
         

    

1. ‘உலக சமத்துவமின்மம அறிக்மக – 2022’இன்படி, 

வயதுவந்த இந்தியரின் சராசரி ததசியவருமானம் என்ன? 

அ) `1.04 லட்சம் 

ஆ) `2.04 லட்சம்  

இ) `4.04 லட்சம் 

ஈ) `6.04 லட்சம் 

✓ அண்மையில் வெளியிடப்பட்ட ‘உலக சைத்துெமின்மை 

அறிக்மக – 2022’, லூகாஸ் சான்சலால் எழுதப்பட்டு புகழ் 

வபற்ற வபாருளாதார நிபுணர்களான தாைஸ் பிவகட்டி, 

இம்ைானுவெல் சாஸ் ைற்றும் வகப்ரியல் ஜூக்ைான் 

ஆகிவயாரால் வதாகுக்கப்பட்டுள்ளது.  

✓ இவ்ெறிக்மகயின்படி, அதிகரித்துெரும் ெறுமை ைற்றும் 

ெசதியான உயரடுக்கினமரக்வகாண்ட உலகின் மிகவும் 

சைத்துெைற்ற நாடுகளுள் ஒன்றாக இந்தியா உள்ளது. 

இந்தியாவில் உள்ள முதல் 10% ைற்றும் முதல் 1% ைக்கள் 

வைாத்த வதசிய ெருைானத்தில் முமறவய 57% ைற்றும் 22 

சதவீதத்மத வகாண்டுள்ளதாக இந்த அறிக்மக கூறுகிறது. 

 

2. அண்மமயில் எட்டாவது இந்தியப் பபருங்கடல் 

தபச்சுவார்த்மதமய நடத்திய நாடு எது? 

அ) இலங்மக 

ஆ) இந்தியா  

இ) மியான்ைர் 

ஈ) பிலிப்மபன்ஸ் 

✓ இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகம், இந்திய உலக விெகார 

கவுன்சில் இமணந்து எட்டாெது இந்தியப் வபருங்கடல் 

வபச்சுொர்த்மதமய நடத்தியது. இந்த ஆண்டு பதிப்பின் 

கருப்வபாருள் “Leveraging Digital Technologies for Health, 

Education, Development, and Trade in Indian Ocean Rim 

Association Member States” என்பதாகும். 

 

3. பகாலம்பியா ஜர்னலிசம் பள்ளியின் 2022ஆம் ஆண்டு 

-க்கான முன்னாள் மாணவர் விருது பவன்ற இந்தியப் 

பத்திரிமகயாளர் யார்? 

அ) N இராம் 

ஆ) ைாலினி பார்த்தசாரதி  

இ) ராஜா வைாகன் 

ஈ) வசாலி வஜ. வசாராப்ஜி 

✓ ‘தி ஹிந்து’ வெளியீட்ட குழுைத்தின் தமலெரான ைாலினி 

பார்த்தசாரதி, அவைரிக்காவின் வகாலம்பியா ஜர்னலிசம் 

பள்ளியின் 2022ஆம் ஆண்டுக்கான முன்னாள் ைாணெர் 

விருது வென்ற நான்கு மூத்த பத்திரிமகயாளர்களுள் 

ஒருெராக வதரிவுவசய்யப்பட்டுள்ளார். 

✓ எரிக் ைார்கஸ், “வைக்கிங் வக ஹிஸ்டரி” வபாட்காஸ்டின் 

நிறுெனர் ைற்றும் வதாகுப்பாளர், ஸ்டூெர்ட் ஸ்கீயர், 

அவைரிக்க யூத உலக வசமெ ைற்றும் தாைஸ் வையர், 

புலனாய்வு பத்திரிமகயாளர் ஆகிவயார் பிற வெற்றியாளர் 

-களுள் அடங்குெர். வெண்டி லு (ஹஃப்வபாஸ்ட்) ைற்றும் 

முக்தார் இப்ராஹிம் (சஹான் ஜர்னல்) ஆகிவயார் கூட்டாக 

இமணந்து முதல் தசாப்த விருமதப் வபற்றனர். 

4. குற்றவியல் விஷயங்களில் பரஸ்பர சட்ட உதவிக்காக 

எந்த நாட்டுடனான ஒப்பந்தத்திற்கு மத்திய அமமச்சரமவ 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது? 

அ) சுவிட்சர்லாந்து 

ஆ) வபாலந்து  

இ) அவைரிக்கா 

ஈ) ரஷ்யா 

✓ குற்ற விஷயங்களில் பரஸ்பரம் சட்ட உதவி வதாடர்பாக 

இந்தியா – வபாலந்து இமடவயயான உடன்பாட்டிற்கு 

பிரதைர் வைாடி தமலமையிலான ைத்திய அமைச்சரமெ 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. பரஸ்பர சட்ட உதவியின்மூலம் 

பயங்கரொதம் வதாடர்பான குற்றங்கள் உள்ளிட்ட 

குற்றங்களுக்காக ெழக்குத் வதாடுத்தல் புலனாய்வு 

ஆகியெற்றில் இருநாடுகளின் திறமனயும், தீவிரத் 

தன்மைமயயும் விரிவுப்படுத்துெது இதன் வநாக்கைாகும்.  

✓ வபாலந்து சம்பந்தப்பட்ட குற்றச்வசயல்கமளக் மகயாள்ெ 

-தில் இந்தியாவின் வசயல்திறமனயும் இது அதிகரிக்கும்.

 

5. உலக வர்த்தக அமமப்பின் (WTO) குழுமம் எந்த நாடு 

சர்க்கமர துமறயில் மானியங்கமள திரும்பப்பபற 

தவண்டும் என்று தகட்டுக் பகாண்டுள்ளது? 

அ) ஆஸ்திவரலியா 

ஆ) இந்தியா  

இ) அவைரிக்கா 

ஈ) சீனா 

✓ உலக ெர்த்தக அமைப்பின் (WTO) குழு, ‘உற்பத்தி உதவி, 

தாங்கிருப்பு ைற்றும் சந்மதப்படுத்தல் ைற்றும் வபாக்குெரவு 

திட்டங்களின்’கீழ் இந்தியா தனது ைானியங்கமள 

திரும்பப்வபறுைாறு வகட்டுக்வகாண்டுள்ளது.  

✓ ஆஸ்திவரலியா, பிவரசில் ைற்றும் குொத்தைாலா 

ஆகியமெ கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் WTOஇடம் சர்க்கமர 

துமறயில் இந்தியாவின் வகாள்மக நடெடிக்மககள் 

குறித்து இந்தியாவுக்கு எதிராக புகார்கமள எழுப்பின. 

வெளாண் ஒப்பந்தம் ைற்றும் SCM ஒப்பந்தத்தின்கீழ் 

இந்தியா தனது கடமைகளுக்கு இணங்குைாறு WTO 

அதனிடம் வகட்டுக்வகாண்டது. 

 

6. சமீப பசய்திகளில் இடம்பபற்ற மதனாகரி தகால்ட் டீ 

உடன் பதாடர்புமடய மாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) வகரளா 

இ) அஸ்ஸாம்  

ஈ) வைற்கு ெங்காளம் 

✓ அஸ்ஸாம் ைாநிலத்திலுள்ள அரிய ெமக வதயிமலயான 

ைவனாகரி வகால்டு டீ சமீபத்தில் கவுகாத்தி வதயிமல ஏல 

மையத்தில் கிவலா `1 லட்சத்துக்கு விற்கப்பட்டு ெரலாறு 

பமடத்துள்ளது. வதயிமல ஒரு கிவலா ̀ 75,000’க்கு ஏலம் 

வபானவபாது, 2020’ல் இத்வதயிமல ெமக அதன் வசாந்த 

சாதமனமய முறியடித்தது. 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ ெடகிழக்கு வதயிமலச் சங்கம் இத்தமகய வதயிமல 

உற்பத்திமய அதிகரிக்க திட்டமிட்டு வெண் வதயிமல, 

பசுந்வதயிமல, ைஞ்சள் வதயிமல என பல்வெறு 

ெமகயான வதயிமலகமள தயாரிக்க ஆரம்பித்துள்ளது. 

 

7. “உணவு மற்றும் உழவிற்கான உலகின் நிலம் மற்றும் 

நீர்வளங்களின் நிமல” என்ற அறிக்மகமய பவளியிட்ட 

அமமப்பு எது? 

அ) IMF 

ஆ) FAO  

இ) உலக ெங்கி 

ஈ) WEF 

✓ உணவு ைற்றும் உழவிற்கான உலகின் நிலம் ைற்றும் நீர் 

ெளங்களின் நிமல (SOLAW 2021) என்ற அறிக்மக ஐநா 

உணவு ைற்றும் உழவு அமைப்புமூலம் வெளியிடப்பட்டது. 

ஐநாவின் உணவு ைற்றும் உழவு (FAO) அமைப்பால் 2021 

டிச.8-9 ெமர, நிலம் & நீர் நாட்கள் நடத்தப்படுகின்றன. 

“Systems at breaking point” என்பது ‘SOLAW-2021’இன் 

கருப்வபாருளாகும். 

 

8. “டிராக்கிங் யுனிவர்சல் கவதரஜ் - 2021 உலகளாவிய 

கண்காணிப்பு” என்ற அறிக்மகமய பவளியிட்ட அமமப்பு 

எது? 

அ) WTO 

ஆ) WHO  

இ) FAO 

ஈ) WEF 

✓ உலக சுகாதார நிறுெனைானது அண்மையில் “டிராக்கிங் 

யுனிெர்சல் கெவரஜ் - 2021 உலகளாவிய கண்காணிப்பு” 

என்ற அறிக்மகமய வெளியிட்டது. யுனிெர்சல் வஹல்த் 

கெவரஜ் தினத்மத முன்னிட்டு, உலக ெங்கி “உடல்நலம் 

2021’இல் நிதிப்பாதுகாப்பு குறித்த உலகளாவிய 

கண்காணிப்பு” அறிக்மகமய வெளியிட்டது. 

✓ யுனிெர்சல் வஹல்த் கெவரமஜ வநாக்கிய உலகளாவிய 

முன்வனற்றத்மத COVID வதாற்று 20 ஆண்டுகளுக்கு 

நிறுத்தக்கூடும் என்று இவ்ெறிக்மக காட்டுகிறது. 

 

9. பதராடா வங்கியால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ‘பாப் தவல்ட் 

தவவ்’ என்பது ஒரு _____? 

அ) உலகளாவிய பற்றட்மட 

ஆ) அணியக்கூடிய சாதனம்  

இ) AI இயலி 

ஈ) முதலீட்டு தளம் 

✓ பவராடா வங்கியானது எண்ம வங்கியியல் க ாடுப்பனவு 

- ளுக் ா  ‘bob World Wave’ என்றகவாரு அணியக் 

கூடிய சாதனத்மத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

✓ இது ொடிக்மகயாளர்களின் Sp02, உடல் வெப்பநிமல, 

இதயத்துடிப்பு ைற்றும் இரத்த அழுத்தம் ஆகியெற்மறக் 

கண்காணிக்கின்றது. அணியக்கூடிய சாதனத்துடன் 

கூடிய கட்டண வசயல்முமறமய ெழங்குெதற்காக NPCI 

உடன் பவராடா ெங்கி கூட்டு வசர்ந்துள்ளது. 

 

10. எந்த நிறுவனத்தின் ஆராய்ச்சியாளர்கள், ஓமிக்ரான் 

திரிமபக் கண்டறிவதற்காக RT-PCR அடிப்பமடயிலான 

கருவிமய உருவாக்கியுள்ளனர்? 

அ) IISc 

ஆ) IIT – தில்லி  

இ) NIV 

ஈ) AIIMS 

✓ IIT தில்லியின் குசுைா உயிரியல் அறிவியல் பள்ளியின் 

ஆராய்ச்சியாளர்கள், SARS-CoV-2’இன் ஓமிக்ரான் 

(B.1.1.529.1) திரிமபக் கண்டறிெதற்காக RT-PCR 

அடிப்பமடயிலான கருவிமய உருொக்கியுள்ளனர். 

✓ இச்வசாதமன முமற ஓமிக்ரான் திரிபில் உள்ள ைற்றும் 

SARS-CoV-2’இல் இல்லாத ஒரு குறிப்பிட்ட திரிபுகமளக் 

கண்டறிெமத அடிப்பமடயாகக்வகாண்டது. உலகளவில், 

ஓமிக்ரான் திரிமபக் கண்டறிெதற்கு 3 நாட்களுக்கு வைல் 

வதமெப்படுகிறது. 

 

 

1. தமிழ்த்தாய் ொழ்த்து அரசின் ைாநிலப் பாடல்: முதல்ொா் 

மு க ஸ்டாலின் உத்தரவு 

தமிழ்த்தாய் ொழ்த்துப் பாடல் தமிழக அரசின் ைாநிலப் 

பாடலாக அறிவித்து முதல்ொா் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவு 

பிறப்பித்தாாா். தமிழ்த்தாய் ொழ்த்து பாடப்படும் வபாது 

அமனெரும் எழுந்து நிற்க வெண்டும் எனவும் வகட்டுக் 

வகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

இதுகுறித்து தமிழக அரசு வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்ட 

வசய்திக் குறிப்பு: தமிழ்நாட்டின் அமனத்து விழாக்களிலும் 

ைவனான்ைணீயம் சுந்தரனாாா் எழுதிய ‘நீராரும் 

கடலுடுத்த’  என்ற பாடல் பாடப்பட வெண்டும் என்ற 

வகாரிக்மக 1913-ஆம் ஆண்டில் கரந்மதத் தமிழ்ச் 

சங்கத்தின் ஆண்டறிக்மகயில் இடம்வபற்றது. இந்தப் 

பாடமலத் தமிழ்த்தாய் ொழ்த்துப் பாடலாக 1914-ஆம் 

ஆண்டு முதல் கரந்மதத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் ஆண்டு 

விழாக்களிலும் பாடி ெந்துள்ளனாா். 

1970-இல் அறிவிப்பு: தமிழறிஞாா்கள், ஆாா்ெலாா்கள், 

வபாதுைக்களின் நீண்டநாள் வகாரிக்மகமய ஏற்று 1970-

ஆம் ஆண்டு ைாாா்ச் 17-ஆம் வததியன்று நமடவபற்ற அரசு 

விழாவில் தமிழ்த்தாய் பாடல் குறித்த அறிவிப்மப 

அப்வபாமதய முதல்ொா் கருணாநிதி வெளியிட்டாாா். 

தமிழக அரசின் நிகழ்ச்சிகளின் வதாடக்கத்தில் தமிழ்த்தாய் 

ொழ்த்து பாடல் இருக்கும் என அறிவித்தாாா். அதன்படி, 

அரசு நிகழ்ச்சிகளில் ‘நீராருங் கடலுடுத்த’ என்ற பாடல் 

பாடப்பட்டு ெருகிறது. 

தமிழ்த்தாய் ொழ்த்துப் பாடல் பாடப்படுெது குறித்து, சில 

ெழிகாட்டு வநறிமுமறகள் ெகுக்கப்பட வெண்டிய சூழல் 

காரணைாக, அதற்கான உத்தரமெ தமிழ் ெளாா்ச்சித் 

துமற அண்மையில் வெளியிட்டது. அதன்படி, தமிழ்த்தாய் 

 

 

 

 



         

    

ொழ்த்துப் பாடமல பயிற்சி வபற்றொா்கமளக் வகாண்டு 

நிகழ்ச்சியில் பாட மெக்க வெண்டுவைன 

அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இமதத் வதாடாா்ந்து சில 

ெழிமுமறகமளப் பின்பற்றவும் அரசு உத்தரவு 

பிறப்பித்துள்ளது. அதன்படி, ைவனான்ைணீயம் சுந்தரனாாா் 

இயற்றிய தமிழ்த்தாய் ொழ்த்துப் பாடல், தமிழ்நாடு அரசின் 

ைாநிலப் பாடலாக அறிவிக்கப்படுகிறது. 

தமிழ்நாட்டில் அமைந்திருக்கும் அமனத்து கல்வி 

நிறுெனங்கள், பல்கமலக்கழகங்கள், அரசு 

அலுெலகங்கள், வபாதுத் துமற நிறுெனங்கள் உள்ளிட்ட 

வபாது அமைப்புகளின் நிகழ்ச்சிகளிலும், நிகழ்வு 

வதாடங்குெதற்கு முன்பு தமிழ்த்தாய் ொழ்த்து கட்டாயம் 

பாடப்பட வெண்டும். தமிழ்த்தாய் ொழ்த்து பாடப்படும் 

வபாது அமனெரும் தெறாைல் எழுந்து நிற்க வெண்டும். 

தமிழ்த்தாய் ொழ்த்துப் பாடல் பாடப்படும் வபாது எழுந்து 

நிற்பதில் இருந்து ைாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு விலக்கு 

அளிக்கப்படுகிறது. வபாது நிகழ்வுகளில் தமிழ்த்தாய் 

ொழ்த்மத ஒலிவபருக்கிகளில் ஒலிக்கச் வசய்ெமதத் 

தவிாா்த்து, பயிற்சி வபற்றொா்களால் ொய்ப்பாட்டாக பாடப்பட 

வெண்டும். அன்மனத் தமிழின் வபருமைமய உலகறியச் 

வசய்ெதிலும், 

இளம்தமலமுமறயினருக்குக் வகாண்டு வசாா்ப்பதிலும், 

வபாதுைக்களும், தனியாாா் அமைப்புகளும் வபரும் 

பங்காற்ற முடியும். தமிழ்நாட்டில் தனியாாா் அமைப்புகள் 

நடத்தும் கமல, இலக்கிய ைற்றும் வபாது நிகழ்வுகளின் 

வதாடக்கத்தில் தமிழ்த்தாய் ொழ்த்து பாடப்படுெது 

ஊக்குவிக்கப்படும் என்று தமிழக அரசின் அறிவிப்பில் 

வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

2. ொடமகத் தாய் ஒழுங்குமுமற ைவசாதா 

ைக்களமெயில் நிமறவெற்றம்: வைலும் 3 ைவசாதாக்கள் 

அறிமுகம் 

ைக்களமெயில் எதிாா்க்கட்சிகளின் அைளிக்கு இமடவய 

ொடமகத் தாய் ஒழுங்குமுமற ைவசாதா வெள்ளிக்கிழமை 

நிமறவெறியது. அத்துடன் வைலும் 3 ைவசாதாக்கள் 

அறிமுகம் வசய்யப்பட்டன. 

ைக்களமெ வெள்ளிக்கிழமை காமல கூடியதும், 

லக்கீம்பாா் வகரி ென்முமற சம்பெம் வதாடாா்பாக ைத்திய 

உள்துமற இமணயமைச்சாா் அஜய் மிஸ்ராமெ 

பதவிநீக்கம் வசய்ய ெலியுறுத்தி எதிாா்க்கட்சி 

உறுப்பினாா்கள் அைளியில் ஈடுபட்டனாா். இதனால், வகள்வி 

வநரத்தின்வபாது 4 வகள்விகள் ைட்டுவை விொதத்துக்கு 

எடுத்துக் வகாள்ளப்பட்டன. வதாடாா்ந்து எதிாா்க்கட்சி 

உறுப்பினாா்கள் அைளியில் ஈடுபட்டதால் அமெ பிற்பகல் 2 

ைணி ெமர ஒத்திமெக்கப்பட்டது. 

உணவு இமடவெமளக்குப் பிறகு பாஜக உறுப்பினாா் 

ராவஜந்திர அக்ரொல் தமலமையில் ைக்களமெ 

கூடியதும் வதசிய ஊக்க ைருந்து தடுப்பு ைவசாதா-2021, 

கானுயிாா் பாதுகாப்புச் சட்டத் திருத்த ைவசாதா-2021, 

பட்டயக் கணக்காளாா், கம்வபனி வசயலாளாா் சட்டத் திருத்த 

ைவசாதா-2021 ஆகியமெ தாக்கல் வசய்யப்பட்டன. 

அமதத் வதாடாா்ந்து, ொடமகத் தாய் ஒழுங்குமுமற 

ைவசாதாமெ சுகாதாரத் துமற இமணயமைச்சாா் பாரதி 

பிரவீண் பொாா் அறிமுகம் வசய்து மெத்தாாா். 

இந்த ைவசாதா, ஏற்வகனவெ கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு 

ஆகஸ்ட் 5-ஆம் வததி ைக்களமெயில் நிமறவெற்றப்பட்டு 

ைாநிலங்களமெக்கு அனுப்பி மெக்கப்பட்டது. அங்கு 

ைவசாதாவில் திருத்தங்கள் வைற்வகாள்ளப்பட்டு, கடந்த 

ொரம் நிமறவெற்றப்பட்டு மீண்டும் கடந்த 14-ஆம் வததி 

ைக்களமெக்கு அனுப்பி மெக்கப்பட்டது. 

எதிாா்க்கட்சி உறுப்பினாா்களின் அைளிக்கு இமடவய இந்த 

திருத்த ைவசாதா நிமறவெற்றப்பட்டது. அமதத் வதாடாா்ந்து 

அமெமய திங்கள்கிழமைக்கு ராவஜந்திர அக்ரொல் 

ஒத்திமெத்தாாா். 

ொடமகத் தாய் முமறமய ஒழுங்குபடுத்த அதிகாரிகமள 

நியமிக்க வெண்டும்; வதசிய அளவிலும் ைாநில அளவிலும் 

ொடமகத் தாய் ஒழுங்காற்று ொரியம் அமைக்கப்பட 

வெண்டும்; சட்டப்படி திருைணம் வசய்துவகாண்டு 5 

ஆண்டுகள் ொழ்ந்த இந்திய தம்பதி ைட்டுவை ொடமகத் 

தாய் முமறயில் குழந்மத வபற முடியும் என்றும் அந்த 

ைவசாதாவில் வதரிவிக்கப்பட்டது. 

ைாநிலங்களமெ நாள் முழுெதும் ஒத்திமெப்பு: 

எதிாா்க்கட்சி உறுப்பினாா்களின் அைளியால் 

ைாநிலங்களமெ நாள் முழுெதும் ஒத்திமெக்கப்பட்டது. 

12 எம்.பி.க்கள் இமடநீக்கம் வசய்யப்பட்ட விெகாரத்தில் 

அரசுக்கும் எதிாா்க்கட்சிகளுக்கும் இமடவய உடன்பாடு 

ஏற்பட வெண்டும் என்று ைாநிலங்களமெத் தமலொா் 

வெங்மகயா நாயுடு கூறினாாா். 

கடந்த ைமழக்கால கூட்டத்வதாடரின் கமடசி நாளன்று 

எதிாா்க்கட்சிகமளச் வசாா்ந்த உறுப்பினாா்கள் 12 வபாா் 

ஒழுங்கீனைாக நடந்துவகாண்டதாக, நடப்பு 

நாடாளுைன்றக் கூட்டத் வதாடாா் முழுெதும் 

பணியிமடநீக்கம் வசய்யப்பட்டனாா். 

அொா்கள் மீதான நடெடிக்மகமயத் திரும்பப் வபற 

வெண்டும் என்று குளிாா்கால கூட்டத் வதாடரின் முதல் 

நாளில் இருந்து எதிாா்க்கட்சி உறுப்பினாா்கள் ெலியுறுத்தி 

ெருகின்றனாா். இதனால் கடந்த சில நாள்களாக 

ைாநிலங்களமெ நாள் முழுெதும் ஒத்திமெக்கப்படுகிறது. 

ைாநிலங்களமெ வெள்ளிக்கிழமை காமல கூடியதும் 

அமெத் தமலொா் வெங்மகயா நாயுடு உறுப்பினாா்கள் 

ைத்தியில் வபசினாாா். அொா், ‘ைாநிலங்களமெ பாஜக 

தமலொா் பியூஷ் வகாயல், எதிாா்க்கட்சிகமளச் வசாா்ந்த சில 

மூத்த உறுப்பினாா்கமளச் சந்தித்துப் வபசிவனன். அமெ 

அலுெல்கள் சுமுகைாக நமடவபறுெதற்கு 

உறுப்பினாா்களுக்கு இமடவய உடன்பாடு ஏற்பட 

வெண்டும் என்று அொா்களிடம் ெலியுறுத்திவனன். இவத 

வகாரிக்மகமய உங்கள் ஒவ்வொருெரிடமும் 

முன்மெக்கிவறன். ைாநிலங்களமெ திங்கள்கிழமை 

ெமர ஒத்திமெக்கப்படுகிறது’ என்றாாா். 

 

3. பிரதைர் வைாடிக்கு படான் அரசின் மிக உயர்ந்த விருது 

பிரதைர் வைாடிக்கு படான் அரசின் குடிைகனுக்கான மிக 

உயரிய விருதான நடாக் வபல் கி வகார்வலா விருது 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 



         

    

படான் நாட்டின் வதசிய நாளான இன்று பிரதைர் 

வைாடிக்கு இந்த விருமத படான் பிரதைர் வலாவட வஷரிங் 

அறிவித்தார். 

 

4. பளுதுாக்குதல்: பர்ணிைாவுக்கு 'தங்கம்'  

காைன்வெல்த் பளுதுாக்குதலில் தங்கம் வென்றார் 

பர்ணிைா. 

உஸ்வபகிஸ்தானில் 'சீனியர்' காைன்வெல்த் 

சாம்பியன்ஷிப், உலக பளுதுாக்குதல் வதாடர்கள் ஒவர 

வநரத்தில் நடக்கின்றன. இதன் வபண்கள் +87 கிவலா 

பிரிவில் இந்தியா சார்பில் பர்ணிைா களமிறங்கினார். 

'ஸ்னாட்ச்' பிரிவில் 102 கிவலா துாக்கிய பர்ணிைா, 'கிளீன் 

அண்டு வஜர்க்' பிரிவில் 127 கிவலா துாக்கினார். 

ஒட்டுவைாத்தைாக 229 கிவலா துாக்கி, முதலிடம் வபற்று 

தங்கப்பதக்கம் தட்டிச் வசன்றார். 

இமதயடுத்து 'ஸ்னாட்ச்' பிரிவில் இரண்டு, 'கிளீன் அண்டு 

வஜர்க்' பிரிவில் தலா 3 என ஒட்டுவைாத்தைாக 8 வதசிய 

சாதமன பமடத்தார் பர்ணிைா. தவிர இந்திய வீரர்கள் 

வஜரீமி லால்ரின்னுங்கா, அசிந்தா சியுலி, அஜய் சிங்கிற்கு 

அடுத்து 2022, பர்மிங்ஹாம் காைன்வெல்த் 

விமளயாட்டுக்கு தகுதி வபற்ற நான்காெது இந்தியர் 

ஆனார். 

இவத பிரிவில் பங்வகற்ற ைற்வறாரு இந்திய வீராங்கமன 

அனுராதா பவுன்ராஜ், 195 கிவலா துாக்கி 

வெண்கலப்பதக்கம் வபற்றார். ஆண்கள் 109 கிவலா 

பிரிவில் இந்தியாவின் லவ்பிரீத் சிங், 348 கிவலா துாக்கி 

வெள்ளிப்பதக்கம் மகப்பற்றினார். 

 

5. ‘இன்னுயிர் காப்வபாம்’ திட்டம் வதாடக்கம் 

தமிழகத்தில் சாமல விபத்துகளில் சிக்கி உயிரிழப்புகள் 

ஏற்படுெமதத் தடுக்க ‘இன்னுயிர் காப்வபாம்; நம்மை 

காக்கும் 48’ என்ற புதிய ைருத்துெ அெசர உதவி 

திட்டத்மத தமிழக அரசு வசயல்படுத்த உள்ளது. 

விபத்து ஏற்படும் சையங்களில் உயிரிழப்மபத் தடுக்க 

‘இன்னுயிர் காப்வபாம்; நம்மை காக்கும் 48’ என்ற புதிய 

திட்டத்மத, நாமள வைல்ைருெத்தூரில் தமிழக முதல்ெர் 

மு.க.ஸ்டாலின் வதாடங்கி மெக்க உள்ளார். 

இதுகுறித்து ைருத்துெம் ைற்றும் ைக்கள் நல்ொழ்வுத் துமற 

அமைச்சர் ைா.சுப்பிரைணியன் வதரிவித்திருப்பதாெது: 

தமிழகத்தில் நமடவபறும் சாமல விபத்துகளில் 

அதிகப்படியான உயிரிழப்புகள் ஏற்படக் காரணம், 

அெர்கமள உடனடியாக ைருத்துெைமனகளில் வசர்த்து 

உரிய சிகிச்மச அளிக்காததுதான். இமதத் தடுக்கவும், 

விபத்தில் சிக்குவொரின் சிகிச்மசக்காக உதவும் 

ெமகயிலும் ‘இன்னுயிர் காப்வபாம்; நம்மை காக்கும் 48’ 

என்ற புதிய திட்டத்மத முதல்ெர் மு.க.ஸ்டாலின் 

வசயல்படுத்த உள்ளார். 

இதற்காக தமிழகம் முழுதும் 610 ைருத்துெைமனகள் 

வதர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ளன. இத்திட்டத்தில் தமிழ்நாட்டில் 

எந்தப் பகுதியில் விபத்து நடந்தாலும் விபத்து நடந்த 

பகுதியில் விபத்துக்கு உள்ளானெமர 

ைருத்துெைமனயில் வசர்க்கும் நபருக்கு ரூ.5 ஆயிரம் 

ஊக்கத் வதாமகயும், விபத்தில் சிக்கியெருக்கு ஒரு லட்சம் 

ரூபாய் ைதிப்பில் சிகிச்மசயும் அளிக்கப்படும் என்று 

வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்தப் புதிய திட்டத்மத வைல்ைருெத்தூரில் உள்ள 

ைருத்துெக் கல்லூரி மைதானத்தில் முதல்ெர் மு.க. 

ஸ்டாலின் நாமள(டிச.18) வதாடங்கி மெத்துப் வபசுகிறார் 

என்று வதரிவித்துள்ளார். 

 

6. உ.பி.யில் 594 கி.மீ. கங்மக விமரவுப் பாமத திட்டம்: 

பிரதைாா் வைாடி அடிக்கல் நாட்டினாாா் 

உத்தர பிரவதச ைாநிலம், ஷாஜஹான்பரில் 594 கி.மீ. 

வதாமலவு வகாண்ட கங்மக விமரவு வநடுஞ்சாமலத் 

திட்டத்துக்கு பிரதைாா் நவரந்திர வைாடி சனிக்கிழமை 

அடிக்கல் நாட்டினாாா். 

உத்தர பிரவதசத்தில் அடுத்த ஆண்டின் வதாடக்கத்தில் 

சட்டப்வபரமெத் வதாா்தல் நமடவபறவுள்ளது. முதல்ொா் 

வயாகி ஆதித்யநாத் தமலமையில் வதாா்தமலச் 

சந்திக்கப்வபாெதாக பாஜக ஏற்வகனவெ அறிவித்துள்ளது. 

இந்நிமலயில், ஷாஜஹான்பரில் 594 கி.மீ. வதாமலவு 

வகாண்ட கங்மக விமரவுப் பாமதக்கு பிரதைாா் நவரந்திர 

வைாடி சனிக்கிழமை அடிக்கல் நாட்டினாாா். ைாநிலத்தின் 

கிழக்கு ைற்றும் வைற்குப் பகுதிகமள இமணக்கும் 

ெமகயில் ரூ.36,230 வகாடி வசலவில் இந்தப் பாமத 

அமைக்கப்படவுள்ளது. இந்தப் பாமதக்கு அடிக்கல் நாட்டிய 

பிறகு பிரதைாா் வைாடி வபசியதாெது: 

உத்தர பிரவதசத்தில் வயாகி ஆதித்யநாத் 

தமலமையிலான அரசு ஆட்சியமைப்பதற்கு முன்பிருந்த 

சட்டம்-ஒழுங்கு சூழ்நிமல குறித்து நன்கு அறிவீாா்கள். 

முன்வபல்லாம் வபாழுது சாய்ந்ததும் ைக்கமளத் 

துன்புறுத்துெதற்காக, சிலாா் நாட்டுத் துப்பாக்கிகளுடன் 

வீதிகளில் நடைாடத் வதாடங்கிவிடுொாா்கள். ைாநிலத்தில் 

வயாகி ஆதித்யநாத் ஆட்சி அமைந்ததும் அந்தத் துப்பாக்கி 

கலாசாரம் முடிவுக்கு ெந்துவிட்டது. 

ைாஃபியா கும்பல்களுக்கு எதிராக வயாகி ஆதித்யநாத் 

கடுமையான நடெடிக்மககமள எடுத்துள்ளாாா். ைாஃபியா 

கும்பல்கள் சட்டவிவராதைாகக் கட்டியிருந்த கட்டடங்கமள 

இயந்திரங்கமளக் வகாண்டு இடித்துத் தள்ளினாாா். 

அெருமடய இந்த நடெடிக்மக, ைாஃபியா கும்பல்கமள 

ஆதரிப்பொா்களுக்கு ெலிமயக் வகாடுத்துள்ளது. உத்தர 

பிரவதசமும் வயாகி ஆதித்யநாத்தும் வசாா்ந்தால் நல்லது 

நடக்கிறது. 

நாட்டின் பாரம்பரியத்மதக் காப்பதிலும், ெளாா்ச்சிப் 

பணிகமள வைற்வகாள்ெதிலும் இங்குள்ள சில அரசியல் 

கட்சிகளுக்கு சிக்கல் உள்ளது. ஏவனனில் அொா்கள் 

ொக்கு ெங்கிமயப் பற்றிக் கெமலப்படுகிறாாா்கள். 

அொா்கள் மீது சாைானியாா்களும் ஏமழகளும் 

மெத்திருந்த நம்பிக்மக நாளுக்குநாள் குமறந்து 

ெருகிறது. அொா்கள் கங்மகமயச் சுத்தம் வசய்ெதில்மல. 

இொா்கள்தான் பயங்கரொதிகள் மீது ராணுெம் 

வைற்வகாள்ளும் நடெடிக்மககள் குறித்து வகள்வி 

எழுப்புகிறாாா்கள்; இந்தியாவிவலவய தயாரிக்கப்பட்ட 

கவரானா தடுப்பசிமய சந்வதகிக்கிறாாா்கள். 



         

    

5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, ைாநிலத்தின் சில பகுதிகமளத் 

தவிர ைற்ற பகுதிகளில் மின்சாரத்மதக் காண முடியாது. 

ஆனால், ைாநிலத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைந்த பிறகு 80 

லட்சம் வீடுகளுக்கு இலெச மின் இமணப்பு 

ெழங்கப்பட்டுள்ளது. அதுைட்டுைன்றி ைாநிலத்துக்கு 

முன்மபவிட கூடுதலாக மின்சாரம் 

விநிவயாகிக்கப்படுகிறது. 30 லட்சத்துக்கும் வைற்பட்ட 

குடும்பங்களுக்கு கான்கிரீட் வீடுகள் 

கட்டிக்வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. எஞ்சியுள்ள 

தகுதியானொா்களுக்கு இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் வீடுகள் 

கட்டித்தரப்படும். 

புதிதாக அமைக்கப்படும் கங்மக விமரவுப் பாமதயால் 

வதாழில் ெளாா்ச்சி, ொா்த்தகம், விெசாயம், சுற்றுலா 

உள்ளிட்ட பல்வெறு துமறகள் ஊக்கம் வபறும். சமூகத்தில் 

பின்தங்கியிருப்பொா்கமள ெலுப்படுத்தி, அொா்களுக்கு 

அரசின் சலுமககள் கிமடக்கச் வசய்ெதற்கு அரசு 

முன்னுரிமை அளித்து ெருகிறது என்றாாா் பிரதைாா் வைாடி. 

 

7. ெரலாற்று வெள்ளி வென்றார் ஸ்ரீகாந்த்: உலக 

வபட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் ஆடெர் பிரிவில் உச்சம் 

வதாட்ட முதல் இந்தியர்! 

ஸ்வபயின் நாட்டின் ஹூவயல்ொ நகரில் உலக 

வபட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் வபாட்டியில் ஆடெர் பிரிவுப் 

வபாட்டியில் இந்திய வீரர் ஸ்ரீகாந்த் கிடாம்பி வெள்ளி 

வென்றார். 

உலக வபட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் ஆடெர் பிரிவு 

வபாட்டியின் இறுதிக்குள் நுமழந்த முதல் இந்திய வீரர் 

என்ற ைகத்தான சரித்திரத்மதப் பமடத்த ஸ்ரீகாந்த் 

கிடாம்பி வபாராடி தங்கப் பதக்கத்மதப் வபாராடி 

பறிவகாடுத்தார். 

இருப்பினும், உலக வபட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் ஆடெர் 

பிரிவு வபாட்டியில் வெள்ளி வென்ற முதல் இந்தியர் என்ற 

வபருமையுடன் அெர் வதசம் திரும்ப இருக்கிறார். 

45 நிமிடங்கள் நடந்த இறுதிப் வபாட்டி: உலக 

வபட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிக்கு நுமழந்த 

ஸ்ரீகாந்த், களத்தில் சிங்கப்பர் வீரர் வலா கியான் யூமெ 

எதிர்வகாண்டார். சுைார் 45 நிமிடங்கள் இந்தப் வபாட்டி 

நீடித்தது. ஆரம்பம் முதவல வலா கியான் வூ ஆதிக்கம் 

வசலுத்த முதல் வசட் கிடாம்பிக்கு மிகவும் சொலானதாக 

அமைந்தது. இரண்டாெது சுற்றில் சற்வற தாக்குப்பிடித்த 

கிடாம்பி வபாராடித் வதாற்றார். 

இறுதியில் 21-15, 22-20 என்ற வநர் வசட் கணக்கில் 

வபாராடித் வதாற்றார் ஸ்ரீகாந்த் கிடாம்பி. 

சக வீரமர வீழ்த்திய வெகம்: முன்னதாக, ஆடெர் 

ஒற்மறயர் அமரயிறுதிப் வபாட்டியில் இந்தியாவின் 

கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த், சக நாட்டெரான லக்ஷ்யா வசன்னுடன் 

வைாதினார். அந்தப் வபாட்டியில் இந்திய வீரர் ஸ்ரீகாந்த் 

கிடாம்பி ெரலாற்றுச் சாதமன பமடத்தார். சர்ெவதச 

தரெரிமசப் பட்டியலில் 12-ெது இடத்தில் உள்ள கிடாம்பி 

சக வீரரான லக்ஷ்யா வசன்மன 17-21, 21-14, 21-17 

என்ற வசட் கணக்கில் வீழ்த்தினர். 1 ைணி வநரம் 9 

நிமிடங்களில் அெர் வெற்றிக் கனிமயப் பறித்துவிட்டார். 

இதன்மூலம், உலக வபட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப் 

வபாட்டிக்குள் நுமழந்த முதல் இந்திய வீரர் என்ற சரித்திர 

வபருமைமயப் வபற்றார் ஸ்ரீகாந்த். இப்வபாது உலக 

வபட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப் வபாட்டியில் 

வெள்ளி வென்று சரித்தரித்தில் இன்வனாரு 

மைல்கல்மலயும் அெர் வதாட்டுவிட்டார். 

அெருக்கு ொழ்த்துகள் குவிந்து ெருகின்றன. 

 

8. பிலிப்பின்ஸ் : கடும் சூறாெளியால் 208 வபர் பலி 

பிலிப்பின்ஸில் ஏற்பட்ட பலத்த சூறாெளிக்கு 

பலியானொா்களின் எண்ணிக்மக 208-ஆக 

அதிகரித்துள்ளது.  

பிலிப்பின்ஸ் நாட்டில் கடந்த வியாழக்கிழமை உருொன 

ராய் சூறாெளி ைற்றும் கனைமழ காரணைாக 

வநற்று(டிச.19) 146 வபர் பலியாகியிருந்த நிமலயில் 

தற்வபாது பலியானெர்களின் எண்ணிக்மக 208 ஆக 

அதிகரித்திருப்பதாக அந்நாட்டு சார்பில் 

வதரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.  

கடும் சூறாெளியின் தாக்கத்தால் 239 வபர் 

காயைமடந்திருக்கிறார்கள். 52 வபர் 

ைாயைாகியிருக்கிறார்கள். வைலும், 3 லட்சத்துக்கும் 

அதிகைான வீடுகள் வசதைாகியிருப்பதாகவும் பலர் 

பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க 

மெக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்றும் மீட்புப்பமடயினர் 

வதரிவித்தனர்.  

கடுமையான பாதிப்புகமள ஏற்படுத்தியிருக்கும் ராய் 

சூறாெளி இந்த ஆண்டில் பதிொன வைாசைான 

சூறாெளியாக ைாறியிருக்கிறது. 

 


