 

✓

✓

✓













1. ‘உலக நகரங்கள் நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற தேதி எது?

5. ஐநா’இன் FAO ைாநாட்டில் பங்தகற்க அவைக்கப்பட்ட இந்திய

அ) அக்ட ோபர் 29

ைாநிலம் எது?

ஆ) அக்ட ோபர் 31 

அ) ைமிழ்நோடு

இ) நவம்பர் 1

ஆ) பைலுங்கோனோ 

ஈ) நவம்பர் 3

இ) மகோரோஷ்டிரோ

உலகளோவிய நகரமயமோக்கலில் பன்னோட்டுச் சமூகத்தின் ஆர்வத்தை
ஊக்குவிப்பைற்கோக ஒவ்டவோர் ஆண்டும் அக்.31 அன்று உலக நகரங்கள்
நோள் கத பிடிக்கப்படுகிறது. க ந்ை 2013ஆம் ஆண்டு, ஐநோ பபோதுச்சதப
தீர்மோனத்தில் இந்ை நோள் நிறுவப்பட் து. க ந்ை 2014ஆம் ஆண்டில்
முைன்முைலோக இந்நோள் பகோண் ோ ப்பட் து.

ஈ) அஸ்ஸோம்

“Adapting Cities for Climate Resilience” என்பது ந ப்போண்டில் (2021)
வரும் உலக நகரங்கள் நோளுக்கோனக் கருப்பபோருளோகும்.

ஐநோ உணவு மற்றும் உழவு அதமப்பின் (FAO) பமய்நிகர் மோநோட்டில்
பங்டகற்க FAO’ஆல் பைலுங்கோனோ அரசோங்கம் அதழக்கப்பட்டுள்ளது.
இத்ைோலியின் டரோம் நகரத்தில் இருந்து இந்ை மோநோடு ந த்ைப்படுகிறது.
‘ைரமோன விதை உற்பத்தி முதற: இந்தியோவின் பவற்றிக்கதை: விதை
தமயமோக பைலுங்கோனோ’ என்ற ைதலப்பில் உதரயோற்ற பைலுங்கோனோ
மோநிலத்திற்கு அதழப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

2. 2020-21’க்கான ஊழியர்களின் வருங்கால வவப்பு நிதி (EPF)

6. தோழில்துவற உறவு விதிகள், 2021’ஐ அங்கீகரித்துள்ள ைாநிலம்

✓

வவப்புத்தோவகக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட வட்டி விகிேம் என்ன?

எது?

அ) 7.0%

அ) அஸ்ஸோம் 

ஆ) 7.5%

ஆ) கர்நோ கோ

இ) 8.0%

இ) டமற்கு வங்கம்

ஈ) 8.5% 

ஈ) டகரளோ

2020-21ஆம் ஆண்டிற்கோன ஊழியர்களின் வருங்கோல தவப்பு நிதி
தவப்புத்பைோதகயில் 8.5% வருமோனத்தை வழங்க நிதி அதமச்சகம்
ஒப்புைல் அளித்துள்ளது. இந்ை ந வடிக்தக 6.4 டகோடி சந்ைோைோரர்கதள
பசன்றத யும். 2019-20 இத ப்பட் கோலத்திலும் இடை விகிைம்ைோன்
இருந்ைது. EPFO, ைனிப்பட் கணக்குகளில் வட்டிதய வரவு தவப்பைற்கு
முன்னைோக, பைோழிலோளர் அதமச்சகம் வட்டி விகிைத்தை அறிவிக்கும்.

✓

பணியமர்த்துநர் மற்றும் ஊழியர்களின் உரிதமகதளப் போதுகோப்பதை
டநோக்கமோகக்பகோண் பைோழில்துதற உறவு விதிகள், 2021’க்கு அசோம்
அதமச்சரதவ ஒப்புைல் அளித்துள்ளது. COVID-19 பைோற்றுடநோய்களின்
டபோது துன்பங்கதள எதிர்பகோண் புலம்பபயர்ந்ை பைோழிலோளர்களுக்கு
டரஷன் வழங்கும் திட் த்திற்கு அதமச்சரதவ ஒப்புைல் அளித்துள்ளது.

✓

பைோழில்துதற உறவுகள் பைோ ர்போன மூன்று மத்திய பைோழிலோளர்
குறியீடுகளின் விதிகதள எளிதமப்படுத்ை விதிகள் உருவோக்கப்பட்டு
உள்ளன.

3. சிறந்ே தபாதுப்தபாக்குவரத்து அவைப்புதகாண்ட நகரத்திற்கான
நகர்ப்புற விவகார அவைச்சகத்தின் விருவே தவன்ற நகரம் எது?

7. இந்தியாவில் தேசிய டிதரான் தோழில்நுட்ப ைாநாட்வடத்

அ) மும்தப

தோடங்க முன்தைாழிந்துள்ள நடுவண் அவைச்சகம் எது?

ஆ) சூரத் 

அ) சிவில் விமோன டபோக்குவரத்து அதமச்சகம்

இ) கோந்திநகர்

ஆ) அறிவியல் மற்றும் பைோழில்நுட்ப அதமச்சகம்

ஈ) லக்டனோ

✓

✓



மத்திய வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகோரங்கள் அதமச்சகமோனது 2021
ஆம் ஆண்டின் நகர்ப்புற நகர்வு இந்தியோ மோநோட்டின் 14ஆவது பதிப்தப
ந த்தியது. சிறந்ை பபோதுப்டபோக்குவரத்து அதமப்புபகோண் நகரத்திற்கோ
-ன விருதை சூரத் நகரம் பவன்றது. பகோச்சி நகரம் மிகவும் நிதலயோன
டபோக்குவரத்து அதமப்புபகோண் நகரமோக மதிப்பி ப்பட் து.

இ) மின்னணு & ைகவல் பைோழில்நுட்ப அதமச்சகம் 
ஈ) கல்வி அதமச்சகம்

✓

அர்பன் பமோபிலிட்டி இந்தியோ மோநோட்டில் வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற
விவகோர அதமச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி விருதுகதள வழங்கினோர். பமட்டரோ
இரயிலு ன் கூடிய நோக்பூரின் பன்முகட்டு ஒருங்கிதணப்பு, தில்லியின்
பமட்டரோ ஆகியதவயும் விருதுகதள பவன்றன.

இந்தியோவில் டைசிய அளவிலோன டிடரோன் பைோழில்நுட்ப மோநோட்த
ந த்ை மத்திய மின்னணு மற்றும் ைகவல் பைோழில்நுட்ப அதமச்சகம்
முன்பமோழிந்துள்ளது. இது ஒரு வரு ோந்திர நிகழ்வோக இருக்கும் என்று
அவ்வதமச்சகம் பைரிவித்துள்ளது. இது பயனர்கள் மற்றும் பைோழில்நுட்ப
வழங்குநர்களுக்கு ஒரு ைளத்தை உருவோக்கும். சமீபத்தில், இந்திய அரசு
புதிய டிடரோன் விதிகள், 2021’ஐ பவளியிட் து.

8. ‘Capricorn Energy PLC’ எனத் ேனது தபயவர ைாற்றிக்தகாண்ட
உலகளாவிய நிறுவனம் எது?

4. தைாட்டார் வாகன வரிகள் ைற்றும் மின்சார வாகனங்கள் (EVகள்)
மீோன பதிவுக்கட்டணங்களில் முழு விலக்களிப்போக அறிவித்துள்ள
இந்திய ைாநிலம் எது?

அ) BP எண்பணய் மற்றும் எரிவோயு

அ) ஒடிஸோ 

இ) ONGC விடைஷ்

ஆ) பகய்ர்ன் எனர்ஜி PLC 

ஆ) ஆந்திர பிரடைசம்

ஈ) ரிதலயன்ஸ் எனர்ஜி

இ) பைலுங்கோனோ

✓

ஈ) பஞ்சோப்
✓

ஒடிஸோ மோநிலத்தில் மின்சோர வோகனங்களுக்கோன (EVகள்) டமோட் ோர்
வோகன வரிகள் & பதிவுக்கட் ணங்களுக்கு முழு விலக்கு அளிப்பைோக
ஒடிஸோ மோநில அரசு அறிவித்துள்ளது. ஒடிசோ டமோட் ோர் வோகனங்கள் வரி
விதிப்புச் சட் த்தின்கீழ் வழங்கப்பட் விலக்கு, 2025 வதர பபோருந்தும்.

✓

மின்சோர வோகனங்கதள வோங்குபவர்கள், உற்பத்தியோளர்கள், மின்
கலங்கள் மற்றும் மின்டனற்ற நிதலயங்கள் ஆகியவற்றுக்கோன ஊக்க
-த்பைோதக ஒடிஸோ மின் வோகனக் பகோள்தகயின் கீழ் நீட்டிக்கப்பட்டு
உள்ளது.









பிரித்ைோனியோதவச் டசர்ந்ை எண்பணய் மற்றும் எரிவோயு நிறுவனமான
பகய்ர்ன் எனர்ஜி PLC ைனது பபயதர ‘Capricorn Energy PLC’ என
மோற்றியுள்ளைோகவும், 2021 டிசம்பர் முைல் இப்பெயர் நத முதறக்கு
வரலோம் என்றும் கூறியுள்ளது. இந்நிறுவனம் இந்திய அரசோங்கத்து ன்
$1 பில்லியன் ோலர் முன்டைதியிட் வரி ைகரோறில் ஈடுபட்டுள்ளது. இந்ை
வழக்கு முடியும் ைருவோயில் உள்ளது.



 











9. “பத்திரிவகயாளர்களுக்கு எதிரான குற்றங்களுக்கு ேண்டவன
விதிக்கப்படுவவே முடிவுக்குக் தகாண்டுவருவேற்கான பன்னாட்டு
நாள்” அனுசரிக்கப்படுகிற தேதி எது?
அ) நவம்பர் 1
ஆ) நவம்பர் 2 
இ) நவம்பர் 10
ஈ) நவம்பர் 12
✓

ஒவ்டவோர் ஆண்டும், ஐநோ அதவ நவ.2ஆம் டைதிதய “பத்திரிதகயோளர்
-களுக்கு எதிரோன குற்றங்களுக்கு ைண் தன விதிக்கப்படுவதை
முடிவுக்குக் பகோண்டுவருவைற்கோன பன்னோட்டு நோள்” அனுசரிக்கிறது.

✓

விசோரதண மற்றும் வழக்குத்பைோடுப்பதில் பத்திரிதகயோளர்களின்
போத்திரத்தை இது எடுத்துக்கூறுகிறது. ஐநோ சதபயின் அறிக்தகயின்படி,
2006 மற்றும் 2020’க்கு இத யில் 1,200’க்கும் டமற்பட் ஊ கவியலோ
-ளர்கள் பசய்திகதளத் ைந்ைதமக்கோகவும், பபோதுமக்களுக்கு ைகவல்க
-தளக் பகோண்டு பசன்றைற்கோகவும் பகோல்லப்பட்டுள்ளனர்.

10. வாங் யாப்பிங் என்பவர் பின்வரும் எந்ே நாட்டின் விண்தவளி
வீராங்கவன ஆவார்?
அ) இஸ்டரல்





3. அருணோச்சல பிரடைச எல்தலக்குள் சீனோ உருவோக்கிய கிரோமம்
1959-ல் ஆக்கிரமிக்கப்பட் பகுதி: இந்திய ரோணுவம் ைகவல்
அருணோச்சல பிரடைச எல்தலக்குள் சீன ரோணுவம் ஊடுருவியைோக
பபன் கன் அறிக்தக குறிப்பிட் நிதலயில், சர்ச்தசக்குரிய கிரோமத்தை
1959-ம் ஆண்டு சீனோ ஆக்கிரமித்ைது என்று இந்திய ரோணுவ
அதிகோரிகள் பைரிவித்துள்ளனர்.
அருணோச்சலபிரடைசத்துக்கு சீனோ அடிக்கடி உரிதம பகோண் ோடி
வருகிறது. அைற்கு இந்தியோ ைகுந்ை பதிலடி பகோடுத்து வருகிறது.
இைனித டய, அபமரிக்க ரோணுவ ைதலதமயகமோன பபன் கன் க ந்ை
வோரம் அந்நோட்டு நோ ோளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்ை ஆண்டு அறிக்தகயில்,
அருணோச்சல பிரடைசத்தில் சர்ச்தசக்குரிய பகுதியில் சுமோர் 100
வீடுகதளக் பகோண் கிரோமத்தை சீனோ உருவோக்கி உள்ளைோகவும்
இந்திய பகுதிக்குள் 4.5 கி.மீ. தூரம் வதர சீனோ ஊடுருவியுள்ளைோகவும்
பைரிவித்ைது.
இதுகுறித்து இந்திய ரோணுவஅதிகோரிகள் கூறும்டபோது, “அருணோச்சல
பிரடைசத்தில் டமல்சுபன்சிரி மோவட் த்தில் பபன் கன் அறிக்தகயில்
குறிப்பிட்டுள்ளசர்ச்தசக்குரிய பகுதி 1959-ம்ஆண்டு சீன ரோணுவத்ைோல்
ஆக்கிரமிக்கப்பட் பகுதியோகும். பல ஆண்டுகளோகடவ அந்ைப் பகுதிதய
ரோணுவ முகோமோக சீனோ பயன்படுத்தி வருவடைோடு பல்டவறு
கட்டுமோனங்கதளயும் கட்டி வருகிறது. இதவ குறுகிய கோலத்தில்
கட் ப்பட் கட்டி ங்கள் இல்தல” என்று பைரிவித்ைனர்.

ஆ) சீனோ 

✓

இ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்

4. திருப்பதியில் பைன்மண் ல முைல்வர்கள் மோநோடு

ஈ) ஜப்போன்

திருப்பதியில் வரும் 14-ம் டைதி மத்திய உள்துதற அதமச்சர் அமித் ஷோ
ைதலதமயில் பைன் மண் ல முைல்வர்கள் மோநோடு நத பபற உள்ளது.
திருப்பதியில் உள்ள ைோஜ் நட்சத்திர ஓட் லில் இம்மோைம் 14-ம் டைதி,
மத்திய உள்துதற அதமச்சர் அமித் ஷோ ைதலதமயில், பைன் மண் ல
வளர்ச்சிகுறித்து முைல்வர்கள் மோநோடு நத பபறவுள்ளது. இதில், ஆந்திரோ,
பைலங்கோனோ, ைமிழ்நோடு, கர்நோ கோ, டகரளோ மோநில முைல்வர்கள் மற்றும்
புதுச்டசரி, அந்ைமோன், நிக்டகோபோர், லட்சத்தீவு டபோன்ற யூனியன்
பிரடைசங்களின் ஆளுநர்களும் பங்டகற்கின்றனர்.

வோங் யோப்பிங், விண்பவளியில் ந ந்ை முைல் சீனப் பபண்மணி ஆனோர்.
அவரது குழு, தியோங்டகோங் விண்பவளி நிதலயத்திற்கு பவளிடய ஆறு
மணிடநரப்பயணத்தை நிதறவு பசய்ைது. “விண்ணுலக அரண்மதன”
என்று பபோருள்படும் தியோங்டகோங், பசவ்வோய் கிரகத்தில் டரோவதர
ைதரயிறக்கியுள்ளடைோடு, நிலவுக்கு ஆய்வுக்கலங்கதளயும் அனுப்பி
உள்ளது. அைன் தமயத்பைோகுதியோனது ஏற்கனடவ விண்பவளி
நிதலயத்தில் பபோருத்ைப்பட்டுள்ளது. இவ்விண்பவளி நிதலயம் 2022
ஆம் ஆண்டில் பசயல்படும் என்று எதிர்போர்க்கப்படுகிறது.


1. 200 போரம்பரிய விதைகதள போதுகோக்கும் விதைத் ைோய்
சுமோர் 200-க்கும் டமற்பட் போரம்பரிய விதைகதள மகோரோஷ்டிரோதவ
டசர்ந்ை ரஹிபோய் டசோமோபூடபடர போதுகோத்து வருகிறோர். விதைத் ைோய்
என்றதழக்கப்படும் அவருக்கு குடியரசுத் ைதலவர் ரோம்நோத் டகோவிந்த்
பத்மஸ்ரீ விருதிதன வழங்கி கவுரவித்துள்ளோர்.
மகோரோஷ்டிர மக்கள் அவதர ‘விதைத்ைோய்’ என்று அதழக்கின்றனர்.
2. ஆப்கன் விவகோரம் குறித்ை ஆடலோசதன - ரஷ்யோ உள்ளிட்
நோடுகளின் ைதலவர்கள் இந்தியோ வருதக:

ஏழு

ஆப்கோனிஸ்ைோன் விவகோரம் குறித்து ஆடலோசதன ந த்துவைற்கோக
ரஷ்யோ, ஈரோன் உள்ளிட் 7 நோடுகளின் ைதலவர்கள் டநற்று இந்தியோ
வந்ைனர்.
ஆப்கோனிஸ்ைோனில் இருந்து க ந்ை ஆகஸ்ட் மோைம் அபமரிக்கப் பத கள்
பவளிடயறின. இதையடுத்து, ைலிபோன்கள், அங்கு ஆட்சிப் பபோறுப்டபற்று
உள்ளனர். ைலிபோன் ஆட்சியோளர்களுக்கு சீனோ, போகிஸ்ைோன் உள்ளிட்
ஒருசில நோடுகடள ஆைரவு பைரிவித்துள்ளன. இந்தியோ, அபமரிக்கோ
உள்ளிட் பபரும்போலோன நோடுகள் ைலிபோன்களுக்கு ஆைரவு ைரவில்தல.
இந்ை சூழலில், ஆப்கோனிஸ்ைோனில் ஆட்சி அதமத்துள்ள ைலிபோன்களோல்
ஆசிய கண் த்தில் தீவிரவோை அச்சுறுத்ைல் எழுந்துள்ளைோக பரவலோக
கருத்து எழுந்துள்ளது. இந்நிதலயில், இந்ை விவகோரம் குறித்து இந்தியோ
ைதலதமயில்
ப ல்லியில்
இன்றுஆடலோசதனக்
கூட் ம்
நத பபறவுள்ளது. டைசிய போதுகோப்பு ஆடலோசகர் அஜித் டைோவல்
ைதலதமயில் நத பபறும் இந்ை ஆடலோசதனக் கூட் த்தில் ரஷ்யோ,
ஈரோன், கஜகஸ்ைோன், ைஜிகிஸ்ைோன், உஸ்பபகிஸ்ைோன், கிர்கிஸ்ைோன்,
துர்க்டமனிஸ்ைோன் ஆகிய 7 நோடுகளின் போதுகோப்புத் துதற ைதலவர்கள்
பங்டகற்கவுள்ளனர்.









இதில் பைன்னிந்தியோவின் வளர்ச்சி, பிரச்தனகள் குறித்து ஆடலோசதன
ந த்ைப்படும்.
5. சோதலயில் பழம் விற்ற பணத்தில் பள்ளிக்கூ ம் கட்டிய பபரியவர்:
பத்மஸ்ரீ விருது பபற்றவருக்கு குவியும் போரோட்டுகள்
கர்நோ கோவில் சோதலயில் பழம்விற்ற பணத்தில் பள்ளிக்கூ ம் கட்டிய
ஹடரகலோ ஹோஜப்போவுக்கு பத்மஸ்ரீ விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.
கர்நோ க மோநிலம் ைக்ஷின கன்ன மோவட் ம் மங்களூரு அருடகயுள்ள
நியூப ப்பு கிரோமத்தைச் டசர்ந்ைவர் ஹடரகலோ ஹோஜப்போ (68). இவர்
மங்களூரு டபருந்து நிதலயத்தில் ஆரஞ்சு, பகோய்யோ உள்ளிட்
பழங்கதள விற்று வந்ைோர். இைன்மூலம் நோபளோன்றுக்கு `150 வதர
சம்போதித்ைோர்.
சுமோர் 40 ஆண்டுகளுக்கு முன் 2 பவளிநோட்டு சுற்றுலோ பயணிகள்
இவரி ம் ஆரஞ்சு பழத்தின் விதலதயக்டகட் னர். அவருக்கு ஆங்கிலம்
பைரியோைைோல் அவர்களு ன் டபச முடியவில்தல. இைனோல் வருத்ைம்
அத ந்ை ஹோஜப்போ, ைன்தனப் டபோன்று கல்வி கற்க முடியோமல்
இருக்கும் ைன் கிரோம மக்களுக்கோக பள்ளிக்கூ ம் பைோ ங்க டவண்டும்
என நிதனத்ைோர். இது பைோ ர்போக அரசு அதிகோரிகளி ம் பல முதற மனு
அளித்ைோர்.
நீண்
கோலம்
கோத்திருந்தும்
எவ்விை
பலனும்
கித க்கவில்தல. இதையடுத்து மை அதமப்புகள், பைோழிலதிபர்கள்
உள்ளிட்ட ோரி ம் பள்ளி பைோ ங்க உைவுமோறு ஹோஜப்போ டகோரினோர்.
ஆனோல் யோரும் அவரது டகோரிக்தகதய நிதறடவற்றவில்தல.
இைனோல், ைோன் பழம் விற்ற பணத்தை சிறிது சிறிைோக டசமித்து ைனது
கிரோமத்தில் பள்ளிக்கூ ம் கட் முடிபவடுத்ைோர். அைன்படி, 2001-ம்
ஆண்டு ைன் டசமிப்பு பணத்தில், பள்ளிக்கூ ம் கட் நிலம் வோங்கினோர்.
பின்னர் வங்கியில் க ன் வோங்கி நியூப ப்பு கிரோமத்தில் பைோ க்கப்
பள்ளிதய நிறுவினோர். 27 மோணவர்களு ன் பைோ ங்கப்பட் அந்ை
பள்ளியில் ைற்டபோது 178 மோணவர்கள் படிக்கின்றனர்.
ஹோஜப்போவுக்கு பள்ளிதயத் பைோ ர்ந்து ந த்துவதில் சிக்கல் ஏற்பட் ைோல்,
2014ஆம்
ஆண்டு
ஜூம்மோ மைரோஸோவின்
முஸ்லீம்
கல்வி
நிறுவனத்து ன் பள்ளி இதணக்கப்பட் து. பின்னர் பைோ க்கப்பள்ளி
உயர்நிதல பள்ளியோக ைரம் உயர்த்ைப்பட் து.



 









ஹடரகலோ ஹோஜப்போவின் இச்டசதவதயப்போரோட்டி குடியரசுத்ைதலவர்
ரோம்நோத் டகோவிந்த் அவருக்கு பத்மஸ்ரீ விருது வழங்கி கவுரவித்ைோர்.
6. முக்கிய வழக்குகதள சிபிஐ விசோரிக்க அனுமதி ைர மறுக்கும் 8
மோநிலங்கள்: உச்ச நீதிமன்றம் அதிருப்தி
வங்கி டமோசடி உள்ளிட் முக்கியவழக்குகதள விசோரிக்க சிபிஐ-க்கு
அனுமதி மறுக்கும் 8 மோநிலங்கள் குறித்து உச்சநீதிமன்றம் அதிருப்தி
பைரிவித்துள்ளது.







பகோடுத்து பவற்றி கண்டுள்டளோம். ட்விட் ரில் பவளியிட்டுள்ள
புதகப்ப த்தில் குடிநீதரப் பிடிக்கும் அந்ைபோட்டி, டபத்தியின் மகிழ்ச்சிதய
வோர்த்தைகளோல் பசோல்ல முடியோது. இதுைோன் உண்தமயோன திருப்தி.
இந்ை உம்லோ கிரோமத்தில் முதறயோன சோதல வசதி இல்தல.
குக்கிரோமமோன இந்ை உம்லோவில் டபோதிய அடிப்பத வசதிகள் இல்தல.
மிகுந்ை சிரமத்துக்கு இத டய இந்ைத் திட் த்தில் பவற்றி கண்டுள்டளோம்”
என்றோர்.

தில்லி சிறப்பு டபோலீஸ் எஸ் ோபிளிஷ்பமன்ட் சட் த்தின் 6-வது பிரிவு,
பல்டவறு மோநிலங்களில் நத பபறும் ஊழல், வங்கி முதறடகடு
உள்ளிட் முக்கிய வழக்குகதள விசோரிக்க சிபிஐ-க்கு அதிகோரம் வழங்கி
உள்ளது. இைற்கு அதனத்து மோநிலங்களும் பபோது ஒப்புைல் வழங்குவது
வழக்கம். இந்நிதலயில், டமற்கு வங்கம், மகோரோஷ்டிரோ, டகரளோ, பஞ்சோப்,
ரோஜஸ்ைோன், ஜோர்க்கண்ட், சத்தீஸ்கர் மற்றும் மிடசோரம் ஆகிய 8
மோநிலங்கள் இத்ைதகய பபோது ஒப்புைதல க ந்ை 2018-ம் ஆண்டு
திரும்பப் பபற்றன. இைனோல் குறிப்பிட் வழக்கு பைோ ர்போக சிபிஐ
விசோரிக்க டவண்டுமோனோல் சம்பந்ைப்பட் மோநில அரசின் ஒப்புைதல
பபற டவண்டும்.
இது பைோ ர்போக சிபிஐ ைோக்கல் பசய்ை மனுதவ உச்ச நீதிமன்றம்
விசோரித்து வருகிறது. வழக்கு விசோரதணயில் ஏற்படும் சிக்கல்கள்
குறித்து பதில் அளிக்குமோறு சிபிஐ-க்கு உச்ச நீதிமன்றம் க ந்ை மோைம்
உத்ைரவிட் து. இது பைோ ர்போக உச்ச நீதிமன்றத்தில் சிபிஐ ைோக்கல்
பசய்ை பிரமோண பத்திரத்தில், “வழக்கு விசோரதணக்கோன பபோது
ஒப்புைதல 8 மோநிலங்கள் திரும்பப் பபற்றுக் பகோண் ைோல், ஒவ்பவோரு
வழக்குக்கும் ைனித் ைனியோக அனுமதி டகோர டவண்டி உள்ளது.
இைன்படி, க ந்ை 2018 முைல் 2021 ஜூன் மோைம் வதரயிலோன கோலத்தில்
150-க்கும் டமற்பட் வழக்குகதள விசோரிக்க ஒப்புைல் வழங்குமோறு
அம்மோநில அரசுகளி ம் டகோரி உள்டளோம்.
இதில் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மீைோன ஊழல் புகோர் உள்ளிட் 18
சைவீை வழக்குகதள விசோரிக்க மட்டுடம அம்மோநிலங்கள் அனுமதி
வழங்கி உள்ளன. டமலும் சிபிஐ ந த்தும் 12 ஆயிரத்துக்கும் டமற்பட்
வழக்குகளுக்கு விசோரதண, உயர் நீதிமன்றங்கள் இத க்கோல ைத
விதித்துள்ளைோல் கோலைோமைம் ஏற்படுகிறது” எனக் கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்ை வழக்கு நீதிபதி சஞ்சய் கிஷண் கவுல் ைதலதமயிலோன அமர்வு
முன்பு டநற்று முன்தினம் விசோரதணக்கு வந்ைது. அப்டபோது,
“முக்கியமோன வழக்குகதள விசோரிக்க சிபிஐ-க்கு ஒப்புைல் வழங்க
மறுக்கும் மோநில அரசுகளின் பசயல் அதிருப்தி அளிக்கிறது. சிபிஐ
வழக்குகளில் நீதிமன்றங்கள் இத க்கோல ைத
விதித்திருப்பதும்
கவதல அளிப்பைோகஉள்ளது. இந்ைப் பிரச்சிதனகளுக்கு தீர்வு கோண
டவண்டும்” என நீதிபதிகள் பைரிவித்ைனர்.
7. ல ோக் கிரோமத்தில் ஜல் ஜீவன் திட் த்தின் கீழ் குழோய் மூலம் ைண்ணீர்
விநிடயோகம்
ல ோக் யூனியன் பிரடைசத்தில் அதமந்துள்ளது டல மோவட் ம். க ல்
மட் த்திலிருந்து 3,524 மீட் ர் (11,562 அடி) உயரத்தில் அதமந்துள்ள
இந்ை டல நகரமோனது ஆண்டு முழுவதும் கடும் குளிதரச் சந்தித்து
வருகிறது. இந்நிதலயில் நோடு முழுவதும் உள்ள கிரோமங்களில் உள்ள
வீடுகளுக்கு ைனித்ைனி குடிநீர் குழோய் இதணப்தப வழங்கும் ஜல்
ஜீவன் திட் த்தை மத்திய அரசு பசயல்படுத்தி வருகிறது.
அைன்படி டல மோவட் த்திலுள்ள 60 கிரோமங்களில் ைற்டபோது 12
கிரோமங்களில் உள்ள அதனத்து வீடுகளுக்கும் ைனித்ைனி குடிநீர் குழோய்
இதணப்தப வழங்கி ஜல் ஜீவன் திட் ம் பவற்றி கண்டுள்ளது. இந்ைப்
பகுதியில் ஜீடரோ டிகிரிக்கும் குதறவோன பவப்பநிதல நிலவுகிறது. இந்ை
கடும் குளிரிலும் வீடுகளுக்கு பவற்றிகரமோக குடிநீர் விநிடயோகம்
நத பபற்று வருவதை ஜல் ஜீவன் திட் ம் உறுதி பசய்துள்ளது.
இந்நிதலயில், டல மோவட் த்திலுள்ள உம்லோ கிரோமத்தில் ஒரு போட்டியும்,
அவரது டபத்தியும் மிகுந்ை மகிழ்ச்சியில் குடிநீதர குழோயிலிருந்து
பிடிக்கும் புதகப்ப த்தை மத்திய அரசு பவளியிட்டுள்ளது. ைற்டபோது இந்ை
புதகப்ப த்தை பலரும் பகிர்ந்து வருவைோல் இது இதணயத்தில்
தவரலோகியுள்ளது.
இதுகுறித்து ஜல் ஜீவன் திட் த்தின் கூடுைல் பசயலரும், இயக்குநருமோன
பரத் லோல் கூறும்டபோது, “மக்களின் வோழ்க் தகதய மோற்றி வருகிறது ஜல்
ஜீவன் திட் ம். ைற்டபோது ஒவ்பவோரு வீட்டுக்கும் ைனித்ைனியோக குடிநீர்
இதணப்தப வழங்குவடை எங்களது திட் ம். டல மோவட் த்தில் 12
கிரோமங்களில் உள்ள அதனத்து வீடுகளுக்கும் குடிநீர் இதணப்தபக்











