
        

    

1. எந்த ஒழுங்குமுறை அறைப்பின் முதல் பெண் 

தறைவராக ைாதபி புரி புச் நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார்? 

அ) SEBI  

ஆ) NABARD 

இ) PFRDA 

ஈ) IRDAI 

✓ இந்திய பங்கு மற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியத்தின் (SEBI) 

புதிய தனைவராக மாதபி புரி புச் அவர்கனை அரசாங்கம் 

நியமித்துள்ைது. இவர் சசபியின் முதல் சபண் தனைவர் 

ஆவார். அஜய் தியாகினய அடுத்து ICICI சசக்யூரிட்டிஸின் 

முன்ைாள் தனைவராை திருமதி மாதபி புரி புச் நியமைம் 

சசய்யப்பட்டுள்ைார். 

 

2. ததசிய வருைானத்தின் இரண்டாவது முன்கூட்டிய 

ைதிப்பீடுகளின்ெடி, 2021-22இல் இந்தியாவின் பைய்யான 

GDP வளர்ச்சி என்ன? 

அ) 5.6 சதவீதம் 

ஆ) 7.1 சதவீதம் 

இ) 8.9 சதவீதம்  

ஈ) 10.5 சதவீதம் 

✓ ததசிய புள்ளியியல் அலுவைகம், புள்ளியியல் மற்றும் திட்ட 

அமைாக்க அனமச்சகம், 2021-22 ததசிய வருமாைத்தின் 

இரண்டாவது முன்கூட்டிய மதிப்பீடுகள் மற்றும் 2021-22 

ஆம் ஆண்டின் அக்தடாபர்-டிசம்பர் காைாண்டிற்காை 

GDPஇன் காைாண்டு மதிப்பீடுகனை சவளியிட்டுள்ைது.  

✓ 2020-21இல் 6.6 சதவீதமாக இருந்த மதிப்பீட்டுடன் 

ஒப்பிடுனகயில் 2021-22இல் GDP உற்பத்தியின் வைர்ச்சி 

8.9 சதவீதமாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ைது. 

 

3. பூமியின் மிகப்பெரிய ெள்ளைான ‘யிைான்’ ெள்ளம் 

கண்டுபிடிக்கப்ெட்டுள்ள நாடு எது? 

அ) ரஷ்யா 

ஆ) சீைா  

இ) ஆஸ்திதரலியா 

ஈ) ஜப்பான் 

✓ வடகிழக்கு சீைாவில், ‘யிைான்’ எைப் சபயரிடப்பட்ட பினை 

வடிவ பள்ைமாைது கடந்த நூைாயிரம் ஆண்டுகளில் 

உருவாை பூமியின் மிகப்சபரிய சமாத்தல் நிைக்குழி என்ை 

சாதனைனயப் பனடத்துள்ைது. 

✓ NASA புவி கண்காணிப்பு அறிக்னகயின்படி, 2020ஆம் 

ஆண்டுக்கு முன்பு வரை, சீைாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 

ஒதரசயாரு சமாத்தல் நிைக்குழியாக லிதயானிங்கில் 

கண்டறியப்பட்ட சியான் பள்ைம் இருந்தது. யிைான் பள்ைம், 

சுமார் 1.85 கிமீ விட்டத்துடன் உள்ைது. தரடிதயாகார்பன் 

தடட்டிங் அடிப்பனடயில் சுமார் 46,000 முதல் 53,000 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இது உருவாகியிருக்கைாம். 

 

 

 

4. இந்திய கடற்ெறடயானது பின்வரும் எந்த நகரத்தில் 

‘பெய்முறை விளக்கத்றத’ நடத்தியது? 

அ) புதை 

ஆ) சகாச்சி 

இ) விசாகப்பட்டிைம்  

ஈ) எர்ணாகுைம் 

✓ கடற்பனடயின் மிைன்-22 கூட்டுப்பயிற்சினய முன்னிட்டு, 

விசாகாப்பட்டிை கடற்கனரயில், ‘சசய்முனை விைக்க 

நிகழ்வுகளும் பன்ைாட்டுக்கடற்பனடயிைரின் அணிவகுப் 

-பும் நடத்தப்பட்டை. 

✓ இந்திய கடற்பனட கமாண்தடாக்கள் வானில் இருந்து 

குதித்து சாகச நிகழச்சிகள் நடத்திைர். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு 

ஆந்திர பிரததச முதைரைச்சர் YS சஜகன் தமாகன் சரட்டி 

தனைனம விருந்திைராகக் கைந்துசகாண்டார். 

 

5. ‘ததசிய அளவிைான விழிப்புணர்வுத் திட்டம் – ெம்ெவ்’ 

என்ெது எந்த ைத்திய அறைச்ெகத்தின் முன்பனடுப்ொகும்? 

அ) கல்வி அனமச்சு 

ஆ) MSME அனமச்சகம்  

இ) திைன் தமம்பாடு & சதாழில்முனைதவார் அனமச்சகம் 

ஈ) பணியாைர் மற்றும் தவனைவாய்ப்பு அனமச்சகம் 

✓ குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர சதாழிற்துனை அனமச்சகம் 

(MSME) 28.02.2022 முதல் 06.03.2022 வனர ‘அமுதப் 

சபருவிழாவின்’கீழ் அதன், ‘தனித்துவம்மிக்க வாரத்னத’ 

சகாண்டாடுகிைது. MSME அனமச்சகம் அதன், ‘ததசிய 

அைவிைாை விழிப்புணர்வுத் திட்டம் – சம்பவ்’இன் 2ஆம் 

கட்டத்னதத் சதாடங்கவுள்ளது. 

✓ இதன்மூைம் நாடு முழுவதும் உள்ை 1300 கல்லூரிகளில் 

இருந்து ஒரு இைட்சத்துக்கும் தமற்பட்ட மாணவர்கள் 

சதாழில்முனைதவார் முயற்சியில் ஈடுபட ஊக்கப்படுத்தப் 

-படுவார்கள். இந்தத் திட்டத்தின் முதற்கட்டம் 2021’இல் 

சதாடங்கப்பட்டது. 

 

6. கீழ்காணும் எந்த இடத்தில், இந்திய இரயில்தவக்கான 

சூரிய ஒளிமின்னழுத்த மின்னுற்ெத்தி நிறையம் 

உருவாக்கப்ெட்டுள்ளது? 

அ) மும்னப 

ஆ) சகால்கத்தா 

இ) ஜான்சி 

ஈ) பிைா  

✓ மத்திய பிரததச மாநிைத்திலுள்ை பிைாவில் பாரத் செவி 

எைக்ட்ரிக்கல்ஸ் லிட் (BHEL)மூைம் 1.7 சமகாவாட் தசாைார் 

ஒளிமின்ைழுத்த மின்னுற்பத்தி ஆனை இந்திய 

இரயில்தவக்காக சதாடங்கப்பட்டது. இந்திய ரயில்தவயின் 

இழுனவ அனமப்புகளுக்காை மின்சாரம் இந்த ஆனை 

மூைம் தநரடியாக வழங்கப்படும். 

✓ இதன் வனகயில் ரயில்தவ சநட்சவார்க்கில் இயக்கப்பட்ட 

முதல் சூரிய மின்னுற்பத்தி நினையம் இதுவாகும். 

 

 

 
 

 

 

 

 



        

    

7. பெர்தனாபில் தெரழிவு நடந்த ஆண்டு எது? 

அ) 1972 

ஆ) 1986  

இ) 1997 

ஈ) 2000 

✓ 1986 ஏப்ரலில் சசர்தைாபில் அணுமின் நினையத்தில் 

உைகின் மிகக்சகாடிய அணு விபத்து ஏற்பட்டது. அதன் 

பின்ைர், ஓர் அணு உனை சவடித்து ஐதராப்பா முழுவதும் 

அதன் கதிரியக்கக் கதிர்வீச்சு பரவியது. 

✓ இந்த ஆனை கிதயவிலிருந்து 130 சதானைவில் உள்ை 

பிரிபியாட்டில் அனமந்துள்ைது. கதிர்வீச்சுக் கசினவத் 

தடுப்பதற்காக இவ்வணுவுனை இப்தபாது ஒரு பாதுகாப்பு 

சாதைத்தால் மூடப்பட்டுள்ைது. இந்த ஆனை முழுவதும் 

முடக்கப்பட்டுள்ைது. அறிவியைாைர்களின் கூற்றுப்படி, 

அடுத்த 24 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு இந்த இடத்தில் எந்த 

மனிதனும் வாழவியைாது. இது அணுக்கழிவுகனை 

தசமிக்கும் னமயமாக சசயல்பட்டுவருகிைது. 

 

8. 2022 பைக்சிகன் ஓென் ெட்டத்றத பவன்ை படன்னிஸ் 

வீரர் யார்? 

அ) தநாவக் தஜாதகாவிச் 

ஆ) ரதபல் நடால்  

இ) தராஜர் சபடரர் 

ஈ) தடனியல் சமட்சவதடவ் 

✓ சடன்னிஸில், ரதபல் நடால் (ஸ்சபயின்) பிரித்தானிய வீைர் 

தகமரூன் தநாரினய 6-4 6-4 என்ை சசட் கணக்கில் 

வீழ்த்தி நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டின் சமக்சிகன் ஓபன் 

(அகாபுல்தகா பட்டம் எைவும் அனழக்கப்படுகிைது) 

ஒற்னையர் பட்டத்னத சவன்ைார். இது சடன்னிஸ் 

வாழ்வில் அவரது 91ஆவது ATP பட்டைாகும். கடந்த 2005, 

2013 மற்றும் 2020 ஆகிய ஆண்டுகளில் ரதபல் நடால் 

சமக்சிகன் ஓபன் பட்டத்னத சவன்றுள்ைார். 

 

9. உைக உடல்ெருைன் நாள் அனுெரிக்கப்ெடும் தததி எது? 

அ) மார்ச் 02 

ஆ) மார்ச் 03 

இ) மார்ச் 04  

ஈ) மார்ச் 05 

✓ உைக உடல் பருமன் நாள் ஒவ்தவார் ஆண்டும் மார்ச்.04 

அன்று அனுசரிக்கப்படுகிைது. இது உடல்பருமன் குறித்த 

விழிப்புணர்னவ பரப்புவதற்கும் அனத ஒழிப்பதற்காை 

நடவடிக்னககனை ஊக்குவிக்கவும் அனுசரிக்கப்படுகிைது.  

✓ “Everybody Needs to Act” என்பது 2022’இல் வரும் 

உைக உடல் பருமன் நாளுக்காைக் கருப்சபாருைாகும். 

 

10. தேைானந்தா பிஸ்வால் என்பவர் எந்த ைாநிைத்தின் 

முதல் ெழங்குடியின முதைறைச்ெராக இருந்தார்? 

அ) ெரியாைா  ஆ) ஜார்கண்ட் 

இ) மத்திய பிரததசம் ஈ) ஒடிஸா  

✓ ஒடிஸா மாநிைத்தின் முதல் பழங்குடியிை முதல்வரும், 

மாநிைத்தின் கனடசி காங்கிரஸ் முதல்வருமாை 

தெமாைந்த பிஸ்வால் (82) அண்ரையில் காைமாைார்.  

✓ ஜார்சுகுடா மாவட்டத்னதச்தசர்ந்த புயான் பழங்குடியிைத் 

-னதச்சார்ந்தவராை தெமாைந்த பிஸ்வால், 1989-1990 

வனரயிலும், 1999 - 2000 வனரயிலும் எை இரண்டு 

முனை முதைனமச்சராகப் பதவி வகித்துள்ைார். 

 

 

1. தமிழ்நாட்டிலுள்ை அனைத்து கிராமப்புை வீடுகளுக்கும் 

2024ஆம் ஆண்டுக்குள் குடிநீர் குழாய் இனணப்பு வசதி: 

மத்திய அனமச்சர் கதஜந்திர சிங் சசகாவத் 

தமிழ்நாடு, கர்நாடகா தகரைா மற்றும் ஆந்திர பிரததசம் 

ஆகிய மாநிைங்களில் 2024ஆம் ஆண்டுக்குள் அனைத்து 

கிராமப்புை வீடுகளுக்கும் குடிநீர் குழாய் இனணப்புகள் 

வழங்கப்பட்டுவிடும் எை மத்திய அனமச்சர் கதஜந்திர சிங் 

சசகாவத் சதரிவித்தார். 

தமிழ்நாட்னடப் சபாறுத்தவனர, ஜல் ஜீவன் திட்டம் 

சதாடங்கப்பட்டதபாது, சமாத்தம் இருந்த 1 தகாடிதய 26 

ைட்சத்து 89 ஆயிரம் கிராமப்புை வீடுகளில், 21.76 ைட்சம் 

(17%) வீடுகளில் மட்டுதம குடிநீர் குழாய் இனணப்புகள் 

இருந்ததாகவும், 30.21 ைட்சம் (20.4%) வீடுகளுக்கு திட்டம் 

சதாடங்கப்பட்டதில் இருந்து குடிநீர் குழாய் இனணப்புகள் 

வழங்கப்பட்டு, தற்தபாது 51.97 ைட்சம் (41%) வீடுகளுக்கு 

குடிநீர் இனணப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ைதாகவும் புள்ளி 

விவரங்கள் சதரிவிக்கின்ைை. 

 

2. 2030க்குள் புனதபடிவ எரிமம் அற்ை 500 ஜிகாவாட் 

எரிசக்தி பிரதமர் தமாடி உறுதி 

2030ஆம் ஆண்டுக்குள் நிைக்கரிதபான்ை புனதபடிவ 

எரிமம் அற்ை 50% எரிசக்தி நிறுவும் திைனை இந்தியா 

அனடயும்; இதன்மூைம், 500 ஜிகாவாட் புனதபடிவ எரிமம் 

அற்ை எரிசக்தித் திைன் இைக்னக அனடய முடியும் எை 

பிரதமர் நதரந்திர தமாடி சதரிவித்தார். 

உஜாைா திட்டத்தின் கீழ் 37 தகாடி LED விளக்குகள் 

விநிதயாகிக்கப்பட்டுள்ைை. இதன்மூைம் 48,000 

மில்லியன் கிதைா வாட் மின்சாரம் தசமிக்கப்பட்டுள்ைது. 

இதன் காரணமாக வருடாந்திர கரியமிை மாசு 4 தகாடி 

டன் அைவுக்கு குனைந்துள்ைது என்ைார் பிரதமர் தமாடி. 

 

3. இரயில்கள் தமாதி ஏற்படும் விபத்து.. தடுக்கும் ‘கவச்’ 

கருவி! இந்திய இரயில்தவ தசாதனை சவற்றி! 

இரயில்கள் தநருக்கு தநர் தமாதி ஏற்படும் விபத்துகனை 

தடுக்கும் கருவினய இந்திய இரயில்தவ சவற்றிகரமாக 

தசாதித்துள்ைது. 

தைசர் அடிப்பனடயிைாை ‘கவச்’ என்ை கருவி, ஒதர 

தண்டவாைத்தில் 2 ரயில்கள் எதிசரதிதர வர தநர்ந்தால் 

இன்ஜின் இயக்கத்னத நிறுத்தி விபத்னதத் தடுக்கிைது. 

சதலுங்காைாவில் சசகந்திராபாத் அருதக இந்தக் கருவி 

தசாதிக்கப்பட்டது. 

 

 

 

 



        

    

‘கவச்’ கருவியின் அம்சங்கள்: ‘கவச்’ கருவி சபாருத்தப்பட்ட 

இரயில் நினையங்களில் நுனழயும்தபாது ஒரு பானதயில் 

இருந்து மற்ை பானதக்கு மாறும் முன்பு தாைாக தவகத்னத 

30 கிமீ அைவிற்கு குனைத்து சமதுவாகப் பயணிக்கும். 

இரயில்தவ சைவல் கிராஸிங் தகட்டுகனை ‘கவச்’ கருவி 

சபாருத்திய ரயில் சநருங்கும்தபாது தாைாக ஒலி எழுப்பி 

சானை பயன்பாட்டாைர்கனை எச்சரிக்கும். விபத்தில்ைாத 

ரயில் பயணமாக ‘கவச்’ கருவி முழு ரயினையும் கவசமாக 

பாதுகாக்கும். சிவப்பு விைக்னகக் கண்டால் இரயினை 

உடதை நிறுத்தும். ரயில்கள் தநருக்குதநர் வந்தாலும் இரு 

ரயில்களும் தாைாக நின்றுவிடும். அததாடு பாரத கவசம் – 

அவசர தநரத்தில் ரயில் இன்ஜின் டினரவர் பிதரக் பிடிக்க 

தாமதமாகும் தபாது ‘கவச்’ தானியங்கி கருவி ரயினை 

நிறுத்தும். 2 ரயில்கள் தநருக்குதநர் தமாதுவனத தடுக்கும். 

 

4. உைக தரஸ் வாக்கிங்: இந்திய மகளிர் சாதனை 

உைக தடகை தரஸ் வாக்கிங் சாம்பியன்ஷிப்பில் 20 கிமீ 

பந்தயத்தில் இந்திய மகளிரணி சவண்கைப்பதக்கம் 

சவன்று சாதனை பனடத்துள்ைது. 

இந்தப் தபாட்டியின் 61 ஆண்டுகாை வரைாற்றில் இந்திய 

மகளிர் பதக்கம் சவன்றிருப்பது இதுதவ முதன்முனை 

ஆகும். இப்தபாட்டியில் இந்திய ஆடவர் அணி கடந்த 

2012இல் சவண்கைம் சவன்ைது நினைவுகூரத்தக்கது. 

 

5. சுழல் சூைாவளி மனைவு! 

சர்வததச கிரிக்சகட்டில் சிைந்த ஸ்பின்ைராக இருந்தவரும், 

ஆஸ்திதரலிய வீரருமாை தேன் வார்தை காைமாைார். 

அவருக்கு வயது 52. 

‘பால் ஆப் தி சசஞ்சுரி’... 

ஆஸ்திதரலிய அணிக்காக 1992 முதல் 2007 வனர 15 

ஆண்டுகள் வினையாடியிருக்கிைார் வார்தை. அந்தக்காை 

கட்டத்தில் மிகச்சிைந்த ஸ்பின்ைராக அறியப்படும் 

வார்தைவின் ‘பால் ஆப் தி சசஞ்சுரி’ என்று பாராட்டப்படும் 

ஒரு பந்துவீச்சு மிகப்பிரபைமாைதாகும். 1993இல் ஆேஸ் 

சதாடரின் முதல் சடஸ்டில் முதலில் இங்கிைாந்து தபட் 

சசய்தது. 2-ஆவது நாளில் னமக் தகட்டிங்கிற்கு வார்தை 

வீசிய ஒரு சைக் பிதரக் பந்து அவர் சற்றும் கணிக்க 

முடியாத வனகயில் தினசதிரும்பி ஸ்டம்ப் சபய்ல்னஸ 

தட்டியது. அத்தனகய ஓர் எதிர்பாராத சபௌலிங்னக கண்டு 

தகட்டிங் மட்டுமல்ைாது சர்வததச கிரிக்சகட் சமூகதம 

ஆச்சரியமனடந்தது. 

சடஸ்ட் கிரிக்சகட் வரைாற்றில் அதிக விக்சகட்டுகள் 

வீழ்த்தியவர்கள் வரினசயில், இைங்னகயின் முத்னதயா 

முரளீதரனை (800) அடுத்து வார்தை 708 விக்சகட்டுகள் 

உடன் 2ஆம் இடத்தில் உள்ைார். அவர்கள் இருவனரயும் 

சகௌரவிக்கும் வனகயில் கடந்த 2007இல் ஆஸ்திதரலிய 

- இைங்னக தமாதிய சடஸ்டுக்கு ‘வார்தை-முரளிதரன் 

தகாப்னப’ சடஸ்ட் என்று சபயரிடப்பட்டது. 

 

 

 

6. தமிழ்ப்பல்கனைக்கழகத்தில் மார்ச் 30, 31இல் மகாகவி 

பாரதியார் நினைவுநூற்ைாண்டு பன்ைாட்டு ஆய்வரங்கம் 

தஞ்சாவூர் தமிழ்ப்பல்கனைக்கழகத்தில் மகாகவி பாரதியார் 

நினைவு நூற்ைாண்டு பன்ைாட்டு ஆய்வரங்கம் மார்ச் 30, 

31ஆம் தததிகளில் நனடசபைவுள்ைது. 

இதுகுறித்து துனணதவந்தர் வி திருவள்ளுவன் 

சதரிவித்திருப்பது: 

மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியாரின் நினைவு 

நூற்ைாண்னடசயாட்டி, தமிழ்ப்பல்கனைக்கழகத்தின் 

அயல்நாட்டுத் தமிழ்க்கல்வித்துனை, இைங்னகப் 

தபராதனைப் பல்கனைக்கழகத்தின் தமிழ்த்துனை, 

வாைவில் பண்பாட்டு னமயம் ஆகிய நிறுவைங்கள் 

ஒன்றினணந்து ‘மகாகவி பாரதியாரின் உனரநனட 

ஆக்கங்கள்’ என்ை பன்ைாட்டு ஆய்வரங்கத்னத மார்ச் 30, 

31ஆம் தததிகளில் நடத்தவுள்ைை. 

 

7. பிரம்தமாஸ் ஏவுகனணயின் நீட்டிக்கப்பட்ட 

நிைத்தாக்குதல் இைக்னக துல்லியமாகத் தாக்கி இந்திய 

கடற்பனட சவற்றிகர தசாதனை 

இந்திய கடற்பனட பிரம்தமாஸ் சூப்பர்சானிக் 

ஏவுகனணயின் நீட்டிக்கப்பட்ட நிைத்தாக்குதல் இைக்னக 

துல்லியமாகத் தாக்கி சவற்றிகரமாை தசாதனைனய 

தமற்சகாண்டது. நாசகார கப்பைாை INS சசன்னையில் 

இருந்து இந்தச் தசாதனை தமற்சகாள்ைப்பட்டது. இந்தச் 

தசாதனையில் ஏவுகனண மிகத்துல்லியமாக இைக்னக 

தாக்கியது. 

பிரம்தமாஸ் ஏவுகனணயும், அதனை ஏவிய ஐஎன்எஸ் 

சசன்னை கப்பலும் உள்நாட்டிதைதய நவீை ஆற்ைலுடன் 

தயாரிக்கப்பட்டனவ என்பது கூடுதல் சிைப்பாகும்.  தற்சார்பு 

இந்தியா, இந்தியாவில் தயாரிப்தபாம் ஆகிய இந்தியாவின் 

முன்முயற்சிகளில் இந்திய கடற்பனடயின் பங்களிப்பாக 

இது அனமந்துள்ைது. 

இச்தசாதனைமூைம், இந்திய கடற்பனட, கடலிலிருந்து 

சவகு சதானைவில் உள்ை நிைப்பரப்னப ததனவப்படும் 

இடத்திலும் தநரத்திலும் குறினவத்து துல்லியமாகத் தாக் 

-கும் திைனைப்சபற்றிப்பது சாதனையாக கருதப்படுகிைது. 

 

8. டிஜிட்டல் பல்கனைக்கழகம் - இந்திய கல்வித் 

துனையில் புரட்சி: இந்தியாவில் முதன்முதைாக தகரை 

மாநிைத்தில் உருவாக்கம் 

இந்தியாவில் டிஜிட்டல் பல்கனைக் கழகம் சதாடங்கப்படும் 

என்று கடந்த பட்சஜட்டில் நிதியனமச்சர் நிர்மைா 

சீதாராமன் அறிவித்தார். டிஜிட்டல் பல்கனைக்கழகம் 

என்ைால் என்ை, அது எப்படி சசயல்படும்? என்று 

கல்வியாைர்களும் மாணவர் சமுதாயமும் குழம்பிவந்த 

நினையில், பிரதமர் நதரந்திர தமாடி, கடந்த மாதம் 

நடத்திய இனணய கருத்தரங்கு மூைம் இதற்காை 

அடுத்தகட்ட நகர்வு ஏற்பட்டுள்ைது. 

டிஜிட்டல் பல்கனைக்கழகம் குறித்த நடவடிக்னககனைத் 

துரிதப்படுத்தும்படி கல்வித்துனை அறிஞர்கனையும், உயர் 

அதிகாரிகனையும் பிரதமர் தகட்டுக் சகாண்டார். 

அதுமட்டுமின்றி, ‘அனைத்து பல்கனைக்கழகங்களும் 



        

    

தசர்ந்து உருவாக்குவதுதான் டிஜிட்டல் பல்கனைக்கழகம். 

இது சசயல்பாட்டுக்கு வந்தால் கல்லூரி மற்றும் 

பல்கனைகளில் இடம் கினடக்கவில்னை என்ை தபச்சுக்தக 

இடமில்னை. மாணவர் தசர்க்னகக்கு எந்த வரம்பும் 

இல்னை’  என்று குறிப்பிட்டு டிஜிட்டல் 

பல்கனைக்கழகத்தின் வடிவத்னத தகாடிட்டுக் காட்டிைார். 

பிரதமர் எடுத்த முயற்சியின் சதாடர்ச்சியாக உயர்கல்வித் 

துனை சசயைர்கள், சதாண்டு நிறுவை பிரதிநிதிகள் 

மற்றும் உயர்கல்வித் துனைனய நிர்வகிக்கும் சபாறுப்பில் 

இருப்பவர்கள் கூடி, டிஜிட்டல் பல்கனைக்கழக திட்டத்னத 

அடுத்த கட்டத்துக்கு சகாண்டு சசல்வது குறித்து 

விவாதித்தைர். அதில் சான்றிதழ், டிப்ைதமா, 

பட்டப்படிப்புகனை டிஜிட்டல் பல்கனைக்கழகம் மூைம் 

வழங்குவது குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது. 

பிைஸ் 2 ததர்ச்சிசபற்ை யார் தவண்டுமாைாலும் டிஜிட்டல் 

பல்கனைக்கழகத்தில் தசர்ந்து பட்டம் சபை முடியும். 

மாணவர் தசர்க்னக இடங்களுக்கு எந்த வனரயனையும் 

இல்னை. எத்தனை மாணவர்கள் தசர்ந்தாலும் 

அனைவருக்கும் டிஜிட்டல் பல்கனைக்கழகம் மூைம் பட்டம் 

வழங்க முடியும். தற்தபாதுள்ை நனடமுனையில் 

மாணவர்கனை கழித்து சவளிதயற்றும் தசர்க்னக 

முனைதய பின்பற்ைப்படுகிைது. இதில் பை மாணவர்கள் 

உயர்கல்வி னமயங்களில் இடம் கினடக்காமல் 

சவளிதயறும் நினை ஏற்படுகிைது. இப்பிரச்சினைக்கு 

டிஜிட்டல் பல்கனைக்கழகம் தீர்வாக அனமயும் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

‘ெப்-ஸ்தபாக் மாடல்’ 

புதிய டிஜிட்டல் பல்கனைக்கழகம், இனணயத் 

சதாடர்புடன் கூடிய ‘ெப்-ஸ்தபாக் மாடல்’  மூைம் 

இயங்கும். அதாவது, இந்தியாவில் உள்ை அனைத்து 

பல்கனைக்கழகங்கள் மற்றும் கல்லூரிகள் டிஜிட்டல் 

பல்கனைக்கழகத்தின் அங்கமாக இருக்கும். அனவ 

அனைத்திடம் இருந்தும் பாடத்திட்டங்கள் மற்றும் 

கற்பித்தல் குறித்த வீடிதயா விவரங்கனைப் சபற்று 

அவற்னை மாணவர்களுக்கு வழங்கும் னமயமாக 

டிஜிட்டல் பல்கனைக்கழகம் சசயல்படும். 

இந்தியாவில் உள்ை அனைத்து கல்வி 

நிறுவைங்களுக்கும் னமயமாக டிஜிட்டல் 

பல்கனைக்கழகம் சசயல்பட்டு ஒதர இடத்தில் 

மாணவர்கள் தசரும் வனகயில் உருவாகும். இந்த 

புரட்சிகரமாை முயற்சிக்கு நினையாை 

இனணயத்சதாடர்பு, அவசியமாை மின்ைணு 

சாதைங்கள், மாணவர்கள் பாடங்கனை கவனிக்கும் 

காைவனரயனை, ஆன்னைன் மூைம் பாடங்கனை 

மாணவர்களுக்கு சகாண்டு தசர்க்கும் முனை ஆகியனவ 

சவால்கைாக இருக்கும் என்று கூட்டத்தில் சுட்டிக் 

காட்டப்பட்டுள்ைது. 

அதததநரம், சவால்கனைக் கடந்து 6 மாதம் முதல் 

ஓராண்டுக்குள் சசயல்பாட்டுக்குள் அடிசயடுத்து னவக்க 

தவண்டும் என்று மத்திய அரசு காை நிர்ணயம் 

வகுத்துள்ைது. 

இந்த முயற்சியில் னபஜுஸ் தபான்ை கல்வி கற்பிக்கும் 

பணியில் ஈடுபட்டுள்ை தனியார் அனமப்புகனையும் 

பயன்படுத்திக் சகாள்ை முடிசவடுக்கப்பட்டுள்ைது. 

அவர்களிடம் உள்ை சதாழில்நுட்ப உதவிகனை டிஜிட்டல் 

பல்கனைக்கழகத்துக்குப் பயன்படுத்த திட்டம் 

வகுக்கப்பட்டுள்ைது. 

இதற்காக சட்டத்தில் உரிய திருத்தங்கனைக் சகாண்டு 

வந்து கல்விப்பணியில் தனியாருக்கும் முக்கியப் 

பங்களிக்க முடிசவடுக்கப்பட்டுள்ைது. இதற்காை 

விதிகனை 2 மாதங்களுக்குள் உருவாக்கி சவளியிடும் 

சபாறுப்பு யுஜிசி-யிடம் ஒப்பனடக்கப்பட்டுள்ைது. 

நாடு முழுவதும் 8-ம் வகுப்பில் படிக்கும் மாணவர்களின் 

எண்ணிக்னக 2 தகாடிதய 15 ைட்சம் என்று 

கணக்கிடப்பட்டுள்ைது. இதில் 84 ைட்சத்து 65 ஆயிரம் 

தபர் மட்டுதம கல்லூரிகளில் தசருகின்ைைர். இன்னும் 15 

ஆண்டுகளில் 18 முதல் 23 வயதுனடய இனைஞர்களில் 

50 சதவீதம் தபனர உயர்கல்விக்குக் சகாண்டு வர 

தவண்டும் என்ை இைக்தகாடு டிஜிட்டல் பல்கனைக்கழகம் 

உருவாக்கப்படுகிைது. 

மத்திய அரசின் இந்த முயற்சிக்கு உறுதுனணயாக, 

படித்தவர்கள் நினைந்த மாநிைமாகக் கருதப்படும் 

தகரைாவில் முதல் டிஜிட்டல் பல்கனைக்கழகம் 

உருவாக்கப்பட்டுள்ைது. 20 ஆண்டுகளுக்கும் தமைாக 

சிைப்பாகச் சசயல்பட்டு வரும் தகரை நிர்வாகவியல் 

ஐஐஐடி-னய தரம் உயர்த்தி அம்மாநிை அரசு டிஜிட்டல் 

பல்கனைக்கழகமாக மாற்றியுள்ைது. இது மத்திய அரசின் 

டிஜிட்டல் பல்கனைக்கழக முயற்சிக்கு உறுதுனணயாக 

இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

 

9. இருசக்கர வாகை விபத்தில் இைப்பு 107 சதவீதம் 

அதிகரிப்பு - 2021-ல் நடந்த சானை விபத்துகளில் 14,912 

தபர் உயிரிழப்பு 

தமிழகத்தில் 2021-ல் நடந்த 55,713 வாகைவிபத்துகளில் 

14,912 தபர் இைந்துள்ைைர். இது முந்னதய ஆண்னட விட 

6,852 தபர்அதிகமாகும். இருசக்கர வாகை விபத்து 

உயிரிழப்பு 107 சதவீதம் அதிகரித்து உள்ைது, 

தமிழகத்தில் சானை விபத்துகள், இைப்புகனைக் குனைக்க 

தபாக்குவரத்து, காவல்துனை, சுகாதாரத் துனை உட்பட 

பல்தவறு துனைகதைாடு இனணந்து தமிழக அரசு 

பணியாற்றி வருகிைது. இதைால், கடந்த 5ஆண்டுகைாக 

உயிரிழப்புகள் படிப்படியாக குனைந்து வந்தை. 

குறிப்பாக, கடந்த 2016-ம் ஆண்டில் 17 ஆயிரத்து 218 ஆக 

இருந்த உயிரிழப்பு எண்ணிக்னக 2020-ல் 8 ஆயிரத்து 

60 ஆககுனைந்தது. அதாவது, இைக்கு நிர்ணயித்த 50 

சதவீதத்னத விட 54 சதவீதமாக குனைந்தது, தமிழக 

அரசின் சாதனையாக இருந்தது. இந்த நினை தற்தபாது 

மாறியுள்ைது. கடந்த 5 ஆண்டுகளுக்கு பிைகு தமிழகத்தில் 

மீண்டும் சானை விபத்தில் உயிரிழப்பு அதிகரித்துள்ைது. 

2021-ல் 14,912 தபர் உயிரிழப்பு 

இதுசதாடர்பாக தமிழக அரசின் புள்ளிவிவரத்தில், 

“தமிழகத்தில் கடந்த ஆண்டில்நடந்த 55 ஆயிரத்து 713 

சானை விபத்துகளில்சமாத்தம் 14 ஆயிரத்து 912 தபர் 

இைந்துள்ைைர். இதற்கு முந்னதய ஆண்னட 

ஒப்பிடுனகயில் இது 85 சதவீதம் அதிகமாகும். 



        

    

இருசக்கர வாகை விபத்துகளில் மட்டும் 6,223 தபர் 

இைந்துள்ைைர். ைாரிகைால் ஏற்பட்ட விபத்துகளில் 2,467 

தபரும், கார்கள், டாக்சி விபத்துகைால் 2,467 தபரும், 

தவன் மற்ைம் சிறிய வனக சரக்கு வாகைங்கைால் 1,140 

தபரும் இைந்துள்ைைர். அதுதபால், ததசிய சநடுஞ்சானை 

விபத்துகளில் 4,129 தபரும், மாநிை சநடுஞ்சானை 

விபத்துகளில் 4,929 தபரும் இைந்துள்ைைர்” எை 

சதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

 


