
         

    

1. மத்திய எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனத்தின் முதலீடுகள் 

திரும்பப் பபறப்படவுள்ளன. இது எந்த மத்திய 

அமமச்சகத்தின் கீழ் உள்ள CPSE ஆகும்? 

அ) அறிவியல் மற்றும் த ொழில்நுட்ப அமமச்சகம்  

ஆ) மின்னணு &  கவல் த ொழில்நுட்ப அமமச்சகம் 

இ) வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகொரங்கள் அமமச்சகம் 

ஈ) மின்சொர அமமச்சகம் 

✓ பபொட்டி ஏலச்தசயல்முமறக்குப்பிறகு, மத்திய 

எலக்ட்ரொனிக்ஸ் நிறுவனத்தின் மு லீடுகமைத் திரும்பப் 

தபற மத்திய அரசு ஒப்பு ல் அளித்துள்ைது. 

✓ மத்திய எலக்ட்ரொனிக்ஸ் நிறுவனம் என்பது அறிவியல் 

மற்றும் த ொழிற்துமற ஆரொய்ச்சி துமறயின், அறிவியல் & 

த ொழில்நுட்ப அமமச்சகத்தின் கீழ் உள்ை CPSE ஆகும். 

 

2. ததசிய பதாழிற்துமற வழித்தட தமம்பாட்டுத் 

திட்டத்திற்கு ஆதரவளிப்பதற்காக எந்த நிறுவனம் 

இந்தியாவுடனான $250 மில்லியன் கடன் ஒப்பந்தத்தில் 

மகபயழுத்திட்டது? 

அ) ஐஎம்எப் 

ஆ) ஏடிபி  

இ) ஏஐஐபி 

ஈ) பிரிக்ஸ் வங்கி 

✓ ஆசிய வைர்ச்சி வங்கியும் (ஏடிபி) இந்திய அரசொங்கமும் 

ப சிய த ொழிற்துமற வழித் ட பமம்பொட்டுத் திட்டத்திற்கு 

ஆ ரவளிப்ப ற்கொக $250 மில்லியன் டொலர் கடன் 

ஒப்பந் த்தில் மகதயழுத்திட்டுள்ைன. இத்திட்டம் உலகத் 

 ரம் வொய்ந்  த ொழிற்துமற முமனயங்கமை 

பமம்படுத்துவம யும், உயர் ர பவமலவொய்ப்மப 

உருவொக்குவம யும் பநொக்கமொகக் தகொண்டுள்ைது. 

 

3. இந்திய சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகத்தின் தமலவராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

அ) சுப்பிரமணியன் சுவொமி 

ஆ) சம்பித் பத்ரொ  

இ) லொல் சிங் ஆர்யொ 

ஈ) ஜமொல் சித்திக் 

✓ பொஜக தசய்தித்த ொடர்பொைர் சம்பித் பத்ரொ, இந்திய சுற்றுலொ 

வைர்ச்சிக்கழகத்தின்  மலவரொக அமமச்சரமவ 

நியமனக்குழுவொல் நியமிக்கப்பட்டொர். 

✓ இந்திய சுற்றுலொ வைர்ச்சிக் கழகத்தின்  மலவர் மற்றும் 

நிர்வொக இயக்குநர் ப விமய  மலவர், ITDC மற்றும் 

நிர்வொக இயக்குநர், ITDC எனப் பிரிப்ப ற்கொன சுற்றுலொ 

அமமச்சகத்தின் முன்தமொழிவுக்கு ACC ஒப்பு ல் அளித்து 

உள்ைது. ஐஏஎஸ் அதிகொரியொன ஜிபகவி ரொவ் ஐடிடிசியின் 

நிர்வொக இயக்குநரொக ப வி வகிப்பொர். 

 

 

 

4. பாலஸ்தீன மக்களுடனான சர்வததச ஒற்றுமம தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகிற தததி எது? 

அ) நவம்பர் 27 

ஆ) நவம்பர் 29  

இ) நவம்பர் 30 

ஈ) டிசம்பர் 1 

✓ ஐநொ அமவ 1978ஆம் ஆண்டு மு ல் நவ.29ஆம் ப திமய 

பொலஸ்தீன மக்களுடனொன சர்வப ச ஒற்றுமம தினமொக 

கமடபிடிக்கிறது. பொலஸ்தீனத்ம  இரண்டு நொடுகைொக 

பிரிப்ப ற்கொன ஐநொ தீர்மொனத்ம  ஏற்றுக்தகொள்வம  

குறிக்கும் வமகயில் இந்  நொள் தகொண்டொடப்படுகிறது. 

 

5. ‘ஃபின்படக் குறித்த சிந்தமன தமலமம மன்றத்மத’ 

இந்தியாவில் நடத்துகிற நிறுவனம் எது? 

அ) RBI 

ஆ) NITI ஆபயொக் 

இ) IFSCA  

ஈ) SEBI 

✓ ஃபின்தடக் குறித்  சிந் மன  மலமமத்துவ மன்றத்ம  

பிர மர் பமொடி தமய்நிகரொக த ொடங்கி மவக்கிறொர். GIFT 

நகரம் மற்றும் புளூம்தபர்க் உடன் இமைந்து சர்வப ச 

நிதிச்பசமவ மமயங்கள் ஆமையம் (IFSCA) இந்  2 

நொள் நிகழ்மவ நடத்துகிறது. 

✓ இந்  மன்றத்தின் மு ல் பதிப்பில் இந்ப ொபனஷியொ, 

த ன்னொப்பிரிக்கொ மற்றும் UK ஆகியமவ பங்கு ொரர் 

நொடுகைொக உள்ைன. 

 

6. உலகின் சிறந்த 300 கூட்டுறவு நிறுவனங்களில் 

‘நம்பர் ஒன் கூட்டுறவு’ தரநிமலயில் உள்ள கூட்டுறவு 

நிறுவனம் எது? 

அ) இந்திய ப சிய கூட்டுறவு ஒன்றியம் லிமிதடட் 

ஆ) இந்திய விவசொயிகள் உர கூட்டுறவு லிமிதடட்  

இ) ப சிய கூட்டுறவு நில பமம்பொட்டு வங்கிகள் 

கூட்டமமப்பு லிமிதடட் 

ஈ) இந்திய ப சிய பவைொண் கூட்டுறவு சந்ம ப்படுத் ல் 

கூட்டமமப்பு லிமிதடட் 

✓ இந்திய விவசொயிகள் உரக் கூட்டுறவு லிமிதடட் (IFFCO) 

உலகின் மு ல் 300 கூட்டுறவு நிறுவனங்களில் ‘நம்பர் 1 

கூட்டுறவு’ என அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. IFFCO நொட்டின் 

தமொத்  உள்நொட்டு உற்பத்தி மற்றும் தபொருைொ ொர 

வைர்ச்சிக்கு குறிப்பிடத் க்க பங்களிப்மப அளித்து 

வருகிறது என்பம  இந் த்  ரவரிமச குறிக்கிறது. 

 

7. ஆண்டுததாறும் இந்திய கடற்பமட தினம் 

பகாண்டாடப்படுகிற தததி எது? 

அ) டிசம்பர் 1 

ஆ) டிசம்பர் 4  

இ) டிசம்பர் 10 

ஈ) டிசம்பர் 14 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ 1971ஆம் ஆண்டு இந்தியொ-பொகிஸ் ொன் பபொரின்பபொது 

‘ஆபபரஷன் ட்மரதடன்ட்’ நடவடிக்மகயில் இந்திய 

கடற்பமடயின் எதிர்த் ொக்கு லுக்கு மதிப்பளிக்கும் 

வமகயில், ஒவ்தவொரு ஆண்டும் டிச.4ஆம் ப தி இந்திய 

கடற்பமட தினமொக தகொண்டொடப்படுகிறது. இந்  ஆண்டு 

“ஸ்வர்னிம் விஜய் வர்ஷ்” என்ற கருப்தபொருளின்கீழ் 

கடற்பமட விழொமவ தகொண்டொடியது. 

 

8. பபல்ட் அண்ட் தராடு முன்முயற்சியின் ஒருபகுதியாக 

சீனா எந்த நாட்டுடன் முதல் எல்மல தாண்டிய ரயில் 

தபாக்குவரத்மத பதாடங்கியது? 

அ) லொபவொஸ்  

ஆ) ரஷ்யொ 

இ) பொகிஸ் ொன் 

ஈ) மபலசியொ 

✓ தபல்ட் அண்ட் பரொடு முன்முயற்சி, ஒரு தபல்ட் ஒன் பரொடு 

முன்முயற்சி என்றும் அமழக்கப்படுகிறது, இது சீனொவின் 

உள்கட்டமமப்பு பமம்பொட்டு உத்தி ஆகும், இது 2013 ஆம் 

ஆண்டில் ஏற்றுக்தகொள்ைப்பட்டது. சமீபத்தில், தபல்ட் 

அண்ட் பரொடு முன்முயற்சியின் ஒரு பகுதியொக சீனொ 

மு ல் எல்மல  ொண்டிய ரயில் பபொக்குவரத்ம  

த ொடங்கியது. சீனொமவயும் நிலத் ொல் சூழப்பட்ட 

த ன்கிழக்கு நொடு லொபவொமையும் இது இமைக்கிறது. 

 

9. ‘பசன்ட்ரி-II - சிறுதகாள் தாக்க கண்காணிப்பு 

அமமப்மப’ உருவாக்கியுள்ள விண்பவளி நிறுவனம் 

எது? 

அ) ISRO 

ஆ) NASA  

இ) ESA 

ஈ) JAXA 

✓ NASA வொனியலொைர்கள் சமீபத்தில் தசன்ட்ரி-II 

எனப்படும் அடுத்   மலமுமற  ொக்க கண்கொணிப்பு 

அல்கொரி த்ம  உருவொக்கியுள்ைனர். இது பூமிக்கு 

அருகில் உள்ை சிறுபகொள்கள்  ொக்க நிகழ் கவுகமை 

மதிப்பிடுவம  பநொக்கமொகக் தகொண்டுள்ைது. 

✓ இப்புதிய அமமப்பு NASA JPL’இன் ‘பூமிக்கு அருகில் 

உள்ை தபொருள் ஆய்வுகளுக்கொன மமயத்தின்’ 

திறன்கமை பமம்படுத்துகிறது. இது நமது கிரகத்திற்கு 

அருகில் வரக்கூடிய சிறுபகொள்களின்  ொக்க அபொயத்ம  

மதிப்பிடுகிறது. 

 

10. ‘மந மன்சில்’, ‘சீதகா அவுர் கமாதவா’ மற்றும் 

USTTAD ஆகிய திட்டங்கமள பசயல்படுத்துகின்ற மத்திய 

அமமச்சகம் எது? 

அ) தபண்கள் & குழந்ம கள் பமம்பொட்டு அமமச்சகம் 

ஆ) சிறுபொன்மமயினர் நலத்துமற அமமச்சகம்  

இ) சமூக நீதி அமமச்சகம் 

ஈ) கல்வி அமமச்சகம் 

✓ ‘மந மன்சில்’, ‘சீபகொ அவுர் கமொவ்’ மற்றும் யுஎஸ்டிடிஏடி 

உள்ளிட்ட பல்பவறு திறன் பமம்பொட்டுத் திட்டங்கமை 

‘மத்திய சிறுபொன்மமயினர் நலத்துமற அமமச்சகம்’ 

தசயல்படுத்தி வருகிறது. அவ்வமமச்சகத்தின் கூற்றுப்படி, 

சிறுபொன்மமயினருக்கொன திறன்பமம்பொட்டு மமயத்தின் 

திட்டங்களின்கீழ் இதுவமர 6.5 இலட்சம் இமைஞர்கள் 

பயிற்சிதபற்றுள்ைனர். 

 

 

1. ஓட்டுநொா் உரிமம், குடும்ப அட்மட எண்ம முமறயில் தபற 

புதிய வசதி 

ஓட்டுநொா் உரிமம், குடும்ப அட்மட ஆகியவற்றின் 

நகல்கமை எண்ம முமறயில் தபறும் வசதி 

தசயல்படுத் ப்பட உள்ைது. 

இது த ொடொா்பொக  கவல் த ொழில்நுட்பவியல் துமற 

மு ன்மமச் தசயலொைொா் நீரஜ் மிட்டல் தவளியிட்ட உத் ரவு 

விவரம்: 

எண்ம லொக்கொா் முமறமய அறிமுகப்படுத்துவது 

த ொடொா்பொக  மிழ்நொடு மின் ஆளுமம முகமம இயக்குநொா் 

 ரப்பில் இருந்து அரசுக்குக் கடி ம் அனுப்பப்பட்டது. 

ஆவைங்கள் மற்றும் சொன்றி ழ்கமை எண்ம முமறப்படி 

வழங்கவும், அவற்மறப் பொொா்மவயிட்டு சரிபொொா்த்திடவும் 

வமக தசய்வப  எண்ம (டிஜிட்டல்) லொக்கொா் முமறயொகும். 

சொன்றி ழ்கமை வழங்குநொா் என்ற அடிப்பமடயில் எண்ம 

லொக்கொா் முமறமயப் பதிவு தசய்து தகொள்ைலொம். 

உ ொரைத்துக்கு, வொகன ஓட்டுநொா் உரிமம், வொக்கொைொா் 

அமடயொை அட்மட, குடும்ப அட்மட, மதிப்தபண் 

சொன்றி ழ்கள் ஆகியவற்றின் மின்னணு நகல்கமை 

மக்களுக்கு இந்  எண்ம லொக்கொா் முமறயின் மூலமொக 

வழங்கிடலொம். இ மன தபொது மக்களின் எண்ம 

லொக்கருக்கு பநரடியொக அனுப்பும் பபொது அது மிகவும் 

பொதுகொப்பொன முமறயில் இருக்கும் என மின் ஆளுமம 

முகமமயின் இயக்குநொா் த ரிவித்துள்ைொொா். 

அரசுத் துமறகளிடம் தபொது மக்கள் அளிக்கும் இமைய 

விண்ைப்பங்கமை எண்ம லொக்கொா் முமறயுடன் 

ஒருங்கிமைக்கலொம். இ ன்மூலம் குடிமக்கள் 

ஆன்மலன் வழியொக விண்ைப்பிக்கும் பபொது அ ற்குத் 

ப மவயொன ஆ ொர ஆவைங்கமை எண்ம லொக்கொா் 

வசதியில் இருந்ப  எடுத்து இமைத்துக் தகொள்ைலொம். 

இம க் கருத்தில் தகொண்டு அமனத்து அரசுத் 

துமறகளும் எண்ம லொக்கொா் முமறமயப் பின்பற்ற 

உத் ரவிட பவண்டுதமன அரசிமன மின்ஆளுமம 

முகமம இயக்குநொா் பகட்டுக் தகொண்டிருந் ொொா். 

அவரது இந் க் பகொரிக்மகமய ஏற்றுக் தகொண்டு,  மிழக 

அரசின் அமனத்துத் துமறகளும் எண்ம லொக்கொா் 

முமறமய ஏற்றுக் தகொள்ை பவண்டுதமன பகட்டுக் 

தகொள்ைப்படுகிறது. இ ன்மூலம், எண்ம முமறயிலொன 

சொன்று ஆவைங்கமைப் தபொது மக்களுக்கு வழங்கிட 

முடியும். பமலும், நமடமுமறயில் உள்ை, வருங்கொலத்தில் 

பயன்படுத் ப்பட பவண்டிய தமன்தபொருள்கமையும் 

எண்ம லொக்கொா் முமறயுடன் இமைக்கலொம். எனபவ, 

நடப்பிலுள்ை அமனத்து தமன்தபொருள்கமையும் எண்ம 

 

 

 



         

    

லொக்கொா் முமறயுடன் இமைக்க உரிய 

நடவடிக்மககமை எடுக்க பவண்டும். 

இந் ப் பணிக்கொன உரிய உ விகமை  மிழக அரசின் 

அமனத்துத் துமறகள், தபொதுத்துமற நிறுவனங்கள், 

 ன்னொட்சி தபற்ற அமமப்புகள், கல்வி நிறுவனங்கள் 

ஆகியவற்றுக்கு வழங்கிட பவண்டுதமன மின் ஆளுமம 

முகமம பகட்டுக் தகொள்ைப்படுகிறது. 

 

2. படரொடூனில் ரூ.18,000 பகொடி திட்டங்கள்: டிச.4-இல் 

பிர மொா் த ொடங்கி மவக்கிறொொா் 

உத் ரகண்ட் மொநிலம், படரொடூனில் ரூ.18,000 பகொடி 

மதிப்பிலொன பல்பவறு திட்டங்கமை பிர மொா் நபரந்திர 

பமொடி டிசம்பொா் 4-ஆம் ப தி த ொடங்கி மவக்க 

இருக்கிறொொா். 

ஒரு கொலத்தில் மிகவும் த ொமலவில் உள்ைமவ என்று 

கரு ப்பட்ட பகுதிகளுக்கு பபொக்குவரத்துத் த ொடொா்மப 

அதிகப்படுத் வும் எளி ொக தசன்றமடவம  

விரிவுபடுத் வுமொன பிர மரின் த ொமலபநொக்குப் 

பொொா்மவயின் அடிப்பமடயில் இந் த் திட்டங்கள் 

அமமகின்றன. இதில் தில்லி-படரொடூன் தபொருைொ ொர 

வழித் டம் பயை பநரத்ம  இரண்டமர மணி 

பநரமொகக் குமறக்கும்; வன விலங்குகளின் 

நடமொட்டத்ம க் கட்டுப்படுத் ொ  வமகயில் 

ஆசியொவிபலபய மிகப்தபரிய உயொா்மட்ட பொம யொக இது 

இருக்கும். 

சொொா் ொம் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்குத்  மடயில்லொப் 

பபொக்குவரத்ம  அளிப்ப ொக சொமலத் திட்டங்கள் 

த ொடங்கப்படுவது சுற்றுலொத் துமறமய ஊக்கப்படுத்தும். 

அடிக்கடி மண்சரிவு ஏற்படும் பகுதியொன லம்பொகட் 

மண்சரிமவ கட்டுப்படுத்தும் திட்டம் பயைத்ம  

சுமுகமொகவும், பொதுகொப்பொகவும் மொற்றும் என்று 

த ரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

3. கொகி மில்லொ நிர்வொகத்ம  உருவொக்க அமனத்து 

அரசு துமறகளும் ‘டிஜிலொக்கர்’ முமறமய பயன்படுத்  

பவண்டும் 

 கவல் த ொழில்நுட்பத்துமற மு ன்மமச் தசயலொைர் நீரஜ் 

மிட்டல் தவளியிட்ட அரசொமையில் கூறப்பட்டு 

இருப்ப ொவது:- 

மக்களுக்கு ஆவைங்கள், சொன்றி ழ்கமை மின்னணு 

(டிஜிட்டல்) முமறயில் வழங்குவ ற்கும், அ ன் மூலம் அரசு 

அலுவலகங்களில் கொகி த்தின் உபபயொகத்ம  

நீக்குவ ற்கும் ’டிஜிலொக்கர்’  என்ற புதிய முமறமய 

மத்திய அரசு கடந்  ஆண்டு மொர்ச் மொ ம் த ொடங்கியது. 

மின்னணு முமறயில் ஆவைங்கமையும், 

சொன்றி ழ்கமையும் எந்  இடத்தில் இருந் ொலும் மக்கள் 

தபற்றுக்தகொள்ை முடியும். அதுபபொல அவற்மற மின்னணு 

முமறயில் சரிபொர்க்கவும் முடியும். இ ன் மூலம் கொகி  

சொன்றி ழ்கள், ஆவைங்கமை தூக்கிக்தகொண்டு 

தசல்வது  விர்க்கப்படும். 

இந்  புதிய முமற மூலம் அரசுத்துமறகள் வழங்கும் 

ஓட்டுனர் உரிமம், வொக்கொைர் அமடயொை அட்மட, 

மதிப்தபண் சொன்றி ழ்கள், பரஷன் அட்மடகள், பல்பவறு 

உரிமங்கள் பபொன்றமவ குடிமக்களின் ‘டிஜிலொக்கர்’ 

கைக்கில் பசர்ந்துவிடும். 

இந்  நிமலயில் இதுகுறித்து  மிழக அரசுக்கு 

மின்னொளுமம முகமமயின்  மலமம தசயல் அதிகொரி 

கடி ம் எழுதினொர். அதில், அமனத்து அரசு துமறகளும் 

கொகி மில்லொ நிர்வொகத்ம  முன்தனடுப்ப ற்கொக 

‘டிஜிலொக்கர்’  முமறமய பின்பற்றுவ ற்கொன 

அரசொமைமய தவளியிட பவண்டும் என்று 

பகொரியுள்ைொர். 

மத்திய அரசின் இந்  பவண்டுபகொமை அரசு 

கவனமுடன் பரிசீலமன தசய் து. அம த்த ொடர்ந்து 

 மிழக அரசின் அமனத்து துமறகள் மற்றும் அ ன் கீழ் 

வரும் முகமமகளும் ‘டிஜிலொக்கமர’  பயன்படுத்  

உத் ரவிடப்படுகிறது. 

இவ்வொறு அதில் கூறப்பட்டுள்ைது. 

 

4. தசயற்மக கருத் ரிப்பு மமயங்கமை ஒழுங்குபடுத்தும் 

மபசொ ொ நொடொளுமன்றத்தில்  ொக்கல் 

தசயற்மக கருத் ரிப்பு மமயங்கமை ஒழுங்குபடுத்தும் 

மபசொ ொ, நொடொளுமன்றத்தில்  ொக்கல் தசய்யப்பட்டது. 

முமறபகடுகளில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு 12 ஆண்டுகள் 

வமர சிமற  ண்டமன விதிக்க இம்மபசொ ொ வமக 

தசய்கிறது. 

பமலும், நொடு முழுவதும் உள்ை தசயற்மக கருத் ரிப்பு 

மமயங்கமை ஒழுங்குபடுத் வும், பமற்பொர்மவயிடவும் 

அந்  மமயங்களுக்கும், இத்துமற சொர்ந்  மருத்துவ 

நிபுைர்களுக்கும் ப சிய பதிவு ஆமையம் அமமக்க 

இந்  மபசொ ொ வழி வகுக்கிறது. 

மபசொ ொமவ  ொக்கல் தசய்து மத்திய சுகொ ொர மந்திரி 

மன்சுக் மொண்டவியொ பபசிய ொவது, “நொடு முழுவதும் 

ஏரொைமொன தசயற்மக கருத் ரிப்பு மமயங்கள், எவ்வி  

ஒழுங்கு விதிகளுக்கும் உட்படொமல் இயங்கி வருகின்றன. 

தசயற்மக கருத் ரிப்புக்கு வரும்  ம்பதிகளின் 

உடல்நிமலயில் இது தபரும்  ொக்கத்ம  

ஏற்படுத் க்கூடும். எனபவ, இத் மகய மபசொ ொமவ 

தகொண்டு வருவது அவசியம் ஆகிறது. 

இந்  மபசொ ொ, கடந்  ஆண்டு தசப்டம்பர் மொ ம்  ொக்கல் 

தசய்யப்பட்டது. நிமலக்குழு பரிசீலமனக்கு 

அனுப்பப்பட்டது. நிமலக்குழு பல்பவறு சிபொரிசுகமை 

த ரிவித் து. மத்திய அரசு அவற்மற பரிசீலித்து, 

இறுதியொக இம்மபசொ ொமவ உருவொக்கி இருக்கிறது” 

இவ்வொறு அவர் பபசினொர். 

இதுகுறித்து பொ.ஜன ொ எம்.பி. ஹீனொ பகவிட் பபசிய ொவது,  

“80 ச வீ  தசயற்மக கருத் ரிப்பு மமயங்கள் பதிவு 

தசய்யப்படவில்மல. தசயற்மக கருத் ரிப்பு 

மமயங்களுக்கும், கருமுட்மட, விந் ணு வங்கிகளுக்கும் 

குமறந் பட்ச நன்னடத்ம  விதிமுமறகள், 

இம்மபசொ ொவில் இடம்தபற்றுள்ைன. 

தசயற்மக கருத் ரிப்புக்கு வரும்  ம்பதிகளின் 

விவரங்கள் ரகசியமொக மவக்கப்படும். கருமுட்மட 



         

    

 ொனமொக வழங்குபவர்கள், அம  தபறுபவர்களும் 

மபசொ ொவின் வரம்புக்குள் தகொண்டுவரப்படுவொர்கள். 

கருமுட்மட விற்பமனயில் ஈடுபடுபவர்கள், மு ல்  டமவ 

 வறு தசய்திருந் ொல் ரூ.10 லட்சம் அபரொ ம் விதிக்கப்படும். 

மறுபடியும் பிடிபட்டொல், அவர்களுக்கு 12 ஆண்டுகள் வமர 

சிமற  ண்டமன கிமடக்கும்”. 

 

5. 1975ம் ஆண்டு வமரயிலொன வில்லங்கச் சொன்றுகமை 

ஆன்மலனில் தபறலொம் 

தபொதுமக்கள் பநரில் தசன்று விண்ைப்பம் அளிப்பதில் 

உள்ை சிரமத்ம  கருத்தில் தகொண்டு 1975ம் ஆண்டு 

வமரயிலொன வில்லங்க சொன்றுகமை ஆன்மலன் மூலம் 

தபறும் வசதி ஏற்படுத் ப்பட்டுள்ைது என்று  மிழக அரசு 

த ரிவித்துள்ைது.  மிழக அரசின் வணிகவரி மற்றும் 

பதிவுத்துமற தசயலொைர் பஜொதி நிர்மலொசொமி 

தவளியிட்டுள்ை அறிக்மகயில் கூறியிருப்ப ொவது: 

வணிகவரி மற்றும் பதிவுத்துமற அமமச்சர் மூர்த்தி 

வழிகொட்டு லின்படி பதிவுத்துமறயின் தசயல்பொடுகமை 

பமம்படுத்துவ ற்கொக அத்துமறயில் பல சீர்திருத்  

நடவடிக்மககள் பமற்தகொள்ைப்பட்டு வருகின்றன. 

 ற்பபொது 1975ம் ஆண்டு மு ல் நொைது ப தி 

வமரயிலொன கொலத்திற்கொன வில்லங்கச் சொன்றுகள் 

விமரவுக்குறியீடு மற்றும் சொர்பதிவொைரின் 

மின்மகதயொப்பமிட்டு அலுவலகம் வரொமல் ஆன்மலன் 

வழி வழங்கப்பட்டு வருகிறது.   

ஆவைத்தில் உள்ை விவரத்திற்கும் வில்லங்கச்சொன்றில் 

உள்ை விவரத்திற்கும் ஏப னும் மொறுபொடுகள் இருக்கும் 

பட்சத்தில் தபொதுமக்கள் சம்பந் ப்பட்ட சொர்பதிவொைர் 

அலுவலகங்களுக்கு பநரில் தசன்று உரிய 

சொன்றுகளுடன் விண்ைப்பங்கமை அளிக்கும் 

நமடமுமற  ற்பபொது உள்ைது. இ னொல் 

தபொதுமக்களுக்கு கொலவிரயமும் சிரமமும் ஏற்படுகிறது. 

பநரில் தசன்று விண்ைப்பம் அளிப்பதில் உள்ை 

சிரமத்ம  கருத்தில் தகொண்டு வில்லங்கச்சொன்றில் 

உள்ை விவரங்களில் திருத் ங்கள் தசய்ய ஆன்மலன் 

வழி விண்ைப்பிக்கும் புதிய நமடமுமற 

ஏற்படுத் ப்பட்டுள்ைது. வில்லங்கச்சொன்றில் உள்ை 

விவரங்களில் திருத் ங்கள் தசய்ய பதிவுத்துமறயின் 

இமைய ைத்தில் ‘அட்டவமை  ரவு திருத் ம்’ 

என்ப ன் வழி தசன்று ஆன்மலன் வழி விண்ைப்பிக்க 

தபொதுமக்கள் பகொரப்படுகிறொர்கள். விண்ைப்பங்கள் 

ஆன்மலன் வழி தபறப்பட்டு சொர்பதிவொைரொல் சரி 

பொர்க்கப்பட்டு மொவட்டப்பதிவொைரின் ஒப்பு லுடன் உரிய 

திருத் ங்கள் பமற்தகொள்ைப்படும் என 

அறிவிக்கப்படுகிறது. 

 

6. ஓய்வு தபற்றொர் பகொன்டொ 

இங்கிலொந்து தடன்னிஸ் வீரொங்கமன பஜொகன்னொ 

பகொன்டொ (30), த ொழில்முமற தடன்னிஸ் பபொட்டிகளில் 

இருந்து ஓய்வு தபறுவ ொக பநற்று அறிவித்துள்ைொர்.   

கொயம், அறுமவ சிகிச்மச கொரைமொக  பபொட்டிகளில் 

பங்பகற்பதில் சிரமப்பட்டு வந்  ொல் உலக   ரவரிமசயில் 

4வது இடத்தில் இருந்து 113வது இடத்துக்கு   ள்ைப்பட்டொர். 

பிரிட்டனின் முன்னொள் நம்பர் 1 வீரொங்கமனயொன 

பகொன்டொ, 4 கிரொண்ட் ஸ்லொம்  பபொட்டிகளிலும்  லொ 

ஒருமுமற அமரயிறுதி வமர முன்பனறியுள்ைொர். 

டபுள்யூடிஏ த ொடர்களில் 4 முமற சொம்பியன் பட்டங்கமை 

தவன்றுள்ைொர். 

 

7. உலகின் தசலவு மிக்க நகரம் மு லிடத்தில் 

இஸ்பரலின் தடல் அவிவ் 

இஸ்பரலின் கடற்கமர நகரமொன தடல் அவிவ், மக்களின் 

அன்றொட வொழ்விற்கு அதிகம் தசலவிட பவண்டிய 

நகரமொக மொறியுள்ை ொக ஆய்வு அறிக்மக 

த ரிவிக்கிறது.மத்திய கிழக்கு நொடொன இஸ்பரலின், 

'எக்கனொமிஸ்ட்' என்ற பத்திரிமகயின் தபொருைொ ொர 

புலனொய்வு பிரிவு ஆய்வு அறிக்மகமய சமீபத்தில் 

சமர்ப்பித் து. 

அ ன் விபரம்:இஸ்பரலின் கடற்கமர நகரமொன தடல் 

அவிவ், வொழ்வ ற்கு மிகவும் அதிகமொக தசலவிட 

பவண்டிய நகரமொக மொறி வருகிறது. இந்  பட்டியலில் 

உலக அைவில் ஐந் ொவது இடத்தில் இருந்  தடல் அவிவ், 

 ற்பபொது மு ல் இடத்துக்கு வந்துள்ைது. பிரொன்சின் 

பொரிஸ், சிங்கப்பூர் உள்ளிட்ட நகரங்கமை விட தடல் 

அவிவில் அமனத்து தபொருட்களின் விமலயும் 

கடுமமயொக அதிகரித்துள்ைது. 

அதமரிக்க டொலருக்கு எதிரொன இஸ்பரலின் கரன்சியொன 

தஷகல் உயர்ந்து வருவப  இந்  விமல உயர்வுக்கு 

கொரைம்.மளிமக மற்றும் பபொக்குவரத்து தசலவுகள் இந்  

நகரில் மிகவும் விமல உயர்ந்  ொக உள்ைது. இங்கு 

வசிப்பவர்கள் வீட்டு வொடமக தசலுத்தி எளிமமயொன 

வொழ்க்மக வொழ்வப  கடும் சிரமமொக மொறி வருகிறது. 

இஸ்பரலின் தபொருைொ ொர மற்றும் கலொசொர மமயமொன 

தடல் அவிவ் மொறி வருவ ொல், மிகப் தபரிய கொர்ப்பபரட் 

நிறுவனங்கள் இங்கு உள்ைன.அழகிய நீண்ட கடற்கமர, 

உலக  ரம் வொய்ந்  உைவகங்கள் இங்கு உள்ைன. 

இ னொல், இந்  நகரில் வசிப்பம  மக்கள் தபரிதும் 

விரும்புகின்றனர். தஷகலின் மதிப்பு உயர்ந்து வருவ ொல், 

தவளிநொட்டு மு லீடும் இஸ்பரலில் அதிகரிக்க துவங்கி 

உள்ைன. இ ன் கொரைமொக அதிநவீன நகரமொக தடல் 

அவிவ் மொறி உள்ைது.தடல் அவிவ் நகரில் வீடு வொங்குவது, 

இஸ்பரல் மக்கைொல் முடியொ  கொரியமொகி வருகிறது. 

இங்கு, வீட்டின் விமல சரொசரியொக 9 பகொடி ரூபொய் வமர 

உள்ைன.இவ்வொறு அதில் கூறப்பட்டு உள்ைது. 

 


