
         

    

1. உலக த ொலலக்கொட்சி நொள் தகொண்டொடப்படுகிற த தி எது? 

அ) நவம்பர் 18 

ஆ) நவம்பர் 21  

இ) நவம்பர் 23 

ஈ) நவம்பர் 25 

✓ சமகால உலகில் த ாலலக்காட்சியின்  ாக்கத்ல க்குறிக்கும் வலகயில் 

நவம்பர்.21ஆம் த தி உலக த ாலலக்காட்சி நாள் உலகம் முழுவதும் 

தகாண்டாடப்படுகிறது. 1996ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 21-22 த திகளில் 

மு ல் உலக த ாலலக்காட்சி மன்றம் நடத் ப்பட்டதிலிருந்து நவ.21ஆம் 

த திலை உலகத் த ாலலக்காட்சி நாளாகக் தகாண்டாட ஐநா தபாதுச் 

சலப முடிவு தசய் து. 

 

2. ABU - UNESCO அலைதி ஊடக விருதுகள் – 2021’ஐ தென்ற 

‘DEAFinitely Leading the Way’ என்பது எவ்வூடகத்தின் திட்டைொகும்? 

அ) தூர் ர்ஷன்  

ஆ) என்டிடிவி 

இ) லடம்ஸ் தநௌ 

ஈ) ஜீ டிவி 

✓ ஆசிை பசிபிக் பிராட்காஸ்டிங் யூனிைன் (ABU) - UNESCO Peace Media 

Awards 2021’இல், தூர் ர்ஷனின் ‘DEAFinitely Leading the Way’ ‘Living 

Well with Super Diversity’ பிரிவில் விருல  தவன்றது. அகில இந்திை 

வாத ாலியின் ‘Living on the edge – The coastal lives’ என்ற 

நிகழ்ச்சிைா து ‘Ethical & Sustainable Relationship with Nature’ பிரிவில் 

விருல தவன்றது. மதலசிைாவில் உள்ள தகாலாலம்பூரில் இ ன் விருது 

வழங்கும் விழா நலடதபற்றது. 

 

3. அண்லைச் தெய்திகளில் இடம்தபற்ற ‘ஜிக்யொெொ நிகழ்ச்சி’, எந் த் 

துலறயுடன் த ொடர்புலடய ொகும்? 

அ) அறிவிைல் மற்றும் த ாழில்நுட்பம்  

ஆ) தபாருளா ாரம் 

இ) விலளைாட்டு 

ஈ) ஊட்டச்சத்து 

✓ ‘CSIR ஜிக்ைாசா’ திட்டத்தின்கீழ் குழந்ல களுக்கா  இந்திைாவின் 

மு ல் தமய்நிகர் அறிவிைல் ஆய்வகம் சமீபத்தில் மத்திை அறிவிைல் & 

த ாழில்நுட்பத்துலற அலமச்சர் ஜித ந்திர சிங்கால் த ாடங்கப்பட்டது.  

✓ பள்ளி மாணவர்களுக்கா  ஆய்வக ஆராய்ச்சியுடன் கூடிை வகுப்பலற 

கற்றலல தசைல்படுத்தும் ‘CSIR ஜிக்ைாசா’ திட்டத்தின்கீழ் தமய்நிகர் 

ஆய்வகத்ல  உருவாக்க CSIR, ஐஐடி பாம்தபயுடன் கூட்டு தசர்ந்துள்ளது. 

தமய்நிகர் ஆய்வகத்திற்கா  இலக்கு 6-12 வகுப்பு மாணவர்கள் ஆகும். 

 

4.  னிநபர்  ரவுப்பொதுகொப்பு ைதெொ ொ-2019’க்கொன நொடொளுைன்றக் 

கூட்டுக்குழுவின்  லலெர் யொர்? 

அ) V முரளீ ரன் 

ஆ) N இரவி 

இ) P P தசௌத்ரி  

ஈ) S தெய்சங்கர் 

✓  னிநபர்  ரவுப்பாதுகாப்பு மதசா ா–2019’க்கா  நாடாளுமன்றக் கூட்டு 

குழுவா து, அரசாங்கத்தின் எந் தவாரு நிறுவ த்ல யும் சட்டத்தின் 

எல்லலக்கு தவளிதை லவத்திருக்க அனுமதிக்கும் சர்ச்லசக்குரிை 

விலக்கு விதிலை ஆ ரித்துள்ளது. P P தசௌத்ரி  லலலமயிலா  குழு, 

சிறிை மாற்றத்துடன் இந் ச் சரத்ல   க்கலவத்துள்ளது. அந்  அறிக்லக 

இப்தபாது நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படவுள்ளது. 

 

5. கனக  ொெொ என்பெர் எந்  ைொநிலத்ல ச் ெொர்ந்  பதிலனந் ொம் 

நூற்றொண்டின் கவி, துறவி ைற்றும் ெமூக சீர்திருத் ெொதியொெொர்? 

அ)  மிழ்நாடு 

ஆ) கர்நாடகா  

இ) ஆந்திர பிரத சம் 

ஈ) ஒடிஸா 

✓ 15ஆம் நூற்றாண்டின் கவிஞர், துறவி மற்றும் சமூக சீர்திருத் வாதி 

க க ாசருக்கு அஞ்சலி தசலுத்தும் வலகயில் ‘க க ாச தெைந்தி’ 

கர்நாடகாவில் தகாண்டாடப்படுகிறது. 

✓ புனி  க க  ாசரின் பிறந்  இடமா  காகித தல, தபாதுமக்களின் 

வருலகக்காக அரசாங்கத் ால் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. க க ாசா மற்றும் 

புராண ாசா, விெை ாசா & தகாபால ாசா உள்ளிட்ட பக்தி இைக்கத்தின் 

பிற  ாசர்கள் பாடிை கீர்த் ல கள் கன் ட இலக்கிைத்தில் ‘ ாச 

சாகித்திைம்’ மற்றும் ‘த வரநாமங்கள்’ என்று அலழக்கப்படுகின்ற . 

 

6. அதைரிக்கொ & இங்கிலொந்துடனொன அணுெக்தி நீர்மூழ்கிக்கப்பல் 

கூட்டணியில், முக்கிய ஒப்பந் த்தில் லகதயழுத்திட்டுள்ள நொடு எது? 

அ) பிரான்ஸ் 

ஆ) ஆஸ்திதரலிைா  

இ) இத் ாலி 

ஈ) இஸ்தரல் 

✓ அதமரிக்கா & இங்கிலாந்துடன் ஆஸ்திதரலிைா ஒப்பந் ம் புரிந்துள்ளது. 

இம்முத் ரப்பு ஒப்பந் ம் ஆஸ்திதரலிைாவுக்கு அணுசக்திைால் இைங்கும் 

நீர்மூழ்கிக்கப்பல் த ாழில்நுட்பத்ல  வழங்குகிறது. மூன்று நாடுகளும் 

AUKUS என்ற பாதுகாப்புக் கூட்டணிலை உருவாக்குவ ாக அறிவித்  

பிறகு, த ாழில்நுட்பத்தில் தவளிப்பலடைாக லகதைழுத்திடப்பட்ட மு ல் 

ஒப்பந் ம் இதுவாகும். 

 

7. ‘கர்நொடகொ ரொஜ்தயொத்ெெொ’ ைற்றும் ‘தகரள பிறவி நொள்’ ஆகியன 

ஒவ்தெொர் ஆண்டும் எந்  நொளில் தகொண்டொடப்படுகின்றன? 

அ) அக்தடாபர் 3 

ஆ) நவம்பர் 1  

இ) நவம்பர் 3 

ஈ) நவம்பர் 5 

✓ தகரளா, கர்நாடகா மத்திை பிரத சம், ஹரிைா ா, சத்தீஸ்கர் மற்றும் 

ஆந்திர பிரத சம் ஆகிை மாநிலங்கள் நவ.1 அன்று மாநில நாலளக் 

தகாண்டாடுகின்ற . தகரளாவில் இந்நாள் ‘தகரள பிறவி நாள்’ என்றும், 

கர்நாடக மாநிலத்தில் இந்  நாள் ‘கர்நாடக இராஜ்தைாத்சவா’ என்றும் 

தகாண்டாடப்படுகிறது. 

 

8. COP26 ைொநொட்டில் ‘தெொலொர் கொம்பஸ்’ இ லைத் த ொடங்கிய 

பன்னொட்டு அலைப்பு எது? 

அ) பன் ாட்டு சூரிை ஆற்றல் கூட்டணி  

ஆ) பன் ாட்டு ஆற்றல் நிறுவ ம் 

இ) பன் ாட்டு அணுசக்தி நிறுவ ம் 

ஈ) பன் ாட்டு புதுப்பிக்கத் க்க ஆற்றல் நிறுவ ம் 

✓ பன் ாட்டு சூரிை ஆற்றல் கூட்டணி (ISA) மற்றும் தந ர்லாந்ல ச் சார்ந்  

தவளியீட்டு நிறுவ மா  ‘எல்தசவிைர்’ COP26 காலநிலல மாநாட்டில் 

தூ ர் ஸ்டீபன் குரூஸுடன் இலணந்து ‘தசாலார் காம்பஸ்’ என்ற 

இ லழத்த ாடங்கி . ISA என்பது இந்திைாவால் த ாடங்கப்பட்ட 

பன் ாட்டு அரசுகளுக்கிலடதைைா  ஒப்பந்  அடிப்பலடயிலா  ஒரு 

பன் ாட்டு அலமப்பாகும். பன் ாட்டு சூரிை ஆற்றல் கூட்டணியின் 

 லலலம இைக்குநர் அெய் மாத்தூர், உலதககுமுள்ள ஆசிரிைர்களுக்கு 

ஆவணங்களுக்கா  மு ல் அதிகாரப்பூர்வ அலழப்லப தவளியிட்டார். 

 

9. ெட்ட ஆதலொெலனகள் ெைங்குெ ற்கொக ைத்திய ெட்டம் & நீதித் 

துலற அலைச்ெரொல் அறிமுகப்படுத் ப்பட்ட திறன்தபசிச் தெயலியின் 

தபயர் என்ன? 

அ) Citizen’s Tele-Law  

ஆ) Bharat Tele-Law 

இ) Atmanirbhar Nyayalay 

ஈ) Nyay For All 

✓ மத்திை சட்டம் மற்றும் நீதித்துலற அலமச்சர் கிரண் ரிஜிெு ‘சிட்டிசன் 

தடலி-லா’ திறன்தபசிச் தசைலிலை தவளியிட்டார். இந் ச் தசைலி அ ன் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

பை ாளிகலள தநரடிைாக சட்ட ஆதலாசல  வழங்கும் வழக்கறிஞர்க 

-ளுடன் இலணக்கும். அல த்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனிைன் 

பிரத சங்கலள உள்ளடக்கிை 75,000 கிராமப் பஞ்சாைத்துகளில் தடலி-

லாலவ விரிவுபடுத் வுள்ள ாகவும் கிரண் ரிஜிெு அறிவித்துள்ளார். 

 

10. இந்தியொவின் மு ல் உணவு அருங்கொட்சியகம் த ொடங்கப்பட்ட 

இடம் எது? 

அ) வாரணாசி 

ஆ) காசிைாபாத் 

இ) புத  

ஈ)  ஞ்சாவூர்  

✓ மத்திை வணிகம், த ாழிற்துலற, உணவு மற்றும் தபாதுவழங்கல் துலற 

அலமச்சர் பியூஷ் தகாைல், இந்திைாவின் மு ல் உணவு அருங்காட்சிைக 

-த்ல   மிழ்நாட்டின்  ஞ்சாவூரில் திறந்து லவத் ார். இந்திை உணவுக் 

கழகமும் விஸ்தவஸ்வரய்ைா த ாழில் மற்றும் த ாழில்நுட்ப அருங்காட்சி 

-ைகங்களும் இலணந்து ̀ 1.10 தகாடி திட்ட மதிப்பீட்டில் இந்  அருங்காட் 

-சிைகத்ல  உருவாக்கியுள்ள . 

 


1. தவண்லமப் புரட்சியின்  ந்ல  என்று தபாற்றப்படும் வர்கீஸ் குரிைன் 

பிறந் நாள் நூற்றாண்டு விழா 

‘இந்திைாவின் பால் மனி ர்’ என்றுதபாற்றப்படும் Dr வர்கீஸ் குரிைனின் 

பிறந் நாள் நூற்றாண்லடக் தகாண்டாடும் வி மாக ஆவின் நிறுவ ம் 

  து பால் பாக்தகட்களில் அவரது படத்ல  அச்சிட்டு, தபருலமப்படுத்தி 

உள்ளது. 

வர்கீஸ் குரிைன் தகரள மாநிலம் தகாழிக்தகாட்டில் 1926ஆம் ஆண்டு 

நவ.26ஆம் த தி பிறந் ார். தசன்ல  லதைாலா கல்லூரியில் இைற்பிைல் 

துலறயில் பட்டம் தபற்ற பிறகு, கிண்டி தபாறியிைல் கல்லூரியில் 

எந்திரவிைல் துலறயில் பட்டம் தபற்றார். பின் ர், அரசு உ வித் 

த ாலகயில் அதமரிக்காவின் மிச்சிகன் மாநிலப் பல்கலலக்கழகத்தில் 

எந்திரவிைல் தபாறியிைலில் எம் எஸ் பட்டம் தபற்றார். 

இல ைடுத்து, இந்திைா திரும்பிை குரிைன், 1949ஆம் ஆண்டு குெராத் 

மாநிலத்தின் ஆ ந்த் அரசு பால்பண்லணயில் தபாறிைாளராக பணியில் 

தசர்ந் ார். அந் ச் சமைத்தில், புதி ாக த ாடங்கப்பட்ட கூட்டுறவு பால் 

பண்லணகள், குெராத் மாநில லகரா மாவட்ட கூட்டுறவு பால் 

உற்பத்திைாளர் சங்கம் தபரும் வீழ்ச்சிலை சந்தித்து வந்  . அப்தபாது, 

லகராபால் சங்கத் லலவர் திரிபுவன் ாஸ் பதடலுக்கு, பால் ப ப்படுத்தும் 

ஆலலலை நிறுவத் த லவைா  உ விகலள தசய்ை முன்வந் ார் 

குரிைன். இது ான் இந்திைாவில் புகழ்தபற்ற அமுல் பால் மற்றும் பால் 

தபாருட்கள்  ைாரிப்பு நிறுவ ம் உருவாக காரணமாக அலமந் து. 

நவீ  பால் உற்பத்தி குறித்து விவசாயிகளிடம் விழிப்புணர்வு 

ஏற்படுத்தி ார் குரிைன். பன் ாட்டு நிறுவ ங்களால் நிராகரிக்கப்பட்ட 

ஏலழ பால் கூட்டுறவு சங்கத்ல , ஆசிைாவிதலதை மிகப்தபரிை, தவற்றிக 

-ரமா  நிறுவ மாக உைர்திை தபருலம வர்கீஸ் குரிைல தை சாரும். 

அமுலின் தவற்றி திட்டத்ல  நாடு முழுவதும் தகாண்டு தசல்லும் 

வி மாக, ‘Operation Flood’ என்ற தபைரிலா  திட்டத்ல  3 கட்டங்களில் 

தசைல்படுத்  மத்திைஅரசு முன்வந் து. அதுதவ புகழ்மிக்க தவண்லமப் 

புரட்சிைா து.  மிழக அரசு நிறுவ மா  ஆவினும் தவண்லமப் 

புரட்சியின் வழித் த ான்றல் ான். தவண்லமப் புரட்சியின்  ந்ல ைா  

வர்கீஸ் குரிைன் பிறந் நாலள ஆண்டுத ாறும் நவம்பர் 26ஆம் த தி 

த சிை பால் நாளாக மத்திை கால்நலட பராமரிப்பு, பால்வளத்துலற 

சிறப்பாக தகாண்டாடி வருகிறது. அந்  வலகயில், அவரது நூற்றாண்டு 

பிறந் நாள் தநற்று தகாண்டாடப்பட்டது. இல தைாட்டி, அவலர 

தபருலமப்படுத்தும் வி மாக ஆவின் பால் நிறுவ ம்   து பால் 

பாக்தகட்களில் ‘தசலவதை வாழ்க்லக’ என்ற வரிகளுடன் Dr வர்கீஸ் 

குரிைனின் புலகப்படத்ல யும் தவளியிட்டு தபருலமப்படுத்தியுள்ளது. 

வர்கீஸ் குரிைனின் தவண்லமப்புரட்சி, நாட்டு மாடுகளின் அழிவுக்குக் 

காரணம் என்று ஒரு  ரப்பில் கூறப்பட்டு வந் ாலும், இந்திைாவில் பால் 

உற்பத்தி குலறவாக இருந்  ால், பால் பவுடர்கள் தவளிநாடுகளில் 

இருந்து இறக்குமதி தசய்ைப்பட்டது. பால், பவுடர் தரஷன் முலறயில் 

வழங்கப்பட்ட முலறலை மாற்றி, இன்று எங்கும், எப்தபாதும் பால் 

வாங்கும் நிலலக்கு நாம் முன்த றியுள்ள ற்கு வர்கீஸ் குரிைனின் 

புரட்சி ான் காரணம் என்பல  ைாராலும் மறுக்க முடிைாது. 

 

2. அரசின் தகாள்லககளால் சர்வத ச  கவல் த ாழில்நுட்ப லமைமாக 

 மிழகம் மாறும்: ‘கத க்ட் 2021’ கருத் ரங்லக த ாடங்கிலவத்து 

மு ல்வர் மு க ஸ்டாலின் உறுதி 

மத்திை மின் ணு,  கவல் த ாழில்நுட்பத் துலற,  மிழக அரசின் 

எல்காட் நிறுவ ம், இந்திை த ாழில் கூட்டலமப்பு (சிஐஐ) இலணந்து 

நடத்தும்  கவல் மற்றும்  கவல் த ாழில்நுட்பம் த ாடர்பா  ‘கத க்ட் 

2021’ என்ற இரண்டு நாள் கருத் ரங்கம் மற்றும் கண்காட்சி தசன்ல  

கிண்டியில் உள்ள ஐடிசி தசாழா ஓட்டலில் தநற்று த ாடங்கிைது. இல  

மு ல்வர் ஸ்டாலின் த ாடங்கி லவத்து தபசிை ாவது: 

1996’க்கு முன்பு  மிழகத்தில் 34 தமன்தபாருள் நிறுவ ங்கள் இருந்  

நிலலயில், அந்  எண்ணிக்லகலை திமுக அரசு ான் 666 ஆக 

மாற்றிைது. ஒரு மாநிலத்துக்கு மிகப்தபரிை முன்த ற்றம், மு லீடுகலள 

தகாண்டு வருவதில்  கவல் த ாழில்நுட்பத் துலற முன் ணி 

வகிக்கிறது.  கவல் த ாழில்நுட்பத் துலறயில் நாட்டின் முன் ணி 

மாநிலமாக, உலக அளவில் கவ ம் ஈர்க்கக்கூடிை மாநிலமாக  மிழகம் 

உள்ளது. நாட்டிதலதை மின் ணுப் தபாருட்கள் ஏற்றுமதி தசய்யும் 

முக்கிை மாநிலங்களில்  மிழகமும் ஒன்று. 

கணினி, மின் ணுவிைல், ஆப்டிகல்  ைாரிப்புகள்  ைாரிப்பில் நாட்டில் 

2ஆம் இடத்திலும், எதலக்ட்ரானிக்ஸ் ஏற்றுமதியில் 3ஆம் இடத்திலும் 

உள்தளாம்.  கவல் த ாழில்நுட்பத் துலறயில் வளர்ச்சிக்கா  புதிை 

வாய்ப்புகலள பைன்படுத்தி, மு ல் இடத்ல   க்கலவக்க  மிழக அரசு 

முைற்சித்து வருகிறது. 

 ரவு லமைங்கலள அலமப்பதில்  மிழகம் சிறந்து விளங்கும்நிலலயில், 

அதில் மு லீடுகலள ஈர்க்க ஒரு தகாள்லக தவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

அத தபால,  ரவுகலள அடிப்பலடைாக தகாண்ட தகாள்லக 

வடிவலமத் லில், மாநிலத்தின் திறல  தமம்படுத்தும் தநாக்கில், 

தசன்ல  கணி விைல் கழகத்துடன்  மிழ்நாடு மின் ஆளுலம முகலம 

ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந் ம் தசய்துள்ளது. 

த ாழிற்துலற, நகர்ப்புற வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப மாநிலத்தின் உட்கட்டலமப் 

-லப தமம்படுத் , புறவழிச் சாலலகள், தசன்ல  தமட்தரா இரயில் 

விரிவாக்கம், புதிை விமா  நிலலைம் தபான்ற குறிப்பிடத் க்க 

உட்கட்டலமப்பு திட்டங்கலள அரசு முன்த டுத்து வருகிறது. 

 கவல் த ாழில்நுட்பத்துலறகளில் வளர்ந்துவரும் த ாழில்நுட்பங்கலள 

 மிழகத்தில் உள்ள த ாழில் நிறுவ ங்கள் பின்பற்ற தவண்டும். 

த ாழில்களுக்கு த லவைா  முழு ஆ ரலவ  மிழக அரசு வழங்கும் 

என்று உறுதி அளிக்கிதறன். நவீ  ஒற்லறச் சாளர முலற மூலம், 

எளி ாக வணிகம் தசய்வல  தமம்படுத்  அரசு பல சீர்திருத் ங்கலள 

தசய்து வருகிறது. 

எங்களது புதிை தகாள்லககள், முன்முைற்சிகள்  மிழகத்ல  சர்வத ச 

 கவல் த ாழில்நுட்ப லமைமாக மாற்றும். மாநிலத்தின் தபாருளா ாரம், 

த ாழில் துலற வளர்ச்சிக்கு  லடைாக உள்ள அல த்து பிரச்சில க 

-ளுக்கும் தீர்வு காண்பதில் த ாழில் துலறயுடன் இலணந்து தசைல்படு 

-தவாம்.  கவல் த ாழில்நுட்பத் துலற நமது லட்சிைமா  1 லட்சம் தகாடி 

டாலர் இலக்லக அலடை உ வும். இவ்வாறு மு ல்வர் கூறி ார். 

 

3. ராம்தகா சிதமன்ட்ஸ் நிறுவ த்தின் - 2 சுரங்கங்களுக்கு 5 நட்சத்திர 

அந் ஸ்து: 

ராம்தகா சிதமன்ட்ஸ் நிறுவ த்தின் இரண்டு சுண்ணாம்புக்கல் 

சுரங்கங்களுக்கு மத்திை அரசின் 5 நட்சத்திர அந் ஸ்து கிலடத்துள்ளது. 

இதுகுறித்து ராம்தகா சிதமன்ட்ஸ் நிறுவ ம் தவளியிட்டுள்ள தசய்திக் 

குறிப்பு: 

நாடு முழுவதுமுள்ள 1,029 சுரங்கங்கள் ஆன்லலனில் சுைமதிப்பீட்லட 

 ாக்கல் தசய்  . பின் ர் அலவ இந்திை சுரங்க பணிைகத் ால் 2019-

20-ம் ஆண்டுக்கா  5 நட்சத்திர விருதுக்கு பரிசீலிக்கப்பட்ட . இதில் 

40 சுரங்கங்கள் (பல்தவறு உதலாகங்கள் மற்றும் கனிமங்கள்) 5 

நட்சத்திர விருதுக்கு த ர்வு தசய்ைப்பட்ட . 

ராம்தகா சிதமன்ட்ஸ் நிறுவ த்தின் தமலதவங்கதடஸ்வரபுரம், புதுப் 

பாலளைம் & தபரிைங்களூர் சுண்ணாம்புக்கல் சுரங்கங்களுக்கு மத்திை 

அரசின் 5 நட்சத்திர அந் ஸ்து கிலடத்துள்ளது. 

 

 



         

    

4. 2070’க்குள் ஆலலக் கழிவு தவளிதைற்றம் பூஜ்ை நிலலலை அலடை 

அரசு இலக்கு: 

சர்வத ச பருவநிலல கவுன்சில் கூட்டத்தில் காதணாலி வாயிலாக 

நடத்திை ஆதலாசல யின் தபாது மத்திை சுற்றுச்சூழல் துலற 

அலமச்சர் பூதபந் ர் ைா வ் தபசிை ாவது: 

நாடு முழுவதும் 2070ஆம் ஆண்டுக்குள் வளிமண்டலத்ல  பாதிக்கா  

கழிவுகலள தவளிதைற்றா  ஆலலகள் உள்ள நாடாக உருவாக 

தவண்டும். அந்  இலக்லக எட்டுவ ற்கா  நடவடிக்லககலள த ாழில் 

நிறுவ ங்கள் தமற்தகாள்ள தவண்டும். வளிமண்டல பாதிப்பு என்பது 

யூகத்தின் அடிப்பலடயிலா து அல்ல என்பல   ற்தபாது கால 

நிலலகளில் ஏற்பட்டு வரும் மாற்றங்கள் நமக்கு உணர்த்தி வருகின்ற . 

எதிர்பாரா வறட்சி, தபரு தவள்ளம், புைல், நீடித்திருக்கும் அ ல் காற்று, 

மாறிவரும் பருவ சூழல் ஆகிை பாதிப்புகலள நாம் சந்தித்து வருகிதறாம். 

பருவ நிலல மாறுபாட்டில் கரிைமில வாயு தவளிதைற்றத்ல க் 

குலறப்பதில் த ாழில் நிறுவ ங்களுக்கு மிக முக்கிை பங்குண்டு. அல  

உணர்ந்து தசைல்பட தவண்டும். இந்திைத்த ாழில்நிறுவ ங்கள் 

மிகவும் இக்கட்டா   ருணங்களில் பல சா ல கலளப் புரிந்துள்ளது.  

அத தபால நமது புவிலைக் காப்பதிலும் ஒன்றிலணந்து தசைல்பட 

தவண்டும். பருவமலழ மாறுபாடு, காடுகளில் தீ, அதிக அளவிலா  

தவள்ளப்தபருக்கு, சூறாவளி உள்ளிட்ட பருவ நிலல மாறுபாடுகள் 

நம்லமச் சுற்றி நிகழ்வல  நாம் புறந் ள்ளிவிட முடிைாது. இவ்வாறு 

பூதபந் ர் ைா வ் கூறி ார். - பிடிஐ 

 

5. பிஹார், உ.பி., ொர்க்கண்ட் ஏலழ மாநிலமாக அறிவிப்பு: நிதி ஆதைாக் 

ஆய்வில்  கவல் 

நிதி ஆதைாக் அலமப்பு இந்திை மாநிலங்களின் தபாருளா ார நிலலலை 

பன்முக ஏழ்லம குறியீட்தடண் அடிப்பலடயில் ஆய்வு தசய்துள்ளது. 

சுகா ாரம், ஊட்டச்சத்து, கல்வி மற்றும் வாழ்க்லக  ரம் உள்ளிட்ட 12 

காரணிகலளக் கணக்கில் தகாண்டு நிதி ஆதைாக்  ைாரித் துள்ள 

மாநிலங்களின் ஏழ்லம குறியீட்தடண் அறிக்லகயில் கூறியிருப்ப ாவது: 

பிஹார், ொர்க்கண்ட், உத் ர பிரத சம் ஆகிை மாநிலங்கள் மு ல் 3 

ஏலழ மாநிலங்களாக உள்ள . பிஹார் மக்கள் த ாலகயில் 51.91 

ச வீ த்தி ரும், ொர்க்கண்டில் 42.16 ச வீ த்தி ரும், உபியில் 37.79 

ச வீ த்தி ரும் ஏழ்லமயில் உள்ள ர். மபியில் 36.65, தமகாலைாவில் 

32.67 ச வீ ம் ஏலழ மக்கள் உள்ள ர். பட்டிைலில் கலடசி ஐந்து 

இடங்களில் தகரளா (0.71%), தகாவா (3.76%), சிக்கிம் (3.82%),  மிழ்நாடு 

(4.89%), பஞ்சாப் (5.59%) மாநிலங்கள் உள்ள . 

NITI ஆதைாக்கின் இந்  ஏழ்லம குறியீட்தடண் அறிக்லக சர்வத ச 

அளவில் அங்கீகரிக் கப்பட்ட ஆக்ஸ்தபார்ட் ஏழ்லம மற்றும் மனி வள 

தமம்பாட்டு திட்டம் மற்றும் ஐநா வளர்ச்சித் திட்டம் ஆகிை  இலணந்து 

உருவாக்கிை ஆய்வுமுலறயின் அடிப்பலடயில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

6. ‘இன்டர்தபால்’ நிர்வாக குழுவுக்கு சிபிஐ சிறப்பு இைக்குநர் த ர்வு 

‘இன்டர்தபால்’ எ ப்படும் சர்தவத ச தபாலீஸ் அலமப்பின் நிர்வாகக் 

குழுவுக்கு இந்திைாவின் சார்பில் தபாட்டியிட்ட சிபிஐ சிறப்பு இைக்குநர் 

பிரவீன் சின்கா த ர்வு தசய்ைப்பட்டார். 

சர்வத ச தபாலீஸ் அலமப்பா  ‘இன்டர்தபால்’ சர்வத ச அளவில் 

தீவிரவா ம், தபால  கடத் ல், இலணை ள குற்றங்களுக்கு எதிராக 

தசைல்படுகிறது. ‘இன்டர்தபால்’ அலமப்பின் 89ஆவது தபாதுச்சலப 

கூட்டம் துருக்கியின் இஸ் ான்புல்லில் நடந்து வருகிறது. 

‘இன்டர்தபால்’ அலமப்பின் நிர்வாகக் குழுவுக்கு ஆசிைாவில் இருந்து 

த ர்ந் த டுக்கப்படும் 2 உறுப்பி ர்கள் இடங்களுக்கு த ர் ல் நடந் து. 

இதில் இந்திைா, சிங்கப்பூர், சீ ா, தகாரிைா, தொர்டான் நாடுகளிலடதை 

தபாட்டி நிலவி ைது. இந்திைாவின் சார்பில் தபாட்டியிட்ட சிபிஐ சிறப்பு 

இைக்குநர் பிரவீன் சின்கா நிர்வாக குழு உறுப்பி ராகத் த ர்வு 

தசய்ைப்பட்டார். 

பிரவீன் சின்காவுக்கு பல்தவறு நாடுகள் ஆ ரவு அளித்  . இ ற்காக 

பல்தவறு நாடுகளின் தூ ரகங்கலள இந்திை அதிகாரிகள் த ாடர்பு 

தகாண்டு ஆ ரவு திரட்டி ர். உலக அளவில் ஒருங்கிலணந்  

இந்திைாவின் தீவிர பிரச்சாரத்துக்கு தவற்றி கிலடத்துள்ள ாக 

தவளியுறவு அதிகாரிகள் த ரிவித்  ர். குெராத் ஐபிஎஸ் அதிகாரிைா  

பிரவீன் சின்கா  ற்தபாது சிபிஐ சிறப்பு இைக்குநராக பணிைாற்றி 

வருகிறார். பிரவீன் சின்கா த ர்ந்த டுக்கப்பட்டிருப்ப ன் மூலம் சர்வத ச 

அளவிலா  குற்றங்கலளத்  டுக்கும் ‘இன்டர்தபால்’ அலமப்பின் 

முைற்சியில் இந்திைா தமலும் தீவிர பங்காற்றும் என்று தவளியுறவு 

அதிகாரிகள் த ரிவித்  ர். 

 

6. அவசர அவசிை ம்! | இலளஞர்களுக்கு தவலலவாய்ப்லப 

உருவாக்குவது குறித்   லலைங்கம் 

அசீம் பிதரம்ஜி பல்கலலக்கழகம் நடத்திை தகாலவட் கால இந்திைாவின் 

நிலல குறித்  ஆய்வின்படி, 23 தகாடி இந்திைர்கள் அந்  காலகட்டத்தில் 

வறுலமக்தகாட்டுக்கு கீதழ  ள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள். அக்தடாபர் 2021 

நிலவரப்படி, தவலலவாய்ப்பின்லம 7.7% அளவுக்கு அதிகரித்திருக்கிறது. 

 ானிைங்கி இைந்திரங்களின் உ வியுடன் நிறுவப்படும் 

பிரம்மாண்டமா  த ாழிற்சாலலகள், தவலலவாய்ப்பின்லம 

அதிகரிப்ப ற்கா  இன்த ாரு காரணம்.  

இந்திை த ாழில்துலறயி ரின் கூட்டலமப்பு (சிஐஐ) தவளியிட்டிருக்கும் 

புள்ளிவிவரப்படி, இந்திைாவில் 6.34 தகாடி குறு, சிறு நடுத் ர 

த ாழிற்சாலலகள் இருக்கின்ற . ஏறத் ாழ 12 தகாடி த ாழிலாளர்கள் 

அவற்றில் பணிைாற்றுகிறார்கள். தமாத்  உற்பத்திப் தபாருள்களில் 

33.4% அங்கு ான்  ைாரிக்கப்படுகின்ற . இந்திை உற்பத்திைாளர்கள் 

சங்கத்தின் ஆய்வின்படி, அவற்றில் மூன்றில் ஒரு பங்கு 

த ாழிற்சாலலகளும், சுைத ாழில் தசய்பவர்களும் தபாதுமுடக்கத்ல த் 

த ாடர்ந்து பாதிக்கப்பட்டு த ாழில் இழந்திருக்கிறார்கள். அரசின் 

பல்தவறு திட்டங்களாலும், நிதியு விகளாலும்கூட அவர்களால் மீண்தடழ 

முடிைவில்லல.  

உற்பத்தித் துலறக்கு அரசு பல்தவறு சலுலககலள அறிவித்தும்கூட 

கடந்  ஐந்து ஆண்டுகளில் ஜிடிபியில் உற்பத்தித் துலறயின் பங்கு 17% 

என்பல த்  ாண்டி உைரவில்லல. அதுமட்டுமல்லாமல், 2016-17- இல் 

உற்பத்தித் துலறயில் தவலலவாய்ப்பு தபற்றிருந்த ாரின் எண்ணிக்லக 

5.1 தகாடி என்றால், 2020-21-இல் அது 2.73 தகாடிைாகக் 

குலறந்திருக்கிறது. இந் ப் பின் ணியில் பார்க்கும்தபாது நமது 

தபாருளா ார அணுகுமுலறலை மாற்ற தவண்டிை அவசிைம் த ரிகிறது.  

அதிநவீ  த ாழிற்சாலலகலளயும், மிகப்தபரிை இைந்திரமை 

அலமப்புகலளயும் ஊக்குவிப்ப ற்குப் பதிலாக, நம்முலடை கவ ம் குறு, 

சிறு நடுத் ரத் த ாழிற்சாலலகலளயும், சுை த ாழில்கலளயும் 

ஊக்குவிப்பதில் ான் இருக்க தவண்டும். த ாழில்நுட்ப உ வி, 

தபாதுமா  மு லீடு ஆகிைவற்லற வழங்கி தவலலயில்லா தபாறியிைல் 

பட்ட ாரிகள் சுை த ாழில் தசய்வ ற்கும், பலருக்கு தவலலவாய்ப்லப 

வழங்குவ ற்கும் வழிவலக தசய்வது இப்தபால ை அவசிைத் த லவ. 

அதிகரித்து வரும் தவலலவாய்ப்பின்லமக்கு த ாழில்நுட்ப மாற்றங்கள் 

காரணமாக இருக்கும் என்பல  வரலாறு பலமுலற 

உணர்த்தியிருக்கிறது. தமாட்டார் வாக ங்கள் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டல த் த ாடர்ந்து குதிலர வண்டி, மாட்டு வண்டி 

ஓட்டிைவர்கள் தவலலவாய்ப்பிழந் ார்கள். தமாட்டார் வாக ங்கள் 

ஓடுவ ற்காக சாலலகள் தபாடப்பட்டதபாது அ ன்மூலம் புதிை 

தவலலவாய்ப்புகள் உருவாயி . தமாட்டார் வாக  பழுது பார்த் ல் 

த ாழில் பலருக்கு தவலலவாய்ப்லப வழங்கிைது. அலவ அதிகரித்  

வளர்ச்சிலையும் தவலலவாய்ப்லபயும் உருவாக்கிைதுதபால, எல்லா 

த ாழில்நுட்ப அறிமுகமும் மு லில் தவலலவாய்ப்பிழப்லபயும், பிறகு 

புதிை வலகயிலா  அதிகரித்  தவலலவாய்ப்லபயும் உருவாக்குவல  

நாம் பார்க்கிதறாம். 

அதிகரித்  வளர்ச்சி விகி ம், குலறந்  அளவு தவலலவாய்ப்பு 

உருவாக்கத்துக்கு வழிதகாலுகிறது என்கிற கருத்ல  முற்றிலுமாக 

ஏற்றுக்தகாள்ள முடிைாது. கடந்  இருபது ஆண்டுகளில் லகப்தபசி 

பழுதுபார்த் ல், வாடலக கார் ஓட்டு ல், தஹாட்டல் த ாழில், சுற்றுலா 

த ாழில், சுை த ாழில்கள் உள்ளிட்டலவ தபரிை அளவில் 

தவலலவாய்ப்லப உருவாக்கியிருக்கின்ற . தவலலவாய்ப்பு 

இழத் லலவிட அதிக அளவில் தவலலவாய்ப்பு உருவாக்கம் 

ஏற்படுதமைா ால் அது வளர்ச்சியின் அலடைாளம். 

மத்திை அரசின் ஆய்வறிக்லக ஒன்றின்படி, 2012-2018-க்கு இலடதை 

நகர்ப்புற தவலலவாய்ப்பின்லம மூன்று மடங்கு அதிகரித்திருக்கிறது. 

2018-இல் 15 வைதுக்கும் 24 வைதுக்கும் இலடதைைா வர்களில் 

தவலலயில்லா வர்களின் எண்ணிக்லக 28.5%. அத  காலகட்டத்தில் 

'ஊதிை விகி ம்' குலறந்திருக்கிறது.  

ஊதிைத்ல விட விலலவாசி கூடு லாக அதிகரிக்கும்தபாது அ  ால் 

த ாழிலாளர்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கதள  விர பை லடவதில்லல.  

இப்தபால ை நிலலயில், ஆண்டுத ாறும் 1.2 தகாடி தபர் 

தவலலவாய்ப்பு த டுபவர்கள் பட்டிைலில் இலணகிறார்கள். அவர்களில் 

சுமார் 70 லட்சம் தபருக்குத் ான் தவலலவாய்ப்பு உருவாகிறது. இது 



         

    

ஆபத் ா  தபாக்கு. உட டிைாக நாம் தவலலவாய்ப்பு குறித்து 

சிந்தித் ாக தவண்டும்.  

அ ற்கு நமது கல்வி முலறயில் சீர்திருத் ம் அவசிைத் த லவ. இப்தபாது 

தபரும்பாலா  இலளஞர்களும் அரசுப் பணி கிலடப்ப ற்காக 

படிப்பவர்களாகத் ான் இருக்கிறார்கள். அரசுப் பணிைாளர்களுக்குக் 

கிலடக்கும் ஊதிைம்,  னிைார் துலறயில் திறன் சார்ந்  

தசவிலிைர்களுக்தகா கணினி த ாழில்நுட்பம் த ரிந் வர்களுக்தகா 

 னிைார் பள்ளி ஆசிரிைர்களுக்தகா கிலடப்பதில்லல. நமது கல்வி 

முலற அரசுப் பணிலை ஊக்குவிப்ப ாக இருக்கும் நிலல மாற 

தவண்டும். 

அடுத்  ாக, த ாழிலாளர் நலச் சட்டங்களில் மாற்றம் அவசிைம். 

த ாழிலாளர் நலச் சட்டங்கள் கடுலமைாக இருப்ப ால், ஒருவர் திறன் 

குலறந் வராக இருந் ாலும், முலறைாகச் தசைல்படாமல் இருந் ாலும் 

அவலர எளிதில் பணி நீக்கம் தசய்ை முடிவதில்லல. அ  ால் எல்லா 

நிறுவ ங்களும் மனி  சக்திலைக் குலறத்து  ானிைங்கி 

இைந்திரங்களுக்கு முன்னுரிலம வழங்குகின்ற . கூடு ல் 

மக்கள்த ாலகயுள்ள இந்திைா தபான்ற நாடுகளில், தவலலவாய்ப்லப 

அதிகரித் ாக தவண்டும். அத தநரத்தில், உற்பத்தித் துலறயும் 

பலவீ ப்பட்டுவிடக் கூடாது.  

ஆண்தடான்றுக்கு 12 தகாடி இலளஞர்களுக்கு தவலலவாய்ப்பு 

உருவாக்குவது ான் மத்திை - மாநில அரசுகளின் இலக்காக இருக்க 

தவண்டும். அ ற்கு நமது கல்வி முலறயிலும், த ாழிலாளர் நலச் 

சட்டங்களிலும் மாற்றம் அவசிைம்! 

 

7. த சிை பாதுகாப்பு நலனின் அடிப்பலடயிதலதை ராணுவ தகாள்மு ல்: 

தவளியுறவு அலமச்சகம் 

ரஷிைாவிடமிருந்து எஸ்-400 ரக ஏவுகலண த ாகுப்புகலள 

தகாள்மு ல் தசய்யும் விவகாரத்தில் அதமரிக்காவின் ஒப்பு ல் குறித்து 

ஐைப்பாடு நிலவி வரும் நிலலயில், ‘இந்திைா சு ந்திரமா  தவளியுறவு 

தகாள்லகலைக் தகாண்டுள்ளது. தமலும், த சிை பாதுகாப்பு நலனின் 

அடிப்பலடயிதலதை ராணுவ தகாள்மு லல தமற்தகாள்கிறது’ என்று 

மத்திை தவளியுறவு அலமச்சகம் த ரிவித்துள்ளது. 

 

காதணாலி வழியில் தவள்ளிக்கிழலம நலடதபற்ற ரஷிைா - இந்திைா - 

சீ ா ஆகிை 3 நாடுகளின் தவளியுறவு அலமச்சர்கள் பங்தகற்ற ஆாா்ஐசி 

மாநாட்டில், எஸ்-400 ஏவுகலண த ாகுப்பு தகாள்மு ல் விவகாரம் 

குறித்து விவாதிக்கப்பட்ட ா என்ற தசய்திைாளர்களின் தகள்விக்கு 

தவளியுறவு அலமச்சக தசய்தித்த ாடர்பாளர் அரிந் ம் பாக்சி இப்பதிலல 

த ரிவித் ார். தமலும், ‘இந்திைாவும் அதமரிக்காவும் விரிவா  சர்வத ச 

பாதுகாப்பு துலற சார்ந்  கூட்டுறலவ தகாண்டுள்ள . 

அதுதபால, ரஷிைாவுடன் சிறப்புவாய்ந்  சு ந்திரமா  ராணுவ 

கூட்டுறலவ இந்திைா தகாண்டுள்ளது. தமலும், இந்திைா சு ந்திரமா  

தவளியுறவு தகாள்லகலைக் தகாண்டுள்ளது. அந்  வலகயில், த சிை 

பாதுகாப்பு நலனின் அடிப்பலடயிதலதை பாதுகாப்புத்துலறசார் தகாள் 

மு ல்கலள இந்திைா தமற்தகாள்கிறது’ என்றும் அவர் பதிலளித் ார். 

ரஷிைாவிடம் இருந்து 5 பில்லிைன் டாலர்கள் (சுமார் `37,172 தகாடி) 

மதிப்பில் அதிநவீ  எஸ்-400 ரக ஏவுகலணத் த ாகுப்புகலளக் 

தகாள்மு ல் தசய்வ ற்கு அந்நாட்டுடன் இந்திைா கடந்  2018ஆம் 

ஆண்டு ஒப்பந் ம் தசய் து. இ ற்கிலடதை ரஷிைாவுட ா  ஆயு க் 

தகாள்மு லலக் லகவிடுமாறு அல த்து நட்பு நாடுகளுக்கும் 

அதமரிக்கா த ாடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது. 

ரஷிைாவிடமிருந்து பாதுகாப்புத்  ளவாடங்கலளக் தகாள்மு ல் 

தசய்வதில் இந்திைாவுக்கு விலக்கு அளிப்பது குறித்து அதமரிக்கா 

இன்னும் முடிதவடுக்கவில்லல. இருந் தபாதிலும், இந்திைாவுக்கு எஸ்-

400 ரக ஏவுகலணத் த ாகுப்புகலள விநிதைாகிக்கும் பணிகள் 

த ாடங்கியுள்ள ாக, ரஷிை ராணுவ த ாழில்நுட்ப ஒத்துலழப்பு தசலவ 

அலமப்பின் இைக்குநர் கடந்  வாரம் கூறி ார் என்பது குறிப்பிடத் க்கது. 

தவளியுறவு அலமச்சர் S தெய்சங்கர், சீ  தவளியுறவு அலமச்சர் வாங் யி 

மற்றும் ரஷிை தவளியுறவு அலமச்சர் தசர்தகய் லாவ்தராவ் ஆகிதைார் 

பங்தகற்ற ஆர்ஐசி மாநாட்டில், ‘ஐநா பாதுகாப்புகவுன்சில் வலரைலறலை 

மீறி ஒரு லலபட்சமா  ஒப்பு ல்கலள அளிப்பதும், அதிகார வரம்லப 

நீட்டிக்க முைற்சிப்பதும் சர்வத ச சட்ட தகாள்கலளகளுக்கு முரணா  

-லவ’ என்று மூன்று நாடுகள் சார்பிலும் ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட ாகவும் 

அவர் த ரிவித் ார். 

 

8. இந்திைா-பிரான்ஸ் கூட்டு ராணுவப் பயிற்சி நிலறவு 

இந்திைா-பிரான்ஸ் ராணுவம் இலணந்து நடத்திை 12 நாள் கூட்டுப் 

பயிற்சி நிலறவலடந் து. 

பிரான்ஸில் நலடதபற்ற இந் ப் பயிற்சியில் கூட்டுத் திட்டமிடல், 

தசைல்பாடுகளின் பரஸ்பர புரி ல், ஐநா சலபயின் சாச த்தின் கீழ் 

பைங்கரவா  எதிர்ப்புச் சூழலில் கூட்டாகச் தசைல்படுவ ற்குத் 

த லவைா  ஒருங்கிலணப்பு அம்சங்கலள அலடைாளம் காண்பது 

ஆகிைவற்றுக்கு முக்கிைத்துவம் அளிக்கப்பட்டது. 

களப்பயிற்சி, கடி ப்பணிச்சூழல்கள், எதிர்ப்பு நடவடிக்லககள் 

உள்ளிட்டவற்றில் வீரர்கள் ஈடுபட்ட ர். இரண்டு கட்டங்களாக 

நடத் ப்பட்ட பயிற்சியின் தபாது இரு ரப்பு வீரர்களும்  ங்களது சிறந்  

தசைல்முலறகள் மற்றும் அனுபவங்கலள பகிர்ந்து தகாண்ட ர். இரு 

நாட்டு பலடகளின் பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டத ாடு மட்டுமல்லாமல் விலள 

-ைாட்டு மற்றும் கலாசார நடவடிக்லககளிலும் இலணந்து ஈடுபட்டு 

நட்புறலவ வளர்த்  ர். பயிற்சி குறித்து நாட்டு ராணுவப் பிரிவுகளும் 

திருப்திலை தவளிப்படுத்தி . பைங்கரவா ம் இல்லா  உலகத்ல  

உறுதி தசய்யும் பைணத்தின் மற்தறாரு குறிப்பிடத் க்க லமல்கல்லாக 

இந் ப் பயிற்சி விளங்கிைது என்று மத்திை தசய்தி  கவல் பிரிவு 

தவளியிட்டுள்ள தசய்திக்குறிப்பில் த ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

9. தில்லி திகார் சிலறயில் திருவள்ளுவர் சிலல திறப்பு 

தில்லி திகார் சிலறயின்  மிழ்நாடு சிறப்புக் காவல்பலடயின் எட்டாவது 

பட்டாலிைன் கமாண்டட் அலுவலக வளாகத்தில் அலமக்கப்பட்ட 

திருவள்ளுவர் சிலலலை சிறப்பு ஆயு ப்பலட காவல்துலற கூடு ல் 

இைக்குநர் தெ ரல் அபய்குமார்சிங் தவள்ளிக்கிழலம திறந்து லவத் ார். 

தமலும், அரசிைலலமப்பு சட்ட நாலளதைாட்டி கமாண்டன்ட் டி தசந்தில் 

குமார் முன்னிலலயில் அதிகாரிகள், காவலர்கள் இந்திை அரசிைலலமப்பு 

முகப்புலரலை வாசித்து உறுதிதமாழி எடுத்துக்தகாண்ட ர். இந் த் 

திருவள்ளுவர் சிலலலை வடிவலமத்  காவலர் சி விஷ்ணு சங்கர். 

 

10. `1302 தகாடியில் 15.60 லட்சம்  ணிக்லக மறுப்புகள் தீர்வு 

தசய்ைப்படாமல் நிலுலவயில் உள்ள ால் அறநிலலைத்துலற 

கட்டுப்பாட்டில் இருந்   ணிக்லக பிரிவு நிதித்துலறயின் கட்டுப்பாட்டில் 

 னித்துலறைாக இைங்கும்:  மிழக அரசு உத் ரவு 

அறநிலலைத்துலற கட்டுபாட்டில் இருந்   ணிக்லக பிரிவு நிதித் 

துலறயின் கட்டுபாட்டில்  னித்துலறைாக தசைல்படும் என்று  மிழக 

அரசு உத் ரவிட்டு அரசாலண தவளியிட்டுள்ளது. இது குறித்து  மிழக 

அரசின் அறநிலலைத்துலற மு ன்லம தசைலாளர் சந் ரதமாகன் 

தவளியிட்டுள்ள அரசாலணயில் கூறியிருப்ப ாவது: 

தகாயில்களின்  ணிக்லகக்தக  இந்து சமை அறநிலலைத்துலற 

ஆலணைரது கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இந்து சமை அறநிலலைத்துலறயின் 

 ணிக்லகப் பிரிவா து உள்ளாட்சி நிதி  ணிக்லக துலறயிலிருந்து 

பிரித்து, ஏற்படுத் ப்பட்டது.  ற்தபாது சமை அறநிறுவ ங்களின் 

 ணிக்லகயில  தமற்தகாள்ள  ணிக்லகப் பிரிவா து 19 மண்டலங் 

-களாக பிரிக்கப்பட்டு 4 துலணத்  லலலம  ணிக்லக அலுவலர் 

அலுவலகங்களும், 15 மண்டல  ணிக்லக அலுவலர் அலுவலகங்களும் 

இவர்களுக்கு உ விைாக 27 உ வி  ணிக்லக அலுவலர் 

அலுவலகங்களும் தசைல்பட்டு வருகிறது. 

 ணிக்லக மற்றும் தமலாய்வு பணிகலள தமற்தகாள்ள 295  ணிக்லக 

பணியிடங்களில்  ணிக்லக பிரிவின் அலுவலக பணிகள் 

தமற்தகாள்ளும் பணிைாளர்கலள  விர்த்து உள்ள 274  ணிக்லக 

பணியிடங்களில் காலி பணியிடங்கள் தபாக 235  ணிக்லக 

பணிைாளர்கள்  ணிக்லக பணியில  தமற்தகாண்டு வருகின்ற ர்.  

இந்து சமை அறநிலலைத்துலறயின்  ணிக்லகைாளர்கலளக் தகாண்டு 

தகாயில்களின்  ணிக்லககள் தமற்தகாள்ளப்பட்டு தவளியிடப்பட்ட 

 ணிக்லக அறிக்லககள் மீது நடவடிக்லககள் தமற்தகாண்டு தீர்வு 

தசய்ைப்பட தவண்டிை  ணிக்லக  லடகள் கடந்  31.3.2021 அன்று 

நிலவரப்படி ரூ.1302 தகாடி உள்ளடக்கிை 15,60,574  ணிக்லக 

மறுப்புகள் தீர்வு தசய்ைப்படாமல் நிலுலவைாக உள்ளது. 

இந்து சமை அறநிலலைத் துலற ஆலணைரது கட்டுப்பாட்டின் கீழ் 

நிர்வாகப் பிரிவு மற்றும்  ணிக்லகப் பிரிவுகள் தசைல்பட்டு வருவ ால், 

 ணிக்லகப் பணி  னித்துவமாக நலடதபறவில்லல. இந்து சமை 

அறநிலலைத்துலற  ணிக்லகப்பிரிவில  இந்து சமை 

அறநிலலைத்துலற கட்டுப்பாட்டிலிருந்து விடுவித்து,  ணிக்லகப் பணி 



         

    

தமற்தகாள்வதுடன்  ணிக்லகத்  லடகள் மீது அளிக்கப்படும் 

பதிலறிக்லககள் பரிசீலித்து, இந்து சமை அறநிலலைத்துலற  ணிக்லக 

பிரிவில  விடுவித்து  னிைாக அறநிலலைங்களின்  ணிக்லகத் 

துலற ஒன்றில  நிதித்துலறயின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் தசைல்படும் 

வலகயில் ஏற்படுத்  இந்து சமை அறநிலலைத்துலற ஆலணைர் 

அரலசக் தகட்டுக் தகாண்டுள்ளார். 

இந்து சமை அறநிலலைத்துலறயில் உள்ள  ணிக்லக பிரிவில  

நிதித்துலறயின் கீழ் தசைல்படும்  னித்துலறைாக்கும் பட்சத்தில் 

தமற்கண்ட சட்ட விதிகளுக்கு திருத் ம் தமற்தகாள்ள  னிைாக அரசுக்கு 

கருத்துருக்கள் அனுப்பப்படவுள்ளது. இந்து சமை அறநிறுவ ங்களில் 

 ணிக்லக தமற்தகாள்வ ற்கு அறநிலலைை தகாலடகள் சட்டம் 1959, 

சட்டப்பிரிவு 92(2)’இன்படி உரிை விகி த்தில்  ணிக்லக கட்டணங்கள் 

சம்பந் ப்பட்ட அறநிறுவ ங்களால் அரசுக்கு ஈடுதசய்ைப்படும் என்ற 

விவரமும் இ  ால், அரசுக்கு கூடு ல் தசலவி ங்கள் எதுவும் ஏற்பட 

வாய்ப்பு இல்லல என்று ஆலணைர் த ரிவித்துள்ளார்.   

இந்து சமை அறநிலலைத்துலற ஆலணைரது தசைல்குறிப்பில  அரசு 

கவ முடன் பரிசீலல  தசய் து. பரிசீலல க்குப் பின் ர், 

தகாயில்களின்  ணிக்லகக்தக  இந்து சமை உள்ளாட்சி  ணிக்லக 

துலறயிலிருந்து பிரித்து த ாற்றுவிக்கப்பட்ட இந்து சமை அறநிலலைத் 

துலறக்கா   ணிக்லக பிரிவில  அறநிலலைத்துலறயின் கட்டுபாட்டி 

-லிருந்து விடுவித்து, அறநிலலைங்களின்  ணிக்லக துலற ஒன்றில  

நிதித்துலறயின் கட்டுபாட்டின்கீழ்  னித்துலறைாக தசைல்படும் 

வலகயில் அரசு ஆலணயிடுகிறது. இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 

 


