
         

    

1. இந்தியாவில் ESG அறிக்கைகய வெளியிட்ட முதல் ொனூர்தி 

சேகெ நிறுெனம் எது? 

அ) ஏர் இந்தியா 

ஆ) ஸ்பைஸ் ஜெட் 

இ) இண்டிக ா  

ஈ) விஸ்தாரா 

✓ ESG அறிக்ப பய ஜெளியிட்ட இந்தியாவின் முதல் விமான நிறுெனம் 

இண்டிக ா ஆகும். இந்தியாவிலும் உலஜ ங்கிலும் நிபலயான விமான 

எரிஜைாருபை ையன்ைடுத்துெதில் ப க ார்ப்ைதற் ா  கடராடூனின் 

CSIR-இந்திய ஜைட்கராலிய நிறுெனத்துடனான (CSIR-IIP) ஒப்ைந்தத்தில் 

ப ஜயழுத்திட்டுள்ைதா  IndiGo அறிவித்துள்ைது. 

✓ இந்தக் கூட்டாண்பமயின்கீழ், IndiGo மற்றும் CSIR-IIP ஆகியபெ 

ஜதாழில்நுட்ை-ெணி  சாத்தியக்கூறு ளின் அடிப்ைபடயில் SAF’க் ான 

திட்டங் ளுக் ான ஏற்ைாடு பைத் ஜதாடங்கும். சுற்றுச்சூழல், சமூ ம் 

மற்றும் ஆளுப  (ESG) மதிப்பு உருொக் ம் ஆகியெற்றிலும் அெர் ள் 

 ெனஞ்ஜசலுத்துொர் ள். 

 

2. 2021ஆம் ஆண்டு நிலெரப்படி உலகின் மிைவும் மதிப்புமிக்ை 

ைல்வி வதாழில்நுட்ப நிறுெனம் எது? 

அ) டிகயாலிங்க ா 

ஆ) பைெூ’ஸ்  

இ) டிபரைல்-கலனிங் 

ஈ) க ார்ஜெரா 

✓ ஜைங் ளூபரச்சார்ந்த பைெூ’ஸ் ஒரு இந்திய ைன்னாட்டு  ல்வி ஜதாழில் 

நுட்ை (ed-tech) நிறுெனமாகும். இது $18 பில்லியன் சந்பத முதலீட்டுடன் 

உலகின் மி வும் மதிப்புமிக்   ல்வி ஜதாழில் நுட்ை நிறுெனமா  

உள்ைது. பைெூ’ஸ் ஆஸ்திரியாபெ தபலபமயிடமா க் ஜ ாண்ட 

ஜிகயாஜிப்ராபெ சுமார் $100 மில்லியன் மதிப்பிற்கு ொங்கியது. Geo 

Gebra என்ைது ஒரு அைெைாவும்  ணிதக்  ற்றல்  ருவியாகும். இது 

பைெூஸின் ஒன்ைதாெது ஜைரிய ப ய ப்ைடுத்தல் ஆகும். 

 

3.கீழ்ைாணும் எந்த நைரத்தில், டிேம்பர் 8, 1985 அன்று ோர்க் ோேனம் 

ஏற்றுக்வைாள்ளப்பட்டது? 

அ) புது தில்லி 

ஆ) டாக் ா  

இ)  ாத்மாண்டு 

ஈ) ஜ ாழும்பு 

✓ பிராந்திய ஒத்துபழப்புக் ான ஜதற் ாசிய சங் த்தின் (சார்க்) ைட்டய நாள் 

ஒவ்கொர் ஆண்டும் டிச.8 அன்று அனுசரிக் ப்ைடுகிறது. 1985’இல் இகத 

நாளில், அக்குழுவின் முதல் உச்சிமாநாட்டின்கைாது, டாக் ாவில் ‘சார்க் 

சாசனம்’ ஏற்றுக்ஜ ாள்ைப்ைட்டது. இந்த ஆண்டு, மண்டலக் குழுவின் 

37ஆெது ஆண்டு விழாவும் ஜ ாண்டாடப்ைடுகிறது. 1985 முதல் 18 உச்சி 

மாநாடு பை சார்க் ஏற்ைாடு ஜசய்துள்ைது. 

 

4. பிரதமர் ஆொஸ் சயாஜனா (கிராமப்புறம்) திட்டத்கத 2021 முதல் 

எந்த ஆண்டு ெகர வதாடருெதற்கு மத்திய அகமச்ேரகெ ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது? 

அ) 2023 

ஆ) 2024  

இ) 2025 

ஈ) 2030 

✓ மத்திய ஊர  ெைர்ச்சித் துபறயின்  ருத்துருொன பிரதமர் கிராமப்புற 

வீட்டுெசதி திட்டத்பத (PMAY-G) 2021 மார்ச்சுக்கு பின்னர் 2024 மார்ச் 

ெபர ஜதாடர்ந்து ஜசயல்ைடுத்த மத்திய அபமச்சரபெ ஒப்புதல் அளிக் ப் 

-ைட்டது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் முடிக் ப்ைட கெண்டிய 2.95 க ாடி 

வீடு ள் இலக்ப  எட்டுெதற்கு ஏற்றெப யில் இந்தத்திட்டம் நீட்டிப்பு 

ஜசய்யப்ைடுகிறது. அபனத்து கிராமப்புற ைகுதி ளிலும் வீட்டுெசதிபய 

உறுதி ஜசய்ய இத்திட்டம் ஜசயல்ைடுத்தப்ைடுகிறது. 

 

5. குசனா சதசியப்பூங்ைா அகமந்துள்ள மாநிலம் எது? 

அ) உத்தரப்பிரகதசம் 

ஆ) அருணாச்சல பிரகதசம் 

இ) ஹரியானா 

ஈ) மத்திய பிரகதசம்  

✓ உலகின் மி ப்ஜைரிய  ண்டங் ளுக்கு இபடகயயான விலங்கு இட 

மாற்றம் ஒன்றில், மத்திய பிரகதச மாநிலத்தின் குகனா கதசியப்பூங் ா 

2022ஆம் ஆண்டின் ஜதாடக் த்தில் 13 ஆப்பிரிக்  சிறுத்பத பைப் 

ஜைறவுள்ைது.  டந்த 1952ஆம் ஆண்டில்  படசியா  எஞ்சியிருந்த ஒரு 

சிறுத்பதயும் சத்தீஸ் ரில் கெட்படயாடப்ைட்டதா  அறிவிக் ப்ைட்டது. 

 

6. வமரியம்-வெப்ஸ்டரால் “நடப்பு 2021ஆம் ஆண்டின் வோல்லாை” 

சதர்ந்வதடுக்ைப்பட்ட வோல் எது? 

அ) Vaccine (தடுப்பூசி)  

ஆ) Quarantine (தனிமமப்படுத்துதல்) 

இ) Infection (ஜதாற்று) 

ஈ) Isolation (தனித்திருத்தல்) 

✓ ஜமரியம்-ஜெப்ஸ்டர் என்ைது ைார்பெயங் பை குறிப்ைா  அ ராதி பை 

ஜெளியிடுகிற ஓர் அஜமரிக்  நிறுெனமாகும். இந்நிறுெனம் அஜமரிக்  

நாட்டின் ைழபமயான அ ராதி ஜெளியீட்டாைர் ளுள் ஒன்றாகும்.  

✓ ஜமரியம்-ஜெப்ஸ்டர் ‘Vaccine’ என்ற ஜசால்பல 2021ஆம் ஆண்டின் 

ஜசால்லா த் கதர்ந்ஜதடுத்துள்ைது. இந்தச்ஜசால், 2021ஆம் ஆண்டில் மி  

அதி மா  கதடப்ைட்ட ஜசால்லாகும். 

 

7. ‘டிசரட் எமர்ஜ்’ என்பது எந்த ெங்கியின் ஆன்கலன் தளமாகும்? 

அ) எஸ் பி ஐ 

ஆ) ஐசிஐசிஐ  

இ) ஆக்சிஸ் ெங்கி 

ஈ) யூனியன் கைங்க் ஆப் இந்தியா 

✓ ஐசிஐசிஐ ெங்கி ‘டிகரட் எமர்ஜ்’ என்ற ஆன்பலன் தைத்பத அறிமு ம் 

ஜசய்துள்ைது. இது இந்தியா முழுெதுமுள்ை ஏற்றுமதியாைர் ள் மற்றும் 

இறக்குமதியாைர் ளுக்கு ெங்கி மற்றும் பிற டிஜிட்டல் கசபெ பை 

ெழங்குகிறது. இந்த இயங்குதைமானது எல்பலதாண்டிய ெர்த்த த்பத 

ஜதாந்தரவு இல்லாததா வும் ெசதியா வும் ஆக்குகிறது மற்றும் ைல்கெறு 

ஏற்றுமதி - இறக்குமதி கசபெ ளுக் ான ஒரு ஜதாடர்புப் புள்ளியா  

ஜசயல்ைடுகிறது. 

 

8. அதன் புைழ்வபற்ற வேர்ரிப்பூக்ைள் விழாகெ ேமீபத்தில் நடத்திய 

இந்திய மாநிலம் எது? 

அ) அருணாச்சல பிரகதசம் 

ஆ) ஹிமாச்சல பிரகதசம் 

இ) கம ாலயா  

ஈ) கமற்கு ெங் ாைம் 

✓ ஷில்லாங்கின் பு ழ்ஜைற்ற ஜசர்ரிப்பூக் ள் திருவிழா இவ்ொண்டு நெ.25 

-27 ெபர நபடஜைற்றது.  டந்த ஆண்டு COVID ஜதாற்று  ாரணமா  

இத்திருவிழா ரத்து ஜசய்யப்ைட்டது. கம ாலயா முதல்ெர்  ார்னாட் சங்மா 

டுவிட்டரில் இந்தத் திருவிழா குறித்து அறிவித்தார். கம ாலயாவின் 

தபலந ரமான ஷில்லாங்கில் ைல ஜசர்ரிப்பூக் ள்  ாணப்ைடுகின்றன. 

இத்திருவிழாவில் ைல்கெறு கைாட்டி ள், நி ழ்ச்சி ள் மற்றும் பிற  பல 

நி ழ்வு ளும் நடத்தப்ைடுகின்றன. 

 

9. ‘ேர்ச்கேக்குரிய தீர்ப்பின் எதிர்ைாலத்கத ெடிெகமத்தல்’ என்ற 

தகலப்பில் அறிக்கைகய வெளியிட்ட நிறுெனம் எது? 

அ) NALSA 

ஆ) NITI ஆகயாக்  

இ) NHRC 

ஈ) சட்டம் மற்றும் நீதி அபமச்ச ம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ “Designing the future of dispute Resolution: the ODR Policy Plan for India” 

என்ற தமலப்பிலான ஓர் அறிக்ப பய NITI ஆகயாக் ஜெளியிட்டது. 

ODR’ஐ ஏற்றுக்ஜ ாள்ெதில் உள்ை சொல் பை எதிர்ஜ ாள்ை மூன்று 

நிபல ளிலான நடெடிக்ப  பை NITI ஆகயாக் முன்ஜமாழிந்தது.  

✓ டிஜிட்டல் உட் ட்டபமப்பு,  ட்டட திறன், ஒழுங்குமுபற  ட்டபமப்பு, 

ஆன்பலன் ஆெண எழுத்துப்ைதிவு அனுமதி உள்ளிட்டெற்பற அதி ரி 

-ப்ைபத இந்த அறிக்ப  ைரிந்துபரக்கிறது. 

 

10. ேமீப வேய்திைளில் இடம்வபற்ற APICA திட்டத்துடன் வதாடர்புகட 

-ய துகற எது? 

அ) ைனி ஆய்வு  

ஆ) விண்ஜெளி ஆய்வு 

இ) ஜசயற்ப  நுண்ணறிவு 

ஈ) கிரிப்கடா ரன்சி 

✓ European Project for Ice Coring in Antarctica (EPICA) என்ைது ஐகராப்பிய 

ஆபணயத்தால் நிதியளிக் ப்ைட்ட மி ப்ைழபமயான ைனி ஆய்வு திட்டம் 

ஆகும். இது Cnrஇன் துருெ அறிவியல் நிறுெனம் (இத்தாலியின் கதசிய 

ஆராய்ச்சி  வுன்சில்) & பிரிட்டிஷ் அண்டார்டிக் சர்கெ ஆகியெற்றால் 

கமற்ஜ ாள்ைப்ைடுகிறது. 

✓ அண்டார்டி ாவில் உள்ை மி ப் ைபழபமயான ஜதாடர்ச்சியான ைனிக் 

 ட்டிபய கச ரிப்ைபத இந்தத்திட்டம் கநாக் மா க்ஜ ாண்டுள்ைது. இது, 

1.5 மில்லியன் ஆண்டு  ாலநிபல குறித்த ைதிபெ ெழங்குகிறது. 

 


1. ைாரதி ஆய்ொைாா் ள் ஆறு கைருக்கு விருது ள்: 

ைாரதி ஆய்ொைாா் சீனி.விசுெநாதன் உள்ைட ைாரதியாாா் குறித்த ஆய்வுப் 

ைணி பைச் ஜசய்த 6 கைருக்கு விருது பை முதல்ொா் மு. .ஸ்டாலின் 

ெழங்கினாாா். தபலபமச் ஜசயல த்தில் ஜெள்ளிக்கிழபம நபடஜைற்ற 

நி ழ்ச்சியில், ைாரதி ஆய்ொைாா் ளுக்கு விருது பை அொா் அளித்தாாா். 

இதுகுறித்து, தமிழ  அரசு ஜெளியிட்ட ஜசய்தி: 

ம ா வி ைாரதியின் ொழ்க்ப  குறித்தும், அெரின் ைபடப்பு ள் ைற்றியும் 

ஆய்வு ஜசய்த மூத்த ஆய்ொைாா் ைான சீனி.விசுெநாதன், கைராசிரியாா் 

ய.மணி ண்டன் ஆகிகயாருக்கும், மபறந்த ஆய்ொைாா் ள் ஜைரியசாமித் 

தூரன், ரா.அ.ைத்மநாைன், ஜதா.மு.சி.ரகுநாதன், இைபச மணியன் 

ஆகிகயாரின் நிபனொ  அெரது குடும்ைத்தினருக்கும் தலா ரூ.3 

லட்சமும், விருதும் ைாராட்டுச் சான்றிதழும் ெழங் ப்ைடும் என முதல்ொா் 

மு. .ஸ்டாலின் ஏற்ஜ னகெ அறிவித்திருந்தாாா். இந்த அறிவிப்பின்ைடி, 

தபலபமச் ஜசயல த்தில் நபடஜைற்ற நி ழ்ச்சியில், சீனி விசுெநாதன், 

ய.மணி ண்டன் ஆகிகயாாா் தலா ரூ.3 லட்சம்  ாகசாபல மற்றும் ைாரதி 

நிபனவு நூற்றாண்டு விருது பைப் ஜைற்றனாா். 

 

2. 11 டிசம்பர் 2021 – ‘மகாகவி’ பாரதியாரின் 140 ஆவது பிறந்தநாள். 

 

3. ரூ.20 க ாடி மதிப்பீட்டில் ைள்ளிக் ரபண சதுப்புநில சூழலியல் 

பூங் ா: முதல்ெர் ஸ்டாலின் திறந்து பெத்தார் 

ரூ.20 க ாடி மதிப்பீட்டில் அபமக் ப்ைட்ட ஜசன்பன ைள்ளிக் ரபண 

சதுப்புநில சூழலியல் பூங் ாபெ முதல்ெர் ஸ்டாலின்  ாஜணாலிக் 

 ாட்சி மூலம் திறந்து பெத்தார். 

இதுகுறித்துத் தமிழ  அரசு இன்று ஜெளியிட்டுள்ை ஜசய்திக்குறிப்பு: 

"முதல்ெர் ஸ்டாலின் இன்று (10.12.2021) தபலபமச் ஜசயல த்தில், 

சுற்றுச்சூழல்,  ாலநிபல மாற்றம் மற்றும் ெனத்துபற சார்பில் 

ஜசன்பன, ைள்ளிக் ரபணயில் 2.5 ஜஹக்கடர் நிலப்ைரப்பில் ரூ.20 

க ாடி மதிப்பீட்டில் அபமக் ப்ைட்டுள்ை சதுப்புநில சூழலியல் 

பூங் ாபெக்  ாஜணாலிக்  ாட்சி ொயிலா த் திறந்து பெத்தார். 

சதுப்பு நிலம் என்ைது ஆண்டு முழுெதும் ஈரப்ைதத்துடன் கூடிய 

நிலங் ளில் சிறு குறு தாெரங் ளும், நீர்ொழ் உயிரினங் ள் மற்றும் 

ைறபெ ள் ெசிக் க்கூடிய ைகுதியாகும். இச்சதுப்பு நிலம் ஜெள்ைத்பதத் 

தணித்தல், நிலத்தடி நீர் கசமிப்பை கமம்ைடுத்துதல்,  ரிஜைாருள் 

ெரிபசப்ைடுத்துதலுக்கு உதவுதல், உயரிய ைல்லுயிர் பை ஆதரித்தல், 

ஜைாழுதுகைாக்கு,  ல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சிப் ைணி ளுக்கு உதவுதல் 

கைான்ற ைணி ளுக்கு உதவுகிறது. 

தமிழ்நாடு ெனத்துபறயின்  ட்டுப்ைாட்டில் 700 ஜஹக்டர் ைரப்ைைவில் 

ைள்ளிக் ரபண சதுப்பு நிலப்ைகுதி ஜசன்பன மாந ரின் இபடகய 

இயற்ப  அழகுடன்  ாணப்ைடுகிறது. ஜசன்பன மாந ரத்தில் 

ஜைருமபழக்  ாலத்தில் ைள்ளிக் ரபண சதுப்பு நிலம் ஜெள்ைநீர் 

ெடி ால் ைகுதியா  இருந்து ெருகிறது. இச்சதுப்புநிலம் சுமார் 231 சதுர 

கிகலா மீட்டர் ைரப்ைைவில் உள்ை நீபர ஒக்கியமடுவு மற்றும் க ாெைம் 

ஆகிய இரண்டு நீர் ஜெளிகயற்றும்  ால்ொய் மூலம் ெங் ாை 

விரிகுடாவில்  லக்  உதவுகிறது. 

இச்சதுப்பு நிலப் ைகுதியில் 176 ெப யான ைறபெயினங் ள், 10 

ெப யான ைாலூட்டி ள், 21 ெப யான ஊர்ென இனங் ள், 10 

ெப யான நிலநீர் ொழ்வினங் ள், 50 ெப யான மீன் இனங் ள், 9 

ெப யான நத்பதயினங் ள், 5 ெப யான ஒட்டுமீன் இனங் ள் 

மற்றும் 14 ெப யான ெண்ணத்துப் பூச்சி ள் ஆகிய உயிரினங் ளின் 

ொழ்விடமா வும், ஒட்டுஜமாத்தமா  459 ெப யான தாெரங் ள் 

மற்றும் விலங்கினங் ளின் ைரெலுக்கு உதவி ரமா  அபமந்துள்ைது. 

2019-20ஆம் ஆண்டின்  ணக்ஜ டுப்பின்ைடி ஏறத்தாழ 2,65,313 

ைறபெ ள் இச்சதுப்பு நிலப்ைகுதியில்  ண்டறியப்ைட்டுள்ைன. 

ைள்ளிக் ரபண சதுப்பு நிலத்தின் ெடகமற்குப் ைகுதியில் 

ைள்ளிக் ரபண சதுப்புநில சூழலியல் பூங் ா அபமத்திட தமிழ  அரசால் 

20 க ாடி ரூைாய் நிதி ஒதுக்கீடு ஜசய்யப்ைட்டது. இச்சதுப்பு நிலத்திபனப் 

ைாது ாத்திட சுமார் 1,700 மீட்டர் தூரத்திற்கு ைாது ாப்புச் சுெர் 

 ட்டப்ைட்டதுடன், ஜைாதுமக் ள் ைார்பெக் ா வும் ைள்ளிக் ரபண சதுப்பு 

நிலத்பதப் ைற்றிய விெரங் பைத் ஜதரிந்து ஜ ாள்ெதின் 

கநாக் த்திற் ா வும் ைசுபமயான ஜைாது இடம் (PUBLIC GREEN SPACE) 

அபமக் ப்ைட்டுள்ைது. 

கமலும், ஜைாதுமக் ள் மற்றும் குழந்பத ள் ையன்ஜைறும் ெப யில், 

ைார்பெயாைர் ள் நபடப்ையிற்சி கமற்ஜ ாள்ை சுமார் 2 கி.மீ. தூரத்திற்கு 

நபடைாபத, சதுப்பு நிலத்தின் தாெரங் ள் மற்றும் விலங்கினங் ள் 

விெரம், மீன் இனங் ள் ைட்டாம்பூச்சி ெப , ைறபெயினங் ள், 

ைல்லுயிர்ப் ைரெல் மற்றும் அதன் ெைம் குறித்த விெரங் பை விைக்கும் 

ெப யில்  ருத்தியல் அபடயாைங் ள் மற்றும் மாதிரி ள், சூழலியல் 

பூங் ாவில் அழகியபல கமம்ைடுத்த கெங்ப , அரசு, ஜசஞ்சந்தனம், 

சந்தனம், குமிழ், ம ா னி, கெம்பு, நீர்மருது இலுப்பை கைான்ற 

மண்சார்ந்த 5,000 மரக் ன்று ள் நபடப்ைாபதயின் இருபுறமும் 

நடப்ைட்டு ைராமரிக் ப்ைடுகின்றன. 

கைரிடர் கமலாண்பம திட்டத்தின் கீழ் ஜெள்ைத் தடுப்புப் ைணிக் ா  

தற்கைாது சுமார் 64 லட்சம் ரூைாய் நிதி ஒதுக்கீடு ஜசய்யப்ைட்டு, 

ைள்ளிக் ரபண சதுப்பு நிலப்ைகுதி ள் ைாது ாக் ப்ைட்டு ெருகின்றன. 

கமலும், ைள்ளிக் ரபண சதுப்பு நிலத்திபன “ராம்சார் சாசனத்தின்”ைடி 

ஈரநிலமா  அறிவிக்ப  ஜசய்ய மத்திய அரசுக்கு முன்ஜமாழிவு 

அனுப்ைப்ைட்டுள்ைது. கமலும், ஆண்டுகதாறும் ைள்ளிக் ரபண சதுப்பு 

நிலத்திற்கு ெருப  தரும் ஜெளிநாடு மற்றும் உள்ளூர் ெலபச 

ைறபெயினங் ளின் ைாது ாப்பு மற்றும் கமலாண்பமபயக்  ருத்தில் 

ஜ ாண்டு ைள்ளிக் ரபண சதுப்பு நிலத்திபனப் ைறபெ ள் 

சரணாலயமா  அறிவிக்  முயற்சி ள் கமற்ஜ ாள்ைப்ைட்டு ெருகின்றன. 

இந்த நி ழ்ச்சியில், ெனத்துபற அபமச்சர் ராமச்சந்திரன், சுற்றுச்சூழல், 

 ாலநிபல மாற்றத்துபற மற்றும் இபைஞர் நலன், விபையாட்டு 

கமம்ைாட்டுத்துபற அபமச்சர் ஜமய்யநாதன், தபலபமச் ஜசயலாைர் 

முபனெர் இபறயன்பு,  ாலநிபல மாற்றம் மற்றும் ெனத்துபற 

முதன்பமச் ஜசயலாைர் சுப்ரியா சாஹு மற்றும் அரசு உயர் அலுெலர் ள் 

ைலர்  லந்து ஜ ாண்டனர்." 

இவ்ொறு தமிழ  அரசு ஜதரிவித்துள்ைது. 

 

4. ெரலாற்று சிறப்பு மிக்  முடிொ  ஐக்கிய நாடு ள் அபமப்பு சர்ெகதச 

சூரியசக்தி கூட்டணிக்கு ைார்பெயாைர் அந்தஸ்து ெழங்கியது. 

சர்ெகதச சூரியசக்தி கூட்டணிக்கு  ைார்பெயாைர்  அந்தஸ்பத ஐக்கிய 

நாடு ள் சபை ெழங்கியுள்ைது. “ஒகர சூரியன், ஒகர உல ம், ஒகர 

மின்சாரத் ஜதாகுப்பு”- ஜ ாள்ப க்கு  இது ஊக் ம் தரும். சமமான 

எரிசக்தி தீர்வு பை உல த்திற்கு ெழங்  இது உதவும். 

சர்ெகதச சூரியசக்தி கூட்டணிக்கு ைார்பெயாைர்  அந்தஸ்பத ஐக்கிய 

நாடு ள் சபை ெழங்கியுள்ை ெரலாற்று சிறப்பு மிக்  முடிவு மாண்புமிகு 

பிரதமரின் ஒகர சூரியன், ஒகர உல ம், ஒகர மின்சார ஜதாகுப்பு எனும் 

லட்சியத்பத கநாக்கிய ைடிக் ல்லா  இருக்கும் என்று மத்திய மின்சாரம், 

 



         

    

புதிய மற்றும் புதுப்பிக் த்தக்  எரிசக்தித் துபற அபமச்சர் திரு ஆர் க  

சிங் தமது ொழ்த்து டிவிட்டர் ைதிவு ஒன்றில் கூறியுள்ைார். 

சூரிய சக்தி ையன்ைாட்டின் மூலம் நியாயமான மற்றும் சமமான எரிசக்தி 

தீர்வு பை ெழங்குெதற் ான முன்முயற்சிக்கு மி ப்ஜைரும் 

உத்கெ த்பத இது ெழங்கும் என்று திரு சிங் கூறியுள்ைார். 

சர்ெகதச ஒத்துபழப்பின் மூலம் நி ர பூஜ்ஜிய  ரிம உமிழ்வு எனும் 

இலக்ப  எட்டுெதற்கும் இது ஜைரியைவில் உதவும் என்று கூறியுள்ை 

அெர், இந்த லட்சியத்திற்கு இந்தியா ஜைரிதும் ைங் ாற்றி ெருெதா  

கூறினார். 

 

5. இந்தியாவில் 37% ரயில் ள் மட்டுகம டீசலில் இயக் ம்: அபமச்சாா் 

த ெல் 

இந்தியாவில் 37 சதவீத ரயில் ள் மட்டுகம டீசல் என்ஜினில் 

இயக் ப்ைடுகின்றன; மீதி 63 சதவீதம் மின்சாரத்தில் இயங்குகின்றன 

என்று ரயில்கெ அபமச்சாா் அஸ்வினி பெஷ்ணவ் ஜதரிவித்தாாா். 

இது ஜதாடாா்ைான க ள்விக்கு மாநிலங் ைபெயில் ஜெள்ளிக்கிழபம 

எழுத்துமூலம் அளித்த ைதிலில் அொா் கமலும் கூறியதாெது: 

2019-20 ஆண்டு அறிக்ப ப்ைடி டீசல் ரயில் என்ஜின் ளுக்கு 23,706 

லிட்டாா் டீசல் ஜசலவிடப்ைட்டுள்ைது. நாள்கதாறும் சராசரியா  64.9 லட்சம் 

லிட்டாா் ஜசலொகியுள்ைது. 

அகத ஆண்டில் 1,38,547 லட்சம் கிகலா ொட் மின்சாரம், ரயில் பை 

இயக் ப் ையன்ைடுத்தப்ைட்டுள்ைது. தினசரி சராசரியா  379 லட்சம் 

கிகலா ொட் மின்சாரம் ஜசலொகியுள்ைது. சராசரியா  தினமும் 13,555 

ையணி ள், சரக்கு ரயில் ள் இயக் ப்ைடுகின்றன என்று 

ஜதரிவிக் ப்ைட்டுள்ைது. 

மற்ஜறாரு க ள்விக்கு அளித்த ைதிலில், ‘ரயில்கெபய நவீனமயமாக்கும் 

முயற்சியின் ஒரு ைகுதியா  ைாரம்ைரியமா  இயக் ப்ைடும் ரயில் 

ஜைட்டி ளுக்குப் ைதிலா , ஜதாழில்நுட்ை ரீதியில் அதிநவீன, ைாது ாப்பு 

மிகுந்த ஜைட்டி பை மாற்றுெதற்குத் திட்டமிடப்ைட்டுள்ைது. 2018ஆம் 

ஆண்டு முதல் இத்தப ய நவீனர ப் ஜைட்டி பை இந்திய ரயில்கெ 

தயாரித்து ெருகிறது. 2021 நெம்ைாா் ெபர 575 கொடி ரயில் ளில் 

இந்தப்ஜைட்டி ள் மாற்றப்ைட்டுள்ைன. 

ரயில் ஜைட்டி ள் கிபடப்ைதற்கு ஏற்ற ெப யில், ைடிப்ைடியா  இந்தப் 

ஜைட்டி ள் ரயில் ளில் கசாா்க் ப்ைடும். கமலும், ெந்கத ைாரத் நவீன 

ஜைட்டி ள் தயாரிக் ப்ைட்டு கசாா்க் ப்ைட்டு ெருகின்றன’  என்று 

அபமச்சாா் அஸ்வினி பெஷ்ணவ் ஜதரிவித்துள்ைாாா். 

 

6. கதசிய துப்ைாக்கி சுடுதல்: அங்குாா் மிட்டலுக்கு ைட்டம் 

கதசிய துப்ைாக்கி சுடுதல் சாம்பியன்ஷிப் கைாட்டியில் ஷாட்  ன் பிரிவில் 

ஓஎன்ஜிசி வீராா் அங்குாா் மிட்டல் தங் ப் ைதக் ம் ஜென்றாாா். 

அந்தப் பிரிவில் அொா் 43 புள்ளி ளுடன் முதலிடம் பிடிக் , ராெஸ்தான் 

வீராா் ஆதித்யா ைரத்ொஜ் 40 புள்ளி ளுடன் ஜெள்ளியும், உத்தர 

பிரகதசத்தின் ரயான் ரிஸ்வி 33 புள்ளி ளுடன் ஜெண் லமும் 

ஜென்றனாா். 

இதனிபடகய, கைாைாலில் நபடஜைறும் பரஃபிள் பிரிவு கைாட்டியில் 

மத்திய பிரகதசத்தின் ைாந்த்வி சிங் 50 மீட்டாா் புகரான் பிரிவில் 626 

புள்ளி ளுடன் தங் ம் ஜென்றாாா். அொா் சீனியாா், ெூனியாா் என இரு 

பிரிவு ளிலுகம முதலிடம் பிடித்தாாா். 

அகத கைாட்டியில் ஆடொா் 10 மீட்டாா் ஏாா் பரஃபிள் பிரிவில் திவ்யான்ஷ் 

ைன்ொாா் 250 புள்ளி ளுடன் தங் ம் ஜென்றாாா். ம ாராஷ்டிரத்தின் 

ருத்ராங்க்ஷ் ைாலாசாகஹப் 249.3 புள்ளி ளுடன் 2-ஆம் இடமும், 

அஸ்ொமின் ஹிருதய் ஹொரி ா 228.2 புள்ளி ளுடன் 3-ஆம் இடமும் 

பிடித்தனாா். ெூனியாா் பிரிவிலும் திவ்யான்ஷ் முதலிடமும், ருத்ராங்க்ஷ் 

2-ஆம் இடமும், தில்லியின் ைாாா்த் மகிொ 3-ஆம் இடமும் பிடித்தனாா். 

 லப்பு அணி ள் டிராப் பிரிவில் மத்திய பிரகதசம் தங் மும், ஹரியாணா 

ஜெள்ளியும், தமிழ ம் ஜெண் லமும் ஜென்றது. 

 

7. கமம்ைடுத்தப்ைட்ட பினா ா ராக்ஜ ட் அபமப்பு ஜெற்றி ரமா  

கசாதபன 

ஜதாபலவு நீட்டிக் ப்ைட்டு கமம்ைடுத்தப்ைட்ட பினா ா ைல்முபன 

ராக்ஜ ட்டு ள் ஜெற்றி ரமா  ைரிகசாதிக் ப்ைட்டுள்ைன. 

இதுகுறித்து ைாது ாப்பு அபமச்ச ம் சனிக்கிழபம ஜெளியிட்ட 

அறிக்ப யில் கூறப்ைட்டிருப்ைதாெது: ைாது ாப்பு ஆராய்ச்சி, கமம்ைாட்டு 

அபமப்பு (டிஆாா்டிஓ) அளித்த ஜதாழில்நுட்ை ைரிமாற்ற உதவியுடன் ஒரு 

தனியாாா் நிறுெனம் இந்த பினா ா ராக்ஜ ட்டு பை தயாரித்துள்ைது. 

இந்த ராக்ஜ ட்டு ள், ராெஸ்தான் மாநிலத்தில் உள்ை ஜைாக்ரான் 

கசாதபன பமயத்தில்  டந்த 3 தினங் ைா  ைரிகசாதிக் ப்ைட்டன. 

ராணுெ உயரதி ாரி ளுடன் இபணந்து டிஆாா்டிஓ அதி ாரி ள் இந்தச் 

கசாதபன பை நடத்தினாா். ஜெவ்கெறு ஜதாபலவு பை நிாா்ணயித்து, 

ஜெவ்கெறு ராக்ஜ ட்டு ள் 24 முபற ைரிகசாதிக் ப்ைட்டன. அபனத்துச் 

கசாதபன ளிலும் ராக்ஜ ட்டு ளின் ஜசயல்ைாடு ள் திருப்தி ரமா  

இருந்த என்று அந்த அறிக்ப யில் ஜதரிவிக் ப்ைட்டுள்ைது. 

பினா ா எம்.க .-1 ராக்ஜ ட் அபமப்பு 40 கி.மீ. ஜதாபலவில் உள்ை 

இலக்ப யும், பினா ா எம்.க .-2 ராக்ஜ ட் அபமப்பு 60 கி.மீ. 

ஜதாபலவில் உள்ை இலக்ப யும் தாக்கும் திறன் ஜ ாண்டபெ. 

பினா ா எம்.க .-3 ராக்ஜ ட் அபமப்பின் இலக்கு அறிவிக் ப்ைடவில்பல. 

இந்த ராக்ஜ ட் அபமப்பு பை டிஆாா்டிஓவின் ஆய்ெ ங் ைான 

புகணயில் உள்ை  னர  ஆயுதங் ள் ஆராய்ச்சி, கமம்ைாட்டு நிறுெனம் 

(ஏஆாா்டிஈ), உயாா் ஆற்றல் ஜைாருள் ள் ஆராய்ச்சி ஆய்ெ ம் 

(எச்ஈஎம்ஆாா்எல்) ஆகியபெ இபணந்து ெடிெபமத்துள்ைன. 

பீரங்கி எதிாா்ப்பு ஏவு பண ஜெற்றி ரமா  கசாதபன: உள்நாட்டிகலகய 

உருொக் ப்ைட்ட ஜஹலி ாப்டரில் இருந்து ஏெக்கூடிய ‘சந்த்’ 

எனப்ைடும் ஜதாபலவில் இருந்து தாக்கும் பீரங்கி எதிாா்ப்பு ஏவு பண 

ஜெற்றி ரமா  ைரிகசாதிக் ப்ைட்டது. 

இந்த ஏவு பணபய டிஆாா்டிஓ, இந்திய விமானப் ைபட இபணந்து 

ஜைாக்ரானில் சனிக்கிழபம ைரிகசாதித்துள்ைன. அதிநவீன மில்லி மீட்டாா் 

அபல கரடாாா் கதடும்  ருவி ஜைாருத்தப்ைட்டுள்ை இந்த ஏவு பண, அதி  

துல்லியமான தாக்கும் திறபன ஜ ாண்டுள்ைது. 10 கி.மீ. ஜதாபலவு 

ெபரயிலான இலக்கு பை இந்த ஆயுதம் தாக்கும். 

டிஆாா்டிஓவின் இதர ஆய்ெ ங் ள் மற்றும் ஜதாழில்துபறயுடன் 

இபணந்து பஹதராைாபதச் கசாா்ந்த ஆராய்ச்சி பமயம் இமாரத், இந்த 

ஏவு பணபய ெடிெபமத்து உருொக்கியுள்ைது. தற்சாாா்பு 

இந்தியாபெ கநாக்கிய முக்கிய முன்கனற்றமா  இது  ருதப்ைடுகிறது. 

இந்தப் ைணி ளுடன் ஜதாடாா்புபடய குழுவுக்கு ைாது ாப்புத் துபற 

அபமச்சாா் ராஜ்நாத் சிங் ொழ்த்து ஜதரிவித்துள்ைாாா். 

 

8. உல த் தமிழாா் ஜைாருைாதார மாநாடு: ஜசன்பனயில் டிச.27-இல் 

ஜதாடக் ம் 

எட்டாெது உல த் தமிழாா் ஜைாருைாதார மாநாடு ஜசன்பனயில் ெரும் 

டிச.27-ஆம் கததி முதல் 29-ஆம் கததி ெபர ஜதாடாா்ந்து மூன்று 

நாள் ள் நபடஜைறவுள்ைது. 

இது குறித்து உல த் தமிழாா் ஜைாருைாதார பமயத்தின் தபலெரும் 

மாநாட்டு அபமப்ைாைருமான வி.ஆாா்.எஸ்.சம்ைத், விஜிபி உல த் தமிழ்ச் 

சங் த்தின் நிறுெனாா் வி.ஜி.சந்கதாஷம், ஓய்வு ஜைற்ற நீதிைதி 

டி.என்.ெள்ளிநாய ம், கைராசிரியாா் உல நாயகி ைழனி ஆகிகயாாா் 

ஜசன்பனயில் சனிக்கிழபம ஜசய்தியாைாா் ளிடம் கூறியது: 

உலஜ ங்கும் உள்ை தமிழ் ஜதாழிலதிைாா் ள், ஜதாழில்முபனகொபர 

ஒருங்கிபணக்கும் ெப யில் துபை, ஜதன்னாப்பிரிக் ா, புதுச்கசரி 

உள்ளிட்ட இடங் ளில் 7 இதுெபர ஏழு முபற உல த் தமிழாா் 

ஜைாருைாதார மாநாடு ள் நடத்தப்ைட்டுள்ைன. 

இந்தநிபலயில் தற்கைாது எட்டாெது உல த் தமிழாா் ஜைாருைாதார 

மாநாடு ஜசன்பன கிண்டியில் உள்ை லீ ஜமரிடியன் கஹா ட்டலில் 

டிச.27-ஆம் கததி முதல் 29-ஆம் கததி ெபர ஜதாடாா்ந்து மூன்று 

நாள் ள் நபடஜைறவுள்ைது. இந்த மாநாட்டில் உல ம் முழுெதுமிருந்து 

500-க்கும் கமற்ைட்ட தமிழ் ஜதாழிலதிைாா் ளும், 

ஜதாழில்முபனகொாா் ளும் ைங்க ற் வுள்ைனாா். 

தமிழ த்தில் விஐடி கெந்தாா் ஜி.விசுெநாதன், ைாரத் நி ாா்நிபல ைல் பல. 

கெந்தாா் ஜெ த்ரட்ச ன், ஜதாழிலதிைாா் ள் ஜெம் ஆாா்.வீரமணி, விஜிபி 

குழுமங் ளின் தபலொா் வி.ஜி.சந்கதாஷம், ைழனி ஜி.ஜைரியசாமி 

உள்ளிட்கடாாா்  லந்து ஜ ாண்டு சிறப்புபரயாற்றவுள்ைனாா். தமிழ  

அரசின் சாாா்பில் அபமச்சாா் ள் துபரமுரு ன், தங் ம் ஜதன்னரசு, 

தா.கமா.அன்ைரசன் மற்றும் அரசு ஜசயலாா் ள் ைங்க ற்று 

சிறப்புபரயாற்றவுள்ைனாா். 

ஜெளிநாடு ளிலிருந்து  யானா நாட்டின் முன்னாள் பிரதமாா் கமாசஸ் 

வீராசாமி நா முத்து, கமாரீஷஸ் முன்னாள் குடியரசுத் தபலொா் 

ைரமசிெம் பிள்பை பெயாபுரி, இலங்ப  முன்னாள் அபமச்சாா் 



         

    

ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்கடாாா் இபணயெழியில் 

உபரயாற்றவுள்ைனாா். தமிழ த்தில் ஜதாழில் ஜதாடங் வும், ெணி  

ொய்ப்பு ள் குறித்து விொதிக் வும் தனி அமாா்வு ஏற்ைாடு 

ஜசய்யப்ைட்டுள்ைது. தினமும் மாபல கெபையில்  பல நி ழ்ச்சி ள் 

நபடஜைறும். 

இந்த மாநாடு உல ம் முழுெதும் ொழும் தமிழாா் ள் ஜைாருைாதாரம், 

ைண்ைாடு,  பல, சமூ  நலன், திறன் கமம்ைாடு ஆகியெற்றில் சிறந்து 

விைங்  ஊக்குவிப்ைா  அபமயும். மாநாட்டின் இறுதி நாளில் சிறந்த 10 

தமிழாாா்ெலாா் ளுக்கு ‘உல த் தமிழ் மாமணி விருது’ 

ெழங் ப்ைடவுள்ைது. 

 


