
        

    

1. ‘விஸ்வகர்மா ராஷ்ட்ரிய புரஸ்கர்’ விருதை வழங்குகிற 

மத்திய அதமச்சகம் எது? 

அ) கல்வி அமைச்சகம் 

ஆ) பணியாளர் ைற்றும் வேமைோய்ப்பு அமைச்சகம்  

இ) MSME அமைச்சகம் 

ஈ) உள்துமை அமைச்சகம் 

✓ பணியாளர் ைற்றும் வேமைோய்ப்பு அமைச்சகைானது 

கடந்த 1965ஆம் ஆண்டு முதல் ‘விஸ்ேகர்ைா ராஷ்ட்ரிய 

புரஸ்கர் (VRP)’ ைற்றும் ‘வதசிய பாதுகாப்பு விருதுகமளயும் 

(NSA)’, கடந்த 1983ஆம் ஆண்டு முதல் வதசிய பாதுகாப்பு 

விருதுகமளயும் (சுரங்கங்கள்) ேழங்கி ேருகிைது. 

✓ பணிச்சூழலில் முன்வனற்ைம் விமளவிக்கும் ஒரு 

பணியாள் அல்ைது பணியாளர்கள் குழு ேழங்கிய பரிந்து 

-மரகமள அங்கீகரிப்பதற்காக VRP ேழங்கப்படுகிைது. 

ததாழிற்துமை நிறுேனங்களின் பாதுகாப்பு தசயல் 

திைமன அங்கீகரிப்பதற்காக NSA ேழங்கப்படுகிைது. 

 

2. கல்லாலான மிகப்பெரிய புத்ைர் சிதல கண்டறியப்ெட்டு 

உள்ள நாடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) சீனா  

இ) வேபாளம் 

ஈ) இைங்மக 

✓ 233 அடி உயரமுள்ள கல்ைால் ஆன சீனாவின் லேஷான் 

புத்தர் சிமை, உைகின் மிகப்தபரியதும் உயரைானதுைான 

புத்தர் சிமை ஆகும். 1996ஆம் ஆண்டு முதல் UNESCO 

உைக பாரம்பரிய தளைாக பட்டியலிடப்பட்டுள்ள இச்சிமை, 

எமி மலேமய எதிர்வோக்கி உள்ளது. 

✓ புத்த கயாவில் தபௌத்தர் பன்னாட்டு பபாதுநே இயக்கம் 

மூைம் இந்தியாவின் மிகப்தபரிய சாய்ந்தநிமை புத்தர் 

சிமை கட்டப்படுகிைது. 100 அடி நீளமும், 30 அடி உயரமும் 

தகாண்ட இந்தச் சிமை கண்ணாடியிமழயால் தசய்யப்பட 

உள்ளது. 

 

3. முழுவதும் பெண்களால் நிர்வகிக்கப்ெடும் இந்தியாவி 

-ன் முைல், ‘பைாழிற்பூங்கா’ அதமந்துள்ள நகரம் எது? 

அ) மும்மப 

ஆ) தசன்மன 

இ) ஐதராபாத்  

ஈ) புது தில்லி 

✓ முழுேதும் தபண்களால் நிர்ேகிக்கப்படும் இந்தியாவின் 

முதல், ‘ததாழிற்பூங்கா’ ஐதராபாத்தில் இருபத்மதந்து 

பசுமைத் திட்டங்களுடன் தசயல்படத் ததாடங்கியுள்ளது.  

✓ ததலுங்கானா ைாநிை அரசாங்கத்துடன் இமணந்து FICCI 

தபண்கள் கூட்டமைப்புமூைம் ‘FLO ததாழிற்பூங்கா’ ஊக்கு 

-விக்கப்படுகிைது. இத்ததாழிற்பூங்காவிற்கு `250 வகாடி 

முதலீட்மடயும் FLO தந்துள்ளது. 

 

 

4. உர உற்ெத்தியாளர் ‘SPIC’, சமீெத்தில் எம்மாநிலத்தில் 

மிைவி சூரிய மின்னுற்ெத்தி நிதலயத்தை அதமத்ைது? 

அ) தமிழ்ோடு  

ஆ) இராஜஸ்தான் 

இ) குஜராத் 

ஈ) பஞ்சாப் 

✓ முன்னணி உர உற்பத்தி நிறுேனைான சதர்ன் தபட்வரா 

தகமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கார்ப்பவரஷன் லிமிதடட் (SPIC) 

தமிழ்ோட்டின் தூத்துக்குடி ைாேட்டத்தில் மிதமே சூரிய 

மின்னுற்பத்தி திட்டத்மத நிறுவியுள்ளது. இந்த ஆமை, 

ஆண்டுக்கு 42 மில்லியன் அைகு தூய ஆற்ைமை 

உற்பத்தி தசய்யும் ைற்றும் அந்த நீர்த்வதக்கத்தில் நீர் 

ஆவியாதல் குமைப்மபக் கட்டுப்படுத்த உதவும். `150 

வகாடி ைதிப்பீட்டில் இந்த ஆமை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

5. “மருந்துத்பைாழிற்துதறதய வலுப்ெடுத்துைல்” திட்டத் 

-தைச் பசயல்ெடுத்துகிற மத்திய அதமச்சகம் எது? 

அ) சுகாதாரம் & குடும்ப ேை அமைச்சகம் 

ஆ) வேதிகள் & உரங்கள் அமைச்சகம்  

இ) உள்துமை அமைச்சகம் 

ஈ) கனரக ததாழிற்துமை அமைச்சகம் 

✓ வேதிகள் ைற்றும் உரங்கள் அமைச்சகத்தின்கீழியங்கும் 

ைருந்துத்துமை, “ைருந்துத்ததாழிற்துமை ேலுப்படுத்துதல்” 

திட்டத்மதச் தசயல்படுத்துகிைது. 

✓ 2021-22 நிதியாண்டு முதல் 2025-26 நிதியாண்டு 

ேமரயிைான காைகட்டத்தில் `500 வகாடி தைாத்த நிதிச் 

தசைவீனத்துடன், “ைருந்துத் ததாழிமை ேலுப்படுத்துதல்” 

திட்டத்திற்கான ேழிகாட்டுதல்கமள அத்துமை தேளியிட் 

-டுள்ளது. ைருந்துத்துமையில் தற்வபாதுள்ள உட்கட்டமை 

-ப்பு ேசதிகமள ேலுப்படுத்துேவத இதன் வோக்கைாகும். 

 

6. சமீெ பசய்திகளில் இடம்பெற்ற ொண்ட்ரரைன் ரகாவில் 

அதமந்துள்ள மாநிலம் / UT எது? 

அ) வைற்கு ேங்காளம் 

ஆ) ஜம்மு-காஷ்மீர்  

இ) ஹிைாச்சை பிரவதசம் 

ஈ) குஜராத் 

✓ பாண்ட்வரதன் வகாவில் ஸ்ரீேகர் (ஜம்மு ைற்றும் காஷ்மீர்) 

பதாமிபாக் பகுதியில் அமைந்துள்ள 8ஆம் நூற்ைாண்மடச் 

வசர்ந்த ஒரு பாரம்பரிய தளைாகும். இந்திய ராணுேத்தின் 

சினார் கார்ப்ஸ் சமீபத்தில் இதமன புதுப்பித்துள்ளது. இது 

சம்பந்தைாக, இவ்ேைகு, கைாசார அமைச்சகத்தின் வதசிய 

நிமனவுச்சின்னங்கள் ஆமணயத்தின் அங்கீகாரம் 

தபற்ைது. இந்தத் தளத்தில் இரண்டு தபரிய ஒற்மைக்கல் 

பாமை சிேலிங்கங்கள், ஏழு காந்தார பாணி சிற்பங்கள் 

வபான்ை ேடிேங்களில் இரண்டாம் நூற்ைாண்மடச் 

வசர்ந்த பல்வேறு சிமைகள் உள்ளன. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

7. எரிசக்தி அதமச்சகத்தின்கீழ் உருவாக்கப்ெட்ட எரிசக்தி 

மற்றும் அதுபைாடர்ொன துதறகளுக்கான, ‘பகாள்தக 

வாதிடும் பிரிவின்’ பெயர் என்ன? 

அ) எரிசக்தி அைக்கட்டமள  

ஆ) ஆற்ைல் அைக்கட்டமள 

இ) பசுமை எரிசக்தி அைக்கட்டமள 

ஈ) ைத்திய எரிசக்தி சங்கம் 

✓ NTPC, பேர் கிரிட், REC, PFC, NHPC, THDC, NEEPCO 

ைற்றும் SJVN உள்ளிட்ட ைத்திய தபாதுத்துமை 

நிறுேனங்கள் ஒரு சமூகைாக ‘பேர் ஃபவுண்வடஷமன’ 

பதிவுதசய்தன. இது எரிசக்தி ைற்றும் அதுததாடர்புமடய 

துமைகளுக்கான முதன்மைக் தகாள்மக ோதிடும் 

பிரிோக தசயல்படும். 

✓ இது ைாநிைங்கள் & ததாழிற்துமைகளுக்கு ஆராய்ச்சியில் 

உதவுேமதயும் இந்தியாவின் ஆற்ைல் ைாற்ைத்திற்கான 

தீர்வுகமள உருோக்குேமதயும் வோக்கைாகக்தகாண்டு 

உள்ளது. எரிசக்தி ைற்றும் புதிய ைற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க 

எரிசக்தி துமை அமைச்சரான R K சிங், இந்தச் சங்கத்தின் 

தமைேராக உள்ளார். 

 

8. ரைசிய நிதி அறிக்தகயிடல் ஆதையத்தின் (NFRA) 

ைதலவராக நியமிக்கப்ெட்டுள்ளவர் யார்? 

அ) அஜய் பூஷன் பாண்வட  

ஆ) ேந்தன் நிவைகனி 

இ) அஸிம் பிவரம்ஜி 

ஈ) கிரிஸ் வகாபாைகிருஷ்ணன் 

✓ வதசிய நிதி அறிக்மகயிடல் ஆமணயத்தின் தமைேராக 

முன்னாள் நிதிச்தசயைாளர் அஜய் பூஷன் பாண்வடமே 

அரசாங்கம் நியமித்துள்ளது. அமைச்சரமேயின் நியைனக் 

குழு மூன்ைாண்டு காைத்திற்கு அேமர நியமித்துள்ளது. 

இேர் கடந்த ஆண்டு பிப்ரேரி ைாதம், ேருோய்த்துமை 

தசயைாளராக இருந்து ஓய்வுதபற்ைார். 

 

9. 2022 மார்ச் மாை நிலவரப்ெடி, சந்தை மூலைனத்தின் 

அடிப்ெதடயில் உலகளாவிய ெட்டியலில் இந்தியா பிடித்து 

உள்ள இடம் என்ன? 

அ) மூன்ைாேது 

ஆ) ஐந்தாேது  

இ) ஆைாேது 

ஈ) ஏழாேது 

✓ சந்மத மூைதனத்தின் அடிப்பமடயில் இந்திய பங்குச் 

சந்மத முதன்முமையாக உைகளவில் பட்டியலின் முதல் 

5 இடங்களுக்குள் இடம்தபற்றுள்ளது. ோட்டின் தைாத்த 

சந்மத ைதிப்பு $3.21 டிரில்லியன் டாைர்களாக உள்ளது. 

முதல் 4 இடங்கமள அதைரிக்கா ($47.32 டிரில்லியன்), 

சீனா ($11.52 டிரில்லியன்), ஜப்பான் ($6 டிரில்லியன்) 

ைற்றும் ஹாங்காங் ஆகிய ோடுகள் பிடித்துள்ளன.  

✓ இந்தியாவுக்கு அடுத்தபடியாக UK, தசௌதி அரபியா, கனடா, 

பிரான்ஸ், தஜர்ைனி ஆகிய ோடுகள் உள்ளன. 

 

10. ‘Smart Event Tracking System (SETS)’ என்ெது எந்ை 

அதமச்சகம்/முகதமயின் பசாந்ை பமன்பொருளாகும்? 

அ) இரயில்வே அமைச்சகம்  

ஆ) உள்துமை அமைச்சகம் 

இ) MSME அமைச்சகம் 

ஈ) AIIMS 

✓ ‘Smart Event Tracking System (SETS)’ என்பது இரயில்வே 

அமைச்சகத்தின் தசாந்த தைன்தபாருளாகும். இது கூகுள் 

வைப்ஸ் அடிப்பமடயிைான திட்டமிடல் ைற்றும் 

பகுப்பாய்வில் ஒரு புதிய கருவியாகும்; இது கால்ேமடகள் 

ரயில்களில் சிக்குேமதக் மகயாள பயன்படுத்தப்பட்டது.  

✓ ஆக்ரா பிரிவில் தசயல்பட்டு ேரும் இம்தைன்தபாருள் 

எதிர்காைத்தில் ைற்ை பிரிவுகளிலும் தசயல்பாட்டுக்கு 

தகாண்டுேரப்படும். 

 

 

1. தமிழ்ோடு அரசு சார்பில் தமிழ்தைாழி ைற்றும் இைக்கிய 

ேளர்ச்சிக்கும், தமிழ்ச்சமுதாய உயர்வுக்கும், ததாண்டாற்றி 

தபருமைவசர்த்த தமிழறிஞர்கள், தமிழமைப்புக்கு 

விருதுகள் ேழங்கப்பட்டது 

யார்- யாருக்கு விருது? 

முதல்ேர் கணினித் தமிழ் விருது (2020) - முமனேர் ே 

தனைட்சுமி 

திருேள்ளுேர் விருது (2022) - ைமைந்த மு மீனாட்சி 

சுந்தரம். 

2021-ஆம் ஆண்டுக்கான விருதுகள்: 

அண்ணா விருது - தசாற்தபாழிோளர் ோஞ்சில் சம்பத் 

அம்வபத்கர் விருது - ஓய்வு தபற்ை நீதிபதி சந்துரு 

தபரியார் விருது - எழுத்தாளர் க. திருோவுக்கரசு 

காைராசர் விருது - காங்கிரஸ் மூத்த தமைேர் குைரி 

அனந்தன் 

பாரதிதாசன் விருது - புைேர் தசந்தமை தகௌதைன் 

பாரதியார் விருது - ஆேணப்பட இயக்குேர் பாரதி 

கிருஷ்ண குைார் 

வதேவேயப்பாோணர் விருது – முமனேர் கு 

அரவசந்திரன் 

கி ஆ தப விசுேோதம் விருது - முன்னாள் துமணவேந்தர் 

முமனேர் ை இராவசந்திரன் 

கம்பர் விருது - பட்டிைன்ை வபச்சாளர் பாரதி பாஸ்கர் 

தசால்லின் தசல்ேர் விருது - சூர்யா வசவியர் 

ஜி யு வபாப் விருது – இதழாளர் அ சு பன்னீர்தசல்ேன் 

உைறுப்புைேர் விருது- ைதுமர ோ ைம்ைது 

இளங்வகாேடிகள் விருது - தசாற்தபாழிோளர் தேல்மை 

கண்ணன் 

சிங்காரவேைர் விருது - கவிஞர் ைதுக்கூர் இராைலிங்கம் 

ைமைைமையடிகள் விருது - தசாற்தபாழிோளர் சுகி சிேம் 

 

 

 

 



        

    

ேள்ளைார் விருது - முமனேர் இரா சஞ்சீவிராயர் 

அவயாத்திதாசப் பண்டிதர் விருது – ஞான அைாய்சியஸ் 

சி பா ஆதித்தனார் திங்களிதழ் விருது - உயிர்மை 

திங்களிதழ் 

தமிழ்த்தாய் விருது - ைவைசியத் தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கம் 

 

விருதுத்ததாமக எவ்ேளவு? 

விருதுதபறும் விருதாளர்களுக்கு தைா `2 ைட்சத்துக்கான 

காவசாமை, தங்கப்பதக்கம், தகுதியுமர, தபான்னாமட 

ஆகியமே ேழங்கப்பட்டன. பிற்படுத்தப்பட்வடார், மிகவும் 

பிற்படுத்தப்பட்வடார் ைற்றும் சிறுபான்மையினர் ேைத் 

துமையால் ேழங்கப்படும் தபரியார்விருது தபறுபேருக்கும், 

ஆதிதிராவிடர் ைற்றும் பழங்குடியினர் ேைத்துமையால் 

ேழங்கப்படும் அம்வபத்கர் விருதிமனப் தபறுபேருக்கும் 

விருதுத்ததாமகயாக தைா `5 இைட்சம், தங்கப்பதக்கம், 

தகுதியுமர ேழங்கி தபான்னாமட ஆகியமே ேழங்கி 

சிைப்பிக்கப்பட்டனர். 

சி பா ஆதித்தனார் திங்களிதழ் விருது தபற்ை உயிர்மை 

திங்களிதழுக்கு விருதுத்ததாமகயான `2 ைட்சத்துக்கான 

காவசாமை, தகுதியுமர, வகடயம், தபான்னாமட 

ேழங்கப்பட்டது. 2021-ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழ்த்தாய் 

விருதுதபற்ை ைவைசியத் தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கத்துக்கு `5 

ைட்சத்துக்கான காவசாமை, தகுதியுமர, வகடயம், 

தபான்னாமட ஆகியமே ேழங்கி சிைப்பிக்கப்பட்டது. 

 

2. ‘தி காஷ்மீர் ஃமபல்ஸ்’ திமரப்படத்துக்குப் பிரதைர் 

பாராட்டு 

‘தி காஷ்மீர் ஃமபல்ஸ்ர் திமரப்படத்துக்கு பிரதைர் வைாடி 

பாராட்டு ததரிவித்துள்ளார். 

ேரி விைக்கு: ‘தி காஷ்மீர் ஃமபல்ஸ்’ திமரப்படத்துக்கு 

ைத்திய பிரவதசம், குஜராத், கர்ோடகம், ஹரியானா, உத்தர 

பிரவதச ைாநிை அரசுகள் வகளிக்மக ேரியில் விைக்கு 

அளித்துள்ளன. 

 

3. ஆசிய இமளவயார், ஜூனியர் குத்துச்சண்மடயில் 

தசன்மன வீரருக்கு தங்கம்: 39 பதக்கங்கமள அள்ளியது 

இந்தியா 

ஆசிய இமளவயார் ைற்றும் ஜூனியர் குத்துச்சண்மட 

சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியா 39 பதக்கங்கமள தேன்ைது. 

கமடசி ோளில் தசன்மனமயச் வசர்ந்த விஷ்ேோத் 

சுவரஷ் தங்கப்பதக்கம் தேன்ைார். 

வஜார்டானின் அம்ைான் ேகரில் ஆசிய இமளவயார் 

ைற்றும் ஜூனியர் குத்துச்சண்மட சாம்பியன்ஷிப் 

ேமடதபற்ைது. இதன் கமடசி ோளான வேற்றுமுன்தினம் 

இமளவயாருக்கான 48 கிவைா எமடப்பிரிவு இறுதிப் 

வபாட்டியில் தசன்மனமயச் வசர்ந்த விஷ்ேோத் சுவரஷ் 

5-0 என்ை கணக்கில் கிர்கிஸ்தானின் 

எர்தகவஷாவ்தபக்ஸாட்மட வீழ்த்தி தங்கப் பதக்கம் 

தேன்ைார். அவதவேமளயில் 63.5கிவைா எமடப் பிரிவில் 

வசானிப்பட்மடச் வசர்ந்த ேன்ஷாஜ் 4-1 என்ை கணக்கில் 

உஸ்தபகிஸ்தானில் ஜாவோகிர் உம்ைாத லீவ்மே 

வதாற்கடித்து தங்கம் தேன்ைார். 

92 கிவைா எமடப் பிரிவில் இந்தியாவின் அைன் சிங் பிஷ்த் 

தேள்ளிப் பதக்கம் தபற்ைார். 

இறுதிசுற்றில் அேர், 1-4 என்ைகணக்கில்வஜார்டானின் 

மசஃப்அல்-ரோஷ்வதவிடம் வதால்வியமடந்தார். ைகளிர் 

பிரிவில் நிவேதிதா கார்கி (48 கிவைா), தைன்னா (50 

கிவைா), ஷாஹீன் கில் (60 கிவைா), ரவீனா (63 கிவைா), 

முஸ்கான் (75 கிவைா) ஆகிவயார் தங்கப் பதக்கம் 

தேன்ைனர். 

51 கிவைா எமடப் பிரிவில் ராைன், 54 கிவைா எமடப் 

பிரிவில்ஆனந்த் யாதவ், 75 கிவைா எமடப்பிரிவில் தீபக் 

ஆகிவயார் தேண்கைப் பதக்கம் தபற்ைனர். இமளவயார் 

பிரிவில் ைட்டும் இந்தியா 7 தங்கம், 3 தேள்ளி, 8 

தேண்கைம் என தைாத்தம் 18 பதக்கங்கள் தபற்று பதக்க 

பட்டியலில் 3-ேது இடம் பிடித்தது. உஸ்தபகிஸ்தான் 23 

பதக்கங்களுடன் முதலிடமும், கஜகஸ்தான் 22 

பதக்கங்களுடன் 2-ேது இடமும் பிடித்தன. 

ஜூனியர் பிரிவில் வினி (50 கிவைா), யாஷிகா (52 கிவைா), 

நிகிதா சந்த் (60 கிவைா), மேதி (57 கிவைா), ஷிருஷ்டி 

சாத்வத (63 கிவைா), ருத்ரிகா (75 கிவைா), கிரிஷ் பால் (46 

கிவைா), யஷ்ேர்தன் சிங் (60 கிவைா) ஆகிவயார் தங்கப் 

பதக்கம் தேன்ைனர். ஜூனியர் பிரிவில் இந்தியா 8 தங்கம், 

7 தேள்ளி,6 தேண்கைம் என 21 பதக்கங்களுடன் பதக்க 

பட்டியலில் 2-ேது இடம்பிடித்தது. ஒட்டுதைாத்தைாக 

இந்தியா இந்தத் ததாடரில் 15 தங்கம், 10 தேள்ளி, 14 

தேண்கைம் என 39 பதக்கங்கள் தேன்று குவித்தது. 

 

4. ஸ்ரீதபரும்புதூரில் `1,588 வகாடியில் சாம்சங் கம்ப்ரசர் 

ஆமை 

திருப்தபரும்புதூரில் `1,588 வகாடியில் சாம்சங் 

நிறுேனத்தின் கம்ப்ரசர் ததாழிற்சாமை அமைப்பதற்கான 

ஒப்பந்தம் முதைமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் முன்னிமையில் 

மகதயழுத்தானது. 

 

5. காவிரி, யமுமன, பிரம்ைபுத்திரா உள்ளிட்ட 13 ேதிக் 

கமரகளில் `19,000 வகாடியில் காடு ேளர்ப்புத் திட்டம்: 

ைத்திய அரசு ததாடங்கியது 

காவிரி, யமுமன, பிரம்ைபுத்திரா உள்ளிட்ட 13 ஆற்ைங் 

கமரகளில் `19 ஆயிரம் வகாடி தசைவில் ஆற்வைார காடு 

ேளர்ப்புத் திட்டத்மத ைத்திய அரசு ததாடங்கியுள்ளது. 

இத்திட்டத்மத ைத்திய சுற்றுச்சூழல் துமையும், ஜல் சக்தி 

துமையும் இமணந்து தசயல்படுத்தவுள்ளன. `19,000 

வகாடி தசைவில் 13 தபரிய ஆறுகமளதயாட்டி காடு 

ேளர்ப்புத் திட்டம் தசயல்படுத்தப்படும். 

இதன்மூைம் சுைார் 7,417.36 சதுர கிவைா மீட்டர் அளவுக்கு 

ோட்டில் காடுகளின் பரப்பளவு அதிகரிக்கப்படும். 

காடு ேளர்க்கும் திட்டம்மூைம் நிைத்தடி நீர் அதிகரிக்கும். 

வைலும் ேண்டல் ைண் பிரவதசங்கள் குமைக்கப்படும். அது 

ைட்டுைல்ைாைல் `449.01 வகாடி ைதிப்பிைான ைரைல்ைாத, 

ேனப்தபாருட்கள் கிமடக்கும் என்று ைத்திய சுற்றுச்சூழல் 

துமை ததரிவித்துள்ளது. வைலும் 34.4 வகாடி ைனித 



        

    

ோட்களுக்கு வேமைோய்ப்பு கிமடக்கும் என்றும் சுற்றுச் 

சூழல் துமை ததரிவித்துள்ளது. 

காவிரி, ஜீைம், சீனாப், ராவி, பியாஸ், சட்தைஜ், யமுமன, 

பிரம்ைபுத்ரா, லுனி, ேர்ைதா, வகாதாேரி, ைகாேதி, 

கிருஷ்ணா ஆகிய 13 ஆறுகமளதயாட்டி இந்தத் திட்டம் 

தசயல்படுத்தப்படும். திட்டத்துக்கான நிதிமய வதசிய காடு 

ேளர்ப்பு & சூழல் வைம்பாட்டு ோரியம் ேழங்கவுள்ளது. 

18,90,110 சதுர கிவைா மீட்டருக்கு… 

இந்த 13 ேதிகளும் 18,90,110 ச கிவைா மீட்டர் அளவுக்கான 

பாசன ேசதிமயக் தகாண்டுள்ளன அல்ைது புவியியல் 

பகுதியில் சுைார் 57.45% சதவீதத்மதக் தகாண்டுள்ளன. 

அேற்றின் நீளம் 42,830 கிவைா மீட்டர் ஆகும். 

இந்த ஆறுகமளதயாட்டி பல்வேறு ைரேமககள், ைருத்துே 

குணம் நிமைந்த தசடிகள், புற்கள், புதர்கள், பழைரங்கள் 

ஆகியமே ேடப்படவுள்ளன. இந்தத் திட்டத்தில் 667 

ைருத்துேச் தசடிகள் ைற்றும் வதாட்ட ைரங்கமள ேடைாம் 

என முன்தைாழியப்பட்டுள்ளது. 

அேற்றில் 283 ைருத்துேச் தசடிகள் இயற்மக நிைப் 

பரப்புகளுக்கும், 97 ைருத்துேச் தசடிகள் விேசாய நிைப் 

பரப்புகளுக்கும் ைற்றும் 116 ைரங்கள் ேகர்ப்புை நிைப் 

பரப்புகளுக்கும் முன்தைாழியப்பட்டுள்ளன. 

இத்திட்டம் தேற்றிகரைாக தசயல்படுத்தப்பட்டால் 2030ஆம் 

ஆண்டுக்குள் 2.6 வகாடி தஹக்வடர் பாழ்நிைங்கள் 

மீட்கப்படும் எனத் ததரியேந்துள்ளது. 

கடந்த ஆண்டு பிரிட்டனின் கிளாஸ்வகா ேகரில் ேடந்த 

கூட்டத்தில், இந்தியா தனது திட்டமிடப்பட்ட கார்பன் 

உமிழ்மே 2030-க்குள் 100 வகாடி டன்கள் குமைப்பதாக 

உறுதியளித்திருந்தது. வைலும் 2030-க்குள் புதுப்பிக்கத்த 

-க்க ஆற்ைல்மூைம் ோட்டின் 50 சதவீதம் மின்னாற்ைல் 

வதமேகமளப்பூர்த்தி தசய்துதகாள்வோம் என்றும் 

இந்தியா உறுதியளித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

 


