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Achievements of Tamilnadu in Various Fields Questions in Tamil 

பல்வேறு துறைகளில் தமிழகம் நிகழ்த்தியுள்ள சாதறைகள் 

1. விேசாயப் பபாருட்களின் வேரடி பகாள்முதல் மற்றும் விற்பறைக்காகவும், இறைத்தரகர்கள் இன்றி 

உற்பத்தியாளர்களும் நுகர்வோரும் பயைறையும் ேறகயில் _______________ ஆம் ஆண்டு 

முதன்முதலில் மதுறரயில் உழேர் சந்றத திட்ைம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ைது.  

A) 1993 

B) 1996 

C) 1999 

D) 2002 

2. கீழ்க்கண்ைேற்றுள், தமிழ்ோட்டில் மாநிலத்பதாழில் ேளர்ச்சிக் கழகத்துைன் பதாைர்புறையது எது?  

I. TANSI (ைான்சி) 

II. SIPCOT (சிப்காட்) 

III. SIDCO (சிட்வகா) 

IV. பசயில் (SAIL) 

A) I, II மட்டும் சரி  

B) I, III, IV மட்டும் சரி  

C) I, II, III மட்டும் சரி 

D) II, III, IV மட்டும் சரி 

3. இந்தியாவின் ஏற்றுமதியில் தமிழகத்தின் பங்களிப்பு _______________ சதவிகிதம் ஆகும். 

A) 12.2 

B) 13.6 

C) 14.5 

D) 15.6 
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4. கீழ்க்கண்ைேற்றுள் சரியாை கூற்று எது? 

I. ஏற்றுமதி மற்றும் இைக்குமதி ஆகியறே ேணிகத்தின் இரு கூறுகளாகும்.  

II. ஏற்றுமதி என்பது பபாருள்கள் மற்றும் வசறேகறள பேளிோட்டுப் பணத்திற்கு விற்பதாகும். 

III. இைக்குமதி என்பது பண்ைங்கள் மற்றும் வசறேகறள பேளிோட்டு உற்பத்தியாளர்களிைமிருந்து 

ோங்குேதாகும்.  

IV. தமிழ்ோடு பல பபாருள்கறள பேளியில் இருந்து இைக்குமதி பசய்கிைது. ஏற்றுமதி மற்றும் இைக்குமதி 

மதிப்பிற்கு இறைவயயாை வேறுபாடு 'ேர்த்தக சமநிறல' எை அறழக்கப்படுகிைது. 

A) I, II மட்டும் சரி  

B) I, II, IV மட்டும் சரி  

C) I, II, III, IV அறைத்தும் சரி 

D) I, III, IV மட்டும் சரி 

5. இயந்திரக் கருவிகளாை வபாக்குேரத்து சாதைங்கள், இயந்திர உபகரணங்கள், மின்சாதைமல்லா 

இயந்திரங்கள், மின்சாதை பபாருள்கள், மருந்துப் பபாருள்கள், பபட்வராலியம், உரங்கள் மற்றும் 

பசய்தித்தாள் ஆகியறே தமிழ்ோட்டின் முக்கிய இைக்குமதிகளாகும். ோட்டின் ேணிகத்தில் தமிழ்ோட்டின் 

முக்கிய துறைமுகங்கள் _______________ பங்களிப்றபச் பசய்கின்ைை. 

A) 8.63% 

B) 10.94% 

C) 13.45% 

D) 17.00% 

6. 2006-07 ல் வதசிய சராசரிறய விை தமிழகத்தின் தனிேபர் ேருமாைம் 28.3% அதிகமாக இருந்தது. 

இது 2011- 12 ல் 31.8% ஆகவும், 2018 - 19 ஆம் ஆண்டில் ______________ ஆகவும் 

அதிகரித்துள்ளது.  

A) 32.7 % 

B) 33.3 % 

C) 34.6 % 

D) 35.5 % 
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7. கணினிகள், மின்ைணு சாதைங்கள், கண்ணாடி இறழ சாதைங்கள் உற்பத்தியில் இந்திய அளவில் 

தமிழ்ோடு _______________ இைம் பிடித்துள்ளது.  

A) முதல்  

B) இரண்ைாம் 

C) மூன்ைாம்  

D) ோன்காம் 

8. 2019ல் பேளியிைப்பட்ை அறிக்றகயின்படி புதிய கண்டுபிடிப்புகறள உருோக்குேதில் இந்திய அளவில் 

தமிழ்ோடு _______________ ஆம் இைம். 

A) முதல்  

B) இரண்ைாம் 

C) மூன்ைாம்  

D) ோன்காம் 

9. இந்தியாவின் பமாத்த உள்ோட்டு உற்பத்தியில் 9.84% பங்களிப்றப அளிப்பதன் மூலம், இந்திய 

அளவில் _______________ பபரிய பபாருளாதாரம் உறைய மாநிலமாக தமிழ்ோடு திகழ்கின்ைது.   

A) இரண்ைாேது 

B) ோன்காேது  

C) ஆைாேது  

D) ஏழாேது 

10. 2020-2021 ஆம் நிதியாண்டில், தமிழ்ோட்டின் பபாருளாதார ேளர்ச்சி _______________ ஆக 

இருந்தது. 

A) 3.21% 

B) 4.76% 

C) 5.28% 

D) 6.87% 
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11. பபாருளாதார ேளர்ச்சியில் ஒரு கலங்கறர விளக்கமாக தமிழ்ோடு திகழ்கின்ைது. 

_______________ நிதியாண்டிற்குள், 1 டிரில்லியன் அபமரிக்க ைாலர் பபாருளாதாரமாக மாறுேறத, 

ஒரு இலட்சிய இலக்காக தமிழ்ோடு நிர்ணயித்துள்ளது.  

A) 2024-2025 

B) 2025-2026 

C) 2029-2030 

D) 2030-2031 

12. கீழ்க்கண்ை கூற்றுகளுள் சரியாைது எது?  

I. இந்திய அளவில் பதாழில்துறையில் சிைந்த மாநிலமாகத் தமிழகம் இருக்கிைது. 1.93 லட்சம் வகாடி ரூபாய் 

ஏற்றுமதியுைன், இந்தியாவிவலவய, தமிழகம் மூன்ைாேது பபரிய ஏற்றுமதி மாநிலமாக விளங்கி 

ேருகின்ைது. 

II. 2020-21ஆம் ஆண்டுக்காை அகில இந்திய அளவிலாை ஏற்றுமதியில், தமிழகத்தின் பங்களிப்பு 8.97 

விழுக்காடு ஆகும். 

III. வமாட்ைார் ோகை உற்பத்தியில், தமிழகம் முன்னிறல ேகித்து ேருகிைது. ஆறை மற்றும் 

அணிகலன்கள் ஏற்றுமதியில் 58 விழுக்காடு பங்களிப்பு தருகிைது. 

IV. காலணி ஏற்றுமதியில் 45 விழுக்காடு பங்களிப்பு தருகிைது. மின்ைணு இயந்திரங்கள் மற்றும் 

மின்ைணு சாதைங்களில் 25 விழுக்காடு பங்களிப்பு அளித்து ேருேது மிகவும் பபருறமக்குரியது ஆகும். 

A) I, II மட்டும் சரி  

B) I, II, IV மட்டும் சரி  

C) I, III, IV மட்டும் சரி  

D) I, II, III, IV அறைத்தும் சரி 

13. பதன் தமிழகத்தின் பதாழில் ேளர்ச்சிக்கு வமலும் உத்வேகம் அளித்திை எங்கு, ஏற்றுமதிறய 

றமயமாகக் பகாண்ை 'சர்ேவதச அறைகலன் பூங்கா' (International Furniture Park) ஒன்று, 

இந்தியாவிவலவய முதன்முறையாக தமிழக அரசால் எங்கு அறமக்கப்பட்டு ேருகிைது? 

A) மதுறர  

B) விருதுேகர்  
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C) தூத்துக்குடி 

D) திருபேல்வேலி 

14. கீழ்க்கண்ை கூற்றுகளில் சரியாைது எது? 

I. மாநில ோரியாை நீர் வமலாண்றம அட்ைேறணயின் இமயமறல பதாைரருவக அறமயாத 

மாநிலங்களின் பட்டியலில், 76 புள்ளிகளுைன் குஜராத் முதலிைத்றதயும், மத்தியபிரவதசம் மற்றும் 

ஆந்திரப்பிரவதசம் அடுத்தடுத்த இைங்கறளயும் பிடித்துள்ளது. இதில் தமிழ்ோடு 51 புள்ளிகளுைன் ஏழாேது 

இைத்றத பபற்றுள்ளது. ஜார்கண்ட் 35 புள்ளிகளுைன் கறைசி இைத்றத பிடித்துள்ளது. 

II. கைந்த 2017-2018ஆம் ஆண்டுக்காை நீர் ேள வமலாண்றம பட்டியலில் ஆைாேது இைத்தில் தமிழகம் 

உள்ளது. 

A) I மட்டும் சரி  

B) II மட்டும் சரி  

C) I, II இரண்டுவம சரி 

D) I, II இரண்டுவம தேறு 

15. நீடித்த ேளர்ச்சி இலக்குகள் 2020-21 [Sustainable Development Goal (SDG)] அறிக்றகயின் படி 

ேறுறம ஒழிப்பில் (NO POVERTY) இந்திய அளவில், தமிழகம் எத்தறையாேது இைத்தில் உள்ளது?   

A) முதல் இைம் (86 புள்ளிகள்) 

B) இரண்ைாம் இைம் (90 புள்ளிகள்)  

C) மூன்ைாம் இைம் (92 புள்ளிகள்) 

D) ோன்காம் இைம் (94 புள்ளிகள்) 
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விளக்கம்:  

16. நீடித்த ேளர்ச்சி இலக்குகள் 2020-21 [Sustainable Development Goal (SDG)] அறிக்றகயின் படி 

பட்டினியில்லா நிறலயில் (ZERO HUNGER) இந்திய அளவில், தமிழகம் எத்தறையாேது இைத்தில் 

உள்ளது?   

A) ஐந்தாேது இைம் (74 புள்ளிகள்)  

B) ஆைாேது இைம் (66 புள்ளிகள்) 

C) ஒன்பதாேது இைம் (60 புள்ளிகள்) 

D) பத்தாேது இைம் (54 புள்ளிகள்) 

விளக்கம்:  
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17. நீடித்த ேளர்ச்சி இலக்குகள் 2020-21 [Sustainable Development Goal (SDG)] அறிக்றகயின் படி 

அறைேருக்கும் அறைத்து ேயதிலும் ஆவராக்கியமாை ோழ்றே உறுதி பசய்தல் மற்றும் ேல்ோழ்றே 

வமம்படுத்துதலில் (GOOD HEALTH AND WELL - BEING) இந்திய அளவில், தமிழகம் எத்தறையாேது 

இைத்தில் உள்ளது?   

A) முதல் இைம் (86 புள்ளிகள்)  

B) இரண்ைாம் இைம் (83 புள்ளிகள்)  

C) மூன்ைாேது இைம் (81 புள்ளிகள்) 

D) ோன்காேது இைம் (79 புள்ளிகள்) 
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விளக்கம்:  

18. நீடித்த ேளர்ச்சி இலக்குகள் 2020-21 [Sustainable Development Goal (SDG)] அறிக்றகயின் படி 

தரமாை கல்வியில் (QUALITY EDUCATION) இந்திய அளவில், தமிழகம் எத்தறையாேது இைத்தில் 

உள்ளது?   

A) முதல் இைம் (83 புள்ளிகள்)  

B) இரண்ைாம் இைம் (79 புள்ளிகள்)  

C) ோன்காேது இைம் (71 புள்ளிகள்) 

D) ஐந்தாேது இைம் (69 புள்ளிகள்) 
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விளக்கம்:  

19. தமிழகம் பமாத்த உள்ோட்டு உற்பத்தி பங்களிப்பில் _______________ இைத்திலும், தலா 

ேருமாை முதலீடு, வேரடி பேளிோட்டு முதலீடு மற்றும் பதாழிற் துறை உற்பத்தி ஆகியேற்றில் 

_______________ இைத்திலும் உள்ளது. 

A) இரண்ைாேது, 3ேது 

B) முதலாேது, 2ேது  

C) ோன்காேது, 5ேது  

D) மூன்ைாேது, 4ேது 

20. பிை மாநிலங்கறள ஒப்பிடும் வபாது தமிழ்ோட்டின் இயற்றக ேளம் குறைோகும். இந்திய 

மாநிலங்களுக்கிறையில் மக்கள் பதாறகயில் 6 சதவீதமாக இருந்த வபாதிலும், நீர் ேளத்தில் 

_______________ சதவீதமும், நில பரப்பளவில் _______________ சதவீதமும் உள்ளது. 

A) 1 சதவீதம், 2 சதவீதம்  

B) 2 சதவீதம், 3 சதவீதம் 

C) 3 சதவீதம், 4 சதவீதம் 

D) 4 சதவீதம், 5 சதவீதம் 
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21. பசன்றை மாேகரம் இந்தியாவிவலவய ________________ % கழிவுநீர் மறுசுழற்சி பசய்யும் ஒவர 

ேகரமாக திகழ்கிைது.  

A) 20 % 

B) 25 % 

C) 30 % 

D) 35 % 

22. தமிழகத்தில் இராமோதபும் மாேட்ைத்தில் கமுதி சூரிய ஒளி மின்சக்தி திட்ைமாைது, உலகின் 

மிகப்பபரிய சூரியஒளி மின்சக்தி திட்ைங்களில் ஒன்ைாகும். 4550 வகாடி மதிப்பிலாை இத்திட்ைமாைது, 

எப்வபாது, நிறைவேற்ைப்பட்ைது. இதன் நிறுேப்பட்ை திைன் 648 பமகாோட் ஆகும். 

A) ஆகஸ்டு 2014 

B) ேேம்பர் 2019 

C) பசப்ைம்பர் 2016 

D) ஜூறல 2018 

23. கீழ்க்கண்ை கூற்றுகளில் சரியாைது எது?  

I. ஆஸ்திவரலியா உலகின் முன்ைணி பாக்றைட் உற்பத்தி பசய்யும் ோைாகும். இறதத்தவிர, சீைா, 

பிவரஸில், இந்தியா, கினியா, ஜறமக்கா மற்றும் ரஷ்யா பாக்றைட் உற்பத்தியில் முக்கியப் பங்கு 

ேகிக்கிைது.  

II. ோன்கில் ஒரு பங்கு பாக்றைட் தாது படிவுகள் கினியாவில் மட்டுவம உள்ளது.  

III. ஒடிைா, குஜராத், ஜார்கண்ட், மஹாராஷ்டிரா, சட்டிஸ்கர், தமிழ்ோடு மற்றும் மத்திய பிரவதசம் ஆகியறே 

இந்தியாவின் முக்கியமாை பாக்றைட் உற்பத்தி பசய்யும் மாநிலங்கள் ஆகும்.  

IV. தமிழகத்தில், வசலம் மாேட்ைத்தில் உள்ள வசர்ேராயன் மறலயில் பாக்றைட் படிவுகள் அதிகளவில் 

உள்ளை. 

A) I, II, IV மட்டும் சரி  

B) I, II, III, IV அறைத்தும் சரி 

C) I, III மட்டும் சரி  

D) I, II மட்டும் சரி 
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24. கீழ்க்கண்ை கூற்றுகளில் சரியாைது எது?  

I. உலகின் பாதிக்கு வமற்பட்ை சுண்ணாம்புக்கல் உற்பத்தி சீைாவில்தான் ேறைபபறுகிைது.  

II. இதறையடுத்து, அபமரிக்க ஐக்கிய ோடுகள், இந்தியா, ரஷ்யா, பிவரஸில் மற்றும் ஜப்பான் வபான்ை 

ோடுகளும் அதிக அளவு உற்பத்தி பசய்கிைது.  

III. மத்தியபிரவதசம், ராஜஸ்தான், ஆந்திரபிரவதசம், குஜராத், சட்டிஸ்கர் மற்றும் தமிழ்ோடு வபான்ை 

மாநிலங்களிலிருந்து இந்தியாவின் பமாத்த உற்பத்தியில் ோன்கில் மூன்று பங்கு உற்பத்தி 

பசய்யப்படுகிைது. 

IV. தமிழகத்தின் பபரிய அளவிலாை சுண்ணாம்புக்கல் இருப்பாைது இராமோமதபுரம், திருபேல்வேலி, 

அரியலூர், வசலம், வகாயம்புத்தூர் மற்றும் மதுறர மாேட்ைங்களில் உள்ளை. 

A) I, II, IV மட்டும் சரி  

B) I, II மட்டும் சரி 

C) I, III மட்டும் சரி  

D) I, II, III, IV அறைத்தும் சரி 

25. தமிழ்ோட்டில் 12 முக்கிய ேகரங்கள் பபாலிவுறு ேகரங்களாக (Smart City) மாற்ைப்பை உள்ளை. அறே 

கீழ்க்கண்டேற்றுள் எது? 

I. பசன்றை, மதுறர, திருபேல்வேலி, வேலூர் 

II. கரூர், காஞ்சிபுரம், வதனீ, ராமோதபுரம்  

III. திருச்சிராப்பள்ளி, தஞ்சாவூர், திருப்பூர், வசலம் 

IV. வகாயம்புத்தூர், தூத்துக்குடி, திண்டுக்கல், ஈவராடு  

A) I, III, IV மட்டும் சரி 

B) I, II, IV மட்டும் சரி 

C) I, II, III மட்டும் சரி  

D) II, III, IV மட்டும் சரி 

26. கீழ்க்கண்ை கூற்றுகளில் சரியாைது எது?  
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I. இந்திய அரசியலறமப்புச் சட்ைத்தின் எட்ைாேது அட்ைேறணயின்படி 22 பமாழிகள் அலுேலக 

பமாழிகளாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.  

II. 2004 ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசால் முதல் பசம்பமாழியாக “தமிழ் பமாழி” அறிவிக்கப்பட்ைது.  

III. தற்வபாது 6 பமாழிகள் பசம்பமாழிகளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சமஸ்கிருதம் 2005 ஆம் ஆண்டும் 

பதலுங்கு மற்றும் கன்ைைம் 2008 ஆம் ஆண்டும் மறலயாளம் 2013 ஆம் ஆண்டும் ஒரியா 2016 ஆம் 

ஆண்டும் பசம்பமாழிகளாக அறிவிக்கப்பட்ைை. 

A) I, III மட்டும் சரி  

B) I, II மட்டும் சரி 

C) I, IV மட்டும் சரி  

D) I, II, III அறைத்தும் சரி 

27. சரியாைேற்றைப் பபாருத்துக  

இந்தியாவில் வபசப்படும் முதல் ஐந்து பமாழிகள் (2011-ன் கணக்பகடுப்பின்படி) பமாழி மற்றும் பமாத்த 

மக்கள்பதாறக சதவிகிதம் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளை. 

I. இந்தி - (1) 43.63 %  

II. ேங்காளம்- (2) 5.89 %  

III. பதலுங்கு - (3) 6.93 %  

IV. மராத்தி - (4) 8.30 %  

V. தமிழ் - (5) 7.09 % 

A) I - 1; II - 2; III - 3; IV - 4; V - 5 

B) I - 1; II - 4; III - 3; IV - 5; V - 2 

C) I - 4; II - 2; III - 5; IV - 1; V - 3 

D) I - 5; II - 4; III - 3; IV - 2; V – 1 

28. இந்திய பதால்லியல் துறை இதுேறர கண்டுபிடித்த கல்பேட்டுச் சான்றுகளில் 

_______________ % தமிழ்ோட்டில் இருந்து கண்டு பிடிக்கப்பட்ைறே ஆகும். அேற்றில் 

பபரும்பாலாைறே தமிழ் பமாழியிவலவய எழுதப்பட்டுள்ளை. 
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A) 60 % 

B) 45 % 

C) 33 % 

D) 20 % 

29. விடுதறல இந்தியாவின் முதல் வதசியக் பகாடி தமிழ்ோட்டில் எங்கு பேய்யப்பட்ைது? 

A) தாராபுரம் (திருப்பூர்)  

B) பபருந்துறை (ஈவராடு) 

C) உத்திரவமரூர் (காஞ்சிபுரம்)  

D) குடியாத்தம் (வேலூர் மாேட்ைம்) 

30. தமிழ்ோடு மாநில குழந்றதகளுக்காை பகாள்றக (புதுப்பிக்கப்பட்ைது) எந்த ஆண்டு 

பேளியிைப்பட்ைது?  

A) 2018 

B) 2019 

C) 2020 

D) 2021 

31. குழந்றத இைப்பு விகிதம்: மாதிரிப் பதிவு முறையின்படி, 2005 ஆம் ஆண்டில் தமிழ்ோட்டில் குழந்றத 

இைப்பு விகிதம், உயிருைன் பிைக்கும் 1,000 குழந்றதகளுக்கு 37 ஆக இருந்தது. சுகாதாரத் துறையின் 

சீரிய முயற்சியிைால் இது படிப்படியாக குறைக்கப்பட்டு, 2018 ஆம் ஆண்டின் மாதிரி பதிவு முறைப்படி 

_______________ ஆக உள்ளது. பபரிய மாநிலங்களுைன் ஒப்பிடுறகயில் தமிழ்ோடு குழந்றத 

இைப்பு விகிதத்தில் இரண்ைாம் இைத்றத ேகிக்கிைது. 

A) 10 

B) 15 

C) 20 

D) 25 
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32. பிைப்பு விகிதம் என்பது ஆயிரம் மக்கள் பதாறகக்கு ஒரு ேருைத்தில் உயிருைன் பிைக்கும் 

குழந்றதகளின் எண்ணிக்றக ஆகும். மாதிரி பதிவு கணக்பகடுப்பு 2018ன் படி தமிழ் ோட்டின் பிைப்பு 

விகிதம் _______________ என்ை நிறலயில் உள்ளது. 

A) 14.7 

B) 22.6 

C) 17.4 

D) 26.2 

33. 2019-ஆம் ஆண்டுக்காை நீர் வமலாண்றமயில் வதசிய அளவில் தமிழகம் _______________ 

பிடித்துள்ளது. அவதவபால் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பறைந்த ஆறுகறள சிைப்பாக மறு சீரறமப்பு 

பசய்தறமக்காக வேலூர் மற்றும் கரூர் மாேட்ைங்களுக்கு விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வமலும் நீர் 

வமலாண்றமறய சிைப்பாக றகயாண்ை உள்ளாட்சி அறமப்புகளுக்காை விருதுக்கு மதுறர மாேகராட்சி 

வதர்வு பசய்யப்பட்டுள்ளது 

A) முதலிைம் 

B) இரண்ைாமிைம்  

C) மூன்ைாமிைம்  

D) ோன்காமிைம் 
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34. 2020 நிலேரப்படி, உைல் உறுப்பு தாைம் மற்றும் உைல் உறுப்பு மாற்று அறுறே சிகிச்றசயில் சிைந்த 

மாநிலத்துக்காை விருது தமிழகத்துக்கு ேழங்கப்பட்டு, இந்திய அளவில் தமிழ் ோடு முதலிைத்தில் 

உள்ளது. உைல் உறுப்பு தாைத்தில் (உறுப்பு மாற்று அறுறே சிகிச்றசயில்) சிைந்த மாநிலமாக 

முதலிைத்தில் பதாைர்ந்து _______________ ேது ஆண்ைாக தமிழக அரசுக்கு விருது கிறைத்துள்ளது.   

A) 4 ேது  

B) 5 ேது 

C) 6 ேது 

D) 7 ேது 

35. கீழ்க்கண்ைேற்றுள், ‘டிஜிட்ைல் ஆளுறமயில் சிைந்த மாநிலம்’என்ை பிரிவில் ‘டிஜிட்ைல் இந்தியா 2020 

தங்க விருது’ பபற்றுள்ள மாநிலம் எது? 

A) ஒடிசா  

B) மத்திய பிரவதசம்  

C) ராஜஸ்தான்  

D) தமிழ்ோடு 

36. கீழ்க்கண்ைேற்றுள், “வதசிய கிருஷி கர்மான்” விருறத ஐந்து முறை பபற்ை மாநிலம் எது? 

A) குஜராத்  

B) தமிழ்ோடு 

C) உத்திர பிரவதசம்  

D) பஞ்சாப்  

விளக்கம்: தமிழக அரசுக்கு 5-ேது முறையாக ‘கிருஷி கர்மான்’விருது. எண்பணய் வித்து பயிர்களில் 

தமிழ்ோட்டின் சாதறைக்காக, 2017-18-ம் ஆண்டின் “வதசிய கிருஷி கர்மான்” விருதுக்கு தமிழ்ோடு 

மத்திய அரசிைால் வதர்வு பசய்யப்பட்டுள்ளது.  

வேளாண் விறள பபாருட்களின் உற்பத்தி மற்றும் அதன் திைறை அதிகரிக்கவும், விேசாயிகளின் 

ேருமாைத்றத பபருக்குேதற்கும், அரசு பல்வேறு திட்ைங்கறள தீட்டி சிைப்பாக பசயல்படுத்தி ேருகிைது. 
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2011-12-ம் ஆண்டில், அம்மாோல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ை இரண்ைாம் பசுறமப் புரட்சி மற்றும் உணவு 

தானிய இயக்கத்தின் ோயிலாக தமிழ்ோட்டில் உணவுதானிய உற்பத்தியில் தற்வபாது இருமைங்கு 

சாதறை அறையப்பட்டுள்ளது. 

தமிழ்ோடு அரசின் முயற்சிகளாலும், உற்பத்தித் திைறை அதிகரிக்க வேளாண் துறையால் 

கறைப்பிடிக்கப்பட்ை புதிய சாகுபடி பதாழில்நுட்பங்களாலும், வேளாண் உற்பத்தியில் உள்ள 

இறைபேளியிறைக் குறைத்து, தமிழ்ோடு 2011-12, 2013-14, 2014-15 மற்றும் 2015-16 ஆகிய 

ேருைங்களில் 100 லட்சம் பமட்ரிக் ைன்னிற்கும் அதிகமாக உணவு தானியம் உற்பத்தி பசய்து சாதறை 

அறைந்துள்ளது. 

தமிழக அரசு எடுத்த பல்வேறு முயற்சிகளால் தமிழகத்தில், வேளாண் உற்பத்தி அதிகரித்து உயரிய 

சாதறை அறைந்ததற்காக ோன்கு முறை மத்திய அரசு “கிருஷி கர்மான்’’ விருதிறை தமிழ்ோடு அரசுக்கு 

ேழங்கியுள்ளது. 
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எண்பணய்வித்து பயிர்களில் தமிழ்ோட்டின் இச்சாதறைக்காக, 2017-18-ம் ஆண்டின் “கிருஷி கர்மான்” 

விருதுக்கு தமிழ்ோடு தற்வபாது மத்திய அரசிைால் வதர்வு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

இந்த விருதிறையும் வசர்த்து, 2011-12-ம் ஆண்டு முதல் 2017-18-ம் ஆண்டு ேறர அரசு, 

வேளாண்றமத் துறையில் ஐந்து முறை “கிருஷிகர்மான்” விருதிறைப் பபற்று சாதறை பறைத்துள்ளது. 

Tamil Nadu was conferred 5 times with Krishi Karman award in 7 years (2 times for food grain production; 

1 time for Cereals; 1 time for Pulses; 1 time for Oilseeds). It is a prestigious National award for Agriculture 

and given to the State for its commendable performance in increasing production and productivity of 

various agricultural crops. 

37. _______________ இதழ் ேைத்திய ஆய்வில், அறைத்து துறைகளிலும் சிைந்து விளங்கும் 

மாநிலங்களுக்காை பட்டியலில், தமிழகம் பதாைர்ந்து 4ேது ஆண்ைாக முதலிைத்றத பிடித்துள்ளது. 

நீர்வமலாண்றம, சுகாதாரத்துறை, உள்ளாட்சித்துறை உள்ளிட்ை அறைத்து துறைகளிலும் சிைந்து 

விளங்கும் மாநிலமாக தமிழகம் வதர்வு பசய்யப்பட்டுள்ளது.  

A) இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்  

B) தி இந்து  

C) இந்தியா டுவை 

D) றைம்ஸ் ஆப் இந்தியா 

விளக்கம்: 2021-ஆம் ஆண்டின் சிைந்த மாநிலத்துக்காை ‘இந்தியா டுவை விருது’ தமிழகத்துக்கு 

கிறைத்துள்ளது.  

இந்தியா டுவை நிறுேைம் ஆண்டுவதாறும் இந்திய அளவில் பபரிய மாநிலங்களின் பல்வேறு 

ேறகப்பாடுகறள ஆய்வு பசய்து அதில் சிைந்து விளங்கும் மாநிலத்றதத் வதர்வு பசய்து மாநிலங்களில் 

சிைந்த மாநிலம் எனும் விருதிறை ேழங்கி பகௌரவித்து ேருகிைது. அவ்ேறகயில் இந்தியா டுவைவின் 

2021-ஆம் ஆண்டுக்காை மாநிலங்களின் சிைந்த மாநிலம் எனும் விருது தமிழக அரசுக்கு 

ேழங்கப்படுகிைது. 

2080 புள்ளிகளில் 1303.5 புள்ளிகறளப் பபற்று ஒட்டுபமாத்த பசயல்பாடு மற்றும் உள்ளைக்கிய 

ேளர்ச்சிக்காை ேறகப்பாட்டில் முதலிைத்றதப் பபற்றுள்ளது. இந்த விருறத, தமிழக அரசு 2018, 2019 

மற்றும் 2020, 2021 ஆகிய 4 ஆண்டுகள் பதாைர்ச்சியாகப் பபற்று சிைப்புச் வசர்த்துள்ளது. 

இந்த விருதாைது, கைந்து ஐந்து ஆண்டுகளில் மக்களுக்கு வேறலோய்ப்றப உருோக்கித் தருதல், 

ேணிகச் சூழல் மற்றும் பபாதுமக்களின் ோழ்க்றகத் தரத்றத உயர்த்துதல் ஆகியேற்றைக் கருத்தில் 

பகாண்டு, மாநில அரசின் பசயல்பாட்றை ஆய்வு பசய்து ேழங்கப்படுகிைது. 
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மாநிலத்தின் பபாருளாதாரம், வேளாண்றம, கல்வி, பபாது சுகாதாரம், அடிப்பறை ேசதி ஆகியேற்றை 

உள்ளைக்கிய ேளர்ச்சி, சட்ைம்-ஒழுங்கு, ஆளுறமத் திைன், பதாழில் முறைவோறர ஊக்குவித்தல், 

சுற்றுச் சூழல் மற்றும் சுகாதாரம் வபணுதல் ஆகிய ேறகப்பாடுகளின் அடிப்பறையில் சிைந்த மாநிலமாகத் 

வதர்வு பசய்யப்படுகிைது. 

2019-2020-ஆம் ஆண்டுக்காை இந்தியாவின் ஒட்டுபமாத்த பபாருளாதார ேளர்ச்சி 4.2 சதவீதம் தான். 

ஆைால் தமிழ்ோடு, வதசிய சராசரிறயவிை இரண்டு மைங்கு உயர்ந்து 8.03 சதவீதத்துைன், ோட்டிவலவய 

அதிக பபாருளாதார ேளர்ச்சி அறைந்து, பதாைர்ந்து மூன்ைாேது ஆண்ைாக முதலிைம் ேகிக்கிைது. 

ேலத்திட்ைங்களில் அக்கறை பகாண்டுள்ள தமிழக அரசு, சமூக நீதி, பின்தங்கிய மக்கறள உயர்த்துதல் 

வபான்ைேற்றை முக்கிய குறிக்வகாளாகக் பகாண்டு, பபாதுக்கல்வி, சமூக பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரம் 

வபான்ைேற்றில் முன்வைற்ைம் கண்டு, அேற்றை உள்ளைக்கிய ேளர்ச்சிறயப் பபற்றுள்ளது. 

இது மட்டுமல்லாமல், படித்தேர்கள் மற்றும் பதாழில் நுட்பரீதியாக திைறமயாை பதாழிலாளார்கறளக் 

பகாண்டுள்ள மாநிலமாக தமிழகம் உள்ளது. 

மனித ேள வமம்பாட்டுக் குறியீட்டிலும் தமிழகம் ேன்ைாக பசயல்பட்டிருக்கிைது. ஒரு ேயதுக்குட்பட்ை 

குழந்றத இைப்பு விகிதம் பேகுோகக் குறைக்கப்பட்டிருக்கிைது. வமலும், ஊட்ைச்சத்து குறைபாடு 

உள்ளேர்களின் சதவீதம், வதசிய சராசரிறயக் காட்டிலும் மிகக் குறைோக உள்ளது என்று தமிழக அரசு 

அறிக்றகயில் பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

முதலிைம் பபற்ைதற்காை விருது 2020, டிசம்பர் 5-ஆம் வததி தமிழக அரசுக்கு ேழங்கப்பை உள்ளதாக 

இந்தியா டுவை நிறுேைம் பதரிவித்துள்ளது. 
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38. 2020 - 2021 ஆம் ஆண்டுக்காை உணவு பாதுகாப்பு குறியீடு பட்டியலில், இந்திய அளவில் 

தமிழகத்திற்கு _______________ இைம் கிறைத்து உள்ளது. 

A) முதலாேது  

B) இரண்ைாேது  

C) மூன்ைாேது 

D) ோன்காேது 

விளக்கம்: பபாதுமக்களுக்கு பாதுகாப்பாை உணறே உறுதி பசய்ேதில் உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தர 

நிர்ணயம் ஆறணயம் சார்பில், ஆண்டுவதாறும் உணவு பாதுகாப்பு குறியீடு பேளியிைப்படுகிைது. அந்த 

ேறகயில், மத்திய சுகாதாரத்துறை அறமச்சர் மன்சுக் மாண்ைவியா அேர்கள் இது பதாைர்பாக ஒரு 
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அறிக்றகறய பேளியிட்டுள்ளார். அந்த அறிக்றகயில், பபரிய மாநிலங்களின் பட்டியலில் குஜராத் 

முதலாேது இைத்திலும், வகரளா 2-ேது இைத்திலும், தமிழகம் மூன்ைாேது இைத்திலும் உள்ளது. 

 

 

39. மத்திய பாஜக அரசு சார்பில் உருோக்கப்பட்டுள்ள ஜல் சக்தி அறமச்சகம் சார்பில் நீர் 

வமலாண்றமயில் சிைந்து விளங்கும் மாநிலத்திற்கு விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளை. இரண்ைாேது 

முறையாக இந்த விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளை. அந்த ேறகயில் 2019-20 ஆம் ஆண்டுக்காை நீர் 

வமலாண்றமயில் சிைந்து விளங்கும் மாநிலம் என்னும் வதசிய விருதுக்குத் தமிழகம் 

______________ தகுதி பபற்றுள்ளது. 

A) முதலிைத்தில் 

B) இரண்ைாமிைத்தில் 

C) மூன்ைாமிைத்தில்  

D) ோன்காமிைத்தில்   

விளக்கம்: நீர் வமலாண்றமயில் சிைந்து விளங்கும் மாநிலமாக மத்திய அரசின் சார்பில் தமிழகம் வதர்வு 

பசய்யப்பட்டுள்ளது. மத்திய பாஜக அரசு சார்பில் உருோக்கப்பட்டுள்ள ஜல் சக்தி அறமச்சகம் சார்பில் இந்த 

விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளை. 
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அறண வபான்ை நீர் பாசை திட்ைங்கறள அமல்படுத்துதல், நுண்ணீர் பாசைத் திட்ைங்களின் 

பசயல்திைன், நீர் பாசை பரப்பளவு உயர்வு, மறழநீர் வசகரிப்பு, நீர் கணக்கு மற்றும் தணிக்றக உள்ளிட்ை 

பல்வேறு அளவுவகால்களின் அடிப்பறையில் மத்திய அரசு இந்த விருறத ேழங்குகிைது. 

இந்த அறமச்சகம் சார்பில் நீர் வமலாண்றமயில் சிைந்து விளங்கும் மாநிலங்களுக்கு விருதுகள் 

ேழங்கப்படுகின்ைை. இரண்ைாேது முறையாக இந்த விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளை. அந்த ேறகயில் 

2019-20 ஆம் ஆண்டுக்காை நீர் வமலாண்றமயில் சிைந்து விளங்கும் மாநிலம் என்னும் வதசிய 

விருதுக்குத் தமிழகம் முதலிைத்தில் தகுதி பபற்றுள்ளது. மகாராஷ்டிரா, ராஜஸ்தான் ஆகிய மாநிலங்கள் 

முறைவய 2-ேது மற்றும் 3-ேது இைத்றதப் பபற்றுள்ளை. 

ஆறுகறள மீட்பைடுத்தல் பிரிவில் பதன்னிந்தியாறேப் பபாறுத்தேறர இரண்டு மாேட்ைங்களுக்கு 

மட்டுவம விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளை. அதில் முதலிைத்தில் வேலூர் மாேட்ைமும், 2-ேது இைத்தில் 

கரூர் மாேட்ைமும் வதர்வு பசய்யப்பட்டுள்ளை. 

நீர் வசமிப்பு என்ை பிரிவின் கீழ் மாேட்ைங்களுக்கு ேழங்கப்படும் விருதுகளில் பபரம்பலூர் மாேட்ைம் 2-

ேது இைத்துக்குத் வதர்ோகியுள்ளது. 

நீர் வமலாண்றமறயச் சிைப்பாகக் றகயாண்ை ஊரக உள்ளாட்சி அறமப்புகளில் மதுறர மாேகராட்சிக்கு 

விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒட்டுபமாத்தமாக நீர் வமலாண்றமயில் சிைந்து விளங்கும் மாநிலம் 

என்னும் வதசிய விருதுக்குத் தமிழகம் முதலிைத்தில் வதர்வு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

வகாறே சமூக ஆர்ேலர் மணிகண்ைனுக்கு, நீர் வமலாண்றமறய ஊக்குவிக்கும் ேறகயில், மத்திய 

அரசு சார்பில் பதன்னிந்தியாவின் சிைந்த தண்ணீர் வபாராளிக்காை விருது ேழங்கப்பட்டுள்ளது. 

வகாறே பேள்ளலூர் குளம் 100 ஏக்கர் பரப்பளறேக் பகாண்ைது. அந்தக் குளத்துக்கு 6.5 கி.மீ 

ராஜோய்க்கால் ேழியாக போய்யல் பயணம் பசய்யும். இதன் மூலம் 1,400 ஏக்கர் விேசாய நிலங்கள் 

பாசைம் பபற்று ேந்தை. குளத்தில் நீர் நிரம்பும்வபாது எல்லாம், அறதச் சுற்றியுள்ள 30-க்கும் வமற்பட்ை 

கிராமங்களில் நிலத்தடி நீர் எளிதாகக் கிறைத்து ேந்தது. ஆைால், ேரலாறு மாறியது. ஆக்கிரமிப்பு வீடுகள், 

பிளாஸ்டிக் குப்றபகள், கழிவுகள் ஆகியேற்ைால் பேள்ளலூர் குளம் அறைக்கப்பட்ைது. 

வகாறேயின் பல நீர்நிறலகளில் களப்பணி பசய்துேரும் வகாறே குளங்கள் பாதுகாப்பு அறமப்பின் 

ஒருங்கிறணப்பாளர் மணிகண்ைனுக்கு மத்திய ஜல்சக்தி அறமச்சகம், நீர் வமலாண்றமறய 

ஊக்குவிக்கும் ேறகயில், 2019-ம் ஆண்டில் (பதன்னிந்தியா) `பபஸ்ட் ோட்ைர் ோரியர்’ விருதுக்காை 

முதல் பரிறச ேழங்கியுள்ளது. 

http://www.winmeen.com/
https://www.winmeen.com/tnpsc-test-series-2021-group-1-2-4-exams/
https://shop.tnpsctricks.com/


Tnpsc Unit – 9 Mcq Questions                                                  Prepared By www.winmeen.com 
Join Tnpsc Test Series                                                                             Buy Question Bank Books 

Learning Leads To Ruling   Page 23 of 75 

 

40. வதசிய அளவில் நிலத்தடி நீர் பாதுகாப்பு, மறழநீர் வசகரிப்பு, நீர் வமம்பாடு மற்றும் பபாதுமக்களிைம் 

விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தியது வபான்ைேற்றைச் சிைந்த முறையில் பசயல்படுத்தியதால், 

_______________ மாேட்ைத்துக்கு “வதசிய ஸ்வகாச் விருது – நீர்” (Skoch Award - Water) 

கிறைத்துள்ளது. 

A) கரூர்  

B) வசலம்  

C) திருபேல்வேலி 

D) திருேண்ணாமறல 

விளக்கம்: வதசிய அளவில் நிலத்தடி நீர் பாதுகாப்பு, மறழநீர் வசகரிப்பு, நீர் வமம்பாடு மற்றும் 

பபாதுமக்களிைம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தியது வபான்ைேற்றைச் சிைந்த முறையில் பசயல்படுத்தியதால், 

திருேண்ணாமறல மாேட்ைத்துக்கு வதசிய “ஸ்வகாச் விருது – நீர்” (Skoch Award - Water) 

கிறைத்துள்ளது. 

இதுகுறித்து மாேட்ை ஆட்சியர் கந்தசாமி கூறுறகயில், திருேண்ணாமறல மாேட்ைத்தில் கைந்த ஆண்டு 

ஜல் சக்தி அபியான் (நீர் வமலாண்றம இயக்கம்) மூலமாக மத்திய, மாநில அரசுகளின் திட்ைங்கறள மிகச் 
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சிைப்பாகச் பசயல்படுத்தியதன் காரணமாக நிலத்தடி நீர்மட்ைம் உயர்ந்துள்ளது. ேமது மாேட்ைத்தின் 

நிலத்தடி நீர்மட்ைம் கைந்த ஆண்டு 11.2 மீட்ைரில் இருந்தது. தற்வபாது 3.4 மீட்ைராக உயர்ந்துள்ளது. 

திருேண்ணாமறல மாேட்ைத்தில் பல்வேறு தடுப்பறணகள், கான்கிரீட் தடுப்பறணகள், நீர் உறிஞ்சி 

குழிகள், குட்றைகள், நீர்ேரத்துக் கால்ோய்கள், பண்றணக் குட்றைகள், அகழிகள், தனிேபர் வீடுகளில் 

மறழநீர் வசகரிப்பு கட்ைறமப்புகள், புைரறமப்புப் பணிகள், ஏரிகளில் மரம் ேடும் பணிகள் எை பமாத்தம் 

ரூ.87.86 வகாடி மதிப்பீட்டில் பல்வேறு பணிகள் வமற்பகாள்ளப்பட்டு நிலத்தடி நீர் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது. 

வமலும், குடிமராமத்து திட்ைத்தின் கீழ் பபாதுப்பணித் துறை - நீர்ேள ஆதாரத் துறை, ஊரக ேளர்ச்சி 

மற்றும் ஊராட்சித் துறை மூலமாக 1555 பணிகள் ரூ.44.56 வகாடி மதிப்பீட்டில் வமற்பகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

வமலும், மாேட்ை ஆட்சியரகத்தில் `நீர் ேங்கி’ (Water Bank) ஏற்படுத்தப்பட்டு அதன் மூலமாகத் 

தன்ைார்ேலர்கள், பதாண்டு நிறுேைங்கறள ஒருங்கிறணத்து மகாத்மா காந்தி வதசிய ஊரக வேறல 

உறுதி திட்ைத்துைன் ஏரிகள், குளங்கள் சீரறமப்புப் பணிகள் வமற்பகாள்ளப்பட்டுள்ளது. மாேட்ைம் 

முழுேதும் 260 தன்ைார்ே பதாண்டு நிறுேைங்கள் நீர் ேங்கியில் பதிவு பசய்து அதன் மூலம் 672 நீர் 

நிறலகள் புைரறமக்கப்பட்டு பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளை. 

ேமது மாேட்ைத்தில் நீர் வமலாண்றமக்காகச் பசய்த பணிகறள றேத்து 'ஸ்வகாச்' விருதுக்கு 

விண்ணப்பம் பசய்யப்பட்ைது. நீர் வமலாண்றமறயச் சிைப்பாகச் பசயல்படுத்தியதற்கு தற்வபாது விருது 

ேழங்கப்பட்டுள்ளது. 

41. மாேட்ைத்தில் உள்ள நீர்நிறலகறளச் சீர் பசய்து, நீர் வமலாண்றமறயச் சிைப்பாகச் பசய்த 

காரணத்திற்காக _______________ மாேட்ை நிர்ோகத்திற்கு ’ஸ்வகாச் வகால்டு’ (ஜூன் 2020) 

எனும் விருது கிறைத்துள்ளது. 

A) கரூர்  

B) வசலம்  

C) வதனி 

D) திருபேல்வேலி 

விளக்கம்: மத்திய மனிதேள வமம்பாட்டு அறமச்சகம் சார்பில் ஆண்டு வதாறும் பல்வேறு துறைகளில் 

சிைந்த வசறே மற்றும் வமம்பாட்டிற்காக விருது பகாடுக்கப்படுேது ேழக்கம். 2003ம் ஆண்டு முதல் 

பகாடுக்கப்பட்டு ேரும் இந்த விருதாைது, சிைந்த முன்மாதிரிக்காை `தங்க விருது’ மற்றும் ’ஆர்ைர் ஆஃப் 

பமரிட்’ விருது எைக் பகாடுக்கப்படுேது ேழக்கம். 

இதில், 2020ம் ேருைத்திற்காை நீர் வமலாண்றம திட்ைங்கறளச் சிைப்பாகச் பசய்ததற்காகச் சிைந்த 

முன்மாதிரிக்காை தங்க விருறத (ஸ்வகாச் வகால்டு - SKOCH GOLD AWARD - 2020) வதனி மாேட்ை 

நிர்ோகம் தட்டிச் பசன்றுள்ளது. 
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42. (NOVEMBER 30, 2019) சிைந்த வமலாண்றமச் பசயல்பாட்டிற்காக மனித ேள வமம்பாட்டு அறமச்சகம் 

சார்பில் ேழங்கப்படும ‘ஸ்வகாச்’ விருதுகறள _______________ சட்ைம் ஒழுங்கு காேல் துறையிைர், 

வபாக்குேரத்து காேல் துறையிைர் பபற்றுள்ளைர். 

A) மும்றப 

B) பகால்கத்தா  

C) பபங்களூரு  

D) பசன்றை 

விளக்கம்: சிைந்த வமலாண்றமச் பசயல்பாட்டிற்காக மனித ேள வமம்பாட்டு அறமச்சகம் சார்பில் 

ேழங்கப்படும் ‘ஸ்வகாச்’ விருதுகறள பசன்றை சட்ைம் ஒழுங்கு காேல் துறையிைர், வபாக்குேரத்து 

காேல் துறையிைர் பபற்றுள்ளைர். (NOVEMBER 30, 2019) 

‘ஸ்வகாச்’ விருதுகள் ஆண்டுவதாறும் மனித ேளவமம்பாட்டுத்துறை அறமச்சகம் சார்பில் 

ேழங்கப்படுகிைது. அரசின் துறைகளின் மக்கள் வசறே, சிைந்த முன் மாதிரிக்காக தங்க விருது மற்றும் 

ஆர்ைர் ஆஃப் பமரிட் விருது ேழங்கப்படுகிைது. இதற்கு முன் கைந்த ஆண்டு 52-ேது ‘ஸ்வகாச்’ விருது 

தமிழகத்தில் வேளாண் துறையில் சிைப்பாகச் பசயலிறய ேடிேறமத்ததற்காக ேழங்கப்பட்ைது. 

தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் விேசாயிகளுக்குத் வதறேயாை வேளாண் மானியத் திட்ைங்கள், பயைாளி 

திட்ை முன்பதிவு, பயிர் காப்பீடு விேரம் அறிதல், விறத இருப்பு விேரம் அறிதல், உரம் இருப்பு அறிதல், 

வேளாண் இயந்திரங்கள் ோைறக றமயங்கள், விறளபபாருட்களின் சந்றத விறல அறிதல், ோனிறல 

அடிப்பறையில் வேளாண் அறிவுறர பபறுதல், வேளாண் விரிோக்கப் பணியாளர்கள் ேருறக ஆகிய 9 

ேறகயாை வசறேகள் இைம் பபற்ை ‘உழேன் றகவபசி பசயலி’ க்கு தமிழகத்துக்கு விருது 

பகாடுக்கப்பட்ைது. 

இவதவபான்று பமட்வரா ரயிலின் ேகர்ப்புைக் கட்ைறமப்பிற்கு ஏற்ப பசயல்பாடு, எதிர்கால சோல்கறள 

எதிர்பகாள்ளும் வமலாண்றம ஆகிய சிைப்பாை பணிக்காக பசன்றை பமட்வரா ரயில்வே 

நிர்ோகத்துக்கு ‘ஸ்வகாச்’ விருது கைந்த ஆண்டு ேழங்கப்பட்ைது. இந்த ஆண்டு பசன்றை 

காேல்துறையின் சட்ைம் ஒழுங்கு மற்றும் வபாக்குேரத்துக் காேல் எை இரண்டு பிரிவுகளும் ‘ஸ்வகாச்’ 

விருதுக்கு வமாதிை. 

பசன்றை சட்ைம் ஒழுங்கு காேல்துறையின் காேல் ஆறணயர் ஏ.வக.விஸ்ேோதனின் கைவுத் 

திட்ைமாை ‘மூன்ைாேது கண்’ திட்ைத்தின் மூலம் பசன்றையில் 2 லட்சத்து 60 ஆயிரத்துக்கும் வமற்பட்ை 

வகமராக்கள் பபாருத்தப்பட்டுள்ளை. இதன் மூலம் குற்ைச்பசயல்கள் பபருமளவில் குறைக்கப்பட்டுள்ளை. 

பசன்றையில் பசயின் பறிப்பு, பசல்வபான் பறிப்பு குற்ைங்கள் ஒரு காலகட்ைத்தில் திடீபரை அதிகரித்தை. 

முதல் முறையாக குற்ைச்பசயலில் ஈடுபடும் இறளஞர்கள் பபருகிைர். றபக் திருட்டு, ேழிப்பறி 

http://www.winmeen.com/
https://www.winmeen.com/tnpsc-test-series-2021-group-1-2-4-exams/
https://shop.tnpsctricks.com/


Tnpsc Unit – 9 Mcq Questions                                                  Prepared By www.winmeen.com 
Join Tnpsc Test Series                                                                             Buy Question Bank Books 

Learning Leads To Ruling   Page 26 of 75 

அதிகரித்ததால் பபாதுமக்கள் குறிப்பாக பபண்கள் அதிக அளவில் பாதிக்கப்பட்ைைர். ஒவர ோளில் 

பத்துக்கும் வமற்பட்ை பசயின் பறிப்புச் சம்பேங்கள் ேைந்தை. சில சம்பேங்களில் உயிரிழப்பும், 

காயமறைேதும் ேைந்தது. 

இந்நிறலயில் பசன்றை காேல் ஆறணயர் ஏ.வக.விஸ்ேோதன் குற்ைங்கறளத் தடுக்கும் விதமாக 

மூன்ைாேது கண் எனும் திட்ைத்றதக் பகாண்டு ேந்தார். இதன் மூலம் ேகரம் முழுேதும் சிசிடிவி 

வகமராக்கறளப் பபாருத்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்ைது. பதாழில் நிறுேைங்கள், கல்வி 

நிறுேைங்கள், ஷாப்பிங் மால்கள், சிறு ேணிக நிறுேைங்களில் கண்காணிப்பு வகமராக்கள் பபாருத்த 

ேலியுறுத்தப்பட்ைது. 

காேல் ஆறணயரின் வகாரிக்றகறய ஏற்று பலரும் கண்காணிப்பு வகமராக்கறள நிறுவிைர். இன்னும் 

பலர், பதருக்கள், சாறலகளில் காேல் துறை கண்காணிப்பு வகமரா அறமக்க உதவி பசய்தைர். 

காேல்துறையும் பசன்றையின் முக்கியச் சாறலகள், சிக்ைல்கள், பதருக்களில் சிசிடிவி வகமராக்கறள 

அறமத்தது. 

இதுதவிர அண்ணா ேகர், நீலாங்கறர உள்ளிட்ை பகுதிகளில் அதி ேவீை ANPR வகமராக்கள் 

பபாருத்தப்பட்ைை. இறே பேளிோடுகளில் மட்டுவம அறமக்கப்பட்டுள்ள வகமராக்கள் ஆகும். 

இதன்மூலம் வபாக்குேரத்து விதிகறள மீறும் ோகைங்களின் அறைத்துச் பசயல்பாடுகளும் 

துல்லியமாக வகமராோல் பைம்பிடிக்கப்பட்டு உைைடியாக சம்பந்தப்பட்ை ோகை ஓட்டுேருக்கு 

வோட்டீைும் அளிக்கப்படும். 

இத்தறகய ேவீை வகமராக்கள் ஓடும் ோகைத்தின் வேகம் மற்றும் ேம்பர் பிவளட்றைத் துல்லியமாக பைம் 

எடுத்துவிடும். இத்தறகய ேவீை ேரவுகள் மூலம் ோகை ஓட்டிகள் வபாக்குேரத்து விதிகறள மீறிைால் 

மூன்ைாேது கண் ேம்றமக் கண்காணிக்கிைது எை விதிகறள மீைாமல் ேைந்துபகாள்ோர்கள். 

இவதவபான்று காேலன் எஸ்.ஓ.எஸ் பசயலி பபண்கள் மற்றும் முதியேர்களுக்குப் பபரிதும் உதவும் 

பசயலியாக உள்ளது. 

வமற்கண்ை ேறைமுறைகள் அல்லாமல் 5 லட்சம் சிசிடிவி வகமராக்கறள பசன்றையில் அறமக்க 

பசன்றை காேல்துறையும், ஆறணயர் ஏ.வக.விஸ்ேோதனும் முயற்சி எடுத்து ேருகின்ைைர். 

இதன்மூலம் பசன்றையின் சட்ைம் ஒழுங்கு காேல் அடுத்தகட்ைத்றத வோக்கி ேகர்ந்துள்ளது. 

சிசிடிவி காட்சிகள் மூலம் தற்வபாது பசன்றையில் இரண்டு விஷயங்கள் ேைக்கின்ைை. 1. குற்ைம் 

பசய்தால் சிக்கிக் பகாள்வோம் எை குற்ைச்பசயல்களில் ஈடுபடுேது குறைந்துள்ளது. 2. 

குற்ைச்பசயல்களில் ஈடுபடும் ேபர்கள் சிசிடிவி காட்சிகள் மூலம் சிக்கிக் பகாள்ேதால் பல சிக்கலாை 

ேழக்குகளில் எளிதாக துப்பு துலக்க முடிகிைது. 
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வமற்கண்ை ேறைமுறைகறள தைது பணிக்காலத்தில் பசன்றையில் நிறுவிய பசன்றை காேல் 

ஆறணயர் ஏ.வக.விஸ்ேோதனுக்கு சிைந்த ஆளுறமக்காை விருது சுதந்திர திை விழாவில் முதல்ேர் 

எைப்பாடி பழனிசாமியால் ேழங்கப்பட்ைது. 

வமற்கண்ை பணிறய முன் றேத்து ‘ஸ்வகாச்’ விருதுக்கு பசன்றை சட்ைம் ஒழுங்கு வபாலீஸ் 

வபாட்டியிட்ைது. இவதவபான்று வபாக்குேரத்து காேல்துறையில் பணமற்ை பரிேர்த்தறை முறையாை இ 

சலாறை அறிமுகபடுத்தியதன் மூலம் லஞ்சம், பணமுறைவகடு இல்லாத நிறல உருோைது. இது தவிர 

தற்வபாது வபாலீைார் அபராதம் விதிக்க ேவீை கருவிகள், உைலில் பபாருத்தப்பட்ை வகமராக்கள், அதி 

ேவீை வபாக்குேரத்து விதிமீைறல கண்காணித்து புறகப்பைம் எடுக்கும் வகமராறே அறமத்தது 

வபான்ை காரணங்களால் வபாக்குேரத்து காேல்துறை வபாட்டியிட்ைது. 

மூன்று கட்ைமாக ேைக்கும் விருதுக்காை வதர்வில் முதற்கட்ைத்வதர்றே கைந்த பின்ைர், சமூக 

ேறலதளங்களில் ோக்கு எண்ணிக்றகயில் வதர்ச்சி பபறுேது. இதற்காை பிரச்சாரத்றத சமூக 

ேறலதளத்தில் பசய்யப்பட்ைது. 

இவதவபான்று பசன்றை வபாக்குேரத்து காேல்துறையும் ஸ்வகாச் விருதுக்கு தகுதி பபற்றுள்ளது. 

வபாக்குேரத்து காேல்துறையில் லஞ்சம், அதிக அபராதம் உள்ளிட்ை பல விஷயங்கறள தவிர்க்க ‘இ 

சலான்’ ேசதி அறிமுகப்படுத்தப்பட்ைது. இது தவிர தற்வபாது பணமில்லாப் பரிமாற்ை முறை 

பகாண்டுேரப்பட்டு ேவீை பசயலி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

வபாக்குேரத்துத் துறையுைன் இறணக்கப்பட்டுள்ள இந்த ேவீை பசயலி மூலம் ஒரு ோகைம் மற்றும் 

ோகைம் ஓட்டுபேர் வபாக்குேரத்து விதிமீைலில் ஈடுபட்டிருந்தால் அறைத்து விேரங்களும் 

பதரிந்துவிடும். இது தவிர வபாக்குேரத்து வபாலீைாருக்கு முதற்கட்ைமாக பாடி வகமரா 

ேழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் வதறேயற்ை வமாதல்கள் தவிர்க்கப்படும். வபாலீைார் ோகை ஓட்டிகள் 

ேல்லுைவுக்கு உதவும். 

வமற்கண்ை காரணங்களுக்காக சிைப்பாை பசயலிறய, கருவிறய அறிமுகப்படுத்தியதற்காக 

வபாக்குேரத்து காேல்துறையும் வபாட்டியில் தகுதி பபற்றுள்ளது. இ சலான் மூலமாக இந்த ஆண்டு ரூ.30 

வகாடி ேசூலாைது மிகப்பபரிய சாதறையாக பார்க்கப்படுகிைது. 

கைந்த ஆண்டு ஒடிசா மாநில காேல்துறை, துடிப்புமிக்க இறணய ேறலயறமப்பிற்காக (Dynamic web 

portal) தங்க விருது பபற்ைது. இந்த ஆண்டு 2 விருதுகறள பசன்றை காேல்துறை பபற்றுள்ளது 

குறிப்பிைத்தக்கது. 

பைல்லி அவசாகா சாறலயில் உள்ள கான்ஸ்டிடியூஷன் கிளப் ஆப் இந்தியாவில் ேறைபபற்ை விழாவில், 

மத்திய மனித ேளத்துறை அறமச்சர் ரவமஷ் பபாக்ரியாலிைமிருந்து பசன்றை கூடுதல் ஆறணயர்கள் 

பிவரம் ஆைந்த் சின்கா மற்றும் அருண் ஆகிவயார் விருதுகறள பபற்றுக்பகாண்ைைர். 
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43. ’மக்கறள வோக்கி மாேகர காேல்’ என்ை புதிய திட்ைப் பணிகள் மூலமாக, _______________ 

மாேகர காேல் துறைக்கு பைல்லியில் ேறைபபற்ை ’ஸ்வகாச்’ விருது ேழங்கும் விழாவில் பேள்ளிப் 

பதக்கம் கிறைத்தது. (29 ேேம்பர், 2019) 

A) கரூர்  

B) வசலம்  

C) வதனி  

D) திருபேல்வேலி 

விளக்கம்: துறண ஆறணயரின் ஸ்ட்ரிக்ட் & ஸ்மார்ட் ேைேடிக்றக- ’ஸ்வகாச்’ விருது பேன்ை பேல்றல 

மாேகர வபாலீஸ்! 

ோடு முழுேதும் அரசுத் துறைகளில் புதுறமயாை ேைேடிக்றககறள பேற்றிகரமாை முறையில் 

பசய்துகாட்டும் ேைேடிக்றககறளப் பாராட்டி, ஸ்வகாச் (SKOCH) அைக்கட்ைறள சார்பாக ேழங்கப்படும் 

பபருறமக்குரிய விருறத, இந்த ஆண்டு பேல்றல மாேகர காேல்துறை பேன்றுள்ளது. (29 ேேம்பர், 

2019) 

மக்களின் சமூக வமம்பாட்டுக்குப் பயைளிக்கும் ேறகயில், ோடு முழுேதும் பசயல்பட்டுேரும் 

நிறுேைங்கறள அறையாளம் கண்டு, 2003-ம் ஆண்டு முழுேதும் ஸ்வகாச் விருது ேழங்கப்பட்டு 

ேருகிைது. தனி ேபர்கள், பபாதுத்துறை நிறுேைங்கள், பதாண்டு நிறுேைங்கள், அரசுத்துறை 

நிறுேைங்கள் வபான்ைேற்றில் சிைப்பாகச் பசயல்பட்ைேர்களுக்கு, தனித்தனிவய விருதுகள் 

பகாடுக்கப்படுகின்ைை.  

அதன்படி, ோடு முழுேதும் இருக்கும் அரசுத்துறைகளில் மக்களுக்குப் பயைளிக்கும் ேறகயில் புதிய 

திட்ைங்கறள அறிமுகப்படுத்தி பேற்றிகரமாகச் பசயல்படுத்திக் காட்டிய நிறுேைங்களுக்கு விருது 

ேழங்கப்படுகின்ைை. அதற்காை ோமிவைஷனில், பேல்றல மாேகர காேல்துறை இைம்பபற்றிருந்தது. 

'மக்கறள வோக்கி மாேகர காேல்' என்ை புதிய திட்ைப் பணிகள் மூலமாக, பேல்றல மாேகர 

காேல்துறைக்கு பைல்லியில் ேறைபபற்ை 'ஸ்வகாச்' விருது ேழங்கும் விழாவில் பேள்ளிப் பதக்கம் 

கிறைத்தது. அந்தத் திட்ைத்தின்படி, ஒவ்போரு ோர இறுதி ோள்களிலும் காேல் அதிகாரிகளும் 

காேலர்களும் அேர்களுறைய காேல் நிறலய எல்றலயில் உள்ள குடியிருப்புப் பகுதிகளுக்குச் பசன்று 

குற்ைத்தடுப்பு ேைேடிக்றககறள வமற்பகாண்டுேருகிைார்கள். 

'டியர் டிசி - மதிப்புமிகு மாணேன்' என்ை திட்ைத்தின்மூலம் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணேர்களுக்கு, 

வபாக்குேரத்து விழிப்புணர்வுக் கூட்ைம் ேைத்தப்பட்டு, அேர்களது பபற்வைார்கறள தறலக்கேசம் அணிய 

ேலியுறுத்தப்படுகிைது. அறதக் கடிதம்மூலம் துறண ஆறணயருக்குத் பதரியப்படுத்தவும், அதில் சிைந்த 

கடிதத்றதத் வதர்வுபசய்து 'மதிப்புமிகு மாணேன்' சான்றிதழும் பரிசும் ேழங்கப்படுகிைது.  
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பேல்றல மாேகர காேல்துறை 

'ேமது பேல்றல பாதுகாப்பாை பேல்றல'என்ை திட்ைத்தின்படி வீடுகள், ேணிக நிறுேைங்கள், பள்ளிகள், 

கல்லூரிகள், மருத்துேமறைகள், ேழிபாட்டுத் தளங்கள் உள்ளிட்ை, மக்கள் கூடும் இைங்களில் சிசிடிவி 

வகமரா அறமப்பதன் அேசியத்றத ேலியுறுத்தப்படுகிைது. 'வேர்கறளத்வதடி' என்ை திட்ைத்தின்படி, 

தனிறமயில் ேசிக்கும் மூத்த குடிமக்கள் வீடுகறளக் கணக்பகடுக்கப்பட்டு, பட்ைா புத்தகம் 

ேழங்கப்படுேதுைன், வபாலீைார் ோரந்வதாறும் சந்தித்து, அேர்களின் பாதுகாப்றப உறுதிபசய்கிைார்கள். 

சமூக ஊைகங்களில், 'மாேகர காேல்' என்ை திட்ைத்தின்கீழ் ஃவபஸ்புக், ட்விட்ைர், இன்ஸ்ைாகிராம் மற்றும் 

யூடியூப் தளங்களில் இயங்கிேருகிைது. மீம்ஸ் மூலம் குற்ைத்தடுப்பு மற்றும் விழிப்புணர்வு 

வமற்பகாள்ளப்படுகிைது. குற்ைத் தடுப்பு விழிப்புணர்வுக்காகத் தனியாக யூடியூப் வசைறலவய பேல்றல 

மாேகரக் காேல்துறை பதாைங்கியிருக்கிைது. இது தவிர, ரசிகர் மன்ைங்கள் மூலமாக சமூகப் பணிகள், 

திருேங்றககளுக்கு திைன் வமம்பாட்டுப் பயிற்சி வபான்ைறேயும் ேழங்கப்படுகிைது.  

இத்தறகய பல்வேறு ேைேடிக்றககள் காரணமாக, பேல்றல மாேகர காேல்துறைக்கு 'ஸ்வகாச்' 

விருந்தாக பேள்ளிப்பதக்கம் கிறைத்திருக்கிைது. இது பதாைர்பாக பைல்லியில் இன்று ேறைபபற்ை 

விழாவில், பேல்றல மாேகர காேல்துறை துறண ஆறணயர் சரேணன் விருறதப் பபற்ைார். 

தமிழகத்தில் பசன்றை காேல்துறைக்குப் பின்ைர், இந்த பபருறமக்குரிய விருறத பேல்றல மாேகர 

காேல்துறைவய பேன்றிருக்கிைது என்பது கூடுதல் சிைப்பு. 

44. கீழ்க்கண்ை கூற்றுகளில் சரியாைது எது?  

I. பூவகாள ரீதியாக தமிழ்ோடு 11ேது பபரிய மாநிலமாகும். மக்கள் பதாறக அடிப்பறையில் 3ேது பபரிய 

மாநிலமாகும். தமிழ்ோடு பல்வேறு சாதறைகளுைன் சிைந்த பபரிய பபாருளாதாரமாக உள்ளது. 

II. பமாத்த உள்ோட்டு உற்பத்தி பங்களிப்பில் இரண்ைாேது இைத்திலும், தலா ேருமாை முதலீடு, வேரடி 

பேளிோட்டு முதலீடு மற்றும் பதாழிற் துறை உற்பத்தி ஆகியேற்றில் 3ேது இைத்திலும் உள்ளது.  

III. பதாழில் பசய்ய உகந்த மாநிலங்களின் ேரிறசயிலும் உள்ளது. சமூகம் மற்றும் ேலத்துறைகளில் 

ஏறைய மாநிலங்கறள விை சிைப்பாை நிறலயில் உள்ளது. உைல் ேலம், உயர் கல்வி, பச்சிளங் குழந்றத 

இைப்பு விகிதம் (IMR), மகப்வபறு இைப்பு விகிதம் (MMR) ஆகியேற்றில் தமிழ்ோட்டின் பசயல்பாடு வதசிய 

சராசரிறயவிை சிைப்பாக உள்ளது.  

A) I மட்டும் சரி 

B) II, III மட்டும் சரி 

C) I, III மட்டும் சரி  

D) I, II, III அறைத்தும் சரி 
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45. பதாழில் துறையில் முதலீடுகறள ஈர்ப்பதில் இந்தியாவிவலவய _______________ இைத்தில் 

தமிழகம் உள்ளது.  

A) முதல் 

B) இரண்ைாம்  

C) மூன்ைாம்  

D) ோன்காம்   

46. _______________ ஆம் ஆண்டிலிருந்து இந்திய மாநிலங்களில் தமிழ்ோட்டின் ேளர்ச்சியாைது 

விறரோக உள்ளது. 

A) 1990 

B) 1995 

C) 2000 

D) 2005 

47. கீழ்க்கண்ை கூற்றுகளில் சரியாைது எது?  

I. பிை மாநிலங்கறள ஒப்பிடும் வபாது தமிழ்ோட்டின் இயற்றக ேளம் குறைோகும். இந்திய 

மாநிலங்களுக்கிறையில் மக்கள் பதாறகயில் 6 சதவீதமாக இருந்த வபாதிலும், நீர் ேளத்தில் 3 

சதவீதமும், நில பரப்பளவில் 4 சதவீதமும் உள்ளது. 

II. பதன்வமற்கு பருேக் காற்றைத் பதாைர்ந்து ேரும், ேை கிழக்குப் பருேக்காற்று மறழப் பபாழிவுக்காை 

மிகப்பபரிய ஆதாரமாகும்.  

III. தமிழ்ோட்டில் 17 ஆறுகள் உள்ளை. பாலாறு, பசய்யாறு, பபண்றணயாறு, காவேரி, போனி, றேறக, 

சித்தாறு, தாமிரபரணி, பேள்ளாறு, சிறுோணி, போய்யல், றேப்பார், குண்ைாறு வபான்ைறே முக்கிய 

ஆறுகள் ஆகும். தமிழகத்தில் கிணற்று பாசைம் அதிக அளவில் உள்ளது. (56%) 

A) I மட்டும் சரி 

B) II, III மட்டும் சரி 

C) I, III மட்டும் சரி  

D) I, II, III அறைத்தும் சரி 
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48. மக்கள் அைர்த்தி: தமிழ்ோட்டின் மக்கள் பதாறக அைர்த்தியாைது ஒரு சதுர கிவலா மீட்ைருக்கு 2001ல் 

480 ஆகவும், 2011ல் 555 ஆகவும் உள்ளது. இந்திய மாநிலங்களில் மக்கள் பதாறக அைர்த்தியில் 

தமிழ்ோடு _______________ இைத்தில் உள்ளது. மக்கள் பதாறக அைர்த்தியில் வதசிய சராசரி 382 

ஆகும். 

A) 12 ஆேது 

B) 10 ஆேது 

C) 8 ஆேது 

D) 6 ஆேது 

49. ேகரமயமாதல்: இந்திய அளவில் ேகரமயமாதலின் சராசரி அளவு 31.5% ஆக உள்ளது. ஆைால் 

தமிழகத்தில் 48.4% ஆக உள்ளது. இந்திய அளவில் பமாத்த மக்கள் பதாறகயில் _______________ 

சவீதத்றதக் பகாண்டுள்ளது தமிழகம். ேகரமக்கள் பமாத்த மக்கள் பதாறகயில் தமிழகம் 9.61 

சதவீதத்றதக் பகாண்டு உள்ளது. 

A) 3 

B) 6 

C) 8 

D) 11 

50. பாலிை விகிதத்தில் தமிழ்ோடு _______________ இைத்தில் உள்ளது. 

A) பத்தாேது  

B) எட்ைாேது  

C) ஐந்தாேது  

D) மூன்ைாேது 

விளக்கம்: பாலிை விகிதம் (1000 ஆண்களுக்காை பபண்களின் எண்ணிக்றக): சமச்சீர் பாலிைவிகிதம் 

என்பது பபண்கள் ோழ்வியல் வமம்பாடு அறைந்திருப்பறதக் குறிக்கிைது. தமிழ்ோட்டின் பாலிை விகிதம் 

995 ஆகும். பிை மாநிலங்கவளாடு ஒப்பிடும் வபாதும் இந்திய அளவிலும் இந்த விகிதம் மிக அதிகமாகும். 

பாலிை விகிதத்தில் வகரளம், புதுச்வசரி யூனியன் பிரவதசத்திற்கு அடுத்தப்படியாக தமிழ்ோடு மூன்ைாேது 

இைத்தில் உள்ளது. 
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51. குழந்றத இைப்பு விகிதம் (1ேயதுக்குள்): தமிழகத்தில் குழந்றதகளின் இைப்பு வீதம் மற்ை 

மாநிலங்கறள விை குறைோகவுள்ளது. நிதி ஆவயாக் அறிக்றகயின் படி 2016ம் ஆண்டில் தமிழ்ோட்டின் 

குழந்றத இைப்பு விதிதம் _______________ ஆகும். இது வதசிய சராசரி 34ல் பாதி அளோகும். 

A) 11 

B) 17 

C) 23 

D) 30 

UPDATED REPORT (புதுப்பிக்கப்பட்ை அறிக்றக): தமிழகத்தில் பச்சிளம் குழந்றதகள் இைப்பு விகிதம் 

குறைவுமாநில குழந்றதகள் ேல ஒருங்கிறணப்பு அதிகாரி தகேல்.   

தமிழகத்தில் ேேம்பர் 15-ந் வததி முதல் 21-ந்வததி ேறர அறைத்து அரசு மருத்துேமறையிலும் வதசிய 

பச்சிளம் குழந்றதகள் பராமரிப்பு ோரம் அனுசரிக்கப்பட்டு ேருகிைது. 

குழந்றத பிைந்த 7 ோட்களும், குழந்றதகறள தாய்மார்கள் எவ்ோறு பராமரிக்க வேண்டும், எவ்ேறக 

ஊட்ைசத்து உணவுகறள பகாடுக்கவேண்டும் எை, தாய்மார்கள் மற்றும் மருத்துேமறைக்கு ேரும் 
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பபாதுமக்களிைம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படும். குழந்றதகளின் இைப்பு விகிதத்றத றேத்து தான் ஒரு 

ோட்டின் ஆவராக்கியம் கணக்கிைப்படுகிைது. 

குறைோை இைப்பு விகிதம்: பச்சிளம் குழந்றதகளின் பராமரிப்பு பபரும்பாலும் அரசு மருத்துேமறைகறள 

சார்ந்வத உள்ளது. தமிழகத்தில் கைந்த ஆண்டு (2018) 9 லட்சத்து 76 ஆயிரம் பிரசேங்கள் ேைந்தது. இதில் 

70 சதவீத பிரசேங்கள் அரசு மருத்துேமறைகளிலும், 30 சதவீத பிரசேங்கள் தனியார் 

மருத்துேமறைகளிலும் ேைந்தை. இந்த பிரசேத்தில் உைல் ேல குறைவுைன் பிைந்த 1 லட்சத்து 11 ஆயிரம் 

பச்சிளம் குழந்றதகள் அரசு மருத்துேமறைகளில் உள்ள 73 ோர்டுகளில் அனுமதிக்கப்பட்ைைர். இதில் 

6 ஆயிரத்து 500 குழந்றதகள் இைந்துள்ளது. இந்த இைப்பு விகிதம் 5.6 சதவீதமாக இருக்கிைது. உலக 

அளவில் கணக்கிடும் வபாது இது மிகவும் குறைோை இைப்பு விகிதமாகும். 

தமிழகம் 2-ேது இைம்: இதன் மூலம் உலகளவில் ேம் தமிழ்ோடு, சிசு மரண இைப்பு விகிதத்தில் 

(ஐ.எம்.ஆர்) 17-ல் இருந்து 16-ஆகவும், பச்சிளம் குழந்றதகள் இைப்பு விகிதத்தில் (என்.எம்.ஆர்) 12-ல் 

இருந்து 11-ஆகவும் குறைந்துள்ளது. இந்திய அரசு 2030-ம் ஆண்டுக்கு இைப்பு விகிதம் ஒற்றை 

இலக்காக குறைக்க வேண்டும் எை நிர்ணயம் பசய்தறத, தமிழக அரசு 2020-ம் ஆண்டுக்கு முன்ைவர 

அந்த இலக்றக எட்டி விட்ைது. இந்த இைப்பு விகிதத்றத வமலும் குறைப்பதற்காக ைாக்ைர்கள் முயற்சித்து 

ேருகின்ைைர். 

‘பச்சிளம் குழந்றதகள் இைப்பு விகிதம் மிகவும் குறைோக உள்ள மாநிலங்களில், வகரளா முதல் 

இைத்திலும், தமிழகம் 2-ேது இைத்திலும், மராட்டிய மாநிலம் 3-ேது இைத்திலும் உள்ளது. பச்சிளம் 

குழந்றதகறள பராமரிப்பதில் முக்கிய பங்கு பசவிலியர்கறள சார்ந்தது. 

52. மகப்வபறு இைப்பு விகிதம் (MMR) (1 லட்சம் மகப்வபறில்): நிதி ஆவயாக் அறிக்றகயின் படி மகப்வபறு 

காலத்தில் தாயின் இைப்பு விகிதத்றதக் கட்டுப்படுத்துேதில் இந்திய அளவில் தமிழ்ோடு 60 

எண்ணிக்றகயுைன் _______________ இைத்தில் உள்ளது. இது வதசிய சராசரியாை 113ல் 

சரிபாதிக்கும் சற்று அதிக அளோகும்.  

A) முதல்  

B) இரண்ைாம்    

C) மூன்ைாம் 

D) ோன்காம்  

விளக்கம்: மகப்வபறு இைப்பு விகிதத்தில் வகரளம் 43 (முதலிைம்), மகாராஷ்டிரா 46 ஆகவும் இரண்ைாம் 

இைத்தில் உள்ளது. 
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53. நீடித்த ேளர்ச்சி இலக்குகள் 2020-21 [Sustainable Development Goal (SDG)] அறிக்றகயின் படி 

பாலிை சமத்துேத்றத எய்துதல் மற்றும் அறைத்து பபண்களும் பபண் குழந்றதகளும் அதிகாரமறைய 

பசய்தல் (GENDER EQUALITY - Achieve gender equality and empower all women and girls) இந்திய 

அளவில், தமிழகம் எத்தறையாேது இைத்தில் உள்ளது?   

A) முதல் இைம் (83 புள்ளிகள்)  

B) இரண்ைாம் இைம் (70 புள்ளிகள்)  

C) ோன்காேது இைம் (59 புள்ளிகள்) 

D) ஐந்தாேது இைம் (64 புள்ளிகள்) 
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விளக்கம்:  

54. நீடித்த ேளர்ச்சி இலக்குகள் 2020-21 [Sustainable Development Goal (SDG)] அறிக்றகயின் படி 

பாதுகாப்பாை குடிநீர் மற்றும் சுகாதார ேசதியில் (CLEAN WATER AND SANITATION Ensure availability 

and sustainable management of water and sanitation for all) இந்திய அளவில், தமிழகம் எத்தறையாேது 

இைத்தில் உள்ளது?   

A) முதல் இைம் (100 புள்ளிகள்)  

B) ஆைாேது இைம் (92 புள்ளிகள்)  

C) ஒன்பதாேது (90 புள்ளிகள்) 

D) பதிமூன்ைாேது இைம் (87 புள்ளிகள்) 

விளக்கம்: 
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நீடித்த ேளர்ச்சி இலக்குகள் 2020-21 [Sustainable Development Goal (SDG)] அறிக்றகயின் படி, இந்திய 

அளவில், தமிழகம் பபற்றிருக்கும் புள்ளிகள் மற்றும் இைங்கள்:-  

SDG 7: பபைத்தக்க விறலயில் தூய எரிசக்தி (பபைத்தக்க விறலயிலாை, நிறலயாை, தூய 

எரியாற்ைறல அறைேருக்கும் ேழங்குேறத உறுதி பசய்தல்) (SDG 7 AFFORDABLE AND CLEAN 

ENERGY Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all) - தமிழகம் முதல் 

இைம். 100 புள்ளிகள் பபற்றுள்ளது. 

SDG 8: வேறலோய்ப்பும் பபாருளாதார ேளர்ச்சியும் (அறைேறரயும் உள்ளைக்கிய நிறலயாை 

பபாருளாதார ேளர்ச்சிறயயும், முழுறமயாை, ஆக்கப்பூர்ேமாை மற்றும் கண்ணியம் மிக்க 

வேறலோய்ப்றபயும் அறைேருக்கும் ேழங்குதல்) (SDG 8 DECENT WORK AND ECONOMIC 

GROWTH Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment 

and decent work for all) தமிழகம் 5ஆம் இைம். 71 புள்ளிகள். 
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SDG 9: பதாழில்மயமாக்கல், புதிய கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் உட்கட்ைறமப்பு (பேகிழ்திைன் மிக்க 

உட்கட்ைறமப்றப உருோக்குதல், அறைத்றதயும் உள்ளைக்கிய நிறலயாை பதாழில் மயமாதறலயும் 

மற்றும் புதுறம முயற்சிகறளயும் ேளர்த்பதடுத்தல்) (SDG 9 INDUSTRY, INNOVATION AND 

INFRASTRUCTURE Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialisation and 

foster innovation) தமிழகம் 2ஆம் இைம். 71 புள்ளிகள். 

SDG 10: ஏற்ைத்தாழ்வுகறள குறைத்தல் (பிரவதசங்களுக்கிறைவயயாை ஏற்ைத்தாழ்வுகறள குறைத்தல்) 

(SDG 10 REDUCED INEQUALITIES Reduce inequality within and among countries) தமிழகம் 6 ஆேது 

இைம். 74 புள்ளிகள்.   

SDG 11: ேகர்ப்புை வமம்பாடு (பிரவதசங்களுக்கிறைவயயாை ஏற்ைத்தாழ்வுகறள குறைத்தல் 

அறைேறரயும் உள்ளைக்கிய, பாதுகாப்பாை, பேகிழ்திைன் மிக்க மற்றும் நிறலத்தன்றம பகாண்ை 

மாேகரங்கறளயும் குடியிருப்புகறளயும் உருோக்குதல்) (SDG 11 SUSTAINABLE CITIES AND 

COMMUNITIES Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable) தமிழகம் 6ேது 

இைம். 79 புள்ளிகள். 

 

SDG 12: நீடித்த நுகர்வும் உற்பத்தியும் (நீடித்த நுகர்றேயும் உற்பத்தி முறைகறளயும் உறுதி பசய்தல்) 

(SDG 12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION Ensure sustainable consumption and 

production patterns) தமிழகம் 8 ஆேது இைம். 78 புள்ளிகள். 
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SDG 13: பருேநிறல மாற்ைங்களுக்காை ேைேடிக்றக (பருேநிறல மாறுபாட்றையும் அதன் 

தாக்கங்கறளயும் எதிர்பகாள்ளக்கூடிய ேறகயிலாை உைைடி ேைேடிக்றககறள வமற்பகாள்ளுதல்) 

(SDG 13 CLIMATE ACTION Take urgent action to combat climate change and its impacts) தமிழகம் 8 

ஆேது இைம். 61 புள்ளிகள் 

 

SDG 14: கைல் ேளங்கள் (பபருங்கைல்கள், கைல்கள் மற்றும் கைல்சார் ேளங்களின் நீடித்த ேளர்ச்சிக்காக 

அேற்றை பாதுகாத்து, அேற்றின் ேளங்குன்ைாமல் பயன்படுத்துதல்) (SDG 14 LIFE BELOW WATER 
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Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development) 

தமிழகம் கறைசி இைம். 11 புள்ளிகள். 

 

SDG 15: சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பும் பல்லுயிர் ஓம்பலும் (நில சூழலியறல பாதுகாத்து, மீட்பைடுத்து 

அேற்றின் நீடித்த பயன்பாட்றை ஊக்குவித்தல்; நிறலத்த ேை வமலாண்றம, பாறலேைமாதலுக்காை 

எதிர் ேைேடிக்றக, நிலச் சீர்வகட்றை தடுத்து, மீட்பைடுத்தல் மற்றும் பல்லுயிர் இழப்றப தடுத்து 

நிறுத்துதல்) (SDG 15 LIFE ON LAND Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial 

ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation 

and halt biodiversity loss) தமிழகம்  14 ஆேது இைம். 63 புள்ளிகள். 
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SDG 16: அறமதி, நீதி மற்றும் திைன் மிக்க நிறுேைங்கள் (நீடித்த ேளர்ச்சிக்காக அறமதியாை, 

அறைேறரயும் உள்ளைக்கிய சமுதாயங்கறள ேளர்த்பதடுத்தல், அறைேருக்கும் நீதிறயக் 

கிறைக்கபசய்தல், அறைத்து நிறலகளிலும் திைன்மிக்க பபாறுப்புள்ள நிறுேைங்கறள உருோக்குதல்) 

(SDG 16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS Promote peaceful and inclusive societies for 

sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive 

institutions at all levels) தமிழகம் 10 ஆேது இைம். 71 புள்ளிகள் 
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55. மகாத்மா காந்தி வதசிய ஊரக வேறல உறுதித் திட்ைத்றதச் சமபேளிப் பகுதிகளில் சிைப்பாகச் 

பசயல்படுத்தியதில் _______________ இைம் பபற்ைதற்காகத் தமிழக அரசுக்குத் வதசிய விருது 

ேழங்கப்பட்ைது. (டிசம்பர் 2019). 

A) முதல்  

B) இரண்ைாம்  

C) மூன்ைாம்  

D) ோன்காம்  

விளக்கம்: மகாத்மா காந்தி வதசிய ஊரக வேறல உறுதித் திட்ைறத சிைப்பாக பசயல்படுத்தியதற்காக 8 

வதசிய விருதுகள் உட்பை 12 வதசிய விருதுகள் தமிழக ஊரக ேளர்ச்சித்துறைக்கு ேழங்கப்படுகின்ைை 

(டிசம்பர் 2019). மத்திய அரசின் ஊரக ேளர்ச்சித் துறை சார்பில் ஊரக ேளர்ச்சித் திட்ைங்கறளச் சிைப்பாகச் 

பசயல்படுத்தியதற்காக விருது ேழங்கும் நிகழ்ச்சி பைல்லியில் ேறைபபற்ைது. தமிழகம் சார்பில் 

உள்ளாட்சித்துறை அறமச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி நிகழ்ச்சியில் கலந்து பகாண்ைார். மத்திய அறமச்சர் 

ேவரந்திர சிங் வதாமர், வதசிய விருதுகறள உள்ளாட்சித் துறை அறமச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணியிைம் 

ேழங்கிைார். 

மகாத்மா காந்தி வதசிய ஊரக வேறல உறுதித் திட்ைத்றதச் சமபேளிப் பகுதிகளில் சிைப்பாகச் 

பசயல்படுத்தியதில் முதலிைம் பபற்ைதற்காகத் தமிழக அரசுக்குத் வதசிய விருது ேழங்கப்பட்ைது. நீர்ச் 

வசமிப்புத் திட்ைத்றதச் சிைப்பாகச் பசயல்படுத்தியதில் முதலிைம் பபற்ைதற்காகத் தமிழக அரசுக்குத் வதசிய 
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விருது ேழங்கப்பட்ைது. ஊரக வேறல உறுதித் திட்ைத்றதச் சிைப்பாகச் பசயல்படுத்தியதில் 15ஆம் 

இைத்றதப் பிடித்த வேலூர் மாேட்ைத்துக்குத் வதசிய விருது ேழங்கப்பட்ைது. ஊரக வேறல உறுதித் 

திட்ைத்தில் உரிய காலத்தில் ஊதியத்றத ேழங்கியதில் முதலிைம் பிடித்ததற்காகத் திருச்சி 

மாேட்ைத்துக்குத் வதசிய விருது ேழங்கப்பட்ைது. 

ஊரக வேறல உறுதித் திட்ைத்தில் உரிய காலத்தில் பணி முடித்ததில் இரண்ைாமிைம் பபற்ை கரூர் 

மாேட்ைத்துக்குத் வதசிய விருது ேழங்கப்பட்ைது. 

மகாத்மா காந்தி வதசிய ஊரக வேறல உறுதித் திட்ைத்தில் மாநில அளவில் 2, மாேட்ை அளவில் 4, 

ஊராட்சி ஒன்றிய மற்றும் கிராம ஊராட்சி அளவில் தலா 1 எை 8 வதசிய விருதுகள் ேழங்கப்பட்டுள்ளை. 

மாநில ஊரக ேளர்ச்சி மற்றும் கிராம ஊராட்சி நிறுேைத்தின் சிைப்பாை பசயல்பாட்டுக்காக 1, ரூர்பன் 

திட்ைத்தின் கீழ் 2, தீைதயாள் உபாத்யாயா கிராமின் கவுசல்ய வயாஜைா திட்ைத்தில் வதசிய தங்க விருது 

எை 4 விருதுகள் ேழங்கப்பட்டுள்ளை. இந்த விருதுகறள மத்திய அறமச்சர் ேவரந்திர சிங் வதாமரிைம் 

அறமச்சர் வேலுமணி பபறுகிைார். தமிழக ஊரக ேளர்ச்சித் துறை இந்த ஆண்டில் மட்டும் பமாத்தம் 31 

விருதுகறள பபற்றுள்ளது. 

56. கீழ்க்கண்ைேற்றுள், ோைாஜி வதஷ்முக் ராஷ்டிரிய கவுரே கிராம சறப வதசிய விருது, வதசிய 

அளவில் கிராம ஊராட்சி ேளர்ச்சித் திட்ை விருது, குழந்றதகள் வேய கிராம ஊராட்சிக்காை வதசிய விருது 

ஆகிய விருதுகறள 2020 ஆம் ஆண்டு பபற்ை மாநிலம் எது? 

A) ஆந்திர பிரவதசம்   

B) மத்திய பிரவதசம்  

C) உத்திர பிரவதசம்  

D) தமிழ்ோடு 

விளக்கம்: மத்திய அரசு மூன்ைடுக்கு ஊரக ஊராட்சி அறமப்புகளின் சிைந்த முயற்சிகள் மற்றும் 

ேைேடிக்றககறள ஊக்குவிக்கும் ேறகயில் 2020-ம் ஆண்டிற்கு மத்திய அரசு தமிழகத்திற்கு 3 

விருதுகறள அறிவித்துள்ளது. ேலுோை கிராம சறபயின் மூலம் சிைப்பாை சாதறைகள் 

புரிந்தறமக்காை ோைாஜி வதஷ்முக் ராஷ்டிரிய கவுரே கிராம சறப வதசிய விருது கள்ளக்குறிச்சி 

மாேட்ைம் திருோேலூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்றதச் வசர்ந்த களேனூர் கிராம ஊராட்சிக்கும், கிராம ஊராட்சி 

ேளர்ச்சி திட்ைத்திறை தயாரித்ததில் சிைப்பாக பசயலாற்றியறமக்காக திருேள்ளுர் மாேட்ைம் 

திருத்தணி ஊராட்சி ஒன்றியம் டி.சி. கண்டிறக கிராம ஊராட்சிக்கு வதசிய அளவில் கிராம ஊராட்சி 

ேளர்ச்சித் திட்ை விருதும், குழந்றதகள் வேய கிராம ஊராட்சிக்காை வதசிய விருறத விழுப்புரம் மாேட்ைம் 

காறை ஒன்றியம் அனுமந்தபுரம் கிராம ஊராட்சி வதர்ந்பதடுத்து அறிவிப்பு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 
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57. தமிழக பஞ்சாயத்துகளில் 16,89,480 பசாத்துகளில் 16,83,863 பசாத்துகள் (97.89%) புவிக்குறியீடு 

பசய்யப்பட்டு வதசிய அளவில் அதிகமாக புவிக்குறியீடு பசய்த சாதறைக்காக, புவிக்குறியிடுதலில் சிைந்த 

முயற்சிகளுக்காை வதசிய அளவில் _______________ இைத்திற்காை விருறத தமிழக அரசு 

பபற்றுள்ளது. (2017-18) 

A) முதல் 

B) இரண்ைாம்  

C) மூன்ைாம்  

D) ோன்காம் 

விளக்கம்: தமிழ்ோட்டில் மகாத்மா காந்தி வதசிய ஊரக வேறல உறுதித் திட்ைத்றதச் சிைப்பாக 

பசயல்படுத்தியதற்காக மத்திய அரசின் மூன்று வதசிய விருதுகள் தமிழக அரசுக்கு ேழங்கப்பட்ைை. 

இறே தவிர இதர மூன்று விருதுகளும் ேழங்கப்பட்ைை. 

இந்த விருதுகறள தில்லி விஞ்ஞான் பேனில் பசவ்ோய்க்கிழறம ேறைபபற்ை நிகழ்ச்சியில் மத்திய ஊரக 

ேளர்ச்சித் துறை, பஞ்சாயத்து ராஜ் துறை அறமச்சர் ேவரந்திர சிங் வதாமர், தமிழக ேகராட்சி நிர்ோகம், 

ஊரக ேளர்ச்சி மற்றும் சிைப்புத் திட்ைங்கள் பசயலாக்கத் துறை அறமச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணியிைம் 

ேழங்கிைார். 

இந்த விருதுகளில் தமிழ்ோட்டில் 2017-18 நிதி ஆண்டில் மகாத்மா காந்தி வதசிய ஊரக வேறல உறுதித் 

திட்ைத்தில் 58 லட்சம் பணியாளர்களுக்கு 23.89 வகாடி மனித உறழப்பு ோள்களுக்கு ரூ.5,344 வகாடி 

ஊதியம் ேழங்கியது உள்ளிட்ைேற்றில் சிைந்த பசயல்பாட்டிற்காக வதசிய அளவில் முதலிைத்திற்காை 

விருது ேழங்கப்பட்ைது.  

வமலும், இவத திட்ைத்தின் கீழ் உருோக்கப்பட்ை 16,89,480 பசாத்துகளில் 16,83,863 

பசாத்துகள்(97.89%)புவிக்குறியீடு பசய்யப்பட்டு வதசிய அளவில் அதிகமாக புவிக்குறியீடு பசய்த 

சாதறைக்காக, புவிக்குறியிடுதலில் சிைந்த முயற்சிகளுக்காை வதசிய அளவில் முதலிைத்திற்காை 

விருதும், இவத திட்ைத்தில் 2017-18 நிதியாண்டில் 85,64,587 பதாழிலாளர்களில், 84,99,273 

பதாழிலாளர்களின் ஆதார் எண்கள் (99.23%) ேங்கிக் கணக்குகளுைன் இறணக்கப்பட்டு 

ேம்பகத்தன்றமமற்றும் பேளிப்பறைத் தன்றமயுைன் ஆதாருைன் இறணந்த ஊதியம் பசலுத்துதலில் 

சிைந்த பசயல்பாட்டிற்காக வதசிய அளவில் இரண்ைாம் இைத்திற்காை விருதும் ேழங்கப்பட்ைை. 

58. 2019-2020 ஆண்டுக்காை GER (Gross enrolment ratio) அதாேது உயர் கல்வியில் மாணேர் 

வசர்க்க குறியீடு. அதில் தமிழ்ோடு இந்தியாவிவலவய _______________ ம் இைம் பிடித்திருக்கிைது.  

A) 1 

http://www.winmeen.com/
https://www.winmeen.com/tnpsc-test-series-2021-group-1-2-4-exams/
https://shop.tnpsctricks.com/


Tnpsc Unit – 9 Mcq Questions                                                  Prepared By www.winmeen.com 
Join Tnpsc Test Series                                                                             Buy Question Bank Books 

Learning Leads To Ruling   Page 44 of 75 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

விளக்கம்: GER: உயர் கல்வி வசர்க்றகயில் தமிழ்ோடு ைாப் - சாதிக்க ஆதாரமாக இருந்த 4 காரணிகள்! 

ஒரு மாநிலத்தில் 18-23 ேயதுக்குள் இருக்கும் மக்கள் பதாறகயில், எவ்ேளவு வபர் உயர்கல்வி, அதாேது 

பள்ளி முடித்து கல்லூரி படிப்புகளில் வசர்ந்திருக்கிைார்கள் என்ை கணக்கு தான் இந்த GER. 

2019-2020 ஆண்டுக்காை GER (Gross enrolment ratio) அதாேது உயர் கல்வியில் மாணேர் வசர்க்க 

குறியீடு. அதில் தமிழ்ோடு இந்தியாவிவலவய 3-ம் இைம் பிடித்திருக்கிைது. முதலிைத்றத சிக்கிம், 2-ம் 

இைத்றத சண்டிகர் ஆகிய மாநிலங்கள் பபற்றுள்ளை. அதிக மக்கள் பதாறக பகாண்ை பபரிய 

மாநிலங்கறள ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால் தமிழகம் முதலிைத்தில் இருக்கிைது. 

GER என்ைால் என்ை? அறத எப்படிக் கணக்கிடுகிைார்கள்: 

ஒரு மாநிலத்தில் 18-23 ேயதுக்குள் இருக்கும் மக்கள் பதாறகயில், எவ்ேளவு வபர் உயர்கல்வி, அதாேது 

பள்ளி முடித்து கல்லூரி படிப்புகளில் வசர்ந்திருக்கிைார்கள் என்ை கணக்கு தான் இந்த GER. இவத GER 

இந்தியா முழுறமக்கும் கணக்கிைப்படுகிைது. 

சமீபத்தில் All India Survey on Higher Education முடிவுகள் பேளியிைப்பட்ைை. அதில் தான் GER தகேல் 

இைம்பபற்றிருந்தது. 2019-2020 ஆண்டுக்காை இந்தியாவின் GER 27.1% ஆக இருப்பதாக சர்வே 

முடிவுகள் கூறுகின்ைைர். அதாேது 18-23 ேயதுள்ள இந்திய இறளஞர்கள் 3.85வகாடி வபர், 

உயர்கல்விக்குச் பசன்றிருக்கின்ைைர். 

தமிழ்ோட்டின் GER, ஒட்டு பமாத்த இந்தியாவின் GER அளறே விைக் கிட்ைத்தட்ை 2 மைங்கு அதிகமாக 

இருக்கிைது. 2019-2020-ல் தமிழ்ோட்டின் GER 51.4%. இதுவே 2012-2013 கால கட்ைத்தில் 42%. 

கிட்ைத்தட்ை 10% உயர்ந்திருக்கிைது. அதாேது, 2019-2020-ல் 18-23 ேயதுள்ள இறளஞர்கள் 35.2 

லட்சம் வபர் உயர் கல்வியில் வசர்ந்திருக்கிைார்கள். 

புதிய கல்விக் பகாள்றகயில் மத்திய அரசு 2035-ம் ஆண்டுக்குள்ள இந்தியாவின் GER-ஐ 50% ஆக 

உயர்த்த வேண்டும் எை இலக்கு நிர்ணயித்திருக்கிைது. ஆைால் அந்த இலக்றக 2021-வலவய 

தமிழ்ோடு அறைந்திருக்கிைது. இது தான் இந்த சர்வே ரிப்வபார்ட் பேளியாைதிலிருந்து பபருமிதமாகப் 

வபசப்படுகிைது. புதிய கல்விக் பகாள்றக மட்டுமல்ல, இதற்கு முன்ைர் இந்தியாவிலிருந்த கல்விக் 

பகாள்றககளும் GER-ஐ அதிகரிக்க வேண்டும் என்கிை இலக்றகக் பகாண்டு தான் 

பசயல்பட்டிருக்கிைது. இந்த GER குறியீடு கல்வி ேளர்ச்சியின் முக்கிய கூராகப் பார்க்கப்படுகிைது. 

59. தூய்றம இந்தியா 2020 விருதில், ோட்டிவலவய முதல் இைம் பிடித்த மாேட்ைம் எது? 
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A) விருதுேகர்  

B) வசலம் 

C) திருபேல்வேலி 

D) ஈவராடு  

விளக்கம்: தூய்றம இந்தியா 2020 மத்திய அரசு விருதுகள்; சிைந்த மாேட்ைம் திருபேல்வேலி; கிராம 

பஞ்சாயத்து வசலம் சின்ைாவூர். 

காந்தி பஜயந்திறய முன்னிட்டு மத்திய நீர்பாசைத்துறை அறமச்சகத்தின் தூய்றம இந்தியா திைம் 

2020 பகாண்ைாட்ைம், தூய்றம இந்தியா புரஸ்கர் விருதுகளும் ேழங்கப்பட்ைை. 

மத்திய நீர்பாசைத்துறை அறமச்சகத்தின் மூலம் தூய்றம இந்தியா புரஸ்கர் விருதுகள் ேழங்குதல் 

நிகழ்வுைன் காந்திய பஜயந்திறய முன்னிட்டு தூய்றம இந்தியா திைம் 2020 பகாண்ைாைப்பட்ைது. 

மத்திய நீர்பாசைத்துறை அறமச்சர் கவஜந்திர சிங் பசகாேத் மற்றும் மத்திய நீர்பாசைத்துறை இறண 

அறமச்சர் ரத்தன் லால் கட்ைாரியா ஆகிவயார் தூய்றம இந்தியா 2020 விருதிறை சிைப்பாக பசயல்பட்ை 

மாநிலங்கள், யூனியன் பிரவதசங்கள், மாேட்ைங்கள், ேட்ைங்கள், கிராம பஞ்சாயத்துகள் மற்றும் பலருக்கு 

பல்வேறு பிரிவுகள் மற்றும் இயக்கங்களில் தூய்றம இந்தியா இயக்கத்தின் ஆைாேது ஆண்றை 

குறிக்கும் ேறகயில் ேழங்கிைர். 

மத்திய குடிநீர் மற்றும் சுகாதாரத்துறையின் ஒருங்கிறணப்பில் இந்த விருது ேழங்கும் நிகழ்வு 

ஆன்றலன் விழாோக ேறைபபற்ைது. முதலிைம் பிடித்தேர்களுக்காை விருதுகறள குஜராத், 

உத்தரபிரவதசம், ஹரியாணா, பதலங்காைா, தமிழ்ோடு, மத்திய பிரவதசம், பஞ்சாப் மற்றும் இதர 

மாநிலங்கள் பபற்ைை. மாநில பிரிவில் குஜராத் மாநிலம் முதல் பரிறசப் பபற்ைது. சிைந்த மாேட்ைப் பிரிவில் 

தமிழகத்தில் உள்ள திருபேல்வேலி மாேட்ைம் பபற்ைது. மத்திய பிரவதச மாநிலம் உஜ்ய்ன், காவசார்டு 

பகுதி சிைந்த ேட்ைத்துக்காை பரிசு பபற்ைது. 

வசலம் மாேட்ைம் சின்ைாவூர் சிைந்த கிராம பஞ்சாயத்துக்காை தூய்றம சுந்தர் சமுதாயிக் சவுசாசல்யா 

இயக்கத்றத கைந்த 2019-ம் ஆண்டு ேேம்பர் 1ம் வததி முதல் கைந்த ஏப்ரல் 30-ம் வததி ேறர 

முன்பைடுத்த தற்காக ேழங்கப்பட்ைது. 2020ம் ஆண்டு ஜூன் 15 முதல் பசப்ைம்பர் 15 ேறர சமுதாயிக் 

சவுசாசல்யா அபியான் இயக்கத்துக்காை முன்ைணி விருதுகள் மாநிலங்கள் பிரிவில் உத்தரபிரவதசம் 

(GKRA) மற்றும் குஜராத் (GKRA அல்லாத) மாநிலங்களுக்கு ேழங்கப்பட்ைது. பிரக்யாராஜ் (GKRA) மற்றும் 

வபர்லி (GKRA அல்லாத) மாேட்ைங்களுக்கு மாேட்ைங்கள் பிரிவிலும், வபாரிகான், வபாங்றககான், அசாம்-

க்கு சிைந்த கிராம பஞ்சாயத்து பிரிவிலும் ேழங்கப்பட்ைது. 

கந்தகி வச முக்த் எனும் ஒரு ோர கால இயக்கம் பிரதமர் திரு. ேவரந்திர வமாடியால் கைந்த 2020 ஆகஸ்ட் 

8-ம் வததி பதாைங்கப்பட்ைது. அதிகபட்ச ஷ்ரம்தான் பங்வகற்புக்காக பதலங்காைா உயர் விருறதப் 
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பபற்ைது. அதிகபட்ச திைந்த பேளி மலம் கழித்தல் இல்லாத ப்ளஸ் கிராமங்கள் எை அறிவிக்கப்பட்ைதற்காக 

ஹரியாணா மாநிலத்துக்கும், பஞ்சாப் மாநிலத்தின் வமாகா மாேட்ைம் அதிகபட்ச ஐஇசி தகேல்கறள சுேர் 

ஓவியங்கள் மூலம் பிரசார பசய்த தற்காை உயர் விருறதப் பபற்ைது. இவதாடு, வமலும் பல பிரிவுகளில் 

பல விருதுகள் பகாடுக்கப்பட்ைை. 

60. தமிழ்ோடு 1.39 லட்சம் பஹக்பைர் நிலங்கறள நுண்ணீர் பாசைத் திட்ைத்தன் கீழ் 

பகாண்டுேந்துள்ளது. (இந்திய அளவில் 38.1%). அதிகப்படியாை நிலப்பரப்பில் நுண்ணீர் பாசைம் 

பயன்பாட்டில் உள்ள மாநிலங்களில் முதல் இைத்தில் உள்ள மாநிலம் எது? 

A) ஆந்திரா  

B) தமிழகம் 

C) வகரளா  

D) பஞ்சாப் 

61. இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சிக் கழகம் (ICAR) 2016-17 ல் பேளியிட்ை சிைந்த மீன்ேள 

பல்கறலக்கழகங்களுக்காை தரேரிறசயில் தமிழ்ோடு ைாக்ைர் பஜ.பஜயலலிதா மீன்ேள 

பல்கறலக்கழகம் _______________ இைத்தில் உள்ளது. 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

62. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் சரியாைது எது? 

I. அதிக மின்திைன் பகாண்ை சூரிய மின்சக்தி மற்றும் காற்ைாறலகள் நிறுேப்பட்ைதில் தமிழகம் 

முதலிைத்தில் உள்ளது. 

II. ோட்டின் பமாத்த நிறுேப்பட்ை காற்ைாறல மின்திைனில் 24 சதவீதம் பகாண்டு தமிழகம் முதலிைத்தில் 

உள்ளது. (தமிழகத்தில் நிறுேப்பட்ை காற்ைாறல மின்திைன் 8468 MW)  

III. வதசிய அளவில் காற்ைாறல மின்சார உற்பத்தியில் தமிழகம் முதலிைத்தில் இருந்துேருகிைது. பேல்றல, 

கன்னியாகுமரி, பல்லைம், உடுமறல, கயத்தாறு மற்றும் வதனி உள்ளிட்ை பகுதிகளில் 8,152 பமகாோட் 

மின்சாரம் உற்பத்தி திைன் பகாண்ை 11,800 காற்ைாறலகள் இயங்கி ேருகின்ைை. 
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IV. ோட்டில் நிறுேப்பட்டுள்ள சுமார் 25 ஆயிரம் காற்ைாறலகளில், 12 ஆயிரத்துக்கும் வமற்பட்ைறே 

தமிழகத்தில்தான் உள்ளை. 

A) I, III மட்டும் சரி  

B) II, IV மட்டும் சரி  

C) I, III, IV மட்டும் சரி  

D) I, II, III, IV அறைத்தும் சரி 

63. மின் ஆளுறக திட்ைங்கறளச் சிைப்பாக பசயல்படுத்தும் மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசின் சார்பில் இ-

பஞ்சாயத்து புரஸ்கார் விருது ேழங்கப்படுகிைது. இதன்படி _______________ ம் ஆண்டுக்காை 

விருது மற்றும் ரூ. 20 லட்சம் பராக்கப் பரிறச தமிழக அரசுக்கு மத்திய பஞ்சாயத்து ராஜ் அறமச்சகம் 

ேழங்கியுள்ளது. 

A) 2013-14 

B) 2014-15 

C) 2015-16 

D) 2016-17 

விளக்கம்: தமிழக அரசுக்கு இ-பஞ்சாயத்து புரஸ்கார் விருது: மின்ைணு ஆளுறகத் திட்ைத்துக்காக 

கிறைத்தது. 

மின்ைணு ஆளுறக திட்ைங்கறளச் சிைப்பாக பசயல்படுத்தியதற்காக 2014-15ம் ஆண்டுக்காை இ-

பஞ்சாயத்து புரஸ்கார் விருது தமிழகத்துக்கு கிறைத்துள்ளது. 

இதுகுறித்து தமிழக அரசு பேளியிட்ை பசய்திக் குறிப்பு விேரம்: 

மத்திய அரசின் பஞ்சாயத்து ராஜ் அறமச்சகம் சார்பில் ஊரக உள்ளாட்சி அறமப்புகளின் சிைப் பாை 

நிர்ோகம் ஊராட்சி கணக்குகறள கண்காணிப்பதற் காை கணக்கீட்டு பமன்பபாருள் (பிரியாசாப்ட்), 

உள்ளாட்சி அறமப்புகள் விேர பதாகுப்பு (எல்ஜிடி), ஊராட்சிகளுக்காை வதசிய ேறலத்தளம், வதசிய 

அளவிலாை ஊராட்சி பசாத்துகள் விேரத் பதாகுப்பு மற்றும் ஊராட்சி அளவில் திட்ைமிைலுக்காை பிளாண் 

பிளஸ் ஆகிய மின்ைணு ஆளுறக பமன் பபாருட்கள் உருோக்கப்பட்டுள்ளை. 

தமிழகத்தில் அறைத்து ஊராட்சிகளிலும் இந்த மின் ஆளுறக திட்ைங்கறளச் பசயல் படுத்த கணினி, 

பிரிண்ைர் மற்றும் இறணயதள இறணப்பு ஆகியேற்றுக்கு ரூ. 79.50 வகாடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

பஞ்சாயத்து திை மாோடு 
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மின் ஆளுறக திட்ைங்கறளச் சிைப்பாக பசயல்படுத்தும் மாநிலங் களுக்கு மத்திய அரசின் சார்பில் இ-

பஞ்சாயத்து புரஸ்கார் விருது ேழங்கப்படுகிைது. இதன்படி 2014-15ம் ஆண்டுக்காை விருது மற்றும் ரூ. 

20 லட்சம் பராக்கப் பரிறச தமிழக அரசுக்கு மத்திய பஞ்சாயத்து ராஜ் அறமச்சகம் ேழங்கியுள்ளது. இந்த 

விருறத வேற்று பைல்லியில் ேைந்த பஞ் சாயத்து திை மாோட்டில் பிரதமர் ேவரந்திர வமாடியிைம் இருந்து 

ஊரக ேளர்ச்சி மற்றும் உள்ளாட்சித் துறை பசயலர் ககன்தீப் சிங் வபடி பபற்றுக் பகாண்ைார். 

தமிழகத்துக்கு விருது 

ஊரக உள்ளாட்சி அறமப்பு களில் திட்ை பசயலாக்கம், நிர்ோகம், நிதி மற்றும் அதிகார பரேலாக்கம் 

ஆகியேற்றை ஊக்கு விக்கும் பபாருட்டு ஊராட்சிகறள ேலிறமப்படுத்தும் விருறதயும் பஞ்சாயத்து ராஜ் 

அறமச்சகம் உருோக்கி உள்ளது. 

கைந்த 2014-15ம் ஆண்டுக் காை இந்த விருதுக்கு தமிழகத்றதச் வசர்ந்த 6 ஊராட்சிகள் , 2 ஊராட்சி 

ஒன்றியங்கள் மற்றும் ஒரு மாேட்ை ஊராட்சி வதர்வு பசய்யப் பட்டுள்ளை. 

மாேட்ை ஊராட்சிக்காை விருறத பேல்றல மாேட்ை ஊராட்சித் தறலேர் பி. ோராயண பபருமாள், 

ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்காை விருறத கரூர் மாேட்ைம், கைவூர் ஊராட்சி ஒன்றியத் தறலேர் வதன்பமாழி, 

பதாண்ைாமுத்துார் ஊராட்சி ஒன்றியத் தறலேர் மதுமதி விஜயகுமார், கிராம ஊராட்சிகளுக்காை 

விருறத திருச்சி முடிகண்ைம் ஊராட்சித் தறலேர் வேலுசாமி, திருப்பூர் பகாசேம்பாறளயம் ஊராட்சித் 

தறலேர் எம். கண்ணன், வகாறே குருைம்பாறளயம் ஊராட்சித் தறலேர் டி.ரவி, நீலகிரி பர்லி யார் 

ஊராட்சித் தறலேர் எஸ். கறலச்பசல்ேன், தூத்துக்குடி வமலபுதுக்குடி ஊராட்சித் தறலேர் வக. 

இோன்ஸ் பிறரட், விருதுேகர் அத்திப்பட்டி ஊராட்சித் தறலேர் ஜி.வி. வகாவிந்தராஜன் ஆகிவயார் 

பபற்றுக் பகாண்ைைர். 

மாேட்ை ஊராட்சிக்கு ரூ. 30 லட்சம், ஊராட்சி ஒன்றியங்களுக்கு ரூ. 20 லட்சம், கிராம ஊராட்சிகளுக்கு 

ரூ. 8 லட்சம் ேழங்கப்பட்ைது. 

ராஷ்ட்ரியகவுரவ் கிராம சபா விருது 

கிராம சறபறய சிைப்பாக ேைத் தும் கிராம ஊராட்சிகறள ஊக்கு விக்கும் பபாருட்டு, ராஷ்ட்ரிய கவுரவ் 

கிராம சபா விருது சிைந்த ஊராட்சிக்கு ேழங்கப்படுகிைது. 2014-15ம் ஆண்டு இந்த விருதுக்கு நீலகிரி 

மாேட்ைம், குன்னுார் ஊராட்சி ஒன்றியத்றதச் வசர்ந்த பபரஹட்டி கிராம ஊராட்சி வதர்வு பசய்யப்பட்டு, 

அதன் தறலேர் ராவஜஷ்ேரி வதேதாஸ் விருறத பபற்றுக் பகாண்ைார். இவ்ோறு அதில் கூைப்பட்டுள்ளது. 

64. ேயது ேந்வதாருக்காை கல்வி திட்ைத்றத சிைப்பாக பசயல்படுத்தியதற்காை (SAAKSHAR BHARAT 

விருது 2015) சிைந்த மாநிலத்திற்காக விருது பபற்ை மாநிலம்? 

A) தமிழ்ோடு 

B) ஒடிசா  
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C) கர்ோைகம்  

D) வகரளா  

65. ேயது ேந்வதாருக்காை கல்வி திட்ைத்றத சிைப்பாக பசயல்படுத்தியதற்காை (SAAKSHAR BHARAT 

விருது 2015) சிைந்த மாேட்ைத்திற்காக விருது பபற்ை தமிழக மாேட்ைம் எது? 

A) விருதுேகர்  

B) தருமபுரி 

C) திருச்சி   

D) தஞ்சாவூர்   

விளக்கம்:  

முதலிைம் BASTAR மாேட்ைம் - சட்டீஸ்கர் 

இரண்ைாமிைம் தருமபுரி மாேட்ைம் - தமிழ் ோடு 

மூன்ைாமிைம் HAVERI மாேட்ைம் – கர்ோைகா 

66. ேயது ேந்வதாருக்காை கல்வி திட்ைத்றத சிைப்பாக பசயல்படுத்தியதற்காை (SAAKSHAR BHARAT 

விருது 2015) சிைந்த கிராம பஞ்சாயத்துக்காை விருது பபற்ை தமிழக கிராம பஞ்சாயத்து எது? 

A) குச்சனூர் பஞ்சாயத்து, வதனி மாேட்ைம்  

B) பகாடுமுடி பஞ்சாயத்து, ஈவராடு மாேட்ைம்   

C) மன்ைார்குடி பஞ்சாயத்து, திருோரூர் மாேட்ைம்  

D) பழமறல பஞ்சாயத்து, வசலம் மாேட்ைம் 

விளக்கம்:  

முதலிைம் பழமறல பஞ்சாயத்து, வசலம் மாேட்ைம் 

இரண்ைாமிைம் - GIROUND PANCHAYAT, ராய்பூர் மாேட்ைம், சட்டீஸ்கர் 

மூன்ைாமிைம் - POOSARLAPADU PANCHAYAT, ஸ்ரீகாகுளம் மாேட்ைம், ஆந்திரா. 

67. கீழ்க்கண்ைேற்றுள் 2017 ஆம் ஆண்டின் குடியரசுத் தறலேர் விருது பபற்ை ரயில்வே பணிமறை 

எது? 
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A) வகாறே ரயில்வே பணிமறை 

B) ஏலக்காைா ரயில்வே பணிமறை 

C) திருச்சி பபான்மறல ரயில்வே பணிமறை 

D) தாம்பரம் ரயில்வே பணிமறை 

விளக்கம்: திருச்சி பபான்மறல ரயில்வே பணிமறைக்கு குடியரசுத் தறலேர் விருது. பதற்கு ரயில்வே 

பேளியிட்டுள்ள பசய்திக் குறிப்பில், ஆண்டுவதாறும் டிச. 14ஆம் வததி ‘வதசிய ஆற்ைல் பாதுகாப்பு திைம்’ 

பகாண்ைாைப்படுகிைது. இறதபயாட்டி 2017ஆம் ஆண்டின் ரயில்வே துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள 

அறைத்து ரயில்வே பதாழிற்சாறலகளிலும் வதசிய ஆற்ைல் பாதுகாப்பு திைம் பகாண்ைாைப்பட்ைது. 

இதற்காை பல வபாட்டிகள் ேைத்தப்பட்ைை. 2017, டிச. 8ஆம் வததி பதாைங்கிய இவ்விழாவில் இந்திய 

ரயில்வேத் துறையில் உள்ள அறைத்து பதாழிற்சாறலகளும் தங்களுறைய ேளர்ச்சி குறித்தும், 

பணிகள் குறித்தும் விளக்கம் அளித்தைர். பின்ைர், ஆற்ைல் பாதுகாப்புக் குறித்த இறுதிப்வபாட்டி டிச. 14ஆம் 

வததி பைல்லியில் ேறைபபற்ைது. இதில் திருச்சி பபான்மறல ரயில்வே பணிமறை முதலிைம் பிடித்தது. 

இதன்மூலம் ஆற்ைல் பாதுகாப்பில் திருச்சி ரயில்வே பதாழிற்சாறல தைக்காை இைத்றத பதாைர்ந்து தக்க 

றேத்துக் பகாண்டு ேருகிைது. இதற்காை விருறத பபான்மறல ரயில்வே முதன்றம பபாறியாளர் ஏ.வக. 

கத்பால் அேர்களிைம் குடியரசுத் தறலேர் ராம்ோத் வகாவிந்த் அேர்கள் ேழங்கிைார். (சுமார் 200 ஏக்கர் 

பரப்பளவில் 1928ஆம் ஆண்டு பதாைங்கப்பட்ை பபான்மறல பணிமறையில் 6 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமாை 

ஊழியர்கள் பணியாற்றி ேருகின்ைைர் என்பது குறிப்பிைத்தக்கது). 

68. கீழ்க்கண்ைேற்றுள், யுபைஸ்வகாவின் சார்பில் 2017 ஆம் ஆண்டிற்காை ஆசிய-பசிபிக் பமரிட் விருது 

“Award of Merit” அறிவிக்கப்பட்டுள்ள வகாவில் எது? 

A) திருபேல்வேலி பேல்றலயப்பர் வகாவில்  

B) திருச்பசந்தூர் வகாவில்  

C) பழனி மறல முருகன் வகாவில்  

D) திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் வகாவில் 

விளக்கம்: திருச்சி, ஸ்ரீரங்கம் வகாயிலுக்கு யுபைஸ்வகாவின் சார்பில் ஆசிய-பசிபிக் பமரிட் விருது 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பறழறம மாைாமல் புதுப்பித்து திருப்பணி பசய்ததன் அடிப்பறையில் இந்த விருது 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

கலாசார மரபுகறளப் பாதுகாக்க, பாரம்பர்ய கட்ைைங்கறள மீட்பைடுக்க, அறதப் பாதுகாத்து பராமரித்து 

ேருபேர்கறள ஊக்குவிக்க, ஒவ்வோர் ஆண்டும் பாரம்பர்ய விருதுக்காை வபாட்டிகறள ேைத்தி 

ேருகிைது ஐக்கிய ோடுகளின் கல்வி, அறிவியல், பண்பாட்டு நிறுேைமாை யுபைஸ்வகா. இவதவபால், 
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மும்றபயில் உள்ள கிறிஸ் வதோலயம், ராயல் பாம்வப ஓபரா ஹவுஸ், பாவமான்ஜி வஹாமார்ஜி ோடியா 

நீரூற்று, மத்திய பிரவதசத்தில் உள்ள வகாஹட் வகாட்றையின் நுறழோயில், பைல்லியில் உள்ள 

ஹவேலி தரம்புரா ஆகிய இைங்களுக்கு யுபைஸ்வகா விருதுகள் ேழங்கப்பட்டுள்ளை. 

69. மத்திய உள்துறை அறமச்சகத்தின் கீழ் பசயல்படும் வதசிய குற்ை ஆேண காப்பகம் ோடு முழுேதும் 

பபண்களுக்கு எதிராக ேைந்த குற்ைங்கள் பதாைர்பாக 2020-ல் பதிவு பசய்யப்பட்ை ேழக்கு விபரங்கறள 

பேளியிட்டுள்ளது. அதில், பபண்கள் மற்றும் குழந்றதகளுக்கு எதிராை குற்ைங்கள், பபண்கள் பாதுகாப்பு 

உட்பை தகேல்கள் இைம்பபற்றுள்ளை. ோடு முழுேதும், 19 பபருேகரங்களில், பபண்களுக்கு எதிராக 

ேைந்த குற்ைங்கள் குறித்த தகேல்கறள என்.சி.ஆர்.பி (National Crime Records Bureau) பேளியிட்டுள்ளது. 

அதன்படி, குற்ைங்கள் குறைோக பதிோை பபருேகரங்களில், _______________ முதலிைமும், 

_______________ இரண்ைாேது இைத்றதயும் பிடித்துள்ளது. 

A) வகாறே, பசன்றை 

B) மும்றப, ோக்பூர்  

C) கல்கத்தா, ஹூக்ளி  

D) அகமதாபாத், காந்திேகர் 

70. 2019 - ஆம் ஆண்டு “பபண் குழந்றதகறள பாதுகாப்வபாம், பபண் குழந்றதகறள கற்பிப்வபாம்" 

(பபண் குழந்றதகறள பாதுகாப்வபாம்; பபண் குழந்றதகறள படிக்க றேப்வபாம்' - வபட்டி பச்சாவோ, 

வபட்டி பைாவோ) என்ை மத்திய அரசின் திட்ைத்திறை சிைப்பாக பசயல்படுத்தியதற்காக தமிழ்ோட்டிற்கு 

சிைந்த மாநில விருதும், _______________ மாேட்ைத்திற்கு சிைந்த மாேட்ை விருதும் ேழங்கப்பட்ைது. 

A) காஞ்சிபுரம்  

B) வசலம்  

C) திருச்சி  

D) திருேண்ணாமறல 

விளக்கம்: 2019 - ஆம் ஆண்டு “பபண் குழந்றதகறள பாதுகாப்வபாம், பபண் குழந்றதகறள 

கற்பிப்வபாம்" என்ை மத்திய அரசின் திட்ைத்திறை சிைப்பாக பசயல்படுத்தியதற்காக தமிழ்ோட்டிற்கு சிைந்த 

மாநில விருதும், திருேண்ணாமறல மாேட்ைத்திற்கு சிைந்த மாேட்ை விருதும், இத்திட்ைத்தின் 

வோக்கங்கறள சிைப்பாக முன்பைடுத்து, குழந்றத திருமணத்றத தாவை தடுத்து நிறுத்தியதற்காக 

திருேண்ணாமறல மாேட்ைத்றத சார்ந்த பசல்வி ேந்தினி என்பேருக்கு உள்ளூர் சாதறையாளர் 

விருதும் ேழங்கப்பட்டுள்ளை. பபண்கள் முன்வைற்ைத்திற்காகவும், பபண்களுக்காை அதிகாரத்றத 

பாதுகாக்கும் விதமாக பல ேல்ல திட்ைங்கறள பசயல்படுத்தி ேருேதற்காகவும், வதசிய அளவிலாை 2019 
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- ஆம் ஆண்டிற்காை ோரி சக்தி புரஸ்கார் விருதுக்கு (Nari Shakti Puraskar Award) தமிழ்ோடு அரசு வதர்வு 

பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

71. தமிழ்ோட்டில் கற்கும் பாரதம் திட்ைம் ேறைமுறைப்படுத்தப்படும் மாேட்ைங்களின் எண்ணிக்றக? 

A) 8 

B) 9 

C) 10 

D) 11 

விளக்கம்:  இந்தியாவில் பாதுகாப்புத் துறைக்கு அடுத்தபடியாக கல்வித் துறைக்குத்தான் அதிக அளவில் 

நிதி ஒதுக்கீடு பசய்யப்படுகிைது. 

சுதந்திரம் பபற்ை ோள் முதல் ேம் ோட்டில் கல்விக்காக, குறிப்பாக அடிப்பறை எழுத்தறிவு கற்பிப்பதற்காக 

சமுதாயக் கல்வித் திட்ைம் (1952), உழேர் பசயல்முறை எழுத்தறிவுத் திட்ைம் (1967), பள்ளிசாரா கல்வித் 

திட்ைம் (1975), வதசிய ேயது ேந்வதார் கல்வித் திட்ைம் (1978), மக்கள் பசயல்முறை எழுத்தறிவுத் திட்ைம் 

(1985), வதசிய எழுத்தறிவு இயக்கம் (1988), முழு எழுத்தறிவு (அறிபோளி) இயக்கம் (1990), பதாைர் கல்வி 

(1992), ேளர் கல்வி (1998) வபான்ைறே பசயல்படுத்தப்பட்ைை. 

கற்கும் பாரதம் திட்ைம் (SAAKSHAR BHARAT):  2009 முதல் கற்கும் பாரதம் திட்ைம் பசயல்படுத்தப்பட்டு 

ேருகிைது. கிராமப்புைப் பபண்களிறைவய 2001-ஆம் ஆண்டின் கணக்பகடுப்பின்படி எழுத்தறிவு சதவீதம் 

50%-க்கும் குறைோக உள்ள மாேட்ைங்கறளத் வதர்வு பசய்து மத்திய, மாநில அரசுகளின் 75:25 

நிதியுதவியுைன் இந்தத் திட்ைம் பசயல்படுத்தப்பட்டு ேருகிைது. 

தற்வபாது வதசிய அளவில் 300-க்கும் வமற்பட்ை மாேட்ைங்களில் பசயல்படுத்தப்பட்டு ேருகிைது. 

தமிழகத்தில் முதல் கட்ைமாக விழுப்புரம், பபரம்பலூர், அரியலூர், திருேண்ணாமறல, தருமபுரி, வசலம், 

ஈவராடு ஆகிய மாேட்ைங்களிலும், இரண்ைாம் கட்ைமாக கிருஷ்ணகிரி, திருப்பூர் மாேட்ைங்களிலும் எை 

ஒன்பது மாேட்ைங்களில் பசயல்படுத்தப்பட்டு ேருகின்ைை. இந்தத் திட்ைச் பசயல்பாடுகள் புது 

உத்வேகத்துைன் துேங்கப்பட்டு தற்வபாது வதக்க நிறலயில் உள்ளை. 

அடிப்பறை எழுத்தறிவுத் வதர்வில் வதர்ச்சி பபற்று சான்றிதழ் பபற்ை, எழுத்தறிவு பபற்ைேர்களுக்கு 

உைைடியாக கற்ைறலத் பதாைரும் ேறகயில் பதாைர் கல்வித் திட்ைங்கள் இறைபேளியின்றி ேறைபபை 

வேண்டும். அப்பபாழுதுதான் கற்ைறத மைக்காமல் இருக்க முடியும். 

இந்தத் திட்ைச் பசயல்பாடுகளில் குறைந்த கால அளவிலாை பதாழில் திைன் ேளர்த்தல் பயிற்சிகள் 

அறைத்துப் பயைாளிகளுக்கும் அளித்து பபாருளாதாரம் வமம்பாடு அறையச் பசய்ேதற்காை முயற்சிகள் 

வமற்பகாள்ளப்பை வேண்டும். 
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எல்லாேற்றுக்கும் வமலாக தற்வபாறதய ோழ்க்றகச் சூழ்நிறலயில் அன்ைாைச் சோல்கறள 

எதிர்பகாள்ளும் ேறகயில் ோழ்க்றகத் திைன் வமம்பாட்டுக்குத் வதறேயாை திைறமகளாை தன்றைத் 

தாவை அறிந்து பகாள்ளுதல், தகேல் பதாைர்புத் திைன், பிரச்றைகளுக்குத் தீர்வு காணல், முடிவு எடுத்தல், 

வேர வமலாண்றம, தேறை உணர்ந்து திருத்திக் பகாள்ளுதல், சகிப்புத் தன்றம, வதால்வி, பிைர் 

விமர்சைங்கறள தாங்கிக் பகாள்ளுதல், சூழலுக்கு ஏற்ைோறு தம்றம மாற்றிக் பகாள்ளுதல், குழுோகச் 

வசர்ந்து பணியாற்றுதல் வபான்ைேற்றை உள்ளைக்கியதாக கற்கும் பாரதம் திட்ைச் பசயல்பாடுகள் அறமய 

வேண்டும். 

மக்கள் பதாறகயில் பாதியளவு உள்ள பபண்களின் பங்கு, ோட்டின் முன்வைற்ைத்துக்கு மிகவும் 

அேசியமாைதாகும். ஆண்களுக்கு நிகராகப் பபண்களும் எழுத்தறிவு பபை வேண்டும். 

அரசு, அரசு சார்ந்த, தன்ைார்ேத் பதாண்டு நிறுேைங்கள், சமூக ஆர்ேலர்கள் ஆகிய அறைத்துப் 

பிரிவிைரும் ஒன்று வசர்ந்து பபண்களுக்கு எழுத்தறிறேக் கற்பிக்க முன்ேர வேண்டும். 

72. வதசிய அளவில் குழந்றதகளின் ேல்ோழ்வு குறியீடுகள் குறித்து வமற்பகாண்ை ஆய்வு அறிக்றகறய 

வேல்டு விஷன் (WORLD VISION INDIA & IFMR LEAD) நிறுேைம் 2019 ல் பேளியிட்ைது. இந்த ஆய்வு 

அறிக்றகயில் தமிழகம் _______________ இைத்றதப் பபற்றுள்ளது.  

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

விளக்கம்: வதசிய அளவில் குழந்றதகளின் ேல்ோழ்வு குறியீடுகள் குறித்து வமற்பகாண்ை ஆய்வு 

அறிக்றகறய வேல்டு விஷன் நிறுேைம் 2019ல் பேளியிட்ைது. 

ோடு முழுேதும் உள்ள மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பகுதிகளில் வமற்பகாள்ளப்பட்ை இந்த ஆய்ோைது, 

மூன்று முக்கிய பகுதிகளில் உள்ள 24 குறியீடுகறள பகாண்டு குழந்றதகள் ேல்ோழ்வு குறியீடு 

கணக்கிைப்பட்டுள்ளது. அந்த ஆய்வில் சுகாதாரம், கல்வி, மனித உரிறம, குடும்ப ேருமாைம் 

உள்ளிட்ைறே உள்ளைங்கும்.குழந்றதகளின் ேளர்ச்சியின்றம மற்றும் இைப்பு விகிதம், ஐந்து 

ேயதுக்குட்பட்ை குழந்றதகளின் மைேலம் மற்றும் வோய்கள், பாலிை விகிதம், இளம் பருே கர்ப்பம் 

வபான்ை சுகாதார குறியீடுகள், பத்தாம் ேகுப்பு வதர்ச்சி விகிதம், மாணேர் - ஆசிரியர் விகிதம், அடிப்பறை 

ோசிப்பு மற்றும் கணித திைன், பிளஸ் 2 முடிக்காதேர்களின் விகிதம் வபான்ை கல்வி குறியீடுகள், சிைார் 

குற்ைங்கள், தற்பகாறல விகிதங்கள், குழந்றத பதாழிலாளர்கள் வபான்ை குற்ைக் குறியீடுகள் மற்றும் வீடு 

இல்லாத குழந்றதகள் விகிதம், ரூ .5,000 குறைோை ேருமாைம் உள்ள குடும்பங்கள் விகிதம் வபான்ை 

http://www.winmeen.com/
https://www.winmeen.com/tnpsc-test-series-2021-group-1-2-4-exams/
https://shop.tnpsctricks.com/


Tnpsc Unit – 9 Mcq Questions                                                  Prepared By www.winmeen.com 
Join Tnpsc Test Series                                                                             Buy Question Bank Books 

Learning Leads To Ruling   Page 54 of 75 

பபாருளாதார குறியீடுகள் ஆகியேற்றின் அடிப்பறையில் குழந்றதகள் ேல்ோழ்வு குறியீடு 

கணக்கிைப்பட்டுள்ளது. 

இந்த ஆய்வு அறிக்றகயில், 0.76 புள்ளிகளுைன் வகரளா முதலிைத்திலும், 0.67 புள்ளிகளுைன் தமிழ்ோடு, 

இமாச்சலப் பிரவதசம் இரண்ைாேது இைத்திலும் உள்ளை. அவத வபால், 0.53 புள்ளிகளுைன் வமகாலயா, 

0.50 புள்ளிகளுைன் ஜார்கண்ட், 0.44 புள்ளிகளுைன் மத்தியப் பிரவதசம் ஆகிய மூன்று மாநிலங்களும் 

கறைசி மூன்று இைங்கறளப் பபற்றுள்ளை. 

அவதவபால், யூனியன் பிரவதசங்களில் 0.77 புள்ளிகளுைன் புதுச்வசரி முதலிைத்திறை பிடித்து 

அசத்தியுள்ளது. தாத்ரா மற்றும்ேகர் ஹவேலி 0.52 புள்ளிகளுைன் கறைசி இைத்தில் உள்ளது. துறைகள் 

உற்சாகம் புதுச்வசரி மாநிலத்தில் 1000 குழந்றதகள் பிைப்பில் இைப்பு விகிதம் 10 சதவீதமாகவே உள்ளது. 

இதறை குறைக்கும் ேைேடிக்றக எடுக்கப்பட்டுள்ளது.5 ேயதிற்குட்பட்ை குழந்றதகளுக்கு 

ேயிற்றுவபாக்கு இைப்பு இல்றல. 

இவத வபால் மிக தீவிரமாை ஊட்ைசத்து குறைபாட்டிைால் ஏற்படும் மரணமும் இல்றல. வதசிய அளவில் 

ேயதுக்வகற்ை குழந்றதகள் ேளர்ச்சி இல்லாதது 27 சதவீதமாக இருக்கும்வபாது, புதுச்வசரியில் இது 

பேறும் 8 சதவீதமாக உள்ளது. இது வபான்ை காரணங்களால் புதுச்வசரி மாநிலம் வதசிய அளவில் 

குழந்றதகள் ேல்ோழ்றே வபணுேதற்காை குறியீட்டில் யூனியன் பிரவதசங்களில் முதலிைம் 

பிடித்துள்ளது. 

73. வேஷைல் குவளாபல் ரத்ைா விருது 2018 ஐ எந்த மாநில விேசாயி பபற்ைார்? 

A) கருோைகம்   

B) ஆந்திரா  

C) தமிழ்ோடு 

D) பஞ்சாப்  

விளக்கம்: ோட்டுமாடு ேளர்ப்பில் சிைந்து விளங்குவோருக்காை மத்திய அரசின், 'வேஷைல் குவளாபல் 

ரத்ைா' விருது வகாறே விேசாயிக்கு கிறைத்தது. 

பாரம்பரிய ோட்டு மாடு இைங்கறள பாதுகாப்பதன் அேசியத்றத ேலியுறுத்தும் ேறகயில், மத்திய 

கால்ேறை பராமரிப்பு மற்றும் பால்ேளத்துறை அறமச்சகம், முதல் முறையாக வதசிய விருது அறிவித்தது. 

தமிழக கால்ேறை பராமரிப்பு துறையின் கீழ் இயங்கும், அபிவிருத்தி முகறம சார்பில், தமிழகத்தில் சிைந்த 

விளங்கும் விேசாயிகள் மற்றும் வகாசாறலகளின் பபயரும் பரிந்துறரக்கப்பட்ைை. இதற்காக 

நியமிக்கப்பட்ை குழுவிைரும் ஆய்வு ேைத்திைர். 
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பாரம்பரிய முறைப்படி, ோட்டு மாடு ேளர்ப்பு மூலம், அதிக பால் உற்பத்தி பசய்து ேரும், வகாறே 

பபரியோயக்கன்பாறளயத்றத வசர்ந்த விேசாயி தீரஜ் ராம்கிருஷ்ணாவுக்கு, 'வேஷைல் குவளாபல் 

ரத்ைா' விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

பதலுங்காைா, கர்ோைக விேசாயிகளுக்கு, இரண்ைாம், மூன்ைாமிைம் கிறைத்துள்ளது. சிைந்த 

வகாசாறலக்காை, 'காமவதனு' விருது, ஈவராடு பர்கூர் வகாசாறலக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இரண்ைாமிைம் கர்ோைகாவுக்கும், மூன்ைாமிைம் வகாறே பேள்ளியங்கிரி வகாசாறலக்கும் 

கிறைத்துள்ளது. 

தமிழ்ோடு கால்ேறை மருத்துே அறிவியல் பல்கறலயின், பர்கூர் கால்ேறை ஆராய்ச்சி நிறலயத்திற்கு, 

மத்திய அரசின், 'வதசிய காமவதனு விருது - 2018' மற்றும், ஐந்து லட்சம் ரூபாய்க்காை காவசாறல 

ேழங்கப்பட்டுள்ளது. (உள்ோட்டு கால்ேறை ேளர்ப்றப பாதுகாப்பதற்காகவும், அேற்றை ேளர்ப்பதற்கு 

விேசாயிகறள ஊக்குவிப்பதற்காகவும், மத்திய வேளாண்றம மற்றும் விேசாயிகள் ேல அறமச்சகம் 

வதசிய காமவதனு விருது ேழங்குகிைது.) 

வமலும், தமிழக அரசு பபற்றுள்ள விருதுகள் சில:  

ஃபிராஸ்ட் அண்ட் சல்லிேன் நிறுேைம் பேளியிட்டுள்ள ஆய்ேறிக்றகயில் ஒட்டு பமாத்த பசயல்பாட்டில் 

இரண்ைாம் இைமும், முதலீடுகறள ஈர்ப்பதில் பதாைர்ந்து இரண்ைாேது ஆண்ைாக முதலிைத்றதயும் 

தமிழ்ோடு பபற்றுள்ளது. 

தரமாை மருத்துே வசறேகள் மற்றும் உைல் உறுப்பு மாற்றில் சிைந்த முறையில் பசயல்பட்ைதற்காை 

பதாைர்ந்து 6ம் முறையாக வதசிய விருது பபற்ை ஒவர மாநிலம் தமிழ்ோடு. பபாது விநிவயாக திட்ைத்றத 

கணினிமயமாக்கியதில் விருதிறை பபற்றிருக்கின்வைாம். புதுப்பிக்கப்பட்ை எரிசக்தித்துறைக்கு 

விருதிறை பபற்றிருக்கின்வைாம். 

வதசிய உைல் ஊைமுற்வைார் நிதி வமம்பாட்டுக் கழகத்தால் 2018-19ஆம் ஆண்டில் அதிக அளவில் 

மாற்றுத் திைைாளிகளுக்கு கைன் ேழங்கிய ேறகயில் சிைந்த மாநில முகறம அறமப்பாக தமிழ்ோடு 

மாநில தறலறமக் கூட்டுைவு ேங்கி வதர்ந்பதடுக்கப்பட்டு, வதசிய விருது 3.12.2019 அன்று ேழங்கப்பட்டு 

ோம் பபற்றிருக்கின்வைாம். 

இந்தியாவிவலவய சாறல பாதுகாப்றப உறுதி பசய்ேதற்காை ேைேடிக்றககறள சிைப்பாக 

பசயல்படுத்திய மாநிலத்திற்காை விருதிறை பபற்றிருக்கின்வைாம். "பபண் குழந்றதகறள காப்வபாம், 

பபண் குழந்றதகளுக்கு கற்பிப்வபாம்" என்ை திட்ைத்திறை பசயல்படுத்தியறமக்காக மத்திய அரசின் 

மகளிர் மற்றும் குழந்றதகள் வமம்பாட்டு அறமச்சகத்தின் விருதிறை தமிழ்ோடு அரசு பபற்றுள்ளது, எை 

பல்வேறு விருதுகறள பபற்றுள்ளது.  

பாதுகாக்கப்பட்ை சிைப்பு வேளாண் மண்ைலம்: 
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தமிழ்ோட்டின் பேற்களஞ்சியமாம் காவிரி பைல்ைா பகுதி விேசாயிகளின் ேலறை கருத்தில் பகாண்டும், 

தமிழ்ோட்டின் உணவு பாதுகாப்பிறை உறுதிப்படுத்திைவும், தஞ்சாவூர், திருோரூர், ோகப்பட்டிைம், 

புதுக்வகாட்றை, கைலூர், அரியலூர், திருச்சி ஆகிய மாேட்ைங்களில் உள்ள காவிரி பைல்ைா பகுதிகறள 

பாதுகாக்கப்பட்ை ‘‘சிைப்பு வேளாண் மண்ைலம்”ஆக மாற்ைப்படும் எை முதலறமச்சர் அறிவித்திருக்கிைார். 

ேை உயிரிை பகுதிகளில் மறலவயற்ைத்திற்காை ஒழுங்குமுறை விதிகள் உருோக்கப்பட்டுள்ளது. 

சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்திற்கு சிைந்த வமலாண்றமக்காை மத்திய அரசின் விருது 

ேழங்கப்பட்டுள்ளது. ஆேடி பருத்திப்பட்டு ஏரி, மாதேரம் பகாரட்டூர் மற்றும் அம்பத்தூர் ஏரிகளின் சூழல் 

மறுசீரறமக்கப்பட்டுள்ளது. ேண்ைலூரில் வமம்படுத்தப்பட்ை ேை உயிரிை ஆராய்ச்சி நிறுேைம் 

ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. சுற்றுச்சூழறல வமம்படுத்தி, எதிர்கால சந்ததியிைருக்கு மாசற்ை தமிழ்ோட்றை 

உருோக்கித் தரும் ேறகயில் 2019 ஜைேரி 1 முதல் ஒருமுறை மட்டும் பயன்படுத்தி தூக்கி எறியக் 

கூடிய பிளாஸ்டிக் பபாருட்களுக்கு தறை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

74. புலிகறள பாதுகாப்பது, புலிகள் எதிர்பகாள்ளும் அச்சுறுத்தறல தடுப்பது, ேைப்பகுதிறய ஒட்டியுள்ள 

உள்ளூர் மக்களின் பங்களிப்பு வபான்ை தகுதிகளின் அடிப்பறையில் 2018 ஆம் ஆண்டுக்காை மத்திய 

அரசின் சிைந்த வமலாண்றமக்காை விருது கீழ்க்கண்ை எந்த புலிகள் காப்பகத்துக்கு ேழங்கப்பட்ைது? 

A) பந்திப்பூர் புலிகள் காப்பகம்  

B) ரந்தம்பூர் புலிகள் காப்பகம்  

C) பபரியார் புலிகள் காப்பகம்  

D) சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகம் 

விளக்கம்: ஈவராடு மாேட்ைம், சத்தியமங்கலம் ேைப் பகுதியில் அறமந்துள்ள இந்த புலிகள் காப்பகம் 

கைந்த 2008-இல் பதாைங்கப்பட்ைதாகும். 1,411 சதுர கி.மீ. பகாண்ை இந்த காப்பகம். தமிழ்ோட்டின் மிகப் 

பபரிய புலிகள் காப்பகமாகும். தமிழகத்தில் ஆறைமறல, களக்காடு முண்ைந்துறை, முதுமறல, 

சத்தியமங்கலம் ஆகிய 4 புலிகள் காப்பகங்கள் மற்றும் பல்வேறு ேைக்வகாட்ைங்களில் கைந்த 2006 ல் 

எடுக்கப்பட்ை கணக்பகடுப்பில் புலிகளின் எண்ணிக்றக 76 ஆக இருந்தது. ேைத்துறையின் பல்வேறு 

ேைேடிக்றககள் காரணமாக 2010 ல் 163 ஆகவும், 2014 ல் 229ஆகவும் உயர்ந்தது. இந்நிறலயில் இந்த 

எண்ணிக்றக கைந்த 2018ம் ஆண்டில் 264 ஆக உயர்ந்துள்ளது. புலிகள் பாதுகாப்பில் சிைந்த 

வமலாண்றமக்காை விருறத சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகமும், சிைந்த பராமரிப்புக்காை 

தரேரிறசயில் ஆறைமறல புலிகள் காப்பகம் 89 புள்ளிகளுைன் 5 ேது இைத்றதயும் பிடித்துள்ளது.  

75. அபமரிக்காறேச் வசர்ந்த திங்க்- வைங்க் எரிசக்தி பபாருளாதாரம் மற்றும் நிதி பகுப்பாய்வு நிறுேைம் 

(ஐஇஇஎப்ஏ) மரபுசாரா எரிசக்தி பதாைர்பாக கைந்தாண்டு கள ஆய்வு வமற்பகாண்ைது. உலகளவில் 

காற்ைாறல மற்றும் சூரிய ஒளி மின் உற்பத்தி மற்றும் பயன்பாட்டில் சிைந்து விளங்கும் 15 ோடுகளில் 

அந்த நிறுேைம் ஆய்வு வமற்பகாண்ைது. இதில் தமிழகம் _______________ இைத்தில் உள்ளது.  
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A) 1 

B) 4 

C) 7 

D) 9 

விளக்கம்: சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு கருதி தற்வபாது எரிசக்தி உற்பத்தியில், மரபுசாரா எரிசக்திக்கு அதிக 

முக்கியத்துேம் அளிக்கப்பட்டு ேருகிைது. இந்தியாவில் ேரும் 2022-ம் ஆண்டுக்குள் ஒரு லட்சத்து 75 

ஆயிரம் பமகாோட் மரபுசாரா மின் உற்பத்தி இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இறதத் பதாைர்ந்து, 

தமிழகம் உட்பை பல மாநிலங்களிலும் சூரிய ஒளி பூங்காக்கள், காற்ைாறல மின் உற்பத்திக்காை 

அறமப்புகள் நிறுேப்பட்டு ேருகின்ைை.  

இந்நிறலயில், அபமரிக்காறேச் வசர்ந்த திங்க்- வைங்க் எரிசக்தி பபாருளாதாரம் மற்றும் நிதி பகுப்பாய்வு 

நிறுேைம் (ஐஇஇஎப்ஏ) மரபுசாரா எரிசக்தி பதாைர்பாக கைந்தாண்டு கள ஆய்வு வமற்பகாண்ைது. 

உலகளவில் காற்ைாறல மற்றும் சூரிய ஒளி மின் உற்பத்தி மற்றும் பயன்பாட்டில் சிைந்து விளங்கும் 15 

ோடுகளில் அந்த நிறுேைம் ஆய்வு வமற்பகாண்ைது. இதில், பைன்மார்க் 53 சதவீதத்துைன் முதலிைத்திலும், 

அடுத்தடுத்த இைங்களில் பதற்கு ஆஸ்திவரலியா மற்றும் உருகுவேவும் உள்ளது பதரியேந்தது. இந்த 

பட்டியலில் தமிழகம் 14 சதவீத உற்பத்தி மற்றும் பயன்பாட்டு அடிப்பறையில் 9 ேது இைத்றத 

பிடித்துள்ளதாக அந்த நிறுேைம் பதரிவித்துள்ளது. 

இந்தியாவில் முதலிைம் 

ோட்டிவலவய மரபுசாரா மின் உற்பத்தி நிறுவு திைனில் தமிழகம் (10 ஆயிரத்து 710 பமகாோட்) 

முதலிைத்தில் உள்ளது. காற்ைாறலறய பபாறுத்தேறர, 7 ஆயிரத்து 957 பமகாோட்டுைன் குஜராத் 

(5,429), மகாராஷ்டிரா (4,752) மாநிலங்கறள பின்னுக்குத் தள்ளி தமிழகம் முதலிைத்றத பிடித்துள்ளது. 

சூரிய ஒளி மின் உற்பத்தியில், ஆந்திரா (2,010), ராஜஸ்தான் (1,961) மாநிலங்களுக்கு அடுத்து தமிழகம் 

ஆயிரத்து 864 பமகாோட்டுைன் 3-ம் இைத்றத பிடித்துள்ளது. இறே தவிர, காய்கறி கழிவுகள் மூலம் 

230 பமகாோட், சர்க்கறர ஆறலகள் உள்ளிட்ைேற்றில் இறண மின் உற்பத்தி மூலம் 659 பமகாோட் 

மின்சார நிறுவுதிைனும் மரபுசாரா மின்சக்தியில் அைங்கும். 

ஒளிரும் பதன்தமிழகம் 

திருபேல்வேலி, கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி மற்றும் ராமோதபுரம் ஆகிய பதன் மாேட்ைங்களில் காற்றின் 

வேகம் அதிகமுள்ள இைங்கள் கண்ைறியப்பட்டு, ஏராளமாை காற்ைாறலகள் நிறுேப்பட்டுள்ளை. பதன் 

மாேட்ைங்களில் மட்டும் தற்வபாது 4,869 காற்ைாறலகளில் மின்சாரம் உற்பத்தி பசய்யப்படுகிைது. 

இதுவபால் திண்டுக்கல், வகாறே மாேட்ைத்தில் பல்லைம் மற்றும் திருப்பூர் உள்ளிட்ை பல்வேறு 

மாேட்ைங்களிலும் 4500-க்கும் வமற்பட்ை காற்ைாறலகள் நிறுேப்பட்டுள்ளை. இந்த காற்ைாறலகள் 
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மூலம் சீைன் காலங்களில் 8 ஆயிரம் பமகாோட் மின்சாரம் ேறரயில் உற்பத்தி பசய்ய இலக்கு 

நிர்ணயிக்கப்படுகிைது. அடுத்துேரும் ஓராண்டுக்குள் காற்ைாறலகள் மூலம் வமலும் ஆயிரத்து 150 

பமகாோட் மின்சாரத்றத உற்பத்தி பசய்ய இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டு காற்ைாறலகறள நிறுவும் 

பணிகள் துரிதப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக மின்ோரிய உயர் அதிகாரி ஒருேர் பதரிவித்தார். 

தமிழகத்தில் திருபேல்வேலி மாேட்ைம் ராதாபுரம் அருவக சங்கவேரி என்ை இைத்தில் மிகப்பபரிய 

அளவிலாை ராட்சத காற்ைாறல (S128) நிறுேப்பட்டு மின்உற்பத்திக்காை வசாதறை ஓட்ைம் ேறைபபற்று 

ேருகிைது. 140 மீட்ைர் உயரத்தில் அறமக்கப்பட்டுள்ள இந்த காற்ைாறலயிலிருந்து 2.6 முதல் 2.8 

பமகாோட் மின்சாரத்றத உற்பத்தி பசய்ய முடியும். காற்றுவீச்சு குறைந்த வேரங்களிலும் ஓரளவுக்கு 

மின்உற்பத்தி பசய்யும் ேறகயில் இதில் பதாழில்நுட்பங்கள் இருக்கின்ைை. 

76. ஸ்ேச் பாரத் திட்ைம்: இந்தியாறேத் தூய்றமயாக றேத்துக் பகாள்ளும் வோக்கத்துைன், ோடு முழுக்க 

ஸ்ேச் பாரத் என்ை திட்ைம் பகாண்டு ேரப்பட்ைது. இத்திட்ைத்தின் கீழ் பசயல்படுத்தப்படும் பணிகளில் 

ஒன்ைாை சுகாதார ேளாகம் மற்றும் சமுதாய பபாதுக் கழிப்பறைகளின் பயன்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு 

பதாைர்பாக சிைந்த மாேட்ைங்களுக்கு விருது ேழங்குேதற்காை வபாட்டியில் வதசிய அளவில் 

_______________ மாேட்ைம் முதல் மாேட்ைமாகத் வதர்வு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

A) திருபேல்வேலி 

B) விருதுேகர்  

C) வதனி  

D) ஈவராடு 

விளக்கம்: மாநில அளவில் குஜராத் மாநிலத்திற்கும், மாேட்ை அளவில் தமிழகத்தின் திருபேல்வேலி 

மாேட்ைத்திற்கும் விருது ேழங்கப்பட்ைது. தாலுகா அளவிலாை விருது மத்திய பிரவதசத்தின் உஜ்றஜன் 

மாேட்ைம் கச்ராடு தாலுகாவிற்கும், கிராம பஞ்சாயத்து அளவிலாை விருது தமிழகத்தின் சின்ைனூர் 

கிராமத்திற்கும் ேழங்கப்பட்ைது. 

77. 2018 ஆம் ஆண்டுக்காை FSSAI-ன் ஸ்ேஸ்த் பாரத் யாத்ரா என்ை திட்ைத்தின் கீழ் ஒட்டுபமாத்தமாக 

சிைந்த மாநிலத்திற்காை விருறத _______________ மாநிலம் பேன்றுள்ளது. 

A) பஞ்சாப்  

B) மத்தியபிரவதசம்  

C) தமிழ்ோடு 

D) உத்திர பிரவதசம்  
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விளக்கம்: 2018 ஆம் ஆண்டுக்காை FSSAI-ன் ஸ்ேஸ்த் பாரத் யாத்ரா என்ை திட்ைத்தின் கீழ் 

ஒட்டுபமாத்தமாக சிைந்த மாநிலத்திற்காை விருறத தமிழ்ோடு பேன்றுள்ளது. 

வதசிய அளவில், ஆவராக்கியமாை உணவு முறைகறள, பபாதுமக்களிைம், சிைப்பாக விளக்கி, 

விழிப்புணர்வு ஏற்பைச் பசய்த மாநிலம் என்ை ேறகயில், தமிழகத்துக்கு, மத்திய அரசின் விருது 

கிறைத்துள்ளது. 

ஊட்ைச்சத்துைன் கூடிய உணவு ேறககறள, பபாதுமக்கள் உட்பகாள்ேது குறித்த விழிப்புணர்வு 

பிரசாரத்றத, பல்வேறு நிறுேைங்களுைன் இறணந்து, அறைத்து மாநிலங்களிலும், மத்திய அரசு 

வமற்பகாண்டிருந்தது. இதன் மூலம், 'சரியாை, பாதுகாப்பாை, ஆவராக்கியமாை உணவுகறள 

சாப்பிடுங்கள்' என்ை றமயக் கருத்துைன் கூடிய விழிப்புணர்றே, பபாதுமக்களிைம், பல்வேறு 

பிரசாரங்கள் மூலம் விளக்கிக் கூை, ேைேடிக்றக எடுக்கப்பட்ைது. 

மற்ை மாநிலங்கறள விை, இந்த விழிப்புணர்வு இயக்கத்றத திைம்பை பசயல்படுத்தியதற்காக, வதசிய 

அளவிலாை, 'ஸ்ேஸ்த் பாரத் யாத்ரா' விருதுக்கு, தமிழகம் வதர்ோகி இருந்தது. வமலும், சிைப்பாக 

பசயல்படுத்திய ேகரங்கள் உட்பை, பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ், தமிழகத்தின் மதுறர மற்றும் சிேகாசி 

ேகரங்களும் வதர்வு பசய்யப்பட்டுள்ளை. 

இந்த திட்ைத்தின் கீழ் மதுறர மற்றும் சிேகாசி ஆகியறே தமிழ்ோட்டின் சிைந்த மாேட்ைங்களாக 

வதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ளை. 

இந்திய உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆறணயமாைது (FSSAI - Food Safety and Standards 

Authority of India) “இந்தியாவில் சரியாைேற்றை உண்வபாம்” என்ை முன்முயற்சிறய விரிோக்கம் 

பசய்ேதற்காக ஸ்ேஸ்த் பாரத் யாத்ராறேத் துேங்கியது. 

இது ஒரு 100 ோட்கள் நீண்ை, நுகர்வோர் அறைேறரயும் பசன்ைறைேறத வோக்கமாக பகாண்ை 

திட்ைமாகும். 

மற்ை விருதுகள் 

3 வகாடிக்கும் அதிகமாை மக்கள் பதாறகறய உறைய சிைந்த மாநிலங்கள் - குஜராத், மத்தியப் பிரவதசம், 

உத்திரப் பிரவதசம் மற்றும் மகாராஷ்டிரா. 

3 வகாடிக்கும் குறைோை மக்கள் பதாறகறயக் பகாண்ை சிைந்த மாநிலங்கள் -பஞ்சாப், வகாோ மற்றும் 

பைல்லி 

சிைப்பு விருதுகள் - வமகாலயா, ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் & உத்தரகாண்ட் (மறலப்பாங்காை மற்றும் 

கடிைமாை நிலப்பரப்றப பபற்றிருக்கும் வபாதிலும் சிைந்த பங்களிப்பு) 
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ோட்டின் 2-ேது சிைந்த சுகாதாரமாை புண்ணிய தலமாக மதுறர மீைாட்சியம்மன் வகாயில் வதர்வு. 

(2018). 

ோட்டின் இரண்ைாேது சிைந்த சுகாதாரமாை புண்ணிய தலம் விருறத மதுறர மீைாட்சியம்மன் வகாவில் 

பபற்றுள்ளது. மாேகராட்சியின் கைந்த ஒரு ஆண்டு தூய்றமப்பணியால் தமிழகத்திற்கு இந்த கவுரேம் 

கிறைத்துள்ளது. 

மத்திய அரசின் தூய்றம பாரத இயக்க திட்ைத்தின் கீழ் ோடு முழுேதும் தூய்றமயாை புனித தலங்கறள 

உருோக்கும் முயற்சி முன்பைடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதற்காக கைந்த ஆண்டு இந்தியா முழுேதும் மீைாட்சியம்மன் வகாயில் உள்பை 10 முக்கிய புனித 

தலங்கள் வதர்வு பசய்யப்பட்டு, அதன் தூய்றம, சுகாதாரம் கண்காணிக்கப்பட்ைது. 

தற்வபாது அந்த பட்டியலில் இைம்பபற்ை வகாயில்கள் அதன் தூய்றமயின் அடிப்பறையில் 

ேரிறசப்படுத்தப்பட்ைது. அதன் அடிப்பறையில் இந்தியாவிவலவய தூய்றமயாை புனித தலங்கள் வதர்வு 

பசய்து சிைப்பு பரிசுகள் மத்திய அரசால் ேழங்கப்பட்டுள்ளது. இதில், மதுறர மீைாட்சியம்மன் 

திருக்வகாவிலுக்கு இரண்ைாம் பரிசு ேழங்கப்பட்டுள்ளது. 

மீைாட்சியம்மன் வகாயில் பகுதிகளில் மதுறர மாேகராட்சி, பாரத் பபட்வராலியம் கார்ப்பவரசன் 

நிறுேைத்துைன் இறணந்து தூய்றம வமம்பாட்டு பணிகள் வமற்பகாண்ைது. 

வகாவிறல சுற்றி 25 ேவீை மின்ைணு கழிப்பறை அறமத்தல், குப்றபகறள தரம் பிரித்து ேழங்குேது, 

மீைாட்சியம்மன் வகாவிறல சுற்றி பிளாஸ்டிக் றபகறள தறைபசய்தல், 24 மணி வேர துப்புரவு பணிக்கு 

துப்புரவு பணியாளர்கள் நியமைம் பசய்தல், ேவீை மண்கூட்டும் இயந்திரம், 63 காம்வபக்ைர் பின்கள், 4 

மினி காம்வபக்ைர் லாரிகள், 15 சுத்திகரிக்கப்பட்ை தானியங்கி குடிநீர் இயந்திரம் அறமத்தல், பக்தர்கறள 

அறழத்து பசல்ேதற்கு ேசதியாக 5 ேவீை வபட்ைரி ோகைங்கள் இயக்குதல், மாேகராட்சி பகுதிகளில் 

முக்கிய சாறல சந்திப்புகளில் புராதை சின்ைங்கள் அறமத்து வமம்படுத்துதல் வபான்ை பல்வேறு சுகாதார 

ேைேடிக்றககள் கைந்த ஒரு ஆண்டிற்கு வமலாக மதுறர மாேகராட்சியின் சார்பில் சிைப்பாக 

வமற்பகாள்ளப்பட்ைை. 

இந்த சுகாதார ேைேடிக்றகயால் மீைாட்சியம்மன் வகாவில் இந்தியாவிவலவய 2ேது சிைந்த சுகாதாரமாை 

புனித தலமாக வதர்வு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

இந்த சிைப்பு விருறத மத்திய அரசின் குடிநீர் மற்றும் சுகாதாரத் துறை ஜல் சக்தி அறமச்சகம், 

புதுபைல்லியில் ேறைபபற்ை நிகழ்ச்சியில் மதுறர மாேகராட்சி ஆறணயாளர் ச.விசாகனிைம் ேழங்கியது. 

78. மத்திய சுற்றுலாத் துறை அறமச்சக அறிக்றகயின் படி, ோட்டிவலவய அதிகளவில் பேளிோட்டு 

சுற்றுலா பயணிகறள ஈர்த்து 2019 ல் முதலிைம் பிடித்துள்ள மாநிலம் எது? 

A) வகரளா  
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B) மத்திய பிரவதசம்  

C) பைல்லி  

D) தமிழ்ோடு 

விளக்கம்: 2019 ஆம் ஆண்டில் சுமார் 68 லட்சம் பேளிோட்ைேர்கள் தமிழகத்திற்கு சுற்றுலா 

ேந்துள்ளைர். கைந்த 2015, 2016, 2017-ம் ஆண்டுகளில் உள்ோட்டு மற்றும் பேளிோட்டு சுற்றுலாப் 

பயணிகள் ேருறகயில் தமிழ்ோடு பதாைர்ந்து முதலிைம் ேகித்துள்ளது. கைந்த 2017-ம் ஆண்டில் இங்கு 

ேருறகதந்த உள்ோட்டு சுற்றுலா பயணிகளின் எண்ணிக்றக 34.50 வகாடியாகவும், பேளிோட்டு 

சுற்றுலா பயணிகளின் எண்ணிக்றக 48.60 லட்சமாகவும் இருந்தது. இந்த எண்ணிக்றக 2018-ம் 

ஆண்டில் கணிசமாக உயர்ந்து உள்ோட்டு சுற்றுலாப் பயணிகள் 38.59 வகாடியாகவும், பேளிோட்டு 

சுற்றுலா பயணிகள் 60.73 லட்சமாகவும் அதிகரித்துள்ளது. 

 

உள்ோட்டு சுற்றுலா பயணிகள் (தமிழக அளவில்) 

இதற்கிறைவய கைந்த 2018-ம் ஆண்டில் தமிழ்ோட்டுக்குள் அதிக சுற்றுலாப் பயணிகள் ேருறகதந்த 

மாேட்ைங்களின் தரேரிறசப் பட்டியறல மாநில அரசின் சுற்றுலாத் துறை தற்வபாது பேளியிட்டுள்ளது. 

இதன்படி, உள்ோட்டு சுற்றுலாப் பயணிகள் பிரிவில் காஞ்சிபுரம் மாேட்ைம் (4.19 வகாடி வபர்) முதலிைம் 

பிடித்துள்ளது. 
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பசன்றை (3.82 வகாடி) இரண்ைாமிைம், ராமோதபுரம் (2.82 வகாடி) மூன்ைாமிைம், திண்டுக்கல் (2.81 

வகாடி) ோன்காமிைம், தஞ்சாவூர் (2.49 வகாடி) ஐந்தாமிைம் பிடித்துள்ளை. அறதத்பதாைர்ந்து மதுறர (2.45 

வகாடி), கன்னியாகுமரி (2.42 வகாடி), திருச்சி (1.939 வகாடி), தூத்துக்குடி (1.938 வகாடி), வகாறே (1.74) 

வகாடி எை அடுத்தடுத்த இைங்கறள பிடித்துள்ளை. 

பேளிோட்டு சுற்றுலா பயணிகள் (தமிழக அளவில்) 

பேளிோட்டு சுற்றுலாப் பயணி கள் ேருறகயில் பசன்றை மாேட் ைம் (25.24 லட்சம் வபர்) முதலிைம் 

பிடித்துள்ளது. காஞ்சிபுரம் (17.15 லட்சம்) இரண்ைாமிைம், தஞ்சாவூர் (35.61 லட்சம்) மூன்ைாமிைம், மதுறர 

(28.21 லட்சம்) ோன்கா மிைம், திருச்சி (27.28 லட்சம்) ஐந்தாமிைம் பிடித்துள்ளை. அறதத் பதாைர்ந்து 

கன்னியாகுமரி (21.29 லட்சம்), திண்டுக்கல் (13.26 லட்சம்), நீலகிரி (12.91 லட்சம்), திருேண்ணாமறல 

(12.34 லட்சம்) ஆகிய மாேட்ைங்கள் அடுத்தடுத்த இைங்கறளப் பிடித்துள்ளை. 

தமிழ்ோடு சுற்றுலாத் துறைக்கு மூன்று விருதுகள்: இந்தியாடுவை ேழங்கியது (01.12.2021): 

புதுதில்லியில் 12.11.2021 அன்று ேறைபபற்ை இந்தியா டுவை சுற்றுலா மாோடு மற்றும் விருது ேழங்கும் 

விழாவில், தமிழ்ோடு சுற்றுலாத் துறைக்கு சிைந்த மறலகளுக்காை ேறகப்பாடு பிரிவில் குன்னூருக்கு 

ேழங்கப்பட்ை முதலிைத்திற்காை விருது, சிைந்த விழாவிற்காக தமிழ்ோட்டின் பபாங்கல் பண்டிறகக்கு 

ேழங்கப்பட்ை முதலிைத்திற்காை விருது, இயற்றக எழில் பகாஞ்சும் காட்சிகள் அறமயப்பபற்ை 

சாறலக்காக பகால்லிமறலக்கு ேழங்கப்பட்ை இரண்ைாம் இைத்திற்காை விருது, ஆகிய மூன்று 

விருதுகறள காண்பித்து ோழ்த்து பபற்ைார். 

இந்தியா டுவை சுற்றுலா கருத்துக்கணிப்பு மற்றும் விருதுகள் 2021- க்காக இந்தியாவின் பிரபல 

சுற்றுலாத்தலங்கறள வதர்வு பசய்ய இந்தியா டுவை குழுமம் ோடு தழுவிய ோக்பகடுப்றப ேைத்தியது. 

பல்வேறு மாநிலங்கள் பல்வேறு சுற்றுலாத் தலங்கள் இதற்குப் பரிந்துறரத்தன். பின்ைர் அறே பல் 

ஊைகம் (Multi Media) ோயிலாக பேளியிைப்பட்ைை. இறுதி முடிவுகள் கணக்பகடுப்பின் அடிப்பறையில் 

முடிவுகள் பேளியிைப்பட்ைன்.  

அதன் அடிப்பறையில், புதுதில்லியில் 12.11.2021 அன்று ேறைபபற்ை இந்தியா டுவை சுற்றுலா மாோடு 

மற்றும் விருது ேழங்கும் விழாவில், ஒன்றிய பண்பாடு, சுற்றுலா மற்றும் ேைகிழக்கு மாநிலங்கள் 

வமம்பாட்டுத் துறை அறமச்சர் ஜி. கிஷன் பரட்டி, தமிழ்ோடு சுற்றுலாத்துறைக்கு சிைந்த மறலகளுக்காை 

ேறகப்பாடு பிரிவில், நீலகிரி மாேட்ைத்தின் குன்னூருக்கு முதலிைத்திற்காை விருதிறையும், விழாப் 

பிரிவில், சிைந்த விழாோக தமிழ்ோட்டின் பபாங்கல் பண்டிறகக்கு முதலிைத்திற்காை விருதிறையும், 

இயற்றக எழில் பகாஞ்சும் காட்சிகள் அறமயப்பபற்ை சாறலக்காக, ோமக்கல் மாேட்ைத்தில் உள்ள 

பகால்லிமறலக்கு இரண்ைாம் இைத்திற்காை விருதிறையும் ேழங்கிைார். 

79. திட்ை கமிஷனுக்கு மாற்ைாக உருோக்கப்பட்ை நிதி ஆவயாக், நிறலயாை ேளர்ச்சி இலக்கு குறியீட்டு 

எண் (SDG - Sustainable Development Goals) அடிப்பறையில் ஆண்டுவதாறும் மாநிலங்கறள 
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தரேரிறசப்படுத்தி ேருகிைது. சமூகவியல், பபாருளாதாரம், சுற்றுச்சூழல் ஆகியேற்றில் மாநிலங்கள் 

மற்றும் யூனியன் பிரவதசங்களின் முன்வைற்ைம் மதிப்பிைப்பட்டு, இந்த தரேரிறச உருோக்கப்படுகிைது. 

அந்தேறகயில், கைந்த 2020-2021 நிதியாண்டுக்காை நிறலயாை ேளர்ச்சி இலக்கு குறியீட்டு எண் 

பட்டியறல நிதி ஆவயாக் துறணத்தறலேர் ராஜீவ்குமார் வேற்று பேளியிட்ைார். இந்த அறிக்றகயில் 

முதல் இைம் பிடித்துள்ள மாநிலம் எது? 

A) மகாராஷ்டிரம்  

B) வகரளா 

C) தமிழ்ோடு  

D) பஞ்சாப்  

விளக்கம்: சமூகவியல், பபாருளாதாரம், சுற்றுச்சூழல் ஆகியேற்றில் மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் 

பிரவதசங்களின் முன்வைற்ைம் மதிப்பிைப்பட்டு, இந்த தரேரிறச உருோக்கப்படுகிைது. 

அந்தேறகயில், கைந்த 2020-2021 நிதியாண்டுக்காை நிறலயாை ேளர்ச்சி இலக்கு குறியீட்டு எண் 

பட்டியறல நிதி ஆவயாக் துறணத்தறலேர் ராஜீவ்குமார் பேளியிட்ைார். 

அதில், 75 புள்ளிகள் பபற்று வகரளா பதாைர்ந்து முதலிைம் ேகிக்கிைது. 74 புள்ளிகள் பபற்று 

இமாசலபிரவதசமும், தமிழ்ோடும் இரண்ைாம் இைம் பிடித்துள்ளை. மிவசாரம், அரியாைா, உத்தரகாண்ட் 

ஆகிய மாநிலங்கள் முந்றதய நிதியாண்டில் பின்தங்கி இருந்தை. ஆைால், இந்த பட்டியலில் 

முன்ேரிறசக்கு ேந்துள்ளை. 

அவத சமயத்தில், பீகார், ஜார்கண்ட், அசாம் ஆகிய மாநிலங்கள் மிகக்குறைோை புள்ளிகள் பபற்று கறைசி 

இைம் ேகிக்கின்ைை. 

யூனியன் பிரவதசங்களில் சண்டிகார் 79 புள்ளிகள் பபற்று பதாைர்ந்து முதலிைம் ேகிக்கிைது. 68 

புள்ளிகளுைன் பைல்லி 2-ம் இைத்தில் உள்ளது. ோட்டின் ஒட்டுபமாத்த நிறலயாை ேளர்ச்சி இலக்க 

குறியீட்டு எண், 6 புள்ளிகள் முன்வைற்ைம் அறைந்துள்ளது. 

80. மத்திய அரசு கைந்த 2016-ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்போரு ஆண்டும் ோட்டின் தறல சிைந்த 10 காேல் 

நிறலயங்கறளத் வதாோ்வு பசய்து விருது ேழங்கி ேருகிைது. இந்த விருது, குற்ைங்கறளக் கண்ைறிதல், 

குற்ைோளிகறள விறரந்து றகது பசய்தல், குற்ைத் தடுப்பு ேைேடிக்றககளில் ஈடுபடுதல், சட்ைம், 

ஒழுங்றக பாதுகாத்தல், விபத்துக்கறள குறைத்தல், விழிப்புணாோ்வு பிரசாரத்தில் ஈடுபடுதல், சமுதாயப் 

பணிகளில் ஆாோ்ேம் காட்டுதல், குற்ைப்பதிவேடுகறள கணினி மூலம் பராமரித்தல், புகாாோ் அளிக்க ேரும் 

பபாதுமக்கறள ேரவேற்கும் முறை ஆகியேற்றை அடிப்பறையாகக் பகாண்டு ேழங்கப்படுகிைது. 

அதன்படி 2020 ஆண்டுக்காக இந்தியா முழுேதும் உள்ள காேல் நிறலயங்கறள ஆய்வு பசய்ததில் 

முதலிைம் பிடித்த காேல் நிறலயம் எது? 
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A) மணிப்பூர் - பதௌபல் - வோங்வபாக்பசக்றம காேல்நிறலயம் 

B) அருணாசலம் - சாங்லங் - கர்சங் காேல்நிறலயம் 

C) தமிழ்ோடு - வசலம் மாேகர் - சூரமங்கலம் அறைத்து மகளிர் காேல்நிறலயம் 

D) சட்டீஸ்கர் - சூரஜ்புர் - ஜில்மிலி காேல்நிறலயம் 

விளக்கம்: 2020 ஆம் ஆண்டிற்கு சிைந்த காேல் நிறலயங்கள் வதர்வு பசய்ய ஆய்வு ேைந்து ேந்தது. இந்த 

நிறலயில் வதசிய அளவில் முதல் காேல் நிறலயமாக மணிப்பூர் மாநில காேல் நிறலயம் வதர்ந்து 

எடுக்கப்பட்ைது. அடுத்ததாக, வசலம் மாேகராட்சி பகுதிக்குட்பட்ை சூரமங்கலம் மகளிர் காேல் நிறலயம் 

இரண்ைாேது இைத்றத பிடித்துள்ளது. இது பற்றி மத்திய உள்துறை அறமச்சகம் வசலம் மாேகர காேல் 

ஆறணயாளருக்கு தகேல் பதரிவித்துள்ளது. 

81. ‘வபாஷன் அபியான்’ என்ை திட்ைம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ை ஆண்டு? 

A) 2000 

B) 2010 

C) 2014 

D) 2017 

விளக்கம்: மத்திய அரசின் ஊட்ைச்சத்து திட்ைமாை 'வபாஷன் அபியான்' திட்ைத்தில் வதசிய அளவில் 

சிைப்பாக பசயல்பட்ைதற்காக தமிழ்ோடு மூன்று விருதுகறள பேன்று அசத்தியுள்ளது. தமிழ்ோட்டில் உள்ள 

அறைத்து மாேட்ைங்களிலும் இத்திட்ைம் பசயல்பட்டு ேருகிைது. அந்த ேறகயில் ஆண்டுவதாறும் 

இத்திட்ைத்தில் சிைப்பாக பசயல்படும் மாநிலங்களுக்கு விருது ேழங்கப்படுகிைது. இந்த நிறலயில், 2018-

2019ஆம் ஆண்டில் இத்திட்ைத்றத சிைப்பாக பசயல்படுத்தியதற்காக வதசிய அளவில் தமிழ்ோடு மாநிலம் 

பல்வேறு விருதுகளுக்கு வதர்வு பபற்ைது. 

பல துறைகளின் ஒருங்கிறணப்புைன் இந்தியாறே ஊட்ைச்சத்துக் குறைபாடு இல்லாத ோைாக 

உருோக்கும் ேறகயில், வபாஷன் அபியான் திட்ைம் பசயல்படுத்தப்பட்டு ேருகிைது. தமிழகத்தில் 

இத்திட்ைம் 2018-இல் 11 மாேட்ைங்களிலும், 2019-இல் 21 மாேட்ைங்களிலும் பசயல்படுத்தப்பட்டு 

ேருகிைது. 2018-19-ஆம் ஆண்டில் இத்திட்ைத்றத பல்வேறு பிரிவுகளில் சிைப்பாக பசயல்படுத்திய 

மாநிலங்களுக்கு மத்திய மகளிர் மற்றும் குழந்றதகள் வமம்பாட்டு அறமச்சகம் சார்பில் வதசிய அளவில் 

விருதுகள் ேழங்கும் விழா தில்லியில் ேறைபபற்ைது. 

இந்நிகழ்வில் தமிழக அரசுக்கு திைன் வமம்பாடு, ஒருங்கிறணப்பு மற்றும் ேறைமுறை மாற்ைம், சமுதாய 

நிகழ்ச்சிக்கு அறைேறரயும் ஒன்று திரட்டுதல் ஆகியேற்றில் வதசிய அளவில் முதலிைத்திற்காை 

விருதும், ஒட்டுபமாத்த பசயல்பாட்டில் சிைந்து விளங்கியதற்காக வதசிய அளவில் முதலிை விருதும், 
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ஒருங்கிறணந்த குழந்றதகள் ேளர்ச்சிப் பணிகள், பபாது பமன்பபாருள் பயன்பாடு ஆகியேற்றில் 

இரண்ைாம் இைத்திற்காை விருதும் ேழங்கப்பட்ைது. 

இதுதவிர, களப் பணியில் தறலறம மற்றும் ஒருங்கிறணப்பு விருது, மாநில அளவில் நீலகிரி 

மாேட்ைத்திற்கும், ேட்ைார அளவில் கன்னியாகுமரி மாேட்ைத்தில் உள்ள கிள்ளியூர் ேட்ைாரத்திற்கும் 

ேழங்கப்பட்ைது. களப் பணியில் சிைந்த அணிக்காை விருது ராமாோதபுரம் மாேட்ைம், திருோைறை 

ேட்ைாரத்திற்கும், விழுப்புரம் மாேட்ைம், சின்ைவசலம் ேட்ைாரத்திற்கும் கிறைத்தது. 

வபாஷன் அபியான் திட்ைத்தில் குழந்றத பிைந்த 1,000 ோள்களுக்குள் குள்ளத் தன்றம, ஊட்ைச்சத்து 

குறைோக இருப்பது, எறை குறைோக இருப்பது, ரத்தவசாறக ஆகியேற்றைத் தடுக்கும் ேறகயில், 

இத்திட்ைம் பசயல்படுத்தப்படுகிைது. ஊட்ைச்சத்து இல்லாத இந்தியாறே உருோக்கும் பிரதமரின் 

வோக்கத்றதச் பசயல்படுத்தும் மாநிலமாக தமிழகம் உள்ளது. இந்திய அளவில் குள்ளத் தன்றம ேளர்ச்சி 

விகிதம் 37.4 சதவீதமாக உள்ளது. ஆைால், தமிழகத்தில் இந்த விகிதம் 27.4 சதவீதம் என்ை அளவில் 

குறைோகத்தான் உள்ளது. 

மத்திய அரசு 2017ல் ’வபாஷன் அபியான்’ என்ை திட்ைத்றத பகாண்டு ேந்தது. அதாேது ஊட்ைச்சத்து 

குறைபாடு இல்லாத இந்தியாறே உருோக்க, பல்வேறு அறமச்சகங்கள் ஒன்றிறணந்து இந்த 

திட்ைத்றத பசயல்படுத்தி ேருகிைது. இதன் வோக்கம் ஊட்ைச்சத்து குறைபாடு உள்ள மாேட்ைங்கறள 

கண்ைறிேது. அங்கு அங்கன்ோடி வசறேகறள வமம்படுத்துேது. கர்ப்பிணி பபண்கள், தாய்மார்கள், 

குழந்றதகளுக்கு வபாதிய ஊட்ைச்சத்து உணவுகறள அளித்து குறைபாடுகறள கறளேது ஆகும்.  

முதல்முறையாக அறிமுகம் பசய்யப்பட்டுள்ள இந்த விருதுகறள, ேரும் 2019, ஆகஸ்டு 23ஆம் வததி 

பைல்லியில் மத்திய பபண்கள் மற்றும் குழந்றதகள் வமம்பாட்டுத் துறை அறமச்சர் ஸ்மிருதி இரானி 

பேற்றி பபற்ை மாநிலங்கள்/ யூனியன் பிரவதசங்களுக்கு ேழங்கி சிைப்பித்தார். 

.'வபாஷன் அபியான்' திட்ைப்படி, பசப்ைம்பர் முழுேதும் வதசிய ஊட்ைச்சத்து மாத விழா, 'ஆவராக்கியமாை 

ோழ்றே வோக்கி ஒருங்கிறணந்த பயணம்' என்ை கருப்பபாருறள றமயமாக றேத்து, ோடு முழுேதும் 

பகாண்ைாைப்படுகிைது. 

82. திைக்கழிவு வமலாண்றமத் திட்ைத்றத சிைப்பாக பசயல்படுத்திய ேறகயில் ோட்டிவலவய 

_______________ மாேகராட்சி முதலிைம் பிடித்துள்ளது. 

A) பசன்றை 

B) திருபேல்வேலி  

C) ஈவராடு  

D) வேலூர் 
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விளக்கம்: திைக்கழிவு வமலாண்றமத் திட்ைத்தில் ோட்டிவலவய வேலூர் மாேகராட்சி முதலிைம்: மத்திய 

அரசு விருது 

திைக்கழிவு வமலாண்றமத் திட்ைத்றத சிைப்பாக பசயல்படுத்திய ேறகயில் ோட்டிவலவய வேலூர் 

மாேகராட்சி முதலிைம் பிடித்துள்ளது. இதற்காை விருறத தில்லியில் பேள்ளிக்கிழறம ேறைபபற்ை 

விழாவில் மத்திய வீட்டுேசதி, ேகாோ்ப்புை விேகாரங்கள் துறை பசயலர் துர்காபிரசாத் மிஸ்ரா ேழங்கிைார்.  

வேலூர் மாேகராட்சிக்கு உட்பட்ை 60 ோர்டுகளிலிருந்து ோள்வதாறும் 230 ைன் குப்றபகள் 

வசகரிக்கப்பட்டுகின்ைை. இதில் 167 ைன் மக்கும் குப்றபகள் தனியாகப் பிரிக்கப்பட்டு உரமாக 

மாற்ைப்படுகின்ைை. மக்காத குப்றபகள் கிைங்குகள் வசமித்து றேக்கப்பட்டு சிபமண்ட் தயாரிப்பு, சாறல 

அறமத்தல் உள்ளிட்ை பணிகளுக்கு அனுப்பப்படுகின்ைை. இதற்காக மாேகரில் 57 இைங்களில் 

திைக்கழிவு வமலாண்றம கிைங்குகள் அறமக்கப்பட்டுள்ளை. 

இந்நிறலயில், மத்திய வீட்டுேசதி, ேகர்ப்புை விேகாரங்கள் துறை சார்பில் பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் 

ோட்டிலுள்ள உள்ளாட்சி அறமப்புகளுக்கு விருதுகள் ேழங்கப்பட்டு ேருகின்ைை. அதன்படி, குடிநீர், 

சுகாதாரம் பதாைர்பாை பிரிவில் ோட்டிவலவய வேலூர் மாேகராட்சி முதலிைம் பிடித்துள்ளது. 

திைக்கழிவு வமலாண்றமத் திட்ைத்றத சிைப்பாக பசயல்படுத்தியதற்காக வேலூர் மாேகராட்சிக்கு இந்த 

விருது ேழங்கப்பட்டுள்ளது. இவதவபால், சூரிய மின்சக்தி திட்ைத்றத சிைப்பாக பசயல்படுத்தும் ேறகயில் 

வகாறே மாேகராட்சிக்கும், ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்ைப் பணிகறள சிைப்பாக பசயல்படுத்தியதற்காக ஈவராடு 

மாேகராட்சிக்கும் விருது ேழங்கப்பட்டுள்ளது என்று அதிகாரிகள் பதரிவித்தைர். 

83. புதுடில்லியில் 20.8.2021 அன்று ேறைபபற்ை _______________ ேது சர்ேவதச சுற்றுலா சங்கமம் 

மற்றும் பயண விருதுகள் விழாவில் தமிழ்ோடு சுற்றுலாத்துறைக்கு ஆன்மீகம் மற்றும் புனித யாத்திறர 

வமம்பாட்டிற்காை சிைந்த மாநிலத்திற்காை விருது ேழங்கப்பட்ைது? 

A) 5 

B) 6 

C) 7 

D) 8 

84. உலக வோயாளிகள் பாதுகாப்பு திைத்றத முன்னிட்டு வதசிய அங்கீகரிக்கப்பட்ை மருத்துேச் 

வசறேகளின் கூட்ைறமப்பு ( Consortium of Accredited Healthcare Organisations ) மற்றும் வதசிய 

பதாழில்சார் சுகாதார அறிவியல் நிறுேைம் ( ICMR - NIOH ) இறணந்து ேைத்திய வதசிய மற்றும் 

உலகளாவிய மருத்துேமறைகளில் வகாவிட் -19 வோய்த்பதாற்றில் பணிகள் வமற்பகாண்ை 

பணியாளர்கள் மற்றும் பணியிை பாதுகாப்பு ேைேடிக்றககள் ( International Contest on Healthcare Worker 
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Safety / Workplace Safety ) குறித்த வபாட்டியில் பசன்றை _______________ மருத்துேமறை 

முதலிைம் பபற்ைது  (29.1.2021). 

A) மீைாட்சி மிஷன்  

B) கீழ்பாக்கம்  

C) ராஜிவ் காந்தி  

D) ஓமந்தூரார் மருத்துேக் கல்லூரி 

85. Provoke Media அறமப்பின் சார்பில் SABRE அறமப்றபச் வசர்ந்த திருமதி எஸ்தர் ைம்ஸ் வமயர் 

அேர்கள் தமிழ்ோட்டில் _______________ துறையின் சிைப்பாை பசயல்பாட்டிற்காக SABRE Asia 

Pacific 2020 விருதிறை ேழங்கிைார்கள்.  

A) காேல்  

B) மீன்ேளம்  

C) ஊரக ேளர்ச்சி   

D) பள்ளிக்கல்வி 

86. _______________ ோளிதழ் நிர்ேகிக்கும் "ET Government.com" என்ை அறமப்பு பசன்றை 

மாேகரில் நீர் வமலாண்றமத் திட்ைங்கறள சிைப்பாக பசயல்படுத்தியறமக்காக, "சிைப்பு நீர் வமலாண்றம 

மற்றும் சுகாதார விருது" பபருேகர பசன்றை மாேகராட்சிக்கு புதுதில்லியில் கைந்த 28.11.2020 அன்று 

காபணாலி மூலம் ேழங்கியது. 

A) தி எகைாமிக் றைம்ஸ் 

B) தி இந்து  

C) இந்தியா டுவை  

D) இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் 

87. தமிழ்ோடு மாநில எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு சங்கம் ______________ ஆம் ஆண்டு EMTCT 

சாதறையாளர் விருறதப் பபற்ைது.  

A) 2012 

B) 2014 

C) 2016 
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D) 2018 

விளக்கம்: (Tamil Nadu State AIDS Control Society (TANSACS) has received EMTCT Achiever’s Award 

2018 during the National workshop held at National AIDS Control Organization (NACO)) 

88. இந்தியாவிவலவய முதன் முறையாக அரசு சார்ந்த கூட்டுைவு அறமப்பாை இண்ட்வகாசர்வ் 

நிறுேைம் _______________ ோட்டின் பான் (Bonn) ேகறர தறலறமயிைமாகக் பகாண்டு 

பசயல்பட்டு ேரும் ஃப்வளாசர்ட் (FLOCERT) நிறுேைம் அளித்த நியாய ேர்த்தகச் சான்றிதறழ (Fair Trade 

Certificate) 2021 ஆம் ஆண்டு பபற்ைது.  

A) பஜர்மனி 

B) இத்தாலி  

C) இங்கிலாந்து  

D) அபமரிக்கா  

விளக்கம்: 30,000 - க்கும் வமற்பட்ை வமற்பட்ை சிறு சிறு வதயிறல விேசாயிகள் பணிபுரியும் 

இந்தியாவின் மிகப் பபரிய வதயிறல கூட்டுைவு இறணயமாக இண்ட்வகாசர்வ் பசயல்பட்டு ேருகின்ைது. 

இந்நிறுேைத்தில் 16 கூட்டுைவு வதயிறல பதாழிற்சாறலகள் உறுப்பிைர்களாக உள்ளை. 

இண்ைவகாசர்வ் ஆண்டிற்கு சராசரியாக சுமார் 14 மில்லியன் கிவலா கிராம் வதயிறலத் தூளிறை 

உற்பத்தி பசய்து, நீலகிரி மாேட்ைத்தின் பபாருளாதார வமம்பாட்டிற்கும், ஆயிரக்கணக்காை விேசாயிகள் 

மற்றும் பதாழிலாளர்களின் ோழ்ோதாரத்திற்கும் முக்கிய பங்காற்றி ேருகிைது. இண்ட்வகாசர்வ் 

நிறுேைத்திற்கு பஜர்மனி ோட்டின் பான் (Bonn) ேகறர தறலறமயிைமாகக் பகாண்டு பசயல்பட்டு ேரும் 

ஃப்வளாசர்ட் (FLOCERT) நிறுேைம் நியாய ேர்த்தகச் சான்றிதறழ (Fair Trade Certificate) 

ேழங்கியுள்ளது. 

89. தமிழகத்தில் முதன் முறையாக வேளாண் துறைக்பகை தனி பட்பஜட் _______________ 

நிதியாண்டில் பேளியிைப்பட்ைது. 

A) 2018-2019 

B) 2019-2020 

C) 2020-2021 

D) 2021-2022 

விளக்கம்: தமிழகத்தில் ேைந்து முடிந்த சட்ைசறப வதர்தலில் தி.மு.க. பேற்றிபபற்று ஆட்சிறய பிடித்தபிைகு, 

2021 ஜூன் 21-ந்வததி சட்ைசறபயின் முதல் கூட்ைம் பதாைங்கி 3 ோட்கள் ேறைபபற்ைது. அதன்பின்ைர் 
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பட்பஜட் கூட்ைத்பதாைர் பதாைங்கியது.  மு.க.ஸ்ைாலின் தறலறமயிலாை அரசின் முதல் பட்பஜட்றை, நிதி 

அறமச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தாக்கல் பசய்தார்.  

இந்த பட்பஜட்டில் துறைோரியாை நிதி ஒதுக்கீடு, பல்வேறு அறிவிப்புகள் இைம்பபற்றிருந்தை. முழுக்க 

முழுக்க இந்த பட்பஜட் காகிதமில்லா இ-பட்பஜட்ைாக தாக்கல் பசய்யப்பட்ைது.  

தமிழக ேரலாற்றில் முதல் முறையாக வேளாண்துறைக்கு தனி பட்பஜட் தாக்கல் பசய்யப்பட்ைது. 

வேளாண்றம மற்றும் உழேர் ேலத்துறை அறமச்சர் எம்ஆர்வக பன்னீர்பசல்ேம் பட்பஜட்றை தாக்கல் 

பசய்து உறரயாற்றிைார்.  

இந்த பட்பஜட்டில் வேளாண் துறை, கால்ேறைத்துறை, பால்ேளத்துறை வபான்ைேற்றில் 

பசயல்படுத்தப்பை உள்ள திட்ைங்கள், நிதி ஒதுக்கீடுகள், விேசாயிகளின் ோழ்ோதாரத்றத உயர்த்தும் 

ேறகயிலாை அறிவிப்புகள் இைம்பபற்றுள்ளை. 

90. விேசாயிகள் பயன்பபறும் ேறகயில் 3,000 எண்ணிக்றகயிலாை பண்றணக் குட்றைகள் 30 

வகாடி ரூபாய் பசலவில் அறமக்க அறிவிப்பு பேளியிைப்பட்டு, இத்திட்ைத்தின் கீழ் 2018-19 முதல் 

இதுேறர 1526 பண்றணக் குட்றைகள் 100 சதவிகிதம் மானியத்தில் தமிழ்ோடு அரசின் வேளாண்றமப் 

பபாறியியல் துறையால் அறமக்கப்பட்டு, பண்றணக்குட்றைகள் திட்ைப் பணிகறள சிைப்பாக 

பசயல்படுத்தியறமக்காக _______________ மாேட்ை நிர்ோகத்திற்கு ஸ்காச் (SKOCH) பேள்ளி 

விருது 1.11.2020 அன்று ேழங்கப்பட்ைது. 

A) விருதுேகர்  

B) ஈவராடு  

C) காஞ்சிபுரம்  

D) இராமோதபுரம் 

வமலும் சில தகேல்கள்: புதுடில்லியில் 1.11.2020 அன்று ேறைபபற்ை ஸ்காச் விருது ேழங்கும் விழாவில், 

கைலூர் மாேட்ைம், பரங்கிவபட்றை ேட்ைாரத்தில் களர் மற்றும் உேர் தன்றம பகாண்ை ேளம் குன்றிய 

1,100 எக்ைர் நிலப்பரப்பில், அதன் உற்பத்தி திைறை மீட்கும் பபாருட்டு, 2016-17 ஆம் ஆண்டில் நில 

சீர்திருத்தப் பணிகள், 6 வகாடிவய 67 லட்சம் ரூபாய் பசலவில் பசயல்படுத்தப்பட்ைறத பாராட்டி அரசு 

துறைகள் மற்றும் சிைந்த திட்ைங்களுக்கு ேழங்கப்படும் ஸ்காச் (SKOCH) பேள்ளி விருது வேளாண்றமப் 

பபாறியியல் துறைக்கு ேழங்கப்பட்ைது.  

தமிழ்ோட்டில் அறைத்து மாேட்ைங்களில் உள்ள விேசாயிகள் பயன்பபறும் ேறகயில் 10,000 

பண்றணக் குட்றைகள் 100 வகாடி ரூபாய் பசலவில் அறமக்க அறிவிப்பு பேளியிைப்பட்டு, இத்திட்ைத்தின் 

கீழ் 2018-19ஆம் ஆண்டு முதல் இதுேறர 5,800 பண்றணக்குட்றைகள் 100 சதவிகிதம் மானியத்தில் 

வேளாண்றமப் பபாறியியல் துறையால் அறமக்கப்பட்ைறத பாராட்டி, அரசு துறைகள் மற்றும் சிைந்த 
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திட்ைங்களுக்கு ேழங்கப்படும் ஸ்காச் (SKOCH) பேள்ளி விருது வேளாண்றமப் பபாறியியல் துறைக்கு 

ேழங்கப்பட்ைது.  

நுண்ணீர் பாசைம் அறமக்க சிறு மற்றும் குறு விேசாயிகளுக்கு 100 சதவீத மானியமும், இதர 

விேசாயிகளுக்கு 75 சதவீத மானியமும் ேழங்கி 5.58 லட்சம் பஹக்வைர் பரப்பளவிற்கு நுண்ணீர் 

பாசைம் அறமக்கப்பட்டு, 5.53 லட்சம் விேசாயிகள் பயன்பபறும் விதமாக நுண்ணீர் பாசை திட்ைத்றத 

சிைப்பாக பசயல்படுத்தியறமக்காக தமிழ்ோடு அரசின் வதாட்ைக்கறல மற்றும் மறலப்பயிர்கள் துறைக்கு 

ஸ்காச் (SKOCH) பேள்ளி விருது ேழங்கப்பட்ைது. 

91. புதுபைல்லியில் 11.1.2020 அன்று ேறைபபற்ை ஸ்காச் விருது (Skoch Award) ேழங்கும் விழாவில், 

"நீர்ேளம் பாதுகாப்பு மற்றும் வசகரிப்பு" -றை வோக்கமாகக் பகாண்டு பசயல்படுத்தப்பட்டு ேரும் நீர்ேளம் 

வசகரிப்புக்காை மும்மாரி- Giving Life to Irrigation and temple tanks எனும் முன்முயற்சிக்காக "நீர்" என்ை 

தறலப்பின் கீழ், _______________ மாேட்ைத்திற்கு ஸ்காச் தங்க விருது ேழங்கப்பட்ைது.  

A) தஞ்சாவூர்  

B) ராமோதபுரம்  

C) திருேள்ளூர் 

D) மதுறர 

92. ோக்களிப்பதன் அேசியத்றத ேலியுறுத்தும் விதமாக பதாைர்ந்து பசய்திகள் பேளியிட்டு 

(விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தியதில் வதசிய அளவில் சிைந்த ோளிதழ்), முதல் ோக்காளர்கள் மத்தியில் சிைப்பு 

நிகழ்ச்சிகளும் ேைத்திய _______________ ோளிதழுக்கு வதசிய ஊைக விருது (2019) அளித்து 

கவுரவித்திருக்கிைது இந்திய வதர்தல் ஆறணயம். இந்தியாவின் குடியரசுத் தறலேரின் றகயால் இந்த 

விருது ேழங்கப்பட்டிருக்கிைது. 

A) இந்து தமிழ் திறச 

B) திைத்தந்தி  

C) திைமலர்  

D) திைகரன் 

93. 13.1.2020 அன்று புதுடில்லியில் மத்திய சாறலப் வபாக்குேரத்து அறமச்சகத்தின் சார்பில் ேறைபபற்ை 

விழாவில், சாறல விபத்துகறளயும், உயிரிழப்புகறளயும் குறைத்தறமக்காக சிைந்த மாநிலமாக 

_______________ வதர்வு பசய்யப்பட்ைது. 

A) ஆந்திரா  
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B) வகரளா  

C) தமிழ்ோடு 

D) ராஜஸ்தான் 

94. 2019 ஆம் ஆண்டுக்காை (Good Governance Index) மக்களுக்கு ேல்லாட்சி ேழங்குேதற்காை 

குறியீடுகளில் இந்தியாவின் 18 பபரிய மாநிலங்களில் தமிழ்ோடு _______________ இைத்றதப் 

பபற்றுள்ளது.  

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

கூடுதல் தகேல்கள்: இந்தியாவிவலவய 2019 ஆம் ஆண்டுக்காை (Good Governance Index) சிைந்த 

ேல்லாட்சிக்காை குறியீட்டில் தமிழகத்துக்கு முதலிைம் ேழங்கி மத்திய அரசு பகளரவித்துள்ளது. 

தரேரிறசப் பட்டியலில் தமிழகத்துக்கு 5.62 புள்ளிகள் ேழங்கியுள்ளது. 

வதசிய ேல்லாட்சி திைத்றத ஒட்டி, மத்திய நிர்ோக சீர்திருத்தம் மற்றும் பபாது மக்களின் குறைதீர்க்கும் 

துறையாைது அறைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரவதசங்களின் பசயல்பாடுகறள ஆய்வு 

பசய்தது. ஒவ்போரு மாநிலத்திலும் பபாது மக்களுக்கு ேலத் திட்ைங்கறள அளிக்கக் கூடிய 17 அரசுத் 

துறைகளில் இருந்து பபைப்பட்ை விேரங்களின் அடிப்பறையில் புள்ளிகறள ேழங்கியுள்ளது. இந்தப் 

புள்ளிகறளக் பகாண்டு மாநிலங்களின் தரேரிறசப் பட்டியல்கள் பேளியிைப்பட்டுள்ளை. 

அதன் விேரம்: மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரவதசங்களின் பசயல்திைன்கள், வேளாண்றம, 

துறணத் பதாழில்கள், ோோ்த்தகம் மற்றும் பதாழில், மனிதேள வமம்பாடு, பபாது சுகாதாரம், பபாது 

உள்கட்ைறமப்பு மற்றும் பயன்பாடுகள், பபாருளாதார நிர்ோகம், சமூக ேலம் மற்றும் ேளர்ச்சி, நீதி 

நிர்ோகம்-பபாது மக்கள் பாதுகாப்பு, சுற்றுச்சூழல் உள்ளிட்ைறே ஒவ்போரு மாநில ோரியாக ஆய்வு 

பசய்யப்பட்ைை. 

எந்பதந்த துறைகளில் முதலிைம்: பபரிய மாநிலங்கள் என்ை பிரிவில் அறைத்து காரணிகறளயும் 

உள்ளைக்கி தரேரிறசப் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்ைது. அதில், உள்கட்ைறமப்பு, நீதி நிாோ்ோகம், சுகாதாரம் 

எை அறைத்துத் துறைகளின் பசயல்பாடுகளும் ஆய்வு பசய்யப்பட்ைை. இதில், 5.62 புள்ளிகறளப் பபற்று 

சிைந்த ேல்லாட்சிக்காை குறியீட்டில் தமிழகம் முதலிைத்றதப் பபற்றுள்ளது. 

ஒட்டுபமாத்தமாக 10 துறைகளிலும் வசர்த்து பத்துக்கு 5.62 மதிப்பபண் பபற்று ேல்லாட்சிக்காை குறியீட்டு 

தரேரிறசப் பட்டியலில் தமிழ்ோடு முதலிைம் பிடித்திருக்கிைது. ஏற்கைவே, உள்ளாட்சித் துறையில் சிைந்த 
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பசயல்பாடுகளுக்காக ேைப்பாண்டில் 13 விருதுகள் உள்ளிட்ை 99 விருதுகறள தமிழக அரசு இதுேறர 

பேன்றுள்ளது. வேளாண் உற்பத்தியில் சாதறை பறைத்ததற்காக கிருஷி கர்மான் விருதுகறளயும் 

தமிழக அரசு பதாைர்ந்து பேன்பைடுத்து ேருகிைது.  

டிசம்பர் 25 - முன்ைாள் பிரதமர் பாரதரத்ைா அைல் பிகாரி ோஜ்பாய் அேர்களின் பிைந்த திைம். முன்ைாள் 

பிரதமர் ோஜ்பாய் பிைந்தோறள "ேல்லாட்சி திைமாக" (Good Governance Day) ோடு முழுேதும் 

பகாண்ைாடுகிவைாம். 

95. ஒருங்கிறணந்த கால்ேறை ஆராய்ச்சிப் பூங்கா மற்றும் கால்ேறை மருத்துேக் கல்லூரி சுமார் 

ரூ.1,023 வகாடியில் ஆசியாவிவலவய மிகப்பபரிதாக 1,002 ஏக்கரில் எங்கு உருோக்கப்பட்டுள்ளது?  

A) வசலம் மாேட்ைம் தறலோசல் 

B) திருோரூர் மாேட்ைம் மன்ைார்குடி  

C) தூத்துக்குடி மாேட்ைம் வகாவில்பட்டி  

D) சிேகங்றக மாேட்ைம் மாைாமதுறர  

கூடுதல் தகேல்கள்: வசலம் மாேட்ைம் தறலோசலில் ஒருங்கிறணந்த கால்ேறை ஆராய்ச்சி பூங்கா 

திைப்பு மருத்துே மாணேர் வசர்க்றகறயயும் முதல்ேர் பதாைங்கிறேத்தார். (23.02.2021). கால்ேறை 

ேளர்ப்பிறை ஊக்குவிக்கும் ேறகயில், தறலோசலில் ஒருங்கிறணந்த கால்ேறை ஆராய்ச்சிப் பூங்கா 

மற்றும் கால்ேறை மருத்துேக் கல்லூரி சுமார் ரூ.1,023 வகாடியில் ஆசியாவிவலவய மிகப்பபரிதாக 1,002 

ஏக்கரில் உருோக்கப்பட்டுள்ளது. கலப்பிை பசு ஆராய்ச்சி றமயம்: வசலம் மாேட்ைம் கருமந்துறையில் 

ரூ.100 வகாடியில் கலப்பிை பசுக்கறள உருோக்கும் ஆராய்ச்சி றமயம் அறமக்கப்பைவுள்ளது. 

96. ஆந்திரா மாநிலம், விசாகப்பட்டிைம் மாேகரில், மத்திய வீட்டுேசதி மற்றும் ேகர்ப்புை விேகாரங்கள் 

அறமச்சகத்தின் சார்பில் ேறைபபற்ை 2019 - ஆம் ஆண்டிற்காை சீர்மிகு ேகரங்களுக்காை வதசிய விருது 

ேழங்கும் விழா ேறைபபற்ைது. குடிநீர் மற்றும் சுகாதாரம் பிரிவின் கீழ், திைக்கழிவு வமலாண்றமயில் 

பரேலாக்கப்பட்ை நுண்ணுயிரி உரக் கூைம் அறமத்து சிைப்பாக பசயல்படுத்தியறமக்காக 

______________ மாேகராட்சிக்கு வதசிய விருது ேழங்கப்பட்ைது. ேகர்ப்புை சுற்றுச்சூழல் பிரிவின் கீழ், 

மாேகரப் பகுதியில் சூரிய மின்சக்தி நிறலயம் நிறுவி, திட்ைத்றத சிைப்பாக பசயல்படுத்தி சாதறை 

பறைத்தறமக்காக _______________ மாேகராட்சிக்கு வதசிய விருது ேழங்கப்பட்ைது. சீர்மிகு ேகரத் 

திட்ைப் பணிகறள சிைப்பாக பசயல்படுத்தியறமக்காக _______________ மாேகராட்சிக்கு வதசிய 

விருது ேழங்கப்பட்ைது.  

A) விருதுேகர், திருச்சி, காஞ்சிபுரம்  

B) வேலூர், வகாயம்புத்தூர், ஈவராடு 
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C) திருபேல்வேலி, வதனி, ோமக்கல்  

D) வசலம், கிருஷ்ணகிரி, கன்னியாகுமரி 

97. 2020ஆம் ஆண்டுக்காை மாற்றுத் திைைாளிகள் உரிறமறய ஊக்குவிப்பதில் சிைந்த மாநிலமாக 

எந்த மாநிலம் வதர்ந்பதடுக்கப்பட்ைது? 

A) உத்திர பிரவதசம்  

B) தமிழ்ோடு 

C) ஜார்கண்ட்  

D) ஒடிசா  

விளக்கம்: மாற்றுத் திைைாளிகளுக்காை வதசிய விருது; தமிழகத்தில் 6 வபர் வதர்வு. மாற்றுத் 

திைைாளிகள் உரிறமறய ஊக்குவிப்பதற்காை வதசிய விருதுக்கு, தமிழகத்றதச் வசர்ந்த ஆறு வபர் 

வதர்வு பசய்யப்பட்டு உள்ளைர். 

ஐக்கிய ோடுகள் சறப பிரகைைத்தின் அடிப்பறையில், ஒவ்போரு ஆண்டும் டிசம்பர் 3ம் வததி, சர்ேவதச 

மாற்றுத் திைைாளிகள் திைமாக அனுசரிக்கப்பட்டு ேருகிைது. இந்ோளில், மாற்றுத் திைைாளிகளில் சிைந்த 

ேபர்கள் மற்றும் அேர்களுக்கு சிைந்த வசறே ேழங்கியேர்களுக்கு, மாநில மற்றும் மத்திய அரசுகள் 

விருது ேழங்கி கவுரவிக்கின்ைை. அந்த ேறகயில், 2020ம் ஆண்டுக்காை மாற்றுத் திைைாளிகள் 

உரிறமக்காை வதசிய விருதுக்கு, தமிழகத்றதச் வசர்ந்த மாற்றுத் திைைாளிகள், ஆறு வபர் வதர்வு 

பசய்யப்பட்டுள்ளைர். 

பசன்றை வேளச்வசரிறய வசர்ந்த வேங்கைகிருஷ்ணன், மந்தபேளிறயச் வசர்ந்த வஜாதி, 

திருேண்ணாமறல மாேட்ைத்றத வசர்ந்த ஏழுமறல, காஞ்சிபுரம் மாேட்ைம், காைத்துார் 

பரட்டிகுப்பத்றதச் வசர்ந்த திவைஷ்.வமலும், திருச்சி மாேட்ைத்றதச் வசர்ந்த மாைஷா தண்ைபாணி, 

ோமக்கல் மாேட்ைம் வபட்ைப்பாறள யத்றத வசர்ந்த பிரபாகரன் ஆகிவயார், வதர்வு பசய்யப் பட்டுள்ளைர். 

மாற்றுத் திைைாளிகள் உரிறமறய ஊக்குவிப்பதில், சிைந்த மாநிலமாக தமிழகம் வதர்வு 

பசய்யப்பட்டுள்ளது. சிைந்த மாேட்ைமாக, வசலம் வதர்வு பசய்யப்பட்டுள்ளது.டிசம்பர் 3ம் வததி டில்லியில் 

ேைக்க உள்ள சர்ேவதச மாற்றுத் திைைாளிகள் திை நிகழ்ச்சியில், இவ்விருதுகள் மத்திய அரசால் 

ேழங்கப்பை உள்ளை. 

98. புதுடில்லியில் 9.2.2019 அன்று மத்திய அரசின் ஜவுளித் துறை அறமச்சகத்தின் சார்பில் ேறைபபற்ை 

"சர்ஜிங் சில்க்" என்ை நிகழ்ச்சியில், _______________ மற்றும் _______________ ஆம் 

ஆண்டுகளில் ோட்டிவலவய "சில்க் சமக்ரா" திட்ைத்திறை சிைப்பாை முறையில் பசயல்படுத்தியதற்காக 
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மாண்புமிகு மத்திய பேளியுைவுத் துறை அறமச்சர் அேர்களால் தமிழ்ோட்டிற்கு வதசிய விருது 

ேழங்கப்பட்ைது. 

A) 2014-15 மற்றும் 2015-16 

B) 2015-16 மற்றும் 2016-17 

C) 2017-18 மற்றும் 2018-19 

D) 2018-19 மற்றும் 2019-20 

99. வதசிய பபண் குழந்றதகள் திைமாை 24.1.2019 அன்று புதுடில்லியில், மத்திய மகளிர் மற்றும் 

குழந்றதகள் வமம்பாட்டு துறை சார்பில் ேறைபபற்ை விழாவில், மாேட்ை அளவில், "பபண் குழந்றதகறள 

காப்வபாம், பபண் குழந்றதகளுக்கு கற்பிப்வபாம்" (வபட்டி பச்சாவ், வபட்டி பதாவ் (Beti Bachao, Beti Padhao)) 

திட்ைம் சார்ந்த விழிப்புணர்றே பள்ளிக் குழந்றதகள், பபாதுமக்கள், கல்லூரி மாணே, 

மாணவியரிறைவய பசன்ைறையும் ேறகயில் சிைப்பாை ேைேடிக்றககள் எடுத்தறமக்காக, 

______________ மாேட்ைத்திற்கு "வமம்பட்ை சமூகப் பங்வகற்பு" என்ை பிரிவின் கீழ் வதசிய விருது 

ேழங்கப்பட்ைது.  

A) திண்டுக்கல்  

B) திருச்சி  

C) திருேண்ணாமறல 

D) திருோரூர் 

100. புதுபைல்லியில் 6.3.2019 அன்று மத்திய வீட்டு ேசதித்துறை மற்றும் ேகர்ப்புை ேளர்ச்சித்துறை 

அறமச்சகத்தின் சார்பில் ேறைபபற்ை விழாவில், தூய்றம இந்தியா திட்ைத்தின் கீழ், 

_______________ மாேகரத்திற்கு வேகமாக முன்வைறும் தறலேகரங்களுக்காை தூய்றம ேகர 

விருது (Best Cantonment in 'Innovation & Best Practices' (Swachh Survekshan Award)) ேழங்கப்பட்ைது.  

A) பசன்றை 

B) ஈவராடு  

C) வகாறே  

D) மதுறர 
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கூடுதல் தகேல்கள்: புதுதில்லியில் 28.2.2019 அன்று ேறைபபற்ை Kalam Summit விழாவில், தமிழ்ோடு 

ேைத்துறையின் சார்பில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ை "தமிழ்ோடு மரக்களஞ்சியம்" என்ை பசயலிக்கு Dr. Kalam 

Innovation in Governance என்ை விருது ேழங்கப்பட்ைது. 
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