
         

    

1. 2020-21 நிதியாண்டுக்கான 37 பெரிய CPSE’கள் மற்றும் அரசு 

துறைகளின் ஒட்டுபமாத்த மூலதன பெலவு என்ன? 

அ) `4.6 இலட்சம் க ோடி  

ஆ) `10.6 இலட்சம் க ோடி 

இ) `40.6 இலட்சம் க ோடி 

ஈ) `100.6 இலட்சம் க ோடி 

✓ இந்திய அரசோங் ம் வெளியிட்டுள்ள தரவு ளின்படி, 37 வபரிய CPSE’ ள் 

மற்றும் துறைசோர் நிறுெனங் ளின் வமோத்த மூலதன வசலவு ள் 2020-

21ஆம் நிதியோண்டில் `4.6 இலட்சம் க ோடியோ  உள்ளது. 2020-21 நிதி 

ஆண்டிற் ோன மூலதன வசலவின் இலக்கு `5 இலட்சம் க ோடி ெறர 

நிர்ணயிக் ப்பட்டிருந்தது. அதில், 92% ெறர எட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

2. ‘லிட்டில் குரு’ பெயலிறய அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ள நிறுவனம் எது? 

அ) ISRO 

ஆ) ICCR  

இ) BHEL 

ஈ) BARC 

✓ இந்திய  லோச்சோர உைவு ளுக் ோன  வுன்சில் (ICCR) தனது 71ஆெது 

நிறுவு நோறள அண்றமயில் வ ோண்டோடியது. பீஜிங்கில் உள்ள இந்திய 

தூதர த்தில், சுெோமி விகெ ோனந்தர்  லோச்சோர றமயத்தில் நடத்தப்பட்ட 

வ ோண்டோட்டங் ளில், நிறுவுநோள் வ ோண்டோட்டங் ளுடன் ‘லிட்டில் குரு’ 

வசயலியும் அறிமு ப்படுத்தப்பட்டது. இது, உலகின் முதல் விளையோட்டு 

ளையைோக் ப்பட்ட சமற்கிருத  ற்ைல் வசயலியோகும். 

 

3. எந்த மாநிலத்தின் 3 கிளர்ச்சிக் குழுக்களுடனான பொர்நிறுத்த 

ஒப்ெந்தத்றத, இந்தியா, பமலும் ஓராண்டுக்கு நீட்டித்துள்ளது? 

அ) அஸ்ஸோம் 

ஆ) சிக்கிம் 

இ) நோ ோலோந்து  

ஈ) அருணோச்சல பிரகதசம் 

✓ நோ ோலோந்து மோநிலத்தின் 3 கிளர்ச்சிக் குழுக் ளுடனோன கபோர்நிறுத்த 

ஒப்பந்தத்றத இந்திய அரசோங் ம் கமலும் ஓரோண்டுக்கு நீட்டித்துள்ளது. 

கபோர் நிறுத்த ஒப்பந்தங் ள் 2022 ஏப்ரல் ெறர நீட்டிக் ப்பட்டுள்ளன.  

✓ மத்திய உள்துறை அறமச்ச த்தின்படி, இந்திய அரசோங் த்திற்கும், 

NSCN NSCN/NK, NSCN/R மற்றும் NSCN/K- ோங்க ோ ஆகிய மூன்று 

குழுக் ளுக்கும் இறடகய கபோர்நிறுத்த ஒப்பந்தங் ள் கமற்வ ோள்ளப்பட் 

-டு வசயல்போட்டில் இருந்து ெருகின்ைன. 

 

4.பமறல ஆஸ்திபரலியாவில் நிலச்ெரிவுகறள ஏற்ெடுத்திய பவப்ெ 

மண்டல சூைாவளியின் பெயர் என்ன? 

அ) வசகரோஜோ  

ஆ) போப் 

இ) நிெர் 

ஈ) போனி 

✓ வெப்பமண்டல சூைோெளியோன வசகரோஜோ அண்றமயில் கமறல ஆஸ்தி 

-கரலியோவின் 1,000 கிமீ நீள நிலப்பரப்றப தோக்கி கசதப்படுத்தியது. 

மணிக்கு 170 கிகலோ மீட்டர் கெ த்துக்கு வீசிய மூன்ைோம் ெற  புயல், 

அங்கு நிலச்சரிவு றள ஏற்படுத்தியது. ஆஸி., நோட்டின் ெோனிறல ஆய்வு 

றமயத்தின்படி, இந்தப் புயல் பலவீனமறடந்த கபோதிலும், அது, மணிக்கு 

110 கிமீ கெ த்தில் புயல்  ோற்றை வீசும். 

 

5. அண்றமயில் பதாடங்கப்ெட்ட டிஜிட்டல் தளமான, “இ-ொண்டா” 

என்ெதுடன் பதாடர்புறடய தயாரிப்பு எது? 

அ) மருந்து ள் 

ஆ) மீன்ெளர்ப்பு தயோரிப்பு ள்  

இ) மின்னணு தயோரிப்பு ள் 

ஈ) ஜவுளி தயோரிப்பு ள் 

✓ மீன் விெசோயி றளயும் ெோங்குபெர் றளயும் இறணக்கும் மின்னணு 

சந்றதயோன, ‘இ-சோண்டோ’றெ மத்திய ெர்த்த  மற்றும் வதோழிற்துறை 

அறமச்சர் பியூஷ் க ோயல் திைந்து றெத்தோர். ‘eSanta’ என்பது electronic 

Solution for Augmenting National centre for sustainable aquaculture 

(NaCSA) farmers' Trade in Aquaculture” என்பதோகும். NaCSA என்பது 

 டல்சோர் வபோருட் ள் ஏற்றுமதி கமம்போட்டு ஆறணயத்தின் (MPEDA) 

ஒரு விரிெோக் ப்பட்ட குழுமமோகும். 

 

6. ஹிபடக்கி மாட்சுயாமா என்ெவர் பின்வரும் எந்த விறளயாட்டின் 

ொம்பியன்ஷிப்ொன முதல் ஜப்ொனிய வீரராக மாறியுள்ளார்? 

அ) வடன்னிஸ் 

ஆ)  ோல்ப்  

இ) சதுரங் ம் 

ஈ) பூப்பந்து 

✓ அ ஸ்டோ கநஷனல்  ோல்ப் கிளப்பில் மோஸ்டர்ஸ் வென்ை ஹிவடக்கி 

மோட்சுயோமோ, ஆடெர் கமஜர் சோம்பியன்ஷிப்றபப் வபற்ை முதல் ஜப்போனிய 

வீரர் என்ை வபருறமறயப் வபற்ைோர். 29 ெயதோன இெர் உல ளவில் 15 

வெற்றி றளயும், எட்டு சோம்பியன்ஷிப் கபோட்டி ளில் முதல் பத்து இடங்  

-றளயும் வபற்றுள்ளகதோடு 4 பிவரஸிவடன்ட் க ோப்றப கபோட்டி ளிலும் 

பங்க ற்றுள்ளோர்.  டந்த 2012ஆம் ஆண்டில், உல  அவமச்சூர்  ோல்ப் 

தரெரிறசயில் மோட்சுயோமோ முதலிடத்றதப் பிடித்தோர். 

 

7. நிதித்துறைக்கான காலநிறல மாற்ை ெட்டத்றத முதன்முதலில் 

அறிமுகப்ெடுத்திய நாடு எது? 

அ) பிகரஸில் 

ஆ) வஜர்மனி 

இ) நியூசிலோந்து  

ஈ) பிரோன்ஸ் 

✓ நிதித்துறைக் ோன  ோலநிறல மோற்ை சட்டத்றத அறிமு ப்படுத்திய உல 

-கின் முதல்நோடோ  நியூசிலோந்து தி ழ்கிைது. ெங்கி ள்,  ோப்பீட்டோளர் ள் 

மற்றும் முதலீட்டு கமலோளர் ள் தங் ள் ெணி த்தில்  ோலநிறல மோற்ை 

-த்தின் தோக் ங் றள வதரிவிக்  இச்சட்டம் கதறெப்படுகிைது.  

✓  ோலநிறல வதோடர்போன அபோயங் ள் மற்றும் ெோய்ப்பு றள நிதி நிறுெ 

-னங் ள் எவ்ெோறு நிர்ெகிக்கும் என்பறத விளக்  இச்சட்டம் அெற்றை 

க ட்டுக்வ ோள்கிைது. 

 

8. இந்திய இராணுவம், MEGHDOOT நடவடிக்றகறய பதாடங்கிய 

நாறள, பின்வரும் எந்தச் சிைப்பு நாளாக அனுெரிக்கிைது? 

அ) விஜய் திெோஸ் 

ஆ)  ோர்கில் திெோஸ் 

இ) சியோச்சின் நோள்  

ஈ) ரக்ஷோ திெோஸ் 

✓ 1984 ஏப்.13 அன்று, சோல்கடோகரோ மு ட்டு ெறரயில் உள்ள பிலோபோண்ட் 

லோ மற்றும் பிை  ணெோய் றளப் போது ோப்பதற் ோ  இந்திய இரோணுெம் 

‘ஆபகரஷன் கம தூத்’ என்ைவெோன்றைத் வதோடங்கியது. சியோச்சின் 

நோளோனது ஒவ்கெோர் ஆண்டும் இந்திய இரோணுெத்தின் பறட ள், 

உலகின் உயரம் மிகுந்த மற்றும் குளிரோன கபோர்க் ளமோன சியோச்சின் 

பனிப்போறைறய போது ோப்பதில்  ோட்டிய வீரத்றத நிறனவுகூர்கிைது. 

 

9. உடல்நலம் மற்றும் ஊட்டச்ெத்துகுறித்த பதசிய டிஜிட்டல் களஞ்சி 

-யமான ‘பொஷன் கியான்’ என்பதை அறிமுகப்ெடுத்திய நிறுவனம் 

எது? 

அ) வபண் ள் மற்றும் குழந்றத ள் கமம்போட்டு அறமச்ச ம் 

ஆ) NITI ஆகயோக்  

இ) கதசிய வபண் ள் ஆறணயம் 

ஈ) நிதி ஆறணயம் 

✓ NITI ஆகயோக் ஆனது பில் & வமலிண்டோ க ட்ஸ் அைக் ட்டறள மற்றும் 

அகசோ ோ பல் றலக் ழ த்தின் சமூ  & நடத்றத மோற்ை றமயத்துடன் 

இறணந்து, ‘கபோஷன் கியோறன’ அறிமு ப்படுத்தியது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ இது, உடல்நலம் மற்றும் ஊட்டச்சத்து குறித்த கதசிய டிஜிட்டல்  ளஞ்சிய 

-மோகும். இது ஊட்டச்சத்து துறையில் விழிப்புணர்வு உருெோக் ம் மற்றும் 

நடத்றத மோற்ைத்திற் ோ  அரசு நிறுெனங் ள் மற்றும் பிை கமம்போட்டு 

அறமப்பு ளோல் உருெோக் ப்பட்ட த ெல் வதோடர்பு குறிப்பு ளின் வதோகுப் 

-போகும். 

 

10. இந்திய பதசிய பநடுஞ்ொறல ஆறையமானது (NHAI) சிைந்த 

ொறலகறள வழங்குவதற்காக, ‘NSV’ஐ ெயன்ெடுத்தவுள்ளது. இங்கு, 

‘NSV’ என்பது எறதக் குறிக்கிைது? 

அ) National Standard Vehicle 

ஆ) Network Survey Vehicle  

இ) National Signal Variance  

ஈ) New Standard Vehicle 

✓ இந்திய கதசிய வநடுஞ்சோறல ஆறணயமோனது பயணி ளுக்கு சிைந்த 

சோறல றள ெழங்குதற் ோ , Network Survey Vehicle (NSV) என்பறத 

பயன்படுத்தவுள்ளது. 

✓ NSV’ஐப் பயன்படுத்தி திட்டம் நிறைவுெறடயும் கபோதும், அதன்பிைகு 

ஒவ்கெோர் 6 மோதத்திற்கும் ஒருமுறை சோறலயின் நிறலறய ஆய்வுவசய் 

-ெறத NHAI  ட்டோயமோக்கியுள்ளது. ஆகலோசறன கசறெ ளின் நிறல 

-யோன ஏல ஆெணத்தின் ஒருபகுதியோ  இது கசர்க் ப்பட்டுள்ளது. 

 


1. உதவி வசோலிசிட்டர் வஜனரலோ  R ரோகஜஷ் விகெ ோனந்தன் பதவி ஏற்பு 

வசன்றன உயர்நீதிமன்ைத்தில், மத்திய அரசு சோர்பில் ெழக்கு ளில் ஆஜ 

ரோெதற்கு, உதவி வசோலிசிட்டர் வஜனரலோ  R இரோகஜஷ் விகெ ோனந்தன் 

நியமிக் ப்பட்டுள்ளோர். இதற் ோன உத்தரறெ மத்திய அரசு அண்றமயில் 

பிைப்பித்தது. இதறனயடுத்து, உதவி வசோலிசிட்டர் வஜனரலோ  ெழக்குறர 

-ஞர் இரோகஜஷ் விகெ ோனந்தன், கூடுதல் வசோலிசிட்டர் வஜனரல் சங் ர 

நோரோயணன் முன்னிறலயில் பதவி ஏற்றுக்வ ோண்டோர். 

 

2. 162 மருத்துெ ஆக்சிஜன் உற்பத்தி ஆறல ளுக்கு அனுமதி 

நோடு முழுெதும் 162 மருத்துெ ஆக்சிஜன் உற்பத்தி ஆறல றள 

அறமப்பதற்கு அனுமதி அளிக் ப்பட்டுள்ளதோ  மத்திய சு ோதோர 

அறமச்ச ம் வதரிவித்துள்ளது. இது வதோடர்போ  மத்திய சு ோதோர அறமச்சு 

வெளியிட்ட சுட்டுறரப் பதிவு ளில், “இந்த ஆறல ள் மூலமோ  154.19 

வமட்ரிக் டன் மருத்துெ ஆக்சிஜன் கூடுதலோ  உற்பத்தி வசய்யப்படவுள்ளது. 

33 ஆறல ள் ஏற்வ னகெ அறமக் ப்பட்டுவிட்டன. 

அதி பட்சமோ  மத்திய பிரகதச மோநிலத்தில் ஐந்து ஆறல ளும், ஹிமோசல 

பிரகதசத்தில் நோன்கு ஆறல ளும் அறமக் ப்பட்டுள்ளன. குஜரோத், பி ோர், 

 ர்நோட ம், க ரளம், ம ோரோஷ்டிரம், பஞ்சோப் உள்ளிட்ட மோநிலங் ளிலும் 

ஆறல ள் அறமக் ப்பட்டுள்ளன. இம்மோத இறுதிக்குள் கமலும் 54 ஆறல 

- ளும், அடுத்த மோத இறுதிக்குள் கூடுதலோ  எண்பது ஆறல ளும் அரசு 

மருத்துெமறன ளில் விறரவில் அறமக் ப்படும். 

ஆறல றள அறமப்பதற்கும் பரோமரிப்பதற்கும் `201.58 க ோடி நிதிறய 

மத்திய அரசு வசலவிடவுள்ளது” என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

3. இந்தியோவில் மின்சோர பயன்போடு 45% உயர்வு 

நடப்பு ஏப்ரல் மோதத்தின் இருெோர  ோலத்தில் உள்நோட்டில் மின்சோரத்தின் 

பயன்போடு ஏைக்குறைய 45% அளவுக்கு அதி ரித்து 60.62 பில்லியன் 

யூனிட்டு றள எட்டியுள்ளது. இதுகுறித்து மத்திய எரிசக்தி துறை அறமச்ச 

- த்தின் புள்ளிவிெரத்தில் வதரிவித்துள்ளதோெது:  டந்த 2020ஆம் ஆண்டு 

ஏப்.1-15 ெறரயிலோன  ோல ட்டத்தில் உள்நோட்டில் மின்சோர பயன்போடு 

41.91 பில்லியன் யூனிட்டு ளோ  இருந்தது. இந்த நிறலயில், நடப்போண்டு 

ஏப்.1-15 கததி ளுக்கு இறடப்பட்ட  ோலத்தில் மின்சோர பயன்போடு 60.62 

பில்லியன் யூனிட்டு ளோ   ணிசமோ  உயர்ந்துள்ளது. ஆ ,  டந்த 

ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்கபோது நடப்பு மோதத்தின் இருெோர  ோலத்தில் மின் 

நு ர்வு 45% உயர்ந்துள்ளது. 

இது, வதோழில  மற்றும் ெர்த்த  நடெடிக்ற  ள் ெலுெோன நிறலயில் 

மீண்டு ெருெறத எடுத்துக் ோட்டுெதோ  அறமந்துள்ளது. 

நடப்பு ஏப்ரலின் முதல் இருெோர  ோலத்தில் உச்சபட்ச மின்கதறெயோன 

182.55 GW 8ஆம் கததியன்று எட்டப்பட்டது என அந்தப் புள்ளிவிெரத்தில் 

வதரிவிக் ப்பட்டுள்ளது. 

 

4. ெளர்ச்சித் திட்டங் ளில் மரபுசோரோ எரிசக்திக்கு முக்கியத்துெம் 

மத்திய அரசு வசயல்படுத்தி ெரும் ெளர்ச்சித் திட்டங் ளில் மரபுசோரோ 

எரிசக்திக்கு முக்கியத்துெம் அளிக் ப்பட்டு ெருெதோ  மத்திய சுற்றுச்சூழல் 

துறை அறமச்சர் பிர ோஷ் ஜோெகட ர் வதரிவித்துள்ளோர். 

அகமஸோன் இறணயெழி ெர்த்த  நிறுெனம் சோர்பில் வதோழில்முறன 

-கெோருக் ோ  நடத்தப்பட்ட பிரத்கய  நி ழ்ச்சியில் அறமச்சர் ஜோெகட ர் 

 ோவணோலி ெோயிலோ  உறரயோற்றினோர். அப்கபோது அெர் கூறியதோெது:  

தற்கபோறதய சூழலில், வமோத்த  ரியமில ெோயு வெளிகயற்ைத்தில் 7% 

மட்டுகம இந்தியோவின் பங் ளிப்போ  உள்ளது. எனினும், சுற்றுச்சூழல் 

போதிப்றபக்  ட்டுக்குள் வ ோண்டு ெருெதற் ோன நடெடிக்ற  றள 

இந்தியோ கமற்வ ோண்டுெருகிைது.  டந்த 6 ஆண்டு ளில் சூரிய ஆற்ைல் 

ெோயிலோ  மின்சோரம் உற்பத்தி வசய்ெது 14 மடங்கு அதி ரித்துள்ளது.  

 ரியமில ெோயு வெளிகயற்ைம் 26 சதவீதம் குறைக் ப்பட்டுள்ளது. வமோத்த 

எரிசக்தி பயன்போட்டில் மரபுசோரோ எரிசக்தியின் பங் ளிப்பு 38 சதவீதமோ  

அதி ரித்துள்ளது. மரபுசோரோ எரிசக்தி ெோயிலோ  தற்கபோது 136 கி ோ ெோட் 

மின்சோரம் உற்பத்தி வசய்யப்பட்டு ெருகிைது. இறத அடுத்த ஆண்டுக்குள் 

175 கி ோ ெோட்டோ  அதி ரிக்  இலக்கு நிர்ணயிக் ப்பட்டுள்ளது. 2030ஆம் 

ஆண்டுக்குள் 450 கி ோ ெோட் மின்சோரத்றத மரபுசோரோ எரிசக்தி ெோயிலோ  

உற்பத்தி வசய்ெதற்கும் இலக்கு நிர்ணயிக் ப்பட்டுள்ளது. 65 ந ரங் ளில் 

6,500 மின்-ெோ னங் றள வசயல்போட்டுக்குக் வ ோண்டு ெருெதற் ோ  

`10,000 க ோடி மோனியம் ெழங் ப்பட்டுள்ளது. 

அவமரிக் ோ, ஐகரோப்பிய நோடு ள் உள்ளிட்டறெ ஆண்டுகதோறும் தனிநபரு 

-க்கு 12,000 கிகலோ ெோட்டுக்கு அதி மோன மின்சோரத்றதப் பயன்படுத்தி 

ெருகின்ைன. இந்தியோவில் அது 1,200 கிகலோ ெோட்டோ  மட்டுகம உள்ளது. 

என்ைோர் அறமச்சர் ஜோெகட ர். 

 

5. நோட்டின் தங் ம் இைக்குமதி 23% அதி ரிப்பு 

நோட்டின் தங் ம் இைக்குமதி  டந்த 2020-21ஆம் நிதியோண்டில் 22.58% 

அதி ரித்துள்ளதோ  மத்திய நிதி அறமச்ச ம் வதரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து 

அந்த அறமச்ச ம் புள்ளிவிெரத்தில் கமலும் கூறியுள்ளதோெது: உள்நோட்டில் 

கதறெ அதி ரித்தறதயடுத்து தங் ம் இைக்குமதி 2020-21ஆம் நிதி 

ஆண்டில் 3,460 க ோடி டோலரோ  (இந்திய மதிப்பில் சுமோர் `2.54 இலட்சம் 

க ோடி) அதி ரித்துள்ளது. இது, முந்றதய 2019-2020ஆம் நிதியோண்டில் 

இைக்குமதியோன 2,823 க ோடி டோலர் (`2 இலட்சம் க ோடி) தங் த்துடன் 

ஒப்பிடுற யில் 22.58% அதி மோகும். 

 டந்த நிதியோண்டில் வெள்ளி இைக்குமதி 71% குறைந்து 79.1 க ோடி டோலர் 

என்ை அளவிகலகய  ோணப்பட்டது. தங் ம் இைக்குமதி அதி ரித்த கபோதிலு 

-ம் நோட்டின் ெர்த்த  பற்ைோக்குறை  டந்த நிதியோண்டில் 9,856 க ோடி 

டோலரோ  குறைந்துள்ளது. இது, 2019-20’இல் 16,130 க ோடி டோலரோ  அதி 

- ரித்திருந்தது என ெர்த்த  அறமச்ச ம் அந்தப் புள்ளிவிெரத்தில் வதரிவி 

-த்துள்ளது. ஆபரணங் ளுக் ோன கதறெ அதி ரித்து  ோணப்படுெறதய 

-டுத்து நம் நோட்டில் ஆண்டுக்கு 800 முதல் 900 டன் தங் த்றத 

இைக்குமதி வசய்யப்படுகிைது. 

மத்திய அரசு பட்வஜட்டில் தங் த்துக் ோன இைக்குமதி ெரிறய 12.5 சதவீத 

-த்திலிருந்து குறைத்து 10 சதவீதமோ  (7.5% சுங் ெரி + 2.5% கெளோண் 

உள் ட்டறமப்பு கமம்போட்டு ெரி) நிர்ணயித்துள்ளது. 

 

 

 



         

    

7. மோன்டி  ோர்கலோ: சிட்சிபோஸ் சோம்பியன் 

மோன்டி  ோர்கலோ மோஸ்டர்ஸ் வடன்னிஸ் கபோட்டியில் கிரீஸின் ஸ்வடபோ 

-கனோஸ் சிட்சிபோஸ் சோம்பியன் ஆனோர். கபோட்டித்தரெரிறசயில் நோன் ோம் 

இடத்திலிருந்த சிட்சிபோஸ் இறுதிச்சுற்றில், கபோட்டித்தரெரிறசயில் ஆைோம் 

இடத்திலிருந்த ரஷியோவின் ஆன்ட்கர ருபகலறெ 6-3, 6-3 என்ை கநர் 

வசட் ளில் வீழ்த்தினோர். ‘மோஸ்டர்ஸ் 1000’ பிரிவில் சிட்சிபோஸ் வெல்லும் 

முதல் பட்டம் இது. ATP டூர் கபோட்டி ளில் இது அெரது ஆைோெது பட்டம். 

போவிச்/வமக்டிச் சோம்பியன்: மோன்டி  ோர்கலோ மோஸ்டர்ஸ் கபோட்டியில் இரட் 

-றடயர் பிரிவில் குகரோஷியோவின் கமட் போவிச்/நிக ோலோ வமக்டிச் இறண 

6-3, 4-6, 10-7 என்ை வசட் ளில் பிரிட்டனின் நீல் ஸ்குப்ஸ்கி / கடன் 

இெோன்ஸ் இறணறய வென்று சோம்பியன் ஆனது. 

 

8. உயர் ல்வி விருப்பப் போடப்பிரிவில் NCC கசர்ப்பு: 

பல் றலக் ழ  மோனியக்குழுவின் வசயலர் ரஜினிஷ் வஜயின், அறனத்து 

உயர் ல்வி நிறுெனங் ளுக்கும் அனுப்பிய சுற்ைறிக்ற : புதிய  ல்விக் 

வ ோள்ற யில் உயர்  ல்விக் ோன விருப்பப் போடப்பிரிவு கதர்வு முறையில் 

தளர்வு றள ெழங்  அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. NCC பயிற்சிறய விருப்பப் 

போடப்பிரிவில் கசர்க் வும் அதன் இயக்குநர ம் பரிந்துறர வசய்துள்ளது. 

அறதகயற்று, உயர் ல்விக் ோன விருப்பப்போடப்பிரிவில் NCC கசர்க் ப்படு 

-கிைது. இறத அறனத்து  ல்வி நிறுெனங் ளும் உடகன அமல்படுத்த 

கெண்டும். இவ்ெோறு அதில் கூைப்பட்டுள்ளது. 

 

9. கதசிய, ஆசிய மோதிரி நீதிமன்ை கபோட்டியில் தமிழ்நோடு சட்ட பல் றல. 

அணி முதலிடம்: 

கதசிய, ஆசிய மோதிரி நீதிமன்ை கபோட்டியில் தமிழ்நோடு சட்டப் பல் றல 

மோணெர் ள் முதலிடம் வபற்றுள்ளனர். சர்ெகதச பு ழ்வபற்ை பிலிப் சி ஜீசப் 

சர்ெகதச மோதிரி நீதிமன்ை கபோட்டியின் கதசிய மற்றும் ஆசிய சுற்றுப் 

கபோட்டி ள்  டந்த பிப்ரெரியில் நறடவபற்ைன. இதில் பல்கெறு நோடு ளில் 

இருந்தும், ஐம்பது சட்டக் ல்லூரி மற்றும் பல் றல மோணெர் அணியினர் 

பங்க ற்ைனர். 

இப்கபோட்டியில், தமிழ்நோடு டோக்டர் அம்கபத் ர் சட்டப் பல் றலக் ழ த்தின் 

சீர்மிகு சிைப்பு சட்டக்  ல்லூரி மோணெர் ள் ஹுடோ சயீது, ஹரிகிருஷ்ணன் 

பழனியப்பன், மீனோட்சி அண்ணோமறல, கசோனு கமத்தோ, சுகெதன் ஆகிய 

ஐெர் அடங்கிய அணி முதலிடத்றதப் பிடித்துள்ளது. 

பத்து ஆண்டு ளுக்குப் பிைகு வதன்னிந்தியோவில் கதசிய சட்டக் ல்லூரி 

மோணெர் ள் சோரோத அணியினர் இச்சோதறனறய பறடத்துள்ளது குறிப்பி 

-டத்தக் து. இத்த ெறல தமிழ்நோடு Dr அம்கபத் ர் சட்டப்பல் றலக் ழ ம் 

வதரிவித்துள்ளது. 

 

 


