
         

    

1. ‘ப ோர் மற்றும் ஆயுத பமோதலில் சுற்றுச்சூழலைச் சுரண்டுவலதத் 

தடுப் தற்கோன  ன்னோட்டு நோள்’ அனுசரிக்கப் டுகிற பததி எது? 

அ) நவம்பர் 4 

ஆ) நவம்பர் 6  

இ) நவம்பர் 8 

ஈ) நவம்பர் 10 

✓ 2001ஆம் ஆண்டில், ஐநா பபாதுச்சபப ஒவ்வவார் ஆண்டும் நவ.6ஆம் 

வேதிபை ‘வபார் மற்றும் ஆயுேவமாேலில் சுற்றுச்சூழபை சுரண்டுவபே 

ேடுப்பேற்கான பன்னாட்டு நாளாக’ அறிவித்ேது. ஐநா சுற்றுச்சூழல் 

வபரபவ, 2016’இல் ஒரு தீர்மானத்பே ஏற்றுக்பகாண்டது; அது ஆயுே 

வமாேலின் நிகழ்ேகபவக் குபைப்பதில் ஆவராக்கிைமான சூழல் முக்கிை 

பங்கு வகிக்கிைது என்று அறிவித்ேது. சுற்றுச்சூழலில் வமாேல்கள் மற்றும் 

வபார்களின் விபளவுகபளக் குபைப்பவே இேன் வநாக்கமாகும். 

 

2. முதன்முதலில் ‘ஸ்டோர் கோபைஜ் மமன்டர்சிப் திட்டத்லத’ அறிவித்த 

மத்திய அலமச்சகம் எது? 

அ) கல்வி அபமச்சகம் 

ஆ) மின்னணு மற்றும் ேகவல் போழில்நுட்ப அபமச்சகம் 

இ) அறிவிைல் மற்றும் போழில்நுட்ப அபமச்சகம்  

ஈ) திைன் வமம்பாடு மற்றும் போழில் முபனவவார் அபமச்சகம் 

✓ இந்திை விடுேபையின் 75ஆவது ஆண்பட முன்னிட்டு இளம் 

கண்டுபிடிப்பாளர்களுக்கான முேல் வழிகாட்டல் திட்டத்பே மத்திை 

அறிவிைல் மற்றும் போழில்நுட்ப அபமச்சகம் போடங்கிைது. 

✓ ‘DBT-ஸ்டார் காவைஜ் பமன்டர்ஷிப் புவராகிராம்’ என்று பபைரிடப்பட்ட 

இது, அறிவிைல் மற்றும் போழில்நுட்ப அபமச்சகத்தின் கீழுள்ள உயிரித் 

போழில்நுட்பத்துபையின் (DBT) ஆேரவுடன் நாட்டின் ஒவ்பவாரு 

மாவட்டத்திலும் ஒரு ‘நட்சத்திரக்கல்லூரி’பை வேர்ந்பேடுப்பபே வநாக்க 

-மாகக் பகாண்டுள்ளது. இது ஒவ்பவாரு மாேமும் பயிைரங்குகள் மற்றும் 

கூட்டங்கபள ஏற்பாடு பசய்வபேயும், குறிப்பாக கிராமப்புைங்களில் 

கல்லூரிகபள நடத்துவது மற்றும் அரசுப் பள்ளிகளுடன் போடர்பு 

நடவடிக்பககபள வமற்பகாள்வபேயும் வநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

3. இந்தியோவின் 27ஆம் மோநிைமோக நவ.9 அன்று உருவோக்கப் ட்ட 

மோநிைம் எது? 

அ) ஜார்க்கண்ட் 

ஆ) உத்ேரகாண்ட்  

இ) சத்தீஸ்கர் 

ஈ) பேலுங்கானா 

✓ இந்திைாவின் 27ஆவது மாநிைம் உருவானபேக் பகாண்டாடும் வபக 

-யில் ஆண்டுவோறும் நவ.9ஆம் வேதி உத்ேரகாண்ட் நிறுவன நாள் 

அனுசரிக்கப்படுகிைது. உத்ேரபிரவேச மாநிைத்தின் வடவமற்குப்பகுதியில் 

இருந்தும், இமைமபைத் போடரின் ஒருபகுதியிலிருந்தும் பை மாவட்டங் 

-கபள இபைத்து கடந்ே 2000ஆம் ஆண்டு உத்ேரகாண்ட் மாநிைம் 

உருவாக்கப்பட்டது. இது முன்னர் உத்ேராஞ்சல் என்று அபழக்கப்பட்டது. 

2007ஆம் ஆண்டில் உத்ேரகாண்ட் என மறுபபைரிடப்பட்டது. 

 

4. எந்தத் தலைவரின் நிலனவோக நவ.11ஆம் பததி பதசிய கல்வி 

நோள் அனுசரிக்கப் டுகிறது? 

அ) APJ அப்துல் கைாம் 

ஆ) வல்ைபாய் பவடல் 

இ) அன்பன பேரசா 

ஈ) பமௌைானா அபுல் கைாம் ஆசாத்  

✓ ஒவ்வவார் ஆண்டும், பமௌைானா அபுல் கைாம் ஆசாத்தின் பிைந்ேநாபள 

நிபனவுகூரும் வபகயில், இந்திைாவில் நவம்பர்.11ஆம் வேதி வேசிை 

கல்வி நாளாக அனுசரிக்கப்படுகிைது. அவர் சுேந்திரப் வபாராட்ட வீரரும், 

சுேந்திர இந்திைாவின் முேல் கல்வி அபமச்சரும் ஆவார். அவர் கல்வி 

அபமச்சராக இருந்ே காைத்தில்ோன் UGC, AICTE, கரக்பூர் உைர்கல்வி 

நிறுவனம் வபான்ைபவ நிறுவப்பட்டன.

 

5. ‘ஒனபக ஒ வ்வோ மெயந்தி’லயக் மகோண்டோடுகிற மோநிைம் எது? 

அ) கர்நாடகா  

ஆ) ஒடிஸா 

இ) வமற்கு வங்கம் 

ஈ) பஞ்சாப் 

✓ இந்ே ஆண்டு முேல் நவம்பர் 11ஆம் வேதி ‘ஒனவக ஒபவ்வா பஜைந்தி’ 

பகாண்டாட கர்நாடக அரசு ஒப்புேல் அளித்துள்ளது. 18ஆம் நூற்ைாண்டில் 

சித்ரதுர்காவில் பைேர் அலியின் பபடகளுக்கு எதிராகப் வபாரிட்ட 

புகழ்பபற்ை பபண்-சிப்பாய்ோன் ஒனவக ஒபவ்வா. அவரின் பிைந்ேநாபள 

ஆண்டுவோறும் பகாண்டாட கன்னட கைாசாரத்துபை முன்பமாழிந்ேது. 

 

6. இந்தியோவில் உள்ள வோனூர்தி நிலையங்கள் எந்தச் சட்டத்தின் 

விதிமுலறகளின் டி “முதன்லம வோனூர்தி நிலையங்கள்” என்று 

அறிவிக்கப் டுகின்றன? 

அ) இந்திை வானூர்தி நிபைை ஆபைைச் சட்டம் 

ஆ) வானூர்தி நிபைை ஒழுங்குமுபை சட்டம் 

இ) சிவில் வானூர்தி வபாக்குவரத்து சட்டம் 

ஈ) வானூர்தி நிபைை பபாருளாோர ஒழுங்குமுபை ஆபைை சட்டம்  

✓ வானூர்தி நிபைை பபாருளாோர ஒழுங்குமுபை ஆபைைச் சட்டம், 

2008’இன்கீழ், மகராஷ்டிராவில் உள்ள ஷீரடி வானூர்தி நிபைைத்பே 

ஒரு பபரிை வானூர்தி நிபைைமாக இந்திை அரசு அறிவித்துள்ளது. 

சட்டத்தின் 13ஆவது பிரிவின்கீழ், வானூர்தி நிபைைப் பபாருளாோர 

ஒழுங்குமுபை ஆபைைம் (AERA) வானூர்தி வசபவகள் போடர்பான 

கட்டைத்பே நிர்ையிக்கும். 

 

7. எந்த விண்மவளி முகலமயின் ஏவுகைம், விண்மவளிக்கு சென்ற 

600ஆவது ந லரத் தோங்கி மசன்றது? 

அ) ஜாக்ஸா 

ஆ) ESA 

இ) இஸ்வரா 

ஈ) ஸ்வபஸ் எக்ஸ்  

✓ அபமரிக்க ேனிைார் விண்பவளி நிறுவனமான ஸ்வபஸ் எக்ஸ் அேன் 

விண்கைமான குரூ டிராகன் என்டூரன்ஸில் 4 விண்பவளி வீரர்கபள 

பன்னாட்டு விண்பவளி நிபைைத்திற்கு ோங்கிபசன்ைது. கடந்ே 60 

ஆண்டுகளில் விண்பவளிபை அபடந்ே 600ஆம் நபரும் இதிைடக்கம்.  

✓ ஸ்வபஸ் எக்ஸ் ஃபால்கன் 9 ஏவுகைத்பேப் பைன்படுத்தி இவ்விண்கைம் 

ஏவப்பட்டது. ஸ்வபஸ் எக்ஸின் ேபைபமைகம் கலிவபார்னிைாவின் 

ைாவ்வோர்னில் அபமந்துள்ளது. கடந்ே 2002ஆம் ஆண்டில் எவைான் 

மஸ்க் என்பவரால் இது நிறுவப்பட்டது. 

 

8. இரோஜ்யச ோவின் ம ோதுச்மசயைோளரோக நியமிக்கப் ட்டவர் யோர்? 

அ) PC வமாடி  

ஆ) சஞ்சய் பஜய்ஸ்வால் 

இ) அமித் ஷா 

ஈ) ராஜ்நாத் சிங் 

✓ மத்திை வநரடி வரிகள் வாரிைத்தின் முன்னாள் ேபைவரும், இந்திை 

வருவாய் வசபவ அதிகாரியுமான PC வமாடி, மாநிைங்களபவயின் 

பபாதுச்பசைைாளராக நிைமிக்கப்பட்டுள்ளார். ஐ ஆர் எஸ் அதிகாரி ஒருவர் 

பபாதுச்பசைைாளராக நிைமிக்கப்படுவோல், பாரம்பரிைமாக ஐ ஏ எஸ் 

அதிகாரிகள் பேவி வகித்து வந்ே இந்தப் பேவி அரிோன நிைமனங்களில் 

ஒன்ைாக பார்க்கப்படுகிைது. 

 

9. உயிரியல் ரீதியோக இறந்ததோக அறிவிக்கப் ட்ட உைகின் எந்தப் 

புகழ்ம ற்ற ஆற்றில் கடல் குதிலரகள், விைோங்குகள், கடல் நோய்கள் 

மற்றும் சுறோக்கள் கண்டுபிடிக்கப் ட்டுள்ளன? 

அ) கங்பக ஆ) ைமுபன 

இ) பநல் ஈ) வேம்ஸ்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ கடல் குதிபரகள், ஈல்கள், கடல் நாய்கள் மற்றும் சுைாக்கள் வபான்ை 

எதுவும் இல்ைாே காரைத்ோல், இைண்டனில் உள்ள வேம்ஸ் ஆறு, ஒரு 

காைத்தில் “உயிரிைல் ரீதிைாக இைந்ேோக” அறிவிக்கப்பட்டது.  

✓ இைண்டனின் விைங்கிைல் சங்கம் நடத்திை ஆய்வில், முவ்வபகைான 

சுைாக்கள் காைப்பட்டோகவும், 115 வபகைான மீன்கள் மற்றும் வனவுயி 

-ரிகள் காைப்பட்டோகவும் கூறிைது. 

 

10. ‘மரசோங் ைோ’ என்ற மலைப் ோலத அலமந்துள்ள இடம் எது? 

அ) ைடாக்  

ஆ) ஜம்மு காஷ்மீர் 

இ) உத்ேரகாண்ட் 

ஈ) அருைாச்சை பிரவேசம் 

✓ பரசாங் ைா, கிழக்கு ைடாக்கில் அபமந்துள்ள எல்பைக் கட்டுப்பாட்டுக் 

வகாட்டில் உள்ள ஒரு மபைப்பாபேைாகும். 1962ஆம் ஆண்டு நடந்ே 

வபாரின் ஒருபகுதிைாக, இந்திை இராணுவத்தின் குமாவவான் பபடப் 

பிரிவின் 13 துருப்புக்கள் 16,000 அடி உைரத்தில் சீன இராணுவத்பே 

வோற்கடித்ே பரசாங் ைா வபாருக்காக இது அறிைப்படுகிைது. வபாரின் 

நிபனவாக பரசாங் ைாவில் புதுப்பிக்கப்பட்ட வபார் நிபனவிடத்பே 

பாதுகாப்பு அபமச்சர் இராஜ்நாத் சிங் திைந்து பவக்கவுள்ளார். 

 


1. டாக்டர் சுோ வசஷய்ைனுக்கு பிரிட்டனின் கவுரவ பட்டம் 

ேமிழ்நாடு டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர்., மருத்துவ பல்கபை துபைவவந்ேர் சுோ 

வசஷய்ைனுக்கு, பிரிட்டனின், 'ராைல் காவைஜ் ஆப் சர்ஜன்ஸ் ஆப் 

எடின்பவரா' சார்பில் கவுரவ பட்டம் வழங்கப்பட்டது. 

உைகிவைவை அறுபவ சிகிச்பச மருத்துவ கல்லுாரிகளில் 

போன்பமைானோகவும், முேன்பமைானோகவும், ராைல் காவைஜ் ஆப் 

சர்ஜன்ஸ் கருேப்படுகிைது. 500 ஆண்டுகள் பழபமைான அக்கல்லுாரி, 

'பபவைாஷிப் ஆப் ராைல் காவைஜ் ஆப் சர்ஜன்ஸ்' என்ை எப்.ஆர்.சி.எஸ்., 

பட்டத்பே, ேகுதிைானவர்களுக்கு வழங்குகிைது. 

இதில், மருத்துவ துபையில் ஆற்றிவரும் பணிகள், ஆராய்ச்சி 

நடவடிக்பககள், புதிை பங்களிப்புகள் மற்றும் அனுபவம் ஆகிைவற்றின் 

அடிப்பபடயில், 'பபவைாஷில் அட் பைாமிவனம்' என்ை கவுரவ பட்டத்பே, 

ராைல் கல்லுாரிவை விருப்பப்பட்டு ேகுதிைானவர்களுக்கு அளிக்கும்.அந்ே 

வபகயில், இம்முபை கவுரவ பட்டத்துக்கு, ேமிழ்நாடு டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர்., 

மருத்துவ பல்கபை துபைவவந்ேர் டாக்டர் சுோ வசஷய்ைனின் பபைர் 

முன்பமாழிைப்பட்டது. 

இபே ராைல் கல்லுாரியின் எப்.ஆர்.சி.எஸ்., வேர்வு குழுவின் கவுன்சில் 

உறுப்பினர்கள் ஒருமனோக ஏற்ைனர்.இேற்கு முன், ேமிழ்நாடு டாக்டர் 

எம்.ஜி.ஆர்., மருத்துவ பல்கபை துபைவவந்ேராக இருந்ே வகப்டன் 

ராஜாவுக்கு இந்ே கவுவரம் கிபடத்ேது. அேன்பின், ேற்வபாது சுோ 

வசஷய்ைனுக்கு அப்பட்டம் கிபடத்துள்ளது. 

இந்ே கவுரவ பட்டம், பிரிட்டனில் அவருக்கு அளிக்கப்பட்டது. பட்டமளிப்பு 

விழாவில் சிைப்பு விருந்திராக பங்வகற்று, சுோவசஷய்ைன் ேபைபம 

உபரைாற்றினார். இந்திைாவில் இருந்து எந்ே பபண்ணுக்கும் 

கிபடக்காே, இந்ே கவுரவம் சுோ வசஷய்ைனுக்கு கிபடத்துள்ளது. 

 

2. வகாவவக்ஸின் ேடுப்பூசியின் பசைல்திைன் 77.8% 

கவரானா போற்றுக்கு எதிராக வகாவவக்ஸின் ேடுப்பூசி 77.8 சேவீே 

பசைல்திைன் பகாண்டுள்ளோக ைான்பசட் மருத்துவ இேழில் 

பேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

கவரானா போற்றுக்கு எதிராக முழுவதும் இந்திைாவிவைவை 

ேைாரிக்கப்பட்ட ேடுப்பூசி வகாவவக்ஸின். பைேராபாபேச் வசாோ்ந்ே பாரத் 

பவைாபடக் நிறுவனம் அத்ேடுப்பூசிபைத் ேைாரித்ேது. அத்ேடுப்பூசியின் 

அவசரகாை பைன்பாட்டுக்கு உைக சுகாோர அபமப்பு அண்பமயில் 

ஒப்புேல் வழங்கிைது. 

இந்நிபையில், வகாவவக்ஸின் ேடுப்பூசியின் 3-ஆம் கட்ட ஆய்வு 

போடாோ்பான இபடக்காை முடிவுகள் ‘தி ைான்பசட்’ மருத்துவ இேழில் 

பவளியிடப்பட்டன. அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளோவது: 

கவரானா போற்றுக்கு எதிரான வநாய்எதிாோ்பபாருபள வகாவவக்ஸின் 

ேடுப்பூசி தீவிர பக்கவிபளவுகள் ஏதுமின்றி உருவாக்குகிைது. 

அத்ேடுப்பூசிபை பசலுத்திக் பகாண்டு பரிவசாேபனயில் 

பங்வகற்ைவாோ்கள் எவருக்கும் தீவிர பக்கவிபளவுகள் ஏற்படவில்பை. 

ேபைவலி, காய்ச்சல், ேடுப்பூசி பசலுத்திை இடத்தில் வலி உள்ளிட்ட சிறிை 

அளவிைான பக்கவிபளவுகள் மட்டுவம ஏற்பட்டன. 

பரிவசாேபனயில் பங்வகற்ை எவரும் உயிரிழக்கவில்பை. கடந்ே 

ஆண்டு நவம்பாோ் 16-ஆம் வேதி முேல் கடந்ே வம 17-ஆம் வேதி வபர 

இந்ே ஆய்வுகள் நடத்ேப்பட்டன. கவரானா போற்றுக்கு எதிராக 

வகாவவக்ஸின் ேடுப்பூசி 77.8 சேவீே பசைல்திைன் பகாண்டுள்ளது. 

அோவது, நூற்றில் சுமாாோ் 78 வபருக்கு ேடுப்பூசி பசலுத்திக் பகாண்ட 

பிைகு கவரானா போற்று பாதிப்பு ஏற்படவில்பை. 

போடாோ் ஆய்வுகள்: இந்ே ஆய்வு முடிவுகள் ஆரம்பநிபைபைச் 

வசாோ்ந்ேபவ. கவரானா போற்றின் தீவிர பாதிப்பு, மருத்துவமபனயில் 

சிகிச்பச பபைத் வேபவயில்ைாே வபகயிைான பாதுகாப்பு ஆகிைபவ 

குறித்து போடாோ்ந்து ஆய்வுகள் நடத்ேப்பட்டு வருகின்ைன. 

60 வைபேக் கடந்ே 2,750 வபரிடமும், இேை வநாய், நீரிழிவு, உடல் 

பருமன் உள்ளிட்ட இபைவநாய் பகாண்ட 5,724 வபரிடமும் இந்ே 

ஆய்வு வமற்பகாள்ளப்பட்டது. இந்திைாவின் பல்வவறு பகுதிகளில் உள்ள 

25 மருத்துவமபனகளில் இந்ே ஆய்வு நடத்ேப்பட்டது. 

பபரிை மாற்ைமில்பை: ேடுப்பூசியின் 2-ஆம் ேவபை பசலுத்திை ஒரு 

மாேத்துக்குப் பிைகு உடலில் வலுவான வநாய்எதிாோ்பபாருள் 

உருவாகிைது. ஆல்ஃபா வபக கவரானா போற்றுக்கு எதிராக 

வகாவவக்ஸின் ேடுப்பூசியின் பசைல்திைன் குபைைவில்பை. படல்டா, 

காமா வபக கவரானா போற்றுக்கு எதிராக பசைல்திைன் சற்று 

குபைவாக (65 சேவீேம்) உள்ளது. 

பவவ்வவறு வைதினருக்கிபடவை வநாய்எதிாோ்பபாருள் உருவாவதில் 

பபரிை அளவிைான மாற்ைங்கள் காைப்படவில்பை என்று அதில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

உைகத் ேரத்திைானது: ஆய்வு முடிவு போடாோ்பாக பாரத் பவைாபடக் 

ேபைவாோ் கிருஷ்ைா எல்ைா பவளியிட்ட அறிக்பகயில், ‘வகாவவக்ஸின் 

ேடுப்பூசி உைகத் ேரம் வாய்ந்ேோக உள்ளபே ைான்பசட் ஆய்விேழ் 

உறுதி பசய்துள்ளது. வகாவவக்ஸின் ேடுப்பூசியின் ஆய்வுகள், இதுவபர 

முக்கிைத்துவம் வாய்ந்ே 10 மருத்துவ இேழ்களில் பவளிைாகியுள்ளன’ 

என்று குறிப்பிட்டுள்ளாாோ். 

 

3. இபளஞபர மீட்ட காவல் ஆய்வாளருக்கு முேல்வாோ், நீதிபதி பாராட்டு 

இபளஞபர வோளில் சுமந்து மருத்துவமபனயில் அனுமதித்ே பபண் 

காவல் ஆய்வாளாோ் ராவஜஸ்வரிபை வநரில் அபழத்து முேல்வாோ் 

மு.க.ஸ்டாலின் பாராட்டி பவள்ளிக்கிழபம சான்றிேழ் வழங்கினாாோ். 

நீதிபதி பாராட்டு: காவல் ஆய்வாளாோ் ராவஜஸ்வரிபை பசன்பன 

உைாோ்நீதிமன்ைத்துக்கு நீதிபதி என்.ஆனந்த் பவங்கவடஷ் 

அபழத்து அவரின் பசைபைப் பாராட்டினாாோ். வமலும், நீதிபதி ேனது 

பாராட்டு கடிேத்பேயும் ஆய்வாளரிடம் வழங்கினாாோ். 

முேல்வாோ் ஸ்டாலின் அளித்ே சான்றிேழில் கூறியிருப்போவது: இது 

மக்களின் நைன் காக்கும் அரசு என்ை எண்ைத்பே மனதில் பதிை 

பவத்து, அரசு நிாோ்வாகத்பேச் வசாோ்ந்ே ஒவ்பவாருவரும் 

அாோ்ப்பணிப்புடன் பசைைாற்றி வரும் நிபையில், அேற்கு மகுடம் சூட்டுவது 

வபான்று பருவமபழக் காைத்துப் வபரிடாோ் வநரத்தில் மனிே உயிாோ் 

காக்கச் பசைல்பட்ட மகத்ோன பணிக்கு எனது மனமாாோ்ந்ே பாராட்டுகள்; 

வாழ்த்துகள். பசன்பன கீழ்ப்பாக்கம் கல்ைபையில் சுைநிபனவின்றிக் 

கிடந்ே உேைா என்ை இபளஞபர மீட்டு வோளில் சுமந்து பின்னாோ் 

ஆட்வடாவில் ஏற்றி மருத்துவமபனக்கு அனுப்பி பவத்துள்ளாோ்கள். 

ேங்களது அாோ்ப்பணிப்பு மிக்க கடபமயுைாோ்வும், சீருபடப் 

பணிைாளாோ்களுக்குரிை ஈர இேைத்தின் பவளிப்பாடும் வபாற்றுேலுக்கு 

உரிைபவ. 

ேடகளப் வபாட்டிகளில் சிைந்ே வீராங்கபனைாக சாேபனகள் பை புரிந்து, 

1992 கும்பவகாைம் மகாமகத்தில் ஏற்பட்ட பநரிசலின்வபாது ோங்கள் 

ஆற்றிை பணி எப்வபாதும் நிபனவுகூரத்ேக்கது. காவல் பணியில் எளிை 

மக்களின் துைாோ் துபடக்கும் கரங்களாக ேங்களுபடை பசைல்பாடு 

பைமுபை அபமந்துள்ளது. ேங்களது மனிோபிமான பசைல்பாடு, 

ேங்கபளப் வபான்ை மனிோபிமானம் பகாண்ட ேமிழ்நாடு காவல் 

துபையினாோ் அபனவருக்கும் பபருபம வசாோ்க்கும் வபகயில் 

அபமந்துள்ளது. 

 



         

    

காவல் துபைக்குப் பபாறுப்பு வகிக்கும் முேல்வாோ் என்ை முபையிலும், 

மபழக்காைப் வபரிடாோ் வநரத்தில் போடாோ்ச்சிைாகப் பபாதுமக்கபள 

வநரில் சந்தித்து அவாோ்களின் வேபவகபளக் வகட்டறிந்ேவன் என்ை 

முபையிலும் ேங்களது மனிோபிமானமிக்க உயிாோ்க் காப்புப் பணிக்கு 

எனது மனப்பூாோ்வமான வாழ்த்துகள். 

காவல் துபை உங்கள் நண்பன் என்பேற்வகற்ப கம்பீரமாகவும், 

கருபை உள்ளத்துடனும் ோங்கள் வமற்பகாண்ட பணி, காவல் 

துபையில் உள்ள அபனவருக்கும் பபருபமபையும் ஊக்கத்பேயும் 

அளிக்கக் கூடிைது. ேங்களது வசபவக்கு வாழ்த்துகள். சட்டத்பேயும், 

மக்கபளயும் காக்கின்ை பணி போடரட்டும் என வாழ்த்துச் பசய்தியில் 

கூறியுள்ளாாோ். 

இபளஞாோ் சாவு: பசன்பன டி.பி.சத்திரத்தில் பபண் காவல் ஆய்வாளாோ் 

வோளில் சுமந்து மீட்ட இபளஞாோ், மருத்துவமபனயில் பவள்ளிக்கிழபம 

உயிரிழந்ோாோ். 

பசன்பன டி.பி. சத்திரம் காவல் நிபைை ஆய்வாளாோ் ராவஜஸ்வரி. 

கீழ்ப்பாக்கம் கல்ைபைத் வோட்டத்தில் இபளஞாோ் ஒருவாோ் மரக்கிபள 

ஒடிந்து விழுந்து சடைமாக கிடக்கிைாாோ் என ராவஜஸ்வரிக்குத் ேகவல் 

கிபடத்ேது. அங்கு பசன்ை ராவஜஸ்வரி, கல்ைபைகளுக்கு நடுவவ 

அபசவற்றுக் கிடந்ே இபளஞருக்கு முேலுேவி சிகிச்பச அளித்ேவபாது, 

அவருக்கு உயிாோ் இருப்பது பேரிைவந்ேது. 

இபேப் பாாோ்த்ே ராவஜஸ்வரி, சற்றும் ோமதிக்காமல் இபளஞபர ேனது 

வோளில் தூக்கிச் பசன்று அந்ே வழிைாக வந்ே ஆட்வடாவில் ஏற்றி 

கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமபனக்கு அனுப்பி பவத்ோாோ். வபாலீஸாரின் 

விசாரபையில், மைங்கிக் கிடந்ேவாோ் பசன்பன பஷனாய் நகபரச் 

வசாோ்ந்ே உேைா (25) என்பதும், அந்ேக் கல்ைபைத் வோட்டத்தில் 

ேங்கியிருந்து வவபை பசய்து வருவதும் பேரிைவந்ேது. 

வபாலீஸாரால் மீட்கப்பட்ட உேைாவுக்கு கீழ்ப்பாக்கம் அரசு 

மருத்துவமபனயில் அவசர சிகிச்பசப் பிரிவில் தீவிர சிகிச்பச 

அளிக்கப்பட்டு வந்ேது. இந்ே சூழ்நிபையில், மருத்துவமபனயில் தீவிர 

சிகிச்பச பபற்று வந்ே உேைா, பவள்ளிக்கிழபம உயிரிழந்ோாோ். 

நீதிபதி பாராட்டு: ஆய்வாளாோ் ராவஜஸ்வரிபை பசன்பன 

உைாோ்நீதிமன்ைத்துக்கு அபழத்து நீதிபதி என்.ஆனந்த் பவங்கவடஷ், 

அவரது பசைபைப் பாராட்டினாாோ். வமலும், நீதிபதி ேனது பாராட்டு 

கடிேத்பேயும் ஆய்வாளரிடம் வழங்கினாாோ். 

 

4. திருப்பதியில் ேைவிருட்சமாக சம்பங்கி மரம் வேர்வு: வேவஸ்ோனம் 

அறிவிப்பு 

திருப்பதி ஏழுமபைைான் வகாயில் ேை விருட்சமாக சம்பங்கி மரத்பே 

வேர்வு பசய்து வேவஸ்ோனம் அறிவித்துள்ளது. திருப்பதி வேவஸ்ோனம் 

வநற்று பவளியிட்டுள்ள அறிக்பகயில் கூறியிருப்போவது:  

ஏழுமபைைானுக்கு நடத்ேப்படும் அபனத்து விேமான பூபஜகளில் 

பைன்படுத்ேப்படும் மைர்களின் அடிப்பபடயில் சம்பங்கி மரம் 

ஏழுமபைைான் வகாயில் ேைவிருட்சமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

வேவஸ்ோன பசைல் அதிகாரி ஜவகர் உத்ேரவின்படி புராைங்களில் 

கூைப்பட்டுள்ள பல்வவறு வபகைான மைர் பசடிகபளக் பகாண்ட 

பூந்வோட்டம் திருமபையில் அபமக்கும் பணிகள் நபடபபற்று வருகிைது. 

அவற்றில் ஏழுமபைைானுக்கு தினமும் நடத்ேப்படும் பூபஜகளில் 

சம்பங்கி குறிப்பிடத்ேக்க இடத்பேப் பபற்று வருகிைது. 

பவிஷ்வைாத்ர புராைம் 13வது பாகம் 33 மற்றும் 34வது சுவைாகங்களில் 

அப்வபாபேை அரசர் போண்டமான் சக்கரவர்த்தியிடம் ேனக்கான 

வகாயிபை கட்டும்வபாது கட்டுமானத்திற்காக வேர்வு பசய்ைப்பட்ட 

பகுதியில் இருக்கும் சம்பங்கி வோட்டத்பே அகற்ை வவண்டாம் என்று 

கூறிைோக பேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏழுமபைைான் வகாைலில் உள்ள 

ஒருபகுதி ேற்வபாதும் சம்பங்கி பிரகாரம் என்று அபழக்கப்படுகிைது. 

இதுவபான்ை காரைங்களால் சம்பங்கி மரம் ஏழுமபைைானின் 

ேைவிருட்சமாக ேற்வபாது வேர்வு பசய்ைப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு அதில் 

கூைப்பட்டுள்ளது. 

 

5. ‘முேல்வரின் முகவரி’ : ேமிழக அரசு அரசாபை பவளியீடு 

முேல்-அபமச்சரின் குபைதீர்ப்பு துபைகள் ஒருங்கிபைக்கப்பட்டு, 

முேல்வரின் முகவரி என்ை புதிை துபை உருவாக்கப்பட்டு அரசாபை 

பவளியிடப்பட்டுள்ளது. உங்கள் போகுதியில் முேல்-அபமச்சர், முேல்-

அபமச்சர் உேவி பமைம், குபைதீர்ப்பு வமைாண்பம அபமப்பு 

ஒருங்கிபைப்பு ஆகிை துபைகள் ஒன்றிபைந்து ‘முேல்வரின் முகவரி’ 

என்ை புதிை துபை ஏற்படுத்ேப்பட்டுள்ளது. 

வமலும் முேல்வரின் முகவரி என்ை புதிை துபை சிைப்பு அலுவைராக 

ஷில்பா பிரபாகர் சதீஷ் அவர்கள் நிைமனம் பசய்ைப்பட்டுள்ளோகவும் 

ேமிழக அரசு பேரிவித்துள்ளது. முேல்வரின் முகவரி துபையில் மனுக்கல் 

தீர்வுக்காை ஒற்பை இபைைேள முகப்பு பைன்படுத்ேப்படும் என்று 

பேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

இதுபோடாோ்பாக ேபைபமச் பசைைாளாோ் இபைைன்பு பவளியிட்ட 

அரசாபையில், முேல்-அபமச்சரின் ேனிப்பிரிவு, முேல்-அபமச்சரின் 

உேவி பமைம் மற்றும் ஒருங்கிபைக்கப்பட்ட குபைதீாோ்ப்பு 

வமைாண்பம அபமப்பு (ஐஐபிஜிசிஎம்எஸ்), உங்கள் போகுதியில் முேல்-

அபமச்சர் துபை ஆகிைபவ ஒருங்கிபைக்கப்பட்டு, ‘முேல்வரின் 

முகவரி’ என்ை புதிை துபை உருவாக்கப்படுகிைது. 

முேல்-அபமச்சர் முகவரி துபையின் மனுக்களுக்குத் தீாோ்வு காை 

முேல்வரின் உேவி பமைம் மற்றும் ஒருங்கிபைக்கப்பட்ட குபைதீாோ்ப்பு 

வமைாண்பம அபமப்பின் உேவி எண் மாநிைம் முழுவதும் ஒற்பை 

இபைைேள முகப்பாகப் பைன்படுத்ேப்படும். இது முேல்வரின் முகவரி 

துபையின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும். உங்கள் போகுதியில் முேல்-

அபமச்சர் துபையின் சிைப்பு அலுவைாோ் ஷில்பா பிரபாகாோ் சதிஷ், 

முேல்வரின் முகவரி துபையின் சிைப்பு அலுவைராக நிைமிக்கப்படுகிைாாோ்” 

என்று அதில் பேரிவிக்கப்பட்டிருந்ேது. 

 

6. ஓய்வுபபற்ை ஐஏஎஸ் அதிகாரி திருப்புகழ் ேபைபமயில் பபருநகர 

பவள்ள இடர் ேணிப்பு, வமைாண்பமக்கான குழு: ேமிழக அரசு ஆபை 

பிைப்பித்ேது 

பசன்பன பபருநகர பவள்ள இடர் ேணிப்பு மற்றும் வமைாண்பமக்கான 

அறிவுபரக் குழுபவ, ஓய்வுபபற்ை ஐஏஎஸ் அதிகாரி பவ.திருப்புகழ் 

ேபைபமயில் அபமத்து ேமிழக அரசு அரசாபை பிைப்பித்துள்ளது. 

இந்ே அரசாபையில் கூறியிருப்போவது: ேமிழக சட்டப்வபரபவயில் 

ஆளுநர் உபரைாற்றும்வபாது, ‘‘பசன்பனயில் ஏற்படும் பவள்ள 

பாதிப்புகபளக் குபைக்கும் வபகயில், பவள்ள கட்டுப்பாடு 

நடவடிக்பககள் மற்றும் மபழநீர் கால்வாய்கபள வடிவபமத்ேல் ஆகிை 

பணிகபள வமற்பகாள்வேற்காக சுற்றுச்சூழல், நகர்ப்புை திட்டமிடல், 

வபரிடர் வமைாண்பம வல்லுநர்கள் அடங்கிை பசன்பன பபருநகர 

பவள்ள வமைாண்பம குழு அபமக்கப்படும்’’ என்று அறிவித்ோர். 

இபேைடுத்து, மாநகராட்சி ஆபைைர் அரசுக்கு அனுப்பிை கடிேத்தில், 

‘`கடற்கபர நகரமான பசன்பன, புைல் மற்றும் பவள்ளம் வபான்ை 

இைற்பகப் வபரிடர்களால் அதிக அளவில் பாதிக்கப்படும் பகுதிைாகவும், 

மிகுந்ே ஈரம் மற்றும் வைட்சிைான பருவநிபை பகாண்ட பகுதிைாகவும் 

உள்ளது. வமலும், பசன்பனயின் பபரும்பாைான பகுதிகள் 

கடல்மட்டத்தில் இருந்து 2 மீட்டர் உைரமாகவும், சிை பகுதிகள் கடல் 

மட்டத்பேவிட ோழ்வானோகவும் உள்ளன. பசன்பனபைச் சுற்றியுள்ள 

திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், பசங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் 2,500 ஏரிகள், 

குளங்கள் உள்ளன. 

இங்கிருந்து பவளிவைறும் நீர் முழுவதும் அபடைாறு, கூவம், வகாவளம், 

பகாசஸ்ேபை ஆறுகள்வழிைாகச் பசல்கிைது. 

இேனால்,மபழக்காைங்களில் ேண்ணீரால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் 

அதிகரிக்கின்ைன. எனவவ, ஆளுநர் அறிவித்ேபடி குழுபவ அபமக்க 

வவண்டும்’' என்று பேரிவித்திருந்ோர். 

இேன் முேல்கட்டமாக கடந்ே பசப்.14-ம் வேதி ஆவைாசபனக் கூட்டம் 

நடத்ேப்பட்டது. அதில். மாநகராட்சி ஆபைைர், பசன்பன குடிநீர் வாரிை 

வமைாண் இைக்குநர், சுற்றுச்சூழல் துபை இைக்குநர் மற்றும் வேசிை 

வபரிடர் வமைாண்பம ஆபைைத்தின் பகாள்பக மற்றும்திட்டப் பிரிவு 

கூடுேல் பசைைராக இருந்ே, ஓய்வுபபற்ை ஐஏஎஸ் அதிகாரி பவ.திருப்புகழ் 

ஆகிவைார் பங்வகற்ைனர். 

இதில், பசன்பன மாநகரில் பவள்ளப் பாதிப்பு ேடுப்பு மற்றும் 

வமைாண்பம போடர்பான பல்வவறு விஷைங்கள் ஆவைாசிக்கப்பட்டன. 

கூட்டத்பேத் போடர்ந்து, பசன்பன மாநகராட்சி ஆபைைர் அனுப்பிை 

பரிந்துபரயின் அடிப்பபடயில் `பசன்பன பபருநகர பவள்ள இடர் 

ேணிப்பு மற்றும் வமைாண்பமக்கான அறிவுபரக் குழுபவ' ேமிழக அரசு 

அபமத்துள்ளது. 

இடம்பபற்றுள்ள அதிகாரிகள் 

ஓய்வுபபற்ை ஐஏஎஸ் அதிகாரி பவ.திருப்புகழ் ேபைபமயிைான 

இக்குழுவில், படல்லி நகர் மற்றும் ஊரபமப்பு நிறுவன ேபைபம 

திட்டஅலுவைர், காைநிபை பின்னபடவு பயிற்சி உைக வள நிறுவன 



         

    

இைக்குநர் நம்பி அப்பாதுபர, பசன்பன வளர்ச்சி கல்வி நிறுவனப் 

வபராசிரிைர் ஜானகிராமன், மும்பப ஐஐடிகட்டுமானப் பபாறியிைல் துபை 

வபராசிரிைர் கபில் குப்ோ, பசன்பன அண்ைா பல்கபைக்கழக மனிே 

குடிைமர்வு பமை இைக்குநர் பிரதீப்வமாசஸ், ஐேராபாத்தில் உள்ள வேசிை 

ரிவமாட் பசன்சிங் துபையின் பிரதிநிதி, அண்ைா பல்கபைக்கழக 

ரிவமட் பசன்சிங் நிறுவனப் வபராசிரிைர் திருமபைவாசன், ஐஐடி 

கட்டுமானப் பபாறியிைல் துபை ேபைவர் பாைாஜி நரசிம்மன், பசன்பன 

பபருநகர வளர்ச்சிக் குழும ேபைபம திட்ட அதிகாரி, பசன்பன மண்டை 

நீர்வளத் துபைேபைபமப் பபாறிைாளர், பநடுஞ்சாபைத் துபை 

ேபைபமப் பபாறிைாளர், சுற்றுச்சூழல் துபை இைக்குநர் ஆகிவைார் 

உறுப்பினர்களாக இருப்பார்கள். 

பசன்பன மாநகராட்சியின் மபழநீர் வடிகால் துபை ேபைபமப் 

பபாறிைாளர் இக்குழுவின் உறுப்பினர்-பசைைராக இருப்பார். இந்ே குழு, 

பசன்பனயில் பவள்ளப் பாதிப்பப குபைப்பேற்கான 

ஆவைாசபனகபள வழங்கும். 

இவ்வாறு அரசாபையில் பேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ேபைபமச் பசைைரின் சவகாேரர் 

குஜராத் மாநிைப் பிரிவு ஐஏஎஸ் அதிகாரிைான பவ.திருப்புகழ், ேமிழக 

ேபைபமச் பசைைர் பவ.இபைைன்புவின் மூத்ே சவகாேரர். குஜராத் 

முேல்வராக நவரந்திர வமாடி இருந்ேவபாதும், அவர் பிரேமரானவபாதும் 

திருப்புகழ் அவரின் கீழ் பணிைாற்றினார். வமலும், வபரிடர் வமைாண்பம 

ஆபைைத்தில் இருந்ேவபாது, ேமிழகத்தில் புைல் பாதிப்பு மற்றும் 

வைட்சிப் பாதிப்புகபள பார்பவயிடும் குழுவின் ேபைவராக 

ேமிழகத்துக்கு வந்ேவர் என்பது குறிப் பிடத்ேக்கது. 

 

7. 5 முக்கிை வசபவகளின் அடிப்பபடயில் உைக சாேபன புத்ேகத்தில் 

இடம் பபற்ைது திருப்பதி வேவஸ்ோனம் 

‘வவர்ல்ட் புக் ஆஃப் பரக்கார்ட்ஸ்’  நிறுவனம் ைண்டபன 

ேபைபமைகமாகக் பகாண்டு பசைல்படுகிைது. இந்ேப் புத்ேகத்தில் 

திருமபை திருப்பதி வேவஸ்ோனம் இடம்பபற்றுள்ளது. 

இந்நிறுவனத்தின் இந்திை பிரிவு ேபைவர்சந்வோஷ் சுக்ைா சார்பில், 

அேன் துபைச் பசைைாளர் உல்ைா ஜிஇேற்கான சான்றிேபழ 

திருமபையில் வேவஸ்ோன அைங்காவைர் குழு ேபைவர் ஒய்.வி.சுப்பா 

பரட்டியிடம் வநற்று வழங்கினார். 

திருமபை திருப்பதியில் அதிகமாவனார் ேபை முடி காணிக்பக 

பசலுத்துவது, அதிக ைட்டு பிரசாேம் விநிவைாகம், தினமும் 

ஆயிரக்கைக்கான பக்ேர்களுக்கு இைவசமாக அன்ன பிரசாேம் 

வழங்கல்,பக்ேர்களுக்காக பநருக்கடி இல்ைாே வரிபசகபள ஏற்பாடு 

பசய்ேது, திருப்பதியிலிருந்து திருமபைக்கு அபமக்கப்பட்டிருக்கும் 

நபடபாபே மற்றும் பக்ேர்களுக்கு பசய்யும் வசபவ ஆகிைவற்ைால் 

வேவஸ்ோனம், இந்ே சாேபன புத்ேகத்தில் இடம்பபற்ைோக 

துபைபசைைர் உல்ைா ஜி பேரிவித் ோர். 

இபவபைல்ைாம் வேவஸ்ோன ஊழிைர்களின் கடின உபழப்பால் 

சாத்திைமானது என அைங்காவைர் குழு ேபைவர் ஒய்.வி. சுப்பாபரட்டி 

பேரிவித்ோர். 

 

8. நீரஜ் வசாப்ரா, ரவி குமாாோ், ைவ்லினா, பி.ஆாோ். ஸ்ரீவஜஷ் 

உள்ளிட்வடாருக்கு வேசிை விபளைாட்டு விருதுகபள வழங்கினார் 

குடிைரசுத் ேபைவர் 

குடிைரசுத் ேபைவர் மாளிபகயில் நபடபபற்ை விழாவில் வேசிை 

விபளைாட்டு விருதுகபள வீரர், வீராங்கபனகளுக்கு குடிைரசுத் 

ேபைவர் ராம்நாத் வகாவிந்த் வழங்கி கவுரவித்ோர். 

வேசிை விபளைாட்டு விருதுகள் ஒவ்பவாருஆண்டும் விபளைாட்டில் 

சிைந்து விளங்குபவர்கபள அங்கீகரித்து வழங்கப்பட்டு வருகிைது. அந்ே 

வபகயில் இந்ே ஆண்டுக்கான வேசிை விபளைாட்டு விருதுகள் 

வழங்கும் விழா படல்லியில் உள்ள குடிைரசுத் ேபைவர் மாளிபகயில் 

வநற்று நபடபபற்ைது. 

இதில் நீரஜ் வசாப்ரா (ேடகளம்), ரவி குமார் (மல்யுத்ேம்), ைவ்லினா 

வபார்வகாபைய்ன் (குத்துச்சண்பட), பி.ஆர்.ஸ்ரீவஜஷ் (ைாக்கி), அவனி 

பைகாரா (பாரா துப்பாக்கி சுடுேல்), சுமித் அன்டில் (பாரா ேடகளம்), 

பிரவமாத் பகத் (பாரா பாட்மிண்டன்), கிருஷ்ைா நாகர் (பாரா 

பாட்மிண்டன்), மணீஷ் நர்வால் (பாரா துப்பாக்கி சுடுேல்), மிோலி ராஜ் 

(கிரிக்பகட்), சுனில் வசத்ரி (கால்பந்து), மன்பிரீத் சிங் (ைாக்கி)ஆகிை 12 

வபருக்கு ேைான்சந்த் வகல் ரத்னா விருபே குடிைரசுத் ேபைவர் ராம்நாத் 

வகாவிந்த்வழங்கினார். 

விழாவில் அர்பிந்ேர் சிங் (ேடகளம்), சிம்ரன்ஜித் கவுர் (குத்துச்சண்பட), 

ஷிகர் ேவன் (கிரிக்பகட்), சி.ஏ.பவானி வேவி (வாள்வீச்சு), 

வமானிகா(ைாக்கி), வந்ேனா கட்டாரிைா (ைாக்கி), சந்தீப் நர்வால் (கபடி), 

ஹிமானி உத்ேம் (மல்ைர் கம்பம்), அபிவஷக் வர்மா (துப்பாக்கி சுடுேல்), 

அங்கிோ பரய்னா (படன்னிஸ்), தீபக்புனிைா (மல்யுத்ேம்), தில்பிரீத் சிங், 

ைர்மன்பிரீத் சிங், ரூபிந்ேர் பால் சிங், சுவரந்ேர் குமார், அமித் வராஹிோஸ், 

வீவரந்திர ைக்ரா, சுமித், நீைகண்ட சர்மா, ைார்திக் சிங், விவவக் சாகாோ் 

பிரசாத், குர்ஜந்த் சிங், மன்தீப் சிங், ஷம்வஷர் சிங், ைலித் குமாாோ் 

உபாத்ைாய் (ைாக்கி), வருண் குமாாோ், சிம்ரன்ஜித் சிங் (ைாக்கி), 

வைாவகஷ் கதுனிைா (பாரா ேடகளம்), நிஷாத் குமார் (பாரா ேடகளம்), 

பிரவீன் குமாாோ் (பாராேடகளம்), சுைாஸ் ைதிராஜ் (பாரா பாட்மிண்டன்), 

சிங்கராஜ் அோனா (பாரா துப்பாக்கி சுடுேல்), பவினா பவடல் (பாரா வடபிள் 

படன்னிஸ்), ைர்விந்ேர் சிங் (பாரா வில்வித்பே), சரத் குமாாோ் (பாரா 

ேடகளம்) உள்ளிட்ட 35 வபருக்கு அர்ஜூனா விருது வழங்கப்பட்டது. 

வாழ்நாள் பிரிவில் துவராைாச்சார்ைா விருது டி.பி.உஷப், சர்கார் ேல்வார், 

சர்பால் சிங், அஷன் குமார், ேபன் குமார் ஆகிவைாருக்கு வழங்கப்பட்டது. 

வழக்கமான பிரிவில் துவராைாச்சார்ைா விருது ராோகிருஷ்ைன் நாைர் 

பி, சந்திைா குருங், ப்ரீேம் சிவாச், பஜய் பிரகாஷ் பநௌடிைல் மற்றும் 

சுப்பிரமணிைன் ராமன் ஆகிவைாருக்கு வழங்கப்பட்டது. 

வாழ்நாள் சாேபனக்கான ேைான் சந்த் விருது வைகா வக.சி., அபிஜீத் 

குந்த்வே, வடவிந்ேர் சிங் கார்ச்சா, விகாஸ் குமார் மற்றும் சஜ்ஜன் சிங் 

ஆகிவைாருக்கு வழங்கப்பட்டது. பஞ்சாப் பல்கபைக்கழகம் (சண்டிகர்) 

2021-ம்ஆண்டுக்கான பமௌைானா அபுல் கைாம் ஆசாத் வகாப்பபபை 

பபற்ைது. 

 

9. ‘படலி-ைா’ பசைலி: கிரண் ரிஜிஜு அறிமுகப்படுத்தினாாோ் 

மக்களுக்கான ‘படலி-ைா’ பகப்வபசி பசைலிபை மத்திை சட்டம்- நீதித் 

துபை அபமச்சாோ் கிரண் ரிஜிஜு சனிக்கிழபம அறிமுகப்படுத்தினாாோ். 

தில்லியில் நபடபபற்ை அறிமுக நிகழ்ச்சியில் அவாோ் வபசிைோவது: 

‘எண்ம இந்திைா’  என்ை பிரேமரின் போபைவநாக்குப் பாாோ்பவ 

மூைம் புதிை இந்திைா உருவாகிைது. எண்ம இந்திைா திட்டத்தின் கீழ் 

படலி-ைா பசைலி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

இது வழக்கு விசாரபைக்கு முந்பேை பசைல்முபைபை 

வலுப்படுத்துவேற்கான ேளமாகும். இந்திை விடுேபையின் ‘அம்ருத் 

மவைாத்ஸவம்’  பகாண்டாடும் இவ்வவபளயில், பபாது மக்கள் 

சுைசாாோ்புபடைவாோ்களாகவும், நீதிபை எளிதில் அணுகக் 

கூடிைவாோ்களாகவும் இருக்கும் வபகயில் ஒன்றிபைை வவண்டும். 

இந்திைாவின் 75 ஆண்டுகாை சுேந்திர பகாண்டாட்டத்தின் ஒரு 

பகுதிைாக அபனத்து மாநிைங்கள், யூனிைன் பிரவேசங்கபள 

உள்ளடக்கிை 75,000 கிராம ஊராட்சிகளில் படலி-ைா பசைலி 

விரிவாக்கம் பசய்ைப்படும். 

வழக்கறிஞாோ்கள் படலி-ைா இைக்கத்தில் வசாோ்ந்து சட்ட உேவி 

வசபவகளுக்கான சட்ட வழிகாட்டுேல் மற்றும் ஆவைாசபனகபள 

வழங்க வவண்டும் என்ைாாோ் அவாோ். 

நிகழ்ச்சியில் சட்டம் - நீதித்துபை இபை அபமச்சாோ் எஸ்.பி.சிங் பவகல் 

கைந்து பகாண்டாாோ். 

 

10. பருவநிபை மாற்ை மாநாடு இறுதி அறிக்பக: நாடுகளிபடவை போடாோ் 

வபச்சுவாாோ்த்பே 

பருவநிபை மாற்ை மாநாடு போடாோ்பான இறுதி அறிக்பகபைத் 

ேைாரிக்கும் விவகாரத்தில் நாடுகளிபடவை போடாோ் வபச்சுவாாோ்த்பே 

நபடபபற்று வருகிைது. 

ஸ்காட்ைாந்தில் உள்ள கிளாஸ்வகா நகரில் 26-ஆவது பருவநிபை 

மாற்ை மாநாடு நபடபபற்ைது. இரு வாரங்களாக நபடபபற்ை மாநாடு 

கடந்ே 12-ஆம் வேதி நிபைவபடந்ேது. எனினும், மாநாட்டின் இறுதி 

அறிக்பகபைத் ேைாரிப்பது போடாோ்பான வபச்சுவாாோ்த்பே போடாோ்ந்து 

நபடபபற்று வருகிைது. 

ஐ.நா.வின் அபனத்து உறுப்பு நாடுகளும் வபரவு அறிக்பகயில் 

இடம்பபற்றுள்ள அபனத்து விவகாரங்களுக்கும் ஒப்புேல் அளித்ோல் 

மட்டுவம அந்ே அறிக்பக இறுதி வடிவம் பபறும். அறிக்பகபை இறுதி 



         

    

பசய்வது போடாோ்பான வபச்சுவாாோ்த்பே கிளாஸ்வகா நகரில் 

சனிக்கிழபம நபடபபற்ைது. 

அபமரிக்கா, பிரிட்டன், சீனா உள்ளிட்ட நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் அந்ேப் 

வபச்சுவாாோ்த்பேயில் கைந்து பகாண்டனாோ். நிைக்கரி அடிப்பபடயிைான 

எரிசக்தி உற்பத்திபை நிரந்ேரமாக நிறுத்துவேற்கான இைக்பக 

நிாோ்ையிப்பது குறித்து வபச்சுவாாோ்த்பேயில் விவாதிக்கப்பட்டோகத் 

ேகவல்கள் பேரிவிக்கின்ைன. 

மரபுசாாோ் எரிசக்திக்கு நாடுகள் படிப்படிைாக முடிவுகட்ட வவண்டும் என்று 

வபரவு அறிக்பகயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அேற்காக, வளாோ்ச்சிைபடந்ே 

நாடுகள் மற்ை நாடுகளுக்கு நிதிைளித்து உேவ வவண்டும் என்று 

வபரவு அறிக்பகயில் புதிோக வசாோ்க்கப்பட்டுள்ளது. எனினும், இந்ே 

விவகாரத்தில் அபனத்து நாடுகளிபடவையும் கருத்போற்றுபம 

ஏற்படவில்பை. 

பாரீஸ் ஒப்பந்ேத்தின்படி பவப்பநிபை உைாோ்பவ 2100-க்குள் 1.5 டிகிரி 

பசல்சிைஸுக்குக் கீழ் கட்டுப்படுத்ே வவண்டுபமனில், கரிைமிை வாயு 

பவளிவைற்ைத்பே 2010-ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுபகயில் 45 

சேவீேத்பே 2030-க்குள் குபைக்க வவண்டுபமன அறிக்பகயில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

பருவநிபை மாற்ைத்பே எதிாோ்பகாள்வேற்கான திட்டங்கபள 

நபடமுபைப்படுத்துவேற்காக ஏபழ நாடுகளும், வளாோ்ந்து வரும் 

நாடுகளும் வளாோ்ச்சிைபடந்ே நாடுகளிடமிருந்து நிதியுேவிபைக் 

வகாரியுள்ளன. இந்ே விவகாரத்தில் அபமரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகள் 

உடன்படாேோல் ஒருமித்ே கருத்து இன்னும் எட்டப்படவில்பை. 

இறுதி அறிக்பகபைத் ேைாாோ்பசய்வது போடாோ்பான வபச்சுவாாோ்த்பேகள் 

போடாோ்ந்து நபடபபற்று வரும் நிபையில், வபரவு அறிக்பகயில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விவகாரங்கள் பருவநிபை மாற்ைத்பே 

எதிாோ்பகாள்வேற்குப் வபாதுமானோக இல்பை என சுற்றுச்சூழல் 

ஆாோ்வைாோ்கள் குற்ைஞ்சாட்டியுள்ளனாோ். இன்னும் உறுதிைான 

நடவடிக்பககபள அபனத்து நாடுகளும் வமற்பகாள்ள வவண்டுபமன 

அவாோ்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனாோ். 

 

11. குரூஸ் பர்னாந்தீஸ்க்கு மணிமண்டபம் : 

`தூத்துக்குடி மாநகர மக்களின் ேந்பே’  என்று அபழக்கப்படும் 

ராவ்பகதூர் குரூஸ் பர்னாந்தீஸ்க்கு மணிமண்டபம் அபமக்கப்படும்’ 

என்று, ேமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. 

இதுகுறித்து, அரசு பவளியிட்ட பசய்திக்குறிப்பு: தூத்துக்குடி மாநகர 

மக்களின் நைன் காக்க ேன்பனவை அர்ப்பணித்துக் பகாண்டவர் 

ராவ்பகதூர் குரூஸ் பர்னாந்தீஸ். ஏைத்ோழ 30 ஆண்டுகள் நகர்மன்ை 

உறுப்பினராகவும், 5 முபை நகர்மன்ை ேபைவராகவும் இருந்ே 

காைத்தில் ஜாதிமே வபேமின்றி தூத்துக்குடி மக்களின் அடிப்பபடக்கல்வி 

வமம்பாடு, குடிபச வீடுகள் வமம்பாடு, தீண்டாபம எதிர்ப்பு, கூட்டுைவு 

வங்கிக்கடனுேவி, சுகாோர பமைங்கள், சனிக்கிழபமச் சந்பே, 

அங்காடிகள், பபாதுவான கல்ைபைத் வோட்டம் என பை திட்டங்கபள 

பசைல்படுத்தி சாேபன பபடத்ோர். குறிப்பாக 1927-ம் ஆண்டு 

தூத்துக்குடி மாவட்டம் மிகக் கடுபமைான குடிநீர் பஞ்சத்தில் சிக்கித் 

ேவித்ே வபாது, மிகுந்ே போபைவநாக்குப் பார்பவயுடன் பநல்பை 

ோமிரபரணி ஆற்றில் இருந்து குழாய் மூைம் நீர் பகாண்டு வரும் 

திட்டத்பே பசைல்படுத்தி பவற்றி கண்டார். ேன்னைமற்ை ேனது 

திைாகத்ோல் அம்மாவட்ட மக்களின் மனங்களில் இன்றும் உைர்ந்து 

நிற்கும் ராவ்பகதூர் குரூஸ் பர்னாந்தீஸின் நிபனவிபன வபாற்றிடும் 

வபகயில், அவரின் பிைந்ே நாபள நவம்பர் 15-ம் வேதி அரசு விழாவாக 

பகாண்டாடப்பட்டு வருகிைது. 

திமுக அரசு பபாறுப்வபற்ைதும் ராவ் பகதூர் பர்னாந்தீஸ்க்கு நிபனவு 

மண்டபம் கட்டப்படும் என்று வேர்ேல் அறிக்பகயில் அறிவிக்கப்பட்டது. 

அேற்கிைங்க, அவருபடை பிைந்ே நாளில் அவரின் புகழுக்கு 

பமன்வமலும் பபருபம வசர்க்கும் வபகயில், தூத்துக்குடியில் 

மணிமண்டபம் அபமக்கப்படும் என்று ேமிழக அரசின்சார்பில் 

அறிவிக்கப்படுகிைது. இவ்வாறு அதில் கூைப்பட்டுள்ளது. 

 

12. 163 நாடுகள் ஆேரித்து ஓட்டு உைக சட்ட ஆபைைம் உறுப்பினர் 

வேர்ேலில் பகாடி நாட்டிை இந்திைா: சீனாபவ பின்னுக்கு ேள்ளி பவற்றி 

ஐநா.வின் சர்வவேச சட்ட ஆபைைம் 1947ம் ஆண்டு 

உருவாக்கப்பட்டது. சர்வவேச சட்டங்கள் மற்றும் அேன் விதி 

போகுப்புகபள வமம்படுத்தி, பரிந்துபர வழங்குவதும், ஊக்குவிப்பதும் 

இேன் முக்கிை பணிைாகும். இேன் உறுப்பினர் பேவிக்கு  எப்வபாதும் 

கடும் வபாட்டி நிைவும். இந்நிபையில், இந்ே ஆபைைத்தின் உறுப்பினர் 

பேவிக்கு இந்திைாவின் ராஷ்டிரிை ரக்ஷா பல்கபைக் கழகத்தின் துபை 

வவந்ேரும், இந்திை வேசிை பாதுகாப்பு ஆவைாசபன குழுவின் 

உறுப்பினருமான பிமல் பவடல் வேர்வாகி உள்ளார். ஐநா.வின் 

பமாத்ேமுள்ள 192 உறுப்பினர் நாடுகள் வாக்களித்ே இந்ே வேர்ேலில், 

சீனா, பேன் பகாரிைா, ஜப்பான் உள்ளிட்ட ஆசிைா-பசிபிக் குழுவில் இடம் 

பபற்றுள்ள 11 நாடுகள், 8 இடங்கபள குறி பவத்து வபாட்டியிட்டன. 

இேனால், கடும் வபாட்டிை நிைவிை நிபையில், பிமல் பவடல் 163 

வாக்குகபளப் பபற்று வேர்வு பசய்ைப்பட்டார். இவர் அடுத்ோண்டு 

ஜனவரி 1ம் வேதி பபாறுப்வபற்பார். இவரது பேவிக்காைம் 5 

ஆண்டுகளாகும். பவடபை போடர்ந்து ோய்ைாந்து 162, ஜப்பான் 154, 

விைட்நாம் 145, சீனா 142 வாக்குகள் பபற்ைன. இேற்கு முன்பு, பிமல் 

பவடல் பநேர்ைாந்தின் வைக் நகரில் பசைல்படும் ஐநா.வின் 

இபளஞர்கள் மற்றும் ரசாைன ஆயுேங்கள் ேபட அபமப்பில் 15 

ஆண்டுகளாக பணிைாற்றி உள்ளார். சர்வவேச சட்ட ஆபைைத்தின் 

உறுப்பினராக பிமல் பவடல் வேர்வானேற்கு ஐநா.வுக்கான இந்திைாவின் 

நிரந்ேர தூேர் டிஎஸ். திருமூர்த்தி டிவிட்டரில் வாழ்த்து பேரிவித்துள்ளார். 

 

பைம் வசர்க்கும் 

* ஆசிைா-பசிபிக் பகுதியில் பேன் சீன கடல் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சீனா 

சட்ட விவராேமாக ஆதிக்கம் பசலுத்ே முைற்சிக்கும் நிபையில், சர்வவேச 

சட்ட ஆபைைத்துக்கு பிமல் பவடல் வேர்வாகி இருப்பது, இந்திைாவுக்கு 

பைம் வசர்த்துள்ளது. 

* சர்வவேச சட்ட ஆபைைத்தின் பமாத்ே உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்பக 

34. இேற்கு வேர்வு பசய்ைப்படுபவர்கள், சர்வவேச சட்டத்தில் 

நிபுைத்துவம் பபற்றிருக்க வவண்டும். 

* ஒவ்பவாரு நாட்டு அரசினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபர்கவள, ஐநா.வில் 

நடக்கும் சர்வவேச சட்ட ஆபைை உறுப்பினர் வேர்ேலில் வபாட்டியிட 

முடியும். 

 

 


