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1. ‘Not Just a Nightwatchman: My Innings in the BCCI’ என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? 
அ. ச ௌரவ் கங்குலி 

ஆ. வின ோத் ரோய்  

இ. ஜக்ன ோக ் டோல் ியோ 

ஈ. N  ீ ிவோ  ் 

✓ இந்தியாவின் 11ஆவது கணக்குத் தணிக்ககத் தகைவரான வினனாத் ராய், ‘Not Just a Nightwatchman: My Innings 

in the BCCI’ என்ற நூகை எழுதியுள்ளார். இந்திய உச்சநீதிமன்றம் 2017–இல் இந்திய கிரிக்ககட் கட்டுப்பாட்டு 

வாரியத்தின் (BCCI) இகைக்காைத் தகைவராக வினனாத் ராகய நியமித்தது. இந்தப் புத்தகம் நிர்வாகிகள் குழுவின் 

வழிகாட்டுதலின்கீழ் BCCI–இன் கசயல்பாடுகள்பற்றிய கவளிப்பகையான வர்ணகன என்று கூறப்படுகிறது. 

2. 2022 – கைம்ஸ் உயர்கல்வி (THE) தாக்க தரவரிகசயில், இந்தியாவில் உள்ள அகனத்து கபாதுப் பல்ககைக் 

கழகங்களிலும் முதலிைத்கதப் பிடித்துள்ள பல்ககைக்கழகம் எது? 
அ. அண்ணோ பல்கலலக்கழக ் 

ஆ. ச ட்ரோஸ் பல்கலலக்கழக ் 

இ. கல்கத்தோ பல்கலலக்கழக ்  

ஈ. ஜவஹோ்லோல் னேரு பல்கலலக்கழக ் 

✓ 2022 – கைம்ஸ் உயர்கல்வி (THE) தாக்க தரவரிகசயில் கல்கத்தா பல்ககைக்கழகம் நாட்டிலுள்ள அகனத்து 

மத்திய மற்றும் மாநிை அரசு உதவிகபறும் கபாதுப்பல்ககைக்கழகங்களிலும் முதலிைத்கதப் பிடித்துள்ளது.  

✓ ஒட்டுகமாத்தமாக, அமிர்தா விஸ்வ வித்யாபீைம் 41ஆவது இைத்தில் உள்ளது. துருக்கியுைன் இகணந்து கமாத்தம் 64 

பல்ககைக்கழகங்களுைன், தரவரிகசயில் அதிக பிரதிநிதித்துவம் கபற்ற நான்காவது நாைாக இந்தியா உள்ளது. 

ஆஸ்தினரலியாவின் னமற்கு சிட்னி பல்ககைக்கழகம் 1,406 கல்வி நிறுவனங்ககள உள்ளைக்கிய ஒட்டுகமாத்தத் 

தரவரிகசயில் முதலிைத்தில் உள்ளது. 

3. மிஷன் சாகர் – IXஇன் ஒருபகுதியாக, INS கரியால், அண்கமயில் எந்த நாட்டுக்கு முக்கியமான மருந்துககள 

ககாண்டுகசன்று வழங்கியது? 
அ.  ோலத்தீவுகள் 

ஆ. இலங்லக  

இ. னேபோள ் 

ஈ. ஆப்கோ ிஸ்தோ ் 

✓ INS கரியால், மிஷன் SAGAR – IXஇன் ஒருபகுதியாக, 760 கினைாகிராமிற்கும் அதிகமான 107 வககயான உயிர்க் 

காக்கும் மருந்துககள இைங்ககக்கு வழங்கியது. இைங்ககயின் தற்னபாகதய கபாருளாதார கநருக்கடியின்னபாது 

மருத்துவ உதவிககள வழங்குவகத இது னநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. SAGAR – Security and Growth for All in 

the Region என்ற அரசாங்கத்தின் பார்கவக்கு இணங்க, நட்பு நாடுகளுக்கு உதவுவதற்காக மிஷன் SAGAR என்ற 

தகைப்பில் இந்தியக் கைற்பகை பல்னவறு மனிதாபிமான நைவடிக்ககககள னமற்ககாள்கிறது. 

4. ‘இந்திய பில்டிங் காங்கிரஸ்’ ‘சிறந்த உட்கட்ைகமப்புத் திட்ைம்’ விருது கவன்ற உட்கட்ைகமப்புத் திட்ைம் எது? 
அ. Dr  ியோ ோ பிர ோத் முகோ்ஜி சுரங்கப்போலத ஆ. அடல் சுரங்கப்போலத  

இ. னரோஹ்தங் லோ கணவோய்   ஈ. ச ோஜி லோ கணவோய் 
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✓ எல்கைப்புறச் சாகைகள் அகமப்பால் (BRO) ஹிமாச்சை பிரனதசத்தின் னராதங்கில் கட்ைப்பட்ை அைல் சுரங்கப்பாகத, 

இந்திய கட்ைை மாநாட்டின் ‘சிறந்த உட்கட்ைகமப்புத் திட்ை’ விருகதப்கபற்றது. இம்மாநாட்டின் நடுவர் குழு, 2021ஆம் 

ஆண்டில், ‘கட்ைகமக்கப்பட்ை சூழலில் சிறந்து விளங்குவதற்கான சிறந்த திட்ைமாக’ இந்தச் சுரங்கப்பாகதகயத் 

னதர்ந்கதடுத்தது. புதிய ஆஸ்திரிய சுரங்கப்பாகத முகறகய (NATM) பயன்படுத்தி கட்ைப்பட்ை இது, 2020 அக்னைாபர். 

3 அன்று பிரதமர் னமாடியால் நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ைது. 

5. மருந்து ஏற்றுமதியின் அளவு அடிப்பகையில், உற்பத்தியில், உைகளவில் இந்தியா கபற்றுள்ள இைம் எது? 

அ.  1ஆவது 

ஆ. 2ஆவது 

இ. 3ஆவது  

ஈ. 5ஆவது 

✓ மருந்து ஏற்றுமதியின் அளவு அடிப்பகையில், உற்பத்தியில், இந்தியா உைகளவில் மூன்றாமிைத்கதயும், மதிப்பின் 

அடிப்பகையில் 14ஆமிைத்கதயும் கபற்றுள்ளது. உள்நாட்டு மருந்துத் துகறயின் தற்னபாகதய சந்கத அளவு சுமார் 

$50 பில்லியன் ைாைர்களாகும். உைகளாவிய ஏற்றுமதியில் இந்திய மருந்துகளின் பங்கு 5.92 சதவீதமாக உள்ளது. 

2021–22இல் மருந்து ஏற்றுமதி `1,83,422 னகாடிகய கதாட்டுள்ளதாக வர்த்தக அகமச்சகம் கதரிவித்துள்ளது. 

உைக தடுப்பூசிகளில் 60 சதவீதமும், கெனரிக் மருந்துகளில் 20 சதவீதமும் இந்தியாவில் இருந்து வந்தகவ. 

6. இகளனயார் விவகாரங்கள் மற்றும் விகளயாட்டு அகமச்சரானவர் 2ஆவது னகனைா மாஸ்ைர்ஸ் விகளயாட்டு – 

2022ஐ, கீழ்காணும் எந்த இைத்தில் கதாைங்கிகவத்தார்? 
அ. மு ்லப 

ஆ. ல சூரு 

இ. சபங்களூரு 

ஈ. புது தில்லி  

✓ இகளனயார் விவகாரங்கள் மற்றும் விகளயாட்டுத்துகற அகமச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் புது தில்லியில் 2ஆவது 

னகனைா மாஸ்ைர்ஸ் விகளயாட்டு – 2022–ஐ கதாைங்கிகவத்தார். இந்த விகளயாட்டில், 23 மாநிைங்கள் மற்றும் 

யூனியன் பிரனதசங்களில் இருந்து 30 முதல் 95 வயதுக்குட்பட்ை 3000–க்கும் னமற்பட்ை மாஸ்ைர் விகளயாட்டு 

வீரர்கள் எட்டு வகக விகளயாட்டுகளில் பங்னகற்கின்றனர். இது னம.3ஆம் னததி அன்று நிகறவகைகிறது. 

7. AAHAR உணவுக்கண்காட்சியில், ‘பகசயமற்ற’ திகன தயாரிப்புககள அறிமுகப்படுத்திய அகமப்பு எது? 
அ. NABARD 

ஆ. APEDA  

இ. FICCI 

ஈ. NITI ஆனயோக் 

✓ னவளாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ை உணவுப்கபாருட்கள் ஏற்றுமதி னமம்பாட்டு ஆகணயம் (APEDA) புது தில்லியில் 

நகைகபறும் AAHAR உணவுக்கண்காட்சியில் அகனத்து வயதினருக்கும் மலிவு விகையில் பல்னவறு திகன 

கபாருட்ககள அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. வணிகம் மற்றும் கதாழிற்துகற அகமச்சகத்தின் கூற்றுப்படி, APEDAஆல் 

கதாைங்கப்பட்ை அகனத்து திகன தயாரிப்புகளும் பகசயமற்றகவ, 100% இயற்கக மற்றும் காப்புரிகம கபற்றகவ. 

AAHAR–இன் 36ஆவது பதிப்பானது APEDA மற்றும் இந்திய வர்த்தக ஊக்குவிப்பு அகமப்பால் கூட்ைாக ஏற்பாடு 

கசய்யப்பட்ைது. 
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8. கீழ்காணும் எந்த மாதத்தில், ‘சர்வனதச இருண்ை வான வாரம்’ ககாண்ைாைப்படுகிறது? 
அ. ஏப்ரல்  

ஆ. ன  

இ. ஜூ ் 

ஈ. ஜூலல 

✓ ‘சர்வனதச இருண்ை வான வாரம்’ என்பது சர்வனதச இருண்ட வான சங்கம் நைத்தும் ஒரு வருைாந்திர நிகழ்வாகும். 

இந்த ஆண்டு, வானியைாளர்கள் மற்றும் வானியல் ஆர்வைர்கள் ஏப்ரல் 22–30 வகர 2022 சர்வனதச இருண்ை 

வான வாரத்கதக் ககைப்பிடித்தனர். அதுசமயம் உைககங்கிலும் நூற்றுக்கணக்கான நிகழ்வுகள் நைத்தப்பட்ைன; 

இதில் பங்னகற்பாளர்கள் வானியற்பியல் குறித்து கற்றல், இரவில் நகைப்பயிற்சி னமற்ககாள்வது மற்றும் ஒளி மாசு 

இல்ைாமல் இரவு வானத்கத கூர்னநாக்குதல் உள்ளிட்ைவற்றில் ஈடுபட்ைனர். 

9. 2022 – ஆசிய சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியாவின் P V சிந்து எந்தப் பதக்கம்/நிகைகய கபற்றார்? 
அ. தங்க ் 

ஆ. சவள்ளி 

இ. சவண்கல ்  

ஈ. 4ஆவது இட ் 

✓ இந்தியாவின் P V சிந்து, மகளிர் ஒற்கறயர் பிரிவு அகரயிறுதியில் ெப்பானின் அகானன யமாகுச்சியிைம் வீழ்ந்து, 

தனது இரண்ைாவது ஆசிய சாம்பியன்ஷிப் கவண்கைப் பதக்கத்கத கவன்றார். சிந்து முதல் ஆட்ைத்தில் 21–13 என்ற 

கணக்கில் கவற்றிகபற்றாலும், ெப்பானின் முதல்நிகை வீரரும் நைப்புச் சாம்பியனுமான அகானன யமாகுச்சியிைம் 

னதால்விகயச்சந்தித்தார். லீ ஜி ஜியா கொனாதன் கிறிஸ்டிகய வீழ்த்தி ஆைவர் பட்ைத்கத கவன்றார்; வாங் ஜி யி 

கபண்கள் ஒற்கறயர் பிரிவில் அகானன யமாகுச்சிகய னதாற்கடித்தார். 

10. ‘ஜிவ்ஹாைா’ என்பது கீழ்காணும் எந்த மாநிை அரசால் கதாைங்கப்பட்ை ஒரு சிறப்பு கைன் திட்ைமாகும்? 
அ. ஆே்திர பிரனத  ் 

ஆ.  கோரோஷ்டிரோ  

இ. பஞ் ோப் 

ஈ.  த்திய பிரனத  ் 

✓ மகாராஷ்டிர மாநிைா சிகறத்துகறயானது அம்மாநிைம் முழுவதும் உள்ள சிகறகளில் உள்ள ககதிகளுக்கு இதன் 

வககயில் முதலான ஒரு சிறப்பு கைன் திட்ைத்கத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. ‘ஜிவ்ஹாைா’ என்ற இந்தக் கைன் திட்ைம் 

மகாராஷ்டிர மாநிை கூட்டுறவு வங்கியால் 3 ஆண்டுகளுக்கு னமல் சிகறத்தண்ைகன அனுபவிக்கும் ககதிகளுக்கு 

வழங்கப்படுகிறது. புனனவில் உள்ள எரவாைா மத்திய சிகறயில் னசாதகன முகறயில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு, கிட்ைத் 

தட்ை 60 சிகறகளில் இது நீட்டிக்கப்படும். ககதிகள் தங்கள் குழந்கதகளின் கல்வி, குடும்ப உறுப்பினர்களின் 

மருத்துவச் சிகிச்கச, சட்ைக் கட்ைணம் அல்ைது பிற கசைவுகளுக்கு இக்கைன்ககளப் பயன்படுத்தைாம். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. சுனரஷ் பாய் னகாட்ைக் தகைகமயில் இந்திய பருத்தி கவுன்சில்: அகமச்சர் பியூஷ் னகாயல் அறிவிப்பு 

ெவுளி அகமச்சகம், னவளாண்கம அகமச்சகம், வர்த்தகம் மற்றும் கதாழிற்துகற அகமச்சகம், நிதி அகமச்சகம், 

இந்திய பருத்தி கழகம் மற்றும் பருத்தி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் பிரதிநிதியாய் புகழ்கபற்ற மூத்த பருத்தி நிபுணரான 

சுனரஷ் பாய் னகாட்ைக் தகைகமயில் இந்திய பருத்தி கவுன்சில் அகமக்கப்படும் என்று மத்திய ெவுளி, வர்த்தகம் 

மற்றும் கதாழிற்துகற, நுகர்னவார் விவகாரங்கள், உணவு மற்றும் கபாது விநினயாகத் துகற அகமச்சர் திரு பியூஷ் 

னகாயல் அறிவித்துள்ளார். இந்தத் துகறயில் குறிப்பிைத்தக்க வளர்ச்சிகய ஏற்படுத்த விரிவான திட்ை அறிக்கககய 

தயாரிப்பதுைன் விவாதங்ககளயும் கவுன்சில் நைத்தும். 

 

2. தமிழகத்தில் நிகழாண்டில் 34,239 னபருக்கு காசனநாய் பாதிப்பு 

தமிழகத்தில் நிகழாண்டில் 34,239 னபர் காசனநாயால் புதிதாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். காசனநாகய முழுகமயாக 

ஒழிக்கும் னநாக்கில் மத்திய, மாநிை அரசுகள் பல்னவறு முயற்சிககள முன்கனடுத்து வருகின்றன. அதுமட்டுமன்றி, 

2025-க்குள் அந்னநாகய முற்றிலும் ஒழிக்கனவண்டும் என்ற இைக்குைன் பல்னவறு திட்ைங்கள் 

கசயல்படுத்தப்படுகின்றன. 

தமிழ்நாட்கைப் கபாருத்தவகர காசனநாகயக் குணப்படுத்தும் விகிதம் கணிசமாக உயர்ந்து வருவதாகத் தகவல்கள் 

கதரிவிக்கின்றன. அந்த னநாயின் தாக்கத்தால் பாதிக்கப்படும் னநாயாளிகளில் 84% னபகர முதல் சிகிச்கசயினைனய 

குணப்படுத்துவதாகவும், கதாைர் சிகிச்கசகள்மூைம் மீதமுள்ளவர்ககளயும் பூரண குணமாக்குவதாகவும் சுகாதாரத் 

துகற அதிகாரிகள் கதரிவித்துள்ளனர். 

 

3. னகரளத்தில் இந்தியாவின் முதல் அரசு OTT தளம் 

இந்தியாவின் முதைாவது அரசு OTT தளத்கத னகரள அரசு கதாைங்கியுள்ளது. நவம்பர்.1-ஆம் னததிமுதல் இந்த OTT 

தளம் கசயல்பைத் கதாைங்கும். ‘சி ஸ்னபஸ்’ என்று கபயரிைப்பட்டுள்ள இந்த OTT தளம், அனமசான், கநட்ஃபிளிக்ஸ் 

உள்ளிட்ை இத்துகறயில் னகானைாச்சும் சர்வனதச நிறுவனங்கள் மற்றும் உள்ளூர் OTT தளங்களுக்கு 

னபாட்டியளிக்கும் வககயில் இருக்கும் என்று கதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

னகரள மாநிை உருவாக்கப்பட்ை தினமான நவ.1 முதல் இந்த OTT தளம் கசயல்பைத்கதாைங்கும். இந்தியாவில் அரசு 

சார்பில் கதாைங்கப்படும் முதல் OTT தளமும் இதுவாகும். 

 

4. நகர்ப்புறத்திலும் னவகைவாய்ப்பு உறுதித்திட்ைம்: பிரதமருக்கு கபாருளாதார கவுன்சில் பரிந்துகர 

கிராமப்புறங்களில் னவகைவாய்ப்பு உறுதித்திட்ைம் கசயல்படுத்தப்படுவகதப்னபால் நகர்ப்புறங்களில் னவகை 

இல்ைாதவர்களுக்கும் திட்ைம் கதாைங்க னவண்டும் என்றும், அகனத்துப் பகுதிகளிலும் ஒனர மாதிரியான 

குகறந்தபட்ச ஊதியம் நிர்ணயிக்கப்பைனவண்டும் என்றும் கபாருளாதார ஆனைாசகன கவுன்சில் பிரதமர் னமாடிக்கு 

பரிந்துகர கசய்துள்ளது. 

‘இந்தியாவில் சமத்துவமின்கம’ என்ற தகைப்பில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள இந்த அறிக்ககயில், ‘சமூக னசகவ 

திட்ைங்களுக்கு மத்திய அரசு அதிகப்படியான நிதிகய ஒதுக்கீடு கசய்ய னவண்டும். அப்னபாதுதான் 

கபாருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய மக்கள் னமலும் வறுகமயில் சிக்கமாட்ைார்கள். ஆண்களுக்கும், கபண்களுக்கும் 

இகைனயயான ஊதிய னவறுபாடு அதிகமாக உள்ளது. நகர்ப்புறங்களில் னதகவக்கு அதிகமான பணியாளர்கள் 

உள்ளதால், அவர்களுக்கு பணிககள வழங்க திட்ைங்ககளச் கசயல்படுத்த னவண்டும். குகறந்தபட்ச ஊதியம் 

அதிகரிக்கப்பை னவண்டும். 
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2019-20-இல் நாட்டில் 45.78 சதவீதம் னபர் சுயகதாழில் கசய்யும் ஊழியர்களாகவும், 33.5 சதவீதம் னபர் மாதாந்திர 

கதாைர் ஊதிய ஊழியர்களாகவும், 20.71% னபர் ஒப்பந்த ஊழியர்களாகவும் இருந்துள்ளனர். அந்தக் காைகட்ைத்தில் 

நாட்டின் னவகையின்கம 4.8 சதவீதமாக இருந்தது. னவகை கசய்யும் ஊழியர்களின் சதவீதம் 46.8-ஆக இருந்தது. 

95% பள்ளிகளில் கழிப்பகற வசதிகளும், 80.16% பள்ளிகளில் மின் இகணப்புகளும் இருந்தன. தமிழ்நாடு, னகாவா, 

சண்டீகர், தில்லி, தாத்ரா நாகர் ஹனவலி, ைாமன் கையு, ைட்சத்தீவு, புதுச்னசரியில் பள்ளிகளில் 100 சதவீதம் மின் 

இகணப்பு உள்ளது என்று அந்த அறிக்ககயில் கதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

5. னபரறிவாளன் விடுதகை: உச்சநீதிமன்றத் தீர்ப்பில் கூறியிருப்பது என்ன? 

முன்னாள் பிரதமர் இராஜீவ் காந்தி ககாகை வழக்கில் ஆயுள் தண்ைகன அனுபவிக்கும் 7 னபரில் ஒருவரான 

னபரறிவாளகன விடுதகை கசய்து இந்திய உச்சநீதிமன்றம் இன்று (2022 னம.18) உத்தரவிட்ைது. 

இந்த வழக்கில் ஆயுள்தண்ைகன அனுபவித்து வரும் 7 னபகரயும் விடுதகை கசய்ய மாநிை அரசு 2018ஆம் ஆண்டு 

கசப்ைம்பர் மாதம் முடிவுகசய்து மாநிை ஆளுநருக்கு பரிந்துகர அனுப்பிய நிகையில், அந்தப் பரிந்துகரகய ஆளுநர் 

இரண்ைகர ஆண்டுகள் கழித்து குடியரசுத் தகைவரின் பரிசீைகனக்கு அனுப்பிகவத்தார். அப்படி அனுப்பியது 

அரசகமப்புச்சட்ைத்தின்படி கசல்லுபடியாகும் நைவடிக்கக அல்ை என உச்சநீதிமன்றம் தனது தீர்ப்பில் கதரிவித்து 

உள்ளது. 

னபரறிவாளன் கதாைர்ந்த இந்த வழக்கக விசாரித்து, நீதியரசர்கள் எல் நானகஸ்வரராவ், பி ஆர் கவாய், ஏ எஸ் 

னபாபன்னா ஆகினயார் அைங்கிய உச்ச நீதிமன்ற அமர்வு வழங்கிய தீர்ப்பு: 

“மாநிை அகமச்சரகவயின் அறிவுகரக்கு கட்டுப்பட்னை, மாநிை ஆளுநர், அரசகமப்புச் சட்ைத்தின் 161ஆம் பிரிவின்கீழ் 

தனது அதிகாரத்கத கசயல்படுத்த முடியும் என்பது முன்பு இந்த நீதிமன்றம் வழங்கிய பை தீர்ப்புகளின் மூைம் நன்கு 

உறுதிகசய்யப்பட்டுள்ளது. 

னபரறிவாளன் விடுதகை: வழக்கின் திகசகய மாற்றிய 3 சம்பவங்கள்ஒரு சிகறவாசிகய விடுதகை கசய்ய மாநிை 

அகமச்சரகவ முடிகவடுத்து அதகன பரிந்துகரயாக ஆளுநருக்கு அனுப்பிய பிறகு, 161ஆவது பிரிவின்கீழ் ஆளுநர் 

தனது அதிகாரத்கத கசயல்படுத்தாமல் இருப்பது அல்ைது அப்படி கசயல்படுத்துவதில் விவரிக்க முடியாத தாமதத்கத 

ஏற்படுத்துவது நீதிமன்றத்தின் பரிசீைகனக்கு உரியது. 

மாநிை அகமச்சரகவயின் பரிந்துகரகய இரண்ைகர ஆண்டு காைம் கழித்து குடியரசுத் தகைவருக்கு மாநிை 

ஆளுநர் அனுப்பியிருக்கும் கசயகை அரசகமப்புச் சட்ைம் ஆதரிக்கவில்கை; அரசகமப்புச் சட்ைத்தின் 

கசயல்பாட்டுக்கும் அது வினராதமாக இருக்கிறது. இதன்மூைம் மாநிை அரசின் கருத்கத ஆளுநர் 

பிரதிபலிக்கவில்கை என்று இந்த நீதிமன்றம் கருதுகிறது. 

னவறு ஒரு வழக்கில் இந்த நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பு, இந்திய தண்ைகன சட்ைத்தின் 302ஆவது பிரிவின்கீழ் 

தண்ைகன குகறப்பு வழங்கும் அதிகாரம் மத்திய அரசுக்கு உள்ளதாக குறிப்பிட்டிருக்கிறது என்று புரிந்து 

ககாள்ளப்பட்டிருப்பது தவறானது. அரசகமப்புச் சட்ைனமா, இந்திய தண்ைகனச் சட்ைம் கதாைர்பில் நாைாளுமன்றத்தில் 

நிகறனவற்றப்பட்ை னவறு சட்ைங்கனளா அப்படி தண்ைகன குகறக்கும் கவளிப்பகையான நிர்வாக அதிகாரத்கத 

மத்திய அரசுக்கு வழங்கவில்கை. குறிப்பாக அப்படி மத்திய அரசுக்கு எந்த அதிகாரமும் வழங்கப்பைாத நிகையில், இ 

த ச 302இன் கீழ் மாநிை அரசுக்னக நிர்வாக அதிகாரம் உள்ளது. 

மனுதாரரின் (னபரறிவாளனின்) நீண்ை காை சிகறவாசத்கதயும், சிகறயிலும், சிகற விடுப்பிலும் அவரது திருப்தி 

அளிக்கும் நைத்கதகயயும், நாள்பட்ை உைல் நைக் னகாளாறுககளயும், சிகறவாசத்தில் அவர் கபற்ற கல்வித் 

தகுதிககளயும் கருத்தில் ககாண்டு பார்க்கும்னபாது இந்தக் னகாரிக்கககய மீண்டும் ஆளுநரின் பரிசீைகனக்னக 

அனுப்புவது கபாருத்தமற்றது என்று இந்த நீதிமன்றம் கருதுகிறது. 

அரசகமப்புச் சட்ைத்தின் 142 பிரிவின்கீழ் எங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரத்கதப் பயன்படுத்தி, மனுதாரர் 

1991ஆம் ஆண்டு பதிவான குற்ற எண் 329இன் கீழ் தண்ைகனகய அனுபவித்துவிட்ைதாக கருதப்பைனவண்டும் 

என்று உத்தரவிடுகினறாம். ஏற்ககனனவ பிகணயில் உள்ள னபரறிவாளன் விடுதகை கசய்யப்படுகிறார்” என்று 

உச்சநீதிமன்றம் தனது தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளது. 
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