 













1. கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள ஏழு மாவட்டங்களள உள்ளடக்கிய

5. கனிமச்ைலுளக விதிகள், 2021’இல் மமற்பகாள்ளப்ைட்ட ைமீைத்திய

அ) கல்யாண-கர்நாடகா

திருத்தங்களின்ைடி, பைாந்த சுரங்கங்களில் உற்ைத்தி பைய்யப்ைடும்
கனிமத்தில் எவ்வளவு ைதவீதம் வரை விற்க முடியும்?

ஆ) கித்தூர்-கர்நாடகா 

அ) 25

இ) பெலகாவி-கர்நாடகா

ஆ) 50 

ஈ) ராணி-கர்நாடகா

இ) 75

மும்ளை-கர்நாடக ைகுதியின் புதிய பையர் என்ன?

✓
✓

7 மாவட்டங்களை உள்ைடக்கிய மும்ளெ-கர்நாடகா ெகுதிக்கு ‘கித்தூர்
கர்நாடகா’ எனப் பெயர் மாற்ற கர்நாடக மாநில அரசு முடிவு பெய்துள்ைது.

ஈ) 100

மும்ளெ-கர்நாடக ெகுதி உத்தர கன்னடா, பெலகாவி, தார்வாட், விஜய
புரா, ொகல்ககாட், கடக் மற்றும் ஹாகவரி மாவட்டங்களைக்பகாண்டுள்
-ைது. கித்தூர் என்ெது பெலகாவி மாவட்டத்தில் உள்ை ஒரு வரலாற்று
சிறப்புமிக்க தாலுக்கா ஆகும். இது ராணி பென்னம்மாவால் ஆைப்ெட்டது.
கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில், ளஹதராொத்-கர்நாடகா ெகுதி “கல்யாண்கர்நாடகா” என மறுபெயரிடப்ெட்டது.

கனிம விதிகளில் திருத்தம் பெய்து புதிய விதிமுளறகளை மத்திய
கனிமங்கள் அளமச்ெகம் பவளியிட்டுள்ைது. பொந்த குத்தளகயிலிருந்து
உற்ெத்தி பெய்யப்ெடும் 50% கனிமத்ளத விற்ெளன பெய்யும் நளட
முளற புதிய விதிகளில் கெர்க்கப்ெட்டுள்ைது. சுரங்கங்களை எந்தவித
கட்டணமும் இன்றி இடமாற்றம் பெய்வதற்கு இது உதவுகிறது. சுரங்க
குத்தளக வைங்குவதற்கான குளறந்தெட்ெ ெகுதி 5 பஹக்கடரில்
இருந்து 4 பஹக்கடராக திருத்தப்ெட்டுள்ைது.

2. முதல் உலகளாவிய மருந்துக் பகாள்ளகக் குறியீடு – 2021‘இல்

6. எத்தளன ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுளற மதசிய ைாதளன ஆய்வு

✓

இந்தியாவின் தரநிளல என்ன?

நடத்தப்ைடுகிறது?

அ) 10

அ) இரண்டு ஆண்டுகள்

ஆ) 18 

ஆ) மூன்று ஆண்டுகள் 

இ) 25

இ) ஐந்து ஆண்டுகள்
ஈ) ஆறு ஆண்டுகள்

ஈ) 30

✓

✓

✓

கதசிய ொதளன ஆய்வானது (NAS) மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுளற
நடத்தப்ெடுகிறது. களடசியாக 2017’இல் இது நடத்தப்ெட்டது. 2020’இல்
நடத்த திட்டமிடப்ெட்டிருந்தது. COVID-19 நிளலளம காரணமாக, அது
இந்த ஆண்டு வளர ஒத்திளவக்கப்ெட்டது.

✓

பிகரசில், உகாண்டா, இந்கதாகனசியா, பகன்யா மற்றும் பமக்சிககா
ஆகியளவ களடசி ஐந்து இடங்களில் உள்ைன. இந்தக்குறியீடு மருந்துக்
பகாள்ளகயின் 75 குறிகாட்டிகளைக் பகாண்டுள்ைது.

36 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரகதெங்களில் உள்ை 1,23,000
ெள்ளிகளைச் கெர்ந்த சுமார் 3.8 மில்லியன் மாணவர்கள் கதசிய
ொதளன ஆய்வு - 2021’இல் ெங்ககற்ொர்கள். 3, 5 மற்றும் 8ஆம் வகுப்பு
மாணவர்களின் திறன்களை இது மதிப்பிடுகிறது. தனியார் ெள்ளிகள்
இந்த ஆய்வில் கெர்க்கப்ெட்டுள்ைது இதுகவ முதல் முளறயாகும்.

3. ஒவ்பவாரு நவம்ைரிலும் நிகழும் புகழ்பைற்ற எரிகல் பைாழிவின்

7. 5 மாவட்டங்களில் பமட்மரா வைதிகள்பகாண்ட ஒமர மாநிலம் /

தீங்கு குளறப்பு கூட்டளமப்பினால் முதல் உலகைாவிய மருந்துக்
பகாள்ளகக் குறியீடு ெமீெத்தில் பவளியிடப்ெட்டது. நார்கவ, நியூசிலாந்து,
கொர்ச்சுகல், இங்கிலாந்து மற்றும் ஆஸ்திகரலியா ஆகியளவ மனிதாபி
-மான மற்றும் ஆகராக்கியம் ொர்ந்த மருந்துக் பகாள்ளககளில் முதல் 5
இடங்களில் உள்ைன. 74/100 மதிப்பெண்களுடன் 30 நாடுகளில்
இந்தியா 18ஆவது இடத்தில் உள்ைது.

பையர் என்ன?

யூனியன் பிரமதைம் எது?

அ) லிகயானிட்ஸ் விண்கல் மளை 

அ) கமற்கு வங்கம்

ஆ) பெர்சீட் விண்கல் மளை

ஆ) புது தில்லி

இ) ஓரியானிட்ஸ் விண்கல் மளை

இ) உத்தர பிரகதெம் 

ஈ) படம்ெல் விண்கல் மளை

ஈ) ககரைா

✓

முதலில் 1833’இல் கண்டுபிடிக்கப்ெட்ட லிகயானிட்ஸ் எரிகல் பொழிவு,
ஒவ்பவாரு நவம்ெர் மாதமும் நிகழ்கிறது. இந்த எரிகல் பொழிவு, இந்த
ஆண்டு நவ.6ஆம் கததி பதாடங்கியது. நவ.30 வளர இது நிகழும்.
இதளன பவறுங்கண்ணால் ொர்க்க முடியும்.

✓

பூமியின் வளிமண்டலத்தில் நுளையும் 55P/Tempel-Tuttle வால்மீன்
விட்டுச்பென்ற குப்ளெகளை இந்த எரிகல் பொழிவு பகாண்டுள்ைது. இக்
குப்ளெ பொருட்கள் விண்கற்கள் என்று அளைக்கப்ெடுகின்றன.

✓

உத்தர பிரகதெ மாநில முதல்வர் கயாகி ஆதித்யநாத் ெமீெத்தில் கான்பூர்
பமட்கரா இரயிலின் கொதளன ஓட்டத்ளத பகாடியளெத்து பதாடங்கி
ளவத்தார். கான்பூர் பமட்கராவின் ெணி நவம்ெர் 15, 2019 அன்று
பதாடங்கியது. உத்தர பிரகதெ மாநிலத்தில் தற்கொது காசியாொத்,
பநாய்டா, கிகரட்டர் பநாய்டா மற்றும் லக்கனாவில் பமட்கரா இரயில்
கெளவ பெயல்ெட்டு வருகிறது.

✓

கான்பூர் பமட்கரா இரயில் பதாடங்கப்ெட்ட பிறகு, ஐந்து மாவட்டங்களில்
பமட்கரா வெதிகள் உள்ை ஒகர மாநிலமாக உத்தர பிரகதெம் இருக்கும்.

4. COVID’க்கு சிகிச்ளையளிப்ைதற்கான உலகின் முதல் பிளாஸ்மிட்

8. ைமீைத்தில் எந்த நாட்டின் இராணுவ தளைதிக்கு இந்திய இராணு

DNA தடுப்பூசியின் பையர் என்ன?

-வத்தின் பகளரவ பெனரல் ைதவி வழங்கப்ைட்டது?

அ) ZyCoV-D 

அ) கநொைம் 

ஆ) மாடர்னா

ஆ) இலங்ளக

இ) ஸ்புட்னிக் வி

இ) வங்காைகதெம்

ஈ) ககாவாக்சின்
✓



ளெடஸ் ககடில்லாவின் ZyCoV-D என்ெது உலகின் முதல் பிைாஸ்மிட்
DNA தடுப்பூசியாகும். ஊசி இல்லாத அப்ளிககட்டளரப் ெயன்ெடுத்தி
பெலுத்தக்கூடிய முதல் COVID தடுப்பூசி இதுவாகும். 12 வயது மற்றும்
அதற்கு கமற்ெட்ட பெரியவர்கள் மற்றும் குைந்ளதகளின் அவெரகால
ெயன்ொட்டிற்காக இந்திய தளலளம மருந்துக் கட்டுப்ொட்டாைரால்
(DCGI) இதன் 3-கடாஸ் ஷாட் அங்கீகரிக்கப்ெட்டுள்ைது.









ஈ) பூடான்
✓

கநொை இராணுவ தைெதி பஜனரல் பிரபு ராம் ெர்மாவுக்கு குடியரசுத்
தளலவர் ராம்நாத் ககாவிந்த் இந்திய ராணுவத்தின் பகைரவ பஜனரல்
ெதவிளய வைங்கினார். இருநாடுகளும் ெரஸ்ெர இராணுவ தைெதிகளு
-க்கு பஜனரல் ெதவிளய வைங்குவது வைக்கமாகும். பஜனரல் ஷர்மா,
2021 பெப்டம்ெரில் இராணுவத் தைெதியாகப் பொறுப்கெற்றார். அவர்
இந்தியாவில் உள்ை கதசிய ொதுகாப்புக் கல்லூரியில் ெட்டம் பெற்றவர்.



 













9. பின்வரும் எந்தத் திட்டத்தின் கீழ், ‘தூய்ளமயான ைசுளம கிராம

2. ககரானா காலத்துக்கும் கநருவின் அறிவியல்

வாரம்’ அனுைரிக்கப்ைட்டது?

உலகப் கெரிடராக ககரானா பதாற்று மாறியிருக்கும் சூைலில்,
ஜவாஹர்லால் கநருவின் அன்ளறய அறிவியல்பூர்வமான ொர்ளவயும்
ஒரு அறிவியல் ெமுதாயத்ளத உருவாக்குவதில் அவர் கமற்பகாண்ட
முயற்சிகள் பெரும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகவும் பொருத்தமாகவும்
இருக்கின்றன. கநருவின் கூற்றுப்ெடி, அறிவியல் என்ெது மனித
மனதின் முக்கியமான பவற்றியாகும். இது, மனித குலத்ளத கநாய்,
கதளவ, துயரம் கொன்றவற்றிலிருந்து விடுவிக்கும்.

அ) DDU-GKY
ஆ) MGNREGS 
இ) DAY-NRLM
ஈ) DAY-NULM
✓



ஆொதி கா அம்ரித் மககாத்ெவின் ஒருெகுதியாக, மாநிலங்கள்/யூனியன்
பிரகதெங்கள் MGNREG திட்டத்தின்கீழ், 2021 அக்.29 முதல் நவ.4 வளர
ஒருவாரகால ‘தூய்ளம ெசுளம கிராம’ பெயல்ொடுகளை கமற்பகாண்டு
உள்ைன. தூய்ளம ெசுளம கிராம வாரத்தின்கொது, கழிவு நீர்ப்கொக்குக்
குழிகளை அளடயாைங்கண்டு நிர்மாணிப்ெதில் கவனஞ்பெலுத்தப்ெட்ட
-து. மண்புழு உரம்/NADEP குழி மற்றும் புழு உரமாக்கல், கழிவுப்பொரு
-ட்களின் மறுெயன்ொடு, மக்காத குப்ளெகளை மறுசுைற்சி பெய்தல்
கொன்ற முயற்சிகளும் கமற்பகாள்ைப்ெட்டுள்ைன.

10.“சில்லளற விற்ைளன மநரடித்திட்டம்” மற்றும் “ஒருங்கிளைந்த
குளறதீர்க்கும் திட்டம்” ஆகியவற்ளற பதாடங்கிய அளமப்பு எது?
அ) இந்திய ரிெர்வ் வங்கி 
ஆ) ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுளற & கமம்ொட்டு ஆளணயம்
இ) காப்பீட்டு ஒழுங்குமுளற & கமம்ொட்டு ஆளணயம்
ஈ) ெத்திரங்கள் மற்றும் ெரிவர்த்தளன வாரியம்

✓

இந்திய ரிெர்வ் வங்கியின் “சில்லளற விற்ெளன கநரடித்திட்டம்” மற்றும்
“ஒருங்கிளணந்த குளறதீர்க்கும் திட்டம்” ஆகியளவ பிரதமர் நகரந்திர
கமாடியால் பதாடங்கப்ெட்டு நாட்டுக்கு அர்ப்ெணிக்கப்ெட்டுள்ைன.

✓

சில்லளற கநரடித்திட்டத்தின்கீழ், சில்லளற முதலீட்டாைர்கள் அரொங்கப்
ெத்திரங்களை இளணயத்தில் வாங்கலாம் மற்றும் விற்கலாம். ஒருங்கி
-ளணந்த ஒம்புட்ஸ்கமன் திட்டமானது வாடிக்ளகயாைர் புகார்களில்
குளறதீர்க்கும் பொறிமுளறளய கமம்ெடுத்த உதவுகிறது.

கதெத்ளதக் கட்டிபயழுப்புவதில் அறிவியலின் ெங்களிப்ளெ கநரு
புரிந்துபகாண்டிருந்தார்.
இது
குறித்து
கநரு
எழுதும்கொது,
உண்ளமளயயும் புதிய அறிளவயும் கதடுதல், கொதளனயின்றி
எளதயும் ஏற்க மறுத்தல், புதிய ொன்றுகளின் அடிப்ெளடயில் முந்ளதய
முடிவுகளை மாற்றும் திறன், உண்ளமகளை நம்புதல், முந்ளதய
ககாட்ொட்ளடத் பதாடராமல் இருத்தல், கடினமான ஒழுக்கம் பகாண்ட
மனம் இருத்தல் அவசியம் என்கிறார். ககம்ப்ரிட்ஜ் ெயின்ஸ் டிரிகொஸ்,
கஜம்ஸ் ஜீன்ஸ், ஆர்தர் எடிங்டன் மற்றும் பிரிட்டனின் முன்னணி
அறிவியலர்களுடன் பதாடர்பில் இருந்ததன் மூலம் கநருவின் அறிவியல்
மற்றும் பதாழில்நுட்ெ ஆர்வத்ளத அறியலாம்.
இந்தியாவில் உயர் தரமான கல்வி நிறுவனங்களை அளமக்க
கவண்டும் என்ெகத கநருவின் திட்டமாக இருந்தது. அபமரிக்கப்
ெயணத்தின்கொது, அபமரிக்கப் ெல்களலக்கைகங்கள் நாட்டுக்குத்
பதாழில்நுட்ெ,
அறிவியல்
முன்கனற்றத்ளத
வைங்குவளதப்
புரிந்துபகாண்டார். 1949-ல் மாெசூசிட்ஸ் பதாழில்நுட்ெக் கைகத்துக்கு
அவர் பென்றதுதான் 1950-ல் காரக்பூரிலும், 1958-ல் ெம்ொயிலும், 1959ல் பென்ளன, படல்லியிலும் ஐஐடி எனப்ெடும் இந்தியத் பதாழில்நுட்ெக்
கல்வி நிறுவனங்களை உருவாக்க வழிவகுத்தது.
அறிவியல் கற்றலுக்கும் ஆராய்ச்சிக்குமான நிறுவனங்களை நடத்திய
விக்ரம் ொராொய், ெர் சி.வி.ராமன், கஹாமி கஜ.ொொ, ெதீஷ் தவான்,
எஸ்.எஸ்.ெட்நாகர்
கொன்ற
ெல
அறிவியலர்களைப்
ெயன்ெடுத்திக்பகாள்ளும் திறளமளய கநரு பெற்றிருந்தார்.

1. ‘முதல்வரின் முகவரி’: தமிைக அரசு அரொளண பவளியீடு

அறிவியலுக்குச் ெமூகத்தின் ஏற்பும் அரசின் ஆதரவும் நிளலத்திருக்க
கவண்டும் என்ற உண்ளமளய கநரு முழுளமயாக அறிந்திருந்தார்.
இதனால்தான் 1954-ல் அணுெக்தித் துளற, ொொ அணு ஆராய்ச்சி
ளமயம், 1949-ல் இயற்பியல் ஆராய்ச்சி ஆய்வகம், 1952-ல் இந்திய
விண்பவளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம், அறிவியல் மற்றும் பதாழில்துளற
ஆராய்ச்சி
கவுன்சில்
ஆகியவற்ளறத்
பதாடங்கி,
அறிவியல்
முன்கனற்றத்தின் அதிகாரத்துவ இயந்திரங்கைாக மாற்றினார்.

முதல்-அளமச்ெரின் குளறதீர்ப்பு துளறகள் ஒருங்கிளணக்கப்ெட்டு,
முதல்வரின் முகவரி என்ற புதிய துளற உருவாக்கப்ெட்டு அரொளண
பவளியிடப்ெட்டுள்ைது. உங்கள் பதாகுதியில் முதல்-அளமச்ெர், முதல்அளமச்ெர் உதவி ளமயம், குளறதீர்ப்பு கமலாண்ளம அளமப்பு
ஒருங்கிளணப்பு ஆகிய துளறகள் ஒன்றிளணந்து ‘முதல்வரின் முகவரி’
என்ற புதிய துளற ஏற்ெடுத்தப்ெட்டுள்ைது.

கநருவுக்கு எதிரிகள் அன்றும் இருந்தார்கள், இன்றும் இருக்கிறார்கள்.
அவரது அறிவியல் ெணிளயத் தடுக்கப் கொலி கதசியவாதம்
தூண்டப்ெட்டது. அறிவியலுக்கு எல்ளலகள் இல்ளல. ஆங்கில அறிவியல்,
பிபரஞ்சு அறிவியல் என்பறல்லாம் கெெ முடியாது. கதெத்ளதக்
கட்டிபயழுப்புவதில் அறிவியலின் ெங்கு முக்கியமானது என்ெளத கநரு
புரிந்து ளவத்திருந்தார்.

கமலும் முதல்வரின் முகவரி என்ற புதிய துளற சிறப்பு அலுவலராக
ஷில்ொ பிரொகர் ெதீஷ் அவர்கள் நியமனம் பெய்யப்ெட்டுள்ைதாகவும்
தமிைக அரசு பதரிவித்துள்ைது. முதல்வரின் முகவரி துளறயில் மனுக்கல்
தீர்வுக்காண ஒற்ளற இளணயதை முகப்பு ெயன்ெடுத்தப்ெடும் என்று
பதரிவிக்கப்ெட்டுள்ைது.

சுதந்திரத்துக்குப் பிறகு, நாட்டின் மக்கள்பதாளகயில் ொதிப் கெருக்கு
மகலரியா ொதிப்பு ஏற்ெட்டது. 1953-ல் மகலரியா பெரிய அைவில்
கட்டுப்ெடுத்தப்ெட்டது. 1951-ல் பெரியம்ளம ொதிப்ொல் இறந்தவர்கள்
எண்ணிக்ளக 1 லட்ெத்து 48 ஆயிரமாக இருந்தது. அடுத்த 10
ஆண்டுகளில் இந்த எண்ணிக்ளக 12 ஆயிரத்து 300 ஆகக்
குளறக்கப்ெட்டது. மக்களைப் ொதிக்கும் இது கொன்ற கநாய்களிடம்
கொராட ஒவ்பவாரு 5 ஆண்டுக்கும் திட்டம் வகுக்கப்ெட்டது.



இதுபதாடாா்ொக தளலளமச் பெயலாைாா் இளறயன்பு பவளியிட்ட
அரொளணயில், முதல்-அளமச்ெரின் தனிப்பிரிவு, முதல்-அளமச்ெரின்
உதவி
ளமயம்
மற்றும்
ஒருங்கிளணக்கப்ெட்ட
குளறதீாா்ப்பு
கமலாண்ளம அளமப்பு (ஐஐபிஜிசிஎம்எஸ்), உங்கள் பதாகுதியில் முதல்அளமச்ெர் துளற ஆகியளவ ஒருங்கிளணக்கப்ெட்டு, ‘முதல்வரின்
முகவரி’ என்ற புதிய துளற உருவாக்கப்ெடுகிறது.
முதல்-அளமச்ெர் முகவரி துளறயின் மனுக்களுக்குத் தீாா்வு காண
முதல்வரின் உதவி ளமயம் மற்றும் ஒருங்கிளணக்கப்ெட்ட குளறதீாா்ப்பு
கமலாண்ளம அளமப்பின் உதவி எண் மாநிலம் முழுவதும் ஒற்ளற
இளணயதை முகப்ொகப் ெயன்ெடுத்தப்ெடும். இது முதல்வரின் முகவரி
துளறயின் கட்டுப்ொட்டில் இருக்கும். உங்கள் பதாகுதியில் முதல்அளமச்ெர் துளறயின் சிறப்பு அலுவலாா் ஷில்ொ பிரொகாா் ெதிஷ்,
முதல்வரின் முகவரி துளறயின் சிறப்பு அலுவலராக நியமிக்கப்ெடுகிறாாா்”
என்று அதில் பதரிவிக்கப்ெட்டிருந்தது.









1950-களில் ொலியல் கநாய்கள், பதாழுகநாய், ளடஃொய்டு, கக்குவான்
இருமல்,
நிகமானியா,
மூளைக்காய்ச்ெல்
கொன்றவற்ளறக்
கட்டுப்ெடுத்தத் தீவிர முயற்சிகள் எடுக்கப்ெட்டன. மருத்துவம், ெரவலான
தடுப்பூசித் திட்டங்கள் மூலம் இந்த கநாய்கள் கட்டுப்ெடுத்தப்ெட்டன.
1940-களில் ெரவிய பிகைக் கநாயால், நாட்டு மக்கள்பதாளகயில் 3%
கெர் இறந்துகொனார்கள். கடுளமயாகப் கொராடி 1950-களில் பிகைக்
கநாய் முற்றிலும் அழிக்கப்ெட்டது.
பதாற்றுகநாய்களை எதிர்த்துப் கொராடுவதற்குப் பெருமைவு நிதி
ஒதுக்கீடுகளுடன், அதிக எண்ணிக்ளகயிலான மருத்துவர்களுக்குப்
ெயிற்சி அளிக்கப்ெட்டன. அதற்காகப் புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகள் கட்டும்
ெணியும், இருக்கும் மருத்துவக் கல்லூரிகளை கமம்ெடுத்தும் ெணியும்
நளடபெற்றன. 1946-ல் 15 மருத்துவக் கல்லூரிகள் இருந்தன. இந்த
எண்ணிக்ளக 1965-ல் 81 ஆக உயர்ந்தது. 1951-ல் மருத்துவக்
கல்லூரிகளில் கெர்ந்த மாணவர்களின் எண்ணிக்ளக 1,200. இது 1961ல் 10 ஆயிரமாக உயர்ந்தது.



 















ககரானா என்ற பகாடிய பதாற்றுகநாளய எதிர்த்துப் கொராடும்கொது,
கடந்த கால கநாய்களுக்கு எதிரான கநருவின் கொராட்டத்ளத
நிளனவில்பகாள்வது அவசியம். சீனா, ளதவான், வியட்நாம், சிங்கப்பூர்,
கியூொ கொன்ற நாடுகளில் மலிவாக மருத்துவம் கிளடப்ெதால்தான், மற்ற
பெரிய ெணக்கார நாடுகளைவிட ககரானா பதாற்ளற இந்த நாடுகள்
எளிதாக எதிர்பகாள்ை முடிந்தது.

விநிகயாகிக்கும்
ெணி
பதரிவித்துள்ைனர்.

பிகைக், காலரா கநாய்களை அறிவியல்பூர்வமாக முறியடித்தளதக்
குறிப்பிட்டு, மகள் இந்திராவுக்கு கநரு எழுதிய கடிதத்தில் சுகாதாரம்,
ஆகராக்கியம், சில கநாய்களின் மீதான பவற்றி கொன்றளவ
அறிவியளலப் பொறுத்தது என்று சுட்டிக்காட்டியிருந்தார்.

கடந்த 2019-ம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்கொது, 2020-ல் சிறார்களுக்கு
எதிரான
இளணயவழி
குற்றங்கள்
400%
அதிகரித்துள்ைது
பதரியவந்துள்ைது.

தான் கட்டளமத்த நிறுவனங்கள் மூலம் ககரானா ெரவல் காலத்திலும்
கநரு வாழ்ந்துபகாண்டிருக்கிறார். 1952-கலகய பூனாவில் நிறுவப்ெட்ட
கநஷனல் இன்ஸ்டிட்யூட் ஆஃப் ளவராலஜி நிறுவனம், ககரானா
காலத்தில் பெருமைவில் ெயன்ெடுவளத மறக்க முடியாது.
மனிதர்களின் அறிவியல் கதடல் குறித்த கநருவின் நம்பிக்ளக, ககரானா
ெரவல் இருக்கும் இந்தக் காலத்திலும் பொருந்தும். அறிவியலின் மீது
கநரு ளவத்திருந்த இந்த நம்பிக்ளகயும், மனிதர்களின் திறளமயுடன்
அவர்
உருவாக்கிய
அறிவியல்
நிறுவனங்களும்தான்,
இந்த
அழிவுகரமான
உலகப்
கெரிடரிலிருந்து
நம்ளமப்
ொதுகாத்துக்பகாண்டிருக்கிறது.
3. உரம் தயாரிக்க ெசுவின் ொணம் வாங்க முடிவு: மத்திய பிரகதெ
முதல்வர் ெவுகான் அறிவிப்பு
மத்திய பிரகதெ தளலநகர் கொொலில் கநற்று இந்திய கால்நளட
மருத்துவ ெங்கம் ஏற்ொடு பெய்திருந்த பெண் கால் நளட மருத்துவர்கள்
மாநாட்டில் முதல்வர் சிவ்ராஜ் சிங் ெவுகான் கலந்துபகாண்டார். விைாவில்
அவர் கெசியதாவது:
ெசுக்கள், மாடுகள் இல்லாமல் ெல கவளலகள் நடப்ெதில்ளல. எனகவ,
அளவ மிகவும் முக்கிய மானளவ. முளறயான அளமப்ளெ
ஏற்ெடுத்தினால், ெசுக்கள் மற்றும் அவற்றின் ொணம், சிறுநீர் ஆகியளவ,
மாநிலம் மற்றும் நாட்டின் பொருைாதாரத்ளத வலுப்ெடுத்த உதவும். இந்த
துளறயில் பெண்களின் ெங்களிப் புடன் நாம் பவற்றி பெறுகவாம் என்று
நம்புகிகறன்.
ெசுவின்
ொணம்
மற்றும்
சிறுநீரில்
இருந்து,
பூச்சிக்பகால்லிகள் முதல் மருந் துகள் வளர ெல முக்கிய பொருட் களை
தயாரிக்கலாம்.
மத்தியபிரகதெ மாநிலத்தில் பெருமைவில் உரம் தயாரிப்ெதற்கு ெசுவின்
ொணம் கதளவப்ெடுகிறது. எனகவ அந்த ெசுவின் ொணத்ளத விளல
பகாடுத்து வாங்க அரசு முடிவு பெய்துள்ைது. இதுபதாடர்ொன பூர்வாங்க
கவளலகளில் அரசு ஈடுெட்டுள் ைது. விளரவில் இதுபதாடர்ொன
அறிவிப்ளெ பவளியிடுகவாம்.
பொதுமக்களின் அவெர மருத்துவ உதவிக்காக 108 என்ற ஆம்புலன்ஸ்
கெளவ உள்ைது. அளதப் கொலகவ, கால்நளடகளைப் ொதுகாக்கவும்,
அவற்றுக்கு அவெர மருத்துவ சிகிச்ளெ அளிக்கவும் 109 என்ற
பஹல்ப்ளலன் கெளவளய பதாடங்க அரசு ெரிசீலித்து வருகிறது. அவெர
சிகிச்ளெ கதளவப்ெடும் கால்நளடகள் பதாடர்ொக 109 என்ற பதாளல
கெசி எண்ணுக்கு கொன் பெய் தால் கால்நளடகள் இருக்கும் இடத்துக்கக
மருத்துவர்கள் வந்து சிகிச்ளெ வைங்குவர்.
இவ்வாறு அவர் கெசினார்.
ொஜக ஆளும் ம.பி.யில், ெசுக்களின் ொதுகாப்புக்கு முக்கியத்துவம்
அளிக்கப்ெடுகிறது. ெசுக்களைப் ொதுகாப்ெதற்கும், ெசுஉற்ெத்திளய
கமம்ெடுத்துவதற்கும் 6 துளறகளின் அளமச்ெர்களைக் பகாண்ட ெசு
அளமச்ெரளவ உருவாக்கப்ெட்டது குறிப்பிடத் தக்கது.
4. எஸ்.400 ஏவுகளண அளமப்புகளை இந்தியாவுக்கு விநிகயாகிக்க
பதாடங்கியது ரஷ்யா
ரஷ்யாவிடம் இருந்து எஸ் 400 ஏவுகளணகள் வாங்க இந்தியா
ஒப்ெந்தம் கமற்பகாண்டது. 5.5 பில்லியன் டாலர் மதிப்பில் 2019-ல் இந்த
ஒப்ெந்தம் பெய்யப்ெட்டது. இந்த எஸ் 400 ஏவுகளணகள், தளரயிலிருந்து
வானில் வரும் இலக்குகளைக்கூட மிகத் துல்லியமாகத் தாக்கி அழிக்கும்
திறன் பகாண்டது.
இதனால் முதல் கட்டமாக 800 -மில்லியன் டாலளர இந்தியா
ரஷ்யாவிடம் 2019-கலகய பகாடுத்துவிட்டது. ஆனால் இன்னும்
ஏவுகளணகள் இந்தியாவிடம் ஒப்ெளடக்கப்ெடவில்ளல. இந்த நிளலயில்,
திட்டமிட்டெடி இந்தியாவுக்கு எஸ் 400- ஏவுகளண அளமப்புகளை









பதாடங்கியதாக

ரஷ்ய

அதிகாரிகள்

5. 2019-ம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்கொது - 2020-ல் சிறார்களுக்கு
எதிரான இளணயவழி குற்றம் 400% உயர்வு :

இதுகுறித்து கதசிய குற்ற ஆவணக் காப்ெகத்தில் உள்ை தரவுகளில்
கூறியிருப்ெதாவது:
நாட்டில்
இதுவளர
இல்லாத
அைவுக்கு,
கடந்த
2020-ம்
ஆண்டுசிறார்களுக்கு எதிரான இளணயவழி குற்றங்கள் ெல மடங்கு
அதிகரித்திருக்கிறது. சிறார்களை ளவத்து எடுக்கப்ெடும் ஆொெப்
ெடங்களை பவளியிடுதல், ஆன்ளலன் மூலம் ொலியல் பதால்ளல
பகாடுத்தல் உள்ளிட்ட குற்றங்கள் இதில் அடங்கும்.
கடந்த 2019-ம் ஆண்டு சிறார்களுக்கு எதிரான இளணயவழி
குற்றங்கள் பதாடர்ொக 164 வைக்குகள் ெதிவாகின. இதுகவ 2018,
2017-ம் ஆண்டுகளில் முளறகய 117, 79 ஆக இருந்தது. ஆனால்,
2020-ம் ஆண்டில் சிறார்களுக்கு எதிரான இளணயவழி குற்றம்
பதாடர்ொக 842 வைக்குகள் ெதிவு பெய்யப்ெட்டுள்ைன. இது 2019-ம்
ஆண்டில் ெதிவான வைக்குகளை விட 400 ெதவீதம் அதிகம் ஆகும்.
இவற்றில் 738 வைக்குகள் சிறார் ஆொெப் ெடங்களை பவளியிடுதல்
பதாடர்ொனளவ.
ககரானா ெரவல்..
இதுகுறித்து குைந்ளதகள் உரிளம அளமப்பின் (க்ளர) தளலவர் பூஜா
மர்வாஹா கூறும்கொது, “ககரானா ெரவளல தடுப்ெதற்காக நாடு
முழுவதும் ெள்ளி, கல்லூரிகள் மூடப்ெட்டன. ஆன்ளலன் மூலமாக
வகுப்புகள் நளடபெற்றன. இதனால் கிட்டத்தட்ட பெரும்ொலான
சிறார்களுக்கு ஸ்மார்ட் கொன்கள் கிளடத்துவிட்டன. அதிக கநரம்
ஆன்ளலனில்
பெலவிடுவதால்,
சில
ெமயங்களில்
ஆொெ
இளணயதைங்கைால் அவர்கள் கவரப்ெட வாய்ப்பு உருவானது. இதுகவ
இதுபதாடர்ொன இளணயவழி குற்றங்களுக்கு ஆரம்ெப் புள்ளி ஆகும்.
இதனால்தான், 2020-ம் ஆண்டு சிறார்களுக்கு எதிராக அதிக அைவில்
இளணயவழி குற்றங்கள் அரங்ககறியுள்ைன" என்றார். - பிடிஐ
6. பென்ளனயில் பவள்ை தடுப்புக்கு அறிவுளரக் குழு
பென்ளனயில் பவள்ைத் தடுப்புக்கான அறிவுளரக் குழு ஓய்வு பெற்ற
ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி திருப்புகழ் தளலளமயில் அளமக்கப்ெட்டுள்ைது.
இந்த குழுவில் தில்லி நகாா் மற்றும் ஊரளமப்பு நிறுவன தளலளம திட்ட
அலுவலாா், காலநிளல பின்னளடவு ெயிற்சி உலக வை நிறுவன
இயக்குநாா் நம்பி அப்ொதுளர, பென்ளன வைாா்ச்சி கல்வி நிறுவனப்
கெராசிரியாா் ஜானகிராமன், மும்ளெ ஐஐடி கட்டுமானப் பொறியியல்
துளற கெராசிரியாா் கபில் குப்தா, பென்ளன அண்ணா ெல்களலக்கைக
மனித குடியமாா்வு ளமய இயக்குநாா் பிரதீப் கமாெஸ், ளஹதராொத்
கதசிய ரிகமாட் பென்சிங் துளறயின் பிரதிநிதி , அண்ணா
ெல்களலக்கைக
ரிகமாட்
பென்சிங்
நிறுவன
கெராசிரியாா்
திருமளலவாென், ஐஐடி கட்டுமானப் பொறியியல் துளற தளலவாா்
ொலாஜி நரசிம்மன், பென்ளன பெருநகர வைாா்ச்சிக் குழும தளலளம
திட்ட அதிகாரி, பென்ளன மண்டல நீாா்வைத் துளற தளலளமப்
பொறியாைாா், பநடுஞ்ொளலத் துளற தளலளமப் பொறியாைாா்,
சுற்றுச்சூைல் துளற இயக்குநாா் ஆகிகயாாா் உறுப்பினாா்கைாக இருப்ொா்.
இந்தக் குழுவானது பவள்ைத்ளத தடுக்கும் வழிமுளறகளையும்,
பவள்ைத்தின்
ொதிப்ளெக்
குளறக்கும்
வளகயில்
மளைநீாா்
வடிகால்களை அளமக்கவும் உரிய அறிவுறுத்தல்களை அரசுக்கு
வைங்கும்.
7. நிாா்வாகத் திறளன
குழுக்கைாகப் பிரிப்பு

கமம்ெடுத்த

மத்திய

அளமச்ெரளவ

8

மத்திய அரசின் நிாா்வாகத் திறளன கமம்ெடுத்தும் வளகயில் எடுக்கப்ெட
உள்ை நடவடிக்ளககளை கண்காணிக்க மத்திய அளமச்ெரளவ எட்டு
குழுக்கைாகப் பிரிக்கப்ெட்டுள்ைது.
பிரதமாா் கமாடி தளலளமயிலான அளமச்ெரளவயில் 77 அளமச்ொா்கள்
இடம்பெற்றுள்ைனாா்.
பதாழில்நுட்ெம்
ொாா்ந்த
வைங்களை
கமம்ெடுத்துவது,
பதாழில்
நிபுணாா்கள்
அடங்கிய
பதாகுப்ளெ



 











உருவாக்குவது ஆகியவற்றுக்காக அளமச்ொா்கள் எட்டு குழுக்கைாக
பிரிக்கப்ெட்டுள்ைனாா்.
நிாா்வாகத்தில்
பவளிப்ெளடத்தன்ளமளயக்
பகாண்டுவரவும், மத்திய அரசின் பெயல்திறளன கமம்ெடுத்தவும் இந்த
நடவடிக்ளக எடுக்கப்ெட்டுள்ைது.
இந்த நடவடிக்ளகக்கு முன்ொக பிரதமாா் நகரந்திர கமாடி தளலளமயில்
ஐந்து ஆகலாெளனக் கூட்டங்கள் நடத்தப்ெட்டன. ஒவ்பவாரு கூட்டமும்
சுமாாா் 5 மணி கநரம் நளடபெற்றது.
தனிப்ெட்ட திறன், கவனத்துடன் கூடிய அமலாக்கம், அளமச்ெரளவ
பெயல்ொடு, ெணிகளில் ஒத்துளைப்பு மற்றும் திறன்வாய்ந்த தகவல்
பதாடாா்பு, நாடாளுமன்ற நடவடிக்ளககள் ஆகிய 5 தளலப்புகளில் இந்தக்
கூட்டங்கள் நடத்தப்ெட்டன. நாடாளுமன்ற நடவடிக்ளககள் பதாடாா்ொன
ஆகலாெளனக் கூட்டத்தில் மக்கைளவத் தளலவாா் ஓம் பிாா்லாவும்,
மாநிலங்கைளவத் தளலவாா் எம்.பவங்ளகயா நாயுடுவும் ெங்ககற்றனாா்.
இந்தக் கூட்டங்கள் அளனத்தும் மத்திய அரசின் நிாா்வாகத் திறளன
கமம்ெடுத்தும் கநாக்கில் நடத்தப்ெட்டன. இந்த கநாக்கில் அடுத்தகட்ட
நடவடிக்ளகயாககவ அளமச்ெரளவக் குழுக்கள் அளமக்கப்ெட்டுள்ைதாக
மத்திய அரசு வட்டாரங்கள் பதரிவித்தன.
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ஆம்புலன்ஸ்’ கெளவ திட்டத்ளத அமல்ெடுத்த, மத்திய பிரகதெ அரசு
திட்டமிட்டுள்ைது.
இம்மாநில தளலநகர் கொொலில், ‘இந்திய கால்நளட ெங்கம்’ ொர்ொக
பெண் கால்நளட மருத்துவர்களுக்கான, ‘ெக்தி-2021’ என்ற தளலப்பில்
மாநாடு நளடபெற்றது.
இதில், இம்மாநில முதல்வர் சிவ்ராஜ் சிங் ெவுகான் ெங்ககற்று
கெசுளகயில்,
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என்ற
உதவி
ளமய
எண்
மூலமாக
கால்நளடகளுக்கு மருத்துவ சிகிச்ளெ வைங்குவதற்கான ஆம்புலன்ஸ்
கெளவ பதாடங்குவது குறித்து அரசு ஆகலாசித்து வருகிறது. இதன்
மூலம், கால்நளடகளை மருத்துவமளனக்கு அளைத்து பெல்ல
கவண்டிய அவசியமில்ளல. மாட்டு ொணம், ககாமியத்தில் இருந்து
உரங்கள், பூச்சிக்பகால்லி, மருந்துகள் உட்ெட ெல்கவறு பொருட்களை
தயாரிக்கப்ெடுகிறது. எனகவ, இந்த தயாரிப்புகளுக்காக மாட்டு
ொணத்ளத அரகெ பகாள்முதல் பெய்யவும் திட்டமிட்டுள்ைது. மாட்டு
ொணம், ககாமியத்தால் நாட்டின் பொருைாதாரகம உயரும்,” என்றார்.

இந்தக் குழுக்கள் ஒவ்பவான்றிலும் 9 முதல் 10 அளமச்ொா்கள்
இருப்ொாா்கள். ஓாா் அளமச்ொா் குழுவின் ஒருங்கிளணப்ொைராக
இருப்ொாா்.
ஒவ்பவாரு அளமச்ெரின் அலுவலகத்துக்கும் ஒரு இளணயதைம்
உருவாக்கப்ெடும். அதில் மத்திய அரசின் திட்டங்கள் மற்றும்
பகாள்ளககள் பதாடாா்ொன அமலாக்கம் குறித்த தகவல்கள் இடம்பெறும்.
ெம்ெந்தப்ெட்ட அளமச்ொா்கள் எடுக்கும் முடிவுகள் பதாடாா்ொக தகவல்
ெலளக உருவாக்கப்ெடும். கூட்டங்களை நடத்துதல் கடிதத் பதாடாா்ளெ
நிாா்வகிப்ெது ஆகியளவயும் கமற்பகாள்ைப்ெடும். இவற்ளற இந்த எட்டு
குழுக்களும் கமற்பகாள்ை கவண்டியிருக்கும்.
நாட்டில் உள்ை அளனத்து மாவட்டங்கள், மாநிலங்கள் மற்றும் மாநில
அளமச்ெகங்களுடன் இந்தக் குழுக்கள் இளணந்து பெயல்ெடும்.
இந்தக் குழுக்களில் ஒரு குழுவானது, ஆராய்ச்சி, தகவல் பதாடாா்பு
ஆகியவற்றில் நிபுணத்துவம் பெற்ற குளறந்தெட்ெம் மூன்று பதாழில்
நிபுணாா்களைக் பகாண்ட குழுளவ உருவாக்க கவண்டும்.
அகதகொல் ஓய்வு பெற்ற ஊழியாா்களின் பின்னூட்டங்கள் மற்றும்
அனுெவங்களை ெராமரிக்க ஓாா் இளணயதைத்ளத உருவாக்கும்
பொறுப்பு ஒரு குழுவிடம் ஒப்ெளடக்கப்ெட உள்ைது.
எட்டு குழுக்களின் ஒருங்கிளணப்ொைாா்கைாக மத்திய அளமச்ொா்கள்
ஹாா்தீப் சிங் புரி, நகரந்திர சிங் கதாமாா், பியூஷ் ககாயல், தாா்கமந்திர
பிரதான், ஸ்மிருதி இரானி, அனுராத் தாக்குாா் உள்ளிட்கடாாா்
இருப்ொாா்கள்.
இந்த அளமச்ொா்கள் தங்கள் அலுவலகங்களின் சிறந்த நளடமுளறகள்
பதாடாா்ொக
தங்கள்
அளமச்ெரளவ
ெகாக்களுடன்
ெகிாா்ந்து
பகாள்வாாா்கள்.

8. பநக்ஸ்ட் பஜன் ஏடிபி ஃளெனல்ஸ்: ககாப்ளெ பவன்றார் கார்கலாஸ்
இத்தாலியில் நளடபெற்ற பநக்ஸ்ட் பஜன் ஏடிபி ஃளெனல்ஸ் படன்னிஸ்
கொட்டியில் ஸ்பெயின் வீரர் கார்கலாஸ் அல்கராஸ் கார்ஃபியா ொம்பியன்
ஆனார்.
உலகின் 32-ஆம் நிளல வீரராக இருக்கும் கார்கலாஸ் இறுதிச்சுற்றில்
4-3 (7/5), 4-2, 4-2 என்ற கநர் பெட்களில் அபமரிக்கரும், உலகின்
39-ஆம் நிளல வீரருமான பெொஸ்டியன் ககார்டாளவ கதாற்கடித்தார்.
இந்த ஆட்டத்தில் முதல் இரு பெட்களில் மட்டும் ெற்று தடுமாற்றம் காட்டிய
கார்கலாஸ், அதன் பிறகு ஆட்டத்ளத முற்றிலுமாக தனது கட்டுப்ொட்டில்
பகாண்டு வந்தார்.
9. நவ.15 – பழங்குடியினர் க ௌரவ தினம்.
10. மனிதர்களுக்கு 108 இருப்ெதுகொல்
ஆம்புலன்ஸ்’: மபி அரசு புதுளம திட்டம்

கால்நளடகளுக்கு
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கநாய் ொதிப்புகள், விெத்தில் காயமளடவது கொன்றவற்றால்
ொதிக்கப்ெடும் மக்களுக்கு சிகிச்ளெ அளிக்க, ‘108 ஆம்புலன்ஸ்’ கெளவ
நாடு முழுவதும் அமல்ெடுத்தப்ெட்டு உள்ைது. ஒன்றிய அரசின் நிதியில்,
மாநில அரசுகள் இந்த கெளவளய அமல்ெடுத்தி வருகின்றன.
இந்நிளலயில், மனிதர்ககை கொலகவ கநாய்கைால் அவதிப்ெடும்











