
         

    

1. 2020ஆம் ஆண்டுக்கான தேசிய புத ோரன்ஸ் நைட்டிங்தேல் 

விருது பெற்ற பிரிக் S V சரஸ்வதியுடன் பேோடர்புநடயது எது? 

அ) அரசியல்வாதி 

ஆ) செவிலியர்  

இ) காவல் 

ஈ) அறிவியலாளர் 

✓ இராணுவ செவிலியர் செவவகளின் துவை இயக்குநர் செனரல் -

பிரிக் S V ெரஸ்வதிக்கு சேசிய புசளாரன்ஸ் வநட்டிங்சகல் விருது -

2020 வழங்கப்பட்டுள்ளது. சேசிய புசளாரன்ஸ் வநட்டிங்சகல் விருது 

என்பது ேன்னலமற்ற செவவக்காக செவிலியர்களுக்கு வழங்கப்படும் 

ஒரு மிகவுயர்ந்ே சேசிய விருோகும். 

✓ பவையினர் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்களுக்கு நர்சிங்கில் அவர் செய்ே 

குறிப்பிைத்ேக்க செவவக்காக, அவருக்கு சபாது அதிகாரி கமாண்டிங்-

இன்-சீஃப் பாராட்டு (2005), ஐக்கிய நாடுகள் பேக்கம் (MONOC) (2007) 

மற்றும் இராணுவத் ேவலவர் பாராட்டு (2015) ஆகியன வழங்கப்பட்ைது. 

 

2. 2021ஆம் ஆண்டின் “Freedom on the Net” அறிக்நேயில், முேல் 

இடத்தில் உள்  ைோடு எது? 

அ) சநார்சவ 

ஆ) ஐஸ்லாந்து  

இ) செர்மனி 

ஈ) பின்லாந்து 

✓ ஆண்டுசோறும் சவளியிைப்படும் “இவையத்தில் சுேந்திரம்” அறிக்வக 

அசமரிக்க சிந்ேவனக்குழுவான பிரீைம் ஹவுஸால் சவளியிைப்பட்ைது. 

இவ்வாண்டுக்கான (2021) அறிக்வகயின்படி, ஐஸ்லாந்து ேரவரிவெயில் 

முேலிைத்வேப்பிடித்ேது. 

✓ எஸ்சைானியா மற்றும் இவைய அணுகவல மனிே உரிவமயாக 

அறிவித்ே உலகின் முேல் நாைான சகாஸ்ைாரிகா ஆகியவவ இரண்ைாம் 

இைத்வேப் பிடித்ேன. மியான்மர் மற்றும் சபலாரஸில் நிகழ்ந்ே இவைய 

முைக்கம், சோைர்ச்சியாக 11ஆவது ஆண்ைாக ஆன்வலன் உரிவமகள் 

உலகளவில் குவறந்துவிட்ைவேக் காட்டுகிறது. 

 

3. ‘இந்தியோவில் ைேர்ப்புற திட்டமிடல் திறனில் சீர்திருத்ேங்ேள்’ 

என்ற ேநைப்பில் ஓர் அறிக்நேநய பவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 

அ) ப்ளூம்சபர்க் இந்தியா 

ஆ) NITI ஆசயாக்  

இ) உலக வங்கி 

ஈ) யுனிசெஃப் 

✓ இந்தியாவில் நகர்ப்புற திட்ைமிைல் திறவன அதிகரிப்பேற்கான 

நைவடிக்வககள் குறித்ே அறிக்வகவய NITI ஆசயாக் ெமீபத்தில் 

சவளியிட்ைது. இந்ே அறிக்வகக்கு, “இந்தியாவில் நகர்ப்புற திட்ைமிைல் 

திறனில் சீர்திருத்ேங்கள்” என்று சபயரிைப்பட்ைது. 

✓ இந்ே அறிக்வக NITI ஆசயாக், ெம்பந்ேப்பட்ை அவமச்ெகங்கள் மற்றும் 

நகர்ப்புற மற்றும் பிராந்திய திட்ைமிைல் துவறயில் நிபுைர்களுைன் 

கலந்ோசலாசித்து உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இது 9 மாே காலப்பகுதியில் 

நைத்ேப்பட்ை ஆசலாெவனகளின் முடிவவ அளிக்கிறது. இந்தியாவில், 

நகர்ப்புற திட்ைமிைல் திறன் மதிப்புச் ெங்கிலியில் உள்ள ேவைகவளத் 

தீர்க்க இந்ே அறிக்வக பல்சவறு பரிந்துவரகவளத் ேருகிறது. 

 

4. உைே ேோண்டோமிருே ைோள் பேோண்டோடப்ெடுகிற தேதி எது? 

அ) செப்ைம்பர் 22  

ஆ) செப்ைம்பர் 23 

இ) செப்ைம்பர் 24 

ஈ) செப்ைம்பர் 25 

✓ காண்ைாமிருகம் அழிவின் விளிம்பிலுள்ள ஓர் உயிரினமாகும். அவற்வற 

காப்பேற்கான முயற்சிகளின் முக்கியத்துவத்வே எடுத்துக்காட்ை, உலக 

காண்ைாமிருக நாள், கைந்ே 2010ஆம் ஆண்டு முேல் ஆண்டுசோறும் 

செப்.22 அன்று சகாண்ைாைப்படுகிறது. இந்திய காண்ைாமிருகம் என்றும் 

அவழக்கப்படும் ஒற்வறக்சகாம்பு காண்ைாமிருகத்வே IUCN அழிவாய்ப்பு 

நிவலயிலுள்ள இனமாக பட்டியலிடுகிறது. 

 

5. சமீெ பசய்திேளில் இடம்பெற்ற ‘நீைப்புரட்சி’யுடன் பேோடர்புநடய 

ேயோரிப்பு எது? 

அ) நறுமைப் பயிர்கள்  

ஆ) சோட்ைக்கவல பயிர்கள் 

இ) பால் சபாருட்கள் 

ஈ) சகாழிப் சபாருட்கள் 

✓ மத்திய அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பத்துவற இவையவமச்ெரான 

ஜிசேந்திர சிங், விவொயிகளின் வருமானத்வே அதிகரிப்பேற்காக ெம்மு 

- காஷ்மீருக்கான ஒருங்கிவைந்ே நறுமைப்பால் சோழில்முவனவு 

திட்ைத்வே முன்சமாழிந்ோர். 

✓ மத்திய அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்ப அவமச்ெகத்தின்கீழ் CSIRமூலம் 

ஏற்கனசவ சோைங்கப்பட்ை அசராமா இயக்கத்துைன் இவற்வறத்திறம்பை 

ஒருங்கிவைக்க முடியும் என்று பரிந்துவரத்ோர். “லாசவண்ைர் அல்லது 

நீலப்புரட்சி” என்று பிரபலமாக அவழக்கப்படுகிறது “அசராமா இயக்கம்” 

ஐசராப்பாவவச் செர்ந்ே பயிவர ெம்மு - காஷ்மீரின் சைாைா, கிஷ்ட்வார் 

மற்றும் ரசொரி மாவட்ைங்களில் CSIR-lllM அறிமுகப்படுத்தியுள்ளன. 

 

6. மோற்றுத்திறனோளிேளுக்கு தேர்ேல் பேோடர்ெோன உரிநமேந  

உறுதிபசய்வேற்ேோன சட்ட ஆநைநய வழங்குகிற சட்டம் எது? 

அ) மக்கள் பிரதிநிதித்துவ ெட்ைம், 1951 

ஆ) மாற்றுத்திறனாளிகள் உரிவமகள் ெட்ைம், 2016  

இ) சேர்ேல் விதிகளின் நைத்வே, 1961 

ஈ) சேர்ேல் ெட்ைங்கள் (திருத்ேம்) ெட்ைம், 2003 

✓ மாற்றுத்திறனாளிகள் உரிவமகள் ெட்ைம், 2016 ஆனது மாற்றுத்திறன் 

சகாண்ைவர்கள் அவனத்து வாக்குச்ொவடிகவளயும் அணுகுவவே 

உறுதிசெய்வேற்கான ெட்ை ஆவைவய வழங்குகிறது. சேர்ேல் செயல் 

முவற சோைர்பான அவனத்து ேகவல்களும் எளிதில் புரிந்துசகாள்ளக் 

கூடியவவ மற்றும் பயன்படுத்ேக்கூடியவவயாகும். 

✓ இந்திய சேர்ேல் ஆவையமானது ெமீபத்தில் ‘அணுகக்கூடிய சேர்ேல்க 

-ள் 2021’ பற்றிய ஒரு சமய்நிகர் சேசிய மாநாட்வை ஏற்பாடு செய்ேது. 

நம்நாட்டில் சுமார் 77.4 லட்ெம் மாற்றுத்திறனாளிகள் பதிவுசெய்யப்பட்ை 

வாக்காளர்களாக உள்ளனர். 

 

7. எந்ே ைோட்தடோடு இநைந்து, ‘தரபிட் டிநரபடன்ட் – 2021’ என்ற 

இரோணுவப் ெயிற்சிநய NATO பேோடங்கியுள் து? 

அ) உக்வரன்  

ஆ) சூைான் 

இ) நார்சவ 

ஈ) ோன்ொனியா 

✓ 2021 செப்ைம்பர் 20 அன்று உக்வரன், அசமரிக்கா மற்றும் பிற சநட்சைா 

பவைகளுைன் கூட்டு இராணுவப் பயிற்சிகவளத் சோைங்கியது. அசே 

சவவளயில், அண்வை நாடுகளான ரஷ்யாவும் சபலாரஸும் மிகப்சபரிய 

அளவிலான பயிற்சிகவள நைத்தின, இது சமற்குலகின் விழிப்புைர்வவ 

தூண்டும் விேமாக உள்ளது. இந்ேப் பயிற்சி அக்சைாபர்.1 வவர சோைரும். 

 

8. ஜஸ்டின் ட்ரூதடோ, 3ஆவது முநறயோே எந்ே ைோட்டின் பிரேமரோே 

தேர்ந்பேடுக்ேப்ெட்டோர்? 

அ) ஆஸ்திசரலியா 

ஆ) நியூசிலாந்து 

இ) செர்மனி 

ஈ) கனைா  

✓ கனைாவின் லிபரல் கட்சித்ேவலவரான ெஸ்டின் ட்ரூசைா மூன்றாவது 

முவறயாக அந்ே நாட்டின் பிரேமராக சேர்ந்சேடுக்கப்பட்ைார். அவர் 2015 

முேல் ஆட்சியில் இருந்து வருகிறார். 6 ஆண்டுகளில் 3 சேர்ேல்களில் 

அவர் சவற்றிசபற்றுள்ளார். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. விரிவோன பெோரு ோேோர கூட்டோண்நம ஒப்ெந்ேம் (CEPA) குறித்து 

எந்ே ைோட்டுடன் இந்தியோ முநறயோே தெச்சுவோர்த்நே ைடத்தியது? 

அ) அசமரிக்கா 

ஆ) சீனா 

இ) பிசரசில் 

ஈ) UAE  

✓ ஐக்கிய அரபு அமீரகமானது (UAE) 2019 மற்றும் 2020ஆம் ஆண்டுகளில் 

இந்தியாவின் 3ஆவது சபரிய வர்த்ேக பங்காளியாக உள்ளது. வர்த்ேக 

மதிப்பு ேற்சபாது $59 பில்லியன் ைாலர்களாக உள்ளது. 

✓ UAE, அசமரிக்காவிற்கு அடுத்ேபடியாக இந்தியாவின் 2ஆவது சபரிய 

ஏற்றுமதி இைமாக உள்ளது. ெமீபத்தில், இந்தியா மற்றும் ஐக்கிய அரபு 

அமீரகம் (UAE) ஆகியவவ ஒரு விரிவான சபாருளாோர கூட்ைாண்வம 

ஒப்பந்ேம் குறித்ே சபச்சுவார்த்வேவய முவறயாக சோைங்கின. 

 

10.பின்வரும் எந்ே தைோக்ேத்நே அநடய “முேலீட்டோ ர்ேள் மற்றும் 

வணிேங்ேளுக்ேோன தேசிய ஒற்நறச்சோ ர அநமப்பு” பேோடங்ேப்ெ 

-ட்டுள் து? 

அ) ஒப்புேல் மற்றும் அனுமதிக்கான ஒற்வறச்ொளரம்  

ஆ) வரி ேள்ளுபடி சகாருேல் 

இ) GST ேரவு உள்ளீடு 

ஈ) குவறதீர்பு 

✓ இந்திய அரசு ெமீபத்தில் “முேலீட்ைாளர்கள் மற்றும் வணிகங்களுக்கான 

சேசிய ஒற்வறச் ொளர அவமப்வப” அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.  

✓ முேலீட்ைாளர்களுக்கான ஒப்புேல்கள் மற்றும் அனுமதிகவள வழங்கும் 

ஒசர இைமாக சேசிய ஒற்வறச் ொளர அவமப்பு திகழும். 18 மத்திய 

துவறகள் மற்றும் 9 மாநிலங்களுக்கான ஒப்புேல்கவள இந்ேத் ேளம் 

ேற்சபாது வழங்கிவரும் நிவலயில், இன்னுசமாரு 14 மத்திய துவறகள் 

மற்றும் 5 மாநிலங்கள் 2021 டிெம்பருக்குள் இவைக்கப்படும். 

 


1. காவிரி சமலாண்வம ஆவையத்தின் ேவலவராக எஸ்.சக. ஹல்ேர் 

நியமனம்: 

காவிரி நதிநீர் சமலாண்வம ஆவையத்தின் முழு சநர ேவலவராக, 

ம த்திய நீர்வள ஆவையத்தின் ேவலவராக உள்ள  எஸ்.சக. ஹல்ேர் 

நியமிக்க ப்பட்டுள்ளார். கர்நாைகா, ேமிழ்நாடு, சகரளா, புதுச்செரி ஆகிய 4 

மாநிலங்களுக்கு இவைசயயான நதிநீர் பிரச்சிவனவய தீர்ப்பேற்காக 

காவிரி நதிநீர் சமலாண்வம ஆவையம் அவமக்குமாறு உச்ெ 

நீதிமன்றம் உத்ேரவிட்ைது. இவேயடுத்து மத்திய அரசு கைந்ே 2018 

ெூன்.1 அன்று காவிரி நதிநீர் சமலாண்வம ஆவையத்வே அவமத்ேது.  

மத்திய நீர்வள ஆவையத்தின் ேவலவசர இந்ே ஆவையத்தின் 

ேற்காலிக ஆவையராக செயல்பட்டு வந்ோர். இேனால் கைந்ே 2018ஆம் 

ஆண்டு டிெம்பரில் ேமிழக அரசு காவிரி சமலாண்வம ஆவையத்துக்கு 

முழு சநர ேவலவவர நியமிக்குமாறு உச்ெநீதிமன்றத்தில் முவறயிட்ைது. 

ம த்திய நீர்வள ஆவையத்தின் ேவலவரான  எஸ் சக ஹல்ேர் கைந்ே 

ெனவரியில் காவிரி நதி நீர் சமலாண்வம ஆவையத்தின் இவைக்கால 

ேவலவராக நியமனம் செய்யப்பட்ைார். இவரது ப ேவிக்காலம் வரும் 30 

ஆம் சேதியுைன் நிவறவவைவோல் காவிரி சமலாண் ஆவையத்துக்கு 

முழு சநரத் ேவலவவர நியமிப்பது சோைர்பாக மத்திய அரசு பரிசீலித்து 

வந்ே து. இந்நிவலயில் சநற்று மத்திய பணியாளர் மற்றும் ஓய்வூதிய 

அவமச்ெகம் சவளியிட்ை செய்திக்குறிப்பில், “காவிரி நதிநீர் சமலாண்வம 

ஆவையத்தின் முழு சநர ேவலவராக ெவுமித்ரா குமார் ஹல்ேர் 

நியமிக்க ப்படுகிறார். 5 ஆண்டுகளுக்கு அல்லது அடுத்ே உத்ேரவு வரும் 

வவர இவர் ேவலவராக செயல்படுவார். 

இவர்வரும் நவ.30 பணியில் இருந்து ஓய்வுசபற்றாலும், ஆவையத்தின் 

ேவலவராக நீடிப்பார்” என சேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

2. பூச்சித் சோல்வல, பருவநிவல மாற்றத்வே ோங்கி வளரும் - சநல், 

சகாதுவம, ோனியம் உட்பை 35 புதிய பயிர் வவககள் அறிமுகம் : 

பிரேமர் நசரந்திர சமாடி நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்ோர் 

பூச்சித் சோல்வல, பருவநிவல மாற்றத்வே ோங்கி வளரும், ஊட் ைச்ெத்து 

நிவறந்ே சநல், சகாதுவம, சிறுோனியங்கள் உள்ளிட்ை 35 புதிய பயிர் 

வவககவள பிரேமர் நசரந்திர சமாடி நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்ோர். பூச்சித் 

சோல்வல, பருவ நிவலவய ோங்கி வளரும், ஊட்ைச் ெத்து நிவறந்ே 35 

புதிய பயிர் வவககவள இந்திய சவளாண் ஆராய்ச்சி கவுன்சில் (ஐசிஏஆர்) 

உருவாக்கியுள்ளது. சநல், சகாதுவம, சொயாபீன், சொளம் உள்ளிட்ை இந்ே 

பயிர் வவககளின் அறிமுக விழா காசைாலி வாயி லாக சநற்று 

நவைசபற்றது. இதில் பிரேமர் நசரந்திர சமாடி பங்சகற்று புதிய பயிர்கவள 

நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்ோர். அப்சபாது அவர் சபசியோவது: 

பருவநிவல மாற்றம், புதிய வவக பூச்சிகள், புதிய சநாய்கள், சோற்று 

சநாய்கள் சபரும் அச்சுறுத்ேலாக உருசவடுத்து வருகின்றன. இேன் 

காரைமாக மனிேர்கள், கால்நவைகள், பயிர்கள் பாதிக்கப்படுகின்றன. 

இந்ே ெவால்கவள எதிர்சகாள்ள அறிவியல் ஆராய்ச்சி அவசியமாகிறது.  

அறிவியல், அரசு, ெமூகம் இவைந்து செயல்பட்ைால் மட்டுசம இத்ேவகய 

ெவால்கவள ெமாளிக்க முடியும். நாடு முழுவதும் பூச்சிகளால் பயிர் ொகுபடி 

கடுவமயாக பாதிக்கப் படுகிறது. பல்சவறு மாநிலங்களில் சவட்டுக்கிளி 

தீராே பிரச்சிவனயாக நீடிக்கிறது. இேன்காரைமாக விவ ொயிகள் 

சபரிழப்வப ெந்திக்கின்றனர். இவே ேடுக்க விவொயிகளும் விஞ்ஞானிக 

-ளும் ஒன்றிவைந்து செயல்பை சவண்டும். 

கைந்ே 7 ஆண்டுகளாக சவளாண் துவறயில் நவீன சோழில்நுட்பங் கள் 

புகுத்ேப்பட்டு வருகின்றன. அசேசநரம் நமது பழங்கால சவளாண் 

மரபுகளும் கண்டிப்புைன் பின்பற்றப்படுகின்றன. 

அந்ே வவகயில் பூச்சிகவள எதிர்த்து, பருவநிவல மாற்றங் கவள ோங்கி 

வளரும் 35 புதிய பயிர் வவககள் அறிமுகம் செய்யப் பட்டுள்ளன. இவவ 

விவொயி களுக்கு அதிக மகசூவல அளிக்கும். அதிக ஊட்ைச்ெத்து நிவறந்ே 

உைவு ோனியங்களாகவும் இருக்கும். சவளாண்வமயில் புதுவமகவள 

கவைபிடிக்க விவொயிகள் ேயங்கக்கூைாது. 

சேவவக்கு ஏற்ற பயிர் வவககவள விவளவித்து, அவற்வற மதிப்பு கூட்டி 

விற்பவன செய்ய சவண்டும். பல ஆண்டுகளாக கிைப்பில் சபாைப்பட்டிருந்ே 

100 பாென திட்ைங்கவள சவற்றிகரமாக நிவறசவற்றியுள்சளாம்.  

இதுவவர 11 சகாடி மண் வள அட்வைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 2 சகாடி 

கிொன் அட்வைகள் விநிசயாகிக்கப்பட்டுள் ளன. குவறந்ேபட்ெ ஆேரவு 

விவல உயர்த்ேப்பட்டுள்ளது. வானிவல நிலவரம் குறித்து விவொயி 

களுக்கு முன்கூட்டிசய ேகவல் சேரிவிக்கப்படுகிறது. விவொயி களுக்கு 

வங்கிக் கைன் கிவைப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு பிரேமர் 

நசரந்திர சமாடி சபசினார். 

புதிய சநல் வவககள் காசைாலி நிகழ்ச்சியின்சபாது, ராய்பூரில் உள்ள 

சேசிய உயிர் வாழ்வு சநருக்கடி சமலாண்வம நிறுவனத்தில் புதிோக 

கட்ைப் பட்ை வளாகத்வே பிரேமர் திறந்து வவத்ோர். சவளாண் 

பல்கவலக்கழகங்களுக்கான பசுவம வளாக விருவேயும் அவர் 

வழங்கினார். இந்நிகழ்ச்சியில் மத்திய சவளாண் அவமச்ெர் நசரந்திர சிங் 

சோமர் சபசும்சபாது, "விவொயிகள் சொந்ே காலில் நிற்க சவண்டும் 

என்பேற்காக பி எம் கிொன் திட்ைம் சகாண்டு வரப்பட்டுள்ளது" என்றார். 

இந்திய சவளாண் ஆராய்ச்சி கவுன்சில் இயக்குநர் ஏ சக சிங் சபசும்சபாது, 

"இந்ே சநல் வவககளுக்கு குவறந்ே அளவு ேண்ணீர் சபாதுமானது. 

ஊட்ைச்ெத்து நிவறந்ே அதிக மகசூல் கிவைக்கும்" என்றார். 

 

3. ஈசராடு ேமிழன்பன் உள்ளிட்ை 10 அறிஞர்களுக்கு - ‘கருைாநிதி 

செம்சமாழித் ேமிழ் விருதுகள்’ அறிவிப்பு : 

ஈசராடு ேமிழன்பன் உள்ளிட்ை 10 ேமிழ் அறிஞர்களுக்கு ‘கருைாநிதி 

செம்சமாழித் ேமிழ் விருதுகள்’  அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இதுசோைர்பாக 

ேமிழ் வளர்ச்சித் துவற சவளியிட்ை அறிவிப்பு: மத்திய செம்சமாழித் 

ேமிழாய்வுநிறுவனத்தில் முன்னாள் முேல்வர் கருைாநிதி, ேனது சொந்ே 

நிதியிலிருந்து ரூ. ஒரு சகாடி வழங்கி,‘கவலஞர் மு.கருைாநிதி 

செம்சமாழித் ேமிழாய்வு அறக்கட் ைவள’வய நிறுவினார். 

ரூ.10 லட்ெம் பரிசுத் சோவக அேன்படி, சோல்லியல், கல்சவட்டியல், 

நாையவியல், இலக்கியம், சமாழியியல், பவைப்பிலக்கியம், இலக்கியத் 

திறனாய்வு, சமாழிசபயர்ப்பு, நுண்கவலகள் உள்ளிட்ைவவயில் சிறந்ே 

பங்களிப்வப வழங்கிய அறிஞர்களுக்கு ஆண்டுசோறும் ‘கவலஞர் 

மு.கருைாநிதி செம்சமாழித் ேமிழ் விருது’வழங்கப்படுகிறது. அேனுைன், 

இந்தியாவிசலசய அதிக சோவகயாக ரூ.10 லட்ெம் பரிசுத் சோவகயுைன் 

பாராட்டுச் ொன்றிேழும், கருைாநிதியின் உருவச்சிவலயும் வழங்கப்படும். 

முேல்முவறயாக, பின்லாந்து நாட்டு அறிஞர் சபராசிரியர் அஸ்சகா 

பர்ப்சபாலா-வுக்கு 2010-ம் ஆண்டு ெூன் 23-ம் சேதி சகாவவயில் 

நவைசபற்ற உலகத் ேமிழ் செம்சமாழி மாநாட்டில் வழங்கப்பட்ைது 

 

 



         

    

இந்நிவலயில், ‘கருைாநிதி செம்சமாழித் ேமிழ் விருது’  2010முேல் 

2019-ம் ஆண்டு வவர 10 ஆண்டுகளுக்கு வழங்கப்பைாமல் இருந்ேது. 

இவேத் சோைர்ந்து, முேல்வர் மு.க.ஸ்ைாலினால் அவமக்கப்பட்ை விருது 

சேர்வுக் குழுவினரால் 10 ஆண்டுகளுக்கும் செர்த்து 10 அறிஞர்கள் சேர்வு 

செய்யப்பட்டுள்ளனர். 

சமலும் 2020, 2021, 2022-ம்ஆண்டுகளுக்கான 

‘கருைாநிதிசெம்சமாழித் ேமிழ் விருது’களுக்கான முன்சமாழிவுகவளப் 

சபறவிளம்பரம் சவளியிை ஆட்சிக் குழுவின் ஒப்புேல் சபறப்பட்டுள்ளது. 10 

ஆண்டுகளுக்குரிய விருது,மாநில அளவிலான ேமிழ்சமாழி ொர்ந்ே 

விழாவில் விவரவில் வழங்கப்பைவுள்ளது. சமலும் 2020, 2021 மற்றும் 

2022 ஆண்டுகளுக்கான விருதுகள் வழங்குவேற்கான பணிகள் 

நவைசபற்று வருகின்றன. 

 

4. காஞ்சிபுரம் மாவட்ைம் - ஒரகைத்தில் ரூ.450 சகாடியில் : மருத்துவ 

ொேனங்கள் உற்பத்தி பூங்கா : முேல்வர் மு.க.ஸ்ைாலின் ேகவல் 

காஞ்சிபுரம் மாவட்ைம் ஒரகைத்தில் ரூ.450 சகாடியில் மருத்துவ 

ொேனங்கள் உற்பத்திப் பூங்கா அவமக்க மத்திய அரசு அனுமதி 

அளித்துள்ளோக முேல்வர் மு.க.ஸ்ைாலின் சேரிவித்துள்ளார். இது 

சோைர்பாக அவர் சநற்று சவளியிட்ை அறிக்வகயில் கூறியிருப்போவது: 

ேமிழகத்தின் பல்சவறு மாவட்ைங்களில் சோழிற்பூங்காக்களும், குறிப்பிட்ை 

சோழில்களுக்கான சிறப்புப் பூங்காக்களும் சிப்காட் நிறுவ னம் மூலம் 

அவமக்கப்பட்டு வருகின்றன. அேனடிப்பவையில், இந்ே 

நிதியாண்டுக்கான ேமிழக நிதிநிவல அறிக்வகயில், காஞ்சிபுரம் மாவட்ைம் 

ஒரகைத்தில் சிப்காட் நிறுவனம் மூலம் மருத்துவ ொேனங்கள் உற்பத்திப் 

பூங்கா அவமக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்ைது. 

இந்ேப் பூங்காவில், உட்கட்ை வமப்பு வெதிகள் ஏற்படுத்ே நிதியுேவி 

சவண்டி, மத்திய அரசின் மருந்தியல் துவறக்கு ேமிழக அரசு ொர்பில் 

கருத்துரு அனுப்பப்பட்ைது. ேமிழக அரசின் இந்ேக் சகாரிக்வகவய ஏற்று, 

ேற்சபாது சேசிய அளவில் நான்கு மருத்துவ ொேனங்கள் உற்பத்திப் 

பூங்காக்கவள அவமக்க, மத்திய அரசு சகாள்வக அளவில் ஒப்புேல் 

அளித்துள்ளது. 

மத்திய அரசு நிதியுேவி 

இமாச்ெலப் பிரசேெம், உத்ேரப் பிரசேெம், மத்தியப் பிரசேெத்வே சோைர்ந்து, 

ேமிழகத்தில் காஞ்சிபுரம் மாவட்ைம் ஒரகைத்தில் மருத்துவ ொேனங்கள் 

உற்பத்திப் பூங்கா அவமயும். இங்கு உட்கட்ைவமப்பு வெதிகள் ஏற் படுத்ே, 

அதிகபட்ெமாக ரூ.100 சகாடி நிதியுேவிவய மத்திய அரசு வழங்கும். 

ஒரகைம் சிப்காட் சோழிற் பூங்காவில் 350 ஏக்கர் பரப்பில், சுமார் ரூ.450 

சகாடி திட்ை மதிப்பில், அடிப்பவைக் கட்ைவமப்புகள், ஆய்வுக் கூைங்கள், 

முன்சனாடி மாதிரி வமயம், திறன் சமம்பாட்டு வமயம் முேலியவற்வற 

உள்ளைக்கி, ஒசர குவையின்கீழ் பல்சவறு வெதிகள் சகாண்ை பூங்காவாக 

இது அவமயும். மருத்துவத் துவறயின் சேவவகவள நிவறசவற்றும் 

வவகயில், சவண்டிசலட்ைர்கள், பி.பி. திவரகள் , சபஸ்சமக்கர்கள், 

அறுவவசிகிச்வெ உபகரைங்கள், கண் மற்றும் பல் உள்வவப்புகள் 

உள்ளிட்ைவற்வறத் ேயாரிக்கும் சோழில்கவள ஊக்குவிக்கும் வவகயில் 

இந்ேப் பூங்கா அவமயும். 

10 ஆயிரம் சபருக்கு சவவல இது ரூ.3,500 சகாடி முேலீடுகவள 

ஈர்ப்பதுைன், 10,000 சபருக்கு சநரடி மற்றும் மவறமுக சவவலவாய்ப்வப 

வழங்கும். மருத்துவ ொேனங்கள் உற்பத்திக்சகன பிரத்திசயகமாக 

அவமக்கப்படும் இந்ேப் பூங்கா, ெர்வசேெ ேரத்தில், அவனத்து 

உட்கட்ைவமப்பு வெதிகளுைன் சிப்காட் நிறுவனத்ோல் உருவாக்கப்படும். 

சமலும், மருத்துவ ொேனங்கள் உற்பத்தியிலும் உலக அளவில் 

முக்கியமான உற்பத்தி வமயமாக இது உருவாகும். இவ்வாறு முேல்வர் 

சேரிவித் துள்ளார். 

 

5. சென்வன எழும்பூரில் ேமிழ்நாடு காவல் அருங்காட்சியகம் : முேல்வர் 

ஸ்ைாலின் திறந்துவவத்து பார்வவயிட்ைார் 

சென்வன எழும்பூரில் ேமிழ்நாடு காவல் அருங்காட்சியகத்வே முேல்வர் 

ஸ்ைாலின் திறந்து வவத்து பார்வவயிட்ைார். சென்வன எழும்பூரில் 

உள்ளபாரம்பரியம் மிக்க பவழய காவல்ஆவையரக அலுவலகம், 

ேமிழ்நாடு காவல் அருங்காட்சியகமாக மாற்றியவமக்கப்பட்டுள்ளது. 24 

ஆயிரம் ெதுரஅடி பரப்பளவில் 2 ேளங்களாக உள்ள இக்கட்டிைத்தின் 

ேவரேளத்தில் காவல் துவறயில் பயன்படுத்ேப்பட்ை வாகனங்கள், 

சீருவைகள், வாத்திய இவெக் கருவிகள், காவல் துவறயின் ொேவனகள், 

மீட்சைடுக்கப்பட்ை சிவலகள், கள்ளசநாட்டு அச்ெடிக்கும் இயந்திரம், 

சவடிகுண்டுகள், குண்டுகவள கண்சைடுக்க உேவும் கருவிகள்,மாதிரி 

சிவறச்ொவல ஆகியவவயும், முேல் ேளத்தில் பல்சவறு வவகயான 

துப்பாக்கிகள், வாள்மற்றும் சோட்ைாக்களும் சபாதுமக்கள் பார்வவக்காக 

வவக்கப்பட்டுள்ளன. 

சமலும், காவல் துவறயில் சிறப்பாக பணி செய்ேவர்களுக்கு வழங்கப்படும் 

பேக்கங்கள், முக்கிய வரலாற்று ஆவைங்கள், காவல் துவற சோைர்பாக 

அக்காலத்தில் இயற்றப்பட்ை அதிமுக்கிய அறிவிப்புகள், ஆங்கிசலயர் 

காலத்து காவல்துவறயினர் பயன்படுத்திய ஆயுேங்கள், ேமிழக காவல் 

துவறயின் சோைக்க கால சீருவைகள், சபல்ட்,சமாப்ப நாய் பவைகளின் 

புவகப்பைங்கள், வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க செய்தித் சோகுப்புகள், காவல் 

ஆவையர் அலுவலக அவறயில் இருந்ே பழவமயான சபாருட்கள், 

அணிவகுப்பு சின்னங்கள், கம்பியில்லா சோவலசோைர்பு கருவிகள், 

காவல் துவற செவவ பேக்கங்கள், கவலப்சபாருட்கள் ஆகியவவயும் 

பார்வவக்காக வவக்கப்பட்டுள்ளன. 

இந்ே காவல் அருங்காட்சியகத்வே முேல்வர் ஸ்ைாலின் சநற்று திறந்து 

வவத்து பார்வவயிட்ைார். அருங்காட்சியகத்வே பார்வவயிை வந்ே பள்ளி 

மாைவ, மாைவிகளிைம் முேல்வர் கலந்துவரயாடி, இனிப்புகவள 

வழங்கினார். சபாதுமக்கள் நாவள (செப்.30)வவர கட்ைைமின்றி 

அருங்காட்சியகத்வேப் பார்வவயிைலாம். அக்.1-ம் சேதி முேல் குவறந்ே 

அளவில் நுவழவுக் கட்ைைம் வசூலிக்கப்படும். இந்ே நிகழ்ச்சியில், 

அறநிவலயத் துவற அவமச்ெர் செகர்பாபு, உள்துவற செயலர் 

எஸ்.சக.பிரபாகர், டிஜிபி வெசலந்திர பாபு, சென்வன சபருநகர காவல் 

ஆவையர் ெங்கர் ஜிவால்,ேமிழ்நாடு காவலர் வீட்டுவெதி கழகத்தின் 

ேவலவர் ஏ.சக.விஸ்வநாேன், ேமிழ்நாடு காவல் உயர்பயிற்சியக 

இயக்குநர் அ.அமல்ராஜ் உள்ளிட்சைார் கலந்து சகாண்ைனர். 

 

6. மூத்ே குடிமக்களுக்கான நாட்டின் முேல் இலவெ உேவி எண் : 14567 

மூத்ே குடிமக்களுக்கான நாட்டின் முேல் இலவெ உேவி எண் : 14567 

சவளியிைப்பட்டுள்ளது. இது மூத்ே குடிமக்களுக்குத் சேவவயான 

ேகவல்கவளயும், வழிகாட்டுேல்கவளயும் இலவெமாக வழங்குகிறது. 

2050ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தியாவில் 20 ெேவீேம் சபர் அோவது 300 

மில்லியனுக்கும் சமற்பட்சைார் மூத்ே குடிமக்களாக இருப்பர் என 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இவர்களுக்குத் சேவவப்படும் உேவிகளுக்கான 

சேவவ அதிகரிப்பவேக் கருத்தில் சகாண்டு, அவர்கள் ெந்திக்கும் 

பிரச்வனகவளயும், ெவால்கவளயும் நிவர்த்தி செய்வேற்கு நாடு 

முழுவதுமான இலவெ உேவி வமய எண் - 14567ஐ சவளியிட்டுள்ளது. 

இது முதிசயார் உேவி எண் என அவழக்கப்படுகிறது. ஓய்வூதிய 

விஷயங்கள், ெட்ை விஷயங்கள், உைர்வுப்பூர்வமான ஆேரவு சபான்ற 

ேகவல்களும், வழிகாட்டுேல்களும் இந்ே உேவி எண் மூலம் இலவெமாக 

வழங்கப்படுகின்றன. துஷ்பிரசயாக பிரச்சிவனகள் இருந்ோலும், இந்ே 

உேவி வமயம் ேவலயிடுகிறது. வீடுகள் இன்றி ேவிக்கும் முதிசயாவரயும் 

இந்ே உேவி வமயம் மீட்கிறது. 

அவனத்து குடிமக்களுக்கும் சேவவயான ேகவல்கவளயும், அன்றாை 

பிரச்வனகளுக்கான வழிகாட்டுேல்கவளயும் வழங்குவசே இந்ே 

முதிசயார் உேவி எண்ணின் சநாக்கமாகும். .ைாைா அறக்கட்ைவள 

அவமப்பின் முயற்சியில், விெயவாஹினி அறக்கட்ைவளயுைன் இவைந்து 

சேலங்கானா அரசு ஒத்துவழப்புைன் ஐேராபாத்தில் உள்ள 

முதிசயார்களுக்கு உேவ கைந்ே 2017ஆம் ஆண்டு இந்ே முதிசயார் உேவி 

வமய எண் சோைங்கப்பட்ைது. இன்று, இந்ே முதிசயார் உேவி எண்வை 

நாடு முழுவதும் செயல்படுத்ே ைாைா அறக்கட்ைவளயும், என்எஸ்இ 

அறக்கட்ைவளயும் மத்திய அரசுைன் சோழில்நுட்பப் பங்குோரராக 

இவைந்துள்ளது. 

 

7. லட்சுமி சேவி உருவம் சபாறித்ேேங்கக் கட்டிகவள சவளியிடுகிறது 

பிரிட்ைன் 

ஹிந்து கைவுளான லட்சுமி சேவி உருவம் சபாறித்ே ேங்கக் கட்டிகவள 

பிரிட்ைன் ராயல் நாைய வாாாா்ப்பகம் சவளியிை இருக்கிறது. தீபாவளிப் 

பண்டிவகயின்சபாது இந்ே ேங்கக் கட்டிகள் விற்பவனக்கு வரவுள்ளன. 

ராயல் நாைய வாாாா்ப்பகம் பிரிட்ைன் அரசு நிறுவனமாகும். அறுபதுக்கும் 

சமற்பட்ை நாடுகளுக்கு ேங்கக் கட்டிகவள ஏற்றுமதி செய்யும் இந்ே 

நிறுவனம் 1,100 ஆண்டுகளுக்கும் சமலாக செயல்படும் பாரம்பரியத்வேக் 

சகாண்ைது. பிரிட்ைன் அரசு நாைய வாாாா்ப்பகம் ஹிந்து கைவுள் உருவம் 

சபாறித்ே ேங்கக் கட்டிகள் சவளியிடுவது இதுசவ முேல்முவறயாகும். 

பிரிட்ைன் காாாா்டிஃப் நகரில் உள்ள ஸ்வாமி நாரயண் சகாயிலுைன் 

ஒப்பந்ேம் சமற்சகாண்டு இந்ே பிரத்சயக ேங்கக் கட்டிகவள பிரிட்ைன் 

ராயல் நாைய வாாாா்ப்பகம் சவளியிை இருக்கிறது. 



         

    

இேவன பிரிட்ைன் ராயல் மிண்ட் வடிவவமப்பாளாாா் எம்மா சநாபிள் 

வடிவவமத்துள்ளாாாா். லட்சுமி உருவம் சபாறித்ே ஒவ்சவாரு 

ேங்கக்கட்டியும் 20 கிராம் எவை சகாண்ைவவ. இேன் விவல உள்ளூரில் 

ஒரு ேங்கக் கட்டிக்கு 1,080 பவுண்ட் (சுமாாாா் ரூ.1.08 லட்ெம்) நிாாா்ையம் 

செய்யப்பட்டுள்ளது. பல ேரப்பட்ை நாடுகளின் கலாொரத்வே சகௌரவிக்கும் 

வவகயிலும், கலாொர ஒருவமப்பாட்வை வலியுறுத்தும் வவகயில் இந்ே 

ேங்கக் கட்டிகவள சவளியிடுவோக பிரிட்ைன் ராயல் நாைய வாாாா்ப்பகம் 

சேரிவித்துள்ளது. 

இது சோைாாா்பாக அந்ே வாாாா்ப்பகத்தின் நாையங்கள் பிரிவு இயக்குநாாா் 

ஆண்ட்ரூ டிக்கி கூறுவகயில், ‘தீபாவளிப் பண்டிவகயின்சபாது 

ேங்கத்வேப் பரிெளிப்பது பாரம்பரியமாகவும், உயாாா்ந்ேோகவும் 

கருேப்படுகிறது. இந்ே ஆண்டு அழகு மற்றும் பாரம்பரியத்துைன் ேங்கக் 

கட்டிவய சவளியிைத் தீாாா்மானித்சோம். அதில் ஹிந்துக்களின் செல்வக் 

கைவுள் இைம் சபறுவதும் ெரியான சோாா்வாக இருக்கும் என முடிவு 

செய்சோம். இேவன எங்கள் வவலேளம் வழியாக வாங்க முடியும். இந்ே 

நாையம் ‘ஓம்’ என்ற பிரைவச் சொல் சபாறித்து வடிவவமக்கப்பட்ை 

பிரத்சயகப் சபட்டியில் வவத்து வழங்கப்படும்’ என்றாாாா். 

 

8. ேமிழ்நாடு சவளாண்வமப் பல்கவலக்கழகத்துக்கு 3 சேசிய விருதுகள் 

சேசிய உயாாா்கல்வித் திட்ைத்தின் கீழ் இந்திய சவளாண் ஆராய்ச்சி 

கவுன்சில் நைத்திய சபாட்டிகளில் ேமிழ்நாடு சவளாண்வமப் 

பல்கவலக்கழகத்துக்கு பசுவம மற்றும் தூய்வமயான வளாகம் உள்பை 3 

சேசிய விருதுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. சேசிய அளவில் சோட்ைக்கவல, 

வனவியல் மற்றும் மத்திய, மாநில சவளாண் பல்கவலக்கழகங்களுக்கு 

சேசிய உயாாா்கல்வித் திட்ைத்தின் கீழ் பசுவம மற்றும் தூய்வம வளாக 

சபாட்டி இந்திய சவளாண் ஆராய்ச்சி கவுன்சில் ொாாா்பில் 2020 

அக்சைாபரில் நைத்ேப்பட்ைது. இதில் வீைாக தூக்கி எரியப்படும் 

சபாருள்கவள மறுசுழற்சி செய்து வகயாளுேல், தினெரி மின் 

சேவவகளுக்கு புதுப்பிக்கல்ல ஆற்றல் மூலங்கவள பயன்படுத்துேல், 

சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்ே சபாருள்கவள வாங்குேல் ஆகியவற்றில் 

பல்கவலக்கழகங்களின் ஈடுபாடு ஆகியவவ மதிப்பீடு செய்யப்பட்ைது. 

சமலும் பல்கவலக்கழக வளாகத்திலுள்ள சோட்ைத்தின் பரப்பளவு, கழிவு 

சமலாண்வம, நீாாா்ப் பாதுகாப்பு, ஆற்றல் செமிப்பு நவைமுவறகள், பாைங்கள், 

திட்ைங்கள், கருத்ேரங்குகள் மற்றும் வளாகத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள 

சுற்றுச்சூழல் அக்கவற குறித்ே பட்ைவறகள் ஆகியவற்றின் அடிப்பவையில் 

கல்வி நிறுவனங்கள் விருதுக்குத் சோாா்வு செய்யப்பட்டுள்ளன. இதில் 

மாநில மற்றும் மத்திய பல்கவலக்கழகங்களுக்கு இவைசயயான 

சபாட்டியில் ேமிழ்நாடு சவளாண்வமப் பல்கவலக்கழகத்தின் சவளாண் 

கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிவலயம் பங்சகற்று 2ஆவது இைத்வேப் 

பிடித்துள்ளது. 

இேற்கு சராக்கப் பரிொக ரூ.8 லட்ெம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. ேவிர சேசிய 

அளவில் நவைசபற்ற சவளாண் ஆராய்ச்சி கழகத்தின் முதுகவல 

படிப்பிற்கான ஊக்கத்சோவகக்கான சபாட்டித் சோாா்வில் சேசிய அளவில் 

சோட்ைக்கவல வனவியல் பிரிவு, சவளாண் சபாறியியல் துவறயில் அதிக 

மாைவாாா்கள் சோாா்ச்சி சபற்று இரண்டு துவற மாைவாாா்களும் 2ஆவது 

இைத்வேப் பிடித்துள்ளனாாா். 20க்கும் சமற்பட்ை மாைவாாா்கள் சோாா்ச்சிப் 

சபற்று ொேவனப் பவைத்துள்ளனாாா். 

இந்நிவலயில், புதுதில்லியில் செவ்வாய்க்கிழவம நவைசபற்ற இந்திய 

சவளாண் ஆராய்ச்சி கவுன்சில் மற்றும் மாநில சவளாண் 

பல்கவலக்கழகங்களின் துவைசவந்ோாா் கூட்ைத்தில் ேமிழ்நாடு 

சவளாண் பல்கவலக்கழகத்துக்கான சேசிய விருதுகவள 

துவைசவந்ோாா் நீ.குமாரிைம், இந்திய சவளாண் ஆராய்ச்சிக் கழகத் 

ேவலவாாா் திரிசலாச்ென் சமாஹபத்ரா வழங்கினாாாா். முன்னோக பசுவம 

மற்றும் தூய்வமயான வளாக விருதுக்கு ேமிழ்நாடு சவளாண்வமப் 

பல்கவலக்கழகம் சோாா்வு செய்யப்பட்ை விவரத்வே பிரேமாாா் நசரந்திர 

சமாடி அறிவித்ோாாா் என்று பல்கவலக்கழக நிாாா்வாகம் ொாாா்பில் 

சேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

9. இயற்வக சீற்றங்களின்சபாது உேவ 350 மாவட்ைங்களில் சபரிைர் 

நண்பர் குழு: அமித்ஷா அறிவிப்பு 

இயற்வக சபரிைர்களின்சபாது உைனடியாக சென்று முேல் கட்ை மீட்பு 

பணிகளில் ஈடுபடுவேற்காக, நாடு முழுவதும் 350 மாவட்ைங்களில் 

‘சபரிைர் நண்பர்கள் குழு’வவ ஒன்றிய அரசு ஏற்படுத்ே உள்ளது. 

சைல்லியில் சநற்று நவைசபற்ற சேசிய சபரிைர் சமலாண்வம 

ஆவையத்தின் 17வது சோைக்க விழாவில் ஒன்றிய உள்துவற அவமச்ெர் 

அமித்ஷா சபசியோவது: நாட்டில் எந்ே இைத்தில் இயற்வக சபரிைர்கள் 

ஏற்பட்ைாலும், முேல் ஆளாக சென்று பாதிக்கப்பட்ை மக்கவள 

மீட்பேற்காகவும், உேவிகள் செய்வேற்காகவும் நாடு முழுவதும் 350 

மாவட்ைங்களில், ‘சபரிைர் நண்பர்கள் குழு’  அவமக்கப்படும். 

இவர்களுக்கு ‘ஆப்ே மித்ரா’  திட்ைத்தின் கீழ் பயிற்சி அளிக்கப்படும். 

சகாசரானாவவ எதிர்த்து மற்ற நாடுகவள விை, 130 சகாடி 

மக்கள்சோவகவய சகாண்ை இந்தியா சிறந்ே முவறயில் சபாராடியது. 

சபருந்சோற்று காலத்தில் சேசிய சபரிைர் சமலாண்வம ஆவையத்தின் 

பணி பாராட்டுக்குரியது. சகாசரானா காலத்தில் சில பகுதிகளில் புயல் 

பாதிப்பு ஏற்பட்ைது. அந்ே சநரத்தில் சிறந்ே திட்ைமிடுேல் மற்றும் 

முன்சனச்ெரிக்வக நைவடிக்வகயால் ஒரு ஆக்சிென் உற்பத்தி ஆவல 

கூை செேமாகவில்வல. அசே சபான்று மருத்துவமவனயில் மின் ேவையும் 

ஏற்பைவில்வல. ‘ஆப்ே மித்ரா’ திட்ைத்வே சொேவன முயற்சியாக 25 

மாநிலங்களில் உள்ள 30 மாவட்ைங்களில் சவற்றிகரமாக நிவறசவற்றி 

உள்சளாம். இேனால், இந்ே திட்ைம் சமலும் விரிவுப்படுத்ேப்படுகிறது. 

இயற்வக சபரிைர்களின் சபாது மக்கவள உைனடியாக காப்பாற்றுவது 

சோைர்பாக அந்ேந்ே பகுதிகவள செர்ந்ே மக்களுக்சக இத்திட்ைத்தில் 

பயிற்சி அளிக்கப்படும். சபரிைர் காலங்களில் ஒருவர் கூை உயிரிழக்க 

கூைாது என்பசே ஒன்றிய அரசின் இலக்கு. இவ்வாறு அவர் கூறினார். 

 


