


        

    

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. 

 



        

    

1. ‘சீமா பவானி’ என்பது எல்லைப் பாதுகாப்புப் பலையின் 

(BSF) எந்தக் குழுவின் பபயர்? 

அ) ஒட்டகக் குழு 

ஆ) கிரீக் குர ோகடடல் 

இ) அடைத்து பெண்கள் டெக்கர் அணி  

ஈ) அடைத்து பெண்கள் கிரீக் குர ோகடடல் 

✓ ‘சீமோ ெவோனி’ என்ெது எல்டைப் ெோதுகோப்புப் ெடடயின் 

அடைத்து பெண்கள் டெக்கர் அணியோகும். 

✓ குடிய சு நோளன்று இந்த அணியிைர் தங்கள் திறடமடய 

பவளிப்ெடுத்துவோர்கள். இதில் ெல்ரவறு நிடைகளில் 

இருந்து நூற்றுக்கும் ரமற்ெட்ட பெண் இ ோணுவத்திைர் 

கைந்துபகோள்கின்றைர். 2016ம் ஆண்டு உருவோக்கப்ெட்ட 

‘சீமோ ெவோனி’ அணி, கடந்த 2018ம் ஆண்டு குடிய சு நோள் 

அணிவகுப்பில் முதன்முடறயோக ெங்ரகற்றது. 

 

2. சமீப பசய்திகளில் இைம்பபற்ற அைல் சுரங்கப்பாலத 

அலமந்துள்ள மாநிைம் / யூடி எது? 

அ) ஹிமோச்சை பி ரதசம்  

ஆ) அருணோச்சை பி ரதசம் 

இ) சிக்கிம் 

ஈ) உத்த கோண்ட் 

✓ அடல் சு ங்கப்ெோடதயோைது மடைப்ெோங்கோை ஹிமோச்சை 

பி ரதச மோநிைத்தில் அடமந்துள்ளது. இது ரை-மைோலி 

பநடுஞ்சோடையில் ர ோஹ்தோங் கணவோய்க்கு அடியில் 9 

கிமீ நீளத்தில் அடமந்துள்ள அடைத்து கோைநிடைக்கும் 

ஏற்ற சோடையோகும். 2022ஆம் ஆண்டின் முதல் நோளில் 

இந்தச் சு ங்கப்ெோடத அதிகெட்ச எண்ணிக்டகயிைோை 

வோகைங்கடளச் சந்தித்தது. 

✓ அதிகோரிகளின் கூற்றுப்ெடி, 2022 ஜை.1 அன்று பமோத்தம் 

7,515 வோகைங்கள் சு ங்கப்ெோடதடயக் கடந்தை. இது, 

2020 அக்.3ஆம் அன்று திறக்கப்ெட்டதிலிருந்து இதுவட  

இல்ைோத அதிகெட்ச எண்ணிக்டகயோகும். 

 

3. அண்லமச் பசய்திகளில் இைம்பபற்ற இந்திரா காந்தி 

இராஷ்ட்ரிய உரன் அகாதமி அலமந்துள்ள மாநிைம் எது? 

அ) உத்த  பி ரதசம்  

ஆ) உத்த கோண்ட் 

இ) பீகோர் 

ஈ) ரமற்கு வங்கோளம் 

✓ இந்தி ோ கோந்தி இ ோஷ்ட்ரிய உ ன் அகோதமி (IGRUA) 

இந்திய அ சோங்கத்தோல் 1986ஆம் ஆண்டு ெர்சத்கஞ்ச் 

விமோை நிடையத்தில் நிறுவப்ெட்டது. இது உத்த  பி ரதச 

மோநிைத்தில் அடமந்துள்ளது. 

✓ ஒரு தன்ைோட்சிமிக்க அடமப்ெோை IGRUA, சிவில் விமோை 

ரெோக்குவ த்து அடமச்சகத்தின்கீழ் ஓர் ஆளுங்குழுவோல் 

நிர்வகிக்கப்ெடுகிறது. கடந்த 2021ஆம் ஆண்டில் இந்தி ோ 

கோந்தி ரதசிய உ ன் அகோடமி, 18 ெயிற்சி விமோைங்கள் 

மூைம் 19,000 மணிரந ம் விமோைப்ெயிற்சி அளித்துள்ளது. 

2022ஆம் ஆண்டில் ெயிற்சி விமோைங்களின் எண்ணிக் 

-டகடய அதிகரித்து 121 ரெருக்கு 25,000 மணி ரந ம் 

ெயிற்சியளிக்க இந்நிறுவைம் இைக்கு நிர்ணயித்துள்ளது. 

 

4. சமீப பசய்திகளில் இைம்பபற்ற, “புளூ புக்” என்பது எந்த 

ஆயுதப்பலை / குழுவின் லகயயைாகும்? 

அ) மத்திய ரிசர்வ் ரெோலீஸ் ெடட 

ஆ) சிறப்பு ெோதுகோப்புக் குழு  

இ) ரதசிய ெோதுகோப்புப் ெடட 

ஈ) இந்திய கடரைோ  கோவல்ெடட 

✓ “Blue Book” என்ெது சிறப்பு ெோதுகோப்புக் குழுவின் (Special 

Protection Group) டகரயட்டின் பெய ோகும். இது இந்தியப் 

பி தமட  சிறப்புற ெோதுகோக்கிறது. இந்தியப் பி தமர் ரமோடி, 

ெஞ்சோப் ரெோ ோட்டவோதிகளின் மறியல் கோ ணமோக ஒரு ெோ 

-ைத்தில் சுமோர் 20 நி கோத்திருக்க ரவண்டியதோகி விட்டது. 

✓ வழக்கமோக, பி தமரின் நி ல்கள் முதைடமச்சர், உள்துடற 

அடமச்சர் மற்றும் கோவல்துடறத் தடைவர் உள்ளிட்ட 

மோநிைத்தின் உயர்மட்டத் தடைடமயுடன் ெகி ப்ெடும். 

SPG, ெோதுகோப்புத் திட்டத்திற்கோக மோநிைக் கோவல்துடற 

மற்றும் பிற அதிகோரிகளுடன் ஒருங்கிடணயும். 

 

5. சீக்கியர்களின் 5வது தக்தாக தக்த் தம்தாமா சாகிப்லப 

அங்கீகரித்துள்ள மாநிைம் / யூடி எது? 

அ) ெஞ்சோப் 

ஆ) தில்லி  

இ) பீகோர் 

ஈ) உத்த  பி ரதசம் 

✓ தக்த் தம்தோமோ சோகிப்டெ சீக்கியர்களின் ஐந்தோவது தக்த் 

ஆக அங்கீகரிப்ெதற்கோக, தில்லி சீக்கிய குருத்வோ ோ சட்டம், 

1971’இல் திருத்த மரசோதோடவ தில்லி சட்டமன்றம் 

நிடறரவற்றியது. ‘தக்த்’ அல்ைது ‘சிம்மோசைம்’ என்ெது 

சீக்கியர்களுக்கோை தற்கோலிக அதிகோ த்தின் இடமோகும்.  

✓ ெஞ்சோபில் மூன்று மற்றும் மகோ ோஷ்டி ோ மற்றும் பீகோரில் 

தைோ 1 எை பமோத்தம் ஐந்து சீக்கிய தக்த்துகள் உள்ளை. 

 

6. 2021ஆம் ஆண்டுக்கான சிறந்த பால்கன் தைகள வீரராக 

அறிவிக்கப்பட்ை ய ாவக் ய ாயகாவிச் சார்ந்த  ாடு எது? 

அ) ெல்ரகரியோ 

ஆ) டசபீரியோ 

இ) பசர்பியோ  

ஈ) கிர க்கம் 

✓ பசர்பியோடவச் சோர்ந்த முன்ைணி படன்னிஸ் வீ  ோை 

ரநோவக் ரஜோரகோவிச் 2021ஆம் ஆண்டின் சிறந்த ெோல்கன் 

தடகள வீ  ோக ஏழோவது முடறயோக ரதர்வு பசய்யப்ெட்டோர்.  

✓ உைகின் பந.1 இடத்டதப் பிடித்துள்ள அவர் இந்த ஆண்டு 

நோன்கு கி ோண்ட்ஸ்ைோம் ரெோட்டிகளில் மூன்றில் பவற்றி 

பெற்றோர். இந்த வோக்பகடுப்பில் கிர க்க கூடடப்ெந்து வீ ர் 

ஜியோனிஸ் அன்படட்ரடோகவுன்ம்ரெோ 2ஆவது இடத்டதப் 

பிடித்தோர். அடதத் பதோடர்ந்து மற்பறோரு கிர க்க நீளம் 

தோண்டுதல் வீ ர் மில்டியோடிஸ் படன்ரடோக்லு உள்ளோர். 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

7. ஆராய்ச்சி சாதனங்களுைன் ‘சியமார்க்’ பசயற்லகக் 

யகாள் தாங்கி ஏவுகைத்லத ஏவிய  ாடு எது? 

அ) வங்கோளரதசம் 

ஆ) ஈ ோன்  

இ) இஸ்ர ல் 

ஈ) ஐக்கிய அ பு அமீ கம் 

✓ ஈ ோன் 3 ஆ ோய்ச்சி சோதைங்கடளக் பகோண்ட ‘சிரமோர்க்’ 

என்ற பசயற்டகக்ரகோள் தோங்கி ஏவுகைத்டத ஏவியதோக 

அந்நோட்டு ஊடகங்கள் பதரிவிக்கின்றை. 

✓ ‘சிரமோர்க்’ என்ெது ஈ ோன் பமோழியில் ‘பீனிக்ஸ்’ எை 

பெோருள்பகோள்ளப்ெடுகிறது. அந்த நோடு 470 கிமீட்டர் (290 

டமல்) உய த்தில் அந்தச் சோதைங்கடள ஏவியது. 2018 

ரம மோதத்தில் அபமரிக்கோ ஒருதடைப்ெட்சமோக அணுசக்தி 

ஒப்ெந்தத்திலிருந்து விைகி ஈ ோனுக்கு எதி ோக மீண்டும் 

பெோருளோதோ த்தடடகடள விதித்தது. 

 

8. கைந்த 2021ஆம் ஆண்டில் அதிக புலிகள் இறப்லபப் 

பதிவு பசய்த மாநிைம் எது? 

அ) கர்நோடகோ 

ஆ) மத்திய பி ரதசம்  

இ) மகோ ோஷ்டி ோ 

ஈ) குஜ ோத் 

✓ ரதசிய புலிகள் ெோதுகோப்பு ஆடணயத்தின் இடணய 

தளத்தில் உள்ள த வுகளின்ெடி, கடந்த 2021ஆம் ஆண்டில் 

நோட்டில் பமோத்தம் 126 புலிகள் இறந்துள்ளை. 

✓ 126 புலிகளுள், 60 புலிகள் ரவட்டடயோலும் விெத்தோலும் 

இறந்ததோக கூறப்ெடுகிறது. இதில் அதிகெட்சமோக மத்திய 

பி ரதசத்தில் (44), மகோ ோஷ்டி ோவில் (26), கர்நோடகோவில் 

(14) புலிகள் இறந்துள்ளை. 

 

9. உைகியையய மிகநீளமான பமட்யரா ரயில் ப ட்பவார்க் 

உள்ள  கரம் எது? 

அ) பசன்டை 

ஆ) புது தில்லி 

இ) ஷோங்கோய்  

ஈ) ரடோக்கிரயோ 

✓ அண்டமயில் பசயல்ெோட்டுக்கு வந்த இ ண்டு புதிய வழித் 

தடங்களுடன் சீைோவின் ஷோங்கோய் உைகின் மிக 

நீளமோை பமட்ர ோ இ யில் பநட்பவோர்க்டகக் பகோண்ட 

தைது நிடைடயத் தக்கடவத்துக்பகோண்டுள்ளது. 

✓ இந்தப் புதிய ெோடதகள் நகரின் பமட்ர ோ பநட்பவோர்க்கின் 

பமோத்த நீளத்டத 831 கிமீஆக உயர்த்தியது. ஷோங்கோய் 

பமட்ர ோ  யில் பநட்பவோர்க்கிற்கு அடுத்தெடியோக பெய்ஜிங் 

உள்ளது. தில்லி மூன்றோவது இடத்தில் உள்ளது. 

 

10. ‘அட்ைகாமா ைார்ஜ் மில்லிமீட்ைர் / சப்மில்லிமீட்ைர் அயர 

(ALMA)’ அலமந்துள்ள  ாடு எது? 

அ) அபமரிக்கோ  ஆ) சிலி  

இ) ஆஸ்திர லியோ ஈ)  ஷ்யோ 

✓ சிலியில் உள்ள ‘Atacama Large Millimeter/submillimeter 

Array (ALMA)’ஐ அறிவியைோளர்கள் குழு WB89-789 

ெகுதியில் புதிதோக உதித்த விண்மீடை (புர ோட்ரடோ 

ஸ்டோர்) கண்கோணிக்கப் ெயன்ெடுத்தியது. இது தீவி  

பவளிப்புற ரகைக்ஸியில் அடமந்துள்ளது. 

✓ அறிவியைோளர்கள் கரிமம்-, உயிர்வளி-, டநட் ஜன்-, 

சல்ெர்- மற்றும் சிலிக்கோன்-தோங்கி மூைக்கூறுகடள 

அதில் கண்டறிந்துள்ளைர். புர ோட்ரடோஸ்டோரின் ரவதி 

பசறிந்த வளி மற்றும் அதனுடன் பதோடர்புடடய கூடு 

முதன்முடறயோக நமது அண்டத்தின் விளிம்பில் 

கண்டறியப்ெட்டுள்ளது. 

 

1. ெத்திரிடகயோளர்களுக்கோை கோப்பீட்டுத் திட்டம் இன்று 

பதோடக்கம் 

ஊதிய உச்சவ ம்பின்றி அடைத்து 

ெத்திரிடகயோளர்கடளயும் அ சின் கோப்பீட்டில் 

ரசர்ப்ெதற்கோை திட்டம் பசன்டையில் திங்கள்கிழடம 

பதோடங்கப்ெடுகிறது.  ோஜோ அண்ணோமடைபு த்தில் உள்ள 

இரமஜ் அ ங்கில் நடடபெறும் நிகழ்ச்சியில் 

ெத்திரிடகயோளர்களுக்கோை கோப்பீட்டுத் திட்டத்டத 

முதல்வர் மு க ஸ்டோலின் பதோடக்கி டவக்கிறோர். 

ெத்திரிடகயோளர்களுக்கு முதைடமச்சரின் விரிவோை 

மருத்துவக் கோப்பீட்டு திட்டத்தின் கீழ் ெயைோளிகளின் 

குடும்ெ ஆண்டு வருமோைம் இப்ரெோது `72 ஆயி மோக 

உள்ளது. அ சோல் அங்கீகரிக்கப்ெட்ட 

ெத்திரிடகயோளர்களின் குடும்ெங்கள் வருமோை 

உச்சவ ம்பின்றி முதைடமச்சரின் விரிவோை மருத்துவக் 

கோப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் ெயைோளிகளோக ரசர்த்துக் 

பகோள்ளப்ெடுவர் எை அறிவிப்பு பவளியிடப்ெட்டது. 

இதற்கோை அ சு உத்த வும் பவளியோகியுள்ளது. 

 

2. ஒடமக் ோன் ஆழிப்ரெ டை! | பகோடவட் 19 பகோள்டள 

ரநோய்த்பதோற்றின் ஒடமக் ோன் உருமோற்றம் குறித்த 

தடையங்கம் 

உைகம் முழுவதும் அதிரவகமோகப் 

ெ விக்பகோண்டிருக்கும் பகோடவட் 19 பகோள்டள 

ரநோய்த்பதோற்றின் ஒடமக் ோன் உருமோற்றம் ஏற்ெடுத்தும் 

அச்சுறுத்தல் அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. ஆழிப்ரெ டையோக 

மீண்டும் ஒருமுடற பகோடவட் 19 தோக்கக் கூடும் என்கிற 

உைக சுகோதோ  நிறுவைத்தின் எச்சரிக்டகடயப் 

புறந்தள்ளிவிட முடியோது. 

சீைோவின் ெை நக ங்களில் பெோது முடக்கம் 

அமல்ெடுத்தப்ெட்டிருப்ெதோல் அத்தியோவசியப் பெோருள்கள் 

கூட இல்ைோமல் பெோதுமக்கள் அவதிப்ெடுகிறோர்கள் என்று 

பசய்திகள் வருகின்றை. அபமரிக்கோவிலும், ஐர ோப்ெோவின் 

ெை நோடுகளிலும் இதுவட  இல்ைோத அளவிைோை 

ெோதிப்புகள் ெதிவோகி இருக்கின்றை. 

ஒருபுறம் ஒடமக் ோன் உருமோற்றம் ெ வுகிறது என்றோல், 

இன்பைோருபுறம் ஏறத்தோழ 40% அளவில் படல்டோ 

உருமோற்ற ெோதிப்பும் கோணப்ெடுகிறது. 

 

 

 

 



        

    

பிரிட்டன், துருக்கி, கிரீஸ், பஜர்மனி, பி ோன்ஸ், ஸ்வீடன், 

பின்ைோந்து, ஆஸ்திர லியோ எை தீநுண்மித் பதோற்றின் 

ெ வல் எல்டைகளும் கண்டங்களும் கடந்து கோட்டுத்தீ 

ரெோைப் ெ விக் பகோண்டிருக்கிறது. இந்தியோவும் அதற்கு 

விதிவிைக்கல்ை. 

உச்சநீதிமன்றத்தில் 4 நீதிெதிகள், 150 ெணியோளர்கடள 

தீநுண்மித் பதோற்று ெோதித்திருக்கிறது என்றோல், 

மக்களடவ - மோநிைங்களடவ பசயைகங்களில் 

ெணியோற்றும் சுமோர் 400 ரெட யும் ெோதித்திருக்கிறது. 

கடந்த ஆண்டு ஏப் ல், ரம மோதத்தில் படல்டோ உருமோற்றம் 

ஏற்ெடுத்திய, நிடைகுடைய டவத்த ெோதிப்புகளின் 

பின்ைணியில் இப்ரெோடதய ஒடமக் ோன் உருமோற்றப் 

ெ வடை நோம் கவைக்குடறவோக எடுத்துக்பகோள்ளக் 

கூடோது. தமிழகத்தில் ரநற்டறய நிைவ ப்ெடி 12,895 

ெோதிப்புகள் ெதிவோகியிருக்கின்றை. 

அவற்றில் ஏறத்தோழ ெோதிக்குப் ெோதி, அதோவது 6,156 

ெோதிப்புகள் பசன்டையில் மட்டுமோகக் கோணப்ெடுகிறது. 

ெோதிக்கப்ெட்டவோா்களில் 85% ரெருக்கு ஒடமக் ோன் 

உருமோற்ற ெோதிப்பு கோணப்ெடுவதோக மக்கள் நல்வோழ்வுத் 

துடற அடமச்சர் மோ. சுப்பி மணியன் பதரிவிக்கிறோர். 

சர்வரதச அளவில் அதிவிட வோகப் ெ விக் 

பகோண்டிருக்கும் ஒடமக் ோன் உருமோற்றத்டத 

எதிர்பகோள்வதற்கு உடைடியோக எதிர்ப்பு சக்திடய 

உறுதிப்ெடுத்தும் மூன்றோவது தவடண (பூஸ்டர் ரடோஸ்) 

ரெோடப்ெடுவது அவசியம் என்று மருத்துவ ஆய்வோளர்கள் 

கருதுகிறோர்கள். தடுப்பூசி ரெோட்டுக் பகோண்டவர்கடளயும் 

ஒடமக் ோன் உருமோற்றம் ெோதிக்கிறது என்றோலும்கூட, 

ெோதிப்பு கடுடமயோக இல்டை என்று கூறப்ெடுகிறது. 

அதைோல் பூஸ்டர்ரடோஸ் எைப்ெடும் மூன்றோவது தவடண 

தடுப்பூசி அத்தியோவசியமோகிறது. 

இந்தியோவில் ஏறத்தோழ 5 ரகோடி ரெர் இ ண்டு தவடண 

தடுப்பூசி ரெோட்டுக் பகோண்டிருக்கிறோர்கள். அவர்களில் 2.7 

ரகோடி ரெர் முன்களப் ெணியோளர்களும், இடணய ரநோய் 

உள்ளவர்களும், மூத்த குடிமக்களும். இ ண்டோவது 

தவடண தடுப்பூசியும் ரெோட்டுக்பகோண்டு ஆறு முதல் 10 

மோதங்கள் கழிந்துவிட்ட நிடையில் அவர்களது பகோடவட் 

19-க்கோை எதிர்ப்பு சக்தி குடறந்திருக்கும். அதைோல் 

உடைடியோக மூன்றோவது தவடண தடுப்பூசி 

ரெோட்டுக்பகோள்ள ரவண்டியது கட்டோயமோகிறது. 

தமிழகத்தில் மூன்றோவது தவடண தடுப்பூசி பசலுத்தும் 

ெணி முதல்வர் மு க ஸ்டோலிைோல் இன்று முதல் பதோடங்கி 

டவக்கப்ெட இருக்கிறது. தமிழகத்தில் 5.65 ைட்சம் 

மருத்துவப் ெணியோளர்கள், 9.78 ைட்சம் முன்களப் 

ெணியோளர்கள், 20.83 ைட்சம் மூத்த குடிமக்கள் எை 

36.26 ைட்சம் ரெர் மூன்றோவது தவடண தடுப்பூசிக்குத் 

தகுதி பெற்றவர்கள். தமிழகத்தில் ஏற்பகைரவ 71 ைட்சம் 

தடுப்பூசிகள் டகயிருப்பில் இருக்கும் நிடையில், கோை 

தோமதமில்ைோமல் 3ஆவது தவடண தடுப்பூசி பசலுத்தும் 

ெணிடய பதோடங்கி இருப்ெது வ ரவற்புக்குரியது. 

அகிை இந்திய அளவில் சுமோர் 1.05 ரகோடி சுகோதோ ப் 

ெணியோளர்கள், 1.9 ரகோடி முன்களப் ெணியோளர்கள், 

இடண ரநோய்களும் மூத்த குடிமக்களும் என்று 2.75 

ரகோடி ரெர் மூன்றோவது தவடண தடுப்பூசிக்குத் தகுதி 

பெற்றவர்கள். தமிழகத்டதப் ரெோைரவ எல்ைோ 

மோநிைங்களும் மூன்றோவது தவடண தடுப்பூசி ரெோடும் 

திட்டத்டத விட வுெடுத்திைோல்தோன் ஒடமக் ோன் 

ெோதிப்பிலிருந்து அவோா்கடளப் ெோதுகோக்க முடியும். 

மூன்றோவது தவடணக்கு எந்தத் தடுப்பூசி மருந்டத 

ெயன்ெடுத்துவது என்கிற ரகள்வியும் எழுந்திருக்கிறது. 

மூன்றோவது தவடணடய பசயல்ெடுத்தும் ெல்ரவறு 

நோடுகளில், டெசர் நிறுவைத்தின் எம்ஆர்என்ஏ ெ வைோக 

ெரிந்துட க்கப்ெடுகிறது. இ ண்டு தவடணக்கு ரமல் 

ரகோவிஷீல்டு தடுப்பூசியோல் முந்டதய அளவு ெோதுகோப்டெ 

வழங்க முடியுமோ என்கிற ரகள்வி சிை ோல் 

எழுப்ெப்ெடுகிறது. இந்தியோவில் மூன்றோவது தவடணயும் 

ரெோடுவதற்கோை ரகோவிஷீல்டு தடுப்பூசி டகயிருப்பு 

ரெோதுமோை அளவு இருக்கிறது. 

90% ரெர் ரகோவிஷீல்டு ரெோட்டுக் பகோண்டவர்களோகவும் 

இருக்கிறோர்கள். அதைோல்தோன் எழுப்ெப்ெட்டிருக்கும் 

ஐயப்ெோடு, சற்று கவடை அளிக்கிறது. 

இந்தியோவில் தயோரிக்கப்ெடும் ெல்ரவறு தடுப்பூசிகள் 

ெயன்ெோட்டுக்குத் தயோ ோக இருக்கின்றை. அவற்றில் 

ரகோவோக்ஸினும், டசரகோவ் டி 2 மட்டுரம அவச கோை 

ெயன்ெோட்டுக்கோை அனுமதி பெற்றிருக்கின்றை.  

இந்தியோவில் சீ ம் இன்ஸ்டியூட்டோல் தயோரிக்கப்ெடும் 

ரகோவோரவக்ஸ் பிற நோடுகளுக்கு ஏற்றுமதி 

பசய்யப்ெடுகிறது. ஆைோல், இந்தியோவில் ெயன்ெோட்டில் 

இல்டை. இப்பின்ைணியில் அடைவருக்கும் இன்னும் 

கூட முதல் 2 தவடண தடுப்பூசி ரெோடோமல் இருக்கிரறோம் 

என்ெதும், மூன்றோவது தவடண தடுப்பூசிக்கு ஐந்து 

ரகோடிக்கும் அதிகமோரைோர் இருக்கிறோர்கள் என்ெதும் நோம் 

நிடைவில் பகோள்ளரவண்டிய எதோர்த்தங்கள்.  

ரெோர்க்கோை அடிப்ெடடயில் தடுப்பூசி ரெோடுவதன்மூைம் 

தோன் பகோடவட் 19-இன் அடுத்த ஆழிப்ரெ டைடய 

எதிர்பகோள்ள முடியும்! 

 

3. ஆழ்கடல் ரசோதடை ஓட்டத்தில் ஐஎன்எஸ் விக் ோந்த் 

உள்நோட்டிரைரய கட்டப்ெட்ட முதல் விமோைம் தோங்கிப் 

ரெோர்க் கப்ெைோை ஐஎன்எஸ் விக் ோந்த் மீண்டும் ஆழ்கடல் 

ரசோதடைக்கு உள்ெடுத்தப்ெட்டது. 

ஐஎன்எஸ் விக் ோந்த் விமோைம் தோங்கிக் கப்ெைோைது 

ரூ.23,000 ரகோடி பசைவில் பகோச்சி கப்ெல்கட்டும் 

தளத்தில் கட்டப்ெட்டது. இதன் மூைமோக விமோைம் தோங்கிக் 

கப்ெடை பசோந்தமோகக் கட்டும் திறன் பகோண்ட பவகுசிை 

நோடுகளுடன் இந்தியோவும் இடணந்தது. 

ஐஎன்எஸ் விக் ோந்த் கப்ெலின் முதைோவது ரசோதடை 

ஓட்டம் கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்டில் 5 நோள்களுக்கு 

நடடபெற்றது. பின்ைர் கடந்த ஆண்டு அக்ரடோெரில் 10 

நோள்களுக்கு அக்கப்ெல் ரசோதடை பசய்யப்ெட்டது. 

இந்நிடையில், அக்கப்ெலின் ரசோதடை ஓட்டம் மீண்டும் 

நடடபெற்று வருகிறது. 

 

  



        

    

4. சோகிப்சோதோ ர ோ ோவர் சிங், சோகிப்சோதோ ெத்ரத சிங் 

தியோகத்டதக் குறிக்கும் வடகயில் டிசம்ெர் 26-ம் 

ரததிடய வீர் ெோல் திைமோக பி தமர் அறிவித்தோர் 

ஶ்ரீ குரு ரகோவிந்த் சிங் அவர்களின் ெர்கோஷ் பு ப் 

புனிதமோை திைத்டதபயோட்டி, பி தமர் நர ந்தி  ரமோடி, 

சோகிப்சோதோ ர ோ ோவர் சிங், சோகிப்சோதோ ெத்ரத சிங் 

தியோகத்டதக் குறிக்கும் வடகயில் டிசம்ெர் 26-ம் 

ரததிடய வீர் ெோல் திைமோக அறிவித்தோர். 

 

5. சீைோவில் பசயல்ெடும் ஆசிய உள்கட்டடமப்பு வங்கி 

துடண தடைவ ோைோர் உர்ஜித் 

ரிசர்வ் வங்கியின் முன்ைோள் கவர்ைர் உர்ஜித் ெரடல், 

ஆசிய உள்கட்டடமப்பு ரமம்ெோட்டு வங்கியின் (ஏஐஐபி) 

துடணத் தடைவ ோக நியமிக்கப்ெட்டுள்ளோர். கடந்த 

2016ம் ஆண்டு  கு ோம்  ோஜன் ஓய்வு பெற்ற பிறகு, ரிசர்வ் 

வங்கி கவர்ை ோக பெோறுப்ரெற்றவர் உர்ஜித் ெரடல். 

இவர் தைது ெதவிக்கோைம் முடியும் முன்ெோக கடந்த 2018ம் 

ஆண்டு. பசோந்தகோ ணங்களுக்கோக ெதவிடய  ோஜிைோமோ 

பசய்தோர். இந்நிடையில், உர்ஜித் ெரடல் தற்ரெோது ஆசிய 

உள்கட்டடமப்பு ரமம்ெோட்டு வங்கியின் துடணத் 

தடைவ ோோக நியமிக்கப்ெட்டுள்ளோர். 

துடணத் தடைவ ோக இருந்த டி.ரஜ. ெோண்டியனின் 

ெதவிக்கோைம் முடிந்தடதத் பதோடர்ந்து, அந்த ெதவியில் 

உர்ஜித் ெரடல் நியமிக்கப்ெட்டுள்ளோர். இவ து 

ெதவிக்கோைம் 3 ஆண்டுகள். அடுத்த மோதம் அவர் 

பெோறுப்ரெற்க உள்ளோர். 

ஏஐஐபி வங்கி சீைோடவ தடைடமயிடமோக பகோண்டு 

பசயல்ெடுகிறது. இது, ஆசிய ெசிபிக் பி ோந்தியத்தில் உள்ள 

நோடுகளில் கட்டடமப்பு வசதிகடள ரமம்ெடுத்த கடன் 

வழங்கி வருகிறது. இந்த வங்கிடய உருவோக்கிய உறுப்பு 

நோடுகளில் இந்தியோவும் ஒன்று. இந்த வங்கியில் சீைோ 

26.06 சதவீத ெங்குகடளயும், இந்தியோ, 7.5 சதவீத 

ெங்குகடளயும் டவத்துள்ளது. 

 

6. அடிபைய்ட் படன்னிஸ்: ரெோெண்ணோ/ ோம்குமோோா் ரஜோடி 

சோம்பியன் 

ஆஸ்திர லியோவில் நடடபெற்ற அடிபைய்ட் படன்னிஸ் 

ரெோட்டியின் ஆடவோா் இ ட்டடயோா் பிரிவில் இந்தியோவின் 

ர ோஹன் ரெோெண்ணோ/ ோம்குமோோா்  ோமநோதன் இடண 

சோம்பியன் ஆகி அசத்தியுள்ளது. 

ஏடிபி டோா் ரெோட்டிகளில் இருவரும் ரஜோடி ரசோா்ந்த முதல் 

ரெோட்டியிரைரய இவ்வோறு ெட்டம் பவன்றுள்ளைோா். ஏடிபி 

இ ட்டடயோா் ரெோட்டியில் ரெோெண்ணோவுக்கு இது 20-

ஆவது ெட்டமோக இருக்கும் நிடையில்,  ோம்குமோருக்கு இது 

முதல் ெட்டமோகும். 

பவற்றிக் ரகோப்டெயுடன் இருவரும், தைோ 250 ஏடிபி 

புள்ளிகள் பெறுகின்றைோா். அத்துடன், பமோத்த ப ோக்கப் 

ெரிசோை ரூ.13.88 ைட்சத்டதயும் அவோா்கள் 

ெகிோா்ந்துபகோள்கின்றைோா். ஆண்டின் முதல் 

கி ோண்ட்ஸ்ைோம் ரெோட்டியோை ஆஸ்திர லிய ஓெனில் 

ஒற்டறயோா் பிரிவு தகுதிச் சுற்றில் களம் கோண இருக்கும் 

நிடையில்,  ோம்குமோருக்கு இந்த சோம்பியன் ெட்டம் 

நல்ைபதோரு உத்ரவகத்டத அளிப்ெதோக இருக்கும். 

முன்ைதோக, இப்ரெோட்டியின் இறுதிச் சுற்றில் 

ரெோெண்ணோ/ ோம்குமோோா் ரஜோடி 7-6 (8/6), 6-1 என்ற 

பசட்களில் ரெோட்டித்த வரிடசயில் முதலிடத்தில் இருந்த 

குர ோஷியோவின் இவோன் ரடோடிக்/பிர ஸிலின் 
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நிமிஷங்கள் ரெோ ோடி பவன்றது. 

ஆட்டத்தில் இந்திய இடண தோன் சந்தித்த 4 பிர க் 

ெோய்ண்ட்கடளயும் தக்க டவத்துக் பகோண்டதுடன், எதிோா் 

ரஜோடியின் பிர க் ெோய்ண்ட்கடள இரு முடற பிர க் 

பசய்தைோா். இரு பசட்களிலும் எதிோா் த ப்பு வீ ோா்களின் 

சோா்வ்கடள ரெோெண்ணோ திறம்ெட எதிோா்பகோண்டதும், 

 ோம்குமோோா் ஆல்- வுண்ட் அசத்தல் கோட்டியதும் ஆட்டத்டத 

அவோா்களுக்கு சோதகமோக மோற்றியது. 

வோடக சூடிைோோா் மோன்ஃபில்ஸ் 

இப்ரெோட்டியின் ஆடவோா் ஒற்டறயோா் பிரிவில், பி ோன்ஸின் 

ரகல் மோன்ஃபில்ஸ் சோம்பியன் ஆைோோா். இறுதிச்சுற்றில், 

ரெோட்டித்த வரிடசயில் முதலிடத்தில் இருந்த 

மோன்ஃபில்ஸ் 6-4, 6-4 என்ற ரநோா் பசட்களில், 

ரெோட்டித்த வரிடசயில் 2-ஆவது இடத்தில் இருந்த 

 ஷியோவின் கோப ன் கசோரைோடவ ரதோற்கடித்தோோா். இது 

மோன்ஃபில்ஸின் 11-ஆவது ஒற்டறயோா் பிரிவு ெட்டமோகும். 

ெோா்ட்டிக்கு இரு ரகோப்டெ 

அடிபைய்ட் இன்டோா்ரைஷைல் படன்னிஸ் ரெோட்டியில் 

மகளிோா் ஒற்டறயோா் பிரிவில் ஆஸ்திர லியோவின் ஆஷ்லி 

ெோா்ட்டி ரகோப்டெ பவன்றோோா். 

உைகின் முதல்நிடை வீ ோங்கடையோக இருக்கும் ெோா்ட்டி 

தைது இறுதிச் சுற்றில் 6-3, 6-2 என்ற ரநோா் பசட்களில், 

ரெோட்டித்த வரிடசயில் 7-ஆவது இடத்திலிருந்த 

கஜகஸ்தோனின் எைைோ ட ெோகிைோடவ ரதோற்கடித்தோோா். 

ஒற்டறயோா் பிரிவில் ெோா்ட்டிக்கு இது 14-ஆவது ெட்டமோகும். 

இந்த பவற்றியுடன் அவோா் ஆஸ்திர லிய ஓென் ரெோட்டிக்கு 

பசல்வது குறிப்பிடத்தக்கது. 

ெோா்ட்டி/சோண்டோா்ஸ் பவற்றி: மகளிோா் இ ட்டடயோா் 

பிரிவிலும் ஆஷ்லி ெோா்ட்டி, சக நோட்டவ ோை ஸ்ரடோோா்ம் 

சோண்டோா் ுடன் இடணந்து சோம்பியன் ெட்டம் பவன்றோோா். 

ெோா்ட்டி/சோண்டோா்ஸ் இடண இறுதிச் சுற்றில் 6-1, 6-4 

என்ற ரநோா் பசட்களில், ரெோட்டித்த வரிடசயில் 3-ஆவது 

இடத்திலிருந்த ஸ்ரைோரவனியோவின் ஆண்ட்ரியோ 

கிபளெோக்/குர ோஷியோவின் டரியோ ஜு ோக் ஷ்ரிெோா் 

ரஜோடிடய ரதோற்கடித்தது. 

 

7. ஏடிபி ரகோப்டெ பவன்றது கைடோ 

ஏடிபி ரகோப்டெ ஆடவோா் அணிகள் படன்னிஸ் ரெோட்டியின் 

இறுதிச்சுற்றில் கைடோ 2-0 என்ற கணக்கில் ஸ்பெயிடை 

வீழ்த்தி சோம்பியன் ஆைது. கைடோ இப்ரெோட்டியில் 

ரகோப்டெ பவன்றது இது முதல் முடறயோகும். 

இறுதிச் சுற்றின் இரு ஆட்டங்களுரம ஒற்டறயோா் பிரிவில் 

நடடபெற்றது. இதில் கைடோவின் ஃபெலிக்ஸ் ஆகோா் 

அலியோசிரம 7-6 (7/3), 6-3 என்ற பசட்களில் 

ஸ்பெயினின்  ோெோா்ரடோ பெௌதிஸ்டோ அகட்டட பவன்றோோா். 



        

    

மற்பறோரு ஆட்டத்தில் கைடோவின் படனிஸ் 

ஷரெோபவைோவ் 6-4, 6-3 என்ற ரநோா் பசட்களில் ெோப்ரைோ 

கரீரைோ ெஸ்டோடவ வீழ்த்திைோோா். 

 

8. நிைவில் தண்ணோா் ஆதோ ம்: சீை விண்கைம் 

கண்டுபிடிப்பு 

நிைவின் தட ப்ெ ப்பில் தண்ணோா் இருப்ெதற்கோை 

ஆதோ ங்கடள சீைோ விண்கைம் கண்டறிந்துள்ளது. 

நிைவில் ஆய்வு ரமற்பகோள்வதற்கோக சோங்ரக-5 என்ற 

விண்கைத்டத 2020, நவம்ெரில் சீைோ அனுப்பியது. 

நிைவின் மத்திய உயோா் அட்சர டக ெகுதியில் 

தட யிறங்கிய அந்த விண்கைத்தின் ரைண்டரில் உள்ள 

ஒரு கருவி, தட ப்ெ ப்பில் உள்ள ெோடறயின் நிறமோடை 

பி திெலிப்டெ அந்த இடத்திரைரய அளந்தது. பின்ைோா், 1, 

731 கி ோம் எடடயிைோை ெோடற மோதிரியுடன் விண்கைம் 

பூமிக்குத் திரும்பியது. 

அந்தப் ெோடற மோதிரிடய சீை அறிவியல் அகோபதமிடயச் 

ரசோா்ந்த விஞ்ஞோனிகள் ஆய்வு பசய்தைோா். அதன் முடிவுகள் 

‘சயின்ஸ் அட்வோன்சஸ்’ இதழில் பவளியோகியுள்ளது. 

அதன்ெடி, நிைவின் தட ப்ெ ப்பில் உள்ள ெோடறப் 

ெடிவங்களில் ஒரு டன்னுக்கு 120 கி ோம் தண்ணோா் 

இருப்ெதோகத் பதரியவந்துள்ளது. சந்தி னின் நிைப்ெ ப்பில் 

அதிக ஈ ப்ெதத்துக்கு கோ ணம் சூரிய கோற்று ஆகும். 

அதுதோன் தண்ணட  உருவோக்கும் டஹட் ஜடை 

பகோண்டு வந்ததோக விஞ்ஞோனிகள் பதரிவித்துள்ளைோா். 

 



        

    

1. எந்த இந்திய நிறுவனத்தின் துணை நிறுவனம் 

திருக ோைமணை எண்ணைய் சேமிப்புக் கிடங்கை 

கூட்டோ  அபிவிருத்தி ணெய்வதற் ோன ஒப்பந்தங் ளில் 

ண ணயழுத்திட்டது? 

அ) இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன்  

ஆ) பாேத் பபட்ரோலியம் 

இ) இந்துஸ்தான் பபட்ரோலியம் 

ஈ) எண்பெய் மற்றும் இயற்கக எரிவாயு கழகம் 

✓ இலங்கா IOC, இலங்கக பபட்ரோலியக் கார்ப்பரேஷன் 

மற்றும் இலங்கக அேசாங்கம் திருரகாெமகல 

எண்பெய் ரசமிப்புக் கிடங்கக கூட்டாக அபிவிருத்தி 

பசய்வதற்கான குத்தகக ஒப்பந்தங்களில் ககச் 

சாத்திட்டன. இதற்ரகற்ப 14 கச்சா எண்பெய் ரசமிப்புக் 

கிடங்குகள் இந்தியன் ஆயில் நிறுவனத்திற்கும், 24 கச்சா 

எண்பெய் ரசமிப்பு பதாட்டிகள் இலங்கக பபட்ரோலிய 

கார்ப்பரேஷனுக்கும் குத்தககக்கு விடப்பட்டுள்ளன.  

✓ எஞ்சிய 61 கச்சா எண்பெய் ரசமிப்புக்கிடங்குகள் இந்திய 

எண்பெய் நிறுவனம் மற்றும் இலங்கக பபட்ரோலியக் 

கார்பரேஷன் ஆகிய கூட்டிகெந்த நிறுவனத்திற்கும் 

கூட்டாக குத்தககக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

✓ இந்நிறுவனத்தின் 51% பங்குகள் இலங்கக பபட்ரோலிய 

நிறுவனத்திற்கும் 49 வீத பங்குகள் இந்திய எண்பெய் 

நிறுவனத்திற்கும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

2.ெமீப ணெய்தி ளில் இடம்ணபற்ற, ‘குண்ட் ட்டி’ ெட்டம், எந்த 

இந்திய மோநிைம்/யூடியில் நணடமுணறயில் உள்ளது? 

அ) ஹிமாச்சல பிேரதசம் 

ஆ) ஜார்கண்ட்  

இ) சிக்கிம் 

ஈ) உத்தேகாண்ட் 

✓ சட்டத்துக்குப் புறம்பாக மேங்ககள பவட்டி விற்பகன 

பசய்ததாகக் கூறி ஒருவகே கிோம மக்கள் சிலர் தாக்கி 

உள்ளனர். ‘குண்ட்கட்டி’ சட்டத்கத மீறியதற்காக அந்நபர் 

காவல்துகறயின் முன்னிகலயில் உயிருடன் எரிக்கப்பட் 

-டார். ‘குண்ட்கட்டி’ அகமப்பு என்பது பழங்குடியினரின் 

பேம்பகே அடிப்பகடயிலான நிலத்கத கூட்டாக 

கவத்திருக்கும் ஒரு முகறயாகும். 

✓ இந்த முகறயின்படி, முண்டா பழங்குடியினர் மேங்ககள 

பவட்டி விவசாயத்திற்கு நிலத்கத தயார் பசய்வார்கள், 

அது ஒரு தனி நபருக்கு பதிலாக முழு இனத்திற்கும் 

பசாந்தமானதாக பார்க்கப்படும். 

 

3. ஜப்போன் ெமீபத்தில் எந்த நோட்டுடன், ‘பரஸ்பர அணு ல் 

ஒப்பந்தம்’ ண ணயழுத்திட்டது? 

அ) அபமரிக்கா 

ஆ) ஆஸ்திரேலியா  

இ) பிரேசில் 

ஈ) ேஷ்யா 

✓ பாதுகாப்பான மற்றும் நிகலயான இந்ரதா-பசிபிக் 

பிோந்தியத்கத உறுதி பசய்வதற்காக, ஜப்பான் சமீபத்தில் 

ஆஸ்திரேலியாவுடனான ஒரு வேலாற்று சிறப்பு வாய்ந்த 

பாதுகாப்பு ஒப்பந்தத்தில் ககபயழுத்திட்டது.  

✓ இந்ரதா-பசிபிக் பிோந்தியத்தில் சீனாவின் இோணுவ 

மற்றும் பபாருளாதாே பசல்வாக்கு விரிவாக்கத்தின் 

மத்தியில் இந்த ஒப்பந்தம் ககச்சாத்திடப்பட்டுள்ளது. 

“Reciprocal Access Agreement” என அகழக்கப்படும் 

இது, ஜப்பானின் இேண்டாவது இத்தககய ஒப்பந்தமாகும். 

ஜப்பானின் மற்பறாரு இோணுவ ரீதியிலான ஒப்பந்தம் 

அபமரிக்காவுடன் ரமற்பகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 

4. ‘Integrated Approach in S&T for Sustainable Future’ 

என்பது எந்த நோளுக் ோனக்  ருப்ணபோருளோ க் 

அறிவிக் ப்பட்டுள்ளது? 

அ) உலக அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்ப நாள் 

ஆ) ரதசிய அறிவியல் நாள்  

இ) உலக ஆோய்ச்சி & வளர்ச்சி நாள் 

ஈ) ரதசிய புத்தாக்க நாள் 

✓ இந்த ஆண்டு (2021) ரதசிய அறிவியல் நாளுக்கான கருப் 

பபாருள் “Integrated Approach in S&T for Sustainable 

Future” என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மத்திய அறிவியல் & 

பதாழில்நுட்ப அகமச்சகம் சமீபத்தில் இதகன அறிவித்தது.  

✓ அறிவியல்சார் விஷயங்ககளப் பற்றிய விழிப்புெர்கவ 

மக்களுக்கு ஏற்படுத்துவதற்காக இக்கருப்பபாருள் பதரிவு 

பசய்யப்பட்டுள்ளது. இந்திய இயற்பியலாளர் சர் CV ோமன் 

‘இோமன் விகளகவக்’ கண்டுபிடித்தகதக் குறிக்கும் 

வககயில் பிப்.28 அன்று இந்தியாவில் ரதசிய அறிவியல் 

நாள் பகாண்டாடப்படுகிறது. 

 

5. APEDA’இன் கூற்றுப்படி, 2020-21’இல் இந்தியோவில் 

ஏற்றுமதி ணெய்யப்பட்ட முதன்ணமப் ணபோருள் எது? 

அ) பாஸ்மதி அல்லாத அரிசி  

ஆ) தக்காளி 

இ) பருத்தி 

ஈ) பால் 

✓ ரவளாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உெவுப் பபாருட்கள் 

ஏற்றுமதி ரமம்பாட்டாகெயத்தின் (APEDA) கூற்றுப்படி, 

2020-21ஆம் ஆண்டில், பாஸ்மதி அல்லாத அரிசி, பாசுமதி 

அரிசி மற்றும் எருகம இகறச்சி ஆகியகவ இந்தியாவில் 

இருந்து ஏற்றுமதி பசய்யப்பட்ட முதல் 3 தயாரிப்புகளாகும்.  

✓ APEDA’இன் கூற்றுப்படி, பமாத்த ஏற்றுமதி மதிப்பு 2011-

12’இலிருந்த `83,000 ரகாடியுடன் ஒப்பிடுககயில் 2020 

-21’இல் ̀ 15 லட்சம் ரகாடிக்கும் அதிகமாக உயர்ந்துள்ளது. 

 

6. இரயில்கவ வோரியத்தின் தணைவர் மற்றும் தணைணமச் 

ணெயல் அதி ோரியோ  நியமிக் ப்பட்டவர் யோர்? 

அ) ரஷாபித் திரிபாதி 

ஆ) விகன குமார் திரிபாதி  

இ) இோரஜஷ் அரோோ 

ஈ) குமார் வர்மா 

 

 

 

 ` 

 

 

 



        

    

✓ இேயில்ரவ வாரியத்தின் தகலவர் மற்றும் தகலகமச் 

பசயல் அதிகாரியாக விகனகுமார் திரிபாதிகய நியமிக்க 

மத்திய அகமச்சேகவயின் நியமனக் குழு ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. தற்ரபாது அவர் வடகிழக்கு இேயில்ரவ 

பபாது ரமலாளோக பணியாற்றி வருகிறார். அவர், 1983 

ரபட்ச் இந்திய இேயில்ரவ சர்வீஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் 

இன்ஜினியர்ஸ் (IRSEE) ஆவார். 

 

7. கீழ்ைாணும் எவ்வணமச்ெ த்தோல் ‘பகத போரத் பிரச்ெோரம்’ 

ணதோடங் ப்பட்டது? 

அ) பபண்கள் & குழந்கதகள் ரமம்பாட்டு அகமச்சகம் 

ஆ) கல்வி அகமச்சகம்  

இ) உள்துகற அகமச்சகம் 

ஈ) பாதுகாப்பு அகமச்சகம் 

✓ மத்திய கல்வி அகமச்சகம் 2022 ஜனவரி.1 பதாடர்ந்து 

100 நாட்களுக்கு ‘பரத பாேத் பிேச்சாேம்’ என்ற பபயரில் 

வாசிப்பு பிேச்சாேத்கத பதாடங்கியுள்ளது. 

✓ இந்தப்பிேச்சாேம் பாலர் வகுப்பு மற்றும் 8ஆம் வகுப்பு வகே 

படிக்கும் மாெவர்களின் வாசிப்புத்திறன், பசால்லகோதி 

மற்றும் சிந்தகன திறன்ககள ரமம்படுத்துவகத 

ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

8. 2021-22’இல் விஜய் ஹெோகர க ோப்ணபணய ணவன்ற 

மோநிை அணி எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) ஹிமாச்சல பிேரதசம்  

இ) ஒடிஸா 

ஈ) கர்நாடகா 

✓ பஜய்ப்பூரில் நகடபபற்ற 2021-22 பதிப்பில், ஹிமாச்சலப் 

பிேரதசம் VJD முகறயில் தமிழ்நாட்டு அணிகய வீழ்த்தி, 

அதன் முதல் விஜய் ஹசாரே ரகாப்கபகய பவன்றது.  

✓ தமிழ்நாடு அணி 5 முகற சாம்பியன் பட்டம் பவன்ற அணி 

ஆகும். ேஞ்சி ஒருநாள் டிோபி என்று அகழக்கப்படும் விஜய் 

ஹசாரே ரகாப்கப 2002-03’இல் பதாடங்கப்பட்டது. புகழ் 

பபற்ற இந்திய கிரிக்பகட் வீேர் விஜய் ஹசாரேவின் 

நிகனவாக இந்தப் ரபாட்டி நடத்தப்படுகிறது. 

 

9. சீனோ ெமீபத்தில் எந்த இந்திய மோநிைத்தில் உள்ள 15 

இடங் ளுக் ோன ‘ணபயர் ளின்’ பட்டியணை ணவளியிட்டது? 

அ) மிரசாேம் 

ஆ) நாகாலாந்து 

இ) திரிபுோ 

ஈ) அருொச்சல பிேரதசம்  

✓ அருொச்சல பிேரதச மாநிலத்தில் உள்ள 15 இடங்களின் 

“தேப்படுத்தப்பட்ட” பபயர்ககள சீன சிவில் விவகாே 

அகமச்சகம் அறிவித்துள்ளது. அருொச்சல பிேரதசத்தின் 

90,000 சகிரலாமீட்டர் பேப்பளகவ சீனா தனது பசாந்தப் 

பகுதி எனக்கூறிவருகிறது. அது 2017இல் அம்மாநிலத்கத 

“பதற்கு திபபத்” என்று அகழத்தது. 

✓ மறுபபயரிடுவது இந்தியாவின் இகறயாண்கமகய அம் 

மாநிலத்திலிருந்து விலக்காது என்று இந்தியா, சீனாவுக்கு 

பதிலடி பகாடுத்துள்ளது. 

 

10. நடுவண் சுற்றுச்சூழல் அணமச்ெ ம் எத்தயோரிப்புக்கு 

‘நீட்டிக் ப்பட்ட உற்பத்தியோளர் ணபோறுப்பு - Extended 

Producer Responsibility’ குறித்த வழி ோட்டுதல் ணள 

ணவளியிட்டது? 

அ) உயிரி மருத்துவக் கழிவுகள் 

ஆ) கழிவு டயர்கள்  

இ) பநகிழிக்கழிவுகள் 

ஈ) மின்னணு கழிவுகள் 

✓ சுற்றுச்சூழல், வனம் & காலநிகல மாற்ற அகமச்சகம், 

கழிவு டயர்களுக்கான “நீட்டிக்கப்பட்ட உற்பத்தியாளர் 

பபாறுப்பு” குறித்த விதிமுகறகளின் வகேவு அறிவிப்கப 

பவளியிட்டது. இறுதி பசய்யப்பட்டால், புதிய நிதியாண்டு 

முதல் இந்த வகேவு அமலுக்கு வரும். இந்தியா ஒவ்ரவார் 

ஆண்டும் சுமார் 275,000 டயர்ககள நிோகரிக்கிறது; 

ஆனால் அதற்கான விரிவான திட்டம் நாட்டிடம் இல்கல.  

✓ கழிவு டயர்கள் சுற்றுச்சூழலுக்குப் பாதுகாப்பானதாக 

ரமலாண்கம பசய்யப்படுவகத உறுதிபசய்வது டயர் 

உற்பத்தியாளரின் பபாறுப்பாகும். 

 

1. பசன்கன ஐஐடி’க்கு புதிய இயக்குநர் நியமனம் 

பசன்கன ஐஐடி இயக்குநோக இருந்த பாஸ்கர் 

ோமமூர்த்தி ஓய்வு பபற்றகத பதாடர்ந்து அந்த பணியிடம் 

காலியாக இருந்தது. 

இகதத்பதாடர்ந்து பசன்கன ஐஐடி’இன் புதிய 

இயக்குநோக ரபோசிரியர் காமரகாடி நியமிக்கப்பட்டு 

உள்ளார். இகதப்ரபால தில்லி ஐஐடி இயக்குநோக 

மும்கப ஐஐடி ரபோசிரியர் ேங்கன் பானர்ஜி, மாண்டி 

ஐஐடி இயக்குநோக கான்பூர் ஐஐடி ரபோசிரியர் லட்சுமிதர் 

பபரகோ ஆகிரயார் நியமிக்கப்பட்டு உள்ளனர். 

ரமலும் மும்கப ஐஐடி ரபோசிரியர் சுகாஸ் ரஜாஷி, 

இந்தூர் ஐஐடி இயக்குநோகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 

2. அஞ்சல்தகல கண்காட்சி 

தமிழக அஞ்சல்துகற சார்பில், ‘டிஎன் டிஜிபபக்ஸ்-2022’ 

என்ற மாநில அளவிலான பமய்நிகர் அஞ்சல்தகல 

கண்காட்சி ஜன.7ஆம் ரததி பதாடங்கி ஜனவரி.10 வகே 

நகடபபற்றது. ‘அஞ்சல்தகல பசால்லும் ககல’ என்ற 

பபயரில் நகடபபற்ற இதன் நிகறவு விழா பசன்கனயில் 

நகடபபற்றது. 

 

3. மின் கட்டெத்கதக் கெக்கிட விகேவில் பசயலி 

மின் கட்டெத்கதக் கெக்கிட விகேவில் ககப்ரபசி 

பசயலி அறிமுகம் பசய்யப்பட உள்ளது. 

இதுகுறித்து மின்வாரிய அதிகாரிகள் கூறியதாவது: 

ரசகவககள எண்ம வடிவில் வழங்கும் முயற்சிகய 

 

 

 

 



        

    

மின்வாரியம் பதாடர்ந்து ரமற்பகாண்டு வருகிறது. அதன் 

பதாடர்ச்சியாகரவ தற்ரபாது நுகர்ரவாரே மின் 

கட்டெத்கதக் கெக்கிடும் வககயில் ககப்ரபசி பசயலி 

ஒன்று வடிவகமக்கப்பட்டுள்ளது. இதகன ககப்ரபசியில் 

பதிவிறக்கம் பசய்து, கட்டெத்கத கெக்கீடு பசய்யலாம். 

ரமலும், அச்பசயலியில் மீட்டர் நிழற்படத்கத பதிரவற்றம் 

பசய்த ஒரு சில நிமிஷங்களில் மின் கட்டெ ேசீது, 

குறுஞ்பசய்தி வாயிலாக நுகர்ரவாருக்கு அனுப்பப்படும். 

 

4. சிக்கய்ய நாயக்கர் கல்லூரி அேசு கல்லூரியாக அறிவிப்பு 

ஈரோடு மக்களின் இருபதாண்டு கால ரகாரிக்கககய 

ஏற்று சிக்கய்ய நாயக்கர் கல்லூரிகய அேசு கல்லூரியாக 

தமிழ்நாடு அேசு அறிவித்துள்ளது. 

 

5. தமிழ்ப்பல்ககலயில் அரிய தாள் ஆவெங்கள் – மேபு 

சார் பாதுகாப்பு ஆய்வகம் பதாடக்கம் 

தஞ்சாவூர் தமிழ்ப்பல்ககலக்கழகத்தில் அரிய தாள் 

ஆவெங்கள் – மேபுசார் பாதுகாப்பு ஆய்வகம் 

திறக்கப்பட்டுள்ளது. 

தமிழ்ப்பல்ககலக்கழக அரிய ககபயழுத்துச் சுவடித் 

துகறயில் உள்ள ககபயழுத்துச் சுவடிகளும், பல்ககலக் 

கழகப் பபாது நூலகத்தில் உள்ள காலத்தால் பழகமயான 

நூல்களும் இந்த ஆய்வகத்தின் வழியாகப் 

பாதுகாக்கப்படும். இந்த ஆய்வகப் பணியின் வழியாகத் 

தமிழ்மேபில் உள்ள மேபுசார்ந்த பாதுகாப்பு முகறகளுக்கா 

-ன காப்புரிகம பபறுவதற்கு ஆவன பசய்யப்படும். 

 

 



        

    

1. ‘நிர்பயா கதி’ பிரச்சாரத்துடன் த ாடர்புடடய மாநிலம் 

எது? 

அ) மேற்கு வங்கம் 

ஆ) ஒடிஸா  

இ) கர்நாடகா 

ஈ) குஜராத் 

✓ ஒடிஸா ோநிலத்தின் கஞ்சம் ோவட்டம் முதல் குழந்தத 

திருேணம் இல்லாத ோவட்டோக ததை அறிவித்துள்ளது. 

இது ‘நிர்பயா கதி’ (அச்சேற்ற மோட்டு) என்ற பிரச்சாரத்தத 

மேற்மகாண்டுள்ளது. இந்தப்பிரச்சாரத்தின்மூலம், ோவட்ட 

நிர்வாகம் 1 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட இளம் வயதிைருக்கு 

ஆமலாசதை வழங்கியது ேற்றும் 450’க்கும் மேற்பட்ட 

சிறார் திருேணங்கதள நிறுத்தியுள்ளது. 

✓ குழந்தத திருேணங்கள் நடப்பதத அறிவித்தால் ஊக்கத் 

மதாதக வழங்குதல், திருேணங்களுக்கு ஆதார் அட்தட 

-தய கட்டாயோக்கல்மபான்ற பல்மவறு நடவடிக்தகக 

-தள அவர்கள் மசயல்படுத்தியுள்ளைர். 

 

2. மாணாக்கர் துளிர் மற்றும் புத் ாக்க தகாள்டக (SSIP) 

2.0’ஐ அறிமுகப்படுத்திய மாநிலம் எது? 

அ) மதலுங்காைா 

ஆ) குஜராத்  

இ) ேகாராஷ்டிரா 

ஈ) ஒடிஸா 

✓ குஜராத் ோநில முதலதேச்சர் பூமபந்திர பமடல், சர்வமதச 

கல்வி நிறுவைங்களின் ோநாட்டில் (ICAI-2022) 

ோணாக்கர் துளிர் ேற்றும் புத்தாக்க மகாள்தக (SSIP) 2.0’ஐ 

அறிமுகப்படுத்திைார். இது பள்ளி ோணாக்கருக்கு புத்தாக் 

-கத்தில் நிதியுதவி மசய்வதத மநாக்கோகக்மகாண்டு 

உள்ளது. 2027 ோர்ச் வதர அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்கு 

வதர மசயல்படுத்தப்படும். நிதியுதவி முந்ததய பதிப்பின் 

`200லிருந்து `500 மகாடியாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. 

 

3. அண்டமயில் எந்  நாட்டின்  டலவராக, ‘ஓலாஃப் 

ஸ்ககால்ஸ்’ நியமிக்கப்பட்டார்? 

அ) அமேரிக்கா 

ஆ) மஜர்ேனி  

இ) பிமரசில் 

ஈ) ரஷ்யா 

✓ ஓலாஃப் ஸ்மகால்ஸ் 2021 டிசம்பர் முதல் மஜர்ேனியின் 

அதிபராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்தியப் பிரதேர் மோடி 

மஜர்ேன் அதிபருடன் கலந்துதரயாடிைார் ேற்றும் அவர் 

அதிபராக நியமிக்கப்பட்டதற்கு வாழ்த்து மதரிவித்தார்.  

✓ முதலீடு & வர்த்தக இதணப்புகள் உட்பட, தற்மபாதுள்ள 

ஒத்துதழப்பு முன்மைடுப்புகளின் திறன்கதள அவர்கள் 

ேதிப்பாய்வு மசய்தைர். புதிய பகுதிகளில் ஒத்துதழப்தபப் 

பன்முகப்படுத்துவது ேற்றும் பரிோற்றங்கள் குறித்தும் 

அவர்கள் விவாதித்தைர். 

 

4. ‘உஜாலா’ திட்டத்ட ச் தசயல்படுத்துகிற நடுவண் 

அடமச்சகம் எது? 

அ) எரிசக்தி அதேச்சகம்  

ஆ) சுற்றுச்சூழல் அதேச்சகம் 

இ) மபட்மராலியம் & இயற்தக எரிவாயு அதேச்சகம் 

ஈ) வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அதேச்சகம் 

✓ உஜாலா திட்டத்தின் கீழ் LED விளக்குகள் விநிமயாகம் 

ேற்றும் விற்பதையின் 7 ஆண்டுகதள மின்சாரத்துதற 

அதேச்சகம் மவற்றிகரோக நிதறவு மசய்துள்ளது.  

✓ குதறந்த மசலவில் LED விளக்குகள் வழங்கும் உஜாலா 

திட்டம் கடந்த 2015 ஜை.5 அன்று மதாடங்கப்பட்டது. 

தற்மபாது வதர, நாடு முழுவதும் 36.78 மகாடி LED 

விளக்குககள் விநிமயாகிக்கப்பட்டுள்ளை. Unnat Jyoti by 

Affordable LEDs for All என்பதன் சுருக்கமே ‘UJALA’. 

 

5. தபகாசஸ் மால்கவர் சிக்கடலக் கண்டறிவ ற்காக 

த ாழில்நுட்பக் குழுடவ நியமித்  அடமப்பு எது? 

அ) மின்ைணு & தகவல் மதாழில்நுட்ப அதேச்சகம் 

ஆ) இந்திய உச்சநீதிேன்றம்  

இ) மசன்தை உயர்நீதிேன்றம் 

ஈ) NITI ஆமயாக் 

✓ மபகாசஸ் ோல்மவர் சிக்கதலக் கண்டறிய இந்திய உச்ச 

நீதிேன்றம் மதாழில்நுட்பக் குழுதவ நியமித்தது. 

குடிேக்கள் தங்கள் மோதபல் சாதைங்கள் மபகாசஸ் 

தீம்மபாருளால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக சந்மதகிக்கப்பட்டால், 

குழுதவத் மதாடர்புமகாள்ளுோறு அத்மதாழில்நுட்பக்குழு 

மபாதுேக்கதளக் மகட்டுக்மகாண்டுள்ளது.  

✓ நியாயோைதாக இருந்தால், சாதைத்தத பரிமசாதிக்க 

அனுேதிக்கும்படி அக்குழு அந்நபதரக் மகாரும். 

 

6. மிகவும் இளவயது உலக கரபிட் தசஸ் சாம்பியனான 

கநாடிர்தபக் அப்துசட்கடாகராவ் சார்ந்  நாடு எது? 

அ) சுவிட்சர்லாந்து 

ஆ) ரஷ்யா 

இ) உஸ்மபகிஸ்தான்  

ஈ) உக்தரன் 

✓ உஸ்மபகிஸ்தாதைச் மசர்ந்த மநாடிர்மபக் அப்துசட்மடா 

மராவ், 17 வயது மூன்று ோதங்களில், உலக மரபிட் மசஸ் 

சாம்பியன் ஆைார். மேக்ைஸ் கார்ல்சன் தைது 18 வயதில் 

2009ஆம் ஆண்டில் உலக பிளிட்ஸ் பட்டத்தத மவன்றார்.  

✓ மபாலந்தின் வார்சாவில் நடந்த உலக மரபிட் சாம்பியன் 

-ஷிப் மபாட்டியில் முன்ைணி வீரர் மேக்ைஸ் கால்சதை 

மநாடிர்மபக் மதாற்கடித்தார். உலக பிளிட்ஸ் பட்டத்தத 

பிரான்சின் ோக்சிம் வச்சியர்-லாக்மரவ் மவன்றார். 

 

  

 

 

 

 

 

 



        

    

7. இந்தியாவின் மிகப்தபரிய சூரிய ஆற்றல் திட்டத்ட  

இராஜஸ் ானில் த ாடக்கியுள்ள இந்திய நிறுவனம் எது? 

அ) அதானி பவர் 

ஆ) அஸூர் பவர்  

இ) டாடா பவர் 

ஈ) ரினியூ பவர் 

✓ இந்திய சூரிய மின்னுற்பத்தியாளராை அசூர் பவர் தைது 

மிகப்மபரிய திட்டோை 600 MW மசாலார் பூங்காதவ 

இராஜஸ்தான் ோநிலத்தில் முழுதேயாக இயக்கியுள்ளது.  

✓ இந்தச் சூரிய ஆற்றல் பூங்கா பிகாமைரில் அதேந்துள்ளது. 

இது 25 ஆண்டுகளுக்கு மசாலார் எைர்ஜி கார்ப்பமரஷன் 

ஆப் இந்தியாவுக்கு (SECI) அதன் மின்சாரத்தத வழங்கும். 

 

8. அண்டமயில் அடமக்கப்பட்ட ‘எரிசக்தி மாற்ற ஆகலாச 

-டனக் குழுவின்’  டலவர் யார்? 

அ) தருண் கபூர்  

ஆ) ரமேஷ் சந்த் 

இ) V K பால் 

ஈ) அமிதாப் காந்த் 

✓ ேத்திய மபட்மராலியம் & இயற்தக எரிவாயு அதேச்சகம் 

முன்ைாள் மபட்மராலிய மசயலாளர் தருண் கபூர் 

ததலதேயில் எரிசக்தி ோற்ற ஆமலாசதைக் குழுதவ 

அதேத்துள்ளது. இந்தக்குழுவில் அதைத்து மபாதுத்துதற 

எண்மணய் & எரிவாயு நிறுவைங்களின் பிரதிநிதிகள் 

உள்ளைர். 

✓ மேலும் இது எண்மணய் ேற்றும் எரிவாயு துதறக்காை 

ஆற்றல் ோற்றத்திற்காை மசயல் திட்டத்தத உருவாக்கும். 

2070ஆம் ஆண்டிற்குள் நிகர சுழிய உமிழ்தவ இந்தியா 

உறுதிமசய்துள்ளது. இந்தக்குழு 2022இன் நடுப்பகுதியில் 

ோற்றத்திற்காை ஒரு மசயல்திட்டத்தத பரிந்துதரக்கும். 

 

9. ‘மாவட்ட அளவிலான நல்லாட்சிக் குறியீடு’ தகாண்ட 

மு ல் மாநிலம்/யூனியன் பிரக சம் எது? 

அ) மிமசாரம் 

ஆ) புதுச்மசரி 

இ) திரிபுரா 

ஈ) ஜம்மு & காஷ்மீர்  

✓ ஜம்மு ேற்றும் காஷ்மீர் ‘ோவட்ட அளவிலாை நல்லாட்சிக் 

குறியீட்தடக்’மகாண்ட முதல் யூனியன் பிரமதசோக ோற 

உள்ளது. நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள் ேற்றும் மபாதுேக்கள் 

குதறதீர்க்கும் துதறயாைது ஜம்மு & காஷ்மீர் அரசுடன் 

இதணந்து இந்தப் பணிதய மேற்மகாள்ளும். 

✓ உழவு, வணிகம் ேற்றும் மதாழிற்துதற, மபாதுப்பாதுகாப்பு, 

மபாது சுகாதாரம் மபான்ற வளர்ச்சி ேற்றும் ோவட்ட 

நிர்வாகத்தின் பல்மவறு அம்சங்கதள ேதிப்பிடுவதற்காை 

58 குறிகாட்டிகள் இந்தக் கட்டதேப்பில் இருக்கும். 

 

 

10. சமூக சீர்திருத் வாதியான சாவித்ரிபாய் பூகல, 

இந்தியாவின் மு ல் தபண்கள் பள்ளிடய எம்மாநிலத்தில் 

நிறுவினார்? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) ேகாராஷ்டிரா  

இ) ேத்திய பிரமதசம் 

ஈ) மகரளா 

✓ சமூக சீர்திருத்தவாதி சாவித்ரிபாய் பூமல 1831 ஜைவரி.3 

அன்று ேகாராஷ்டிராவில் பிறந்தார். இவரது பிறந்தநாள் 

நாடு முழுவதும் மகாண்டாடப்படுகிறது. 1848ஆம் ஆண்டில் 

சாவித்ரிபாய் தைது கணவர் மஜாதிராவ் பூமலவுடன் 

இதணந்து ேகாராஷ்டிராவின் புமைவில் இந்தியாவின் 

முதல் மபண்கள் பள்ளிகளுள் ஒன்தற நிறுவிைார்.  

✓ ஆசிரிதயயாை முதல் இந்தியர் என்ற மபருதேதயயும் 

அவர் மபற்றார். அவர் தகம்மபண்களுக்காை தங்குமிடம் 

ேற்றும் சிசுக்மகாதல தடுப்பு இல்லத்ததயும் திறந்து 

தவத்தார். சிறார் திருேணம் ேற்றும் சதி முதறதய அவர் 

கடுதேயாக எதிர்த்தார். 
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2. தமிழகத்தில் புதிதாக 11 ேருத்துவக் கல்லூரிகள்: பிரதேர் 

மோடி காமணாலியில் இன்று திறந்து தவக்கிறார் 

தமிழகத்தில் 11 புதிய ேருத்துவக் கல்லூரிகதள பிரதேர் 

மோடி இன்று காமணாலி மூலம் திறந்துதவக்கிறார். 

இதில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், ேத்திய சுகாதாரத் துதற 

அதேச்சர் ேன்சுக் ோண்ட்வியா, தமிழக சுகாதாரத் துதற 

அதேச்சர் ோ.சுப்பிரேணியன் ேற்றும் அதிகாரிகள் 

பங்மகற்கின்றைர். 

தமிழகத்தில் திருவள்ளூர், அரியலூர், கள்ளக்குறிச்சி, 

திருப்பூர், நீலகிரி, நாகப்பட்டிைம், நாேக்கல், கிருஷ்ணகிரி, 

திண்டுக்கல், ராேநாதபுரம், விருதுநகர் ஆகிய 11 

ோவட்டங்களில் ரூ.4 ஆயிரம் மகாடியில் புதிய ேருத்துவக் 

கல்லூரிகள் கட்டப்பட்டுள்ளை. 

இவற்தற இன்று (ஜை.12) பிரதேர் நமரந்திர மோடி 

மநரடியாக தமிழகத்துக்கு வந்து திறந்து தவக்க 

ஏற்பாடுகள் மசய்யப்பட்டிருந்தை. ஆைால் கமராைா 

மதாற்று பரவல் அதிகரித்ததால் பிரதேர் வருதக ரத்து 

மசய்யப்பட்டது. 

இந்நிதலயில் பிரதேர் அலுவலகம் மநற்று மவளியிட்ட 

மசய்திக்குறிப்பில் பிரதேர் மோடி இன்று(ஜை.12) ோதல 4 

ேணிக்கு தமிழகத்தில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள 11 

ேருத்துவக் கல்லூரிகதள மடல்லியில் இருந்தபடி 

காமணாலி மூலம்திறந்து தவக்கவுள்ளதாக 

கூறப்பட்டிருந்தது. 

இதன்படி இன்று நடக்கும் இந்தநிகழ்வில், முதல்வர் 

ஸ்டாலின், ேத்திய சுகாதாரத் துதற அதேச்சர் ேன்சுக் 

ோண்ட்வியா, ோநில சுகாதாரத் துதற அதேச்சர் 

ோ.சுப்பிரேணியன் ேற்றும் அதிகாரிகள் காமணாலிக் 

 

 

 

 



        

    

காட்சி மூலம் பங்மகற்கின்றைர். மேலும் அந்தந்த 

ோவட்டங்கதளச் மசர்ந்த உள்ளூர் அதேச்சர்கள், எம்பி, 

எம்எல்ஏக்கள், ஆட்சியர்கள் உட்பட உயர் அதிகாரிகளும் 

விழாவில் கலந்துமகாள்கின்றைர். இந்த 11 புதிய 

ேருத்துவக் கல்லூரிகள் மூலம் தமிழகத்துக்குக் கூடுதலாக 

1,450 ோணவர் மசர்க்தகக்காை இடங்கள் கிதடக்க 

வாய்ப்புள்ளது. 

தமிழாய்வு நிறுவைம் 

இமதமபால் மசன்தை மபரும்பாக்கத்தில் ரூ.24.65 மகாடி 

ேதிப்பில் கட்டப்பட்டுள்ள ேத்திய மசம்மோழித் தமிழாய்வு 

நிறுவைத்தின் புதிய கட்டிடத்ததயும் பிரதேர் மோடி 

காமணாலி காட்சி மூலோக இன்று திறக்கவுள்ளார். 

 

3. மதசிய இதளமயார் விழா; பிரதேர் நமரந்திர மோடி 

காமணாலியில் இன்று மதாடங்கி தவக்கிறார்: 

புதுச்மசரியில் நடப்பதாக இருந்த மதசிய இதளமயார் 

விழாதவ, கமராைா பரவலால் காமணாலியில் இன்று 

பிரதேர் மோடி மதாடங்கி தவக்கிறார். அத்துடன் `23 

மகாடியில் புதுச்மசரியில் அதேக்கப்பட்டுள்ள காேராஜர் 

ேணிேண்டபத்ததயும் பிரதேர் திறந்து தவக்கிறார். 

நாட்டின் 75ஆவது சுதந்திர திை ஆண்டு ேற்றும் சுவாமி 

விமவகாைந்தர் பிறந்தநாதளமயாட்டி 25ஆவது மதசிய 

இதளமயார் விழா, அரவிந்தரின் 150ஆவது பிறந்தநாள் 

விழா புதுதவயில் மகாண்டாடப்படுகிறது. 

 

4. ேனிதருக்கு மபாருத்தப்பட்ட பன்றியின் இதயம்: 

ேருத்துவ உலகில் புதிய சாததை 

ேரபணு ோற்றப்பட்ட பன்றியின் இதயத்தத ோற்று 

அறுதவ சிகிச்தசயின்மூலம் ேனிதருக்கு மபாருத்தப்பட்ட 

புதிய ேருத்துவ சாததை நிகழ்த்தப்பட்டுள்ளது. 

அமேரிக்காதவச் மசர்ந்த மடவிட் மபன்ைட் என்பவருக்கு 

ேரபணு ோற்றம் மசய்யப்பட்ட பன்றியின் இதயத்தத 

மபாருத்தி மேரிலாண்ட் பல்கதலக்கழக ேருத்துவர்கள் 

இந்தச் சாததை புரிந்துள்ளைர். 

 

5. இனி சீைாவின் விமவா இல்தல: ஐபிஎல் 

ஸ்பான்ஸராக டாடா குழுேத்துடன் பிசிசிஐ ஒப்பந்தம் 

ஐபிஎல் டி20 மதாடரின் தடட்டில் ஸ்பான்ஸராக சீைாவின் 

விமவா நிறுவைத்துக்குப் பதிலாக டாடா குழுேம் அடுத்த 

இரு ஆண்டுகளுக்கு உரிேத்ததப் மபற்றுள்ளதாகத் 

தகவல்கள் மதரிவிக்கின்றை. 

நடப்பு 2022 சீசன் ேற்றும் 2023ஆம் ஆண்டு சீசனுக்கும் 

தடட்டில் ஸ்பான்ஸராக டாடா குழுேம் மதர்ந்மதடுக்கப்பட் 

-டுள்ளதாக IPL நிர்வாகிகள் தரப்பில் மதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

டாடா குழுேத்துக்கு உள்நாட்டிலும், மவளிநாட்டிலும் 

பல்மவறு நிறுவைங்கள் மசயல்பட்டு வரும் நிதலயில், 

இந்த ஒப்பந்தத்தத பிசிசிஐ ேற்றும் ஐபிஎல் நிர்வாகக் குழு 

மநற்று வழங்கியுள்ளது. 

 

 

6. சரிவிலிருந்து மீளும் இந்திய மபாருளாதாரம்: ஏற்றுேதி, 

மவதல வாய்ப்பு, டிஜிட்டல் பரிவர்த்ததை அதிகரிப்பு 

கமராைா மதாற்றிைால் ஏற்பட்டபாதிப்பிலிருந்து 

மபாருளாதாரத்தத காக்கும் வதகயில் நடப்பு நிதி 

ஆண்டில் இந்தியாவின் ஏற்றுேதி அதிகரித்துள்ளது. 

நடப்பு நிதி ஆண்டில் (2021-22) முதல் 9 ோதங்களில் 

இந்தியாவின் ஏற்றுேதி வர்த்தகம் 30 ஆயிரம் மகாடி 

டாலதர எட்டியுள்ளது. இது முந்ததய ஆண்டு இமத 

காலத்தில் எட்டியததவிட 22 சதவீதம் அதிகோகும். 

நவம்பர் ோதத்தில் ஏற்றுேதி வர்த்தகம் 

குதறந்தமபாதிலும் ஒட்டுமோத்தோக ஏற்றுேதி 

அதிகரித்துள்ளது. நடப்பு நிதி ஆண்டில் 40,000 மகாடி 

டாலர் எை ஏற்றுேதி இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அந்த இலக்தக எளிதில் எட்டிவிட முடியும் என்பதற்காை 

அறிகுறிகள் மதன்படுகின்றை. 

2020-21ஆம் நிதிஆண்டில் இந்தியாவின் ஏற்றுேதி 

வர்த்தகம் $35,400 மகாடியாகும். முந்ததய நிதியாண் 

-தடவிட 5,700 மகாடி டாலர் கூடுதலாக வர்த்தகோைது. 

இறக்குேதி 51,300 மகாடி டாலராக இருந்தது. 

நடப்பாண்டில் அமேரிக்காவுக்காை வர்த்தகம் அதிகரித்து 

உள்ளது. 5,870 மகாடி டாலர் அளவுக்கு ஏற்றுேதியாகி 

உள்ளது. இதற்கு அடுத்தபடியாக சீைாவுக்காை ஏற்றுேதி 

வர்த்தகம் 42% அதிகரித்துள்ளது. இந்தியா அதிக அளவில் 

ஏற்றுேதி மசய்யும் நாடுகளில் முதல் ஐந்து நாடுகளின் 

பட்டியலில் வங்கமதசமும் இடம்மபற்றுள்ளது. 

வங்கமதசத்துக்காை இந்திய ஏற்றுேதி 67% அதிகரித்து 

உள்ளது. 

இந்தியாவின் ஏற்றுேதி அதிகரித்துள்ளதற்கு பல 

நாடுகளுடன் தாராள வர்த்தக ஒப்பந்தம் (எப்டிஏ) 

மபாடப்பட்டதும் முக்கிய காரணோகும். இந்தியா முதலில் 

தாராள வர்த்தக ஒப்பந்தம் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துடன்தான் 

மபாட்டது. ஆைால் இந்தியாவின் கச்சா எண்மணய் 

இறக்குேதி குதறந்தததத் மதாடர்ந்து அமீரகத்துடைாை 

வர்த்தக அளவு கடந்த சில ஆண்டுகளாக 

குதறந்துவிட்டது. இங்கிலாந்துடன் தாராள வர்த்தக 

ஒப்பந்தம் மேற்மகாள்வது மதாடர்பாை மபச்சுவார்த்தத 

நதடமபற்று வருகிறது. ஐமராப்பிய யூனியன் 

கூட்டதேப்பிலிருந்து இங்கிலாந்து மவளிமயறியதால் 

ஏற்பட்டுள்ள வர்த்தக பாதிப்தபஈடுகட்டுவதற்காக 

இங்கிலாந்துடன் தாராள வர்த்தக ஒப்பந்தம் குறித்த 

மபச்சுவார்த்தத மேற்மகாள்ளப்படுகிறது. ஐமராப்பிய 

யூனியன், ஆஸ்திமரலியா, கைடா, இஸ்மரல் ஆகிய 

நாடுகளுடன் வர்த்தக ஒப்பந்தம் தகமயழுத்தாகியுள்ளது. 

டிசம்பர் ோதத்தில் ேட்டும் 3,700 மகாடி அளவுக்கு 

ஏற்றுேதி வர்த்தகம் நதடமபற்றுள்ளதாக ேத்திய வர்த்தக 

அதேச்சர் பியுஷ் மகாயல் மதரிவித்துள்ளார். முந்ததய 

ஆண்டு இமத காலத்தில் எட்டப்பட்ட ஏற்றுேதி அளதவக் 

காட்டிலும் 37 சதவீதம் அதிகோகும். 

நடப்பு நிதி ஆண்டு முடிவதடய 3 ோதங்கள் உள்ள 

நிதலயில் இத்ததகய ஏற்றுேதி வருோைத்தத இந்தியா 

இதுவதர எட்டியது இல்தல. 

 

 



        

    

மின்னுற்பத்தி 

2015-ம் ஆண்டில் பாரீஸில் நதடமபற்ற ோநாட்டில் ேரபு 

சாரா எரிசக்தி இலக்தக எட்ட இந்தியா தகமயழுத்திட்டது. 

இதன்படி 2030-ம் ஆண்டு எட்ட மவண்டிய இலக்கு 8 

ஆண்டுகளுக்கு முன்ை தாகமவ 2021-ம் ஆண்டிமலமய 

இந்தியா எட்டிவிட்டது குறிப்பிடத் தக்க சாததையாகும். 40 

சதவீதமின்னுற்பத்திதய ேரபுசாரா மின்னுற்பத்தி மூலம் 

உற்பத்தி மசய்ய இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டது. காற்றாதல, 

சூரிய மின்னுற்பத்தி ேற்றும் அணு மின்னுற்பத்தி மூலம் 

இதத எட்ட முடிவு மசய்யப்பட்டது. 

இந்தியாவின் மோத்த மின்னுற் பத்தி 392 கிகாவாட் 

ஆகும். ேரபுசாரா உற்பத்தி மூலோக உற்பத்தி மசய்ய 

மவண்டிய மின்னுற்பத்தி 157 கிகாவாட்டாகும். அரசு 

தனியார் பங்மகற்பு மூலம் இந்த இலக்தக 

எட்டப்பட்டுள்ளது. ேரபு சாரா எரிசக்தித் துதறயில் 

மேற்மகாள்ளப்பட்ட அந்நிய முதலீடு (2014-19) 6,400 

மகாடி டாலராகும். 

மவதலவாய்ப்பு 

ஐஐடி உள்ளிட்ட முன்ைணி கல்வி நிறுவைங்களில் 

அதிக அளவில் அதிக சம்பளத்துக்கு இந்திய ோணவர்கள் 

முன்ைணி நிறுவைங்களால் மதர்வு மசய்யப்பட்டுள்ளைர். 

மும்தப ஐஐடி-யில் ேட்டும் 1,400 ோணவர் களுக்கு 

வளாகத் மதர்வில் மவதல கிதடத்துள்ளது. ஐஐடி-மடல்லி 

கல்வி தேயத்தில் 1,250 ோணவர்களுக்கு மவதல 

கிதடத்துள்ளது. 

இமதமபால மசன்தை ஐஐடி-யில் கடந்த ஆண்தட விட 

73 சதவீதம் கூடுதலாை எண்ணிக்தகயில் 

ோணவர்களுக்கு மவதல கிதடத் துள்ளது. அத்துடன் 

ஊதியமும் கடந்த ஆண்தட விட 20 சதவீதம் முதல் 40 

சதவீதம் வதர அதிகோகும். 

கமராைா காலகட்டத்தில் மவதலயிழந்தவர்களில் 60 

சதவீதம் மபருக்கு மீண்டும் மவதல கிதடத்துள்ளது. 

மதாழில்நுட்பப் மபாறியாளர்களுக்காை மததவயும் 

அதிகரித்துள்ளது. 

டிஜிட்டல் பரிவர்த்ததை 

இந்தியாவின் டிஜிட்டல் மூலோை வர்த்தக பரிவர்த்ததை 

கடந்த ஆண்டில் அதிகரித்துள்ளது. 30,000 மகாடி டாலர் 

அளவுக்கு வர்த்தக பரிவர்த்ததை நதடமபற் றுள்ளது. 

இது சீைாதவ விட 60 சதவீதம் அதிகோகும். 

 

 



        

    

1. சிறார் திருமணத் தடை (திருத்தம்) மச ாதாடை ஆராய 

அடமக்கப்பட்ை நாைாளுமன்றக் குழுவில் எத்தடை பபண் 

நாைாளுமன்ற உறுப்பிைர்கள் உள்ளைர்? 

அ) 01  

ஆ) 02 

இ) 03 

ஈ) 04 

✓ சிறார் திருமணத் தடை (திருத்தம்) மச ாதாடை ஆய்வு 

ச ய்ய நியமிக்கப்பட்ை 31 சபர்சகாண்ை நாைாளுமன்றக் 

குழுவில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் எம்பி சுஷ்மிதா சதவ் 

மட்டுசம சபண்மணியாைார்.  

✓ சபண்களுக்கான  ட்ைப்பூர்ை திருமண ையடத 21ஆக 

உயர்த்த இம்மச ாதா எண்ணுகிறது. தற்சபாது, ஆண்க 

-ளுக்கான குடறந்தபட்  திருமண ையது 21ஆகவும், 

சபண்களுக்கு குடறந்தபட்  திருமண ையது 18ஆகவும் 

உள்ளது. சபண்களின் திருமண ையடத உயர்த்தும் 

திட்ைம் செயா செட்லி தடைடமயிைான NITI ஆசயாக் 

பணிக்குழுைால் பரிந்துடரக்கப்பட்ைது. 

 

2. எந்த நிறுைைத்தின் ஆராய்ச்சியாளர்கள், ‘5ஆம் தடை 

முடற நுண்ணடை ஈர்ப்பிகடள’ உருைாக்கியுள்ளைர்? 

அ) ஐஐடி சமட்ராஸ் 

ஆ) ஐஐடி பாம்சப 

இ) சகரள பல்கடைக்கழகம்  

ஈ) IISc, சபங்களூரு 

✓ சகரள பல்கடையின் இயற்பியல் துடற சபராசிரியர்களு 

-ம் ஆராய்ச்சி அறிஞர்களும் ஐந்தாம் தடைமுடற நுண் 

அடை ஈர்ப்பிகடள உருைாக்கியுள்ளனர். இது மின்காந்த 

கதிர்வீச்சுக்கு எதிராக ஒரு பயனுள்ள கை மாக 

பயன்படுகிறது. மின்காந்த குறுக்கீடு உயிரினங்களின் 

நைத்திற்கு தீங்கானது என அறியப்படுகிறது. 

✓ இது உயர்தர மின்னணு  ாதனங்கடளயும் பாதிக்கிறது. 

அதிக அதிர்சைண் உள்ள இைத்தில் நுண்ணடைடய 

ஈர்க்க அைர்கள் ‘சமயடனட் எசைக்ட்டரடு’ என்ற புதிய 

கை ப்சபாருடளப் பயன்படுத்தினர். 

 

3. சிறப்புப் பாதுகாப்புக் குழுச்  ட்ைம், 1988 ஆைது எதற்கு/ 

யாருக்கு பாதுகாப்பு ைழங்குைதற்காக இயற்றப்பட்ைது? 

அ) அணுமின் நிடையங்கள் 

ஆ) பிரதமர் மற்றும் முன்னாள் பிரதமர்கள்  

இ) இந்தியாவின் நிை எல்டைகள் 

ஈ) இந்தியாவின் நீர் எல்டைகள் 

✓ முன்னாள் பிரதமர் இந்திரா காந்தியின் படுசகாடைக்குப் 

பிறகு சிறப்புப் பாதுகாப்புக் குழு  ட்ைம், 1988 

நாைாளுமன்றத்தில் நிடறசைற்றப்பட்ைது. இது இந்தியப் 

பிரதமர் மற்றும் இந்தியாவின் முன்னாள் பிரதமர்கள் 

மற்றும் அைர்களது சநருங்கிய குடும்ப உறுப்பினர்களுக் 

-கு பாதுகாப்டப ைழங்குைதற்காக ஒன்றியத்தின் ஆயுதப் 

படைடய ஒழுங்குபடுத்துைடத சநாக்கமாகக் சகாண்ைது.  

✓ முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி படுசகாடை ச ய்யப்பட்ை 

பின்னர், அடனத்து முன்னாள் பிரதமர்கள் மற்றும் 

அைர்களது சநருங்கிய குடும்பத்தினருக்கும் இது சமலும் 

விரிவுபடுத்தப்பட்ைது. 

 

4. ‘அபிலிம்பிக்ஸ்’ என்பது எந்தத் துடற ார்ந்த மாற்றுத் 

திறைாளிகளுக்காக நைத்தப்படும் சபாட்டிகளாகும்? 

அ) விடளயாட்டு 

ஆ) குறியீட்டு முடற 

இ) திறன் ச யல் விளக்கம்  

ஈ) வியாபார நிர்ைாகம் 

✓ சதசிய திறன் சமம்பாட்டுக் கழகத்தின் (NSDC) மூைம் 

இந்தியத் திறன்கள்-2021’க்கான சதசிய சபாட்டி ஏற்பாடு 

ச ய்யப்பட்டுள்ளது. திறன் சமம்பாடு & சதாழில்முடனவு 

அடமச் கத்தின்கீழ் பணிபுரியும் திறன் மற்றும் சதாழில் 

முடனசைார் சமம்பாட்டுக்கான டமய முகடம NSDC 

ஆகும். 

✓ இதில் மாற்றுத்திறனாளிகளின் திறன் ச யல்விளக்கமான 

‘அபிலிம்பிக்ஸ்’ இைம்சபற்றது. இந்தியத் திறன்கள் - 2021 

ஆனது சயாகா, ஷூ தயாரித்தல் (சதால்) மற்றும் ஆடை 

தயாரித்தல் (சதால் ஆகிய மூன்று புதிய திறன்கடள 

அறிமுகப்படுத்தியது.  

 

5. அண்டமச் ப ய்திகளில் இைம்பபற்ற, ‘டைதராபாத் 

அறிவிப்பு’ைன் பதாைர்புடையது எது? 

அ) பருைநிடை மாற்றம் 

ஆ) மின்னாளுடக  

இ) சபண்கள் அதிகாரமளித்தல் 

ஈ) COVID-19 சநறிமுடற 

✓ நிர்ைாக சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் சபாது குடறகள் துடற, 

பணியாளர், சபாதுமக்கள் குடறதீர் மற்றும் ஓய்வூதிய 

அடமச் கம் மற்றும் மின்னணு & தகைல் சதாழில்நுட்ப 

அடமச் கம் ஆகியடை சதலுங்கானா அர ாங்கத்துைன் 

இடணந்து டைதராபாத்தில் 24ஆைது சதசிய மின் – 

ஆளுடக மாநாட்டை ஏற்பாடு ச ய்தன. 

✓ “India’s Techade: Digital Governance in a Post Pandemic 

World” என்பது இந்த மாநாட்டின் கருப்சபாருளாகும். 

 

6.  ஞ்ட  ஏரி என்பது எம்மாநிைம்/யூடியில் அடமந்துள்ள 

ஓர் ஈரநிைமாகும்? 

அ) கர்நாைகா 

ஆ) புது தில்லி  

இ) ஹிமாச் ை பிரசத ம் 

ஈ) ஆந்திரப் பிரசத ம் 

✓ ைஸ்தினாபூர் ைனவுயிரி  ரணாையம், கிசரட்ைர் 

சநாய்ைாவில் உள்ள தசனௌரி மற்றும் சூரஜ்பூர்  துப்பு 

நிைங்கள், தில்லி உயிரியல் பூங்கா மற்றும்  ஞ்ட  ஏரி, 

ஓக்ைா பறடைகள்  ரணாையம், நெப்கர் ஜீல் மற்றும் 

யமுனா ஆறு ஆகிய ஏழு ஈரநிைங்களில் ஆசிய நீர்ப் 

பறடைகள் கணக்சகடுப்பு சமற்சகாள்ளப்படுகிறது.  

 

 

 

 

 

 



        

    

✓ இந்தக் கணக்சகடுப்பில்  ஞ்ட  ஏரியில் 13 இனங்கள் 

மட்டுசம பதிவுச ய்யப்பட்டுள்ளன. கைந்த 2019 - 2021 

ைடரயிலும் சமாத்தம் 17 இனங்கள் இருந்தன. 

 

7. ‘சீ டிராகன் 22’ ராணுைப் பயிற்சியில் எந்த நாடுகளின் 

குழுமம் பங்சகற்கிறது? 

அ) இந்சதா-பசிபிக் நாடுகள்  

ஆ) QUAD குழுமம் 

இ) இந்தியப் சபருங்கைல் நாடுகள் 

ஈ) பால்கன் நாடுகள் 

✓ இந்தியா, ஆஸ்திசரலியா, கனைா, ெப்பான் மற்றும் சதன் 

சகாரிய கைற்படைகளுைன் இடணந்து ‘சீ டிராகன் 22’ 

பயிற்சி சதாைங்கியதாக அசமரிக்க கைற்படை அறிவித்து 

உள்ளது. இது ஆறு இந்சதா-பசிபிக் நாடுகள் பங்சகற்கும் 

பசிபிக் சபருங்கைலில் நைக்கும் ஒரு பைதரப்பட்ை நீர்மூழ்கி 

எதிர்ப்பு சபார்ப்பயிற்சியாகும். 

✓ இந்தியா, ெப்பான், ஆஸ்திசரலியா மற்றும் அசமரிக்கா 

ஆகிய நாடுகள் ‘QUAD’ குழுவில் அங்கம் ைகிக்கின்றன. 

அடை மைபார் பயிற்சியில் பங்சகற்கின்றன. 

 

8. எந்த மாநிைம்/யூனியன் பிரசத த்தின் பபௌத்த  மூகம் 

சைா ர் பண்டிடகடய பாரம்பரிய புத்தாண்டு நாளாகக் 

பகாண்ைாடுகிறது? 

அ) ைைாக்  

ஆ) சிக்கிம் 

இ) உத்தரகாண்ட் 

ஈ) அருணாச் ை பிரசத ம் 

✓ ைைாக், பாரம்பரிய புத்தாண்ைான சைா டரக் 

சகாண்ைாடுகிறது. சைா ர் பண்டிடகடய இப்பகுதியில் 

உள்ள சபௌத்த  மூகத்தினர் சகாண்ைாடி ைருகின்றனர்.  

✓ செ ச ாங்காபாவின் பிறப்பு மற்றும் முக்தி ஆண்டுவிழா 

ஆகியைற்றுைன் இந்தத்திருவிழா சதாைங்கியது. மைங்கள், 

தூபிகள் மற்றும் பிற இைங்களில் மக்கள் திருவிழாடைக் 

சகாண்ைாடினர். திசபத்திய சபௌத்தத்தில் பிப்ரைரி / மார்ச் 

மாதத்தில் திருவிழா சகாண்ைாைப்படுகிறது. 

 

9.ைரைாற்றுரீதியாக இந்தியாவின் ஒருபகுதியாக இருந்த 

குர்ைாக் சகாட்டை, தற்சபாது எந்நாட்டின் கட்டுப்பாட்டில் 

உள்ளது? 

அ) பாகிஸ்தான் 

ஆ) சீனா  

இ) பங்களாசதஷ் 

ஈ) ஆப்கானிஸ்தான் 

✓ ைரைாற்று ரீதியாக இந்தியாவின் ஒருபகுதியாக இருந்த 

குர்னாக் சகாட்டை, 1958 முதல் சீனாவின் கட்டுப்பாட்டில் 

உள்ளது. சகாட்டைக்கு அருகில், சீனா புதிய பாைத்டத 

கட்டிைருகிறது. கிழக்கு ைைாக்கில் உள்ள சமய்யான 

கட்டுப்பாட்டுக் சகாட்டுக்கு அருசக பாங்சகாங் டிச ாவில் 

இப்பாைம் கட்ைப்பட்டு ைருகிறது. 

 

10. அணுைாயுதப் சபாடரத் தவிர்க்கும் சநாக்கில் 

 மீபத்தில் அறிக்டகபயான்டற பைளியிட்ை உைகளாவிய 

 ங்கம் / அடமப்பு எது? 

அ) UNSC  

ஆ) BRICS 

இ) G20 

ஈ) G7 

✓ ஐநா பாதுகாப்பு அடையின் நிரந்தர உறுப்புநாடுகளான 

ரஷ்யா, பிரிட்ைன், சீனா, அசமரிக்கா மற்றும் பிரான்ஸ் 

ஆகிய நாடுகள்  மீபத்தில் ஓரறிக்டகடய சைளியிட்ைன.  

✓ அணுைாயுதங்கள் சமலும் பரவுைடதயும், அணுைாயுதப் 

சபாடரயும் தவிர்க்க சைண்டும் என நாடுகள் கருதுகின் 

-றன. அணு க்தி நாடுகளுக்கு இடையிைான சபாடரத் 

தவிர்க்கவும் உத்தி ார் இைர்கடளக் குடறக்கவும் இந்த 

அறிக்டக எண்ணுகிறது. அணுைாயுதங்கடள “முதலில் 

பயன்படுத்தக்கூைாது” என்ற சகாள்டகடய சீன நாடு 

சகாண்டுள்ளது. 

 

 

1. இஸ்சராவின் புதிய தடைைராக ச ாமநாத் நியமனம் 

இந்திய விண்சைளி ஆராய்ச்சி டமயமான இஸ்சராவின் 

புதிய தடைைராக ச ாமநாத் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

இஸ்சராவின் தற்சபாடதய தடைைராக இருக்கும் K 

சிைனின் பதவிக்காைம் முடிைடைைடதத் சதாைர்ந்து 

புதிய தடைைருக்கான ஆசைா டன நடைசபற்று ைந்த 

நிடையில் ச ாமநாத் சதர்ந்சதடுக்கப்படுைதாகவும் அடுத்த 

3 ஆண்டுகள் இப்பதவியில் நீடிப்பார் என்றும் மத்திய அரசு 

அறிவித்துள்ளது. 

சகரளத்டதச் ச ர்ந்த ச ாமநாத் விக்ரம்  ாராபாய் 

விண்சைளி டமய இயக்குநராக இருந்தைர் என்பது 

குறிப்பிைத்தக்கது. 

 

2. தமிழக மருத்துைக் கட்ைடமப்புக்கு `3,000 சகாடி 

தமிழகத்தின் மருத்துைக் கட்ைடமப்டப சமம்படுத்த 

அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் `3,000 சகாடி நிதியுதவி 

ைழங்க உள்ளதாக பிரதமர் நசரந்திர சமாடி அறிவித்தார். 

விருதுநகர், கள்ளக்குறிச்சி, நீைகிரி, ரமநாதபுரம், நாமக்கல், 

திருப்பூர், திருைள்ளூர், கிருஷ்ணகிரி, திண்டுக்கல், 

அரியலூர் மற்றும் நாகப்பட்டினம் ஆகிய 11 

மாைட்ைங்களில் `4,080 சகாடி ச ைவில் புதிதாக 

அடமக்கப்பட்டுள்ள அரசு மருத்துைக் கல்லூரிகடள 

தில்லியிலிருந்து காசணாலி முடறயில் பிரதமர் சமாடி 

சதாைக்கிடைத்தார். 

அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் தமிழகத்துக்கு ரூ.3 ஆயிரம் 

சகாடி நிதியுதவிடய மத்திய அரசு ைழங்கவிருக்கிறது. 

நகர்ப்புற மருத்துைக் கட்ைடமப்பு, மாைட்ை சபாது சுகாதார 

ஆய்ைகங்கள், தீவிர சிகிச்ட ப் பிரிவுகள் சபான்றைற்டற 

அடமப்பதற்கு இது சபருதவியாக அடமயும் என பிரதமர் 

அப்சபாது சதரிவித்தார். 

 

 

 

 



        

    

3. ககன்யான் திட்ைம்: மசகந்திரகிரியில் 

கிடரசயாசெனிக் எஞ்சின் பரிச ாதடன சைற்றி 

மனிதர்கடள விண்சைளிக்கு அனுப்பும் ககன்யான் 

திட்ைத்துக்கான கிடரசயாசெனிக் எஞ்சிடன இந்திய 

விண்சைளி ஆராய்ச்சி அடமப்பு (இஸ்சரா) சைற்றிகரமாக 

பரிச ாதித்துள்ளது. 

இதுசதாைர்பாக இஸ்சரா சைளியிட்ை ச ய்திக்குறிப்பு: 

தமிழ்நாட்டின் திருசநல்சைலி மாைட்ைம் மசகந்திரகிரியில் 

உள்ள இஸ்சரா ைளாகத்தில் ககன்யான் திட்ைத்துக்கான 

கிடரசயாசெனிக் எஞ்சின் பரிச ாதிக்கப்பட்ைது. இந்தப் 

பரிச ாதடனயில் அடனத்து அம் ங்கடளயும் எஞ்சினின் 

ச யல்திறன் பூர்த்தி ச ய்தது. 

இப்பரிச ாதடன சைற்றிசபற்றது ககன்யான் திட்ைத்தில் 

முக்கிய டமல்கல்ைாகும். அத்திட்ைத்தின்படி, மனிதடர 

விண்சைளிக்கு சுமந்து ச ல்லும் விண்கைத்தில் இந்த 

எஞ்சிடன இடணப்பதற்கான நம்பகத்தன்டம 

பரிச ாதடனமூைம் உறுதியாகியுள்ளது. 

இந்த எஞ்சின் சமலும் நான்கு பரிச ாதடனகளுக்கு 

உள்படுத்தப்பைவுள்ளது என்று சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

2023-ஆம் ஆண்டு ககன்யான் திட்ைம் 

ச யல்படுத்தப்படும் என்று கைந்த ஆண்டு மத்திய அரசு 

சதரிவித்தது. அசமரிக்கா, ரஷியா, சீனாடைத் சதாைர்ந்து 

4ஆைது நாைாக இத்திட்ைத்டத இந்தியா ச யல்படுத்த 

உள்ளது. 

 

4. பிரதமர் சமாடியின் பாதுகாப்புக்கு குடறபாடு ஏற்பட்ை 

விைகாரம்: ஓய்வுசபற்ற நீதிபதி இந்து மல்சகாத்ரா 

தடைடமயிைான குழு வி ாரடண:  உச் நீதிமன்றம் 

பஞ் ாப் மாநிைம் சபசராஸ்பூரில் பிரதமர் நசரந்திர 

சமாடியின் பாதுகாப்புக்கு குடறபாடு ஏற்பட்ை 

விைகாரத்தில் ஓய்வு சபற்ற நீதிபதி இந்து மல்சகாத்ரா 

தடைடமயிைான குழு வி ாரிக்கும் என உச்  நீதிமன்றம் 

சதரிவித்துள்ளது. 

பஞ் ாப் மாநிைத்தில் பல்சைறு நைத்திட்ைங்கடள 

சதாைங்கி டைப்பதற்காக கைந்த ஐந்தாம் சததி பிரதமர் 

சமாடி விமானம் மூைம் பஞ் ாப் ச ன்றார். சமா மான 

ைானிடை காரணமாக நிகழ்ச்சி நடைசபறும் இைத்துக்கு 

காரில் ச ல்ை முடிவு ச ய்யப்பட்ைது. ஆனால், விை ாயிகள் 

சபாராட்ைம் காரணமாக அைரது ைாகன அணி ைகுப்பு 

சமம்பாைத்தில் 15 நிமிைத்துக்கும் சமைாக நின்றது. 

சபாதுமான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் ச ய்யப்பைாததால் 

தனது பயணத்டத பிரதமர் சமாடி ரத்து ச ய்து பிரதமர் 

பாதி ைழியிசைசய சைல்லி திரும்பினார். பிரதமரின் 

பாதுகாப்பில் மாநிை அரசு அைட்சியமாக 

ச யல்பட்ைதாகவும், பிரதமர் சமாடியின் உயிருக்கு 

அச்சுறுத்தல் இருப்பதாகவும் பாெகவினர் புகார் சதரிவித்து 

ைருகின்றனர். 

இந்த விைகாரத்தில் மத்திய மற்றும் பஞ் ாப் அரசுகள் 

தனித்தனியாக வி ாரடணக் குழு அடமத்தன. 

அசதசநரம் என்ஜிஓ ைழக்கறிஞர் இந்த விைகாரத்டத 

உச்  நீதிமன்றம் சகாண்டுச் ச ல்ை கைந்த 

சைள்ளிக்கிழடம உச்  நீதிமன்ற நீதிபதிகள் சூர்ய காந்த், 

ஹிமா சகாலி ஆகிசயார் அமர்வு வி ாரித்தது. 

மத்திய மற்றும் மாநிை அரசுகளின் வி ாரடணக் 

குழுக்கள் இந்த ைழக்கில் வி ாரடண ச ய்ய உச்  

நீதிமன்றம் இடைக்காை தடை விதித்தது. உச்  நீதிமன்ற 

முன்னாள் நீதிபதி தடைடமயில் நாங்கசள ஒரு 

வி ாரடண குழுடை அடமக்கிசறாம் என சதரிவித்து 

இருந்தது. 

இந்நிடையில் பிரதமரின் பாதுகாப்பு குடறபாடு குறித்து 

வி ாரிக்க உச் நீதிமன்றம் அடமத்துள்ள குழுவின் 

தடைைராக ஓய்வுசபற்ற நீதிபதி இந்து மல்சகாத்ரா 

ச யல்படுைார் என்றும், குழுவின் உறுப்பினர்களாக 

பஞ் ாப் காைல்துடற தடைைர் (பாதுகாப்பு), சதசிய 

புைனாய்வு முகடம இயக்குநர், பஞ் ாப் மற்றும் 

ைரியானா உயர்நீதிமன்ற பதிைாளர் ஆகிசயார் இைம் 

சபறுைர்கள் எனவும் உச் நீதிமன்றம் சதரிவித்துள்ளது. 

 

5. நாட்டின் சபாருளாதார ைளர்ச்சி 8.3%-ஆக இருக்கும்: 

உைக ைங்கி கணிப்பு 

சபாருளாதார நைைடிக்டககள் முழுடமயாக மீட்சி 

சபறாததால், ஏற்கனசை கணித்தபடி, நைப்பு நிதியாண்டில் 

(2021-22) இந்தியாவின் சபாருளாதார ைளர்ச்சி 8.3 

 தவீதமாக இருக்கும் என்று உைக ைங்கி கூறியுள்ளது. 

சதசிய புள்ளியியல் அலுைகம், சதசிய ைருைாய் கிடைத்த 

விைரங்கடள  மீபத்தில் சைளியிட்ைது. அதில், உற்பத்தி, 

சுரங்கம், சைளாண்டம ஆகிய துடறகள் கசரானாவுக்குப் 

பிறகு மீண்டுள்ளதால், நாட்டின் சபாருளாதார ைளர்ச்சி 9.2 

 தவீதமாக இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டிருந்தது. 

இந்நிடையில்,  மீபத்திய  ர்ைசத  சபாருளாதார 

ைாய்ப்புகள் குறித்த அறிக்டகடய உைக ைங்கி 

சைளியிட்டுள்ளது. அதில் கூறப்பட்டிருப்பதாைது: 

நைப்பு நிதியாண்டில் நாட்டின் சபாருளாதார ைளர்ச்சி 8.3 

 தவீதமாக இருக்கும் என்று உைக ைங்கி கைந்த ெூன் 

மாதம் கணித்திருந்தது. அதன் பிறகு சபாருளாதார 

நைைடிக்டககள் முழுடமயாக மீட்சி சபறவில்டை 

என்பதால் சபாருளாதார ைளர்ச்சி குறித்த கணிப்பில் எந்த 

வித மாற்றமிருக்காது. அது, 8.3  தவீதமாகசை இருக்கும். 

பல்சைறு துடறகளுக்கு ைங்கிகள் கைனுதவி அளிப்பதன் 

மூைம் நாட்டின் சபாருளாதாரம் ைலுப்பை சைண்டும். 

நிதியுதவிடயக் குடறக்கக் கூைாது. 

சமலும், நாட்டின் சபாருளாதார ைளாா்ச்சி 2022-23’இல் 

8.7  தவீதமாகவும் 2023-24’இல் 6.8  தவீதமாகவும் 

இருக்கும். தனியாரின் ஒத்துடழப்புைன் முதலீடுகள் 

அதிகரித்திருப்பதாலும், உற்பத்தி ார் ஊக்குவிப்புத் 

திட்ைங்களாலும் சபாருளாதார ைளர்ச்சி பற்றிய கணிப்பு 

மாற்றி அடமக்கப்பட்டுள்ளது என்று அந்த அறிக்டகயில் 

சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

6. சில்ைடற பணவீக்கம் 5.59%-ஆக அதிகரிப்பு 

கைந்த டி ம்பர் மாதத்தில் சில்ைடற பணவீக்கம் 5.59 

 தவீதமாக அதிகரித்துள்ளது மத்திய அரசின் புள்ளி 

விைரத்தில் சதரியைந்துள்ளது. 



        

    

நுகர்சைார் விடைக் குறியீட்டை அடிப்படையாகக் 

சகாண்டு சில்ைடற பணவீக்கம் கணக்கிைப்படுகிறது. 

இந்நிடையில் சதசிய புள்ளியியல் அலுைைகம் 

சைளியிட்டுள்ள புள்ளிவிைரத்தின்படி, கைந்த நைம்பர் 

மாதம் சில்ைடற பணவீக்கம் 4.91  தவீதமாக இருந்தது. 

இது கைந்த டி ம்பரில் 5.59  தவீதமாக அதிகரித்துள்ளது. 

கைந்த நைம்பரில் உணவுப் சபாருள்களின் பணவீக்கம் 

1.87  தவீதமாக இருந்தது. இது கைந்த டி ம்பரில் 4.05 

 தவீதமாக அதிகரித்தது. 

உணவுப் சபாருள்களின் விடைைாசி உயர்ைால், கைந்த 

டி ம்பர் மாதம் சில்ைடற பணவீக்கம் அதிகரித்துள்ளது. 

ரி ர்வ் ைங்கி மதிப்பீட்டின்படி நைப்பு நிதியாண்டின் 

நான்காைது காைாண்டில் சமாத்த பணவீக்கம் உச் த்டத 

எட்டி, பின்னர் படிப்படியாக குடறயும் என எதிர்பார்க்கப்ப 

-டுகிறது. 

 

7. க. திருநாவுக்கரசுக்கு சபரியார் விருது, சக  ந்துருவுக்கு 

அம்சபத்கர் விருது 

தமிழக அரசின் 2021-ஆம் ஆண்டுக்கான சபரியார் விருது 

திராவிை இயக்க ஆய்ைாளர் க திருநாவுக்கரசுக்கும், 

அம்சபத்கர் விருது ஓய்வுசபற்ற நீதிபதி சக  ந்துருவுக்கும் 

ைழங்க முதல்ைர் மு க ஸ்ைாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார். 

இது சதாைர்பாக தமிழக அரசு சைளியிட்ை ச ய்திக்குறிப்பில் 

கூறியிருப்பது: 

தமிழக அரசு ஒவ்சைார் ஆண்டும்,  மூகநீதிக்காகப் 

பாடுபடுபைர்கடளச் சிறப்பு ச ய்யும் ைடகயில்,  மூக 

நீதிக்கான சபரியார் விருதிடன ைழங்கி சகௌரவித்து 

ைருகிறது. 

அவ்ைடகயில், 2021ஆம் ஆண்டுக்கான சபரியார் விருது 

திராவிை இயக்க ஆய்ைாளரும், எழுத்தாளருமான க 

திருநாவுக்கரசுக்கு ைழங்க தமிழக அரசு முடிவு 

ச ய்துள்ளது. 

ஆதிதிராவிைர் மற்றும் பழங்குடியின மக்களின் 

முன்சனற்றத்துக்காக பாடுபட்டுைரும் தமிழகத்டதச் 

ச ர்ந்தைர்கடள ஊக்குவிக்கும் ைடகயில் 

ஆண்டுசதாறும் ைாக்ைர் அம்சபத்கர் விருது ைழங்கப்பட்டு 

ைருகிறது. அந்தைடகயில், 2021ஆம் ஆண்டுக்கான Dr 

அம்சபத்கர் விருது ச ன்டன உயர்நீதிமன்றத்தின் 

ஓய்வுசபற்ற நீதிபதி சக  ந்துருவுக்கு ைழங்க தமிழக அரசு 

முடிவு ச ய்துள்ளது. 

விருது சதாடக உயர்வு: விருது சபற்சறாருக்கு விருது 

சதாடகயாக தற்சபாது ைழங்கப்பட்டு ைரும் `1 இைட் ம் 

என்படத `5 இைட் மாக உயர்த்தி ைழங்க முதல்ைர் 

ஆடணயிட்டுள்ளார். விருதுத் சதாடகயுைன், தங்கப் 

பதக்கமும் தகுதி உடரயும் ைழங்கப்படும். 

சபரியார் விருது சபறத் சதர்வு ச ய்யப்பட்டுள்ள க 

திருநாவுக்கரசு திராவிை இயக்கத்தின் நைமாடும் கடைக் 

களஞ்சியம் என தமிழ்ச்  மூகத்தால் சபாற்றப்படுபைர். 

திராவிை இயக்க ைரைாறான நீதிக்கட்சி ைரைாறு என்னும் 

நூடை, அந்த இயக்கம் 1916-இல் சதாைங்கப்பட்ைது முதல் 

1944-இல் திராவிைர் கழகம் எனப் சபயர் மாற்றம் சபற்றது 

ைடர இரண்டு சதாகுதிகளாகப் படைத்துள்ளார். 

திராவிை இயக்க சைர்கள், திராவிை இயக்கத் தூண்கள் 

சபான்ற பல்சைறு ைரைாற்று நூல்கடளயும் எழுதி தமிழ்ச் 

 ான்சறார்களின் பாராட்டுகடளப் சபற்றைர். 

ைாக்ைர் அம்சபத்கர் விருது சபறத் சதர்வு ச ய்யப்பட்டுள்ள 

ச ன்டன உயர்நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி சக  ந்துரு 

தன்னுடைய பணிக்காைத்தில் 96,000 ைழக்குகளுக்குத் 

தீர்வுகண்டு  ாதடன படைத்தைர். 

‘அம்சபத்கர் ஒளியில் எனது தீர்ப்புகள்’, ‘என் ைழக்டக 

கைனி!’, ‘தமிழ்நாட்டில் ஒரு சபண் நீதிமன்றத்டத 

அணுகும்சபாது’ ஆகிய நூல்கடள இைர் எழுதியுள்ளார். 

 

8. 2 ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் ைனப்பரப்பு 2,261  துர 

கிமீ அதிகரிப்பு: ஆய்ைறிக்டக தகைல் 

இந்தியாவில் கைந்த 2 ஆண்டுகளில் 2261  கிமீ அளவுக்கு 

ைனப்பரப்பு அதிகரித்துள்ளதாக, ஆய்ைறிக்டகயில் 

சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ைனப்பரப்பு பற்றி ஆய்டை 2 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுடற 

இந்திய ைனப்பரப்பு ஆய்வு அடமப்பு நைத்தி ைருகிறது.  

அந்த ைடகயில் 2021ஆம் ஆண்டுக்கான அறிக்டகடய 

மத்திய சுற்றுச்சூழல் துடற அடமச் ர் பூசபந்தர் யாதவ் 

சைளியிட்ைார். அப்சபாது அைர் கூறியதாைது: 

கைந்த 2019ஆம் ஆண்டுைன் ஒப்பிடுடகயில், கைந்த இரு 

ஆண்டுகளில் 1540  துர கிமீ அளவுக்கு ைனப்பரப்பும், 721 

 கிமீ அளவுக்கு மரங்கள் அைந்த பகுதியும் அதிகரித்துள்ளது. 

இந்தியாவில் ைனப்பரப்பு அதிகரித்திருப்பது 

திருப்திகரமாக உள்ளது. 

நாட்டில் ைனப்பரப்டப அதிகரிக்கச் ச ய்ைதற்காக 

பல்சைறு முடிவுகடள மத்திய ைனம், சுற்றுச்சூழல் துடற 

அடமச் கம் எடுத்துள்ளது. அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் ைனப் 

பரப்டப அதிகரிக்க பசுடமத் திட்ைம், நகர் ைன சயாெனா 

ஆகிய திட்ைங்கடள அரசு முன்சனடுத்துள்ளது. 

நாட்டின சமாத்த பரப்பில் தற்சபாது 8.09 சகாடி சைக்சைர் 

அளவுக்கு ைனப்பகுதியாக உள்ளது. 

கைந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் 2,261  துர கிமீ அளவுக்கு 

அதிகரித்துள்ளது. அதில், ஆந்திரம் (647  துர கிமீ), 

சதைங்கானா (632  துர கிமீ), ஒடிஸா (537  துர கிமீ), 

கர்நாைகம் (155  துர கிமீ), ொர்கண்ட் (110  துர கிமீ) 

ஆகிய மாநிைங்கள் முன்னணியில் உள்ளன. 

இருப்பினும் அருணா ை பிரசத ம், மணிப்பூர் உள்ளிட்ை 

ைைகிழக்கு மாநிைங்களில் ைனப்பரப்பு 1,020  துர கிமீ 

அளவுக்கு குடறந்துள்ளது. 

ைனப்பகுதிகளில் கைந்த 2019 நைம்பர் முதல் 2020 ெூன் 

ைடரயிைான காைகட்ைத்தில் 1,46,920 தீ விபத்துகள் 

நைந்துள்ளன. இசதசபால், கைந்த 2020 நைம்பர் முதல் 

2021 ெூன் ைடரயிைான காைகட்ைத்தில் 3,98,774 தீ 

விபத்துகள் நைந்துள்ளன என்று ைனப்பரப்பு பற்றிய அந்த 

ஆய்ைறிக்டகயில் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 


