
        

    

1. சமீப செய்திகளில் இடம்செற்ற கார்ென் நிறறந்த, றைர 

ைடிவிலான, பூமிக்கு அருகில் உள்ள சிறுககாளின் செயர் 

என்ன? 

அ) அப்பல்ல ோ 

ஆ) ரியுகு (Ryugu)  

இ) ஈல ோஸ் 

ஈ) பபன்னு 

✓ ‘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. 

 

2. சிறுமிகளின் ொதுகாப்பிற்காக எந்த மாநிலம் / UT’இன் 

காைல்துறற ‘அெயா’ என்ற திட்டத்றத சதாடங்கியுள்ளது? 

அ) பஞ்சோப் 

ஆ) புது தில்லி  

இ) ஒடிஸா 

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. 

 

3. ெமீெ செய்திகளில் இடம்செற்ற கனிமீடு எந்தக்ககாளின் 

நிலைாகும்? 

அ) சனி 

ஆ) வியோைன்  

இ) பைள்ளி 

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. 

 

 

 

4. ெமீெத்தில் திறக்கப்ெட்ட T-கெது, எந்த மாநிலத்தின் மிக 

நீளமான ொலமாகும்? 

அ) கர் ோடகோ 

ஆ) ஒடிஸோ  

இ) பீகோர் 

ஈ) லமற்கு ைங்கோளம் 

✓ 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? 

அ) மட்ழடப்பந்து 

ஆ) படன்னிஸ் 

இ) பூப்பந்து 

ஈ) பில்லியர்ட்ஸ்  

✓ 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. 

 

6. “டிராகன் விண்கலம்” சார்ந்த விண்சைளி நிறுைனம் 

எது? 

அ) NASA 

ஆ) ைர்ஜின் அட் ோண்டிக் 

இ) ஸ்லபஸ் X  

ஈ) புளூ ஆர்ஜின் 

✓ 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? 

அ) தமிழ் ோடு 

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 ‘Inmarsat-

6 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. 

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 சர்ைலதச திழ ப்பட விைோ 

பதோடங்கப்பட்டுள்ளது. 

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: பதோடரும் கல ோனோவும் 

துளிர்க்கும்  ம்பிக்ழகயும் 

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 

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. 

இந்தியோவில் தடுப்பூசி 

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. 

 

 

மருத்துை ல ோபல் 2021 

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. 

இன்சுலின், பி.சி.ஜி. தடுப்பூசிக்கு 100 ையது 

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. 

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 இயல்போன மழைலய 

பதிைோகியுள்ளது. 

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, 2012-

ஆம் 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: 8-

ஆைது 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 14-

ஆம் 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 

பந்துவீச்சு 

விக்கி ஆஸ்த்ைல் 3/11 

பகௌஷல் தோம்லப 2/23 

 வி குமோோா் 1/17 

இந்தியோ- 104/1 (இ க்கு 102) 

அங்க்ரிஷ்  குைன்ஷி 56* 

லஷக்  ஷீது 31* 

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 

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 

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. 

ழைஷோலி, 14-ஆைது இடமும் பிடித்து லபோட்டிழய 

நிழறவு பசய்தனோா். 

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. 

ஓபன் பிரிவு: பிளிட்ஸ் சோம்பியன்ஷிப்பின் ஓபன் பிரிவில் 

பமோத்தம்  ழடபபற்ற 21 சுற்றுகளின் முடிவில் 

இந்தியோவின் விதித் குஜ ோத்தி 13 புள்ளிகள் பபற்று 18-

ஆைது இடத்துடன் நிழறவு பசய்தோோா். 10 சுற்றுகளில் 

பைற்றி பபற்ற அைோா், 6 சுற்றுகழள டி ோ பசய்து, 5 

சுற்றுகளில் லதோல்வி கண்டோோா். 

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. 

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 3-

ஆம் இடங்கழளப் பிடித்தனோா். 

 

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

1.67% சரிவு 

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 குழுவில் முதல் 

ஊழிய ோக இந்தியர் நியமனம் 

‘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. 

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        8197.09 

2019    2575.22        8968.91    

2020    3915.88        9304.34       

2021    4475.21        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 

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. 

 


