
        

    

1. 6ஆவது ஆப்பிரிக்க ஒன்றியம் - ஐர ோப்பிய ஒன்றியம் 

உச்சிமோநோடு நடைபெற்ற இைம் எது? 

அ) பிரஸ்ஸல்ஸ்  

ஆ) கெய்ரரோ 

இ) ரரோம் 

ஈ) ர ோென்னஸ்பர்க் 

✓ 6ஆவது ஆப்பிரிக்ெ ஒன்றிய - ஐரரோப்பிய ஒன்றிய உச்சி 

மோநோடு 2022 பிப்.17-18 ஆகிய ரேதிெளில் பிரஸ்ஸல்ஸில் 

நடைகபற்றது. இதில் ஆப்பிரிக்ெ ஒன்றிய & ஐரரோப்பிய 

ஒன்றிய உறுப்புநோடுெளின் ேடைவர்ெள் பங்ரெற்றனர்.  

✓ கூட்ைத்திற்கு ஐரரோப்பிய ெவுன்சிலின் ேடைவர், கெனெல் 

அதிபர் மற்றும் AU’இன் ேடைவர் ஆகிரயோர் ேடைடம 

ேோங்கினர். இவ்வுச்சிமோநோட்டின்ரபோது, ரமம்படுத்ேப்பட்ை 

கூட்ைோண்டமக்ெோன கூட்டுப்போர்டவக்கு ேடைவர்ெள் 

ஒப்புக்கெோண்ைனர். 

 

2. 2022இல் ெோகிஸ்தோனின் 2ஆவது உயரிய குடிமக்கள் 

விருதோன ‘ஹிலோல்-இ-ெோகிஸ்தோன்’ விருது கீழ்கோணும் 

யோருக்கு வழங்கப்ெட்ைது? 

அ) பில் ரெட்ஸ்  

ஆ) மைோைோ யூசுப்ெோய் 

இ) எரைோன் மஸ்க் 

ஈ) சி ஜின்பிங் 

✓ கெோடையோளியும் டமக்ரரோெோப்டின் நிறுவனருமோன பில் 

ரெட்ஸுக்கு போகிஸ்ேோனின் 2ஆவது உயரிய குடிமக்ெள் 

விருேோன ‘ஹிைோல்-இ-போகிஸ்ேோன்’ வழங்ெப்பட்டுள்ளது. 

பில் & கமலிண்ைோ ரெட்ஸ் அறக்ெட்ைடளயின் இடைத் 

ேடைவரோெ அவர் இந்ே விருடேப்கபறுகிறோர்.  

✓ இளம்பிள்டளவோேத்டே ஒழிப்பேற்கும் போகிஸ்ேோனில் 

வறுடமடயக்குடறப்பேற்குமோன அவ்வறக்ெட்ைடளயின் 

கேோைர்ச்சியோன முயற்சிெளுக்ெோெ இந்ே விருது அவருக்கு 

வழங்ெப்பட்டுள்ளது. 

 

3. பிளோஸ்டிக் ரெக்ரகஜிங்டகப் பெோறுத்து, ‘EPR’ என்ெது 

எடதக் குறிக்கிறது? 

அ) Extended Producer Responsibility  

ஆ) Environment Protection Responsibility 

இ) Ecological Protection Role 

ஈ) Epoxy Poly Rehydroxy-sulphate 

✓ கநகிழிக்ெழிவு நிர்வோெ விதிெள் 2016’இன்கீழ் பிளோஸ்டிக் 

ரபக்ரெஜிங்கில் நீட்டிக்ெப்பட்ை உற்பத்தியோளர்ெள் கபோறு 

-ப்பு வழிெோட்டு கநறிமுடறெடள மத்திய சுற்றுச்சூழல், 

வனம், பருவநிடை மோற்ற அடமச்ெெம் அறிவித்துள்ளது.  

✓ குடறந்ேபட்ெ பயன்போட்டையும், அதிெபட்ெ மோசிடனயும் 

கெோண்ை 1 முடற பயன்படுத்தும் கநகிழிப்கபோருட்ெடள 

2022  ூடை 1 முேல் ேடைகெய்வதுைன் இடைந்ேேோெ 

இந்ே வழிெோட்டு கநறிமுடறெள் உள்ளன. 

 

 

4. ’எரிசக்தி புள்ளிவிவ ங்கள் இந்தியோ – 2022’ என்ற 

தடலப்பில் பவளியீட்டை பவளியிட்ை அமைச்சகம் எது? 

அ) புள்ளியியல் & திட்ை அமைோக்ெ அடமச்ெெம்  

ஆ) எரிெக்தி அடமச்ெெம் 

இ) நிைக்ெரி அடமச்ெெம் 

ஈ) புதிய & புதுப்பிக்ெத்ேக்ெ எரிெக்தி அடமச்ெெம் 

✓ புள்ளியியல் மற்றும் திட்ை அமைோக்ெ அடமச்ெெம், ‘எரிெக்தி 

புள்ளிவிவரங்ெள் இந்தியோ–2022’ கவளியீட்டின் 28வது 

பதிப்டப கவளியிட்ைது. இது எரிெக்தி வளங்ெள் பற்றிய 

புள்ளிவிவரங்ெளின் ெளஞ்சியமோெ உள்ளது. 

✓ நீடித்ே ஆற்றைடமப்புெளில் இந்தியோவின் அர்ப்பணிப்பு 

மற்றும் முன்ரனற்றத்டே இது எடுத்துக் ெோட்டுகிறது. இவ் 

கவளியீடு உற்பத்தி, நுெர்வு, வர்த்ேெம், ஆற்றல் ெமநிடை 

ரபோன்றவற்டற முன்டவக்கிறது. நிைக்ெரி அடமச்ெெம், 

கபட்ரரோலியம் & இயற்டெ எரிவோயு அடமச்ெெம், எரிெக்தி 

அடமச்ெெம், புதிய & புதுப்பிக்ெத்ேக்ெ எரிெக்தி அடமச்ெெம் 

ஆகியவற்றிலிருந்து ேரவு ரெெரிக்ெப்பட்ைது. 

 

5. நடுவண் அ சு ெட்பெட் 2022-23’இன்ெடி, கூட்டுறவு 

சங்கங்களுக்கோன புதிய மோற்று குடறந்தெட்ச வரிவிகிதம் 

எவ்வளவு? 

அ) 10% 

ஆ) 12.5% 

இ) 15%  

ஈ) 17.5% 

✓ மத்திய அரசு பட்க ட் 2022-23இல் கூட்டுறவு ெங்ெங்ெள் 

கெலுத்ேரவண்டிய மோற்று குடறந்ேபட்ெ வரி 15%ஆெ 

குடறக்ெப்பட்டுள்ளது. ேற்ரபோது, கூட்டுறவு ெங்ெங்ெள் 

இேடன 18.5 ெேவீேமோெ கெலுத்தி வருகின்றன. அரே 

ரநரத்தில் நிறுவனங்ெள் 15%ஆெ கெலுத்தி வருகின்றன.  

✓ `1 ரெோடி முேல் `10 ரெோடி வடர கமோத்ே வருமோனம் 

உள்ள கூட்டுறவு ெங்ெங்ெளுக்கு கூடுேல் ெட்ைைத்டே 

12 ெேவீேத்தில் இருந்து 7 ெேவீேமோெ குடறக்ெ இந்ேப் 

பட்க ட்டில் முன்கமோழியப்பட்டுள்ளது. 

 

6. புதிதோக அறிவிக்கப்ெட்ை ‘துடிவிடன சிற்றூர்கள் 

திட்ைத்தின்’ ெயனோளிகள், எவ்வடகயோன சிற்றூர்கடளச் 

சோர்ந்ரதோ ோக இருப்ெர்? 

அ) ெைரைோர சிற்றூர்ெள் 

ஆ) எல்டைப்புறச் சிற்றூர்ெள்  

இ) மடைப்போங்ெோன சிற்றூர்ெள் 

ஈ) ODF சிற்றூர்ெள் 

✓ இந்திய எல்டையில் குறிப்போெ சீன எல்டையில் அடமந்து 

உள்ள சிற்றூர்ெளின் உட்ெட்ைடமப்டப ரமம்படுத்ேடை 

ரநோக்ெமோெக்கெோண்ை ‘Vibrant Villages’ என்னும் புதிய 

திட்ைத்டே மத்திய பட்க ட் அறிவித்துள்ளது. 

✓ இந்ேத் திட்ைத்தின்கீழ், கூடுேல் நிதி அளிக்ெப்படுவரேோடு, 

ஏற்ெனரவயுள்ள திட்ைங்ெள் ஒன்றிடைக்ெப்படும். 

வீடுெள், சுற்றுைோ டமயங்ெள், ெோடை இடைப்பு, 

பரவைோக்ெப்பட்ை புதுப்பிக்ெத்ேக்ெ ஆற்றடை வழங்குேல், 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

தூர்ேர்ஷன் மற்றும் ெல்வித்கேோடைக்ெோட்சிெளுக்ெோன 

DTH அணுெல் மற்றும் வோழ்வோேோர உேவி இதிைைங்கும். 

 

7. உலக வோபனோலி நோள் பகோண்ைோைப்ெடுகிற ரததி எது? 

அ) பிப்ரவரி 13  

ஆ) பிப்ரவரி 14 

இ) பிப்ரவரி 15 

ஈ) பிப்ரவரி 16 

✓ ‘உைெ வோகனோலி நோளோனது ஆண்டுரேோறும் பிப்ரவரி.13 

அன்று உைெம் முழுவதும் கெோண்ைோைப்படுகிறது. இது 

முேன்முேலில் ெைந்ே 2011இல் யுகனஸ்ரெோவின் உறுப்பு 

நோடுெளோல் அறிவிக்ெப்பட்ைது. 2012இல் ஐநோ கபோதுச்ெடப 

இம்முன்கமோழிடவ ஏற்றுக்கெோண்ைது. 2022இல் வரும் 

உைெ வோகனோலி நோளுக்ெோனக்ெருப்கபோருள் ‘வோகனோலி 

மற்றும் நம்பிக்டெ (Radio and Trust)” என்பேோகும். 

 

8. 2022 பிப் வரியில் இந்தியோ எந்த நோட்டுைன் விரிவோன 

பெோருளோதோ  கூட்டு ஒப்ெந்தத்தில் டகபயழுத்திட்ைது? 

அ) ஐக்கிய அரபு அமீரெம்  

ஆ) சீனோ 

இ) பிரரஸில் 

ஈ) ரஷ்யோ 

✓ இந்தியோவும் ஐக்கிய அரபு அமீரெமும் (UAE) ெமீபத்தில் 

ஒரு விரிவோன கபோருளோேோர கூட்டு ஒப்பந்ேத்தில் (CEPA) 

டெகயழுத்திட்ைன. இருநோடுெளுக்கும் இடையிைோன 

ஏற்றுமதி & இறக்குமதி ஆகிய இரண்டிலும் கிட்ைத்ேட்ை 90 

ெேவீே வர்த்ேெத்திற்கு இது பயனளிக்கும். 

✓ ஐக்கிய அரபு அமீரெத்தில் இருந்து ஏற்றுமதி கெய்யப்படும் 

ேங்ெத்திற்கு இந்தியோ வரிச்ெலுடெெடள வழங்கியுள்ளது. 

அரேரவடளயில் இந்திய ஏற்றுமதியோளர்ெளும் 

ேங்ெளது நடெெளுக்கு 0% வரி செலுத்துவார்கள். 

 

9. இந்தியோ, எந்த நோட்டிைமிருந்து 100,000 ைன் ரசோயோ 

எண்பெடய இறக்குமதி பசய்து சோதடன ெடைத்தது? 

அ) ஐக்கிய அரபு அமீரெம் 

ஆ) அகமரிக்ெோ  

இ) மரைசியோ 

ஈ) ஆஸ்திரரலியோ 

✓ வறட்சியோல் போதிக்ெப்பட்ை கேன்னகமரிக்ெோவில் இருந்து 

வரத்து குடறவோெ இருப்பேோல், இந்திய வர்த்ேெர்ெள் 

அகமரிக்ெோவிலிருந்து நூறோயிரம் (100,000) ைன் ரெோயோ 

எண்கைடய இறக்குமதி கெய்து ெோேடன படைத்து 

உள்ளனர். படனகயண்கையின் விடைரயற்றத்துக்கு 

இடைரய இந்ே இறக்குமதி ரமற்கெோள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 

10. உலக வங்கியின் ‘REWARD’ திட்ைத்தின் ரநோக்கம் 

என்ன? 

அ) பள்ளிக்ெல்விடய ரமம்படுத்துேல் 

ஆ) நீர்ப்பிடிப்பு ரமைோண்டம  

இ) திைக்ெழிவு ரமைோண்டம 

ஈ) உட்ெட்ைடமப்பு ரமம்போடு 

✓ இந்திய அரசு, ெர்நோைெோ மற்றும் ஒடிஸோ மோநிை அரசுெள் 

மற்றும் உைெ வங்கி ஆகியடவ 115 மில்லியன் அகமரிக்ெ 

ைோைர் திட்ைத்தில் டெகயழுத்திட்டுள்ளன. இத்திட்ைத்தின் 

கபயர் ‘REWARD’ (Rejuvenating Watersheds for 

Agricultural Resilience through Innovative Development 

Programme). ரேசிய மற்றும் மோநிை நிறுவனங்ெள் நவீன 

நீர்ப்பிடிப்பு ரமைோண்டம நடைமுடறெடள 

பின்பற்றுவேற்கு இது உேவும். 

 

 

1. அடனத்து வடெ ெரரோனோவுக்கும் ஒரர ேடுப்பூசி 

ெரரோனோ தீநுண்மிெள் எத்ேடெய உருமோற்றம் 

அடைந்ேோலும் அதிலிருந்து ேற்ெோக்கும் வடெயிைோன 

ஒரர ேடுப்பூசிடயக் ெண்ைறியும் ஆரோய்ச்சிெள் முேல்ெட்ை 

நிடையில் இருப்பேோெ உைெ சுெோேோர அடமப்பின் 

ேடைடம விஞ்ஞோனி ைோக்ைர் கெௌமியோ சுவோமிநோேன் 

கேரிவித்ேோர். 

அடுத்ே 4 ஆண்டுெளுக்குள் அேடன பயன்போட்டுக்கு 

கெோண்டுவர முயன்று வருவேோெவும் அவர் கூறினோர். 

ெரரோனோ கேோற்டறக் ெட்டுப்படுத்ே ேற்ரபோது உைெம் 

முழுவதும் ேடுப்பூசிெள் கெலுத்ேப்பட்டு வருகின்றன. 

இந்தியோவில் ரெோரவக்ஸின், ரெோவிஷீல்ட், ஸ்புட்னிக் 

உள்ளிட்ை ேடுப்பூசிெள் பயன்போட்டில் உள்ளன. 

இரு ேவடைெளோெ அவற்டற கெலுத்திக் கெோண்ைோலும், 

உருமோற்றமடைந்ே புதிய வடெ COVID போதிப்பு வரோமல் 

அேனோல் ேடுக்ெ இயைோது. அரேரவடளயில், ரநோய்த் 

கேோற்று தீவிரமடையோமல் ேடுப்பூசிெள் உேவுகின்றன. 

இந்நிடையில், அடனத்து வடெ ெரரோனோ போதிப்டபயும் 

ேடுக்ெவல்ை சிறப்பு ெரரோனோ ேடுப்பூசிடய உருவோக்கும் 

பணிெடள உைெ சுெோேோர அடமப்பு முன்கனடுத்துள்ளது. 

இதுகுறித்து அந்ே அடமப்பின் ேடைடம விஞ்ஞோனி Dr 

கெௌமியோ சுவோமிநோேன் பகிர்ந்துகெோண்ை ேெவல்: 

COVID கேோற்டற ரவரறுப்பது என்பது இயைோே ெோரியம். 

அரேரவடளயில் அேடன ெட்டுப்போட்டுக்குள் டவத்து 

இருக்ெைோம். புதிய உருமோற்றங்ெள் ஆெோமல் ஓரளவு 

ேடுக்ெைோம். ஒருரவடள உருமோற்றங்ெள் நிெழ்ந்ேோல் 

அடவ மிெெோேோரைமோன போதிப்டப மட்டுரம ஏற்படுத்தும் 

என்படேயும் நோம் திட்ைவட்ைமோெக் கூற இயைோது. 

ேற்ரபோது பயன்போட்டில் உள்ள ெரரோனோ ேடுப்பூசிெள் 

புதிய போதிப்பு வரோமல் ேடுக்ெோவிட்ைோலும், அேனோல் தீவிர 

ரநோய்த்கேோற்று ஏற்பைோமல் ேடுக்ெ முடியும் என்பது உறுதி. 

இேற்கு ஒரர தீர்வு அடனத்து வடெயோன ெரரோனோ 

போதிப்புெளுக்கும் ஒரர ேடுப்பூசிடய உருவோக்குவது 

மட்டும்ேோன். அேற்ெோன ஆரோய்ச்சிெளும், பணிெளும் 

ஆரம்பநிடையில் உள்ளன. அேன் கபோருட்டு ெர்வரேெ 

ேரவுெள், ஆய்வுெள் மற்றும் மருத்துவ நுட்பங்ெடளத் 

திரட்டி வருகிரறோம். 

 

 

 

 



        

    

அடுத்ே 4லிருந்து 5 ஆண்டுெளுக்குள் ெரரோனோவுக்ெோன 

ஒரர ேடுப்பூசி பயன்போட்டுக்கு கெோண்டுவரப்படும். 

ெரரோனோ கேோற்று அடனவருக்கும் வந்து ரபோனோல் 

அேற்கு எதிரோன ரநோய் எதிர்ப்போற்றல் உருவோகிவிடும் 

என்ற கபோதுக்ெருத்து நிைவுகிறது. அது முற்றிலும் ேவறு. 

ேடுப்பூசிெடளக்கெோண்டு மட்டுரம எதிர்ப்போற்றடை 

வளர்ப்பது ெோத்தியம். ஆப்பிரிக்ெோ உள்ளிட்ை நோடுெளில் 

ரபோதிய அளவில் ெரரோனோ ேடுப்பூசிெள் கிடைப்பதில்டை. 

இேனோல், அங்கிருந்து தீநுண்மி உருமோறி மீண்டும் 

உைெம் முழுவதும் பரவியது. ேடுப்பூசி விநிரயோெத்தில் 

நீடிக்கும் ெமநிடையற்ற ேன்டமடயப் ரபோக்ெ உைெ 

சுெோேோர அடமப்பு நைவடிக்டெ எடுத்து வருகிறது.  

நிெழோண்டுக்குள் உைகின் 70 ெேவீே நோடுெளில் இரு 

ேவடை ேடுப்பூசியும் கெலுத்ேப்பட்டிருக்ெ ரவண்டும் 

என்பது எங்ெளது இைக்கு. அேடனக் ெருத்தில்கெோண்டு 

கெயல்பட்டு வருகிரறோம். 

ெரரோனோ கபருந்கேோற்று உைர்த்திய அனுபவத்டே 

அடிப்படையோெக் கெோண்டு உைெ நோடுெள் இனி வரும் 

ெோைத்தில் மருத்துவத் துடறயில் அதிெ முேலீடுெடள 

ரமற்கெோள்வது அவசியம். மருத்துவக் ெட்ைடமப்பு, 

ஆரோய்ச்சி, பயிற்சி உட்பை அடனத்து விஷயங்ெளிலும் 

ெவனம் கெலுத்ே ரவண்டும் என்றோர் ைோக்ைர் கெௌமியோ 

சுவோமிநோேன். 

 

2. ேமிழெத்தில் 188 புதிய அவெரெோை வோென ரெடவ: 

முேல்வர் மு.ெ.ஸ்ைோலின் கேோைக்கி டவத்ேோர் 

ேமிழெத்தில் 188 புதிய அவெரெோை வோென ரெடவடய 

முேல்வர் மு.ெ.ஸ்ைோலின் கேோைக்கி டவத்ேோர். மக்ெடளத் 

ரேடி மருத்துவம் திட்ைத்தின்கீழ், ஐம்பது இைட்ெமோவது 

பயனோளிக்கு மருந்து கபட்ைெத்டேயும் அவர் அளித்ேோர். 

‘மக்ெடளத்ரேடி மருத்துவம்’ திட்ைமோனது ெைந்ே 

ஆெஸ்டில் கேோைக்கி டவக்ெப்பட்ைது. இந்ேத் திட்ைமோனது 

50 வட்ைங்ெளில் கெயல்படுத்ேப்பட்டு படிப்படியோெ 

விரிவுபடுத்ேப்பட்டு இன்று அடனத்து இைங்ெளிலும் 

நடைமுடறக்கு வந்துள்ளது. இந்ேத் திட்ைத்தின்கீழ், ெள 

அளவில் 10,969 கபண் சுெோேோரத் ேன்னோர்வைர்ெளும், 

385 இயன்முடற மருத்துவர்ெளும், 385 ரநோய் ஆேரவுச் 

கெவிலியர்ெளும், 4 ஆயிரத்து 848 இடைநிடை சுெோேோரச் 

ரெடவயோளர்ெளும் பணியோற்றி வருகின்றனர். 

‘மக்ெடளத்ரேடி மருத்துவம்’ திட்ைத்தின்படி இதுவடர 50 

இைட்ெம் பயனோளிெள் பயன்கபற்றுள்ளனர். ஐம்பது 

இைட்ெமோவது பயனோளிக்கு மருந்துப் கபட்ைெத்டே 

முேல்வர் அளித்ேோர். 

இன்னுயிர் ெோப்ரபோம் - நம்டமக் ெோக்கும் 48 திட்ைத்தின் 

கீழ் இதுவடர 21,762 ரபர் பயன் கபற்றுள்ளனர். 

அவெரெோை ஊர்திெள்: கபோதுமக்ெளின் உயிடரக்ெோக்கும் 

வடெயில் 108 அவெரெோை ஊர்திரெடவத்திட்ைம் 2008 

ஆம் ஆண்டு கேோைங்ெப்பட்ைது. இந்ேத் திட்ைத்தின்கீழ், 

1,303 அவெர ெோை ஊர்திெள் இயங்கி வருகின்றன. இந்ே 

நிடையில், ரமலும் புதிேோெ 188 அவெரெோை ஊர்திெளின் 

ரெடவடய முேல்வர் கேோைக்கி டவத்ேோர். 

 

3. ெைற்பசு போதுெோப்பெம் அடமக்ெ `5 ரெோடி நிதி ஒதுக்கி 

அரெோடை கவளியீடு 

ேமிழெத்தில் மன்னோர் வடளகுைோ, போக் விரிகுைோ ெைல் 

பகுதியில் ெோைப்படும் ெைற்பசுக்ெளுக்ெோன போதுெோப்பெம் 

அடமக்ெ `5 ரெோடி நிதி ஒதுக்கி வனத்துடற அரெோடை 

கவளியிட்டுள்ளது. 

ெைல் மோசு மற்றும் ெைற்புல் படுடெெள் அழிக்ெப்படுவேோல் 

ெைற்பசு இனம் ெமீப ெோைங்ெளில் அழிந்து வருகின்றன. 

இடேப் போதுெோக்கும் கபோருட்டு இந்தியோவின் முேல் ெைல் 

பசு போதுெோப்பெம் மன்னோர் வடளகுைோ மற்றும் போக் 

விரிகுைோ ெைற்பகுதியில் அடமக்ெப்படும் என்று ெைந்ே 

ெட்ைப்ரபரடவக்கூட்ைத்கேோைரில் வனத்துடற அடமச்ெர் 

ரோமச்ெந்திரன் கேரிவித்திருந்ேோர். 

ெைற்பசு இனத்டேக்ெோக்கும் ரநோக்கில் அடமக்ெப்படும் 

இந்ேப் போதுெோப்பெம் மன்னோர் வடளகுைோ மற்றும் போக் 

விரிகுைோவில் ெோைப்படும் பை வடெயோன மீன்ெள், 

ஆடமெள், ெைல் ேோவரங்ெள் ஆகிய ெைல் உயிர்ப்பன்டம 

-யத்டே போதுெோக்ெ உேவும் என இயற்டெ ஆர்வைர்ெள் 

கேரிவித்துள்ளனர். 

 

4. 24-02-2022 – தமிழ்நாட்டின் முன்னாள் முதல்வர் 

‘புரட்சித்தலைவி’ செல்வி செ. செயைலிதா அவர்களின் 

74ஆவது பிறந்தநாள். 

 

5. ெதுரங்ெ ெோேடன! | பிரக்ஞோனந்ேோவின் கவற்றி குறித்ே 

ேடையங்ெம் 

ஒட்டுகமோத்ே உைெத்டேயும் ேமிழெத்டே ரநோக்கித் 

திரும்பி போர்க்ெ டவத்திருக்கிறோர் பிரக்ஞோனந்ேோ என்கிற 

16 வயதுச் சிறுவன். ஏர்திங்க்ஸ் மோஸ்ைர்ஸ் ஆன்டைன் 

ரரபிட் கெஸ் ரபோட்டியில் நோர்ரவடய ரெர்ந்ே உைெ 

ெோம்பியன் ரமக்னஸ் ெோர்ல்கெடன அவர் 

ரேோற்ெடித்திருப்பது ெோேடன கவற்றி. 

16 வீரர்ெள் பங்குகபறும் ரரபிட் போர்கமட் இடையவழி 

கெஸ் ரபோட்டியில் பிரக்ஞோனந்ேோ இந்ே ெோேடனடய 

நிெழ்த்தி இருக்கிறோர். 

ெைந்ே ஆண்டு கெஸ் கிளோஸிக் பந்ேயத்தில் இரே 

ரமக்னஸ் ெோர்ல்கெனுைனோன ரபோட்டி கவற்றி – ரேோல்வி 

இல்ைோமல் முடிந்ேது. ேன்னுைன் ரபோட்டிரபோடும் ேகுதி 

இருப்பேோெ அந்ேச் சிறுவனிைம் ெோைப்பட்ை 

ேன்னம்பிக்டெடய, ெோர்ல்கென் வியந்து போரோட்டினோர். 

இப்ரபோது ேன்டனத் ரேோற்ெடித்திருக்கும் 

பிரக்ஞோனந்ேோடவ வோழ்த்தி ஆசீர்வதித்திருக்கிறோர். 

ரமக்னஸ் ெோர்ல்கென் ெோேோரைமோன விடளயோட்டு வீரர் 

அல்ை. இேற்கு முன்னோல் அவடர கவன்ற இந்திய 

வீரர்ெள் முன்னோள் உைெ ெோம்பியன் விஸ்வநோேன் 

ஆனந்தும், கிரோண்ட் மோஸ்ைர் கபந்ேை ஹரிகிருஷ்ைோவும் 

என்பதிலிருந்ரே பிரக்ஞோனந்ேோவின் கவற்றி 

எத்ேடெயது என்படே உைர முடியும். 

ேனது ரபோட்டியோளர்ெடள அெர அடிக்கும் ெோர்ல்கெடன, 

பேற்றரம இல்ைோே அடமதியோன அணுகுமுடறயோல் 

பிரக்ஞோனந்ேோ ெடுடமயோன அழுத்ேத்துக்கு 

உள்ளோக்கியடே உைெரம ெண்டு வியந்ேது. 



        

    

இந்திய கிரோண்ட் மோஸ்ைரோன கென்டனடய ரெர்ந்ே 

அந்ே 16 வயது சிறுவன், ெோய்ெடள எங்ரெயும் நெர்த்ே 

முடியோே ேர்மெங்ெைத்துக்கு ரமக்னஸ் ெோர்ல்கெடன 

உள்ளோக்கினோர். 39-ஆவது நெர்வில் ெோர்ல்கென் 

டெெடள விரித்துத் ேனது ரேோல்விடய ஒப்புக் 

கெோண்ைோர். ேனது ெேோநோயெடனத் ரேோற்ெடித்ே 

கபருமிேமும், ேன்டனரய நம்ப முடியோே ஆச்ெரியமும் 

பிரக்ஞோனந்ேோடவ திக்குமுக்ெோைச்கெய்ேன. 

2016இல் ேனது 10ஆவது வயதில், உைகின் மிெக் 

குடறந்ே வயதில் கெஸ் பந்ேயத்தில் ெர்வரேெ மோஸ்ைர் 

பட்ைம் கபற்றவர் பிரக்ஞோனந்ேோ. கேோைக்ெம் முேரை அவர் 

ெர்வரேெ விடளயோட்டுக்ெோரருக்ெோன ேகுதி கபற்று 

இருந்ேடே கெஸ் வல்லுனர்ெள் அடையோளம் ெண்ைனர். 

இரண்ைோண்டு கெோள்டள ரநோய்த்கேோற்று ெோைத்தில் 

பிரக்ஞோனந்ேோவின் ேன்னம்பிக்டெ ெடுடமயோெக் 

குடறந்திருந்ேது. கெஸ் ரபோட்டிெளில் ெைந்துகெோள்ளோமல் 

இருந்ேதும், ெர்வரேெ பந்ேயங்ெளில் பங்குகபறோமல் 

ரபோனதும் அந்ேச் சிறுவனுக்குத் ேளர்டவ 

ஏற்படுத்தியேோெ பயிற்சியோளர் குறிப்பிட்டிருந்ேோர். ெரியோன 

ரநரத்தில் ஏர்திங்க்ஸ் மோஸ்ைர்ஸ் ரபோட்டியில் 

ெோர்ல்கெடன கவன்றிருப்பது பிரக்ஞோனந்ேோவுக்கு 

கிடைத்திருக்கும் மிெப்கபரிய ஊக்ெம். 

ெதுரங்ெ ஆட்ைம் என்பது இந்தியோவுக்குப் 

புதிகேோன்றுமல்ை. நமது புரோை இதிெோெ ெோைத்திலிருந்து 

அரண்மடனெளிலும் கேருரவோரங்ெளிலும் 

விடளயோைப்படுவதுேோன் அது. பிற்ெோைத்தில் ரமல்நோட்டு 

போணி ெதுரங்ெமோன கெஸ் விடளயோட்டு 

அறிமுெமோனரபோது இந்தியர்ெளுக்கு அதில் ரேர்ச்சி 

கபறுவது சிரமமோெ இருக்ெவில்டை. 

ெர்வரேெ அளவிைோன ரபோட்டிெளில் இந்தியோ ெைந்ே 60 

ஆண்டுெளோெத்ேோன் முத்திடர பதித்து வருகிறது. 1961-

இல் இந்தியோவின் முேல் ெர்வரேெ மோஸ்ைரோெ ரமனுவல் 

ஆரோன் ேைம் பதித்ேோர். அேற்கு பிறகு 26 ஆண்டுெள் 

ெழித்து 1987-இல் 18 வயதுகூை நிரம்பியிரோே 

விஸ்வநோேன் ஆனந்த் இந்தியோவின் முேல் கிரோண்ட் 

மோஸ்ைரோெ ெோேடன நிெழ்த்தினோர். 2000-இல் 

இந்தியோவின் முேல் உைெ ெோம்பியனோெ உயர்ந்ேதும் 

விஸ்வநோேன் ஆனந்ரே. இதுவடர 5 முடற உைெ 

ெோம்பியனோெவும், ஒருமுடற ரஷியோவுைன் இடைந்து 

கெஸ் ஒலிம்பிக் ெோம்பியனோெவும் ரேர்ந்ேவர் ஆனந்த். 

ஆனந்டே கேோைர்ந்து இப்ரபோது ஏரோளமோன சிறுவர்ெளும், 

இடளஞர்ெளும் கெஸ் விடளயோட்டில் ெோேடன புரிந்து 

வருகின்றனர். பிரக்ஞோனந்ேோ மட்டுமல்ைோமல் திவ்யோ 

ரேஷ்முக், நிெல் ஷரின், டவஷோலி, கபந்ேை 

ஹரிகிருஷ்ைோ, விதீத் கு ரோத்தி, ரெோரனரு ஹம்பி, 

ஹரிெோ என்று வரிடெயோெப் பைர் ெர்வரேெ அளவில் 

இந்தியக் கெோடிடய கெஸ் பந்ேயங்ெளில் உயர்த்திப் 

பிடிக்கிறோர்ெள். இேற்கெல்ைோம் முன்ரனோடியும், இந்ே 

இடளஞர்ெளுக்கு வழிெோட்டியும் விஸ்வநோேன் ஆனந்த் 

என்படே பதிவு கெய்யோமல் இருக்ெ முடியவில்டை. 

1987-இல் விஸ்வநோேன் ஆனந்ே முேைோவது கிரோண்ட் 

மோஸ்ைர் ஆனடேத் கேோைர்ந்து, இப்ரபோது இந்திய 

கிரோண்ட் மோஸ்ைர்ெளின் எண்ணிக்டெ 73. 

பிரக்ஞோனந்ேோ இந்திய விடளயோட்டு வீரர்ெளில் 16-

ஆவது இைத்திலும், உைெத் ேர வரிடெயில் 193-ஆவது 

இைத்திலும் இருக்கிறோர். இன்டறய பதின்ம வயது 

இந்திய கெஸ் விடளயோட்டு வீரர்ெளில் அதீே திறடமெோலி 

என்று ெருேப்படும் பிரக்ஞோனந்ேோ இப்ரபோது 

விஸ்வநோேன் ஆனந்தின் வழிெோட்டுேலில் இருக்கிறோர் 

எனும்ரபோது அவரது வருங்ெோைம் பிரெோெமோெ இருக்கும் 

என்பதில் ெந்ரேெம் இல்டை. ெர்வரேெப் ரபோட்டிெளில் 

கேோைர்ந்து பங்குகபறுவேன் மூைம் விஸ்வநோேன் ஆனந்த், 

அனரைோலி ெோர்ரபோவ், ரெரி ரெஸ்பரரோவ், ரமக்னஸ் 

ெோர்ல்கென் வரிடெயில் பிரக்ஞோனந்ேோ இைம்கபறும் 

ெோைம் கவகு கேோடைவில் இல்டை. 

பிரக்ஞோனந்ேோவின் வளர்ச்சியும் கவற்றியும் நமக்கு சிை 

கெய்திெடளத் ேருகின்றன. ேமிழெத்திலுள்ள ேனியோர் 

பள்ளிெளில் மோைவர்ெடள கெஸ் விடளயோட்டில் 

ஊக்ெப்படுத்துவதுரபோை, அரசுப் பள்ளிெளில் வோய்ப்புெள் 

வழங்ெப்படுவதில்டை. கேோைக்ெப்பள்ளி நிடையிரைரய 

கெஸ் விடளயோட்டுப் பயிற்சி வழங்குவேன் மூைம் 

வருங்ெோை விஸ்வநோேன் ஆனந்த்ெடளயும், 

பிரக்ஞோனந்ேோக்ெடளயும் அடையோளம் ெோை முடியும். 

அவர்ெளுக்குத் ேகுந்ே ஊக்ெமும், அரசு ஆேரவும் 

ஆரம்பத்திலிருந்ரே வழங்ெப்பட்ைோல் ேமிழெம், கிரோண்ட் 

மோஸ்ைர்ெளின் ரெந்திரமோெ உயரக்கூடும்! 

 


