
         

    

1. ‘சிவப்புக்குடை’ என்பது எவ்வடை த ொழிலொளர்களின் 

உரிடைைடளக் குறிக்கும் சின்னைொகும்? 

அ) பாலியல் த ாழிலாளர்கள்  

ஆ) LGBT ஆர்வலர்கள் 

இ) சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் 

ஈ) விலங்கு ஆர்வலர்கள் 

✓ பாலியல் த ாழிலாளர்களுக்கு எதிரான வன்முறைறய 

முடிவுக்குக் தகாண்டுவருவ ற்கான பன்னாட்டு நாள் 

ஒவ்வவார் ஆண்டும் டிச.17 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

இது உலதகங்கிலும் உள்ள பாலியல் 

த ாழிலாளர்களுக்கு எதிரான தவறுப்பு குற்ைங்கறள 

முன்னிறலப்படுத்  முயல்கிைது. 

✓ ‘சிவப்புக்குறை’ என்பது பாலியல் த ாழிலாளர்களின் 

உரிறைகளுக்கான முக்கிய அறையாளைாகும். அது டிச.17 

அன்று நறைதபறும் நிகழ்வுகளில் பயன்படுத் ப்படுகிைது. 

இந் ச் ‘சிவப்புக்குறை’ சின்னம் மு ன்மு லில் கைந்  

2001ஆம் ஆண்டில், இத் ாலியின் தவனிஸில் பாலியல் 

த ாழிலாளர்களால் பயன்படுத் ப்பட்ைது. 

 

2. அண்டையில் குழந்ட த் த ொழிலொளர் ( டை ைற்றும் 

ைட்டுப்பொடு) (திருத் ம்) விதிைள் – 2021’ஐ தவளியிட்ை 

ைொநிலம் எது? 

அ)  மிழ்நாடு 

ஆ) த லுங்கானா  

இ) வைற்கு வங்காளம் 

ஈ) ஒடிஸா 

✓ த லுங்கானா ைாநில அரசானது த லுங்கானா குழந்ற த் 

த ாழிலாளர் ( றை & கட்டுப்பாடு) (திருத் ம்) விதிகள் – 

2021’ஐ தவளியிட்டுள்ளது. 

✓ இது குழந்ற கறள தவவ்வவறு வவறலகளில் பணி 

அைர்த்துபவர்களுக்கு எதிராக கடுறையான நைவடிக்றக 

-றயத் த ாைங்க எண்ணுகிைது. இ ன் விதிகளின்படி, 

குழந்ற கள் பள்ளி வநரங்களிலும், இரவு 7 ைணி மு ல் 

ைறுநாள் காறல 8 ைணி வறரயிலும் எந் ப் பணிறயயும் 

தசய்யைாட்ைார்கள். 

 

3.தபண்ைளுக்ைொன சட்ைப்பூர்வ திருைண வயட __ஆை 

உயர்த்தும் திட்ைத்ட  ைத்திய அடைச்சரடவ 

நிடைவவற்றியது. 

அ) 19  ஆ) 20 

இ) 21  ஈ) 25 

✓ தபண்களுக்கான சட்ைப்பூர்வ திருைண வயற  

ஆண்களுக்கு நிகராக 18இல் இருந்து 21ஆக உயர்த்தும் 

பரிந்துறரறய ைத்திய அறைச்சரறவ நிறைவவற்றி 

உள்ளது. தெயா தெட்லி  றலறையிலான பணிக்குழு 

கைந்  2020 டிசம்பரில் NITI ஆவயாக்கிற்குச் சைர்ப்பித்  

பரிந்துறரகளின் அடிப்பறையில் இந்  நைவடிக்றக 

எடுக்கப்பட்ைது. 

 

4. UNESCO பொரம்பரிய பட்டியலில் கீழ்காணும் எந்  

தைொழியின் ‘சித்திர தைொழி’ வசர்க்ைப்பட்டுள்ளது? 

அ)  மிழ் 

ஆ) அரபு  

இ) உருது 

ஈ) ெப்பானிய ம ொழி 

✓ ‘அரபி சித்திர தைாழி: அறிவு, திைன்கள் & நறைமுறைகள்’ 

என்பது UNESCO’இன் ைனி குலத்தின் த ாட்டுணர 

முடியா கலாச்சார பாரம்பரிய பட்டியலில் அதிகாரபூர்வைாக 

வசர்க்கப்பட்டுள்ளது. இது அரபு கல்வி கூைறைப்பு, கலாசார 

ைற்றும் அறிவியல் அறைப்பின் வைற்பார்றவயின்கீழ் 

சவூதி அவரபியா  றலறையிலான 15 அரபு நாடுகளின் 

ஒத்துறழப்பில் வைற்தகாள்ளப்பட்ைது.

 

5. வ சிய ைொசவ ொய் ைொ ொட்டை  ைத்திய  ைரம் எது? 

அ) தசன்றன 

ஆ) புது தில்லி  

இ) பாட்னா 

ஈ) வாரணாசி 

✓ தபண்கள் ைற்றும் குழந்ற கள் வைம்பாட்டு அறைச்சகம் 

வ சிய காசவநாய் ைாநாட்றை புது தில்லி அறிவியல் 

அரங்கில் ஏற்பாடு தசய்துள்ளது. துறணக் குடியரசுத் 

 றலவர் M தவங்றகயா  றலறை விருந்தினராகவும், 

தபண்கள் ைற்றும் குழந்ற கள் வைம்பாட்டு அறைச்சர் 

ஸ்மிருதி இரானியும் சுகா ாரம் ைற்றும் குடும்ப நலத்துறை 

அறைச்சர் ைன்சுக் ைாண்ைவியாவும் கலந்துதகாண்ைனர்.  

✓ 2030ஆம் ஆண்டின் SDG காலவரிறசக்கு முன்ன ாக, 

2025ஆம் ஆண்ைளவில் காசவநாறய ஒழிப்ப ற்கான 

அரசாங்கத்தின் த ாறலவநாக்குப் பார்றவறய இந்தியப் 

பிர ைர் அறிவித் ார். 

 

6. எந்  தவளியீட்டு நிறுவனம்/ இடணய ளம் ‘Allyship’ 

என்பட  ஆண்டின் தசொல்லொைக் குறிப்பிட்டுள்ளது? 

அ) டிக்ஷனரி.காம்  

ஆ) காலின்ஸ் 

இ) ஆக்ஸ்வபார்டு 

ஈ) தரன் & ைார்ட்டின் 

✓ Dictionary.com ‘Allyship’ என்பற  ‘ஆண்டின் தசால்’லாக 

அறிவித்துள்ளது. இது சமீபத்திய ஆண்டுகளில் மீண்டும் 

புதி ாக உருவாக்கப்பட்ை பறழய தபயர்ச்தசால்லாகும்.  

✓ இவ்வறலத் ளத்தின்படி, 1800’களின் இறைப்பகுதியில் 

“Allyship” ம ொல் மு ன்மு லில் தவளிவந் ாலும், கைந்  

சில  சாப் ங்களில், இந் ச் தசால் ஒரு நுணுக்கைான 

ைற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ை அர்த் த்ற  தகாடுக்கும் வறகயில் 

உருவாகியுள்ளது. 
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7. கீழ்காணும் எந்   ொட்டிலிருந்து 6 இலட்சம் AK-203 

துப்பொக்கிைடள வொங்குவ ற்ைொன ஒப்பந் த்தில் இந்தியொ 

டைதயழுத்திட்ைது? 

அ) ரஷ்யா  

ஆ) பிரான்ஸ் 

இ) இஸ்வரல் 

ஈ) அதைரிக்கா 

✓ 6,01,427 ஏவக-203 அசால்ைட் றரபில்கள் தகாள்மு ல் 

தசய்வ ற்கான உைன்பாடு றகதயழுத் ானது. பாதுகாப்பு 

அறைச்சகம் ைற்றும் இந்தியா-ரஷ்யா இறைவய கூட்டு 

முயற்சி பாதுகாப்பு த ாழில்துறை நிறுவனங்கள் இதில் 

றகதயழுத்திட்டுள்ளன. இந்நிறுவனங்களில் முறைவய 

50.5% ைற்றும் 49.5% பங்குகள் உள்ளன. இந்  

றரபில்கள் உத் ர பிரவ சத்தின் வகார்வாவில் உள்ள 

IRRPL த ாழிற்சாறலயில்  யாரிக்கப்பைவுள்ளன. 

 

8.சுற்றுச்சூழல் அடைச்சைத்தின் சமீபத்திய  ரவுைளின்படி, 

2009 ைற்றும் 2019ஆம் ஆண்டுைளில் மின்சொரம்  ொக்கி 

யொடனைள் அதிை அளவில் இைந்  ைொநிலம் எது? 

அ) ஒடிஸா  

ஆ) ைகாராஷ்டிரா 

இ) வைற்கு வங்காளம் 

ஈ) குெராத் 

✓ ைத்திய சுற்றுச்சூழல், வனம் ைற்றும் காலநிறல ைாற்ை 

அறைச்சகம் அளித்   ரவுகளின்படி, 2009-2019 வறர 

நாடு முழுவதும் மின்சாரம்  ாக்கி 600 யாறனகள் 

இைந்துள்ளன. இதில் ஒடிஸாவில் 117, கர்நாைகாவில் 116, 

அஸ்ஸாமில் 105 யாறனகள் உயிரிழந்துள்ளன.  

✓ அருணாச்சல பிரவ சம், திரிபுரா ைற்றும் ைகாராஷ்டிரா 

ஆகிய ைாநிலங்களில் ைட்டும் மின்சாரம்  ாக்கி எந்  

யாறனயும் இைக்கவில்றல. 

 

9. ‘சக்தி குற்ைவியல் சட்ை ைவசொ ொவுைன் த ொைர்புடைய 

ைொநிலம் எது? 

அ) பீகார் 

ஆ) குெராத் 

இ) ைகாராஷ்டிரா  

ஈ) உத் ர பிரவ சம் 

✓ ைகாராஷ்டிர  ொநில அரசு, சக்தி ைவசா ாவில் திருத் ம் 

தசய்வ ற்காக, கூட்டுத் வ ர்வுக் குழுவின் பரிந்துறரகள் 

அைங்கிய அறிக்றகறய  ாக்கல் தசய் து. ைகாராஷ்டிர 

அரசாங்கத்தின் சக்தி குற்ைவியல் சட்ைங்கள் (ைகாராஷ்டிர 

திருத் ம்) ைவசா ா-2020, பாலியல் வன்புணர்வு, அமில 

வீச்சு வபான்ை குற்ைங்களுக்கான  ண்ைறனறய 

அதிகரிக்க முன்தைாழிகிைது. 

 

 

 

 

10. சமீப தசய்திைளில் இைம்தபற்ை ‘Paxlovid’ என்பது எந்  

வ ொய்க்கு எதிரொன மு ல் அங்கீைரிக்ைப்பட்ை ைொத்திடர? 

அ) COVID-19  

ஆ) நிவைாகாக்கல் வநாய் 

இ) இரு ய வநாய் 

ஈ) எய்ட்ஸ் 

✓ COVID-19’க்கு எதிரான மு ல் ைாத்திறரறய அதைரிக்க 

சுகா ார கட்டுப்பாட்ைாளர்கள் அங்கீகரித்துள்ளனர்.  

✓ ‘பாக்ஸ்வலாவிட்’ எனப் தபயரிைப்பட்ை இது உணவு ைற்றும் 

ைருந்து நிர்வாகத் ால் அங்கீகரிக்கப்பட்ை ஃறபசர் ைருந்து. 

பாசிட்டிவ் COVID உைன் வீட்டிலிருக்கும் தபரியவர்கள் 

ைற்றும் 12 வயது ைற்றும் அ ற்கு வைற்பட்ை சிைார்களுக்கு 

இந்  ைருந்து அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

1. அறனத்து கிரிக்தகட்டில் இருந்தும் ஹர்பென் சிங் ஓய்வு: 

முடிவுக்கு வந்  23 ஆண்டு கால ஆடுகள வாழ்க்றக 

இந்திய அணியின் சுழற்பந்துவீச்சாளரும், பாஜி என்று 

அறழக்கப்படுவரான ஹர்பென் சிங் அறனத்து வி ைான 

கிரிக்தகட் வபாட்டிகளில் இருந்தும் ஓய்வு தபறுவ ாக 

இன்று ட்விட்ைரில் அறிவித் ார். 1998-ம் ஆண்டு இந்திய 

அணிக்குள் அறிமுகைான ஹர்பென் சிங் ஏைக்குறைய 23 

ஆண்டுகள் இந்திய கிரிக்தகட்வைாடு இறணபிரியாைல் 

பயணித் ார். அவரின் இந்  நீண்ை பயணம் இன்றுைன் 

முடிவுக்கு வந் து. 

ஹர்பென் சிங் கைந்  1998-ம் ஆண்டு 

ஆஸ்திவரலியாவுக்கு எதிரான தபங்களூரு தைஸ்டில் 

இந்திய அணியில்  னது 17 வயதில் அறிமுகைாகினார். 

ஒருநாள் வபாட்டியில் அவ  ஆண்டில் ஏப்ரல் ைா ம் 

ஷார்ொவில் நைந்  வபாட்டியில் நியூஸிலாந்துக்கு எதிரான 

ஆட்ைத்தில் ஹர்பென் சிங் அறிமுகைாகினார். டி20 

வபாட்டியில் 2006ம் ஆண்டு டிசம்பர் 1ம் வ தி 

வொகன்னஸ்பர்க் நகரில் த ன் ஆப்பிரிி்க்காவுக்கு 

எதிரான டி20 த ாைரில் மு ல்முறையாக ஹர்பென் 

அறிமுகைாகினார். 

தைஸ்ட் வபாட்டிகளில் 100 வபாட்டிகளுக்கு வைல் 

விறளயாடிய 4-வது இந்திய வீரர் என்ை தபயதரடுத்  

ஹர்பென் சிங் 103 வபாட்டிகளில் 417 விக்தகட்டுகறள 

வீழ்த்தியுள்ளார். 236 ஒருநாள் வபாட்டிகளில் ஆடிய பாஜி 

269 விக்தகட்டுகறளயும், 28 டி20 வபாட்டிகளில் ஆடி 25 

விக்தகட்டுகறளயும் வீழ்த்தியுள்ளார். தைஸ்ட் வபாட்டியில் 

2,224 ரன்கறளயும் அடித்துள்ளார்; இதில் 2 ச ங்கள், 9 

அறரச ங்கள் அைங்கும். ஒருநாள் வபாட்டியில் 1237 

ரன்கறள ஹர்பென் வசர்த்துள்ளார். 

பஞ்சாப் ரஞ்சிக் வகாப்றப அணிக்கு வகப்ைனாக 

இருந்துள்ள ஹர்பென் சிங், சாம்பியன்ஸ்லீக் த ாைரில் 

மும்றப இந்தியன்ஸ் அணிக்கும் வகப்ைனாக 

இருந்துள்ளார். இவரின்  றலறையில் ான் 2011 

சாம்பியன்ஸ் லீக்றக மும்றப இந்தியன்ஸ் அணி 

தவன்ைது. ஐபிஎல் த ாைரில் மும்றப இந்தியன்ஸ், 

 

 

 

 



         

    

தகால்கத் ா றநட் றரைர்ஸ், தசன்றன சூப்பர் கிங்ஸ் 

ஆகிய அணிகளில் ஹர்பென் விறளயாடியுள்ளார். 

கைந்  1998-ம் ஆண்டு இந்திய அணியில் 

அறிமுகைாகினாலும் 2001-ம்ஆண்டு 

ஆஸ்திவரலியாவுக்கு எதிரான தைஸ்ட் த ாைர் ான் 

ஹர்பென் சிங்றக நிமிர்ந்து பார்க்க றவத் து. 

ஆஸ்திவரலியாவுக்கு எதிரான 3 தைஸ்ட் வபாட்டிகளில் 32 

விக்தகட்டுகறள ஹர்பென் சிங் றகப்பற்றினார். 

2001-ம் ஆண்டு கும்ப்வள காயத் ால் அவதிப்பட்ைவபாது, 

இந்திய அணியில் இருந்  சிைந்  சுழற்பந்துவீச்சாளராக 

ஹர்பென் இருந் ார். தைஸ்ட் வபாட்டியில் ஹாட்ரிக் 

விக்தகட் வீழ்த்திய மு ல் இந்திய சுழற்பந்துவீச்சாளர் 

என்ை தபருறைறயயும் ஹர்பென் தபற்ைார். 2001-ம் 

ஆண்டு ஹர்பென் சிங்கின் ஆட்ைத்ற ப் பார்த்  பஞ்சாப் 

அரசு இவருக்கு காவல் துறணக் கண்காணிப்பாளர் 

ப வி வழங்கியது. 

2007-ம் ஆண்டு வ ானி  றலறையில் இந்திய அணி 

டி20 உலகக் வகாப்றபறய தவன்ை இந்திய அணியிலும், 

2011-ம் ஆண்டு ஒருநாள் உலகக் வகாப்றபறய தவன்ை 

இந்திய அணியிலும் ஹர்பென் சிங் இைம் தபற்றிருந் ார். 

ஹர்பென் சிங் என்ைாவல சர்ச்றச என்பற யும் ைைக்க 

முடியாது. 2008-ம் ஆண்டில் ஆஸ்திவரலிய வீரர் 

றசைண்ட்ஸுைன் வைா லில் இனதவறியுைன் வபசிய ாக 

குற்ைம்சாட்ைப்பட்ை நிறலயில்,  றையிலிருந்து ஹர்பென் 

சிங்  ப்பித் ார். அ ன்பின் ஐபிஎல் த ாைரில் ஸ்ரீசாந்ற  

கன்னத்தில் அறை ஐபிஎல் த ாைர்முழுவதும் விறளயாை 

ஹர்பென் சிங்கிற்கு  றை விதிக்கப்பட்ைது 

நிறனவுகூரத் க்கது. 

 

2. புதிய வறக வராொ பூவுக்கு எம்.எஸ்.சுவாமிநா ன் 

தபயர் 

இந்தியாவின் முன்னணி வ ாட்ைக்கறல நிபுணரான 

தகாறைக்கானறலச் வசர்ந்  எம்.எஸ்.வீரராகவன், புதிய 

வறக வராொ ஒன்றைவளர்த்துள்ளார். இ ற்கு, 

வவளாண் விஞ்ஞானி எம்.எஸ்.சுவாமிநா றன 

கவுரவிக்கும் வறகயில் அவரது தபயறர சூட்டியுள்ளார். 

இந்  வறக வராொவானது, தைெந் ா ஊ ா நிைத்ற  

தகாண்டுள்ளது. வைலும் மிகுந்  வநாய் எதிர்ப்பு சக்தி 

தகாண்ை ாகும். கரும் பச்றச இறலகளுைன் காணப்படும் 

இ ன் தசடி, 4 மு ல் 5 அடி வறர வளரக்கூடி ாகும். 

உணவுப்பயிர் சாகுபடியில் புதிய அணுகுமுறைகறள 

தகாண்டுவருவதில் வபராசிரியர் சுவாமிநா ன் 

முன்வனாடியாக திகழ்ந் ார். இது உணவு உற்பத்திறய 

அதிகரிக்கச் தசய்து இந்தியாறவ  ன்னிறைவு அறையச் 

தசய் து. இந்திய பசுறைப் புரட்சியின்  ந்ற  என்றும் 

அவர் அறழக்கப்படுகிைார். இந்நிறலயில் தபங்களூருவில் 

உள்ள நர்சரி ஒன்றில் ைற்தைாருவறக வராொறவ 

வக.எஸ்.ஜி.வசான் என்பவர் உருவாக்கியுள்ளார். 

பளபளக்கும் இளஞ்சிவப்பு நிைத்திலான இந்  வராொவுக்கு 

‘ைான்தகாம்பு வராொ’என தபயரிைப்பட்டுள்ளது. 

இந்  2 வராொக்கறளயும் தைல்லிறயச் வசர்ந்  ைலர் 

வளர்ப்பு விஞ்ஞானியும் ைத்திய அரசின் வ ாட்ைக்கறல 

துறை முன்னாள் இயக்குநருைான நவரந்திர  த்லானி, 

தசன்றனயில் உள்ள எம்.எஸ்.சுவாமிநா ன் இல்லத்தில் 

அவறர சந்தித்து வழங்கினார். 

 

3. மு.க.ஸ்ைாலினுக்கு அம்வபத்கர் சுைர் விருது 

விசிகவின் அம்வபத்கர் சுைர் விருது மு ல்வர் 

மு.க.ஸ்ைாலினுக்கு வழங்கப்பட்ைது.  

நிகழ்ச்சியில் மு ல்வர் மு.க.ஸ்ைாலினுக்கு அம்வபத்கர் சுைர் 

விருதும், ைதிமுக தபாதுச்தசயலாளர் றவவகாவுக்கு 

தபரியார் விருதும் வழங்கப்பட்ைது. இவ்விருதிறன 

விடு றலச் சிறுத்ற கள் கட்சித்  றலவர் த ால். 

திருைாவளவன் வழங்கினார்.  

வைலும் வபச்சாளர் தநல்றல கண்ணனுக்கு காைராெர் 

விருதும், பி.வி.கரியைாலுக்கு அவயாத்தி ாசர் ஆ வன் 

விருதும் அல்ஹாஜ் மு. பஷீர் அகைதுக்கு காயிவ மில்லத் 

பிறை விருதும், க.இராைசாமிக்கு தசம்தைாழி ஞாயிறு 

விருதும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

4. இறணய வழக்குகளில் விறரவாக துப்புதுலக்க வசதி; 

 மிழகத்தில் மு ல்முறையாக தசன்றனயில் ‘றசபர்  ைய 

ஆய்வகம்’ - அடுத்  ைா ம் பயன்பாட்டுக்கு வருகிைது 

இறணய குற்ை வழக்குகளில் விறரவாகவும், 

துல்லியைாகவும் துப்புதுலக்கும் வறகயில்  மிழகத்தில் 

மு ல்முறையாக தசன்றனயில் அதிநவீன றசபர்  ைய 

ஆய்வகம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இது அடுத்  ைா ம் 

பயன்பாட்டுக்கு வர உள்ளது. 

த ாழில்நுட்பத்ற ப் பயன்படுத்தி வைாசடி தசய் ல்,  கவல் 

த ாழில்நுட்ப வசறவகறள முறைவகைாகப் பயன்படுத் ல், 

இறணயம் மூலம் ஏைாற்று ல், கணினிைற்றும்  கவல் 

த ாழில்நுட்ப சா னங்களிலிருந்து  கவல்கறளத் 

திருடு ல், ைற்ைவர்களின் கவல்கறளவயா, 

புறகப்பைங்கறளவயா  வைாகப் பயன்படுத்துவது, 

மின்னஞ்சல் ைற்றும் இன்ைர்தநட் கால் மூலம் மிரட்டுவது, 

இறணயவழி தபாருளா ாரக் குற்ைங்களில் ஈடுபடுவது 

உள்ளிட்ை றசபர் குற்ைங்கள் அதிகரித்து வருகின்ைன. 

வைலும், வாட்ஸ்அப், வபஸ்புக், ட்விட்ைர் உள்ளிட்ை சமூக 

வறல ள ங்களில் அவதூறு பரப்பும் தசயல்களும் 

அதிகைாகி விட்ைன.வங்கியிலிருந்து வைலாளர் 

வபசுவ ாகக்கூறி, விவரங்கறளப் தபற்று, 

வாடிக்றகயாளர்களின் பணத்ற  திருடு ல், வபஸ்புக் 

மூலம் பணம் வைாசடி தசய் ல்,தவளிநாட்டில் இருந்து 

வபசுவ ாகக் கூறி, திருைணம் தசய்து தகாள்வ ாக 

தபண்களுைன் தநருங்கிப் பழகி, அவர்களது 

புறகப்பைங்கறள சமூக வறல ளங்களில் 

தவளியிடுவ ாக மிரட்டி பணம் பறிப்பது உள்ளிட்ை 

குற்ைங்களும் அதிகரித்துள்ளன. இது த ாைர்பாக காவல் 

நிறலயங்களில் தினமும் புகார்கள் அளிக்கப்படுகின்ைன. 

2020-ல் இந்தியாவில் றசபர்க்றரம் த ாைர்பாக 50 

ஆயிரம்வழக்குகள் பதிவு தசய்யப்பட்டுஉள்ளன. முந்ற ய 

ஆண்றைக் காட்டிலும் இது 11.8 ச வீ ம் அதிகைாகும். 

ஆன்றலன் மூலம் தபைப்படும் றசபர் க்றரம் த ாைர்பான 

புகார்கள் மீது விறரந்து நைவடிக்றக எடுக்கவும், சமூக 

வறல ளக் குற்ைங்களில் ஈடுபடுவவார் மீது நைவடிக்றக 



         

    

எடுக்கவும் வசதியாக, தசன்றன வபாலீஸாருக்கு 

கணினித்திைன் வைம்பாட்டுப் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு 

வருகிைது. 

எனினும், றசபர் குற்ை வழக்குகளில் துப்பு துலக்குவதில் 

கால ாை ம் ஏற்படுவ ாக குற்ைச்சாட்டு எழுந் து. இ ற்கு 

முற்றுப்புள்ளி றவக்கும் வறகயிலும், றசபர் குற்ைங்கள் 

த ாைர்பான வழக்கில் விறரந்து புலன்விசாரறண 

வைற்தகாள்ளவும், சந்வ கமின்றி துல்லியைாக 

குற்ைம்புரிந்  நபர்கறள அறையாளம் காணும் 

வறகயிலும் தசன்றனயில் ‘றசபர்  ையங்கள் ஆய்வகம்’ 

அறைக்கப்பட்டுள்ளது. 

வவப்வபரியில் உள்ள காவல் ஆறணயர் அலுவலகத்தில் 

உள்ள இந்  ஆய்வகம் அடுத்  ைா ம் பயன்பாட்டுக்கு வர 

உள்ள ாக காவல் துறை அதிகாரிகள் த ரிவித்துள்ளனர். 

இந்  ஆய்வகத்தில்  ைய அறிவியல் துறையினர், காவல் 

துறையினர் ைட்டுமின்றி, த ாழில்நுட்பத்தில் சிைந்து 

விளங்கும்  னியார் துறைறயச் வசர்ந்  இருவரும் 

பணியில் அைர்த் ப்பட்டுள்ளனர் என்பது குறிப்பிைத் க்கது. 

 

5. பூஸ்ைர் வைாஸ், சிைார்களுக்கான  டுப்பூசி: வழிகாட்டு 

தநறிமுறைகள் தவளியீடு 

சிைார்களுக்கான  டுப்பூசி ைற்றும் பூஸ்ைர் வைாஸ் குறித்  

வழிகாட்டு தநறிமுறைகறள ைத்திய சுகா ாரத்துறை 

திங்கள்கிழறை தவளியிட்டுள்ளது. 

நாடு முழுவதும் ஒறைக்ரான் வவகைாக பரவி வரும் 

நிறலயில், முன்களப் பணியாளர்கள், சுகா ாரப் 

பணியாளர்கள் ைற்றும் இறண வநாயால் 

பாதிக்கப்பட்டுள்ள 60 வயதுக்கு வைற்பட்ைவர்களுக்கு 

பூஸ்ைர் வைாஸ்  டுப்பூசியும், 15 மு ல் 18 வறரயிலான 

குழந்ற களுக்கு  டுப்பூசியும் ெனவரி 3ஆம் வ தி மு ல் 

தசலுத் ப்படும் என ைத்திய அரசு அறிவித்திருந் து. 

இந்நிறலயில் ைத்திய அரசு தவளியிட்டுள்ள வழிகாட்டு 

தநறிமுறையில் கூறியிருப்பது: 

முன்களம், சுகா ாரப் பணியாளர்கள் ைற்றும் இறண 

வநாயுள்ள 60 வயதுக்கு வைற்பட்வைார்: 

முன்வப பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ள வகாவின் கணக்கு மூலம் 

 ான் பூஸ்ைர் வைாஸ் தசலுத் ப்படும். 

இரண்ைாம்  வறண தசலுத் ப்பட்டு 39 வாரங்கள் 

அல்லது 9 ைா ங்கறள கைந் வர்களுக்கு ைட்டுவை 

பூஸ்ைர் வைாஸ் வபாைப்படும். 

முன்பு தசலுத் ப்பட்ை  டுப்பூசிவய பூஸ்ைர் வைாஸாக 

ெனவரி 10ஆம் வ தி மு ல் தசலுத் ப்படும். 

பூஸ்ைர் வைாஸ் தசலுத் ப்பட்ைவுைன் வகாவின் 

சான்றி ழில் ைாற்ைம் தசய்யப்படும். 

ஆன்றலன் ைற்றும்  டுப்பூசி றையங்களில் வநரடியாக 

தசன்று பதிவு தசய்து பூஸ்ைர் வைாஸ் தசலுத்திக் 

தகாள்ளலாம். 

15 - 18 வறரயிலான சிைார்: 

2007 அல்லது அ ற்கு முன்பு பிைந் வர்களுக்கு ைட்டுவை 

கவரானா  டுப்பூசி தசலுத் ப்படும். 

ெனவரி 1 மு ல் வகாவின் இறணய ளத்தில் முன்பதிவு 

தசய்யப்படும். 

ெனவரி 3 மு ல் சிைார்களுக்கு  டுப்பூசி தசலுத் ப்படும். 

சிைார்களுக்கு வகாவவக்ஸின்  டுப்பூசி ைட்டுவை 

வபாைப்படும். 

ஆன்றலன் ைற்றும்  டுப்பூசி றையங்களில் வநரடியாக 

தசன்று பதிவு தசய்து  டுப்பூசி தசலுத்திக் தகாள்ளலாம். 

இந்  வழிகாட்டு தநறிமுறைகள் அறனத்தும் ெனவரி 3, 

2022 மு ல் அைலுக்கு வரும் எனத் 

த ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

6. ஏ.ஓ. ஹியூம்: இந்தியர்களின் உரிறைக் குரறல 

எதிதராலித்  ஆங்கிவலயர் 

பம்பாய் ைாகாணத்தில் பம்பாய் அவசாசிவயஷன், பூனா 

சர்வவாெனிக் சபா, வங்காளத்தில் இந்தியன் 

அவசாசிவயஷன், தசன்றனயில் தைட்ராஸ் ைகாென சபா 

என இந்தியா முழுக்க  னித்  னியாக 

இந்தியர்களுக்கான உரிறைக் குழுக்கள் இயங்கிவந்  

வவறள அது. இந்  அறைப்புகளின் சக்திறய ஒன்ைாகத் 

திரட்டுவ ன் மூலம் ான் இந்திய ைக்களின் 

உரிறைக்கான குரல் வலுப்தபறும் என அறனவறரயும் 

‘இந்திய வ சிய காங்கிரஸ்' என்று ஒவர குறைக்குள் 

திரட்டியவர் ஆலன் ஆக்வைவியன் ஹியூம். 

1829-ல் ஸ்காட்லாந்தில் பிைந்து, இந்தியன் சிவில் சர்வீஸ் 

பணிக்காக இந்தியா வந் வர் ஹியூம். 1885-ல், மும்றப 

நகரின் வகாவாலியா குளக்கறரயில் உள்ள 

பள்ளிக்கூைத்தில் டிசம்பர் 28-ல் அவரால் இந்திய வ சிய 

காங்கிரஸ் த ாைங்கப்பட்ைது. உலக அளவில் 

பழறையானதும், இன்று வறர 

நிறலத்திருக்கக்கூடியதுைான ஒருசில அறைப்புகளுள் 

இந்திய வ சிய காங்கிரஸும் முக்கியைான ஒன்று. 

ஆங்கிவலயரின் நைவடிக்றககறள எதிர்த்துப் புரட்சிகள் 

எழுந்துவிைாைல்  ணிக்கும் ‘பாதுகாப்பு வால்வு' வபால 

அறைந்திருப்ப ாகத் ான் காங்கிரஸ் அறைப்பின் 

த ாைக்கத்ற  இந்தியர்கள் சந்வ கத்துைன் பார்த் ார்கள். 

ஆங்கில ஆட்சியாளர்களும் ஆரம்பத்தில் அப்படியான 

ைனநிறலயில் ான் காங்கிரறஸ வரவவற்ைனர். ஆனால், 

அந்  அறைப்பு ான் பின்னாளில் ஆங்கிவலயர் ஆட்சிக்குப் 

தபரும்  றலவலியாகி, இந்திய விடு றலக்கு வித்திட்டு 

இன்று வறர 146 வருைங்களாக நிறலத்திருக்கிைது. 

ைாவட்ை அதிகாரியாக இருந் வபாவ , ைக்கள் 

முன்வனற்ைத்துக்குக் கல்வி ான் அடிப்பறைத் வ றவ 

என்ப ால், த ாைக்கக் கல்வி கிறைப்பதில் பல 

முன்தனடுப்புகறள எடுத் ார் ஹியூம். ஆங்கிலம்  ாண்டி 

 ாய்தைாழிக் கல்விறய முன்றவத் ார். இந்திய 

தைாழிகளில் சர்வவ சத்  கவல்கறள வைம்படுத்  

‘வலாகமித்ரா' என்ை இந்தி பத்திரிறகறயயும், ‘முகிப்-இ-

ரியா' (Muhib-i-riaya) என்ை உருதுப் பத்திரிறகறயயும் 

த ாைங்கினார். வைல்படிப்புக்கு உ வித்த ாறக தபறும் 

திட்ைத்ற க் தகாண்டுவந் ார். அப்வபாது, றவசிராயாக 

இருந்  ைாவயா, ஹியூமின் ைக்கள் நல 

முன்தனடுப்புகளுக்கு உறுதுறணயாக இருந் ார். 



         

    

தசயலாளராக ஹியூம் ப வி உயர்வு தபற்ைவுைன், இந்திய 

விவசாயிகள் முன்வனற்ைத்தில் அதிக ஈடுபாடு 

தகாண்ைார். விவசாயிகள்,  ங்கள் நிலத்ற  அைைானம் 

றவத்து, விவசாயம் தசய்து அதிகப்படியான வட்டிறயக் 

கட்ை முடியாைல்  வித்  சூழலில், தபரும் வியாபாரிகள் 

ைட்டுவை பயன்தபறும் வறகயில் இருந்  வங்கிகறள 

அரசு வங்கிகளாக ைாற்றி, விவசாயிகளுக்கு உ வத் 

திட்ைம் வகுத் ார். அ ற்கு எதிர்ப்புகள் கிளம்பவவ 

கூட்டுைவு வங்கித் திட்ைத்ற  விவசாயிகளுக்காகக் 

தகாண்டுவந் ார். 

இந்திய விவசாய முன்வனற்ைத்தில், பருவைறழயும், 

 ட்பதவப்பச் சூழலும் முக்கியப் பங்காற்றுகிைது என்று 

உணர்ந்  ஹியூம், பருவநிறல சார்ந்   ரவுகறள 

முறையாகத்  யார்தசய்து, பருவநிறலறய 

முன்ன ாகவவ கணித்து, அ ற்வகற்ப விவசாயம் தசய்ய 

வவண்டும் என்ை முடிறவ முன்றவத் ார். இன்று வறர 

தசயல்பட்டு வரும் ‘இந்திய வானிறலத் துறை' (Indian 

Meteorological Department) உருவாக்கத்துக்கு 1875-ல் 

றகதயழுத்திட்ைவர் ஹியூம். ைாதிரிப் பண்றணறய 

ைாவட்ைம்வ ாறும் அறைக்கும் திட்ைத்ற த் 

த ாைங்கிறவத் ார். 

ைாவயாவுக்கு அடுத்து வந்  றவசிராய் நார்த் புரூக், 

அ ற்கடுத்து வந்  லிட்ைன் இருவருக்குவை ஹியூமின் 

திட்ைங்களின் மீது கடும் அதிருப்தி இருந் து. 

றவசிராய்கள் மீது ஏற்படும் கருத்து வவறுபாட்றையும் 

ஹியூம் தவளிப்பறையாக முன்றவக்கத்  யங்கவில்றல. 

லிட்ைனின் தபாருளா ார நிர்வாகத்தில் உள்ள குறைறய 

தவளிப்பறையாகச் சுட்டிக்காட்டிய ஹியூறைப் ப விக் 

குறைப்பு தசய்து, தசயலாளர் ப வியிலிருந்து நீக்கினார் 

லிட்ைன். த ாைர்ந்து, 1882-ல் சிவில் சர்வீஸ் பணிறய 

ராஜினாைா தசய்  ஹியூம், இந்திய வ சிய காங்கிரஸ் 

அறைப்புக்கான கருத்துருறவ வளர்த்த டுத் ார். 

தபண்களுக்கான திருைண வயற  10-லிருந்து 12 ஆக 

உயர்த்  சட்ைம் தகாண்டுவருவற  ஹியூம் 

ஆ ரித் வபாது, அவர் த ாைங்கிய காங்கிரஸ் 

அறைப்புக்குள்வளவய பலர் அற  எதிர்த் னர். அவ  

காலகட்ைத்தில் தபருநிலவுறைறையாளர்கள் காங்கிரஸ் 

அறைப்பில் இருந்துதகாண்வை, ெனநாயகத்ற  

ஆ ரிக்கா  நிறலயில் இருந் னர். 

ஒரு கட்ைத்தில், ஹியூம் காங்கிரஸ் மீது நம்பிக்றகயிழந்து 

லண்ைனுக்வக திரும்பிவிட்ைார். எனினும், இந்தியர்கள் 

மீது அவர் தகாண்ை பற்று வபாகவில்றல. ‘இந்தியன் 

தைலிகிராப் யூனியன்' த ாைங்கி ஆங்கிவலயர்களால் 

முைக்கப்படும் இந்திய ைக்களின் தசய்திகறள 

இங்கிலாந்து, ஸ்காட்லாந்து நாளி ழ்களில் 

தவளிக்தகாணர வழிதசய் ார். சமூகச் சீர்திருத் ம் 

த ாைர்பில் முரண்பாடுகறளக் தகாண்டிருந்  காங்கிரஸ், 

பின்னாளில்  ன்றனத்  ாவன வளர்த்துக்தகாண்ைது. 

அறனத்து ைக்களுக்குைான சு ந்திரத்ற  முன்றவக்கும் 

வலுவான அறைப்பாக உருதவடுத் து. 
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7. கான்பூர் ைாநாடு: விடு றலப் வபாரின் புரட்சிமுகம் 

இந்தியாவில் தசயல்படும் பழறையான அரசியல் கட்சி 

என்ைால் 1885-ல் த ாைங்கப்பட்ை இந்திய வ சிய 

காங்கிரஸ். அ ற்கடுத்  நீண்ை வரலாற்றுத் த ாைர்ச்சி 

தகாண்ை அரசியல் கட்சி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி. அது 

 னது 97-வது ஆண்டில் காலடி எடுத்து றவக்கிைது. 

ரஷ்யப் புரட்சிக்குப் பிைகு இந்திய விடு றலப் வபாராளிகள் 

பலர் இந்திய விடு றலக்கான, உறுதியான 

சாத்தியங்கள் குறித்துக் கனவு காண ஆரம்பித் னர். 

இ ன் வழிவய நறைதபற்ை புரட்சிகரைான பல 

எழுச்சிகளுக்குப் பிைகு, இந்தியாவின் பல இைங்களில் 

கம்யூனிஸ்ட் குழுக்கள் தசயல்பை ஆரம்பித் ன. 

அவற்றைத்  டுக்கும் வநாக்கத்துைன் 1924-ல் 

எஸ்.ஏ.ைாங்வக, முசாபர் அகைது, நளினி குப் ா, உஸ்ைானி 

ஆகிய நான்கு வபருக்கும் நான்காண்டுகள் சிறை 

 ண்ைறன விதிக்கப்பட்ைது. கான்பூர் சதி வழக்குப் 

வபாைப்பட்டு, கம்யூனிஸ்ட்டுகறள ஒழித்துவிட்வைாம் 

என்று தவற்றிக் களிப்பில் மி ந் து ஆங்கிவலய அரசு. 

பிைக்கா  கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மீது  றையும் 

விதித்திருந் து. இந் த்  றைறயயும் மீறித் ான் அந் க் 

கட்சி பிைந் து. 

புகழ்தபற்ை கவிஞரும், விடு றலப் வபாராட்ை வீரருைான 

ஹஸ்ரத் தைாஹானி வரவவற்புக் குழுவின்  றலவராகப் 

தபாறுப்வபற்க, த ன்னகத்தின் மு ல் கம்யூனிஸ்ட் 

ைா.சிங்காரவவலர்  றலறை உறரயுைன் அறைப்பின் 

மு ல் ைாநாடு  றலைறைவாக கான்பூர் நகரில் 

நைந்வ றியது. பலர் சதி வழக்குகளால் சிறைச்சாறலயில் 

வாடிவந்  நிறலயில், வபார்க்குணமிக்க 

புரட்சியாளர்களும், வ சபக் ர்களும் இறணந்து 

உருவாக்கியவ  இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி. ஈடு 

இறணயற்ை தியாகங்களால் ஆங்கிவலய ஆட்சிக்கு 

எதிராகப் வபாராடிய வ சபக் ர்கள் புதிய வழிறயக் காண 

இக்கட்சியில் சங்கமித் னர். 

புகழ்தபற்ை க ார் கட்சிறய (க ார் என்ைால் புரட்சி என்று 

தபாருள்) சார்ந்  லாலா ஹர் யால், சர் ார் சிங், 

ராஷ்பிகாரி வபாஸ், வசாகன்சிங் பாக்னா ஆகிவயார் இந் க் 

கட்சியில் இறணந் னர். இந்தியாறவ ஆயு ப் வபாராட்ைம் 

மூலம் றகப்பற்றுவ ற்காக தவளிநாட்டிலிருந்து 

காைகட்ைைாரு கப்பல் மூலம் 1915-ல் பிப்ரவரி 15 அன்று 

வருறக ந்  வபாராளிகள் பலர் தகால்லப்பட்ைனர், 

அவர்களில் எஞ்சியவர்களும் இந் க் கட்சியில் 

இறணந் னர். 

1922-லிருந்து 1924 வறர இந்தியாவின் வைவைற்குப் 

பகுதியில் நுறழந்  முஹாஜிர்கள் எனப்படும் 

இஸ்லாமியப் புரட்சியாளர்கள் மீது நான்கு தபஷாவர் சதி 

வழக்குகள் வபாைப்பட்ைன. இதிலிருந்து பலர் இந்திய 

கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் இறணந் னர். நவெவான் 

வசாஷலிஸ்ட் பறைறய நைத்திய பகத்சிங், ராெகுரு, 

சுகவ வ் ஆகிவயார் தூக்கிலிைப்பட்ை பிைகு அவருறைய 

வ ாழர்கள் அெய்வகாஷ், ஷிவ்வர்ைா, வசாஹன் சிங் 

வகாஷ் மு லாவனார் இக்கட்சியில் இறணந் னர். 

சிட்ைகாங் ஆயு க் கிைங்கு  ாக்கு லால் பிரபலைான 

சூரியா தசன்னின் சீைர்களும், புரட்சிப் வபாராளிகளுைான 



         

    

கவணஷ் வகாஷ் ைற்றும் கல்பனா  த் ஆகிவயாரும் 

இக்கட்சியில் இறணந் னர். 

ஒத்துறழயாறை இயக்கத்துக்கு காந்தி அறைகூவல் 

விடுத் வபாது, சத்தியாகிரகிகள் மீது துப்பாக்கிச் சூடு 

நைத்  ைறுத் , கார்வால் ஆயு ப்பறை சார்ென்ட் சந்திரசிங் 

கார்வாலி சிறைத்  ண்ைறனக்குப் பிைகு தவளிவய 

வந் வுைன் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் இறணந் ார். 

காலனியாதிக்கத்துக்கு எதிராக தவகுண்தைழுந்து 

வபாராடிய ைணிப்பூர் ென வநத் ா (ைக்கள்  றலவர்) 

ராவபார்ட் சிங் சிறை வாசத்தின்வபாவ  இந்திய 

கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் இறணந் ார். 

விடு றலப் வபாராட்ைப் புரட்சியின் 

பல்கறலக்கழகங்களாக விளங்கிய அந் ைான், திவயாலி, 

பக்ஸா, ஹிஜ்லி ைற்றும் பிை சிறைகளிலிருந்து விடு றல 

அறைந் வர்கள் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் 

இறணந் னர். இவர்கள் மீது வாசிக்கப்பட்ை 

குற்ைப்பத்திரிறகயில் பிரிட்டிஷ் இந்திய 

இறையாண்றைறயப் வபரரசிைமிருந்து பறித்துக்தகாள்ள 

இந்தியாவிலிருந்து  ங்களுக்குத் த ரிந் , த ரியா  

ஒவ்தவாருவருைனும் வசர்ந்து சதி தசய்  ாக 

ஆங்கிவலயர்களின் காவல் துறை குற்ைம் சுைத்தியது. 

கல்வி கற்க தவளிநாட்டுக்குச் தசன்ை எம்.என்.ராய், அபானி 

முகர்ஜி, வீவரந்திரநாத் சட்வைாபாத்யாயா, ைாக்ைர் 

பூவபந்திரநாத்  த் ா (சுவாமி விவவகானந் ரின்  ம்பி), 

எம்.பி.டி.ஆச்சார்யா எனும் திருைலாச்சாரி (வசாவியத் 

நாட்டில் தலனிறன வநரில் சந்தித் வர்களில் இவரும் 

ஒருவர்) ஆகிவயாருைன் வைலும் சிலர் ைாஸ்வகாவில் 

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிறய 1920-ல் நிறுவினர். 

ஆனால், ஒன்றுபட்ை கட்சி தவளிநாட்டில் கட்சி 

உருவானற  ஒருைன ாக ஏற்றுக்தகாள்ளவில்றல 

என்பதுைன், அற  ஒரு த ாைக்க கால முயற்சியாக 

ைட்டுவை எடுத்துக்தகாண்ைது. 1925 டிசம்பர் 26- ான் 

கட்சி அறைக்கப்பட்ை தினைாக அதிகாரபூர்வைாக 

ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்ைது. 
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8. நல்லாட்சி பட்டியல்: நாட்டில் குெராத் மு லிைம்; நீதி, 

தபாதுப் பாதுகாப்பில்  மிழகம் மு லிைம் 

ைத்திய நிர்வாகச் சீர்திருத் ங்கள் ைற்றும் தபாதுைக்கள் 

குறைதீர்ப்புத் துறை  யாரித்  2021-ம் ஆண்டு 

நல்லாட்சிக் குறியீட்டில், நீதி ைற்றும் தபாதுைக்கள் 

பாதுகாப்பில்  மிழகம் மு லிைம் தபற்றுள்ளது. நிர்வாகச் 

சீர்திருத் ங்கள் ைற்றும் தபாதுைக்கள் குறைதீர்ப்புத் துறை 

 யாரித்  2021-ம் ஆண்டு நல்லாட்சிக் குறியீட்றை, 

நல்லாட்சி தினத்ற தயாட்டி புதுதைல்லி விஞ்ஞான் 

பவனில் ைத்திய உள்துறை ைற்றும் கூட்டுைவு அறைச்சர் 

அமித் ஷா இன்று (சனிக்கிழறை) தவளியிட்ைார். 

நல்லாட்சி குறியீடு பத்து துறைகள் ைற்றும் 58 

குறிகாட்டிகறள உள்ளைக்கியது ஆகும். நல்லாட்சி 

குறியீடு 10 துறைகள் ைற்றும் 58 குறிகாட்டிகறள 

உள்ளைக்கியது. அறவ: 1)விவசாயம் ைற்றும் அ னுைன் 

த ாைர்புறைய துறைகள், 2) வணிகம் & த ாழில்கள், 3) 

ைனி  வள வைம்பாடு, 4) தபாது சுகா ாரம், 5.) தபாது 

உள்கட்ைறைப்பு ைற்றும் பயன்பாடுகள், 6) தபாருளா ார 

நிர்வாகம், 7) சமூக நலன் & வைம்பாடு, 8) நீதித்துறை 

ைற்றும் தபாதுைக்கள் பாதுகாப்பு, 9) சுற்றுச்சூழல் ைற்றும் 

10) குடிைக்கறள றையப்படுத்திய ஆளுறக. இதில் நீதி 

ைற்றும் தபாதுைக்கள் பாதுகாப்புப் பிரிவில் ஏ குழுவில் 

உள்ள ைாநிலங்களில்  மிழகம் மு லிைம் பிடித்துள்ளது. 

ைற்ை பிரிவுகளின் மு லிைம் பிடித்  ைாநிலங்கள்: 

விவசாயம் ைற்றும் அ னுைன் த ாைர்புறைய துறைகள் - 

ஆந்திரப் பிரவ சம்; வணிகம் & த ாழில்கள் - 

த லங்கானா; ைனி  வள வைம்பாடு - பஞ்சாப்; தபாது 

சுகா ாரம் - வகரளா; தபாது உள்கட்ைறைப்பு ைற்றும் 

பயன்பாடுகள் - வகாவா; தபாருளா ார நிர்வாகம் - 

குெராத்; சமூக நலன் & வைம்பாடு - த லங்கானா; 

சுற்றுச்சூழல் - வகரளா; குடிைக்கறள றையப்படுத்திய 

ஆளுறக – ஹரியானா. 

 

9. அறிவியல் அதிசயங்கறள அறிய உ வும் வெம்ஸ் தவப் 

த ாறலவநாக்கி தவற்றிகரைாக விண்ணில் பாய்ந் து 

அதைரிக்க விண்தவளி ஆராய்ச்சி நிறலயைான நாசா 

வெம்ஸ் தவப் என்ை விண்தவளி த ாறலவநாக்கிறய 

வநற்று தவற்றிகரைாக விண்ணில் தசலுத்தியது. 

பூமியிலிருந்து விண்ணில் உள்ள பல நட்சத்திரங்கறள 

அறிவ ற்காக விண்தவளியில் த ாறலவநாக்கிறய 

நிறலநிறுத்  ஆராய்ச்சியாளர்கள் திட்ைமிட்ைனர். 

அ ன்படி ஹப்பிள் என்ை த ாறலவநாக்கி பூமிக்கு 

தவளிவய விண்ணில் நிறலநிறுத் ப்பட்ைது. அந்  

விண்தவளி த ாறலவநாக்கி ைனி னுக்கு இதுவறர 

த ரிந்திைா  பல அரிய விண்தவளி  கவல்கறள 

த ரிந்துதகாள்ள வழி வகுத் து. 

அ ன் அடிப்பறையில் நாசா ஆராய்ச்சியாளர்கள் வெம்ஸ் 

தவப் என்ை விண்தவளி த ாறலவநாக்கிறய விண்ணில் 

தசலுத்  திட்ைமிட்ைனர். 1989-ல் த ாைங்கப்பட்ை, ரூ.75 

ஆயிரம் வகாடி ைதிப்பிலான இந்  திட்ைம்,  ற்வபாது ான் 

நிறைவவறியுள்ளது. 

இந்நிறலயில், இந்  விண்தவளி த ாறலவநாக்கி 

அதிநவீன ராக்தகட் மூலம், பிதரஞ்சு கயானாவில் உள்ள 

ராக்தகட் ஏவு ளத்தில் இருந்து வநற்று விண்ணில் 

தசலுத் ப்பட்ைது. பூமியிலிருந்து புைப்பட்ை சில 

நிமிைங்களுக்குள் இது சுைார் 9,30,000 கிவலாமீட்ைர் 

த ாறலவில் நிறலநிறுத் ப்பட்ை ாக நாசா அறிவித் து. 

வெம்ஸ் தவப் த ாறலவநாக்கி விண்ணில் ஏவப்படும் 

காட்சிறய ட்விட்ைரில் தவளியிட்டுள்ளது நாசா. 

1960-களில் நாசாவின் பல விண்தவளி 

தசயல்பாடுகளுக்கு காரணைான முக்கிய 

விஞ்ஞானியான வெம்ஸ் இ தவப்பின் நிறனவாக புதிய 

த ாறலவநாக்கிக்கு வெம்ஸ் தவப் என 

தபயரிைப்பட்டுள்ளது.  ற்வபாது இந்  த ாறலவநாக்கி 

தவற்றிகரைாக விண்தவளியில் தசலுத் ப்பட்டுள்ள ால் 

பிரபஞ்ச ரகசியங்கள், தநபுலாக்கள், நட்சத்திரங்கள் 

உருவாக்கம், பூமி உருவான வி ம் உள்ளிட்ை அரிய 

 கவல்கறள விஞ்ஞானிகளால் தபை முடியும் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

 



         

    

10. ‘சம்யுக்  சைாஜ் வைார்ச்சா’: பஞ்சாபில் 22 விவசாய 

அறைப்புகள் இறணந்து அரசியல் அணி த ாைக்கம் 

ைத்திய அரசின் மூன்று வவளாண் சட்ைங்களுக்கு எதிராக 

வபாராட்ைத்தில் ஈடுபட்ை பஞ்சாபின் 22 விவசாய 

அறைப்புகள் இறணந்து ‘சம்யுக்  சைாஜ் வைார்ச்சா’ என்ை 

தபயரில் புதி ாக அரசியல் அணிறயத் த ாைங்கியுள்ளன. 

கைந்  ஆண்டு ைத்திய அரசு நிறைவவற்றிய 3 வவளாண் 

சட்ைங்களுக்கு எதிராக தில்லி எல்றலகளில் ‘சம்யுக்  

சைாஜ் வைார்ச்சா’ உழவர்கள் கூட்ைறைப்பு வபாராட்ைத்தில் 

ஈடுபட்ைது. இந் க் கூட்ைறைப்பில் இைம்தபற்றிருந்  

பஞ்சாபின் 22 விவசாய அறைப்புகள் இறணந்து ‘சம்யுக்  

சைாஜ் வைார்ச்சா’ என்ை தபயரில் புதிய அரசியல் 

அணிறயத் த ாைங்கியுள்ளன. 

இந்  அணியின்  றலவராக பாரதிய கிஸான் யூனியன் 

(ராவெவால்) அறைப்பின்  றலவர் பல்பீர் சிங் ராவெவால் 

தபாறுப்பு வகிக்கவுள்ளார். 

 

11. இந்திய வம்சாவளிறயச் வசர்ந் வருக்கு ‘சிைந்  த ன் 

ஆப்பிரிக்கர்’ விருது 

இந்திய வம்வசாவளிறயச் வசாி்ந்  இம்தியாஸ் 

சூலிைானுக்கு இந்  ஆண்டுக்கான ‘சிைந்  த ன் 

ஆப்பிரிக்கர்’ விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

த ன் ஆப்பிரிக்காறவச்வசர்ந் வர் ைருத்துவர் இம்தியாஸ் 

சூலிைான். இந்திய வம்சாவளிறயச் வசர்ந்  இவர், ‘கிஃப்ட் 

ஆப் தி கிவர்ஸ்’ என்ை  ன்னார்வ அறைப்றபத் த ாைங்கி 

நைத்தி வருகிைார். இந்  அறைப்பின் மூலம் நிலநடுக்கம் 

வபான்ை இயற்றகப் வபரிைர்களால் பாதிக்கப்பட்ை 44க்கும் 

வைற்பட்ை நாடுகள், வபாரால் பாதிக்கப்பட்ை நாடுகளில் 

நிவாரணப் பணிகள் வைற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளன. ைத்திய 

கிழக்கு, கிழக்கு ஐவராப்பா, ஆப்பிரிக்க நாடுகள் ைட்டுமின்றி 

இந்தியா, பாகிஸ் ானிலும் இயற்றகப் 

வபரிைர்களின்வபாது அந்  அறைப்பு உ வி புரிந்துள்ளது. 

இந்நிறலயில் த ன் ஆப்பிரிக்காவின் தினசரி 

இறணயவழி நாளி ழான ‘தைய்லி வைவ்ரிக்’ இம்தியாஸ் 

சூலிைானுக்கு இந்  ஆண்டுக்கான ‘சிைந்  த ன் 

ஆப்பிரிக்கர்’ விருது வழங்கி தகளரவித்துள்ளது. 

த ன் ஆப்பிரிக்காவில் குடிைக்களுக்கு வழங்கப்படும் 

உயரிய விருதும் இம்தியாஸுக்கு ஏற்தகனவவ 

வழங்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிைத் க்கது. 

 

12. இந்திய இளம் எழுத் ாளர்களுக்கான வபாட்டி- 3  மிழ் 

இளம் எழுத் ாளர்கள் வ ர்வு 

ைத்திய கல்வி அறைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் வ சிய 

புத் க அைக்கட்ைறள, விடு றலயின் அமிர் ப் 

தபருவிழாவின் ஒரு பகுதியாக, பிர ை ைந்திரி இறளய 

எழுத் ாளர் வழிகாட்டு ல் திட்ைத்தின்கீழ், ‘இந்திய வ சிய 

இயக்கம்’ என்னும் கருப்தபாருளில் நறைதபற்ை அகில 

இந்திய வபாட்டியின் முடிவுகறள அறிவித்துள்ளது.  

உ வித்த ாறகயுைன் கூடிய இந்  வழிகாட்டு ல் 

திட்ைத்தின்படி, 30 வயதுக்கு குறைந்  75 இளம் 

எழுத் ாளர்கள்   வ ர்வு தசய்யப்பட்டுள்ளனர்.  

அகில இந்திய வபாட்டி கைந்  ெூன் 1-ம்வ தி மு ல் 

ெூறல 31 முடிய ‘றைகவ்’ இறணய  ளத்தின் மூலம் 

நறைதபற்ைது. நாடு முழுவதிலும் உள்ள 

எழுத் ாளர்களிைமிருந்தும், தவளி நாட்டு இந்தியர்களிைம் 

இருந்தும், 22 அலுவல் தைாழிகள் ைற்றும் ஆங்கிலத்தில் 

சுைார் 16,000 விண்ணப்பங்கள் தபைப்பட்ைன.  பல்வவறு 

குழுக்கறளச் வசர்ந்  நிபுணர்கள் வபாட்டிக்கு வந்  

நூல்கறள ஆய்வு தசய் னர்.    

வ ர்வு தசய்யப்பட்டுள்ள 75 எழுத் ாளர்களில், 38 வபர் 

ஆண்கள், 37வபர் தபண்கள்.  

இரண்டு வபர் 15 வயதுக்கும் குறைவானவர்கள். 16 

எழுத் ாளர்கள் 15-20 வயதுக்கு இறைப்பட்ைவர்கள். 21-

25 வரம்பில் 32 வபரும், 26-30 வயது வரம்பில் 25 

வபரும் த ரிவு தசய்யப்பட்டுள்ளனர். 

வ ர்வு தசய்யப்பட்ை எழுத் ாளர்கள் ஆறு ைா  கால 

வழிகாட்டு ல் பயிற்சி தபறுவார்கள். வ சியப் புத் க 

அைக்கட்ைறளமூலம் பிரபல எழுத் ாளர்கள் ைற்றும் 

ஆசிரியர் குழுவின் வழிகாட்டு லில், ஆராய்ச்சி ைற்றும் 

பிரதித் திருத்  ஆ ரவு வழங்கப்படும். எழுத் ாளர்களின் 

நூல்கள் பின்னர் ைற்ை இந்திய தைாழிகளில் 

தைாழியாக்கம் தசய்யப்படும்.  

வ ர்வு தசய்யப்பட்ைவர்கள் ைா ம்வ ாறும் `50,000 வீ ம் 

ஆறு ைா ங்களுக்கு உ வித்த ாறக தபறுவார்கள். 

வைலும் சிைந் , தவற்றிகரைான பிரசுரங்களுக்கு 10 ச வீ  

ராயல்டி த ாறகயும் வழங்கப்படும்.  மிழில் நூல்கறள 

எழுதிய வெ யு சுகானா, ஜி சரவணன், வக கீ ா ஆகிவயார் 

வ ர்வு தசய்யப்பட்டுள்ளனர். 

 

13. தநல்சன் ைண்வைலா அறைக்கப்பட்டிருந்  சிறை சாவி 

ஏலம் விை முடிவு 

த ன் ஆப்பிரிக்க நாட்டின் மு ல் அதிபரான தநல்சன் 

ைண்வைலா அறைக்கப்பட்டிருந்  சிறை அறையின் 

சாவிறய ஏலம் விை முடிவு தசய்யப்பட்டுள்ளது.  

நிை தவறிக்கு எதிராகப் வபாராடியவரும், அந்நாட்டின் 

மு ல் அதிபருைான தநல்சன் ைண்வைலா வாழ்வில் 27 

ஆண்டுகறள சிறையிவலவய தசலவிட்ைார். ராபன் 

தீவுகளில் உள்ள சிறைச்சாறலயில் தநல்சன் ைண்வைலா 

18 ஆண்டுகள் அறைக்கப்பட்டிருந் ார். 

அங்கு சிறைக்காவலராக இருந் வரும், ைண்வைலாவின் 

தநருங்கிய நண்பருைான கிறிஸ்வைா பிராண்ட், தநலசன் 

ைண்வைலா அறைக்கப்பட்டிருந்  சிறை அறையின் 

சாவிறய ஏலம் விை முடிவு தசய்துள்ளார். இந்நிறலயில், 

இ ற்கு எதிர்ப்பு த ரிவித்  த ன்ஆப்பிரிக்க அரசு, "இந்  

சாவி த ன்னாப்பிரிக்க ைக்களுக்குச் தசாந் ைானது" 

என்று கூறியுள்ளது குறிப்பிைத் க்கது. 

 

14. 2004 டி ம்பர்.26 – தமிழகத்தில் சுனொமி தொக்கிய நொள் 

 

15. நிைதவறிக்கு எதிராக வபாராடிய பிஷப் தைஸ்ைண்ட் 

ைறைவு: பிர ைர் வைாடி இரங்கல் 

எதைரிட்ைஸ் ஆர்ச்பிஷப் தைஸ்ைண்ட் டுட்டு ைறைவுக்கு 

பிர ைர் நவரந்திர வைாடி ஆழ்ந்  இரங்கறலத் 



         

    

த ரிவித்துக் தகாண்டுள்ளார். நிைதவறிக்கு எதிராகப் 

வபாராடிய த ன்னாப்பிரிக்கப் வபராயர் தைஸ்ைண்ட் டுட்டு 

இன்று காலைானார். அவருக்கு வயது 90. தநல்சன் 

ைண்வைலா த ன்னாப்பிரிக்காவின் மு ல் கறுப்பின 

அதிபராக ப விவயற்ைவபாது வானவில் வ சம் என்ை 

தசால்லாைறல உருவாக்கி பிரபலப்படுத்தியவர் டுட்டு. 

தவள்றளயர்களின் ஆட்சிறய எதிர்த்து அறைதி வழியில் 

வபாராடிய ால், 1984 ஆம் ஆண்டு அறைதிக்கான வநாபல் 

பரிசு தைஸ்ைண்ட் டுட்டுவுக்கு வழங்கப்பட்ைது. 

 

16. விெய் ஹஸாவர: ஹிைாசல் சாம்பியன்: ‘விவெடி’ 

முறையில் தவன்ைது 

விெய் ஹஸாவர வகாப்றப கிரிக்தகட் வபாட்டியின் இறுதி 

ஆட்ைத்தில் ஹிைாசல பிரவ சம் 11 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் 

‘விவெடி’ முறையில்  மிழகத்ற  வீழ்த்தி மு ல் 

முறையாக சாம்பியன் ஆனது. 

ராெஸ் ான் ைாநிலம் தெய்ப்பூரில் ஞாயிற்றுக்கிழறை 

நறைதபற்ை இந்  ஆட்ைத்தில் ஹிைாசல் தவற்றிக்கு 15 

பந்துகளில் 16 ரன்கள் வ றவ இருந்  நிறலயில், 

வைாசைான வானிறல காரணைாக ஆட்ைம் நிறுத் ப்பட்ைது. 

பின்னாி் ‘விவெடி’ முறையில் அந்  அணி தவன்ாாக 

அறிவிக்கப்பட்ைது. 

அந்  அணி இன்னிங்ஸில் ச ம் விளாசி ஆட்ைமிழக்காைல் 

இருந்  ஷுபம் அவராரா ஆட்ைநாயகன் ஆனாாி். 

முன்ன ாக ைாஸ் தவன்ை ஹிைாசல பிரவ சம் 

ஃபீல்டிங்றக வ ாி்வு தசய் து. வபட் தசய்   மிழகம் 49.4 

ஓவாி்களில் 314 ரன்களுக்கு அறனத்து 

விக்தகட்டுகறளயும் இழந் து. அதிகபட்சைாக விக்தகட் 

கீப்பாி் திவனஷ் காாி்த்திக் 8 பவுண்ைரிகள், 7 

சிக்ஸாி்களுைன் 116 ரன்கள் விளாசினாாி். 

பாபா இந்திரஜித் 8 பவுண்ைரிகள், 1 சிக்ஸருைன் 80, 

ஷாருக் கான் 3 பவுண்ைரிகள், 3 சிக்ஸாி்களுைன் 42 

ரன்கள் வசாி்த்து உ வ, வகப்ைன் விெய் சங்காி் 22, சாய் 

கிவஷாாி் 18, தெகதீசன் 9, முருகன் அஸ்வின் 7, பாபா 

அபராஜித் 2, வாஷிங்ைன் சுந் ாி் 1, சிலம்பரசன் 1 ரன்கள் 

வசாி்த் னாி். சந்தீப் வாரியாி் 3 ரன்களுைன் 

ஆட்ைமிழக்காைல் இருந் ாாி். 

ஹிைாசல் தபௌலிங்கில் பங்கஜ் ெஸ்வால் 4, ரிஷி  வன் 3, 

வினய் கவலதியா, சித் ாாி்த் சாி்ைா, திக்விெய் ரங்கி 

ஆகிவயாாி்  லா 1 விக்தகட் வீழ்த்தினாி். 

பின்னாி் ஹிைாசல் இன்னிங்ஸில் வைாசைான வானிறல 

காரணைாக ஆட்ைம் நிறுத் ப்பட்ைவபாது அந்  அணி 47.3 

ஓவாி்களில் 4 விக்தகட் இழப்புக்கு 299 ரன்கள் 

அடித்திருந் து. 

ஷுபம் அவராரா 13 பவுண்ைரிகள், 1 சிக்ஸருைன் 136, 

வகப்ைன் ரிஷி  வன் 5 பவுண்ைரிகள், 1 சிக்ஸருைன் 42 

ரன்கள் வசாி்த்து ஆட்ைமிழக்காைல் இருந் னாி். 

முன்ன ாக அமித் குைாாி் 6 பவுண்ைரிகளுைன் 74, 

பிரசாந்த் வசாப்ரா 21, நிகில் கங் ா 18 ரன்கள் வசாி்த் னாி். 

இறுதியில், விவெடி முறையில் அந்  அணியின் 

தவற்றிக்கு 47.3 ஓவாி்களில் 289 ரன்கள் தவற்றி 

இலக்காக நிாி்ணயிக்கப்பட்ை நிறலயில், அந்  அணி 299 

ரன்கள் அடித்திருந்  ால், 11 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் 

ஹிைாசல் தவன்ை ாக அறிவிக்கப்பட்ைது. 

 

17. ச தி மதரியு ொ? 

டிச.20: தைல்ைா, ஒறைக்ரான் வரிறசயில் ‘தைல்றைக்ரான்’ 

என்கிை புதிய வவற்றுருவ கவரானா றவரஸ் 

கண்ைறியப்பட்ைது. 

டிச.21: வாக்காளர் அறையாள அட்றையுைன் ஆ ார் 

எண்றண இறணக்க வழி வறக தசய்யும் வ ர் ல் சட்ைத் 

திருத்  ைவசா ா நாைாளுைன்ைத்தில் நிறைவவறியது. 

டிச.22: எதிர்க்கட்சிகளின் எதிர்ப்பு காரணைாக 

தபண்களின் குறைந் பட்ச திருைண வயற  18-லிருந்து 

21-ஆக உயர்த்தும் சட்ை ைவசா ா நாைாளுைன்ை 

நிறலக்குழுவுக்கு அனுப்பப்பட்ைது. 

டிச.23: பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்றைத்  டுக்க  மிழகத்தில் 

‘மீண்டும் ைஞ்சப்றப’ திட்ைத்ற   மிழக மு ல்வர் 

மு.க.ஸ்ைாலின் த ாைங்கிறவத் ார். 

டிச.23: ‘வபக்ஸ்வலாவிட்’  என்கிை தபயரில் றபசர் 

நிறுவனம் உருவாக்கியுள்ள கவரானா ைாத்திறரறய 

அவசரப் பயன்பாட்டுக்கு அதைரிக்கா அங்கீகரித் து. 

டிச.23: கர்நாைக சட்ைப்வபரறவயில் கட்ைாய ை ைாற்ைத் 

 றைச் சட்ைம் அைளிக்கு இறைவய நிறைவவற்ைப்பட்ைது. 

டிச.24: வங்கவ சத்  றலநகர்  ாக்காவில் நறைதபற்ை 

ஐந்து நாடுகள் பங்வகற்ை ஆசிய சாம்பியன்ஸ் வகாப்றப 

ஹாக்கி தவண்கலப் ப க்கத்துக்கான வபாட்டியில் இந்திய 

அணி பாகிஸ் ான் அணிறய 4 - 3 என்கிை வகால் 

கணக்கில் வ ாற்கடித் து. 

டிச.24: 15 வயதுக்குட்பட்ை ெூனியர் அதைரிக்க ஸ்குவாஷ் 

ஓபன் வகாப்றபயில் இந்தியாறவச் வசர்ந்  13 வயது 

சிறுமி அனாஹட் சிங் தவன்ைார். இத்த ாைறர தவல்லும் 

மு ல் இந்திய பதின்பருவச் சிறுமி இவர். 

டிச.25: ெனவரி 3-ஆம் வ தி மு ல் 15 -18 வயதுள்ள 

சிைார்களுக்குத்  டுப்பூசி தசலுத்தும் திட்ைம் 

த ாைங்கப்படும் எனப் பிர ைர் வைாடி அறிவித் ார். வைலும், 

முன்களப் பணியாளர்களுக்கு ெனவரி 10 மு ல் கூடு ல் 

 டுப்பூசி தசலுத் ப்படும் என்றும் அறிவித் ார். 

 

18. நீதி ஆவயாக் சுகா ாரக் குறியீட்டில் வகரளம் மு லிைம் 

நீதி ஆவயாக் தவளியிட்ை சுகா ாரக் குறியீட்டில் வகரளம் 

மீண்டும் மு லிைத்ற ப் பிடித்துள்ளது. அந் ப் பட்டியலில் 

 மிழ்நாடு இரண்ைாமிைத்ற யும், உத் ர பிரவ சம் கறைசி 

இைத்ற யும் பிடித்துள்ளன. 

ைக்களுக்கு சுகா ார வசறவகறள வழங்குவதில் சிைந்து 

விளங்கும் ைாநிலங்கள் த ாைாி்பான குறியீட்றை ைத்திய 

அரசின் தகாள்றக வகுப்பு அறைப்பான நீதி ஆவயாக் 

ஆண்டுவ ாறும் தவளியிட்டு வருகிைது. அந்  அறைப்பு 4-

ஆவது சுகா ாரக் குறியீட்டுப் பட்டியறல தவளியிட்டுள்ளது. 

கைந்  2019-20-ஆம் ஆண்றை அடிப்பறையாகக் 

தகாண்ை ஒட்டுதைாத்  தசயல்பாடுகளுக்கான பட்டியலில் 

தபரிய ைாநிலங்கள் பிரிவில், வகரளம் மு லிைத்ற யும் 

 மிழ்நாடு, த லங்கானா ஆகியறவ அடுத் டுத்  



         

    

இைங்கறளயும் பிடித்துள்ளன. இந் ப் பட்டியலில் உத் ர 

பிரவ சம், பிகாாி், ைத்திய பிரவ சம் ஆகியறவ கறைசி 3 

இைங்களில் உள்ளன. 

சிறிய ைாநிலங்கள் பிரிவில் மிவஸாரம் மு லிைத்ற ப் 

பிடித்துள்ளது. திரிபுரா, சிக்கிம் ஆகியறவ அடுத் டுத்  

இைங்களில் உள்ளன. யூனியன் பிரவ சங்களில்  ாத்ரா-

நகாி் ஹவவலி & ைாைன்-றையு மு லிைத்திலும், சண்டீகாி் 

இரண்ைாவது இைத்திலும், லட்சத்தீவுகள் மூன்ைாவது 

இைத்திலும் உள்ளன. 

ஓராண்டில் சுகா ார வசறவகறள சிைப்பாக 

வைம்படுத்திய தபரிய ைாநிலங்களுக்கான பட்டியலில் 

உத் ர பிரவ சம் மு லிைத்திலும், அஸ்ஸாம் இரண்ைாவது 

இைத்திலும், த லங்கானா மூன்ைாவது இைத்திலும் 

உள்ளன. சிறிய ைாநிலங்களுக்கான பட்டியலில் 

மிவஸாரம், வைகாலயம், நாகாலாந்து ஆகியறவ 

முன்னணியில் உள்ளன. 

நீதி ஆவயாக் ஒட்டுதைாத்  சுகா ாரக் குறியீட்டில் வகரளம் 

த ாைாி்ந்து 4-ஆவது ஆண்ைாக மு லிைத்ற ப் 

பிடித்துள்ளது குறிப்பிைத் க்கது. இந்  ஆய்வின்வபாது 24 

காரணிகள் ஆராயப்பட்ை ாக நீதி ஆவயாக் 

த ரிவித்துள்ளது. ைத்திய சுகா ார அறைச்சகம், உலக 

வங்கி ஆகியவற்றுைன் இறணந்து இந் க் குறியீட்றை 

நீதி ஆவயாக்  யாரித்துள்ளது. 

சுகா ார வசறவகறள வழங்குவ ற்கான திட்ைங்கறள 

வகுக்கும்வபாது இந் ப் பட்டியறல ைாநில அரசுகள் 

முன்ைாதிரியாகக் தகாண்டு தசயல்பைலாம் என நீதி 

ஆவயாக் துறணத்  றலவாி் ராஜீவ் குைாாி் 

த ரிவித்துள்ளாாி். 

 

19. சுகா ார துறை தசயல்பாட்டில் வகரளா மு லிைம், 

 மிழகம் 2-ம் இைம்: உத் ரபிரவ ச ைாநிலத்துக்கு கறைசி 

இைம் 

வ சிய அளவிலான சுகா ார துறை தசயல்பாட்டில் வகரளா 

மு லிைத்ற ப் பிடித்துள்ளது.  மிழகம், த லங்கானா 

அடுத் டுத்  இைங்களில் உள்ளன. 

ைத்திய அரசின் நிதி ஆவயாக் அறைப்பு கைந்  2017-ம் 

ஆண்டு மு ல் சுகா ாரத் துறையில் சிைந்து விளங்கும் 

ைாநிலங்கள் குறித்து ஆய்வு தசய்து  ரவரிறச பட்டியறல 

தவளியிட்டு வருகிைது. அ ன்படி 2019-20-ம் 

ஆண்டுக்கான சுகா ார குறியீடு தைல்லியில் வநற்று 

தவளியிைப்பட்ைது. 

நிதி ஆவயாக் துறணத்  றலவர் ராஜீவ் குைார், 

 றலறை நிர்வாக அதிகாரி அமி ாப் காந்த், கூடு ல் 

தசயலாளர் ராவகஷ் சர்வால், உலக வங்கியின் மூத்  

அதிகாரி ஷீனா சாப்ரா ஆகிவயார் சுகா ார குறியீட்றை 

தவளியிட்ைனர். 

நிதி ஆவயாக், ைத்திய சுகா ாரத் துறை, உலக வங்கி 

ஆகியறவ இறணந்து  யாரித்துள்ள சுகா ார குறியீட்டில் 

தபரிய ைாநிலங்கள், சிறிய ைாநிலங்கள், 

யூனியன்பிரவ சங்கள் என 3 பிரிவுகளில் ரவரிறசப் 

பட்டியல் தவளியிைப் பட்டுள்ளது. 

தபரிய ைாநிலங்களின் பட்டியலில் 19 ைாநிலங்கள் 

இைம்தபற்றுள்ளன. இதில் வகரளா மு லிைத்ற ப் 

பிடித்துள்ளது. 4-வது முறையாக அந்  

ைாநிலம்மு லிைத்ற   க்க றவத்திருக்கிைது.  மிழகம் 2-

வது இைத்ற யும், த லங்கானா 3-வது இைத்ற யும் 

தபற்றுள்ளன. ஆந்திரா, ைகாராஷ்டிரா, குெராத், இைாச்சல 

பிரவ சம்,பஞ்சாப், கர்நாைகா, சத்தீஸ்கர், ஹரியாணா, 

அசாம், ொர்க்கண்ட், ஒடிசா, உத் ராகண்ட், ராெஸ் ான், 

ைத்திய பிரவ சம், பிஹார்ஆகியறவ அடுத் டுத்  

இைங்களில் உள்ளன. உத் ரபிரவ சம் கறைசி இைத்தில் 

உள்ளது. 

சிறிய ைாநிலங்கள் பட்டியலில் 8 ைாநிலங்கள் 

இைம்தபற்றுள்ளன. இதில் மிவசாரம் 

ைாநிலம்மு லிைத்ற ப் பிடித்துள்ளது. திரிபுரா, சிக்கிம், 

வகாவா, வைகாலயா, ைணிப்பூர், அருணாச்சல பிரவ சம், 

நாகாலாந்து ஆகியறவ அடுத் டுத்  இைங்களில் 

உள்ளன. 

யூனியன் பிரவ ச ங்களில்  ாத்ரா- நாகர் ஹவவலி 

ைற்றும் றையு-ைாைன் மு லிைத்ற ப் பிடித்துள்ளது. 

சண்டிகர், லட்சத்தீவு, புதுச்வசரி, தைல்லி, ெம்மு-காஷ்மீர், 

அந் ைான் - நிவகாபர் அடுத் டுத்  இைங்களில்உள்ளன.-

பிடிஐ 

 

20. வெம்ஸ் தவப் த ாறலவநாக்கி திட்ைத்தில் 

பணியாற்றிய இந்திய தபண் விஞ்ஞானி 

வெம்ஸ் தவப் விண்தவளி த ாறலவநாக்கி திட்ைத்தில் 

இந்திய தபண் விஞ்ஞானி ஒருவர் பணியாற்றியுள்ள 

விவரம்  ற்வபாது த ரியவந்துள்ளது. 

அதைரிக்க விண்தவளி ஆராய்ச்சி நிறலயைான நாசா, 

ஐவராப்பா விண்தவளி ஆராய்ச்சிறையம், கனைா ஆராய்ச்சி 

றையம் ஆகியறவ இறணந்து வெம்ஸ் தவப் விண்தவளி 

த ாறலவநாக்கிறய (வெைபிள்யூஎஸ்டி) உருவாக்கி 

உள்ளது. 

த ன் அதைரிக்காவின் பிதரஞ்சு கயானாவிலுள்ள தகாரு 

விண்தவளி  ளத்திலிருந்து ஏரியன்-5 ராக்தகட் மூலம் 

இந்  த ாறலவநாக்கி கைந்  சனிக்கிழறை விண்ணில் 

தவற்றிகரைாக ஏவப்பட்டு உள்ளது. ரூ.75 ஆயிரம்வகாடி 

தசலவில் இந் த் த ாறலவநாக்கி 

வடிவறைக்கப்பட்டுள்ளது. 

உலகம் வ ான்றியது எப்படி என்பது உட்பை பல்வவறு 

அறிவியல் அதிசயங்கறள இந்  த ாறலவநாக்கி மூலம் 

கண்டுபிடிக்க முடியும் என்று நாசா விஞ்ஞானிகள் 

த ரிவித்துள்ளனர். 

தபாதுவாக நட்சத்திரங்கள் இைந் ாலும் பல ஒளி 

ஆண்டுகள் த ாறலவில் இருப்ப ால் அ ன் ஒளி நைக்கு 

கிறைத்துக்தகாண்வை இருக்கும். அந்  நட்சத்திரம் 

இைந் ாலும் அ ன் ஒளிறய றவத்து அ றன ஆராய 

முடியும். இப்படி பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன் 

இைந்  நட்சத்திரங்கள் குறித்தும் இந்  வெம்ஸ் தவப் 

த ாறலவநாக்கி ஆராயவுள்ளது. 

இந்  விண்தவளி த ாறலவநாக்கி திட்ைத்தில் 

ஏராளைானவிஞ்ஞானிகள் பணியாற்றியுள்ளனர். இதில் 

இந்திய விஞ்ஞானி ைாக்ைர் ஹஷிைா ஹசனும் ஒருவர். 



         

    

இந்தியா உட்பை 7 நாடுகளின் விஞ்ஞானிகள் இந் த் 

திட்ைத்தில் பங்வகற்று இருந் னர். உத் ரபிரவ ச ைாநிலம் 

லக்வனாவில் பிைந்  ஹஷிைா ஹசன், இந் த் திட்ைத்தில் 

பங்வகற்று இந்தியர்களுக்குப் தபருறை வசர்த்துள்ளார். 

இதுகுறித்து ைாக்ைர் ஹஷிைா கூறும்வபாது, “ரஷ்யாவின் 

சார்பில்ஸ்புட்னிக் விண்கலம் ஏவப்பட்ைவபாது எனது 

பாட்டி உள்ளிட்ை குடும்பத்தினர் அறனவரும் கண்டு 

ரசித் னர். அப்வபாவ  எனக்கு விண்தவளி துறை மீது 

ஆர்வம் வந்துவிட்ைது. நிலவில் ைனி ர்கள் 

இைங்கியவபாது நானும் ஒரு நாள் நாசாவில் 

பணிபுரிவவன் என்று கனவு கண்வைன். அந் க் கனவு 

நிறைவவறியுள்ளது. விண்தவளித் துறையில் பல்வவறு 

ஆராய்ச்சிகறள வைற்தகாள்ள விரும்புகிவைன்” என்ைார். 

மும்றபயிலுள்ள ைாைா இன்ஸ்டிடியூட் ஃபார் 

ஃபண்ைைண்ைல் ரிசர்ச் (டிஐஎஃப்ஆர்) நிறுவனத்தில் 

பணிபுரிந்து வந்  ஹஷிைா, பின்னர் லண்ைன் தசன்று 

ஆக்ஸ்வபார்ட் பல்கறலக்கழகத்தில் அணு அறிவியலில் 

ைாக்ைவரட் படிப்றபமுடித் ார். பின்னர் அதைரிக்கா தசன்று 

1994-ல் நாசாவில் விஞ்ஞானியாக வசர்ந் ார்.  ற்வபாது 

விண்தவளி த ாறலவநாக்கி திட்ைத்தில் இறணந்து 

இந்தியாவுக்கு தபருறை வ டித்  ந்துள்ளார் என்பது 

குறிப்பிைத் க்கது. 

 

21. 2022-இல் ைாநகரங்களில் 5ஜி வசறவ: 

த ாறலத்த ாைாி்பு துறை 

அடுத்  ஆண்டு மு ல் தசன்றன, குருகிராம், தபங்களூரு, 

தகால்கத் ா, மும்றப, சண்டீகாி், தில்லி, ெம்நகாி், 

ஆை ாபாத், றஹ ராபாத், லக்தனள, புவண, காந்திநகாி் 

வபான்ை ைாநகரங்கள் ைற்றும் தபரு நகரங்களில் 5ஜி 

அறலக்கற்றை வசறவ மு ல் கட்ைைாக 

அறிமுகப்படுத் ப்பை உள்ளது. 

த ாறலத்த ாைாி்பு வசறவ நிறுவனங்கள் இந்  

ைாநகரங்கள் ைற்றும் தபரு நகரங்களில் 5ஜி வசா றன 

றையங்கறள அறைத்திருப்ப ன் மூலம் இந்  புதிய 

த ாழில்நுட்பம் அறிமுகைாக உள்ளது. 

இதுகுறித்து த ாறலத்த ாைாி்புத் துறை தவளியிட்ை 

தசய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்ப ாவது: 

5ஜி அறலக்கற்றை ஏலம் ைற்றும் அ ற்கான அடிப்பறை 

விறல, ஏலம் விைப்பை வவண்டிய அளவு, ஏல வழிமுறை 

ஆகியவற்றில் உள்ள பல்வவறு நறைமுறைகளுக்கு 

அனுைதி வகட்டு இந்திய த ாறலத்த ாைாி்பு ஒழுங்காற்று 

ஆறணயத்திைம் (டிராய்) கைந்  தசப்ைம்பரில் பரிந்துறர 

சைாி்ப்பிக்கப்பட்ைது. அ ன் அனுைதி கிறைத் தும், 

த ாறலத்த ாைாி்பு வசறவ நிறுவனங்களுக்கு 

அறலக்கற்றை ஒதுக்கீடு நறைமுறைகள் விறரந்து 

வைற்தகாள்ளப்படும். 

அந்  வறகயில், ஏாி்தைல், ரிறலயன்ஸ் ஜிவயா, 

வவாைஃவபான் ஆகிய த ாறலத்த ாைாி்பு நிறுவனங்கள் 

தசன்றன, குருகிராம், தபங்களூரு, தகால்கத் ா, மும்றப, 

சண்டீகாி், தில்லி, ொம்நகாி், ஆை ாபாத், றஹ ராபாத், 

லக்தனள, புவண, காந்திநகாி் ஆகிய நகரங்களில் 5ஜி 

வசா றன றையங்கறள அறைத்திருக்கின்ைன. அ ன் 

மூலம், இந்  ைாநகரங்கள் ைற்றும் தபரு நகரங்களில் 

அடுத்  ஆண்டு 5ஜி த ாழில்நுட்பம் மு ல்கட்ைைாக 

அறிமுகைாக உள்ளது என்று த ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

22. கறல பண்பாட்டுத் துறை சார்பாக தசன்றனயில் 

ென.14 மு ல் ‘நம்ை ஊரு திருவிழா’ 

 மிழக கறலப் பண்பாட்டுத் துறை தவளியிட்ை 

தசய்திக்குறிப்பு:  மிழர் திருநாளான தபாங்கல் 

பண்டிறகறய முன்னிட்டு, ‘நம்ை ஊரு திருவிழா’ என்ை 

 றலப்பின்  மிழக பாரம்பரியைான கிராமியக் 

கறலகறள தவளிப்படுத்தும் 500-க்கும் வைற்பட்ை 

கறலஞர்கறளக் தகாண்டு தசன்றனயில் 7 இைங்களில் 

ென. 14, 15, 16-ம் வ திகளில் கறல விழா 

நறைதபைவுள்ளது. 

இவ்விழாவில் 7 தவளி ைாநில கிராமியக் கறலக் 

குழுவினரும் பங்கு தகாள்ளவுள்ளனர். 

கறல விழாறவச் சிைப்பாக நைத்துவது த ாைர்பாகத் 

 மிழ்ப் பண்பாடு ைற்றும் த ால்லியல் துறை அறைச்சர் 

 ங்கம் த ன்னரசு  றலறையில் அதிகாரிகளுைன் 

 றலறைச் தசயலகத்தில் வநற்று ஆவலாசறன 

நைத் ப்பட்ைது. 

இதில், தசன்றனயில் நைத் ப்படும் கறல நிகழ்ச்சிறயப் 

வபால, ைதுறர, திருச்சி, வகாறவ ஆகிய இைங்களிலும் 

நைத்  ஏற்பாடு தசய்ய நைவடிக்றக எடுக்கப்படும் என்று 

முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

இவ்வாறு அதில் கூைப்பட்டுள்ளது. 

 

23. தபண்களின்  ற்காப்புக்காக “அன்மியூட்” இயக்கம் 

ஐ.ஐ.டி. ைாணவர்கள் த ாைங்கினர் 

தசன்றன ஐ.ஐ.டி. ைாணவர்கள் சமூக நல இயக்கம் 

ஒன்றை த ாைங்கியுள்ளனர். “அன்மியூட்”  என்று 

அறழக்கப்படும் அந்  திட்ைத்தில் ைா விலக்கின்வபாது 

சுத் ைாக இருத் ல் ைற்றும் பாலியல் துன்புறுத் லுக்கு 

எதிரான  ற்காப்பு நைவடிக்றககள் பற்றி கவனம் 

தசலுத் ப்படுகிைது. இந்  முன்முயற்சியின் மூலைாக, 

தபண்கறள குரல் எழுப்பும்படி தூண்டுவது 

ைாணவர்களின் வநாக்கைாகும். வைலும், விழிப்புணர்வு 

பிரசாரங்கறளயும் ைாணவர்கள் நைத்திை 

முறனந்துள்ளனர். ஆண்டுவ ாறும் தசன்றன ஐ.ஐ.டி. 

நைத்தும் ‘சாஸ்த்ரா-2022' என்னும் த ாழில்நுட்ப 

திருவிழாவின் ஒரு பகுதியாக த ாைங்கப்பட்டுள்ள இந்  

இயக்கத்தில் சுைர், வகா றஹஜீன், கிறர, சாக்யா, ஸ்வயம் 

வபான்ை அரசு சாரா அறைப்புகளுைன் ைாணவர்கள் 

இறணந்து பல்வவறு நைவடிக்றககளில் ஈடுபட்டுள்ளனர். 

இந்  நைவடிக்றககள் கைந்  அக்வைாபர் 16-ந்வ தியில் 

இருந்து வைற்தகாள்ளப்பட்டு வருகின்ைன. 

ஒவ்தவாரு ஆண்டும் சாஸ்த்ரா குழுவினர் ஒரு சமூகநல 

பிரச்சிறனறய றகயில் எடுத்து, அற  சைாளிப்ப ற்கான 

முன்முயற்சியில் ஈடுபடுகின்ைனர். இந்  ஆண்டில் 

சாஸ்த்ரா-2022 என்னும் திட்ைத்தின் கீழ், “அன்மியூட்” 

இயக்கம் ஒன்றை த ாைங்கியுள்ளனர். இந்  “அன்மியூட்” 

இயக்கம் கைந்  அக்வைாபர் 24-ந்வ தியன்று நடிகர் 



         

    

ஆஹ்ஸாஸ் சன்னா முன்னிறலயில் காதணாலி 

நிகழ்ச்சியாக த ாைங்கப்பட்ைது. 

 

24. 'தி இந்து' பத்திரிறகயாளருக்கு வகாயங்கா விருது 

‘தி இந்து’ பத்திரிறகயின் தசய்தியாளர் சிவ் சஹாய் சிங், 

ராம்நாத் வகாயங்கா விருதுக்குத் வ ர்வு 

தசய்யப்பட்டுள்ளார். 

‘தி இந்து’ பத்திரிறகயின் வைற்கு வங்க ைாநிலப் பிரிவில் 

தசய்தியாளராக பணிபுரிபவர் சிவ் சஹாய் சிங். இவர் 

2019-ல்ொர்க்கண்ட் ைாநில அரசின் டிஜிட்ைல் தபாது 

விநிவயாக முறைத் திட்ைத் ால் அடித் ட்டு ைக்கள் வரஷன் 

தபாருட்கறள இழந் து த ாைர்பாக ஒரு கட்டுறரறய 

எழுதியிருந் ார். 

ஆ ார் அட்றைகறள வரஷன் அட்றைகளுைன் இறணக்க 

முடியா  ாலும், ஆ ார் அட்றை இல்லா வர்களும் 

வரஷன் தபாருட்கறள வாங்க முடியா  நிறல 

ஏற்பட்ைற  இந்  கட்டுறர விளக்கியது. தபரும்பாலும் 

பழங்குடி இனத் வர் இந்  புதிய டிஜிட்ைல்ையைாக்கத் 

திட்ைத் ால் பாதிக்கப்பட்ைற  கட்டுறர 

எடுத்துக்காட்டியிருந் து. 

இந்  கட்டுறரக்காக சிவ்சஹாய் சிங், ராம்நாத் 

வகாயங்காவிருதுக்குத் வ ர்வு தசய்யப்பட்டுள்ளார். 

‘கண்ணுக்கு த ரியா  இந்தியாறவ தவளிக்தகாணர் ல்’ 

என்ை பிரிவின் கீழ் விருதுக்கு சிவ் சஹாய் சிங் வ ர்வு 

தசய்யப் பட்டுள்ளார். 

 

 


