
        

    

1. “Women and girls left behind: Glaring gaps in pandemic 

responses” என்ற தலைப்பில் அறிக்கைகை வெளியிட்ட 

நிறுெனம் எது? 

அ) உலக ப ொருளொதொர மன்றம் 

ஆ) உலக வங்கி 

இ) ஐநொ ப ண்கள் அமைப்பு  

ஈ) NITI ஆய ொக் 

✓ ஐநொ அமையின் ப ண்கள் அமமப் ொனது சமீ த்தில் 

“Women and girls left behind: Glaring gaps in pandemic 

responses” என்ற ஒரு புதி  அறிக்மகம  பவளியிட்டது. 

இவ்வறிக்மகயின் டி, அரசொங்கத்திடமிருந்து ப ண்கள் 

COVID-19 நிவொரணத்மதப் ப றுவதற்கொன வொய்ப்புகள் 

குமறவொகயவ உள்ளது. 

✓ குழந்மதகளுடன் வொழும் யவமலபசய்யும் தொய்மொர்களில் 

குமறந்தது 29 சதவீதம் ய ரும் குழந்மதகளுடன் வொழும் 

யவமல பசய்யும் ஆண்களில் 20% ய ரும் தங்களின் 

யவமலம  இழந்துள்ளனர். குழந்மதகளுடன் தனித்து 

வொழும் ஒற்மறப்ப ண்கயள அதிகம் பின்தங்கியிருப் தொக 

இந்த அறிக்மக கூறுகிறது. 

 

2. அண்கையில் 200 வடஸ்ட் விக்வைட்டுைள் என்ற கைல் 

ைல்கை எட்டிை இந்திை வெைப்பந்து வீச்சாளர் ைார்? 

அ) முகமது ஷமி  

ஆ) இரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் 

இ) இரவீந்திர ஜயடஜொ 

ஈ) ஜஸ்பிரித் பும்ரொ 

✓ முகமது ஷமி சமீ த்தில் பதன்னொப்பிரிக்கொவுக்கு எதிரொன 

முதல் படஸ்டில் 200 படஸ்ட் விக்பகட்டுகள் என்ற மமல் 

கல்மல எட்டினொர். 31 வ தொன அைர் தனது 55ஆவது 

படஸ்ட் ய ொட்டியில் இந்தச் சொதமனம  எட்டி தொல், 

இந்தி  யவகப் ந்து வீச்சொளர்களுள் இந்தச் சொதமனம  

யவகமொக  மடத்த மூன்றொவது ந ரொக அவர் ஆனொர்.  

✓ கபில்யதவ் (434), இஷொந்த் சர்மொ (311), ஜொகீர் கொன் (311), 

மற்றும் ஜவகல் ஸ்ரீநொத் (236) ஆகிய ொருக்கு பிறகு அவர் 

உள்ளொர். 

 

3. ‘வபண்ைளுக்ைான புதிை வைாள்கை - 2021’ ெகைகெ 

வெளியிட்ட ைாநிைம் எது? 

அ) தமிழ்நொடு  

ஆ) யகரளொ 

இ) ஒடிஸொ 

ஈ) யமற்கு வங்கம் 

✓  ள்ளி மற்றும் கல்லூரி  யிலும் ப ண்களுக்கொன கட்டொ  

தற்கொப்புக் கமலப்  யிற்சி ய ொன்ற அம்சங்கமள 

உள்ளடக்கி  ‘ப ண்களுக்கொன புதி  பகொள்மக–2021’ஐ 

தமிழ்நொடு அரசு சமீ த்தில் பவளியிட்டது. 

✓ இக்பகொள்மக அமனத்து ய ொக்குவரத்து முமறகமளயும் 

ப ண்களுக்கு ஏற்றதொக மொற்ற மு ற்சி பசய்கிறது. 

 

4. இந்திை இைாணுெத்தின் “குொண்டம் ைம்ப்யூட்டிங் 

ஆய்ெைம் ைற்றும் வசைற்கை நுண்ணறிவு கைைம் (AI)” 

அகைக்ைப்பட்டுள்ள ைாநிைம் எது? 

அ) குஜரொத் 

ஆ) மகொரொஷ்டிரொ 

இ) மத்தி  பிரயதசம்  

ஈ) ஹரி ொனொ 

✓ இந்தி  இரொணுவம், மத்தி  பிரயதசத்தில் உள்ள யமொவ், 

இரொணுவ பதொமலத்பதொடர்பு ப ொறியி ல் கல்லூரியில் 

‘குவொண்டம் கம்ப்யூட்டிங் ஆய்வகம் மற்றும் பச ற்மக 

நுண்ணறிவு மம ம்’ ஆகி வற்மற அமமத்துள்ளது.  

✓ இந்த மம ங்கள் ஆயுதப் மடகளொல்   ன் டுத்தப் டும் 

அதிநவீன பதொழில்நுட் ங்கமள உருவொக்குவதற்கொன 

ஆரொய்ச்சிம  யமற்பகொள்ளும். இது யதசி   ொதுகொப்பு 

கவுன்சில் பச லகத்தின் ஆதரவுடன் இந்தி  

இரொணுவத்தொல் நிறுவப் ட்டுள்ளது. 

 

5. உைகில் ‘அருைண் வபாருள்’ உற்பத்தியில் முதலிடம் 

ெகிக்கும் நாடு எது? 

அ) இந்தி ொ 

ஆ) ஜப் ொன் 

இ) சீனொ  

ஈ) அபமரிக்கொ 

✓ அருமண் ப ொருட்கமள உற் த்தி பசய்யும் உலகின் 

முன்னணி நிறுவனமொக ‘ஹினொ’ உள்ளது. சமீ த்தில், 

சீனொவில் மூன்று அரசுக்கு பசொந்தமொன அருமண் சுரங்க 

நிறுவனங்கள் ‘சீனொ யரர் எர்த்ஸ்’ குழுமம் என்ற புதி  

நிறுவனத்மத உருவொக்குகின்றன. சீனொ தனது அருமண் 

ப ொருட்களின் விநிய ொகச் சங்கிலிம  வலுப் டுத்தி 

வருகிறது. அருமண் என் து  தியனழு கனிமங்களின் 

கலமவ ொகும். இது நுகர்யவொர் மின்னணுவி ல் மற்றும் 

இரொணுவ உ கரணங்களின் உற் த்தியில் முதன்மமப் 

ப ொருட்களொகப்   ன் டுத்தப் டுகிறது. 

 

6. வதசிை ‘விைான விகளைாட்டுக் வைாள்கை’ ெகைகெ 

வெளியிட்டுள்ள ைத்திை அகைச்சைம் எது? 

அ) இமளஞர் விவகொரங்கள் & விமள ொட்டு அமமச்சகம் 

ஆ) சிவில் வொன்ய ொக்குவரத்து அமமச்சகம்  

இ) புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அமமச்சகம் 

ஈ) வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகொரங்கள் அமமச்சகம் 

✓ சிவில் வொன்ய ொக்குவரத்து அமமச்சகம் ப ொதுமக்களின் 

கருத்துக்கொக யதசி  விமொன விமள ொட்டுக் பகொள்மக 

வமரமவ பவளியிட்டுள்ளது. 

✓ இக்பகொள்மக ொனது இந்தி ொவின் விமொன விமள ொட் 

-டுக்கொன திறமன ஊக்குவிக்க எண்ணுகிறது மற்றும் 

 ொதுகொப்பில் சிறந்த நமடமுமறகமள உறுதிபசய்வதில் 

கவனஞ்பசலுத்துகிறது. 2030’க்குள் இந்தி ொமவ சிறந்த 

விமொன விமள ொட்டு நொடுகளுள் ஒன்றொக 

மொற்றுவதுதொன் இக்பகொள்மகயின் யநொக்கம். 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

7. பின்ெரும் எந்தத்துகறக்கு ‘பிைதைர் உைர்சிறப்பு விருது’ 

ெழங்ைப்படுகிறது? 

அ) விமள ொட்டு 

ஆ) ப ொது நிர்வொகம்  

இ) பதொழில்முமனவு 

ஈ) கல்வி 

✓ நிர்வொகச் சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் ப ொதுமக்கள் குமறதீர் 

துமற ொனது கடந்த 2006ஆம் ஆண்டு முதல் “ப ொது 

நிர்வொகத்தில் சிறந்து விளங்குவதற்கொன பிரதமர் உ ர் 

சிறப்பு விருதுகமள” வழங்குகிறது. மத்தி  அமமச்சர் 

ஜியதந்திர சிங் சமீ த்தில் பிரதமரின் சிறப்பு விருதுக்கொன 

இமண தளத்மதத் பதொடங்கினொர். விருதுக்கொன 

 திவுகளும் பதொடங்கப் ட்டுள்ளன. 

✓ இந்த ஆண்டு  ரிசுத்பதொமக `10 இலட்சத்திலிருந்து `20 

இலட்சமொக இரட்டிப் ொக்கப் ட்டுள்ளது. மொவட்டத்தின் 

ப ொருளொதொர வளர்ச்சியில் மொவட்ட ஆட்சி ர்களின் 

பச ல்திறமன அங்கீகரிக்கும் வமகயில், கடந்த 2020’இல் 

இத்திட்டம் மறுசீரமமக்கப் ட்டது. 

 

8. 2021-22ஆம் ஆண்டிற்ைான இந்திைாவின் ெருடாந்திை 

ஏற்றுைதி இைக்கு என்ன? 

அ) $100 பில்லி ன் 

ஆ) $200 பில்லி ன் 

இ) $400 பில்லி ன்  

ஈ) $500 பில்லி ன் 

✓ வணிகம் மற்றும் பதொழிற்துமற அமமச்சகம் பவளியிட்ட 

தரவுகளின் டி, கடந்த 2021 டிசம் ரில் இந்தி ொ $37.29 

பில்லி ன் மதிப்பிலொன ப ொருட்கமள ஏற்றுமதி 

பசய்துள்ளது. ஏப்ரல் - டிசம் ரில் இந்தி ொவின் சரக்கு 

ஏற்றுமதி கிட்டத்தட்ட $300 பில்லி னொக இருந்தது. 

✓ இது ஆண்டுக்கொண்டு 48.85 சதவீதம் மற்றும் 2019ஆம் 

ஆண்டின் இயத கொலகட்டத்திற்கு எதிரொக 26 சதவிகிதம் 

அதிகரித்துள்ளது. எனயவ, இந்தி ொ தனது வருடொந்திர 

ஏற்றுமதி இலக்கில் மூன்றில் ஒரு  ங்மக எட்டியுள்ளது.  

✓ அதொவது 2021-22 நிதி ொண்டின் முதல் 9 மொதங்களில் 

தனது வருடொந்திர இலக்கொன $400 பில்லி னில் 1/3 

பங்கு. ப ொறியி ல் ப ொருட்கள், ப ட்யரொலி ப் ப ொருட்கள் 

மற்றும் இரத்தினங்கள் மற்றும் நமககளுக்கொன அதிக 

யதமவய  இதற்குக் கொரணமொக அமமந்துள்ளது. 

 

9. 2021 - DRDO நாளுக்ைானக் ைருப்வபாருள் என்ன? 

அ) ஆத்மநிர் ொர்  ொரத் 

ஆ) ஏற்றுமதி  

இ) முதன்மம  ொதுகொப்பு பதொழில்நுட் ங்கள் 

ஈ) வலிமம மற்றும் அறிவி ல் 

✓ DRDO அதன் 63ஆவது நிறுவன நொமள 2021 ஜன.01 

அன்று அனுசரித்தது. DRDO, கடந்த 1958ஆம் ஆண்டில் 10 

ஆய்வகங்களுடன்  ொதுகொப்புத் துமறயில் ஆரொய்ச்சிப் 

 ணிகமள யமம் டுத்துவதற்கொக நிறுவப் ட்டது.  

✓ தற்ய ொது, டிஆர்டிஓ, ஏயரொநொட்டிக்ஸ், ய ொர் வொகனங்கள், 

எலக்ட்ரொனிக்ஸ், இன்ஸ்ட்ரூபமன்யடஷன், அட்வொன்ஸ்டு 

கம்ப்யூட்டிங், சிமுயலஷன் உள்ளிட்ட  ல துமறகளுடன் 

இமணந்து பச ல் டுகிறது. நடப்பு 2021ஆம் ஆண்டிற்கொன 

DRDO நாளின் கருப்ப ொருளொக ‘ஏற்றுமதி’ம  DRDO 

தமலவர் அறிவித்தொர். 

 

10. INSACOG என்பது ைைபணு ெரிகசமுகற ைற்றும் 

COVID திரிபுைளின் ைாறுபாட்கடக் ைண்ைாணிப்பதற்ைாை 

எந்த நாட்டால் அகைக்ைப்பட்ட ைன்றைாகும்? 

அ) அபமரிக்கொ 

ஆ) இரஷ் ொ 

இ) இந்தி ொ  

ஈ) UK 

✓ மர ணு வரிமசமுமற மற்றும் COVID-19 திரிபுகளின் 

மொறு ொட்மடக் கண்கொணிக்க, இந்தி  மத்தி  சுகொதொர 

அமமச்சகம், கடந்த 2020’இல் இந்தி  SARS-CoV-2 

பஜயனொமிக்ஸ் கூட்டமமப்ம  (INSACOG) அமமத்தது.  

✓ INSACOG ஆனது இந்தி  மத்தி  சுகொதொர அமமச்சகம், 

உயிரி-பதொழில்நுட் த் துமற, CSIR மற்றும் ICMR 

ஆகி வற்றுடன் இமணந்து பதொடங்கப் ட்டது. INSACOG 

ஆய்வகம், COVID யநர்மமற மொதிரிகமள அனுப்புவமத 

தற்கொலிகமொக நிறுத்துமொறு மொநிலங்கமளக் யகட்டுக் 

பகொண்டுள்ளது. 

 

1. மருத்துவ  டிப்பு மொணவர் யசர்க்மகயில் ஓபிசிக்கு 27% 

இடஒதுக்கீடு வழங்கும் அரசொமண பசல்லும்: உச்சநீதி 

மன்றம் உத்தரவு 

தற்ய ொமத  இடஒதுக்கீடு நமடமுமறகளின் டி 2021-

22 கல்வி ஆண்டுக்கொன இளநிமல, முதுநிமல 

மருத்துவப்  டிப்புகளுக்கொன கலந்தொய்மவ நடத்தலொம். 

மருத்துவப்  டிப்பு யசர்க்மகயில் இதர 

பிற் டுத்தப் ட்யடொருக்கொன (ஓபிசி) 27 சதவீத இடஒதுக்கீடு 

பசல்லும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. 

மருத்துவ இளநிமல  டிப்புகளில் 15% இடங்கமளயும், 

மருத்துவ முதுநிமல  டிப்புகளில் 50% இடங்கமளயும் 

அகில இந்தி  பதொகுப்புக்கு மொநில அரசுகள் அளித்து 

வருகின்றன. 

அகில இந்தி  ஒதுக்கீட்டு இடங்களில் இதர 

பிற் டுத்தப் ட்யடொருக்கு (ஓபிசி) 27 சதவீத இடஒதுக்கீடும், 

ப ொருளொதொரத்தில் நலிந்த ப ொதுப்பிரிவினருக்கு (EWS) 10 

சதவீத இடஒதுக்கீடும் வழங்கப் டுகிறது. இமத உறுதி 

பசய்து கடந்த ஜூமலயில் மத்தி  அரசு, அரசொமணம  

பவளியிட்டது. 

இந்த அரசொமணம  எதிர்த்துஉச்ச நீதிமன்றத்தில் 

வழக்கு பதொடரப் ட்டது. வழக்கு நிலுமவயில் இருந்ததொல் 

முதுநிமல மருத்துவப்  டிப்புகளுக்கொன கலந்தொய்மவ 

நடத்த முடி வில்மல. இதன் கொரணமொக அரசு 

மருத்துவமமனகளில் மருத்துவர்களுக்கு  ற்றொக்குமற 

ஏற் ட்டது. இமதக் கண்டித்து கடந்த டிசம் ரில் நொடு 

 

 

 

 



        

    

முழுவதும் மருத்துவ மொணவர்கள் ய ொரொட்டம் நடத்தினர். 

இமதத்பதொடர்ந்து மத்தி  அரசின் யகொரிக்மகம  ஏற்று 

வழக்கு விசொரமண விமரவு டுத்தப் ட்டது. 

இதனிமடய , உச்சநீதிமன்ற உத்தரவின் டி, ப ொருளொ 

-தொரத்தில் நலிந்த ப ொதுப் பிரிவினருக்கு வருமொன உச்ச 

வரம் ொக ரூ.8 லட்சம் நிர்ணயிக்கப் ட்டதுகுறித்து ஆய்வு 

பசய்  நிதித்துமற முன்னொள் பச லொளர் அஜய்பூஷண் 

 ொண்யட தமலமமயில் 3 ய ர் பகொண்ட குழு அமமக்கப் 

- ட்டது. இந்தக் குழு கடந்த டிசம் ர் 31-ம்யததி தனது 

அறிக்மகம  மத்தி  அரசிடம் சமர்ப்பித்தது.  

அதில் ப ொருளொதொரத்தில் நலிந்த ப ொதுபிரிவினருக்கு `8 

லட்சம் உச்சவரம்பு நி மிக்கப் ட்டது நி ொ மொனது என்று 

பதரிவிக்கப் ட்டது. இமத உச்சநீதிமன்றத்தில் மத்தி  

அரசு  திவு பசய்தது. 

இந்தச் சூழலில் இதுபதொடர் ொன வழக்மக விசொரித்த 

நீதி திகள் சந்திர சூட், ய ொ ண்ணொ அமர்வு இமடக்கொல 

உத்தரமவ பிறப்பித்தது. அதில் கூறியிருப் தொவது: 

 ொண்யட கமிட்டியின்  ரிந்துமரகமள ஏற்றுக் 

பகொள்கியறொம். தற்ய ொமத  இடஒதுக்கீடு 

நமடமுமறகளின் டி 2021-22 ஆண்டு இளநிமல, 

முதுநிமல மருத்துவப்  டிப்புகளுக்கொன கலந்தொய்மவ 

நடத்தலொம். அதொவது, மருத்துவப் டிப்புகளில் இதர 

பிற் டுத்தப் ட்யடொருக்கொன 27 சதவீத இடஒதுக்கீடு, 

ப ொருளொதொரத்தில் நலிந்த ப ொது பிரிவினருக்கு 10 சதவீத 

இடஒதுக்கீடு நமடமுமறம ப் பின் ற்றி கலந்தொய்வு 

நடத்தலொம். 

இதர பிற் டுத்தப் ட்யடொருக்கொன 27 சதவீத இடஒதுக்கீடு 

வழங்கவமக பசய்யும் அரசொமண பசல்லும். இதுகுறித்து 

பதொடர்ந்து விசொரிக்கத் யதமவயில்மல. எனினும், 

ப ொருளொதொரத்தில் நலிந்தப ொது பிரிவினருக்கொன 

வருமொன உச்சவரம்பு ரூ.8 லட்சமொக நிர்ணயிக்கப் ட்டது 

குறித்து மொர்ச் 3-வது வொரத்தில் இறுதி விசொரமண 

நடத்தப் டும். இதுபதொடர் ொன  ொண்யட கமிட்டியின் 

அறிக்மக ஆய்வு பசய் ப் டும். 

இவ்வொறு நீதி திகள் உத்தரவிட்டனர். 

 

2. ‘ப ொறியி ல் புரட்சிகள்’ என்ற தமலப்பில் விஞ்ஞொனி 

டில்லி ொபு எழுதி  நூல் இன்று பவளியீட்டு விழொ: 

இமண  வழியில் நமடப றுகிறது 

ரொணுவ விஞ்ஞொனி டில்லி ொபு எழுதி  ‘ப ொறியி ல் 

புரட்சிகள்’ நூல் பவளியீட்டு விழொ இன்று மொமல 6 

மணிக்கு இமண  வழியில் நமடப றுகிறது. 

யதசி  வடிவமமப்பு, ஆரொய்ச்சி மன்றத்தின் 

(என்டிஆர்எஃப்) இ க்குநரொன ரொணுவ விஞ்ஞொனி 

டொக்டர் வி.டில்லி ொபு, அறிவி ல், பதொழில்நுட் ம் 

பதொடர் ொக  ல்யவறு நூல்கமள எழுதியுள்ளொர். அந்த 

வரிமசயில், யதசி  அளவில் வளர்ச்சிம  கட்டமமத்த 

அறிவி ல் பதொழில்நுட்  நிகழ்வுகள் பதொடர் ொக 

‘ப ொறியி ல் புரட்சிகள்’  என்ற தமலப்பிலொன நூமல 

டில்லி ொபு எழுதியுள்ளொர். பதொழில்நுட்  மு ற்சிகளில் 

இந்தி  விஞ்ஞொனிகள் சந்தித்த சவொல்கள், சொதமனகள் 

குறித்த தகவல்கள் இதில் இடம்ப ற்றுள்ளன. 

இந்த நூல் பவளியீட்டு விழொ இமண  வழியில் இன்று 

(ஜன.8) மொமல 6 மணிக்கு நடக்க உள்ளது. உ ர் 

நீதிமன்ற நீதி தி ஜி.ஆர்.சுவொமிநொதன் தமலமமயில் 

நிகழும் நூல் பவளியீட்டு விழொவில், விஞ்ஞொனி 

மயில்சொமி அண்ணொதுமர, எழுத்தொளர் திலகவதி ஐபிஎஸ் 

ஆகிய ொர்  ங்யகற்று உமர ொற்றுகின்றனர். ரொணுவ 

விஞ்ஞொனி வி.டில்லி ொபு ஏற்புமர நிகழ்த்துகிறொர். 

திமசப ட்டு  திப் கம், ஆளுமமச் சிற்பி மொத இதழ் 

இமணந்து இந்த நிகழ்மவ வழங்குகின்றன. எழுத்தொளர் 

பிரி சகி, ஆளுமமச் சிற்பி மொத இதழ் ஆசிரி ர் 

பம.ஞொனயசகர் ஆகிய ொர் ஒருங்கிமணப்பு 

பசய்கின்றனர். விழொ யநரமலம  

https://youtu.be/W9BoXP_xRWc என்ற வமலதளம் 

மூலமொக அமனவரும் கொணலொம். 

 

3. கூட்டுறவு சங்க இ க்குநர்களின்  தவிக்கொலம் 3 

ஆண்டொக குமறப்பு; ய ரமவயில் மயசொதொ 

நிமறயவற்றம்: 

கூட்டுறவு சங்க இ க்குநர்கள் குழுவின்  தவிக்கொலத்மத 

5 ஆண்டுகளில் இருந்து 3 ஆண்டுகளொக குமறக்க 

வமக பசய்யும் சட்டமுன்வடிவு ய ரமவயில் குரல் 

வொக்பகடுப்பின் மூலம் நிமறயவற்றப் ட்டது. முன்னதொக, 

இந்த சட்ட முன்வடிவுக்கு எதிர்ப்பு பதரிவித்து அதிமுக 

உறுப்பினர்கள் பவளிநடப்பு பசய்தனர். 

தமிழகத்தில் கூட்டுறவுச் சங்க இ க்குநர்கள் குழுவின் 

 தவிக்கொலத்மத 5 ஆண்டுகளில் இருந்து 3 

ஆண்டுகளொக குமறக்க வமக பசய்யும் சட்டமுன்வடிமவ 

சட்டப்ய ரமவயில் கூட்டுறவுத் துமற அமமச்சர் 

இ.ப ரி சொமி யநற்று அறிமுகம் பசய்தொர். இந்தசட்ட 

முன்வடிமவ ஆரம்  நிமலயியலய  எதிர்ப் தொக கூறி 

அதிமுக உறுப்பினர்கள் பவளிநடப்பு பசய்தனர். 

அதன்பிறகு இந்த சட்ட முன்வடிவு பிரிவு வொரி ொக ஆய்வு 

பசய் ப் ட்டு, குரல் வொக்பகடுப்பு மூலம் 

நிமறயவற்றப் ட்டது. 

முமறயகடு புகொர்கள் 

இந்த சட்ட முன்வடிவில் கூறப் ட்டிருப் தொவது: கூட்டுறவு 

சங்கங்களில் நிதி முமறயகடுகள் மற்றும் யமொசடிகள் 

பதொடர் ொக ப ொதுமக்களிடம் இருந்தும், கூட்டுறவு 

சங்கங்களின் உறுப்பினர்களிடம் இருந்தும்  ல புகொர்கள் 

வரப்ப ற்றுள்ளன. கூட்டுறவு சங்கங்களின் 

பச ல் ொடுகள் ஆய்வு பசய் ப் ட்டதில் அதிக அளவிலொன 

நிதி முமறயகடுகளும், ய ொலி நமககள் மீதொன கடன்கள் 

மற்றும் யகொடிக்கணக்கில் ய ொலிக் கடன்கள் 

வழங்கப் ட்டுள்ளது ய ொன்றமவ பவளிக் பகொண்டு 

வரப் ட்டுள்ளன. 

எனயவ, கூட்டுறவு சங்கங்களின் நலமன  ொதுகொக்கும் 

யநொக்கில், அவற்றின் நிர்வொகங்கமள பநறிப் டுத்தவும் 

முமற ொன ஆளுமகம  உறுதி பசய் வும், கூட்டுறவு 

சங்கங்களின் பச ல் ொடுகளின் திறமன அதிகரிக்கவும், 

சங்கங்களின் இ க்குநர்கள் குழுவின்  தவிக் கொலத்மத 

5 ஆண்டுகளில் இருந்து 3 ஆண்டுகளொக குமறக்க அரசு 

முடிவு பசய்துள்ளது. 



        

    

அத்துடன் ஒரு சட்டத்மத யமற்பகொள்வதன் மூலம் 

இந்தி அரசி லமமப்பின் 9-பி  குதி யின் 

வமகமுமறகளுடன் இமசந்து பசய் ப் ட்ட 

திருத்தங்களுக்கு முந்மத  1983-ம் ஆண்டு கூறப் ட்ட 

தமிழ்நொடு கூட்டுறவு சங்கங்கள் சட்டத்தில் இருக்கும் சில 

வமகமுமறகமள மீட்படடுக்கவும் அரசு முடிவு 

பசய்துள்ளது. இந்த சட்ட முன்வடிவொனது யமற்பசொன்ன 

முடிவுக்கு பச ல்வடிவம் பகொடுக்கிறது. 

இவ்வொறு அதில் கூறப் ட்டுள்ளது. 

 

4. சட்டப்ய ரமவயில் 13 மயசொதொக்கள் நிமறயவறின 

தமிழகத்தில் 6 மொநகரொட்சிகள், 2 கொவல் 

ஆமண ரகங்கமள புதிதொகத் பதொடங்கி து உட் ட 13 

சட்ட மயசொதொக்கள் சட்டப்ய ரமவயில் 

நிமறயவற்றப் ட்டன. 

தமிழக சட்டப்ய ரமவயில் ஆளுநர் உமரக்கு நன்றி 

பதரிவிக்கும் தீர்மொனத்தின் மீதொன விவொதத்தின் 

இமடயில், தொம் ரம், கொஞ்சிபுரம், சிவகொசி, கடலூர், 

கும் யகொணம், கரூர் ஆகி  6 புதி  மொநகரொட்சிகள் 

உருவொக்கம் பதொடர் ொன சட்ட மயசொதொக்கமள அமமச்சர் 

யக.என்.யநரு யநற்று முன்தினம் தொக்கல் பசய்தொர். 

பதொடர்ந்து, நகர ஊரமமப்பு சட்டத்தில் நிலம் அல்லது 

கட்டிட யமம் ொட்டுக்கொக வழங்கப் ட்ட திட்ட 

அனுமதிக்கொன கொலஅளமவ ஐந்திலிருந்து 8 

ஆண்டுகளொக உ ர்த்துவது பதொடர் ொன சட்ட 

முன்வடிமவ அமமச்சர் சு.முத்துசொமி தொக்கல் பசய்தொர். 

ய ரமவக் கூட்டத்தில் இறுதிநொளொன யநற்று பசன்மன 

மொநகர கொவல் சட்டத்மத, புதிதொகத் பதொடங்கப் ட்டுள்ள 

ஆவடி, தொம் ரம் மொநகரங்களுக்கு நீட்டிப்பு பசய்வதற்கொன 

சட்ட மயசொதொமவ முதல்வர் மு.க.ஸ்டொலின் தொக்கல் 

பசய்தொர். 

பதொடர்ந்து, தமிழ்நொடு யவளொண்விமள ப ொருள் 

சந்மதப் டுத்துதல் திருத்த சட்ட மயசொதமவ அமமச்சர் 

எம்.ஆர்.யக. ன்னீர்பசல்வம், தமிழ்நொடு யதசி  சட்டப் 

 ல்கமலக்கழக திருத்த சட்ட மயசொதொமவ அமமச்சர் 

எஸ்.ரகு தி, நிதி ஒதுக்க சட்ட மயசொதொமவ அமமச்சர் 

 ழனியவல் தி ொகரொஜன் ஆகிய ொர் தொக்கல் பசய்தனர். 

இதுதவிர, தமிழக அரசுக்குச் பசொந்தமொன ப ொதுத் துமற 

நிறுவனங்கள், அரசுக் கழகங்கள், சட்டப்பூர்வமொன 

வொரி ங்கள் மற்றும் மொநில அரசின் கட்டுப் ொட்டில் 

உள்ளஅதிகொர அமமப்புகளின்  ணியிடங்களுக்கொன 

ஆள்யசர்க்மக பதொடர் ொன கூடுதல்  ணிகமள, 

தமிழ்நொடு அரசுப்  ணி ொளர் யதர்வொமண த்திடம் 

ஒப் மடக்க அரசு முடிபவடுத்துள்ளது. 

இதற்கு வழி பசய்யும் வமகயில், தமிழ்நொடு அரசுப் 

 ணி ொளர் யதர்வொமண  (கூடுதல்பச ற் ணிகள்) சட்ட 

மயசொதமவ நிதி மமச்சர்  ழனியவல் தி ொகரொஜன் 

தொக்கல் பசய்தொர். 

இந்த சட்ட மயசொதொக்கள் அமனத்தும் யநற்யற பிரிவு 

வொரி ொக ஆய்வுக்கு எடுத்துக்பகொள்ளப் ட்டு, குரல் 

வொக்பகடுப்பு மூலம் நிமறயவற்றப் ட்டன. 

 

5. ஒமமக்ரொன்  ொதிப்பு குமறவொ? - கூடுதல் எச்சரிக்மக 

அவசி மில்மல ொ? 

2021ஆம் ஆண்டுடன் கயரொனொ விமட ப ற்றுவிடும் 

என்று நிமனத் திருந்த நிமலயில், கயரொனொவின் தொக்கம் 

மீண்டும் உச்சமமடந்துவருகிறது. 2021 டிசம் ர் 

பிற் குதியில் ஒமமக்ரொன் (Omicron) பசன்மனயில் 

நுமழந்ததொல், புத்தொண்டுக் பகொண்டொட்டங்களுக்குத் 

தமிழகத்தில் தமட விதிக்கப் ட்டது.  த்தொம் வகுப்புக்குக் 

கீழுள்ள மொணவர்களுக்குப்  ள்ளிகள் மூடப் ட்டன.  ல 

மொநிலங்களில் இரவு ஊரடங்கு அமலுக்கு வந்தது. 

இரண்டொம் அமலயின் உச்சத்மதச் சரி ொகக் கணித்த 

யகம்பிரிட்ஜ்  ல்கமலக்கழகத்தின்  ொல் கட்டுமன், 

ஒமமக்ரொன்  ரவலின் வளர்ச்சிப் ய ொக்மக ‘அதியவகம்’ 

என்கிறொர். தினசரி கயரொனொ  ொதிப்பு  த்துநொட்களுக்குள் 

நொன்கு மடங்கொக, அதொவது நொற் தொயிரமொக 

உ ர்ந்திருக்கிறது.  ொதிக்கப் ட்டவர்களின் 

எண்ணிக்மக அ ரிமிதமொக அதிகரித்தய ொதும், 

மருத்துவமமனயில் அனுமதிக்கப் டுயவொர் 

எண்ணிக்மக குமறவொகயவ உள்ளது. ஒமமக்ரொன் 

யவற்றுருவொல் கடுமம ொன  ொதிப்பு ஏற் டும் சொத்தி ம் 

குமறவு என் மத இது உணர்த்தினொலும், இதில் நிமற  

ஆ த்துகள் மமறந்தும் இருக்கலொம். ஒமமக்ரொனின் 

வீரி த்மத இந்த யநரத்தில் குமறத்து மதிப்பிடுவது 

ய ரொ த்தில் முடி க்கூடும். 

ஒமமக்ரொன்  ொதிப்பு 

ப ொதுவொக, மவரஸ் எப் டிப் ட்ட தொக்கத்மத இனியமல் 

ஏற் டுத்தும் என் மத முழுமம ொகக் கணிக்க முடி ொது. 

இருப்பினும், ஆய்வக விலங்குகள் மீதும் மனித 

திசுக்களின் மீதும் நடத்தப் ட்ட புதி  ஆய்வுகள், மற்ற 

யவற்றுருக்கமளப் ய ொல் ‘ஒமமக்ரொன்’  யவற்றுரு 

நுமரயீரலுக்குள் தீவிரமொகப்  ரவொது என்று 

கணித்துள்ளன. எலிகள், பவள்பளலிகள் ஆகி வற்றின் 

மீதொன ஆய்வுகளில், ஒமமக்ரொன் பதொற்று குமறவொன 

 ொதிப்புகமளய  ஏற் டுத்தி து. அந்தப்  ொதிப்பும் யமல் 

சுவொசக்குழொய், மூக்கு, பதொண்மட, மூச்சுக்குமொய் 

ஆகி வற்றில் மட்டும் ப ரும் ொலும் இருந்துள்ளது. 

நுமரயீரலுக்குக் குமறவொன தீங்மகய  

விமளவித்திருந்தது. சுவொச மண்டலத்தின் 

யமல் குதிம ய  ஒமமக்ரொன்  ொதிக்கும் என்கிற 

கருத்துக்கொன பதொடக்கப்புள்ளி இது. 

கயரொனொ  ொதிப்ம ப் ப ொறுத்தவமர, அது மூக்கு, வொய், 

பதொண்மட ஆகி வற்றில் ஏற் டுத்தும்  ொதிப்பினொல் 

ப ரி  ஆ த்து ஏற் டுவதில்மல. நுமரயீரலுக்குள் 

நுமழயும்ய ொதுதொன் உயிருக்கு ஆ த்தொனதொக 

மொறுகிறது. கடந்த புதன் அன்று, ஓமமக்ரொன்  ொதிப்புக்கு 

உள்ளொக்கப் ட்ட எலிகள், பவள்பளலிகள் குறித்து ஜப் ொன், 

அபமரிக்கொ ஆகி  நொடுகளின் ஆரொய்ச்சி ொளர்கள் 

கூட்டொக பவளியிட்ட அறிக்மக, ஒமமக்ரொனொல் அவற்றின் 

நுமரயீரல் யலசொகப்  ொதிக்கப் ட்டுள்ளது, அவற்றின் 

எமட குமற வில்மல, மரணத்துக்கொன சொத்தி ம் 

மிகவும் குமறவொக உள்ளது என்று பதரிவிக்கிறது. 

ஒமமக்ரொன்  ொதிப்பு நுமரயீரலில் ஏன் குமறவு? 

நுமரயீரல் பசல்களின் யமற் ரப்பில் TMPRSS2 எனும் 

புரதம் இருக்கிறது. இந்தப் புரதயம நுமரயீரலுக்குள் 



        

    

கயரொனொ மவரஸ் நுமழவதற்கு வழிவகுக்கிறது. ஆனொல், 

ஒமமக்ரொன் மவரஸ் இந்தப் புரதத்மத இறுக்கமொகப் 

 ற்றிக்பகொள்ளவில்மல. இதன் விமளவொக, படல்டொ 

யவற்றுருமவப் ய ொல், ஒமமக்ரொன் யவற்றுருவொல் 

நுமரயீரலுக்குள் ஊடுருவிப்  ொதிப்ம  ஏற் டுத்த 

முடி வில்மல. நுமரயீரலுக்குள் நுமழந்தொல் மவரஸ் 

அழிக்கப் டும் என் தொயலொ என்னயவொ, ஒமமக்ரொன் 

இந்தப் புரதத்மதப்  ற்றிக்பகொள்ளும் இ ல் ற்றதொகத் 

தன்மனத் தகவமமத்துக்பகொண்டிருக்கலொம். 

TMPRSS2 புரதம் இல்லொத பசல்கமளக் பகொண்டிருக்கும், 

சுவொசக் குழொய், மூக்கு, பதொண்மட ஆகி வற்றில் மட்டும் 

ஓமமக்ரொன்  ொதிப்பு அதிகமொக இருப் தொல், அது 

எளிதொகவும் அதியவகமொகவும்  ரவுகிறது. ஆனொல், இது 

ஆரம் க்கட்ட சிந்தமனய , இந்தக் கருதுயகொமள 

அங்கீகரிப் தற்கு இன்னும் கூடுதல் ஆய்வுகள் 

யமற்பகொள்ளப் ட யவண்டும். 

கள உண்மம நிலவரம் 

இரண்டொம் அமலயின் உச்சத்தில் தினசரி  ொதிப்பு நொன்கு 

லட்சமொக இருந்தது. அதனுடன் ஒப்பிடும்ய ொது, 

தற்ய ொமத  தினசரி  ொதிப்பு குமறவொக இருப் மதப் 

ய ொலத் யதொன்றலொம். குமறவொன அரசுப்  திவுகள், 

ப ரி  நகரங்களில் அதிகமொகப்  ரவும் முமற உள்ளிட்ட 

கொரணங்களொல், தினசரி  ொதிப்பு எண்ணிக்மக 

உண்மம ொன களநிலவரத்மதப் பிரதி லிக்கொது. 

பிசிஆர்  ரியசொதமன விகிதயம உண்மம ொன ஆ த்மத 

உணர்த்தும். இரண்டொம் அமலயின் உச்சத்தில் பிசிஆர் 

 ரியசொதமனயின் யநர்மமற முடிவுகளின் விகிதம் 25 

சதவீதம் என்றிருந்தது. டிசம் ர் 27 அன்று 0.5 

சதவீதத்துக்கும் கீயழ பசன்றிருந்த அது, தற்ய ொது 

மும்ம யில் 17 சதவீதத்மத பநருங்கிவிட்டது. மற்ற 

நகரங்களிலும் அதியவகமொக உ ர்ந்துவருகிறது. 

ஒமமக்ரொன் எவ்வளவு வீரி த்துடன்  ரவுகிறது 

என் தற்கு இமதவிட யவறு சொன்று யதமவயில்மல. 

தடுப் ொற்றலும் த ொர்நிமலயும் 

புதி  அமல அச்சுறுத்தலொக விளங்கினொலும், அமத 

எதிர்பகொள்வதற்குத் தற்ய ொது நொடு த ொர் நிமலயில் 

இருப் து நம்பிக்மக ளிக்கிறது. இந்தி ொவில் 44 சதவீத 

மக்களுக்கு இரண்டு தவமணத் தடுப்பூசியும் 

ய ொடப் ட்டிருக்கிறது. இத்துடன் யகொடிக்கணக்கொயனொர் 

முந்மத  பதொற்றினொல் ப றப் ட்ட 

யநொப திர்ப் ொற்றமலயும் பகொண்டிருக்கின்றனர். 

முக்கி மொக ஜூன், ஜூமல ஆகி  மொதங்களில் 

நடத்தப் ட்ட யதசி  பசயரொ-சர்யவயில் 68 சதவீதத்தினர் 

ஏற்பகனயவ யகொவிட் ஆன்டி ொடிகமளக் 

பகொண்டிருந்தனர். சமீ த்தி  சர்யவயில், அது இன்னும் 

அதிகரித்திருக்கிறது. 

ஒப்பீட்டளவில் நொட்டின் மருத்துவக் கட்டமமப்பும் த ொர் 

நிமலயில் உள்ளது. இரண்டொம் அமலயில் கற்ற 

 ொடங்கள், மருத்துவர்கமளயும் சுகொதொரக் 

கட்டமமப்ம யும் கூடுதல் திறன்மிக்கமவ ொக 

மொற்றியுள்ளன. தமிழ்நொடு அரசும் யகொவிட் சிறப்பு 

மருத்துவமமனகமளத் த ொர்நிமலயில் 

மவத்திருக்கிறது. 

எச்சரிக்மக யதமவ 

ஒமமக்ரொன் பதொற்றொல் கடுமம ொன  ொதிப்ய ொ 

மரணயமொ ஏற் டும் சொத்தி ம் குமறவொக இருப் து ய ொல் 

யதொன்றினொலும், மிகுந்த எச்சரிக்மகயுடன் இருக்க 

யவண்டி  அவசி த்மத மருத்துவர்கள் பதொடர்ந்து 

வலியுறுத்திவருகிறொர்கள். 

ஒமமக்ரொன் யவற்றுருவின் ஆரம்  கட்டத்தில் 

 ொதிக்கப் ட்டவர்களில் ப ரும் ொன்மமய ொர் 

இளம்வ தினர், அவர்களுக்குக் கடுமம ொன  ொதிப்பு 

ஏற் டும் சொத்தி ம் முந்மத  யவற்றுருக்களிலும் 

குமறவொக இருந்தது. யமலும், முந்மத  கயரொனொ 

பதொற்றொயலொ தடுப்பூசி ொயலொ யநொப திர்ப் ொற்றல் 

ப ற்றவர்கமளய  ஒமமக்ரொன் ப ருமளவில் 

 ொதித்திருக்கிறது. எனயவ, தடுப்பூசி ய ொடப் டொத 

வ தொனவர்கமள ஒமமக்ரொன் எவ்வொறு  ொதிக்கும் 

என் து குறித்த பதளிவு இல்மல. குறிப் ொக இந்தி  

மக்கள்பதொமக, பநரிசலொன வொழ்க்மக முமற, அதிக 

ஊட்டச்சத்துக் குமற ொடு, நீரிழிவு, கொசயநொய் ய ொன்ற 

கொரணிகள் மக்கமள அதிக ஆ த்தில் தள்ளக்கூடும். 

சமூகப் ப ொறுப்புணர்வு அவசி ம் 

கயரொனொ இரண்டொம் அமல, அதிகொர வர்க்கத்தின் 

ய ொதொமமம யும் அரசி ல்வொதிகளின் 

இ லொமமம யும் பவட்ட பவளிச்சமொக்கி து. தடுப்பூசி 

ய ொதுமொன அளவு கிமடக்கொத நிமலயிலும், அது 

இந்தி ொவில் த ொரிக்கப் ட்டது என்கிற ப ருமிதம் 

எஞ்சியிருந்தது. மிகப் ப ரும் எண்ணிக்மகயில் மக்கள் 

கூடி  மதநிகழ்வுகளும், யதர்தல்  ரப்புமரகளும் 

ஊக்குவிக்கப் ட்டன. 

புதி  ஆண்டில் உருவொகிவரும் புதி  அமலயின் 

கொலகட்டம் இரண்டொம் அமலயின் கொலகட்டத்துடன் 

ஒத்துப்ய ொகிறது. தற்ய ொதும்,  ல மொநிலங்கள் யதர்தமல 

எதிர்பகொண்டிருக்கின்றன. இந்தப் பின்னணியில் நொம் 

அமனவரும் சமூகப் ப ொறுப்புணர்ந்து பச லொற்ற 

யவண்டும். தனிமனித இமடபவளி, முகக்கவசம் 

அணிதல், மககமள யசொப் ொல் கழுவுதல், கூட்டங்கமளத் 

தவிர்த்தல், தடுப்பூசி பசலுத்திக்பகொள்ளுதல் உள்ளிட்ட 

கயரொனொ தடுப்பு நமடமுமறகமள அமனவரும் பின் ற்ற 

யவண்டும். 

 

6. ஆண்டு யதசி  வருமொனம் 2021-2022, முதல் 

முன்கூட்டி  உத்யதச மதிப்பீடுகள் 

மத்தி  புள்ளிவிவரம் & திட்ட நமடமுமறப் டுத்துதல் 

அமமச்சகத்தின் யதசி  புள்ளியி ல் அலுவலகம் 2021-

2022 நிதி ொண்டிற்கொன ஆண்டு வருமொனத்தின் 

முன்கூட்டி  உத்யதச மதிப்பீடுகமள பவளியிட்டுள்ளது. 

2021-22-ம் ஆண்டுக்கொன உண்மம ொன பமொத்த 

உள்நொட்டு உற் த்தி (ஜிடிபி) அல்லது நிமல ொன விமல 

மதிப்பிலொன பமொத்த உள்நொட்டு உற் த்தி ரூ. 147.54 

லட்சம் யகொடி ரூ ொம  எட்டும் என்று 

மதிப்பிடப் ட்டுள்ளது. 

முன்னதொக 2020-2021-ம் ஆண்டின் தற்கொலிக 

மதிப்பீட்டின் டி இது 135.13 லட்சம் யகொடி ரூ ொ ொக 

இருந்தது. 2021-2022-ம் ஆண்டில் ஜிடிபி வளர்ச்சி 9.2 



        

    

சதவீதமொக இருக்கும் என்று மதிப்பிடப் ட்டுள்ளது. 2020-

2021-ம் ஆண்டில் இது 7.3 சதவீதமொக இருந்தது. 

தற்ய ொமத  விமலமதிப்பின் அடிப் மடயிலொன 2021-

2022-ம் ஆண்டுக்கொன ஜிடிபி ரூ 232.15 லட்சம் யகொடி 

ரூ ொம  எட்டும் என்று மதிப்பிடப் ட்டுள்ளது. 2020-

2021-ம் ஆண்டில் தற்கொலிக மதிப்பீடுகளின் டி இது 

197.46 லட்சம் யகொடி ரூ ொ ொக இருந்தது. 2021-22-ம் 

ஆண்டில் 17.6 சதவீதம் என்னும் அளவில் வளர்ச்சி 

இருக்கும் என்று எதிர் ொர்க்கப் டுகிறது. 

தனிந ர் வருமொனம் மற்றும் இதர விவரங்கள் 

அறிக்மககள் 1 முதல் 4 வமரயில் வழங்கப் ட்டுள்ளன. 

நிமல ொன விமலமதிப்புள்ள ப ொருள்களுக்கொன 

வரிம ப் ப றுவதில் வொல்யூம் எக்ஸ்ட்ரொப ொயலஷன் 

என்ற முமறப் டி எண்ணிக்மகயில் வளர்ச்சிம ப் 

ப ொறுத்து வரி விதிக்கப் டும். ப ொருட்களுக்கும், 

யசமவகளுக்குமொன வரி கணக்கிடப் ட்டு, பமொத்த வரி 

அளவு கணக்கிடப் டுகிறது. 

 

7. 3-வது யதசி  தண்ணீர் விருதுகமள அறிவித்தொர் 

மத்தி  ஜல் சக்தித்துமற அமமச்சர். 

சிறந்த மொநிலங்களுக்கொன பிரிவில் தமிழ்நொட்டிற்கு 

மூன்றொம்  ரிசு 

3-வது யதசி  தண்ணீர் விருதுகமள, மத்தி  ஜல் 

சக்தித்துமற அமமச்சர் திரு.கயஜந்திர சிங் பஷகொவத், 

புதுதில்லியில் இன்று அறிவித்தொர்.  2020-ம் 

ஆண்டுக்கொன இந்த விருதில், நீர்வளத் திட்டங்கமள 

சிறப் ொக பச ல் டுத்தி தற்கொன சிறந்த 

மொநிலங்களுக்கொன பிரிவில், தமிழ்நொட்டிற்கு மூன்றொம் 

 ரிசு அறிவிக்கப் ட்டுள்ளது.  இந்தப் பிரிவில் 

உத்தரப்பிரயதசம் முதல் ரிமசயும், ரொஜஸ்தொன் 

இரண்டொம்  ரிமசயும் ப றுகின்றன.   

பதன் மொநிலங்களில், இத்திட்டத்மத சிறப் ொக 

பச ல் டுத்தி  சிறந்த கிரொமப்  ஞ்சொ த்துக்கொன பிரிவில், 

பசங்கல் ட்டு மொவட்டம் பவள்ளப்புத்தூர் ஊரொட்சி 2-ம் 

 ரிமசயும், சிறந்த நகர்ப்புற உள்ளொட்சி 

அமமப்புகளுக்கொன பிரிவில், மதுமர மொநகரொட்சி 3-வது 

 ரிமசயும், சிறந்த  ள்ளிக்கூடங்களுக்கொன பிரிவில், 

கொயவரிப் ட்டிணம் அரசு மகளிர் யமல்நிமலப் ள்ளி முதல் 

 ரிமசயும், புதுச்யசரி,  அமயலொற் வம் லூர்து அகொடமி 2-

ம்  ரிமசயும், புதுச்யசரி மனப் ட்டு அரசு நடுநிமலப்  ள்ளி 

3-ம்  ரிமசயும் ப ற உள்ளன.  

சிறந்த பதொழிற்சொமலகளுக்கொன பிரிவில், தமிழ்நொட்டில் 

உள்ள ஹுண்டொய் யமொட்டொர் இந்தி ொ நிறுவனம் 

(ஹுண்டொய் கொர் பதொழிற்சொமல)-க்கு இரண்டொம்  ரிசும், 

சிறந்த பதொண்டு நிறுவன பிரிவில் கன்னி ொகுமரி 

வியவகொனந்தொ யகந்திரொ-வுக்கு 2-ம்  ரிசும் வழங்கப் ட 

உள்ளது.   

விருது அறிவிப்பு நிகழ்ச்சியில் ய சி  அமமச்சர் 

திரு.கயஜந்திர சிங் பஷகொவத், வொழ்க்மகக்கு தண்ணீர் 

மிகவும் அடிப் மட ொனது என்றொர்.  இந்தி ொவின் 

தற்ய ொமத  தண்ணீர் யதமவ, ஆண்டுக்கு சுமொர் 1,100 

பில்லி ன் கன மீட்டர் என மதிப்பிடப் ட்டுள்ளதொகவும், 

இது 2050-ம் ஆண்டு வொக்கில், 1,447 பில்லி ன் கன 

மீட்டரொக இருக்கும் என மதிப்பிடப் ட்டுள்ளதொகவும் அவர் 

கூறினொர்.  உலகில் யவகமொக வளர்ந்துவரும் 

ப ொருளொதொர நொடொன இந்தி ொவிற்கு, தண்ணீர் வளம் 

மிக முக்கி மொனது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டொர்.  உலகின் 

பமொத்த மக்கள் பதொமகயில் 18% ய ர் இந்தி ொவில் 

வசிக்கும் நிமலயில், உலகின் புதுப்பிக்கத்தக்க தண்ணீர் 

வளத்தில் 4% தொன் இந்தி ொவில் உள்ளது என்றும் அவர் 

கூறினொர்.   

தண்ணீர் சுழற்சியில், யமற் ரப்பில் கிமடக்கும் தண்ணீர் 

மற்றும் நிலத்தடி நீர் ஆகி  இரண்டும் ஒருங்கிமணந்த 

அங்கம் என் தொல், ஒன்று ட்ட யதசி  தண்ணீர் விருமத 

ஏற் டுத்த யவண்டி தன் அவசி த்மத உணர்ந்யத இந்த 

விருதுகள் ஏற் டுத்தப் ட்டதொகவும் மத்தி  அமமச்சர் 

திரு.பஷகொவத் பதரிவித்தொர்.   

 

8.  ந்துவீச தொமதமொனொல் 1 ஃபீல்டர் குமறப்பு: ஐசிசியின் 

புதி  விதிமுமற 

சர்வயதச டி20 கிரிக்பகட்டில் ஒரு அணி  ந்துவீச 

நிர்ணயிக்கப் ட்டமதவிட அதிக யநரம் எடுத்துக் 

பகொண்டொல், 30  ொர்டு வட்டத்துக்கு பவளிய  1 ஃபீல்டர் 

குமறக்கப் ட யவண்டும் என்ற புதி  விதிம  ஐசிசி 

பவள்ளிக்கிழமம அறிவித்தது. 

வழக்கமொக அந்த இடத்தில் 5 ஃபீல்டர்கள் (முதல் 6 ஓவர்க 

-ளுக்குப் பிறகு) அனுமதிக்கப் டுவது குறிப்பிடத்தக்கது. 

இப்புதி  விதிமுமற இம்மொதத்திலிருந்து நமடமுமறக்கு 

வருகிறது.  ந்துவீச்சு தொமதத்துக்கு ஏற்கனயவ, புள்ளிகள் 

குமறப்பு, அணியினருக்கொன ஆட்ட ஊதி த்தில் அ ரொதம் 

ஆகி  விதிமுமறகள் அமலில் இருக்கும் நிமலயில், 

தற்ய ொது கூடுதலொக இந்த ஃபீல்டர் குமறப்பு விதியும் 

யசர்க்கப் ட்டுள்ளது. 

இந்தப் புதி  விதியின் டி,  ந்துவீச்சுக்பகன நிர்ணயிக்கப் 

- ட்ட யநரத்தின் முடிவில் ப ௌலிங் பசய்யும் அணி 

கமடசி ஓவரின் முதல்  ந்மத வீசும் நிமலயில் இருக்க 

யவண்டும். அவ்வொறு இல்லொமல் ய ொனொல், 

நிர்ணயிக்கப் ட்ட யநரம் முடிவதிலிருந்து எஞ்சியிருக்கும் 

ஓவர்கள் நிமறவமடயும் வமர 30  ொர்டுக்கு பவளிய  

5 ஃபீல்டர்களுக்கு  திலொக, 4 ஃபீல்டர்கயள நிறுத்தப் ட 

யவண்டும். 

இதுபதொடர் ொன அறிவுறுத்தமல ஃபீல்டிங் பசய்யும் 

அணியின் யகப்டன், ய ட்டர், பலக் நடுவர் ஆகிய ொருக்கு 

ப ௌலிங் மசடில் இருக்கும் நடுவர் வழங்குவொர். 

அமனத்து ஃ ொர்மட்டுகளிலும் ஆட்டத்தின் யவகத்மத 

அதிகரிப் தற்கொக அமமக்கப் ட்டுள்ள ஐசிசி கிரிக்பகட் 

கமிட்டி வழங்கி   ரிந்துமரயின் அடிப் மடயில் இந்த 

புதி  விதி யசர்க்கப் ட்டுள்ளது. 

 

9.  ொகிஸ்தொன் உச்சநீதிமன்றத்தின் முதல்ப ண் நீதி தி 

நி மனம் 

 ொகிஸ்தொன் உச்சநீதிமன்றத்திற்கு முதன்முமற ொக ஒரு 

ப ண் நீதி தி நி மிக்கப் ட்டிருக்கிறொர். 

லொகூர் உ ர் நீதிமன்றத்தின் நீதி தி ொன ஆயிஷொ 

மொலிக் உச்சநீதிமன்ற நீதி தி ொக  தவி உ ர்வு 



        

    

ப றுகிறொர். இதற்கு  ொகிஸ்தொனின் சட்ட கமிஷன் யநற்று 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. ஹொவொர்டு  ல்கமலக்கழகத்தில் 

 ட்டம் ப ற்ற நீதி தி ஆயிஷொ மொலிக் முன்னணி 

கொர்ப் யரட் மற்றும் சட்ட ஆயலொசமன மம ம் நடத்தி 

வந்தொர். 

பின்னர் லொகூர் உ ர்நீதிமன்ற நீதி தி ொக நி மிக்கப் ட் 

-டு 20 ஆண்டுகள்  ணி ொற்றி தற்ய ொது  ொகிஸ்தொன் 

உச்சநீதிமன்றத்தின் முதல் ப ண் நீதி தி ொகியிருக்கிறொ 

-ர். கரும்பு விவசொயிகளுக்கு கூலி வழங்குதல், யதர்தலில் 

பசொத்து அறிவிப்பு பவளியிடுதல் உள்ளிட்ட  ல்யவறு 

முக்கி  வழக்குகளில் தீர்ப்பு அளித்துள்ளொர். 

 

10. சீனொ மீண்டும் ஒரு சொதமன 7 யகொடி டிகிரி 

பவப் த்தில் பச ற்மக சூரி ன் தகதக...ஒரிஜினமல விட 

5 மடங்கு அதிக பவப் ம் 

சீனொ உருவொக்கி உள்ள பச ற்மக சூரி ன் ஏழு யகொடி 

டிகிரி பசல்சி சில் பதொடர்ந்து 17 நிமிடங்கள் ஒளி வீசி 

சொதமன  மடத்துள்ளது. இது சூரி மன விட 5 மடங்கு 

அதிக பவப் மொகும். உலக நொடுகளில் அரசி ல், எல்மல 

பிரச்மன, கடல்  குதி ஆக்கிரமிப்பு, ஏவுகமண த ொரிப்பு 

மற்றும் யசொதமன, விமள ொட்டு, அறிவி ல், ஆரொய்ச்சிகள், 

ஆய்வுகள் என அமனத்து துமறகளிலும் தனக்பகன்று 

ஒரு தனி முத்திமரம  சீனொ பதொடர்ந்து  தித்து 

வருகிறது. இந்த சொதமனக்கு அணி யசர்க்கும் விதமொக 

சீனொவின் பச ற்மக சூரி ன் திட்டம் 

உருவொக்கப் ட்டுள்ளது. சூரி  சக்தி ொனது அணுக்கரு 

இமணவு மூலம் உருவொகிறது. 

சூரி னின் மம ப்  குதி மஹட்ரஜன் கருக்கமள 

ஹீலி மொக இமணப் தன் மூலம் 1.5 யகொடி டிகிரி 

பசல்சி ஸ் பவப் த்மத ஏற் டுத்துகிறது. இது,  ல 

வமககளில் மனித இனத்துக்கு  லமன அளித்து 

வருகிறது. சீனொ கடந்த 1999ம் ஆண்டிலிருந்யத ‘ஈஸ்ட்’ 

என்ற ப  ரில் பச ற்மக சூரி மன உருவொக்கும் 

திட்டத்தில் ஈடு ட்டு வருகிறது. இதற்கொக, ரூ.70 லட்சம் 

யகொடி வமர பசலவிட்டுள்ளது. ஆரம் த்தில், மிக குமறந்த 

யநரம் மட்டுயம குமறந்த அளவிலொன பவப் த்மத 

மட்டுயம இந்த பச ற்மக சூரி ன் உற் த்தி பசய்தது. 

இமத  டிப் டி ொக யமம் டுத்தி  சீன விஞ்ஞொனிகள், சில 

தினங்களுக்கு முன் 7 யகொடி டிகிரி பசல்சி சிஸ் 

பவப் த்மத உருவொக்கினர். 

இது சூரி மன விட 5 மடங்கு அதிக பவப் மொகும். 17 

நிமிடங்கள் இந்த பவப் நிமல நீடித்தது. மொசு ஏற் டொத 

வமகயில் சுத்தமொன எரிசக்திம  த ொரிப் தற்கொன 

சீனொவின் பச ற்மக சூரி ன் திட்டத்துக்கு உலகளவில் 

வரயவற்பு ஏற் ட்டுள்ளது. அயத யநரம், சீனொ இந்த 

திட்டத்மத தீ  யநொக்கங்களுக்கு   ன் டுத்தவும் 

வொய்ப்புகள் இருப் தொக அச்சம் ஏற் ட்டுள்ளது. சீனொவில் 

பச ற்மக சூரி மன உருவொக்கி  அயத விஞ்ஞொனிகள் 

பிரொன்ஸ் நொட்டிலும் இயத ய ொன்ற திட்டத்மத 

பச ல் டுத்தி வருகின்றனர். இதற்கு, ‘இட்டர்’ என 

பிரொன்ஸ் ப  ரிட்டுள்ளது. 

 


