
        

    

1. மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் (உரிமைகள் பாதுகாப்பு) 

சட்டம் அைலுக்கு வந்த ஆண்டு எது? 

அ) 2000 

ஆ) 2005 

இ) 2010 

ஈ) 2020  

✓ 3ஆம் பாலினத்தவர்கள் (உரிமைகள் பாதுகாப்பு) சட்டம், 

2019 ஆனது கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு ஜனவரி ைாதம் 

முதல் அைலுக்கு வந்தது. 

✓ மூன்றாம் பாலினத்தவரின் தனியுரிமை ைற்றும் கண்ணி 

-யத்மதப் பாதுகாக்கும் வமகயில் திருநம்பிகளுக்கும் 

திருநங்மககளுக்கும் தனித்தனி இருப்பிட வசதிகமை 

ஏற்படுத்துைாறு ைத்திய உள்துமற அமைச்சகம் சிமற 

அதிகாரிகமைக் ககட்டுக்ககாண்டுள்ைது. திருநங்மககள் 

சட்டம், 2019’ஐக் கருத்தில் ககாண்டு வழிகாட்டுதல்கள் 

கவளியிடப்பட்டுள்ைன. கதசிய குற்ற ஆவணக் காப்பகத்தி 

-ன்படி, கடந்த 2020இல் நாடு முழுவதுமுள்ை சிமறகளில் 

70 மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் உள்ைனர். 

 

2. ‘பிராந்திய திட்ட விதிகள், 2021’ஐ அறிவித்த ைாநிலம் 

எது? 

அ) தமிழ்நாடு  

ஆ) ககரைா 

இ) ைணிப்பூர் 

ஈ) ஆந்திர பிரகதசம் 

✓ தமிழ்நாடு அரசானது ‘ைண்டல திட்டவிதிகள், 2021’ என்ற 

அறிவிப்மப கவளியிட்டுள்ைது. ைாநிலத்தில் 1.36 இலட்சம் 

ச.கிமீ பரப்பைமவக் ககாண்ட 12 ைண்டலங்களுக்கான 

திட்டங்கமைத் தயாரிப்பதற்கான விதிகள் அறிவிக்கப்பட்டு 

உள்ைன. புதிய விதிகளின்கீழ், அடுத்த 18 ைாதங்களில் 

நிலம் ைற்றும் கட்டட பயன்பாட்டு வமரபடங்கமைத் 

தயாரிப்பதற்காக, தமிழ்நாடு அரசு ஒரு பிராந்திய திட்டமிடல் 

ஆமணயத்மத அமைக்கும். 

✓ பிராந்தியத்திட்டம் என்பது ஒரு இமட-தீர்வுத் திட்டைாகும், 

அகத சையம் முதன்மைத் திட்டங்கள் ைற்றும் விரிவான 

வைர்ச்சித் திட்டங்கள் இதன் உள்-தீர்வுத் திட்டங்கைாகும். 

 

3. 2022இல் ‘25ஆவது ததசிய இமைதயார் விழா’மவ 

நடத்திய ைாநிலம்/யூனியன் பிரததசம் எது? 

அ) ககாவா 

ஆ) இலட்சத்தீவுகள் 

இ) புதுச்கசரி  

ஈ) அஸ்ஸாம் 

✓ புதுச்கசரியில் 25ஆவது கதசிய இமைகயார் விழாமவ 

பிரதைர் கைாடி காகணாளிக்காட்சிமூலம் கதாடங்கினார். 

புதுச்கசரியில் அமைக்கப்பட்டுள்ை MSME அமைச்சகத்தின் 

கதாழில்நுட்ப மையம் ைற்றும் கபருந்தமலவர் காைராஜர் 

ைணிைண்டபம், ஆகியவற்மறயும் அவர் திறந்துமவத்தார். 

 

4. WEF தாதவாஸ் நிகழ்ச்சி நிரல் 2022’இன்தபாது ‘P3 

(Pro-Planet People) இயக்கத்மத அறிவித்த நாடு எது? 

அ) அகைரிக்கா 

ஆ) ரஷ்யா 

இ) இந்தியா  

ஈ) UK 

✓ இந்தியப்பிரதைர் நகரந்திர கைாடி உலகப் கபாருைாதார 

ைன்றத்தின் (WEF) தாகவாஸ் நிகழ்ச்சி நிரல் 2022’இல் 

இந்தியாவின் காலநிமல ைாற்றக் கடமைகமை அடிக் 

ககாடிட்டுக் காட்ட “P3 (Pro-Planet People) இயக்கத்மத” 

அறிமுகப்படுத்தினார். உலகப் கபாருைாதார ைன்றத்தின் 

தாகவாஸ் நிகழ்ச்சி நிரல் கைய்நிகர் உச்சிைாநாட்டில் 

உலகத் தமலவர்கள் ைற்றும் உலககங்கிலும் உள்ை 

முக்கியைான நிறுவனங்களின் தமலவர்கைால் கால 

நிமல நடவடிக்மக, கதாற்றுகநாய் மீட்பு ைற்றும் சமூக-

கபாருைாதார மீள்தன்மை குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது. 

 

5.மூத்த அதிகாரியான விக்ரம் ததவ் தத், எந்த அமைப்பின் 

புதிய தமலவர் ைற்றும் நிர்வாக இயக்குநராக உள்ைார்? 

அ) ஏர் இந்தியா  

ஆ) ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனம் 

இ) கசன்ட்ரல் எகலக்ட்ரானிக்ஸ் லிட் 

ஈ) பாரத் சஞ்சார் நிகம் லிட் 

✓ மூத்த அதிகாரி விக்ரம் கதவ் தத், ஏர் இந்தியா லிமிகடட் 

நிறுவனத்தின் தமலவர் ைற்றும் நிர்வாக இயக்குநராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். விக்ரம் கதவ் தத் AGMUT (அருணா 

-ச்சல பிரகதசம், ககாவா, மிகசாரம் ைற்றும் யூனியன் 

பிரகதசம்) ககடரின் 1993-கபட்ச் ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஆவார்.  

✓ கைலும் தற்கபாது தில்லி அரசாங்கத்தில் முதன்மை 

கசயலராக (சுற்றுலா) உள்ைார். பணியாைர் அமைச்சகம் 

பிறப்பித்த உத்தரவின்படி, கூடுதல் கசயலர் பதவிநிமல 

ைற்றும் ஊதியக்கட்டில் அவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். 

 

6. ‘இந்தியாவின் காலநிமல அபாயங்கள் ைற்றும் பாதிப்பு 

அட்லமை’ வவளியிட்ட ைத்திய அமைச்சகம் எது? 

அ) அறிவியல் ைற்றும் கதாழில்நுட்ப அமைச்சகம் 

ஆ) புவி அறிவியல் அமைச்சகம்  

இ) சுற்றுச்சூழல், வனம் & காலநிமல ைாற்ற அமைச்சகம் 

ஈ) வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்சகம் 

✓ இதன்வமகயில் முதலாவதான ‘இந்தியாவின் காலநிமல 

அபாயங்கள் ைற்றும் பாதிப்பு அட்லமஸ’ ைத்திய புவி 

அறிவியல் அமைச்சகம் கவளியிட்டுள்ைது.  

✓ இதன்படி, கைற்கு வங்கம், ஒடிஸா ைாநிலத்தின் அண்மட 

ைாவட்டங்கள் ைற்றும் தமிழ்நாட்டின் இராைநாதபுரம், புதுக் 

ககாட்மட ைற்றும் தஞ்சாவூரில் உள்ை சுந்தரவனங்கள் 

ஆகியமவ சூறாவளி ைற்றும் 8.5 முதல் 13.7 மீ உயரம் 

வமர எழும் புயல் அமலகைால் மிகவும் பாதிக்கப்படக் 

கூடியமவயாக அறியப்பட்டுள்ைன. 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

7. தடுப்பூசி தபாடப்படாத நிமலயில், ஆஸ்திதரலியாவில் 

இருந்து நாடு கடத்தப்பட்ட வடன்னிஸ் ஆளுமை யார்? 

அ) ரகபல் நடால் 

ஆ) கநாவக் கஜாககாவிச்  

இ) கராஜர் கபடரர் 

ஈ) கடனியல் கைட்கவகடவ் 

✓ தடுப்பூசி கபாட்டுக்ககாள்ைாத கடன்னிஸ் வீரர் கநாவக் 

கஜாககாவிச்சின் சவாமல நீதிபதிகள் நிராகரித்தமத 

அடுத்து, ஆஸ்திகரலியாவிலிருந்து அவர் நாடு கடத்தப்பட் 

-டார். ஆஸி. அரசு “உடல்நலம் ைற்றும் நல்கலாழுங்கு” 

அடிப்பமடயில் அவரது நுமழவு இமசமவ ரத்து கசய்தது. 

 

8. இந்தியாவின் குற்றவியல் சட்டங்கள் பற்றிய விரிவான 

ைதிப்பாய்மவத் வதாடங்கியுள்ை ைத்திய அமைச்சகம் எது? 

அ) உள்துமற அமைச்சகம்  

ஆ) சட்டம் ைற்றும் நீதி அமைச்சகம் 

இ) சுரங்க அமைச்சகம் 

ஈ) புவி அறிவியல் அமைச்சகம் 

✓ ைத்திய உள்துமற அமைச்சகம் இந்தியாவின் குற்றவியல் 

சட்டங்கமை “விரிவான ைதிப்பாய்வு” கசய்வதற்கான 

கசயல்முமறமயத் கதாடங்கியுள்ைது. 

✓ உள்துமற அமைச்சர் அமித் ஷா, இந்திய தண்டமனச் 

சட்டம் (IPC), குற்றவியல் நமடமுமறச் சட்டம் (CrPC) 

ைற்றும் இந்திய சாட்சியச்சட்டம் ஆகியவற்றில் திருத்தம் 

கசய்வதற்காக இந்தியத் தமலமை நீதிபதி, நாடாளுைன்ற 

உறுப்பினர்கள் ைற்றும் முதலமைச்சர்கள் ஆகிகயாரின் 

ஆகலாசமனகமைக்ககாரினார். உயர்நீதிைன்றங்களின் 

தமலமை நீதிபதிகள், யூனியன் பிரகதசங்களின் நிர்வாகி 

-கள், பார் கவுன்சில்கள் ைற்றும் சட்டப் பல்கமலகளின் 

ஆகலாசமனகளும் வரகவற்கப்படுகின்றன. 

 

9. ‘2 Vs 2’ தவைாண் சந்மத அணுகல் சிக்கல்கமை 

வசயல்படுத்துவதற்காக, இந்தியா, எந்த நாட்டுடனான 

ஒப்பந்தத்தில் மகவயழுத்திட்டுள்ைது? 

அ) அகைரிக்கா  

ஆ) இஸ்கரல் 

இ) ரஷ்யா 

ஈ) ஆஸ்திகரலியா 

✓ இந்திய உழவு ைற்றும் உழவர்கள் நலத்துமற ைற்றும் 

அகைரிக்க கவைாண்மைத் துமற ஆகியமவ “2 Vs 2 

கவைாண் சந்மத அணுகல்” சிக்கல்கமைச் கசயல்படுத்து 

-வதற்கான ஒப்பந்தத்தில் மககயழுத்திட்டன. சமீபத்திய 

ஒப்பந்தத்தின்படி இந்திய ைாம்பழங்கள் ைற்றும் ைாதுமை 

அகைரிக்காவிற்கு ஏற்றுைதி கசய்யப்பட்டுள்ைன.  

✓ இந்தியாவிற்கு கசர்ரிகள், கநாய் மவக்ககால், அகைரிக்க 

பன்றி இமறச்சி ைற்றும் பன்றி இமறச்சி கபாருட்கமை 

இறக்குைதி கசய்ய அனுைதிக்கும் ஒப்பந்தங்களிலும் 

இந்தியா மககயழுத்திட்டது. 

 

10. பிரதைருக்கான பாதுகாப்பு வீதிமீறல்கள் குறித்து 

விசாரிப்பதற்காக உச்சநீதிைன்றம் நியமித்த விசாரமைக் 

குழுவிற்கு தமலமை தாங்குபவர் யார்? 

அ) நீதிபதி இரஞ்சன் ககாகாய் 

ஆ) நீதிபதி இந்து ைல்ககாத்ரா  

இ) நீதிபதி P சதாசிவம் 

ஈ) நீதிபதி K G பாலகிருஷ்ணன் 

✓ பிரதைர் நகரந்திர கைாடியின் பஞ்சாப் பயணத்தின்கபாது 

ஏற்பட்ட பாதுகாப்பு வீதிமீறல்கள் குறித்து விசாரிக்க, உச்ச 

நீதிைன்றம் அதன் முன்னாள் நீதிபதி இந்து ைல்ககாத்ரா 

தமலமையில் விசாரமணக் குழுமவ நியமித்தது. 

✓ இக்குழுவில் பஞ்சாப் ைற்றும் ஹரியானா நீதிைன்றத்தின் 

தமலமைப் பதிவாைர், கதசிய புலனாய்வு அமைப்பின் 

தமலமை இயக்குநர் அல்லது அவரால் பரிந்துமரக்கப்பட்ட 

அதிகாரி & பஞ்சாப் காவல்துமறயின் ஏடிஜிபி (பாதுகாப்பு) 

ஆகிகயார் அடங்குவர். பாதுகாப்பு வீதிமீறல்களுக்கான 

காரணங்கமை இந்தக் குழு ஆராய்ந்து, பிரதைர் ைற்றும் 

அரசியலமைப்புச் கசயல்பாட்டாைர்களின் பாதுகாப்பிற்கு 

பாதுகாப்புப்பமட அவசியம் என்று பரிந்துமரக்கும். 

 

 

1. 29 குழந்மதகளுக்கு பிரதைர் விருது 

2021, 2022ஆம் ஆண்டுகளுக்கான பிரதைரின் கதசிய 

பால புரஸ்கார் விருதுகள் மின் எண்ைம் (டிஜிட்டல் சான்றி 

-தழ்கள்) முமறயில் நாடு முழுவதுமுள்ை 29 குழந்மதக 

-ளுக்கு வழங்கப்பட்டன. 

பிைாக்கசயின் எனப்படும் இமணயவழி ஆவண பரிைாற்ற 

கதாழில்நுட்பத்தின்கீழ் முதன்முமறயாக பிரதைர் கைாடி 

சான்றிதழ்கமை வழங்கினார். 

விருது கபற்ற 29 சிறார்களில் தமிழகத்மத கசர்ந்த இரு 

குழந்மதகளும் பிரதைரின் கதசிய பால புரஸ்கார் 

விருதுகள் கபற்றனர். 

விருதுநகமரச் கசர்ந்த 8 வயது சிறுமி என சி விஷாலினி 

கவள்ைப் கபரிடர்களின்கபாது நீரில் மூழ்குவமதத் 

தடுக்கும் ஒரு தானியங்கி பல் கசயல்பாட்டு உயிர் மீட்பு 

கவள்ைவீடு ஒன்மற கண்டுபிடித்ததற்காக 

கிமடத்துள்ைது. 

கசங்கல்பட்டு ைாவட்டத்மத கசர்ந்த 14 வயது அஸ்வதா 

பிஜு இைம்பழங்கால ஆராய்ச்சியாைராகி, முதுககலும்பிகள் 

அல்லது முள்ைந் தண்டுளிகள் சிற்றினங்கள் புமதபடிவ 

(கதால்லுயிர் எச்சம்) ைாதிரிகமை கசகரித்து பாதுகாப்பகதா 

-டு கருத்தரங்குகள், காட்சிகமை நடத்தி விழிப்புணர்வு 

ஏற்படுத்தியதற்காக பிரதைரின் விருமத கபற்றார். 

புதுமை, சமூக கசமவ, கல்வித்திறன், விமையாட்டு, 

கமல ைற்றும் கலாச்சாரம் (6), வீரம் (3) ஆகிய பிரிவுகளில் 

29 விருதுகள் கபற்ற நபர்களில் 14 சிறுமிகள் உள்ைனர். 

இவர்களுக்கு சான்றிதழுடன் `1 லட்சம் கராக்கமும் இந்த 

சிறார்களுக்கு பரிசாக வழங்கப்பட்டது. 

 

 

 

 

 



        

    

2. உணவு தரச் சான்றுகள் கபற்ற 314 ககாயில்கள்: 

தமிழ்நாட்டிலுள்ை ககாயில்களில் வழங்கப்படும் உணவு, 

பிரசாதங்கள் சிறந்த தரமுமடயதாக இருப்பதாக 314 

ககாயில்களுக்கு இந்திய உணவுப் பாதுகாப்பு ைற்றும் தரக் 

கட்டுப்பாட்டு நிறுவனத்தின் தரச்சான்றுகள் வழங்கப்பட்டு 

உள்ைன. 

ையிலாப்பூர் கபாலீசுவரர் ககாயில், திருகவற்காடு கதவி 

கருைாரியம்ைன் ககாவில், திருத்தணி சுப்பிரைணிய 

சுவாமி ககாயில், திருவண்ணாைமல அருணாச்சகலஸ்வ 

-ரர் ககாயில், கசன்மன தங்கசாமல ஏகாம்பகரஸ்வரர் 

ககாயில், திருமுல்மலவாயல் ைாசிலாைணீசுவரர் ககாயில், 

திருப்கபாரூர் கந்தசாமி ககாயில், ைாைல்லபுரம் சயன 

கபருைாள் ககாயில், கசன்மன அங்காை பரகைஸ்வரி 

ககாயில், கங்காதீஸ்வரர் ககாயில் ஆகியமவ தரச்சான்று 

கபற்ற ககாயில்களில் குறிப்பிடத்தக்கமவ. 

சான்று எதற்கு?: தமிழ்நாட்டில் இந்து சைய அறநிமலயத் 

துமற கட்டுப்பாட்டில் 754 ககாயில் உள்ைன. இவற்றில் 

பழனி, திருவரங்கம், திருச்கசந்தூர், சையபுரம், திருத்தணி 

ஆகிய ககாயில்களில் நாள் முழுவதும் அன்னதானம் 

வழங்கப்படுகிறது. ஆண்டுக்கு `76 ககாடி கசலவில் 754 

ககாயில்களிலும் நாகைான்றுக்கு 70,000 பக்தர்களுக்கு 

உணவு தரப்படுகிறது. 

இந்திய அரசின் உணவுப் பாதுகாப்பு ைற்றும் தரக்கட்டுப்பா 

-ட்டு நிறுவனைானது, நாடு முழுவதும் உணவு தயாரித்து 

வழங்கும் நிறுவனங்களின் உணவு வமககமை 

பரிகசாதித்து தரச்சான்று வழங்கும் பணிமயச் கசய்கிறது. 

கைலும், ைத வழிபாட்டுத் தலங்களில் தயாரிக்கப்படும் 

உணவுக்கும் சான்று அளிக்கிறது. அதன்படி, தமிழ்நாட்டில் 

314 ககாயில்களுக்கு உணவுக்கான தரச்சான்றிதழ் 

கபறப்பட்டுள்ைது. 

 

3. இந்தியா வருகிறார் இஸ்கரல் பிரதைர் 

இந்தியா - இஸ்கரல் இமடகயயான ராஜீய ரீதியிலான 

உறவு 30 ஆண்டுகமை எட்டியுள்ை நிமலயில், அந்நாட்டு 

பிரதைர் நாஃப்டாலி கபன்னட் இந்தியா வர உள்ைதாக 

இந்தியாவுக்கான இஸ்கரல் தூதர் நகவார் கிகலான் 

கதரிவித்தார். 

இந்தியா-இஸ்கரல் இமடகய தூதரக உறவு கதாடங்கி 

30 ஆண்டுகள் நிமறவமடந்தமத குறிப்பிடும் வமகயில் 

இமணயவழியில் நமடகபற்ற சிறப்பு இலச்சிமன 

கவளியீட்டு விழா திங்கள்கிழமை நமடகபற்றது. 

இந்தியாவுக்கான இஸ்கரல் தூதர் நகவார் கிகலானும் 

இஸ்கரலுக்கான இந்திய தூதர் சஞ்சீவ் சிங்லாவும் 

இமணந்து இந்த இலச்சிமனமய கவளியிட்டனர். 

வாராணசி, ஆைதாபாத் NIT’இன் இறுதி ஆண்டு ைாணவர் 

நிகில் உருவாக்கிய இரு நாடுகளுக்கு இமடகயயான 30 

ஆண்டுகள் நல்லுறமவ குறிப்பிடும் இலச்சிமன 

இறுதியாகத் கதர்வு கசய்யப்பட்டது. 

 

 

 

4. கரீஃப் பருவத்தில் தமிழ்நாட்டில் 7 லட்சம் கைட்ரிக் டன் 

கநல் ககாள்முதல்: 1,20,231 விவசாயிகள் பயன் 

கரீஃப் பருவத்தில் (23.01.2022 வமர) நாடு முழுவதும் 

606.19 லட்சம் கைட்ரிக் டன் கநல் ககாள்முதல் 

கசய்யப்பட்டது. இதில் தமிழ்நாட்டில் ைட்டும் 7,43,077 

கைட்ரிக் டன் கநல் ககாள்முதல் கசய்யப்பட்டது. இதனால் 

1,20,231 தமிழக விவசாயிகள் பயனமடந்துள்ைனர். 

2021-22ஆம் ஆண்டு கரீஃப் சந்மதப் பருவத்தில் 

குமறந்தபட்ச ஆதரவு விமலயில் கநல் ககாள்முதல் 

சுமுகைாக நமடகபற்று வருகிறது. 

குஜராத், அஸ்ஸாம், ஹரியாணா, ஹிைாசல பிரகதசம், 

ஜம்மு-காஷ்மீர், ஜார்க்கண்ட், பஞ்சாப், உத்தர பிரகதசம், 

உத்தரகண்ட், கதலங்கானா, இராஜஸ்தான், ககரைம், 

தமிழ்நாடு, கைற்கு வங்கம், திரிபுரா, பிகார், ஒடிஸா, 

ைகாராஷ்ட்ரம், சத்தீஸ்கர், ஆந்திரம், ைத்திய பிரகதசம் 

ஆகிய ைாநிலங்கள், யூனியன் பிரகதசங்களில் இருந்து 

கநல் ககாள்முதல் கசய்யப்பட்டுள்ைது. 

குமறந்தபட்ச ஆதரவு விமலயில் `1,18,812.56 ககாடி 

ைதிப்பிலான கநல் ககாள்முதல்மூலம், இதுவமர, 77.00 

லட்சம் விவசாயிகள் பயனமடந்துள்ைனர் என்று ைத்திய 

அரசு அறிக்மகயில் கதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

5. ஐசிசி சிறந்த வீரர் ஷாஹின் ஷா அப்ரிடி, வீராங்கமன 

ஸ்மிருதி ைந்தனா 

சர்வகதச கிரிக்ககட் கவுன்சில் (ஐசிசி) ஆண்டின் சிறந்த 

கிரிக்ககட் வீரராக ‘சர் ககரிபீல்ட் கசாபர்ஸ்’ விருதுக்கு 

ஷாஹின் ஷா அப்ரிடி (பாகிஸ்தான்), ‘கரச்சல் கஹகஹா 

பிளிண்ட்’ விருதுக்கு ஸ்மிருதி ைந்தனா (இந்தியா) 

ஆகிகயார் கதர்வு கசய்யப்பட்டுள்ைனர். 

சிறந்த வீரர்: ஷாஹின் ஷா அப்ரிடி (பாகிஸ்தான்): 

‘சர் ககரிபீல்ட் கசாபர்ஸ்’ விருது ஏற்படுத்தப்பட்டபின் 

முதன்முமறயாக இந்த விருமதப் கபறும் பாகிஸ்தான் 

வீரர் என்ற சிறப்மப ஷாஹின் அப்ரிடி கபற்றுள்ைார். 

சிறந்த வீராங்கமன: ஸ்மிருதி ைந்தனா (இந்தியா): 

சிறந்த வீராங்கமனக்கான ‘கரச்சல் கஹகஹா பிளிண்ட்’ 

விருதுக்கு இரண்டாவது முமறயாக கதர்வு கசய்யப்பட்டு 

உள்ைார். 

சிறந்த கடஸ்ட் வீரர்: கஜா ரூட் (இங்கிலாந்து) 

சிறந்த ஒருநாள் வீரர்: பாபர் ஆஸம் (பாகிஸ்தான்) 

சிறந்த ஒருநாள் வீராங்கமன: லிகஸ லில்லி 

(கதன்னாப்பிரிக்கா) 

இந்த விருமதப் கபறும் முதல் கதன்னாப்பிரிக்க 

வீராங்கமன லிகஸ ஆவார். 

வைரும் வீரர் விருது கதன்னாப்பிரிக்காவின் யான்கைன் 

ைலானுக்கும், வீராங்கமன விருது பாகிஸ்தானின் 

பாத்திைா சனாவுக்கும் கிமடத்துள்ைது. 

சிறந்த நடுவர் விருது ைமரஸ் எராஸ்ைஸுக்கு 

கிமடத்துள்ைது. 

 

 



        

    

6. விபின் ராவத், 127 கபருக்கு பத்ை விருதுகள்: முழு 

விவரம் 

2022ஆம் ஆண்டுக்கான ‘பத்ை’ விருதுகமை ைத்திய 

உள்துமற அமைச்சகம் அறிவித்தது. ைமறந்த முப்பமடத் 

தமலமைத் தைபதி விபின் ராவத்துக்கு ‘பத்ை விபூஷண்’ 

விருது உள்பட 128 கபருக்கு ‘பத்ை’ விருதுகள் வழங்கப்பட் 

-டுள்ைன. 

ைமறந்த முன்னாள் உத்தர பிரகதச முதல்வர் கல்யாண் 

சிங்குக்கு ‘பத்ை விபூஷண்’ விருது, காங்கிரஸ் மூத்த 

தமலவர் குலாப் நபி ஆசாத், முன்னாள் கைற்கு வங்க 

முன்னாள் முதல்வர் புத்தகதவ் பட்டாச்சார்ஜி, கூகுள் 

தமலமைச்கசயல் அதிகாரி சுந்தர்பிச்மச, மைக்கராசாப்ட் 

தமலமைச்கசயல் அதிகாரி சத்யா நாகதள்ைா உள்ளிட் 

-கடாருக்கு ‘பத்ை பூஷண்’ விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

தமிழகத்மதச் கசர்ந்த சிற்பி பாலசுப்பிரைணியம், கசௌகார் 

ஜானகி உள்ளிட்கடாருக்கு ‘பத்ைஸ்ரீ’ விருது 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

கமல, இலக்கியம், கல்வி, சமூக கசமவ, அரசியல், 

கதாழில், விமையாட்டு கபான்ற துமறகளில் சாதமன 

பமடப்பவர்களுக்கு ைத்திய அரசு ஆண்டுகதாறும் குடியரசு 

தினத்தன்று ‘பத்ை’ விருதுகமை அறிவித்து வருகிறது. 

நடப்பாண்டில் 128 பத்ை விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ைன. 

4 ‘பத்ை விபூஷண்’ விருதுகளும் 17 ‘பத்ை பூஷண்’ 

விருதுகளும், 107 ‘பத்ைஸ்ரீ’ விருதுகளும் அறிவிக்கப்பட்டு 

உள்ைன. 2 விருதுகமை இருவர் பகிர்ந்துககாள்கிறார்கள். 

விருது கபறுகவாரில் 34 கபர் கபண்கள். 13 கபருக்கு 

ைமறவுக்குப் பிறகு வழங்கப்படுகிறது. 10 கபர் 

கவளிநாட்டுப் பிரிவில் விருது கபறுகிறார்கள். ‘பத்ை’ 

விருதுகள் வழங்கும் விழா, வரும் ைார்ச், ஏப்ரல் 

ைாதங்களில் நமடகபறும் என்று கதரிகிறது. 

பத்ை விபூஷண் விருது கபறுகவார் (4) 

1. பிரபா ஆத்கர- கமல- ைகாராஷ்டிரம் 

2. ராகதஷ்யாம் ககம்கா- இலக்கியம், கல்வி- உத்தர 

பிரகதசம் 

3. விபின் ராவத்- ஆட்சிப் பணி- உத்தரகண்ட் 

4. கல்யாண் சிங்- அரசியல்- உத்தர பிரகதசம் 

பத்ை பூஷண் விருது கபறுகவார் (17) 

1. குலாம் நபி ஆசாத்- அரசியல்- ஜம்மு-காஷ்மீர் 

2. விக்டர் பானர்ஜி- கமல- கைற்கு வங்கம் 

3. புத்தகதவ் பட்டாச்சார்ஜி- அரசியல்- கைற்கு வங்கம் 

4. N சந்திரகசகரன், TATA குழுைத்தமலவர் – ைகாராடிரா 

5. கிருஷ்ணா எல்லா, சுசித்ரா எல்லா, பாரத் பகயாகடக் 

நிறுவனம்- கதாழில்- கதலங்கானா 

6. ராஜீவ் கைஹரிஷி, முன்னாள் சிஏஜி- ஆட்சிப் பணி- 

ராஜஸ்தான் 

7. சத்யா நாகதள்ைா, மைக்கராசாப்ட் சிஇஓ- கதாழில்- 

அகைரிக்கா 

8. சுந்தர் பிச்மச, கூகுள் சிஇஓ- கதாழில்- அகைரிக்கா 

9. மசரஸ் பூனாவாலா, சீரம் நிறுவனம்- கதாழில்- 

ைகாராஷ்டிரம் உள்ளிட்ட 17 கபர் 

பத்ைஸ்ரீ விருது கபறுகவார் (107) 

1. சிற்பி பாலசுப்பிரைணியம்- இலக்கியம், கல்வி- 

தமிழ்நாடு 

2. S பல்கலஷ் பஜந்திரி- கமல- தமிழ்நாடு 

3. S தாகைாதரன்- சமூக கசமவ- தமிழ்நாடு 

4. கசௌகார் ஜானகி- கமல- தமிழ்நாடு 

5. R முத்துக்கண்ணம்ைாள்-கமல-தமிழ்நாடு 

6. A K C நடராஜன்- கமல- தமிழ்நாடு 

7. V கசமஷயா- ைருத்துவம்- தமிழ்நாடு 

8. நீரஜ் கசாப்ரா- விமையாட்டு- ஹரியாணா 

9. சங்கரநாராயண கைனன் சுண்டயில்- விமையாட்டு- 

ககரைம் 

10. கசானு நிகம்- கமல- ைகாராஷ்டிரம் உள்ளிட்ட 107 

கபர். 

தமிழக பத்ை விருதாைர்கள்... 

N சந்திரகசகரன் (பத்ை பூஷண்)  

TATA சன்ஸ் குழுைத்தின் தமலவரான N சந்திரகசகரன் 

நாைக்கல் ைாவட்டம், கைாகனூரில் பிறந்தவர். 

1987’இல் டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் (TCS) நிறுவனத்தி 

-ல் கசர்ந்த அவர், 2009’இல் அதன் தமலமைச் கசயல் 

இயக்குநராக உயர்ந்தார். தற்கபாது டாடா சன்ஸ் 

குழுைத்தின் தமலவராக உள்ைார். தற்கபாது மும்மபயில் 

வசிக்கிறார். 

சிற்பி பாலசுப்பிரைணியம் (பத்ைஸ்ரீ) 

ககாமவ ைாவட்டம், ஆத்துப்கபாள்ைாச்சிமய கசர்ந்த சிற்பி 

பாலசுப்பிரைணியம் கவிஞர், கைாழிகபயர்ப்பாைர், 

கபராசிரியர், இதழாசிரியர், கல்வியாைர் என பன்முகம் 

ககாண்டவர். கைாழிகபயர்ப்புக்காகவும் (2001-

அக்கினிசாட்சி), பமடப்பிலக்கியத்துக்காகவும் (2003- ஒரு 

கிராைத்து நதி) இரண்டு முமற சாகித்திய அகாகதமி 

விருது கபற்றுள்ைார். கைலும் தமிழ்நாடு அரசின் பல்கவறு 

விருதுகமைப் கபற்றுள்ைார். 

கசௌகார் ஜானகி (பத்ைஸ்ரீ) 

N T ராைாராவ் நடித்த “ச ௌகார்” என்ற கதலுங்கு படத்தில் 

19ஆவது வயதில் கதாநாயகியாக அறிமுகைானார். 

இவரது நடிப்பு ரசிகர்களிடம் வரகவற்மப கபற்றமத 

அடுத்து, “கசௌகார் ஜானகி” ஆனார். 

டாக்டர் வி கசஷய்யா (பத்ைஸ்ரீ) 

கடந்த 1957ஆம் ஆண்டில் கசன்மன ைருத்துவக் 

கல்லூரியில் MBBS பயின்ற டாக்டர் வி கசஷய்யா, அதன் 

பின்னர் இந்திய இராணுவத்தில் ைருத்துவ கசமவ 

ஆற்றினார்.  

கசன்மன ைருத்துவக்கல்லூரியில் உதவிப்கபராசிரியராக 

இருந்த டாக்டர் வி கசஷய்யா, சர்க்கமர கநாய் துமறமய 

1978’இல் கதாடங்கினார். 



        

    

டாக்டர் வி கசஷய்யாவின் பிறந்தநாைான ைார்ச் 10ஆம் 

கததி கதசிய கபறுகால சர்க்கமர கநாய் விழிப்புணர்வு 

தினைாக கமடப்பிடிக்கப்படுகிறது. 

A K C நடராஜன் (பத்ைஸ்ரீ) 

திருச்சிமயச் கசர்ந்த கிைாரிகனட் இமசக்கமலஞர் AKC 

நடராஜனுக்கு ‘பத்ைஸ்ரீ’ விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

காற்று இமசக் கருவிகமைப் பயன்படுத்தும் பாரம்பரிய 

குடும்பத்மத கசர்ந்தவர். 

R முத்துக்கண்ணம்ைாள் (பத்ைஸ்ரீ) 

திருச்சி அருகக உள்ை விராலிைமலயில் அமைந்துள்ை 

சதிர் நடனக்குடும்பத்மதச்கசர்ந்த R முத்துக்கண்ணம்ைா 

(82), தனது எட்டு வயது முதல் நடனக் கமலமய பயின்று 

-ள்ைார். சதிர் நடனக்கமலமயப் பயிற்றுவித்து வருகிறார்.  

S பல்கலஷ் பஜந்திரி (பத்ைஸ்ரீ) 

கமலப் பிரிவில் ‘பத்ைஸ்ரீ’ விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ை 

பல்கலஷ் பஜந்திரி, கஷனாய் இமசக் கமலஞராவார். 

ராஞ்சனா உள்ளிட்ட பல்கவறு ஹிந்தி திமரப்படங்களில் 

அவர் கஷனாய் இமசத்துள்ைார். 

 

7. சிறப்பாக பணிபுரிந்ததற்காக தமிழகத்மதச் கசர்ந்த 20 

காவல் அதிகாரிகளுக்கு குடியரசுத்தமலவர் விருது: 

கசயல்பாடு, சாதமனகள் ைற்றும் நன்ைதிப்பு 

அடிப்பமடயில் வழங்கப்படுகிறது 

சிறப்பாக பணிபுரிந்த தமிழ்நாட்டு காவல்துமறயினர் 20 

கபருக்கு குடியரசுத்தமலவர் விருது வழங்கப்படுகிறது. 

காவல்துமறயில் சிறப்பாக பணிபுரிந்தவர்களுக்கு 

ஆண்டுகதாறும் குடியரசு நாமை முன்னிட்டு, குடியரசுத் 

தமலவர் விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன. அந்த 

வமகயில், இந்த ஆண்டு குடியரசுத் தமலவர் விருது கபற 

தமிழக காவல்துமற அதிகாரிகள் 20 கபர் கதர்வாகி 

உள்ைனர். 

தமகசால் பணிக்கான குடியரசுத் தமலவர் காவல் 

விருதுகள் கசன்மன தமலமையிட ADGP கவங்கடராைன், 

தஞ்சாவூர் குற்றப்புலனாய்வுத்துமற ஆய்வாைர் சிவனருள் 

ஆகிகயாருக்கு வழங்கப்படுகின்றன. 

பாராட்டத்தக்க பணிக்கான குடியரசுத்தமலவர் விருதுகள் 

தமிழக காவல்துமறயில் 18 கபருக்கு வழங்கப்படுகின்றன. 

 

8. இரயில்கவ பாதுகாப்புப்பமட உதவி ஆய்வாைருக்கு 

உயரிய விருது 

குடியரசு தினத்மதகயாட்டி, இந்திய காவல்துமறயின் 

உயரிய பதக்கம் கதற்கு ரயில்கவயின் பாலக்காடு 

ககாட்டத்தின் இரயில்கவ பாதுகாப்புப் பமட (RPF) உதவி 

ஆய்வாைர் K M சுனில்குைாருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

K M சுனில்குைார், இரயில்கவ பாதுகாப்புப் பமடயில் கடந்த 

1996ஆம் ஆண்டு கசர்ந்தார். இவர், பல்கவறு வழக்குகமை 

திறம்பட விசாரித்து, குற்றவாளிகமை மகது கசய்துள்ைார். 

2018ஆம் ஆண்டில், ஹவாலா வழக்கில் `3 ககாடிகய 44 

லட்சத்து 54,500 கராக்கத்மத பறிமுதல் கசய்ததற்காக, 

இவமர ககரைகாவல்துமற பாராட்டியது குறிப்பிடத்தக்கது. 

சுனில் குைாரின் சிறப்பான பணிமயப் பாராட்டி, இந்திய 

காவல்துமறயின் உயரிய பதக்கம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

8. வீரதீரச் கசயல்களுக்கான குடியரசுத்தமலவர் பதக்கம்: 

939 கபருக்கு அறிவிப்பு 

குடியரசு நாமைகயாட்டி, வீரதீரச்கசயல்கமைப் 

புரிந்ததற்காக, காவல்துமறமயச் கசர்ந்த 939 கபர் 

குடியரசுத்தமலவரின் பதக்கத்துக்கு கதர்ந்கதடுக்கப்பட்டு 

உள்ைனர். அவர்களின் விவரங்கமை ைத்திய உள்துமற 

அமைச்சகம் கவளியிட்டது. 

நாடு முழுவதும் 939 கபர் காவல்துமறயின் சிறந்த 

கசமவக்கான விருதுக்குத் கதர்ந்கதடுக்கப்பட்டுள்ைனர். 

அவர்களில், வீரதீரச்கசயலுக்கான காவலர் பதக்கத்துக்கு 

189 கபரும், தமலசிறந்த கசமவக்கான குடியரசுத் 

தமலவர் காவலர் பதக்கத்துக்கு 88 கபரும், தகுதிமிக்க 

கசமவக்கான காவலர் பதக்கத்துக்கு 662 கபரும் 

கதர்ந்கதடுக்கப்பட்டுள்ைனர். 

வீரதீரச் கசயலுக்கான பதக்கம் கபறும் 189 கபரில், 134 

கபர் ஜம்மு-காஷ்மீரில் வீரச்கசயல் புரிந்தமைக்காக 

கதர்ந்கதடுக்கப்பட்டுள்ைனர். 

இடதுசாரி தீவிரவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் 

வீரச்கசயல் புரிந்தமைக்காக 47 கபருக்கும், வடகிழக்கு 

பிராந்தியத்தில் வீரச்கசயல் புரிந்தமைக்காக ஒருவருக்கும் 

இந்தப் பதக்கம் வழங்கப்பட உள்ைது. 

பதக்கம் கபறுகவாரில் 115 கபர் ஜம்மு காஷ்மீர் காவல் 

துமறமயச் கசர்ந்தவர்கள் ஆவர். 30 கபர் ைத்திய ரிசர்வ் 

காவல்பமடமயயும் (CRPF), 3 கபர் இந்திய-திகபத்திய 

எல்மலக்காவல்பமடமயயும், 2 கபர் எல்மலப்பாதுகாப்புப் 

பமடமயயும், 3 கபர் சசஸ்திர சீைா பல் பமடமயயும், 10 

கபர் சத்தீஸ்கர் காவல்துமறமயயும், 9 கபர் ஒடிஸா 

காவல்துமறமயயும், 7 கபர் ைகாராஷ்டிர காவல் 

துமறமயயும், எஞ்சியவர்கள் பிறைாநிலங்கள் ைற்றும் 

யூனியன் பிரகதசங்கமையும் கசர்ந்தவர்கள் ஆவர். 

சிமறத் துமறயினருக்கு கசமவப் பதக்கம்: 

சிமறத்துமறயினருக்கான சீர்திருத்த கசமவப் 

பதக்கங்களும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ைன. தமலசிறந்த 

கசமவக்கான குடியரசுத்தமலவரின் சீர்திருத்த கசமவப் 

பதக்கம் 5 கபருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

பல்கவறு ைாநிலங்கமைச் கசர்ந்த சிமறத்துமறயினர் 37 

கபர், தகுதிமிக்க கசமவயாற்றியதற்கான சீர்திருத்த 

கசமவப்பதக்கம்கபற கதர்ந்கதடுக்கப்பட்டுள்ைனர். 

அவர்களில் 3 கபர் தமிழகத்மதச் கசர்ந்தவர்கள்.  

அவர்களின் விவரம்: 

டி பரணிதரன் - உதவி கஜய்லர், வி பிரியா - உதவி 

கஜய்லர், கக பாஸ்கர் - கிகரடு 1 வார்டர். 

6 வீரர்களுக்கு கசௌர்ய சக்ரா விருது 

இந்திய ராணுவம், அஸ்ஸôம் மரஃபிள்ஸ் பமடமயச் 

கசர்ந்த 6 வீரர்களுக்கு வீரதீரச் கசயல்களுக்கான 

கசௌர்ய சக்ரா விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

இதுகதாடர்பாக இந்திய ராணுவம் கவளியிட்டுள்ை 

கசய்திக்குறிப்பு: குடியரசு தினத்மதகயாட்டி இந்திய 



        

    

ராணுவத்மதச் கசர்ந்த 5 வீரர்கள், அஸ்ஸôம் மரஃபிள்ஸ் 

பமடமயச் கசர்ந்த ஒரு வீரர் என கைாத்தம் 6 கபருக்கு 

கசௌர்ய சக்ரா விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

அந்த விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ை 5 ராணுவ வீரர்கைான 

நாயப் சுகபதார் ஸ்ரீஜித், ஹவில்தார்கள் அனில் குைார் 

கதாைர், காஷிராய் பம்ைன்னள்ளி, பிங்கு குைார், சிப்பாய் 

ைாருப்கராலு ஜஸ்வந்த் குைார் கரட்டி ஆகிகயார் 

பயங்கரவாதிகளுடனான கைாதலின்கபாது வீரைரணம் 

அமடந்தனர். இதுதவிர 4 வீரர்களுக்கு உத்தம் யுத்த 

கசமவ விருது, 10 வீரர்களுக்கு யுத்த கசமவ விருது, 84 

கபருக்கு கசமன விருது (தீரச்கசயல்), 40 கபருக்கு 

கசமன விருது (சிறப்பான கசமவ) அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது 

என்று கதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

9. சிறந்த கதர்தல் நமடமுமற: 8 தமிழகம், புதுச்கசரி 

அதிகாரிகளுக்கு கதசிய விருதுகள் 

2021ஆம் ஆண்டு தமிழகம், புதுச்கசரி சட்டப்கபரமவத் 

கதர்தமல முமறயாக நடத்தி வாக்காைர்கமை 

வாக்களிக்க ஊக்குவிக்கும் விதைாக கசயல்பட்டது, 

கதர்தல் முமறககடுகமைத் தடுத்தது உள்ளிட்ட 

பணிகளில் சிறப்பாக கசயல்பட்ட 8 தமிழக, புதுச்கசரி 

கதர்தல் அதிகாரிகளுக்கு 12ஆவது கதசிய வாக்காைர் 

தினத்மதகயாட்டி இந்திய கதர்தல் ஆமணயத்தின் 

சிறந்த கதர்தல் நமடமுமறக்கான கதசிய விருதுகள் 

வழங்கப்பட்டுள்ைன. 

நாடு முழுவதும் ஐந்து விதைான பிரிவுகளில் 23 கபருக்கு 

இந்திய கதர்தல் ஆமணயத்தின் கதசிய விருதுகள் 

கசவ்வாய்க்கிழமை வழங்கப்பட்டன. இந்திய தமலமை 

கதர்தல் ஆமணயர்கள் முன்னிமலயில் இந்த 

விருதுகமை ைத்திய சட்டம், நீதித்துமற அமைச்சர் கிரண் 

ரிஜிஜு தில்லியில் கசவ்வாய்க்கிழமை வழங்கினார். இதில் 

கடந்தாண்டு 2021 -இல் தமிழகம், கைற்கு வங்கம், 

ககரைம் உள்ளிட்ட 5 ைாநில சட்டப்கபரமவ கதர்தல்களில் 

சிறப்பாக பணியாற்றிய பல்கவறு தரப்பினருக்கு நடப்பு 

ஆண்டின் சிறந்த கதர்தல் நமடமுமறக்கான கதசிய 

விருதுகள் கிமடத்துள்ைன. 

சிறந்த ைாநில விருதுகள்: சிறப்பாக கசயல்படும் ைாநில 

விருதுகள் பிரிவில் தமிழக தமலமைத் கதர்தல் அதிகாரி 

சத்ய பிரத சாகுவிற்கு வழங்கப்பட்டது. 

தமிழகத்தில் 2021ஆம் ஆண்டு சட்டப்கபரமவ கதர்தலில் 

சுதந்திரைாகவும் நியாயைான முமறயில் கதர்தமல 

சுமூகைாக நடத்த தகவல் கதாழில்நுட்ப முயற்சிகள், 

பாதுகாப்பு கைலாண்மை ைற்றும் பிற கதாடர்புமடய 

அம்சங்களுக்காக இவ்விருது சத்ய பிரத சாகுவிற்கு 

வழங்கப்பட்டது. 

இகத 2021ஆம் ஆண்டில் அஸ்ஸாம் ைாநிலத்தில் 

நமடகபற்ற அம்ைாநில சட்டப்கபரமவ கதர்தல் 

நிர்வாகத்மத சிறப்பாக கைற்ககாண்ட அம்ைாநில 

தமலமைத் கதர்தல் அதிகாரி நிதின் காகடவிற்கு சிறந்த 

ைாநிலங்களுக்கான விருது ககாடுக்கப்பட்டது. 

சிறந்த கதர்தல் நமடமுமறக்கான கதசிய விருதுகளின் 

கபாதுப்பிரிவில் 10 விருதுகள் வழங்கப்பட இதில் மூன்று 

விருதுகள் தமிழக, புதுச்கசரி ைாநில அதிகாரிகள் 

கபற்றனர். இதில் திருகநல்கவலி ைாவட்ட ஆட்சியரும் 

ைாவட்ட கதர்தல் அதிகாரியுைான வி.விஷ்ணு, தகவல் 

கதாழில் நுட்பத்தின் மூலம் "வாக்குச் சாவடி வழிகாட்டி" 

என்கிற கசயலி மூலம் சமூக ஊடகங்களின் கபாலிச் 

கசய்திகள், கவட்பாைர்களின் கசலவுகள் 

உள்ளிட்டமவயும் கவற்றிகரைாக கண்காணிக்கப்பட 

அவர் இந்த விருமத கபற்றார். 

தூத்துக்குடி ைாவட்ட ஆட்சியர்: இகதைாதிரி வாக்காைர்கள் 

ைத்தியில் பல்கவறு புதுமையான விழிப்புணர்வுகமை 

ஏற்படுத்தியமைக்காக தூத்துக்குடி ைாவட்ட ஆட்சியர் Dr 

கக கசந்தில் ராஜ்க்கும் சிறந்த கதர்தல் நமடமுமறக்கான 

கதசிய விருது கிமடத்தது. அவர் ைத்திய சட்ட 

அமைச்சரிடமிருந்து இவ்விருமத கபற்றார். 

தூத்துக்குடி ைாவட்டத்தில் வருவாய், உள்ைாட்சி, காவல் 

துமற உள்ளிட்ட முழு நிர்வாகத்மதயும் வாக்காைர் 

விழிப்புணர்வு பணியில் ஈடுத்தப்பட்டது. 

சுைார் 1 லட்சம் பள்ளி ைாணவர்கள், கபற்கறாருக்கு தபால் 

வழியாக கடிதம் எழுதி கட்டாயைாக வாக்களிக்க 

கவண்டும், அதுவும் கவாட்டுக்கு பணம் கபறாைல் 

வாக்களிக்க கவண்டும் கபான்றமவகமை கடிதத்தின் 

வாயிலாக ைாணவர்கள் கதரிவித்தனர். 

பிரபலைான முத்து குளியல், கல்லூரி ைாணவர்கள் 

ஆகியமவ மூலைாக வாக்களிப்பது குறித்த விடிகயா 

உருவாக்கப்பட்டு பிரசாரம் கசய்யப்பட்டது. இதற்காக இந்த 

ைாவட்ட தமலமை கதர்தல் அதிகாரி என்கிற முமறயில் 

டாக்டர் கசந்தில் ராஜ் விருமத கபற்றார். 

கைலும் புதுச்கசரி கதர்தலில் காமரக்கால் பகுதியில் 

சிறப்பாக பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்ட காவல் 

கண்காணிப்பாைர் நிகரிகா பட், தமிழகம் புதுச்கசரி 

ைாநிலங்கமைச் கசர்ந்த வருைான வரி புலனாய்வுத் 

துமற இயக்குநர் கஜனரல் பிரவீண் குைார், கூடுதல் 

இயக்குநர் பி எஸ் சிவசங்கரன் ஆகிகயார் தமிழக சட்டப் 

கபரமவத் கதர்தலில் கவட்பாைர்கைது கசலவினங்கமை 

கண்காணித்து 83 இடங்களில் கசாதமனகமை 

கைற்ககாண்டு `103 ககாடி ைதிப்புள்ை கராக்கப்பணம் 

உள்ளிட்டமவகமை மகப்பற்றியதற்காக விருதுகமை 

கபற்றனர். 

இகத ைாதிரி அம்பாச முத்திரம் சட்டப்கபரமவ கதாகுதி 

கதர்தல் அதிகாரியும் கசரன்ைாகதவி துமண 

ஆட்சியருைான பிரதிக் தயாள், அதிக வாக்குபதிவு கசய்த 

புதுச் கசரி ைாநில துமண தமலமை கதர்தல் அதிகாரி பி 

தில்மலகவல் ஆகிகயார் சிறந்த கதர்தல் நமடமுமறக்கா 

-ன கதசிய விருமதப் கபற்றனர். 

 

10. ஹிைாசல பிரகதசம் தினம் 

யூனியன் பிரகதசைாக இருந்த ஹிைாசல பிரகதசம் கடந்த 

1971ஆம் ஆண்டு ஜன.25ஆம் கததி நாட்டின் 18ஆவது 

ைாநிலைாக உருகவடுத்தது. அந்தத் தினகை ஹிைாசல 

பிரகதச தினைாக ககாண்டாடப்படுகிறது. 

 

  



        

    

11. சுனாமி தாக்கிய கடாங்கா தீவுக்கு இந்தியா ̀ 1.50 ககாடி 

நிதியுதவி 

சுனாமி தாக்கிய கடாங்கா தீவுக்கு உடனடி நிவாரணைாக 

இந்தியா சார்பில் $2 லட்சம் டாலர்கள் (சுைார் `1.50 ககாடி) 

நிதியுதவி வழங்கப்படுகிறது. 

கடந்த ஜன.15ஆம் கததி கதன் பசிபிக் தீவுகளில் ஒன்றான 

கடாங்கா அருகக கடலுக்கு அடியில் எரிைமல கவடித்தது. 

அதமனத்கதாடர்ந்து கடாங்காவில் ஆழிப்கபரமலத் 

தாக்கியது. இந்தப் கபரிடரில் 3 கபர் பலியாகினர். அந்தத் 

தீவின் கைாத்த ைக்கள்கதாமகயில் 5இல் 4 பங்கு கபர் 

கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ைனர். 

இந்நிமலயில், இந்திய கவளியுறவு அமைச்சகம் கவளியிட் 

-ட அறிக்மகயில், “இந்திய-பசிபிக் தீவுகள் ஒத்துமழப்பு 

கூட்டமைப்பின்கீழ் ‘கநருங்கிய நட்பு நாடு’ என்ற 

அடிப்பமடயிலும், இந்தியா உறுதுமணயாக இருப்பமத 

கவளிப்படுத்தும் கநாக்கிலும் இந்த உதவி கடாங்காவுக்கு 

வழங்கப்படுகிறது” என்று கதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

12. இந்தியாவின் கபாருைாதார வைர்ச்சி ைதிப்பீட்மட 

9%ஆக குமறத்தது IMF 

சர்வகதச கசலாவணி நிதியம் (IMF), நடப்பு நிதியாண்டுக் 

-கான கபாருைாதார வைர்ச்சி ைதிப்பீட்மட 9 சதவீதைாக 

குமறத்துள்ைது. 

இதுகுறித்து அந்நிதியத்தின் உலகப் கபாருைாதார ஆய்வு 

அறிக்மகயில் கூறப்பட்டுள்ைதாவது: 

புதிய வமக ககரானா தீநுண்மி கவகைாக பரவி வருவது 

வர்த்தக நடவடிக்மககளில் தாக்கத்மத ஏற்படுத்தியுள்ைது. 

அதமனக்கருத்தில்ககாள்ளும்கபாது நடப்பு நிதியாண்டில் 

இந்தியாவின் கபாருைாதார வைர்ச்சி 9% அைவுக்கக 

இருக்கும் என தற்கபாது ைதிப்பீடு கசய்யப்பட்டுள்ைது. 

கடந்தாண்டு அக்கடாபரில் கைற்ககாள்ைப்பட்ட ைதிப்பீட்டில் 

இந்திய கபாருைாதாரத்தின் வைர்ச்சி நடப்பு நிதியாண்டில் 

9.5 சதவீதைாகவும், ஏப்ரல் 2022 முதல் ைார்ச் 2023 

வமரயிலான 2023ஆம் நிதியாண்டில் 7.1 சதவீதைாகவும் 

இருக்கும் என கதரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. சாதகைற்ற 

நிலவரங்கமையடுத்து தற்கபாது இம்ைதிப்பீடு குமறக்கப் 

-பட்டுள்ைது. 

கடந்த 2020-21ஆம் நிதியாண்டில் இந்தியப் கபாருைாதா 

-ரம் 7.3% பின்னமடமவக்கண்டது என அவ்வறிக்மகயி 

-ல் கதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

ைத்திய புள்ளியியல் அலுவலகம் நடப்பு நிதியாண்டில் 

கபாருைாதார வைர்ச்சி 9.2 சதவீதைாக இருக்கும் எனத் 

கதரிவித்துள்ைது. ரிசர்வ் வங்கி ைதிப்பீட்டில் இது 9.5 

சதவீதைாக இருக்கும் அறிவிக்கப்பட்டது. இந்நிமலயில், 

IMF ைதிப்பீடு அமதவிட குமறவாக உள்ைது என்பது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

13. வாக்களிப்பமத கட்டாயைாக்க 86% இந்தியர்கள் 

விருப்பம்: ஆய்வில் தகவல் 

12ஆம் கதசிய வாக்காைர் நாமைகயாட்டி கவளியிடப்பட்ட 

ஆய்வு ஒன்றின்படி வாக்களிப்பமத கட்டாயைாக்க 

கவண்டும் என்று 86 சதவீத இந்தியர்கள் விரும்புவது 

கதரியவந்துள்ைது. 

கதர்தல் ஆமணயம் கடந்த 1950ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 

25ஆம் கததி நிறுவப்பட்டது. கடந்த 2011 முதல் இந்த நாள் 

கதசிய வாக்காைர் தினைாகக் ககாண்டாடப்படுகிறது. 

புதிய ைற்றும் இைம் வாக்காைர்களின் கபயர்கமைப் பதிவு 

கசய்ய இது ஊக்கைளிக்கிறது. 

இந்நிமலயில், நாடு முழுவதும் நான்கு லட்சம் கபரிடம் 

பப்ளிக் ஆப் என்ற சமூக வமலதைம் ஆய்வு ஒன்மற 

நடத்தியது. அந்த ஆய்வின்படி நாட்டின் தற்கபாமதய 

வாக்குப்பதிவு முமற மீது 80 சதவீதம் கபர் நம்பிக்மகமய 

கதரிவித்தனர். 

“வாக்களிப்பது எனன்ற கடமையானது சமூக வைர்ச்சிக்கு 

இந்தியக் குடிைக்களின் முக்கியைான பங்களிப்பாகும். 

வாக்களிப்பமத கட்டாயைாக்க கவண்டுைா என்ற 

ககைவிக்கு 86 சதவீதம் கபர் ஆம் என்று பதிலளித்தனர்” 

என்று இந்த ஆய்வு கூறுகிறது. 

உத்தர பிரகதசம், உத்தரகண்ட், பஞ்சாப், ககாவா, 

ைணிப்பூர் ஆகிய ைாநிலங்களுக்கு அடுத்த ைாதம் 

கபரமவத் கதர்தல் நமடகபற உள்ை நிமலயில் இந்த 

ஆய்வு கவளியிடப்பட்டுள்ைது. 

இந்த ஆய்வில் பங்ககற்றவர்களில் 60 சதவீதம் கபர் 30 

வயதுக்கும் கீழ் உள்ைவர்கைாவர். எமத அடிப்பமடயாக 

மவத்து வாக்களிப்பீர்கள் என்ற ககள்விக்கு கைத்தில் 

உள்ை கவட்பாைர் கடந்த முமற எவ்வாறு கசயல்பட்டார் 

என்பமத அடிப்பமடயாக மவத்து வாக்களிப்கபாம் என்று 

34 சதவீதம் கபர் பதிலளித்தனர். 

அமனத்து கவட்பாைர்கமையும் விரிவாக ஆராய்ந்து 

அதன் அடிப்பமடயில் வாக்களிப்கபாம் என்று 31 சதவீதம் 

கபர் கதரிவித்தனர். 

ஒட்டுகைாத்த கசல்வாக்மக மவத்து வாக்களிப்பதாக 4.96 

சதவீதம் கபரும் கவட்பாைர்களின் அரசியல் கட்சிமய 

மவத்து வாக்களிப்பதாக 11.92 கபரும் கதரிவித்தனர். 

ைக்கள் வாக்களிக்கத் தவறுவது ஏன் என்பது குறித்து 

இந்த ஆய்வில் ககட்கப்பட்டது. அதற்கு 

வாக்குப்பதிவின்கபாது உள்ளூரில் இல்லாைல் ைற்கறாரு 

நகரில் இருப்பதுதான் முக்கிய காரணம் என்று 30.04 

சதவீதம் கபர் கதரிவித்தனர். எனினும் 56.3 சதவீதம் கபர் 

தாங்கள் வாக்களிக்கத் தவறியகத இல்மல என்று 

குறிப்பிட்டனர். 

கடந்த காலங்களில் வாக்களிக்காைல் இருந்ததற்கு 

கதர்தல் குறித்த தகவல் இல்லாதது (5.22 சதவீதம்), எந்தக் 

கட்சிமயயும் ஆதரிக்காதது (7.19), அக்கமற கசலுத்தாதது 

(1.27) கபான்ற காரணங்கமையும் ஆய்வில் பங்ககற்கறார் 

கதரிவித்தனர். 

இந்த ஆய்வில் பங்ககற்றவர்களில் 79.5 சதவீதம் கபர் 

தங்கள் வாழ்நாளில் ஒரு முமறயாவது 

வாக்களித்திருப்பதாக கூறியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

  



        

    

14. ஜஜாரியாவுக்கு பத்ை பூஷண்; நீரஜுக்கு பத்ை ஸ்ரீ 

பாரா ஈட்டி எறிதல் வீரர் கதகவந்திர ஜஜாரியாவுக்கு ‘பத்ை 

பூஷண்’ விருதும், ஈட்டி எறிதல் வீரர் நீரஜ் கசாப்ராவுக்கு 

‘பத்ைஸ்ரீ’ விருதும் வழங்கி ககௌரவிக்கப்படவுள்ைனர். 

இதில் ‘பத்ை ஸ்ரீ’ விருதுக்கு நீரஜ் கசாப்ரா உள்பட 8 கபர் 

கதர்வாகியுள்ைனர். 

2004 (ஏகதன்ஸ்), 2016 (ரிகயா) ஆகிய பாராலிம்பிக் 

கபாட்டிகளில் தங்கப்பதக்கம் கவன்ற ஈட்டி எறிதல் வீரர் 

கதகவந்திர ஜஜரியா, கடந்த ஆண்டு நடந்த கடாக்கிகயா 

பாராலிம்பிக்கில் கவள்ளிப்பதக்கம் கபற்றிருந்தார். ைறுபுறம், 

நீரஜ் கசாப்ராகவா கடாக்கிகயா ஒலிம்பிக்கில் முதலிடம் 

பிடித்து, கபாட்டியின் வரலாற்றில் தடகை பிரிவில் தங்கம் 

கவன்ற முதல் இந்தியர் என்ற சாதமனமய பமடத்தார். 

நீரஜ் கசாப்ராகவாடு, பாரா துப்பாக்கி சுடுதல் வீராங்கமன 

அவனி கலகாரா, பாரா பாட்மின்டன் வீரர் பிரகைாத் பகத், 

பாரா ஈட்டி எறிதல் வீரர் சுமித் அன்டில், தற்காப்புக் 

கமலயான ‘கலரிப்பயட்டு’ ஜாம்பவான் சங்கரநாராயண 

கைனன் சுண்டயில், முன்னாள் சர்வகதச தற்காப்புக்கமல 

சாம்பியன் மபசல் அலி தார், இந்திய கால்பந்து அணி 

முன்னாள் ககப்டன் பிரம்ைானந்த் சங்க்வல்கர், ஹாக்கி 

வீராங்கமன வந்தனா கட்டாரியா ஆகிகயாரும் ‘பத்ை ஸ்ரீ’ 

விருது கபறுகின்றனர். 

 

15. T20 தரவரிமச: மீண்டும் முதலிடத்தில் ஷபாலி வர்ைா 

ைகளிர் T20 கிரிக்ககட்டில் ICC தரவரிமசயில் கபட்டர்கள் 

பிரிவில் இந்தியாவின் ஷபாலி வர்ைா மீண்டும் முதலிடம் 

பிடித்துள்ைார். 

ICC கவளியிட்ட புதிய தரவரிமசயின்படி, ஷபாலி ஓரிடம் 

முன்கனறி முதலிடத்மதப் பிடிக்க, ஸ்மிருதி ைந்தனா ஓர் 

இடம் சறுக்கி 4ஆவது இடத்துக்கு வந்துள்ைார்.  

ஆஸ்திகரலியாவின் கபத் மூனி ைற்றும் கைக் கலனிங் 

ஆகிகயார் முமறகய 2, 3ஆவது இடங்களில் உள்ைனர். 

கபௌலர்கள் பிரிவில் இந்தியாவின் தீப்தி சர்ைா ஓரிடம் 

ஏற்றங்கண்டு 4ஆவது இடத்மத எட்டியிருக்கிறார். முதல் 

3 இடங்களில் ைாற்றமின்றி இங்கிலாந்தின் கசாபி 

எக்லஸ்கடான், சாரா கிகைன், கதன்னாப்பிரிக்காவின் 

ஷப்னிம் இஸ்ைாயில் ஆகிகயார் தக்கமவத்துக்ககாண்டு 

உள்ைனர். 

ஆல்-ரவுண்டர்கள் பிரிவிலும் தீப்தி சர்ைா ஓரிடம் முன்கன 

-றி 3ஆவது இடத்மதப் பிடித்துள்ைார். நியூஸிலாந்தின் 

கசாபி டிமவன், இங்கிலாந்தின் கநட் ஸ்கிவர் ஆகிகயார் 

முதலிரு இடங்களில் கதாடர்கின்றனர். 

 

16. 15 இலட்சம் கிகலாமீட்டர் கதாமலவு கசன்று இலக்மக 

அமடந்தது கஜம்ஸ் கவப் விண்கவளி கதாமலகநாக்கி 

அகைரிக்க விண்கவளி ஆய்வு நிறுவனைான NASA 

அனுப்பியுள்ை உலகின் மிகப்கபரிய ‘கஜம்ஸ் கவப்’ 

விண்கவளி கதாமலகநாக்கி கசயற்மகக்ககாள் அதன் 

இலக்மக அமடந்தது. 

பிரபஞ்சம் கதான்றியகபாது உருவான நட்சத்திரங்கள் 

குறித்து ஆய்வுகசய்வதற்காக ‘கஜம்ஸ் கவப்’ கதாமல 

கநாக்கிமய NASA உருவாக்கியது. 10 பில்லியன் டாலர் 

(சுைார் `74,000 ககாடி) ைதிப்பீட்டில் உருவாக்கப்பட்ட இத் 

கதாமலகநாக்கி கடந்த டிசம்பர்.25ஆம் கததி ஏவுகலம் 

மூலம் விண்ணில் கசலுத்தப்பட்டது. 

இந்நிமலயில், பூமியிலிருந்து 15 இலட்சம் கிகலாமீட்டர் 

கதாமலமவக் கடந்து அதன் இறுதி சுற்றுவட்டப் 

பாமதமய ‘கஜம்ஸ் கவப்’ கதாமலகநாக்கி அமடந்தது. 

‘L2’ என்ற சுற்றுவட்டப் பாமதயில் அது சுற்றிவரும். 

ஆரம்பகால பிரபஞ்சத்தின் இரகசியத்மத இந்தத் கதாமல 

கநாக்கி கவளிக்ககாண்டுவரும் என நம்பும் அறிவியலாை 

-ர்களுக்கு இது ைாகபரும் கவற்றியாகக் கருதப்படுகிறது. 

ஜூமலயிலிருந்து ‘கஜம்ஸ் கவப்’ கதாமலகநாக்கியின் 

தரவுகள் கிமடக்கக்கூடும் என NASA கதரிவித்துள்ைது. 

 

17. சத்தியைங்கல புலிகள் காப்பகத்துக்கு சர்வகதச விருது 

உலகிகலகய 10 ஆண்டுகளில் புலிகள் எண்ணிக்மக 

இருைடங்குக்கும் கைல் உயர்ந்ததற்காக சத்தியைங்கலம் 

புலிகள் காப்பகத்துக்கு சர்வகதச விருதான ‘TS2’ என்ற 

உயரிய விருது வழங்கப்படுகிறது. 

நீலகிரி ைற்றும் கைற்குத்கதாடர்ச்சி ைமலப்பகுதியில் 1,455 

ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் உள்ை சத்தியைங்கலம் வனவுயிரிகள் 

சரணாலயம் 2013 டிச.1ஆம் கததி சத்தியைங்கலம் புலிகள் 

காப்பகைாக அறிவிக்கப்பட்டது. அப்கபாது, சுைார் 30 புலிகள் 

இருந்ததாக அப்கபாமதய கணக்ககடுப்பில் கதரியவந்தது.  

2013ஆம் ஆண்டு முப்பது புலிகைாக இருந்த காப்பகத்தில் 

தற்கபாது 80 புலிகள் உள்ைது கதரியவந்துள்ைது. 

உலக அைவில் புலிகமை பாதுகாப்பதற்கு ரஷியா, சீனா, 

இந்கதாகனசியா, வங்ககதசம் உள்ளிட்ட 13 நாடுகளில் 

உள்ை கன்சர்கவஷன் & மடகர் ஸ்டான்டர்டு, மவல்டு 

மலப் கன்சர்கவஷன் ஆப் கசாமசட்டி, உலகைாவிய 

நிதியகம் என 13 அமைப்புகள் கூட்டமைப்பு 

ஏற்படுத்தியுள்ைன. இந்தக் கூட்டமைப்பு 10 ஆண்டுகளில் 

புலிகளின் எண்ணிக்மகமய இருைடங்காக உயர்த்தும் 

கநாக்கில் 2010ஆம் ஆண்டு அமைக்கப்பட்டது. 

2022ஆம் ஆண்டில் இருைடங்காக உயர்த்திய நாட்டுக்கு 

‘TS2’ எனும் சர்வகதச விருது வழங்கப்படும் என அந்தக் 

கூட்டமைப்பு அறிவித்தது. 

இதன்படி, சர்வகதச அைவில் 10 ஆண்டுகளில் புலிகளின் 

எண்ணிக்மக இருைடங்குக்கும்கைல் உயர்ந்ததற்காக 

‘TS2’ என்ற விருது முதல் பரிசாக சத்தியைங்கலம் புலிகள் 

காப்பகத்துக்கு வழங்கப்பட்டது. 2ஆவது பரிசு கநபாைத்தில் 

உள்ை பர்தியா கதசியப்பூங்காவுக்கு வழங்கப்பட்டது. 

 

18. கசலம் வனப்பகுதிகளில் புதிய வமக பச்மசப் புறா, 

பட்டாம்பூச்சி இனம் 

கசலம் ைாவட்டத்தில் புதிய வமக கசம்ைஞ்சள் ைார்பு 

பச்மசப்புறா, ‘ககாக்கிகுறி கவள்மையன்’ என்ற 

பட்டாம்பூச்சி இனம் கண்டறியப்பட்டது. 

இதுகதாடர்பாக ைாவட்ட வன அலுவலர் கவளியிட்ட 

கசய்திக்குறிப்பு: 

கசலம் ைாவட்டத்தில் காப்புக்காடுகள் 115494.5 கஹக்கடர் 

பரப்பைவும் ைற்றும் காப்புநிலங்கள் 9268.420 கஹக்கடர் 



        

    

பரப்பைவும் என கைாத்தம் 124762.9 கஹக்கடர் பரப்பைவி 

-ல் வனங்கள் உள்ைன. 

இக்காப்புக் காடுகளில் யாமன, காட்டு ைாடு, கரடி, ைான், 

முள்ைம்பன்றி, உடும்பு, காட்டுப்பன்றி, குரங்குகள், ைமலப் 

பாம்பு, ையில் உள்ளிட்ட பல்கவறு வமகயான வன 

உயிரினங்கள், பறமவ இனங்கள் வாழ்ந்து வருகின்றன. 

கசலம் வன ைண்டலம் - கசலம் வனக்ககாட்டத்துக்கு 

உள்பட்ட கசர்வராயன் கதற்கு வனச்சரகம், கசர்வராயன் 

வடக்கு வனச்சரகம், கடனிஷ்கபட்மட, கைட்டூர், ஏற்காடு, 

ஆத்தூர், வாழப்பாடி, தம்ைம்பட்டி, கல்வராயன் ஆகிய 9 

வனச்சரகங்கமை உள்ைடக்கியதாகும். 

கணக்ககடுப்புப் பணி... 

இந்த வனச்சரகங்களில் உள்ை காப்புக்காடு, காப்பு நில 

வனப்பகுதியில் சுைார் 40 வனப்பணியாைர்கள் அடங்கிய 

குழுவினர் ைற்றும் 83 நபர்கள் அடங்கிய தன்னார்வலர்க 

-ள் ஆகிகயார் 16 குழுக்கைாகப் பிரிக்கப்பட்டு கடந்த 2021, 

பிப்.17 முதல் பிப்.19 வமர மூன்று நாள்கள் 2021ஆம் 

ஆண்டுக்கான பறமவகள், பட்டாம்பூச்சிகமைக் 

கணக்ககடுக்கும் பணிமய கைற்ககாண்டனர். 

கசலம் ைாவட்ட வனங்களில் 225 வமகயான பறமவ 

இனங்கள் உள்ைன. இப்பறமவகள் கணக்ககடுப்பின் 

கபாது கசலம் ைாவட்டத்மத வழியாகக்ககாண்ட 175 

வமகயான இனங்களும், கவளிைாநிலம் ைற்றும் 

ைாவட்டங்களில் வாழும் 49 இனங்களும் ைற்றும் 

கபாதுவாக கதற்காசிய நாடுகளில் காணப்படும் (கசம் 

ைஞ்சள்ைார்பு பச்மசப்புறா) என்ற புதிய வமக பறமவ 

இனமும் கண்டறியப்பட்டன. 

கசம்ைஞ்சள்ைார்பு பச்மசப்புறா பறமவ இனைானது பழ 

வமககமை உண்ணக்கூடியது; கஜாடியாகவும், சிறுசிறு 

கூட்டங்கைாகவும் வாழும் குணமுமடயது. 

இமவ அமைதியாகவும், ைரங்களில் கைதுவாக நகர்ந்து 

இமரகதடும் பழக்கமுமடயமவ. கசர்வராயன் ைமல 

அடிவாரப்பகுதிகளில் இப்பறமவ கதன்பட்டுள்ைது. 

பட்டாம்பூச்சி கணக்ககடுப்பு: 

பட்டாம்பூச்சிகள் கணக்ககடுப்பில் 147 பட்டாம்பூச்சி 

இனங்கள் கண்டறியப்பட்டன. இதில், கசலம் 

ைாவட்டத்தில் வாழும் 146 இனங்கள் ைற்றும் இந்தியா 

(இையைமல), சீனா, கநபாைம், இந்கதாகனசியா, 

பாகிஸ்தான், மியான்ைர், சிக்கிம், பூடான் ஆகிய நாடுகளில் 

வாழும் இனைான ‘ககாக்கிக்குறி கவள்மையன்’ என்ற 

புதிய வமக பட்டாம்பூச்சியும் கண்டறியப்பட்டன. 

 


