
         

    

1. 2021 ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அழைப்பின் எட்டாவது நீதித்துழை 

அழைச்சர்கள் சந்திப்ழை நடத்திய நாடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) தஜிகிஸ்தான்  

இ) சீனா 

ஈ) ரஷ்யா 

✓ ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அழைப்பின் நடப்பாண்டுக்கான (2021) 8ஆவது 

நீதித்துழை அழைச்சர்கள் கூட்டத்ழத தஜிகிஸ்தான் நடத்தியது. 

✓ ைத்திய சட்டம் & நீதித்துழை அழைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு, தஜிகிஸ்தானில் 

நடந்த ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அழைப்பின் 2021ஆம் ஆண்டு 8ஆவது 

நீதித்துழை அழைச்சர்கள் கூட்டத்தில் பங்ககற்ைார். இந்தக் கூட்டத்திற்கு 

தஜிகிஸ்தான் குடியரசின் நீதி அழைச்சர் M K அசுரிகயான் தழைழை 

வகித்தார். SCO அதன் 20ஆவது ஆண்டு நிழைழவ “20 years of SCO: 

Cooperation for Stability and Prosperity” என்ை கருப்பபாருளின்கீழ் 

பகாண்டாடுகிைது. அடுத்த சந்திப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் பாகிஸ்தானில் 

நழடபபறும். 

 

2. கடல்சார் ைாதுகாப்ழை மைம்ைடுத்துவது குறித்து UNSC உயர்ைட்ட 

விவாதத்திற்கு தழைழைதாங்கியவர் யார்? 

அ) எஸ். பஜய்சங்கர் 

ஆ) TS திருமூர்த்தி 

இ) ழசயது அக்பருதீன் 

ஈ) நகரந்திர கைாடி  

✓ கடல்சார் பாதுகாப்ழப கைம்படுத்துவது குறித்து வலியுறுத்தும் “Enhancing 

Maritime Security” என்ை தழைப்பிைான UNSC உயர்ைட்ட விவாதத்திற்கு 

பிரதைர் நகரந்திர கைாடி தழைழை தாங்கினார். பிரதைர் நகரந்திர கைாடி, 

சர்வகதச சட்டத்தின்படி சர்ச்ழசகழை சைாதானைாக தீர்த்துழவக்க 

கவண்டும் என அந்த விவாதத்தில் கூறினார். UNSC விவாதத்திற்கு 

தழைழை வகிக்கும் முதல் இந்திய பிரதைர் நகரந்திர கைாடி ஆவார். 

 

3.ைன்னாட்டு அழைதி & நம்பிக்ழகயின் ஆண்டாக ஐநா அழவயால் 

அறிவிக்கப்ைட்ட ஆண்டு எது? 

அ) 2020 

ஆ) 2022 

இ) 2021  

ஈ) 2019 

✓ ஐநா அழவயானது 2021ஆம் ஆண்ழட பன்னாட்டு அழைதி ைற்றும் 

நம்பிக்ழகயின் ஆண்டாகவும், நிழையான வைர்ச்சிக்கான சர்வகதச 

ஆக்கபூர்வ பபாருைாதார ஆண்டாகவும், பைங்கள் ைற்றும் காய்கறிகளின் 

சர்வகதச ஆண்டாகவும், குைந்ழதத் பதாழிைாைர்கழை ஒழிப்பதற்கான 

சர்வகதச ஆண்டாகவும் அறிவித்துள்ைது. கைலும், கத்கதாலிக்க திருச் 

சழப, 2021’ஐ புனித கஜாசப்பின் ஆண்டாக அறிவித்துள்ைது. 

 

4. தீர்ப்ைாய சீர்திருத்த ைமசாதா, 2021’இன்கீழ், எத்தழன மைல் 

முழையீட்டு தீர்ப்ைாயங்கள் ஒழிக்கப்ைடும்? 

அ) 5 

ஆ) 6 

இ) 7 

ஈ) 9  

✓ திழரப்பட சான்ைளிப்பு கைல்முழையீட்டு தீர்ப்பாயம் (FCAT) உட்பட 

ஒன்பது கைல்முழையீட்டு நீதிைன்ைங்கழை ஒழிக்கக்ககாரும் ைகசாதா 

நாடாளுைன்ைத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. ஆக.9’இல் முன்பைாழியப்பட்ட 

இச்சட்டம் ைாநிைங்கைழவக்குச் பசன்றுள்ைது. தீர்ப்பாய சீர்திருத்த 

ைகசாதா, 2021’க்கு ஆக.3 அன்று ைக்கைழவ ஒப்புதல் அளித்தது.  

✓ இந்த ைகசாதாவின்படி, அத்தழகய தீர்ப்பாயங்களில் உள்ை அழனத்து 

வைக்குகளும் வணிக நீதிைன்ைம் / உயர்நீதிைன்ைத்திற்கு ைாற்ைப்படும். 

பல்கவறு தீர்ப்பாயங்களின் தழைவர் ைற்றும் உறுப்பினர்களுக்கு, ஒகர 

ைாதிரியான விதிமுழைகள் ைற்றும் கசழவ நிபந்தழனகழையும் இந்த 

சட்டம் வைங்குகிைது. 

5. ஆகஸ்ட்.13 அன்று தனது முதல் காகிதைற்ை ைட்ஜெட்ழட தாக்கல் 

ஜசய்த மாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு  

ஆ) ககரைா 

இ) கர்நாடகா 

ஈ) சிக்கிம் 

✓ தமிழ்நாடு சட்டப்கபரழவயின் முதல் காகிதமில்ைா பட்பஜட்ழட அந்த 

ைாநிைத்தின் நிதியழைச்சர் P T R பைனிகவல் தியாகராஜன், ஆகஸ்ட்.13 

அன்று தாக்கல்பசய்தார். இது தமிழ்நாட்டின் முதல் டிஜிட்டல் பட்பஜட் 

ஆகும். இது, 2020-21ஆம் ஆண்டிற்கான தமிழ்நாட்டின் திருத்தப்பட்ட 

வரவுபசைவுத்திட்டைாகும். 

 

6. மதசிய ைாதிரி ஆய்வு அலுவைகத்தால் நடத்தப்ைட்ட எந்த ஆய்வின் 

கீழ், இந்தியாவில் வறுழை அதிகரித்து வருகிைது என்ைழதக் 

காட்டுகிைது? 

அ) நுகர்வு பசைவின ஆய்வு  

ஆ) காைமுழை பதாழிைாைர் பழட கணக்பகடுப்பு 

இ) கதசிய கணக்குகள் புள்ளிவிவரங்கள் 2021 

ஈ) கதசிய குறிகாட்டி கட்டழைப்பு 

✓ இந்தியாவின் நுகர்வு பசைவின ஆய்வானது (Consumption Expenditure 

Survey) ஒவ்பவாரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும், கதசிய ைாதிரி ஆய்வு 

அலுவைகத்தால் நடத்தப்படுகிைது. ஆனால், 2011-2012 முதல் CES தரவு 

பவளியிடப்படவில்ழை. இந்த ஆய்வின்கீழ் இந்தியாவில் வறுழை 

மீண்டும் அதிகரித்து வருவதற்கான பதளிவான அறிகுறிகள் உள்ைன.  

✓ 2017-18ஆம் ஆண்டில் நடத்தப்பட்ட CES’இன் தரவுகள் அரசாங்கத்தால் 

பகிரங்கப்படுத்தப்படவில்ழை. 2021-22’இல் ஒரு புதிய CES நடத்தப்பட 

வாய்ப்புள்ைது, அதற்கான தரவுகள் 2022’இன் இறுதியில் கிழடக்கும். 

 

7. ஆன்ழைன் விழையாட்டுகழை தழடஜசய்யும் தமிழ்நாட்டின் 

சட்டத்ழத சமீைத்தில் இரத்துஜசய்த உயர்நீதிைன்ைம் எது? 

அ) பசன்ழன உயர்நீதிைன்ைம்  

ஆ) ககரை உயர்நீதிைன்ைம் 

இ) மும்ழப உயர்நீதிைன்ைம் 

ஈ) பகால்கத்தா உயர்நீதிைன்ைம் 

✓ ஆன்ழைன் விழையாட்டுகைான கபாக்கர், ரம்மி ைற்றும் பங்குகழை 

உள்ைடக்கிய பிை திைன்சார்ந்த விழையாட்டுகளுக்கு தழட விதித்த 

தமிைக அரசின் சட்டத்ழத பசன்ழன உயர்நீதிைன்ைம் ரத்து பசய்தது. 

ஆன்ழைன் விழையாட்டுகழைத் தழடபசய்த தமிழ்நாடு இழணயவழி 

விழையாட்டுக்கள் சட்டத்தில் ஒரு திருத்தத்ழத ைட்டும் இரத்து பசய்த 

உயர்நீதிைன்ைம், ஆன்ழைன் விழையாட்டுகளுக்கு முழுழையான 

தழட என்பது விதிமுழையற்ைது ைற்றும் பகுத்தறிவற்ைது எனக் கூறியது. 

 

8. மதசிய ஜதாழில்துழை வழித்தட திட்டத்தின் (NICP)கீழ் இதுவழர 

எத்தழன ஜதாழில்துழை வழித்தடங்கள் அங்கீகரிக்கப்ைட்டுள்ைன? 

அ) 10 

ஆ) 11  

இ) 20 

ஈ) 21 

✓ கதசிய பதாழில்துழை வழித்தட திட்டத்தின் (NICP) ஒருபகுதியாக நாடு 

முழுவதும் நான்கு கட்டங்கைாக உருவாக்கப்படும் 32 திட்டங்களுடன் 

11 பதாழில்துழை வழித்தடங்கழை உருவாக்க இந்திய அரசு ஒப்புதல் 

அளித்துள்ைது. அழவ தில்லி-மும்ழப பதாழில்துழை வழித்தடம், 

பசன்ழன-பபங்களூரு பதாழில்துழை வழித்தடம், ககாயம்புத்தூர் 

வழியாக பகாச்சி வழர பசன்ழன பபங்களூரு-பதாழில்துழை வழித்தட 

விரிவாக்கம் பதாழில்துழை வழித்தடம், பபங்களூரு-மும்ழப பதாழில் 

துழை வழித்தடம், ழவசாக்-பசன்ழன பதாழில்துழை வழித்தடம், ஒடிசா 

பபாருைாதார வழித்தடம் & தில்லி-நாக்பூர் பதாழில்துழை வழித்தடம். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. உைக இழைமயார் மைம்ைாட்டு குறியீட்டில் இந்தியாவின் நிழை 

என்ன? 

அ) 122  

ஆ) 132 

இ) 121 

ஈ) 131 

✓ ைண்டனில் உள்ை காைன்பவல்த் பசயைகம், ஆக.10 அன்று பவளியிட்ட 

181 நாடுகளிலுள்ை இழைகயாரின் நிழைழய அைவிடும் புதிய உைக 

இழைகயார் கைம்பாட்டு குறியீட்டில், இந்தியா 122ஆவது இடத்தில் 

உள்ைது. ழநஜர் கழடசி இடத்திலும் சிங்கப்பூர் முதலிடத்திலும் உள்ைது.  

✓ இழைகயார் கல்வி, கவழைவாய்ப்பு, நைவாழ்வு, சைத்துவம் & கசர்த்தல், 

அழைதி & பாதுகாப்பு ைற்றும் அரசியல் ைற்றும் குடிைக்களின் பங்ககற்பு 

ஆகியவற்றின் அடிப்பழடயில் இந்தக் குறியீடு 0.00 (குழைந்த) ைற்றும் 

1.00 (மிக உயர்ந்த) ைதிப்பபண் அடிப்பழடயில் நாடுகழைத் தரவரிழசப் 

படுத்துகிைது. இது 15 ைற்றும் 29 வயதிற்குட்பட்ட உைகின் 1.8 பில்லியன் 

ைக்களின் நிழைழய பவளிப்படுத்த, எழுத்தறிவு ைற்றும் வாக்களிப்பு 

உட்பட 27 குறிகாட்டிகழைப் பயன்படுத்துகிைது. 

 

10. அண்ழையில் எந்த நாட்மடாடு இழைந்து அல்-ஜைாஜெத் அல் 

-ஹிந்தி - 2021 என்ை கடற்ைழட ையிற்சியில் இந்தியா ைங்மகற்ைது? 

அ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்  

ஆ) பசௌதி அகரபியா 

இ) கத்தார் 

ஈ) ஓைன் 

✓ இந்தியா ைற்றும் பசௌதி அகரபியா இழடகய வைர்ந்துவரும் பாதுகாப்பு 

உைவுகளுக்கு சான்ைாக, இந்திய கைற்கு கடற்பழடயின் INS பகாச்சி, 

இம்ைாதம், அல்-ஜுழபல் துழைமுகத்துக்கு பசன்ைது. 

✓ இந்தக் கப்பலின் வருழக, இருதரப்பு பாதுகாப்பு உைவுகளில் ஒரு புதிய 

அத்தியாயத்ழத அறிவிக்கிைது. ரியாத்திலுள்ை இந்திய தூதரகம் 

பவளியிட்ட ஓர் அறிக்ழகயில், “அல்-பைாபெத் அல்-ஹிந்தி” என்ை இரு 

நாடுகளுக்கும் இழடகயயான முதல் கடற்பழட பயிற்சியின் துழைமுக 

கட்டம் பதாடங்கியதாக கூைப்பட்டுள்ைது. 

 


1. தமிைக நிதிநிழை அறிக்ழக: பபட்கரால் விழை ரூ.3 குழைந்தது 

பபட்கரால் மீது விதிக்கப்படும் ைாநிை அரசின் வரி லிட்டருக்கு ரூ.3 

குழைக்கப்படுவதாக நிதிநிழை அறிக்ழகயில் பதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

கூட்டுைவு கடன் சங்கங்கள் மூைைாக ைகளிாிா் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு 

வைங்கப்பட்ட கடன் பதாழக ரூ.2,756 ககாடி தள்ளுபடி பசய்யப்படும் 

என நிதிநிழை அறிக்ழகயில் நிதியழைச்சாிா் பைனிகவல் தியாகராஜன் 

பதரிவித்துள்ைாாிா். கைலும், நிாிா்வாகச் சீாிா்திருத்தங்கழை கைற்பகாள்ை 

நான்கு முக்கிய நடவடிக்ழககள் எடுக்கப்படுவதாகவும் அவாிா் 

குறிப்பிட்டாாிா். 

நான்கு முக்கிய அம்சங்கள்: தரவுகழை ழையைாகக் பகாண்டுள்ை 

நான்கு முக்கிய நிாிா்வாகச் சீாிா்திருத்தங்கழைச் பசயல்படுத்த அரசு 

திட்டமிட்டுள்ைதாக நிதிநிழை அறிக்ழகயில் பைனிகவல் தியாகராஜன் 

பதரிவித்தாாிா். அதன்படி, அழனத்து ைக்கள் ைற்றும் குடும்பங்களின் 

உண்ழையான பபாருைாதார நிழைழய நன்கு அறிய, அழனத்துத் 

துழைகளிலுள்ை தரவுகழை ஒருங்கிழணப்பதற்கான முயற்சி 

எடுக்கப்படும். இதன்படி, பை ககாடி ரூபாய் ைதிப்புள்ை பல்கவறு 

ைானியங்கள் வைங்கப்படுவது கைம்படுத்தப்படும் என அவாிா் 

பதரிவித்தாாிா். 

ைாநிைத்திலுள்ை அழனத்து பபாது கசழவகளிலும் மின்னணு அைவீட்டு 

முழைகள் அறிமுகப்படுத்தப்படும் எனவும், பகாள்முதல் பசய்யும் 

அழனத்து துழைகளிலும் மின்னணு பகாள்முதல் முழை பின்பற்ைப்படும் 

எனவும் நிதிநிழை அறிக்ழகயில் அழைச்சாிா் தியாகராஜன் பதரிவித்தாாிா். 

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள், பணிகளுக்கு பணம் பசலுத்துதல் உள்ளிட்ட 

அழனத்தும் கணினிையைாக்கப்படும் என அறிக்ழகயில் 

பதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

நிதிநிழை அறிக்ழக: முக்கிய அம்சங்கள் 

* பபட்கரால் மீதான வரி ரூ.3 குழைக்கப்படும். 

* ைகளிாிா் சுய உதவிக் குழுக்கள் கடன் ரூ.2,756 ககாடி தள்ளுபடி. 

* 2022-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் முதல் அரசு ஊழியாிா்களுக்கு 

அகவிழைப்படி உயாிா்வு. 

* ஆண்டுகதாறும் ஜூன் 3-இல் பசம்பைாழித் தமிழ் விருது (ரூ.10 ைட்சம்) 

அளிக்கப்படும். 

* கபரழவ உறுப்பினாிா் பதாகுதி கைம்பாட்டு நிதி ரூ.3 ககாடியாக 

அதிகரிக்கப்படும். 

* இல்ைத்தரசிகளுக்கு ஊதியம்: தகுதியானவாிா்களுக்கு ைட்டும்... 

* நடப்பாண்டில் புதிதாக 10 அரசு கழை-அறிவியல் கல்லூரிகள் 

பதாடங்கப்படும். 

* சித்த ைருத்துவத்துக்கு தனிப் பல்கழைக்கைகம் * கீைடியில் 

திைந்தபவளி அருங்காட்சியகம் 

* புதிதாக 6 இடங்களில் மீன்பிடி துழைமுகங்கள் 

* தூத்துக்குடி ைாவட்டத்தில் ைரச்சாைான் தயாரிப்பு பூங்கா 

உருவாக்கப்படும். 

* 4 இடங்களில் ழடடல் பூங்காக்கள் உருவாக்கப்படும். 

* 9 ைாவட்டங்களில் புதிய சிப்காட் பூங்காக்கள் அழைக்கப்படும். 

* பபாது நிைங்கள் கைைாண்ழைக்கு தனி அழைப்பு உருவாக்கப்படும். 

* ரூ.2,000 ககாடியில் ஜல் ஜீவன் இயக்கம் பசயல்படுத்தப்படும். 

* ரூ.1,000 ககாடியில் கழைஞாிா் நகாிா்ப்புை கைம்பாட்டுத் திட்டம். 

* ரூ.500 ககாடியில் பருவநிழை ைாற்ை இயக்கம் அழைக்கப்படும். 

* ரூ.100 ககாடியில் நகாிா்ப்புை ஊதிய கவழைவாய்ப்புத் திட்டம் 

பசயல்படுத்தப்படும். 

* 100 ஆண்டுகாை கபரழவ நிகழ்வு ஆவணங்கள் 

கணினிையைாக்கப்படும். 

* திருச்சியில் ஒருங்கிழணந்த கபருந்து நிழையம் கட்டப்படும். 

* தமிழ் ஆட்சி பைாழிப் பயன்பாடு வலுப்படுத்தப்படும். 

* சமூகப் பாதுகாப்பு ஓய்வூதியங்களுக்கு ரூ.4,807.56 ககாடி 

ஒதுக்கப்படும். 

* கபாக்குவரத்து ஆழணயரகம், கபாக்குவரத்து-சாழைப் பாதுகாப்பு 

ஆழணயரகம் என ைாற்ைப்படும். 

* 10 ஆண்டுகளில் ஆயிரம் தடுப்பழணகள்-கதவழணகள் கட்டப்படும்.  

* காசிகைடு மீன்பிடி தைம் கைம்படுத்தப்படும். 

* உள்ைாட்சி அழைப்புகள் துழணயுடன் 10 கடற்கழரகள் 

கைம்படுத்தப்படும். 

* ஒருங்கிழணந்த சுற்றுச்சூைல் கண்காணிப்பு ழையம் 

உருவாக்கப்படும். 

* 1,000 புதிய கபருந்துகள் வாங்கப்படும். 

* ைாநிை கல்விக் பகாள்ழக வகுக்க உயாிா் நிழைக் குழு 

உருவாக்கப்படும். 

* அடிப்பழட கல்வி, கணித அறிழவ உறுதி பசய்ய தனி இயக்கம் 

ஏற்படுத்தப்படும். 

* ைாதிரிப் பள்ளிகள் அழைக்க சிைப்புத் திட்டம். 

* 5 ஆண்டுகளில் 45,000 ஏக்கரில் நிை வங்கித் பதாகுப்புகள் 

உருவாக்கப்படும். 

* நந்தம்பாக்கம், காவனூரில் நிதிநுட்ப நகரங்கள். 

* துணிநூல் துழையில் கவனம் பசலுத்த தனி இயக்குநரகம். 

 

2. புவிசாாிா் குறியீடு வைங்கப்பட்ட 3 பபாருள்களுக்கு சிைப்பு அஞ்சல் 

உழைகள் பவளியீடு 

புவிசாாிா் குறியீடு வைங்கப்பட்டுள்ை நாச்சியாாிா்ககாவில் குத்துவிைக்கு, 

ைதுழர சுங்குடி கசழைகள் ைற்றும் நாகாிா்ககாவிலில் தயாரிக்கும் 

ககாவில் நழககள் ஆகியவற்றுக்கு இந்திய அஞ்சல்துழை சாாிா்பில் சிைப்பு 

அஞ்சல் உழைகள் பவளியிடப்பட்டன. 

 

 

 



         

    

நாடு முழுவதும் 365 பபாருள்களுக்கு புவிசாாிா் குறியீடு 

வைங்கப்பட்டுள்ைது. இதில், அதிகபட்சைாக காிா்நாடகாவில் 47 

பபாருள்களுக்கும், அடுத்தபடியாக தமிைகத்தில் 39 பபாருள்களுக்கும் 

புவிசாாிா் குறியீடு வைங்கப்பட்டுள்ைது. இதில், நாச்சியாாிா்ககாவில் 

குத்துவிைக்கு அஞ்சல் உழை ரூ.75ம், ைதுழர சுங்குடி கசழைகள் 

ைற்றும் நாகாிா்ககாவிலில் தயாரிக்கும் ககாவில் நழககள் அஞ்சல்உழை 

தைா ரூ.50ம் விழை நிாிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

3. ககரைத்தில் ட்கரான் தடயவியல் ஆய்வு ழையம் பதாடக்கம்: நாட்டில் 

முதல் முழை 

ஆளில்ைா சிறியரக விைானங்கள் (ட்கரான்) பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தைாக 

விைங்கி வரும் நிழையில், ட்கரான் தடயவியல் ஆய்வு ழையத்ழத 

நாட்டிகைகய முதல் முழையாக ககரை காவல் துழையினாிா் 

பதாடங்கியுள்ைனாிா். ஜம்மு விைானப் பழடத் தைத்தில் கடந்த ஜூன் 27-

ஆம் கததி ட்கரான்கள் மூைைாக பயங்கரவாதிகள் பவடிகுண்டு 

தாக்குதல் நடத்தினாிா். அதில் கட்டடங்களுக்கு சிறிய அைவிைான கசதம் 

ஏற்பட்டது; விைானப் பழட வீராிா்கள் இருவாிா் காயைழடந்தனாிா். 

ஜம்முவில் உள்ை ராணுவப் பழடத் தைத்தில் அடுத்த நாகை ட்கரான் 

மூைைாகத் தாக்குதல் நடத்த கைற்பகாள்ைப்பட்ட முயற்சி 

முறியடிக்கப்பட்டது. அழதத் பதாடாிா்ந்து, ஜம்மு-காஷ்மீரின் சிை 

ைாவட்டங்களில் ட்கரான் பயன்பாட்டுக்குத் தழட விதிக்கப்பட்டது. 

ட்கரான்கள் மூைைாக நாட்டின் பாதுகாப்புக்குப் புதிய அச்சுறுத்தல்கள் 

ஏற்பட்டுவரும் கவழையில், ட்கரான் தடயவியல் ஆய்வு ழையத்ழத 

ககரை காவல் துழையினாிா் பதாடங்கியுள்ைனாிா். 

 

4. கவைாண் பட்பஜட்: அறிய கவண்டிய அழனத்து விவரங்களும். 

தமிழ்நாட்டு வரைாற்றில் முதன்முழையாக, 2021-22 ஆம் ஆண்டில் 

கவைாண்ழைக்பகன்று தனி நிதிநிழை அறிக்ழக 14.08.2021 அன்று 

சட்டைன்ைப் கபரழவயில் கவைாண்ழை ைற்றும் உைவர் நைத்துழை 

அழைச்சர் எம்.ஆர்.கக.பன்னீர்பசல்வம் அவர்கைால் தாக்கல் 

பசய்யப்பட்டது. இதில் இடம்பபற்ை முக்கிய திட்டங்கள் ைற்றும் முக்கிய 

பகாள்ழக முடிவுகள் பின்வருைாறு. 

1. 2021-22 ஆம் ஆண்டில் கவைாண்ழை ைற்றும் சார்புத்துழைகளுக்கு 

என்று ரூ.34,220.65 ககாடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ைது. இதில், கவைாண்ழை, 

கதாட்டக்கழை, கவைாண் பபாறியியல், கவைாண் விற்பழன, தமிழ்நாடு 

கவைாண்ழைப் பல்கழைக்கைகம், சர்க்கழரத்துழை, விழதச்சான்று 

ைற்றும் அங்கக சான்ைளிப்புத்துழை கால்நழட பராைரிப்புத்துழை, 

மீன்வைம், கூட்டுைவுத்துழை, தமிழ்நாடு நுகர்பபாருள் வாணிபக் கைகம், 

ஊரக வைர்ச்சி ைற்றும் ஊராட்சித்துழை, வனத்துழை, நீர்வை 

ஆதாரத்துழை, கூட்டுைவுத்துழை, பால்வைத்துழை கபான்ை உைவர் 

நைன் சார்ந்த துழைகள் மூைம் கைற்பகாள்ைப்படும் திட்டங்களின் 

பைன்கள் ஒட்டு பைாத்த கிராை வைர்ச்சிக்கு உதவும் வழகயில் 

ஒருங்கிழணக்கப்படும். இதற்காக ஒட்டுபைாத்தைாக ரூ.34,220.65 

ககாடி நிதி ஒதுக்கீடு. 

2. ஐந்து ஆண்டுகளில் அழனத்து கிராைங்களிலும் அழனத்துக் கிராை 

ஒருங்கிழணந்த கவைாண் வைர்ச்சித் திட்டம் அறிமுகம். நடப்பாண்டில் 

2500 கிராைங்களில் நீர் ஆதாரங்கழை உருவாக்கி, சாகுபடிப் 

பரப்பிழன உயர்த்தி, விவசாயிகளின் வருைானம் உயர்வதற்கான 

திட்டப்பணிகளுக்காக ரூ.250 ககாடி ைாநிை நிதியிலிருந்து ஒதுக்கீடு. 

ைத்திய, ைாநிை அரசுத் திட்டங்கழை ஒன்றிழணத்து, ரூ.995.45 ககாடி, 

ஆக பைாத்தம் ரூ.1,245.45 ககாடியில் திட்டம் பசயல்படுத்தப்படும். 

3. பநல் விவசாயிகளின் நைனுக்காக, பநல்லிற்கான பகாள்முதல் விழை 

சாதாரண இரகத்திற்கு குவிண்டாலுக்கு ரூ.2,015 ம், சன்ன இரகத்திற்கு 

குவிண்டாலுக்கு ரூ.2,060 என உயர்த்தி நிர்ணயம். இதற்காகும் 

கூடுதல் பசைவினத்பதாழக ரூ.99.38 ககாடி, ஆக பைாத்தம்ரூ.319.38 

ககாடி ஒதுக்கீடு. 

4. சிறு, குறு விவசாயிகளின் வருைானத்ழத உயர்த்தவும், பயிர் சாகுபடி 

ைட்டுைல்ைாது இதர பதாழில்கழையும் கைற்பகாண்டு, ஆண்டு முழுவதும் 

வருைானம் ஈட்ட வல்ை ஒருங்கிழணந்த பண்ழணயம், 

கூட்டுப்பண்ழணயத்திற்காக ரூ. 119.402 ககாடி ஒதுக்கீடு 

5. விவசாயிகளின் பம்ப்பசட்டுகளுக்கு இைவச மின்சாரம் 

வைங்குவதற்காக தமிழ்நாடு மின்வாரியத்திற்கு ரூ. 4,508.23 ககாடி 

நிதி ஒதுக்கீடு. 

6. பயிர்க் காப்பீட்டுத்திட்டத்தில் விவசாயிகளின் சார்பாக, காப்பீட்டுக் 

கட்டண ைானியத்தில் ைாநிை அரசின் பங்காக ரூ.2,327 ககாடி நிதி 

ஒதுக்கீடு. 

7. முதைழைச்சரின் ஊட்டம் தரும் காய்கறித் கதாட்டத்திட்டத்தின் மூைம் 

ஒரு இைட்சம் ைாடித்கதாட்ட தழைகள் விநிகயாகம், காய்கறி விழதத் 

தழைகள் விநிகயாகத்திற்காக ரூ.95 ககாடி நிதி ஒதுக்கீடு 

8. நுண்ணீர் பாசனத்திட்டத்தின்கீழ், சிறு, குறு விவசாயிகளுக்கு 100 

சதவிகித ைானியமும், இதர விவசாயிகளுக்கு 75 சதவிகித ைானியமும் 

பதாடர்ந்து ைானியம் வைங்கி, 1,50,000 எக்டரில் பசயல்படுத்திட ரூ. 

982.48 ககாடி நிதி ஒதுக்கீடு. 

9. முதைழைச்சரின் ைானாவாரி நிை கைம்பாட்டு இயக்கத்தின் கீழ், 

நடப்பாண்டில், பதாகுப்பு அணுகுமுழையில் 7.5 இைட்சம் ஏக்கர் 

ைானாவாரி நிைங்களில் 3 இைட்சம் விவசாயிகள் பைன்பபறும் 

வழகயில், ரூ,146.64 ககாடி நிதி ஒதுக்கீடு. 

10. ரூ.140 ககாடி ைானியத்தில் கவைாண் இயந்திரையைாக்குதல் திட்டம்.  

11. முதைழைச்சரின் சூரிய சக்தி பம்புபசட்டுகள் திட்டத்தின் கீழ், 70 

சதவிகித ைானியத்தில் 5,000 விவசாயிகள் பயன்பபறுவதற்கு ரூ. 

ரூ.114.68 ககாடி ஒதுக்கீடு. 

12. தமிழ்நாடு கவைாண்ழைப் பல்கழைக்கைகத்தில் கவைாண் 

ஆராய்ச்சி ைற்றும் கவைாண் கல்விழய வலுப்படுத்துவதற்கு ரூ. 573.24 

ககாடி 

13. ககாயம்புத்தூரில் உள்ை வைங்குன்ைா கவைாண்ழைக்கான துழை 

‘நம்ைாழ்வார் இயற்ழக கவைாண்ழை ஆராய்ச்சி ழையம்’ என பபயர் 

ைாற்ைம் பசய்து, நம்ைாழ்வார் பபயரில் இயற்ழக கவைாண்ழைக்கான 

ஆராய்ச்சி ழையம் உருவாக்கி இயற்ழக கவைாண்ழை பதாடர்பான 

ஆராய்ச்சிப் பணிகழை வலுப்படுத்த ரூ.3 ககாடி. 

14. ைண் வைத்ழத பாதுகாத்து, ஆகராக்கியைான உணழவ ைக்களுக்கு 

வைங்குவதற்காக இயற்ழக கவைாண்ழை வைர்ச்சித் திட்டம் ரூ.33.03 

ககாடியில் பசயல்படுத்தப்படும். 

15. பாரம்பரிய பநல் வழககழைத் திரட்டி, பாதுகாத்து, விழத உற்பத்தி 

பசய்து, விவசாயிகளுக்கு விநிகயாகம் பசய்யும் வழகயில், பநல் 

பஜயராைன் அவர்களின் ைரபுசார் பநல் இரகங்கள் பாதுகாப்பு இயக்கம்.  

16. கவைாண்ழை பட்டதாரிகள் ைற்றும் இதர இழைஞர்கள் 

கவைாண்ழை பணிகளில் ஈடுபடுவழத ஊக்குவிக்கும் வழகயில் 

ரூ.7.68 ககாடியில் பசயல்படுத்தப்படும். திைன் கைம்பாட்டு பயிற்சியும் 

அளிக்கப்படும். 

17. நைது ைாநிை ைரைான பழன ைரத்ழத நம்பி உள்ை விவசாயிகளின் 

வாழ்வாதாரத்ழத உயர்த்த, பழன பதாடர்பான பல்கவறு பதாழில்கழை 

ஊக்குவிக்க, ரூ.3 ககாடியில் பழன கைம்பாட்டுத் திட்டம். 

கதழவயில்ைாைல் பழன ைரத்திழன பவட்டும் நழடமுழை 

பநறிமுழைப்படுத்தப்படும். 

18. பநல், சிறுதானியங்கள், பயறு வழககள், எண்பணய்வித்துக்கள், 

பதன்ழன, பருத்தி, பைங்கள் கபான்ை பயிர்களின் சாகுபடி பரப்பிழன 

அதிகரிக்கவும், உற்பத்திழய உயர்த்தவும் பைாத்தைாக ரூ.300.56 

ககாடி ஒதுக்கீடு. 

19. கரும்பு விவசாயிகளின் நைனுக்காக, கரும்பு உற்பத்திக்கான 

ஊக்கத்பதாழகயாக டன் ஒன்றுக்கு ரூ42.50, கூடுதல் “சிைப்பு 

ஊக்கத்பதாழகயாக”  டன் ஒன்றுக்கு ரூ.150/- வைங்குவதற்கு 

ரூ.178.83 ககாடி நிதி, கரும்பு உற்பத்திக்கான சிைப்புத்திட்டத்திற்கு ரூ.2 

ககாடி நிதி 

20. கவைாண்ழையின் ைகத்துவத்ழத இழைஞர்கள் அறிந்து 

பகாள்ளும் வழகயில், பசன்ழனயில் ைரபுசார் கவைாண்ழைக்கான 

அருங்காட்சியகம். 

21. ைண்பவட்டி, கழைக்பகாத்து, இரும்புச்சட்டி, கடப்பாழர, கதிர் 

அரிவாள் அடங்கிய கவைாண் உபகரணங்கள் பதாகுப்பு அழர இைட்சம் 

விவசாயிகளுக்கு வைங்குவதற்காக ரூ.15 ககாடி ஒதுக்கீடு. 

22. இயற்ழக கவைாண்ழை, ஏற்றுைதி, புதிய கண்டுபிடிப்புகளில் 

சிைந்து விைங்கும் விவசாயிகளுக்கு ைாநிை அைவிைான பரிசு. 

23. கவைாண் பதாடர்பான பல்கவறு முக்கிய பிரச்சிழனகழை 

அவ்வப்கபாது ஆய்வு பசய்து, தீர்வு காண ைாநிை அைவில் தழைழைச் 

பசயைாைர் அவர்களின் தழைழையில் உயர்நிழைக்குழு. 

24. கநாய் எதிர்ப்பு சக்திழய கைம்படுத்த, எலுமிச்ழச, முருங்ழக, 

கறிகவப்பிழை, கற்பூரவல்லி, திப்பிலி, கற்ைாழை, புதினா கபான்ை 



         

    

ைருத்துவ குணம் பகாண்ட மூலிழகச் பசடிகள் அடங்கிய இரண்டு 

இைட்சம் ஊட்டச்சத்துத் தழைகள் வைங்கும் திட்டத்திற்காக ரூ.2.18 

ககாடி நிதி ஒதுக்கீடு. 

25. திருவள்ளூர், கடலூர், நாைக்கல், பதன்காசி ைாவட்டங்களில் 

கதாட்டக்கழை பயிர்களுக்கு சிைப்புக் கவனம் பசலுத்த ரூ.12.50 ககாடி  

26. கடலூர் ைாவட்டத்தில் பைாவிற்கான சிைப்பு ழையம் துவக்கம் 

27. கடலூர் ைாவட்டம் வடலூரில் புதியதாக அரசு கதாட்டக்கழை பூங்கா 

அழைக்க ரூ.1 ககாடி 

28. குழைந்த வாடழகயில் இயந்திரங்கழை வைங்கும் திட்டத்திழன, 

வலுப்படுத்துவதற்காக, ரூ. 23.29 ககாடியில் நவீன கவைாண் 

இயந்திரங்கள் பகாள்முதல். 

29. ைழை நீரிழன கசமித்து, பயிர் உற்பத்திழய பபருக்க 

விவசாயிகளின் வயல்களிகைகய 500 பண்ழணக்குட்ழடகள் 

அழைக்க ரூ.5 ககாடி ஒதுக்கீடு. 

30. மூன்று ஏக்கர் வழர நிைம் ழவத்திருக்கும் விவசாயிகளுக்கு புதிய 

மின்கைாட்டார் பம்பு பசட்டுகள் வாங்க, ரூ.10,000 /- வீதம் 1,000 

விவசாயிகளுக்கு ைானியம் வைங்க ரூ.1 ககாடி நிதி ஒதுக்கீடு. 

31. தற்கபாதுள்ை 50 உைவர் சந்ழதகழை புனரழைக்க ரூ.12.50 ககாடி, 

புதிதாக 10 உைவர் சந்ழதகழை உருவாக்க ரூ. 6 ககாடி ஒதுக்கீடு. 

32. 2007-08 ஆம் ஆண்டில் அறிவிக்கப்பட்டழதத் பதாடர்ந்து 40 

கவைாண் விழைபபாருட்களுக்கு ஒகர சீராக உறுதி அறிவிக்ழக. 

33. ஈகராடு, திருவண்ணாைழை, திருவாரூர், கவலூர், விழுப்புரம், 

தஞ்சாவூர், கடலூர், நாகப்பட்டினம், கள்ைக்குறிச்சி ஆகிய ைாவட்ட 

ஒழுங்குமுழை விற்பழனக்கூடங்களில் விழைபபாருழை கசமிக்கவும், 

பரிவர்த்தழன பசய்வதற்கான வசதிகள் பசய்து தருவதற்காக ரூ.10 

ககாடி. 

34. ஒட்டன்சத்திரம், பண்ருட்டி ஆகிய இரண்டு இடங்களில் 10 ககாடி 

ரூபாய் பசைவில் குளிர்பதனக் கிடங்குகள் 

35. நாைக்கல் ைாவட்டம் பகால்லி ைழை பகுதியில் பைங்குடி 

விவசாயிகைால் உற்பத்தி பசய்யப்படும் மிைகிழன பதப்படுத்தி கசமித்து 

ழவக்க பரிவர்த்தழனக்கூடம், உைர்கைத்துடன் கூடிய பதப்படுத்தும் 

ழையம் அழைக்க ரூ.50 இைட்சம். 

36. நீைகிரி, எடப்பள்ளி கிராைத்தில் ரூ.2 ககாடி ைதிப்பில் 

‘ஒருங்கிழணந்த கிராை கவைாண் சந்ழத வைாகம்’. 

37. கடலூர், விழுப்புரம், கசைம், நாைக்கல், கிருஷ்ணகிரி, ஈகராடு, திருச்சி, 

தஞ்சாவூர், புதுக்ககாட்ழட, ைதுழர, இராைநாதபுரம், கதனி, திண்டுக்கல், 

திருப்பூர், கன்னியாகுைரி ஆகிய ைாவட்டங்களில் உள்ை ஒழுங்குமுழை 

விற்பழனக்கூடங்களில் ரூ.3.5 ககாடி ைதிப்பில் 28 உைர்கைங்கள். 

38. விவசாயிகளுக்கு ஏற்றுைதி குறித்த விவரங்கள், விற்பழன 

வாய்ப்புகள், தரச் சான்றுகள் பபறும் முழைகள் கபான்ைவற்ழை 

ஒருங்கிழணத்து வைங்கிட பசன்ழன, கிண்டியில் ஒரு ககாடி ரூபாய் 

ைதிப்பில் கவைாண் ஏற்றுைதி கசழவ ழையம். அ. முதன்முழையாக 

ஏற்றுைதியாைராகப் பதிவு பசய்பவர்கழை ஊக்குவிக்கும் வழகயில் 

ெஞநுனுெ தரச்சான்று ஆய்வுக்கு 50 சதவிகித ைானியம் 

39. ஈகராடு ைாவட்டம் தாைவாடி ஒழுங்குமுழை விற்பழனக்கூடத்தில் 

கசமிப்புக் கிடங்கு, பரிவர்த்தழனக்கூடம், கூட்டரங்குடன் கூடிய 

அலுவைகக் கட்டடம், மின்னணு எழட கைழட ஆகிய கட்டழைப்பு 

வசதிகள் அழைத்துத் தர 5 ககாடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு. 

40. முருங்ழக அதிகைவில் விழையும் கதனி, திண்டுக்கல், கரூர், 

தூத்துக்குடி, அரியலூர், திருப்பூர், ைதுழர ைாவட்டங்கழை உள்ைடக்கிய 

பகுதிகள் ’முருங்ழகக்கான ஏற்றுைதி ைண்டைைாக’  அறிவிப்பு. அ. 

ைதுழரயில் முருங்ழகக்பகன சிைப்பு ஏற்றுைதி கசழவ ழையம் 

அழைத்து, ைதிப்பு கூட்டப்பட்ட பபாருட்கழை தயாரித்திட உைர்த்திகள், 

இழைகழை பபாடியாக்கும் இயந்திரங்கள், தானியங்கி சிப்பம் கட்டும் 

இயந்திரம் கபான்ை கட்டழைப்பு வசதிகள் அழைத்துத் தர ரூ.1 ககாடி நிதி 

ஒதுக்கீடு. 

41. பசன்ழன ைாநகராட்சியில் பகாைத்தூர் பகுதியில் விழைபபாருட்கள் 

ைற்றும் ைதிப்புக் கூட்டப்பட்ட பபாருட்களுக்கான நவீன விற்பழன 

ழையம் துவங்க ரூ.1 ககாடி. 

42. மின்னணு ஏைம் மூைம் விவசாயிகள் தங்களின் விழைபபாருளுக்கு 

உரிய விழை பபை இழணயதைம் ைற்றும் சிைப்பு பைன்பபாருளுக்காக 

ரூ.10 ககாடி. 

43. பகால்லிைழை மிைகு, பண்ருட்டி பைா, ைண்ணச்ச நல்லூர் பபான்னி 

அரிசிக்கு புவிசார் குறியீடு பபை அரசு நடவடிக்ழக 

44. உணவுப்பதப்படுத்துதலுக்கு தனிக்கவனம் பசலுத்தி 

முன்கனற்றுவதற்காக, உணவுப் பதப்படுத்துதலுக்பகன தனி அழைப்பு. 

அ. மீன் பதப்படுத்துதலுக்கு நாகப்பட்டினம், கதங்காய்க்கு ககாயம்புத்தூர், 

வாழைக்கு திருச்சி, ைஞ்சளுக்கு ஈகராடு, சிறு தானியங்களுக்கு 

விருதுநகர் என ஐந்து பதாழில்கற்கும் ழையங்கள் பதாடங்க 

நடவடிக்ழக 

45. ஈகராடு ைாவட்டம் பவானிசாகரில் ைஞ்சள் பயிருக்கான ஆராய்ச்சி 

ழையம் அழைக்க 2 ககாடி ரூபாய் 

46. கிருஷ்ணகிரியில் கதாட்டக்கழைக் கல்லூரி புதியதாக 

துவங்குவதற்கு முதற்கட்ட நிதியாக ரூ.10 ககாடி ஒதுக்கீடு. 

47. தமிழ் வழி பயிலும் ைாணவர்களில் வசதிக்காக தமிழில் கவைாண் 

ைற்றும் கதாட்டக்கழை கல்வி அறிமுகம் 

48. கவைாண்ழையில், பதாழில் முழனகவார்கழை ஈர்க்க, கவைாண் 

பதாழில் முழனப்பு ழையம் வலுப்படுத்தப்படுவதுடன் கதழவயான 

இடங்களில் பதாழில் முழனப்பு ழையம். 

49. காகவரி படல்டா கவைாண் பபருைக்கள் ைற்றும் கவைாண் 

பதாழிைாைர்களின் வாழ்வு வைைாக, திருச்சி-நாகப்பட்டினம் 

ைாவட்டத்திற்கு இழடகயயான பகுதிழய கவைாண் 

பதாழிற்சாழைகளுக்கான பபருந்தடைாக அறிவிக்ழக. 

 

5. சிைப்பாக பணிபுரிந்த தமிைக காவல் துழையினர் 24 கபருக்கு குடியரசு 

தழைவர் விருது 

தமிைக காவல் துழையினர் 24 கபர் குடியரசுத் தழைவர் விருதுக்கு 

கதர்வுபசய்யப்பட்டுள்ைனர். காவல்துழையில் சிைப்பாகப் 

பணிபுரிந்தவர்களுக்கு ஆண்டுகதாறும் குடியரசுத்தழைவர் விருது 

வைங்கப்படுகிைது. இந்த ஆண்டு இவ்விருதுக்கு தமிைகத்தில் இருந்து 

கதர்வாகியுள்ை 24 காவல் துழை அதிகாரிகளின் கதர்வாகியுள்ைனர். 

 

6. அழனத்து ஜாதியினரும் அாிா்ச்சகராகும் திட்டம்: 24 கபருக்கு பணி 

நியைன உத்தரவு முதல்வாிா் வைங்கினாாிா் 

அழனத்து ஜாதியினரும் அாிா்ச்சகராகும் திட்டத்தின்கீழ், 24 கபருக்கு 

அாிா்ச்சகாிா் பணி நியைனத்துக்கான உத்தரவுகழை முதல்வாிா் 

மு.க.ஸ்டாலின் வைங்கினாாிா். இதற்கான நிகழ்ச்சி பசன்ழன 

கபாலீஸ்வராிா் ககாயில் திருைண ைண்டபத்தில் சனிக்கிைழை 

நழடபபற்ைது. இந்த நிகழ்வு குறித்து, தமிைக அரசு பவளியிட்ட பசய்தி: 

இந்து சைய அைநிழையத் துழை கட்டுப்பாட்டில் உள்ை ககாயில்களில் 

காலியாக உள்ை பணியிடங்கழை நிரப்ப கவண்டுபைன முதல்வாிா் 

மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டிருந்தாாிா். அதன் அடிப்பழடயில், முதல் 

கட்டைாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட பணியிடங்களில் காலியாகவுள்ை அாிா்ச்சகாிா், 

பட்டாச்சாரியாாிா், ஓதுவாாிா், பூசாரி உள்ளிட்ட பணியிடங்களுக்கு 

அறிவிப்புகள் பவளியிடப்பட்டு தகுதியான நபாிா்கள் கதாிா்வு 

பசய்யப்பட்டனாிா். 

அழனத்து ஜாதியினரும் அாிா்ச்சராகும் திட்டத்துக்கான அரசாழண 

முன்னாள் முதல்வாிா் கருணாநிதி தழைழையிைான கடந்த திமுக 

ஆட்சிக் காைத்தில் பவளியிடப்பட்டது. அவரது வழியில் பசயல்படும் 

அரசானது, இப்கபாது முழையாகப் பயிற்சி பபற்ை அழனத்து 

ஜாதியினரும் அாிா்ச்சகராகைாம் என்பழத நழடமுழைப்படுத்தி வருகிைது. 

அதன்படி, ககாயில் அாிா்ச்சகாிா் பயிற்சிப் பள்ளியில் பயின்று கதாிா்வு 

பசய்யப்பட்ட 24 அாிா்ச்சகாிா்கள், இதர பாட சாழையில் பயிற்சி பபற்ை 34 

அாிா்ச்சகாிா்களுக்கு பணி நியைன உத்தரவுகழை முதல்வாிா் 

மு.க.ஸ்டாலின் சனிக்கிைழை வைங்கினாாிா். கைலும், ஓதுவாாிா்கள், 

நந்தவனம் பராைரிப்பு உள்பட 208 காலிப் பணியிடங்களுக்கான 

உத்தரவுகழை அவாிா் அளித்தாாிா். 

 

7. ஆக. 14-ஆம் கததி பிரிவிழனக் பகாடுழைகள் நிழனவு தினம் 

இந்திய பிரிவிழனயின்கபாது நிகழ்ந்த ைக்களின் கபாராட்டங்கழையும், 

தியாகங்கழையும் நிழனவுகூரும் வழகயில் ஆகஸ்ட் 14-ஆம் 

கததியானது ‘பிரிவிழனக் பகாடுழைகள் நிழனவு தினைாக’ 

அனுசரிக்கப்படும் என்று பிரதைாிா் நகரந்திர கைாடி அறிவித்துள்ைாாிா். 

இதுபதாடாிா்பாக பிரதைாிா் கைாடி சுட்டுழரயில் சனிக்கிைழை பவளியிட்ட 

பதிவுகளில், ‘பிரிவிழனயின் வலிகழை ஒருகபாதும் ைைக்க முடியாது. 

ைட்சக்கணக்கான நைது சககாதராிா்களும் சககாதரிகளும் 



         

    

இடம்பபயாிா்ந்தனாிா். அப்கபாது பவறுப்புணாிா்வால் ஏற்பட்ட வன்முழையில் 

பைாிா் உயிரிைந்தனாிா். அந்தப் கபாராட்டத்ழதயும் ைக்களின் 

தியாகங்கழையும் நிழனவுகூரும் வழகயில் ஆகஸ்ட் 14-ஆம் 

கததியானது பிரிவிழனக் பகாடுழைகள் நிழனவு தினைாக 

அனுசரிக்கப்படும். இந்த தினத்தில் சமூகப் பிரிவிழனகள், 

ஒற்றுழையின்ழை உள்ளிட்டவற்ழை நீக்கி சமூக நல்லிணக்கம், 

ஒருழைப்பாடு, சமூக கைம்பாடு ஆகியவற்ழை ஏற்படுத்துவதற்காக 

ைக்கள் உறுதிகயற்க கவண்டும்’ என்று குறிப்பிட்டுள்ைாாிா். 

பிரதைரின் அறிவிப்ழபத் பதாடாிா்ந்து, ஆக. 14-ஆம் கததிழய பிரிவிழனக் 

பகாடுழைகள் நிழனவு தினைாக ைத்திய உள்துழை அழைச்சகம் 

அறிவிக்ழக பவளியிட்டது. உயிரிைந்தவாிா்களுக்கு அஞ்சலி: ைத்திய 

பசய்தி, ஒலிபரப்புத் துழை அழைச்சகம் பவளியிட்ட அறிக்ழகயில், 

‘ஆண்டுகதாறும் சுதந்திர தினத்ழத ைகிழ்ச்சியுடன் பகாண்டாடுகிகைாம். 

ஆனால், சுதந்திரத்துடன் பிரிவிழனயின் துயரங்கழையும் ைக்கள் 

அனுபவிக்க கநரிட்டது. பிரிவிழனயின்கபாது உயிரிைந்தவாிா்களுக்கு 

அஞ்சலி பசலுத்தும் வழகயில் பிரிவிழனக் பகாடுழைகள் நிழனவு 

தினம் அனுசரிக்கப்படும். பிரிவிழனயின்கபாது ைக்களுக்கு ஏற்பட்ட 

துயரங்கழை எதிாிா்காை சந்ததியினருக்குத் பதரியப்படுத்துவதற்கு இந்த 

தினம் வழிவகுக்கும்’ என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. 

இந்தியாவிலிருந்து பாகிஸ்தான் நாட்ழட தனியாக உருவாக்கி, இரு 

நாடுகளுக்கும் சுதந்திரம் வைங்க பிரிட்டிஷ் அரசு 1947-ஆம் ஆண்டில் 

முடிவு பசய்தது. அழதத் பதாடாிா்ந்து, இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் 

இழடகய பை ைட்சக்கணக்கான ைக்கள் இடம்பபயாிா்ந்தனாிா். இந்தியா-

பாகிஸ்தான் பிரிவிழனயின்கபாது நடந்த வகுப்புவாத வன்முழையில் 

ைட்சக்கணக்காகனாாிா் உயிரிைந்தனாிா். இந்தியா தனது சுதந்திர 

தினத்ழத ஆக. 15-ஆம் கததியும், பாகிஸ்தான் தனது சுதந்திர தினத்ழத 

ஆக. 14-ஆம் கததியும் பகாண்டாடுகின்ைன. 

 


