
        

    

1. 2030ஆம் ஆண்டுக்கு முன், எந்த நாட்டுடனான $50 

பில்லியன் இருதரப்பு வர்த்தக இலக்கக அகடவதற்கு 

இந்தியா நிர்ணயித்துள்ளது? 

அ) தென் த ொரியொ  

ஆ) அதெரிக் ொ 

இ) ஜப்பொன் 

ஈ) ஐக்கிய அரபு அமீர ம் 

✓ இந்தியொவும் தென் த ொரியொவும் 2030ஆம் ஆண்டுக்கு 

முன் $50 பில்லியன் என்ற இருெரப்பு வர்த்ெ  இலக்க  

நிர்ணயித்துள்ளன. தென் த ொரிய வர்த்ெ  அகெச்சர் 

யயொ ஹொன்-கூ ெற்றும் இந்திய வர்த்ெ  & தெொழில்துகற 

அகெச்சர் பியூஷ் ய ொயல் புது தில்லியில் இது குறித்த இரு 

ெரப்பு யபச்சுவொர்த்கெ நடத்தினர். 

 

2. இந்தியாவில் எந்த மாதத்தில், ‘ததசிய புத்தாக்க வாரம்’ 

ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது? 

அ) ஜனவரி  

ஆ) பிப்ரவரி 

இ) ெொர்ச் 

ஈ) ஏப்ரல் 

✓ ெத்திய  ல்வி அகெச்ச ம், AICTE, ெற்றும் வணி ம் & 

தெொழிற்துகற அகெச்ச ம் இகணந்து 2022 ஜன.10- 16 

வகர ‘யெசிய புத்ெொக்  வொரத்கெ’ ஏற்பொடு தசய்கின்றன.  

✓ இப்புத்ெொக்  வொரத்தின்யபொது, புதுகெ கள ஊக்குவிக்கு 

யநொக்கில் விழிப்புணர்கவ பரப்புவெற் ொ  இம்மு கெ  

-ளொல் பல்யவறு முயற்சி ள் யெற்த ொள்ளப்பட்டன.  ல்வி 

அகெச்சகத்தால் “ ல்வி நிறுவனங் ளில் புத்ெொக்  

சூழகல உருவொக்குெல்” என்ற ெகலப்பில்  ொதணொளி 

வழி  ருத்ெரங்கு நகடதபற்றது. 

 

3. ரிெர்வ் வங்கி எந்தப் தபசமண்ட் வங்கிக்கு செட்யூல்டு 

வங்கியின் அந்தஸ்கத வழங்கியுள்ளது? 

அ) ஏர்தடல் யபதெண்ட்ஸ் வங்கி  

ஆ) ஆதித்யொ பிர்லொ யபதெண்ட்ஸ் வங்கி 

இ) என்எஸ்டிஎல் யபதெண்ட்ஸ் வங்கி 

ஈ) ஜியயொ யபதெண்ட்ஸ் வங்கி 

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கி சமீபத்தில் ஏர்தடல் யபதெண்ட்ஸ் 

வங்கிக்கு தெட்யூல்டு வங்கியின் அந்ெஸ்கெ வழங்கி உ 

உள்ளது. இென்மூலம், ஏலங் ளுக் ொன அரசொங் த்ெொல் 

வழங் ப்பட்ட ய ொரிக்க  ளுக்கு ஏர்தடல் யபதெண்ட்ஸ் 

வங்கி விண்ணப்பிக் லொம். இது ெத்திய மற்றும் ெொநில 

அரசு அளவிலொன வணி ங் கள மமற்ககாள்ளலாம். 

 

4. எரிசபாருள் விகலதயற்றம் காரணமாக நடந்த மக்கள் 

தபாராட்டங்ககளத் சதாடர்ந்து ெமீபத்தில் பதவி விலகிய 

அரொங்கம் எது? 

அ)  ஜ ஸ்ெொன்  ஆ) கிர்கிஸ்ெொன் 

இ) உஸ்தபகிஸ்ெொன் ஈ) துர்க்தெனிஸ்ெொன் 

✓  ச சுெொன் நொட்டின் அதிபர்  ொசிம்-யசொெொட் யடொ ொயயவ், 

எரிதபொருள் விகல உயர்வுக்கு எதிரொ  எழுந்ெ நொடு 

ெழுவிய யபொரொட்டங் கள அடுத்து, அரசொங் த்தின் பெவி 

வில கல ஏற்றுக்த ொண்டொர். ஆயிரக் ணக் ொன குடி 

ெக் ள் இந்ெப் யபொரொட்டத்தில் ஈடுபட்டெொல், அவசர ொல 

நிகலகய அவ்வரசொங் ம் முன்னெொ யவ அறிவித்ெது.

 

5. அடுத்துவரும் 2023ஆம் ஆண்டில் தகதலா இந்தியா 

விளையாட்டுக்களை நடத்தவுள்ள மாநிலம் எது? 

அ) ெமிழ்நொடு 

ஆ) ஹிெொச்சல பிரயெசம் 

இ)  ர்நொட ொ  

ஈ) ய ொவொ 

✓ 2023ஆம் ஆண்டில் ய யலொ இந்தியொ விகளயொட்டுப் 

யபொட்டி கள  ர்நொட ொ ெொநிலம் நடத்தும் என இகளஞர் 

அதி ொரம் & விகளயொட்டுத் துகற அகெச்சர் அறிவித்ெொர். 

அடுத்ெ ஒலிம்பிக்கில் பங்ய ற்பெற் ொ  ெொநிலத்தில் 

75’க்கும் யெற்பட்ட விகளயொட்டு வீரர் ளுக்கு பயிற்சி 

அளிக் ப்பட்டு வருவெொ வும் அவர் அறிவித்ெொர். ய யலொ 

இந்தியொவின் 2021 பதிப்பு தெொற்றுயநொய்  ொரணெொ  

ஒத்திகவக் ப்பட்டு, ஹரியொனொவில் நகடதபறவுள்ளது. 

 

6. புகதபடிவமற்ற ஆற்றல்மூலங்களிலிருந்து, 2030ஆம் 

ஆண்டளவில் எத்தகன ெதவீத மின்ெக்திகய அகடய 

இந்தியா இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது? 

அ) 30% 

ஆ) 40%  

இ) 50% 

ஈ) 100% 

✓ COP-21’இல் யெசிய அளவில் நிர்ணயிக் ப்பட்ட பங் ளிப் 

-பு ளின் ஒருபகுதியொ , 2030ஆம் ஆண்டளவில் புகெ 

படிவெற்ற ஆற்றல் மூலங் ளிலிருந்து 40% மின்சக்திகய 

அகடய இந்தியொ உறுதிபூண்டுள்ளது. 2021 நவம்பரில் 

அென் புகெபடிவெற்ற எரிதபொருள் அடிப்பகடயிலொன 

ஆற்றல் இலக்க  இந்தியொ அகடந்துள்ளெொ  புது ெற்றும் 

புதுப்பிக் த்ெக்  எரிசக்தி அகெச்ச ம் தெரிவித்துள்ளது.  

✓ ெற்யபொது, 392.01 GW என்ற தெொத்ெ நிறுவப்பட்ட ஆற்றல் 

திறனுடன் இந்தியொ உள்ளது. 

 

7.PM-POSHAN திட்டத்கத திறம்பட செயல்படுத்துதற்காக 

அக்ஷய பாத்திரம் அறக்கட்டகளயுடன் கூட்டு தெர்ந்துள்ள 

அகமப்பு எது? 

அ) IMF 

ஆ) உல  வங்கி 

இ) ஐக்கிய நொடு ள் சகப – WFP  

ஈ) UNICEF 

✓ பிரெெ ெந்திரி யபொெொன் சக்தி நிர்ெொன் (PM-POSHAN) 

திட்டத்கெ திறம்பட தசயல்படுத்துவெற் ொ  ஐநொ உல  

உணவுத்திட்டம் ‘அக்ஷய பொத்திரம்’ அறக் ட்டகளயுடன் 

க ய ொர்த்துள்ளது. உல  உணவுத்திட்டெொனது (WFP) 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

60 ஆண்டு ளுக்கும் யெலொன அனுபவத்கெக் த ொண்டு 

உள்ளது. அது பள்ளி ளில் உணவு வழங்குவது ெற்றும் 

குழந்கெ ளிகடயய ஊட்டச்சத்கெ யெம்படுத்துவதில் 

பணியொற்றுகிறது. 

✓ பிரெெர் யபொெொன் சக்தி நிர்ெொன் என்பது குழந்கெ ள், 

 ர்ப்பிணிப்தபண் ள் & பொலூட்டும் ெொய்ெொர் ளுக் ொன 

ஊட்டச்சத்து விகளவு கள யெம்படுத்துவெற் ொன 

இந்திய அரசின் முென்கெத் திட்டெொகும். 

 

8. அண்கமச் செய்திகளில் இடம்சபற்ற குதனா பால்பூர் 

ததசியப்பூங்கா அகமந்துள்ள மாநிலம் எது? 

அ) ெமிழ்நொடு 

ஆ) ெத்திய பிரயெசம்  

இ)  ர்நொட ொ 

ஈ) ய ரளொ 

✓ 1950’ ளிலிருந்து விடுெகல இந்தியொவில் அழிந்துவிட்ட 

சுெொர் 8-12 சிறுத்கெ ள், தென்னொப்பிரிக் ொ, நமீபியொ 

ெற்றும் யபொட்ஸ்வொனொவிலிருந்து குயனொ பொல்பூர் யெசிய 

பூங் ொ – ெத்திய பிரயெசத்திற்கு இடெொற்றம் தசய்யப்பட 

உள்ளன. இந்நிகலயில், ெத்திய சுற்றுச்சூழல், வனம் 

ெற்றும் பருவநிகல ெொற்ற துகற அகெச்சர் பூயபந்ெர் 

யொெவ், ‘இந்தியொவில் சிறுத்கெ கள அறிமு ப்படுத்துவெ 

-ற் ொன தசயல் திட்டத்கெ’ தவளியிட்டுள்ளொர். 

 

9. தனக்சகன ஒரு புதிய அரசியலகமப்கப வகரந்து 

வரும் சதன்னசமரிக்க நாடு எது? 

அ) சிலி  

ஆ) பியரஸில் 

இ) அர்தஜன்டினொ 

ஈ) தபொலிவியொ 

✓ தென்னதெரிக்  நொடொன சிலி ெனக்த ன ஒரு புதிய 

அரசியலகெப்கப உருவொக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளது. 

இது சம்பந்ெெொ , அரசியலகெப்பு அகவ அண்கெயில் 

அகெப்பின் அறிமு த் ெகலவர் எலிசொ யலொன் ொனுக்குப் 

பதிலொ  புதிய ெகலவரொ  தெொற்றுயநொயியல் நிபுணர் 

ெரியொ எலிசொ குயின்தடயரொகைத் யெர்ந்தெடுத்ெது.  

✓ அ ஸ்யடொ பியனொயசயின் த ொடுங்ய ொன்கெ  ொலத்தில் 

ெயொரிக் ப்பட்ட அென் முந்கெய யெக்னொ  ொர்ட்டொகவ 

ெொற்றுவெற்கு சிலி நொடு முடிவு தசய்துள்ளது 

 

10. ‘நரகத்தின் நுகழவாயில்’ என்றும் அகழக்கப்படும் 

தர்வாொ வளிப்பள்ளம் அகமந்துள்ள நாடு எது? 

அ) அதெரிக் ொ 

ஆ) ரஷ்யொ 

இ) இந்யெொயனசியொ 

ஈ) துர்க்தெனிஸ்ெொன்  

✓ ெர்வொசொ வளிப்பள்ளத்தில் ஏற்பட்ட தீகய அகணக்கும் 

முகறகயக்  ண்டறிவெற்கு வல்லுநர் ளுக்கு 

துர்க்தெனிஸ்ெொன் அதிபர் குர்பொங்குலி தபர்டிமு ெயடொவ் 

உத்ெரவிட்டுள்ளொர். ‘நர த்தின் நுகழவொயில்’ என்றும் 

அகழக் ப்படும் இது ஒரு மி ப்தபரிய இயற்க  எரிவொயு 

பள்ளெொகும். இது துர்க்தெனிஸ்ெொனின் ெகலந ரெொன 

அஷ் பொத்தில் இருந்து 260 கிமீட்டர் தெொகலவில் உள்ள 

 ர ம் பொகலவனத்தில் அகெந்துள்ளது.  டந்ெ ஐம்பது 

ஆண்டு ளொ  இந்ெ எரிவொயு எரிந்து த ொண்டிருக்கிறது. 

 

 

1.  ெக் நடன யெகெ பிர்ஜு ெ ொரொஜ்  ொலெொனொர் 

பிரபல  ெக் நடன யெகெ பிர்ஜு ெ ொரொஜ் (83) புது 

தில்லியில்  ொலெொனொர். 

உத்ெர பிரயெசத்கெச் யசர்ந்ெ நடனக்  கலஞரொன அவர் 

லக்தனள பொணி  ல் ொ-பிண்டொதின்  ரொனொ பொணி  ெக் 

நொட்டியத்தில் யெர்ச்சி தபற்றிருந்ெொர். 

பிர்ஜு ெ ொரொஜ் என  கலயுலகினரொல் ெதிப்புடன் 

அகழக் ப்பட்ட அவரது இயற்தபயர் ப்ரிஜ்யெொ ன் நொத் 

மிஸ்ரொ என்பெொகும். சத்யஜித் யரயின் ‘சத்ரஞ்ஜ் ய  கிலொடி’ 

படத்துக்கு இகசயகெத்ெதுடன் அத்திகரப்படத்தில் இரு 

பொடல் களப் பொடியுள்ளொர். 

 ெக் நடனக் கலக்கு ஆற்றிய யசகவக் ொ  அவருக்கு 

1986’இல் பத்ெ விபூெண் விருது அளிக் ப்பட்டது. சங்கீெ 

நொட  அ ொதெமி விருது,  ொளிெொஸ் சம்ெொன், ஆந்திர 

ரத்னொ உள்ளிட்ட ஏரொளெொன விருது கள அவர் 

தபற்றுள்ளொர். ‘விஸ்வரூபம்’ திகரப்படத்துக் ொ  சிறந்ெ 

நடன இயக்குநருக் ொன யெசிய விருது அவர் தபற்றுள்ளொர். 

 

2. ரயில்யவ யெம்பொட்டு பணி ளுக்கு சிறந்ெ பரிந்துகர: 

தெற்கு ரயில்யவக்கு முெல் பரிசு, ICF’க்கு 2ஆம் பரிசு 

அறிவிப்பு 

2020-21ஆம் ஆண்டில், இந்திய ரயில்யவ யெம்பொட்டு 

பணி ளுக்கு சிறந்ெ பரிந்துகர ள் வழங்கியெற் ொ , 

தெற்கு ரயில்யவக்கு முெல் பரிசும், தசன்கன ICFக்கு 

இரண்டொம் பரிசும் அறிவிக் ப்பட்டுள்ளது. 

ரயில் பொகெயில் யெம்பொட்டு பணிக் ொ வும், மின் 

சிக் னம், ஆண்டுக்கு `110 ய ொடி வகர யசமிக்கும் 

வக யில், மின்சொர ரயில் என்ஜின் இயக் ம் குறித்து 

சிறந்ெ பரிந்துகர வழங்கியெற் ொ , தெற்கு ரயில்யவ 

ெற்றும் யெற்கு ரயில்யவக்கு முெல் பரிசும், `3 லட்சமும் 

அறிவிக் ப்பட்டுள்ளது. 

இரண்டு ரயில்யவக்கும் பரிசு தெொக  ெலொ `1.5 லட்சம் 

வழங் ப்படவுள்ளது. 

மின்சக்திகய இழப்பின்றி முழுவதுெொ  

பயன்படுத்துவெற் ொன வழி ொட்டி பரிந்துகரக்கு தெற்கு 

ரயில்யவ மூன்றொவது பரிசுக்கும் யெர்வுதசய்யப்பட்டு `33 

ஆயிரம் வழங் ப்படவுள்ளது. 

ICF: 

ரயில் தபட்டி ெயொரிப்பில், பக் வொட்டு சுவர் ெற்றும் கூகர 

இகணப்பு ளின் யெம்பொட்டு திட்டங் ள் தெொடர்பொ  

தசன்கன ICF (ரயில் தபட்டி இகணப்பு தெொழிற்சொகல) 

அனுப்பிய பரிந்துகரக்கு இரண்டொம் பரிசு 

அறிவிக் ப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 



        

    

மின்விநியயொ  ெொற்றி ள் வொயிலொ  மின்சொர ரயில் 

என்ஜினில் இருந்து தபட்டிக்கு மின்தெொடொா்பு 

யெம்பொட்டுக் ொன பரிந்துகரக்கு கிழக்கு ரயில்யவக்கு 

இரண்டொம் பரிசு கிகடத்துள்ளது. ICF ெற்றும் கிழக்கு 

ரயில்யவக்கு ெலொ ஒரு லட்சம் ரூபொய் வீெம் `2 லட்சம் 

பரிசு வழங் ப்படவுள்ளது. 

தசயற்க  நுண்ணறிவு ெற்றும்  ணினி பொர்கவ 

அடிப்பகடயில் யெம்பொட்டு பரிந்துகரக் ொ , யெற்கு 

ரயில்யவக்கு மூன்றொம் பரிசு அறிவிக் ப்பட்டுள்ளது. 

இதுெவிர, வடயெற்கு ரயில்யவயும் மூன்றொம் பரிசுக்கு 

யெர்வொகியுள்ளது. 

 

3. தெொழில் முெலீடு ளுக்கு மி ச்சிறந்ெ ெொநிலம் 

ெமிழ்நொடு: ஆய்வில் ெ வல் 

தெொழில் முெலீடு ளுக்குச் சிறந்ெ ெொநிலம் ெமிழ்நொடு என 

ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. 

இதுகுறித்து ெமிழ்நொடு அரசு தவளியிட்ட தசய்திக்குறிப்பு: 

 டந்ெ ஏப்ரல் முெல் டிசம்பர் வகரயிலும் 304 

திட்டங் ளின் மூலெொ  `1 லட்சத்து 43,902 ய ொடி 

முெலீடு கள ெமிழ்நொடு ஈர்த்துள்ளது.  டந்ெ ஆண்டின் 

இயெ  ொல ட்டத்தில் 

ெமிழ்நொடு `36,292 ய ொடிகய ெட்டுயெ தெொழில் 

மூலெனெொ ப் தபற்றிருந்ெது. 

 டந்ெ ஏப்ரல் ெொெம் முெல் டிசம்பர் ெொெம் வகரயிலும் 

தெொழில் முெலீடு கள அதி ெொ ப் தபற்றுள்ள ெொநிலம் 

ெமிழ ெொகும். 

ெமிழ த்துக்கு இந்ெ நிதியொண்டில் கிகடத்திருக்கும் ஒட்டு 

தெொத்ெ முெலீட்டு ஆெொயம் `1 லட்சத்து 7,610 ய ொடியொகும். 

`77,892 ய ொடி தெொழில் மூலெனத்துடன் குஜரொத் 

ெொநிலம் இரண்டொவது இடத்திலும், `65,288 ய ொடி 

தெொழில் மூலெனத்துடன் தெலங் ொனொ ெொநிலம் 

மூன்றொவது இடத்திலும் இருக்கின்றன என புரொதஜக்ட் 

டுயட நிறுவன ஆய்வு தெரிவிக்கிறது. 

ெமிழ த்தில் தெொழில் முெலீடு தசய்ய உறுதி பூண்டுள்ள 

சில நிறுவனங் ளில் டொடொ குழுெம், ஒநர ெங்ய்ங்ஜ், 

ஹிந்துஸ்ெொன் யுனிலீவர், டி வி எஸ் யெொட்டொர், அெொனி 

குழுெம், லொர்சன் அண்ட் டூப்யரொ ஆகியகவ அடங்கும். 

இந்தியொ முழுவதிலும் நடப்பு நிதியொண்டின் முெல் 

ஒன்பது ெொெங் ளில் 7,764 தெொழில் திட்டங் ள் 

வந்துள்ளன. இவற்றின் தெொத்ெ முெலீட்டு ெதிப்பு `12 

லட்சத்து 76,679 ய ொடியொகும். 

 

4. ெமிழ த்தில்  டந்ெ ஆண்டில்  ொசயநொய் பொதிப்பு 17% 

அதி ரிப்பு 

ெமிழ த்தில்  டந்ெ ஆண்டில் ெட்டும் 82,000 யபர்  ொச 

யநொயொல் புதிெொ  பொதிக் ப்பட்டுள்ளனர். இது அெற்கு 

முந்கெய ஆண்கடக்  ொட்டிலும் 17 செவீெம் அதி ம் 

என்பது குறிப்பிடத்ெக் து. 

 ொசயநொகய முழுகெயொ  ஒழிக்கும் யநொக்கில் ெத்திய, 

ெொநில அரசு ள் பல்யவறு முயற்சி கள முன்தனடுத்து 

வருகின்றன. அதுெட்டுென்றி, 2025-க்குள் அந்யநொகய 

முற்றிலும் ஒழிக்  யவண்டும் என்ற இலக்குடன் பல்யவறு 

திட்டங் ள் தசயல்படுத்ெப்படுகின்றன. 

அென் பயனொ   ொசயநொய் பொதிப்பு தெொடர்பு விழிப்புணர்வு 

யெம்பட்டு வருகிறது. ெமிழ த்கெப் தபொருத்ெவகர 

 ொசயநொகயக் குணப்படுத்தும் விகிெம்  ணிசெொ  

உயொா்ந்து வருவெொ த் ெ வல் ள் தெரிவிக்கின்றன. அந்ெ 

யநொயின் ெொக் த்ெொல் பொதிக் ப்படும் யநொயொளி ளில் 84% 

யபகர முெல் சிகிச்கசயியலயய குணப்படுத்துவெொ வும், 

தெொடர் சிகிச்கச ள்மூலம் மீெமுள்ளவர் களயும் பூரண 

குணெொக்குவெொ வும் சு ொெொரத்துகற அதி ொரி ள் 

தெரிவித்துள்ளனர். 

இந்ெ நிகலயில்,  டந்ெ ஆண்டில் ெனியொர் ெற்றும் அரசு 

ெருத்துவெகன ளில்  ொசயநொய் பொதிப்புடன் 

அனுெதிக் ப்பட்டிருந்யெொரின் ெரவு கள ஆய்வு தசய்ெ 

யபொது நொடு முழுவதும் 21.38 லட்சம் யபருக்கு அந்யநொய் 

ெொக் ம் இருந்ெது தெரியவந்துள்ளது. 

 டந்ெ சில ஆண்டு ளொ யவ உத்ெரபிரயெசம், 

ெ ொரொஷ்டிரம், இரொஜஸ்ெொன், குஜரொத் உள்ளிட்ட வட 

ெொநிலங் ளில்ெொன்  ொசயநொய் பொதிப்பு அதி ெொ  இருந்து 

வருகிறது. அென் நீட்சியொ யவ  டந்ெ ஆண்டின் புள்ளி 

விவரங் ளும் அகெந்திருந்ென. 

குறிப்பொ  உத்ெர பிரயெசத்தில் ெட்டும் 4.60 லட்சத்துக்கும் 

யெற்பட்யடொர்  ொசயநொயொல் பொதிக் ப்பட்டுள்ளனர். 

ெமிழ த்கெ எடுத்துக் த ொண்டொல் 82,352 யபருக்கு 

அந்யநொயின் பொதிப்பு இருந்ெது. அவர் ளில், ெனியொர் 

ெருத்துவெகன ளில் 18,016 யபரும், அரசு 

ெருத்துவெகன ளில் 64,336 யபரும் முெல் ட்ட 

சிகிச்கச தபற்ெொ த் ெ வல் ள் தெரிவிக்கின்றன. 

 டந்ெ 2020’இல் அந்ெ எண்ணிக்க  17% குகறவொ  

இருந்ெது. அெொவது, அந்ெக்  ொல ட்டத்தில் ெமிழ த்தில் 

70,545 யபர்  ொசயநொயொல் பொதிக் ப்பட்டிருந்ெனர். அந்ெ 

எண்ணிக்க   டந்ெ ஆண்டில் அதி ரித்ெெற்கு பல்யவறு 

 ொரணங் ள் முன்கவக் ப்படுகின்றன. ஏறத்ெொழ 

 ொசயநொய்க்கும்,  யரொனொ தெொற்றுக்கும் ஒயர ெொதிரியொன 

அறிகுறி ள் இருப்பெொல், பலர் முன்கூட்டியய 

பரியசொெகன தசய்து த ொண்டது கூட அந்யநொய் பொதிப்பு 

அதி ெொ   ண்டறியப்பட்டெற்கு  ொரணெொ  இருக் லொம் 

என ெருத்துவ நிபுணர் ள்  ருத்து தெரிவித்துள்ளனர். 

 

5. சமூ  ஆர்வலர் சொந்தி யெவி  ொலெொனொர் 

ஒடிசொவின் ரொய டொ ெொவட்டத்கெ யசர்ந்ெ பிரபல சமூ  

ஆர்வலரும், ‘பத்ெஸ்ரீ’ விருது தபற்றவருெொன சொந்தி யெவி 

(88) அண்கெயில்  ொலெொனொர். அவரது ெகறவுக்கு 

பிரெெர் நயரந்திர யெொடி, ஒடிசொ முெல்வர் நவீன் பட்நொயக் 

இரங் ல் தெரிவித்துள்ளனர். 

 

6. இந்தியொவின் ஆப்பிள் ஏற்றுெதி 82% அதி ரிப்பு: 

வர்த்ெ  அகெச்ச ம் 

இந்தியொவின் ஆப்பிள் ஏற்றுெதி 82% அதி ரித்துள்ளெொ  

வர்த்ெ  அகெச்ச ம் தெரிவித்துள்ளது. 

இதுகுறித்து அந்ெ அகெச்ச த்தின் புள்ளிவிவரத்தில் 

யெலும் தெரிவிக் ப்பட்டுள்ளெொவது: 



        

    

 டந்ெ 2014ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஆப்பிள் ஏற்றுெதியொனது 

82% வளர்ச்சிகயப்தபற்றுள்ளது. அயெசெயம், பழங் ளின் 

இறக்குெதியொனது 3.8% என்ற அளவியலயய உயர்ந்து 

உள்ளது. அென்படி,  டந்ெ 2014-15ஆம் நிதியொண்டில் 86 

லட்சம் டொலரொ  இருந்ெ ஆப்பிள் ஏற்றுெதி 2020-21 

நிதியொண்டில் $1.45 ய ொடி அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளது. 

குறிப்பொ , நடப்பு நிதியொண்டின் ஏப்ரல் முெல் நவம்பர் 

வகரயிலொன 8 ெொெ  ொலத்தில் இென் ஏற்றுெதி 1.23 

ய ொடி டொலகர எட்டியுள்ளது. இது, ஆப்பிள் ஏற்றுெதியில் 

 டந்ெ சில ஆண்டு ளில் ஏற்பட்ட சிறப்பொன வளர்ச்சிகய 

எடுத்துக் ொட்டுவெொ  அகெந்துள்ளது. 

அயெசெயம், பழங் ளின் இறக்குெதி  டந்ெ 2014-15’இல் 

23.08 ய ொடி டொலரொ  இருந்ெ நிகலயில்,  டந்ெ 2020-

21-இல் 24 ய ொடி டொலகர தெொட்டுள்ளது. இது, 3.8 செவீெ 

வளர்ச்சியொகும். 

இந்தியொவுக்கு இறக்குெதி தசய்யப்படும் ஆப்பிள் ளில் 82 

செவீெம் சிலி, நியூஸிலொந்து, துருக்கி, இத்ெொலி, பியரசில் 

ெற்றும் அதெரிக் ொகவச் யசர்ந்ெகவ. 

இந்தியொவின் ஆப்பிள் இறக்குெதியில் சிலி 25 செவீெ 

பங் ளிப்கப த ொண்டுள்ளது. இெகனத் தெொடர்ந்து 

நியூஸிலொந்து (16.45%), துருக்கி (12.43 செவீெம்), இத்ெொலி 

(10.8%) ஆகிய நொடு ள் உள்ளெொ  வர்த்ெ  அகெச்ச  

புள்ளிவிவரத்தில் தெரிவிக் ப்பட்டுள்ளது. 

 

7. இந்திய வனநிகல அறிக்க : ெமிழ்நொட்டுக் ொன 

பொடங் ள் 

அண்கெயில் தவளியொகியுள்ள இந்திய வனநிகல 

அறிக்க - 2021, நொட்டின் தெொத்ெ நிலப் பரப்பில் பசுகெப் 

பரப்பொனது ஏறக்குகறய நொன்கில் ஒரு பங்க  (24.6%) 

தெொட்டிருப்பகெ எடுத்துக் ொட்டியுள்ளது. தெொத்ெ நிலப் 

பரப்பில் மூன்றில் ஒரு பங்கு வனப் பரப்பொ  இருக்  

யவண்டும் என்பது இலக்கு. ஆனொல், பசுகெப் பரப்கப 

ெதிப்பிடும்யபொது வனங் ள் ெட்டுமின்றி வனங் ளுக்கு 

தவளியய உள்ள ெரங் ளின் அடர்த்தியும்  ணக்கில் 

த ொள்ளப்படுகிறது. முந்கெய 2019 ெதிப்பீட்டுடன் 

ஒப்பிடுக யில் நொடு முழுவதும் 2,261 சதுர கிமீ பரப்பு 

பசுகெப் பரப்பொ  ெொறியிருப்பது ெகிழ்ச்சிக்குரியது. வனப் 

பரப்கப ெட்டும்  ணக்கில் த ொண்டொல், தெொத்ெ நிலப் 

பரப்பில் இது 21.7% ஆ  உள்ளது. முந்கெய ெதிப்பீட்டுடன் 

ஒப்பிடுக யில் 0.2% வனப் பரப்பு அதி ரித்துள்ளது. 

குறிப்பொ , ெமிழ்நொட்டில் இந்ெ இரண்டு ஆண்டு ளில் 

வனப் பரப்பொனது 55 சதுர கிமீ அதி ரித்திருப்பது 

பொரொட்டுக்குரியது. அயெ யவகளயில், வனங் ளுக்கு 

தவளியய உள்ள ெரங் ளின் அடர்த்தி 406 சதுர கிமீ 

அளவுக்குக் குகறந்திருப்பது வருத்ெத்கெயும் அளிக்கிறது. 

 ஜொ புயலொல்  ொவிரிப் படுக  ெொவட்டங் ளில் 

லட்சக் ணக் ொன தென்கன ெரங் ள் வீழ்ந்ெதும் 

ெரங் ளின் அடர்த்தி குகறந்ெெற் ொன  ொரணெொ  

ஊகிக் ப்படுகிறது. 

என்றொலும், வனப் பரப்கபப் யபொலயவ ெரங் ளின் 

அடர்த்தி குறித்ெ விவரங் களயும் ெொவட்டவொரியொ  

இந்திய வனநிகல அறிக்க  தெரிவித்ெொல் ெட்டுயெ, 

ெரங் ளின் அடர்த்தி குகறந்திருப்பெற் ொன 

 ொரணங் களக்  ண்டறிந்து அவற்கறச் 

சரிதசய்வெற் ொன வொய்ப்பு ள் உருவொகும். அெற்கு 

முன்யப புயல், தவள்ளம், தபருெகழ யபொன்ற இயற்க ப் 

யபரிடர் கள அடுத்து, புதிெொ  ெரக் ன்று கள நடுவதும் 

அவற்கறப் பரொெரிப்பதும் யபரிடர்க்  ொலத்தின் பணி ளில் 

ஒன்றொ  ெொற யவண்டும். அது ெட்டுமின்றி, சொகல 

விரிவொக் ப் பணி ளின்யபொது தவட்டப்படும் ெரங் ளின் 

எண்ணிக்க கயக்  ொட்டிலும் கூடுெலொன 

எண்ணிக்க யில் ெரங் ள் நடுவகெயும் ஒரு  ட்டொய 

விதிமுகறயொ  ஏற்றுக்த ொள்ள யவண்டும். 

ெமிழ்நொட்டின் வனப் பரப்பு ெற்யபொது 20% என்ற 

அளவியலயய உள்ளது என்றொலும்  ொடு ள் அழிப்கபத் 

ெடுப்பது, வனப் பரப்கப விரிவுபடுத்துவது உள்ளிட்ட 

நடவடிக்க  ளொல் யநர்ெகறயொன அறிகுறி ள் 

தென்படுகின்றன.  ொஞ்சிபுரம், புதுக்ய ொட்கட, அரியலூர் 

ஆகிய ெொவட்டங் ளில் வனப் பரப்பின் அளவு 

அதி ரித்துள்ளது. இகடப்பட்ட இயெ ஆண்டு ளில் 

விழுப்புரம் ெொவட்டத்தில், வனப் பரப்பின் அளவு 23 சதுர 

கிமீ அளவில் குகறந்திருப்பதும்  வனத்துக்குரியது. 

தசன்கனப் தபருந ரத்கெப் தபொறுத்ெவகரயில், 

தெொத்ெப் பசுகெப் பரப்பு ஏறக்குகறய 5 சதுர கிமீ 

அளவுக்கு அதி ரித்துள்ளது. 2011-ல் 18 சதுர கிமீ ஆ  

இருந்ெ தசன்கனயின் ெர அடர்த்திப் பரப்பு, 2021-ல் 22.7 

சதுர கிமீ ஆ  அதி ரித்துள்ளது. ஜப்பொனிய வனவியலர் 

அகிரொ மியொவொகியின் வழிமுகற களப் பின்பற்றி 

வொய்ப்புள்ள இடங் ளிதலல்லொம் ெரத் தெொகுதி கள 

வளர்த்ெென்  ொரணெொ  தசன்கனயின் பசுகெப் பரப்பு 

அதி ரித்துள்ளது. இத்திகசயில் யெலும் முயற்சி ள் 

முன்தனடுக் ப்பட யவண்டும். 

 

8. பன்றியின் இெயம் ெனிெருக்குப் தபொருந்தியது எப்படி? 

 டந்ெ ஜனவரி 7-ல் நவீன ெருத்துவம் உலகியலயய 

முெல் முகறயொ  ெரபணு ெொற்றம் தசய்யப்பட்ட பன்றியின் 

இெயத்கெ ெனிெருக்குப் தபொருத்தி சொெகன தசய்துள்ளது. 

உறுப்பு ெொற்றுச் சிகிச்கசக்குத் யெகவயொன ெனிெ 

உறுப்பு ள் கிகடக் ொெல், உலத ங்கும் இந்ெ அறுகவ 

சிகிச்கச ளுக்குப் பின்னகடவு ஏற்பட்டிருந்ெ நிகலயில், 

விலங்கு ளின் உறுப்பு களயும் ெனிெருக்குப் 

பயன்படுத்ெ முடியும் எனும் நம்பிக்க கய இது 

விகெத்துள்ளது. 

அதெரிக் ொவின் யெரியலண்ட் ந கரச் யசர்ந்ெ 57 

வயெொன யடவிட் தபன்னட் ஒழுங் ற்ற இெயத் துடிப்பு 

 ொரணெொ  யெரியலண்ட் ெருத்துவப் பல் கலக் ழ  

ெருத்துவெகனயில் அனுெதிக் ப்பட்டொர். தசயற்க  

சுவொசக்  ருவி ளுடன் உயிருக்குப் 

யபொரொடிக்த ொண்டிருந்ெ தபன்னட்டுக்குப் பன்றியின் 

இெயத்கெ ெருத்துவர் கிரிஃபித் தபொருத்தினொர். 

இன்றுவகர அந்ெ இெயம் சீரொ  இயங்குவெொ  அவர் 

தெரிவித்துள்ளொர். இந்ெச் தசயல்முகறகயச் தசொல்வது 

எளிது. நகடமுகறயில்  டினம். 

உெவும் பன்றி உறுப்பு ள் 

ெற்ற விலங்கு களவிடப் பன்றியின் உறுப்பு ள் 

கிட்டத்ெட்ட ெனிெர் ளின் உறுப்பு கள ஒத்திருப்பெொல், 



        

    

உறுப்பு ெொற்று சிகிச்கசக்குப் தபொருத்ெெொனகவயொ  

இகவ யெர்வு தசய்யப்படுகின்றன. முென்முெலில் 1838-

ல் பன்றியின் ஒளிப்படலம் (Cornea) ெனிெக்  ண்ணில் 

தபொருத்ெப்பட்டது. 1964-ல் சிம்பன்சி குரங்கின் இெயம் 

ெனிெருக்குப் தபொருத்திப் பொர்க் ப்பட்டது. அது 

யெொல்வியில் முடிந்ெது. 1984-ல் ஆப்பிரிக் /அயரபியக் 

குரங்கின் (Baboon) இெயம் ஃபொயி (Fae) எனும் 

குழந்கெக்குப் தபொருத்ெப்பட்டது. அது 21 நொட் ளுக்கு 

உயியரொடு இருந்ெது. 

தபொதுவொ , ‘ெொற்றின உறுப்பு ெொற்றுச் சிகிச்கச’யில் 

(Xenotransplantation) தபொருத்ெப்படும் உறுப்பு கள ெனிெ 

உடல் நிரொ ரித்துவிடும். அப்படியய ஏற்றுக்த ொண்டொலும் 

எதிர் ொல நிரொ ரிப்கபத் ெடுக் த் ெடுப்பொற்றல் 

எதிர்விகனகய ெட்டுப்படுத்தும் வீரியெொன 

ெருந்து களப் பயனொளி வொழ்நொள் முழுவதும் சொப்பிட 

யவண்டும். அெனொல்ெொன் இம்ெொதிரியொன அறுகவச் 

சிகிச்கச ள் யவ ம் தபறவில்கல. ஆனொலும், யசொெகன 

முயற்சியொ ச் தசன்ற அக்யடொபரில் நியூயொர்க் 

ெருத்துவெகன ஒன்றில் மூகள இறப்பு ஏற்பட்ட 

ஒருவருக்குப் பன்றியின் சிறுநீர ம் உடலுக்கு தவளியில் 

தபொருத்ெப்பட்ட அதிசயம் நடந்ெது. 

பன்றியின் சிறுநீர ச் தசல் ளில் சர்க் கர வடிவில் 

‘ஆல்பொ-1’ தநொதி இருக்கிறது. ெனிெ உடலில் இது 

இல்கல. பன்றியிடமிருந்து தபறப்படும் சிறுநீர த்தில், 

இந்ெ தநொதிகயக்  ண்டுத ொள்ளும் ெனிெ உடல், இகெ 

அந்நியனொ க்  ருதி, யெற்படி உறுப்கப 

நிரொ ரித்துவிடுகிறது.  லியபொர்னியொவில் இருக்கும் 

‘சிந்தெடிக்ஸ் ஜீனொமிக்ஸ்’  நிறுவனம், ெரபணு ெொற்று 

உறுப்பு கள வளர்ப்பதில் பு ழ்தபற்றது. இந்ெ நிறுவனம் 

‘ஆல்பொ-1’ தநொதி இல்லொெ பன்றிகய ெரபணு ெொற்று 

முகறயில் வளர்த்துக் த ொடுத்ெது. அென் சிறுநீர த்கெ 

மூகள இறப்பு யநொயொளிக்கு நியூயொர்க் ெருத்துவர் ள் 

தபொருத்தினொர் ள். அெனொல், அதில் பிரச்சிகன 

எழவில்கல. இகெ ஒரு கெல் ல் நி ழ்வொ  ெருத்துவ 

உல ம் பொர்த்ெது. இப்யபொது பன்றியின் இெயத்கெ 

ெனிெருக்குப் தபொருத்தி வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளனர் 

யெரியலண்ட் ெருத்துவெகன ெருத்துவர் ள். 

சொத்தியெொனது எப்படி? 

பன்றி ளில் ெரபணு வரிகசகயத் துல்லியெொ  

ெொற்றியகெக்கும் ஆரொய்ச்சியில் 

முன்யனறிக்த ொண்டிருக்கும் ெற்தறொரு அதெரிக்  

நிறுவனம் ‘தரவிவி ொர்’  (Revivicor). இந்ெ 

நிறுவனத்தினர், பன்றி தசல் ளில் உறுப்பு 

நிரொ ரிப்புக்குக்  ொரணெொ  இருக்கும் 4 வக  

ெரபணுக் கள ‘கிரிஸ்பர்’  (CRISPR/Cas9) எனும் 

ெரபணுச் தசதுக்கியொல் தசதுக்கி, அவற்கறச் தசயலிழக் ச் 

தசய்கின்றனர். அடுத்து, பன்றி தசல்லின் ெரபணு 

வரிகசயில் புதிெொ  6 ெரபணுக் களப் 

புகுத்திவிடுகின்றனர். 

பிறகு, பன்றியின்  ருமுட்கடயிலிருந்து ெரபணுகவ 

நீக்கிவிட்டு, அெனுள் யெற்தசொன்ன ெொற்றியகெக் ப்பட்ட 

ெரபணு உள்ள பன்றி தசல்கலக்  லந்துவிடுகின்றனர். 

இப்யபொது இது  ருக்ய ொளெொகிறது (Zygote). அகெ 

‘வொடக த் ெொய்’  பன்றியின்  ருப்கபயில் 

பதித்துவிடுகின்றனர். அதில் வளர் ருவொ  (Embryo) 

வளர்ந்து சிசுவொகி 114 நொட் ளில் ெரபணு ெொற்றமுள்ள 

பன்றிக்குட்டி பிறக்கிறது. படியொக் ம் (Cloning) மூலம் 

யடொலி ஆடு பிறந்ெதுயபொல்ெொன் இது. இென் பலனொ , 

ெனிெ உடல் இந்ெ உறுப்பு கள அந்நியனொ க்  ருதும் 

வொய்ப்பு குகறந்துவிட, உறுப்பு நிரொ ரிப்பு 

ெவிர்க் ப்படுகிறது. 

சொெொரணெொ யவ பன்றி ளின் ெரபணுக் ளில் ரீட்யரொ 

கவரஸ் ள் வசிப்பதுண்டு. இகவ உறுப்பு ெொற்றத்துக்குப் 

பிறகு பயனொளிக்குத் தெொற்கற உண்டொக்கி, உறுப்பு 

நிரொ ரிப்கபப் பூெொ ரெொக்கும். பன்றியின் 

ெரபணுக் ளிலிருந்து 12 வக யொன ரீட்யரொ 

கவரஸ் கள நீக்கியென் மூலம் இது சரிதசய்யப்படுகிறது. 

இப்படி, ‘தரவிவி ொர்’ நிறுவனம் ெயொரித்ெளித்ெ ெரபணு 

ெொற்றுப் பன்றியின் இெயத்கெயய தபன்னட்டுக்கு 

யெரியலண்ட் ெருத்துவர் ள் தபொருத்தியுள்ளனர். 

உறுப்பு நிரொ ரிப்கபத் ெடுக்கும் புதிய ெருந்து ஒன்கற 

தபன்னட் இப்யபொது பயன்படுத்துகிறொர். இதுவகர அந்ெ 

இெயத்கெ அவரது உடல் நிரொ ரிக் வில்கல. அவருக்குப் 

தபொருத்ெப்பட்டுள்ள பன்றியின் இெயம் ெனிெ உடலுக்கு 

அந்நியெொ த் தெரியொெ அளவுக்கு ெரபணு 

ெொற்றமுகறயில் வளர்க் ப்பட்டது என்பெொல், இந்ெ ெருந்து 

இனியும் அவருக்குத் யெகவப்படுெொ என்பது 

யபொ ப்யபொ யவ தெரியும். 

இந்திய ெருத்துவரின் சொெகனயும் யவெகனயும் 

பன்றியின் இெயத்கெ ெனிெருக்குப் பயன்படுத்ெ முடியும் 

என்பகெ 25 ஆண்டு ளுக்கு முன்யப அசொம் ெொநில 

ெருத்துவர் ரொம் பருவொ நிரூபித்திருக்கிறொர். 1997, 

ஜனவரி 1-ல் 32 வயெொன ஒருவருக்குப் பன்றியின் 

இெயத்கெ அவர் தபொருத்தினொர். அந்ெ யநொயொளி 7 

நொட் ளுக்கு உயிருடன் இருந்ெொர். அவருக்குப் பல 

தெொற்று ள் இருந்ெெொல், அவரது உயிகரக்  ொப்பொற்ற 

முடியவில்கல. அரசிடம் இந்ெ சிகிச்கசக்கு முகறயொ  

அனுெதி தபறவில்கல என்ற  ொரணத்துக் ொ  உறுப்பு 

ெொற்றுச் சட்டம், 1994-ன் கீழ் பருவொ க துதசய்யப்பட்டொர். 

வரலொறு பகடக்குெொ? 

இன்கறக்கு அதெரிக் ொவில் ெட்டும் ஒரு லட்சத்துக்கும் 

அதி ெொயனொர் ெொற்று உறுப்பு ளுக் ொ க் 

 ொத்திருக்கின்றனர். இந்தியொவில் இெயச் தசயலிழப்பொல் 

50 ஆயிரம் யபர் அவதிப்படுகின்றனர். இவர் ளில் 

அதி பட்சம் 15 யபருக்குத்ெொன் இெய ெொற்று அறுகவச் 

சிகிச்கச யெற்த ொள்ளப்படுகிறது. ஆண்டுயெொறும் 1.8 

லட்சம் யபருக்குச் சிறுநீர  ெொற்று அறுகவச் சிகிச்கச 

யெகவப்படும் நிகலயில், 6 ஆயிரம் யபருக்குத்ெொன் 

ெொற்றுச் சிறுநீர ம் கிகடக்கிறது. வருடத்துக்கு 30 ஆயிரம் 

யபருக்குக்  ல்லீரல் ெொற்று அறுகவச் சிகிச்கச 

யெகவப்படுகிறது. ஆனொல், 1,500 யபருக்கு ெட்டுயெ இது 

சொத்தியப்படுகிறது. இந்ெ நிகலயில் ெரபணு ெொற்றுப் 

பன்றி ளின் உள் உறுப்பு கள ெனிெருக்கும் 

பயன்படுத்துவது சொத்தியெொனொல், அனுதினமும் 

உயிருக்குப் யபொரொடிவரும் பல்லொயிரக் ணக் ொன ெனிெ 

உயிர் ள்  ொக் ப்படும். நவீன ெருத்துவத்தில் புதிய 

வரலொறு பகடக் ப்படும். 

 



        

    

9. மேதி கதரியுமா? 

ஜன.1: இந்தியொவியலயய முென் முகறயொ  ய ரள உயர் 

நீதிென்றம்  ொகிெ பயன்பொடு இல்லொெ நீதிென்றெொ  

ெொறியது. அங்ய  ஸ்ெொர்ட் நீதிென்ற அகற ள் 

திறக் ப்பட்டென் மூலம் இது சொத்தியெொகியிருக்கிறது. 

ஜன.3: பிரொன்ஸில் ‘ஐஎச்யு பி.1.640.2’ என்று 

தபயரிடப்பட்ட புதிய வக   யரொனொ கவரஸ் 

 ண்டுபிடிக் ப்பட்டது. இது ஒகெக்ரொகனவிட அதி  

அளவில் பரவும் ென்கெ த ொண்டது. 

ஜன.4:  யரொனொ ெடுப்பூசிகயச் தசலுத்திக்த ொள்ளொெ 

தசர்பிய தடன்னிஸ் வீரர் யநொவொக் யஜொய ொவிச்சுக்கு 

ஆஸ்தியரலிய ஓபன் தடன்னிஸ் யபொட்டியில் பங்ய ற்  

ஆஸ்தியரலிய அரசு விசொ ெறுத்ெது. 

ஜன.5: பஞ்சொப்பில் பதிண்டொ விெொன நிகலயத்திலிருந்து 

ஹுகசனிவொலொவுக்குச் சொகல ெொர்க் ெொ  தசன்ற 

பிரெெர் யெொடியின் பயணத்தில் பொது ொப்புக் குகறபொடு 

ஏற்பட்டெொல் சர்ச்கசயொனது. 

ஜன.5: ெமிழ த்தில் தவளியிடப்பட்ட இறுதி வொக் ொளர் 

பட்டியலின்படி 6,36,25,813 வொக் ொளர் ள் உள்ளனர். 

ெமிழ த்தியலயய அதி பட்செொ  யசொழிங் நல்லூர் 

தெொகுதியில் 7,11,755 வொக் ொளர் ளும், குகறந்ெபட்செொ  

கீழ்யவளூர் தெொகுதியில் 1,78,517 வொக் ொளர் ளும் 

உள்ளனர். 

ஜன.6: இந்தியொவின் முெல் திறந்ெதவளி பொகற 

அருங் ொட்சிய ம் கஹெரொபொத்தில் உள்ள சி.எஸ்.ஐ.ஆர். 

யெசிய புவி இயற்பியல் ஆரொய்ச்சி நிறுவனத்தில் 

திறக் ப்பட்டது. 

ஜன.6: ெமிழ ச் சட்டப்யபரகவ வரலொற்றில் முென் 

முகறயொ க் ய ள்வி யநரம் யநரகலயில் ஒளிபரப்பு 

தசய்யப்பட்டது. 

ஜன.7: ெஹொ ொளி ஆற்றின் குறுக்ய  ெொர்சுலொவில் பொலம் 

 ட்டுவெற்கு இந்தியொ - யநபொளம் இகடயய 

க தயழுத்ெொன புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ெதுக்கு ெத்திய 

அகெச்சரகவ ஒப்புெல் அளித்ெது. 

ஜன.8: நீட் யெர்வுக்கு எதிரொ  சட்டப் யபொரொட்டத்கெ 

முன்தனடுப்பது என்று ெமிழ  அரசு கூட்டிய அகனத்துக் 

 ட்சிக் கூட்டத்தில் முடிவு தசய்யப்பட்டது. நீட் விலக்குக் 

ய ொரும் ெயசொெொவுக்கு ெமிழ  ஆளுநர் ஒப்புெல் அளித்து 

குடியரசுத் ெகலவருக்கு அனுப்பொெ நிகலயில் இக்கூட்டம் 

நகடதபற்றது. 

ஜன.8: உத்ெர பிரயெசம், உத்ெரொ ண்ட், பஞ்சொப், ய ொவொ, 

ெணிப்பூர் ஆகிய 5 ெொநிலங் ளில் சட்டப்யபரகவத் 

யெர்ெல் யெதிகயத் யெர்ெல் ஆகணயம் தவளியிட்டது. 

ஜன.8: 1983ஆம் ஆண்டில் த ொண்டு வரப்பட்ட கூட்டுறவு 

சங் ச் சட்டத்தின் மீெொன திருத்ெ ெயசொெொ ெமிழ்நொடு 

சட்டப்யபரகவயில் நிகறயவற்றப்பட்டது. சங்  

நிர்வொகி ளின் பெவிக் ொலம் ஐந்து ஆண்டிலிருந்து 

மூன்று ஆண்டு ளொ க் குகறக் ப்பட்டுள்ளது. 

ஜன.9: யபொர்க்  ப்பலிலிருந்து இலக்க த் துல்லியெொ த் 

ெொக்கி அழிக்கும் அதிநவீன சூப்பொா்சொனிக் பிரம்யெொஸ் 

ஏவு கண விசொ ப்பட்டினத்தில் தவற்றி ரெொ ப் 

பரியசொதிக் ப்பட்டது. 

ஜன.10: அதெரிக்  வரலொற்றில் முென் முகறயொ க் 

 றுப்பின தபண் எழுத்ெொளர் ெொயொ ஏஞ்சயலொ உருவம் 

தபொறித்ெ நொணயம் தவளியிடப்பட்டது. 

ஜன.10: தசன்கனகயச் யசர்ந்ெ 14 வயெொன பரத் 

சுப்ரெணியம் இந்தியொவின் 73-வது தசஸ் கிரொண்ட் 

ெொஸ்டர் என்ற அந்ெஸ்கெப் தபற்றொர். 

ஜன.11: பிரெெரின் பஞ்சொப் பயணத்தின்யபொது ஏற்பட்ட 

பொது ொப்புக் குகறபொடு தெொடர்பொ  விசொரிக் , உச்ச 

நீதிென்ற ஓய்வுதபற்ற நீதிபதி இந்து ெல்யஹொத்ரொ 

ெகலகெயில் உச்ச நீதிென்றம் விசொரகணக் குழுகவ 

அகெத்ெது. 

ஜன.11: ெரபணு ெொற்றப்பட்ட பன்றியின் இெயத்கெ 

யடவிட் தபன்னட் (57) என்பவருக்குப் தபொருத்தி 

அதெரிக்  ஆரொய்ச்சியொளர் ள் சொெகன புரிந்ெனர். 

ஜன.12: ெமிழ த்தில் புதிெொ  11 ெருத்துவக்  ல்லூரி ள் 

திறக் ப்பட்டன, 1,450 ெருத்துவக்  ல்வி இடங் ள் 

உருவொக் ப்பட்டன. 

ஜன.13: இந்திய விண்தவளி ஆரொய்ச்சி கெயத்தின் 

(ISRO) புதிய ெகலவரொ  S யசொம்நொத் நியமிக் ப்பட்டொர். 

 

 


