
        

    

1. ‘செயற்கை நிலவு’ திட்டத்கை உருவாக்கிய நாடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) சீனா  

இ) ரஷ்யா 

ஈ) இஸ்ரரல் 

✓ சீன ரேச அறிவியலாளர்கள் “சசயற்கக நிலவு” ஆராய்ச்சி 

வசதிகய உருவாக்கியுள்ளனர். இது காந்ேத்ேன்கைகயப் 

பயன்படுத்தி குகை-ஈர்ப்புவிகசசகாண்ட சூழல்ககள 

உருவகப்படுத்துகிைது. இந்ே ஆண்டு அதிகாரப்பூர்வைாக 

சோடங்கப்படும் இவ்வசதி, புவியீர்ப்பு விகசகய ைகையச் 

சசய்வேற்காக சவற்றிட அகைக்குள் சக்திவாய்ந்ே காந்ேப் 

புலங்ககளப்பயன்படுத்தும். இந்ே விகளவு ‘Diamagnetic 

Levitation’ என்று அகழக்கப்படுகிைது. 

 

2. ‘தைசிய துளிர்நிறுவனங்ைள் நாள்’ சைாண்டாடப்படுகிற 

தைதி எது? 

அ) ஜனவரி 1 

ஆ) ஜனவரி 16  

இ) ஜனவரி 17 

ஈ) ஜனவரி 25 

✓ ஆண்டுத ோறும் ஜன.16 ரேதி ரேசிய துளிர்நிறுவனங்கள் 

நாள் சகாண்டாடப்படும் எனப் பிரேைர் ரைாடி அறிவித்ோர். 

✓ இத்ேசாப்ேம் ‘இந்தியாவின் சோழினுட்பம்’ என்றும் பிரேைர் 

கூறினார். சோழிற்துகை ைற்றும் உள்நாட்டு வர்த்ேக 

ரைம்பாட்டுத்துகையால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 61,000’க்கும் 

ரைற்பட்ட துளிர்நிறுவனங்களுடன், இந்தியா உலகின் 

மூன்ைாவது மிகப்சபரிய துளிர்நிறுவனங்களுக்கு உகந்ே 

சூழலகைப்பாக விளங்குகிைது. 

 

3. இந்திய ைாடுைளின் அறிக்கை-2021’இன்படி, நாட்டின் 

ைாடுைளின் பரப்பளவானது இந்திய புவியியல் பரப்பளவில் 

எவ்வளவு ெைவீைம் அதிைரித்துள்ளது? 

அ) 19.71% 

ஆ) 21.71%  

இ) 25.71% 

ஈ) 30.71% 

✓ ைத்திய சுற்றுச்சூழல், வனம் ைற்றும் காலநிகல ைாற்ை 

அகைச்சகைானது இந்திய காடுகள் அறிக்கக – 2021’ஐ 

சவளியிட்டது. இவ்வறிக்ககயின்படி, வனப்பகுதி 7,13,789 

சகிமீ அல்லது இந்தியாவின் புவியியல் பகுதியில் 21.71% 

ஆக அதிகரித்துள்ளது. இது 1,540 சதுரகிரலாமீ பரப்பளவு 

அதிகரித்துள்ளகேக் காட்டுகிைது. ஆந்திரம், சேலுங்கானா, 

ஒடிஸா, கர்நாடகா ைற்றும் ஜார்கண்ட் ஆகியகவ காடுக 

-ளின் பரப்கப அதிகரிப்பதில் சபரும் பாங்காற்றியுள்ளன. 

 

4. ‘I4F இந்தியா-இஸ்தரல் சைாழிற்துகற ஆராய்ச்சி & 

தேம்பாடு ேற்றும் சைாழில்நுட்ப புதுகே நிதியம்’ என்பது 

இந்தியாவுக்கும் கீழ்ைாணும் எந்நாட்டிற்கும் இகடயிலான 

ஒத்துகைப்பாகும்? 

 

அ) இந்ரோரனசியா 

ஆ) இஸ்ரரல்  

இ) சஜர்ைனி 

ஈ) பிரான்ஸ் 

✓ ‘I4F இந்தியா-இஸ்ரரல் சோழிற்துகை ஆராய்ச்சி ைற்றும் 

ரைம்பாடு ைற்றும் சோழில்நுட்ப புதுகை நிதியம்’ என்பது 

அறிவியல் ைற்றும் சோழில்நுட்பத் துகை, இந்திய அரசு 

ைற்றும் இஸ்ரரல் புத்ோக்க ஆகையம் ஆகியவற்றுக்கு 

இகடரயயான ஒத்துகழப்பாகும். இது இந்தியா ைற்றும் 

இஸ்ரரல் இகடரய கூட்டு சோழிற்துகை R&D’ஐ 

ரைம்படுத்துவகே ரநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது. 

✓ இருநாடுகளும் சமீபத்தில் $5.5 மில்லியன் ைதிப்பிலான 3 

கூட்டு R&D திட்டங்களுக்கு (சுகாோரப் பராைரிப்பில் த ோய் 

அறி லுக்கோன IoT நாரனா உைரிகள்; ‘NoMoreMos’ – 

சகாசுக்ககளக் கட்டுப்படுத்துவேற்கு உயிரியல் ரீதியான 

தீர்வு; & ‘IoT அடிப்பகடயில் இந்தியா முழுவதும் உழவு 

ைற்றும் சுற்றுச்சூழல் ேரவுககள நிகழ்ரநரத்தில் ரசகரிப்ப 

-ேற்காக சசயற்ககக்ரகாள் ேகவல்சோடர்புககள சசயல் 

முகைப்படுத்துவது) ஒப்புேல் அளித்துள்ளன.  

 

5. ‘இந்திய உைவியுடன் ைட்டப்பட்ட ெமூை வீட்டுவெதித் 

திட்டம்’ சைாடங்ைப்பட்ட நாடு எது? 

அ) ைடகாஸ்கர் 

ஆ) சைாரிஷியஸ்  

இ) ைாலத்தீவுகள் 

ஈ) மியான்ைர் 

✓ இந்திய உேவியுடன் கட்டப்பட்ட சமூக வீட்டுவசதி 

அலகுககள பிரேைர் ரைாடி ைற்றும் சைாரிஷியஸ் பிரேைர் 

பிரவீந்த் குைார் ஜுக்நாத் ஆகிரயார் திைந்துகவத்ேனர். 

இந்தியாவின் வளர்ச்சி ஆேரவுடன் சைாரிஷியஸில் 

நிறுவப்படும் குடிகை ரசகவ கல்லூரி ைற்றும் 8 MW 

சூரியசக்தி ஒளிமின்னழுத்ே பண்கை திட்டங்ககளயும் 

இருேகலவர்களும் சோடங்கிகவத்ேனர். 

✓ சைட்ரரா எக்ஸ்பிரஸ் திட்டம் ைற்றும் உட்கட்டகைப்பு 

திட்டங்களுக்கு இந்தியா சைாரிஷியசுக்கு வழங்கும் $190 

மில்லியன் டாலர் கடனுக்கான ஒப்பந்ேம், சிறு வளர்ச்சித் 

திட்டங்ககள சசயல்படுத்துவேற்கான புரிந்துைர்வு 

ஒப்பந்ேம் உள்ளிட்டகவயும் பகிர்ந்துசகாள்ளப்படும். 

 

6. எந்ை இந்திய ோநிலம் ைனது ோநிலத்தின் சபான்விைா 

சைாண்டாட்டங்ைகளத் சைாடங்கி, ‘உட்ைட்டகேப்பு நிதி 

ஆகையத்கை’ அகேக்ை முடிவுசெய்துள்ளது? 

அ) ேமிழ்நாடு 

ஆ) அருைாச்சல பிரரேசம்  

இ) சேலுங்கானா 

ஈ) அஸ்ஸாம் 

✓ அருைாச்சல பிரரேச அரசு, உட்கட்டகைப்பு வளர்ச்சிகய 

துரிேப்படுத்ே, ‘அருைாச்சல பிரரேச உட்கட்டகைப்பு நிதி 

ஆகையத்கே’ நிறுவவுள்ளது. 

✓ அருைாச்சல பிரரேச ைாநிலத்தின் சபான்விழா 

சகாண்டாட்டங்ககள விடுேகலயின் அகடயாளைாக 

 

 

 

  

 

 



        

    

சோடக்கப்பட்டகே முேலகைச்சர் ரபைா கந்து நிகனவு 

கூர்ந்ோர். ைாவட்ட அளவிலான நல்லாட்சி குறியீட்கட 

உருவாக்கவும் அ பி அகைச்சரகவ முடிவு சசய்துள்ளது. 

 

7. திருத்ைப்பட்ட ‘கிராேப்புற வளர்ச்சித்திட்ட உருவாக்ைம் 

ேற்றும் அேலாக்ை வழிைாட்டுைல்ைகள’ சவளியிட்ட ேத்திய 

அகேச்ெைம் எது? 

அ) ஊரக வளர்ச்சி அகைச்சகம் 

ஆ) பஞ்சாயத்து ராஜ் அகைச்சகம்  

இ) உழவு ைற்றும் உழவர்கள் நல அகைச்சகம் 

ஈ) சுற்றுச்சூழல், வனம் & காலநிகல ைாற்ை அகைச்சகம் 

✓ ைத்திய பஞ்சாயத்து ராஜ் அகைச்சகைானது திருத்ேப்பட்ட 

‘கிராைப்புை வளர்ச்சித்திட்ட உருவாக்கம் & அைலாக்க 

வழிகாட்டுேல்ககள’ சவளியிட்டது. 

✓ புதிோக அறிமுகப்படுத்ேப்பட்ட கிராைப்புை வழிகாட்டுேல்கள் 

கிராைப்புை இந்தியாகவ ைாற்றுவகேயும் கிராைப்புை 

சசழிப்கப ரைம்படுத்துவகேயும் ரநாக்கைாகக்சகாண்டு 

உள்ளன. பஞ்சாயத்து ராஜ் அகைச்சகத்தின் SVAMITVA 

திட்டம் ைற்றும் ஊரக வளர்ச்சி அகைச்சகத்தின் RURBAN 

திட்டம்ரபான்ை முன்சனடுப்புகளுக்கு இது துகைபுரியும். 

 

8. “2021’இல் இந்தியாவின் ைாலநிகல” அறிக்கைகய 

சவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 

அ) நபார்டு 

ஆ) இந்திய வானிகல ஆய்வு கையம்  

இ) NITI ஆரயாக் 

ஈ) சுற்றுச்சூழல் அகைச்சகம் 

✓ இந்திய வானிகல ஆய்வுத்துகை சமீபத்தில் ேனது ‘2021 

ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் காலநிகல’ அறிக்கககய 

சவளியிட்டது. இந்ே அறிக்ககயின்படி, கடந்ே 1901இல் 

நாடுேழுவிய அளவில் பதிவுகள் சோடங்கியதிலிருந்து 

‘2021’ ஆனது இந்தியாவில் ஐந்ோவது மிகசவப்பைான 

ஆண்டாக பதிவாகியுள்ளது. 

✓ ரைலும், கடந்ே ஆண்டில் (2021) நிகழ்ந்ே தீவிர வானிகல 

நிகழ்வுகளால் நாட்டில் 1,750 உயிர்கள் பலியாகியுள்ளோ 

-கவும், ைகாராஷ்டிரா மிகவும் ரைாசைாக பாதிக்கப்பட்டோ 

-கவும் இந்ே அறிக்கக காட்டுகிைது. 

 

9. சமீப செய்திைளில் இடம்சபற்ற ‘(ALH) 84001’ விண்ைல், 

பின்வரும் எக்தைாளிலிருந்து வந்து பூமியில் விழுந்ைது? 

அ) வியாழன் 

ஆ) சசவ்வாய்  

இ) சவள்ளி 

ஈ) சனி 

✓ ‘(ALH) 84001’ என்று அகழக்கப்படும் விண்கல் 1984இல் 

சசவ்வாய்க்ரகாளில் இருந்து பூமியில் வந்து விழுந்ேது. 4 

ேசாப்ேங்களுக்கும் ரைலாக அறிவியலாளர்கள் இந்ே 

விண்கல்லின் ரைற்பரப்பில் காைப்படும் கரிைரசர்ைங்கள் 

சசவ்வாய்க்ரகாளின் முதுகாலத்திற்கு ஆோரைா? என்று 

விவாதித்து வருகின்ைனர்.

 

10. இந்தியா அண்கேயில் எந்ை நாட்டுடன் இகைந்து 

வங்ைக்ைடலில், ‘ைடல்ொர் கூட்டாண்கே பயிற்சிகய’ 

தேற்சைாண்டது? 

அ) ஆஸ்திரரலியா 

ஆ) ஜப்பான்  

இ) பிரான்ஸ் 

ஈ) இலங்கக 

✓ இந்திய கடற்பகடக் கப்பல்களான ஷிவாலிக் ைற்றும் 

கட்ைட் ஆகியகவ வங்காள விரிகுடாவில் ஜப்பான் கடல் 

சார் ேற்காப்புப்பகட (JMSDF) கப்பல்களான உரகா ைற்றும் 

ஹிராரடாவுடன் இகைந்து கடல்சார் கூட்டாண்கை 

பயிற்சிகய ரைற்சகாண்டன. 

✓ இந்ேப் பயிற்சியானது வான்பயிற்சிகள் ைற்றும் உத்திசார் 

சூழ்ச்சிகள் உட்பட பல்ரவறு கடல்சார் நடவடிக்ககககள 

உள்ளடக்கியது. இரு கடற்பகடகளுக்கு இகடயிலான 

பரந்ே உத்திசார் கூட்டாண்கைககள ரைலும் 

வலுப்படுத்துவகே இது ரநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது. 

 

 

1. சசப்.10-ல் ஆசிய விகளயாட்டு ரபாட்டி: சீனாவில் 

சோடங்குகிைது 

19ஆவது ஆசிய விகளயாட்டு ரபாட்டி சசப்.10-25ம் ரேதி 

வகர சீனாவின் ஹாங்ரசா நகரில் நகடசபை உள்ளது. 

ஒலிம்பிக் விகளயாட்டுகளான நீச்சல், வில்வித்கே, 

ேடகளம், பூப்பந்து, குதிகரரயற்ைம், வாள்வீச்சு, கால்பந்து, 

ஹாக்கி, ஜூரடா, கபடி உள்ளிட்ட 40 விகளயாட்டுகளில் 

61 பிரிவுகளில் ரபாட்டிகள் நகடசபை உள்ளன. ஈ-

ஸ்ரபார்ட்ஸ் ைற்றும் பிரரக்டான்சிங்கிற்கு இந்ே ஆண்டு 

ஆசிய ஒலிம்பிக் கவுன்சில் ஒப்புேல் அளித்துள்ளோல் 

இகவ பேக்க விகளயாட்டுகளாக அறிமுகைாகிைது. 

ரைலும், பார்கவயாளர்களின் உற்சாகத்கே உயர்த்தும் 

வககயில் 11 வருடங்களுக்குப் பிைகு கிரிக்சகட் ரபாட்டி 

டி20 வடிவைாக ரசர்க்கப்பட்டுள்ளது. 

ஆசிய ஒலிம்பிக் கவுன்சிலின் சேற்காசிய ைண்டலத்தில் 

இந்தியா உறுப்பினராக உள்ளது. ரைலும் ஆசிய 

விகளயாட்டுகளின் அகனத்து பதிப்புகளிலும் 

ரபாட்டியிட்ட 7 நாடுகளில் ஒன்ைாகவும் இந்தியா உள்ளது. 

ஒவ்சவாரு ஆசிய விகளயாட்டுப் ரபாட்டிகளிலும் 

இந்தியா குகைந்ேபட்சம் ஒருேங்கப் பேக்கத்கேயாவது 

சவன்றுள்ளது. 1990ம் ஆண்டு ரபாட்டிகய ேவிர, பேக்கப் 

பட்டியலில் முேல் 10 நாடுகளுக்குள் எப்ரபாதும் இடம் 

பிடித்துள்ளது. இதுவகர, ஆசிய விகளயாட்டுப் 

ரபாட்டிகளில் இந்தியா 139 ேங்கம், 178 சவள்ளி ைற்றும் 

299 சவண்கலப் பேக்கங்ககள சவன்றுள்ளது. 

இம்முகை ஆசிய விகளயாட்டுப் ரபாட்டியில் ஓசியானியா 

நாடுககளச் ரசர்ந்ே 300-க்கும் ரைற்பட்ட விகளயாட்டு 

வீரர்கள் பங்ரகற்கும் வாய்ப்பு முேன்முகையாக 

கிகடத்துள்ளது. ஆஸ்திரரலியா, நியூஸிலாந்து உள்ளிட்ட 

 
 

 

 



        

    

ஓசியானியா விகளயாட்டு வீரர்கள், டிகரயத்லான், 

ேடகளம், வுசு, ரராலர்ஸ்ரகட்டிங், பளுதூக்குேல் ஆகிய 5 

விகளயாட்டுகளில் ரபாட்டியிட அனுைதிக்கப்படுவார்கள். 

ஆசிய விகளயாட்டு ரபாட்டிகள் அகனத்கேயும் ரசானி 

சோகலக்காட்சி ரநரகல சசய்கிைது. 

 

2. ேனியார் நிறுவனத்துடன் இகைந்து ஐஐடி-ல் 5-ஜி 

சோழில்நுட்ப ரைம்பாட்டு ஆராய்ச்சி 

5ஜி சோழில்நுட்ப ரைம்பாடு சோடர்பாக சசன்கன ஐஐடில் 

ஆராய்ச்சி நகடசபை உள்ளது. 

சோகலத்சோடர்புத் துகையில் 5ஜி சோழில்நுட்பத்கே 

ரைம்படுத்துவது சோடர்பாக சசன்கன ஐஐடியுடன் 

இகைந்து சசயல்பட L&T இன்ரபாசடக் நிறுவனம் முடிவு 

சசய்துள்ளது. 

இேன்மூலம் இருநிறுவனங்களும் 5ஜி சோழில்நுட்பத்தில் 

புதுகைககளயும், கிராைப்புைங்களில் குகைந்ே சசலவில், 

குகைந்ே அகலவரிகசயில் ரைம்படுத்ேப்பட்ட 5ஜி 

சநட்சவார்க் வசதிககளயும் ஏற்படுத்ே திட்டமிட்டுள்ளன. 

 

3. காடு அதிகரிப்பு: உண்கைகய ைகைக்கும் 

கைக்சகடுப்பு 

இந்தியக் காடுகளின் நிகல குறித்ே அறிக்கககய (ISFR) 

2021, இந்தியக் காடு கைக்சகடுப்பு அகைப்பு (FSI) 

ஜனவரி இரண்டாவது வாரம் சவளியிட்டது. இந்தியக் 

காடுகள் குறித்து இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முகை 

சவளியிடப்படும் இந்ே அறிக்கக 1987 முேல் 

சவளியிடப்பட்டுவருகிைது. சமீபத்திய அறிக்ககயின்படி 

2,261 ச.கி.மீ. காடு-ைரஅடர்த்தி அதிகரித்திருக்கிைது. 

இந்தியப் புவியியல் பரப்பில் 24% காடு என்கிைது இந்ே 

அறிக்கக. 

இந்ேக் கைக்சகடுப்பில் கடந்ே 20 ஆண்டுகளாக 

இந்தியாவில் காட்டுப் பரப்பு அதிகரித்துக்சகாண்ரட 

வருவோக ஆரராக்கியைான சித்திரம் 

காட்சிப்படுத்ேப்பட்டுள்ளது. அழகானசோரு சித்திரத்கேத் 

தீட்ட இந்ே அறிக்கக முயன்ைாலும் காட்டுப் பரப்பு 

அதிகரித்திருப்பேற்குக் களத்தில் எந்ே ஆோரமும் இல்கல. 

காடு என்ைால் என்ன என்பேற்குக் காடு கைக்சகடுப்பு 

அகைப்பு கவத்துள்ள ேவைான-திரிபான வகரயகைரய 

பிரச்சிகனக்கு அடிப்பகடக் காரைம் என்கிைார் 

இயற்ககப் பாதுகாப்பு அைக்கட்டகளகயச் ரசர்ந்ே 

காட்டுயிர் அறிவியலர் எம்.டி.ைதுசூேன். 

ஒரு சஹக்ரடர் நிலப்பகுதியில் சவறும் 10% ைரங்கள் 

இருந்ோரல, அது பசுகைப்பரப்பு என்கிைது இந்ே அகைப்பு. 

இந்ேப் புதிய வகரயகை அடிப்பகடயிரலரய காடு-

ைரஅடர்த்தி அதிகமுள்ள பகுதிககள பசுகைப்பரப்பு என்று 

அகடயாளப்படுத்தி இந்ே அகைப்பு கைக்சகடுப்கப 

நடத்தியுள்ளது. புதிய கைக்சகடுப்பு அறிக்ககயில் உள்ள 

பிரச்சிகனககளப் பற்றி ைதுசூேன் உள்ளிட்ட காட்டுயிர் 

அறிவியலர்கள் பல்ரவறு விைர்சனங்ககள 

முன்கவத்திருக்கிைார்கள். சிலவற்கைப் பார்ப்ரபாம். 

ரேயிகலயும் சேன்கனயும் காடுகள்? 

இந்தியாவில் மிக ரைாசைாக காடு அழிக்கப்பட்ட 

பகுதிகளில் ஒன்று அசாமில் உள்ள ரசானித்பூர். ஆனால், 

இப்பகுதியில் காட்டுப் பரப்பு அதிகரித்துவருவோகக் 

காடுகளின் நிகல குறித்ே அறிக்கக சேரிவிக்கிைது. இது 

எப்படிச் சாத்தியம்? ரசானித்பூரின் ரங்கபரா பகுதிகயச் 

சுற்றியுள்ள ரேயிகலத் ரோட்டங்ககளக் காடுகள் என 

இந்ே அறிக்கக காட்டியுள்ளது. 

ரசானித்பூர் ைட்டுைல்ல, ேமிழ்நாட்டின் வால்பாகை 

பகுதியிலும் ரேயிகலத் ரோட்டங்கள் காடுகளாகக் 

காட்டப்பட்டுள்ளன; சபாள்ளாச்சி சேன்னந்ரோப்புகளும் 

காடுகளாகக் காட்டப்பட்டுள்ளன. 150 ஆண்டுகளுக்கு 

முன்னால் விகலைதிப்பற்ை பசுகைைாைா ஈரப்பேக் 

காடுகள் வால்பாகையில் துவம்சம் சசய்யப்பட்டுத் 

ரேயிகல, காபித் ரோட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டன. 150 

ஆண்டுகள் கழித்து அரே ரேயிகல, காபித் ரோட்டங்கள் 

காடுகளாகக் கைக்சகடுக்கப்படுவது ரவடிக்கக! 

இந்தியாவில் 90%-ம் அதிகைாகக் காடு இருக்கும் 

பகுதியாக லட்சத்தீவு கூைப்பட்டிருக்கிைது. ஆனால், அந்ேத் 

தீவுகளில் இருப்பகவ சபருைளவு சேன்கன ைரங்கரள. 

அரசுக் கைக்குப்படி ‘அடர்த்தியான அந்ேக் காட்டுப் பகுதி’

யில் ச.கி.மீ.க்குத் ேலா 2,000 ைக்களும் 

வசித்துவருவதுோன் ஆச்சரியம். இந்தியாவில் ைக்கள் 

சநருக்கம் மிகுந்ே நகரங்களில் ஒன்ைான 

சகால்கத்ோவில் மூச்சு முட்டும் கட்டிடங்களுக்கு ைத்தியில் 

இருக்கும் 10-15 ைரங்களும் காடாகரவ கைக்கில் 

காட்டப்பட்டுள்ளன. 

அரேரபால், சடல்லியில் புதிய நாடாளுைன்ை வளாகம் 

கட்டப்பட்டுவரும் பகுதிக்கு அருரக ைத்திய அரசின் 

அலுவலகக் கட்டிடங்கள் அடங்கியுள்ள பகுதியும்கூட 

காடாகரவ காட்டப்பட்டுள்ளது. நம் நாட்டு உயிரினப் 

பன்கைக்கு எதிரியாகக் கருேப்படும் சீகைக் கருரவல 

ஆக்கிரமிப்புப் பகுதிகயயும் காடாகரவ இந்தியக் காடு 

கைக்சகடுப்பு அகைப்பு காட்டியுள்ளது. ராஜஸ்ோனில் 

கடுகையாக வைண்ட பாகலவனப் பகுதியான 

சஜய்சால்ைரிலும்கூடக் காடு இருப்போக அந்ே அகைப்பு 

கூறியுள்ளதுோன் உச்சம். 

இந்தியாவில் காடுககள அழிக்கும் சசயல்பாடு 1980-

களிலிருந்து சீராக அதிகரித்துவருகிைது. அரேரநரம் 

காட்டின் பரப்ரபா புத்ோயிரம் ஆண்டுக்குப் பிைகு 

கனவிலும் நிகனத்துப்பார்க்க முடியாே அளவுக்கு 

அதிகரித்துவருவோக அறிக்கக கூறுகிைது. காடுகளின் 

பரப்பு குகைவகேப் புரிந்துசகாள்ள முடியும். ஆனால், 

எந்ேப் பின்னணியும் இல்லாைல் காட்டின் பரப்பு 

அதிகரிப்போக முன்கவக்கப்படும் சித்திரம் எப்படி 

நம்பகைான ஒன்ைாக இருக்க முடியும்? 

ஆோரைற்ை சித்திரம் 

ைக்களின் வரிப்பைத்தில் சசயல்படும் இந்தியக் காடு 

கைக்சகடுப்பு அகைப்பு, ேனது ைதிப்பீடுகள் குறித்ே 

அறிக்ககககள சவளியிடுகிைரே ஒழிய, எந்ேக் 

காலத்திலும் கைக்சகடுப்புக்குப் பயன்படுத்திய 

சசயற்ககக்ரகாள் வகரபடங்ககள சவளியிட்டரே 

இல்கல. வகரபடங்கள்ோரன உண்கைகய 

எடுத்துகரக்கும்? ேனது வகரபடங்கள் யாருக்காவது 

ரேகவசயன்ைால், ஒரு வகரபடக் கட்டத்கே `2,000-



        

    

க்கு அந்ே அகைப்பு விற்பகன சசய்கிைது. இப்படி சைாத்ே 

வகரபடங்ககளயும் யாராவது வாங்க நிகனத்ோல் `50 

லட்சத்துக்குக் குகையாைல் ரேகவ. 

“இந்தியக் காடு கைக்சகடுப்பு அகைப்பு ேனது 

அறிக்ககககளச் சரிபார்ப்பேற்கான எந்ே ஆோரத்கேயும் 

சபாதுசவளியில் சவளியிடுவதில்கல. அப்படி ஆோரங்கள் 

சவளியிடப்பட்டால், ஒவ்சவாரு 2 ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு 

முகை காட்டுப்பரப்பு அதிகரித்துவருகிைது எனரபாலியான 

சித்திரத்கேக் கட்டிசயழுப்பும் அந்ே அகைப்பின் முயற்சி 

படாசரன்று உகடந்துவிடும். ஒரு காலத்தில், புலிகளின் 

கால்ேடத்கே அடிப்பகடயாகக் சகாண்டு புலிகளின் 

எண்ணிக்கக அதிகரித்துவருவோகக் கூைப்பட்டு, பிைகு 

அது சபாய் என்று நிரூபைைானது. அகேப் 

ரபான்ைதுோன் காட்டுப் பரப்பு அதிகரித்துவருகிைது 

என்கிை கைக்சகடுப்பும்” என்கிைார் எம்.டி. ைதுசூேன். 

ரநாக்கம் என்ன? 

சரி, ேவைான புரிேலின் காரைைாகத் ரோட்டங்ககளயும் 

ரோப்புககளயும் இந்தியக் காடு கைக்சகடுப்பு அகைப்பு 

காடு என வககப்படுத்துகிைரோ என்கிை ரகள்வி எழலாம். 

அப்படிச் சசால்ல முடியாது. ைற்சைாரு அரசு அகைப்பான 

‘ரேசிய சோகலயுைர்வுகையம்’ (NRSC) சவளியிட்டுள்ள 

சசயற்ககக்ரகாள் வகரபடங்கள் காடு, ரேயிகலத் 

ரோட்டம், சேன்னந்ரோப்பு ஆகியவற்றுக்கு இகடயிலான 

ரவறுபாட்கட சேளிவாகக் கூறுகின்ைன. அது 

ைட்டுைல்லாைல், 2015-க்குப் பிைகு இந்தியக் காடுகளின் 

நிகல மிக ரைாசைாகச் சரிந்துவருவகேயும் ரேசியத் 

சோகலவுைர்வு கையத்தின் ேரவுகள் சேரிவிக்கின்ைன. 

அப்படியானால், ரைற்கண்ட அம்சங்ககளத் 

சேரிந்துசகாண்ரட காடு கைக்சகடுப்பு அகைப்பு 

ேவைான சித்திரத்கே வலிந்து உருவாக்க முகனகிைது 

என்ரை புரிந்துசகாள்ள ரவண்டியிருக்கிைது. 

இப்படிச் சசய்வேன் ரநாக்கம் என்னவாக இருக்க 

முடியும்? 

எரிசபாருள், கனிைச் சுரங்கம், ரபாக்குவரத்துக்கான 

சாகல வசதி, சோழிற்சாகலகளுக்குக் காடுககளத் 

திருப்பிவிட அரசு முயல்கிைது. நடப்பில் காடுகளின் பரப்பு 

குகைந்துசகாண்ரட ரபாகும்ரபாது, காட்கட ரைலும் 

அழிக்கும் சசயல்பாடுகள் குறித்து ைக்களிகடரய சபருத்ே 

ரகள்விகள் எழக்கூடும். இந்ேப் பின்னணியில் 

காடுகளுக்கான வகரயகைகயரய 

ைாற்றியகைத்துவிட்டால், காடுகளின் பரப்பு 

அதிகரித்ேோகக் காட்டிவிடலாம். ைற்சைாரு பக்கம், 

காடுககள அழிப்பதும் ரகள்விக்கு அப்பாற்பட்டோகிவிடும் 

என அரசு நிகனக்கிைது. 

அத்துடன், புவி சவப்பைாேலுக்கு எதிராகக் காடுகளின் 

பரப்கப அதிகரித்துக் காட்டுவோல், கார்பன் வர்த்ேகத்தில் 

அகேப் பைைாக ைாற்றிக்சகாள்ள முடியும். காட்டின் 

பரப்கப அதிகரிக்கும் மூன்ைாம் உலக நாடுகள் அேற்குப் 

பதிலீடாக பைக்கார நாடுகளிடம் பைம் 

சபற்றுக்சகாண்டு, அந்ே நாடுகள் கூடுேல் கார்பன் 

சவளியிட வழியகைக்க முடியும். 

உைர்ந்திருக்கிரைாைா? 

கரரானா கவரஸ் பரவலுக்குக் காடழிப்புோன் 

முேன்கைக் காரைம் என்பது உறுதியாகத் சேரிந்ே 

பின்னரும் காடழிப்கப நாம் கண்டுசகாள்ளாைல் 

இருக்கிரைாம். கரரானா கவரகஸ விடவும் தீவிரைான-

நீடித்ே பிரச்சிகனககளக் காடழிப்பினால் இந்தியா 

எதிர்சகாண்டுள்ளது. அஸாம் ரசானித்பூர் பகுதியில் 

ைட்டுைல்லாைல், காடழிக்கப்பட்டுள்ள சபரும்பாலான 

பகுதிகளில் ைனிேர்களுக்கும் 

யாகன/புலி/சிறுத்கேகளுக்கும் இகடயிலான 

எதிர்சகாள்ளல் கடந்ே 10 ஆண்டுகளில் மிக ரைாசைாக 

அதிகரித்திருக்கிைது. இரு ேரப்பிலும் உயிர்ப் பலிகளும் 

அதிகைாகரவ உள்ளன. அரேரபால் ரசானித்பூர் 

பகுதியில் ைரலரியா காய்ச்சல் வழக்கத்கேவிட 8 ைடங்கு 

அதிகரித்திருக்கிைது. காடுகளுக்கான வகரயகைகய 

அரசு ைாற்ைலாம். ஆனால், இதுரபான்ை ரைாசைான 

பக்கவிகளவுககள வகரயகை ைாற்ைங்கள் ேடுக்கப் 

ரபாவதில்கல. காடழிப்பு ஏற்படுத்தும் இதுரபான்ை 

நிஜைான பாதிப்புககள அரசும் ைக்களும் 

புைந்ேள்ளிவருவதுோன் பிரச்சிகனக்கு மூல காரைம். 

இயற்ககயான காடுகள் உயிரினப் பன்கைக்கும், 

ைக்களுக்கும் கைக்கற்ை பலன்ககள 

வழங்கிவருகின்ைன. காடும் இயற்ககயும் வழிவழியாக 

நம்கை வந்ேகடந்துள்ள உயிருள்ள ைரபுச் சசாத்துகள், 

பண்பாட்டு அகடயாளங்கள். காட்டு வளம் என்பது ஒரு 

நாட்டின் ஒட்டுசைாத்ே வளத்தின் அகடயாளமும்கூட. 

யுசனஸ்ரகா, ஐ.நா. சகப ரபான்ை அகைப்புகள், அந்ே 

ைரபுச் சின்னங்ககள உரிய வககயில் 

அங்கீகரிக்கின்ைன, ரபாற்றுகின்ைன, பாதுகாக்க 

வலியுறுத்துகின்ைன. ைாைாக, காடுகளுக்கும் இயற்கக 

வளத்துக்கும் உரிய ைதிப்கபயும் அங்கீகாரத்கேயும் 

வழங்காைல் சவறும் ரைற்பூச்கச நம்பிக்சகாண்டிருக்கும் 

ைக்கள் கூட்டத்துக்கு உத்ேரவாேைான வருங்காலம் 

இல்கல என்பரே காலம் உைர்த்தியுள்ள நிேர்சனம். 

 

4. ‘ைகிழ் கணிேம்’ திட்டம்: பள்ளிகளுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு 

ேமிழக அரசுப் பள்ளிகளில் ‘ைகிழ் கணிேம்’ திட்டத்கே 

சசயல்படுத்துவேற்காக பள்ளி ஒன்றுக்கு `1,350 வீேம் 

சைாத்ேம் `93.79 லட்சம் (6,948 பள்ளிகள்) 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

இது குறித்து ஒருங்கிகைந்ே பள்ளிக்கல்வியின் ைாநிலத் 

திட்ட இயக்குநர் இரா. சுேன், முேன்கைக்கல்வி அதிகாரிக 

-ளுக்கு அனுப்பிய சுற்ைறிக்கக: ேமிழகத்தில் அரசுப் 

பள்ளிகளில் 6 முேல் 8ஆம் வகுப்பு வகர பயிலும் ைாைவ 

-ர்களுக்கு எளிய முகையில் கணிேப் பாடத்கே கற்பிக்க 

ஏதுவாக ‘ைகிழ் கணிேம்’ என்ை திட்டம் அைல்படுத்ேப்பட 

உள்ளது. 

இதுசார்ந்து ஆசிரியர்களுக்கு முேல்கட்டைாக கடந்ே 

ஜனவரி 20, 21ஆம் ரேதிகளில் பயிற்சி வழங்கப்பட்டது. 

சோடர்ந்து பிப்ரவரி, ைார்ச் ைாேங்களில் அடுத்ேகட்ட 

பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட உள்ளன. 

இத்திட்டத்கேச் சசயல்படுத்துவேற்காக பள்ளி ஒன்றுக்கு 

`1,350 வீேம் சைாத்ேம் `93.79 லட்சம் (6,948 பள்ளிகள்) 

ஒதுக்கீடு சசய்யப்படுகிைது. 


