
         

    

1. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, ‘இந்தியா SIZE’ ஆய்வுடன் 

ச ாடர்புமடய அமைச்ெகம் எது? 

அ) ஜவுளி அமைச்சகம்  

ஆ) வீட்டுவசதி &  நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்சகம் 

இ) உள்துமற அமைச்சகம் 

ஈ) பாதுகாப்பு அமைச்சகம் 

✓ புது தில்லியில் அமைந்துள்ள தேசிய ஆமை வடிவமைப்பு தேொழில்நுட்ப 

நிறுவனைொனது (NIFT), நடுவண் ஜவுளி அமைச்சகத்தின்கீழ் உள்ள ஒரு 

நிறுவனம் ஆகும். அந்நிறுவனம், “இந்தியா SIZE” என்ற ஓர் ஆய்மவ 

மைற்ககாள்கிறது. 

✓ இது, இந்திய ைக்களுக்கான ஒரு விரிவான உடலளவு விளக்கப்படத்மை 

உருவாக்கும் ஒரு விரிவான உடற்கூற்றளமவசார் ஆய்வாகும். இந்ைத் 

ைரவுகளின்மூலம் இந்திய ைக்களுக்மகற்ற பணிச்சூழலியல் ரீதியாக 

வடிவமைக்கப்பட்ட ையாரிப்புகமள உருவாக்க முடியும். 

 

2. பிசெஞ்சு மைம்ொட்டு நிறுவனைான ‘AFD’இன் ஆ ெவுடன், 

பின்வரும் எந்  இந்திய ைாநிலம், ெல்லுயிர் ொதுகாப்புத் திட்டத்ம  

மைற்சகாண்டுள்ளது? 

அ) கர்நாடகா 

ஆ) இராஜஸ்ைான்  

இ) ஆந்திர பிரமைசம் 

ஈ) மகாவா 

✓ இராஜஸ்ைான் ைாநிலத்தின் கிழக்கு ைாவட்டங்களில் பிகரஞ்சு வளர்ச்சி 

நிறுவனைான Agence Francaise de Developpement (AFD) ஆைரவுடன் 

பல்லுயிர் பாதுகாப்புத் திட்டத்மை மைற்ககாண்டுள்ளது. இராஜஸ்ைான் 

வனவியல் ைற்றும் உயிரிமைம்பாட்டுத் திட்டைானது ஏற்கனமவ ைாநில 

அரசின் ஒப்புைமலப் கபற்றிருந்ைது. ஏறக்குமறய 1200 சுய-உைவிக் 

குழுக்களின் உைவியுடன், கிராைங்களில் சூழல்-சுற்றுலா ைற்றும் பிற 

நிமலயான வருைானம் ஈட்டும் நடவடிக்மககமள ஊக்குவிப்பமை இது 

மநாக்கைாகக்ககாண்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக பரத்பூரில் 

ஒரு பல்லுயிர் பூங்காவும் உருவாக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

 

3. இந்தியாவின் மு ல் ெசுமை மைட்ெஜன் ஆமல அமைக்கப்ெட 

உள்ள இடம் எது? 

அ) மும்மப 

ஆ) கசன்மன 

இ) ைதுரா  

ஈ) டிக்பாய் 

✓ இந்திய அரசுக்கு கசாந்ைைான கபாதுத்துமற நிறுவனமும் எண்கெய் 

நிறுவனமுைான IOCL, நாட்டின் முைல் பசுமை மைட்ரஜன் ஆமலமய 

ைதுராவில் அமைக்கவுள்ளது. ைதுராவின் ைாஜ் டிரபீசியம் ைண்டலத்திற்கு 

அருகாமையில் இருப்பைால், அவ்விடம் மைர்ந்கைடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்ைத் 

திட்டம், நாட்டில் எண்கெய் & எரிவாயு துமறயில் பசுமை மகட்ரஜமன 

அறிமுகப்படுத்ைவுள்ளது. 

 

4. அண்மைச்செய்திகளில் இடம்செற்ற ெத்தியன் ஞானமெகெனுடன் 

ச ாடர்புமடய விமளயாட்டு எது? 

அ) கடன்னிஸ் 

ஆ) மடபிள் கடன்னிஸ்  

இ) பூப்பந்து 

ஈ) குத்துச்சண்மட 

✓ ITTF கசக் சர்வமைச ஓப்பனில், ஆடவர் ஒற்மறயர் பட்டத்மை கவல்ல 

இந்திய மடபிள் கடன்னிஸ் வீரர் சத்தியன் ஞானமசகரன் 4-0 என்ற 

புள்ளிக் கெக்கில் கவற்றிகபற்றார். 28 வயைான அவர், உலக ைர 

வரிமசயில் 39ஆவது இடத்தில் உள்ளார். கடந்ை வாரம், புடாகபஸ்டில் 

நடந்ை WTT’இல், கலப்பு இரட்மடயர் பட்டத்மை கவல்வைற்காக அவர் 

ைணிகா பத்ராவுடன் இமெந்து விமளயாடினார். 

 

 

5. ைலொர்-21 கடற்ெமட ெயிற்சியில் எத் மன நாடுகள் 

ெங்மகற்கின்றன? 

அ) 2 

ஆ) 4  

இ) 6 

ஈ) 8 

✓ இந்தியா, அகைரிக்கா, ஜப்பான் & ஆஸ்திமரலியாவின் கடற்பமடகள் 

(QUAD) ைலபார்-21 என்ற கடற்பமடப் பயிற்சிகளில் பங்மகற்கின்றன. 

இந்ை நான்கு நாடுகளும் கடந்ை 2020 முைல் ைலபார் பயிற்சியின் ஒரு 

பகுதியாக இருந்து வருகின்றன. இந்ை ஆண்டின் ைலபார் பயிற்சி பசிபிக் 

தீவான குவாமில் நமடகபறுகிறது. கடற்பமடகளுக்கிமடமயயான 

ஒத்துமழப்மப மைம்படுத்துவமையும், கடல்சார் பாதுகாப்பில் கபாதுவான 

புரிைமல உருவாக்குவமையும் இது மநாக்கைாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 

6. சைாொக்மகாவுடனான தூ ெக உறமவ துண்டித்துள்ள நாடு 

எது? 

அ) அல்ஜீரியா  

ஆ) இந்தியா 

இ) பிரான்ஸ் 

ஈ) பாகிஸ்ைான் 

✓ அல்ஜீரியாவின் கவளியுறவு அமைச்சர் ராம்மைன் லாைாம்ரா ைனது நாடு 

பமகமை நடவடிக்மககளால் கைாராக்மகாவுடனான அரசியல் ரீதியான 

உறவுகமள முறித்துக்ககாண்டைாக அறிவித்ைார். 

✓ வட ஆப்பிரிக்க மபாட்டியாளர்களிமடமய பலைாைங்களாக எழுந்ை 

பைற்றத்மைத்கைாடர்ந்து இம்முடிகவடுக்கப்பட்டுள்ளது. அல்ஜீரியாவிற்கும் 

கைாராக்மகாவிற்கும் இமடயிலான எல்மல, 1994ஆம் ஆண்டு முைல் 

மூடப்பட்டுள்ளது. கைாராக்மகா ைனது நாட்டின் ஒருபகுதியாகக் கருதும் 

மைமல சகாராவுக்கு விடுைமலக்மகாரும் கபாலிசாரிமயா இயக்கத்மை 

அல்ஜீரியா ஆைரித்து வருகிறது. 

 

7. இந்திய கடமலாெ காவல்ெமடயின் அடிப்படையில், ‘விக்ெைா’ 

என்றால் என்ன? 

அ) கடமலார மராந்துக்கப்பல்  

ஆ) குரூஸ் ஏவுகமெ 

இ) கடமலார கைலிகாப்டர் 

ஈ) கடமலார டிமரான் 

✓ கடல் மராந்துக் கப்பல்கள் வரிமசயில் ஏழாவைான இந்திய கடமலாரக் 

காவல்பமட கப்பலான ‘விக்ரைா’மவ ஆகஸ்ட்.28 அன்று இந்திய 

கடமலாரக் காவல்பமடயில் ைத்திய பாதுகாப்பு அமைச்சர் இராஜ்நாத் சிங் 

இமெத்து மவத்ைார். 

✓ ஆந்திர பிரமைச ைாநிலத்தில் உள்ள விசாகப்பட்டிெத்மை மையைாகக் 

ககாண்டு கசயல்படவிருக்கும் இந்ைக்கப்பல், கடமலாரக்காவல் பமடயின் 

கிழக்கு கடல்பகுதியில் பணியாற்றும். லார்சன் & டூப்மரா ஷிப் பில்டிங் 

லிமிகடட் நிறுவனத்ைால் இக்கப்பல் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

8. காலநிமல ைாற்றம் ச ாடர்ொன அெொங்கங்களுக்கிமடயிலான 

குழுவின்  மலமையிடம் உள்ள இடம் எது? 

அ) சுவிச்சர்லாந்து  

ஆ) இந்தியா 

இ) நியூயார்க் 

ஈ) கஜர்ைனி 

✓ காலநிமல ைாற்றம் குறித்ை அரசாங்கங்களுக்கிமடயிலான குழு (IPCC) 

சுவிச்சர்லாந்தின் கஜனீவாமவ ைமலமையிடைாகக் ககாண்ட ஐநா 

அமவயின் ஓர் அமைப்பாகும். பருவநிமல ைாற்றம் குறித்ை ஆறாவது 

ைதிப்பீட்டு அறிக்மக (AR6) ஐபிசிசியால் “AR6 காலநிமல ைாற்றம் 2021: 

இயற்பியல் அறிவியல் அடிப்பமட” என்ற ைமலப்பில் கவளியிடப்பட்டு 

உள்ளது. காலநிமல அமைப்புகள் ைற்றும் காலநிமல ைாற்றம் குறித்ை 

சமீபத்திய கண்டுபிடிப்புகமள இந்ை அறிக்மக அளிக்கிறது. உலக கவப்ப 

நிமல அடுத்ை 2 ைசாப்ைங்களில் 1.5 டிகிரிமய ைாண்டும் என இந்ை 

அறிக்மக கூறுகிறது. 

  

 

 

 

 

 

 



         

    

9. எந்  இந்திய ைாநிலத்தின் 17ஆவது ஆளுநொக இல கமேென் 

ெ விமயற்றார்? 

அ) கைலுங்கானா 

ஆ) ைணிப்பூர்  

இ) அஸ்ஸாம் 

ஈ) மைற்கு வங்கம் 

✓ முன்னாள் ைாநிலங்களமவ உறுப்பினர் இல கமெசன், ைணிப்பூர் 

ைாநிலத்தின் 17ஆவது ஆளுநராக இம்பாலில் பைவிமயற்றார். ைணிப்பூர் 

உயர்நீதிைன்ற ைமலமைநீதிபதி பிவி சஞ்சய் குைார், இல கமெசனுக்கு 

பைவிப்பிரைாெமும் இரகசியக்காப்புப்பிரைாெமும் கசய்துமவத்ைார். 

 

10. எந்  ைாநிலத்தில் கடல்ொர் ஆய்வுகள் குறித்  புதிய திறன் 

நிறுவனத்ம  அமைக்கவுள்ள ாக நடுவண் கப்ெல் மொக்குவெத்து 

அமைச்ெகம் அறிவித்துள்ளது? 

அ) உத்ைர பிரமைசம் 

ஆ) இைாச்சல பிரமைசம் 

இ) மகரளா 

ஈ) அஸ்ஸாம்  

✓ ைத்திய துமறமுகங்கள், கப்பல் ைற்றும் நீர்வழிப் மபாக்குவரத்துத் துமற 

அமைச்சர் சர்பானந்ை மசாமனாவால், கசன்மன இந்திய கடல்சார் 

பல்கமலக்கழகத்தின்கீழ் அஸ்ஸாமில் உள்ள ககௌகாத்தியில் கடல்சார் 

ஆய்வுக்கான திறன் நிறுவனத்மை நிறுவுவைாக அறிவித்ைார்.  

✓ ககௌகாத்தியில் உள்ள பாண்டுவில் ஒரு புதிய ‘கப்பல் பழுதுபார்க்கும் 

வசதிமய’ அமைப்பைற்காக இந்திய உள்நாட்டு நீர்வழிப் மபாக்குவரத்து 

ஆமெயம் ைற்றும் ைூக்லி ககாச்சின் கப்பல் கட்டும் நிறுவனத்துக்கு 

இமடமய ஒரு புரிந்துெர்வு ஒப்பந்ைம் மககயழுத்திடப்பட்டுள்ளது.  

✓ இைற்கான கைாழில்நுட்ப ஆைரமவ ஐஐடி கைட்ராஸ் வழங்கும். 2023 

ஆகஸ்டுக்குள் இது முடிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஸ்லிப்மவ 

எனப்படும் இந்ை வசதி அஸ்ஸாம் ைாநில அரசால் வழங்கப்பட்ட 3.67 

ஏக்கர் நிலத்தில் உருவாக்கப்படவுள்ளது. 

 


1. குடிமச ைாற்று வாரியத்தின் கபயர் ைாற்றம்: 

குடிமசப்பகுதி ைாற்று வாரியைானது இனி, ைமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட 

மைம்பாட்டு வாரியைாக கபயர்ைாற்றம் கசய்யப்படும் என ைமிழ்நாடு அரசு 

அறிவித்துள்ளது. ைமிழ்நாட்டில் குடிமச ைாற்று வாரியம் 1970ஆம் 

ஆண்டு ஏற்படுத்ைப்பட்டது. 

 

2. ைமிழ்வழியில் படித்ைவர்களுக்கு அரசுப் பணிகளில் முன்னுரிமை: 

வழிகாட்டுைல்களுடன் அரசாமெ கவளியீடு 

ைமிழ் வழியில் படித்ைவர்களுக்கு அரசுப் பணிகளில் முன்னுரிமை 

வழங்குவைற்கான வழிகாட்டுைல்கமள அரசு கவளியிட்டுள்ளது. இது 

குறித்து ைமிழக அரசு கவளியிட்டுள்ள அரசாமெயில் கூறியிருப்பைாவது: 

பள்ளிப்படிப்பு, பட்டயப்படிப்பு, பட்டப்படிப்பு, முதுநிமல பட்டப்படிப்பு என 

அமனத்மையும் முழுவதுைாக ைமிழ் வழியில் படித்திருக்க மவண்டும். 

இைர கைாழிகமள பயிற்று கைாழியாகக் ககாண்டு பயின்று, மைர்வுகமள 

ைட்டும் ைமிழில் எழுதியவர்களுக்கு இட ஒதுக்கீடு ைற்றும் முன்னுரிமை 

கிமடயாது. 

ஒன்றாம் வகுப்பு முைல் 9ஆம் வகுப்பு வமர பள்ளிக்குச் கசல்லாைல் 

மநரடியாக பத்ைாம் வகுப்பு மைர்விமன எழுதி மைர்ச்சிகபற்ற ைனித் 

மைர்வர்கள் ைற்றும் பிற ைாநிலங்களில் ைமிழ் அல்லாைல் இைர 

கைாழியிமன பயிற்றுகைாழியாக ககாண்டு பயின்று பின்பு இந்ை 

ைாநிலத்தில் மநரடியாகச் மசரும் வகுப்பிலிருந்து பள்ளி இறுதி வகுப்புகள் 

வமர ைமிழ் வழியில் பயின்றவர்கள் இந்ை முன்னுரிமைக்கு 

ைகுதியுமடயவர்கள் அல்லர். 

சான்றிைழ்களின் உண்மைத் ைன்மைமய சரிபார்த்ை பின்னமர 20 

சைவீை இடஒதுக்கீட்டின்கீழ் பணிநியைனம் கசய்யப்படுவர். ைமிழ் வழியில் 

கல்வி பயின்ற்கான சான்றிைழ்களில், ைாெவர்களின் கபயர், பயின்ற 

பள்ளி, கல்லூரி, கல்வி நிறுவனங்களின் கபயர், முகவரி, வகுப்புகள், 

சான்றிைழ் வழங்கிய அதிகாரி ஆகிய விவரங்கள் அடங்கிய விமரவு 

ைகவல் குறியீட்டிமன (QR) இடம்கபறச்கசய்வதுடன் அச்சான்றிைழ்கமள 

இ-மசமவ மையங்கள்மூலம் வழங்குவைற்கு பள்ளிக்கல்வி ைற்றும் 

உயர்கல்வித் துமறகள் உரிய ஆமெகமள கவளியிடும். 

ைமிழ் இலக்கியத்தில் கல்வித் ைகுதித் ைகுதி கபற்றவர்கமள ைட்டுமை 

பள்ளி ைற்றும் கல்லூரிகளில் ைமிழ் பாடத்துக்கான ஆசிரியர்களாக 

நியமிக்க மவண்டும். ைமிழ் பாடத்திலும் ைாறுபட்ட மவறு ஒரு பாடத்திலும் 

பட்டம் கபற்றவர்கமள ைமிழ் ஆசிரியர்களாக நியைனம் கசய்யக்கூடாது 

என்பைற்கான திருத்ைங்கமள மைற்ககாள்வது கைாடர்பாக பள்ளிக்கல்வி 

ைற்றும் உயர்கல்வித் துமறகள் நடவடிக்மக மைற்ககாள்ளும்.  

மைற்கண்ட சட்டத்தில் வழிவமக கசய்யப்பட்டுள்ள 20% முன்னுரிமை 

இட ஒதுக்கீடானது மநரடி பணி நியைனத்துக்கான ஒவ்கவாரு கைரிவு 

நிமலயிலும் (முைல்நிமலத் மைர்வு, முைன்மைத் மைர்வு, மநர்முகத்மைர்வு 

ைற்றும் இைரநிமலகள்) பைவி வாரியாக பின்பற்றப்பட மவண்டும் என 

ைமலமைச்கசயலாளர் கவ இமறயன்பு கவளியிட்டுள்ள அரசாமெயில் 

கைரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

3. ஓராண்டில் 3,208 குழந்மைத் திருைெங்கள் நிறுத்ைம் 

ைமிழ்நாட்டில் ஓராண்டில் ைட்டும் 3,208 குழந்மைத் திருைெங்கள் 

ைடுத்து நிறுத்ைப்பட்டுள்ளைாக சமூகநலத்துமற ககாள்மக விளக்கக் 

குறிப்பில் கைரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து மபரமவயில் ைாக்கல் 

கசய்யப்பட்ட ககாள்மக விளக்கக் குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளைாவது:  

ைமிழ்நாட்டில் கடந்ை 2008ஆம் ஆண்டு முைல் 2021ஆம் ஆண்டு ஜூமல 

வமரயில் 16,281 குழந்மைத் திருைெங்கள் ைடுத்து நிறுத்ைப்பட்டுள்ளன. 

கடந்ை 2020ஆம் ஆண்டில் ைட்டும் 3,208 குழந்மைத் திருைெங்கள் 

ைடுத்து நிறுத்ைப்பட்டிருக்கின்றன. குழந்மைத் திருைெத்தில் இருந்து 

மீட்கப்பட்ட கபண் குழந்மைகளுக்கு ைறுவாழ்வு அளித்திடும் வமகயில், 

கடந்ை நிதியாண்டில் 1,021 கபண் குழந்மைகளுக்கு ைாைம் ைலா ஆயிரம் 

ரூபாய் வீைம் மூன்று ைாைங்கள் கைாழிற்பயிற்சி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

4. ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் இந்தியாவின் ைமலமைப் கபாறுப்பு 

நிமறவு 

ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் இந்தியாவின் ைமலமைப் கபாறுப்பு 

நிமறவமடந்துள்ளது. இதில், ஆப்கானிஸ்ைான் உள்ளிட்ட சில சர்வமைச 

விவகாரங்களில் முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் ஆகஸ்ட் ைாைத்துக்கான ைமலமைப் 

கபாறுப்மப அந்ை ைாைம் 1ஆம் மைதி இந்தியா ஏற்றது. அதில், கடல்சார் 

பாதுகாப்பு, ஐநா அமைதிகாப்புப் பமட, பயங்கரவாை எதிர்ப்பு ஆகிய 

ைமலப்புகளில் முக்கியக் கூட்டங்கமள இந்தியா நடத்தியது. இந்தியா 

ைமலமையிலான கமடசிக் கூட்டம் திங்கள்கிழமை நமடகபற்றது. 

கவளியுறவுத் துமறச் கசயலர் ைர்ஷ்வர்ைன் ஷ்ரிங்லா ைமலமையில் 

நமடகபற்ற கூட்டத்தில், ஆப்கானிஸ்ைான் விவகாரம் கைாடர்பாக 

தீர்ைானம் நிமறமவற்றப்பட்டது. மைலும், 3 முக்கிய தீர்ைானங்களுக்கான 

நீட்டிப்புக்கும் கூட்டத்தில் ஒப்புைல் வழங்கப்பட்டது. மைலும், கலபனான், 

ைாலி, மசாைாலியா ஆகிய நாடுகளில் அமைதிமய நிமலநாட்டுவைற்கு 

ஐநா அளித்து வரும் ஆைரமவ மைலும் ஓராண்டுக்கு நீட்டிக்க ஒப்புைல் 

அளிக்கப்பட்டது. 

ஆப்கானிஸ்ைான் விவகாரம் கைாடர்பான தீர்ைானத்தில், 

ஆப்கானிஸ்ைான் பிராந்தியைானது ைற்ற நாடுகமள அச்சுறுத்துவைற்மகா, 

பயங்கரவாதிகளுக்கு அமடக்கலம் அளிக்கமவா, பயங்கரவாை 

அமைப்புகளுக்கு நிதி வழங்கமவா பயன்படுத்ைப்படக் கூடாது.  

ஆப்கானிஸ்ைான் ைக்கள் எந்மநரத்திலும் நாட்மடவிட்டு கவளிமயறலாம் 

என்றும், அவர்களது பயெம் ைடுக்கப்படைாட்டாது என்றும் ைலிபான்கள் 

ஆகஸ்ட் 27ஆம் மைதி உறுதியளித்துள்ளனர். வாக்குறுதிகள் 

அமனத்மையும் ைலிபான்கள் கைாடர்ந்து நிமறமவற்ற மவண்டும்’ என 

கைரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்ைத் தீர்ைானத்துக்கு இந்தியா, அகைரிக்கா, 

பிரான்ஸ், பிரிட்டன் உள்ளிட்ட 13 நாடுகள் ஆைரவளித்ைன. பாதுகாப்பு 

கவுன்சிலின் நிரந்ைர உறுப்பு நாடுகளான சீனா, ரஷியா ஆகியமவ 

தீர்ைானத்தின் மீைான வாக்ககடுப்பில் பங்மகற்கவில்மல. 

ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில், இந்தியா கடந்ை ஜனவரி 1ஆம் மைதிமுைல் 

ைற்காலிக உறுப்பினராக இருந்துவருகிறது. கைாத்ைம் 15 உறுப்பினர்க 

-மளக் ககாண்ட இந்ைக் கவுன்சிலில், நிரந்ைர உறுப்பினர்களான 

அகைரிக்கா, ரஷியா, பிரிட்டன், பிரான்ஸ், சீனா ஆகிய 5 நாடுகளுடன் 

இந்தியா உள்ளிட்ட 10 நாடுகள் ைற்காலிக உறுப்பினர்களாக உள்ளன. 

 

 



         

    

இந்தியாவின் இரண்டு ஆண்டு ைற்காலிக உறுப்பினர் பைவி, வரும் 

2022ஆம் ஆண்டில் நிமறவமடயும். 

 

5. லடாக் யூனியன் பிரமைச விலங்காக பனிச் சிறுத்மை அறிவிப்பு 

லடாக் யூனியன் பிரமைச விலங்காக பனிச்சிறுத்மை, பறமவயாக 

கருப்புக்கழுத்து ககாக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது கைாடர்பான 

அறிவிப்மப அந்ை யூனியன் பிரமைச அரசு புைன்கிழமை கவளியிட்டது.  

ஜம்மு-காஷ்மீருக்கான சிறப்பு அந்ைஸ்மை ைத்திய அரசு கடந்ை 2019ஆம் 

ஆண்டு ஆகஸ்ட் ைாைம் ரத்து கசய்ைது. அந்ை ைாநிலத்மையும் ஜம்மு-

காஷ்மீர், லடாக் என இரு யூனியன் பிரமைசங்களாக ைத்திய அரசு 

பிரித்ைது. இந்ை நிமலயில், லடாக் யூனியன் பிரமைசத்துக்கான விலங்கு 

ைற்றும் பறமவ அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. 

யூனியன் பிரமைசத்தின் வனம், சுற்றுச்சூழல் துமற ைமலமைச்கசயலர் 

பவண் மகாத்வால் இது கைாடர்பான அறிவிப்மப கவளியிட்டார். 

முன்பு ஜம்மு-காஷ்மீர் ைாநிலைாக இருந்ைமபாது ைாநில விலங்காக 

காஷ்மீர் ைான், பறமவயாக கருப்புக் கழுத்து ககாக்கு இருந்து வந்ைது 

என்பது குறிப்பிடத்ைக்கது. அந்ை ைாநிலம் இப்மபாது இரு யூனியன் 

பிரமைசங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டமையடுத்து, ைனக்கான விலங்கு ைற்றும் 

பறமவமய லடாக் யூனியன் பிரமைச நிாிா்வாகம் அறிவித்துள்ளது. 

இந்ை விலங்கும், பறமவயும் அரிய வமகமயச்மசர்ந்ைமவயாகும். இதில் 

காஷ்மீர் ைான், காஷ்மீர் பகுதியில் ைட்டுமை காெப்படுகிறது. கருப்புக் 

கழுத்து ககாக்கு கிழக்கு லடாக்கில் அதிகம் உள்ளது. பனிச்சிறுத்மைகள் 

லடாக் பகுதியில் 200 முைல் 300 வமரயிலான எண்ணிக்மகயில் 

இருக்கலாம் என்று கருைப்படுகிறது. 

 

6. ரஷியாவில் கூட்டு ராணுவப் பயிற்சி: இந்தியா பங்மகற்பு 

ரஷியாவில் 17 நாடுகள் இமெந்து மைற்ககாள்ளவுள்ள கூட்டு ராணுவப் 

பயிற்சியில் இந்தியா பங்மகற்கவுள்ளது. ரஷியாவில் உள்ள நீஸ்நி நகரில் 

கசப்டம்பர் 3 முைல் 16ஆம் மைதி வமர ‘சபாட்’ கூட்டு ராணுவப் பயிற்சி 

நமடகபறவுள்ளது. இப்பயிற்சியில் இந்தியா, ரஷியா, சீனா, பாகிஸ்ைான், 

இலங்மக, வங்கமைசம், மியான்ைர், ைமலசியா, ைங்மகாலியா, 

ஆர்மீனியா, கசர்பியா உள்ளிட்ட நாடுகள் பங்மகற்கவுள்ளன. 

இந்ைக் கூட்டுப் பயிற்சியில் இந்திய இராணுவ வீரர்கள் சுைார் 200 மபர் 

பங்மகற்கவுள்ளனர். அவர்களில் கபரும்பாலாமனார் நாகா பமடப்பிரி 

-மவச் மசர்ந்ைவர்கள். இப்பயிற்சி பயங்கரவாை ைடுப்பு நடவடிக்மககளி 

-ல் கவனம் கசலுத்தும். இதில் பங்மகற்கும் நாடுகளுக்கு இமடயிலான 

பாதுகாப்பு உறமவயும், அமவ ஒன்றிமெந்து கசயல்படுவமையும் 

மைம்படுத்துவதுைான் இந்ைப் பயிற்சியின் மநாக்கம். 

 


