
        

    

1. KSLV-II நூரி ஏவுகலமானது பின்வரும் எந்த நாட்டின் 

முதல் உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட விண்வவளி ஏவுகலம் 

ஆகும்? 

அ) தென் த ொரியொ  

ஆ) இஸ்ரேல் 

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. 

 

2. ‘சிறந்த சுகாதார புககயிலா’ பிரச்சாரத்கதத்வதாடங்கிய 

நாடு எது? 

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. 

 

3. ‘நிதி நிகலத்தன்கம அறிக்கக’ என்பது எந்த நிறுவன 

-த்தால் வவளியிடப்பட்ட முதன்கம அறிக்ககயாகும்? 

அ) NITI ஆரயொக் 

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. 

 

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

அ) பஹ்டேன் 

ஆ) குடவத்  

இ) ஓமன் 

ஈ) சவூதி அரேபியொ 

✓ 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. 

 

5. BRICS புதிய வளர்ச்சி வங்கியின் புதிய உறுப்பினராக 

இகையவுள்ள நாடு எது? 

அ) இத்ெொலி 

ஆ) எகிப்து  

இ) இஸ்ரேல் 

ஈ) வங் ொளரெசம் 

✓ 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) 

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. 

 

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 வொனிடல முன் ணிப்பு ள்: தீர்வுெொன் 

என்ன? 

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.மீ-

க்கு 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. 35 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 முெல் 

தபண்மணி எனும் சிறப்டப தபறுகிறொர். 

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 அதி அளவில் 

உள்நொட்டில் வொங் ப்பட்டுள்ளது. 

உல  நொடு ளில் அதி  அளவில் ெங் ம் நு ேப்படும் 

நொடு ளின் பட்டியலில் இந்தியொ இேண்டொம் இடம் 

வகிக்கிறது. 

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. 

 டந்ெ ஆண்டு தெொடக் த்தில் ெங் த்தின் விடல சற்று 

சரிந்திருந்ெெொல் அதி  அளவில் ெங் ம் 

வொங் ப்பட்டுள்ளது. 

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. 

 

6. பிேொன்ஸில்  ண்டறியப்பட்ட அதிரவ   ரேொனொவின் 

குணங் ள்! 

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. 

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. 

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. 

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. 

 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. 

 

7. இந்திய தபருங் டலில் சீனொவின் நடமொட்டத்டெ 

 ண் ொணிக்  2 அதிநவீன ரபொர் விமொனங் ள் 

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. 

 

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. 

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. 

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. 

ஐ.நொ. பொது ொப்பு  வுன்சிலில் இந்தியொ ெற் ொலி  

உறுப்பினேொ  உள்ளது. இந்ெ உறுப்பினொோ்  ொலம் 

நி ழொண்டு டிச.31-ஆம் நிடறவடடகிறது. 

 

9. ஏரியில் பொலம்  ட்டும் சீனொவொல் நமக்கு என்ன 

பிேச்சிடன? 

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 

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  ட்டும் பணி சில  ொலமொ ரவ நடந்து 

வந்துள்ளெொம். 

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 பயண ரநேத்டெ 

தவகுவொ  குடறத்து விடும். 

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  தென்துருவத்டெ அடடந்து இந்திய 

தபண் சொெடன! 

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 தபறும் குடும்ப அட்டடெொேர் ள் 

பயன்தபறுவர் 

ெ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. 

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. 

 

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. 

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 

 டந்ெ 2021ம் ஆண்டு நவம்பர் மொெம் மின்நு ர்வு 

முந்டெய ஆண்டுடன் ஒப்பிடுட யில் 2.6 செவீெம் 

அதி ரித்ெது குறிப்பிடத்ெக் து. 

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. 

 

14. ரமலும் 2 பி-8ஐ ரபொர் விமொனம் இந்திய 

 டற்படடயில் இடணப்பு 

நீர்மூழ்கிக் ப்படலத் ெொக்கி அழிக்  கூடிய 2 பி-8ஐ ரபொர் 

விமொனங் ள் இந்திய  டற்படடயில் இடணக் ப்பட்டன. 

அதமரிக் ொவின் ரபொயிங் நிறுவனத்திடமிருந்து எட்டு பி-

8ஐ 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. 

 


