 













1. சமீப செய்திகளில் இடம்செற்ற கார்ென் நிறறந்த, றைர

4. ெமீெத்தில் திறக்கப்ெட்ட T-கெது, எந்த மாநிலத்தின் மிக

ைடிவிலான, பூமிக்கு அருகில் உள்ள சிறுககாளின் செயர்
என்ன?

நீளமான ொலமாகும்?

அ) அப்பல்ல ோ

ஆ) ஒடிஸோ 

ஆ) ரியுகு (Ryugu) 

இ) பீகோர்

இ) ஈல ோஸ்

ஈ) லமற்கு ைங்கோளம்

ஈ) பபன்னு
✓



அ) கர் ோடகோ

✓

‘1999 JU3’ என்றும் அழைக்கப்படுகிற ரியுகு, ஒரு கோர்பன்
நிழறந்த, ழை ைடிவி ோன, பூமிக்கு அருகில் உள்ள சிறு
லகோள் ஆகும். ரியுகுவிலிருந்து பூமிக்குத் திரும்பிய JAXA
இன் ஹயபுசோ-2ஆல் பகோண்டு ை ப்பட்ட மோதிரியில்
லமற்பகோள்ளப்பட்ட பகுப்போய்வு, அந்தப் பபோருள் மிகவும்
கருழமயோக இருப்பழதக் கோட்டுகிறது. அது 2% ஒளிழய
மட்டுலம பி திபலிக்கிறது.

ஒடிஸோ மோநி முத ழமச்சர் வீன் பட் ோயக் சமீபத்தில்
கட்டோக் மோைட்டத்தில் போயும் மகோ தி ஆற்றின் மீது
கட்டப்பட்டுள்ள அம்மோநி த்தின் மிக நீளமோன போ மோன
T-லசது போ த்ழத திறந்து ழைத்தோர். 3.4 கிமீ நீளமுள்ள
இப்போ ம், ஆங்கி எழுத்தோன ‘T’ ைடிைத்தில் கட்டப்பட்டு
உள்ளது. இதற்கோன பமோத்த மதிப்பீடு `111 லகோடி ஆகும்.

5. ெங்கஜ் அத்ைானி & துருவ் சித்ைாலா ஆகிய ாருடன்
சதாடர்புறடய விறளயாட்டு எது?

2. சிறுமிகளின் ொதுகாப்பிற்காக எந்த மாநிலம் / UT’இன்

அ) மட்ழடப்பந்து

காைல்துறற ‘அெயா’ என்ற திட்டத்றத சதாடங்கியுள்ளது?

ஆ) படன்னிஸ்

அ) பஞ்சோப்

இ) பூப்பந்து

ஆ) புது தில்லி 

ஈ) பில்லியர்ட்ஸ் 

இ) ஒடிஸா

✓

இந்திய பில்லியர்ட்ஸ் வீ ர் பங்கஜ் அத்ைோனி இறுதி
ஆட்டத்தில் துருவ் சித்ைோ ோழை வீழ்த்தி 11ஆைது லதசிய
பில்லியர்ட்ஸ் பட்டத்ழத பைன்றோர். பங்கஜ் அத்ைோனி
ஸ்னூக்கர் லபோட்டியில் 23 முழற உ க சோம்பியன் பட்டம்
பைன்றை ோைோர். IBSF உ க பில்லியர்ட்ஸ் சோம்பியன்ஷி
-ப்ழப 15 முழற பைன்றுள்ளோர்.

✓

2018ஆம் ஆண்டில், அைருக்கு இந்திய அ சோங்கத்தோல்
‘பத்ம பூஷன்’ விருது ைைங்கப்பட்டது. துருவ் சித்ைோ , 3
முழற உ க இறுதிப்லபோட்டிழய எட்டியுள்ளோர். லமலும் 2
முழற ஆசிய பில்லியர்ட்ஸ் சோம்பியனோகியுள்ளோர்.

ஈ) லமற்கு ைங்கம்
✓

தில்லி கோைல்துழற ஆழையர் இ ோலகஷ் அஸ்தோனோ,
பபண் குைந்ழதகளின் போதுகோப்பிற்கோக தில்லி கோைல்
பழட மற்றும் NGO ஆகியைற்றின் கூட்டு முயற்சியோன
‘அபயோ’ என்ற திட்டத்ழத பதோடங்கினோர்.

✓

தில்லி கோைல்துழறயும் தன்னோர்ை பதோண்டு நிறுைனமோ
-ன சக்தி அறக்கட்டழளயும் இழைந்து குைந்ழதகளி
-ழடலய விழிப்புைர்ழை ஏற்படுத்துைழத ல ோக்கமோகக்
பகோண்ட இத்திட்டத்ழத பசயல்படுத்துகின்றன.

6. “டிராகன் விண்கலம்” சார்ந்த விண்சைளி நிறுைனம்

3. ெமீெ செய்திகளில் இடம்செற்ற கனிமீடு எந்தக்ககாளின்

எது?

நிலைாகும்?

அ) NASA

அ) சனி

ஆ) ைர்ஜின் அட் ோண்டிக்

ஆ) வியோைன் 

இ) ஸ்லபஸ் X 

இ) பைள்ளி

ஈ) புளூ ஆர்ஜின்

ஈ) ப ப்டியூன்
✓

NASA சமீபத்தில் வியோைனின் நி ைோன கனிமீடு அருலக
லசகரிக்கப்பட்ட ஒலிகழள பைளியிட்டது. மது சூரிய
குடும்பத்தில் உள்ள மிகப்பபரிய நி வு கனிமீடு ஆகும்.

✓

கனிமீடு, சூரிய குடும்பத்தில் உள்ள பிற நி வுகழளப்
லபோ ல் ோமல் தனக்பகன பசோந்த கோந்தப்பு த்ழதயும்
பகோண்டுள்ளது. வியோைன் லகோளின் சுற்றுப்புறத்ழத
கண்கோணிக்க NASA ஜூலனோ விண்க த்ழத ஏவியது.
இந்த ஆண்டின் பதோடக்கத்தில், ஜூலனோ கனிமீடுவின்
மின்கோந்த அழ கழள லசகரித்தது.

✓

ஸ்லபஸ் X’இன் ‘டி ோகன் விண்க ம்’ 2021 டிச.21 அன்று
சர்ைலதச விண்பைளி நிழ யத்திற்கு ச க்கு விநிலயோகம்
பசய்ைதற்கோக ஏைப்பட்டது. அது NASA’இன் சோர்போக
பசன்றது. புலளோரிடோவில் உள்ள NASA’இன் பகன்னடி
விண்பைளி ழமயத்திலிருந்து ஏைப்பட்டது.

7. உள்நாட்டில் உருைாக்கப்ெட்ட அடுத்த தறலமுறற
கைெ சொறியாளர் உளவு ைாகனம், எந்த ஆயுதப்ெறடயில்
கெர்க்கப்ெட்டது?
அ) இந்திய இ ோணுைம் 
ஆ) இந்திய கடற்பழட
இ) இந்திய விமோனப்பழட
ஈ) இந்திய கடல ோ கோைல்பழட











 











✓

உள் ோட்டில லய உருைோக்கப்பட்ட அடுத்த தழ முழற
கைச பபோறியோளர் உளவு ைோகனத்தின் முதல் பதோகுப்பு
இந்திய இ ோணுைத்தின் பபோறியோளர்கள் குழுமத்தில்
லசர்க்கப்பட்டது. இந்த அழமப்பு போதுகோப்பு ஆ ோய்ச்சி &
லமம்போட்டு நிறுைனத்தோல் (DRDO) ைடிைழமக்கப்பட்டது.

✓

மேலும், லமதக்கில் உள்ள ஆர்ட்னன்ஸ் ஃலபக்டரி மற்றும்
போ த் எ க்ட் ோனிக்ஸ் லிட், புலன ஆகியைற்றோல் இது
தயோரிக்கப்பட்டது.

8. காைல்துறறயில் அறனத்து ெதவிகளிலும் திருநங்றக
-களுக்கு 1% இடஒதுக்கீட்றட அறிவித்துள்ள மாநில அரசு
எது?
ஆ) கர் ோடகோ 
இ) ஒடிஸோ
ஈ) மத்திய பி லதசம்
கர் ோடகோ மோநி அ சு தனது கோைல்துழறயில் உள்ள
அழனத்து பதவிகளிலும் திரு ங்ழககளுக்கு 1 சதவீத
இடஒதுக்கீடு ைைங்க முடிவு பசய்துள்ளது. அ சின் இந்த
டைடிக்ழக திரு ங்ழககழள அ சிற்குள் பகோண்டு
ை வும், சமூகத்தில் அைர்களுக்கு எதி ோன கருத்துகழள
அகற்றவும் உதவும். இது பதோடர்போன ஆட்லசர்ப்பு
பசயல்முழறழயயும் அந்தத் துழற அறிவித்துள்ளது.

9. அண்றமயில், “Inmarsat-6 F1” செயற்றகக்ககாறள
விண்ணில் ஏவிய நாடு எது?
அ) அபமரிக்கோ
ஆ) ஜப்போன் 
இ) இஸ்ல ல்
ஈ) ஐக்கிய அ பு அமீ கம்
✓

ஜப்போன் சமீபத்தில் H-2A ஏவுக த்தின்மூ ம் ‘Inmarsat6 F1’ என்ற வீன ைணிகத் தகைல் பதோடர்பு பசயற்ழகக்
லகோழள ஏவியது. 5,470 கில ோகி ோம் எழட பகோண்ட
இச்பசயற்ழகக்லகோள், இதுைழ ஏைப்பட்ட மிகப்பபரிய
மற்றும் அதி வீன ைணிக தகைல் பதோடர்பு பசயற்ழகக்
லகோள்களுள் ஒன்றோகும்.

10.நடுைண் அறமச்ெர் நிதின் கட்கரி, அண்றமயில் எந்த
இடத்தில், அறிைார்ந்த கொக்குைரத்து (Intelligent Transport)
அறமப்றெத் சதாடங்கி றைத்தார்?
அ) தில்லி விழ வுச்சோழ



ஆ) அகமதோபோத் விழ வுச்சோழ
இ) பபங்களூரு விழ வுச்சோழ
ஈ)
✓

க்லனோ விழ வுச்சோழ

டுைண் அழமச்சர் நிதின் கட்கரி சமீபத்தில் தில்லியில்
உள்ள கிைக்கு புற விழ வுச் சோழ யில் அறிைோர்ந்த
லபோக்குை த்து அழமப்ழபத் பதோடங்கி ழைத்தோர். இது
லபோக்குை த்து பதோடர்போன பி ச்சழனகழள குழறத்து
பயணிகளின்
போதுகோப்ழப
லமம்படுத்துைழத
ல ோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது.



✓



அதி வீன லபோக்குை த்து உட்கட்டழமப்ழபக் பகோண்ட
இவ்ைழமப்பு, ஓட்டு ரின் ைசதிழய லமம்படுத்தவும்,
ஏலதனும் விபத்ழதக் கண்டறியவும், அைச ஊர்தி அந்த
இடத்திற்குச்
பசன்றழடைழத
உறுதிபசய்யவும்
எச்சரிக்ழககழள அனுப்பும்.


1. தமிைகத்தில் 11 புதிய மருத்துைக் கல்லூரிகழள
பதோடங்கி ழைக்கிறோர்: பி தமர் லமோடி ஜன.12-ல் மதுழ
ைருழக
ஜனைரி 12-ம் லததி தமிைகம் ைரும் பி தமர் ல ந்தி
லமோடி, மதுழ யில் போஜக டத்தும் பபோங்கல் விைோவில்
பங்லகற்க
இருப்பதோக
தமிைக
போஜக
தழ ைர்
லக.அண்ைோமழ பதரிவித்துள்ளோர்.

அ) தமிழ் ோடு

✓









இது பதோடர்போக ல ற்று பைளியிட்ட அறிக்ழகயில் அைர்
கூறியிருப்பதோைது:
தமிைர் திரு ோளோன பபோங்கல் பண்டிழகழயபயோட்டி
போஜக சோர்பில் ஜனைரி 12-ம் லததி ‘லமோடி பபோங்கல்' விைோ
மதுழ யில் ழடபபறவுள்ளது. இந்த விைோவில் பி தமர்
ல ந்தி
லமோடி
பங்லகற்கிறோர்.
இந்நிகழ்ச்சிழய
ஒருங்கிழைத்து
டத்துைதற்கு
மோநி ப்
பபோதுச்பசய ோளர் கரு. ோக ோஜன் தழ ழமயில் குழு
அழமக்கப்பட்டுள்ளது.
மோநி
துழைத் தழ ைர் ஏ.ஆர்.மகோ ட்சுமி, லதசிய
பபோதுக்குழு
உறுப்பினர்
சசிக ோ
புஷ்போ,மோநி ச்
பசய ோளர் உமோ தி, மகளி ணி மோநி த் தழ ைர்
மீனோட்சி,
எஸ்.சி.
அணி
மோநி த்
தழ ைர்
பபோன்.போ கைபதி,லதசிய
பபோதுக்குழு
உறுப்பினர்
நீ மு ளி யோதவ், மோைட்டத் தழ ைர்கள் மகோ சுசீந்தி ன்,
டோக்டர் ச ைைன், லமப்பல் சக்திலைல், போண்டியன்,
ோம ோதபு ம் மோைட்டப் போர்ழையோளர்
ோலகந்தி ன்,
மகளி ணி மோநி ச் பசய ோளர் கவிதோ
கோந்த்
ஆகிலயோர் இக்குழுவில் இடம்பபற்றுள்ளனர். இதுதவி 6
லபர் பகோண்ட ை லைற்புக் குழுவும் அழமக்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்ைோறு அைர் கூறியுள்ளோர்.
ோடு முழுைதும் அழனத்து மோைட்டங்களிலும் மருத்துைக்
கல்லூரிகள் பதோடங்கப்படும் என்று மத்திய அ சு
அறிவித்திருந்தது. அதன்படி, தமிைகத்தில் திருைள்ளூர்,
அரியலூர்,
கள்ளக்குறிச்சி,
திருப்பூர்,
நீ கிரி,
ோகப்பட்டினம்,
ோமக்கல், கிருஷ்ைகிரி, திண்டுக்கல்,
ோம ோதபு ம், விருது கர் ஆகிய 11 மோைட்டங்களில் புதிய
மருத்துைக் கல்லூரிகள் பதோடங்க மத்திய அ சு அனுமதி
அளித்தது. அதழனத் பதோடர்ந்து நிதி ஒதுக்கப்பட்டு,
கட்டிடப்பணிகள்
ழடபபற்று
ைருகின்றன.
இதன்மூ ம்தமிைகத்துக்கு கூடுத ோக 1,450இடங்கள்
கிழடக்கவுள்ளன.
ஜனைரி 12-ம் லததி விருது கரில் ழடபபறும் விைோவில்
11 மருத்துைக் கல்லூரிகழளயும் பி தமர் ல ந்தி லமோடி
பதோடங்கி
ழைக்கிறோர்.
முதல்ைர்
மு.க.ஸ்டோலின்
தழ ழமயில் திமுக ஆட்சி அழமந்த பிறகு ழடபபறும்



 











அ சு விைோவில் பி தமர் லமோடி பங்லகற்பது இதுலை முதல்
முழற என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
11 மருத்துைக் கல்லூரிகள் திறப்பு விைோவில் பங்லகற்க
தமிைகம் ைரும் பி தமர் லமோடி, மதுழ யில் போஜக சோர்பில்
ழடபபறும்
பபோங்கல்
விைோவில்
பங்லகற்கிறோர்.
இதற்கோன ஏற்போடுகழள தமிைக போஜக தழ ைர்
லக.அண்ைோமழ , மோநி அழமப்புப் பபோதுச்பசய ோளர்
லகசை வி ோயகம் உள்ளிட்லடோர் பசய்து ைருகின்றனர்.
இதில் 10 ஆயி த்திற்கும் அதிகமோன பபண்கள் பபோங்கல்
ழைப்பதற்கும், பல்லைறு கழ
நிகழ்ச்சிகளுக்கும்
போஜகவினர் ஏற்போடு பசய்து ைருகின்றனர்.
மதுழ பபோங்கல் விைோவில் லைட்டி, சட்ழட, துண்டு
அணிந்துலமோடி பங்லகற்க இருப்பதோக போஜகவினர்
பதரிவிக்கின்றனர்.
மதுழ பபோங்கல் விைோவில் பங்லகற்கும் லமோடி, தமிழில்
சி
நிமிடங்கள் லபச இருப்பதோகவும், அதற்கோக அைர்
பயிற்சி
எடுத்து
ைருைதோகவும்
போஜகவினர்
பதரிவிக்கின்றனர்.
கடந்த 2021-ம் ஆண்டு ஜனைரி14-ம் லததி மதுழ யில்
ழடபபற்ற பபோங்கல் விைோவில் கோங்கி ஸ் முன்னோள்
தழ ைர்
ோகுல்
கோந்திபங்லகற்றோர்.
மதுழ
அைனியோபு த்தில்
ழடபபற்ற
ஜல்லிக்கட்டு
லபோட்டிழயயும் ோகுல் கோந்தி போர்ழையிட்டோர்.
இந்நிழ யில் இந்த ஆண்டு மதுழ யில் ழடபபறும்
பபோங்கல் விைோவில் பி தமர் லமோடி பங்லகற்பது
குறிப்பிடத்தக்கது.இந்த
விைோவில்
போஜக
லதசியப்
பபோதுச்பசய ோளர் சி.டி. வி, லதசிய மகளி ணித் தழ ைர்
ைோனதி
சீனிைோசன்
உள்ளிட்லடோரும்
பங்லகற்க
உள்ளனர்.
2. திருச்பசந்தூர் உள்ளிட்ட 7 லகோயில்களில் மருத்துை
ழமயங்கள்: முதல்ைர் ஸ்டோலின் பதோடங்கி ழைத்தோர்
திருச்பசந்தூர், திருைண்ைோமழ , லமல்மழ யனூர்,
லசோளிங்கர், மருதமழ , திருத்தணி, பைனி ஆகிய
இடங்களிலுள்ள திருக்லகோயில்களில் அழமக்கப்பட்ட
மருத்துை ழமயங்கழள இன்று முதல்ைர் ஸ்டோலின்
திறந்து ழைத்தோர்.
இது குறித்து தமிைக அ சு பைளியிட்டுள்ள பசய்திக்
குறிப்பில்:
"முதல்ைர் ஸ்டோலின் இன்று (31.12.2021) தழ ழமச்
பசய கத்தில், இந்து சமயம் மற்றும் அறநிழ யத்துழற
சோர்பில் திருச்பசந்தூர் சுப்பி மணியசுைோமி லகோயில்,
திருைண்ைோமழ அருைோச்சல சுை ர் லகோயில், லமல்
மழ யனூர் அங்கோள ப லமஸ்ைரி லகோயில், லசோளிங்கர்
ட்சுமி
சிம்ம
சுைோமி
லகோயில்,
மருதமழ
சுப்பி மணிய சுைோமி லகோயில், திருத்தணி சுப்பி மணிய
சுைோமி லகோயில், பைனி தண்டோயுதபோணி சுைோமி லகோயில்
(லமம்படுத்தப்பட்ட
மருத்துை
ழமயம்)
ஆகிய
7
லகோயில்களில் மருத்துை ழமயங்கழள கோபைோலிக்
கோட்சி ைோயி ோக பதோடங்கி ழைத்தோர்.
தமிழ் ோட்டில் உள்ள திருக்லகோயில்களில் அதிகளவில்
பக்தர்கள் ைருழக புரியும் 10 லகோயில்கள் லதர்வு













பசய்யப்பட்டு அக்லகோயில்களில், தரிசனத்திற்கு ைரும்
பக்தர்களுக்கு
உடல் க்குழறவு
ஏற்பட்டோல்
உடனுக்குடன் உயிர் கோக்கும் மருத்துை முதலுதவி
அளித்திடும் ைழகயில் இ ண்டு மருத்துைர்கள், இ ண்டு
பசவிலியர்கள்,
இ ண்டு
பல்ல ோக்கு
மருத்துைப்
பணியோளர்கழள பகோண்டு மருத்துை ழமயங்கள்
ஏற்படுத்த லைண்டும் என்ற ல ோக்கத்தில் 2021-22ம்
ஆண்டு இந்து சமயம் மற்றும் அறநிழ யத் துழறயின்
மோனியக் லகோரிக்ழகயில், பக்தர்கள் அதிகளவில் ைருழக
புரியும் 10 திருக்லகோயில்களில் லதழையோன மருத்துைர்
மற்றும் மருத்துைப் பணியோளர்களுகளுடன் கூடிய
மருத்துை
ழமயங்கள்
ஏற்படுத்தப்படும்
என்று
அறிவிக்கப்பட்டது.
அதன்படி, லகோயில் மருத்துை ழமயங்களில் பணியோற்றிட
தகுதியோன
மருத்துைர்கள்
மற்றும்
மருத்துைப்
பணியோளர்கள் லதர்வு பசய்யப்பட்டு லகோயில்களில்
பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளனர். முதற்கட்டமோக, திருச்பசந்தூர்
சுப்பி மணியசுைோமி
லகோயில்,
திருைண்ைோமழ
அருைோச்சல சுை ர்
லகோயில்,
லமல்மழ யனூர்
அங்கோள ப லமஸ்ைரி லகோயில், லசோளிங்கர்
ட்சுமி
சிம்ம சுைோமி லகோயில், மருதமழ
சுப்பி மணிய
சுைோமி லகோயில், திருத்தணி சுப்பி மணிய சுைோமி
லகோயில், பைனி தண்டோயுதபோணி சுைோமி லகோயிலில் என
7 லகோயில்களில் அழமக்கப்பட்ட மருத்துை ழமயங்கள்
இன்று திறந்து ழைக்கப்பட்டது.
இந்த மருத்துை ழமயங்களில் முதலுதவி மற்றும்
அடிப்பழட சிகிச்ழச லமற்பகோள்ைதற்கு லதழையோன
ஆக்ஸிஜன் சிலிண்டர்கள்,
த்த அழுத்த மோணி,
படுக்ழககள்,
உயிர்கோக்கும்
மருந்துகள்
லபோன்ற
அழனத்து அடிப்பழட ைசதிகளும் உள்ளன. இதனோல்
லகோயிலுக்கு ைருழக தரும் பக்தர்களுக்கு அைச
மருத்துை உதவி லதழைப்படும் ல த்தில் லபருதவியோக
பசயல்படும். இப்பணிக்கோக ஓர் மருத்துை ழமயத்திற்கு
ஓ ோண்டிற்கு சுமோர் ரூ.30
ட்சம், வீதம் 10 லகோயில்
மருத்துை ழமயங்களுக்கு பமோத்தம் ரூ.3 லகோடி லகோயில்
நிதியிலிருந்து பச வு பசய்யப்படும்.
இந்த
நிகழ்ச்சியில்,
நீர்ைளத்
துழற
அழமச்சர்
துழ முருகன், இந்து சமயம் மற்றும் அறநிழ யத் துழற
அழமச்சர் லசகர்போபு, சுற்று ோ, பண்போடு மற்றும்
அறநிழ யங்கள் துழற முதன்ழமச் பசய ோளர் சந்த
லமோகன் உள்ளிட்ட அ சு உயர் அதிகோரிகள் ப ர் க ந்து
பகோண்டனர்."
இவ்ைோறு தமிைக அ சு பதரிவித்துள்ளது.
3. கட்டுமோன பணி த த்ழத உறுதி பசய்ய பசன்ழன
ஐஐடி
உள்ளிட்ட
பதோழில்நுட்ப
கல்லூரிகளுடன்
புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம்: தமிழ் ோடு கர்ப்புற ைோழ்விட
லமம்போட்டு ைோரியம் தகைல்
தமிழ் ோடு
கர்ப்புற ைோழ்விட லமம்போட்டு ைோரியம்
பைளியிட்டுள்ள பசய்தி குறிப்பில் கூறியிருப்பதோைது:
பசன்ழனயில் உள்ள தமிழ் ோடு
கர்ப்புற ைோழ்விட
லமம்போட்டு ைோரிய தழ ழம அலுை கத்தில் தமிழ் ோடு
கர்ப்புற
ைோழ்விட
லமம்போட்டு
ைோரியத்துடன்
க மயமோக்கல், கட்டிடங்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூைலுக்கோன



 











ழமயம் மற்றும் பல்கழ க்கைக பபோறியியல் கல்லூரி
திண்டுக்கல் ஆகிய நிறுைனங்களுடன் ைோரியத்தினோல்
லமற்பகோள்ளப்படும் கட்டுமோனப் பணிகளின் த த்ழத
உறுதி பசய்ய ைோரிய லம ோண்ழம இயக்குனர்
லகோவிந்த ோவ் முன்னிழ யில் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம்
ழகபயழுத்தோனது.
தமிழ் ோடு கர்ப்புற ைோழ்விட லமம்போட்டு ைோரியத்தோல்
லமற்பகோள்ளப்படும் கட்டுமோனப் பணிகளின் த த்ழத
பல்லைறு நிழ களில் உறுதி பசய்ய சம்பந்தப்பட்ட
மண்ட ங்களில் உள்ள புகழ்பபற்ற பதோழில்நுட்ப
கல்லூரிகளோன பசன்ழன ஐஐடி, லதசிய பதோழில்நுட்பக்
கைகம், திருச்சி அண்ைோ பல்கழ க்கைகம் மற்றும் இத
அ சு
பபோறியியல்
நிறுைனங்கழள
மூன்றோம்
த க்கட்டுப்போடு குழுைோக நியமனம் பசய்திட ைோரியத்தோல்
முடிவு பசய்யப்பட்டது.அதன் அடிப்பழடயில் மூன்றோம்
த ப்பு த க்கட்டுப்போடு முகழமயோக, பசன்ழன ஐஐடி
மற்றும் தமிழ் ோடு அ சு ஆகியைற்றின் கூட்டு முயற்சியோல்
உருைோன
க மயமோக்கல்,
கட்டிடங்கள்
மற்றும்
சுற்றுச்சூைலுக்கோன ழமயம், பல்கழ க்கைக பபோறியியல்
கல்லூரி
திண்டுக்கல்
ஆகிய
நிறுைனங்களுடன்
புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் பசய்யப்பட்டுள்ளது.
நிகழ்ச்சியில்
ைோரிய
நிர்ைோக
பபோறியோளர்கள்
விச்சந்தி ன்,
போண்டியன்,
கியூப்
நிறுைனத்தின்
முதன்ழம பசயல் அலுை ர் பத்ம ோபன் மற்றும்
பல்கழ க்கைக பபோறியியல் கல்லூரி திண்டுக்கல் உதவி
லப ோசியர்
திவ்யோ
உட்பட
ப ர்
க ந்து
பகோண்டனர்.இவ்ைோறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
4. 19-ைது சர்ைலதச திழ ப்பட விைோ பதோடக்கம்: 53
ோடுகளின் 100 படங்கள் திழ யிடப்படுகின்றன
பசன்ழனயில் 19-ைது
பதோடங்கப்பட்டுள்ளது.

சர்ைலதச

திழ ப்பட

விைோ

இதுகுறித்து பசன்ழன சர்ைலதசத் திழ ப்பட விைோழை 19
ஆண்டுகளோக ஒருங்கிழைத்து ைரும் இந்லதோ சினி
அப்ரிசிலயஷன் பவுண்லடஷன் (Indo Cine Appreciation
Foundation) திழ ப்படச் சங்கத்தின் பபோதுச் பசய ோளரும்
திழ ப்பட
விைோ
இயக்கு ருமோன
இ.தங்க ோஜ்
கூறியதோைது:
கடந்த சி ஆண்டுகளில் 53 உ க ோடுகளிலிருந்து
பைளியோன 100 படங்கள் 19-ைது பசன்ழன சர்ைலதசத்
திழ ப்பட விைோவில் திழ யிடப்படுகின்றன. இைற்றில்
சிறந்த பைளி ோட்டுப் படத்துக்கோன ஆஸ்கர் லபோட்டிப்
பிரிவுக்கு அனுப்பப்பட்ட ஈ ோன் ோட்டின் ‘ஹீல ோ’ (A
Hero), ஆஸ்தில லியோவின் ‘பைன் பபோலமகில னட்ஸ்
ஹவுல்'
(When
Pomegranates
Howl),
இந்லதோலனசியோவின் 'யுனி' (Yuni), பதன் பகோரியோவின்
'லடக்ஸி டிழ ைர்’ உள்ளிட்ட படங்கள் சிறப்பு கைனம்
பபறுகின்றன.
திழ யிடப்படும் இந்தியப் படங்களில், தமிழ்ப் படங்கள்:
உடன்பிறப்லப, கர்ைன், லதன், கட்டில், சிை ஞ்சனியும்
இன்னும் சி
பபண்களும், இ ோலம ஆண்டோலும்
இ ோைலை ஆண்டோலும், ஐந்து உைர்வுகள், மோறோ,
பூமிகோ, லசத்துமோன், கயழம கடக்க.













மழ யோளப் படங்கள்: கோக்கத்துருத்து, ோயோட்டு, நிழறய
தத்தகளுள்ள ம ம், சன்னி.
பிறபமோழி இந்தியப் படங்கள்: 21-ஸ்ட் டிஃபன் - குஜ ோத்தி,
படோல்லு - கன்னடம், ஃபன ல் - ம ோத்தி, கல்பகோக்லகோ
- பபங்கோலி, ோட்யம் - பதலுங்கு, நிைோஸ் - ம ோத்தி,
கிலியு பஞ்ச பதோலில் ோ – கன்னடம், பசம்லகோர் - திமோசோ,
அன்பஹர்ட் - பதலுங்கு, ைர்துல் - ம ோத்தி.
பசன்ழன பிவிஆர் மல்டிபிபளக்ஸ், சத்யம் சினிமோஸ்,
சோந்தம், சீசன்ஸ், சிக்ஸ் டிகிரீஸ் திழ ய ங்குகளில் இழை
திழ யிடப்படுகின்றன.
இவ்ைோறு
இ.தங்க ோஜ்
பதரிவித்துள்ளோர்.
5. 2021இல் மருத்துைம்:
துளிர்க்கும் ம்பிக்ழகயும்

பதோடரும்

கல ோனோவும்

கல ோனோ இ ண்டோம் அழ
லதர்தல் ப ப்புழ கள், ட்சக்கைக்கில் மக்கள் கூடிய மத
நிகழ்வுகள், அ சின் பமத்தனம், கல ோனோ தடுப்பு
டைடிக்ழககழளப்
பின்பற்றுைதில்
மக்களின்
ஒழுங்கின்ழம, தடுப்பூசி ைதந்திகள் லபோன்றழை
கல ோனோ இ ண்டோம் அழ க்கு வித்திட்டன. மருத்துை
மழனயில் இடம் கிழடப்பது சிக்க ோனது. இடம்
கிழடத்தோலும் ஆக்சிஜன் படுக்ழகக்கு ைழியில்ழ .
உயிர் கோக்கும் மருந்துகளுக்குப் பபரும் தட்டுப்போடு
நி வியது. இடுகோட்டில் நீண்ட ைரிழசயில் சட ங்கள்
கோத்திருந்தன. புனித ஆறோன கங்ழகயில் சட ங்கள்
பபருமளவில் வீசப்படன. ை ோற்றின் கறுப்புப் பக்கங்கள்
அழை.
மருத்துை ஆக்சிஜன் பற்றோக்குழற
இ ண்டோம் அழ யின் உச்சத்தில், ‘இன்னும் சி மணி
ல த்திற்குத் லதழை யோன ஆக்சிஜன் இருப்பு மட்டுலம
எங்க ளிடம் இருக்கிறது. ல ோயோளிகளின் உயிருக்கு
ஆபத்து’ என்று படல்லியிலிருக்கும் ஒரு மருத்துைமழன
சமூக ஊடகத்தில் பகிர்ந்த பதிவு ோட்ழட உலுக்கியது.
விழ வில்,
அந்த
நிழ
ோபடங்கும் இருக்கும்
மருத்துைமழனகளுக்கும் ஏற்பட்டது. நீதிமன்றங்கள்
தழ யிட்டு உத்த வு பிறப்பித்த பின்னரும் ஒன்றும்
பசய்ய முடியோத நிழ யில் ஒன்றிய அ சு இருந்தது.
ஆ ம்பத்தில் சற்று தடுமோறிய தமிைக அ சு, பின்னர் இந்தப்
பி ச்சிழனழயத் திறம்படக் ழகயோண்டது.
பூஞ்ழச ல ோய்கள்
கல ோனோ இ ண்டோம் அழ யின் முடிவில், கறுப்புப்
பூஞ்ழச
ல ோய்த்
பதோற்று
(மியூலகோழமலகோசிஸ்)
அதிகரிக்கத் பதோடங்கி லபசுபபோருளோனது. இந்தியோவில்
இதனோல்
போதிக்கப்பட்டைர்களின்
எண்ணிக்ழக
30,000க்கு லமல் பசன்றது. சி
ைட மோநி ங்களில்
‘கறுப்புப் பூஞ்ழச’ழயப் லபோ லை ‘பைள்ழளப் பூஞ்ழச’
(Candidiasis) ல ோயும் ப ைத் பதோடங்கியது. மத்தியப்
பி லதசத்தில் கல ோனோவிலிருந்து மீண்டைருக்குப் பச்ழச
பூஞ்ழச ல ோய்ப் போதிப்பு ஏற்பட்டது. கல ோனோழைவிட
ஆபத்தோன இந்த ல ோய்கள் இந்தியோவில் பபரிய அளவில்
போதிப்ழப ஏற்படுத்தவில்ழ என்பலத ஓர் ஆறுதல்.



 















நீடிக்கும் லகோவிட்
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பபோதுைோக, ல ோயின் தீவி த்ழதப் பபோறுத்து இ ண்டு
முதல் மூன்று ைோ ங்களுக்குள் கல ோனோவினோல்
போதிக்கப்பட்டைர்கள் மீண்டு விட்டனர். ல ோய்த் பதோற்றின்
கடுழமயோன கட்டத்துக்குப் பிறகும் சி ருக்கு மட்டும்
கல ோனோ போதிப்புகள் பதோடர்ந்தன. இது ‘நீடிக்கும் லகோவிட்’
என அழைக்கப்பட்டது. கல ோனோவின் தீவி போதிப்பிலி
ருந்து மீண்ட ப ரும், இதன் போதிப்புக்கு ஆளோகினர்.
‘நீடிக்கும் லகோவிட்’ழட மருத்துை உ கம் கூடுதல்
கைனத்துடன் ழகயோண்டது. தமிைக அ சும் பசன்ழன
கிண்டி
அ சு
கல ோனோ
மருத்துைமழனயில்
‘லகோவிட்டுக்குப் பிந்ழதய சிகிச்ழச ழமய’த்ழத
நிறுவியது.

பைப்பநிழ , பதோடுதல் ஆகியைற்றினோல் உடலில்
டக்கும் மோற்றங்களுக்குக் கோ ைமோக இருக்கும்
உைரிகழளக் கண்டறிந்த தற்கோக அபமரிக்கோழைச்
லசர்ந்த விஞ்ஞோனிகள் ஆர்படம் போட்டபூட்டியோன், லடவிட்
ஜுலியஸ்
ஆகிய
இருைரும்
இந்த
ஆண்டு
மருத்துைத்துக்கோன ல ோபல் பரிழசப் பபற்றோர்கள்.
பைப்பம், குளிர், இயந்தி சக்தி லபோன்றழை, ம் உடலின்
ம்பு மண்ட த்தில் உைர்ச்சித் தூண்டழ எவ்ைோறு
ஏற்படுத்துகின்றன என்பது குறித்த இைர்களின் ஆ ோய்ச்சி,
ைலி நிைோ ணி மருந்துகள் உருைோக்கத்தில் புதிய
போழதழயக் கோட்டும் என்று எதிர்போர்க்கப்படுகிறது.

இந்தியோவில் தடுப்பூசி

நீரிழிவு ல ோழய எதிர்பகோள் ைதில் இன்சுலினின்
பங்களிப்பு அளப்பரியது. முத ோம் ைழக நீரிழிவு
ல ோயோளிகளுக்கு இன்சுலின்தோன் ஒல மருந்து. ஆயுள்
முழுைதும் இன்சுலின் லபோட்டுக் பகோண்டைர்கள் 90
ையது ைழ
ைோழ்ந்துள்ளனர். பி.சி.ஜி. தடுப்பூசி
குைந்ழதகளுக்கு ஏற்படும் கோசல ோழய மட்டுமல் ோமல்
ப த ப்பட்ட ழை ஸ் ல ோய்கள், சுைோசக் லகோளோறுகள்,
ையிற்றுக் லகோளோறுகள் லபோன்றைற்ழறயும் தடுக்கும்.
ப ஞ்சகக் கோசல ோழயத் தடுப்பழதவிட மூழளக்
கோசல ோய் லபோன்ற லமோசமோன கோசல ோய் ைழககழளப்
பபரிதும் தடுக்கும். இது ஏற்பகனலை பசலுத்தப்பட்ட
ோடுகளில் கல ோனோ சோர்ந்த இறப்பும் குழறைோக உள்ளது.

இந்தியோவில் ‘லகோவிஷீல்டு’, ‘லகோலைக்ஸின்’ ஆகிய
இ ண்டு
தடுப்பூசிகளுக்கு
முதலில்
அனுமதி
அளிக்கப்பட்டது. தடுப்பூசி லபோடும் பணிகள் ஜனைரி 16இல்
பதோடங்கப்பட்டன. ஆ ம்பத்தில் தடுப்பூசி குறித்துப் ப விய
சந்லதகங்களும் ைதந்திகளும் தடுப்பூசித் திட்டத்துக்குப்
பபரும் சைோ ோக இருந்தன. இருப்பினும் கல ோனோ
உயிரிைப்புகளோல் மக்களிழடலய ஏற்பட்ட அச்சம், அ சின்
முன்பனடுப்புகள்
லபோன்றழை
தடுப்பூசிகளுக்குத்
தட்டுப்போடு
நி வும்
ைழகயில்
நிழ ழமழய
மோற்றியழமத்தன. தற்லபோது இந்தியோவில் 84 லகோடி
லபருக்கு ஒரு லடோஸ் தடுப்பூசி லபோடப்பட்டுள்ளது, 60
லகோடி லபருக்கு இ ண்டு லடோஸ் லபோடப்பட்டுள்ளது.
கல ோனோ ழை ஸுக்கு மோத்திழ கள்
கல ோனோவுக்கோன சிகிச்ழசயில் புதிதோக இ ண்டு
மோத்திழ கள்
பைளியோகியுள்ளன. அட் ோண்டோவில்
உள்ள எலமோரி பல்கழ க்கைக ஆய்ைோளர்களோல்
உருைோக்கப்பட்ட ‘லமோல்னுபி விர்’ (Molnupiravir). பமர்க்
நிறுைனம்,
ரிட்ஜ்லபக்
பலயோபத பியூடிக்ஸ்
நிறுைனத்துடன்
இழைந்து
தயோரித்த
இந்த
மோத்திழ க்கு பிரிட்டன் அ சு அைச கோ பயன்போட்டுக்கு
அனுமதி அளித்தது. இ ண்டோைது, ழபசர் நிறுைனம்
தயோரித்த ‘லபக்ஸ்ல ோவிட்’ (Paxlovid). இழை கல ோனோ
பதோற்ழற ஆ ம்பநிழ யில லய தடுத்து, பதோற்றோளருக்கு
இறப்பு ஏற்படுைழதப் பபருமளவு தவிர்த்துவிடும் ஆற்றல்
பகோண்டழை.
ஒழமக் ோன் கல ோனோ
இந்தியோவில் கண்டறியப்பட்ட, இ ண்டோம் அழ க் குக்
கோ ைமோன படல்டோ அல் து பி.1.617.2 லைற்றுரு வில்
ஏற்பட்ட மோறுபோடு கோ ைமோக உருைோன புதிய படல்டோ
பிளஸ்
லைற்றுரு
கண்டறியப்பட்டது.
இதனோல்
அக்லடோபரில் மூன்றோம் அழ
ஏற்படக்கூடும் என
எச்சரிக்ழக விடுக்கப்பட்ட நிழ யில், படல்டோ பிளஸ்
லைற்றுருவின் ப ைல் இந்தியோவில் குழறைோகலை
இருந்தது. இந்த நிழ யில், ைம்பர் மோத இறுதியில்
பதன்னோப்பிரிக்கோவில் கண்டறியப்பட்ட ‘ஒழமக் ோன்’
(Omicron) எனும் புதிய கல ோனோ லைற்றுருைம் (Variant)
மக்கழள அச்சத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

இன்சுலின், பி.சி.ஜி. தடுப்பூசிக்கு 100 ையது

ல ோல ோ, ஜிகோ, பறழைக் கோய்ச்சல்
2021இன் பதோடக்கத்தில், ைட இந்திய மோநி ங்கள் /
யூனியன் பி லதசங்களில் பறழைக் கோய்ச்சல் திடீப ன
வீரியத்துடன் ப வியது. பபரும் எண்ணிக்ழகயி ோன
பண்ழைக் லகோழிகள் பகோல் ப்பட்டன. ஏடிஸ் எஜிப்தி
பகோசுக்கள் கடிப்பதோல் ப வும் ஜிகோ ழை ஸோல்,
லக ளத்தில் 20-க்கும் அதிகமோலனோர் போதிக்கப்பட்டனர்.
ைய ோடு மோைட்டத்தில் பூக்லகோடு கி ோமத்தில் உள்ள
கோல் ழட மருத்துைக் கல்லூரி மோைைர்களில் 13
லபருக்குத்
திடீப ன்று
ைோந்தி,
ையிற்றுப்லபோக்கு,
ையிற்றுைலி ஆகியழை ஏற்பட்டு மருத்துைமழனயில்
லசர்க்கப்பட்டனர். அைர்களுக்கு ல ோல ோ ழை ஸ் போதிப்பு
உறுதியோனது.
கல ோனோ
ழை ஸ்
ஆட்டிப்பழடத்துக்பகோண்டிருந்த
ல த்தில்
இந்த
ழை ஸ்களும் ப வியது அச்சத்ழத அதிகரித்தது.
6. ைடகிைக்குப் பருைமழை கோ ம் நிழறவு: தமிைகத்தில்
இயல்ழபவிட 59 சதவீதம் மழை அதிகம்
ைடகிைக்குப் பருைமழை கோ ம் பைள்ளிக்கிைழமயுடன்
(டிச.31)
நிழறைழடந்துள்ளநிழ யில்,
தமிைகத்தில்
இயல்ழப விட 59 சதவீதம் அதிக மழை பதிைோகியுள்ளது.
22 மோைட்டங்களில் மிக அதிக மழையும், 14
மோைட்டங்களில் அதிக மழையும் பதிைோகியுள்ளது.
அதிகபட்சமோக, விழுப்பு த்தில் இயல்ழப விட 119
சதவீதமும், திருப்பத்தூரில் 115 சதவீதமும் அதிக மழை
பபய்துள்ளது.
ைடகிைக்குப் பருைமழை:











 











தமிைகத்துக்கு
அதிக
மழை
பபோழிழைத்
தரும்
ைடகிைக்குப் பருைமழை அக்லடோபோா் முதல் டிசம்போா்
ைழ யும் நீடிக்கும்.
நிகைோண்டில் (2021) ைடகிைக்குப் பருைமழை தோமதமோக
அக்லடோபோா் 25-ஆம் லததி பதோடங்கியது. ைங்கக்கடலில்
அடுத்தடுத்து உருைோன கோற்றழுத்தத் தோழ்வுப் பகுதிகள்,
தமிைக கடல ோ த்தில் நிழ பகோண்ட ைளிமண்ட
லம டுக்கு சுைற்சிகள் ஆகியழை கோ ைமோக, தமிைகம்,
புதுச்லசரியில் பபரும்போ ோன இடங்களில் ல சோனது
முதல் மிதமோன மழை பபய்து ைந்தது. ஒரு சி இடங்களில்
ப த்த மழையும், ஓரிரு இடங்களில் அதி ப த்த மழையும்
பகோட்டித்தீோா்த்தது. குறிப்போக,
ைம்போா் மோதத்தில், ப
மோைட்டங்களில் ச ோசரிழய விட அதிக மழை பபய்தது.
இதன்பிறகு, டிசம்போா் 1-ஆம் லததியில் இருந்து மழை
குழறயத்பதோடங்கியது. டிசம்போா் மோத இறுதியில் சி
மோைட்டங்களில் மழை பபய்துைந்தது. அதிலும், ,
பசன்ழனயில் ப இடங்களில் டிசம்போா் 30-ஆம் லததி
ப த்தமழை பபய்தது. தற்லபோது, ைளிமண்ட லம டுக்கு
சுைற்சி கோ ைமோக, சி மோைட்டங்களில் மிதமோனதுமுதல்
ப த்தமழை மழை பபய்கிறது.
பருைமழை கோ ம் நிழறவு:
இந்நிழ யில், 2021-ஆம் ஆண்டுக்கோன ைடகிைக்குப்
பருைமழை
கோ ம்
பைள்ளிக்கிைழமயுடன்(டிச.31)
நிழறவுபபற்றது. இந்தக் கோ க்கட்டத்தில் தமிைகத்தில்
இயல்ழபவிட 59 சதவீதம் அதிக மழை கிழடத்துள்ளது.
ைடகிைக்குப் பருைமழையின் இயல்போன அளவு 448.0
மி.மீ. தற்லபோது ைழ 711.6 மி.மீ. மழை பதிைோகியுள்ளது.
மிக அதிகமழை:
அரியலூோா், பசங்கல்பட்டு, பசன்ழன, லகோயம்புத்தூோா்,
கடலூோா்,
ஈல ோடு,
கள்ளக்குறிச்சி,
கோஞ்சிபு ம்,
கன்னியோகுமரி,
கரூோா்,
ோமக்கல்,
பப ம்பலூோா்,
ோணிப்லபட்ழட, பதன்கோசி, லதனி, திருப ல்லைலி,
திருப்பத்தூோா்,
திருைள்ளூோா்,
திருைண்ைோமழ ,
திருச்சி ோப்பள்ளி, லைலூோா், விழுப்பு ம் ஆகிய 22
மோைட்டங்களில் மிக அதிக மழை பதிைோகியுள்ளது.
குறிப்போக, விழுப்ப த்தில் இயல்ழபவிட 119 சதவீதமும்,
திருப்பத்தூரில்
115
சதவீதமும்,
கன்னியோகுமரி
மோைட்டத்தில் 106 சதவீதமும் அதிக மழை பபய்துள்ளது.
அதிகமழை:
தருமபுரி, திண்டுக்கல், கிருஷ்ைகிரி, மயி ோடுதுழற,
ோகப்பட்டினம், நீ கிரி, புதுக்லகோட்ழட, லச ம், தஞ்சோவோா்,
சிைகங்ழக,
திருப்பூோா்,
திருைோரூோா்,
தூத்துக்குடி,
விருது கோா் ஆகிய 14 மோைட்டங்களில் இயல்ழப விட அதி
மழை பபய்துள்ளது.
இயல்பு மழை:
மதுழ ,
ோம ோதபு த்தில்
பதிைோகியுள்ளது.

இயல்போன

மழைலய

47 சதவீதம் அதிகம்
இது குறித்து பசன்ழன ைோனிழ ஆய்வு ழமய அதிகோரி
ஒருைோா் கூறியது: தமிைகத்தில் கடந்த 2015-ஆம் ஆண்டு
பமோத்த மழை அளவு பபோருத்தைழ ச ோசரியோக 922 மி.மீ.













மழை பபய்யலைண்டும். ஆனோல், 1,214 மி.மீ. மழை
பதிைோகியது. இது, 32 சதவீதம் அதிகம்.
2021-ஆம் ஆண்டில் பமோத்த (ஆண்டு) மழை அளவு
பபோருத்தைழ , இயல்ழப விட 47 சதவீதம் அதிகம்
பதிைோகியுள்ளது. ஆண்டின் இயல்போன மழை அளவு 922
மி.மீ. ஆனோல், 1,379 மி.மீ. மழை கிழடத்துள்ளது. ஆகலை,
2015-ஆம் ஆண்ழட கோட்டிலும் 2021-இல் அதிக மழை
கிழடத்துள்ளது என்றோோா் அைோா்.
பசன்ழனயில்... :
ைடகிைக்கு பருைமழை கோ த்தில் பசன்ழனயில்
ைைக்கமோன மழை அளவு 784 மி.மீ. தற்லபோதுைழ 1,360
மி.மீ. மழை பதிைோகியுள்ளது. இது, இயல்ழப விட 74
சதவீதம் அதிகம். இருப்பினும் 2015 -ஆம் ஆண்டு
ைடகிைக்கு பருைமழையுடன் ஒப்பிடும்லபோது, இந்த மழை
அளவு குழறைோகும்.
7. ‘உ க மக்கள்பதோழகயில் 7.4 லகோடி அதிகரிப்பு’
கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டில் உ க மக்கள்பதோழகயில்
7.4 லகோடி அதிகரித்துள்ளதோக அபமரிக்க மக்கள்பதோழக
கைக்பகடுப்பு அழமப்பு பதரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து அந்த அழமப்பு பைளியிட்டுள்ள அறிக்ழகயில்
பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளதோைது:
2022-ஆம் ஆண்டு புத்தோண்டு தினத்தின்லபோது உ க
மக்கள்பதோழக 780 லகோடியோக இருக்கும். இது, 2012ஆம் ஆண்டு புத்தோண்டு தினத்ழதவிட 0.9 சதவீதம்
அதிகமோகும். அதன்படி, கடந்த ஓ ோண்டில் மட்டும் உ க
மக்கள்பதோழகயில் 7.4 லகோடி அதிகரித்துள்ளது.
இந்தப் புத்தோண்டு தினத்திலிருந்து உ கம் முழுைதும்
ஒவ்பைோரு 10 வி ோடிக்கு 43 குைந்ழதகள் பிறக்கும்; 20
லபோா் இறப்போோா்கள் என்று எதிோா்போோா்க்கப்படுகிறது.
கடந்த ஆண்டில் மட்டும் அபமரிக்கோவில் சுமோோா் 7.07
ட்சம் லபோா் அதிகரித்து, 2022-ஆம் ஆண்டு புத்தோண்டு
தினத்தன்று ோட்டின் மக்கள் பதோழக 33.24 லகோடியோக
இருக்கும் என்று அந்த அறிக்ழகயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
8. ரூ.500 லகோடி மதிப்புள்ள பச்ழச ம கதலிங்கம் மீட்பு:
சிழ கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு விசோ ழை
தஞ்சோவரில் ரூ.500 லகோடி மதிப்புள்ள பச்ழச ம கத
லிங்கத்ழத சிழ கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு லபோலீஸோோா்
பறிமுதல் பசய்து, விசோ ழை பசய்து ைருகின்றனோா்.
இது குறித்து லபோலீஸ் த ப்பில் கூறப்பட்டதோைது:
தஞ்சோவோா் அருளோனந்த கோா் 7ஆைது குறுக்குத் பதருவில்
என்.ஏ.சோமியப்பன் என்பைோா் வீட்டில் பதோன்ழமயோன
சிழ கள் பதுக்கி ழைக்கப்பட்டிருப்பதோக சிழ கடத்தல்
தடுப்புப் பிரிவுக்கு கடந்த வியோைக்கிைழம கசியத் தகைல்
கிழடத்தது.
அந்த தகைலின் அடிப்பழடயில் சிழ கடத்தல் தடுப்புப்
பிரிவு
கூடுதல்
கோைல்
கண்கோணிப்போளோா்கள்
இ ோ. ோஜோ ோம், ப.அலசோக்
ட ோஜன் தழ ழமயில்
அப்பிரிவு லபோலீஸோோா் அந்த வீட்டில் திடீோா் லசோதழன
பசய்தனோா்.
அப்லபோது
அங்கு
எந்த
சிழ களும்



 











கண்படடுக்கப்படவில்ழ . இழதயடுத்து அங்கிருந்த
சோமியப்பனின் மகன் அருண் போஸ்கோா் என்பைரிடம்
விசோ ழை பசய்தனோா்.
ரூ.500 லகோடி மதிப்பு:
விசோ ழையில்,
தனது
தந்ழத
சோமியப்பனிடம்
பதோன்ழமயோன
பச்ழச
ம கதலிங்கம்
ஒன்று
இருப்பதோகவும், அது தற்லபோது அந்த பகுதியில் உள்ள ஒரு
ைங்கியின்
போதுகோப்பு
பபட்டகத்தில்
ழைக்கப்பட்டிருப்பதோகவும் பதரிவித்தோோா். இழதயடுத்து
அருண் போஸ்கோா் உதவியுடன் ைங்கிப் போதுகோப்பு
பபட்டகத்தில் இருந்த அந்த பச்ழச ம கத லிங்கத்ழத
சிழ கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவினோா் மீட்டனோா்.
அந்த சிழ , சோமியப்பனிடம் எப்படி கிழடத்தது என
அருண் போஸ்கரிடம் விசோ ழை லமற்பகோண்டலபோது,
அது பதோடோா்போக எந்தவித ஆைைங்களும் தங்களிடம்
இல்ழ என்று அைோா் பதரிவித்தோோா். இழதத் பதோடோா்ந்து
மீட்கப்பட்ட ம கத லிங்கத்தின் மதிப்பு குறித்து அங்கீகோ ம்
பபற்ற ம கதக்கல் மதிப்பீட்டோளோா்களிடம் சிழ கடத்தல்
தடுப்பு பிரிவினோா் பகோடுத்து ஆய்வு பசய்தனோா். அப்லபோது
அந்த சிழ யின் சோா்ைலதச மதிப்பு ரூ.500 லகோடி
இருக்கும் என மதிப்பீட்டோளோா்கள் பதரிவித்தனோா்.
தருமபு ம் ஆதீன மடம்:
இந்த பச்ழச ம கத லிங்கம் மீட்பு பதோடோா்போக
பசன்ழனயில் சிழ
கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு ஏடிஜிபி
பஜயந்த் மு ளி பசய்தியோளோா்களுக்கு பைள்ளிக்கிைழம
அளித்த லபட்டி:
மீட்கப்பட்ட பச்ழச ம கதலிங்கம் சிழ
குறித்து
விசோ ழை டத்தப்பட்டதில், அந்த சிழ
ோகப்பட்டினம்
மோைட்டம் திருக்குைழளயில் உள்ள தருமபு ம் ஆதீன
மடத்துக்கு பசோந்தமோன தியோக ோஜோா் லகோயிலில் இருந்து
கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு அக்லடோபோா் மோதம் 9-ஆம் லததி
திருடப்பட்டது என்பது பதரியைந்துள்ளது.
இது
பதோடோா்போக
தருமபு
ஆதீன
மடத்தின்
கண்கோணிப்போளோா்
பசௌரி ோஜன்,
அப்லபோது
திருக்குைழள கோைல் நிழ யத்தில் புகோோா் பசய்துள்ளோோா்.
புகோரின் லபரில் ைைக்குப் பதிவு பசய்யப்பட்டு, துப்பு
து ங்கோமல் இருந்துள்ளது. கடந்த 5 ஆண்டுகளோக துப்பு
து ங்கோமல் இருந்த இந்த ைைக்கில், இப்லபோது துப்பு
து ங்கப்பட்டு, சிழ மீட்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த சிழ ழய ழைத்திருந்த சோமியப்பன், தற்லபோது
மருத்துைமழனயில்
இருக்கிறோோா்.
அைோா்
குைம்
அழடந்தவுடன் ைைக்கு விசோ ழைக்கு ஆஜ ோகுமோறு
அழைப்போழை அனுப்பப்படும். அைரிடம் விசோ ழை
டத்திய பின்னோா், சிழ திருட்டு குறித்த முழு விை மும்
கோைல்துழறக்கு கிழடக்கும் என்றோோா் அைோா்.
லபட்டியின்லபோது அைருடன் சிழ கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு
எஸ்.பி. பபோன்னி உடன் இருந்தோோா். இந்த ைைக்கில்
சிறப்போக பசயல்பட்ட சிழ
கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு
லபோலீஸோருக்கு ஏடிஜிபி பஜய்ந்த் மு ளி, பைகுமதி
அளித்தோோா்.
இந்த ைைக்குத் பதோடோா்போக சிழ கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு
டத்திய
முதல்
கட்ட
விசோ ழையில்,
பச்ழச
ம கதலிங்கம் லசோைோா் கோ த்தில் கம்லபோடியோவில் இருந்து













பகோண்டு ை ப்பட்டு தருமபு ம் ஆதீன மடத்துக்கு
ைைங்கப்பட்டது என்பது பதரியைந்துள்ளது. லமலும் லசோை
மன்னோா்கள், லபோரில் தங்களுக்கு கிழடத்த பைற்றியின்
அழடயோளமோக அந்த மடத்துக்கு ைைங்கியிருப்பதோகவும்
சிழ கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு அதிகோரிகள் பதரிவித்தனோா்.
9. யு-19 ஆசிய லகோப்ழபழய தக்கழைத்தது இந்தியோ: 8ஆைது முழறயோக சோம்பியன் ஆகி சோதழன
பத்பதோன்பது ையதுக்கு உள்பட்லடோருக்கோன (யு-19)
ஆசிய லகோப்ழப கிரிக்பகட் லபோட்டியில் இந்தியோ 8-ஆைது
முழறயோக சோம்பியன் ஆகி சோதழன பழடத்துள்ளது.
துழபயில்
பைள்ளிக்கிைழம
ழடபபற்ற
இறுதி
ஆட்டத்தில் இந்தியோ 9 விக்பகட்டுகள் வித்தியோசத்தில்
இ ங்ழகழய வீழ்த்தி லகோப்ழபழய பைன்றது. யு-19
உ கக் லகோப்ழப கிரிக்பகட் லபோட்டி, ைரும் ஜனைரி 14ஆம் லததி லமற்கிந்தியத் தீவுகளில் பதோடங்க இருக்கும்
நிழ யில், இந்தப் பட்டம் இந்திய அணிக்கு உத்லைகம்
அளிப்பதோக இருக்கும்.
50 ஓைோா்கள் பகோண்ட இந்த ஆசிய லபோட்டியில், இறுதி
ஆட்டத்தின்லபோது கனமழை பபய்தழத அடுத்து முதலில்
ஆடிய
இ ங்ழகக்கோன
ஓைோா்கள்
38-ஆக
குழறக்கப்பட்டது. அதில் அந்த அணி 9 விக்பகட் இைப்புக்கு
106 ன்கள் அடித்தது. பின்னோா் ‘டக்பைோோா்த் லீவிஸ்’
முழறயில் இந்திய அணிக்கு 32 ஓைோா்களில் 102 ன்கள்
இ க்கோக நிோா்ையிக்கப்பட்டது. இந்தியோ 21.3 ஓைோா்களில்
1 விக்பகட் இைப்புக்கு 104 ன்கள் அடித்து பைன்றது.
முன்னதோக டோஸ் பைன்ற இ ங்ழக லபட்டிங்ழக லதோா்வு
பசய்தது.
அணியின்
பதோடக்க
வீ ோா்
சமிந்து
விக்கி மசிங்லக 2 ன்களுக்கு பைளிலயற, உடன் ைந்த
பஷலைோன் லடனியல் 6
ன்களுக்கு
ழடழயக்
கட்டினோோா். 3-ஆைது வீ ோக ைந்த அஞ்ச ோ பண்டோ ோ 1
பவுண்டரியுடன் 9 ன்கள் லசோா்க்க, மிடில் ஆோா்டரில் சதீஷோ
ோஜபட்ச 1 பவுண்டரியுடன் 14, பைன் பதி ோஜோ 4, னுதோ
லசோம த்லன
1
பவுண்டரியுடன்
7
ன்களுக்கு
ஆட்டமிைந்தனோா்.
இவ்ைோறோக இ ங்ழக 33 ஓைோா்களில் 7 விக்பகட்
இைப்புக்கு 74 ன்கள் எடுத்திருந்த நிழ யில் கனமழை
கோ ைமோக ஆட்டம் சுமோோா் 2 மணி ல ங்களுக்கு
தழடப்பட்டது.
பின்னோா் ஆட்டம் பதோடங்கியலபோது அந்த அணிக்கோன
ஓைோா்கள் 38-ஆக குழறக்கப்பட்டது. பின்னோா் பதோடங்கிய
ஆட்டத்தில் லகப்டன் துனித் பை ோ லக 1 பவுண்டரியுடன்
9, வீன் டி சில்ைோ 1 பவுண்டரியுடன் 15, மதீஷோ பதி ோனோ
1 பவுண்டரியுடன் 14 ன்களுக்கு வீழ்ந்தனோா். இறுதியில்
யோசிரு ல ோட்ரிலகோ 2 பவுண்டரிகளுடன் 19 ன்களுக்கு
ஆட்டமிைக்கோமல் இருந்தோோா்.
இந்திய பபௌலிங்கில் விக்கி ஆஸ்த்ைல் 3, பகௌஷல்
தோம்லப 2, ோஜ்ைோா்தன், விகுமோோா், ோஜ் போைோ ஆகிலயோோா்
த ோ 1 விக்பகட் எடுத்தனோா்.
பின்னோா் 102 ன்கழள இ க்கோகக் பகோண்டு ஆடிய
இந்திய அணியில், பதோடக்க வீ ோா்களில் ஒருை ோன
ஹோா்னூோா் சிங் 5 ன்களுக்கு பைளிலயறினோோா். உடன்
ைந்த அங்க்ரிஷ் குைன்ஷி 7 பவுண்டரிகளுடன் 56,



 











லஷக் ஷீது 2 பவுண்டரிகளுடன் 31 ன்கள் லசோா்த்து
ஆட்டமிைக்கோமல் அணிழய பைற்றிக்கு ைழி டத்தினோா்.
இ ங்ழக த ப்பில் யோசிரு ல ோட்ரிலகோ 1 விக்பகட்
எடுத்திருந்தோோா்.
சுருக்கமோன ஸ்லகோோா்
இ ங்ழக - 106/9
யோசிரு ல ோட்ரிலகோ 19*
வீன் டி சில்ைோ 15
மதிஷோ பதி ோனோ 14





ழைஷோலி, 14-ஆைது
நிழறவு பசய்தனோா்.

இடமும்

பிடித்து

லபோட்டிழய

லபோ ந்தின் ைோோா்சோ கரில் ழடபபற்ற இப்லபோட்டியில்
பமோத்தம் விழளயோடப்பட்ட 17 சுற்றுகளின் முடிவில்
ஹம்பி 11.5 புள்ளிகளும், ழைஷோலி 10.5 புள்ளிகளும்
பபற்றனோா். பமோத்த சுற்றுகளில் ஹம்பி 10 பைற்றிகள், 3
டி ோக்கள், 4 லதோல்விகழள பதிவு பசய்துள்ளோோா்.
ழைஷோலி 10 பைற்றிகள், ஒரு டி ோ, 6 லதோல்விகழள
பதிவு பசய்திருக்கிறோோா்.
இத இந்திய வீ ோங்கழனகளில் ைந்திகோ அகோா்ைோல் 9.5
புள்ளிகளுடன் 30-ஆைது இடமும், பத்மினி ப ௌத் 8.5
புள்ளிகளுடன் 55-ஆைது இடமும் பிடித்தனோா்.

பந்துவீச்சு
விக்கி ஆஸ்த்ைல் 3/11

ஓபன் பிரிவு: பிளிட்ஸ் சோம்பியன்ஷிப்பின் ஓபன் பிரிவில்
பமோத்தம்
ழடபபற்ற 21 சுற்றுகளின் முடிவில்
இந்தியோவின் விதித் குஜ ோத்தி 13 புள்ளிகள் பபற்று 18ஆைது இடத்துடன் நிழறவு பசய்தோோா். 10 சுற்றுகளில்
பைற்றி பபற்ற அைோா், 6 சுற்றுகழள டி ோ பசய்து, 5
சுற்றுகளில் லதோல்வி கண்டோோா்.

பகௌஷல் தோம்லப 2/23
வி குமோோா் 1/17
இந்தியோ- 104/1 (இ க்கு 102)
அங்க்ரிஷ் குைன்ஷி 56*
லஷக் ஷீது 31*

மற்பறோரு இந்திய ோன நிஹல் சரினும் 13 புள்ளிகள்
பபற்று 19-ஆைது இடம் பிடித்தோோா். அைோா் 9 சுற்றுகளில்
பைன்று, 8 சுற்றுகழள டி ோ பசய்து, 4 சுற்றுகளில்
லதோல்விழய சந்தித்தோோா். இத இந்தியோா்களில் அோா்ஜூன்
எரிகோய்சி, குலகஷ் ஆகிலயோோா் த ோ 12.5 புள்ளிகளுடன்
முழறலய 24 மற்றும் 32-ஆம் இடம் பிடித்தனோா். ஹோா்ஷோ
போ தலகோடி 11 புள்ளிகளுடன் 68-ஆைது இடம் பிடித்தோோா்.

ஹோா்னூோா் சிங் 5
பந்துவீச்சு
யோசிரு ல ோட்ரிலகோ 1/12
டிப வீன் லமத்யூ 0/2
சமிந்து விக் மசிங்லக 0/14
ஆதிக்கம் பசலுத்தும் இந்தியோ...
யு-19 ஆசிய லகோப்ழப கிரிக்பகட் லபோட்டியில் இந்தியோலை
ஆதிக்கம்
பசலுத்துகிறது.
இத்துடன்
9
முழற
ழடபபற்றுள்ள இப்லபோட்டியில் இந்தியோ 8-ஆைது
முழறயோக சோம்பியன் ஆகியிருக்கிறது. ஆப்கோனிஸ்தோன்
சோம்பியன் ஆன 2017-இல் இந்தியோ ோக் அவுட் சுற்றுக்கு
தகுதிபபறவில்ழ .
முன்னதோக, கடந்த 2012-ஆம் ஆண்டு இந்தியோ போகிஸ்தோன் லமோதிய இறுதி ஆட்டம் ழட ஆனழத அடுத்து,
லகோப்ழப இரு அணிகளுக்கும் பகிோா்ந்தளிக்கப்பட்டது.
ஆண்டு இடம் சோம்பியன் ன்னோா்-அப்
1989 ைங்கலதசம் இந்தியோ இ ங்ழக
2003 போகிஸ்தோன் இந்தியோ இ ங்ழக
2012 மல சியோ இந்தியோ - போகிஸ்தோன்

ஹரிகிருஷ்ைோ, ப ௌனக் சத்ைோனி, மித் போ குஹோ
ஆகிலயோோா் த ோ 10.5 புள்ளிகளுடன் முழறலய 84, 86,
89-ஆைது இடங்கழள எட்டினோா். சுனில்தத் ோ ோயைன்
10 புள்ளிகளுடன் 112-ஆைது இடம் பிடிக்க, அபிமன்யு
பு ோனிக், ஆதித்யோ மிட்டல் ஆகிலயோோா் த ோ 9
புள்ளிகளுடன் முழறலய 131 மற்றும் 141-ஆைது
இடங்கழளப்
பிடித்தனோா்.
சங்கல்ப்
குப்தோ
8.5
புள்ளிகளுடன் 150-ஆைது இடம் பிடித்தோோா்.
சோம்பியன்கள்: மகளிோா் பிரிவில் கஜகஸ்தோனின் பிபிச ோ
அபசௌபலயைோ 14 புள்ளிகளுடன் சோம்பியன் ஆக,
ஷியோவின் அப க்ஸோண்ட் ோ பகோஸ்படனியுக் 12.5
புள்ளிகளுடன் 2-ஆம் இடமும், அலத ோட்ழடச் லசோா்ந்த
ைோப ன்டினோ குனினோ 12 புள்ளிகளுடன் 3-ஆம் இடமும்
பிடித்தனோா்.
ஓபன் பிரிவில் பி ோன்ஸின் லமக்ஸிம் ைச்சியோா் 15
புள்ளிகளுடன் சோம்பியன் ஆக, லபோ ந்தின் லஜன்
கிறிஸ்லடோஃப் டுடோ, பி ோன்ஸின் அலிரிஸோ ஃபிப ௌஸ்ஜோ
ஆகிலயோரும் அலத புள்ளிகளுடன் முழறலய 2 மற்றும் 3ஆம் இடங்கழளப் பிடித்தனோா்.

2013/14 ஐக்கிய அ பு அமீ கம் இந்தியோ போகிஸ்தோன்
2016 இ ங்ழக இந்தியோ இ ங்ழக
2017 மல சியோ ஆப்கோனிஸ்தோன் போகிஸ்தோன்
2018 ைங்கலதசம் இந்தியோ இ ங்ழக
2019 இ ங்ழக இந்தியோ ைங்கலதசம்

11. 2021-ஆம் ஆண்டில் டோ ருக்கு நிக ோன ரூபோய் மதிப்பு
1.67% சரிவு

2021 ஐக்கிய அ பு அமீ கம் இந்தியோ இ ங்ழக
10. உ க பிளிட்ஸ் பசஸ்: லகோபனரு ஹம்பிக்கு 5-ஆம்
இடம்
உ க பிளிட்ஸ் பசஸ் சோம்பியன்ஷிப் மகளிோா் பிரிவில்
இந்தியோவின் லகோபனரு ஹம்பி 5-ஆம் இடமும், ஆோா்.









2021-ஆம் ஆண்டில் அபமரிக்க டோ ருக்கு நிக ோன
ரூபோயின் மதிப்பு 1.67 சதவீதம் குழறந்துள்ளது.
இதுகுறித்து ைோா்த்தகோா்கள் கூறியது:
கச்சோ
எண்பைய்
விழ
உயோா்வு,
அபமரிக்க
கடன்பத்தி ங்களுக்கோன ைட்டி விகிதம் உயோா்த்தப்படும்



 











என்ற எதிோா்போோா்ப்பு லபோன்ற நிகழ்வுகள் கடந்த ஆண்டில்
ரூபோய் மதிப்பு சரிவுக்கு முக்கிய கோ ைங்களோக
போோா்க்கப்பட்டன. கடந்த ஆண்டில் மட்டும் அபமரிக்க
டோ ருக்கு நிக ோன ரூபோய் மதிப்பு 122 கோசுகள் அதோைது
1.67 சதவீதம் இைப்ழப சந்தித்துள்ளது.
அந்நியச் பச ோைணி சந்ழதயில் 2021-ஆம் ஆண்டின்
கழடசி ைோா்த்தக ோளோன பைள்ளிக்கிைழம ழடபபற்ற
ைோா்த்தகத்தில் டோ ருக்கு நிக ோன ரூபோய் மதிப்பு 13
கோசுகள் உயோா்ந்து 74.29-இல் நிழ பபற்றது. ைோ
அடிப்பழடயில் ரூபோய் மதிப்பு 74 கோசுகள் ஆதோயத்ழத
ஈட்டியுள்ளது என ைோா்த்தகோா்கள் பதரிவித்தனோா்.
12. விைசோயிகள் உதவித் பதோழக திட்டம்: தமிழ் ோட்டுக்கு
ரூ. 738 லகோடி
இந்தியோவின்
முன்லனற்றத்ழத
கல ோனோ
ல ோய்த்பதோற்றோல் தடுக்க முடியோது என்று பி தமோா்
ல ந்தி லமோடி பதரிவித்துள்ளோோா்.
பி தமரின் விைசோயிகள் உதவித்பதோழக திட்டத்தின் கீழ்,
ஆண்டுலதோறும் மூன்று தைழைகளோக ரூ.2,000 வீதம்
பமோத்தம்
ரூ.6,000
உதவித்பதோழகழய
விைசோயிகளுக்கு மத்திய அ சு ைைங்கி ைருகிறது. இந்த
உதவித்பதோழக விைசோயிகளின் ைங்கிக் கைக்கில்
ல டியோக பசலுத்தப்படுகிறது.
இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், பத்தோைது தைழையோக 10.09
லகோடிக்கும் லமற்பட்ட விைசோயிகளுக்கு ரூ.20,946 லகோடி
உதவித்பதோழகழய விடுவிக்கும் நிகழ்ச்சி கோபைோலி
ைழியோக சனிக்கிைழம ழடபபற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில்
பி தமோா்
லமோடி
க ந்துபகோண்டு
விைசோயிகள்
உதவித்பதோழக, 1.24 ட்சம் விைசோயிகள் ப னழடயும்
ைழகயில் சுமோோா் 351 உைைோா் உற்பத்தியோளோா்
அழமப்புகளுக்கு ரூ.14 லகோடிக்கும் அதிகமோன மோனியம்
ஆகியைற்ழற விடுவித்தோோா்.
இந்நிகழ்ச்சியில் இவ்ைோண்டின் முதல் உழ யோக பி தமோா்
லமோடி லபசியதோைது:
விைசோயிகள் உதவித்பதோழக திட்டம் உைைோா்களுக்கு
மிகப் பபரிய அளவில் உறுதுழையோக உள்ளது. இந்த
உதவித்பதோழகத்
தைழைகழள,
எந்தபைோரு
இழடத்த கரின் இழடயூறும் இல் ோமல் உரிய ல த்தில்
விைசோயிகளின் ைங்கிக் கைக்குகளில் மத்திய அ சு
பசலுத்தியுள்ளது. இந்தத் திட்டம் த மோன விழதகழளயும்
உ ங்கழளயும் ைோங்க விைசோயிகளுக்கு உதவுகிறது.
உைைோா்
உற்பத்தியோளோா்
அழமப்புகள்
அழமக்கப்பட்டுள்ளதன் மூ ம் கூட்டு ைலிழமயின்
சக்திழய சிறு விைசோயிகள் உைோா்கின்றனோா். அந்த
அழமப்புகள் மூ ம் லப ம் லபசும் திறன், லைளோண்
விழளபபோருள்கள் அளவு, புதிய கண்டுபிடிப்புகள்,
இடோா்ப்போடுகழளக் கண்டறிந்து கட்டுப்படுத்துைது, சந்ழத
நிழ ழமக்கு
ஏற்ப
தகைழமத்துக்
பகோள்ைது
அதிகரித்துள்ளது.
அந்த
அழமப்புகள்
மூ ம்
இடுபபோருள்கழள பமோத்தமோக ைோங்கவும், தங்கள்
விழளபபோருழள சில் ழற விற்பழன பசய்யவும்
விைசோயிகளோல் முடிகிறது.













தற்லபோது ‘ஒரு மோைட்டம் ஒரு தயோரிப்பு’ லபோன்ற
திட்டங்களோல் விைசோயிகளோல் ப னழடய முடிகிறது.
அைோா்களுக்கு லதசிய மற்றும் உ க அளவி ோன
சந்ழதகளின் கதவுகள் திறக்கின்றன.
நுண்ணோா் போசனத்தின் கீழ் 60 ட்சம் பஹக்லடோா் நி ம்:
கல ோனோ ல ோய்த்பதோற்று போதிப்ழபத் தோண்டியும் உைவு
தோனிய உற்பத்தி 30 லகோடிழய எட்டியுள்ளது. கடந்த 6-7
ஆண்டுகளில் போல் உற்பத்தி சுமோோா் 45 சதவீதம்
அதிகரித்துள்ளது.
குழறந்தபட்ச ஆத வு விழ யில் பகோள்முதல் பசய்யப்பட்ட
உைவு தோனியங்கள் சோதழன அளழை எட்டியுள்ளது.
சுமோோா் 60 ட்சம் பஹக்லடோா் விழளநி ம் நுண்ணோா்
போசனத்தின் கீழ் பகோண்டுை ப்பட்டுள்ளது.
பயிோா் கோப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ், தைழைக் கட்டைமோக
(ப்ரீமியம்) ரூ.21,000 லகோடி மட்டுலம கிழடத்தலபோதிலும்
ரூ.1
ட்சம்
லகோடிக்கும்
அதிகமோக
இைப்பீடு
ைைங்கப்பட்டுள்ளது.
போல் பண்ழைத் துழற உள்கட்டழமப்ழப ைலுப்படுத்த
கோமலதனு ஆழையம் அழமக்கப்பட்டுள்ளது.
இயற்ழக விைசோயத்தில் மிகப் பபரிய அளவில்
உைைோா்கள் ஈடுபட லைண்டும்.
சோயனம் இல் ோத
விைசோயம்தோன் மண் ைளத்ழதக் கோப்பதற்கு பி தோன
ைழி. சோயனம் இல் ோத விழளபபோருள்களுக்கும் மிகப்
பபரிய லதழை நி வுகிறது.
விைசோயத்தில் புதிய கண்டுபிடிப்புகழள லமற்பகோள்ளும்
பணியில் உைைோா்கள் பதோடோா்ந்து ஈடுபட லைண்டும்.
2021-ஆம் ஆண்டு நிழனவுகூ ப்படும்: கல ோனோ
ல ோய்த்பதோற்றுக்கு
எதி ோக
இந்தியோ
ைலுவுடன்
லபோ ோடியதற்கோகவும்,
பல்லைறு
சீோா்திருத்தங்கள்
லமற்பகோள்ளப்பட்டதற்கோகவும்
2021-ஆம்
ஆண்டு
நிழனவுகூ ப்படும். அந்த ஆண்டில் பல்லைறு துழறகளில்
சீோா்திருத்தங்களின்
லைகத்ழத
இந்திய
அதிகமோக்கியதுடன்
வீன
உள்கட்டழமப்ழபயும்
உருைோக்கியது.
2021-ஆம்
ஆண்டு
இந்தியோவின்
க ோசோ
போ ம்பரியத்ழத ைலுப்படுத்தும் ஆண்டோகவும் இருந்தது.
அலயோத்தியில் ோமோா் லகோயில் கட்டுமோனப் பணிகள்
பதோடக்கம், கோசி விஸ்ை ோதோா் லகோயிழ லமம்படுத்துதல்
உள்ளிட்ட
பணிகள்
இந்தியோவின்
க ோசோ த்ழத
ைலுப்படுத்தியுள்ளது.
கடந்த ஆண்டு பபண்களின் சட்டபூோா்ை திருமை ையழத
21-ஆக அதிகரிப்பதற்கோன டைடிக்ழக பதோடங்கப்பட்டது.
லதசிய போதுகோப்பு அகோபதமியில் பயிற்சி பபறுைதற்கு
பபண்களுக்கு கதவு திறக்கப்பட்டது.
இந்தியோவில் 50,000-க்கும் லமற்பட்ட ஸ்டோோா்ட்-அப்
நிறுைனங்கள் பசயல்படுகின்றன. அைற்றில் 10,000
நிறுைனங்கள் கடந்த 6 மோதங்களில் பதோடங்கப்பட்டழை.
புத்தோண்டில்
இந்தியோ
கோ டி
எடுத்துழைக்கும்
தருைத்தில், கடந்த கோ ங்களில் பசய்த சோதழனகழள
தூண்டுலகோ ோக எடுத்துபகோண்டு புதிய பயைத்ழத
ோடு பதோடங்க லைண்டியது அைசியம்.



 









‘அழனைருடனோன, அழனைருக்குமோன ைளோா்ச்சி,
அழனைரின் முயற்சி’ என்ற மந்தி த்துடன்
ோடு
முன்லனோக்கிச் பசல்கிறது.
சரியோன
தருைம்:
இந்த
ஆண்டுடன்
ோடு
சுதந்தி மழடந்து 75 ஆண்டுகள் நிழறைழடயவுள்ளது.
ோட்டின் தீோா்மோனங்கழள நிழறலைற்ற துடிப்போன புதிய
பயைத்ழதத் பதோடங்கவும், புத்துயிோா் பபற்ற வீோா்யத்துடன்
முன்லனோக்கிச் பசல் வும் இது சரியோன தருைமோகும்.
பல்லைறு அம்சங்களில் கல ோனோ ப ைலுக்கு முந்ழதய
ோள்கழளவிட தற்லபோது இந்தியோவின் பபோருளோதோ ம்
லம ோனதோக உள்ளது.
ோட்டின் பபோருளோதோ ம் 8 சதவீதத்துக்கும் அதிகமோக
ைளோா்ச்சி கண்டு ைருகிறது. அந்நிய முதலீட்ழட ஈோா்ப்பதில்
இந்தியோ சோதழன அளழை எட்டியுள்ளது. ோட்டின் அந்நிய
பச ோைணி ழகயிருப்பு புதிய உச்சத்ழத எட்டியுள்ள
நிழ யில், ச க்கு மற்றும் லசழை ைரி (ஜிஎஸ்டி) ைசூலும்
அதிகரித்துள்ளது.
இந்த நிதியோண்டில் 400 பில்லியன் டோ ோா்களுக்கு
(சுமோோா் ரூ.29.80 ட்சம் லகோடி) ஏற்றுமதி பசய்ய இந்தியோ
திட்டமிட்டுள்ளது.
ோடு ைளோா்ச்சியழடைதற்கோன லைகத்ழத ோம் லமலும்
அதிகப்படுத்த லைண்டும். அதற்குக் கல ோனோ பதோற்று
சைோல்கழள விடுத்து ைருகிறது. எனினும் இந்தியோவின்
முன்லனற்றத்ழத கல ோனோைோல் தடுக்க முடியோது.
கல ோனோ பதோற்றுக்கு எதி ோக முழுழமயோன எச்சரிக்ழக
மற்றும் விழிப்புைோா்வுடன் இந்தியோ பதோடோா்ந்து லபோ ோடும்.
அலதலைழளயில்
லதச
னும்
கைனத்தில்
பகோள்ளப்படும் என்றோோா் அைோா்.
தமிழ் ோட்டுக்கு ரூ.738 லகோடி:
பி தமரின் விைசோயிகள் உதவித்பதோழக திட்டத்தின் கீழ்,
தமிழ் ோட்ழடச் லசோா்ந்த 36,68,729 விைசோயிகளுக்கு
ரூ.738.99 லகோடி விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது.
உதவித்பதோழகழய விடுவிக்கும் நிகழ்ச்சியில் தமிழ் ோடு,
உத்த
பி லதசம்,
ோஜஸ்தோன்,
பஞ்சோப்
மற்றும்
உத்த கண்ட்
மோநி ங்கழளச்
லசோா்ந்த
உைைோா்
உற்பத்தியோளோா் அழமப்புகளுடன் பி தமோா் லமோடி
க ந்துழ யோடினோோா். அப்லபோது தமிழ் ோட்ழடச் லசோா்ந்த
உைைோா் உற்பத்தியோளோா் அழமப்பு சோோா்பில் லபசிய
பி திநிதி, அந்த அழமப்பு பபண்களுக்குச் பசோந்தமோனதோக
இருப்பதோகவும், அதழன பபண்கலள முழுழமயோக
நிோா்ைகித்து ைருைதோகவும் பதரிவித்தோோா்.
13. சுற்றுச்சூைல் போதுகோப்பு குறித்து விழிப்புைர்ழை
ஏற்படுத்த 25,000 கி.மீ. ழசக்கிளில் பயணித்த பசுழம
மனிதர்
ோஜஸ்தோழனச் லசர்ந்த வியோபோரி ர்போத் சிங் புல ோஹித்
ழசக்கிளில் 25,000 கி.மீ. பதோழ வு பயைம் பசய்து
சுற்றுச்சூைல்
போதுகோப்பு
குறித்து
விழிப்புைர்ழை
ஏற்படுத்தி ைருகிறோர்.
ோஜஸ்தோன் தழ கர் பஜய்ப்பூழ ச் லசர்ந்த ர்போத் சிங்
புல ோஹித் (34), இனிப்பு, கோ ைழககழள விற்பழன
பசய்யும் கழடழய டத்தி ைருகிறோர். அைருக்கு மழனவி,















ஒரு மகன், ஒரு மகள் உள்ளனர். சுற்றுச்சூைல் மீதோன
ஆர்ைம் கோ ைமோக ோஜஸ்தோன் மோநி த்தில் மட்டும் ஒரு
ட்சத்துக்கும் லமற்பட்ட ம க்கன்றுகழள
ட்டுள்ளோர்.
தனது பசோந்த பச வில் 21 குளங்கழள பைட்டியுள்ளோர்.
ோஜஸ்தோன் மோநி
மக்கள், அைழ 'பசுழம மனிதர்'
என்று அழைக்கின்றனர்.
சுற்றுச்சூைழ போதுகோப்பது பதோடர்போக ோடு முழுைதும்
விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்த திட்டமிட்ட ர்போத் சிங் புல ோஹித்,
கடந்த 2019 ஜனைரியில் கோஷ்மீரின் ஜம்மு பகுதியில்
இருந்து ழசக்கிள் பயைத்ழத பதோடங்கினோர். இதுைழ
23 மோநி ங்களில் 25,000 கி.மீ. பதோழ ழை
ழசக்கிளில் கடந்து மக்களிடம் விழிப்புைர்ழை ஏற்படுத்தி
உள்ளோர்.
தற்லபோது
பத ங்கோனோவில்
முகோமிட்டுள்ள
அைர்
இன்னும் 5,000 கி.மீ. பதோழ வு ழசக்கிளில் பயைம்
பசய்து தனது பசோந்த ஊ ோன பஜய்ப்பூருக்கு பசல்
திட்டமிட்டுள்ளோர்.
இதுகுறித்து அைர் கூறும்லபோது, " ோன் 10% மோற்றுத்
திறனோளி.
எனது
கோலில்
38
ழதயல்கள்
லபோடப்பட்டுள்ளன. சுற்றுச்சூைழ போதுகோக்க லைண்டும்
என்ற ஆர்ைம் கோ ைமோக ோடு முழுைதும்ழசக்கிளில்
பயைம் பசய்து ம க்கன்றுகழள
ட்டு ைருகிலறன்.
ைரும் ைழிபயல் ோம் கி ோமங்கள், க ங்களுக்கு பசன்று
சுற்றுச்சூைல் குறித்து மக்களிடம் விழிப்புைர்ழை
ஏற்படுத்தி ைருகிலறன்.
எதிர்கோ சந்ததியினர் ைளமோக ைோை லைண்டும்.இதற்கு
ஒவ்பைோரு
பரும் தன்னுழடய ைோழ் ோளில் 2
ம ங்கழள ட்டு ைளர்க்க லைண்டும். என்னுழடய மோத
ைருைோயில் 70 சதவீதத்ழத சுற்றுச்சூைல் போதுகோப்புக்கோக
பச விடுகிலறன். சுற்றுச்சூைழ போதுகோத்தோல் மட்டுலம
இயற்ழக லப ழிவுகளில் இருந்து தப்பிக்க முடியும்"
என்றோர்.
14.
ம்பகத்தன்ழமயில் மருத்துைர்கள்
முதலிடம்;
ம்பகமோன
ோடுகளில் இந்தியோவுக்கு 2-ம் இடம்:
சர்ைலதச கருத்துக் கணிப்பில் தகைல்
ம்பகத்தன்ழம குறித்து சர்ைலதச அளவில் டத்தப்பட்ட
கருத்துக்
கணிப்பில்
மருத்துைர்கள்
முதலிடம்
பிடித்துள்ளனர். அ சியல்ைோதிகள் கழடசி இடத்தில்
உள்ளனர். உ கின் ம்பகமோன ோடுகள் பட்டியலில்
மல சியோ முதலிடத்ழதயும் இந்தியோ 2-ைது இடத்ழதயும்
பபற்றுள்ளன.
பி ோன்ஸ் தழ கர் போரிழஸ தழ ழமயிடமோகக்
பகோண்டு பசயல்படும் இப்சோஸ் என்ற நிறுைனம் சர்ைலதச
அளவில் முக்கிய விைகோ ங்கள் பதோடர்போக கருத்து
கணிப்பு டத்தி ைருகிறது. இந்த ைரிழசயில் சர்ைலதச
அளவில் ம்பகத்தன்ழம குறித்துஅந்த நிறுைனம் கருத்து
கணிப்பு டத்தி முடிவுகழள பைளியிட்டுள்ளது.
இதில்
ம்பகத்தன்ழமமிக்க
பணியோளர்களில்
மருத்துைர்கள்
முதலிடம்
பிடித்துள்ளனர்.
மருத்துைர்களுக்கு
ஆத ைோக
64%
லபர்
ைோக்களித்துள்ளனர். அதற்கு அடுத்து விஞ்ஞோனிகளுக்கு
61%, ஆசிரியர்களுக்கு 55%, ோணுை வீ ர்களுக்கு 42 %,



 











லபோலீஸோருக்கு
37%,
நீதிபதிகளுக்கு
34%,
ைைக்கறிஞர்களுக்கு 29%, பதோழ க்கோட்சி பசய்தி
ைோசிப்போளர்களுக்கு 27%,மத லபோதகர்களுக்கு 25%,
அ சுஊழியர்களுக்கு 24%, பசய்தியோளர்களுக்கு 23%,
ைங்கி ஊழியர்களுக்கு 23%, பதோழி திபர்களுக்கு 23%,
அழமச்சர்களுக்கு 14% லபரும்ஆத வு அளித்துள்ளனர்.
அ சியல்ைோதிக்கு கழடசி இடம்
இப்சோஸின் ம்பகத்தன்ழமபட்டியலில் அ சியல்ைோதிகள்
கழடசி இடத்தில் உள்ளனர். அைர்களுக்கு ஆத ைோக 10%
மக்கள் மட்டுலம ைோக்களித்துள்ளனர்.
சர்ைலதச ோடுகளில் மருத்துைர்கள் மீது அந்த ோட்டு
மக்கள் எந்த அளவுக்கு
ம்பிக்ழக ழைத்துள்ளனர்
என்பது குறித்து இப்சோஸ் கருத்து கணிப்பு டத்தியுள்ளது.
இதில் பிரிட்டிஷ் மருத்துைர்களுக்கு 72% மக்கள்
ஆத வுஅளித்துள்ளனர். ப தர் ோந்து மருத்துைர்களுக்கு
71%
லபரும்,
கனடோமருத்துைர்களுக்கு
70%
லபரும்ஆத வு
பதரிவித்துள்ளனர்.
இந்தியோவில்
மருத்துைர்கள்
மீது
64%
மக்கள்
ம்பிக்ழக
ழைத்துள்ளனர்.
உ கின் ம்பகமோன ோடு குறித்து இப்சோஸ் டத்திய
கருத்துக்
கணிப்பில்
மல சியோ
முதலிடத்ழதப்
பிடித்துள்ளது. இந்தியோவுக்கு 2-ம் இடம் கிழடத்துள்ளது.
சுவீடன், ப தர் ோந்து, கனடோ, அபமரிக்கோ, துருக்கி,
பிரிட்டன், ஷ்யோ, பி ோன்ஸ், ஆஸ்தில லியோ, பஜர்மனி,
ஜப்போன் உள்ளிட்ட ோடுகள் அடுத்தடுத்த இடங்களில்
உள்ளன.
15. பபண்களுக்கு எதி ோன குற்றங்கள்; கடந்த ஆண்டு
31,000 புகோர்கள் பதிவு: லதசிய பபண்கள் ஆழையம்
தகைல்
ோடு முழுைதும் பபண்களுக்கு எதி ோன குற்றங்கள்
பதோடர்போக கடந்த ஒல ஆண்டில் சுமோர் 31 ஆயி ம்
புகோர்கள் பதிவு பசய்யப்பட்டுள்ளதோக லதசிய பபண்கள்
ஆழையம் பதரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து அந்த ஆழையம் பைளியிட்ட அறிக்ழகயில்
கூறப்பட்டுள்ளதோைது:
ோட்டில் கடந்த ஆண்டில் மட்டும் பபண்களுக்கு எதி ோன
குற்றங்கள் பதோடர்போக 30,864 புகோர்கள் பதிவு பசய்யப்
பட்டிருக்கின்றன. இது, கடந்த 2020-ம் ஆண்ழட
கோட்டிலும் 30 சதவீதம் அதிகமோகும்.
பமோத்த புகோர்களில் 11,013 புகோர்கள், பபண்கழள
உைர்வுபூர்ைமோக
துன்புறுத்தும்
சம்பைங்கள்
பதோடர்போனழை. பபண்களுக்கு எதி ோன ைன் முழற
பதோடர்போக 6.633 புகோர் களும், ை தட்சழை பகோடுழம
பதோடர்போக 4,589 புகோர்களும் பதிைோகியுள்ளன.
கடந்த ஆண்டு பதிவு பசய்யப்பட்ட புகோர்களில் போதிக்கும்
லமற்பட்டழை
உத்த பி லசதத்தில்
இருந்து
பபறப்பட்டழை. அம்மோநி த்தில் இருந்து 15,828 புகோர்கள்
பபறப்பட்டுள்ளன. அடுத்தபடி யோக படல்லியில் இருந்து
3,336, மகோ ோஷ்டி ோவில் இருந்து 1,504 புகோர்களும்,
ஹரியோைோவில் இருந்து 1,460 புகோர்களும், பிகோரில்
இருந்து 1,456 புகோர்களும் பதிைோகியுள்ளன.













இதுகுறித்து லதசிய பபண்கள் ஆழையத்தின் தழ ைர்
ல கோ சர்மோ கூறும்லபோது, “பபண்களுக்கு எதி ோன
குற்றங் கள் பதோடர்போன புகோர்கள் தற்லபோது அதிக
அளவில்
பபறப்
படுகின்றன.
லதசிய
பபண்கள்
ஆழையத்தின் பணிகள் குறித்து மக்கள் மத்தியில் அதிக
அளவில் விழிப்புைர்வு ஏற்பட்டுள்ளது என்பழதலய இது
கோட்டுகிறது” என்றோர்.-பிடிஐ
16. ரூ.700 லகோடி பச வில் உத்த பி லதச மோநி ம் மீ ட்
கரில் தயோன்சந்த் விழளயோட்டு பல்கழ . : பி தமர்
லமோடி அடிக்கல் ோட்டினோர்
ரூ.700
லகோடி
பச வில்
லமஜர்
தயோன்சந்த்
விழளயோட்டுப் பல்கழ க்கைகம் அழமப்பதற்கோக பி தமர்
ல ந்தி லமோடி அடிக்கல் ோட்டினோர்.
ஹோக்கி விழளயோட்டில் புகழ்பபற்ற லமஜர் தயோன்சந்த்
நிழனைோக உத்த பி லதச மோநி ம் மீ ட் கரில் இந்தப்
பல்கழ க்கைகம்
அழமயவுள்ளது.
விழளயோட்டு
பல்கழ க்கைகத்துக்கு ல ற்று அடிக்கல் ோட்டி பி தமர்
ல ந்தி லமோடி லபசியதோைது:
மீ ட் க ம் மது ப ம் மற்றும்க ோச்சோ த்தின் ழமயமோக
அழமந்துள்ளது. சமை தீர்த்தங்க ர்களின் லதசமோகவும்,
சிந்து சமபைளி ோகரிக கோ த்திலிருந்லத இந்தியோவின்
ைலிழமழயயும் பழறசோற்றும் க மோக மீ ட் இருந்து
ைந்துள்ளது.
ோட்டில் உயர்ந்த விழளயோட்டு விருதுக்கு லமஜர்
தயோன்சந்த் பபயர் சூட்டப்பட்டது. தற்லபோது மீ ட்டில்
அழமயும் விழளயோட்டு பல்கழ க்கைகம் அைருக்கு
அர்ப்பணிக்கப்படுகிறது. ரூ.700 லகோடி பச வில் அழமயும்
இந்த பல்கழ க்கைகம், இழளஞர்களுக்கு சர்ைலதச
அளவி ோன விழளயோட்டு ைசதிகழள அளிக்கும்.
ஆண்டுலதோறும் ஆயி க்கைக்கோன ஆடைர் மற்றும்
மகளிர் இங்கு பட்டம் பபறவுள்ளனர்.
விழளயோட்டு சோதனங்கள் உற்பத்தியில் இந்தியோ
தன்னிழறவு
பபற
லைண்டும்.
புதிய
கல்விக்பகோள்ழகயில் விழளயோட்டுக்கு முக்கியத்துைம்
அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அறிவியல், கணிதம் உள்ளிட்ட
போடங்களுக்கு இழையோக விழளயோட்டும் கற்று
த ப்படும்.
இவ்ைோறு பி தமர் ல ந்தி லமோடி லபசினோர்.
முன்னதோக மீ ட்
கருக்கு ைந்த பி தமர்
ல ந்தி
லமோடிழய உ.பி. ஆளு ர் ஆனந்தி பபன் பலடல், முதல்ைர்
லயோகி ஆதித்ய ோத் உள்ளிட்லடோர் ை லைற்றனர்.
இந்தப் பல்கழ க்கைகத்தில் ஆண்டுலதோறும் 1,080
விழளயோட்டு வீ ர்களுக்கு (540 ஆடைர், 540 மகளிர்)
பயிற்சி அளிக்கும் ைசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட உள்ளன.
உ கத்
த த்தில்
வீன
ைசதிகள்
இங்கு
அழமக்கப்படவுள்ளன. இந்த பல்கழ க்கைக ைளோகத்தில்
வீன சிந்பதடிக் ஹோக்கி ழமதோனம், கோல்பந்து
ழமதோனம், கூழடப்பந்து, ைோலிபோல், லஹண்ட்போல்
ழமதோனங்கள்,
கபடி
ஆடுகளம்
ஆகியழையும்
அழமக்கப்படவுள்ளன.



 









லமலும் இங்கு படன்னிஸ் ழமதோனம், வீன உடற்பயிற்சி
ழமயம், சிந்பதடிக் ஓடுபோழத, நீச்சல்குளம், பல்ல ோக்கு
ைளோகம், ழசக்கிள் பயிற்சி ழமதோனம் அழமக்கப்படும்.
அதுமட்டுமல் ோமல், துப்போக்கிச் சுடுதல், ஸ்குைோஷ்,
ஜிம்னோஸ்டிக், பளு தூக்குதல், வில் வித்ழத,கலனோயிங்
மற்றும்
கயோகிங்
படகுப்
பயிற்சி
ைசதிகள்
உள்ளிட்டழையும் அழமயவுள்ளன. -பிடிஐ
17. படஸ் ோவில் ஆட்லடோழப ட்
ஊழிய ோக இந்தியர் நியமனம்

குழுவில்

முதல்

‘படஸ் ோ’ நிறுைனத்தின் ‘ஆட்லடோழப ட்’ குழுவில்
இந்திய ைம்சோைளிழய லசர்ந்த அலசோக் எல்லுசுைோமி
நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர்.
அபமரிக்கோவின்
படக்சோஸ்
மோகோைத்ழத
தழ ழமயிடமோக ழைத்து இயங்கும் படஸ் ோ நிறுைனம்,
மின்சோ ைோகனங்கழள தயோரித்து ைருகிறது. இதன்
நிறுைனரும், தழ ழம நிர்ைோக அதிகோரியுமோன எ ோன்
மஸ்க், சமூக ைழ தளம் ைோயி ோக தன் நிறுைனத்திற்கு
ஆள்லசர்க்கும் பணியில் ஈடுபட்டு ைருகிறோர்.
இந்நிழ யில் இந்த நிறுைனத்திற்கு அலசோக் எல்லுசுைோமி
என்ற இந்திய ைம்சோைளிழய எ ோன் மஸ்க் லதர்வு
பசய்துள்ளோர். படஸ் ோ நிறுைனத்தின் ஆட்லடோழப ட்
எனப்படும்,
தோனோக
ைோகனங்கள்
இயங்கும்
பதோழில்நுட்பங்கள் குறித்து ஆய்வு பசய்யும் குழுவில்
அலசோக் நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர். ஆட்லடோழப ட் குழுவில்
லதர்வு பசய்யப்பட்டுள்ள முதல் ஊழியர் அலசோக்
எல்லுசுைோமி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
18. குறித்த ல த்தில் விமோனங்கழள இயக்கியதில்
பசன்ழன விமோன நிழ யம் 8-ைது இடத்ழத பிடித்தது
சோா்ைலதச அளவில் விமோன லபோக்குை த்து, விமோன
நிழ யங்களின் பசயல்போடுகள் குறித்து
ண்டனில்
உள்ள ஒரு நிறுைனம் ஆண்டுலதோறும் ஆய்வு பசய்து
அறிக்ழக பைளியிட்டு ைருகிறது.
அதன்படி 2021-ம் ஆண்டு விமோன நிறுைனங்கள் மற்றும்
விமோன நிழ யங்களின் பசயல்போடுகள், விமோனங்கள்
குறித்த ல த்தில் புறப்போடு, ைருழக பற்றி விரிைோன
ஆய்ழை அந்த நிறுைனம் டத்தியது. அந்த ஆய்வு பற்றிய
அறிக்ழகழய தற்லபோது பைளியிட்டுள்ளது.
8-ைது இடம்
அதில், 2021-ம் ஆண்டில் பபரிய சர்ைலதச விமோன
நிழ யங்களில் இருந்து குறித்த ல த்தில் விமோனங்கள்
புறப்பட்டதில் பசன்ழன விமோன நிழ யம் 89.32
சதவீதத்துடன் 8-ைது இடத்ழத பிடித்துள்ளது.
பமோத்தம் 49 ஆயி த்து 923 விமோனங்கள் லசழை
ைைங்கி உள்ளன. இதில் 70 ைழித் தடங்களில் 81.90
சதவீதம் விமோனங்கள் கண்கோணிக்கப்பட்டுள்ளன. 28
லகோடி இருக்ழககள் என்ற அடிப்பழடயில் பபரிய விமோன
நிழ யங்கழள கருத்தில் பகோண்டு கைக்கிடப்பட்டு
உள்ளது.
பசன்ழன விமோன நிழ யம்















ஜப்போன் ோட்டில் உள்ள ஒசோகோ விமோன நிழ யம்,
விமோனங்கள் குறித்த ல த்தில் புறப் படுைதில் 96.51
சதவீதம் பபற்று முதல் இடத்தில் உள்ளது. பசன்ழன
மீனம்போக்கம் விமோன நிழ யம் 89.32 சதவீதம் பபற்று
8-ைது இடத்தில் உள்ளது.
இந்தியோவில் பசன்ழன விமோன நிழ யம் மட்டுலம
குறித்த ல த்தில் விமோனப் புறப்போட்ழட உறுதி
பசய்ததில் சர்ைலதச அளவில் உள்ள பட்டியலில் இடம்
பிடித்துள்ளது.
அந்த பட்டியலில் முதல் 20 இடங்களில் இந்திய விமோன
நிழ யங்களில் பசன்ழனழய தவி லைறு எந்த விமோன
நிழ யமும் இடம்பபறவில்ழ என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
19. தமிைகத்தில் சுற்றுச்சூைலுக்கு மோசு ஏற்படுத்தோத
கோற்றோழ , சூரியசக்தி மின்உற்பத்தி நிறுவுதிறன்
அதிகரிப்பு: நிறுைனங்கள், வீடுகளில் அழமக்க ஆர்ைம்
தமிைகத்தில்
சுற்றுச்சூைலுக்கு
மோசு
ஏற்படுத்தோத
ைழகயி ோன கோற்றோழ , சூரிய சக்தி மின்உற்பத்தி
நிறுவுதிறன்
ப தோடர்ந்து
அதிகரித்து
ைருகிறது.
தமிைகத்தில் வீடுகளுக்கோன மின்இழைப்பு 2.20 லகோடி.
இலதலபோல், ைணிகம் 35 ட்சம், பதோழிற்சோழ கள் 7
ட்சம், விைசோயம் 21 ட்சம், குடிழசகள் 9 ட்சம், இத
இனம் 14
ட்சம் என பமோத்தம் 3.16 லகோடிக்கும்
அதிகமோன தோழ்ைழுத்த மின்இழைப்புகள் உள்ளன.
இதுதவி 10 ஆயி த்துக்கும் லமற்பட்ட உயர் அழுத்த மின்
பயனீட்டோளர்களும் உள்ளனர். தற்லபோழதய நி ை ப்படி
தமிைகத்தின் ஒட்டுபமோத்த மின் லதழை 12,700
பமகோைோட். இது
லகோழடக்கோ ங்களில் லமலும்
அதிகரிக்க ைோய்ப்பு உள்ளது.
எனலை,
பபோதுமக்கள்,
பதோழிற்சோழ கள்,
நிறுைனங்களின் மின்லதழைழய பூர்த்தி பசய்ய தமிைக
மின்ைோரியம் பபரும்போலும் அனல் மின்நிழ யத்ழதலய
ம்பி உள்ளது. இதன் மூ ம் 4,300 பமகோைோட் மின்சோ ம்
கிழடக்கிறது. இது ஒன்ழற ழைத்து தமிைகத்தின்
அழனத்து மின்லதழைகழளயும் பூர்த்தி பசய்ய முடியோது.
கோ ைம்,
அனல்
மின்நிழ யங்களில்
மின்சோ ம்
உற்பத்தி பசய்ைதற்கு கூடுதல் பச வு பசய்ய லைண்டிய
நிழ
உள்ளது.
லமலும்
நி க்கரியோல்
அனல்
மின்சோ த்தோல் கோற்று மோசும் முக்கிய அம்சமோக
போர்க்கப்படுகிறது. இதன் கோ ைமோக, தற்லபோது நீர்
மின்நிழ யங்கள் 2,300 பமகோைோட், கோற்றோழ 9,600
பமகோைோட், லசோ ோர் 4,700 பமகோைோட் என்ற அளவில்
மின் உற்பத்தி நிறுவு திறன்கழள பல்லைறு இடங்களில்
அ சு மற்றும் தனியோர் அழமத்துள்ளனர். இதுதவி
மத்திய பதோகுப்பில் இருந்தும், தனியோரிடம் இருந்தும்
லதழைக்கு ஏற்ப மின்சோ ம் பகோள்முதல் பசய்யப்பட்டு
ைருகிறது.
இதனோல், ஒன்றிய மோநி அ சுகள் ம புசோ ோ எரிசக்தி
மூ ம் மின்உற்பத்திழய ஊக்குவிக்கும் ைழகயில்
பல்லைறு சலுழககள், மோனியங்கழள ைோரி ைைங்கி
ைருகிறது.
லமலும்
இத்தழகய
முழறயி ோன
திட்டங்கழளயும் அ சு மற்றும் தனியோர் மற்றும் இ ண்டு
த ப்பு பங்களிப்புடன் புதிதோக பல்லைறு இடங்களில்
மின்திட்டங்கழள பசயல்படுத்தியும் ைருகிறது. இலதலபோல்



 









தனியோர் நிறுைனங்கள், சி வீடுகளிலும் தங்களுக்கு
அன்றோட லதழைப்படும் மின்சோ த்ழத சுற்றுச்சூைலுக்கு
மோசு ஏற்படுத்தோத ைழகயில் தயோரித்து பயன்படுத்தி
ைருகின்றன. இதனோல், தமிைகத்தில் ஆண்டுலதோறும்
புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி நிறுவுதிறன் உயர்ந்து ைருகிறது.
அந்தைழகயில், 2016ம் ஆண்டு தமிைகத்தில் ஒட்டுபமோத்த
கோற்றோழ
மின்உற்பத்தி
நிறுவுதிறன்
7613.89
பமகோைோட்டோக இருந்தது. இதுலை கடந்த 2021ம்
ஆண்டில் ஒட்டுபமோத்த கோற்றோழ மின்உற்பத்தி நிறுவு
திறன் 9,608.04 பமகோைோட்டோக அதிகரித்துள்ளது.
இலதலபோல் தமிைகத்தில் வீடுகளின் லமற்கூழ யில்
சூரியசக்தி
மின்உற்பத்தி
கட்டழமப்புகழளயும்
ஏற்படுத்துைதும் அதிகரித்துள்ளது.







தழ ழம நீதிபதி நீதிமன்றம் உள்பட 6 நீதிமன்றங்கள்
முழுக்க
முழுக்க
கணினிமயமோக்கப்
பட்டுள்ளன.
விழ வில், இதில் உள்ள 27 நீதிமன்றங்களும் கணினி
மயமோக்கப்பட உள்ளது. இந்தியோவில லய லக ளோவில்
தோன் முதல்முழறயோக 2 மோஜிஸ்தில ட் நீதிமன்றங்கள்
ஸ்மோர்ட் நீதிமன்றங்களோக மோற்றப்பட்டுள்ளன. இதன்படி,
லபோலீஸ் பதிவு பசய்யும் முதல் தகைல் அறிக்ழக உள்பட
அழனத்து ஆைைங்கழளயும் டிஜிட்டல் முழறயில்
ல டியோக நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பி ழைக்க ோம். குற்றப்
பத்திரிழக, சோட்சிகளின் ைோக்குமூ ம் உள்பட அழனத்து
ஆைைங்களும் டிஜிட்டல் முழறயில் கிழடக்கும்.
சம்மன்கழளயும் டிஜிட்டல் முழறயில் அனுப்பும் ைசதி
உண்டு.

அதோைது
கடந்த
2016ம்
ஆண்டு
மோநி த்தின்
ஒட்டுபமோத்த சூரியசக்தி மின்உற்பத்தி நிறுவு திறன்
1061.82 பமகோைோட்டோக இருந்தது. இதுலை கடந்த 2021ம்
ஆண்டில்
தமிைகத்தின்
ஒட்டுபமோத்த
சூரிசக்தி
மின்உற்பத்தி நிறுவு திறன் 4,475.21 பமகோைோட்டோக
அதிகரித்துள்ளது. ஒன்றிய, மோநி அ சுகளின் பல்லைறு
சலுழககள் மற்றும் சுற்றுச்சூைல் மோசுபோட்ழட குழறக்க
லைண்டும் என்ற மக்களின் நிழ போடு லபோன்றைற்றின்
கோ ைமோக
தமிைகத்தில்
ைரும்
கோ ங்களில்
சுற்றுச்சூைலுக்கு மோசு ஏற்படுத்தோத மின்உற்பத்தி லமலும்
அதிகரிக்கும்.
மின்உற்பத்தி நிறுவுதிறன் (பமகோைோட்டில்)
ஆண்டு

சூரியசக்தி

கோற்றோழ

2016

1061.82

7613.89

2017

1691.83

7861.46

2018

1908.57

2019

2575.22

8968.91

2020

3915.88

9304.34

2021

4475.21

8197.09

9608.04

20. கோகித பயன்போலட கிழடயோது 3 ஸ்மோர்ட் நீதிமன்றம்
லக ளோவில் சோதழன: இந்தியோவில லய முதன் முழற
ோட்டில லய
முதல்முழறயோக
லக ளோவில்
உயர்நீதிமன்றம் உள்பட 3 நீதிமன்றங்கள் ஸ்மோர்ட்
நீதிமன்றங்களோக
மோற்றப்பட்டுள்ளன.
இந்தியோவில்
பபரும்போ ோன
அ சுத்
துழறகள்
தற்லபோது
கணினிமயமோக்கப்பட்டு
ைருகின்றன.
லக ளோவில்
நீதிமன்ற
டைடிக்ழககளும்
முழுக்க
முழுக்க
கணினிமயமோக்கும் டைடிக்ழககள் தீவி ப்படுத்தப்பட்டு
ைருகின்றன.
இந்நிழ யில்,
லக ளோவில்
உயர்
நீதிமன்றம், லகோ ஞ்லசரி குற்றவியல் முதல் ைகுப்பு
மோஜிஸ்தில ட் நீதிமன்றம், திருைனந்தபு ம் கூடுதல்
தழ ழம
குற்றவியல்
மோஜிஸ்தில ட்
நீதிமன்றம்
ஆகியழை முழுக்க முழுக்க கணினி மயமோக்கப்பட்டு
கோகிதம் இல் ோத நீதிமன்றங்களோக மோற்றப்பட்டுள்ளன.
இதன் பதோடக்க விைோ பகோச்சியில்
டந்தது. உச்ச
நீதிமன்ற நீதிபதி சந்தி சூட், லக ள முதல்ைர் பின ோய்
விஜயன் ஆகிலயோர் கோபைோலி மூ மோக இைற்ழற
பதோடங்கி ழைத்தனர். லக ள உயர் நீதிமன்றத்தில்
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1. சமீபத்தில் கால்நடை பாதுகாப்புச் சட்ைம், 1950’இல் ஒரு

4. ஷ்யாமா பிரசாத் முகர்ஜி ரூர்பன் திட்ைத்டதச் (SPMRM)

திருத்தத்டத நிடைவேற்றியுள்ள மாநிலம் எது?

தசயல்படுத்துேதில் முதலிைத்தில் உள்ள மாநிலம் எது?

அ) தமிழ்நாடு

அ) ேர்நாடோ

ஆ) கேரளா

ஆ) கதலுங்ோனா 

இ) உத்தரப்பிரகதசம்

இ) பீோர்

ஈ) அஸ்ஸாம் 

ஈ) கமற்கு ைங்ோளம்

அஸ்ஸாம் மாநில சட்டமன்றம் அண்மமயில் ஒரு திருத்த
மகசாதாமை நிமறகைற்றியுள்ளது. அது ோல்நமட
பாதுோப்புச் சட்டம், 1950’ஐ மாற்றியமமத்து அச்சட்டத்மத
ைலுப்படுத்துகிறது.
கைளாண்
கநாக்ேங்ேளுக்ோே
ோல்நமடேமள எளிதாே கோண்டு கசல்ைதற்கும்,
அைற்மற ேடத்துகைார்க்கு ேடுமமயான தண்டமனமய
உறுதி கசய்ைதற்கும் இம்மகசாதா ைமே கசய்யும்.

✓

ஷ்யாமா பிரசாத் முேர்ஜி ரூர்பன் திட்டத்மதச் (SPMRM)
கசயல்படுத்துைதில் கதலுங்ோனா முதலிடத்தில் உள்ளது.

✓

உள்ளூர் கபாருளாதார ைளர்ச்சிமய கமம்படுத்தவும்,
அடிப்பமட
கசமைேமள
கமம்படுத்தவும்,
நன்கு
திட்டமிடப்பட்ட கதாகுதிேமள உருைாக்ேவும் நான்கு
ஆண்டுேளுக்கு முன்பு இந்தத் திட்டம் கதாடங்ேப்பட்டது.
இந்தத் திட்டம் கசயல்படுத்தப்பட்டு ைரும் நாடு முழுைதும்
உள்ள 300 கதாகுதிேளில் சங்ேகரட்டி மற்றும் ோமகரட்டி
மாைட்டங்ேள் முதல் இரண்டு இடங்ேமளப் பிடித்தன.

2.நீர் மறுபயன்பாடு ததாைர்பான NMCG-TERI’இன் சிைப்பு
டமயம் அடமக்கப்பைவுள்ள இைம் எது?

5. சமீபத்தில் மகளிர் ITF ஒற்டையர் பட்ைத்டத தேன்ை

அ) குருகிராம் 

தமாயுகா உச்சிஜிமா சார்ந்த நாடு எது?

ஆ) புது தில்லி

அ) சீனா

இ) மும்மப

ஆ) ஜப்பான் 

ஈ) கோல்ேத்தா
✓

✓

கதசிய தூய்மம ேங்மே திட்டம் (NMCG) மற்றும் எரிசக்தி
மற்றும் ைள நிறுைனம் (TERI) ஆகியமை இமைந்து நீர்
மறுபயன்பாடு கதாடர்பான NMCG-TERI’இன் சிறப்பு
மமயத்மத குருகிராம் - ஹரியானாவில் உள்ள TERI
ைளாேத்தில் கதாடங்கியுள்ளன.

இ) கதன் கோரியா
ஈ) ைட கோரியா
✓

ஆராய்ச்சி மற்றும் புதுமமேமள ைளர்ப்பதற்கும், ஆராய்ச்சி
-க்ோன இமடகைளிேமளக் ேண்டறிைதற்கும், நீர் மறுப
-யன்பாட்டில் அமனத்து ைமேயான ஆராய்ச்சிேளுக்கும்
ஆதரைளிப்பதற்குமாே இம்மமயம் நிறுைப்படுகிறது.

3. துணிப்டபகளின் பயன்பாட்டை ஊக்குவிக்கும் ேடக

அடமச்சகம் எது?
அ) எரிசக்தி அமமச்சேம் 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) ஊரே ைளர்ச்சி அமமச்சேம்

ஆ) கேரளா

இ) உழவு & உழைர்ேள் நல அமமச்சேம்

இ) ேர்நாடோ

ஈ) சுற்றுச்சூழல் & ைன அமமச்சேம்

ஈ) கதலுங்ோனா

✓

ஜப்பானிய கடன்னிஸ் வீராங்ேமன கமாயுோ உச்சிஜிமா
தனது முதல் $25,000 பரிசுத் த ொகையுகைய மேளிர் ITF
ஒற்மறயர் பட்டத்மத கைன்றார். NECC கடக்ோன் மேளிர்
ITF சாம்பியன்ஷிப்பின் இருபதாைது பதிப்பின் ஒற்மறயர்
இறுதிப்கபாட்டியில் லாட்வியாவின் டயானா மார்சின்கே
-விோமை அைர் கதாற்ேடித்தார். இரட்மடயர் பிரிவில்
ஜப்பானின் மற்கறாரு கஜாடியான ஃபுனா கோசாகி
மற்றும் மிசாகி மட்சுடா இரண்டாமிடம் பிடித்தனர்.

6. ‘கிராம் உஜாலா திட்ைத்டதச்’ தசயல்படுத்துகிை மத்திய

-யில் ‘மீண்டும் மஞ்சப்டப’ திட்ைத்டத அறிமுகப்படுத்திய
மாநிலம் எது?

✓



மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமமச்சர் மு ே ஸ்டாலின்,
கபாதுமக்ேள்
துணிப்மபேமள
பயன்படுத்துைமத
ஊக்குவிக்ேவும், கநகிழிப் மபேமள பயன்படுத்துைமத
தடுக்ேவுமாே ‘மீண்டும் மஞ்சப்மப’ திட்டத்மத கதாடங்கி
மைத்துள்ளார். ஒருமுமற பயன்படுத்தப்படும் கநகிழிக்கு
விதிக்ேப்பட்டிருந்த தமடமய மீறியதால், இதுைமர
130க்கும் கமற்பட்ட கதாழிற்சாமலேளின் மின்னிமைப்பு
துண்டிக்ேப்பட்டுள்ளது.

✓

‘கிராம் உஜாலா திட்டம்’ என்பது எரிசக்தி அமமச்சேத்தின்
முதன்மமயான திட்டமாகும். தற்கபாது பயன்பாட்டில்
உள்ள குழல்விளக்குேளுக்கு மாற்றாே ஒவ்கைான்றும்
`10 விமலயில் மூன்றாண்டு உத்தரைாதத்துடன் அதிே
தரமுள்ள LED பல்புேமள CESL ைழங்குகிறது.

✓

சமீபத்தில், CESL ஆனது கிராம் உஜாலா திட்டத்தின்கீழ்
50 இலட்சம் LED பல்புேமள விநிகயாகித்து சாதமன
பமடத்துள்ளது.

மஞ்சள் நிற துணிப்மபேள் தமிழ்நாட்டில் கபரும்பாலும்
சுபநிேழ்ச்சிேளின்கபாது அதிேம் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.











 













7. அண்டமயில் அதன் வதசிய பாதுகாப்பு தகாள்டகடய

10. மதிப்பீட்டு நிறுேனமான ICRA’இன் கூற்றுப்படி, 2022

அ) இலங்மே

நிதியாண்டில் இந்தியாவின் தமய்யான GDP ேளர்ச்சி
விகிதம் எவ்ேளவு என மதிப்பிைப்பட்டுள்ளது?

ஆ) பாகிஸ்தான் 

அ) 12.5%

இ) ஆப்ோனிஸ்தான்

ஆ) 11%

ஈ) ைங்ோளகதசம்

இ) 10%

பாகிஸ்தானின் அமமச்சரமை நாட்டின் முதல் கதசிய
பாதுோப்புக் கோள்மேக்கு ஒப்புதல் அளித்தது. இது,
கபாருளாதார முன்கனற்றம் கதசிய பாதுோப்பின் ேருைாே
இருக்ே கைண்டும் என்பமத ைலியுறுத்துகிறது. உயர்
அதிோரம் கோண்ட கதசிய பாதுோப்புக் குழுைால் (NSC)
அங்கீேரிக்ேப்பட்ட ஆைைத்மத அமமச்சரமை ஏற்றுக்
கோண்டது. இது 2022-26 ோலேட்டத்மத உள்ளடக்கிய
ஐந்தாண்டு கோள்மே ஆைைமாகும்.

ஈ) 9% 

தேளியிட்ை ஆசிய நாடு எது?

✓



✓

2021-22ஆம் நிதியாண்டில் இந்தியாவிற்ோன GDP 9.0%
விரிைாகும் என்ற தனது முன்னறிவிப்மப ICRA கரட்டிங்
தக்ேமைத்துள்ளது. கபாருளாதாரத்தின் முமறயான
மற்றும் முமறசாரா துமறேளில் K-ைடிை கைறுபாடு
ோைப்படும் என்று அது உறுதிபை கூறியுள்ளது. அடுத்த
நிதியாண்டில் (2022-23) கபாருளாதாரம் இகதகபான்ற
9.0% ைளர்ச்சிமயப் பராமரிக்கும் என ICRA நிறுைனம்
எதிர்பார்க்கிறது.

8. நுகர்வோர் பாதுகாப்புச் சட்ைத்தின் அண்டமய பதிப்பு,
கீழ்காணும் எந்த ஆண்டில் நிடைவேற்ைப்பட்ைது?



அ) 2010
ஆ) 2015
இ) 2019 
ஈ) 2021
✓

நுேர்கைார் பாதுோப்புச் சட்டப்படி, நுேர்கைார் பாதுோப்பு
(கநரடி விற்பமன) விதிமுமறேள், 2021’ஐ மத்திய அரசு
அறிவித்துள்ளது. இப்புதிய விதிமுமறேள் கநரடிவிற்பமன
நிறுைனங்ேள் மற்றும் வியாபாரிேள் பிரமிட் திட்டங்ேள்,
பை சுழற்சி திட்டங்ேளில் ஈடுபட தமட விதிக்கிறது.

1. 21 கபாருட்ேள் அடங்கிய கபாங்ேல் பரிசுத் கதாகுப்பு
விநிகயாேம்; முதல்ைர் ஸ்டாலின் இன்று கதாடங்கி
மைக்கிறார்:
2.15
கோடி
அரிசி
குடும்ப
அட்மடதாரர்ேளுக்கு ைழங்ேப்படுகிறது
கபாங்ேல் பண்டிமேக்கு தமிழேத்தில் உள்ள 2.15 கோடி
அரிசி
குடும்ப
அட்மடேள்
மற்றும்
இலங்மேத்
தமிழர்ேளுக்கு 21 கபாருட்ேள் அடங்கிய கபாங்ேல் பரிசுத்
கதாகுப்பு ைழங்கும் பணிமய முதல்ைர் மு ே ஸ்டாலின்
இன்று கதாடங்கி மைக்கிறார்.

இ) மோராஷ்டிரா 

தமிழர்
திருநாளான
கபாங்ேல்
பண்டிமேமய
அமனைரும் மகிழ்ச்சியுடன் கோண்டாடும் ைமேயில்
தமிழேத்தில் உள்ள 2 கோடிகய 15 லட்சத்து 29,114 அரிசி
குடும்பஅட்மடதாரர்ேள், 18,946 இலங்மே தமிழர்
குடும்பங்ேள் என 2 கோடிகய 15 லட்சத்து 48 ஆயிரத்து
60 குடும்பங்ேளுக்கு, பயனாளி ஒருைருக்கு ரூ.505
மதிப்புள்ள 21 கபாருட்ேள் ைழங்ே `1,088 கோடிகய 17
லட்சத்து 70 ஆயிரத்து 300 ஒதுக்ேப்பட்டுள்ளது.

ஈ) கதலுங்ோனா

21 கபாருட்ேள்

✓

மோராஷ்டிர மாநில கபாது பல்ேமலக்ேழே சட்டம், 2016
(3ஆைது திருத்தம்) மகசாதாமை மோராட்டிர சட்டமன்றக்
குழு நிமறகைற்றியது. அரசு நடத்தும் பல்ேமலக்ேழேங்ே
-ளில் உயர் மற்றும் கதாழில்நுட்பக் ேல்வி அமமச்சருக்கு
அதிே அதிோரங்ேமள ைழங்ே இது முயற்சி கசய்கிறது.

✓

பல்ேமலக்ேழேங்ேளின்
கைந்தராே
இருக்கும்
ஆளுநரிடம் அமமச்சர் பரிந்துமரேமள ைழங்ேவும் இந்த
மகசாதா
அனுமதிக்கிறது.
பல்ேமலக்ேழேங்ேளின்
துமை கைந்தராே அமமச்சமர நியமிக்ேவும் இந்தச்
சட்டம் முன்கமாழிகிறது.

இதில், தலா ஒரு கிகலா பச்சரிசி, கைல்லம், கோதுமம
மாவு, ரமை, தலா 50 கிராம் முந்திரி, திராட்மச,10 கிராம்
ஏலக்ோய், தலா 500 கிராம்உளுந்து, பாசிப்பருப்பு, உப்பு,
தலா 100 கிராம் கநய், மஞ்சள்தூள், மிளோய்த்தூள்,
மல்லித்தூள், ேடுகு, சீரேம், 50 கிராம் மிளகு, 200 கிராம்
புளி, 250 கிராம் ேடமலப் பருப்பு, துணிப்மப ஒன்று என
20 கபாருட்ேளும், ஒரு ேரும்பும் என 21 கபாருட்ேள்
ைழங்ேப்படுகின்றன.

9. அரசு நைத்தும் பல்கடலக்கழகங்களில் உயர்கல்வி
அடமச்சருக்கு அதிக அதிகாரங்கடள ேழங்குேதற்கான
மவசாதாடே பின்ேரும் எந்த மாநிலத்தின் சட்ைமன்ைக்
குழு நிடைவேற்றியுள்ளது?
அ) தமிழ்நாடு
ஆ) ஆந்திர பிரகதசம்









குறிப்பாே கூட்டுறவுத் துமற மூலம் ஏலம், முந்திரி,
திராட்மசமற்றும் ேரும்பு ஆகியமை கோள்முதல் கசய்து
நியாயவிமலக் ேமடேள் மூலம் 21 கபாருட்ேமள யும்
ைழங்குைதற்ோன, கடாக்ேன் ைழங்கும் பணிேள்
மும்முரமாே நமடகபற்று ைருகின்றன.



 









இந்நிமலயில், இத்திட்டத்மத முதல்ைர் மு ே ஸ்டாலின்
இன்று ோமல 10.30 மணிக்கு தமலமமச் கசயலேத்தில்
கதாடங்கி மைக்கிறார்.
இமதத்கதாடர்ந்து,
மாைட்டைாரியாே
அமமச்சர்ேள்
கதாடங்கிமைக்கின்றனர்.
விடுதல்
இல்லாமல்
அமனைருக்கும் கபாங்ேல் பரிசுத் கதாகுப்மப ைழங்ே
உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
2. கசன்மன கைள்ள இடர் தணிப்பு, கமலாண்மம
இமடக்ோல அறிக்மே: முதல்ைரிடம் சமர்ப்பித்தார்
அறிவுமரக் குழுத் தமலைர்
கசன்மன கைள்ள இடர் தணிப்பு மற்றும் கமலாண்மம
கதாடர்பான இமடக்ோல அறிக்மேமய, முதல்ைர் மு ே
ஸ்டாலினிடம், அறிவுமரக் குழுவின் தமலைர் கை
திருப்புேழ் சமர்ப்பித்தார்.
சட்டப்கபரமையில்
ஆளுநர்உமரயாற்றும்கபாது,
“கசன்மனயில் ஏற்படும் கைள்ளப் பாதிப்புேமளக்
குமறக்கும்
ைமேயில்,
கைள்ளக்ேட்டுப்பாடு
நடைடிக்மேேள்,
மமழநீர்
ோல்ைாய்ேமள
ைடிைமமத்தல் உள்ளிட்ட பணிேமள கமற்கோள்ளும்
ைமேயில், சுற்றுச்சூழல், நேர்ப்புறத் திட்டமிடல், கபரிடர்
கமலாண்மம
ைல்லுநர்ேள்
அடங்கிய
கசன்மன
கபருநேர கைள்ள கமலாண்மம குழு அமமக்ேப்படும்”
என்று அறிவித்தார்.
இமதயடுத்து, கசன்மன மாநேராட்சி ஆமையரின்
பரிந்துமர அடிப்பமடயில், கசன்மன கபருநேர கைள்ள
இடர் தணிப்பு மற்றும் கமலாண்மமக்ோன அறிவுமரக்
குழுமை தமிழே அரசு அமமத்துள்ளது.
ஓய்வுகபற்ற
ஐஏஎஸ்
அதிோரி
கை
திருப்புேழ்
தமலமமயிலான
அக்குழுவில்,
கடல்லி
நேர்
மற்றும்ஊரமமப்பு நிறுைன தமலமம திட்ட அலுைலர்,
ோலநிமல பின்னமடவு பயிற்சி உலே ைள நிறுைன
இயக்குநர் நம்பி அப்பாதுமர, கசன்மன ைளர்ச்சி ேல்வி
நிறுைனப் கபராசிரியர் ஜானகிராமன், மும்மபஐஐடி
ேட்டுமானப் கபாறியியல் துமற கபாராசிரியர் ேபில் குப்தா
உள்ளிட்கடார் இடம்கபற்றிருந்தனர்.
இந்நிமலயில்,
நைம்பர்,
டிசம்பர்
மாதங்ேளில்
கசன்மனயில் ைடகிழக்குப் பருைமமழ கபரிய பாதிப்மப
ஏற்படுத்தியது. இந்தப் பாதிப்புேமளயும், தண்ணீமர
கைளிகயற்றுைதற்ோன
ைழிமுமறேமளயும்
இக்குழுவினர் ஆய்வு கசய்தனர்.
இமதயடுத்து, கசன்மனயில் கைள்ளப் பாதிப்மப தடுப்பது
கதாடர்பான இமடக்ோல அறிக்மேமய, தமிழே முதல்ைர்
மு ே ஸ்டாலினிடம், அறிவுமரக் குழுத் தமலைர் கை
திருப்புேழ் கநற்று சமர்ப்பித்தார். 90 பக்ேங்ேள் கோண்ட
அந்த அறிக்மேயில், கசன்மனயில் மமழப் பாதிப்புேமள
தடுப்பதற்ோன
சில
ஆகலாசமனேமள
குழு
ைழங்கியுள்ளதாேக் கூறப்படுகிறது.
குறிப்பாே, கசன்மனயில் மமழயால் பாதிக்ேப்படும் 561
இடங்ேள்
ேண்டறியப்பட்டுள்ளதாேவும்,
மமழ
பாதிப்புேமளத் தடுக்ே, நீர்நிமலேள், நீர்ைழித்தடங்ேளில்
உள்ள ஆக்கிரமிப்புேமள முழுமமயாே அேற்ற கைண்டும்.
அமடயாறு, கூைம், பக்கிங்ோம் ோல்ைாய் மற்றும்















பல்கைறு ைடிோல்ேளின் உண்மமயான கோள்ளளமை
மீட்ே கைண்டும். கசன்மனயில் உள்ள மமழநீர்க்
ோல்ைாய்ேமள
அேலப்படுத்தி,
ஆழப்படுத்தி
மீட்டுருைாக்ேம் கசய்ய கைண்டும். ேட்டுமானங்ேமள
தரமானதாே மாற்றகைண்டும் என்பன உள்ளிட்ட
பரிந்துமரேள் கசய்யப்பட்டுள்ளதாேக் கூறப்படுகிறது.
3. மின்சார ைாேனம் கதாடர்பான புதிய முதுநிமலப் படிப்பு
கசன்மன ஐஐடி’இல் அறிமுேம்
மின்சார ைாேனம் கதாடர்பான புதிய முதுநிமலப் பட்டப்
படிப்மப கசன்மன ஐஐடி அறிமுேப்படுத்துகிறது.
இது கதாடர்பாே கசன்மன ஐஐடி கநற்று கைளியிட்ட
கசய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாைது:
இந்த ஆண்டு ஐஐடி-ல் மின் ைாேனம் கதாடர்பான புதிய
முதுநிமலப் பட்டப் படிப்பு கோண்டுைரப்படுகிறது. இரு
துமறசார்ந்த
இரட்மடப்படிப்பாே
இது
அறிமுேப்படுத்தப்படும். இந்தப் படிப்பில் பி.கடக். 3-ம்
ஆண்டு படிக்கும் மாைைர்ேள் கசரலாம். கமாத்தம் 25
கபர் கசர்த்துக் கோள்ளப்படுைர்.
மின்சார ைாேனைடிைமமப்பு, தேைல் கதாடர்புஉள்ளிட்ட
அம்சங்ேள்
அடங்கியதாேவும்,
மின்சார
ைாேன
தயாரிப்புகமம்பாட்டுத் துமறயில் கைமலைாய்ப்பு கபறும்
ைமேயிலும் இந்தப் படிப்பு அமமந்திருக்கும்.
ஐஐடி-ல் பி.கடக். 3-ம் ஆண்டு பயிலும் மாைைர்ேள்
இந்தப் படிப்பில் கசர்ந்து 5 ஆண்டுேள் படித்தால்,
அைர்ேளுக்கு
ஒருங்கிமைந்த
எம்.கடக்.
பட்டம்
ைழங்ேப்படும். இந்தப் படிப்புக்ோன கசர்க்மே ஜனைரியில்
கதாடங்கும். இவ்ைாறு அதில் கதரிவிக்ேப்பட்டுள்ளது.
புதிய படிப்பின் முக்கிய அம்சங்ேள் குறித்து இன்ஜினீயரிங்
டிமசன் துமறத் தமலைர் டி.அகசாேன் கூறும்கபாது,
“மின்சார ைாேனப் கபாறியாளர்ேளுக்குத் கதமைப்படும்
அமனத்து திறமமேமளயும் ஏற்படுத்திக் கோடுக்கும்
ைமேயில், 8 துமறேளின் கூட்டுமுயற்சியால் இந்தப்
படிப்பு
அறிமுேப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
மின்
ைாேனங்ேளுக்ோன அடிப்பமட விஷயங்ேள், கபட்டரிேள்,
கமாட்டார்ேள் என அமனத்துத் துமறேளிலும் ஆழ்ந்த
அறிவுகபறும் ைமேயில், மிகுந்த ேைனத்துடன் இதற்ோன
பாடத்திட்டம் ைடிைமமக்ேப்பட்டுள்ளது” என்றார்.
4. இந்தியத் தடுப்பூசிேள்: ஒரு மீள் பார்மை
ேகரானா மைரஸ் ஒமமக்ரான் கைடமிட்டு மூன்றாம்
ஆண்டில்
தடம்பதிக்கிறது.
உலேளவில்
இமத
எதிர்கோள்ளத் தடுப்பூசிதான் ஒகர ைழி என்று ஆரம்பம்
முதகல கபசப்பட்டது. ேகரானாவுக்கு எதிராே மபசர்பகயாஎன்கடக் நிறுைனத்தின் எம்.ஆர்.என்.ஏ. தடுப்பூசி
முதன்முதலில் 2020 டிசம்பர் 8-ல் பிரிட்டனில் மக்ேள்
பயன்பாட்டுக்கு ைந்தது. பாரத் பகயாகடக் நிறுைனம்
கோகைக்சின் தடுப்பூசிமயத் தயாரித்து இந்தியாவுக்குப்
கபருமம கசர்த்தது. இதுைமர 10 நிறுைனங்ேளின்
தடுப்பூசிேளுக்கு உலே சுோதார நிறுைனம் அனுமதி
அளித்துள்ளது. ேகரானா கதாற்றாளருக்கு உயிரிழப்மபத்
தவிர்ப்பதில் தடுப்பூசியின் பங்கு மேத்தானது.



 









இந்தியாவில் இலைச ேகரானா தடுப்பூசித் திட்டம் 2021
ஜனைரி
16-ல்
கதாடங்ேப்பட்டது.
கோவிஷீல்டு,
கோகைக்சின் முன்ேளப் பணியாளர்ேளுக்கு முதலில்
கசலுத்தப்பட்டது. மார்ச்-1 கதாடங்கி 60 ையதுக்கு
கமற்பட்டைர்ேளுக்கும்,
45
ையதுக்கு
கமல்
இமைகநாயுள்ளைர்ேளுக்கும் கசலுத்தப்பட்டது. கம-1
கதாடங்கி 18 ையதுக்கு கமற்பட்ட அமனைருக்கும்
அனுமதியளிக்ேப்பட்டது.
கம-14ல்
ஸ்புட்னிக்-வி
இமைந்துகோண்டது. இைற்றில் கோவிஷீல்டு 88.89%,
கோகைக்சின் 10.79% பயன்படுத்தப்பட்டது. ஸ்புட்னிக்-வி
1%-க்கும் குமறவு.
நைம்பர் 3-ம் கததி ‘வீடு கதடித் தடுப்பூசி'த் திட்டம்
கதாடங்ேப்பட்டது. தடுப்பூசிக்கு எதிரான பரப்புமரேளால்
கபாதுச் சமூேத்துக்கு ஏற்பட்ட தயக்ேத்தாலும், நாட்டில்
தடுப்பூசிக்குத் தட்டுப்பாடு உண்டானதாலும் இத்திட்டம்
ஆரம்பத்தில் சுைக்ேம் ேண்டது. பின்னர், கைேகமடுத்தது.
இதுைமர 145 கோடித் தைமைேள் இந்தியாவில்
கசலுத்தப்பட்டுள்ளன.
முழுமமயாேச்
கசலுத்திக்கோண்டைர்ேள் 64.2% கபர். 3 மாநிலங்ேளில்
100% இரண்டு தைமைேளும் கபாடப்பட்டுள்ளன. இதன்
மூலம், இந்திய மருத்துைத் துமறயில், குழந்மதேளுக்கு
மட்டுகம தடுப்பூசித் திட்டம் என்றிருந்த ைரலாறு
மாறிப்கபானது. இதுைமர கசய்யாத சாதமனயாே
ஒன்றிய அரசு இத்திட்டத்மத முன்மைத்தது. ஆனாலும்,
2021 டிசம்பருக்குள் தகுதியானைர்ேள் அமனைருக்கும்
தடுப்பூசி கசலுத்திட கைண்டும் என்ற இலக்மே எட்ட
முடியவில்மல. எனகை, இந்தியா கசல்ல கைண்டிய
தூரம் இன்னும் இருக்கிறது.
முன்கனச்சரிக்மேத் தடுப்பூசி
இத்திட்டத்தின்
கதாடக்ேத்தில்
மூன்று
ைமேத்
தடுப்பூசிேளுக்குகம இரண்டு தைமைேள் கபாதும்
என்றது அரசு. ஆனால், ேளநிலைரத்தில், இரண்டு
தைமை கசலுத்திக்கோண்டைர்ேளுக்குத் தடுப்பாற்றல்
6-9 மாதங்ேகள தாக்குப்பிடிப்பதாலும், கடல்டா மற்றும்
ஒமமக்ரான் கைற்றுருைங்ேள் இந்தத் தடுப்பூசிேமளயும்
தாண்டி மறுகதாற்மற ஏற்படுத்துைதாலும், மூன்றாம்
தைமையும் கதமை என்ற எதிர்பார்ப்பு உலேளவில்
அதிேரித்தது. அமதத் கதாடர்ந்து 60-க்கும் கமற்பட்ட
உலே நாடுேள் மூன்றாம் தைமைமயச் கசலுத்தத்
கதாடங்கின. இஸ்கரல் நான்ோைது தைமைமயச்
கசலுத்தத்
கதாடங்கிவிட்டது.
இந்தியாவிலும்
‘முன்கனச்சரிக்மேத் தடுப்பூசி’ எனும் கபயரில் ஜனைரி
10-ம் கததி கதாடங்கி, மூன்றாைது தைமைமயச்
கசலுத்த
உள்ளனர்.
ஆரம்பத்தில்
முன்ேளப்
பணியாளர்ேளுக்கும் இமைகநாயுள்ள 60 ையதுக்கு
கமற்பட்டைர்ேளுக்கும் முன்னுரிமம ைழங்ேப்பட்டுள்ளது.
கமற்ேத்திய நாடுேளில் மூன்றாம் தைமைக்கு, முதல்
இரண்டு
தைமைேள்
கசலுத்திக்கோண்ட
தடுப்பூசிேளுக்குப் பதிலாே மாற்றுத் தடுப்பூசிமயச்
கசலுத்திக்கோள்ைது மிகுந்த பாதுோப்மபத் தருைதாேக்
ேருதுகின்றனர். குறிப்பாே, எம்.ஆர்.என்.ஏ. தடுப்பூசிமய
அைர்ேள் பரிந்துமர கசய்கின்றனர். இந்தியாவில்
மூன்றாம் தைமை கதாடர்பான ஆராய்ச்சி கைலூரில்
கிறித்துை மருத்துைக் ேல்லூரி மருத்துைமமனயில்















கமற்கோள்ளப்படுகிறது.
இந்த
ஆய்வின்
முடிவு
கைளிைந்ததும் இந்தியாவில் எமத முன்கனச்சரிக்மேத்
தடுப்பூசியாேச்
கசலுத்திக்கோள்ைது
என்பது
கதளிைாகிவிடும்.
அண்மமயில்,
கோகைாகைக்ஸ்,
கோர்பிகைக்ஸ் ஆகிய புரத ைமேத் தடுப்பூசிேளும்
அரசின் அனுமதி கபற்றுள்ளன. எம்.ஆர்.என்.ஏ. தடுப்பூசி,
ஸ்புட்னிக் மலட், மஜக்கோவ்-டி, ஜான்சன் அண்ட்
ஜான்சன் ஆகிய தடுப்பூசிேள் ஏற்கேனகை அனுமதி
கபற்றிருந்தும் இன்னும் கசயலுக்கு ைரவில்மல.
தமிழ்நாட்டின் நிலைரம்
தமிழ்நாட்மடப்
கபாறுத்தைமர
தடுப்பூசித்
திட்டம்
கைற்றியமடய
பல
அடுக்கு
நடைடிக்மேேமளத்
தற்கபாமதய அரசு கதாடர்ந்து முன்கனடுத்துைருகிறது.
அைற்றில் கமோ தடுப்பூசி முோம்ேள் முக்கியமானமை.
கசன்ற
ைாரம்
ைமர
17
கமோ
முோம்ேள்
நடத்தப்பட்டுள்ளன. ஆனாலும், சிம்லா மற்றும் இமாசலப்
பிரகதசத்மதப் கபால 100% இலக்மே உடனடியாே
அதனால் எட்ட முடியவில்மல. புள்ளிவிைரப்படி பார்த்தால்,
தடுப்பூசிக்குத் தகுதியான 5.78 கோடிப் கபரில் 86% கபர்
முதல்
தைமைத்
தடுப்பூசிமயயும்
59%
கபர்
இரண்டாைது
தைமைமயயும்
கசலுத்திக்கோண்டுள்ளனர். 80 லட்சம் கபர் முதல்
தைமைமயயும்,
96
லட்சம்
கபர்
இரண்டாம்
தைமைமயயும் இன்னமும் கசலுத்திக்கோள்ளவில்மல.
இைர்ேளில் மூத்த குடிமக்ேள்தான் அதிேம். அரசின்
ேைக்குப்படி, தடுப்பூசி கசலுத்தப்பட கைண்டிய மூத்த
குடிமக்ேளில் இதுைமர 61% கபர் ஒரு தைமை மட்டும்
கசலுத்திக்கோண்டுள்ளனர்.
44%
கபர்
இரண்டு
தைமைேமளச் கசலுத்திக்கோண்டு முழுப் பாதுோப்பு
கபற்றுள்ளனர்.
தயக்ேம் கைண்டாம்!
இந்தச் சூழலில், ஒன்றிய அரசு இமைகநாயுள்ள மூத்த
குடிமக்ேளுக்கு
மூன்றாம்
தைமையாே
முன்கனச்சரிக்மேத் தடுப்பூசிமயச் கசலுத்திக்கோள்ள
அனுமதித்துள்ளது. இங்கே ேைனிக்ேப்பட கைண்டிய
விஷயம், ஒமமக்ரான் தீவிரமாேப் பரவும் என்பதால்,
அதன் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகிற அதிே ைாய்ப்பு மூத்த
குடிமக்ேளுக்கே
இருக்கிறது.
இைர்ேள்தான்
முன்கனச்சரிக்மேத் தடுப்பூசிக்கு முன்நிற்ே கைண்டும்.
இைர்ேகளா இமைகநாய்ேளின் அச்சம் ோரைமாேத்
தடுப்பூசிக்குத்
தயங்குகின்றனர்.
இரண்டு
தைமைேமளயும் கசலுத்திக்கோண்டால்தான் நாட்பட்ட
பாதுோப்பு உறுதிப்படும் என்பமதயும், தடுப்பூசியால்தான்
ேகரானா மரைங்ேமள உலேளவில் குமறக்ே முடிந்தது
என்பமதயும் உைர்ந்து, இைர்ேள் இரண்டு தைமைத்
தடுப்பூசிேமளக் ேட்டாயம் கசலுத்திக்கோள்ள கைண்டும்.
இமைகநாயுள்ளைர்ேளும் மூன்றாம் தைமைமயச்
கசலுத்திக்கோள்ளலாம். வீட்டில் கபரியைர்ேள் தடுப்பூசி
கசலுத்திக்கோள்ைமதப்
பிள்மளேள்
உறுதிப்படுத்த
கைண்டும்.
இந்த ைாரத்திலிருந்து 15 – 18 ையதுக்குட்பட்ட
குழந்மதேளுக்கு கோகைக்சின் தடுப்பூசி கசலுத்தப்பட
இருக்கிறது.
இது,
இந்தியக்
குழந்மதேளிடம்
பரிகசாதிக்ேப்பட்டு முடிவுேள் திருப்தியாே இருந்ததால்,



 









குழந்மதேள்
பயன்பாட்டுக்கு
அரசின்
அனுமதி
கபற்றுள்ளது.
ஆேகை,
கபற்கறார்
எவ்விதத்
தயக்ேமுமின்றித் தங்ேள் குழந்மதேளுக்குத் தடுப்பூசி
கசலுத்திக்கோள்ள முன்ைர கைண்டும். கோவிஷீல்டு
தடுப்பூசிமய
ைடிைமமத்த
ஆக்ஸ்ஃகபார்டு
பல்ேமலக்ேழேத்தின்
தடுப்பூசித்
துமறப்
கபண்
கபராசிரிமய சாரா கில்பர்ட் கூறியுள்ளமத இங்கு
நிமனவுகூர்ைது கபாருத்தமாே இருக்கும்.
ேகரானா
இன்னும்
ஓய்ந்துவிடவில்மல.
இந்தப்
கபருந்கதாற்றின் மூலம் நமக்குக் கிமடத்துள்ள தடுப்பூசி
அறிமைத்
கதாமலத்துவிடக்
கூடாது.
தடுப்பூசித்
தைமைேள் விஷயத்திலும் ேகரானா பாதுோப்பு
விதிமுமறேமளப் பின்பற்றுைதிலும் அலட்சியம் ஆோது.
மீறினால்,
அடுத்த
கபருந்கதாற்று
இமதவிட
கமாசமானதாேக்கூட இருக்கும்”.
கடல்டாவும்
ஒமமக்ரானும்
கசர்ந்து
தமிழ்நாட்டில்
மூன்றாம்
அமலமயத்
கதாடங்கிவிட்டது
என்ற
எச்சரிக்மே
ைந்திருக்கும்
இன்மறய
சூழலில்
எல்கலாருக்குமான அறிவுறுத்தல் இது.
5. கைளாண் விமளகபாருள் பட்டியலிலிருந்து பருத்தி
நீக்ேம்
தமிழ்நாடு கைளாண் விமளகபாருள் ஒழுங்குமுமறச்
சட்டம்-1987-ல்
அறிவிக்ேப்பட்ட
கைளாண்
விமளகபாருட்ேள்
பட்டியல்
கதாகுப்பிலிருந்து
பருத்திமயத் தமிழ்நாடு அரசு நீக்ேம் கசய்து சந்மதக்
ேட்டை விலக்கு அளித்துள்ளது. இது கதாடக்ேத்தில்
விைசாயிேளுக்கும்
ைணிேர்ேளுக்கும்
நன்மம
தருைதுகபால் இருப்பினும் நாளமடவில் மத்திய, மாநில
அரசின் நிதிமய அரசுச் சந்மதேள் எதிர்கநாக்கும்
ேட்டாயம் ஏற்படும்.
தனது சுயநிதி (சந்மதக் ேட்டை நிதி) மூலம்
விைசாயிேளுக்கு
எவ்வித
சந்மத
கமம்பாட்டுப்
பணிமயயும் கசய்ய இயலாமல் நலிைமடந்துவிடும்.
மத்திய கைளாண் சட்டங்ேளால் கைளாண் சந்மத
அமமப்புேள்
அழிந்துவிடும்
என்று
விைசாயிேள்
கபாராட்டம் நமடகபற்றது அமனைரும் அறிந்தகத. அது
கபாலத்தான் கைளாண் விமளகபாருள் பட்டியலிலிருந்து
பருத்திமயயும் அடுத்தடுத்த விமளகபாருட்ேமளயும்
நீக்கினால், ஒழுங்குமுமற கைளாண் சந்மத அமமப்புேள்
ைலுவிழந்துகபாய்விடும். அரசு சார்ந்த சந்மத அமமப்புேள்
ைலுவிழந்த
நிமலயில்,
விைசாயிேள்
கபரிதும்
பாதிக்ேப்படுைார்ேள்.
ைணிேர்ேளின் கநரடிக் ேட்டுப்பாட்டில் விைசாயிேள் ைர
கைண்டிய நிமல ஏற்படும். இமடத்தரேர்ேள் மீண்டும்
ைருைார்ேள். அரசு சார்ந்த சந்மத அமமப்புேள் ைலுவிழந்த
நிமலயில், அமனத்து விமளகபாருட்ேமளயும் அரகச
கோள்முதல் கசய்ைது சாத்தியமில்லா நிமல ஏற்படும்.
விைசாயிேளுக்குக் குமறந்தபட்ச விமலகூடக் கிமடக்ே
ைாய்ப்பில்லாமல்
கபாேக்கூடும்.
பருத்தி
கபான்ற
விமளகபாருட்ேமளக் கோள்முதல் கசய்யும், இந்தியப்
பருத்திக்
ேழேம்
கோள்முதல்
கசய்ய
இமடத்தரேர்ேமளயும்
ைணிேர்ேமளயும்
நாட
கைண்டிய நிமல ைரும்.















என்னதான் கைளாண் சந்மதேளுக்கு அரசு நிதி
ைழங்கினாலும், அது சுயமாே நிதி ஆதாரங்ேமளப்
கபருக்கிக்கோள்ளும் நிமலயில் இருந்தால்தான் அமமப்பு
ைலுப்கபறும்.
சந்மத
அமமப்புேள்
ைலுைாே
இருந்தால்தான், அதன் மூலம் கைளாண் கோள்முதல்,
விற்பமன
ஆகியைற்மற
அரசு
ேண்ோணித்துக்
ேட்டுப்படுத்த இயலும். சந்மதக் ேட்டை விலக்கு
அளிப்பதால், விைசாயிேளுக்கு அதிே விமல கிமடக்கும்
என்பதற்கோ,
நுேர்கைாருக்குக்
குமறந்த
விமல
கிமடக்கும் என்பதற்கோ எந்தவித ஆராய்ச்சித் தரவுேளும்
இல்மல.
ஆேகை, சந்மதக்குள் நடக்கும் பரிைர்த்தமனக்கு மட்டும்
சந்மதக் ேட்டைம் விலக்கு அளித்துவிட்டு, கைளிப்
பரிைர்த்தமனக்குக் ேட்டைம் ைசூலிக்கும் நிமல
இருந்தால் நிமறய ைணிேர்ேள் சந்மத அமமப்புக்குள்
கோள்முதல் கசய்யப் கபாட்டி கபாடும் நிமல ைரும்.
விைசாயிேளுக்கும் கபாட்டி விமல கிமடக்கும். ஆேகை,
பருத்தி கபான்ற கைளாண் விமளகபாருட்ேமளப்
பட்டியலிலிருந்து நீக்குைதும், முழுமமயாேச் சந்மதக்
ேட்டை விலக்கு அளிப்பமதயும் அரசு மீண்டும்
பரிசீலமன கசய்ய கைண்டும்.
கமலும், 100 ஏக்ேர் பரப்பில் அமனத்து ைசதிேமளயும்
உள்ளடக்கிய கைளாண் விற்பமனச் சந்மதேமள
உருைாக்கினால், சந்மத அமமப்பு கமம்படும். நல்ல
விமல கிமடக்கும்கபாது உற்பத்தி தானாேப் கபருகும்.
6. சேதி த ரியுமொ?
டிச.25: கதசிய மனித உரிமமேள் ஆமையம்
கைளியிட்ட அறிக்மேயின்படி இந்தியாவில் 2021ஆம்
ஆண்டில் கபண்ேளுக்கு எதிரான குற்றங்ேள் அதிேம்
பதிைான மாநிலங்ேளில் உத்தர பிரகதசம் முதலிடம்
பிடித்தது.
டிச.25: மத்திய உள்துமற அமமச்சேத்தின் நிர்ைாேச்
சீர்திருத்தம் மற்றும் கபாதுமக்ேள் குமறதீர்ப்புத் துமற
தயாரித்த 2021ஆம் ஆண்டு நல்லாட்சிக் குறியீட்டில் நீதி
மற்றும் கபாதுமக்ேள் பாதுோப்புப் பிரிவில் தமிழேம்
முதலிடம் பிடித்தது.
டிச.26: பிரபல பின்னணிப் பாடேரும் நடிேருமான
மாணிக்ே விநாயேம் (78) உடல்நலக் குமறைால்
கசன்மனயில் ோலமானார்.
டிச.28: உலகின் மிே சக்திைாய்ந்த விண்கைளி
கதாமலகநாக்கியான
‘கஜம்ஸ்
கைப்’மப
நாசா
கைற்றிேரமாே விண்ணில் கசலுத்தியது.
டிச.29: அம்மப எழுதிய ‘சிைப்புக் ேழுத்துடன் ஒரு பச்மசப்
பறமை’
சிறுேமதத்
கதாகுப்புக்கு
2021ஆம்
ஆண்டுக்ோன சாகித்ய அோடமி விருது அறிவிக்ேப் பட்டது.
அகதகபால, ‘அம்மாவுக்கு மேள் கசான்ன உலகின் முதல்
ேமத’ என்கிற சிறார் ேமத கதாகுப்புக்ோே எழுத்தாளர்
மு.முருகேஷுக்கு பால சாகித்ய விருது அறிவிக்ேப்பட்டது.
டிச.30: கதசிய அளவில் புதிய ேண்டுபிடிப்புேளில் சிறந்து
விளங்கும் உயர் ேல்வி நிறுைனங்ேளுக்ோன ‘அடல்’
தரைரிமசப் பட்டியலில் கசன்மன ஐஐடி கதாடர்ந்து
மூன்றாைது ஆண்டாே முதலிடம் பிடித்தது.



 









டிச. 31: ஓமமக்ரான் ைமே ேகரானா மைரஸ் பரைல்
அதிேரித்துள்ள நிமலயில் தமிழேத்தில் மீண்டும் புதிய
ேட்டுப் பாடுேமளத் தமிழே அரசு அமல்படுத்தியது.
டிச.31:
துபாயில்
நமடகபற்ற
19
ையதுக்கு
உட்பட்கடாருக்ோன ஆசியக் கோப்மப கிரிக்கேட் இறுதிப்
கபாட்டியில் இலங்மேமய வீழ்த்தி இந்தியா எட்டாைது
முமறயாே சாம்பியனாகி சாதமன பமடத்தது.
ஜன.1: புகளாகரானா என்கிற புதிய ேகரானா மைரஸ்
கைற்றுருைம் இஸ்கரலில் ேண்டுபிடிக்ேப்பட்டுள்ளதாே
அறிவிக்ேப்பட்டது.
7. மைர விழா ோணும் கசன்மனயின் ேணிதப் கபருமம
இந்தியாவின்
அறிவு
ைளர்ச்சிக்கும்
அறிவியல்
ைளர்ச்சிக்கும்
தமிழ்
மண்
கதான்றுகதாட்டு
பங்ேளித்துைந்திருக்கிறது.. பிரிட்டிஷ் ஆட்சியிடமிருந்து
விடுதமல கபற்ற பின், ேல்வி உள்ளிட்ட ைளர்ச்சி சார்ந்த
குறியீடுேளில்
முன்கனறிய
நாடாே
உருமாற்றும்
ேனமைச் சுமந்த தமலைர்ேளின் ஆட்சி இந்தியாவில்
அமமந்தது. நாடு முழுைதும் பல்ேமலக்ேழேங்ேள், ஆய்வு
நிறுைனங்ேள்,
உயர்ேல்வி
நிறுைனங்ேள்
அமமக்ேப்படுைதற்கு
முன்னுரிமம
ைழங்ேப்பட்டது.
நவீன
ேல்வி
ஆய்வுக்ோன
ேட்டமமப்மப
உருைாக்குைதில் அரசும் லட்சிய கைட்மே கோண்ட
தனிநபர்ேளும் பங்ேளித்தனர்.
அந்த ைமேயில் புேழ்கபற்ற இந்திய இயற்பியலாளர்
அல்லாடி ராமகிருஷ்ைன் 1962இல் கசன்மனயில்
ேணித அறிவியல் நிறுைனம் (Institute Of Mathematical
Sciences) என்னும் சுயாதீன ஆய்வு மமயத்மதத்
கதாடங்கினார்.
அதன்
இயக்குநராேவும்
அைர்
கசயல்பட்டார்.
கசன்மன தரமணியில் அமமந்துள்ள ேணித அறிவியல்
நிறுைனம் கோட்பாடுசார் அறிவியல் பிரிவுேளுக்ோன
கதசிய
ஆய்வு
மமயமாேச்
கசயல்பட்டுைருகிறது.
1984இலிருந்து இந்திய அணு ஆற்றல் துமறயின்
நிதியளிப்பில் இயங்கிைருகிறது. 2022 ஜனைரி 3 அன்று
60
ஆண்டுேமள
நிமறவுகசய்திருக்கும்
ேணித
அறிவியல் நிறுைனத்மதப் பற்றி அதில் நீண்ட ோலம்
பணிபுரிந்த
கபராசிரியர்
ஆர்.ராமானுஜத்துடன்
கபசியதிலிருந்து சில பகுதிேள்:
“கோட்பாடுசார் இயற்பியல் ஆய்வுக்ோன மமயமாே இது
கதாடங்ேப்பட்டது. இயற்பியலுக்ோன கநாபல் பரிமச
கைன்ற எஸ்.சந்திரகசேர் இமதத் கதாடங்கிமைத்தார். 56
ஆய்ைாளர்ேமள
உள்ளடக்கிய
மமயமாேத்
கதாடங்ேப்பட்டு
ைளர்ந்துைந்தது.
அணு
ஆற்றல்
துமறயின் ைருமேக்குப் பிறகு கமலும் பல மடங்கு
ைளர்ந்தது. ேணிதம் (Mathematics), கோட்பாடுசார்
இயற்பியல் (Theoretical Physics), கோட்பாடுசார் ேணினி
அறிவியல் (Theoretical Computer Science), ேைக்கீட்டு
உயிரியல் (Computational Biology) ஆகிய நான்கு
துமறேளில் இங்கே ஆய்வுேள் கமற்கோள்ளப்படுகின்றன.
அந்த ஆய்வுேளின் அடிப்பமடயில் முமனைர் பட்டம்,
ஒருங்கிமைந்த முமனைர் பட்டம் (Integrated Phd)
ஆகியமை ைழங்ேப்படுகின்றன.















முக்கிய ஆய்வுேள்
ேணிதத்தில் எண் கோட்பாடு, ைடிவியல் உள்ளிட்ட
பிரிவுேளில் பல முக்கியமான ஆய்வுத் திட்டங்ேள்
உள்ளன. கோட்பாடுசார் இயற்பியல் பிரிவில் நியூட்ரிகனா
இயற்பியல், துேள் இயற்பியல் உள்ளிட்டமை சார்ந்து
ஆய்வுேள் நமடகபறுகின்றன. ேைக்கீட்டு உயிரியலில்
உயிரியல்
துமறயில்
நிேழும்
பல
புதிய
ேண்டுபிடிப்புேளின் ேைக்கீட்டு அம்சங்ேள் குறித்த
ஆய்வுேள் நமடகபறுகின்றன. கோட்பாடுசார் ேணினி
அறிவியலில் அல்ோரிதம்ேள், ேைக்கீட்டுக் கோட்பாடு,
பாதுோப்பு கோட்பாடு, கேம் கோட்பாடு உள்ளிட்ட பல்கைறு
பிரிவுேளில் ஆய்வுேள் நடத்தப்படுகின்றன.
அறிவியமலப் பரப்பும் பணி
நிறுைனத்துக்கு
கைளியில்
உள்ள
மாைைர்ேள்,
ஆசிரியர்ேளிமடகய
ேணிதம்,
அறிவியமலப்
பரப்புைதற்கும்
அைர்ேளின்
அறிவியல்
புரிதமல
கமம்படுத்துைதற்குமான பல்கைறு திட்டங்ேள் (Outreach
Programmes) ஆண்டு முழுைதும் ேணித அறிவியல்
நிறுைனத்தில் நடத்தப்படுகின்றன. இந்தத் திட்டங்ேளின்
கீழ்
ஒவ்கைார்
ஆண்டும்
உயர்நிமலப்
பள்ளி
மாைைர்ேள் - ஆசிரியர்ேள், ேல்லூரி மாைைர்ேள் ஆசிரியர்ேள், பாலிகடக்னிக் ேல்லூரி ஆசிரியர்ேள்
உள்ளிட்கடாருக்குத்
தனித்தனி
ைகுப்புேள்
நடத்தப்படுகின்றன.
இந்த ைகுப்புேளில் பங்கேற்ே விரும்பும் மாைைர்ேளும்
ஆசிரியர்ேளும் இமையதளத்தில் கோடுக்ேப்பட்டுள்ள
ைழிமுமறயின்படி
பதிவுகசய்துகோள்ள
கைண்டும்.
ஒவ்கைார் ஆண்டும் கதசிய அறிவியல் நாளன்று (பிப்ரைரி
28) ‘சயின்ஸ் அட் தி சபா’ (Science at the Sabha)
என்னும்
கபயரில்
அறிவியல்
ஆய்வு
குறித்து
கபாதுமக்ேளுக்கு
விளக்குைதற்ோன
நிேழ்ச்சி
நடத்தப்படுகிறது. இப்படியாே ஆய்வு மட்டுமல்லாமல்
மக்ேளிமடகய
ேணிதத்மதயும்
அறிவியமலயும்
கோண்டு கசர்ப்பதற்கும் ேணித அறிவியல் நிறுைனம்
கதாடர்ந்து பங்ேளித்துைருகிறது.
60ஆம் ஆண்டு சிறப்பு நிேழ்ச்சிேள்
60 ஆண்டுேள் நிமறமை ஒட்டி இந்த ஆண்டு முழுைதும்
பல்கைறு
நிேழ்ச்சிேள்
திட்டமிடப்பட்டுள்ளன.
கபரும்பாலான நிேழ்ச்சிேள் ேணிதத்தின் முக்கியத்துைம்,
எப்கபாமதக்குமான
கபாருத்தப்பாடு,
சமோல
பயன்பாடுேள் ஆகியமை குறித்து மக்ேள் மத்தியில்
விழிப்புைர்வு
ஏற்படுத்துைமத
கநாக்ேமாேக்
கோண்டமை.
பருைநிமல
மாற்றத்தின்
தீய
விமளவுேளிலிருந்து உலமே மீட்பதற்ோன திட்டங்ேள்
அத்தியாைசியம் ஆகியிருக்கும் இந்தக் ோலேட்டத்தில்,
பருைநிமல மாதிரியாக்ேம், புவிமயப் பாதுோப்பதற்ோன
ேணிதம் குறித்த நிேழ்ச்சிேள் நடத்தப்படவிருக்கின்றன.
குறிப்பிட்டுச் கசால்ல கைண்டுகமன்றால் இந்த ஆய்வு
மமயத்தில் முன்பு பணியாற்றிய ஒரு ஆராய்ச்சியாளர்
இமாலயத்தில் பனிச்சிேரங்ேள் உருகுைது எப்படி
என்பமதக் ேணித மாதிரியாக்ேம் மூலம் ஆய்வு
கசய்துைந்தார். கபருந்கதாற்றுக் ோலத்தில் கதாற்றுப்
பரைல், கநாய்ப் பரைல் மாதிரியாக்ேம் ஆகியைற்மறக்
ேணிதவியல்
அடிப்பமடயில்
புரிந்துகோண்டு



 









திட்டங்ேமள
ைகுப்பதற்ோன
முயற்சிேள்
நமடகபற்றுைருகின்றன. இமை குறித்தும் நிேழ்ச்சிேள்
நடத்தப்படவிருக்கின்றன.
சர்ைகதச ேைனம்
ேணித அறிவியல் நிறுைனத்தில் சர்ைகதச தரத்திலான
ஆய்வுேள் நமடகபற்றுக்கோண்டிருக்கின்றன. இங்கே
ஆய்வு
கசய்தைர்ேளின்
ஆய்கைடுேள்
சர்ைகதச
ஆய்விதழ்ேளில் கைளியாகியுள்ளன. ேணித அறிவியல்
நிறுைனத்தில்
கோட்பாடுசார்
ேணினி
அறிவியல்
பிரிமைச் கசர்ந்த கபராசிரியர் சாகேத் கசௌரப், ேணித
அறிவியலுக்ோன 2021ஆம் ஆண்டின் மதிப்புமிக்ே ‘சாந்தி
ஸ்ைரூப் பட்நாேர் விருமதப்' கபற்றார். ேணித அறிவியல்
நிறுைனத்தின்
முன்னாள்
இயக்குநர்
ஆர்.பாலசுப்ரமணியன் பிகரஞ்சு அரசால் ைழங்ேப்படும்
‘கஷைாலிகய’ விருமதப் கபற்றுள்ளார்.
8. புளூ, ேகரானா மைரஸ் ேலமையான புளூகரானா
ோய்ச்சல் இஸ்கரலில் ேண்டுபிடிப்பு
இஸ்கரல் நாட்டில் புளூ, ேகரானா மைரஸ் ேலமையான
புளூகரானா ோய்ச்சல் ேண்டறியப்பட்டுள்ளது.
சீனாவில் ேடந்த 2019 இறுதியில் ேகரானா மைரஸ்
பரவுைது
ேண்டறியப்பட்டது.
அங்கிருந்து
உலேம்
முழுைதும் மைரஸ் வியாபித்து பரவியது. தற்கபாது
ேகரானா மைரஸ் மரபணு மாறி புதிய மைரஸ்ேள்
உருைாகி ைருகின்றன.
இந்த ைரிமசயில் ஒமமக்ரான் என்ற புதிய ைமே
ேகரானா மைரஸ் பல்கைறு நாடுேளில் அதிகைேமாேப்
பரவி ைருகிறது. ேகரானா மைரஸின் கடல்டாவும்
ஒமமக்ரானும் ேலந்து கடல்மமக்ரான் என்ற புதிய
மைரஸ்
உருைாகியிருப்பதாே
விஞ்ஞானிேள்
அண்மமயில் எச்சரிக்மே விடுத்தனர்.
இந்த சூழலில் இஸ்கரலின் கபட்டா கடக்ைா நேரில்
உள்ளமருத்துைமமனயில்
ேர்ப்பிணி
ஒருைர்
அண்மமயில்
ேகரானாஅறிகுறிேளுடன்
அனுமதிக்ேப்பட்டார்.
அைரது
சளி
மாதிரிமய
பரிகசாதித்தகபாது, ஒகர கநரத்தில் புளூ ோய்ச்சல்,
ேகரானாோய்ச்சலால் பாதிக்ேப்பட்டிருப் பது கதரியைந்தது.
புதிய ைமே ோய்ச்சலுக்கு இஸ்கரல் மருத்துைர்ேள்
புளூகரானா என்று கபயரிட்டுள்ளனர்.







திைறல், உடல் உறுப்புேள் கசயலிழப்பு, மாரமடப்பு,
பக்ேைாதம் உள்ளிட்ட பிரச்சிமனேள் ஏற்பட ைாய்ப்பு
உள்ளது. எனகை ைழக்ேமான ேகரானா தடுப்பு
நமடமுமறேமள ேண்டிப்புடன் பின்பற்ற கைண்டும்"
என்றனர்.
9.
குழந்மதேளுக்கு
எதிரான
இமையதளைழி
குற்றங்ேள் 2020-ல் 261 சதவீதம் அதிேரிப்பு
நாடு
முழுைதும்
ேடந்த
2020-ம்
ஆண்டில்
குழந்மதேளுக்கு எதிரான இமையைழி குற்றங்ேள் 261
சதவீதம் அதிேரித்துள்ளது.
நாடு முழுைதும் பதிைாகும் பல்கைறு குற்றங்ேள்
கதாடர்பான புள்ளிவிைரங்ேமள கதசிய குற்ற ஆைை
அமமப்பு (என்சிஆர்பி) ஆண்டுகதாறும் கைளியிடுகிறது.
அந்த ைமேயில் ேகரானா ஊரடங்கு அமலில் இருந்த
2020-ம் ஆண்டில் பதிைான குழந்மதேளுக்கு எதிரான
இமையைழி
குற்றங்ேள்
கதாடர்பான
புள்ளி
விைரங்ேமள கைளியிட்டுள்ளது.
இதன்படி, நாடு முழுைதும் குழந்மதேளுக்கு எதிரான
இமையைழி குற்றங்ேள் 261 சதவீதம் அதிேரித்துள்ளது.
இதுகதாடர்பாே 116 கபர் மேது கசய்யப்பட்ட நிமலயில்
ஒருைர் மட்டும்குற்றைாளி என அறிவிக்ேப்பட் டுள்ளார்.
மோராஷ்டிராவில் அதிேபட்சமாே 207 ைழக்குேள்
பதிைாகி உள்ளன. இந்த மாநிலத்தில் 2019-ம் ஆண்டில்
பதிைான 70 ைழக்குேளுடன் ஒப்பிடும்கபாது இது 196
சதவீதம் அதிேம் ஆகும். 2019-ல் முதலிடத்தில் இருந்த
உத்தரபிரகதசம் 2020-ல் 197 ைழக்குேளுடன் 2-ம்
இடத்தில் உள்ளது. ேர்நாடோ (144), கேரளா (126), ஒடிசா
(71), ஆந்திரா (52) ஆகிய மாநிலங்ேள் அடுத்தடுத்த
இடங்ேமளப் பிடித்துள்ளன.
இதுகுறித்து இத்துமற சார்ந்தநிபுைர்ேள் கூறும்கபாது,
“ஊரடங்கு ோலத்தில் இமைய தளங்ேமள குழந்மதேள்
பார்ப்பது அதிேரித்துள்ளது. அத்துடன், குழந்மதேள்
கதாடர்பான ஆபாச வீடிகயாக்ேளும் அதிே அளவில்
உருைாகி உள்ளன.
இதில் கபரும்பாலான வீடிகயாக்ேள் சம்பந்தப்பட்ட
குழந்மதேளின்
குடும்ப
உறுப்பினர்ேள்
மற்றும்
அைர்ேளுக்கு கதரிந்த நபர்ேகள பதிவு கசய்துள்ளனர்”
என்றனர்.

இஸ்கரலில் ேர்ப்பிணிேளிமடகய புளூ ோய்ச்சல் பரவுைது
அதிேரித்து ைருகிறது. அைர்ேளில் பலர் புளூகரானா
ோய்ச்சலால்
பாதிக்ேப்பட்டிருக்ேலாம்
என்று
மருத்துைர்ேள் சந்கதகிக்கின்றனர். எனகை புளூ,
ேகரானா மைரஸ் பரைமல தடுக்ே முன்கனச்சரிக்மே
நடைடிக்மேேள் எடுக்ேப்பட்டு ைருகின்றன.
இஸ்கரலில் கபரும்பாலாகனாருக்கு 3-ம் தைமை
ேகரானாமைரஸ் தடுப்பூசி கசலுத்தப்பட்டுள்ளது. தற்கபாது
அந்தநாட்டில் 5-ைது ேகரானா அமலஏற்பட்டிருப்பதால் 4ம்
தைமைதடுப்பூசி
கசலுத்துைதில்
தீவிரம்
ோட்டப்படுகிறது.
இஸ்கரல்
விஞ்ஞானிேள்
கூறும்கபாது,
"புளூகரானாோய்ச்சலால் பாதிக்ேப்படுகைாருக்கு மூச்சுத்











 















1. KSLV-II நூரி ஏவுகலமானது பின்வரும் எந்த நாட்டின்

4. சபா அல்-கலித் அல்-சபா, எந்த நாட்டின் பிரதமராவார்?

முதல் உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட விண்வவளி ஏவுகலம்
ஆகும்?

அ) பஹ்டேன்
ஆ) குடவத் 

அ) தென் த ொரியொ 

இ) ஓமன்

ஆ) இஸ்ரேல்

ஈ) சவூதி அரேபியொ

இ) ஐக்கிய அேபு அமீே ம்

✓

ஈ) வங் ொளரெசம்
✓

தென் த ொரியொவின் முெல் உள்நொட்டில் ெயொரிக் ப்பட்ட
விண்தவளி ஏவு லமொன KSLV-II நூரி ஏவு லம்
ெளர்வொன ஹீலியம் தெொட்டியின் ொேணமொ ரெொல்வி
அடடந்ெது. இந்ெ ஏவு லத்தின் மூன்று நிடல ளும்
தசயல்பட்டு, 700 கிரலொமீ உயேம் தசன்று, 1.5 டன் ெொங்கு
சுடமடய தவற்றி ேமொ பிரித்ெது.

✓

மூன்றொம் நிடல எந்திேம் திட்டமிடப்பட்டடெ விட 46
விநொடி ள் முன்னெொ எரிவடெ நிறுத்தியெொல் இந்ெத்
திட்டம் ரெொல்வியடடந்ெது.

5. BRICS புதிய வளர்ச்சி வங்கியின் புதிய உறுப்பினராக
இகையவுள்ள நாடு எது?
அ) இத்ெொலி
ஆ) எகிப்து 

2. ‘சிறந்த சுகாதார புககயிலா’ பிரச்சாரத்கதத்வதாடங்கிய

இ) இஸ்ரேல்

நாடு எது?

ஈ) வங் ொளரெசம்

அ) ஆஸ்திரேலியொ

✓

ஆ) UK 
இ) இந்தியொ
ஈ) பிேொன்ஸ்
✓

UK அேசொங் ம் ‘Better Health Smoke-Free’ என்ற தபயரில்
ஒரு புதிய முயற்சிடயத் தெொடங்கியுள்ளது. இது வயது
வந்ரெொரிடடரய புட ப்பிடிப்பெொல் ஏற்படும் ெொக் த்டெ
எடுத்துக்கூறுகிறது. புட ப்பிடிப்பவர் டள புட பிடிப்ப
-டெ விட்டுவிடுமொறு இப்பிேச்சொேம் வலியுறுத்திகிறது.

✓

இந்ெப் பிேச்சொேத்ெொல் தவளியிடப்பட்ட ெேவு ளின்படி,
புட பிடிக்கும் தபற்ரறொடே உடடய 4.9 செவீெ பதின்ம
வயதினரும் அந்ெப் பழக் த்டெ ஏற்றுக்த ொண்டுள்ளனர்.
2030ஆம் ஆண்டுக்குள் மக் ள் புட யிலிருந்து விடுபட
நியூசிலொந்து இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது.

-த்தால் வவளியிடப்பட்ட முதன்கம அறிக்ககயாகும்?
அ) NITI ஆரயொக்

வசயல்படுத்துகிற மத்திய அகமச்சகம் எது?
அ) எரிசக்தி அடமச்ச ம் 
ஆ) அணுசக்தி அடமச்ச ம்
இ) உள்துடற அடமச்ச ம்
ஈ) நிலக் ரி அடமச்ச ம்
✓

நிதி உெவி வழங்குவென்மூலம் DISCOM’ ளின் தசயல்
திறடன ரமம்படுத்ெ இந்திய அேசொங் ம் சீேடமக் ப்பட்ட
விநிரயொ த் துடற திட்டத்திற்கு ஒப்புெல் அளித்துள்ளது.
இேண்டு தபொதுத்துடற நிறுவனங் ள்-REC மற்றும் PFC
ஆகியடவ இத்திட்டத்டெ தசயல்படுத்துவெற் ொன டமய
மு டம ளொ பரிந்துடேக் ப்பட்டுள்ளன.

✓

அஸ்ஸொம் மற்றும் ரம ொலயொ ஆகியடவ அண்டமயில்
சீேடமக் ப்பட்ட விநிரயொ த் துடற திட்டத்திற்கு (RDSS)
முன்ரனொடி ளொ அறிவிக் ப்பட்டுள்ளன.

ஆ) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 
இ) உல வங்கி
ஈ) ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி
✓

‘நிதி நிடலத்ென்டம அறிக்ட ’ என்பது ‘இந்திய ரிசர்வ்
வங்கி’யொல் அடேயொண்டுக்கு ஒருமுடற தவளியிடப்படும்
ஓர் அறிக்ட யொகும். இந்ெ அறிக்ட யின் அண்டமய
பதிப்டப ரிசர்வ் வங்கி தவளியிட்டுள்ளது.

✓

இவ்வறிக்ட யின்படி, இந்தியொவில் சில்லடற வர்த்ெ ம்
ெடலடமயிலொன டன் வளர்ச்சி மொதிரியொனது நு ர்
-ரவொர் நிதி இலொ ொவில் இயல்புநிடல அதி ரிப்பு மற்றும்
புதிய டன் பிரிவில் மந்ெநிடல ஆகிய 2 ொேணி ளொல்
சிக் ல் டள எதிர்த ொள்ளத் தெொடங்கியுள்ளது.







BRICS புதிய வளர்ச்சி வங்கி (NDB) எகிப்டெ ெனது புதிய
உறுப்பினேொ
ரசர்க் ப்ரபொவெொ
அறிவித்ெது. NDB
ஆனது BRICS நொடு ளொன பிரேசில், ேஷ்யொ, இந்தியொ,
சீனொ மற்றும் தென்னொப்பிரிக் ஆகிய நொடு ளொல் 2015ஆம்
ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது. வங் ொளரெசம், ஐக்கிய அேபு
அமீே ம் (UAE) மற்றும் உருகுரவ ஆகிய நொடு ளுக்குப்
பிறகு NDB’இல் இடணக் ப்பட்ட 4ஆவது புதிய உறுப்பினர்
எகிப்து ஆகும். மொர்ர ொஸ் டிேொய்ர ொ, புதிய வளர்ச்சி
வங்கியின் ெடலவேொ உள்ளொர்.

6. சீரகமக்கப்பட்ட விநியயாகத் துகற திட்டத்கத (RDSS)

3. ‘நிதி நிகலத்தன்கம அறிக்கக’ என்பது எந்த நிறுவன



சபொ அல்- லித் அல்-சபொ குடவத்தின் பிேெமேொ வுள்ளொர்.
குடவத் சமீபத்தில் ஒரு புதிய நிதியடமச்சர் மற்றும்
மூன்று எதிர்க் ட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் ளுடன் ஒரு
புதிய அடமச்சேடவடய அடமத்துள்ளது. இந்ெப் புதிய
அடமச்சேடவயில் 1 தபண் அடமச்சர் மட்டுரம உள்ளொர்.
இதில் மூன்று எதிர்க் ட்சி எம் பி’க் ளும், ஒரு அேசு சொர்பு
சட்டமியற்றுநரும் அடங்குவர்.

7. “ஏர்கன் சரண்டர் அபியான்” வசயல்படுத்தப்படுகிற
மாநிலம் / யூடி எது?
அ) சத்தீஸ் ர்

ஆ) அருணொச்சல பிேரெசம் 

இ) அஸ்ஸொம்

ஈ) ரமற்கு வங் ொளம்



 
✓









அருணொச்சல பிேரெச மொநிலத்தில் “ஏர் ன் சேண்டர்
அபியொன்” தசயல்படுத்ெப்படுகிறது. இந்ெத் திட்டத்தின்கீழ்,
பறடவ டள ண்மூடித்ெனமொ ரவட்டடயொடுவடெத்
ெடுக் மக் ள் ெங் ள் ஏர் ன் டள ெொனொ முன்வந்து
த ொடுக் ரவண்டும். “ஏர் ன் சேண்டர் அபியொன்” குறித்து
பிேெமர் ரமொடி சமீபத்தில் ரபசினொர்.

8. HDFC வங்கி பின்வரும் எந்த வங்கியுடன் இகைந்து
தனது வங்கிச் யசகவககள புறநகர் & ஊரகங்களுக்கு
விரிவுபடுத்தியுள்ளது?
அ) இந்திய அஞ்சல் த ொடுப்பனவு வங்கி (IPPB) 
ஆ) ர ேளொ கிேொமின் வங்கி
இ) ெமிழ்நொடு கிேொம வங்கி
ஈ) தசௌத் இந்தியன் வங்கி
✓

HDFC வங்கி, இந்தியொ ரபொஸ்ட் ரபதமண்ட்ஸ் வங்கியுடன்
(IPPB) இடணந்து ெனது வங்கிச்ரசடவ டள புறந ர் &
ஊே ங் ளுக்கு விரிவுபடுத்தியுள்ளது. IPPB’இன் 4.7 ர ொடி
வொடிக்ட யொளர் ளுக்கு நிதியுெவி வழங்குவென்மூலம்,
HDFC & IPPB வங்கிக்கு இடடரய புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ெம்
ட தயழுத்ெொனது. IPPB வொடிக்ட யொளர் ளில் 90%
ரபர் ஊே ங் ளில் வசிக்கின்றனர்.

9. UNSC’இன் பயங்கரவாத எதிர்ப்புக்குழுவின் தகலகம
-யாக இந்தியா வசயல்படவுள்ள ஆண்டு எது?
அ) 2022 
ஆ) 2023
இ) 2024
ஈ) 2025
✓

நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நொடு ளின் பொது ொப்பு
அடவக்கு (UNSC) இந்தியொ ெடலடமெொங் வுள்ளது.

✓

இெற்கு முன்பு டந்ெ 2012’இல் இந்தியொ இந்ெக் குழுவின்
ெடலவேொ இருந்ெது. இந்ெப்பெவிக் ொலத்தில், ெலிபொன்
ெடட ள் குழுவிற்கும் இந்தியொ ெடலடம வகிக்கிறது. 15
நொடு டளக் த ொண்ட இவ்வடவக்கு இந்தியொ இேண்டு
ஆண்டு ளுக்குத் ெடலடம வகிக்கும்.

10. மத்திய சாகலப்யபாக்குவரத்து மற்றும் வநடுஞ்சாகல
அகமச்சகத்தின்
அண்கமய
வழிகாட்டுதல்களுடன்
வதாடர்புகடய ‘FFV-SHEV’இன் விரிவாக்கம் என்ன?
அ) Flex Fibre Strong Hybrid Electric Vehicles
ஆ) Flex Fuel Strong Hybrid Electric Vehicles 
இ) Flex Fibre Substitute Hybrid Electric Vehicles
ஈ) Flex Fuel Strong Hybrid Electric Vehicles
✓

மத்திய சொடலப் ரபொக்குவேத்து மற்றும் தநடுஞ்சொடல
அடமச்ச ம் Flex Fuel Vehicles (FFV) மற்றும் Flex Fuel
Strong Hybrid Electric Vehicles (FFV-SHEV) தெொடர்பொன
வழி ொட்டுெல் டள தவளியிட்டுள்ளது. ஆட்ரடொதமொடபல்
உற்பத்தியொளர் ள் BS-VI விதிமுடற ளுக்கு உட்பட்ட
வொ னங் டள 6 மொெ ொலத்திற்குள் ெயொரிக் அறிவுறுத்
-ெப்படுகிறொர் ள்.
















1. சிறுெொனியங் ளுக்கு ஏன் முக்கியத்துவம் த ொடுக்
ரவண்டும்?
நம்
முன்ரனொர் ளொல்
ஆதி
ொலத்திலிருந்ரெ
உண்ணப்பட்டுவந்ெ ஆரேொக்கியமொன உணவில் முெல்
இடத்டெப்
பிடிப்படவ
சிறுெொனிய
வட ளொன
குதிடேவொலி, ர ழ்வேகு, திடன, வேகு, சொடம, ம்பு,
பனிவேகு,
ரசொளம்
ரபொன்றடவெொன்.
அதி
சத்துக் ளுடன் நிடறய மருத்துவ குணங் டளயும்
உள்ளடக்கிய சிறுெொனியங் ள் ஏடழ ளின் உணவொ
மட்டுரம பொர்க் ப்பட்ட நிடல மொறி, சிறுெொனிய உணவுப்
பழக் ம் வீடு ளில் தெொடங்கி உணவ ங் ள் வடே
பேவத் தெொடங்கியுள்ளது.
எனரவ, இந்தியொவின் பொேம்பரியமிக்
சிறுெொனிய
வட டள உல
மக் ளிடடரய பிேபலப்படுத்தும்
விெமொ இந்தியொவுடன் வங் ரெசம், த ன்யொ, ரநபொளம்,
டநஜீரியொ, ேஷ்யொ, தசன ல் ஆகிய நொடு ள் இடணந்து
எடுத்ெ முன்தனடுப்டப 70 நொடு ள் வழிதமொழிய 193
ஐ.நொ. சடபயின் உறுப்பு நொடு ள் இந்ெத் தீர்மொனத்டெ
ஒருமனெொ ஆெரித்ெெொல், வருகிற 2023-ம் ஆண்டட
சிறுெொனியங் ளுக் ொன சர்வரெச ஆண்டொ
ஐ.நொ.
அறிவித்திருக்கிறது.
மருந்ெொகும் சிறுெொனிய உணவு ள்
உடலுக்கு நல்லது என்று பல உணவு வட டளப்
பயன்படுத்தும்
நொம்,
சிறுெொனிய
உணவு டள
உண்படெக்
ொலப்ரபொக்கில்
மறந்துவிட்ரடொம்.
ஆரேொக்கியத்டெப்
ரபணுவெற்குத்
ரெடவயொன
அடனத்துச் சத்துக் ளும் சிறுெொனியங் ளில் உள்ளன.
சிறுெொனியங் ளில் நொர்ச் சத்து,
ொல்சியம், இரும்பு,
பொஸ்பேஸ் ரபொன்ற ெொது உப்புக் ள் அதி மொ க்
ொணப்படுவெொல் நொம் உண்ணும்ரபொது நம் உடலுக்கு
ஆரேொக்கியம்
கிடடக்கிறது.
சிறுெொனியங் ளில்
சத்துக் ளுடன் பல மருத்துவக் குணம் த ொண்ட
நுண்ணுயிர்
எதிர்ப்பு
ரவதிப்தபொருட் ளும்
ஆக்சி ரனற்ற
எதிர்ப்தபொருட் ளும்
உள்ளன.
சிறுெொனியங் ளில் உள்ள கிடளசிமிக் இன்தடக்ஸ்
சர்க் டே ரநொயொளி ளுக்குச் சிறந்ெது.
இதிலுள்ள மொவுச்சத்து தமதுவொ ச் தசரிமொனமொவெொல்
சர்க் டே ரநொயொளி ளுக்குச் சிறந்ெ உணவு ஆகும்.
சிறுெொனியங் ளில் உள்ள லிக்னின் என்ற தபொருள்
மருத்துவக் குணம் உடடயது. இது குடல் சுத்ெமொவெற்கு
மி வும் உெவுகிறது. மொெவிடொய் பிேச்சிடன, இெய ரநொய்,
ேத்ெ அழுத்ெம் ரபொன்றவற்டறச் சீேொக்கும் வல்லடம
சிறுெொனிய உணவுக்கு உண்டு. குழந்டெ ளுக்கு
ஆஸ்துமொ, தும்மல் ரபொன்ற பிேச்சிடன ள் வேொமல்
சிறுெொனியங் ள்
ெடுக்கின்றன.
சிறுெொனியங் ளில்
உள்ள பொஸ்பேஸ், மக்னீசியம் ரபொன்ற ெொதுப்தபொருட் ள்
உடல் தசல் டள உறுதிப்படுத்தி எலும்பு ளுக்கு உறுதி
அளிக்கின்றன.
சொகுபடிக்ர ற்ற சிறப்பியல்பு ள்
சிறுெொனிய சொகுபடியொல் ஏற்படும் நன்டம ள் பற்றியும்,
அடவ நம்முடடய சூழலுக்கு எவ்வொறு ஏற்றெொ



 









உள்ளன என்பது பற்றியும் தபரும் பகுதியினருக்குத்
தெரிவதில்டல. சிறுெொனியங் ள் எளிெொ அடனவரும்
சொகுபடி தசய்ய ஏதுவொன பல சிறப்பியல்பு டளக்
த ொண்டடவ. தநல் விடளவெற்கு 120-180 நொட் ள்
மற்றும் அதி அளவு ெண்ணீர் (1,000 – 4,500 மி.மீ)
ரெடவப்படும்.
ஆனொல்,
சிறுெொனியங் ளுக்கு
குடறவொன அளவு ெண்ணீர் (250-400 மி.மீ)
இருந்ெொரல ரபொதுமொனது.
தபரும்பொலொன சிறுெொனியங் ள் பயிரிடப்பட்டு மி க்
குறுகிய
ொலத்தில் அெொவது 65-90 நொட் ளுக்குள்
அறுவடடக்கு
வந்துவிடும்.
மிெமொன
ெட்பதவப்ப
நிடலயிலும் நன்றொ
வளேக்கூடியடவ, மண்வளம்
குடறந்ெ இடங் ளிலும் சொகுபடி தசய்யலொம், மொனொவொரிச்
சொகுபடிக்கு
ஏற்றடவ,
வறட்சிடயத்
ெொங்கி
வளேக்கூடியடவ, சிறுெொனியங் ள் சொகுபடியில் பூச்சி,
ரநொய்த் ெொக்குெல் மி க் குடறவு. மற்ற பயிர் ளுக்குக்
த ொடுப்படெப் ரபொல அதி மொன ஊட்டத்டெ சிறுெொனியப்
பயிர் ளுக்குக் த ொடுக் த் ரெடவயில்டல.
குடறவொன அளவுக்குக் த ொடுத்ெொரல ரபொதுமொனது.
தநல் மொதிரியொன ப லில் ‘பூக்கும்’ பயிர் ளில் ம ேந்ெச்
ரசர்க்ட
நடடதபறும்ரபொது, அதி மொன தவப்பம்
இருந்ெொல்
சரியொன
முடறயில்
விடெ ள்
உற்பத்தியொ ொது.
ஆனொல்,
சிறுெொனியப்
பயிர் ள்
அடனத்தும் இேவு 12 மணி முெல் அதி ொடல 4.30
மணிக்குள்
ம ேந்ெச்
ரசர்க்ட டய
முடித்துக்த ொள்வெொல், தவப்பநிடலப் பிேச்சிடன ள்
இல்லொமல் முழுடமயொன அளவில் ம ேந்ெச் ரசர்க்ட
நடடதபற்று
அதி
ம சூல்
கிடடக்கும்.
புவி
தவப்பமொெலொல் ஏற்படும் இழப்பு ள் சிறுெொனியத்தில்
மி வும் குடறவு. சிறுெொனியச் சொகுபடியில் குடறந்ெ
அளவு ரவடலயில், குடறந்ெ தசலவில் அதி வருமொனம்
கிடடக்கும். சிறு, குறு விவசொயி ளின் தபொருளொெொே
வளர்ச்சியில் சிறுெொனியங் ள் சொகுபடி தபரும் பங்கு
வகிக்கிறது.
சிறுெொனியப்
பயிர் ளில்
ஒன்றொன
சொடமயில்
மல்லியச்சொடம,
தபருஞ்சொடம,
தவள்ளச்சொடம,
ட்டதவட்டிச்சொடம,
திருகுலொச்சொடம,
சடஞ்சொடம,
ருஞ்சொடம, தசஞ்சொடம, சிட்டஞ்சொடம, பில்லுசொடம
ரபொன்ற நொட்டு ே ங் ள் சொகுபடி தசய்யப்படுகின்றன.
திடனயில் த ண்டித்திடன, தசந்திடன, மேத்திடன,
பொலொந்திடன,
தவள்டளதிடன,
டபந்திடன,
சிறுதிடன, நொட்டுத்திடன, மொப்புத்திடன ரபொன்ற நொட்டு
ே ங் ளும். வேகுப் பயிரில் திரிவேகு, புறவேகு, தபருவேகு,
உடும்புக் ொலி வேகு, தசங் ொலி வேகு, சிட்டுக்கீச்சொன்
வேகு ரபொன்ற நொட்டு ே ங் ளும்... ர ழ்வேகுப் பயிரில்
சொட்டடக் ர ழ்வேகு, ொேக் ர ழ்வேகு, ண்டொங்கிக்
ர ழ்வேகு, தபருங்ர ழ்வேகு, பிச்சொ ொடிக் ர ழ்வேகு
ரபொன்ற ே ங் ளும் பேவலொ க் ொணப்படுகின்றன.
ரசொளத்தில் தசஞ்ரசொளம், ருஞ்ரசொளம், உப்பஞ்ரசொளம்,
ருப்பு ேட்டு ரசொளம், சி ப்பு ேட்டு ரசொளம், ர ொவில்பட்டி
தமொட்ட தவள்டளச் ரசொளம், அரியலூர் தநட்ட மஞ்ச
ரசொளம் ரபொன்ற நொட்டு ே ங் ள் ொணப்படுகின்றன.
சிறுெொனியத்தில் நொட்டு ே ங் ளுடன், ம சூல் அதி ம்
ெேக்கூடிய
பல
பல் டலக் ழ
ே ங் ளும்















தவளியிடப்பட்டுள்ளன. ர ழ்வேகில் டபயூர் 2, ர ொ 14,
ர ொ 15 ரபொன்ற ே ங் ள், திடனயில் ர ொ 7
என்பவற்றில் அதி க் கிடளப்பு வரும், திரும் நீளமொ
இருக்கும்.
பனிவேகு
என்பது
அற்புெமொன
ஒரு
சிறுெொனியம்,
பனிக் ொலத்தில்
எந்ெப்
பொசனமும்
இல்லொமரலரய
பனிப்தபொழிவினொல்
கிடடக்கும்
நீரிரலரய வளர்ந்துவிடக் கூடியது.
சிறுெொனியப் பயிர் ளில் ஆேொய்ச்சி ள் ரமற்த ொள்ளவும்
பல புதிய ே ங் ள் தவளியிடவும் திருவண்ணொமடல
மொவட்டம் அத்தியந்ெலில் ெமிழ்நொடு ரவளொண்டமப்
பல் டலக் ழ ம் 2013 முெல் சிறுெொனிய ம த்துவ
டமயத்டெத் தெொடங்கி ர ழ்வேகு, திடன, சொடம,
பனிவேகு ரபொன்ற சிறுெொனியப் பயிர் ளில் ATL 1 என்ற
ே ங் ள்
தவளியிடப்பட்டுள்ளன.
இன்னும்
பல
ஆேொய்ச்சி ள்
தெொடர்ந்து
நடடதபற்றுக்த ொண்டிருக்கின்றன.
ரேொனொ தபருந்தெொற்று பேவத் தெொடங்கியதிலிருந்து
மக் ளின் உணவு முடறயில் ஊட்டச்சத்து மற்றும் ரநொய்
எதிர்ப்புத் திறன் நிடறந்ெ உணவு வட ள் இடம்தபறத்
தெொடங்கியுள்ளன. இந்நிடலயில், இவ்வளவு சிறப்பு மிக்
நம் நிலத்தின் பயிர் ளொன சிறுெொனியச் சொகுபடிக்கு அதி
முக்கியத்துவம் த ொடுத்து, வனம் தசலுத்துவென் மூலம்
உடல் ஆரேொக்கியம் மட்டுமின்றி, விவசொய நிலங் ளின்
சூழலியல்
சமநிடலடயயும்
பொது ொத்து
சிறுெொனியங் ளின் உற்பத்தியில் ென்னிடறவு அடடய
முடியும்.
2. ெவறும்
என்ன?

வொனிடல

முன் ணிப்பு ள்:

தீர்வுெொன்

ஒரு ரபருந்து நிறுத்ெத்தில் அடனவரும் குடடபிடித்து
நிற்கிறொர் ள். ஒருவர் மட்டும் குடடயில்லொமல் மடழயில்
நடனகிறொர். பக் த்தில் இருப்பவரிடம் குடட இல்லொெவர்
எரிச்சலுடன் இப்படிக் ர ட்கிறொர், “நொன் வொனிடலத்
துடறயில் ரவடல பொர்க்கிரறன் என்பது உங் ளுக்கு
எப்படித் தெரியும்?” என்று. மடழ தபய்யும் என்படெ ஊரே
அறிந்திருக்கும்ரபொது,
வொனிடலத்
துடற
முன்னறிவிப்பு ள் மட்டும் ஏன் அடெ
ணிக் த்
ெவறுகின்றன
என்கிற
ர ள்விடய
2007-ல்
ஆர்.ர .லக்ஷ்மண்
வடேந்ெ
ஒரு
ர லிச்சித்திேம்
நறுக்த ன உணர்த்திவிடுகிறது. 14 ஆண்டு ள் டந்தும்
இந்திய வொனிடல ஆய்வுத் துடற அரெரபொன்ற
விமர்சனங் டள எதிர்த ொண்டுெொன் வருகிறது.
2021 நவம்பர் 7, அதி ொடலயில் தபய்ெ 21 தச.மீ. மடழ,
டிசம்பர் மொெம் 30-ல் ஒருசில மணி ரநேத்தில் 15 தச.மீக்கு ரமல் தபய்ெ மடழடயப் பற்றி தசன்டன வொனிடல
ஆய்வு
டமயம்
முன்கூட்டிரய
எச்சரிக்ட
விடுத்திருக் வில்டல. இந்ெப் தபருமடழயொல் தசன்டன
தவள்ளத்தில் மிெக் த் தெொடங்கிவிட்ட பிறகு, மடழ
தீவிேமொ இருக்கும் என்று அந்ெ டமயம் எச்சரிக்ட
விடுத்ெது
மக் ளிடடரய
ஏமொற்றத்டெயும்
அயர்ச்சிடயயும் ஏற்படுத்தியது. டிசம்பர் 30 திடீர் மடழ
குறித்து எச்சரிக் த் ெவறியெொ க் குற்றம்சொட்டி, தசன்டன
வொனிடல ஆய்வு டமய முன் ணிப்பு வசதி டள



 









ரமம்படுத்தும்படி உள்துடற அடமச்சர் அமித் ஷொவுக்கு
முெல்வர் மு. . ஸ்டொலின் டிெம் எழுதியிருக்கிறொர்.
நவம்பர் 6 அன்று ஒரே இேவில் தபய்ெ 21 தச.மீ. மடழ
2015-க்குப் பிறகு தபய்ெ மி ப் தபரிய மடழ. அரெ ரநேம்,
மண்டல வொனிடல ஆய்வு டமயத்தின் 3 ரேடொர் ளில்
தசன்டன
துடறமு த்தில்
உள்ள
ரேடொரும்
ொடேக் ொலில் உள்ள ரேடொரும் அெற்கு முன்னெொ ரவ
பழுதுபட்டிருந்ென.
வடகிழக்குப்
பருவமடழ
தெொடங்குவெற்கு முன் இந்ெ ரேடொர் ளில் பழுது
நீக் ப்பட்டிருக் வில்டல. மதுடே மக் ளடவ உறுப்பினர்
சு.தவங் ரடசன் இது குறித்துப் பிேச்சிடனடய எழுப்பிய
பிறகுெொன் அடவ பழுெொகியிருந்ெ ெ வரல தபொது
தவளிச்சத்துக்கு
வந்ெது.
அந்ெக்
ொலத்தில்
ஸ்ரீஹரிர ொட்டொவில் உள்ள ரேடொர் ெரும் ெ வல் டளக்
த ொண்ரட தசன்டன வொனிடல ஆய்வு டமயம்
முன் ணிப்டப தவளியிட்டுவந்ெது.
இேண்டு நொட் ளுக்கு ஒரு முடற ஒரு வொனிடல
பலூனில்
ரேடிரயொரசொண்ரட
எனப்படும்
ருவி
டவக் ப்பட்டு, தசன்டன, ொடேக் ொலில் பறக் விட்டு,
வொனிடல ஆய்வுத் துடற ஆேொயும். இந்ெக் ருவிரய
வளிமண்டல ரமலடுக்கு சுழற்சி குறித்ெ ெ வடலத் ெரும்.
இந்ெப்
பரிரசொெடன
பல
மொெங் ளொ ச்
தசய்யப்படவில்டல என்று தெரிகிறது. அது மட்டுமல்லொமல்,
குறிப்பிட்ட பகுதியில்-ஊரில் எவ்வளவு மடழ தபொழியும்
என்படெயும் குறுகிய
ொலத்தில்
னமடழ தபய்யும்
Mesoscale நி ழ்வு டளயும் முன் ணிப்பது சிேமம் என்று
வொனிடல ஆய்வுத் துடற கூறுகிறது.
அறிவியல் அடிப்படட
முந்டெய ெேவு ள்,
ணிப்பு ள்,
ணினி மொதிரி ள்
ஆகியவற்றின் அடிப்படடயிரலரய மடழ, புயல், தவள்ளம்
குறித்ெ எச்சரிக்ட டள இந்திய வொனிடல ஆய்வுத்
துடற தவளியிட்டுவருகிறது. வொனிடலக்
ணிப்பில்
குறுகிய ொல முன் ணிப்பு – குறிப்பிட்ட நிமிடத்திலிருந்து
அடுத்ெ ஆறு மணி ரநேத்துக்கு வழங் ப்படும் இந்ெக்
ணிப்பில்
ொற்றின் ரவ ம்,
ொற்று வீசும் திடச
ஆகியடவ ணக்கில் எடுத்துக்த ொள்ளப்படும்.
டொப்ளர்
வொனிடல
ரேடொர்
குறுகிய
ொல
முன் ணிப்புக்குப் பயன்படுகிறது. அரெரநேம் நீண்ட ொல
முன் ணிப்பு
என்பது
அதி
ொலத்துக் ொனது.
தசயற்ட க்ர ொள்
படங் ள்
இேண்டு
வட
முன் ணிப்புக்கும் பயன்பட்டொலும் புயல் ரபொன்றவற்றின்
ந ர்டவத் தீர்மொனிக் ரவ தபரிதும் பயன்படுகின்றன.
அரெ ரநேம், தசயற்ட க்ர ொள் படங் ள் ெரும்
ெ வல் டளக் ணினி மொதிரியில் உள்ளிட்டு, குறுகிய
ொல முன் ணிப்டபத் துல்லியமொ ப் தபறுவது டினம்.
வொனிடல முன் ணிப்புக்கு ‘குரளொபல் ஃரபொர் ொஸ்ட்
சிஸ்டம்ஸ்’ (GFS) எனப்படும் ஒரே ஒரு மொதிரிடய
மட்டுரம
இந்திய
வொனிடல
ஆய்வுத்
துடற
பின்பற்றுகிறது. இப்படி ஒரு மொதிரிடய மட்டும்
பின்பற்றுவது ெவறொன முன் ணிப்புக்கு வழிவகுக்கும்
என்று
ெனியொர்
வொனிடல
ஆய்வொளர் ள்
சுட்டிக் ொட்டுகிறொர் ள். மண்டல அளவிலொன வொனிடல
முன் ணிப்பு சொர்ந்து ஜி.எஃப்.எஸ். மொதிரியில் பிேச்சிடன
இருப்பெொ , புவி அறிவியல் அடமச்ச ச் தசயலொளர்















ேொஜீவன்
தெரிவிக்கிறொர்.
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ஆண்டு ளொ த்
தென்ரமற்குப் பருவமடழ குறித்து ஆேொய்ந்துவருபவர்
இவர்.
முன்தனச்சரிக்ட

ளில் வனம்

புத்ெொயிேத்தின் தெொடக்
ஆண்டு ளில் தசன்டன
வொனிடல ஆய்வு டமயத்தின் இயக்குநர் தபொறுப்புக்கு
எஸ்.ஆர்.ேமணன் நியமிக் ப்பட்டொர். அந்ெக் ொலத்தில்
தெொடலக் ொட்சி தசய்தி அடலவரிடச ளும் தபரு த்
தெொடங்கியிருந்ென. வொனிடல முன்தனச்சரிக்ட டயத்
ெமிழில் சுருக் மொ வும் சுவொேசியமொ வும் அவர் கூறிய
முடற சொெொேண மக் டளயும் வர்ந்ெது. வொனிடல
முன்தனச்சரிக்ட ள் குறித்து மக் ள் தபரிெொ க் வனம்
த ொள்ளொதிருந்ெ நிடலடய அது சற்று மொற்றியது.
2015
தசன்டன
தபருதவள்ளத்துக்குப்
பிறகு
தசன்டனயில்
ெனியொர்
வொனிடலப்
பதிவர் ள்
தபருகினொர் ள். ‘ெமிழ்நொடு தவெர்ரமன்’ பிேதீப் ொன்,
‘தசன்டன தேயின்ஸ்’ ஸ்ரீ ொந்த் உள்ளிட்ட பலரும் எந்ெ
ரநே இடடதவளியில் தபருமடழ தபய்யும் – குறிப்பிட்ட
எந்ெப் பகுதியில் புயல் டேடயக் டக்கும், எப்ரபொது
கூடுெல்
முன்தனச்சரிக்ட
ரெடவ
என்கிற
ெ வல் டள வழங்கிவருகிறொர் ள். சர்வரெச வொனிடல
மொதிரி ள்
இடணயத்தில்
அளிக்கும்
ெேவு டள
ஆேொய்ந்ரெ இந்ெ எச்சரிக்ட டள அவர் ளொல் விடுக்
முடிகிறது.
அேசு
நிறுவனத்டெப்
ரபொன்ற
தீர்மொனிக் ப்பட்ட
தபொறுப்பு ள் அவர் ளுக்கு இல்டலதயன்றொலும்கூட,
சமூ ஊட ங் ளில் ெங் டளப் பின்தெொடர்பவர் ளின்
நம்பிக்ட டயக்
ொப்பொற்றும் வட யில் அவர் ள்
தெொடர்ச்சியொ
இந்ெத்
ெ வல் டளப்
பதிவிட்டுவருகிறொர் ள்.
இப்படித்
ெனியொர்
ஆய்வொளர் ரள கூடுெல் ெ வல் டளத் ெே முடியும்ரபொது,
அேசு நிறுவனம் இன்னமும் தபொத்ெொம் தபொதுவொ
எச்சரிக்ட விடுத்துக்த ொண்டிருப்பெொல் என்ன பயன்?
வொனிடல சொர்ந்து ஒரு ெனிநபர் அதி பட்சமொ என்ன
தெரிந்துத ொள்ள விரும்புவொர். குறிப்பிட்ட நி ழ்வு எப்ரபொது
தீவிேமொ
இருக்கும்? அது ென்டன ரநேடியொ ப்
பொதிக்குமொ?
பொதிப்பிலிருந்து
எப்படித்
ெற் ொத்துக்த ொள்வது?
–இடவெொன்
ஒருவருடடய
எதிர்பொர்ப்பு ளொ இருக்கும். இது சொர்ந்ெ ெ வல் டள
வொனிடல ஆய்வு டமயம் தவளியிடும்ரபொரெ மக் ளின்
நம்பிக்ட டயப் தபற முடியும்.
வொனிடல ஆய்வு டமயத்தின் முன்தனச்சரிக்ட 100%
சரியொ
இருக்
ரவண்டுதமன
யொரும்
எதிர்பொர்ப்பதில்டல.
குறிப்பிட்ட
நி ழ்வு
சொர்ந்து
விடுக் ப்பட்ட
எச்சரிக்ட யொல்,
ெனக்குப்
பயன்
கிடடத்ெெொ என்ரற பொர்க்கிறொர் ள். ஒருவருடடய
ட ரபசியிரலரய ஒரு நொளின் குறிப்பிட்ட ரநேத்தின்
தவப்பநிடல, மடழயளவு,
ொற்று வீசும் ரவ ம்
உள்ளிட்டவற்டறத்
தெரிந்துத ொள்ளும்
நவீனச்
தசயலி ள் உள்ள நிடலயில், வொனிடல ஆய்வுத் துடற
இன்னமும்
படழய
பொணியிலொன
முன்தனச்சரிக்ட டள
விடுத்துக்த ொண்டிருப்பது
எப்படிப் தபருமளவு மக் ளின் வனத்டெப் தபறும்?
பருவநிடல மொற்றம்



 









இந்திய வொனிடல ஆய்வுத் துடற
ணிெவழி
வொனிடலக்
ணிப்பு
மொதிரி டளரய
இன்னும்
பயன்படுத்திவருகிறது. பிரிட்டன் வொனிடல ஆய்வுத்
துடறரயொ முன் ணிப்புக்கு சூப்பர் ம்ப்யூட்டர் டளப்
பயன்படுத்துகிறது. தசயற்ட க்ர ொள் ெரும் ெேவு டளக்
ொட்சிபூர்வமொ ச் சித்ெரிக்
சூப்பர்
ம்ப்யூட்டர் ள்
உெவுகின்றன. இந்ெச் தசயல்முடற மூலம் ஒருசில
விநொடி ளில்
திட்டவட்டமொன
வொனிடல
முன் ணிப்டபத் ெே முடிகிறது.
பருவநிடல மொற்றம் குறித்து உல வொனிடல அடமப்பு,
ஐபிசிசி உள்ளிட்டடவ தெொடர்ந்து எச்சரிக்ட டள
விடுத்துவருகின்றன. இந்திய வொனிடல ஆய்வுத் துடற,
பருவநிடல
மொற்றம்
ரபொன்ற
பிேச்சிடன டள
ஆேொய்ச்சிக் ொன ெேவு ரச ரிப்பு சொர்ந்து மட்டுரம
அணுகிவருவதுரபொலத் தெரிகிறது. டிசம்பர் 30-ம் ரெதி
தசன்டனயில் சில மணி ரநேத்தில் த ொட்டித் தீர்த்ெ
மடழக்கு பருவநிடல மொற்றத்தின் ஓர் அம்சமொன ‘லொ
நீன்யொ விடளவு’
ொேணமொ
இருக் லொம் என
ரமரிலொண்ட் பல் டலக் ழ வளிமண்டலக்- டலியல்
துடறப் ரபேொசிரியர் ேகு முருட்டுகுட்ரட தெரிவிக்கிறொர்.
எனரவ, இயற்ட ச் சீற்றங் ள் சொர்ந்ெ நடடமுடற
முன்தனச்சரிக்ட டள விடுப்பெற்கு உரிய வட யில்
பருவநிடல
மொற்றம்
குறித்ெ
ஆேொய்ச்சி டள
மொற்றியடமத்து வொனிடல ஆய்வுத் துடற பயன்படுத்ெ
ரவண்டும். அப்படித் தெொடர்பு ஏற்படுத்ெப்படொவிட்டொல்,
எதிர் ொலத்தில்
வொனிடல
ஆய்வு
டமயத்தின்
எச்சரிக்ட ள் உரிய பலடனத் ெேொெ சம்பிேெொய
அறிவிப்பு ளொகிவிடும் ஆபத்து இருக்கிறது.
3. ஓஎன்ஜிசியின் முெல் தபண் ெடலவர் அல் ொ மிட்டல்
ஓஎன்ஜிசி நிறுவனத்தின் ெடலவர் மற்றும் நிர்வொ
இயக்குனேொ
அல் ொ
மிட்டல்
தபொறுப்ரபற்றுக்
த ொண்டுள்ளொர். ஓ.என்.ஜி.சி நிறுவனத்தின் ெடலடம
தபொறுப்ரபற்கும் முெல் தபண்மணி ஆவொர்.
ஓஎன்ஜிசியின்
டடசி முழுரநே இயக்குநேொன சஷி
ஷங் ர் மொர்ச் 31, 2021 அன்று பெவியில் இருந்து ஓய்வு
தபற்றொர்,
அவருக்குப்
பதிலொ
யொரும்
ரெர்ந்தெடுக் ப்படவில்டல. இென் பிறகு இடடக் ொல
ெடலவேொ சுபொஷ் குமொர் பெவி வகித்து வந்ெொர்.
இந்ெநிடலயில் நொட்டின் முன்னணி தபொதுத்துடற
நிறுவனங் ளில் ஒன்றொன ஓஎன்ஜிசி நிறுவனத்தின்
மனிெவள ரமம்பொட்டுத்துடற இயக்குனேொன அல் ொ
மிட்டல், நிறுவனத்தின் ெடலவர் மற்றும் நிர்வொ
இயக்குனேொ கூடுெல் தபொறுப்ரபற்றுக்த ொண்டுள்ளொர்.
இெற் ொன ஒப்புெடல தபட்ரேொலியம் மற்றும் இயற்ட
எரிவொயு
அடமச்ச த்தின்
நடவடிக்ட க்கு
அடமச்சேடவயின் நியமனக் குழு வழங்கியுள்ளது.
னவரி 1, 2022 முெல் ஆறு மொெ ொலத்திற்கு, அல்லது
பெவிக்கு வழக் மொன பெவியில் இருப்பவடே நியமிக்கும்
வடே, அல்லது மறு உத்ெேவு வரும் வடே, எது விடேவில்
முடியுரமொ அதுவடே அவர் அந்ெ பெவியில் நீடிப்பொர் என
தெரிவிக் ப்பட்டுள்ளது.
இென்
மூலம்
ஓஎன்ஜிசி















நிறுவனத்தின் ெடலவேொ
தபொறுப்ரபற்கும்
தபண்மணி எனும் சிறப்டப தபறுகிறொர்.

முெல்

அல் ொ மிட்டல் யொர்?
அல் ொ மிட்டல் ஓஎன்ஜிசி நிறுவனத்தின் மனிெவளத்
துடற இயக்குனேொ
2018- ம் ஆண்டு டிசம்பரில்
தபொறுப்ரபற்றொர். இென் மூலம், ஓஎன்ஜிசி நிறுவன
இயக்குனர் குழுவில் முழு ரநே இயக்குனேொ தபொறுப்பு
வகிக்கும் முெல் தபண் எனும் சிறப்டபயும் அவர் தபற்றொர்.
தபொருளொெொே பொடத்தில் முது டல பட்டம் தபற்றவேொன
அக்லொ மிட்டல் எம்பிஏ தபற்ற பிறகு 1985-ல் ஓஎன்ஜிசி
நிறுவனத்தில் பட்டெொரி பயிற்சியொளேொ ரசர்ந்ெொர்.
ெடலடம திறன் ரமம்பொட்டு துடறயின் ெடலவேொ வும்
இருந்துள்ளொர்.
அப்ரபொது
5,000-க்கும்
ரமற்பட்ட
பயிறசியொளர் டள
பயன்படுத்தி,
ரெசிய
பயிற்சி
ஊக்குவிப்பு
திட்டத்திடனயும்
சிறப்பொ
தசயல்படுத்தியுள்ளொர்.
இதுமட்டுமின்றி
இந்தியொ
முழுவதும் பல திட்டங் டளயும் தசயல்படுத்தியுள்ளொர்.
4. பிேெொன வங்கி ள் பட்டியலில் எஸ்பிஐ, ஐசிஐசிஐ, HDFC:
ரிசர்வ் வங்கி
ரெொல்வியடடயொெ மி ப்தபரிய நிறுவனங் ள் பட்டியலில்
தபொதுத் துடறடயச் ரசொோ்ந்ெ பொேெ ஸ்ரடட் வங்கி (எஸ்பிஐ),
ஐசிஐசிஐ வங்கி, தஹச்டிஎஃப்சி வங்கி ஆகியடவ
இடம்தபற்றுள்ளெொ ரிசொோ்வ் வங்கி தசவ்வொய்க்கிழடம
தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து
ரிசொோ்வ்
வங்கியின்
அறிக்ட யில்
கூறப்பட்டுள்ளெொவது: உள்நொட்டில் அடமப்பு ரீதியில்
பிேெொனமொ உள்ள வங்கி ளின் பட்டியலில் (டி-எஸ்ஐபி)
எஸ்பிஐ, ஐசிஐசிஐ, தஹச்டிஎஃப்சி ஆகிய வங்கி ள்
இடம்தபற்றிருப்பது அடடயொளம் ொணப்பட்டுள்ளது. டந்ெ
2020-ஆம் ஆண்டின் பட்டியலிலும் இரெ வங்கி ள்ெொன்
பிேெொன வங்கி ள் பட்டியலில் இடம்தபற்றிருந்ென என்று
ரிசொோ்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது.
டந்ெ 2015 மற்றும் 2016-ஆம் ஆண்டு ளில் டி-எஸ்ஐபி
பட்டியலில் எஸ்பிஐ, ஐசிஐசிஐ வங்கி ள் உள்ளெொ ரிசொோ்வ்
வங்கி அறிவித்ெது.
ரமலும்,
வங்கி ளிடம்
ரச ரிக் ப்பட்ட
புள்ளிவிவேங் ளின் அடிப்படடயில் எச்டிஎஃப்சி வங்கியும்
இந்ெப் பட்டியலில் இடம்தபற்றிருப்பெொ
டந்ெ 2017 மொொோ்ச்
31-இல் ரிசொோ்வ் வங்கி அறிவித்ெது.
5. டந்ெ 2021-ம் ஆண்டில் ரூ.4.15 லட்சம் ர ொடி ெங் ம்
இறக்குமதி தசய்ெது இந்தியொ
டந்ெ ஆண்டில் இந்தியொவில் 5,570 ர ொடி டொலருக்கு
(சுமொர் ரூ.4.15 லட்சம் ர ொடி) தவளிநொடு ளிலிருந்து
ெங் ம் இறக்குமதி தசய்யப்பட்டுள்ளது. ெங் ம் விடல
சற்று சரிந்ெெொல் முந்டெய ஆண்டடக் ொட்டிலும் அதி
எடடயிலொன ெங் ம் இந்தியொவுக்குள் வந்துள்ளது.
2020-ம் ஆண்டில் ரேொனொ பொதிப்பு தீவிேம் ொேணமொ
ஊேடங்கு
நடவடிக்ட ள்
ரமற்த ொள்ளப்பட்டெொல்
திருமணம்
உள்ளிட்ட
பல
சுப
நி ழ்ச்சி ள்
ெள்ளிப்ரபொடப்பட்டன.
இடவ
அடனத்தும்
டந்ெ



 





ஆண்டில்
நடடதபற்றெொல்
ெங் ம்
உள்நொட்டில் வொங் ப்பட்டுள்ளது.
உல நொடு ளில் அதி
நொடு ளின் பட்டியலில்
வகிக்கிறது.





அதி அளவில்

அளவில் ெங் ம் நு ேப்படும்
இந்தியொ இேண்டொம் இடம்

2021-ம் ஆண்டு 2,200 ர ொடி டொலருக்கு ெங் ம்
இறக்குமதிதசய்யப்பட்டது. 2011-ல் ெங் இறக்குமதிக்கு
தசலவிடப்பட்ட தெொட
5,390 ர ொடி டொலேொகும்.
இதுெொன் அதி பட்ச அளவொ இருந்ெது. ஆனொல் அந்ெ
அளவு டந்ெ ஆண்டு முறியடிக் ப்பட்டுள்ளது.
2021-ம் ஆண்டில் இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட ெங் த்தின்
அளவு 1,050 டன்னொகும். டந்ெ பத்து ஆண்டு ளில் மி
அதி அளவில் ெங் ம் இறக்குமதி தசய்யப்பட்டுள்ளது.
2020-ம் ஆண்டில் இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட ெங் த்தின்
அளவு 430 டன்னொகும்.
2020-ம் ஆண்டு இந்தியொவில் ஊேடங்கு டுடமயொ
டடப்பிடிக் ப்பட்டது. இெனொல் ெங் ம் வொங்குவது
தபரிதும் குடறந்ெது. திருமண நி ழ்வு மற்றும் அட்சய
திருதிடய ரபொன்ற ொலங் ளில்ெங் ம் வொங்குவதும்
பொதிக் ப்பட்டது. மணப்தபண்ணுக்கு வேெட்சிடனயொ
ெங் ம்
அளிக்கும்
பழக் ம்
இந்தியொவில்
பின்பற்றப்படுகிறது. ரமலும் திருமண நி ழ்வில் ெங் ம்
பரிசளிப்பதும் அதி மொ உள்ளது.







இென்மூலம், இது ஒடமக்ேொன் வட
ரேொனொடவவிட
மனிெொோ் ளின் உடலில் மி ரவ மொ ப் பேவும் ென்டம
த ொண்டெொ
இருக்கும்
என்று
நிபுணொோ் ள்
கூறுகின்றனொோ்.
ரேொனொ ரபொன்ற தீநுண்மி ளின் ரமற்புறம் ொணப்படும்
‘த ொக்கி’ புேெங் ள்ெொன், மனிெ தசல் ளில் ொணப்படும்
புேெங் ரளொடு இடணந்து தெொற்றுகின்றன. பல்ரவறு
வட
அமிரனொ அமிலங் ள் ஒன்றிடணந்து இந்ெக்
த ொக்கிப் புேெங் டள உருவொக்குகின்றன.
ெற்ரபொது ரேொனொவுக்கு எதிேொ உருவொக் ப்பட்டுள்ள
ெடுப்பூசி ள்
அடனத்தும்,
த ொக்கிப்
புேெங் டள
இலக் ொ க் த ொண்ரட வடிவடமக் ப்பட்டுள்ளன.
இந்ெ நிடலயில், புதிெொ க் ண்டறியப்பட்டுள்ள ஐதஹச்யு
வட
ரேொனொக் ளின் த ொக்கிப் புேெங் ளில் 14 வட
அமிரனொ அமிலங் ள் மொற்றியடமந்துள்ளன. அவற்றில்
என்501ஒய் என்றடழக் ப்படும் அமிரனொ அமிலமும்
ஒன்று.
ஐதஹச்யு வட
ரேொனொவின் த ொக்கிப் புேெங் ளில்
அந்ெ வட அமிலம் ொணப்படுவெொல் அது தீவிேமொ ப்
பேவும் ென்டம த ொண்டெொ
இருக்கும் என்று
நிபுணொோ் ள் கூறுகின்றனொோ்.

டந்ெ ஆண்டு தெொடக் த்தில் ெங் த்தின் விடல சற்று
சரிந்திருந்ெெொல்
அதி
அளவில்
ெங் ம்
வொங் ப்பட்டுள்ளது.

ஏற்த னரவ அந்ெ வட அமிரனொ அமிலம் ஆல்ஃபொ
வட
ரேொனொவில்
ண்டறியப்பட்டது. அெடனத்
தெொடொோ்ந்து பீட்டொ,
ொமொ, ஒடமக்ேொன் உள்ளிட்ட
ரவ மொ ப் பேவும் ென்டம த ொண்ட
ரேொனொ
வட ளில் ொணப்பட்டது.

அரெசமயம்
2020-ம்
ஆண்டு
ஆ ஸ்ட்
மொெம்
அதி பட்சமொ 10 கிேொம் ெங் த்தின் விடல ரூ.56,191 ஆ
உயர்ந்ெது. ஆனொல் டந்ெ ஆண்டு மொர்ச் மொெத்தில் இது
ரூ.43,320 ஆ க் குடறந்ெது. இந்ெ ொல ட்டத்தில்
மட்டும் 177 டன் இறக்குமதி தசய்யப்பட்டுள்ளெொ
ெ வல் ள் தெரிவிக்கின்றன.

இதுகுறித்து இந்ெ ஆய்டவ ரமற்த ொண்ட விஞ்ஞொனி ள்
கூறுட யில்,
ரேொனொ தீநுண்மி ென்டன எப்படி
உருமொற்றம் தசய்துத ொள்ளும் என்படெ யொேொலும்
ணிக்
முடியொது
என்படெ
புதிெொ க்
ண்டறியப்பட்டுள்ள
ஐதஹச்யு
வட
ரேொனொ
உணொோ்த்துகிறது என்றனொோ்.

6. பிேொன்ஸில்
குணங் ள்!

ண்டறியப்பட்ட அதிரவ

ரேொனொவின்

மி ரவ மொ ப் பேவும் ென்டம த ொண்ட ஒடமக்ேொன்
வட
ரேொனொவொல் உல நொடு ள் ெவித்து வரும்
நிடலயில், அடெவிட தீவிேமொ ப் பேவும் புதிய ரேொனொ
வட
ண்டறியப்பட்டுள்ளெொ பிேொன்ஸ் விஞ்ஞொனி ள்
தெரிவித்துள்ளனொோ்.
பிேொன்ஸின் ஐதஹச்யு தமடிட்டரேன் தெொற்றுரநொய்
ஆய்வ த்டெச் ரசொோ்ந்ெ விஞ்ஞொனி ள், 12
ரேொனொ
ரநொயொளி ளின் உடலில் முற்றிலும் புதிய வட
ரேொனொ தெொற்று ஏற்பட்டுள்ளடெக் ண்டறிந்துள்ளனொோ்.
‘பி.1.640.2’ என வட ப்படுத்ெப்பட்டுள்ள அந்ெ ரேொனொ
வட க்கு, அெடனக் ண்டறிந்ெ ஆய்வ மொன ‘ஐதஹச்யு’
என்று ெற் ொலி மொ தபயரிடப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து
அண்டமயில்
ெயொரிக் ப்பட்ட
ஆய்வறிக்ட யில், ஐதஹச்யு வட
ரேொனொவில் 46
குரேொரமொரசொம் மொற்றங் ள் ொணப்படுவெொ வும் 37
உட் ருத்
து ள் ள்
(நியூக்ளிரயொடடட்)
குடறந்துள்ளெொ வும் தெரிவிக் ப்பட்டுள்ளது.









டந்ெ ஆண்டின் முற்பகுதியில் இந்தியொ உள்ளிட்ட
நொடு ளில் தடல்டொ வட
ரேொனொ மி ரவ மொ ப் பேவி
ஆயிேக் ணக் ொன உயிரிழப்பு டள ஏற்படுத்தியது. அந்ெ
வட
ரேொனொடவவிட பல மடங்கு ரவ த்தில் பேவும்
ென்டம த ொண்ட ஒடமக்ேொன் வட
ரேொனொ, தென்
ஆப்பிரிக் ொ
மற்றும்
அென்
அண்டட
நொடொன
ரபொட்ஸ்வொனொவில்
டந்ெ ஆண்டு நவம்பொோ் மொெம்
ண்டறியப்பட்டது.
இெனொல் அச்சமடடந்ெ உல
நொடு ள், ஒடமக்ேொன்
வட
ரேொனொடவக்
ட்டுப்படுத்ெ
பல்ரவறு
நடவடிக்ட டள ரமற்த ொண்டு வருகின்றன. அடெயும்
மீறி,
100-க்கும்
ரமற்பட்ட
நொடு ளில்
பல்லொயிேக் ணக் ொனவொோ் ளுக்கு ஒடமக்ேொன் வட
ரேொனொ பேவியுள்ளது.
அந்ெ வட
ரேொனொ இதுவடே இல்லொெ ரவ த்தில்
பேவும் ென்டம த ொண்டெொ இருந்ெொலும், அெனொல்
உயிரிழக்கும் அபொயம் மி வும் குடறவொ உள்ளெொ
பல்ரவறு ஆய்வு ளின் முடிவு ள் தெரிவிக்கின்றன.



 















இந்ெச் சூழலில், ஒடமக்ேொடனவிட அதி ரவ த்தில்
பேவும் புதிய வட
ரேொனொ ண்டறியப்பட்டுள்ளெொ
பிேொன்ஸ் விஞ்ஞொனி ள் தெரிவித்துள்ளது பேபேப்டப
ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பொது ொப்பு
வுன்சிலின்
துடண
அடமப்பொ
பயங் ேவொெத் ெடுப்பு குழு (சிடிசி) உருவொக் ப்பட்டது.
இந்ெக் குழுவின் 2022-ஆம் ஆண்டு ெடலவேொ
ஐ.நொ.வுக் ொன இந்தியத் தூெொோ் டி.எஸ்.திருமூொோ்த்தி
தபொறுப்ரபற்றுள்ளொொோ்.

7. இந்திய தபருங் டலில் சீனொவின் நடமொட்டத்டெ
ண் ொணிக் 2 அதிநவீன ரபொர் விமொனங் ள்

இெடனத்தெொடொோ்ந்து பயங் ேவொெத் ெடுப்புக்கு எதிேொன
பலெேப்பட்ட
எதிொோ்விடனடய
வலுப்படுத்ெவும்,
பயங் ேவொெ அச்சுறுத்ெலுக்கு எதிேொன உல ளொவிய
நடவடிக்ட திறம்பட இருப்பதிலும் சிடிசியின் பங்ட
ரமம்படுத்ெ
குழுவின்
ெடலவேொ
உறுதியொன
நடவடிக்ட
ரமற்த ொள்ளப்படும் என்று இந்தியொ
தெரிவித்துள்ளது.

இந்திய தபருங் டல் பகுதியில் சீனொவின் ஆதிக் ம்
அதி ரித்து வரும் நிடலயில், வொன் ரேொந்துப் பணி ளில்
அதமரிக் ொவில்
ெயொரிக் ப்பட்ட
அதிநவீன
ரபொொோ்
விமொனங் டள இந்தியொ ரசொோ்த்துள்ளது.
இதுதெொடொோ்பொ இந்திய விமொனப் படடயின் தசய்தித்
தெொடொோ்பொளொோ் விரவக் மத்வொல் கூறுட யில், ‘நீொோ்மூழ்கிக்
ப்பல் டளக்
ண்டறியும் ரபொொோ் விமொனமும்,
டல்
பகுதிடய வொனிலிருந்து உளவு பொொோ்க்கும் ‘தபொடஸடன்
8ஐ’
அதிநவீன
டல்
ரேொந்து
விமொனமும்
அதமரிக் ொவிடம் இருந்து டந்ெ டிசம்பொோ் 30-ஆம் ரெதி
இந்தியொ
தபற்றது.
இதில்
உள்நொட்டிரலரய
ெயொரிக் ப்பட்ட தெொழில்நுட்ப ருவி ள் தபொருத்ெப்பட்டு
ரசொெடன தசய்யப்பட்டது. ெற்ரபொது அடவ இந்திய
தபருங் டல்
பகுதியில்
ரேொந்துப்
பணியில்
ரசொோ்க் ப்பட்டுள்ளன’ என்றொொோ்.
‘தபொடஸடன்
8ஐ’
ே த்டெச்
ரசொோ்ந்ெ
8
விமொனங் டள 2013-இல் முெல்முடறயொ இந்தியொ
வொங்கியது. இடவ அேங்ர ொணத்தில் உள்ள ஐஎன்எஸ்
ேொ ொளி
விமொனப்
படடத்
ெளத்தில்
நிறுத்தி
டவக் ப்பட்டுள்ளன.
இேண்டொம்
ட்டமொ
வொங் ப்பட்ட 4 விமொனங் ள்
ர ொவொவில் உள்ள ஐஎன்எஸ் ஹொன்சொலில் நிறுத்தி
டவக் ப்படுகின்றன.
இடவ இந்திய தபருங் டலில் சீனொவின்
ப்பல் ள்,
நீொோ்மூழ்கி
ப்பல் ள்
ஆகியவற்டற
தெொடொோ்ந்து
ண் ொணிக்கும் பணியில் ஈடுபடுத்ெப்பட உள்ளன.
டந்ெ 2020-இல் கிழக்கு லடொக் பகுதியில் சீன ேொணுவ
வீேொோ் ளின் நடமொட்டத்டெக்
ண் ொணிக் வும் இந்ெ
வட விமொனங் டள இந்தியொ பயன்படுத்தியது.
டல் பகுதியில் ண் ொணிப்டப பலப்படுத்ெ இேண்டு
ட்ரேொன் டள அதமரிக் ொவிடம் இருந்து டந்ெ ஆண்டு
இந்தியொ
வொங்கியது.
ரமலும்
30
அதிநவீன
ட்ரேொன் டளயும் அதமரிக் ொவிடம் வொங்
இந்தியொ
முடிவு தசய்துள்ளது. இடவ சுமொொோ் 35 மணி ரநேம்
தெொடொோ்ந்து பறந்து டல் மற்றும் நிலப் பேப்பில் உள்ள
இலக்கு டள
துல்லியமொ த்
ெொக்கும்
திறன்
படடத்ெடவயொகும்.

ஐ.நொ. பொது ொப்பு
வுன்சிலில் இந்தியொ ெற் ொலி
உறுப்பினேொ
உள்ளது. இந்ெ உறுப்பினொோ்
ொலம்
நி ழொண்டு டிச.31-ஆம் நிடறவடடகிறது.
9. ஏரியில் பொலம்
பிேச்சிடன?

ட்டும் சீனொவொல் நமக்கு என்ன

ஒரு பக் ம் டெவொடன ஆக்கிேமிக் சீனொ முயற்சித்து
வருகிறது. இன்தனொரு பக் ம், இந்தியொவுடன் சீனொவுக்கு
நீண்ட தநடுங் ொலமொ
எல்டலப்பிேச்சிடன இருந்து
வருகிற சூழலில் இந்திய பகுதி டள ஆக்கிேமிக் வும்
முயற்சிக்கிறது.
ல்வொன் ெொக்குெல்
இெற்கிடடரயெொன்
கிழக்கு
லடொக்கில்
ல்வொன்
பள்ளத்ெொக்கு பகுதியில் இந்திய படட ளுடன் டந்ெ
2020-ம் ஆண்டு ரம மொெம் முெல் ரமொெல்ரபொக்கில் சீன
துருப்பு ள் ஈடுபட்டு வருகின்றன.
அரெ ஆண்டின்
ூன் மொெம் 15-ந்ரெதி
ல்வொன்
பள்ளத்ெொக்கு பகுதியில், திடீதேன சீன படடயினர்
பயங் ே ஆயுெங் ளுடன் வந்து, இந்திய படட வீேர் ள்
மீது
ொட்டுமிேொண்டித்ெனமொன ெொக்குெல் நடத்தினர்.
இதில் இந்திய வீேர் ள் 20 ரபர் வீே மேணம் அடடந்ெனர்.
ஆனொல் அந்ெ நிடலயிலும், ெொய் மண்டண
ொக்
ரவண்டும் என்ற ெவிப்பில், சீன துருப்பு டள இந்திய
ேொணுவ வீேர் ள் துணிச்சலுடன் எதிர்த்து நின்று பதிலடி
த ொடுத்ெனர். இதில் சீனப்படடயினர் 45 ரபர் த ொன்று
குவிக் ப்பட்டெொ ெ வல் ள் தவளிவந்ென. முெலில் ென்
ெேப்பு
உயிர்ச்ரசெத்டெ
ஒப்புக்த ொள்ளொெ
சீனொ,
டடசியில் படடவீேர் ள் 4 ரபர் த ொல்லப்பட்டுள்ளெொ
ஒப்புக்த ொண்டது.
இந்ெ ரமொெலுக்குப்பின்னர்ெொன் எல்டலயில் பெற்றம்
ெணிக் வும், அடமதிடய பேொமரிக் வும் இரு ெேப்பு
ரபச்சுவொர்த்டெ மறுபடியும் நடந்து வருகிறது.
தபயர் சூட்டி அடொவடி

8. ஐ.நொ. பொது ொப்பு வுன்சில் பயங் ேவொெத் ெடுப்பு குழுத்
ெடலவேொ டி.எஸ்.திருமூர்த்தி தபொறுப்ரபற்பு
இந்ெ ஆண்டுக் ொன ஐ.நொ. பொது ொப்பு
வுன்சில்
பயங் ேவொெத் ெடுப்பு குழுத் ெடலவேொ ஐ.நொ.வுக் ொன
இந்தியத் தூெொோ் டி.எஸ்.திருமூொோ்த்தி தபொறுப்ரபற்றுள்ளொொோ்.
டந்ெ 2001-ஆம் ஆண்டு அதமரிக் ொவில் நடடதபற்ற
இேட்டட ர ொபுேத் ெொக்குெடலத் தெொடொோ்ந்து ஐ.நொ.









இெற்கு மத்தியில்ெொன் டந்ெ சில தினங் ளுக்கு முன்னர்
திடீதேன அருணொசலபிேரெசத்டெ தெற்கு திதபத்
என்றுதசொல்லி
தசொந்ெம்
த ொண்டொடி
வருவடெ
புதுப்பிப்பது ரபொல சீனொ நடந்து த ொண்டது.
அந்ெ பகுதி ளுக்கு தபயர் சூட்டி அடொவடி தசய்ெது.
பொலம் ட்டும் சீனொ



 









இப்ரபொது
சீனொவின்
மற்தறொரு
அடொவடிச்தசயல்,
தசயற்ட க்ர ொள் படம் மூலம் அம்பலத்துக்கு வந்துள்ளது.
இந்ெ தசயற்ட க்ர ொள் படத்தில் கிழக்கு லடொக்கில்
பொங் ொங் ரசொ ஏரியின் இரு டே டளயும் இடணக்கும்
ட்டுமொனம் தெரிகிறது. இதுெொன் பொலம்.
கிழக்கு லடொக்கில் பொங் ொங் ரசொ ஏரியின் வடக்கு மற்றும்
தெற்கு டே டள இடணக்கிற வட யில் சீனொ இந்ெ
பொலத்டெ ட்டி வருகிறது. இது சரியொ கிழக்கு லடொக்கில்
எல்.ஏ.சி. என்று தசொல்லப்படுகிற அசல்
ட்டுப்பொட்டு
ர ொட்டுக்கு 25 கி.மீ. முன்பொ அடமவ ெொ நம்பத்ெகுந்ெ
வட்டொேங் ள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்ெப் பொலம்
வந்துள்ளெொம்.

ட்டும் பணி சில

ொலமொ ரவ நடந்து

சீனொவுக்கு என்ன ஆெொயம்?
வடக்கு
டே பகுதியில் குர்னொக் ர ொட்டடயில்
சீனப்படடயின் பொது ொப்பு அேண் உள்ளது. தெற்கு
டேயில்
ரமொல்ரடொ
என்ற
இடம்
உள்ளது.
இவ்விேண்டுக்கும் இடடரய 200 கி.மீ. தெொடலவு
உள்ளது. சீனொ
ட்டுகிற பொலம் வடக்கு, தெற்கு
டே ளுக்கு இடடரய 500 மீட்டர் தெொடலவுக்கு
அடமகிறது.
இந்ெப்பொலத்ெொல் சீனொவுக்கு என்ன லொபம் என்ற ர ள்வி
எழும். ஆெொயம் இருக்கிறது.
இந்ெ பொலத்ெொல் பொங் ொங் ரசொ ஏரியின் இரு
பகுதி ளுக்கும் இடடரயயொன தெொடலடவ
டக்
ஆகிற ரநேம் 12 மணி ரநேத்தில் இருந்து 3 அல்லது 4
மணி ரநேம்ெொன் ஆகும்.
ெற்ரபொது வடே சீனப்படடயினர் ரூரடொக் வுண்டிடய
டந்து ஒரு ேவுண்டொனொடவ சுற்றித்ெொன் வே முடியும்.
ஆனொல் இனி சீனப்படட ரநேடியொ வந்து விடலொம்.
இந்ெ பொலம் சீனப்படடயினர்
தவகுவொ குடறத்து விடும்.

பயண

ரநேத்டெ

இந்தியொவுக்கு என்ன பிேச்சிடன?
இந்ெ பொலம் சீனப்பகுதியில்ெொன் ட்டப்படுகிறது என்று
தசொல்லப்படுகிறது. ஆனொல் இதில் இந்தியொவுக்கு ஒரு
சிக் ல். இெற்கு ஏற்ற வட யில் ெனது தசயல்பொட்டு
திட்டங் டள மொற்றியடமக்
ரவண்டிய
ட்டொயம்
இந்திய ேொணுவத்துக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.
சீனொவுக்கு பதிலடி த ொடுக்கிற விெத்தில் இந்தியொவும்
அதிேடி வியூ ம் அடமக்கும் என்று எதிர்பொர்க் ப்படுகிறது.
10. ெனி ஆளொ
தபண் சொெடன!

தென்துருவத்டெ அடடந்து இந்திய

இங்கிலொந்தில் ேொணுவ அதி ொரியொ பணியொற்றி வரும்
இந்திய வம்சொவளிடய ரசர்ந்ெ சீக்கிய தபண் ஹர்பிரீத்
சிங். 32 வயெொன இவர் ெனி ஒருவேொ தென்துருவத்டெ
அடடந்து வேலொற்று சொெடன படடத்துள்ளொர். இந்ெ
சொெடனடய படடத்ெ முெல் தபண் என்கிற தபருடமயும்
இவடே ரசரும்.
டமனஸ் 50 டிகிரி தசல்சியஸ் தவப்பநிடல மற்றும்
மணிக்கு 96 கி.மீ. ரவ த்தில் வீசிய ொற்றுக்கு மத்தியில்















தெொடர்ந்து 40 நொட் ளொ 1,127 கி.மீ. பயணம் தசய்து அவர்
தென்துருவத்டெ அடடந்ெொர்.
சவொல் மிகுந்ெ இந்ெ பயணத்தின் அனுபவங் டள
தெொடர்ச்சியொ
சமூ வடலத்ெளத்தில் பதிவிட்டு வந்ெ
ஹர்பிரீத் சிங், தென்துருவத்டெ அடடந்ெ சொெடன
நி ழ்டவ ரநேடலயில் வீடிரயொவொ ஒளிபேப்பினொர்.
அென் பின்னர் இதுகுறித்து அவர் சமூ வடலத்ெளத்தில்
தவளியிட்ட
பதிவில்
“பனிப்தபொழிவு
இருக்கும்
தென்துருவத்துக்கு
தசன்ரறன்.
இப்ரபொது
பல
உணர்வு டள உணர்கிரறன். 3 ஆண்டு ளுக்கு முன்பு
துருவ உல த்டெபற்றி எனக்கு எதுவும் தெரியொது,
இறுதியொ
இங்ர
இருப்படெ
யெொர்த்ெமொ
உணர்கிரறன். இங்கு வருவது டினமொ இருந்ெது.
எனக்கு ஆெேவளித்ெ அடனவருக்கும் நன்றி தசொல்ல
விரும்புகிரறன்” என குறிப்பிட்டுள்ளொர்.
11. ெமிழர் திருநொடள மக் ள் சிறப்பொ
த ொண்டொட
ரூ.1,297 ர ொடியில் தபொங் ல் பரிசு தெொகுப்பு திட்டம்
முெல்வர் மு. .ஸ்டொலின் 21 வட யொன தபொருட் டள
வழங்கி தெொடங்கி டவத்ெொர்
2.15 ர ொடி அரிசி
பயன்தபறுவர்

தபறும்

குடும்ப

அட்டடெொேர் ள்

ெமிழ த்தில் தபொங் ல் பண்டிட டயதயொட்டி ரூ.1,297
ர ொடி மதிப்பில் 21 வட யொன தபொங் ல் பரிசு தெொகுப்பு
வழங்கும் திட்டத்டெ முெல்வர் மு. .ஸ்டொலின் ெடலடம
தசயல த்தில் ரநற்று தெொடங்கி டவத்ெொர். இென்மூலம்
2.15
ர ொடி
அரிசி
குடும்ப
அட்டடெொேர் ள்
பயன்தபறுவொர் ள். ெமிழர் திருநொளொன தபொங் ல்
பண்டிட டய ெமிழ மக் ள் அடனவரும் மகிழ்ச்சியுடன்
த ொண்டொடும் வட யில், 2022ம் ஆண்டு டெப்
தபொங் லுக்கு அரிசி குடும்ப அட்டடெொேர் ள் மற்றும்
இலங்ட
ெமிழர் மறுவொழ்வு மு ொம் ளில் வசிக்கும்
குடும்பங் ளுக்கும் 21 தபொருட் ள் அடங்கிய தெொகுப்பு
வழங் ப்படும் என்று முெல்வர் மு. .ஸ்டொலின் டந்ெ
நவம்பர் மொெம் அறிவித்ெொர்.
அென்படி, தபொங் லுக்கு ரெடவயொன பச்சரிசி 1 கிரலொ,
தவல்லம் 1 கிரலொ, முந்திரி 50 கிேொம், திேொட்டச 50 கிேொம்,
ஏலக் ொய் 10 கிேொம், பொசிப்பருப்பு 500 கிேொம், தநய் 100
கிேொம் ரபொன்ற தபொருட் ளும், பண்டிட
ொல
சடமயலுக்கு ரெடவயொன மஞ்சள் தூள் 100 கிேொம்,
மிள ொய் தூள் 100 கிேொம், மல்லித்தூள் 100 கிேொம், டுகு
100 கிேொம், சீே ம் 100 கிேொம், மிளகு 50 கிேொம், புளி 200
கிேொம், டடல பருப்பு 250 கிேொம், உளுத்ெம் பருப்பு 500
கிேொம், ேடவ 1 கிரலொ, ர ொதுடம மொவு 1 கிரலொ, உப்பு
500 கிேொம் மற்றும் துணிப்டப ஒன்றும், ஒரு முழு ரும்பு
என 21 தபொருட் ள் அடங்கிய பரிசு தெொகுப்பு
வழங் ப்படுகிறது. ெமிழ த்தில் தபொங் ல் பரிசு தெொகுப்பு
2,15,48,060 குடும்பங் ளுக்கு தமொத்ெம் ரூ.1,297 ர ொடி
தசலவில் வழங் ப்படுகிறது.
ெமிழ ம் முழுவதும் உள்ள அடனத்து ரேஷன்
டட ளிலும்
அரிசி
தபறும்
குடும்ப
அட்டட
டவத்திருப்பவர் ளுக்கு
ரேஷன்
டட ளில்
21
தபொருட் ள் அடங்கிய தபொங் ல் பரிசு தெொகுப்பு திட்டத்டெ



 









தெொடங்கி டவப்பென் அடடயொளமொ , தசன்டன
ெடலடம தசயல த்தில் முெல்வர் மு. .ஸ்டொலின் இன்று
ொடல 10 மணிக்கு 21 தபொருட் ள் அடங்கிய தபொங் ல்
பரிசு தெொகுப்பு திட்டத்டெ 10 குடும்பங் ளுக்கு வழங்கி
தெொடங்கி டவத்ெொர். அப்ரபொது உணவுத்துடற அடமச்சர்
சக் ேபொணி, ெடலடம தசயலொளர் இடறயன்பு மற்றும்
உயர் அதி ொரி ள் உடன் இருந்ெனர். முெல்வர்
மு. .ஸ்டொலின் தபொங் ல் பரிசு தெொகுப்பு திட்டத்டெ
ரநற்று ொடல தெொடங்கி டவத்ெடெ தெொடர்ந்து ெமிழ ம்
முழுவதும் உள்ள அடனத்து ரேஷன்
டட ளிலும்
ரநற்று ொடல 10 மணி முெல் தபொங் ல் பரிசு தெொகுப்பு
வழங்கும் பணி தெொடங்கியது.
ெமிழ ம் முழுவதும் தபொங் ல் தெொகுப்பு வழங்குவடெ
ண் ொணிக்
அடனத்து மொவட்டங் ளில் மொவட்ட
தலக்டர் ள்
ெடலடமயில்
குழு
அடமக் ப்பட்டு
ண் ொணிக் ப்பட்டு
வருகிறது.
இந்நி ழ்ச்சியில்
கூட்டுறவு துடற அடமச்சர் இ.தபரியசொமி, உணவு மற்றும்
உணவு தபொருள் வழங் ல் துடற அடமச்சர் சக் ேபொணி,
மருத்துவம் மற்றும் மக் ள் நல்வொழ்வு துடற அடமச்சர்
மொ.சுப்பிேமணியன், இந்து சமயம் மற்றும் அறநிடலயத்
துடற அடமச்சர் பி.ர .ரச ர்பொபு, ெடலடம தசயலொளர்
இடறயன்பு, கூட்டுறவு, உணவு மற்றும் நு ர்ரவொர்
பொது ொப்பு துடற கூடுெல் ெடலடம தசயலொளர் மு மது
நசிமுத்தின், உணவு தபொருள் வழங் ல் துடற
ஆடணயொளர் ேொ ேொமன், ெமிழ்நொடு நு ர்தபொருள்
வொணிப
ழ
ரமலொண்டம இயக்குநர் பிேபொ ர்,
கூட்டுறவு சங் ங் ளின் பதிவொளர் சண்மு சுந்ெேம்,
மற்றும் அேசு உயர் அதி ொரி ள் லந்துத ொண்டனர்.
*
ரேஷன்
டட ளில்
10ம்
ரெதி
வடே
கிடடக்கும்ெமிழ ம் முழுவதும் அந்ெந்ெ மொவட்டங் ளில்
அடமச்சர் ள், எம்எல்ஏக் ள்,
தலக்டர் ள் தபொங் ல்
பரிசுப் டப வழங்கும் பணிடய தெொடங்கி டவத்ெனர்.
முன்னெொ
த ொரேொனொ பேவடல ெடுக்கும் வட யில்,
குடும்ப அட்டடெொேர் ள் அதி
எண்ணிக்ட யில்
ரேஷன்
டட ளுக்கு ஒரே ரநேத்தில் வருவடெ
ெவிர்க் வும்,
த ொரேொனொ
தெொற்று
பொது ொப்பு
நடவடிக்ட டள பின்பற்ற ஏதுவொ தபொங் ல் பரிசு
தெொகுப்பு
விநிரயொ த்டெ
முடறப்படுத்ெ
ஏற்பொடு
தசய்யப்பட்டுள்ளது. தெரு வொரியொ
உள்ள குடும்ப
அட்டடயின் எண்ணிக்ட யின் அடிப்படடயில் தினமும்
சுழற்சி
முடறயில் சுமொர் 150 முெல் 200 குடும்ப
அட்டடெொேர் ளுக்கு தபொங் ல் பரிசு தெொகுப்பு வழங்
ஏற்பொடு தசய்யப்பட்டுள்ளது.
இெற் ொ , குடும்ப
அட்டடெொேர் ளுக்கு தபொருட் ள்
வழங்கும் நொள், ரநேம் ரபொன்ற விவேங் டள குறிப்பிட்டு
வீடு வீடொ
ரடொக் ன் வழங் ப்பட்டுள்ளது. அென்படி
தபொதுமக் ள்
ரேஷன்
டட ளுக்கு
வே
அறிவுறுத்ெப்பட்டுள்ளது. ரமலும், தபொங் ல் பரிசு தெொகுப்பு
வருகிற 10ம் ரெதி வடே வழங்குவெற் ொன ரடொக் ன்
வழங் ப்பட்டுள்ளது. அெனொல் ரடொக் னில் உள்ள நொள்,
ரநேத்டெ பின்பற்றி தபொதுமக் ள் ரேஷன் டட ளுக்கு
வந்து தபொங் ல் பரிசு தெொகுப்டப தபற டட ளுக்கு வே
ரவண்டும் என்று உணவு வழங் ல் துடற அதி ொரி ள்
ர ட்டுக் த ொண்டுள்ளனர். தபொங் ல் பரிசு தெொகுப்பு
ரநற்று தெொடங்கி வருகிற 10ம் ரெதி வடே வழங் ப்படும்















என்று அறிவித்ெொலும், ஊருக்கு தசன்றவர் ள் மற்றும்
தபொருட் ள் வொங்
முடியொெவர் ளின் வசதிக் ொ
தபொங் ல் பண்டிட க்கு பிறகும் தபொங் ல் பரிசு தெொகுப்பு
வழங் ப்படும்.
12. சிம்-ஸ்வொப் மூலம் 25 லட்சம் சுருட்டிய கும்பல்...
ெமிழ த்தில் இதுரவ முென்முடற... 4 ரபர் ட து!
ெமிழ மத்திய குற்றப்பிரிவு (சிசிபி) ரபொலீசொர் பல்ரவறு
மொநிலங் ளில் ட வரிடச ொட்டிவந்ெ சிம் பரிமொற்ற
ரமொசடி
தநட்தவொர்க்ட
ண்டுபிடித்துள்ளனர்.
தசன்டனயில் உள்ள ண் மருத்துவமடனயில் பணம்
த ொள்டளயடிக் ப்பட்ட வழக்ட விசொரித்ெ ரபொது இந்ெ
கும்பல் சிக்கியுள்ளது. இந்ெ வழக்கில் 4 ரபர் ட து
தசய்யப்பட்டு, 154 தடபிட் ொர்டு ள், 105 சிம் ொர்டு ள், 128
ஆெொர் ொர்டு ள், 22 ரபொலி பொன் ொர்டு ள் பறிமுெல்
தசய்யப்பட்டன.
தசன்டன ஆழ்வொர்ரபட்டடயில் உள்ள பிேபல
ண்
மருத்துவமடனயின் ஊழியர் ள் டந்ெ நவம்பர் 22
அன்று டசபர் க்டேம் பிரிவில் அளித்ெ பு ொர் ரபொலீசொடே
அதிர்ச்சிக்குள் ஆழ்த்தியது. அந்ெ பு ொரில், மருத்துவமடன
மற்றும் ஊழியர் ளின் வங்கி
ணக்கில் இருந்து
அடுத்ெடுத்து அவர் ளுக்கு தெரியொமல் ரூ. 24 லட்சம்
வடே
எடுக் ப்பட்டுள்ளெொ வும்
ரமலும்,
பொதிக் ப்பட்டவர் ளின்
சிம்
ொர்டு
ரவடல
தசய்யவில்டல எனவும் கூறியிருந்ெனர். விசொேடணடய
தெொடங்கிய டசபர் க்டேம், மர்ம நபர் ள் மருத்துவமடன
ணக்கில் இருந்து 24 லட்ச ரூபொடய அவர் ளுக்குத்
தெரியொமல் 5 பரிவர்த்ெடனயில் எடுத்திருப்படெ உறுதி
தசய்ெது.
ரமலும், மருத்துவமடனயின் அதி ொேப்பூர்வ தமயில்
ஐடிடய ரஹக் தசய்து அென்மூலம் ஊழியர் ளுக்கு
சம்பளத்டெ
வழங்கும்
வங்கிக்
ணக்கு ளுடன்
இடணக் ப்பட்ட
சிம்
எண் டள
தசயலிழக்
டவத்துள்ளனர். பின்னர், அரெ எண்ணில் ரபொலி சிம்
ொர்டு டள ெயொர் தசய்து அென் மூலம் வங்கிப்
பரிவர்த்ெடன ளுக் ொன OTP டளப் தபற்று பணத்டெ
சுருட்டியது தெரிய வந்ெது. ரமலும், அந்ெ பணத்டெ
ரமற்கு வங் த்தில் உள்ள 16 தவவ்ரவறு வங்கிக்
ணக்கு ளில் தடபொசிட் தசய்யப்பட்டடெ ெமிழ டசபர்
க்டேம் ண்டுபிடித்ெது.
அெடன தெொடர்ந்து, வங்கி அறிக்ட ள் மற்றும்
பரிவர்த்ெடன
தசய்யப்பட்ட
ஸ்னொப்ஷொட் டள
எடுத்துக்த ொண்டு
ெனிப்படட
ரபொலீசொர்
ரமற்கு
வங் த்திற்கு புறப்பட்டனர். அங்கு, ரமற்கு வங்
ொவல்துடறயின் உெவியுடன் ஏடிஎம் ரமொசடியில்
ஈடுபட்டு வந்ெ பி ொடேச் ரசர்ந்ெ ேொர ஷ் குமொர் சிங்,
ரேொஹன் ஆகிய இேண்டு ரபடே முெற் ட்டமொ பிடித்து
விசொரித்ெனர்.
விசொேடணயில்,
தசன்டன
மருத்துவமடன வங்கி
ணக்ட
ரஹக் தசய்ெதில்
இவர் ளுக்கு தெொடர்பு இருப்பது தெரிய வந்ெது.
தெொடர்ந்து
நடத்திய
விசொேடணயில்,
எஞ்சிய
குற்றவொளி ளொன சயந்ென் மு ர்ஜி மற்றும் ேொகுல் ேொய்
ட து தசய்யப்பட்டனர். நொன்கு ரபரிடம் இருந்தும் 154
தடபிட் ொர்டு ள், 105 சிம் ொர்டு ள் மற்றும் 128 ஆெொர்



 















ொர்டு ள் மற்றும் 22 ரபொலி பொன் ொர்டு டள ரபொலீசொர்
பறிமுெல் தசய்ெனர். தெொடர்ந்து அவர் டள தசன்டனக்கு
அடழத்து வந்து விசொேடண நடத்தி வருகின்றனர்.

டந்ெ 2021ம் ஆண்டு நவம்பர் மொெம் மின்நு ர்வு
முந்டெய ஆண்டுடன் ஒப்பிடுட யில் 2.6 செவீெம்
அதி ரித்ெது குறிப்பிடத்ெக் து.

இதுகுறித்து தசன்டன மொந ே ொவல் ஆடணயர் சங் ர்
ஜிவொல் கூறியெொவது: மொநிலத்தில் சிம்-ஸ்வொப் ரமொசடி
நடப்பது இதுரவ முெல் முடற. இந்ெ ரமொசடிக்கு
ஆளொனவர் ள் யொர் ரவண்டுமொனொலும் ரநரில் வந்து
பு ொர் அளிக் லொம் என்றொர்.

அெொவது 2021ம் ஆண்டு நவம்பரில் மின்நு ர்வு 99.37
பில்லியன் யூனிட்டொ இருந்ெது. 2020ம் ஆண்டில் 96.88
பில்லியன் யூனிட்டொ வும், 2019ம் ஆண்டில் 93.94
பில்லியன் யூனிட்டொ வும் இருந்ெது. இெடனத்தெொடர்ந்து
2021ம் ஆண்டு டிசம்பரில் மின்நு ர்வு 110.34 பில்லியன்
யூனிட் ஆகும். இது 2020ம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுட யில்
4.5 செவீெம் அதி மொகும். அெொவது 2020ம் ஆண்டில்
மின்நு ர்வு 105.62 பில்லியன் யூனிட்டொ வும், 2019ம்
ஆண்டில் 101.08 பில்லியன் யூனிட்டொ வும் இருந்ெது
குறிப்பிடத்ெக் து.

13. நொட்டின் மின்நு ர்வு 110.34 பில்லியன் யூனிட்: 2020
டிசம்பருடன் ஒப்பிடுட யில் 4.5% உயர்வு
உல
நொடு டள
தெொடர்ந்து
இந்தியொவில்
த ொரேொனொவின் ெொக் ம் அதி மொ இருந்ெது. குறிப்பொ
முெல் அடலடய விட இேண்டொவது அடலயில் தபரும்
பொதிப்பு ஏற்பட்டது. இெனொல் பலரும் உயிரிழப்பு டள
சந்தித்ெனர். தபரும்பொலொன இடங் ளில் உள்ள அேசு,
ெனியொர்
மருத்துவமடன ளில்
ஆக்ஸி ன்
கிடடக் ொமல் மக் ள் ெவித்ெனர். இடெயடுத்து நொடு
முழுவதும் டுடமயொன ட்டுப்பொடு ள் விதிக் ப்பட்டு,
முழுடமயொன ஊேங்கு அமல்படுத்ெப்பட்டது. இெனொல்
தெொழில் ள் அடனத்தும் முடங்கின. மக் ள் ெங் ளது
வீடு ளுக்குள்ரளரய இருந்ெனர்.
குறிப்பொ நொட்டில் உள்ள தபரிய தெொழிற்சொடல ளொன
துணி உற்பத்தி தெொழிற்சொடல ள், இரும்பு உருக்கும்
தெொழிற்சொடல ள், சணல் தெொழிற்சொடல ள், பருத்தி
தெொழிற்சொடல ள், வொ ன உற்பத்தி தெொழிற்சொடல ள்
என பல்ரவறு பிரிவு டள ரசர்ந்ெ தெொழிற்சொடல ள்
முழுவதும்
இயங் வில்டல.
இரெரபொல்
ஐடி
நிறுவனங் ளும்
முடங்கியது.
இதுரபொன்ற
ொேணங் ளினொல் சம்மந்ெப்பட்ட இடங் ளில் மின்சொேம்
பயன்படுத்துவது தபருமளவில் குடறந்ெது. பிறகு ஒன்றிய,
மொநில அேசு ள் பல்ரவறு ெடுப்பு நடவடிக்ட டள
ரமற்த ொண்டன.
ரமலும்
தபொதுமக் ளும்
அதி ப்படியொ
ெடுப்பூசி
தசலுத்திக்த ொள்வதில்
ஆர்வம்
ொட்டினர்.
இென்
ொேணமொ
த ொரேொனொவின்
பொதிப்பு
த ொஞ்சம்,
த ொஞ்சமொ குடறந்ெது. நிடலடம ட்டுக்குள் வந்ெது.
இெடனத்தெொடர்ந்து 50 செவீெ தெொழிலொளர் ளுடன்
அடனத்து
தெொழிற்சொடல ளும்,
நிறுவனங் ளும்
இயங்குவெற்கு அனுமதி அளிக் ப்பட்டது. பிறகு தெொற்று
ரமலும் குடறந்ெது. இெனொல் தெொழில் நிறுவனங் ள்,
அலுவல ங் ள் முழுடமயொ தசயல்படுவெற்கு ஒப்புெல்
அளிக் ப்பட்டது. இெனொல் அடவ த ொஞ்சம், த ொஞ்சமொ
முழுடமயொ இயங் தெொடங்கியது.

14. ரமலும் 2 பி-8ஐ
டற்படடயில் இடணப்பு

ரபொர்

விமொனம்

இந்திய

நீர்மூழ்கிக் ப்படலத் ெொக்கி அழிக் கூடிய 2 பி-8ஐ ரபொர்
விமொனங் ள் இந்திய டற்படடயில் இடணக் ப்பட்டன.
அதமரிக் ொவின் ரபொயிங் நிறுவனத்திடமிருந்து எட்டு பி8ஐ ரபொர் விமொனங் டள த ொள்முெல் தசய்ய ஒன்றிய
அேசு டந்ெ 2009ம் ஆண்டு ஒப்பந்ெம் தசய்து த ொண்டது.
இந்ெப் ரபொர் விமொனங் ள் நீொோ்மூழ்கிக் ப்படலத் ெொக்கி
அழிக்கும்
திறன்
த ொண்டடவயொகும்.
இந்தியப்
தபருங் டல் பகுதியில் சீனொவின் ஆக்கிேமிப்பு, ஊடுருவல்
நடவடிக்ட டள
உளவு
பொர்ப்பதில்
பி-8ஐ
விமொனங் ள் முக்கிய பங்கு வகித்து வருகின்றன.
அென்படி, முெல் எட்டு பி-8ஐ ரபொர் விமொனம் டந்ெ
2013ம்
ஆண்டில்
இந்திய
டற்படடயில்
இடணக் ப்பட்டன. இடவ ெற்ரபொது அேக்ர ொணத்தில்
ஐஎன்எஸ்
ேொ ொளியில்
நிறுத்ெப்பட்டுள்ளன.
இந்நிடலயில் ெற்ரபொது ரமலும் 2 பி-8ஐ ரபொர்
விமொனங் ள் டந்ெ 30ம் ரெதி ர ொவொ வந்ெடடந்ென.
இது குறித்து டற்படட தசய்தி தெொடர்பொளர் விரவக்
மத்வொல் கூறுட யில், ‘உள்நொட்டில் ெயொரிக் ப்பட்ட
ருவி ள் தபொருத்ெப்பட்டு, அனுமதி தபற்ற பிறகு இடவ
இந்திய
டற்படடயில் இடணக் ப்பட்டுள்ளன. இந்ெ
ரபொர் விமொனங் ளுக்கு மிக் 29ர படடயினர் வேரவற்பு
அளித்ெனர். இேண்டொவது முடற கூடுெலொ வொங்கிய 4
பி-8ஐ ரபொர் விமொனங் ள் 316 விமொனப்படட பிரிவில்
ஐஎன்எஸ் ஹன்சொவில் இருந்து தசயல்பட உள்ளன,’
என்றொர்.

குறிப்பிட்ட சில ஐடி நிறுவனங் டள ெவிே மற்ற
நிறுவனங் ள் அடனத்தும் முழுடமயொ
இயங்கி
வருகிறது. இென் ொேணமொ சம்மந்ெப்பட்ட இடங் ளில்
வழக் ம் ரபொல் மின்சொேம் பயன்படுத்ெப்பட்டு வருகிறது.
இெனொல் நொட்டில் மின்நு ர்வு ெற்ரபொது அதி ரித்துள்ளது.
அெொவது அதி பட்சமொ ஒருநொளினுடடய மின்ரெடவ
டந்ெ 2021ம் ஆண்டு டிசம்பரில் 183.38 ஜி ொவொட்டொ
இருந்ெது.
இதுரவ
2020ம்
ஆண்டு
182.78
ஜி ொவொட்டொ வும்,
2019ம்
ஆண்டு
10.49
ஜி ொவொட்டொ வும் இருந்ெது குறிப்பிடத்ெக் து. இரெரபொல்











 

✓

✓













1. மத்திய பிரதேசத்தின் பன்னா புலிகள் காப்பகத்தில்

4. ரிசர்வ் ெங்கியின் சமீபத்திய அறிவிப்பின்படி, ெங்கிக்

முேன்முறையாகக் காணப்பட்ட ஃபபலிஸ் சில்பெஸ்ட்ரிஸ்
ஆர்தனட் என்பது எந்ே விலங்கின் அறிவியல் பபயராகும்?

கணக்குகளுக்கான KYC புதுப்பிப்புக்கான காலக்பகடு
என்ன?

அ) இந்தியப் பாலைவனப் பூலன 

அ) ஜனவரி 31, 2022

ஆ) மான்

ஆ) மார்ச் 31, 2022 

இ) ஆப்பிரிக்க சிறுத்லை

இ) ஜூன் 30, 2022

ஈ) ஆசிய யாலன

ஈ) பசப்டம்பர் 30, 2022

மத்திய பிரதைசத்தின் பன்னா புலிகள் காப்பகத்தில் முைல்
முலையாக இந்தியப் பாலைவனப் பூலன ஒன்று
கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. “Felis silvestris ornate” என்பது
இந்ை இனத்தின் அறிவியல் பபயர். இந்தியப் பாலைவனப்
பூலன பபாதுவாக இராஜஸ்ைான் மாநிைத்தில் உள்ள ைார்
பாலைவனத்தில் காணப்படுகிைது.

✓

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) வங்கிக் கணக்குகளுக்கான
KYC புதுப்பிப்புக்கான கலடசி தைதிலய அடுத்ை ஆண்டு
மார்ச்.31 வலர மூன்று மாைங்களுக்கு நீட்டித்துள்ளது.

✓

COVID–19’இன் புதிய திரிபினால் நிைவும் நிச்சயமற்ை
ைன்லம காரணமாக இக்காைக்பகடு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
பைாற்றுதநாய் காரணமாக ரிசர்வ் வங்கி கடந்ை ஆண்டு
தம முைல் விதிகலள ைளர்த்தியது. KYC ஆவணங்கள்
வாடிக்லகயாளர்களால் புதுப்பிக்கப்படாமல் இருந்ைால்
வங்கிச் தசலவகலள ைலடபசய்யக்கூடாது என்றும் RBI
அறிவித்துள்ளது.

இந்தியாவில் அழிந்து வரும் விைங்குகளுள் ஒன்ைான
மீன்பிடி பூலன, முன்னர் இக்காப்பகத்தில் காணப்பட்டது.

2. எந்ேப் பபாருளின் மீோன ஜிஎஸ்டி விகிே உயர்றெ
ஒத்திறெக்க ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் முடிவு பசய்துள்ளது?

5. COVID’க்கான இந்தியாவின் முேல் உள்நாட்டிதலதய

அ) ஜவுளி 

✓

✓

ஆ) ஆட்தடாபமாலபல்

உருொக்கப்பட்ட ரிபசப்டர் றபண்டிங் படாறமன் (RBD)
புரே உப–அலகு ேடுப்பூசி எது?

இ) லகயடக்க பைாலைதபசிகள்

அ) CORBEVAXTM 

ஈ) பருத்தி

ஆ) NOVAVAX

GST கவுன்சில் கூட்டத்தில் ஜவுளிக்கான GST விகிைத்லை
5 சைவீைத்திலிருந்து 12 சைவீைமாக உயர்த்தும் முடிவு
ஒத்திலவக்கப்பட்டது. விகிை உயர்லவ மறுபரிசீைலன
பசய்ய, அலமச்சர்கள் குழுவுக்கு இது பரிந்துலரத்துள்ளது.

இ) DIVIVAX

பருத்தியில் ையாரிக்கப்படும் ஜவுளிகள் ைவிர அலனத்து
ஆயத்ை ஜவுளிப் பபாருட்களுக்கும் GST வரி 12 சைவீைமாக
உயர்த்ைப்பட்டது. `1,000’த்துக்கு குலைவான காைணிக
–லளத் ைவிர மற்ை காைணிகளுக்கான GST விகிதம் 5
சைவீைத்திலிருந்து 12 சைவீைமாக உயர்த்ைப்பட்டுள்ளது.
குஜராத், தமற்கு வங்கம், இராஜஸ்ைான் மற்றும் ைமிழ்நாடு
மாநிை பிரதிநிதிகள் இந்ை GST விகிை உயர்வுக்கு எதிர்ப்பு
பைரிவித்திருந்ைனர்.

ஈ) SEROVAXTM
✓

COVID’க்கான இந்தியாவின் முைல் உள்நாட்டிதைதய
உருவாக்கப்பட்ட ரிபசப்டர் லபண்டிங் படாலமன் (RBD)
புரை உப–அைகு ைடுப்பூசி ‘CORBEVAXTM’ ஆகும்.

✓

பதயாைாஜிக்கல் இ லிட் உருவாக்கியுள்ள இந்ைத் ைடுப்பூசி,
அவசரகாை பயன்பாட்டு அங்கீகாரத்திற்கான இந்தியாவி
–ன் மருந்துக் கட்டுப்பாட்டாளர் பஜனரல் அனுமதிலய
சமீபத்தில் பபற்றுள்ளது. பதயாபடக்னாைஜி துலை மற்றும்
அைன் PSU பதயாபடக்னாைஜி இண்டஸ்ட்ரி ஆராய்ச்சி
உைவி கவுன்சில் (BIRAC) ஆகியலவ பதயாைாஜிக்கல்
இ’இன் COVID–19 ைடுப்பூசிக்கு ஆைரவளித்துள்ளன.

3. ஏறைகள் றெத்திருக்கும் இருசக்கர ொகனங்களுக்கு

6. அண்றமயில் 25 சீன J–10C தபார் விமானங்கறள

பபட்தரால் விறலயில் லிட்டருக்கு `25/ஐ குறைத்ே மாநில
அரசு எது?

ொங்கிய நாடு எது?
அ) ஆப்கானிஸ்ைான்

அ) ைமிழ்நாடு

ஆ) பாகிஸ்ைான் 

ஆ) ஒடிஸா

இ) இைங்லக

இ) ஜார்க்கண்ட் 

ஈ) வங்காளதைசம்

ஈ) தகரளா
✓



ஜார்க்கண்ட் மாநிை முைைலமச்சர் தேமந்த் தசாரன்,
ஏலைகள் லவத்திருக்கும் இருசக்கர வாகனங்களுக்கு
பபட்தரால் லிட்டருக்கு `25/–க்கு வைங்கப்படும் என்று
அறிவித்ைார். ஒவ்பவாரு மாைமும் 10 லிட்டர் பபட்தராலுக்கு
இச்சலுலக வைங்கப்படும். ஏலை குடும்ப அட்லடைாரர்
–களின்
வங்கிக்கணக்கில்
லிட்டருக்கு
`25
பசலுத்ைப்படும்.









✓

பாகிஸ்ைான் வான்பலடக்கு குலைந்ைது 25 சீன தஜ–10சி
தபார் விமானங்கலள வாங்குவலை பாகிஸ்ைான் அரசு
உறுதிபசய்துள்ளது. இந்தியா லவத்திருக்கும் பிரான்சின்
ரதபல் தபார் விமானங்களுக்கு மாற்ைாக இந்ை பஜட்
விமானங்கள் இருப்பைாக பாகிஸ்ைான் கூறுகிைது.
பாகிஸ்ைானிலும் அபமரிக்காவில் ையாரிக்கப்பட்ட F–16
பஜட் விமானங்கள் உள்ளன.



 

✓













7. சூர்யா பிராந்திய நீர் ெைங்கல் திட்டம் பசயல்படுத்ேப்ப

10. ஜியுொன்–1 02இ என்ற புதிய புவி கண்காணிப்பு

–டுகிை மாநிலம் எது?

பசயற்றகக்தகாறள ஏவிய நாடு எது?

அ) கர்நாடகா

அ) ஜப்பான்

ஆ) மகாராஷ்டிரா 

ஆ) சீனா 

இ) ஆந்திர பிரதைசம்

இ) ஐக்கிய அரபு எமிதரட்ஸ்

ஈ) பைலுங்கானா

ஈ) இஸ்தரல்

சூர்யா பிராந்திய நீர் வைங்கல் திட்டம் மும்லபயில்
பசயல்படுத்ைப்படுகிைது. இது மும்லபயின் தமற்கு துலண
பிராந்தியத்தில் உள்ள இரண்டு மாநகராட்சிகளுக்கு ஒரு
நாலளக்கு 403 மில்லியன் லிட்டர் நீர் விநிதயாகத்லை
பசய்கிைது. மும்லப பபருநகர பிராந்திய தமம்பாட்டு
ஆலணயம் திட்டத்தின் முைல் சுரங்கப்பணிலய நிலைவு
பசய்துள்ளது. இந்ைத் திட்டம் 2023 வலர கட்டம் கட்டமாக
முடிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது.

✓

சீனா ைனது Chang Zheng 4C ஏவுகைம்மூைம் ‘Ziyuan–1
02E’ என்ை புதிய புவி வள கண்காணிப்பு பசயற்லகக்
தகாலள நிலைநிறுத்தியுள்ளது. ஒரு பைாழிற்முலை சாரா
வாபனாலியான ‘CubeSat’ உடன் இச்பசயற்லகக்தகாள்
சமீபத்தில் ஏவப்பட்டது.

✓

‘வளம்’ எனப்பபாருள்படும் ஜியுவான் ரிதமாட்–பசன்சிங்
பசயற்லகக்தகாள்களின் வரிலசயிலுள்ளது. இது உயர்
பைளிவுத்திைன் பகாண்ட நிைற்படங்கலள எடுப்பலை
தநாக்கமாகக்பகாண்டுள்ளது.

8. Trace Gas Orbiter எந்ேக் தகாளின் ெளிமண்டலத்றே

✓

புவியின் வளங்கலள ஆய்வு பசய்வைற்கும், தபரிடர்
தமைாண்லமக்கும், நிைப்பயன்பாட்டு கண்காணிப்புக்கும்
இப்படங்கள் பயன்படுத்ைப்படைாம்.

ஆய்வு பசய்வதற்காக ஏெப்பட்டது?
அ) பவள்ளி



ஆ) பசவ்வாய் 
இ) வியாைன்
ஈ) சனி
✓

“ExoMars TGO” என்றும் அலைக்கப்படுகிை Trace Gas
Orbiter ஐதராப்பிய விண்பவளி நிறுவனம் (ESA) மற்றும்
இரஷ்ய தராஸ்தகாஸ்தமாஸ் ஏபஜன்சி ஆகியவற்றுக்கு
இலடதயயான கூட்டுத் திட்டமாகும். Trace Gas Orbiter
2016இல் பசவ்வாய்க்தகாலள அலடந்து 2018இல் அைன்
முழுப்பணிலயத்பைாடங்கியது.

✓

சமீபத்தில், அவ்விண்கைத்ைால் எடுக்கப்பட்ட புதிய படம்
வஸ்டிடாஸ் பபாரியாலிஸ் பகுதியில் ஒரு சிறிய பள்ளம்
இருப்பலைக் காட்டுகிைது. இப்பள்ளம் ஓரளவு நீர் பனியால்
நிரம்பியுள்ளது.

9. ‘தேஜாஸ்’ என்பது பின்வரும் எந்நாட்டுடன் இறணந்து
இந்தியாொல் போடங்கப்பட்ட ஒரு புதிய திட்டமாகும்?
அ) அபமரிக்கா
ஆ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 
இ) ஆஸ்திதரலியா
ஈ) பிரான்ஸ்
✓



“தைஜாஸ்” / அமீரக பணிகள் மற்றும் திைன்களுக்கான
பயிற்சியின் புதிய திட்டத்தின்கீழ், வலளகுடா நாடுகளில்
உள்ள இந்தியத் பைாழிைாளர்களுக்கு சான்றிைழ் மற்றும்
பயிற்சி அளிப்பைற்காக ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் உள்ள
முன்னணி பணியமர்த்துநர்களுடன் அரசாங்கம் கூட்டு
தசர்ந்துள்ளது. இது ஒரு ஆண்டில் 10,000 இந்திய
பணியாளர்களுக்கும், அடுத்ை 5 ஆண்டுகளில் வலளகுடா
கூட்டுைவு
கவுன்சில்
பிராந்தியத்தில்
100,000
பைாழிைாளர்களுக்கும் பயிற்சி அளித்து, சான்ைளித்து,
பணியமர்த்துவலை தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது.









1. ைமிைகத்தில் புதிைாக 10.17 ைட்சம் வாக்காளர்கள் தசர்ப்பு:
தைர்ைல் ஆலணயம்
ைமிைகத்தில் புதிைாக 10.17 ைட்சம் வாக்காளர்கள்
தசர்க்கப்பட்டுள்ளைாக தைர்ைல் ஆலணயம் பைரிவித்து
உள்ளது. சிைப்பு முகாமில் 10 ைட்சம் தபர் விண்ணப்பித்ை
நிலையில் ைற்தபாது இறுதி வாக்காளர் பட்டியல்
பவளியிடப்பட்டுள்ளது.
அைன்படி, வாக்காளர் பட்டியலில் புதிைாக 10.17 ைட்சம் தபர்
தசர்க்கப்பட்டுள்ளனர். இரண்டு ைட்சத்துக்கும் அதிகமான
பபயர்கள் வாக்காளர் பட்டியலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளது.
ைமிைகத்தில் 6 தகாடிக்கும் அதிகமான வாக்காளர்கள்
உள்ளனர். இதில் 3,12,26,750 தபர் ஆண்கள்.
3,23,91,256 தபர் பபண்கள். 18 –19 வயதுள்ள 4,32,600
தபர் புதிைாக பட்டியலில் தசர்க்கப்பட்டுள்ளனர். மூன்ைாம்
பாலினத்தில் 7,804 தபருக்கு வாக்காளர் அலடயாள
அட்லட உள்ளது.
தசாழிங்கநல்லூரில் (7,11,755) அதிக வாக்காளர்களும்,
கீழ்தவளூரில் (1,78,517) குலைவான வாக்காளர்களும்
உள்ளனர். புதுச்தசரியில் 10.10 இைட்சம் வாக்காளர்கள்
உள்ளனர்.
2. `1,000 தகாடி பசைவில் 1,150 ஏக்கர் பரப்பளவில்
அலமகிைது: தூத்துக்குடியில் நாட்டின் முைைாவது
“சர்வதைச பர்னிச்சர் பூங்கா”
இந்தியாவில் முைைாவைாக தூத்துக்குடியில் `1,000 தகாடி
மதிப்பீட்டில், 1,150 ஏக்கர் பரப்பளவில் ‘சர்வதைச பர்னிச்சர்
பூங்கா’ அலமக்கப்படுகிைது. இந்ைப்பூங்காமூைம் `4,500
தகாடிக்கு பைாழில் முைலீடுகலள ஈர்க்கவும், 3.5 இைட்சம்
தபருக்கு தவலைவாய்ப்பு கிலடக்கவும் திட்டமிடப்பட்டு
உள்ளது. இப்பணிகளுக்கு ைமிைக முைல்வர் மு க
ஸ்டாலின் வரும் 11ஆம் தைதி அடிக்கல் நாட்டுகிைார்.



 









பர்னிச்சர் பைாழிலுக்கு என நாட்டிதைதய முைல் சிைப்பு
பபாருளாைார மண்டைமாக இந்ைப் பூங்கா அலமகிைது. மர
அரலவ ஆலை, பர்னிச்சர் பபாருட்கள் ையாரிப்பு
நிறுவனங்கள், ஏற்றுமதி, இைக்குமதி நிறுவனங்கள்
உள்ளிட்ட சுமார் 100 நிறுவனங்கள் வலர இப்பூங்காவில்
இடம்பபை வாய்ப்பிருப்பைாக அதிகாரிகள் கூறுகின்ைனர்.
பர்னிச்சர் உற்பத்தி பைாடங்கி தபக்கிங் பசய்து
பவளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி பசய்வது வலரயிைான
அலனத்து நிறுவனங்களும் இந்ைப் பூங்காவில் இடம்
பபறுகின்ைன.
3.5 ைட்சம் தபருக்கு தவலை
பர்னிச்சர் பைாழில் பைாடர்பாக ஆண்டுக்கு 5,000
தபருக்கு பயிற்சி அளிக்கும் கூடம், பர்னிச்சர்களின்
ைரத்லை பரிதசாதிக்கும் ஆய்வுக்கூடம், கூட்ட அரங்கம்,
வீடிதயா கான்பரன்சிங் வசதி, ைங்கும் விடுதிகள்,
தோட்டல்கள் தபான்ை அலனத்து வசதிகளும் இதில்
இடம் பபறும். இந்ைப் பூங்கா மூைம் சுமார் `4,500
தகாடிக்கு
பைாழில்
முைலீடுகலள
ஈர்க்கவும்,
தநரடியாகவும், மலைமுகமாகவும் சுமார் 3.5 இைட்சம்
தபருக்கு தவலைவாய்ப்பு கிலடக்கவும் திட்டமிடப்பட்டு
உள்ளைாக சிப்காட் அதிகாரிகள் பைரிவித்ைனர்.
மரத்ைடிகள் இைக்குமதியில் தூத்துக்குடி
நாட்டில் 3–வது இடத்தில் உள்ளது.

துலைமுகம்

இவற்லைக் பகாண்டு இங்தகதய சர்வதைச ைரத்தில்
பர்னிச்சர்கள் ையார் பசய்து பவளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி
பசய்ய
ஏற்பாடு
பசய்யப்பட்டுள்ளது.
தமலும்,
கன்னியாகுமரி
மற்றும்
தைனி
மாவட்டங்களில்
கிலடக்கும் ரப்பர் மரத்ைடிகள், நீைகிரி, பைன்காசி,
கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் உள்ள யூகலிப்டஸ்
மரங்கள், திண்டுக்கல், தகாலவ மாவட்டங்களில் உள்ள
மலை
தவம்பு,
திண்டுக்கல்
மற்றும்
நீைகிரி
மாவட்டங்களில் உள்ள சில்வர் ஓக் மரங்கள் தபான்ை
மரங்கலளப் பயன்படுத்தும் வலகயிலும் இந்ை பர்னிச்சர்
பூங்கா அலமக்கப்படுகிைது.







எதிர்த்து உச்சநீதிமன்ைத்தில் மனுைாக்கல் பசய்யப்பட்டது.
அைன் காரணமாக கடந்ை ஆண்டு நவம்பர் மாைம்
நலடபபை இருந்ை நீட் கவுன்சலிங் ைள்ளிலவக்கப்பட்டது.
இைனிலடதய, ஆண்டுக்கு `8 இைட்சம் வருமானம்
உள்ளவர்கள் பபாருளாைார ரீதியாக பின்ைங்கிய பபாதுப்
பிரிவினராக கருைப்படுவர் என உச்சநீதிமன்ைத்தில்
மத்திய அரசு அறிக்லக ைாக்கல் பசய்ைது.
இந்ை வைக்லக உச்ச நீதிமன்ை நீதிபதிகள் சந்திரசூட், ஏ
எஸ் தபாபண்ணா, சூர்யகாந்த் ஆகிய 3 தபர் பகாண்ட
அமர்வு விசாரித்து வந்ைது. இந்நிலையில், இந்ை வைக்லக
ஜனவரி 3, 4 ஆகிய தைதிகளில் விலரந்து விசாரிக்க
தவண்டும் என மத்திய அரசு சார்பில் பசாலிசிட்டர்
பஜனரல் துஷார் தமத்ைா உச்சநீதிமன்ைத்தில் தகாரிக்லக
விடுத்ைார். இைனிலடதய, இந்ை வைக்கு தமற்கண்ட 3
நீதிபதிகள் பகாண்ட அமர்வால் தநற்று விசாரிக்கப்படும்
என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், மூன்று நீதிபதிகள் பகாண்ட அமர்லவ
இரண்டாக குலைத்து உச்சநீதிமன்ை ைலைலம நீதிபதி
என் வி இரமணா தநற்று புதிய உத்ைரவு பிைப்பித்ைார்.
அைன்படி இந்ை வைக்லக நீதிபதிகள் சந்திரசூட், ஏ எஸ்
தபாபண்ணா ஆகிதயார் பகாண்ட இரு நீதிபதிகள் அமர்வு
இன்று விசாரலண நடத்ைவுள்ளது. அதைதபால் மருத்துவ
தமற்படிப்புகளில் இைர பிற்படுத்ைப்பட்தடாருக்கான இட
ஒதுக்கீடு குறித்ை மனுவும் இன்று விசாரலணக்கு
வரவுள்ளது.
4. பசன்லன ஐஐடி.யில் ‘சாரங் 2022’ கைாசார விைா
இன்று பைாடக்கம்:
பசன்லன ஐஐடி.யில் ‘சாரங் 2022’ கலை- கைாசார விைா
வியாைக்கிைலம பைாடங்கி ஞாயிற்றுக்கிைலம வலர
நான்கு நாள்கள் நலடபபைவுள்ளது. அதில் 100’க்கும்
தமற்பட்ட
நிகழ்வுகள்
இடம்பபைவுள்ளன.
இந்ை
நிகழ்ச்சிலய மாணவர்கதள முன்னின்று நடத்துவர். அந்ை
வலகயில் 27ஆவது ஆண்டாக ‘சாரங் 2022’ கலை
கைாசார விைா பமய்நிகர் முலையில் நலடபபை உள்ளது.

3. பபாருளாைாரத்தில் பின்ைங்கிய பபாதுப் பிரிவினருக்கு
10% இடஒதுக்கீடு: 2 நீதிபதிகள் பகாண்ட உச்ச நீதிமன்ை
அமர்வு இன்று விசாரிக்கும்

இந்ை ஆண்டுக்கான கைாசார விைாவின் கருப்பபாருள்
‘பசவிவழி அறிவு மற்றும் மரபுகள்’ என்பைாக இருக்கும்.

பபாருளாைாரத்தில் பின்ைங்கிய பபாதுப் பிரிவினருக்கு
(EWS) மருத்துவ தமற்படிப்பில் 10% இடஒதுக்கீடு
வைங்குவது பைாடர்பான வைக்கில் 3 நீதிபதிகள் பகாண்ட
அமர்வுக்கு பதில் 2 நீதிபதிகள் பகாண்ட அமர்வு உச்ச
நீதிமன்ைத்தில் இன்று விசாரலண நடத்ைவுள்ளது.

5.
பைற்காசியாவிதைதய
மாநிைமாக மாற்றுதவாம்

பபாருளாைாரத்தில் பின்ைங்கிய பபாதுப் பிரிவினருக்கு
மருத்துவ தமற்படிப்பில் 10% இடங்கலள ஒதுக்க மத்திய
அரசு ஆலண பிைப்பித்ைது. ஆனால், இைற்கு இந்திய
அரசியல் அலமப்பு சட்டத்தில் இடம் இல்லை என்று உச்ச
நீதிமன்ைத்தில்
பைாடரப்பட்ட
வைக்கு
இன்னும்
விசாரலணயில் உள்ளது.
இந்நிலையில், மருத்துவக் கல்லூரி முைல் ஆண்டு
வகுப்பில் 10% இடங்கலள பபாருளாைாரத்தில் பின்ைங்கிய
பபாதுப் பிரிவினருக்கு ஒதுக்கீடு பசய்ய மத்திய அரசு
முற்பட்டது. இலையடுத்து, அரசின் நடவடிக்லககலள









முைலீடுகளுக்கு

உகந்ை

பைற்காசியாவிதைதய முைலீடுகளுக்கு உகந்ை மாநிைமாக
ைமிைகத்லை மாற்றுதவாம் என்று ஆளுநர் உலரயில்
கூைப்பட்டுள்ளது.
ஆளுநர் உலரயில் கூறியிருப்பது:
பைற்காசியாவிதைதய முைலீடுகளுக்கு உகந்ை முைல்
முகவரியாக ைமிழ்நாட்லட மாற்றிட ைமிழ்நாடு அரசு
உறுதியாக உள்ளது. இந்ை அரசாங்கம் பபாறுப்தபற்ைபின்,
கடந்ை 7 மாைங்களில் 3 முைலீட்டாளர் மாநாடுகலள
நடத்தியது. இைன் பயனாக `56,230 தகாடி முைலீட்டில் 1
ைட்சத்து 74,999 நபர்களுக்கு தவலைவாய்ப்புகலள
உருவாக்கக்கூடிய 109 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ைங்கள்
லகபயழுத்திடப்பட்டுள்ளன.



 









இதில், இதுவலர `21,508 தகாடி மதிப்பிைான திட்டங்கள்
பைாடங்கப்பட்டுள்ளன.
ைமிழ்நாடு ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்புக் பகாள்லக, ைமிழ்நாடு
நிதிநுட்பக்பகாள்லக ஆகிய 2 புதிய பகாள்லககலள
முைல்வர் பவளியிட்டுள்ளார். ைமிைகத்தின் பபாருளாைாரம்,
2030ஆம் ஆண்டுக்குள் ஒரு ைட்சம் தகாடி டாைர் என்ை
இைக்லக அலடய இக்பகாள்லககள் மிக முக்கியப் பங்கு
வகிக்கும்.







மகளிரிலடதய பபரும் வரதவற்லபப் பபற்றுள்ள இந்ைத்
திட்டம், பபண்களின் சமூக, பபாருளாைார முன்தனற்ைத்தி
-ற்கு வழிவலக பசய்யும். ஒருங்கிலணந்ைப் பன்முலை
நகரப்தபாக்குவரத்து வசதிகலள உறுதி பசய்வைற்கும்,
பயணிகளுக்குச் பசல்லிடம் வலர தபாக்குவரத்து
இலணப்லப வைங்கவும், பசன்லன பமட்தரா ரயில்
நிலையங்களிலிருந்து நகரின் பல்தவறு பகுதிகளுக்கு
சிற்றுந்து தசலவ பைாடங்கப்பட்டுள்ளது.

ைரவு லமயங்களின் முகவரி: ைரவுகளின் அடிப்பலடயில்
முடிவுகலள எடுப்பைற்கான கட்டலமப்லப உருவாக்கி,
நிர்வாகத்திைலன தமம்படுத்துவதை அரசின் தநாக்கமாகு
-ம். பல்தவறு துலைகளின் ைரவுகலள, ஒருங்கிலணத்து
ஆராய்வைன்மூைம், அரசுத் திட்டங்களின் பைன்கலள
உரிய பயனாளிகளுக்கு பகாண்டு பசல்வதை ைரவுத்
தூய்லமத் திட்டத்தின் தநாக்கமாகும்.

ைமிழ்நாட்டின் பார் தபாற்றும் வரைாறு, பசழுலமயான
பண்பாடு,
இயற்லக
வளங்களின்
அைகியல்
ஆகியவற்லை முன்னிலைப்படுத்துவைன் வாயிைாக,
மாநிைத்தில் சுற்றுைா மூைம் பபாருளாைாரம் பபாலிவு
பபறுவைற்கான திட்டம் அரசால் வகுக்கப்படும்.

பவளிப்பலடத்ைன்லமயும், பபாறுப்புணர்லவயும் தமம்படு
-த்தி, தகாப்புகளின் மீது விலரவாக முடிபவடுக்கவும் மின்
அலுவைக முலைலய பசயல்படுத்துவைற்கான பணிகள்
தமற்பகாள்ளப்பட்டு வருகின்ைன. அரசின் பசாத்துகலளத்
திைம்பட தமைாண்லம பசய்வைற்குத் ைகுந்ை பைாழில்நுட்ப
-த்துடன் கணினிமயமாக்கப்பட்ட அலமப்பு ஒன்று
பசயல்பாட்டுக்கு பகாண்டுவரப்படும்.

இவ்வாறு அதில் கூைப்பட்டுள்ளது.

ைரவு லமயங்களில் `30,000 தகாடி அளவிைான
முைலீட்லட ஈர்த்து, ைரவுலமய முைலீடுகளின் முகவரியாக
ைமிழ்நாடு உருபவடுத்துள்ளது. தமலும், அதிக முைலீட்லட
ஈர்ப்பைற்கும் ைரவுலமயங்கள் அலமப்பலை எளிைாக்குவ
-ைற்கும் “ைரவுலமயக்பகாள்லக-2021” என்ை புதிய
பகாள்லகலய
அரசு
பவளியிட்டுள்ளது
எனக்
கூைப்பட்டுள்ளது.

இந்ை ஆண்டு, சாகச சுற்றுைாலவ உள்ளடக்கிய புதிய
சுற்றுைாக் பகாள்லக பவளியிடப்படும்.

7. புதுச்தசரியில் அட்சய பாத்திரம் மதிய உணவுத் திட்டம்
பைாடக்கம்
புதுச்தசரியில் ைனியார் பங்களிப்புடன் அரசுப்பள்ளி
மாணவர்களுக்கான அட்சய பாத்திரம் மதிய உணவுத்
திட்டத்லை துலணநிலை ஆளுநர் (பபா) ைமிழிலச
பசௌந்ைரராஜன், முைல்வர் என் ரங்கசாமி ஆகிதயார்
பைாடக்கிலவத்ைனர்.

6. சாகச சுற்றுைாலவ உள்ளடக்கிய புதிய சுற்றுைா
பகாள்லக – ஆளுநர்
ைமிைகத்தில் சுற்றுைா மூைம் பபாருளாைாரம் பபாலிவு
பபறுவைற்கான திட்டம் வகுக்கப்படும் என்றும், சாகச
சுற்றுைாலவ உள்ளடக்கிய புதிய சுற்றுைாக் பகாள்லக
பவளியிடப்படும்
என
ஆளுநர்
உலரயில்
பைரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆளுநர் உலரயில் கூறியிருப்பைாவது:
முைைலமச்சரின் சாலை தமம்பாட்டுத் திட்டத்தில், இந்ை
ஆண்டில் `2,989 தகாடி மதிப்பீட்டில் 894 கிமீ சாலை
-கலள அகைப்படுத்தும் பணிகள் தமற்பகாள்ளப்படும்.
பசன்லனப் பபருநகரில் தபாக்குவரத்து பநரிசலைக்
குலைப்பைற்காக, `407 தகாடி மதிப்பீட்டில் பரங்கிமலை தமடவாக்கம் சாலை சந்திப்பில் கீழ்பாைம், பரங்கிமலை பூந்ைமல்லி - ஆவடி சாலையில் பல்வழி தமம்பாைம்,
மத்திய லகைாச சந்திப்பில் தமம்பாைம் என மூன்று
முக்கியத் திட்டங்களுக்கு ஒப்புைல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
முைல்வரால் அறிவிக்கப்பட்ட, மகளிருக்கு இைவசப்
தபருந்துப் பயணத் திட்டத்தினால், கடந்ை நான்கு
மாைங்களில் மகளிர் பயணிகளின் எண்ணிக்லக 40
சைவீைத்திலிருந்து 61 சைவீைமாக உயாா்ந்துள்ளது.











 











1. ‘சர்வதேச தேொற்றுத ொய்க்கொன ேயொர்நிலை (Epidemic


✓

ேகவல் தேொைர்பு அபமச்சகத்தின் கீழுள்ள தேொபைத்
தேொைர்பு துபற, 6G தேொழில்நுட்பத்தில் ஆறு பணிக்
குழுக்கபள அபமத்துள்ளது.

✓

இப்பணிக்குழுவுக்கு ொடு முழுவதும் உள்ள IIT-தமட்ரொஸ்,
IIT-கொன்பூர், ஐஐஎஸ்சி தபொன்றவற்றின் இயக்கு ர்கள்
ேபைபம ேொங்குகின்றனர். இந்தியொ இந்ே ஆண்டு 5G
தேொழில்நுட்பத்பே தசயல்படுத்துகிறது. இக்குழு 6G’இல்
உள்ள தசயல்முபற & சவொல்கபள பகுப்பொய்வு தசய்யும்.

Preparedness) ொள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற தேதி எது?
அ) டிசம்பர் 25
ஆ) டிசம்பர் 26
இ) டிசம்பர் 27 
ஈ) டிசம்பர் 28
✓

✓

டிசம்பர் 27 - சர்வதேச தேொற்றுத ொய் ேயொரிப்பு ொளொக
அனுசரிக்கப்படுகிறது. ஐக்கிய ொடுகள் தபொதுச்சபபயின்
தபரறிவிப்பின் அடிப்பபையில் கைந்ே 2020ஆம் ஆண்டில்
தேொற்றுத ொய்க்கொன ேயொர்நிபைக்கொன முேல் சர்வதேச
ொள் குறிக்கப்பட்ைது.

5. ‘SMILE’ திட்ைத்லேச் தசயல்படுத்ேவுள்ள

WHO’இன் கூற்றுப்படி, இந்ே ொள் தேொற்றுத ொய்கபளத்
ேடுப்பேன் முக்கியத்துவத்பேக் குறிக்கிறது.

ஆ) தபண்கள் & குழந்பேகள் தமம்பொட்டு அபமச்சகம்

2. ‘உைக சங்கீே ேொன்தசன் விழொ’ லைதபறுகிற மொநிைம்
எது?
ஆ) மகொரொஷ்டிரொ

அ) கல்வி அபமச்சகம்
இ) சமூக நீதி & அதிகொரமளித்ேல் அபமச்சகம் 
ஈ) ஊரக வளர்ச்சி அபமச்சகம்
✓

SMILE (Support for Marginalised Individuals for Livelihood
and Enterprise) என்பது சமூக நீதி & அதிகொரமளித்ேல்
அபமச்சகத்ேொல் உருவொக்கப்பட்ை ஒரு திட்ைமொகும்.

✓

திரு ங்பக/ ம்பிகள் மற்றும் யொசகர்களின் ைனுக்கொன
இரண்டு துபணத் திட்ைங்கள் இதில் அைங்கும். இந்ேத்
திட்ைத்தில் மறுவொழ்வு, மருத்துவ வசதிகள், ஆதைொசபன
-கள், கல்வி, திறன் தமம்பொடு மற்றும் தபொருளொேொர
இபணப்புகள் ஆகியபவ அைங்கும்.

இ) சிக்கிம்
ஈ) அருணொச்சை பிரதேசம்
‘உைக சங்கீத் ேொன்தசன் திருவிழொ’ மத்திய பிரதேசத்தில்
தேொைங்கியது. இந்ே விழொ குவொலியரில் டிச.30ஆம் தேதி
வபர பைதபறும். இது ‘உைக சங்கீத் ேொன்தசன்’ திரு
விழொவின் 97ஆம் பதிப்பொகும். ஓம்கொதரஷ்வரில் அபமந்து
உள்ள சித்ே ொத் தகொவிலின் மொதிரியில் தமபை அபமக்க
-ப்பட்டுள்ளது. இேன் தேொைக்க விழொவில் “தேசிய
கொளிேொஸ் விருதுகள்” வழங்கப்படும்.

6. 2021 தசப்.உைன் முடிவலைந்ே 2ஆவது கொைொண்டில்
இந்தியொவின் ைப்புக் கைக்கு இருப்பு எவ்வளவு?
அ) $9.6 பில்லியன் உபரி
ஆ) $9.6 பில்லியன் பற்றொக்குபற 
இ) $0.6 பில்லியன் உபரி

3. துலை தேசிய பொதுகொப்பு ஆதைொசகரொக நியமிக்கப்பட்
-டுள்ள இந்திய அதிகொரி யொர்?
அ) விக்ரம் மிஸ்ரி 

ஈ) $0.6 பில்லியன் பற்றொக்குபற
✓

2021 தசப்ைம்பர் மொேத்துைன் முடிவபைந்ே இரண்ைொவது
கொைொண்டில் (Q2Fy22) இந்தியொவின் ைப்புக் கணக்கு
இருப்பு $9.6 பில்லியன் பற்றொக்குபறபய பதிவுதசய்து
உள்ளது. இது ொட்டின் தமொத்ே உள் ொட்டு உற்பத்தியில்
(GDP) 1.3 சேவீேமொக உள்ளது.

✓

2021 ஜூனுைன் முடிவபைந்ே முேல் கொைொண்டில் ைப்புக்
கணக்கு உபரி $6.6 பில்லியன் (GDP’இல் 0.9 சேவீேம்)
இருந்ேது. ரிசர்வ் வங்கியின் கூற்றுப்படி, ைப்புக்கணக்கு
பற்றொக்குபற முக்கியமொக வர்த்ேக இபைதவளிபய
விரிவுபடுத்தியது மற்றும் முேலீட்டு வருமொனத்தின்
அதிகரிப்பு இேற்கு கொரணமொகும்.

ஆ) அருண் குமொர் சிங்
இ) திதனஷ் பொட்டியொ
ஈ) மன்பிரீத் தவொஹ்ரொ
✓

சீனொவுக்கொன இந்தியொவின் முன்னொள் தூேர் விக்ரம்
மிஸ்ரி, தேசிய பொதுகொப்பு கவுன்சில் தசயைகத்தில் துபண
தேசிய பொதுகொப்பு ஆதைொசகரொக நியமிக்கப்பட்ைொர்.

✓

1989 தபட்சில் இந்திய தவளியுறவுத்துபற அதிகொரியொக
இருந்ே இவர், பை தூேரக பேவிகபள வகித்துள்ளொர்.
விக்ரம் மிஸ்ரி, 2019’இல் சீனொவுக்கொன இந்திய தூேரொக
நியமிக்கப்பட்ைொர். தவளியுறவு அபமச்சகம் பிரதீப் குமொர்
இரொவத்பே சீனொவுக்கொன அடுத்ே தூேரொக நியமித்ேது.

4. 6G தேொழினுட்பத்தில் 6 பணிக்குழுக்கலள அலமத்து

டுவண்

அலமச்சகம் எது?

அ) மத்திய பிரதேசம் 

✓



7. 2022 ஜனவரி.1 நிைவரப்படி, அதமரிக்க மக்கள்தேொலக
கைக்தகடுப்பு பணியகத்தின்படி, உைகின் மதிப்பிைப்பட்ை
மக்கள்தேொலக எவ்வளவு?

உள்ள மத்திய அலமச்சகம் எது?

அ) 3.8 பில்லியன்

அ) ேகவல் & ஒலிபரப்பு அபமச்சகம்

ஆ) 5.8 பில்லியன்

ஆ) திறன் தமம்பொடு & தேொழில் முபனதவொர் அபமச்சகம்

இ) 7.8 பில்லியன் 

இ) ேகவல் தேொைர்பு அபமச்சகம் 

ஈ) 9.8 பில்லியன்

ஈ) வர்த்ேகம் & தேொழில்துபற அபமச்சகம்











 
✓

✓













அதமரிக்க மக்கள்தேொபக கணக்தகடுப்பு அலுவைகத்தின்
படி, 2022 புத்ேொண்டு ொளின்படி, உைக மக்கள்தேொபக
7.8 பில்லியனொக இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது 74 மில்லியன் அதிகரிப்பு அல்ைது 2021 புத்ேொண்டு
ொளிலிருந்து 0.9% வளர்ச்சி விகிேத்பேக் குறிக்கிறது.
உைகளவில் ஒவ்தவொரு த ொடிக்கும் 4.3 பிறப்புகளும் இரு
இறப்புகளும் எதிர்பொர்க்கப்படுகின்றன. சீனொ, 1.4 பில்லிய
-ன் மக்களுைன் உைகின் அதிக மக்கட்தேொபகதகொண்ை
ொைொக உள்ளது. தமலும், 2025ஆம் ஆண்டில் இந்தியொ
சீனொபவ முந்திவிடும் என எதிர்பொர்க்கப்படுகிறது.

10. தபரிய மொநிைங்களுள் முேல் தைொஸ் ேடுப்பூசிகலள
100 சேவீேம் பதிவுதசய்ே முேல் மொநிைம் எது?
அ) ேமிழ் ொடு
ஆ) தேலுங்கொனொ 
இ) ஆந்திர பிரதேசம்
ஈ) கர் ொைகொ
✓

100% முேல் தைொஸ் ேடுப்பூசிகபள பதிவு தசய்ே ொட்டின்
முேல் தபரிய மொநிைமொக தேலுங்கொனொ ஆனது. மத்திய
அரசின் மதிப்பிைப்பட்ை வயது வந்தேொர் மக்கள்தேொபக
இைக்கின்படி, 2.77 தகொடி குடிமக்களுக்கு முேல் தைொஸ்
ேடுப்பூசிபய தேலுங்கொனொ மொநிைம் தசலுத்தியுள்ளது.

✓

முேல் தைொஸின் அடிப்பபையில் தேசிய சரொசரிபயவிை 9
சேவீேமும், இரண்ைொவது தைொஸில் தேசிய சரொசரிபய
விை 3 சேவீேமும் அம்மொநிைம் முன்னிபையில் உள்ளது.

8. தபொருளொேொரத்தில் பின்ேங்கிய பிரிவினலர இனங்
கொை ேற்தபொதுள்ள ஆண்டு வருமொன வரம்பு என்ன?
அ) `6 இைட்சம்
ஆ) `8 இைட்சம் 



இ) `9 இைட்சம்
ஈ) `10 இைட்சம்
✓

✓



மூவர்தகொண்ை குழுவின் பரிந்துபரக்குப்பிறகு, தபொருளொ
-ேொரத்தில் பின்ேங்கிய பிரிவினபர (EWS) அபையொளம்
கொண ேற்தபொதுள்ள ஆண்டு வருமொன வரம்பு `8 இைட்ச
-த்பேத் தேொைர மத்திய அரசு முடிவு தசய்துள்ளது. NEETPG தசர்க்பகபயக் பகயொளும்தபொது உச்சநீதிமன்றம்
10% இைஒதுக்கீடு குறித்ே ஐயங்கபள எழுப்பியது மற்றும்
EWS ஒதுக்கீட்டின் வருமொன வரம்பப மறுபரிசீைபன
தசய்ய மத்திய அரசு குழுபவ அபமத்ேது.
இக்குழுவில் முன்னொள் மத்திய நிதித்துபற தசயைொளர்
அஜய்பூஷன் பொண்தை உள்ளிட்தைொர் இைம்தபற்றுள்ளனர்.

9. 2020-21ஆம் ஆண்டில் இந்தியொவின் பிறப்பு பொலின
விகிேம் என்ன?
அ) 918
ஆ) 920

1. தவட்பொளர் தசைவு உச்ச வரம்பு உயர்வு
உபி., உட்பை 5 மொநிைங்களுக்கு சட்ைசபப தேர்ேல் தேதி
விபரவில் அறிவிக்க உள்ள நிபையில் தவட்பொளரின்
தேர்ேல் தசைவு உச்ச வரம்பு உயர்த்ேப்பட்டு உள்ளது.
ேபைபம தேர்ேல் ஆபணய அறிவிப்பு:
தபரிய மொநிைங்களில் சட்ைசபப தேர்ேலில் தபொட்டியிடும்
தவட்பொளரின் தசைவுத் தேொபகக்கொன உச்ச வரம்பு 28
ைட்சம் ரூபொயில் இருந்து, 40 ைட்சம் ரூபொயொக உயர்த்ேப்
பட்டு உள்ளது. சிறிய மொநிைங்களுக்கு 20 ைட்சம்
ரூபொயிலிருந்து, `28 ைட்சமொக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
தைொக்சபொவுக்கு தபரிய மொநிைங்களின் தவட்பொளருக்கு
70 ைட்சம் ரூபொயொக இருந்ே தசைவுத் தேொபக உச்ச
வரம்பு 90 ைட்சம் ரூபொயொகவும், சிறிய மொநிைங்களில் 54
ைட்சம் ரூபொயில் இருந்து 75 ைட்சம் ரூபொயொகொவும்
உயர்த்ேப்பட்டுள்ளது. இவ்வொறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

இ) 937 
ஈ) 951
✓

இந்தியொவின் பிறப்பு பொலின விகிேம் (Sex Ratio at Birth SRB) தேசிய அளவில் 19 புள்ளிகள் உயர்ந்துள்ளது.

✓

2014-15’இல் 918ஆக இருந்ே இது, 2020-21இல் 937
ஆக உள்ளது. தபண்கள் மற்றும் குழந்பேகள் தமம்பொட்டு
அபமச்சகத்தின் ஆண்டு இறுதி மதிப்பொய்வின்தபொது இது
அறிவிக்கப்பட்ைது. ொடு முழுவதும் 640 மொவட்ைங்கபள
உள்ளைக்கிய “தபட்டி பச்சொதவொ தபட்டி பேொதவொ திட்ைம்”
இந்தியொ முழுவதும் தசயல்படுத்ேப்படுகிறது. தபொஷொன்
டிரொக்கர் தசயலி நிரப்பு ஊட்ைச்சத்தின் நிகழ்த ர கண்கொ
-ணிப்பப உறுதி தசய்கிறது. பிரேமர் மொத்ரு வந்ேனொ
திட்ைம் கர்ப்பிணிகள் மற்றும் பொலூட்டும் ேொய்மொர்களுக்
-கொக தசயல்படுத்ேப்படுகிறது.









2.பிரேமர் பொதுகொப்பில் குபறபொடு? - மத்திய அரசு, பஞ்சொப்
ேனித்ேனியொக விசொரபணக் குழு அபமப்பு
பிரேமர் பொதுகொப்பில் குபறபொடு ஏற்பட்ைேொக எழுந்ே
சர்ச்பச தேொைர்பொக மத்திய உள்துபற அபமச்சகம்,
மொநிை அரசு ேனித்ேனியொக விசொரபணக் குழு
அபமத்துள்ளது.
பஞ்சொப் மொநிைத்தில் பல்தவறு
ைத்திட்ைங்கபள
தேொைங்கி பவப்பேற்கொக கைந்ே புேன்கிழபம பிரேமர்
தமொடி விமொனம் மூைம் பஞ்சொப் தசன்றொர். தமொசமொன
வொனிபை கொரணமொக நிகழ்ச்சி பைதபறும் இைத்துக்கு
கொரில் தசல்ை முடிவு தசய்ேொர்.
ஆனொல், விவசொயிகள் தபொரொட்ைம் கொரணமொக அவரது
வொகன அணி வகுப்பு தமம்பொைத்தில் 15 நிமிைத்துக்கும்
தமைொக நின்றது. தபொதுமொன பொதுகொப்பு ஏற்பொடுகள்
தசய்யப்பைொேேொல் ேனது பயணத்பே பிரேமர் தமொடி ரத்து
தசய்ேேொக மத்திய உள்துபற அபமச்சகம் தேரிவித்ேது.
இேபனயடுத்து, மத்திய உள்துபற அபமச்சகம் இது
தேொைரபொக
விசொரிக்க
மூன்று
தபர்
தகொண்ை



 









விசொரபணக் குழுபவ அபமத்துள்ளது. இேற்கு சுதிர்
குமொர் சக்தசனொ ேபைபம வகிக்கிறொர். குழுவில் உளவுத்
துபற இபண இயக்கு ர் பல்பீர் சிங் மற்றும் சிறப்பு
பொதுகொப்புக் குழுவின் ேபைவர் எஸ்.சுதரஷ் ஆயிதயொர்
இைம்தபற்றுள்ளனர்.
இதேதபொல் பஞ்சொப் மொநிை அரசு ஓய்வு தபற்ற நீதிபதி
தமஹ்ேொப் கில், உள்துபற முேன்பமச் தசயைொளர்
அனுரொக் வர்மொ ேபைபமயில் ஒரு விசொரபணக்
குழுபவ அபமத்துள்ளது. இக்குழுவொனது மூன்று
ொட்களில் விசொரபண அறிக்பகபயத் ேொக்கல் தசய்யும்
என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இேற்கிபையில் குடியரசுத் ேபைவர் ரொம் ொத் தகொவிந்பே
பிரேமர் தரந்திர தமொடி தைல்லியில் த ற்று சந்தித்துப்
தபசினொர். அப்தபொது பஞ்சொபில் நிகழ்ந்ே பொதுகொப்பு
குபறபொடுகள் குறித்து குடியரசுத் ேபைவர் முழுபமயொக
தகட்ைறிந்ேொர். பொதுகொப்பு குபறபொடு குறித்து அவர் ஆழ்ந்ே
கவபை தேரிவித்ேொர் எனத் ேகவல் தவளியொகியுள்ளது.
3. 2ம் கட்ை பசுபம மின்சக்தி வழித்ேைம் - ேமிழகம்
உட்பை
மொநிைங்களுக்கு
இபைதயயொன
பகிர்வு
அபமப்புக்கு மத்திய அபமச்சரபவ ஒப்புேல்
இரண்ைொம்
கட்ை
பசுபம
மின்சக்தி
வழித்ேைம்
அபமப்பதில்
ேமிழகம்
உட்பை
மொநிைங்களுக்கு
இபைதயயொன பகிர்வு அபமப்புக்கு, பிரேமர் தரந்திர
தமொடி ேபைபமயிைொன மத்திய அபமச்சரபவ இன்று
ஒப்புேல் அளித்ேது.
இேன் மூைம் சுமொர் 10,750 சுற்று கிமீ தூரத்துக்கு மின்
பகிர்மொன
வழித்ேைம்
மற்றும்
சுமொர்
27,500
தமகொதவொல்ட் - ஆம்பியர் அளவுக்கு மின்பரிமொற்ற திறன்
தகொண்ை துபண மின்நிபையங்கள் அபமக்கப்படும்.
இத்திட்ைம் குஜரொத், ஹிமொச்சைப் பிரதேசம், கர் ொைகொ,
ரொஜஸ்ேொன், ேமிழ் ொடு மற்றும் உத்ேர பிரதேசம் ஆகிய
மொநிைங்கள் இபைதய மின்தேொகுப்பு ஒருங்கிபணப்புக்கு
-ம் மற்றும் சுமொர் 20 GW புதுப்பிக்கத்ேக்க மின்சக்திபய
அனுப்பவும் உேவும்.
இத்திட்ைம் தமொத்ேம் `12,031.33 தகொடி மதிப்பில்
அபமக்கப்பைவுள்ளது மற்றும் இதில் மத்திய நிதி உேவி,
திட்ை தசைவில் 33 சேவீேமொக அேொவது `3970.34
தகொடியொக இருக்கும். இந்ே மின்பகிர்வு அபமப்பு 202122ம் ஆண்டு முேல் 2025-26ம் வபர 5 ஆண்டு
கொைத்தில் அபமக்கப்படும்.
மத்திய அரசின் நிதியுேவி,
மொநிைங்களுக்கு
இபைதயயொன
மின்பகிர்வு
கட்ைணங்கபள ஈடுதசய்யவும், மின்சொரத்பே குபறந்ே
விபையில் பவத்திருக்கவும் உேவும். மத்திய அரசின்
உேவியொல், ொட்டு மக்களுக்கு குபறந்ே கட்ைணத்தில்
மின்சொரம் கிபைக்கும். இத்திட்ைம் 2030ம் ஆண்டுக்குள்,
450 ஜிகொ வொட் புதுப்பிக்கத்ேக்க எரிசக்தி திறன்
அபமக்கும் இைக்குக்கு உேவும்.
இத்திட்ைம்,
ொட்டின்
நீண்ை
கொை
மின்சக்தி
பொதுகொப்புக்கும் மற்றும் கொர்பன் தவளிதயற்றத்பே
குபறப்பேன்
மூைம்
நிபையொன
சுற்றுச்சூழல்
வளர்ச்சிபய தமம்படுத்ேவும் உேவும். தமலும், இத்திட்ைம்















மின்சொரம் மற்றும் இது தேொைர்பொன துபறகளில் த ரடி
மற்றும் மபறமுக தவபைவொய்ப்பப ஏற்படுத்தும்.
முேல்கட்ை
பசுபம
மின்சக்தி
வழித்ேை
திட்ைம்
ஆந்திரபிரதேசம்,
குஜரொத்,
ஹிமொச்சைப்
பிரதேசம்,
கர் ொைகொ, மத்தியப் பிரதேசம், மகொரொஷ்டிரொ, ரொஜஸ்ேொன்
மற்றும் ேமிழகத்தில் ஏற்கனதவ அமல்படுத்ேப்பட்டு
வருகிறது. 24 ஜிகொவொட் திறனுள்ள புதுப்பிக்கத்ேக்க
மின்சக்தி திட்ைம் 2022ம் ஆண்டுக்குள் நிபறவபையும்
என எதிர்பொர்க்கப்படுகிறது.
4. தேசிய புற்றுத ொய் நிறுவன இரண்ைொவது வளொகம்
இன்று திறப்பு - கொதணொலி மூைம் பிரேமர் திறந்து
பவக்கிறொர்
தமற்கு வங்க மொநிை ேபை கர் தகொல்கத்ேொவில்
அபமந்துள்ள
சித்ேரஞ்சன்
தேசிய
புற்றுத ொய்
நிறுவனத்தில் இரண்ைொவது வளொகம் கட்ைப்பட்டுள்ளது.
பிரேமரின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப
ொட்டின் அபனத்து
பகுதிகளிலும் சுகொேொர வசதிகபள விரிவுபடுத்துேல்
மற்றும் தமம்படுத்துேல் திட்ைத்தின் கீழ் இந்ே திட்ைம்
தசயல்படுத்ேப்பட்டுள்ளது.
தமொத்ேம் 530 தகொடி ரூபொய் மதிப்பீட்டில் இந்ே வளொகம்
அபமக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் மத்திய அரசு 430 தகொடி
ரூபொய் நிதி உேவியும் மீதி தேொபக தமற்கு வங்க
அரசொலும் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
5. தமட்தரொ தசபவபய வண்ைலூர் வபர நீட்டிக்கும்
திட்ைம்: தபரபவயில் முேல்வர் ஸ்ைொலின் பதில்
தமட்தரொ தசபவபய வண்ைலூர் வபர நீட்டிக்கும்
திட்ைம்
ஆய்வு
தசய்யப்பட்டு
வருகிறது
என்று
சட்ைப்தபரபவயில் முேல்வர் ஸ்ைொலின் பதில் அளித்ேொர்.
ைப்பொண்டுக்கொன
சட்ைப்தபரபவ
முேல்
கூட்ைம்
கபைவொணர் அரங்கில் த ற்று தேொைங்கியது. ஆளு ர்
சிறப்புபரயுைன் த ற்று தேொைங்கப்பட்ை சட்ைப்தபரபவக்
கூட்ைத்தில் அதிமுக, விசிக கட்சிகள் ஆளு ர் உபரக்கு
எதிர்ப்பு தேரிவித்து தவளி ைப்பு தசய்ேனர். ேமிழக
வரைொற்றில் முேல் முபறயொக சட்ைப்தபரபவ தகள்வி
த ரம் மக்களுக்கு த ரடியொக ஒளிபரப்பு தசய்யப்பட்டு
வருகிறது.
இதில்,
பல்ைொவரம்
சட்ைப்தபரபவ
உறுப்பினர்
கருணொநிதி தசன்பன தமட்தரொ ரயில் தசபவபய
மீனம்பொக்கம் விமொன நிபையத்திலிருந்து, பல்ைொவரம்
மற்றும் குதரொம்தபட்பை வழியொக வண்ைலூர் வபர
நீட்டிப்பது தேொைர்பொக முேல்வரிைம் ஒரு தகள்விபய
எழுப்பினொர்.
தசன்பன தமட்தரொ ரயில் தசபவபய மீனம்பொக்கம்
விமொன
நிபையத்திலிருந்து,
பல்ைொவரம்
மற்றும்
குதரொம்தபட்பை வழியொக வண்ைலூர் வபர நீட்டிக்க
அரசு ஆவன தசய்யுமொ? ஆம் எனில், எப்தபொது? என்ற
அவரது தகள்விக்கு, “வண்ைலூர் அருதக கிளொம்பொக்கத்தி
-ல் தசன்பன மொ கருக்கொன புதிய தபருந்து முபனயம்
அபமக்கப்பட்டு வருவேன் கொரணமொக, தமட்தரொ ரயில்
இபணப்பப மீனம்பொக்கம் விமொன நிபையத்திலிருந்து



 















கிளொம்பொக்கம் வபர நீட்டிக்க தவண்டிய அவசியம்
உள்ளது. இேபனக்கருதி, இத்ேைத்திற்கொன விரிவொன
திட்ை அறிக்பக ேயொரிப்பேற்கொன பணிகள் பன்னொட்டு
நிறுவனத்தின் மூைமொக முடிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்ே விரிவொன இறுதித் திட்ை அறிக்பக அரசின் ஆய்வில்
ேற்தபொது இருக்கிறது. இந்ே அறிக்பகயின் அடிப்பபையில்,
பணிகபளச் தசயல்படுத்துவேற்கொன ைவடிக்பககபள
அரசு தேொைங்கியுள்ளது” என்று முேல்வர் ஸ்ைொலின்
தேரிவித்ேொர்.











