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1. ‘இந்தியாவின் உயிரி ப ாருளாதார அறிக்கை – 2022’ஐ பெளியிட்ட நடுெண் அகைச்சைம் எது? 
அ. அறிவியல் மற்றும் த ொழில்நுட்ப அமமச்சகம்  

ஆ. சுற்றுச்சூழல், வன மற்றும் கொலநிமல மொற்றம் அமமச்சகம் 

இ. உழவு மற்றும் உழவொ்கள் நல அமமச்சகம் 

ஈ. எொிசக் ி அமமச்சகம் 

✓ ‘இந்தியாவின் உயிரி ப ாருளாதார அறிக்கை – 2022’ஐ பெளியிட்ட டாக்டர் ஜிததந்திர சிங், 2021ஆம் ஆண்டில் 

இந்தியாவின் உயிரி ப ாருளாதாரம் $80 பில்லியன் அபைரிக்ை டாலர்ைகள எட்டியுள்ளது என்று சுட்டிக்ைாட்டினார். 

2020இல் $70.2 பில்லியன் டாலர்ைகளவிட 14.1% ெளர்ச்சிகயப்  திவுபசய்துள்ளது. 2025இல் $150 பில்லியன் 

டாலராைவும், 2030இல் $300 பில்லியன் டாலராைவும் அது இருக்கும் என்று அெர் கூறினார். 

2. முைெழி ஆதார் எண்கை அங்கீைரிப் தற்ைாை UIDAI அறிமுைப் டுத்திய புதிய பசயலியின் ப யர் என்ன? 
அ. Aadhaar Face RD  

ஆ. UIDAI Facetime 

இ. Aadhar Authenticate 

ஈ. Digi–Aadhar 

✓ இந்திய தனித்துெ அகடயாள ஆகையம் (UIDAI) ஆதார் அட்கட கெத்திருப்த ாரின் முைத்கதப்  யன் டுத்தி 

அெர்ைளின் தனித்துெைான 12 இலக்ை அகடயாள எண்கை அங்கீைரிப் தற்ைாை, ‘ஆதார் ஃத ஸ் RD’ பசயலிகய 

அறிமுைப் டுத்தியுள்ளது. அங்கீைார தநாக்ைத்திற்ைாை ஆதார் அட்கட கெத்திருப் ெர்ைளின் முைத்கத  யன் டுத்த 

ஆதார் அங்கீைார  யனர் முைகைைகள UIDAI பசயல் டுத்தியது. ஃத ஸ் அபதண்டிதைஷன் படக்னாலஜிகயப் 

 யன் டுத்தி அங்கீைாரத்திற்ைாை ந ரின் முைம்  டம்பிடிக்ைப் டுகிறது. 

3. ‘Family Doctor’ என்ற முன்தனாடித் திட்டத்துடன் பதாடர்புகடய ைாநிலம் எது? 
அ.  மிழ்நொடு 

ஆ. ககரளொ 

இ. ஆந் ிர பிரக சம்  

ஈ. கொ்நொடகொ 

✓ ஆந்திர பிரததச ைாநிலம் விசாைப் ட்டினம் ைாெட்டத்தில் உள்ள  த்ைநா ம் ைண்டலத்தில், ‘குடும்  ைருத்துெர்’ 

திட்டத்கத தசாதகன முயற்சியாை பசயல் டுத்த அம்ைாநில அரசு ததர்வுபசய்துள்ளது. இத்திட்டத்தின்கீழ், ைருத்துெ 

ைற்றும் சுைாதாரப் ணியாளர்ைள் ‘ஆதராக்யஸ்ரீ’  யனாளிைள் ைருத்துெைகனயில் இருந்து டிஸ்சார்ஜ் பசய்யப் ட்ட 

ஒரு ொரைாலத்திற்குப் பிறகு அெர்ைகளச் சந்தித்து அெர்ைளின் உடல்நிகல குறித்து விசாரித்து ைருத்துைகளப் ப ற 

தெண்டும். 

4. ‘பென்டியன் – Wentian’ என்ற தனது விண்பெளி நிகலய பதாகுதிகய பெற்றிைரைாை ஏவிய நாடு எது? 
அ. ரஷ்யொ 

ஆ. இஸ்கரல் 

இ. சீனொ  

ஈ. ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 
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✓ சீனா பென்டியன் என அகைக்ைப் டும் தனது இரண்டாெது பதாகுதிகய அண்கையில் டியாங்ைாங் விண்பெளி 

நிகலயத்திற்கு பெற்றிைரைாை ஏவியது. சீனாவின் கைனானில் இருந்து லாங் ைார்ச் – 5பி ஏவுைலத்தின் மூலம் 

டியாங்ைாங் விண்பெளி நிகலயத்திற்கு பெண்டியன் ஏெப் ட்டது. கததைானாட்ஸ் என்றும் அகைக்ைப் டும் சீன 

விண்பெளி வீரர்ைள்  ல்தெறு அறிவியல் தசாதகனைகள தைற்பைாள்ள அனுைதிக்கும் உ ைரைங்ைகள இந்தத் 

பதாகுதி தன்னைத்தத பைாண்டுள்ளது. 

5. ைாெட்ட ைாலநிகல ைாற்ற  ணிைகள நிறுவியுள்ள இந்திய ைாநிலம் எது? 

அ.  மிழ்நொடு  

ஆ. ஹிமொச்சல பிரக சம் 

இ. அஸ்ஸொம் 

ஈ. குஜரொ ் 

✓ தமிழ்நாடு அரசானது சமீ த்தில் ைாநிலத்தில் உள்ள 38 ைாெட்டங்ைளில் ைாெட்ட ைாலநிகல ைாற்ற இயக்ைங்ைகள 

(DCCM) நிறுவியுள்ளது. DCCM–ைளுக்கு ைாெட்ட ஆட்சியர்ைள் ‘திட்ட இயக்குநர்ைள்’ ஆைவும், ைாெட்ட ென அலுெலர் 

–ைள் ‘ைாலநிகல அதிைாரிைளாை’வும் பசயல் டுொர்ைள். ைாெட்ட ஆட்சியர்ைள் ைாெட்ட அளவிலான ைாலநிகல 

ைாற்றம் தணிப்பு & தைெகைத் திட்டங்ைகள தயாரித்து, ைாலநிகல பநைழ்திறன்மிக்ை ெளர்ச்சித் திட்டங்ைளுக்ைான 

உள்ளீடுைகள ெைங்குொர்ைள். 

6. ஒவ்தொர் ஆண்டும், ‘உலை ைக்ைள்பதாகை நாள்’ அனுசரிக்ைப் டுகிற தததி எது? 
அ. ஜூமல.11  

ஆ. ஜூமல.09 

இ. ஜூமல.10 

ஈ. ஜூமல.12 

✓ உலை ைக்ைள்பதாகை நாளானது ஒவ்தொர் ஆண்டும் ஜூகல.11 அன்று அனுசரிக்ைப் டுகிறது. “A world of 8 billion: 

Towards a resilient future for all – Harnessing opportunities and ensuring rights and choices for all” என் து நடப்பு 

2022ஆம் ஆண்டில் ெரும் உலை ைக்ைள்பதாகை நாளுக்ைானக் ைருப்ப ாருள் ஆகும். அதிைரிக்கும் ைக்ைள்பதாகைப் 

பிரச்சிகனைள் குறித்து ைெனஞ்பசலுத்துெதற்ைாை, 90–க்கும் தைற் ட்ட நாடுைளில் 1990ஆம் ஆண்டு ஜூகல.11ஆம் 

தததி முதன்முதலில் இந்த நாள் ைகடப்பிடிக்ைப் ட்டது. 

7. ஜூட் ைார்க் இந்தியா (JMI) திட்டத்தின் திட்டக்ைாலம் ைற்றும் பசலவினம் என்ன? 
அ. FY 2021– 25; ரூ.485.58 ககொடி 

ஆ. FY 2022– 26; ரூ.485.58 ககொடி  

இ. FY 2021– 25; ரூ.48.58 ககொடி 

ஈ. FY 2022– 26; ரூ.48.58 ககொடி 

✓ ‘சைல் ைார்க் இந்தியா’ இலச்சிகனகய பெளியிட்டதன்மூலம் சைல் ப ாருட்ைளுக்ைான நம் ைத்தன்கைக்ைான 

சான்றிதகை அரசாங்ைம் அறிமுைப் டுத்தியது. இது இந்திய சைல் தயாரிப்புைகள ஊக்குவிக்கும் முயற்சியாகும். 

2022 நிதியாண்டு ைற்றும் 2026 நிதியாண்டுக்கு இகடப் ட்ட ைாலத்தில் சைல் துகறயின் தைம் ாடு ைற்றும் 

ஊக்குவிப்புக்ைான திட்டத்தின்கீழ் JMI பசயல் டுத்தப் ட்டது. இதற்ைான பைாத்த நிதி `485.58 தைாடி ஆகும்.  

✓ ஒவ்பொரு ஜூட் ைார்க் தலபிளும் தயாரிப் ாளர் குறித்த முழு தைெலுடன் ஒரு தனித்துெைான QR குறியீட்கடக் 

பைாண்டிருக்கும். ததசிய சைல் ொரியம் என் து ைத்திய ஜவுளி அகைச்சைத்தின் கைய முைகை ஆகும்; இது சைல் 

ைற்றும் சைல் ப ாருட்ைகள தைம் டுத்துெதற்கு ப ாறுப்புகடய நிறுெனைாகும். 

 

 

 

https://www.winmeen.com/tnpsc-tamil-current-affairs/


விண்மீன்.காம்                                           2022 ஜூலை 26 
  

 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                                           3 

8. 2022 ைாைன்பெல்த் விகளயாட்டுப்த ாட்டியில் இந்திய ப ண்ைள் கிரிக்பைட் அணியின் அணித்தகலவியாை 

நியமிக்ைப் ட்டெர் யார்? 
அ. ஹொ்மன்ப்ொ ்ீ தகௌொ்  

ஆ. ஸ்மிரு ி மந் னொ 

இ. மி ொலி ரொஜ் 

ஈ. ஜூலன் ககொஸ்வொமி 

✓ 2022ஆம் ஆண்டு  ர்மிங்ைாமில் நகடப றவுள்ள ைாைன்பெல்த் த ாட்டியில் விகளயாடவுள்ள இந்திய ப ண்ைள் 

அணியின் அணித்தகலவியாை ைர்ைன்பிரீத் பைௌர் நியமிக்ைப் ட்டுள்ளார். பதாடக்ை ஆட்டக்ைாரர் ஸ்மிருதி ைந்தனா 

அணியின் துகைத்தகலவியாை நியமிக்ைப் ட்டார். 1998ஆம் ஆண்டு தைாலாலம்பூர் ைாைன்பெல்த் விகளயாட்டுப் 

த ாட்டியில் ஆடெர் ஒருநாள் த ாட்டிைள் நகடப ற்ற பிறகு, ப ண்ைள் T20 கிரிக்பைட் ைாைன்பெல்த் த ாட்டிைளில் 

 ங்தைற் து இதுதெ முதல் முகற. 

9. ஆசிய U–20 ைல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் ப ோட்டிகள் நகடப ற்ற நாடு எது? 
அ. கஜகஸ் ொன் 

ஆ. பஹ்மரன்  

இ. மங்ககொலியொ 

ஈ. சீனொ 

✓  ஹ்கரனின் ைனாைாவில் நகடப ற்ற ஆசிய U–20 ைல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் த ாட்டியில் இந்தியாவின் U–20 

ைல்யுத்த அணி 4 தங்ைம் உட் ட 22  தக்ைங்ைகள பென்றது. இந்தப் த ாட்டியில் இந்தியா ஒன் து பெள்ளி ைற்றும் 

ஒன் து பெண்ைலப்  தக்ைங்ைகளயும் பென்றது. 22  தக்ைங்ைளில், ப ண்ைள் அணி மூன்று தங்ைப் தக்ைங்ைள் 

உட் ட  த்துப் தக்ைங்ைகள பென்றது. U–15 ஆசிய ைல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் த ாட்டியில் இந்திய வீரர்ைள் எட்டுப் 

 தக்ைங்ைகள பென்றனர். 

10. ‘சர்ெததச ைலாலா நாள்’ அனுசரிக்ைப் டுகிற தததி எது? 
அ. ஜூமல.12  

ஆ. ஜூமல.15 

இ. ஜூமல.25 

ஈ. ஜூமல.26 

✓ உலபைங்கிலும் உள்ள ப ண்ைளின் ைல்வி உரிகைக்ைாை  ாடு டும் தநா ல்  ரிசு ப ற்ற ைலாலா யூசுப்சாகய 

பைௌரவிக்கும் ெகையில், ஒவ்தொர் ஆண்டும் ஜூகல.12ஆம் தததி ‘சர்ெததச ைலாலா நாள்’ அனுசரிக்ைப் டுகிறது. 

2012ஆம் ஆண்டு ப ண் குைந்கதைளின் ைல்விக்ைாை பிரச்சாரம் பசய்ததற்ைாை ைலாலா தலி ான்ைளால் சுடப் ட்டார்.  

✓ ைலாலாவும் அெரது தந்கதயும் இகைந்து ைலாலா நிதியத்கத நிறுவினர்; அது ப ண்ைளின் ைல்விகய ஆதரிக்கும் 

ஒரு தளைாகும். 2014ஆம் ஆண்டில், ைலாலா அகைதிக்ைான தநா ல்  ரிகசப்ப ற்றார் ைற்றும் அப் ரிகசப்ப றும் 

மிை இகளயெர் என்ற ப ருகைகயயும் அெர் ப ற்றார். அெர் 2017இல் ஐநா அகைதி தூதராை நியமிக்ைப் ட்டார். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. தமிழ்நாட்டில் 3 இடங்ைள் உட் ட 5 இடங்ைகள சர்ெததச முக்கியத்துெம் ொய்ந்த சதுப்பு நிலங்ைளாை இந்தியா 

அறிவித்துள்ளது 

தமிழ்நாட்டில் ைரிக்கிளி  றகெைள் சரைாலயம்  ள்ளிக்ைரகன சதுப்புநிலக்ைாடு, பிச்சாெரம் சதுப்புநிலக்ைாடு 

ஆகியகெ உட் ட 5 இடங்ைகள, ‘ராம்சர்’ எனப் டும் சர்ெததச முக்கியத்துெம் ொய்ந்த புதிய இடங்ைளாை இந்தியா 

அறிவித்துள்ளது. மிதசாரமில்  ாலா சதுப்புநிலம், ைத்திய பிரததசத்தில் சாக்கிய சாைர் சதுப்புநிலம் ஆகியகெ ைற்ற 2 

புதிய இடங்ைளாகும். இத்துடன் ‘ராம்சர்’ இடங்ைளின் எண்ணிக்கை 49-லிருந்து 54-ஆை அதிைரித்துள்ளது. 

 

2. குடியரசுத்தகலெருக்ைான அதிைாரங்ைள் 

இந்திய நாட்டின்  திகனந்தாெது குடியரசுத்தகலெராை திபரௌ தி முர்மு ப ாறுப்த ற்றுள்ள நிகலயில், குடியரசுத் 

தகலெருக்ைான அதிைாரங்ைள் குறித்த  ார்கெ: 

நாட்டின் தகலெர் 

அரசகைப்புச் சட்டத்தின்  ாதுைாெலர் 

முப் கடைளின் தகலெர் 

நாட்டின் முதல் குடிைைன் 

நிர்ொை அதிைாரங்ைள் 

பிரதைகரயும் ைற்ற அகைச்சர்ைகளயும் நியமிக்கும் அதிைாரம். 

அரசின் அகனத்து நடெடிக்கைைளும் குடியரசுத்தகலெரின் ப யரிதலதய தைற்பைாள்ளப் டும். 

நடுெைரசின் தகலகை ெைக்குகரஞகர (அட்டர்னி பஜனரல்) நியமிக்கும் அதிைாரம். 

தகலகை ைைக்குத்தணிக்கையாளர், தகலகைத் ததர்தல் ஆகையர், ைற்ற ஆகையர்ைள், ைத்திய  ணியாளர் 

ததர்ொகையத்தின் தகலெர் ைற்றும் உறுப்பினர்ைகள நியமிக்கும் அதிைாரம். 

ைாநிலங்ைளின் ஆளுநர்ைகள குடியரசுத்தகலெதர நியமிப் ார். 

நாட்டில் உள்ள யூனியன் பிரததசங்ைகள குடியரசுத்தகலெரால் நியமிக்ைப் டும் நிர்ொகிைதள நிர்ெகிப் ர். 

அரசாங்ைம் சார்ந்த எந்தபொரு தைெகலயும் பிரதைரிடமிருந்து தைார முடியும். 

நாட்டின் எந்தப்  குதிகயயும்  ைங்குடியின,  ட்டியலினப்  குதியாை அறிவித்து, அெற்கற நிர்ெகிக்கும் அதிைாரம். 

அகைச்சரகெயின் முடிவுைகள ைறு ரிசீலகன பசய்யுைாறு கூறும் அதிைாரம். 

சட்டம்சார்ந்த அதிைாரங்ைள் 

இந்திய நாடாளுைன்றம் குடியரசுத்தகலெகரயும் உள்ளடக்கியது. 

குடியரசுத்தகலெர் ஒப்புதல் அளித்தால் ைட்டுதை நாடாளுைன்றம் நிகறதெற்றும் ைதசாதாக்ைள் சட்டெடிவு ப றும். 

நாடாளுைன்ற கூட்டத்பதாடகர நடத்துெதற்ைான அகைப்புவிடுக்கும் அதிைாரம்; முடித்துகெக்கும் அதிைாரம். 

நாடாளுைன்ற கூட்டத்பதாடர் நகடப றாத சையங்ைளில் அெசரச்சட்டங்ைகளப் பிறப்பிக்கும் உரிகை. 

ைக்ைளகெ, ைாநிலங்ைளகெயின் கூட்டுக்கூட்டத்துக்கு அகைப்புவிடுக்கும் அதிைாரம். 
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ஆண்டின் முதல் கூட்டத்பதாடரின் முதல்நாளிலும், புதிய அரசு  தவிதயற்ற பிறகு நகடப றும் முதல் கூட்டத் 

பதாடரிலும் குடியரசுத்தகலெர் சிறப்பு உகரயாற்றுொர். 

ைாநிலங்ைளகெக்கு 12 நியைன உறுப்பினர்ைகள நியமிக்கும் அதிைாரம். 

ைக்ைளகெகயக் ைகலக்கும் அதிைாரம். 

எம்.பி-க்ைளின்  தவிநீக்ைம் குறித்து இந்திய ததர்தல் ஆகையத்துடன் ைலந்தாதலாசித்து முடிபெடுக்கும் அதிைாரம். 

நாடாளுைன்றம் நிகறதெற்றும் ைதசாதாக்ைகளத் திருப்பி அனுப் வும், ைாத்திருப்பில் கெக்ைவும் அதிைாரம். 

ைத்திய  ணியாளர் ததர்ொகையம், நிதிக்குழுவின் ஆண்டறிக்கைைகள நாடாளுைன்றத்தில் சைர்ப்பிக்கும் 

அதிைாரம். 

ைாநில ஆளுநர்ைள் அனுப்பிகெக்கும் ைாநில ைதசாதாக்ைகள எவ்ெளவு ைாலத்துக்கு தெண்டுைானாலும் குடியரசுத் 

தகலெர் ைாத்திருப்பில் கெக்ைலாம். 

நிதிசார் அதிைாரங்ைள் 

 ை ைதசாதாக்ைகள குடியரசுத்தகலெரின் ஒப்புதலின்றி தாக்ைல் பசய்ய முடியாது. 

குடியரசுத்தகலெரின் ப யரிதலதய நிதிநிகல அறிக்கை ( ட்பஜட்) தாக்ைல் பசய்யப் டுகிறது. 

அெசரைால நிதியில் இருந்து நிதிகய விடுவிக்கும் அதிைாரம். 

5 ஆண்டுைளுக்கு ஒருமுகற நிதிக்குழுகெ நியமிக்கும் அதிைாரம். 

நீதிசார் அதிைாரங்ைள் 

உச்சநீதிைன்றத் தகலகை நீதி தி, ைற்ற நீதி திைள், உயர்நீதிைன்ற நீதி திைள் ஆகிதயாகர குடியரசுத்தகலெதர 

நியமிப் ார். 

குறிப்பிட்ட சட்டம் பதாடர் ான ைருத்துைகள உச்சநீதிைன்றத்திடம் தைாரும் அதிைாரம். 

நீதிைன்றங்ைளால் தண்டகன விதிக்ைப் ட்ட குற்றொளிைளுக்கு ைன்னிப்பு ெைங்ைவும், தண்டகனகயக் 

குகறக்ைவும் குடியரசுத்தகலெருக்கு அதிைாரம் உண்டு. 

 ாதுைாப்புசார் அதிைாரங்ைள் 

இராணுெ தகலகைத் தள தி, ைடற் கட தகலகைத் தள தி, விைானப் கட தகலகைத்தள தி ஆகிதயாகர 

நியமிக்கும் அதிைாரம். 

எந்தபொரு நாட்டின் மீதும் த ார்பதாடுக்ை உத்தரவிடும் அதிைாரம். 

பநருக்ைடிநிகல அதிைாரங்ைள் 

நாடு முழுெதுதைா அல்லது குறிப்பிட்ட  குதிைளில் ைட்டுதைா பநருக்ைடி நிகலகய அைல் டுத்தும் அதிைாரம். 

ைாநிலங்ைளில் குடியரசுத்தகலெர் ஆட்சிகய அைல் டுத்தும் அதிைாரம். 

நிதிசார் பநருக்ைடிகய அைல் டுத்தும் அதிைாரம். 

ைட்டுப் ாட்டுக்கு உள் ட்டகெ 

குடியரசுத் தகலெருக்குப்  ல்தெறு அதிைாரங்ைள் ெைங்ைப் ட்டிருந்தாலும், அகெ அகனத்கதயும் தன்னிச்கசயாை 

அெர் பசயல் டுத்த முடியாது. ப ரும் ாலான அதிைாரங்ைகள ைத்திய அகைச்சரகெயின் ஒப்புதகலப் ப ற்ற பிறதை 

அெரால் பசயல் டுத்த முடியும். ைத்திய அகைச்சரகெயின் அறிவுகரப் டிதய பசயல் ட தெண்டுபைன அரசகைப்புச் 

சட்டம் குடியரசுத்தகலெருக்குக் ைட்டுப் ாடுைகள விதித்துள்ளது. 
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 தவி விலைலும் தகுதிநீக்ைமும்: 

குடியரசுத்தகலெர்  தவிவிலை விரும்பினால், இராஜிநாைா ைடிதத்கத குடியரசு துகைத்தகலெரிடம் ெைங்ை 

தெண்டும். 

குடியரசுத்தகலெகர தகுதிநீக்ைம் பசய்ெதற்கு, நாடாளுைன்றத்தின் இரு அகெைளிலும் மூன்றில் இரண்டு  ங்கு 

ப ரும் ான்கை உறுப்பினர்ைளின் ஆதரவுடன் தீர்ைானம் நிகறதெற்றப் ட தெண்டும். 

 

3. மூன்று தெட்கடத்தடுப்புக் ைாெலர்ைளுக்கு விருது 

நீலகிரி ைாெட்டத்தில் ‘T-23’ எனப் ப யரிடப் ட்ட புலிகய உயிருடன் பிடிப் தில் சிறப் ாைப்  ணியாற்றிய மூன்று 

தெட்கடத் தடுப்புக் ைாெலர்ைளுக்கு ததசிய புலிைள்  ாதுைாப்பு ஆகையம் விருது அறிவித்துள்ளது. 

நீலகிரி ைாெட்டம், முதுைகல புலிைள் ைாப் ைத்துக்குட் ட்ட ைசினகுடி ெனப் குதியில் ‘T-23’ எனப் ப யரிடப் ட்ட புலி 

அப் குதிகயச் தசர்ந்த 4 த கரயும், 20-க்கும் தைற் ட்ட ைால்நகடைகளயும் பைான்றது. அப்புலி 2021-ஆம் ஆண்டு 

அக்தடா ர் ைாதம் ையக்ை ஊசி பசலுத்தி பிடிக்ைப் ட்டு, ைர்நாடைம் கைசூரில் உள்ள புலிைள் ைறுொழ்வு கையத்தில் 

கெத்து  ராைரிக்ைப் ட்டு ெருகிறது. 

இப்புலிகயப் பிடிப் தில் சிறப் ாைப்  ணியாற்ற தெட்கடத் தடுப்புக் ைாெலர்ைள் மூன்று த ருக்கு ததசிய புலிைள் 

 ாதுைாப்பு ஆகையம் பெகுைதியுடன் கூடிய விருகத அறிவித்துள்ளது. 

இதுகுறித்து ெனத்துகற அதிைாரிைள் கூறுகையில், முதுைகல புலிைள் ைாப் ைத்தில் தெட்கடத் தடுப்புக் 

ைாெலர்ைளாைப்  ணியாற்றும் ப ாம்ைன், ைாதன், மீனா ைாளன் ஆகிய மூெரும் ‘T-23’ புலியின் நடைாட்டத்கத 

நாள்ததாறும் ைெனித்து அளித்த தைெலின் அடிப் கடயிதலதய அப்புலிகய உயிருடன் பிடிக்ை முடிந்தது. மூெரின் 

ைடின உகைப்க  அங்கீைரிக்கும் ெகையில் தமிைை ெனத்துகறயால் ததசிய புலிைள்  ாதுைாப்பு ஆகையத்தின் 

விருதுக்ைாை  ரிந்துகரக்ைப் ட்டது. இகததயற்று ததசிய புலிைள்  ாதுைாப்பு ஆகையம் மூெருக்கும் பெகுைதியுடன் 

கூடிய விருகத அறிவித்துள்ளது. 

உலை புலிைள் நாகளபயாட்டி, ைைாராஷ்டிர ைாநிலம் சந்தரபூரில் உள்ள ெனக்ைல்லூரியில் பெள்ளிக்கிைகை 

(ஜூகல 29) நகடப றும் விைாவில் அெர்ைளுக்கு விருது ெைங்ைப் டும். 
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