
         

    

1.நுண்நிதி ஊக்கத்த ொகக & நிவொரணத்திட்டத்க  அறிவித்துள்ள 

மொநிலம் எது? 

அ) புதுச்சேரி 

ஆ) சிக்கிம் 

இ) அஸ்ஸாம்  

ஈ) தெலுங்கானா 

✓ அஸ்ஸாம் நுண்நிதி ஊக்கத்தொகக & நிவாரணத் திட்டம் (AMFIRS), 

2021’ஐ தேயல்படுத்துவெற்காக 37 நுண்நிதி நிறுவனங்களுடனான 

ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ெத்தில் அஸ்ஸாம் அரசு ககதயழுத்திட்டுள்ளது. 

COVID-19 காலத்தில் நல்ல கடன் ஒழுக்கத்கெ தொடர்ந்து பராமரிக்க 

உெவுவெற்காக, அஸ்ஸாமில் உள்ள நுண்கடன் வாங்குசவார்க்கு நிதி 

நிவாரணம் வழங்குவகெ இந்ெத் திட்டம் சநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

இத்திட்டம் வாடிக்ககயாளர்கள் ெங்களின் கடகன, தொடர்ந்து திருப்பிச் 

தேலுத்துவதில் ஊக்கமளிக்கும். 

 

2. குஜரொத்தில் உள்ள ஒரு த ொகுதியில் இயற்கக எரிகொற்கைக் 

கண்டுபிடித்  நிறுவனம் எது? 

அ) ரிகலயன்ஸ் தபட்சராலியம் 

ஆ) சவொந்ொ  

இ) இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பசரஷன் 

ஈ) எண்தணய் மற்றும் இயற்கக எரிகாற்று நிறுவனம் 

✓ சவொந்ொ நிறுவனமானது குஜராத்தில் உள்ள ஒரு இயற்கக எரிவாயு 

தொகுதிகய திறந்ெ ஏக்கர் உரிமக்தகாள்ககமூலம் கண்டறிந்துள்ளது. 

இந்ெ வாயு மற்றும் தேறிவு வயகல (தஜயா) கண்டுபிடித்ெொக, DGH & 

தபட்சராலியம் & இயற்கக எரிவாயு அகமச்ேகத்திடம் அந்ெ நிறுவனம் 

தெரிவித்ெது. இது குஜராத்தின் பரூச் மாவட்டத்தில் உள்ள தொகுதியில் 

துகளயிடப்பட்டு கண்டறியப்பட்டது. 

 

3. இந்தியொவின் மு ல் புககககொபுரம் திைக்கப்பட்டுள்ள நகரம் எது? 

அ) தகால்கத்ொ 

ஆ) தில்லி  

இ) மும்கப 

ஈ) தபங்களூரு 

✓ இந்தியாவின் முெல் புகக சகாபுரத்கெ தில்லியின் கன்னாட் இடத்தில் 

முெலகமச்ேர் அரவிந்த் தகஜ்ரிவால் திறந்துகவத்ொர். சோெகன 

முகறயிலான இந்ெத் திட்டம், தவற்றியகடந்ொல், சமலும் பல புகக 

சகாபுரங்கள் நிறுவப்படும். நகர்ப்புறப் பகுதிகளில் காற்று மாசுபாட்கடக் 

குகறத்து, காற்றிகன தூய்கமயாக்குகிறது. இந்ெ ஆய்வு ஐஐடி தில்லி 

மற்றும் ஐஐடி பம்பாயால் சமற்தகாள்ளப்படும். இரண்டு நிறுவனங்களும் 

திட்டத்திற்கான தொழில்நுட்ப ஆசலாேகர்களாக இருக்கும். 

 

4. மணிப்பூரின் புதிய ஆளுநரொக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யொர்? 

அ) ெமிழிகே தேௌந்ெரராஜன் 

ஆ) இல கசணேன்  

இ) ஹரிஹரன் ராஜா ேர்மா 

ஈ) L முருகன் 

✓ குடியரசுத்ெகலவர் இராம்நாத் சகாவிந்த் ஆக.22 அன்று ெமிழ்நாட்டின் 

மூத்ெ பாஜக ெகலவர் இல கசணேகன மணிப்பூரின் புதிய ஆளுநராக 

நியமித்ொர். இந்ெ மாெ தொடக்கத்தில், நஜ்மா தஹப்துல்லா ஓய்வுதபற்ற 

பிறகு, மணிப்பூர் ஆளுநர் பெவி காலியாகசவ இருந்ெது. ஆக.10 அன்று 

தஹப்துல்லா ஓய்வு தபற்றார்; அசெ நாளில், ெற்காலிக தபாறுப்பு, சிக்கிம் 

ஆளுநர் கங்கா பிரோத்திடம் தகாடுக்கப்பட்டது. 

 

5. புக படிவமற்ை எஃகு  யொரித்  உலகின் மு ல் நொடு எது? 

அ) தஜர்மனி 

ஆ) இந்தியா 

இ) ரஷ்யா 

ஈ) சுவீடன்  

✓ பசுகம எஃகு என்றும் அகழக்கப்படும் புகெபடிவமற்ற எஃகு ெயாரித்ெ 

உலகின் முெல் நாடு சுவீடன் ஆகும். இந்ெப் பசுகம எஃகு HYBRIT 

தொழில்நுட்பத்ொல் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இென் முெல் விநிசயாகம் 

சவால்சவா AB’க்கு சோெகன முகறயில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்ெ 

முயற்சி 2016ஆம் ஆண்டு முெல் தேயல்பாட்டில் இருந்துவருகிறது. முழு 

அளவிலான உற்பத்தி 2026 முெல் தொடங்கும். இவ்வறிக்கககளின்படி, 

சகாக்கிங் நிலக்கரிக்கு மாற்றாக கஹட்ரஜகன பயன்படுத்துவது, எஃகு 

ெயாரிப்பில் இருந்து குகறந்ெபட்ேம் 90% உமிழ்கவக்குகறக்கும் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 

6. 20 வயதுக்குட்பட்கடொருக்கொன உலக  டகள சொம்பியன்ஷிப்பில், 

தபண்கள் நீளந் ொண்டு லில் தவள்ளி தவன்ைவர் யொர்? 

அ) தீபிகா குமாரி 

ஆ) பிரியங்கா சகாஸ்வாமி 

இ) சீமா புனியா 

ஈ) கஷலி சிங்  

✓ ஆக.22 அன்று கநசராபியில் நடந்ெ உலக ெடகள 20 வயதுக்குட்பட்ட 

ோம்பியன்ஷிப் சபாட்டிகளில் 6.59 மீட்டர் பாய்ச்ேலில் தபண்கள் நீளம் 

ொண்டுெலில் கஷலி சிங் தவள்ளிதவன்றார். சுவீடனின் மஜா அஸ்காக் 

(6.60 மீ) விட ஒரு தேன்டிமீட்டர் குகறவாகப் பாய்ந்து அவர் ெங்கத்கெ 

இழந்ொர். மும்முகறத் ொண்டலில் அஸ்காக் ெங்கம் தவன்றார். இந்ெ 

உலக ோம்பியன்ஷிப் சபாட்டிகளில், இந்தியா மூன்று பெக்கங்களுடன் 

(2 தவள்ளி மற்றும் 1 தவண்கலம்) சபாட்டிகய நிகறவு தேய்ெது. எட்டு 

ெங்கம் உட்பட 16 பெக்கங்களுடன் தகன்யா முெலிடத்தில் உள்ளது. 

 

7. சொகலகளிலும் சீரற்ை நிலப்பரப்பிலும் பயன்படுத் க்கூடிய 

கமொட்டொர் தபொருத் ப்பட்ட சக்கர நொற்கொலிகய வடிவகமத்துள்ள 

நிறுவனம் எது? 

அ) NITI ஆசயாக் 

ஆ) ஐஐடி தமட்ராஸ்  

இ) டிஆர்டிஓ 

ஈ) ஐஐடி பம்பாய் 

✓ இந்திய தொழில்நுட்ப நிறுவனம் (ஐஐடி) தமட்ராஸ் ஒரு சமாட்டார் ேக்கர 

நாற்காலிகய வடிவகமத்துள்ளது. அெகன ோகலகளிலும் சீரற்ற நிலப் 

பரப்பிலும் பயன்படுத்ெப்படலாம். ‘நிசயாசபால்ட்’ என்ற தபயரிலான மின் 

கலம்மூலம் இயக்கப்படும் இவ்வாகனம், மணிக்கு 25 கிமீ சவகத்தில் 

பயணிப்பசொடு ஒரு முகற முழு முன்சனற்றம் தேய்ொல் 25 கிமீ வகர 

தேல்லும். இந்ெ வாகனம் ‘நிசயாசமாஷன்’ என்ற துளிர்நிறுவனம்மூலம் 

வணிகமயமாக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

8. இந்தியொவில் உள்ள குழந்க கள் பருவநிகல தநருக்கடியொல் 

அதிக ஆபத்திலுள்ள ொக அறிக்கக தவளியிட்டுள்ள நிறுவனம் எது? 

அ) UNICEF  

ஆ) உலக வங்கி 

இ) உலக நலவாழ்வு அகமப்பு 

ஈ) NITI ஆசயாக் 

✓ யுனிதேப்பின் புதிய அறிக்ககயின்படி, இந்தியாவில் உள்ள குழந்கெகள் 

பருவநிகல தநருக்கடியால் அதிக ஆபத்தில் உள்ளனர். இந்த 

அறிக்ககயின்படி, குழந்கெகள் அதிகம் ஆபத்திலிருக்கும் 4 தெற்காசிய 

நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்றாகும். காலநிகல மாற்றம் அவர்களின் 

உடல்நலம், கல்வி மற்றும் பாதுகாப்கப அச்சுறுத்துகிறது. பாகிஸ்ொன், 

வங்கசெேம், ஆப்கானிஸ்ொன் மற்றும் இந்தியா ஆகிய 4 தெற்காசிய 

நாடுகளின் குழந்கெகள் அதிக ஆபத்தில் உள்ளனர். 

✓ பாகிஸ்ொன் 14ஆவது இடத்திலும், வங்கசெேம் 15ஆவது இடத்திலும், 

ஆப்கானிஸ்ொன் 25ஆவது இடத்திலும், இந்தியா 26ஆவது இடத்திலும் 

உள்ளது. சநபாளம் 51ஆவது இடத்திலும், இலங்கக 61ஆம் இடத்திலும், 

பூடான் 111ஆவது இடத்திலும் உள்ளன. 

✓ வரவிருக்கும் ஆண்டுகளில், இந்தியர்கள் ‘கடுகமயான ெண்ணீர் 

பற்றாக்குகறகய’ ேந்திக்க சநரிடும். அசெ சநரத்தில், உலகளாவிய 

தவப்பநிகல 2° தேல்சியஸாக அதிகரித்ெபின் இந்தியாவின் நகர்ப் 

புறங்களில் திடீர் தவள்ளப்தபருக்கும் கணிேமாக அதிகரிக்கும். சமலும், 

கடந்ெ 2020’இல், உலகின் மாசுபட்ட காற்று உள்ள 30 நகரங்களில் 21 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

நகரங்கள் இந்தியாவில் இருந்ென. இந்ெ கண்டுபிடிப்புகள் யுனிதேப்பின் 

“The Climate Crisis Is a Child Rights Crisis: Introducing the Children’s 

Climate Risk Index (CCRI)” என்ற அறிக்ககயில் தவளியிடப்பட்டன. CCRI 

என்பது குழந்கெகள்மீது கவனம் தேலுத்தி தவளிவந்ெ யுனிதேப்பின் 

முெல் அறிக்ககயாகும். 

 

9. கவளொண்சொர்ந்  துகைகளுக்கு கடன்வசதியுடன்கூடிய இரு 

திட்டங்களுக்கு ஒப்பு ல் அளித்துள்ள மொநிலம் எது? 

அ) சிக்கிம் 

ஆ) மணிப்பூர் 

இ) அருணாச்ேல பிரசெேம்  

ஈ) நாகாலாந்து 

✓ அருணாச்ேல பிரசெே மாநில அகமச்ேரகவயானது கடன்வேதியுடன் 

கூடிய இரண்டு திட்டங்களுக்கு ஒப்புெல் அளித்துள்ளது. அது விவோயம் 

ோர்ந்ெ துகறகளில் `300 சகாடி அளவுக்கு முெலீடு தேய்ய உெவும்.  

✓ 2021-22 நிதியாண்டில் விவோயத்திற்காக ஆத்மநிர்பார் கிருஷி திட்டம் 

& சொட்டக்ககலக்காக ஆத்ம நிர்பார் பக்வானி திட்டம் ஆகியவற்றுக்கு 

மாநில அரசு ெலா `60 சகாடி மானியங்ககள ஒதுக்கியுள்ளது. கடன் 

வேதியுடன் கூடிய இத்திட்டங்கள் 3 கூறுககளக்தகாண்டிருக்கும்.  

✓ அகவ வங்கி கடன்கள், மானியம் மற்றும் பயனாளிகளின் பங்களிப்பு 

ஆகும். உழவர்கள், சுய-உெவிக் குழுக்கள் & உழவர் உற்பத்தியாளர் 

அகமப்புகளுக்கு இந்ெத் திட்டங்கள் கிகடக்கும். 

 

10. COVID த ொற்றின் கொரணமொக கணவகன இழந்  மகளிர்க்கு 

உ வுவ ற்கொக, “மிஷன் வத்சல்யொ” என்ை சிைப்புத் திட்டத்க  

த ொடங்கியுள்ள மொநிலம் எது? 

அ) மகாராஷ்டிரா  

ஆ) சகரளா 

இ) தில்லி 

ஈ) ஜார்க்கண்ட் 

✓ மகாராஷ்டிரா மாநில அரசு COVID-19 சநாயால் கணவகன இழந்ெ 

தபண்களுக்கு உெவுவெற்காக, “மிஷன் வத்ேல்யா” என்ற சிறப்புத் 

திட்டத்கெத் தொடங்கியது. இந்ெத் திட்டம் அதுசபான்ற தபண்களுக்கு 

பல சேகவகள் மற்றும் 18 நன்கமககள ஒசர கூகரயின்கீழ் வழங்கும். 

இது ககம்தபண்களுக்காக பிரத்சயகமாக வடிவகமக்கப்பட்டுள்ளது.  

✓ இந்ெத் திட்டத்தின்கீழ், ேஞ்கே காந்தி நிரெர் சயாஜனா மற்றும் கர்குல் 

சயாஜனா சபான்ற திட்டங்கள் தபண்களுக்கு பயனளிக்கும். இத்திட்டம் 

மகளிர் & குழந்கெகள் சமம்பாட்டுத்துகறயால் தேயல்படுத்ெப்படுகிறது. 

இந்ெத் துகறகயச் ோர்ந்ெ அதிகாரிகள், குழந்கெகள் சமம்பாட்டுத் திட்ட 

அலுவலர்கள், அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் மற்றும் உள்ளூர் பிரிவு 

அலுவலர்கள் அந்ெப் தபண்களுக்கு சேகவககள வழங்குவெற்காக 

அவர்களின் வீடுகளுக்சக தேல்வர். 

 


1. முகாம் வாழ் இலங்ககத் ெமிழாா் சமம்பாடுக்கு ரூ.317 சகாடியில் 10 

புதிய நல திட்டங்கள்: முெல்வாா் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பு 

முகாம்களில் வசிக்கும் இலங்ககத் ெமிழாா்களின் சமம்பாட்டுக்காக 

ரூ.317 சகாடியில் பத்து புதிய நலத் திட்டங்ககள முெல்வாா் 

மு.க.ஸ்டாலின், தவள்ளிக்கிழகம அறிவித்ொாா். ேட்டப் சபரகவயில் விதி 

110-ன் கீழ் அவாா் புதிய அறிவிப்புககளச் தேய்ொாா். இதுகுறித்து, முெல்வாா் 

மு.க.ஸ்டாலின் படித்ெளித்ெ அறிக்கக: 

1983-ஆம் ஆண்டு முெல் இதுவகர 3 லட்ேத்து 4 ஆயிரத்து 269 

இலங்ககத் ெமிழாா்கள் ெமிழகத்துக்கு வந்துள்ளனாா். அவாா்களில் 18 

ஆயிரத்து 944 குடும்பங்ககளச் சோா்ந்ெ 58 ஆயிரத்து 822 சபாா் 

முகாம்களில் ெங்க கவக்கப்பட்டுள்ளனாா். அவாா்கள் 29 மாவட்டங்களில் 

அகமந்துள்ள 108 முகாம்களில் ெங்க கவக்கப்பட்டுள்ளனாா். 

சமலும், 13,540 குடும்பங்ககளச் சோா்ந்ெ 34,087 சபாா் காவல் 

நிகலயங்களில் பதிவு தேய்து, தவளிப் பதிவில் வசித்து வருகிறாாா்கள். 

கடந்ெ சில ஆண்டுகளாக இலங்ககத் ெமிழாா்களின் முகாம்களில் 

அடிப்பகட வேதிகள் ஏதுமின்றி இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது. இென்படி 

நடத்ெப்பட்ட ஆய்வுகளின் அடிப்பகடயில் புதிய அறிவிப்புகள் 

தவளியிடப்படுகின்றன. 

1. இலங்ககத் ெமிழாா்களின் முகாம்களில் மிகவும் பழுெகடந்ெ 

நிகலயில் உள்ள 7,469 வீடுகள் ரூ.231.54 சகாடியில் புதிொகக் கட்டித் 

ெரப்படும். இதில் முெல்கட்டமாக 3,510 புதிய வீடுகள் கட்ட நிகழாண்டில் 

ரூ.108.81 சகாடி நிதி ஒதுக்கீடு தேய்யப்படும். 

2. முகாம்களில் உள்ள மின்வேதி, கழிப்பிட வேதி, குடிநீாா் வேதி சபான்ற 

அடிப்பகட வேதிககள சமம்படுத்திட ரூ.30 சகாடி ஒதுக்கப்படும். இகெத் 

ெவிர, ஆண்டுசொறும் இதுசபான்ற வேதிககளச் தேய்துெர இலங்ககத் 

ெமிழாா் வாழ்க்ககத் ெர சமம்பாட்டு நிதியாக ரூ.5 சகாடி ஒதுக்கீடு 

தேய்யப்படும். 

3. முகாம் வாழ் இலங்ககத் ெமிழாா்களின் குழந்கெகளுக்கு கல்வி 

உெவித் தொகக ஏற்தகனசவ அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்ெத் தொகக 

உயாா்த்ெப்படும். அென்படி, பல்வகக தொழில்நுட்பக் கல்லூரி 

(பாலிதடக்னிக்) படிப்புக்கு ரூ.10 ஆயிரம், இளநிகல ககல மற்றும் 

அறிவியல் படிப்புக்கு ரூ.12 ஆயிரம், இளநிகல தொழில்ோாா்ந்ெ 

படிப்புகளுக்கு ரூ.20 ஆயிரம் அளிக்கப்படும். இெற்காக ரூ.1.25 சகாடி 

ஒதுக்கப்படும். 

4. முகாம் வாழ் இலங்ககத் ெமிழ் இகளஞாா்களின் சவகலவாய்ப்புத் 

திறகன சமம்படுத்ெ பயிற்சி அளிக்கப்படும். ஐந்ொயிரம் இகளஞாா்களின் 

பயிற்சிக்கு ரூ.10 சகாடி ஒதுக்கீடு தேய்யப்படும். 

5. முகாம்களில் உள்ள 300 சுயஉெவிக் குழுக்களுக்கு சுழல்நிதியாக 

ஒவ்தவாரு குழுவுக்கும் ெலா ரூ.1.25 லட்ேம் அளிக்கப்படும். கடந்ெ 

ஆண்டு சொா்ந்தெடுக்கப்பட்ட 321 குழுக்களுக்கு ஏற்தகனசவ 

அளிக்கப்பட்ட தொககயுடன் ரூ.75 ஆயிரம் கூடுெலாக வழங்கப்படும். 

6. முகாம் வாழ் இலங்ககத் ெமிழாா்களுக்கு வழங்கப்படும் மாொந்திர 

உெவித் தொகக இனி குடும்பத் ெகலவருக்கு ரூ.1,500 ஆகவும், இெர 

தபரியவாா்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாயாகவும், 12 வயதுக்கு உட்பட்ட 

குழந்கெகளுக்கு ரூ.500 ஆகவும் உயாா்த்தி அளிக்கப்படும். 

7. முகாம் வாழ் இலங்ககத் ெமிழாா்களுக்கு விகலயில்லாெ எரிவாயு 

இகணப்பு, இலவே அடுப்பு அளிக்கப்படும். சமலும், குடும்பத்துக்கு 5 

எரிவாயு உருகளக்குத் ெலா ரூ.400 வீெம் மானியம் அளிக்கப்படும். 

முகாம் வாழ் ெமிழாா்களுக்கு கிசலா 57 கபோ வீெம் மாெந்சொறும் 20 

கிசலா அரிசி ெற்சபாது வழங்கப்படுகிறது. இனி அரிசி விகலயில்லாமல் 

அளிக்கப்படும். 

8. சகா-ஆப்தடக்ஸ் மூலம் ஆகடகளும், சபாாா்கவகளும் வழங்கும் 

திட்டத்துக்கான தொகக குடும்பத்துக்கு ரூ.3,473 ஆக உயாா்த்தி 

அளிக்கப்படும். 

9. முகாம் வாழ் ெமிழாா்களுக்கு ரூ.1,296 விகலயில் ேகமயல் 

பாத்திரங்கள் வழங்கப்படும். தமாத்ெமாக இலங்ககத் ெமிழாா்களின் 

சமம்பாட்டுக்தகன ரூ.317.40 சகாடி மதிப்பில் புதிய திட்டங்கள் 

தேயல்படுத்ெப்படும் என முெல்வாா் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்ொாா். 

இலங்ககத் ெமிழாா் நலன் காக்க ஆசலாேகனக் குழு 

ெமிழ்நாட்டில் வாழும் இலங்ககத் ெமிழாா்கள் நலன்ககளக் காத்திடவும், 

உரிய ஆசலாேகனககள வழங்கிடவும் ெனியாக குழு அகமக்கப்படும் 

என்று முெல்வாா் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்ொாா். இதுகுறித்து, சபரகவ 110-

ன் கீழ் அவாா் தவளியிட்ட அறிவிப்பு: 

முகாம் வாழ் இலங்ககத் ெமிழாா்கள், தவளிப்பதிவில் உள்ளவாா்களுக்கு 

உரிய உெவிகள் அளிக்கவும், அடிப்பகட வேதிககள சமம்படுத்ெவும், 

குடியுரிகம வழங்குெல், அவாா்களில் இலங்கக திரும்பும் அகதிகளுக்குத் 

ெகுந்ெ ஏற்பாடுகள் தேய்ெல் சபான்ற நீண்டகாலத் தீாா்கவ கண்டறிந்திட 

ஆசலாேகனக் குழு அகமக்கப்படும். 

இந்ெக் குழுவில் சிறுபான்கமயினாா் நலன் மற்றும் தவளிநாடுவாழ் 

ெமிழாா் நலத் துகற அகமச்ோா், நாடாளுமன்ற உறுப்பினாா், ேட்டப் 

சபரகவ உறுப்பினாா் ெலா ஒருவாா், தபாதுத் துகறச் தேயலாளாா், 

மறுவாழ்வுத் துகற இயக்குநாா், பிற அரசு உயாா் அலுவலாா்கள், அரசு ோரா 

உறுப்பினாா்கள், முகாம் வாழ் இலங்ககத் ெமிழாா் பிரதிநிதி, 

தவளிப்பதிவில் வசிக்கக் கூடிய அகதிகளுக்கான பிரதிநிதி ஆகிசயாாா் 

இடம்தபற்றிருப்பாா் என்று முெல்வாா் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்ொாா். 

 

2. ெமிழக ஆளுநருக்கு கூடுெல் தபாறுப்பு 

ெமிழக ஆளுநாா் பன்வாரிலால் புசராஹித்துக்கு பஞ்ோப் மாநில 

ஆளுநராகவும், ேண்டீகாா் யூனியன் பிரசெே நிாா்வாகியாகவும் கூடுெல் 

தபாறுப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இெற்கான உத்ெரகவ குடியரசுத் 

 

 



         

    

ெகலவாா் ராம்நாத் சகாவிந்த் தவள்ளிக்கிழகம பிறப்பித்துள்ளாாா். 

இதுதொடாா்பாக குடியரசுத் ெகலவாா் மாளிகக அறிக்ககயில் 

கூறியிருப்பொது: ெமிழக ஆளுநாா் பன்வாரிலால் புசராஹித்துக்கு பஞ்ோப் 

மாநில ஆளுநாா் தபாறுப்பு கூடுெலாக அளிக்கப்படுகிறது. பஞ்ோப் ஆளுநாா் 

பணியிடத்துக்கு முகறயான மாற்று ஏற்பாடுகள் தேய்யப்படும் வகர, 

அம்மாநில ஆளுநாா் பணிககள ெமிழக ஆளுநாா் கூடுெலாக கவனிப்பாாா். 

சமலும், ேண்டீகாா் யூனியன் பிரசெே நிாா்வாகியாகவும் பன்வாரிலால் 

புசராஹித் நியமிக்கப்பட்டுள்ளாாா் என்று அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

முன்னொக, பஞ்ோப் மாநில ஆளுநராகவும், ேண்டீகாா் நிாா்வாகியாகவும் 

வி.பி.சிங் பத்சனாாா் இருந்ொாா் என்பது குறிப்பிடத்ெக்கது. 1940 ஆம் 

ஆண்டு பிறந்ெ பன்வாரிலால் புசராஹித், ெமிழகத்தின் 14-வது 

ஆளுநராக, 2017-ம் ஆண்டு தேப்டம்பாா் மாெம் தபாறுப்சபற்றாாா். அெற்கு 

முன்பு அவாா் அஸ்ஸாம் மாநில ஆளுநராகப் பெவி வகித்ொாா். முன்னொக, 

மகாராஷ்டிர மாநிலம், நாகபுரி மக்களகவ தொகுதியிலிருந்து இரு முகற 

காங்கிரஸ் ோாா்பாகவும், ஒருமுகற பாஜக ோாா்பாகவும் அவாா் 

சொா்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளாாா். 

 

3. அதிக கண்காணிப்பு சகமரா உள்ள நகரங்கள்: உலகளவில் 

மூன்றாமிடத்கெ பிடித்ெ தேன்கன 

உலகம் முழுவதும் அதிக கண்காணிப்பு சகமராக்கள் தபாருத்ெப்பட்ட 

நகரங்களில், தேன்கன மூன்றாமிடத்கெ பிடித்துள்ளது. தேன்கன 

தபருநகரத்தின் பாதுகாப்கப பலப்படுத்தும் வககயில் காவல்துகற 

பல்சவறு நடவடிக்ககககள எடுத்து வருகிறது. இென் விகளவாக 

கடந்ெ 2017ஆம் ஆண்டு முெல் குற்றத் ெடுப்பு நடவடிக்ககயின் ஒரு 

பகுதியாக ரயில் நிகலயங்கள், சபருந்து நிகலயங்கள், வழிபாட்டு 

ெலங்கள், மாாா்க்தகட்டுகள், தபாதுஇடங்கள், ோகலகள், தெருக்கள் 

ஆகியவற்றில் கண்காணிப்பு சகமரா தபாருத்ெப்பட்டு வருகிறது. 

இதில் ெனியாாா் நிறுவனங்கள், தபாதுமக்கள் பங்களிப்புடன் நகாா் 

முழுவதும் கண்காணிப்பு சகமரா தபாருத்ெப்பட்டு வருகின்றன. 

‘மூன்றாவது கண்’  என்ற தபயரில் தபாதுமக்களிடம் கண்காணிப்பு 

சகமரா தபாருத்தும்படி காவல்துகற தீவிர விழிப்புணாா்வு பிரோரத்தில் 

ஈடுபட்டது. இென் காரணமாக 50 மீட்டருக்கு ஒரு சகமரா உள்ளது. 

இென் அடுத்ெ இலக்காக 25 மீட்டருக்கு ஒரு சகமரா தபாருத்தும் 

பணியில் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனாா். நான்கு ஆண்டுகளாக 

காவல்துகற எடுத்து வரும் நடவடிக்ககயின் காரணமாக, 

தேன்கனயில் இப்சபாது 2.60 லட்ேம் கண்காணிப்பு சகமராக்கள் 

உள்ளன. நகாா் முழுவதும் கண்காணிப்பு சகமராக்களின் பாாா்கவ 

பரந்து, விரிந்து இருப்பதினால் ெங்கச் ேங்கிலி பறிப்பு 48 

ேெவீெம்,தகாள்கள 24 ேெவீெம்,அடிெடி 11 ேெவீெம், குகறந்துள்ளொக 

காவல்துகற ெரப்பில் தெரிவிக்கப்படுகிறது. இசெசபால தேல்லிடப்சபசி 

பறிப்பும் தபருமளவு குகறந்துள்ளொக கூறப்படுகிறது. 

அசெசபால காவல்துகறயின் பணிச்சுகமகயயும் தபருமளவில் 

கண்காணிப்பு சகமரா குகறத்துள்ளது. முக்கியமாக 80 ேெவீெத்துக்கும் 

சமற்பட்ட குற்ற வழக்குகளில் துப்பு துலக்குவெற்கு கண்காணிப்பு 

சகமராசவ உெவுவொக காவல்துகறயினாா் தெரிவிக்கின்றனாா்.  

மூன்றாவது நகரம்: இந்நிகலயில் ‘சபாாா்ஃபஸ் இந்தியா‘ நிறுவனம் 

உலகம் முழுவதும் அதிக கண்காணிப்பு சகமராக்கள் தபாருத்ெப்பட்ட 20 

நகரங்கள் குறித்ெ பட்டியகல தவளியிட்டுள்ளது. இந்ெ பட்டியலில் தில்லி, 

லண்டன், தேன்கன ஆகியகவ முெல் 3 இடங்ககள பிடித்துள்ளன 

சமலும் இப் பட்டியலில் இந்தியாவில் தில்லி, தேன்கன, மும்கப ஆகிய 

3 நகரங்கள் மட்டுசம இடம் பிடித்துள்ளன. உலகளவில் அதிகளவில் 

கண்காணிப்பு சகமரா தபாருத்ெப்பட்ட நகரங்களில் முெலிடத்கெ 

பிடித்திருக்கும் தில்லியில் 2.5 ேதுர கிசலா மீட்டருக்கு 1,826 

கண்காணிப்பு சகமராக்கள் இருப்பொகவும் அந்ெ நிறுவனம் கூறியுள்ளது. 

இரண்டாமிடத்தில் இருக்கும் லண்டனில் 2.5 ேதுர கிசலா மீட்டருக்கு 

1,138 கண்காணிப்பு சகமராக்களும், மூன்றாமிடத்கெ பிடித்திருக்கும் 

தேன்கனயில் 2.5 ேதுர கிசலா மீட்டருக்கு 609 கண்காணிப்பு 

சகமராக்கள் இருப்பொக அந்ெ நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. இந்ெப் 

பட்டியலில் மும்கப 18ஆவது இடத்தில் உள்ளது. 

இந்ெ நகரத்தில்.2.5 ேதுர கிசலா மீட்டருக்கு 157 கண்காணிப்பு 

சகமராக்கள் இருப்பொக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. உலகளவில் அதிக 

கண்காணிப்பு சகமராக்கள் உள்ள நகரங்களில் தேன்கன 

மூன்றாமிடத்கெ பிடித்திருப்பது, தேன்கன தபருநகர 

காவல்துகறயினரிடம் மகிழ்ச்சிகய ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

 

4. எல்ஐசியின் ‘ஆனந்ொ’ தேயலி அறிமுகம் 

எல்ஐசி நிறுவன முகவாா்களுக்கான ‘ஆனந்ொ’ என்ற தேல்லிடப்சபசி 

தேயலி அண்கமயில் அறிமுகம் தேய்யப்பட்டது. எல்ஐசியின் ெகலவாா் 

எம்.ஆாா்.குமாாா், சமலாண்கம இயக்குநாா்கள் முசகஷ் குமாாா் குப்ொ, 

ராஜ்குமாாா், சித்ொாா்த்ொ தமாஹந்தி மற்றும் மூத்ெ அதிகாரிகள் 

முன்னிகலயில் காதணாலி வாயிலாக இந்ெ தேயலி அறிமுகம் 

தேய்யப்பட்டது. இந்ெச் தேயலி மூலம் முகவாா் அல்லது புது வணிகம் 

ோாா்ந்சொாா் மூலமாக ஆயுள் காப்பீட்டு முன்தமாழிவாளரின் ஆொாா் 

மூலம் சக.ஒய்.சியின் அங்கீகாரம் தபற்று ஆயுள் காப்பீட்கடப் தபற முடியும். 

இென் மூலம் வாடிக்ககயாளாா்ககள முகவாா்களால் தொடாா்பு 

தகாள்ளவும் முடியும். சமலும் இதில் தொடக்கம் முெல் முடிவு வகர ஆயுள் 

காப்பீடு தபறுவது குறித்ெ விளக்கமும் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

5. 3 மாவட்டங்களில் புதிய சவளாண்கமக் கல்லூரிகள்: அரசு 

அறிவிப்பு 

3 மாவட்டங்களில் புதிய சவளாண்கமக் கல்லூரிகள் தொடங்கப்படும் 

என்று சவளாண்கம மற்றும் உழவர் நலத்துகற அகமச்ேர் 

எம்.ஆர்.சக.பன்னீர்தேல்வம் தெரிவித்துள்ளார். ெமிழக ேட்டப்சபரகவ 

பட்தஜட் கூட்டத் தொடரில் ஒவ்தவாரு துகற வாரியாக மானியக் 

சகாரிக்கக மீொன விவாெம் நகடதபற்று வருகிறது. இன்று (ஆக.28) 

சவளாண்கம மற்றும் உழவர் நலத்துகற மானியக் சகாரிக்கக மீொன 

விவாெம் நகடதபற்றது. 

இதில் சவளாண் துகற ோர்பில் தவளியான அறிவிப்பு: 

''சவளாண் கல்வியின் முக்கியத்துவம் கருதி, கரூர் மாவட்டம், 

நாகப்பட்டினம் (கீழ்சவளூர்), சிவகங்கக (தேட்டிநாடு) ஆகிய மூன்று 

மாவட்டங்களில் ரூ.30 சகாடி மதிப்பில் அரசு சவளாண்கமக் 

கல்லூரிகள் தொடங்கப்படும். ெற்சபாது, சவளாண் கல்வி மற்றும் 

சவளாண் ஆராய்ச்சியின் செகவ அதிகரித்துள்ளது. இெகனக் கருத்தில் 

தகாண்டு, சவளாண் நிதிநிகல அறிக்ககயில் கிருஷ்ணகிரியில் 

புதியொக அரசுத் சொட்டக்ககலக் கல்லூரி தொடங்க அறிவிக்கப்பட்டது. 

சவளாண் கல்வியின் முக்கியத்துவம் கருதி, 2021-2022ஆம் ஆண்டில், 

கரூர் மாவட்டம், நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் கீழ்சவளூாா், சிவகங்கக 

மாவட்டத்தில் தேட்டிநாடு ஆகிய இடங்களில் மூன்று புதிய அரசு 

சவளாண்கமக் கல்லூரிகள் தொடங்குவெற்கு மாநில அரசு ெலா ரூ.10 

சகாடி வீெம் தமாத்ெம் ரூ.30 சகாடி நிதிகய ஒதுக்கும்''. இவ்வாறு 

சவளாண்கம மற்றும் உழவர் நலத்துகற அறிவித்துள்ளது. 

 

6. அகதிகள் முகாகம மறுவாழ்வு முகாம் என தபயர் மாற்றம்: 

அரோகண தவளியீடு 

இலங்ககத் ெமிழாா் அகதிகள் முகாம் என்பது இனி இலங்ககத் ெமிழாா் 

மறுவாழ்வு முகாம்கள் என அகழப்பெற்கான அரோகணகய ெமிழக 

அரசு தவளியிட்டுள்ளது. சவளாண்கம, கால்நகட, மீன்-பால் வளத் 

துகறகள் மானியக் சகாரிக்கக மீது ேனிக்கிழகம நகடதபற்ற 

விவாெத்தின் சபாது முெல்வாா் மு.க.ஸ்டாலின் சபசுககயில், இலங்கக 

அகதிகள் முகாம் இனி, இலங்ககத் ெமிழாா் மறுவாழ்வு முகாம் என 

அகழக்கப்படும். ஏதனன்றால் அவாா்கள் ஆெரவற்றவாா்கள் அல்ல. நாம் 

அவாா்களுக்குத் துகணயாக இருக்கிசறாம். அந்ெ உணாா்வுடன் 

அகதிகள் முகாம் என்று அகழக்காமல் இலங்ககத் ெமிழாா் மறுவாழ்வு 

முகாம் என்று அகழக்க அரசு ஆகணயிட்டுள்ளொக முெல்வாா் 

மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்ொாா். 

இந்நிகலயில், இலங்கக ெமிழர் அகதிகள் முகாம், இலங்கக ெமிழர் 

மறுவாழ்வு முகாம்கள் என அகழப்பெற்கான தபயர் மாற்றத்திற்கான 

அரோகணகய ெமிழக அரசு தவளியிட்டுள்ளது. இலங்கக ெமிழர் 

மறுவாழ்வு முகாம்களில் பழுெகடந்துள்ள 7469 வீடுககள கட்டித்ெரவும், 

குடிநீர் வேதி மற்றும் ோகல வேதி உள்ளிட்ட அடிப்பகட வேதிககள 

சமம்படுத்ெவும் ரூ.30 சகாடி ஒதுக்கீடு தேய்யப்பட்டுள்ளது. 

ஆண்டுசொறும் வாழ்க்கக ெரம் சமம்பாடு நிதியாக ரூ.5 சகாடி, 300 

சுய உெவிக்குழுக்களுக்கு சுழல்நிதி மற்றும் ேமுொய முெலீட்டு நிதியாக 

ரூ.6.16 சகாடி, விகலயில்லா எரிவாயு இகணப்பு மற்றும் எரிவாயு 

உருகள மானியத்திற்காக ரூ.10.50 சகாடி ஒதுக்கீடு, கல்வி உெவித் 

தொகக, இகளஞர்களுக்கு சவகலவாய்ப்பு, குடிநீர் வேதி, ோகல வேதி, 

கழிப்பிட வேதி உள்ளிட்ட அடிப்பகட வேதிகள் என ரூ. 317 சகாடிக்கு 

அறிவிப்பு தவளியிடப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்ெக்கது. 

 

 



         

    

7. ‘BH’ தொடாா் வாகனப் பதிதவண் முகற அறிமுகம் 

பணி நிமித்ெமாக தவவ்சவறு மாநிலங்களில் அடிக்கடி குடிதபயாா்சவாாா் 

ெங்கள் வாகனங்களுக்கு ‘பிதஹச்’  தொடரில் அகமந்ெ பதிதவண் 

முகறகயப் பயன்படுத்திக் தகாள்ளலாம் என்று மத்திய அரசு 

அறிவித்துள்ளது. வாகனங்கள் பதிவு தேய்யப்படும் மாநிலங்ககள 

அடிப்பகடயாகக் தகாண்டு அவற்றுக்கான எண்கள் வழங்கப்பட்டு 

வருகின்றன. மத்திய அரசு அதிகாரிகள், தபாதுத்துகற நிறுவனங்கள் 

உள்ளிட்டவற்றில் பணியாற்றுசவாாா் பணி நிமித்ெமாக அடிக்கடி சவறு 

மாநிலங்களுக்கு இடம்தபயர சவண்டிய நிகலகம உள்ளது.  

அவ்வாறான சூழலில், இடம்தபயரும் மாநிலத்துக்குச் தேன்ற 

ஓராண்டுக்குள் ேம்பந்ெப்பட்ட மாநிலத்தில் வரி தேலுத்தி புதிய வாகனப் 

பதிதவண்கணப் தபற சவண்டிய கட்டாயம் உள்ளது. வாகனத்கெ 

சவறு மாநிலத்தில் மறுபதிவு தேய்வெற்கு ஏற்தகனசவ பதிவு 

தேய்யப்பட்ட மாநிலத்தில் இருந்து ெகடயில்லாச் ோன்று தபற்று வழங்க 

சவண்டியுள்ளது. 

இந்ெ நகடமுகறகய எளிொக்கும் சநாக்கில், ‘பிதஹச்’ என்ற பாரத் 

தொடாா் அடிப்பகடயிலான வாகனப் பதிதவண்ககள மத்திய அரசு 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. மாநிலங்கள், யூனியன் பிரசெேங்கள் 

ஆகியவற்றுக்கு இகடசய அடிக்கடி குடிதபயாா்சவாாா் ெங்கள் 

வாகனங்களுக்கு ‘பிதஹச்’  தொடாா் அடிப்பகடயிலான 

பதிதவண்கணப் தபற்றுக் தகாள்ளலாம். இந்ெ முகறயில், வாகனம் 

முெலில் பதிவு தேய்யப்படும் ஆண்டு (இரு இலக்கம்)-பிதஹச்-

வாகனத்துக்கான 4 இலக்க எண்-இரு ஆங்கில எழுத்துகள் என்ற 

வரிகேயில் வாகனப் பதிதவண் அகமயும் என்று மத்திய ோகலப் 

சபாக்குவரத்து அகமச்ேகம் தெரிவித்துள்ளது. 

இத்ெககய பதிதவண்கணக் தகாண்ட வாகனங்கள் 

மாநிலங்களுக்கிகடசய எளிதில் குடிதபயர முடியும் என்று அகமச்ேகம் 

தவளியிட்டுள்ள அறிக்ககயில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ‘பிதஹச்’ தொடாா் 

அடிப்பகடயில் பதிவு தேய்வெற்கு, வாகனத்தின் விகலகயப் தபாருத்து 

8 முெல் 12 ேெவீெம் வகர வரி விதிக்கப்படும் என்றும் அகமச்ேகம் 

தெரிவித்துள்ளது. டீேகல எரிதபாருளாகப் பயன்படுத்தும் 

வாகனங்களுக்குக் கூடுெலாக 2 ேெவீெ வரியும், மின்ோர 

வாகனங்களுக்கு 2 ேெவீெம் குகறவான வரியும் விதிக்கப்படும் என்று 

தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. புதிய வாகனப் பதிதவண் முகற தேப்டம்பாா் 15-

ஆம் செதி முெல் அமல்படுத்ெப்படவுள்ளது. 

 

8. ெஞ்ோவூரில் ரூ.25 சகாடியில் கால்நகட தீவனம் ெயாரிக்கும் 

தொழிற்ோகல 

ெஞ்ோவூாா் மாவட்டம் புதுக்குடியில் ரூ.25 சகாடியில் கால்நகட தீவனம் 

ெயாரிக்கும் தொழிற்ோகல நிறுவப்படும் என்று பால்வளத்துகற 

அகமச்ோா் ோ.மு.நாோா் அறிவித்ொாா். ேட்டப்சபரகவயில் பால்வளத்துகற 

மானியக் சகாரிக்கக மீொன விவாெத்துக்குப் பதில் அளித்து அகமச்ோா் 

ோ.மு.நாோா் தவளியிட்ட அறிவிப்பு: ெற்சபாது மாெம் ஒன்றுக்கு 10 ஆயிரம் 

தமட்ரிக் டன் கால்நகட தீவனம் தகாள்முெல் தேய்யப்பட்டு பால் 

உற்பத்தியாளாா்களுக்கு மாவட்டக் கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளாா்கள் 

ஒன்றியங்கள் மூலமாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதில், ஈசராட்டில் 

உள்ள கால்நகட தீவன ஆகலயிலிருந்து 3,500 தமட்ரிக் டன் 

கால்நகட தீவனமும், இெர கூட்டுறவு அகமப்புகளின் மூலம் 6,500 

தமட்ரிக் டன் கால்நகட தீவனமும் தகாள்முெல் தேய்யப்பட்டு 

விநிசயாகிக்கப்படுகிறது. 

ெஞ்ோவூாா், புதுக்சகாட்கட, சிவகங்கக, மதுகர, திண்டுக்கல் மற்றும் 

இெர மாவட்ட கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளாா்கள் ஒன்றிய பால் 

உற்பத்தியாளாா்கள் பயன்தபறும் வககயில் ெஞ்ோவூாா் மாவட்டம் 

புதுக்குடியில் நாதளான்றுக்கு 100 தமட்ரிக் டன் உற்பத்தித் திறனில் 

கால்நகட தீவனம் ெயாரிக்கும் தொழிற்ோகல ரூ.25 சகாடி மதிப்பீட்டில் 

நிறுவப்படும். சேலம் பால் பண்கணயில் நாதளான்றுக்கு 2 தமட்ரிக் டன் 

அளவில் நீட்டிக்கப்பட்ட காலக்தகடுவுடன் கூடிய இனிப்பு இல்லாெ 

பால்சகாவா ெயாரிக்கும் நவீன மற்றும் தொடாா்ச்சியான உற்பத்திக்கான 

இயந்திரங்களுடன் கூடிய அலகு ரூ.8 சகாடி மதிப்பில் நிறுவப்படும். 

பால் தபாருள்கள், சிப்பம் கட்டும் தபாருள்கள் மற்றும் மூலப் 

தபாருள்களுக்கான ஆய்வுக்கூடம், ஆராய்ச்சி மற்றும் உருவாக்கம் 

மற்றும் நுண்ணுயிரியல் பகுப்பாய்வுக்கான ஆய்வுக்கூடம் ஆகியன 

அம்பத்தூாா் பால்பண்கணயில் ரூ.10 சகாடி மதிப்பீட்டில் நிறுவப்படும். 

தொடக்க பால் உற்பத்தியாளாா்கள் கூட்டுறவு ேங்கத்துக்கு பால் வழங்கும் 

பால் உற்பத்தியாளாா்கள் பயன்தபறும் வககயில் அவாா்கள் வழங்கும் 

பாலிகன பகுப்பாய்வு தேய்து, உடசன பாலின் ெரம் மற்றும் பாலின் 

மதிப்புக்கு ரசீது வழங்க 453 பால் பகுப்பாய்வு கருவிகள் ரூ.2.26 சகாடி 

மதிப்பில் வழங்கப்படும். 

கால்நகடகளுக்கு அவேர சிகிச்கே: கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளாா் 

ேங்கங்களில் பால் வழங்குகின்ற, பால் உற்பத்தியாளாா்களுகடய 

கறகவ மாடுகளுக்கு இலவே சிகிச்கே இனப்தபருக்க வேதி மற்றும் 

அவாா்களுக்கு தூய முகறயில் பால் உற்பத்தி பயிற்சி, ேமச்சீாா் தீவனம், 

ொது உப்புக் கலகவ, பசுந்தீவனத்தின் முக்கியத்துவம் மற்றும் கறகவ 

மாடுகள் பராமரிப்பு பற்றிய ஆசலாேகனகள் ஆகியன வழங்குவெற்காக 

கால்நகட மருத்துவ வழித்ெடங்களில் 162 கால்நகட மருத்துவ 

ஆசலாேகாா்ககள ரூ.6.80 சகாடி திட்டமதிப்பில் ஒப்பந்ெ அடிப்பகடயில் 

நியமிக்க நடவடிக்கக எடுக்கப்படும் என்றாாா். 

 

9. கரூாா், நாகப்பட்டினம், சிவகங்ககயில் சவளாண்கம கல்லூரிகள் 

கரூாா், நாகப்பட்டினம், சிவகங்கக ஆகிய இடங்களில் 3 புதிய அரசு 

சவளாண்கம கல்லூரிகள் தொடங்கப்படும் என்று அத்துகறயின் 

அகமச்ோா் எம்.ஆாா்.சக.பன்னீாா்தேல்வம் அறிவித்ொாா். சவளாண் துகற 

மானியக் சகாரிக்கக மீொன விவாெத்துக்குப் பதில் அளித்து அகமச்ோா் 

எம்.ஆாா்.சக.பன்னீாா்தேல்வம் தவளியிட்ட அறிவிப்புகள்: சவளாண் 

கல்வியின் முக்கியத்துவம் கருதி 2021-22-இல் கரூாா் மாவட்டம், 

நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் கீழ்சவளூாா், சிவகங்கக மாவட்டத்தில் 

தேட்டிநாடு ஆகிய இடங்களில் 3 புதிய அரசு சவளாண்கம கல்லூரிகள் 

துவங்குவெற்கு மாநில அரசு ெலா ரூ.10 சகாடி வீெம் தமாத்ெம் ரூ.30 

சகாடி நிதியிகன ஒதுக்கும். 

அரியலூாா், தேங்கல்பட்டு, கிருஷ்ணகிரி, காஞ்சிபுரம், ராமநாெபுரம், 

புதுக்சகாட்கட, செனி, விருதுநகாா் ஆகிய 8 மாவட்டங்களில் உள்ள 200 

ஆதிதிராவிட, பழங்குடியின விவோயிகளின் நலன்களுக்காக ெமிழக 

வரலாற்றில் முெல்முகறயாக 2021-22-இல் நிலத்ெடி நீாா் பாதுகாப்பான 

குறுவட்டங்களின் ஆழ்துகள அல்லது குழாய் கிணறுகள் அகமத்து 

மின்வேதியுடன் மின்சமாட்டாாா் தபாருத்தி, நுண்ணீாா் பாேன வேதிகள் 

100 ேெவீெ மானியத்தில் சமற்தகாள்ளப்படும். இெற்காக ரூ.12 சகாடி நிதி 

தேலவிடப்படும். உழவாா் உற்பத்தியாளாா் நிறுவனங்களின் 

தபாருள்ககளச் ேந்கெப்படுத்ெ தேன்கன, சகாயம்புத்தூாா், மதுகர, 

திருச்சி, சேலம் மாநகராட்சி பகுதிகளில் ரூ.8 சகாடி தேலவில் 50 சிறப்பு 

அங்காடிகள் அகமக்கப்படும். 

சவளாண் விகளதபாருள்ககளச் சேமிக்க விவோயிகளுக்கு உெவும் 

வககயில் திருப்பூாா் பூளவாடி, புதுக்சகாட்கட சிெம்பரவிடுதி, நாமக்கல் 

எருகமப்பட்டி, ஈசராடு பாா்கூாா் ஆகிய இடங்களில் 250 தமட்ரிக் டன் 

தகாள்ளளவு உள்ள சேமிப்புக் கிடங்குகள் ரூ.2 சகாடி தேலவில் 

கட்டப்படும். 

தநய்ெல் பூங்கா: 2021-22-இல் நாகூரில் தநய்ெல் பாரம்பரிய பூங்கா 

3.06 தஹக்சடரில் ரூ.2 சகாடி நிதியில் மீன்வளம் மற்றும் மீனவ 

நலத்துகறயின் ஒருங்கிகணப்புடன் அகமக்கப்படும். இது இளம் 

ெகலமுகறயினருக்கு பண்கடய ெமிழாா்களின் பண்பாட்கட 

எடுத்துகரக்கும் வககயில் தேயல்படும். 

2021-22-இல் 100 தபண் விவோயிகளுக்கு, ஒருவருக்கு ரூ.1 லட்ேம் 

என்கிற விகிெத்தில் குடிகே தொழிலாக குகறந்ெ பரப்பிலான காளான் 

உற்பத்திக்கூடம் அகமத்திட மானியம் வழங்க மகளிாா் திட்டத்துடன் 

இகணந்து ரூ.1 சகாடி தேலவிடப்படும். நிலமில்லாெ விவோயத் 

தொழிலாளாா்ககள தொழில் முகனசவாாா்களாக உருவாக்கும் 

வககயில் 2021-22-இல் 1,077 நபாா்களுக்கு 6 மாெ கால உகறவிடத் 

சொட்ட தொழில்நுட்பவியலாளாா் பயிற்சி ரூ.1.77 சகாடி நிதியிலும், 3 

ஆயிரம் நபாா்களுக்கு பூங்தகாத்து, பூ அலங்காரம் தேய்ெல், நுண்ணீாா் 

பாேன அகமப்புகள் நிறுவுெல் மற்றும் பராமரித்ெல், செனீ வளாா்ப்பு 

குறித்ெ 30 நாள் பயிற்சிகள் ரூ.1.69 சகாடி நிதியிலும் அரசு 

சொட்டக்ககலப் பண்கணகளில் வழங்கப்படும். இந்ெப் பயிற்சியில் 

தபண் தொழிலாளாா்களுக்கு முன்னுரிகம வழங்கப்படும். 

சவளாண் தபாறியியல் பட்டயப் படிப்பு: சவளாண் இயந்திரங்கள் 

தொடாா்பான அடிப்பகட கல்வியிகன பரவலாக்கும் வககயில் 2021-

22-இல் திருச்சி குமுளூாா் சவளாண்கம தபாறியியல் கல்லூரி மற்றும் 

ஆராய்ச்சி நிகலயத்தில் 2 ஆண்டு சவளாண்கம தபாறியியல் பட்டயப் 

படிப்பு ரூ.1 சகாடி நிதியில் தொடங்கப்படும். இந்ெப் படிப்பில் ஆண்டுக்கு 

40 மாணவாா்கள் அனுமதிக்கப்படுவாா். இென் மூலம் கிராமப்புற 

மாணவாா்களுக்கான சவகலவாய்ப்பு உயரும் என்பதுடன் 

விவோயிகளின் சவளாண் இயந்திரங்ககள அவரவாா் பகுதியிசலசய 

பழுதுபாாா்க்க இயலும். 



         

    

திருப்பூரில் விகெச் ோன்றளிப்பு மற்றும் அங்ககச் ோன்றளிப்பு துகற 

ோாா்பில் 2021-22-இல் புதிொக விகெ பரிசோெகன நிகலயம் 

அகமக்கப்படும். 2021-22-இல் சகாயம்புத்தூரில் இயங்கி வரும் 

விகெச் ோன்றளிப்பு மற்றும் அங்ககச் ோன்றளிப்பு துகறயின் ெகலகம 

அலுவலகம் மாநிலத்தின் ெகலநகரான தேன்கனக்கு மாற்றப்படும் 

என்றாாா். 

 

10. 34 மாநிலங்கள், யூனியன் பிரசெேங்களில் ‘ஒசர நாடு; ஒசர குடும்ப 

அட்கட’ திட்டம் 

நாட்டில் உள்ள 34 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரசெேங்களில் ‘ஒசர 

நாடு; ஒசர குடும்ப அட்கட’ திட்டம் தேயல்படுத்ெப்பட்டுள்ளொக மத்திய 

அரசு தெரிவித்துள்ளது. செசிய உணவுப் பாதுகாப்பு ேட்டத்தின் கீழ் 

ெகுதியான குடும்பங்களுக்கு நியாய விகலக் ககடகள் வாயிலாக 

மானிய விகலயில் உணவு ொனியங்கள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. 

இெற்காக ஒவ்தவாரு மாநிலமும் குடும்ப அட்கடககள விநிசயாகித்து 

வருகின்றன. அந்ெ அட்கடககளப் பயன்படுத்தி ேம்பந்ெப்பட்ட 

மாநிலத்தில் மட்டுசம உணவு ொனியங்ககளப் தபறும் சூழல் நிலவி 

வந்ெது. இந்நிகலயில், குடும்ப அட்கடககளப் தபற்ற புலம்தபயாா் 

தொழிலாளாா்கள் உள்ளிட்சடாாா் நாட்டில் உள்ள எந்ெ நியாய விகலக் 

ககடயிலும் உணவு ொனியங்ககளப் தபற்றுக் தகாள்ளும் சநாக்கில் 

‘ஒசர நாடு; ஒசர குடும்ப அட்கட’  திட்டத்கெ மத்திய அரசு 

அறிமுகப்படுத்தியது. 

இத்திட்டத்தில் இதுவகர 34 மாநிலங்களும் யூனியன் பிரசெேங்களும் 

இகணந்துள்ளொக மத்திய உணவுத் துகற அகமச்ேகம் 

தெரிவித்துள்ளது. சமற்கு வங்கம் ஆகஸ்டிலும், தில்லி கடந்ெ 

ஜூகலயிலும் இத்திட்டத்கெ அமல்படுத்தின. அஸ்ஸாம், ேத்தீஸ்காா் 

மாநிலங்கள் மட்டும் இத்திட்டத்கெ இன்னும் தேயல்படுத்ெவில்கல. 

விகரவில் அவ்விரு மாநிலங்களும் ‘ஒசர நாடு; ஒசர குடும்ப அட்கட’ 

திட்டத்கெச் தேயல்படுத்தும் என்று மத்திய அகமச்ேகம் தெரிவித்துள்ளது. 

இது தொடாா்பாக அகமச்ேகம் தவளியிட்ட அறிக்ககயில், ‘இத்திட்டத்தின் 

கீழ் மாெந்சொறும் ேராேரியாக 2.2 சகாடி குடும்ப அட்கடொராா்கள் 

பலனகடந்து வருகின்றனாா். கடந்ெ 2019-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் முெல் 

இத்திட்டத்தின் கீழ் சுமாாா் 40 சகாடி முகற உணவு ொனியங்கள் 

விநிசயாகிக்கப்பட்டுள்ளன. 

பிகாாா் (10.14 சகாடி முகற), ஆந்திரம் (6.92 சகாடி முகற), ராஜஸ்ொன் 

(4.56 சகாடி முகற) ஆகிய மாநிலங்களில் அதிக முகற உணவு 

ொனியங்கள் விநிசயாகிக்கப்பட்டுள்ளன. குடும்ப அட்கடகளுடன் 

ஆொாா் எண்கண இகணத்ெது, நியாய விகலக் ககடகளில் 

மின்னணு இயந்திரத்தின் வாயிலாக உணவுப் தபாருள்ககள 

விநிசயாகிப்பது ஆகிய நகடமுகறகளின் வாயிலாக இத்திட்டம் 

தவற்றிகரமாகச் தேயல்படுத்ெப்பட்டு வருகிறது’  என்று 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

11. ரூ.188 சகாடியில் புதிய சராந்துக் கப்பல் ‘விக்ரகா’ : நாட்டுக்கு 

அாா்ப்பணித்ொாா் அகமச்ோா் ராஜ்நாத் சிங் 

இந்தியக் கடசலாரக் காவல் பகடயின் சராந்துப் பணிக்காக சுமாாா் 

ரூ.188 சகாடி தேலவில் கட்டகமக்கப்பட்ட ‘விக்ரகா’  எனப் 

தபயரிடப்பட்ட அதிநவீன கப்பகல தேன்கனயில் ேனிக்கிழகம 

நகடதபற்ற நிகழ்ச்சியில் பாதுகாப்புத் துகற அகமச்ோா் ராஜ்நாத் சிங் 

நாட்டுக்கு அாா்ப்பணித்ொாா். தேன்கனகய அடுத்ெ காட்டுப்பள்ளியில் எல் 

அன் டி நிறுவனத்தின் கப்பல் கட்டும் ெளம் உள்ளது. இங்கு கடற்பகட, 

கடசலாரக் காவல் பகடக்குத் செகவயான சராந்துக் கப்பல்கள், 

அதிநவீன இகடமறிக்கும் படகுகள் கட்டப்பட்டு வருகின்றன. கடந்ெ 

2015-ஆம் ஆண்டு 7 சராந்துக் கப்பல்கள் ெயாரிப்பெற்கான 

ஒப்பந்ெத்கெ எல் அன் டி நிறுவனத்திற்கு பாதுகாப்பு அகமச்ேகம் 

வழங்கியது. இதில் விக்ரம், வீரா, விஜயா, வராக, வரத், வஜ்ரா ஆகிய 6 

சராந்துக் கப்பல்கள் ஏற்கனசவ கடசலாரக் காவல் பகடயிடம் 

ஒப்பகடக்கப்பட்டு பணியில் ஈடுபடுத்ெப்பட்டு வருகின்றன. 

இெகனயடுத்து சுமாாா் ரூ.188 சகாடி மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டு ‘விக்ரகா’ 

எனப் தபயரிடப்பட்ட புதிய சராந்துக் கப்பல் கடந்ெ ஆண்டு அக்.5-இல் 

கடசலாரக் காவல் பகடயிடம் ஒப்பகடக்கப்பட்டு முெல் முகறயாக கடல் 

நீரில் இறக்கி தவள்சளாட்டம் விடப்பட்டது. கடந்ெ 10 மாெங்களாக 

இக்கப்பலில் நவீன ஆயுெங்கள், தொகலத் தொடாா்புக் கருவிகள் 

உள்ளிட்ட பல்சவறு கட்டகமப்பு வேதிகள் சமற்தகாள்ளப்பட்டு வந்ெது. 

இென்பிறகு கடசலாரக் காவல் பகடயில் முகறப்படி இகணக்கப்படும் 

நிகழ்ச்சி தேன்கனத் துகறமுகத்தில் ேனிக்கிழகம நகடதபற்றது. 

கடசலாரக் காவல் பகட ெகலகம இயக்குநாா் சக.நடராஜன் 

ெகலகமயில் நகடதபற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராகக் 

கலந்து தகாண்ட பாதுகாப்புத் துகற அகமச்ோா் ராஜ்நாத் சிங் ’விக்ரகா’

-கவ முகறப்படி நாட்டுக்கு அாா்ப்பணித்ொாா். பின்னாா் கப்பலின் தபயாா் 

பலகககய அகமச்ோா் திறந்து கவத்ொாா். 

கப்பலின் சிறப்பம்ேங்கள்: கடசலாரக் காவல் பகடயில் 

இகணக்கப்பட்டுள்ள ’விக்ரகா’  2,200 தமட்ரிக் டன் எகடயும், 98 

மீட்டாா் நீளமும், 15 மீட்டாா் அகலமும் தகாண்ட இக்கப்பல் மணிக்கு 

அதிகபட்ேமாக 26 கடல் கமல் சவகத்தில் தேல்லக் கூடியது. சமலும் 

ககரக்குத் திரும்பாமல் சுமாாா் 5,000 கடல் கமல் தூரம் பயணிக்கும் 

வககயில் பல்சவறு நவீன கட்டகமப்பு வேதிகள் ஏற்படுத்ெப்பட்டுள்ளன.  

இதில் தஹலிகாப்டாா் இறங்கும் வேதி உள்ளது. சமலும் மாசுக் 

கட்டுப்பாட்டுக் கருவிகள், கண்காணிப்புக் கருவிகள் அதிநவீன ரக 

துப்பாக்கிகள், கடல் வழித்ெடத்கெ துல்லியமாகக் காட்டும் கருவிகள் 

உள்ளிட்டகவ அகமக்கப்பட்டுள்ளன. 11 அதிகாரிகள், 110 

பணியாளாா்கள் உள்ளிட்ட 121 பகட வீராா்களுடன் பயணிக்க 

உள்ள ’விக்ரகா’ - வின் உத்செே ஆயுள் காலம் சுமாாா் 25 ஆண்டுகள் 

ஆகும். 

 

12. ரயில் பயணிகள் குகறககள தெரிவிக்க - ‘ரயில் மொத்' புதிய தேயலி 

அறிமுகம் : 

மதுகர ரயில்சவ சகாட்ட நிர்வாகம் தவளியிட்டுள்ள தேய்திக்குறிப்பு: 

ரயில் பயணிகளின் புகார்கள் மற்றும் ஆசலாேகனகள் மீது உடனடி 

நடவடிக்கக எடுக்க ‘ரயில் மொத்’ (MADAD - Mobile Application for 

Desired Assistance During travel) என்ற தேல்சபான் தேயலி 

அறிமுகப்படுத்ெப்பட்டுள்ளது. பயணிகள் ெங்களது புகார்ககள 

தொகலசபசி, இகணயெளம், ேமூக ஊடகம் வாயிலாக பதிவு 

தேய்கின்றனர். இகவ அகனத்கெயும் ஒருங்கிகணத்து உடனடி 

நடவடிக்ககக்காகசவ 24 மணி சநரமும் தேயல்படும் தேயலி 

அறிமுகப்படுத்ெப் பட்டுள்ளது. ெமிழ் உட்பட 12 தமாழிகள் மூலம் இந்ெ 

தேயலிகய பயன்படுத்ெலாம். 

இந்ெ தேயலிகய இகணயெளம், குறுஞ்தேய்தி, ேமூக ஊடகம் மற்றும் 

உெவி எண் 139 மூலம் அணுகலாம். இென்மூலம் பாதுகாப்பு, மருத்துவ 

உெவி, விபத்து பற்றிய ெகவல்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள், 

தபண்களுக்கான உெவிகள், தபாதுப்புகார், லஞ்ேப்புகார், பார்ேல் ேரக்கு 

சபாக்குவரத்து பற்றிய விோரகண, ஐஆர்சிடிசி ரயில்கள் விவரங்கள், 

ஏற்தகனசவ அளித்ெ புகாரின் நிகலகய பற்றியும் அறிந்து தகாள்ளலாம். 

இந்ெ தேயலிகய பயன்படுத்ெ முடியாெ காலங்களில் ரயில் பயணச்சீட்டு 

பரிசோெகர், நிகலய அதிகாரி, பணியில் உள்ள ரயில்சவ பாதுகாப்புப் 

பகட மற்றும் ரயில்சவ காவலர்ககள தொடர்பு தகாள்ளலாம். இவ்வாறு 

அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

13. கீழடி அகழாய்வில் ொனியக் தகாள்கலன் கண்தடடுப்பு 

சிவகங்கக மாவட்டம், கீழடியில் நகடதபற்று வரும் அகழாய்வில் 

ொனியக் தகாள்கலன் கண்தடடுக்கப்பட்டுள்ளொக ெமிழக தொல்லியல் 

துகற அலுவலாா்கள் தெரிவித்துள்ளனாா். சிவகங்கக மாவட்டம், கீழடி, 

அகரம், தகாந்ெகக, மணலூாா் ஆகிய பகுதிகளில் 7 -ஆம் கட்ட 

அகழாய்வுப் பணிகள் கடந்ெ பிப்ரவரி மாெம் முெல் நகடதபற்று 

வருகின்றன. இதில் சுடுமண் முத்திகர, உகற கிணறுகள், காெணிகள், 

ெந்ெத்தினாலான பககட, முதுமக்கள் ொழி, கருப்பு சிவப்பு பாகன 

ஓடுகள், பழங்கால மக்கள் பயன்படுத்திய புழங்குப் தபாருள்கள் 

உள்ளிட்ட ஏராளமான தொல் தபாருள்கள் கண்தடடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

இெனிகடசய, கீழடியில் நகடதபற்று வரும் அகழாய்வில் சிவப்பு 

நிறத்திலான சுடுமண்ணால் ஆன ொனியக் தகாள்கலன் அண்கமயில் 

கண்தடடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து அகழாய்வுப் பணி சமற்தகாள்ளும் 

தொல்லியலாளாா்கள் ேனிக்கிழகம கூறியது : கீழடியில் நகடதபற்று 

வரும் 7 ஆம் கட்ட அகழாய்வில் கடந்ெ ஆகஸ்ட் 8 ஆம் செதி பணி 

சமற்தகாள்ளும் சபாது 348 தே.மீ ஆழத்தில் தபரிய வாய்ப்பகுதி 

தகாண்ட சுடுமண் பாகனயின் ஒரு பகுதி கண்தடடுக்கப்பட்டது. 

தொடாா்ந்து, அசெ பகுதியில் ஆய்வு சமற்தகாண்டதில் 30 தே.மீ விட்டமும், 

60 தே.மீ உயரமும், 2 தே.மீ. ெடிமனும் தகாண்ட முழு பாகனயாக 

அண்கமயில் தவளிக்தகாணரப்பட்டுள்ளது. இந்ெ பாகன அழகிய 

சவகலப்பாடுகளுடன் அகமயப் தபற்றுள்ளது. சமலும், இென் தவளிப்புற 

கமயப்பகுதியில் கயிறு சபான்ற வடிவகமப்பு தேய்யப்பட்டுள்ளது. 

இெகன பழங்கால மக்கள் ொனியங்ககள சேமித்து கவப்பெற்கு 

ொனியக் தகாள்கலனாக பயன்படுத்தி இருக்கலாம் என்றனாா். 


