
         

    

1. தகவல் & ஒலிபரப்பு அமைச்சகைானது எந்த அமைச்சகத்துடன் 

இமைந்து, ‘ஒற்மைச் சாளரத்தில் படமைடுக்கும் மபாறிமுமை’மை 

உருவாக்கியுள்ளது? 

அ) பாதுகாப்பு அமைச்சகம் 

ஆ) இரயில்வே அமைச்சகம்  

இ) கலாச்சார அமைச்சகம் 

ஈ) வீட்டுேசதி & நகர்ப்புற விேகாரங்கள் அமைச்சகம் 

✓ இரயில்வே அமைச்சகமும் தகேல் ைற்றும் ஒலிபரப்பு அமைச்சகமும் 

இமைந்து, ஒருங்கிமைக்கப்பட்ட ஒற்மறச் சாளர படப்பிடிப்பு பபாறி 

முமறமை உருோக்கியுள்ளன. இரயில்வே ேளாகம் முழுேதும் படப் 

பிடிப்பு நடத்துேதற்கு பபறப்படும் அனுைதிமை எளிதாக ைாற்றுேவத இத் 

திட்டத்தின் வநாக்கைாகும். 

 

2. COP26 காலநிமல உச்சிைாநாட்டின் முதல் மபரிை ஒப்பந்தத்தில், 

எந்த ஆண்டுக்குள் காடழிப்மப முடிவுக்குக் மகாண்டு வரவும், 

ைாற்றிைமைக்கவும் தமலவர்கள் உறுதிைளித்தனர்? 

அ) 2030  

ஆ) 2040 

இ) 2050 

ஈ) 2070 

✓ COP26 காலநிமல உச்சிைாநாட்டின் முதல் முதன்மை ஒப்பந்தத்தில், 110 

தமலேர்கள் 2030ஆம் ஆண்டிற்குள் காடழிப்மப முடிவுக்குக் 

பகாண்டுேருேதாகவும் ைாற்றிைமைப்பதாகவும் உறுதிைளித்தனர்.  

✓ ‘காடுகள் ைற்றும் நிலப்பைன்பாடு குறித்த கிளாஸ்வகா தமலேர்களின் 

பிரகடனம்’ என்று பபைரிடப்பட்ட இந்த உறுதிபைாழியில் $12 பில்லிைன் 

பபாது நிதியும் $7.2 பில்லிைன் தனிைார் நிதியும் அடங்கும். கடந்த 2014 

ஆம் ஆண்டு வைற்பகாள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தம், காடழிப்மபக் குமறக்கத் 

தேறிவிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

3. அண்மைச் மசய்திகளில் இடம்மபற்ை ைந்தாகினி ஆறு உற்பத்தி 

ஆகுகின்ை ைாநிலம் எது? 

அ) உத்தரகாண்ட் 

ஆ) உத்தர பிரவதசம் 

இ) ைத்திை பிரவதசம்  

ஈ) பீகார் 

✓ ைமுமனயின் துமைைாறான ைந்தாகினி ஆறு, ைத்திை பிரவதசத்தின் 

சத்னா ைாேட்டத்தில் உற்பத்திைாகி உத்தர பிரவதச ைாநிலம் சித்ரகூட் 

ைாேட்டத்தில் ைமுமனயில் கலக்கிறது. இந்த ஆறு சதி அனுசுைா என்ற 

ேற்றாத பள்ளத்தின் ேழிைாக பாய்கிறது, அதில் பல நீரூற்றுகள் 

உள்ளன. ஆக்கிரமிப்பு, காங்கிரீட், ைாசு வபான்றேற்றால் இவ்ோறு கடும் 

பாதிப்புக்கு உள்ளானதால் சமீப பசய்திகளில் இது இடம்பபற்றது. 

 

4. பசுமைத் திட்டங்களுக்கு நிதிைளிப்பதற்காக உலக வங்கிக்கு 

“இந்திை பசுமை உத்தரவாதத்மத” வழங்கவுள்ள நாடு எது? 

அ) அபைரிக்கா 

ஆ) யுவக  

இ) பிரான்ஸ் 

ஈ) பெர்ைனி 

✓ இந்திைா முழுேதுைான பசுமைத் திட்டங்களுக்கு 750 மில்லிைன் 

பவுண்டுகமள ேழங்குேதற்காக, உலக ேங்கிக்கு இங்கிலாந்து (UK) 

“இந்திை பசுமை உத்தரோதத்மத” ேழங்கும். கிளாஸ்வகாவில் நடந்த 

COP26 உச்சிைாநாட்டில் இது அறிவிக்கப்பட்டது. பசுமை உத்தரோத 

நிதிைானது தூை எரிசக்தி, வபாக்குேரத்து ைற்றும் நகர்ப்புற வைம்பாடு 

உள்ளிட்ட துமறகளில் தூை ைற்றும் பநகிழ்ச்சிைான உட்கட்டமைப்மப 

பகாண்டுேரும். பிமரவேட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் படேலப்பைன்ட் குரூப் 

கீழ், UN காலநிமல உச்சிைாநாட்டில் 210 மில்லிைன் பவுண்டுகளுக்கு 

வைல் UK அளித்துள்ளது. 

 

5. ஓய்வூதிைம் மபறுவவார்க்கு முதல், ‘வீடிவைா மலஃப் சர்டிபிவகட் 

வசமவமை’ அறிமுகப்படுத்திை இந்திை வங்கி எது? 

அ) பஞ்சாப் வநஷனல் ேங்கி 

ஆ) கனரா ேங்கி 

இ) பாரத ஸ்வடட் ேங்கி  

ஈ) பவராடா ேங்கி 

✓ பாரத ஸ்வடட் ேங்கி (SBI) ஓய்வூதிைம் பபறுபேர்களுக்கு முதல் ‘வீடிவைா 

மலஃப் சர்டிபிவகட் வசமே’மை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்தப் புதிை 

ேசதிமூலம் ஓய்வூதிைம் பபறுவோர் தங்கள் வீடுகளில் இருந்வத 

காபைாளிமூலம் தங்கள் ோழ்நாள் சான்றிதமழ சைர்ப்பிக்க முடியும். SBI 

இன்படி, இந்த ேசதி ஓய்வூதிைம் பபறுபேர்களுக்கு ைட்டுவை கிமடக்கும் 

ைற்றும் ஓய்வூதிைம் பபறும் ஓய்வூதிைதாரரின் ைமனவி இவ்ேசதிமைப் 

பைன்படுத்த முடிைாது. வீடிவைா ோழ்நாள் சான்றிதழின் பசைல்முமற 

காகிதைற்றது ைற்றும் இலேசைாகவும் கிமடக்கிறது. 

 

6. காலநிமல ைாற்ைம் குறித்த NASA’இன் சமீபத்திை ஆய்வின்படி, 

காலநிமல ைாற்ைத்தால் 17% வளர்ச்சிமைக் காைவுள்ள பயிர் எது? 

அ) அரிசி 

ஆ) வகாதுமை  

இ) வசாளம் 

ஈ) பருத்தி 

✓ வநச்சர் ஃபுட் என்ற இதழில் பேளியிடப்பட்ட புதிை NASA ஆய்வின்படி, 

பருேநிமல ைாற்றைானது 2030ஆம் ஆண்டளவில் ைக்காச்வசாளம் 

ைற்றும் வகாதுமையின் உற்பத்திமை அதீத மபங்குடில் ோயு உமிழ்வு 

பாதிக்கலாம். இந்த ஆய்வின்படி, ைக்காச்வசாள பயிர் விமளச்சல் 24% 

குமறயும் என்றும், வகாதுமை சுைார் 17% ேளர்ச்சிமைக் காைக்கூடும் 

என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. பேப்பநிமலயில் அதிகரிப்பு, ைமழப் 

பபாழிவு முமறகளில் ைாற்றங்கள் ைற்றும் மபங்குடில் ோயு 

உமிழ்வுகளில் CO2 பசறிவு ஆகிைமே இதற்கு காரைைாகும். 

 

7. கீழ்கண்ட எந்த ைாநிலத்தில், ‘மபஸ்து வாரஸ்’ புத்தாண்டு நாள் 

மகாண்டாடப்படுகிைது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) கர்நாடகா 

இ) குெராத்  

ஈ) ைகாராஷ்டிரா 

✓ ‘பபஸ்து ோரஸ்’ (அ) குெராத்தி புத்தாண்டு ஆனது இந்து நாட்காட்டியின் 

கார்த்திமக ைாதத்தில் பகாண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாள் பாரம்பரிைைாக 

‘ேர்ஷா பிரதிபதா’ அல்லது ‘பபஸ்து ோரஸ்’ என்று அமழக்கப்படுகிறது. 

‘வசாப்டா’ எனப்படும் கைக்குகமள மேத்து புதிை புத்தகங்கமள 

தைாரித்து ைக்கள் இந்த நாமள பகாண்டாடுகிறார்கள். இந்த நாளில் 

லட்சுமி ைற்றும் கிருஷ்ைமரயும் அேர்கள் ேழிபடுகின்றனர். 

 

8. முதலமைச்சர் அவசிை பூ-அதிகார் வைாஜனா சார்ந்த ைாநிலம் 

எது? 

அ) ைகாராஷ்டிரா 

ஆ) ஒடிஸா 

இ) ஹரிைானா 

ஈ) ைத்திை பிரவதசம்  

✓ பசாந்தைாக நிலம் இல்லாத ைாநில ைக்களுக்கு வீட்டு ைமனகமள 

இலேசைாக ேழங்குேதாக ைத்திை பிரவதச அரசு அறிவித்துள்ளது. அந்த 

நிலத்மத ைக்கள் பசாந்த வீடு கட்டிக்பகாள்ள பைன்படுத்தலாம். 

“முதலமைச்சர் அேசிை பூ-அதிகார் வைாெனா” என்ற திட்டத்தின்கீழ் 

இந்த இலேச ைமனகள் ேழங்கப்படுகிறது. 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 



         

    

9. ‘PMFME’ திட்டத்மதச் மசைல்படுத்துகிை ைத்திை அமைச்சகம் எது? 

அ) நிதி அமைச்சகம் 

ஆ) உைவு பதப்படுத்தும் பதாழிற்துமற அமைச்சகம்  

இ) உழவு அமைச்சகம் 

ஈ) ஊரக ேளர்ச்சி அமைச்சகம் 

✓ உைவு பதப்படுத்துதல் பதாழிற்துமற அமைச்சர் பிரசுபதி குைார் பராஸ், 

ஒரு ைாேட்டம், ஒரு தைாரிப்பு திட்டத்தின் கீழ், ‘தில்லி வபக்ஸ்’ என்ற 

வபக்கரி பிராண்மடத் பதாடங்கினார். முழு வகாதுமை ரஸ்க் தில்லி 

வபக்ஸ் பிராண்டின் கீழ் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட முதல் தைாரிப்பு ஆகும். 

பிரதைர் நுண் உைவுப் பதப்படுத்தும் நிறுேனங்களின் (PMFME) 

திட்டத்தின்கீழ், ஒரு ைாேட்டத்தில் இருந்து ஒரு பபாருமள அரசாங்கம் 

ஊக்குவிக்கிறது. NAFED கூட்டுறவு நிறுேனத்துடன் இமைந்து இந்தத் 

தைாரிப்பு பதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

10. அண்மைச் மசய்திகளில் இடம்மபற்ை ‘CAATSA’ என்பது எந்த 

நாட்டுடன் மதாடர்புமடை சட்டைாகும்? 

அ) அபைரிக்கா  

ஆ) ரஷ்ைா 

இ) சீனா 

ஈ) யுவக 

✓ CAATSA - Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act 

என்பது கடந்த 2017ஆம் ஆண்டின் சட்டைாகும். இது ரஷ்ைா உட்பட சில 

நாடுகளுடன் ேணிகம் பசய்த நாடுகமளத் தண்டிக்கும் வநாக்கம் 

பகாண்டது. ரஷ்ைாவின் S400 ஏவுகமை பாதுகாப்பு அமைப்மப 

ோங்குேதற்கான தமடகளிலிருந்து இந்திைாவிற்கு விலக்களிக்கும் 

சட்டத்மத மூன்று குடிைரசுக் கட்சி அபைரிக்க பசனட்டர்கள் தாக்கல் 

பசய்தனர். இது, ‘CAATSA’ விதித்த பபாருளாதாரத் தமடகளில் இருந்து 

QUAD-ன் உறுப்பு நாடுகளான ஆஸ்திவரலிைா, ெப்பான் ைற்றும் 

இந்திைாவுக்கு பத்து ஆண்டுகள் விலக்கு அளிக்கும். 

 


1. 120 பைாழிகளில் திருக்குறள் பைாழிபபைர்ப்பு: அமனத்து பைாழியிலும் 

பேளியிட ைத்திை பசம்பைாழி நிறுேனம் தீவிரம் 

ைத்திை பசம்பைாழி தமிழாய்வு நிறுேனம் சார்பாக 58 பழங்குடியின 

பைாழிகள் உட்பட 120-க்கும் வைற்பட்ட பைாழிகளில் திருக்குறள் 

பைாழிபபைர்க்கப்பட்டு ேருகிறது. 

ைனித ோழ்விைலின் எல்லா அங்கங்கமளயும் அறம், பபாருள், இன்பம் 

என்னும் முப்பபரும் பிரிவுகளாய் (முப்பால்) பிரித்து திருக்குறள் 

விளக்குகிறது. இதில் உள்ளகருத்துகள் இனம், பைாழி, பாலின 

வபதங்களின்றி எக்காலத்துக்கும் பபாருந்துேதால் திருக்குறள் ‘உலகப் 

பபாது ைமற’ என்றும் அமழக்கப்படுகிறது. இதன்சிறப்மப அறிந்த 

அறிஞர்களால் 1800-ம் ஆண்டில் இருந்வத 43பைாழிகளில் 

பைாழிபபைர்க்கப்பட்டுள்ளது. அந்த காலத்தில் மகபைழுத்துப் பிரதிகளும், 

அச்சுப் பிரதிகளும் குமறந்த அளவிவலவை உருோக்கப்பட்டதால் 

திருக்குறள், பல பைாழிகளில் முழுமைைாகச் பசன்றமடைவில்மல. 

இதமனக் கருத்தில் பகாண்டுைத்திை பசம்பைாழி தமிழாய்வு நிறுேனம், 

முதற்கட்டைாக அரசமைப்பின் 21 பைாழிகளில் பஞ்சாபி, ைணிப்புரி, 

பதலுங்கு, கன்னடம், குெராத்தி பைாழிகளில்திருக்குறமள ஏற்பகனவே 

பைாழிபபைர்த்திருந்தது. இந்நிமலயில், திருக்குறமள உலகின் 

அமனத்துபைாழிகளிலும் பைாழிபபைர்க்கத் திட்டமிட்டுள்ளது. 

இதுபதாடர்பாக பசம்பைாழி தமிழாய்வு நிறுேனத்தின் இைக்குநர் 

வபராசிரிைர் இரா சந்திரவசகரன் கூறிைதாேது: உலகம் முழுேதும், 

திருக்குறள் பசன்றமடை, பைாழிபபைர்க்கும் பணிமைத்பதாடங்கும் 

முன்பாகவே, இந்திை ைற்றும் சர்ேவதச அளவில் 43 பைாழிகளுக்கு 

பைாழி பபைர்க்கப்பட்டுவிட்டன. ஆனால், அேற்றில் பல, ஒற்மறப் 

பிரதிைாகவே உள்ளன. 

வைலும், விளக்கவுமரகள் பதளிோக இல்மல. திருக்குறள் 

மீதுஅதிகப்பற்றுள்ள பிரதைர் வைாடி, பைாழி பபைர்ப்பில் தனிக் கேனம் 

பசலுத்தி ேருகிறார். இதமனகருத்தில் பகாண்டும், உலகப் 

பபாதுைமறமை உலகம் முழுேதும் பகாண்டு பசல்லும் வநாக்கத்தில் 

தற்வபாது பைாழி பபைர்ப்பு பணிமைத் பதாடங்கி உள்ளது. அதன்படி, 

இந்தி, ைராத்தி, வநபாளி, ைமலைாளம், ஒடிைா, உருது, அரபி, பாரசீகம், 

படுகு, ோக்ரிவபாலி ஆகிை 10 பைாழிகளில் திருக்குறள் விமரவில் 

பேளிைாகவுள்ளது. 

இதன்பதாடர்ச்சிைாக, பாசா, பர்மீஸ், ஃபிஜிைன், ஐரிஷ், பகைர், கிரிவைால், 

ைலாய், ைங்வகாலிைன், தாய், விைட்நாமிஸ், வடனிஷ், சிங்களம், 

ெப்பானிைம், பகாரிைன், பசௌராஷ்டிரா, பகாங்கனி, அஸ்ஸாமி, பபங்காலி, 

வபாவடா, வடாக்ரி, பகாங்கணி, மைதிலி, சம்ஸ்கிருதம், சந்தாலி, சிந்தி 

உள்ளிட்ட 42 பைாழிகளிலும் திருக்குறள் விமரவில் பேளிைாகவுள்ளது. 

வைலும், இந்திை அரசமைப்பில் இல்லாத 66 பைாழிகளிலும் 

பைாழிபபைர்ப்பு நமடபபற்று ேருகிறது. இதில், ஆதி, அங்கமி, அவோ, 

படகா, இருளா, காட்டு நாைக்கர், வகாடா, பகாண்டா, வகாைா, முண்டா, 

பனிைா உள்ளிட்ட 58 பழங்குடியினர் பைாழிகளும்அடங்கும். இதற்காகச் 

சம்பந்தப்பட்ட பல்கமலக்கழகங்களில் பணிைாற்றும் தமிழ்ப் 

வபராசிரிைர்கள், பைாழி அறிஞர்கள் பணியில் அைர்த்தப்பட்டுள்ளனர். 

ஒரு பைாழியில் பைாழிபபைர்க்க ரூ.1.5 லட்சம் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

பிறகு, உலகின்அதிக பைாழிகளில் பேளியிடப்பட்ட நூல் என்ற இலக்மக 

வநாக்கி, திருக்குறள் பைணிக்கும். 

இவ்ோறு அேர் கூறினார். 

 

2. பாதுகாப்பு பதாழில் ேழித்தட திட்ட இைக்குநராக கிருஷ்ைமூர்த்தி 

நிைைனம்: 

தமிழ்நாடு பாதுகாப்பு பதாழில் ேழித்தட திட்ட இைக்குநராக பா 

கிருஷ்ைமூர்த்தி நிைமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

கடந்த 2002’இல் குடிமையிைல் பணியில் வதர்ச்சி பபற்ற கிருஷ்ை 

மூர்த்தி, இந்திை ஆயுத பதாழிற்சாமலகளுக்கான வசமேகளுக்கு பணி 

நிைைனம் பசய்ைப்பட்டேர். ஆயுத பதாழிற்சாமல ோரிைத்தில் பல்வேறு 

நிமலகளில் பணிைாற்றியுள்ள கிருஷ்ைமூர்த்தி, தமிழகத்தில் 

ஆேடியில் உள்ள கனரக ோகன பதாழிற்சாமல, அரேங்காடு கார்மடட் 

பதாழிற்சாமல, இந்திை பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் கீழ் பசைல்பட்டு 

ேரும் ஆயுத பதாழிற்சாமல ோரிைம் ஆகிைேற்றில் இைக்குநராக 

பணிைாற்றிைேர். ஆயுத பதாழிற்சாமல ோரிைத்தில் ஆயுத்பூஷண் 

விருது பபற்றேர். 

 

3. உலக வகாப்மப ெூனிைர் ஹாக்கி - இந்திை அணி பயிற்சியில் 

பங்வகற்க வகாவில்பட்டி ைாைேர் வதர்வு 

உலக வகாப்மப ெூனிைர் ஹாக்கி வபாட்டியில் பங்வகற்கும், இந்திை 

அணிக்கான பயிற்சியில் பங்வகற்க வகாவில்பட்டி கல்லூரி ைாைேர் 

வதர்வு பசய்ைப்பட்டுள்ளார். 

வகாவில்பட்டி ராைலிங்கம் பதருமேச் வசர்ந்த சக்திவேல் ைகன் 

ைாரீஸ்ேரன் (21). இேர் வகாவில்பட்டி அரசு கமல ைற்றும் அறிவிைல் 

கல்லூரியில் 2ஆம் ஆண்டு ேணிகவிைல் படிக்கிறார். உலக வகாப்மப 

ெூனிைர் ஹாக்கி வபாட்டிக்கான இந்திை அணி பயிற்சியில் பங்வகற்க 

வதர்வு பசய்ைப்பட்டுள்ளார். 

ைாரீஸ்ேரனின் தந்மத சக்திவேல் தீப்பபட்டிக்கான அட்மடப்பபட்டி 

தைாரிக்கும் குடிமசத் பதாழில் பசய்கிறார். தாய் சங்கரி இதற்கு 

உதவிைாக இருக்கிறார். ைாரீஸ்ேரன் 8-ம் ேகுப்பு படிக்கும்வபாது 

விமளைாட்டு விடுதி வீரர்களுக்கான வதர்வில் பேற்றிபபற்று, 

அரிைலூரில் உள்ள விமளைாட்டு விடுதியில் தங்கி ஹாக்கி பயிற்சியுடன், 

12-ம் ேகுப்பு ேமர படித்தார். தற்வபாது, பயிற்சிைாளர் முத்துக்குைாரிடம் 

ஹாக்கி பயிற்சி பபற்றதுடன், வகாவில்பட்டி அரசு கல்லூரியில் படிக்கிறார். 

கடந்த ஆண்டு நடந்த உலகக் வகாப்மப ெூனிைர் ஹாக்கி 

வபாட்டிக்கான இந்திை அணி வீரர்கள் வதர்வில், 36 வபரில் ஒருேராக 

வதர்வுபபற்றார். பதாடர்ந்து பபங்களூருவில் உள்ள இந்திை 

விமளைாட்டு ஆமைை விமளைாட்டு விடுதியில் தங்கி, ஓராண்டாக 

பயிற்சி பபற்று ேருகிறார். அங்கு கடந்த ைாதம் நடந்த 2ஆம்கட்ட வதர்வில் 

24 வபர் வதர்ந்பதடுக்கப்பட்டு உள்ளனர். இேர்களில் ைாரீஸ்ேரனும் 

ஒருேர் ஆோர். 

இதுகுறித்து, தூத்துக்குடி ைாேட்ட ஹாக்கி கழகச் பசைலாளர் பச குரு 

சித்திர சண்முகபாரதி கூறும்வபாது, “ைாரீஸ்ேரன் தற்வபாது இறுதிக்கட்ட 

பயிற்சி முகாமுக்கு வதர்வு பசய்ைப்பட்டுள்ளார். இதில் இருந்து 20 வபர் 

வதர்வு பசய்ைப்படுேர். அேர்கள்தான் புேவனஸ்ேரில் இம்ைாதம் கமடசி 

ோரம் பதாடங்கும் உலக வகாப்மப ெூனிைர் ஹாக்கி வபாட்டியில் 

இந்திை அணிக்காக விமளைாடுேர். தற்வபாது வதர்வு பசய்ைப்பட்ட 24 

 

 



         

    

வபரில் பதன் இந்திைாவில் இருந்து வதர்ோனேர் ைாரீஸ்ேரன் ைட்டுவை. 

தமிழகம் ைற்றும் வகாவில்பட்டிக்கு ைாரீஸ்ேரன் பபருமை வசர்த்துள்ளார்” 

என்றார். 

 

4. நாட்டிவலவை முதல்முமறைாக தமிழகத்தில் 'கடல்பாசி திட்டம்' 

இந்திைாவிவலவை முதல்முமறைாக தமிழகத்தில் கடல்பாசி திட்டம் 

பசைல்படுத்தப்பட உள்ளதாக ைத்திை தகேல் ஒலிபரப்புத்துமற 

இமைைமைச்சாா் எல் முருகன் கூறினாாா். 

ைக்கமள வீடுவீடாகத் வதடிச் பசன்று கவரானா தடுப்பூசி பசலுத்தும் 

திட்டம் ைத்திை அரசால் பதாடங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிமலயில் ைத்திை 

இமைைமைச்சாா் எல் முருகன் வகாைம்வபடு பகுதியில் சனிக்கிழமை 

வீடுவீடாகச் பசன்று தடுப்பூசி வபாடுேமத ஆய்வு பசய்ததுடன், 

தடுப்பூசியின் அேசிைம் குறித்தும் விழிப்புைாா்வு ஏற்படுத்தினாாா். 

பின்னாா் பசய்திைாளாா்களிடம் அோா் கூறிைது: 

உலகிவலவை 100 வகாடிக்கும் வைல் தடுப்பூசி பசலுத்திை நாடு இந்திைா. 

தமிழகத்தில் 6 வகாடி தடுப்பூசிகள் பசலுத்தப்பட்டுள்ளன. முதல் தேமை 

ஊசிமை 93 சதவீதம் வபாா் பசலுத்திக் பகாண்டுள்ளனாா். 2-ஆம் 

தேமை ஊசிமையும் தமிழகத்மதச் வசாா்ந்வதாாா் தாைதிக்காைல் 

வபாட்டுக் பகாள்ள வேண்டும். 

இந்திைாவிவலவை முதல் முமறைாக தமிழகத்தில் கடல்பாசி திட்டத்மத 

ைத்திை அரசு பசைல்படுத்த உள்ளது. அதற்கான பணிகள் நமடபபற்று 

ேருகின்றன. பேளிநாடுகளில் கடல்பாசிக்கு அதிக வதமே உள்ளது. 

இந்தத் திட்டம் பசைல்படுத்தப்பட்டால் பபண்களுக்கான வேமலோய்ப்பு 

அதிகரிக்கும். தமிழகத்தின் பபாருளாதாரமும் ேளரும். தமிழக அரசிடம் 

இருந்து விரிோன திட்ட அறிக்மக ேரவேண்டியுள்ளது. அது 

பேளிைானதும் கடல்பாசி திட்டம் விமரவில் பதாடங்கப்படும். 

பபட்வரால், டீசல் மீதான கலால் ேரிமை ைத்திை அரசு குமறத்திருப்பது 

ைக்களுக்கு தீபாேளி பரிசாக அமைந்துள்ளது. அமதத் பதாடாா்ந்து 

புதுச்வசரி உள்பட பல்வேறு ைாநிலங்கள் பபட்வரால் டீசலுக்கான ோட் 

ேரிமைக் குமறத்துள்ளன. தமிழக அரசும் பபட்வரால், டீசலுக்கான ோட் 

ேரிமைக் குமறக்க வேண்டும் என்றாாா் அமைச்சாா் முருகன். 

 

5. மும்மப ஐஐடி பதாழில்நுட்ப ேல்லுநாா்கள் தைாரிப்பில் புதிை பாம்பன் 

பால ரயில் பாமதக்கான ேமரபடம் 

மும்மப ஐஐடி பதாழில்நுட்ப ேல்லுநாா்களின் உதவியுடன் பாம்பன் ரயில் 

பாமதக்கான ேமரபடம் தைாராகி ேருேதாக ைதுமர ரயில்வே வகாட்ட 

அலுேலகம் பதரிவித்துள்ளது. 

ைதுமர ரயில்வே வகாட்டத்தில் புதிை ரயில் பாமதப் பணிகள், இரட்மட 

ரயில் பாமதப் பணிகள், அகல ரயில் பாமதப் பணிகள், புதிை பாம்பன் 

பாலப் பணிகள் ஆகிைமே நமடபபற்று ேருகின்றன. இப்பணிகள் 

பதாடாா்பாக ைதுமர வகாட்ட ரயில்வே அலுேலகம் பேளியிட்ட பசய்தி: 

அருப்புக்வகாட்மட ேழிைாக அமைக்கப்படும் ைதுமர- தூத்துக்குடி புதிை 

ரயில் பாமதத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதிைாக, தூத்துக்குடி அருவக 

மீளவிட்டான் முதல் வைலைருதூாா் ேமர ரயில் பாமதப் பணிகள் 

நிமறேமடயும் நிமலயில் உள்ளன. இந்தப் பகுதியில் 4 பபரிை 

பாலங்கள் கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளன. நடப்பாண்டு டிசம்பரில், இந்த 18 

கிவலா மீட்டாா் புதிை ரயில் பாமத ஆய்வுக்கு தைாராகி விடும். ஆய்வு 

முடிந்தவுடன் இந்தப் பகுதியில் உள்ள மின்சார தைாரிப்பு 

நிறுேனங்களுக்கு சரக்கு ரயில்கள் இைக்கப்படவுள்ளன. 

ைதுமர- வதனி ரயில் பாமத 2022 ெனேரியில் ஆய்வு 

ைதுமர- வபாடிநாைக்கனாா் அகல ரயில் பாமதத் திட்டத்தில், 

ஆண்டிபட்டி - வதனி பிரிவில் புதிை அகல ரயில் பாமத அமைக்கப்பட்டு 

தைாராக உள்ளது. இந்த 17 கிவலா மீட்டாா் தூரமுள்ள புதிை ரயில் 

பாமதயில், தமிழக மின்ோரிைத்தின் சாாா்பாக இரண்டு மின் 

ேழித்தடங்கள் அமைக்கும் பணிகள் நமடபபற்று ேருகின்றன. 

இப்பணிகள் முடிேமடந்தவுடன் பபங்களூாா் பதன் சரக பாதுகாப்பு 

ஆமைைாா் ஆய்வு நடத்தவுள்ளாாா். 

இந்தப் பிரிவில் மீதமுள்ள 15 கிவலா மீட்டாா் தூர வதனி- 

வபாடிநாைக்கனாா் அகல ரயில் பாமதப் பணிகள் நமடபபற்று 

ேருகின்றன. இப்பகுதியில் ரயில் பாமத அமைக்கத் வதமேைான ைண் 

எடுப்பதற்கு வதனி ைாேட்ட ஆட்சிைரிடம் அனுைதி வகாரப்பட்டுள்ளது. 

இந்த ரயில் பாமதயில் நமடபபற்றும் ேரும் 32 சிறிை பாலங்களுக்கான 

கட்டுைானப் பணிகள் டிசம்பரில் நிமறேமடயும். 2022 ெனேரியில் 

பாதுகாப்பு ஆமைைாா் ஆய்வு நடத்த உள்ளாாா். அதன் பின்னாா் இந்த 

ரயில் பாமத தைாராகி விடும். 

இரட்மட ரயில் பாமதப் பணிகள்: 

வகாவில்பட்டி - துலுக்கப்பட்டி இமடவை 33 கிவலா மீட்டாா் புதிை 

இரட்மட ரயில் பாமதப் பணிகளுக்காக நில ஆாா்ஜிதப் பணிகளும் 

நமடபபற்று ேருகின்றன. ரயில் பாமத அமைக்கத் வதமேைான ைண் 

அள்ளுேதற்கு ைாேட்ட ஆட்சிைரிடம் அனுைதி வகாரப்பட்டுள்ளது. இந்தப் 

பகுதியில் 6 பபரிை பாலங்கள், 41 சிறிை பாலங்கள் ஆகிைேற்றின் 

கட்டுைானப் பணிகள் நிமறேமடந்துள்ளன. ஒரு சிறிை பாலத்திற்கான 

கட்டுைானப் பணிகள் நமடபபற்று ேருகின்றன. 

ைதுமர- திருைங்கலம் இமடவை நமடபபற்று ேரும் இரட்மட அகல 

ரயில் பாமதப் பணிகள் 2022 பிப்ரேரியில் நிமறேமடயும் என 

எதிாா்பாாா்க்கப்படுகிறது. இப்பணிகளுக்காக 17 ஏக்காா் நிலம் 

மகைகப்படுத்தும் பணிகள் நமடபபற்று ேருகின்றன. இந்த ரயில்வே 

பாமதயில் 47 சிறிை பாலங்கள் கட்டி முடிக்கப்பட்டு விட்டன. 3 சிறிை 

பாலங்களுக்கான பணிகள் நமடபபற்று ேருகின்றன. 

புதிை பாம்பன் பாலம் 

புதிை பாம்பன் பாலம் அமைக்கும் பணிகள் தீவிரைாக நமடபபற்று 

ேருகின்றன. நடுவில் கப்பல்கள் பசன்றுேர ேசதிைாக பசங்குத்தாக 

வைவல பசன்று ேரும் ேமகயில் அமைக்கப்படும் ரயில் பாமதக்கான 

ேமரபடம் மும்மப ஐஐடி பதாழில் நுட்ப ேல்லுநாா்களின் உதவியுடன் 

தைாராகி ேருகிறது என்று பதரிவித்துள்ளாாா். 

 

6. ைத சுற்றுலாமே பிரபலப்படுத்த ராைாைை ைாத்திமர சுற்றுலா: 

இந்திை ரயில்வே உைவு ைற்றும் சுற்றுலா கழகம் (ஐஆர்சிடிசி) வநற்று 

பேளியிட்டுள்ள பசய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாேது: கவரானா 

மேரஸின் பாதிப்பு குமறந்து ேருேதால், ைக்களின் வதமேக்கு ஏற்றார் 

வபால், பல்வேறு இடங்களுக்கு ஐஆர்சிடிசி சார்பில் சுற்றுலா ரயில்கள் 

இைக்கப்படுகின்றன. ராைாைை காவிைத்துடன் பதாடர்புமடை 

இடங்கமளக் காணும் ேமகயில்,  ராைாைை ைாத்திமர 

சுற்றுலாவுக்கு ஏற்பாடு பசய்ைப்பட்டுள்ளது. 

இந்த ரயில் பைைம் ேரும் நேம்பர் 16-ம் வததி ைதுமரயில் இருந்து 

புறப்படுகிறது. திண்டுக்கல், திருச்சி, கும்பவகாைம், கடலூர், விழுப்புரம், 

பசன்மன எழும்பூர் ேழிைாகச் பசல்கிறது. ஹம்பி, நாசிக், சித்ரகூட், காசி, 

கைா, சீதாைார்ஹி, வநபாளம், ெனக்புரியில் உள்ள சீதா பென்ைபூமி, 

அவைாத்தியில் ராைபென்ை பூமி, நந்திகிராம், சிருங்க பேற்பூர், அலகாபாத் 

வபான்ற இடங்கமளக் காை ஏற்பாடுகள் பசய்ைப்பட்டுள்ளன. 

பைாத்தம் 12 இரவுகள், 13 பகல்கள் பகாண்ட இந்த சுற்றுலாவுக்கு 

கட்டைம் `14,490 ஆகும். இதில், ரயில் கட்டைம், தங்கும் ேசதி, மசே 

உைவு ஆகிைமே அடங்கும். இதில் பங்வகற்க விரும்புவோர் 2 

தேமை தடுப்பூசி பசலுத்திக் பகாண்டிருக்க வேண்டும். இவ்ோறு 

ஐஆர்சிடிசி கூறியுள்ளது. 

 

7. துப்பாக்கி சுடுதல்: ைானு/ொேத் வொடிக்கு தங்கம் 

வபாலந்தில் நமடபபற்ற சாா்ேவதச துப்பாக்கி சுடுதல் சம்வைளனத்தின் 

(ஐஎஸ்எஸ்எஃப்) பிபரசிபடன்ட்’ஸ் வகாப்மப வபாட்டியில் இந்திைாவின் 

ைானு பாக்காா்/ஈரானின் ொேத் ஃபருக்கி இமை கலப்பு அணிகள் 

பிரிவில் தங்கம் பதக்கம் பேன்றது. 

முதலிடத்துக்கான வபாட்டியில் இந்த இந்வதா/ஈரானிவைா வொடி 16-8 

என்ற புள்ளிகள் கைக்கில் பிரான்ஸின் பைதில்டா லவைாவல/ஆாா்படம் 

பசாா்பனௌவசாவ் இமைமை வதாற்கடித்தது. தகுதிச்சுற்றில் 

ைானு/ொேத் இமை முமறவை 582/600 புள்ளிகளுடன் 3-ஆம் இடம் 

பிடித்து அமரயிறுதிக்கு தகுதிபபற்றது. பின்னாா் அதில் முதலிடம் பிடித்து 

இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்வனறி, அங்கு தங்கம் பேன்றது. 

முன்னதாக 8 வொடிகள் தகுதிபபற்ற அமரயிறுதிச் சுற்றில் வைலும் இரு 

இந்திைாா்கள் இடம் பபற்றிருந்தனாா். இந்திைாவின் அபிவஷக் 

ோா்ைா/உக்மரனின் ஒபலனா பகாஸ்படவிச் இமை 6-ஆம் இடமும், 

இந்திைாவின் பசௌரவ் பசௌதரி/ஸ்விட்சாா்லாந்தின் பஹய்தி பகாா்பாா் 

மடபதல்ம் வொடி 7-ஆம் இடமும் பிடித்தன. இது தவிர வபாட்டியில் 

கலந்துபகாண்டிருந்த இந்திைாவின் ைஷஸ்வி 

வதஸ்ோல்/ஸ்வலாவேகிைாவின் ெுராஜ் டுஸின்ஸ்கி 10-ஆேது இடம் 

பிடித்தது. 

பசௌரவுக்கு பேள்ளி: ஆடேருக்கான 10 மீட்டாா் ஏாா் பிஸ்டல் பிரிவில் 

இந்திைாவின் பசௌரவ் பசௌதரி பேள்ளியும், அபிவஷக் ோா்ைா 



         

    

பேண்கலமும் பேன்றனாா். பொா்ைனி வீராா் கிறிஸ்டிைன் பரய்ட்ஸ் 34 

புள்ளிகளுடன் முதலிடம் பிடிக்க, பசௌரவ் 24, அபிவஷக் 21 

புள்ளிகளுடன் முமறவை அடுத்த இரு இடங்கமளப் பிடித்தனாா். 

 

8. யு-23 ைல்யுத்த சாம்பிைன்ஷிப்: இந்திைாவுக்கு வைலும் 3 பேண்கலம் 

பசாா்பிைாவில் நமடபபறும் 23 ேைதுக்கு உள்பட்வடாருக்கான (யு-23) 

உலக ைல்யுத்த சாம்பிைன்ஷிப் வபாட்டியில் இந்திைாவுக்கு வைலும் 3 

பேண்கலப் பதக்கங்கள் கிமடத்துள்ளது. 

இமதைடுத்து இப்வபாட்டியில் இந்திைா பேன்ற பதக்கங்களின் 

எண்ணிக்மக 5 ஆகியுள்ளது. 

ைகளிருக்கான பேண்கலப் பதக்க சுற்றில் இந்திைாவின் 3 

வீராங்கமனகள் பேன்ன் வபரில் இந்த எண்ணிக்மக உைாா்ந்துள்ளது. 

62 கிவலா பிரிவில் ராதிகா 6-4 என்ற புள்ளிகள் கைக்கில் 

இத்தாலியின் அவராரா வகம்பாக்னாமே வதாற்கடித்தாாா். 65 கிவலா 

பிரிவில் நிஷா 10-0 என்ற புள்ளிகள் கைக்கில் லாத்விைாவின் எல்ைா 

ஸிட்பலபரமே வீழ்த்தினாாா். 72 கிவலா பிரிவில் திவ்ைா கக்ரான் 6-2 

என்ற புள்ளிகள் கைக்கில் அபைரிக்காவின் காய்லா வைரி ைராவனாமே 

பேன்றாாா். 

முன்னதாக 50 கிவலா பிரிவில் ஷிோனி பேள்ளியும், 55 கிவலா பிரிவில் 

அஞ்சு பேண்கலமும் பேன்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இப்வபாட்டியில் 

ஆடேருக்கான ஃப்ரீஸ்மடல் பிரிவு பேண்கலப் பதக்க சுற்றில் 

இந்திைாவின் பசௌரவ் ைதுகாா் - ஆாா்மீனிைாவின் வைனுேல் 

கந்த்சாா்த்சிைாமன சந்திக்கிறாாா். 

 

9. சீனாவிண்ணில் பசலுத்தப்பட்ட 3 பசைற்மகக்வகாள்கள் 

பதன்வைற்கு சிசுோன் ைாகாைத்தின் ஜிசாங் ஏவுதளத்திலிருந்து 3 

பதாமலயுைாா்வு பசைற்மகக்வகாள்கமள சீனா சனிக்கிழமை 

பேற்றிகரைாக விண்ணில் பசலுத்திைது. 

ைாவ்கான்-35 ரகத்மதச் வசாா்ந்த அந்த பசைற்மகக்வகாள்கள், லாங் 

ைாாா்ச்-2டி ராக்பகட் மூலம் விண்ணில் பசலுத்தப்பட்டன. லாங் ைாாா்ச் 

ராக்பகட் மூலம் பேற்றிகரைாக பசைல்படுத்தப்பட்ட 396-ஆேது 

பசைற்மகக்வகாள் திட்டம் இது என்று அரசுக்குச் பசாந்தைான 

ஜின்ஹுோ பசய்தி நிறுேனம் பதரிவித்துள்ளது. 

 

10. 3-ஆேது முமறைாக ஷி ஜின்பிங் பதவி நீட்டிப்பு? 

அடுத்த ோரம் நமடபபறவிருக்கும் சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ைாநாட்டில், 

இதுேமர இல்லாத ேமகயில் அதிபாா் ஷி ஜின்பிங்கின் பதவிக் காலம் 

3-ஆேது முமறைாக நீட்டிக்கப்படும் என்று எதிாா்பாாா்க்கப்படுகிறது. 

இதுகுறித்து பிடிஐ பசய்தி நிறுேனம் பதரிவித்துள்ளதாேது: 

68 ேைதாகும் ஷி ஜின்பிங், சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, ைத்திை ராணுே 

ஆமைைம் ஆகிைேற்றின் தமலமைப் பபாறுப்மபயும் முப்பமடகமளக் 

கட்டுப்படுத்தும் அதிபாா் பபாறுப்மபயும் ேகித்து ேருகிறாாா். இதன் மூலம், 

நாட்டின் 3 அதிகார பீடங்களும் அேரது கட்டுப்பாட்டில் உள்ளன. 

இந்தச் சூழலில், ேரும் திங்கள்கிழமை பதாடங்கவிருக்கும் கம்யூனிஸ்ட் 

கட்சி ைாநாட்டில் அோா் பங்வகற்கிறாாா். 

அந்த ைாநாட்டில், கட்சி அண்மைக்காலைாக ஆற்றியுள்ள ேரலாற்றுச் 

சாதமனகமளப் பட்டிைலிட்டு தீாா்ைானம் நிமறவேற்றப்படவுள்ளதாக 

அரசுக்குச் பசாந்தைான ஜின்ஹுோ பசய்தி நிறுேனம் பதரிவித்துள்ளது. 

11-ஆம் வததி ேமர நமடபபறவிருக்கும் இந்த ைாநாட்டில், ஷி 

ஜின்பிங்கின் பதவிக் காலம் 3-ஆேது முமறைாக நீட்டிக்கப்படும் என்று 

எதிாா்பாாா்க்கப்படுகிறது. ைாவோ-வசதுங்குக்குப் பிறகு சீனாவின் மிக 

சக்தி ோய்ந்த தமலேராகக் கருதப்படும் ஷின்பிங், 3-ஆேது முமறைாக 

வைலும் 5 ஆண்டுகளுக்கு அதிபாா் பதவியில் நீடித்தால் சீன ேரலாற்றில் 

அதுவே முதல்முமறைாகும். 

சீனாவில் இதற்கு முந்மதை அதிபாா்கள் அமனேரும் 2 முமற ஆட்சி 

பசலுத்திைதற்குப் பிறவகா, தங்களுக்கு 68 ேைது பூாா்த்திைான பிறவகா 

பதவியிலிருந்து ராஜிநாைா பசய்து ேந்தனாா். இந்தச் சூழலில், கடந்த 

2018-ஆம் ஆண்டு வைற்பகாள்ளப்பட்ட அரசிைல் சாசனத் திருத்தத்தில், 

ஒருோா் இரு முமற ைட்டுவை அதிபராகத் வதாா்ந்பதடுக்கப்பட முடியும் 

என்ற ேரம்பு நீக்கப்பட்டது. இது, ஷி ஜின்பிங்கின் பதவிக் காலத்மத 

நீட்டிப்பதற்கான முன்வனற்பாடாகக் கருதப்பட்டது. 

இந்த நிமலயில், முக்கிை முடிவுகமள எடுப்பதற்கான கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 

ைாநாடு அடுத்த ோரம் கூடுகிறது என்று பிடிஐ பசய்தி நிறுேனம் 

பதரிவித்துள்ளது. 

 

 


