
         

    

1. டிச.18 அன்று எந்த ம ொழி நொள் அனுசரிக்கப்படுகிறது? 

அ) பிரஞ்சு 

ஆ) கிரரக்கம் 

இ) அரபு  

ஈ) உருது 

✓ உலகளவில் 400 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்களால் 

ரேசப்ேடும் மமாழியயக் மகௌரவிக்கும் வயகயில் டிச.18 

அன்று உலக அரபு மமாழி நாள் அனுசரிக்கப்ேடுகிறது.  

✓ ஐநா அயவயின் ஆறாவது அலுவல் மமாழியாக அரபு 

மமாழியய ஐநா மோது அயவ ஏற்றுக்மகாண்டயைக் 

குறிக்கும் வயகயில், கடந்ை 2012ஆம் ஆண்டு முைல் இந்ை 

நாள் மகாண்டாடப்ேட்டு வருகிறது. “Arabic Language, a 

bridge between civilisations” என்ேது இந்ை ஆண்டு, உலக 

அரபு மமாழி நாளுக்கானக் கருப்மோருளாகும். 

 

2. பிரத ர் ஆவொஸ் ய ொஜனொ (கிரொ ப்புறம்) திட்டத்தத 

2021ஆம் ஆண்டு முதல் எந்த ஆண்டு வதர மதொடர 

 த்தி  அத ச்சரதவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது? 

அ) 2022 

ஆ) 2023 

இ) 2024  

ஈ) 2025 

✓ பிரைமர் நரரந்திர ரமாடி ையலயமயிலான நடந்ை மத்திய 

அயமச்சரயவ கூட்டத்தில், மத்திய ஊரக வளர்ச்சித் 

துயறயின் கருத்துருவான பிரைமர் கிராமப்புற வீட்டுவசதி 

திட்டத்யை (PMAY-G) 2021 மார்ச்சுக்கு பின்னர் 2024 

மார்ச் மாைம் வயர மைாடர்ந்து மசயல்ேடுத்ை ஒப்புைல் 

வழங்கப்ேட்டுள்ளது. 

✓ இந்ைத் திட்டத்தின்கீழ் முடிக்கப்ேட ரவண்டிய 2.95 ரகாடி 

வீடுகள் இலக்யக எட்டுவைற்கு ஏற்றவயகயில் இந்ைத் 

திட்டம் நீட்டிக்கப்ேடுகிறது. எஞ்சிய 155.75 இலட்சம் 

வீடுகயள கட்டி முடிக்க இந்ை நீட்டிப்பு உைவும். 

 

3. சமீப மசய்திகளில் இடம்மபற்ற குன்னூர், தமிழ்நொட்டின் 

எந்த  ொவட்டத்தில் அத ந்துள்ளது? 

அ) நீலகிரி  

ஆ) ரகாயம்புத்தூர் 

இ) திண்டுக்கல் 

ஈ) ரைனி 

✓ ைமிழ்நாட்டின் நீலகிரி மாவட்டத்தில் அயமந்துள்ள 

குன்னூரில் இராணுவ ையலயம ைளேதி மெனரல் பிபின் 

ராவத் மசன்ற இந்திய வான்ேயட உலங்கு வானூர்தி 

விேத்துக்குள்ளானது. இச்சம்ேவத்தில் 13 ரேர் உயிரிழந்ை 

மசய்தி உறுதி மசய்யப்ேட்டுள்ளது. இந்ை ஆண்டு ‘மசௌர்ய 

சக்ரா’ விருதுமேற்ற, விேத்திலிருந்து உயிர்பியழத்ை குரூப் 

ரகப்டன் வருண் சிங்கின் உடல்நியல கவயலக்கிடமாக 

உள்ளது. 

 

 

4. இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஹியூ ன் பிரொண்ட்ஸ் (IIHB) பவர் 

கப்பிள் தரவரிதச-2021’இன்படி, முதலிடம் பிடித்த யஜொடி 

எது? 

அ) தீபிகா ேடுரகான் - ரன்வீர் சிங் 

ஆ) விராட் ரகாலி - அனுஷ்கா சர்மா 

இ) விக்ரனஷ் சிவன் - நயன்ைாரா 

ஈ) முரகஷ் அம்ோனி- நீைா அம்ோனி  

✓ இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஹியூமன் பிராண்ட்ஸால் 

(IIHB) ஆண்டுரைாறும் மவளியிடப்ேடும் ேவர் ரொடி 

ைரவரியசயில் இந்திய ரகாடீஸ்வரர் முரகஷ் அம்ோனி -

அவரது மயனவி நீைா அம்ோனி முைலிடம் பிடித்துள்ளனர். 

இந்தியா முழுவதும் 25-40 வயதுக்குட்ேட்ட 1000’க்கும் 

ரமற்ேட்டவர்களிடம் இந்ை ஆய்வு நடத்ைப்ேட்டது. 

✓ இந்ை ரொடியய மைாடர்ந்து தீபிகா ேடுரகாரன - ரன்வீர் 

சிங் இரண்டாவது இடத்திலும், கிரிக்மகட் ரகப்டன் விராட் 

ரகாலி மற்றும் அவரது மயனவி அனுஷ்கா ஷர்மா 

இயை மூன்றாவது இடத்திலும் உள்ளனர்.

 

5. சமீபத்தி  மசய்திகளில் இடம்மபற்ற Olaf Scholz, எந்த 

நொட்டின் புதி  அதிபரொக யதர்ந்மதடுக்கப்பட்டொர்? 

அ) ஆஸ்திரரலியா 

ஆ) மெர்மனி  

இ) நியூசிலாந்து 

ஈ) ஸ்மேயின் 

✓ 16 ஆண்டுகள் வரலாற்று சிறப்புற ஆட்சி புரிந்ை ஏஞ்சலா 

ரமர்க்மகயல மைாடர்ந்து Olaf Scholz மெர்மனியின் புதிய 

அதிேராக ேைவிரயற்றுள்ளார். 63 வயைான அவர் சமூக 

ெனநாயகக் கட்சியியன மசப்டம்ேரில் ரைர்ைல் மவற்றிக்கு 

வழிநடத்தினார். அவர், துயைரவந்ைர் மோறுப்பில் 

ஏஞ்சலா அரசாங்கத்தில் முக்கிய ேங்கு வகித்துள்ளார். 

 

6. சமீப மசய்திகளில் இடம்மபற்ற ‘சரயு யதசி  கொல்வொய் 

திட்டம்’ அத க்கப்படவுள்ள  ொநிலம் எது? 

அ) குெராத் 

ஆ) உத்ைர பிரரைசம்  

இ) பீகார் 

ஈ) மத்திய பிரரைசம் 

✓ உத்ைர பிரரைச மாநிலம் ேலராம்பூர் மாவட்டத்தில் `9,802 

ரகாடி மதிப்பிலான ‘சரயு ரைசிய கால்வாய் திட்டத்யை’ 

பிரைமர் ரமாடி மைாடங்கியவக்கவுள்ளார். உத்ைரபிரரைச 

மாநிலத்தின் மிகப்மேரிய திட்டமான இது, காக்ரா, சரயு, 

ரப்தி, ேங்கங்கா மற்றும் ரராகின் ஆகிய ஐந்து ஆறுகயள 

இயைக்கிறது. 

✓ 6,600 கிமீ நீளமுள்ள ேல துயை கால்வாய்கள் 318 கிமீ 

நீளமுள்ள பிரைான கால்வாயுடன் இயைக்கப்ேட்டுள்ளன. 

 

  

 

 

 

 

 

 



         

    

7. 56ஆவது ஞொனபீட விருதத மவன்ற நீல ணி பூகன் 

ஜூனி ர், கீழ்கொணும் எந்த ம ொழிசொர் கவிஞரொவொர்? 

அ) ைமிழ் 

ஆ) மயலயாளம் 

இ) அஸ்ஸாமி  

ஈ) குெராத்தி 

✓ அஸ்ஸாமிய கவிஞர் நீலமணி பூகன் ெூனியர், 56ஆவது 

ஞானபீட விருயை மவன்றுள்ளார். அவர் கடந்ை 1990’இல் 

‘ேத்மஸ்ரீ’ விருது மற்றும் 2002’இல் சாகித்திய அகாைமி 

மேல்ரலாஷிப் மேற்றுள்ளார். மகாங்கனி நாவலாசிரியர் 

ைாரமாைர் மமௌரசா 57ஆவது ஞானபீட விருயை 

மவன்றுள்ளார். 1983ஆம் ஆண்டு ைனது கார்மமலின் 

நாவலுக்காக சாகித்திய அகாைமி விருயை அவர் மேற்றார். 

 

8.  க்களதவயில் நிதறயவற்றப்பட்ட சமீபத்தி   யசொதொ 

-க்களின்படி, ED & CBI ததலவர்களின் பதவிக்கொலம் 

எத்ததன ஆண்டுகள் வதர நீட்டிக்கப்படலொம்? 

அ) மூன்று 

ஆ) நான்கு 

இ) ஐந்து  

ஈ) ஆறு 

✓ மத்திய ஊழல் விழிப்புைர்வு ஆயையம் (திருத்ை) 

மரசாைா, 2021 மற்றும் தில்லி சிறப்பு காவல்பிரிவு நிறுவல் 

(திருத்ை) மரசாைா, 2021 ஆகியவற்யற ேரிசீலித்ைல் & 

நியறரவற்றலுக்காக மக்களயவ நியறரவற்றியது. 

✓ இந்ை மரசாைாக்கள் அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED) மற்றும் 

மத்திய புலனாய்வுப் ேணியகம் (CBI) ஆகியவற்றில் 

ேணியாற்றும் அதிகாரிகளுக்கு ஐந்து ஆண்டுகள் வயர 

ேைவிக்கால நீட்டிப்பு வழங்க அரசாங்கத்திற்கு அதிகாரம் 

அளிக்கும். ைற்ரோது, இந்ை இரு அதிகாரிகளுக்கும் 2 

ஆண்டுகள் ேைவிக்கால நீட்டிப்பு வழங்கப்ேட்டுள்ளது. 

 

9. “ஆற்றல் பொதுகொப்பு வொரம்” ஒவ்யவொர் ஆண்டும் எந்த 

 ொதத்தில் அனுசரிக்கப்படுகிறது? 

அ) அக்ரடாேர் 

ஆ) நவம்ேர் 

இ) டிசம்ேர்  

ஈ) ெனவரி 

✓ 2021 டிச.8 முைல் 14 வயர ஆற்றல் ோதுகாப்பு வாரத்யை 

எரிசக்தி அயமச்சகம் மகாண்டாடுகிறது.  

✓ எரிசக்தி திறன் ேணியகத்ைால் இந்ைக் மகாண்டாட்டம் 

நடத்ைப்ேடுகிறது. இது மைாழிலகங்களுக்கு ரைசிய ஆற்றல் 

ோதுகாப்பு விருதுகயளயும் புதுயமயான ஆற்றல் திறன் 

மைாழில்நுட்ேங்கயள அங்கீகரிக்க ரைசிய ஆற்றல் திறன் 

கண்டுபிடிப்பு விருதுகயளயும் வழங்குகிறது. 

 

 

 

10. 2021’ஆம் ஆண்டில் ‘ஜனநொ கத்திற்கொன உச்சி 

 ொநொடு’ நடத்தி  நொடு எது? 

அ) அமமரிக்கா  

ஆ) இந்தியா 

இ) சுவிச்சர்லாந்து  

ஈ) ஆஸ்திரரலியா 

✓ அமமரிக்க அதிேர் ரொ பிடன், மவள்யள மாளியகயில் 

ெனநாயகத்திற்கான முைல் உச்சிமாநாட்யட மைாடங்கி 

யவத்ைார். இது இரண்டு நாள் மமய்நிகர் உச்சிமாநாடாக 

மைாடங்கப்ேட்டது. அமமரிக்க அதிேர் பிடன், உலக அளவில் 

ெனநாயக வீழ்ந்து வருவைாக எச்சரித்ைார்.  

✓ அரசாங்கங்கள், சிவில் சமூகம் மற்றும் ைனியார் துயற 

ையலவர்கள் உள்ளிட்ட 100’க்கும் ரமற்ேட்ரடார் இந்ை 

உச்சிமாநாட்டில் ேங்ரகற்றனர். 

 

 

1. அரசுத் துயறகளின் மசயல்ோடுகயள கண்காணிக்கும் 

எண்ம ேலயகத் திட்டம்: 

ைமிழக அரசுத் துயறகளின் மசயல்ோடுகயள 

கண்காணிக்கும் எண்ம ேலயகத் திட்டத்யை, முைல்வாா் 

மு.க.ஸ்டாலின் வியாழக்கிழயம மைாடக்கியவக்கிறாாா். 

இைற்கான நிகழ்ச்சி மசன்யன ையலயமச் மசயலகத்தில் 

நயடமேறுகிறது. 

ைமிழக அரசில் 42 துயறகள் உள்ளன. இந்ைத் 

துயறகளில் உள்ள நலத் திட்டங்கள், மசயல்ோடுகள் ஒரு 

இடத்தில் மட்டுரம இருந்து கண்காணிக்கும் 

வயகயிலான எண்ம ேலயகத் திட்டம் 

மசயல்ேடுத்ைப்ேடவுள்ளது. ைகவல் மைாழில்நுட்ேவியல் 

துயற சாாா்பில் இந்ைத் திட்டம் 

நயடமுயறப்ேடுத்ைப்ேடுகிறது. இையன முைல்வாா் 

மு.க.ஸ்டாலின், வியாழக்கிழயம மைாடக்கியவக்கிறாாா். 

அரசின் மசயல்ோடுகள், திட்டங்கள் கயடக்ரகாடியில் 

உள்ள கிராமங்களுக்கும் மசன்று அயடந்துள்ளைா 

என்ேயைக் கண்காணிக்கும் வயகயில் இந்ை ேலயகத் 

திட்டம் அயமந்திடும் என அரசுத்துயற வட்டாரங்கள் 

மைரிவித்ைன. 

 

2. ரையவைான் திருத்ைம்! | மேண்களின் திருமை 

வயயை குறித்ை ையலயங்கம் 

மேண்களின் திருமை வயயை 21-ஆக 

உயாா்த்துவைற்கான சிறாாா் திருமைச் சட்டம் 2006-இல் 

திருத்ைம் மகாண்டுவரப்ேடுவைற்கான திருத்ை மரசாைா 

சில எதிாா்க்கட்சிகளின் எதிாா்ப்யேத் மைாடாா்ந்து 

நாடாளுமன்ற நியலக்குழுவுக்கு அனுப்ேப்ேட்டிருக்கிறது. 

அரசு மகாண்டுவரும் எந்ைமவாரு மரசாைாயவயும் 

எதிாா்ப்ேது, ைடுப்ேது என்கிற மரனாோவம் 

ஆக்கபூாா்வமானைல்ல. 

ஒவ்மவாரு துயறயிலும் ோலின சமத்துவமும் ோலின 

ரேைமின்றி அதிகாரமும் ரவண்டும் என்கிற ரகாரிக்யக 

நீண்ட நாள்களாகரவ இருந்து வருகிறது. ஆனால், 
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மேண்களின் திருமை வயது 18-ஆகவும், ஆண்களின் 

மை வயது 21-ஆகவும் இதுவயர இருந்துவரும் முரண் 

புதிய சட்டத்திருத்ைத்ைால் அகற்றப்ேடும். 

சமைா கட்சியின் ையலவாா் மெயா ரெட்லி ையலயமயில் 

சட்டபூாா்வ திருமை வயயை உயாா்த்துவது குறித்து ஆய்வு 

மசய்ய 10 ரோா் மகாண்ட குழு 2020 ெூன் மாைம் 

அயமக்கப்ேட்டது. அந்ைக் குழு 2020 டிசம்ோா் மாைம் ைனது 

அறிக்யகயய பிரைமாா் அலுவலகத்துக்கும், மத்திய மகளிாா் 

- குழந்யைகள் ரமம்ோட்டு அயமச்சகத்துக்கும் 

வழங்கியது. அைனடிப்ேயடயில்ைான் 2006 சிறாாா் 

திருமைச் சட்டத்தில் திருத்ைம் ரமற்மகாள்ளப்ேடுகிறது. 

குழந்யைத் திருமைம் என்ேது நீண்டகாலமாக இந்திய 

சமுைாயத்தில் காைப்ேட்ட மிகப் மேரிய குயறோடு. இது 

சட்டபூாா்வமாக ையட மசய்யப்ேட்டிருந்ைாலும்கூட 

இந்தியாவின் சில மாநிலங்களில் இன்னும்கூட 

அவ்வப்ரோது ‘ோல்ய விவாகம்’  என்று அறியப்ேடும் 

குழந்யைத் திருமை முயற காைப்ேடும் அவலம் 

மைாடாா்கிறது. அைற்கு முற்றுப்புள்ளி யவக்கும் 

முயற்சிகளில் சிறாாா் திருமை ையடச்சட்டமும், இப்ரோது 

மகாண்டுவரப்ேடும் சட்டத் திருத்ைமும் அடங்கும். 

ரைசிய குடும்ே சுகாைார ஆய்வின்ேடி, இந்தியாவில் நான்கு 

மேண்களில் ஒருவாா் 18 வயது பூாா்த்தியாவைற்கு 

முன்னால் திருமைம் மசய்துமகாள்கிறாாா்கள். 56% 

மேண்கள் 21 வயயை எட்டுவைற்கு முன்பு திருமைம் 

மசய்து மகாள்கிறாாா்கள். அடித்ைட்டு மக்கள் மத்தியில் 

அதுரவ 75% ஆகும். மேரும்ோலான மேண் 

குழந்யைகளுக்கு, ேள்ளிப் ேடிப்பு முடிந்ைதும் திருமைமாகி 

விடுவைால் கல்லூரி மசன்று ேடிக்கும் வாய்ப்பு 

அவாா்களுக்கு மறுக்கப்ேடுகிறது. அயைப் ரோக்கும் 

வயகயில்ைான் ஆண்களுக்கு நிகராக மேண்களின் 

திருமை வயயை உயாா்த்ை ரவண்டும் என்று மெயா 

ரெட்லி குழு ேரிந்துயர மசய்ைது. 

1955 ஹிந்து திருமைச் சட்டம், 1872 இந்திய கிறிஸ்ைவ 

திருமைச் சட்டம் இரண்டுரம மேண்களுக்கு 18 

வயயையும், ஆண்களுக்கு 21 வயயையும் திருமை 

வயைாக வயரயறுக்கின்றன. 1954-இல் 

அமல்ேடுத்ைப்ேட்ட மவவ்ரவறு மைங்களுக்கு 

இயடரயயான சிறப்புத் திருமை சட்டத்தின்ேடியும், 

மேண்களுக்கு 18 வயதும், ஆண்களுக்கு 21 வயதும் 

அனுமதிக்கப்ேடுகிறது. 1937 இஸ்லாமிய ைனியுரியம 

சட்டத்தின்ேடி (ஷரியத்), ஆணும் மேண்ணும் வயதுக்கு 

வந்ைால் மைவாழ்க்யகயில் ஈடுேட ைகுதியுயடயவாா்கள் 

என்று கூறப்ேடுகிறது. 

சமூக சீாா்திருத்ைங்களுக்கு அடிப்ேயடயாக இருப்ேது 

ஆண் - மேண் இருோலரின் கல்வி. குறிப்ோக, கல்வி, 

மேண்களுக்கு விழிப்புைாா்யவ ஏற்ேடுத்தி, 

காலங்காலமாக அவாா்களுக்கு இயழக்கப்ேட்ட 

அநீதிகயள நீக்கி, மறுக்கப்ேட்ட வாய்ப்புகயளப் 

மேற்றுத்ைருகிறது. திருமை வயயை உயாா்த்துவது 

என்கிற முடிவுக்கு மேண்களின் கல்வி முக்கியமான 

காரைம். 

18 வயது என்ேது மேண்கள் பிளஸ் 2 முடித்திருக்கும் 

ேருவம். அந்ைக் கல்வித் ைகுதியின் அடிப்ேயடயில் 

குறிப்பிடத்ைக்க ரவயலவாய்ப்யேரயா மோருளாைார 

சுைந்திரத்யைரயா மேற முடியாது. திருமை வயயை 

ரமலும் மூன்று ஆண்டுகள் நீட்டிக்கும்ரோது அவாா்களது 

கல்லூரிக் கல்விக்கான வாய்ப்பு அதிகரிக்கிறது. 

அவாா்களது எண்ைம் விரிவயடந்து வருங்கால 

இலக்யக நிாா்ையித்துக் மகாள்ளவும், வாழ்க்யக குறித்ை 

முக்கியமான முடிவுகயள எடுக்கவும் உைவும் 

என்ேதுைான் மெயா ரெட்லி குழுவின் கருத்து. 

இந்தியாவில் திருமைம் என்ேது ைனிப்ேட்ட முடிவாக 

இல்லாமல், சமுைாய வழிமுயறயாகவும் இருப்ேைால் 

மேண்களின் ேடிப்பு முடிந்ைதும், அவாா்களின் 

திருமைத்யை உறுதிப்ேடுத்துவது மேற்ரறாரின் 

கடயமயாகக் கருைப்ேடுகிறது. 18 வயதிரலரய கல்லூரி 

அளவிலான கல்வித் ைகுதியும், ைங்களது வாழ்க்யகயய 

நிாா்ையித்துக்மகாள்ளும் மோருளாைாரத் ைகுதியும் 

மேண்களுக்கு வாய்ப்ேதில்யல. அைனால் திருமைமும் 

குழந்யைப் ரேறும் கட்டாயமாகிறது. 

21 வயதில் திருமைம் மசய்துமகாள்ளும்ரோது ைங்களது 

ஆரராக்கியம் குறித்தும், மோருளாைாரம் குறித்தும் 

மைளிவாக சிந்திக்கும் ேக்குவம் ஏற்ேடுவைால் சுகாைார 

பிரச்யனகள் குயறயும் என்று அக்குழுவின் அறிக்யக 

மைரிவிக்கிறது. பிரசவ கால, சிசு மரை விகிைம் குயறவது 

மட்டுமல்லாமல் ஊட்டச்சத்து குயறவு உள்ளிட்ட 

பிரச்யனகளுக்கும் 21 வயது வரம்பு உைவக்கூடும் என்று 

அந்ை அறிக்யக குறிப்பிடுகிறது. 

18 வயைானவாா்கள் வாக்களிக்கலாம்; வாகனம் ஓட்டலாம்; 

கல்லூரிக்குச் மசல்லலாம்; ரோட்டித் ரைாா்வுகளில் 

கலந்துமகாள்ளலாம்; வியளயாட்டுப் ரோட்டிகளில் 

ேங்குமகாண்டு ரைசத்யைப் பிரதிநிதித்துவம் மசய்யலாம் 

எனும்ரோது, திருமை வயயை 21-ஆக அதிகரிக்க 

ரவண்டிய அவசியம்ைான் என்ன என்கிற ரகள்வி 

எழாமல் இல்யல. மேண்களின் திருமை வயயை 

உயாா்த்துவைால் மட்டும் குழந்யைத் திருமைங்கள் 

குயறந்துவிடுமா என்கிற ரகள்விக்கு ேதிலும் இல்யல. 

ஆண்களுக்கு நிகராக மேண்களின் மை வயயை 

உயாா்த்தும் அரை ரவயளயில், மக்கள் மத்தியில் 

காைப்ேடும் மேண்கள் குறித்ைான மனநியலயில் 

மாற்றமும், அவாா்களுக்கான ோதுகாப்பும் 

உறுதிப்ேடுத்ைப்ேட ரவண்டும் என்ேதும் முக்கியம். புதிய 

சட்டத் திருத்ைத்தின் ேயனாக மேண்களின் கல்வி 

இயடநிற்றல் குயறயுமானால் அதுரவகூட மிகப் மேரிய 

மவற்றிைான்! 

 

3. மேண்கள் திருமை வயது 21: மக்களயவயில் மரசாைா 

ைாக்கல் 

மேண்களின் திருமை வயயை 21-ஆக உயாா்த்ை வயக 

மசய்யும் மரசாைா மக்களயவயில் மசவ்வாய்க்கிழயம 

ைாக்கல் மசய்யப்ேட்டது. எதிாா்க்கட்சி உறுப்பினாா்களின் 

எதிாா்ப்யேத் மைாடாா்ந்து இந்ை மரசாைாயவ நியலக் 

குழுவுக்கு அனுப்ே மத்திய மேண்கள் மற்றும் குழந்யைகள் 

ரமம்ோட்டுத் துயற அயமச்சாா் ஸ்மிருதி இரானி அயவத் 

ையலவயர ரகட்டுக்மகாண்டாாா். அைன்ேடி, அந்ை மரசாைா 

நியலக் குழுவுக்கு அனுப்ேப்ேட்டது. 



         

    

மேண்களின் சட்டபூாா்வமான திருமை வயயை 18-

இலிருந்து 21-ஆக உயாா்த்ை வயக மசய்யும் குழந்யை 

திருமை ைடுப்பு திருத்ை மரசாைாவுக்கு மத்திய 

அயமச்சரயவ அண்யமயில் ஒப்புைல் அளித்ைது. 

இயையடுத்து, இந்ை மரசாைாயவ மத்திய அயமச்சாா் 

ஸ்மிருதி இரானி மக்களயவயில் ைாக்கல் மசய்ைாாா். இந்ை 

மரசாைாவானது இந்திய கிறிஸ்ைவ திருமைச் சட்டம், 

ோாா்சி திருமைம் மற்றும் விவாகரத்து சட்டம், முஸ்லிம் 

ைனிநோா் (ஷரியத்) சட்டம், சிறப்புத் திருமை சட்டம், 

ஹிந்து திருமைச் சட்டம், மவளிநாட்டு திருமைச் சட்டம் 

ஆகிய ைனிநோா் சட்டங்களில் திருத்ைங்கயளச் 

மசய்வைற்கு வயக மசய்கிறது. 

மரசாைாயவ அறிமுகம் மசய்து ரேசிய அயமச்சாா் ஸ்மிருதி 

இரானி, ‘நாட்டின் வரலாற்றில் இது ஒரு தீாா்க்கமான 

நடவடிக்யக’ என்றாாா். 

சம்ேந்ைப்ேட்ட ைரப்பினருடன் கலந்ைாரலாசிக்காமல் 

அவசரகதியில் இந்ை மரசாைாயவ மத்திய அரசு ைாக்கல் 

மசய்வைாக எதிாா்க்கட்சி உறுப்பினாா்கள் கடும் எதிாா்ப்பு 

மைரிவித்ைனாா். 

மக்களயவ காங்கிரஸ் ையலவாா் அதீாா் ரஞ்சன் மசளைரி 

ரேசுயகயில், ‘இந்ை மரசாைா அறிமுகம் மசய்யப்ேட்ட 

விைமானது எந்ை ஆரலாசயனயும் நடத்ைாை அரசின் 

ைவறான ரநாக்கங்கயள பிரதிேலிக்கிறது’ என்றாாா். 

காங்கிரஸ் துயைத் ையலவாா் மகளரவ் ரகாரகாய், 

‘ஆண்களுக்கும் மேண்களுக்கும் சமமான திருமை 

வயைாக 18 என நிாா்ையிக்க ரவண்டும் என்ற சட்ட 

ஆயையத்தின் ேரிந்துயரக்கு முரண்ோடாக இந்ை 

மரசாைாவின் ஷரத்துகள் உள்ளன’ என்றாாா். 

இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் உறுப்பினாா் இ.டி.முகமது 

ேஷாா், ‘இந்ை மரசாைா ரையவயற்றது, சட்டவிரராைமானது, 

அரசியலயமப்புச் சட்டப் பிரிவு 25-ஐ மீறுவைாக உள்ளது. 

ைனிநோா் சட்டங்கள் மற்றும் அடிப்ேயட உரியமகள் 

மீைான ைாக்குைலாகும்’ என்றாாா். 

அகில இந்திய மஜ்லீஸ் கட்சித் ையலவாா் அசாதுதீன் 

ஒயவசி, ‘18 வயதில் ஒரு மேண் பிரைமயரத் 

ரைாா்ந்மைடுக்க முடியும் எனும்ரோது, அந்ைப் மேண்ணின் 

திருமை உரியமயய நீங்கள் மறுக்கிறாா்கள்’ என்றாாா். 

ரைசியவாை காங்கிரஸ் உறுப்பினாா் சுப்ரியா சுரல, திமுக 

உறுப்பினாா் கனிமமாழி ஆகிரயாாா் இந்ை மரசாைாயவ 

நியலக்குழுவுக்கு அனுப்ே ரவண்டுமமன 

வலியுறுத்தினாா். 

புரட்சிகர ரசாஷலிச கட்சி உறுப்பினாா் 

என்.ரக.பிரரமசந்திரன், ‘இந்ைச் சட்டத்யை 

அமல்ேடுத்துவது குறித்ை திட்டத்யை அரசு விளக்க 

ரவண்டும்’ என்றாாா். 

அயமச்சாா் ேதில்: எதிாா்க்கட்சி உறுப்பினாா்களுக்குப் 

ேதிலளித்து அயமச்சாா் ஸ்மிருதி இரானி ரேசியைாவது: 

ஒரு ெனநாயக நாடாக, திருமைம் மசய்வைற்கான 

வயதில் ஆண்களுக்கும் மேண்களுக்கும் சம உரியம 

வழங்குவதில் 75 ஆண்டுகள் பின்ைங்கியுள்ரளாம். 

நாட்டில் 15-18 வயதுக்குட்ேட்ட சிறுமிகளில் 7 சைவீை ரோா் 

காா்ப்ேமயடவைாகவும், 23 சைவீை சிறுமிகள் 18 வயதுக்குள் 

திருமைம் மசய்துயவக்கப்ேடுவைாகவும் 

அறியப்ேட்டுள்ளது. வளரிளம் ேருவத்தில் காா்ப்ேமாையல 

ைடுப்ேதும் முக்கியமானது; வளரிளம் ேருவ காா்ப்ேமானது 

மேண்களின் உடல்நலத்துக்கு தீங்கு வியளவிப்ேது 

மட்டுமின்றி, கருச்சியைவுக்கும், குழந்யைகள் இறந்து 

பிறப்ேைற்கும் வழிவகுக்கிறது. மகப்ரேறு இறப்பு விகிைம், 

சிசு இறப்பு விகிைத்யைக் குயறக்க ரவண்டிய கட்டாயம் 

உள்ளது. அத்துடன் குழந்யை பிறக்கும்ரோது ஊட்டச்சத்து 

அளவு, ோலின விகிைத்யை ரமம்ேடுத்துவதும் முக்கியம்’ 

என்றாாா். 

இயைத் மைாடாா்ந்து, மரசாைாயவ நியலக்குழுவின் 

ஆரலாசயனக்கு அனுப்ே அயவத் ையலவயர அயமச்சாா் 

ரகட்டுக்மகாண்டாாா். அைன்ேடி, அந்ை மரசாைா நியலக் 

குழுவுக்கு அனுப்ேப்ேட்டது. 

 

4. ஐ.நா. உலக உைவுத் திட்ட ஆராய்ச்சி: நீதி ஆரயாக் 

யகமயாப்ேம் 

ஐ.நா.வின் உலக உைவுத் திட்டத்துடன் ஆராய்ச்சிக்கான 

உடன்ோட்டில் நீதி ஆரயாக் யகமயாப்ேமிட்டது. 2023-

ஆம் ஆண்டு சிறு ைானியங்களுக்கான சாா்வரைச 

ஆண்டாக இருக்கும் நியலயில், அந்ை வாய்ப்யேப் 

ேயன்ேடுத்தி உலகளவில் அறிவு ேரிமாற்றம் மசய்வதில் 

ையலயமரயற்க இந்தியாவிற்கு உைவ இந்ை ஒப்ேந்ைம் 

வழிவயக மசய்யும். 

ரமலும் சிறிய அளவு நிலம் யவத்திருக்கும் 

விவசாயிகளுக்கான வாழ்வாைாரங்கயள உறுதியாகக் 

கட்டயமப்ேயையும் ேருவநியல மாற்றத்திற்கான 

திறன்கயள ேயன்ேடுத்துவயையும் உைவு முயறகளில் 

மாற்றம் மசய்வயையும் இது ரநாக்கமாக மகாண்டுள்ளது. 

இந்தியாவில் விரிவயடந்ை உைவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து 

ோதுகாப்புக்கு ேருவநியலயயத் ைாக்குப் பிடிக்கும் 

ரவளாண்யமயய ேலப்ேடுத்துவைற்கு உக்திகள் 

வகுத்ைல் மற்றும் மைாழில்நுட்ே ஒத்துயழப்புக்கு இந்ை 

உடன்ோடு கவனம் மசலுத்தும். இது கடந்ை டிச.20-ஆம் 

ரைதி யகமயாப்ேமானது. 

மத்திய அரசின் அயமச்சகங்கள், மாநில அரசுகளில் உள்ள 

சம்ேந்ைப்ேட்ட துயறகள், மைரிவு மசய்யப்ேட்ட கல்வி 

நிறுவனங்கள், சிறு ைானியங்கயள 

ஊக்கப்ேடுத்துவைற்கான துயறயில் மசயல்ேடும் 

அயமப்புகள் ஆகியவற்றுடன் இரு ைரப்பினரும் கூட்டாக 

ரைசிய அளவில் கலந்ைாரலாசயன நடத்ை இந்ை 

உடன்ோடு வயக மசய்கிறது. 

மத்திய மசய்தி ைகவல் பிரிவு மவளியிட்டுள்ள 

மசய்திக்குறிப்பில் இது மைரிவிக்கப்ேட்டுள்ளது. 

 

5. ஊக்கமருந்து ைடுப்பு விதிமீறல்: உலக அளவில் 

இந்தியா 3-ஆம் இடம் 

கடந்ை 2019-ஆம் ஆண்டில் ஊக்கமருந்து ைடுப்பு 

விதிமுயறகயள மீறியது மைாடாா்ோன ஆண்டறிக்யகயில் 

உலக நாடுகளில் இந்தியா 3-ஆவது இடத்தில் 

இருக்கிறது. வியளயாட்டுத் துயறயில் ஊக்கமருந்து 

ேயன்ோட்யட ைடுப்ேைற்காக இருக்கும் உலக அயமப்பு 

(டபிள்யூஏடிஏ) இந்ை அறிக்யகயய மவளியிட்டுள்ளது. 



         

    

அைன்ேடி, ஊக்கமருந்து ேயன்ோடு ைடுப்பு விதிகயள 

மீறியைாக கடந்ை 2019-ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் 

மமாத்ைம் 152 நிகழ்வுகள் ேதிவாகியுள்ளன. ேட்டியலில் 

முைலிரு இடங்களில் ரஷியா (167), இத்ைாலி (157) 

உள்ளன. 4 மற்றும் 5-ஆவது இடங்களில் பிரரஸில் (78), 

ஈரான் (70) நாடுகள் உள்ளன. 

இந்தியாவில் அதிகேட்சமாக உடற்கட்டயமப்பு (ோடி 

பில்டிங்) பிரிவில் 57 விதிமீறல்கள் ேதிவாகியுள்ளன. 

ஒலிம்பிக் வியளயாட்டுகளில் முைன்யமயாக, 

ேளுதூக்குைலில் 25 விதிமீறல்களும், ைடகளத்தில் 20 

விதிமீறல்களும், மல்யுத்ைத்தில் 10 விதிமீறல்களும் 

நிகழ்ந்துள்ளன. குத்துச்சண்யட மற்றும் ெூரடாவில் ைலா 

4 விதிமீறல்கள் இருக்கின்றன. இதுைவிர, கிரிக்மகட்டிலும் 

4 விதிமீறல்கள் நிகழ்ந்துள்ளன. 

கடந்ை 2018-இல் மவளியான அறிக்யகயில் இந்தியா 

மமாத்ைம் 107 விதிமீறல்களுடன் 4-ஆவது இடத்தில் 

இருந்ைது. அதிலும் அதிகேட்சமாக ேளுதூக்குைலில் 22 

விதிமீறல்களும், அடுத்ைேடியாக ைடகளத்தில் 16 

மீறல்களும் இருந்திருக்கின்றன. 

இந்ை அறிக்யகயானது, சம்மந்ைப்ேட்ட வியளயாட்டு 

ரோட்டியாளாா்களிடம் மாதிரிகள் ரசகரிக்கப்ேட்டு அதில் 

ரசாையன நடத்தி விதிமீறல் உறுதி மசய்யப்ேட்டு, 

அவாா்களுக்கான ையடயும் விதிக்கப்ேட்டைன் 

அடிப்ேயடயில் ையாரிக்கப்ேட்டைாகும். 

2019-இல் உலக அளவில் மமாத்ைம் 2,78,047 மாதிரிகள் 

ஊக்கமருந்து ேயன்ோடு மைாடாா்ோக ரசகரிக்கப்ேட்டன. 

அதில் 2,701 மாதிரிகளில் (1 சைவீைம்) 

விதிமீறல்களுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருப்ேைாகத் 

மைரிந்ைது. 

ஆய்வு முடிவில் 1,535 மாதிரிகளில் விதிமீறல்கள் 

இருப்ேது உறுதிப்ேடுத்ைப்ேட்டு, சம்ேந்ைப்ேட்ட நோா்களுக்கு 

ையட விதிக்கப்ேட்டது. உலக அளவிலான 

எண்ணிக்யகயில் உடற்கட்டயமப்பில் ைான் அதிக 

விதிமீறல்கள் (227) உள்ளன. அடுத்து ைடகளத்திலும் 

(227), ேளுதூக்குைலிலும் (160) அதிகமாக உள்ளன. 

 


