
        

    

1. ‘பிரதம அமமச்சர் கிராம சதக் ய ாஜனா’ திட்டத்மதச் 

சச ல்படுத்துகிற மத்தி  அமமச்சகம் எது? 

அ) சாலைப்ப ாக்குவரத்து & நெடுஞ்சாலை அலைச்சகம் 

ஆ) ஊரக வளர்ச்சி அலைச்சகம்  

இ) உழவு ைற்றும் உழவர்கள் ெை அலைச்சகம் 

ஈ)  ஞ்சாயத்து ராஜ் அலைச்சகம் 

✓ ைத்திய ஊரக வளர்ச்சி அலைச்சகைானது பேசிய ஊரக 

உட்கட்டலைப்பு பைம் ாட்டு முகலையுடன் இலைந்து 

‘பிரேை அலைச்சர் கிராை சேக் பயாஜனா’ திட்டத்லேச் 

நசயல் டுத்துகிறது. சமீ த்தில், ைத்திய ஊரக வளர்ச்சி 

ைற்றும்  ஞ்சாயத்து ராஜ் அலைச்சர் கிரிராஜ் சிங், ந ாது 

நவளியில் கிராைப்புற இலைப்புக்கான GIS ேரலவ 

நவளியிட்டார். 

✓ பிரேைரின் கிராைப்புற சாலைத்திட்டத்தின் ஒரு  குதியாக 

800,000+ கிராைப்புற வசதிகள் நோடர் ான புவியியல் 

ேகவல் அலைப்பு  ற்றிய ேரவுகளும், ஒரு மில்லியன்+ 

வசிப்பிடங்கள் ைற்றும் 25,00,000+ கிபைாமீட்டர் தூர 

சாலைகள்  ற்றிய ேரவுகளும் பசகரிக்கப் ட்டு ஜிஐஎஸ் 

அலைப்ல   யன் டுத்தி டிஜிட்டல் ையைாக்கப் ட்டுள்ளன. 

 

2. இந்தி ாவில் அமனத்து முன்கட்டண கருவிகமையும் 

அங்கீகரிக்கும் நிறுவனம் எது? 

அ) NPCI 

ஆ) RBI  

இ) நிதி அலைச்சகம் 

ஈ) அைைாக்க இயக்குெரகம் 

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கி இந்தியாவில் உள்ள அலனத்து 

ப்ரீ-ந ய்டு கருவிகலளயும் (PPI) அங்கீகரிக்கிறது.  ைஞ் 

நசலுத்துேல் ைற்றும் நசட்டில்நைன்ட் சிஸ்டம்ஸ் சட்டம், 

2007 (PSS சட்டம்) கீழ் வழங்கப் ட்ட அதிகாரங்களின் கீழ் 

அது அங்கீகரிக்கிறது. PSS சட்டம், 2007’இன்கீழ், ைத்திய 

வங்கியின் அங்கீகாரம் இல்ைாைல், வாடகை கார் பசலவ 

வழங்கும் நசயலியான ‘sRide’ குறித்து RBI அண்லையில் 

ொட்டு ைக்கலள எச்சரித்ேது. 

 

3. எந்த இந்தி  கணிதவி லாைருக்கு 2021-க்கான 

‘இைம் கணிதவி லாைர்களுக்கான இராமானுஜன் பரிசு’ 

வழங்கப்பட்டுள்ைது? 

அ) நீனா குப்ோ  

ஆ) R பிரக்ஞானந்ோ 

இ) Dr B உைா சங்கர் 

ஈ) Dr குந்ேல் பகாஷ் 

✓ நகால்கத்ோவில் உள்ள இந்திய புள்ளியியல் கழகத்தின் 

கணிேவியைாளரான ப ராசிரியர் நீனா குப்ோவுக்கு 

‘இளம் கணிேவியைாளர்களுக்கான இராைானுஜன்  ரிசு’ 

வழங்கப் ட்டது. அஃல ன் இயற்கணிே வடிவியல் 

ைற்றும்  ரிைாற்ற இயற்கணிேம் ஆகியவற்றில் அவர் 

நசய்ே குறிப்பிடத்ேக்க  ணிக்காக கடந்ே 2021ஆம் 

ஆண்டிற்கான விருலே அவர் ந ற்றார். 

✓ சர்வபேச பகாட் ாட்டு இயற்பியல் லையம் (ICTP) ைற்றும் 

சர்வபேச கணிே ஒன்றியம் ஆகியவற்றுடன் இலைந்து 

அறிவியல் ைற்றும் நோழில்நுட் த்துலற நிதியுேவியுடன் 

ஒரு வளரும் ொட்லடச் பசர்ந்ே ஆராய்ச்சியாளருக்கு 

ஆண்டுபோறும் இப் ரிசு வழங்கப் டுகிறது. 

 

4. நிதி நிமலத்தன்மம மற்றும் யமம்பாட்டுக் கவுன்சிலின் 

தமலவர்  ார்? 

அ) RBI ஆளுெர் 

ஆ) ைத்திய நிதி அலைச்சர்  

இ) பிரேைர் 

ஈ) NITI ஆபயாக் CEO 

✓ நிதி நிலைத்ேன்லை ைற்றும் பைம் ாட்டுக் கவுன்சிலின் 

25ஆவது கூட்டம், ைத்திய நிதியலைச்சர் நிர்ைைா சீோராைன் 

ேலைலையில் ெடந்ேது. நிதித்துலறயின் வளர்ச்சிக்கும், 

ந ாருளாோர நிலைப்புத்ேன்லையுடன் உள்ளடங்கிய 

ந ாருளாோர வளர்ச்சிலய அலடவேற்கும் பேலவயான 

ெடவடிக்லககள் குறித்து விவாதிக்கப் ட்டது. ொைய 

பைைாண்லை நோடர் ான  ல்பவறு நசயல் ாட்டு 

சிக்கல்கலளயும் அக்கவுன்சில் விவாதித்ேது. 

 

5. National Means-cum-Merit Scholarship (NMMSS) 

திட்டமானது எந்த ஆண்டு வமர நீட்டிக்கப்பட்டுள்ைது? 

அ) 2023-24 

ஆ) 2025-26  

இ) 2029-30 

ஈ) 2031-32 

✓ 2025-26 வலர பேசிய மீன்ஸ்-கம்-நைரிட் ஸ்காைர்ஷிப் 

திட்டத்லே (NMMSS) நோடர கல்வி அலைச்சகம் ஒப்புேல் 

அளித்துள்ளது. வருைான உச்சவரம்ல  ஆண்டுக்கு `1.5 

இைட்சத்திலிருந்து `3.5 இைட்சைாக அதிகரிப் துப ான்ற 

ேகுதி அளவுபகால்களில் சிை ைாற்றங்களும் அறிமுகம் 

நசய்யப் ட்டுள்ளன. எட்டாம் வகுப்பில் பேர்ச்சியலடந்ே 

ைாைவர்ளின் இலடநிற்றலை ேடுத்ேலும், 2ஆம் நிலைக் 

கட்டத்தில் கல்விலயத் நோடர ஊக்குவிப் லேயும் இது 

பொக்கைாகக் நகாண்டுள்ளது. 

 

6. ‘சர்வயதச விண்சவளி நிமல த்தின் நிமலமாற்ற 

அறிக்மக’ம  வழங்கி  விண்சவளி நிறுவனம் எது? 

அ) ஸ்ப ஸ்X 

ஆ) NASA  

இ) ESA 

ஈ) CNSA 

✓ NASA, ‘சர்வபேச விண்நவளி நிலையத்தின் நிலைைாற்ற 

அறிக்லக’யின் புதுப்பிக்கப் ட்ட  திப்ல  நவளியிட்டுள்ளது. 

வணிகச் பசலவகளுக்கு சுமூகைான ைாற்றத்திற்கு வழி 

வகுக்கும் அடுத்ே  த்ோண்டிற்கான நிலைய நசயற் ாடுக 

-ளுக்கான இைக்குகள் இதில் அடங்கும். 

✓ ோழ்புவி சுற்றுவழி குறித்ே வணிகப் ந ாருளாோரத்தின் 

அளிப்பு ைற்றும் பேலவப்  க்கம் ஆகிய இரண்லடயும் 

 

 

 

 

 

 



        

    

பைம் டுத்ே எடுக்கப் டும் ெடவடிக்லககள் ைற்றும் 

ைாற்றத்திற்குத் பேலவயான நோழில்நுட்  நிலைகள் 

ைற்றும்  ட்நஜட் ஆகியலவயும் இதில் அடங்கும். 

 

7. ‘COVID-19 சதாற்றுச்சூழலில் சுகாதாரக் கழிவுகளின் 

உலகைாவி  பகுப்பாய்வு’ என்ற அறிக்மகம  சவளியிட்ட 

நிறுவனம் எது? 

அ) NITI ஆபயாக் 

ஆ) WHO  

இ) ஜான் ஹாப்கின்ஸ்  ல்கலைக்கழகம் 

ஈ) FDA 

✓ உைக சுகாோர நிறுவனம், ‘COVID-19 சூழலில் சுகாோரக் 

கழிவுகளின் உைகளாவிய  குப் ாய்வு’ என்ற ேலைப்பில் 

ஓர் அறிக்லகலய நவளியிட்டது. இந்ே அறிக்லகயின் டி, 

உைகளவில் நசலுத்ேப் ட்ட 8 பில்லியன் ேடுப்பூசிகள் 

கண்ைாடி குப்பிகள், மருந்தூசிகள் ைற்றும் முேலுேவிப் 

ந ட்டிகள் வடிவில் கூடுேைாக 144,000 டன் கழிவுகலள 

உற் த்தி நசய்ேோக ைதிப்பிடப் ட்டுள்ளது. 

 

8. ‘விண்சவளி ப ன்பாட்டு மம ம் மற்றும் இ ற்பி ல் 

ஆய்வுக்கூடம்’ எந்த நிறுவனத்தின்கீழ் சச ல்படுகிறது? 

அ) DRDO 

ஆ) ISRO  

இ) CSIR 

ஈ) BARC 

✓ அகைோ ாத்லேச் சார்ந்ே விண்நவளி  யன் ாட்டு லையம் 

ைற்றும் இயற்பியல் ஆராய்ச்சி ஆய்வகைானது இந்திய 

விண்நவளி ஆய்வு லையத்தின்கீழ் நசயல் டுகிறது. 

சமீ த்தில், இந்ே நிறுவனத்லேச் பசர்ந்ே விஞ்ஞானிகள் 

‘குவாண்டம் சிக்கலை’ நவற்றிகரைாக நிரூபித்துள்ளனர்.  

✓ நிகழ்பெர குவாண்டம் கீ விநிபயாக உத்திலய (QKD) 

 யன் டுத்தி, 300 மீ இலடநவளியில் அலைந்ே இரண்டு 

கட்டடங்களுக்கு இலடபய பஹக்-புரூப் ேகவல் நோடர்பு 

முலறலய அவர்கள் பைற்நகாண்டனர். 

 

9. 2021-2022இல் தனது முதல் ஆப்பிரிக்க நாடுகளின் 

யகாப்மபம  சவன்ற அணி எது? 

அ) நசனகல்  

ஆ) ைைாவி 

இ) கினியா 

ஈ) ெமீபியா 

✓ ந னால்டி ஷூட் ஔட்டில் எகிப்லே 4-2 என்ற பகால் 

கைக்கில் வீழ்த்தி 2022ஆம் ஆண்டில் நசனகல் ேனது 

முேல் ஆப்பிரிக்க ொடுகளின் பகாப்ல லய நவன்றது. 

நசனகலின் சாடிபயா ைாபன நவற்றிக்கான பகாலை 

அடித்ோர். நசனகல், 2019 - ஆப்பிரிக்கக் பகாப்ல யின் 

இறுதிப்ப ாட்டியில் அல்ஜீரியாவிடம் 0-1 என்ற பகால் 

கைக்கில் வீழ்ந்து இரண்டாம் இடத்லேப் பிடித்ேது.  

✓ நசனகல் ஆப்பிரிக்க ொடுகளின் பகாப்ல யின்  தினாறு 

 திப்புகளில் விலளயாடியுள்ளது. இறுதியாக 2021’இல் 

இவ்வணி ேனது முேல் AFCON  ட்டத்லே நவன்றது. 

 

10. 2022 ஆஸ்கர் விருதுகளுக்கு பரிந்துமரக்கப்பட்ட 

ஒயர இந்தி  ஆவணப்படம் எது? 

அ) India Untouched 

ஆ) Writing with Fire  

இ) Period. End Of Sentence 

ஈ) Jai Bhim 

✓ திலரப் ட ேயாரிப் ாளர்களான ரிந்து ோைஸ் ைற்றும் 

சுஷ்மித் பகாஷ் இயக்கிய ‘லரட்டிங் வித் ல யர்’ என்ற 

இந்திய ஆவைப் டம் 94ஆவது அகாேமி விருதுகளில் 

‘சிறந்ே ஆவைப் ட’ப் பிரிவில்  ரிந்துலரக்கப் ட்டுள்ளது.  

✓ இந்ே ஆண்டுக்கான ஆஸ்கர் விருதுகளுக்கு  ரிந்துலர 

நசய்யப் ட்ட ஒபர இந்திய ஆவைப் டம் இதுவாகும். 

 

 

1. முேல்வரின் சுயசரிலே: இன்று நவளியிடுகிறார் ராகுல் 

ேமிழக முேைலைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் ேன் வரைாற்று 

நூைான ‘உங்களில் ஒருவன்’ நூலின் முேல்  ாகத்லே 

அகிை இந்திய காங்கிரஸ் முன்னாள் ேலைவர் ராகுல் 

காந்தி பிப்.28 அன்று நவளியிடுகிறார். 

நூலை இராகுல் காந்தி நவளியிட, பகரள முேைலைச்சர் 

பினராயி விஜயன் ந ற்றுக்நகாள்கிறார். 

 

2.  ல்பகரியாவில் ெலடந றும் 73ஆவது ஸ்ட்பரண்ட்ஜா 

நிலனவு  ாக்சிங் நோடரில், இந்திய வீராங்கலனகள் 

நிக்கத் ஜரீன் (52 கிகி), நீட்டு (48 கிகி) ேங்கப் ேக்கம் 

நவன்று சாேலன  லடத்ேனர். 

 

3. நைக்சிபகா ஓ ன்; 4ஆவது முலறயாக சாம்பியன்  ட்டம் 

நவன்ற ெடால் 

நைக்சிபகா ொட்டின் அகா ல்பகா ெகரில் நைக்சிபகா ஓ ன் 

நடன்னிஸ் ப ாட்டிகள் ெடந்து வருகின்றன. இதில், 

ஆடவர் ஒற்லறயர் இறுதிப் ப ாட்டியில், ஆஸ்திபரலிய 

ஓ ன் சாம்பியனான ெடால் ைற்றும் பிரிட்டலனச் பசர்ந்ே 

பகைரூன் ொர்ரி ஆகிபயார் விலளயாடினர். 

இந்ேப் ப ாட்டியில், 6-4, 6-4 என்ற பெர் நசட் கைக்கில் 

பகைரூலன வீழ்த்தி ரப ல் ெடால்  ட்டம் நவன்றுள்ளார்.  

அகா ல்பகாவில் ெடாலுக்கு இது 4ஆவது சாம்பியன் ட்டம் 

ஆகும். ெடப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் ெடாலின் மூன்றாவது 

சாம்பியன்  ட்டம் இதுவாகும். 

 

4. ந ாதுத்துலற வங்கிகளுக்கு `15,000 பகாடி மூைேன 

நிதி 

ந ாதுத்துலற வங்கிகளுக்கு `15,000 பகாடி மூைேன 

நிதிலய வழங்க ைத்திய அரசு முடிநவடுத்துள்ளது. அதில் 

 

 

 

 



        

    

ந ரும்  ங்கானது நிதிப் பிரச்லனலயச் சந்தித்து வரும் 

நசன்ட்ரல் ப ங்க் ஆப் இந்தியா,  ஞ்சாப் & சிந்து வங்கி 

உள்ளிட்டவற்றுக்கு வழங்கப் டவுள்ளது. 

வங்கிகள் கடன் வழங்குவதில் பிரச்லன ஏற் டக்கூடாது 

என் ேற்காக மூைேன நிதிலய ைத்திய அரசு வழங்கி 

வருகிறது. ெடப்பு 2021-22ஆம் நிதியாண்டில் ந ாதுத் 

துலற வங்கிகளுக்கு `20,000 பகாடி மூைேன நிதி 

வழங்க ைத்திய அரசு இைக்கு நிர்ையித்திருந்ேது. 

அதில் `15,000 பகாடி நிதிலயப் ந ாதுத்துலற 

வங்கிகளுக்கு ைத்திய அரசு விலரவில் வழங்கும் எனத் 

ேகவைறிந்ே வட்டாரங்கள் நேரிவிக்கின்றன. நசன்ட்ரல் 

ப ங்க் ஆப் இந்தியா,  ஞ்சாப் & சிந்து வங்கி உள்ளிட்ட 

வங்கிகளுக்கு அதிக நிதி வழங்கப் டும் எனவும் 

ேகவல்கள் நேரிவிக்கின்றன. 

சிறப்பு நிதிப் த்திரங்கள் வாயிைாக இந்ே மூைேன நிதி 

வழங்கப் டவுள்ளது. அப் த்திரங்களுக்கு வட்டி எதுவும் 

விதிக்கப் டாது. அபே பவலளயில், நிதிப் த்திரங்களின் 

அசல் விலையில் குறிப்பிட்ட ேள்ளு டியுடன் அலவ 

விநிபயாகிக்கப் டவுள்ளன. 

எந்நேந்ே வங்கிகளுக்கு எவ்வளவு நிதி வழங்குவது 

என் து நோடர் ாக ைார்ச்சில் முடிநவடுக்கப் டவுள்ளோக 

-வும், அலேயடுத்து மூைேன நிதியானது  கிர்ந்து 

வழங்கப் டும் என்றும் ைத்திய அரசு வட்டாரங்கள் 

நேரிவிக்கின்றன. 

 ஞ்சாப் & சிந்து வங்கிக்குக் கடந்ே 2020-21ஆம் நிதி 

ஆண்டின் 3ஆவது காைாண்டின்ப ாது மூைேன நிதி 

வழங்கப் ட்டது. அலேயடுத்து ப ங்க் ஆப் இந்தியா 

(`3,000 பகாடி), இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி (`4,100 

பகாடி), நசன்ட்ரல் ப ங்க் ஆப் இந்தியா (`4,800 பகாடி), 

யுசிஓ வங்கி (`2,600 பகாடி) ஆகியவற்றுக்குக் கடந்ே 

ஆண்டு ைார்ச்சில் `14,500 பகாடி மூைேன நிதி 

வழங்கப் ட்டிருந்ேது. அடுத்ே 2022-23ஆம் நிதியாண்டில் 

வங்கிகளுக்கான மூைேன நிதி இைக்கு `15,000 

பகாடியாகக் குலறக்கப் ட்டுள்ளது. 

 

5. 30 ‘பிரிபடட்டர் ட்பரான்’கள் வாங்கும் ஒப் ந்ேம்: 

இறுதிக்கட்டத்தில் இந்திய-அநைரிக்க ப ச்சுவார்த்லே 

அநைரிக்காவிடமிருந்து $3 பில்லியன் அநைரிக்க டாைர் 

(இந்திய ைதிப்பில் `22,500 பகாடி) ைதிப்பில்  ன்முகத் 

ோக்குேலுக்கு  யன் டக்கூடிய 30-எம்கியூ9பி பிரிபடட்டர் 

ட்பரான்கலள (ஆளில்ைா விைானங்கள்) இந்தியா 

வாங்குவேற்கான ஒப் ந்ே ப ச்சுவார்த்லே இறுதிக் 

கட்டத்லே எட்டியிருப் ோக ேகவல்கள் நவளியாகியுள்ளன. 

வடக்கு அட்ைாண்டிக்  ாதுகாப்பு ஒத்துலழப்பு (பெட்படா) 

கூட்டலைப்பில் அங்கம் வகிக்காே ஒரு ொட்டுக்கு இந்ே 

ட்பரான்கலள வழங்க அநைரிக்கா ஒப் ந்ேம் 

பைற்நகாள்வது இதுபவ முேல் முலறயாகும். 

இந்ே மிகப்ந ரிய  ாதுகாப்புத்துலறசார் ஒப் ந்ேத்துக்கான 

முன்நைாழிவு, கடந்ே 2017-ஆம்ஆண்டு முந்லேய அதி ர் 

டிரம்ப் ஆட்சி காைத்தில் பிரேைர் ெபரந்திர பைாடி 

அநைரிக்கா நசன்றிருந்ேப ாது அறிவிக்கப் ட்டோகும்.  

அேன் பிறகு, இரு ொடுகளிலடபய ெடத்ேப் ட்ட தீவிர 

ப ச்சுவார்த்லேக்குப் பிறகு இந்தியாவின் ராணுவம், 

விைானப்  லட ைற்றும் கடற் லட என முப் லடகளுக்கும் 

ேைா 10 ட்பரான்கள் வீேம் 30 பிரிபடட்டர் ட்பரான்கலள 

இந்தியாவுக்கு விற்க முேல்கட்ட அளவில் உடன் ாடு 

எட்டப் ட்டது. இந்ே உடன் ாடு நோடர் ான 

ப ச்சுவார்த்லே ேற்ப ாது இறுதிக் கட்டத்லே 

எட்டியிருப் ோக ேகவல்கள் நவளியாகியுள்ளன. 

 ாகிஸ்ோன் ைற்றும் சீனா என இரு எல்லை நோடர் ான 

ப ார் வந்ோலும், அேலன சைாளிக்கும் வலகயில் 

எல்லையில் ராணுவ ைற்றும் உள் கட்டலைப்புகலள 

இந்தியா  ைப் டுத்தி வருகிறது. இந்ேச் சூழலில், 

பிரிபடட்டர் ட்பரான்களுக்கான உடன் ாடு இறுதி 

கட்டத்லே எட்டியிருப் து இந்தியாவுக்கு பைலும் வலு 

பசர்ப் ோக அலைந்துள்ளது. 

 யன் என்ன? அநைரிக்க  ாதுகாப்பு நிறுவனத்ோல் 

ேயாரிக்கப் டும் இந்ே பிரிபடட்டர் ட்பரான்கள் ைணிக்கு 

482 கி.மீ. பவகத்தில் நோடர்ந்து 27 ைணி பெரம்  றக்கும் 

திறன் நகாண்டது. பைலும், வானில் 50,000 அடி உயரம் 

வலர  றக்கக் கூடியது.  

அபோடு, 215 கிபைா எலடலய ோங்கிச் நசல்லும் திறன் 

நகாண்டது. கண்காணிப்பு, உளவு  ார்த்ேல், உளவுத் 

ேகவல் பசகரிப்பு ைற்றும் எதிரி இைக்குகலள அழித்ேல் 

உள்ளிட்ட  ல்பவறு  ணிகளில் இந்ே ட்பரான்கலளப் 

 யன் டுத்ே முடியும். 

 

6. சாலை வி த்தில் உயிரிழப் வர்களின் 

குடும் த்தினருக்கான இழப்பீடு 8 ைடங்காக உயர்கிறது 

சாலை வி த்துகளில் உயிரிழப் வர்களின் 

குடும் த்தினருக்கு அளிக்கப் டும் இழப்பீட்டுத் நோலக 8 

ைடங்காக உயர்த்ேப் ட்டு `2 ைட்சைாக வழங்கப் டவுள்ள 

-து. இது, வரும் ஏப்.1 முேல் ெலடமுலறக்கு வருகிறது. 

இதுநோடர் ான அறிவிக்லகலய ைத்திய சாலைப் 

ப ாக்குவரத்து, நெடுஞ்சாலை அலைச்சகம் பிப்.25ஆம் 

பேதி நவளியிட்டது. அதில் கூறப் ட்டிருப் ோவது: 

சாலை வி த்துகளில்  ைத்ே காயைலடந்ேவர்களுக்கு 

நிவாரைைாக ேற்சையம் வழங்கப் டும் நோலக 

`12,500-இல் இருந்து `50,000-ஆக உயர்த்ேப் டுகிறது. 

வி த்தில் உயிரிழப் வர்களின் குடும் த்தினருக்கு 

ேற்ப ாது வழங்கப் டும் நோலக `25,000-இல் இருந்து 

`2 ைட்சைாக உயர்த்ேப் டுகிறது. 

கடந்ே 1989ஆம் ஆண்டின் நிவாரை உேவித் 

திட்டத்துக்கு ைாற்றாக, 2022ஆம் ஆண்டின் பைாட்டார் 

வாகன வி த்துகளால்  ாதிக்கப் டுபவாருக்கு நிவாரைம் 

வழங்கும் திட்டம், வரும் ஏப்.1 முேல் அைலுக்கு வரவுள்ளது. 

இழப்பீடு பகட்டு ந றப் டும் விண்ைப் ங்கலள 

 ரிசீலித்து  ாதிக்கப் ட்டவர்களுக்கு நிவாரை உேவி 

வழங்குவலே குறித்ே காைத்துக்குள் முடிக்க பவண்டும் 

என்று அந்ே அறிவிக்லகயில் நேரிவிக்கப் ட்டுள்ளது. 

ைத்திய அரசின் சமீ த்திய ேகவல் டி, கடந்ே 2020இல் 

ொடு முழுவதும் 3,66,138 சாலை வி த்துகள் நிகழ்ந்ேன. 



        

    

அவற்றின் காரைைாக 1,31,714 ப ர் உயிரிழந்ேனர் என்று 

நேரிவிக்கப் ட்டுள்ளது. 

 

7. உக்லரன் ப ாரின் பின்னணி 

ஓட்படாைான் ப ரரசின் வீழ்ச்சிலயத் நோடர்ந்து, ரஷ்யப் 

ப ரரசு கிரீமியா தீ கற் த்லேத் ேன்பனாடு 

இலைத்துக்நகாண்டது. ரஷ்யப் ப ரரசில் உக்லரன் 

இலைந்ேேன் 300-ம் ஆண்லடச் சிறப்பிக்கும் 

வலகயில், 1954-ல் அன்லறய பசாவியத் ஒன்றியத்தின் 

அதி ர் நிகிோ குருபஷவ் கிரீமியாலவ உக்லரனுக்குப் 

 ரிசாக வழங்கினார். 40 ஆண்டுகளில் பசாவியத் 

ஒன்றியம் ேகர்ந்துவிடும் என்று அவர் அன்று 

நிலனத்திருக்க வாய்ப்பில்லை. 

பசாவியத் ஒன்றியம் 1991-ல் உலடந்ேப ாது, 

பசாவியத்தின் அணு ஆயுேக் கிடங்குகளில் மூன்றில் ஒரு 

 குதி உக்லரனில் இருந்ேது. அன்லறய காைகட்டத்தில் 

அது உைகின் மூன்றாவது ந ரிய அணு ஆயுேக் கிடங்கு 

என்று கூறைாம். இதிலிருந்பே முன்பு நிைவிய 

உக்லரன்-ரஷ்ய  ரஸ் ர உறலவப் புரிந்துநகாள்ள 

முடியும். பின்பு, இந்ே அணு ஆயுேங்கள் அலனத்தும் 

பசாவியத்திலிருந்து பிரிந்து நசன்ற சுேந்திர ொடுகளின் 

கூட்டலைப்பின் கண்காணிப்பில் இருந்ேன. உக்லரன் 

1994-ல் ஆயுேப்  ரவல் ேலடச் சட்டத்தில் 

லகநயழுத்திட்ட பின்பு, ேன்னிடம் இருக்கிற அலனத்து 

அணு ஆயுேங்கலளயும் 1996-ல் ரஷ்யாவிடம் 

ஒப் லடத்ேது. 

1991-ல் பசாவியத் ஒன்றியம் சிேறுண்டபோடு  னிப்ப ார் 

முடிவுக்கு வந்ேது. ஆனால், ேன்னுடன் எல்லைலயப் 

 கிர்ந்துநகாண்டுள்ள முன்னாள் பசாவியத் ஒன்றிய 

ொடுகளின் உள்ொட்டு அரசியல் ைாற்றங்கள் 

ரஷ்யாவுக்குப் புதிய  ாதுகாப்பு சவால்கலளத் 

போற்றுவித்துள்ளன. கிழக்கு ஐபராப்பிய ொடுகள், 

பைற்கத்திய ொடுகளால் தூண்டப் டுகின்றன. குறிப் ாக, 

ஐபராப்பியக் கூட்டலைப்பு, அநைரிக்கா ஆகியவற்றின் 

வழிகாட்டுேலில் உள்ள வடக்கு அட்ைாண்டிக் ஒப் ந்ே 

அலைப்பில் (பெட்படா) உக்லரன் பசர்வேற்கான 

முயற்சிகலளத் ேனது  ாதுகாப்புக்கான ந ரும் 

அச்சுறுத்ேல் என்று ரஷ்யா கருதுகிறது. உக்லரன் 

ைக்களில் ஒருசாராரிடம் ஐபராப்பிய ஒன்றியத்தில் 

இலையும் ஆர்வம் இருக்கிறது. பசாவியத் 

ஆட்சிமுலறயில் கட்டுப் ாடுகலள அனு வித்ே அம்ைக்கள், 

ஐபராப்பிய சுேந்திர ஜனொயகத்லேப் ந ரிதும் 

விரும்புகின்றனர். இேனால், உக்லரன் அதி ர் 

பேர்ேல்களில் ஐபராப்பிய ஒன்றியத்துடன் பசர்வேற்கு 

முன்நைாழியும் ேலைவருக்பக கூடுேல் ஆேரவு 

கிலடத்ேது. அபே பெரத்தில், ஐபராப்பிய ஒன்றியத்துடன் 

இலைவேற்கான சாத்தியங்கள் இன்னும் அங்கு 

உருவாகவில்லை. குறிப் ாக, அேன் வளர்ச்சி ந றாே 

ந ாருளாோரம், வலுப்ந றாே ஜனொயக அலைப்பு, 

அரசுக்கு எதிராக ெடக்கும் நோடர் ஆர்ப் ாட்டங்கள் 

ஆகியவற்லறக் குறிப்பிடைாம். 

ைாஸ்பகாவின் சுற்றுப் ாலேயிலிருந்து கீவ் விைகி 

பைற்கத்திய சித்ோந்ேத்லே பொக்கிய ைாற்று வழியில் 

 யணிக்கத் ேலடக்கல்ைாக உக்லரன் முன்னாள் அதி ர் 

விக்டர் நயனுபகாபவய்க் இருந்ோர். அவர் ஒரு ரஷ்ய 

ஆேரவாளர். 2010-ல் அவருடன் ப ாட்டியிட்டுத் 

போல்வியலடந்ே ந ண் பவட் ாளர் 

லடபைாநஷன்ஸ்பகா இருமுலற பிரேைராகப்  ேவி 

வகித்ேவர். இவர் ஐபராப்பிய ஒன்றியத்துடன் உக்லரன் 

அங்கம் வகிக்க பவண்டும், அவ்வாறு இலைந்ோல் 

உக்லரன் நசழிப் லடயும் என்று நவளிப் லடயாக 

ஆேரவு திரட்டியவர். உக்லரனின்  ாதுகாப்புக்கு 

பெட்படாவுடன் இலைவது முக்கியம் என்ற கருத்லேக் 

நகாண்டவர். அதி ர் பேர்ேலில் போல்வியலடந்ே அவர், 

அரசியல் லகதியாகச் சிலறயில் அலடக்கப் ட்டார். அவர் 

ேன் ைருத்துவச் சிகிச்லசகளுக்காக நஜர்ைனி நசல்ைவும், 

உக்லரனில் அரசியல்  ேற்றம் ேணியவும் உக்லரன் 

ொடாளுைன்றத்தில் ெவம் ர் 2013-ல் முன்லவக்கப் ட்ட 

தீர்ைானங்கள் நிராகரிக்கப் ட்டன. அலேத் நோடர்ந்து 

ப ரலைலயப் ப ாை அங்கு ப ாராட்டங்கள் நவடித்ேன. 

அதி ர் விக்டர் நயனுபகாபவய்க் ேலைலையிைான அரசு, 

ஐபராப்பிய ஒன்றியத்துடனான அலனத்துப் 

ப ச்சுவார்த்லேகலளயும் முடித்துக்நகாண்டு, 

ரஷ்யாவுடன் லகபகாக்கத் ேயாரானது. இேன் 

காரைைாக, ஏற்நகனபவ ெடந்துநகாண்டிருந்ே 

ப ாராட்டங்கள் பைலும் வலுப்ந ற்றன. இந்ேப் 

ப ாராட்டங்களில் 18 காவல் துலற அதிகாரிகள் உட் ட 

நைாத்ேம் 130 ப ர் நகால்ைப் ட்டனர். 

இேற்கிலடபய, எதிர்க் கட்சியினருக்கும் அதி ர் விக்டர் 

நயனுபகாபவய்க்குக்கும் இலடபய ஒருங்கிலைந்ே ஒரு 

அரலச நிறுவுவேற்கும் ொடாளுைன்றத் பேர்ேலை 

முன்கூட்டிபய ெடத்துவேற்கும் ஒரு இலடக்காை ஒப் ந்ேம் 

ஏற் ட்டது. ஆனால், யாரும் எதிர் ாராே நிலையில் விக்டர் 

நயனுபகாபவய்க் அதி ர்  ேவியிலிருந்து 

விடுவிக்கப் டுவோக ொடாளுைன்றம் 

பிரகடனப் டுத்தியது. அேற்கு முன்ப  அவர் ரஷ்யாவின் 

உேவிலய ொடி, அங்கு ேப்பி ஓடினார். இேன் 

நோடர்ச்சியாக ரஷ்ய ஆேரவாளர்களுக்கும் ஐபராப்பிய 

ஆேரவாளர்களுக்கும் இலடபய ந ரும் பைாேல்கள், 

உக்லரனின் கிழக்கு ைற்றும் நேற்குப் பிராந்தியங்களில் 

போன்றின. பூர்விக ரஷ்யர்கள் ந ருைளவில் வாழும் 

கிரீமியாவில் கீவுக்கு எதிராகவும் ரஷ்யாவுக்கு 

ஆேரவாகவும் ப ாராட்டங்கள் நவடித்ேன. ரஷ்ய 

ஆேரவாளர்கள் கிரீமியாவில் உள்ள அரசாங்கக் 

கட்டிடங்கலளயும் விைான நிலையங்கலளயும் ேங்களது 

கட்டுப் ாட்டுக்குள் நகாண்டுவந்ேனர். 

உள்ொட்டு விவகாரங்களில் ேலையிடுவோக உக்லரன் 

முன்லவத்ே குற்றச்சாட்லட ரஷ்யா ைறுத்ேது. பைலும், 

உக்லரனில் அலைதிலய ஏற் டுத்துவேற்காக 

ராணுவத்லே அனுப் வும் ைார்ச், 2014-ல் ரஷ்ய அதி ர் 

புதின் உத்ேரவிட்டார். கிரீமியாவில் சுேந்திரத்துக்கான 

வாக்நகடுப்பு ஒன்றும் ெடந்ேது. ந ரும் ான்லையினர் 

ரஷ்யாவுடன் இலைய வாக்களித்ேனர். இலே 

எதிர் ார்த்துக் காத்திருந்ே ரஷ்யாவும் கிரீமியாலவ 

ரஷ்யாவின் ஒரு  குதியாக அங்கீகரித்ேது. அலேத் 

நோடர்ந்து, ரஷ்யாவின் மீது அநைரிக்கா ந ாருளாோரத் 

ேலடலய விதித்ேது.  னிப்ப ார் காைகட்டத்துக்குப் பிறகு 

ரஷ்யாவுக்கும் அநைரிக்காவுக்கும் இலடபயயான உறவு 

கடுலையான  ாதிப்புக்குள்ளாகியது. உக்லரனுடனான 



        

    

ரஷ்யாவின் உறவும் தீர்க்கவியைாே சிக்கலுக்குத் 

ேள்ளப் ட்டுவிட்டது. 

பைற்கத்திய ொடுகளுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இலடபயயான 

அதிகாரப் ப ாட்டியில், உக்லரன் சிக்குண்டு ேன்னுலடய 

நிைப் ரப்ல  ரஷ்யாவிடம் இழந்ேது, சர்வபேசச் 

சட்டங்களுக்கு ஒரு சவாைாக அலைந்துவிட்டது. 

உக்லரனின் எல்லைபயாரப் பிராந்தியைான டான் ாஸில் 

ரஷ்ய ஆேரவுப்  லடயினருக்கும் உக்லரன் 

ராணுவத்துக்கும் இலடபய கடந்ே 2021-லிருந்பே 

பைாேல்கள் நோடங்கிவிட்டன. அநைரிக்காவின் அதி ர் 

பஜா ல டன், ‘பொட்படா’வுடன் உக்லரன் பசர்வேற்கு 

ஊக்கைளித்ோர். பஜா ல டனுடனான காபைாளிப் 

ப ச்சுவார்த்லேயின்ப ாது, இந்ே முயற்சிகள் ேங்களது 

பேசியப்  ாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்ேைாக உள்ளன என்று 

புதின் ேைது ேரப்பு நியாயங்கலள முன்லவத்ோர். அேற்கு 

ல டனின்  தில், ரஷ்யாவின் மீது கடுலையான 

ந ாருளாோரத் ேலட விதிக்கப் டும் என் ோகபவ 

இருந்ேது. 

இேற்கிலடயில், உக்லரன் எல்லையில்  லட குவிப்புக்கு 

புதின் உத்ேரவிட்டார். ஒரு ைட்சத்துக்கும் பைற் ட்ட ரஷ்ய 

வீரர்கள் உக்லரன் எல்லைலய பொக்கி விலரந்ேனர். 

கூடுேைாகத் ேனது பெசொடான ந ைாரஸில் அணு 

ஆயுேப் ப ார்ப்  யிற்சியிலும் ரஷ்ய ராணுவம் 

ஈடு ட்டுவந்ேது. உக்லரன் மீது முப் லடகளின் மூைமும் 

முழுத் ோக்குேலுக்கு உத்ேரவிட்டுள்ளார் புதின். ோக்குேல் 

நோடங்கிய முேல் ொளிபைபய நசர்பனாபில் அணுமின் 

உலை இயங்கிய  குதிலய ரஷ்யா லகப் ற்றிவிட்டது. 

இந்ெடவடிக்லக உக்லரன் அரலச அச்சத்தில் 

ஆழ்த்தியிருக்கிறது. இரண்டாம் உைகப்ப ாருக்குப் பிறகு 

ஐபராப்பிய எல்லையில் இரு ொடுகள் பைாதிக்நகாள்வது 

இதுபவ முேல்முலற. 

 

8.  


