
         

    

1.சமீபத்தில் க ொம்பொசு என்ற கெப்பமண்டல புயலொல் பொதிக் ப்பட்ட 

நொடு எது? 

அ) பிலிப்பைன்ஸ்  

ஆ) அமெரிக்கா 

இ) இந்த ாதேசியா 

ஈ) மெர்ெனி 

✓ ‘மகாம்ைாசு’ என்ற மெப்ைெண்டல புயல் பிலிப்பைன்பை  ாக்கியதில் 

குபறந் து 19 தைர் ைலியாகிேர். இப்புயல் ஆசிய-ைசிபிக் தீவுகளின் ெட 

முபேபயக்கடந் தைாது நிலச்சரிவுகள் ெற்றும் திடீர் மெள்ளத்ப  

ஏற்ைடுத்தியது. ‘மகாம்ைாசு’, சீேத் தீொே பைோன் ொகாணத்தில் 

நிலச்சரிபெ ஏற்ைடுத்திய பின் மெப்ைெண்டலப்புயலாக ொறியது. இது 

ைாங்காங் ெற்றும் வியட்நாபெயும் கடந்து தச ங்கபள ஏற்ைடுத்தியது. 

 

2. விண்கெளிக்குச் கசன்றெர் ளுள் மி வும் ெயதொனெரொன 

நடி ர் வில்லியம் ஷொட்னர், எந்த மு மமயின் ஏவு லத்தில் பயணம் 

கசய்தொர்? 

அ) விர்ஜின் தகலக்டிக் 

ஆ) புளூ ஆர்ஜின்  

இ) ஸ்தைஸ் எக்ஸ்  

ஈ) யுபேமடட் லாஞ்கூட்டணி 

✓ நடிகர் வில்லியம் ஷாட்ேர், புளூ ஆர்ஜின் ஏவுகலத்தில் துபண-சுற்றுப் 

ைாப க்காே ையணத்தில் ைறந்து மடக்சாஸ் ைாபலெேத்தில்  பை 

இறங்கிோர். இ ன்மூலம் விண்மெளிக்குச் மசன்றெர்களுள் மிகவும் 

ெய ாே நைைாக (90 ெயது) ஆோர் நடிகர் வில்லியம் ஷாட்ேர்.  

✓ முழுெதும்  ானியங்கு  ன்பெமகாண்ட நியூ மஷப்ைர்ட் விண்கலத்தில் 

ையணித்  நான்கு ையணிகளுள் ஷாட்ேரும் ஒருெர். அெர்கள், பூமியில் 

இருந்து சுொர் 100 கிமீ உயைத்தில் உள்ள கர்ென் தகாடு எேப்ைடும் 

ைன்ோட்டளவில் அங்கீகரிக்கப்ைட்ட விண்மெளி எல்பலெபை ையணம் 

மசய் ேர். 

 

3. Dr APJ அப்துல்  லொம் பிரரரனொ மமயமொனது பின்ெரும் எந்த 

ந ரத்தில் அமமந்துள்ள  டற்பமட அறிவியல் மற்றும் கதொழில்நுட்ப 

ஆய்ெ த்தில் திறக் ப்பட்டது? 

அ) மகாச்சி 

ஆ) விசாகப்ைட்டிேம்  

இ) மசன்பே 

ஈ) புெதேஷ்ெர் 

✓ முன்ோள் குடியைசுத் பலெர் ‘ைாை  இைத்ோ’ Dr APJ அப்துல் கலாமின் 

90ஆெது பிறந் நாபள முன்னிட்டும், நாட்டின் 75ஆெது ஆண்டு 

விடு பலபயக் மகாண்டாடும் விடு பலயின் அம்ரித் ெதகாத்செத்ப  

குறிக்கும் வி ொகவும், விசாகப்ைட்டிேத்தில் உள்ள கடற்ைபட அறிவியல் 

ெற்றும் ம ாழில்நுட்ை ஆய்ெகத்தில் அக்தடாைர் 15 அன்று ‘டாக்டர் ஏபிதெ 

அப்துல்கலாம் பிதைைோ பெயம்’ திறக்கப்ைட்டது. 

✓ கடற்ைபட அறிவியல் ெற்றும் ம ாழினுட்ை ஆய்ெகத்தின்  யாரிப்புகளாே 

ெருணாஸ்திைா, தடார்தைதடா அட்ொன்ஸ்ட் பலட் ெற்றும் ொரீச் மடகாய் 

ஆகியபெ ெளாகத்தில் காட்சிப்ைடுத் ப்ைட்டே. 

 

4. “Our Future is at Hand – Let’s Move Forward Together” என்பது 

அக்.15 அன்று அனுசரிக் ப்பட்ட எந்தச் சிறப்பு நொளின்  ருப்கபொருள் 

ஆகும்? 

அ) உலக பக கழுவும் நாள்  

ஆ) உலக விலங்குெழி தநாய்கள் நாள் 

இ) உலக ஊட்டச்சத்துக் குபறைாடு நாள் 

ஈ) உலக சுகா ாை நாள் 

✓ சுகா ாைத்தின் முக்கியத்துெத்ப ப் ைற்றிய விழிப்புணர்பெப் ைைப்புெ  

-ற்காக, 2021ஆம் ஆண்டின் உலக பக கழுவு ல் நாள் அக்.15 அன்று 

அனுசரிக்கப்ைடுகிறது. “Our Future is at Hand – Let’s Move Forward 

Together” என்ைது 2021ஆம் ஆண்டிற்காே கருப்மைாருளாகும். உலக 

பக கழுவு ல் கூட்டாண்பெமூலம் இந்  நாள் நிறுெப்ைட்டது. 

5.சமீபகசய்தி ளில் இடம்கபற்ற பிரக்ஞொனந்தொவுடன் கதொடர்புமடய 

விமளயொட்டு எது? 

அ) ெட்படப்ைந்து 

ஆ) சதுைங்கம்  

இ) கால்ைந்து 

ஈ) பகப்ைந்து 

✓ பிைக்ஞாேந் ா, இந்திய சதுைங்க வீைரும் நாட்டின் இளம் கிைாண்ட்ொஸ்ட 

-ர்களில் ஒருெருொொர். சமீைத்தில், அெர் அமெரிக்க வீைைாே கிறிஸ் 

-தடாைர் யூபெ மென்ற ன்மூலம் ெூலியஸ் தைர் தசலஞ்சர்ஸ் மசஸ் 

சுற்றுப்ையணத்ப  மென்றார். இந்  மெற்றியின்மூலம், பிைக்ஞாேந் ா 

$12,500 ைரிசுத்ம ாபகபயயும், 2022ஆம் ஆண்டு மெல்ட்ொட்டர் சாம்பி 

-யன்ஸ் சுற்றுப்ையணத்தில், மசஸ் சாம்பியன்களின் உயைடுக்கு அணி 

உடன் விபளயாடும் உரிபெபயயும் மென்றுள்ளார். 

 

6. அரசுக்கு இமடரயயொன ஓர் இரொணுெ கூட்டணியொன, “கூட்டு 

பொது ொப்பு ஒப்பந்த அமமப்பில்”, எத்தமன முழுரநர உறுப்பினர் ள் 

உள்ளனர்? 

அ) 17 

ஆ) 13 

இ) 11 

ஈ) 6  

✓ கூட்டுப் ைாதுகாப்பு ஒப்ைந்  அபெப்பு (Collective Security Treaty 

Organisation - CSTO) என்ைது 6 முழுதநை உறுப்பிேர்கள் (ஆர்தெனியா, 

மைலாைஸ், கெகஸ் ான், கிர்கிஸ் ான், ைஷ்யா,  ஜிகிஸ் ான்) ெற்றும் 2 

உறுப்பிேைல்லா  ைார்பெயாளர்கபளக் மகாண்ட (ஆப்கானிஸ் ான் & 

மசர்பியா) ஓர் அைசுகளுக்கிபடதயயாே இைாணுெக் கூட்டணியாகும்.  

✓ சமீைத்தில், CSTO, அக்.22-23 ெபை  ஜிகிஸ் ானில், ஆப்கானிஸ் ான் 

எல்பலக்கு அருகில் இைாணுெ ஒத்திபகபய நடத்  முன்ெந்துள்ளது. 

 

7. NATO’இன் தமலமமய ம் எங்குள்ளது? 

அ) மைல்ஜியம்  

ஆ) அமெரிக்கா 

இ) ைஷ்யா 

ஈ) பிைான்ஸ் 

✓ வட அட்லாண்டிக் ஒப்பந்த அமைப்பு (North Atlantic Treaty Organisation 

- NATO) என்ைது 30 உறுப்புநாடுகபளக்மகாண்ட அைசுகளுக்கிபடதய 

-யாே ஒரு இைாணுெக் கூட்டணியாகும். இதில் 28 ஐதைாப்பிய நாடுகள் 

ெற்றும் 2 ெட அமெரிக்க நாடுகள் உள்ளே. NATO’இன்  பலபெயகம் 

மைல்ஜியத்தின் பிைஸ்ைல்ஸில் உள்ளது. 

✓ சமீைத்தில், தநட்தடாவுக்காே  ேது திட்டங்கபள இபடநிறுத்துெ ாக 

-வும், ொஸ்தகாவில் உள்ள தநட்தடாவின் இைாணுெ ம ாடர்பு ெற்றும் 

 கெல் அலுெலகங்கள் மூடப்ைடும் என்றும் ைஷ்யா அறிவித் து. 

 

8. எரிசக்தி, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் நீர்பற்றிய குழுமம் நடத்திய 

ஆய்வின்படி, மின்சமமயலில் முதலிடத்திலுள்ள மொநிலம்/UT எது? 

அ) தில்லி ெற்றும் ைரியாோ 

ஆ) ெகாைாஷ்டிைா ெற்றும் தகாொ 

இ) ெகாைாஷ்டிைா ெற்றும் உத் ைபிைத சம் 

ஈ) தில்லி ெற்றும்  மிழ்நாடு  

✓ எரிசக்தி, சுற்றுச்சூழல் ெற்றும் நீர்ைற்றிய குழுெத்தின் ஆய்ெறிக்பகயின் 

ைடி, தில்லி ெற்றும்  மிழ்நாட்டில் உள்ள 17 ச வீ  குடும்ைங்கள், சில 

ெபகயாே மின்சபெயல் முபறகபளப் ையன்ைடுத்துகின்றே.  

✓ இவ்வீ ம் ம லுங்காோவில் 15% ெற்றும் தகைள ொநிலத்தில் 12% ஆகும். 

ஆற்றல், சுற்றுச்சூழல் ெற்றும் நீர் குழுெொேது மைாதுொக CEEW எே 

அபழக்கப்ைடுகிறது. இது, தில்லிபய  ளொகக் மகாண்ட ஒரு இலாை 

தநாக்கற்ற மகாள்பக ஆைாய்ச்சி நிறுெேொகும். 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



         

    

9. கெளியுறவு அமமச்சர் S கெய்சங் ர், எந்த நொட்டில் உள்ள “பூதன் 

ரசொமலயில்” ஒரு த ட்டிமன திறந்துமெத்தொர்? 

அ) அமெரிக்கா 

ஆ) இங்கிலாந்து 

இ) பிைான்ஸ் 

ஈ) இஸ்தைல்  

✓ இந்திய மெளியுறவு அபெச்சர் S மெய்சங்கர், இஸ்தைலின் மெருசதலம் 

ெேப்ைகுதியில் “பூ ன் தசாபல” என்ற  கட்பட திறந்து பெத் ார். இது, 

1958’இல் மெயப்பிைகாஷ் நாைாயணின் இஸ்தைல் ெருபகபயயும், 

1960’இல் இஸ்தைலின் ெகுப்புொ  ெற்றும் கூட்டுறவு நிறுெேங்களின் 

சமூகக்கட்டபெப்பை ஆய்வுமசய்ெ ற்காக இஸ்தைலுக்கு ெருபக ந்  

27 தைர்மகாண்ட சர்தொ யா குழுவின் ெருபகபயயும் 

அங்கீகரிக்கின்றது. 

 

10. சமீபத்திய கசய்தி ளில் இடம்கபற்ற பொம்பன் இரயில்வே பொலம் 

அமமந்துள்ள மொெட்டம் எது? 

அ) இைாெநா புைம்  

ஆ) தூத்துக்குடி 

இ) சிெகங்பக 

ஈ) புதுக்தகாட்பட 

✓ இைாதெஸ்ெைத்ப   மிழ்நாட்டின் நிலப்ைைப்புடன் இபணக்கும் புதிய 

2.05 கிமீ ைாம்ைன் ையில் ைாலத்ப  ெண்டைத்தில் அபெக்கும் ைணிபய 

இந்திய இையில்தெ ம ாடங்கியது. இந் ப் ைாலம், அடுத்  ஆண்டு ொர்ச் 

ொ ம் மு ல் மசயல்ைாட்டுக்கு ெரும் எே இையில்தெ அபெச்சகம் 

அறிவித்துள்ளது. ெங்காள விரிகுடாவில் அபெந்துள்ள இைாதெஸ்ெைம் 

தீபெ பிை ாே நிலப்ைைப்புடன் இபணக்கும் இப்புதிய 2 கிமீ நீள ைாலம், 

 ற்தைாதுள்ள 104 ஆண்டுகள் ைழபெயாே ைாலத்திற்கு ைதிலாக 

அபெக்கப்ைடுகிறது. இது, 63 மீட்டர் நீளத்ப க் மகாண்டிருக்கும். சிறிய 

கப்ைல்கள் கடக்க ெசதியாக மசங்குத் ாக இது உயர்த் ப்ைடும். 

 


1. தெம்ைடுத் ப்ைட்ட கணினி விபசப்ைலபகக்கு கீழடி மையர் 

 மிழக அைசின் தெம்ைடுத் ப்ைட்ட கணினி விபசப்ைலபகக்கு கீழடி எே 

மையாா் சூட்டப்ைட்டுள்ளது. தெம்ைடுத் ப்ைட்ட புதிய ெசதிபய மு ல்ொா் 

மு.க.ஸ்டாலின் ம ாடக்கி பெத் ாாா். இ ற்காே நிகழ்ச்சி  பலபெச் 

மசயலகத்தில் மெள்ளிக்கிழபெ நபடமைற்றது. இதுகுறித்து,  மிழக அைசு 

மெளியிட்ட மசய்தி:- 

 மிழ் இபணயக் கல்விக் கழகத் ால் ஏற்மகேதெ கணினி விபசப் 

ைலபக,  மிழிபணயம்-ஒருங்குறி ொற்றி ஆகிய இரு  மிழ் 

மென்மைாருள்கள் ையன்ைாட்டில் உள்ளே. இபெ ைல புதிய 

ெசதிகளுடன் தெம்ைடுத் ப்ைட்டுள்ளே. அ ற்கு கீழடி- மிழிபணய 

விபசப்ைலபக ெற்றும்  மிழி- மிழிபணய ஒருங்குறி ொற்றி எேப் 

மையாா் ொற்றம் மசய்யப்ைட்டுள்ளது. 

கீழடி-விபசப் ைலபக மென்மைாருளாேது,  மிழ் 99 விபசப் ைலபக, 

ஒலிமையாா்ப்பு விபசப் ைலபக, ைபழய  ட்டச்சு விபசப் ைலபக ஆகிய 

மூன்று வி ொே கணினி விபசப் ைலபககளின் அபெப்பில் 

மசயல்ைடும்.  மிழிபணய ஒருங்குறி ொற்றி மென்மைாருளாேது, பிற 

 மிழ் எழுத்துருக்களில்  ட்டச்சு மசய்யப்ைட்டபெகபள  மிழ் 

ஒருங்குறிக்கு ொற்றும்  ன்பெ மகாண்டது.  மிழ் இபணயக் கல்விக் 

கழகத் ால் உருொக்கப்ைட்டுள்ள மென்மைாருள்கபள கட்டணம் 

ஏதுமின்றி  மிழ் இபணயக் கல்விக் கழக இபணய ளத்தில் இருந்து 

ைதிவிறக்கம் மசய்யலாம். தெம்ைடுத் ப்ைட்ட புதிய ெசதிகபள  பலபெச் 

மசயலகத்தில் மெள்ளிக்கிழபெ நபடமைற்ற நிகழ்ச்சியில் மு ல்ொா் 

மு.க.ஸ்டாலின் ம ாடக்கி பெத் ாாா். 

 

2. எண்ெ சுகா ாை இயக்கம்: ஒரு ைார்பெ 

இந்திய பிை ொா் நதைந்திை தொடி, ‘எண்ெ சுகா ாை அபடயாள அட்பட’ 

திட்டத்ப  அண்பெயில் ம ாடங்கி பெத் ாாா். ஒருொா் தநாயாளியாக 

சிகிக்பச மைறும்தைாது அெரின் தநாய் குறித்  ெருத்துெ ெைலாறு, அொா் 

எடுத்துக்மகாண்ட சிகிச்பசகள், தசா பேகள் ஆகியபெ 

 ைவுத் ளத்தில் எண்ெ முபறயில் ைதிவு மசய்து தசமிக்கப்ைடும். நாடு 

முழுெதும் உள்ள அங்கீகரிக்கப்ைட்ட ெருத்துொா்கள் இப  அணுக 

முடியும். 

த சிய எண்ெ சுகா ாை இயக்கம் இந்திய நாட்டின் சுகா ாைம், 

தநாய்களின் கண்காணிப்பிற்கு ஒரு நல்ல  ைவுத் ளொக இருக்கும். இது 

இந்தியாவின் சுகா ாைக் கட்டபெப்பிலும், மைாது சுகா ாை ஆய்விலும் 

மைரும் புைட்சிபய ஏற்ைடுத்தும். தநாய், அ ற்கு ெழங்கப்ைட்ட சிகிச்பச 

ைற்றி ம ரிந்து மகாள்ளவும் தநாய்ப் ைைெலுக்கும் சமூகதிற்கும் உள்ள 

ம ாடாா்புகபளப் புரிந்துமகாள்ளவும் இது உ வும். 

த சிய எண்ெ சுகா ாை இயக்கம், ஒரு குறிப்பிட்ட தநாய்க்கு மெவ்தெறு 

ெருத்துொா்களிடம் சிகிச்பச மைற்றிருந் ாலும் ஒரு முபற ெட்டுதெ 

எந் மொரு தநாயறி ல் ைரிதசா பேபயயும் தெற்மகாள்ள தெண்டும் 

எேத் ம ளிொக கூறுகிறது. 

இது ெருத்துொா்களுக்குப் பிடித்  ஆய்ெகங்களுக்கு தநாயாளிகள் 

மசல்ல கட்டாயப்ைடுத் ப்ைடுெப யும், குறிப்பிட்ட தநாய்க்கு ஒதை 

ைரிதசா பேயிபே மீண்டும் மசய்ெப யும்  விாா்க்கிறது. 

இந்தியாவின் மொத்  உள்நாட்டு உற்ைத்தியில் சுகா ாைத்திற்காே 

மொத்  மசலொே 3.6% இல், மைாதுத்துபற மசலவு மெறும் 1% ெட்டுதெ. 

இது எண்ெ சுகா ாை அபெப்புகபளக் மகாண்ட ஏபேய நாடுகளுடன் 

ஒப்பிடும்தைாது மிகவும் குபறவு. 

உலகின் சிறந்  சுகா ாை அபெப்புகளில் மு லிடத்தில் உள்ள 

கேடாவிலும், எட்டாெது இடத்தில் உள்ள ஆஸ்திதைலியாவிலும் 

சுகா ாைத்துக்காே மைாதுத்துபற மசலவு முபறதய மொத்  உள்நாட்டு 

உற்ைத்தியில் 8 ச வீ ம், 6.3 ச வீ ம் ஆகும். 

இந்தியாவில் த சிய எண்ெ சுகா ாை இயக்கத்திற்கு மிகப்மைரிய 

 படயாக இருப்ைது மிகச்சிறிய சுகா ாை ெைவு மசலவுத் திட்டம். 

 ற்தைாப ய சுகா ாை ெைவு மசலவு  படகபளயும், மைாது சுகா ாை 

உள்கட்டபெப்பையும் ொற்றியபெக்காெல் இவ்வியக்கம் 

அபேெருக்கும் சுகா ாைத்ப  எவ்ொறு ெழங்கும் என்று இத்துபற 

ெல்லுநாா்கள் தகள்வி எழுப்புகின்றோா். 

இந்திய அைசின் புள்ளிவிெைம் - திட்ட அெலாக்க அபெச்சகம், 2017-18-

ஆம் ஆண்டில் மெளியிட்ட சுகா ாைத்திற்காே கணக்கீடு நம் நாட்டில் 

ெழங்கப்ைடும் சிகிச்பசயில் 66%  னியாாா் ெருத்துெெபேகளால் 

ெழங்கப்ைடுெ ாகக் கூறுகிறது. மூன்றில் இருைங்கு மகாண்ட  னியாாா் 

சுகா ாைத் துபறபய த சிய எண்ெ சுகா ாை இயக்கத்தின் கீழ் மகாண்டு 

ெருெது மிகப்மைரும் சொல். 

ெருத்துெ ெள ைற்றாக்குபற மகாண்ட நெது இந்திய சுகா ாை 

உள்கட்டபெப்பு பிைத்தயக அபடயாள எண் (மைல்த் ஐடி), மின்ேணு 

ெருத்துொா் (டிஜி டாக்டாா்), சுகா ாை ெசதி ைதிவு,  னிநைாா் ெருத்துெப் 

ைதிவுகள், மின் ெருந் கம் (இ-ைாாா்ெசி) ெற்றும் ம ாபல ெருத்துெம் 

(மடலிமெடிசின்) ஆகிய ஆறு முக்கிய எண்ெ அபெப்புகபளக் மகாண்ட 

த சிய எண்ெ சுகா ாை இயக்கத்திபே  ற்தைாப ய நிபலயில் 

நிாா்ெகிப்ைது சிைெதெ. 

 னியாாா் ெருத்துெத்துபறயிேரின் எதிாா்ப்ைால் ைல ொநிலங்களில், 

சிகிச்பச கட்டணங்கபள நிாா்ணயிக்கும் ெருத்துெ நிறுெேங்கள் ைதிவு 

ஒழுங்குமுபற சட்டத்திபே மசயல்ைடுத்  முடியா  சூழல் உள்ளது. 

இந்நிபலயில் ெத்திய அைசால் உருொக்கப்ைட்ட த சிய எண்ெ சுகா ாை 

இயக்கத்ப  மசயல்ைடுத்துெதில் ொநில அைசுகள் பிைச்பேகபள 

எதிாா்மகாள்ளலாம். 

ம ாபலெருத்துெ தசபெ மூலம் கணினி ெழி ஒரு தநாயாளியுடன் 

கலந் ாதலாசிக்க குபறந் ைட்ச இபணய தெகம் ஒரு விோடிக்கு 2 

மெகா பிட்கள் (2 எம்பிபிஎஸ்) த பெ. 159 இபணய தசபெ 

ெழங்குநாா்களால் இந்தியாவில் ெழங்கப்ைடும் அகன்ற 

அபலக்கற்பறயின் (பிைாட்தைண்ட்) ஊடுருெல் 2% க்கும் குபறவு என்று 

இந்திய அைசு ம ரிவித்துள்ளது. 

குபறந்  அளவு இபணய ெசதியும், சுகா ாைக் கட்டபெப்பும் மகாண்ட 

இந்திய கிைாெங்களில் சுகா ாைத்துபறயின் மசயல்ைாடுகபள 

முழுபெயாக ொற்றும் திறன் மகாண்ட ம ாழில்நுட்ை அடிப்ைபடயிலாே 

த சிய எண்ெ சுகா ாை திட்டத்ப  மசயல்ைடுத்துெது  ற்தைாப ய 

சூழலில் கடிேம். 

அைசு ெருத்துெெபேகளிலும் ெருந் கங்களிலும்  கெல் ம ாடாா்பு 

ம ாழில்நுட்ை உள்கட்டபெப்பு ெசதி மிகக் குபறொக உள்ளது என்றும், 

இந்தியாவின் மைாது சுகா ாை ெசதிக்காே ென்மைாருள், மென்மைாருள் 

த பெக்காே மு லீட்டு த பெ அதிகம் என்றும் 2018-ஆம் ஆண்டில் 

 

 



         

    

மெளியாே ‘எலக்ட்ைானிக் மைல்த் மைக்காாா்ட்ஸ்’  என்ற இந்திய 

 கெல் ம ாழில்நுட்ை அபெச்சகத்தின் அறிக்பக கூறுகிறது. 

த சிய எண்ெ சுகா ாை இயக்கத்தின் அடித் ளொே மின்ேணு சுகா ாை 

ைதிதெட்டிபே சாா்ெத ச தநாய் ெபகப்ைாடு (இன்டாா்தநஷேல் 

கிளாஸிஃபிதகஷன் ஆஃப் டிஸிஸ் - ஐசிடி)-10-இன் அடிப்ைபடயில் 

நிாா்ெகித் ல் சுகா ாைப் ைணியாளாா்களுக்கு சொலாக இருக்கக்கூடும். 

உலமகங்கிலும்  ைவு  னியுரிபெ மீறல்களின் எண்ணிக்பக நாளுக்கு 

நாள் அதிகரித்துெரும் சூழலில், இந்திய சுகா ாைப் ைதிவுகபளக் 

காப்ை ற்காே திட்டங்கள் மிக அெசியம்.  ைவுப் ைாதுகாப்பை,  னியுரிபெ 

மீறல்கபளத்  விாா்க்க இந்திய த சிய எண்ெ சுகா ாை இயக்கம்  ைவுப் 

ைாதுகாப்புச் சட்டத்தின் கீழ் ைாதுகாக்கப்ைட தெண்டும். 

தநாயாளியின் தநாய் குறித்  ைகசியத் ன்பெபய ைாதுகாக்கப்ைட 

தெண்டும் என்ைத  ெருத்துெ மநறிமுபறகளின் முக்கிய கூறு. 

 னியாாா் ெருத்துெத் துபறயில் ைதிவுமசய்யப்ைட்ட  கெல்களின் 

நம்ைகத் ன்பெபய எவ்ொறு உறுதிப்ைடுத்துெது என்ைதும் மிகப்மைரிய 

தகள்வியாகும். 

இந்திய மைாது சுகா ாைக் கட்டபெப்பிபே தெம்ைடுத்தி, சொல்கபள 

எதிாா்மகாண்டு மெற்றி மைற்றால் த சிய எண்ெ சுகா ாை இயக்கத்ப  

மசயல்ைடுத்துெது எளிதில் சாத்தியொகும். 

 

3. உள்கட்டபெப்புத் திட்டங்கபள கண்காணிக்க  னி இபணய ளம்: 

மு ல்ொா் மு.க.ஸ்டாலின் ம ாடக்கி பெத் ாாா் 

உள்கட்டபெப்புத் திட்டங்கபளக் கண்காணித்து ெளாா்ச்சிகபள ஆய்வு 

மசய்ெ ற்மகே உருொக்கப்ைட்டுள்ள  னி இபணய ளத்ப  மு ல்ொா் 

மு.க.ஸ்டாலின், மெள்ளிக்கிழபெ ம ாடக்கி பெத் ாாா். இ ற்காே 

நிகழ்ச்சி  பலபெச் மசயலகத்தில் நபடமைற்றது. 

இதுகுறித்து,  மிழக அைசு மெளியிட்ட மசய்தி: 

 மிழகத்தில் ரூ.1 லட்சம் தகாடிக்காே 200 முக்கிய உள்கட்டபெப்புத் 

திட்டங்கள்  பலபெச் மசயலாளாா்  பலபெயில் அபெக்கப்ைட்ட 

உயாா்நிபலக் குழுவின் மூலொக கண்காணிக்கப்ைட்டு ெருகின்றே. 

இந் த் திட்டங்களின் ெளாா்ச்சிகபள ஆய்வு மசய்து அெற்பற ம ாடாா்ந்து 

கண்காணிக்க ‘இ-முன்தேற்றம்’ என்ற இபணய ளம் 

உருொக்கப்ைட்டுள்ளது.  மிழ்நாடு மின்ோளுபெ முகபெயால் 

 யாரிக்கப்ைட்டுள்ள இந்  இபணய ளத்தில், ஒவ்மொரு திட்டம் குறித்  

விெைங்களும் இடம்மைற்றுள்ளே. 

தெலும், ைணி ஒப்ைந் ொே நாள், ம ாடங்கப்ைட்ட திேம், நபடமைறும் 

இடம், நிதி நிபலபெ, ொ ாந்திை அடிப்ைபடயில் திட்டத்தின் ெளாா்ச்சி, 

நிதிநிபலபெயின் ெபையபற, ைணிெளாா்ச்சி குறித்  புபகப்ைடம் 

ஆகியே இடம்மைற்றிருக்கும். இந்  இபணய ளத்தின் மூலம் முக்கிய 

அைசுத் துபறகளின் மசயல்ைாடுகபள கண்காணித்திடவும் முடியும். 

துபறத்  பலபெ அலுெலகங்கள் அவ்ெப்தைாது திட்டங்களின் 

ெளாா்ச்சிபயத் ம ரிவிக்கவும், மநருக்கடியாே விஷயங்கள் ெற்றும் 

 ாெ த்துக்காே காைணங்கள் ஏத னும் இருப்பின் அெற்பறத் 

ம ரிவிக்கவும் ெசதியாக இபணய ளம் ெடிெபெக்கப்ைட்டுள்ளது. 

ம ாழில்நுட்ை நண்ைன்:  மிழ்நாடு மின்ோளுபெ முகபெயால்  கெல் 

ம ாழில்நுட்ை நண்ைன் இபணய ளம் உருொக்கப்ைட்டுள்ளது.  கெல் 

ம ாழில்நுட்ைவியல் ம ாழில்கள் குறித்  கருத்துக் தகட்புத் ளொக இது 

விளங்கும். தெலும், ொநிலத்தில் உள்ள அபேத்து ம ாழில்நுட்ைம் 

சாாா்ந்  குழுெங்கள் தநைடியாக இதில் இபணந்து மகாள்பககபள 

உருொக்கிடவும் அொா்களது ைங்களிப்பை அளிக்கவும் உ வும். 

 கெல் ம ாழில்நுட்ைவியல் துபறயால் மெளியிடப்ைடும் அபேத்து 

மகாள்பககள், அைசு உத் ைவுகள், ஒப்ைந் ப் புள்ளிகள் ஆகியெற்பறயும் 

ைாாா்பெயிட முடியும்.  கெல் ம ாழில்நுட்ைவியல் துபற எதிாா்தநாக்கும் 

முக்கிய பிைச்பேகள், இப்தைாப ய மகாள்பககள் குறித்து 

கருத்துகபளப் ைதிவிடவும், அ ற்குரிய தீாா்வுகபளப் மைற்றிடவும் ெழி 

மசய்யப்ைடும். இது எளி ாகவும், மெளிப்ைபடத்  ன்பெயுடனும் 

இருப்ை ால் ொா்த் கத்ப ப் மைருக்க மைரிதும் துபணபுரியும் என்று 

அைசின் மசய்தியில் ம ரிவிக்கப்ைட்டுள்ளது. 

 

4. ஏவுகபண தசா பேக்கு ொன் இலக்காக ையன்ைடும் விொேம் 

மெற்றிகை தசா பே 

ைாதுகாப்பு ஆைாய்ச்சி ெற்றும் தெம்ைாட்டு அபெப்பு (டிஆாா்டிஓ) சாாா்பில் 

உருொக்கப்ைட்ட அதிதெக ‘அப்யாஸ்’ இலக்கு விொேம் மெற்றிகைொக 

ைரிதசாதிக்கப்ைட்டது. ொன் இலக்குகபளத்  ாக்கி அழிக்கும் 

ஏவுகபணகளின் தசா பேயின்தைாது இலக்காக இந்  விொேம் 

ையன்ைடுத் ப்ைடும். 

ஒடிைா ொநிலம், சண்டிபூாா் அருதக ெங்காள விரிகுடா கடல் ைகுதியில் 

டிஆாா்டிஓ-வின் ஒருங்கிபணந்  ஏவுகபண தசா பேத்  ளத்தில் 

(ஐடிஆாா்) இந்  இலக்கு விொேத்தின் தசா பே மெள்ளிக்கிழபெ 

தெற்மகாள்ளப்ைட்டது. அப்யாஸ் தசா பே மெற்றி மைற்றப த் 

ம ாடாா்ந்து டிஆாா்டிஓ அதிகாரிகளுக்கு ைாதுகாப்புத் துபற அபெச்சாா் 

ைாஜ்நாத் சிங் ொழ்த்து ம ரிவித் ாாா். 

இதுகுறித்து டிஆாா்டிஓ அதிகாரிகள் கூறிய ாெது: மைங்களூருவில் 

உள்ள டிஆாா்டிஓ அபெப்பின் விொே தெம்ைாட்டுப் பிரிவு (ஏடிஇ) 

மூலொக இந்  இலக்கு விொேம் ெடிெபெக்கப்ைட்டு உருொக்கப்ைட்டது. 

இந்  இலக்கு விொேம் தெகொகச் மசல்லும் ெபகயில் உந்து ல் 

அளிப்ை ற்காக அதில் இைட்பட பூஸ்டாா்கள் இடம்மைறச் 

மசய்யப்ைட்டுள்ளே. தெலும், இலக்கு விொேம் நீண்ட தூைம் ெற்றும் 

நீடித்  தெகத்தில் மசல்ல தெண்டும் என்ை ற்காக அதில் தகஸ் 

டாா்பைன் என்ஜின் மைாருத் ப்ைட்டுள்ளது. 

அதுெட்டுமின்றி, இப  கட்டுப்ைடுத்து ல் ெற்றும் ெழிகாட்டுெ ற்காக 

கட்டுப்ைாட்டு கணினியுடன் கூடிய ெழிகாட்டு ல் ம ாழில்நுட்ைமும் இந்  

இயந்திைத்தில் இடம்மைறச் மசய்யப்ைட்டுள்ளது. 

ஏற்மகேதெ இச்தசா பே தெற்மகாள்ளப்ைட்டுள்ள நிபலயில், தெலும் 

தெம்ைடுத்தும் நடெடிக்பகயின் ஒரு ைகுதியாக இந் ச் தசா பே 

தெற்மகாள்ளப்ைட்டது. இந் ச் தசா பே  பைக் கட்டுப்ைாட்டு 

நிபலயத்தில் இருந் ைடி தைடாாா் ெற்றும் எல்க்ட்தைா ஆப்டிகல் 

கணிகாணிப்புத் திட்டம் உள்ளிட்ட ைல்தெறு ம ாபலயுணாா்வு ெற்றும் 

மசன்சாாா் கணிப்பு ம ாழிநுட்ைங்கள் உ வியுடன் ெடிக்கணினி மூலொக 

கண்காணிக்கப்ைட்டது. இந் ச் தசா பே மெற்றியபடந்துள்ளது என்று 

அொா்கள் கூறிோா். 

 

5. நீாா்மூழ்கிக் கப்ைபலத்  ாக்கும் ஏவுகபணகள்: அமெரிக்காவுடன் 

ைாதுகாப்பு அபெச்சகம் ஒப்ைந் ம் 

அமெரிக்காவிடம் இருந்து ரூ.423 தகாடி மசலவில் எம்.தக.-54 ைக 

நீாா்மூழ்கிக் கப்ைபலத்  ாக்கும் ஏவுகபணகபள இந்தியா மகாள்மு ல் 

மசய்கிறது. இதும ாடாா்ைாே ஒப்ைந் த்தில் ைாதுகாப்பு அபெச்சகம் 

பகமயழுத்திட்டுள்ளது. 

இந்   கெபல ைாதுகாப்பு அபெச்சக மசய்தித் ம ாடாா்ைாளாா்  ேது 

ட்விட்டாா் ைக்கத்தில் மெள்ளிக்கிழபெ மெளியிட்டாாா். 

இந்  ஏவுகபணகள், இந்திய கடற்ைபடயில் உள்ள பி-81 ைக 

கண்காணிப்பு விொேத்தில் ையன்ைடுத் க்கூடியபெ. இபெ 

நீாா்மூழ்கிக் கப்ைல்கபளத்  ாக்கி அழிக்கும் திறன் மகாண்டபெ. 

இந்திய கடற்ைபடயிடம் ைபடயிடம்  ற்தைாது 11 ‘பி-81’ ைக கண்காணிப்பு 

விொேங்கள் உள்ளே. இந்  விொேங்கள் அமெரிக்காவின் 

ஏதைாஸ்தைஸ் நிறுெேத்திடம் இருந்து மகாள்மு ல் 

மசய்யப்ைட்டபெயாகும். 

 

6. ரூ.4,445 தகாடியில் 7 மெகா ெவுளிப் பூங்காக்கள்: ெத்திய அைசு 

அறிவிப்பு 

ெத்திய அைசின் ‘பிம்-மித்ைா’ திட்டத்தின் கீழ் ரூ. 4,445 தகாடியில் 7 

மெகா ெவுளிப் பூங்காக்கள் அபெக்கப்ைடும் என்று அறிவிக்பக 

மெளியிடப்ைட்டுள்ளது. 

ெத்திய ெவுளித் துபற அபெச்சகம் கடந்  வியாழக்கிழபெ இந்  

அறிவிக்பகபய மெளியிட்டது. ஒவ்மொரு ெவுளிப் பூங்காவிலும் ஒரு 

லட்சம் தநைடி தெபலொய்ப்புகள் ெற்றும் 2 லட்சம் ெபறமுக 

தெபலொய்ப்புகபள உருொக்கும் தநக்கத்தில் இந்  திட்டம் 

மசயல்ைடுத் ப்ைடுெ ாகவும் ெத்திய அைசு சாாா்பில் ம ரிவிக்கப்ைட்டுள்ளது. 

இதுகுறித்து ெத்திய ெவுளித் துபற அபெச்சக அறிக்பகயில் தெலும் 

கூறியிருப்ை ாெது: 

2021-22 ெத்திய நிதிநிபல அறிக்பகயில் அறிவிக்கப்ைட்ட ன் 

அடிப்ைபடயில் ெத்திய அைசின் ஒப்பு லுடன் இந்  7 ெவுளிப் 

பூங்காக்கபள அபெப்ை ற்காே அறிவிக்பக மெளியிடப்ைட்டுள்ளது. 

ஆயத்  ஆபட உற்ைத்திக்குத் த பெயாே நூற்பு ஆபல, மநசவு, சாய 

ஆபல, பிரின்டிங் எே அபேத்தும் ஒதை இடத்தில் அபெயும் ொய்ப்பை 

இந்  பூங்காக்கள் ஏற்ைடுத்தித்  ரும். இந்  பூங்காக்களில் உலகத் 

 ைத்திலாே உள்கட்டபெப்புகள் ெசதிகள் இடம்மைறுதைாது, உள்நாட்டு 



         

    

மு லீடுகள் ெட்டுமின்றி மெளிநாட்டு தநைடி மு லீடும் அதிகரிப்ை ற்காே 

ொய்ப்பு ஏற்ைடும். 

இந் ப் பூங்காபெ ம ாடங்குெ ற்காக, ெவுளித் துபற சாாா்ந்  

ெசதிகளுடன் கூடி ம ாடாா்ச்சியாக அபெயப்மைற்றிருக்கும் 1,000 

ஏக்கருக்கும் அதிகொே எந் வி  வில்லங்கமும் இல்லா  இடெசதிபய 

 யாாா் நிபலயில் மைற்றிருக்கும் ொநிலங்களிடமிருந்து ைரிந்துபைகள் 

ெைதெற்கப்ைடுகின்றே. இந்  ெவுளி பூங்காபெ அபெக்கும் 

ொநிலத்துக்கு ெத்திய அைசின் தெம்ைாட்டு மூல ே ஆ ைொக மொத்  

திட்டச் மசலவில் 30 ச வீ ம் அளிக்கப்ைடும். அத ாடு, இந் ப் 

பூங்காக்களில் ெவுளி உற்ைத்தி நிறுெேங்கள் விபைந்து 

ஆைம்பிக்கப்ைடுெப  ஊக்குவிக்கும் ெபகயில் ‘தைாட்டித் ன்பெ 

ஊக்குவிப்பு ஆ ைவு (சிஐஎஸ்) நிதியாக பி.எம். மித்ைா ெவுளி 

பூங்காக்களுக்கு  லா ரூ.300 தகாடி ெழங்கப்ைடும். 

இந் த் திட்டம் அதிக மு லீடுகபள ஈாா்க்கும் என்ைத ாடு, அதிக அளவில் 

தெபலொய்ப்புகபளயும் ஏற்ைடுத்தித்  ரும். 

 மிழகம், ைஞ்சாப், ஒடிைா, ஆந்திைம், குெைாத், ைாெஸ் ான், அஸ்ைாம், 

காா்நாடகம், ெத்திய பிைத சம், ம லங்காோ ஆகிய ொநிலங்கள் ஆாா்ெம் 

ம ரிவித்துள்ளே என்று அபெச்சகத்தின் அறிக்பகயில் 

ம ரிவிக்கப்ைட்டுள்ளது. 

 

7. இந்த ா-ைசிபிக் பிைாந்தியத்தில் ஒத்துபழப்பை ெலுப்ைடுத்  இந்தியா-

பிரிட்டன் ஒப்பு ல் 

இந்த ா-ைசிபிக் பிைாந்தியத்தில் ஒத்துபழப்பை ெலுப்ைடுத்  இந்தியாவும் 

பிரிட்டனும் ஒப்புக்மகாண்டுள்ளே. 

இைண்டு நாள் ையணொக இந்தியா ெந்துள்ள பிரிட்டன் மெளியுறவு 

அபெச்சாா் எலிசமைத் டிைஸ் மெளியுறவு அபெச்சாா் எஸ்.மெய்சங்காா் 

இபடதயயாே தைச்சுொாா்த்ப யின்தைாது இ ற்காே உடன்ைாடு 

ஏற்ைட்டது. ஆப்கானிஸ் ான் விெகாைம் குறித்தும் இந் ப் 

தைச்சுொாா்த்ப யின்தைாது ஆதலாசிக்கப்ைட்டது. 

இதுகுறித்து மெளியுறவு அபெச்சகம் மெளியிட்ட மசய்திக்குறிப்பில் 

கூறியிருப்ை ாெது: 

இந்  தைச்சுொாா்த்ப யின்தைாது, கடந்  தெ ொ ம் இரு நாட்டு 

பிை ொா்களிபடதயயாே காமணாலி ெழி ொநாட்டின் தைாது இரு 

நாடுகளிபடதயயாே புதிய ொா்த் கம், ைாதுகாப்பு, ைருெநிபல ெற்றும் 

சுகா ாைம் உள்ளிட்ட துபறகளிலாே ஒத்துபழப்புக்காக அறிமுகம் 

மசய்யப்ைட்ட ‘லட்சியத் திட்டம் 2030’ திட்ட மசயல்ைாடு குறித்து இரு 

மெளியுறவு அபெச்சாா்களும் ஆய்வு மசய் ோா். பிைாந்திய ெற்றும் 

சாா்ெத ச விெகாைங்கள் குறித்தும் அொா்கள் ஆதலாசித் ோா். 

இந்த ா-ைசிபிக் ெற்றும் தெற்கு ஆசிய பிைாந்தியங்களில் இரு 

நாடுகளிபடதயயாே ஒத்துபழப்பை ெலுப்ைடுத் வும், ையங்கைொ  

 டுப்பு நடெடிக்பககள் ெற்றும் இபணய, விண்மெளி 

ையங்கைொ ங்கள் தைான்ற ெளாா்ந்துெரும் சொல்கபள 

எதிாா்மகாள்ெதில் ஒத்துபழப்பை ெலுப்ைடுத் வும் இந்  

தைச்சுொாா்த்ப யின்தைாது ஒப்புக்மகாள்ளப்ைட்டது. 

ஆப்கானிஸ் ானில் முழு அளவில் ைாதுகாப்ைாே ெற்றும்  படயற்ற 

ெனி ாபிெே உ விகளுக்கு அனுெதிக்கப்ைடுெது ெற்றும் ஆப்கன் நாடு 

ையங்கைொதிகளுக்கு  ஞ்சம் மகாடுக்கதொ அல்லது ெற்ற நாடுகள் மீது 

ையங்கைொ   ாக்கு ல் நடத்துெ ற்தகா ையன்ைடுத் ப்ைடக் கூடாது 

என்ைது குறித்தும் இரு  பலொா்களும் ஆதலாசித் ோா். 

இரு நாடுகளிபடதயயாே திட்டங்கள் ெற்றும் நிபுணாா்களிபடதயயாே 

ஆதலாசபேகபள விபைவுைடுத்தும் வி ொக இந்தியா - பிரிட்டன் 

இபடதய புதி ாக 1.5 தைச்சுொாா்த்ப  திட்டத்ப  அறிமுகம் 

மசய்ெ ற்கும் உடன்ைாடு ஏற்ைட்டது. 

இந் ப் தைச்சுொாா்த்ப யின்தைாது, ‘ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்தகா நகரில் 

ெரும் அக்தடாைாா் 31 மு ல் நெம்ைாா் 12-ஆம் த தி ெபை நபடமைற 

உள்ள ‘தகாப் 26’ என்ற 2021 ஐக்கிய நாடுகள் ைருெநிபல ொநாட்டில் 

இந்திய பிை ொா் நதைந்திை தொடி ைங்தகற்க ெைவுள்ளப  ஆெலுடன் 

எதிாா்ைாாா்த்துள்தளாம் என்று கூறிய டிைஸ், ‘இந்  ொநாடு ம ாடாா்ைாக 

நிபுணத்துெத்ப  ைகிாா்ந்துமகாள்ளு ல் உள்ளிட்ட ைல்தெறு 

ஒத்துபழப்புகபள இரு நாடுகளும் தெற்மகாள்ெது அெசியம்’ என்று 

குறிப்பிட்டாாா் என்று ம ரிவிக்கப்ைட்டுள்ளது. 

எலிசமைத் டிைஸ்  ேது சுட்டுபைப் ைக்கத்தில் மெளியிட்ட ைதிவில், 

‘இந்தியா, பிரிட்டன் தைான்ற நாடுகள் எதிாா்காலத்துக்காே நெது 

ைகிைப்ைட்ட திட்டங்கள் மீது ஒன்றிபணந்து ைணியாற்ற தெண்டும்’ 

என்று குறிப்பிட்டாாா். 

 

8. ொனூர் ஒன்றியக்குழு  பலெைாக 22 ெயது மைண் என்ஜினீயர் 

த ர்வு 

மநல்பல ொெட்டம் ொனூர் யூனியனில் உள்ள 25 ஊைாட்சி ஒன்றிய 

ொர்டுகளில் நடந்  த ர் லில் தி.மு.க.பெச் தசர்ந்  16 தைரும், 

அ.தி.மு.க.பெச் தசர்ந்  3 தைரும், அ.ெ.மு.க., ைா.ெ.க.பெச் தசர்ந்   லா 

ஒருெரும், சுதயச்பசகள் 4 தைரும் ஒன்றிய கவுன்சிலர்களாக மெற்றி 

மைற்றேர். 

இதில் 19-ெது ொர்டில் தி.மு.க.பெ தசர்ந்  22 ெய ாே மைண் 

என்ஜினீயர் ஸ்ரீதலகா மெற்றி மைற்றார். இெருபடய  ந்ப  அன்ைழகன், 

ொனூர் ெடக்கு ஒன்றிய தி.மு.க. மசயலாளைாக உள்ளார். 

தைாட்டியின்றி த ர்வு 

இந்  நிபலயில் ொனூர் யூனியன் அலுெலகத்தில் தநற்று  பலெர், 

துபண  பலெர் ை விகளுக்காே முபறமுக த ர் ல் நடந் து. இளம் 

ெயதிதலதய ஒன்றிய கவுன்சிலைாக மென்ற ஸ்ரீதலகா, ொனூர் ஊைாட்சி 

ஒன்றியக்குழு  பலெர் ை விக்கு தெட்புெனு  ாக்கல் மசய்து இருந் ார். 

அெபை எதிர்த்து  பலெர் ை விக்கு தெறு யாரும் தெட்புெனு  ாக்கல் 

மசய்யா  ால், ஸ்ரீதலகா தைாட்டியின்றி  பலெைாக த ர்வு 

மசய்யப்ைட்டார். 

பின்ேர் அெர் கூறுபகயில், அடிப்ைபட ெசதிகபள தெம்ைடுத்  

ைாடுைடுதென் என்றார். 

விக்கிைொண்டியில்... 

விழுப்புைம் ொெட்டம் விக்கிைொண்டி ஒன்றியக்குழு  பலெைாக 

தி.மு.க.பெ தசர்ந்  21 ெய ாே கல்லூரி ொணவி சங்கீ ா அைசி 

தைாட்டியின்றி த ர்வு மசய்யப்ைட்டார். அெர் நடப்பு கல்வி ஆண்டு 

இறுதியில்  ான் பி.எஸ்.சி. கணி ம் ைடித்து முடித் ார். 

 

9. அைசு உட்கட்டபெப்புத் திட்டங்களுக்காே ெபல ளங்கள்,  மிழ் 

மென்மைாருட்கள்: மு ல்ெர் ம ாடங்கி பெத் ார் 

 கெல் ம ாழில்நுட்ைவியல் துபற சார்பில் உருொக்கப்ைட்டுள்ள 

ெபல ளங்கள் ெற்றும் மென்மைாருட்கபளத்  மிழ்நாடு மு ல்ெர் 

மு.க.ஸ்டாலின் ம ாடங்கி பெத் ார். 

இதுகுறித்துத்  மிழக அைசு இன்று மெளியிட்டுள்ள மசய்திக் குறிப்பு: 

'' மிழ்நாடு மு ல்ெர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று (22.10.2021)  பலபெச் 

மசயலகத்தில்,  கெல் ம ாழில்நுட்ைவியல் துபறயின் சார்பில் 

உருொக்கப்ைட்டுள்ள “இ-முன்தேற்றம்”  ெற்றும் “ கெல் 

ம ாழில்நுட்ை நண்ைன்”  ஆகிய இைண்டு ெபலத் ளங்கபளயும், 

“கீழடி-  மிழிபணய விபசப்ைலபக” ெற்றும் “ மிழி –  மிழிபணய 

ஒருங்குறி ொற்றி” ஆகிய இரு  மிழ் மென்மைாருள்கபளயும் ம ாடங்கி 

பெத் ார். 

 மிழ்நாடு அைசின்  பலபெச் மசயலாளர்  பலபெயில் அபெக்கப்ைட்ட 

உயர்ெட்டக் குழு, சுொர் ஒரு லட்சம் தகாடிக்காே 200 முக்கிய 

உட்கட்டபெப்புத் திட்டங்கபளத் ம ாடர்ந்து கண்காணித்து ெருகிறது. 

இத்திட்டங்களின் ெளர்ச்சிகபள மீளாய்வு மசய்து அெற்பறக் 

கண்காணிப்ை ற்காக “இ-முன்தேற்றம்”  என்ற ெபலத் ளம் 

(https://emunnetram.tn.gov.in/)  மிழ்நாடு மின்ோளுபெ முகபெயால் 

உருொக்கப்ைட்டுள்ளது. 

இதில் ஒவ்மொரு திட்டம் குறித்  விெைங்களாே ைணி ஒப்ைந் ொே 

நாள், ம ாடங்கப்ைட்ட நாள், நபடமைறும் இடம், நிதி நிபலபெ, 

ொ ாந்திை அடிப்ைபடயில் திட்டத்தின் ெளர்ச்சி, நிதிநிபலபெயின் 

ெபையபற, ைணிெளர்ச்சியின் ம ாடர் புபகப்ைடம் தைான்றபெ இடம் 

மைற்றிருக்கும். தெலும், முக்கிய அைசுத் துபறகளின் மசயல்ைாடுகபள 

இ ன் ெழிதய கண்காணித்திடவும் இயலும். துபறத் பலபெ 

அலுெலகங்கள் அவ்ெப்தைாது திட்டங்களின் ெளர்ச்சியிபேத் 

ம ரிவிப்ை ற்கும், மநருக்கடியாே மைாருண்பெகள் ெற்றும் 

 ாெ த்திற்காே காைணங்கள் ஏத னும் இருப்பின், அெற்பறத் 

ம ரிவிப்ை ற்கும் ஏதுொக ெடிெபெக்கப்ைட்டுள்ளது. 

 மிழ்நாட்டிலிருந்து  கெல் ம ாழில்நுட்ைம் ெற்றும்  கெல் 

ம ாழில்நுட்ைம் சார்ந்  தசபெகளின் ஏற்றுெதி ஆண்டுத ாறும் 10 

ச வீ ம் என்ற அளவில் ெளர்ந்து ெருகிறது. இது தெலும் அதிகரிக்க 

ொய்ப்புள்ளது.  மிழ்நாடு மின்ோளுபெ முகபெயால் 



         

    

உருொக்கப்ைட்டுள்ள “ கெல் ம ாழில்நுட்ை நண்ைன்”  என்ற 

ெபலத் ளம்,  கெல் ம ாழில்நுட்ைவியல் ம ாழில்கள் குறித்  

கருத்துக்தகட்புத்  ளொக விளங்குெதுடன், ொநிலத்தில் உள்ள 

அபேத்து ம ாழில்நுட்ைம் சார்ந்  குழுெங்கள் தநைடியாக இதில் 

இபணந்து மகாள்பககபள உருொக்கிடவும் அெர்களின் 

ைங்களிப்பிபே நல்கிடவும் உ வும். 

இத் ளத்தின் ொயிலாக உள்நுபழயும் குழுெங்கள்,  கெல் 

ம ாழில்நுட்ைவியல் துபறயால் மெளியிடப்ைடும் அபேத்து 

மகாள்பககள், அைசாபணகள் ெற்றும் ஒப்ைந் ப்புள்ளிகபள எளிதில் 

ைார்பெயிட இயலும். தெலும், எதிர்தநாக்கும் முக்கியப் பிைச்சிபேகள் 

ெற்றும்  ற்தைாப ய மகாள்பககள் குறித்து  ெது கருத்துபைகபளப் 

ைதிவிடும் ெசதியும், அ ற்குத் க்க தீர்வுகபளப் மைற்றிடவும்,  கெல்கபள 

மின்ேஞ்சல் ெழியாகப் மைற்றிடவும் உ வும். 

இ ன்மூலம் குழுெங்களின் மகாள்பககள், திட்டங்களின் 

ெபைமுபறகள் ெற்றும் மிக தெகொே ெளர்ச்சிக்கு வித்திடும் 

திட்டங்கள் தைான்றெற்பறக் கண்காணிக்க முடியும். தெலும், இது 

எளி ாகவும் மெளிப்ைபடத்  ன்பெயுடனும் உள்ள ால் ெர்த் கத்ப ப் 

மைருக்கப் மைரிதும் துபணபுரியும். 

 மிழ் இபணயக் கல்விக்கழகத் ால் ஏற்மகேதெ மெளியிடப்ைட்டுள்ள 

“கணினி விபசப்ைலபக” ெற்றும் “ மிழிபணயம்-ஒருங்குறி ொற்றி” 

ஆகிய இரு  மிழ் மென்மைாருள்கபளயும் ைல புதிய ெசதிகளுடன் 

தெம்ைடுத்தி, “கீழடி-  மிழிபணய விபசப்ைலபக”  ெற்றும் “ மிழி- 

 மிழிபணய ஒருங்குறி ொற்றி” (Keezhadi – Keyboard and Tamizhi –

Unicode Converter) எேப் மையர் ொற்றம் மசய்து மெளியிடப்ைட்டுள்ளது. 

கீழடி- விபசப்ைலபக மென்மைாருளாேது,  மிழ்’99 விபசப்ைலபக 

(Tamil’99 Keyboard), ஒலிமையர்ப்பு விபசப்ைலபக (Phonetic Keyboard), 

ைபழய  ட்டச்சு விபசப்ைலபக (Old Typewriter Keyboard) ஆகிய மூன்று 

வி ொே கணினி விபசப்ைலபககளின் அபெப்பில் மசயல்ைடும். 

 மிழி- மிழிபணய ஒருங்குறி ொற்றி மென்மைாருளாேது, ொேவில் 

ெற்றும் பிற  மிழ் எழுத்துருக்களில் (Fonts)  ட்டச்சு 

மசய்யப்ைட்ட .doc, .docx, .rtf, .xls, .xlsx, .ods, .ppt, .pptx தைான்ற 

அபெப்புகளில் உள்ள உபைநபட (Text), தகாப்பு (File) ெற்றும் 

தகாப்புபற (Folder) ஆெணங்கபள " மிழ் ஒருங்குறி"க்கு ொற்றும் 

 ன்பெயுபடயது. 

 மிழ் இபணயக் கல்விக்கழகத் ால் உருொக்கப்ைட்டுள்ள 

இம்மென்மைாருட்கபளக் கட்டணமின்றி  மிழ் இபணயக் கல்விக்கழக 

இபணய ளத்திலிருந்து (www.tamilvu.org/unicode) ைதிவிறக்கம் 

மசய்திட இயலும்''. இவ்ொறு  மிழக அைசு ம ரிவித்துள்ளது. 

 

10. நியாயவிபலக் கபடகளில் ைபேமெல்லம் விற்ைபே: ம ாடக்கி 

பெத் ார் ஸ்டாலின் 

 மிழகத்தில் உள்ள நியாயவிபலக் கபடகளில் ைபேமெல்லம் 

விற்ைபே மசய்யும் திட்டத்ப  ம ாடக்கி பெத் ார் மு ல்ெர் ஸ்டாலின். 

நியாய விபல கபடகள் மூலம் ைபே மெல்லம் விற்ைபே மசய்யும் 

திட்டம் தெளாண்பெ ெற்றும் உழெர் நலத்துபறயின் நிதிநிபல 

அறிக்பகயில் ம ரிவித்துள்ளொறு, ைபேத் ம ாழிலில் ஈடுைட்டு ெரும் 

ைபே விெசாயிகளின் ொழ்ொ ாைத்திபே தெம்ைடுத்தும் மைாருட்டு 

“கற்ைகம்”  என்ற மையரில் நியாய விபல கபடகள் மூலம் ைபே 

மெல்லம் விற்ைபே மசய்யும் திட்டத்ப   மிழக மு ல்ெர் மு.க. 

ஸ்டாலின் துெக்கி பெத் ார். 

ைல்மைாருள் அங்காடிகளில் கரும்ைபே எனும் மையரில் ைபேமெல்லம் 

விற்ைபே மசய்யும் திட்டத்ப யும் மு ல்ெர் ஸ்டாலின் துெக்கி 

பெத் ார். 

 மிழ்நாடு க ர் கிைாெத் ம ாழில் ொரிய மைாருட்கபள மகாள்மு ல் 

மசய்திட புதிய பகதைசி மசயலி ெணிகக் களத்தில் ஏற்ைட்டு ெரும் 

அைரிமி ொே மின்ேணு ம ாழில் நுட்ை ெளர்ச்சியிபே கருத்தில் 

மகாண்டு இளம்  பலமுபறயிேர் எளிதில் இபணய ள 

தசபெயிபே ையன்ைடுத்தி  மிழ்நாடு க ர் கிைாெத் ம ாழில் ொரிய 

மைாருட்கபள மகாள்மு ல் மசய்திட டிஎன்காதி (tnkhadi) எனும் 

மசல்லிடப்தைசி மசயலிபய மு ல்ெர் ஸ்டாலின் அறிமுகப்ைடுத்திோர். 

ைபே மெல்லம் ெற்றும் ைபேப் மைாருட்கள்  யாரிக்கும் ையிற்சி 

நிபலயம் இைாெநா புைம் ொெட்டம் கடலாடி ஊைாட்சி ஒன்றியம் 

சாயல்குடியில் “இைாெநா புைம் – சிெகங்பக” ொெட்ட ைபே மெல்ல 

கூட்டுறவு விற்ைபே சம்தெளேத்திற்கு மசாந் ொே இடத்தில், ைபேத் 

ம ாழிபல தெம்ைடுத்திடும் தநாக்கில் ொநில செச்சீர் ெளர்ச்சி நிதியின் 

கீழ் ரூ.53.50 இலட்சம் ெதிப்பீட்டில் அபெக்கப்ைட்டுள்ள ைபே மெல்லம் 

ெற்றும் ைபேப் மைாருட்கள்  யாரிக்கும் ையிற்சி நிபலயத்ப  மு ல்ெர் 

ஸ்டாலின் திறந்து பெத் ார்கள்.  

துணிநூல் துபற என்ற புதிய துபற உருொக்கம்  

2021-22ஆம் ஆண்டு  மிழ்நாடு அைசின் நிதிநிபல அறிக்பகயில் 

ம ரிவித் ொறு, பகத் றி ெற்றும் துணிநூல் துபறயிபேப் பிரித்து, 

 னியாக துணிநூல் துபற என்ற துபற உருொக்கப்ைட்டு, மு ல்ெர் 

ஸ்டாலின் துெக்கி பெத் ார். 

சிறந்  மநசொளர்கள் விருது  

புதிய ெற்றும் கண்கெர் ெடிெபெப்புகபள புகுத்து ல் ெற்றும் 

 ற்தைாப ய சந்ப யில் அதிக த பெயுள்ள ைட்டு, பகத் றி 

இைகங்கபள உற்ைத்தி மசய்து பகத் றி மநசொளர் கூட்டுறவு 

சங்கத்தின் முன்தேற்றத்திற்கு உறுதுபணயாக இருக்கும் பகத் றி 

மநசொளர்கபள ஊக்குவிக்க  மிழ்நாடு அைசால் சிறந்  மநசொளர் 

விருது ஆண்டுத ாறும் ெழங்கப்ைட்டு ெருகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ், 

ொநில அளவிலாே த ர்வுக்குழு மூலம் ம ரிவு மசய்யப்ைட்ட 6 பகத் றி 

மநசொளர்களுக்கு மு ல் ைரிசாக 1 இலட்சம் ரூைாய், இைண்டாம் ைரிசாக 

75 ஆயிைம் ரூைாய் ெற்றும் மூன்றாம் ைரிசாக 50 ஆயிைம் ரூைாய் 

முபறதய ைட்டு ெற்றும் ைருத்தி ஆகிய இைண்டு இைகங்களுக்கு 

ெழங்கப்ைட்டு ெருகிறது. 

அந்  ெபகயில், 2020-21ஆம் ஆண்டிற்காே ைட்டு இைகத்திற்காே 

சிறந்  மநசொளர் விருதிற்காே மு ல் ைரிசு தக.ஜி. கண்ணன், 

இைண்டாம் ைரிசு வி. சைெணன், மூன்றாம் ைரிசு தக. சுெதி, ைருத்தி 

இைகத்திற்காே சிறந்  மநசொளர் விருதிற்காே மு ல் ைரிசு இ.ஆர். 

நாகலம்ொள், இைண்டாம் ைரிசுஎஸ். ைவி, மூன்றாம் ைரிசு என். 

மநடுஞ்தசைலா ன் ஆகிதயாருக்கு மு ல்ெர் இன்று ைரிசுத் 

ம ாபகக்காே காதசாபலகள் ெற்றும் சான்றி ழ்கபள ெழங்கி, 

ைாைாட்டிோர். 

சிறந்  ஏற்றுெதியாளர் விருது 

பகத் றி துணிகளின் ஏற்றுெதிபய ஊக்குவிப்ை ற்கும், அயல்நாட்டு 

சந்ப யில் பகத் றி துணி விற்ைபேயிபே தெம்ைடுத் வும்  மிழ்நாடு 

அைசு சிறந்  பகத் றி துணி ஏற்றுெதியாளர்களுக்கு ைரிசு ெழங்கும் 

திட்டத்ப  1975 ஆம் ஆண்டு மு ல் மசயல்ைடுத்தி ெருகிறது. 

அந்  ெபகயில், 2020-21ஆம் ஆண்டிற்காே சிறந்  ஏற்றுெதியாளர் 

விருதிற்காே மு ல் ைரிசு மசன்பே - திருொளர் அம்ைாடி 

எண்டர்பிபைசஸ் லிமிமடட் நிறுெேத்திற்கும், இைண்டாம் ைரிசு ஈதைாடு 

– மசன்னிெபல ம ாழிலியல் பகத் றி மநசொளர் கூட்டுறவு 

சங்கத்திற்கும் ெற்றும் மூன்றாம் ைரிசு ஈதைாடு – திருொளர் ஃபைவ் பி 

மென்சர் பிபைதெட் லிமிமடட் நிறுெேத்திற்கும் மு ல்ெர்  ெழங்கி, 

ைாைாட்டிோர். 

காஞ்சிபுைம் -  மிழ்நாடு சரிபக ஆபல நிறுெேத்தின் ைங்கு ஈவுத் 

ம ாபக காஞ்சிபுைத்தில் அபெந்துள்ள  மிழ்நாடு சரிபக ஆபல, ைட்டு 

பகத் றி மநசொளர் கூட்டுறவு சங்கங்களுக்குத் த பெப்ைடும் 

சரிபகயிபே உற்ைத்தி மசய்யும் தநாக்கத்துடன் 1971 ஆம் ஆண்டு 

ம ாடங்கப்ைட்டு, 1974-ஆம் ஆண்டு மு ல் ெணிக ரீதியிலாே 

உற்ைத்திபய தெற்மகாண்டு ெருகிறது . இந்நிறுெேம் 

ஐஎஸ்ஓ:9001:2015  ைச்சான்று மைற்ற, ொநில அைசு சார்ந்  ஒரு 

மைாதுத்துபற நிறுெேொகும். 

இந்நிறுெேம் ைட்டு பகத் றி மநசொளர் கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு 

த பெப்ைடும் 60 ச வீ  சரிபகயிபே உற்ைத்தி மசய்து நியாயொே 

விபலயில் விநிதயாகம் மசய்து ெருகின்றது. 

காஞ்சிபுைம் -  மிழ்நாடு சரிபக ஆபல நிறுெேத்தின் 2019-2020 ஆம் 

ஆண்டிற்காே  மிழ்நாடு அைசின் ஈவுத் ம ாபகயாே 20 இலட்சம் 

ரூைாய்க்காே காதசாபலபய மு ல்ெரிடம் பகத் றி ெற்றும் துணிநூல் 

துபற அபெச்சர்  ஆர்.காந்தி அெர்கள் ெழங்கிோர். 

 

11. ஆஸ்காா் விருதுக்கு  மிழ் திபைப்ைடொே ‘கூழாங்கல்’ ைரிந்துபை 

ஆஸ்காா் விருதுக்கு ைரிந்துபைக்க இந்தியா சாாா்பில்  மிழ் திபைப்ைடொே 

‘கூழாங்கல்’ த ாா்வு மசய்யப்ைட்டுள்ளது. 

அடுத்  ஆண்டு ொாா்ச் 27-ஆம் த தி அமெரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சலீஸ் 

நகரில் 94-ஆெது ஆஸ்காா் விருதுகள் நிகழ்ச்சி நபடமைறவுள்ளது. அதில் 

சிறந்  மெளிநாட்டு ைடம் பிரிவில் இந்தியா சாாா்பில் ைரிந்துபைக்க  மிழ் 

திபைப்ைடங்களாே ‘கூழாங்கல்’ , ‘ெண்தடலா’ , ெபலயாளத் 

திபைப்ைடொே ‘நாயாட்டு’ , ஹிந்தி திபைப்ைடங்களாே ‘சாா் ாாா் 



         

    

உத் ம்’, ‘தஷாா்ஷா’ உள்ைட 14 திபைப்ைடங்கபள இந்திய திபைப்ைட 

சம்தெளேம் ைரிசீலித் து. இதில் ‘கூழாங்கல்’  திபைப்ைடத்ப  

ைரிந்துபைக்க அந்  சம்தெளேம் முடிவு மசய் து. 

ெதுவுக்கு அடிபெயாே  ந்ப யின் துன்புறுத் லால் வீட்படவிட்டு 

மெளிதயறிய  ாபய,  ந்ப யுடன் த டிச் மசல்லும் சிறுெபே 

கப க்களொக மகாண்ட இந்  திபைப்ைடத்ப  விதோத்ைாஜ் 

இயக்கியுள்ளாாா். விக்தேஷ் சிென், நயன் ாைா இபணந்து 

 யாரித்துள்ளோா். யுென்சங்காா் ைாொ இபசயபெத்துள்ளாாா். 

ஏற்மகேதெ மந ாா்லாந்தின் தைாட்டாா்டாம் நகரில் நபடமைற்ற 50-

ஆெது சாா்ெத ச திபைப்ைட விழாவில் (ஐஎஃப்எஃப்ஆாா்) ‘கூழாங்கல்’ 

திபைப்ைடத்துக்கு விருது ெழங்கப்ைட்டுள்ளது. 

இதுெபை எந் மொரு இந்திய திபைப்ைடமும் ஆஸ்காா் விருது 

மைற்றதில்பல. அந்  விருதுக்காே சிறந்  சாா்ெத ச திபைப்ைட பிரிவின் 

இறுதிப் ைட்டியலில் கபடசியாக ஹிந்தி நடிகாா் ஆமிாா் கான் நடித்  

‘லகான்’  திபைப்ைடம் 2001-ஆம் ஆண்டில் இடம்மைற்றது. அ ற்கு 

முன்பு 1958-ஆம் ஆண்டு ‘ெ ாா் இந்தியா’, 1989-ஆம் ஆண்டு ‘சலாம் 

ைாம்தை’  திபைப்ைடங்கள் ஆஸ்காா் விருதின் இறுதிப் ைட்டியலில் 

இடம்மைற்றே. 

ஏ.ஆாா்.ைஹ்ொன், தைாஹிணி ைத் ங்கடி உள்ளிட்தடாாா் மைற்ற ஆஸ்காா் 

விருதுகள் மெளிநாட்டு  யாரிப்புகளாக தைாட்டியிட்டே என்ைது 

குறிப்பிடத் க்கது. ெங்கமொழி இயக்குநாா் சத்யஜித் தைக்கு ொழ்நாள் 

சா பேக்காக சிறப்பு ஆஸ்காா் விருது அளிக்கப்ைட்டது. 

 

12. சமூக நீதிக் கண்காணிப்புக் குழு  பலெைாக சுை.வீைைாண்டியன் 

நியெேம்: உறுப்பிேர்கபளயும் நியமித்து மு ல்ெர் ஸ்டாலின் உத் ைவு 

சமூக நீதிக் கண்காணிப்புக் குழுவுக்கு  பலெர் ெற்றும் 

உறுப்பிேர்கபள நியெேம் மசய்து, மு ல்ெர் மு.க.ஸ்டாலின் 

உத் ைவிட்டுள்ளார். 

இது ம ாடர்ைாக,  மிழக அைசு இன்று (அக். 23) மெளியிட்ட 

மசய்திக்குறிப்பு: 

"சமூகநீதி அளவுதகாலாேது சட்டப்ைடி முழுபெயாகச் 

மசயல்ைடுத் ப்ைடுகிற ா என்ைப க் கண்காணிப்ை ற்காக  மிழக 

அைசால் 'சமூகநீதிக் கண்காணிப்புக் குழு' அபெக்கப்ைடும் எேவும், 

இக்கண்காணிப்புக் குழு, கல்வி, தெபலொய்ப்பு, ை விகள், ை வி 

உயர்வுகள், நியெேங்கள் ஆகியெற்றில் சமூகநீதி அளவுதகால், 

முபறயாக முழுபெயாகப் பின்ைற்றப்ைடுகின்றேொ என்ைப க் 

கண்காணிக்கும், ெழிகாட்டும், மசயல்ைடுத்தும் ைணிகபள 

தெற்மகாள்ெத ாடு, இபெ சரியாக நபடமுபறப்ைடுத் ப்ைடாவிட்டால், 

உரிய நடெடிக்பக எடுக்க அைசுக்குப் ைரிந்துபை மசய்யும் எேவும், 

இக்குழுவில் அைசு அலுெலர்கள், கல்வியாளர்கள், சட்ட ெல்லுநர்கள் 

இடம் மைறுொர்கள் எேவும், சமூகநீதி அைசாபணயின் நூற்றாண்டு 

நாளிபேமயாட்டி  மிழக மு ல்ெர் ஏற்மகேதெ அறிவித்துள்ளார். அந்  

அறிவிப்பிபே மசயல்ைடுத்தும் வி ொக, கீழ்க்காணும்  பலெர் ெற்றும் 

உறுப்பிேர்கபள நியெேம் மசய்து, 'சமூகநீதிக் கண்காணிப்புக் 

குழுவிபே' அபெத்து, மு ல்ெர் மு.க. ஸ்டாலின் உத் ைவிட்டுள்ளார். 

1. தைைாசிரியர் சுை. வீைைாண்டியன் -  பலெர் 

2. முபேெர் தக.  ேதெல், ஐஏஎஸ் (ஓய்வு) - உறுப்பிேர் 

3. தைைாசிரியர் முபேெர் சுொமிநா ன் த ெ ாஸ் - உறுப்பிேர் 

4. கவிஞர் ெனுஷ்யபுத்திைன் - உறுப்பிேர் 

5. ஏ.மெய்சன் - உறுப்பிேர் 

6. தைைாசிரியர் முபேெர் ஆர். ைாதெந்திைன் - உறுப்பிேர் 

7. தகா. கருணாநிதி - உறுப்பிேர் 

சமூகநீதி கண்காணிப்புக் குழுொேது, சமூகநீதி அளவுதகால், 

முபறயாக முழுபெயாகப் பின்ைற்றப்ைடுகின்றேொ என்ைப க் 

கண்காணித்து, அபெ முழுபெயாக பின்ைற்றப்ைடாவிட்டால், உரிய 

நடெடிக்பகபய தெற்மகாள்ள அைசுக்கு அவ்ெப்தைாது  ெது 

ைரிந்துபைகபள ெழங்கும். இக்குழுவில் சமூகச் சீர்திருத் த் துபற 

மு ன்பெச் மசயலாளர் உறுப்பிேர்-மசயலாளைாக அங்கம் ெகிப்ைார். 

சமூக நீதிக் கண்காணிப்புக் குழுவின்  பலெர் ெற்றும் உறுப்பிேர் 

ைற்றிய விெைங்கள் 

* சமூக நீதிக் கண்காணிப்புக் குழுவின்  பலெைாக நியமிக்கப்ைட்டுள்ள 

தைைாசிரியர் சுை. வீைைாண்டியன், சிறுெயது ம ாடங்கி, சாதி ஒழிப்பு, 

ஆதிக்க எதிர்ப்பு,  ாய்மொழிப் ைற்று, மைண் விடு பல, ைகுத் றிவு 

மு லாே கருத்துகபளத்  மிழகம் முழுெதும் ைைப்பி, அபை 

நூற்றாண்டுக்கும் தெலாக சமூகநலன் குறித்து, தைசியும் எழுதியும் 

ெருைெர். 

சமூக நீதிக் கண்காணிப்புக் குழுவின் உறுப்பிேர்களாக நியெேம் 

மசய்யப்ைட்டுள்ளெர்கபளப் மைாறுத் ெபையில் 

* முபேெர் தக. ேதெல் ஓய்வு மைற்ற இந்திய ஆட்சிப் ைணி அலுெலர் 

ஆொர். ெத்திய அைசிலும், ொநில அைசிலும் ைல்தெறு முக்கியத்துெம் 

ொய்ந்  துபறகளில் ைணியாற்றிய நீண்ட அனுைெம் மகாண்டெர். 

* தைைாசிரியர் முபேெர் சுொமிநா ன் த ெ ாஸ் கடந்  40 

ஆண்டுகளாக ைல்தெறு மைாதுத் துபற நிறுெேங்கள், கல்வி 

நிபலயங்கள் ெற்றும்  ன்ோட்சி மைற்ற நிறுெேங்களில் ைணிபுரிந்  

நீண்ட அனுைெம் மைற்றெர்; தெலும் மைரியார் ெணியம்பெ நிகர்நிபலப் 

ைல்கபலக்கழகத்தில் இபணத் துபணதெந் ைாகப் ைணிபுரிந் ெர். 

* கவிஞர் ெனுஷ்யபுத்திைன் ெைலாறு ெற்றும் ஊடகத்துபறயில் இைண்டு 

முதுகபல ைட்டங்கள் மைற்றெர். இந்தியாவின் உயரிய த சிய 

விருதுகளில் ஒன்றாே சன்ஸ்கிருதி சம்ொன் விருதிபேப் மைற்றெர். 

'இந்தியா டுதட' இெபை  மிழகத்தின் மசல்ொக்குமிக்க 10 ெனி ர்களில் 

ஒருெைாக இைண்டாண்டுகள் ம ாடர்ச்சியாக த ர்ந்ம டுத் தும், 

'ஆேந் விகடன்'  மிழகத்தின் 'டாப் 10' ெனி ர்களில் ஒருெைாக த ர்வு 

மசய் தும் குறிப்பிடத் க்கது. 

* மெய்சன் ஆதி திைாவிடர் ெற்றும் ைழங்குடியிேர் சட்டங்கள் ெற்றும் 

சட்டத் திருத் ங்கள் ைற்றி நன்கு அறிந் ெர் ெற்றும் அதில் நீண்ட 

அனுைெம் மகாண்டெர். 

* தைைாசிரியர் முபேெர் ஆர். ைாதெந்திைன் கடந்  36 ஆண்டுகளாகக் 

கல்விப் ைணியாற்றியெர். மைாருளா ாைத்தில் நிபுணத்துெம் மைற்றெர். 

* திரு. தகா. கருணாநிதி அகில இந்திய பிற்ைடுத் ப்ைட்தடார் 

கூட்டபெப்பின்  பலெைாகப் மைாறுப்தைற்று, சமூகநீதிபய ைல்தெறு 

ொநிலங்களுக்குச் மசன்று அறிமுகம் மசய் ெர்". 

இவ்ொறு அதில் ம ரிவிக்கப்ைட்டுள்ளது. 

 

13. தூய்பெயாே எரிசக்திபய ெலுப்ைடுத்  மின்துபறயின் புதிய 

விதிமுபறகள் 

ைருெநிபல ொற்றத்திற்காே உறுதிப்ைாட்பட பூாா்த்தி மசய்ய நிபலத்  

தூய்பெயாே புதுப்பிக்கத் க்க ஆற்றல் எரிசக்திபய ெலுப்ைடுத்  

ெத்திய எரிசக்தித் துபற அபெச்சகம் மின் உற்ைத்தியாளாா்களுக்கு புதிய 

விதிகபள அறிவித்துள்ளது. 

இது குறித்து ெத்திய எரிசக்தி துபற அபெச்சகம் மெளியிட்டுள்ள 

அறிக்பகயில் ம ரிவிக்கப்ைட்டுள்ள ாெது: மின்சாைத் துபறயில் 

மு லீட்டாளாா்கள் ெற்றும் பிற ைங்கு ாைாா்கள் ஆகிதயாாா், மின்சாை 

சட்டத்தில் மசய்யப்ைட்டுள்ள ொற்றம், புதுப்பிக்கத் க்க மின்சாைம் ெற்றும் 

இ னுடன் ம ாடாா்புபடய விஷயங்கள் காைணொக  ங்கள் 

மு லீடுகபள சரியாே தநைத்தில் மீட்மடடுப்ைது ைற்றி கெபலப்ைட்டோா். 

இப மயாட்டி, மின்சாை நுகாா்தொாா்கள் ெற்றும் இ ை ைங்கு ாைாா்களின் 

நலபேக் கருத்தில் மகாண்டு மின்துபறச் சட்டம் 2003-ன் கீழ் 

மின்துபற அபெச்சகம் கீழ்கண்ட விதிமுபறகபள அறிவித்துள்ளது. 

மின்சாை (சட்டம் ொற்றம் காைணொக மசலவிேங்கபள சரியாே 

தநைத்தில் மீட்ைது) விதிமுபறகள் 2021; மின்சாை (புதுப்பிக்கத் க்க 

எரிசக்தி ஆ ாை மின் உற்ைத்திபய அதிகரிப்ைது) விதிமுபறகள் 2021 

ஆகியபெயாகும். 

மின்துபறயில் மு லீடு, மைரும்ைாலும் சரியாே தநைத்தில் 

மசலவிேங்கபள மீட்ைதில் சாாா்ந்துள்ளது.  ற்தைாது சட்டங்கள் 

நிபறதெற கால ாெ ம் ஆகிறது. இது இந் த் துபறயின் நம்ைகத் 

 ன்பெபயப் ைாதிக்கிறது. தெலும், மு லீட்டாளாா்களும் நிதி ரீதியாக 

மநருக்கடிபயச் சந்திக்கின்றோா். இ ோல், அைசு புதிய 

விதிமுபறகபள மகாண்டு ெந்துள்ளது. இ ன் மூலம் நாட்டில் 

மு லீட்டுக்காே உகந்  சூழல் ஏற்ைடும். உலகம் முழுெதும் எரிசக்தித் 

துபறயில் ொற்றம் நிகழ்ந்து மகாண்டிருக்கிறது. எரிசக்தி ொற்றத்ப க் 

மகாண்டுெை இந்தியாவும் உறுதி அளித்துள்ளது. 

ெருகின்ற 2022-ஆம் ஆண்டுக்குள் 175 ஜிகாொட், 2030-ஆம் 

ஆண்டுக்குள் 450 ஜிகாொட் புதுப்பிக்கத் க்க எரிசக்தித் திறபே 

அபெப்ை ற்காே உறுதிப்ைாட்பட இந்தியா அறிவித்துள்ளது. இந்  

விதிமுபறகள் தூய்பெயாே புதுப்பிக்கத் க்க ஆற்றல் இலக்குகபள 

அபடய உ வும். நுகாா்தொருக்கு ைசுபெ எரிசக்திக் கிபடப்ைப யும் 

இந்  அைசு உறுதி மசய்யும். எதிாா்கால சந் தியிேருக்கு ஆதைாக்கியொே 



         

    

சூழபல உருொக்கி ைாதுகாப்பை உறுதி மசய்யும். சட்டத்தில் ொற்றம் 

மசய்யப்ைடும் தைாது, அ ோல் ஏற்ைடும்  ாக்கத்ப  சரி மசய்ய ொ ாந்திை 

மின் கட்டணத்தில் சரி மசய்யக் கூடிய கணக்கிடுெ ற்காே 

ெழிமுபறகளும் ெழங்கப்ைடுள்ளது. ஏத னும் ெணிகக் கருத்தில், மின் 

உற்ைத்தி அல்லது விநிதயாகத்ப  கட்டுப்ைடுத்து ல் அல்லது 

ஒழுங்குைடுத்து ல் ஆகியெற்றுக்கு உட்ைடுத் ப்ைடக்கூடாது. 

ொநில அைசால் ைரிந்துபைக்கப்ைட்ட ஒரு நிறுெேம், இபடத் ைகைாக 

இருந்து மின் மகாள்மு ல் மசய்ய அனுெதிக்கப்ைடும். மின் உற்ைத்தி 

நிபலயத்திலிருந்து உற்ைத்தி மசய்யப்ைடும் மின்சாைம், மின்சாைக் 

கட்டபெப்பில் ஏத னும் ம ாழில்நுட்ைத்  படகள் ஏற்ைட்டால் அல்லது 

மின் ம ாகுப்பு ைாதுகாப்புக் காைணங்களுக்காக ெட்டுதெ 

குபறக்கப்ைடலாம் அல்லது கட்டுப்ைடுத் ப்ைடலாம். மின்சாைம் குபறப்பு 

அல்லது ஒழுங்குைடுத் லுக்கு, இந்திய மின் ம ாகுப்பு குறியீட்டின் 

விதிகள் பின்ைற்றப்ைட தெண்டும் தைான்ற ைல விதிமுபறகள் 

குறிப்பிடப்ைட்டுள்ளே. 

 

14. மசயற்பக கருத் ரிப்பு மூலம் இந்தியாவின் மு ல் எருபெ பிறப்பு 

மசயற்பக கருத் ரிப்பு (ஐவிஎஃப்) முபறயின் மூலம் இந்தியாவின் மு ல் 

‘ைான்னி’ ெபக எருபெக் கன்று பிறந்துள்ளது. இ ன் மூலம், நாட்டின் 

கால்நபட மசயற்பக இேப்மைருக்க ம ாழில்நுட்ை முபற அடுத்  

கட்டத்ப  எட்டியுள்ளது. 

குெைாத்தின் தசாம்நாத் ொெட்டத்தில் இருக்கும்  தேஜில் அபெந்துள்ள 

சுசீலா அக்தைா ஃைாாா்ம்பைச் தசாா்ந்  விேய் எல்.ொலா என்ற 

விெசாயியின் வீட்டில் இது நிகழ்ந்துள்ளது. 

2020, டிசம்ைாா் 15-ஆம் த தி குெைாத்தின் கட்ச் ைகுதிக்கு மசன்ற பிை ொா் 

நதைந்திை தொடி, ைண்ணி எருபெ ெபக குறித்துப் தைசியிருந் ாாா். 

அ ற்கு ெறுநாதள, ‘ைான்னி’  ெபக எருபெகளின் ஐவிஎஃப் 

கருத் ரித் ல் முயற்சிக்கு திட்டமிடப்ைட்டது. 

விேய் எல்.ொலாவின் சுசீலா அக்தைா ஃைாாா்ம்பை தசாா்ந்  3 ைண்ணி 

எருபெகபள ஐவிஎஃப் கருத் ரித் ல் முயற்சிக்கு உட்ைடுத்  

விஞ்ஞானிகள் திட்டமிட்டோா். ைல்தெறு கட்டங்களுக்குப் பிறகு மு ல் 

எருபெக் கன்று  ற்தைாது பிறந்துள்ளது. 

எருபெகளின் மசயற்பகக் கருத் ரிப்பு முபறயில் மிகப்மைரிய 

சாத்தியக்கூறுகபள அைசு ெற்றும் விஞ்ஞானிகள் எதிாா்ைாாா்க்கிறாாா்கள். 

இ ன் மூலம் கால்நபடகளின் எண்ணிக்பக நாட்டில் அதிகரிக்கும் 

என்று எதிாா்ைாாா்க்கப்ைடுகிறது. 

 


