
         

    

1.நடப்பாண்டில் (2021) வரும் தேசிய பாதுகாப்பு நாளுக்கான கருப் 

பபாருள் என்ன? 

அ) சதக் சுரக்ஷா  

ஆ) நாரி சுரக்ஷா 

இ) சசாஷியல் சுரக்ஷா 

ஈ) சசபர் சுரக்ஷா 

✓ பாதுகாப்பு நடவடிக்சககள் ததாடர்பாக மக்களிசடசய விழிப்புணர்சவ 

ஏற்படுத்தும் சநாக்கில் ஒவ்சவார் ஆண்டும் மார்ச்.4 அன்று இந்தியாவில் 

சதசிய பாதுகாப்பு நாளாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. நடப்பாண்டில் (2021) 

வரும் சதசிய பாதுகாப்பு நாளுக்கான கருப்தபாருளாக, ‘சதக் சுரக்ஷா’ 

(சாசை பாதுகாப்பு) என்பது ததரிவு தசய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆண்டு 

(2021) மார்ச்.4-10 வசர சதசிய பாதுகாப்பு வாரம் அனுசரிக்கப்படும். 

 

2. பன்னாட்டு பபண்கள் நாள் பகாண்டாடப்படுகிற தேதி எது? 

அ) மார்ச் 7 

ஆ) மார்ச் 8  

இ) மார்ச் 9 

ஈ) மார்ச் 10 

✓ பன்னாட்டு தபண்கள் நாளானது ஒவ்சவார் ஆண்டும் மார்ச்.8 அன்று 

உைகம் முழுவதும் தகாண்டாடப்படுகிறது. பாலின சமத்துவம் நிசறந்த 

உைகத்சத வடிவசமப்பதில் உதவுவதற்காக இந்தச் சிறப்பு நாள் அனுச 

-ரிக்கப்படுகிறது. “Achieving an equal future in a COVID-19 world” என்ற 

கருப்தபாருளின்கீழ் நடப்பாண்டு தபண்கள் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 

3. ஆர்க்டிகா-M என்ற பெயற்ககக்தகாகை ஏவிய நாடு எது? 

அ) பிசரஸில் 

ஆ) பிரான்ஸ் 

இ) இரஷ்யா  

ஈ) ஆஸ்திசரலியா 

✓ ரஷ்ய விண்தவளி நிறுவனம் தனது ஆர்க்டிகா-M தசயற்சகக்சகாளை 

ஏவியது. இந்தச் தசயற்சகக்சகாள் ஆர்க்டிக் பிராந்தியத்தில் நிைவும் 

காைநிசைசய கண்காணிப்பசத சநாக்கமாகக் தகாண்டது. கஜகஸ்தா 

-னில் உள்ள ஏவுதளத்திலிருந்து சசாயுஸ் ஏவுகைம்மூைம் இந்தச்தசயற் 

-சகக்சகாள் ஏவப்பட்டது. எரிசக்தி நிசறந்த பிராந்தியத்சத நாட்டின் 

வளர்ச்சி நைனுக்காக பயன்படுத்த இரஷ்யா முயற்சிதசய்துவருகிறது. 

 

4.அண்மையில் வீழ்ச்சிப்பகடப்புழு பாதிப்பு பதிவான இடம் எது? 

அ) சதனி, தமிழ்நாடு 

ஆ) வயநாடு, சகரளா  

இ) தநல்லூர், ஆந்திர பிரசதசம் 

ஈ) சமசூரு, கர்நாடகா 

✓ அண்சமயில், சகரள மாநிைம் வயநாட்டில் வீழ்ச்சிப்பசடப்புழு பாதிப்பு 

காணப்பட்டது. அது, பயிர்களுக்கு அதிக சசதத்சத ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

மக்காச்சசாளம் மற்றும் வாசைப்பை சாகுபடிகளில் இந்தப் புழு தாக்குதல் 

பதிவாகியுள்ளது. 

 

5.பிரேம அகமச்ெரின் ைக்கள் ைருந்தகம் திட்டத்மத பெயல்படுத்தும் 

நிறுவனம் எது? 

அ) இந்திய மருந்து தபாதுத்துசற நிறுவனங்களின் பணியகம்  

ஆ) இந்திய மருந்துகள் நிறுவனம் 

இ) ஹிந்துஸ்தான் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் லிட் 

ஈ) IFFCO 

✓ பிரதமர் மக்கள் மருந்தக திட்டம் (PM-BJP) என்பது மருந்துத் துசறயின் 

ஒரு முயற்சியாகும்; இதன்கீழ், தரமான மருந்துகள் தபாது மக்களுக்கு 

மலிவு விசையில் வைங்கப்படுகின்றன. இந்தத் திட்டம், இந்திய மருந்து 

தபாதுத்துசற நிறுவனங்களின் பணியகத்தின்மூைம் தசயல்படுத்தப்படு 

-கிறது. மக்கள் மருந்தக திட்டம் குறித்து அதிக விழிப்புணர்சவ 

உருவாக்குவதற்காக, மக்கள் மருந்தக வாரம் நாடு முழுவதும் மார்ச் 1 

முதல் 7 வசர தகாண்டாடப்படுகிறது. 

✓ ‘மக்கள் மருந்தகம் - சசசவயும், சவசைவாய்ப்பும்’ என்பது இதன் கருப் 

தபாருளாகும். வாரத்தின் கசடசி நாளான மார்ச்.7 அன்று மக்கள் 

மருந்தக நாள் தகாண்டாடப்படுகிறது. 

 

6.பாகைவனக்பகாடி (Desert Flag) என்னும் பன்னாட்டைவிைான 

பயிற்சிகய நடத்தும் நாடு? 

அ) UAE  

ஆ) USA 

இ) UK 

ஈ) பிரான்ஸ் 

✓ ‘பாசைவனக்தகாடி’ என்பது ஒரு பன்னாட்டுப்பயிற்சியாகும். இது ஐக்கிய 

அரபு அமீரகத்தில் நசடதபறவுள்ளது. இந்தியா, பிரான்ஸ் மற்றும் USA 

உட்பட பத்து நாடுகள் இந்தப்பயிற்சியில் பங்சகற்கவுள்ளன. இப்பயிற்சி, 

இம்மாதம் மூன்றுவாரகாைத்துக்கு நசடதபறும். இப்பயிற்சியானது பை, 

தீவிரமான வான்சபார்வசக பயிற்சிகசள உள்ளடக்கும். இப்பயிற்சியில் 

பங்சகற்க இந்திய வான் பசடயின் Su-30-MKI மற்றும் C-17s சபார் 

வானூர்திகள் சமீபத்தில் புறப்பட்டன. 

 

7.கடட்டதனாெரின் புகேப்படிவங்கள் அண்கமயில் எந்ே நாட்டில் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டன? 

அ) அர்தஜன்டினா  

ஆ) ஐக்கிய அதமரிக்க நாடுகள் 

இ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

ஈ) இரஷ்யா 

✓ சடட்டசனாசர் என்பது நான்கு கால்களில் நடந்துதசல்லும் நீண்ட 

கழுத்துசடய தாவரம் உண்ணும் சடசனாசர்களின் குழுவாகும். 140 

மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கிதரட்சடசியஸ் காைத்தில் வாழ்ந்த 

‘Ninjatitan zapatai’ என்ற சடசனாசர் இனத்தின் புசதப்படிவங்கசள 

அறிவியைாளர்கள் அண்சமயில் கண்டுபிடித்தனர். கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 

புசதப்படிவங்கள், சடட்டசனாசர்கள் என அசைக்கப்படும் சடசனாசர் 

குழுவின் மிகப்பைசமயான உறுப்பினர் என்று கூறப்படுகிறது. 

 

8.பின்வரும் எந்ே மத்திய அகமச்ெகத்தின்கீழ், இந்திய ேகரவழி 

துகறமுகங்கள் ஆகையம் பெயல்படுகிறது? 

அ) உள்துசற அசமச்சகம்  

ஆ) வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அசமச்சகம் 

இ) துசறமுகங்கள் கப்பல் மற்றும் நீர்வழிப்சபாக்குவரத்து அசமச்சகம் 

ஈ) ஜல்சக்தி அசமச்சகம் 

✓ இந்திய தசரவழி துசறமுகங்கள் ஆசணயம் 2012’இல் நிறுவப்பட்டது. 

இது உள்துசற அசமச்சகத்தின்கீழ் தசயல்படும் ஒரு சட்டப்பூர்வமான 

அசமப்பாகும். 

✓ இந்தியாவில் தசரவழியாக எல்சைசய கடந்துதசல்லும் பல்சவறு 

வாகனங்கசள தணிக்சக தசய்வது, எல்சைகடந்து தசல்வபர்கசள 

கண்காணிப்பது, ஒருங்கிசணந்த சசாதசனச்சாவடிகசள அசமப்பது, 

அவற்சற பராமரிப்பது, நிர்வகிப்பது ஆகியசவ இதன் தபாறுப்பாகும். 

இதன் 9ஆவது நிறுவு நாள், 2021 மார்ச்.20 அன்று அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 

9.பின்வரும் எந்ே உச்சிமாநாட்டில், ொகர்-மந்ேன்: வணிக கடல்ொர் 

ேைம் விழிப்புைர்வு கமயம் போடங்கப்பட்டது? 

அ) இந்திய துசறமுகங்கள் உச்சிமாநாடு 

ஆ) இந்திய கடல்சார் உச்சிமாநாடு  

இ) இந்திய கப்பல் வாணிப உச்சிமாநாடு 

ஈ) இந்திய நீர்வழிப்சபாக்குவரத்து உச்சிமாநாடு 

✓ விசளயாட்டு, கப்பல் மற்றும் நீர்வழிப்ப ோக்குவரத்து அசமச்சகத்தால் 

ஏற்பாடுதசய்யப்பட்ட, ‘இந்திய கடல்சார் உச்சிமாநாடு - 2021’ஐ பிரதமர் 

சமாடி திறந்துசவத்தார். இதன்சமயம், சாகர்-மந்தன்: வணிக கடல்சார் 

தளம் விழிப்புணர்வு சமயம் ததாடங்கப்பட்டது. இது கடல்சார் பாதுகாப்பு, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

சதடல் மற்றும் மீட்புத்திறன்கள், பாதுகாப்பு மற்றும் கடற்சூைல் பாதுகாப்பு 

ஆகியவற்சற சமம்படுத்துவதற்கான ஒரு தகவைசமப்பாகும். 

 

10.கீழ்க்காணும் எந்ே PSLV’ஐ பயன்படுத்தி, ‘சிந்து தநத்ரா’ என்ற 

பெயற்ககக்தகாள் அண்கமயில் பவற்றிகரமாக ஏவப்பட்டது? 

அ) PSLV-C51  

ஆ) PSLV-C52 

இ) PSLV-C53 

ஈ) PSLV-C54 

✓ ‘சிந்து சநத்ரா’ என்னும் தசயற்சகக்சகாள் சமீபத்தில் விண்தவளியில் 

தவற்றிகரமாக ஏவப்பட்டது. இந்தியாவின் கண்காணிப்பு திறசன அதிக 

-ரிப்பதற்கும், இந்தியப்தபருங்கடல் பிராந்தியத்தில் நடவடிக்சககசள 

கண்காணிப்பசத சமம்படுத்துவதற்கும் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் 

சமம்பாட்டு அசமப்பு (DRDO) இசத உருவாக்கியது. 

✓ ISRO’இன் PSLV-C51’ஐப் பயன்படுத்தி இச்தசயற்சகக்சகாள் ஏவப்பட்டது. 

இந்தச் தசயற்சகக்சகாள், இந்தியப்தபருங்கடல் பிராந்தியத்தில் உைவும் 

சபார்க்கப்பல்கள் மற்றும் வணிகக்கப்பல்கசள தானாக அசடயாளம் 

காணும் திறன்தகாண்டது. 

 


1. தமிைகத்தில் தகாசரானா ஊரடங்கு காைத்தில் குைந்சத 

ததாழிைாளர்களின் எண்ணிக்சக 76% அதிகரிப்பு: 47% சபருக்கு எந்த 

உதவியும் கிசடக்கவில்சை. 

தகாசரானா ஊரடங்கு காரணமாக நாடு முழுவதும் பள்ளிகள், 

கல்லூரிகள் உள்ளிட்ட அசனத்து கல்வி நிறுவனங்களும் மூடப்பட்டன. 

இதனால் பின்தங்கிய நிசையில் உள்ள மாணவர்கள் கல்விசய ததாடர 

முடியாதநிசை ஏற்பட்டது. குறிப்பாக, சாசைசயாரம் வசிக்கும் 

குைந்சதகள் மற்றும் தபாருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய குைந்சதகள் 

கல்விசய ததாடர முடியாத நிசை ஏற்பட்டது. இந்நிசையில், தகாசரானா 

ஊரடங்கு காைத்தில் தமிைகத்தில் குைந்சத ததாழிைாளர்களின் 

எண்ணிக்சக 280 மடங்கு அதிகரித்துள்ள அதிர்ச்சி தகவல் தவளியாகி 

உள்ளது. இது ததாடர்பாக, குைந்சத ததாழிைாளர் எதிர்ப்பு பிரசார 

இயக்கம் ஆய்வு அறிக்சக ஒன்சற தவளியிட்டுள்ளது. 

தகாசரானா ஊரடங்கு காைத்தில் குைந்சத ததாழிைாளர்களின் நிசை 

ததாடர்பாக தமிைகத்தின் 24 மாவட்டங்களில் இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 

இந்த மாவட்டங்களில் 4 மண்டைங்களாக பிரிக்கப்பட்டு தசப்டம்பர் 2020 

முதல் நவம்பர் 2020 வசர 767 குடும்பங்கசளச் சசர்ந்த 818 

குைந்சதகளிடம் ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. இந்த ஆய்வு ததாடர்பாக 

தவளியிட்டுள்ள அறிக்சகயில் கூறியிருப்பதாவது: 818 குைந்சதகளிடம் 

நடத்தப்பட்ட ஆய்வில் 9 முதல் 11 வயது வசர உள்ள குைந்சதகளில் 93 

சதவீத ஆண் குைந்சதகளும், 92 சதவீத தபண் குைந்சதகளும் 

தகாசரானா ஊரடங்கிற்கு முன்னதாக பள்ளி தசன்று தகாண்டு 

இருந்தனர். 2 சதவீத சபர் மட்டுசம பள்ளிக்கு தசல்ைவில்சை. 12 முதல் 

14 வயது வசர உள்ள குைந்சதகளில் ஆண்களில் 67 சதவீதம் சபர், 

தபண்களில் 80 சதவீதம் சபர் பள்ளிக்கு தசன்றனர். 15 முதல் 18 வயது 

வசர உள்ளவர்களில் 40 சதவீத ஆண்களும், தபண்கள் 54 சதவீதம் 

சபர் பள்ளிக்கு தசன்றனர். 

தகாசரானா ததாற்றுக்கு முன்பாக 818 குைந்சதகளில் 553 சபர் 

பள்ளிகளுக்கு தசன்று தகாண்டு இருந்தனர். ஆனால், தகாசரானா 

ததாற்று ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்ட பின்பு 553 சபரில் 419 சபர் 

சவசைக்கு தசல்ை ததாடங்கிவிட்டனர். சகாவிட் ததாற்று முன்பாக 

சவசைக்கு தசன்று தகாண்டு இருந்த 265 சபரில் 231 தற்சபாதும் 

சவசைக்கு தசன்று தகாண்டுதான் உள்ளனர். இதன்படி, குைந்சத 

ததாழிைாளர்களின் எண்ணிக்சக மூன்று மடங்கு அதிகரித்து, குைந்சத 

ததாழிைாளர்களின் எண்ணிக்சக 76 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. 

பாதிக்கப்பட்ட சமூகங்களில் இருந்து குைந்சத ததாழிைாளர்கள் 28 

சதவீதம் அதிகரித்து உள்ளனர். 

தகாசரானா ததாற்றுக்கு முன்பாக பள்ளிக்கு தசன்ற 553 குைந்சதகளில் 

254 சபருக்கு (47%) ஊரடங்கின்சபாது எந்தவித உதவியும் 

கிசடக்கவில்சை. 49 சபருக்கு (9%) உைர் சரஷன் தபாருட்கள் 

கிசடத்துள்ளது. 177 சபருக்கு புத்தகங்கள், குறிப்சபடுகள் 

கிசடத்துள்ளன. ஊரடங்கு காைத்தில் பள்ளிக்கு தசல்லும் 

குைந்சதகளில் 24 சதவீதம் சபர் இசணயதள வகுப்புகளில் 

கைந்துதகாள்வசத இல்சை. 24 சதவீதம் சபர் 25 சதவீத வகுப்புகளில் 

கைந்துதகாள்கின்றனர். 21.6 சதவீதம் சபர் 50 சதவீத வகுப்புகளில் 

கைந்துதகாள்கின்றனர். 9.1 சதவீதம் சபர் அசனத்து வகுப்புகளிலும் 

கைந்துதகாள்கின்றனர். பங்சகற்றவர்களில் 3ல் ஒருவர் இசணய வழி 

வகுப்புகள் பயனுள்ளதாக இல்சை என்று கருத்து ததரிவித்துள்ளனர். 

90 சதவீதம் சபர் இசணய வகுப்புகளின் தரம் எதிர்பார்த்தசத விட 

கீழ்நிசையில் உள்ள ததரிவித்து உள்ளனர். இவ்வாறு அறிக்சகயில் 

கூறப்பட்டுள்ளது. 

* என்ன தசய்ய சவண்டும்? 

குைந்சதகள் மீண்டும் பள்ளிக்கு வருவசத உறுதி தசய்ய சவண்டும். 

கிராம அளவில் குழு அசமத்து பணியாற்ற சவண்டும். சமூக பாதுகாப்பு 

திட்டங்கள் மூைம் உதவிகள் தசய்ய சவண்டும். குைந்சத ததாழிைாளர் 

சட்டத்சத கடுசமயாக அமல்படுத்த சவண்டும். 

* ரூ.400 வசர ஊதியம் 

குைந்சதகள் தங்களின் வயசத தபாறுத்து ரூ.100 முதல் ரூ.400 வசர 

சம்பாதிக்கிறார்கள். சிை சவசைகளில் அசத விட அதிகம் 

சம்பாதிக்கின்றனர். சிைரிடம் ஊதியம் குறித்த ததளிவான தகவல் 

இல்சை. 

* 17 மாவட்டங்களில் அதிகரிப்பு 

ஊரடங்கு காைத்தில் தசன்சன, ராணிப்சபட்சட, திருவண்ணாமசை, 

தசங்கல்பட்டு, கள்ளக்குறிச்சி, சசைம், சகாசவ, ஈசராடு, திருப்பூர், 

கிருஷ்ணகிரி, நாமக்கல், நீைகிரி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி, மதுசர, 

விருதுநகர், சிவகங்சக மாவட்டங்களில் குைந்சத ததாழிைாளர் 

எண்ணிக்சக அதிகரித்து உள்ளது. 

* தகாத்தடிசம முசறயில் தள்ளப்படும் அபாயம் 

தகாசரானா ஊரடங்கு காைத்தில் சவசைவாய்ப்பு இல்ைாத 

காரணத்தால் பை குடும்பங்கள் அதிக வட்டி விகிதத்தில் நிசறய கடன் 

வாங்கி உள்ளனர். குறிப்பாக தங்களது முன்னாள் முதைாளிகளிடம் 

அதிக கடன் வாங்கியுள்ளனர். இதனால், இவர்களில் பைர் தகாத்தடிசம 

முசறக்கு தள்ளப்படும் அபாயம் உள்ளது. 

2. சிறந்த கல்வி நிறுவனங்களின் தரவரிசசப் பட்டியலில் சவலூாூா் 

விஐடி க்யூ.எஸ். சாூா்வசதச அசமப்பு தவளியீடு 

இந்திய அளவில் சிறந்த 12 கல்வி நிறுவனங்களின் தரவரிசசப் 

பட்டியலில் சவலூாூா் விஐடி பல்கசைக்கைகம் இடம்பிடித்துள்ளது. இந்த 

தரவரிசசப் பட்டியசை குவாக்குவசரலி சசதமண்ட்ஸ் (க்யூ.எஸ்.) என்ற 

சாூா்வசதச அசமப்பு தவளியிட்டுள்ளது. இதுகுறித்து, விஐடி 

பல்கசைக்கைகம் தவளியிட்ட தசய்திக்குறிப்பு: உைகம் முழுவதும் 80-

க்கும் சமற்பட்ட நாடுகளில் உள்ள கல்வி நிறுவனங்கள், அதன் 

கல்வித்தரம், மாணவாூா் - ஆசிரியாூா் விகிதம், ஆசிரியாூா்கள் தபற்ற 

விருதுகள், சாதசனகள், மாணவாூா்கள் விகிதம் உள்ளிட்ட 

காரணிகளின் அடிப்பசடயில் தரம் பிரித்து ஆண்டுசதாறும் சாூா்வசதச 

அளவிலும், இந்திய அளவிலும் சிறந்த கல்வி நிறுவனங்களின் 

தரவரிசசப் பட்டியசை குவாக்குவசரலி சசமண்ட்ஸ் (க்யூ.எஸ்.) என்ற 

சாூா்வசதச நிறுவனம் தவளியிட்டு வருகிறது. 

இந்நிறுவனம் நிகைாண்டு தவளியிட்டுள்ள தரவரிசசப் பட்டியலில் 

உைகின் சிறந்த 450 பல்கசைக் கைகங்களுக்குள் சவலூாூா் விஐடி 

பல்கசைக்கைகம் இடம்தபற்றுள்ளது. தவிர, சதசிய அளவில் சிறந்த 12 

கல்வி நிறுவனங்களிலும் விஐடி பல்கசைக்கைகம் சதாூா்வு 

தசய்யப்பட்டுள்ளது. சமலும், விஐடி பல்கசைக்கைகத்தின் 7 

பாடப்பிரிவுகள் க்யூ.எஸ்., அசமப்பின் பட்டியலில் இடம்தபற்றுள்ளன. 

இதில், கணினி அறிவியல், தகவல் ததாழில்நுட்பம், மின்னணு மற்றும் 

மின்னணு தபாறியியல், இயந்திரப் தபாறியியல், சவதியியல் ஆகிய 4 

பாடப்பிரிவுகள் தரவரிசசப் பட்டியலில் கடந்த ஆண்சடக் காட்டிலும் 50 

இடங்களுக்கு சமல் முன்சனறியுள்ளன. இசவ இந்திய அளவிலும் 

முதல் 10 இடங்களுக்குள் இடம்தபற்றுள்ளன. 

இசதசபால் விஐடி பல்கசைக்கைகத்தின் கணிதவியல், உயிரியல் 

பாடப்பிரிவுகள் முதன்முதைாக க்யூ.எஸ். தரவரிசசப் பட்டியலில் உைக 

அளவில் 500 முதல் 600 இடங்களுக்குள் வந்துள்ளன. இந்த 

தரவரிசசப் பட்டியைானது மாணவாூா்கள் தங்களுக்குப் பிடித்த 

பாடப்பிரிவு உைகின் தசைசிறந்த பல்கசைக்கைகங்களில் இருப்பசத 

எளிதாக அசடயாளம் காண வழிவசக தசய்கிறது என்று 

ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

  

 



         

    

3. வருங்காைத்துக்கான நவீனப்பசடசய உருவாக்க சவண்டும்: 

பிரதமாூா் சமாடி 

வருங்காைத்துக்கான நவீனப்பசடயாக இந்திய பாதுகாப்புப் பசடகசள 

உருவாக்க சவண்டும் என்று முப்பசடகள் தளபதிகளின் மாநாட்டில் 

பிரதமாூா் நசரந்திர சமாடி ததரிவித்தாாூா். இதுததாடாூா்பாக பிரதமாூா் 

அலுவைகம் தவளியிட்ட அறிக்சகயில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது: குஜராத் 

மாநிைம் தகவாடியாவில் பாதுகாப்பு அசமச்சகம் சாாூா்பில் ராணுவம், 

விமானப் பசட, கடற்பசட ஆகிய முப்பசடகளின் தளபதிகள் மாநாடு 3 

நாள்கள் நசடதபற்றது. இதில் பிரதமாூா் சமாடி சனிக்கிைசம 

கைந்துதகாண்டாாூா். அப்சபாது அவரிடம் முப்பசடத் தளபதி விபின் ராவத் 

மாநாட்டில் நிகழ்ந்த விவாதங்கள் குறித்து எடுத்துசரத்தாாூா். 

இதசனத்ததாடாூா்ந்து மாநாட்டின் தசயல்திட்டத்துக்கு பிரதமாூா் சமாடி 

பாராட்டுத் ததரிவித்தாாூா். 

கடந்த ஆண்டு நாட்டின் வடக்கு எல்சையில் நிைவிய சவாைான 

சூைலிலும், கசரானா ததாற்று பரவலின்சபாதும் முப்பசடகள் 

தவளிபடுத்திய உறுதியான அாூா்ப்பணிப்சபயும் பிரதமாூா் சமாடி 

பாராட்டினாாூா். முப்பசடகள் பயன்படுத்தும் ஆயுதங்கள், உபகரணங்கள் 

உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்டதாக இருப்பசதயும், முப்பசடகள் 

கசடப்பிடிக்கும் சபாாூா்க் தகாள்சககள், நசடமுசறகள் அசனத்தும் 

உள்நாட்சடச் சாாூா்ந்தசவயாக இருப்பசதயும் அதிகரிக்க சவண்டும் 

என்று பிரதமாூா் சமாடி கூறினாாூா். சதசிய பாதுகாப்பின் கட்டசமப்பில் ஒரு 

திட்டத்சத குறிப்பிட்ட சநரத்தில் முடிக்க சதசவப்படும் நபாூா்கசள 

மதிப்பிட்டு சரியாக பயன்படுத்த சவண்டிதற்கான சதசவசயயும் அவாூா் 

எடுத்துசரத்தாாூா். மக்களின் அசனத்துத் சதசவகளுக்கும் உதவிபுரிந்து 

அவாூா்களுக்கும், முப்பசடகளுக்கும் நடுவில் இருக்கும் இசடதவளிசய 

உசடக்க சவண்டும் என்று அவாூா் அறிவுறுத்தினாாூா். 

சவகமாக மாறிவரும் ததாழில்நுட்பங்கசள கருத்தில் தகாண்டு, 

வருங்காைத்துக்கான நவீனப்பசடயாக நாட்டின் முப்பசடகள் உருவாக 

சவண்டும் என பிரதமாூா் சமாடி ததரிவித்தாாூா் என்று அந்த அறிக்சகயில் 

கூறப்பட்டுள்ளது. 

4. தகவல் ததாழில்நுட்ப துசற விற்பசன 5.2% அதிகரிப்பு 

தகவல் ததாழில்நுட்ப (ஐடி) துசற விற்பசன மூன்றாவது காைாண்டில் 

5.2 சதவீதம் அதிகரிதத்துள்ளதாக ரிசாூா்வ் வங்கி ததரிவித்துள்ளது. 

இதுகுறித்து அந்த வங்கியின் புள்ளிவிவரத்தில் சமலும் 

ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது: கசரானா சபரிடாூா் காைகட்டத்திலும் ஐடி 

துசறயின் விற்பசன ஏற்றம் நிசறந்ததாகசவ இருந்தது. அதசன 

எடுத்துக்காட்டும் வசகயில் நடப்பு 2020-21-ஆம் நிதியாண்டின் 

அக்சடாபாூா் முதல் டிசம்பாூா் வசரயிைான மூன்றாவது காைாண்டில் 

அத்துசறயின் விற்பசன 5.2 சதவீதம் அளவுக்கு ஏற்றம் கண்டுள்ளது. 

கசரானா ததாடாூா்பான கட்டுப்பாடுகள் தளாூா்த்தப்பட்டசதயடுத்து 

தபாருள்களுக்கான சதசவ அதிகரித்து வருகிறது. அதன் பயனாக, ஐடி 

துசறசயச் சசாூா்ந்த 1,685 உற்பத்தி நிறுவனங்களின் விற்பசன 

மூன்றாவது காைாண்டில் 7.4 சதவீதம் உயாூா்ந்துள்ளது. குறிப்பாக, இந்த 

மீட்சிக்கு உருக்கு, ஆட்சடாதமாசபல், சிதமண்ட், ரசாயனம், மருந்து 

நிறுவனங்களின் பங்கு மிக முக்கியமானதாக இருந்தது. 

165 ஐடி நிறுவனங்களின் விற்பசன அக்சடாபாூா்-டிசம்பாூா் காைாண்டில் 

1,05,724 சகாடியாக இருந்தது. இது, கடந்த நிதியாண்டின் இசத 

காைகட்டத்தில் சமற்தகாள்ளப்பட்ட விற்பசனயான ரூ.1,01,001 

சகாடியுடன் ஒப்பிடுசகயில் 5.2 சதவீதம் அதிகமாகும். அசதசமயம், ஐடி 

துசற சாராத நிறுவனங்களின் விற்பசனயில் ஏற்பட்ட பின்னசடவு 

இரண்டாவது காைாண்டில் -14.5 சதவீதமாக இருந்த நிசையில் 

மூன்றாவது காைாண்டில் அந்த பின்னசடவு -5.7 சதவீதமாக 

குசறந்துள்ளது. இதற்கு, ததாசைத்ததாடாூா்பு, ரியல் எஸ்சடட், வாூா்த்தக 

துசறசயச் சசாூா்ந்த நிறுவனங்களின் சிறப்பான தசயல்பாடுகசள 

முக்கிய காரணம் என ரிசாூா்வ் வங்கி அந்தப் புள்ளிவிவரத்தில் 

ததரிவித்துள்ளது. 

5. ரூ.4 இசடக்காை ஈவுத்ததாசக: ஐசிஐசிஐ தைாம்பாாூா்டு 

ஐசிஐசிஐ தைாம்பாாூா்டு தஜனரல் இன்சூரன்ஸ் நடப்பு நிதியாண்டில் 

இரண்டாவது முசறயாக ரூ.4 இசடக்காை ஈவுத்ததாசக 

வைங்குவதற்கு அதன் இயக்குநாூா் குழு ஒப்புதல் ததரிவித்துள்ளது. 

இதுகுறித்து அந்த நிறுவனம் பங்குச் சந்சதயிடம் ததரிவித்துள்ளதாவது: 

மும்சபயில் மாாூா்ச் 5-ஆம் சததி நசடதபற்ற ஐசிஐசிஐ தைாம்பாாூா்டு 

நிறுவன இயக்குநாூா் குழு கூட்டத்தில் இரண்டாவது முசறயாக 40 

சதவீத இசடக்காை ஈவுத்ததாசக வைங்கும் திட்டத்துக்கு ஒப்புதல் 

வைங்கப்பட்டது. இதன் மூைம், ரூ.10 முகமதிப்சபக் தகாண்ட ஒவ்தவாரு 

பங்குக்கும் இசடக்காை ஈவுத்ததாசகயாக ரூ.4 கிசடக்கும். 

ஈவுத்ததாசக வைங்குவதற்கான பதிவு சததி 2021 மாாூா்ச் 19-ஆம் 

சததியாக நிாூா்ணயம் தசய்யப்பட்டுள்ளது. ஏப்ரல் 4-ஆம் சததிக்கு 

முன்னதாகசவ முதலீட்டாளாூா்களுக்கு இந்த இசடக்காை ஈவுத்ததாசக 

வைங்கப்படும் என ஐசிஐசிஐ தைாம்பாாூா்டு ததரிவித்துள்ளது. 

காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் தங்களது நிதி நிசைசய கருத்தில் தகாண்டு 

2020-21 நிதியாண்டுக்கான ஈவுத்ததாசகசய அறிவிக்கைாம் என 

இந்திய காப்பீட்டு ஒழுங்குமுசற மற்றும் சமம்பாட்டு ஆசணயம் 

(ஐஆாூா்டிஏஐ) கடந்த வாரம் ததரிவித்திருந்தது. 2020 டிசம்பாூா் 31-ஆம் 

சததியுடன் முடிவசடந்த காைாண்டில் ஐசிஐசிஐ தைாம்பாாூா்டு ரூ.314 

சகாடி நிகர ைாபத்சத தபற்று 6.6 சதவீத வளாூா்ச்சிசய பதிவு தசய்தது. 

6. பங்குகளில் அந்நிய சநரடி முதலீட்டு வரத்து 40% உயாூா்வு: மத்திய 

அரசு 

பங்குகளில் அந்நிய சநரடி முதலீட்டு வரத்து நடப்பு 2020-21-ஆம் 

நிதியாண்டின் ஏப்ரல்-டிசம்பாூா் காைகட்டத்தில் 40 சதவீதம் 

அதிகரித்துள்ளதாக மத்திய அரசு ததரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து மத்திய 

வாூா்த்தகம் மற்றும் ததாழில்துசற அசமச்சகத்தின் புள்ளிவிவரத்தில் 

ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது: நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் ஒன்பது 

மாதங்களில் பங்குகளில் சமற்தகாள்ளப்பட்ட அந்நிய சநரடி முதலீடு 

5,147 சகாடி டாைராக இருந்தது. இது, கடந்த 2019-20-ஆம் 

நிதியாண்டின் இசத காைகட்டத்தில் ஈாூா்த்த அந்நிய சநரடி முதலீடான 

3,677 சகாடி டாைருடன் ஒப்பிடுசகயில் 40 சதவீதம் அதிகமாகும். 

ஒட்டுதமாத்த அளவில் நடப்பு நிதியாண்டில் ஏப்ரல்-டிசம்பாூா் 

காைகட்டத்தில் இந்தியா ஈாூா்த்த அந்நிய சநரடி முதலீடு (மறுமுதலீடு 

தசய்யப்பட்ட வருவாய் உள்பட) கடந்தாண்டுடன் ஒப்பிடுசகயில் 5,514 

சகாடி டாைரிலிருந்து 22 சதவீதம் வளாூா்ச்சி கண்டு 6,754 சகாடி 

டாைசரத் ததாட்டுள்ளது. 

குறிப்பாக, மூன்றாவது காைாண்டில் மட்டும் (2020 அக்சடாபாூா்-டிசம்பாூா்) 

அந்நிய முதலீட்டு வரத்து 37 சதவீதம் உயாூா்ந்து 2,616 சகாடி டாைசரத் 

ததாட்டது. டிசம்பரில் இது, 24 சதவீதம் அதிகரித்து 922 சகாடி டாைராக 

இருந்தது என புள்ளிவிவரத்தில் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்நிய சநரடி 

முதலீட்சட அதிக அளவில் ஈாூா்க்கும் வசகயில் அதன் தகாள்சககளில் 

மத்திய அரசு பல்சவறு சாூா்திருத்தங்கசள சமற்தகாண்டது. கடந்த 

ஆறசர ஆண்டுகளில் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்சககளின் விசளவாக 

அந்நிய சநரடி முதலீட்டு வரத்து தற்சபாது ததாடாூா்ந்து அதிகரித்து 

வருகிறது என மத்திய அரசு ததரிவித்துள்ளது. தபாருளாதார 

வளாூா்ச்சிசய ஊக்குவிப்பதில் அந்நிய முதலீடு மிக முக்கிய பங்கிசன 

தகாண்டுள்ளது. கடன் அல்ைாத நிதிக்கான முக்கிய ஆதாரமாக அது 

விளங்குகிறது. 

7. சாூா்வசதச மல்யுத்தம்: சரிதாவுக்கு தவள்ளி 

சமட்டிசயா தபலிசகான் தரவரிசச சாூா்வசதச மல்யுத்தப் சபாட்டியில் 

இந்தியாவின் சரிதா தவள்ளிப் பதக்கம் தவன்றாாூா். இத்தாலி தசைநகாூா் 

சராமில் நசடதபற்று வரும் இந்தப் சபாட்டியில் இந்தியாவின் சரிதா 

தனது இறுதிச்சுற்றில் 2-4 என்ற கணக்கில் பல்சகரியாவின் ஜியூலியா 

தபனால்தபரிடம் சதால்வி கண்டாாூா். இதனால் அவாூா் தவள்ளிப் 

பதக்கத்சதாடு தவளிசயற சநாூா்ந்தது. ஆடவாூா் 72 கிசைா எசடப் பிரிவு 

கிசரக்சகா சராமன் பிரிவில் தவண்கைப் பதக்கத்துக்கான சபாட்டியில் 

இந்தியாவின் குல்தீப் மாலிக், ரஷியாவின் சிங்கிஸ் சைபஸசனாசவ 

வீழ்த்தி தவண்கைம் தவன்றாாூா். அசதசநரத்தில் ஆடவாூா் 97 கிசைா 

எசடப் பிரிவு ஃப்ரீஸ்சடல் சபாட்டியில் இந்தியாவின் சத்திவாாூா்ட் 

காடியன் 1-8 என்ற கணக்கில் துருக்கியின் இப்ராஹிம் சிப்ட்சியிடம் 

சதால்வி கண்டாாூா். 

8. மார்ச் 8-ஐ ஏன் தகாண்டாடுகிசறாம்? 

உைதகங்கும் மார்ச்-8 அன்று சர்வசதச தபண்கள் தினம் தகாண் 

டாடப்படுகிறது. கல்வியில், சவசை வாய்ப்பில், தபாதுதவளிகளில் 

தபண்களுக்கு மறுக்கப்பட்ட பல்சவறு உரிசமகசளப் தபண்கள், 

இன்சறக்கு சபாராடிப் தபற்று வருகிறார்கள். சர்வசதச தபண்கள் தினம் 

தகாண்டாடுவதற்குப் பின்சன, மிக நீண்ட தபண் எழுச்சிக்கான வரைாறு 

இருக்கிறது. கி.பி. 1789-ம் ஆண்டு பிதரஞ்சுப் புரட்சியின் சபாது பாரிஸில் 

தபண்கள் சபார்க் தகாடி ஏந்தினர். இந்தச் சமுதாயத்தில் தபண்களுக்கு 

சம உரிசமகள் சவண்டும், உசைப்புக்சகற்ற ஊதியம் சவண்டும், 16 

மணி சநர சவசைசயக் குசறக்க சவண்டும், வாக்குரிசம சவண்டும் 

என பல்சவறு சகாரிக்சககசள முன்சவத்துப் தபண்கள் 

சபாராட்டத்தில்இறங்கினர். ஐசராப்பிய நாடுகளுக்கும் இந்தப் சபாராட்டம் 

பரவியது. 

தபண்கள் வாரிசுகசளப் தபற்தற டுப்பற்காகவும், வீட்டு சவசைக் 

காகவும் மட்டுசம இருப்பதாக எண்ணிக்தகாண்டிருந்த காைமாக 

அன்சறய காைமிருந்தது. பிறகு, தபண்களின் மனதில் விழிப்புணர்வு 



         

    

ஏற்பட ஆரம்பித்தது. 1907-க்குப் பிறகு சபாராட்டம் தீவிரமானது. 

தடன்மார்க் நாட்டின் சகாபன்சேகன் நகரில், 1910-ம் ஆண்டு உைக 

சசாஷலிச தபண்கள் மாநாடு ஒன்று நசடதபற்றது. அந்த மாநாட்டிை 

அசனத்து நாட்டிலுள்ள தபண்களும் சசர்ந்து மகளிர் தினம் என்ற 

ஒன்சற உருவாக்கி, அசதக் கசடப்பிடிக்க சவண்டும் 

என்றுவலியுறுத்தினார். அத்துடன் தபண்கள்சந்திக்கும் அசனத்துப் 

பிரச்சிசனகளுக்கும் எதிராகப் சபாராட சவண்டுதமன்றும் குரல் 

தகாடுத்தனர். 

பிறகு, ஐக்கிய நாடுகள் சசப, மார்ச் 8-ஐ உைக மகளிர் தினமாக 

அறிவித்தது. இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்து 1977-ல் இது ததாடர்பான 

தீர்மானமும் நிசறசவற் றப்பட்டது. உைகின் முதல் சசாஷலிசப் புரட்சி 

ரஷ்யாவில் 1917-ம் ஆண்டு தைனின் தசைசமயில் நடந்தது. அதற்கு 

முன்சனாடியாக மார்ச் 8 அன்று தபண் ததாழிைாளர்களின் புரட்சி 

ததாடங்கியது. இதில் ஆண் ததாழிைாளர்களும் கைந்து தகாண்டார்கள் 

என்றாலும் தபண்கசள பிரதான பங்கு வகித்தனர். இந்தப் புரட்சிதான் 

ஜார் மன்னர் தனது அரியசணசய விட்டிறங்கக் காரணமாக 

அசமந்தது. அசத நிசனவுகூரும் விதமாக மார்ச் 8 

சதர்ந்ததடுக்கப்பட்டது. 

உைக அளவில், உசைக்கும் வயதில் உள்ள தபண்களில் பாதிப் சபர் 

மட்டுசம, சவசைக்குச் தசல்கின்றனர் என்கிறது ஐ.நா. உசைப்புக்கான 

உடல் தகுதி, திறன், அறிவுக்கூர்சம இருந்தும் குடும்ப சூைல்களால் 

சவசைக்குப் சபாகும் தபண்களின் எண்ணிக்சக குசறவாகசவ 

இருக்கிறது. இப்சபாது உசைக்கும் தபண்களில் குறிப்பிடத்தகுந்த 

மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. சமுதாயத்தில் ஆணுக்கு நிகராக 

தபண்களுக்கும் சம உரிசமகள் கிசடக்க சவண்டுதமன்பதற்கான 

சபாராட்டங்கள் இன்னமும் ததாடர்ந்து நசடதபற்று வருகின்றன. 

9. தீவிரவாத தாக்குதலில் உயிரிைந்த வீரரின் குடும்பத்துக்கு ம.பி. அரசு 

ரூ.1 சகாடி 

தீவிரவாத தாக்குதலில் உயிரிைந்த வீரரின் குடும்பத்துக்கு ரூ.1 சகாடி 

வைங்கப்படும் என்று மத்திய பிரசதச அரசு அறிவித்துள்ளது. சத்தீஸ்கர் 

மாநிைத்தின் 8 மாவட்டங்களில் நக்ஸல், மாசவாயிஸ்ட் தீவிரவாதிகள் 

ஆதிக்கம் தசலுத்தி வருகின்றனர். அவர்கசள ஒடுக்க சிஆர்பிஎப் மற்றும் 

மாநிை சபாலீஸார் பல்சவறு நடவடிக்சககசள சமற்தகாண்டு 

வருகின்றனர். அடர்ந்த வனப்பகுதிகளில் மசறந்து வாழும் நக்ஸல், 

மாசவாயிஸ்ட் தீவிரவாதிகசள பிடிக்க கடந்த 2016-ம் ஆண்டில் 

மாவட்ட ரிசரவ் பசடசய (டிஆர்ஜி) சத்தீஸ்கர் அரசு உருவாக்கியது. 

கடந்த 4-ம் சததி சத்தீஸ்கரின் தந்சதவாடா பகுதியில் டிஆர்ஜி வீரர்கள் 

சராந்துப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்சபாது நக்ஸல் தீவிரவாதிகள் 

மசறத்து சவத்திருந்த தவடிகுண்டு தவடித்து சிதறியது. இதில் 

ைட்சுமிகாந்த் என்ற வீரர் உயிரிைந்தார். இவர் மத்திய பிரசதசத்தின் 

சரவா மாவட்டத்சத சசர்ந்தவர். "தீவிரவாத தாக்குதலில் வீரமரணம் 

அசடந்த ைட்சுமிகாந்த் குடும்பத்துக்கு ரூ.1 சகாடி வைங்கப்படும். அவரது 

குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு அரசுப் பணி வைங்கப்படும். அவரது 

குடும்பத்துக்கு வீடு வைங்கப்படும்" என்று மத்திய பிரசதச முதல்வர் 

சிவராஜ் சிங் சவுகான் அறிவித்துள்ளார். 

10. தசவ்வாய் கிரகத்தில் 'சராவர்' சசாதசன ஓட்டம் 

அதமரிக்காவின் 'தபர்சவரன்ஸ் சராவர்' வாகனம் தசவ்வாய் கிரகத்தில் 

முதன் முசறயாக சசாதசன ஓட்டத்சத சமற்தகாண்டது. அதமரிக்க 

விண்தவளி ஆய்வு சமயமான 'நாசா' அனுப்பிய தபர்சவரன்ஸ் சராவர் 

வாகனம் கடந்த மாதம் தசவ்வாய் கிரகத்தில் தவற்றிகரமாக தசரயிறங்கி 

ஏராளமான புசகப்படங்கசள அனுப்பி வருகிறது. இந்நிசையில் நாசா 

தவளியிட்டுள்ள அறிக்சக:தசவ்வாய் கிரகத்தில் ஆறு சக்கரங்கள் உள்ள 

தபர்சவரன்ஸ் சராவர் வாகனம் முதன் முசறயாக 6.5 மீ. துாரம் 

நடத்திய சசாதசன ஓட்டம் தவற்றி தபற்றுள்ளது.முதலில் 4 மீ. துாரம் 

முன்புறம் தசன்ற சராவர் பின் இடது புறம் திரும்பி 2.5 மீ. பின்சனாக்கி 

நகர்ந்து புதிய தற்காலிக இருப்பிடத்தில் நின்றது. 

தசவ்வாய் கிரகத்தின் சமற்பரப்பில் முதன் முசறயாக தமாத்தம் 33 

நிமிடங்கள் நடந்த இந்த சசாதசன ஓட்டம் முக்கிய சாதசனயாக 

கருதப்படுகிறது.சசாதசன ஓட்டம் தவற்றி தபற்றசத அடுத்து சராவர் 

200 மீ. துாரம் தசன்று தசவ்வாய் கிரகத்தில் உயிரினங்கள் குறித்து 

ஆய்வு சமற்தகாள்ளும்.தசவ்வாய் கிரகத்தின் மண், கல் ஆகியவற்சற 

சசகரிக்கும். பை சகாணங்களில் படம் எடுத்து பூமிக்கு அனுப்பும். அடுத்த 

இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு தசவ்வாய் கிரகம் ததாடர்பான 

விஞ்ஞானிகளின் ஆய்வுகளுக்கு சராவரின் பங்களிப்பு குறிப்பிடத்தக்க 

வசகயில் இருக்கும்.இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 

11. 4-ஆவது தடஸ்ட்: இந்தியா இன்னிங்ஸ் தவற்றி 

இங்கிைாந்துக்கு எதிரான 4-ஆவது தடஸ்ட் கிரிக்தகட் சபாட்டியில் 

இன்னிங்ஸ் மற்றும் 25 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்தியா தவற்றி 

கண்டது. இந்தியா-இங்கிைாந்து இசடயிைான 4-ஆவது மற்றும் 

கசடசி தடஸ்ட் கிரிக்தகட் சபாட்டி ஆமதாபாதில் நசடதபற்றது. இதில், 

முதலில் சபட் தசய்த இங்கிைாந்து அணி தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 

75.5 ஓவாூா்களில் 205 ரன்களுக்கு சுருண்டது. அந்த அணியில் 

அதிகபட்சமாக தபன் ஸ்சடாக்ஸ் 55, டான் ைாரன்ஸ் 46 ரன்கள் 

எடுத்தனாூா். இந்திய தரப்பில் அக்ஸாூா் பசடல் 4 விக்தகட்டுகசளயும், 

அஸ்வின் 3 விக்தகட்டுகசளயும் சாய்த்தனாூா். இசதயடுத்து முதல் 

இன்னிங்சஸ ஆடிய இந்திய அணியில் முன்னணி வீராூா்கள் 

விசரவாக தவளிசயறியசபாதும், ரிஷப் பந்த்-வாஷிங்டன் சுந்தாூா் சஜாடி 

சிறப்பாக ஆடியது. இதனால் இந்திய அணி சரிவிலிருந்து மீண்டது. ரிஷப் 

பந்த் 118 பந்துகளில் 2 சிக்ஸாூா், 13 பவுண்டரிகளுடன் 101 ரன்கள் எடுத்து 

தவளிசயறினாாூா். 

2-ஆவது நாளான தவள்ளிக்கிைசம ஆட்டசநர முடிவில் இந்தியா 94 

ஓவாூா்களில் 7 விக்தகட் இைப்புக்கு 294 ரன்கள் எடுத்திருந்தது. 

வாஷிங்டன் சுந்தாூா் 60, அக்ஸாூா் பசடல் 11 ரன்களுடன் களத்தில் 

இருந்தனாூா். 3-ஆவது நாளான சனிக்கிைசம ததாடாூா்ந்து ஆடிய இந்திய 

அணியில் வாஷிங்டன் சுந்தாூா் சதத்சத தநருங்கிய நிசையில், அக்ஸாூா் 

பசடல் 97 பந்துகளில் 43 ரன்கள் சசாூா்த்த நிசையில் ரன் அவுட்டானாாூா். 

இதன்பிறகு வந்த இஷாந்த் சாூா்மா, முகமது சிராஜ் ஆகிசயாாூா் ரன் 

ஏதுமின்றி விக்தகட்சட பறிதகாடுக்க, இந்தியாவின் முதல் இன்னிங்ஸ் 

114.4 ஓவாூா்களில் 365 ரன்கசளாடு முடிவுக்கு வந்தது. வாஷிங்டன் 

சுந்தாூா் 174 பந்துகளில் 1 சிக்ஸாூா், 10 பவுண்டரிகளுடன் 96 ரன்கள் 

எடுத்து கசடசி வசர ஆட்டமிைக்காமல் இருந்தாாூா். அவாூா் 4 ரன்களில் 

தடஸ்ட் சபாட்டியில் முதல் சதமடிக்கும் வாய்ப்சப இைந்தாாூா். இங்கிைாந்து 

தரப்பில் தபன் ஸ்சடாக்ஸ் 4 விக்தகட்டுகசளயும், சஜம்ஸ் ஆண்டாூா்சன் 

3 விக்தகட்டுகசளயும் சாய்த்தனாூா். 

இங்கிைாந்து-135: இசதயடுத்து முதல் இன்னிங்ஸில் 160 ரன்கள் 

பின்தங்கிய நிசையில் 2-ஆவது இன்னிங்சஸ ஆடிய இங்கிைாந்து 

அணி, இந்திய சுைற்பந்து வீச்சாளாூா்கள் அஸ்வின், அக்ஸாூா் பசடல் 

ஆகிசயாரின் பந்துவீச்சசத் தாக்குப்பிடிக்க முடியாமல் திணறியது. 

இதனால் அந்த அணியின் ததாடக்க வீரரான ஜக் கிராவ்சை 5 

ரன்களிலும், பின்னாூா் களம்புகுந்த ஜானி சபாூா்ஸ்சடா ரன் ஏதுமின்றியும், 

டாம் சிப்சை 3 ரன்களிலும் விக்தகட்சட பறிதகாடுத்தனாூா். இதன்பிறகு 

தபன் ஸ்சடாக்ஸ் 2, ஆலி சபாப் 15, சஜா ரூட் 30 ரன்களில் தவளிசயற, 

இங்கிைாந்து அணி 25.1 ஓவாூா்களில் 65 ரன்களுக்கு 6 விக்தகட்டுகசள 

இைந்து தடுமாறியது. 

எனினும் 7-ஆவது விக்தகட்டுக்கு இசணந்த டான் ைாரன்ஸ்-தபன் 

ஃசபாக்ஸ் சஜாடி 44 ரன்கள் சசாூா்க்க, அந்த அணி 100 ரன்கசளக் 

கடந்தது. தபன் ஃசபாக்ஸ் 13 ரன்களில் தவளிசயற, அவசரத் ததாடாூா்ந்து 

களம்புகுந்த டாம் தபஸ், சஜக் லீச் ஆகிசயாாூா் தைா 2 ரன்களில் 

நசடசயக் கட்டினாூா். கசடசி விக்தகட்டாக டான் ைாரன்ஸ் 50 

ரன்களில் ஆட்டமிைக்க, இங்கிைாந்தின் 2-ஆவது இன்னிங்ஸ் 54.5 

ஓவாூா்களில் 135 ரன்கசளாடு முடிவுக்கு வந்தது. இதனால் இன்னிங்ஸ் 

மற்றும் 25 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்தியா தவற்றி கண்டது. இந்திய 

தரப்பில் அஸ்வின், அக்ஸாூா் பசடல் ஆகிசயாாூா் தைா 5 விக்தகட்டுகசள 

வீழ்த்தினாூா். இந்தப் சபாட்டியில் சதமடித்த ரிஷப் பந்த் ஆட்டநாயகனாகத் 

சதாூா்வு தசய்யப்பட்டாாூா். 

உைக தடஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப்: இந்தப் சபாட்டியில் தவற்றி கண்டதன் 

மூைம் 4 சபாட்டிகள் தகாண்ட இந்தத் ததாடசர இந்தியா 3-1 என்ற 

கணக்கில் சகப்பற்றியசதாடு, உைக தடஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் 

இறுதிச்சுற்றுக்கும் முன்சனறியது. ைண்டன் ைாாூா்ட்ஸ் சமதானத்தில் 

ஜூன் மாதம் நசடதபறவுள்ள உைக தடஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் 

இறுதிச்சுற்றில் நியூஸிைாந்சத எதிாூா்தகாள்கிறது இந்தியா. 

8-ஆவது முசறயாக ததாடாூா் நாயகன் விருது தவன்ற அஸ்வின் இந்தத் 

ததாடரில் 32 விக்தகட்டுகசள வீழ்த்திய இந்திய சுைற்பந்து வீச்சாளாூா் 

அஸ்வின் ததாடாூா் நாயகன் விருசத தவன்றாாூா். தடஸ்ட் சபாட்டியில் 

அவாூா் ததாடாூா் நாயகன் விருசத தவல்வது 8-ஆவது முசறயாகும். 

இதன்மூைம் தடஸ்ட் சபாட்டியில் அதிக முசற ததாடாூா் நாயகன் விருசத 

தவன்றவாூா்கள் வரிசசயில் பாகிஸ்தானின் இம்ரான் கான், 

ஆஸ்திசரலியாவின் சஷன் வாாூா்ன், நியூஸிைாந்தின் ரிச்சாூா்ட் சேட்லி 

ஆகிசயாருடன் 3-ஆவது இடத்சதப் பகிாூா்ந்து தகாண்டுள்ளாாூா் 

அஸ்வின். முதலிடத்தில் இைங்சகயின் முத்சதயா முரளீதரனும் (11 

முசற), 2-ஆவது இடத்தில் ததன் ஆப்பிரிக்காவின் ஜாக்ஸ் காலிஸும் (9 

முசற) உள்ளனாூா். 



         

    

சாதசனத் துளிகள்... * இந்தியாவுக்கு எதிரான இந்த தடஸ்ட் ததாடரில் 

இங்கிைாந்து அணி 4 முசற 150 ரன்களுக்குள் ஆட்டமிைந்தது. கடந்த 

112 ஆண்டுகளில் ஒரு தடஸ்ட் ததாடரில் இங்கிைாந்து அணி 4 முசற 

150 ரன்களுக்குள் ஆட்டமிைப்பது இதுசவ முதல்முசறயாகும். இதற்கு 

முன்னாூா் 1909-இல் நசடதபற்ற ஆஸ்திசரலியாவுக்கு எதிரான தடஸ்ட் 

ததாடரில் இசதசபான்று ஆட்டமிைந்துள்ளது. * இந்தத் ததாடரில் 32 

விக்தகட்டுகசள வீழ்த்தியசதாடு, சதத்சதயும் விளாசினாாூா் இந்திய 

வீராூா் அஸ்வின். இதன்மூைம் 4 சபாட்டிகள் தகாண்ட தடஸ்ட் ததாடரில் 

30-க்கும் சமற்பட்ட விக்தகட்டுகசள வீழ்த்தியசதாடு, சதமும் அடித்த 

முதல் வீராூா் என்ற தபருசம அஸ்வின் வசமாகியுள்ளது. சமலும் ஒரு 

தடஸ்ட் ததாடரில் 30 அல்ைது அதற்கும் அதிகமான விக்தகட்டுகசள 

இருமுசற வீழ்த்திய முதல் இந்தியாூா் என்ற தபருசமயும் அஸ்வின் 

வசமாகியுள்ளது. 

* இந்த தடஸ்ட் ததாடரில் அக்ஸாூா் பசடல் 27 விக்தகட்டுகசள 

வீழ்த்தியதன் மூைம் அறிமுக தடஸ்ட் ததாடரில் அதிக விக்தகட்டுகசள 

வீழ்த்திய இந்தியாூா் என்ற சாதசனசய திலீப் சதாஷியுடன் பகிாூா்ந்து 

தகாண்டாாூா். திலீப் சதாஷி 1979-இல் ஆஸ்திசரலியாவுக்கு எதிரான 

தடஸ்ட் ததாடரில் அறிமுகமாகி 27 விக்தகட்டுகசள வீழ்த்தியுள்ளாாூா். * 

நான்காவது தடஸ்ட் சபாட்டியின் 2-ஆவது இன்னிங்ஸில் 5 

விக்தகட்டுகசள வீழ்த்தியதன் மூைம் தடஸ்ட் சபாட்டியில் 30-ஆவது 

முசறயாக 5 விக்தகட்டுகசள வீழ்த்தியிருக்கிறாாூா் அஸ்வின். 

இதன்மூைம் ஓாூா் இன்னிங்ஸில் அதிகமுசற 5 விக்தகட்டுகள் 

வீழ்த்தியவாூா்கள் வரிசசயில் இங்கிைாந்தின் சஜம்ஸ் ஆண்டாூா்சனுடன் 

6-ஆவது இடத்சதப் பகிாூா்ந்துதகாண்டுள்ளாாூா் அஸ்வின். 

12. கசரானா தடுப்பூசிகளுக்கு காப்புரிசம ரத்து: இந்தியாவின் 

பரிந்துசரக்கு எதிாூா்ப்பு 

கசரானா தடுப்பூசிகளுக்கு காப்புரிசமகள் வைங்கக் கூடாது என்று 

உைக வாூா்த்தக அசமப்பிடம் இந்தியாவும் ததன் ஆப்பிரிக்காவும் 

விடுத்துள்ள சகாரிக்சகக்கு அதமரிக்க குடியரசுக் கட்சிசயச் சசாூா்ந்த 4 

எம்.பி.க்கள் எதிாூா்ப்பு ததரிவித்துள்ளனாூா். சமக் லீ, டாம் காட்டன், சஜானி 

எாூா்ன்ஸ்ட், டாட் யாங் ஆகிய அந்த 4 எம்.பி.க்கள், இதுகுறித்து அதிபாூா் சஜா 

சபடனுக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாவது: கசரானா 

ததாற்றுக்கு எதிராக தடுப்பூசிகசள உருவாக்கியுள்ள நிறுவனங்கள், 

அதற்காகப் தபற்றுள்ள காப்புரிசமகசள ரத்து தசய்ய சவண்டும் என்று 

இந்தியா, ததன் ஆப்பிரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகள் உைக வாூா்த்தக 

அசமப்பிடம் சகாரிக்சக விடுத்துள்ளன. 

அவ்வாறு காப்புரிசமகள் ரத்து தசய்யப்பட்டால், கூடுதைாக பை 

நிறுவனங்கள் உைகம் முழுவதும் கசரானா தடுப்பூசிகசள அதிக 

எண்ணிக்சகயில் உற்பத்தி தசய்ய முடியும் என்ற எண்ணத்தில் 

இவ்வாறு அந்த நாடுகள் பரிந்துசரக்கின்றன. ஆனால், உண்சம 

நிைவரம் இதற்கு சநாூா்மாறாக இருக்கும். கசரானா தடுப்பூசிகள் மற்றும் 

சிகிச்சச மருந்துகசள உருவாக்குவதற்காக பாடுபட்ட அதமரிக்க 

நிறுவனங்களிடமிருந்து அதற்கான காப்புரிசமகள் பறிக்கப்பட்டால், அந்த 

சநாய்க்கு எதிரான அறிவியல் முயற்சிகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி 

சவத்துவிடும். அதிபாூா் டிரம்ப் பதவிக் காைத்தின்சபாது ததாடங்கப்பட்ட 

சிறப்புத் திட்டத்தின் கீழ் வரைாறு காணாத சவகத்தில் கசரானா தடுப்பூசி 

உருவாக்கப்பட்டது. காப்புரிசமகள் பறிக்கப்பட்டால் அந்தத் திட்டம் 

முடிவுக்கு வந்துவிடும். அதமரிக்க நிறுவனங்களின் காப்புரிசமசய 

அபகரித்தால், தங்களுக்கு சாதகமான சூைல் ஏற்படும் என்று சிை நாடுகள் 

நம்புகின்றன. ஆனால், இது தவறான நம்பிக்சகயாகும் என்று அந்தக் 

கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

13. உச்சநீதிமன்றத்தில் மாாூா்ச் 15 முதல் சநரடி வைக்கு விசாரசண 

ததாடக்கம் 

உச்சநீதிமன்றத்தில் வரும் 15-ஆம் சததி முதல் காதணாலி வைக்கு 

விசாரசணயுடன் சசாூா்த்து சநரடி வைக்கு விசாரசணயும் நசடதபறும் 

என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கசரானா சநாய்த்ததாற்று பரவல் 

காரணமாக கடந்த ஆண்டு மாாூா்ச் முதல் உச்சநீதிமன்றத்தில் காதணாலி 

வாயிைாக மட்டுசம வைக்குகள் விசாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. கசரானா 

பரவல் குசறந்தசதயடுத்து, சநரடி வைக்கு விசாரசணசயத் ததாடங்க 

சவண்டும் என்று வைக்குசரஞாூா்கள் பைாூா் சகாரிக்சக விடுத்தனாூா். 

இத்தசகய சூைலில், வரும் 15-ஆம் சததி முதல் வைக்கு விசாரசண 

காதணாலி வாயிைாக மட்டுமின்றி சநரடியாகவும் நடத்தப்படும் என்று 

உச்சநீதிமன்றம் ததரிவித்துள்ளது. இது ததாடாூா்பான வழிகாட்டு 

தநறிமுசறகசள உச்சநீதிமன்றம் சனிக்கிைசம தவளியிட்டது. அதில் 

கூறப்பட்டுள்ளாவது: 

திங்கள், தவள்ளிக்கிைசமகளில் பட்டியலிடப்படும் வைக்குகளின் 

விசாரசணகள் வைக்கம்சபால் காதணாலி வாயிைாகசவ நசடதபறும். 

தசவ்வாய், புதன், வியாைக்கிைசமகளில் பட்டியலிடப்படும் வைக்குகள், 

நீதிபதிகளின் விருப்பத்துக்சகற்ப காதணாலி வாயிைாகசவா, 

சநரடியாகசவா நசடதபறும். குறிப்பிட்ட வைக்குகளின் தரப்பினாூா் 

எண்ணிக்சக, கசரானா வழிகாட்டு விதிமுசறகளின்படி நீதிமன்ற 

அசறக்குள் அனுமதிக்கப்பட சவண்டிய நபாூா்களின் எண்ணிக்சக 

உள்ளிட்டவற்சறக் கருத்தில் தகாண்டு வைக்கு விசாரசணசயக் 

காதணாலி வாயிைாக நடத்துவதா, சநரடியாக நடத்துவதா என்று 

நீதிபதிகள் முடிதவடுப்பாூா். 

20 நபாூா்களுக்கு மட்டுசம அனுமதி: சசாதசன அடிப்பசடயில் இந்தப் 

புதிய நசடமுசற வரும் 15-ஆம் சததி முதல் அமல்படுத்தப்படவுள்ளது. 

வைக்கு விசாரசண சநரடியாக நசடதபற்றாலும், வைக்கில் 

ததாடாூா்புசடய நபாூா்களும் வைக்குசரஞாூா்களும் காதணாலி வழியாகக் 

கூட விசாரசணயில் பங்சகற்க முடியும். வைக்குசரஞாூா்கள் எந்த 

முசறயில் ஆஜராகின்றனாூா் என்பசத 24 மணி சநரத்துக்கு 

முன்பாகசவா, விசாரசண நடத்தப்படவுள்ள வைக்குகளின் பட்டியல் 

தவளியிடப்பட்டதற்கு அடுத்த நாள் நண்பகல் 1 மணிக்கு முன்னதாகசவா 

ததரியப்படுத்த சவண்டும். சநரடி வைக்கு விசாரசண 

நசடதபறும்சபாது, நீதிமன்ற அசறக்குள் 20 நபாூா்களுக்கு அதிகமாக 

இருக்கக் கூடாது. அந்த விதிமுசற மீறப்பட்டால், வைக்கு விசாரசண 

காதணாலி வாயிைாகசவ நசடதபறும். சநரடி வைக்கு விசாரசண 

நசடதபறும்சபாது, வைக்குசரஞருடன் ஒரு உதவியாளருக்கு மட்டுசம 

அனுமதி வைங்கப்படும். 

சிறப்பு அனுமதிச் சட்டு: சநரடி வைக்கு விசாரசணயின்சபாது, 

விசாரசண ததாடங்குவதற்கு 10 நிமிடங்களுக்கு முன் மட்டுசம 

சம்பந்தப்பட்ட நபாூா்கள் நீதிமன்ற அசறக்குள் அனுமதிக்கப்படுவாூா். சநரடி 

வைக்கு விசாரசணயில் பங்சகற்கும் நபாூா்களுக்கும் 

வைக்குசரஞாூா்களுக்கும் சிறப்பு அனுமதிச் சட்டு வைங்கப்படும். 

உச்சநீதிமன்ற வளாகத்துக்குள் நுசையும் அசனவரும் முகக் கவசம் 

அணிய சவண்டியது கட்டாயமாகும். அடிக்கடி சுத்திகரிப்பாசனப் 

பயன்படுத்தி சககசள சுத்தமாக சவத்துக் தகாள்ள சவண்டும். 

நீதிமன்ற வளாகத்துக்குள் சமூக இசடதவளிசய முசறயாகக் 

கசடப்பிடிக்க சவண்டும் என்று அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

14. இந்தியாவிடமிருந்து தடுப்பூசி வாங்குவது ஏசை நாடுகசள 

பாதிக்காது: பிரிட்டன் 

அஸ்ட்ராதஸனகா கசரானா தடுப்பூசிகசள இந்தியாவின் சரம் 

நிறுவனத்திடமிருந்து தகாள்முதல் தசய்வதால், ஏசை மற்றும் நடுத்தர 

நாடுகள் பாதிக்கப்படாது என்று பிரிட்டன் ததரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து 

அந்த நாட்டு தடுப்பூசி தகாள்முதல் அசமச்சாூா் நதீம் ஸோவி 

கூறியதாவது: இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட 1 சகாடி அஸ்ட்ராதஸனகா 

தடுப்பூசிகசள பிரிட்டன் வாங்குவதால், ஏசை மற்றும் நடுத்தர 

நாடுகளின் கசரானா தடுப்பூசி திட்டங்கள் பாதிக்கப்படாது. அத்தசகய 

நாடுகளுக்கு கசரானா தடுப்பூசிகசள ஏற்றுமதி தசய்வதில் எந்த 

பாதிப்பும் ஏற்படாது என்ற உறுதிதமாழிசய அஸ்ட்ராதஸனகா மற்றும் 

சரம் நிறுவனங்களிடமிருந்து நாங்கள் சகட்டுப் தபற்றுள்சளாம். 

ஏசை மற்றும் நடுத்தர வருவாய் உள்ள நாடுகளுக்காக சரம் நிறுவனம் 

30 சகாடி கசரானா தடுப்பூசிகசள தயாரித்து வருகிறது. ஏற்தகனசவ, 

கானா, பிலிப்பின்ஸ், ஐவரி சகாஸ்ட் சபான்ற நாடுகளுக்கு அந்த 

நிறுவனம் தயாரித்த கசரானா தடுப்பூசிகள் அனுப்பப்பட்டுள்ளன. 

எதிாூா்காைத்தில், இந்த எண்ணிக்சக இன்னும் அதிகமாகும். எனசவ, 

அந்த நிறுவனம் பிரிட்டனுக்கு கசரானா தடுப்பூசிகசள வைங்குவதால் 

பின்தங்கிய நாடுகள் பாதிக்கப்படும் என்று கூறப்படுவது தவறாகும். 

அத்தசகய நாடுகளில் ஐ.நா. ஆதரவுடன் தசயல்படுத்தப்படும் 

‘சகாசவக்ஸ்’ திட்டத்தின் மூைம் கசரானா தடுப்பூசிகள் 

விநிசயாகிக்கப்படுகின்றன என்றாாூா் அவாூா். 

 

 


