
        

    

1. சமீபத்தில் கால்நடை பாதுகாப்புச் சட்ைம், 1950’இல் ஒரு 

திருத்தத்டத நிடைவேற்றியுள்ள மாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) கேரளா 

இ) உத்தரப்பிரகதசம் 

ஈ) அஸ்ஸாம்  

✓ 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. 

 

2.நீர் மறுபயன்பாடு ததாைர்பான NMCG-TERI’இன் சிைப்பு 

டமயம் அடமக்கப்பைவுள்ள இைம் எது? 

அ) குருகிராம்  

ஆ) புது தில்லி 

இ) மும்மப 

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. 

✓ ஆராய்ச்சி மற்றும் புதுமமேமள ைளர்ப்பதற்கும், ஆராய்ச்சி 

-க்ோன இமடகைளிேமளக் ேண்டறிைதற்கும், நீர் மறுப 

-யன்பாட்டில் அமனத்து ைமேயான ஆராய்ச்சிேளுக்கும் 

ஆதரைளிப்பதற்குமாே இம்மமயம் நிறுைப்படுகிறது. 

 

3. துணிப்டபகளின் பயன்பாட்டை ஊக்குவிக்கும் ேடக 

-யில் ‘மீண்டும் மஞ்சப்டப’ திட்ைத்டத அறிமுகப்படுத்திய 

மாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு  

ஆ) கேரளா 

இ) ேர்நாடோ 

ஈ) கதலுங்ோனா 

✓ 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. 

✓ மஞ்சள் நிற துணிப்மபேள் தமிழ்நாட்டில் கபரும்பாலும் 

சுபநிேழ்ச்சிேளின்கபாது அதிேம் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

 

 

 

4. ஷ்யாமா பிரசாத் முகர்ஜி ரூர்பன் திட்ைத்டதச் (SPMRM) 

தசயல்படுத்துேதில் முதலிைத்தில் உள்ள மாநிலம் எது? 

அ) ேர்நாடோ 

ஆ) கதலுங்ோனா  

இ) பீோர் 

ஈ) கமற்கு ைங்ோளம் 

✓ 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. 

 

5. சமீபத்தில் மகளிர் ITF ஒற்டையர் பட்ைத்டத தேன்ை 

தமாயுகா உச்சிஜிமா சார்ந்த நாடு எது? 

அ) சீனா 

ஆ) ஜப்பான்  

இ) கதன் கோரியா 

ஈ) ைட கோரியா 

✓ 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 

அடமச்சகம் எது? 

அ) எரிசக்தி அமமச்சேம்  

ஆ) ஊரே ைளர்ச்சி அமமச்சேம் 

இ) உழவு & உழைர்ேள் நல அமமச்சேம் 

ஈ) சுற்றுச்சூழல் & ைன அமமச்சேம் 

✓ ‘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. 

 

  

 

 

 

 

 
 



        

    

7. அண்டமயில் அதன் வதசிய பாதுகாப்பு தகாள்டகடய 

தேளியிட்ை ஆசிய நாடு எது? 

அ) இலங்மே 

ஆ) பாகிஸ்தான்  

இ) ஆப்ோனிஸ்தான் 

ஈ) ைங்ோளகதசம் 

✓ 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. 

 

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. 

 

9. அரசு நைத்தும் பல்கடலக்கழகங்களில் உயர்கல்வி 

அடமச்சருக்கு அதிக அதிகாரங்கடள ேழங்குேதற்கான 

மவசாதாடே பின்ேரும் எந்த மாநிலத்தின் சட்ைமன்ைக் 

குழு நிடைவேற்றியுள்ளது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) ஆந்திர பிரகதசம் 

இ) மோராஷ்டிரா  

ஈ) கதலுங்ோனா 

✓ 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. 

 

 

 

10. மதிப்பீட்டு நிறுேனமான ICRA’இன் கூற்றுப்படி, 2022 

நிதியாண்டில் இந்தியாவின் தமய்யான GDP ேளர்ச்சி 

விகிதம் எவ்ேளவு என மதிப்பிைப்பட்டுள்ளது? 

அ) 12.5% 

ஆ) 11% 

இ) 10% 

ஈ) 9%  

✓ 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. 

 

 

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. 

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. 

21 கபாருட்ேள் 

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. 

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 மபசர்-

பகயாஎன்கடக் 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. 5-

6 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. 

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 4-

ம் தைமைதடுப்பூசி கசலுத்துைதில் தீவிரம் 

ோட்டப்படுகிறது. 

இஸ்கரல் விஞ்ஞானிேள் கூறும்கபாது, 

"புளூகரானாோய்ச்சலால் பாதிக்ேப்படுகைாருக்கு மூச்சுத் 

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. 

 


