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1. 2022 - த ொழிற்துறையில் கரியமலவொயு தவளியயற்ைத்ற  நிறுத்துவ ற்கொன உச்சிமொநொடு நறைதெறும் இைம் 

எது? 
அ. புது தில்லி  

ஆ. மும்பப 

இ. காந்தி நகா் 

ஈ. டேராடூன் 

✓ மத்திய சொறலப்யெொக்குவரத்து & தநடுஞ்சொறலத்துறை அறமச்சர் நிதின் கட்கரி, புது தில்லியில் ‘த ொழிற்துறையில் 

கரியமலவொயு தவளியயற்ைத்ற  நிறுத்துவ ற்கொன உச்சிமொநொடு – 2022’ஐத் த ொைங்கி றவத் ொர். 2070-க்குள் 

கரியமலவொயு தவளியயற்ைத்ற  முற்றிலும்  டுப்ெ ற்கொன தசயல் திட்ைத்தில் இது கவனஞ்தசலுத்தியது.  

✓ வொழ்க்றகச்சூழல், சுற்றுச்சூழல், வளர்ச்சி ஆகியவற்றிற்கிறையய சமநிறலறய ெரொமரிப்ெது குறித்து அறமச்சர் 

நிதின் கட்கரி வலியுறுத்தினொர். ெசுறம றைட்ரஜன் நமது முன்னுரிறம எனக்கூறிய அவர், உயிரித்த ொழில் 

நுட்ெத்ற  ெயன்ெடுத்துவ ன்மூலம் உயிரின உற்ெத்தித் திைறன அதிகரிக்க முடியும். இ ன்மூலம் நொம் உயிரி- 

எத் னொல், உயிரி திரவ எரிவொயு, உயிரி – அழுத் ப்ெட்ை எரிவொயு ஆகியவற்றை உருவொக்க முடியும் என்ைொர். 

2. 2022 –உலகளொவிய யெொக்குகள் அறிக்றகறய தவளியிட்ை நிறுவனம் எது? 
அ. UNEP 

ஆ. UNHCR  

இ. WEF 

ஈ. IMF 

✓ ஐநொ’இன் அகதிகள் முகறமயொன UNHCR ஆனது ‘2022 - உலகளொவிய யெொக்குகள் அறிக்றகறய’ தவளியிட்ைது. 

இவவறிக்றகயின்ெடி, உலகளவில் 100 மில்லியன் மக்கள்  ற்யெொது  ங்கள் வீடுகறள விட்டு தவளியயை 

யவண்டிய கட்ைொயத்திலுள்ளனர். UNHCR ஆனது உலகளொவிய உணவுப் ெொதுகொப்பின்றம, கொலநிறல தநருக்கடி, 

உக்றரனில் யெொர் மற்றும் ஆப்பிரிக்கொவிலிருந்து ஆப்கொனிஸ் ொன் வறரயிலொன பிை அவசரநிறலகறள முக்கிய 

கொரணங்களொக எடுத்துக்கொட்டியுள்ளது. 

✓ இவ்வறிக்றகயின்ெடி, 2021ஆம் ஆண்டின் இறுதியில், யெொர், வன்முறை, துன்புறுத் ல் மற்றும் மனி  உரிறம 

மீைல்களொல் இைம்தெயர்ந் வர்களின் எண்ணிக்றக 89.3 மில்லியனொக இருந் து. 

3. 2022-இல் SCO-இன் பிரொந்திய ெயங்கரவொ  எதிர்ப்பு அறமப்பின் (SCO-RATS) கூட்ைத்ற  நைத்தும் நொடு எது? 
அ. சீனா 

ஆ. இந்தியா  

இ. வங்காளடதசம் 

ஈ. பாகிஸ்தான் 

✓ SCO-RATS-இன்  றலவரொக இந்தியொ SCO-இன் பிரொந்திய ெயங்கரவொ  எதிர்ப்பு அறமப்பின் (SCO-RATS) 

கூட்ைத்ற  நைத்தியது. ெயங்கரவொ  அச்சுறுத் ல்கள் உள்ளிட்ை ெொதுகொப்பு சவொல்கள் குறித்து விவொதிப்ெய  இந் க் 

கூட்ைத்தின் யநொக்கமொகும். சீனொ, ெொகிஸ் ொன் மற்றும் ஷொங்கொய் ஒத்துறழப்பு அறமப்பின் (SCO) மற்ை உறுப்பு 

நொடுகளின் பிரதிநிதிகள் புதுதில்லியில் நைந்  இக்கூட்ைத்தில் கலந்து தகொண்ைனர். 2022 யமயில் SCO நொடுகளின் 

ெயங்கரவொ  எதிர்ப்பு நிபுணர்களின் கூட்ைத்ற  இந்தியொ நைத்தியது. 
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4. ஐயரொப்ெொவின் மிகப்தெரிய துளிர் நிறுவல்கள் மொநொைொன விவொதைக்கில் ஆண்டின் சிைந்  நொைொக அங்கீகொரம் 

தெற்ை நொடு எது? 
அ. சீனா 

ஆ. இந்தியா  

இ. பிரான்ஸ் 

ஈ. அமமாிக்கா 

✓ ஐயரொப்ெொவின் மிகப்தெரிய துளிர் நிறுவல்கள் மொநொைொன விவொதைக், இந்தியொறவ ‘ஆண்டின் சிைந்  நொடு’ என்று 

அங்கீகரித்துள்ளது. மத்திய மின்னணு மற்றும்  கவல் த ொழில்நுட்ெத் துறை அறமச்சர் அஷ்வினி றவஷ்ணவ், 

விவொதைக் த ொழில்நுட்ெ கண்கொட்சியில் இந்திய அரங்கிறன திைந்து றவத் ொர். இந்தியொவில் இருந்து சுமொர் 65 

துளிர் நிறுவனங்கள் இம்மொநொட்டில் அரசொங்க ஆ ரவுைன் ெங்யகற்கின்ைன. 

5. ஆண்டுத ோறும் தசலவுப் ெணவீக்கக் குறியீட்றை (CII) அறிவிக்கிை நிறுவனம்/துறை எது? 

அ. இந்திய ாிசா்வ் வங்கி 

ஆ. மத்திய டநரடி வாிகள் வாாியம்  

இ. டதசிய புள்ளியியல் அலுவலகம் 

ஈ. மபாருளாதார விவகாரங்கள் துபை 

✓ மத்திய யநரடி வரிகள் வொரியமொனது சமீெத்தில் 2022-23 நிதியொண்டுக்கொன தசலவுப்ெணவீக்கக் குறியீட்றை (CII) 

331 என அறிவித் து. முந்ற ய ஆண்டிற்கு (2021-22 நிதியொண்டு) CII 317 ஆக அறிவிக்கப்ெட்ைது. CII ஆனது 

தசொத்தின் ெணவீக்கம்-சரிகட்ைப்ெட்ை தசலவு விறலறயக் கணக்கிை ெயன்ெடுத் ப்ெடுகிைது. இந்  அறிவிப்பு, 

மதிப்பீட்டு ஆண்டு 2023-24 மற்றும் எதிர்கொல ஆண்டுகளுக்குப் தெொருந்தும். 

6. 2022 ஜூன் மு ல், ஐநொ அறவயொல் அறிவிக்கப்ெட்ை துருக்கியின் புதிய தெயர் என்ன? 
அ. துருக்கிடய  

ஆ. ோ்க்கி 

இ. டிரக்கி 

ஈ. துா்க் 

✓ அறனத்து தமொழிகளிலும் ‘துருக்கியய’ என அறழக்க முற்ெடும் துருக்கியின் அதிகொரப்பூர்வ யகொரிக்றகறய ஐநொ 

அறவ தெற்ைது. இந்  மொற்ைம் உைனடியொக யமற்தகொள்ளப்ெடும் என்று ஐநொ  றலறமச் தசய்தித் த ொைர்ெொளர் 

அறிவித் ொர். கைந்  சில ஆண்டுகளொக, துருக்கி  னது  யொரிப்புகளில், ‘யமட் இன் துருக்கி’ என்ெ ற்கு மொைொக ‘யமட் 

இன் துருக்கியய’ எனப் பிரொண்டிங் தசய்து வருவது குறிப்பிைத் க்கது. 

7. 2022 - GLOBSEC மன்ைம் நைத் ப்ெடுகிை நொடு எது? 
அ. சுடலாவாக்கியா  

ஆ. மசக் குடியரசு 

இ. ருவாண்ோ 

ஈ. கானா 
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✓ தவளியுைவுத்துறை அறமச்சர் Dr S தஜய்சங்கர் ஐந்து நொள் ெயணமொக சுயலொவொக்கியொ மற்றும் தசக் குடியரசிற்கு 

தசன்றுள்ளொர். அவர் சுயலொவொக்கியொவில் நறைதெறும் ‘GLOBSEC-2022’ மன்ைத்தில் கலந்துதகொண்டு, ‘நட்றெ 

அடுத்  நிறலக்கு எடுத்துச்தசல்வது: இந்ய ொ-ெசிபிக் பிரொந்தியத்தில் நட்பு நொடுகள்’ என்ை  றலப்பில் யெசவுள்ளொர்.  

✓ ‘GLOBSEC-2022’ மன்ைத்தின் ஒருபுைம் அவர் ஆஸ்திரியொவின் ஐயரொப்பிய மற்றும் சர்வய ச விவகொர அறமச்சர் 

அதலக்சொண்ைர் ஷொலன்தெர்க்றக சந்திக்கவுள்ளொர். அடுத்  மொ ம் மு ல் தசக் குடியரசு ஐயரொப்பிய ஒன்றியத்தின் 

 றலறமப்தெொறுப்றெ ஏற்கவுள்ளது. 

8. ஆண்டுத ோறும், ‘உலக மிதிவண்டி நொள்’ தகொண்ைொைப்ெடுகிை ய தி எது? 
அ. ஜூன்.01 

ஆ. ஜூன்.02 

இ. ஜூன்.03  

ஈ. ஜூன்.04 

✓ உலக மிதிவண்டி நொளொனது ஒவ்யவொர் ஆண்டும் ஜூன்.3 அன்று தகொண்ைொைப்ெடுகிைது. உைல் மற்றும் மன 

நலத்ற  வலுப்ெடுத்துவதில் மிதிவண்டியின் ெங்குகுறித்து எடுத்தியம்பும் யநொக்கில் இந்நொள் தகொண்ைொைப்ெடுகிைது. 

மத்திய இறளஞர் விவகொரங்கள் மற்றும் விறளயொட்டுத்துறை அறமச்சர் அனுரொக்  ொக்கூர், 2022 உலக மிதி 

வண்டி நொறளதயொட்டி, தில்லியில் உள்ள யமஜர் தியொன் சந்த் றம ொனத்தில் இருந்து நொடு  ழுவிய, ‘கட்டுைல் 

இந்தியொ பிரீைம் றரைர் றசக்கிள் யெரணிறய’த் த ொைங்கி றவத் ொர். 

9. “Appreciate all parents throughout the world” என்ெது ஜூன்.01 அன்று கடைப்பிடிக்கப்பட்ை எந்  நொளின் கருப் 

தெொருளொகும்? 
அ. உலகளாவிய மபை்டைாா் நாள்  

ஆ. உலக மிதிவண்டி நாள் 

இ. உலக பூமி நாள் 

ஈ. உலக காை்று நாள் 

✓  ங்கள் குழந்ற களுக்கொன தெற்யைொர்களின் அர்ப்ெணிப்றெப் ெொரொட்டுவ ற்கொக ஆண்டுய ொறும் ஜூன்.1ஆம் ய தி 

உலகப் தெற்யைொர் நொள் தகொண்ைொைப்ெடுகிைது. ஐநொ தெொதுச்சறெயொனது 1994ஆம் ஆண்றை சர்வய ச குடும்ெ 

ஆண்ைொகவும், ஒவ்யவொர் ஆண்டும் யம.15ஆம் ய திறய சர்வய ச குடும்ெங்களின் நொளொகவும் அறிவித் து. UNGA, 

பின்னர் ஜூன்.1ஆம் ய தி உலகளொவிய தெற்யைொர் நொளொக அனுசரிக்கப்ெடும் என்று அறிவித் து. 2022ஆம் 

ஆண்டுக்கொன உலகப் தெற்யைொர் நொளின் கருப்தெொருள், “Appreciate all parents throughout the world” என்ெ ொகும். 

10. இந்தியொவின் மு ல் திரவ-கண்ணொடி த ொறலயநொக்கி அறமக்கப்ெட்டுள்ள மொநிலம்/UT எது? 
அ. சிக்கிம் 

ஆ. ஜம்மு காஷ்மீா் 

இ. உத்தரகாண்ே்  

ஈ. ஹிமாச்சல பிரடதசம் 

✓ இந்தியொவின் மு ல் திரவ-கண்ணொடி த ொறலயநொக்கியோன சர்வய ச திரவக்கண்ணொடி த ொறலயநொக்கி (ILMT) 

உத் ரகொண்ட் மொநிலம் றநனிைொலில் அறமந்துள்ள ஆரியெட்ைொ ஆய்வு அறிவியல் கழகத்தின் (ARIES) ய வஸ் ல 

ஆய்வகத்தின் வளொகத்தில் அறமக்கப்ெட்டுள்ளது. இத்த ொறலயநொக்கி இமயமறலயில் 2,450 மீட்ைர் உயரத்தில் 

இருந்து சிறுயகொள்கள், சூப்ெர்யநொவொக்கள், விண்தவளிக்குப்றெகள் மற்றும் பிை அறனத்து விண்தெொருட்கறளயும் 

கண்கொணிக்கும். உலகளவில் வொனியல் யநொக்கங்களுக்கொக பிரத்யயகமொக வடிவறமக்கப்ெட்ை மு ல் திரவ-

கண்ணொடித் த ொறலயநொக்கி இதுவொகும்.  
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ஆ ொர்-வொக்கொளர் அட்றை இறணப்பு: அரசொறண தவளியீடு 

வொக்கொளர் அறையொள அட்றையுைன் ஆ ொறர இறணப்ெ ற்கொன விதிமுறைகள் அைங்கிய அரசொறணறய மத்திய 

அரசு தவளியிட்ைது. கைந்  ஆண்டு நொைொளுமன்ைத்தில் நிறையவற்ைப்ெட்ை ய ர் ல் சட்ைத்திருத் த்தின்ெடி, நொன்கு 

அரசொறணகறள மத்திய அரசு தவளியிட்டுள்ளது. 

ய ர் ல் ஆறணயத்தின் ஆயலொசறனயின்ெடி இந்  அரசொறணகறள தவளியிட்டுள்ள ொக மத்திய சட்ை அறமச்சர் 

கிரண் ரிஜிஜு கீச்சகத்தில் த ரிவித்துள்ளொர். 

வொக்கொளரொக ெதிவுதசய்ய வருெவர்களிைம் ய ர் ல் அதிகொரிகள் ஆ ொர் அறையொள அட்றைறயக் கொண்பிக்க 

யகொருவ ற்கு இந் ப் புதிய சட்ைத்திருத் ம் அனுமதியளிக்கிைது. வொக்கொளர்களின் தெயர் யவறிைங்களிலும் ெதிவுப் 

தெற்றுள்ள ொ என்ெற  உறுதி தசய்யவும் சம்ெந் ப்ெட்ைவர்களிைம் ஆ ொர் அறையொள அட்றைறயக் யகொருவ ற்கும் 

அனுமதியளிக்கிைது. எனினும், ஆ ொர் அறையொள அட்றை இல்றல என்ை கொரணத் ொல் மட்டும் வொக்கொளர் ெதிறவ 

நிரொகரிக்கக்கூைொது என்றும் சட்ைத்திருத் த்தில் கூைப்ெட்டுள்ளது. 

இய யெொல், வொக்கொளர் ெட்டியலில் ஆண்டுக்கு நொன்கு முறை தெயர்கறளச் யசர்க்கலொம் என்ை அரசொறண 

தவளியிைப்ெட்டுள்ளது. 18 வயற  பூர்த்தி தசய் வர்கள் ஒயர ஆண்டில் ஜன.1, ஏப்ரல் 1, ஜூறல 1, அக்யைொெர் 1 ஆகிய 

ய திகளில்  ங்கள் தெயர்கறளச் யசர்த்துதகொள்ளலொம். முன்பு ஜன.1-ஆம் ய தி மட்டும் அனுமதிக்கப்ெட்டிருந் து. 

இய யெொல், தவளிநொடு அல்லது இரொணுவத்தில் அரசுப்ெணியொற்றும்  ம்ெதியில் ஒருவர்,  ன் துறணவருக்கும் 

யசர்த்து வொக்களிக்கும் முறையும் புதிய அரசொறணயில் இைம்தெற்றிருக்கிைது. 

 

2. 1969-க்கு பிந்ற ய பிைப்பு - இைப்புகள்: இறணயப் ெதியவற்ைம் த ொைக்கம் 

 மிழ்நொடு முழுவதும் 1969ஆம் ஆண்டு மு ல் 2018ஆம் ஆண்டு வறரயிலொன பிைப்பு, இைப்பு சொன்றி ழ்கறள 

இறணய ளத்தில் ெதியவற்ைம் தசய்யும் ெணி த ொைங்கப்ெட்டுள்ளன. 

தெொதுச்சுகொ ொரம் மற்றும் யநொய்த் டுப்பு மருந்துத்துறையின் நூற்ைொண்டு விழொ, ென்னொட்டு தெொதுச் சுகொ ொர 

மொநொட்டுக்கொன இலச்சிறன தவளியீட்டு நிகழ்வு தசன்றனயில் நறைதெற்ைது. 

இதுகுறித்து தவளியிைப்ெட்ை தசய்திக்குறிப்பு: 

பிைப்பு, இைப்பு ெதியவடுகறள `75 இலட்சம் தசலவில் இறணயப் ெதியவற்ைமொக்கும் ெணி த ொைங்கப்ெட்டுள்ளது. 

1969ஆம் ஆண்டு மு ல் 2018ஆம் ஆண்டு வறர நிகழ்ந்  பிைப்பு, இைப்பு ெதியவடுகள் CSR இறணய ளத்தில் 

ெதியவற்ைப்ெடுகின்ைன.  மிழகத்திலுள்ள 38 மொவட்ைங்களில் வருவொய்த்துறை, நகரொட்சி, மொநகரொட்சி, யெரூரொட்சி 

மற்றும் சுகொ ொரத்துறைசொர்ந்  பிைப்பு, இைப்பு ெதிவொளர்களொல் 16,348 ெதிவு றமயங்களில் இந் ப் ெணிகள் 

யமற்தகொள்ளப்ெட்டு வருகின்ைன. ெணிகள் நிறைவறைந்  பிைகு தெொதுமக்கள் எவ்வி  இன்னல்களுமின்றி பிைப்பு 

மற்றும் இைப்பு சொன்றி ழ்கறள இறணய ளம்மூலம் ெதிவிைக்கஞ்தசய்யலொம். 

சர்வய ச தெொதுச்சுகொ ொரத்துறை மொநொடு:  மிழகத்தில் தெொதுச்சுகொ ொரத்துறை 1922-ஆம் ஆண்டு ஆங்கியலயர் 

ஆட்சிக்கொலத்தில் கர்னல் எஸ் டி இரஸ்ஸல் என்ெவறர இயக்குநரொகக் தகொண்டு த ொைங்கப்ெட்ைது. 2022-ஆம் 

ஆண்டில் நூறு ஆண்டுகள் நிறைவுதெற்ை இந் த்  ருணத்தில்  மிழக தெொதுச்சுகொ ொரத்துறை த ொன்றமறயப் 

யெொற்றும் வறகயில் இந்தியொவியலயய மு ல்முறையொக வரும் டிசம்ெர் மொ த்தில் 3 நொள்கள் சர்வய ச தெொதுச் 

சுகொ ொரத்துறை மொநொடு தசன்றனயில் நைத் ப்ெைவுள்ளது. 
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3. ஜூன் 23-இல் தெய்ஜிங்கில் BRICS உச்சிமொநொடு: பிர மர் யமொடி ெங்யகற்பு 

BRICS கூட்ைறமப்பின் 14-ஆவது உச்சிமொநொடு, தெய்ஜிங்கில் வரும் 23-ஆம் ய தி கொதணொலி முறையில் 

நறைதெறும் என்று சீனொ அறிவித்துள்ளது. இந்  மொநொட்டில் பிர மர் நயரந்திர யமொடி, ரஷிய அதிெர் விளொதிமீர் புதின், 

பியரசில் அதிெர் தஜயிர் யெொல்தசொனொயரொ, த ன்னொப்பிரிக்க அதிெர் சிரில் ரொமயெொசொ ஆகியயொர் ெங்யகற்ெொர்கள் 

என்று எதிர்ெொர்க்கப்ெடுகிைது. 

பியரசில், ரஷியொ, இந்தியொ, சீனொ, த ன்னொப்பிரிக்கொ ஆகிய நொடுகறள உறுப்பினர்களொகக்தகொண்ை BRICS 

கூட்ைறமப்புக்கு இந்  ஆண்டு சீனொ  றலறம ொங்குகிைது. இந்  நிறலயில், அந் க் கூட்ைறமப்பின் வருைொந்திர 

உச்சிமொநொட்றை சீன தவளியுைவு அறமச்சக தசய்தித்த ொைர்ெொளர் ைுவொ சன்யங் அறிவித் ொர். அவர் கூறிய ொவது: 

BRICS மொநொடு, சீன அதிெர் ஷி ஜின்பிங்  றலறமயில் ஜூன்.23-ஆம் ய தி கொதணொலி முறையில் நறைதெை 

உள்ளது. ‘சர்வய ச வளர்ச்சிக்கொன புதிய சகொப் த்தில் BRICS நட்புைறவ வளர்த்த டுத் ல்’ என்ை  றலப்பில் மொநொடு 

நறைதெறும். மறுநொள், ஜூன்.24-ஆம் ய தி, BRICS நொடுகளின்  றலவர்களும் வளரும் நொடுகளின் 

 றலவர்களின்  றலவர்களும் ெங்யகற்கும் உயர்நிறல கூட்ைம் நறைதெைவுள்ளது. முன்ன ொக, மொநொட்டின் 

த ொைக்கமொக, BRICS வர்த் கக்குழுக்கூட்ைம் கொதணொலி முறையில் 22-ஆம் ய தி நறைதெைவுள்ளது. அதில், ஷி 

ஜின்பிங் உறரயொற்றுகிைொர் என்ைொர் அவர். 

 

4. இந்திய பிரஸ் கவுன்சிலுக்குப் புதிய  றலவர் 

இந்திய பிரஸ் கவுன்சிலின் புதிய  றலவரொக ஓய்வு தெற்ை உச்சநீதிமன்ை நீதிெதி ரஞ்சனொ பிரகொஷ் ய சொய் (72) 

நியமிக்கப்ெட்டுள்ளொர். பிரஸ் கவுன்சிலின்  றலவர் ெ விறய ஏற்கும் மு ல் தெண் இவரொவொர். 

இ ற்கொன அரசொறணறய மத்திய தசய்தி ஒலிெரப்புத் துறை தவள்ளிக்கிழறம தவளியிட்ைது. 

உச்சநீதிமன்ை நீதிெதியொக 2011 மு ல் 2014, அக்யைொெர்.29 வறரயில் அவர் ெணியொற்றினொர். அ ன்பின்னர் ஜம்மு 

கொஷ்மீர் யெரறவத்த ொகுதிகள் மறுசீரறமப்பு ஆறணயத்தின்  றலவரொக அவர் நியமிக்கப்ெட்ைொர். பிரஸ் கவுன்சில் 

 றலவர் ெ விக்கொலத்ற  நீதிெதி சந்திரதமௌலி குமொர் பிரசொத் கைந்  நவம்ெர் மொ ம் பூர்த்தி தசய்  பிைகுப்புதிய 

 றலவரொக  ற்யெொது இரஞ்சனொ பிரகொஷ் ய சொய் நியமிக்கப்ெட்டுள்ளொர். 

 

5. ‘அக்னி’ வீரர்களுக்கு 10% இைஒதுக்கீடு! - ெொதுகொப்பு, உள்துறை அறமச்சகங்கள் அறிவிப்பு 

‘அக்னிெத்’ திட்ைத்தின்கீழ் ெணியொற்றும் அக்னி வீரர்களுக்கு மத்திய ெொதுகொப்பு, உள்துறை அறமச்சகங்களில் 10% 

இை ஒதுக்கீடு வழங்கப்ெடும் என்று மத்திய உள்துறை, ெொதுகொப்பு அறமச்சகங்கள் அறிவித்துள்ளன. 

முப்ெறைகளில்  ற்கொலிகமொகப் ெணியொற்ை வொய்ப்ெளிக்கும் ‘அக்னிெத்’ திட்ைத்ற ப் ெொதுகொப்புத்துறை அறமச்சர் 

இரொஜ்நொத் சிங் அறிவித் ொர். 17.5 வயதில் இருந்து 21 வயது வறரயிலொன இறளஞர்கள் இத்திட்ைத்தில் யசரலொம். 

இந் த்திட்ைத்தின்கீழ் யசர்க்கப்ெடும் வீரர்களில் 25 ச வீ ம் யெர் மட்டுயம 4 ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு ெணியில் 

த ொைர்வொர்கள். மற்ைவர்களுக்கு கட்ைொய ஓய்வு அளிக்கப்ெடும். அவர்களுக்கு ெணிக்தகொறை, ஓய்வூதியப்ெலன்கள் 

எதுவும் கிறைக்கொது. வீரர்களுக்கு மு லொவது ஆண்டில் `30,000, இரண்ைொவது ஆண்டில் `33,000, மூன்ைொவது 

ஆண்டில் ̀ 36,500, நொன்கொவது ஆண்டில் ̀ 40,000 மொ  ஊதியமொக வழங்கப்ெடும். இந்  ஊதியத்தில் 30 ச வீ ம் 

பிடித் ம் தசய்யப்ெட்டு 4 ஆண்டுகள் முடிவில் யசவொ நிதியொக `11.71 இலட்சம் வழங்கப்ெடும் என்று இரொஜ்நொத் சிங் 

அறிவித் ொர். 

10% இைஒதுக்கீடு: இந்நிறலயில், மத்திய ஆயு க்கொவல் ெறை, அஸ்ஸொம் றரபிள்ஸ் ெறைகளில் அக்னி வீரர்களுக்கு 

10% இைஒதுக்கீடு அளிக்கப்ெடும் என்று மத்திய உள்துறை அறமச்சகம் த ரிவித் து. அவர்களுக்கு வயது வரம்பில் 

3 ஆண்டுகள்  ளர்வளிக்கப்ெடும் என்றும், மு ல் முறை யசர்க்கப்ெடும் வீரர்களுக்கு வயது வரம்பில் 5 ஆண்டுகள் 

 ளர்வளிக்கப்ெடும் என்றும் உள்துறை அறமச்சகம் த ரிவித்துள்ளது.  ற்சமயம் துறண இரொணுவப்ெறைகளில் 

18-23 வயதுக்கு உள்ெட்ைவர்கள் யசர்த்துக்தகொள்ளப்ெடுகிைொர்கள். 
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இய யெொல், இந்திய கையலொரக்கொவல் ெறை, ெொதுகொப்புத்துறையின் 16 தெொதுத்துறை நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றின் 

ெணிகளில் ‘அக்னி’ வீரர்களுக்கு 10% இை ஒதுக்கீடு வழங்கப்ெடும் என்று ெொதுகொப்பு அறமச்சகம் அறிவித்துள்ளது. 

முன்னொள் இரொணுவ வீரர்களுக்கொன இைஒதுக்கீடுக்கு ெொதிப்பின்றி இந்  இை ஒதுக்கீடு வழங்கப்ெடும் என்றும் 

அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. கப்ெல் யெொக்குவரத்து அறமச்சகமும் 6 துறைகளில் ‘அக்னி’ வீரர்களுக்கு ெணிவொய்ப்பு 

வழங்குவ ொக அறிவித்துள்ளது. 
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