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1. தேசிய குடும்பநல ஆய்வின்படி (NFHS-5) இந்தியாவில் புதிய ம ாத்ேக் கருவுறுேல் விகிேம் என்ன? 
அ. 2.4 

ஆ. 2.2 

இ. 2.0  

ஈ. 1.9 

✓  த்திய நலவாழ்வு அம ச்சர்  ன்சுக்  ாண்டவியா, வதோேராவில் நமடமபற்ற, ‘சுவஸ்த்ய சிந்ேன் சிவிர்’ நிகழ்வில், 

தேசிய குடும்பநல ஆய்வின் (NFHS-5) 5ஆவது சுற்று தேசிய அறிக்மகமய மவளியிட்டார். NFHS-4  ற்றும் 5-க்கு 

இமடயில் தேசிய அளவில் ஒரு மபண் ஈனும் சராசரி குழந்மேகளின் எண்ணிக்மகயாக அளவிடப்படும் ம ாத்ே 

கருவுறுேல் விகிேம் 2.2 இலிருந்து 2.0ஆகக்குமறந்துள்ளது. 2.1 என்ற ‘Replacement Level of Fertility’ விகிதத்துடன் 

இந்தியாவில் ஐந்து  ாநிலங்கள்  ட்டுத  உள்ளன. இதில் பீகார் (2.98), த காலயா, உத்ேரபிரதேசம், ஜார்கண்ட் 

 ற்றும்  ணிப்பூர் ஆகியமவ அடங்கும். 

2. ஜம்மு & காஷ்மீரின் தேர்ேல் வமரபடத்மே  ாற்றியம த்ே எல்மல நிர்ணய ஆமணயத்தின் ேமலவர் யார்? 
அ. நீதிபதி ரஞ்சனா பிரகாஷ் ததசாய்  

ஆ. நீதிபதி சதாசிவம் 

இ. நீதிபதி ரஞ்சன் தகாகாய் 

ஈ. சுஷில் சந்திரா 

✓ ஜம்மு  ற்றும் காஷ்மீரின் தேர்ேல் வமரபடத்மே  றுவடிவம ப்பு மசய்ே எல்மல நிர்ணய ஆமணயம், உச்சநீதி 

 ன்றத்தின் ஓய்வுற்ற நீதிபதியான ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் ேமலம யிலானது. ேமலம த் தேர்ேல் ஆமணயர் 

சுஷில் சந்திரா  ற்றும்  ாநிலத் தேர்ேல் ஆமணயர் தக தக சர் ா ஆகிதயார் இேன் அதிகாரபூர்வ உறுப்பினர்களாக 

உள்ளனர். காஷ்மீருக்கு 47 இடங்களும், ஜம்முவுக்கு 43 இடங்களும் ஒதுக்கப்பட்டு, எல்மல நிர்ணய ஆமணயம் 

ேனது இறுதி அறிக்மகமய மவளியிட்டது. 

✓ ஐந்து நாடாளு ன்றத் மோகுதிகள் உள்ளன. அதில் ஒவ்மவான்றும் ச  ான எண்ணிக்மகயிலான 18 சட்ட ன்றத் 

மோகுதிகமளக் மகாண்டுள்ளது. அதில 9 இடங்கள் பட்டியல் பழங்குடியினருக்கு (ST) ஒதுக்கப்பட்டன. 

3. சமீப மசய்திகளில் இடம்மபற்ற சிந்தியா தராசன்ஸ்வீக், கீழ்க்காணும் எந்ே  திப்புமிக்க விருமேப் மபற்றார்? 
அ. உலக உணவு பாிசு  

ஆ. புக்கா் பாிசு 

இ. புலிட்சா் பாிசு 

ஈ. ஏபபல் விருது 

✓ NASAஇன் தகாடார்ட் இன்ஸ்டிடியூட் பார் ஸ்தபஸ் ஸ்டடீஸின் (GISS) மூத்ே ஆராய்ச்சி அறிவியலாளரான சிந்தியா 

தராசன்ஸ்வீக், உலக உணவு பரிசு அறக்கட்டமளயின் ‘2022 உலக உணவு பரிமசப்’ மபற்றார். உலக உணவு 

பரிசு என்பது ‘உணவு  ற்றும் உழவிற்கான தநாபல் பரிசு’ எனக் கருேப்படும் ஒரு  திப்புமிக்க விருது. தராசன்ஸ்வீக், 

காலநிமல  ற்றும் உணவு முமறகளுக்கு இமடதயயான உறமவப் புரிந்துமகாள்வேற்கும், எதிர்காலத்தில் அமவ 

எவ்வாறு  ாறும் என்பமே முன்னறிவிப்பேற்கும் அவர் த ற்மகாண்ட ஆராய்ச்சிக்காக இந்ேச் சிறப்புமிக்கு 

விருதுக்குத் தேர்ந்மேடுக்கப்பட்டார். 
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4. இந்தியாவில் காலமுமற மோழிலாளர் கணக்மகடுப்பு முடிவுகமள மவளியிடும் நிறுவனம் எது? 
அ. ததசிய புள்ளியியல் அலுவலகம்  

ஆ. பதாழிலாளா் மற்றும் தவலலவாய்ப்பு அலமச்சகம் 

இ. NITI ஆதயாக் 

ஈ. உலக வங்கி - இந்தியா 

✓ காலமுமற மோழிலாளர் கணக்மகடுப்பின்கீழ், தேசிய புள்ளியியல் அலுவலக ானது தவமலயின்ம  விகிேம், 

மோழிலாளர் எண்ணிக்மக விகிேம் (WPR), மோழிலாளர் பமட பங்தகற்பு விகிேம் (LFPR) தபான்ற மோழிலாளர் 

குறிகாட்டிகளின்  திப்பீடுகமள வழங்கும் காலாண்டு அறிக்மகமய மவளியிடுகிறது. 2021 அக்தடாபர்-டிசம்பர் 

பதிப்பின்படி, நகர்ப்புறங்களில் 15 வயது  ற்றும் அேற்கு த ற்பட்ட ஆட்களுக்கான தவமலயின்ம  விகிேம் 

முந்மேய ஆண்டின் காலாண்டில் 10.3 சேவீேத்திலிருந்து 8.7 சேவீே ாகக் குமறந்துள்ளது. 2021 ஜூமல-

மசப்டம்பரில், நகர்ப்புறங்களில் இது 9.8 சேவீே ாக இருந்ேது. 

5. இந்தியாவின் முேல் ‘Regional Rapid Transit System (RRTS)’ஐ வடிவம த்துள்ள நிறுவனம் எது? 

அ.  DRDO 

ஆ. HAL 

இ. அல்ஸ்தடாம்  

ஈ. சீபமன்ஸ் 

✓ தில்லி  ற்றும் மீரட் இமடதயயான இந்தியாவின் முேலாவது பிராந்திய விமரவுப் தபாக்குவரத்து அம ப்பு (RRTS), 

மைேராபாத்தில் உள்ள அல்ஸ்டாம் வடிவம த்து குஜராத்தின் சாவ்லியில் ேயாரிக்கப்படுகிறது. இந்ே அம ப்பின் 

முேல் இரயில் மபட்டி தில்லி-காசியாபாத்-மீரட் RRTS கட்டம்-1-க்காக தேசிய ேமலநகர  ண்டலப் தபாக்குவரத்து 

கழகத்திடம் ஒப்பமடக்கப்பட்டது. இந்தியாவின் முேல் அமர அதிதவக பிராந்திய பயணிகள் இரயிலான இது 

 ணிக்கு 180 கிமீ தவகத்தில் மசல்லும். 

6. நான்காவது தகதலா இந்தியா இமளதயார் விமளயாட்டுக்கள் – 2022-க்கான சின்னம் என்ன? 
அ. அப்பு 

ஆ. தாகத்  

இ. வீா் 

ஈ. கம்பீா் 

✓  த்திய விமளயாட்டுத்துமற அம ச்சர் அனுராக் ோக்கூர், 4ஆவது தகதலா இந்தியா இமளதயார் விமளயாட்டுப் 

தபாட்டியின் அதிகாரப்பூர்வ இலச்சிமன, அதிகாரப்பூர்வ மஜர்சி  ற்றும் சின்ன ான, ‘ோகத்’ஐ அறிமுகப்படுத்தினார். 

ஜூன் 4 முேல் ஜூன் 13 வமர பஞ்ச்குலா  ற்றும் பிற நகரங்களில் நான்காவது தகதலா இந்தியா இமளதயார் 

விமளயாட்டுப் தபாட்டிகமள ைரியானா நடத்துகிறது. பாரம்பரிய விமளயாட்டுகமளப் பாதுகாக்க வலியுறுத்தும் 

வமகயில் கட்கா, களரிபயட்டு, ேங்-டா,  ல்லகம்பா  ற்றும் தயாகாசனம் ஆகிய ஐந்து பாரம்பரிய விமளயாட்டுகள் 

வரவிருக்கும் தகதலா இந்தியா தபாட்டிகளின் ஒருபகுதியாக இருக்கும். 

7. ‘PM மித்ரா’ திட்டத்மேச் மசயல்படுத்துகிற  த்திய அம ச்சகம் எது? 
அ. ஜவுளி அலமச்சகம்   ஆ. உள்துலற அலமச்சகம் 

இ. பாதுகாப்பு அலமச்சகம்  ஈ. பவளியுறவு அலமச்சகம் 
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✓ PM Mega Integrated Textile Regions  ற்றும் Apparel Park (PM MITRA)  த்திய ஜவுளி அம ச்சகத்ோல் 

மசயல்படுத்ேப்பட்டு வருகிறது. ‘PM MITRA Park’ ஆனது ஓர் ஒருங்கிமணந்ே ஜவுளி  திப்புச் சங்கிலிமய ஒதர 

இடத்தில் உருவாக்கி, தபாக்குவரத்துச் மசலமவக் குமறக்கும். PM MITRA பூங்காக்கள் திட்டம்பற்றிய தேசிய  ாநாடு 

ஜவுளி அம ச்சகத்ோல் ஏற்பாடு மசய்யப்பட்டது. 13  ாநில அரசுகள் அந்ேந்ே  ாநிலங்களில் PM MITRA பூங்காக்கள் 

அம ப்பேற்கான ேங்களது திட்டங்கமள முன்மவத்ேன. 

8. சமீப மசய்திகளில் இடம்மபற்ற ‘ராக்கிகர்ஹி’ என்ற ைரப்ப ேளம் அம ந்துள்ள  ாநிலம் எது? 
அ. மத்திய பிரததசம் 

ஆ. ஜாா்கண்ட் 

இ. குஜராத் 

ஈ. ஹாியானா  

✓ இந்திய மோல்மபாருள் ஆய்வுத்துமறயின் கூற்றுப்படி, ைரியானாவின் ஹிசாரில் அம ந்துள்ள ராக்கிகர்ஹியில் 

த ற்மகாள்ளப்பட்ட சமீபத்திய அகழ்வாராய்ச்சியில் மேரு அம ப்பு, பரந்ே ேளவம ப்புகள்மகாண்ட வீடுகள்  ற்றும் 

வடிகால் அம ப்பு ஆகியமவ மவளிப்பட்டன. இது 5,000 ஆண்டுகள் பழம யான ைரப்ப ேளமும் 2020 பட்மஜட் 

உமரயில் அறிவிக்கப்பட்ட ஐந்து ேளங்களுள் ஒன்று ாகும். இத்ேளம் ைரப்ப காலத்தின் மிகப்மபரிய ேள ாகவும் 

கருேப்படுகிறது. 

9. சமீப மசய்திகளில் இடம்மபற்ற ஜான் லீ, எந்ே நாட்டின் ேமலவராக தேர்ந்மேடுக்கப்பட்டார்? 
அ. ஹாங்காங்  

ஆ. லதவான் 

இ. பதன் பகாாியா 

ஈ. மதலசியா 

✓ ஜான் லீ என்பவர் ைாங்காங்கின் அடுத்ே ேமலவராக, இரகசிய வாக்மகடுப்பில் வாக்களித்ே தேர்ேல் குழு த்ோல் 

தேர்ந்மேடுக்கப்பட்டார். அக்குழு த்தில் சு ார் 1,500 தபர் மபய்ஜிங்கிற்கு ஆேரவான உறுப்பினர்கள் இருந்ேனர். 

முன்னோக ைாங்காங்கின் ேமலம ச் மசயலாளராக இருந்ே லீ, ஓய்வுறும் ேமலம  நிர்வாகி தகரி லாம்க்கு 

அடுத்து ேனது ஐந்ோண்டு பேவிக்காலத்மேத் மோடங்குவார். ைாங்காங் என்பது சீனாவின் ஒரு சிறப்பு நிர்வாகப் 

பகுதியாகும்; இது 1997-இல் இங்கிலாந்தின் வசமிருந்து சீன ஆட்சியின் வசம் வந்ேது. 

10. ‘ேலசீமியா’ என்பது உடலின் எேனுடன் மோடர்புமடய தநாயாகும்? 
அ. நுலரயரீல் 

ஆ. கல்லீரல் 

இ. இரத்தம்  

ஈ. இதயம் 

✓ உலக ேலசீமியா நாளானது ஆண்டுதோறும் த .8 அன்று உலகம் முழுவதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது, இந்ே தநாமயப் 

பற்றிய விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்ேவும், தநாயால் பாதிக்கப்பட்ட தநாயாளிகளின் தபாராட்டத்மே உணர்த்ேவு ாக 

இந்நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. ேலசீமியா என்பது ஒரு  ரபணு இரத்ேக்தகாளாறு ஆகும்; இது உடமலப் தபாது ான 

ஹீத ாகுதளாபிமன உருவாக்க அனு திப்பதில்மல. 

✓ “Be Aware.Share. Care: Working with the global community as one to improve thalassemia knowledge” என்பது இந்ே 

ஆண்டு (2022) உலக ேலசீமியா நாளுக்கானக் கருப்மபாருள் ஆகும். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. தகன்ஸ் படவிழாவில் ‘ராக்மகட்ரி’ ேமிழ்ப்படம் திமரயிடப்படுகிறது.  மலயாளம்,  ராத்தி, இந்தி, மிஷிங் ம ாழித் 

திமரப்படங்களும் திமரயிடப்படவுள்ளன. 

தகன்ஸ் திமரப்படவிழாவில் திமரயிடப்படவுள்ள திமரப்படங்களின் பட்டியமல  த்திய ேகவல்  ற்றும் ஒலிபரப்புத் 

துமற அம ச்சகம் மவளியிட்டுள்ளது. இதில்  ாேவன் இயக்கி நடித்துள்ள ‘ராக்மகட்ரி’ என்னும் படமும் ஒன்றாகும். 

ேமிழ், இந்தி, ஆங்கிலம் ஆகிய ம ாழிகளில் ேயாரிக்கப்பட்டுள்ள ‘ராக்மகட்ரி – தி நம்பி எமபக்ட்’ என்னும் திமரப்படம் 

உலக பிரீமியர் காட்சியாக நமடமபறும்.  ராத்தி ம ாழிப்பட ான தகாோவரி, இந்தி ம ாழிமயச் தசர்ந்ே ஆல்பா 

பீட்டா கா ா, மிஷின் ம ாழிமயச் தசர்ந்ே பூம்பா மரட், இந்தி,  ராத்தி, ம ாழிமயச் தசர்ந்ே துயின்,  மலயாள 

ம ாழிப்பட ான ‘ட்ரீ புல் ஆப் தபரட்ஸ்’ ஆகிய படங்களும் தகன்ஸ் படவிழாவில் திமரயிடப்படவுள்ளன. 

 

2. நாட்டின் முேலாவது ‘அமிர்ே நீர்நிமல’மய  த்திய சிறுபான்ம யினர் நலத்துமற அம ச்சர் முக்ோர் அப்பாஸ் 

நக்வி நாமள மோடங்கிமவப்பார் 

நாட்டின் முேலாவது ‘அமிர்ே நீர்நிமல’மய 2022 த .13 அன்று  த்திய சிறுபான்ம யினர் நலத்துமற அம ச்சர் 

முக்ோர் அப்பாஸ் நக்வியும், உத்ேரபிரதேச ஜல்சக்தி அம ச்சர் ஸ்வேந்த்ர தேவ் சிங்கும் ராம்பூரின் (உபி) பட்வாய் 

என்ற இடத்தில் மோடங்கிமவப்பார்கள். பட்வாயின் இந்ே ‘அமிர்ே நீர்நிமல’ சுற்றுச்சூழமலப் பாதுகாப்பது  ற்றும் 

ேண்ணீர் தசமிப்புக்கு உேவுவது  ட்டுமின்றி அருகிலுள்ள பகுதி  க்களுக்கான ஈர்ப்பு சக்தியாகவும் இருக்கும் 

என்று நக்வி மேரிவித்ோர். 

 

3. தேசத்துதராக சட்டத்துக்கு இமடக்கால ேமட: உச்சநீதி ன்றம் உத்ேரவு 

தேசத்துதராக சட்டத்தின்கீழ் வழக்குகள் பதிய இமடக்காலத்ேமட விதித்து உச்சநீதி ன்றம் உத்ேரவிட்டது. இந்ேச் 

சட்டத்தின்கீழ் விசாரமணகள் மோடர்வமேயும், கடும் நடவடிக்மககள் எடுப்பமேயும்  த்திய,  ாநில அரசுகள் 

மகவிட தவண்டும் என்றும் உச்சநீதி ன்றம் தகட்டுக்மகாண்டது. 

ஆங்கிதலயர் ஆட்சிக்காலத்தில் மகாண்டுவரப்பட்ட தேசத் துதராக சட்டப் பிரிமவ  று ஆய்வு மசய்ய உள்ளோக 

 த்திய அரசு மேரிவித்ேமேயடுத்து, இந்ே உத்ேரமவ உச்சநீதி ன்றம் பிறப்பித்ேது. 

உத்ேரவின் முக்கிய அம்சங்கள் 

இந்திய ேண்டமனச் சட்டத்தின் பிரிவு 124ஏ என்ற தேசத் துதராக சட்டப் பிரிவு ேற்தபாமேய சமூக சூழலுக்கு 

ஏற்றோக இல்மல; அந்ேக் கடும யான சட்டப்பிரிவு  று ஆய்வு மசய்யப்பட தவண்டும் என்ற  த்திய அரசின் 

கருத்மே ஏற்று உச்சநீதி ன்றம் பிறப்பித்ே வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தீர்ப்பின் முக்கிய அம்சங்கள்: 

- ஒருபுறம் அரசின் பாதுகாப்பு நலன்கள்  ற்றும் ஒரும ப்பாடு;  றுபுறம் குடி க்களின் சிவில் உரிம கமளக் 

கவனத்தில்மகாண்டு இரண்மடயும் ச நிமலப்படுத்தும் வமகயில் இந்ே உத்ேரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 

- இந்ே உத்ேரமவப் பிறப்பிக்கும்தபாது,  காராஷ்டிரத்தில் ைனு ன் சாலீசா ஓதும் விவகாரத்தில் எடுக்கப்பட்டது 

தபான்று, இச்சட்டப்பிரிவு ேவறாகப் பயன்படுத்ேப்படும் உோரணங்கமள அட்டர்னி மஜனரல் தகதக தவணுதகாபால் 

சுட்டிக்காட்டியது கவனத்தில் மகாள்ளப்பட்டது. 

- சட்டப்பிரிவின் மீோன  று ஆய்வு முடியும் வமர,  த்திய -  ாநில அரசுகள் இந்ேச் சட்டப்பிரிமவப் பயன்படுத்ோது 

என எதிர்பார்க்கிதறாம். 

- இந்ே விவகாரத்தில் கடந்ே 2021 த  31-ஆம் தேதி சில  னுோரர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட இமடக்காலத் ேமட 

உத்ேரவு, அடுத்ே உத்ேரவு பிறப்பிக்கப்படும் வமர மோடரும். 
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- 124ஏ சட்டப்பிரிவு  று ஆய்வு மசய்யப்படும் வமர தேசத் துதராக சட்டப் பிரிவின் கீழ் புதிோக முேல் ேகவல் 

அறிக்மக பதிவு மசய்யவும், விசாரமணமயத் மோடரவும், கடும யான நடவடிக்மககமள எடுக்கவும்  த்திய 

அரசுக்கு ேமட விதிக்கப்படுகிறது. 

- ஒருதவமள இந்ேச்சட்டப்பிரிவின்கீழ் புதிய வழக்குகள் பதிவு மசய்யப்பட்டால், பாதிக்கப்படும் நபர்கள் சம்பந்ேப்பட்ட 

நீதி ன்றத்மே அணுகி நிவாரணம் மபற சுேந்திரம் அளிக்கப்படுகிறது. 

- இந்ேச் சட்டப்பிரிவின்கீழ் நிலுமவயில் உள்ள விசாரமணகள், த ல்முமறயீடு  ற்றும் வழக்குகள் அமனத்தும் 

ேற்காலிக ாக நிறுத்தி மவக்கப்படுகின்றன. 

- குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு எந்ேவிே பாரபட்சமும் ஏற்படாது என்று நீதி ன்றங்கள் கருதினால், பிற பிரிவுகள் 

மோடர்பான வழக்கு விசாரமணமயத் மோடரலாம். 

- தேசத்துதராக சட்டப்பிரிவு ேவறாகப் பயன்படுத்ேப்படுவமே ேடுக்கும் வமகயில் முன்ம ாழியப்பட்ட உத்ேரமவ 

 ாநிலங்கள்  ற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு வழங்க  த்திய அரசுக்கு அனு திக்கப்படுகிறது என்றும் ேனது 

உத்ேரவில் உச்சநீதி ன்றம் கூறியுள்ளது. 

 

4. 12 ஊராட்சிகளுக்கு  த்திய அரசு விருதுகள்: முேல்வர் மு க ஸ்டாலின் பாராட்டு 

 த்திய அரசு விருதுகமளப்மபற்ற ேமிழகத்மேச்தசர்ந்ே 12 ஊராட்சிகளின் ேமலவர்கமள முேல்வர் மு க ஸ்டாலின் 

தநரில் அமழத்துப் பாராட்டினார். 

ஒவ்தவார் ஆண்டும் தேசிய அளவில் சிறப்பாகச் மசயல்படும் ஊராட்சிகளுக்கு  த்திய ஊரக வளர்ச்சி  ற்றும் 

ஊராட்சித் துமற சார்பில் விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன. அவற்றில் மூன்றடுக்கு ஊராட்சிகமள வலிம ப்படுத்தும் 

விருது திருவண்ணா மல  ாவட்ட ஊராட்சிக்கும், ஊராட்சி ஒன்றிய விருது திருச்சி  ாவட்டம்- ண்ணச்சநல்லூர் 

ஊராட்சி ஒன்றியம், ரா நாேபுரம்  ாவட்டம்- ண்டபம் ஊராட்சி ஒன்றியங்களுக்கும், கிரா  ஊராட்சிக்கான விருது 

திண்டுக்கல்  ாவட்டம் அக்கமரப்பட்டி, கரூர்  ாவட்டம்  ண் ங்கலம்,  துமர  ாவட்டம் சின்னப்பட்டி, 

கன்னியாகு ரி  ாவட்டம் அத்திக்காட்டுவிமள, கிருஷ்ணகிரி  ாவட்டம் கங்கதலரி, புதுக்தகாட்மட  ாவட்டம் 

கட்டாத்தி ஆகிய ஊராட்சிகளுக்கும், சிறந்ே கிரா  சமபக்கான விருது ரா நாேபுரம்  ாவட்டம், சாத்ேனூர் கிரா  

ஊராட்சிக்கும், கிரா  ஊராட்சி வளர்ச்சித் திட்டத்துக்கான விருது சிவகங்மக  ாவட்டம் துவார் கிரா  ஊராட்சிக்கும், 

குழந்மேகள் தநய கிரா  ஊராட்சிக்கான விருது நீலகிரி  ாவட்டம் குஞ்சப்பமன கிரா  ஊராட்சிக்கும் விருதுகள் 

அளிக்கப்பட்டன. 

 

5. ஆசிய தேர்ேல் ஆமணயங்கள் சங்கத்தின் ேமலம யாக இந்தியா ஒரு னோக தேர்வு 

2022 -24-ஆம் ஆண்டுகளுக்கான ஆசிய தேர்ேல் ஆமணயங்கள் சங்கத்தின் ேமலம யாக இந்திய தேர்ேல் 

ஆமணயம் ஒரு னோக தேர்ந்மேடுக்கப்பட்டு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இரண்டாவது முமறயாக இந்தியா இந்ேத் 

ேமலம ப் மபாறுப்மப ஏற்கிறது. 2011-13-ஆம் ஆண்டுகளில் இந்ே அம ப்பின் துமணத் ேமலம ப் 

மபாறுப்மபயும் இந்தியா ஏற்றிருந்ேது. 

20 ஆசிய நாடுகளின் தேர்ேல் நிர்வாக அம ப்புகள் உறுப்பினர்களாகக் மகாண்ட இந்ே சங்கத்தின் நிர்வாகக் குழு, 

மபாதுக்குழுக் கூட்டம் கடந்ே த  7- ஆம் தேதி பிலிப்மபன்ஸ் நாட்டின் ேமலநகர்  ணிலாவில் நமடமபற்றது. 

இக்கூட்டத்தில் இந்தியா தேர்வு மசய்யப்பட்டது. இந்ேச் சங்கத்துக்கு ேற்தபாமேய ேமலம  ஏற்று இருந்ே  ணிலா 

தேர்ேல் ஆமணயம், இப்மபாறுப்பிலிருந்து விலகிச் மசல்கிறது. த லும், இந்ேச் சங்கத்தின் நிர்வாகக் குழுவில் ரஷ்யா, 

உஸ்மபகிஸ்ோன், இலங்மக,  ாலத்தீவுகள், மேவான் ஆகிய நாடுகள் சங்கத்தில் புதிோக 

இமணக்கப்பட்டுள்ளோகவும் அறிவிக்கப்பட்டது. 

 ணிலாவில் நமடமபற்ற நிர்வாகக் குழுக் கூட்டத்தில் இந்திய தேர்ேல் ஆமணயத்தின் பிரதிநிதிகளாக இந்திய 

தேர்ேல் ஆமணயத்தின் துமணத் தேர்ேல் ஆமணயர் நிதிஷ் வியாஸ்,  ணிப்பூர் ேமலம த் தேர்ேல் அதிகாரி 

ராதஜஷ் அகர்வால், ராஜஸ்ோன் ேமலம த் தேர்ேல் அதிகாரி பிரவீன் குப்ோ ஆகிய 3 உறுப்பினர் பிரதிநிதிகள் 
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குழு பங்தகற்றது.  ணிலா கூட்டத்தில் 2022- 23-ஆம் ஆண்டுக்கான பணித் திட்டத்மேயும், 2023 -24-ஆம் 

ஆண்டுக்கான எதிர்கால மசயல்திட்டங்கமளயும் நிர்வாகக் குழுவில் ச ர்ப்பிக்கப்பட்டன. த லும், இக்கூட்டத்தில் 

இந்தியா சார்பில் தேர்ேல்களில் பாலின பிரச்மனகள் என்பேற்கான அறிக்மக ஒன்றும் ச ர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

அமனவமரயும் உள்ளடக்கிய, பங்தகற்புமிக்க தேர்ேலுக்கான வாக்காளர் பட்டியல், அரசியல் நமடமுமறகளில் 

உள்ள ேமடகமள நீக்குவேற்கு இந்தியா த ற்மகாண்ட பல்தவறு ஒருங்கிமணந்ே இலக்குகள் ஆகியமவ இந்ே 

அறிக்மகயில் உறுப்பு நாடுகள் பயனமடயும் வமகயில் எடுத்துமரக்கப்பட்டுள்ளோக தேர்ேல் ஆமணய 

வட்டாரங்களில் கூறப்பட்டது. பிலிப்மபன்சின்  ணிலாவில் 1997 ஜனவரி 26 - 29-இல் நமடமபற்ற 21-ஆம் 

நூற்றாண்டில் ஆசிய தேர்ேல்கள் குறித்ே கருத்ேரங்கில் இதுதபான்ற ஆசிய சங்கம் அம ப்பேற்கான தயாசமனகள் 

உருவாகி தீர் ானம் நிமறதவற்றப்பட்டது. அேனடிப்பமடயில், 1998-இல் ஆசிய தேர்ேல் ஆமணயங்களின் சங்கம் 

அம க்கப்பட்டது. 

ஆசிய நாடுகளில் தேர்ேல்கள் சிறப்பான மசயல் முமறமயக் மகாண்டோக உருவாக்கும் தநாக்கத்துடனும், 

மவளிப்பமடயான தேர்ேல்கமள த ம்படுத்துவேற்கான வழிகமளப் பற்றி விவாதித்து மசயல்பட, 

நாடுகளுக்கிமடதயயான சிறந்ே அனுபவங்கமளப் பகிர்ந்து மகாள்வேற்காக ஒரு கட்சி சார்பற்ற ஜனநாயக 

 ன்றத்மே வழங்குவேற்காக இது ஏற்படுத்ேப்பட்டது. த லும், இந்திய தேர்ேல் ஆமணயத்தின் கீழ் உள்ள 

ஜனநாயகம்  ற்றும் தேர்ேல் த லாண்ம க்கான இந்திய சர்வதேச நிறுவனத்தின் (ஐஐஐடிஇஎம்) மூலம் பல்தவறு 

ஆசிய தேர்ேல் ஆமணயங்களின் சங்க உறுப்பு நாடுகளுக்கு அவ்வப்தபாது திறன் த ம்பாட்டு பயிற்சித் 

திட்டங்கமள நடத்ேப்பட்டு வரப்படுகிறது என்பதும் குறிப்பிடத்ேக்கது. 
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