
        

    

1. மத்திய பிரதேசத்தின் பன்னா புலிகள் காப்பகத்தில் 

முேன்முறையாகக் காணப்பட்ட ஃபபலிஸ் சில்பெஸ்ட்ரிஸ் 

ஆர்தனட் என்பது எந்ே விலங்கின் அறிவியல் பபயராகும்? 

அ) இந்தியப் பாலைவனப் பூலன  

ஆ) மான் 

இ) ஆப்பிரிக்க சிறுத்லை 

ஈ) ஆசிய யாலன 

✓ மத்திய பிரதைசத்தின் பன்னா புலிகள் காப்பகத்தில் முைல் 

முலையாக இந்தியப் பாலைவனப் பூலன ஒன்று 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. “Felis silvestris ornate” என்பது 

இந்ை இனத்தின் அறிவியல் பபயர். இந்தியப் பாலைவனப் 

பூலன பபாதுவாக இராஜஸ்ைான் மாநிைத்தில் உள்ள ைார் 

பாலைவனத்தில் காணப்படுகிைது. 

✓ இந்தியாவில் அழிந்து வரும் விைங்குகளுள் ஒன்ைான 

மீன்பிடி பூலன, முன்னர் இக்காப்பகத்தில் காணப்பட்டது. 

 

2. எந்ேப் பபாருளின் மீோன ஜிஎஸ்டி விகிே உயர்றெ 

ஒத்திறெக்க ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் முடிவு பசய்துள்ளது? 

அ) ஜவுளி  

ஆ) ஆட்தடாபமாலபல்  

இ) லகயடக்க பைாலைதபசிகள் 

ஈ) பருத்தி 

✓ GST கவுன்சில் கூட்டத்தில் ஜவுளிக்கான GST விகிைத்லை 

5 சைவீைத்திலிருந்து 12 சைவீைமாக உயர்த்தும் முடிவு 

ஒத்திலவக்கப்பட்டது. விகிை உயர்லவ மறுபரிசீைலன 

பசய்ய, அலமச்சர்கள் குழுவுக்கு இது பரிந்துலரத்துள்ளது.  

✓ பருத்தியில் ையாரிக்கப்படும் ஜவுளிகள் ைவிர அலனத்து 

ஆயத்ை ஜவுளிப் பபாருட்களுக்கும் GST வரி 12 சைவீைமாக 

உயர்த்ைப்பட்டது. `1,000’த்துக்கு குலைவான காைணிக 

–லளத் ைவிர மற்ை காைணிகளுக்கான GST விகிதம் 5 

சைவீைத்திலிருந்து 12 சைவீைமாக உயர்த்ைப்பட்டுள்ளது. 

குஜராத், தமற்கு வங்கம், இராஜஸ்ைான் மற்றும் ைமிழ்நாடு 

மாநிை பிரதிநிதிகள் இந்ை GST விகிை உயர்வுக்கு எதிர்ப்பு 

பைரிவித்திருந்ைனர். 

 

3. ஏறைகள் றெத்திருக்கும் இருசக்கர ொகனங்களுக்கு 

பபட்தரால் விறலயில் லிட்டருக்கு ̀ 25/ஐ குறைத்ே மாநில 

அரசு எது? 

அ) ைமிழ்நாடு 

ஆ) ஒடிஸா 

இ) ஜார்க்கண்ட்  

ஈ) தகரளா 

✓ ஜார்க்கண்ட் மாநிை முைைலமச்சர் தேமந்த் தசாரன், 

ஏலைகள் லவத்திருக்கும் இருசக்கர வாகனங்களுக்கு 

பபட்தரால் லிட்டருக்கு `25/–க்கு வைங்கப்படும் என்று 

அறிவித்ைார். ஒவ்பவாரு மாைமும் 10 லிட்டர் பபட்தராலுக்கு 

இச்சலுலக வைங்கப்படும். ஏலை குடும்ப அட்லடைாரர் 

–களின் வங்கிக்கணக்கில் லிட்டருக்கு `25 

பசலுத்ைப்படும். 

 

4. ரிசர்வ் ெங்கியின் சமீபத்திய அறிவிப்பின்படி, ெங்கிக் 

கணக்குகளுக்கான KYC புதுப்பிப்புக்கான காலக்பகடு 

என்ன? 

அ) ஜனவரி 31, 2022 

ஆ) மார்ச் 31, 2022  

இ) ஜூன் 30, 2022 

ஈ) பசப்டம்பர் 30, 2022 

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) வங்கிக் கணக்குகளுக்கான 

KYC புதுப்பிப்புக்கான கலடசி தைதிலய அடுத்ை ஆண்டு 

மார்ச்.31 வலர மூன்று மாைங்களுக்கு நீட்டித்துள்ளது.  

✓ COVID–19’இன் புதிய திரிபினால் நிைவும் நிச்சயமற்ை 

ைன்லம காரணமாக இக்காைக்பகடு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. 

பைாற்றுதநாய் காரணமாக ரிசர்வ் வங்கி கடந்ை ஆண்டு 

தம முைல் விதிகலள ைளர்த்தியது. KYC ஆவணங்கள் 

வாடிக்லகயாளர்களால் புதுப்பிக்கப்படாமல் இருந்ைால் 

வங்கிச் தசலவகலள ைலடபசய்யக்கூடாது என்றும் RBI 

அறிவித்துள்ளது. 

 

5. COVID’க்கான இந்தியாவின் முேல் உள்நாட்டிதலதய 

உருொக்கப்பட்ட ரிபசப்டர் றபண்டிங் படாறமன் (RBD) 

புரே உப–அலகு ேடுப்பூசி எது? 

அ) CORBEVAXTM  

ஆ) NOVAVAX 

இ) DIVIVAX 

ஈ) SEROVAXTM 

✓ COVID’க்கான இந்தியாவின் முைல் உள்நாட்டிதைதய 

உருவாக்கப்பட்ட ரிபசப்டர் லபண்டிங் படாலமன் (RBD) 

புரை உப–அைகு ைடுப்பூசி ‘CORBEVAXTM’ ஆகும்.  

✓ பதயாைாஜிக்கல் இ லிட் உருவாக்கியுள்ள இந்ைத் ைடுப்பூசி, 

அவசரகாை பயன்பாட்டு அங்கீகாரத்திற்கான இந்தியாவி 

–ன் மருந்துக் கட்டுப்பாட்டாளர் பஜனரல் அனுமதிலய 

சமீபத்தில் பபற்றுள்ளது. பதயாபடக்னாைஜி துலை மற்றும் 

அைன் PSU பதயாபடக்னாைஜி இண்டஸ்ட்ரி ஆராய்ச்சி 

உைவி கவுன்சில் (BIRAC) ஆகியலவ பதயாைாஜிக்கல் 

இ’இன் COVID–19 ைடுப்பூசிக்கு ஆைரவளித்துள்ளன. 

 

6. அண்றமயில் 25 சீன J–10C தபார் விமானங்கறள 

ொங்கிய நாடு எது? 

அ) ஆப்கானிஸ்ைான் 

ஆ) பாகிஸ்ைான்  

இ) இைங்லக 

ஈ) வங்காளதைசம் 

✓ பாகிஸ்ைான் வான்பலடக்கு குலைந்ைது 25 சீன தஜ–10சி 

தபார் விமானங்கலள வாங்குவலை பாகிஸ்ைான் அரசு 

உறுதிபசய்துள்ளது. இந்தியா லவத்திருக்கும் பிரான்சின் 

ரதபல் தபார் விமானங்களுக்கு மாற்ைாக இந்ை பஜட் 

விமானங்கள் இருப்பைாக பாகிஸ்ைான் கூறுகிைது. 

பாகிஸ்ைானிலும் அபமரிக்காவில் ையாரிக்கப்பட்ட F–16 

பஜட் விமானங்கள் உள்ளன. 

 

 

 

 

 

 
 



        

    

7. சூர்யா பிராந்திய நீர் ெைங்கல் திட்டம் பசயல்படுத்ேப்ப 

–டுகிை மாநிலம் எது? 

அ) கர்நாடகா 

ஆ) மகாராஷ்டிரா  

இ) ஆந்திர பிரதைசம் 

ஈ) பைலுங்கானா 

✓ சூர்யா பிராந்திய நீர் வைங்கல் திட்டம் மும்லபயில் 

பசயல்படுத்ைப்படுகிைது. இது மும்லபயின் தமற்கு துலண 

பிராந்தியத்தில் உள்ள இரண்டு மாநகராட்சிகளுக்கு ஒரு 

நாலளக்கு 403 மில்லியன் லிட்டர் நீர் விநிதயாகத்லை 

பசய்கிைது. மும்லப பபருநகர பிராந்திய தமம்பாட்டு 

ஆலணயம் திட்டத்தின் முைல் சுரங்கப்பணிலய நிலைவு 

பசய்துள்ளது. இந்ைத் திட்டம் 2023 வலர கட்டம் கட்டமாக 

முடிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

 

8. Trace Gas Orbiter எந்ேக் தகாளின் ெளிமண்டலத்றே 

ஆய்வு பசய்வதற்காக ஏெப்பட்டது? 

அ) பவள்ளி 

ஆ) பசவ்வாய்  

இ) வியாைன் 

ஈ) சனி 

✓  “ExoMars TGO” என்றும் அலைக்கப்படுகிை Trace Gas 

Orbiter ஐதராப்பிய விண்பவளி நிறுவனம் (ESA) மற்றும் 

இரஷ்ய தராஸ்தகாஸ்தமாஸ் ஏபஜன்சி ஆகியவற்றுக்கு 

இலடதயயான கூட்டுத் திட்டமாகும். Trace Gas Orbiter 

2016இல் பசவ்வாய்க்தகாலள அலடந்து 2018இல் அைன் 

முழுப்பணிலயத்பைாடங்கியது. 

✓ சமீபத்தில், அவ்விண்கைத்ைால் எடுக்கப்பட்ட புதிய படம் 

வஸ்டிடாஸ் பபாரியாலிஸ் பகுதியில் ஒரு சிறிய பள்ளம் 

இருப்பலைக் காட்டுகிைது. இப்பள்ளம் ஓரளவு நீர் பனியால் 

நிரம்பியுள்ளது. 

 

9. ‘தேஜாஸ்’ என்பது பின்வரும் எந்நாட்டுடன் இறணந்து 

இந்தியாொல் போடங்கப்பட்ட ஒரு புதிய திட்டமாகும்? 

அ) அபமரிக்கா 

ஆ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்  

இ) ஆஸ்திதரலியா 

ஈ) பிரான்ஸ் 

✓ “தைஜாஸ்” / அமீரக பணிகள் மற்றும் திைன்களுக்கான 

பயிற்சியின் புதிய திட்டத்தின்கீழ், வலளகுடா நாடுகளில் 

உள்ள இந்தியத் பைாழிைாளர்களுக்கு சான்றிைழ் மற்றும் 

பயிற்சி அளிப்பைற்காக ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் உள்ள 

முன்னணி பணியமர்த்துநர்களுடன் அரசாங்கம் கூட்டு 

தசர்ந்துள்ளது. இது ஒரு ஆண்டில் 10,000 இந்திய 

பணியாளர்களுக்கும், அடுத்ை 5 ஆண்டுகளில் வலளகுடா 

கூட்டுைவு கவுன்சில் பிராந்தியத்தில் 100,000 

பைாழிைாளர்களுக்கும் பயிற்சி அளித்து, சான்ைளித்து, 

பணியமர்த்துவலை தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

10. ஜியுொன்–1 02இ என்ற புதிய புவி கண்காணிப்பு 

பசயற்றகக்தகாறள ஏவிய நாடு எது? 

அ) ஜப்பான் 

ஆ) சீனா  

இ) ஐக்கிய அரபு எமிதரட்ஸ் 

ஈ) இஸ்தரல் 

✓ சீனா ைனது Chang Zheng 4C ஏவுகைம்மூைம் ‘Ziyuan–1 

02E’ என்ை புதிய புவி வள கண்காணிப்பு பசயற்லகக் 

தகாலள நிலைநிறுத்தியுள்ளது. ஒரு பைாழிற்முலை சாரா 

வாபனாலியான ‘CubeSat’ உடன் இச்பசயற்லகக்தகாள் 

சமீபத்தில் ஏவப்பட்டது. 

✓ ‘வளம்’ எனப்பபாருள்படும் ஜியுவான் ரிதமாட்–பசன்சிங் 

பசயற்லகக்தகாள்களின் வரிலசயிலுள்ளது. இது உயர் 

பைளிவுத்திைன் பகாண்ட நிைற்படங்கலள எடுப்பலை 

தநாக்கமாகக்பகாண்டுள்ளது. 

✓ புவியின் வளங்கலள ஆய்வு பசய்வைற்கும், தபரிடர் 

தமைாண்லமக்கும், நிைப்பயன்பாட்டு கண்காணிப்புக்கும் 

இப்படங்கள் பயன்படுத்ைப்படைாம். 

 

1. ைமிைகத்தில் புதிைாக 10.17 ைட்சம் வாக்காளர்கள் தசர்ப்பு: 

தைர்ைல் ஆலணயம் 

ைமிைகத்தில் புதிைாக 10.17 ைட்சம் வாக்காளர்கள் 

தசர்க்கப்பட்டுள்ளைாக தைர்ைல் ஆலணயம் பைரிவித்து 

உள்ளது. சிைப்பு முகாமில் 10 ைட்சம் தபர் விண்ணப்பித்ை 

நிலையில் ைற்தபாது இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் 

பவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

அைன்படி, வாக்காளர் பட்டியலில் புதிைாக 10.17 ைட்சம் தபர் 

தசர்க்கப்பட்டுள்ளனர். இரண்டு ைட்சத்துக்கும் அதிகமான 

பபயர்கள் வாக்காளர் பட்டியலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளது. 

ைமிைகத்தில் 6 தகாடிக்கும் அதிகமான வாக்காளர்கள் 

உள்ளனர். இதில் 3,12,26,750 தபர் ஆண்கள். 

3,23,91,256 தபர் பபண்கள். 18 –19 வயதுள்ள 4,32,600 

தபர் புதிைாக பட்டியலில் தசர்க்கப்பட்டுள்ளனர். மூன்ைாம் 

பாலினத்தில் 7,804 தபருக்கு வாக்காளர் அலடயாள 

அட்லட உள்ளது. 

தசாழிங்கநல்லூரில் (7,11,755) அதிக வாக்காளர்களும், 

கீழ்தவளூரில் (1,78,517) குலைவான வாக்காளர்களும் 

உள்ளனர். புதுச்தசரியில் 10.10 இைட்சம் வாக்காளர்கள் 

உள்ளனர். 

 

2. `1,000 தகாடி பசைவில் 1,150 ஏக்கர் பரப்பளவில் 

அலமகிைது: தூத்துக்குடியில் நாட்டின் முைைாவது 

“சர்வதைச பர்னிச்சர் பூங்கா” 

இந்தியாவில் முைைாவைாக தூத்துக்குடியில் `1,000 தகாடி 

மதிப்பீட்டில், 1,150 ஏக்கர் பரப்பளவில் ‘சர்வதைச பர்னிச்சர் 

பூங்கா’ அலமக்கப்படுகிைது. இந்ைப்பூங்காமூைம் `4,500 

தகாடிக்கு பைாழில் முைலீடுகலள ஈர்க்கவும், 3.5 இைட்சம் 

தபருக்கு தவலைவாய்ப்பு கிலடக்கவும் திட்டமிடப்பட்டு 

உள்ளது. இப்பணிகளுக்கு ைமிைக முைல்வர் மு க 

ஸ்டாலின் வரும் 11ஆம் தைதி அடிக்கல் நாட்டுகிைார். 

  

 

 



        

    

பர்னிச்சர் பைாழிலுக்கு என நாட்டிதைதய முைல் சிைப்பு 

பபாருளாைார மண்டைமாக இந்ைப் பூங்கா அலமகிைது. மர 

அரலவ ஆலை, பர்னிச்சர் பபாருட்கள் ையாரிப்பு 

நிறுவனங்கள், ஏற்றுமதி, இைக்குமதி நிறுவனங்கள் 

உள்ளிட்ட சுமார் 100 நிறுவனங்கள் வலர இப்பூங்காவில் 

இடம்பபை வாய்ப்பிருப்பைாக அதிகாரிகள் கூறுகின்ைனர். 

பர்னிச்சர் உற்பத்தி பைாடங்கி தபக்கிங் பசய்து 

பவளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி பசய்வது வலரயிைான 

அலனத்து நிறுவனங்களும் இந்ைப் பூங்காவில் இடம் 

பபறுகின்ைன. 

3.5 ைட்சம் தபருக்கு தவலை 

பர்னிச்சர் பைாழில் பைாடர்பாக ஆண்டுக்கு 5,000 

தபருக்கு பயிற்சி அளிக்கும் கூடம், பர்னிச்சர்களின் 

ைரத்லை பரிதசாதிக்கும் ஆய்வுக்கூடம், கூட்ட அரங்கம், 

வீடிதயா கான்பரன்சிங் வசதி, ைங்கும் விடுதிகள், 

தோட்டல்கள் தபான்ை அலனத்து வசதிகளும் இதில் 

இடம் பபறும். இந்ைப் பூங்கா மூைம் சுமார் `4,500 

தகாடிக்கு பைாழில் முைலீடுகலள ஈர்க்கவும், 

தநரடியாகவும், மலைமுகமாகவும் சுமார் 3.5 இைட்சம் 

தபருக்கு தவலைவாய்ப்பு கிலடக்கவும் திட்டமிடப்பட்டு 

உள்ளைாக சிப்காட் அதிகாரிகள் பைரிவித்ைனர். 

மரத்ைடிகள் இைக்குமதியில் தூத்துக்குடி துலைமுகம் 

நாட்டில் 3–வது இடத்தில் உள்ளது. 

இவற்லைக் பகாண்டு இங்தகதய சர்வதைச ைரத்தில் 

பர்னிச்சர்கள் ையார் பசய்து பவளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி 

பசய்ய ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டுள்ளது. தமலும், 

கன்னியாகுமரி மற்றும் தைனி மாவட்டங்களில் 

கிலடக்கும் ரப்பர் மரத்ைடிகள், நீைகிரி, பைன்காசி, 

கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் உள்ள யூகலிப்டஸ் 

மரங்கள், திண்டுக்கல், தகாலவ மாவட்டங்களில் உள்ள 

மலை தவம்பு, திண்டுக்கல் மற்றும் நீைகிரி 

மாவட்டங்களில் உள்ள சில்வர் ஓக் மரங்கள் தபான்ை 

மரங்கலளப் பயன்படுத்தும் வலகயிலும் இந்ை பர்னிச்சர் 

பூங்கா அலமக்கப்படுகிைது. 

 

3. பபாருளாைாரத்தில் பின்ைங்கிய பபாதுப் பிரிவினருக்கு 

10% இடஒதுக்கீடு: 2 நீதிபதிகள் பகாண்ட உச்ச நீதிமன்ை 

அமர்வு இன்று விசாரிக்கும் 

பபாருளாைாரத்தில் பின்ைங்கிய பபாதுப் பிரிவினருக்கு 

(EWS) மருத்துவ தமற்படிப்பில் 10% இடஒதுக்கீடு 

வைங்குவது பைாடர்பான வைக்கில் 3 நீதிபதிகள் பகாண்ட 

அமர்வுக்கு பதில் 2 நீதிபதிகள் பகாண்ட அமர்வு உச்ச 

நீதிமன்ைத்தில் இன்று விசாரலண நடத்ைவுள்ளது. 

பபாருளாைாரத்தில் பின்ைங்கிய பபாதுப் பிரிவினருக்கு 

மருத்துவ தமற்படிப்பில் 10% இடங்கலள ஒதுக்க மத்திய 

அரசு ஆலண பிைப்பித்ைது. ஆனால், இைற்கு இந்திய 

அரசியல் அலமப்பு சட்டத்தில் இடம் இல்லை என்று உச்ச 

நீதிமன்ைத்தில் பைாடரப்பட்ட வைக்கு இன்னும் 

விசாரலணயில் உள்ளது. 

இந்நிலையில், மருத்துவக் கல்லூரி முைல் ஆண்டு 

வகுப்பில் 10% இடங்கலள பபாருளாைாரத்தில் பின்ைங்கிய 

பபாதுப் பிரிவினருக்கு ஒதுக்கீடு பசய்ய மத்திய அரசு 

முற்பட்டது. இலையடுத்து, அரசின் நடவடிக்லககலள 

எதிர்த்து உச்சநீதிமன்ைத்தில் மனுைாக்கல் பசய்யப்பட்டது. 

அைன் காரணமாக கடந்ை ஆண்டு நவம்பர் மாைம் 

நலடபபை இருந்ை நீட் கவுன்சலிங் ைள்ளிலவக்கப்பட்டது. 

இைனிலடதய, ஆண்டுக்கு `8 இைட்சம் வருமானம் 

உள்ளவர்கள் பபாருளாைார ரீதியாக பின்ைங்கிய பபாதுப் 

பிரிவினராக கருைப்படுவர் என உச்சநீதிமன்ைத்தில் 

மத்திய அரசு அறிக்லக ைாக்கல் பசய்ைது. 

இந்ை வைக்லக உச்ச நீதிமன்ை நீதிபதிகள் சந்திரசூட், ஏ 

எஸ் தபாபண்ணா, சூர்யகாந்த் ஆகிய 3 தபர் பகாண்ட 

அமர்வு விசாரித்து வந்ைது. இந்நிலையில், இந்ை வைக்லக 

ஜனவரி 3, 4 ஆகிய தைதிகளில் விலரந்து விசாரிக்க 

தவண்டும் என மத்திய அரசு சார்பில் பசாலிசிட்டர் 

பஜனரல் துஷார் தமத்ைா உச்சநீதிமன்ைத்தில் தகாரிக்லக 

விடுத்ைார். இைனிலடதய, இந்ை வைக்கு தமற்கண்ட 3 

நீதிபதிகள் பகாண்ட அமர்வால் தநற்று விசாரிக்கப்படும் 

என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. 

இந்நிலையில், மூன்று நீதிபதிகள் பகாண்ட அமர்லவ 

இரண்டாக குலைத்து உச்சநீதிமன்ை ைலைலம நீதிபதி 

என் வி இரமணா தநற்று புதிய உத்ைரவு பிைப்பித்ைார். 

அைன்படி இந்ை வைக்லக நீதிபதிகள் சந்திரசூட், ஏ எஸ் 

தபாபண்ணா ஆகிதயார் பகாண்ட இரு நீதிபதிகள் அமர்வு 

இன்று விசாரலண நடத்ைவுள்ளது. அதைதபால் மருத்துவ 

தமற்படிப்புகளில் இைர பிற்படுத்ைப்பட்தடாருக்கான இட 

ஒதுக்கீடு குறித்ை மனுவும் இன்று விசாரலணக்கு 

வரவுள்ளது. 

 

4. பசன்லன ஐஐடி.யில் ‘சாரங் 2022’ கைாசார விைா 

இன்று பைாடக்கம்: 

பசன்லன ஐஐடி.யில் ‘சாரங் 2022’ கலை- கைாசார விைா 

வியாைக்கிைலம பைாடங்கி ஞாயிற்றுக்கிைலம வலர 

நான்கு நாள்கள் நலடபபைவுள்ளது. அதில் 100’க்கும் 

தமற்பட்ட நிகழ்வுகள் இடம்பபைவுள்ளன. இந்ை 

நிகழ்ச்சிலய மாணவர்கதள முன்னின்று நடத்துவர். அந்ை 

வலகயில் 27ஆவது ஆண்டாக ‘சாரங் 2022’ கலை 

கைாசார விைா பமய்நிகர் முலையில் நலடபபை உள்ளது.  

இந்ை ஆண்டுக்கான கைாசார விைாவின் கருப்பபாருள் 

‘பசவிவழி அறிவு மற்றும் மரபுகள்’ என்பைாக இருக்கும். 

 

5. பைற்காசியாவிதைதய முைலீடுகளுக்கு உகந்ை 

மாநிைமாக மாற்றுதவாம் 

பைற்காசியாவிதைதய முைலீடுகளுக்கு உகந்ை மாநிைமாக 

ைமிைகத்லை மாற்றுதவாம் என்று ஆளுநர் உலரயில் 

கூைப்பட்டுள்ளது. 

ஆளுநர் உலரயில் கூறியிருப்பது: 

பைற்காசியாவிதைதய முைலீடுகளுக்கு உகந்ை முைல் 

முகவரியாக ைமிழ்நாட்லட மாற்றிட ைமிழ்நாடு அரசு 

உறுதியாக உள்ளது. இந்ை அரசாங்கம் பபாறுப்தபற்ைபின், 

கடந்ை 7 மாைங்களில் 3 முைலீட்டாளர் மாநாடுகலள 

நடத்தியது. இைன் பயனாக `56,230 தகாடி முைலீட்டில் 1 

ைட்சத்து 74,999 நபர்களுக்கு தவலைவாய்ப்புகலள 

உருவாக்கக்கூடிய 109 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ைங்கள் 

லகபயழுத்திடப்பட்டுள்ளன. 



        

    

இதில், இதுவலர `21,508 தகாடி மதிப்பிைான திட்டங்கள் 

பைாடங்கப்பட்டுள்ளன. 

ைமிழ்நாடு ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்புக் பகாள்லக, ைமிழ்நாடு 

நிதிநுட்பக்பகாள்லக ஆகிய 2 புதிய பகாள்லககலள 

முைல்வர் பவளியிட்டுள்ளார். ைமிைகத்தின் பபாருளாைாரம், 

2030ஆம் ஆண்டுக்குள் ஒரு ைட்சம் தகாடி டாைர் என்ை 

இைக்லக அலடய இக்பகாள்லககள் மிக முக்கியப் பங்கு 

வகிக்கும். 

ைரவு லமயங்களின் முகவரி: ைரவுகளின் அடிப்பலடயில் 

முடிவுகலள எடுப்பைற்கான கட்டலமப்லப உருவாக்கி, 

நிர்வாகத்திைலன தமம்படுத்துவதை அரசின் தநாக்கமாகு 

-ம். பல்தவறு துலைகளின் ைரவுகலள, ஒருங்கிலணத்து 

ஆராய்வைன்மூைம், அரசுத் திட்டங்களின் பைன்கலள 

உரிய பயனாளிகளுக்கு பகாண்டு பசல்வதை ைரவுத் 

தூய்லமத் திட்டத்தின் தநாக்கமாகும்.  

பவளிப்பலடத்ைன்லமயும், பபாறுப்புணர்லவயும் தமம்படு 

-த்தி, தகாப்புகளின் மீது விலரவாக முடிபவடுக்கவும் மின் 

அலுவைக முலைலய பசயல்படுத்துவைற்கான பணிகள் 

தமற்பகாள்ளப்பட்டு வருகின்ைன. அரசின் பசாத்துகலளத் 

திைம்பட தமைாண்லம பசய்வைற்குத் ைகுந்ை பைாழில்நுட்ப 

-த்துடன் கணினிமயமாக்கப்பட்ட அலமப்பு ஒன்று 

பசயல்பாட்டுக்கு பகாண்டுவரப்படும். 

ைரவு லமயங்களில் `30,000 தகாடி அளவிைான 

முைலீட்லட ஈர்த்து, ைரவுலமய முைலீடுகளின் முகவரியாக 

ைமிழ்நாடு உருபவடுத்துள்ளது. தமலும், அதிக முைலீட்லட 

ஈர்ப்பைற்கும் ைரவுலமயங்கள் அலமப்பலை எளிைாக்குவ 

-ைற்கும் “ைரவுலமயக்பகாள்லக-2021” என்ை புதிய 

பகாள்லகலய அரசு பவளியிட்டுள்ளது எனக் 

கூைப்பட்டுள்ளது. 

 

6. சாகச சுற்றுைாலவ உள்ளடக்கிய புதிய சுற்றுைா 

பகாள்லக – ஆளுநர் 

ைமிைகத்தில் சுற்றுைா மூைம் பபாருளாைாரம் பபாலிவு 

பபறுவைற்கான திட்டம் வகுக்கப்படும் என்றும், சாகச 

சுற்றுைாலவ உள்ளடக்கிய புதிய சுற்றுைாக் பகாள்லக 

பவளியிடப்படும் என ஆளுநர் உலரயில் 

பைரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஆளுநர் உலரயில் கூறியிருப்பைாவது: 

முைைலமச்சரின் சாலை தமம்பாட்டுத் திட்டத்தில், இந்ை 

ஆண்டில் `2,989 தகாடி மதிப்பீட்டில் 894 கிமீ சாலை 

-கலள அகைப்படுத்தும் பணிகள் தமற்பகாள்ளப்படும். 

பசன்லனப் பபருநகரில் தபாக்குவரத்து பநரிசலைக் 

குலைப்பைற்காக, `407 தகாடி மதிப்பீட்டில் பரங்கிமலை - 

தமடவாக்கம் சாலை சந்திப்பில் கீழ்பாைம், பரங்கிமலை - 

பூந்ைமல்லி - ஆவடி சாலையில் பல்வழி தமம்பாைம், 

மத்திய லகைாச சந்திப்பில் தமம்பாைம் என மூன்று 

முக்கியத் திட்டங்களுக்கு ஒப்புைல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

முைல்வரால் அறிவிக்கப்பட்ட, மகளிருக்கு இைவசப் 

தபருந்துப் பயணத் திட்டத்தினால், கடந்ை நான்கு 

மாைங்களில் மகளிர் பயணிகளின் எண்ணிக்லக 40 

சைவீைத்திலிருந்து 61 சைவீைமாக உயாா்ந்துள்ளது. 

மகளிரிலடதய பபரும் வரதவற்லபப் பபற்றுள்ள இந்ைத் 

திட்டம், பபண்களின் சமூக, பபாருளாைார முன்தனற்ைத்தி 

-ற்கு வழிவலக பசய்யும். ஒருங்கிலணந்ைப் பன்முலை 

நகரப்தபாக்குவரத்து வசதிகலள உறுதி பசய்வைற்கும், 

பயணிகளுக்குச் பசல்லிடம் வலர தபாக்குவரத்து 

இலணப்லப வைங்கவும், பசன்லன பமட்தரா ரயில் 

நிலையங்களிலிருந்து நகரின் பல்தவறு பகுதிகளுக்கு 

சிற்றுந்து தசலவ பைாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

ைமிழ்நாட்டின் பார் தபாற்றும் வரைாறு, பசழுலமயான 

பண்பாடு, இயற்லக வளங்களின் அைகியல் 

ஆகியவற்லை முன்னிலைப்படுத்துவைன் வாயிைாக, 

மாநிைத்தில் சுற்றுைா மூைம் பபாருளாைாரம் பபாலிவு 

பபறுவைற்கான திட்டம் அரசால் வகுக்கப்படும். 

இந்ை ஆண்டு, சாகச சுற்றுைாலவ உள்ளடக்கிய புதிய 

சுற்றுைாக் பகாள்லக பவளியிடப்படும். 

இவ்வாறு அதில் கூைப்பட்டுள்ளது. 

 

7. புதுச்தசரியில் அட்சய பாத்திரம் மதிய உணவுத் திட்டம் 

பைாடக்கம் 

புதுச்தசரியில் ைனியார் பங்களிப்புடன் அரசுப்பள்ளி 

மாணவர்களுக்கான அட்சய பாத்திரம் மதிய உணவுத் 

திட்டத்லை துலணநிலை ஆளுநர் (பபா) ைமிழிலச 

பசௌந்ைரராஜன், முைல்வர் என் ரங்கசாமி ஆகிதயார் 

பைாடக்கிலவத்ைனர். 

 


