 













1. இந்தியா அளித்த இரயில் பெட்டிகளைப் ெயன்ெடுத்தி

4. நீதிெதி யேைா ஆளணயத்ளத அளைத்த ைாநிலம்

நகரங்களுக்கு இளையயயான இரயில் யேளைளயத்
பதாைங்கியுள்ை நாடு எது?

எது?

அ) ஆப்கானிஸ்தான்

ஆ) நகரளா 

ஆ) இலங்கக 

இ) நைற்கு வங்கம்

இ) நேபாளம்

ஈ) குஜராத்

ஈ) பங்களாநதஷ்

அ) தமிழ்ோடு

✓

✓

இந்தியாவிலிருந்து ககாள்வனவு கெய்யப்பட்ட டீெலில்
இயங்கும் இரயிகலப் பயன்படுத்தி, ேகரங்களுக்கு
இகடயிலான ரயில் நெகவகய இலங்கக கதாடங்கியது.

✓

தமிழர்கள் கபரும்பான்கையாக வாழும் யாழ்ப்பாணக்
குடாோட்டின் காங்நகென்துகையுடன் தகலேகரைான
ககாழும்புகவ இகணக்கும் வககயில், ோடு முழுவதும்
இந்த ரயில் நெகவ இயங்கும்.

2. 2022’இல் ரிேர்வ் ைங்கியால் உருைாக்கப்ெட்ை புதிய
துளையின் பெயர் என்ன?

என்ெது ____?

ஆ) ஃபின்-கடக் துகை 

அ) கைால்லஸ்க் (நத்ணை வணக) 

இ) தரவு அறிவியல் துகை

ஆ) மீன்

ஈ) AI துகை

✓

கடந்த 2017ஆம் ஆண்டில், நகரள ைாநில அரசு நீதிபதி K
நேைா (ஓய்வு கபற்ைவர்), முன்னாள் அதிகாரி K B
வல்ெலாகுைாரி ைற்றும் மூத்த ேடிகக ொரதா ஆகிநயார்
உறுப்பினர்களாக மூன்றுநபர்ககாண்ட ஆகணயத்கத
அகைத்தது. ைகலயாளத் திகரயுலகில் கபண்கள் எதிர்
ககாள்ளும் சிக்கல்ககள ஆயும் நோக்கில் ஆகணயம்
அகைக்கப்பட்டுள்ளது. நீதிபதி K நேைா ஆணையத்தின்
அறிக்ககயின் பரிந்துகரககள ஆய்ந்து கெயல்படுத்துவத
-ற்கான திட்டத்கத வகுப்பதற்கு மூன்று நபர் ககாண்ட
குழுகவ நகரள ைாநில அரசு ெமீபத்தில் அகைத்தது.

5. ேமீெத்தில் அளையாைங்காணப்ெட்ை ‘Xylophaga nandani’

அ) டிஜிட்டல் ோணயத் துகை

✓



இந்திய ரிெர்வ் வங்கியானது (RBI) ஃபின்-கடக் துகையில்
புதுகைககள நைம்படுத்துவதற்காக, “ஃபின்-கடக் துகை”
என்ை புதிய துகைகய உருவாக்கியுள்ளது. அதனுடன்
கதாடர்புகடய ெவால்கள் ைற்றும் வாய்ப்புககள இனம்
காண்பதும் இதன் நோக்கைாகும்.
கடந்த 2018ஆம் ஆண்டில், ரிெர்வ் வங்கி அதன் கட்டணத்
தீர்வு அகைப்புத் துகையில் நிதி கதாழில்நுட்பப் பிரிகவ
உருவாக்கியது. இப்புதிய ஃபின்கடக் துகையானது, இந்த
விஷயத்தில் நைலும் ஆய்வு கெய்வதற்கான கட்டகைப்கப
வழங்கும் ைற்றும் RBI’இன் ககாள்கக தகலயீடுகளுக்கு
உதவும்.

இ) ஆகை
ஈ) பாம்பு
✓

நகரளா ைற்றும் பிகரஸிகலச் நெர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள்
குழு, ‘கெநலாபாகா ேந்தனி’ என்ை ஓர் அரிய, ஆழ்கடல்
கைால்லஸ்கின் புதிய இனத்கத கண்டறிந்துள்ளனர்.

✓

கெநலாபாககநட குடும்பத்கதச் நெர்ந்த இம்கைால்லஸ்க்
கீகழ அரபிக்கடலிலில் அகடயாளங்காணப்பட்டது. ககாச்சி
அறிவியல் ைற்றும் கதாழில்நுட்ப பல்ககலக்கழகத்தின்
கடல்ொர் அறிவியல் துகையின் நபராசிரியர் பிநஜாய்
ேந்தனின் நிகனவாக இந்தப் புதிய ேத்கத இனத்திற்கு
இந்தப் கபயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது.

6. ‘ைகா யைைா’ என்ெது எந்த ைாநிலத்தில் ஆண்டுயதாறும்

3. “இந்தியாவில் உலகைாவிய அணுகல்தன்ளைக்கான

நளைபெறும் ஒரு ைதஞ்ோர் விழாைாகும்?

இணக்கைான ைழிகாட்டுதல்கள் & தரநிளலகள் - 2021”
என்ைபைான்ளை பைளியிட்ை ைத்திய அளைச்ேகம் எது?

அ) உத்தர பிரநதெம் 

அ) வீட்டுவெதி & ேகர்ப்புை விவகாரங்கள் அகைச்ெகம் 

ஆ) பீகார்

ஆ) ெமூக நீதி & அதிகாரைளித்தல் அகைச்ெகம்

இ) குஜராத்

இ) ெட்டம் & நீதி அகைச்ெகம்

ஈ) நைற்கு வங்கம்
✓

ஈ) உள்துகை அகைச்ெகம்
✓

வீட்டுவெதி & ேகர்ப்புை விவகாரங்கள் அகைச்ெகத்தின்கீழ்
உள்ள ைத்திய கபாதுப்பணித்துகையானது ‘இந்தியாவில்
உலகளாவிய அணுகல்தன்கைக்கான இணக்கைான
வழிகாட்டுதல்கள் & தரநிகலகள் – 2021’ஐ கவளியிட்டது.
இது 2016’இல் கவளியிடப்பட்ட தகடயற்ை சூழலுக்கான
வழிகாட்டுதல்களின் கதாகுப்பாகும்.

✓

இந்திய கதாழில்நுட்பக் கழகம் - ரூர்க்கி ைற்றும் MoHUA
இன் நதசிய ேகர்ப்புை விவகார நிறுவனம் ஆகியவற்றின்
குழுவால் இது வகரவு கெய்யப்பட்டுள்ளது.









பிரயாக்ராஜில் அகைந்துள்ள ெங்கைத்தின் ககரயில்
ஆயிரக்கணக்கான யாத்ரீகர்கள் புனிதநீராடியகத அடுத்து
47 ோள் ேடக்கும் வருடாந்திர ‘ைகா நைளா’ கதாடங்கியது.
ெங்கைம் என்பது கங்கக, யமுகன ைற்றும் புராணகால
ெரஸ்வதி ஆகிய மூன்று ஆறுகளின் புனித ெங்கைைாகும்.
கபாதுவாக ைகர ெங்கராந்தி விழாகவக் குறிக்கும்
வககயில் இந்த விழா ேடத்தப்படுகிைது.



 

✓

✓











10. அத்தியாைசியப்பொருட்களை தளையின்றி ைழங்குை

காணப்ெட்ை ைாநிலம் / யூனியன் பிரயதேம் எது?
அ) நகரளா 

-தற்காக சிைப்பு குளைதீர்ப்புப் பிரிளை அறிவித்த ைத்திய
அளைச்ேகம் எது?

ஆ) ைகாராஷ்டிரா

அ) உள்துகை அகைச்ெகம்

இ) நகாவா

ஆ) உணவு பதப்படுத்தும் கதாழிலக அகைச்ெகம் 

ஈ) ஆந்திரப் பிரநதெம்

இ) ஜவுளி அகைச்ெகம்

நீர்ப்பைகவகள் கணக்ககடுப்பின்நபாது, பைகவ நோக்கா
-ளர்கள் குழுவால் ஓர் அரியவகக கடல்பாம்பு கண்டறியப்
-பட்டது. நகரள ைாநிலத்தின் திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள
கபருைாத்துைா கடற்ககரயில், ‘Hydrophis gracilis’ என்ை
ஒரு சிறுதகலககாண்ட கடல் பாம்பு காணப்பட்டது.

ஈ) ொகலப்நபாக்குவரத்து & கேடுஞ்ொகல அகைச்ெகம்

திருவனந்தபுர பைகவ ஆர்வலர்கள் ைற்றும் இயற்கக
ஆர்வலர்கள் ைன்ைத்தின் உறுப்பினர்கள், ஆண்டுநதாறும்
நைற்ககாள்ளும் நீர்ப்பைகவகள் கணக்ககடுப்பின் ஒரு
பகுதியாக இக்கணக்ககடுப்கப நைற்ககாண்டனர்.

முதன்மை யநாக்கம் என்ன?
ஆ) பிரபஞ்ெத்தின் நதாற்ைம்பற்றி அறிவது 
இ) நெய்கையில் அறியப்பட்ட விண்மீன் திரள்பற்றி ஆய
ஈ) நகாள்கள் அகைப்பின் கட்டகைப்கப ஆய
NASA நஜம்ஸ் கவப் விண்கவளித் கதாகலநோக்கிகய
2021 டிெம்பர்.25 அன்று ஏவியது. இது NASA, ஐநராப்பிய
விண்கவளி முககை (ESA) ைற்றும் கனடிய விண்கவளி
நிறுவனம் ஆகியவற்றின் கூட்டுப் பணியாகும்.
இத்கதாகலநோக்கி ெமீபத்தில் அதன் இறுதிக்கட்டத்கத
நிகைவுகெய்தது. நஜம்ஸ் கவப் விண்கதாகலநோக்கியின்
நோக்கம் இதுவகர கட்டப்பட்டதிநலநய மிகப்கபரிய
விண்கவளித் கதாகலநோக்கியாக விளங்குவதும் பிரபஞ்
-ெத்தின் நதாற்ைம்பற்றி அறிவியலாளர்கள் நைலும் கண்ட
-றிய உதவுவதுைாகும்.

9. உலக ைர்த்தக அளைப்பில் சீனாவின் தற்யொளதய
நிளல என்ன?
அ) உயர் ேடுத்தர வருைானம்ககாண்ட ோடு
இ) வளரும் ோடு 
ஈ) குகைந்த வளர்ச்சியகடந்த ோடு
✓

உலக வர்த்தக அகைப்பில் (WTO) இருபது ஆண்டுககள
சீனா நிகைவுகெய்துள்ளது. ‘உலக வர்த்தக அகைப்பில்’
அதன் தற்நபாகதய நிகல ‘வளரும் ோடு’ என உள்ளது.

✓

உலக வர்த்தக அகைப்பின் விதிமுகைகளின்கீழ் ‘வளரும்
ோடுகளுக்கு’ ஒதுக்கப்பட்ட பலன்ககளப் கபறும் உயர்
ேடுத்தர வருைானம் ககாண்ட ோடாக சீனா இருப்பதாக
பல ோடுகள் கவகல கதரிவிக்கின்ைன.







ைத்திய உணவுபதப்படுத்துதல் கதாழிற்துகை அகைச்ெகம்,
அகனத்து குடிைக்களுக்கும் சீராக அத்தியாவசியப்கபாரு
-ட்கள் தகடயின்றி வழங்கப்படுவகத உறுதி கெய்வதற்
-காக, உணவு&உணவு கதாடர்பான கதாழில்துகைக்காக
சிைப்பு குகைதீர்ப்புப் பிரிகவத் கதாடங்கியுள்ளது.

✓

ோடடங்கு விதிக்கப்பட்ட முதல் அகலயின்நபாது இந்த
அகைச்ெகம்
இநதநபான்ை
குகைதீர்ப்புப்பிரிகவ
அகைத்தது. கதாழிற்துகையினர் ைற்றும் ைக்கள் தங்கள்
குகைகள் & ஐயங்ககள covidgrievance-mofpi@gov.in
என்ை மின்னஞ்ெல் (e-mail) முகவரிக்கு அனுப்பலாம் என
உணவு பதப்படுத்துதல் அகைச்ெகம் கதரிவித்துள்ளது.

1. இந்தியாவுக்கு எதிரான கெயல்பாடு: 35 யூடியூப்
நெனல்ககள முடக்கிய ைத்திய அரசு
கடந்த ைாதம் 20 யூடியூப் நெனல்ககள ைத்திய அரசு
முடக்கிய நிகலயில், இன்று மீண்டும் 35 யூடியூப்
நெனல்ககள முடக்கியுள்ளது.
டிெம்பர் 21 அன்று ைத்திய அரசு கைாத்தம் 20 யூடியூப்
நெனல்கள் ைற்றும் இரண்டு இகணயதளங்ககள
முடக்கியது. இந்திய இகையாண்கைக்கு எதிராகச்
கெயல்பட்டதாக இந்தத் தளங்கள் முடக்கப்பட்டன. இந்தத்
தளங்கள் பாகிஸ்தானில் இருந்து ஒருங்கிகணக்கப்பட்டு
கெயல்பட்டுக்கு
வருவதாகவும்,
ோட்டின்
முக்கிய
விவகாரங்களான காஷ்மீர், விவொயிகள் நபாராட்டம்
ைற்றும் ராைர் நகாவில் நபான்ைது கதாடர்பாக தவைான
தகவல்ககள இகவ பரப்பி வருவதாகவும் புகார் எழ,
அந்தக்
குற்ைச்ொட்டின்
நபரில்
ைத்திய
அரசு
அகனத்கதயும் முடக்கி ேடவடிக்கக எடுத்தது.
இகதத்கதாடர்ந்து இன்று மீண்டும் 35 யூடியூப் நெனல்கள்
முடக்கப்பட்டுள்ளது என ைத்திய தகவல் ைற்றும் ஒளிபரப்பு
துகை கதரிவித்துள்ளது.

ஆ) வளர்ந்த ோடு



✓



அ) ஞாயிறின் நைற்பரப்புபற்றி அறிவது

✓



7. ‘Hydrophis gracilis’ என்ை ஓர் அரியைளக கைல் ொம்பு

8. யேம்ஸ் பைப் விண்பைளித் பதாளலயநாக்கியின்

✓



இந்த 35 நெனல்களும் பாகிஸ்தானிலிருந்து கெயல்பட்டு
வந்தகவ. இகவ இந்திய இகையாண்கைக்கு எதிராகச்
கெயல்பட்டதாக உளவுத்துகை ககாடுத்த தகவலின்
அடிப்பகடயில் முடக்கப்பட்டுள்ளன. 35 யூடியூப் நெனல்கள்
உடன் இரண்டு டுவிட்டர் கணக்குகள், 2 இன்ஸ்டாகிராம்
கணக்குகள், 2 இகணயதளங்கள் ைற்றும் ஒரு நபஸ்புக்
கணக்கு முடக்கப்பட்டுள்ளன.
பாகிஸ்தானிலிருந்து கெயல்படும் இந்த நெனல்கள் 1
நகாடிநய 20 இலட்ெத்திற்கும் நைற்பட்ட ெந்தாதாரர்ககள
-யும், 130 நகாடிக்கும் நைற்பட்ட பார்கவயாளர்ககளயும்
ககாண்டகவயாகும். இவற்றில் சில யூடியூப் நெனல்கள்



 











பாகிஸ்தான் கதாகலக்காட்சி கெய்தி வாசிப்பாளர்கள் &
கதாகுப்பாளர்களால் ேடத்தப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது.
தகவல்
கதாழில்நுட்ப
(இகடநிகல
வழிகாட்டு
கேறிமுகைகள் ைற்றும் டிஜிட்டல் மீடியா விதிமுகைகள்)
ெட்டம் 2021, விதி 16-ன் கீழ் இந்த முடக்கத்துக்கான 5
உத்தரவுககள ைத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு அகைச்ெகம்
தனித்தனியாக பிைப்பித்துள்ளது.
2. நகாகவ முகைது ரபிக்கு நகாட்கட அமீர் பதக்கம்
குடியரசு தின விழாவில், நகாகவகயச் நெர்ந்த முகைது
ரபி என்பவருக்கு, ‘நகாட்கட அமீர் ைதேல்லிணக்க
பதக்கம்’ வழங்கப்பட உள்ளது.
ைதேல்லிணக்கத்திற்காக பாடுபட்ட நகாட்கட அமீர்
கபயரில், ‘நகாட்கட அமீர் ைத ேல்லிணக்க பதக்கம்’
அரொல்
ஏற்படுத்தப்பட்டது.
தமிழகத்தில்
ைத
ேல்லிணக்கத்திற்காக பாடுபட்டு, சிைப்பாக நெகவ கெய்து
வரும் ேபருக்கு, ஆண்டுநதாறும் குடியரசு தின விழாவில்
இந்தப் பதக்கம் வழங்கப்படுகிைது.
முகைது ரபிக்கு வழங்கப்படும் பதக்கம் கவள்ளியால்
கெய்யப்பட்டு, தங்கமுலாம் பூெப்பட்டிருக்கும். இதுதவிர, 25
ஆயிரம் ரூபாய்க்கான வகரவு நகட்புக் காநொகல,
ொன்று நபான்ைகவ முதல்வரால் வழங்கப்படவுள்ளன.
3. ைருத்துவ அறிவியல் கவற்றி!
ைருத்துவ
அறிவியல்
மிகப்கபரிய
ொதகனகய
நிகழ்த்துவதற்கு
முன்நனாட்டம்
ேடத்தியிருக்கிைது.
ஒட்டுகைாத்த ைனித இனத்துக்குநை வரப்பிரொதைாக
அகைய இருக்கும் அந்த ொதகன, அகைரிக்காவில்
நிகழ்ந்திருக்கிைது.
நியூயாாாா்க்கிலுள்ள ைருத்துவைகன ஒன்றில் இதயம்
கெயலிழந்து ைரணத்தின் விளிம்பில் இருந்த 57 வயது
நோயாளி ஒருவருக்கு பன்றியின் இதயம் கவற்றிகரைாகப்
கபாருத்தப்பட்டிருக்கிைது.
கெயலிழக்கும்
ைனித
உறுப்புகளுக்கு
பதிலாக,
விலங்கினங்களின்
உறுப்புககள ைாற்று அறுகவ சிகிச்கெ மூலம்
கபாருத்துவதற்கு ‘கெநனாடிரான்ஸ்பிளாண்ட்’ என்று
கபயாாா். அகைரிக்காவின் பால்டிநைாகரச் நொாா்ந்த நடவிட்
கபன்னட், ைரபணு ைாற்ைப்பட்ட பன்றியின் இதயம்
அறுகவ சிகிச்கெ மூலம் கவற்றிகரைாக கபாருத்தப்பட்ட
முதல் ைனிதராக வரலாற்றில் அறியப்படுவாாாா்.
17-ஆவது நூற்ைாண்டு முதநல விலங்கினங்களின்
ரத்தத்கத ைனிதாாா்களுக்கு கெலுத்தும் முயற்சிகள்
நைற்ககாள்ளப்பட்டு வருகின்ைன. ஜீன் நபப்கடஸ்
கடனிஸ் என்கிை பிகரஞ்ச் ைருத்துவாாா், கெம்ைறி ஆட்டின்
ரத்தத்கத சிறுவன் ஒருவனுக்கு கெலுத்தியதுதான்
பதிவாகி இருக்கும் முதலாவது ரத்த ைாற்று முயற்சி. 19ஆவது நூற்ைாண்டு முதநல விலங்கினங்களின் நதால்
பகுதிககள ைனிதாாா்களுக்குப் கபாருத்தும் முயற்சிகள்
நைற்ககாள்ளப்படுகின்ைன. 1838-இல் முதன்முகையாக
பன்றியின் விழிகவண்படலம் (காாாா்னியா) ஒருவருக்கு
கவற்றிகரைாகப் கபாருத்தப்பட்டது.













20ஆம்
நூற்ைாண்டில்
பல்நவறு
‘கெநனாடிரான்ஸ்பிளாண்ட்’
முயற்சிகள்
நைற்ககாள்ளப்பட்டன. 1960-இல் நியூ ஆாாா்லியன்ஸில்
ரீம்ட்ஸ்ைா என்கிை அறுகவ சிகிச்கெ ைருத்துவாாா், ைனித
குரங்குகளின் சிறுநீரகத்கத அறுகவ ைாற்று சிகிச்கெ
மூலம் 13 நபருக்கு கபாருத்தி நொதகன ேடத்தினாாாா்.
அதில் ஒநர ஒருவாாா் ைட்டும் அந்த சிறுநீரகத்கத
ஏற்றுக்ககாண்டு மூன்று ைாதங்கள் வாழ்ந்தாாாா். 1964இல்
ைனிதக்
குரங்கின்
இதயம்
ஒருவருக்குப்
கபாருத்தப்பட்டு அந்த முயற்சி நதால்வியில் முடிந்தது.
நியூயாாாா்க்கில் ேடந்திருக்கும் இதய ைாற்று அறுகவ
சிகிச்கெக்கு முன்நனாடி நொதகன இந்தியாவில்தான்
ேடந்தது. 1996-இல் பரூவா என்கிை அறுகவ சிகிச்கெ
ைருத்துவாாா், 32 வயது பூாாா்நனா கெக்யா என்பவருக்கு
பன்றியின் நுகரயீரகலயும், இதயத்கதயும் ைாற்று
அறுகவ சிகிச்கெ மூலம் கபாருத்த முற்பட்டாாாா். அந்த
நோயாளி இைந்தாாாா் என்பது ைட்டுைல்ல, முன் அனுைதி
இல்லாைல் நொதகன ேடத்தியதற்காக ைருத்துவாாா்
பரூவா ககது கெய்யப்பட்டு, தனது ைருத்துவாாா்
பட்டத்கதயும் இழக்க நோாா்ந்தது. உலகில் அதுதான்
பன்றியின் இதயத்கத ைனிதாாா்களுக்குப் கபாருத்தும்
முதல் முயற்சி.
கடந்த
ஆண்டு
கெப்டம்பாாா்
ைாதம்
நியூயாாாா்க்
பல்ககலக்கழகத்தின் லங்நகான் ைருத்துவ கையத்தில்,
முற்றிலுைாக மூகள கெயலிழந்துவிட்ட ஒருவருக்கு
ைரபணு ைாற்ைப்பட்ட பன்றியின் சிறுநீரகத்கத கபாருத்தும்
முயற்சி நைற்ககாள்ளப்பட்டது. ைனித உடலிலுள்ள
எதிாாா்ப்பு
ெக்தி
அந்நிய
கபாருள்கள்
எகதயும்
ஏற்றுக்ககாள்ளாது
என்பதால்,
பன்றிகள்
ைரபணு
ைாற்ைப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுகின்ைன. அதன் மூலம்
கபாருத்தப்படும் உறுப்புகள் நிராகரிக்கப்படாைல் நவகல
கெய்யும் என்பது எதிாாா்பாாாா்ப்பு.
ஏகனய விலங்கினங்ககளவிட, பன்றியின் உறுப்புகள்
ைனித உறுப்புகளுடன் கபாருந்துவதாக கடந்த அகர
நூற்ைாண்டுக்கும் நைலாக அறியப்படுகிைது. இதற்காகநவ
கரவிவிகாாாா் என்கிை அகைரிக்க நிறுவனம் ஒரு
பண்கணகய ஏற்படுத்தி அதில் ைரபணு ைாற்ைப்பட்ட
பன்றிககள வளாாா்க்கிைது. ைருத்துவ பரிநொதகனக்காக
இந்தப் பன்றிகள் வழங்கப்படுகின்ைன. இநதநபால நவறு
சில
பண்கணகளும்
அகைரிக்காவில்
உருவாகியிருக்கின்ைன.
பன்றியின் உறுப்புகள் நிராகரிக்கப்படாைல் இருப்பதற்காக
அதன் 10 ைரபணுக்கள் ைாற்ைப்படுகின்ைன. அவற்றில்
ோன்கு கெயலிழக்கச் கெய்யப்படுகிைது. ைனிதாாா்களின்
ஆறு ைரபணுக்கள் பன்றிக்குச் கெலுத்தப்பட்டு அதன் மூலம்
நிராகரிப்புக்கான
வாய்ப்கபக்
குகைக்கிைாாாா்கள்.
இகவகயல்லாம் கதாடாாா்ந்து ேகடகபறும் நொதகன
முயற்சிகள்.
பன்றி உள்ளிட்ட விலங்கினங்களின் உறுப்புககள
ைனிதாாா்களுக்குப்
கபாருத்தும்
முயற்சியில்
சில
ஆபத்துகளும் இருக்கின்ைன. எத்தகன காலத்திற்கு அந்த
உறுப்புகள் ைனித உடலில் கெயல்படும் என்பது கதரியாது.
அதனால், பக்கவிகளவுகள் ஏற்படுைா என்பதும் கதரியாது.
அதன் மூலம் இதுவகர ைனிதஇனம் அறியாத புதிய



 











நோய்கள் அந்த விலங்கினங்கள் மூலம் ைனிதாாா்களுக்கு
பரவும் அபாயமும் நிகையநவ உண்டு.
ொாாா்ஸ், ககாகவட் 19, பைகவக் காய்ச்ெல் நபான்ை
விலங்கினங்களிலிருந்தும்,
பைகவகளிலிருந்தும்
நோய்த்கதாற்றுப்
பரவல்
காணப்படும்
நிகலயில்,
இதுநபான்ை
முயற்சிகள்
நதகவதானா
என்கிை
நகள்வியும்
எழுப்பப்படுகிைது.
ைனிதாாா்ககளக்
காப்பாற்றுவதற்காக விலங்கினங்ககள பலியிடலாைா
என்கிை
நகள்விக்கு,
கபரும்பாலான
ைக்கள்
விலங்குககளக்
ககான்று
ைாமிெைாக
உட்ககாள்ளும்நபாது ைனிதாாா்ககளக் காப்பாற்றுவதற்காக
விலங்குகளின்
உறுப்புககள
கபாருத்துவதில்
தவறில்கல என்கிைாாாா்கள் ைருத்துவாாா்கள்.
இந்தியாவில் ைட்டுநை ஆண்கடான்றுக்கு சுைாாாா் 30,000
கல்லீரல் நதகவப்படும் நிகலயில், 1,500 ைாற்று அறுகவ
சிகிச்கெகள்தான் ேடத்த முடிகிைது. 50,000-க்கும்
அதிகைாநனாருக்கு இதய ைாற்று சிகிச்கெ நதகவப்படும்
நிகலயில், அதிகபட்ெம் ஆண்கடான்றுக்கு 15 இதய ைாற்று
சிகிச்கெகள்தான் ேடத்த முடிகின்ைன. உலக அளவில் பல
லட்ெம் சிறுநீரக ைாற்று சிகிச்கெ நதகவப்படுகிைது.
அறிவியல் நொதகனகள் கதாடாாா்வது ைனிதஇனத்தின்
ேன்கைக்காக
என்ைால்,
அகத
வரநவற்பதுதான்
ஆக்கபூாாா்வ அணுகுமுகை.
4. கபண்களின் கல்வியும் திருைண வயதும்!
ேைது ோட்டில் கபண்களின் திருைண வயகத
நிாாா்ணயிக்கும் ெட்டங்கள் ஆங்கிநலயாாா் காலத்திலிருந்நத
ொாா்கெக்குரியனவாகநவ இருந்து வந்திருக்கின்ைன. சிறு
குழந்கதகளுக்கு திருைணம் கெய்து கவக்கப்படும்
ககாடுகைகய தடுக்கும் ெட்டம் ஒன்கை ககாண்டு வர
19-ஆம் நூற்ைாண்டின் இறுதியிநலநய ஆங்கிநலய அரசு
முயன்ைது. அன்கைய காலகட்டத்தில் இந்தச் ெட்டத்திற்கு
கபரும் எதிாாா்ப்பு கிளம்பியது.
1891-இல் அரசு முன்கவத்த இந்தச் ெட்டத்தின்
முன்வடிவிற்கு பால கங்காதர திலகாாா் தன்னுகடய
‘நகெரி’ இதழின் வாயிலாக கடுகையாக கண்டனம்
கதரிவித்தாாாா். இந்து ைதத்தின் அடிப்பகடக் கூறுகளில்
தகலயிட, ஆங்கிநலயாாா்களுக்கு எந்த உரிகையும்
இல்கல என்று முழங்கினாாாா். திலகரின் இந்த கூற்றுக்கு
அன்கைய இந்துக்களிகடநய நபராதரவு கிகடத்தது.
அதனால், இச்ெட்ட முன்வடிகவ அரசு திரும்பப் கபற்ைது.
தமிழ்ோட்டில் 19-ஆம் நூற்ைாண்டின் இறுதியிலும், 20ஆம் நூற்ைாண்டின் கதாடக்கத்திலும் நீதிபதி ைாயூரம்
நவதோயகம் பிள்கள, பாரதியாாாா் நபான்ைவாாா்கள் கபண்
விடுதகல குறித்து எழுதி விழிப்புணாாா்வு ஊட்டினாாாா்கள்.
இந்திய அளவில் கபண் விடுதகல இயக்கங்கள் எழுச்சி
கபற்ைன. சிறு வயதிநலநய கபண் குழந்கதகளுக்குத்
திருைணம் கெய்யும் ககாடுகைகயத் தகட கெய்ய
நவண்டும் என்று டாக்டாாா் முத்துலட்சுமி கரட்டி,
ோாா்பிலாஸ் ொாாா்தா நபான்ைவாாா்கள் குரகலழுப்பினாாா்.
இப்படிப்பட்ட சூழ்நிகலயில், 1929-இல் மீண்டும் ஒரு
முயற்சி எடுக்கப்பட்டு இந்த ெட்ட முன்வடிகவ,
ராஜஸ்தான்
அஜ்மீாாா்
பகுதிகயச்
நொாா்ந்த
ெமூக













சீாாா்திருத்தவாதி ராய் ொஹிப் ோாா்பிலாஸ் ொாாா்தா,
முன்கைாழிய, 1929, கெப்டம்பாாா் 28-ஆம் ோள் குழந்கதத்
திருைண தடுப்புச் ெட்டம் நிகைநவற்ைப்பட்டது.
இந்தச்
ெட்டத்தின்படி
திருைணம்
கெய்வதற்கு
கபண்ணுக்கு பதினான்கு வயதும், ஆணுக்கு பதிகனட்டு
வயதும் நிகைவகடந்திருக்க நவண்டும். இச்ெட்ட
முன்வடிகவ ராய் ொஹிப் ோாா்பிலாஸ் ொாாா்தா என்பவாாா்
முன் கைாழிந்ததால் இச்ெட்டம் ‘ொாாா்தா ெட்டம்’ என்று
அறியப்பட்டு, காலப்நபாக்கில் ‘ொரதா ெட்டம்’ என்ைாகி
விட்டது.
சுதந்திரைகடந்த பின்னாாா், 1949-இல் நைற்ககாள்ளப்பட்ட
ெட்டத் திருத்தத்தின் மூலம் கபண்ணின் திருைண வயது
15-ஆக உயாாா்த்தப்பட்டது. 1978-ஆம் ஆண்டில், அதாவது
ோடு சுதந்திரைகடந்து சுைாாாா் முப்பது ஆண்டுகளுக்குப்
பிைகு இந்தச் ெட்டம் மீண்டும் ஒரு முகை திருத்தம்
கெய்யப்பட்டு, கபண்ணின் குகைந்த பட்ெ திருைண வயது
18 எனவும், ஆண்களுக்கான குகைந்தபட்ெ திருைண
வயது 21 எனவும் ைாற்ைப்பட்டது.
இந்தச் ெட்டம் ேகடமுகையில் இருந்தும், குழந்கதத்
திருைணம் என்னும் ககாடுகை ோட்டில் கதாடாாா்ந்து
ககாண்டு இருந்ததால், 2006-ஆம் ஆண்டில் குழந்கதத்
திருைண ெட்டத்தில் சில ைாற்ைங்கள் கெய்யப்பட்டு நைலும்
கடுகையான தண்டகனகளுடன் இச்ெட்டம் திருத்தி
அகைக்கப்பட்டது. திருத்தியகைக்கப்பட்ட குழந்கதத்
திருைண தடுப்பு ெட்டம் 2006-இன்படி, குகைந்தபட்ெ
வயதுக்கு கீழ் உள்ள ஆணுக்நகா கபண்ணுக்நகா
திருைணம் கெய்து கவத்தால் இரண்டு ஆண்டு
சிகைத்தண்டகனயும் ஒரு லட்ெம் ரூபாய் அபராதமும்
விதிக்கப்படும்.
இந்த திருத்தியகைக்கப்பட்ட 2006 ெட்டத்தின் படி, 18
வயது பூாாா்த்தியகடயாத கபண் குழந்கதகய திருைணம்
கெய்து
ககாண்டவரும்,
குழந்கத
திருைணத்கத
ேடத்தியவரும் குற்ைவாளிகளாகக் கருதப்படுவாாா். நைலும்
குழந்கதத்
திருைணம்
உட்பட
அகனத்துத்
திருைணங்ககளயும் பதிவு கெய்ய நவண்டும் என
2006-இல் உச்ெநீதிைன்ைம் உத்தரவிட்டது.
அண்கையில், கபண்களின் ெட்டபூாாா்வ திருைண வயகத
18-லிருந்து 21-ஆக உயாாா்த்த வழிநகாலும் ைநொதாகவ
ைத்திய அரசு ோடாளுைன்ை ைக்களகவயில் தாக்கல்
கெய்தகத அடுத்து இந்த ைநொதாகவ ஆதரித்தும்
எதிாாா்த்தும் ொாா்ச்கெகள் உருவாயின. முன்னதாக, ெைதா
கட்சியின் முன்னாள் தகலவாாா் கஜயா நஜட்லி
தகலகையில் அகைக்கப்பட்ட குழு, பாலின ெைத்துவம்,
பாலின
நபதமின்றி
அதிகாரைளித்தல்
நபான்ை
ககாள்ககககள ைனதில் ககாண்டு ஆண்களின்
திருைண வயதிற்கு நிகராக கபண்களின் திருைண
வயதும் 21-ஆக உயாாா்த்த நவண்டும் என்று பரிந்துகர
கெய்திருந்தது.
அக்குழுவின் பரிந்துகரகய ஏற்றுக் ககாண்ட நைாடி அரசு,
சிைாாாா் திருைண ெட்டம் 2006-இல் திருத்தங்கள்
ககாண்டு வருவதற்கான ைநொதாகவ ைக்களகவயில்
தாக்கல் கெய்தது. ஆனால் இந்த ைநொதா ைக்களகவயில்
கடும்
எதிாாா்ப்புக்குள்ளானதால்,
ோடாளுைன்ை
நிகலக்குழுவுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.



 











‘கபண்களின் திருைண வயகத 21-ஆக உயாாா்த்துவது,
கபண்கள்
திருைணம்
என்னும்
பந்தத்திற்குள்
நுகழவதற்கு
முன்
கல்வி
கபறுவதற்கும்,
அவாாா்களுக்கான
நவகலவாய்ப்புகள்
அதிகரித்து
வாழ்க்ககயில் முன்நனை அவாாா்களுக்கு நபாதிய
அவகாெம் கிகடப்பதற்கும் வழிவகுக்கும்’ என்று பிரதைாாா்
நைாடி கூறினாாாா்.
திருைண வயகத 18-லிருந்து 21-ஆக உயாாா்த்துவதன்
மூலம் கபண்கள் கபாருளாதார சுதந்திரமும் அதிகாரமும்
கபற்று, தங்கள் விருப்பு கவறுப்புககள கவளியிட வாய்ப்பு
கபறுவாாாா்கள் என எதிாாா்பாாாா்க்கப்படுகிைது.
நதசிய குடும்ப ேல கணக்ககடுப்பின் ஐந்தாவது சுற்றின்
(2019-20) புள்ளிவிவரம், 15-லிருந்து 19-வயது வகர
உள்ள கிராைப்புை ைகளிரில் 7.9 ெதவீத கபண்கள்
ஏற்ககனநவ தாயாகி விட்டனாாா் என்று குறிப்பிடுகிைது.
இது ைகளிரின் உடல்ேலம் குறித்து கவகல ககாள்ள
கவக்கிைது.
கபண்களின் உடல்ேலத்தில் அக்ககை ககாண்ட பலரும்,
கபண்கள் பதின் பருவத்தில் காாா்ப்பம் அகடவகத
தடுப்பதன் மூலம், கருச்சிகதவு, குழந்கதகள் இைந்து
பிைப்பது நபான்ை ககாடுகைகளிலிருந்து அவாாா்ககள
காப்பாற்ை முடியும் என்று கூறுகிைாாாா்கள்.
இன்கைக்கு ோட்டில் 50 % கபண்கள் ரத்த நொகக
நபான்ை ஊட்டச்ெத்து குகைபாட்டுடன் காாா்ப்பத்கத
எதிாாா்ககாள்வதால் ோட்டில் ைகப்நபறு இைப்பு விகிதம், சிசு
இைப்பு விகிதம் நபான்ைகவ அதிகைாக உள்ளன என்றும்,
திருைண வயகத உயாாா்த்துவதன் மூலம் அவாாா்களின்
உடல்ேலம் பாதுகாக்கப்படும் என்றும் கூைப்படுகிைது.
ோட்டில் குழந்கதத் திருைணங்கள் குகைந்து ககாண்டு
வருகின்ைன என்ை கெய்தி ஆறுதலளித்தாலும், ஐக்கிய
ோட்டு ெகபயின் யுனிகெஃப் அளிக்கும் தகவலின்படி
உலகின் 15 வயதிற்குக் குகைவான ைணைகள்களில்
மூன்றில் ஒருவாாா் ேம் ோட்கடச் நொாா்ந்தவாாா் என்பது
ேம்கைக் கவகலககாள்ள கவக்கிைது. நதசிய குடும்ப ேல
கணக்ககடுப்பு ஆய்வின்படி, 20 முதல் 24 வயது
வகரயிலான ைகளிரில், 23 ெதவீதம் நபாாா் 18 வயகத
அகடவதற்குள் திருைணம் கெய்து ககாண்டுவிட்டனாாா்.
குழந்கதத் திருைண பிரச்கன ேகரங்ககள விட
கிராைப்புைங்களில் அதிகைாக இருப்பதாகக் கூறுகிைது ஓாாா்
ஆய்வு முடிவு.
ஆனால், கபண்களின் திருைண வயகத உயாாா்த்துவகத
எதிாாா்த்து வாதிடுபவாாா்கநளா, குகைந்தபட்ெ திருைண
வயகத ெட்டபூாாா்வைாக உயாாா்த்துவதனால் ஒன்றும்
ொதித்து விடமுடியாது என்றும், இப்படிப்பட்ட ெட்டங்ககள
அைல்படுத்துவதில் ேகடமுகை பிரச்கனகள் உள்ளன
என்றும் சுட்டிக் காட்டுகின்ைனாாா்.
உதாரணைாக,
நதசிய
குற்ைவியல்
ஆகணயம்
அளித்திருக்கும் தகவலின்படி, 2020-ஆம் ஆண்டில் 758
குழந்கதத் திருைணங்கள் ைட்டுநை குழந்கதத் திருைண
தடுப்புச் ெட்டத்தின் கீழ் பதிவாகி உள்ளன. இத்தகவல்,
ெட்டத்தின்
கககளில்
பிடிபடாைல்
தப்பிக்கும்
திருைணங்கள் பல என்ை கெப்பான உண்கைகய
ேைக்குப் புலப்படுத்துகிைது.













கபற்நைாாாா், தங்களின் ஆண் குழந்கதகயப்நபால கபண்
குழந்கதகயயும் கல்வி கற்க அனுைதிக்க நவண்டும்.
ேைது ோட்டில் ஒரு கபண்ணிற்கு எந்த வயதில்
திருைணம் கெய்ய நவண்டும் என்பகத அப்கபண்ணின்
குடும்ப கபாருளாதார நிகல, அவருகடய இனம், ைதம்
ொாாா்ந்த பழக்க வழக்கங்கள், குடும்பத்தினரின் கல்வி
நிகல,
ெமூக
சூழ்நிகல
ஆகியகவநய
தீாாா்ைானிக்கின்ைன.
இந்த விஷயத்தில் வரதட்ெகண எனும் ெமூக அவலமும்
கபரும்பங்கு வகிக்கிைது. இளம் வயதில் திருைணம் கெய்து
விட்டால், குகைந்த வரதட்ெகணயில் திருைணத்கத
முடித்து விடலாம் கபற்நைாாாா் நிகனக்கின்ைனாாா்.
வயது வந்த கபண்கண திருைணம் கெய்து ககாடுக்காைல்
வீட்டில் கவத்திருப்பது பாதுகாப்பு இல்கல என்று
கபற்நைாாாா்
நிகனப்பதில்
வியப்கபான்றுமில்கல.
வயதிற்கு வந்த கபண்கண, அதுவும் ெற்நை அழகான
கபண்கண வீட்டில் கவத்திருந்தால் கிராைப்புைங்களில்
அவாாா்கள்
இனத்கதச்
ொாாா்ந்த
ஆண்கள்
சிலாாா்
அப்கபண்கண
தனக்குத்
திருைணம்
கெய்து
ககாடுக்குைாறு கட்டாயப்படுத்துவது ோம் அடிக்கடி
நகள்விப்படும் கெய்தி.
இகவ எல்லாவற்றிற்கும் நைல், கபண்கள் கல்வி கற்க
நவண்டும்
என்ைால்
அதற்கான
வெதி
கிராைப்புைத்திலுள்ள ஒவ்கவாரு கபண்ணிற்கும் கிகடக்க
வழிவகுக்க நவண்டும். இன்னமும் பல கிராைங்களில்
உயாாா்கல்வி கபை நவண்டுகைன்ைால் அருகிலுள்ள
ேகரத்திற்குத்தான் கெல்ல நவண்டியுள்ளது.
குழந்கதத் திருைணத்கத தகட கெய்யும் ெட்டத்தில்
திருத்தம் ககாண்டு வருவதற்கு முன், கபண்கள்
உயாாா்கல்வி
கபைவும்,
அவாாா்களுக்கான
நவகலவாய்ப்புககள
அதிகரிக்கவும்
நதகவயான
வெதிககள அரசு கெய்து தர நவண்டும்.
5. இந்தியா நகட் பகுதியில் நேதாஜிக்கு சிகல
தில்லியில் உள்ள ‘இந்தியா நகட்’ பகுதியில் சுதந்திரப்
நபாராட்ட வீரரான நேதாஜி சுபாஷ் ெந்திர நபாஸின்
முழுஉருவச் சிகல நிறுவப்படும் என்று பிரதைாாா் ேநரந்திர
நைாடி அறிவித்துள்ளாாாா்.
குடியரசு தின விழா அணிவகுப்புக்காக நேதாஜியின்
சிைப்புககள கவளிப்படுத்தும் வககயில் நைற்கு வங்க
அரசு வடிவகைத்த அலங்கார ஊாாா்திகய ைத்திய அரசு
நிராகரித்தது ொாா்ச்கெக்குள்ளான நிகலயில், பிரதைாாா்
நைாடி இந்த அறிவிப்கப கவளியிட்டுள்ளாாாா்.
இது கதாடாாா்பாக அவாாா் ட்விட்டரில் கவள்ளிக்கிழகை
கவளியிட்ட பதிவில், ‘நேதாஜி சுபாஷ் ெந்திர நபாஸின்
125-ஆவது பிைந்த தின நூற்ைாண்கட ோடு ககாண்டாடி
வரும் நவகளயில், கிராகனட்டால் கெய்யப்பட்ட அவரது
பிரம்ைாண்ட சிகல இந்தியா நகட் பகுதியில் நிறுவப்பட
உள்ள
கெய்திகயப்
பகிாாா்ந்து
ககாள்வதில்
ைகிழ்ச்சியகடகிநைன்.
ோடு
அவருக்குக்
கடன்பட்டுள்ளகத கவளிப்படுத்தும் சிைந்த அகடயாளைாக
அச்சிகல அகையும்.



 











கிராகனட்
சிகல
கெய்யப்படும்
வகர,
சிகல
அகையவுள்ள
இடத்தில்
‘ோநலாகிராம்’
கதாழில்நுட்பத்தில் அவரது சிகல காட்சிப்படுத்தப்படும்.
ோநலாகிராம் சிகலகய நேதாஜியின் பிைந்த தினைான
ஜனவரி 23-ஆம் நததி திைந்துகவக்க உள்நளன்’
என்று குறிப்பிட்டுள்ளாாாா்.
நேதாஜியின் சிகல 28 அடி உயரத்திலும் 6 அடி
அகலத்திலும்
அகைக்கப்படவுள்ளதாகத்
தகவலறிந்த
வட்டாரங்கள் கதரிவிக்கின்ைன.
6. பாக். உச்ெநீதிைன்ை முதல் கபண் நீதிபதி
பாகிஸ்தான்
உச்ெநீதிைன்ைத்தின்
முதல்
கபண்
நீதிபதியாக லாகூாாா் உயாாா்நீதிைன்ை நீதிபதி ஆயிஷா
ைாலிக் (55) நியமிக்கப்பட்டுள்ளாாாா். முஸ்லிம் ோடான
பாகிஸ்தானின்
நீதித்
துகை
வரலாற்றில்
உச்ெநீதிைன்ைத்துக்கு கபண் நீதிபதி நியமிக்கப்படுவது
இதுநவ முதல் முகையாகும்.
இதுகுறித்து
கவளியிடப்பட்டுள்ள
அறிவிக்ககயில்,
‘பாகிஸ்தான்
இஸ்லாமிய
குடியரசு
அரெகைப்புச்
ெட்டத்தின்
177-ஆவது
பிரிவின்படி,
லாகூாாா்
உயாாா்நீதிைன்ை
நீதிபதி
ஆயிஷா
ைாலிக்கக
உச்ெநீதிைன்ை நீதிபதியாக நியமிக்க அதிபாாா் ஆரிஃப்
ஆல்வி ஒப்புதல் அளித்துள்ளாாாா். அவாாா் பதவிநயற்கும்
ோளில் இருந்து அவருகடய நியைனம் அைலுக்கு வரும்’
என்று கதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக,
ஆயிஷா
ைாலிக்கக
உச்ெநீதிைன்ை
நீதிபதியாக நியமிக்குைாறு பாகிஸ்தான் நீதித் துகை
ஆகணயம் கடந்த ைாதம் பரிந்துகர கெய்தது. அந்தப்
பரிந்துகரகய
உச்ெநீதிைன்ை
நீதிபதிகள்
நியைனங்களுக்கான
ோடாளுைன்ைக்
குழு
இரு
தினங்களுக்கு
முன்
பரிசீலித்தது.
லாகூாாா்
உயாாா்நீதிைன்ைத்தில் ோன்காவது இடத்தில் இருப்பவாாா்
ஆயிஷா ைாலிக். இருப்பினும், பணி மூப்கபக் கருத்தில்
ககாள்ளாைல் ஆயிஷா ைாலிக்ககத் நதாாா்வு கெய்து,
அதிபரின் ஒப்புதலுக்கு அந்தக் குழு அனுப்பி கவத்தது.
அகதத் கதாடாாா்ந்து, ஆயிஷா ைாலிக்கக உச்ெநீதிைன்ை
நீதிபதியாக நியமிக்க அதிபாாா் ஒப்புதல் அளித்துள்ளாாாா்.
7. ஆஸ்கர் தகுதிப் பட்டியலில் இடம்பிடித்த ‘கஜய் பீம்’
ேடிகர் சூர்யா ேடிப்பில் அநைொன் பிகரம் ஓடிடி தளத்தில்,
‘கஜய் பீம்’ கடந்த ேவம்பர் ைாதம் கவளியாகி பல
தரப்புகளிடமிருந்து பாராட்டுககளப் கபற்று வருகிைது.
கூகுளில் அதிகம் நதடப்பட்ட இந்தியப் படைாகாவும்
அறிவிக்கப்பட்ட ‘கஜய் பீம்’ ஐஎம்டிபி இகணயதளத்தில்
அதிக புள்ளிககளப் கபற்ை படங்களில் முதலிடத்தில்
உள்ளது. ஆஸ்கர் யூடியூப் தளத்தில் இடம்பிடித்த முதல்
தமிழ் படைாகவும் தமிழகத்திற்கு கபருகை நெர்த்துள்ளது.
பல்நவறு ெர்வநதெ விழாக்களில் திகரயிடப்பட்டுக்
ககாண்டு வரும் நிகலயில் ‘கஜய்பீம்’ திகரப்படம் ஆஸ்கர்
விருது
படங்களுக்கான
தகுதிப்பட்டியலில்
இடம்பிடித்துள்ளது. 276 படங்கள் நபாட்டியிட்டுள்ள இதன்
இறுதிப்பட்டியல் வரும் பிப்ரவரி 8 ஆம் நததி
அறிவிக்கப்படும். ஏற்கனநவ, சூர்யாவின் ‘சூரகரப்













நபாற்று’ திகரப்படமும் ஆஸ்கர் விருது பரிந்துகரக்கான
திகரயிடலுக்கு
நதர்வு
கெய்யப்பட்டு
இருந்தது
குறிப்பிடத்தக்கது.
8. தமிழகம் முழுவதும் கூட்டுக் குடிநீர், பாதாள ொக்ககட
உட்பட ரூ.662 நகாடி திட்டங்ககள முதல்வர் கதாடங்கி
கவத்தார்: ரூ.8.93 நகாடியில் 5 புதிய பணிகளுக்கு
அடிக்கல்
ேகராட்சி நிர்வாகம், குடிநீர் வழங்கல் துகை ொர்பில்
தமிழகத்தின் பல்நவறு பகுதிகளில் ரூ.662.22 நகாடியில்
நிகைநவற்ைப்பட்டுள்ள 17 திட்டப் பணிககள முதல்வர்
ஸ்டாலின் திைந்து கவத்தார்.
இதுகதாடர்பாக தமிழக அரசு நேற்று கவளியிட்ட அறிக்கக:
தமிழ்ோடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் ொர்பில் திருப்பூர்
ைாவட்டம் பல்லடம், திருப்பூர் ஒன்றியங்களில் 155 ஊரக
குடியிருப்புகளுக்கு ரூ.99.24 நகாடி, கரூர் ைாவட்டம்
தாந்நதாணி ஒன்றியத்தில் 274 ஊரக குடியிருப்புகளுக்கு
ரூ.81.41 நகாடி, நகாகவ ைாவட்டம் கபாள்ளாச்சி (கதற்கு),
கபாள்ளாட்சி (வடக்கு), கிணத்துக்கிடவு ஒன்றியங்களில்
212 ஊரக குடியிருப்புகளுக்கு ரூ.69.31 நகாடி,
கிருஷ்ணகிரி ைாவட்டம் ககலைங்கலம் ஒன்றியத்தில்
ராயக்நகாட்கட ைற்றும் 28 ஊரகக் குடியிருப்புகளுக்கு
ரூ.8.46 நகாடியில் கூட்டுக் குடிநீர் திட்டங்கள், ோைக்கல்
ேகராட்சிக்கு ரூ.185.24 நகாடியில் குடிநீர் நைம்பாட்டு
திட்டம் ஆகிய திட்டப் பணிகள் முடிவுற்றுள்ன.
திருச்சி ைாவட்டம் ைண்ணச்ெேல்லூர் நபரூராட்சியில்
ரூ.30.11 நகாடி, எஸ்.கண்ணனூர் நபரூராட்சியில்
ரூ.19.45 நகாடி, ஈநராடு ைாவட்டம் கபருந்துகை
நபரூராட்சியில் ரூ.51.50 நகாடி, தஞ்கெ ைாவட்டம்வல்லம்
நபரூராட்சியில் ரூ.34.51 நகாடியில் பாதாள ொக்ககட
திட்டம் நிகைநவற்ைப்பட்டுள்ளது.
ேகராட்சி நிர்வாகத் துகை ொர்பில் தூத்துக்குடி ைாேகராட்சி
சீர்மிகு ேகர திட்டத்தின் கீழ் தருகவக்குளம் உரக்கிடங்கு
பகுதியில்ரூ.35.84 நகாடியில் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு
நிகலயம், தமிழ்ோடு ேகர்ப்புை வளர்ச்சி திட்டத்தின்
கீழ்ரூ.11.50 நகாடியில் நைம்படுத்தப்பட்ட சிவகுளம்,
முள்ளிக்குளம், மீளவிட்டான் குளம், ைதுகர ைாேகராட்சி
அபிவிருத்தி, உட்கட்டகைப்பு நிதியின் கீழ் ைதுகர
ைாேகராட்சி,
குருவிக்காரன்
ொகலயில்
ரூ.23.17
நகாடியில்
தகரப்பாலம்
உயர்ைட்ட
பாலைாக
ைாற்றியகைப்பு ஆகிய திட்டங்களும் முடிவுற்றுள்ன.
திண்டுக்கல் ைாேகராட்சியில் திடக்கழிவு நைலாண்கை
திட்டத்தின் கீழ் கரூர் ொகல, கபஸ்கி காநலஜ் எதிர்புைம்
ரூ.70 லட்ெத்தில் அகைக்கப்பட்டுள்ள நுண்ணுரம்
கெயலாக்க கையக் கட்டிடம், நகாகவ ைாேகராட்சி
கரும்புக் ககடகதற்கு ைண்டலத்தில் ரூ.75 லட்ெத்தில்
அகைக்கப்பட்டுள்ள ேகர்ப்புை சுகாதார கையக் கட்டிடம்,
ரூ.77 லட்ெத்தில் காளப்பட்டி ைாேகராட்சி கதாடக்கப்
பள்ளியில் கட்டப்பட்டுள்ள கூடுதல் கட்டிடம், ரூ.50
லட்ெத்தில் நக.நக.புதூர் ைாேகராட்சி உயர்நிகலப்
பள்ளியில் கட்டப்பட்டுள்ள உணவுக்கூடம் என கைாத்தம்
ரூ.662.22 நகாடி ைதிப்பிலான 17 முடிவுற்ை திட்டப்



 











பணிககள
தகலகைச்
கெயலகத்தில்
முதல்வர்
ஸ்டாலின் நேற்று காகணாலி மூலம் திைந்து கவத்தார்.
ேகராட்சி நிர்வாகத் துகை ொர்பில் திண்டுக்கல்
ைாேகராட்சி திருவள்ளுவர் ொகலயில் ரூ.2.50 நகாடியில்
அகைக்கப்பட உள்ள நூலகம், அறிவுொர் கையம், கைலா
நேரு ைருத்துவைகன ொகலயில் ரூ.1.40 நகாடியில் ேகர
ெமுதாய சுகாதார கையைாக நைம்படுத்தும் பணி, ஓசூர்
ைாேகராட்சி நேரு ேகரில் ரூ.1.03 நகாடியில் ேகர்ப்புை
வீடற்ைவர்களுக்கான கட்டிடம், காைராஜ் காலனியில்
ரூ.2.50 நகாடியில் நூலகம், அறிவுொர் கையம், ைத்திகிரி
பகுதியில் ரூ.1.50 நகாடியில் அகைக்கப்பட உள்ள
ேவீனஎரிவாயு தகனநைகட என ரூ.8.93 நகாடியிலான
5 புதிய திட்டப் பணிகளுக்கு முதல்வர் அடிக்கல்
ோட்டினார்.
9. நைடவாக்கம் - நொழிங்கேல்லூர் இகணப்புச் ொகல
இனி 'கெம்கைாழிச் ொகல' - முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்
அறிவிப்பு
கெம்கைாழித் தமிழாய்வு ைத்திய நிறுவனத்தின் புதிய
வளாகம் அகைந்துள்ள நைடவாக்கம் நொழிங்கேல்லூர்
இகணப்புச் ொகல இனி 'கெம்கைாழிச் ொகல' எனப்
கபயர் ைாற்ைம் கெய்யப்படும் என்று கெம்கைாழி விருது
வழங்கும் விழாவில் தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்
அறிவித்துள்ளார்.
கென்கன, அண்ணா நூற்ைாண்டு நூலகத்தில் இன்று
ேடந்த 2010 முதல் 2019-ஆம் ஆண்டுகள் வகரயிலான
கெம்கைாழித்
தமிழாய்வு
ைத்திய
நிறுவனத்தால்
வழங்கப்படும் கெம்கைாழித் தமிழ் விருதுகள் வழங்கும்
விழாவில், முதல்வர் ஆற்றிய உகர: “தமிழுக்கும்
அமுகதன்றுநபர்- அந்தத் தமிழ் இன்பத் தமிழ் எங்கள்
உயிருக்குநேர்” என்ை புரட்சிக்கவிஞர் பாரதிதாெனின்
கவிகத வரிககள கேஞ்சில் ஏந்தி, இந்த விழாவின்
நைகடயில் ோன்
நின்றுககாண்டு
இருக்கிநைன்.
தமிழுக்குச் கெம்கைாழித் தகுதி ஏற்பட நவண்டும் என்பது
தமிழறிஞர்களின் நூற்ைாண்டுக் கனவு. அந்தக் கனகவ
நிகைநவற்றியவர் ைகைந்த முன்னாள் முதல்வர்
கருணாநிதி.
அத்தககய
தகலவரின்
கபயரால்
அகைந்திருக்கக்கூடிய கெம்கைாழித் தமிழாய்வு விருதுகள்,
அகத விழாவாக, அதிலும் குறிப்பாக, அண்ணா கபயரில்
அகைந்திருக்கக்கூடிய இந்த நூலகத்தின் அரங்கத்தில்
ோம் ேடத்திக் ககாண்டிருக்கிநைாம்.
அண்ணனாகவும் தம்பியாகவும் இருந்து தமிழுக்குத்
கதாண்டாற்றிய இரண்டு கபருைக்களின் நிகனகவ
ஏந்தி இந்த விழா நைகடயில் ோன் நின்றுககாண்டு
இருக்கிநைன். தமிழ் கதான்கையான கைாழி என்பகதத்
தமிழர்கள்
கொல்லித்தான்
கதரிய
நவண்டிய
அவசியமில்கல.
உலகம்
முழுவதும்
இருக்கும்
கைாழியியல்
அறிஞர்கள்,
இனவியல்
அறிஞர்கள்
அகதத்தான்
கொல்லிக்ககாண்டு
இருக்கிைார்கள்.
கதால்கபாருள்
ஆராய்ச்சியாளர்களால்
ஏற்றுக்
ககாள்ளப்பட்ட ைாகபரும் உண்கை இது.
தமிழ் குறிப்பிட்ட ோட்டு ைக்கள் நபசும் கைாழியாக
ைட்டுைல்ல, ஒரு பண்பாட்டின் அகடயாளைாக இருக்கிைது
ேம்முகடய தமிழ் கைாழியானது. நிலத்துக்கு, ைண்ணுக்கு,













இயற்ககக்கு, ைக்களுக்கு, பண்பாட்டுக்கு இலக்கணத்கத
வகுத்திருக்கக்கூடிய கைாழி. தமிகழப் நபசும் நபாது
இனிகையாக இருக்கிைது. தமிகழக் நகட்கும்நபாது
இனிகையாக இருக்கிைது. ஏன், ‘தமிழ்’
என்று
கொல்லும்நபாநத இனிகையாக இருக்கிைது. தமிழ்
என்ைாநல இனிகை என்றுதான் கபாருள். ‘இனிகையும்
நீர்கையும் தமிழ் எனல் ஆகும்’ என்று பிங்கலநிகண்டும்
கூறுகிைது.தமிழ், உலகின் மூத்த கைாழிகளில் ஒன்று.
தமிழ், எந்த கைாழியில் இருந்தும் கடன் வாங்கி உருவான
கிகள கைாழி அல்ல. தமிழில் இருந்துதான் ஏராளைான
கைாழிகள் உருவாகியுள்ளன. இப்படிப் பல கைாழிககள
உருவாக்கும்
திைன்ககாண்ட
கைாழிதான்,
ேைது
தாய்கைாழியான தமிழ். தமிழ், தமிழரசி, தமிழரென் என்று
கைாழியின் கபயகரநய கபயராக கவத்துக்ககாள்ளும்
அளவுக்கு பற்று ேம் இனத்தில் இருக்கிைது. கைாழிக்காக
உயிகரத் தந்த தியாகிககளப் கபற்ை கைாழியும் ேம்
தமிழ்கைாழி ஆகும்.
இலக்கியச் கெழுகையும் இலக்கண அறிவும் ககாண்ட
கைாழிகய உயர்தனிச் கெம்கைாழியாக அறிவிக்க
நவண்டும் என்ை நகாரிக்கக தமிழ் அறிஞர்கள் இகடநய
பல ஆண்டுகளுக்கு முன்நப எழுந்தது. அந்தக் கனகவ
நிகைநவற்றி கவத்தவர் ைகைந்த முன்னாள் முதல்வர்
கருணாநிதி. 2004-ஆம் ஆண்டு அக்நடாபர் 14-ஆம்
ோள், ைத்திய அரொல், காங்கிரஸ் ஆட்சிக் காலத்தில்
தமிழ்கைாழி, கெம்கைாழியாக அறிவிக்கப்பட்டது. இகதத்
கதாடர்ந்து, கெம்கைாழித் தமிழாய்வு ைத்திய நிறுவனம்,
அன்கைய ைத்திய அரொல் 2007-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட்
18-ஆம் ோள் கதாடங்கி கவக்கப்பட்டது. கதாடக்கத்தில்
இந்த நிறுவனம், கைசூரில், இந்திய கைாழிகளின்
ேடுவண் நிறுவனத்தில் இருந்து கெயல்பட்டது. 2008ஆம் ஆண்டு நை ைாதம் 19ஆம் ோள் முதல் கென்கனக்கு
இந்த
நிறுவனம்
ைாற்ைப்பட்டுச்
கெயல்பட்டுக்
ககாண்டிருக்கிைது. அப்நபாதுதான் கெம்கைாழித் தமிழாய்வு
ைத்திய நிறுவனம் என்று கபயர் சூட்டப்பட்டது. இதற்கும்
காரணைாக இருந்தவர் தகலவர் கருணாநிதி.
கென்கன கடற்ககர காைராெர் ொகலயில் உள்ள
பாலாறு இல்லத்தில் கெம்கைாழித் தமிழாய்வு ைத்திய
நிறுவனத்தின் அலுவலகத்கத அவர், கடந்த 2008-ஆம்
ஆண்டு சூன் 30-ஆம் திைந்து கவத்தார். கெம்கைாழி
நிறுவனத்துக்கு எனத் தனியாக ஒரு கட்டடம் அகைய
நவண்டும் என்று அவர் ஆகெப்பட்டார், அதற்காக 2007ஆம் ஆண்டு ேவம்பர் 5-ஆம் ோள் கென்கன
கபரும்பாக்கத்தில் 16 ஏக்கர் நிலத்கத வழங்கினார்கள்.
சுைார் 1 நகாடிநய 45 லட்ெம் ரூபாய் ைதிப்பில் அந்த
இடத்கத ெைப்படுத்தி வழங்கிநனாம்.
அந்த இடத்தில் 24 நகாடிநய 65 லட்ெம் ரூபாய்
ைதிப்பீட்டில் ைத்திய அரசு ைாகபரும் கட்டடம் அகைத்துத்
தந்துள்ளது. கடந்த 12-ஆம் நததி அந்தக் கட்டடத்கத
இந்தியப்
பிரதைர்
ேநரந்திர
நைாடி
திைந்து
கவத்திருக்கிைார். காகணாலி வாயிலாக ேடந்த அந்த
விழாவுக்கு ோன் முன்னிகல வகித்துப் நபசும்நபாது - '
இந்தியப் பிரதைர் கெம்கைாழித் தமிழாய்வு நிறுவனத்தின்
புதிய கட்டடத்கதத் திைந்து கவத்துள்ளார்கள். அதற்காகத்
தமிழ்ோட்டு ைக்களின் ொர்பிலும், அரசின் ொர்பிலும்,
தனிப்பட்ட
என்
ொர்பிலும்
ேன்றி
கதரிவித்துக்



 











ககாள்கிநைன்"
என்று
குறிப்பிட்டுச்
கொன்நனன்.
''தகலவர் கருணாநிதி இன்று இருந்திருந்தால் மிகுந்த
ைகிழ்ச்சி அகடந்திருப்பார்கள். தமிழர் திருோளாம்
கபாங்கல் திருோளின்நபாது தமிழுக்கு இத்தககய சிைப்பு
கெய்யப்பட்டுள்ளது
ைகிழ்ச்சிக்குரியதாக
இருக்கிைது"
என்று குறிப்பிட்டுக் காட்டியிருப்பார்கள். அதன் பிைகு
ோனும் தமிழ் வளர்ச்சித் துகை அகைச்ெர் தங்கம்
கதன்னரசும்
கபரும்பாக்கம்
கென்று
தமிழாய்வு
நிறுவனத்கதப் பார்கவயிட்நடாம். உண்கையில் மிகச்
சிைப்பாக அந்த நிறுவனம் கெயல்பட்டு வருகிைது.
கதாடக்கம் முதல் இன்று வகர இதன் வளர்ச்சிக்குப்
பாடுபட்ட அகனவருக்கும் தமிழக அரசின் ொர்பில் ோன்
என்னுகடய
ேன்றிகயத்
கதரிவித்துக்
ககாள்ள
விரும்புகிநைன்.
கெம்கைாழித் தமிழாய்வு ைத்திய நிறுவனம் 41 கெவ்வியல்
தமிழ் நூல்களின் ஆய்வுக்கு முதலிடம் வழங்கி வருகிைது.
கதால் பழங்காலம் முதல் கி.பி. 6-ஆம் நூற்ைாண்டு
வகரயிலான காலப்பகுதிக்குள் நதான்றிய இலக்கிய,
இலக்கணம்
குறித்த
ஆய்விகன
நைற்ககாள்ள
உருவாக்கப்பட்டிருக்கக்
கூடிய
இந்த
நிறுவனம்,
தமிழ்கைாழி
ஆய்விலும்
அதன்
நைம்பாட்டிலும்
தனிக்கவனம் கெலுத்தி வருகிைது. கெம்கைாழித் தமிழின்
கதான்கைகயயும் தனித் தன்கைகயயும் அவற்றின்
ைரபுத் கதாடர்ச்சிகயயும் ஆராய்ந்து பாதுகாப்பகத முக்கிய
நோக்கைாக இந்நிறுவனம் கருதிக் ககாண்டிருக்கிைது.
இந்த
வரிகெயில்
கெம்கைாழித்
தமிழாய்வில்
குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்புச் கெய்தவர்களுக்கு விருதுகள்
வழங்கிச் சிைப்பித்து வருகிைது.
கெம்கைாழித் தமிழாய்வு நிறுவனத்துக்கு, 2008-ஆம்
ஆண்டு சூகல 24-ஆம் ோள், தனது கொந்த நிதியில்
இருந்து ஒரு நகாடி ரூபாகய தகலவர் கருணாநிதி
வழங்கினார். ‘ககலஞர் மு.கருணாநிதி கெம்கைாழித்
தமிழ்
அைக்கட்டகள’
என்ை
கபயரால்
ஓர்
அைக்கட்டகளகய நிறுவினார். இந்த அைக்கட்டகள
ொர்பில் தகுதிொல் தமிழறிஞர்களுக்கு விருது வழங்க
நவண்டும் என்று அவர் விரும்பினார்.
இந்தியாவிநலநய மிக உயரிய விருதாக, பத்து லட்ெம்
ரூபாய் பரிசுத் கதாகக ககாண்டது இந்த விருது. பாராட்டு
இதழும், தகலவர் கருணாநிதியின் உருவம் கபாறித்த
நிகனவுப்பரிசும் வழங்கப்படும். முதல் விருது 2010, ஜூன்
23-அன்று நகாகவயில் ேகடகபற்ை உலகத் தமிழ்ச்
கெம்கைாழி ைாோட்டில், அன்கைய குடியரசுத் தகலவரால்
பின்லாந்து
ோட்கடச்
நெர்ந்த
‘நபராசிரியர்
அஸ்நகாபார்ப்நபாலா’க்கு
வழங்கப்பட்டது.
கதாடர்ச்சியாக
ஆண்டுநதாறும்
இந்த
விருகதத்
கதாடர்புகடய அரசுகள் வழங்கி இருக்க நவண்டும்.
அகத இந்த நைகடயில் நபசி ோன் அரசியலாக்க
விரும்பவில்கல.
தமிழுக்கு, தமிழறிஞர்களுக்குச் கெய்ய நவண்டிய
பாராட்டுகள், ைரியாகதயில் கூட அரசியல் புகுந்ததன்
காரணைாக, 2011-ஆம் ஆண்டு முதல் 2019-ஆம் ஆண்டு
வகர இந்த விருதுகள் வழங்கப்படவில்கல. திமுக அரசு
கபாறுப்நபற்ைதற்குப்
பிைகு
விருதாளர்கள்
நதர்ந்கதடுக்கப்பட்டுள்ளார்கள்.நவறு
எதற்காக













இல்லாவிட்டாலும்
,
தமிழறிஞர்களுக்கு
விருது
ககாடுப்பதற்காகவாவது, தமிழ்ோட்டில் மீண்டும் திமுக
ஆட்சி ைலர்ந்தகத நிகனத்து இன்கைய ோளில் ோன்
கபருகைப்படுகிநைன்.
எப்நபாதும்
தமிழுக்காகநவ
உகழத்திடும் திமுக ஆட்சிப் கபாறுப்பில் இருந்த
நபாகதல்லாம், தமிழின் வளர்ச்சிக்காகப் பல்நவறு
திட்டங்ககளச் கெயல்படுத்தியிருக்கிைது. குறிப்பிட்டுச்
கொல்ல
நவண்டுகைன்ைால்,ேைது
ைாநிலத்துக்கு
கைாழியின் கபயரால் ‘தமிழ்ோடு’ என்று கபயர் சூட்டியது,
திமுக ஆட்சியில்தான். தமிழ்த்தாய் வாழ்த்கத நிறுவி,
அதகன ைாநிலப் பாடல் ஆக்கியதும் திமுக ஆட்சியில்தான்.
உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி ைாோடுககளப் அண்ணா
தகலகையில் கதாடங்கி, உலகத் தமிழ்ச் கெம்கைாழி
ைாோடு வகர ேடத்தி, தமிகழ உலகளவில் ககாண்டு
கென்ைது. அய்யன் வள்ளுவர் ,அவ்கவயார் முதலான
பழங்காலத் தமிழ்ப் புலவர்கள் கதாடங்கி, கால்டுகவல்,
ஜி.யு.நபாப் நபான்ை அயல்ோட்டுத் தமிழறிஞர்கள் வகர,
திருவுருவச்சிகல நிறுவியதும் திமுக ஆட்சியில்தான்.
தமிழ் வழியில் பயிலும் ைாணவர்களுக்கு ெமூகநீதி
வழியில் உயர்கல்வியில் இடஒதுக்கீடு தந்தது திமுக
ஆட்சிதான்.வள்ளுவருக்குச் கென்கனயில் நகாட்டமும் ,
குைரியில் 133 அடியில் வானுயர்ந்த சிகலயும் நிறுவி
உலகநை அண்ணாந்து பார்க்க கவத்த ஆட்சிதான்
திமுகஆட்சி.சுவடிகளில் இருந்து புத்தகங்களுக்குத் தமிழ்
ைாறியது நபால், தமிகழ இகணயத்துக்குக் ககாண்டு
கெல்ல
1999-நலநய
தமிழ்
இகணய
ைாோடு
ேடத்தியதும், தமிழ் இகணயக் கல்விக் கழகத்கத நிறுவி,
இன்று உலகில் எங்கிருந்தாலும், தமிழ் இலக்கண,
இலக்கியங்ககள அகனவரும் படிக்கும் அளவிற்குத்
தமிகழ இகணயப்படுத்தியதும் திமுக ஆட்சி தான்.இப்படி
என்னால்,
ஒரு
நீண்ட
பட்டியகல
கொல்லிக்
ககாண்டிருக்க முடியும்.
இப்படித் திமுக ஆட்சி தமிழுக்கு ஆற்றிய பணிகளின்
கதாடர்ச்சியாகத் தான் இந்த விழாவில் சில அறிவிப்புககள
ோன் கவளியிட விரும்புகிநைன். கெம்கைாழித் தமிழாய்வு
ைத்திய நிறுவனத்தின் புதிய வளாகம் அகைந்துள்ள
நைடவாக்கம் – நொழிங்கேல்லூர் இகணப்புச்ொகல
இனி “கெம்கைாழிச் ொகல” எனப் கபயர் ைாற்ைம்
கெய்யப்படும். கெம்கைாழிச் சிைப்புககள உலககங்கும்
ககாண்டு
நெர்க்கும்
வககயில்
முதற்கட்டைாகத்
கதன்கிழக்கு
ஆசிய
ோடுகளில்
உள்ள
5
பல்ககலக்கழகங்களில் ‘கெம்கைாழித் தமிழ் இருக்கககள்’
அகைப்பதற்கான ேடவடிக்கக நைற்ககாள்ளப்படும். தமிழ்
கைாழிக்கு வளம் நெர்க்கும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பல
திட்டங்ககள கெம்கைாழி நிறுவனம் நைற்ககாண்டு
வருகின்ைது. கெம்கைாழி நிறுவனம் முன்கவத்துள்ள
இலக்குககள அகடய, தமிழ்ோடு அரசு எப்நபாதும்
துகண
நிற்கும்.விருது
கபற்ை
தமிழறிஞர்கள்
அகனவகரயும் ோன் ைனதாரப் பாராட்டுகிநைன்,
வாழ்த்துகிநைன். உங்களுக்கு விருது வழங்கியதன்
மூலைாகச் கெம்கைாழி நிறுவனம் கபருகை அகடகிைது,
ஏன், ோனும் கபருகை அகடகிநைன், தமிழ்ோடு அரசும்
கபருகை அகடகிைது. இந்த விருதின் மூலைாகத்
தமிழ்கைாழி
நைலும்
சிைப்பகடயப்
பல்நவறு



 











ஆக்கப்பூர்வைான பணிககள நீங்கள் கதாடர நவண்டும்
என்று நகட்டுக் ககாள்ள கடகைப்பட்டிருக்கிநைன்.
பழகைக்குப்
பழகையாய்,
புதுகைக்கு
என்றும்
புதுகையாய் இருக்கக்கூடிய கைாழி ேம்முகடய தமிழ்
கைாழி. இந்த கைாழி குறித்த ஆய்வுகள் தமிழ்ோட்நடாடு,
இந்திய
எல்கலநயாடு
முடிந்துவிடாைல்
உலகளாவியதாக
அகைய
நவண்டும்.
உலக
கைாழியியல் நகாட்பாடுககள உள்ளடக்கியதாக ேைது
ஆய்வுகள் அகைய நவண்டும். கைாழிகய ஒரு
பண்பாடாகச் கொல்வது உலக ைரபாகநவ உள்ளது. ’
நோம்ொம்ஸ்கி’ நபான்ை உலகப் புகழ்கபற்ை அறிஞர்கள்,
கைாழிகய மூகளயின் ஓர் உறுப்பு என்று கொல்லத்
கதாடங்கி இருக்கிைார்கள். “குழந்கதயின் மூகளக்குள்
ஒரு கைாழியறிவு இருக்கிைது, இது ைனித இனத்துக்நக
உரியது” என்று அவர் கொல்கிைார். 'தமிழ் எங்கள்
இளகைக்குப் பால்' என்று எப்நபாநதா கொல்லிவிட்டார்
புரட்சிக்கவிஞர் பாரதிதாென்.
உங்களது
ஆய்வுகள்
அறிவுப்பூர்வைானதாக
ைட்டுமில்லாைல் உணர்வுப்பூர்வைானதாகவும் அகைய
நவண்டும். அப்படி அகைந்தால் உலக கைாழியியல்
அறிஞர்கள் அகனவரும் நதடி வரக்கூடிய இடைாகச்
கெம்கைாழித் தமிழாய்வு ைத்திய நிறுவனம் நிச்ெயைாக
ைாறும். அப்படி உயர்ந்து நிற்க நவண்டும் என்று நகட்டுக்
ககாள்கிநைன்.’எங்கும் தமிழ், எதிலும் தமிழ்!’ என்று
அண்ணா காட்டிய பாகதயில், தகலவர் கருணாநிதியின்
கதாகலநோக்குப் பார்கவநயாடு ேகடநபாடும் அரசு,
தமிகழ ஆட்சிகைாழியாகவும் வழக்காடு கைாழியாகவும்
நைலும் உயர்த்திட கதாடர்ந்து குரல் ககாடுக்கும்
என்பகதக் கூறி, தமிழ் வாழ்க! கெம்கைாழித் தமிழ் வாழ்க
என்று வாழ்த்தி விகடகபறுகிநைன் எனத் கதரிவித்தார்.
விருதுகள்: முன்னதாக இந்த விழாவில், 2011 ஆம்
ஆண்டிற்கான
விருதிகனப்
நபராசிரியர்
கபான்.
நகாதண்டராைனுக்கும்
(நைனாள்
துகணநவந்தர்,
கென்கனப் பல்ககலக்கழகம்), 2012 ஆம் ஆண்டிற்கான
விருதிகனப்
நபராசிரியர்
இ.
சுந்தரமூர்த்திக்கும்
(நைனாள் துகணநவந்தர், தமிழ்ப் பல்ககலக்கழகம்),
2013 ஆம் ஆண்டிற்கான விருதிகனப் நபராசிரியர் ப.
ைருதோயகத்துக்கும் (நைனாள் இயக்குேர், புதுகவ
கைாழியியல் பண்பாட்டு நிறுவனம், நைனாள் பதிவாளர்,
புதுகவப் பல்ககலக்கழகம்), 2014 ஆம் ஆண்டிற்கான
விருதிகனப் நபராசிரியர் கு. நைாகனராசுக்கும் (நைனாள்
நபராசிரியர் & தகலவர், திருக்குைள் ஆய்வு கையம்,
கென்கனப் பல்ககலக்கழகம், கென்கன), 2015 ஆம்
ஆண்டிற்கான விருதிகனப் நபராசிரியர் ைகைைகல
இலக்குவனாருக்கும் (நைனாள் தமிழ்ப் நபராசிரியர்,
ைாநிலக் கல்லூரி,கென்கன) 2016ஆம் ஆண்டிற்கான
விருதிகனப் நபராசிரியர் கா. ராஜனுக்கும் (நைனாள்
நபராசிரியர்,
வரலாற்றுத்துகை,
புதுகவப்
பல்ககலக்கழகம்) 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான விருதிகனக்
கவிஞர் ஈநராடு தமிழன்பனுக்கு (நைனாள் தமிழ்ப்
நபராசிரியர், புதுக்கல்லூரி, கென்கன) 2019 ஆம்
ஆண்டிற்கான
விருதிகனப்
நபராசிரியர்
கு.
சிவைணிக்கும் (நைனாள் முதல்வர், கரந்கதப் புலவர்
கல்லூரி, தஞ்ொவூர் & திருவள்ளுவர் கல்லூரி, கேல்கல)
முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் ககலஞர் மு. கருணாநிதி













கெம்கைாழித்
தமிழ்
விருதுககள
வழங்கினார்.
விருதாளர்களுக்கு விருதுடன் ரூபாய் 10 லட்ெம் பரிசுத்
கதாககயும், பாராட்டுச் ொன்றிதழ், கவண்கலத்தாலான
மு.கருணாநிதியின் திருவுருவச்சிகலகயயும் வழங்கி
முதல்வர் ககௌரவித்தார். இந்த விழாவில் அகைச்ெர்,
ெட்டைன்ை, ோடாளுைன்ை உறுப்பினர்கள், அரசு துகைச்
கெயலர்கள்,
அதிகாரிகள்
உள்ளிட்ட
பலர்
கலந்துககாண்டனர்.
10. பருவநிகல ைாற்ைம்: இந்திய - அகைரிக்க நிபுணாாா்கள்
ஆநலாெகன
பருவநிகல
ைாற்ைத்கத
எதிாாா்ககாள்ள
கதாழில்நுட்பத்தின் மூலம் கரியமில வாயுகவ நெகரிப்பது
ைற்றும் பயன்பாட்டுத் தீாாா்வுகளின் ெவால்கள் குறித்து
இந்தியா,
அகைரிக்காகவச்
நொாா்ந்த
நிபுணாாா்கள்
ஆநலாெகன ேடத்தினாாா்.
இந்தியாவின் அறிவியல் ைற்றும் கதாழில்நுட்ப துகையும்,
அகைரிக்காவின் எரிெக்தி துகையும் இகணந்து இந்த
ஆநலாெகனக் கூட்டத்துக்கு ஏற்பாடு கெய்திருந்தன.
உலகில்
அதிவிகரவாக
வளாாா்ந்து
வரும்
கபாருளாதாரங்களில் ஒன்ைாக இருப்பநதாடு பருவநிகல
இலக்குககள
எதிாாா்ககாள்வதற்கான
இந்தியாவின்
கெயல்பாடு ைற்றும் விருப்பங்கள் குறித்து அண்கையில்
கிளாஸ்நகாவில்
நிகைவகடந்த
பங்நகற்பாளாாா்கள்
ைாோட்டில் பிரதைாாா் ேநரந்திர நைாடி எடுத்துகரத்தகத
இந்திய
அறிவியல்
ைற்றும்
கதாழில்நுட்பத்துகை
கெயலாளாாா்
ெந்திரநெகாாா்
இந்தக்
கூட்டத்தில்
நிகனவுகூாாா்ந்தாாாா். “2070-ஆம் ஆண்டுக்குள் கரிய மில
வாயு கவளிநயற்ைநை இல்லாத ோடாக இந்தியாகவ
ைாற்றுவதற்கு பிரதைாாா் உத்தரவிட்டுள்ளதாகவும் அவாாா்
கூறினாாாா்.
முன்கனப்நபாதும் இல்லாத நவகத்தில் நீடித்த வளாாா்ச்சி
கதாடரும் நிகலயில், கரிய மில வாயு கவளிநயற்ைத்கத
குகைப்பதற்கு அதகன நெகரிப்பது, பயன்படுத்துவது,
இருப்பில் கவப்பது நபான்ை முக்கிய வழிமுகைகளும்
காணப்படுகின்ைன என்று அவாாா் கூறினாாாா்.
இந்த பயிலரங்கில் நபசிய அகைரிக்காவின் படிை எரிெக்தி
ைற்றும் கரியமில வாயு அலுவலகம், எரிெக்தி துகை
ஆகியவற்றின் துகண அகைச்ொாா் கபாறுப்பு வகிக்கும்
கஜனிபாாா் வில்காக்ஸ், பருவநிகல ைாற்ைம், தூய்கையான
எரிெக்தி
இலக்குககள
எதிாாா்ககாள்ள
புதிய
கதாழில்நுட்பங்ககள உருவாக்குவதில் பங்குதாரராக
இந்தியா உள்ளது என்ைாாாா். “
தூய்கை எரிெக்தி கதாடாாா்பாக அகைரிக்காவின் முன்
முயற்சிககள
எடுத்துகரத்த
வில்காக்ஸ்
இது
உலகளாவிய
கேருக்கடி
என்றும்
இதற்கான
கதாழில்நுட்பங்ககள உலகளாவிய பங்நகற்பு நதகவ
என்றும் கூறினாாாா்.



 















1. க ோல்டன் குக ோப்ஸ் - 2022இல் ‘சிறந்த பட (நோட ம்)’

4. அண்தமயில் ோலமோெ பண்டித பிர்ஜு ம ோரோஜுடன்

விருதத வென்ற திரைப்படம் எது?

வதோடர்புதடய நடெம் எது?

அ) தி பவர் ஆஃப் எ டாக் 

அ) தக் 

ஆ) கிங் ரிச்சர்ட்

ஆ) பைதநாட்டியம்

இ) பபல்ஃபாஸ்ட்

இ) குச்சிப்புடி

ஈ) க ாடா

ஈ) கொகினியாட்டம்

✓

க ால்டன் குக ாப்ஸ் 2022’இல் ‘தி பவர் ஆஃப் எ டாக்’
‘சிறந்த படம் (நாட ம்)’ என அறிவிக் ப்பட்டது. பபனடிக்ட்
ம்பபர்பாட்ச் நடித்த இந்தப்படம் கேன் க ம்பியனுக்கு
சிறந்த இயக்குநர் விருததயும், க ாடி ஸ்மிட்-பெக்ஃபீக்கு
சிறந்த துதை நடி ர் விருததயும் பபற்றுத்தந்தது.

✓

ஸ்டீவன் ஸ்பீல்பபர்க்கின் ‘பவஸ்ட் தசட் ஸ்கடாரி’ சிறந்த
திதைப்படம் (இதச அல்லது நத ச்சுதவ), சிறந்த திதைப்
பட நடித (இதச அல்லது நத ச்சுதவ) ெற்றும் சிறந்த
துதை நடித க் ான திதைப்பட விருது த பவன்றது.
வில் ஸ்மித் (கிங் ரிச்சர்ட்) திதைப்படம், நாட ம் ஆகியவற்
-றில் சிறந்த நடி ருக் ான விருதத பவன்றார்.

✓

பழம்பபரும் தக் நடனக் தலஞர் பண்டித பிர்ேு ெ ைாஜ்
அண்தெயில் தனது 83ஆம் வயதில் ாலொனார். அவர்
தனது சீடர் ால் பண்டிதஜி ெற்றும் ெ ைாஜ்-ஜி என்றும்
அதழக் ப்படுகிறார். இந்தியாவின் சிறந்த தலஞர் ளில்
ஒருவைா க் ருதப்படும் அவருக்கு டந்த 1964இல் ‘சங்கீத
நாட அ ாதமி விருது’ம் 1986இல் ‘பத்ெ விபூஷன்’ விருது
வழங் ப்பட்டது. சிறந்த நடன அதெப்பிற் ான கதசிய
திதைப்பட விருதும் அவருக்கு வழங் ப்பட்டுள் து.

5. மின்ைோர ெோ ெங் ளுக் ோெ மின்கெற்ற உட் ட்ட
-தமப்பிற் ோெ தரநிதல ளின்படி, வபோது மின்கெற்ற
நிதலயத்தத யோர் அதமக் முடியும்?

2. மரபணு மோற்றப்பட்ட பன்றியின் இதய மோற்று அறுதெ

அ) டிஸ் ாம் ள்

சிகிச்தைதய முதன்முதலில் வெற்றி ரமோ நடத்திய நோடு
எது?

ஆ) தனிநபர் ள் 
இ) எரிசக்தி அதெச்ச ம்

அ) சீனா

ஈ) ொநில அைசு ள்

ஆ) ைஷ்யா
இ) அபெரிக் ா 

✓

மின்சாை வா னங் ளுக் ான மின்கனற்ற உட் ட்டதெப்
-பிற் ான திருத்தப்பட்ட வழி ாட்டுதல் ள் ெற்றும் தை
நிதல த ெத்திய எரிசக்தி அதெச்ச ம் பவளியிட்டது.

✓

இந்த வழி ாட்டுதல் ளின்படி, எந்தபவாரு தனிநபரும் /
நிறுவனமும் உரிெம் ஏதுமில்லாெல் பபாது மின்கனற்ற
நிதலயங் த அதெக் லாம். அத்தத ய நிதலயங் ள்
பதாழில்நுட்ப ரீதியா பாது ாப்பு தைநிதல ள் ெற்றும்
பநறிமுதற த பூர்த்தி பசய்திருத்தல் அவசியொகும்.

ஈ) இந்தியா
✓

அபெரிக் ாவின் கெரிலாந்து பல் தலக் ழ ெருத்துவ
தெயத்ததச் கசர்ந்த ெருத்துவர் ள் ெைபணு ொற்றப்பட்ட
பன்றியின் இதயத்தத ெனிதருக்கு பபாருத்தும் அறுதவ
சிகிச்தசதய பவற்றி ைொ கெற்ப ாண்டுள் னர்.

✓

57 வயதான கடவிட் பபன்னட், இதுகபான்ற இதய ொற்று
அறுதவ சிகிச்தசதய பசய்துப ாண்ட உலகின் முதல்
நபர் என்ற பபருதெதயப் பபற்றார்.

6. COVID-19 தடுப்பூசி பற்றிய இந்தியோவின் நிதெவு
அஞ்ைல்ததலயில் இடம்வபற்றுள்

3. ‘கரோஜ் ர் மிஷன்’ என்பது எந்த மோநிலத்தின் ைமீபத்திய

அ) க ாவிஷீல்டு

முன்வெடுப்போகும்?

ஆ) க ாவாக்சின் 

அ) உத்தை பிைகதசம்

இ) COVOVAX

ஆ) சத்தீஸ் ர் 

ஈ) ZyCoV-D

இ) பஞ்சாப்

✓

இந்தியாவின் கதசிய COVID-19 தடுப்பூசி திட்டத்தின்
ஓைாண்டு நிதறதவக் குறிக்கும் வத யில் நிதனவு
அஞ்சல்ததலதய ெத்திய சு ாதாைம் & குடும்பநலத்துதற
அதெச்ச ம் பவளியிட்டுள் து. க ாவாக்சின் ஊசியுடன்,
சு ாதாைப் பணியா ர் மூத்த குடிெக் ளுக்கு தடுப்பூசி
பசலுத்துவததப்கபான்று இந்த நிதனவு அஞ்சல் ததல
வடிவதெக் ப்பட்டுள் து.

✓

ஓைாண்டு ாலத்திற்குள், இந்தியா 156 க ாடிக்கும் அதி
-ொன தடுப்பூசி த பசலுத்தியுள் து. இந்திய ெருத்துவ
ஆைாய்ச்சி வுன்சிலுடன் இதைந்து தைதைாபாத்ததச்
சார்ந்த பாைத் பகயாபடக் நிறுவனத்தால் க ாவாக்ஸின்
தடுப்பூசி உருவாக் ப்பட்டது.

ஈ) அஸ்ஸாம்
✓

சத்தீஸ் ர் அைசு முதல்வர் பூகபஷ் பாக ல் ததலதெயில்
கவதலவாய்ப்பு திட்டத்தத அதெக் முடிவு பசய்துள் து.
சத்தீஸ் ர் கைாஜ் ர் மிஷன் ததலதெச் பசயலா ரும்,
முதன்தெச்
பசயலா ரும்
முதறகய
துதைத்
ததலவைா வும், CEO ஆ வும் இருப்பார் ள்.

✓

IIT ெற்றும் IIM கபான்ற முதன்தெயான நிறுவனங் ளின்
நிபுைத்துவத்ததப் பயன்படுத்தி, அடுத்த 5 ஆண்டு ளில்
ொநிலத்தில் சுொர் 15 இலட்சம் கவதலவாய்ப்பு த
உருவாக்குவதத இது கநாக் ொ க் ப ாண்டுள் து.









தடுப்பூசி எது?



 









7. அவமரிக் நோணயத்தில் இடம்வபற்ற முதல் றுப்பிெப்




✓

ஆந்திை பிைகதச முதல்வர் ஒய் எஸ் பே ன் கொ ன் பைட்டி,
ே னண்ைா ஸ்ொர்ட் டவுன்ஷிப் திட்டத்திற் ான
இதையத த்தத அண்தெயில் பதாடங்கி தவத்தார்.

✓

வில்லங் ெற்ற அைசு நிலங் த நியாயொன விதலயில்
வழங்குவதத இத்திட்டம் கநாக் ொ க் ப ாண்டுள் து.
அம்ொநில அைசு ஏற் னகவ நடுத்தை குடும்பங் ளுக்கு 31
லட்சம் வீட்டு பட்டாக் த வழங்கியுள் து. கெலும் முதல்
ட்டொ 15.6 இலட்சம் வீடு த க் ட்டும் பணிதயயும்
அது பதாடங்கியுள் து.

வபண்மணி யோர்?
அ) ொயா ஏஞ்சகலா 
ஆ) பிலிஸ் வீட்லி
இ) வாண்டா க ால்ென்
ஈ) க்பவன்கடாலின் ப்ரூக்ஸ்
✓

விஞரும் ஆர்வலருொன ொயா ஏஞ்சகலா அபெரிக்
நாையத்தில் இடம்பபற்ற முதல் றுப்பினப் பபண்ெணி
ஆனார். இந்நாையம் ஆப்பிரிக் பபண் ள் குவார்டர்ஸ்
திட்டத்தின் ஒருபகுதியாகும்.

✓

டந்த 90 ஆண்டு ா , அபெரிக் ாவின் நாையத்தில்
ஒருபுறத்தில் அதன் முதல் அதிபர் ோர்ஜ் வாஷிங்டனும்
ெறுபுறத்தில் ழுகும் இடம்பபற்று வந்தது.

8. வதோடர்ந்து 4ஆம் முதறயோ எந்த நோட்டின் அதிபரோ
‘கடனியல் ஒர்கட ோ’ பதவிகயற்றுள் ோர்?
அ) நி ைகுவா 
ஆ) எல் சல்வகடார்
இ) பபரு
ஈ) அர்பேன்டினா
✓

ெத்திய அபெரிக் நாடான ‘நி ைகுவா’வின் அதிபைா
4ஆவது முதறயா கடனியல் ஒர்கட ா பதவிகயற்றார்.
கதர்தலுக்குப் பிறகு அவைது அைசாங் த்தில் உள் பல
நபர் ள்மீது அபெரிக் ாவும் ஐகைாப்பிய ஒன்றியமும்
பபாரு ாதாைத் ததட த விதித்தன.

✓

ஒர்கட ாவின் அைசாங் ம்
டந்த 2007ஆம் ஆண்டு
முதல் அதி ாைத்தில் இருந்து வருகிறது.

9. ஒரோங் கதசியப்பூங் ோ அதமந்துள்

மோநிலம் எது?

அ) உத்தை பிைகதசம்
ஆ) அஸ்ஸாம் 
இ) பீ ார்
ஈ) ஹிொச்சல பிைகதசம்
✓

ஒைாங் கதசியப்பூங் ா அசாம் ொநிலத்தில் பிைம்ெபுத்திைா
நதியின் வட தையில் அதெந்துள் து. இது முன்பு ‘ைாஜீவ்
ாந்தி ஒைாங் கதசியப்பூங் ா’ என்று அதழக் ப்பட்டது.
ஒைாங் கதசியப்பூங் ாதவ தற்கபாதுள் அதன் அ தவ
விட மூன்று ெடங்குக்கும் அதி ொ ொற்றுவதற் ான
அறிவிப்தப அைசாங் ம் அண்தெயில் பவளியிட்டுள் து.

10. ‘ஸ்மோர்ட் டவுன்ஷிப்’ திட்டத்ததத் வதோடங்கியுள்
மோநிலம் எது?
அ) ஆந்திை பிைகதசம் 
ஆ) ஒடிஸா


1. பதால்லியல் அறிஞர் இைா நா சாமி ெதறவு
‘பத்ெ பூஷண்’ விருது பபற்ற பதால்லியல் அறிஞர் இைா
நா சாமி (91) ாலொனார். இந்திய வைலாறு, பதால்லியல்
ெற்றும் ல்பவட்டு எழுத்துக் குறிப்பு அறிஞர் இைா நா சாமி
சம்ஸ்கிருத வித்துவானான ைாெச்சந்திைனுக்கு ெ னா
1930ஆம் ஆண்டு ஆ ஸ்ட் 10ஆம் கததி பிறந்தார். இவர்
பசன்தனப் பல் தலக் ழ த்தில் சம்ஸ்கிருத பொழியில்
முதுநிதலப் பட்டபடிப்பு முடித்தார். பின்னர், படக் ான்
ல்லூரியில்
பதால்லியல்
பதாடர்பான
ஆய்வில்
முதனவர் பட்டம் பபற்றார்.
இந்தியத்
பதால்லியல்
ஆய்வ த்தில்
பதால்லியல்
துதறயில் பயிற்சி எடுத்த நா சாமி, 1959ஆம் ஆண்டு
முதல் பசன்தன அைசு அருங் ாட்சிய த்தின் பாது ாவலர்,
தமிழ அைசின் பதால்லியல் துதறயின் உதவி சிறப்பு
அதி ாரி, பதால்லியல் துதறயின் முதலாவது இயக்குநர்
கபான்ற பதவி த வகித்துள் ார்.
ெத்திய அைசின் பத்ெ
தலொெணி விருது த

பூஷண், தமிழ
அைசின்
அவர் பபற்றுள் ார்.

2. தசயது கொடி சர்வகதச கபட்மிண்டன் கபாட்டி: பி.வி.
சிந்து சாம்பியன் பட்டம் பவன்றார்
உத்தை பிைகதச ொநிலம் லக்கனாவில் நதடபபற்ற
சர்வகதச தசயது கொடி 2022 கபட்மிண்டன் இறுதி
கபாட்டியில் பவற்றி பபற்று பி வி சிந்து சாம்பியன்
பட்டத்தத தட்டிச் பசன்றுள் ார்
உத்தை பிைகதச ொநிலம் லக்கனாவில் சர்வகதச தசயது
கொடி 2022 கபட்மிண்டன் கபாட்டி ள் நதடபபற்றது.
தகுதிச்சுற்று, ாலிறுதி ெற்றும் அதையிறுதிப் கபாட்டி ளி
-ல் பவற்றி பபற்ற இருவருக்கு இன்று இறுதி கபாட்டி
நதடபபற்றது.
இதில் ெ ளிர் பிரிவில் ஒலிம்பிக் கபாட்டியில் இைண்டு
முதற பதக் ம் பவன்ற பி வி சிந்து ெற்றும் எஸ்ஆர்எம்
பல் தலக் ழ த்தில் 2ஆம் ஆண்டு பி படக் படித்து வரும்
நாக்பூதைச் கசர்ந்த 20 வயதான ொ வி ா பன்கசாட்
என்ற ொைவி கநருக்கு கநர் கொதினர்.
இதில் பதாடக் ம் முதகல ஆதிக் ம் பசலுத்தியதால் 21-13,
21-16 என்ற கநர் பசட் ைக்கில் ொ வி ா பன்கசாட்தட
வீழ்த்தி பி வி சிந்து பவற்றி பபற்று சாம்பியன் பட்டத்தத
தட்டிச் பசன்றார்.

இ) குேைாத்
ஈ) க ை ா













 















முன்னதா நதடபபற்ற அதையிறுதிப் கபாட்டியில் பி வி
சிந்து, ைஷ்யாவின் ஈவ்ஜீனியா ப ாபசட்ஸ் யாதவ முதல்
பசட்டில் 21-11 என்ற புள்ளி ைக்கில் வீழ்த்தினார்.
பி வி சிந்து பவற்றி பபற ஒரு பசட் மீதம் இருந்த நிதலயில்,
ைஷ்ய வீைாங் தன பாதியிகலகய விலகிக் ப ாள்வதா
அறிவித்ததால் பிவி சிந்து இறுதிப்கபாட்டிக்குள் நுதழந்தார்.
3. கதசிய பூப்பந்தாட்ட கபாட்டியில் தமிழ
சாம்பியன்

ெ ளிர் அணி

கதசிய சப்-ேூனியர் பூப்பந்து கபாட்டியில் தமிழ
அணி தங் ப் பதக் ம் பவன்றது.

ெ ளிர்

40ஆவது கதசிய சப்-ேூனியர் பூப்பந்து சாம்பியன்ஷிப்
கபாட்டி ஆந்திைாவில் டந்த 8ஆம் கததி முதல் 12ஆம்
கததி வதை நதடபபற்றது. 18 ொநிலங் த ச் கசர்ந்த
அணி ள் லந்துப ாண்ட இந்தத் பதாடரில் தமிழ்நாடு
ெ ளிர் அணி தங் ப்பதக் ம் பவன்றது. தமிழ அணி
அதை இறுதியில் 35-24 ெற்றும் 35-26 என்ற ைக்கில்
ர்நாட ாதவ வீழ்த்தியது.
பதாடர்ந்து நதடபபற்ற இறுதிச் சுற்றில் தமிழ ெ ளிர்
அணி 35-28, 28-35, 35-28 என்ற
ைக்கில்
ஆந்திைாதவ விழ்த்தியது.











 















1. மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் (உரிமைகள் பாதுகாப்பு)

4. WEF தாதவாஸ் நிகழ்ச்சி நிரல் 2022’இன்தபாது ‘P3

சட்டம் அைலுக்கு வந்த ஆண்டு எது?

(Pro-Planet People) இயக்கத்மத அறிவித்த நாடு எது?

அ) 2000

அ) அகைரிக்கா

ஆ) 2005

ஆ) ரஷ்யா

இ) 2010

இ) இந்தியா 

ஈ) 2020 

ஈ) UK

✓

3ஆம் பாலினத்தவர்கள் (உரிமைகள் பாதுகாப்பு) சட்டம்,
2019 ஆனது கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு ஜனவரி ைாதம்
முதல் அைலுக்கு வந்தது.

✓

மூன்றாம் பாலினத்தவரின் தனியுரிமை ைற்றும் கண்ணி
-யத்மதப் பாதுகாக்கும் வமகயில் திருநம்பிகளுக்கும்
திருநங்மககளுக்கும் தனித்தனி இருப்பிட வசதிகமை
ஏற்படுத்துைாறு ைத்திய உள்துமற அமைச்சகம் சிமற
அதிகாரிகமைக் ககட்டுக்ககாண்டுள்ைது. திருநங்மககள்
சட்டம், 2019’ஐக் கருத்தில் ககாண்டு வழிகாட்டுதல்கள்
கவளியிடப்பட்டுள்ைன. கதசிய குற்ற ஆவணக் காப்பகத்தி
-ன்படி, கடந்த 2020இல் நாடு முழுவதுமுள்ை சிமறகளில்
70 மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் உள்ைனர்.

✓

இந்தியப்பிரதைர் நகரந்திர கைாடி உலகப் கபாருைாதார
ைன்றத்தின் (WEF) தாகவாஸ் நிகழ்ச்சி நிரல் 2022’இல்
இந்தியாவின் காலநிமல ைாற்றக் கடமைகமை அடிக்
ககாடிட்டுக் காட்ட “P3 (Pro-Planet People) இயக்கத்மத”
அறிமுகப்படுத்தினார். உலகப் கபாருைாதார ைன்றத்தின்
தாகவாஸ் நிகழ்ச்சி நிரல் கைய்நிகர் உச்சிைாநாட்டில்
உலகத் தமலவர்கள் ைற்றும் உலககங்கிலும் உள்ை
முக்கியைான நிறுவனங்களின் தமலவர்கைால் கால
நிமல நடவடிக்மக, கதாற்றுகநாய் மீட்பு ைற்றும் சமூககபாருைாதார மீள்தன்மை குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது.

5.மூத்த அதிகாரியான விக்ரம் ததவ் தத், எந்த அமைப்பின்
புதிய தமலவர் ைற்றும் நிர்வாக இயக்குநராக உள்ைார்?

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

அ) ஏர் இந்தியா 

எது?

ஆ) ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனம்

அ) தமிழ்நாடு 

இ) கசன்ட்ரல் எகலக்ட்ரானிக்ஸ் லிட்

ஆ) ககரைா

ஈ) பாரத் சஞ்சார் நிகம் லிட்

இ) ைணிப்பூர்

✓

மூத்த அதிகாரி விக்ரம் கதவ் தத், ஏர் இந்தியா லிமிகடட்
நிறுவனத்தின் தமலவர் ைற்றும் நிர்வாக இயக்குநராக
நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். விக்ரம் கதவ் தத் AGMUT (அருணா
-ச்சல பிரகதசம், ககாவா, மிகசாரம் ைற்றும் யூனியன்
பிரகதசம்) ககடரின் 1993-கபட்ச் ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஆவார்.

✓

கைலும் தற்கபாது தில்லி அரசாங்கத்தில் முதன்மை
கசயலராக (சுற்றுலா) உள்ைார். பணியாைர் அமைச்சகம்
பிறப்பித்த உத்தரவின்படி, கூடுதல் கசயலர் பதவிநிமல
ைற்றும் ஊதியக்கட்டில் அவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ைார்.

ஈ) ஆந்திர பிரகதசம்
✓

✓

தமிழ்நாடு அரசானது ‘ைண்டல திட்டவிதிகள், 2021’ என்ற
அறிவிப்மப கவளியிட்டுள்ைது. ைாநிலத்தில் 1.36 இலட்சம்
ச.கிமீ பரப்பைமவக் ககாண்ட 12 ைண்டலங்களுக்கான
திட்டங்கமைத் தயாரிப்பதற்கான விதிகள் அறிவிக்கப்பட்டு
உள்ைன. புதிய விதிகளின்கீழ், அடுத்த 18 ைாதங்களில்
நிலம் ைற்றும் கட்டட பயன்பாட்டு வமரபடங்கமைத்
தயாரிப்பதற்காக, தமிழ்நாடு அரசு ஒரு பிராந்திய திட்டமிடல்
ஆமணயத்மத அமைக்கும்.
பிராந்தியத்திட்டம் என்பது ஒரு இமட-தீர்வுத் திட்டைாகும்,
அகத சையம் முதன்மைத் திட்டங்கள் ைற்றும் விரிவான
வைர்ச்சித் திட்டங்கள் இதன் உள்-தீர்வுத் திட்டங்கைாகும்.

6. ‘இந்தியாவின் காலநிமல அபாயங்கள் ைற்றும் பாதிப்பு
அட்லமை’ வவளியிட்ட ைத்திய அமைச்சகம் எது?
அ) அறிவியல் ைற்றும் கதாழில்நுட்ப அமைச்சகம்
ஆ) புவி அறிவியல் அமைச்சகம் 

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

இ) சுற்றுச்சூழல், வனம் & காலநிமல ைாற்ற அமைச்சகம்

நடத்திய ைாநிலம்/யூனியன் பிரததசம் எது?

ஈ) வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்சகம்

அ) ககாவா
ஆ) இலட்சத்தீவுகள்

✓

இதன்வமகயில் முதலாவதான ‘இந்தியாவின் காலநிமல
அபாயங்கள் ைற்றும் பாதிப்பு அட்லமஸ’ ைத்திய புவி
அறிவியல் அமைச்சகம் கவளியிட்டுள்ைது.

✓

இதன்படி, கைற்கு வங்கம், ஒடிஸா ைாநிலத்தின் அண்மட
ைாவட்டங்கள் ைற்றும் தமிழ்நாட்டின் இராைநாதபுரம், புதுக்
ககாட்மட ைற்றும் தஞ்சாவூரில் உள்ை சுந்தரவனங்கள்
ஆகியமவ சூறாவளி ைற்றும் 8.5 முதல் 13.7 மீ உயரம்
வமர எழும் புயல் அமலகைால் மிகவும் பாதிக்கப்படக்
கூடியமவயாக அறியப்பட்டுள்ைன.

இ) புதுச்கசரி 
ஈ) அஸ்ஸாம்
✓

புதுச்கசரியில் 25ஆவது கதசிய இமைகயார் விழாமவ
பிரதைர் கைாடி காகணாளிக்காட்சிமூலம் கதாடங்கினார்.
புதுச்கசரியில் அமைக்கப்பட்டுள்ை MSME அமைச்சகத்தின்
கதாழில்நுட்ப மையம் ைற்றும் கபருந்தமலவர் காைராஜர்
ைணிைண்டபம், ஆகியவற்மறயும் அவர் திறந்துமவத்தார்.











 

✓















7. தடுப்பூசி தபாடப்படாத நிமலயில், ஆஸ்திதரலியாவில்

10. பிரதைருக்கான பாதுகாப்பு வீதிமீறல்கள் குறித்து

இருந்து நாடு கடத்தப்பட்ட வடன்னிஸ் ஆளுமை யார்?
அ) ரகபல் நடால்

விசாரிப்பதற்காக உச்சநீதிைன்றம் நியமித்த விசாரமைக்
குழுவிற்கு தமலமை தாங்குபவர் யார்?

ஆ) கநாவக் கஜாககாவிச் 

அ) நீதிபதி இரஞ்சன் ககாகாய்

இ) கராஜர் கபடரர்

ஆ) நீதிபதி இந்து ைல்ககாத்ரா 

ஈ) கடனியல் கைட்கவகடவ்

இ) நீதிபதி P சதாசிவம்

தடுப்பூசி கபாட்டுக்ககாள்ைாத கடன்னிஸ் வீரர் கநாவக்
கஜாககாவிச்சின் சவாமல நீதிபதிகள் நிராகரித்தமத
அடுத்து, ஆஸ்திகரலியாவிலிருந்து அவர் நாடு கடத்தப்பட்
-டார். ஆஸி. அரசு “உடல்நலம் ைற்றும் நல்கலாழுங்கு”
அடிப்பமடயில் அவரது நுமழவு இமசமவ ரத்து கசய்தது.

ஈ) நீதிபதி K G பாலகிருஷ்ணன்

8. இந்தியாவின் குற்றவியல் சட்டங்கள் பற்றிய விரிவான
ைதிப்பாய்மவத் வதாடங்கியுள்ை ைத்திய அமைச்சகம் எது?
அ) உள்துமற அமைச்சகம் 
ஆ) சட்டம் ைற்றும் நீதி அமைச்சகம்
இ) சுரங்க அமைச்சகம்
ஈ) புவி அறிவியல் அமைச்சகம்
✓

ைத்திய உள்துமற அமைச்சகம் இந்தியாவின் குற்றவியல்
சட்டங்கமை “விரிவான ைதிப்பாய்வு” கசய்வதற்கான
கசயல்முமறமயத் கதாடங்கியுள்ைது.

✓

உள்துமற அமைச்சர் அமித் ஷா, இந்திய தண்டமனச்
சட்டம் (IPC), குற்றவியல் நமடமுமறச் சட்டம் (CrPC)
ைற்றும் இந்திய சாட்சியச்சட்டம் ஆகியவற்றில் திருத்தம்
கசய்வதற்காக இந்தியத் தமலமை நீதிபதி, நாடாளுைன்ற
உறுப்பினர்கள் ைற்றும் முதலமைச்சர்கள் ஆகிகயாரின்
ஆகலாசமனகமைக்ககாரினார். உயர்நீதிைன்றங்களின்
தமலமை நீதிபதிகள், யூனியன் பிரகதசங்களின் நிர்வாகி
-கள், பார் கவுன்சில்கள் ைற்றும் சட்டப் பல்கமலகளின்
ஆகலாசமனகளும் வரகவற்கப்படுகின்றன.

9. ‘2 Vs 2’ தவைாண் சந்மத அணுகல் சிக்கல்கமை
வசயல்படுத்துவதற்காக, இந்தியா, எந்த நாட்டுடனான
ஒப்பந்தத்தில் மகவயழுத்திட்டுள்ைது?
அ) அகைரிக்கா 
ஆ) இஸ்கரல்
இ) ரஷ்யா
ஈ) ஆஸ்திகரலியா
✓

இந்திய உழவு ைற்றும் உழவர்கள் நலத்துமற ைற்றும்
அகைரிக்க கவைாண்மைத் துமற ஆகியமவ “2 Vs 2
கவைாண் சந்மத அணுகல்” சிக்கல்கமைச் கசயல்படுத்து
-வதற்கான ஒப்பந்தத்தில் மககயழுத்திட்டன. சமீபத்திய
ஒப்பந்தத்தின்படி இந்திய ைாம்பழங்கள் ைற்றும் ைாதுமை
அகைரிக்காவிற்கு ஏற்றுைதி கசய்யப்பட்டுள்ைன.

✓

இந்தியாவிற்கு கசர்ரிகள், கநாய் மவக்ககால், அகைரிக்க
பன்றி இமறச்சி ைற்றும் பன்றி இமறச்சி கபாருட்கமை
இறக்குைதி கசய்ய அனுைதிக்கும் ஒப்பந்தங்களிலும்
இந்தியா மககயழுத்திட்டது.









✓

பிரதைர் நகரந்திர கைாடியின் பஞ்சாப் பயணத்தின்கபாது
ஏற்பட்ட பாதுகாப்பு வீதிமீறல்கள் குறித்து விசாரிக்க, உச்ச
நீதிைன்றம் அதன் முன்னாள் நீதிபதி இந்து ைல்ககாத்ரா
தமலமையில் விசாரமணக் குழுமவ நியமித்தது.

✓

இக்குழுவில் பஞ்சாப் ைற்றும் ஹரியானா நீதிைன்றத்தின்
தமலமைப் பதிவாைர், கதசிய புலனாய்வு அமைப்பின்
தமலமை இயக்குநர் அல்லது அவரால் பரிந்துமரக்கப்பட்ட
அதிகாரி & பஞ்சாப் காவல்துமறயின் ஏடிஜிபி (பாதுகாப்பு)
ஆகிகயார் அடங்குவர். பாதுகாப்பு வீதிமீறல்களுக்கான
காரணங்கமை இந்தக் குழு ஆராய்ந்து, பிரதைர் ைற்றும்
அரசியலமைப்புச் கசயல்பாட்டாைர்களின் பாதுகாப்பிற்கு
பாதுகாப்புப்பமட அவசியம் என்று பரிந்துமரக்கும்.


1. 29 குழந்மதகளுக்கு பிரதைர் விருது
2021, 2022ஆம் ஆண்டுகளுக்கான பிரதைரின் கதசிய
பால புரஸ்கார் விருதுகள் மின் எண்ைம் (டிஜிட்டல் சான்றி
-தழ்கள்) முமறயில் நாடு முழுவதுமுள்ை 29 குழந்மதக
-ளுக்கு வழங்கப்பட்டன.
பிைாக்கசயின் எனப்படும் இமணயவழி ஆவண பரிைாற்ற
கதாழில்நுட்பத்தின்கீழ் முதன்முமறயாக பிரதைர் கைாடி
சான்றிதழ்கமை வழங்கினார்.
விருது கபற்ற 29 சிறார்களில் தமிழகத்மத கசர்ந்த இரு
குழந்மதகளும் பிரதைரின் கதசிய பால புரஸ்கார்
விருதுகள் கபற்றனர்.
விருதுநகமரச் கசர்ந்த 8 வயது சிறுமி என சி விஷாலினி
கவள்ைப் கபரிடர்களின்கபாது நீரில் மூழ்குவமதத்
தடுக்கும் ஒரு தானியங்கி பல் கசயல்பாட்டு உயிர் மீட்பு
கவள்ைவீடு
ஒன்மற
கண்டுபிடித்ததற்காக
கிமடத்துள்ைது.
கசங்கல்பட்டு ைாவட்டத்மத கசர்ந்த 14 வயது அஸ்வதா
பிஜு இைம்பழங்கால ஆராய்ச்சியாைராகி, முதுககலும்பிகள்
அல்லது முள்ைந் தண்டுளிகள் சிற்றினங்கள் புமதபடிவ
(கதால்லுயிர் எச்சம்) ைாதிரிகமை கசகரித்து பாதுகாப்பகதா
-டு கருத்தரங்குகள், காட்சிகமை நடத்தி விழிப்புணர்வு
ஏற்படுத்தியதற்காக பிரதைரின் விருமத கபற்றார்.
புதுமை, சமூக கசமவ, கல்வித்திறன், விமையாட்டு,
கமல ைற்றும் கலாச்சாரம் (6), வீரம் (3) ஆகிய பிரிவுகளில்
29 விருதுகள் கபற்ற நபர்களில் 14 சிறுமிகள் உள்ைனர்.
இவர்களுக்கு சான்றிதழுடன் `1 லட்சம் கராக்கமும் இந்த
சிறார்களுக்கு பரிசாக வழங்கப்பட்டது.



 











2. உணவு தரச் சான்றுகள் கபற்ற 314 ககாயில்கள்:
தமிழ்நாட்டிலுள்ை ககாயில்களில் வழங்கப்படும் உணவு,
பிரசாதங்கள் சிறந்த தரமுமடயதாக இருப்பதாக 314
ககாயில்களுக்கு இந்திய உணவுப் பாதுகாப்பு ைற்றும் தரக்
கட்டுப்பாட்டு நிறுவனத்தின் தரச்சான்றுகள் வழங்கப்பட்டு
உள்ைன.
ையிலாப்பூர் கபாலீசுவரர் ககாயில், திருகவற்காடு கதவி
கருைாரியம்ைன் ககாவில், திருத்தணி சுப்பிரைணிய
சுவாமி ககாயில், திருவண்ணாைமல அருணாச்சகலஸ்வ
-ரர் ககாயில், கசன்மன தங்கசாமல ஏகாம்பகரஸ்வரர்
ககாயில், திருமுல்மலவாயல் ைாசிலாைணீசுவரர் ககாயில்,
திருப்கபாரூர் கந்தசாமி ககாயில், ைாைல்லபுரம் சயன
கபருைாள் ககாயில், கசன்மன அங்காை பரகைஸ்வரி
ககாயில், கங்காதீஸ்வரர் ககாயில் ஆகியமவ தரச்சான்று
கபற்ற ககாயில்களில் குறிப்பிடத்தக்கமவ.
சான்று எதற்கு?: தமிழ்நாட்டில் இந்து சைய அறநிமலயத்
துமற கட்டுப்பாட்டில் 754 ககாயில் உள்ைன. இவற்றில்
பழனி, திருவரங்கம், திருச்கசந்தூர், சையபுரம், திருத்தணி
ஆகிய ககாயில்களில் நாள் முழுவதும் அன்னதானம்
வழங்கப்படுகிறது. ஆண்டுக்கு `76 ககாடி கசலவில் 754
ககாயில்களிலும் நாகைான்றுக்கு 70,000 பக்தர்களுக்கு
உணவு தரப்படுகிறது.
இந்திய அரசின் உணவுப் பாதுகாப்பு ைற்றும் தரக்கட்டுப்பா
-ட்டு நிறுவனைானது, நாடு முழுவதும் உணவு தயாரித்து
வழங்கும் நிறுவனங்களின் உணவு வமககமை
பரிகசாதித்து தரச்சான்று வழங்கும் பணிமயச் கசய்கிறது.
கைலும், ைத வழிபாட்டுத் தலங்களில் தயாரிக்கப்படும்
உணவுக்கும் சான்று அளிக்கிறது. அதன்படி, தமிழ்நாட்டில்
314 ககாயில்களுக்கு உணவுக்கான தரச்சான்றிதழ்
கபறப்பட்டுள்ைது.





4. கரீஃப் பருவத்தில் தமிழ்நாட்டில் 7 லட்சம் கைட்ரிக் டன்
கநல் ககாள்முதல்: 1,20,231 விவசாயிகள் பயன்
கரீஃப் பருவத்தில் (23.01.2022 வமர) நாடு முழுவதும்
606.19 லட்சம் கைட்ரிக் டன் கநல் ககாள்முதல்
கசய்யப்பட்டது. இதில் தமிழ்நாட்டில் ைட்டும் 7,43,077
கைட்ரிக் டன் கநல் ககாள்முதல் கசய்யப்பட்டது. இதனால்
1,20,231 தமிழக விவசாயிகள் பயனமடந்துள்ைனர்.
2021-22ஆம் ஆண்டு கரீஃப் சந்மதப் பருவத்தில்
குமறந்தபட்ச ஆதரவு விமலயில் கநல் ககாள்முதல்
சுமுகைாக நமடகபற்று வருகிறது.
குஜராத், அஸ்ஸாம், ஹரியாணா, ஹிைாசல பிரகதசம்,
ஜம்மு-காஷ்மீர், ஜார்க்கண்ட், பஞ்சாப், உத்தர பிரகதசம்,
உத்தரகண்ட், கதலங்கானா, இராஜஸ்தான், ககரைம்,
தமிழ்நாடு, கைற்கு வங்கம், திரிபுரா, பிகார், ஒடிஸா,
ைகாராஷ்ட்ரம், சத்தீஸ்கர், ஆந்திரம், ைத்திய பிரகதசம்
ஆகிய ைாநிலங்கள், யூனியன் பிரகதசங்களில் இருந்து
கநல் ககாள்முதல் கசய்யப்பட்டுள்ைது.
குமறந்தபட்ச ஆதரவு விமலயில் `1,18,812.56 ககாடி
ைதிப்பிலான கநல் ககாள்முதல்மூலம், இதுவமர, 77.00
லட்சம் விவசாயிகள் பயனமடந்துள்ைனர் என்று ைத்திய
அரசு அறிக்மகயில் கதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது.
5. ஐசிசி சிறந்த வீரர் ஷாஹின் ஷா அப்ரிடி, வீராங்கமன
ஸ்மிருதி ைந்தனா
சர்வகதச கிரிக்ககட் கவுன்சில் (ஐசிசி) ஆண்டின் சிறந்த
கிரிக்ககட் வீரராக ‘சர் ககரிபீல்ட் கசாபர்ஸ்’ விருதுக்கு
ஷாஹின் ஷா அப்ரிடி (பாகிஸ்தான்), ‘கரச்சல் கஹகஹா
பிளிண்ட்’ விருதுக்கு ஸ்மிருதி ைந்தனா (இந்தியா)
ஆகிகயார் கதர்வு கசய்யப்பட்டுள்ைனர்.
சிறந்த வீரர்: ஷாஹின் ஷா அப்ரிடி (பாகிஸ்தான்):

3. இந்தியா வருகிறார் இஸ்கரல் பிரதைர்
இந்தியா - இஸ்கரல் இமடகயயான ராஜீய ரீதியிலான
உறவு 30 ஆண்டுகமை எட்டியுள்ை நிமலயில், அந்நாட்டு
பிரதைர் நாஃப்டாலி கபன்னட் இந்தியா வர உள்ைதாக
இந்தியாவுக்கான இஸ்கரல் தூதர் நகவார் கிகலான்
கதரிவித்தார்.
இந்தியா-இஸ்கரல் இமடகய தூதரக உறவு கதாடங்கி
30 ஆண்டுகள் நிமறவமடந்தமத குறிப்பிடும் வமகயில்
இமணயவழியில் நமடகபற்ற சிறப்பு இலச்சிமன
கவளியீட்டு விழா திங்கள்கிழமை நமடகபற்றது.
இந்தியாவுக்கான இஸ்கரல் தூதர் நகவார் கிகலானும்
இஸ்கரலுக்கான இந்திய தூதர் சஞ்சீவ் சிங்லாவும்
இமணந்து இந்த இலச்சிமனமய கவளியிட்டனர்.
வாராணசி, ஆைதாபாத் NIT’இன் இறுதி ஆண்டு ைாணவர்
நிகில் உருவாக்கிய இரு நாடுகளுக்கு இமடகயயான 30
ஆண்டுகள்
நல்லுறமவ
குறிப்பிடும்
இலச்சிமன
இறுதியாகத் கதர்வு கசய்யப்பட்டது.

‘சர் ககரிபீல்ட் கசாபர்ஸ்’ விருது ஏற்படுத்தப்பட்டபின்
முதன்முமறயாக இந்த விருமதப் கபறும் பாகிஸ்தான்
வீரர் என்ற சிறப்மப ஷாஹின் அப்ரிடி கபற்றுள்ைார்.
சிறந்த வீராங்கமன: ஸ்மிருதி ைந்தனா (இந்தியா):
சிறந்த வீராங்கமனக்கான ‘கரச்சல் கஹகஹா பிளிண்ட்’
விருதுக்கு இரண்டாவது முமறயாக கதர்வு கசய்யப்பட்டு
உள்ைார்.
சிறந்த கடஸ்ட் வீரர்: கஜா ரூட் (இங்கிலாந்து)
சிறந்த ஒருநாள் வீரர்: பாபர் ஆஸம் (பாகிஸ்தான்)
சிறந்த
ஒருநாள்
(கதன்னாப்பிரிக்கா)

இந்த விருமதப் கபறும்
வீராங்கமன லிகஸ ஆவார்.







முதல்

லிகஸ

லில்லி

கதன்னாப்பிரிக்க

வைரும் வீரர் விருது கதன்னாப்பிரிக்காவின் யான்கைன்
ைலானுக்கும், வீராங்கமன விருது பாகிஸ்தானின்
பாத்திைா சனாவுக்கும் கிமடத்துள்ைது.
சிறந்த
நடுவர்
கிமடத்துள்ைது.



வீராங்கமன:

விருது

ைமரஸ்

எராஸ்ைஸுக்கு



 















6. விபின் ராவத், 127 கபருக்கு பத்ை விருதுகள்: முழு
விவரம்

9. மசரஸ் பூனாவாலா, சீரம் நிறுவனம்- கதாழில்ைகாராஷ்டிரம் உள்ளிட்ட 17 கபர்

2022ஆம் ஆண்டுக்கான ‘பத்ை’ விருதுகமை ைத்திய
உள்துமற அமைச்சகம் அறிவித்தது. ைமறந்த முப்பமடத்
தமலமைத் தைபதி விபின் ராவத்துக்கு ‘பத்ை விபூஷண்’
விருது உள்பட 128 கபருக்கு ‘பத்ை’ விருதுகள் வழங்கப்பட்
-டுள்ைன.

பத்ைஸ்ரீ விருது கபறுகவார் (107)

ைமறந்த முன்னாள் உத்தர பிரகதச முதல்வர் கல்யாண்
சிங்குக்கு ‘பத்ை விபூஷண்’ விருது, காங்கிரஸ் மூத்த
தமலவர் குலாப் நபி ஆசாத், முன்னாள் கைற்கு வங்க
முன்னாள் முதல்வர் புத்தகதவ் பட்டாச்சார்ஜி, கூகுள்
தமலமைச்கசயல் அதிகாரி சுந்தர்பிச்மச, மைக்கராசாப்ட்
தமலமைச்கசயல் அதிகாரி சத்யா நாகதள்ைா உள்ளிட்
-கடாருக்கு ‘பத்ை பூஷண்’ விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது.
தமிழகத்மதச் கசர்ந்த சிற்பி பாலசுப்பிரைணியம், கசௌகார்
ஜானகி
உள்ளிட்கடாருக்கு
‘பத்ைஸ்ரீ’
விருது
அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது.
கமல, இலக்கியம், கல்வி, சமூக கசமவ, அரசியல்,
கதாழில், விமையாட்டு கபான்ற துமறகளில் சாதமன
பமடப்பவர்களுக்கு ைத்திய அரசு ஆண்டுகதாறும் குடியரசு
தினத்தன்று ‘பத்ை’ விருதுகமை அறிவித்து வருகிறது.
நடப்பாண்டில் 128 பத்ை விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ைன.
4 ‘பத்ை விபூஷண்’ விருதுகளும் 17 ‘பத்ை பூஷண்’
விருதுகளும், 107 ‘பத்ைஸ்ரீ’ விருதுகளும் அறிவிக்கப்பட்டு
உள்ைன. 2 விருதுகமை இருவர் பகிர்ந்துககாள்கிறார்கள்.
விருது கபறுகவாரில் 34 கபர் கபண்கள். 13 கபருக்கு
ைமறவுக்குப்
பிறகு
வழங்கப்படுகிறது.
10
கபர்
கவளிநாட்டுப் பிரிவில் விருது கபறுகிறார்கள். ‘பத்ை’
விருதுகள் வழங்கும் விழா, வரும் ைார்ச், ஏப்ரல்
ைாதங்களில் நமடகபறும் என்று கதரிகிறது.

1. சிற்பி பாலசுப்பிரைணியம்தமிழ்நாடு

இலக்கியம்,

கல்வி-

2. S பல்கலஷ் பஜந்திரி- கமல- தமிழ்நாடு
3. S தாகைாதரன்- சமூக கசமவ- தமிழ்நாடு
4. கசௌகார் ஜானகி- கமல- தமிழ்நாடு
5. R முத்துக்கண்ணம்ைாள்-கமல-தமிழ்நாடு
6. A K C நடராஜன்- கமல- தமிழ்நாடு
7. V கசமஷயா- ைருத்துவம்- தமிழ்நாடு
8. நீரஜ் கசாப்ரா- விமையாட்டு- ஹரியாணா
9. சங்கரநாராயண கைனன் சுண்டயில்- விமையாட்டுககரைம்
10. கசானு நிகம்- கமல- ைகாராஷ்டிரம் உள்ளிட்ட 107
கபர்.
தமிழக பத்ை விருதாைர்கள்...
N சந்திரகசகரன் (பத்ை பூஷண்)
TATA சன்ஸ் குழுைத்தின் தமலவரான N சந்திரகசகரன்
நாைக்கல் ைாவட்டம், கைாகனூரில் பிறந்தவர்.
1987’இல் டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் (TCS) நிறுவனத்தி
-ல் கசர்ந்த அவர், 2009’இல் அதன் தமலமைச் கசயல்
இயக்குநராக உயர்ந்தார். தற்கபாது டாடா சன்ஸ்
குழுைத்தின் தமலவராக உள்ைார். தற்கபாது மும்மபயில்
வசிக்கிறார்.
சிற்பி பாலசுப்பிரைணியம் (பத்ைஸ்ரீ)

4. கல்யாண் சிங்- அரசியல்- உத்தர பிரகதசம்

ககாமவ ைாவட்டம், ஆத்துப்கபாள்ைாச்சிமய கசர்ந்த சிற்பி
பாலசுப்பிரைணியம்
கவிஞர்,
கைாழிகபயர்ப்பாைர்,
கபராசிரியர், இதழாசிரியர், கல்வியாைர் என பன்முகம்
ககாண்டவர்.
கைாழிகபயர்ப்புக்காகவும்
(2001அக்கினிசாட்சி), பமடப்பிலக்கியத்துக்காகவும் (2003- ஒரு
கிராைத்து நதி) இரண்டு முமற சாகித்திய அகாகதமி
விருது கபற்றுள்ைார். கைலும் தமிழ்நாடு அரசின் பல்கவறு
விருதுகமைப் கபற்றுள்ைார்.

பத்ை பூஷண் விருது கபறுகவார் (17)

கசௌகார் ஜானகி (பத்ைஸ்ரீ)

1. குலாம் நபி ஆசாத்- அரசியல்- ஜம்மு-காஷ்மீர்
3. புத்தகதவ் பட்டாச்சார்ஜி- அரசியல்- கைற்கு வங்கம்

N T ராைாராவ் நடித்த “ச ௌகார்” என்ற கதலுங்கு படத்தில்
19ஆவது வயதில் கதாநாயகியாக அறிமுகைானார்.
இவரது நடிப்பு ரசிகர்களிடம் வரகவற்மப கபற்றமத
அடுத்து, “கசௌகார் ஜானகி” ஆனார்.

4. N சந்திரகசகரன், TATA குழுைத்தமலவர் – ைகாராடிரா

டாக்டர் வி கசஷய்யா (பத்ைஸ்ரீ)

5. கிருஷ்ணா எல்லா, சுசித்ரா எல்லா, பாரத் பகயாகடக்
நிறுவனம்- கதாழில்- கதலங்கானா

கடந்த 1957ஆம் ஆண்டில் கசன்மன ைருத்துவக்
கல்லூரியில் MBBS பயின்ற டாக்டர் வி கசஷய்யா, அதன்
பின்னர் இந்திய இராணுவத்தில் ைருத்துவ கசமவ
ஆற்றினார்.

பத்ை விபூஷண் விருது கபறுகவார் (4)
1. பிரபா ஆத்கர- கமல- ைகாராஷ்டிரம்
2. ராகதஷ்யாம் ககம்கா- இலக்கியம், கல்வி- உத்தர
பிரகதசம்
3. விபின் ராவத்- ஆட்சிப் பணி- உத்தரகண்ட்

2. விக்டர் பானர்ஜி- கமல- கைற்கு வங்கம்

6. ராஜீவ் கைஹரிஷி, முன்னாள் சிஏஜி- ஆட்சிப் பணிராஜஸ்தான்
7. சத்யா நாகதள்ைா, மைக்கராசாப்ட் சிஇஓ- கதாழில்அகைரிக்கா
8. சுந்தர் பிச்மச, கூகுள் சிஇஓ- கதாழில்- அகைரிக்கா









கசன்மன ைருத்துவக்கல்லூரியில் உதவிப்கபராசிரியராக
இருந்த டாக்டர் வி கசஷய்யா, சர்க்கமர கநாய் துமறமய
1978’இல் கதாடங்கினார்.



 















டாக்டர் வி கசஷய்யாவின் பிறந்தநாைான ைார்ச் 10ஆம்
கததி கதசிய கபறுகால சர்க்கமர கநாய் விழிப்புணர்வு
தினைாக கமடப்பிடிக்கப்படுகிறது.

சுனில் குைாரின் சிறப்பான பணிமயப் பாராட்டி, இந்திய
காவல்துமறயின் உயரிய பதக்கம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது.

A K C நடராஜன் (பத்ைஸ்ரீ)

8. வீரதீரச் கசயல்களுக்கான குடியரசுத்தமலவர் பதக்கம்:
939 கபருக்கு அறிவிப்பு

திருச்சிமயச் கசர்ந்த கிைாரிகனட் இமசக்கமலஞர் AKC
நடராஜனுக்கு ‘பத்ைஸ்ரீ’ விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது.
காற்று இமசக் கருவிகமைப் பயன்படுத்தும் பாரம்பரிய
குடும்பத்மத கசர்ந்தவர்.
R முத்துக்கண்ணம்ைாள் (பத்ைஸ்ரீ)
திருச்சி அருகக உள்ை விராலிைமலயில் அமைந்துள்ை
சதிர் நடனக்குடும்பத்மதச்கசர்ந்த R முத்துக்கண்ணம்ைா
(82), தனது எட்டு வயது முதல் நடனக் கமலமய பயின்று
-ள்ைார். சதிர் நடனக்கமலமயப் பயிற்றுவித்து வருகிறார்.
S பல்கலஷ் பஜந்திரி (பத்ைஸ்ரீ)
கமலப் பிரிவில் ‘பத்ைஸ்ரீ’ விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ை
பல்கலஷ் பஜந்திரி, கஷனாய் இமசக் கமலஞராவார்.
ராஞ்சனா உள்ளிட்ட பல்கவறு ஹிந்தி திமரப்படங்களில்
அவர் கஷனாய் இமசத்துள்ைார்.
7. சிறப்பாக பணிபுரிந்ததற்காக தமிழகத்மதச் கசர்ந்த 20
காவல் அதிகாரிகளுக்கு குடியரசுத்தமலவர் விருது:
கசயல்பாடு,
சாதமனகள்
ைற்றும்
நன்ைதிப்பு
அடிப்பமடயில் வழங்கப்படுகிறது
சிறப்பாக பணிபுரிந்த தமிழ்நாட்டு காவல்துமறயினர் 20
கபருக்கு குடியரசுத்தமலவர் விருது வழங்கப்படுகிறது.
காவல்துமறயில்
சிறப்பாக
பணிபுரிந்தவர்களுக்கு
ஆண்டுகதாறும் குடியரசு நாமை முன்னிட்டு, குடியரசுத்
தமலவர்
விருதுகள்
வழங்கப்படுகின்றன.
அந்த
வமகயில், இந்த ஆண்டு குடியரசுத் தமலவர் விருது கபற
தமிழக காவல்துமற அதிகாரிகள் 20 கபர் கதர்வாகி
உள்ைனர்.
தமகசால் பணிக்கான குடியரசுத் தமலவர் காவல்
விருதுகள் கசன்மன தமலமையிட ADGP கவங்கடராைன்,
தஞ்சாவூர் குற்றப்புலனாய்வுத்துமற ஆய்வாைர் சிவனருள்
ஆகிகயாருக்கு வழங்கப்படுகின்றன.
பாராட்டத்தக்க பணிக்கான குடியரசுத்தமலவர் விருதுகள்
தமிழக காவல்துமறயில் 18 கபருக்கு வழங்கப்படுகின்றன.
8. இரயில்கவ பாதுகாப்புப்பமட உதவி ஆய்வாைருக்கு
உயரிய விருது
குடியரசு தினத்மதகயாட்டி, இந்திய காவல்துமறயின்
உயரிய பதக்கம் கதற்கு ரயில்கவயின் பாலக்காடு
ககாட்டத்தின் இரயில்கவ பாதுகாப்புப் பமட (RPF) உதவி
ஆய்வாைர் K M சுனில்குைாருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது.
K M சுனில்குைார், இரயில்கவ பாதுகாப்புப் பமடயில் கடந்த
1996ஆம் ஆண்டு கசர்ந்தார். இவர், பல்கவறு வழக்குகமை
திறம்பட விசாரித்து, குற்றவாளிகமை மகது கசய்துள்ைார்.
2018ஆம் ஆண்டில், ஹவாலா வழக்கில் `3 ககாடிகய 44
லட்சத்து 54,500 கராக்கத்மத பறிமுதல் கசய்ததற்காக,
இவமர ககரைகாவல்துமற பாராட்டியது குறிப்பிடத்தக்கது.









குடியரசு
நாமைகயாட்டி,
வீரதீரச்கசயல்கமைப்
புரிந்ததற்காக, காவல்துமறமயச் கசர்ந்த 939 கபர்
குடியரசுத்தமலவரின் பதக்கத்துக்கு கதர்ந்கதடுக்கப்பட்டு
உள்ைனர். அவர்களின் விவரங்கமை ைத்திய உள்துமற
அமைச்சகம் கவளியிட்டது.
நாடு முழுவதும் 939 கபர் காவல்துமறயின் சிறந்த
கசமவக்கான விருதுக்குத் கதர்ந்கதடுக்கப்பட்டுள்ைனர்.
அவர்களில், வீரதீரச்கசயலுக்கான காவலர் பதக்கத்துக்கு
189 கபரும், தமலசிறந்த கசமவக்கான குடியரசுத்
தமலவர் காவலர் பதக்கத்துக்கு 88 கபரும், தகுதிமிக்க
கசமவக்கான காவலர் பதக்கத்துக்கு 662 கபரும்
கதர்ந்கதடுக்கப்பட்டுள்ைனர்.
வீரதீரச் கசயலுக்கான பதக்கம் கபறும் 189 கபரில், 134
கபர் ஜம்மு-காஷ்மீரில் வீரச்கசயல் புரிந்தமைக்காக
கதர்ந்கதடுக்கப்பட்டுள்ைனர்.
இடதுசாரி தீவிரவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில்
வீரச்கசயல் புரிந்தமைக்காக 47 கபருக்கும், வடகிழக்கு
பிராந்தியத்தில் வீரச்கசயல் புரிந்தமைக்காக ஒருவருக்கும்
இந்தப் பதக்கம் வழங்கப்பட உள்ைது.
பதக்கம் கபறுகவாரில் 115 கபர் ஜம்மு காஷ்மீர் காவல்
துமறமயச் கசர்ந்தவர்கள் ஆவர். 30 கபர் ைத்திய ரிசர்வ்
காவல்பமடமயயும் (CRPF), 3 கபர் இந்திய-திகபத்திய
எல்மலக்காவல்பமடமயயும், 2 கபர் எல்மலப்பாதுகாப்புப்
பமடமயயும், 3 கபர் சசஸ்திர சீைா பல் பமடமயயும், 10
கபர் சத்தீஸ்கர் காவல்துமறமயயும், 9 கபர் ஒடிஸா
காவல்துமறமயயும், 7 கபர் ைகாராஷ்டிர காவல்
துமறமயயும், எஞ்சியவர்கள் பிறைாநிலங்கள் ைற்றும்
யூனியன் பிரகதசங்கமையும் கசர்ந்தவர்கள் ஆவர்.
சிமறத் துமறயினருக்கு கசமவப் பதக்கம்:
சிமறத்துமறயினருக்கான
சீர்திருத்த
கசமவப்
பதக்கங்களும்
அறிவிக்கப்பட்டுள்ைன.
தமலசிறந்த
கசமவக்கான குடியரசுத்தமலவரின் சீர்திருத்த கசமவப்
பதக்கம் 5 கபருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது.
பல்கவறு ைாநிலங்கமைச் கசர்ந்த சிமறத்துமறயினர் 37
கபர், தகுதிமிக்க கசமவயாற்றியதற்கான சீர்திருத்த
கசமவப்பதக்கம்கபற
கதர்ந்கதடுக்கப்பட்டுள்ைனர்.
அவர்களில் 3 கபர் தமிழகத்மதச் கசர்ந்தவர்கள்.
அவர்களின் விவரம்:
டி பரணிதரன் - உதவி கஜய்லர், வி பிரியா - உதவி
கஜய்லர், கக பாஸ்கர் - கிகரடு 1 வார்டர்.
6 வீரர்களுக்கு கசௌர்ய சக்ரா விருது
இந்திய ராணுவம், அஸ்ஸôம் மரஃபிள்ஸ் பமடமயச்
கசர்ந்த 6 வீரர்களுக்கு வீரதீரச் கசயல்களுக்கான
கசௌர்ய சக்ரா விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது.
இதுகதாடர்பாக
கசய்திக்குறிப்பு:

இந்திய
குடியரசு

ராணுவம் கவளியிட்டுள்ை
தினத்மதகயாட்டி இந்திய



 











ராணுவத்மதச் கசர்ந்த 5 வீரர்கள், அஸ்ஸôம் மரஃபிள்ஸ்
பமடமயச் கசர்ந்த ஒரு வீரர் என கைாத்தம் 6 கபருக்கு
கசௌர்ய சக்ரா விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது.
அந்த விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ை 5 ராணுவ வீரர்கைான
நாயப் சுகபதார் ஸ்ரீஜித், ஹவில்தார்கள் அனில் குைார்
கதாைர், காஷிராய் பம்ைன்னள்ளி, பிங்கு குைார், சிப்பாய்
ைாருப்கராலு ஜஸ்வந்த் குைார் கரட்டி ஆகிகயார்
பயங்கரவாதிகளுடனான கைாதலின்கபாது வீரைரணம்
அமடந்தனர். இதுதவிர 4 வீரர்களுக்கு உத்தம் யுத்த
கசமவ விருது, 10 வீரர்களுக்கு யுத்த கசமவ விருது, 84
கபருக்கு கசமன விருது (தீரச்கசயல்), 40 கபருக்கு
கசமன விருது (சிறப்பான கசமவ) அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது
என்று கதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது.
9. சிறந்த கதர்தல் நமடமுமற: 8 தமிழகம், புதுச்கசரி
அதிகாரிகளுக்கு கதசிய விருதுகள்
2021ஆம் ஆண்டு தமிழகம், புதுச்கசரி சட்டப்கபரமவத்
கதர்தமல
முமறயாக
நடத்தி
வாக்காைர்கமை
வாக்களிக்க ஊக்குவிக்கும் விதைாக கசயல்பட்டது,
கதர்தல்
முமறககடுகமைத்
தடுத்தது
உள்ளிட்ட
பணிகளில் சிறப்பாக கசயல்பட்ட 8 தமிழக, புதுச்கசரி
கதர்தல் அதிகாரிகளுக்கு 12ஆவது கதசிய வாக்காைர்
தினத்மதகயாட்டி இந்திய கதர்தல் ஆமணயத்தின்
சிறந்த கதர்தல் நமடமுமறக்கான கதசிய விருதுகள்
வழங்கப்பட்டுள்ைன.
நாடு முழுவதும் ஐந்து விதைான பிரிவுகளில் 23 கபருக்கு
இந்திய கதர்தல் ஆமணயத்தின் கதசிய விருதுகள்
கசவ்வாய்க்கிழமை வழங்கப்பட்டன. இந்திய தமலமை
கதர்தல்
ஆமணயர்கள்
முன்னிமலயில்
இந்த
விருதுகமை ைத்திய சட்டம், நீதித்துமற அமைச்சர் கிரண்
ரிஜிஜு தில்லியில் கசவ்வாய்க்கிழமை வழங்கினார். இதில்
கடந்தாண்டு 2021 -இல் தமிழகம், கைற்கு வங்கம்,
ககரைம் உள்ளிட்ட 5 ைாநில சட்டப்கபரமவ கதர்தல்களில்
சிறப்பாக பணியாற்றிய பல்கவறு தரப்பினருக்கு நடப்பு
ஆண்டின் சிறந்த கதர்தல் நமடமுமறக்கான கதசிய
விருதுகள் கிமடத்துள்ைன.
சிறந்த ைாநில விருதுகள்: சிறப்பாக கசயல்படும் ைாநில
விருதுகள் பிரிவில் தமிழக தமலமைத் கதர்தல் அதிகாரி
சத்ய பிரத சாகுவிற்கு வழங்கப்பட்டது.
தமிழகத்தில் 2021ஆம் ஆண்டு சட்டப்கபரமவ கதர்தலில்
சுதந்திரைாகவும் நியாயைான முமறயில் கதர்தமல
சுமூகைாக நடத்த தகவல் கதாழில்நுட்ப முயற்சிகள்,
பாதுகாப்பு கைலாண்மை ைற்றும் பிற கதாடர்புமடய
அம்சங்களுக்காக இவ்விருது சத்ய பிரத சாகுவிற்கு
வழங்கப்பட்டது.
இகத 2021ஆம் ஆண்டில் அஸ்ஸாம் ைாநிலத்தில்
நமடகபற்ற
அம்ைாநில
சட்டப்கபரமவ
கதர்தல்
நிர்வாகத்மத
சிறப்பாக
கைற்ககாண்ட
அம்ைாநில
தமலமைத் கதர்தல் அதிகாரி நிதின் காகடவிற்கு சிறந்த
ைாநிலங்களுக்கான விருது ககாடுக்கப்பட்டது.





கபற்றனர். இதில் திருகநல்கவலி ைாவட்ட ஆட்சியரும்
ைாவட்ட கதர்தல் அதிகாரியுைான வி.விஷ்ணு, தகவல்
கதாழில் நுட்பத்தின் மூலம் "வாக்குச் சாவடி வழிகாட்டி"
என்கிற கசயலி மூலம் சமூக ஊடகங்களின் கபாலிச்
கசய்திகள்,
கவட்பாைர்களின்
கசலவுகள்
உள்ளிட்டமவயும் கவற்றிகரைாக கண்காணிக்கப்பட
அவர் இந்த விருமத கபற்றார்.
தூத்துக்குடி ைாவட்ட ஆட்சியர்: இகதைாதிரி வாக்காைர்கள்
ைத்தியில் பல்கவறு புதுமையான விழிப்புணர்வுகமை
ஏற்படுத்தியமைக்காக தூத்துக்குடி ைாவட்ட ஆட்சியர் Dr
கக கசந்தில் ராஜ்க்கும் சிறந்த கதர்தல் நமடமுமறக்கான
கதசிய விருது கிமடத்தது. அவர் ைத்திய சட்ட
அமைச்சரிடமிருந்து இவ்விருமத கபற்றார்.
தூத்துக்குடி ைாவட்டத்தில் வருவாய், உள்ைாட்சி, காவல்
துமற உள்ளிட்ட முழு நிர்வாகத்மதயும் வாக்காைர்
விழிப்புணர்வு பணியில் ஈடுத்தப்பட்டது.
சுைார் 1 லட்சம் பள்ளி ைாணவர்கள், கபற்கறாருக்கு தபால்
வழியாக கடிதம் எழுதி கட்டாயைாக வாக்களிக்க
கவண்டும், அதுவும் கவாட்டுக்கு பணம் கபறாைல்
வாக்களிக்க கவண்டும் கபான்றமவகமை கடிதத்தின்
வாயிலாக ைாணவர்கள் கதரிவித்தனர்.
பிரபலைான முத்து குளியல், கல்லூரி ைாணவர்கள்
ஆகியமவ மூலைாக வாக்களிப்பது குறித்த விடிகயா
உருவாக்கப்பட்டு பிரசாரம் கசய்யப்பட்டது. இதற்காக இந்த
ைாவட்ட தமலமை கதர்தல் அதிகாரி என்கிற முமறயில்
டாக்டர் கசந்தில் ராஜ் விருமத கபற்றார்.
கைலும் புதுச்கசரி கதர்தலில் காமரக்கால் பகுதியில்
சிறப்பாக
பாதுகாப்பு
பணியில்
ஈடுபட்ட
காவல்
கண்காணிப்பாைர் நிகரிகா பட், தமிழகம் புதுச்கசரி
ைாநிலங்கமைச் கசர்ந்த வருைான வரி புலனாய்வுத்
துமற இயக்குநர் கஜனரல் பிரவீண் குைார், கூடுதல்
இயக்குநர் பி எஸ் சிவசங்கரன் ஆகிகயார் தமிழக சட்டப்
கபரமவத் கதர்தலில் கவட்பாைர்கைது கசலவினங்கமை
கண்காணித்து 83 இடங்களில் கசாதமனகமை
கைற்ககாண்டு `103 ககாடி ைதிப்புள்ை கராக்கப்பணம்
உள்ளிட்டமவகமை மகப்பற்றியதற்காக விருதுகமை
கபற்றனர்.
இகத ைாதிரி அம்பாச முத்திரம் சட்டப்கபரமவ கதாகுதி
கதர்தல்
அதிகாரியும்
கசரன்ைாகதவி
துமண
ஆட்சியருைான பிரதிக் தயாள், அதிக வாக்குபதிவு கசய்த
புதுச் கசரி ைாநில துமண தமலமை கதர்தல் அதிகாரி பி
தில்மலகவல் ஆகிகயார் சிறந்த கதர்தல் நமடமுமறக்கா
-ன கதசிய விருமதப் கபற்றனர்.
10. ஹிைாசல பிரகதசம் தினம்
யூனியன் பிரகதசைாக இருந்த ஹிைாசல பிரகதசம் கடந்த
1971ஆம் ஆண்டு ஜன.25ஆம் கததி நாட்டின் 18ஆவது
ைாநிலைாக உருகவடுத்தது. அந்தத் தினகை ஹிைாசல
பிரகதச தினைாக ககாண்டாடப்படுகிறது.

சிறந்த கதர்தல் நமடமுமறக்கான கதசிய விருதுகளின்
கபாதுப்பிரிவில் 10 விருதுகள் வழங்கப்பட இதில் மூன்று
விருதுகள் தமிழக, புதுச்கசரி ைாநில அதிகாரிகள்











 















11. சுனாமி தாக்கிய கடாங்கா தீவுக்கு இந்தியா `1.50 ககாடி
நிதியுதவி

கவண்டும் என்று 86 சதவீத இந்தியர்கள் விரும்புவது
கதரியவந்துள்ைது.

சுனாமி தாக்கிய கடாங்கா தீவுக்கு உடனடி நிவாரணைாக
இந்தியா சார்பில் $2 லட்சம் டாலர்கள் (சுைார் `1.50 ககாடி)
நிதியுதவி வழங்கப்படுகிறது.

கதர்தல் ஆமணயம் கடந்த 1950ஆம் ஆண்டு ஜனவரி
25ஆம் கததி நிறுவப்பட்டது. கடந்த 2011 முதல் இந்த நாள்
கதசிய வாக்காைர் தினைாகக் ககாண்டாடப்படுகிறது.
புதிய ைற்றும் இைம் வாக்காைர்களின் கபயர்கமைப் பதிவு
கசய்ய இது ஊக்கைளிக்கிறது.

கடந்த ஜன.15ஆம் கததி கதன் பசிபிக் தீவுகளில் ஒன்றான
கடாங்கா அருகக கடலுக்கு அடியில் எரிைமல கவடித்தது.
அதமனத்கதாடர்ந்து
கடாங்காவில்
ஆழிப்கபரமலத்
தாக்கியது. இந்தப் கபரிடரில் 3 கபர் பலியாகினர். அந்தத்
தீவின் கைாத்த ைக்கள்கதாமகயில் 5இல் 4 பங்கு கபர்
கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ைனர்.
இந்நிமலயில், இந்திய கவளியுறவு அமைச்சகம் கவளியிட்
-ட அறிக்மகயில், “இந்திய-பசிபிக் தீவுகள் ஒத்துமழப்பு
கூட்டமைப்பின்கீழ் ‘கநருங்கிய நட்பு நாடு’ என்ற
அடிப்பமடயிலும், இந்தியா உறுதுமணயாக இருப்பமத
கவளிப்படுத்தும் கநாக்கிலும் இந்த உதவி கடாங்காவுக்கு
வழங்கப்படுகிறது” என்று கதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது.
12. இந்தியாவின் கபாருைாதார வைர்ச்சி ைதிப்பீட்மட
9%ஆக குமறத்தது IMF
சர்வகதச கசலாவணி நிதியம் (IMF), நடப்பு நிதியாண்டுக்
-கான கபாருைாதார வைர்ச்சி ைதிப்பீட்மட 9 சதவீதைாக
குமறத்துள்ைது.
இதுகுறித்து அந்நிதியத்தின் உலகப் கபாருைாதார ஆய்வு
அறிக்மகயில் கூறப்பட்டுள்ைதாவது:
புதிய வமக ககரானா தீநுண்மி கவகைாக பரவி வருவது
வர்த்தக நடவடிக்மககளில் தாக்கத்மத ஏற்படுத்தியுள்ைது.
அதமனக்கருத்தில்ககாள்ளும்கபாது நடப்பு நிதியாண்டில்
இந்தியாவின் கபாருைாதார வைர்ச்சி 9% அைவுக்கக
இருக்கும் என தற்கபாது ைதிப்பீடு கசய்யப்பட்டுள்ைது.
கடந்தாண்டு அக்கடாபரில் கைற்ககாள்ைப்பட்ட ைதிப்பீட்டில்
இந்திய கபாருைாதாரத்தின் வைர்ச்சி நடப்பு நிதியாண்டில்
9.5 சதவீதைாகவும், ஏப்ரல் 2022 முதல் ைார்ச் 2023
வமரயிலான 2023ஆம் நிதியாண்டில் 7.1 சதவீதைாகவும்
இருக்கும் என கதரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. சாதகைற்ற
நிலவரங்கமையடுத்து தற்கபாது இம்ைதிப்பீடு குமறக்கப்
-பட்டுள்ைது.
கடந்த 2020-21ஆம் நிதியாண்டில் இந்தியப் கபாருைாதா
-ரம் 7.3% பின்னமடமவக்கண்டது என அவ்வறிக்மகயி
-ல் கதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது.
ைத்திய புள்ளியியல் அலுவலகம் நடப்பு நிதியாண்டில்
கபாருைாதார வைர்ச்சி 9.2 சதவீதைாக இருக்கும் எனத்
கதரிவித்துள்ைது. ரிசர்வ் வங்கி ைதிப்பீட்டில் இது 9.5
சதவீதைாக இருக்கும் அறிவிக்கப்பட்டது. இந்நிமலயில்,
IMF ைதிப்பீடு அமதவிட குமறவாக உள்ைது என்பது
குறிப்பிடத்தக்கது.
13. வாக்களிப்பமத கட்டாயைாக்க 86% இந்தியர்கள்
விருப்பம்: ஆய்வில் தகவல்

இந்நிமலயில், நாடு முழுவதும் நான்கு லட்சம் கபரிடம்
பப்ளிக் ஆப் என்ற சமூக வமலதைம் ஆய்வு ஒன்மற
நடத்தியது. அந்த ஆய்வின்படி நாட்டின் தற்கபாமதய
வாக்குப்பதிவு முமற மீது 80 சதவீதம் கபர் நம்பிக்மகமய
கதரிவித்தனர்.
“வாக்களிப்பது எனன்ற கடமையானது சமூக வைர்ச்சிக்கு
இந்தியக் குடிைக்களின் முக்கியைான பங்களிப்பாகும்.
வாக்களிப்பமத கட்டாயைாக்க
கவண்டுைா என்ற
ககைவிக்கு 86 சதவீதம் கபர் ஆம் என்று பதிலளித்தனர்”
என்று இந்த ஆய்வு கூறுகிறது.
உத்தர பிரகதசம், உத்தரகண்ட், பஞ்சாப், ககாவா,
ைணிப்பூர் ஆகிய ைாநிலங்களுக்கு அடுத்த ைாதம்
கபரமவத் கதர்தல் நமடகபற உள்ை நிமலயில் இந்த
ஆய்வு கவளியிடப்பட்டுள்ைது.
இந்த ஆய்வில் பங்ககற்றவர்களில் 60 சதவீதம் கபர் 30
வயதுக்கும் கீழ் உள்ைவர்கைாவர். எமத அடிப்பமடயாக
மவத்து வாக்களிப்பீர்கள் என்ற ககள்விக்கு கைத்தில்
உள்ை கவட்பாைர் கடந்த முமற எவ்வாறு கசயல்பட்டார்
என்பமத அடிப்பமடயாக மவத்து வாக்களிப்கபாம் என்று
34 சதவீதம் கபர் பதிலளித்தனர்.
அமனத்து கவட்பாைர்கமையும் விரிவாக ஆராய்ந்து
அதன் அடிப்பமடயில் வாக்களிப்கபாம் என்று 31 சதவீதம்
கபர் கதரிவித்தனர்.
ஒட்டுகைாத்த கசல்வாக்மக மவத்து வாக்களிப்பதாக 4.96
சதவீதம் கபரும் கவட்பாைர்களின் அரசியல் கட்சிமய
மவத்து வாக்களிப்பதாக 11.92 கபரும் கதரிவித்தனர்.
ைக்கள் வாக்களிக்கத் தவறுவது ஏன் என்பது குறித்து
இந்த
ஆய்வில்
ககட்கப்பட்டது.
அதற்கு
வாக்குப்பதிவின்கபாது உள்ளூரில் இல்லாைல் ைற்கறாரு
நகரில் இருப்பதுதான் முக்கிய காரணம் என்று 30.04
சதவீதம் கபர் கதரிவித்தனர். எனினும் 56.3 சதவீதம் கபர்
தாங்கள் வாக்களிக்கத் தவறியகத இல்மல என்று
குறிப்பிட்டனர்.
கடந்த காலங்களில் வாக்களிக்காைல் இருந்ததற்கு
கதர்தல் குறித்த தகவல் இல்லாதது (5.22 சதவீதம்), எந்தக்
கட்சிமயயும் ஆதரிக்காதது (7.19), அக்கமற கசலுத்தாதது
(1.27) கபான்ற காரணங்கமையும் ஆய்வில் பங்ககற்கறார்
கதரிவித்தனர்.
இந்த ஆய்வில் பங்ககற்றவர்களில் 79.5 சதவீதம் கபர்
தங்கள்
வாழ்நாளில்
ஒரு
முமறயாவது
வாக்களித்திருப்பதாக கூறியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

12ஆம் கதசிய வாக்காைர் நாமைகயாட்டி கவளியிடப்பட்ட
ஆய்வு ஒன்றின்படி வாக்களிப்பமத கட்டாயைாக்க











 











14. ஜஜாரியாவுக்கு பத்ை பூஷண்; நீரஜுக்கு பத்ை ஸ்ரீ
பாரா ஈட்டி எறிதல் வீரர் கதகவந்திர ஜஜாரியாவுக்கு ‘பத்ை
பூஷண்’ விருதும், ஈட்டி எறிதல் வீரர் நீரஜ் கசாப்ராவுக்கு
‘பத்ைஸ்ரீ’ விருதும் வழங்கி ககௌரவிக்கப்படவுள்ைனர்.
இதில் ‘பத்ை ஸ்ரீ’ விருதுக்கு நீரஜ் கசாப்ரா உள்பட 8 கபர்
கதர்வாகியுள்ைனர்.
2004 (ஏகதன்ஸ்), 2016 (ரிகயா) ஆகிய பாராலிம்பிக்
கபாட்டிகளில் தங்கப்பதக்கம் கவன்ற ஈட்டி எறிதல் வீரர்
கதகவந்திர ஜஜரியா, கடந்த ஆண்டு நடந்த கடாக்கிகயா
பாராலிம்பிக்கில் கவள்ளிப்பதக்கம் கபற்றிருந்தார். ைறுபுறம்,
நீரஜ் கசாப்ராகவா கடாக்கிகயா ஒலிம்பிக்கில் முதலிடம்
பிடித்து, கபாட்டியின் வரலாற்றில் தடகை பிரிவில் தங்கம்
கவன்ற முதல் இந்தியர் என்ற சாதமனமய பமடத்தார்.
நீரஜ் கசாப்ராகவாடு, பாரா துப்பாக்கி சுடுதல் வீராங்கமன
அவனி கலகாரா, பாரா பாட்மின்டன் வீரர் பிரகைாத் பகத்,
பாரா ஈட்டி எறிதல் வீரர் சுமித் அன்டில், தற்காப்புக்
கமலயான ‘கலரிப்பயட்டு’ ஜாம்பவான் சங்கரநாராயண
கைனன் சுண்டயில், முன்னாள் சர்வகதச தற்காப்புக்கமல
சாம்பியன் மபசல் அலி தார், இந்திய கால்பந்து அணி
முன்னாள் ககப்டன் பிரம்ைானந்த் சங்க்வல்கர், ஹாக்கி
வீராங்கமன வந்தனா கட்டாரியா ஆகிகயாரும் ‘பத்ை ஸ்ரீ’
விருது கபறுகின்றனர்.
15. T20 தரவரிமச: மீண்டும் முதலிடத்தில் ஷபாலி வர்ைா
ைகளிர் T20 கிரிக்ககட்டில் ICC தரவரிமசயில் கபட்டர்கள்
பிரிவில் இந்தியாவின் ஷபாலி வர்ைா மீண்டும் முதலிடம்
பிடித்துள்ைார்.
ICC கவளியிட்ட புதிய தரவரிமசயின்படி, ஷபாலி ஓரிடம்
முன்கனறி முதலிடத்மதப் பிடிக்க, ஸ்மிருதி ைந்தனா ஓர்
இடம் சறுக்கி 4ஆவது இடத்துக்கு வந்துள்ைார்.
ஆஸ்திகரலியாவின் கபத் மூனி ைற்றும் கைக் கலனிங்
ஆகிகயார் முமறகய 2, 3ஆவது இடங்களில் உள்ைனர்.
கபௌலர்கள் பிரிவில் இந்தியாவின் தீப்தி சர்ைா ஓரிடம்
ஏற்றங்கண்டு 4ஆவது இடத்மத எட்டியிருக்கிறார். முதல்
3 இடங்களில் ைாற்றமின்றி இங்கிலாந்தின் கசாபி
எக்லஸ்கடான், சாரா கிகைன், கதன்னாப்பிரிக்காவின்
ஷப்னிம் இஸ்ைாயில் ஆகிகயார் தக்கமவத்துக்ககாண்டு
உள்ைனர்.
ஆல்-ரவுண்டர்கள் பிரிவிலும் தீப்தி சர்ைா ஓரிடம் முன்கன
-றி 3ஆவது இடத்மதப் பிடித்துள்ைார். நியூஸிலாந்தின்
கசாபி டிமவன், இங்கிலாந்தின் கநட் ஸ்கிவர் ஆகிகயார்
முதலிரு இடங்களில் கதாடர்கின்றனர்.
16. 15 இலட்சம் கிகலாமீட்டர் கதாமலவு கசன்று இலக்மக
அமடந்தது கஜம்ஸ் கவப் விண்கவளி கதாமலகநாக்கி
அகைரிக்க விண்கவளி ஆய்வு நிறுவனைான NASA
அனுப்பியுள்ை உலகின் மிகப்கபரிய ‘கஜம்ஸ் கவப்’
விண்கவளி கதாமலகநாக்கி கசயற்மகக்ககாள் அதன்
இலக்மக அமடந்தது.
பிரபஞ்சம் கதான்றியகபாது உருவான நட்சத்திரங்கள்
குறித்து ஆய்வுகசய்வதற்காக ‘கஜம்ஸ் கவப்’ கதாமல
கநாக்கிமய NASA உருவாக்கியது. 10 பில்லியன் டாலர்













(சுைார் `74,000 ககாடி) ைதிப்பீட்டில் உருவாக்கப்பட்ட இத்
கதாமலகநாக்கி கடந்த டிசம்பர்.25ஆம் கததி ஏவுகலம்
மூலம் விண்ணில் கசலுத்தப்பட்டது.
இந்நிமலயில், பூமியிலிருந்து 15 இலட்சம் கிகலாமீட்டர்
கதாமலமவக் கடந்து அதன் இறுதி சுற்றுவட்டப்
பாமதமய ‘கஜம்ஸ் கவப்’ கதாமலகநாக்கி அமடந்தது.
‘L2’ என்ற சுற்றுவட்டப் பாமதயில் அது சுற்றிவரும்.
ஆரம்பகால பிரபஞ்சத்தின் இரகசியத்மத இந்தத் கதாமல
கநாக்கி கவளிக்ககாண்டுவரும் என நம்பும் அறிவியலாை
-ர்களுக்கு இது ைாகபரும் கவற்றியாகக் கருதப்படுகிறது.
ஜூமலயிலிருந்து ‘கஜம்ஸ் கவப்’ கதாமலகநாக்கியின்
தரவுகள் கிமடக்கக்கூடும் என NASA கதரிவித்துள்ைது.
17. சத்தியைங்கல புலிகள் காப்பகத்துக்கு சர்வகதச விருது
உலகிகலகய 10 ஆண்டுகளில் புலிகள் எண்ணிக்மக
இருைடங்குக்கும் கைல் உயர்ந்ததற்காக சத்தியைங்கலம்
புலிகள் காப்பகத்துக்கு சர்வகதச விருதான ‘TS2’ என்ற
உயரிய விருது வழங்கப்படுகிறது.
நீலகிரி ைற்றும் கைற்குத்கதாடர்ச்சி ைமலப்பகுதியில் 1,455
ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் உள்ை சத்தியைங்கலம் வனவுயிரிகள்
சரணாலயம் 2013 டிச.1ஆம் கததி சத்தியைங்கலம் புலிகள்
காப்பகைாக அறிவிக்கப்பட்டது. அப்கபாது, சுைார் 30 புலிகள்
இருந்ததாக அப்கபாமதய கணக்ககடுப்பில் கதரியவந்தது.
2013ஆம் ஆண்டு முப்பது புலிகைாக இருந்த காப்பகத்தில்
தற்கபாது 80 புலிகள் உள்ைது கதரியவந்துள்ைது.
உலக அைவில் புலிகமை பாதுகாப்பதற்கு ரஷியா, சீனா,
இந்கதாகனசியா, வங்ககதசம் உள்ளிட்ட 13 நாடுகளில்
உள்ை கன்சர்கவஷன் & மடகர் ஸ்டான்டர்டு, மவல்டு
மலப் கன்சர்கவஷன் ஆப் கசாமசட்டி, உலகைாவிய
நிதியகம்
என
13
அமைப்புகள்
கூட்டமைப்பு
ஏற்படுத்தியுள்ைன. இந்தக் கூட்டமைப்பு 10 ஆண்டுகளில்
புலிகளின் எண்ணிக்மகமய இருைடங்காக உயர்த்தும்
கநாக்கில் 2010ஆம் ஆண்டு அமைக்கப்பட்டது.
2022ஆம் ஆண்டில் இருைடங்காக உயர்த்திய நாட்டுக்கு
‘TS2’ எனும் சர்வகதச விருது வழங்கப்படும் என அந்தக்
கூட்டமைப்பு அறிவித்தது.
இதன்படி, சர்வகதச அைவில் 10 ஆண்டுகளில் புலிகளின்
எண்ணிக்மக இருைடங்குக்கும்கைல் உயர்ந்ததற்காக
‘TS2’ என்ற விருது முதல் பரிசாக சத்தியைங்கலம் புலிகள்
காப்பகத்துக்கு வழங்கப்பட்டது. 2ஆவது பரிசு கநபாைத்தில்
உள்ை பர்தியா கதசியப்பூங்காவுக்கு வழங்கப்பட்டது.
18. கசலம் வனப்பகுதிகளில் புதிய வமக பச்மசப் புறா,
பட்டாம்பூச்சி இனம்
கசலம் ைாவட்டத்தில் புதிய வமக கசம்ைஞ்சள் ைார்பு
பச்மசப்புறா,
‘ககாக்கிகுறி
கவள்மையன்’
என்ற
பட்டாம்பூச்சி இனம் கண்டறியப்பட்டது.
இதுகதாடர்பாக ைாவட்ட வன அலுவலர் கவளியிட்ட
கசய்திக்குறிப்பு:
கசலம் ைாவட்டத்தில் காப்புக்காடுகள் 115494.5 கஹக்கடர்
பரப்பைவும் ைற்றும் காப்புநிலங்கள் 9268.420 கஹக்கடர்



 















பரப்பைவும் என கைாத்தம் 124762.9 கஹக்கடர் பரப்பைவி
-ல் வனங்கள் உள்ைன.
இக்காப்புக் காடுகளில் யாமன, காட்டு ைாடு, கரடி, ைான்,
முள்ைம்பன்றி, உடும்பு, காட்டுப்பன்றி, குரங்குகள், ைமலப்
பாம்பு, ையில் உள்ளிட்ட பல்கவறு வமகயான வன
உயிரினங்கள், பறமவ இனங்கள் வாழ்ந்து வருகின்றன.
கசலம் வன ைண்டலம் - கசலம் வனக்ககாட்டத்துக்கு
உள்பட்ட கசர்வராயன் கதற்கு வனச்சரகம், கசர்வராயன்
வடக்கு வனச்சரகம், கடனிஷ்கபட்மட, கைட்டூர், ஏற்காடு,
ஆத்தூர், வாழப்பாடி, தம்ைம்பட்டி, கல்வராயன் ஆகிய 9
வனச்சரகங்கமை உள்ைடக்கியதாகும்.
கணக்ககடுப்புப் பணி...
இந்த வனச்சரகங்களில் உள்ை காப்புக்காடு, காப்பு நில
வனப்பகுதியில் சுைார் 40 வனப்பணியாைர்கள் அடங்கிய
குழுவினர் ைற்றும் 83 நபர்கள் அடங்கிய தன்னார்வலர்க
-ள் ஆகிகயார் 16 குழுக்கைாகப் பிரிக்கப்பட்டு கடந்த 2021,
பிப்.17 முதல் பிப்.19 வமர மூன்று நாள்கள் 2021ஆம்
ஆண்டுக்கான
பறமவகள்,
பட்டாம்பூச்சிகமைக்
கணக்ககடுக்கும் பணிமய கைற்ககாண்டனர்.
கசலம் ைாவட்ட வனங்களில் 225 வமகயான பறமவ
இனங்கள் உள்ைன. இப்பறமவகள் கணக்ககடுப்பின்
கபாது கசலம் ைாவட்டத்மத வழியாகக்ககாண்ட 175
வமகயான
இனங்களும்,
கவளிைாநிலம்
ைற்றும்
ைாவட்டங்களில் வாழும் 49 இனங்களும் ைற்றும்
கபாதுவாக கதற்காசிய நாடுகளில் காணப்படும் (கசம்
ைஞ்சள்ைார்பு பச்மசப்புறா) என்ற புதிய வமக பறமவ
இனமும் கண்டறியப்பட்டன.
கசம்ைஞ்சள்ைார்பு பச்மசப்புறா பறமவ இனைானது பழ
வமககமை உண்ணக்கூடியது; கஜாடியாகவும், சிறுசிறு
கூட்டங்கைாகவும் வாழும் குணமுமடயது.
இமவ அமைதியாகவும், ைரங்களில் கைதுவாக நகர்ந்து
இமரகதடும் பழக்கமுமடயமவ. கசர்வராயன் ைமல
அடிவாரப்பகுதிகளில் இப்பறமவ கதன்பட்டுள்ைது.
பட்டாம்பூச்சி கணக்ககடுப்பு:
பட்டாம்பூச்சிகள் கணக்ககடுப்பில் 147 பட்டாம்பூச்சி
இனங்கள்
கண்டறியப்பட்டன.
இதில்,
கசலம்
ைாவட்டத்தில் வாழும் 146 இனங்கள் ைற்றும் இந்தியா
(இையைமல),
சீனா,
கநபாைம்,
இந்கதாகனசியா,
பாகிஸ்தான், மியான்ைர், சிக்கிம், பூடான் ஆகிய நாடுகளில்
வாழும் இனைான ‘ககாக்கிக்குறி கவள்மையன்’ என்ற
புதிய வமக பட்டாம்பூச்சியும் கண்டறியப்பட்டன.











 

✓

✓















1. இந்தியாவின் முதல் சானிட்டரி நாப்கினற்ற கிராமமான

4. ICANN-ஆதரவிலான யுனிவர்சல் அக்சசப்சடன்ஸ் வழி

‘கும்பலாங்கி’ அமமந்துள்ள மாநிலம் எது?
அ) தமிழ்நாடு

சசலுத்து குழுவின் தூதராை நியமிக்ைப்பட்டுள்ள இந்தியர்
யார்?

ஆ) கேரளா 

அ) விஜய் கசேர் சர்மா 

இ) ேர்நாடோ

ஆ) சச்சின் பன்சால்

ஈ) ஒடிஸா

இ) பவிஷ் அேர்வால்

இந்தியாவிகேகய முதன்முறையாே சானிட்டரி நாப்கின்
பயன்பாடற்ை கிராமமாே கும்போங்கி திேழ்கிைது. இது
கேரளாவின் எர்ணாகுளம் மாவட்டத்தில் அறமந்துள்ளது.
இது எர்ணாகுளம் ததாகுதியில் தசயல்படுத்தப்படும் ‘அவள்
ோயி’ (அவளுக்ோே) என்ை திட்டத்தின் ஒருபகுதியாகும்.

ஈ) தீபிந்தர் கோயல்
✓

இதன்கீழ் பதிதெட்டு அல்ேது அதற்கு கமற்பட்ட வயதுறட
மேளிர்க்கு மாதவிடாய் கோப்றபேள் வழங்ேப்படவுள்ளெ.
கும்போங்கி கிராமத்றத முன்மாதிரி கிராமமாே கேரள
ஆளுநர் அறிவித்துள்ளார். இது இந்தியாவின் முதல் ‘மாதிரி
சுற்றுோ கிராமம்’ என்ை பட்டத்றதயும் தபற்றுள்ளது.

உேேளாவிய இறணய அறமப்பாெ ICANN-ஆதரவு
யுனிவர்சல் அக்தசப்டன்ஸ் வழிதசலுத்து குழுமமாெது
Paytm நிறுவெர் விஜய் கசேர் சர்மாறவ அதன் தூதராே
நியமித்துள்ளது. இறணயத்றத அணுகுவதற்கு தற்கபாது
பயன்படுத்தப்படாத தமாழிநிரல்ேளுக்ோெ தரநிறேறய
உருவாக்கி அறதப் பரிந்துறரப்பதில் குழு தசயல்படுகிைது.

5. டிமிடர் னைாவசசவ்ஸ்கி என்பவர் எந்த நாட்டின் புதிய
பிரதமரானார்?
அ) கிகரக்ேம்

2. Tu-160M / White Swan Bomber’ஐ உருவாக்கிய நாடு

ஆ) வடக்கு மாசிகடானியா 

எது?

இ) எகிப்து

அ) இஸ்கரல்

ஈ) அர்தஜன்டிொ

ஆ) இந்தியா

✓

இ) சீொ
ஈ) ரஷ்யா 
✓

ரஷ்யா தெது ‘Tu-160M’ உத்திசார் குண்டுதாரியாெ
‘றவட் ஸ்வான்’ஐ உருவாக்கியுள்ளது. அண்றமயில்
இதன் பரிகசாதறெ தவற்றிேரமாே நடத்தப்பட்டது. ரஷ்ய
இராணுவத்தின்படி, புதிதாே உருவாக்ேப்பட்ட இக்குண்டு
தாரிறய சுமந்துதசல்லும் ‘Tu-160M’ ஏவுேறணயின் 80%
உபேரணங்ேள் கமம்படுத்தப்பட்டுள்ளெ. கமலும், அணு
மற்றும் வழறமயாெ ஆயுதங்ேள்மூேம் ததாறேதூரத்தில்
உள்ள எதிரி இேக்குேறளயும் இது தாக்கும்.

6. உழவர்ைளின் உணவுப்பாதுைாப்மப னமம்படுத்துவதற்
-ைாை உலை உணவுத் திட்டத்துடன் மைனைார்த்த இந்திய
மாநிலம் எது?

3.எவ்வமையான LED, மின்னனாட்டத்திற்கு பதிலளிக்கும்
வமையில் ஒளிமய உமிழும் ைரிம னசர்மத்மத படலமாைப்
பயன்படுத்துகிறது?

அ) தமிழ்நாடு

அ) QLED

இ) ததலுங்ோொ

ஆ) OLED 

ஈ) அஸ்ஸாம்

இ) பீட்டா LED

ஆ) ஒடிஸா 

✓

சிறு மற்றும் குறு விவசாயிேளின் உணவுப் பாதுோப்றப
கமம்படுத்துவதற்ோே ஐநாவின் உேே உணவுத்திட்டமும்
ஒடிஸா மாநிே அரசும் றேகோர்த்துள்ளெ.

✓

பருவநிறே மாற்ைத்திற்கு ஏதுவாே உழவர்ேளின் தநகிழ்
திைறெ வலுப்படுத்துவறத இந்த ஒப்பந்தம் கநாக்ேமாேக்
தோண்டுள்ளது. உேே உணவுத்திட்டமும் உழவுத்துறை
-யும் சிறு உழவர்ேளுக்கு கசறவேறள வழங்குதற்ோெ
ேருவிேள் மற்றும் வழிோட்டுதல்ேறள உருவாக்கும்.

ஈ) தமட்டா LED
✓

வடக்கு மாசிகடானியாவின் நாடாளுமன்ைம் புதிய சமூே
ஜெநாயேத் தறேவராெ டிமிடர் கோவதசவ்ஸ்கியின்கீழ்
புதிய அறமச்சரறவறயத் கதர்ந்ததடுத்தது. அவர் தெது
சமூே ஜெநாயே முன்கொடியாெ கசாரன் ஜாவ்றவ
அடுத்து பதவிகயற்ைார். தற்கபாறதய எரிசக்தி தநருக்ேடி
மற்றும் பல்கேரியாவுடொெ முக்கிய கபச்சுவார்த்றதே
-றள சமாளிப்பது தெது உடெடி பணிேள் என்று புதிய
பிரதமர் அறிவித்தார். வடக்கு மாசிகடானியா குடியரசு
என்பது ததன்கிழக்கு ஐகராப்பாவில் உள்ள ஒரு நாடாகும்.

ஆர்ோனிக் றேட்-எமிட்டிங் றடகயாடு (OLED) என்பது
ஒரு வறே LED (ஒளி-உமிழும் றடகயாடு) ஆகும். இதில்
உள்ள எமிசிவ் எேக்ட்கராலுமிெதசன்ட் கேயர் என்பது
மின்கொட்டத்திற்கு பதிேளிக்கும் ஓர் ஒளிறய உமிழும்
ேரிம கசர்மத்தின் படேமாகும். இது Liquid Crystal Display
-களுக்கு ஒரு மாற்ைாே உள்ளது. சமீபத்தில், மிெகசாட்டா
பல்ேறே, எம்ஐடி, தோரிய இன்டஸ்ட்ரியல் தடக்ொேஜி
நிறுவெம் மற்றும் பூசன் கதசிய பல்ேறே ஆகியவற்றின்
ஆராய்ச்சியாளர்ேள் குழு, முழுவதுமாே 3D-அச்சிடப்பட்ட
ஒரு தநகிழ்வாெ OLED டிஸ்ப்களக்ேறள உருவாக்கும்
ஓர் அச்சிடும் நுட்பத்றத தசய்து ோண்பித்தது.











 











7. இராபர்ட்டா சமட்னசாலா என்பவர் எந்தப் பன்னனாக்கு


✓

ஆக்ஸ்பாமின் அண்றமய அறிக்றேயின்படி, ஆசியாவில்
உள்ள (இந்தியா, சீொ, ஹாங்ோங் மற்றும் ஜப்பாறெச்
கசர்ந்தவர்ேள்) 20 கபரின் (தபரும்பாலும் மருந்துத்துறை
உடன் ததாடர்புறடயவர்ேள்) தசல்வநிறே ததாற்றுகநாய்
ோேத்தில் பல்கிப்தபருகியுள்ளது.

✓

இவ்வறிக்றேயின்படி, இப்பகுதியில் உள்ள ஏழ்றமயாெ
90 சதவீதத்திெறரவிட 1 சதவீத பணக்ோரர்ேள் அதிே
தசாத்துறவத்திருந்தெர். 2020 மார்ச் மாதத்தில் 803ஆே
இருந்த தமாத்த கோடீஸ்வரர்ேளின் எண்ணிக்றே 1/3
பங்கு அதிேரித்து, ேடந்த ஆண்டு நவம்பரில் 1,087 ஆே
உயர்ந்துள்ளது. அவர்ேள் அனைவனையும் இவ்வறிக்றே
‘ததாற்றுகநாய்ோே பில்லியெர்ேள்’ எெ அறழக்கிைது.

நிறுவனத்தின் இளவயது தமலவராகியுள்ளார்?
அ) ஐகராப்பிய நாடாளுமன்ைம் 
ஆ) யுதெஸ்கோ
இ) யுனிதசப்
ஈ) உேே வங்கி
✓

மத்திய வேதுசாரி சட்டமியற்றுநர் இராபர்ட்டா தமட்கசாோ
ஐகராப்பிய நாடாளுமன்ைத்தின் 3ஆம் தபண் தறேவராே
கதர்ந்ததடுக்ேப்பட்டுள்ளார். ஐகராப்பிய ஒன்றியத்தின்
மிேச்சிறிய நாடாெ மால்டாறவச் கசர்ந்த 43 வயதாெ
இவர், ஐகராப்பிய நாடாளுமன்ைத்தின் மிே இளம் வயது
தறேவராேவும் உள்ளார்.

8.‘னபரிடர் தாங்கும் உட்ைட்டமமப்புக்ைான கூட்டணி’மய
சதாடக்கிய நாடு எது?
ஆ) ஆஸ்திகரலியா
இ) இந்தியா 
ஈ) சீொ
2019ஆம் ஆண்டு நியூயார்க்கில் நடந்த ஐநா ோேநிறே
நடவடிக்றே உச்சிமாநாட்டில் ‘கபரிடர் தாங்ேக்கூடிய உட்
ேட்டறமப்புக்ோெ கூட்டணி’றய இந்தியா அறிவித்தது.
கதசிய கபரிடர் மீட்புப்பறட நாள் ஆண்டுகதாறும் ஜெ.19
அன்று தோண்டாடப்படுகிைது. ேடந்த 2006’இல் இகத
நாளில் உள்துறை அறமச்சேத்தின்கீழ், கதசிய கபரிடர்
மீட்புப்பறட (NDRF) உருவாக்ேப்பட்டது.

9. இந்தியாவிலிருந்து பிரம்னமாஸ் ஏவுைமணைமள
சைாள்முதல் சசய்வதற்கு ஒப்புதல் அளித்த முதல் நாடு எது?
அ) பிலிப்றபன்ஸ் 
ஆ) இஸ்கரல்
இ) ரஷ்யா
ஈ) ஆஸ்திகரலியா
✓

பிலிப்றபன்ஸ் நாட்டின் ேடற்பறடக்கு ேறரயில் இருந்து
ேப்பறே எதிர்க்கும் ஏவுேறணேறள தோள்முதல்
தசய்வதற்ோே பிரம்கமாஸ் ஏகராஸ்கபஸ் நிறுவெத்திற்கு
$374 மில்லியன் ஒப்பந்தத்றத அந்நாடு வழங்கியுள்ளது.

✓

இந்தியா-ரஷ்ய கூட்டு முயற்சியாெ ‘பிரம்கமாஸ் ஏகரா
ஸ்கபஸ்’, நீர்மூழ்கிக்ேப்பல்ேள், ேப்பல்ேள், விமாெங்ேள்
(அ) தறரயிலிருந்து ஏவக்கூடிய சூப்பர்கசானிக் குரூஸ்
ஏவுேறணயாெ ‘பிரம்கமாஸ்’ஐ தயாரிக்கிைது.

10. ‘Pandemic Billionaires’ என்ற தலலப்பிலான அறிக்மை
ஒன்மற சவளியிட்ட நிறுவனம் எது?
அ) பிரதம் அைக்ேட்டறள
இ) பன்ொட்டு மன்னிப்பு அறவ
ஈ) யுனிதசப்



தமிழேத்தில் நேர்ப்புை உள்ளாட்சிேளுக்ோெ கதர்தல்
அறிவிக்ேப்பட்டுள்ளது.
21
மாநேராட்சிேள்,
138
நேராட்சிேள், 490 கபரூராட்சிேளில் பிப்.19-ம் கததி ஒகர
ேட்டமாே வாக்குப்பதிவு நடக்கிைது.
நேர்ப்புை உள்ளாட்சித் கதர்தல் ததாடர்பாெ அறிவிப்றப
தமிழ்நாடு மாநிே கதர்தல் ஆறணயர் தவ.பழனிகுமார்
தவளியிட்டார். அப்கபாது அவர் கூறியதாவது:
தமிழேத்தில் நேர்ப்புை உள்ளாட்சிேளுக்ோெ கதர்தல்
ஒகர ேட்டமாே நடத்தப்படுகிைது. 21 மாநேராட்சிேள், 138
நேராட்சிேள், 490 கபரூராட்சிேள் எெ தமாத்தம் 649
நேர்ப்புை உள்ளாட்சிேள் உள்ளெ. 21 மாநேராட்சிேளில்
1,374
வார்டு
உறுப்பிெர்
பதவியிடங்ேள்,
138
நேராட்சிேளில் 3,843 வார்டு உறுப்பிெர் பதவியிடங்ேள்,
490 கபரூராட்சிேளில் 7,621 வார்டு உறுப்பிெர்
பதவியிடங்ேள் எெ தமாத்தம் 12,838 வார்டு உறுப் பிெர்
பதவிேளுக்கு பிரதிநிதிேள் கதர்ந்ததடுக்ேப்பட உள்ளெர்.
இந்த பதவிேளுக்ோெ கதர்தல்ேள் அறெத்தும் ேட்சி
அடிப்பறடயில் நடக்கும்.
கதர்தலுக்ோெ கவட்புமனு தாக்ேல் 28-ம் கததி (நாறள)
ததாடங்குகிைது. ோறே 10 முதல் மாறே 5 மணி வறர
கவட்புமனுக்ேள் தபைப்படும். பிப்.4-ம் கததி வறர
கவட்புமனுக்ேறள தாக்ேல் தசய்யோம். மனுக்ேள் மீதாெ
பரிசீேறெ பிப்.5-ம் கததி நடக்கும். மனுக்ேறள திரும்பப்
தபை பிப்.7 ேறடசி நாளாகும். அன்று மாறேகய இறுதி
கவட்பாளர் பட்டியல் தவளியிடப்படும்.
வாக்குப்பதிவு பிப்.19-ம் கததி ஒகர ேட்டமாே நடக்கிைது.
ோறே 7 மணிக்கு ததாடங்கி மாறே 6 மணி வறர
வாக்குப்பதிவு நடக்கும். மாறே 5 முதல் 6 மணி வறர
ேகராொ அறிகுறி உள்ளவர்ேள் மற்றும் ேகராொ
ததாற்ைால்
பாதிக்ேப்பட்டவர்ேள்
வாக்ேளிக்ே
அனுமதிக்ேப்படுவர்.
கதர்தல் நடக்கும் மாநேராட்சிேளில் 15,158, நேராட்சிேளில்
7,417, கபரூராட்சிேளில் 8,454 எெ தமாத்தம் 31,029
வாக்குச் சாவடிேள் அறமக்ேப்பட உள்ளெ. அதிேபட்சமாே
தசன்றெ மாநேராட்சியில் 5,794 வாக்குச் சாவடிேள்
உள்ளெ.

ஆ) ஆக்ஸ்பாம் 




1. தமிழேத்தில் நேர்ப்புை உள்ளாட்சிேளுக்கு பிப்.19-ல் ஒகர
ேட்டமாே வாக்குப்பதிவு

அ) அதமரிக்ோ
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ஆதிதிராவிடர் வகுப்றபச் கசர்ந்த கவட்பாளர்ேளுக்கு
றவப்புத் ததாறேயாே கபரூராட்சி வார்டு உறுப்பிெருக்கு
`500, நேராட்சி வார்டு உறுப்பிெருக்கு `1,000,
மாநேராட்சி வார்டு உறுப்பிெருக்கு `2 ஆயிரம்
நிர்ணயிக்ேப்பட்டுள்ளது. பிை கவட்பாளர்ேளுக்கு றவப்புத்
ததாறேயாே கபரூராட்சி வார்டு உறுப்பிெருக்கு `1,000,
நேராட்சி வார்டு உறுப்பிெருக்கு `2,000, மாநேராட்சி
வார்டு உறுப்பிெருக்கு `4,000 நிர்ணயிக்ேப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறிொர்.
2. தபாதுநூேே சட்டத்தில் திருத்தங்ேள் கமற்தோள்ள
முன்ொள் துறணகவந்தர் M ராகஜந்திரன் தறேறமயில்
குழு: தமிழே அரசு அரசாறண பிைப்பிப்பு
தபாது நூேேச் சட்டத்தில் கதறவயாெ திருத்தங்ேள்
கமற்தோள்வதற்ோே முன்ொள் துறணகவந்தர் M
ராகஜந்திரன் தறேறமயில் ஓர் உயர்நிறேக்குழுறவ
தமிழே அரசு அறமத்துள்ளது.
இதுததாடர்பாே பள்ளிக்ேல்வித்துறை முதன்றமச் தசயேர்
ோேர்ோ
உஷா
தவளியிட்டுள்ள
அரசாறணயில்
கூறியிருப்பதாவது:
நவீெ ததாழில்நுட்பத்துக்கு ஏற்ப
தபாது நூேேங்ேளுக்ோெ நிதிநிறேறய கமம்படுத்துதல்
மற்றும் நிதி ஆதாரத்றத ஏற்படுத்தும் வறேயில்
தற்கபாறதய தபாது நூேேச் சட்டத்தில் திருத்தம் தசய்வது
அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது.
கமலும், தற்கபாறதய நவீெ ததாழில் நுட்பத்துக்கு ஏற்ப
வாசேர்ேளுக்கு சிைப்பாெ கசறவேறள வழங்ேவும்,
நவீெ தேவல் வளங்ேறள நூேேங்ேளுக்கு வழங்ேவும்,
நவீெ ததாழில்நுட்ப வளர்ச்சிறயக் ேருத்தில்தோண்டு
தபாது
நூேேச்
சட்டத்தில்
உரியதிருத்தங்ேள்
கமற்தோள்ளப்பட கவண்டும் என்று தபாதுநூேே
இயக்குநர் கூறியுள்ளார்.
கநரடி நியமெ முறையில் பணி
கமலும்,
தபாது
நூேேங்ேளில்பணியாற்றும்
நூேேர்ேளுக்கு
பணிவிதிேறள
முறைப்படுத்த
கவண்டும். தபாது நூேேங்ேளில்உள்ள அறெத்து
பணியிடங்ேளிலும்
கநரடி
நியமெ
முறையில்
பணியாளர்ேறள
நியமிக்கும்
வறேயில்விதிேறள
முறைப்படுத்த கவண்டும்.
தசன்றெ அண்ணா நூற்ைாண்டு நூேேம், மதுறரயில்
புதிதாே அறமயவுள்ள ேறேஞர்நிறெவு நூேேம்
ஆகியவற்றைஒகர அேோேக் ேருதி பணியிடங்ேறள
உருவாக்கி அவற்றை நிரப்ப உரிய திருத்தங்ேள்
கமற்தோள்வதும் அவசியம். எெகவ, இத்திருத்தங்ேறள
கமற்தோள்ள ஓர் உயர்நிறேக் குழுறவ அறமக்ேோம்
என்றும் தபாதுநூேே இயக்குநர் ததரிவித்துள்ளார்.
இயக்குநரின்
ேருத்துருறவ
ஏற்று,
தமிழ்நாடு
தபாதுநூேேச் சட்டத்தில் கதறவயாெ திருத்தங்ேள்
கமற்தோள்ள தஞ்சாவூர் தமிழ்ப்பல்ேறேக்ேழே முன்ொள்
துறணகவந்தர் எம்.ராகஜந்திரன் தறேறமயில் ஓர்
உயர்நிறேக் குழுறவ அறமத்து அரசு ஆறணயிடுகிைது.













இந்த உயர்நிறேக்குழு தெது அறிக்றேறய
மாதங்ேளுக்குள் அரசிடம் சமர்ப்பிக்ே கவண்டும்.

ஆறு

இவ்வாறு அரசாறணயில் கூைப்பட்டுள்ளது.
3. நாஞ்சில் சம்பத், சுகி சிவம், பாரதி பாஸ்ேர்: தமிழ்
வளர்ச்சித்துறை விருதுேள் அறிவிப்பு
ேடந்த 2021ஆம் ஆண்டுக்ோெ தமிழ்வளர்ச்சித்துறை
விருதுேறள முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார்.
தமிழ்தமாழி மற்றும் இேக்கிய வளர்ச்சிக்கும் தமிழ்ச்
சமுதாய உயர்வுக்கும் ததாண்டாற்றிப் தபருறம கசர்த்த
தமிழ்ப் கபரறிஞர்ேள் மற்றும் தன்ெேமற்ை தறேவர்ேள்
தபயரில், தமிழ்நாடு அரசு பல்கவறு விருதுேறள
ஏற்படுத்தி வழங்கி வருகிைது. அவ்வறேயில் தமிழ்நாடு
அரசின் விருதுேளுக்ோெ விருதாளர்ேறள தமிழே
முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு அரசு தவளியிட்ட அறிவிப்பில், அந்த
வறேயில், 2021ஆம் ஆண்டிற்ோெ கபரறிஞர் அண்ணா
விருது - நாஞ்சில் சம்பத், மோேவி பாரதியார் விருது பாரதி கிருஷ்ணகுமார், பாகவந்தர் பாரதிதாசன் விருது புேவர் தசந்தறே ேவுதமன், தசால்லின் தசல்வர் விருது சூர்யா கசவியர், சிங்ோரகவேர் விருது - ேவிஞர் மதுக்
கூர் இராமலிங்ேம், தமிழ்த்தாய் விருது - மகேசியத்தமிழ்
எழுத்தாளர் சங்ேம், அருட்தபருஞ்கசாதி வள்ளோர் விருது
- முறெவர் இரா. சஞ்சீவிராயர், சி. பா. ஆதித்தொர்
திங்ேளிதழ் விருது - உயிர்றம திங்ேளிதழ், கதவகநயப்
பாவாணர் விருது - முறெவர் கு. அரகசந்திரன், உமறுப்
புேவர் விருது - நா. மம்மது, கிஆதப விருது - முறெவர்
ம ராகசந்திரன், ேம்பர் விருது - பாரதி பாஸ்ேர், ஜி யு கபாப்
விருது – AS பன்னீர்தசல்வம், மறைமறேயடிேள் விருது
– சுகி சிவம், இளங்கோவடிேள் விருது- தநல்றேக்
ேண்ணன், அகயாத்திதாசப் பண்டிதர் விருது - ஞாெ.
அோய்சியஸ் அவர்ேளுக்கும் வழங்கிட ஆறணயிடப்
தபற்றுள்ளெ.
இவ்வாண்டு முதல் விருது தபறும் ஒவ்தவாருவருக்கும்
விருதுத்ததாறே `1,00,000/-லிருந்து `2,00,000/உயர்த்தியும் ஒரு சவரன் தங்ேப்பதக்ேம், விருதுக்ோெ
தகுதியுறர ஆகியெ வழங்கி தபான்ொறட அணிவித்தும்
சிைப்பிக்ேப் தபறுவர்” என்று ததரிவிக்ேப்பட்டுள்ளது.
4. ோவல் ஆய்வாளர் உள்பட எட்டு கபருக்கு வீரதீரச்
தசயலுக்ோெ அண்ணா பதக்ேம்:
தபண் ோவல் ஆய்வாளர் உள்பட எட்டு கபருக்கு வீரதீரச்
தசயலுக்ோெ அண்ணா பதக்ேங்ேள் வழங்ேப்பட்டது.
அண்ணா பதக்ேம்: பல்கவறு இக்ேட்டாெ சூழ்நிறேேளில்
சிக்கிக்தோண்ட தபாதுமக்ேறள, ேளத்தில் இைங்கி வீர
தீரத்துடன் ோப்பாற்றியவர்ேறள தேளரவிக்கும் வறேயில்,
ஆண்டுகதாறும் வீரதீரச் தசயலுக்ோெ அண்ணா பதக்ேம்
வழங்ேப்பட்டு வருகிைது. நிேழாண்டில், எட்டு கபருக்கு
அண்ணா பதக்ேம் வழங்ேப்பட்டது.
தசன்றெ ஓட்கடரி பகுதியில் மறழ தவள்ளத்தில்
சிக்கியவறர மீட்டு மருத்துவமறெயில் கசர்த்ததுடன்,
ோணாமல்கபாெ மாற்றுத்திைொளி சிறுவறெயும் 3



 











மணி கநரத்துக்குள் மீட்டு தபற்கைாரிடம் ஒப்பறடத்தார்,
கீழ்ப்பாக்ேம் ோவல் ஆய்வாளர் இராகஜஸ்வரி.
தவள்ளத்தில் சிக்கி உயிருக்குப் கபாராடிக் தோண்டிருந்த
2 நபர்ேறள மீட்டு ேறர கசர்த்தார் விழுப்புரம் மாவட்டம்
அத்தியூர் திருவாதிறயச் கசர்ந்த தீயறணப்பு வீரர் மூ
ராஜீவ்ோந்தி. தபாதுமக்ேளின் உயிருக்கும் உடறமக்கும்
அச்சுறுத்தல் விறளவித்த யாறெேறள யாருக்கும் எந்தப்
பாதேமும் இல்ோமல் பிடிக்ே கபருதவி புரிந்த கோறவ
மாவட்டம் அன்னூர் வட்ட வெக்ோல்நறட உதவி
மருத்துவர் கி அகசாேன் ஆகிய அரசு ஊழியர்ேளுக்கு வீர
தீரச்தசயலுக்ோெ அண்ணா பதக்ேத்றத முதேறமச்சர் மு
ே ஸ்டாலின் வழங்கிொர்.
தபாதுமக்ேள் பிரிவு: சாறேவிபத்தின்கபாது ேண்மாய்க்கு
-ள் விழுந்து நீரில் மூழ்கிக் தோண்டிருந்தவர்ேறள
துணிச்சலுடன் கபாராடி ோப்பாற்றிொர் சிவேங்றே
மாவட்டம் றவறே வடேறரறயச்கசர்ந்த முத்துகிருஷ்
-ணன்.
குளிக்ேச்தசல்லும்கபாது நிறேதடுமாறி கிணற்றில்விழுந்த
சிறுமிறயக்
ோப்பாற்றிொர்
திருச்சி
மாவட்டம்
மணப்பாறை வட்டத்றதச் கசர்ந்த சிறுவன் கோகித்.
வாய்க்ோலில் மூழ்கி உயிருக்குப்கபாராடிக்தோண்டிருந்த
ஐந்து கபறரக் ோப்பாற்றிொர் திருப்பூர் மாவட்டம் கவ
ேள்ளிபாறளயம் கிராமத்றதச் கசர்ந்த தசாக்ேநாதன், சுதா
என்ை கபச்சியம்மாள்.
திருதவாற்றியூரில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு இடிந்து
விழுவதற்குள் மக்ேள் அறெவறரயும் தவளிகயற்றி
கபரிழப்றப தடுத்து நிறுத்திொர் திருதவாற்றியூறரச்
கசர்ந்த மு தனியரசு. தவவ்கவறு நிேழ்வுேளில் வீரதீரச்
தசயல்ேளின் மூேமாே உயிர்ேறளக் ோத்த 8 கபருக்கும்
வீரதீரச் தசயலுக்ோெ அண்ணா பதக்ேங்ேறள முதல்வர்
மு ே ஸ்டாலின் வழங்கிொர். இந்த விருதாெது தோ `1
ேட்சக்ோெ ோகசாறே, `9,000 மதிப்புள்ள தங்ேமுோம்
பூசிய பதக்ேம், சான்றிதழ் அடங்கியது.
கோட்றட அமீர் பதக்ேம்: கோறவ மாவட்டத்தில் மத
நல்லிணக்ேத்துக்ோே
ததாடர்ந்து
பல்கவறு
நற்தசயல்ேளில் ஈடுபட்டு வருபவர், கஜ முேமது ரபி.
கோறவ கே கே புதூறரச் கசர்ந்த அவர், கோட்றட அமீர்
மத நல்லிணக்ேப் பதக்ேத்துக்குத் கதர்வு தசய்யப்பட்டார்.
பதக்ேமும், `25 ஆயிரத்துக்ோெ ோகசாறே மற்றும்
சான்றிதழ் அடங்கிய கோட்றட அமீர்பதக்ேத்றத முதல்வர்
மு ே ஸ்டாலினிடம் இருந்து தபற்ைார் முேமது ரபி.
சிைந்த கவளாண்றம: தசம்றம தநல் சாகுபடி முறைறயப்
பின்பற்றி தஹக்கடருக்கு 13 ஆயிரத்து 800 கிகோ தநல்
தானிய மேசூல் தபற்ை கசேம் மாவட்டம் பூோம்பட்டி
கிராமத்றதச் கசர்ந்த தச ராமசாமி, முதேறமச்சரின் சி
நாராயணசாமி நாயுடு தநல் உற்பத்தி திைனுக்ோெ
விருதிறெப்தபற்ைார். `5 இேட்சம், பதக்ேம், சான்றிதழ்
அடங்கியது இந்த விருது.
ோந்தியடிேள் ோவேர் பதக்ேம்: ேள்ளச்சாராய ஒழிப்பில்
சிைந்த முறையில் பணியாற்றிவரும் ோவேர்ேளுக்கு
ஆண்டுகதாறும்
ோந்தியடிேள்
ோவேர்
பதக்ேம்
வழங்ேப்பட்டு வருகிைது. இந்த ஆண்டு குடியரசு
திெத்தில் ஐவருக்கு இந்தப் பதக்ேம் அளிக்ேப்பட்டது.













இந்த விருது `40 ஆயிரத்துக்ோெ ோகசாறே, பதக்ேம்
அடங்கியது.
5. தனி மாவட்டமாே திருப்பதி உதயம்: ஸ்ரீ பாோஜி
மாவட்டமாே அரசு தேஜட்டில் தவளியீடு
ஆந்திராவில் தற்கபாது 13 மாவட்டங்ேள் உள்ளெ.
இவற்றை மக்ேளறவத் ததாகுதிேளின் அடிப்பறடயில் 26
மாவட்டங்ேளாே
உருவாக்ே
தஜேன்
கமாேன்
தறேறமயிோெ
அரசு
முடிவுதசய்தது.
இதன்படி
அறமச்சரறவ ஒப்புதலுக்குப்பிைகு புதிய மாவட்டங்ேள்
மற்றும் அவற்றின் எல்றேேள் ததாடர்பாெ அறிவிப்றப
ஆந்திர அரசு கநற்று தவளியிட்டது.
இதன்படி ஆந்திராவில், ஸ்ரீோகுளம், மன்யம், விஜயநேரம்,
அல்லூரி சீதாராம ராஜு, விசாேப்பட்டிெம், அெோபள்ளி,
ோக்கிநாடா, கோெசீமா, இராஜ மகேந்திர வரம், பீமவரம்,
ஏலூரு, கிருஷ்ணா, விஜயவாடா, குண்டூர், பல்நாடு,
பாபட்ோ, தநல்லூர், ேர்னூல், நந்தியாோ, அெந்தபுரம்,
புட்டபர்த்தி, ேடப்பா, இராயகசாட்டி, சித்தூர், திருப்பதி
(ஸ்ரீபாோஜி)
எெ
தமாத்தம்
26
மாவட்டங்ேள்
தசயல்பாட்டுக்கு வரும்.
இந்தப் பகுதிேளில் வசிக்கும் மக்ேள் தங்ேள் ேருத்துேறள
30
நாட்ேளுக்குள்
ததரிவிக்ேகவண்டும்.
இதன்
அடிப்பறடயில் இறுதி அறிவிப்பாறண தவளியிடப்பட்டு,
உோதி பண்டிறே முதல் புதிய மாவட்டங்ேள் தசயல்படத்
ததாடங்கும் எெ அறிவிக்ேப்பட்டுள்ளது.
இந்நிறேயில்
சித்தூர்
மாவட்டத்திலிருந்து
தனி
மாவட்டமாே திருப்பதி உதயமாகிைது. இதற்கு ஸ்ரீபாோஜி
மாவட்டம் எெ தபருமாளின் தபயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது.
இந்த மாவட்டத்தில் திருப்பதி, சந்திரகிரி, ஸ்ரீோளஹஸ்தி,
தவங்ேடகிரி, சூளுர் கபட்றட, நாயுடு கபட்றட ஆகிய
சட்டப்கபரறவ ததாகுதிேள் இடம்தபை உள்ளெ.
பூகோள ரீதியாே முதலில் தமிழேத்தில் இருந்து ஆந்திரா
தனியாே பிரிந்தது. அப்கபாது ேர்னூல் தறேநேரமாே
அறமக்ேப்பட்டது. இந்த தருணத்தில், மோராஷ்டிரா, ஒடிசா,
ேர்நாடே எல்றேயில் உள்ள சிே பகுதிேள் ஆந்திராவுடன்
இறணக்ேப்பட்டெ. ஏற்ேெகவ இறணயமாட்கடாம் எெ
அடம்பிடித்த
ததேங்ோொவும்
ஆந்திராவுடன்
இறணக்ேப்பட்டது. இதொல் 294 ததாகுதிேளுடன்
ததன்னிந்தியாவின் மிேப்தபரிய மாநிேமாே ஆந்திரப்
பிரகதசம் 1956-ல் உருவாெது.
இந்நிறேயில் ஆந்திர பிரகதசத்தில் இருந்து 2014ஆம்
ஆண்டு ஜூன் 2ஆம் கததி தனி ததேங்ோொ மாநிேம்
உருவாெது.
ஐதராபாத்துடன்
ததேங்ோொ
பிரிக்ேப்பட்டதால், ஆந்திராவுக்கு புதிய தறேநேரமாே
அமராவதி நேரம் அறிவிக்ேப்பட்டது.
ேடந்த 2019-ல் தஜேன் தறேறமயில் ஆட்சி ஏற்பட்ட
பிைகு ஆந்திராவுக்கு 3 தறேநேரங்ேள் அறமக்ேப்படும்
என்று அறிவிக்ேப்பட்டது. ஆொல் ததாடர் கபாராட்டத்தால்
அந்த அறிவிப்றப முதல்வர் தஜேன் வாபஸ் தபற்ைார்.
இந்நிறேயில் புதிதாே 13 மாவட்டங்ேள் உருவாக்கும்
அறிவிப்றப தஜேன் அரசு தவளியிட்டுள்ளது.



 















6. பிகரம் பிஹாரி நாராயண் ராய்ஜாதா உருவாக்ேத்தில்
சித்திர எழுத்துக்ேளில் அரசியேறமப்பு சட்ட நூல்:
நாடாளுமன்ை நூேே ேண்ணாடி கபறழயில் பாதுோப்பு

7. தேயிலும் ஜான்டி கராட்ஸும் உண்றமயாெ சிைப்பு
தூதர்ேள்: 73ஆவது குடியரசு திெத்தில் பிரதமர் கமாடி
பாராட்டு

இந்திய அரசியேறமப்பு சட்டத்றத உருவாக்ே நியமிக்ேப்
-பட்ட குழுவின் தறேவராே இருந்தவர் டாக்டர் பீம்ராவ்
அம்கபத்ேர். மற்தைாரு சிைப்பாே அம்கபத்ேர் உருவாக்கிய
சட்டத்றத ஆங்கிே சித்திர எழுத்துக்ேள் வடிவில் 233
பக்ேங்ேள் தோண்ட நூல் உருவாக்ேப்பட்டுள்ளது. அறத
உருவாக்கியவர் பிகரம் பிஹாரி நாராயண் ராய்ஜாதா.
அந்த நிேழ்வு தற்கபாது 73ஆவது குடியரசு திெத்தில்
வியப்புடன் நிறெவுகூரப்படுகிைது.

நாட்டின் 73ஆவது குடியரசு திெத்றதக் தோண்டாடும்
கவறளயில் பிரதமர் நகரந்திர கமாடி, பிரபே கிரிக்தேட்
வீரர்ேளாெ ஜான்டி கராட்ஸ் மற்றும் கிறிஸ் தேயில்
ஆகிகயாருக்கு அந்நாட்டுடொெ ‘ஆழ்ந்த ததாடர்றப’
தவளிப்படுத்தும் விதமாே ேடிதம் எழுதியுள்ளார்.

அரசியேறமப்பு சட்டத்றத சித்திர எழுத்துேளால் முடிக்ே
பிகரம் நாராயண் ராய்ஜாதாவுக்கு 6 மாதம் ஆகியுள்ளது.
இறத உருவாக்ே அவர் தெது கபொவில் 432
‘நிப்’புேறள பயன்படுத்தி உள்ளார். 13 கிகோ எறடயுள்ள
பக்ேங்ேறள, நூல் வடிவில் ததாகுத்து அதன் அட்றடேள்
உள்ளிட்ட ஒவ்தவாரு பக்ேத்றதயும், சாந்திநிகேதனின்
பிரபே ஓவியர்ேள், அஜந்தா வறே ஓவியங்ேளால்
அழகுப்படுத்தி உள்ளெர். இதன் இந்தி தமாழிதபயர்ப்பும்
சித்திர எழுத்துேளால் பதிவாகி நூல் வடிவம் தபற்றுள்ளது.
இறத 264 பக்ேங்ேளில் வசந்த் கிருஷ்ண கவத் என்பவர்
எழுதியுள்ளார்.
தில்லியில் ேடந்த டிசம்பர் 16, 1901-ல் பிைந்தவர் பிகரம்
பிஹாரி நாராயண் ராய்ஜாதா. இவர் சித்திர எழுத்துேள்
எழுதுவதில் புேழ்தபற்ை ஆய்வாளர்ேள் குடும்பத்றத
கசர்ந்தவர். தெது இளம்வயதிகேகய தபற்கைாறர இழந்த
பிகரம் நாராயண், அவரது தாத்தா ராம் பிரசாத் சக்கஸொ
மற்றும்
தாய்மாமன்
சத்தூர்
பிஹாரி
நாரயண்
சக்கஸொவால் வளர்க்ேப்பட்டார்.
ஆங்கிேம் மற்றும் பாரசீே தமாழி அறிஞராே வளர்ந்த
பிகரம் நாராயண், ஆங்கிே அரசின் அதிோரிேளுக்கு
பாரசீே தமாழிறய பயிற்றுவித்து வந்தார்.
தடல்லியின் புேழ்தபற்ை தசயின்ட் ஸ்டீபன் ேல்லூரியில்
இளங்ேறேப் பட்டம் தபற்ைவர், சித்திர எழுத்து ேறேறய
தெதுதாத்தா ராம் பிரசாத் சக்கஸொவிடம் ேற்றுக்
தோண்டார். அதன்பிைகு சித்திர எழுத்துேள் எழுதுவதில்
பிகரம் பிஹாரி புேழ் தபற்ைார்.
இதொல், அப்கபாறதய பிரதமர் ஜவேர்ோல் கநரு, பிகரம்
நாராயணறெ அறழத்து ேவுரப்படுத்திொர்.
இவ்விரண்டு நூல்ேளும் தற்கபாது நாடாளுமன்ை நூேே
ேட்டிடத்தில் பாதுோத்து றவக்ேப்பட்டுள்ளெ. கதால்
றபண்டிங் தசய்யப்பட்ட நூல்ேள் ேருப்புநிை அட்றடேளில்
தங்ேகவறேபாடுேளால் அேங்ேரிக்ேப்பட்டுள்ளெ. இரு
நூல்ேளும் ேண்ணாடிப் கபறழேளில் றவத்து அறவ
தேடாமல் இருக்ே றநட்ரஜன் வாயு நிரப்பப்பட்டுள்ளது.
இந்தப்
பாதுோப்பு
முறைக்ோே,
அதமரிக்ோவின்
ேலிகபார்னியாவில் உள்ள ஒரு நிறுவெத்திடம் 1992-ல்
உதவி தபைப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்ேது.

ததன் ஆப்பிரிக்ோறவச் கசர்ந்த ஜான்டி கராட்ஸ், ஐபிஎல்
ததாடரில் மும்றப இந்தியன்ஸ் அணிக்கு பீல்டிங்
பயிற்சியாளராே பணியாற்றி உள்ளார். கமலும் அவர்
தெது மேளுக்கு ‘இந்தியா’ எெவும் தபயர்சூட்டியுள்ளார்.
அகதகவறளயில் கமற்கிந்தியத் தீவுேறளச் கசர்ந்த
கிறிஸ் தேயில், IPL ததாடரில் தெது அதிரடி கபட்டிங்ோல்
ரசிேர்ேள் மத்தியில் தபரிய வரகவற்றப தபற்ைவராவார்.
8. குடியரசு திெ விழா அணிவகுப்பில் பங்கேற்ை ரஃகபல்
கபார் விமாெ முதல் தபண் விமானி
தில்லி ராஜபாறதயில் கநற்று நறடதபற்ை குடியரசு திெ
அணிவகுப்பின்கபாது இந்திய விமாெப் பறடயின்
வீரர்ேள் அணிவகுத்துச் தசன்ைெர். அறதத் ததாடர்ந்து
விமாெப் பறடயின் 75 விமாெங்ேள் பைந்து சாேசம்
தசய்தெ. இதில் பிரான்ஸிடமிருந்து வாங்கிய ரஃகபல்
கபார் விமாெங்ேளும் அடக்ேம்.
அணிவகுப்பின்கபாது ரஃகபல் கபார் விமாெத்தின் முதல்
தபண் கபார் விமானி என்ை தபருறமறயப் தபற்ை
ஷிவாங்கி சிங் உள்ளிட்கடார் பங்கேற்ைெர். அகத
கநரத்தில் குடியரசு திெ விழா அணிவகுப்பில் பங்கேற்ை
2ஆவது தபண் கபார் விமானி ஷிவாங்கி என்பது
குறிப்பிடத்தக்ேது.
வாரணாசிறயச் கசர்ந்த ஷிவாங்கி சிங், இந்திய விமாெப்
பறடயில் 2017-ல் கசர்ந்தார். முதலில் மிக்-21 றபசன் ரே
விமாெத்றத இயக்கி வந்த ஷிவாங்கி தற்கபாது ரஃகபல்
கபார் விமாெத்றத இயக்கி வருகிைார்.
8. 73ஆவது குடியரசு திெ விழா கோோேேம்: ஏஎஸ்ஐ
பாபு ராமுக்கு அகசாே சக்ரா விருது வழங்கிொர் குடியரசுத்
தறேவர் ராம்நாத் கோவிந்த்
அகசாே சக்ரா விருது: ஜம்மு ோஷ்மீரில் தீவிரவாதிேளுக்கு
எதிராேப் கபாராடி மூன்று தீவிரவாதிேறள தோறே
தசய்துவிட்டு வீரமரணமறடந்த சிைப்பு ோவல் ஆய்வாளர்
பாபு ராமுக்கு அகசாே சக்ரா விருது வழங்ேப்பட்டது. அந்த
விருதிறெ அவருறடய மறெவி ரீொ ராணி, மற்றும்
மேன் மாணிக் குடியரசுத் தறேவரிடமிருந்து தபற்றுக்
தோண்டெர்.
9. ோஷ்மீர்: ோல் சவுக் பகுதியில் 30 ஆண்டுேளுக்கு பின்
ஏற்ைப்பட்ட இந்திய கதசியக்தோடி...!
ோஷ்மீரின் ஸ்ரீநேரில் உள்ள பிரபேமாெ ோல் சவுக்
பகுதியிலுள்ள மணிக்கூண்டு டவரில் 30 ஆண்டுேளுக்கு
பின் கநற்று இந்திய கதசியக்தோடி ஏற்ைப்பட்டது.











 















10. ஐடி நிறுவெங்ேளில் டிசிஎஸ் தபரும் சாதறெ: உேே
அளவில் 2ஆவது இடம்
உேேளவில் ஐடி துறைறயச்கசர்ந்த அதிே தசாத்து மதிப்பு
மிக்ே நிறுவெங்ேளின் பட்டியலில் டாடா ேன்சல்டன்ஸி
சர்வீசஸ் (டிசிஎஸ்) இரண்டாவது இடத்றதப் பிடித்துள்ளது.
இறதத்தவிர முதல் 25 நிறுவெங்ேளின் பட்டியலில்
இந்தியாறவச் கசர்ந்த கமலும் நான்கு நிறுவெங்ேள்
இடம்பிடித்துள்ளெ.
இதுகுறித்து பிராண்ட் றபொன்ஸ் ஆய்வறிக்றேயில்
கூைப்பட்டுள்ளதாவது:
அதிே மதிப்புமிக்ே நிறுவெங்ேளின் பட்டியலில், இந்திய
மதிப்பில் சுமார் `2.71 ேட்சம் கோடியுடன் அதசன்ஸர்
நிறுவெம் தேவல் ததாழில்நுட்ப கசறவயில் மிேவும்
வலுவாெ இடத்தில் உள்ளது. இதற்கு அடுத்த 2ஆவது
இடத்றத இந்தியாவின் டிசிஎஸ் நிறுவெம் பிடித்துள்ளது.
டிசிஎஸ் முந்றதய ஆண்றட விட 12% மற்றும் 2020’ஐ
விட 24% அதிேரித்து இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது.
டிசிஎஸ் பிராண்ட் மதிப்பு 16.8 பில்லியன் டாேர் ஆகும்.
அதிே மதிப்புமிக்ே நிறுவெ பட்டியலில், இன்கபாசிஸ்
மூன்ைாவது இடத்தில் உள்ளது. இன்கபாசிஸ், ேடந்த
ஆண்றட விட 52 சதவீத பிராண்ட் மதிப்பு மற்றும் 2020
இல் 80% வளர்ச்சியுடன் உேகின் மிே கவேமாே வளர்ந்து
வரும் ஐடி கசறவ வழங்கும் பிராண்டாே உருதவடுத்து
உள்ளது. ஐபிஎம் நான்ோவது இடத்தில் உள்ளது.
டிசிஎஸ் மற்றும் இன்கபாசிறஸத் ததாடர்ந்து டாப் 25
நிறுவெங்ேளின் பட்டியலில் கமலும் நான்கு இந்திய
நிறுவெங்ேள் உள்ளெ. விப்கரா 7ஆவது இடத்திலும்,
HCL 8ஆவது இடத்திலும், தடக் மஹிந்திரா 15ஆவது
இடத்திலும், எல்டிஐ 22ஆவது இடத்திலும் உள்ளெ.
2020 முதல் 2022 வறரயிோெ ோேத்தில் இந்திய
தேவல் ததாழில்நுட்ப கசறவ நிறுவெங்ேளின் சராசரி
வளர்ச்சி விகிதம் 51 சதவீதமாே இருந்தது. அகதசமயம்,
அதமரிக்ே பிராண்டுேளின் வளர்ச்சி 7% குறைந்துள்ளது.
இவ்வாறு ததரிவிக்ேப்பட்டுள்ளது.
11. தமிழ்நாட்டில் 3 சிைந்த ோவல் நிறேயங்ேளுக்கு
விருது - முதேறமச்சர் மு.ே.ஸ்டாலின் வழங்கிொர்
தமிழ்நாட்டில் 3 சிைந்த ோவல் நிறேயங்ேளுக்கு முதல்அறமச்சர் மு.ே.ஸ்டாலின் விருது வழங்கி தேௌரவித்தார்.
இதில் முதலிடம் பிடித்த திருப்பூர் மாநேர ததற்கு ோவல்
நிறேயம் சார்பில் ஆய்வாளர் பிச்றசயா விருறத தபற்றுக்
தோண்டார். இரண்டாமிடம் பிடித்த திருவண்ணாமறே
தாலுோ ோவல் நிறேய ஆய்வாளர் கஹமாமாலினி,
மூன்ைாமிடத்றதப்பிடித்த மதுறர மாநேர E-3 அண்ணா
நேர் ோவல் நிறேய ஆய்வாளர் சாதுரகமஷ் ஆகிகயார்
விருறதப் தபற்றுக்தோண்டெர்.











 











அ) இந்ரோரனசியா

அ) இந்தியா

ஆ) இஸ்ரரல் 

ஆ) சீனா 

இ) சஜர்ைனி

இ) ரஷ்யா

ஈ) பிரான்ஸ்

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.

✓

‘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.

2. ‘தைசிய துளிர்நிறுவனங்ைள் நாள்’ சைாண்டாடப்படுகிற
தைதி எது?
அ) ஜனவரி 1
ஆ) ஜனவரி 16 
இ) ஜனவரி 17

5. ‘இந்திய உைவியுடன் ைட்டப்பட்ட ெமூை வீட்டுவெதித்

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.

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.

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%
✓



1. ‘செயற்கை நிலவு’ திட்டத்கை உருவாக்கிய நாடு எது?

ஈ) இஸ்ரரல்
✓



ை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.

6. எந்ை இந்திய ோநிலம் ைனது ோநிலத்தின் சபான்விைா
சைாண்டாட்டங்ைகளத் சைாடங்கி, ‘உட்ைட்டகேப்பு நிதி
ஆகையத்கை’ அகேக்ை முடிவுசெய்துள்ளது?
அ) ேமிழ்நாடு
ஆ) அருைாச்சல பிரரேசம் 
இ) சேலுங்கானா
ஈ) அஸ்ஸாம்

4. ‘I4F இந்தியா-இஸ்தரல் சைாழிற்துகற ஆராய்ச்சி &
தேம்பாடு ேற்றும் சைாழில்நுட்ப புதுகே நிதியம்’ என்பது
இந்தியாவுக்கும் கீழ்ைாணும் எந்நாட்டிற்கும் இகடயிலான
ஒத்துகைப்பாகும்?









✓

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.

10. இந்தியா அண்கேயில் எந்ை நாட்டுடன் இகைந்து

7. திருத்ைப்பட்ட ‘கிராேப்புற வளர்ச்சித்திட்ட உருவாக்ைம்

வங்ைக்ைடலில், ‘ைடல்ொர்
தேற்சைாண்டது?

விவாதித்து வருகின்ைனர்.

ேற்றும் அேலாக்ை வழிைாட்டுைல்ைகள’ சவளியிட்ட ேத்திய
அகேச்ெைம் எது?

அ) ஆஸ்திரரலியா

அ) ஊரக வளர்ச்சி அகைச்சகம்

இ) பிரான்ஸ்

ஆ) பஞ்சாயத்து ராஜ் அகைச்சகம் 

ஈ) இலங்கக

இ) உழவு ைற்றும் உழவர்கள் நல 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?

✓

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.

ஆ) இந்திய வானிகல ஆய்வு கையம் 

19ஆவது ஆசிய விகளயாட்டு ரபாட்டி சசப்.10-25ம் ரேதி
வகர சீனாவின் ஹாங்ரசா நகரில் நகடசபை உள்ளது.

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




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

அ) நபார்டு



கூட்டாண்கே பயிற்சிகய’

ஆ) ஜப்பான் 

ஈ) சுற்றுச்சூழல், வனம் & காலநிகல ைாற்ை அகைச்சகம்

✓







ஒலிம்பிக் விகளயாட்டுகளான நீச்சல், வில்வித்கே,
ேடகளம், பூப்பந்து, குதிகரரயற்ைம், வாள்வீச்சு, கால்பந்து,
ஹாக்கி, ஜூரடா, கபடி உள்ளிட்ட 40 விகளயாட்டுகளில்
61 பிரிவுகளில் ரபாட்டிகள் நகடசபை உள்ளன. ஈஸ்ரபார்ட்ஸ் ை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:
கைக்சகடுப்பு

உண்கைகய

ைகைக்கும்

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 காடுைரஅடர்த்தி 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 1980களிலிருந்து 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
முடியும்?

ரநாக்கம்

என்னவாக

இருக்க

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 தீவிரைானநீடித்ே 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.



 













1. ப ொது



ொர்ம ொசொ USD த்திரங்களை பெளியிடும்
முதல் இந்திய அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட ெங்கி எது?

4. இந்தியொவில் ஒவ்மெொர் ஆண்டும் ‘இரொணுெ ெொள்’

அ) பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி

அ) ஜனவரி 15 

ஆ) பாரத ஸ்நேட் வங்கி 

ஆ) ஜனவரி 20

இ) கனரா வங்கி

இ) ஜனவரி 25

ஈ) HDFC வங்கி

ஈ) ஜனவரி 30

✓

பாரத ஸ்நேட் வங்கி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு “Regulation S”
பார்ந ாசா பத்திரங்கள்மூலம் $300 மில்லியன் ோலர் நிதி
திரட்டியுள்ளது.
பபாது
பார்ந ாசா
பத்திரங்களள
பவளியிடும் முதல் இந்திய அட்ேவளைப்படுத்தப்பட்ே
வணிகவங்கி இதுவாகும்.

✓

இந்தப் பத்திரங்கள் ஐந்தாண்டுகால அப ரிக்க கருவூல
குறிப்புகளுக்கு எதிராக தரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

அனுசரிக்கப் டுகிை மததி எது?

✓

பஜனரல் FR ராய் புச்சளரத் பதாேர்ந்து இந்திய
இராணுவத்தின் முதல் இந்தியத் தளலள த் தளபதியாக
பஜனரல் KM கரியப்பா (பின்னர் பீல்ட் ார்ஷல் ஆனார்)
பதவிநயற்ை ோளளக் குறிக்கும் வளகயில், ஜன.15ஆம்
நததி ஆண்டுதோறும் இராணுவ ோளாகக் பகாண்ோேப்ப
-டுகிைது.

5. ‘புலிகள் ொதுகொப்பு பதொடர் ொன ஆசிய அள ச்சர்கள்
ொெொட்ளட’ ஏற் ொடு பசய்துள்ை ெொடு எது?

2. அந்நிய பசலொெணி பெருக்கடிளயக் ச ொளிப் தற்கொக,
இந்தியொ, அண்ள யில் எந்த ெொட்டிற்கு $900 மில்லியன்
திப்பிலொன கடளன ெழங்கியது?

அ) இந்தியா

அ) நேபாளம்

இ) UK

ஆ) இலங்ளக 

ஈ) இலங்ளக

இ) ஆப்கானிஸ்தான்

ஆ) நலசியா 

✓

நலசிய அரசாங்கமும் குநளாபல் ளேகர் நபாரமும் (GTF)
இளைந்து புலிகள் பாதுகாப்பு பதாேர்பான 4ஆவது ஆசிய
அள ச்சர்கள்
ாோட்ளே ஏற்பாடு பசய்தன. புலிகள்
பாதுகாப்பு ாோட்டில் இந்தியாவின் த்திய சுற்றுச்சூழல்,
வனம் ற்றும் காலநிளல ாற்ை அள ச்சர் பூநபந்தர்
யாதவ் இந்தியாவின் அறிக்ளகளய வழங்கினார்.

✓

இரஷ்யாவில் ேளேபபறும் உலகளாவிய புலிகள் உச்சி
ாோட்டிற்கான புது தில்லி பிரகேனத்ளத இறுதி பசய்ய
புலிகள் உள்ள ோடுகளுக்கு இந்தியா உதவும்.

ஈ) பவனிசுலா
✓

இந்தியா இலங்ளகக்கு அதன் குளைந்துவிட்ே அந்நிய
பசலவாணிகளள கட்டிபயழுப்புவதற்கும் உைவு இைக்கு
- திக்கு ாக $900 மில்லியன் அப ரிக்க ோலர்கள்
கேளன அறிவித்துள்ளது.

✓

சரக்குகளள இைக்கு தி பசய்வதற்காக இந்தியாவிேம்
இருந்து $1 பில்லியன் ோலர்கள் கேளனப்பபை இலங்ளக
நபச்சுவார்த்ளத
ேேத்திவருகிைது.
இைக்கு திக்காக
பசலுத்தநவண்டிய ோலர்கள் தட்டுப்பாடு காரை ாக
இலங்ளகயில் கிட்ேத்தட்ே அளனத்து அத்தியாவசியப்
பபாருட்களுக்கும் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது.

6. ‘பகொய்லொ தர் ன்’ இளையதைத்ளத அறிமுகப் டுத்திய
த்திய அள ச்சகம் எது?
அ) எஃகு அள ச்சகம்

3. 2022 ஜனெரி நிலெரப் டி, எட்டுப் யணிகளை ஏற்றிச்

ஆ) நிலக்கரி அள ச்சகம் 

பசல்லும் ெொகனங்கள் குளைந்த ட்சம் எத்தளன வளிப்
ணபகணைக் (airbag) ககொண்டிருக்க வவண்டும்?
அ) ஒன்று
ஆ) இரண்டு 

இ) மின்சார அள ச்சகம்
ஈ) ஊரக வளர்ச்சி அள ச்சகம்
✓

நிலக்கரி துளை பதாேர்பான முக்கிய பசயல்திைன் குறிகா
-ட்டிகளுக்காக “Koyla Darpan” என்ை இளையதளத்ளத
த்திய நிலக்கரி அள ச்சகம் அறிமுகப்படுத்தியது.

✓

தற்நபாது, நிலக்கரி/பழுப்பு நிலக்கரி உற்பத்தி, அனல்மின்
நிளலயங்களில் நிலக்கரி இருப்புநிளல, உட்கட்ேள ப்பு
திட்ேங்கள், பதாகுதிகள் ஒதுக்கீடு, முக்கிய நிலக்கரிச்
சுரங்கங்களின் கண்காணிப்பு ற்றும் நிலக்கரி விளல
உள்ளிட்ே 9 குறிகாட்டிகள் இந்தத்தளத்தில் உள்ளன.

இ) ோன்கு
ஈ) ஆறு
✓

✓

2019 ஜூளல.1ஆம் தேதி முதல் அளனத்து பயணிகள்
வாகனங்களுக்கும் ஓட்டுேருக்கான வளிப்ளப (driver air
bag) கட்ோய ாக்கப்பட்ேது. 2022 ஜனவரி மாேம் முதல்
அளனத்து வாகனங்களிலும் இரண்டு வளிப்ளபகள்
(ஓட்டுேர் ற்றும் முன்வரிளசயில் பயணிப்நபார்) கட்ோய
- ாக்கப்பட்டுள்ளது. சாளலப் நபாக்குவரத்து அள ச்சகம்
சமீபத்தில் குளைந்தபட்சம் 6 வளிப்ளபகளள பகாண்டிருப்
-பதற்கான வளரவு அறிவிப்புக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
எட்டுப் பயணிகளள ஏற்றிச்பசல்லும் வாகனங்களுக்கு
இது கட்ோயம். ‘முன் ற்றும் பக்கவாட்டு விபத்துகளின்’
தாக்கத்ளதக் குளைப்பநத இதன் நோக்கம்.









7. ஆயிஷொ

ொலிக், எந்த ெொட்டின் உச்சநீதி ன்ைத்தின்
முதல் ப ண் நீதி தி ஆனொர்?
அ) இஸ்நரல்

ஆ) பாகிஸ்தான் 

இ) ஆப்கானிஸ்தான்

ஈ) பங்களாநதஷ்



 
✓

✓











பாகிஸ்தான் உச்சநீதி ன்ைத்தின் முதல் பபண் நீதிபதியா
-க உயர்நீதி ன்ை நீதிபதி ஆயிஷா ாலிக் நியமிக்கப்பட்டு
உள்ளார். கேந்த 2012ஆம் ஆண்டு முதல் லாகூர் உயர்
நீதி ன்ை நீதிபதியாக பணியாற்றி வரும் நீதிபதி ஆயிஷா
ாலிக்கின் பதவி உயர்வுக்கு பாகிஸ்தான் அதிபர் ஆரிப்
ஆல்வி ஒப்புதல் அளித்தார்.
அவர் 2031 ஜூனில் பணி ஓய்வு பபறும் வளர உச்சநீதி
ன்ை நீதிபதியாகப் பணியாற்றுவார்.

8. 2021ஆம் ஆண்டுக்கொன மதசிய துளிர்நிறுென விருதின்
பெற்றியொைர்களுள் ஒருெரொன ‘பரம ொஸ்’ உடன் சொர்ந்த
துளை எது?
அ) ஆற்ைல் விநிநயாகம் 
ஆ) ருத்துவத் துளையில் புத்தாக்கம்
இ) நிதியியல் பதாழில்நுட்பம்
ஈ) திைன் ந ம்பாடு
✓

வணிகம் ற்றும் பதாழிற்துளை அள ச்சகம் சிைந்த 46
இந்திய துளிர் நிறுவனங்களள அறிவித்து அவர்களுக்கு
நதசிய துளிர் நிறுவன விருதுகளள வழங்கியது. பிரத ர்
ந ாடி தளலள யில் ேளேபபற்ை ப ய்நிகர் கூட்ேத்தில்
150 பதாழில்முளனநவார் தங்கள் பகாள்ளக பரிந்துளரக
-ளள வழங்கினர். புநனளவச் சார்ந்த ‘Repos’, ‘ஆற்ைல்
விநிநயாகப்பிரிவில்’, எரிபபாருளள வீட்டுக்கு வீடு விநி
-நயாகம் பசய்ததற்காக இந்த விருளத பவன்ைது.

9. BHELஆல் கட்டப் ட்ட ‘நிலக்கரியிலிருந்து ப த்தனொல்
எடுக்கும் இந்தியொவின் முதல் ஆளல’ அள ந்துள்ை இடம்
எது?
அ) பசன்ளன
ஆ) மும்ளப
ஈ) பகாச்சி

✓



✓

இறுதிப்நபாட்டியில் ேேப்பு உலக சாம்பியனான நலா கீன்
யூளவ நதாற்கடித்ததன்மூலம், இந்திய ஓப்பன் ஆேவர்
ஒற்ளையர் பட்ேத்ளத அறிமுகப்நபாட்டியில் பவன்ை முதல்
இந்தியர் என்ை பபருள ளய லக்ஷ்யா பசன் பபற்ைார்.

✓

BWF சுற்றுப்பயைத்தில் இது லக்ஷ்யாவின் முதல் ‘சூப்பர்
500’ பட்ே ாகும். முன்னதாக 2021 உலக சாம்பியன்ஷிப்
நபாட்டியில் அவர் பவண்கலம் பவன்றிருந்தார்.


1. பிரந ாஸ் ஏவுகளைகள் முதல் முளையாக ஏற்று தி:
`2,800 நகாடிக்கு வாங்குகிைது பிலிப்பின்ஸ்
அதிேவீன பிரந ாஸ் ஏவுகளைகளள முதல்முளையாக
இந்தியா ஏற்று தி பசய்யவுள்ளது. சு ார் `2,800
நகாடிக்கு பிரந ாஸ் ஏவுகளைகளள பிலிப்பின்ஸ்
பகாள்முதல்
பசய்யவுள்ளது.
இதற்கான
ஒப்பந்தம்
சமீபத்தில் ளகபயாப்ப ானது.
இந்தியா-ரஷியா கூட்டு முயற்சியில் உருவாக்கப்பட்ே
பிரந ாஸ்
ஏநராஸ்நபஸ்
நிறுவனம்
பிரந ாஸ்
ஏவுகளைகளளத்
தயாரித்து
வருகிைது.
அந்த
ஏவுகளைகள்
ஒலிளயவிே
அதிக
நவகத்தில்
பயணிக்கக் கூடியளவயாகும். தளரயில் இருந்து
ட்டுமில்லா ல்
நீர்மூழ்கிக்கப்பல்கள்,
கப்பல்கள்,
வி ானங்கள்
ஆகியவற்றில்
இருந்தும்
பிரந ாஸ்
ஏவுகளைகளள ஏவ முடியும்.
இந்நிளலயில்,
கப்பல்களளத்தாக்கி
அழிக்கக்கூடிய
பிரந ாஸ் ஏவுகளைகளள சு ார் `2,800 நகாடிக்கு
பிலிப்பின்ஸ் கேற்பளே வாங்கவுள்ளதாக பாதுகாப்பு
அள ச்சகம் தரப்பில் பவளியிேப்பட்ே அறிக்ளகயில்
குறிப்பிேப்பட்டுள்ளது.
பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி ற்றும் ந ம்பாட்டு அள ப்பின்கீழ்
பசயல்படும்
பிரந ாஸ்
ஏநராஸ்நபஸ்
நிறுவனம்
ஏவுகளைகளளத் தயாரித்து வழங்கவுள்ளது.

இ) ளைதராபாத் 
✓



த்திய கனரக பதாழிற்துளை அள ச்சர் நகந்திர ோத்
பாண்நே, BHELஆல் கட்ேப்பட்ே ‘நிலக்கரியிலிருந்து ப த்த
-னால் எடுக்கும் இந்தியாவின் முதல் ஆளல’ளய (CTM)
ளைதராபாத்தில் திைந்து ளவத்தார்.
இந்த 0.25 TPD (ஒரு ோளளக்கு ேன்கள்) திைன்பகாண்ே
CTM ஆளல BHELஆல் உள்ோட்டிநலநய வடிவள க்கப்ப
-ட்டு, ந ம்படுத்தப்பட்டு நிறுவப்பட்டுள்ளது. இது அதிக
சாம்பல் கலந்த இந்திய நிலக்கரியிலிருந்து 99
சதவீதத்திற்கும் அதிக ான தூய்ள யுேன் ப த்தனாளல
உற்பத்தி பசய்கிைது.

10. இந்திய ஓப் ன் ஆடெர் ஒற்ளையர் பிரிவில் அறிமுக

பிரந ாஸ்-ஒரு பார்ளவ...
இந்தியா-ரஷியா கூட்டு முயற்சியில் தயாரிக்கப்பட்ேது
பிரந ாஸ் ஏவுகளை.
சூப்பர்சானிக் ரக பிரந ாஸ் ஏவுகளைகளள தளரயில்
இருந்து ட்டு ன்றி கப்பல்கள், வி ானங்கள், நீர்மூழ்கிக்
கப்பல்களிலிருந்தும் பசலுத்த முடியும்.
பிரந ாஸ் ஏவுகளைகள் இந்தியாவின் முப்பளேயிலும்
ஏற்பகனநவ இளைக்கப்பட்டுள்ளன. 400 கிநலாமீட்ேர்
பதாளலவு இலக்கு வளர தாக்கும் ந ம்படுத்தப்பட்ே
பிரந ாஸ் ஏவுகளைளய 2020, பசப்ேம்பரில் இந்தியா
பவற்றிகர ாக பரிநசாதித்தது.

ம ொட்டியில் ட்டத்ளத பென்ை முதல் இந்தியர் யொர்?
2. புதிய தளலள பபாருளாதார ஆநலாசகராக ோக்ேர் வி
ஆனந்த ோநகஸ்வரன் நிய னம்

அ) K ஸ்ரீகாந்த்
ஆ) லக்ஷ்யா பசன் 

ோக்ேர் வி ஆனந்த ோநகஸ்வரன்
த்திய நிதி
அள ச்சகத்தின் தளலள பபாருளாதார ஆநலாசகராக
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இ) P காஷ்யப்
ஈ) சாய் பிரனீத்











 















த்திய நிதியள ச்சகத்தின் தளலள
பபாருளாதார
ஆநலாசகர் கிருஷ்ைமூர்த்தி சுப்ர ணியன் பதவிக்
காலம் நிளைவளேந்த நிளலயில் அப்பதவிக்கு தற்நபாது
நிய னம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஓபளனயும் பவன்று கத்தான சாதளன பளேத்துள்ளது
குறிப்பிேத்தக்கது. 1978ல் ஆஸி. ஓபன் சாம்பியன் பட்ேம்
பவன்ை வீராங்களன கிறிஸ்ளேன் ஓ நீல், நேற்று
ஆஷ்லிக்கு நகாப்ளபளய வழங்கி பாராட்டினார்.

2019 முதல் 2021ஆம் ஆண்டு வளரயிலான காலத்தில்
பிரத ரின் பபாருளாதார ஆநலாசளனக் குழுவின்
பகுதிநேர உறுப்பினராகப் பணியாற்றியுள்ள ஆனந்த
ோநகஸ்வரன் ஆ தாபாத்திலுள்ள இந்திய ந லாண்ள
கல்வி நிறுவனத்தில் முதுகளல பட்ேம் பபற்ைவர்.

* ஆஷ்லி பவன்ை 3வது கிராண்ட் ஸ்லாம் பட்ேம் இது.
முன்னதாக, 2019ல் பிபரஞ்ச் ஓபன் பட்ேத்ளதயும் கேந்த
ஆண்டு விம்பிள்ேன் பட்ேத்ளதயும் அவர் பவன்றிருந்தார்.

3. 30-01-2022 – ‘மகாத்மா’ காந்தியடிகளின் 75ஆவது
நினைவு நாள்.
4. ஆஸ்திநரலிய ஓபன் பேன்னிஸ் 44 ஆண்டு ஏக்கம்
தீர்ந்தது: ஆஷ்லி பார்டி சாம்பியன்
ஆஸ்திநரலிய ஓபன் கிராண்ட் ஸ்லாம் பேன்னிஸ்
பதாேரின்
களிர் ஒற்ளையர் பிரிவில், உள்ளூர்
ேட்சத்திரம் ஆஷ்லி பார்டி சாம்பியன் பட்ேம் பவன்று
சாதளன பளேத்தார். இத்பதாேரில் 44 ஆண்டுகளுக்குப்
பிைகு ஒரு ஆஸ்திநரலிய வீராங்களன நகாப்ளபளய
முத்தமிட்ேது,
அந்ோட்டு
ரசிகர்களள
கிழ்ச்சியில்
ஆழ்த்தியுள்ளது. இறுதிப் நபாட்டியில் அப ரிக்காவின்
நேனியலி நகாலின்சுேன் (28 வயது, 30வது நரங்க்)
நேற்று ந ாதிய ேம்பர் 1 வீராங்களன ஆஷ்லி (25 வயது),
பதாேக்கத்தில் இருந்நத அதிரடியாக புள்ளிகளளக்
குவித்து 6-3 என்ை கைக்கில் முதல் பசட்ளே
ளகப்பற்றினார்.
இரண்ோவது பசட்டில் ஆக்நராஷ ாக விளளயாடி பதிலடி
பகாடுத நகாலின்ஸ், ஒரு கட்ேத்தில் 5-1 என முன்னிளல
வகித்ததால், அந்த பசட்ளே மிக எளிதாக பவல்வார் என
எதிர்பார்க்கப்பட்ேது. எனினும், உள்ளூர் ரசிகர்களின்
ஆரவார ஆதரவுேன் உற்சாக ாக விளளயாடிய ஆஷ்லி
அடுத்தடுத்து
நகாலின்சின்
சர்வீஸ்
ஆட்ேங்களள
முறியடித்து முன்நனறி 5-5 என ச நிளலளய எட்டினார்.
நகாலின்சும் விட்டுக் பகாடுக்கா ல் நபாராடியதால்
ஆட்ேம் ளே பிநரக்கர் வளர இழுபறியாக நீடித்தது.
அதில் பதற்ைமின்றி அ ர்க்கள ாக விளளயாடிய ஆஷ்லி
6-3, 7-6 (7-2) என்ை நேர் பசட்களில் பவற்றிளய
வசப்படுத்தி சாம்ம்பியன் பட்ேத்ளத ளகப்பற்றினார்.
விறுவிறுப்பான இப்நபாட்டி 1
ணி, 27 நிமிேத்தில்
முடிவுக்கு வந்தது. இந்த பதாேரில் ஒரு பசட்டில் கூே
நதாற்கா ல் நகாப்ளபளய முத்தமிட்டுள்ள ஆஷ்லி, 44
ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு ஆஸி. ஓபன் பதாேரில் சாம்பியன்
பட்ேம் பவன்ை முதல் உள்ளூர் வீராங்களன என்ை
பபருள ளய தட்டிச் பசன்ைார். பசாந்த
ண்ணில்
ேேக்கும் கிராண்ட் ஸ்லாம் பதாேரில் மிக நீண்ே
இளேபவளிக்குப்
பிைகு
கிளேத்திருக்கும்
இந்த
பவற்றிளய ஆஸி.
க்கள்
கிழ்ச்சியுேன் உற்சாகம்
பபாங்கக் பகாண்ோடி வருகின்ைனர்.

* ார்சிங்நகா அசத்தல்
ஆஸ்திநரலிய ஓபன் சிறுமியர் ஜூனியர் பிரிவில்
குநராஷியா வீராங்களன பபத்ரா ார்சிங்நகா (16 வயது,
ேம்பர் 1) சாம்பியன் பட்ேம் பவன்ைார். ளபனலில் நசாபியா
நகாஸ்டுலாஸுேன் (16 வயது, பபல்ஜியம், 8வது நரங்க்)
நேற்று ந ாதிய ார்சிங்நகா 7-5, 6-1 என்ை நேர்
பசட்களில்
பவன்று
நகாப்ளபளய
முத்தமிட்ோர்.
இப்நபாட்டி 1 ணி, 16 நிமிேத்தில் முடிவுக்கு வந்தது.
* புரூநனா அ ர்க்களம்
ஆஸி. ஓபன் ஜூனியர் சிறுவர் பிரிவில் அப ரிக்காவின்
புரூநனா குஸுைரா (17 வயது, ேம்பர் 1) சாம்பியன் பட்ேம்
பவன்ைார். இறுதிப் நபாட்டியில் பசக் குடியரசின் நஜக்கப்
ப ன்சிக்குேன் (4வது நரங்க்) ந ாதிய புரூநனா 7-6 (74), 6-7 (6-8), 7-5 என்ை பசட் கைக்கில் 3 ணி, 43
நிமிேம் கடுள யாகப் நபாராடி நகாப்ளபளய தட்டிச்
பசன்ைார்.
* ேோலுேன் இன்று ப ட்வநதவ் ந ாதல்
ஆஸ்திநரலிய ஓபன் ஆண்கள் ஒற்ளையர் பிரிவு இறுதிப்
நபாட்டியில் இன்று ஸ்பபயின் ேட்சத்திரம் ரநபல்
ேோலுேன் (35 வயது, 6வது நரங்க்) ரஷ்யாவின்
நேனியல் ப ட்வநதவ் (25 வயது, 2வது நரங்க்)
ந ாதுகிைார். கிராண்ட் ஸ்லாம் நவட்ளேயில் நராஜர்
பபேரர் (சுவிஸ்), நோவாக் நஜாநகாவிச் (பசர்பியா)
ஆகிநயாருேன் ச நிளல வகிக்கும் ேோல் (தலா 20
சாம்பியன் பட்ேங்கள்), ப ட்வநதளவ வீழ்த்தி கத்தான
சாதளன பளேப்பாரா என்பநத பேன்னிஸ் ரசிகர்களின்
எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது. அநத ச யம், கேந்த ஆண்டு
யுஎஸ் ஓபன் ளபனலில் நஜாநகாவிச்ளச வீழ்த்தி அதிர்ச்சி
அளித்த ப ட்வநதவ் பதாேர்ச்சியாக 2வது கிராண்ட்
ஸ்லாம்
பட்ேத்ளத
ளகப்பற்றும்
முளனப்புேன்
களமிைங்குவதால் நபாட்டி மிகக் கடுள யாக இருக்கும்
என்பதில் சந்நதகமில்ளல.
* இருவரும் இதுவளர 4 முளை ந ாதியுள்ளதில் ேோல் 3
பவற்றிகளுேன் முன்னிளல வகிக்கிைார்.
* 2019 யுஎஸ் ஓபன் ளபனலில் ப ட்வநதவுேன் ந ாதிய
ேோல் 5 பசட்கள் கடுள யாகப் நபாராடி பட்ேம் பவன்ைார்.
* 2020 ஏடிபி ளபனல்ஸ் பதாேரில் ேோலுக்கு எதிராக
நேர் பசட்களில் ப ட்வநதவ் பவற்றி பபற்ைார்.

*
பதாழில்முளை
கிரிக்பகட்
வீராங்களனயாகும்
முயற்சியில் 2014ம் ஆண்டில் பேன்னிசில் இருந்து
விலகியிருந்த ஆஷ்லி, தற்நபாது
களிர் பேன்னிசில்
உலகின் ேம்பர் 1 வீராங்களனயாக இருப்பதுேன் ஆஸி.











 











1. ‘உலகப்ப ொருளொதொர நிலல & வொய்ப்புகள்’ என் து


✓

வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அலமச்சகம்
‘திறந்தபவளி தரவு வாரத்லத’ அனுசரிக்கவுள்ளதாக
அறிவித்துள்ளது. இது திறந்தபவளி தரவுகலள ஏற்றுக்
பகாள்வலத ஊக்குவிப் து மற்றும் இந்தியாவின் நகர்ப்
புறச்சூைலலமப்பு முழுவதும் புதுலமகலள ஊக்குவிப்
-லத இது மநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது.

✓

2022 பிப்ரவரியில் சூரத்தில் நலடப றவுள்ள ‘அமுதப்
ப ருவிைா – சீர்மிகு நகரங்கள்: சீர்மிகு நகரமயமாக்கல்'
மாநாட்டிற்காக, திறந்தபவளி தரவுகள் குறித்த விழிப்புண
-ர்லவயும் யன் ாட்லடயும் ஊக்குவிப் தற்காக மத்திய
வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அலமச்சகத்தால்
மமற்பகாள்ளப் டும் நிகழ்வுக்கு முந்லதய முயற்சிகளின்
ஒரு குதியாக இந்தத் திறந்தபவளி தரவு வாரம் உள்ளது.

எந்த அலைப்பின் முதன்லை பவளியீடொகும்?
அ) உலக வங்கி
ஆ) ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி
இ) ஐக்கிய நாடுகள் 
ஈ) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி
✓

“உலகப்ப ாருளாதார நிலல மற்றும் வாய்ப்புகள்” என் து
ஐநா சல யின் முதன்லமயான பவளியீடாகும். சமீ த்தில்
இதன் 2022ஆம் ஆண்டின் திப்பு பவளியிடப் ட்டது.
இவ்வறிக்லகயின் டி, உலகளாவிய உற் த்தி 2022’இல்
4 சதவீதமாகவும், 2023’இல் 3.5 சதவீதமாகவும் மட்டுமம
வளரும் எனக்கணிக்கப் ட்டுள்ளது.

5. “யயொக்யதொ” என்ற திறன்ய சி பெயலி கீழ்கொணும்

2. ப ஞ்ச் புலிகள் கொப் கம் அமைந்துள்ள ைொநிலம் எது?

எதனொல் பதொடங்கப் ட்டது?

அ) மகாராஷ்டிரா

அ) ப ாது மசலவ லமயங்கள் 

ஆ) மத்திய பிரமதசம் 

ஆ) மதசிய சுலம தீர்ப் ாயம்

இ) கர்நாடகா

இ) இந்திய மதர்தல் ஆலணயம்

ஈ) மகரளா
✓

மத்திய பிரமதச மாநிலத்தில் ப ஞ்ச் புலிகள் காப் கம்
உள்ளது. இந்தப் புலிகள் காப் கத்தில் இருந்த ‘காலர்வாலி’
என்ற மிகப்பிர லமான புலி சமீ த்தில் இறந்துவிட்டதாக
அக்காப் கம் அறிவித்தது. இந்தப் புலி (டி-15) பசப்டம் ர் 22,
2005 அன்று பிறந்தது. ஒமர பிரசவத்தில் 5 குட்டிகலளப்
ஈன்பறடுத்து புகழ்ப ற்ற சாதலனலயப் ப ற்றதால், அது
‘சூப் ர்மாம்’ என்றும் அன்புடன் அலைக்கப் டுகிறது.
அந்தப் புலி இதுவலர 29 குட்டிகலளப் ப ற்பறடுத்துள்ளது.
அதில் 25 குட்டிகள் உயிமராடு உள்ளன.

ஈ) இந்திய உச்சநீதிமன்றம்
✓

ப ாதுமசலவ லமயமானது (CSC) சமீ த்தில் “மயாக்யதா”
என்ற திறன்ம சி பசயலிலய அறிமுகப் டுத்தியுள்ளது.

✓

இது கிராமப்புறங்களில் உள்ள இலளமயார் மற்றும் பிற
குடிகளுக்கு பதாழிற்சார் கல்வி மற்றும் திறன் மமம் ாட்டு
வாய்ப்புகலள
வைங்குவலத
மநாக்கமாகக்
பகாண்டுள்ளது. மவலலவாய்ப்ல அதிகரிக்க, லச ர்
பசக்யூரிட்டி, CAD மற்றும் முப் ரிமாண (3D) அச்சும ான்ற
டிப்புகளுக்கான அணுகலல இது உள்ளடக்கியுள்ளது.

6. இந்தியொவின் முதல் ைொவட்ட நல்லொட்சி குறியீட்லட

3. ‘ைன ஊரு, ைன பதி’ என்ற திட்டம் பெயல் டுத்தப் டுகிற

அறிமுகப் டுத்திய ைொநிலம்/யூனியன் பிரயதெம் எது?

ைொநிலம் எது?

அ) மகரளா

அ) ஒடிஸா

ஆ) ெம்மு & காஷ்மீர் 

ஆ) பதலுங்கானா 

இ) மகாவா

இ) மமற்கு வங்கம்

ஈ) சிக்கிம்

ஈ) கர்நாடகா
✓

`7,289 மகாடி ட்பெட்டில் 3 ஆண்டுகளில் பசயல் டுத்தப்
- டும் ‘மன ஊரு, மன தி’ திட்டத்திற்கு பதலுங்கானா
அலமச்சரலவ சமீ த்தில் தனது ஒப்புதலல அளித்துள்ளது.

✓

இது மாநிலம் முழுவதும் உள்ள ள்ளிகளின் ஒட்டுபமாத்த
மமம் ாடு மற்றும் அவற்றில்
யனுள்ள அடிப் லடக்
கட்டலமப்புகலள
உருவாக்குவலத
மநாக்கமாகக்
பகாண்டுள்ளது. பதலுங்கானா மாநிலத்தில் உள்ள
26000 ள்ளிகலளச் மசர்ந்த 19.84 லட்சம் குைந்லதகள்
இதனால் யனலடவார்கள் என எதிர் ார்க்கப் டுகிறது.

4. ‘திறந்தபவளி தரவு வொரம்’ அனுெரிக்கும் அலைச்ெகம்?
அ) மின்னணு & தகவல் பதாழில்நுட் அலமச்சகம்
ஆ) வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகார அலமச்சகம் 
இ) அறிவியல் & பதாழில்நுட் அலமச்சகம்





✓

இந்தியாவின் முதல் மாவட்ட நல்லாட்சி குறியீடு ெம்மு காஷ்மீர் யூனியன் பிரமதசத்தில் பவளியிடப் ட்டது. இந்தக்
குறியீட்டின் கூட்டுத்தரவரிலசயில், ெம்மு மாவட்டம் முதல்
இடத்திலும், மதாடா, சம் ா, புல்வாமா மற்றும் ஸ்ரீநகர்
மாவட்டங்கள் அடுத்தடுத்த இடங்களிலும் உள்ளன.
இந்தக் குறியீடு 58 குறிகாட்டிகளுடன் த்து நிர்வாகத்
துலறகளின்கீழ்
பசயல்திறலன
மதிப்பிடும்
ஒரு
கட்டலமப்பு ஆவணமாகும்.

7. ‘உழவு எந்திரையைொக்கலின் துலைப் ணி’ என் து
எந்த ைத்திய அலைச்ெகத்தின் திட்டைொகும்?
அ) அறிவியல் & பதாழில்நுட் அலமச்சகம்
ஆ) உைவு & உைவர்கள் நல அலமச்சகம் 
இ) ஊரக வளர்ச்சி அலமச்சகம்
ஈ) மின்னணு & தகவல் பதாழில்நுட் அலமச்சகம்

ஈ) தகவல் & ஒலி ரப்பு அலமச்சகம்









 
✓









உைவு மற்றும் உைவர்கள் நல அலமச்சகம் 2014-15’இல்
Sub-Mission on Agricultural Mechanization (SMAM) என்ற
திட்டத்லதத்பதாடங்கியது. இது சிறு & குறு உைவர்களின்
ண்லண எந்திரமயமாக்களுக்கு உதவும். SMAM’இன்
சமீ த்திய வழிகாட்டுதல்களின் டி, மவளாண் இயந்திரப்
யிற்சி லமயங்கள், மவளாண் ஆராய்ச்சி லமயங்கள்,
கிரிஷி விஞ்ஞான் லமயங்கள், மவளாண் ல்கலலகள்
வாங்கும் டிமரான்களுக்கு 100 சதவீத மானியம் அல்லது
`10 இலட்சம் இதில் எது குலறமவா அது வைங்கப் டும்.
மவளாண் உற் த்தியாளர் சங்கங்கள், ட்மரான்கள்
வாங்க 75% மானியம் வைங்கப் டும்.

8. ‘ைெொலொப் ப ொருட்கள் வொரியம்’ என் து பின்வரும் எந்த
அலைச்ெகத்தின்கீழுள்ள ஒழுங்குமுலற ைற்றும் ஏற்றுைதி
யைம் ொட்டு நிறுவனைொகும்?







10. ‘கிரொை ஒன்’ திட்டைொனது பின்வரும் எம்ைொநிலத்தின்
முன்முயற்சியொகும்?
அ) தமிழ்நாடு
ஆ) மகரளா
இ) கர்நாடகா 
ஈ) ஆந்திர பிரமதசம்
✓

12 மாவட்டங்களில் உள்ள கிராமப்புறங்களில் குடியரசு
நாளிலிருந்து ‘கிராம ஒன்’ திட்டம் பசயல் டுத்தப் டும் என
கர்நாடக முதலலமச்சர் சவராஜ் ப ாம்லம கூறினார்.

✓

இத்திட்டம் குடிமக்களின் வீட்டு வாசலிமலமய ல்மவறு
துலறகளின் மசலவகலள வைங்குவலத மநாக்கமாகக்
பகாண்டுள்ளது. ல்மவறு அரசு மசலவகலள வைங்குதற்
-காக மாநிலங்கள் முழுவதும் 30000 ‘கிராம ஒன்’
மசலவ லமயங்கள் திறக்கப் டவுள்ளன.

அ) உைவு & உைவர்கள் நல அலமச்சகம்
ஆ) வணிகம் & பதாழிற்துலற அலமச்சகம் 



இ) MSME அலமச்சகம்
ஈ) ைங்குடியினர் நலத்துலற அலமச்சகம்
✓

✓

1. மத்திய ட்பெட் - வரலாறும் சுவாரஸ்யங்களும்

‘மசாலாப்ப ாருட்கள் வாரியம்’ என் து மசாலாப்ப ாருட்கள்
சார்ந்த ஓர் ஒழுங்குமுலற மற்றும் ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு
நிறுவனமாகும். இது வணிகம் மற்றும் பதாழிற்துலற
அலமச்சகத்தின்கீழ் பசயல் ட்டு வருகிறது.
இதன் தலலலமயகம் மகரளாவின் பகாச்சியில் உள்ளது.
மசாலா வாரியம் மசாலா ஏற்றுமதிக்கான நாட்டின் முதல்
பமய்நிகர் தளமான ‘Spice Xchange’ஐ பதாடக்கியது.
இந்தியா ஆனது 180’க்கும் மமற் ட்ட நாடுகளுக்கு 225
வலகயான மசாலா மற்றும் மசாலாப் ப ாருட்கலள
ஏற்றுமதி பசய்கிறது. இது ஒரு 3D பமய்நிகர் தளமாகும்,
இது இந்தியாவில் உள்ள மசாலா ஏற்றுமதியாளர்கலள
உலபகங்கிலும் உள்ள வாங்கு வர்களுடன் AIமூலம்
இலணப் லத மநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது.

9. ‘ைக்களுக்கொக வீதிகள்’ என் து கீழ்கொணும் எந்த
ைத்திய அலைச்ெகத்தின் முன்பனடுப் ொகும்?
அ) மின்னணு & தகவல் பதாழில்நுட் அலமச்சகம்

✓

✓

மத்திய அரசின் 2022-23ஆம் நிதியாண்டுக்கான நிதி
நிலல அறிக்லக ( ட்பெட்) பிப்.1 தாக்கல்பசய்யப் டவுள்ளது.
நிதியலமச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பதாடர்ந்து 4ஆவது
முலறயாக மத்திய ட்பெட்லட தாக்கல் பசய்யவுள்ளார்.
இந்நிலலயில், ட்பெட்டின் வரலாறு குறித்தும் ல்மவறு
சுவாரஸ்ய தகவல்கள் குறித்தும் காண்ம ாம்.
வரலாற்று சிறப்பு தாக்கல் பசய்யப் ட்ட நாள் / ஆண்டு
தாக்கல் பசய்தவர்.
இந்தியாவுக்கான முதலாவது ட்பெட் ஏப்ரல் 7, 1860
பிரிட்டிஷ் கிைக்கிந்திய நிறுவனத்தால் அந்நாட்டு அரசி
விக்மடாரியா முன்னிலலயில் சமர்ப்பிக்கப் ட்டது.
சுதந்திர இந்தியாவில் முதல்
ஆர் மக சண்முகம் பசட்டி

ட்பெட் நவம் ர் 26, 1947

நீண்ட ட்பெட் உலர பிப்ரவரி 1, 2020 (2 மணி மநரம்
42 நிமிஷங்கள்) நிர்மலா சீதாராமன்

ஆ) வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகார அலமச்சகம் 

ட்பெட் உலரயில் அதிக
பசாற்கள்) மன்மமாகன் சிங்

இ) அறிவியல் & பதாழில்நுட் அலமச்சகம்

2018 (18,604 பசாற்கள்) அருண் மெட்லி

ஈ) தகவல் & ஒலி ரப்பு அலமச்சகம்

ட்பெட் உலரயில் குலறந்த பசாற்கள் 1977 (800
பசாற்கள்) எச் எம் மடல்

வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அலமச்சகம்
ஏற் ாடு பசய்திருந்த இலணயவழி நிகழ்வில், ‘மக்களுக்
-காக வீதிகள்’ என் தில் பவற்றி ப ற்ற 11 நகரங்கள்
‘அண்லட அயல் நட்புகலள வளர்த்தல்’ என் தன் முதற்
கட்டத்தில் பவன்ற 10 நகரங்கள் அறிவிக்கப் ட்டுள்ளன.
இந்த நிகழ்வின்ம ாது, மாற்றத்திற்கான மிதிவண்டிகள்
மக்களுக்காக வீதிகள் என் தன் இரண்டாம் கட்டத்லத
அலமச்சகம் பதாடங்கியது. ‘அண்லட அயல் நட்புகலள
வளர்த்தல்: களத்திலிருந்து கலதகள்’ எனப்ப யரிடப் ட்ட
ஒரு நூல் பவளியிடப் ட்டது.

பசாற்கள்

1991

(18,650

முதல் காகிதமில்லா ட்பெட் 2021-22 நிர்மலா சீதாராமன்
சுவாரஸ்யங்கள்:
அதிகமுலற ட்பெட் தாக்கல் பசய்தவர்கள் பமாரார்ஜி
மதசாய்-10 முலற; சிதம் ரம்-9 முலற; பிரணாப் முகர்ஜி,
யஷ்வந்த் சின்ஹா (8 முலற)
ட்பெட் பமாழி 1955 வலர ஆங்கிலம் மட்டுமம; அதன்
பிறகு ஹிந்தி, ஆங்கிலம்
ட்பெட் தாக்கல்பசய்த முதல் ப ண் இந்திராகாந்தி (197071)
நிர்மலா சீதாராமன்-முழுமநர நிதியலமச்சர் (2019)











 









இரயில்மவ ட்பெட் 2017 வலர தனியாகத்தாக்கல்; அதன்
பிறகு ப ாது ட்பெட்டுடன் இலணப்பு
சிறப்புப் ப யர்கள் ட்பெட் காரணம்
கருப்பு ட்பெட் 1973-74 `550 மகாடி நிதிப் ற்றாக்குலற.
மகரட்-ஸ்டிக் ட்பெட் 1986 சலுலககளும் அ ராதங்களும்
ஒருமசர அறிவிப்பு.







உண்லமயில் இலத பசய்வதற்கு ஒரு ப ரிய மனது,
மசலவ உணர்வு மதலவ. அங்குள்ள ள்ளியில் 8ஆம்
வகுப்பு வலர இருப் தாக தாயம்மாள் கூறுகிறார்.
இப்ம ாது ள்ளியின் உட்கட்டலமப்பு மமம் ட்டால் மமல்
நிலல கல்வி வலர வகுப்புகள் நடத்தப் டும். இவ்வாறு
அவர் ம சினார்.

புதிய சகாப்தம் வகுத்த ட்பெட் 1991 தாராளமய பகாள்லக
அறிமுகம்.

3. மதசிய மகளிர் ஆலணய பதாடக்க தினம்

கனவு ட்பெட் 1997-98 தனிந ர், நிறுவன, இறக்குமதி
வரிகள் குலறப்பு.

கடந்த 1992ஆம் ஆண்டு ெனவரி 31ஆம் மததி மதசிய
மகளிர் ஆலணயம் பதாடங்கப் ட்டது.

ஆயிரமாண்டுக்கான ட்பெட் 2000 தகவல்-பதாழில்
நுட் வளர்ச்சிக்கு வழிமகாலியது.

4. வாலக சூடினார்; வரலாறு லடத்தார்

பின்வாங்கிய
ட்பெட்
2002-03
அறிவிப்புகள் திரும் ப்ப றப் ட்டன.

ப ரும் ாலான

நூற்றாண்டுக்கு ஒருமுலற ட்பெட் 2021-22 கட்டலமப்பு
மமம் ாட்டுத் திட்டங்கள் அறிவிப்பு.
2. திருப்பூர் இளநீர் விற்கும் ப ண்ணுக்கு பிரதமர் மமாடி
ாராட்டு
திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலலப்ம ட்லடலய மசர்ந்த இள
நீர் விற்கும் ப ண் தாயம்மாள் ஞ்சாயத்து நடுநிலலப்
ள்ளி கட்டலமப்புக்காக `1 லட்சம் நன்பகாலட வைங்கி
இருந்தார்.
அவருக்கு பிரதமர் மமாடி ாராட்டு பதரிவித்துள்ளார்.
‘மனதின் குரல்’ நிகழ்ச்சியில் ம சிய மமாடி, தாயம்மாலள
குறிப்பிட்டு ம சினார்.
கல்வி ற்றிய விழிப்புணர்வு சமூகத்தில் ஒவ்பவாரு
மட்டத்திலும் பதரிகிறது. தமிழ்நாட்டில் திருப்பூர் மாவட்டம்
உடுமலலப்ம ட்லடயில்
வசிக்கும்
தாயம்மாளின்
பசயல்மிகவும் ஊக்கம் அளிக்கிறது.
அவருக்கு பசாந்தமாக நிலம் எதுவும் இல்லல. இவர்களது
குடும் ம் ல ஆண்டுகளாக இளநீர் விற்று சம் ாதித்து
வருகிறார்கள். ப ாருளாதார நிலல அவருக்கு நன்றாக
இல்லாமல் இருக்கலாம். ஆனால் தாயம்மாள் தனது மகன்,
மகளுக்கு கல்வி கற் தற்கு எந்த தலடக்கல்லலயும்
ஏற் டுத்தவில்லல.
இவரது குைந்லதகள் சீன்னவீரம் ட்டு
ஞ்சாயத்து
நடுநிலலப் ள்ளியில்
டித்து
வருகிறார்கள். அந்த
ள்ளியில் ப ற்மறார்கள் கூட்டம் நடந்த ம ாது,
வகுப் லறகள் மற்றும் ள்ளியின் நிலலலய மமம் டுத்த
மவண்டும் என்று மகாரிக்லக விடுக்கப் ட்டது.
ள்ளியின் உட்கட்டலமப்புகலள சரி பசய்ய மவண்டும்
என்று பதரிவிக்கப் ட்டது. மமலும் இந்த ணிக்கான ண
ற்றாக்குலற குறித்தும் விவாதிக்கப் ட்டது.
அந்தக் கூட்டத்தில் தாயம்மாளும் ங்மகற்றிருந்தார். அவர்
என்ன பசய்தார் என்று யாராலும் நிலனத்து ார்க்க
முடியவில்லல. இளநீர் விற்று ஓரளவுக்கு சம் ாதித்த
ணத்லத தாயம்மாள் ள்ளி கட்டலமப்புக்காக ரூ.1 லட்சம்
நன்பகாலட அளித்தார்.









ஆஸ்திமரலிய ஓ ன் படன்னிஸ் ம ாட்டியில் ஆடவர்
ஒற்லறயர் பிரிவில், உலகின் 5ஆம் நிலல வீரரான
ஸ்ப யினின் ரம ல் நடால் (35) சாம்பியன்
ட்டம்
பவன்றார்.
இதன்மூலம் தனது 21ஆவது கிராண்ட்ஸ்லாம் ட்டத்லத
லகப் ற்றிய நடால், படன்னிஸ் வரலாற்றில் அத்தலன
கிராண்ட்ஸ்லாம் பவன்ற முதல் வீரர் என்ற சாதலனலய
லடத்தார். முன்னதாக அவர் 20 கிராண்ட்ஸ்லாம்கள்
பவன்று, ஸ்விட்சர்லாந்தின் மராெர் ப டரர், பசர்பியாவின்
மொமகாவிச் ஆகிமயாருடன் சமனிலலயில் இருந்தார்.
அவாா்களில் யாாா் முதலில் 21-ஆவது கிராண்ட்ஸ்லாலம
எட்டி சாதலன லடப் து என்ற ம ாட்டி இருந்தது. இந்த
நிலலயில், முைங்கால் அறுலவச் சிகிச்லச காரணமாக
மராெர்ப டரரும், கமரானா தடுப்பூசி சர்ச்லசயால் மநாவக்
மொமகாவிச்சும் ஆஸ்திமரலிய ஓ னில் ங்மகற்காமல்
ம ானது நடால் அந்தச் சாதலனலய முதலில் எட்டுவதற்கு
சற்று சாதகமாகிப்ம ானது.
2ஆவது அதிக ட்சம்...
இந்த இறுதிச்சுற்று பமாத்தமாக 5 மமந 24 நிமிஷங்கள்
நலடப ற்றது. ஆஸ்திமரலிய ஓ ன் வரலாற்றில் நீண்ட
மநரம் நலடப ற்ற இறுதிச்சுற்றில் இது 2ஆவது இடத்தில்
இருக்கிறது. முன்னதாக, 2012இல் மொமகாவிச்சிடம்
நடால் மதால்வி கண்ட இறுதிச்சுற்று 5 மணி மநரம் 53
நிமிஷங்களுடன் முதலிடத்தில் இருக்கிறது.
தலா 2 கிராண்ட்ஸ்லாம்கள்...
இந்த ஆஸ்திமரலிய ஓ னில் சாம்பியன் ஆனதன்மூலம்,
அலனத்து கிராண்ட்ஸ்லாம் ம ாட்டிகளிலும் குலறந்தது 2
முலற ட்டங்கள் பவன்ற கணக்லக எட்டியிருக்கிறார்
நடால். ஓ ன் எராவில் இத்தலகய சாதலனலய எட்டும்
2ஆவது வீரர் இவர். முதல் வீரர் மநாவக் மொமகாவிச்.
முதல் வீரர்...
ஆஸ்திமரலிய ஓ ன் வரலாற்றில், இறுதிச்சுற்றில் முதல்
இருபசட்கலள இைந்து அடுத்த 3 பசட்கலள லகப் ற்றி
சாம்பியன் ஆன முதல் வீரர் என்ற ப ருலமலய நடால்
ப ற்றிருக்கிறார்.
மறுபுறம்,
நடாலின்
படன்னிஸ்
வரலாற்றில் அவர் இவ்வாறு முதலிரு பசட்கலள இைந்தும்
பவற்றிலய திவு பசய்தது இது 4ஆவது முலற.



 















5. ஒடிஸா ஓ ன்: வாலக சூடினார் உன்னாட்டி ஹூடா
ஒடிஸா ஓ ன் ாட்மின்டன் ம ாட்டியில் மகளிர் ஒற்லறயர்
பிரிவில் இந்தியாவின் உன்னாட்டி ஹூடா வாலக
சூடினார். இப்ம ாட்டியில் சாம்பியன் ஆன மிக இளவயது
இந்தியர் என்ற ப ருலமலய அவர் ப ற்றுள்ளார்.
14 வயமத ஆகியிருக்கும் உன்னாட்டி தனது இறுதிசுற்றில்
சக இந்தியரான ஸ்மித் மடாஷ்னிவாலல 21-18, 21-11
என்ற மநர் மகம்களில் 35 நிமிஷங்களில் மதாற்கடித்தார்.
உன்னாட்டிக்கு `4.22 லட்சம் பராக்கம் வைங்கப் ட்டது.
ஆடவர் ஒற்லறயர்: மறுபுறம், ம ாட்டித்தரவரிலசயில்
இடம்பிடிக்காவிட்டாலும் அசத்தலாக ஆடி முன்மனறி வந்த
கிரண் ொர்ஜ் ஆடவர் ஒற்லறயர் பிரிவு இறுதிச்சுற்றில்
21-15, 14-21, 21-18 என்ற மகம்களில் மற்பறாரு இந்திய
வீரரான பிரியான்ஷு இரொவத்லத வீழ்த்தி முதலிடம்
பிடித்தார். அவருக்கும் `4.22 லட்சம் பராக்கம் கிலடத்தது.
மகளிர் இரட்லடயர்: இப்பிரிவின் இறுதிச்சுற்றில் ம ாட்டித்
தரவரிலசயில் 5ஆம் இடத்திலிருந்த இந்தியாவின் டிரிசா
ொலி/காயத்ரி மகாபிசந்த் இலண 21-12, 21-10 என்ற
மநர் மகம்களில் மிக எளிதாக, ம ாட்டித்தரவரிலசயில்
8ஆவது இடத்திலிருந்த இந்தியாவின் சன்மயாகிதா
மகார் மட/ஷ்ருதி மிஸ்ரா கூட்டணிலய வீழ்த்தியது.
இந்த ஆட்டம் 28 நிமிஷங்களில் முடிவுக்கு வந்தது. டிரிசா
/காயத்ரி இலண `4.44 லட்சம் பராக்கப் ரிலச கிர்ந்து
பகாள்கிறது.
2 பவள்ளி: எனினும் ஆடவர் இரட்லடயர் மற்றும் கலப்பு
இரட்லடயர் பிரிவுகளில் இந்தியா சாம்பியன் ட்டத்லத
தவறவிட்டது.
ஆடவர் இரட்லடயர் இறுதிச்சுற்றில் இந்தியாவின் ரவி
கிருஷ்ணா /சங்கர் பிரசாத் உதயகுமார் இலண 21-18,
14-21, 16-21 என்ற மகம்களில் மமலசியாவின் நூர்
முகமது அஸ்ரியின்/லிம் கிம் வா இலணயிடம் 51
நிமிஷங்களில் பவற்றிலய இைந்தது.
கலப்பு இரட்லடயர் பிரிவில் இந்தியாவின் M R அர்ெூன் /
டிரீசா ொலி மொடி 16-21, 20-22 என்ற மகம்களில்
இலங்லகயின் சச்சின் டியாஸ்/தில்லினி பஹந்தமஹவா
இலணயிடம் 36 நிமிஷங்களில் மதாற்றது.
இந்த இரு பிரிவுகளிலும் 2ஆம் இடம்பிடித்த இந்திய
இலண தலா `2.13 லட்சம் ரிலசப் கிர்ந்துபகாண்டன.











