
         

    

1. ADFOSC என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன? 

அ) Aries-Devasthal Faint Object Spectrograph & Camera  

ஆ) Aries-Devasthal Faint Object Scanning Camera 

இ) Aries-Devasthal Faded Object Scanning Camera 

ஈ) மேற்கண்ட எதுவுமில்லை 

✓ ADFOSC அல்ைது Aries-Devasthal Faint Object Spectrograph & Camera 

என்பது ேலிவுவிலை ஆப்டிகல் நிறோலைகாட்டியாகும். இது, லைனிடா 

-ல், ARIES அறிவியைாளர்களால் வடிவலேக்கப்பட்டு உருவாக்கப்பட்ட 

-தாகும். இந்த நிறோலைகாட்டி, ததாலைதூர குவாசாக்கள், விண்மீன் 

திரள்கள் மபான்றவற்லறக் கண்டறிய மதவஸ்தால் ஆப்டிகல் ததாலை 

-மைாக்கிக்கு உதவும். 

 

2. ‘உலக செவித்திறன் அறிக்கக’கை சவளியிட்ட அகைப்பு எது? 

அ) WHO  

ஆ) FAO 

இ) IMF 

ஈ) ADB 

✓ உைக ைைவாழ்வு அலேப்பானது (WHO) மகட்புத்திறன் ததாடர்பான 

முதல் அறிக்லகலய அண்லேயில் தவளியிட்டது. இது, ோர்ச்.3 அன்று 

உைக தசவித்திறன் ைாலள முன்னிட்டு தவளியிடப்பட்டது. இந்த அறிக் 

-லகயின்படி, உைகளவில் கிட்டத்தட்ட 2.5 பில்லியன் ேக்கள், அதாவது 

ைான்கில் ஒருவர், வரும் 2050’க்குள் ஓரளவு தசவித்திறன் இழப்புடன் 

வாழ்வார்கள். அவர்களுள் 700 மில்லியன்மபருக்கு தசவிப்புைன் ேற்றும் 

ேறுவாழ்வு மசலவகளுக்கான அணுகல் மதலவப்படும். 

 

3.பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினரின் ெமூக ைற்றும் கல்வி நிகலகைகள் 

குறித்து அதன் முதல் ஆய்கவ நடத்தவுள்ள ைாநிலம் எது? 

அ) ஹரியானா 

ஆ) ஒடிஸா  

இ) ேத்திய பிரமதசம் 

ஈ) ேகாராஷ்டிரா 

✓ ஒடிஸா மாநில அரசாங்கம் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினரின் சமூக ேற்றும் 

கல்வி நிலைலேகள் குறித்த முதல் ோநிை ஆய்லவத்ததாடங்கவுள்ளது. 

அம்ோநிைத்தில் கிட்டத்தட்ட 209 சமூகத்தினர் சமூகம் ேற்றும் கல்வி 

ரீதியாக பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினராக இனங்காணப்பட்டுள்ளனர். அது, 

ோநிைத்தின் தோத்த ேக்கள்ததாலகயில் 54 சதவீதத்லத உள்ளடக்கிய 

-தாகும். இதற்கு ஒடிஸா ோநிை பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கான 

ஆலணயம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 

4.WAN IFRAஆல் ‘2020ஆம் ஆண்டின் ொம்பிைன் சவளியீட்டாளர்’ 

என்று அறிவிக்கப்பட்ட சவளியீட்டு நிறுவனம் எது? 

அ) தி ஹிந்து  

ஆ) எக்ஸ்பிரஸ் தவளியீட்டு நிறுவனம் 

இ) தினத்தந்தி 

ஈ) மேற்கண்ட எதுவுமில்லை 

✓ WAN IFRA’இன் ததற்காசிய டிஜிட்டல் மீடியா விருதுகளில், ‘தி ஹிந்து’ 

குழுேம் 2 தங்கங்கலளயும் 2 தவள்ளிகலளயும் தவன்றது. உைக தசய்தி 

தவளியீட்டாளர்கள் சங்கம் அல்ைது WAN-IFRA என்பது உைகில் உள்ள 

பத்திரிலககளின் அலேப்பாகும். 

✓ WAN IFRAஆல் ‘2020ஆம் ஆண்டின் சாம்பியன் தவளியீட்டாளர்’ என்று 

‘தி ஹிந்து’ குழு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ‘தி ஹிந்து’வின் #KeepTheHabit 

என்ற பரப்புலர ‘Best Native Advertising/Branded Content Campaign’ 

பிரிவில் தங்கம் தவன்றது. ஸ்மபார்ட்ஸ்டாரின் வலைத்தளம் ‘சிறந்த 

வாழ்க்லக முலற, விலளயாட்டு, தபாழுதுமபாக்கு வலைத்தளம் அல்ைது 

அலைப்மபசி மசலவகள்’ பிரிவில் தங்கம் தவன்றது. 

 

 

 

5.இந்திைா தகலகையிலான தீர்ைானத்தின் அடிப்பகடயில், UNGA, 

2023ஆம் ஆண்டை எந்தச் சிறப்பு ஆண்டாக அறிவித்துள்ளது? 

அ) சர்வமதச திலன ஆண்டு  

ஆ) சர்வமதச முட்லட ஆண்டு 

இ) சர்வமதச பால் ஆண்டு 

ஈ) சர்வமதச அரிசி ஆண்டு 

✓ ஐைா தபாது அலவயானது வரும் 2023ஆம் ஆண்லட சர்வமதச திலன 

ஆண்டாக ஒருேனதாக அறிவித்துள்ளது. இது ததாடர்பாக ஐைா தபாது 

அலவயில் இந்தியா, வங்கமதசம், மைபாளம், லைஜீரியா, ரஷ்யா ேற்றும் 

தசனகல் ஆகிய ைாடுகள் தகாண்டுவந்த தீர்ோனத்லத எழுபதுக்கும் 

மேற்பட்ட ைாடுகளும் ஆதரித்தன. 

 

6. சிமிலிபால் உயிர்க்ககாள இருப்பகம் அகைந்துள்ள ைாநிலம் எது? 

அ) ஒடிஸா  

ஆ) உத்தரகண்ட் 

இ) இராஜஸ்தான் 

ஈ) மகாவா 

✓ சிமிலிபால் உயிர்க்மகாள இருப்பகம் என்பது சிமிலிபால் மதசிய பூங்கா 

ேற்றும் புலிகள் காப்பகம் ேற்றும் அதலனச் சுற்றியுள்ள பகுதிகலள உள் 

-ளடக்கியதாகும். இது, கிழக்குத்ததாடர்ச்சிேலையின் கிழக்கு முலனயில் 

ஒடிஸாவில் அலேந்துள்ளது. ‘சிமிலிபால்’ என்ற தபயர் இைவம்பஞ்சு ேரம் 

என்று தபாருள்படும் ‘சிமுல்’ என்பதிலிருந்து உருவானதாகும்.  

✓ சமீபத்தில், இந்தத் மதசிய பூங்காவில் காட்டுத்தீ ஏற்பட்டு ததாடர்ந்து ஒரு 

வாரகாைோக எரிந்துவருகிறது. 

 

7.10 இலட்ெத்துக்கும் அதிகைான ைக்கள்சதாகக பிரிவில், ‘Ease of 

Living Index-2020’இன்படி, சிறந்த நகரைாக உருசவடுத்த நகரம் 

எது? 

அ) புமன 

ஆ) சண்டிகர் 

இ) தசன்லன 

ஈ) தபங்களூரு  

✓ ேத்திய வீட்டுவசதி ேற்றும் ைகர்ப்புற விவகார அலேச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி 

தவளியிட்டுள்ள, ‘Ease of Living Index-2020’இன்படி தபங்களூரு சிறந்த 

ைகரோக உருதவடுத்துள்ளது. 2020ஆம் ஆண்டில், ேதிப்பீட்டுப் பயிற்சி 

ைடத்தப்பட்ட ைகரங்களுக்கான தரவரிலச அறிவிக்கப்பட்டது. ேதிப்பீட்டுப் 

பயிற்சியில் சுோர் 111 ைகரங்கள் பங்மகற்றன. இப்பட்டியலில், தமிழ்ைாட் 

-லடச்சார்ந்த தசன்லன ைான்காவது இடமும், மகாயம்புத்தூர் ஏழாவது 

இடமும் பிடித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கதாகும். 

✓ பத்து ைட்சத்துக்கும் குலறவான ேக்கள்ததாலகதகாண்ட ைகரங்களின் 

பிரிவில் சிம்ைா முதலிடத்தில் உள்ளது. 

 

8.பாகவா தான் என்பது கீழ்க்காணும் எந்த இந்திை ைாநிலத்தில் 

பயிரிடப்படுகிற அரிசி வககைாகும்? 

அ) மேற்கு வங்கம் 

ஆ) அஸ்ஸாம்  

இ) ஒடிஸா 

ஈ) கர்ைாடகா 

✓ ‘பாமவா தான்’ என்பது இரும்புச்சத்து நிலறந்த சிவப்பு அரிசி வலககளுள் 

ஒன்றாகும். இது, அஸ்ஸாம் ோநிைத்தில், பிரம்ேபுத்திரா பள்ளத்தாக்கில் 

உள்ள வண்டல் ேண்ணில் பயிரிடப்படுகிறது. சமீபத்தில், இந்தச் ‘சிவப்பு 

அரிசி’யின் முதல் சரக்கு அதேரிக்காவிற்கு (USA) அனுப்பப்பட்டது. இவ்வ 

-ரிசியின் தனித்துவோன அம்சம் என்னதவன்றால், இது எந்த இரசாயன 

உரத்லதயும் பயன்படுத்தாேல் வளர்க்கப்படுகிறது. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9.ெமீபத்தில் சவளியிடப்பட்ட நகராட்சி செைல்திறன் குறியீட்டின்படி, 

10 லட்ெத்துக்கும் அதிகைான ைக்கள்சதாககசகாண்ட நகரங்களின் 

பிரிவில், முதலிடத்கதப் பிடித்த நகரம் எது? 

அ) இந்தூர்  

ஆ) ைக்மனா 

இ) சூரத் 

ஈ) மபாபால் 

✓ ேத்திய அரசானது அண்லேயில் ைகராட்சி தசயல்திறன் குறியீட்லட 

தவளியிட்டது. இந்தக் குறியீட்டில், 10 இைட்சத்துக்கும் அதிகோன ேக்கள் 

ததாலகதகாண்ட ைகரங்களின் பிரிவில், இந்தூர் ைகரம் முதலிடத்லதப் 

பிடித்தது. அலதத்ததாடர்ந்து சூரத் ேற்றும் மபாபால் ஆகிய ைகரங்கள் 

உள்ளன. பத்து இைட்சத்துக்கும் குலறவான ேக்கள்ததாலகதகாண்ட 

ைகரங்களின் பிரிவில் புது தில்லி முதலிடத்லதப் பிடித்துள்ளது. அலதத் 

ததாடர்ந்து திருப்பதி ேற்றும் காந்திைகர் ஆகிய ைகரங்கள் உள்ளன. 

 

10.ைத்திை சதாழிலகங்கள் பாதுகாப்புப்பகடயின் (CISF) உதை நாள் 

சகாண்டாடப்படுகிற கததி எது? 

அ) ோர்ச் 5 

ஆ) ோர்ச் 8 

இ) ோர்ச் 10  

ஈ) ோர்ச் 11 

✓ ேத்திய ததாழிைகங்கள் பாதுகாப்புப்பலடயின் உருவாக்க ைாளானது 

ஆண்டுமதாறும் ோர்ச்.10 அன்று தகாண்டாடப்படுகிறது. கடந்த 1969ஆம் 

ஆண்டு இமத ைாளில், இந்திய ைாடாளுேன்ற சட்டத்தின்கீழ் 2,800 

பலடவீரர்களுடன் CISF உருவாக்கப்பட்டது. இது மைரடியாக, ேத்திய 

உள்துலற அலேச்சகத்தின்கீழ் இயங்கி வருகிறது. CISF’இன் தலைலே 

-யகம் புது தில்லியில் அலேந்துள்ளது. 

 


அடுத்த பக்கத்தில்… 

 

 

 



TNPSC MARCH 7TH CURRENT AFFAIRS IN TAMIL 

1. உலகெங்கும் மார்ச்-8 அன்று சர்வதேச கெண்ெள் தினம் கொண்டாடப்ெடுகிறது - மார்ச் 8-ஐ 
ஏன் கொண்டாடுகிதறாம்?  

உலகெங்கும் மார்ச்-8 அன்று சர்வதேச கெண்ெள் தினம் கொண் டாடப்ெடுகிறது. ெல்வியில், 
தவலல வாய்ப்பில், கொதுகவளிெளில் கெண்ெளுக்கு மறுக்ெப்ெட்ட ெல்தவறு உரிலமெலைப் 
கெண்ெள், இன்லறக்கு தொராடிப் கெற்று வருகிறார்ெள். 

சர்வதேச கெண்ெள் தினம் கொண்டாடுவேற்குப் பின்தன, மிெ நீண்ட கெண் எழுச்சிக்ொன 
வரலாறு இருக்கிறது. கி.பி. 1789-ம் ஆண்டு பிகரஞ்சுப் புரட்சியின் தொது ொரிஸில் கெண்ெள் 
தொர்க் கொடி ஏந்தினர். இந்ேச் சமுோயத்தில் கெண்ெளுக்கு சம உரிலமெள் தவண்டும், 
உலைப்புக்தெற்ற ஊதியம் தவண்டும், 16 மணி தேர தவலலலயக் குலறக்ெ தவண்டும், 
வாக்குரிலம தவண்டும் என ெல்தவறு தொரிக்லெெலை முன்லவத்துப் கெண்ெள் 
தொராட்டத்தில்இறங்கினர். ஐதராப்பிய ோடுெளுக்கும் இந்ேப் தொராட்டம் ெரவியது. 

கெண்ெள் வாரிசுெலைப் கெற்கற டுப்ெற்ொெவும், வீட்டு தவலலக் ொெவும் மட்டுதம 
இருப்ெோெ எண்ணிக்கொண்டிருந்ே ொலமாெ அன்லறய ொலமிருந்ேது. பிறகு, கெண்ெளின் 
மனதில் விழிப்புணர்வு ஏற்ெட ஆரம்பித்ேது. 1907-க்குப் பிறகு தொராட்டம் தீவிரமானது. 
கடன்மார்க் ோட்டின் தொென்தேென் ேெரில், 1910-ம் ஆண்டு உலெ தசாஷலிச கெண்ெள் 
மாோடு ஒன்று ேலடகெற்றது. 

அந்ே மாோட்டில அலனத்து ோட்டிலுள்ை கெண்ெளும் தசர்ந்து மெளிர் தினம் என்ற ஒன்லற 
உருவாக்கி, அலேக் ெலடப்பிடிக்ெ தவண்டும் என்றுவலியுறுத்தினார். அத்துடன் 
கெண்ெள்சந்திக்கும் அலனத்துப் பிரச்சிலனெளுக்கும் எதிராெப் தொராட தவண்டுகமன்றும் 
குரல் கொடுத்ேனர். 

பிறகு, ஐக்கிய ோடுெள் சலெ, மார்ச் 8-ஐ உலெ மெளிர் தினமாெ அறிவித்ேது. இரண்டு 
ஆண்டுெள் ெழித்து 1977-ல் இது கோடர்ொன தீர்மானமும் நிலறதவற் றப்ெட்டது. உலகின் முேல் 
தசாஷலிசப் புரட்சி ரஷ்யாவில் 1917-ம் ஆண்டு கலனின் ேலலலமயில் ேடந்ேது. அேற்கு 
முன்தனாடியாெ மார்ச் 8 அன்று கெண் கோழிலாைர்ெளின் புரட்சி கோடங்கியது. இதில் ஆண் 
கோழிலாைர்ெளும் ெலந்து கொண்டார்ெள் என்றாலும் கெண்ெதை பிரோன ெங்கு வகித்ேனர். 
இந்ேப் புரட்சிோன் ஜார் மன்னர் ேனது அரியலணலய விட்டிறங்ெக் ொரணமாெ அலமந்ேது. 
அலே நிலனவுகூரும் விேமாெ மார்ச் 8 தேர்ந்கேடுக்ெப்ெட்டது. 

உலெ அைவில், உலைக்கும் வயதில் உள்ை கெண்ெளில் ொதிப் தெர் மட்டுதம, தவலலக்குச் 
கசல்கின்றனர் என்கிறது ஐ.ோ. உலைப்புக்ொன உடல் ேகுதி, திறன், அறிவுக்கூர்லம இருந்தும் 
குடும்ெ சூைல்ெைால் தவலலக்குப் தொகும் கெண்ெளின் எண்ணிக்லெ குலறவாெதவ 
இருக்கிறது. இப்தொது உலைக்கும் கெண்ெளில் குறிப்பிடத்ேகுந்ே மாற்றம் ஏற்ெட்டிருக்கிறது. 



சமுோயத்தில் ஆணுக்கு நிெராெ கெண்ெளுக்கும் சம உரிலமெள் கிலடக்ெ 
தவண்டுகமன்ெேற்ொன தொராட்டங்ெள் இன்னமும் கோடர்ந்து ேலடகெற்று வருகின்றன. 

2. கடல்லி ெள்ளிெளுக்கு ேனி ெல்வி வாரியம்.  

டில்லிக்கு என, ேனி, ெள்ளி ெல்வி வாரியம் அலமக்ெ, டில்லி அரசு ஒப்புேல் அளித்துள்ைது. 
(கடல்லியில் அலமந்துள்ை 2,700 ெள்ளிெளுக்ொெ ேனி ெல்வி வாரியம் அலமக்ெ கடல்லி அரசு 
ஒப்புேல் அளித்துள்ைது.) 

டில்லியில், முேல்வர் கெஜ்ரிவால் ேலலலமயிலான, ஆம் ஆத்மி ஆட்சி ேடக்கிறது.இங்கு, 1,000 
க்கும் அதிெமான அரசு ெள்ளிெளும், 1,700 க்கும் அதிெமான ேனியார் ெள்ளிெளும் கசயல்ெட்டு 
வருகின்றன. இந்ேப் ெள்ளிெள் அலனத்தும், சி.பி.எஸ்.இ., எனப்ெடும், மத்திய இலடநிலல 
ெல்வி வாரியத்துடன் இலணக்ெப்ெட்டுள்ைன. டில்லிக்கு என, ேனி ெள்ளி ெல்வி வாரியம் 
அலமக்ெ, முேல்வர் கெஜ்ரிவால் விரும்பினார். 

இந்நிலலயில், டில்லி அலமச்சரலவ கூட்டம், ேடந்ேது. இதில், டில்லிக்கு, ேனி ெல்வி 
வாரியத்லே, வரும் ெல்வியாண்டு முேல் அலமக்ெ, ஒப்புேல் அளிக்ெப்ெட்டது. இது குறித்து, 
முேல்வர் கெஜ்ரிவால் கூறியோவது:டில்லியில், வரும் ெல்வியாண்டு முேல், ேனி ெள்ளி ெல்வி 
வாரியம் அலமக்ெப்ெடும். இதில், 2,025 ெள்ளிெள் இலணக்ெப்ெடும். ேனி ெள்ளி ெல்வி வாரியம் 
அலமக்ெப்ெட்டால், அரசு ெள்ளிெளின் ேரத்லே உயர்த்தி, உள்ெட்டலமப்பு வசதிெலையும் 
தமம்ெடுத்ே முடியும்.இவ்வாறு, அவர் கூறினார். 

3. ொகிஸ்ோன் ோடாளுமன்றத்தில் ேலடகெற்ற ேம்பிக்லெ வாக்கெடுப்பில் பிரேமர் இம்ரான் 
ொன் கவற்றி.  

ொகிஸ்ோன் ோடாளுமன்றத்தில் தேசிய அலவயில் 342 இடங்ெளும் கசனட் அலவயில் 104 
இடங்ெளும் உள்ைன. ெடந்ே 3-ம் தேதி கசனட் அலவயின் 37 இடங்ெளுக்கு தேர்ேல் 
ேலடகெற்றது. 

பிரேமர் இம்ரான் ொனின் கேஹ்ரிக்-இ-இன்சாப் (பிடிஐ) ெட்சிக்கு தேர்ேலில் கெரும் 
பின்னலடவு ஏற்ெட்டது. முன்னாள் பிரேமர் ேவாஸ் கஷரீப்பின் ொகிஸ்ோன் முஸ்லிம் லீக் 
(என்), முன்னாள் அதிெர் ஆசிப் அலி சர்ோரியின் ொகிஸ்ோன் மக்ெள் ெட்சி அதிெ இடங்ெலைக் 
லெப்ெற்றின. 

இேனால் ஆளும் கூட்டணியின் ெலம் 47 ஆெக் குலறந்ேது. குறிப்ொெ, நிதியலமச்சர்அப்துல் 
ேபீஸ் தஷக் கசனட் தேர்ேலில் தோல்விலய ேழுவினார். 

இேனால் பிரேமர் ெேவியில் இருந்து இம்ரான் ொன் ெேவி விலெ எதிர்க்ெட்சிெள் வலியுறுத்தின. 
இலேத் கோடர்ந்து ேனது அரசின் ெலத்லே நிரூபிக்ெ ேம்பிக்லெ வாக்கெடுப்பு ேடத்ேப்ெடும் 
என்று இம்ரான் ொன் அறிவித்ோர். 



இேன்ெடி ொகிஸ்ோன் ோடாளுமன்றத்தில் தேற்று ேம்பிக்லெ வாக்கெடுப்பு ேடத்ேப் ெட்டது. 
அலவயின் 342 இடங்ெளில் ஓரிடம் ொலியாெ உள்ைது. மீேமுள்ை 341 உறுப்பினர்ெளில் 
கெரும்ொன்லமலய நிரூபிக்ெ 171 உறுப்பினர்ெளின் ஆேரவு தேலவ. 

ேம்பிக்லெ வாக்கெடுப்பில் பிரேமர் இம்ரான் ொன் அரசுக்கு ஆேரவாெ 178 உறுப்பினர்ெள் 
வாக்ெளித்ேனர். ஆளும் பிடிஐ ெட்சிக்கு அலவயில் 156 உறுப்பினர்ெள் உள்ைனர். அவர்ெளும் 
கூட்டணிக் ெட்சிெளின் உறுப்பினர்ெளும் அரசுக்கு ஆேர வாெ வாக்ெளித்ேனர். எதிர்க்ெட்சி 
கூட்டணி வாக் கெடுப்லெ புறக்ெணித்ேது. 

4. உலெைவில் கிலடக்ெ ெதரானா ேடுப்பூசிக்கு ொப்புரிலம கூடாது: இந்திய, கேன் ஆப்பிரிக்ெ 
ோடுெளின் விண்ணப்ெத்துக்கு அகமரிக்ொ எதிர்ப்பு 

ெதரானா ெரவல் ேடுப்பு சார்ந்ே ெண்டுபிடிப்புெளின் ொப்புரிலம ரத்து கசய்யப்ெட தவண்டும் 
என உலெ வர்த்ேெ லமயத்தில் இந்தியா மற்றும் கேன் ஆப்பிரிக்ொ விண்ணப்பித்துள்ைன. 
இந்ே விண்ணப்ெத்லே ஏற்ெக் கூடாது என அகமரிக்ெ அதிெர் தஜா லெடனுக்கு ோன்கு 
முேன்லம குடியரசு ெட்சி கசனட்டர்ெள் அழுத்ேம் கொடுத்துவருகின்றனர். 

இதுகுறித்து அதிெர் தஜா லெடனுக்கு கசனட்டர்ெள் எழுதியெடிேத்தில் குறிப்பிட்டுள்ைோவது, 
“ெதரானா லவரஸ் கோற்று ெரவலலத் ேடுக்கும் ெண்டுபிடிப்புெளுக்கு ொப்புரிலம வைங்ெ 
தவண்டாம் எனவும், அேன்மூலம் அவற்றின் உற்ெத்தி மற்றும் விநிதயாெத்லே 
ஊக்குவிக்ெலாம் எனவும் இந்தியாவும் கேன் ஆப்பிரிக்ொவும் உலெ வர்த்ேெ லமயத்திடம் 
தொரிக்லெ லவத்துள்ைன.அவர்ெளுலடய தொரிக்லெலயஏற்று ெண்டுபிடிப்புெளின் 
ொப்புரிலமலய ரத்து கசய்ோல், அகமரிக்ெ நிறுவனங்ெைால் உருவாக்ெப்ெட்ட ேயாரிப்புெலை 
உற்ெத்தி கசய்யும் உற்ெத்தியாைர்ெள் திடீகரன்று அதிெரித்துவிடுவார்ெள். 

தமலும் அகமரிக்ெ நிறுவனங்ெளின் ெண்டுபிடிப்புெளுக்ொன ொப்புரிலமலய ரத்து 
கசய்வேன்மூலம் ோங்ெள் ெயனலடயலாம் என்று பிற ோடுெள் ேம்புகின்றன. ஆனால் 
ொப்புரிலமலய ரத்து கசய்வேன் மூலம் ெண்டுபிடிப்புெளுக்ொன உத்தவெம் மட்டுப்ெடும். புதிய 
ெண்டுபிடிப்புெளுக்ொன முயற்சிெள் நிறுத்ேப்ெடும் அொயமும் உள்ைது” என்று அவர்ெள் 
கேரிவித்துள்ைனர். 

ேற்தொது மீண்டும் ெதரானா ெரவல் அதிெரித்துள்ை நிலலயிலும், ெதரானா கோடர்ந்து 
உருமாற்றம் கெற்றுவரும் நிலலயிலும் ேடுப்பூசிெள் மற்றும் மருத்துவ சிகிச்லசெளுக்ொன 
ஆராய்ச்சிெளும் ெண்டுபிடிப்பு ெளும் கோடர்ந்து கசயல்ெடுத் ேப்ெட தவண்டியது அவசியம் 
என்றும் குறிப்பிட்டுள்ைனர். 

தமலும் ொப்புரிலம ரத்து கசய்யப்ெட்டு யாரும் உற்ெத்தி கசய்யலாம் என்ற நிலலலய 
உண்டாக்கினால் தோய் ொக்கும் ேடுப்பூசிெளின் ேரம் குறித்ே அச்சமும் உண்டாகும். ெதரானா 
ெரவலலத் ேடுப்ெதில் கோடர்ந்து அலனத்து ோடுெளுக்கும் உேவிெலை அகமரிக்ொ 



தமற்கொண்டுவருகிறது. அப்ெடியிருக்ெ அகமரிக்ெ ெண்டுபிடிப்புெளின் ொப்புரிலமலய ரத்து 
கசய்வலே ஒப்புக்கொள்வது ெதரானா ெரவலலத் ேடுப்ெதில் எடுக்ெப்ெட்ட முயற்சிெளுக்தெ 
எதிரானோெ மாறிவிட வாய்ப்புள்ைது. எனதவ இந்ே தொரிக்லெக்கு அகமரிக்ொ 
ஒப்புக்கொள்ைக் கூடாது என்று அவர்ெள் அதிெர் தஜா லெடனிடம் தெட்டுக்கொண்டுள்ைனர். 

5. ோங்ொங் தேர்ேல் முலறயில் மாற்றம் - சீனாவுக்கு அகமரிக்ொ ெடும் ெண்டனம். 

ோங்ொங் மீோன ேனது பிடிலய இறுக்கும் விேமாெ சீனா அங்கு சர்ச்லசக்குரிய தேசிய 
ொதுொப்பு சட்டத்லே அமல்ெடுத்தியது. 

இங்கிலாந்தின் ொலனி ஆதிக்ெத்தின் கீழிருந்ே ோங்ொங் ேற்தொது சீனாவின் தேரடி 
ெட்டுப்ொட்டில் உள்ைது. எனதவ சீனாவிடமிருந்து ஜனோயெ உரிலமெள் தொரி ோங்ொங்கில் 
நீண்ட ொலமாெ தொராட்டங்ெள் ேலடகெற்று வருகின்றன. 

சமீெத்திய ஆண்டுெளில் சீன அரசுக்கு எதிரான இந்ே தொராட்டங்ெள் மிெவும் 
வலுப்கெற்றோல், ோங்ொங் மீோன ேனது பிடிலய இறுக்கும் விேமாெ சீனா அங்கு 
சர்ச்லசக்குரிய தேசிய ொதுொப்பு சட்டத்லே அமல்ெடுத்தியது. 

இந்ே நிலலயில் ோங்ொங்கில் ேனது அதிொரத்லே தமலும் வலுப்ெடுத்தும் விேமாெ 
ோங்ொங் தேர்ேல் முலறயில் மாற்றம் கொண்டு வர உள்ைோெ சீனா அறிவித்துள்ைது. 

ேனது முடிவுெளில் உலெ ோடுெள் ேலலயிடதவண்டாம் என்று சீனப் பிரேமர் லீ ெச்சியாங் (Li 
Keqiang) எச்சரித்துள்ைார். 

சீன ோடாளுமன்றத்தில் ோக்ெல் கசய்யப்ெட்ட இதுகோடர்ொன வலரவு திட்டத்தில், 
‘தேசெக்ோ்ெள்' மட்டுதம ோங்ொங் சட்டப் தெரலவத் தேர்ேலில் தொட்டியிடுவலே உறுதி 
கசய்வது; ோங்ொங் அரசின் ேலலலம நிா்வாகிலயத் தோ்ந்கேடுக்கும் சீன ஆேரவு தேர்ேல் 
குழு உறுப்பினா்ெளின் எண்ணிக்லெலய அதிெரிப்ெது; அந்ேக் குழுவால் தேரடியாெத் 
தேர்ந்கேடுக்ெப்ெடும் தெரலவ உறுப்பினா்ெளின் எண்ணிக்லெலய அதிெரிப்ெது தொன்ற 
அம்சங்ெள் இடம்கெற்றுள்ைன. 

இந்ே நிலலயில் சீன அரசின் இந்ே ேடவடிக்லெ ோங்ொங் ஜனோயெம் மீோன தேரடி 
ோக்குேல் என கூறி அகமரிக்ொ ெடும் ெண்டனம் கேரிவித்துள்ைது. 

6. சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அறிமுெமாகி 50 ஆண்டுெள் நிலறவு: ெவாஸ்ெருக்கு கிரிக்கெட் 
வாரியம் ொராட்டு. 

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் தெப்டனும், ேலலசிறந்ே தெட்ஸ்தமன்ெளில் 
ஒருவருமாெ விைங்கிய சுனில் ெவாஸ்ெர் 1971-ம் ஆண்டு மார்ச் 6-ந் தேதி தொர்ட் ஆப் 
ஸ்கெயினில் கோடங்கிய கவஸ்ட்இண்டீசுக்கு எதிரான 2-வது கடஸ்ட் தொட்டியின் மூலம் 
சர்வதேச கிரிக்கெட் அரங்கில் அறிமுெம் ஆனார்.  



71 வயோன ெவாஸ்ெர் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அறிமுெமாகி 50 ஆண்டுெள் நிலறவு 
கெற்றலேகயாட்டி இந்திய கிரிக்கெட் வாரியம் சார்பில் அவருக்கு ொராட்டு விைா 
ேடத்ேப்ெட்டது.  

இந்திய கிரிக்கெட் வாரிய கசயலாைர் கஜய் ஷா 

7. ஹிமாச்சல பிரதேச மாநிலம், ேர்மசாலாவில் உள்ை, தசானல் மருத்துவமலனயில், திகெத் 
புத்ே மே ேலலவர் ேலாய் லாமாவுக்கு, தேற்று (06.03.2021) கொதரானா ேடுப்பூசி தொடப்ெட்டது. 

8. கசவ்வாய் கிரெத்தில் ோசாவின் தராவர் தசாேலன ஓட்டம் கவற்றி 

அகமரிக்ெ விண்கவளி ஆய்வு நிறுவனம், ோசா கசவ்வாய் கிரெத்தில் ஆராய்ச்சி 
ேடத்துவேற்ொெ கெர்கசவரன்ஸ் என்ற தராதொ தராவலர அனுப்பியது. 

இந்ே தராவர், கசவ்வாய் கிரெத்தில் உயிரினங்ெள் வாழ்ந்து இருக்கின்றனவா என்ெது குறித்து 
ஆராய்வதுடன், அங்குள்ை ொலறெலை துலையிட்டு அேன் துெள்ெலை தசெரித்து பூமிக்கு 
அனுப்பி லவப்ெதில் முக்கிய ெங்ொற்றும். 

இந்ே தராவர் ெடந்ே மாேம் (பிப்ரவரி) 18-ந்தேதி கசவ்வாயில் கஜசிதராகிதரட்டர் என்ற 
ெள்ைத்தில் ேலர இறங்கியது. அது ேலர இறங்கும் ேருணத்லே ொட்டும் வீடிதயா கவளியாகி 
உலலெ வியப்பில் ஆழ்த்தியது. 

இந்ே நிலலயில், ோசாவின் தராவர் ேனது முேல் தசாேலன ஓட்டத்லே கசவ்வாயில் 4-
ந்தேதியன்று கவற்றிெரமாெ ேடத்தி இருக்கிறது. கசவ்வாய் நிலப்ெரப்பில் 6.5 மீட்டர் 
கோலலவுக்கு இந்ே தராவர் கசன்று இருக்கிறது. 

இந்ே தசாேலன ஓட்டம் 33 நிமிடங்ெளுக்கு நீடித்ேது என ோசா வட்டாரங்ெள் கேரிவித்ேன. 

இந்ே தராவர், ேனது ஆய்வுப்ெணிெலை கோடங்குவேற்கு முன்னோெ இது ஒரு முக்கிய லமல் 
ெல்லாெ ொர்க்ெப்ெடுகிறது. 

இதுெற்றி ோசா கூறுலெயில், “தராவரில் உள்ை ஒவ்கவாரு அலமப்பும், அேன் துலண 
அலமப்பும், உெெரணங்ெளும் கசயல்ெடுவலே அைவீடு கசய்வேற்ொன வாய்ப்ொெ இந்ே 
தசாேலன ஓட்டம் அலமந்துள்ைது” என கூறியது. 

9. மிதசாரம் மாநில அரசுக்கு மியான்மர் தொரிக்லெ 

மியான்மரிலிருந்து அெதிெைாெ ஓடி வந்துள்ை எட்டு தொலீஸ்ொரர்ெலை ஒப்ெலடக்கும்ெடி, 
மிதசாரம் மாநில அரசுக்கு, மியான்மரின் ராணுவ அரசு ெடிேம் எழுதியுள்ைது. 

கேன் கிைக்கு ஆசிய ோடான மியான்மரில், ஆட்சிலய ராணுவம் லெப்ெற்றியது. இலே 
எதிர்த்து, மியான்மரில் மக்ெள் தினமும் தொராட்டம் ேடத்தி வருகின்றனர். ேம் ோட்டின் 
வடகிைக்கு மாநிலமான மிதசாரமுடன், 510 கி.மீ., எல்லலலய, மியான்மர் ெகிர்ந்து 



கொண்டுள்ைது. ராணுவ ஆட்சிக்கு எதிர்ப்பு கேரிவித்து, மியான்மரில் இருந்ே மக்ெள், 
அெதிெைாெ ெல ோடுெளுக்கு கசல்ல துவங்கியுள்ைனர். 

10. ஓட்டளிக்ெ ேகுதியான 11 ஆவணங்ெள்  

வாக்ொைர் அலடயாை அட்லட இல்லாேவர்ெள், 11 ஆவணங்ெளில், ஏதேனும் ஒன்லற 
ொண்பித்து, ஓட்டு தொடலாம்' என, தேர்ேல் ெமிஷன் அறிவித்துள்ைது.  

அசாம், தெரைா, ேமிைெம், தமற்கு வங்ெம், புதுச்தசரி ஆகிய மாநிலங்ெளுக்கு, சட்டசலெ 
கொதுத் தேர்ேல் அறிவிக்ெப்ெட்டுள்ைது. இந்ே மாநிலங்ெளில், அலனத்து சட்டசலெ 
கோகுதிெளிலும், புலெப்ெடத்துடன் கூடிய வாக்ொைர் அலடயாை அட்லட வைங்ெப்ெட்டுள்ைது. 
ஓட்டளிக்ெ வரும்தொது, ேங்ெள் அலடயாைத்லே நிரூபிக்ெ, வாக்ொைர் அலடயாை 
அட்லடலய ொண்பிக்ெ தவண்டும். வாக்ொைர் அட்லட இல்லாேவர்ெள், ஓட்டு அளிக்ெ முடியாே 
நிலல ஏற்ெடக் கூடாது என்ெேற்ொெ, 11 ஆவணங்ெளில், ஏதேனும் ஒன்லற ொண்பித்து 
ஓட்டளிக்ெலாம் என, தேர்ேல் ெமிஷன் அறிவித்துள்ைது.  

1. ஆோர்  

2. தேசிய ஊரெ தவலல திட்ட அலடயாை அட்லட  

3. வங்கி, ேொல் அலுவலெ ெணக்கு புத்ேெம்  

4. கோழிலாைர் துலற வைங்கியுள்ை, சுொோர ொப்பீட்டு திட்டம் 

5. ஓட்டுனர் உரிமம்  

6. ொன் ொர்டு  

7. தேசிய மக்ெள் கோலெ ெதிதவடு அட்லட  

8. இந்திய ொஸ்தொர்ட்  

9. புலெப்ெடத்துடன் கூடிய ஓய்வூதிய ஆவணம்  

10. மத்திய, மாநில அரசுெள் வினிதயாகித்துள்ை அலடயாை அட்லட 

11. எம்.பி., - எம்.எல்.ஏ., அலடயாை அட்லட  

இந்ே 11 அட்லடெளில் ஏதேனும் ஒன்லற ொண்பித்து ஓட்டளிக்ெலாம். இவ்விெரங்ெலை, 
வாக்ொைர்ெள் அறிந்து கொள்ை, தேர்ேல் ேடத்தும் அலுவலர்ெள் ேடவடிக்லெ எடுக்ெ 
தவண்டும் என, தேர்ேல் ெமிஷன் அறிவுறுத்தி உள்ைது. 

11. "இராக்கில் ஷியா பிரிவினருக்ொன ேலலலம மேகுரு அலி அல்-சிஸ்டானிலய தொப் 
பிரான்சிஸ் சனிக்கிைலம (05.03.2021) சந்தித்துப் தெசினாா். 



அந்ேச் சந்திப்பின்தொது, ோட்டில் நீண்டொலமாெ வசித்து வரும் கிறிஸ்ேவா்ெளுடன் 
கெரும்ொன்லம முஸ்லிம்ெள் இணக்ெமாெ வாை தவண்டியேன் அவசியத்லே இருவரும் 
வலியுறுத்தினா். இதுகுறித்து ஏ.பி. கசய்தி நிறுவனம் கேரிவித்துள்ைோவது: ஷியா 
பிரிவினருக்ொன ேலலலம மேகுரு அலி அல்-சிஸ்டானிலய (90) ேஜஃப் ேொ், உா் 
சமகவளியில் அலமந்துள்ை அவரது இல்லத்தில் தொப் பிரான்சிஸ் சனிக்கிைலம சந்தித்ோா். 
வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்ெ இந்ே சந்திப்புக்கு ெல மாேங்ெைாெ திட்டம் தீட்டப்ெட்டு வந்ேது. அல்-
சிஸ்டானியின் இல்லத்லே தொப் பிரான்சிஸ் கேருங்கியதொது, சமாோனத்தின் 
அலடயாைமாெ கவள்லைப் புறாக்ெள் ெறக்ெவிடப்ெட்டன. 40 நிமிஷங்ெளுக்கு நீடித்ே அந்ேச் 
சந்திப்பின்தொது, இராக்கிய கிறிஸ்ேவா்ெலைப் ொதுொப்ெதில் மே விவாெரங்ெள் கோடா்ொன 
அதிொரிெளுக்கு முக்கியப் ெங்குள்ைோெ அல்-சிஸ்டானி கேரிவித்ோா்.  

ோட்டில் கிறிஸ்ேவா்ெள் ொதுொப்ொெவும் முஸ்லிம்ெளுக்கு இலணயான உரிலமெளுடனும் 
வசிக்ெ தவண்டிய அவசியத்லே அவா் வலியுறுத்தினாா். அப்தொது தெசிய தொப் பிரான்சிஸ், 
இராக்கில் மிெவும் சிறுொன்லமயான, நீண்டொலமாெ துன்புறுத்ேப்ெட்டு வந்ே 
கிறிஸ்ேவா்ெளுக்கு ஆேவாெ குரல் கொடுத்து வருவேற்ொெ அல்-சிஸ்டானிக்கு ேன்றி 
கேரிவித்ோா் என்று ஏ.பி. கசய்தி நிறுவனம் கேரிவித்துள்ைது. ெதரானா ெரவல் மற்றும் 
ொதுொப்பு அொயங்ெளுக்கு இலடதயயும், கவள்ளிக்கிைலம முேல் இராக்கில் தொப் 
பிரான்சிஸ் 3 ோள் சுற்றுப் ெயணம் தமற்கொண்டுள்ைாா். 

12. இந்தியாவுக்கு எதிரான இந்ே கடஸ்ட் கோடரில் இங்கிலாந்து அணி 4 முலற 150 
ரன்ெளுக்குள் ஆட்டமிைந்ேது . ெடந்ே 112 ஆண்டுெளில் ஒரு கடஸ்ட் கோடரில் இங்கிலாந்து 
அணி 4 முலற 150 ரன்ெளுக்குள் ஆட்டமிைப்ெது இதுதவ முேல்முலறயாகும். இேற்கு முன்னர் 
1909 - இல் ேலடகெற்ற ஆஸ்திதரலியாவுக்கு எதிரான கடஸ்ட் கோடரில் இதேதொன்று 
ஆட்டமிைந்துள்ைது .  

இந்ேத் கோடரில் 32 விக்கெட்டுெலை வீழ்த்தியதோடு, சேத்லேயும் விைாசினார் இந்திய வீரர் 
அஸ்வின். இேன்மூலம் 4 தொட்டிெள் கொண்ட கடஸ்ட் கோடரில் 30 - க்கும் தமற்ெட்ட 
விக்கெட்டுெலை வீழ்த்தியதோடு, சேமும் அடித்ே முேல் வீரர் என்ற கெருலம அஸ்வின் 
வசமாகியுள்ைது. தமலும் ஒரு கடஸ்ட் கோடரில் 30 அல்லது அேற்கும் அதிெமான 
விக்கெட்டுெலை இருமுலற வீழ்த்திய முேல் இந்தியர் என்ற கெருலமயும் அஸ்வின் 
வசமாகியுள்ைது. 

இந்ே கடஸ்ட் கோடரில் அக்ஸர் ெதடல் 27 விக்கெட்டுெலை வீழ்த் தியேன் மூலம் அறிமுெ 
கடஸ்ட் கோடரில் அதிெ விக்கெட்டுெலை வீழ்த்திய இந்தியர் என்ற சாேலனலய திலீப் 
தோஷியுடன் ெகிர்ந்து கொண்டார். திலீப் தோஷி 1979 - இல் ஆஸ்திதரலியாவுக்கு எதிரான 
கடஸ்ட் கோடரில் அறிமுெமாகி 27 விக்கெட்டுெலை வீழ்த்தியுள்ைார். ோன்ொவது கடஸ்ட் 
தொட்டியின் 2 - ஆவது இன்னிங்ஸில் 5 விக் கெட்டுெலை வீழ்த்தியேன் மூலம் கடஸ்ட் 



தொட்டியில் 30 - ஆவது முலறயாெ 5 விக்கெட்டுெலை வீழ்த்தியிருக்கிறார் அஸ்வின் , 
இேன்மூலம் ஓர் இன்னிங்ஸில் அதிெமுலற 5 விக்கெட்டுெள் வீழ்த் தியவர்ெள் வரிலசயில் 
இங்கிலாந்தின் தஜம்ஸ் ஆண்டர்சனுடன் 6 - ஆவது இடத்லேப் ெகிர்ந்துகொண்டுள்ைார் 
அஸ்வின்.  

8 - ஆவது முலறயாெ கோடர் ோயென் விருது. இந்ேத் கோடரில் 32 விக்கெட்டுெலை வீழ்த்திய 
இந்திய சுைற்ெந்து வீச்சாைர் அஸ்வின் கோடர் ோயென் விருலே கவன்றார். கடஸ்ட் 
தொட்டியில் அவர் கோடர் ோயென் விருலே கவல்வது 8 - ஆவது முலறயாகும். இேன்மூலம் 
கடஸ்ட் தொட்டியில் அதிெ முலற கோடர் ோயென் விருலே கவன்றவர்ெள் வரிலசயில் 
ொகிஸ்ோனின் இம்ரான் ொன், ஆஸ்திதரலியாவின் தஷன் வார்ன், நியூஸிலாந்தின் ரிச்சர்ட் 
தேட்லி ஆகிதயாருடன் 3 - ஆவது இடத்லேப் ெகிர்ந்து கொண்டுள்ைார் அஸ்வின். 
முேலிடத்தில் இலங்லெயின் முத்லேயா முரளீேரனும் (11 முலற), 2 - ஆவது இடத்தில் கேன் 
ஆப்பிரிக்ொவின் ஜாக்ஸ் ொலிஸும் (9 முலற) உள்ைனர். 

13. உத்ேரெண்ட் தெரிடருக்கு ெனமலையும் கவப்ெநிலல உயா்வும் ொரணமாெ இருக்ெலாம். 

உத்ேரெண்டில் ெனிப்ொலற சரிந்து ஏற்ெட்ட திடீா் கவள்ைப் கெருக்குக்கு ெனமலையும் சராசரி 
கவப்ெநிலல அதிெரிப்பும் ொரணமாெ இருந்திருக்ெலாம் என்று ஆய்வறிக்லெயில் 
நிபுணா்ெள் கேரிவித்துள்ைனா்.உத்ேரெண்டின் சதமாலி மாவட்டத்தில் ொயும் ரிஷிெங்ொ, 
கேௌலிெங்ொ ேதிெளில் ெடந்ே மாேம் (பிப்ரவரி) 7- ஆம் தேதி திடீா் கவள்ைப் கெருக்கு 
ஏற்ெட்டது. ெனிப்ொலறெள் சரிந்ேேன் ொரணமாெ இந்ேப் தெரிடா் நிெழ்ந்ேோெ நிபுணா்ெள் 
கேரிவித்ேனா். 

இத்ேலெய சூைலில், ெனிப்ொலறெள் சரிந்ேேற்ொன ொரணம் கோடா்ொெ சா்வதேச 
மலலப்ெகுதி தமம்ொட்டு லமயத்லேச் தசா்ந்ே நிபுணா்ெள் ஆய்வு ேடத்தி வந்ேனா். அந்ே 
ஆய்வறிக்லெ கவளியிடப்ெட்டது. அதில் கூறப்ெட்டுள்ைோவது: தெரிடா் நிெழ்வேற்கு முன்ொெ 
ெனிச்சிெரத்தின் உச்சியில் உள்ை ொலறயில் விரிசல் ஏற்ெட்டுள்ைது. அேனால் ெனிப்ொலற 
சரிந்ேது. ெனிப்ொலற தவெமாெ சரிந்ேேன் ொரணமாெத் தோன்றிய கவப்ெத்ோல் ெனி உருகி 
நீரானது. நீரும் மண்துெள்ெளும் தசா்ந்து திடீா் கவள்ைப் கெருக்கு ஏற்ெட்டது.  

ெனிப்ொலறயில் நீண்ட ோள்ெைாெ விரிசல் ஏற்ெட்டு வந்திருக்ெலாம் என்று 
ெணிக்ெப்ெட்டுள்ைது. பிப்ரவரி 4 முேல் 6-ஆம் தேதி வலர உத்ேரெண்டில் ெனமலை கெய்ேது. 
சதமாலி ெகுதி ெடல்மட்டத்திலிருந்து உயரமான இடத்தில் இருப்ெோல், அங்கு அதீே 
ெனிப்கொழிவு இருந்திருக்ெ வாய்ப்புள்ைது. அத்ேலெய சூைலில், ெனிப்ொலற சரிந்ேோல் 
திடீா் கவள்ைப் கெருக்கு ஏற்ெட்டிருக்ெலாம்.உத்ேரெண்டில் சராசரி கவப்ெநிலல கோடா்ந்து 
அதிெரித்து வருகிறது.  

சதமாலி ெகுதியின் சராசரி கவப்ெநிலல ெடந்ே 1980 முேல் 2018-ஆம் ஆண்டுக்கு இலடப்ெட்ட 
ொலத்தில் 0.032 டிகிரி கசல்ஷியஸ் அதிெரித்துள்ைது.உத்ேரெண்டில் ேடப்ொண்டு ஜனவரி, 



கவப்ெநிலல மிகுந்ேோெ இருந்ேது. ெடந்ே 60 ஆண்டுொல வரலாற்றில் ஜனவரி மாேம் 
ொணப்ெடாே கவப்ெநிலல, ேடப்ொண்டு ஜனவரியில் ெதிவானது. இதுவும் தெரிடருக்குக் 
ொரணமாெ இருந்திருக்ெலாம் என்று அந்ே அறிக்லெயில் குறிப்பிடப்ெட்டுள்ைது. 

14. பிராந்திய கமாழிெளில் உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்புெள்: குடியரசுத் ேலலவர் வலியுறுத்ேல். 
முக்கியத் தீர்ப்புெலை சில உயர் நீதிமன்றங்ெள் பிராந்திய அல்லது உள்ளூர் கமாழிெளில் 
வைங்கி வருவலே வரதவற்ற குடியரசுத் ேலலவர் ராம்ோத் தொவிந்த், இதேதொன்று மற்ற 
உயர்நீதிமன்றங்ெளும் உள்ளூர் கமாழிெளில் தீர்ப்புெலை கமாழி கெயர்த்து வைங்ெ முயற்சி 
தமற்கொள்ை தவண்டும் என்று வலியுறுத்தினார். 

அகில இந்திய சட்ட ெல்வி இயக்குேர்ெள் மாோடு மத்திய பிரதேசம் மாநிலத்தில் சனிக்கிைலம 
(05.03.2021) கோடங்கியது . இரண்டு ோள்ெள் ேலடகெறும் இந்ே மாோட்லடத் கோடக்கி லவத்து 
குடியரசுத் ேலலவர் ஆற்றிய உலர: கொது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ே தீர்ப்புெலை உச்சநீதிமன்றம் 
9 பிராந்திய கமாழிெளில் கமாழி கெயர்த்து கவளியிட்டு வருவது வரதவற்ெத்ேக்ெது . சில 
உயர்நீதிமன்றங்ெளும் முக்கிய தீர்ப்புெலை பிராந்திய அல்லது உள்ளூர் கமாழிெளில் 
கவளியிட்டு வருகின்றன. இதேதொல், பிற உயர்நீதிமன்றங்ெளும் முக்கிய தீர்ப்புெலை 
உள்ளூர் கமாழிெளில் கமாழி கெயர்த்து வைங்ெ தவண்டியது அவசியம், என்றார். 

15. சிஐஐ ேலலவராெ சி.தெ.ரங்ெோேன் தேர்வு. 

இந்தியத் கோழிலெக் கூட்டலமப்பின் (சிஐஐ) கேன் பிராந்தியத் ேலலவராெ கெவின்தெர் 
நிறுவனத்தின் ேலலவர் மற்றும் நிர்வாெ இயக்குேரான சி.தெ.ரங்ெோேன் தேர்வு 
கசய்யப்ெட்டுள்ைார். துலணத் ேலலவராெ ொரத் ெதயாகடக் நிறுவனத்தின் இலண 
நிறுவனரான சுதித்ரா தெ.எல்லா தேர்வு கசய்யப்ெட்டுள்ைார். 
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1. மத்திய அரசின் சுகாதாரத் திட்டங்களால் ஏழை, நடுத்தரக் குடும்பங்களுக்கு ஆண்டுக்கு 
ரூ.50,000 ககாடி கேமிப்பு: 7,500-வது மக்கள் மருந்தகத்ழத நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்து பிரதமர் 
கமாடி பபருமிதம். 

மக்கள் மருந்தகம், மருத்துவ காப்பீடு உள்ளிட்ட மத்திய அரசின் பல்கவறு சுகாதாரத் 
திட்டங்களால் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.50,000 ககாடி மிச்ேமாகிறது என்று பிரதமர் 
கமாடி பதரிவித்தார். 

நாட்டு மக்கள் அழைவருக்கும் குறிப்பாக ஏழைகளுக்கு தரமாை மருந்துகள் குழறவாை 
விழையில் கிழடப்பழத உறுதி பேய்வதற்காக, பிரதம மந்திரி பாரதிய ஜன்அவுஷாதி 
பரிகயாஜைா என்ற திட்டத்ழத மத்திய அரசு அறிமுகம் பேய்தது. இந்த திட்டத்தின் கீழ் மக்கள் 
மருந்தகங்கள் நாடு முழுவதும் திறக்கப்பட்டை. ேந்ழதவிழைழய விடவும் 50 முதல் 90 ேதவீதம் 
குழறந்த விழையில் மருந்துகள் விற்பழை பேய்யப்படுகிறது. இதுகுறித்து விழிப்புணர்வு 
ஏற்படுத்தும் வழகயில், ஆண்டுகதாறும் மார்ச் 1 முதல் 7 வழரயில் ‘மக்கள் மருந்தக வாரம்’ 
பகாண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இழதபயாட்டி கடந்த ஒரு வாரமாக பல்கவறு நிகழ்ச்சிகள் 
நழடபபற்றை. 

கமகாையா மாநிைம் ஷில்ைாங் நகரில் உள்ள ‘நார்த் ஈஸ்டர்ன் இந்திரா காந்தி ரீஜைல் 
இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பெல்த் ேயின்ஸ்' நிறுவைத்தில், நாட்டின் 7,500-வது மக்கள் மருந்தகத்ழத 
பிரதமர் கமாடி கநற்றுநாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார்.  

பபண்கள் மத்தியில் சுயோர்ழப ஏற்படுத்த கவண்டும் என்ற கநாக்கில், 1,000-க்கும் கமற்பட்ட 
ழமயங்கள் பபண்களால் நடத்தப்படுகின்றை. இந்தழமயங்கள் மூைம் இதுவழர 11 ககாடி 
ோனிட்டரி நாப்கின்கள் குழறவாைவிழையில் விற்பழை பேய்யப்பட்டுள்ளை. 
கர்ப்பிணிகளுக்கு கதழவயாை ஊட்டச்ேத்து மாத்திழரகளும் வைங்கப்படுகின்றை. 

இதுதவிர, 75 ஆயுஷ் மருந்துகளும் இந்த ழமயங்களில் விற்பழை பேய்யப்படுகிறது. 
இதன்மூைம் ஆயுர்கவத மற்றும் ஆயுஷ் மருந்து கதழவழயயும் இந்த மருந்தகங்கள் பூர்த்தி 
பேய்கின்றை. மக்கள் மருந்தகத் திட்டத்திைால் ஏழை மக்கள் ஆண்டுக்கு ரூ.3,600 ககாடி வழர 
கேமிக்க முடிகிறது. 

மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டம் (ஆயுஷ்மான் பாரத்) மூைம் 50 ககாடி மக்கள் பயைழடகின்றைர். 
இந்த திட்டத்தின் கீழ் ரூ.5 ைட்ேம் வழரயில் சிகிச்ழே எடுத்துக்பகாள்ள முடியும்.  

இதயத்தில் பபாருத்தப்படும் ஸ்படன்ட் கபான்ற மருத்துவ உபகரணங்களின் விழையும் 
குழறக்கப்பட்டுள்ளது. இதைால் ஏழை மக்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.12,500 ககாடிகேமிப்பாகிறது. 
இதுகபான்ற மத்தியஅரசின் பல்கவறு சுகாதார திட்டங் 



களால் ஏழை, நடுத்தர மக்கள் பமாத்தமாக ஆண்டுக்கு ரூ.50 ஆயிரம் ககாடி வழர கேமிக்க 
முடியும். மருத்துவசிகிச்ழே குழறந்த விழையில் இருக்க கவண்டும் என்பழதயும் அழவ 
அழைத்து மக்களுக்கும் பேன்று கேரகவண்டும் என்பழதயும் இைக்காகக் 

பகாண்டு மத்திய அரசு பகாள்ழககழள உருவாக்கி வருகிறது.மருந்து உற்பத்தித் துழறயில் 
இந்தியா முதன்ழம நாடாக திகழ்கிறது. குறிப்பாக, ககராைா தடுப்பூசிழய உள்நாட்டிகைகய 
தயாரித்து இருக்கிகறாம். ககராைா ழவரஸ் பரவழை கட்டுப்படுத்த கவண்டும் 
என்றகநாக்கத்தில், நாடு முழுவதும் உள்ளஅரசு மருத்துவமழைகளில் ககராைா தடுப்பூசி 
இைவேமாக கபாடப்படுகிறது. 

கடந்த 6 ஆண்டுகளில் புதிதாக180 மருத்துவக் கல்லூரிகள் நிறுவப்பட்டுள்ளை. இதன்மூைம் 
2014-ல் நாடுமுழுவதும் 55 ஆயிரம் எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் இருந்த நிழையில், இப்கபாது 
கூடுதைாக 30 ஆயிரம் இடங்கள் அதிகரித்துள்ளை. அகதகபாை மருத்துவ கமற் 

படிப்புக்காை இடங்கள் 30 ஆயிரம் ஆகஇருந்தது. இப்கபாது கூடுதைாக 24 ஆயிரம் இடங்கள் 
உருவாக்கப்பட்டுள்ளை. இவ்வாறு அவர் பதரிவித்தார். 

மக்கள் மருந்தக திட்டம் குறித்து அதிக விழிப்புணர்ழவ உருவாக்குவதற்காக, மக்கள் மருந்தக 
வாரம் நாடு முழுவதும் மார்ச் 1 முதல் 7 வழர பகாண்டாடப்படுகிறது. ‘மக்கள் மருந்தகம்- 
கேழவயும், கவழைவாய்ப்பும்’ என்பது இதன் ழமயக்கருவாகும். வாரத்தின் கழடசி திைமாை 
மார்ச் 7 அன்று மக்கள் மருந்தக திைம் பகாண்டாடப்படுகிறது. 

2. ஜிஎஸ்எல்வி – எஃப் 10 ராக்பகட் மூைம் மார்ச் மாத இறுதியில் விண்ணில் பாயும் ஜிஐோட்-1. 

ஜிஎஸ்எல்வி - எஃப்10 ராக்பகட் மூைம் ஜிஐோட்-1 பேயற்ழகக் ககாள் இம்மாத இறுதியில் 
விண்ணில் பேலுத்தப்பட உள்ளது. புவி கண்காணிப்பு, கபரிடர் மீட்பு பணிகளுக்காக ஜிஐோட்-
1 என்ற அதிநவீை ‘ஜிகயா இகமஜிங்’ பேயற்ழகக் ககாழள இந்திய விண்பவளி ஆராய்ச்சி 
நிறுவைம் (இஸ்கரா) தயாரித்தது. இழத ஸ்ரீெரிககாட்டாவில் இருந்து ஜிஎஸ்எல்வி - எஃப் 10 
ராக்பகட் மூைம் கடந்த 2020 மார்ச் 5-ம் கததி விண்ணில் பேலுத்த இஸ்கரா திட்டமிட்டது. 
பதாழில்நுட்பக் காரணங்களால் ராக்பகட் பயணம் நிறுத்தப்பட்டு, கததி குறிப்பிடாமல் தள்ளி 
ழவக்கப்பட்டது. 

இந்நிழையில், ஜிஐோட்-1 பேயற்ழகக் ககாழள ஜிஎஸ்எல்வி - எஃப்10 ராக்பகட் மூைம் இம்மாத 
இறுதியில் விண்ணில் பேலுத்த இஸ்கரா முடிவு பேய்துள்ளது. இதற்காை ஆயத்தப் பணிகளில் 
விஞ்ஞானிகள் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளைர். பேயற்ழகக் ககாள் வடிவழமப்பு, பேயல்பாடுகளில் 
சிை பதாழில்நுட்ப அம்ேங்கள் மாற்றி அழமக்கப்பட்டு உள்ளதாகவும் பதரிகிறது. 

2,268 கிகைா எழட பகாண்டது ஜிஐோட்-1. இதில் உள்ள 5 விதமாை 3டி ககமராக்கள், 
பதாழைகநாக்கி மூைம் புவிப் பரப்ழப துல்லியமாக பார்க்கவும், படம் எடுக்கவும் முடியும். 



3. அகிை இந்திய அளவில் ராஜஸ்தான் முதலிடம்; ககராைா தடுப்பூசி கபாடுவதில் 9-வது 
இடத்தில் தமிைகம். 

இந்தியாவில் ககராைா தடுப்பூசி கபாடுவதில் தமிைகம் 9-வது இடத்தில் உள்ளது. ராஜஸ்தான் 
முதல் இடத்ழதயும் குஜராத் 2-வது இடத்ழதயும், மகாராஷ்டிரா 3-வது இடத்ழதயும் பிடித்துள்ளை. 

இந்தியாவில் ககராைா பரவழைதடுக்க ககாகவக்ஸின், ககாவிஷீல்டு தடுப்பூசிகள் கடந்த 
ஜைவரி 16-ம் கததி முதல் கபாடப்பட்டுவருகிறது. முதலில் முன்களப் பணியாளர்களுக்கும், 
கடந்த 1-ம் கததிமுதல் 60 வயதுக்கு கமற்பட்கடார் மற்றும் 45 வயதுக்கு கமற்பட்ட இழண கநாய் 
பாதிப்பு உள்ளவர்களுக்கும் தடுப்பூசி கபாடும் பணிபதாடங்கியது. தமிைகத்தில் 1,300-க்கும் 
கமற்பட்ட அரசு, தனியார் மருத்துவமழைகளில் தடுப்பூசி கபாடப்படுகிறது. தனியார் 
மருத்துவமழையில் ரூ.250 கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 

4. ஆந்திராவில் பள்ளி மாணவிகளுக்கு இைவே ோனிட்டரி நாப்கின் வைங்கும் திட்டத்ழத 
துவக்கி ழவத்தார் ஆந்திர முதைழமச்ேர் பஜகன்கமாகன். 

ஆந்திர மாநிைத்தில் உள்ள அரசு, நகராட்சி, மாநகராட்சி, குருகுைப் பள்ளிகளில் 7-ம் வகுப்பு 
முதல் இன்டர்மீடியட் (பிளஸ்-2) வழர படிக்கும் அழைத்து மாணவிகளுக்கும் வரும் ஜூழை 1-ம் 
கததி முதல் இைவேமாக நாப்கின்கள் வைங்கப்பட கவண்டும். இத்திட்டம் ேர்வகதே மகளிர் 
திைமாை மார்ச் 8-ம் கததி பதாடங்கப்படும். அதன் பிறகு நாப்கின் பகாள்முதல் நழடமுழறகள் 
முடிந்து, ஜூழை 1-ம் கததி முதல் மாநிைம் முழுவதும் இத்திட்டம் அமலுக்கு வரும். ஒரு 
மாணவிக்கு மாதம் 10 நாப்கின்கள் வீதம் ஆண்டுக்கு 120 நாப்கின்கள் வைங்கப்படும். இவ்வாறு 
பஜகன்கமாகன் கூறிைார். 

5. 2019-ம் ஆண்டில் 61 ேதவீத வீடுகள், 26 ேதவீத உணவு விடுதிகளில் இந்தியர்கள் விரயம் பேய்த 
உணவு 6.80 ககாடி டன்: ஐநா ஆய்வு அறிக்ழகயில் தகவல். 

இந்தியர்கள் 2019-ம் ஆண்டில் 6.80 ககாடி டன் அளவில் உணவுகழள விரயம் பேய்திருப்பதாக 
ஐநாவின் ஆய்வறிக்ழக பதரிவித்துள்ளது. ‘உணவு விரயக் குறியீடு 2021’ என்று உணவு விரயம் 
பதாடர்பாை ஆய்வறிக்ழக ஒன்ழற ஐநா பவளியிட்டுள்ளது. உைக ளாவிய அளவில் 2019-ம் 
ஆண்டு 9.31 ககாடி டன் அளவில் உணவுகள் விரயம் பேய்யப்பட்டுள்ளை. இதில் 61 ேதவீதம் 
வீடுகளிலிருந்தும், 26 ேதவீதம் உணவு விடுதிகளிலிருந்தும், 13 ேதவீதம் சில்ைழற 
விற்பழையின் மூைமும் விரயம் ஆகியிருப்பதாக அந்த ஆய்வறிக்ழகயில் 
பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அந்த வழகயில் இந்திய வீடுகளில் 2019-ம் ஆண்டு 6.80 ககாடி டன் அளவில் உணவு விரயம் 
பேய்யப்பட்டு இருக்கிறது. இந்தியாவில் தனி நபர் ஆண்டுக்கு 50 கிகைா உணழவ விரயம் 
பேய்வதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அபமரிக்காவில் தனி நபர் ஆண்டுக்கு 59 கிகைா 
உணழவயும், சீைாவில் தனி நபர் ஆண்டுக்கு 64 கிகைா உணழவயும் விரயம் பேய்வதாகக் 



குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒட்டுபமாத்தமாக உைக அளவில் தயாரிக்கப்படும் உணவில் 17 ேதவீதம் 
விரயம் ஆக்கப்படுகிறது. 

பசுழம குடில் வாயு பவளிகயற்றத் துக்கு உணவு விரயம் முக்கிய காரண மாக இருக்கிறது 
என்றும் உணவு விரயத்ழதக் குழறப்பதன் மூைம் சுற்றுச்சூைல் மாசுபாட்ழட கட்டுப்படுத்த 
முடியும் என்றும் ஐக்கிய நாடுகளின் சுற்றுச்சூைல் திட்டம் பதாடர்பாை அழமப் புத் 
பதரிவித்துள்ளது. உணவு விரயம் சுற்றுச்சூைலில் மட்டுமல்ை ேமூகம் மற்றும் 
பபாருளாதாரத்திலும் பாதிப்ழப ஏற்படுத்தும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. 

இதுநாள் வழரயில் வளர்ந்த நாடுகளில்தான் உணவு அதிக அளவில் விரயம் 
பேய்யப்படுவதாக நம்பப்பட்டு வந்தது. இந்நிழையில் ஐநாவின் இந்த ஆய்வறிக்ழக வளரும் 
மற்றும் பின் தங்கிய நாடுகளிலும் உணவு அதிக அளவில் விரயம் பேய்யப்படுகிறது என்பழதக் 
காட்டியுள்ளது. 

6. ஸ்பபயின் நாட்டில் நழடபபறும் 35வது ேர்வகதே குத்துச்ேண்ழடயில் தங்கம் பவன்றார் 
இந்தியாவின் மணிஷ் கவுசிக். 

ஸ்பபயினில் நழடபபற்ற ேர்வகதே குத்துச்ேண்ழட பதாடரில், 63 கிகைா எழடப்பிரிவில், 
இந்தியாவின் மணிஷ் கவுசிக் தங்கப்பதக்கம் பபற்றார். ஸ்பபயின் நாட்டில் நழடபபறும் 35வது 
ேர்வகதே குத்துச்ேண்ழட பதாடராகும் இது. இதில், ஆண்களுக்காை 63 கிகைா பிரிவு இறுதிக்கு 
தகுதிபபற்றார் இந்திய வீரர் மணிஷ். அதில், படன்மார்க் நாட்டின் நிககாைாய் படர்கடரிழை 
எதிர்பகாண்டு வீழ்த்தி, தங்கப்பதக்கத்ழதப் பபற்றார் மணிஷ் கவுசிக். ஆண்கள் 69 கிகைா 
பிரிவில், இந்தியாவின் விகாஸ் கிருஷ்ணன் பவள்ளி பவன்றார். மற்றபடி, 75 கிகைா பிரிவில் 
இந்தியாவின் ஆஷிஸ் குமாரும், 57 கிகைா பிரிவில் இந்தியாவின் முகமது ஹுோமுதீனும், 81 
கிகைா எழடப்பிரிவில் சுமித் ேங்வானும், 91 கிகைா பிரிவில் இந்தியாவின் ேதிஷ் குமாரும் 
பவள்ளி பவன்றைர். 

7. ேர்வகதே மல்யுத்த கபாட்டியில் இந்திய வீராங்கழை விகைஷ் கபாகத் (53 கி.கி.,) தங்கம் 
பவன்றார். 

இத்தாலி தழைநகர் கராமில், ேர்வகதே மல்யுத்த பதாடர் நடக்கிறது. இதில் பபண்களுக்காை 53 
கி.கி., எழடப்பிரிவு ழபைலில் இந்தியாவின் விகைஷ் கபாகத், கைடாவின் டயாைா கமரி 
பெைன் வீக்கர் கமாதிைர். அபாரமாக ஆடிய விகைஷ் 4-0 என்ற கணக்கில் பவற்றி பபற்று 
தங்கப் பதக்கத்ழத தட்டிச் பேன்றார். 

இவர், ேமீபத்தில் உக்ழரனில் நடந்த பதாடரில் முன்ைாள் உைக ோம்பியன் (2017) பபைாரசின் 
வகைோ கைாட்ஜின்ஸ்கயாழவ வீழ்த்தி தங்கம் பவன்றிருந்தார். பதாடர்ச்சியாக 2 
பதாடர்களில் தங்கம் பவன்ற விகைஷ், உைக தரவரிழேயில் 3வது இடத்தில் இருந்து நம்பர் 1 
இடத்துக்கு முன்கைறிைார். 



8. புர்கா தழடக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த சுவிட்ேர்ைாந்து மக்கள். 

சுவிட்ேர்ைாந்தில் பபாது இடங்களில் புர்கா அணிவழத தழட பேய்யும் ேட்டத்திற்கு பபாது 
வாக்பகடுப்பு நழடபபற்றது. 

பபாது இடங்களில் முகத்ழத முழுவதுமாக மழறக்கும் ஆழடகள் அணிவழத தழட 
பேய்யகவண்டுபமன்ற நகர்ழவ ஐகராப்பிய நாடுகளில் ஒன்றாை சுவிட்ேர்ைாந்தில் 
முன்பைடுக்கப்பட்டுள்ளது. கநரடியாக இஸ்ைாமிய மக்கள் அணியும் புர்காழவ இது 
குறிக்கவில்ழை என்றாலும் சிை ஐகராப்பிய நாடுகளில் புர்கா  தழட விதிக்கப்பட்டுள்ளது. 
அழத சுவிட்ேர்ைாந்திலும் நழடமுழறப் படுத்தும் கநாக்கில் இந்த வாக்பகடுப்பு நடத்தப்பட்டது.  

சுமார் ஒரு ஆண்டுகாைம் நடந்த விவாதங்களுக்கு பிறகு நடத்தப்பட்ட இந்த வாக்பகடுப்பில் 
முகத்ழத முழுவதுமாக மழறக்கும் ஆழடகள் அணிவழத தழட பேய்யகவண்டுபமன்ற 
நகர்வுக்கு 51.2 ேதவீத மக்கள் ஆதர்வாக வாக்களித்துள்ளைர். இதைால், பபாது இடங்களில் 
புர்கா அணிவழத ேட்ட விகராதம் எை வழக பேய்யும் வழகயிைாை ேட்டத்ழத சுவிட்ேர்ைாந்து 
அரசு இயற்றும் எைத்பதரிகிறது. 

9. பழைய வாகைங்கழள அழிப்பது பதாடர்பாக, மத்திய பட் பஜட்டில் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. 
அதன்படி, தனி நபர் பயன்படுத்தும் வாகைங்களுக்கு, 20 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும், வர்த்தக 
வாகைங்களுக்கு, 15 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும், தகுதிச் ோன்று பபறகவண்டும். தகுதியில்ைாத 
வாகைங்கள் அழிக்கப்படும். "பழைய வாகைங்கள் அழிக்கப் படும்கபாது, புதிய வாகைம் 
வாங்கிைால், அதன் விழையில், 5 ேதவீத தள்ளுபடி ேலுழக வைங்கப்படும். எை மத்திய ோழை 
கபாக்குவரத்துத்துழற அழமச்ேர் நிதின் கட்கரி பதரிவித்துள்ளார். 

10. துப்பாக்கி சுடுதலில் தங்கம் பவன்ற நடிகர் அஜித். 

தமிைக அளவிைாை, 46வது துப்பாக்கி சுடுதல் ோம்பியன்ஷிப் கபாட்டியில், 10 மீட்டர் பிஸ்டல் 
பிரிவில் அஜித் தங்கம் பவன்றுள்ளார். மார்ச், 3 முதல், 7 வழர நடந்த இந்த கபாட்டியில் தமிைகம் 
முழுதும் இருந்து, 900 வீரர்கள் பங்ககற்றைர். 

11. கத்தார் ஓபன் படன்னிஸ் கபாட்டியில் பேக் குடியரசின் பபட்ரா குவிட்கடாவா - ஸ்பபயினின் 
கார்பின் முகுருோழவ வீழ்த்தி ோம்பியன் ஆைார். 

12. கக.பி.ேர்மா ஒலி - பிரேண்டா தழைழமயிைாை கட்சிகளின் இழணப்பு ரத்து கநபாள 
உச்ேநீதிமன்றம் அதிரடி. 

கநபாளத்தில் பிரதமர் கக.பி.ேர்மா ஒலி, புஷ்பகமல் தாொல் (பிரேண்டா) ஆகிகயார் 
தழைழமயிைாை கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இழணப்ழப ரத்து பேய்து அந்த நாட்டு உச்ேநீதிமன்றம் 
உத்தரவிட்டது. பிரதமர் கக.பி.ேர்மா ஒலி தழைழமயிைாை கநபாள கம்யூனிஸ்ட் 
(ஒருங்கிழணந்த மார்க்சிஸ்ட் பைனினிஸ்ட்) கட்சியும் பிரேண்டா தழைழமயிைாை கநபாள 



கம்யூனிஸ்ட் (மாகவாயிஸ்ட்) கட்சி யும் கடந்த 2018 - ஆம் ஆண்டு கம மாதம் 
ஒருங்கிழணக்கப்பட்டு கநபாள கம்யூனிஸ்ட் (ஒருங்கிழணந்த மார்க்சிஸ்ட் பைனினிஸ்ட்) 
கட்சி உருவாக்கப்பட்டது. கநபாளத்தில் 2017 - இல் நடந்த பபாதுத் கதர்தலில் அவர்கள் கூட்டணி 
பவற்றி பபற்றழதத் பதாடர்ந்து கட்சிகளின் ஒருங்கிழணப்பு நடவடிக்ழக 
கமற்பகாள்ளப்பட்டது. 

இந்த நிழையில், கக.பி.ேர்மா ஒலி - பிரேண்டா தழைழமயில் உருவாை கநபாள கம்யூனிஸ்ட் 
கட்சிழய (என்சிபி) கதர்தல் ஆழணயம் பதிவு பேய்ய முடிபவடுத்ததற்கு எதிராக ரிஷிராம் 
கட்டல் என்பவர் உச்ேநீதிமன்றத்தில் வைக்கு பதாடர்ந்தார். அவர் ஏற்பகைகவ இகத என்சிபி 
பபயரில் தைது கட்சிழய கதர்தல் ஆழணயத்தில் பதிவு பேய்துள்ளதாக உச்ேநீதிமன்றத்தில் 
பதரிவித்திருந்தார். அவருழடய வைக்கு உச்ேநீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகள் குமார் பரஜ்மி மற்றும் 
பாம்குமார் சிகரஷ்டா அடங்கிய அமர்வு முன்பு ஞாயிற்றுக்கிைழம விோரழணக்கு வந்தது. 
அப்கபாது நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவில் பதரிவித்ததாவது: கக.பி.ேர்மா ஒலி மற்றும் 
பிரேண்டா ஒன்றாக இழணந்து அவர்களது தழைழமயில் என்சிபி கட்சி உருவாக் 
கப்படுவதற்கு முன்பாககவ ரிஷிராம் கட்டல் அகத பபயரில் கதர்தல் ஆழணயத்தில் தைது 
கட்சிழய பதிவு பேய்துள்ளது விோரழணயில் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது . கதர்தல் 
ஆழணயத்தில் ஏற்பகைகவ பதிவு பேய்யப்பட்டிருக்கும் ஒரு கட்சியின் பபயரில் மீண்டும் ஒரு 
கட்சியிழை பதிவு பேய்ய முடியாது. எைகவ, கக.பி.ேர்மா ஒலி - பிரேண்டா ஆகிகயாரது 
கட்சிகளின் இழணப்பு ரத்து பேய்யப்படுகிறது என்று பதரிவித்துள்ளது. 

13. கநபாள நாட்டின் பிரதமர் கக.பி.ேர்மா ஒலி பகாகராைா தடுப்பூசி பேலுத்திக் பகாண்டார். 

இங்கிைாந்தின் ஆக்ஸ்கபார்டு பல்கழைக்கைகம் மற்றும் ஆஸ்ட்ராபஜைகா நிறுவைம் 
இழணந்து உருவாக்கி, புகைவின் சீரம் நிறுவைம் தயாரித்துள்ள ‘ககாவிஷீல்டு' தடுப்பூசிகள் 
கநபாளத்துக்கு வைங்கப்பட்டது.பகாகராைா பரவழை கட்டுப்படுத்த இந்திய அரசு ோர்பில் 
‘ககாவிஷீல்டு' தடுப்பூசிகள் கநபாளத்துக்கு வைங்கப்பட்டது. 



TNPSC MARCH 9TH CURRENT AFFAIRS IN TAMIL  

1. ‘சி விஜில்’ செயலியில் தமிழிலும் புகார் அளிக்கும் வெதி: விரைவில் அறிமுகப்படுத்துகிறது 
ததர்தல் துரற. 

ததர்தல் சதாடர்பான புகார்கரை அளிப்பதற்கான ‘சி விஜில்’ செயலியில் தமிழில் புகாரை 
பதிவு செய்யும்வெதி விரைவில் ஏற்படுத்தப்படும் என்று தரைரை ததர்தல் அதிகாரி ெத்யபிைத 
ொஹூ சதரிவித்தார். 

தமிழக ததர்தலுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திைங்கள் எந்த 
வருடத்தில் தயாரிக்கப்பட்டரவ? 

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திைங்கள் அரனத்தும் எம்-3 அதாவது தற்தபாரதய 
தயாரிப்புகள்தான். அதததபால், 2017-ம் ஆண்டுமுதல் உள்ை ‘விவிதபட்’ இயந்திைங்கள் 
பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

2. 44 ஆவது சென்ரன புத்தகக் காட்சி பிப்ைவரி 24 ஆம் தததி முதல் ைார்ச்சு 9 ஆம் தததிவரை 
நந்தனம் ஒய்எம்சிஏ ரைதானத்தில் நரடசபற்றது.  

3. திருவள்ளூர் பல்கரைக்கழகத்தின் ஆளுரகயிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டு டாக்டர் 
செ.செயைலிதா பல்கரைக்கழகம் விழுப்புைத்தில் திறக்கப்பட்டது.  

தவலூர் ைாவட்டத்ரதத் தரைரையிடைாகக் சகாண்டு செயல்பட்டு வரும் திருவள்ளுவர் 
பல்கரைக்கழகம் 16.10.2002 ஆண்டு துவங்கப்பட்டது. விழுப்புைம், கடலூர், தவலூர், 
திருவண்ணாைரை ஆகிய ைாவட்டங்களில் உள்ை கரை ைற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள் 
உட்பட சைாத்தம் 123 கல்லூரிகள் இந்தப் பல்கரைக்கழகத்தின் கீழ் செயல்பட்டு வருகின்றன. 

கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 16ஆம் தததி ெட்டப்தபைரவயில் விதி எண் 110ன் கீழ் 
அறிக்ரக அளித்திருந்த முதல்வர் எடப்பாடி பழனிொமி, "தவலூர் ைாவட்டத்ரத 
தரைரையிடைாக சகாண்டு செயல்படும் திருவள்ளுவர் பல்கரைக்கழகம் இைண்டாகப் 
பிரிக்கப்பட்டு, விழுப்புைத்தில் புதியதாக பல்கரைக்கழகம் அரைக்கப்படும். அந்தப் 
பல்கரைக்கழகம் இந்த கல்வியாண்டு முததை செயல்படத் துவங்கும்" என்று 
அறிவித்திருந்தார். 

4. ஐந்து நிமிடங்களில் ொர்ொகும் தபட்டரி: இஸ்தைல் கண்டுபிடிப்பு. 

அதிதவக ரீொர்ஜ் சதாழில் நுட்பங்களில் நிபுணத்துவம் சகாண்ட இஸ்தைரைச் தெர்ந்த 
ஸ்தடார்டாட் என்ற ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனம் முதல் தரைமுரற லித்தியம் அயன் தபட்டரிரய 
உருவாக்கியுள்ைது. 



இந்த தபட்டரி முழுவதுைாக ொர்ஜ் ஆக 5 நிமிடங்கதை ஆகும் என்கிறார் நிறுவனத்தின் 
நிறுவனர் தடாைன் ையர்ஸ்டார்ஃப். 

இந்நிறுவனம் சைாரபல், ட்தைான், ஸ்கூட்டர் களுக்கு தபட்டரிகரை உற்பத்தி செய்கிறது. 

5. ைத்திய பிைததெ ைாநிைத்தில் ைத சுதந்திை ெட்டம் நிரறதவற்றம்: ைதைாற்றத்தில் ஈடுபட்டால் 
10 ஆண்டு சிரற. 

‘ைவ் ஜிகாத்’ ரத தடுக்க ைத்திய பிைததெ அைசு கடந்த ெனவரி 9-ம் தததி அவெை ெட்டத்ரத 
அைல்படுத்தியது. இந்த அவெை ெட்டத்துக்கு ைாற்றாக ைத சுதந்திை ெட்ட ைதொதா ைாநிை 
ெட்டப்தபைரவயில் கடந்த 1-ம் தததி தாக்கல் செய்யப்பட்டது. 

குைல் வாக்சகடுப்பு மூைம் ைத சுதந்திை ெட்டம் நிரறதவற்றப்பட்டது. புதிய ெட்டத்தின்படி, ஒருவர் 
ைதம் ைாற விரும்பினால் 60 நாட்களுக்கு முன்பாக ஆட்சியரிடம் விண்ணப் பிக்க தவண்டும். 
ெம்பந்தப்பட்ட ைததபாதகரும் 60 நாட்களுக்கு முன்பு ைாவட்ட நிர்வாகத்திடம் தகவல் சதரிவிக்க 
தவண்டும். 

தாழ்த்தப்பட்தடாரை கட்டாயப் படுத்திதயா, ஏைாற்றிதயா ைத ைாற்றம் செய்தால் 3 ஆண்டுகள் 
முதல் 10 ஆண்டுகள் வரை சிரற தண்டரனயும் ரூ.50,000 வரை அபைாதமும் விதிக்கப்படும். 

ஒன்றுக்கும் தைற்பட்தடாரை கட்டாயப்படுத்திதயா, ஏைாற்றிதயா ைதைாற்றம் செய்தால் 10 
ஆண்டு கள் வரை சிரற தண்டரனயும் ரூ.1 ைட்ெம் வரை ைதைாற்ற திருைணங்கள் ைத்து 
செய்யப்படும் என பை அம்ெங்கள் இந்த ெட்டத்தில் இடம்சபற்றுள்ைன. 

6. காங்தகாவில் ைரை நிரறய தங்கம் ததாண்டி எடுத்துச்சென்ற ைக்கள்.  

ைத்திய ஆப்பிரிக்க நாடான டி.ஆர். காங்தகாவில், ஒரு ைரையில் உள்ை ைண்ணில் சபருைைவு 
தங்கம் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டரத சதாடர்ந்து, கிைாை ைக்கள் தபாட்டி தபாட்டுக்சகாண்டு 
தங்கத் தாது ைண்ரண ததாண்டி எடுத்துச் செல்லும் காட்சி ெமூக வரைதைங்களில் 
ரவைைாகியது. 

டி.ஆர்.காங்தகாவின் சதற்கு கிவு ைாகாணத்தில் லுகிகி என்ற கிைாைம் உள்ைது. இங்குள்ை ஒரு 
ைரையில் உள்ை ைண்ணில் 60 முதல் 90 ெதவீதம் வரை தங்கத் தாது இருப்பரத 
உள்ளூர்வாசிகள் சிைர் கண்டுபிடித்துள்ைனர். 

இந்த விவைம் கிைாைத்தில் உள்ை ைற்றவர்களுக்கும் சதரியவைதவ, ைக்கள் அரனவரும் 
ைண்சவட்டி உள்ளிட்ட கிரடத்த ஆயுதங்களுடன் ைரைப் பகுதிக்கு விரைந்து, தபாட்டி 
தபாட்டுக் சகாண்டு தாது ைண்ரண ததாண்டினர். அதரன அைசி தங்கம் எடுப்பதற்காக 
ரபகளில் வீட்டுக்கு எடுத்துச் சென்றனர். 



இது சதாடர்பான வீடிதயா காட்சிரய அகைது அல்தகாபரி என்ற பத்திரிரகயாைர் ட்விட்டரில் 
பகிர்ந்து சகாண்டரத சதாடர்ந்து, அது ெமூக வரைதைங்களில் ரவைைானது. 

இதனிரடதய இத்தகவல் அைசுக்கு சதரிந்தவுடன் ைரையில்ததாண்டுவதற்கு அதிகாரிகள் 
தரட விதித்தனர். அப்பகுதியில் பாதுகாப்பு பரடயினர் நிறுத்தப்பட் டனர். லுகிகி கிைாைத்தில் 
உள்ை அந்த ைரை முழுவதிலும் தங்கத் தாது இருக்கைாம் என நம்பப்படுகிறது. டி.ஆர். 
காங்தகாவில் தாமிைம், ரவைம், தகாபால்ட் ைற்றும் பிற தாதுக்களும் சபருைைவில் இருப்பதாக 
கருதப்படுகிறது.  

7. தைட்டிதயா சபலிதகான் தைங்கிங் சதாடர்; தங்கப் பதக்கம் சவன்றார் பஜ்ைங் புனியா: 
தைவரிரெயில் முதலிடத்துக்கும் முன்தனற்றம். 

தைட்டிதயா சபலிதகான் தைங்கிங் ெர்வததெ ைல்யுத்தப் தபாட்டியில் இந்திய வீைர் பஜ்ைங் புனியா 
தங்கப் பதக்கம் சவன்றார். இதன் மூைம் தைவரிரெப் பட்டியில் பஜ்ைங் புனியா முதலிடத்துக்கு 
முன்தனறினார். ைற்சறாரு இந்திய விைைான விஷால் காளிைைணா சவண்கைப் பதக்கம் 
ரகப்பற்றினார். 

இத்தாலியின் தைாம் நகரில் நரடசபற்ற இந்தத் சதாடரில் ஆடவருக்கான 65 கிதைா எரடப் 
பிரிவு இறுதி சுற்றில் இந்தியாவின் பஜ்ைங் புனியா, ைங்தகாலியாவின் துல்கா துமூர் ஓச்சிரை 
எதிர்த்து தைாதினார். இதில் 0-2 என பின்தங்கியிருந்த பஜ்ைங் ஆட்டம் முடிவரடய 30 நிமிடங்கள் 
ைட்டுதை இருந்த நிரையில் அபாைைாக செயல்பட்டு 2-2 என ஆட்டத்ரத முடித்து தங்கப் பதக்கம் 
சவன்றார். 

70 கிதைா எரடப் பிரிவில் இந்தியாவின் விஷால் காளிைைணா சவண்கைப் பதக்கத்துக்கான 
ஆட்டத்தில் 5-1 என்ற கணக்கில் கெகஸ்தானின் சிர்பாஸ் தல்கட்ரட வீழ்த்தி சவண்கைப் 
பதக்கம் சபற்றார். அதததவரையில் ைற்சறாரு இந்திய வீைைான நர்ஷிங் பஞ்ெம் யாதவ் 
சவண்கைப் பதக்கத்துக்கான ஆட்டத்தில் 0-5 என்ற கணக்கில் கெகஸ்தானின் டானியார் 
ரகெதனாவிடம் ததால்வியரடந்தார். 

தைட்டிதயா சபலிதகான் தைங்கிங் சதாடரை இந்தியா 3 தங்கம், 4 சவண்கைம் என சைாத்தம் 7 
பதக்கங்கள் சவன்று நிரறவு செய்தது. ஏற்சகனதவ ைகளிர் பிரிவில் விதனஷ் தபாகத் தங்கப் 
பதக்கமும், ெரிதா தைார் ஆகிதயார் சவள்ளிப் பதக்கமும் சவன்றிருந்தனர். ஆடவர் பிரிவில் 
நீைஜ், குல்தீப் ைாலிக், நவீன் ஆகிதயார் சவண்கைப் பதக்கம் சபற்றிருந்தனர். 

8. அைசு தபருந்துகளில் சபண்கள் இைவெைாக பயணம் செய்யைாம். பஞ்ொப் அைசின் 
ைகளிர்தின பரிசு. 

ெர்வததெ ைகளிர் தினத்ரத முன்னிட்டு அைசு தபருந்துகளில் ைாநிைத்தின் எந்த பகுதிக்கும் 
சபண்கள் இைவெைாக பயணிக்கைாம் என்று பஞ்ொப் அைசு அறிவித்துள்ைது. பஞ்ொப் ைாநிை 
முதைரைச்ெர் அைதைந்திர் சிங், சபண்கள் பாதுகாப்புக்காக 8 புதிய திட்டங்கரை 



அைல்படுத்தியுள்ைார். இதில் ஒரு திட்டம் ைாநிைம் முழுவதும் அரனத்து அைசு 
தபருந்துகளிலும் சபண்களுக்கு இனி கட்டணம் கிரடயாது என்று சதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 
ைாநிைத்தின் எந்த பகுதிக்கும் சபண்கள் இனி அைசு தபருந்துகளில் இைவெைாக பயணம் 
செய்யைாம் என்று அைதைந்திர் சிங் சவளியிட்டுள்ை டுவிட்டர் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ைார். 

9. உைகின் தரைசிறந்த 20 சபண்கள்: தமிழிரெ ெவுந்தைைாெனுக்கு விருது; கைைா 
ஹாரிஸுடன் சபற்றார். (Top-20 Global Women of Excellence award)  

உைகின் தரைசிறந்த 20 சபண்களுக்கான விருரத, சதைங்கானா ஆளுநரும், புதுச்தெரி 
துரணநிரை ஆளுநருைான தமிழிரெ ெவுந்தைைாென் சபற்றுள்ைார். அசைரிக்காவில் 
நரடசபற்ற விருது நிகழ்வில் தமிழிரெ காசணாலி மூைம் புதுச்தெரியில் இருந்து 
கைந்துசகாண்டார். 

ெர்வததெ ைகளிர் தினத்ரத முன்னிட்டு அசைரிக்காவில் செயல்பட்டு வரும் அசைரிக்க 
நாடாளுைன்ற உறுப்பினர் தடனி தக. தடவிஸ் தரைரையிைான இல்லினாய்ஸின் ைல்டி 
எத்னிக் அட்ரவெரி டாஸ்க் ஃதபார்ஸ் (Multi Ethnic Advisory Task Force, Illinois) இந்த ெர்வததெ 
விருரத வழங்கியுள்ைது. உைகின் தரைசிறந்த 20 சபண்களுக்கு விருது வழங்கப்பட்டு 
வருகிறது. ைக்களின் வாழ்க்ரகயில் வியக்கத்தகு ைாற்றங்கரை ஏற்படுத்திய பல்தவறு துரற 
ொர்ந்த சபண்களுக்கு இந்த விருது வழங்கப்படுகிறது. 

2020-ம் ஆண்டுக்கான இந்த விருது தமிழகத்ரதச் தெர்ந்த தமிழிரெ ெவுந்தைைாெனுக்கு 
வழங்கப்பட்டுள்ைது. சபண்கள் உரிரை, பாலினச் ெைத்துவம், சபண்களுக்கு அதிகாைைளித்தல் 
ஆகியவற்ரறத் தமிழிரெ தைற்சகாண்டுள்ைதாகவும், ைருத்துவைாகப் பணிரயத் சதாடங்கி, 
பாெகவில் பல்தவறு சபாறுப்புகள் வகித்து, சதைங்கானா ஆளுநர், புதுச்தெரி துரணநிரை 
ஆளுநைாகத் தமிழிரெ உயர்ந்ததாகவும் விருதுக் குழுவினர் பாைாட்டியுள்ைனர். 

9-வது ஆண்டாக இந்த முரற இல்லினாய்ஸில் நரடசபற்ற நிகழ்வில் அசைரிக்க எம்.பி. தடனி 
தக.தடவிஸ் விருதுகரை வழங்கினார். அசைரிக்காவில் தநற்று (ைார்ச் 8) நரடசபற்ற விருது 
நிகழ்வில் தமிழிரெ காசணாலி மூைம் புதுச்தெரியில் இருந்து கைந்துசகாண்டார். இதத 
விருரத அசைரிக்கத் துரண அதிபர் கைைா ஹாரிஸுடன் இரணந்து தமிழிரெ 
ெவுந்தைைாென் சபற்றுள்ைார். 

10. இந்தியாவின் எதிர்ப்ரப மீறி பிைம்ைபுத்திைா ஆற்றின் குறுக்தக அரண கட்ட அனுைதி 
தந்தது சீனா 

பிைம்ைபுத்திைா அரணயின் குறுக்தக பிைைாண்ட அரண கட்ட, சீனா தனது 14வது ஐந்தாண்டு 
திட்டத்தில் அனுைதி வழங்கி இருக்கிறது. திசபத்தில் யர்ைாங் ொங்தபா என அரழக்கப்படும் 
பிைம்ைபுத்திைா நதி, வடகிழக்கு ைாநிைங்கைான அருணாச்ெைபிைததெம், அொம் வழியாக 
வங்கததெத்துக்கு செல்கிறது. தன்னாட்சி அதிகாைம் சகாண்ட திசபத் ைாகாணத்தில், 



பிைம்ைபுத்திைா ஆற்றின் குறுக்தக பிைைாண்ட அரண அரைத்து, நீர் மின்ொைம் தயாரிக்கும் 
திட்டத்ரத சீனா செயல்படுத்த உள்ைது. சீனா கட்ட உள்ை புதிய அரணயால் இந்தியாவின் 
வடகிழக்கு ைாநிைங்கள் ைற்றும் வங்கததெத்தின் நீைாதாைம் பாதிக்கப்படக்கூடும். 

பிைைாண்ட அரண கட்டும் திட்டத்திற்கு சீனா தனது 14வது ஐந்தாண்டு திட்ட வரைவில் 
ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. சீனாவின் 14வது ஐந்தாண்டு திட்டைானது 2021ம் ஆண்டு முதல் 2025ம் 
ஆண்டு வரையிைான காை கட்டத்தில் செயல்படுத்தப்பட உள்ைது. இதில், 
அருணாெைப்பிைததெத்தின் எல்ரைப்பகுதியான திசபத்தின் கரடசி ைாகாணம், தைடாக்கில் 
யர்லூங் ொங்தபா நதியின் குறுக்தக இந்த பிைைாண்ட அரண கட்ட அனுைதி தைப்பட்டுள்ைது. 

பிைம்ைபுத்திைா நதியில் சீனா கட்டும் புதிய அரணயினால் இந்தியாவின் வடகிழக்கு 
ைாநிைங்கள் ைற்றும் வங்க ததெத்துக்கான நீர் ஆதாைங்கள் பாதிக்கப்படும். இந்தியா சீனா 
இரடதய ஏற்கனதவ எல்ரை பிைச்ெரன நீடித்து வரும் நிரையில் புதிய அரண திட்டம் இரு 
நாடுகளிரடதய பிைச்ரனகரை தைலும் அதிகரிக்கும் வரகயில் உள்ைது. இந்தியா, 
வங்கததெத்துக்கு செல்லும் நதி நீரை அரண கட்டி தடுக்கும் சீனாவின் முயற்சி ெர்வததெ 
பிைச்ரனயாக உருவாக்கைாம் என்றும் கூறப்படுகிறது. 

இந்த அரணயின் மூைம், சுைார் 2000 அடி உயைத்தில் இருந்து பாயும் நதி நீரை பயன்படுத்தி 7 
தகாடி கிதைாவாட் மின்உற்பத்தி செய்யமுடியும். இதன் மூைைாக சீனாவின் ஒட்டுசைாத்த மின் 
ததரவயில் 30 ெதவீதம் பூர்த்தி செய்ய முடியும். திட்டத்தின் மூைம் கிரடக்கும் 30,000 தகாடி 
கிதைாவாட் மின்ொைம் மூைைாக சீனாவின் கார்பன் சவளியீட்ரட குரறக்கும் இைக்ரக 2030ம் 
ஆண்டுக்குள் அரடய முடியும். தைலும் 2060ம் ஆண்டுக்குள் கார்பன் சவளிதயற்றத்ரத 
முழுரையாக நிறுத்த முடியும். 

11. ‘சகய்ர்ன்’ னுக்கு ொதகைாக 5 நாடுகளின் நீதிைன்றங்கள் தீர்ப்பு 

இந்திய அைசின் வரி நடவடிக்ரககளுக்கு எதிைாக, ‘சகய்ர்ன்’ நிறுவனம், பல்தவறு நாடுகளில் 
வழக்கு சதாடுத்திருந்த நிரையில், 5 நாடுகளின் நீதிைன்றங்கள், இந்திய அைசுக்கு எதிைான 
தீர்ப்ரப வழங்கி உள்ைன. 

ஏற்கனதவ, ‘சகய்ர்ன்’ நிறுவனம், ெர்வததெ தீர்ப்பாயத்தில், ொதகைான தீர்ப்ரப சபற்றிருக்கும் 
நிரையில், தைலும், 9 நாடுகளின் நீதிைன்றங்களிலும் முரறயிட்டிருந்தது. இந்நிரையில், 
அசைரிக்கா, பிரிட்டன், சநதர்ைாந்து, கனடா, பிைான்ஸ் ஆகிய நாடுகளில் உள்ை 
நீதிைன்றங்களும், சகய்ர்ன் நிறுவனத்துக்கு ொதகைான தீர்ப்ரப வழங்கியதுடன், இழப்பீட்டு 
சதாரகயான, 10 ஆயிைத்து, 247 தகாடி ரூபாரய, இந்தியா சகாடுக்க தவண்டும் என்றும் 
தீர்ப்பளித்துள்ைன. 

நடவடிக்ரக: இதரனயடுத்து, சகய்ர்ன் நிறுவனம், சிங்கப்பூர், ெப்பான், ஐக்கிய அைபு நாடுகள், 
தகதைன் தீவுகள் ஆகியவற்றில், இந்த தீர்ப்ரப பதிவு செய்யும் முயற்சியில் இறங்கி உள்ைது. 



இந்திய அைசு பணத்ரத செலுத்தாத நிரையில், அதற்கு எதிைான அைைாக்க நடவடிக்ரககளில் 
இறங்க ஏதுவாக, இந்த பதிவு முயற்சிகரை, சகய்ர்ன் நிறுவனம் தைற்சகாள்கிறது. இந்தியா, 
தீர்ப்பின் படி, சதாரகரய வழங்கவில்ரை எனில், சொத்துக்கரை ெப்தி செய்யும் 
நடவடிக்ரகயில் இறங்க தநரிடும் என, ஏற்கனதவ சகய்ர்ன் நிறுவனம் சதரிவித்திருந்தது. 

சவளிநாட்டிலிருக்கும் இந்திய அைசின் வங்கி கணக்கு, விைானம், கப்பல் என சொத்துக்கரை 
பறிமுதல் செய்யும் முயற்சியில், சகய்ர்ன் நிறுவனம் இறங்க முடியும் என்கிறார்கள், ெட்ட 
நிபுணர்கள். சகய்ர்ன் நிறுவனத்தின் பங்குதாைர்களில், உைகஅைவிைான நிதி 
நிறுவனங்களும் உள்ைன. அரவ, இந்திய அைசு பணம் தைாத பட்ெத்தில், அைைாக்க 
நடவடிக்ரககளில் இறங்க விரும்புகின்றன.  

முரறயீடு: இதற்கிரடதய, சகய்ர்ன் நிறுவனத்தின் தரைரை செயல் அதிகாரி ரெைன் 
தாம்ென் ைற்றும் உயர் அதிகாரிகள், அண்ரையில் நிதியரைச்ெக அதிகாரிகரை, மூன்று முரற 
ெந்தித்து தபசிஉள்ைனர். 

இந்த ெந்திப்புகளுக்கு பிறகு, இவ்விவகாைம் குறித்து தன்னுரடய கருத்ரத சதரிவித்த 
நிதியரைச்ெர் நிர்ைைா சீதாைாைன், ‘‘வரி விதிப்பது குறித்த விஷயத்தில், இந்தியாவின் 
இரறயாண்ரை தகள்விக்குள்ைாக்கப்பட்டால், நான் முரறயீடு செய்தவன். அது என் கடரை 
என்று சதரிவித்திருந்தார். தநைடியான பதிரை சதரிவிக்கவில்ரை. இந்தியா, தைல்முரறயீட்டு 
நடவடிக்ரகரய தைற்சகாள்ளுைா என்பது இன்னும் உறுதியாக சதரியவில்ரை. 

12. 50 ெதவீத ஒதுக்கீட்ரட சதாடைைாைா? ைாநிைங்களுக்கு உச்ெ நீதிைன்றம் தகள்வி. 

'அைசு தவரை ைற்றும் கல்வி நிறுவனங்களில், 50 ெதவீதம் இடஒதுக்கீடு அளிக்கும் முரறரயத் 
சதாடைைாைா' என, பதிைளிக்க, ைாநிை அைசுகளுக்கு, உச்ெ நீதிைன்றம் உத்தைவிட்டுள்ைது. 

கல்வி ைற்றும் அைசு தவரைகளில், பிற்படுத்தப்பட்தடார், எஸ்.சி., - எஸ்.டி., பிரிவினருக்கு இட 
ஒதுக்கீடு அளிப்பது சதாடர்பாக, 1992ல், உச்ெ நீதிைன்றம் தீர்ப்பு அளித்தது.இந்திைா ெஹாதன 
என்பவர் சதாடர்ந்த அந்த வழக்கு, ைண்டல் கமிஷன் வழக்கு என்றும் அரழக்கப்படுகிறது. 
இந்த வழக்ரக விொரித்த, உச்ெ நீதிைன்றத்தின், ஒன்பது நீதிபதிகள் அடங்கிய, அைசியல் ொென 
அைர்வு, 'இட ஒதுக்கீட்டின் அைவு, 50 ெதவீதத்துக்கு அதிகைாக இருக்கக் கூடாது. மிகவும் 
அொதாைண சூழ்நிரைகளில் ைட்டும் சிை விதிவிைக்கு உண்டு' என, தன் தீர்ப்பில் கூறியுள்ைது. 

இந்நிரையில், தமிழகம், ைஹாைாஷ்டிைாவில், 50 ெதவீதத்துக்கும் அதிகைாக இடஒதுக்கீடு 
வழங்கப்படுகிறது. தமிழகத்தில், 69 ெதவீத இடஒதுக்கீடு அளிக்கும் வரகயில், தமிழ்நாடு 
பிற்படுத்தப்பட்தடார், எஸ்.சி., - எஸ்.டி., பிரிவினருக்கு இடஒதுக்கீடு ெட்டம், 1993ல் 
நிரறதவற்றப்பட்டது. இந்த ெட்டத்ரத எதிர்த்து, உச்ெ நீதிைன்றத்தில் வழக்கு 
சதாடைப்பட்டுள்ைது; அது நிலுரவயில் உள்ைது. ைஹாைாஷ்டிைாவில் ைைாத்தா பிரிவினருக்கான 



இடஒதுக்கீடு சதாடர்பான வழக்கின் தீர்ப்பின் அடிப்பரடயில், இந்த வழக்ரக விொரிப்பதாக, 
உச்ெ நீதிைன்றம் கூறியுள்ைது. 

இந்நிரையில், ைஹாைாஷ்டிைாவில், ைைாத்தா பிரிவினருக்கு, 16 ெதவீத இடஒதுக்கீடு அளிக்கும் 
வரகயில், ைஹாைாஷ்டிைா ெமூக ைற்றும் கல்வியில் பின்தங்கிய பிரிவினருக்கான 
இடஒதுக்கீட்டு ெட்டம், 2018ல் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. ஏற்கனதவ, 50 ெதவீத இடஒதுக்கீட்டு 
உச்ெவைம்ரப எட்டியுள்ை நிரையில், கூடுதல் ஒதுக்கீடு வழங்குவரத எதிர்த்து, உச்ெ 
நீதிைன்றத்தில் வழக்குகள் சதாடைப்பட்டுள்ைன. இந்த வழக்கு, நீதிபதிகள் அதொக் பூஷண், எல். 
நாதகஸ்வை ைாவ், தஹைந்த் குப்தா, எஸ். அப்துல் நசீர், ைவிந்திை பட் அடங்கிய, அைசியல் ொென 
அைர்வு முன், தநற்று மீண்டும் விொைரணக்கு வந்தது. 

அப்தபாது அைர்வு உத்தைவிட்டதாவது: இங்கு வாதிட்ட மூத்த வழக்கறிஞர்கள், முகுல் தைாஹத்கி, 
கபில் சிபில், அபிதஷக் ைனு சிங்வி ஆகிதயார் பை முக்கியைான விஷயத்ரத 
முன்ரவத்துள்ைனர். ைஹாைாஷ்டிைா அைசின் இந்த இடஒதுக்கீட்டு ெட்டம் என்பது, பை 
ைாநிைங்களிலும் தாக்கத்ரத ஏற்படுத்தக் கூடியது. அதனால், அரனத்து ைாநிைங்களின் 
கருத்ரதயும் தகட்க தவண்டும் என கூறியுள்ைனர்.அைசியல் ொெனத்தில், 102வது திருத்தம் 
செய்து, 2018ல் ைாற்றம் செய்யப்பட்டது. அதன்படி, ததசிய பிற்படுத்தப்பட்தடார் பிரிவினருக்கான 
கமிஷன் அரைக்கப்பட்டுள்ைது. இடஒதுக்கீடு அளிப்பது சதாடர்பாக, ைாநிை ெட்டெரபகளின் 
அதிகாைத்தில் தரையிடும் வரகயில், இந்த கமிஷன் அரைக்கப்பட்டுள்ைதாக கூறப்படுகிறது. 

இடஒதுக்கீட்டில், ைாநிை அைசுகளின் அதிகாைம் பறிக்கப்படுகிறதா என்பது குறித்து 
விொரிக்கப்பட தவண்டும் என்றும் வாதிடப்பட்டுள்ைது. அதனால், அைசியல் ொெனத்தின், 102 
திருத்தம் ெட்டப்பூர்வைானதா என்பது குறித்து, விொரிக்கப்படும். இது குறித்து, அரனத்து 
ைாநிைங்களும் தங்கள் தைப்ரப சதரிவிக்க தவண்டும்.தைலும், 50 ெதவீத இடஒதுக்கீட்டு 
முரறரயத் சதாடைைாைா அல்ைது இடஒதுக்கீடு சதாடர்பாக, 1992ல் உச்ெ நீதிைன்றம் அளித்த 
தீர்ப்ரப, ஒன்பதுக்கும் தைற்பட்ட நீதிபதிகள் உரடய அைசியல் ொென அைர்வின் ைறுஆய்வு 
செய்ய தவண்டுைா என்பது குறித்தும் ஆைாயப்படும்.இது குறித்தும், ைாநிைங்கள் தங்கள் 
கருத்துக்கரை சதரிவிக்க தவண்டும். வரும், 15ம் தததியில் இருந்து இந்த வழக்கு நாள்ததாறும் 
விொரிக்கப்படும்.இவ்வாறு, அைர்வு உத்தைவிட்டுள்ைது. 

13. ையில் பயணியருக்காக, '139' என்ற ஒருங்கிரணந்த, 'சஹல்ப்ரைன்' எண், தநற்று (08.03.2021) 
அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. 

ையில் தெரவகரை பயன்படுத்தும் ைக்கள், தங்களுக்கு உள்ை ெந்ததகங்களுக்கு தீர்வு 
காணவும், தங்களுக்கு உள்ை குரற ைற்றும் புகார்கரை, ையில்தவ நிர்வாகத்திடம் 
சதரிவிப்பதற்காகவும், பல்தவறு சஹல்ப்ரைன் எண்கள் உள்ைன. இதனால், ெரியான 
எண்ரண கண்டறிந்து சதாடர்புசகாள்ை இயைாைல், பயணியர் சபரும் சிைைத்திற்கு 
உள்ைாகின்றனர். இந்நிரையில், அந்த கவரைரய தபாக்கும் வரகயில், ஒருங்கிரணந்த, 



சஹல்ப்ரைன் எண், தநற்று அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. 139 என்ற எண்ணிற்கு சதாடர்பு 
சகாண்டு, அரனத்து விதைான தெரவகரையும் சபறமுடியும் என, சதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

தற்தபாது உள்ை, 182 என்ற சஹல்ப்ரைன் எண், வரும் ஏப்ைல், 1ம் தததி நிறுத்தப்படும் என, 
சதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. இந்த, புதிய சஹல்ப்ரைன் எண், 12 சைாழிகளில் இருக்கும். இந்த 
எண்ரண சதாடர்புசகாள்ை, 'ஸ்ைார்ட் தபான்' அவசியம் கிரடயாது. அரனத்து விதைான 
சைாரபல் தபான்களில் இருந்தும், இந்த சஹல்ப்ரைன் எண்ரண சதாடர்பு சகாள்ை முடியும். 

14. தபால் நிரைய தெமிப்பு விதிமுரறகள் ைாற்றம் 

தபால் நிரையங்களில் உள்ை தெமிப்பு கணக்குகளில் பணம் செலுத்தவும், எடுக்கவும் 
விதிக்கப்பட்டுள்ை பல்தவறு விதிமுரறகளில், ைாற்றங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ைன. 

தபால் துரற சவளியிட்டுள்ை அறிவிப்பில் கூறப்பட்டுள்ைதாவது: தபால் நிரையங்களில் 
உள்ை தனிநபர் தெமிப்பு கணக்குகளில் இருந்து பணம் எடுப்பதற்கு விதிக்கப்பட்டு இருந்த, 
5,000 ரூபாய் என்ற வரையரற, 20 ஆயிைம் ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ைது. தபால் நிரைய 
கிரைகளில், ஒரு கணக்கில், ஒரு நாளில், 50 ஆயிைம் ரூபாய்க்கு தைல் சைாக்கைாக பணம் 
முதலீடு செய்வது, ஏற்கப்படாது. சபாது ரவப்பு நிதி, மூத்த குடிைக்கள் தெமிப்பு திட்டம், ைாத 
வருவாய் திட்டம், கிொன் விகாஸ் பத்திைங்கள், ததசிய தெமிப்பு ொன்றிதழ் திட்டங்கரை, 
'சைாரபல் தபான்' செயலி வாயிைாக சபறைாம். 

இத்திட்டங்களுக்கான முதலீடுகள், காதொரை ைற்றும் முதலீடு ெைான் வாயிைாகதவ ஏற்றுக் 
சகாள்ைப்படும். தபால் நிரைய தெமிப்பு கணக்குகளில், குரறந்த பட்ெம், 500 ரூபாய் பணம் 
இருப்பு ரவக்க தவண்டும். தவறினால், 100 ரூபாய் பைாைரிப்பு சதாரகயாக கழித்துக் 
சகாள்ைப்படும்.இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ைது. 

15. உைக அைவில், சபண் குழந்ரதகள் திருைணத்தில், 50 ெதவீத பங்கு வகிக்கும் ஐந்து 
நாடுகளில், இந்தியாவும் இடம் சபற்றுள்ைது என, 'யுனிசெப்' சதரிவித்துள்ைது. 

ஆய்வு : சபண் குழந்ரதகள் திருைணம் குறித்து, யுனிசெப் எனப்படும், ஐ.நா.,வுக்கான ெர்வததெ 
குழந்ரதகள் நிதியம் ஆய்வு நடத்தி, அறிக்ரக சவளியிட்டுள்ைது; அதன் விபைம்: உைகம் 
முழுதும் உள்ை சபண்களில், 65 தகாடி தபருக்கு, குழந்ரத திருைணம் நடந்துள்ைது; இதில், 50 
ெதவீத குழந்ரத திருைணங்கள், வங்கததெம், பிதைசில், எத்திதயாப்பியா, இந்தியா ைற்றும் 
ரநஜீரியா நாடுகளில் நடந்துள்ைன. கடந்த, 10 ஆண்டுகளில், 2.50 தகாடி சபண் குழந்ரத 
திருைணங்கள், உைகம் முழுதும் நடந்துள்ைன. குழந்ரத திருைணம் செய்த மூன்று தபரில் 
ஒருவர், இந்தியாரவச் தெர்ந்தவைாக இருக்கிறார். 

வரும், 2030க்குள், நிரையான வைர்ச்சி சபற்ற நாடாக இந்தியா ைாறுவதற்கு, குழந்ரத 
திருைணங்கள் தரடயாக உள்ைன. குழந்ரத திருைணம்சகாதைானா ஊைடங்கு காைணைாக, 
கடந்த ஓைாண்டாக மூடிக் கிடக்கும் பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டு, சபண் குழந்ரதகள் கல்வி 



பயில்வதற்கான ஏற்பாடுகரை செய்ய தவண்டும். குழந்ரத திருைணங்கரை ஒழிக்க, 
கடுரையான ெட்ட திட்டங்கள் வகுக்கப்பட தவண்டும். 

சபண் குழந்ரதகளுக்கு ெமூக பாதுகாப்பு ைற்றும் சுகாதாை திட்டங்கரை உறுதி செய்வதன் 
வாயிைாக, குழந்ரத திருைணங்கரை ஓைைவு குரறக்க முடியும்.இவ்வாறு அதில் 
கூறப்பட்டுள்ைது. 

16. தைவரிரெயில் அதிக வாைம் முதலிடம்: சபடைரின் ொதரனரய முறியடித்தார், தொதகாவிச். 

உைக சடன்னிஸ் ஒற்ரறயர் தைவரிரெயில் முதலிடத்தில் அதிக வாைங்கள் இருந்த தைாெர் 
சபடைரின் ொதரனரய தொதகாவிச் முறியடித்தார். 

நம்பர் ஒன் இடத்தில் அதிக வாைம்உைக சடன்னிஸ் வீைர்களின் தைவரிரெ பட்டியரை ெர்வததெ 
சடன்னிஸ் ெங்கம் தநற்று சவளியிட்டது. இதன்படி ஆண்கள் ஒற்ரறயர் பிரிவில் செர்பிய வீைர் 
தநாவக் தொதகாவிச் சதாடர்ந்து முதலிடத்தில் நீடிக்கிறார். கடந்த ஆண்டு (2020) பிப்ைவரி 3-ந் 
தததி ைசபல் நடாரை (ஸ்சபயின்) பின்னுக்கு தள்ளி நம்பர் ஒன் அரியரணயில் ஏறிய 
தொதகாவிச் அது முதல் சதாடர்ந்து அந்த இடத்ரத தக்க ரவத்துள்ைார். 18 கிைாண்ட்ஸ்ைாம் 
பட்டங்கரை சவன்று இருக்கும் 33 வயதான தொதகாவிச் 2011-ம் ஆண்டு ஜூரை 4-ந் தததி 
முதல்முரறயாக தைவரிரெயில் நம்பர் ஒன் இடத்துக்கு முன்தனறினார். தற்தபாது அவர் 5-வது 
முரறயாக முதலிடத்தில் இருக்கிறார்.  

5 சவவ்தவறு காைகட்டங்களில் அவர் சைாத்தம் 311 வாைங்கள் முதலிடத்தில் இருந்து புதிய 
ொதரன பரடத்துள்ைார். சபடைர் ொதரன முறியடிப்பு48 ஆண்டு காை உைக தைவரிரெ 
வைைாற்றில் இதற்கு முன்பு 39 வயதான சுவிட்ெர்ைாந்து வீைர் தைாெர் சபடைர் சைாத்தம் 310 
வாைங்கள் முதலிடத்தில் இருந்ததத ொதரனயாக இருந்தது. அந்த ொதரனரய தொதகாவிச் 
தநற்று தகர்த்தார். சபடைர் முழங்காலில் ஏற்பட்ட காயத்துக்கு அறுரவ சிகிச்ரெ செய்ததால் 
கடந்த ஒரு ஆண்டுக்கு தைைாக தபாட்டிகளில் இருந்து விைகி இருக்கிறார். தற்தபாது 
தைவரிரெயில் 6-வது இடத்தில் இருக்கும் சபடைர் இந்த வாைத்தில் மீண்டும் ெர்வததெ 
தபாட்டியில் கைம் காண இருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.  

ஆண்டின் இறுதியில் அதிக முரற நம்பர் ஒன் இடத்ரத ஆக்கிைமித்த வீைர்கள் பட்டியலில் 
செர்பியாவின் தொதகாவிச், அசைரிக்க முன்னாள் வீைர் பீட் ொம்பிைாஸ் (இருவரும் தைா 6 
முரற) ஆகிதயார் இரணந்து முதலிடத்தில் இருக்கின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 
தொதகாவிச் ைகிழ்ச்சி தைவரிரெயில் அதிக வாைங்கள் முதலிடத்ரத பிடித்து இருப்பது குறித்து 
தொதகாவிச் கருத்து சதரிவிக்ரகயில், ‘சடன்னிஸ் ொம்பவான்களின் பாரதயில் நானும் 
பயணிப்பது உண்ரையிதைதய ைகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. ொம்பவான்களின் வரிரெயில் நானும் 
இடம் பிடிக்க தவண்டும் என்று இைம் வயதில் கண்ட கனவு தற்தபாது உறுதியாகி இருக்கிறது. 
எந்தசவாரு விஷயத்திலும் முழுரையான ஆர்வத்துடனும், ஈடுபாட்டுடனும் செயல்பட்டால் 
எல்ைாவற்ரறயும் ொத்தியைாக்கைாம்’ என்றார். 



17. பிபிசியின் ‘ஆண்டின் சிறந்த விரையாட்டு வீைாங்கரன’ விருரத தைபிட் செஸ்ஸில் நடப்பு 
உைக ொம்பியனாக இருக்கும் தகாசனரு ஹம்பி 2-ஆவது முரறயாக சவன்றாாா். 

18. மியான்ைருடனான பாதுகாப்பு ஒத்துரழப்பு ைத்து. ஆஸ்திதைலியா அறிவிப்பு.  

மியான்ைாா் ஆட்சியதிகாைத்ரத ைாணுவம் அபகரித்துள்ைதால், அந்நாட்டுடன் பாதுகாப்புத் 
துரறயில் நிைவி வரும் ஒத்துரழப்ரப ைத்து செய்வதாக ஆஸ்திதைலியா அறிவித்துள்ைது. 

சதன்கிழக்கு ஆசிய நாடான மியான்ைரில் ைக்கைால் ததாா்ந்சதடுக்கப்பட்ட அைரெக் 
கரைத்துவிட்டு, ைாணுவம் ஆட்சிரயக் ரகப்பற்றியுள்ைது. ைாணுவத்தின் இந்நடவடிக்ரகக்கு 
எதிைாக ைக்கள் பைாா் தபாைாட்டங்கரை முன்சனடுத்து வருகின்றனாா். ஆனால், 
தபாைாட்டத்ரதக் கடுரையான நடவடிக்ரககள் மூைைாக ைாணுவம் ஒடுக்கி வருகிறது. 
மியான்ைாா் ைாணுவத்தின் நடவடிக்ரகக்கு உைக அைங்கில் கடும் எதிாா்ப்புகள் கிைம்பியுள்ைன. 
அந்நாட்டுடனான உறரவ முறித்துக் சகாள்வதாக நியூஸிைாந்து ஏற்சகனதவ 
அறிவித்துள்ைது. இத்தரகய சூழலில், மியான்ைருடன் பாதுகாப்புத் துரறயில் நிைவி வரும் 
ஒத்துரழப்ரப ைத்து செய்வதாக ஆஸ்திதைலிய அைசு திங்கள்கிழரை (08.03.2021) அறிவித்தது.  

இது சதாடாா்பாக ஆஸ்திதைலிய சவளியுறவு அரைச்ொா் ைாரீஸ் சபய்ன் கூறுரகயில், 
‘‘மியான்ைருடனான ைாணுவ பயிற்சி திட்டம் 5 ஆண்டுகளுக்கு ைத்து செய்யப்படுகிறது. 
மியான்ைரில் உள்ை ஆஸ்திதைலிய ைனிததநயக் குழு, அந்நாட்டு அைசுக்கு ஆதைவாக இனி 
செயல்படாது. அதத தவரையில், அந்நாட்டில் உள்ை தைாஹிங்கயாக்கள், ஏரழகளுக்கான 
உதவிகரை அக்குழு வழங்கும். மியான்ைரில் பைாா் மீது தரடகள் விதிக்கப்பட்டுள்ைன. ஆங் 
ொங் சூகியின் ஆதைாெகைாகப் பணியாற்றி வந்த ஆஸ்திதைலியரும் தபைாசிரியருைான சென் 
டாா்னல் ைாணுவத்தால் ரகது செய்யப்பட்டுள்ைாாா். அவாா் உடனடியாக விடுவிக்கப்பட தவண்டும். 
கடந்த ைாதம் 1-ஆம் தததியிலிருந்து காவலில் ரவக்கப்பட்டுள்ை ஆங் ொங் சூகி, அதிபாா் வின் 
மின்ட் உள்ளிட்தடாரையும் மியான்ைாா் ைாணுவம் விடுவிக்க தவண்டும், என்றாாா். 

கூடுதல் தரடகளுக்கு வாய்ப்பு: ைாணுவத்தின் நடவடிக்ரககளுக்கு எதிைாகப் தபாைாடி வரும் 
ைக்கள் மீது துப்பாக்கிச் சூடு உள்ளிட்ட கடும் நடவடிக்ரககள் தைற்சகாள்ைப்பட்டு வருகின்றன. 
இதன் காைணைாக, மியான்ைாா் தபாைாட்டத்தில் வன்முரற சவடித்து வருகிறது. மியான்ைாா் 
ைாணுவத்துக்கு உைக நாடுகள் கண்டனம் சதரிவித்து வருகின்றன. அவற்றின் காைணைாக 
மியான்ைாா் ைாணுவ அதிகாரிகள் மீது அசைரிக்கா, பிரிட்டன், கனடா உள்ளிட்ட நாடுகள் 
சபாருைாதாைத் தரடகரை விதித்துள்ைன. தைலும் பை நாடுகள் ைாணுவத்தின் மீது 
தரடகரை விதிக்க வாய்ப்பிருப்பதாகத் தகவல்கள் சதரிவிக்கின்றன. மியான்ைருக்கு 
அளிக்கப்பட்டு வரும் நிதியுதவிகரைத் தரட செய்யவும் பை நாடுகள் திட்டமிட்டு வருவதாகத் 
சதரிகிறது. மியான்ைாா் தபாைாட்டத்தில் கடந்த வாைத்தில் ைட்டும் 50 தபாா் சகால்ைப்பட்டதாக 
ஐ.நா. சதரிவித்துள்ைது. தபாைாட்டத்தில் பைாா் காயைரடந்ததாகவும் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 


