ைொொாா். இதில் 

ஆந்திரொவின் தமலநகரம் ஆந்திர எல்மலக்குள்தளதய அமையும் என்று 

குறிப்பிைப்பட்டிருந்தது. அதன் பிறதக தமிழொாா்கள் நிம்ைதியமைந்தனொாா். 

தைொழிவழி ைொநிலப் தபொரொட்ைத்தில் தமிழகத்மதப் தபொறுத்தவமர ததன் 

எல்மல மீட்புப் தபொரொட்ைமும், வைஎல்மல மீட்புப் தபொரொட்ைமும் 

முக்கியைொனமவ. ததன் எல்மலப் தபொரொட்ைம் திருவிதொங்கூொாா் 

சைஸ்தொனத்மதச் தசொாா்ந்த தமிழொாா்களொல் நைத்தப்பட்ைது. இந்த 

வீரஞ்தசறிந்த தபொரொட்ைத்தின் விமளவொகதவ ததற்கு எல்மல 

கன்னியொகுைரியொகதவ நீடிக்கிறது. இதில் ைொொாா்ஷல் தநசைணியின் 

பங்கு மிகப் தபரியது. 

வை எல்மலப் பொதுகொப்புக்குழு ை.தபொ.சி. தமலமையில் அமைக்கப்பட்ைது. 

தக. விநொயகம் குழுவின் தசயலொளொாா்; ைக்கமள அணி திரட்ை 

 

 



         

    

உதவியவொாா் ைங்கலங் கிழொொாா். கடுமையொன தபொரொட்ைத்திற்குப் பிறகு 

ைத்திய சட்ைத்துமற அமைச்சொாா் தஹச்.வி. பைொஸ்கமர விசொரமண 

அதிகொரியொக இந்திய அரசு நியமித்தது. 

பைொஸ்கொாா் பரிந்துமரயின்படி, திருத்தணி தொலுகொ முழுவதும் ( ஒரு 

கிரொைம் நீங்கலொக), சித்தொாா் தொலுகொவில் 20 கிரொைங்கள், புத்தொாா் 

தொலுகொவில் ஒரு கிரொைம் ஆக 322 கிரொைங்கள் ஆந்திரத்தில் இருந்து 

பிரிக்கப்பட்டு தமிழகத்துைன் தசொாா்க்கப்பட்ைன. இந்த கிரொைங்களின் 

ைக்கள்ததொமக 2,39,502. அதத தபொல தமிழ்நொட்டிலுள்ள திருவள்ளூொாா், 

தபொன்தனரி தொலுகொக்களிலிருந்து சில கிரொைங்கள் ஆந்திரத்துைன் 

தசொாா்க்கப்பட்ைன. 

இந்தப் தபரும் தபொரொட்ைத்தில் தங்கமள முழுமையொக அொாா்ப்பணித்துக் 

தகொண்ை தியொக ைறவொாா்கள் ஏரொளைொதனொொாா். தபொரொட்ைத்தின் 

உச்சகட்ைைொக தனி ஆந்திர ைொநிலம் அமைக்க வலியுறுத்தி 1953-இல் 

தபொட்டி ஸ்ரீரொமுலு உயிொாா் நீத்தொொாா்; தமிழ்நொடு ைொநிலம் தகொரி 

உண்ணொவிரதம் இருந்து சங்கலிங்கம் 1956 அக்தைொபொாா் 13 அன்று 

உயிொாா் துறந்தொொாா். 

தைொழிவழி ைொநில அமைவுக்கு, ைொநில முதலமைச்சொாா் தபொறுப்பிலிருந்த 

ரொெொஜியின் பங்கும், அப்தபொது கொங்கிரஸ் தமலவரொக இருந்த 

கொைரொெரின் பங்கும் குறிப்பிைத்தக்கமவ. தசன்மனதொன் தமலநகொாா் 

என்று ஆந்திரொாா்கள் பிடிவொதைொக இருந்ததபொதும் ரொெொஜி அதமன 

ஏற்கவில்மல. அவொாா் பிரதைொாா் தநருவிைம், ‘தசன்மன பட்ைணத்மத 

ஆந்திரொாா்களிைம் தருவது என ைத்திய அரசு முடிவு எடுக்குைொனொல், அமத 

அைல்படுத்தும் சக்தி எனக்கு இல்மல. இந்த நிமலயில் தவறு 

முதலமைச்சமரத் ததொாா்ந்ததடுத்துக் தகொள்ளுங்கள்’ என்று கூறினொொாா். 

பிரதைொாா் தநரு ைனம் ைொற இதுவும் ஒரு கொரணம். 

ைக்கள் விரும்பியபடி ைொநிலம் அமைந்ததொ? ைொநிலப் பிரிவிமன குறித்து 

எல்லொ ைொநிலங்களுக்கும் ைனக்குமறகள் இருக்கின்றன. வை 

எல்மலயொன தவங்கைத்மத இழந்தது தமிழகத்திற்கு ஒரு 

குமறயொகதவ கருதப்படுகிறது. கருநொைக ைொநிலத்தில் தசொாா்க்கப்பட்டுள்ள 

ைரொட்டியப் பகுதியொன தபல்கொம் ைொவட்ைத்மதத் திரும்பப் தபற ைரொட்டிய 

சமிதி ததொைொாா்ந்து தபொரொடி வருகிறது. இவ்வொதற இன்னும் பல. 

இந்தச் சிக்கல்கள் தீொாா்க்கப்பை தவண்டியதுதொன். ஆனொல் சில 

அரசியல்வொதிகள் சிக்கல்களுக்குத் தீொாா்வு ஏற்பட்டு விைொைல் பொொாா்த்துக் 

தகொள்ளுவதிதலதய கவனைொக இருக்கின்றனொாா். ைத்திய அரசு 

எப்தபொதும் எமதப் பற்றியும் கவமலப்படுவதில்மல. 

தைொழி வழியொன இந்தப் பிரிவிமன, ைொநிலங்களுக்கொன பிரிவிமனதய 

தவிர ைக்களுக்கொனது அல்ல. தைொழி என்பது பிரச்மனகளுக்கு முடிவொக 

இருக்க தவண்டுதை தவிர ததொைொாா்ந்துதகொண்தை இருக்கக் கூைொது. 

‘ைொநிலத்தில் சுயொட்சி ைத்தியில் கூட்ைொட்சி’ என்ற முழக்கம் ைத்திய - 

ைொநில அரசுகளின் இணக்கைொக இருக்க தவண்டும். 

தமிழ் இலக்கியங்களில் தமிழ்நொட்டின் எல்மலகள் பற்றிய குறிப்புகள் 

எங்கும் கொணப்படுகின்றன. தமிழின் பழம்தபரும் இலக்கண நூலொகிய 

ததொல்கொப்பியத்திற்கு பொயிரம் பொடிய பனம்பொரனொொாா், 

வைதவங்கைம் ததன்குைரி ஆயிமைத் 

தமிழ்கூறு நல்லுலகத்து 

என தமிழ்நொட்டு எல்மலமய வமரயமற தசய்துள்ளொொாா். 

இந்தியொ பல தைொழி, பல இன ைக்கள் கூடி வொழும் கூட்ைொட்சி நொடு 

என்பமத தைொழிவழி ைொநிலப் பிரிவு உறுதி தசய்கிறது. இதமன 

ைத்தியில் ஆளுதவொொாா் அடிக்கடி ைறந்து விடுகின்றனொாா். இந்திமயயும், 

சம்ஸ்கிருதத்மதயும் ைொநிலங்களின் மீது ததொைொாா்ந்து திணித்துக் 

தகொண்டிருக்கின்றனொாா். 

இந்திய அரசியல் சட்ைத்தின் எட்ைொவது அட்ைவமணயில் இைம் 

தபற்றுள்ள 22 ைொநில தைொழிகமளயும் ஆட்சி தைொழியொக ஆக்க 

தவண்டும். ைொநிலப் பட்டியலில் இருந்த கல்வித்துமறமய எடுத்துக் 

தகொண்ைது தபொல, ைொநிலத் தன்னொட்சி அதிகொரங்கமள எடுத்துக் 

தகொள்ளும் தபொக்மக ைத்திய அரசு நிறுத்திக் தகொள்ள தவண்டும். 

தன்னொட்சி என்பது வொழ்வது; கூட்ைொட்சி என்பது வொழ மவப்பது. நொம் 

வொழ்தவொம்; வொழ மவப்தபொம். 

 

2. தசன்மனயில் கடுமையொக உயர்ந்த கொற்று ைொசு : அனுைதிக்கப்பட்ை 

அளமவவிை தீபொவளியன்று பல ைைங்கு அதிகம் 

தசன்மனயில் தீபொவளியன்று கொற்று ைொசு அனுைதிக்கப்பட்ை 

அளமவவிை பல ைைங்கு உயர்ந்து இருந்தது. 

வழக்கைொக தீபொவளிக்கு முன் புமகயில்லொ தீபொவளி தகொண்ைொடுவது 

ததொைர்பொக பள்ளிகளில் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நைத்தப்படும். தைலும், 

ைொசுக்கட்டுப்பொட்டு வொரியம் சொர்பில் விழிப்புணர்வு ஆட்தைொக்களும் 

இயக்கப்படும். தீபொவளியன்று தபொலீஸொரும் வொகன தசொதமனயில் 

ஈடுபடுவர். 

முந்மதய ஆண்டுகமளவிை இந்த ஆண்டு பட்ைொசு தவடிப்பது ததொைர்பொக 

உச்ச நீதிைன்றம் கடும் கட்டுப்பொடுகமள விதித்திருந்தது. 

இந்நிமலயில், ைொசுக்கட்டுப்பொட்டு வொரியம் ைற்றும் உள்ளொட்சி 

அமைப்புகள் சொர்பில் பள்ளி, தபொது இைங்களில் விழிப்புணர்வு 

ஏற்படுத்துவது இந்த ஆண்டு சற்று குமறவொகதவ இருந்தது. 

தைலும், அரசு சொர்பில் பட்ைொசு தவடிக்க 2 ைணி தநரம் ைட்டுதை அனுைதி 

அளித்திருந்தொலும், அமத தசயல்படுத்த எந்த நைவடிக்மகயும் 

எடுக்கவில்மல என்ற குற்றச்சொட்டு எழுந்துள்ளது. 

தீபொவளியன்று தசன்மன ைொநகரில் அதிகொமல முதல் நள்ளிரவு 12 

ைணி வமரயிலும் பட்ைொசு தவடிக்கும் ஓமசகள், தமை தசய்யப்பட்ை 

சரதவடி தவடிக்கும் ஓமசகள் தகட்ைவண்ணதை இருந்தன. இதனொல், 

தசன்மனயில் தீபொவளியன்று கொற்று ைொசு கடுமையொக உயர்ந்து 

இருந்தது. இரவு முழுவதும் புமக மூட்ைைொக கொணப்பட்ைது. இதனொல் 

சுவொசக்தகொளொறு உள்ள சிலருக்கு, மூச்சு விடுவதிலும் சிரைம் ஏற்பட்ைது. 

இது ததொைர்பொக ைொசுக்கட்டுப்பொட்டு வொரியம் தவளியிட்ை 

தசய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதொவது: 

தசன்மனயில் தபசன்ட் நகர், தியொகரொய நகர், நுங்கம்பொக்கம், 

திருவல்லிக்தகணி, சவுக்கொர்தபட்மை ஆகிய 5 இைங்களில், தீபொவளிக்கு 

ஒரு வொரம் முன்பும், தீபொவளியன்றும் கொற்று ைொசுவின் அளவு 

கண்கொணிக்கப்பட்ைது. 

இதில் தீபொவளியன்று 10 மைக்ரொன் அளவு தகொண்ை கொற்றில் மிதக்கும் 

நுண்துகள்களின் அளவு (ைொசு) குமறந்தபட்சைொக தபசன்ட்நகரில் 187 

மைக்தரொகிரொம், அதிகபட்சைொக நுங்கம்பொக்கத்தில் 283 மைக்தரொ கிரொம் 

பதிவொகி இருந்தது. அனுைதிக்கப்பட்ை அளவு 100 மைக்தரொ கிரொம் ஆகும். 

இதததபொன்று 2.5 மைக்ரொன் அளவு தகொண்ை கொற்றில் மிதக்கும் 

நுண்துகள்களின் அளவு குமறந்தபட்சைொக தபசன்ட்நகரில் 175 

மைக்தரொகிரொம், சவுக்கொர்தபட்மையில் 257 மைக்தரொகிரொம் என 

பதிவொகியுள்ளது. இதில் அனுைதிக்கப்பட்ை அளவு 60 மைக்தரொ கிரொம் 

ஆகும். 

கொற்றுத் தரவு குறியீடுகளின்படி 385 குறியீடுகளுைன் அதிக ைொசு 

ஏற்பட்ை பகுதியொக தியொகரொய நகர் உள்ளது. 

ஒலி ைொசும் அதிகம் 

தைலும், ஒலி ைொசு அளவுகளின்படி, தீபொவளியன்று ஒலி ைொசும் 

அதிகைொகதவ இருந்தது. அதிகபட்சைொக தியொகரொயநகரில் 79 தைசிபல் 

பதிவொகியுள்ளது. 

தீபொவளியன்று நிலவிய மிகவும் குமறந்த கொற்றின் தவகம், கொற்றில் 

கொணப்பட்ை அதிகப்படியொன ஈரப்பதம் ஆகியமவ கொரணைொக, பட்ைொசு 

தவடிப்பதன் மூலம் ஏற்பட்ை புமக ைற்றும் நுண்துகள்கள் தவகுதநரம் 

கொற்றில் மிதந்து, விமரவொக நிலத்தில் படியொைல் ைொசுவில் அளவு 

அதிகரித்தது. இவ்வொறு தசய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 

3. ஓய்வூதியர் வீடுகளுக்தக தசன்று உயிர்வொழ் சொன்றிதழ் வழங்கல் : 

அஞ்சல் துமறயின் புதிய தசமவ 

ஓய்வூதியர்களின் வீடுகளுக்தக தசன்று மின்னணு உயிர்வொழ் 

சொன்றிதழ் அளிக்கும் தசமவமய அஞ்சல் துமற ததொைங்கி உள்ளது. 

பதயொதைட்ரிக் அடிப்பமையிலொன மின்னணு உயிர்வொழ் சொன்றிதழ் 

(டிஜிட்ைல் மலஃப் சர்டிபிதகட்) அளிக்கும் தசமவமய இந்தியொ தபொஸ்ட் 

வங்கி மூலம் ஓய்வூதியர்களுக்கு அஞ்சல் துமற ததொைங்கி உள்ளது. 

இந்த தசமவ அஞ்சல் ஊழியர்கள், கிரொைப்புற அஞ்சல் தசவகர்கள் மூலம் 

குமறந்த கட்ைணத்துைன் ஓய்வூதியர்களுக்கு வீடு ததடி 

வழங்கப்படுகிறது. கதரொனொ தபருந்ததொற்று கொலத்தில் மூத்த குடிைக்கள் 

வங்கிகள் அல்லது அலுவலகங்களுக்கு தசல்வமத தவிர்க்க இச்தசமவ 

உதவுகிறது. 

தசன்மன நகர வைக்கு ைண்ைலத்தில் உள்ள அமனத்து 

அஞ்சலகங்களிலும் இந்த தசமவ கிமைக்கிறது. அஞ்சல் தகவல் தசயலி 

அல்லது http://ccc.cept.gov.in/covid/request.aspx என்ற இமணயதளம் 

மூலம் வீடு ததடி வரும் தசமவக்கொன தவண்டுதகொமள அனுப்பலொம். 

ஓய்வூதியதொரர்கள் மின்னணு முமறயிலொன உயிர்வொழ் சொன்றிதழுக்கு 



         

    

விண்ணப்பிக்க http://jeevanpramaan.gov.in/ppouser/login என்ற 

இமணயதள இமணப்பில் பதிவிறக்கம் தசய்து தகொள்ளலொம். 

இத்தகவமல தசன்மன நகர வைக்கு ைண்ைல அஞ்சலகங்களின் 

முதுநிமல தைற்பொர்மவயொளர் ததரிவித்துள்ளொர். 

 

4. தொம்பரம் ைொநகரொட்சிக்கொன அவசர சட்ைம் பிறப்பிப்பு: 5 நகரொட்சிகள், 5 

தபரூரொட்சிகள் இமணப்பு 

தொம்பரம் ைொநகரொட்சி உருவொக்குவதற்கொன அவசர சட்ைம் 

பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதொல், விமரவில் சிறப்பு அதிகொரி நியமிக்கப்பை 

உள்ளொர். தைலும், 5 நகரொட்சிகள், 5 தபரூரொட்சிகள் முதல் கட்ைைொக 

இமணக்கப்பட்டுள்ளன. 

தமிழக சட்ைப்தபரமவயில் கைந்த ஆகஸ்ட் ைொதம் இறுதியில் நகரொட்சி 

நிர்வொகத் துமற ைொனியக் தகொரிக்மக விவொதத்தின் முடிவில் 

துமறயின் அமைச்சர் தக.என்.தநரு, தொம்பரம் ைொநகரொட்சி உருவொக்கம் 

குறித்த அறிவிப்மப தவளியிட்ைொர். இமதயடுத்து 

தொம்பரம்ைொநகரொட்சியுைன் இமணக்கப்படும் பகுதிகள் குறித்தும், 

ைொநகரொட்சி உருவொக்கம் குறித்தும் அரசொமண தவளியிைப்பட்ைது. 

இந்நிமலயில், தற்தபொது தொம்பரம் ைொநகரொட்சிக்கொன சட்ைத்மத 

உருவொக்கி, சட்ைப்தபரமவ கூட்ைம் இல்லொத நிமலயில், ஆளுநர் 

ஒப்புதமல தபற்று அவசர சட்ைம் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்த அவசர சட்ைம் தமிழகஅரசின் அரசிதழில் தவளியிைப்பட்டுள்ளது. 

இதன் மூலம், தொம்பரம் ைொநகரொட்சி உருவொக்கம் உைனடியொக அைலுக்கு 

வருகிறது. தைலும், தொம்பரம் ைொநகரொட்சி சட்ைம், தகொமவ ைொநகரொட்சி 

சட்ைத்மத பின்பற்றி உருவொக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் ைொநகரொட்சி 

தையர், கவுன்சில், நிமலக்குழு, வொர்டு குழு ைற்றும் கமிஷனர் 

நியைனத்துக்கொன அனுைதிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. கவுன்சிலில் 

தபண்கள், ஆதிதிரொவிைர், பழங்குடியினருக்கொன ஒதுக்கீடுகமள 

பின்பற்ற அறிவறுத்தப்பட்டுள்ளது. தற்தபொது கவுன்சிலர்கள் ததர்வு 

தசய்யப்பைொத நிமலயில், தொம்பரம் ைொநகரொட்சிக்கு சிறப்பு அதிகொரி 

நியமிக்கப்படுவொர். தொம்பரம் நகரொட்சியில் பணியொற்றியஅலுவலர்கள், 

ைொநகரொட்சி அலுவலர்களொக ைொற்றப்படுவொர்கள். 

தொம்பரம் ைொநகரொட்சியில் தற்தபொமதய சூழலில் தொம்பரம், பல்லொவரம், 

பம்ைல், அனகொபுத்தர், தசம்பொக்கம் ஆகிய 5 நகரொட்சிகள் ைற்றும் சிட்ல 

பொக்கம், ைொைம்பொக்கம், தபருங்களத்தர், பீர்க்கன்கொரமண, 

திருநீர்ைமல தபரூரொட்சிகள் இமணக்கப் படுகின்றன. 

இவ்வொறு அரசிதழில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 

5. அபிநந்தனுக்கு குரூப் தகப்ைன் பதவி: இந்திய விைொனப் பமை ஒப்புதல் 

கைந்த 2019-ல் பொகிஸ்தொனுைன் ஏற்பட்ை வொன் சண்மையில் எதிரியின் 

விைொனத்மத சுட்டு வீழ்த்திய விங் கைொண்ைர் அபிநந்தன் 

வர்த்தைொனுக்கு குரூப் தகப்ைனொக பதவி உயர்வு வழங்க இந்திய 

விைொனப் பமை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

புல்வொைொ தொக்குதமல ததொைர்ந்து, கைந்த 2016 பிப்ரவரி 26-ம் தததி, 

பொகிஸ்தொனின் பொலதகொட் பகுதியில் உள்ள தீவிரவொத முகொம்கள் மீது 

இந்தியொ துல்லியத் தொக்குதமல நைத்தியது. ைறுநொள் இதற்கு 

பதிலடியொக இந்திய வொன் எல்மலக்குள் பொகிஸ்தொன் தபொர் 

விைொனங்கள் அத்துமீறி நுமழந்ததபொது, அவற்மற இந்திய விைொனப் 

பமை விைொனங்கள் விரட்டியடித்தன. அப்தபொது இந்திய விைொனப் 

பமையின் விங் கைொண்ைரொன அபிநந்தன் வர்த்தைொன், பொகிஸ்தொனின் 

தபொர் விைொனம் ஒன்மற சுட்டு வீழ்த்திவிட்டு பொகிஸ்தொன் எல்மலக்குள் 

தவறிவிழுந்தொர். அவமர பொகிஸ்தொன் ரொணுவம் சிமறப்பிடித்தது. இந்த 

சம்பவங்களொல் இந்தியொ- பொகிஸ்தொன் இமைதய தபொர் பதற்றம் 

உருவொனது. பிறகு இந்தியொவின் தவண்டுதகொமள ஏற்று அபிநந்தமன 

3 நொட்களுக்கு பிறகு பொகிஸ்தொன் விடுவித்தது. 

அப்தபொது இந்தியர்களின் ைனதில் நிெ ஹீதரொவொக அபிநந்தன் 

உயர்ந்தொர். அவருக்கு கைந்த ஆண்டு வீர் சக்ரொ விருது வழங்கி 

கவுரவிக்கப்பட்ைது. இந்நிமலயில் அபிநந்தன் வர்த்தைொனுக்கு குரூப் 

தகப்ைன் பதவி வழங்க இந்தியொ விைொனப் பமை ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளதொகவும் ஒரு குறிப்பிட்ை நமைமுமற முடிந்ததும் அவர் பதவி 

உயர்வு தபறுவொர் எனவும் அதிகொர வட்ைொரங்கள் ததரிவித்தன. 

இந்த நமைமுமற குறித்து அதிகொரி ஒருவர் கூறும்தபொது, “எந்ததவொரு 

அதிகொரியும் புதிய பதவிக்கொன ஒப்புதல் தபற்ற பிறகு, அப்பதவிக்கொன 

கொலியிைம் ஏற்படும்தபொது அமதப் தபறுவொர்” என்று ததரிவித்தொர். 

 

6. கதரொனொ உயிரிழப்மப தடுக்கும் ைொத்திமர கண்டுபிடிப்பு: ஃமபஸொாா் 

அறிவிப்பு 

கதரொனொ சிகிச்மசக்கொக தொங்கள் உருவொக்கியுள்ள ைொத்திமர, அந்த 

தநொயொல் ைருத்துவைமனயில் அனுைதிக்கப்படும் அபொயத்மதயும் 

உயிரிழப்பு அபொயத்மதயும் 90 சதவீதம் வமர குமறக்கும் என்று 

அதைரிக்கொவின் ஃமபஸொாா் நிறுவனம் ததரிவித்துள்ளது. 

இது குறித்து, நிறுவனம் தவளியிட்டுள்ள அந்த ைருந்தின் ஆய்வு 

முடிவுகள் ததரிவிப்பதொவது: 

எங்களின் கதரொனொ சிகிச்மச ைொத்திமர 775 தபரியவொாா்களுக்குக் 

தகொடுத்து தசொதித்துப் பொொாா்க்கப்பட்ைது. ஆய்வில் பங்தகற்ற அமனவரும், 

அதற்கு முன்னொாா் கதரொனொ தடுப்பூசி தசலுத்திக் தகொள்ளொதவொாா்கள் ஆவொாா். 

அந்த ஆய்வின்தபொது, எங்களின் கதரொனொ சிகிச்மச ைொத்திமரயுைன் 

ைற்தறொரு தீநுண்மி எதிொாா்ப்பு ைருந்தும் பங்தகற்பொளொாா்களுக்கு 

அளிக்கப்பட்ைது. 

அதில், கதரொனொ சிகிச்மச ைொத்திமர தபற்றுக் தகொண்ை குழுவினருக்கு 

ைருத்துவைமனயில் அனுைதிக்கப்பை தவண்டிய அளவுக்கு தநொய் 

தீவிரைமையும் அபொயம் 89 சதவீதம் குமறந்தது ததரிய வந்தது. தைலும், 

அந்தக் குழுவில் யொரும் கதரொனொவுக்கு பலியொகவில்மல. சிகிச்மச 

ைொத்திமர அளிக்கப்பட்ைவொாா்களில் 1 சதவீதத்துக்கும் 

குமறவொனவொாா்கதள ைருத்துவைமனயில் அனுைதிக்கப்பட்ைனொாா். 

அதத தநரம், எங்களின் கதரொனொ ைொத்திமரமயப் பயன்படுத்தி சிகிச்மச 

அளிக்கப்பைொத குழுவினரில் 7 சதவீதத்தினொாா் ைருத்துவைமனயில் 

அனுைதிக்க தவண்டிய நிமல ஏற்பட்ைது. அவொாா்களில் 7 தபொாா் கதரொனொ 

பொதிப்பொல் உயிரிழந்தனொாா் என்று அந்த ஆய்வு முடிவுகள் 

ததரிவிக்கின்றன. 

இது குறித்து ஃமபஸொாா் நிறுவனத்தின் தமலமை அறிவியல் அதிகொரி 

மைக்தகல் ைொல்ஸ்தைன் கூறுமகயில், ‘கதரொனொ சிகிச்மசக்கொக 

நொங்கள் உருவொக்கியுள்ள ைொத்திமர, மிக அபொரைொகச் தசயல்படும் என்ற 

நம்பிக்மக ஏற்பட்டுள்ளது. அந்த ைொத்திமர 90 சதவீத தசயல்திறமனக் 

தகொண்ைதொகவும் கதரொனொ ைரண அபொயத்திலிருந்து 100 சதவீதம் 

பொதுகொப்பு அளிப்பதொகவும் இருக்கும்’ என்றொொாா். 

தங்களது கதரொனொ சிகிச்மச ைொத்திமரமய தபொதுைக்கள் 

பயன்பொட்டுக்கு அனுைதிக்க தவண்டும் என்று அதைரிக்க உணவு 

ைற்றும் ைருந்துகள் ஒழுங்கொற்று அமைப்பிைம் விண்ணப்பித்துள்ளதொக 

ஃமபஸொாா் நிறுவனம் ததரிவித்துள்ளது. 

 

7. தைங்கு: பொதிப்பின் உச்சத்தில் 12 ைொநிலங்கள்! 

தமிழகம், தகரளம், கொாா்நொைகம், உத்தரப் பிரததசம் உள்பை நொட்டின் 12 

ைொநிலங்களில் தைங்கு பொதிப்பு அதி தவகைொக பரவி வருகிறது. 

நிகழொண்டில் நொடு முழுவதும் 1.17 லட்சம் தபொாா் 

பொதிக்கப்பட்டிருப்பதொகவும், 200-க்கும் தைற்பட்தைொொாா் 

உயிரிழந்திருப்பதொகவும் தகவல்கள் தவளியொகியுள்ளன. 

அதிலும், கைந்த அக்தைொபொாா் ைொதத்தில்தொன் அதிக எண்ணிக்மகயில் 

தைங்கு பொதிப்புகள் பதிவொகியுள்ளதொகத் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பருவ 

ைமழதய அதற்கு முக்கியக் கொரணைொக கூறப்படுகிறது. 

இமதயடுத்து பொதிப்பு அதிகமுள்ள ைொநிலங்களில் ைத்திய நிபுணொாா் 

குழுவினொாா் விமரவில் தசன்று கள ஆய்வு நைத்தவுள்ளனொாா். ைொநில 

அரசுகளுைன் ஒருங்கிமணந்து தநொய்த் தடுப்பு நைவடிக்மககமள 

அவொாா்கள் முன்தனடுக்க உள்ளனொாா். 

தைங்கு கொய்ச்சமலப் பரப்பும் ‘ஏடிஸ் - எஜிப்மை’ வமக தகொசுக்கள் 

ைமழ ைற்றும் குளிொாா் கொலங்களில் அதிகைொக தபருக்கைமைகின்றன. 

அந்த வமகயில் கைந்த 2019 ஆண்டு ைட்டும் நொடு முழுவதும் 1.5 லட்சம் 

தபொாா் அக்கொய்ச்சலுக்கு பொதிக்கப்பட்ைனொாா். 

அதததவமளயில், 2020-இல் தைங்கு பொதிப்பு விகிதம் ஏறத்தொழ 75 

சதவீதம் குமறந்திருப்பதொகத் ததரிவிக்கப்பட்ைது. அதன்படி, அந்த 

ஆண்டில்,தைொத்தம் 44 ஆயிரம் தபருக்கு ைட்டுதை தைங்கு உறுதி 

தசய்யப்பட்ைது. அவொாா்கள் 99 சதவீதம் தபொாா் குணைமைந்துவிட்ைதொகவும் 

சுகொதொரத் துமற ததரிவித்தது. 

இந்நிமலயில், நிகழொண்டில் பருவ ைமழ கொரணைொக வை 

ைொநிலங்களிலும் சரி; ததன் ைொநிலங்களிலும் சரி தைங்கு பொதிப்பு அதி 

தீவிரைொக பரவி வருகிறது. 

நொட்டிதலதய அதிகபட்சைொக உத்தரப் பிரததசத்தில் 21,954 தபரும், 

அதற்கு அடுத்தபடியொக பஞ்சொபில் 16,910 தபரும், ரொெஸ்தொனில் 10 



         

    

ஆயிரத்துக்கும் தைற்பட்தைொரும் தைங்குவொல் பொதிக்கப்பட்டிருப்பதொக 

ைத்திய சுகொதொரத் துமற தகவல்கள் ததரிவிக்கின்றன. 

இமதத் தவிர, ைகொரொஷ்டிரம், ைத்தியப் பிரததசம், ஒடிஸொ, குெரொத், 

தகரளம், கொாா்நொைகம், ததலங்கொனொ ஆகிய ைொநிலங்களிலும் பொதிப்பு 

அதிகரித்துள்ளது. 

தமிழகத்மதப் தபொருத்தவமர 3,806 தபொாா் தைங்கு கொய்ச்சலுக்கு 

ஆளொகியுள்ளனொாா். அவொாா்களில் தற்தபொது 495 தபொாா் சிகிச்மசயில் 

இருப்பதொகத் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பிற ைொநிலங்கமள ஒப்பிடும்தபொது 

இந்த எண்ணிக்மக குமறவு என்றொலும், ைொநிலம் முழுவதும் தநொய்த் 

தடுப்பு நைவடிக்மககமள தீவிரப்படுத்தியுள்ளதொக ைக்கள் நல்வொழ்வுத் 

துமற ததரிவித்துள்ளது. 

இதனிமைதய, கதரொனொவுக்கும், தைங்கு பொதிப்புக்கும் ஏறத்தொழ ஒதர 

ைொதிரியொன அறிகுறிகள் கொணப்படுவதொல், அதமன அமையொளம் கண்டு 

சிகிச்மசயளிப்பதில் சிரைம் இருப்பதொக ைருத்துவொாா்கள் 

ததரிவித்துள்ளனொாா். 

இமதயடுத்து, அதற்கொன வழிகொட்டு தநறிமுமறகமள வகுத்து 

சம்பந்தப்பட்ைவொாா்களுக்கு வழங்கியிருப்பதொக தமிழக தபொது சுகொதொரத் 

துமற இயக்குநொாா் ைொக்ைொாா் தசல்வவிநொயகம் ததரிவித்தொொாா். இதுகுறித்து 

அவொாா் தைலும் கூறியதொவது: 

முழுவதும் தகொசுக்கமள ஒழிக்கும் பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

கொய்ச்சல் முகொம்களில் கதரொனொவுைன், தைங்கு, ஜிகொ, சிக்குன் குனியொ, 

ைதலரியொ உள்ளிட்ை கொய்ச்சல் கண்ைறியப்பட்ைொல் உைனடியொக 

ததரிவிக்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. 

தைங்கு தடுப்பு பணிகளில் ைட்டும் 22 ஆயிரம் ஊழியொாா்கள் 

ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனொாா். தைங்கு கொய்ச்சலுக்கு சிகிச்மசயளிக்கத் 

ததமவயொன ைருந்துகளும், வசதிகளும் அரசிைம் உள்ளன. 

ைொவட்ை இமண சுகொதொர இயக்குநொாா்களுைனொன ஆய்வுக் கூட்ைம் 

ததொைொாா்ந்து நைத்தப்பட்டு வருகிறது. தைங்கு தடுப்பு, சிகிச்மச முமறகள், 

தகொசு ஒழிப்பு பணிகள் குறித்து ததொைொாா்ந்து பல்தவறு உத்தரவுகள் 

பிறப்பிக்கப்பட்டு வருகின்றன. 

ைமழ தபொழிவுக்குப் பிறகு சொமலகள், ததருக்கள் உள்ளிட்ை தபொது 

இைங்களில் தண்ணொாா் ததங்கொைல் இருக்க ததமவயொன நைவடிக்மக 

எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. ையொாா், உமைந்த ைண்பொண்ைங்கள், ததங்கொய் 

சிரட்மைகள், தபயிண்ட் ைப்பொக்கள், ததமவயற்ற பிளொஸ்டிக் தபொருள்கள் 

ைற்றும் கட்டுைொன இைங்களில் ததங்கும் தண்ணொாா் தபொன்றவற்றில் 

தகொசுக்கள் உற்பதியொகக்கூடும். அதனொல், அந்தப் தபொருட்கமள 

உைனடியொக அகற்றவும், தகொசுப் புழு ஒழிப்பு ைருந்து ததளித்தல், புமக 

அடித்தல் தபொன்ற பணிகமள நொள்ததொறும் தைற்தகொள்ளவும் 

நைவடிக்மக எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றொொாா் அவொாா். 

ைத்தியக் குழு ஆய்வு: ைத்திய சுகொதொரத் துமற அதிகொரிகள், எய்ம்ஸ் 

ைருத்துவொாா்கள் அைங்கிய ைருத்துவக் குழுவினொாா் அடுத்த ஓரிரு 

நொள்களில் தமிழகத்துக்கு வந்து ஆய்வு நைத்தவுள்ளனொாா். அவொாா்கள் 

ைொநிலத்தில் பொதிப்பு அதிகம் உள்ள ைொவட்ைங்கள் அமனத்துக்கும் 

தநரடியொகச் தசன்று பொொாா்மவயிடுகின்றனொாா். 

அதன் அடிப்பமையில் ைத்தியக் குழு ஆய்வு முடிவுகமளயும், 

பரிந்துமரகமளயும் தவளியிை உள்ளது. அதமன உைனடியொக 

தசயல்படுத்த தயொரொக உள்ளதொக தமிழக தபொது சுகொதொரத் துமற 

அதிகொரிகள் ததரிவித்துள்ளனொாா். 

இந்திய வமரபைத்தில் பதிவிைப்பை தவண்டிய தைங்கு பொதிப்பு 

தகவல்கள்... 

ைொநிலம் - பொதிப்பு (2021) - இறப்பு (2021) - பொதிப்பு (2020) - இறப்பு 

(2020) 

தமிழகம் - 3,806 - 3 - 2,410 - 0 

உ.பி. - 21,954 - 8 - 3,715 - 6 

பஞ்சொப் - 16,910 - 61 - 8,435 - 22 

ைகொரொஷ்டிரம் - 8302 - 14 - 3,356 - 10 

ரொெஸ்தொன் - 10,080 - 26 - 8,435 - 22 

ை.பி - 11,000 - 5 - 806 - 0 

தைற்கு வங்கம் - 2,000 - 0 - 5,166 - 2 

தகரளம் - 3, 027 - 1 - 4,399 - 5 

கொாா்நொைகம் - 3,572 - 0 - 3,823 - 0 

ததலங்கொனொ - 4,610 - 0 - 2,173 - 0 

ஒடிஸொ - 4,505 - 0 - 496 - 0 

குெரொத் - 4,938 - 1 -1, 564 - 2 

 

8. 23 வயதுக்குட்பட்தைொொாா் உலக ைல்யுத்தம்: ஷிவொனிக்கு தவள்ளி, 

அஞ்சுவுக்கு தவண்கலம் 

23 வயதுக்குட்பட்தைொொாா் உலக ைல்யுத்தப் தபொட்டியில் இந்தியொவின் 

ஷிவொனி பவொொாா் தவள்ளியும், அஞ்சு தவண்கலப் பதக்கத்மதயும் 

தவன்றனொாா். 

தசொாா்பியொவின் தபல்கிதரட் நகரில் நமைதபற்று வரும் இப்தபொட்டியில் 

வியொழக்கிழமை 50 கிதலொ எமைப்பிரிவு இறுதிச் சுற்றில் 

அதைரிக்கொவின் உலக ெூனியொாா் சொம்பியன் எமிலி கிங்மக 

எதிொாா்தகொண்ைொொாா் ஷிவொனி. இதில் ததொல்வியுற்ற அவொாா் தவள்ளிப் 

பதக்கத்மத மகப்பற்றினொொாா். 55 கிதலொ எமைப்பிரிவு தவண்கல பதக்கப் 

தபொட்டியில் இந்தியொவின் அஞ்சு 10 புள்ளிகள் முன்னிமல 

அடிப்பமையில் கனைொவின் விொாா்ஜினி தகமஸ வீழ்த்தி தவண்கலம் 

தவன்றொொாா். 65 கிதலொ எமைப்பிரிவில் நிஷொ தவண்கலப் 

பதக்கத்துக்கொன தபொட்டியில் தரப்தகஜ் பிரிவில் தைொதுகிறொொாா். தைொனிகொ 

68 கிதலொ, பிபொஷொ 76 கிதலொ தரப்தகஜ் பிரிவில் ததொல்வி கண்ைனொாா். 

 


