
        

    

1. இந்தியாவின் உள்நாட்டு, ‘தானியங்கி ரயில் பாதுகாப்பு 

அமைப்பின்’ பபயர் என்ன? 

அ) சக்தி 

ஆ) கவாச்  

இ) வீரா 

ஈ) பிரம்மா 

✓ ‘கவாச்’ என்பது உள்நாட்டிலேலே உருவாக்கப்பட்ட ஒரு 

‘தானிேங்கி இரயில் பாதுகாப்பு அமமப்பு’ ஆகும். இது 

அண்மமயில் ததற்கு மத்திே இரயில்லவயில் லசாதமை 

தசய்ேப்பட்டது. மத்திே பட்தெட்டின்படி, 2022–23–இல் 

2000 கிலோமீட்டர் ரயில்பாமத ‘கவாச்’ பாதுகாப்பின்கீழ் 

தகாண்டுவரப்படும். 2012 முதல் இந்திோவின் தசாந்த 

தானிேங்கி பாதுகாப்பு அமமப்பாக திகழ்ந்து வரும் இது, 

‘இரயில் லமாதல் தவிர்ப்பு அமமப்பு’ என்ற தபேரிலிருந்து 

‘கவாச்’ எை மறுதபேரிடப்பட்டது. 

 

2. கன்னியாகுைரி வனவுயிரி சரணாலயம் அமைந்துள்ள 

ைாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு  

ஆ) லகரளா 

இ) ஆந்திர பிரலதசம் 

ஈ) லமற்கு வங்காளம் 

✓ தமிழ்நாட்டின் கன்னிோகுமரி வைவுயிரி சரணாேேத்தில் 

‘Glycosmis albicarpa’ என்ற புதிே ஜின் தபர்ரி இைம் 

அண்மமயில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இந்திே தாவரவிேல் 

ஆய்வு மமே அறிவிேோளர்கள் குழு ஒரு தனித்துவமாை 

தபரிே தவண்ணிறமுமடே பழ இைத்மத கண்டுபிடித்து 

உள்ளைர். இந்த இைம் ததன்லமற்குத் ததாடர்ச்சி மமேக 

–ளில் மட்டுலம காணப்படுகிறது. இது ஆரஞ்சு 

குடும்பமாை ‘Rutaceae’ஐச் லசர்ந்தது. 

 

3. இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் 176 (1) ஆனது எதமன 

மகயாளுகிறது? 

அ) இந்திே லதர்தல் ஆமணேம்  

ஆ) நிதி ஆமணேம் 

இ) நாடாளுமன்றத்தில் பட்தெட் தாக்கல் 

ஈ) ஈரமவகளிலும் ஆளுநரின் உமர  

✓ அரசிேேமமப்புச்சட்டத்தின் 176(1) பிரிவாைது, ‘ஒவ்தவாரு 

தபாதுத் லதர்தலுக்குப் பின்னும் முதல் கூட்டத்ததாடர் 

ததாடங்கும்லபாதும், ஒவ்லவார் ஆண்டின் முதல் அமர்வின் 

லபாதும் மாநிே சட்டமன்றத்தின் இரு அமவகளிலும் 

ஆளுநர் உமரோற்ற லவண்டும்” எைக் கூறுகிறது.  

✓ வழக்கமாை ஆளுநர் உமரயின்றி சட்டப்லபரமவயின் 

பட்தெட் கூட்டத்ததாடமர நடத்துவது குறித்து 

ததலுங்காைா அரசு தைது முடிமவ அறிவித்துள்ளதால் 

இது அண்மமச் தசய்திகளில் இடம்தபற்றது. 

 

 

 

 

4. படலிகாம் தகராறுகள் தீர்வு ைற்றும் மைல்முமறயீட்டு 

தீர்ப்பாயத்தின் தமலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

அ) நீதிபதி இரஞ்சன் லகாலகாய் 

ஆ) நீதிபதி சதாசிவம் 

இ) நீதிபதி D N பலடல்  

ஈ) நீதிபதி லக சந்துரு 

✓ இந்திே அரசு தில்லி உேர்நீதிமன்ற தமேமம நீதிபதி D 

N பலடமே தடலிகாம் தகராறுகள் தீர்வு மற்றும் லமல் 

முமறயீட்டு தீர்ப்பாேத்தின் தமேவராக நிேமித்துள்ளது.  

✓ தடலிகாம் தகராறுகள் தீர்வு மற்றும் லமல்முமறயீட்டு 

தீர்ப்பாேமாைது ததாமேத்ததாடர்பு ஆபலரட்டர்கள் மற்றும் 

நுகர்லவார் இமடலே உள்ள தகராறுகமள தீர்ப்பதற்காக 

அமமக்கப்பட்டது. உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிோகலவா 

அல்ேது உேர்நீதிமன்றத்தின் தமேமம நீதிபதிோக 

–லவா இருக்கும் ஒருவமர இந்தத் தீர்ப்பாேம் தைது 

தமேவராகக் தகாண்டுள்ளது. 

 

5. ‘மழைகுண்டுகள்’ எனப்படும் அசாதாரண ைமையால் 

பாதிக்கப்பட்ட நாடு எது? 

அ) ரஷ்ோ 

ஆ) உக்மரன் 

இ) ஆஸ்திலரலிோ  

ஈ) தபோரஸ் 

✓ ஆஸ்திலரலிோமவ ‘மமழகுண்டுகள்’ தாக்கிேதால், 

அந்நாட்டின் மூன்றாவது அதிக மக்கள்ததாமகதகாண்ட 

நகரமாை பிரிஸ்லபன் மமழோல் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டது, 

இது கிழக்குக் கடற்கமரப் பகுதிகளில் வரோறு காணாத 

தவள்ளத்மதக் தகாண்டுவந்து எட்டு லபமரக்தகான்றது.  

✓ பிரிஸ்லபன் மற்றும் அதன் சுற்றுப்புறங்களில் ஏற்பட்ட 

தவள்ளம் கடந்த 2011ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு ஏற்படும் மிக 

லமாசமாை தவள்ளமாகக் கூறப்படுகிறது. பிரிஸ்லபன் மீது 

தபாழிந்த இம்மமழப்தபாழிவு அசாதாரணமாைதாகும்; 

எைலவ இது, ‘மமழகுண்டு’ என்று அமழக்கப்படுகிறது. 

 

6. 22 பசயற்மகக்மகாள்கமள விண்பவளியில் நிமல 

நிறுத்துவதற்காக ஏவுகலத்மத ஏவிய நாடு எது? 

அ) ஐக்கிே அரபு அமீரகம் 

ஆ) அதமரிக்கா 

இ) சீைா  

ஈ) ரஷ்ோ 

✓ 22 தசேற்மகக்லகாள்கமள விண்தவளியில் நிமேநிறு 

–த்துவதற்காக சீைா சமீபத்தில் ோங்மார்ச்–8 

ஏவுகலத்தை ஏவிேது; ஒலர ராக்தகட்மூேம் ஏவப்பட்ட 

அதிக விண்கேம் என்ற உள்நாட்டு சாதமைமே சீைா 

பமடத்தது. 

✓ இந்தச் தசேற்மகக்லகாள்கள் வணிக லநாக்கிோை 

ததாமேயுணரி லசமவகள், கடற்சூழல் கண்காணிப்பு, 

காட்டுத் தீ தடுப்பு மற்றும் லபரிடர் தணிப்பு ஆகிேவற்றுக்கு 

பேன்படுத்தப்படும். 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

7. 2022 – ஜன் ஔஷாதி நாளுக்கானக் கருப்பபாருள் 

என்ன? 

அ) Jan Aushadhi–Jan Upyogi  

ஆ) Atmanirbhar and Affordable Aushadhi 

இ) Awareness of Jan Aushadhi Pariyojana 

ஈ) Leaving No one Behind 

✓ மருந்துத் துமறயின்கீழ் இேங்கும் இந்திே மருந்துகள் 

மற்றும் மருத்துவ சாதைங்கள் பணிேகம் ென் ஔஷாதி 

திவாஸ் வாரத்மத மார்ச் 7ஆம் லததி முக்கிே நிகழ்வாகக் 

தகாண்டாடிேது. நான்காவது ென் ஔஷாதி திவாஸின் 

கருப்தபாருள், “ென் ஔஷதி–ென் உப்லோகி” ஆகும்.  

✓ ‘பிரதம மந்திரி பாரதிே ென் ஔஷாதி பரிலோெைா’ 

ஒவ்தவாரு மாவட்டத்திலும் உள்ள மக்களுக்கு மலிவு 

விமேயில் மருந்து எளிதில் தசன்றமடவமத உறுதி 

தசய்கிறது. 2025 மார்ச் இறுதிக்குள் பிரதம மந்திரி பாரதிே 

ென் ஔஷாதி மமேங்களின் எண்ணிக்மகமே 10,500 

ஆக அதிகரிக்க அரசாங்கம் இேக்கு நிர்ணயித்துள்ளது. 

 

8. Geostationary Operational Environmental Satellite 

(GOES–T) பசயற்மகக்மகாமள ஏவிய நாடு எது? 

அ) ரஷ்ோ 

ஆ) சீைா 

இ) அதமரிக்கா  

ஈ) ஐக்கிே அரபு அமீரகம் 

✓ அதமரிக்க லதசிே தபருங்கடல் & வளிமண்டே நிர்வாகம் 

(NOAA) Geostationary Operational Environmental Satellite 

(GOES–T) தசேற்மகக்லகாமள ஏவிேது. இது யுமைதடட் 

ோஞ்ச் அமேேன்ஸ் அட்ேஸ் V ஏவுகேத்தில் ஏவப்பட்டது.  

✓ GOES–T என்பது GOES–R வரிதையின் ஓர் அண்தைய 

விண்கேமாகும். புவியின் வானிமே & காேநிமேமே 

ஆய்வுதசய்வதற்காக பேன்படுத்தப்படும். 

 

9. ‘Remove Laws that Harm; Create Laws that Empower’ 

என்பது ைார்ச்.1 அன்று பகாண்டாடப்படுகிற எந்த நாளின் 

கருப்ப ாருளாகும்? 

அ) பாகுபாடுகள் ஒழிப்பு நாள்  

ஆ) உேக எய்ட்ஸ் நாள் 

இ) உேக சமத்துவ நாள் 

ஈ) உேக சமூக நீதி நாள் 

✓ ஒவ்லவார் ஆண்டும் மார்ச்.1 அன்று UNAIDSஆல் உேகம் 

முழுவதும் ‘பாகுபாடுகள் ஒழிப்பு நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற 

–து. 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் AIDS’ஐ ஒரு தபாதுநே 

அச்சுறுத்தோக எண்ணி அதமை முடிவுக்குக்தகாண்டு 

வருவமத லநாக்கதமைக்தகாண்ட ஐக்கிே நாடுகளின் 

அமமப்புதான் இந்த UNAIDS. 

✓ “Remove Laws that Harm; Create Laws that Empower” 

என்பது நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டில்வரும் இந்நாளுக்காைக் 

கருப்தபாருளாகும். 

 

10. ‘மதசிய பாலினக்குறியீடு’ ைற்றும் ‘ைாநில ஆற்றல் 

ைற்றும் காலநிமலக்குறியீடு’ ஆகியமவ கீழ்காணும் எந்த 

நிறுவனத்தின் வரவிருக்கும் முயற்சிகளாகும்? 

அ) ஐநா வளர்ச்சித் திட்டம் 

ஆ) NITI ஆலோக்  

இ) UNICEF 

ஈ) தபாருளாதார புேைாய்வு பிரிவு 

✓ லதசிே பாலிைக் குறியீட்மட உருவாக்கும் பணியில் NITI 

ஆலோக் ஈடுபட்டுள்ளது; இது பாலிைம் ததாடர்பாை 

தகாள்மக நடவடிக்மகதய ஆதரிக்கும். லமலும், நீடித்த 

வளர்ச்சி இேக்குகளின் கட்டமமப்பிற்கு ஏற்றவாறு இது 

சீரமமக்கப்படும். NITI ஆலோக், ‘மாநிே ஆற்றல் மற்றும் 

காேநிமே குறியீட்தடண்’ வமரமவ பல்லவறு அளவுருக் 

–களில் மாநிேங்களின் தசேல்திறமை மதிப்பிடுவதற்காக 

உருவாக்கியுள்ளது. 

✓ மாநிேங்கள் தங்கள் ஆற்றல் வளங்கமள திறம்பட 

நிர்வகிப்பதற்கும் மக்களுக்கு சிறந்த ஆற்றல் அணுகமே 

வழங்குவதற்கும் இந்தக் குறியீடு உதவும். 

 

 

1. இரண்டு இேட்சம் தடுப்பூசி தசலுத்தி தசன்மை 

தசவிலிேர் சாதமை 

தசன்மை பாடியில் உள்ள அரசு ஆரம்ப சுகாதார 

நிமேேத்தில் தசவிலிேராக பணிோற்றுபவர் சிவசங்கரி. 

தகாலராைா தடுப்புப்பணியில் ஈடுபட்டு வரும் இவர் 

இதுவமர 2 இேட்சத்து 306 தகாலராைா தடுப்பூசிகள் 

தசலுத்தியுள்ளார். 

இலதலபால் திருச்சி பீமன் நகர் அரசு ஆரம்ப சுகாதார 

நிமேேத்தில் தசவிலிேராக பணிோற்றி வரும் தாரணி 

என்பவர் 302,005 தடுப்பூசிகள் தசலுத்தி இருக்கிறார். 

லதசிே அளவில் சாதமை பமடத்த இந்த இரண்டு 

தசவிலிேர்களுக்கும் தில்லியில் சுகாதாரத்துமற சார்பில் 

நமடதபற்ற மகளிர் திை நிகழ்வில் விருது வழங்கப்பட்டது. 

 

2. உேகக்லகாப்மப துப்பாக்கி சுடுதல் லபாட்டியில் நான்கு 

தங்கப்பதக்கங்களுடன் இந்திோ முதலிடம் 

எகிப்தின் தகய்லரா நகரில் உேக் லகாப்மப துப்பாக்கி 

சுடுதல் லபாட்டி நமடதபற்றது. இதில், இந்திே அணியிைர் 

சிறப்பாக தசேல்பட்டு பதக்கங்கள் தவன்றைர். கமடசி 

நாளாை இன்று 25 மீட்டர் லரபிட் பேர் பிஸ்டல் கேப்பு 

அணிகளுக்காை லபாட்டியில் இந்திோவின் ரிதம் 

சங்வான், அனிஷ் பன்வாோ லொடி தங்கம் தவன்று 

அசத்திேது. தங்கப் பதக்கத்துக்காை லபாட்டியில் இவர்கள் 

இருவரும் 17-7 எை தாய்ோந்து லொடிமே தவன்றைர்.  

25 மீட்டர் லரபிட் பேர் பிஸ்டர் ஆண்கள் அணிகள் பிரிவில் 

இந்திே அணி, தெர்மனியிடம் லதால்விேமடந்ததால் 

தவள்ளிப் பதக்கம் தவன்றது. 

இதன்மூேம் 4 தங்கம், 2 தவள்ளி, ஒரு தவண்கேம் எை 

தமாத்தம் 7 பதக்கங்களுடன் பதக்க பட்டிேலில் இந்திோ 

 

 

 

 



        

    

முதலிடத்மத பிடித்தது. மூன்று தங்கம், ஒரு தவள்ளி, இரு 

தவண்கேப்பதக்கங்களுடன் நார்லவ அணி இரண்டாம் 

இடத்மதப் பிடித்தது. பிரான்ஸ் அணி 3 தங்கம் உள்ளிட்ட 

20 பதக்கங்களுடன் மூன்றாம் இடத்மத பிடித்தது. 

இப்லபாட்டியில் தமாத்தம் 60 நாடுகமளச் லசர்ந்த 

500க்கும் லமற்பட்ட வீரர்-வீராங்கமைகள் பங்லகற்றைர். 

இதில் 22 நாடுகள் பதக்கங்கள் தவன்றுள்ளை. 

 

3. சந்திரனில் முதன்முமறோக NASA சார்பில் 4ஜி 

தநட்தவார்க்: இந்திேராை நிஷாந்த் பத்ரா அமமக்கிறார் 

NASA விண்தவளி அமமப்புக்காக சந்திரனில் முதல் 

முமறோக 4ஜி தநட்தவார்க்மக ஏற்படுத்தும் பணிக்கு 

தில்லியில் பிறந்த நிஷாந்த் பத்ரா தமேமம வகிக்கிறார். 

தில்லியில் 1978இல் பிறந்தவர் நிஷாந்த் பத்ரா. இந்தூரில் 

உள்ளலதவி அகில்ோ பல்கமேக்கழகத்தில் கம்யூட்டர் 

அப்ளிலகஷன்ஸ் துமறயில் பட்டம் தபற்ற இவர், பிறகு 

இன்சீட் பிசிைஸ் பள்ளியில் எம்பிஏ முடித்தார். 

இமதேடுத்து அதமரிக்காவில் உள்ள சதர்ன் தமதடிஸ்ட் 

பல்கமேயில் ததாமேத்ததாடர்பு துமறயிலும் கணினி 

அறிவிேல் பாடத்திலும் முதுகமேப் பட்டம் தபற்றார். 

தற்லபாது பின்ோந்து நாட்டின் எஸ்பூ நகரில் வசிக்கும் 

நிஷாந்த் பத்ரா, லநாக்கிோ நிறுவைத்தில் உத்தி மற்றும் 

ததாழில்நுட்ப பிரிவுக்காை சர்வலதச தமேவராக 

உள்ளார். லமலும் 9 லநாபல் பரிசுகமளயும் ஐந்து டூரிங் 

விருதுகமளயும் தபற்றுள்ள ‘தபல் லேப்ஸ்’ நிறுவைத்தில் 

ததாழில்நுட்ப கட்டமமப்பு மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கு தமேமம 

வகிக்கிறார். 

NASA விண்தவளி அமமப்புக்காக சந்திரனில் முதல் 

முமறோக 4ஜி தநட்தவார்க்மக ஏற்படுத்தும் பணிக்கு 

நிஷாந்த் பத்ரா தமேமம வகிக்கிறார். 

 

4. உேக மகளிர் நாமள முன்னிட்டு 29 தபண்களுக்கு 

குடிேரசு தமேவர் விருது 

சர்வலதச மகளிர் திைமாை லநற்று, நாட்டின் தமேசிறந்த 

29 தபண்களுக்கு தபண் சக்தி விருதுகமள (நாரி சக்தி 

புரஸ்கார்) குடிேரசுத்தமேவர் இராம்நாத் லகாவிந்த் 

வழங்கிைார். 

பல்லவறு துமறகளில் சிறப்பாக தசேல்படும் தபண்கமள 

கவுரவிக்கும் வமகயில் மத்திே அரசின் தபண்கள் மற்றும் 

குழந்மதகள் லமம்பாட்டு அமமச்சகத்தால் ஆண்டுலதாறும் 

தபண்சக்தி விருது வழங்கப்படுகிறது. ததாழில்முமைவு, 

லவளாண்மம, சமூகப் பணி, கல்வி, இேக்கிேம், 

தமாழியிேல், கமேகள், அறிவிேல் ததாழில்நுட்பம், 

தபாறியிேல், கணிதம், ஊைமுற்லறார் உரிமமகள், 

வைவிேங்குகள் பாதுகாப்பு எைப் பல்லவறு துமறகமள 

லசர்ந்த தபண்கள் இவ்விருதுக்கு லதர்வு தசய்ேப்படுகின்ற 

-ைர். 

இந்நிமேயில் 2020 மற்றும் 2021ஆம் ஆண்டுக்காை 

தபண் சக்தி விருது வழங்கும் விழா, சர்வலதச மகளிர் 

திைமாை லநற்று குடிேரசுத் தமேவர் மாளிமகயில் 

நடந்தது. இதில் நாட்டின் தமேசிறந்த 29 தபண்களுக்கு 

தபண் சக்தி விருதுகமள குடிேரசுத்தமேவர் இராம்நாத் 

லகாவிந்த் வழங்கிைார். 

3 தமிழக தபண்களுக்கு விருது 

தமிழகத்மதச் லசர்ந்த 3 தபண்களுக்கும் தபண் சக்தி 

விருது வழங்கப்பட்டது. நீேகிரி மாவட்டத்மத லசர்ந்த 

லதாடா எம்பிராய்டரி மகவிமைஞர்களாை தெேமுத்து, 

லதெம்மா ஆகிே இருவருக்கும் 2020-ம் ஆண்டுக்காை 

தபண் சக்தி விருது வழங்கப்பட்டது. மைநே மருத்துவரும் 

ஆராய்ச்சிோளருமாை தாரா ரங்கசாமிக்கு 2021-ம் 

ஆண்டுக்காை தபண் சக்தி விருது வழங்கப்பட்டது. 

தெேமுத்து, லதெம்மா ஆகிே இருவரும் பள்ளி நாட்களில் 

இருந்து லதாடா எம்பிராய்டரி தகாண்ட சால்மவகள் 

மற்றும் ஆமடகமள உருவாக்கி வருகின்றைர். டாக்டர் 

தாரா ரங்கசாமி, தசன்மையில் உள்ள ஸ்கிலசாப்ரினிோ 

ஆராய்ச்சி அறக்கட்டமளயின் (ஸ்கார்ப்) இமண 

நிறுவைர் மற்றும் துமணத் தமேவராக உள்ளார். 

 

5. திறன் லமம்பாட்டுக்கழகம் பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் 

ஒப்பந்தம் – ‘நான் முதல்வன்’ திட்டத்துக்காக முதல்வர் 

தமேமமயில் மகதேழுத்தாைது 

இதுகுறித்து தமிழ்நாடு அரசு தவளியிட்ட தசய்திக்குறிப்பு:  

பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள் மற்றும் இமளலோர்க்காை 

புதிே முன்தைடுப்பாக, ‘நான் முதல்வன்’ என்ற திறன் 

லமம்பாட்டு வழிகாட்டுதல் திட்டத்மத மார்ச்.1ஆம் லததி, 

முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் அறிமுகப்படுத்திைார். 

இதன் ததாடர்ச்சிோக தமிழக இமளஞர்கள் அமைவரும் 

ஆங்கிேத்தில் சரளமாகப் லபசவும், எழுதவும் சிறப்பு 

பயிற்சிகள் அளிக்கப்படுவது மட்டுமின்றி, லநர்முகத் 

லதர்வுகளுக்கு அவர்கமள ஆேத்தப்படுத்திக் தகாள்ளவும், 

அவர்களின் தனித்திறன்கமள தமருலகற்றவும் பிரிட்டிஷ் 

கவுன்சிலுடன், தமிழ்நாடு திறன் லமம்பாட்டுக்கழகம் 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் லமற்தகாள்ள திட்டமிட்டது. 

இமதேடுத்து, தமேமமச் தசேேகத்தில் முதேமமச்சர் 

தமேமமயில், பிரிட்டிஷ் உேர் ஆமணேர் அதேக்ஸ் 

எல்லீஸ் முன்னிமேயில் தமிழ்நாடு திறன் லமம்பாட்டுக் 

கழகம் மற்றும் பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் இமடலே 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மகதேழுத்தாைது. 

இந்தப் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்மூேம் இமளஞர்களின் 

உேர்கல்வி, திறன் லமம்பாடு, கமே மற்றும் பண்பாடு 

ஆகிேமவ வலுப்படுத்தப்படும். 

இவ்வாறு தசய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 

6. தபண்கள், குழந்மதகளுக்காக பணிோற்றிே கிரிொ 

குமார்பாபுவுக்கு 2022ஆம் ஆண்டுக்காை ஔமவோர் 

விருது: தங்கப்பதக்கம், `1 ேட்சத்துக்காை காலசாமேமே 

மு க ஸ்டாலின் வழங்கிைார் 

தபண்கள் மற்றும் குழந்மதகளுக்காகப் பணிோற்றிே 

கிரிொ குமார்பாபுவுக்கு இந்த ஆண்டுக்காை ஔமவோர் 

விருமத முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் வழங்கிைார். 

இதுததாடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு தவளியிட்ட தசய்திக்குறிப்பு, 

தபண்களுக்காை லசமவயில் சிறந்துவிளங்கும் மகளிமர 



        

    

தகௌரவிக்கும் வமகயில், சமூக நேத்துமறமூேம் 

ஔமவோர் விருது வழங்கப்பட்டு வருகிறது. 

மகளிர் அதிகாரம், மதநல்லிணக்கம், தமாழி, கமே, 

அறிவிேல், ஊடகவிேல், நிர்வாகம் ஆகிே துமறகளில் 

சிறந்து விளங்கிேதுடன், லசமவ மைப்பான்மமலோடு 

ததாண்டாற்றிேவர்கமளப் பாராட்டி எட்டு கிராம் தங்கப் 

பதக்கம், `1 ேட்சத்துக்காை காலசாமே, பாராட்டுப்பத்திரம் 

அளிக்கப்படுகிறது. 

அந்த வமகயில் 2022ஆம் ஆண்டுக்காை ஔமவோர் 

விருமத, தமேமமச்தசேேகத்தில் நமடதபற்ற நிகழ்வில் 

கிரிொ குமார்பாபுவுக்கு முதேமமச்சர் மு க ஸ்டாலின் 

வழங்கிைார். தபண்கள், குழந்மதகளுக்கு இவர் ஆற்றிே 

லசமவ கமளப் பாராட்டி இந்த விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

பாரம்பரிே தநல் பாதுகாவேர் விருது 

2020-21ஆம் ஆண்டுக்காை ‘எம்ஜிஆர் பாரம்பரிே தநல் 

பாதுகாவேர்’ விருதுகளும் வழங்கப்பட்டை. அதன்படி 

கருப்பு கவுனி ரகம் சாகுபடியில் அதிக மகசூல் தசய்து 

மாநிே அளவில் முதலிடம் தபற்ற நாமக்கல்மேச் லசர்ந்த 

தச மூர்த்திக்கு விருதுடன் பரிசுத்ததாமகோக `1 

ேட்சத்துக்காை காலசாமேமேயும், வாசமை சீரக சம்பா 

சாகுபடியில் அதிக மகசூல் தசய்து இரண்டாம் இடம் தபற்ற 

திருதநல்லவலிமேச்லசர்ந்த லகா.தபான்னு புதிேவனுக்கு 

விருதுடன் பரிசுத்ததாமக `75,000-க்காை காலசாமே 

-மேயும், ஆத்தூர் கிச்சடி சம்பா சாகுபடியில் அதிக மகசூல் 

தசய்து 3ஆம் இடம் தபற்ற திருதநல்லவலிமேச் லசர்ந்த பி 

ேட்சுமி லதவிக்கு விருதுடன் `50 ஆயிரத்துக்காை 

காலசாமேமேயும் முதல்வர் ஸ்டாலின் வழங்கிைார். 

 

7. அடிப்பமட அம்சங்கமளக் தகாண்ட மகப்லபசிக்கும் UPI 

வசதி 

அடிப்பமட அம்சங்கமளக்தகாண்ட மகப்லபசி மூேமாகவு 

-ம் UPI பணப்பரிவர்த்தமைகமள லமற்தகாள்வதற்காை 

வசதிமே இந்திே ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸ் 

ததாடக்கிமவத்தார். மைலும் அவர் கூறிேதாவது: 

தற்லபாது வமர UPI பணப்பரிவர்த்தமை வசதிோைது 

திறன்லபசி பேன்பாட்டாளர்களுக்கு மட்டுலம கிமடத்து 

வருகிறது. அதன் காரணமாக கிராமப்பகுதிகளில் 

வசிக்கும் சமூகத்தின் விளிம்புநிமே மக்கமள அந்த வசதி 

தசன்றமடே முடிேவில்மே. திறன்லபசிகளின் விமே 

ததாடர்ந்து குமறந்தாலும், அவர்களுக்கு UPI வசதி தசன்று 

அமடேவில்மே. 

தற்லபாது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள ‘UPI 123லப’ வசதி 

மூேமாக அடிப்பமட அம்சங்கமளக்தகாண்ட 

மகப்லபசிமேப் பேன்படுத்துலவாரும் பணப் பரிவர்த்த 

-மைமே லமற்தகாள்ள முடியும். இது நிதி லசமவகமள 

அமைத்துத்தரப்பு மக்களுக்கும் தகாண்டுலசர்க்க உதவும். 

நடப்பு 2021-22ஆம் நிதிோண்டில் இதுவமர `76 ேட்சம் 

லகாடிக்கு UPI பணப்பரிவர்த்தமைகள் லமற்தகாள்ளப்பட் 

-டுள்ளை. கடந்த நிதிோண்டில் `41 இேட்சம் லகாடி 

அளவுக்கு மட்டுலம பணப்பரிவர்த்தமைகள் லமற்தகாள்ள 

-ப்பட்டிருந்தை. விமரவில் இது `100 இேட்சம் லகாடிமே 

எட்டும் எை அவர் கூறிைார். 


