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1. 840 என்ற படைப்பிரிவுக்காக அதிநவீன இலகுரக ஹெலிகாப்ைரான (ALH) Mk–IIIஐ தயாரிக்கும் நிறுவனம் எது? 
அ. DRDO 

ஆ. HAL  

இ. மசகான் கப்பல்கட்டும் நிறுவனம் 

ஈ. BHEL 

✓ இந்திய கைலலாரக் காவல்படையின் கிழக்குப் பிராந்தியத்தில் லராந்துப்பணிடய வலுப்படுத்துவதற்கான ஹபரும் 

ஊக்குவிப்பாக புதிய இலகுரக நவீன ஹெலிகாப்ைர் வசதியுைன்கூடிய 840 என்ற புதிய படைப்பிரிடவ கைலலார 

காவல்படை தடலடை இயக்குனர் V S பதானியா ஹதாைங்கிடவத்தார். 

✓ நடுவணரசின், ‘தற்சார்பு இந்தியா’ என்ற திட்ைத்தின் அடிப்படையில் இந்த இலகுரக ஹெலிகாப்ைர் Mk–III, 

ஹிந்துஸ்தான் ஏலராநாட்டிகல் நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. உள்நாட்டிலலலய தயாரிக்கப்பட்ை ALH Mk–III 

என்ற இலகுரக ஹெலிகாப்ைர்கள், லைம்பட்ை லரைார் ைற்றும் எலக்ட்லரா ஆப்டிகல் ஹசன்சார்கள், சக்திவாய்ந்த 

என்ஜின்கள், முழுடையான கண்ணாடி காக்பிட், உயர்தீவிர லதைல் விளக்கு ஆகியவற்றின்மூலம் லைம்படுத்தப்பட்டு 

உள்ளது. கைலலாரக் காவற்படையில் ஹைாத்தம் 16 ALH Mk–III ஹெலிகாப்ைர்கள் இடணக்கப்பட்டுள்ளன, இவற்றில் 

நான்கு ஹசன்டனயில் நிடலநிறுத்தப்பட்டுள்ளன. 

2. இந்தியா, கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டுைன் நுண்ணறிவு லபாக்குவரத்து அடைப்பிற்கான, ‘ஹபாருளியல் லைம்பாட்டு 

கூட்டுறவு நிதிக் கைன்’ ஒப்பந்தத்தில் டகஹயழுத்திட்ைது? 
அ. ஆஸ்திரேலியா 

ஆ. பிோன்ஸ் 

இ. ததன் தகாாியா  

ஈ. ஸ்வீடன் 

✓ 245 பில்லியனுக்கும் அதிகைான ஹகாரியன் லவான் ைதிப்புடைய, ‘ஹபாருளியல் லைம்பாட்டு கூட்டுறவு நிதிக்கைன்’ 

ஹதாைர்பான ஒப்பந்தத்தில் இந்தியாவும் ஹதன் ஹகாரியாவும் டகஹயழுத்திட்ைன. தில்லியில் நாக்பூர்–மும்டப சூப்பர் 

கம்யூனிலகஷன் எக்ஸ்பிரஸ்லவ திட்ைத்தில் நுண்ணறிவு லபாக்குவரத்து அடைப்டப நிறுவுவதற்கான ஒப்பந்தம் 

ஆகும் இது. ஹதன் ஹகாரியா, கைந்த 2016ஆம் ஆண்டில் வளர்ச்சிக் கூட்ைாண்டைக்காக இந்தியாவின் அதிகாரப்பூர்வ 

லைம்பாட்டு உதவி பங்காளராக நியமிக்கப்பட்ைது. 

3. 2022 நவம்பர் ைாதத்தில் வசூலிக்கப்பட்ை ஹைாத்த GST வருவாய் எவ்வளவு? 
அ. ரூ.1.46 இலட்சம் ரகாடி  

ஆ. ரூ.1.26 இலட்சம் ரகாடி 

இ. ரூ.1.06 இலட்சம் ரகாடி 

ஈ. ரூ.0.96 இலட்சம் ரகாடி 

✓ 2022 நவம்பர் ைாதத்தில் வசூலிக்கப்பட்ை ஹைாத்த ஜிஎஸ்டி வருவாய் `1,45,867 லகாடியாகும். 2022 நவம்பர் 

ைாதத்திற்கான வருவாய் கைந்த ஆண்டு இலத ைாதத்தில் வசூலிக்கப்பட்ை ஜிஎஸ்டி வருவாடயவிை 11% கூடுதல் 

ஆகும். ஹைாத்த ஜிஎஸ்டி வருவாயில், சிஜிஎஸ்டி `25,681 லகாடி, எஸ்ஜிஎஸ்டி `32,651 லகாடி, ஐஜிஎஸ்டி `77,103 

லகாடி, ஹசஸ் `10,433 லகாடி ஆகும். 
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4. அண்டைச் ஹசய்திகளில் இைம்ஹபற்ற, ‘Wassenaar Arrangement’ என்பதுைன் ஹதாைர்புடைய துடற எது? 
அ. மேபாா்ந்த ஆயுதங்கள்  

ஆ. பருவநிலல மாற்றம் 

இ. கிாிப்ரடாகேன்சி 

ஈ. அணுவாயுதங்கள் 

✓ 2023 ஜன.1 அன்று ஓராண்டிற்கான வாஹசனார் ஏற்பாட்டின் முழுக்குழுைத்தின் தடலடைப்ஹபாறுப்டப இந்தியா 

ஏற்கவுள்ளது. ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, இந்தியா, நாற்பத்திரண்டு உறுப்பினர்கடளக் ஹகாண்ை இத்தன்னார்வ 

ஏற்றுைதிக் கட்டுப்பாட்டு குழுைத்தில் இடணந்தது. இந்தக் குழுைம் ைரபார்ந்த ஆயுதங்கள் ைற்றும் இரட்டைப் 

பயன்பாட்டை உடைய ஹபாருட்களின் பரிைாற்றங்கடளக் கண்காணிக்கிறது. 

5. 2021 – ‘உலகளாவிய நீர் வளங்களின் நிடல’ என்ற அறிக்கைகை ஹவளியிட்ை நிறுவனம் எது? 

அ. FAO 

ஆ. WMO  

இ. UNEP 

ஈ. UNFCCC 

✓ உலக வானிடல அடைப்பானது (WMO) 2021 – ‘உலகளாவிய நீர் வளங்களின் நிடல’ என்ற தடலப்பிலான ஓர் 

அறிக்டகடய ஹவளியிட்ைது. இந்த அறிக்டகயின்படி, 2002 ைற்றும் 2021–க்கு இடையில் கங்டகயில் கிடைக்கப் 

ஹபறும் நீரினளவும் ஆற்றுப்படுடகயில் நிலத்தடியில் கிடைக்கப்ஹபறும் நீரினளவும் கணிசைாகக் குடறந்துள்ளது. 

இலத லபாக்டகக் காட்டும் பல உலகளாவிய தலங்கடளயும் இந்த அறிக்டக கண்ைறிந்துள்ளது. 

6. காலநிடல ைாற்ற ஹசயல்திறன் குறியீட்டின்படி, காலநிடல தணிப்பில் முன்னணியில் உள்ள நாடு எது? 
அ. நாா்ரவ 

ஆ. தொ்மனி 

இ. தடன்மாா்க்  

ஈ. ஸ்வீடன் 

✓ காலநிடல ைாற்ற ஹசயல்திறன் குறியீட்டின்படி (Climate Change Performance Index – CCPI), காலநிடல தணிப்பில் 

ஹைன்ைார்க் த ொடர்ந்து முன்னணியில் இருந்து வருகிறது. ‘உயரிய’ லதசிய ைற்றும் ‘மிகவுயரிய’ ைதிப்பிைப்பட்ை 

சர்வலதச காலநிடலக் ஹகாள்டகடயக் ஹகாண்ை ஒலர நாடு ஹைன்ைார்க் ஆகும். உலகின் எந்த நாடும் முதல் மூன்று 

இைங்கடளப் ஹபறவில்டல. ஹைன்ைார்க் நான்காம் இைத்டதயும் ஸ்வீைன் அடதத் ஹதாைர்ந்தும் உள்ளது. இந்தியா 

எட்ைாமிைத்தில் உள்ளது. 

7. இந்திய கைற்படைைொனது நாடு தழுவிய தற்காப்புப் பயிற்சியான, ‘சீ விஜில்–22’ஐ கீழ்க்காணும் எந்த ைாநிலத்தில் 

இருந்து ஹதாைங்கியது? 
அ. ஆந்திே பிேரதசம் 

ஆ. ஒடிஸா  

இ. ரகாவா 

ஈ. ரமற்கு வங்காளம் 
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✓ ஒடிஸா ைாநிலத்தின் பாரதீப் துடறமுகத்திலிருந்து இந்திய கைற்படை மிகப்ஹபரிய நாடு தழுவிய கைலலார பாதுகாப்பு 

பயிற்சியான, ‘சீ விஜில்–22’ஐ ஹதாைங்கியது. நாடு தழுவிய இக்கைலலார பாதுகாப்புப் பயிற்சியின் மூன்றாவது பதிப்பு 

இரண்டு நாட்களுக்கு நைத்தப்படும். இந்தத் லதசிய அளவிலான கைலலாரப் பாதுகாப்புப் பயிற்சியானது கைல்சார் 

பாதுகாப்டப லைம்படுத்தும் லநாக்கில் கைந்த 2018ஆம் ஆண்டில் கருத்தாக்கப்பட்ைது. கைலலார காவல்படை ைற்றும் 

பிற அடைச்சகங்களின் ஒருங்கிடணப்புைன் இந்திய கைற்படையால் இந்தப் பயிற்சி நைத்தப்படுகிறது. 

8. யுத் அபியாஸ் 22 என்பது இந்தியாவிற்கும் எந்த நாட்டிற்கும் இடைலய நைத்தப்படும் ஒரு பாதுகாப்பு பயிற்சிைொகும்? 
அ. ஆஸ்திரேலியா 

ஆ. இலங்லக 

இ. அதமாிக்கா  

ஈ. பிோன்ஸ் 

✓ இந்தியா–அஹைரிக்க கூட்டுப் பயிற்சியின் 18ஆவது பதிப்பு, ‘யுத் அபியாஸ்–22’ இம்ைாதம் உத்தரகாண்டில் நைத்தப்பை 

உள்ளது. பயிற்சியின் முந்டதய பதிப்பு 2021 அக்லைாபரில் அலாஸ்காவில் நைத்தப்பட்ைது. வருைாந்திர பயிற்சியான 

இது சிறந்த நடைமுடறகள் ைற்றும் தந்திலராபாயங்கடளப் பரிைாறிக் ஹகாள்வடத லநாக்கைாகக் ஹகாண்டுள்ளது. 

இருநாடுகளின் இராணுவத்தினருக்கும் இடைலயயான இந்தக்கூட்டுப்பயிற்சி ைனிதாபிைான உதவி ைற்றும் லபரிைர் 

நிவாரண நைவடிக்டககளிலும் கவனம் ஹசலுத்தும். 

9. இந்தியாவில், ‘லதசிய பத்திரிடக நாள்’ கடைப்பிடிக்கப்படுகிற லததி எது? 

அ. நவம்பா்.12 

ஆ. நவம்பா்.16  

இ. நவம்பா்.17 

ஈ. நவம்பா்.19 

✓ பிரஸ் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியாவொனது நவம்பர்.16 அன்று லதசிய பத்திரிடக நாடள, “The Media’s Role in Nation 

Building” என்ற கருப்ஹபாருளின்கீழ் ஹகாண்ைாடியது. நடுவண் தகவல் & ஒலிபரப்புத்துடற அடைச்சர் ‘பத்திரிடக 

நைத்டத விதிமுடறகள், 2022’ஐ ஹவளியிட்ைார். இந்த நாளில்தான் பிரஸ் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா ஒரு தார்மீக 

கண்காணிப்பு அடைப்பாக ஹசயல்பைத் ஹதாைங்கியது. 

10. ஒவ்லவார் ஆண்டும், ‘லதசிய பச்சிளங்குழந்டதகள் வாரம்’ அனுசரிக்கப்படுகிற ைாதம் எது? 
அ. நவம்பா்  

ஆ. டிசம்பா் 

இ. ெனவாி 

ஈ. பிப்ேவாி 

✓ லதசிய சுகாதார இயக்கைானது ஒவ்லவார் ஆண்டும் நவம்பர்.15–21 வடர லதசிய பச்சிளங்குழந்டதகள் வாரத்டத 

அனுசரிக்கிறது. குழந்டதகளின் உயிர்வாழ்வு ைற்றும் நலைான லதசத்திற்காக பச்சிளங்குழந்டதடயப் பராைரிப்பது 

பற்றிய விழிப்புணர்டவ பரப்புவடத லநாக்கைாகக் ஹகாண்டு இது அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு, “Ensuring 

quality health care for every newborn – ஒவ்ஹவாரு பச்சிளங்குழந்டதக்கும் தரைான சுகாதாரத்டத உறுதிஹசய்தல்” 

என்ற தடலப்பில் இந்த வாரம் கடைப்பிடிக்கப்பட்ைது. 
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சசய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. இந்தியாவின் முதல் ஹசங்குத்து லிப்ட் இரயில்லவ கைல்பாலம் நாட்டின் பிரதான நிலப்பகுதிடய இராலைஸ்வரம் 

தீவுைன் இடணக்கிறது. 

இராலைஸ்வரம் தீடவ தமிழ்நாட்டின் நிலப்பரப்புைன் இடணக்கும் 2.05 கிமீ நீள புதிய பாம்பன் இரயில் பாலத்தின் 

ைறுசீரடைப்புப் பணிகள் தீவிரைாக நடைஹபற்று வருகின்றன. இந்த அதிநவீன பாலம் நாட்டின் முதல் ஹசங்குத்து 

லிப்ட் இரயில்லவ கைல்பாலைாக இருக்கும். இது 2023 ைார்ச்சுக்குள் கட்டிமுடிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

`535 லகாடி ஹசலவில் இரயில் விகாஸ் நிகம் லிட்மூலம் இக்கைல்பாலம் கட்ைப்பட்டு வருகிறது. இந்தப் பாலம் அதிக 

லவகத்தில் இரயில்கடள இயக்க அனுைதிக்கும். இது இந்தியாவின் பிரதான நிலப்பகுதிக்கும் இராலைஸ்வரம் 

தீவுக்கும் இடையிலான லபாக்குவரத்டத அதிகரிக்கும். 

இராலைசுவரத்டத இந்திய நிலப்பரப்புைன் இடணக்கும் பாம்பன் இரயில்பாலம் 105 ஆண்டுகள் பழடையானது. 

ைன்னார் வடளகுைாவில் அடைந்துள்ள இராலைஸ்வரம் தீவுைன் ைண்ைபத்டத இடணக்க 1914ஆம் ஆண்டு அசல் 

பாலம் கட்ைப்பட்ைது. 1988இல் கைல் இரயில்பாலத்துக்கு இடணயாக ஒரு புதிய சாடலப்பாலம் கட்ைப்படும் வடர 

இரண்டு இைங்கடளயும் இடணக்கும் ஒலர இடணப்பாக இது இருந்தது. 

2. இராஜஸ்தானின் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க உதயப்பூரில் ஜி20 நாடுகடளச்லசர்ந்த பிரதிநிதிகளின் முதல் அைர்வு 

ஹதாைக்கம். 

இராஜஸ்தானின் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க உதயப்பூரில் ஜி20 நாடுகடளச் லசர்ந்த பிரதிநிதிகளின் முதல் அைர்வு 

4.12.2022 அன்று ஹதாைங்கியது. இந்த அைர்வு அடுத்து வரக்கூடிய ஆண்டுகளில் இந்தியா சிறப்பு கவனம் 

ஹசலுத்துகின்ற குறிப்பாக, ஹபாருளாதார வளர்ச்சி, காலநிடல ைாற்றம், ஹபண்கள் தடலடையிலான லைம்பாடு ைற்றும் 

இதர முக்கிய தடலப்புகளில் பல்லவறு கட்ை விவாதங்கள் நடைஹபறுகிறது. அண்டையில் ஜி20 உச்சிைாநாட்டிற்கு 

தடலடைப்ஹபாறுப்டப இந்தியா ஏற்றது. இந்தியாவின் தடலடையின்கீழ், ஹசயல்படும் பல்லவறு குழுக்களுக்கான 

பணிகளும், ஹசயலாற்ற லவண்டிய நடைமுடற விளக்கங்களும் விரிவாக விளக்கப்படும். உலக அளவில் நிலவும் 

பல்லவறு சவால்களுக்கும், பிரச்சடனகளுக்கும் தீர்வுகாணும் லநாக்கில் இந்தியா ைற்ற நாடுகலளாடு இடணந்து, 

தீர்வுகளுக்காக முயற்சிடய முன்ஹனடுத்துச் ஹசல்லும். 

 

3. எழுத்தாளர் கி இராஜநாராயணன் நிடனவரங்கம் 

சாகித்திய அகாஹதமி விருதுஹபற்ற ைடறந்த எழுத்தாளர் கி இராஜநாராயணனின் நிடனவரங்கம் லகாவில்பட்டியில் 

அடைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிடனவரங்கத்டத தமிழ்நாட்டு முதலடைச்சர் மு க ஸ்ைாலின் திறந்து டவத்தார். 

எழுத்தாளர் கி இராஜநாராயணன் அவர்கள் தூத்துக்குடி ைாவட்ைம் லகாவில்பட்டில் அருகில் உள்ள இடைஹசவல் 

கிராைத்தில் ஸ்ரீகிருஷ்ண இராைனுஜம் – இலட்சுமி அம்ைாள் தம்பதியருக்கு ைகனாக 16.09.1922 அன்று பிறந்தார். 

பள்ளிப்பருவ கல்விடய ைட்டுலை முடித்திருந்த கி இராஜநாராயணன், லபச்சுத்தமிழில் ைண்ைணம்மிக்க சிறு 

கடதகடள படைத்தார். அவரது படைப்புகளில் கரிசல் நிலவியலும், ஹவள்ளந்தித்தனமும், லபரன்புமிக்க ைக்களின் 

வாழ்வும் இைம்ஹபற்றிருந்தன. 

கி இராஜநாராயணன் அவர்கள் கரிசல் வட்ைார அகராதிடய உருவாக்கிய முன்லனாடியாக திகழ்ந்தார். கரிசல் 

கடதகள், கதவு, ஹபண் கடதகள், கிராமியக்கடதகள்லபான்ற எண்ணற்ற சிறுகடதகடளயும், கிடை, பிஞ்சுகள் 

லபான்ற குறுநாவல்கடளயும், லகாபல்ல கிராைம், லகாபல்லபுரத்து ைக்கள், அந்தைான் நாயக்கர் லபான்ற 

நாவல்கடளயும், எண்ணற்ற கட்டுடரகடளயும் அவர் எழுதியுள்ளார். 1991ஆம் ஆண்டு, “லகாபல்லபுரத்து ைக்கள்” 

என்ற நாவலுக்காக சாகித்திய அகாஹதமி விருது ஹபற்றார்.  

கி இராஜநாராயணன் அவர்களுக்கு இலக்கிய சிந்தடன விருது, தமிழ்நாடு அரசின் விருது, ைலனான்ைணியம் 

சுந்தரனார் விருது, கனைா தமிழ் இலக்கியத் லதாட்ைத்தின் தமிழ் இலக்கியச் சாதடன விருது உள்ளிட்ை தமிழின் 

முக்கிய இலக்கிய விருதுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. தமிழ் நாட்டுப்புறக் கடதகள் ைற்றும் நாவல்கள்மூலம் 

எண்ணற்லறார் இதயங்களில் வாழ்ந்த கி இராஜநாராயணன் அவர்கள் 17.05.2021 அன்று ைடறந்தார். 
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3. 03-12-2022 - உலை மொற்றுத்திறனொளிைள் நொள். 

ைருப்தபொருள்: Transformative solutions for inclusive development: the role of innovation in fuelling an accessible and 

equitable world. 

 

4.  ைாற்றுத்திறனாளிகள் ஓய்வூதியம் உயர்வு; ைாதம் `1500 

பார்டவயற்லறார் உள்பை 4.39 இலட்சம் ைாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ைாதாந்திர ஓய்வூதியம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. 

`1000லிருந்து `1,500ஆக உயர்த்தப்பட்ை ஓய்வூதியத்ஹதாடக வரும் ஜன.1 முதல் நடைமுடறக்கு வருகிறது. 

 

5. ‘முதல்வரின் முகவரி’ துடறக்கு வரும் ைனுக்களுக்கு தரைதிப்பீடு: தமிழ்நாட்ைரசின் புதிய முயற்சி 

‘முதல்வரின் முகவரி’ துடறக்கு வரும் ைனுக்களின்மீது எடுக்கப்பட்ை நைவடிக்டககளின் அடிப்படையில் அவற்றுக்கு 

தரைதிப்பீடு வழங்கும் புதிய முயற்சிடய தமிழ்நாடு அரசு ஹதாைங்கியுள்ளது. ைனுக்களின் மீதான நைவடிக்டகடய 

துரிதப்படுத்தும் வடகயில் இந்த நைவடிக்டகடய லைற்ஹகாள்ள முதல்வர் மு க ஸ்ைாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார். ஹபாது 

ைக்களின் குடறகடளக் கடளவதில் மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த துடறகளில், ‘முதல்வரின் முகவரி’ துடற 

முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. இந்தத் துடறடய உருவாக்கியுள்ள முதல்வர் மு க ஸ்ைாலின் அதடன தனது லநரடிக் 

கட்டுப்பாட்டில் டவத்துள்ளார். 

தரைதிப்பீடு அளிப்பு: தனியார் துடறகளில் லசடவயளிக்கும் பிரிவுகளில் தரைதிப்பீடு வழங்குவது வழக்கம். அதாவது, 

வாடிக்டகயாளர்களுக்குச் லசடவ எந்த அளவுக்கு திருப்திகரைாக இருந்தது என்படதத் ஹதரிவிக்க நட்சத்திர 

குறியீட்டை வழங்கச் ஹசால்வார்கள். அதுலபான்லற, ‘முதல்வரின் முகவரி’ துடறயும் ஹபாதுைக்கள் அளிக்கும் 

ைனுக்களின்மீது எடுக்கப்படும் நைவடிக்டககடள துரிதப்படுத்த தரைதிப்பீடு அளிக்கும் புதிய முயற்சிடயத் 

ஹதாைங்கியுள்ளது. அதன்படி, ‘ஏ’, ‘பி’ ைற்றும் ‘சி’ என்ற மூன்று ைதிப்பீடுகள் அளிக்கப்படுகின்றன. 

‘ஏ’ என்றால், ஹபாதுைக்கள் அளித்த ைனுக்கள் மீது முழுடையாகத் தீர்வு கண்ைதாக அர்த்தம். அதாவது, முழுடையாக 

டபசல் ஹசய்யப்பட்ை ைனுக்கள், ‘ஏ’ என்று தரவரிடசப்படுத்தப்படுகிறது. பகுதியளவு தீர்வுகாணப்பட்டிருந்தால் ‘பி’ என 

தரவரிடச அளிக்கப்படுகிறது. அதாவது, ஹபாதுைக்கள் அளித்த ைனுவானது லவறு துடறயின் பரிசீலடனக்லகா 

அல்லது ‘முதல்வரின் முகவரி’ துடறயின் பரிசீலடனயிலலா இருந்தால் அது ‘பி’ தரவரிடசக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது. 

ைனுக்கள்மீது நைவடிக்டககள் ஹதாைங்கப்பைாதபட்சத்தில் அடவ ‘சி’ என தரவரிடசக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது. இதன் 

மூலம், ‘முதல்வரின் முகவரி’ துடறயில் ஹபறப்படும் அடனத்து ைனுக்கடளயும் லகாரிக்டககளின் தன்டைக்கு ஏற்ப 

பகுத்தாய்வு ஹசய்து விடரவாக சீரிய முடறயில் நைவடிக்டககடள எடுக்க முடியும் என அரசுத்துடற அதிகாரிகள் 

நம்பிக்டக ஹதரிவித்தனர். 

 

6. உலகளாவிய விைானப்லபாக்குவரத்து பாதுகாப்பு: இந்தியா 48ஆவது இைத்துக்கு முன்லனற்றம். 

சர்வலதச வான்லபாக்குவரத்து அடைப்பின் உலகளாவிய வான்லபாக்குவரத்து பாதுகாப்புத் தரவரிடசயில் இந்தியா 

48ஆவது இைத்துக்கு முன்லனறியுள்ளது. உலகளாவிய விைானப்லபாக்குவரத்து தரவரிடசயில் 4 ஆண்டுகளுக்கு 

முன்னர், இந்தியா 102ஆவது இைத்தில் இருந்தது. இந்நிடலயில், முக்கிய பாதுகாப்பு அம்சங்கடள இந்திய விைானப் 

லபாக்குவரத்து தடலடை இயக்குநரகம் எவ்வாறு ஹசயல்படுத்தியுள்ளது என்படத கைந்த ைாதம் ஐசிஏஓ தணிக்டக 

ஹசய்தது. இதில் அந்த அம்சங்கடள ஹசயல்படுத்தியதில் இந்தியாவின் ைதிப்ஹபண் 85.49 சதவீதைாக உயர்ந்தது.  

இந்தத் தரவரிடசயில் முதலிைத்தில் சிங்கப்பூர், இரண்ைாவது இைத்தில் ஐக்கிய அரபு அமீரகம், மூன்றாவது இைத்தில் 

ஹதன்ஹகாரியா ஆகியடவ உள்ளன. சீனா 49ஆவது இைத்தில் உள்ளது. 
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7. சிறுவிவசாயிகள் பிரச்டனக்குத் தீர்வு: இந்திய புத்தாக்க நிறுவனத்துக்கு பிரிட்ைன் பரிசு. 

டபங்குடில் விவசாயம் வாயிலாக சிறு விவசாயிகளின் பிரச்டனகளுக்கு தீர்வுகண்ைதற்காக, ஹதலங்கானாடவச் 

லசர்ந்த புத்தாக்க நிறுவனைான லகத்தி நிறுவனத்துக்கு பிரிட்ைன் இளவரசரால் நிறுவப்பட்ை ‘எர்த்ஷாட்’ பரிசு 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. சுற்றுச்சூழல் துடறயின் ஆஸ்கர் என்று அடழக்கப்படும் இப்பரிசு, 1 மில்லியன் பவுண்ட் (இந்திய 

ைதிப்பில் `10 லகாடி) ைதிப்புடையதாகும். 

சுற்றுச்சூழல் பிரச்டனகளுக்கு சிறப்பாக பங்களிப்பவர்கடள அங்கீகரிக்கும் வடகயில், ‘எர்த்ஷாட்’ பரிடச பிரிட்ைன் 

இளவரசர் வில்லியம் கைந்த ஆண்டு நிறுவினார். இயற்டகமீட்பு ைற்றும் பாதுகாப்பு, வளிைண்ைல தூய்டை, கைல்சார் 

ைறுைலர்ச்சி, கழிவுகள் இல்லா வாழ்க்டக, பருவநிடல ஹசயல்பாடு ஆகிய ஐந்து பிரிவுகளின்கீழ் இந்த விருது 

வழங்கப்படுகிறது. இதில், இயற்டகமீட்பு ைற்றும் பாதுகாப்பு பிரிவின்கீழ் லகத்தி நிறுவனத்துக்கு பரிசு வழங்கப்பட்டு 

உள்ளது. உலகம் முழுவதும் இருந்து நூற்றுக்கணக்காலனாரின் ஹபயர்கள் பரிந்துடரக்கப்பட்டிருந்த நிடலயில், 

லகத்தி நிறுவனத்துக்கு பரிசு கிடைத்துள்ளது. 

குடறந்த ஹசலவில் பசுடைக்குடில் உபகரணங்கள் ஹதாகுப்டப உருவாக்கி, அதன்மூலம் சிறு விவசாயிகளுக்கு 

குடறவான உற்பத்தி ஹசலவு, அதிகப்படியான ைகசூல் ைற்றும் வாழ்வாதார பாதுகாப்டப உறுதிஹசய்யும் 

புதுடையான தீர்டவ அளித்தடைக்காக லகத்தி நிறுவனம் இப்பரிடச ஹவன்றுள்ளது. 
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