
         

    

1. காது ககளாக ாரின் பன்னாட்டு வாரமானது ஒவ்கவார் ஆண்டும் 

எந்  மா த்தில் கடைபிடிக்கப்படுகிறது? 

அ) செப்டம்பர்  

ஆ) ஆகஸ்ட் 

இ) ஜூலை 

ஈ) ஜூன் 

✓ பன்னாட்டு காதுககளாக ார் வாரமானது செப்டம்பர் கலடசி வாரத்தில் 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. காது ெர்வக ெ ககளாக ார் வாரத்திற்கான இந்  

ஆண்டின் (2021) கருப்சபாருள் “Celebrating Thriving Deaf Communities” 

ஆகும். இந்  வாரம் “Nothing about us, without us!” என்ற முக்கிய 

சகாள்லகயின்கீழ் வருகிறது. உைக காதுககளாக ார் கூட்டலமப்பு, 1951 

ஆம் ஆண்டில் இத் ாலியின் கராம் நகரில் நிறுவப்பட்டது. இந்  ெர்வக ெ 

அலமப்பு, செப்டம்பர் கலடசி வாரத்தில் வரும் ஞாயிற்றுக்கிழலமலய 

ெர்வக ெ காதுககளாக ார் நாளாக அறிவித் து. பின்னர், அ லன ஒரு 

வாரமாக நீட்டித்து அறிவித் து. 

 

2. சர்வக ச அணுசக்தி முகடமயின் வவளியக  ணிக்டகயாளராக 

க ர்ந்வ டுக்கப்பட்ை இந்தியர் யார்? 

அ) விகனாத் ராய் 

ஆ) ெஷி காந்த் ெர்மா 

இ) ராஜீவ் சமஹ்ரிஷி 

ஈ) ஜி சி முர்மு  

✓ இந்தியாவின் கன்ட்கராைர் மற்றும் ஆடிட்டர் சஜனரைான ஜி சி முர்மு 

பன்னாட்டு அணுெக்தி முகலமயின் (IAEA) சவளியக  ணிக்லகயாளராக 

ச ரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார். IAEA என்பது ஒரு மதிப்புமிக்க பன்னாட்டு 

நிறுவனமாகும். இது அலமதியான அணுவாற்றல் பயன்பாட்லட ஊக்கு 

-விக்கிறது. மத்திய சவளியுறவு அலமச்ெகத்தின்படி, அவரது கவட்புமனு 

IAEA சபாது மாநாட்டின் சபரும்பான்லம ஆ ரலவப் சபற்றது. அவரது 

ப விக்காைம் 2022 மு ல் 2027 வலர ஆறு ஆண்டுகள் இருக்கும். 

 

3. “Seafarers: at the core of shipping’s future” என்பது வசப்ைம்பர்.30 

அன்று வகாண்ைாைப்படும் எந்  நாளின் கருப்வபாருளாகும்? 

அ) உைக கடற்பலடயினர் நாள் 

ஆ) உைக கடல்ொர் நாள்  

இ) உைக சபருங்கடலியல் நாள் 

ஈ) உைக மீன்வள நாள் 

✓ பன்னாட்டு கடல்ொர் அலமப்பு என்பது ஐநா அலவயின் ஒரு சிறப்பு 

நிறுவனமாகும். அது கப்பல்கபாக்குவரத்ல  ஒழுங்குபடுத்துகிறது. அ ன் 

 லைலமயகம் ைண்டனில் அலமந்துள்ளது. உைக கடல்ொர் நாளானது 

ஒவ்கவார் ஆண்டும் செப்.30 அன்று சகாண்டாடப்படுகிறது. 

✓ COVID ச ாற்றால் கஷ்டங்கலள எதிர்சகாள்ளும் கடற்பலடயினருக்காக, 

IMO, 2021’ஐ அவர்களுக்கான ஓர் ஆண்டாக அறிவித்துள்ளது. 2021 ஆம் 

ஆண்டிற்கான உைக கடல்ொர் நாளின் கருப்சபாருள், “Seafarers: at the 

core of shipping’s future” என்ப ாகும். கடல்ொர் ெமூகத்ல  ஒன்றிலை 

-ப்ப ற்காக, கடல்ொர் நிலனவுச்சின்னம் உட்பட IMO கட்டடம் உள்ளிட்ட 

-வை உைக கடல்ொர் நாளன்று நீை நிறத்தில் ஒளியூட்டப்படும். 

 

4. இந்தியாவில் ‘எதிர்கால வபாறியாளர் திட்ைத்ட ’த் வ ாைங்கி 

உள்ள நிறுவனம் எது? 

அ) கூகிள் 

ஆ) அகமொன்  

இ) லமக்கராொப்ட் 

ஈ) கபஸ்புக் 

✓ மின்னணு வணிக நிறுவனமான அகமொன் இந்தியா, இந்தியாவில் 

‘அகமொன் எதிர்காை சபாறியாளர்’ திட்டத்ல  அறிமுகப்படுத்துவ ாக 

அறிவித் து. இது, அந்  நிறுவனத்தின் உைகளாவிய கணினி அறிவியல் 

கல்வித்திட்டமாகும். அந்நிறுவனத்தின் கூற்றுப்படி, இத்திட்டம்  ரமான 

கணினி அறிவியல் கல்வி மற்றும்  ாழ்த் ப்பட்ட ெமூகங்கலளச் கெர்ந்  

மாைவர்களுக்கு ச ாழிற்துலற வாய்ப்புகலள அணுக உ வும். 

 

5. அண்டமச் வசய்திகளில் இைம்வபற்ற  ங்கப்பரிமாற்றம் மற்றும் 

சமூகப் பங்குச்சந்ட  ஆகியவற்டற அங்கீகரித்  நிறுவனம் எது? 

அ) RBI 

ஆ) SEBI  

இ) ECGC 

ஈ) NSDL 

✓ SEBI’இன் வாரியம் ெமீபத்தில் ஒரு ‘ ங்கப்பரிமாற்றம்’ மற்றும் ‘ெமூகப் 

பங்குச்ெந்ல ’ ஆகியவற்லற நிறுவுவ ற்கான திட்டத்ல  அறிவித் து. 

 ங்கப்பரிமாற்றத்தில், உகைாகமானது மின்னணு  ங்க பற்றுச் சீட்டுகள் 

வடிவில் வணிகம்செய்யப்படும் & அலவ பத்திரங்களாக அறிவிக்கப்படும்.  

✓  ற்கபாதுள்ள மற்றும் புதிய ாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட எந்  பங்குச்ெந்ல யும் 

மின்னணு  ங்க பற்றுச் சீட்டுகள் வடிவில் வர்த் கத்ல த் ச ாடங்கைாம். 

 

6. வவறிநாய்க்கடி கநாடய எந்  ஆண்டுக்குள் ஒழிப்ப ற்காக, ஒரு 

க சிய வசயல் திட்ைத்ட  இந்தியா அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது? 

அ) 2025 

ஆ) 2027 

இ) 2030  

ஈ) 2032 

✓ உைக கரபிஸ் நாளாக செப்.28 அன்று, 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் நாய் 

மூைம் பரவும் கரபிஸ் கநாலய ஒழிப்ப ற்கான க சிய செயல் திட்டத்ல  

மத்திய சுகா ாரம் மற்றும் குடும்ப நை அலமச்ெகம் ச ாடங்கிலவத் து. 

✓ இது மீன்வளம், கால்நலடப் பராமரிப்பு மற்றும் பால்வள அலமச்ெகத்தின் 

ஆகைாெலனயுடன் க சிய கநாய்க் கட்டுப்பாட்டு லமயத் ால் வலரவு 

செய்யப்பட்டது. இத்திட்டம் ஐந்து முக்கிய தூண்கலள அடிப்பலடயாகக் 

சகாண்ட ாகும் - அரசியல் விருப்பம், நிலையான நிதி, இலடநிலை 

திட்டமிடல், ஒருங்கிலைப்பு மற்றும் மறுஆய்வு, ெமூக திட்டமிடல் மற்றும் 

செயல்பாட்டு ஆராய்ச்சி. 

 

7. இந்தியன் வங்கியின் முன்னாள் MD & CEOஆன பத்மஜா சந்துரு, 

எந்  நிறுவனத்தின் புதிய MD & CEOஆக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்? 

அ) SEBI MF 

ஆ) NSDL  

இ) SBI 

ஈ) LIC 

✓ பத்மஜா சுந்துரு க சியப் பத்திரங்கள் லவப்புத்ச ாலகயின் (NSDL) 

நிர்வாக இயக்குநர் மற்றும்  லைலமச் செயைதிகாரியாக (MD & CEO) 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் 2018 செப்டம்பர் மற்றும் 2021 ஆகஸ்ட்டுக்கு 

இலடயில் இந்தியன் வங்கியின் MD & CEOஆக பணியாற்றியுள்ளார். 

அவரது நியமனம் NSDL’இன் பங்கு ாரர்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

NSDL’இன் முந்ல ய MD & CEOஆக GV நாககஸ்வர ராவ் இருந் ார். 

 

8. எந்  நாட்டின் அண்டமய வபாதுத்க ர் லில் 48 ச வீ  வபண் 

கவட்பாளர்கள் வவற்றிவபற்றுள்ளனர்? 

அ) சஜர்மனி 

ஆ) இத் ாலி 

இ) ஐஸ்ைாந்து  

ஈ) பின்ைாந்து 

✓ சவற்றிசபற்ற கவட்பாளர்களில் 48% சபண்கள் என்ப ால், ஐஸ்ைாந்தில் 

சபாதுத்க ர் ல் முடிவுகள் அந்நாட்டிற்கு ஒரு சிறப்பு நிகழ்வாக உள்ளது. 

63 இடங்கலளக்சகாண்ட நாடாளுமன்றத்தில், 30 இடங்கலள சபண் 

கவட்பாளர்கள் சவன்றுள்ளனர். பின்ைாந்தில் 47% சபண் கவட்பாளர்க 

-ள் சவன்றுள்ளனர். சுவீடன் நாடாளுமன்றம் 465 சபண் உறுப்பினர்க 

-லளக் சகாண்டுள்ளது. 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 



         

    

9. உலகின் மிகப்பழடமயான குடியரசுகளுள் ஒன்றான எந்  நாடு, 

சமீபத்தில், கருக்கடலப்டப சட்ைப்பூர்வமாக்க வாக்களித் து? 

அ) இத் ாலி 

ஆ) ஸ்சபயின் 

இ) ொன் மரிகனா  

ஈ) சுவிச்ெர்ைாந்து 

✓ ொன் மரிகனா குடியரசில் பன்னிரண்டு வார கர்ப்பத்ல  கருக்கலைக்க 

அனுமதிப்ப ற்கான ஒரு வாக்சகடுப்பு ெமீபத்தில் நடத் ப்பட்டது. சமாத்  

வாக்காளர்களில் கிட்டத் ட்ட 77% கபர் இந் க் கருத்ல  ஆ ரித் னர் 

மற்றும் கருக்கலைப்லப அனுமதிக்க விரும்பினர். இன்றுவலர, ொன் 

மரிகனா குடியரசில், கர்ப்பத்ல  கலளப்பது என்பது ெட்டவிகரா மானது 

ஆகும். அ லன மீறி முயற்சி செய்கவாருக்கு மூவாண்டுகள் சிலறத் 

 ண்டலனயும், கலைப்பவருக்கு ஆறாண்டு சிலறயும் விதிக்கப்பட்டது. 

 

10. 2022 ஸ்வச் சர்கவக்ஷனில் கீழ்காணும் எந் ப் புதிய குறிகாட்டி 

(indicator) இடைக்கப்பட்டுள்ளது? 

அ) மக்களின் மகிழ்ச்சி 

ஆ) பணிச்சூழல்கள் & தூய்லமப்பணியாளர்களின் வாழ்வா ாரம்  

இ) மருத்துவர்களின் நைன் 

ஈ) கெரிகளின் நிலை மற்றும் மறுவடிவலமப்பு 

✓ மத்திய வீட்டுவெதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அலமச்ெகமானது 

நகர்ப்புற தூய்லம இந்தியா இயக்கத்தின் கீழ் நடத் ப்பட்ட ஏழாவது 

தூய்லம ஆய்லவ சவளியிட்டுள்ளது. இ ன்  ற்கபால ய பதிப்பில், 

ச ாற்றுகாைத்தின்கபாது தூய்லமப் பணியாளர்களின் பங்களிப்புகலள 

அங்கீகரிப்ப ற்காக, ‘பணிச்சூழல்கள் & தூய்லமப்பணியாளர்களின் 

வாழ்வா ாரம்’ குறித்  குறிப்பிட்ட குறிகாட்டிகள் இலைக்கப்பட்டுள்ளன. 

 


1. வள்ளைார் பிறந்  நாள்:  னிப்சபருங்கருலை நாளாக மு ல்வர் 

அறிவிப்பு 

வள்ளைார் பிறந்  நாள் இனி  னிப்சபருங்கருலை நாளாக 

கலடபிடிக்கப்படும் என  மிழக மு ல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் 

செவ்வாய்க்கிழலம அறிவித்துள்ளார்.  மிழகம் முழுவதும் வள்ளைார் 

பிறந்  நாளான இன்று(அக்.5) பல்கவறு இடங்களில் சகாண்டாடப்பட்டு 

வருகின்றது. இந்நிலையில் மு ல்வர் ஸ்டாலின் இன்று சவளியிட்ட 

அறிவிப்பில், "அருட்பிரகாெ வள்ளைார் என்று அலழக்கப்படும் இராமலிங்க 

அடிகளார் கடலூர் மாவட்டம் சி ம்பரத்திலிருந்து 10 லமல் ச ாலைவில் 

உள்ள மருதூரில் 05.10.1823–இல் பிறந் ார். கருலை ஒன்லறகய 

வாழ்க்லகசநறியாகக் சகாண்டு வாழ்ந் ார். அலனத்து 

நம்பிக்லககளிலும் உள்ள உண்லம ஒன்கற என்பல  குறிக்கும் 

வண்ைம் இவர் ெமரெ சுத்  ென்மார்க்கத்ல  நிறுவினார். இவர் 

வடலூரில் ெத்தியஞான ெலபலய எழுப்பினார். ‘வாடிய பயிலரக் கண்ட 

கபாச ல்ைாம் வாடிகனன்’ என்று பாடிய இவர், மக்களின் பசித்துயர் 

கபாக்க ெத்திய ர்ம ொலைலய நிறுவினார். அவர் ஏற்றிய அடுப்பு 

இன்றுவலர அலையாமல் ச ாடர்ந்து எரிந்  வண்ைம் பசிகயாடு 

இருக்கும் மக்களின் வயிற்லற நிரப்புகிறது. 

மனுமுலற கண்ட வாெகம், ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம் ஆகிய 

உலரநலடகலள எழுதினார். இவர் பாடிய பாடல்களின் திரட்டு 

திருவருட்பா என்று அலழக்கப்படுகிறது. இது 6 திருமுலறகளாக 

பகுக்கப்பட்டுள்ளது. திருவருட்பா ஆறாம் திருமுலறயில், எந் ச் 

ெமயத்தின் நிலைப்பாட்லடயும் எல்ைா ம சநறிகலளயும் ெம்ம ம் ஆக்கி 

சகாள்கிகறன் என்றார். ெமரெ சுத்  ென்மார்க்க ெத்திய ெங்கம் நிறுவிய 

அவர், ெத்திய  ருமச்ொலைலயயும், சித்தி வளாகத்ல யும் 

உருவாக்கினார். பசிப்பிணி நீக்கும் மருத்துவராக வாழ்ந்து காட்டினார். 

அருட்சபருஞ்கொதி! அருட்சபருஞ்கொதி!  னிப்சபருங்கருலை 

அருட்சபருஞ்கொதி! என்ற ஆன்மகநய ஒருலமப்பாட்டு ஒளி இன்றும் 

அறியாலமலய நீக்கி அன்லப ஊட்டி வருகிறது. அவர் பிறந் நாளான 

அக்கடாபர் ஐந் ாம் நாள் இனி ஆண்டுக ாறும் “ னிப்சபருங்கருலை 

நாள்” எனக் கலடப்பிடிக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்படுகிறது. 

 

 

2.  இயற்பியலுக்கான கநாபல் பரிசு மூவருக்குப் பகிர்ந் ளிப்பு 

2021ஆம் ஆண்டுக்கான இயற்பியலுக்கான கநாபல் பரிசு 

விஞ்ஞானிகள் மூவருக்குப் பகிர்ந் ளிக்கப்படுகிறது. ஆண்டுக ாறும் 

மருத்துவம், இயற்பியல், சபாருளா ாரம், அலமதி, இைக்கியம் ஆகிய 

துலறகளில் ொ லன பலடத் வர்களுக்கு கநாபல் பரிசு வழங்கப்பட்டு 

வருகிறது. அலமதிக்கான கநாபல் பரிசு மட்டும் நார்கவயிலும், மற்ற 

பரிசுகள் ஸ்டாக்க ாமிலும் அறிவிக்கப்படும். அந்  வலகயில் 

இயற்பியலுக்கான கநாபல் பரிசு இன்று (செவ்வாய்க்கிழலம) 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அ ன்படி இயற்பியலுக்கான கநாபல் பரிசு 

ஜப்பாலனச் கெர்ந்  சுயுகுகரா மனாகப, சஜர்மனிலயச் கெர்ந்  கிளாஸ் 

 சில்கமன், இத் ாலிலயச் கெர்ந்  ஜார்ஜிகயா பாரிசி ஆகிகயாருக்கு 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதில், சுயுகுகரா மனாகப, கிளாஸ்  சில்கமன் ஆகிகயாருக்குப் 

புவியின் காைநிலை மாறுபாட்லட அளவிடு ல் மற்றும் புவி 

சவப்பமலட லைக் கணித் ல் கபான்ற ஆய்வுக்காக கநாபல் பரிசு 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அணுவிலிருந்து கிரக அளவுகள் வலர அவற்றின் 

அலமப்புகளின் மாறுபாடு மற்றும் ஏற்ற இறக்கங்களின் 

இலடசவளிலயக் கண்டறிந்  ற்காக ஜார்ஜிகயா பாரிசிக்கு கநாபல் 

பரிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. முன்ன ாக, 2021ஆம் ஆண்டு 

மருத்துவத்துக்கான கநாபல் பரிசு அசமரிக்காலவச் கெர்ந்  கடவிட் 

ஜூலியஸ், ஆர்டம் பட்டா வுடியன் ஆகிய இரு விஞ்ஞானிகளுக்குப் 

பகிர்ந்து அளிக்கப்படுவ ாக அறிவிக்கப்பட்டது குறிப்பிடத் க்கது. 

 

3. ஊரக சுயாட்சி ஏன் முக்கியமானது? 

புதிய மாவட்டங்களிலும் பிரிக்கப்பட்ட மாவட்டங்களிலும் உள்ள ஊரகப் 

பகுதிகளில் இன்றும் வருகிற 9-ம் க தியும் உள்ளாட்சித் க ர் ல்கள் 

நலடசபற உள்ளன. நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் க ர் ல்கலள நடத்  உச்ெ 

நீதிமன்றம் கமலும் நான்கு மா ங்களுக்கு அவகாெம் அளித்துள்ளது 

என்றகபாதும் அ ற்காக மாநிைத் க ர் ல் ஆலையம் கூறிய காரைங்கள் 

மிகவும் கமாெமாக உள்ள ாகவும் கருத்து ச ரிவித்துள்ளது. உள்ளாட்சி 

அலமப்பிலும் நிர்வாகத்திலும் இந்தியாவுக்கக முன்கனாடியாகக் 

சகாள்ளப்பட்ட  மிழ்நாடு, இன்று அது குறித்து அக்கலறயும் ஆர்வமும் 

இல்ைாமல் கபாய்விட்டது வரைாற்றின் முரண்நலக. 

 மிழ்நாட்டின் உள்ளாட்சி அலமப்புகள் பற்றிய மிகப் சபரும் ஆய்லவ 

நடத்தியவர் காந்தியச் சிந் லனயாளரான  ரம்பால். அறுபதுகளில் 

அலனத்திந்திய பஞ்ொயத் பரிஷத் அலமப்பின் ஆய்வுத் துலற 

இயக்குநராக அவர் நியமிக்கப்பட்டிருந் ார். காைனிய காைகட்டத்திலிருந்து 

 மிழ்நாடு ச ாடர்பான அரசு ஆவைங்கலளப் பார்லவயிட்டும் ஊர் 

ஊராகச் சென்று கநரடிக் கள ஆய்வுகலள நடத்தியும்  னது 

ஆய்வறிக்லகலய அவர் ெமர்ப்பித் ார்.  ஞ்ொவூர்  மிழ்ப் 

பல்கலைக்கழகத்திலுள்ள ஓலைச் சுவடிகள் வலரக்கும் அவர் 

பார்லவயிட்டு, உள்ளாட்சி அலமப்புகள் பற்றிய வரைாற்றுத்  கவல்கலளத் 

திரட்டினார். 

அவரது முடிவுகளின்படி, ஏற்சகனகவ இங்கு சநடுங்காைமாக சிறப்பாகச் 

செயல்பட்டுவந்  ஊரக உள்ளாட்சி அலமப்புகள் பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்காை நிை 

வருவாய் அலமப்பால் சீர்குலைக்கப்பட்டன. காைனிய அதிகார எந்திரம் 

உள்ளூர்ச் ெமூகங்களின் க லவகலளப் புரிந்துசகாள்ளவில்லை. சு ந்திர 

இந்தியாவிலும் அந்  நிலை ச ாடராமல், சுயாட்சி சபற்ற உள்ளாட்சி 

அலமப்புகள் மறுவுருவாக்கம் செய்யப்பட கவண்டும் என்பது அவரது 

பிர ான பரிந்துலர. 

கிராமப்புறக் குடியாட்சி 

பஞ்ொயத்து என்கிற வார்த்ல க்கு உரிலமயியல், குற்றவியல் 

பிரச்சிலனகலளக் கிராம அளவில் கபசித் தீர்த்துக்சகாள்வ ற்கான ஒரு 

அலமப்பு என்று ான் சபாதுவாகப் சபாருள்சகாள்ளப்படுகிறது. அலவ 

பின்பற்றிய வழக்கங்கள் ஒன்றுக்சகான்று கவறுபட்டிருந் ன என்றாலும் 

ஒவ்சவாரு உள்ளாட்சி அலமப்பும் நிர்வாகரீதியிலும் அரசியல்ரீதியிலும் 

 ன்லனச் சுயாட்சி சபற்ற பகுதியாகக் கருதிவந்திருப்பல  இத் லகய 

அலமப்புகளின் வரைாற்றிலிருந்து புரிந்துசகாள்ள முடிகிறது. ொர்ைஸ் 

சமட்காப் கபான்ற பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகள் பஞ்ொயத்து அலமப்லபக் 

கிராமப்புறக் குடியாட்சி என்கற அலழத்துவந்துள்ளனர். 

பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு முன்பு உள்ளாட்சி அலமப்புககள  ங்களது நிை 

நிர்வாகத்ல யும் கவனித்துக்சகாண்டன என்கிறார்  ரம்பால். நிைங்கள் 

ச ாடர்பான ஆவைங்கள் கர்ைம் என்று அலழக்கப்படுபவர்களின் 

சபாறுப்பில் இருந் ன. வடஇந்தியாவில் இவர்கள் பத்வாரி (Patwari) என்று 

அலழக்கப்பட்டனர். கிழக்கிந்திய கம்சபனியின் கட்டுப்பாட்டில் வந்  பிறகு, 

ம ராஸ் மாகாைத்தில் இருந்  அலனத்து நிைங்களும்  ங்களது 

 

 



         

    

விவொய வருமானத்தில் ெரிபாதிலய வரியாகச் செலுத்  

கவண்டியிருந் து. ஊரக உள்ளாட்சி அலமப்புகள்  ங்களது ஆளுலகலய 

இழந்து, வரி வசூலிக்கும் முகவாண்லமகளாக மட்டுகம சுருங்கிப் 

கபாயின. 

ஆட்சியர்களின் கட்டுப்பாடு 

சென்லன மாகாைத்துக்கு உட்பட்ட உள்ளாட்சி அலமப்புகள் பிரிட்டிஷ் 

ஆட்சிக் காைத்தில் 1880, 1907, 1946 ஆகிய ஆண்டுகளில் முழுலமயான 

மறுபரிசீைலனக்கு ஆளாகியுள்ளன. 1880-களில் ஏற்சகனகவ இருந்  

திட்டங்கலளத் தீவிரப்படுத் வும் புதிய திட்டங்கலளச் செயல்படுத் வும் 

மாவட்ட அளவில் கூடு ல் நிதியா ாரங்கள் உருவாக்கப்பட்டன. லமய 

அரசின் வழக்கமான அரசு எந்திரத்திலிருந்து விடுபட்டு, மாவட்ட 

ஆட்சியர்கள் சூழலுக்ககற்பச் சுயமாக முடிசவடுத்துக்சகாள்ள வாய்ப்புகள் 

அளிக்கப்பட்டன. 1884-ல் இயற்றப்பட்ட ெட்டத்தின்படி, சென்லன 

மாகாைத்தில் மாவட்ட, வட்ட, கிராம அளவில் மூன்றடுக்கு உள்ளாட்சி 

அலமப்பு உருவாக்கப்பட்டது. 

ஊரகப் பகுதிகளில் ொலை வெதிகள், பள்ளிக்கூடங்கள், 

மருத்துவமலனகள் ஆகியலவ சபருமளவில் ச ாடங்கப்பட்டது இந் க் 

காைகட்டத்தில் ான். ஆனாலும்கூட, உள்ளாட்சி அலமப்பின் அதிகாரங்கள் 

சபரிதும் மாவட்ட ஆட்சியர்களால் கட்டுப்படுத் ப்படும் நிலை இருந் து. 

1907-ல் நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரப் பரவைாக்கத்துக்கான ராயல் கமிஷன், 

உள்ளாட்சி நிர்வாகத்தின் மீதும் கவனம் செலுத்தியது. அப்கபாது 

உள்ளாட்சி அலமப்புகள் குறித்துப் சபறப்பட்ட கருத்துகள் 1920 வலரயிலும் 

விவாதிக்கப்பட்டன. 1920-ல் இயற்றப்பட்ட ெட்டங்களின் கீழ் உள்ளாட்சி 

அலமப்புகளுக்கான விரிவான விதிமுலறகள் உருவாக்கப்பட்டன. 

அவற்றுக்கான நிதி ஒதுக்கீடுகளும் அதிகரித் ன. 1946-ல் இந்திய 

அரெலமப்புச் ெட்டத்துக்கான விவா ங்களின்கபாதும் உள்ளாட்சி 

அலமப்புகளுக்கான முக்கியத்துவம் குறித்து தீவிரமாக விவாதிக்கப்பட்டது. 

பல்வந்த் ராய் பரிந்துலர 

சு ந்திர இந்தியாவில் 1958-ல் ம ராஸ் பஞ்ொயத்துகள் ெட்டம் 

இயற்றப்பட்டது. எனினும் பல்கவறு நலடமுலறச் சிக்கல்கலளயும் அந் ச் 

ெட்டம் சகாண்டிருந் து. உள்ளாட்சி அலமப்பின் ஒவ்சவாரு 

கநாக்கத்ல யும் எட்டுவ ற்கு அச்ெட்டம் முன்பிருந்  பிரிட்டிஷ் 

நலடமுலறகலளப் பின்பற்றியக  குழப்பங்களுக்குக் காரைமாயிற்று 

என்கிறார்  ரம்பால்.  விர, உள்ளாட்சி அலமப்புகளின் சமாத் ச் 

செைவினங்களும் குலறவாககவ இருந் ன. எனினும், 1958-ல் 

இயற்றப்பட்ட பஞ்ொயத்து ெட்டம் ான், சென்லன மாநிைத்தில் உள்ள 

எல்ைாக் குடிலெகலளயும் உள்ளாட்சி அலமப்புகளின் நிர்வாகத்தின் கீழ் 

சகாண்டுவர உ வியது. 

அ ற்கு முன்னால், மாநிைத்தின் பாதிப் பரப்பளவு மட்டுகம கிராமப் 

பஞ்ொயத்துகலளப் சபற்றிருந் து. 1957-ல் அளிக்கப்பட்ட பல்வந்த் ராய் 

கமத் ா கமிட்டியின் பரிந்துலரகலள ஏற்று இயற்றப்பட்ட ெட்டம் அது. அரசு 

கமற்சகாள்ளும் ஊரக வளர்ச்சித் திட்டங்கள் அலனத்தும் மக்களால் 

க ர்ந்ச டுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளாகைகய நிர்வகிக்கப்பட கவண்டும் 

என்பது அந்  கமிட்டியின் முக்கியப் பரிந்துலர. 73 மற்றும் 74-ம் 

அரெலமப்புச் ெட்டத் திருத் ங்களுக்குப் பிறகு இந்தியாவில் உள்ளாட்சி 

அலமப்புகளின் அதிகாரங்கள் விரிவுபடுத் ப்பட்டுப் சபண்களுக்கும் 

பட்டியல் ொதியினர் மற்றும் பழங்குடியினருக்கும் இடஒதுக்கீடு 

உறுதிசெய்யப்பட்டுள்ளது. நிதி ஒதுக்கீடுகளும் அதிகரித்துவருகின்றன 

உள்ளாட்சி அலமப்புகள் இன்று அரெலமப்கபாடு பின்னிப் பிலைந்து 

கிடக்கின்றன. எனகவ, அரெலமப்பில் நிகழும் அத் லன  வறுகளும் 

உள்ளாட்சி அலமப்பிலும் பிரதிபலிக்கக்கூடும். மத்திய மாநிை அளவில் 

கமற்சகாள்ளப்படும் வளர்ச்சித் திட்டங்களின் சவற்றி என்பது ஒவ்சவாரு 

நிலையிலும் அ ற்குப் சபாறுப்கபற்றுக்சகாள்வ ால் மட்டுகம ொத்தியம். 

அந் ப் சபாறுப்கபற்பு, உள்ளாட்சி அலமப்புகளின் நியாயமான 

நிர்வாகத் ாகைகய ொத்தியமாகும். 

ஒருகவலள, உள்ளாட்சி அலமப்புகளின் நிர்வாகம் ெரிவர 

இயங்கவில்லை என்றால், அது அலமப்பின்  வறால் அல்ை, 

அவ்வலமப்பின் பணிகலளப் பற்றிய அறியாலமயின் காரைமாகத் ான் 

என்கிறார்  ரம்பால். உள்ளாட்சி குறித்  விழிப்புைர்வால் மட்டுகம அந்  

அலமப்புகளின் சுயாட்சிலய மீட்சடடுக்க முடியும். பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு 

முன்பு  மிழ்நாட்டுக் கிராமங்கள் ெமு ாயங்களாகவும் மகலமகளாகவும் 

 ங்கலளத்  ாங்ககள நிர்வகித்துக்சகாண்டன. அந்நியர்களிடம் இழந்  

அந்  உரிலமலயச் சு ந்திர இந்தியா திரும்பவும் கிராமங்களின் 

லககளிகைகய திரும்பக் சகாடுத்திருக்கிறது. 

 

 

4. இந்தியா-ஜப்பான் கடற்பலடகள் கூட்டுப் பயிற்சி இன்று ச ாடக்கம் 

இந்தியா-ஜப்பான் கடற்பலடகளின் கூட்டுப் பயிற்சி பு ன்கிழலம 

ச ாடங்கவுள்ளது. அரபிக் கடலில் நலடசபறவுள்ள இந் ப் பயிற்சி அக்.8-

ஆம் க தி வலர நலடசபறவுள்ளது. இதுச ாடாா்பாக இந்திய பாதுகாப்புப் 

பலட சவளியிட்ட அறிக்லகயில், ‘‘இந்தியா-ஜப்பான் கடற்பலடகளின் 

கடல்ொாா் கூட்டுப் பயிற்சி (ஜிசமக்ஸ்) 5-ஆவது முலறயாக 

நலடசபறவுள்ளது. இந் ப் பயிற்சியில் இந்திய கடற்பலடயின் ஐஎன்எஸ் 

சகாச்சி, க க் கப்பல்கள் பங்ககற்கின்றன. ஜப்பான் கடற்பலட ொாா்பில் ககா, 

முராகெம் கப்பல்கள் கைந்து சகாள்கின்றன. அத்துடன் கடற்பலடயின் 

பி8ஐ, டாாா்னியாா் வலக கராந்து விமானங்கள், மிக் 29கக ரக கபாாா் 

விமானங்களும் பயிற்சியில் ஈடுபடவுள்ளன. ஆயு ப்பயிற்சி, நீாா்மூழ்கி 

கப்பல்களுக்கு எதிரான கபாரிடும் முலறகள் உள்ளிட்டவற்றில் இருநாட்டு 

கடற்பலடகளும் ஈடுபடும்’’ என்று ச ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

5. ஜூனியாா் துப்பாக்கி சுடு ல்: உைக ொ லனயுடன்  ங்கம் சவன்றாாா் 

ஐஷ்வரி பிர ாப் 

ஐஎஸ்எஸ்எஃப் ஜூனியாா் உைக துப்பாக்கி சுடு ல் ொம்பியன்ஷிப் 

கபாட்டியில் இந்தியாவின் ஐஷ்வரி பிர ாப் சிங் க ாமாா் உைக 

ொ லனயுடன்  ங்கப் ப க்கம் சவன்றாாா். சபருவில் நலடசபறும் 

இப்கபாட்டியில் ஆடவாா் 50 மீட்டாா் லரஃபிள் 3 சபாசிஷன்ஸ் பிரிவின் 

களம் கண்ட ஐஷ்வரி பிர ாப் சிங் க ாமாா், இறுதிச்சுற்றில் 463.4 

புள்ளிகளுடன் மு லிடம் பிடித் ாாா். அவாா் இந் ப் புள்ளிகலள சவன்ன் 

மூைம் ஜூனியாா் பிரிவில் புதிய உைக ொ லன பலடத்து  ங்கத்ல  

 ன ாக்கினாாா். பிரான்ஸ் வீராா் லூகாஸ் கிலரஸஸ் 456.5 புள்ளிகளுடன் 

சவள்ளியும், அசமரிக்காவின் காவின் பாாா்னிக் 446.6 புள்ளிகளுடன் 

சவண்கைமும் சவன்றனாா். 

முன்ன ாக  குதிச்சுற்றிலும் ஐஷ்வரி பிர ாப் 1,185 புள்ளிகள் சபற்று 

முந்ல ய உைக ொ லனலய ெமன் செய் துடன், மு ல் நபராக 

இறுதிச்சுற்றுக்கு  குதிசபற்றிருந் ாாா். இ ர இந்தியாா்களான ென்ஸ்காாா் 

 கவலியா 1,160 புள்ளிகளுடன் 11-ஆவது இடமும், பங்கஜ் முககஜா 1,157 

புள்ளிகளுடன் 15-ஆவது இடமும், ொா் ாஜ் திவானா 1,157 புள்ளிகளுடன் 

16-ஆவது இடமும், குாா்மான் சிங் 1,153 புள்ளிகளுடன் 22-ஆவது இடமும் 

பிடித்து  குதிச்சுற்றுடன் சவளிகயறினாா். இளம் வீராங்கலன அெத் ல்: 

அக கபால், மகளிருக்கான 25 மீட்டாா் பிஸ்டல் பிரிவில் இந்தியாவின் 

நாம்யா கபாா்  ங்கமும், மானு பாக்காா் சவண்கைமும் சவன்றனாா். 

இதில் 14 வயது இளம் வீராங்கலனயான நாம்யா, 19 வயது அனுபவ 

வீராங்கலனயான மானுலவ பின்னுக்குத் ள்ளி  ங்கம் சவன்று 

ஆச்ொா்யமளித் ாாா். அவாா்கள் களம் கண்ட பிரிவின் இறுதிச்சுற்றில் நாம்யா 

கபாா் 36 புள்ளிகளுடன் மு லிடம் பிடிக்க, பிரான்ஸின் ககமிலி 

சஜடாா்சஸசஜவ்ஸ்கி 33 புள்ளிகளுடன் 2-ஆம் இடத்ல யும், மானு 

பாக்காா் 31 புள்ளிகளுடன் 3-ஆம் இடத்ல யும் பிடித் னாா். மற்சறாரு 

இந்திய வீராங்கலன ரி ம் ெங்வான் 4-ஆம் இடம் பிடிக்க, இப்பிரிவில் 

இந்தியாவின் ஆதிக்ககம இருந் து. இப்கபாட்டியில் ஏற்சகனகவ கவறு 3 

பிரிவுகளில்  ங்கம் சவன்ற மானு பாக்கருக்கு இந்  சவண்கைம் 4-ஆவது 

ப க்கமாகும். முன்ன ாக இப்பிரிவின்  குதிச்சுற்றில் நாம்யா 580 

புள்ளிகளுடன் 6-ஆம் இடம் பிடிக்க, மானு பாக்காா் 587 புள்ளிகளுடன் 

மு லிடமும், ரி ம் ெங்வான் 586 புள்ளிகளுடன் 2-ஆம் இடமும் 

பிடித்திருந் னாா். 

மு லிடத்தில் இந்தியா: 8  ங்கம், 6 சவள்ளி, 3 சவண்கைம் என 17 

ப க்கங்கள் சவன்றுள்ள இந்தியா, பட்டியலில் மு லிடத்தில் இருக்கிறது. 

அசமரிக்கா 4  ங்கம் உள்பட 12 ப க்கங்களுடன் 2-ஆம் இடத்திலும், 

இத் ாலி 2  ங்கம் உள்பட 6 ப க்கங்களுடன் 3-ஆம் இடத்திலும் 

உள்ளன. 

 

6. மு ல் முலறயாக விண்சவளியில் சினிமா படப்பிடிப்பு நடத்தும் ரஷியா..! 

ெர்வக ெ விண்சவளி லமயத்தில் லவத்து படப்பிடிப்பு நடத்  உள்ள ாக 

ரஷியா அறிவித்துள்ளது. இ ற்காக, ரஷியா ஒரு நடிலக மற்றும் ஒரு 

திலரப்பட இயக்குநலர சவகு விலரவில் விண்சவளிக்கு அனுப்ப 

 யாராகி வருகிறது.ஏற்கனகவ இந்  ஆண்டின் ச ாடக்கத்தில்,  ாலிவுட் 

படம் ஒன்று விண்சவளியில் லவத்து படமாக்கப்படும் என்று 

ச ரிவிக்கப்பட்டிருந் து. ஆனால் அந்  முயற்சி இன்னும் 

ச ாடங்கப்படவில்லை. முன்ன ாக புகழ்சபற்ற  ாலிவுட் திலரப்படமான 

‘மிஷன் இம்பாசிபில்’ பட க ாநாயகன் டாம் குரூஸ், நாொ மற்றும் எைான் 

மஸ்க்கின் ஸ்கபஸ்-எக்ஸ் நிறுவனம் ஆகியவற்றுடன் இலைந்து இந்  

திட்டம் குறித்து அறிவித்திருந் ார். நடிலக யூலியா சபரிசில்ட் (37 வயது) 

மற்றும் திலரப்பட இயக்குநர் ஷிசபன்ககா (38 வயது) ஆகிகயார் பலழய 



         

    

கொவியத்-கெகஸ் ானில் உள்ள லபககானர் காஸ்கமாட்கராமில் இருந்து 

சவகுவிலரவில் விண்சவளிக்கு பயைம் செய்ய உள்ளனர். 

மூத்  விண்சவளி வீரர் ஆண்டன் ஷ்காப்சைகராவ் இப்பயைத்துக்கு 

 லைலம  ாங்குகிறார்.அவர்கள் மூவரும் கொயுஸ் எம் எஸ்-19 

விண்கைத்தில் 12 நாள் பயைமாக செல்ை உள்ளனர்.அவர்கள் ெர்வக ெ 

விண்சவளி நிலையத்தில் லவத்து படப்பிடிப்பு நடத்  உள்ளனர். “தி 

கெைஞ்ச்” என்று அந்  படத்திற்கு  லைப்பு லவக்கப்பட்டுள்ளது.படத்தின் 

பட்சஜட் மற்றும் கல க்களம் கபான்ற விஷயங்கள் சவளியிடப்படாமல் 

இருந்  நிலையில்,  ற்கபாது ரஷியாவின் விண்சவளி நிறுவனமான 

‘ராஸ்காஸ்கமாஸ்’  அவற்லற சவளியிட்டுள்ளது.அ ன்படி படத்தின் 

கல யாக, சபண் அறுலவ சிகிச்லெ நிபுைர் ஒருவர் ெர்வக ெ 

விண்சவளி லமயத்துக்கு சென்று அங்கு ஆபத்தில் சிக்கியுள்ள 

விண்சவளி வீரலர பாதுகாக்க உள்ளார். இவ்வாறு படத்தின் கல  

அலமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 


