
        

    

1. எந்த அமைச்சகத்தின் நிர்வாக அதிகார வரம்பின்கீழ் 

ததசிய நிலப்பணைாக்கல் கழகம் சசயல்படுகிறது? 

அ) வர்த்தகம் மற்றும் ததொழிற்துறை அறமச்சகம் 

ஆ) நிதியறமச்சகம்  

இ) MSME அறமச்சகம் 

ஈ) உள்துறை அறமச்சகம் 

✓ பிரதமர் தறைறமயில் நடந்த மத்திய அறமச்சரறவக் 

கூட்டத்தில், உபரி நிைங்கறைப் பணமொக்குவதற்கொக 

சிைப்பு ஏற்பொடொக, முற்றிலும் மத்திய அரசுக்கு தசொந்தமொன 

நிறுவனமொக ததசிய நிை பணமொக்கல் கழகத்றத 

ஏற்படுத்த ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. இந்தக் கழகத்திற்கு 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ததொடக்க பங்கு மூைதனமொக `5,000 

தகொடியும், தபைப்படும் ததொறகயிலிருந்து `150 தகொடி 

பங்கு மூைதனத்றதயும் தகொண்டதொக இருக்கும். 

✓ மத்திய தபொதுத்துறை நிறுவனங்கள் மற்றும் பிை அரசு 

அறமப்புகளுக்குச் தசொந்தமொன உபரிநிைம் மற்றும் கட்டட 

தசொத்துக்கறை பணமொக்கும் பணிறய இந்தக் கழகம் 

தமற்தகொள்ளும். மத்திய நிதியறமச்சகத்தின் தபொது 

நிறுவனங்கள் துறை இந்தக் கழகத்றத உருவொக்கி, 

அதன் நிர்வொகம் அறமச்சகமொகவும் தசயல்படும். 

 

2. அணு ஆராய்ச்சிக்கான ஐதராப்பிய அமைப்பு – CERN, 

அண்மையில் எந்த நாட்டின் கூர்தநாக்காளர் தகுதிமய 

இமைநிறுத்தம் சசய்துமவத்துள்ளது? 

அ) அதமரிக்கொ 

ஆ) ரஷ்யொ  

இ) உக்றரன் 

ஈ) தபைொரஸ் 

✓ ‘CERN’ எனப்படும் அணு ஆரொய்ச்சிக்கொன ஐதரொப்பிய 

அறமப்பு அண்றமயில் ரஷ்யொவின் ‘கூர்தநொக்கொைர்’ 

தகுதி நிறைறய இறடநிறுத்தம் தசய்துறவத்துள்ைது. 

இது அணுக்கறை உறடக்கும் உைகின் மிகப்தபரிய 

கருவிறயக் தகொண்ட சர்வததச அறிவியல் ஆய்வகமொகும்.  

✓ உக்றரன் மீதொன ரஷ்யொவின் ஆக்கிரமிப்றப அதன் 23 

உறுப்புநொடுகளும் கண்டிப்பதொக CERN அறிவித்துள்ைது. 

உக்றரன், ஏழு இறண உறுப்புநொடுகளுள் ஒன்ைொகும். 

தமலும் ரஷ்யொ, அதமரிக்கொ, ஜப்பொன் மற்றும் ஐதரொப்பிய 

ஒன்றியம் தபொன்ைறவ CERNஇல் கூர்தநொக்கொைர் தகுதி 

நிறைறயப் தபற்றுள்ைன. 

 

3. இந்தியாவில் ‘WHO உலகளாவிய பாரம்பரிய ைருத்துவ 

மையம்’ நிறுவப்பட்டுள்ள இைம் எது? 

அ) எர்ணொகுைம் 

ஆ) ஜொம்நகர்  

இ) சிம்ைொ 

ஈ) தகொல்கத்தொ 

✓ குஜரொத்தின் ஜொம்நகரில், பொரம்பரிய மருந்துகளுக்கொன 

உைக சுகொதொர அறமப்பின் (WHO) சர்வததச றமயத்றத 

அறமக்க மத்திய அறமச்சரறவ ஒப்புதல் அளித்துள்ைது.  

✓ AYUSH அறமச்சகத்தின் கட்டுப்பொட்டில் ஜொம்நகரில் 

அறமக்கப்படவுள்ை இந்த றமயத்திற்கொக, மத்திய அரசு 

WHO உடன் ஒப்பந்தம் ஒன்றைச் தசய்துதகொள்ளும். இந்த 

றமயம் பொரம்பரிய மருத்துவத்திற்கொக, அதன் தறைறம 

இடத்திற்கு தவளிதய அறமக்கப்படும் முதைொவது மற்றும் 

சர்வததச றமயமொக திகழும். 

 

4. 2022 - ததசிய இமளஞர் நாைாளுைன்ற விழாவின் 

கருப்சபாருள் என்ன? 

அ) Be the voice of New India and find solutions and 

contribute to Policy  

ஆ) Voice of Youth matters 

இ) e-Governance and Use of ICT 

ஈ) Participation of Women in Parliament 

✓ 2022 - ததசிய இறைஞர் நொடொளுமன்ைத் திருவிழொவின் 

3ஆம் பதிப்பின் ததசிய சுற்று ததொடக்க அமர்வில் மத்திய 

இறைஞர் விவகொரங்கள் மற்றும் விறையொட்டுத் துறை 

அறமச்சர் அனுரொக் தொக்கூர் உறரயொற்றினொர். 

✓ இந்த ஆண்டு (2022) ததசிய இறைஞர் நொடொளுமன்ைத் 

திருவிழொவின் கருப்தபொருள், “புதிய இந்தியொவின் 

குரைொக இருங்கள் மற்றும் தீர்வுகறைக் கண்டறிந்து 

தகொள்றகக்குப் பங்களிப்பு தசய்யுங்கள்” என்பதொகும். 

எதிர்வரும் ஆண்டுகளில் பல்தவறு ததொழிற்துறைகளில் 

இறணயவுள்ை இறைஞர்களின் குரறைக் தகட்க இந்த 

நிகழ்வு ஏற்பொடு தசய்யப்பட்டுள்ைது. 

 

5. சமீபத்தில் சவளியான, ‘UDISE+ அறிக்மக’ என்பதுைன் 

சதாைர்புமைய துமற எது? 

அ) சுகொதொரம் 

ஆ) கல்வி  

இ) வணிகம் 

ஈ) தபண்கள் அதிகொரமளித்தல் 

✓ இந்தியொவின் பள்ளிக்கல்வி குறித்த ‘ஒருங்கிறணந்த 

மொவட்ட தகவல் அறமப்பு பிைஸ் (UDISE+)’ அறிக்றக 

2020-21 சமீபத்தில் தவளியிடப்பட்டது.  

✓ இவ்வறிக்றகயின்படி, 2020-21 அமர்வில் ததொடக்கநிறை 

முதல் தமல்நிறை வறர பள்ளிக்கல்வியில் தசரும் மொண 

-வர்களின் எண்ணிக்றக 25.38 தகொடியொக உயர்ந்துள் 

-ைது. தமொத்தப் பதிவு விகிதம், 2020-21இல் அறனத்து 

நிறைகளிலும் தமம்பட்டுள்ைது. 

✓ அரசு உதவி தபறும், தனியொர் பள்ளிகளில் பயிலும் 39.7 

ைட்சம் மொணவர்கள் அரசுப்பள்ளிகளுக்கு மொறியுள்ைனர் 

என்றும் இவ்வறிக்றக கூறுகிைது. 

 

6. 1996-க்குப் பிறகு மிகநீண்ை மின்சவட்மை விதித்த 

ஆசிய நாடு எது? 

அ) வங்கொைததசம் 

ஆ) இந்ததொதனசியொ 

இ) இைங்றக  

ஈ) ஆப்கொனிஸ்தொன் 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

✓ இைங்றக நொடைொவிய ரீதியில் நொள்ததொறும் 7½ மணி 

தநர மின்தவட்றட அறிவித்துள்ைது. கடந்த 1996ஆம் 

ஆண்டுக்குப் பின் இைங்றகயில் அறிவிக்கப்படும் மிக 

நீண்ட மின்தவட்டு இதுவொகும். 

✓ அதிகொரபூர்வ தகவல்களின்படி, மின் பற்ைொக்குறைறய  

நொடு எதிர்தகொள்ைவில்றை; மொைொக அந்நியச் தசைொவணி 

தநருக்கடிறய எதிர்தகொண்டு வருகிைது. அந்த நொட்டில் 

எரிதபொருறை இைக்குமதி தசய்வதற்குக்கூட தபொதுமொன 

நிதி இருப்பு இல்றை எனக் கூைப்படுகிைது. 

 

7. எந்த ைாநிலம்/UTஇல், கிராை இராணுவக் குழுக்கமள 

அமைக்க ைத்திய உள்துமற அமைச்சகம் (MHA) ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது? 

அ) ஜம்மு-கொஷ்மீர்  

ஆ) பீகொர் 

இ) ஜொர்கண்ட் 

ஈ) பஞ்சொப் 

✓ ஜம்மு-கொஷ்மீரில் கிரொம ரொணுவக் குழுக்கறை அறமக்க 

உள்துறை அறமச்சகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. கிரொம 

இரொணுவக்குழுக்களின் உறுப்பினர்கள் கிரொம பொதுகொப்பு 

கொவைர்கைொக நியமிக்கப்படுவொர்கள். 1990-களில், ஜம்மு 

கொஷ்மீரில் 4,125 கிரொம இரொணுவக் குழுக்கள் இருந்தன.  

✓ இந்தப் புதிய முயற்சி இக்குழுக்களுக்கு புத்துயிரளிக்கும் 

தசயைொக பொர்க்கப்படுகிைது. அறவ பயங்கரவொத எதிர்ப்பு 

நடவடிக்றககளில் ரொணுவப்பறடகளுக்கு உதவுவததொடு 

அறமதிறய நிறைநொட்டவும் உதவுகின்ைன. 

 

8. ைானிலிருந்து ைனிதனுக்கு COVID-19 பரவுவதற்கான 

சாத்தியக்கூறுகமளப் பதிவுசசய்துள்ள நாடு எது? 

அ) ஆஸ்திதரலியொ 

ஆ) ரஷ்யொ 

இ) பிதரசில் 

ஈ) கனடொ  

✓ ஒரு புதிய ஆய்வின்படி, மொன்மூைம் மனிதனுக்குப் பரவிய 

COVID-19இன் முதல் பொதிப்பு கனடொவில் பதிவொகியுள்ைது. 

தவண்ணிை வொலுறடய மொனினங்களில் SARS-CoV-2 

மரபணுக்களின் மிகப்பிைழ்ந்த தகொத்துக்கறை ஆரொய்ச்சி 

-யொைர்கள் அறடயொைம் கண்டுள்ைனர். 

✓ ஆய்வுக்கொக, ததன்தமற்கு மற்றும் கீறழ ஒன்டொரிதயொவில் 

உள்ை தவண்ணிை வொல் மொனின் 300 மொதிரிகறை 

ஆய்வொைர்கள் ஆய்வுதசய்தனர். ததன்தமற்கு ஒன்டொரி 

-தயொவில் பதிதனழு மொன்களுக்கு SARS-CoV-2 பொதிப்பு 

இருந்தறதயும் அவர்கள் கண்டறிந்தனர். 

 

9. ஐநா (UN) சுற்றுச்சூழல் திட்ைத்தின் தமலமையகம் 

அமைந்துள்ள இடம் எது? 

அ) தஜனீவொ 

ஆ) றநதரொபி  

இ) பொரிஸ் 

ஈ) நியூயொர்க் 

✓ ஐக்கிய நொடுகள் சுற்றுச்சூழல் திட்டம் (UNEP) என்பது, 

ஐநொ அறவயின் சூழல் ததொடர்பொன நடவடிக்றககறை 

ஒருங்கிறணப்பதற்கொன ஓர் அறமப்பொகும். இந்த 

அறமப்பு, மனிதச்சூழல்ததொடர்பொக ஸ்டொக்த ொமில் நடந்த 

ஐநொ மொநொட்றடத் ததொடர்ந்து 1972 ஜூனில் நிறுவப்பட்டது.  

✓ UNEP-இன் தறைறமயகம் தகன்யொவின் றநதரொபியில் 

உள்ைது. UNEP ஆனது ஐநொ சுற்றுச்சூழல் தபரறவயின் 

சிைப்பு இரண்டு நொள் அமர்வில் அதன் 50ஆவது ஆண்டு 

நிறைவு விழொறவக் தகொண்டொடவுள்ைது. 

 

10. WHO-இன் 2022ஆம் ஆண்டு உலக சசவித்திறன் 

நாளுக்கானக் கருப்ப ாருள் என்ன? 

அ) To hear for life, listen with care!  

ஆ) Hearing to all and by all 

இ) Hear the needs of vulnerable 

ஈ) To hear is to listen 

✓ ஒவ்தவொர் ஆண்டும் மொர்ச்.3ஆம் தததி உைக நைவொழ்வு 

அறமப்பொல் (WHO) உைக தசவித்திைன் (Hearing) நாளாக 

தகொண்டொடப்படுகிைது. “To hear for life, listen with care!” 

என்பது 2022ஆம் ஆண்டில் வரும் உைக தசவித்திைன் 

நொளுக்கொனக் கருப்தபொருைொகும். 

✓ இந்த ஆண்டு (2022), வொழ்க்றகப் பொறதயில் நல்ை 

தசவித்திைறனப் தபணுவதற்கொன வழிமுறையொகப் 

பொதுகொப்பொகக் தகட்பதன் முக்கியத்துவத்தில் WHO தனது 

கவனத்றதச் தசலுத்தும். 

 

 

1. வருங்கொை றவப்பு நிதிக்கொன வட்டி 8.1%-ஆக குறைப்பு 

நடப்பு 2021-22ஆம் நிதியொண்டில் ததொழிைொைர்களின் 

வருங்கொை றவப்புநிதிக்கொன வட்டி விகிதத்றத 8.1 

சதவீதமொக குறைக்க ததொழிைொைர் வருங்கொை றவப்புநிதி 

அறமப்பு (EPFO) முடிதவடுத்துள்ைது. இது 44 ஆண்டுகளில் 

இல்ைொத அைவுக்கு குறைந்தபட்ச வட்டி விகிதமொகும். 

 

2. மிதொலி ரொஜ் புதிய சொதறன: 

ஐசிசி மகளிர் ஒருநொள் உைகக்தகொப்றப தபொட்டிகளில் 

அதிக ஆட்டங்களுக்கு தகப்டனொக இருந்தவர் என்ை புதிய 

சொதறனறய நிகழ்த்தியுள்ைொர் இந்தியொவின் மிதொலி ரொஜ். 

ஆஸி. தகப்டன் தமலின்டொ கிைொர்க் 23 ஆட்டங்களுக்கு 

தகப்டனொக இருந்தது சொதறனயொக இருந்தது. 

ஆனொல் மிதொலி 24 ஆட்டங்களுக்கு தகப்டனொக இருந்து 

சொதறனறய முறியடித்துள்ைொர். 

ஜுைன் தகொஸ்வொமி புதிய சொதறன: 

1 நொள் உைகக்தகொப்றப தபொட்டியில் அதிக விக்தகட்டுகள் 

வீழ்த்தியவர் என்ை புதிய சொதறனறயயும் நிகழ்த்தி 

உள்ைொர் ஜுைன் தகொஸ்வொமி. ஆஸி. வீரொங்கறன லின் 

புல்ஸ்டன் 39 விக்தகட்டுகறை வீழ்த்தியிருந்தொர். தமற்கு 

இந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிரொன ஆட்டத்தில் விக்தகட்றட 

 

 

 

 



        

    

வீழ்த்தியதின்மூைம் நொற்பது விக்தகட்டுகளுடன் புதிய 

சொதறனறய பறடத்துள்ைொர் ஜுைன் தகொஸ்வொமி. 

 

3. உக்றரன் இந்திய தூதரகம் தபொைந்துக்கு மொற்ைம் 

உக்றரன் தறைநகர் கீவில் தசயல்பட்ட இந்திய தூதரகம் 

தபொைந்துக்கு இடமொற்ைம் தசய்யப்பட்டுள்ைது. 

தநட்தடொவில் இறணய முடிவு தசய்த உக்றரன் மீது 

கடந்த 24-ம் தததி ரஷ்யொ தபொர் ததொடுத்தது. உக்றரன் 

தறைநகர் கீவ் உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்கள் மீது ரஷ்ய 

ரொணுவம் தீவிர தொக்குதல்கறை நடத்தி வருகிைது. கீவில் 

தசயல்பட்ட இந்திய தூதரகம், உக்றரனில் சிக்கித் தவித்த 

இந்திய மொணவ, மொணவியறர மீட்கும் சவொைொன 

பணிறய திைம்பட தமற்தகொண்டது. தூதரகத்தின் 

நடவடிக்றககைொல் சுமொர் 20,000-க்கும் தமற்பட்ட 

இந்திய மொணவர்கள் உக்றரனில் இருந்து பத்திரமொக 

மீட்கப்பட்டு தொயகம் அறழத்து வரப்பட்டுள்ைனர். 

இந்தச் சூழலில் தறைநகரம் கீறவ றகப்பற்ை ரஷ்ய 

ஐரொணுவம் தொக்குதறை தீவிரப்படுத்தியுள்ைது. கீவ் 

நகறரச் சுற்றி வறைத்துள்ை ரஷ்ய பீரங்கி பறடகள் 

ததொடர்ந்து முன்தனறி வருகின்ைன. வொன்வழி 

தொக்குதலும் தீவிரப்படுத்தப்பட்டு வருகிைது. இறதத் 

ததொடர்ந்து கீவில் தசயல்பட்ட இந்திய தூதரகம் அண்றட 

நொடொன தபொைந்துக்கு இடமொற்ைம் தசய்யப்பட்டுள்ைது. 

இதுகுறித்து தவளியுைவுத்துறை தவளியிட்ட அறிக்றகயில், 

“உக்றரனில் நிைவும் அசொதொரண சூழ்நிறைறய 

கருத்தில்தகொண்டு உக்றரனுக்கொன இந்திய தூதரகம் 

தற்கொலிகமொக தபொைந்துக்கு இடமொற்ைம் தசய்யப்பட்டு 

உள்ைது. உக்றரன் பொதுகொப்பு நிறைறம தமம்பட்ட பிைகு 

தூதரகத்றத கீவுக்கு மொற்றுவது குறித்து பரிசீலிக்கப்படும்” 

எனத் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

4. ஆசிய ஜூனியர் குத்துச்சண்றடயில் இந்தியொவுக்கு 6 

தங்கப்பதக்கம் கிறடத்துள்ைன. 

தஜொர்டொனில், ஆசிய ஜூனியர் மற்றும் யூத் 

குத்துச்சண்றட சொம்பியன்ஷிப் நடக்கிைது. ஜூனியர் 

தபண்களுக்கொன 50 கிதைொகிரொம் எறடப்பிரிவு 

றபனலில் இந்தியொவின் வினி 5-0 என, கஜகஸ்தொனின் 

கரினொ தடொகுதபறவ வீழ்த்தி தங்கம் தவன்ைொர். 

ஜூனியர் தபண்களுக்கொன 52 கிதைொகிரொம் எறடப்பிரிவு 

றபனலில் இந்தியொவின் யொக்சிகொ 4-1 என, 

உஸ்தபகிஸ்தொனின் ரஹிமொ தபக்னியொதசொவொறவ 

ததொற்கடித்து தங்கத்றத தட்டிச் தசன்ைொர். இந்திய 

வீரொங்கறன விதி (ஜூனியர் 57 கிதைொகிரொம்) 5-0 என, 

தஜொர்டொனின் அயொ சுவின்ததறவ வீழ்த்தி தங்கம் 

தவன்ைொர். 

மற்ை எறடப்பிரிவு றபனலில் இந்தியொவின் நிகிதொ சந்த் 

(60 கிதைொகிரொம்), ஷ்ருஷ்தி (63 கிதைொகிரொம்), ருத்ரிகொ 

(75 கிதைொகிரொம்) தவற்றி தபற்று தங்கம் றகப்பற்றினர். 

மஹி (46 கிதைொகிரொம்), பொைக் (48 கிதைொகிரொம்), சுப்ரியொ 

(54 கிதைொகிரொம்), குஷி (81 கிதைொகிரொம்) றபனலில் 

ததொல்வியறடந்து தவள்ளி தவன்ைனர். 

 

5. வரும் ஆண்டு சிறுதொனிய ஆண்டொக அறிவிக்கப்படும்: 

அறமச்சர் MRK பன்னீர்தசல்வம் தபட்டி 

வருகிை ஆண்டு சிறுதொனிய ஆண்டொக அறிவிக்கப்படும் 

என்று தவைொண்துறை அறமச்சர் MRK பன்னீர்தசல்வம் 

ததரிவித்தொர். தநல் சொகுபடிக்கு இறணயொக சிறுதொனிய 

உற்பத்திறய முறனப்பொகக்தகொண்டுதசல்லும் வறகயில் 

இத்திட்டம் அறிவிக்கப்பட இருக்கிைது. 

 

6. இைங்றகயில் உள்ை சம்பூரில் இந்தியொ உதவியுடன் 

100 MW சூரிய சக்தி மின் நிறையம் அறமக்க ஒப்பந்தம் 

இைங்றகயில் 100 மவ் இயற்றக எரிவொயு மின் உற்பத்தி 

நிறையம் அறமப்பதற்கொக இந்தியொவின் ததசிய அனல் 

மின்கழகம் & இைங்றக மின்சறப ஒப்பந்தம் தசய்துள்ைன. 

இைங்றக இரொணுவத்துக்கும், விடுதறைப்புலிகளுக்கும் 

இறடதய நடந்த தபொரில், கிழக்கு மொகொணத்தில் 

விடுதறைப் புலிகளிடம் இருந்து அந்நொட்டு ரொணுவம் 

றகப்பற்றிய முதல் இடம் சம்பூர். 2006-ம் ஆண்டு சம்பூர் 

பகுதிறய றகப்பற்றிய பிைகு அந்த இடம் ரொணுவத்தொல் 

உயர் பொதுகொப்பு வறையமொக அறிவிக்கப்பட்டது. 

இைங்றகயில் அதிகரித்து வரும் மின் ததறவறய 

சமொளிக்கும் வறக யில், திரிதகொணமறை மொவட்டம், 

சம்பூர்பகுதியில் புதிய அனல் மின் நிறையம் அறமக்க 

இந்தியொ - இைங்றக அரசுகளிறடதய கடந்த 2011-ல் 

ஒப்பந்தம் றகதயழுத்தொனது. ஆனொல் சுற்றுச்சூழல் 

பொதிப்பு ஏற்படும் என திரிதகொணமறை மக்கள் பல்தவறு 

தபொரொட்டங்கறை நடத்தி வந்த நிறையில், அந்த ஒப்பந்தம் 

தற்தபொது சூரிய மின் உற்பத்திறய தமற்தகொள்ளும் 

வறகயில் மொற்றி அறமக்க இரு நொட்டு அரசுகளும் 

ஒப்புக்தகொண்டன. 

இதற்கொன நிகழ்ச்சி தகொழும்பில் தநற்று முன்தினம் 

நடந்தது. இது ததொடர்பொன ஒப்பந்தத்தில் இந்தியொவின் 

ததசிய அனல் மின் கழகம் மற்றும் இைங்றக மின்சொர 

சறப ஆகியவற்றின் பிரதிநிதிகள் றகதயழுத்திட்டனர். 

 

7. உடொன் திட்டத்தின் கீழ் 405 விமொன வழித்தடங்கள் 

சிறிய நகரங்களுக்கும் விமொன தசறவறய 

விரிவுபடுத்தும் பிரொந்திய இறணப்புத் திட்டமொன உடொன் 

திட்டத்தின் கீழ், 405 வழித்தடங்களில் விமொனங்கள் 

இயக்கப்படுவதொக மத்திய வொன்தபொக்குவரத்துத்துறை 

இறண அறமச்சர் தஜனரல் வி தக சிங் ததரிவித்துள்ைொர். 

மொநிைங்கைறவயில் தகள்வி ஒன்றுக்கு எழுத்து மூைம் 

அளித்த பதிலில் இதறனத் ததரிவித்துள்ை அவர், தமொத்தம் 

948 வழித்தடங்களில் விமொனங்கறை இயக்க, இந்தியொ 

விமொன நிறையங்கள் ஆறணயம் அனுமதி 

அளித்திருப்பதொக கூறியுள்ைொர். 

இதில், மொர்ச்.9ஆம் தததி நிைவரப்படி, எட்டு த லிகொப்டர் 

தைங்கள் உட்பட 65 விமொன நிறையங்கள் மற்றும் 2 

நீர்நிறை விமொன நிறையங்கறை (Water Aerodromes) 

உள்ைடக்கி தமொத்தம் 405 வழித்தடங்களில் விமொன 

தசறவ நடத்தப்பட்டு வருவதொக அவர் ததரிவித்துள்ைொர். 

பிரொந்திய இறணப்புத் திட்டத்தின்கீழ், 14 நீர்நிறை 

விமொன தைங்கள், 36 த லிதபட் உட்பட 154 விமொன 



        

    

நிறையங்கள், உடொன் திட்டத்தின் கீழ் விமொன 

தசறவகறை ததொடங்க ததர்வு தசய்யப்பட்டிருப்பதொகவும், 

தஜனரல் வி தக சிங் ததரிவித்துள்ைொர். 

 

8. தவள்ை முன்னறிவிப்பு அறமப்பு: தமிழ்நொட்டில் உள்ை 

நிறையங்களின் எண்ணிக்றக 

மொநிைங்கைறவயில்   எழுத்துபூர்வமொக    பதிைளித்த ஜல் 

சக்தி இறண அறமச்சர் பிஷ்தவஸ்வர் துடு கீழ்கொணும் 

தகவல்கறை வழங்கினொர். 

2016ஆம் ஆண்டு பருவமறழறயத் ததொடர்ந்து நொட்டில் 

தவள்ைம் ஏற்படக்கூடிய 20 முக்கிய ஆற்றுப்படுறககளுக் 

-கொன ஐந்து நொள் தவள்ை முன்னறிவிப்பு முறைறய 

மத்திய நீர் ஆறணயம் உருவொக்கி வருகிைது.  

உள்நொட்டிதைதய உருவொக்கப்படும் இந்த அறமப்புகள் 

GPM (குதைொபல் தபரசிப்பிதடஷன் தமதனஜ்தமண்ட்) 

GSMAP (குதைொபல் தசட்டிறைட் தமப்பிங் ஆப் தபரசிபிதட 

-ஷன் - ஜப்பொன் ஏதரொஸ்தபஸ் எக்ஸ்ப்தைொதரஷன் 

ஏதஜன்சியின் தயொரிப்பு) மற்றும் ஐஎம்டி (இந்திய 

வொனிறை ஆய்வுத்துறை) ஆகியவற்றின் சர்வததச 

மறழப்தபொழிவு மொதிரிறயப் பயன்படுத்துகின்ைன. 

இவற்றின் அடிப்பறடயில் தவள்ை முன்னறிவிப்பு 

அறமப்புகறை உருவொக்குவதற்கொக, 20 முக்கிய நதிப் 

படுறககளுக்கு 1-டி கணித தவள்ை முன்னறிவிப்பு 

மொதிரிகள் உருவொக்கப்பட்டுள்ைன. 

இந்திய அைவில் 2016 வறர 199ஆக இருந்த தவள்ை 

முன்னறிவிப்பு நிறையங்களின் எண்ணிக்றக, தற்தபொது 

331 ஆக இருக்கிைது.  தமிழ்நொட்டில் 2016 வறர ஐந்தொக 

இருந்த தவள்ை முன்னறிவிப்பு நிறையங்களின் 

எண்ணிக்றக, தற்தபொது 15ஆக இருக்கிைது.  

தவள்ை முன்னறிவிப்பு நடவடிக்றககளுக்கொக 

தமிழ்நொட்டிற்கு 2018-19இல் `26.75 ைட்சமும், 2019-20 

இல் `38.66 ைட்சமும், 2020-21இல் `269.04 ைட்சமும், 

2021-22இல் `215.68 ைட்சமும் என தமொத்தம் `550.13 

ைட்சம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

 


