
         

    

1. இந்தியாவில் செயல்படும் உள்நாட்டு நீர்வழிப் ப ோக்குவரத்தின் 

வரம்பு என்ன? 

அ) 1000 கிமீ 

ஆ) 2000 கிமீ 

இ) 4000 கிமீ  

ஈ) 6000 கிமீ 

✓ துறைமுகங்கள், கப்பல் & நீர்வழிப் பபோக்குவரத்துத் துறை அறைச்சரோன 

சர்போனந்த பசோபனோவோல், உள்நோட்டு கப்பல் ைபசோதோ, 2021’ஐ ைக்கள் 

அறவயில் அறிமுகப்படுத்தினோர். இது வழிசசலுத்தல் போதுகோப்பு, உயிர் 

ைற்றும் சரக்கு போதுகோப்பு ைற்றும் ஏற்படக்கூடிய ைோசுபோட்றடத் தடுக்க 

முயற்சி சசய்கிைது. உள்நோட்டு நீர்வழிப் பபோக்குவரத்து நிர்வோகத்தில் 

சவளிப்பறடத்தன்றைறயக் சகோண்டுவரவும், உள்நோட்டு கப்பல்கறை 

நிர்வகிக்கும் நறடமுறைகறை வலுப்படுத்தவும் இது எண்ணுகிைது. 

4000 கிமீ நீை உள்நோட்டு நீர்வழிகள் இந்தியோவில் இயங்குகின்ைன. 

 

2. எந்த மாநிலத்தின் இரு நகரங்கள் யுசனஸ்ககாவால் ‘வரலாற்று 

நகர்ப்புற நிலப்பரப்பு திட்டத்தின்’கீழ் கதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளன? 

அ) உத்தர பிரபதசம் 

ஆ) ைத்திய பிரபதசம்  

இ) ைகோரோஷ்டிரோ 

ஈ) ஒடிஸா 

✓ ைத்திய பிரபதச ைோநிலத்றதச் சோர்ந்த குவோலியர் ைற்றும் ஓர்ச்சோ ஆகிய 

நகரங்கள் யுசனஸ்பகோவோல் ‘வரலோற்று நகர்ப்புை நிலப்பரப்பு திட்டத்தின்’ 

கீழ் பதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ைன. பவகைோக வைர்ந்து வரும் வரலோற்றுச் 

சிைப்புமிக்க நகரங்கறை உள்ைடக்கிய இந்தத்திட்டம் 2011ஆம் ஆண்டில் 

சதோடங்கப்பட்டது. இந்தியோவில் ஆஜ்மீர் ைற்றும் வோரணோசி உட்பட 

சதற்கோசியோவின் ஆறு நகரங்கள் ஏற்கனபவ இத்திட்டத்தில் உள்ைன. 

ஓர்ச்சோ ைற்றும் குவோலியர் ஆகியறவ முறைபய ஏழோவது ைற்றும் 

எட்டோவது நகரங்கைோக பசர்க்கப்பட்டுள்ைன. 

 

3. இந்தியாவின் இரண்டாவது நூல்களின் கிராமத்தத அதமத்த 

இந்திய மாநிலம் எது? 

அ) ஒடிஸா 

ஆ) பகரைோ  

இ) கர்நோடகோ 

ஈ) பைற்கு வங்கம் 

✓ ைகோரோஷ்டிரோவின் சதோரோ ைோவட்டத்தில் உள்ை பிலோர் என்ை கிரோைம், 

கடந்த 2017ஆம் ஆண்டில் அம்ைோநில அரசோல் ‘நூல்களின் கிரோைம்’ என 

அறிவிக்கப்பட்டது. இந்தியோவின் இரண்டோவது ‘நூல்களின் கிரோைம்’, 

பகரைத்தின் சகோல்லம் சகோட்டோரக்கரோ நகரத்திலிருந்து ஐந்து கிமீட்டர் 

சதோறலவில் உள்ை சபருங்குைம் என்ை குக்கிரோைத்தில் அறைக்கப்பட்டு 

உள்ைது. ைகோத்ைோ கோந்தியின் நிறனவோக, அக்கிரோைத்தில் உள்ை 

வோசகர்கறை அதிக நூல்கறைப் படிக்க ஊக்குவிக்கும் வறகயில் ஒரு 

நூலகமும் சதோடங்கப்பட்டுள்ைது. 

 

4. அண்தமயில் எந்த நகரத்தில், உலகின் முதல் 3D முறையில் 

அச்சிடப்பட்ட எஃகு பாலம் திறக்கப்பட்டுள்ளது? 

அ) ஆம்ஸ்டர்டோம்  

ஆ) படோக்கிபயோ 

இ) சிட்னி 

ஈ) ைோஸ்பகோ 

✓ உலகின் முதல் 3D முறையில் அச்சிடப்பட்ட எஃகு போலைோனது சமீபத்தில் 

ஆம்ஸ்டர்டோமில் சபோதுைக்களின் பயன்போட்டுக்கோக திைக்கப்பட்டது. இது 

MX3D என்ை ஒரு டச்சு பரோபபோடிக்ஸ் நிறுவனத்தோல் உருவோக்கப்பட்டது 

ஆகும். இந்தப் போலத்றத சநதர்லோந்தின் ைகோரோணி சைக்ஸிைோ திைந்து 

றவத்தோர். நோன்கு ஆண்டுகோலைோக கட்டப்பட்டு வந்த இந்தப் போலம் 

ஆம்ஸ்டர்டோம் நகரத்தின் றையத்திலுள்ை பழறையோன கோல்வோய்களில் 

ஒன்ைோன அவுசடஜிட்ஸ் அச்சசர்பர்க்வோலில் நிறுவப்பட்டுள்ைது. 

 

5.மீகாங்-கங்கா ஒத்துதைப்பில் உள்ள நாடுகளின் எண்ணிக்தக? 

அ) 5 

ஆ) 6  

இ) 7 

ஈ) 8 

✓ மீகோங்-கங்கோ ஒத்துறழப்பு என்பது இந்தியோ, கம்பபோடியோ, மியோன்ைர், 

தோய்லோந்து, லோபவோஸ் ைற்றும் வியட்நோம் ஆகிய ஆறு நோடுகளுக்கு 

இறடபயயோன கூட்டோண்றை அறைப்போகும். இந்த நோடுகளுக்கிறடபய 

அரசியல் ரீதியோன ஒத்துறழப்றப அதிகரிக்க இது 2000ஆம் ஆண்டில் 

நிறுவப்பட்டது. சமீபத்தில், 11ஆவது மீகோங்-கங்கோ ஒத்துறழப்பு கூட்டம் 

ஏற்போடு சசய்யப்பட்டது. இதில் இந்தியோவின் சோர்போக சவளியுைவுத்துறை 

அறைச்சர் எஸ் செய்சங்கர் பங்பகற்ைோர். 

 

6. ஒலிம்பிக்கில் சடன்னிஸ் ஒற்தறயர் கபாட்டியில் சவன்ற 3ஆவது 

இந்தியர் யார்? 

அ) பசோம்பதவ் பதவ்வர்ைன் 

ஆ) சுமித் நோகல்  

இ) யூகி போம்ப்ரி 

ஈ) பரோகன் பபோபண்ணோ 

✓ கடந்த 25 ஆண்டுகளில் முதன்முறையோக, படோக்கிபயோ விறையோட்டுப் 

பபோட்டியின் முதல் பபோட்டியில் சடனிஸ் இஸ்படோறைறன பதோற்கடித்து 

ஒலிம்பிக் ஆடவர் ஒற்றையர் பபோட்டியில் சவன்ை மூன்ைோவது இந்தியர் 

என்னும் சபருறைறய சுமித் நோகல் சபற்றுள்ைோர். 1988ஆம் ஆண்டு 

சிபயோல் விறையோட்டுப் பபோட்டியில், போரகுபவறவச் சோர்ந்த விக்படோ 

கபல்சலபரோறவ வீழ்த்தி, ஒற்றையர் பபோட்டியில் சவன்ை முதல் 

இந்தியரோக ஆனோர் ஜீஷன் அலி. 

✓ அதன்பிைகு, 1996ஆம் ஆண்டு அட்லோண்டோ விறையோட்டுப்பபோட்டிகளில் 

ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில், பிபரசிலின் சபர்னோண்படோ சைலிசகனிறய 

வீழ்த்தி சவண்கலம் சவன்ைோர் லியோண்டர் பயஸ். 

 

7. இந்தியாவில் நிறுவனங்கள் ெட்டம், 2013’ஐ அமல்படுத்துகிற 

நடுவண் அதமச்ெகம் எது? 

அ) நிதி அறைச்சகம் 

ஆ) சபருநிறுவன விவகோரங்கள் அறைச்சகம்  

இ) MSME அறைச்சகம் 

ஈ) வணிகம் ைற்றும் சதோழில்துறை அறைச்சகம் 

✓ நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013’இன்கீழ் நிறுவனங்கறை இறணப்பது 

சதோடர்போன விதிகறை நடுவண் அரசு திருத்தியுள்ைது. நிறுவனங்கள் 

சட்டம், 2013’ஐ அைல்படுத்தும் நிறுவன விவகோரங்கள் அறைச்சகம், 

நிறுவனங்கள் (ஒருங்கிறணப்பு) விதிகள், 2014’ஐ திருத்தியுள்ைது.  

✓ இச்சட்டத்தின் பிரிவு 16’இன்கீழ், ஏற்கனபவயுள்ை நிறுவனத்திற்கு புதிய 

சபயறர ஒதுக்கீடுசசய்யும் முறையில் திருத்தஞ்சசய்யப்பட்டுள்ைது. இந்த 

ைோற்ைங்கள் சசப்டம்பர் 1 முதல் நறடமுறைக்கு வரும். 

 

8. யூகராபா கிளிப்பர் மிஷனுக்கான ஏவுதள கெதவகதள வைங்க 

நாொவால் கதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட விண்சவளி நிறுவனம் எது? 

அ) புளூ ஆர்ஜின் 

ஆ) ஸ்பபஸ் X  

இ) விர்ஜின் பகலக்டிக் 

ஈ) பபோயிங் 

✓ யூபரோபோ கிளிப்பர் மிஷனுக்கோன ஏவுதை பசறவகறை வழங்குதற்கோக 

NASA, ஸ்பபஸ் X நிறுவனத்றத பதர்ந்சதடுத்துள்ைது. வியோழனின் 

நிலவோன யூபரோபோறவ விரிவோக ஆய்வு சசய்வதற்கோக பூமியிலிருந்து 

சசல்லும் முதல் திட்டம் இதுவோகும். 

✓ புபைோரிடோவில் உள்ை நோசோவின் சகன்னடி விண்சவளி றையத்தில் 

இருந்து போல்கன் ஏவுகலத்தின்மூலம் வரும் 2024 அக்படோபரில் இது 

ஏவப்படும். நோசோவின் செட் ப்ரோபல்ஷன் ஆய்வகைோனது ெோன்ஸ் 

ஹோப்கின்ஸ் அப்றைடு இயற்பியல் ஆய்வகத்துடன் இறணந்து யூபரோபோ 

கிளிப்பர் திட்டத்தின் வைர்ச்சிக்கு உதவுகிைது. 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. கதசிய புள்ளியியல் அலுவலகம் (NSO) சவளியிட்ட அண்தமய 

தரவுகளின்படி, 2019-20’இல் கவதலயின்தம விகிதம் என்ன? 

அ) 6.1% 

ஆ) 5.4% 

இ) 4.8%  

ஈ) 3.2% 

✓ பதசிய புள்ளியியல் அலுவலகத்தோல் (NSO) 2019 ெூறல – 2020 ெூன் 

ைோதத்திற்கு இறடயில் நடத்தப்பட்ட கோலமுறை சதோழிலோைர் 

கணக்சகடுப்பு மீதோன மூன்ைோமாண்டு அறிக்றகயின்படி, 2019-20’இல் 

பவறலயின்றை விகிதம் 4.8% ஆக குறைந்துள்ைது. 2018-19’இல் 

பவறலயின்றை விகிதம் 5.8% ஆகவும், 2017-18’இல் 6.1% ஆகவும் 

இருந்தது. முந்றதய ஆண்டுகளுடன் ஒப்பிடுறகயில், 2019-20’இல், 

சதோழிலோைர் குறிகோட்டிகளும் அதிகரிப்றபப் பதிவுசசய்துள்ைன. 

 

10. 2021-22 முதல் 2025-26 வதரயிலான காலகட்டத்தில் 

எத்ததன நச்சுயிரியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் கண்டறி ஆய்வகங்கதள 

அதமக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது? 

அ 12 

ஆ) 42  

இ) 82 

ஈ) 142 

✓ இந்திய அரசோங்கம் நோடு முழுவதும் 42 றவரோலஜி ஆரோய்ச்சி ைற்றும் 

றவரஸ் கண்டறியும் ஆய்வகங்கறை நிறுவ திட்டமிட்டுள்ைது. சைோத்தம் 

`324 பகோடி சசலவில் இறவ நிறுவப்படவுள்ைன. 

✓ 2021-22 முதல் 2025-26 வறரயிலோன 15ஆம் நிதி ஆறணயத்தின் 

கோலத்தில் இறவ நிறுவப்படும். இந்திய ைருத்துவ ஆரோய்ச்சி கழகத்தின் 

நலவோழ்வு ஆரோய்ச்சித்துறையின் கீழ் உள்ை திட்டத்தின்மூலம் இறவ 

நிறுவப்படும். 

 


1. கடற்பறட துறணத் தைபதியோக எஸ்.என்.பகோோோா்ைோபட பதவிபயற்பு 

கடற்பறட துறணத் தைபதியோக எஸ்.என்.பகோோோா்ைோபட சனிக்கிழறை 

சபோறுப்பபற்றுக் சகோண்டோோோா். தில்லியில் நறடசபற்ை நிகழ்ச்சியில், 

கடற்பறடயில் 39 ஆண்டு பசறவயோற்றிய பின் துறணத் தைபதி 

சபோறுப்பில் இருந்து ஓய்வுசபற்ை ஜி.அபசோக் குைோரிடம் இருந்து 

அப்சபோறுப்றப எஸ்.என்.பகோோோா்ைோபட ஏற்றுக் சகோண்டோோோா். துறணத் 

தைபதி சபோறுப்பபற்ைதும் அளிக்கப்பட்ட அணிவகுப்பு ைரியோறதறயப் 

போோோா்றவயிட்டு ஏற்ைோோோா். முன்னதோக, கடற்பறட சசயல்போடுகள் தறலறை 

இயக்குநோோா், கிழக்கு கடற்பறட கட்டுப்போட்டு றைய தறலறை அதிகோரி, 

போதுகோப்புத்துறை பணியோைோோா் பசறவகள் கட்டுப்போட்டு அதிகோரி பபோன்ை 

சவோலோன பல பதவிகறை எஸ்.என்.பகோோோா்ைோபட வகித்துள்ைோோோா். 

கடற்பறட துறணத் தைபதி சபோறுப்றப ஏற்கும் முன்பு, அவோோா் 

ஒருங்கிறணந்த போதுகோப்பு பணியோைோோா் தறலறையகத்தில் 

முப்பறடகளின் சசயல்போடுகள் ைற்றும் பயிற்சி பிரிவின் துறணத் 

தறலவோோா் பதவிறய வகித்துள்ைோோோா். 

 

2. சேதி தெரியுமா? 

ெூறல 16: நோட்டில் முதன் முறையோக ஹரியோணோ ைோநிலம் 

குருகிரோமில் உணவு தோனிய ஏடிஎம் இயந்திரத்றத அந்த ைோநில அரசு 

நிறுவியுள்ைது. 

ெூறல 17: கீழடியில் நடந்துவரும் ஏழோம் கட்ட அகழோய்வில் சுடுைண் 

சபண் சபோம்றை, உறைகிணறு ஆகியறவ கண்டறியப்பட்டன. 

ெூறல 18: திருச்சி துப்போக்கித் சதோழிற்சோறலயில் தயோரிக்கப்பட்ட நவீன 

ரக ரிபைோட் கன்ட்பரோல் துப்போக்கி இந்தியக் கடற்பறட வசம் 

ஒப்பறடக்கப்பட்டது. இந்தத் துப்போக்கி தோனோகபவ இலக்றகத் பதடும் 

நுட்பம்சகோண்டது. 

ெூறல 18: ஐந்து நட்சத்திர பஹோட்டல் வசதியுடன் கூடிய ரயில் 

நிறலயத்றத குெரோத் ைோநிலம் கோந்திநகரில் பிரதைர் பைோடி 

திைந்துறவத்தோர். 

ெூறல 19: ஆந்திரம், சதலங்கோனோ இறடபயயோன தண்ணீர் 

பிரச்சிறனயோல் கிருஷ்ணோ, பகோதோவரி நதிகளின் குறுக்பக அறணகள் 

கட்டும் உரிறைறய ஒன்றிய அரசு ஏற்றுக்சகோண்டது. 

ெூறல 19: தமிழ்நோட்டில் பிைஸ் 2 ைோணவர்களுக்கோன பதர்வு 

முடிவுகள் சவளியிடப்பட்டன. முதன் முறையோக தசை எண்களில் 

ைதிப்சபண்கள் கணக்கிடப்பட்டுள்ைன. 

ெூறல 20: தமிழ்நோட்டில் ரூ.17 ஆயிரம் பகோடி ைதிப்பில் 33 புதிய 

சதோழில் திட்டங்களுக்கோன புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் முதல்வர் 

மு.க.ஸ்டோலின் முன்னிறலயில் றகசயழுத்தோகின. 

ெூறல 21: சீனோவில் ைணிக்கு 600 கி.மீ. பவகத்தில் சசல்லும் உலகின் 

அதிபவக ரயில் அறிமுகைோனது. மின்கோந்த சக்தியில் இயங்கும் 

வறகயில் இந்த ரயில் வடிவறைக்கப்பட்டுள்ைது. 

ெூறல 23: உலக விறையோட்டுத் திருவிழோவோன 32-வது ஒலிம்பிக், 

ெப்போன் தறலநகர் படோக்கிபயோவில் சதோடங்கியது. 206 நோடுகள் 

பங்பகற்கும் ஒலிம்பிக் பபோட்டிகள் ஆகஸ்ட் 8 வறர நறடசபறுகின்ைன. 

 

3. உலகத் தரம் மிக்க புலிகள் கோப்பகைோக ஆறனைறல, முதுைறல 

கோப்பகங்களுக்கு அங்கீகோரம் 

பகோறவ ைோவட்டம் ஆறனைறல ைற்றும் நீலகிரி முதுைறல 

புலிகள்கோப்பகங்கறை உலகத் தரமிக்கபுலிகள் கோப்பகைோக அங்கீகரித்து, 

பதசிய புலிகள் போதுகோப்பு ஆறணயம் சோன்றிதழ் வழங்கியுள்ைது. 

இந்தியோவில் 20 ைோநிலங்களில் 50 புலிகள் கோப்பகங்கள் உள்ைன. 

அவற்றில் உலக அைவிலோன புலிகள் போதுகோப்பு தரநிறலகறை 

உறுதிப்படுத்துதல் ஆய்விறன பதசிய புலிகள் போதுகோப்பு ஆறணயம் 

கடந்த 2020-ம் ஆண்டு சசயல்படுத்தியது. அதில் சுற்றுச்சூழல், வனம் 

ைற்றும் கோலநிறல ைோற்ைம், புலிகள் போதுகோப்புக்கோன பைலோண்றை, 

போதுகோப்பு ைற்றும் சபோதுைக்கள் ஈடுபோடு ஆகியன கணக்கிடப்பட்டன. 

புலிகள் வோழும் 20 ைோநிலங்களில் உள்ை 28 புலிகள் கோப்பகங்கள் 

பதர்வு சசய்யப்பட்டு, பதசிய புலிகள் போதுகோப்பு ஆறணயத்தோல் 

அறைக்கப்பட்ட குழுவினரோல் ைதிப்பீடு சசய்யப்பட்டது. அதில் 14 புலிகள் 

கோப்பகங்களுக்கு புலிகள் போதுகோப்பு தரநிறலறய உறுதிப்படுத்தி 

ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ைது. 

 

4. சவண்கலம் சவன்ைோர் பி.வி.சிந்து 

படோக்பயோ ஒலிம்பிக் பபட்மிண்டனில் இந்திய வீரோங்கறன பி.வி.சிந்து 

சவண்கலப் பதக்கம் சவன்ைோர். படோக்பயோ ஒலிம்பிக் ைகளிர் ஒற்றையர் 

பிரிவு பபட்மிண்டனில் சவண்கலப் பதக்கத்திற்கோன இன்று நடத்த 

பபோட்டியில் இந்திய வீரோங்கறன பி.வி.சிந்துவும், சீன வீரோங்கறன ஹி 

பிங்ஜியோவும் பைோதினர். விறுவிறுப்போக நறடசபற்ை இந்த பபோட்டியில் 

சீன வீரோங்கறனறய 21-13, 21-15 என்ை சசட் கணக்கில் வீழ்த்தினோர் 

பி.வி.சிந்து. 

பி.வி.சிந்து சவண்கலம் சவன்ைதன் மூலம் படோக்பயோ ஒலிம்பிக்கில் 

இந்தியோவுக்கு 2ஆவது பதக்கம் கிறடத்தது. ஏற்சகனபவ படோக்பயோ 

ஒலிம்பிக் பளுதூக்குதலில் இந்தியோவின் மீரோபோய் சோனு 

சவள்ளிப்பதக்கம் சவன்றுள்ைோர். முன்னதோக ைல்யுத்த வீரர் சுஷில் 

குைோர் ஒலிம்பிக்கில் சவள்ளி, சவண்கலப் பதங்கங்கறை 

சவன்றிருந்தோர். தற்பபோது அவறரத் சதோடர்ந்து சிந்துவும் ஒலிம்பிக் 

பபோட்டியில் 2 பதங்கறை சவன்ை முதல் வீரோங்கறன என்கிை 

வரலோற்று சோதறனறய பறடத்துள்ைோர். 2016 ஆண்டு நடந்த ரிபயோ 

ஒலிம்பிக் பபோட்டியில் பி.வி.சிந்து சவள்ளிப் பதக்கம் சவன்றிருந்தது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

5. தமிழக பைலறவயின் வரலோறு 

இன்று தமிழக ‘சட்டபைலறவ’  தனது நூற்ைோண்றட நிறைவு 

சசய்கிைது. அந்த பைலறவக்கு மூன்று தடறவ உறுப்பினரோகத் 

பதோோா்ந்சதடுக்கப்பட்டவன் என்கிை முறையில், எனக்கும் இது 

சபருறைக்குரிய தருணம். நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 1921-இல், 

நம்முறடய பைலறவ (சலஜிஸ்பலடிவ் கவுன்சில்) உதயைோவதற்கு 

முன்பு, இந்திய நோட்டில் நறடசபற்ை சில முக்கியைோன நிகழ்வுகறை 

விைக்குவது அவசியம். ைகோத்ைோ கோந்தி நடத்திய ஒத்துறழயோறை 

பபோரோட்டத்தின் விறைவோக, அப்பபோறதய பிரிட்டிஷ் அரசின் 

இந்தியோவுக்கோன அறைச்சோோா் சோோா் சைோண்சடகுவும் இந்திய நோட்டின் 

றவஸ்ரோயோக இருந்த சசம்ஸ்ஃபபோோோா்ட் பிரபுவும் கூடி விவோதித்து, 

 

 

 



         

    

பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு எதிரோன பபோரோட்டத்றத வலுவிழக்கச் சசய்ய சற்று 

கூடுதலோன அதிகோரங்கறை வழங்க பவண்டுசைன முடிசவடுத்தனோோா். 

இது ‘சைோண்சடகு - சசம்ஸ்ஃபபோோோா்ட் சீோோா்திருத்தம்’  என அந்த 

கோலத்தில் கூைப்பட்டது. இதன் பலனோக ‘இந்திய அரசோங்கத்தின் 1919 

சட்டம்’  பிைந்தது. இந்த சட்டத்தின் ஒரு பகுதியோக, பிரிட்டிஷோரின் 

பநரடிக் கட்டுப்போட்டில் உள்ை பகுதிகளில் (ரோெதோனிகளில்) பைலறவ 

ஏற்படுத்தலோம் என முடிசவடுக்கப்பட்டது. அந்த வறகயில் உருவோனது 

தோன், இந்த பைலறவ. தமிழக பைலறவ உருவோக்கப்பட்ட 1919-இல் 

தமிழ்நோடு இருக்கவில்றல. இது சசன்றன ரோெதோனியோக 

(பிரஸிசடன்சி) இருந்தது. பிரிட்டிஷோரின் பநரடிக் கட்டுப்போட்டில் உள்ை 

பகுதிகள் ரோெதோனிகைோகவும், ஏறனய பகுதிகள் அந்தந்த ரோெோக்களின் 

சைஸ்தோன ஆட்சிப்பகுதிகைோகவும் இருந்தன. 

சசன்றன ரோெதோனியில் இன்றைய தமிழகம், ஆந்திர பிரபதசம், ஒடிஸோ 

ைோநிலத்தின் சதற்கு ைோவட்டங்கள், ைலபோோோா் ைற்றும் சதற்கு கோோா்நோடகம் 

ஆகியறவ அடங்கியிருந்தன. இந்த ஒட்டுசைோத்தப் பகுதிகளின் 

ைக்கள்சதோறக, அன்று நோன்கு பகோடியோக இருந்தது. பைலறவ 

அங்கத்தினோோா்கறைத் பதோோா்ந்சதடுப்பதற்கோக வோக்கோைோோா் பட்டியல் தயோோோா் 

சசய்யப்பட்டது. இந்தப் பட்டியலில் இடம்சபை, ஒருவோோா் தனக்சகன ஒரு 

வீடு அல்லது ஒரு ைறன றவத்திருக்க பவண்டும் என 

நிோோா்ணயிக்கப்பட்டது. இந்த நிபந்தறனயோல், நோன்கு பகோடி ைக்களில் 

சவறும் 12,48,156 பபோோா் ைட்டும் வோக்கோைோோா் பட்டியலில் இடம் சபற்ைனோோா். 

நம்முறடய பைலறவக்கோன முதல் பதோோா்தல், 1920-ஆம் ஆண்டு 

நவம்போோா் ைோதம் நறடசபற்ைது. அப்பபோது 12.5 லட்சம் பபோோா் 

வோக்கோைோோா்கைோக இருந்தும் சவறும் 3,03,558 வோக்குகள் (25%) ைட்டும் 

பதிவோயின. 

பிரிட்டிஷ் அரசோங்கத்துடன் பபோரோட்டம் நடத்திக் சகோண்டிருந்ததோல், 

அன்றைய கோங்கிரஸ் கட்சி பைலறவக்கோன பதோோா்தறலப் 

புைக்கணித்தது. பதோோா்தலில் கோங்கிரஸ் இல்லோத நிறலயில், ெஸ்டிஸ் 

கட்சி ஒரு சபரிய கட்சியோக உருசவடுத்தது. அதனுறடய தறலவரோன 

சோோா் பிட்டி தியோகரோய சசட்டி தறலறையில் அந்தக் கட்சி பதோோா்தல் கைத்தில் 

இைங்கியது. 1920 நவம்பரில் நறடசபற்ை பைலறவத் பதோோா்தலில், 93 

சதோகுதிகளில் 63 சதோகுதிகளில், ெஸ்டிஸ் கட்சி சவற்றி சபற்ைது. 

சசன்றன ரோெதோனியின் ஆளுநரோக இருந்த சவல்லிங்டன், ஆட்சி 

அறைக்கும்படி ஐஸ்டிஸ் கட்சியின் தறலவரோக இருந்த சோோா் பிட்டி 

தியோகரோய சசட்டிறயக் பகட்டுக் சகோண்டோோோா். ஆனோல், அவோோா் அதறன 

ஏற்க ைறுத்து, தனக்கு பதிலோக சுப்புரோயலு சரட்டியோறர முதலறைச்சரோக 

அைோோா்த்தினோோோா். 

12.1.1921 அன்று, நம்முறடய பைலறவ சோோா் பி. ரோெபகோபோலோச்சோரி 

(ரோெோஜி அல்ல, பவறு ஒருவோோா்) தறலறையில் (பசோோா்ைன்) கூடியது. அந்த 

அறவயில் ஒரு சபண்ைணி கூட இடம் சபைவில்றல என்பதோல், 1.4.1921 

அன்று, மீண்டும் பைலறவ கூடி பைலறவயில் சபண்களுக்கு இட 

ஒதுக்கீடு சசய்ய பவண்டுசைன்கிை தோோா்ைோனத்றத நிறைபவற்றியது. 

இதன் விறைவோக, நம் நோட்டின் முதல் எம்பிபிஎஸ் படித்த 

சபண்ைணியோன டோக்டோோா் முத்துலட்சுமி சரட்டி 1926-இல், பைலறவ 

உறுப்பினரோனோோோா். 1919 இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் கீழ் 

உருவோக்கப்பட்ட இந்த பைலறவ, மீண்டும் நோன்கு முறை (1923, 1926, 

1930,1934) பதோோா்ந்சதடுக்கப்பட்டது. 

இதற்கிறடயில், சுதந்திரப் பபோரோட்டம் கோரணைோக ைக்களுக்கு அதிக 

ஆட்சி அதிகோரம் வழங்க பவண்டிய நிோோா்பந்தம் பிரிட்டிஷோருக்கு ஏற்பட்டது. 

அதன் கோரணைோக, 1935 இந்திய அரசின் சட்டம் நிறைபவற்ைப்பட்டது. 

இதன் விறைவோக எல்லோ ரோெதோனிகளிலும் 1937-இல், சபோதுத்பதோோா்தல் 

நடத்தப்பட்டு சட்டைன்ைப் பபரறவ (சலஜிஸ்பலடிவ் அசசம்பிளி) வந்தது. 

ரோெோஜி சசன்றன ரோெதோனியின் முதலறைச்சோோா் ஆனோோோா். 

அப்பபோதும்கூட ரோெோஜி பைலறவயின் உறுப்பினரோகத்தோன் 

பதோோா்ந்சதடுக்கப்பட்டோோோா். 

1953-ஆம் ஆண்டில், தமிழகம் தனி ைோநிலைோனதற்குப் பின் 63 

உறுப்பினோோா்கறைக் சகோண்டதோக ஆனது தமிழக சட்ட பைலறவ. 

இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை 21 புது உறுப்பினோோா்கறைத் 

பதோோா்ந்சதடுக்க பவண்டிய முறையும் கறடப்பிடிக்கப்பட்டது. இந்த 

உறுப்பினோோா்களில், இரண்டு இடங்கள் பட்டதோரி சதோகுதியின் 

மூலைோகவும், இரண்டு இடங்கள் ஆசிரியோோா் சதோகுதியின் மூலைோகவும், 

சட்டைன்ைப் பபரறவயின் மூலைோகவும், உள்ைோட்சி உறுப்பினோோா்கள் 

மூலைோகவும் தலோ ஏழு உறுப்பினோோா்களும், மூன்று உறுப்பினோோா்கள் 

ஆளுநரோல் நியமிக்கப்பட்ட உறுப்பினோோா்கள் மூலைோகவும் இடம்சபற்ைனோோா். 

1962-இல் ஆசிரியோோா் சதோகுதியிலிருந்து பபரோசிரியோோா் க. அன்பழகனும், 

1964, 1978, 1984 ஆகிய ஆண்டுகளில் மூன்று முறை நோனும், 

பைலறவ உறுப்பினோோா்கைோகத் பதோோா்ந்சதடுக்கப்பட்படோம். தமிழக 

பைலறவ உறுப்பினோோா்கைோக இருந்தவோோா்களில் நோனும், ஆோோா்எம். 

வீரப்பனும்தோன் இப்பபோது இருக்கிபைோம். 

தமிழக பைலறவயில் புகழ்சபற்ை தறலவோோா்களில் சிலோோா், முன்னோள் 

குடியரசுத் தறலவோோா் ஆோோா். சவங்கட்ரோைன், டோக்டோோா் ஏ.எல். முதலியோோோா், 

டோக்டோோா் வி.பக. ெோன், ை.சபோ.சி, டோக்டோோா் முத்துலட்சுமி சரட்டி, டோக்டோோா் யூ. 

ரோை ரோவ், டோக்டோோா் பி.வி. சசரியன், ைோணிக்கபவல் நோயக்கோோா், எஸ்.எஸ். 

ரோைசோமி பறடயோச்சியோோோா், தமிழக முன்னோள் முதலறைச்சோோா் மு. 

கருணோநிதி ஆகிபயோோோா். 1.11.1986 அன்று தமிழக பைலறவ 

கறலக்கப்பட்டது. இந்த ஆண்டு, நம்முறடய பைலறவ சதோடங்கப்பட்டு 

நூறு ஆண்டு நிறைவறடகிைது. 

 

6. இ-ருபி: டிஜிட்டல் கட்டண முறை; பிரதைர் பைோடி சதோடங்கி றவத்தோர் 

இ-ருபி என்ை ஒரு நபர் ைற்றும் குறிப்பிட்ட பதறவக்கோன டிஜிட்டல் 

கட்டண தர்வு முறைறய பிரதைர் நபரந்திர பைோடி, இன்று கோசணோலி 

கோட்சி மூலம் சதோடங்கி றவத்தோர். இ-ருபி என்பது டிஜிட்டல் முறையில் 

பணம் சசலுத்துவதற்கோன சரோக்கமில்லோ ைற்றும் சதோடர்பில்லோ சோதனம். 

இது க்யூஆர் குறியீடு அல்லது எஸ்எம்எஸ் அடிப்பறடயிலோன மின்னணு 

-சோன்று. இது பயனோளிகளின் சசல்பபோனுக்கு அனுப்பப்படுகிைது. இந்த 

தறடயற்ை, ஒபர முறை பணம் சசலுத்தும் சபோறிமுறைறய 

பயன்படுத்துபவர்கள், சடபிட் ைற்றும் கிசரடிட் கோர்டு இல்லோைல், டிஜிட்டல் 

முறையில் பணம் சசலுத்தும் சசயலி இல்லோைல் அல்லது சநட் பபங்கிங் 

முறைறய பயன்படுத்தோைல், மின்னணு சோன்று மூலம் பசறவ 

அளிப்பவரிடம் பணம் சசலுத்த முடியும். 

இறத யுபிஐ தைத்தில், பநஷனல் பபசைன்ட்ஸ் கோர்ப்பபரஷன் ஆப் 

இந்தியோ, நிதி பசறவகள் துறை, ைத்திய சுகோதோர ைற்றும் குடும்ப நல 

அறைச்சகம் ைற்றும் பதசிய சுகோதோர ஆறணயம் ஆகியவற்றுடன் 

இறணந்து உருவோக்கியுள்ைது. இந்த இ-ருபி, இந்த பசறவகளுக்கு 

ஆதரவு அளிப்பவர்கறை, பயனோளிகளுடன் இறணக்கிைது ைற்றும் 

பசறவ அளிப்பவர்கறையும் பநரடி தறலயீடு இன்றி டிஜிட்டல் 

முறையில் இறணக்கிைது. பரிவர்த்தறன முடிந்தோல் ைட்டுபை, பசறவ 

அளிப்பவருக்கு பணம் சசலுத்தப்படுவறத இது உறுதி சசய்கிைது. 

முன்கூட்டிபய பணம் சசலுத்தப்படும் (ப்ரீ-சபய்டு) முறையோக இது 

இருப்பதோல், எந்த நடுவர் தறலயீடும் இன்றி, பசறவ அளிப்பவருக்கு 

குறித்த பநரத்தில் பணம் சசலுத்தப்படுவறத இது உறுதி சசய்கிைது. 

நலன்சோர்ந்த பசறவகறை வழங்குவதில் ஆதோர கசிவு இல்லோைல் 

இருப்பறத உறுதி சசய்யும் பநோக்கில், இது புரட்சிகரைோன முயற்சியோக 

இருக்கும் என எதிர்போர்க்கப்படுகிைது. தோய் பசய் நலத்திட்டங்கள், டி.பி 

ஒழிப்பு திட்டங்கள், ஆயுஸ்ைோன் போரத் பிரதைரின் ைக்கள் ஆபரோக்கிய 

திட்டத்தின் கீழ் ைருந்துகள் ைற்றும் பரிபசோதறன, உர ைோனியம் பபோன்ை 

திட்டங்களின் பசறவகறை வழங்கவும் இறத பயன்படுத்த முடியும். 

ஊழியர்களின் நலன் ைற்றும் கோர்ப்பபரட் சமூக சபோறுப்பு திட்டங்களின் 

ஒரு பகுதியோகவும் இந்த டிஜிட்டல் சோன்றுகறை தனியோர் நிறுவனங்கள் 

கூட பயன்படுத்த முடியும். இ-ருபி என்ை ஒரு நபர் ைற்றும் குறிப்பிட்ட 

பதறவக்கோன டிஜிட்டல் கட்டண தர்வு முறைறய பிரதைர் நபரந்திர 

பைோடி, இன்று கோசணோலி கோட்சி மூலம் சதோடங்கி றவத்தோர். 

 

7. 3 ஆண்டுகளில் 24 ஆயிரத்துக்கும் பைற்பட்ட சிைோர்கள் தற்சகோறல! 

நோடு முழுவதும், சிைோர்கள் தற்சகோறல சசய்துசகோண்டது சதோடர்போக, 

பதசிய குற்ை ஆவணக் கோப்பகம்(என்சிஆோோா்பி) அறிக்றக ஒன்றை, 

நோடோளுைன்ைத்தில் தோக்கல் சசய்தது. அதில், ’கடந்த 2017 முதல் 2019ம் 

ஆண்டு வறரயிலோன கோலகட்டத்தில், 13,325 சபண்கள் உள்பட 

24,568 சிைோர்கள் தற்சகோறல சசய்து சகோண்டனர். 2017ம் ஆண்டு 

8029 சிைோர்களும், 2018ம் ஆண்டு, 8,162 சிைோர்களும் 2019ம் ஆண்டு 

8,377 சிைோர்களும் தற்சகோறல சசய்துசகோண்டனர். இவர்கள் 

அறனவரும் 14 வயது முதல் 18 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் ஆவர். 

நோட்டிபலபய அதிகபட்சைோக ைத்தியப் பிரபதசத்தில் 3,115 பபரும், அதற்கு 

அடுத்தபடியோக பைற்கு வங்கத்தில் 2,802 பபரும், ைகோரோஷ்டிரத்தில் 

2,527 பபரும், தமிழ்நோட்டில் 2,035 பபரும் தற்சகோறல சசய்து 

சகோண்டுள்ைனர். 

தற்சகோறல சசய்துசகோண்ட சிைோர்களில், 4046 பபர் பதர்வுகளில் 

பதோல்வியறடந்ததோல் தற்சகோறல சசய்துசகோண்டுள்ைனர். திருைணம் 

சதோடர்போன கோரணங்களினோல், 639 பபர் தற்சகோறல 

சசய்துசகோண்டுள்ைனர். அவர்களில் 411 பபர் சபண்கள் ஆவர். கோதல் 

பதோல்வி கோரணைோக, 3315 பபர் தற்சகோறல சசய்து சகோண்டுள்ைனர். 

2567 சிைோர்கள் உடல்நலக் பகோைோறு கோரணைோகத் தற்சகோறல சசய்து 

சகோண்டுள்ைனர். 81 சிைோர்கள் உடல் ரீதியிலோன துன்புறுத்தல்கள் 



         

    

கோரணைோக தற்சகோறல சசய்து சகோண்டுள்ைனர். சில சிைோர்களின் 

தற்சகோறலக்கு, சநருக்கைோனவர் ஒருவரின் ைரணம், பபோறதப் பழக்கம், 

பவறலயின்றை, ஏழ்றை நிறல, தகோத உைவோல் ஏற்படும் கர்ப்பம், 

சமூகத்தில் ைதிப்பு குறைதல் ஆகியறவ கோரணங்கைோகக் 

கூைப்படுகிைது என்று அந்த அறிக்றகயில் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

8. இந்தியோ - வங்கபதசம் இறடபய 50 ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு சரக்கு 

ரயில் பசறவ சதோடக்கம் 

இந்தியோ - வங்கபதச நோடுகளிறடபய 50 ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு 

மீண்டும் சரக்கு ரயில் பசறவ ஞோயிற்றுக்கிழறை சதோடங்கியது. இரு 

நோடுகளிறடபய ரயில் பசறவறய மீண்டும் சதோடங்கும் வறகயில், 

பைற்கு வங்க ைோநிலம் ஹல்திபோரி நகறரயும் வங்கபதசத்தின் 

சிலோஹோட்டி நகறரயும் இறணக்கும் ரயில் போறத அண்றையில் 

ைறுசீரறைக்கப்பட்டது. ைறுசீரறைக்கப்பட்ட இந்த ரயில் போறதறய கடந்த 

2020-ஆம் ஆண்டு டிசம்போோா் 17-ஆம் பததி பிரதைோோா் நபரந்திர பைோடியும், 

வங்கபதச பிரதைோோா் பஷக் ஹசீனோவும் இறணந்து சதோடக்கிறவத்தனோோா். 

எனினும், கபரோனோ போதிப்பு சூழல் கோரணைோக இந்த ரயில் போறதயில் 

ரயில்கள் எதுவும் அதிகோரபூோோா்வைோக இயக்கப்படவில்றல. 

இந்த நிறலயில், 58 சபட்டிகறைக் சகோண்ட சரக்கு ரயில் கற்கறை 

ஏற்றிக்சகோண்டு பைற்கு வங்கத்தின் அலிபூோோா்துவோரில் உள்ை டிம்டிைோ 

ரயில் நிறலயத்திலிருந்து ஞோயிற்றுக்கிழறை கோறல 10.30 ைணிக்கு 

புைப்பட்டது. இந்த ரயில் ஹல்திபோரி வழியோக வங்கபதசத்தின் 

சிலோஹோடிறய சசன்ைறடய உள்ைது. முன்னதோக, ‘ஹல்திபோரி - 

சிலோஹோட்டி இறடபய முதல் சரக்கு ரயில் பசறவ ஞோயிற்றுக்கிழறை 

சதோடங்கப்படும்’ என்று வடகிழக்கு எல்றல ரயில்பவ (என்எஃப்ஆோோா்) 

சசய்தித்சதோடோோா்போைோோா் சனிக்கிழறை கூறியிருந்தோோோா். அதன்படி, இந்த 

ரயில் புைப்பட்டுள்ைது. ஹல்திபோரியிலிருந்து 4.5 கிபலோ மீட்டோோா் 

பயணித்து சோோா்வபதச எல்றலறய அறடயும் இந்த ரயில், அதன் பிைகு 

வங்கபதசத்தின் சிலோஹோட்டியிலிருந்து 7.5 கிபலோ மீட்டோோா் தூரம் 

பயணம் சசய்ய உள்ைது. 

வடக்கு வங்க ைோவட்டம் ைட்டுமின்றி ஒட்டுசைோத்த பைற்கு வங்க ைோநில 

சபோருைோதோர வைோோா்ச்சிக்கு உதவ உள்ை இந்த சரக்கு ரயில் பசறவயின் 

சதோடக்க நிகழ்ச்சியில், வடக்கு வங்க வோோா்த்தக சறப தறலவோோா் கிபஷோோோா் 

ைபரோதியோ பங்பகற்ைோோோா். அப்பபோது பபசிய அவோோா் ‘சரக்கு ரயில் பசறவ 

மீண்டும் சதோடங்கப்பட்டிருப்பது சதோழிலதிபோோா்களிறடபய மிகுந்த 

ைகிழ்ச்சிறய ஏற்படுத்தியிருக்கிைது’ என்று அவோோா் கூறினோோோா். 

‘இந்த ரயில் போறத கடந்த 1965-ஆம் ஆண்டு வறர பயன்போட்டில் 

இருந்தது. அதன் பிைகு, இந்தியோ - போகிஸ்தோன் இறடபய நறடசபற்ை 

பபோோோா் கோரணைோக இந்தியோவுக்கும் அப்பபோறதய கிழக்கு 

போகிஸ்தோனுக்கும் (வங்கபதசம்) இறடபயயோன ரயில் பசறவகள் 

முழுறையோக ரத்து சசய்யப்பட்டன. அதன் கோரணைோக, இந்த ரயில் 

போறதயும் துண்டிக்கப்பட்டது’  என்று கடந்த 2020 டிசம்போோா் ைோதம் 

ரயில்பவ அறைச்சகம் சவளியிட்ட அறிக்றகயில் சதரிவிக்கப்பட்டது. 

 


