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1. ‘DAKSH’ என்ற புதிய ‘SupTech முனைனை’ அறிமுகப்படுத்திய நிறுைைம் எது? 
அ. NITI ஆய ோக் 

ஆ. இந்தி  ோிசோ்வ் வங்கி  

இ. SEBI 

ஈ. NABARD 

✓ இந்திய ரிசர்வ் ைங்கி (RBI) ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸ், ‘DAKSH’ என்ற புதிய சூப்டெக் முனைனைத் டதாெங்கிைார். 

ரிசர்வ் ைங்கியின் அதிநவீை மேற்பார்னை கண்காணிப்பு அனேப்பாை இது, மேற்பார்னை டசயல்முனறகனை 

மேலும் ைலுைாக ோற்றுைனத மநாக்கோகக்டகாண்டுள்ைது. DAKSH என்பது இனைய அடிப்பனெயிலாை ஆதி 

முதல் அந்தம் ைனையிலாை டசயற்பாட்னெ மேற்டகாள்ளும் ஒரு பணிப்பாய்வு பயன்பாொகும். இதன்மூலம் ைங்கிகள், 

NBFC–கள் மபான்ற ஏற்கைமை மேற்பார்னையிலுள்ை நிறுைைங்களில் இைக்க கலாச்சாைத்னத மேம்படுத்துதற்கு 

மதனையாைைற்னற RBI கண்காணிக்கும். 

2. சிவிங்கிகள் விெப்பட்ெ குமைா மதசியப்பூங்கா அனேந்துள்ை ோநிலம் எது? 
அ. மத்தி  பிரயதசம்  

ஆ. குஜரோத் 

இ. இரோஜஸ்தோன் 

ஈ. மகோரோஷ்டிரோ 

✓ ேத்திய பிைமதச ோநிலத்தில் அனேந்துள்ை குமைா மதசியப்பூங்கா ேற்றும் பிற அறிவிக்கப்பட்ெ பகுதிகளில் விெப்பட்ெ 

சிவிங்கிப்புலிகனைக் கண்காணிக்க ஒன்பதுமபர்டகாண்ெ பணிக்குழுனை நடுைைைசு அனேத்துள்ைது. மதசியப் 

புலிகள் பாதுகாப்பு ஆனையம் சிவிங்கிப்புலிகளுக்காை இந்த அதிைடிப்பனெயின் பணிக்கு உதவும். இது ஈைாண்டு 

காலத்திற்கு அேலில் இருக்கும். சிவிங்கிப்புலிகளின் சுகாதாை நினல, தனினேப்படுத்தல் ேற்றும் அந்தப் பகுதியின் 

பாதுகாப்பு நினல ேற்றும் குமைா மதசியப்பூங்காவின் ைாழ்விெத்னதச் சிவிங்கிப்புலிகள் ஏற்றுக்டகாள்ளுதல் 

ஆகியைற்னற அந்தக்குழு கண்காணிக்கும். 

3. ‘இனையைழி சூதாட்ெத்தனெ ேற்றும் இனையைழி வினையாட்டுக்கனை ஒழுங்குபடுத்துைதற்காை சட்ெம், 

2022’ நனெமுனறக்கு ைந்துள்ை ோநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நோடு  

ஆ. யகரளோ 

இ. ஒடிஸோ 

ஈ. ததலுங்கோனோ 

✓ தமிழ்நாட்டில் இனையைழி சூதாட்ெத்னதத் தனெடசய்யவும், இனையைழி வினையாட்டுக்கனைக் கட்டுப்படுத்தவும் 

ோண்புமிகு தமிழ்நாடு ஆளுநர் R N இைவி ஓர் அைசைச்சட்ெத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ைார். இதன்மூலம், தமிழ்நாடு 

‘இனையைழி சூதாட்ெத்தனெ ேற்றும் இனையைழி வினையாட்டுக்கனை ஒழுங்குபடுத்துைதற்காை சட்ெம், 2022’ 

அேலுக்கு ைந்தது. சட்ெ விதிமுனறகளின்கீழ், உள்ளூர் இனையைழி வினையாட்டுக்கனை ைழங்குமைார்கள் பதிவு 

டசய்த பின்ைமை மசனைனய ைழங்கவியலும்; அந்தப்பதிவு மூன்றாண்டுகளுக்குச் டசல்லுபடியாகும். பைஞ்டசலுத்தி 

வினையாெப்படும் எந்த ஒரு இனையைழி வினையாட்டு ரீதியாை மசனைனயயும் இந்தச் சட்ெம் அனுேதிக்காது. 
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4. ‘இைத்ததான் அம்ரித் ேமகாத்சைத்தின்’கீழ், எந்தச்டசயலிமூலம் தன்ைார்ை இைத்ததாைம் டதாெங்கப்பட்டுள்ைது? 
அ. ஆயரோக்  யசது  

ஆ. டிஜிட்டல் இலோக்கோ் 

இ. மமதகௌ 

ஈ. ஆ ுஷ்மோன் போரத் 

✓ டசப்.17 முதல் அக்.1 ைனை நாடு முழுைதும் திட்ெமிெப்பட்டுள்ை பிைம்ோண்ெ தன்ைார்ை இைத்ததாை இயக்கத்தின் 

ஒருபகுதியாக ஆமைாக்ய மசது டசயலியிலும் இ–ைத்தமகாஷ் இனையதைத்திலும் ‘இைத்ததான் அம்ரித் ேமகாத்சைத் 

–திற்காை’ பதிவுகள் டதாெங்கப்பட்டுள்ைை. அக்.1 அன்று மதசிய தன்ைார்ை இைத்த தாை நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

தன்ைார்ைோக இைத்ததாைம் டசய்பைர்களின் கைஞ்சியத்னத உருைாக்குைமத இந்த நாளின் முக்கிய மநாக்கோம். 

5. ‘GEF சிறுோனியத் திட்ெத்துென்’ டதாெர்புனெய அனேச்சகம் எது? 

அ. MSME அமமச்சகம் 

ஆ. சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் கோலநிமல மோற்றம் அமமச்சகம்  

இ. நிதி மமச்சகம் 

ஈ. தபருநிறுவன விவகோரங்கள் அமமச்சகம் 

✓ ‘உலகைாவிய சுற்றுச்சூழல் ைசதி (Global Environment Facility) சிறுோனியத் திட்ெம்’ என்பது சுற்றுச்சூழல், ைைம் 

ேற்றும் காலநினல ோற்ற அனேச்சகம், ஐக்கிய நாடுகளின் ைைர்ச்சித் திட்ெம் ேற்றும் ஆற்றல் ேற்றும் ைைங்கள் 

நிறுைைம் (TERI) ஆகியைற்றால் கூட்ொகச் டசயல்படுத்தப்படுகிறது. இது உள்ளூர் சமூகங்களின் ைாழ்க்னகனய 

மேம்படுத்தும் அமத மைனையில் சுற்றுச்சூழனல மீட்டெடுக்கும் திட்ெங்களுக்கு நிதி ேற்றும் டதாழில்நுட்ப ஆதைனை 

ைழங்குகிறது. தன்ைார்ை டதாண்டு நிறுைைங்களின் நிதியுதவிமூலம் பல்லுயிர்ப்டபருக்கம், பருைநினல ோற்றம் 

ேற்றும் நிலச்சீைழிவு ஆகியைற்றில் பணியாற்றுைனத இந்தத் திட்ெம் தைது மநாக்கோகக் டகாண்டுள்ைது. 

6. பன்ைாட்டு பாதுகாப்புப்பயிற்சியாை, ‘ககாடு–2022’ஐ நெத்தும் நாடு எது? 
அ. இந்தி ோ 

ஆ. போகிஸ்தோன் 

இ. ஆஸ்தியரலி ோ  

ஈ. வங்கோளயதசம் 

✓ ‘ககாடு–2022’ என்னும் பயிற்சியாைது ஆஸ்திமைலிய நாட்டின் ொர்வினில் இைாயல் ஆஸ்திமைலிய கெற்பனெயால் 

அதிகாைப்பூர்ைோக நெத்தப்படுகிறது. இந்திய கெற்பனெயாைது தைது 14 கெற்பனெக் கப்பல்களுென் இப்பயிற்சியில் 

இனைந்தது. இப்பன்ைாட்டுப் பயிற்சியில் பங்மகற்க இந்தியக் கெற்பனெயின் INS சாத்புைா ேற்றும் கெல்சார் மைாந்து 

விோைம் ொர்வின் டசன்றனெந்தது. இைண்டு ைாை காலம் நீளும் இந்தப் பயிற்சி, துனறமுகத்திலும் கெற்புறத்திலும் 

நனெடபறும். 

7. காசமநாய் முக்த் பாைத் அபியான் திட்ெத்தின்கீழ், 100,000 காசமநாயாளிகனை தத்டதடுப்பதாக அறிவித்துள்ை 

டதாழிற்சங்கம் எது? 
அ. CII 

ஆ. FICCI  

இ. NASSCOM 

ஈ. ASSOCHAM 
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✓ காசமநாய் முக்த் பாைத் அபியானின்கீழ், 100,000 காசமநாயாளிகனைத் தத்டதடுப்பதற்கு இந்திய ைர்த்தகம் ேற்றும் 

டதாழிற்துனற கூட்ெனேப்பு (FICCI) சமீபத்தில் உறுதியளித்துள்ைது. இந்தியக்குடியைசுத்தனலைர் திடைௌபதி முர்மு 

டசப்.9 அன்று பிைதே ேந்திரி காசமநாய் முக்த் பாைத் அபியானைத் டதாெங்கிைார். காசமநானய ஒழிப்பதில் நாட்டின் 

முன்மைற்றத்னத வினைவுபடுத்துைதற்காக அனைத்து பங்குதாைர்கனையும் ஒன்றினைப்பனத இந்தத் திட்ெம் 

தைது மநாக்கோகக் டகாண்டுள்ைது. 

8. எந்தப் புகழ்டபற்ற ஆளுனேனயப் மபாற்றும் ைனகயில், டசப்.15 அன்று இந்தியா மதசிய டபாறியாைர் நானைக் 

டகாண்ொடுகிறது? 
அ. ய ோமி J போபோ 

ஆ. Dr APJ அப்துல் கலோம் 

இ. M விஸ்யவஸ்வமர ோ  

ஈ. சதீஷ் தவோன் 

✓ இந்தியாவின் தனலசிறந்த டபாறியாைர்களுள் ஒருைைாை M விஸ்மைஸ்ைனையாவின் சாதனைகனை அங்கீகரித்து 

டகௌைவிப்பதற்காக ஒவ்மைார் ஆண்டும் டசப்.15 அன்று ‘மதசிய டபாறியாைர்கள் நானை’ இந்தியா டகாண்ொடுகிறது. 

இந்தியாவுென், இலங்னக ேற்றும் தான்சானியாவும் டபாறியாைர்கள் நானைக் டகாண்ொடுகின்றை.  

✓ விஸ்மைஸ்ைனையா னேசூருவில் அனேந்துள்ை கிருஷ்ைைாஜ சாகை அனையின் கட்டுோைத்தின் தனலனேப் 

டபாறியாைைாகவும், னைதைாபாத் டைள்ைப்பாதுகாப்பு கட்ெனேப்பின் முதன்னே ைடிைனேப்பாைைாகவும் இருந்தார். 

கெந்த 1955இல் அைருக்கு, ‘பாைத இைத்ைா’ விருது ைழங்கப்பட்ெது. அைர் பிரிட்டிஷ் இந்தியப் மபைைசின் (KCIE) ‘னநட் 

கோண்ெர்’ என்ற பட்ெத்னதயும் டபற்றுள்ைார். 

9. ‘உலக ேக்கைாட்சி நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற மததி எது? 
அ. தசப்டம்போ்.10 

ஆ. தசப்டம்போ்.15  

இ. தசப்டம்போ்.20 

ஈ. தசப்டம்போ்.25 

✓ உலக ேக்கைாட்சி நாைாைது ஒவ்மைார் ஆண்டும் டசப்.15 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு (2022), “The 

Importance of Media Freedom to Democracy, Peace, and Delivering on the Sustainable Development Goals” என்பது 

இந்த நாளுக்காைக் கருப்டபாருைாக டதரிவு டசய்யப்பட்டுள்ைது. ேக்கைாட்சி, அனேதி ேற்றும் நினலயாை ைைர்ச்சி 

இலக்குகனை ைழங்குைதற்கு ஊெக சுதந்திைத்தின் முக்கியத்துைத்னத இந்த நாள் எடுத்துனைக்கிறது. இது உலகின் 

ேக்கைாட்சியின் நினலனய ேறுபரிசீலனை டசய்ைதற்காை ைாய்ப்னபயும் ைழங்குகிறது. 

10. 2022ஆம் ஆண்டில், SAFF 17 ையதுக்குட்பட்மொருக்காை சாம்பியன்ஷிப் பட்ெத்னத டைன்ற நாடு எது? 
அ. வங்கோளயதசம் 

ஆ. யநபோளம் 

இ. இந்தி ோ  

ஈ. இலங்மக 

✓ டகாழும்புவில் நெந்த இறுதிப்மபாட்டியில் மநபாைத்னத வீழ்த்தி இந்தியா 17 ையதுக்குட்பட்ெ SAFF சாம்பியன்ஷிப் 

பட்ெத்னத டைன்றது. இந்த டைற்றியின்மூலம் இந்திய அணி நான்காைது முனறயாக சாம்பியன் பட்ெத்னத தக்க 

னைத்துக்டகாண்ெது. இப்மபாட்டியின் மிகவும் ேதிப்புமிக்க வீைைாக இந்திய மகப்ென் ைன்லால்மபகா கிட் மதர்வு 

டசய்யப்பட்ொர்; அமத மைனையில் 16 ையதாை சாகில் பூனியா சிறந்த மகால்கீப்பர் விருனத டைன்றார். 
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செய்தித்தாள் ந ப்பு நிகழ்வுகள்  

1. இனைய சூதாட்ெத்துக்குத் தனெ: அைசை சட்ெத்துக்கு ஆளுநர் ஒப்புதல் 

தமிழ்நாட்டில் இனைய சூதாட்ெங்களுக்குத் தனெ விதிக்கும் அைசை சட்ெத்துக்கு ஆளுநர் ஆர் என் இைவி ஒப்புதல் 

அளித்துள்ைார். இந்தச்சட்ெம் தமிழ்நாட்டின் அைசிதழில் கெந்த 3ஆம் மததி டைளியிெப்பட்டு, அப்மபாது முதல் 

நனெமுனறக்கு ைந்துள்ைது. 

அைசை சட்ெத்தில் குறிப்பிெப்பட்டுள்ை முக்கிய அம்சங்கள்: 

தமிழ்நாட்டில் இனைய சூதாட்ெங்களுக்குத் தனெவிதிக்கப்பட்டுள்ைது. பைம் அல்லது பைம் ேதிப்பிலாை 

டபாருள்கனைக்டகாண்டு, இனைய ைழியில் வினையாெப்படும் சூதாட்ெங்களுக்குத் தனெ விதிக்கப்பட்டுள்ைது. 

இமதமபான்று, இனைய சூதாட்ெங்கள் எனதயும் டபாதுேக்களின் பயன்பாட்டுக்காக அளிக்கவும் தனெ 

விதிக்கப்படுகிறது. 

விைம்பைங்கள் கூொது: இனைய சூதாட்ெங்கள் டதாெர்பாக யாரும் எந்தைனக விைம்பைங்கனையும் மின்ைணு 

ஊெகம் உள்பெ எந்த ஊெகங்களிலும் டைளியிெக்கூொது. மநைடியாக/ேனறமுகோக இத்தனகய விைம்பைங்கனைச் 

டசய்யவும் தனெவிதிக்கப்பட்டுள்ைது. இனைய சூதாட்ெ நெைடிக்னககளில் ைங்கிகள், நிதி நிறுைைங்கள், 

இனைய பைப்பரிைர்த்தனை அனேப்புகள் ஈடுபெக்கூொது. 

உள்ளூர் இனைய வினையாட்டுக்குச்சலுனக: உள்ளூர் இனைய வினையாட்டுகனை ைழங்கும் 

நிறுைைங்களுக்டகை கட்டுப்பாடுகள் டகாண்டுைைப்பட்டுள்ைை. அதன்படி, உள்ளூர் இனைய வினையாட்டுகனை 

முனறப்படுத்துைதற்காை ஆனையத்தில் உரிய சான்றிதனழப் டபற மைண்டும். இந்தச் சான்றிதனழ னைத்துள்ை 

உள்ளூர் வினையாட்டு ைழங்குநர்கள் ேட்டுமே இனைய வினையாட்டுகனை ைழங்க முடியும். இதற்டகை உரிய 

அனுேதிச்சான்னறப் டபற ஆனையத்திெம் விண்ைப்பிக்க மைண்டும். இந்த விண்ைப்பத்னதப் பரிசீலிக்கும் 

ஆனையம், உரிய விசாைனைக்குப் பிறகு அனுேதிச்சான்னற அளிக்கலாம் அல்லது நிைாகரிக்கலாம். 

சூதாட்ெம் நெத்தக்கூொது: உள்ளூைைவில் இனையைழி வினையாட்டுகனை ைழங்கும் நிறுைைங்கள் சில முக்கிய 

அம்சங்கனை கைைத்தில் டகாள்ைமைண்டும். குறிப்பாக, பைம் அல்லது மைறு ைனக டபாருள்கனைக் டகாண்டு 

சூதாட்ெ அடிப்பனெயில் இனையைழி வினையாட்டுகனை நெத்தக்கூொது. அனுேதிச்சான்றிதழ் 3 ஆண்டுகளுக்கு 

டசல்லுபடியாகும். தைறாை தகைல்கனை அளித்மதா அல்லது மோசடியாகமைா அனுேதி சான்றிதழ்கனைப் 

டபற்றிருந்தாமலா, உரிய விதிமுனறகளுக்கு உட்பட்டு டசயல்பொவிட்ொமலா, அைசைச் சட்ெத்திலுள்ை அம்சங்களுக்கு 

முைைாக இயங்கிைாமலா சான்றிதழ் திரும்பப்டபறப்படும். 

இனைய ைழி வினையாட்டுக்காை சான்றிதனழத் திரும்பப் டபறமைா அல்லது நிறுத்தி னைப்பதற்கு முன்பாகமைா 

பாதிக்கப்படும் நபருக்கு உரிய ைாய்ப்னப ைழங்கலாம். சான்றிதழ் டதாெர்பாை நிறுத்தம் குறித்த தகைல் 

டதரிவிக்கப்பட்ெ நாளிலிருந்து 15 நாள்களுக்குள் பாதிக்கப்படும் நபர்கள் முனறயீடு டசய்யலாம். இதற்காை மேல் 

முனறயீட்டு ஆனையத்னத அைமச அனேக்கும். இதன்மூலம், உள்ளூைைவிலாை இனையைழி வினையாட்டுகனை 

தவிர்த்து, சூதாட்ெ அடிப்பனெயிலாை எந்த வினையாட்டுகளுக்கும் ோநிலத்தில் அனுேதியில்னல. 

தண்ெனை என்ை? பைம் அல்லது பைம் ேதிப்பிலாை டபாருள்கனைக் டகாண்டு இனையைழி சூதாட்ெத்தில் 

யாமைனும் ஈடுபட்ொல் 3 ோதங்கள் ைனை சினற, `5,000 ைனையிலாை அபைாதம் / இைண்டுமே தண்ெனையாக 

விதிக்கப்படும். சூதாட்ெத்னத னேயப்படுத்தும் இனைய ைழி வினையாட்டுகள் டதாெர்பாை விைம்பைங்கனை 

யாமைனும் டைளியிட்ொல் அைர்களுக்கு ஓைாண்டு சினறத்தண்ெனை அல்லது `5 லட்சம் ைனை அபைாதம் அல்லது 

இைண்டுமே விதிக்கப்படும். 

மீண்டும் இந்தத் தைனறச் டசய்தால் மூன்றாண்டுகள் ைனை சினறத்தண்ெனையும், `10 லட்சம் ைனை அபைாதமும் 

விதிக்கப்படும். சூதாட்ெத்துென் இனைத்து இனையைழி வினையாட்டுகனை ைழங்கும் நபர்களுக்கு 3 ஆண்டுகள் 

ைனை சினறத்தண்ெனை அல்லது `10 லட்சம் ைனை அபைாதம் அல்லது இைண்டுமே மசர்த்து விதிக்கப்படும். மீண்டும் 

இமத தைனறச்டசய்தால் 5 ஆண்டுகள் ைனை சினறத்தண்ெனையும், அதிகபட்சம் `20 லட்சம் ைனை அபைாதமும் 

விதிக்கப்படும். இதிலுள்ை குற்ற முகாந்திைங்கனை நீதிேன்றங்கள் கண்ெறிய முடியாது எை அைசை சட்ெத்தில் 

டதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 
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2. அனேதிக்காை மநாபல் பரிசு மூன்றாகப் பகிர்வு 

ேனித உரினேகனையும் ஜைநாயகத்னதயும் காப்பதற்காகத் டதாெர்ந்து மபாைாடி ைருைதற்காக டபலாைஸ் ஆர்ைலர் 

அடலஸ் பியலியட்ஸ்கிக்கு நெப்பாண்டுக்குரிய (2022) அனேதிக்காை மநாபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. மேலும், 

ைஷியானைச் மசர்ந்த குரூப் டேமோரியல், உக்னைனைச் மசர்ந்த ேனித சுதந்திை னேயம் ஆகியைற்றுக்கும் 

அனேதிக்காை மநாபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

அடலஸ் பியலியட்ஸ்கி 

சர்ைாதிகாை ஆட்சி நனெடபறும் டபலாைஸில் ஜைநாயக உரினேகளுக்காக 1980ஆம் ஆண்டுகளில் இருந்து 

மபாைாடி ைரும் முக்கியத் தனலைர். நாட்டில் ேனித உரினேகளுக்கு முக்கியத்துைம் அளிக்கப்பெ மைண்டுடேைத் 

டதாெர்ந்து ைலியுறுத்தி ைருபைர். அைசுக்கு எதிைாை மபாைாட்ெம் தீவிைேனெந்ததன் காைைோகக் கெந்த 2020–ஆம் 

ஆண்டில் டபலாைஸ் அைசு அைனை னகதுடசய்தது. தற்மபாது ைனை எந்தவித விசாைனையுமின்றி அைர் சினறயில் 

அனெக்கப்பட்டுள்ைார். 

ைஷியாவின், ‘டேமோரியல்’ அனேப்பு 

மசாவியத் யூனியனில் 1987ஆம் ஆண்டு டதாெங்கப்பட்ெ இந்த னேயம், கம்யூனிஸ அெக்குமுனறக்கு எதிைாகப் 

மபாைாடியது. ைஷிய அைசின் ேனித உரினேகள் மீறல் டதாெர்பாை விைைங்கனை இந்த னேயம் டதாெர்ந்து மசகரித்து 

ைருகிறது. ைஷியாவில் அைசியல் னகதிகளின் நினல குறித்தும் டதாெர்ந்து ஆய்வு டசய்து ைருகிறது. 

ைஷியாவில் அெக்குமுனறக்கு முடிவுடகாண்டு ைந்து, ேனித உரினேகளுக்கு முக்கியத்துைம் அளிக்க மைண்டுடேை 

இம்னேயம் டதாெர்ந்து ைலியுறுத்தி ைருகிறது. சட்ெத்தின் அடிப்பனெயிலாை ஆட்சி அேல்படுத்த மைண்டுடேைவும் 

னேயம் மகாரி ைருகிறது. 

உக்னைன், ‘ேனித சுதந்திை னேயம்’ 

உக்னைன் கடும் டநருக்கடினயச் சந்தித்துைந்த சேயத்தில் ேனித உரினேகனையும் ஜைநாயகத்னதயும் ைலியுறுத்தி 

2007ஆம் ஆண்டில் இம்னேயம் டதாெங்கப்பட்ெது. உக்னைனை ஜைநாயக நாொக ோற்றுைதற்காை நெைடிக்னகக 

–னை இம்னேயம் மேற்டகாண்ெது. நாடு சட்ெத்தின் அடிப்பனெயில் ஆைப்படுைனதயும் இந்த னேயம் உறுதிடசய்தது. 

உக்னைனில் ைஷியா மபார்டதாடுத்தபிறகு, ைஷியாவின் மபார் விதிமீறல்கனை இம்னேயம் டதாெர்ந்து ஆைைப்படுத் 

–தி ைருகிறது. விதிமீறலில் ஈடுபட்ெ ைஷிய அதிகாரிகளுக்கு உரிய தண்ெனை டபற்றுத்தைமைண்டும் என்ற 

மநாக்கில் னேயம் டசயல்பட்டு ைருகிறது. 

 

3. ேதம் ோறிய தலித் சமூகத்திைருக்கு SC அந்தஸ்து: ஆய்வுடசய்ய நடுைைைசு குழு அனேப்பு 

ேதம் ோறிய தலித் சமூகத்திைருக்கு SC அந்தஸ்து ைழங்குைது டதாெர்பாக ஆய்வுடசய்ய உச்சநீதிேன்ற முன்ைாள் 

தனலனே நீதியைசர் K G பாலகிருஷ்ைன் தனலனேயில் குழு ஒன்னற நடுைைைசு அனேத்துள்ைது. 

இந்த 3 மபர் குழுவில் ஓய்வுடபற்ற இ ஆ ப அதிகாரி ைவீந்தர் குோர் னஜன், யுஜிசி (பல்கனலக்கழக ோனியக்குழு) 

உறுப்பிைர் மபைாசிரியர் சுஷ்ோ யாதவ் ஆகிமயார் இெம்டபற்றிருப்பதாக நடுைண் சமூக நீதி ேற்றும் மேம்பாட்டுத் 

துனற அனேச்சகத்தின் சார்பில் டைளியிெப்பட்ெ அைசிதழ் அறிவிக்னகயில் டதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

இந்தக்குழு, அைசியலனேப்புச் சட்ெப்பிரிவு 341–இன்கீழ் அவ்ைப்மபாது டைளியிெப்படும் குடியைசுத்தனலைர் 

உத்தைவுகளின் அடிப்பனெயில் இந்த விைகாைத்னத ஆய்வுடசய்யும். 

மேலும், தலித் சமூகத்திைர் மைறு ேதங்களுக்கு ோறிய பிறகு அைர்களின் பழக்கைழக்கங்கள், ேைபுகள், அைர்களின் 

சமூக பாகுபாடு ேற்றும் தாழ்வுநினல ஆகியைற்றில் ஏற்பட்டுள்ை ோற்றங்கனை கைக்கில் எடுத்துக்டகாள்ைமதாடு, 

இைர்களுக்கு மீண்டும் SC அந்தஸ்து அளிக்கப்படும்மபாது தற்மபானதய SC பிரிவிைருக்கு ஏற்படும் தாக்கங்னையும் 

ஆய்வுடசய்து, அதுடதாெர்பாை அறிக்னகனய அடுத்த 2 ஆண்டுகளுக்குள் நடுைைைசிெம் சேர்ப்பிக்கும் என்றும் 

அறிவிக்னகயில் டதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 
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அைசியலனேப்புச் சட்ெ 1950–ஆம் ஆண்டு திருத்த (SC) உத்தைவின்படி, ஹிந்து அல்லது சீக்கியம் அல்லது டபைத்த 

ேதத்திலிருந்து மைறு ேதத்துக்கு ோறிய தலித் சமூகத்திைர் SC அந்தஸ்து மகாைமுடியாது எைக்குறிப்பிெப்பட்டுள்ைது. 

இந்தக் குழுவுக்கு தனலனே ைகிக்கும் நீதிபதி K G பாலகிருஷ்ைன், உச்சநீதிேன்றத்தின் முதல் தலித் தனலனே 

நீதிபதி என்பது குறிப்பிெத்தக்கது. மதசிய ேனித உரினேகள் ஆனையத்தின் தனலைைாகவும் அைர் இருந்துள்ைார். 

 

4. விோைப்பனெயில் ஆயுத அனேப்பு பிரிவுக்கு ஒப்புதல் 

இந்திய ைான்பனெ அதிகாரிகளுக்டகை தனி ஆயுத அனேப்புப்பிரினை அனேக்க நடுைைைசு ஒப்புதல் அளித்ததாக 

அப்பனெயின் தனலனேத்தைபதி வி ஆர் டசௌதரி டதரிவித்துள்ைார். 

தனி ஆயுதப்பிரிவு: ைான்பனெ அதிகாரிகளுக்டகை தனி ஆயுத அனேப்புப்பிரினை உருைாக்க நடுைைைசு ஒப்புதல் 

ைழங்கியுள்ைது. இந்தப் பிரிவு அனேக்கப்படுைது சுதந்திைத்துக்குப் பிறகு இதுமை முதல்முனறயாகும். 

தனையிலும் ைானிலும் உள்ை இலக்குகனைத் தனையில் இருந்து தாக்கி அழிக்கும் ஏவுகனைகள், டதானலவில் 

இருந்து ‘ரிமோட்’ ைாயிலாகக் கட்டுப்படுத்தக் கூடிய விோைங்கள், விோைங்களில் இெம்டபறும் ஆயுதங்கள் 

உள்ளிட்ெனை ஆயுத அனேப்புப்பிரிவில் இெம்டபறும். இதன்மூலோக அதிகாரிகளுக்கு எளிதில் பயிற்சியளிக்க 

முடியும். அதைால் `3,400 மகாடி ைனை மசமிக்கப்படும். 
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