
        

    

1. ஜேம்ஸ் வெப் விண்வெளி வ ொலைஜ ொக்கி சுற்றிவரும் 

விண்வெளிப்பரப்பின் வபயர் என்ன? 

அ) லாக்ரேஞ்ச் புள்ளி L2  

ஆ) கியூரி புள்ளி 

இ) நியூட்டன் புள்ளி 

ஈ) CV இோமன் புள்ளி 

✓ ரேம்ஸ் வெப் விண்வெளி வ ாலலர ாக்கி பூமியில் 

இருந்து சுமார் 15 லட்சம் கிமீ வ ாலலவில் அ ன் இறுதி 

இலக்லை அலடந் து. அது ‘லாக்ரேஞ்ச் புள்ளி’ எனப்படும் 

விண்வெளிப் பகுதியில் சுற்றும், அங்கு சூரியன் மற்றும் 

பூமியின் ஈர்ப்பு விலச சுழலும் அலமப்பின் லமயவிலக்கு 

விலசயால் சமநிலலப்படுத் ப்பட்டிருக்கும். 

✓ இப்புள்ளிைள் மு லில் இத் ாலிய பிவேஞ்சு ைணி வியலா 

-ளர் ரோசப்-லூயிஸ் லாக்ரேஞ்ச் என்பெோல் ரைாட்பாடு 

வசய்யப்பட்டது. 

 

2. IIT கரக்பூரின் அறிவியைொளர்கள், கீழ்கொணும் எந்  

ஜ ொலயக் கண்டறிெ ற்கொன ஒரு சிறிய சொ னத்ல  

உருெொக்கியுள்ளனர்? 

அ) ொய்ப்புற்றுர ாய்  

ஆ) மார்பைப்புற்றுர ாய் 

இ) ஆண்லமச்சுேப்பிப் புற்றுர ாய் 

ஈ) நுலேயீேல் புற்றுர ாய் 

✓ IIT ைேக்பூரின் விஞ்ஞானிைள், ொய்ெழி புற்றுர ாலயக் 

ைண்டறிெ ற்ைான ஒரு சிறிய, மலிொன சா னத்ல  

உருொக்கியுள்ளனர். ஒரு சா னத்திற்ைான மதிப்பிடப்பட் 

-ட விலல $500 அவமரிக்ை டாலருக்குள் இருக்கும்.  

✓ இந் ப் புதிய வ ாழில்நுட்பம், சுைா ாே லமயத்தில் உள்ள 

மருத்துெோல், மு ல் பரிரசா லனயின்ரபார  பாதிப்புை 

-லளக் ைண்டறிய உ வுகிறது. 

 

3. சமீப வசய்திகளில் இடம்வபற்ற ‘MY2022’ வசயலியுடன் 

வ ொடர்புலடய  ொடு எது? 

அ) அவமரிக்ைா 

ஆ) ேஷ்யா 

இ) சீனா  

ஈ) இஸ்ரேல் 

✓ ‘MY2022’ என்பது வபய்ஜிங்கில்  டக்ைவுள்ள குளிர்ைால 

விலளயாட்டுப் ரபாட்டிைளில் ைலந்துவைாள்ளும் 

விலளயாட்டு வீேர்ைள் மற்றும் பிறோல் பயன்படுத் ப்படும் 

வசயலியின் வபயோகும். ‘சிட்டிசன் ரலப்’ என்ற இலைய 

ைண்ைாணிப்புக் குழுவின் சமீபத்திய அறிக்லையின்படி, 

வசயலியில் உள்ள குறியாக்ைத்தில் குலறபாடு உள்ளது. 

அ ன்மூலம் முக்கியமான  ேவு மற்றும் பிற  ேவுைள் 

ரேக் வசய்யப்பட ொய்ப்புண்டு. 

 

 

 

4. மு ைொெது UNDP இந்திய இலளஜயொர் கொைநிலை 

சொம்பியனொக அறிவிக்கப்பட்டெர் யொர்? 

அ) பிேேக் ா ரைாலி  

ஆ) லிசிப்ரியா ைங்குேம் 

இ) தியா மிர்சா 

ஈ) A திஷா ேவி 

✓ ஐ ா ெளர்ச்சித் திட்டம்-இந்தியா, உள்ளடக்ை உருொக்கு 

- ரும்  டிைருமான பிேேக் ா ரைாலிலய அெற்றின் 

மு ல் UNDP இந்திய இலளரயார் ைாலநிலல சாம்பியனாை 

அறிவித் து. பல்ரெறு உலைளாவிய சமூை பிேச்சாேங்ைள் 

மூலம் மன லம், வபண்ைள் உரிலமைள் மற்றும் வபண் 

குழந்ல  ைல்வி ஆகியெற்றிற்ைான அெேது பங்ைளிப்லப 

UNDP அங்கீைரித்துள்ளது. 

 

5. ஆக்ஸ்ஜபொர்ட் பல்கலைக்கழக பிரஸ்ஸின் அண்லைய 

ஆய்வின்படி, 2021ஆம் ஆண்டிற்கொன சிறொர்களுக்கொன 

வசொல்ைொகத் ஜ ர்ந்வ டுக்கப்பட்டுள்ள வசொல் எது? 

அ) Depression (மனச்ச ோர்வு) 

ஆ) Virus (தீநுண்மம்) 

இ) Anxiety (ைெலல)  

ஈ) Teacher (ஆசிரியர்) 

✓ ஆக்ஸ்ரபார்ட் பல்ைலலக்ைழை பிேஸ்ஸின் ஒரு புதிய 

ஆோய்ச்சியின்படி, குழந்ல ைளால் ‘Anxiety’ என்ற ச ோல் 

2021ஆம் ஆண்டிற்ைான வசால்லாைத் ர ர்ந்வ டுக்ைப்பட்டு 

உள்ளது. ஆசிரியர்ைள் “Resilience” என்ற வசால்லல 

 ங்ைளின் வசால்லாைத் ர ர்ந்வ டுத்துள்ளனர். 

✓ ஆக்ஸ்ரபார்டு பல்ைலலக்ைழை பிேஸ் ஆனது குழந்ல ைள் 

வமாழியின் பரிைாம ெளர்ச்சிலயயும், அெர்ைளின் உை 

-ர்வுைலளயும் அனுபெங்ைலளயும் பிேதிபலிக்ை அெர்ைள் 

அல  எவ்ொறு பயன்படுத்துகிறார்ைள் என்பல யும் 

ஆய்வுவசய் து. 

 

6. ஒற்லறயர் (அ) இரட்லடயர் பிரிவில் மு லிடத்திற்கு 

உயர்ந்  மு ல் இந்திய வடன்னிஸ் வீரொங்கலன யொர்? 

அ) அங்கி ா வேய்னா 

ஆ) சானியா மிர்சா  

இ) ைர்மன்  ண்டி 

ஈ) ரியா பாட்டியா 

✓ சானியா மிர்சா 2015’இல் இேட்லடயர் பிரிவில் மு ல் 

இடத்ல ப் பிடித் ரபாது, ஒற்லறயர் அல்லது இேட்லடயர் 

பிரிவில் மு லிடத்திற்கு முன்ரனறிய இந்திய வடன்னிஸ் 

வீோங்ைலன ஆனோர். 

✓ விம்பிள்டனில் வென்றரபாது கிோண்ட்ஸ்லாம் இேட்லடய 

-ர் பட்டத்ல  வென்ற மு ல் இந்தியப்வபண்மணி என்ற 

சா லனலயயும் அெர் பலடத்துள்ளார். ஒரு இலடவெளி 

-க்குப் பிறகு, ஃவபட் ரைாப்லப இ ய விருல  வென்று 

சா லன பலடத் ார். சமீபத்தில் அெர் 2022 சீசனுக்குப் 

பிறகு ஓய்வுவபறுெ ாை அறிவித் ார். 

 

 

 

 

  

 

 
 



        

    

7. 2022 ேனெரி ைொ த்தில், எந்   ொட்டின்  லைெர் 

உைகளொவிய ஜரட்டிங் சர்ஜெயில் மிகவும் பிரபைைொன 

 லைெரொக மு லிடம் பிடித் ொர்? 

அ) சீனா 

ஆ) இந்தியா  

இ) ேஷ்யா 

ஈ) அவமரிக்ைா 

✓ இந்தியப்பிே மர் ரமாடி 71 ச வீ  ஒப்பளிப்பு மதிப்பீட்டுடன் 

உலைத் லலெர்ைளிலடரய மிைவும் பிேபலமான 

 லலெோை உலைளாவிய ரேட்டிங் சர்ரெயில் மு லிடம் 

பிடித் ார். இந் க் ைருத்துக்ைணிப்பு மார்னிங் ைன்சல்ட் 

அேசியல் நுண்ைறிவு நிறுெனத் ால் வெளியிடப்பட்டது. 

2022 ேனெரி 13-19 ெலே ரசைரிக்ைப்பட்ட  ேவுைளின் 

அடிப்பலடயில் இது அலமந்துள்ளது. 

✓ வமக்ஸிக்ரைா அதிபர் ஆண்ட்ரேஸ் மானுெல் ரலாபஸ் 

ஒப்ோரடா 66% மதிப்பீட்டுடன் இேண்டாெது இடத்ல யும், 

இத் ாலிய பிே மர் மரிரயா ட்ோகி 60% மதிப்பீட்டுடன் 

மூன்றாெது இடத்ல யும் பிடித் னர். 

 

8. ‘ஸ்ெச்ச ொ ஸ்டொர்ட்-அப் செொலை’ அறிமுகப்படுத்திய 

ைத்திய அலைச்சகம் எது? 

அ) வீட்டுெசதி &  ைர்ப்புற விெைாேங்ைள் அலமச்சைம்  

ஆ) ஊேை ெளர்ச்சி அலமச்சைம் 

இ) விெசாய அலமச்சைம் 

ஈ) உள்துலற அலமச்சைம் 

✓ வீட்டுெசதி &  ைர்ப்புற விெைாேங்ைள் அலமச்சைமானது 

தூய்லம மற்றும் ைழிவு ரமலாண்லம துலறலய மாற்றி 

அலமக்ை புதுலமயான ஸ்டார்ட்-அப்ைலள ஊக்குவிக்ை 

‘ஸ்ெச்ச ா ஸ்டார்ட்-அப் சொலல’ வ ாடங்கியது. வ ாழில் 

மற்றும் உள் ாட்டு ெர்த் ை ரமம்பாட்டுத் துலற (DPIIT) 

மற்றும் Agence Française de Developpement (AFD) 

ஆகியெற்றுடன் இலைந்து இது வ ாடங்ைப்பட்டுள்ளது.  

✓ இது தூய்லம இந்தியா இயக்ைம்- ைர்ப்புறம் 2.0’இன்கீழ், 

நிறுென ெளர்ச்சிலய ஊக்குவிக்ை முயல்கிறது. 

 

9. 2022 ேனெரி ைொ  நிைெரப்படி, ஜகொவிஷீல்டு ைற்றும் 

ஜகொெொக்சின்  டுப்பூசிகளுக்கு எவ்ெலகயொன அங்கீகொரம் 

ெழங்கப்பட்டுள்ளது? 

அ) அெசேைால பயன்பாட்டுக்ைான அங்கீைாேம் 

ஆ) நிபந் லனயுடனான சந்ல  அங்கீைாேம்  

இ) அத்தியாெசிய சந்ல  அங்கீைாேம் 

ஈ) முழுலமயான சந்ல  அங்கீைாேம் 

✓ சீேம் இந்தியா நிறுெனத்தின் ‘ரைாவிஷீல்டு’ மற்றும் பாேத் 

பரயாவடக் நிறுெனத்தின் ‘ரைாொக்ஸின்’ COVID-19 

 டுப்பூசிைளுக்கு மருந்து ஒழுங்ைாற்று ர் “நிபந் லனயுட 

-ன் கூடிய சந்ல  அங்கீைாேத்ல ” ெழங்கியுள்ளது.  

✓ ைடந் ாண்டு ேனெரி மு ல், இவ்விேண்டு  டுப்பூசிைளும் 

“அெசேைால பயன்பாட்டு அங்கீைாேத்தின்கீழ் கிலடத்து 

ெருகின்றன. ஒவ்வொரு ஆறு மா ங்ைளுக்கும் பாதுைாப்பு 

மற்றும் வசயல்திறன்  ேலெ அந்நிறுெனங்ைள் சமர்ப்பிக்ை 

ரெண்டும். இது முன்னர் 15  ாட்ைளுக்கு ஒருமுலறயாை 

இருந் து. இது முழுலமயான சந்ல  (Full Market) 

அங்கீைாேத்திலிருந்து ரெறுபட்டது. 

 

10. ஜகொலடகொை முகொமுக்கு விெசொயம் குறித்  ஜ சிய 

கருத் ரங்கின் மற்ற ொரு வபயர் என்ன? 

அ) ேபி மா ாடு 

ஆ) சயத் மா ாடு  

இ) ைரீப் மா ாடு 

ஈ) பைப்பயிர் மா ாடு 

✓ 2021-22 ஜகொலடகொை முகொமுக்கு ஜெளொண்லைகுறித்  

4ஆெது ஜ சிய கருத் ரங்கு கொவ ொலி கொட்சிமூைம் 

வ ொடங்கியது. இது ‘சயத் ைொ ொடு’ என்றும் அலழக்கப்படு 

-கிறது. கரீப் ைற்றும் ரொபி பருெங்களுக்கு இலடஜய ‘சயத் 

பயிர்கள்’ பயிரிடப்படுகின்றன. 

✓ இந்  ைொ ொட்டில் ைத்திய ஜெளொண் அலைச்சர்  ஜரந்திர 

குைொர் ஜ ொைர் கைந்துவகொண்டொர். முந்ல ய பயிர் 

பருெங்களில் பயிரின் வசயல்திறலன ைறுபரிசீைலன 

வசய்ெதும், ைொநிை அரசுகளுடன் கைந் ொஜைொசித்து அடுத்  

ஜகொலட பருெத்திற்கொன பயிர்ெொரியொன இைக்குகலள 

நிர் யிப்பதும் இந்  ைொ ொட்டின் ஜ ொக்கைொகும். 

 

 

1. ‘பத்ம’ விருதுைளால்  மிழைத்திற்குப் வபருலம 

ரசர்த் ெர்ைள் 

* சதிோட்டத்தில் சா லன பலடத்  முத்து ைண்ைம்மாள் 

*தூய்லமரய வெல்லும் என உலழக்கும்  ாரமா ேன் 

 ங்ைளது துலறைளில் அரிய சா லனைலள 

வசய்திருந் ாலும் அதிைம் அறியப்படா  இரு மிழர்ைலள 

‘பத்மஸ்ரீ’ விருதுக்கு  டுெைேசு ர ர்ந்வ டுத்துள்ளது. 

பே  ாட்டியத்தின் முன்ரனாடியான சதிோட்டம் என்னும் 

 டனத்தில் லைர ர்ந்  விோலிமலலலயச் ரசர்ந்  முத்து 

ைண்ைாம்மாளுக்கு பத்மஸ்ரீ விருது அறிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

இெர் ைடந்  70 ெருடங்ைளுக்கும் ரமலாை 1,000’க்கும் 

ரமற்பட்ட  டனம் மற்றும் இலசநிைழ்ச்சிைளில் பங்ரைற்று 

உள்ளார். 84 ெய ான இெர், இளங்ைலலஞர்ைளுக்கு 

இன்னமும் பயிற்சியளிக்கிறார். 

உயிரோடிருக்கும் ஒரே மற்றும் ைலடசி ர ெ ாசியான 

முத்துக்ைண்ைாம்மாள், 7ஆம்  லலமுலற சதிர் ைலலஞர் 

ஆொர். இந் க் ைலலலயக்ைாக்ை பல்ரெறு முயற்சிைலள 

அெர் எடுத்துெருகிறார். அெேது ரசலெலய பாோட்டும் 

வி மாை ைலலப்பள்ளியில் அெேது சிலல ஒன்லற மூத்  

சிற்பி ஜி சந்திேரசைேன் நிறுவியுள்ளார். 

தூய்லமப்பணிக்ைாை  னது ொழ்க்லைலய 

அர்ப்பணித்துள்ள 57 ெய ான எஸ்  ாரமா ேன்,  ான்கு 

மாநிலங்ைளில் ஆறு இலட்சம் குலறந்  விலலயிலான 

குட்லடக்ைழிெலற அலமப்புைலளக் ைட்டலமத்துள்ளார். 

இந்தியாவின் வ ற்குப்பகுதியிலுள்ள கிோமங்ைள் மற்றும் 

குடிலசப்பகுதிைளில்  ண்ணீர், ைழிவுநீர்ரமலாண்லம 

 

 

 

 

 



        

    

மற்றும் சுைா ாேத்திற்ைான அணுைலுக்கு அெேது 

முயற்சிைள் ெழிெகுத் ன. 

இந்தியாவிரலரய மு ல்முலறயாை, ெசதிைளற்ற 

மக்ைளுக்ைாை சமூை ரமலாண்லம முலறயில்  டத் ப்படு 

-ம் ைட்டைக் ைழிெலற அலமப்புைலள ‘கிோமாலயா’ 

என்னும்  னது முன்முயற்சி மூலம் அறிமுைப்படுத்தினார். 

மைளிர் சுய உ விக்குழுக்ைலள நிறுவி ைழிெலறைள் 

தூய்லமயாை ரபைப்படுெல  உறுதி வசய் ார். 

 

2. இலங்லைக்கு இந்தியா `3,737 ரைாடி ைடன் ெழங்ை 

ஒப்பந் ம் லைவயழுத்து 

இலங்லைக்கு அெசேைால உ வியாை `3,737 ரைாடி 

ைடன்ெழங்ை முன்ெருெ ாை அந் ாட்டு வெளியுறவு 

அலமச்சர் G L பீரிசுக்கு மத்திய வெளியுறவு அலமச்சர் எஸ் 

வேய்சங்ைர் ைடந்  மா ம் எழுதிய ைடி த்தில் வ ரிவித் ார். 

இந்நிலலயில் அ ற்ைான ஒப்பந் ம் லைவயழுத் ானது. 

இ ன்மூலம், எந்  ஒரு இந்திய வினிரயாைஸ் ர்மூலமும் 

எரிவபாருலள இலங்லை இறக்குமதி வசய்ய முடியும் என 

அந் ாட்டு உயர் அதிைாரி ஒருெர் வ ரிவித் ார். 

இந்தியா  ற்ரபாது ெழங்கும் ைடன், அந் ாட்டின் அந்நியச் 

வசலாெணி வ ருக்ைடிலய ஓேளவு  ணிக்கும் என்று 

ைரு ப்படுகிறது. இலங்லையின் அந்நியச் வசலாெணி 

இருப்லப ரமம்படுத்தும் வி மாை, பைப்பரிமாற்ற 

திட்டத்தில் `2,990 ரைாடி ெழங்ைவும் இந்தியா ைடந்  

ொேம் ஒப்பு ல் வ ரிவித் து. 

இந்தியன் ஆயில் நிறுெனத்திடம் இருந்து  லா 40 

ஆயிேம் டன் வபட்ரோல், டீசலல ொங்ை இலங்லை ர ற்று 

முன்தினம் முடிவெடுத் து குறிப்பிடத் க்ைது. 

 

3. வ ற்கு ேயில்ரெவின் 10 புதிய பால  திட்டங்ைள்:  லா 

`1,000 மட்டுரம ஒதுக்கீடு 

 ாடாளுமன்றத்தில்  ாக்ைல் வசய்யப்பட்ட 2022-23ஆம் 

ஆண்டுக்ைான மத்திய நிதிநிலல அறிக்லையில் வ ற்கு 

ேயில்ரெயில் பல்ரெறு பணிைளுக்கு `7,114 ரைாடிரய 45 

லட்சத்து 69 ஆயிேம் ஒதுக்கீடு வசய்யப்பட்டுள்ளது. 

இதில் புதிய பால  திட்டங்ைளுக்கு `59 ரைாடிரய 10 

ஆயிேம் மட்டுரம ஒதுக்கீடு வசய்யப்பட்டுள்ளது. இதில், 

 மிழைத்தில் 8 திட்டங்ைள் உள்பட 10 புதிய பால  

திட்டங்ைளுக்கு  லா `1,000 மட்டுரம ஒதுக்கீடு 

வசய்யப்பட்டுள்ளது. 

அைலப்பால  திட்டப்பணிைளுக்கு `346 ரைாடிரய 80 

லட்சத்து ஆயிேம் ஒதுக்கீடு வசய்யப்பட்டுள்ளது. இேட்லட 

பால  திட்டங்ைளுக்கு `381 ரைாடிரய 51 லட்சத்து 

ஆயிேம் ஒதுக்ைப்பட்டுள்ளது. இது விே, இந்  

திட்டங்ைளுக்ைாை, `1,064 ரைாடிரய 34 லட்சம் 58 

ஆயிேம் வெளிமூல னம் மூலமாை ஒதுக்கீடு 

வசய்யப்பட்டுள்ளது. 

புதிய பால  திட்டம்: வ ற்கு ேயில்ரெ பகுதிக்குட்பட்ட 11 

புதிய திட்டங்ைளில் 2 திட்டங்ைள் ரைேளப் பகுதியில் 

திருநின்னொயா-குருொயூர் (35 கிமீ), அங்ைமாலி-

சபரிமலா (116 கிமீ) ஆகிய திட்டங்ைள் ெருகின்றன. மீ ம் 

9 திட்டங்ைள்  மிழை பகுதிைளில் ெருகின்றன. 

இதில் திண்டிெனம்-வசஞ்சி-திருெண்ைாமலல திட்டம் 

(70 கிமீ), திண்டிெனம்- ைரி (179.2 கிமீ), அத்திப்பட்டு-

புத்தூாூா் (88.30 கிமீ), ஈரோடு-பழனி (91.05 கிமீ), 

வசன்லனயில் இருந்து மாமல்லபுேம் ெழியாை ைடலூர் 

(179.28 கிமீ), மதுலேயில் இருந்து அருப்புக்ரைாட்லட 

ெழியாை தூத்துக்குடி (143.5 கிமீ), ஸ்ரீவபரும்புதூர்-

கூடுொஞ்ரசரி (60 கிமீ), வமாேப்பூர்- ருமபுரி (36 கிமீ) 

ஆகிய 8 திட்டங்ைளுக்கு  லா `1,000 மட்டும் ஒதுக்கீடு 

வசய்யப்பட்டுள்ளது. இதுரபால, ரைேளத்தில் இேண்டு புதிய 

பால  திட்டங்ைளுக்கும்  லா `1,000 ஒதுக்ைப்பட்டுள்ளது. 

ோரமசுெேம்- னுஷ்ரைாடி (17.2 கிமீ) புதிய பால  

திட்டத்துக்கு `59 ரைாடி ஒதுக்கீடு வசய்யப்பட்டுள்ளது. 

அைலப்பால  திட்டம்: திருச்சிோப்பள்ளி-ைாலேக்ைால் 

திட்டத்தில்,  ாைப்பட்டினம்- ரெளாங்ைண்ணி-

திருத்துலறப்பூண்டி (ெழி: திருக்குெலள) புதிய பால  

திட்டத்துக்கு ஒதுக்ைப்பட்ட நிதி `121.80 ரைாடி ஆகும். 

இந் த் திட்டத்தில் திருச்சிோப்பள்ளி-ைாலேக்ைால் அைலப் 

பால  பணிைள் முடிந்து ேயில்ைள் இயக்ைப்படுெ ால், இந் 

நிதி  ாலைப்பட்டினம்-திருத்துலறப்பூண்டி புதிய பால  

திட்டத்துக்கு கிலடக்கும். ரமலும், இத்திட்டம் 

ரெைமலடயும். 

மன்னார்குடி-பட்டுக்ரைாட்லட, பட்டுக்ரைாட்லட- ஞ்லச 

ஆகிய புதிய பால  திட்டங்ைளும், திருத்துலறப்பூண்டி-

அைஸ்தியம்பள்ளி அைலப்பால  திட்டமும் உள்ளடக்கிய 

மயிலாடுதுலற-திருொரூர்-ைாலேக்குடி அைலப்பால  

திட்டத்துக்கு `75 ரைாடி ஒதுக்ைப்பட்டுள்ளது. இந் த் 

திட்டத்தில், மயிலாடுதுலற-ைாலேக்குடி அைலப்பால  

திட்டப்பணிைள் முடிந்து ேயில்ைள் இயக்ைப்படுகின்றன. 

திருத்துலறப்பூண்டி-அைஸ்தியம்பள்ளி திட்டப்பணிைள் 

இந்  ஆண்டு இறுதிக்குள் முடிெலடய உள்ளது. இ ற்கு 

இந்நிதி பயன்படுத் ப்படும். அைலப்பால  திட்டப்பணிைளு 

-க்கு வமாத் ம் `346 ரைாடிரய 80 லட்சத்து ஆயிேம் 

ஒதுக்கீடு வசய்யப்பட்டுள்ளது. 

இேட்லடபால  திட்டம்: வசன்லன ைடற்ைலே-வைாருக்குப் 

ரபட்லட இலடரய 3ஆெது பால  திட்டத்துக்கு `10 

ரைாடியும், வசன்லன ைடற்ைலே-அத்திப்பட்டு இலடரய 

4ஆெது பால  (22 கிமீ) `25 ரைாடியும் 

ஒதுக்ைப்பட்டுள்ளது. வசங்ைல்பட்டு-விழுப்புேம் (103 கிமீ) 

பால யுடன்  ாம்பேம்-வசங்ைல்பட்டு 3ஆெது பால யில் 

மின்மயமாக்கு ல் திட்டத்துக்கு `25 ரைாடி ஒதுக்ைப்பட்டு 

உள்ளது. ஒமலூர்-ரமட்டூர் அலை (29.03) இேட்லட 

பால  மற்றும் மின்மயமாக்கும் திட்டப்பணிக்கு `11 ரைாடி 

ஒதுக்ைப்பட்டுள்ளது. 

போமரிப்பு பணிைள்: பலழய  ண்டொளங்ைலள 

புதுப்பித் ல் பணிக்கு `1,470 ரைாடியும், பாலப் 

பணிைளுக்கு `105 ரைாடிரய 91 லட்சத்து 22 ஆயிேமும், 

சிக்னல் மற்றும் வ ாலலத்வ ாடர்பு பணிக்கு `189 

ரைாடிரய 76 லட்சத்து 98 ஆயிேமும், பயணிைள் 

ெசதிக்ைாை `327 ரைாடிரய 77 லட்சத்து 95 ஆயிேமும், 

இ ே மின்னணு பணிைளுக்கு `30 ரைாடிரய 8 லட்சத்து 

78 ஆயிேமும் ஒதுக்கீடு வசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

 



        

    

4.  மிழைத்தில் 50,296 மின்சாே ொைனங்ைள் இதுெலே 

விற்பலன 

 ாடாளுமன்றத்தின் மாநிலங்ைளலெயில் ரைள்வி 

ஒன்றுக்கு எழுத்துப்பூர்ெமாை பதிலளித்  மத்திய சாலல 

ரபாக்குெேத்து மற்றும் வ டுஞ்சாலலத்துலற அலமச்சர் 

நிதின் ைட்ைரி  மிழைத்தில் மின்சாே ொைனங்ைளின் 

விற்பலன நிலெேம் வ ாடர்பான  ைெல்ைலள 

வெளியிட்டுள்ளார். 

அதில், “சுற்றுச்சூழலுக்கு உைந்  ரபாக்குெேத்து ெழி 

முலறைலள ரமம்படுத்துெ ற்கும், ரபாக்குெேத்துத் 

துலறயின் ைரியமில ொயு லமயத்ல  ரபாக்குெ ற்கும், 

மாற்று எரிவபாருட்ைலள அறிமுைப்படுத்துெ ற்ைாை 

வெகுேன உமிழ்வு  ேநிலலைலளச் சாலல ரபாக்குெேத் 

-து மற்றும் வ டுஞ்சாலலைள் அலமச்சைம் அறிவித்துள்ளது. 

எத் னால் ைலந்  வபட்ரோல் (இ-10, இ-12, இ-15, இ-20), 

வ கிழ்வு எரிவபாருள் (இ 85 அல்லது இ 100) மற்றும் டீசல் 

ொைனங்ைளுக்ைான எத் னால் ைலலெ (இடி 95), 

பரயாடீசல், உயிரி எரிொயு, திேெமாக்ைப்பட்ட இயற்லை 

எரிொயு, வமத் னால் (எம் 15 அல்லது எம் 100) இேட்லட 

எரிவபாருள், லேட்ேேன் எரிவபாருள் உள்ளிட்டலெ 

இதில் அடங்கும். ரமலும், மின்சாேப் ரபாக்குெேத்ல  

ஊக்குவிப்ப ற்ைாை பல்ரெறு  டெடிக்லைைலள சாலலப் 

ரபாக்குெேத்து மற்றும் வ டுஞ்சாலலைள் அலமச்சைம் 

எடுத்து ெருகிறது. 

 ாட்டில் 9,66,363 மின்சாே ொைனங்ைள் இதுெலே 

விற்பலன வசய்யப்பட்டுள்ளன. இெற்றில் இரு சக்ைே 

ொைனங்ைள் 2,82,542, மூன்று சக்ைே ொைனங்ைள் 

6,47,186,  ான்கு சக்ைே ொைனங்ைள் 26,335, சேக்கு 

ொைனங்ைள் 3,036, வபாதுச் ரசலெ ொைனங்ைள் 2,039, 

சிறப்புப் பிரிவு ொைனங்ைள் 410, அெசேைால ஊர்திைள் 

அல்லது அமேர் ஊர்திைள் 6, ைட்டுமான உபைேை 

ொைனங்ைள் 397, இ ே ொைனங்ைள் 4412 ஆகும். 

 மிழ் ாட்டில் 50,296 மின்சாே ொைனங்ைள் இதுெலே 

விற்பலன வசய்யப்பட்டுள்ளன. இெற்றில் இரு சக்ைே 

ொைனங்ைள் 44,302, மூன்று சக்ைே ொைனங்ைள் 4,470, 

 ான்கு சக்ைே ொைனங்ைள் 13, சேக்கு ொைனங்ைள் 1,281, 

வபாது ரசலெ ொைனங்ைள் 37, இ ே ொைனங்ைள் 193 

ஆகும்” என்று வ ரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

 

5. சாம்பல் நீர் எனப்படும் ைழிவு நீர் ரமலாண்லமயில் ெழி 

ைாட்டும்  மிழ் ாட்டின் பாப்பாங்குழி கிோமம் 

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வபாது சுைா ாேக் ரைடுைலள 

ஏற்படுத்தும் ெலையில் வீடுைளின் சலமயலலறைள் 

மற்றும் குளியல் பகுதிைளில் இருந்து நிேம்பி ெழியும் 

அல்லது ர ங்கி நிற்கும் சாம்பல் நீர் பிேச்சிலனலயத் 

தீர்க்ை,  னி  பர் மற்றும் சமூை ைழிவு நீர் ஊறலெக்கும் 

குழிைலள  மிழ் ாட்டின் ைாஞ்சிபுேம் மாெட்டம் 

ஸ்ரீவபரும்புதூர் ெட்டத்தில் உள்ள பாப்பாங்குழி கிோமப் 

பஞ்சாயத்து அலமத்துள்ளது. 

இேண்டு குடியிருப்பு பகுதிைலளக் வைாண்ட பாப்பாங்குழி 

கிோமப் பஞ்சாயத்தில் 254 குடும்பங்ைளில் 1016 ரபர் 

ெசிக்கின்றனர்.  லா 900 மீட்டர் நீளமுள்ள 13 

வ ருக்ைளும், ஒவ்வொன்றிலும் 30,000 லிட்டர் 

வைாள்ளளவு வைாண்ட இேண்டு ரமல்நிலலத் 

வ ாட்டிைளும் இருந் ன. 

ைடந்  ைாலத்தில், முலறயான சுத்திைரிப்பு வசயல்முலற 

இல்லா  நிலலயில், கிோமப்புற வீடுைளில் இருந்து 

வ ருக்ைள், ைாலி நிலங்ைள் அல்லது நீர்நிலலைளில் ைழிவு 

நீர் வெளிரயற்றப்பட்ட ன் விலளொை நீர் மாசுபடு ல், 

நிலம் மாசுபடு ல் மற்றும் நீோல் பேவும் ர ாய்ைள் 

ஏற்பட்டன. 

இல த் வ ாடர்ந்து, மாெட்ட நிர்ொைத்தின் ஆ ேவுடன் 

93 வீடுைளில் மைாத்மா ைாந்தி ர சிய ஊேை 

ரெலலொய்ப்பு உத் ேொ த் திட்டத்தின் கீழ்  னி பர் 

ைழிவு நீர் ஊறலெக்கும் குழிைள் உருொக்ைப்பட்டன 

மற்றும் 161 குடும்பங்ைள் ைழிவுநீர் ைால்ொயுடன் 

இலைக்ைப்பட்டன. 

ரமலும், அப்புறப்படுத்தும் இடத்தில் இேண்டு கிலடமட்ட 

ைழிவு நீர் ஊறலெக்கும் குழிைள் அலமக்ைப்பட்டு, 

ெடிைட்டிய நீர் வபரிய ஏரி மற்றும் ோேந் ாங்ைல் ஏரியின் 

நீர்நிலலைளில் விடப்பட்டது. 

இந்  முன்முயற்சிைள் பஞ்சாயத்தின் தூய்லம 

 டெடிக்லைைளுக்குப் வபரும் பங்ைளிப்லப அளித்து, 

திறந் வெளி மலம் ைழித் ல் இல்லா  கிோமமாைவும் 

பாப்பாங்குழிலய ஆக்கியுள்ளன. 

 

6. பாேத் மாலா திட்டத்தின் கீழ் வபாருளா ாே 

வபருெழித் டங்ைள்: மாநிலங்ைளலெயில் ைட்ைரி  ைெல் 

வ டுஞ்சாலலைள் மற்றும் பலெலை சேக்குப் ரபாக்கு 

ெேத்து ெசதிைலள ரமம்படுத்துெ ற்ைான பாேத் மாலா 

திட்டத்தின் மு ல்ைட்டத்தில், 9,000 கி.மீ. வ ாலலவுக்கு 

வபாருளா ாே வபருெழித் டங்ைலள அலமக்ை ெலை 

வசய்யப்பட்டுள்ளது. 

மத்திய சாலலப் ரபாக்குெேத்து மற்றும் வ டுஞ்சாலலத் 

துலற அலமச்சர் நிதின் ைட்ைரி, மாநிலங்ைளலெயில் 

ரைள்வி ஒன்றுக்கு, எழுத்து மூலம் அளித்  பதிலில் 

இத் ைெலலத் வ ரிவித்துள்ளாாூா். 

இதில், 6,087 கிமீ வ ாலலவு திட்டங்ைளுக்கு ஒப்பு ல், 

ஒப்பந் ப்பணி ெழங்ைப்பட்டிருப்பதுடன், எஞ்சிய வ ாலல 

-வுள்ள சாலலைளுக்கு அடுத்  இரு நிதியாண்டுைளில் 

அனுமதியளிக்ைத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.  ற்ரபாதுெலே, 

1,613 கிமீ பணிைள் முடிக்ைப்பட்டு, எஞ்சிய வ ாலலவுக்ைா 

-ன பணிைலள 2026-27ஆம் ஆண்டுக்குள் முடிக்ை 

இலக்கு நிர்ையிக்ைப்பட்டுள்ளது என்றும்  னது பதிலில் 

ைட்ைரி வ ரிவித்துள்ளார். 

 

7. அவமரிக்ைா: உலகின் மிை நீண்ட மின்னல் 

அவமரிக்ைாவில் ைடந்  2020ஆம் ஆண்டு பதிவு 

வசய்யப்பட்ட மின்னல், உலகின் மிைநீண்ட மின்னலாை 

அறிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து வேனீொவில் இயங்கி 

ெரும் உலை ொனியல் அலமப்பு வெளியிட்டுள்ள 

அறிக்லையில் வ ரிவிக்ைப்பட்டுள்ள ாெது: 

அவமரிக்ைாவின் மிஸிஸிபி, லூசியானா, வடக்ஸாஸ் 

மாைாைங்ைளிலடரய மிைநீளமான மின்னல் ைடந்  

2020 ஏப்.29ஆம் ர தி பதிவு வசய்யப்பட்டது. 



        

    

768.8 கிமீ நீளத்துக்கு ஏற்பட்ட இந்  மின்னல் உலகில் 

இதுெலே பதிவு வசய்யப்பட்ட மின்னல்ைளிரலரய அதிை 

நீளமாகும் என்று அந்  அறிக்லையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

8. அயல் ாடு-வெளிமாநிலத் ெர்  மிழ்வமாழி ைற்ை  னி 

பேப்புலேக் ைழைம் 

அயல் ாடுைள், வெளிமாநிலங்ைளில் ெசிக்கும் 

 மிழர்ைளுக்குத்  மிழ் ைற்பிக்ை  மிழ் இலையக் ைல்விக் 

ைழைம் மூலம் பேப்புலேக் ைழைம் உருொக்ைப்பட உள்ளது. 

இ ற்ைான நிதிைளுக்கு அேசு ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது. 

இதுகுறித்து, மாநில அேசு வெளியிட்ட உத் ேவு: 

வெளி ாடுைள் மற்றும் வெளிமாநிலங்ைளில் ெசிக்கும் 

 மிழர்ைள்,  மிழ்வமாழிலய ைற்றுக்வைாள்ள ஏற்பாடுைள் 

வசய்து ேப்படும் என சட்டப்ரபேலெயில் அறிவிக்ைப்பட்டது. 

வெளி ாடுைள் மற்றும் வெளிமாநிலங்ைளில்  மிழ் 

வமாழிலய ைற்பிக்கும் அலமப்புைளுக்கு நிதியு வி 

ெழங்ைவும், ஆசிரியர்ைளுக்கு பயிற்சிைள் அளிக்ைவும் 

ஏற்பாடுைள் வசய்யப்படும் என அறிவிப்பு வசய்யப்பட்டு 

இருந் து. இ ற்வைன  மிழ் இலையக்ைல்விக்ைழைத்தில் 

இருந்து  மிழ்ப்பேப்புலே ைழைம் நிறுெ முடிவு 

வசய்யப்பட்டுள்ளது. 

இந் க் ைழைத்தின் மூலமாை,  மிழ் வமாழியின் பண்பாடு, 

ைலாசாேப் பேப்புலே, ஒலி-ஒளி உச்சரிப்புடன் பாடப் 

புத் ைம் ெடிெலமப்பு,  மிழ் ைற்ப ற்ைான ெசதிைள் 

ஏற்படுத்து ல், இலைய ளத்தில்  மிழ் ஆசிரியாூா்ைள் 

மூலம் ைற்றுத்  ரு ல்,  மிழ் ைற்பிக்கும் அலமப்புைளுக்கு 

நிதியு வி அளித் ல்,  மிழாசிரியருக்ைான பயிற்சிைள் 

அளித் ல், பயிற்சிவபற்ற ஆசிரியர்ைலள அனுப்பி லெத் ல் 

ரபான்ற பணிைள் ரமற்வைாள்ளப்படும். இப்பணிைளுக்ைா 

-ை `1 ரைாடி நிதி ஒதுக்ைப்பட்டுள்ளது என அேசின் 

உத் ேவில் வ ரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

 

 


