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குருப் 1 முதன்மைத் ததர்வு நடப்புகள் - 2021 

அருமை ததர்வர்கதே 

'’விடாமுயற்சிதான் பூமியில் மிகவும் சக்திவாய்ந்த சக்தி, அது ைமைகமே நகர்த்தக்கூடியது' 

என்பது ஏற்றுக்ககாள்ேப்பட்ட பழகைாழியாகும், தைலும் இது குரூப் I முதன்மைத் ததர்வு தயாரிப் 

சூழலில் மிகவும் உண்மையானதும் கூட. இந்தத் ததர்வில் கபரும் இமடயூறுகளுக்கு ைத்தியிலும் 

விடாமுயற்சியின் மூைம் கவற்றி கபற்ற ததர்வர்களின் கமதகள் அடிக்கடி தகள்விப்படுவதுண்டு. 

 

ஒரு சீன விவசாயி தனது அண்மட வீட்டார் பயிரிட்ட காம் ைற்றும் தகாதுமை தபான்ற பாரம்பரிய 

பயிர்களுக்கு பதிைாக மூங்கில் நடவு கசய்ய முடிவு கசய்தமதப் பற்றிய ஒரு கென் உவமை 

உள்ேது. தட்பகவப்பநிமை, ைண்ணின் நிமை ைற்றும் அவரிடமிருக்கும் உபகரணங்களின் 

பகுப்பாய்வின் அடிப்பமடயில் அவர் இந்த முடிமவ எடுத்தார். சக விவசாயிகள் அவமர முடியாத 

முயற்சிமய பின்பற்றுவதாக தகலி கசய்தார்கள், ஆனால் அவர் கவமைப்படாைல் இருந்தார். மூன்று 

ஆண்டுகோக, அவரது அண்மட வீட்டார் கதாடர்ந்து பயிர்கமே அறுவமட கசய்ததபாது எதுவும் 

இவரது மூங்கில் வேரவில்மை, ஆனால் பின்னர் அவரது பயிர் ஒரு நாமேக்கு ஒரு அடி வேரத் 

கதாடங்கியது, ஐந்தாவது தகாமடயின் முடிவில் அவருக்கு ஒரு கைய்நிகர் மூங்கில் காடு 

இருந்தது. விமேந்த பயிமர அறுவமட கசய்து அதிக ைாபம் ஈட்டினார். அவரது அக்கம் 

பக்கத்தினர் ஆச்சரியைமடந்தனர், இமவ அமனத்தும் ஒதர இரவில் நடந்தது தபால் இருந்தது. 

தாவரங்கள் நான்கு ஆண்டுகோக கசயைற்ற நிமையில் இருக்கவில்மை, ஆனால் அமவ 

அமைதியாக நிைத்தடியில் வேர்ந்து, கவளிப்புற வேர்ச்சிமய ஆதரிக்கும் அேவுக்கு வலுவான தவர் 

அமைப்மப உருவாக்குகின்றன. கமதயின் தார்மீக அம்சம் என்னகவன்றால், சிை சையங்களில் 

நாம் ஒரு இைக்மக மவத்து அந்த இைக்மக தநாக்கி நடவடிக்மக எடுப்தபாம், ஆனால் நாம் 

முன்தனறவில்மை என்பது தபால் கதரியும். கபரும்பாலும் இது நம்மைத் தாழ்த்துகிறது, தைலும் 

கவற்றி வருபவமரச் சுற்றி பதுங்கியிருக்கிறது என்பமத உணராைல் முயற்சிப்பமத நிறுத்துதவாம். 

வாழ்க்மகயில் எந்த இைக்மகயும் அமடய ஆர்வம், விடாமுயற்சி ைற்றும் தநர்ைமற எண்ணம் 

ததமவ. இச்சூழமை குருப் 1 ததர்வுடன் கபாருத்திப் பார்த்தால் கவற்றி கவகுதூரமில்மை என்பது 

புைனாகும். 

வெற்றி வெற ொழ்த்தும்  

ஐயாச்சாமி முருகன்  

Chief Mentor 
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Group I Mains Current Affairs -August 

 100 Years of Madras Legislative 

Council  

 வசன்னை சட்டப் பெரனெயின் 100 ஆண்டுகள் 

 Pradhan Mantri Kisan SAMPADA 

Yojana  

 பிரதான் மந்திரி கிராம் சம்ெதா பயாஜைா 

 Mission Karmayogi 

 மிஷன் கர்மபயாகி  

 Lateral Entry 

 பேட்டரல் நுனைவு  

 Constitutional (127th) Amendment 

Bill, 2021 

 127ெது அரசியேனமப்புச் சட்ட திருத்த மபசாதா 

 National Mission on Edible Oil-Oil 

Palm  

 பதசிய சனமயல் எண்னை திட்டம் 

 Atmanirbhar Narishakti Se Samvad  

 ஆத்ம நிர்ொர் நாரிசக்தி பச சம்ொத்  

 PM-KISAN  

 பிரதம மந்திரி பெளாண் நிதித் திட்டம்  

 Permanent Seat for India in UNSC  

 ஐக்கிய நாடுகள் ொதுகாப்பு அனெயில் 

இந்தியாவுக்காை நிரந்தர இடம்  

 50 years of India Bangaladesh 

Relationship  

 இந்தியா ெங்கபதசம் 50 ஆண்டு உறவு  

 Climate Change 2021 Report: IPCC  

 காே நினே மாற்ற அறிக்னக 2021 

 Plastic Waste Management 

Amendment Rules, 2021. 

 பிளாஸ்டிக் கழிவு பமோண்னம விதிகள் 2021 

 Collegium System  

 நீதிெதிகனள நியமிக்கும் பதர்வுக் குழும் ம 

 National Hydrogen Mission 

 பதசிய னைட்ரஜன் இயக்கம்  

 National Monetisation Pipeline 

 பதசிய ெைமாக்கல் திட்டம்  

 merger of three jumbo black holes 

 மூன்று கருந்துனளகள் ஒன்றினைதல்  

 100 years of Moplah Rebellion 

 மாப்ளா கேகம் 100 ஆண்டுகள்  

 Blockchain Technology  

 ப்ளாக் வசயின் வதாழில்னுட்ெம்  

 100 Days of DMK Government  

 தி முக ஆட்சியின் 100 நாட்கள்  

 Interim Budget  

 தமிைக இனடக்காே ெட்வஜட் 

 The first-ever, separate agriculture 

budget in Tamil Nadu  

 தமிழ்ைாட்டின் முதன்முனறயாக பெளாண்னமக்கு 

தனி ெட்வஜட் 

 ‘Makkalai Thedi Maruthuvam Scheme  

 மக்கனளத் பதடி மருத்துெம் 

 

GROUP I MAINS September Current 

Affairs 

 Karbi-Anglong Peace Accord  

 கர்பி அங்போக் அனமதி ஒப்ெந்தம் 

 13th BRICS Summit  

 13ெது ப்ரிக்ஸ் உச்சி மாநாடு 

 Crimes against women Increasing  

 வெண்களுக்கு எதிராை ென்முனற அதிகரித்தல் 

 CRISPR  

 Draft Personal Data Protection Bill, 

2019  

 தனி நெர் தகெல் ொதுகாப்பு மபசாதா ெனரவு 

2019 

 'Reforms in Urban Planning 

  நகர்ப்புற திட்டமிடலில் சீர்திருத்தங்கள் 

 3rd State Food Safety Index  

 3ெது மானிே உைவு ொதுகாப்பு குறியீடு  

 Shoonya Campaign 

 சூன்யா பிரச்சாரம் 

 Defence Industrial Corridor  

 ொதுகாப்பு வதாழில்ெழித்தடம்  

 Quad குொட் கூட்டனமப்பு 

 Global Methane Pledge  

 உேக மீத்பதன் உறுதிவமாழி 

 PM Poshan Scheme  

 பிரதமர் பொஷான் திட்டம்  

 Draft e-Commerce Rules 2021 

 மின் ெர்த்தக ெனரவு விதிகள் 2021 

 V. O. Chidambaram Pillai  

 ெ வூ சிதம்ெரம் பிள்னள 

 Cauvery River Water Dispute  

 காபெர் நதி நீர் சிக்கல்  

 Tamil Nadu-Denmark Energy Island 

Project 

 தமிழ்ைாடு வடன்மார்க் ஆற்றல் தீவு திட்டம்  

 Kovalam gets Blue Flag certification 

 பகாெளம் நீேக்பகாடி சான்றிதழ் வெற்றது  

 7.5 per cent reservation for 

Government school students in 

admission to Under Graduate courses 

in technical education in 2021 

 வதாழில்னுட்ெ ெடிப்புகளில் அரசுப் ெள்ளி 

மாைெர்களுக்கு 7.5 ஒதுக்கீடு 

 Porunai Civilisation  

 வொரு னந நதிக்கனர நாகரிகம் 

 Social Justice day  

 சமூக நீதி நாள் 

GROUP I MAINS OCTOBER CURRENT 

AFFAIRS 

 Judicial activism  

  நீதித்துனற வசயல்முனைப்பு  
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 Anti-Defection Law  

 கட்சித்தாெல் தனடச்சட்டம்  

 Graded Response Action Plan  

 ெடிப்ெடியாை மீட்பு வசயல்திட்டம் | காற்று 

மாசுொடு 

 Maharatna status  

 மகாரத்ைா அந்தஸ்து 

 PM Gati Shakti Scheme 

 பிரதமர் கதி சக்தி திட்டம்  

 Ethanol Blending Programme  

 எத்தைால் கேப்பு திட்டம்  

 One Sun, One World, One Grid  

 ஒபர சூரியன், ஒபர உேகம், ஒபர தடம்  

 First Malaria Vaccine  

 முதல் மபேரியா மருந்து  

 Robotics ( Astro Robot) 

 பராொட்டிக்ஸ் ( அஸ்ட்பரா பராொட்)  

  Kunming Declaration on biodiversity 

conservation 

 ெல்லுயிரிைப் ொதுகாப்புக்காை கன்மிங் 

பிரகடைம்  

 Nobel Prizes  

 பநாெல் ெரிசுகள்  

 PM’s 60-Point Action Plan 

 பிரதமரின் 60 அம்ச வசயல்திட்டம்  

 Spyware – pegasas  

 உளவுச் வசயலி -வெகாசஸ் 

 NIPUN Bharat Mission  

  நிபியூன் ொரத் திட்டம்  

 Ayushman Bharat  

 ஆயூஷ்மான் ொரத்  

 COP26 Climate summit  

 26ெது உச்சி மாற்ற மா நாடு  

 MGNREGA Scheme 

 மகாத்மா காந்தி ஊரக பெனேொய்ப்பு 

உறுதித்திட்டம்  

 Chief Minister’s Economic Advisory 

Council’ 

 முதேனமச்சரின் வொருளாதார ஆபோசனைக் 

குழு  

 Appointment of archakas 

 அர்ச்சகர்கள் நியமைம் 

 Communal G.O 100 years  

 இட ஒதுக்கீட்டு ஆனை 100 ஆண்டுகள்  

 Tamil Nadu Export Promotion 

Strategy 2021 

 தமிழ்ைாடு எற்றுமதி ஊக்க உத்தி 2021 

 Kalaignarin Varumun Kappom 

Thittam’ 

 கனேஞரின் ெரும் முன் காப்பொம் திட்டம்  

 Singara Chennai, 2.0 programme 

 சிங்காரச் வசன்னை 2 திட்டம்  

November Current Affairs  

 Central Bureau of Investigation 

 ைத்திய புைனாய்வு அமைப்பு  

 Asset Reconstruction Companies  

 ததசிய கசாத்து ைறுகட்டமைப்பு நிறுவனம்  

 Interlinking of River  

 நதிகள் இமனப்பு 

 COP 26 

 பருவ நிமை ைாற்ற 26வது ைா நாடு 

 Molnupiravir 

 INS Vela’ of Project P-75 

 ஐ என் எஸ் தவைா  

 O-SMART Scheme  

 ACROSS Scheme 

 Farm laws 

 தவோண் சட்டங்கள்  

 Aspirational District program 

 முன்தனறத் துடிக்கும் ைாவட்டங்கள் 

 Atma Nirbhar in Defence 

 பாதுகாப்புத்துமறயில் ஆத்ை நிர்பார் 

 Cryptocurrencies  

 கிரிப்தடா நாணயங்கள்  

 White revolution and Dr. Verghese 

Kurien 

 கவண்மைப் புரட்சி ைற்றும் டாக்டர் வர்கீஸ் 

குரியன்  

 IRNSS-NaVIC 

 ஐ ஆர் என் எஸ் எஸ்- புவியிடங்காட்டி  

 National Multidimensional Poverty 

Index: NITI Ayog 

 ததசிய பல்பரிைான வறுமைக் குறியீடு – நிதி 

ஆதயாக்  

 CharDham Project  

 சார்தான் திட்டம்  

 Indo – Afghanistan relation  

 இந்திய ஆப்கானிஸ்தான் உறவு  

 Governor’s Power to decide on Bills 

 ைதசாதாக்கள் மீதான ஆளுனரின் 

முடிகவடுக்கும் அதிகாரம்  

 Covid-19 Impact on Learning and Illam 

Thedi Kalvi Scheme  

 கற்றல் மீதான தகாவிட்டின் தாக்கம் ைற்றும் 

இல்ைம் ததடிக் கல்வித் திட்டம்  

 ‘Chief Minister in your Constituency’  

 உங்கள் கதாகுதியில் முதமைமைச்சர் 

திட்டம்  

 Significance of free bus ride  

 கபண்களுக்கு இைவச தபருந்து 

பயனத்திட்த்தின் முக்கியத்துவம்  

 Tamil Nadu Fintech Policy 2021 

 தமிழ்னாடு நிதித் கதாழில்னுட்ப ககாள்மக 

2021 

 Mullai Periyaru issues முல்மைப் 

கபரியாறு அமன விவகாரம்  

 TN Reservation  

 தமிழ்னாடு இட ஒதுக்கீடு  

December Current Affairs  
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 private member’s bill  

 தனி நெர் மபசாதா  

 Dam Safety Bill, 2019 

 அனைப்ொதுகாப்பு மபசாதா ,2019  

 Beti Bachao Beti Padhao Scheme 

 பெட்டி ெச்பசா பெட்டி ெபதா  

 Issues of Judiciary in India  

 நீதித்துனறயில் உள்ள சிக்கல்கள் 

 Natural Farming 

 இயற்னக விெசாயம்  

 India and Sri Lanka agreed to a four-

pronged plan  

 இந்தியா இேங்னக  அணுகுமுனற  

 James Webb Space Telescope  

 பஜம்ஸ் வெப் வதானே பநாக்கி  

 Gaganyaan Mission 

 ககன்யான் திட்டம்  

 SMILE Scheme 

 Privatisation of Banks  

 ெங்கிகனள தனியார் மயமாக்கள்  

 Mission Sagar 

 மிசன் சாகர்  

 State Health Index for 2019-20 

 மாநிே சுகாதாரக் குறியீடு 

 Raising Legal Age of Marriage for 

Women 

 வெண்களின் திருமை ெயனத உயர்த்துதல் 

 New Vaccines and Drug for Covid 

 பகாவிட்க்காை புதிய மருந்துகள்  

 Agni-P Missile 

 அக்னி ஏவுகனை  

 Kasthuri Rangan committee on 

western Ghats  

 பமற்குத்வதாடர்ச்சி மனே மீதாை கஸ்தூரி 

ரங்கன் குழு  

 Manjapai movement  

 மஞ்சப்னெ இயக்கம்  

 Innuyir Kappom - Nammai Kakkum 

48 Scheme 

 இன்னுயிர் காப்பொம் திட்டம்  

 Tamil Thai Valthu 

 தமிழ்த்தாய் ொழ்த்து 

 Namakku Naame Thittam 

 நமக்கு நாபம திட்டம்  

 

GROUP 1 MAINS CURRENT AFFAIRS 

January 1-15 - 2022 

 India’s Rooftop Solar Program 

 கூனரபமல் சூரிய சக்தி திட்டம்  

 Draft National Air Sports Policy 

 ொன்வெளி வினளயாட்டுக் வகாள்னக  

 Green Energy Corridor  

 ெசுனம ஆற்றல் ெழித்தடம்  

 Asian Infrastructure Investment Bank 

 ஆசிய உட்கட்டனமப்பு முதலீட்டு ெங்கி  

 Drones Technology 

 ட்பரான் வதாழில்னுட்ெம்  

 Police Commission  Tamilnadu 

 தமிழ்ைாடு காெல் ஆனையம்  

 Draft New Policy for Women (NPW) 

2021 வெண்களுக்காை ெனரவு வகாள்னக 2021 
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ஆகஸ்ட் ைாத நடப்பு நிகழ்வுகள் -2021 

பிரதான் ைந்திரி கிசான் சம்பத தயாெனா 

உணவு பதப்படுத்தும் கதாழில்துமற அமைச்சகம் (MoFPI) 2016-17 ஆம் ஆண்டு முதல் 

நாட்டின் கிராைப்புறங்களில் உணவுப் பதப்படுத்தல் துமறயின் ஒட்டுகைாத்த வேர்ச்சி ைற்றும் 

தைம்பாட்டிற்காக பிரதைரின் விவசாயிகள் சம்பதா தயாெனா எனும் முன்னணி திட்டத்மத 

உணவுப் பதப்படுத்தல் அமைச்சகம் கசயல்படுத்தி வருகிறது. 

பிரதான் ைந்திரி கிசான் சம்பத தயாெனா திட்டத்தின் உள்ேடக்கம்  

 கைகா உணவு பூங்கா 

 ஒருங்கிமணந்த குளிர் சங்கிலி ைற்றும் ைதிப்பு கூட்டல் உள்கட்டமைப்பு 

 உணவு பதப்படுத்துதல் ைற்றும் பாதுகாத்தல் திறன்கமே உருவாக்குதல் / விரிவாக்கம் 

கசய்தல்; 

 தவோண் கசயைாக்க ஒருங்கிமனந்த பகுதிகளுக்கான உட்கட்டமைப்பு; 

 பின்தங்கிய ைற்றும் முன்தனாக்கி இமணப்புகமே உருவாக்குதல் 

 உணவு பாதுகாப்பு ைற்றும் தர உத்தரவாத உள்கட்டமைப்பு; 

 ைனித வேம் ைற்றும் நிறுவனங்கள்; 

 ஆபதரஷன் கிரீன்ஸ். 

தாக்கம்: 

 PMKSY கசயல்படுத்தப்படுவதால், பண்மண வாயில் முதல் சில்ைமற விற்பமன 

நிமையம் வமர திறமையான விநிதயாகச் சங்கிலி நிர்வாகத்துடன் நவீன 

உள்கட்டமைப்பு உருவாக்கப்படும். 

 இது நாட்டின் உணவு பதப்படுத்தும் துமறயின் வேர்ச்சிக்கு கபரும் ஊக்கத்மத 

அளிக்கும். 

 இது விவசாயிகளுக்கு சிறந்த விமைமய வழங்க உதவுவததாடு, விவசாயிகளின் 

வருைானத்மத இரட்டிப்பாக்குவதற்கான ஒரு கபரிய படியாகும். 

 குறிப்பாக கிராைப்புறங்களில் அதிக தவமைவாய்ப்புகமே உருவாக்கும். 

 இது விவசாய விமேகபாருட்களின் வீணாவமதக் குமறப்பதற்கும், பதப்படுத்தும் 

அேமவ அதிகரிப்பதற்கும், பாதுகாப்பான ைற்றும் வசதியான பதப்படுத்தப்பட்ட 

உணவுகள் நுகர்தவாருக்கு ைலிவு விமையில் கிமடப்பதற்கும், பதப்படுத்தப்பட்ட 

உணவுப் கபாருட்களின் ஏற்றுைதிமய தைம்படுத்துவதற்கும் உதவும். 

மிஷன் கர்ைதயாகி 

குடிமைப் பணிகளில் திறன் வேர்த்தலுக்கான ததசிய திட்டம் ('NPCSCB') - "மிஷன் 

கர்ைதயாகி" திறமன வேர்ப்பதன் மூைம் நிர்வாகத்மத தைம்படுத்தும் தநாக்கத்துடன் 

கதாடங்கப்பட்டுள்ேது. 

மிஷன் கர்ைதயாகி ஆறு தூண்கள்:- 

 ககாள்மக கட்டமைப்பு, 
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 நிறுவன கட்டமைப்பு, 

 திறன் கட்டமைப்பு, 

 டிஜிட்டல் கற்றல் கட்டமைப்பு (ஒருங்கிமணந்த அரசு ஆன்மைன் பயிற்சி கர்ைதயாகி 

தேம் (iGOT-Karmayogi), 

 மின்னணு ைனித வே தைைாண்மை அமைப்பு (e-HRMS), ைற்றும் 

 கண்காணிப்பு ைற்றும் ைதிப்பீட்டு கட்டமைப்பு. 

மிஷனின் ததமவ 

 அதிகாரவர்க்கத்தில் நிர்வாகத் திறமனத் தவிர பல்துமற அறிமவயும் வேர்க்க 

தவண்டிய அவசியம் உள்ேது. 

 ஆட்தசர்ப்பு கசயல்முமறமய முமறப்படுத்துவது ைற்றும் ஒரு அதிகாரியின் திறனுடன் 

கபாதுச் தசமவமயப் கபாருத்துவது அவசியம். 

 ஆட்தசர்ப்பு நிமையிதைதய கதாடங்குவதும், அதன்பிறகு அவர்கேது கதாழில் 

வாழ்க்மகயின் மூைம் அதிக திறமன வேர்ப்பதில் முதலீடு கசய்வதும் திட்டம். 

 இந்தியப் கபாருோதாரம் வேரும்தபாது, ஆட்சி கசய்வது மிகவும் சிக்கைானதாக 

இருக்கும்; இந்தச் சீர்திருத்தம் தைற்ககாள்ளும் விகிதாச்சாரத்தில் நிர்வாகத் திறன்கள் 

அதிகரிக்கப்பட தவண்டும். 

 இந்திய அதிகாரத்துவத்தில் சீர்திருத்தங்கள் காைத்தின் ததமவ ைற்றும் அமத 

ைாற்றுவதற்கு சமீபத்திய ஆண்டுகளில் தைற்ககாள்ேப்பட்ட ஒரு கபரிய 

சீர்திருத்தைாகும். 

பணியின் நன்மைகள் 

விதி சார்ந்து இல்ைாைல் பங்களிப்பின் அடிப்பமடயில்:  

விதிகள் அடிப்பமடயிைான பாத்திரங்கள் அடிப்பமடயிைான ைனிதவே தைைாண்மைக்கு 

ைாற்றத்மத நிரல் ஆதரிக்கும், இதனால் பதவியின் ததமவகளுக்கு ஒரு அதிகாரியின் 

திறமைகமே கபாருத்துவதன் மூைம் பணி ஒதுக்கீடுகமே கசய்ய முடியும். 

துமறசார் கேப் பயிற்சி:  

துமறசார் கேப்  பயிற்சிமயத் தவிர, இத்திட்டம் கசயல்பாட்டு ைற்றும் நடத்மத திறன்களிலும் 

கவனம் கசலுத்தும். இது அரசு ஊழியர்களுக்கு அவர்களின் நடத்மத, கசயல்பாட்டு ைற்றும் 

கடாமைன் திறன்கமே அவர்களின் சுய-உந்துதல் ைற்றும் கட்டாய கற்றல் பாமதகளில் 

கதாடர்ந்து உருவாக்க ைற்றும் வலுப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்மப வழங்கும். 

ஒதர ைாதிரியான பயிற்சி தரநிமை:  

இது நாடு முழுவதும் பயிற்சி தரங்கமே ஒத்திமசக்கும், இதனால் இந்தியாவின் 

அபிைாமஷகள் ைற்றும் வேர்ச்சி இைக்குகள் பற்றிய கபாதுவான புரிதல் இருக்கும். 

புதிய இந்தியாவுக்கான பார்மவ:  

மிஷன் கர்ைதயாகி, புதிய இந்தியாவின் பார்மவக்கு ஏற்றவாறு சரியான அணுகுமுமற, 

திறன்கள் ைற்றும் அறிமவக் ககாண்டு எதிர்காைத்துக்குத் தயாராக இருக்கும் சிவில் 

தசமவமய உருவாக்குவமத தநாக்கைாகக் ககாண்டுள்ேது. 
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தேத்தில் கற்றல்:  

இது 'ஆஃப்-மசட்' கற்றமை நிமறவு கசய்ய 'ஆன்-மசட் கற்றலுக்கு' முக்கியத்துவம் 

ககாடுக்கும். 

சிறந்த நமடமுமறகமே ஏற்றுக்ககாள்வது:  

இது கபாதுப் பயிற்சி நிறுவனங்கள், பல்கமைக்கழகங்கள், கதாடக்க உதவிக்குறிப்புகள் ைற்றும் 

தனிப்பட்ட நிபுணர்கள் உள்ளிட்ட சிறந்த கற்றல் உள்ேடக்கத்மத உருவாக்குபவர்கமே 

ஊக்குவிக்கும் ைற்றும் கூட்டாளியாக இருக்கும். 

Lateral entry  / இமட நுமழவு  

சமீபத்தில் ைத்திய அரசு 10 முக்கிய பணியிடங்களில் தனியார் துமறயில் தவமை  

பார்ப்தபார்கமே அரசின் பல்தவறு துமறகளில் துமனச் கசயைாேர் நிமையில் ஐ ஏ எஸ் 

அதிகாரிகோக நியமித்துள்ேது  

இமட நுமழவின் நன்மைகள்  

  ஆளுமக என்பது இன்னும் கடினைாக ததமவப்படும் சிறப்பு திறன்கமே வேர்த்து 

வருகிறது. கபாது அறிவு எப்தபாதும் விதசஷைான அறிவுடன் புதியதாக இருக்கும் என 

எதிர்பார்க்க முடியாது. எனதவ, இன்மறய நிர்வாக சவால்களின் சிக்கைான 

ததமவகமேத் கதரிந்து ககாள்ே நிபுணத்துவம் ைற்றும் சிறப்பு துமற அறிமவக் 

ககாண்டவர்கள் ததமவ 

 பணியாேர் ைற்றும் நிர்வாக சீர்திருத்த துமறயின் தகவல் 1500 ஐ ஏ எஸ் பணியிடங்கள் 

காலியாக உள்ேது எனதவ இமட நுமழவின் மூைம் இந்தப் பணியிடங்கமே நிரப்ப 

முடியும்  

  அரசுத்துமற கைாச்சாரத்தில் அமைப்பு கைாச்சாரத்தில் ைாற்றம் கபற உதவுகிறது. இது 

அரசுத் துமறயின் கபாருோதாரம், கசயல்திறன் ைற்றும் கசயல்திறன் ஆகியவற்றின் 

ைதிப்மபக் ககாண்டுவர உதவுகிறது. இது அரசு துமறயில் கசயல்திறன் பண்பாடு 

உருவாக்க உதவும். 

  தற்தபாமதய காைங்களில் ஆட்சி அதிக பங்தகற்பு ைற்றும் பல் கசயல்பாடுகளின் 

முயற்சியாக ைாறிவருகிறது, இதனால் இமட நுமழவு, தனியார் துமற ைற்றும் 

ைாபத்துடனான ஆளுமை கசயல்முமறகளில் பங்தகற்க ஒரு வாய்ப்மப வழங்குகிறது. 

Disadvantage / தீமைகள்  

 தனியார் துமற ைற்றும் கல்வியாேர்களின் பக்கவாட்டு நுமழவுமரகள் 

அதிகாரத்துவத்துடன் நன்றாக தவமை கசய்யாது.  

  ைத்திய அரசு ைாற்றங்கமேச் சீர்குமைக்கவும் அதிகாரத்மத ஸ்தாபிப்பதற்கும் என்ன 

நடவடிக்மக எடுத்தது என்பமத முடிவு கசய்வது முக்கியம். கவளியில் இருந்து வரும் 

அதிகாரிகள் , எந்தகவாரு வழிகளிலும் அவர்களுக்கு எதிராகப் 

பயன்படுத்திக்ககாள்ேக்கூடிய அமைப்புமுமறயின் நுணுக்கங்கமே அறிய முடியாது. 
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 இமட நுமழவினால் ஐ ஏ எஸ் அமைப்பின் கட்டமைப்பு பாதிக்கப்படும், தைலும் இமட 

நுமழவின் மூைம் வருவபவர்கள் கடினைான ததர்கவழுது வருவதில்மை அவர்கள் 

சமூக வமையமைப்பின் மூைதை வருகின்றனர். 

 இமட நுமழவில் வரும் அதிகாரிகள் சலுமக கபற்ற பின்னணிகளிலும் வருவதினால் 

கே எதார்த்தம் புரிவதில்மை  தனியார் துமறயிலும் நுமழந்தவர்கள் ஒரு கிராைப் 

பள்ளிமயப் பார்த்ததில்மை 

 

127வது அரசியைமைப்பு திருத்த ைதசாதா 

2021 அரசியைமைப்புச் சட்டத்தின் 127வது திருத்த ைதசாதாமவ ைக்கேமவ ஒருைனதாக 

ஆதரவுடன் நிமறதவற்றியது. 

பின்னணி 

அரசியைமைப்பு 127வது திருத்த ைதசாதா, 2021 தை 2021 இல் உச்ச நீதிைன்ற உத்தரவுக்குப் 

பிறகு, சமூக ரீதியாகவும் கபாருோதார ரீதியாகவும் பின்தங்கிய இதர பிற்படுத்தப்பட்ட 

வகுப்பினமர  ( ஓபிசி) அமடயாேம் காணும் ைாநிை அரசுகளின் அதிகாரத்மத மீட்கடடுக்க 

முயல்கிறது. 

ததமவயான திருத்தம் 

ைராட்டிய இடஒதுக்கீடு தீர்ப்பில் அரசியைமைப்பின் 102 வது திருத்தத்தின் நீதிைன்றத்தின் 

விேக்கத்மத எதிர்த்து ைத்திய அரசு உச்சநீதிைன்றத்தில் ஒரு ைறுஆய்வு ைனுமவ தாக்கல் 

கசய்தது. உச்ச நீதிைன்றத்தின் இந்த தீர்ப்பு சமூக ைற்றும் கல்வி ரீதியாக பின்தங்கிய 

வகுப்புகமே அமடயாேம் கண்டு அறிவிக்க ைாநிைங்களின் அதிகாரத்மத ரத்து கசய்தது. 

ைராத்தா இடஒதுக்கீடு குறித்த உச்ச நீதிைன்றம் தனது உத்தரவில் 102வது அரசியைமைப்புத் 

திருத்தச் சட்டத்மத கசல்ைாதது என்று உத்தரவிட்டதால், 338B ைற்றும் 342 A (இரண்டு 

உட்பிரிவுகளுடன்) இதற்குப் பிறகு சட்டப்பிரிவு 342ன் படி , இந்தியக் குடியரசுத் தமைவர், 

ஆளுநர்களுடன் கைந்தாதைாசித்து சமூக ரீதியாகவும், கபாருோதாரத்தில் பின்தங்கிய 

வகுப்பினமர அமடயாேம் கானும் நிமை ஏற்பட்டது. இது ைா நிைங்களின் அதிகாரத்மத 

பறிக்கும் வமகயில் இருந்ததால் ததமவயான திருத்தம் ஆகும். 

ைதசாதாவின் அம்சங்கள் 

o இது பிரிவு 342A இன் விதி (1) ைற்றும் (2) ஐத் திருத்துவதுடன் புதிய விதி 3 

ஐயும் அறிமுகப்படுத்தும் . 

o இந்த ைதசாதா 366 (26c) ைற்றும் 338B (9) ஆகிய பிரிவுகமேயும் திருத்தும். 

 

 உச்ச நீதிைன்றத் தீர்ப்புக்கு முன் இருந்த அமைப்பு தபாை, 

பிற்படுத்தப்பட்டவர்களின் "ைாநிைப் பட்டியமை" ைாநிைங்கள் 

பராைரிக்கைாம் என்பமத கதளிவுபடுத்தும் வமகயில் இது 

வடிவமைக்கப்பட்டுள்ேது . 
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 விதி 366 (26c) சமூக ைற்றும் கல்வியில் பின்தங்கிய வகுப்பினமர 

வமரயறுக்கிறது. 

o " ைாநிைப் பட்டியல்" குடியரசுத் தமைவரின் வரம்பிலிருந்து முற்றிலும் 

நீக்கப்பட்டு , ைாநிை சட்டைன்றத்தால் அறிவிக்கப்படும். 

 

உச்ச நீதிைன்ற விேக்கத்தால் பறிக்கப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்தடார்   பட்டியமைப் பராைரிக்க 

ைாநிை அரசுகளின் அதிகாரங்கமே மீட்கடடுக்க இந்தத் திருத்தம் அவசியைானது.  

சமையல் எண்கணய்களுக்கான ததசிய திட்டம்  - பாம் ஆயில் 

ஆயில்களுக்கான ததசிய திட்டம் - பாம் ஆயில் (NMEO-OP) என்பது, இறக்குைதி சுமைமய 

குமறக்கும் தநாக்கத்துடன் கச்சா பாைாயில் உற்பத்திமய அதிகரித்து, பரப்பு விரிவாக்கத்மத 

பயன்படுத்தி, நாட்டில் சமையல் எண்கணய் கிமடப்பமத அதிகரிக்கும் தநாக்கத்துடன் 

கதாடங்கப்பட்டுள்ேது. 

முக்கிய அம்சங்கள்  

 நடவு கபாருள் உதவி, 

 4 வருட கர்ப்ப காைம் வமர ஊடுபயிராக பயிரிடுவதற்கும் பராைரிப்புக்கும் உள்ளீடுகள், 

 விமத ததாட்டங்கள், நர்சரிகள் அமைத்தல் 

 நுண்ணீர் பாசனம், ஆழ்துமே கிணறு/பம்ப் கசட்/நீர் தசகரிப்பு அமைப்பு, 

 ைண்புழு உரம் அைகுகள், தசாைார் பம்புகள், அறுவமட கருவிகள், 

 தனிப்பயன் பணியைர்த்தல் மையம் ைற்றும் அறுவமட குழுக்கள், 

 விவசாயிகள் ைற்றும் அதிகாரிகள் பயிற்சி, 

 பமழய எண்கணய் பமன ததாட்டங்கமே மீண்டும் நடுதல் தபான்றமவ. 

2020 ஆம் ஆண்டில், ICAR-IIOPR இன் ைறுைதிப்பீட்டுக் குழு, வடகிழக்கு ைாநிைங்கள் 

ைற்றும் அந்தைான் ைற்றும் நிக்தகாபார் தீவுகள் உட்பட நாட்டில் எண்கணய் பமன சாகுபடியின் 

சாத்தியைான பகுதிமய ைதிப்பிடுவதற்கு ஒரு ஆய்மவ நடத்தியது. ைறுைதிப்பீட்டுக் குழுவின் 

அறிக்மகயின்படி, கைாத்தம் 22 ைாநிைங்கள் 27.99 ைட்சம் கெக்தடர் நிைப்பரப்பில் 

எண்கணய் பமன சாகுபடிக்கு சாத்தியைான பரப்பேமவக் ககாண்டதாகக் 

கண்டறியப்பட்டுள்ேது. 

 

திட்டத்தின் முக்கியத்துவம்: 

விவசாயிகளின் வருைானத்மத அதிகரிக்க: 

இது பாைாயில் உற்பத்திமய ஊக்குவித்து, இறக்குைதிமயச் சார்ந்திருப்பமதக் குமறத்து, 

விவசாயிகளுக்கு மிகப்கபரிய சந்மதயில் பணம் ஈட்ட உதவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

விமேச்சல் அதிகரிப்பு ைற்றும் இறக்குைதி குமறப்பு: 

உைகிதைதய அதிக அேவில் தாவர எண்கணய் உபதயாகிக்கும் நாடு இந்தியா. இதில், 

பாைாயில் இறக்குைதி அதன் கைாத்த தாவர எண்கணய் இறக்குைதியில் கிட்டத்தட்ட 55% 
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ஆகும். 

மீதமுள்ேவற்மற இந்ததாதனசியா ைற்றும் ைதைசியாவிலிருந்து பாைாயிமையும், பிதரசில் 

ைற்றும் அர்கென்டினாவிலிருந்து தசாயாயிமையும், முக்கியைாக ரஷ்யா ைற்றும் 

உக்மரனிலிருந்து சூரியகாந்தி எண்கணமயயும் இறக்குைதி கசய்கிறது. இந்தியாவில், அதன் 

பாைாயிலில் 94.1% உணவுப் கபாருட்களில், குறிப்பாக சமையல் தநாக்கங்களுக்காகப் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது இந்தியாவின் சமையல் எண்கணய் கபாருோதாரத்திற்கு 

பாைாயிமை மிகவும் முக்கியைானதாக ஆக்குகிறது . 

ஆத்ைநிர்பர்  நாரிசக்தி 

சமீபத்தில், இந்தியப் பிரதைர் (பிரதைர்) 'ஆத்ைநிர்பர்  நாரிசக்தி தச சம்வாத்' நிகழ்ச்சியில் 

பங்தகற்று, தீன்தயாள் அந்த்தயாதயா தயாெனா-ததசிய கிராைப்புற வாழ்வாதார இயக்கத்தின் 

(DAY-NRLM) கீழ் பதவி உயர்வு கபற்ற ைகளிர் சுய உதவிக் குழு உறுப்பினர்களுடன் 

கைந்துமரயாடினார். 

ைகளிர் சுய உதவிக்குழுக்கள் என்றால் என்ன  

 சுயஉதவி குழுக்கள் (SHGs) என்பது அவர்களின் வாழ்க்மக நிமைமைகமே 

தைம்படுத்துவதற்கான வழிகமேக் கண்டறிய ஒன்று கூடுவமதத் ததர்ந்கதடுக்கும் 

ைகளிரின் முமறசாரா சங்கங்கள் ஆகும். 

 ஒதர ைாதிரியான சமூக-கபாருோதாரப் பின்புைத்மதக் ககாண்ட ைற்றும் கபாதுவான 

தநாக்கத்மத கூட்டாகச் கசய்ய விரும்பும் கபண்களின் தன்னிச்மசயாக கசயல்படும் 

குழுவாக இது வமரயறுக்கப்படுகிறது. 

 கிராைங்கள் ஏழ்மை, கல்வியறிவின்மை, திறமையின்மை, முமறயான கடன் 

இல்ைாமை தபான்ற பை பிரச்சமனகமே எதிர்ககாள்கின்றன. இந்த பிரச்சமனகமே 

தனிப்பட்ட அேவில் சைாளிக்க முடியாது ைற்றும் கூட்டு முயற்சிகள் ததமவ. 

 இவ்வாறு சுய உதவிக் குழுவானது ஏமழகள் ைற்றும் விளிம்புநிமை ைக்களுக்கு 

ைாற்றத்திற்கான வாகனைாக ைாற முடியும். சுயகதாழில் ைற்றும் வறுமை ஒழிப்மப 

ஊக்குவிப்பதற்காக "சுய உதவி" என்ற கருத்மத நம்பியுள்ேது. 

கசயல்பாடுகள் 

 உறுப்பினர்கள் ஒருவருக்ககாருவர் இடம் ைற்றும் ஆதரமவ வழங்குவதற்கான 

ைன்றைாக இது கசயல்படுகிறது. 

 கபண்கள் ைத்தியில் சுய உதவி அணுகுமுமறமய தைம்படுத்துதல் 

 கூட்டுத் தமைமைமய வேர்க்க 

 அவர்களின் கசாந்த தைம்பாட்டுத் திட்டத்தில் பயனுள்ே கபண்களின் பங்களிப்மப 

ஊக்குவித்தல் 

 கபண்கள் அதிகாரைளிப்மப ஊக்குவிக்க 

 குழு உறுப்பினர்களிமடதய தசமிப்பு பழக்கத்மத தைம்படுத்துதல் 
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 ஊக்குவிப்பு / அன்பளிப்பு கசய்யும் குழுவிடமிருந்து கடன்கமேப் கபறுதல் 

ைற்றும் குழு உறுப்பினர்களுக்கு ஏததனும் சிக்கல்கள் இருந்தால், குழு முயற்சிகள் 

ைற்றும் அணுகுமுமற மூைம் அவற்மறத் தீர்ப்பதற்குப் பயன்படுத்துதல். 

சுய உதவிக்குழு ைற்றும் கபண்கள் அதிகாரைளித்தல் 

 அதிகரித்த வருைானம், தசமிப்பு, கடன், திருப்பி கசலுத்துதல் 

 அறிவும் திறமையும் கபருகும் 

 அதிகரித்த சுயாட்சி, தன்னம்பிக்மக, தன்னம்பிக்மக 

 தனிநபர்கோகவும் குழுவாகவும் கபாது கவளியில் கசல்ை நம்பிக்மகமய அதிகரித்தல் 

 சமூக அேவில் கபண் பங்தகற்பின் தன்மை ைற்றும் தீவிரத்தில் ைாற்றங்கள் 

 அரசியல் ைற்றும் தனிப்பட்ட உரிமைகள் பற்றிய விழிப்புணர்வு 

இந்தியா ைற்றும் UNSC 

ஐக்கிய நாடுகள் சமபயின் பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் இந்தியாவுக்கு நிரந்தர இடம் இருக்க 

தவண்டும் என்று அகைரிக்க அதிபர் தொ பிடன் 'வலுவாக உணர்கிறார்' என்று இந்திய 

கவளியுறவு கசயைாேர் ெர்ஷ் வர்தன் ஷ்ரிங்ைா கூறியுள்ோர். 

ஐக்கிய நாடுகளின் பாதுகாப்பு சமப  

ஐ நா சமபயின் உறுப்புகளில் முதன்மையான ஒன்று பாதுகாப்பு சமப ஆகும், இதன் பணி 

சர்வததச அமைதி ைற்றும் பாதுகாப்பிமன நிமை நிறுத்துவதாகும், இதன் அதிகாரம் சர்வததச 

நாடுகளின் மீது தமட விதிக்க ைற்றும் பிரச்சமனகமே தீர்க்க  

பாதுகாப்பு சமப கைாத்தம் 15 உறுப்பினர்க்மேக் ககாண்டது, ரஷ்யா , பிரிட்டன், பிராண்ஸ், 

சீனா, அகைரிக்கா அகியமவ நிரந்தர உறுப்பினர்கள், நிரந்தர உறுப்பினர்கமே கபாருத்த வமர 

வீட்தடா அதிகாரம் உண்டு அதமன பயன்படுத்தி பாதுகாப்பு சமபயில் வரும் தீர்ைானத்திமன 

தடுத்து நிறுத்தைாம் 

பாதுகாப்பு சமபயில் 10 நிரந்தரைல்ைாத உறுப்பினர்கள் உண்டு இவர்கள் ஐ நா வின் கபாதுச் 

சமபயில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முமற ததர்ந்கதடுக்கப்படுவர்கள்  

 இந்தியா ஏன் ஐ நா சமபயில் நிரந்தர உறுப்பினராக்கப்பட தவண்டும் 

1. ஐக்கிய நாடுகள் அமைப்பின் அடிப்பமட உறுபினர்களில் ஒருவர்  

2. பாதுகாப்பு பமடக்கு வீரர்கமே அனுப்பவதில் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ோது  

3. தற்தபாது 8500 வீரர்கமே அமைதி காக்கும் பமடயில் இந்திய வீரர்கள் உள்ேனர். 

4. தைலும் நீண்டகாைைாக இந்தியா பாதுகாப்பு சமப விரிவுபடுத்த தவண்டும் என்ற 

தகாரிக்மக மவக்கிறது, தைலும், இது பாதுகாப்பு சமபயில் 7 முமற தற்காலிக 

உறுப்பினராக இருந்துள்ேது, சர்வததச அேவில் பை அமைப்புகளில் இந்தியா முக்கிய 

உறுப்பினராக உள்ேது 

ஐம்பது ஆண்டுகாை இந்தியா-வங்கததச உறவு 

உறவுகளின் 50 வது ஆண்டு விழா, பாகிஸ்தானில் இருந்து வங்காேததசம் சுதந்திரம் 

கபற்றதன் கபான்விழா ைற்றும் அதன் ததசத் தந்மத பங்கபந்து தஷக் முஜிபுர் ரஹ்ைானின் 

பிறந்த நூற்றாண்டு ஆகியவற்மறக் கூட்டாகக் ககாண்டாடிய 2021 ஆம் ஆண்டு 
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இந்தியாவுக்கும் பங்கோததஷுக்கும் ஒரு முக்கியைான ஆண்டு இரு நாடுகளின் உறவுகளின் 

50 வது ஆண்டு விழா 

இந்தியா-வங்காேததச உறவுகள் 

1971 டிசம்பரில் வங்காேததசம் சுதந்திரம் அமடந்தவுடன் உடனடியாக அமத அங்கீகரித்து 

தூதரக உறவுகமே ஏற்படுத்திய முதல் நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்றாகும். 

பாதுகாப்பு ஒத்துமழப்பு: 

 ராணுவம் (உடற்பயிற்சி சம்ப்ரிதி) ைற்றும் கடற்பமட (மிைன் உடற்பயிற்சி ) 

ஆகியவற்றின் பல்தவறு கூட்டுப் பயிற்சிகள் இரு நாடுகளுக்கும் இமடதய 

நமடகபறுகின்றன. 

 எல்மை தைைாண்மை: இந்தியாவும் வங்காேததசமும் 4096.7 கி.மீ. எல்மை, 

இது இந்தியா தனது அண்மட நாடுகளுடன் பகிர்ந்து ககாள்ளும் மிக நீேைான 

நிை எல்மையாகும் . 

 ெூன் 2015 இல் ஒப்புதல் கருவிகளின் பரிைாற்றத்மதத் கதாடர்ந்து இந்தியா-

வங்காேததச நிை எல்மை ஒப்பந்தம் (LBA) நமடமுமறக்கு வந்தது. 

நதிகள் கதாடர்பான ஒத்துமழப்பு: 

 இந்தியாவும் வங்காேததசமும் 54 கபாதுவான நதிகமேப் பகிர்ந்து 

ககாள்கின்றன . ஒரு இருதரப்பு கூட்டு நதிகள் ஆமணயம் (தெஆர்சி) ெூன் 

1972 முதல் இரு நாடுகளுக்கும் இமடதய கபாதுவான நதி 

அமைப்புகளிலிருந்து பைன்கமேப் கபறுவதற்கான கதாடர்மபப் 

தபணுவதற்காக கசயல்பட்டு வருகிறது. 

கபாருோதார உறவுகள்: 

 கதற்காசியாவில் இந்தியாவின் மிகப்கபரிய வர்த்தக பங்காளியாக பங்கோததஷ் 

உள்ேது. 2018-19 நிதியாண்டில் (ஏப்ரல்-ைார்ச்) வங்காேததசத்திற்கான 

இந்தியாவின் ஏற்றுைதி 9.21 பில்லியன் அகைரிக்க டாைராகவும், அதத 

காைகட்டத்தில் பங்கோததஷில் இருந்து இறக்குைதியானது 1.22 பில்லியன் 

அகைரிக்க டாைராகவும் இருந்தது. 

 கதற்காசிய சுதந்திர வர்த்தகப் பகுதியின் (SAFTA) கீழ் இந்தியாவிற்கு 

பங்கோததஷ் ஏற்றுைதிகளுக்கு வரி-இல்ைாத ைற்றும் ஒதுக்கீடு இைவச 

அணுகமை பங்கோததஷ் பாராட்டியுள்ேது . 

இமணப்பில் ஒத்துமழப்பு: 

 ெல்திபாரி (இந்தியா) ைற்றும் சிைொத்தி (வங்காேததசம்) இமடதய புதிதாக 

மீட்கடடுக்கப்பட்ட ரயில் இமணப்மப இரு நாடுகளும் கூட்டாகத் திறந்து 

மவத்தன . 

 உள்நாட்டு நீர் தபாக்குவரத்து ைற்றும் வர்த்தகம் (PIWTT) கதாடர்பான 

கநறிமுமறயின் இரண்டாவது தசர்க்மகயில் மககயழுத்திட்டமத 

வரதவற்கிதறாம். 
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 பங்கோததஷ்-பூடான்-இந்தியா-தநபாேம் (பிபிஐஎன்) முன்முயற்சியின் 

முன்முயற்சியான தைாட்டார் வாகன ஒப்பந்தத்தின் ஆரம்ப கசயல்பாட்டுக்கு 

ஒப்புக் ககாள்ேப்பட்டது, பங்கோததஷ், இந்தியா ைற்றும் தநபாேத்திற்கான 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் விமரவாக மககயழுத்திடுவதன் மூைம், கபாருட்கள் 

ைற்றும் பயணிகளின் இயக்கத்மதத் கதாடங்குவதற்கு, பூட்டான் தசருவதற்கான 

ஏற்பாடு.  

மின் துமறயில் ஒத்துமழப்பு 

 இது இந்தியா-வங்காேததச உறவுகளின் அமடயாேங்களில் ஒன்றாக 

ைாறியுள்ேது. பங்கோததஷ் தற்தபாது இந்தியாவில் இருந்து 1160 கைகாவாட் 

மின்சாரத்மத இறக்குைதி கசய்து வருகிறது. 

உைகோவிய அமைப்புகளில் கூட்டாண்மை: 

 ஐக்கிய நாடுகளின் பாதுகாப்பு கவுன்சில் ததர்தலில் இந்தியாவுக்கு ஆதரவளித்த 

வங்கததசத்துக்கு இந்தியா நன்றி கதரிவித்தது. 

 ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் சீர்திருத்தங்கள், காைநிமை ைாற்றத்மத எதிர்த்துப் 

தபாராடுதல், நிமையான வேர்ச்சி இைக்குகமே (SDGs) அமடதல் ைற்றும் 

புைம்கபயர்ந்ததாரின் உரிமைகமேப் பாதுகாப்பதில் கதாடர்ந்து இமணந்து 

பணியாற்ற இரு நாடுகளும் ஒப்புக்ககாண்டன. 

 கதற்காசிய கூட்டமைப்பு (சார்க்) ைற்றும் பல்துமற கதாழில்நுட்ப ைற்றும் 

கபாருோதார ஒத்துமழப்புக்கான வங்காே விரிகுடா முன்முயற்சி (பிம்ஸ்கடக்) 

தபான்ற பிராந்திய அமைப்புகளுக்கு முக்கியப் பங்கு உண்டு. 

 ைார்ச் 2020 இல் சார்க் தமைவர்களின் வீடிதயா ைாநாட்மடக் 

கூட்டியதற்காகவும், கதற்காசிய பிராந்தியத்தில் உைகோவிய 

கதாற்றுதநாய்களின் விமேவுகமே எதிர்ககாள்ே சார்க் அவசரகாை பதில் 

நிதியத்மத உருவாக்கியதற்காகவும் இந்தியாவுக்கு பங்கோததஷ் நன்றி 

கதரிவித்தது. 

 வங்காேததசம் 2021 ஆம் ஆண்டில் இந்தியப் கபருங்கடல் ரிம் 

அதசாசிதயஷன் (IORA) தமைவராகப் கபாறுப்தபற்கும் ைற்றும் அதிக கடல்சார் 

பாதுகாப்பு ைற்றும் பாதுகாப்மப தநாக்கிச் கசயல்பட இந்தியாவின் ஆதரமவக் 

தகாரியது. 

 

இரு நாடுகளுக்கிமடதய வேர்ந்து வரும் சர்ச்மசகள்: 

 நீர் பங்கீடு, வங்காே விரிகுடாவில் உள்ே கண்டப் பிரச்சிமனகமேத் தீர்ப்பது, 

எல்மைச் சம்பவங்கமே பூஜ்ஜியைாகக் குமறப்பது, ஊடகங்கமே நிர்வகித்தல் 

தபான்றவற்றில் நிலுமவயில் உள்ே பிரச்சிமனகமேத் தீர்க்க முயற்சிகள் 

தைற்ககாள்ேப்பட தவண்டும். 
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 அசாமில் வசிக்கும் உண்மையான இந்திய குடிைக்கமே அமடயாேம் காணவும், 

சட்டவிதராத வங்காேததசியர்கமே கமேகயடுக்கவும் தைற்ககாள்ேப்பட்ட ஒரு 

பயிற்சியான அசாமில் ததசிய குடிைக்கள் பதிதவட்மட (NRC) கவளியிடுவது 

குறித்து பங்கோததஷ் ஏற்கனதவ கவமைகமே எழுப்பியுள்ேது. 

 தற்தபாது, இந்தியா மககயழுத்திடாத ஒதர பாமத  முன்முயற்சியின் (பிஆர்ஐ) 

கசயலில் பங்குதாரராக பங்கோததஷ் உள்ேது. 

 பாதுகாப்புத் துமறயில், நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கள் உட்பட, சீன ராணுவப் பட்டியமைப் 

கபறுவதில் பங்கோததஷ் முக்கியப் கபறுநராகவும் உள்ேது. 

 

காைநிமை ைாற்றம் 2021 அறிக்மக: IPCC 

சமீபத்தில் கவளியிடப்பட்ட காைநிமை ைாற்றத்திற்கான அரசுகளுக்கிமடதயயான குழு 

(IPCC) பணிக்குழு I இன் ஆறாவது ைதிப்பீட்டு அறிக்மக காைநிமை நடவடிக்மகக்கு ஒரு 

கதளிவான அமழப்மப அளிக்கிறது. அறிக்மகயின்படி, கடந்த பத்தாண்டுகளில் (2011-2020) 

1850 முதல் 1900 வமரயிைான காைகட்டத்மத விட 1.09 டிகிரி கசல்சியஸ் கவப்பம் 

அதிகைாக இருந்தது, தைலும் 1.5 டிகிரி கசல்சியஸ் புவி கவப்பைமடதல் வரம்பு விமரவில் 

மீறப்பட வாய்ப்புள்ேது. 

 

காை நிமை ைாற்றத்திற்கான தழுவல் ைற்றும் பின்னமடமவ இந்தியா வலுப்படுத்த தவண்டும்  

 முதைாவதாக, உயர்தர வானிமை தரவுகளுடன் காைநிமை ைாற்றத்திற்கு மிகவும் 

தயாராக இருக்க முடியும். தைம்படுத்தப்பட்ட முன்கூட்டிய எச்சரிக்மக அமைப்புகள் 

ைற்றும் முன்னறிவிப்பு மூைம், நாம் கநருக்கடிமய சிறப்பாகச் சைாளிக்க முடியும். 

வலுவான தபரிடர் ைதிப்பீடுகளுக்கான பிராந்திய காைநிமை கணிப்புகமே உருவாக்க 

முதன்மையான ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் இமணக்கப்படைாம். 

 இரண்டாவதாக, நிமையான உற்பத்தி அமைப்புகளுக்கு, சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த 

தயாரிப்புகளுக்கான நன்கு கசயல்படும் சந்மதகமே உருவாக்குவது ைற்றும் விரும்பிய 

நடத்மத ைாற்றத்திற்காக அவற்மறப் பரப்புவது அவசியம். 

 மூன்றாவதாக, விவசாயம், சுகாதாரம், உள்கட்டமைப்பு, காப்பீடு ைற்றும் தபரிடர் 

தைைாண்மை தபான்ற துமறகளில் புதுமையான காைநிமை தசமவகள் ைற்றும் 

தீர்வுகமே வடிவமைத்து கசயல்படுத்துவதற்கும், தழுவல் கதாழில்நுட்பங்களில் 

முதலீடு கசய்வதற்கும் தனியார் துமற பங்களிப்மப ஊக்குவிப்பது முக்கியம். 

 நான்காவதாக, பாரம்பரிய அறிமவ அறிவியல் சான்றுகளுடன் கைப்பதன் மூைம் 

காைநிமை கதாடர்பான அபாயங்கமே நிவர்த்தி கசய்ய சதுப்புநிைங்கள் ைற்றும் 

காடுகமேப் பாதுகாக்க தவண்டும் ைற்றும் உள்ளூர் ைற்றும் அரசு சாரா நடிகர்கமே 

தீவிரைாக பங்தகற்க ஊக்குவிக்க தவண்டும். 

 ஐந்தாவது, முக்கிய சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டங்கள் காைநிமைச் சான்றுடன் இருக்க 

தவண்டும். மீள் கட்டமைப்பு கசாத்துக்கமே உருவாக்கவும், கபாருோதாரத்மத 
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பல்வமகப்படுத்தவும் ைற்றும் கிராைப்புற குடும்பங்களின் தகவமைப்பு திறமன 

தைம்படுத்தவும் எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு உள்ேது. ஆறாவது, கதாடர்ச்சியான 

கண்காணிப்பு ைற்றும் ைதிப்பீட்டிற்கு, நடுநிமைத் திருத்தத்திற்கான பயனுள்ே 

பின்னூட்ட வழிமுமறகள் உருவாக்கப்பட தவண்டும். காைநிமை ைாற்றத்திற்கான 

ைாநிை கசயல் திட்டங்கமே அவ்வப்தபாது நன்றாகச் சரிகசய்வது, மைக்தரா-கைவல் 

உணர்திறன்கமே முமறயாகப் புரிந்துககாள்வதற்கும், வே ஒதுக்கீடுகமேத் 

திட்டமிடுவதற்கும், காைநிமை அபாயங்களின் கவவ்தவறு நிமைகளின் தீவிரத்தில் 

பணியாற்றுவதற்கு பதில்கமே வடிவமைப்பதற்கும் முக்கியைானது. 

பருவநிமை அபாயங்கள் அதிகரித்து வருவதால், தழுவல் உத்திகமேக் கமடப்பிடிக்க 

தவண்டிய அவசரம் உள்ேது. இந்தியா தழுவலுக்கு சிை அர்ப்பணிப்பு முயற்சிகமேக் 

ககாண்டுள்ேது, 

 காைநிமை ைாற்றத்திற்கான ததசிய கசயல் திட்டம் (NAPCC) சூரிய ஆற்றல், ஆற்றல் 

திறன், நீர், நிமையான விவசாயம், இையைமை சுற்றுச்சூழல், நிமையான வாழ்விடம், 

பசுமை இந்தியா ைற்றும் காைநிமை ைாற்றத்திற்கான மூதைாபாய அறிவு தபான்ற 

குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் பணிகமே உள்ேடக்கியது. 

 பசுமை இல்ைவாயு கவப்பையைாதல் ஏதராசல் குளிரூட்டல் மூைம் கிட்டத்தட்ட 30% 

ஓரேவு ஈடுகசய்யப்படும் என்று இந்தியா குறிப்பிடுகிறது. 

 இந்தியாவின் ஒட்டுகைாத்த ைற்றும் தனிநபர் தற்தபாமதய உமிழ்வுகள் கணிசைாகக் 

குமறவாகவும், உைகோவிய கார்பன் பட்கெட்டில் அதன் நியாயைான பங்மக விட 

மிகக் குமறவாகவும் உள்ேன. 

 சர்வததச தசாைார் கூட்டணி 

 தபரிடர் தாங்கும் உள்கட்டமைப்புக்கான கூட்டணி 

 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் உள்நாட்டு புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி இைக்மக 450 

ஜிகாவாட்டாக உயர்த்துதல்  

 ததசிய மெட்ரென் இயக்கத்மத கசயல்படுத்துதல் 

 பசுமை இந்தியா, ைற்றும் காைநிமை ைாற்றத்திற்கான மூதைாபாய அறிவு. 

 

பிோஸ்டிக் கழிவு தைைாண்மை திருத்த விதிகள், 2021, 

2022 ஆம் ஆண்டுக்குள் ஒருமுமற ைட்டுதை பயன்படுத்தும் பிோஸ்டிக்மக ஒழிக்க பிரதைர் 

திரு நதரந்திர தைாடி விடுத்துள்ே கதளிவான அமழப்பின்படி, நிை ைற்றும் நீர்வாழ் 

சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளில் குப்மபகள் நிமறந்த பிோஸ்டிக்கால் ஏற்படும் பாதகைான 

விமேவுகமேக் கருத்தில் ககாண்டு, சுற்றுச்சூழல், வனம் ைற்றும் காைநிமை ைாற்ற 

அமைச்சகம், , பிோஸ்டிக் கழிவு தைைாண்மை திருத்த விதிகள், 2021ஐ அறிவித்தது, இது 

2022 ஆம் ஆண்டிற்குள் குமறந்த பயன்பாடு ைற்றும் அதிக குப்மபகமே குவிக்கும் திறன் 

ககாண்ட ஒருமுமற பயன்படுத்தும் பிோஸ்டிக் கபாருட்கமே தமட கசய்கிறது. 
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பிோஸ்டிக் கழிவு தைைாண்மை திருத்த விதிகள், 2021, 2016 . 

 அமடயாேம் காணப்பட்ட ஒருமுமற பயன்படுத்தும் பிோஸ்டிக்மக உற்பத்தி, 

இறக்குைதி, இருப்பு, விநிதயாகம், விற்பமன ைற்றும் பயன்படுத்துவது 2022 

ெூமை 1 முதல் தமடகசய்யப்படும். 
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 ைக்கும் பிோஸ்டிக் கபாருட்களுக்கு தமட விதிக்கப்படாது. 

 இந்த அறிவிப்பில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ேவற்மறத் தவிர, எதிர்காைத்தில் ைற்ற 

பிோஸ்டிக் கபாருட்கமேத் தமடகசய்வதற்காக, இணங்குவதற்கு 

அறிவிக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து பத்து ஆண்டுகள் கதாழில்துமறயினருக்கு 

அரசாங்கம் அவகாசம் அளித்துள்ேது. 

 தற்தபாது 50 மைக்ரானாக உள்ே பிோஸ்டிக் மபகளின் அனுைதிக்கப்பட்ட 

தடிைன் கசப்டம்பர் 30, 2021 முதல் 75 மைக்ரான்கோகவும் , டிசம்பர் 31 , 2022  

முதல் 120 மைக்ரானாகவும் அதிகரிக்கப்படும். 

 அதிக தடிைன் ககாண்ட பிோஸ்டிக் மபகள் கழிவுகோக எளிதில் 

மகயாேப்படுகின்றன ைற்றும் அதிக ைறுசுழற்சி திறன் ககாண்டமவ. 

o பிோஸ்டிக்மக தமட கசய்வதற்கான சட்ட கட்டமைப்பு: தற்தபாது, பிோஸ்டிக் கழிவு 

தைைாண்மை விதிகள், 2016, நாட்டில் 50 மைக்ரான் தடிைன் ககாண்ட தகரி தபக்குகள் 

ைற்றும் பிோஸ்டிக் ஷீட்கமே உற்பத்தி, இறக்குைதி, இருப்பு, விநிதயாகம், விற்பமன 

ைற்றும் பயன்படுத்துவமத தமட கசய்கிறது. 

ககாலீஜியம் அமைப்பு 

ததர்வுக்குழுைம் என்பது  உச்ச நீதிைன்றத் தமைமை நீதிபதி ைற்றும் பிற மூத்த நான்கு 

நீதிபதிகள் இமனந்து உச்ச நீதிைன்ற நீதிபதிமய நியமிப்பதற்கு ைற்றும் ைாற்றம் கசய்வதற்கு 

பரிந்துமர கசய்யும் அமைப்பு ஆகும். இந்திய அரசியைமைப்பில் ததர்வுக்குழுைத்திற்கு இடம் 

இல்மை ஆனால் நீதிபதிகமே ததர்வு கசய்யும் இந்த முமறயானது மூன்றாவது நீதிபதிகள் 

வழக்கின் மூைம் 1998 ஆம் ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்டதாகும்  

ததர்வுக்குழுைம் பின்பற்றும் நமடமுமற என்ன? 

இந்திய ெனாதிபதி உச்ச நீதிைன்றத்தின் தமைமை நீதிபதி  ைற்றும் பிற நீதிபதிகமே 

நியமிக்கிறார். தமைமை நீதிபதிமயப் கபாறுத்த வமரயில், பதவி விைகும் தமைமை நீதிபதி, 

அவருக்குப் பின் அடுத்து வருபவமர பரிந்துமர கசய்வார். நமடமுமறயில் ,  

ககாலீஜியம் அமைப்புக்கு எதிரான விைர்சனம் 

 ஒளிவுைமறவு ைற்றும் கவளிப்பமடத்தன்மை இல்ைாமை. 

 சார்புடன் கசயல்படுவதற்கான வாய்ப்பு . 

 கபாது சர்ச்மசகளில் சிக்குதல். 

 பை திறமையான ெூனியர் நீதிபதிகள் ைற்றும் வழக்கறிஞர்கமே கவனிக்கவில்மை. 

99 வது திருத்தம் 

ததசிய நீதிபதிகள் நியைன ஆமனயம் என்பது ஒரு அரசிைமைப்பு அமைப்பாகும் இது முன்னர் 

உள்ே ததர்வுக்குழுைத்திமன கமைத்துவிட்டு அதற்கு பதில் நீதிபதிகமே நியமிக்க 

ஏற்படுத்தப்பட்ட அமைப்பாகும்.ததசிய நீதிபதிகள் நியைன ஆமணயம் 99வது அரசியைமைப்பு 

சட்ட திருத்தத்தின் படி 2014 ஆம் ஆண்டு அமைக்கப்பட்டது ஆனால் உச்ச நீதிைன்றம் ததசிய 

நீதிபதிகள் நியைன ஆமணயம் சட்டம் கசல்ைாது என்று ஆமணயிட்டுள்ோது. 

கதாடர்புமடய அரசியைமைப்பு விதிகள் 
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 இந்திய அரசியைமைப்புச் சட்டத்தின் 124(2) பிரிவின்படி, உச்ச நீதிைன்ற நீதிபதிகள் 

குடியரசுத் தமைவரால் நியமிக்கப்படுவர், அந்த தநாக்கத்திற்காகத் ததமவ என்று 

குடியரசுத் தமைவர் கருதும் ைாநிைங்களில் உள்ே SC ைற்றும் உயர் நீதிைன்றங்களின் 

பை நீதிபதிகளுடன் கைந்தாதைாசித்த பிறகு. . 

 இந்திய அரசியைமைப்புச் சட்டத்தின் பிரிவு 217, உயர் நீதிைன்ற நீதிபதிமய குடியரசுத் 

தமைவர் தமைமை நீதிபதி, ைாநிை ஆளுநர் ைற்றும் தமைமை நீதிபதிமயத் தவிர 

தவறு ஒரு நீதிபதிமய நியமிக்கும் பட்சத்தில், குடியரசுத் தமைவருடன் 

கைந்தாதைாசித்து நியமிக்க தவண்டும் என்று கூறுகிறது. உயர் நீதிைன்ற நீதிபதி. 

 

ததசிய மெட்ரென்  இயக்கம்  

15.08.2021 அன்று சுதந்திர தின உமரயில், பிரதைர் ததசிய மெட்ரென் இயக்கத்மத 

கதாடங்குவதாக அறிவித்து, பசுமை மெட்ரென் உற்பத்தி ைற்றும் ஏற்றுைதிக்கான 

உைகோவிய மையைாக இந்தியாமவ ைாற்றுவதற்கான இைக்மக கதரிவித்தார். 

ககாள்மகயின் முக்கியத்துவம் 

எரிசக்தி கைமவயில் புதுப்பிக்கத்தக்கமவ அதிக அேவில் பயன்படுத்துவதத  கார்பன் 

பயன்பாட்மட குமறப்பது ககாள்மக தநாக்கைாகும்.  கார்பன் பயன்பாட்டிற்கான பை பாமதகள் 

காை அேவுகளில் ைாறுபடும் தபாது, புதுப்பிக்கத்தக்க கபாருட்களிலிருந்து உற்பத்தி 

கசய்யப்படும் மெட்ரென் தூய்மையான ஆற்றல் மூைைாகக் கருதப்படுகிறது. அடுத்த சிை 

தசாப்தங்களில் காைநிமை-நடுநிமை அமைப்புகமே ைாற்றுவதில் ஆற்றல் மூைைாக 

மெட்ரென் முக்கிய பங்கு வகிக்கும். 

ஏன் மெட்ரென்? 

ஒரு அைகு மெட்ரென் அதிக ஆற்றல் உள்ேடக்கத்மதக் ககாண்டுள்ேது, இது கபட்தராமை 

விட மூன்று ைடங்கு அதிகம். கபாருத்தைான எரிகபாருள் கசல்கள் ககாண்ட ஆற்றல் 

பயன்பாடுகளுக்கு மெட்ரென் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

மெட்ரென் பல்தவறு முக்கியைான ஆற்றல் சவால்கமேச் சைாளிக்க உதவுகிறது, தீவிர 

ைற்றும் நீண்ட தூர தபாக்குவரத்து, இரசாயனங்கள் ைற்றும் இரும்பு ைற்றும் எஃகு உள்ளிட்ட 

பல்தவறு துமறகமே டிகார்பமனஸ் கசய்ய உதவுகிறது, அங்கு உமிழ்மவக் குமறக்க 

கடினைாக உள்ேது, தைலும் காற்றின் தரத்மத தைம்படுத்தவும் ஆற்றல் பாதுகாப்மப 

வலுப்படுத்தவும் உதவுகிறது. கூடுதைாக, இது சக்தி அமைப்புகளில் கநகிழ்வுத்தன்மைமய 

அதிகரிக்கிறது. புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தியில் இருந்து ஆற்றமைச் தசமிப்பதற்கான சிறந்த 

விருப்பங்களில் இதுவும் ஒன்றாகும், தைலும் நாட்கள், வாரங்கள் அல்ைது ைாதங்கள் கூட அதிக 

அேவு மின்சாரத்மத தசமிப்பதற்கான குமறந்த விமை விருப்பைாகத் கதரிகிறது. 

சவால்கள் 

புதுப்பிக்கத்தக்க மெட்ரெமன சாத்தியைான விருப்பைாக ைாற்ற, புதிய கபாருள் தைம்பாடு, 

எைக்ட்தராமைட்டுகள், தசமிப்பு, பாதுகாப்பு ைற்றும் தரநிமைகள் உள்ளிட்ட கபாருட்கள் 

கதாடர்பான பை முக்கிய சவால்கள் கவனிக்கப்பட தவண்டும். மெட்ரென் கதாழில்நுட்பங்கள் 
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புவி கவப்பைமடவமதக் குமறக்க உதவும் என்பதால், வரவிருக்கும் தசாப்தங்களில் ஆற்றல் 

அமைப்பில் மெட்ரெனின் கணிசைான பங்மக உறுதி கசய்வதற்கு முயற்சிகமே தைலும் 

துரிதப்படுத்துவது மிகவும் முக்கியைானது. 

மெட்ரென் வமக 

 சாம்பல் மெட்ரென் 

 இந்தியாவின் கைாத்த உற்பத்திமய உருவாக்குகிறது. 

 மெட்தராகார்பன்களில் இருந்து பிரித்கதடுக்கப்பட்டது (புமதபடிவ 

எரிகபாருள்கள், இயற்மக எரிவாயு). 

 தயாரிப்பு மூைம்: CO 2 

 நீை மெட்ரென் 

 புமதபடிவ எரிகபாருட்களிலிருந்து கபறப்பட்டது. 

 தயாரிப்பு மூைம்: CO, CO 2 

 தயாரிப்புகோல் மகப்பற்றப்பட்டு தசமிக்கப்படுகிறது , எனதவ ஜீ 

மெட்ரெமன விட சிறந்தது. 

 பச்மச மெட்ரென்: 

 புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலில் இருந்து உருவாக்கப்படுகிறது (சூரிய, 

காற்று தபான்றமவ). 

 மின்சாரம் தண்ணீமர மெட்ரெனாகவும் ஆக்ஸிெனாகவும் பிரிக்கிறது. 

 தயாரிப்புகள் மூைம்: நீர், நீராவி 

 

ததசிய பணைாக்கல் ஆதார வழிமுமற 

யூனியன் பட்கெட் 2021-22, நிமையான உள்கட்டமைப்பு நிதியுதவிக்கான முக்கிய 

வழிமுமறயாக கசயல்படும் கபாது உள்கட்டமைப்பு கசாத்துக்களின் பணைாக்குதமை 

அமடயாேம் கண்டுள்ேது. இமத தநாக்கி, பிரவுன்ஃபீல்ட் உள்கட்டமைப்பு கசாத்துக்களின் 

'ததசிய பணைாக்குதல் ஆதார வழி முமற (NMP)' என பட்கெட்டில் கூறப்பட்ட்து. இத்திட்டம்  

நடுத்தர காை காை வமரபடத்மத வழங்குவமத தநாக்கைாகக் ககாண்டுள்ேது; அதத தநரம் 

இதில் கசாத்து உரிமைதயா நிைதைா தனியாருக்கு கசாந்தைாக வழங்கப்படுவதில்மை 

இத்திட்டம் மூன்று முக்கிய ததமவகமேக் ககாண்டுள்ேது. 
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வருவாய் உரிமைகமேச் சுற்றி கட்டமைக்கப்பட்ட ஒட்டுகைாத்த பரிவர்த்தமனயுடன் 

நிமையான வருவாய் உருவாக்கும் சுயவிவரத்துடன் ஆபத்து நீக்கப்பட்ட ைற்றும் பிரவுன்ஃபீல்ட் 

கசாத்துக்களின் ததர்வு இதில் அடங்கும். இந்த கட்டமைப்புகளின் கீழ் உள்ே கசாத்துக்களின் 

முதன்மை உரிமையானது, பரிவர்த்தமன வாழ்க்மகயின் முடிவில் கபாது அதிகாரத்திற்கு 

கசாத்துக்கமே திரும்ப ஒப்பமடக்கும் கட்டமைப்புடன் கதாடர்ந்து அரசாங்கத்திடம் உள்ேது. 

சாத்தியக் கூறுகள்  

உள்கட்டமைப்பு உருவாக்கம் பணைாக்குதலுடன் பிரிக்கமுடியாத வமகயில் 

இமணக்கப்பட்டிருப்பமதக் கருத்தில் ககாண்டு, ததசிய உள்கட்டமைப்பு வழிமுமறயின் கீழ் 

இருப்பு காைத்துடன் கபாருத்தி ததசிய பணைாக்கல் திட்ட்த்தின் காைம் முடிவு 

கசய்யப்பட்டுள்ேது. 

2022-2025 நிதியாண்டில் நான்கு ஆண்டு காைப்பகுதியில் NMP இன் கீழ் கைாத்த கசாத்துக் 

குழாய் 6.0 ைட்சம் தகாடி ரூபாய் ைதிப்புமடயது. ைதிப்பிடப்பட்ட ைதிப்பானது, NIP (ரூ. 43 

ைட்சம் தகாடி) கீழ் மையத்திற்கான உத்ததச கசைவினத்தில் ~14% ஐ ஒத்துள்ேது. இதில் 12 

க்கும் தைற்பட்ட வரி அமைச்சகங்கள் ைற்றும் 20 க்கும் தைற்பட்ட கசாத்து வகுப்புகள் 

அடங்கும். சாமைகள், துமறமுகங்கள், விைான நிமையங்கள், ரயில்தவ, கிடங்கு, எரிவாயு 

ைற்றும் தயாரிப்பு குழாய், மின் உற்பத்தி ைற்றும் பரிைாற்றம், சுரங்கம், கதாமைத்கதாடர்பு, 

அரங்கம், விருந்ததாம்பல் ைற்றும் வீட்டுவசதி ஆகியமவ அடங்கும். 

முக்கியத்துவம் 

1. சாத்தியைான பணைாக்குதமைக் கண்டறிவதற்கான நடுத்தர காை வமரபடைாகச் 

கசயல்படவும் 

2. உள்கட்டமைப்பு கசயல்பாடுகளில் முன்னுதாரண ைாற்றம் 

3. 'வகுப்புக் கட்டமைப்பில் சிறந்து விேங்குவதன் மூைம் கபாதுக் குடிைக்கமே 

உள்ேடக்குதல் ைற்றும் அதிகாரைளித்தல்' என்ற பரந்த ைற்றும் நீண்ட காைப் பார்மவ. 

4. அரசாங்க நிதிகள் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ேன, குறிப்பாக தகாவிட் சைாளித்த பாரிய 

கபாருோதார வீழ்ச்சிக்குப் பிறகு. 
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5. கபாதுநை நடவடிக்மககளுக்கு நிதி ததமவப்படுகிறது, கபாருோதார 

நடவடிக்மககளுக்கு முட்டுக்கட்மட தபாடும் கபாறுப்பு அரசாங்கத்தின் மீது இருக்கும் 

தற்தபாமதய தருணத்தில். 

6. நிதிப்பற்றாக்குமற ஏற்கனதவ அதன் வரம்பிற்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ே நிமையில், 

அரசாங்கம் தனது வரவுகசைவுத் திட்டத்மத உயர்த்த ைாற்று வழிகமேக் ககாண்டு வர 

தவண்டும். 

7. கபாதுத்துமற கசாத்துக்களின் உரிமைமய தனியாருக்கு நன்மைக்காக ைாற்றாைல், 

கசயைற்ற கசாத்துகளின் ைதிப்மப உணர உதவுகிறது 

 

சவால்கள் 

1. குதரானி முதைாளித்துவத்துவத்துக்கு சாதகைாக இருக்க கூடுஅம்  

2. இந்தியாவில் உள்ே ஒரு சிை கதாழில்துமற குழுக்கள் ைட்டுதை கபரிய 

உள்கட்டமைப்பு கசாத்துக்கமே நிர்வகிக்க முடியும் 

3. பல்தவறு கசாத்துக்களில் அமடயாேம் காணக்கூடிய வருவாய் வழிகள் இல்ைாமை, 

4. சர்ச்மச தீர்க்கும் வழிமுமறகள் பற்றாக்குமற, 

5. சிை துமறகளில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட கட்டணங்கள் இருப்பது 

 

ைாப்ோ கைகத்தின் நூற்றாண்டு 1921 

ஆகஸ்ட் 20, கவள்ளிக்கிழமை, ைைபார் கிேர்ச்சியின் நூற்றாண்மடக் குறிக்கிறது, இது 

ைாப்ோகைவரம் என்றும் அமழக்கப்படுகிறது. இது பிரிட்டிஷ் ஆட்சியாேர்களுக்கும் உள்ளூர் 

இந்து நிைப்பிரபுக்களுக்கும் எதிராக முஸ்லிம் குத்தமகதாரர்களின் எழுச்சியாக இருந்தது. 

ஆகஸ்ட் 20, 1921 இல் கதாடங்கிய எழுச்சி இரத்தக் கமற படிந்த பை நிகழ்வுகோல் 

குறிக்கப்பட்ட பை ைாதங்கள் நீடித்தது. சிை வரைாற்றுக் கணக்குகள் எழுச்சியால் 2,339 

கிேர்ச்சியாேர்கள் உட்பட சுைார் 10,000 உயிர்கமே இழந்ததாகக் கூறுகின்றன. 

கதன்னிந்தியாவின் முதல் ததசியவாத எழுச்சிகளில் ஒன்றாக இது கபரும்பாலும் 

கருதப்படுகிறது. இது ஒரு விவசாயிகள் கிேர்ச்சி என்று கூட விவரிக்கப்பட்டது. உண்மையில், 

1971-ல் அப்தபாமதய தகரே அரசு கிேர்ச்சியில் பங்தகற்றவர்கமே சுதந்திரப் தபாராட்ட வீரர்கள் 

பிரிவில் தசர்த்தது.தற்தபாது வடக்கு தகரோவில் உள்ே ைைப்புரம் ைாவட்டம் தான் இப்தபாதுள்ே 

பகுதியாகும்  

பிோக்கசயின் கதாழில்நுட்பம் 

க்ரிப்தடாகரன்ஸிகள் திடீகரன வியந்து, கைய்நிகர் பரவைாக்கப்பட்ட நாணயத்மதப் பயன்படுத்தி 

பணக்காரர்கோகும் கற்பமனமயக் கண்டு அமனவரும் வியந்து ககாண்டிருந்ததபாது, 

பிோக்கசயின்கள் வழக்கைான உமரயாடலின் ஒரு பகுதியாக ைாறியது. 

ப்ோக் கசயின் கதாழில்னுட்பம் என்றால் என்ன  

ப்ோக் கசயின் என்பது மையப்படுத்தப்பட்டு வினிதயாகபடுத்தும்  ஒரு தபதரடு , இங்தக 

அமனத்து நடவடிக்மககளுள் கதாடர் சங்கிலியால் அதாவது பல்தவறு குறியீடுகோல் 



ADMISSION OPEN FOR GROUP 2 PRELIMS|MAINS| DIRECT|ONLINE  
 

IYACHAMY ACADEMY | CHENNAI | TIRUNELVELI|TENKASI -9952521550 22 

 

நிரப்பபட்டிருக்கும், இங்கு ஒருவாரால் உருவாக்கப்படும் அல்ைது உருவாகும் குறியீடு பல் 

வமகயான் நடவடிக்மகயால் அங்கீகரிக்கப்பட்டபின் இது ஒரு கட்டம் block ஒரு குறியீடாக 

தசமிக்கப்படும். இதற்கு அடுத்து உருவாக்கப்படும் குறியீட்டிமன , குறியீட்டு புதிடின் மூைம் 

இன்கனாரு கட்டத்திமன உருவாக்கிக் ககாள்ேைாம், இவ்வாறு உருவாகிக் ககாண்தட 

கதாடர் சங்கிலியாக கசயல்படும் முமறதான் ப்ோக் கசயின் கதாழில்னுட்பம், இந்த 

இருவருக்கு இமடதய ைட்டும் இமனயத்தின் மூைம் இந்த குறியீடுகள் உருவாக்கப்படும். 

ஏன் முக்கியம்? 

ப்ோக்கசயின் கதாழில்நுட்பம் பிட்காயின் ைற்றும் பிற கிரிப்தடாகரன்ஸிகளின் முதுககலும்பாக 

இருந்து வருகிறது. கிரிப்தடாகரன்சி மிகவும் பிரபைைாக இருப்பதற்கு கதாழில்நுட்பம் வழங்கும் 

கவளிப்பமடத்தன்மை ைற்றும் பாதுகாப்பு சிை முக்கிய காரணங்கள். இமடத்தரகர்கமே 

ஒழித்தல், தரவுப் பாதுகாப்மப வழங்குதல், ஊழமைக் குமறத்தல் ைற்றும் தசமவ வழங்கல் 

தவகத்மத தைம்படுத்துதல் தபான்ற நன்மைகள் காரணைாக சில்ைமற வணிகம், உற்பத்தி 

ைற்றும் வங்கித் துமறகளில் இந்தத் கதாழில்நுட்பம் அதிகேவில் ஏற்றுக்ககாள்ேப்படுகிறது. 

கபாது பரிவர்த்தமனகள் கதாடர்பான அரசாங்க தரமவ பராைரிப்பதில் இது மிகவும் 

பயனுள்ேதாக இருக்கும். உதாரணைாக, அமனத்து நிைப் பதிதவடுகளும் ஒரு பிோக்கசயினில் 

நகர்த்தப்பட்டால், ஒவ்கவாரு கசாத்மத வாங்குவதும் விற்பதும் கபாதுவில் அணுகக்கூடிய 

கதாகுதியாகப் பதிவு கசய்யப்பட்டால், ஊழமைக் மகது கசய்து ஆட்சி கசய்வது மிகவும் 

எளிதாகிவிடும். இதததபால், ொல்ைார்க் கசய்யப்பட்ட தங்க நமககமே ஒரு திறந்த மூை 

பிோக்கசயின் கைட்ெரில் நகர்த்தைாம், அமத நமகக்கமடக்காரர்கள் பராைரிக்கைாம் ைற்றும் 

நுகர்தவார் பார்க்கைாம். 

பிோக் கசயின் கதாழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடு 

பிோக்கசயின் கதாழில்நுட்பம் வணிக கசயல்முமறகள் ைற்றும் பயன்பாடுகமே அமனத்து 

துமறகளிலும் ைாற்றும் சக்திமயக் ககாண்டுள்ேது - நிதிச் தசமவகள் முதல் விவசாயம், 

சுகாதாரம் முதல் கல்வி வமர. பிோக்கசயின் மூைம் இயங்கும் ஸ்ைார்ட் ஒப்பந்தங்கள் 

 

திமுக ஆட்சியின் 100 நாட்கள் 

நடந்து முடிந்த தமிழக சட்டப் தபரமவத் ததர்தலில் ைாகபரும் கவற்றி கபற்று, திராவிட 

முன்தனற்றக் கழகம் ைாநிை ஆட்சிமயக் மகப்பற்றியது. அரசின் 100வது நாள். 

சிை முக்கியைான சாதமனகள் 

 அமனத்து அரிசி அட்மடதாரர்களுக்கும் ககாதரானா நிவாரணைாக ரூ.4,000. 

 ஆவின் பால் விமை ரூ.5 குமறக்கப்பட்டுள்ேது. லிட்டருக்கு 3. 

 தபாக்குவரத்து கழகத்தின் டவுன் பஸ்களில் அமனத்து கபண்களுக்கும் இைவச பஸ் 

பயணம். 

 ' உங்கள் கதாமகயில் முதைமைச்சர் ' ைக்கள் ைனுக்களில் உள்ே குமறகமே நிவர்த்தி 

கசய்ய துமற . 
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 முதைமைச்சரின் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் தனியார் ைருத்துவைமனகளில் 

ககாதரானா சிகிச்மசக்கான கசைமவ அரதச ஏற்கிறது. 

 அமனத்து அரிசி அட்மட மவத்திருப்பவர்களுக்கும் 14 வமகயான அத்தியாவசிய 

ைளிமக கபாருட்கள் விநிதயாகம். 

 ைாற்றுத்திறனாளிகள் ைற்றும் திருநங்மககளுக்கு தபாக்குவரத்து கழக தபருந்துகளில் 

இைவச தபருந்து வசதி. 

 18 வயதுக்கு தைற்பட்ட அமனவருக்கும் ககாதரானா தடுப்பூசி. 

 சுற்றுச்சூழல், நகர திட்டமிடல் ைற்றும் தபரிடர் தைைாண்மை நிபுணர்கமேக் ககாண்ட 

கிதரட்டர் கசன்மன கவள்ே நீர் தைைாண்மைக் குழு 

 தமிழகத்தில் ைருத்துவக் கல்லூரி தசர்க்மகயில் நீட் ததர்வின் தாக்கத்மத ஆய்வு கசய்ய 

ஓய்வுகபற்ற நீதிபதி தமைமையில் உயர்நிமைக் குழு அமைக்கப்பட்டது. 

 தமிழ்நாடு ைாநிை சிறுபான்மையினர் ஆமணயம் மீண்டும் அமைக்கப்பட்டது. 

 கல்வி ைற்றும் அரசு நியைனங்களில் எம்பிசி ைற்றும் தநாட்டிஃமபட் கசய்யப்பட்ட 

சமூகங்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டிற்குள் வன்னியர்களுக்கான சிறப்பு இடஒதுக்கீடு 

குறித்த அரசாமன கவளியிடப்பட்டது. 

 .ைதுமரயில் டாக்டர் கமைஞர் நிமனவாக 70 தகாடியில் நவீன வசதிகளுடன் கூடிய 

நூைகம். 

 சிங்கார கசன்மன 2.0 சர்வததச தரத்திற்கு இமணயாக கபரு நகர கசன்மன 

ைாநகராட்சியின் உள்கட்டமைப்மப தைம்படுத்துகிறது. 

 ைக்கள் அரசின் தசமவகமேப் கபறுவதற்கு இமணய இமணப்பு. 

 ைகளிர் சுயஉதவி குழுக்களுக்கு புத்துயிர் அளித்தல் 

 கதாற்றாத தநாய்கோல் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அவர்களின் வீடுகளிதைதய சிகிச்மச 

அளிக்க “ைக்கமே ததடி ைருத்துவம்” திட்டம். 

 அரசுப் பள்ளி ைாணவர்களுக்கு கதாழில்முமறப் படிப்புகளுக்கு 7.5 சதவீதம் அனுைதி 

 தமிழகம் ைற்றும் தமிழ் ைக்களின் வேர்ச்சியில் முக்கியப் பங்காற்றியவர்களுக்குத் 

தமகசல் தமிழர் விருது. 

 அறநிமையத்துமற தகாவில்களில் அமனத்து சாதியினரும் அர்ச்சகர்கோக ஆகாைாம்  

தனி விவசாய பட்கெட் 

விவசாயம் ைற்றும் விவசாயிகள் நைத்துமற அமைச்சர் திரு. எம்ஆர்தக பன்னீர்கசல்வம் 

அவர்கோல் முதல்முமறயாக தனி விவசாய பட்கெட் தாக்கல் கசய்யப்பட்டது.  

பட்கெட்டின் திட்டங்கள் ைற்றும் ககாள்மககளின் சிறப்பம்சங்கள் பின்வருைாறு: 

 2021-2022 ஆம் ஆண்டிற்கான விவசாயம் ைற்றும் இமணக்கப்பட்ட துமறகளுக்கான 

பட்கெட் ஒதுக்கீடு ரூ. 34,220.65 தகாடி. 



ADMISSION OPEN FOR GROUP 2 PRELIMS|MAINS| DIRECT|ONLINE  
 

IYACHAMY ACADEMY | CHENNAI | TIRUNELVELI|TENKASI -9952521550 24 

 

 5 ஆண்டுகளில் அமனத்து கிராைங்களிலும் கமைஞரின் ஒருங்கிமணந்த கிராைப்புற 

தவோண்மை தைம்பாட்டுத் திட்டம். நடப்பு ஆண்டில், 2,500 கிராைங்களில் இத்திட்டம் 

கசயல்படுத்தப்படும்; 

 விவசாயிகளின் வருைானத்மத தைம்படுத்த நீர் ஆதாரங்கள் உருவாக்கப்படும் ைற்றும் 

சாகுபடி பரப்பேவு அதிகரிக்கப்படும்; 

 கநல் விவசாயிகளின் நைன் கருதி, கநல் ககாள்முதல் விமை, சாதாரண ரகத்துக்கு, 

குவிண்டாலுக்கு, 2,015 ரூபாயாகவும், நுண் ரகத்துக்கு, 2,060 ரூபாயாகவும் 

உயர்த்தப்பட்டுள்ேது. 

 விவசாயிகளின் பம்பு கசட்டுகளுக்கு இைவச மின்சாரம் வழங்க தமிழ்நாடு மின்சார 

வாரியத்திற்கு ரூ.4,508.23 தகாடி ஒதுக்கீடு. 

 முதைமைச்சர் சத்துணவு காய்கறித் ததாட்டம் திட்டத்தின் கீழ் ஒரு ைட்சம் ைாடித் 

ததாட்டப் கபட்டிகள் ைற்றும் காய்கறி பயிர் விமதகள் வழங்க ரூ.95 தகாடி ஒதுக்கீடு. 

 3 ைட்சம் விவசாயிகள் பயன்கபறும் வமகயில், நடப்பு ஆண்டில் கிேஸ்டரிங் முமற 

மூைம் நீடித்த நிமையான உைர்நிை தவோண்மைக்கான முதைமைச்சரின் பணியின் கீழ் 

7.5 ைட்சம் ஏக்கர் தைம்பாட்டிற்கு ரூ.146.64 தகாடி ஒதுக்கீடு. 

 ரூ.140 தகாடி ைானியத்தில் விவசாயத்தில் இயந்திரையைாக்கல். 

 முதைமைச்சரின் சூரிய சக்தியில் இயங்கும் பம்ப்கசட் திட்டத்தின் கீழ், 5,000 

விவசாயிகள் பயன்கபறும் வமகயில் 70 சதவீத ைானியத்தில் ரூ.114.68 தகாடி 

ஒதுக்கீடு. 

 பல்தவறு பயிர்களில் இயற்மக தவோண்மை குறித்த ஆராய்ச்சிமய தைற்ககாள்ே, 

தற்தபாதுள்ே நிமையான இயற்மக தவோண்மை பீடத்மத விரிவுபடுத்தி இயற்மக 

தவோண் விஞ்ஞானி நம்ைாழ்வார் கபயரில் ஆராய்ச்சி மையம் உருவாக்கப்படும். 

 கநல் கெயராைன் பாரம்பரிய கநல் ரகங்கள் பாதுகாப்பு இயக்கம்' பாரம்பரிய கநல் 

ரகங்களின் விமதகமே தசகரித்து, பாதுகாத்து, கபருக்கி, விவசாயிகளுக்கு 

விநிதயாகம் கசய்கிறது. 

 பமன ைரத்மத நம்பியிருக்கும் விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்மத தைம்படுத்தவும், பமன 

ைரத்மத மையைாகக் ககாண்ட கதாழில்கமே ஊக்குவிக்கவும் 3 தகாடி பமன 

வேர்ச்சித் திட்டம். தமடயின்றி பமன ைரம் கவட்டுவது முமறப்படுத்தப்படும். 

 

கைட்ராஸ் சட்டப்தபரமவயின் 100வது ஆண்டு விழா 

உைகிதைதய சிறந்த எழுதப்பட்ட அரசியைமைப்மபக் ககாண்ட மிகப்கபரிய ெனநாயக நாடு 

இந்தியா. சட்டைன்றத்தின் பரிணாைம் ஒரு கைதுவான ைற்றும் நிமையான கசயல்முமறயாக 

இருந்தது, பல்தவறு சட்டங்கள் மூைம் கசம்மைப்படுத்தப்பட்டது. முதலில் கைட்ராஸ் 

கைஜிஸ்தைட்டிவ் கவுன்சில் என்று அமழக்கப்பட்ட ைாநிைத்தில் முதல் ததர்ந்கதடுக்கப்பட்ட 
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சட்டைன்றம் 1921 இல் நிறுவப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. எனதவ, இந்த ஆண்டு, 2021 

நூற்றாண்டு ஆண்டு. 

1919 ஆம் ஆண்டு கைாண்தடகு-கசல்ம்ஸ்ஃதபார்ட் சீர்திருத்தங்களின் கீழ் இயற்றப்பட்ட 

இந்திய அரசாங்கச் சட்டத்தின் கீழ், ததர்ந்கதடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் முதல் முமறயாக 

அன்மறய ைாகாண சமபகளில் இடம் கபற்றனர். அந்தச் சட்டம் பின்னர் ைாநிைங்களில் 

ததர்ந்கதடுக்கப்பட்ட அரசாங்கங்கமே உருவாக்கத் தூண்டியது. அந்தச் சட்டத்தின்படி, 1920-

ல் கசன்மன ைாகாண சமபக்கான முதல் ததர்தல் நமடகபற்றது. அந்தத் ததர்தலில் திராவிட 

இயக்கத்தின் முன்தனாடியான நீதிக்கட்சி கவற்றி கபற்று ஆட்சி அமைத்தது. 

சிை தகவல்கள் 

தமிழக சட்டப் தபரமவக்கு மிகப் கபரிய வரைாறு உண்டு. நாட்டின் பழமையான ைற்றும் 

ஆரம்பகாை சட்டைன்றங்களில் ஒன்றாக இருப்பதால், பை முக்கிய சட்டங்கள் இங்கு 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ேன. சமூக நீதி, தீண்டாமை ஒழிப்பு, கபண்கள் ைற்றும் குழந்மதகள் 

நைன், கல்வி, வறுமை ஒழிப்பு, திருநங்மககள் உள்ளிட்ட பிற்படுத்தப்பட்தடார் நைன் தபான்ற 

துமறகளில் முன்தனாடியாகத் திகழ்ந்த திட்டங்கள், ககாள்மககள் ைற்றும் திட்டங்களின் 

அடித்தேைாக உள்ேன.  

முக்கிய நிகழ்வுகள் 

தற்தபாமதய திமுகவின் முன்தனாடியான நீதிக்கட்சியின் முதல் அமைச்சகம், 'கம்யூனல் 

ஜிஓக்கள்' என்று அமழக்கப்படும் இரண்டு அரசு ஆமணகள் கசப்டம்பர் 1921 ைற்றும் ஆகஸ்ட் 

1922 இல் கவளியிடப்பட்டது. முதல் முமறயாக, சாதி ஆனது. கபாது தசமவகளுக்கான 

நியைனத்திற்கான அடிப்பமட. கல்வி ைற்றும் தவமைவாய்ப்பில் ைத்திய அரசு தனது 

நிறுவனங்களில் ககாள்மகமயப் பின்பற்ற 70 ஆண்டுகளுக்கும் தைைாகிறது. 1993 டிசம்பரில், 

பிற்படுத்தப்பட்தடார், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்தடார், பட்டியல் சாதிகள் ைற்றும் 

பழங்குடியினருக்கு 69% இடஒதுக்கீடு வழங்கும் திட்டம், அதுவமர நிமறதவற்று 

ஆமணயின் மூைம் ைட்டுதை ைாநிைத்தில் நமடமுமறயில் இருந்தது, சட்டைன்றம் ஒரு 

ைதசாதாமவ ஏற்றுக்ககாண்டதபாது சட்டப் பாதுகாப்பு கிமடத்தது. சட்டைானது அதன் 

கசல்லுபடிமய சவால் கசய்ய முடியாத வமகயில், பாராளுைன்றத்தில் நிமறதவற்றப்பட்ட ஒரு 

திருத்தத்தின் மூைம், அரசியைமைப்பின் 9வது அட்டவமணயில் தசர்க்கப்பட்டது. அப்தபாமதய 

முதல்வர் கெயைலிதா, இடஒதுக்கீட்டுத் திட்டத்துக்கு சட்டைன்ற ஆதரமவ வழங்குவதில் 

முன்னிமை வகித்தார். 

கசன்மன ைாநிைத்திற்கு தமிழ்நாடு என்று கபயர் சூட்ட தபரறிஞர் அண்ணாவால் 

முன்மவக்கப்பட்ட வரைாற்று சிறப்பு மிக்க தீர்ைானம் தபாை, உைகதை தபாற்றும் பை 

ைதசாதாக்கள் ைற்றும் தீர்ைானங்கள், சுயைரியாமத ைற்றும் சீர்திருத்த திருைணங்கமே 

கசல்லுபடியாக்கும் சட்டம், ககாண்டு வரப்பட்டது. நிைச் சீர்திருத்தம், தை தினத்மத அரசு 

விடுமுமறயாக அறிவிக்க வழி வகுக்கும், ைாநிை சுயாட்சிக்கான தீர்ைானம், கபண்களுக்குச் 

கசாத்தில் சை உரிமைச் சட்டம், தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்தபத்கர் சட்டப் பல்கமைக்கழகம் ைற்றும் 
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தகவல் அறியும் உரிமை ஆகியவற்மற உருவாக்குதல். இந்த ைாகபரும் தபரமவயின் 

நூற்றாண்டு விழாவில் நாம் பங்தகற்பது கபருமைக்குரியது. 

கபண்களின் வாக்குரிமை 

1920 ததர்தலின் மிக முக்கியைான கசய்தி பற்றி தபசுமகயில், சட்டைன்ற கசயைகத்தின் 

முன்னாள் கூடுதல் கசயைாேர் எம்.இ.துமரப்பாண்டியன், கபண்கள் வாக்காேர்களில் அங்கம் 

வகிக்காததால், 1921 ஏப்ரலில் நடந்த முதல் அைர்வில், வாக்களிக்கும் உரிமைமய வழங்க 

தீர்ைானித்தது. கபண்களுக்கு. இமதயடுத்து, கபண்கள் உறுப்பினர்கோக ததர்வு 

கசய்யப்படுவதற்கான தமடமய நீக்க முடிவு கசய்தது . 1927 இன் முற்பகுதியில் , நன்கு 

அறியப்பட்ட ைருத்துவப் பயிற்சியாேரும் சமூக ஆர்வைருைான முத்துைட்சுமி கரட்டி, 

கவுன்சிலின் முதல் கபண் உறுப்பினரானார், சிறிது தநரத்தில் கவுன்சிலின் துமணத் 

தமைவரானார். 

சமபயுடன் கதாடர்புமடய கபருமையின் பை தருணங்கள் இருந்தன. காங்கிரஸ் பிரமுகர்களில் 

ஒருவரான எஸ். சத்யமூர்த்தி, சுப்பிரைணிய பாரதியின் தமடகசய்யப்பட்ட பாடல்கமே 1927 

அக்தடாபரில் சட்ட சமபயில் ஒலிபரப்பியதன் மூைம், பிரச்சிமனமய முன்னிமைப்படுத்தி, 

தமடமய நீக்கினார்.  சி.பா. ஆதித்தனார், சபாநாயகராக ைார்ச் 1967-ஆகஸ்ட் 1968 இல், 

திருக்குறளில் இருந்து ஒரு வசனத்மத ஓதுவதன் மூைம் சமப நடவடிக்மககமேத் 

கதாடங்கும் நமடமுமறமய அறிமுகப்படுத்தினார். 

1940-களின் பிற்பகுதியில் ஓைந்தூர் பி.ராைசுவாமி கரட்டியார் முதைமைச்சராக இருந்ததபாது, 

ைாநிை அரசின் தகாயில் தகாபுரச் சின்னம் மீதான விவாதத்தின்தபாது, சட்டைன்றத்தில் அரசு 

உறுதியான பதிமை அளித்து, பிரச்சிமனக்குத் தீர்வு காணப்பட்டது. தி.மு.க நிறுவனர் 

சி.என்.அண்ணாதுமரயின் இரண்டாண்டு ஆட்சியில், 1967 ெூமையில், சட்டசமபயில், 

கைட்ராஸ் ைாநிைத்மத தமிழ்நாடு என்று கபயர் ைாற்றும் தீர்ைானம் நிமறதவற்றப்பட்டது, 

அதற்குப் பின்னர் நாடாளுைன்றத்தின் ஒப்புதலும் கிமடத்தது என்று திரு.ஆனந்தன் 

விேக்குகிறார். 

கெயைலிதா முதைமைச்சராக இருந்ததபாது, 1991 ெூமையில் ஆளுநர் உமரயின் 

கதாடக்கத்தில் முதன்முமறயாக “தமிழ்த் தாய் வாழ்த்து” வழங்கப்பட்டதாக சட்டைன்றச் 

கசயைகத்தின் ைற்கறாரு முன்னாள் அதிகாரி சுட்டிக்காட்டுகிறார். 

'ைக்கமே ததடி ைருத்துவம்' 

ைாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதைமைச்சர் திரு. கிருஷ்ணகிரி ைாவட்டம், சூேகிரி ஒன்றியம், 

சைனப்பள்ளி கிராைத்தில் 'ைக்கமே ததடி ைருத்துவம்' திட்டத்மத மு.க.ஸ்டாலின் 05.08.2021 

அன்று கதாடங்கி மவத்தார். 

திட்டத்தின் தநாக்கம் 

 வீட்டிற்கு தநரடியாகச் கசன்று கதாற்றாத தநாய்களுக்கான பரிதசாதமனகமே 

நடத்துதல் 

 ததமவயான ைருந்துகமே வழங்குவது உள்ளிட்ட ைருத்துவ தசமவகமே 

வழங்குகிறது 
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 பிசிதயாகதரபி சிகிச்மச, ஊனமுற்ற தநாயாளிகளுக்கு வலி நிவாரணம் ைற்றும் 

ஆதரவான தசமவகள். 

தமிழகத்தின் கைாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி 2030ல் 1 ைட்சம் தகாடி டாைராக உயரும் 

தமிழக அரசின் கைாத்த உள்நாட்டு உற்பத்திமய 2030-ம் ஆண்டுக்குள் 1 ைட்சம் தகாடி 

டாைராக உயர்த்த தமிழக அரசு உறுதி பூண்டுள்ேதாகவும், இதற்கு கதாழில் அதிபர்கள் தங்கள் 

ஆதரமவ வழங்க தவண்டும் என்றும் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தவண்டுதகாள் விடுத்துள்ோர். 

தற்தபாமதய ஜி.எஸ்.டி.பி 

2020-2021 புள்ளிவிவரங்களின்படி தற்தபாமதய ஜிஎஸ்டிபி அேவுகள் $300 பில்லியன் 

அல்ைது ததாராயைாக ரூ.22.2 ைட்சம் தகாடியாக ைதிப்பிடப்பட்டுள்ேது. இது கபரும்பாலும் 

தசமவகோல் 53%, கதாழில்துமற 34% ைற்றும் விவசாயம் 13% ஆகியவற்றால் பங்களிப்பு 

கசய்யப்படுகிறது. ஜிஎஸ்டிபியின் ஏற்றுைதி பங்கு $51 பில்லியன் அல்ைது ரூ.3.8 ைட்சம் தகாடி 

சிை  நடவடிக்மககள் 

இரண்டு புதிய ககாள்மககள் - 'தமிழ்நாடு ஏற்றுைதி ஊக்குவிப்பு உத்தி' ைற்றும் 'தமிழ்நாடு 

ஃபின் கடக் பாலிசி' - இது 2030க்குள் ஒரு டிரில்லியன் டாைர் கபாருோதாரத்மத 

அமடவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும். 

புதிய ஒற்மறச் சாேர தபார்ட்டல் ைற்றும் அதன் பயன்பாட்மட எளிதாக்க கைாமபல் கசயலிமய 

அறிமுகப்படுத்தியது. தைலும், கடந்த சட்டசமப கூட்டத்கதாடரின் தபாது, வழக்ககாழிந்த 

ைற்றும் ததமவயற்ற 165 சட்டங்கள் ரத்து கசய்யப்பட்டன. 

 

  கசப்டம்பர் ைாத  நிகழ்வுகள் 2022 

கர்பி ஆங்ைாங் சைாதான ஒப்பந்தம் 

ைத்திய அரசு மககயழுத்திட்ட முத்தரப்பு ஒப்பந்தம், கர்பியில் கசயல்படும் ஐந்து கிேர்ச்சிக் 

குழுக்கள் அங்ைாங் ைற்றும் அஸ்ஸாம் அரசாங்கம் ஆகியவற்றிற்கிமடதய பிராந்தியத்தில் 

கிேர்ச்சிமய முடிவுக்குக் ககாண்டுவருவதற்கான நீட்டிக்கப்பட்ட தபச்சுவார்த்மதயின் 

உச்சக்கட்டத்மதக் குறிக்கிறது. 

1980களின் பிற்பகுதியில் இருந்து ககாமைகள், இன வன்முமற, கடத்தல்கள் ைற்றும் 

வரிவிதிப்பு ஆகியவற்றால் குறிக்கப்பட்ட பை பிரிவுகள் ைற்றும் பிேவுகோல் ஆன குழுக்கள் - 

அசாமின் ஒரு முக்கிய இன சமூகைான கர்பியின் கிேர்ச்சி அசாமில் ஒரு நீண்ட வரைாற்மறக் 

ககாண்டுள்ேது. 

அம்சங்கள் 

 கர்பிக்கு அதிக சுயாட்சி வழங்கப்படும் ஆங்கிதைாங் தன்னாட்சி கவுன்சில் 

 கர்பி ைக்களின் அமடயாேம், கைாழி, கைாச்சாரம் பாதுகாக்கப்படும்; 

 சமப பகுதியில் அதிக கவனம் கசலுத்தப்பட்ட தைம்பாடு தைற்ககாள்ேப்பட்டுள்ேது 

 கர்பி கைாழிமய கவுன்சிலின் அதிகாரப்பூர்வ கைாழியாக அறிவிக்கவும் அரசு 

பரிசீலிக்கும். 

பின்னணி 
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வடகிழக்கு வமரபடத்தில் கபரிய ைற்றும் சிறிய கிேர்ச்சிக் குழுக்கள் உள்ேன, அமவ தனி 

ததசிய-அரசு முதல் இந்திய அரசியைமைப்பிற்குள் ைாநிை அந்தஸ்து ைற்றும் ைாநிை 

அரசாங்கத்தின் கீழ் சுயாட்சி தகாரிக்மககமே மவத்துள்ேன. உணர்வற்ற ைற்றும் சுரண்டாத 

அரசால் ஏற்படும் அந்நியத்மத சுரண்டி மிரட்டி பணம் பறிக்கும் இந்த பிரிவிமனவாத 

இயக்கங்களுக்கு நாகா கிேர்ச்சி ஒரு உத்தவகைாக இருந்து வருகிறது. NSCN-IM  நாகைாந்து 

கிேர்ச்சிக் குழு ைற்றும் உல்பா ULFA தபான்ற கபரிய குழுக்களின் மீது கவனம் 

கசலுத்தப்பட்டாலும், சிறிய கிேர்ச்சிகள் பிராந்தியத்தில் அரசு கட்டமைக்கும் கசயல்முமறமய 

சீர்குமைப்பதாக இல்மை.  

உல்ஃபா அசாமிய ததசியவாதத்தின் கவளிப்பாடாக கவளிப்பட்டால், 1970களின் பிற்பகுதியில் 

அஸ்ஸாம் இயக்கத்திற்கு முந்திய பை சிறிய குழுக்கள், தங்கள் தனித்துவைான இன, கைாழி 

ைற்றும் கைாச்சார அமடயாேத்மத பரந்த அசாமிய அமடயாேத்திற்குள் அடக்கிவிடாைல் 

பாதுகாக்கப் தபாராடின. அவர்கள் பழங்காை ராஜ்ஜியங்களின் உறவினர் ைற்றும் ைரபுகளின் 

பமழய நிமனவுகமே கட்டிகயழுப்ப முயன்றனர் ைற்றும் ததசிய அரசின் குமடமய 

ஏற்றுக்ககாள்ே ைறுக்கிறார்கள். இமறயாண்மைக்கு எதிரான இந்த அச்சுறுத்தலுக்கு மைய 

அரசின் இரட்மட அணுகுமுமற, ஒருபுறம், தீவிரவாதத்மத நசுக்க பாதுகாப்புப் பமடகமேப் 

பயன்படுத்தும்தபாது, ைறுபுறம் அரசியைமைப்பின் கீழ் சுயாட்சிமய வழங்குவதாகும். 

அமைதிக்கு தபச்சுவார்த்மத நடத்தும் கிேர்ச்சியாேர்கள் ைாநிை சட்டைன்றங்கள் அல்ைது 

தன்னாட்சி ைன்றங்களில் இடைளிக்கப்படுகிறார்கள். இந்த அணுகுமுமற மிதசாரம், திரிபுரா, 

தபாதடா பகுதிகளில் பல்தவறு அேவிைான கவற்றிமயப் கபற்றுள்ேது. அசாமின் ைமை 

ைாவட்டங்கோன டிைாவில் ெசாதவா ைற்றும் கர்பி ஆங்ைாங் , 6 வது அட்டவமண 

அந்தஸ்மத நிராகரித்த பிரிவிமனவாதம், 1990களில் தீவிரவாதம் உச்சத்மத அமடந்த பிறகு, 

அரசியைமைப்பின் 244(a) பிரிவின் கீழ் ஒரு தன்னாட்சி ைாநிைத்திற்கான தகாரிக்மகயாக 

ைாற்றப்பட்டது. கர்பி அரசியைமைப்பின் ஆறாவது அட்டவமணயின் கீழ் தற்தபாது தன்னாட்சி 

கவுன்சில் அனுபவித்து வருவமத விட அதிக சுயாட்சிமய உறுதியளிக்கிறது என்றாலும், 

மககயாப்பமிடப்பட்ட ஆங்ைாங் ஒப்பந்தம் அந்தக் தகாரிக்மகமய நிமறதவற்றவில்மை. 

 

13வது பிரிக்ஸ் உச்சி ைாநாடு 

13வது பிரிக்ஸ்  உச்சிைாநாடு 09 கசப்டம்பர் 2021 அன்று இந்தியாவின் தமைமையில்  

நமடகபற்றது 2012 ைற்றும் 2016 க்குப் பிறகு பிரிக்ஸ் உச்சிைாநாட்மட இந்தியா நடத்துவது 

இது மூன்றாவது முமறயாகும். 

 

இந்தியாவின் தமைமைத்துவத்திற்கான கருப்கபாருள் '”பிரிக்ஸ் @ 15: கதாடர்ச்சி, 

ஒருங்கிமணப்பு ைற்றும் கருத்கதாற்றுமைக்கான ஒத்துமழப்பு'’. இந்த ஆண்டு பிரிக்ஸ் தனது 

15 வது ஆண்டு நிமறமவக் ககாண்டாடும் தவமேயில், 2006 ஆம் ஆண்டு நியூயார்க்கில் 

ஐநா கபாதுச் சமபயின் விளிம்பில் பிரிக்ஸ் கவளியுறவு அமைச்சர்களின் முதல் கூட்டத்திற்குப் 

பிறகு, பிரிக்சின் சாதமனகள் ைற்றும் பங்களிப்புகமே ைதிப்பாய்வு கசய்ய இதுவமர கடந்து 
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வந்த பயணத்மத திரும்பிப் பார்க்கிதறாம். உைகோவிய நிகழ்ச்சி நிரல் ைற்றும் நைது ததசிய 

வேர்ச்சிக் கமதகளுக்கும். சைத்துவம், பரஸ்பர ைரியாமத ைற்றும் நம்பிக்மக ஆகியவற்றின் 

அடிப்பமடயில் பன்முகத்தன்மையின் கைங்கமர விேக்கைாக பிரிக்ஸ் திகழ்கிறது என்பது 

மிகவும் கபருமைக்குரிய விஷயம். கதாடர்ச்சி, ஒருங்கிமணப்பு ைற்றும் ஒருமித்த கருத்து 

ஆகியவற்றின் அடிப்பமடயில் பிரிக்ஸ் ஒத்துமழப்பின் ஸ்தாபகக் ககாள்மககமே 

வலுப்படுத்துவதற்கான இந்தியாவின் அணுகுமுமறமய கருப்கபாருள் பிரதிபலிக்கிறது. 

2021 ஆம் ஆண்டில் பிரிக்ஸ் நாடுகளுக்கிமடதயயான ஒத்துமழப்பின் மூன்று தூண்களிலும் 

குறிப்பிட்ட கடலிவரிகளில் இந்தியா கசயல்படும். 

அரசியல் ைற்றும் பாதுகாப்பு:  

உைகோவிய ைற்றும் பிராந்திய பாதுகாப்பு, அமைதி, பாதுகாப்பு ைற்றும் கசழுமைக்கான 

உைகோவிய அரசியல் கவளியில் ஏற்படும் முன்தனற்றங்கள் கதாடர்பான பிரச்சிமனகளில் 

ஒத்துமழப்பு ைற்றும் உமரயாடமை தைம்படுத்துதல். இந்தத் தூணின் கீழ் எங்களின் 

முன்னுரிமைகள்: 

 பைதரப்பு அமைப்பின் சீர்திருத்தம் 

 பயங்கரவாத எதிர்ப்பு ஒத்துமழப்பு 

கபாருோதாரம் ைற்றும் நிதி:  

வர்த்தகம், விவசாயம், உள்கட்டமைப்பு, சிறு ைற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள், ஆற்றல் ைற்றும் 

நிதி ைற்றும் வங்கி தபான்ற துமறகளில் பிரிக்ஸ் நாடுகளுக்கு இமடதயயான ஒத்துமழப்மப 

விரிவுபடுத்துவதன் மூைம் பரஸ்பர கசழுமைக்கான கபாருோதார வேர்ச்சி ைற்றும் தைம்பாட்மட 

தைம்படுத்துதல் . பிரிக்ஸ் நாடுகளில் நிமையான வேர்ச்சி இைக்குகமே அமடவதற்காக 

கதாழில்நுட்ப ைற்றும் டிஜிட்டல் தீர்வுகமேப் பயன்படுத்துவதன் நன்மைகமே ஒரு சிறப்புக் 

கவனத்துடன் அங்கீகரித்தல்: 

 பிரிக்ஸ் கபாருோதார கூட்டு உத்தி 2020-25 கசயல்படுத்தல். 

 பிரிக்ஸ் விவசாய ஆராய்ச்சி தேத்மத கசயல்படுத்துதல். 

 தபரிடர் தாங்கும் தன்மையில் ஒத்துமழப்பு. 

 புதுமை ஒத்துமழப்பு. 

 டிஜிட்டல் ஆதராக்கியம் ைற்றும் பாரம்பரிய ைருத்துவம். 

 

ைக்களுக்கிமடதயயான கைாச்சாரம்  

வழக்கைான பரிைாற்றங்கள் மூைம் கைாச்சார, கல்வி, இமேஞர்கள், விமேயாட்டு, வணிகம் 

ஆகியவற்றில் உள்ே ைக்களுடன் பிரிக்ஸ் ைக்களிமடதய சிறந்த முமறயில் 

கசழுமைப்படுத்தவும் தைம்படுத்தவும். நாடாளுைன்ற உறுப்பினர்கள், இேம் விஞ்ஞானிகள் 

தபான்தறாரிமடதய கருத்துப் பரிைாற்றங்களும் நமடகபறுகின்றன. 

கபண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் 

2021 ஆம் ஆண்டின் முதல் எட்டு ைாதங்களில் கபண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் கதாடர்பான 

புகார்கள் கடந்த ஆண்டின் இதத காைத்மத விட 46 சதவீதம் அதிகரித்துள்ேது. 
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கபண்களுக்கு எதிரான வன்ககாடுமை என்பது உைகம் முழுவதும் உள்ே பிரச்சமன. இதனால் 

அமனத்து இனங்கள், இனக்குழுக்கள், வகுப்புகள் ைற்றும் ததசிய இனங்களில் கபண்கமே 

பாதிக்கிறது. இது ஒரு தனிப்பட்ட கபண்ணின் உயிருக்கு ஆபத்தான பிரச்சமன ைற்றும் 

அமனத்து சமூக-கபாருோதார ைற்றும் கல்வி  நிமைகளுக்கு இமடதயயான ஒரு தீவிர 

பிரச்சமன. இது கைாச்சார ைற்றும் ைதத் தமடகமேத் துண்டித்து, சமூகத்தில் முழுமையாக 

பங்தகற்கும் கபண்களின் உரிமைமயத் தடுக்கிறது. கபண்களுக்கு எதிரான வன்முமற , 

குடும்ப வன்முமற, கற்பழிப்பு, குழந்மதத் திருைணம், கபண் விருத்ததசதனம் என பல்தவறு 

வடிவங்களில் திமகக்க மவக்கிறது. இமவ அமனத்தும் மிக அடிப்பமடயான ைனித 

உரிமைகமே மீறுவதாகும். 

சைத்துவம் ைற்றும் பாகுபாடு காட்டக்கூடாது என்பமத இந்திய அரசியைமைப்பு விதிகளில் 

பிரதிபலிக்கிறது. தவிர, இது கபண்களுக்கு ஆதரவாக உறுதியான பாகுபாடு நடவடிக்மககமே 

தைற்ககாள்ே அரமச அனுைதிக்கிறது. இருப்பினும், அரசியைமைப்பு பாதுகாப்பு ைற்றும் பை 

சட்டங்கள் இருந்ததபாதிலும், பாலின பாகுபாடு ைற்றும் அநீதி கதாடர்கிறது. 

 

கபண்களுக்கு எதிரான வன்முமற 

கபண்களுக்கு எதிரான வன்முமறகள் காைங்காைைாக அதிகரித்து வருகிறது. கபண்கள் பை 

வழிகளில் வன்முமறமய அனுபவிக்கிறார்கள், அது உடல் அல்ைது உணர்ச்சி ரீதியான 

வன்முமற ை முதல் பாலியல் வன்ககாடுமை ைற்றும் நிதி வன்முமற முதல் பாலியல் 

துன்புறுத்தல் அல்ைது கடத்தல் வமர இருக்கைாம். குடும்ப வன்முமறயில் இருந்து 

கபண்கமேப் பாதுகாக்கும் சட்டம் 2005 இல் வமரயறுக்கப்பட்ட குடும்ப வன்முமற என்பது 

கபாதுவாகக் தகட்கப்படும் வார்த்மதயாகும். ஒரு நபர், ைனரீதியாக அல்ைது உடல் ரீதியாக. 

வரதட்சமண அல்ைது கசாத்து தநாக்கங்கள் கதாடர்பான சிை சட்டவிதராத தகாரிக்மககமே 

நிமறதவற்ற, துன்புறுத்துதல் அல்ைது காயத்மத ஏற்படுத்துதல் அல்ைது நபருக்கு ஆபத்மத 

விமேவிப்பதன் மூைம் பாதிக்கப்பட்ட நபர் அல்ைது கபண்களுடன் கதாடர்புமடய எவரும் 

வற்புறுத்தும்தபாது குடும்ப வன்முமற நிகழைாம். 

கபண்கள்  மீதான குற்றங்களுக்கு எதிரான நடவடிக்மககள் 

 குடும்ப வன்முமறச் சட்டம் 

 கபண்களுக்கு ஏற்படும் பாலியல் துன்புறுத்தல் (தடுப்பு, தமட ைற்றும் தீர்வு) சட்டம் 

2013 இல் நிமறதவற்றப்பட்டது. 

 விசாகா வழிகாட்டுதல்கள் 

 கபண்களுக்கான ததசிய ஆமணயம் 

 குற்றவியல் சட்டம் (திருத்தம்) சட்டம், 2013 (நிர்பயா சட்டம்) 

 வரதட்சமண தமடச் சட்டம், 1961 

 

எடுக்கப்படதவண்டிய நடவடிக்மக  

தண்டமனக்கு பதிைாக தடுப்பு:  
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இந்த ககாடூரைான குற்றங்கமே எவ்வாறு தடுப்பது என்பதில் அதிக கவனம் 

கசலுத்தப்பட தவண்டும். இதுதபான்ற ககாடூரைான குற்றங்கமேச் கசய்த பிறகு 

ைட்டுைல்ை, அமவ இல்ைாைல் கூட, இந்தக் குற்றங்கள் தடுக்கப்பட தவண்டும் 

என்பதற்காக இந்தப் பிரச்சிமனயில் விவாதங்கள் நடக்க தவண்டும். 

கபண்களுக்கு துமனயாக கபண்கள் 

பாதிக்கப்பட்டவரிடமிருந்து பழிமய ைாற்றுவது ைற்றும் அவர்களுக்கு ஆதரவாக நிற்பது 

அவசியம். குமறந்த பட்சம் தாய்ைார்களும் பிற கபண்களும் பாதிக்கப்பட்டவர்கமேக் 

குமற கூறுவமத விட அவர்களுக்கு ஆதரவாக நிற்க தவண்டும். 

பாதிக்கப்பட்டவருக்கு சந்ததகத்தின் பைமன வழங்க தவண்டும். 

காவல்துமறமய ஊக்கப்படுத்துதல்:  

தங்கள் கடமைகமே கபாறுப்புடன் கசய்ததற்காக நல்ை காவைர்கமே ஊக்குவித்து 

கவகுைதி அளிப்பது, பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நீதிமய உறுதி கசய்தல் & தங்கள் 

கடமைமயச் கசய்யாதவர்கள் ஐபிசி பிரிவு 166a இன் கீழ் அவைானப்படுத்தப்பட 

தவண்டும் & தண்டிக்கப்பட தவண்டும். 

அதிக சட்டங்கமே விட கவளிப்பமடயாக சட்டங்கமே கசயல்படுத்துதல் 

அதிக சட்டங்கமே மிகவும் தேர்வாக கசயல்படுத்துவமத விட, உண்மையாக 

கசயல்படுத்தப்படும் குமறவான சட்டங்கமே மவத்திருப்பது நல்ைது. 

பாதிக்கப்பட்டவருக்கு அதிகாரைளித்தல்:  

பாதிக்கப்பட்டவர் அல்ைது பாதிக்கப்பட்டவருக்கு அதிகாரம் வழங்கப்பட தவண்டும், 

கபரும்பாைான சந்தர்ப்பங்களில் கற்பழிப்பு என்பது அதிகாரத்தின் கவளிப்பாடாகும், 

தைலும் பாலினம்/சாதி/ைதம் அல்ைாத முமறயில் அணுக தவண்டும் 

விசாரமன உள்கட்டமைப்மப தைம்படுத்துதல்:  

காவல் அமைப்மப வலுப்படுத்துதல் & அது தடயவியல் கருவி. ஒவ்கவாரு 

ைாவட்டத்திலும் எளிதில் அணுகக்கூடிய ைற்றும் திறமையான தடயவியல் ஆய்வகம் 

இருக்க தவண்டும். 

குழந்மதகளுக்கு கல்வி கற்பித்தல்:  

பாலின சைத்துவத்மதப் பற்றி குழந்மதகளுக்கு கற்பித்தல் ைற்றும் கபண்கள் 

ஆண்களுக்கு சைைானவர்கள் ைற்றும் சைைான ைரியாமதக்கு தகுதியானவர்கள் 

என்பமத அவர்கள் அறிவமத உறுதி கசய்தல். 

கபற்தறாரின் பங்கு:  

கபற்தறார்கள் தங்கள் குழந்மதகளின் கபாறுப்மப ஏற்க தவண்டும், தைலும் இந்த 

குற்றங்களுக்கு ைன்னிப்பு இல்மை என்பமத தங்கள் குழந்மதகளுக்கு 

கற்றுக்ககாடுக்க தவண்டும். 

நமடமுமற கசயல்பாடுகளில் : குமறவான குற்றங்கள் கசய்யப்படுவமத 

உறுதிகசய்ய, நமடமுமற ைட்டத்தில் உள்ே படிகளில் நாம் கவனம் கசலுத்த 

தவண்டும் எ.கா : 
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o அதிக தராந்து 

o தைலும் கதரு விேக்குகள் 

o தனித்தனியாக கதருக்கள் கவறிச்தசாடி இருப்பமத உறுதி கசய்வதன் மூைம் 

பாதுகாப்பான கதரு கைாச்சாரத்மத உருவாக்குதல் 

CRISPR என்பது ஒரு கதாழில்நுட்பம் 

CRISPR என்பது ைரபணுக்கமேத் திருத்தப் பயன்படும் ஒரு கதாழில்நுட்பைாகும், தைலும் இது 

உைமகதய ைாற்றும். CRISPR இன் சாராம்சம் எளிமையானது: இது கசல்லினுள் ஒரு 

குறிப்பிட்ட டிஎன்ஏமவக் கண்டறியும் ஒரு வழியாகும். அதன் பிறகு, CRISPR ைரபணு 

திருத்த்த்தில் அடுத்த படியாக அந்த குறிப்பிட்ட டிஎன்ஏ பகுதிமய ைாற்றுவது வழக்கைாகும். 

 

ஜீன்-எடிட்டிங் பயன்பாடு 

விவசாயம்:  

விவசாயத்தில் முதன்மையாக தாவர ைகசூல், தரம், தநாய் எதிர்ப்பு, கமேக்ககால்லி 

எதிர்ப்பு ைற்றும் காட்டு இனங்களின் வேர்ப்பு ஆகியவற்மற அதிகரிக்க 

முயற்சிக்கப்படுகிறது. 

இந்தக் கருவிமயப் பயன்படுத்தி ைரபணுக்கமேத் திருத்துவதற்கான கபரும் 

ஆற்றல், தைம்படுத்தப்பட்ட தவோண் கசயல்திறனுடன் அதிக 

எண்ணிக்மகயிைான பயிர் வமககமே உருவாக்கப் பயன்படுத்தப்பட்டது; இது 

இனப்கபருக்க கதாழில்நுட்பங்களில் கபரும் ைாற்றங்கமேக் ககாண்டு 

வந்துள்ேது. 

ைரபணு-ஆராய்ச்சி:  

CRISPR அமைப்புகள் ஏற்கனதவ அடிப்பமட தநாய் ஆராய்ச்சி, ைருந்து பரிதசாதமன 

ைற்றும் சிகிச்மச தைம்பாடு, விமரவான கண்டறிதல், இன்-விதவா எடிட்டிங் ைற்றும் 

பரம்பமர நிமைமைகமே சரிகசய்வதற்கான சிறந்த ைரபணு ைாதிரிகமே 

வழங்குகின்றன. 

o உடலின் டி-கசல்களின் கசயல்பாட்மட அதிகரிக்க CRISPR 

பயன்படுத்தப்படைாம் என்ற தகாட்பாட்டில் விஞ்ஞானிகள் பணியாற்றி 

வருகின்றனர், இதனால் தநாகயதிர்ப்பு அமைப்பு புற்றுதநாமய அமடயாேம் 

கண்டு ககால்வதில் சிறந்தது. 

o இரத்தம் ைற்றும் தநாகயதிர்ப்பு ைண்டைத்தின் தகாோறுகள் ைற்ற சாத்தியைான 

இைக்குகள். 

ைருத்துவ சிகிச்மச:  

CRISPR/Cas9 ஆனது HIV, புற்றுதநாய் அல்ைது அரிவாள் உயிரணு தநாய் தபான்ற 

தநாய்களுக்கான சாத்தியைான ைரபணு திருத்த சிகிச்மசகமே உருவாக்குவதற்கான 

ஒரு நம்பிக்மகக்குரிய வழியாகவும் கருதப்படுகிறது. 
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o இத்தமகய சிகிச்மச முமறகள் தநாமய உண்டாக்கும் ைரபணுமவ 

கசயலிழக்கச் கசய்யைாம் அல்ைது ைரபணு ைாற்றத்மத சரிகசய்யைாம். 

o சீனாவில் உள்ே ஆராய்ச்சியாேர்கள், பரம்பமர இரத்தக் தகாோமற ஏற்படுத்திய 

தவறான ைரபணுமவச் சரிகசய்வதற்காக ைனித கருக்கமே திருத்தியுள்ேனர். 

குதோனிங் சிகிச்மச  இது ஒரு கசயல்முமறயாகும், இதன் மூைம் கரு உயிரணுக்கள் 

உயிரியல் உறுப்புகமே ைாற்றுவதற்கு குதோன் கசய்யப்படுகிறது. 

தனிப்பட்ட தரவு பாதுகாப்பு ைதசாதா 2019 

இந்தியாவிற்கு தரவு பாதுகாப்பு சட்டம் ஏன் ததமவ? 

கணினிகள் ைற்றும் இமணயத்தின் கபருக்கத்திற்கு ைத்தியில், நுகர்தவார் நிமறய தரவுகமே 

உருவாக்கி வருகின்றனர், இது நிறுவனங்கள் தங்கள் உைாவல் முமறகள் ைற்றும் பிற 

ஆன்மைன் நடத்மதகளின் அடிப்பமடயில் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட விேம்பரங்கமேக் காட்ட 

அனுைதித்துள்ேது. நிறுவனங்கள் பயனர்களின் ஒப்புதமைப் கபறாைல் இந்த 

தரவுத்கதாகுப்புகமே நிமறய தசமிக்கத் கதாடங்கின, தைலும் தரவு கசிந்ததபாது 

கபாறுப்தபற்கவில்மை. அத்தமகய நிறுவனங்கமே கபாறுப்புக்கூற மவக்க, அரசாங்கம் 2019 

இல் முதல் முமறயாக தனிநபர் தரவு பாதுகாப்பு ைதசாதாமவ தாக்கல் கசய்தது. 

 

இந்த ைதசாதா தரவுகமே பின்வருைாறு பிரிக்கிறது: 

 தனிப்பட்ட தரவு: கபயர், முகவரி தபான்ற ஒரு நபமர அமடயாேம் 

காணக்கூடிய தரவு . 

 உணர்திறன் தனிப்பட்ட தரவு (SPD): நிதி, உடல்நைம், பாலியல் தநாக்குநிமை, 

பதயாகைட்ரிக், ைரபணு, திருநங்மக நிமை, சாதி, ைத நம்பிக்மக ைற்றும் பை 

தபான்ற சிை வமகயான தனிப்பட்ட தரவு. 

 முக்கியைான தனிப்பட்ட தரவு: இராணுவம் அல்ைது ததசிய பாதுகாப்புத் தரவு 

தபான்ற எந்த தநரத்திலும் அரசாங்கம் முக்கியைானதாகக் கருதும் எமதயும். 

 இந்த ைதசாதா தரவு பிரதிபலிப்பின் ததமவமய நீக்குகிறது (தனிப்பட்ட தரவு 

விஷயத்தில்). கவளிநாட்டில் தரவு பரிைாற்றத்திற்கு தனிப்பட்ட ஒப்புதல் ைட்டுதை 

ததமவ. 

 

 தரவு பிரதிபலித்தல்: உண்மையான தநரத்தில் ஒரு இடத்திலிருந்து ஒரு 

தசமிப்பக சாதனத்திற்கு தரமவ நககைடுக்கும் கசயல். 

தனிப்பட்ட தரவு: ைதசாதாவிற்கு முக்கியைான தனிப்பட்ட தரவுகள் இந்தியாவில் 

ைட்டுதை தசமிக்கப்பட தவண்டும். தரவு பாதுகாப்பு முகமையின் (DPA) ஒப்புதல் உட்பட 

சிை நிபந்தமனகளின் கீழ் ைட்டுதை இது கவளிநாட்டில் கசயைாக்கப்பட முடியும். 

 முக்கியைான தனிப்பட்ட தரவு: முக்கியைான தனிப்பட்ட தரவு இந்தியாவில் 

தசமிக்கப்பட்டு கசயைாக்கப்பட தவண்டும். 
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 தனிப்பட்ட தரவு அல்ைாத தரவு: அரசாங்கத்திற்குத் ததமவப்படும் தபாது தனிப்பட்ட 

தரவு அல்ைாத எந்தகவாரு தரமவயும் வழங்குவதற்கு நம்பிக்மகயாேர்கமே இந்த 

ைதசாதா கட்டாயப்படுத்துகிறது . 

 தனிநபர் அல்ைாத தரவு என்பது தபாக்குவரத்து முமறகள் அல்ைது 

ைக்கள்கதாமக தரவு தபான்ற கபாதுவான தரமவக் குறிக்கிறது. 

 பை நிறுவனங்கள் தங்கள் வணிக ைாதிரிக்கு நிதியளிக்கப் பயன்படுத்தும் இந்த 

வமக தரவுகளுக்கு முந்மதய வமரவு கபாருந்தாது. 

 தரவுகளின் அேவு ைற்றும் உணர்திறன் தபான்ற காரணிகளின் அடிப்பமடயில் 

குறிப்பிடத்தக்க தரவு நம்பிக்மகயாேர்கோகக் கருதப்படும் சமூக ஊடக 

நிறுவனங்களும் தங்கள் கசாந்த பயனர் சரிபார்ப்பு  நுட்பத்மத உருவாக்குவதற்கு இந்த 

ைதசாதா ததமவப்படுகிறது . 

 இது பயனர்களின் கபயர் கதரியாைல்  கிண்டல் கசய்வமதத் தடுக்கிறது. 

ைதசாதாவின் ைற்ற முக்கிய விதிகள் 

 ைாநிைத்தின் பாதுகாப்பு, சட்டத்திற்குப் புறம்பான கசயல்பாடு அல்ைது தைாசடிமயக் 

கண்டறிதல், ஊழமை கவளிக்ககாணர்தல், ைருத்துவ அவசரநிமைகள், கிகரடிட் 

ஸ்தகாரிங், ததடுகபாறிகளின் கசயல்பாடு ைற்றும் கபாதுவில் கிமடக்கும் தரமவச் 

கசயைாக்குதல் உள்ளிட்ட "நியாயைான தநாக்கங்களுக்காக" தனிநபரின் 

அனுைதியின்றி தரமவச் கசயைாக்குவதற்கான விதிவிைக்குகள் இந்த ைதசாதாவில் 

அடங்கும். 

 ைதிப்பீடுகள் ைற்றும் தணிக்மககள் ைற்றும் வமரயமற உருவாக்கம் ஆகியவற்மற 

தைற்பார்மவ கசய்யும் ஒரு தன்னாட்சி ஒழுங்குமுமற தரவு பாதுகாப்பு ஆமணயத்மத 

உருவாக்க இந்த ைதசாதா அமழப்பு விடுக்கிறது. 

 ஒவ்கவாரு நிறுவனத்திற்கும் ஒரு தரவு பாதுகாப்பு அதிகாரி (DPO) இருப்பார், அவர் 

தணிக்மக, குமறகமே நிவர்த்தி கசய்தல், பதிவு பராைரிப்பு ைற்றும் பைவற்றிற்காக 

தரவு பாதுகாப்பு அதிகாரியுடன் உடன் கதாடர்புககாள்வார். 

 இந்த ைதசாதா "தநாக்கம் வரம்பு" ைற்றும் "தசகரிப்பு வரம்பு" விதிகமே 

முன்கைாழிகிறது, இது "கதளிவான, குறிப்பிட்ட ைற்றும் சட்டபூர்வைான" 

தநாக்கங்களுக்காகத் ததமவயான தரவு தசகரிப்மப கட்டுப்படுத்துகிறது. 

 இது தனிநபர்களுக்கு தரவு கபயர்வுத்திறன் ைற்றும் ஒருவரின் கசாந்த தரமவ 

அணுகுவதற்கும் ைாற்றுவதற்குைான உரிமைமயயும் வழங்குகிறது. இது 

தனிநபர்களுக்கு தரவு கபயர்வுத்திறனுக்கான உரிமைமயயும், ஒருவரின் கசாந்த 

தரமவ அணுகுவதற்கும் ைாற்றுவதற்குைான திறமனயும் வழங்குகிறது. 

 இறுதியாக, அது ைறக்கப்பட தவண்டிய உரிமைமய சட்டைாக்குகிறது. ஐதராப்பிய 

யூனியன் சட்டத்தின் மூைங்கள், கபாது தரவு பாதுகாப்பு ஒழுங்குமுமற இந்த 

உரிமையானது, தரவு தசகரிப்பு ைற்றும் கவளிப்படுத்துதலுக்கான ஒப்புதமை அகற்ற 

ஒரு நபமர அனுைதிக்கிறது. 
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 சிறிய மீறல்களுக்கு ரூ.5 தகாடி அல்ைது உைகோவிய வருவாயில் 2 சதவீதம் ைற்றும் 

கடுமையான மீறல்களுக்கு ரூ.15 தகாடி அல்ைது கைாத்த உைகோவிய வருவாயில் 4 

சதவீதம் அபராதம் என ைதசாதா குறிப்பிடுகிறது. 

o தைலும், நிறுவனத்தின் கசயல்-கபாறுப்பாேர் மூன்று ஆண்டுகள் வமர 

சிமறத்தண்டமனமய எதிர்ககாள்ேைாம். 

நகர்ப்புற திட்டமிடலில் சீர்திருத்தங்கள் 

நகர்ப்புற திட்டமிடல் திறமன அதிகரிப்பதற்கான நடவடிக்மககள் குறித்த அறிக்மகமய நிதி  

ஆதயாக் இன்று கவளியிட்டது. 'இந்தியாவில் நகர்ப்புற திட்டமிடல் திறனில் சீர்திருத்தங்கள் 

' என்ற தமைப்பில் அறிக்மக கவளியிடப்பட்டது. 

Components  

ஆதராக்கியைான நகரங்கமேத் திட்டமிடுவதற்கான திட்டத் தமையீடு: 

ஒவ்கவாரு நகரமும் 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் 'அமனவருக்கும் ஆதராக்கியைான நகரைாக' 

ைாற தவண்டும். ைத்தியத் துமறத் திட்டைான '500 ஆதராக்கியைான நகரங்கள்' திட்டத்மத 5 

ஆண்டுகளுக்கு அறிக்மக பரிந்துமரக்கிறது, இதில் முன்னுரிமை நகரங்கள் ைற்றும் நகரங்கள் 

ைாநிைங்கோல் கூட்டாகத் ததர்ந்கதடுக்கப்படும் உள்ோட்சி அமைப்புகள் ஆகும்  

நகர்ப்புற நிைத்மத சிறந்த முமறயில் பயன்படுத்துவதற்கான திட்டத் தமையீடு: 

முன்கைாழியப்பட்ட 'ஆதராக்கியைான நகரங்கள் திட்டத்தின்' கீழ் அமனத்து நகரங்களும் 

நகரங்களும் நகர்ப்புற நிைத்தின் (அல்ைது திட்டமிடல் பகுதி) கசயல்திறமன அதிகரிக்க 

அறிவியல் சான்றுகளின் அடிப்பமடயில் வேர்ச்சிக் கட்டுப்பாட்டு விதிமுமறகமே 

வலுப்படுத்த தவண்டும். இந்த தநாக்கத்திற்காக 'வேர்ச்சிக் கட்டுப்பாட்டு விதிமுமறகமேத் 

தயாரித்தல்/திருத்துதல்' என்ற துமணத் திட்டத்மத அறிக்மக பரிந்துமரக்கிறது. 

ைனித வேத்மத அதிகரிப்பது: 

கபாதுத்துமறயில் நகர்ப்புற திட்டமிடுபவர்களின் பற்றாக்குமறமய சைாளிக்க, 

ைாநிைங்கள்/யூனியன் பிரததசங்கள் அ) நகர திட்டமிடுபவர்களின் காலி பணியிடங்கமே 

விமரவாக நிரப்ப தவண்டும், ைற்றும் ஆ) கூடுதைாக 8268 நகர திட்டமிடுபவர்களின் 

பணியிடங்கமே பக் நுமழவு பதவிகோக அனுைதிக்க தவண்டும் என்று அறிக்மக 

பரிந்துமரக்கிறது. இமடகவளிகமே சந்திக்க குமறந்தபட்சம் 3 ஆண்டுகள் ைற்றும் 

அதிகபட்சம் 5 ஆண்டுகள். 

நகர்ப்புற திட்டமிடமை தைற்ககாள்வதற்கான தகுதி வாய்ந்த நிபுணர்கமே உறுதி கசய்தல்: 

ைாநிை நகர ைற்றும் நாட்டு திட்டமிடல் துமறகள் நகர திட்டமிடுபவர்களின் கடுமையான 

பற்றாக்குமறமய எதிர்ககாள்கின்றன. பை ைாநிைங்களில், முரண்பாடாக, நகர திட்டமிடலில் 

ஒரு தகுதி என்பது அத்தமகய தவமைகளுக்கு இன்றியமையாத அேவுதகாைாகக் கூட 

இல்மை என்ற உண்மையால் இது கூட்டப்படுகிறது. ைாநிைங்கள் தங்கள் ஆட்தசர்ப்பு 

விதிகளில் ததமவயான திருத்தங்கமே தைற்ககாள்ே தவண்டியிருக்கும், இது தகுதியான 

விண்ணப்பதாரர்கள் நகர திட்டமிடல் பதவிகளில் நுமழவமத உறுதி கசய்ய தவண்டும். 

நகர்ப்புற நிர்வாகத்திமன ைறு சீரமைத்தல்:  
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நகர்ப்புற சவால்கமேத் தீர்ப்பதற்கு தைலும் நிறுவனத் கதளிவு ைற்றும் பல்துமற நிபுணத்துவம் 

ஆகியவற்மறக் ககாண்டுவர தவண்டிய அவசியம் உள்ேது. தற்தபாமதய நகர்ப்புற-திட்டமிடல் 

நிர்வாகக் கட்டமைப்மப ைறுசீரமைக்க உயர் அதிகாரம் ககாண்ட குழுமவ அமைக்குைாறு 

அறிக்மக பரிந்துமரக்கிறது. இந்த முயற்சியில் கவனிக்கப்பட தவண்டிய முக்கிய அம்சங்கள்:  

i ) பல்தவறு அதிகாரிகளின் பாத்திரங்கள் ைற்றும் கபாறுப்புகளின் கதளிவான பிரிவு, 

விதிகள் ைற்றும் ஒழுங்குமுமறகளின் சரியான திருத்தம், முதலியன,  

ii) மிகவும் ஆற்றல்மிக்க நிறுவன கட்டமைப்மப உருவாக்குதல், தரப்படுத்தல் நகர 

திட்டமிடுபவர்கள் ைற்றும் பிற நிபுணர்களின் தவமை விவரங்கள், ைற்றும்  

iii) கபாது பங்தகற்பு ைற்றும் நிறுவனங்களுக்கு இமடதயயான ஒருங்கிமணப்மப 

கசயல்படுத்துவதற்கான கதாழில்நுட்பத்மத விரிவான முமறயில் ஏற்றுக்ககாள்வது. 

நகரம் ைற்றும் கிராை திட்டமிடல் சட்டங்கமே ைறு ஆய்வு கசய்தல்: 

கபரும்பாைான ைாநிைங்கள் நகர ைற்றும் கிராை திட்டமிடல் சட்டங்கமே இயற்றியுள்ேன, 

அமவ கசயல்படுத்துவதற்கான முதன்மைத் திட்டங்கமேத் தயாரித்து அறிவிக்க 

உதவுகின்றன. இருப்பினும், பைவற்மற ைதிப்பாய்வு கசய்து தைம்படுத்த தவண்டும். எனதவ, 

ைாநிை அேவில் ஒரு உயர்ைட்டக் குழுமவ உருவாக்குவது, திட்டமிடல் சட்டங்கமே (நகரம் 

ைற்றும் நாடு திட்டமிடல் அல்ைது நகர்ப்புற ைற்றும் பிராந்திய வேர்ச்சிச் சட்டங்கள் அல்ைது 

பிற கதாடர்புமடய கசயல்கள் உட்பட) வழக்கைான ைறுஆய்வு கசய்ய பரிந்துமரக்கப்படுகிறது. 

திட்டமிடுதலில் குடிைக்களின் பங்தகற்பு  

முதன்மைத் திட்டங்களின் கதாழில்நுட்பக் கடுமைமயக் கமடப்பிடிப்பது முக்கியம் என்றாலும், 

சம்பந்தப்பட்ட நிமைகளில் குடிைக்களின் பங்தகற்மப கசயல்படுத்துவதற்கு அவற்மறக் 

குமறப்பதும் முக்கியம். எனதவ, நகர்ப்புறத் திட்டமிடமைக் குமறப்பதற்கான 'குடிைக்கள் 

கவளிச்தசர்க்மக  பிரச்சாரத்மத' குழு கடுமையாகப் பரிந்துமரக்கிறது. 

தனியார் துமறயின் பங்மக தைம்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடுகள் 

நாட்டின் ஒட்டுகைாத்த திட்டமிடல் திறமன தைம்படுத்த தனியார் துமறயின் பங்மக 

வலுப்படுத்த பை நிமைகளில் ஒருங்கிமணந்த நடவடிக்மககள் எடுக்கப்பட தவண்டும் என்று 

அறிக்மக பரிந்துமரக்கிறது. கதாழில்நுட்ப ஆதைாசமன தசமவகமேப் கபறுவதற்கான 

நியாயைான கசயல்முமறகமே ஏற்றுக்ககாள்வது, கபாதுத்துமறயில் திட்ட கட்டமைப்பு 

ைற்றும் நிர்வாகத் திறன்கமே வலுப்படுத்துதல் ைற்றும் தனியார் துமற ஆதைாசமன 

நிறுவனங்கமேச் தசர்ப்பது ஆகியமவ இதில் அடங்கும். 

நகர்ப்புற திட்டமிடல் கல்வி அமைப்மப வலுப்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடுகள் 

 

நகர்ப்புற வேர்ச்சி கதாடர்பான திட்டங்கள்/திட்டங்கள் 

 ஸ்ைார்ட் சிட்டிகள்: முக்கிய உள்கட்டமைப்மப வழங்கும் நகரங்கமே ஊக்குவித்தல் 

ைற்றும் அதன் குடிைக்களுக்கு ஒழுக்கைான வாழ்க்மகத் தரம், சுத்தைான ைற்றும் 

நிமையான சூழல் ைற்றும் ஸ்ைார்ட் தீர்வுகமேப் பயன்படுத்துதல். 
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 அம்ருத் மிஷன்: ஒவ்கவாரு வீட்டுக்கும் ஒரு குழாயின் அணுகல் இருப்பமத உறுதி 

கசய்தல் ைற்றும் உறுதியான நீர் விநிதயாகம் ைற்றும் கழிவுநீர் இமணப்பு. 

 ஸ்வச் பாரத் மிஷன்-நகர்ப்புறம்: இந்தியாவில் உள்ே 4,041 சட்டப்பூர்வ நகரங்களில் 

உள்ே நகராட்சி திடக்கழிவுகமே 100% அறிவியல் பூர்வைாக தைைாண்மை 

கசய்வமதயும், திறந்த கவளியில் ைைம் கழிப்பதில் இருந்து நகர்ப்புற இந்தியாமவ 

உருவாக்குவமதயும் தநாக்கைாகக் ககாண்டுள்ேது. 

 HRIDAY: ததசிய பாரம்பரிய நகர தைம்பாடு திட்டம் (HRIDAY), நகர திட்டமிடல், 

கபாருோதார வேர்ச்சி ைற்றும் பாரம்பரியப் பாதுகாப்பு ஆகியவற்மற உள்ேடக்கிய 

முமறயில் ைற்றும் நகரத்தின் பாரம்பரியத் தன்மைமயப் பாதுகாக்கும் தநாக்கத்துடன் 

ஒன்றிமணப்பமத தநாக்கைாகக் ககாண்டுள்ேது. 

 பிரதான் ைந்திரி அவாஸ் தயாெனா - நகர்ப்புறம்: தகுதியுள்ே நகர்ப்புற ஏமழகளுக்கு 

ஒரு பக்கா வீட்மட உறுதி கசய்வதன் மூைம் குடிமசவாசிகள் உட்பட நகர்ப்புற 

ஏமழகளின் நகர்ப்புற வீட்டுப் பற்றாக்குமறமய நிவர்த்தி கசய்கிறது. 

3வது ைாநிை உணவு பாதுகாப்பு குறியீடு 

ைத்திய சுகாதார அமைச்சர் ஸ்ரீ ைன்சுக் ைாண்டவியா 3வது ைாநிை உணவு பாதுகாப்பு 

குறியீட்மட கவளியிட்டார் 

குறிக்தகாள்: 

 உணவுப் பாதுகாப்பின் ஐந்து அேவுருக்களில் ைாநிைங்களின் கசயல்திறமன 

அேவிடுவதற்கு 

ைாநிைங்களின் கசயல்திறன் 

இந்த ஆண்டு, கபரிய ைாநிைங்களில், குெராத் முதலிடத்திலும், தகரோ ைற்றும் தமிழ்நாடு 

இரண்டாவது இடத்திலும் உள்ேன. சிறிய ைாநிைங்களில் தகாவா முதல் இடத்மதப் பிடித்தது, 

அமதத் கதாடர்ந்து தைகாையா ைற்றும் ைணிப்பூர் உள்ேன. யூனியன் பிரததசங்களில், ெம்மு & 

காஷ்மீர், அந்தைான் & நிக்தகாபார் தீவுகள் ைற்றும் புது தில்லி ஆகியமவ முதல் இடங்கமேப் 

கபற்றுள்ேன. 

உணவுக்கான உரிமை இயக்கம்  

 அமனத்து இந்தியர்களுக்கும் பாதுகாப்பான, ஆதராக்கியைான ைற்றும் நிமையான 

உணமவ உறுதி கசய்வதற்காக நாட்டின் உணவு முமறமய ைாற்றியமைப்பது 

இந்திய அரசு ைற்றும் FSSAI இன் முன்முயற்சியாகும். 

 ஆயுஷ்ைான் பாரத், தபாஷன் அபியான் , இரத்த தசாமக தபான்ற தடுப்பு ைற்றும் 

ஊக்குவிப்பு சுகாதார ைற்றும் முதன்மைத் திட்டங்களில் கவனம் கசலுத்துவதன் 

மூைம் இது ததசிய சுகாதாரக் ககாள்மக 2017 உடன் இமணக்கப்பட்டுள்ேது. முக்த் 

பாரத் ைற்றும் ஸ்வச் பாரத் மிஷன். 

ஷூன்யா பிரச்சாரம் 

நிதி ஆதயாக்  ைற்றும் ராக்கி ைமை அமைப்பின்  ஆதரவுடன், நுகர்தவார் ைற்றும் 

கதாழில்துமறயினருடன் இமணந்து கசயல்படுவதன் மூைம் பூஜ்ஜிய ைாசு விநிதயாக 
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வாகனங்கமே ஊக்குவிக்கும் முயற்சியான ஷூன்யாமவ அறிமுகப்படுத்தியது. நகர்ப்புற 

விநிதயாகப் பிரிவில் மின்சார வாகனங்கமே (EV) ஏற்றுக்ககாள்வமத விமரவாக்குவது 

ைற்றும் பூஜ்ஜிய-ைாசு விநிதயாகத்தின் நன்மைகள் குறித்து நுகர்தவார் விழிப்புணர்மவ 

ஏற்படுத்துவது இந்த பிரச்சாரத்தின் தநாக்கைாகும். 

 

பிரச்சாரம் பற்றி:  

 இது நுகர்தவார் ைற்றும் கதாழில்துமறயினருடன் இமணந்து கசயல்படுவதன் மூைம் 

பூஜ்ஜிய ைாசுபாடு இல்ைாத விநிதயாக வாகனங்கமே தைம்படுத்துவதற்கான ஒரு 

முயற்சியாகும். 

 இந்த பிரச்சாரைானது நகர்ப்புற விநிதயாகப் பிரிவில் மின்சார வாகனங்கமே (EVs) 

ஏற்றுக்ககாள்வமத ஊக்குவிக்கும் ைற்றும் மின்சார வாகனங்களின் ஆதராக்கியம், 

சுற்றுச்சூழல் ைற்றும் கபாருோதார நன்மைகள் குறித்து நுகர்தவார் விழிப்புணர்மவ 

ஏற்படுத்தும். 

 பிரச்சாரத்தின் ஒரு பகுதியாக, கமடசிக் கட்ட  விநிதயாகத்திற்கு மின்சார 

வாகனங்கமே ைாற்றுவதற்கான கதாழில்துமறயின் முயற்சிகமே அங்கீகரித்து 

ஊக்குவிக்க கார்ப்பதரட் பிராண்டிங் ைற்றும் சான்றிதழ் திட்டம் கதாடங்கப்படுகிறது. 

இந்தியாவில் மின்சார வாகனத் துமறமய தைம்படுத்த இந்திய அரசின் முன்முயற்சிகள்:  

1. ததசிய மின்சார இயக்கம் திட்டம் 2020ன் கீழ் 2020 ஆம் ஆண்டுக்குள் 6 மில்லியன் 

மின்சார ைற்றும் கைப்பின வாகனங்கமே சாமைகளில் காண அரசாங்கம் இைக்கு 

மவத்துள்ேது. 

2. இந்தியாவில் மின்சார இயக்கத்மத தைம்படுத்துவதற்காக இந்தியாவில் மின்சார 

வாகனங்கமே தவகைாக தத்கதடுப்பு ைற்றும் உற்பத்தி கசய்தல் (FAME India 

Scheme). 

  

முன்னால் உள்ே சவால்கள்:  

1. இந்திய மின்சார வாகன சந்மத தற்தபாது உைகின் மிகக் குமறந்த ஊடுருவல் 

விகிதங்களில் ஒன்றாகும். 

2. மூைதனச் கசைவுகள் அதிகம் ைற்றும் பைன் நிச்சயைற்றது. 

3. சமீப ைாதங்களில் ரூபாய் ைதிப்பு கடுமையாக சரிந்து வருவதால், இந்திய மின்சார 

வாகன கதாழில்துமற கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ேது. 

4. மின்சார வாகனகங்ளுக்கான உள்ளீடுகளின் உள்ளூர் உற்பத்தி கைாத்த உள்ளீட்டு 

உற்பத்தியில் 35% ைட்டுதை. 

5. உற்பத்தி கசைவில் உற்பத்தி கடுமையாக பாதிக்கப்படும். 

6. (மெப்ரிட்) ைற்றும் மின்சார வாகனங்கள் கட்டமைப்பின் விமரவான தத்கதடுப்பு 

ைற்றும் உற்பத்தி மீண்டும் மீண்டும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ேது. 
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7. ஒரு நிச்சயைற்ற ககாள்மக சூழல் ைற்றும் ஆதரவு உள்கட்டமைப்பு இல்ைாமை 

ஆகியமவ முக்கிய சாமைத் தமடகள். 

8. இந்தியாவிடம் லித்தியம் ைற்றும் தகாபால்ட் இருப்புக்கள் எதுவும் இல்மை, இது 

ெப்பான் ைற்றும் சீனாவிலிருந்து லித்தியம்-அயன் தபட்டரிகமே இறக்குைதி 

கசய்வமதச் சார்ந்துள்ேது. 

  

காைத்தின் ததமவ:  

1. மின்சார வாகனங்கள் திறம்பட பங்களிக்க, ஒரு முழு சுற்றுச்சூழல் அமைப்மபயும் 

தைம்படுத்துவதில் நைக்கு அேவான முயற்சிகள் ததமவ. 

2. வாகனங்களுக்கு ைானியம் வழங்குவதில் இருந்து தபட்டரிகளுக்கு ைானியம் 

வழங்குவதில் கவனம் கசலுத்த தவண்டும், ஏகனனில் மின்சார வாகன கசைவில் 

தபட்டரிகள் 50% ஆகும். 

3. மின்சார இரு சக்கர வாகனங்கமே ஊக்குவிப்பதில் அதிக கவனம் கசலுத்துகிறது, 

ஏகனனில் இரு சக்கர வாகனங்கள் நாட்டில் 76% வாகனங்கள் ைற்றும் எரிகபாருளின் 

கபரும்பகுதிமய பயன்படுத்துகின்றன. 

4. முதலீட்மட ஈர்ப்பதற்காக சார்ஜிங் நிமையங்களின் பரந்த கநட்கவார்க் உடனடியாக 

ததமவ 

5. கதாழில்நுட்ப பூங்காக்கள், கபாது பஸ் டிப்தபாக்கள் ைற்றும் ைல்டிபிேக்ஸ்களில் உள்ே 

பணியிடங்கள் சார்ஜிங் பாயிண்ட்கமே நிறுவக்கூடிய சாத்தியைான இடங்கோகும். 

கபங்களூருவில், சிை ைால்கள் வாகன நிறுத்துமிடங்களில் சார்ஜிங் பாயின்ட்கள் 

உள்ேன. 

6. கார்ப்பதரட் சமூகப் கபாறுப்பு இணக்கைாக சார்ஜிங் நிமையங்களில் கார்ப்பதரட் 

நிறுவனங்கள் முதலீடு கசய்யைாம். 

7. கபாலிவியா, ஆஸ்திதரலியா ைற்றும் சிலியில் லித்தியம் வயல்கமேப் கபறுவது 

எண்கணய் வயல்கமே வாங்குவமதப் தபாை முக்கியைானதாக ைாறும், ஏகனனில் 

மின்சார வாகனங்களுக்கு தபட்டரிகள் தயாரிக்க இந்தியாவுக்கு மூைப்கபாருள் 

ததமவப்படுகிறது. 

பாதுகாப்பு கதாழில் வழித்தடம் 

பாதுகாப்பு கதாழில் வழித்தடம் என்பது பாதுகாப்புப் பமடகளின் கசயல்பாட்டுத் திறமன 

தைம்படுத்துவதற்காக கபாதுத் துமற, தனியார் துமற ைற்றும் சிறுகுறு நடுத்தர நிறுவனங்களின் 

உள்நாட்டு உற்பத்திப் பாதுகாப்பு உபகரணங்களின் வழித்தடத்மத அல்ைது பாமதமயக் 

குறிக்கிறது. 

முக்கியத்துவம்: 

 

 பாதுகாப்பு உற்பத்தித் துமறயில் ததசத்மத தன்னிமறவு கபறச் கசய்வதற்கும், 

'தைக் இன் இந்தியா'மவ தைம்படுத்துவதற்கும் உதவும், இது நைது 
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இறக்குைதிமயக் குமறத்து, பிற நாடுகளுக்கு இந்தப் கபாருட்களின் 

ஏற்றுைதிமய ஊக்குவிக்கும். 

 சிறுகுறு நடுத்தர  நிறுவனங்கள் ைற்றும் ஸ்டார்ட்-அப்கள் உட்பட தனியார் 

உள்நாட்டு உற்பத்தியாேர்களின் வேர்ச்சிமய ஊக்குவிக்கும், 

கதாழில்நுட்பங்களின் ஒருங்கிமணந்த வேர்ச்சியின் மூைம் பாதுகாப்பு உற்பத்தி 

சுற்றுச்சூழல் அமைப்புக்கு இது ஒரு நிரப்புதமை வழங்கும். 

சவால்கள்: 

 

பாதுகாப்பில் கதாழில்நுட்ப வேர்ச்சி 

 கதாழில்நுட்பத்தின் வேர்ச்சியில் முதல் சவால் தைம்பட்ட மின்னணுவியல் 

ைற்றும் கபாருட்கள் ஆகும்,  

 இரண்டாவது சவால், இைகுவான ைற்றும் வலிமையான அறிவார்ந்த 

கபாருமேப் பயன்படுத்துவதற்குப் கபாருள் அறிவியலின் ஒப்பீட்டேவில் 

முதிர்ச்சியமடயாதது ஆகும் . 

கதாழில்துமறயின் எதிர்பார்ப்புகமே பூர்த்தி  கசய்வது 

 கதாழில்துமறயின் எதிர்பார்ப்புகமே பூர்த்தி கசய்வது, தங்கள் தேங்கமே 

அமைப்பதற்கான அல்ைது ைாற்றுவதற்கான முன்கைாழிவுகமே விமரவாக 

அனுைதிப்பது ைட்டுைல்ைாைல், சிறப்புப் கபாருோதார ைண்டைங்கள் (SEZ) 

தபான்ற வரிச் சலுமககள் , விமரவான முடிகவடுப்பது தபான்றமவ 

அரசாங்கத்திற்கு சவாைாக உள்ேது. 

தனியாரின் குமறவான ஈடுபாடு: 

 கபாதுத் துமறயில் ஆர்டர்கள் அதிகைாகக் குவிந்தாலும்  உண்மையில் எந்த 

ஆர்டர்களும் தனியார் நிறுவனங்களுக்குப் பாய்வதில்மை. 

 ைனித வேம் 

 திறமையான ைனித வேங்கள் கிமடக்காமையும் முக்கிய பிரச்சிமனகளில் 

ஒன்றாகும். 

 

தமிழ்நாடு பாதுகாப்பு கதாழில் வழித்தடம்  

 இது கசன்மன, திருச்சிராப்பள்ளி , தகாமவ, தசைம் ைற்றும் ஓசூர் ஆகியவற்மற 

உள்ேடக்கியது . இது புதிய பாதுகாப்பு உற்பத்தி வசதிகமே உருவாக்கி, ததமவயான 

தசாதமன ைற்றும் சான்றிதழ் வசதிகள், ஏற்றுைதி வசதி மையங்கள், கதாழில்நுட்ப 

பரிைாற்ற வசதி தபான்றவற்மறக் ககாண்ட கிேஸ்டர்கமே ஊக்குவிக்கும். 

 இத்தடம் 2019 இல் திறக்கப்பட்டது. 

 

குவாட் உமரயாடல் 
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குவாட், அதிகாரப்பூர்வைாக நாற்கர பாதுகாப்பு உமரயாடல், அகைரிக்கா, ஆஸ்திதரலியா, 

இந்தியா ைற்றும் ெப்பான் ஆகிய நான்கு நாடுகளின் குழுவாகும். இன்று நாடுகள்-அமனத்து 

ெனநாயக நாடுகள் ைற்றும் துடிப்பான கபாருோதாரங்கள்-பாதுகாப்பு, கபாருோதாரம் ைற்றும் 

சுகாதாரப் பிரச்சிமனகமேச் சைாளிப்பமத உள்ேடக்கிய ஒரு பரந்த நிகழ்ச்சி நிரலில் தவமை 

கசய்கின்றன. 

இந்தியாவிற்கு நன்மை 

 ைைபார் தபான்ற ஒருங்கிமணக்கப்பட்ட ராணுவப் பயிற்சி ைற்ற உறுப்பினர்களுடன் 

இமணந்து நடத்தப்படுவதால் இந்தியாவின் ராணுவத் திறமன அதிகரிக்கும். 

 நிறுவனையைாக்கப்பட்ட சர்வததச குழுவின் உதவியுடன் இந்தியாவால் சுருக்கைான 

புவிசார் மூதைாபாய இைக்குகமே உருவாக்க முடியும். 

 இந்ததா-பசிபிக் நாடுகளுடன் ைட்டுைல்ைாைல், சீனாவின் தாக்கத்மத எதிர்ககாண்டுள்ே 

ைற்ற உைக நாடுகளுடனும் இந்தியா ஈடுபட உதவுகிறது. 

 சீனாமவ எதிர்ககாள்ே குவாட் ஒரு சைநிமைப்படுத்தும் கருவியாக கசயல்படுவதால், 

இந்தியாவிற்கான தைம்பட்ட கதற்காசிய பிராந்திய பாதுகாப்பிற்கு இது பங்களிக்கும். 

QUAD உறுப்பினர்களுக்கான நன்மை 

 சீனாமவ எதிர்க்கும் QUAD இன் தநாக்கம், இந்தியாமவ அதன் பிரிக்க முடியாத 

அங்கைாக ைாற்றுகிறது, ஏகனனில் அது நாட்டுடன் அண்மட நாடுகமேப் பகிர்ந்து 

ககாள்கிறது. 

 ைற்ற குவாட் உறுப்பினர்கள் சீனாமவ கடல்சார் முன்னணியில் சைாளிக்க முடியும், 

ஆனால் நிைப்பரப்பு முன்னணியில், இந்தியா ஒரு எதிர்முமனயில் இருக்க தவண்டும். 

 இந்தியாவின் கபரிய சதகாதர இயல்பு ைற்றும் கதற்காசிய பிராந்தியத்தில் நிகர 

பாதுகாப்பு வழங்குநர் குவாட்க்கு ஒரு முக்கிய அங்கைாக உள்ேது. 

 இந்தியாவின் ெனநாயக விழுமியங்கள் ைற்றும் அமைதி சார்ந்த இயல்புகள் 

தைைாதிக்கப் தபாக்குகமே எதிர்ககாள்ே உைகிற்கு அதன் ைதிப்புமிக்க அறிவார்ந்த 

பங்களிப்மபக் காட்டுகின்றன. 

QUAD இல் உள்ே சிக்கல்கள் 

 இது இன்னும் முமறசாரா நிறுவனைாக உள்ேது ைற்றும் முமறப்படுத்தப்படவில்மை. 

ஒரு முமறப்படுத்தப்பட்ட அமைப்பு ஒப்பீட்டேவில் மிகவும் தாங்கக்கூடியது   

 இது ஒரு இராணுவக் கூட்டாக இருப்பமத விட கபாருோதாரக் கூட்டைாக ைாறுவமத 

தநாக்கி நகர்கிறது. 

 உறுப்பினர்களிமடதய இருதரப்பு சந்திப்பு கபாதுவாக கபாருோதார கண்தணாட்டத்தில் 

கவனம் கசலுத்துகிறது என்பது கதளிவாகிறது 

 ஆசியான் பிராந்தியத்மதச் தசர்ந்த சிை நாடுகமேச் தசர்த்து அதன் தநாக்கங்கமே 

உறுதிப்படுத்திக் ககாள்வதன் மூைம் அது தன்மன விரிவுபடுத்த தவண்டும். 

முடிவுமர 
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தடுப்பூசிகள் ைற்றும் வர்த்தகம் கதாடர்பாக அகைரிக்காவுடன் கூட்டுறவு முயற்சிகமே இந்தியா 

விமரவாக ஆழப்படுத்தவும், பிராந்திய ஸ்திரத்தன்மைக்காக குவாடுடன் கதாடர்ந்து தீவிரைாக 

ஈடுபடவும் இது ஒரு தநரம். இந்ததா-பசிபிக் சுற்றுப்புறத்தில் 21 ஆம் நூற்றாண்டின் 

சவால்கமே எதிர்ககாள்ளும் அதத தவமேயில், "ஒத்துமழப்புப் பழக்கங்கமே உருவாக்க" 

முன்தனறிய கபாருோதாரங்களுடன் இமணந்து பணியாற்ற இந்தியாவுக்கு இது ஒரு 

வாய்ப்பாகும். 

உைகோவிய மீத்ததன் உறுதிகைாழி 

கிோஸ்தகாவில் நடந்த UN COP26 காைநிமை ைாநாட்டில் உைகோவிய மீத்ததன் 

உறுதிகைாழி கதாடங்கப்பட்டது. இதுவமர, 90 க்கும் தைற்பட்ட நாடுகள் இந்த 

உறுதிகைாழியில் மககயழுத்திட்டுள்ேன, இது அகைரிக்கா ைற்றும் ஐதராப்பிய ஒன்றியத்தின் 

கூட்டு முயற்சியாகும். 

வளிைண்டைத்தில் கார்பன் மட ஆக்மசடுக்கு அடுத்தபடியாக மீத்ததன் இரண்டாவது அதிக 

அேவில் காணப்படும் பசுமை இல்ை வாயுவாகும், எனதவ, அதன் உமிழ்மவக் குமறப்பது 

கதாடர்பான உறுதிகைாழிகள் குறிப்பிடத்தக்கமவ. 

முக்கியத்துவம் 

 இந்த ஒப்பந்தத்தின் மைய தநாக்கங்களில் ஒன்று, 2020 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2030 

ஆம் ஆண்டிற்குள் மீத்ததன் கவளிதயற்றத்மத 30 சதவிகிதம் வமர குமறப்பது. 

 "மீத்ததன் உமிழ்மவ விமரவாகக் குமறப்பது கார்பன் மட ஆக்மசடு ைற்றும் பிற 

பசுமை இல்ை வாயுக்கள் மீதான நடவடிக்மகக்கு துமணபுரிகிறது, தைலும் இது புவி 

கவப்பைமடதமைக் குமறக்கவும், கவப்பையைாதமை 1.5 டிகிரி கசல்சியஸாகக் 

கட்டுப்படுத்தும் இைக்மக அமடயவும் மிகவும் பயனுள்ே உத்தியாகக் 

கருதப்படுகிறது." 

மீத்ததன் மூைங்கள் 

ைனித ைற்றும் இயற்மக ஆதாரங்கள் உட்பட மீத்ததன் பல்தவறு ஆதாரங்கள் உள்ேன. மீத்ததன் 

ைனித ஆதாரங்களில் நிைப்பரப்புகள், எண்கணய் ைற்றும் இயற்மக எரிவாயு அமைப்புகள், 

விவசாய நடவடிக்மககள், நிைக்கரி சுரங்கம், கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு ைற்றும் சிை கதாழில்துமற 

கசயல்முமறகள் ஆகியமவ அடங்கும். எண்கணய் ைற்றும் எரிவாயு துமறகள் மீத்ததன் ைனித 

ஆதாரங்களுக்கு மிகப்கபரிய பங்களிப்பாேர்களில் ஒன்றாகும். 

 

பிரதைரின் ஊட்டச்சத்துக்கான ததசிய திட்டம் 

ைதிய உணவுத் திட்டம் இப்தபாது PM POSHAN என அமழக்கப்படும், மையம் 'குழந்மத 

ஊட்டச்சத்து' மையைாக ஒரு கபரிய அரசியல் உந்துதமைத் கதாடங்கியுள்ேது, தைலும் அரசு 

ைற்றும் அரசு உதவி கபறும் பள்ளிகளில் முன் கதாடக்கக் கல்வி கபறும் சுைார் 24 ைட்சம் 

ைாணவர்கள்  இத்திட்டத்தின்  ககாண்டுவரப்படுவார்கள் 

தநாக்கங்கள் 

இத்திட்ட்த்தில் உள்ேடக்கப்டுபவர்கள் 
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அரசு ைற்றும் அரசு உதவி கபறும் ஆரம்ப பள்ளிக்கு முந்மதய வகுப்புகளில் படிக்கும் 

ைாணவர்கள், பால்வாடி மையங்களுக்கும் விரிவுபடுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ேது. 

இதன்மூைம்,  ஆரம்ப பள்ளிக்கு முந்மதய வகுப்புகளில் படிக்கும் 24 ைட்சம் ைாணவர்கள் 

கூடுதைாக இத்திட்டத்தின் கீழ் பயனமடய உள்ேனர்.   

சமூக பங்தகற்பு 

திதிதபாெனின் கருத்து விரிவாக ஊக்குவிக்கப்படும். திதிதபாென் என்பது சமூகப் பங்தகற்புத் 

திட்டைாகும், இதில் ைக்கள் விதசஷ சந்தர்ப்பங்கள்/விழாக்களில் குழந்மதகளுக்கு சிறப்பு 

உணமவ வழங்குகிறார்கள். 

பள்ளி ஊட்டச்சத்து பூங்கா 

முதல் அனுபவத்மத வழங்குவதற்காக பள்ளிகளில் பள்ளி சத்துணவு பூங்காக்கமே 

தைம்படுத்துவமத அரசு ஊக்குவித்து வருகிறது . இந்தத் ததாட்டங்களின் அறுவமட கூடுதல் 

நுண்ணூட்டச் சத்துக்கமே வழங்கும் திட்டத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஏற்கனதவ 3 

ைட்சத்துக்கும் அதிகைான பள்ளிகளில் பள்ளி சத்துணவு பூங்கா உருவாக்கப்பட்டுள்ேது. 

சமூக தணிக்மக 

இத்திட்டத்தின் சமூக தணிக்மக அமனத்து ைாவட்டங்களிலும் கட்டாயைாக்கப்பட்டுள்ேது. 

துமண ஊட்டச்சத்து 

இரத்த தசாமக அதிகம் உள்ே ைாவட்டங்கள் ைற்றும் ைாவட்டங்களில் உள்ே குழந்மதகளுக்கு 

கூடுதல் ஊட்டச்சத்து கபாருட்கமே வழங்க சிறப்பு ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டுள்ேது . 

சமையல் தபாட்டி 

உள்ளூரில் கிமடக்கும் கபாருட்கள் ைற்றும் காய்கறிகளின் அடிப்பமடயில் இன உணவு 

வமககள் ைற்றும் புதுமையான  பட்டியல்கமே ஊக்குவிக்க கிராை ைட்டத்திலிருந்து ததசிய 

ைட்டம் வமர அமனத்து ைட்டங்களிலும் சமையல் தபாட்டிகள்  நடத்தி ஊக்குவிக்கப்படும். 

உள்ளூர்க்கான குரல் 

தற்சார்பு இந்தியாவுக்கு உள்ளூர் கபாருட்கள்: திட்டத்மத கசயல்படுத்துவதில் விவசாயிகள் 

உற்பத்தியாேர் அமைப்புகள் (FPO) ைற்றும் ைகளிர் சுயஉதவி குழுக்களின் ஈடுபாடு 

ஊக்குவிக்கப்படும். உள்நாட்டில் விமேயும் பாரம்பரிய உணவுப் கபாருட்களின் பயன்பாடு 

உள்ளூர் கபாருோதார வேர்ச்சிக்கு ஊக்கைளிக்கப்படும். 

 பிற கதாடர்புமடய அரசு முயற்சிகள்: 

o இரத்த தசாமக முக்த் பாரத் அபியான் 

o ததசிய உணவுப் பாதுகாப்புச் சட்டம் (NFSA), 2013 

o பிரதான் ைந்திரி ைாத்ரு வந்தனா தயாெனா (PMMVY) 

o தபாஷன் அபியான் 

 

சுதந்திரப் தபாராட்ட வீரர் வ வூ சிதம்பரம் பிள்மேயின் 150வது பிறந்தநாள் 
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கப்பதைாட்டிய  தமிழன்' என்று அமழக்கப்படும் பசுதந்திரப் தபாராட்ட வீரர் வ.உ.சிதம்பரம் 

பிள்மேயின் 150வது பிறந்தநாள் விழா பிரைாண்டைாக ககாண்டாடப்படும்.என தமிழக 

முதல்வர் சமீபத்தில் அறிவித்தார்.  

இந்திய விடுதமை இயக்கத்தின் கதாடக்க காைத் தமைவர்களில் 

ஒருவரான வ.உ.சிதரம்பரனார் (1872-1936) தனித்துவைான தபாராட்டங்கமே 

தைற்ககாண்டவர். அவற்றுள் குறிப்பிடத்தக்க ஒன்று, தவறு யாரும் சிந்திக்காதது. அது ‘சுததசி 

ஸ்டீம் தநவிதகஷன் கம்கபனி’ (சுததசி நாவாய்ச் சங்கம்) என்கிற கப்பல் நிறுவனம். இந்திய 

கம்கபனி சட்டப்படி 16.10.1906-ல் இந்நிறுவனம் பதிவுகசய்யப்பட்டது. இதன் கதாடக்க 

மூைதனம் ரூ.10 ைட்சம். ரூ.25 முக ைதிப்புள்ே பங்குகளின் விற்பமன மூைம் இது 

கபறப்பட்டது. 10,000 பங்குகமே விற்பது என்கிற வரம்மபயும் ஆசிய நாடுகமேச் 

தசர்ந்தவர்களிடமிருந்தத பங்குத்கதாமகமயப் கபறுவது என்ற முடிமவயும் இந்நிறுவனம் 

எடுத்திருந்தது. இதன் அலுவைகம் தூத்துக்குடியில் கசயல்பட்டது. 

இந்நிறுவனத்மத நடத்துவதற்கு இயக்குநர் குழு ஒன்று உருவாக்கப்பட்டது. நிறுவனத் 

தமைவராக பாைவநத்தம் ெமீன்தார் பாண்டித்துமரத் ததவர் நியமிக்கப்பட்டார். நான்காம் தமிழ்ச் 

சங்கம் என்றமழக்கப்படும் தமிழ்ச் சங்கத்மத ைதுமரயில் நிறுவியவர் இவர். வ.உ.சி. உதவிச் 

கசயைாேராக இருந்தார், இக்கப்பல் நிறுவனம் ஆதாயம் ஈட்டுவமத ைட்டுதை குறிக்தகாோகக் 

ககாண்ட வணிக நிறுவனைாக அமைக்கப்படவில்மை. இந்நிறுவனத்தின் தநாக்கங்கள் குறித்த 

விவர அறிக்மக இவ்வுண்மைமய அறியத் தருகிறது: 

இந்தியர்கமேயும் இைங்மகயர்கமேயும், ஆசியா கண்டத்து ொதியார்கமேயும் கப்பல் 

நடாத்துந் கதாழிலில் பழக்குவித்து அதன் மூைம் வரும் ைாபத்மத அமடயும்படிச் கசய்தல். 

கப்பல் நடாத்துந் கதாழிமையும் கப்பல் நிர்ைாணஞ் கசய்யும் கதாழிமையுஞ் கசய்து காட்டிக் 

கற்பித்தல். 

ைாணவர்க்கு கப்பதைாட்டுந் கதாழிமையும் கப்பல் நிர்ைாணஞ் கசய்யும் கதாழிமையும் சாஸ்திர 

சம்பந்தைாகக் கற்பிக்கும் கைாசாமைகமே ஏற்படுத்தல். 

ஸ்டீைர்கள், ஸ்டீம்ைாஞ்சுகள், படகுகள் முதலியன நிர்ைாணஞ் கசய்வதற்கும் அமவகமேச் 

கசப்பனிடுவதற்கும் துமறகதேற்படுத்தல். 

கம்கபனியார் தீர்ைானிக்கும் சுததசியக் மகத்கதாழில்கமேயும் வியாபாரங்கமேயும் நடத்துதல். 

சுததசிக் கப்பல் நிறுவனத்தின் இக்குறிக்தகாள்கள் வ.உ.சி.யின் கதாமைதநாக்கான பார்மவமய 

கவளிப்படுத்துபமவ. முதற்படியாக மும்மப கசன்று இரண்டு கப்பல்கமே விமைக்கு 

வாங்கினார். ‘எஸ்.எஸ்.காலிதயா’, ‘எஸ்.எஸ்.ைாதவா’ என்கிற கபயரிைான இரண்டு கப்பல்களும் 

தூத்துக்குடிக்கு 1907 தை ைாதம் வந்துதசர்ந்தன. ஒவ்கவான்றிலும் 42 முதல் வகுப்புப் 

பயணிகள், 24 இரண்டாம் வகுப்புப் பயணிகள், 4,000 மூட்மட சரக்கு கசல்ை முடியும். 

இவ்விரு கப்பல்களின் வருமகயால் ைகிழ்ச்சியமடந்த பாரதியார், தாம் நடத்திவந்த ‘இந்தியா’ 

இதழின் (26 தை1927) முகப்பில் கருத்துப் படம் கவளியிட்டதுடன், “கவகு காைைாய்ப் புத்திரப் 

தபறின்றி அருந்தவம் கசய்துவந்த கபண்கணாருத்தி ஏக காைத்தில் இரண்டு புத்திரர்கமேப் 

கபற்றால், எத்தமன அேவற்ற ஆனந்தத்மத அமடவாதோ, அத்தமன ஆனந்தத்மத நைது 
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கபாதுைாதாவாகிய பாரதததவியும் இவ்விரண்டு கப்பல்கமேயும் கபற்றமைக்காக 

அமடவாகேன்பது திண்ணதை” என்று குறிப்பும் எழுதினார். அக்குறிப்பில் வ.உ.சி.க்கும் 

அவருக்கு உதவியவர்களுக்கும் பாராட்டுத் கதரிவித்திருந்தார். 

தூத்துக்குடியில் ஏற்ககனதவ கசயல்பட்டுவந்த ஆங்கிதையக் கப்பல் நிறுவனைான ‘பிரிட்டிஷ் 

இந்தியன் ஸ்டீம் தநவிதகஷன் கம்கபனி’ என்கிற ஆங்கிதையக் கப்பல் நிறுவனம், சுததசிக் 

கப்பல் நிறுவனத்தின் வருமகயால் ஆதாய இழப்புக்கு ஆோனது. இவ்விழப்பானது, 1907-ம் 

ஆண்டின் இறுதியிலும் 1908-ன் கதாடக்கத்திலும் ைாதம் ஒன்றுக்கு முப்பதினாயிரம் முதல் 

நாற்பதினாயிரம் வமர இருந்ததாக வரைாற்றறிஞர் இராதசந்திரன் குறிப்பிட்டுள்ோர். 

ைக்களிமடதய நிைவிய சுததசி இயக்க உணர்தவ இதற்குக் காரணம். 

1908 ைார்ச் ைாதம் மகதாகி விசாரமணக் மகதியாக இருந்த வ.உ.சி. அதத ஆண்டு 

ெூமையில் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பின் அடிப்பமடயில் தண்டமனக் மகதியாகி தகாமவச் 

சிமறக்குச் கசன்றார். இதன் பின் ஆஷ் என்கிற ஆங்கிதைய அதிகாரி ககாடுத்த 

கநருக்கடிகமே எதிர்ககாள்ே இயைாது, சுததசிக் கப்பல் கம்கபனி ஆங்கிதையர்களிடதை 

விற்கப்பட்டது. 

கதாழிைாேர் இயக்கம் 

1907-ல் கப்பல் நிறுவனத்மதத் கதாடங்கிய வ.உ.சி., அடுத்த ஆண்டில் தூத்துக்குடியில் 

இயங்கிவந்த ஆங்கிதையர் நடத்திய ‘தகாரல் மில்’ என்கிற நூற்பாமையில் கதாழிைாேர்கமே 

ஒன்றுதிரட்டி, சுப்பிரைணிய சிவாவின் துமணயுடன் தவமைநிறுத்தத்மத 1908 பிப்ரவரி 27-ல் 

கதாடங்கினார். (1) ஊதிய உயர்வு, (2) வார விடுமுமற, (3) இதர விடுமுமற வசதிகள் 

என்பனவற்மற முன்மவத்து தவமைநிறுத்தம் நடத்தப்பட்டது. ஒன்பது நாட்கள் கதாடர்ச்சியாக 

நடந்த தவமைநிறுத்தம் 07.03.1908 நண்பகலில் முடிவுற்றது. 

50% ஊதிய உயர்வு, பணி தநரத்தில் உணவருந்த அனுைதி, ஊதியமில்ைா விடுமுமற 

என்பனவற்மற ஆமைத் கதாழிைாேர்கள் கபற்றனர். இன்று எளிதானதாகத் ததான்றும் 

இவ்வுரிமைகமேப் கபறுவதற்குக் கடந்த நூற்றாண்டின் கதாடக்கத்தில்தான் இந்தப் 

தபாராட்டம் நிகழ்ந்துள்ேது. 

இப்தபாராட்ட நிகழ்வு, இந்திய அேவில் தபசுகபாருோனது. தவமைநிறுத்தக் காைத்தில் 

உணவின்றித் தவித்த ஆமைத் கதாழிைாேர்களுக்கு உணவு வழங்கும் கபாறுப்மப வ.உ.சி. 

தைற்ககாண்டிருந்தார். ‘தி இந்து’ ஆங்கிை நாளிதழும் ‘சுததசமித்திரன்’ தமிழ் நாளிதழும் இந்தச் 

கசய்திமய முக்கியத்துவம் ககாடுத்து கவளியிட்டன. வங்கத்தின் அரவிந்தர் தைது 

‘வந்ததைாதரம்’ இதழில் தவமைநிறுத்த நிகழ்வு குறித்து விரிவான முமறயில் கசய்தி 

கவளியிட்டுவந்தார். தவமைநிறுத்தம் கவற்றிகபற்றவுடன் ‘தூத்துக்குடி கவற்றி’ (The 

Tuticorin Victory) என்கிற தமைப்பில் நீண்ட தமையங்கதை எழுதியுள்ோர். 

ரஷ்யாமவ ொர் ைன்னன் ஆட்சிபுரிந்துவந்ததபாதுதான் இவ்தவமைநிறுத்தம் நடந்துள்ேது. 

இக்காைத்தில் ொர் ைன்னருக்கும் ஆங்கிதைய அரசுக்கும் இமடதய இணக்கைான உறவு 

இல்மை. எனதவ, இந்தியாவில் நடக்கும் ஆங்கிதைய எதிர்ப்புப் தபாராட்டங்கள் குறித்து 

அறிந்துககாள்வதில் ொர் ைன்னருக்கு ஆர்வம் இருந்தது. இதன் அடிப்பமடயில் மும்மபயில் 
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ரஷ்யாவின் தூதுவராகப் பணியாற்றிவந்த கசக்கின் என்பவர், தூத்துக்குடியில் நிகழ்ந்த 

தவமைநிறுத்தம் குறித்து ொருக்கு அறிக்மககள் அனுப்பிவந்துள்ோர். அதில் ஓர் 

அறிக்மகயில் தூத்துக்குடியில் நிகழ்ந்த தவமைநிறுத்தம் குறித்து, “இது திறம்பட நடத்தப்படும் 

தவமைநிறுத்தம். தவமைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்ட கதாழிைாேர்களுக்கு உணவு பமடக்க 

தவமைநிறுத்தத்மத நடத்தும் தமைவர்கள் ஏற்பாடு கசய்துள்ேனர்” என்று குறிப்பிட்டுள்ோர். 

இப்தபாராட்டத்தின்தபாது தூத்துக்குடி நகரின் கபாதுைக்களும் கதாழிைாேர்களுக்கு ஆதரவாகச் 

கசயல்பட்டுள்ேனர். கதாழிைாேர் தபாராட்டம் ஒன்மற அரசியல் தபாராட்டைாக ைாற்றுவதில் 

சிவாவும் வ.உ.சி.யும் கவற்றிகபற்றுவிட்டனர். இவ்வமகயில் இந்தியாவில் நிகழ்ந்த 

கதாழிைாேர்களின் முதல் அரசியல் தவமைநிறுத்தைாக இவ்தவமைநிறுத்தம் அமைந்தது. 

பண்பாட்டுப் பார்மவ 

வ.உ.சி. தன் அரசியல் குருவாகத் திைகமர ஏற்றுக்ககாண்டவர். 1907-ல் நடந்த ‘சூரத் 

காங்கிரஸ் ைாநா’ட்டில் திைகமரத் தமைவராகத் ததர்வுகசய்ய பாரதியாருடன் இமணந்து 

கசயல்பட்டமதப் பற்றி வ.உ.சி. எழுதியுள்ோர். சிமறயிலிருந்து 1912-ல் விடுதமையாகி வந்த 

பின்னர், ககாழும்பு நகரிலிருந்து கவளிவரும் நாதேடு ஒன்றில் ‘திைக ைகரிஷி’ என்கிற 

தமைப்பில் அவரது வாழ்க்மக வரைாற்மறத் கதாடராகவும் எழுதிவந்தார். கெர்ைனியில் 

இயங்கிவந்த இந்தியப் புரட்சிக் குழு ஒன்றிடமிருந்து வந்த ரகசியச் கசய்தி ஒன்று குறித்து 

விவாதிக்க வ.உ.சி.மய திைகர் அமழத்துள்ோர். வ.உ.சி.யும் அந்த அமழப்மப ஏற்று திைகமரச் 

சந்தித்துள்ோர். இந்த அேவுக்கு இருவருக்கும் இமடதய கநருக்கைான நட்பு இருந்துள்ேது. 

வ.உ.சி. கசன்மனயில் வாழ்ந்ததபாது திைகமர கசன்மனக்கு வரவமழத்து, அவமர 

ஊர்வைைாக அமழத்துச் கசன்தறாரில் வ.உ.சி.யும் உண்டு. இந்த அேவுக்கு திைகரின் மீது 

அன்பும் கநருக்கமும் ககாண்டிருந்தாலும், பண்பாடு குறித்த திைகரின் 

அணுகுமுமறயிலிருந்து வ.உ.சி. இறுதிவமர ைாறுபட்தட இருந்தார். 

இதுதபால் அழுத்தைான மசவராக இருந்து ‘சிவஞானதபாதம்’ நூலுக்கு உமர எழுதியதபாது, 

பை ைதக் தகாட்பாடுகமேயும் அவற்றின் மீதான கண்டனங்கமேயும் எழுதுவமத வ.உ.சி. 

தவிர்த்தார். அத்துடன் நாஸ்தீகரது இயற்மகமயத்தான் ஆஸ்தீகர்கள் கடவுள் என்று 

கூறுகின்றனகரன்றும் ஆஸ்தீகரது கடவுமேத்தான் நாஸ்தீகர்கள் இயற்மககயன்று 

கூறுகிறார்ககேன்றும் விேக்கைளித்தார். 

‘‘1,330 குறமேயும் கபாருளுடன் உணர்ந்திராத தமிழர் முற்றுந் துறந்த முனிவதரயாயினும் 

என்மனப் கபற்ற தந்மததயயாயினும் யான் கபற்ற ைக்கதே யாயினும் யான் இவமரப் 

பூர்த்தியாக ைதிப்பதுமில்மை தநசிப்பதுமில்மை’’ என்ற இவரது கூற்று, தமிழரின் பண்பாட்டு 

அமடயாேைாகத் திருக்குறமேக் கருதியமத உணர்த்துகிறது. 1927-வது ஆண்டில் தசைத்தில் 

நடந்த காங்கிரஸ் ைகா சமப மூன்றாவது அரசியல் ைாநாட்டில் ஆற்றிய தமைமை உமரயில் 

வகுப்புவாரி இடஒதுக்கீட்மட ஆதரித்து அவர் ஆற்றிய உமர வரைாற்றுச் சிறப்புமிக்கது. 

 தமிழக அரசு அறிவிப்பு 

 வ.உ.சிதம்பரனார் சிமறயில் வமரந்த ைர எண்கணய் அச்சகம் ( கசக்கு ) கசன்மன 

காந்தி ைண்டபத்தில் புதுப்பிக்கப்பட்டு அவருக்கு ைார்பேவு சிமை நிறுவப்படும். 
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 தூத்துக்குடி தைைகபரிய காட்டன் சாமைக்கு விஏஓ சிதம்பரனார் சாமை என்று கபயர் 

சூட்டப்படும் . 

 வ.உ.சிதம்பரனார் பூங்காவில் உயிர் உருவ சிமை அமைக்கப்படும். 

 தூத்துக்குடியில் உள்ே ஓட்டப்பிடாரம் ' நிமனவில்ைம் ' ைற்றும் திருகநல்தவலியில் 

உள்ே ' ைணிைண்டபம் ' ஆகியமவ புதுப்பிக்கப்பட்டு, அவரது வாழ்க்மக வரைாற்மற 

விேக்கும் வமகயில் ஒலி ஒளிக்காட்சி அமைக்கப்படும். 

 VOC இன் வாழ்க்மக வரைாற்மற சித்தரிக்கும் அனிதைஷன் படம் டிஜிட்டல் 

வடிவத்தில் கவளியிடப்படும். 

 கநல்மையில் வ.உ.சி.யின் கபயரில் புதிய இருக்மக உருவாக்கப்படும் 

ைதனான்ைணியம் சுந்தரனார் பல்கமைக்கழகம். 

 - ' கப்பதைாட்டிய தமிழர் வ.உ.சி விருது ' - கடல் துமறயில் உள்ே முக்கியத் 

தமிழருக்கு ஒவ்கவாரு ஆண்டும் வழங்கப்படும். 

 நவம்பர் 18, வ.உ.சி இறந்த நாள் 'தியாக நாோக' அறிவிக்கப்பட்டு அப்படிதய 

அனுசரிக்கப்படும். 

 

 

காவிரி நீர் தகராறு 

காவிரி நதிநீர் பிரச்சமன, கர்நாடகா ைற்றும் தமிழகம் இமடதய பை தசாப்தங்கோக 

சர்ச்மசயாக இருந்து வருகிறது. காவிரிப் படுமகயானது கர்நாடகா ைற்றும் தமிழ்நாட்டின் 

கபரிய பகுதிகள் ைற்றும் தகரோ ைற்றும் புதுச்தசரியில் உள்ே சிறிய பகுதிகள் உட்பட ஒரு 

கபரிய நிைப்பரப்மப உள்ேடக்கியது . 

பாண்டிச்தசரி ைற்றும் தகரோவின் நுமழவு 

தகரோவும் புதுச்தசரியும் காவிரி நீரின் பங்கிற்கு உரிமை தகாரின 

சர்ச்மசயின் வரைாறு 

இந்த பிரச்சிமன 1892 ஆம் ஆண்டு முதல் கைட்ராஸ் பிரசிகடன்சி ைற்றும் மைசூர் இமடதய 

நடுவர் ைன்றத்திற்காக ஒரு ஒப்பந்தம் தாக்கல் கசய்யப்பட்டது, ஆனால் புதிய சர்ச்மசகளுக்கு 

வழிவகுத்தது. பின்னர், இந்திய அரசின் தைற்பார்மவயின் கீழ் இரு ைாநிைங்களுக்கு இமடதய 

நடுவர் முயற்சிகள் புதுப்பிக்கப்பட்டு 1924 இல் இரண்டாவது ஒப்பந்தம் மககயழுத்தானது. 

1970 ஆம் ஆண்டு நிைத்தடி நிமைமைமயக் கண்டறிய ஒரு உண்மை கண்டறியும் குழு 

அமைக்கப்பட்டது. குழு 1972 இல் தனது அறிக்மகமய சைர்ப்பித்தது, தைலும் ஆய்வுகள் 

நிபுணர் குழுவால் தைற்ககாள்ேப்பட்டது ைற்றும் 1976 இல் ைாநிை அரசுகள் ஒரு 

உடன்படிக்மகக்கு வந்தன. இருப்பினும், தமிழ்நாட்டில் ஒரு புதிய அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்த 

பிறகு, ஒப்பந்தத்தின் விதிமுமறகளுக்கு ஒப்புதல் அளிக்க ைறுத்து விட்டது. தைலும் தகராறு. 

பின்னர், 1986ல், தமிழக அரசு, 1956-ஆம் ஆண்டு ைாநிைங்களுக்கு இமடதயயான நீர்ப் 

பிரச்சமனகள் சட்டம், 1956-ன் கீழ் இப்பிரச்சிமனமயத் தீர்ப்பதற்கு நடுவர் ைன்றத்மத 

அமைக்குைாறு ைத்திய அரசிடம் முமறயிட்டது. இருப்பினும், உச்ச நீதிைன்றம் இந்த வழக்மக 
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விசாரித்து, ைத்திய அரசுக்கு உத்தரவிடும் வமர, தீர்ப்பாயம் அமைக்கப்படவில்மை. 1990 ஆம் 

ஆண்டு அரசாங்கம் அவ்வாறு கசய்தது. காவிரி நதி நீர் தீர்ப்பாயம் ெூன் 2, 1990 இல் 

அமைக்கப்பட்டது. 

தீர்ப்பாயத்தின் இறுதி தீர்ப்பு 

டிஎம்சி ஒதுக்கீடு கசய்து தீர்ப்பாயம் 2007ல் இறுதி ஆமணமய அறிவித்தது தமிழகத்திற்கு 

அடி நீர் ைற்றும் 270 டி.எம்.சி அடி கர்நாடகாவிற்கு. தகரோவுக்கு 30 டி.எம்.சி அடி ைற்றும் 

புதுச்தசரிக்கு 7 டிஎம்சி அடி கிமடத்தது.காவிரி படுமகயில் கைாத்த நீர் இருப்பு 740 டிஎம்சி 

அடியாக உள்ேது என்று தீர்ப்பாயம் ஒரு முடிவுக்கு வந்தது.ஆனால் , தமிழகம் ைற்றும் 

கர்நாடகா ஆகிய இரண்டும் தீர்ப்பாயத்தில் ைறுஆய்வு ைனு தாக்கல் கசய்தன. 

பிரச்சமன ஏன் கதாடர்கிறது? 

சாதாரண ைமழப்கபாழிவு உள்ே ஆண்டுகளில், காவிரியானது அதன் 800 கிமீ நீேப் பாமதயில் 

அதன் நீரின் அமனத்து தகாரிக்மககமேயும் பூர்த்தி கசய்ய முடியும். இருப்பினும், துன்ப 

ஆண்டுகளில் அப்படி இல்மை. சிை இக்கட்டான ஆண்டுகளில், கர்நாடகா ைற்றும் 

தமிழ்நாட்டின் முக்கிய நகரங்களின் கதருக்களில் காவிரி கசிவுக்கான சண்மடகள். 

தங்களுக்கு உரிய பங்கு தண்ணீர் கிமடக்காததால் ஆங்கிதையர் காை ஒப்பந்தம் சரியல்ை என 

கர்நாடகா கூறுகிறது. ைறுபுறம், தபாதிய அேவு தண்ணீர் தர தவண்டும் என்ற கர்நாடகத்தின் 

உறுதிப்பாட்டால் அதிகரித்துள்ே விரிவான விவசாயத்மதத் தக்கமவக்க தண்ணீர் ததமவ 

என்று தமிழகம் நம்புகிறது. இரு ைாநிைங்களும் தங்களின் சாகுபடி நிைத்மத அதிகரித்து, நீர் 

மின்சக்திக்கு தண்ணீமரப் பயன்படுத்துகின்றன, தைலும் அரசியல் கட்சிகள் இந்த விஷயத்மத 

கதாடராக எடுத்துக் ககாள்கின்றன. 

குடகிலிருந்து உற்பத்தியாகி கர்நாடகா, தமிழ்நாடு, புதுச்தசரி ைற்றும் தகரோ வழியாக பாயும் 

நதியில் இருந்து தனது நீர் பங்மக மூன்று ைடங்காக அதிகரிக்க கர்நாடகா விரும்புகிறது, 

அதாவது அங்கு தமிழ்நாட்டின் பங்கு குமறயும். 

தீர்வு 

இரு ைாநிைங்களிலும் நீர் தசமிப்பு ைற்றும் பயன்பாடு பிரச்சமனக்குரிய பகுதிகள். பாசன 

தைைாண்மை ைற்ற விஷயங்கதோடு பாரம்பரிய கதாட்டிகமே புத்துயிர் கபறுவமத 

தநாக்கைாகக் ககாண்டது. இருந்த தபாதிலும், நன்கு இயக்கப்படும் நீர்ப்பாசனம், விவசாயிகள் 

கதாட்டிகளின் நிர்வாகத்தில் கவனம் கசலுத்தவில்மை. பயிர்கமே பல்வமகப்படுத்துதல், கநல் 

சாகுபடி பரப்பேமவ சிறிதேவு குமறத்தல், ைற்றும் குமறந்த நீர் சுரக்கும் அரிசி வமககளுக்கு 

ைாறுதல் ஆகியமவ பை நிபுணர்கள் தபசும் பரிந்துமரகளில் அடங்கும். 

தமிழகத்திற்கு காவிரி நீர் ஏன் முக்கியம்?  

தஞ்சாவூர் , திருவாரூர் ைற்றும் நாகப்பட்டினம் ைாவட்டங்களின் 20 தாலுகாக்களும் , திருச்சி 

ைாவட்டத்தின் 5 தாலுக்காக்களும் , கடலூர் இரண்டு தாலுகாக்களும் , புதுக்தகாட்மட 

ைாவட்டத்தின் ஒரு தாலுகாவும் 14.47 ைட்சம் கெக்தடர் பரப்பேவுள்ே காவிரி கடல்டா 

பகுதியில் அடங்கும் . இது ைாநிைத்தின் நிைப்பரப்பில் 10 சதவீதத்திற்கும் அதிகைாகும். கநல் 

முதன்மையான பயிர், ஒற்மற அல்ைது இரட்மட பயிர். மூன்றாவது பயிர் கநல் சிை பகுதிகளில் 
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சிை தநரங்களில் தகாமட காைத்தில் பயிரிடப்படுகிறது. வடகிழக்கு பருவைமழ கபாதுவாக 

அதிகைாக இருப்பதால், கசப்டம்பர் முதல் டிசம்பர் வமரயிைான காைகட்டத்தில் அரிசிக்கு 

முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகிறது. குறுகிய காை பயிர்கள் குறுமவ (ெூன் முதல்) ைற்றும் 

தண்ணீர் கிமடத்தால் டிசம்பர்-ெனவரி ைற்றும் ஏப்ரல்-தை ைாதங்களில் பயிரிடப்படுகிறது. 

தாைடி , ஒரு வமகயான தபானஸ் பயிர், இது ஒரு நடுத்தர காை இரகைாகும், இது கசப்டம்பர்-

நவம்பர் ைாதங்களில் பயிரிடப்படுகிறது . ஆனால் முக்கிய பயிர் அதிக ைகசூல் தரும் 

சம்பாவாகும், தற்தபாமதய பிரச்சமனகள் சம்பாவிற்கு தண்ணீர் விடுவமத மையைாக மவத்து 

உள்ேது. 

தமிழ்நாடு ைற்றும் கடன்ைார்க்  இமனந்து ஆற்றல் தீமவ உருவாக்க திட்டம் 

இைங்மகயின் தைற்குக் கடற்கமரக்கும் இந்தியாவின் கதன்கிழக்கு முமனக்கும் இமடயில் 

அமைந்துள்ே ைன்னார் வமேகுடாவில் ஆற்றல் தீமவ உருவாக்க தமிழ்நாடு ைற்றும் 

கடன்ைார்க் திட்டமிட்டுள்ேன . 

முக்கிய அம்சங்கள் 

 பசுமை எரிசக்தி துமறயில் தமிழகம் தனது கால்தடத்மத விரிவுபடுத்தும் தநாக்கத்தில் 

இந்த திட்டம் உருவாக்கப்பட்டது. 

 இந்த இைக்மக அமடய, கடன்ைார்க் ைாநிைத்தில் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துமறயில் 

$5-10 பில்லியன் முதலீடு கசய்ய வாய்ப்புள்ேது. ைன்னார் வமேகுடாவில் எரிசக்தித் 

தீவிற்கான முதலீடும் இதில் அடங்கும் . 

 இந்த முதலீட்டின் மூைம், தீவு 4-10 GW ஆற்றமை உற்பத்தி கசய்ய முடியும். 

 

காைநிமை ைாற்றம் குறித்த தமிழ்நாடு ைாநிை கசயல் திட்டம் (TNSAPCC 2.0) 

முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் , பருவநிமை ைாற்றத் திட்டத்துக்கு பட்கெட்டில் ரூ .500 தகாடி 

ஒதுக்கீடு கசய்து முன்னுரிமை அளித்துள்ோர். இந்த பகுதி, பை பங்குதாரர்களின் பசுமை 

நிதியம், அமனத்து துமறகளின் பங்களிப்புடன் உருவாக்கப்படும். "பருவநிமை ைாற்றத்மதத் 

தழுவல் ைற்றும் தணிப்பு ஆகியவற்மற ஒரு துமறயால் தைற்ககாள்ே முடியாது. அமனவரும் 

பங்களிப்பு கசய்ய தவண்டும். உதாரணைாக, தபாக்குவரத்துத் துமறக்கு ஒதுக்கப்பட்ட 

பட்கெட்டில் ஒரு பகுதிமய பசுமை முயற்சிகளுக்குப் பயன்படுத்தைாம். மின்சாரத் துமறயில் 

அதிக புதுப்பிக்கத்தக்கமவகமே தசர்க்கைாம். மின்சார கைமவயில், நீண்ட காை பார்மவமயத் 

தவிர, விமரவாகச் கசய்யக்கூடிய விஷயங்கமே நாங்கள் பட்டியலிடுகிதறாம் 

முக்கிய பகுதிகள் 

 நிமையான விவசாயம் 

 காைநிமை மீள்தன்மை 

 நீர் வேங்கள் 

 வனம் & பல்லுயிர் 

 கடதைார பகுதி தைைாண்மை. 

 காைநிமை ைாற்றத்திற்கான மூதைாபாய அறிவு 
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 தபரிடர் தைைாண்மை ைற்றும் தணிப்பு 

 சுகாதாரம் ைற்றும் சுகாதாரம் 

 

நீைக் ககாடி 

உள்ே தகாவேம் கடற்கமரக்கு கடன்ைார்க் சுற்றுச்சூழல் ஏகென்சியின் நீைக் ககாடி 

சான்றிதழும் வழங்கப்பட்டுள்ேது. 

நீைக் ககாடி கபறுவதற்கான காரணங்கள் 

 பூஜ்ஜிய திரவக் கழிவு தைைாண்மை கடற்கமர” இது சாம்பல் நீர் சுத்திகரிப்பு நிமையம், 

40 KW ஆஃப்-கிரிட் சூரிய மின் நிமையம் ைற்றும் தானியங்கு உரைாக்கல் 

இயந்திரத்துடன் கூடிய திடக்கழிவு தைைாண்மை அைகு ஆகியவற்மறக் 

ககாண்டுள்ேது. 

 "கடற்கமரயானது பச்மச நிற கவரில் உள்ேது ைற்றும் பாதுகாப்பான நீச்சல் ைண்டை 

பகுதி, சாய்ந்த மூங்கில் நாற்காலிகள், காம்புகள், கவளிப்புற உடற்பயிற்சி 

உபகரணங்கள், குழந்மதகள் விமேயாடும் பகுதி ைற்றும் ஏழு கட்ட சுத்திகரிக்கப்பட்ட 

குடிநீர் விற்பமன கிதயாஸ்க் உட்பட 37 வசதிகள் உள்ேன" என்று அமைச்சர் 

கூறினார். 

 ைாற்றுத்திறனாளிகள் குளிக்கும் ைண்டைத்தில் பாதுகாப்பாக நீந்துவதற்கு கடற்கமரயில் 

நீர்வீழ்ச்சி சக்கர நாற்காலியும் உள்ேது. 

 

அது ஏன் முக்கியம்? 

'ப்ளூ ஃபிோக்' கடற்கமரகள் தூய்மை, பாதுகாப்பு, நிமைத்தன்மை தபான்றவற்றின் 

அடிப்பமடயில் உைகின் சிறந்த கடற்கமரகளில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது. தற்தபாது சுைார் 

ஐம்பது நாடுகள் இந்த திட்டத்தில் பங்தகற்கின்றன, தைலும் 4,000 கடற்கமரகள், 

கைரினாக்கள் ைற்றும் படகுகள் இந்தச் சான்றிதமழப் கபற்றுள்ேன. உைகிதைதய அதிக 

எண்ணிக்மகயிைான நீைக் ககாடி குறியிடப்பட்ட தேங்கமேக் ககாண்ட நாடு ஸ்கபயின். 

கதாழில்நுட்பக் கல்வியில் அரசுப் பள்ளி ைாணவர்களுக்கு 7.5 சதவீத இட ஒதுக்கீடு 

2021ல் கதாழில்நுட்பக் கல்வியில் இேங்கமைப் படிப்பில் தசரும் அரசுப் பள்ளி 

ைாணவர்களுக்கு 7.5 சதவீத இட ஒதுக்கீடு 

இட ஒதுக்கீட்டின் ததமவ 

 இன்னும், நம் ைாநிைத்தில் உள்ே அரசுப் பள்ளிகளில் படிக்கும் ைாணவர்கள், தனியார் 

பள்ளி ைாணவர்களுடன் தபாட்டியிட்டு, தாங்கள் விரும்பும் உயர்கல்வி ைற்றும் 

கதாழில்நுட்பப் படிப்புகளில் தசர்வது மிகவும் கடினம். 

 பை சமூக-கபாருோதார ஏற்றத்தாழ்வுகோல், அமனத்து ைாணவர்களுக்கும் 

உயர்கல்வியில் சை வாய்ப்பு கிமடப்பதில்மை. 
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 2019-2020ஆம் கல்வியாண்டில் இரண்டாம் ஆண்டு உயர்கல்வி பயிலும் 

ைாணவர்களின் எண்ணிக்மக 8.5 ைட்சைாக இருந்தது. அவர்களில் 3.45 ைட்சம் தபர் 

அரசுப் பள்ளி ைாணவர்கள். 

 கபாறியியல் கல்வியில், 2020-2021 கல்வியாண்டில் அண்ணா பல்கமைக்கழகத்தில் 

தசரும் அரசுப் பள்ளி ைாணவர்களின் சதவீதம் 0.83 ஆகும். 

 வறுமை, அறியாமை, வழிகாட்டுதல் இல்ைாமை தபான்ற காரணங்கோல் அரசுப் பள்ளி 

ைாணவர்களின் கபற்தறார்களுக்கு கதாழில்நுட்பப் படிப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு 

குமறவாகதவ உள்ேது. 

நீதிபதி டி.முருதகசன் கமிஷன் 

நீதிபதி டி.முருதகசன் கமிஷன், கதாழில்முமறப் படிப்புகளில் (ைருத்துவம் தவிர) அரசு 

ஒதுக்கீட்டு இடங்களுக்கான தசர்க்மகயில் அவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட 

தவண்டும் என்று பரிந்துமரத்துள்ேது. 

தாமிரபரணி ] நாகரிகம் 

“கல்ததான்றி ைண்ததான்றாக் காைத்தத வாகோடு 

முன்ததான்றி மூத்த குடி”  

புறப்கபாருள் கவண்பா ைாமை கல் ைண் ததான்றுவதற்கு முன்தப ைனிதர்கள் இந்த நிைத்தில் 

ததான்றியதாக கூறுகிறது. இதமன உறுதிப்படுத்தும் வமகயில் சிவகமேயில் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கபாருமண நதி  நாகரிகத்தின் காைம் 3200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்து 

துவங்குகிறது  

 இைக்கிய அடிப்பமடயில் ( சிைப்பதிகாரம் ைற்றும் சங்க இைக்கியம்)  

 புவியியல் ததாற்றத்தின் அடிப்பமடயில் ( தக்கான பீடபூமி இந்தியாவின் 

மிகப்பழமையான நிைப்பகுதியாகும் அங்கு தான் தாமிரபரணி இருக்கிறது)  

 அறிவியல் சான்றுகளின் அடிப்பமடயில் ( கபாருமந நாகரீகம்) இந்த  நாகரிகத்தில் 

அதிக கவளிச்சம்  பாய்ச்சியது  

 இந்திய துமணக்கண்டத்தின் வரைாற்மற மீண்டும் எழுதும் திறன் ககாண்ட 

ஒரு வேர்ச்சியில், அகைரிக்காவில் உள்ே ஒரு ஆய்வகம், தமிழ்நாட்டில் 

உள்ே ஒரு பழங்காை நாகரிகத்திலிருந்து குமறந்தது 3,200 ஆண்டுகள் 

வமர கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மீதமுள்ேவற்மற கார்பன் தததியிட்டுள்ேது. 

 கபாருமந நதி (தாமிரபரணி) நாகரீகம் 3,200 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது 

என கண்டுபிடிப்பு உறுதிப்படுத்தியுள்ேது. 

 பீட்டா அனலிட்டிக் தசாதமனயின் முடிவுகள், கநல் ைற்றும் ைண்ணின் 

இருப்பும் கிமு 1155 க்கு முந்மதயது என்பமதக் காட்டுகிறது. 

 இது 2,600 ஆண்டுகள் பழமையான சிந்து நாகரிகத்மத விட பழமையான 

நாகரீகைாக இருக்கைாம். 

 Connect with similar characteristics with Indus Valley Civilisation | 

சிந்துகவளி நாகரிகத்தின் ஒத்த கூறுகதோடு கதாடர்பு படுத்துக 
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 கபண் கதய்வம்  

 தாழிகள்  

 எழுத்துக் கீறல்கள்  

தைற்கண்ட தரவுகமேக் ககாண்டு கைாழி , அகழ்வாராய்ச்சி , தபான்றவற்றில் கூடுதல் 

ஆராய்ச்சிகள் கசய்யப்பட்டால் வரைாறு தமிழகத்தில் இருந்து துவங்க வாய்ப்புள்ேது  

நவீன தமிழ்நாட்டின் சிற்பி கமைஞர் 

80 வருட கபாது வாழ்வு, 70 ஆண்டுகள் திமரப்படம் ைற்றும் பத்திரிமகத் துமற, 60 

ஆண்டுகள் சட்டைன்ற உறுப்பினராக, 50 ஆண்டுகள் திராவிட இயக்கத் தமைவராக இருந்த 

கமைஞரின் வாழ்க்மகயின் ஏறக்குமறய முழுக்க முழுக்க வரைாற்தறாடு கநருங்கிய 

கதாடர்புமடயது.  

அரசியல் பங்தகற்பு 

தமிழ் சமூகத்தில் ைறுைைர்ச்சிமய ஏற்படுத்துவதற்காகவும் சிறந்த திட்டங்கமேயும் 

சட்டங்கமேயும் வகுத்து கசயல்படுத்தினார் . இந்தியாவிதைதய தமிழகத்மத முன்னணி, 

வேர்ந்த ைாநிைைாக ைாற்றியதில் அவரது பங்களிப்பு ஈடு இமணயற்றது 

அவர் தபாட்டியிட்ட அமனத்து ததர்தல்களிலும் கவற்றி கபற்ற ஒதர தமைவர் அவர்தான். 

1957ல் குளித்தமையில் ஆரம்பித்து , 1962, 1967, 1971, 1977, 1980, 1989, 1991, 1996, 

2001, 2006, 2016, 2016 ஆகிய 12 ததர்தல்களிலும் கவற்றி கபற்றவர். இந்த 13 

ததர்தல்களிலும் ததால்வி அவமரத் கதாட்டதில்மை; கவற்றி அவமர ஒருதபாதும் 

மகவிடவில்மை. அதுதான் கமைஞர் . 

ஒரு முதைமைச்சராக 

தபரறிஞர் அண்ணாவின் ைமறவுக்குப் பிறகு 10.02.1969 அன்று முதல் முமறயாக தமிழக 

முதல்வராகப் பதவிதயற்றார். பின்னர், 15.03.1971, 27.01.1989, 13.05.1996 ைற்றும் 

13.05.2006 ஆகிய தததிகளில் 4 முமற அலுவைகப் கபாறுப்மப ஏற்றார் - இது கைாத்தம் 5 

முமற. 

குறிப்பிடத்தக்க திட்டங்கள் 

 அன்மன தமிழ் கைாழி 'கசம்கைாழி' நிமைக்கு உயர்த்தப்பட்டது. 

 ைத்திய அரசு தவமைகளில் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கு இடஒதுக்கீடு உரிமை 

 ைாறுவதற்கு சாதி தமடயில்மை என்பமத உறுதி கசய்யும் சட்டம் 

 கசாத்தில் கபண்களுக்கு சை பங்கு 

 BC, MBC ைற்றும் SC/ST ஆகிதயாருக்கான சமூக நீதி உரிமைகள், 

 விவசாயிகளுக்கு இைவச மின்சாரம், 

 தரைணியில் மடடல் பார்க் , 

 கசன்மனக்கு கைட்தரா ரயில், 

 சிப்காட் ைற்றும் சிட்தகா தபான்ற கதாழில்துமற வோகங்கள், 

 குடிமச அகற்றும் வாரியம், தமிழ்நாடு நீர் வழங்கல் ைற்றும் வடிகால் வாரியம், 

 ' நைக்கு கபயர் ( சுய சார்பு ) திட்டம், 
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 அண்ணா ைறுைைர்ச்சி திட்டம், 

 ஆம்புைன்ஸ் 108 தசமவ, 

 இைவச ைருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டம், 

 மினி தபருந்துகள் அறிமுகம், 

 உழவர் அமைத்தல் சண்மடகள் ', 

 ஏமழப் கபண்களுக்கு திருைண உதவி, 

 விதமவகளுக்கு ைறுைணம் கசய்ய நிதியுதவி, 

 கர்ப்பிணிப் கபண்களுக்கு உதவி, 

 ஆயிரக்கணக்கான தகாவில்கமே புதுப்பித்தல், 

 அரசு தவமைகளில் கபண்களுக்கு 30% இட ஒதுக்கீடு 

 உள்ோட்சி ததர்தலில் கபண்களுக்கு 33 சதவீத இடஒதுக்கீடு 

 எல்பிஜி எரிவாயு இமணப்புடன் இைவச அடுப்புகள், 

 கபண்களுக்கான சுயஉதவி குழுக்கள் , 

 அமனத்து சமூகத்தினரும் ஒன்றாக வாழ ' சைத்துவபுரம் ' 

 முஸ்லீம்களுக்கு 3.5 சதவீத இடஒதுக்கீடு, உருது தபசும் முஸ்லிம்கமே 

பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் பட்டியலில் தசர்த்தல், 

 நுமழவுத் ததர்வு ரத்து, 

 ைாணவர்களுக்கு இைவச பஸ் பாஸ், 

சமூக நீதி ைற்றும் தந்மத கபரியார் 

அறிவாசான் தந்மதயின் பிறந்தநாோன கசப்டம்பர் 17ஆம் தததிமய ககாண்டாட தமிழக அரசு 

முடிவு கசய்துள்ேது . இந்த உணர்வும், எழுச்சியும், கதாமைதநாக்கு நிமையும் நிமைத்து 

நிற்கும் அமடயாேைாக ஒவ்கவாரு ஆண்டும் கபரியார் பிறந்த நாள் 'சமூக நீதி தினைாக' 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

தந்மத ”ைானமும் அறிவும் ைனித குைத்திற்கு அழகு தரும்” என்ற ககாள்மகயின் 

அடிப்பமடயில் சுயைரியாமத இயக்கத்மதத் கதாடங்கிய கபரியார் , கண்ணியத்மதயும் 

அறிமவயும் ைக்களிமடதய ஊட்டுவதற்காக ஞானத்தின் ஆசிரியராக இந்த நாட்மடச் சுற்றி 

வந்தார். அவர் வழிநடத்திய தபாராட்டங்கமே யாராலும் நககைடுக்க முடியாது; எந்தகவாரு 

நபரும் தனது எழுத்துக்கமேப் பிரதி எடுக்கத் தயங்குவார்கள்; இவமரப் தபால் உமர நிகழ்த்த 

அமனவரும் பயப்படுவார்கள். தமிழர் நைமனத் தைக்குச் கசாந்தம் என்றும், தமிழர்களுக்குப் 

பமகவகனன்றும் எண்ணி எதிர்த்தார். 

“ைனிதன், ைனிதன் என்ற தவறுபாடு இல்மை; ஆணும் கபண்ணும் சைம்” - இமவ இரண்டும் 

அவருமடய அடிப்பமடக் ககாள்மககள். சாதிமய ஒழிப்பதும் கபண்கமே அடிமைத்தனத்மத 

எதிர்ப்பதும் அவருமடய இரு தநாக்கங்கோகும். இந்த இரண்டிற்கும் இமடயூறாக இருந்த 

அமனத்மதயும் அவர் தகள்வி எழுப்பினார். அவர் அறிவியல் ரீதியாக தகள்வி எழுப்பினார்; 

ைற்றவர்கமேயும் தன்மனப் தபால் சிந்திக்க தூண்டினார். 

சமூக நீதியின் விமத 
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அவரது சுயைரியாமதக் கருத்துகோல் தமிழ் இனம் சுயைரியாமதக் கருத்மதப் கபற்றது. அவரது 

ஊடுருவும் பகுத்தறிவுவாதத்தின் மூைம் அது சிந்தமனத் கதளிமவப் கபற்றது. சாதி 

தைைாதிக்கத்தின் மூைம் ஒடுக்கப்பட்ட ைற்றும் ஒடுக்கப்பட்ட ைக்கள் கல்வி ைற்றும் தவமை 

வாய்ப்புகளில் தைன்மை அமடய சமூக நீதியின் கதவுகமேத் திறந்தது அவரது மகத்தடியால் 

இன்று தமிழகம் ைட்டுமின்றி இந்தியா முழுவதும் சமூக நீதிக்கான விமதகள் 

விமதக்கப்படுகின்றன என்றால் அதற்கு அவர் தபாட்ட அடித்தேதை காரணம். 

இந்திய அரசியைமைப்புச் சட்டம் முதன்முதலில் திருத்தப்பட்டது அவரால் தான்- அவர் 

பாராளுைன்றத்திற்குள் நுமழயதவ இல்மை. அவர் ஒருதபாதும் சட்டசமபக்குள் நுமழய 

விரும்பவில்மை, ஆனால் அவரது கருத்துகமேக் ககாண்ட பை ைதசாதாக்கள் இந்த அமவயில் 

நிமறதவற்றப்பட்டன. ைற்கறாரு நபர் மூைம் தனது தயாசமனகமே கசயல்படுத்தும் 

அற்புதைான திறன் அவருக்கு ைட்டுதை இருந்தது. 

உைகில் எந்த சீர்திருத்த இயக்கமும் இந்தப் புகமழப் கபற்றதில்மை. சீர்திருத்தவாதிகள் 

கதால்மை ககாடுத்து கவளிதயறியிருப்பார்கள்; ஆட்சியாேர்களுக்கு அமதப்பற்றிய 

சிந்தமனதய இருக்காது. தமிழகத்தில் ைட்டும் சீர்திருத்த இயக்கம் அரசியல் இயக்கைாக ைாறி, 

சீர்திருத்த சிந்தமனகமே கசயல்படுத்தி, சட்டப் பாதுகாப்மபயும் அளித்து, அந்த 

சமுதாயத்திற்கு ைரியாமத அளித்து வருகிறது. 

தந்மத சுயைரியாமத, பகுத்தறிவு, சைத்துவம், சமூக நீதி, இன உரிமைகள் ஆகியவற்றின் 

அடிப்பமடயிைான ககாள்மகமய கபரியார் ககாண்டு வந்தார். அந்தக் ககாள்மகதான் கடந்த 

நூற்றாண்டில் இந்தச் சமுதாயத்தின் வேர்ச்சிக்கு அடித்தேமிட்டது; அது எதிர்காைத்திற்கு வழி 

வகுக்கும். 

அக்தடாபர் ைாத நிகழ்வுகள் -2021 

நீதித்துமற கசயல்முமணப்பு 

சமீபத்தில், ைாநிைங்களில் ஆக்சிென் பற்றாக்குமற ைற்றும் அவற்றின் சரியான ததமவகமே 

பூர்த்தி கசய்ய ைத்திய அரசின் இயைாமை தபான்ற பிரச்சிமனகளுக்கு தீர்வு காண உச்ச 

நீதிைன்றம் நடவடிக்மக எடுத்துள்ேது. இது சிறப்புக்குழுமவ அமைத்தது. இது ைாதிரியான 

கசயல்பாடுகள் நாட்டின் பை பிரிவுகோல் "நீதித்துமற கசயல்முமனப்பு" என்று 

அமழக்கப்படுகிறது. 1979, இந்தியாவில் உச்ச நீதிைன்றத்தின் தமைமையிைான 

நீதித்துமறயானது அரசியைமைப்மப உருவாக்கியவர்கோல் சிந்திக்கப்படாத வமகயில் 

ததசத்திற்குப் கபாருத்தைானதாக ைாறியது ைற்றும் சமூக நீதிமய வழங்குவதில் தீவிர 

பங்தகற்பாேராக ைாறியது. இந்தியாவில் கபாது நை வழக்கு என்ற கருத்து நீதிபதி கிருஷ்ண 

ஐயர் ைற்றும் நீதிபதி பிஎன் பகவதி ஆகிதயாரால் கதாடங்கப்பட்டது . 

நீதித்துமற கசயல்முமனப்பு 

நீதித்துமற கசயல்முமனப்பு -  அரசிமன பின் தள்ளி நீதித்துமற முடிவுகமேயும் 

ககாள்மககமேயும் எடுப்பதாகும் தைலும் சட்டைன்றத்தின் வரம்புக்குள்ளும் நீதித்துமற 

கசயல்படுவது ஆகும்  

அரசியைமைப்பு பின்னணி: 
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 இந்திய அரசியைமைப்பு நீதித்துமற கசயல்பாட்மட விவரிக்கவில்மை, ஆனால் சிை 

அரசமைப்பு விதிகள் ததமவப்பட்டால் நீதித்துமற அதன் கசாந்த வழியில் கசயல்பட 

அனுைதிக்கின்றன. 

 அரசமைப்பு விதி 142 கூறுகிறது, "உச்சநீதிைன்றம் அதன் அதிகார வரம்மபப் 

பயன்படுத்தி அத்தமகய ஆமணமய நிமறதவற்றைாம் அல்ைது முழுமையான 

நீதிமயச் கசய்வதற்குத் ததமவயான அத்தமகய உத்தரமவ உருவாக்கைாம்." 

 ஆனால், நிமறதவற்று அதிகாரம், சட்டைன்றம் ைற்றும் நீதித்துமற ஆகியவற்றுக்கு 

இமடதயயான அதிகாரங்கமேப் பிரிப்பது அடிப்பமடக் கட்டமைப்பின் ஒரு 

பகுதியாகும் என்றும் உச்ச நீதிைன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ேது. 

 நீதித்துமற சுதந்திரத்மத உறுதிப்படுத்தும் வமகயில் சட்டைன்றத்தில் நீதிபதிகளின் 

நடத்மத பற்றி விவாதிக்காைல் இருக்க வழிவகுக்கிறது  

நீதித்துமற கசயல்முமனப்பின் தநர்ைமறயான தாக்கங்கள்  

 சட்டைன்றங்களில் சிக்கித் தவிக்கும்  பிரச்சமனகளுக்கு விமரவான தீர்வுகமே 

நீதித்துமற வழங்க முடியும். 

 இது ைற்ற அமைப்புகளுக்கு இமடதயயான சைனிமைச் கசயல்பாட்டாேராக 

விேங்குகிறது  

 பை தநரங்களில் கபாது அதிகாரம் ைக்களுக்கு தீங்கு விமேவிக்கும், எனதவ 

நீதித்துமற கபாது அதிகாரத்மத தவறாக பயன்படுத்துவமத தடுக்கிறது . 

 உச்ச நீதிைன்றம் அரசியைமைப்பின் பாதுகாவைராக விவரிக்கப்படுகிறது ைற்றும் 

சட்டங்களின் சட்டபூர்வைான தன்மைமய உறுதிப்படுத்த கடமைப்பட்டுள்ேது. 

 நீதிபதிகள் தங்கள் அறிவுக்கு ஏற்ப கசயல்பட இது ஒரு வாய்ப்மப வழங்குகிறது. 

 அரசு நிர்வாகத்தின் அத்துமீறலுக்கு எதிராக நீதித்துமறமய நம்பைாம் என்ற 

நம்பிக்மகமய கபாது ைக்களிமடதய உருவாக்க உதவுகிறது. 

 

நீதித்துமற கசயல்முமனப்பின் எதிர்ைமறகள் 

 நீதிபதிகள் தற்தபாதுள்ே எந்த சட்டத்மதயும் மீறைாம். எனதவ, இது அரசியைமைப்பால் 

வமரயப்பட்ட எல்மைக் தகாடுகமே கதளிவாக மீறுகிறது. 

 நீதிைன்றங்கள் மீண்டும் மீண்டும் தமையிடுவது அரசு நிறுவனங்களின் தரம், தநர்மை 

ைற்றும் கசயல்திறன் மீதான ைக்களின் நம்பிக்மகமய சிமதத்துவிடும். 

 அரசாங்கத்தால் முன்கைாழியப்பட்ட ததசிய நீதிபதிகள் நியைணச் சட்டம் கதாடர்புமடய  

நீதித்துமற எந்தகவாரு சீர்திருத்தங்களிலிருந்தும் தன்மன விைக்கிக் ககாள்ே 

முயற்சிக்கிறது. 

 அடிப்பமட கட்டமைப்பின் ஒரு பகுதியாக அது விவரித்த அதிகாரங்கமேப் பிரிப்பமத 

இது மீறுகிறது. 
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 நீதித்துமறயின் அடிக்கடி குறுக்கீடுகள் சட்டைன்ற சீர்திருத்தங்களுக்கு தமடயாக 

இருக்கைாம். 

 சிை நீதிபதிகள் தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காக இமதப் பயன்படுத்தைாம்  

இருப்பினும், நிர்வாகத்மத நீதித்துமற  கசயல்முமனப்பால் ைாற்ற முடியாது. நீதித்துமற 

ைற்றும் நிர்வாக அமைப்புகளுக்கு இமடதய சைநிமைமய கண்டறிய தவண்டிய அவசியம் 

உள்ேது. சீர்திருத்தங்கள், தைம்பாடு ைற்றும் நிறுவனங்களுக்கு இமடயிைான சைநிமைமய 

நாம் மீண்டும் உறுதிப்படுத்த தவண்டும். அதிகாரப் பிரிவிமனயின் அரசியல் சாசனக் 

தகாட்பாடுகள் சிமதக்கப்படுவதற்கு நீதித்துமற கசயல்முமனப்பு  பயன்படுத்தப்படக்கூடாது. 

கட்சித் தாவல் தமடச் சட்டம் 

1985ஆம் ஆண்டு 52 வது அரசியைமைப்புத் திருத்தத்தின் மூைம் கட்சித் தாவல் தமடச் சட்டம் 

நிமறதவற்றப்பட்டது . "அரசியல் விைகல்களின் தீமைமய" கட்டுப்படுத்தும் தநாக்கத்துடன் . 

கட்சித் தாவல் தமடச் சட்டத்தின் கீழ், சட்டைன்ற உறுப்பினர்கள் ததர்ந்கதடுக்கப்பட்ட பிறகு 

தங்கள் கட்சியில் இருந்து ராஜினாைா கசய்தாதைா அல்ைது ஏததனும் ஒரு பிரச்சிமனயின் 

வாக்ககடுப்பின் தபாது கட்சித் தமைமையின் வழிகாட்டுதமை மீறுவதாதைா அமவ உறுப்பினர் 

பதவியிலிருந்து தகுதி நீக்கம் கசய்யப்படைாம். பை ஆண்டுகோக, சட்டத்தின் கசயல்பாடு 

கதாடர்பாக பை சர்ச்மசக்குரிய பிரச்சிமனகள் எழுந்துள்ேன. சமீபத்தில் பை சட்டைன்றங்கள் 

இமத கர்நாடகா, பாண்டிச்தசரி , கடல்லி தபான்றவற்மற எதிர்ககாண்டன  

விைகல் என்றால் என்ன? தீர்ைானிக்கும் அதிகாரம் யார்? 

 ஒரு அரசியல் கட்சியின் சின்னத்தில் ததர்ந்கதடுக்கப்பட்ட சட்டைன்ற உறுப்பினர்கள் 

அந்தக் கட்சியின் உறுப்பினர் பதவிமய “தானாக முன்வந்து மகவிடுவது” அல்ைது 

கட்சியின் விருப்பத்திற்கு எதிராக சட்டைன்றத்தில் வாக்களிப்பது. ஒரு சட்டைன்ற 

உறுப்பினரின் தபச்சும், சட்டைன்றத்திற்கு உள்தேயும், கவளிதயயும் நடத்தும் தபச்சும், 

உறுப்பினர் பதவிமய தானாக முன்வந்து விட்டுக்ககாடுக்கும் முடிமவ எடுக்க 

வழிவகுக்கும். 

 சுதயச்மசயாக ததர்ந்கதடுக்கப்பட்ட ஒரு உறுப்பினர் பின்னர் ஒரு கட்சியில் 

தசரும்தபாது  நீக்கப்படைாம்  

  நியைன சட்டைன்ற உறுப்பினர்களுடன் கதாடர்புமடயது. அவர்களின் வழக்கில், 

அவர்கள் சமபக்கு நியமிக்கப்பட்ட ஆறு ைாதங்களுக்குள் ஒரு அரசியல் கட்சியில் 

தசரைாம் என்று சட்டம் குறிப்பிடுகிறது, அதற்குப் பிறகு அல்ை. 

இந்தச் சூழ்நிமைகளில் ஏததனும் சட்டத்மத மீறினால், ஒரு சட்டைன்ற உறுப்பினர் கட்சித் 

தவறியதற்காக தண்டிக்கப்படுவார். சட்டைன்றத்தின் தமைவர் (சபாநாயகர்,) இது தபான்ற 

வழக்குகளில் முடிகவடுக்கும் அதிகாரம் ககாண்டவர்கள். சட்டைன்ற உறுப்பினர்கள் தங்கள் 

முடிவுகமே நீதித்துமற மூைம் தீர்க்கவும் வழி வகுக்கிறது. 

கட்சித் தாவல் தமடச் சட்டத்தில் உள்ே சிக்கல்கள் 

 சபாநாயகரின் பங்கு சர்ச்மசக்குரியது 

 தகுதி நீக்கம் கசய்யப்பட்ட உறுப்பினர்களின் ைறுததர்தல் 
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 பிரதிநிதிகள் மீது கட்சி ஆதிக்கம் அதிகரித்துள்ேது 

 சட்டைன்ற ஸ்திரத்தன்மை இனி சாத்தியமில்மை 

 இது எம்எல்ஏ/எம்பியின் கபாறுப்புணர்மவக் குமறக்கிறது 

 வழக்குகள் நீண்ட காை தாைதம் 

 

தரப்படுத்தப்பட்ட பதில் கசயல் திட்டம் 

2016 இல் உச்ச நீதிைன்றத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இந்தத் திட்டம், சுற்றுச்சூழல் ைாசு (தடுப்பு 

ைற்றும் கட்டுப்பாடு) ஆமணயம் (EPCA) ைாநிை அரசுப் பிரதிநிதிகள் ைற்றும் நிபுணர்களுடன் 

நடத்திய பை கூட்டங்களுக்குப் பிறகு உருவாக்கப்பட்டது. இதன் விமேவாக காற்றின் தரம் 

தைாசைமடயும் தபாது எடுக்கப்பட தவண்டிய நிறுவனையைாக்கப்பட்ட நடவடிக்மககள் திட்டம் 

இதுவாகும்  

தரப்படுத்தப்பட்ட பதில் கசயல் திட்டம்: 

 2016 ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ட கசயல் திட்டம் ைற்றும் 2017 ஆம் ஆண்டில் 

கடல்லி ைற்றும் ததசிய தமைநகர் பிராந்தியத்திற்காக (NCR) அறிவிக்கப்பட்டது. 

 சுற்றுச்சூழல் ைாசு (தடுப்பு ைற்றும் கட்டுப்பாடு) ஆமணயம் (EPCA) ைாநிை அரசு 

பிரதிநிதிகள் ைற்றும் நிபுணர்களுடன் பை கூட்டங்கமே நடத்திய பிறகு இந்த திட்டம் 

வகுக்கப்பட்டது. 

 இமவ காற்றின் தரம் தைாசைமடந்தால் எடுக்கப்பட தவண்டிய நிறுவனையைாக்கப்பட்ட 

நடவடிக்மககள், எனதவ அவசர நடவடிக்மகயாக ைட்டுதை கசயல்படும். 

 கடல்லி-NCR இன் காற்றின் தரம் தைாசைமடவமதத் தடுக்கவும், PM10 ைற்றும் 

PM2.5 அேவுகள் 'மிதைான' ததசிய காற்றுத் தரக் குறியீட்டு (AQI) வமகமயத் தாண்டி 

கசல்வமதத் தடுக்கவும் பல்தவறு அரசு நிறுவனங்கோல் எடுக்கப்படும் நடவடிக்மககள் 

GRAP-ல் அடங்கும். 

 காற்றின் தரம் கடுமையான நிமைமய எட்டினால், பள்ளிகமே மூடுவது ைற்றும் 

ஒற்மறப்பமட-இரட்மடச் சாமை-இட இட ஒதுக்கீடு திட்டத்மத கசயல்படுத்துவது 

பற்றி GRAP தபசுகிறது. 

 தில்லி, உத்தரப் பிரததசம், ெரியானா ைற்றும் ராெஸ்தான் (NCR பகுதிகள்) ஆகிய 13 

கவவ்தவறு முகமைகளுக்கு இமடதய இந்த திட்டத்திற்கு நடவடிக்மக ைற்றும் 

ஒருங்கிமணப்பு ததமவப்படுகிறது. 

 

ைொரத்னா ' அந்தஸ்து 

பவர் மபனான்ஸ் நிறுவனத்திற்கு ைத்திய அரசு ைொரத்னா ' அந்தஸ்மத வழங்கியுள்ேது 

.இந்நடவடிக்மகயானது நிறுவனத்தின் அதிக நிதி ைற்றும் கசயல்பாட்டுத் திறனுக்கு வழி 

வகுக்கும். 

ைகாரத்னா , நவரத்தினம் ைற்றும் மினிரத்னா நிமை என்றால் என்ன ? 
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அமைப்பின் விதிகளின்படி ைத்திய கபாதுத் துமற நிறுவனங்களின் (CPSEs) இயக்குநர்கள் 

குழு, வாரிய நிமைக்குக் கீதழ உள்ே ஊழியர்களின் ஆட்தசர்ப்பு, பதவி உயர்வு ைற்றும் பிற 

தசமவ நிமைமைகள் கதாடர்பாக சுயாட்சிமயப் கபறுகிறது. 

ஒரு ைத்திய கபாதுத் துமற நிறுவனங்களின் இயக்குநர்கள் குழு, அவ்வப்தபாது அரசாங்கத்தால் 

கவளியிடப்படும் பரந்த ககாள்மக வழிகாட்டுதல்களுக்கு உட்பட்டு அதிகாரங்கமேப் 

பயன்படுத்துகிறது. 

ைொரத்னா , நவரத்னா ைற்றும் மினிரத்னா தபான்ற பல்தவறு திட்டங்களின் கீழ் ைாபம் ஈட்டும் 

நிறுவனங்களின் வாரியங்களுக்கு அரசாங்கம் தைம்பட்ட அதிகாரங்கமே வழங்கியுள்ேது . 

ைகாரத்னா திட்டம் 

• ைொரத்னா திட்டத்தின் முக்கிய தநாக்கம், கபரிய கபாதுத்துமற நிறுவன்ங்கள் தங்கள் 

கசயல்பாடுகமே விரிவுபடுத்துவதற்கும், உைகோவிய ைாகபரும் நிறுவனங்கோக 

கவளிவருவதற்கும் அதிகாரம் அளிப்பதாகும். 

• மூைதனச் கசைவினங்கள், மூதைாபாயக் கூட்டணிமய உருவாக்குதல், ைனிதவேக் 

ககாள்மககமே உருவாக்குதல் தபான்றவற்றின் கநகிழ்வுத்தன்மைக்கு ைற்றவர்களுடன் 

ஒப்பிடும்தபாது ைொரத்னா நிறுவன்ங்களுக்கு அதிக சுயாட்சி வழங்கப்படுகிறது. 

• ஒரு ' ைொரத்னா ' கபாதுத்துமற நிறுவனங்களின் வாரியைானது , சம்பந்தப்பட்ட  

நிறுவனத்தின்  நிகர ைதிப்பில் 15 சதவீத உச்சவரம்புக்கு உட்பட்டு, நிதிக் கூட்டு 

முயற்சிகள் ைற்றும் முழுச் கசாந்தைான துமண நிறுவனங்கமே தைற்ககாள்ேவும் ைற்றும் 

இந்தியாவிலும் கவளிநாட்டிலும் இமணப்புகள் ைற்றும் மகயகப்படுத்துதல்கமே 

தைற்ககாள்ேவும் பங்கு முதலீடுகமே தைற்ககாள்ேைாம் . ஒரு திட்டத்தில் ரூ .5,000 

தகாடி . 

• பணியாேர்கள் ைற்றும் ைனித வே தைைாண்மை ைற்றும் பயிற்சி கதாடர்பான திட்டங்கமே 

வாரியம் கட்டமைத்து கசயல்படுத்த முடியும். அவர்கள் கதாழில்நுட்ப கூட்டு முயற்சிகள் 

அல்ைது பிற மூதைாபாய கூட்டணிகளிலும் நுமழயைாம். 

ைகாரத்னா அந்தஸ்து வழங்குவதற்கான தகுதி அேவுதகால்கள் 

பின்வரும் தகுதி அேவுதகால்கமே பூர்த்தி கசய்யும் கபாதுத்துமற நிறுவனங்கள் ைகாரத்னா 

அந்தஸ்துக்கு பரிசீலிக்கப்படுகின்றன: 

 நவரத்தின அந்தஸ்து கபற்றவர் . 

 கசபி விதிமுமறகளின் கீழ் குமறந்தபட்ச பரிந்துமரக்கப்பட்ட கபாது பங்குகளுடன் 

இந்திய பங்குச் சந்மதயில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ேது. 

 கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் சராசரி ஆண்டு வருவாய் ரூ .25,000 தகாடிக்கு தைல். 

 கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் சராசரி ஆண்டு நிகர ைதிப்பு ரூ .15,000 தகாடிக்கு தைல். 

 கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் வரிக்குப் பிறகு சராசரி ஆண்டு நிகர ைாபம் ரூ . 5,000 

தகாடி . 
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 குறிப்பிடத்தக்க உைகோவிய இருப்பு/சர்வததச கசயல்பாடுகமேக் ககாண்டிருக்க 

தவண்டும். 

ைகாரத்னா  கபாதுத்துமற நிறுவனங்கள்: 

1) பாரத் கெவி எைக்ட்ரிக்கல்ஸ் லிமிகடட் 

2) பாரத் கபட்தராலியம் கார்ப்பதரஷன் லிமிகடட் 

3) தகால் இந்தியா லிமிகடட் 

4) ககயில் இந்தியா லிமிகடட் 

5) ஹிந்துஸ்தான் கபட்தராலியம் கார்ப்பதரஷன் லிமிகடட் 

6) இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பதரஷன் லிமிகடட் 

7) என்டிபிசி லிமிகடட் 

8) எண்கணய் ைற்றும் இயற்மக எரிவாயு கார்ப்பதரஷன் லிமிகடட் 

9) பவர் கிரிட் கார்ப்பதரஷன் ஆஃப் இந்தியா லிமிகடட் 

10) ஸ்டீல் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா லிமிகடட் 

11) பவர் ஃமபனான்ஸ் கார்ப்பதரஷன் லிமிகடட் (PFC). 

 

பிரதைர் கதிசக்தி 

நாட்டின் உள்கட்டமைப்பு துமறக்கான வரைாற்று சிறப்புமிக்க நிகழ்வு ஒன்றில், பிரதைர் 

கதிசக்தி எனும் பல்முமன இமணப்புகளுக்கான ததசிய கசயல்திட்டத்மத, 13 அக்தடாபர், 

2021 அன்று துவக்கி மவத்தார்  

இத்திடடத்தின் முக்கியத்துவம் 

இந்தியாவில் உள்கட்டமைப்பு உருவாக்கம் பை சிக்கல்கோல் தசாப்தங்கோக பாதிக்கப்பட்டது. 

உதாரணைாக, பல்தவறு துமறகளுக்கு இமடதய ஒருங்கிமணப்பு இல்ைாததால், சாமை 

அமைக்கப்பட்டவுடன், ைற்ற ஏகென்சிகள் நிைத்தடி தகபிள்கள், எரிவாயு குழாய் பதித்தல் 

தபான்ற கசயல்பாடுகளுக்காக மீண்டும் சாமைமய ததாண்டினர். இமத சைாளிக்க, அமனத்து 

தகபிள்கள், குழாய்கள் தபான்றவற்மற ஒதர சையத்தில் அமைக்கக்கூடிய வமகயில் 

ஒருங்கிமணப்மப அதிகரிக்க முயற்சிகள் தைற்ககாள்ேப்பட்டன. தநரம் எடுக்கும் ஒப்புதல் 

கசயல்முமற, ஒழுங்குமுமற அனுைதிகளின் கபருக்கம் தபான்ற பிற சிக்கல்கமேயும் தீர்க்க 

நடவடிக்மக எடுக்கப்பட்டுள்ேது. கடந்த ஏழு வருடங்களில், முழுமையான பார்மவயுடன் 

முன்கனப்தபாதும் இல்ைாத வமகயில் உள்கட்டமைப்பு மீது கவனம் கசலுத்தப்படுவமத அரசு 

உறுதி கசய்தது. 

முக்கிய உள்கட்டமைப்பு திட்டங்களின் பங்குதாரர்களுக்கான முழுமையான திட்டமிடமை 

அமைப்புரீதியானதாக ஆக்குவதன் மூைம் கடந்த காை பிரச்சிமனகமே பிரதைர் கதிசக்தி 

தீர்க்கும். தனித்தனியாக திட்டமிடுதல் ைற்றும் வடிவமைத்தலுக்கு பதிைாக, கபாதுவான 

பார்மவயுடன் திட்டங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டு கசயல்படுத்தப்படும். 

பாரத்ைாைா, சாகர்ைாைா, உள்நாட்டு நீர்வழிகள், உைர்/நிை துமறமுகங்கள், உடான் தபான்ற 

பல்தவறு அமைச்சகங்கள் ைற்றும் ைாநிை அரசாங்கங்களின் உள்கட்டமைப்பு திட்டங்கமே 
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இது உள்ேடக்கும். இமணப்புகமே தைம்படுத்தவும், இந்திய வணிகங்கமே அதிக 

தபாட்டித்தன்மையுமடயதாக ைாற்றவும் ெவுளி ைண்டைங்கள், ைருந்து ைண்டைங்கள், ராணுவ 

வழித்தடங்கள், மின்னணு பூங்காக்கள், கதாழில் வழித்தடங்கள், மீன்வே 

ைண்டைங்கள், தவோண் ைண்டைங்கள் உள்ளிட்டமவ உள்ேடக்கப்படும். பிசாக்-என் 

(பாஸ்கராச்சார்யா ததசிய விண்கவளி பயன்பாடுகள் ைற்றும் புவிசார் தகவல் நிறுவனம்) 

உருவாக்கிய இஸ்தரா படங்களுடன் கூடிய இடஞ்சார்ந்த திட்டமிடல் கருவிகள் உள்ளிட்ட 

கதாழில்நுட்பங்கமே இது விரிவாகப் பயன்படுத்தும். 

பிரதைர் கதிசக்தி ஆறு தூண்கமே அடிப்பமடயாகக் ககாண்டது: 

1. விரிவான தன்மை: பல்தவறு அமைச்சகங்கள் ைற்றும் துமறகளின் தற்தபாமதய ைற்றும் 

ஏற்கனதவ திட்டமிட்ட அமனத்து முன்முயற்சிகமேயும் மையப்படுத்தப்பட்ட தபார்ட்டலுடன் 

இது இமணக்கும். ஒவ்கவாரு துமறயும் திட்டங்கமேத் திட்டமிட்டு கசயல்படுத்தும்தபாது 

அடுத்தவர்களின் கசயல்பாடுகள் குறித்த விரிவான கதரிவுநிமைமயக் ககாண்டிருக்கும். 

2. முன்னுரிமை: இதன் மூைம், துமறகளுக்கிமடதயயான கதாடர்புகள் மூைம் பல்தவறு 

துமறகள் தங்கள் திட்டங்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்க முடியும். 

3. சிறந்த பயன்பாடு: முக்கிய இமடகவளிகமேக் கண்டறிந்த பிறகு பல்தவறு திட்டங்களுக்கு 

திட்டமிட ததசிய கசயல்திட்டம் உதவும். ஒரு இடத்திலிருந்து இன்கனாரு இடத்திற்கு 

கபாருட்கமே எடுத்துச் கசல்ை, தநரம் ைற்றும் கசைவின் அடிப்பமடயில் மிகவும் உகந்த 

வழிமயத் ததர்வு கசய்ய இது உதவும். 

4. ஒத்திமசவு: தனிப்பட்ட அமைச்சகங்கள் ைற்றும் துமறகள் கபரும்பாலும் தனித்தனியாக 

தவமை கசய்கின்றன. திட்டமிடல் ைற்றும் கசயல்படுத்துவதில் ஒருங்கிமணப்பு இல்ைாததால் 

தாைதம் ஏற்படுகிறது. பிஎம் கதிசக்தி ஒவ்கவாரு துமறயின் கசயல்பாடுகமேயும், பல்தவறு 

அடுக்கு நிர்வாகங்கமேயும் ஒருங்கிமணத்து, அவர்களுக்கு இமடதய உள்ே தவமைகளின் 

ஒருங்கிமணப்மப உறுதி கசய்யும். 

5. பகுப்பாய்வு தன்மை: ஜிஐஎஸ் சார்ந்த திட்டமிடல் ைற்றும் பகுப்பாய்வு உபகரணங்களின் 

வாயிைாக 200-க்கும் தைற்பட்ட அடுக்குகளில் ஒட்டுகைாத்த தரவுகமேயும் ஒதர இடத்தில் 

இது வழங்கும். இதன் மூைம், கசயல்படுத்தும் முகமைக்கு நல்ை கதளிவு கிமடக்கும். 

6. ைாற்றியமைக்க கூடியது: கசயற்மகக்தகாள் படமுமறயின் மூைம் கே முன்தனற்றங்கள் 

குறித்த விவரங்கமே ஜிஐஎஸ் தேம் மூைம் கதாடர்ந்து இது வழங்குவதால், பல்துமற 

திட்டங்களின் முன்தனற்றம் குறித்த தகவல்கமே அமனத்து அமைச்சகங்களும் துமறகளும் 

கதரிந்துக் ககாண்டு, ஆய்வு கசய்து கண்காணிக்க முடியும். 

முக்கிய தமையீடுகமே அமடயாேம் காணவும் முதன்மைத் திட்டத்மத தைம்படுத்துவதற்கும் 

இது உதவும். 

அடுத்த தமைமுமற உள்கட்டமைப்மபக் கட்டிகயழுப்புவதற்கான பிரதைரின் கதாடர்ச்சியான 

முயற்சியின் விமேவாக பிரதைர் கதிசக்தி உருவாகியுள்ேது. இது வாழ்க்மகமய 

எளிதாக்குவததாடு வணிகத்மதயும் எளிதாக்குகிறது. பல்முமன இமணப்பு என்பது 

ைக்கள், கபாருட்கள் ைற்றும் தசமவகமே ஒரு தபாக்குவரத்து முமறயில் இருந்து ைற்கறாரு 
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முமறக்கு கசல்ை ஒருங்கிமணந்த ைற்றும் தமடயற்ற இமணப்மப வழங்கும். 

உள்கட்டமைப்பின் கமடசி மைல் இமணப்மப இது எளிதாக்கும் ைற்றும் ைக்களுக்கான பயண 

தநரத்மதயும் குமறக்கும்.  

வரவிருக்கும் இமணப்புத் திட்டங்கள், பிற வணிக மையங்கள், கதாழில்துமற பகுதிகள் ைற்றும் 

சுற்றுச்சூழல் கதாடர்பான கபாது ைற்றும் வணிக சமூகத் தகவல்கமே பிரதைர் கதிசக்தி 

வழங்கும். முதலீட்டாேர்கள் தங்கள் வணிகங்கமே கபாருத்தைான இடங்களில் 

திட்டமிடுவதற்கான தைம்படுத்தப்பட்ட ஒருங்கிமணப்புக்கு இது வழிவகுக்கும். பை 

தவமைவாய்ப்புகமே உருவாக்கி கபாருோதாரத்திற்கு இது ஊக்கத்மத அளிக்கும். தேவாட 

கசைவுகமேக் குமறப்பதன் மூைமும் விநிதயாகச் சங்கிலிகமே தைம்படுத்துவதன் மூைமும் 

உள்ளூர் கபாருட்களின் உைகோவிய தபாட்டித்தன்மைமய இது தைம்படுத்தும். 

தைலும், உள்ளூர் கதாழில்கள் ைற்றும் நுகர்தவாருக்கு சரியான இமணப்புகமே உறுதி 

கசய்யும். 

கபட்தராலுடன் எத்தனால் கைப்பு 

இந்திய அரசு எரிகபாருட்களில் 20 சதவீதம் எத்தனாமைக் கைப்பதற்கான காைக்ககடுமவ 

2025இல் இருந்து 2035 ஆக அதிகரித்துள்ேது. இத்திட்டம் ஏப்ரல் 2023ல் இருந்து 

கசயல்படுத்தப்பட உள்ேது. ததசிய உயிரி எரிகபாருள் ககாள்மக 2018 ஏற்கனதவ 

இத்திட்டத்மத பரிந்துமர கசய்திருந்தது 

எத்தனால் கைப்பு என்றால் என்ன  

எத்தனால் ஒரு விவசாய அடிப்பமடயிைான தயாரிப்பு ஆகும், இது முக்கியைாக சர்க்கமரத் 

கதாழிலின் துமணப் கபாருோன கவல்ைப்பாகுகளிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது. எத்தனாமை 

கபட்தராலுடன் கைந்து கவவ்தவறு கைமவகமே உருவாக்கைாம். எத்தனால் மூைக்கூறில் 

ஆக்ஸிென் இருப்பதால், அது எரிகபாருமே முழுமையாக எரிக்க இயந்திரத்மத 

அனுைதிக்கிறது. 

இத்திட்டத்தின் முக்கியத்துவம்   

 ஆற்றல் பாதுகாப்பு  

 வாகன உமிழ்வுகளில் தாக்கம்  (கார்பன் தைானாக்மஸடின் அேவு குமறயும்)  

 கரும்புத் கதாழிற்சாமைகளுக்கு பயன் 

 அன்னியச் கசல்வாணியில் தாக்கம்  

தைற்கண்ட தகவல்கமே மவத்து இத்திட்டம் அரசு , விவசாயிகள் சுற்றுச்சூழலுக்கு நன்மை 

பயக்கும் என முடிக்கைாம் தைலும் நிமையான தைம்பாட்டுத் திட்ட இைக்குகதோடு கதாடர்பு 

படுத்தைாம் 

 

ஒரு சூரியன் ஒரு உைகம் ஒரு  கட்டமைப்பு  (OSOWOG) பிரகடனம் 

கிோஸ்தகாவில் நடந்த COP26 காைநிமை கூட்டத்தில் தைாடி ைற்றும் இங்கிைாந்து பிரதைர் 

தபாரிஸ் ொன்சன் ஒரு சூரியன் ஒரு உைகம் ஒதர கட்டமைப்பு  திட்டத்மத கவளியிட்டனர் 
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ஒன்தறாகடான்று இமணக்கப்பட்ட பசுமைக் கட்டமைப்புகள்  மூைம் ஒரு சூரியன் ஒரு உைகம் 

ஒதர கட்டமைப்பு இன் பார்மவமய உணர்ந்துககாள்வது ைாற்றத்மத ஏற்படுத்தும், ஆபத்தான 

காைநிமை ைாற்றத்மதத் தடுக்க அமனத்து நாடுகளும் பாரிஸ் ஒப்பந்தத்தின் இைக்குகமே 

அமடய உதவும், அறிவிப்பு கூறியது. இந்த முயற்சிகள் பசுமை முதலீடுகமேத் தூண்டி 

மில்லியன் கணக்கான நல்ை தவமைகமே உருவாக்க முடியும். சூரியனின் ஆற்றமைப் 

பகிர்ந்து ககாள்வதன் மூைம், மிகவும் அமைதியான ைற்றும் வேைான உைகத்மத உருவாக்க 

ஒருவர் உதவ முடியும் 

தநாக்கம்  

சூரியன் அமனத்து ஆற்றலுக்கும் ஆதாரைாக உள்ேது ைற்றும் சூரிய ஆற்றல் முற்றிலும் 

சுத்தைான ைற்றும் நிமையானது, அது பகல் தநரத்தில் ைட்டுதை கிமடக்கும் ைற்றும் வானிமை 

சார்ந்தது. இந்த சவாலுக்கு ஒரு சூரியன் ஒரு உைகம் ஒதர கட்டமைப்பு தீர்வு. அதன் தநாக்கம் 

உைகோவிய கட்டமைப்மப உருவாக்க உதவுவதாகும், இதன் மூைம் சுத்தைான ஆற்றமை 

எங்கும், எந்த தநரத்திலும் கடத்த முடியும் (உைகின் ஒரு பகுதியில் பகல் தநரைாக இருக்கும் 

சூரிய சக்தியிலிருந்து உைகின் ஒரு பகுதியில் இரவில் மின்சாரத்மதப் பயன்படுத்தவும்). 

தசமிப்பகத் ததமவகமேக் குமறப்பதற்கும் சூரிய ஒளித் திட்டங்களின் நம்பகத்தன்மைமய 

அதிகரிப்பதற்கும் உதவுவமதயும் இது தநாக்கைாகக் ககாண்டுள்ேது. கார்பன் தடம் ைற்றும் 

ஆற்றல் கசைவுகமேக் குமறப்பதத இதன் இறுதி இைக்கு. 

பின்னணியில் இருப்பவர்கள் யார்? 

சர்வததச சூரிய சக்தி கூட்டமைப்பின்  (ISA) முதல் அமவயில், அக்தடாபர் 2018 இல், பிரதைர் 

நதரந்திர ஒரு சூரியன் ஒரு உைகம் ஒதர கட்டமைப்பு முன்முயற்சியின் தயாசமனமய தைாடி 

கவளியிட்டார். இந்த ஆண்டின் கதாடக்கத்தில் நடந்த UK-இந்தியா கைய்நிகர் உச்சி 

ைாநாட்டின் ஒரு பகுதியாக UK இன் Green Grids Initiative (GGI) ைற்றும் ISAவின் 

OSOWOG ஐ GGI-OSOWOG உடன் இமணக்க UK ைற்றும் இந்தியா முடிவு கசய்தன. 

ISA என்பது இந்தியா ைற்றும் பிரான்ஸ் இமணந்து 101 உறுப்பினர்கமே உள்ேடக்கிய ஓர் 

அரசுகளுக்கிமடதயயான அமைப்பாகும். 83 ISA உறுப்பு நாடுகள் ஒன் சன் முயற்சிக்கு 

ஒப்புதல் அளித்துள்ேன. ஐஎஸ்ஏ ைற்றும் உைக வங்கியும் இந்த திட்டத்மத கசயல்படுத்த 

உதவுகின்றன. 

அ எவ்வாறு கசயல்படுத்தப்படும்? 

மூன்று முக்கிய கட்டங்கோக பிரிக்கப்பட்டுள்ேது. 

 முதல் கட்டத்தில், ஒரு கபாதுவான கட்டத்மத உருவாக்க, ைத்திய கிழக்கு, 

கதற்காசியா ைற்றும் கதன்கிழக்கு ஆசியாவின் கட்டங்களுடன் இந்திய கட்டம் 

இமணக்கப்படும். பிற புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி ஆதாரங்களுடன் கூடுதைாக, 

ததமவக்தகற்ப சூரிய ஆற்றமைப் பகிர்ந்து ககாள்ே இந்த கட்டம் பயன்படுத்தப்படும். 

 இரண்டாவது கட்டைானது கசயல்பாட்டு முதல் கட்டத்மத ஆப்பிரிக்காவில் 

புதுப்பிக்கத்தக்க வேங்களின் கதாகுப்புடன் இமணக்கும். 
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 மூன்றாவது கட்டம் உண்மையான உைகோவிய கதாடர்மப அமடவமத தநாக்கும். 

இயன்றவமர பை நாடுகமே ஒருங்கிமணத்து, புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலின் ஒற்மற 

மின் கட்டமைப்மப உருவாக்குவதத தயாசமனயாக இருக்கும். இமத அமனத்து 

நாடுகளும் அணுகைாம். 

உைகம் இன்னும் நிமையானதாக ைாற இது எவ்வாறு உதவும் ? 

இந்த முயற்சியில் பங்தகற்பாேர்கள் அமனவரும் கதாழில்நுட்பம், நிதி ைற்றும் திறன் 

ஆகியவற்மறப் பயன்படுத்தி புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி ஆதாரங்களில் பயனுள்ே முதலீடுகமே 

ஈர்ப்பதில் கவனம் கசலுத்துவார்கள். அமனத்து பங்குதாரர்களும் ஒருங்கிமணக்கும்தபாது, 

திட்டச் கசைமவக் குமறத்து, அதிக கசயல்திறன் ைற்றும் சம்பந்தப்பட்ட அமனவருக்கும் 

கசாத்துப் பயன்பாடு அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

வறுமை ஒழிப்பு, குடிநீர் வழங்குதல், சுகாதார வசதிகள் ைற்றும் உணவுப் பாதுகாப்பு தபான்ற 

பிற பகுதிகளில் ஆற்றல் உற்பத்திக்கான கசைவு குமறந்த ஆதாரம் பயன்படுத்தப்படைாம் 

என்பதால், இந்த முயற்சியின் தாக்கம் அதிகைாக இருக்கைாம். உைகோவிய ஒத்துமழப்பு 

ஆராய்ச்சி ைற்றும் தைம்பாட்டில் அதிக முதலீட்மடக் ககாண்டுவரும். 

கசயல்படுத்துவதில் எதிர்பார்க்கப்படும் சவால்கள் என்ன ? 

கசயல்படுத்துவதற்கான கபரிய சவால்களில் ஒன்று, ஒரு கபரிய புவியியல் பகுதியில் 

நிமையான கட்டமைப்மப பராைரிப்பதாகும். மின்சாரக் கட்டமைப்பு விபத்துக்கள், வானிமை 

ைற்றும் இமணயத் தாக்குதல்கோல் பாதிக்கப்படக்கூடியது, அமவ கபருைேவிைான மின்சார 

விநிதயாகத்மத அதிகரிக்கவும் ைற்றும் சீர்குமைக்கவும் வாய்ப்புள்ேது. பங்குகபறும் நாடுகள் 

பணக்கார ைற்றும் ஏமழ நாடுகோக இருப்பதால், கசைவுப் பகிர்வின் வழிமுமறயும் 

சவாைானதாக இருக்கும். 

முதல் ைதைரியா தடுப்பூசி 

அக்தடாபர் 6 ஆம் தததி, உைக சுகாதார அமைப்பு ஒரு வரைாற்று அறிவிப்மப கவளியிட்டது, 

முதல்-ைதைரியா தடுப்பூசி, RTS ,S , துமண-சொரா ஆப்பிரிக்காவில் உள்ே குழந்மதகள் 

ைற்றும் பிற பகுதிகளில் மிதைான முதல் உயர் பிோஸ்தைாடியம் ஃபால்சிபாரம் ைதைரியா 

பரவுகிறது. 

இது ஏன் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது 

ைதைரியா என்பது பிோஸ்தைாடியம் இனத்மதச் தசர்ந்த நுண்ணுயிரிகோல் ஏற்படும் உயிருக்கு 

ஆபத்தான தநாயாகும், தைலும் பாதிக்கப்பட்ட கபண் அனாபிலிஸ் ககாசுக்கோல் பரவுகிறது. 

2019 ஆம் ஆண்டில், WHO இன் படி, 229 மில்லியன் ைதைரியா வழக்குகள் இருப்பதாக 

ைதிப்பிடப்பட்டுள்ேது, தைலும் ைதிப்பிடப்பட்ட இறப்புகள் 4,09,000 ஆகும் . இறப்புகளில் 

சுைார் 67% ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட குழந்மதகள், ைதைரியாவால் மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடிய 

குழுவாகும். தைலும், ைதைரியாவினால் ஏற்படும் 94% வழக்குகள் ைற்றும் இறப்புகள் WHO 

ஆப்பிரிக்க பிராந்தியத்தில் நிகழ்ந்தன, இது சுமையின் விகிதாச்சாரத்தில் அதிக பங்கு 

வகிக்கிறது. ஆனால் WHO அதன் கதன்கிழக்கு ஆசியா, கிழக்கு ைத்தியதமரக் கடல், தைற்கு 

பசிபிக் ைற்றும் அகைரிக்கா ஆகிய பகுதிகளும் ஆபத்தில் உள்ேன என்று கூறுகிறது. 
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ைதைரியாவிற்கான தடுப்பூசி ைற்றும் சிகிச்மசக்கான ஆராய்ச்சி ஏறக்குமறய அமர நூற்றாண்டு 

காைைாக நமடகபற்று வந்தாலும், சமீப காைம் வமர கவற்றி ைழுப்பைாக இருந்தது. பை 

ஆண்டுகோக தடுப்பு ைற்றும் சிகிச்மச தமையீடுகள் (படுக்மக வமைகள் ைற்றும் உட்புற 

எஞ்சிய பூச்சிக்ககால்லி கதளித்தல்) கதாடர்ந்தாலும், ஒரு பயனுள்ே தடுப்பூசி மகக்கு வரும் 

வமர, கதாடர்ந்து பிறழ்ந்த தநாய்க்கிருமிக்கு எதிரான சிறந்த கருவி கவளிப்படாது என்பது 

கதளிவாகிறது. 

இந்தியாவும் பயன்படுத்துைா? 

இந்தியாவில் ைதைரியா ஒரு கபரிய கபாது சுகாதாரப் பிரச்சமனயாகும், இது பை 

ைாநிைங்களுக்கு பாதிப்பாக  ைற்றும் P. ஃபால்சிபாரம் உட்பட பை பிோஸ்தைாடியம் இனங்கமே 

உள்ேடக்கியது. 

எனதவ இந்தியா தடுப்பூசி மூைம் பயனமடயும், தைலும் பாரத் பதயாகடக் கதாழில்நுட்ப 

பரிைாற்றம் ைற்றும் உற்பத்திக்காக GSK உடன் கூட்டு தசர்ந்துள்ேது. இந்த தடுப்பூசி இன்னும் 

ஓரிரு ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் பயன்பாட்டுக்கு தயாராகிவிடும் என தகவல்கள் 

கதரிவிக்கின்றன. 

 

ஆஸ்ட்தரா தராதபா 

அக்தடாபரில் அதைசான் ஆஸ்ட்தரா என்ற "தொம் தராதபா" உட்பட பை புதிய தயாரிப்புகமே 

அறிவித்தது . தடப்கைட் தபான்ற கதாடுதிமரயில் கார்ட்டூன்-கண்கமேக் ககாண்ட தராதபா, 

கபரிஸ்தகாப் தகைரா ைற்றும் மைக்தராஃதபான் ஆகியவற்மறக் ககாண்டுள்ேது, தைலும் நீங்கள் 

வீடிதயா அமழப்பில் இருக்கும்தபாது உங்கமேப் பின்கதாடர அல்ைது பாதுகாப்பில் 

மவத்திருக்க உங்கள் வீட்டிற்குத் தன்னாட்சி முமறயில் கசல்ை முடியும். 

ஆஸ்ட்தரா என்றால் என்ன ? 

ஆஸ்ட்தரா சுைார் 20 பவுண்டுகள் எமடயும் இரண்டு அடி உயரமும் ககாண்டது, முக்கியைாக 

சக்கரங்களில் ஒரு தராதபா நாய். தி கெட்சன்ஸில் தராதபா அல்ைாத நாயின் கபயரும் 

ஆஸ்ட்தராவாகும் . தராதபா வீட்மடச் சுற்றிச் கசல்ைவும், கசல்ைப்பிராணிகமேக் 

கண்காணிக்கவும், உரிமையாேர் இல்ைாததபாது அசாதாரணைான ஒன்மறக் கண்டறியவும் 

வடிவமைக்கப்பட்டுள்ேது. இது "கபரிஸ்தகாப்" தகைராவுடன் வருகிறது, அது அதன் தமையில் 

இருந்து தைல்ததான்றும் ைற்றும் உங்கள் வீட்மடக் கண்காணிக்கப் பயன்படும். ஆஸ்ட்தரா 

என்பது எக்தகா தஷா ைற்றும் அதிநவீன ரிங் பாதுகாப்பு தகைரா ஆகியவற்றின் கைமவயாகும். 

இச்சாதனம் தநரமை வீடிதயாக்கமேப் பிடிக்கிறது, முகங்கமே அமடயாேம் காட்டுகிறது, 

இமச அல்ைது வீடிதயாக்கமே இயக்குகிறது, தைலும் வீடு முழுவதும் பாதுகாப்பு வழங்குகிறது. 

இது ஒரு புதுமையான தயாரிப்பு ஆகும், இது அதைசானின் கசயற்மக நுண்ணறிவில் 

நிபுணத்துவத்மதப் பயன்படுத்துகிறது ைற்றும் தகைராக்கள் ைற்றும் கசன்சார்கமேப் பயன்படுத்தி 

உங்கமே வீட்மடச் சுற்றிப் பார்க்கவும் பின்கதாடரவும் கசய்கிறது. 

தராபாட்டிக்ஸ் 
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தராபாட்டிக்ஸ் என்பது தராதபாக்களின் கருத்தாக்கம், வடிவமைப்பு, உற்பத்தி ைற்றும் இயக்கம் 

ஆகியவற்மற உள்ேடக்கிய கபாறியியலின் ஒரு பிரிவாகும். தராதபா என்பது ைனித 

முயற்சிமய ைாற்றியமைக்கும் எந்தகவாரு தானாக இயக்கப்படும் இயந்திரைாகும். 

ைனிதர்களுக்கு பல்தவறு வழிகளில் உதவக்கூடிய அறிவார்ந்த இயந்திரங்கமே 

உருவாக்குவதத தராபாட்டிக்ஸ் துமறயின் தநாக்கைாகும். 

 நன்மைகள் : 

 

 பை சூழ்நிமைகளில் தராதபாக்கள் உற்பத்தித்திறன், கசயல்திறன், தரம் ைற்றும் 

தயாரிப்புகளின் நிமைத்தன்மைமய அதிகரிக்க முடியும். 

 ைனிதர்களுக்குப் பாதுகாப்பற்ற சூழல்களில் தராதபாக்கள் தவமை கசய்ய முடியும், 

ஏகனனில் ைனிதர்கள் கசய்யும் அதத சுற்றுச்சூழல் ததமவகள் - கவளிச்சம், ஏர் 

கண்டிஷனிங் அல்ைது ஒலி பாதுகாப்பு தபான்றமவ. 

 தராதபாக்கள் சிை கசன்சார்கள்/ஆக்சுதவட்டர்கமேக் ககாண்டுள்ேன, அமவ 

ைனிதர்கமே விட அதிக திறன் ககாண்டமவ. 

 

 ைனிதர்கமேப் தபாை, தராதபாக்கள் சலிப்பமடயாது. அவர்கள் 

தசார்வமடயும் வமர, அவர்கள் அமததய மீண்டும் மீண்டும் கசய்யைாம். 

 அமவ மிகவும் துல்லியைாக இருக்கும் - ஒரு அங்குைத்தின் 

பின்னங்கள் வமர (உதாரணைாக மைக்தரா எைக்ட்ரானிக்ஸ் 

உற்பத்தியில் ததமவப்படுவது தபாை). 

தீமைகள் : 

 

 தராதபாக்களின் பயன்பாடு ைனித தவமைகமே ைாற்றினால் கபாருோதார 

சிக்கல்கமே உருவாக்கும். 

 தராதபாக்கள் கசய்யச் கசான்னமத ைட்டுதை கசய்ய முடியும் - அவர்கோல் 

தைம்படுத்த முடியாது 

 ைனிதர்கமேயும் ைற்ற தராதபாக்கமேயும் பாதுகாக்க பாதுகாப்பு நமடமுமறகள் 

ததமவ என்பதத இதன் கபாருள். 

 தராதபாக்கள் சிை வழிகளில் ைனிதர்கமே விட உயர்ந்ததாக இருந்தாலும், அமவ 

ைனிதர்கமே விட குமறவான திறன் ககாண்டமவ. 

 தராபாட்டிக்ஸ் ைனிதர்கமே உணர்ச்சி நுண்ணறிமவக் ககாண்டிருக்கவில்மை, இது 

தீவிரைான சூழ்நிமைகளில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. 

 கபரும்பாலும் தராதபாக்கள் மிகவும் விமை உயர்ந்தமவ - ஆரம்ப கசைவு, பராைரிப்பு, 

கூடுதல் கூறுகளின் ததமவ ைற்றும் பணிமயச் கசய்ய திட்டமிடப்பட்ட ததமவ 

ஆகியவற்றின் அடிப்பமடயில். 
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 தனியுரிமைக் ககாள்மகயில்  நுமழவதில் கண்காணிப்பு கவமைகள் சிக்கமை 

ஏற்படுத்துகின்றன. 

 

பல்லுயிர் பாதுகாப்பு - குன்மிங் பிரகடனம் 

அக்தடாபர் 13, 2021 அன்று 100 க்கும் தைற்பட்ட நாடுகள் வாழ்விடங்கமேப் பாதுகாப்பமத 

அந்தந்த அரசாங்கத்தின் ககாள்மககளின் ஒருங்கிமணந்த பகுதியாக ைாற்ற உறுதியளித்தன. 

சீனாவின் குன்மிங்கில் நமடகபற்ற ஐக்கிய நாடுகளின் பல்லுயிர் கபருக்க ைாநாட்டில் இந்த 

நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் கைந்து ககாண்டனர். 

 முடிகவடுப்பதில் பல்லுயிர் பாதுகாப்மப "முக்கிய நீதராட்டத்தில்" அமழக்கிறது ைற்றும் 

ைனித ஆதராக்கியத்மதப் பாதுகாப்பதில் பாதுகாப்பின் முக்கியத்துவத்மத 

அங்கீகரிக்கிறது. 

 இமத ஏற்றுக்ககாள்வதன் மூைம், 2020-க்குப் பிந்மதய கசயல்திறனுள்ே 

கசயல்திட்டத்தின் வேர்ச்சி, தத்கதடுப்பு ைற்றும் கசயல்படுத்தல், உயிர்ப் பாதுகாப்பு 

குறித்த கார்டஜீனா கநறிமுமறக்கான திறன் தைம்பாட்டு கசயல் திட்டம் ஆகியவற்மற 

ஆதரிக்க நாடுகள் தங்கமே அர்ப்பணித்துள்ேன. 

 பிரகடனத்தின் கருப்கபாருள் சுற்றுச்சூழல் நாகரிகம்: ”பூமியில் உள்ே அமனத்து 

உயிர்களுக்கும் பகிரப்பட்ட எதிர்காைத்மத உருவாக்குதல்” 

 மககயாப்பமிட்ட நாடுகள், கதாற்றுதநாய்க்குப் பிந்மதய மீட்புக் ககாள்மககள், 

திட்டங்கள் ைற்றும் திட்டங்கள் பல்லுயிர்களின் பாதுகாப்பு ைற்றும் நிமையான 

பயன்பாட்டிற்கு பங்களிப்பமத உறுதி கசய்யும், நிமையான ைற்றும் உள்ேடக்கிய 

வேர்ச்சிமய ஊக்குவிக்கும். 

 

தநாபல் பரிசுகள் - 2021 

தநாபல் பரிசுகள் 2021 

துமற  கபறுபவர் பங்களிப்புகள் 

தவதியியல் கபஞ்சமின் லிஸ்ட், தடவிட் 

தைக்மில்ைன்  

உடல் உறுப்புகமே ஊக்குவிக்கும் 

வமகயில், உதைாகங்கள், கநாதிகள் 

ஆகியமவ ைட்டுதை இருப்பதாக 

ஆய்வாேர்கள் கருதிவந்த நிமையில், 

மூன்றாவது வமகமய கண்டறிந்ததற்கா 

இயற்பியல் சியுகுதரா ைனாதப, கிோஸ் 

ொகசல்தைன் ,ொர்ஜிதயா 

பாரிசி 

புவியின் காைநிமையில் ைாறுபாட்மட 

அேவிடுதல் ைற்றும் புவி கவப்பைமடதமை 

கணித்தல்  

ைருத்துவம்  தடவிட் ெூலியஸ், ஆர்டம் 

படபூட்டியன் 

"கவப்பநிமை ைற்றும் கதாடுதலுக்கான 

ஏற்பிகமேக் கண்டுபிடித்ததற்காக", கண்கள், 

காதுகள் ைற்றும் ததால் தபான்ற சிறப்பு 

https://www.drishtiias.com/daily-updates/daily-news-analysis/nobel-prize-for-chemistry-2021#:~:text=The%202021%20Nobel%20Prize%20in,%2D%20DNA%20snipping%20%22scissors%22.
https://www.drishtiias.com/daily-updates/daily-news-analysis/nobel-prize-in-physics-2021#:~:text=The%202021%20Nobel%20Prize%20in,understanding%20of%20complex%20physical%20systems.%E2%80%9D
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உறுப்புகள் பார்க்க, தகட்க ைற்றும் உணரும் 

திறன் ஆகும். 

அமைதி பரிசு ைரியா கரஸ்ஸா ைற்றும் 

டிமிட்ரி முரதடாவ் 

ெனநாயகம் ைற்றும் நீடித்த அமைதிக்கான 

முன்நிபந்தமனயான கருத்துச் சுதந்திரத்மதப் 

பாதுகாப்பதற்கான அவர்களின் 

முயற்சிகளுக்காக. 

இைக்கியம் அப்துல்ரசாக் குர்னா காைனித்துவத்தின் விமேவுகள் ைற்றும் 

கைாச்சாரங்கள் ைற்றும் கண்டங்களுக்கு 

இமடயிைான வமேகுடாவில் அகதிகளின் 

தமைவிதியின் அவரது சைரசைற்ற ைற்றும் 

இரக்கமுள்ே ஊடுருவலுக்காக. 

கபாருோதாரம் தடவிட் கார்டு, தொசுவா 

ஆங்ரிஸ்ட் ைற்றும் மகதடா 

இம்கபன்ஸ் 

ஊதியங்கள், தவமைகள் பற்றிய ஆய்வு 

 

 

பிரதைரின் 60-அம்ச கசயல் திட்டம் 

ஆளுமைக்கு தகவல் கதாழில்நுட்பம் ைற்றும் கதாழில்நுட்பத்மதப் பயன்படுத்துதல்: 

 தகவல் கதாழில்நுட்ப அமைச்சுகம் கல்வி உதவித்கதாமககமே வழங்குவமத 

முமறப்படுத்துவது முதல் தாழ்த்தப்பட்ட ைாணவர்களுக்கான டிஜிட்டல் 

இமடகவளிமய குமறப்பது வமர உள்நாட்டு தடப்கைட்டுகள் ைற்றும் 

ைடிக்கணினிகமே உருவாக்குவது வமர பை கசயல் உள்ளீடுகள் உள்ேன. 

 2023 ஆம் ஆண்டிற்குள் அமனத்து நிைப் பதிதவடுகமேயும் டிஜிட்டல் ையைாக்குதல் 

' ைாத்ரிபூமி .' e-Courts அமைப்புடன் ஒருங்கிமணப்பது தமைப்பு/உமடமை 

கதாடர்பான பிரச்சமனகளில் கவளிப்பமடத்தன்மைமய வழங்கும். 

 கதாழில்நுட்பம் ைற்றும் கவனம் ஆகியவற்மறப் பயன்படுத்தி பிறப்புச் 

சான்றிதழ்களுடன் குடியுரிமை இமணக்கப்படைாம். 

வணிக சூழல்  தைம்படுத்துதல்: 

o குறிப்பிட்ட அனுைதிகமே முழுமையாக ரத்து கசய்தல், 10 துமறகளில் 

கதாழில் கதாடங்குவதற்கான கசைமவக் குமறத்தல் ைற்றும் வியட்நாம் 

ைற்றும் இந்ததாதனஷியாவுக்கு இமணயாக ககாண்டு வருதல், தானியங்கி 

அனுைதித் தகவல் ைற்றும் அமனத்து அரசு தசமவகளுக்கும் ஒரு புள்ளி 

அணுகல் ஆகியமவ இதில் அடங்கும். 

o சரியான தநரத்தில் நிைம் மகயகப்படுத்துதல் ைற்றும் வனத்துமற 

ஒப்புதலுக்கான ஊக்கத்கதாமக, ஒரு விரிவான சுற்றுச்சூழல் தைைாண்மை 

சட்டம் என அமனத்து துமறகளிலும் பல்தவறு சட்டங்கமே உருவாக்குகிறது. 

https://www.drishtiias.com/daily-updates/daily-news-analysis/nobel-peace-prize-2021
https://www.drishtiias.com/daily-updates/daily-news-analysis/nobel-prize-for-literature-2021
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o வேர்ந்து வரும் துமறகளில் ஸ்டார்ட் அப்கள் ைற்றும் திறன் திட்டங்களுக்கான 

ஆதைாசமன தேம். 

o இது நாட்டின் கைாத்த உள்நாட்டு உற்பத்திமய (கைாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி) 

அதிகரிக்க புவியியல் தகவல் அமைப்பு (ஜிஐஎஸ்) முடிகவடுக்கும் 

வமரபடத்மதப் பயன்படுத்துகிறது. 

o வர்த்தக நடவடிக்மககமேப் தபச்சுவார்த்மத நடத்தும்தபாது தவமைகமேத் 

ததடுவமத தநாக்கைாகக் ககாண்டது. 

குடிமைப்பணி தசமவகமே தைம்படுத்துதல் 

o திறன் தைம்பாடு (மிஷன் கர்ைதயாகி ) - மையம் ைற்றும் ைாநிைங்களில் உள்ே 

உள்கட்டமைப்பின் பல்தவறு அம்சங்களில் அதிகாரிகளுக்கு பயிற்சி, 

நிபுணத்துவத்தின் உட்கசலுத்துதல் ைற்றும் உயர் சிவில் தசமவகளுக்கான 

சமீபத்திய கதாழில்நுட்பங்கமே கவளிப்படுத்துதல். 

o அமைச்சர்கள் ைற்றும் துமறகளின் கசயல்திறன் சார்ந்த, கதளிவான ைற்றும் 

இைக்கு கசயல்திறன், கபாதுத்துமற, அவற்றின் வமரயறுக்கப்பட்ட அதிகார 

வரம்பில் உள்ே நாடுகளுடன் மகயாள்வதற்கான வழிமுமறகள் ைற்றும் 

ஒவ்கவாரு பத்து வருடங்களுக்கும் அரசு கதாழில்நுட்ப ைறுசீரமைப்பு மூைம் 

துமறகமே ைறுசீரமைத்தல். 

 தசமவகளின் ஒட்டுகைாத்த தரத்மத தைம்படுத்த, ஒரு நிறுவனம் அல்ைது அதன் 

வாடிக்மகயாேர்களின் 'சிக்கல்கள்' அல்ைது 'ததமவகமே' தீர்க்க அரசு கதாழில்நுட்ப 

ைறுசீரமைப்பு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ேது. 

 தமைமை தகவல் அதிகாரிகள் (CIOக்கள்) ைற்றும் தமைமை கதாழில்நுட்ப 

அதிகாரிகள் (CTOக்கள்) அதிக நியைனங்கள் தரவுகமே திறம்பட பயன்படுத்த முடியும். 

அமனத்து அரசாங்க தகவல்களும் அமனத்து துமறயினருக்கும் அணுகக்கூடியதாக 

இருக்க தவண்டும். 

கபகாசஸ் ஸ்மபதவர் 

சமீபத்தில், இந்தியாவில் உள்ே ஏராேைான கபாது நபர்கமே ரகசியைாக கண்காணிக்கவும் 

உேவு பார்க்கவும் தீங்கிமழக்கும் கைன்கபாருோன கபகாசஸ் பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் 

கூறப்படுகிறது. 

கபகாஸ் உங்கள் கதாமைதபசியில் எப்படி வருகிறது? 

வாட்சப்பில் தாக்குதலுக்கு  இைக்காகும் கதாமைதபசிமய அமழப்பதன் மூைம் 

அனுப்பப்படுகிறது அமழப்புக்கு பதிைளிக்காவிட்டாலும் குறியீடு கதாமைதபசியில் 

நுமழகிறது. சிை அறிக்மககளின்படி, அந்த அமழப்பின் பதிவு அழிக்கப்படும். ஸ்மபதவர் 

பாதிக்கப்பட்டவர்கமேக் கண்டறிவதில் வாட்சப்புடன் இமணந்து பணியாற்றிய கடாராண்தடா 

பல்கமைக்கழகத்தின் குடிைக்கள் ஆய்வகத்தின்படி, இது கபகாசமஸ வழங்குவதற்கான 

வழிகளில் ஒன்றாகும் . ஒரு இமணப்மபக் கிளிக் கசய்ய இைக்குகமேத் தூண்டும் ஆபத்தான 

எஸ் எம் எஸ் தபான்ற பை நிகழ்வுகமே இது குறிப்பிடுகிறது 
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மசபர் தாக்குதல்களின் வமககள் 

தீம்கபாருள்: இது தீங்கிமழக்கும் கைன்கபாருளின் சுருக்கம், இது ஒரு கணினி, தசமவயகம் 

அல்ைது கணினி கநட்கவார்க்கிற்கு தசதம் விமேவிக்கும் வமகயில் வடிவமைக்கப்பட்ட எந்த 

வமகயான கைன்கபாருமேயும் குறிக்கிறது. Ransomware , Spy ware, Worms, Virus 

ைற்றும் Trojans அமனத்தும் தீம்கபாருளின் வமககள். 

ஃபிஷிங்: இது ஏைாற்றும் மின்னஞ்சல்கள் ைற்றும் இமணயதேங்கமேப் பயன்படுத்தி 

தனிப்பட்ட தகவல்கமேச் தசகரிக்க முயற்சிக்கும் முமறயாகும். 

தசமவ ைறுப்புத் தாக்குதல்கள்: தசமவ ைறுப்பு ( DoS ) தாக்குதல் என்பது ஒரு இயந்திரம் 

அல்ைது கநட்கவார்க்மக மூடுவதற்கான ஒரு தாக்குதைாகும், இது அதன் தநாக்கம் ககாண்ட 

பயனர்களுக்கு அணுக முடியாததாக இருக்கும்.  

DoS தாக்குதல்கள் இைக்மக ட்ராஃபிக் மூைம் நிரப்புவதன் மூைம் அல்ைது கசயலிழப்மபத் 

தூண்டும் தகவமை அனுப்புவதன் மூைம் இமத நிமறதவற்றுகின்றன. 

தைன்-இன்-தி-மிடில் ( MitM ) தாக்குதல்கள்: ஒட்டுக்தகட்கும் தாக்குதல்கள் என்றும் 

அமழக்கப்படும், தாக்குதல் நடத்துபவர்கள் இரு தரப்பு பரிவர்த்தமனயில் தங்கமேச் 

கசருகும்தபாது ஏற்படும். தாக்குபவர்கள் தபாக்குவரத்தில் குறுக்கீடு கசய்தவுடன், அவர்கள் 

தரமவ வடிகட்டி திருடைாம். 

SQL ஊசி: SQL என்பது கட்டமைக்கப்பட்ட வினவல் கைாழி , தரவுத்தேங்களுடன் 

கதாடர்புககாள்வதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் நிரைாக்க கைாழியாகும் . வமைத்தேங்கள் ைற்றும் 

தசமவகளுக்கான முக்கியைான தரமவச் தசமிக்கும் பை தசமவயகங்கள் தங்கள் 

தரவுத்தேங்களில் உள்ே தரமவ நிர்வகிக்க SQL ஐப் பயன்படுத்துகின்றன. 

கிராஸ்-மசட் ஸ்கிரிப்டிங் (XSS): SQL இன்கெக்ஷன் தாக்குதமைப் தபாைதவ, இந்தத் 

தாக்குதலில் தீங்கிமழக்கும் குறியீட்மட இமணயதேத்தில் உட்கசலுத்துவதும் அடங்கும், 

ஆனால் இந்த விஷயத்தில் இமணயதேதை தாக்கப்படுவதில்மை . அதற்குப் பதிைாக 

தாக்குபவர் கசலுத்திய தீங்கிமழக்கும் குறியீடு ைட்டுதை இயங்குகிறது. தாக்கப்பட்ட 

வமைத்தேத்மதப் பார்மவயிடும்தபாது பயனரின் உைாவி, அது தநரடியாகப் பார்மவயாேமரப் 

பின்கதாடர்கிறது, வமைத்தேத்மத அல்ை. 

சமூகப் கபாறியியல்: இது கபாதுவாகப் பாதுகாக்கப்படும் முக்கியைான தகவல்கமேப் 

கபறுவதற்காக, பாதுகாப்பு நமடமுமறகமே மீறும் வமகயில் பயனர்கமே ஏைாற்றுவதற்காக 

ைனித கதாடர்புகமே நம்பியிருக்கும் தாக்குதைாகும். 

இந்தியாவில் எடுக்கப்பட்ட சமீபத்திய நடவடிக்மககள்: 

 

 மசபர் சுரக்ஷித் பாரத் முன்முயற்சி: இது 2018 ஆம் ஆண்டு மசபர் கிமரம் பற்றிய 

விழிப்புணர்மவப் பரப்பும் தநாக்கத்துடன் கதாடங்கப்பட்டது ைற்றும் அமனத்து 

அரசாங்கத் துமறகளிலும் உள்ே தமைமை தகவல் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் (CISOs) 
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ைற்றும் முன்னணி IT ஊழியர்களுக்கான பாதுகாப்பு நடவடிக்மககளுக்கான திறமன 

வேர்ப்பது. 

 ததசிய மசபர் பாதுகாப்பு ஒருங்கிமணப்பு மையம் (NCCC): 2017 ஆம் ஆண்டில், 

நிகழ்தநர இமணய அச்சுறுத்தல்கமேக் கண்டறிய நாட்டிற்குள் வரும் இமணயப் 

தபாக்குவரத்து ைற்றும் தகவல் கதாடர்பு கைட்டாதடட்டாமவ (ஒவ்கவாரு 

தகவல்கதாடர்பிலும் ைமறந்திருக்கும் தகவல்களின் சிறிய துணுக்குகள்) ஸ்தகன் 

கசய்ய NCCC உருவாக்கப்பட்டது. 

 மசபர் ஸ்வச்தா தகந்திரா: 2017 ஆம் ஆண்டில், இமணய பயனர்கள் தங்கள் 

கணினிகள் ைற்றும் சாதனங்கமே மவரஸ்கள் ைற்றும் தீம்கபாருமே அழித்து சுத்தம் 

கசய்ய இந்த தேம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

 இந்திய மசபர் கிமரம் ஒருங்கிமணப்பு மையம் (I4C): I சமீபத்தில் அரசாங்கத்தால் 

திறக்கப்பட்டது. 

 

 தநஷனல் மசபர் கிமரம் ரிப்தபார்டிங் தபார்டல் இந்தியா முழுவதும் 

கதாடங்கப்பட்டுள்ேது. 

 கம்ப்யூட்டர் எைர்கென்சி கரஸ்பான்ஸ் டீம் - இந்தியா (CERT-IN): இது தெக்கிங் 

ைற்றும் ஃபிஷிங் தபான்ற இமணய பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல்கமேக் மகயாளும் 

தநாடல் ஏகென்சி ஆகும் . 

 சட்டம்: 

 

 தகவல் கதாழில்நுட்ப சட்டம், 2000. 

 தனி நபர் தகவல் பாதுகாப்பு ைதசாதா, 2019. 

நிபுன் பாரத் மிஷன் 

ைத்திய கல்வி அமைச்சர் ஸ்ரீ ரதைஷ் கபாக்ரியால் ' நிஷாங்க் ' இன்று 3 ஆம் வகுப்பு 

முடிவதற்குள் நாட்டில் உள்ே ஒவ்கவாரு குழந்மதயும் 2026-27க்குள் அடிப்பமட 

கல்வியறிவு ைற்றும் எண்ணறிவு கபறுவமத உறுதி கசய்வதற்காக, புரிதல் ைற்றும் எண்ணுடன் 

வாசிப்பதில் நிபுணத்துவத்திற்கான ததசிய முயற்சிமய  நிபியுன் பாரத் திட்ட்த்மத  கதாடங்கி 

மவத்தார்.. 

நிபுன் பாரத் மிஷனின் இைக்குகள் ைற்றும் தநாக்கங்கள்: 

 அடிப்பமடத் திறன்கள் குழந்மதகமே வகுப்பில் மவத்திருக்க உதவுகின்றன, 

இதனால் இமடநிற்றல்கமேக் குமறக்கிறது ைற்றும் முதன்மை முதல் தைல்நிமை 

ைற்றும் இரண்டாம் நிமை நிமைகளுக்கு ைாறுதல் விகிதத்மத தைம்படுத்துகிறது. 

 கசயல்பாடு அடிப்பமடயிைான கற்றல் ைற்றும் இணக்கைான கற்றல் சூழல் ஆகியமவ 

கல்வியின் தரத்மத தைம்படுத்தும். 
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 கபாம்மை அடிப்பமடயிைான ைற்றும் அனுபவமிக்க கற்றல் தபான்ற புதுமையான 

கற்பித்தல் வகுப்பமற பரிவர்த்தமனகளில் பயன்படுத்தப்படும், இதனால் கற்றமை 

ைகிழ்ச்சியான ைற்றும் ஈடுபாடுள்ே கசயைாக ைாற்றும். 

 ஆசிரியர்களின் தீவிர திறன் தைம்பாடு அவர்கமே அதிகாரைளிக்கும் ைற்றும் 

கற்பித்தமைத் ததர்ந்கதடுப்பதில் அதிக சுயாட்சிமய வழங்கும். 

 உடல் ைற்றும் இயக்கச் கசயல்பாடு, சமூக-உணர்ச்சி தைம்பாடு, எழுத்தறிவு ைற்றும் 

எண்ணறிவு தைம்பாடு, அறிவாற்றல் வேர்ச்சி, வாழ்க்மகத் திறன்கள் தபான்ற 

வேர்ச்சியின் பல்தவறு கேங்களில் கவனம் கசலுத்துவதன் மூைம் குழந்மதயின் 

முழுமையான வேர்ச்சி, இது ஒரு முழுமையான முன்தனற்ற குறியீட்டில் 

பிரதிபலிக்கும். . 

 குழந்மதகள்  தநரான கற்றல் பாமதமய அமடய தவண்டும், இது பிற்காை வாழ்க்மக 

முடிவுகள் ைற்றும் தவமைவாய்ப்பில் சாதகைான தாக்கத்மத ஏற்படுத்தக்கூடும். 

 ஏறக்குமறய ஒவ்கவாரு குழந்மதயும் ஆரம்ப வகுப்புகளில் கைந்துககாள்வதால், அந்த 

கட்டத்தில் கவனம் கசலுத்துவது சமூக-கபாருோதார பாதகைான குழுவிற்கும் 

பயனளிக்கும், இதனால் சைைான ைற்றும் உள்ேடக்கிய தரைான கல்விக்கான 

அணுகமை உறுதி கசய்கிறது. 

எனதவ, நிபுன் பாரத், ைாணவர்களின் பள்ளிகள், ஆசிரியர்கள், கபற்தறார்கள் ைற்றும் 

சமூகங்களுடன், சாத்தியைான எல்ைா வழிகளிலும் , நம் குழந்மதகளின் உண்மையான 

திறமன உணர்ந்து , நாட்மட புதிய உயரத்திற்கு ககாண்டு கசல்ை உதவுவதற்கும் 

ஊக்கப்படுத்துவதற்கும் திட்டமிடப்பட்டுள்ேது. 

நிபுன் பாரதத்தின் கவற்றி முதன்மையாக ஆசிரியர்கமேச் சார்ந்தது, எனதவ, ஆசிரியர்களின் 

திறமன வேர்ப்பதில் சிறப்பு முக்கியத்துவம் இருக்கும். நிஷ்தாவின் கீழ் அடிப்பமட 

கல்வியறிவு ைற்றும் எண்கணிதத்திற்கான சிறப்பு கதாகுப்பு ததசிய கல்வி தைம்பாட்டு ஆராய்ச்சி 

மையத்தால் உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது, தைலும் இந்த ஆண்டு 25 ைட்சம் ஆசிரியர்களுக்கு 

முன் ஆரம்ப முதல் கதாடக்க வகுப்பு வமர பயிற்சி அளிக்கப்படும். 

ஆயுஷ்ைான் பாரத் சுகாதார உள்கட்டமைப்பு மிஷன். 

பிரதைர் திரு நதரந்திர தைாடி பிரதைர் ஆயுஷ்ைான் பாரத் சுகாதார உள்கட்டமைப்பு இயக்கத்மத 

தைாடி கதாடங்கி மவத்தார். அடுத்த 4-5 ஆண்டுகளில் முக்கியைான சுகாதாரப் பாதுகாப்பு 

வமையமைப்மப கிராைம் முதல் ைாவட்டம் வமர பிராந்திய ைற்றும் ததசிய அேவில் 

வலுப்படுத்துவதத இதன் தநாக்கைாகும். 

நாட்டில் உைகோவிய சுகாதார தசமவமய வழங்குவமத தநாக்கி நகரும் தநாக்கத்துடன் இது 

அரசாங்கத்தால் கதாடங்கப்பட்டுள்ேது. தரைான சுகாதாரம் என்பது ைலிவு ைற்றும் உள்ேடக்கிய 

ஒன்றாகும். இது விமை ைற்றும் தரத்திற்கு தசமவ வழங்குபவர்கமே கபாறுப்பாக்குகிறது 

ைற்றும் இது தநாய் சுமைமய குமறக்கிறது. ஆயுஷ்ைான் பாரத் இருமுமன அணுகுமுமறமய 

பின்பற்றுகிறது: 
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 முதைாவதாக, வீடுகளுக்கு அருகாமையில் சுகாதாரப் பராைரிப்மபக் 

ககாண்டுவருவதற்காக சுகாதார ைற்றும் ஆதராக்கிய மையங்கமே உருவாக்குதல். 

 இரண்டாவதாக, பிரதான் ைந்திரி ென் ஆதராக்கியத்மத உருவாக்குதல் தயாெனா 

(PMJAY) ஏமழ ைற்றும் பாதிக்கப்படக்கூடிய குடும்பங்கமே தபரழிவு தரும் சுகாதார  

தாக்கங்கோல் ஏற்படும் நிதி ஆபத்திலிருந்து பாதுகாக்கும். 

சவால்கள் 

 ஆதராக்கிய மையங்கமே தைம்படுத்துவதும், அமவ வழங்கும் தசமவகளின் 

தநாக்கத்மத விரிவுபடுத்துவதும் கபரிய பணியாக இருக்கும். இது மின்சாரம் இல்ைாமை 

முதல் தபாதிய உபகரணங்கள் வமரயிைான உள்கட்டமைப்பு பிரச்சமனகமே 

சரிகசய்வதில் கதாடங்குகிறது. 

 இந்த உள்கட்டமைப்பின் தபாதிய கசயல்பாடு ைற்றும் அது கபருநகரத்தில் 

குவிந்துள்ேது என்பது திட்டத்தின் இந்த பகுதிமய கசயல்படுத்துவதில் ைற்கறாரு 

கபரிய சவாைாக உள்ேது. 

 இந்த திட்டத்திற்கான நிதி குறித்து கதளிவு இல்மை. கபரும்பாைான மையங்கள் ஆள் 

பற்றாக்குமறயால் பாதிக்கப்படுகின்றன, கபரும்பாலும் அவர்களுக்குத் ததமவயான 

பயிற்சி கபற்ற பணியாேர்களில் பாதிக்கும் குமறவானவர்கமேக் ககாண்டு 

கசய்கின்றன. 

பிரதான் ைந்திரி ென் ஆதராக்யா தயாெனா (PMJAY) 

 பிரதான் ைந்திரி ென் ஆதராக்யா தயாெனா காப்பீட்டுத் கதாமகமய வழங்குகிறது  

இரண்டாம் நிமை பராைரிப்புக்காக (இது ஒரு சூப்பர் ஸ்கபஷலிஸ்ட்மட உள்ேடக்காது) 

ைற்றும் மூன்றாம் நிமை பராைரிப்புக்காக (இது கசய்கிறது) ஒரு குடும்பத்திற்கு 5 

ைட்சம். பயனாளிகளுக்கு, இது இைவச திட்டைாகும். 

 இது ஒரு உரிமை அடிப்பமடயிைான திட்டைாகும், இது சமீபத்திய சமூக-கபாருோதார 

ொதி கணக்ககடுப்பு தரவு மூைம் அமடயாேம் காணப்பட்ட பயனாளிகமே 

குறிமவக்கிறது. 

 

 கராக்கமில்ைா ககாடுப்பனவுகமேச் கசயல்படுத்தக்கூடிய எந்தகவாரு 

அனுைதிக்கப்பட்ட ைருத்துவைமனக்கும் தனிநபர்கள் கசல்ைைாம். 

 தரவுத்தேத்தால் அமடயாேம் காணப்பட்டவுடன், பயனாளி காப்பீடு கசய்யப்பட்டவராகக் 

கருதப்படுவார். 

 காப்பீட்டுச் கசைவு கபரும்பாலும் 60:40 என்ற விகிதத்தில் மையமும் ைாநிைமும் 

பகிர்ந்து ககாள்கிறது. 

 ஒப்பந்தம் கசய்யப்பட்ட ைருத்துவைமனகள் பிரதான் ைந்திரி ென் ஆதராக்யா தயாெனா 

திட்ட்த்தின்  கீழ்  நிர்ணயம் கசய்யப்பட்ட கட்டணங்கமே ஒப்புக்ககாள்கின்றன—

திட்டத்தின் கீழ் பல்தவறு ைருத்துவ நமடமுமறகளுக்கு சுைார் 1,400  நிர்ணயம் 

கசய்யப்பட்ட கட்டணங்கள் உள்ேன. 
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பிரதான் ைந்திரி ென் ஆதராக்யா தயாெனா வின் நன்மைகள் 

 ைற்றும் நல்வாழ்வு ஆகியவற்மற அமடவதற்கான ஒரு குறிப்பிடத்தக்க படியாகும் . 

 பிரதான் ைந்திரி ென் ஆதராக்யா தயாெனா மகயடக்கைானது, அதாவது திட்டத்மத 

கசயல்படுத்திய எந்த ைாநிைத்திலும் பயனாளி சிகிச்மச கபறைாம். 

 இது கபாது ைற்றும் தனியார் துமற ைருத்துவைமனகளில் கிமடக்கும் திறன்கமேப் 

பயன்படுத்துகிறது, அதத தநரத்தில் தரப்படுத்தப்பட்ட உயர்தர பராைரிப்பு, வலுவான 

தைாசடி பாதுகாப்பு வழிமுமறகமே வழங்கும். 

 இது தைம்பட்ட அணுகல் ைற்றும் ைலிவு, தரைான இரண்டாம் நிமை ைற்றும் மூன்றாம் 

நிமை பராைரிப்பு தசமவகமே கபாது ைருத்துவைமனகள் ைற்றும் சுகாதாரப் 

பற்றாக்குமற உள்ே பகுதிகளில் தனியார் பராைரிப்பு வழங்குநர்கள், குறிப்பாக இைாப 

தநாக்கற்ற வழங்குநர்களிடமிருந்து நன்கு அேவிடப்பட்ட மூதைாபாய ககாள்முதல் 

ஆகியவற்றின் மூைம் உறுதிப்படுத்த முடியும். 

 இது ைருத்துவைமனயில் தசர்வதற்கான கசைவினங்கமே கணிசைாகக் குமறக்கும் . 

 இது கபாது சுகாதார இைக்குகளுடன் தனியார் துமறயின் வேர்ச்சிமய சீரமைக்கும். 

 இது காப்பீட்டு வருவாமய உட்கசலுத்துவதன் மூைம் கபாது சுகாதார அமைப்புகமே 

வலுப்படுத்தும். 

 இது கிராைப்புற, கதாமைதூர ைற்றும் குமறந்த தசமவப் பகுதிகளில் புதிய சுகாதார 

உள்கட்டமைப்மப உருவாக்க உதவும். 

 இது இந்தியாவின் ைக்கள்கதாமக பங்காதயம் ( Deomographic dividend)  

பயன்படுத்தவும், தைம்பட்ட உற்பத்தித்திறன், நல்வாழ்மவ உறுதிப்படுத்தவும் ைற்றும் 

ஊதிய இழப்பு ைற்றும் வறுமைமயத் தவிர்க்கவும் உதவும். 

 காப்பீட்டு கநட்கவார்க் (ROHINI) அமைப்பில் உள்ே ைருத்துவைமனகளின் 

பதிதவட்டில் பதிவுகசய்யப்பட்ட ைருத்துவைமனகளின் தரவுத்தேத்மதயும் ததசிய 

சுகாதார வேக் கேஞ்சியத்தின் (NHRR) திட்டத்தின் கீழ் மகப்பற்றப்பட்ட ைனித 

மூைதனத்மதயும் இந்தத் திட்டம் தைம்படுத்தும். 

தைலும், இந்தத் திட்டம் ைருத்துவைமனகள் ைற்றும் ைருந்துகள், ைருத்துவ சாதனங்கள் ைற்றும் 

தநாயறிதல் தபான்ற கதாடர்புமடய துமறகளில் பை ைடங்கு விமேமவ ஏற்படுத்தும். 

நிறுவனங்கள் அதிக முதலீடு கசய்ய ஊக்குவிக்கப்படும், தைலும் இது அதிக தவமை 

வாய்ப்புகமே உருவாக்கும். 

ைகாத்ைா காந்தி ததசிய ஊரக தவமை உறுதிச் சட்டம் 

ைகாத்ைா காந்தி ததசிய ஊரக தவமை உறுதிச் சட்டம் என்பது உைகின் மிகப்கபரிய சமூகப் 

பாதுகாப்புத் திட்டைாகும் - இந்தியாவில் உள்ே அமனத்து கிராைப்புறக் குடும்பங்களுக்கும் 100 

நாட்கள் திறனில்ைா தவமைக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கிறது. கடந்த ஆண்டு, இத்திட்டத்தின் 

கீழ் சுைார் 235 தகாடி நபர் தவமை நாட்கள் உருவாக்கப்பட்டன.  இச்சட்டம் உண்மையில் 

கிராைப்புற குடும்பங்களுக்கு தவமை கசய்யும் உரிமைமய வழங்குகிறது - ததமவக்தகற்ப 

அவர்களுக்கு தவமை வழங்குவமத ைாநிைம் கட்டாயைாக்குகிறது.. சாமைகள், கால்வாய்கள், 
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குேங்கள் ைற்றும் கிணறுகள் தபான்ற நீடித்த கசாத்துக்கமே உருவாக்குவதற்கான 

திட்டங்களில் தவமை வழக்கைாக உள்ேது. உண்மையில், பணத்மத எவ்வாறு கசைவழிக்க 

தவண்டும் என்பதில் நிமறய விதிகள் உள்ேன. இந்தச் சட்டம் 60:40 என்ற குமறந்தபட்ச 

ஊதிய-கபாருள் விகிதத்மத நிர்ணயிக்கிறது. 2016-17ல் ஒரு நபருக்கு ஒரு நாமேக்கு சராசரி 

ஊதியம் ₹ 161. 

 

இத்திட்டம் ஏன் முக்கியம்  

இந்தியாவின் கிராைப்புறங்களில் நான்கில் ஒருவர் வறுமைக் தகாட்டின் கீழ் வாழ்கிறார்கள். 

2006ல் இத்திட்டம் கதாடங்கப்பட்டதில் இருந்து, கிராைப்புற கதாழிைாேர் சந்மதயின் 

தன்மைமய ைாற்றியுள்ேது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் தவமை அட்மடகமேப் கபறுவதன் மூைம் 

கிராைப்புற குடும்பங்கள் குமறந்தபட்ச வருைானம் ஈட்டுவதற்கான வாய்ப்மப இது வழங்கியது. 

இன்மறய நிைவரப்படி 12 தகாடி தவமை அட்மடகள் உள்ேன . ஏமழகள் வறுமையிலிருந்து 

மீள்வதற்கு இமதப் பயன்படுத்தினாலும், ஏமழகள் அல்ைாதவர்கள் கைலிந்த விவசாய 

காைங்களில் தவமை கசய்வதன் மூைம் தங்கள் வருைானத்மத ஈட்டுவதற்கா ஒரு 

நடவடிக்மகயாக இமதப் பயன்படுத்தினர். 

 

தைலும், இந்தத் திட்டம் கபண்கள் ைற்றும் தாழ்த்தப்பட்ட ைற்றும் பழங்குடியின ைக்களின் 

தனிநபர்களின் அதிக பங்தகற்புடன் உள்ேடக்கியதாகும். இன்று, இத்திட்டத்தின் கீழ் 

உருவாக்கப்படும் இரண்டு தவமைகளில் ஒன்று கபண்களுக்கும், 40 சதவீதம் 

எஸ்சி/எஸ்டியினருக்கும் உள்ேது. பை கபண்களுக்கு, இது முதல் முமறயாக சம்பாதிக்கும் 

வாய்ப்பு ைற்றும் அதிகாரைளிப்பதற்கான வாய்ப்பு. இந்தத் திட்டம் ைமறமுகைாக குடும்பங்கள் 

உள்ளூர் பணக் கடன் வழங்குபவர்களின் பிடியில் இருந்து விடுபட உதவுகிறது. இன்று 

இத்திட்டத்தின் கீழ் பணம் கசலுத்துவது கபரும்பாலும் பயனாளிகளின் கணக்குகளுக்கு 

தநரடியாகப் பரிைாற்றம் கசய்யப்படுகிறது - இமதகயாட்டி ைக்கள் 10 தகாடி புதிய வங்கி 

அல்ைது தபால் அலுவைகக் கணக்குகமேத் திறக்க தவண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ேனர். புதிதாக 

திறக்கப்பட்ட கணக்குகள் வங்கிக் கடன் கபற உதவுகின்றன. சிை ஆய்வுகள் இத்திடட்த்தில் 

பயனமடந்த குடும்பங்களில் உள்ே குழந்மதகளுக்கு தைம்பட்ட கல்விமய 

சுட்டிக்காட்டுகின்றன. 

 

கிராைப்புற இந்தியாவில் உமழக்கும் ஏமழகளுக்கு உயிர்நாடியாக ைகாத்ைா காந்தி ததசிய 

ஊரக தவமை உறுதிச் சட்டத்தின் (MGNREGA) பங்கு மீண்டும் ஒருமுமற ஊரடங்கு 

அனுபவத்தின் மூைம் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ேது. 

இந்த திட்டம் அரசாங்கத்மத தவமை வழங்க கட்டாயப்படுத்துகிறது, ஆனால் இதுவமர 

கசய்யப்பட்ட தவமையின் உற்பத்தித்திறன் அல்ைது நீடித்து நிமைத்தன்மைமய 

அேவிடவில்மை. பணி கைதுவாக நடப்பது புகார்களில் ஒன்று. ஊதிய விகிதத்மதப் 

கபறுவதற்குத் ததமவயான அேவுக்குத் திரும்புவதற்குத் கதாழிைாேர்களுக்கு ஊக்கம் 
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இருந்தாலும், அமத விமரவுபடுத்ததவா அல்ைது குறித்த தநரத்தில் பணிமய முடிக்கதவா எந்த 

ஊக்கமும் இல்மை. 

 

முதைமைச்சரின் கபாருோதார ஆதைாசமனக் குழு' 

ைாசசூகசட்ஸ் கதாழில்நுட்பக் கழகத்தின் (எம்ஐடி) தநாபல் பரிசு கபற்ற எஸ்தர் டஃப்தைா 

ைற்றும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் முன்னாள் கவர்னர் ரகுராம் ஆகிதயார் அடங்கிய 

கபாருோதார ஆதைாசமனக் குழுமவ தமிழ்நாடு அரசு அமைத்தது  

குழுவின் முக்கியத்துவம் 

தமிழ்நாடு கபாருோதார ஆதைாசமனக் குழு கபாருோதார நிபுணத்துவத்மத ககாள்மக 

நடவடிக்மக ைற்றும் அரசியல் இைக்குகளுடன் இமணக்கும் மிகவும் அவசியைான 

அமைப்பாகும். சுருக்கைாகச் கசால்வதானால். இது துமண ததசிய நிறுவனங்களின் 

தனித்துவைான விருப்பங்களுக்குள் கசயல்படும் அறிவுசார் மைய அரசின் புறக்கணிப்பின் 

கவளிப்பாடு ைற்றும் புது தில்லியில் இருந்து கசயல்படும் அமைப்புக்கு ைாற்றான அமைப்பு. 

இந்த இரண்டு சக்திகளும் கபாருோதார சைநிமையின் ஒருங்கிமணப்மபக் ககாண்டு வர 

தவண்டும், அதத தநரத்தில் ைாநிைத்மத வலுப்படுத்துவதன் மூைம்  மைய அரமசயும் 

வலுப்படுத்தும் 

கருத்தியல் சார்ந்தது :  

இது கபாருோதாரத்திற்கு அப்பாற்பட்ட பரந்த அேவிைான சிக்கல்களில் தங்கமே 

கவளிப்படுத்த கபாருோதார தைற்கட்டுைானங்கமே அனுைதிக்கிறது. ைற்ற எல்ைா 

கவனச்சிதறல்களும் ஒருபுறம் இருக்க, கபாருோதாரம் தான் ைற்ற அமனத்மதயும், குறிப்பாக 

நைத்திட்டங்கள்-கசல்வம் இல்மை, நைன் இல்மை. ஆனால், ததர்தல் தநரத்தில் இைவச 

திட்டங்களுக்கு கபாருோதாரம் சார்ந்த அமனத்து விஷயங்களுக்கும் ைத்திய அரசின் 

நிபுணத்துவத்தின்  சார்ந்திருக்க தவண்டிய ைாதிரி ஒரு கட்டத்தில் உமடந்து விடும். ைாநிை 

அரசுகள் தங்கள் கசாந்தக் காலில் நிற்பதும், தங்கள் கபாருோதார முன்தனற்றத்மத 

ஆழப்படுத்துவதும் விரிவுபடுத்துவதும் இன்றியமையாதது. விவசாயம் முதல் உற்பத்தி வமர, 

நிைம் முதல் ஆதராக்கியம் வமர உணர்திறன் மிக்க கேங்கள், கதாழில்நுட்பம் முதல் வேங்கள் 

வமர நிைத்தடி கட்டுப்பாடு என ஏறக்குமறய அமனத்துத் துமறகளும் ைாநிைங்கதோடு 

வாழ்கின்றன. அவற்றில் கசயல்திறமனப் புகுத்துவது ைாநிை அரசுகளின் கபாறுப்பாகும், 

தமிழ்நாட்டில் இந்த ஆதைாசமனக் குழு  ஒரு நல்ை கதாடக்கைாகும். 

 

கட்டமைப்பு ரீதியாக  

இது ைாநிைங்களுக்குள் நிபுணர்களுக்கான கதமவத் திறக்கிறது. ைத்திய அரசு வழக்கைாக 

நிபுணர்கமே அமழத்து அவர்கமே நார்த் பிோக்கிற்குள் குடியைர்த்துகிறது- தமைமைப் 

கபாருோதார ஆதைாசகர், இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் ஆளுநர் அலுவைகம் ைற்றும் பத்திரங்கள், 

காப்பீடு ைற்றும் ஓய்வூதியங்கமேச் சுற்றியுள்ே ஒழுங்குமுமற அமைப்புகளின் தமைவர்கள் 

கவளியாட்கள் வருவார்கள். ஐக்கிய முற்தபாக்குக் கூட்டணி ஆட்சி கசய்த காைகட்டத்தில் 
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பிரதைருக்கு கபரும்பாலும் நைன் சார்ந்த விஷயங்களில் ஆதைாசமன வழங்குவதற்காக ததசிய 

ஆதைாசமனக் குழு அமைக்கப்பட்டது . அறிமவயும் அனுபவத்மதயும் ஆளுமகயில் புகுத்த 

பல்தவறு கேங்களில் உள்ே சிறந்த ைனமத ஊக்குவிப்பது ஒரு நல்ை படியாகும்.  

புவியியல் ரீதியாக 

புது கடல்லியின் நார்த் பிோக்கிற்கு கவளிதய உைகோவிய திறமைகளின் கபருக்கம். 

இதுவமர, அமனத்து திறமைகளும் உறிஞ்சப்பட்டு ஈர்க்கப்பட்டுள்ேன. ைாநிை அரசுகள் ைற்ற 

ைாநிைங்களுக்கு எதிராக முதலீடுகள் அல்ைது சந்மதகளுக்காக தபாட்டியிட்டன-திறமைக்காக 

அல்ை. இப்தபாது ைாநிைங்கதே அேவு ைற்றும் சிக்கைான தன்மைமயப் கபறுவதால், இந்த 

நிபுணத்துவம் குமறய தவண்டும். அதற்கான ஒரு படிதான் தமிழ்நாடு கபாருோதார ஆதைாசகர் 

குழு. தைாசைான நிமையில், ஆதைாசமனக்குழு தற்தபாமதய நிமைமய சவால் கசய்யும் 

ைற்றும் தற்தபாதுள்ே ககாள்மககள் ைற்றும் கட்டமைப்புகமே தகள்விக்குள்ோக்குகிறது. 

சிறந்தது, இது உயர் வேர்ச்சிக்கான ஒரு வாதத்மத வழங்கைாம் அல்ைது இந்த விஷயத்மதப் 

தபாைதவ, உயர் பணவீக்கத்திற்கு வழிவகுக்கும், ஏமழகமே காயப்படுத்தும் தீவிர நைனுக்காக 

அழுத்தம் ககாடுக்கைாம்.  

ைாநிை அரசுகளுக்கு புதிய தயாசமனகள் ததமவப்படும், புதிய திறன்கமே உள்வாங்கி, 

அவற்மற புதிய நிறுவனங்கள் மூைம் கவளிப்படுத்த தவண்டும். தமிழ்நாடு ைாதிரிமய ைற்ற 

ைாநிைங்களும் பின்பற்ற தவண்டும். ைத்திய அரசு இதில் இருந்து படிப்பிமனகமே கபற 

தவண்டும். 

தமிழ்நாட்டில் அர்ச்சகர்கள் நியைனம் 

இந்து சைய அறநிமைத் துமறயால் கசய்யப்படும் நியைனங்கமே எதிர்த்து கதாடரப்பட்ட 

ைனுக்கள் மீதான இறுதி உத்தரவுக்கு உட்பட்டு அர்ச்சகர்கமே பணியைர்த்துவதற்கான 

நியைனங்கள் தைற்ககாள்ேப்படும் என கசன்மன உயர்நீதிைன்றம் கதரிவித்துள்ேது . 

பின்னணி 

பயிற்சி கபற்ற அர்ச்சகர்கள் 2008 ஆம் ஆண்டு திருவண்ணாைமையில் உள்ே அர்ச்சகர் 

பயிற்சிப் பள்ளியில் பயிற்சி முடித்த பின்னர் ஆகை விதிப்படி கசயல்படும் உள்ே தகாயில்களில் 

அரசு பணியிடங்களுக்காக காத்திருக்கின்றனர் . 

சட்டப் தபாராட்டம்  

கபரியார் ' ஈ.கவ.ராைசாமி 1971 -ல் அமனத்து சாதியினரும் தகாவிலுக்குள் நுமழயப் 

தபாவதாக அறிவித்ததில் இருந்தத மசவக் தகாவில்களில் பிராைணர் அல்ைாத அர்ச்சகர்கமே 

நியமிக்கும் விவகாரம் சட்டச் சர்ச்மசயில் சிக்கியுள்ேது . அப்தபாது முதைமைச்சராக இருந்த 

கருணாநிதியின் தவண்டுதகாளுக்கு இணங்க அவர் அவ்வாறு கசய்வமதத் தவிர்த்தார் . 

பின்னர் கருணாநிதி தமிழ்நாடு இந்து சைய அறநிமையத்துமற ைற்றும் அறநிமையத்துமற 

சட்டம், 1959ல் திருத்தம் கசய்து, பரம்பமர நியைனங்கமே ரத்து கசய்தார் . இந்தத் 

திருத்தங்கமே எதிர்த்து பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினர் உச்ச நீதிைன்றத்தில் ைனு தாக்கல் கசய்தனர். 

முக்கிய தீர்ப்பு 
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ைார்ச் 14, 1972 அன்று, தமைமை நீதிபதி எஸ்.எம்.சிக்ரி ைற்றும் நீதிபதிகள் ஏ.என்.குதராவர், 

ஏ.என்.தர, டி.ஜி.பாதைகர் ைற்றும் எம்.எச்.தபக் ஆகிதயார் அடங்கிய உச்ச நீதிைன்றத்தின் ஐந்து 

தபர் ககாண்ட அரசியல் சாசன கபஞ்ச், தசஷம்ைாள் எதிர் தமிழ்நாடு ைாநிைம் வழக்கில் 

கதளிவற்ற தீர்ப்மப வழங்கியது.  'ைதச்சார்பற்ற' திருத்தங்கமே உறுதி கசய்த உச்ச 

நீதிைன்றம், அந்தந்த தகாவில்களின் ஆகை விதிகளின்படி அர்ச்சகர்கள் நியைனம் கசய்யப்பட 

தவண்டும் என்று தீர்ப்பளித்தது . 

தகரே வழக்கு 

2002ல் என்.ஆதித்தயன் திருவிதாங்கூர் ததவசம் தபார்டு ைற்றும் பிறருக்கு எதிராக , இதத 

பிரச்சிமன கதாடர்பான வழக்கு, உச்ச நீதிைன்ற நீதிபதிகள் எஸ். ராதெந்திரன் அடங்கிய இரு 

உறுப்பினர் அைர்வு முன் விசாரமணக்கு வந்தது. பாபு ைற்றும் துமரசாமி ராெு . 

இரண்டு உறுப்பினர் அமைப்பி, அக்தடாபர் 3, 2002 அன்று அளித்த தீர்ப்பில், 

“அரசியைமைப்புக்கு முந்மதய நாட்களில் இருந்ததற்கான எந்த ஆதாரத்மதயும் 

கபாருட்படுத்தாைல் எந்தகவாரு வழக்கமும் அல்ைது பயன்பாடும் எந்த உரிமைமயயும் 

தகாருவதற்கு சட்டத்தின் ஆதாரைாக கருத முடியாது. ைனித உரிமைகள், கண்ணியம், சமூக 

சைத்துவம் ைற்றும் பாராளுைன்றத்தால் உருவாக்கப்பட்ட அரசியைமைப்பு ைற்றும் சட்டத்தின் 

குறிப்பிட்ட ஆமணமய மீறுவதாக கண்டறியப்பட்டது. 

தமிழகத்தின் இரண்டாவது முயற்சி 

2006 ஆம் ஆண்டு, 2006 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டைன்றத்தில் திமுக தமைமையிைான 

கூட்டணி கவற்றி கபற்று, கருணாநிதி மீண்டும் முதைமைச்சரானதபாது, சிறப்பு அரசாமணமய 

இயற்றுவதன் மூைம் தகாவில்களில் ொதிப் பாகுபாடுகமேக் கமேய தவண்டும் என்ற 

கபரியாரின் விருப்பத்திற்குறிய ைட்சியத்மத நிமறதவற்ற முடிவு கசய்தார். தை 23, 2006 

தததியிட்ட அரசாமன, ொதி ைற்றும் ைதத்மதப் கபாருட்படுத்தாைல் "ததமவயான தகுதி 

ைற்றும் பயிற்சி" ககாண்ட எந்தகவாரு நபரும் அர்ச்சகராக நியமிக்கத் தகுதியுமடயவர் என்று 

ஆமணயிடுகிறது . 

மசவம் ைற்றும் மவணவத்தில் கதாழில்முமறப் பயிற்சி அளித்த தகரே ைாதிரியில், ஒரு 

பயிற்சித் திட்டத்மத அறிவித்து, தவத பாடசாமைகமே நிறுவினார் . ஆகைங்கள் ைற்றும் 

சடங்குகள் அமனத்து சாதிகளிலிருந்தும் ஆர்வைர்களுக்கும் இப்பாடசாமைகள் பயிற்சி 

அளித்தது. 

இருப்பினும், ஆதி மசவம் சிவாச்சாரியார்கள் நைச் சங்கம் ஏறக்குமறய எட்டு 

தசாப்தங்களுக்குப் பிறகு மீண்டும் எழுந்தது ைற்றும் 2006 இல் உச்ச நீதிைன்றத்தில் ஒரு ரிட் 

ைனு மூைம் அரசாமனமய சவால் கசய்தது ( ஆடி . மசவம் சிவாச்சாரியார்கள் எதிராக 

தமிழ்நாடு அரசு  ). 

டிசம்பர் 16, 2015 அன்று அதன் தீர்ப்பில், நீதிபதிகள் தகாதகாய் ைற்றும் என்.வி. ரைணா 

அடங்கிய  இரு உறுப்பினர் கபஞ்ச், “ தகள்விக்குரிய அகைாக்கள் எந்தக் குடிைக்கமேயும் சாதி 

அல்ைது வர்க்கத்தின் அடிப்பமடயில் அர்ச்சகர்கோக நியமிக்கப்படுவமதத் 

தமடகசய்யவில்மை என்றால், 17வது பிரிவின் புனிதத்தன்மை அல்ைது அரசியைமைப்பின் 



ADMISSION OPEN FOR GROUP 2 PRELIMS|MAINS| DIRECT|ONLINE  
 

IYACHAMY ACADEMY | CHENNAI | TIRUNELVELI|TENKASI -9952521550 78 

 

மூன்றாம் பாகத்தின் பிற விதிகள் அல்ைது சிவில் உரிமைகள் பாதுகாப்புச் சட்டம், 1955 

மீறப்படாது”. என தீர்ப்பளித்தது 

அரசியைமைப்புபடி கசல்லுபடியாகும் 

பிரிவு 25 சமூக நைன் ைற்றும் சீர்திருத்தத்மத உறுதி கசய்கிறது, அதத சையம் பிரிவு 26 கபாது 

ஒழுங்கு, ஒழுக்கம் ைற்றும் ஆதராக்கியத்திற்கு உட்பட்டு, ைதம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் 

ஒரு சமூகப் பிரிவினர் அதன் கசாந்த விவகாரங்கமே நிர்வகிக்க சுதந்திரைாக இருப்பமத 

உறுதி கசய்கிறது. பிரிவு 25(2 )( a) ைத நமடமுமறகளுடன் கதாடர்புமடய எந்தகவாரு 

கபாருோதார, நிதி, அரசியல் அல்ைது பிற ைதச்சார்பற்ற கசயல்பாடுகமேயும் 

ஒழுங்குபடுத்துகிறது அல்ைது கட்டுப்படுத்துகிறது , இதனால் அரசு அதன் மீது சட்டங்கமே 

உருவாக்க முடியும் என்பமதக் குறிக்கிறது. 

வகுப்புவாத அரசாமன 100 ஆண்டுகள் 

100 ஆண்டுகளுக்கு முன் நீதிக்கட்சி அரசு கவளியிட்ட 'கம்யூனல் ஜிஓ'வுடன் கதாடங்கிய 

சமூக நீதி இயக்கம், அரசாங்க உத்தரவும், பை தசாப்தங்கோக அது ததாற்றுவித்த 

கதாடர்ச்சியான நடவடிக்மககளும், தமிழகத்தில் பிராைணரல்ைாதவர்களுக்கு அதிகாரம் 

அளித்து, நிர்வாகத்திலும் அரசியலிலும் அவர்களுக்குக் கிமடக்க தவண்டிய இடத்மதப் 

பாதுகாக்கும் ஒரு சைன்பாட்மட நிரூபித்துள்ேன. 

பனகல் ராொவின் நீதிக்கட்சி அரசாங்கத்துடன் கதாடங்கியது. முதல் வகுப்புவாத அரசாமன 

கைட்ராஸ் பிரசிகடன்சி அரசாங்கத்தால் நிமறதவற்றப்பட்டது. இது பிராைணர் 

அல்ைாதவர்களுக்கு 44% , பிராைணர்களுக்கு 16%, முஸ்லீம்களுக்கு 16%, ஆங்கிதைா-

இந்தியர்கள் ைற்றும் கிறிஸ்தவர்களுக்கு 16% ைற்றும் பட்டியல் சாதியினருக்கு 8% 

இடஒதுக்கீடு வழங்கியது . அன்று முதல் தமிழகத்தில் இடஒதுக்கீடு ககாள்மக அைலில் 

உள்ேது. அரசாங்கத்தில் இந்த வாய்ப்புகள் பிராைணரல்ைாதவர்கள், பிராைணர்கள் , இந்துக்கள் , 

முகைதியர்கள் , இந்திய கிறிஸ்தவர்கள், ஆங்கிதைா இந்தியர்கள் , ஐதராப்பியர்கள் ைற்றும் 

பிறருக்குப் பகிரப்பட தவண்டும். 

 

சுதந்திரத்திற்குப் பிறகும் கதாடர்ந்தது 

சுதந்திரத்திற்கு பின்பு அமைக்கப்பட்ட  ஏ.எம். சட்டநாதன் தமைமையிைான முதல் 

பிற்படுத்தப்பட்தடார் ஆமணயம் 1970 இல் தனது அறிக்மகமய சைர்ப்பித்தது. அதன் 

பரிந்துமரகளின் அடிப்பமடயில் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் (BC) இடஒதுக்கீடு 25% லிருந்து 

31% ஆகவும், 16% இல் இருந்து 18% ஆகவும் உயர்த்தப்பட்டது. ைாநிைத்தின் கைாத்த 

இடஒதுக்கீடு 49%. மீண்டும் அக்தடாபர் 15, 1992 தததியிட்ட உத்தரவின்படி, இரண்டாவது 

பிற்படுத்தப்பட்தடார் ஆமணயம் நியமிக்கப்பட்டது. ஆமணயத்தின் அறிக்மக BCகளுக்கான 

இடஒதுக்கீடு 50% ஆக உயர்த்தப்பட்டது, TN இன் கைாத்த இடஒதுக்கீட்மட 68% ஆகக் 

ககாண்டு கசன்றது. 1990 இல் கசன்மன உயர் நீதிைன்ற தீர்ப்பின் அடிப்பமடயில், ைாநிைம் 

பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினருக்கு 1% இட ஒதுக்கீட்மட நிர்ணயித்தது, இது தமிழகத்தின் 

ஒட்டுகைாத்த இடஒதுக்கீட்மட 69% ஆக உயர்த்தியது. 
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சம்பகம் துமரராென் வழக்கு 

இந்த வழக்கில் இந்திய உச்ச நீதிைன்றம் கசன்மன ைாநிைம் எதிராக அறிக்மக அளித்தது 

சம்பகம் துமரராென் (1951) ெூன் 16, 1950 தததியிட்ட வகுப்புவாத அரசாமன 

அடிப்பமடயிைான வாதத்மத நிராகரித்தார், இது ைருத்துவக் கல்லூரிகளில் தசர்க்மகக்கான 

விண்ணப்பதாரர்கமேத் ததர்ந்கதடுப்பதற்கான விதிகமே வகுத்தது ைற்றும் வகுப்புவாத 

அரசாமனயில் இல் கசய்யப்பட்ட வமகப்பாடு அரசியைமைப்பிற்கு எதிரானது என்று கூறினார். 

உச்ச நீதிைன்றத்தின் தீர்ப்மப முறியடிக்கும் வமகயில், பிற்படுத்தப்பட்தடார், பட்டியலின சாதி 

(SC) ைற்றும் பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினருக்கு (ST) கல்வி நிறுவனங்களில் இடஒதுக்கீடு 

கசய்வமத அரசமைப்புச் சட்டத்திற்கு உட்பட்டதாக ைாற்றும் தநாக்கத்துடன், அரசியைமைப்புச் 

சட்டத்தின் 15-வது பிரிவில் 4வது பிரிவு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. அத்துடன் அவர்களின் 

முன்தனற்றத்திற்குத் ததமவயான ைற்ற சிறப்பு ஏற்பாடுகமேயும் கசய்ய தவண்டும் என  

அரசமைப்புச் சட்டத்தில் ைாற்றம் ககாண்டு வந்தது 

ைண்டல் வழக்கு ( இந்திரா ) என்று அமழக்கப்படும் உச்ச நீதிைன்றத்தின் ஒன்பது நீதிபதிகள் 

ககாண்ட கபஞ்சின் தீர்ப்பு சொனி vs யூனியன் ஆஃப் இந்தியா) பிரிவு 16 (4) இன் கீழ் கைாத்த 

இடஒதுக்கீடு 50% ஐ தாண்டக்கூடாது என்று கூறியது. இந்தத் தீர்ப்புக்குப் பிறகு, 1993-94 

கல்வியாண்டில் இதுவமர பின்பற்றப்பட்ட இடஒதுக்கீட்டுக் ககாள்மகமயத் கதாடருைாறு 

தமிழக அரசு கசன்மன உயர் நீதிைன்றத்தில் வழக்கு கதாடர்ந்தது. இடஒதுக்கீட்டுக் ககாள்மக 

கதாடரைாம், ஆனால் அடுத்த கல்வியாண்டில் அதாவது 1994-95ல் இடஒதுக்கீட்டின் 

அேமவ 50% ஆகக் குமறக்க தவண்டும் என்று நீதிைன்றம் தீர்ப்பளித்தது. ைாநிை அரசின் 

சிறப்பு விடுப்பு ைனுவில், கல்வி நிறுவனங்களில் ைாணவர் தசர்க்மகயில் 50% இடஒதுக்கீடு 

வழங்கக் கூடாது என உச்ச நீதிைன்றம் இமடக்காைத் தமட விதித்தது. 

இடஒதுக்கீட்டில் 50% உச்ச வரம்மப ைாநிை அரசு மீற முடியாது என்று உச்ச நீதிைன்றம் 

பிறப்பித்த உத்தரமவத் கதாடர்ந்து கபரும் சட்டச் சிக்கல்கள் கவடித்தன. இந்த தநரத்தில், 

பல்தவறு அரசியல் கட்சிகள் ைற்றும் பிற்படுத்தப்பட்டவர்கமே பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் சமூக 

அமைப்புகள் உச்ச நீதிைன்ற உத்தரவின் அமனத்து ைாற்றங்கமேயும் பரிசீலிக்குைாறு அரசுக்கு 

தகாரிக்மக விடுத்தன. 

அரசிற்கு எந்தவிதைான நிவாரணமும் கிமடக்காததால், முதல்வர் கெ.கெயைலிதா ைாற்று சட்ட 

வழிமய ததடத் கதாடங்கினார். ககாள்மகக்கு வலுவான சட்டைன்ற ஆதரவு 

ததமவப்பட்டதால், ைாநிை சட்டசமபயில் சட்டம் ககாண்டு வருவமதத் தவிர, சட்டப்பிரிவு 

31(A) விதியின் கீழ் சட்டத்மத அறிவிப்பதற்கு இந்த ைதசாதாவுக்கு குடியரசுத் தமைவரின் 

ஒப்புதல் ததமவ என்பது கதளிவாகத் கதரிந்தது.  

அரசியைமைப்பின் பிரிவு 31(B) அரசியைமைப்பின் விதிகளின் கீழ் முதல் திருத்தச் சட்டம் 

1951 மூைம் இமணக்கப்பட்டது ைற்றும் முன்கைாழியப்பட்ட தமிழ்நாடு சட்டம் ஒன்பதாவது 

அட்டவமணயில் தசர்க்கப்பட்டவுடன் அமத  நீதிைன்றத்தால் விசாரிக்க முடியாது. 1993 ஆம் 

ஆண்டு நமடகபற்ற தமிழ்நாடு சட்டைன்றத்தின் சிறப்புக் கூட்டத்தில், 69% இடஒதுக்கீடு 

என்ற ககாள்மகமயத் கதாடரும் வமகயில் அரசமைப்புச் சட்டத்தில் தகுந்த திருத்தங்கமேக் 
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ககாண்டு வர ைத்திய அரசு உடனடியாக நடவடிக்மக எடுக்க தவண்டும் என்று ஒருைனதாகத் 

தீர்ைானம் நிமறதவற்றப்பட்டது. 

தமிழ்நாடு ஏற்றுைதி ஊக்குவிப்பு உத்தி 2021 

ஏற்றுைதி ஊக்குவிப்பு உத்திமய அறிமுகப்படுத்திய தமிழக அரசு, ஏற்றுைதித் துமறயில் 'ஆறு 

முக்கிய துமறகமே' கண்டறிந்து, 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் தற்தபாமதய 26 பில்லியன் 

டாைரில் இருந்து 100 பில்லியன் டாைராக அதிகரிக்க இைக்கு நிர்ணயித்துள்ேது.  

 

தமிழ்நாட்டின் வணிக வரைாறு 

3000 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது. கிமு 4 ஆம் நூற்றாண்டில் கதன்கிழக்கு ஆசியாவுடனான 

கடல்சார் வர்த்தகத்தில் இருந்து , தமிழ்நாடு அதன் தற்தபாமதய முதன்மை நிமைக்கு 

உயர்ந்தது, முதன்மையாக அதன் கடற்கமர ைற்றும் கண்டங்களுக்கு இமடதயயான வர்த்தக 

மையங்களுடனான இமணப்பு காரணைாக, பை நூற்றாண்டுகோக கதாழில், வர்த்தகம் ைற்றும் 

வர்த்தகத்திற்கான மையைாக தமிழகம் நிமைநிறுத்தப்பட்டது. உைகையைாக்கைால் உந்தப்பட்ட 

சகாப்தத்தில், ைாநிைம் அதன் வரைாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வணிகையத்மத 

உருவாக்கியுள்ேது ைற்றும் வர்த்தக வமையமைப்பு பன்ைடங்கு வேர்ச்சியமடந்து கடந்த 

பத்தாண்டுகோக இந்தியாவில் மூன்றாவது கபரிய ஏற்றுைதியாேராக உருகவடுத்துள்ேது 

ைற்றும் தற்தபாது உைகிற்கு இந்தியாவின் ஏற்றுைதியில் 9% பங்களிக்கிறது. 

தமிழ்நாடு  ஏற்றுைதிக்கு சாத்தியைான ைாநிைம் 

தமிழ்நாடு வணிகம் ைற்றும் வர்த்தகத்மத ஆதரிக்க அதிநவீன உள்கட்டமைப்மப 

வழங்குகிறது. ைாநிைைானது மிகவும் தைம்பட்ட உள்கட்டமைப்பு ைற்றும் தேவாட சுற்றுச்சூழல் 

அமைப்மபக் ககாண்டுள்ேது, இது ஏற்றுைதிமய வழங்குகிறது. இதில் அடங்கும் - நான்கு 

சர்வததச விைான நிமையங்கள் உட்பட ஏழு பயணிகள் விைான நிமையங்கள்; இந்தியாவின் 4 

கபரிய துமறமுகங்கள் உட்பட 25 துமறமுகங்கள்; 6,800 கிமீ ரயில் பாமத, 1,000 சதுர கிமீ 

பரப்பேவிற்கு 38.7 கிமீ ததசிய கநடுஞ்சாமை அடர்த்தி ைற்றும் ஏழு உள்நாட்டு ககாள்கைன் 

டிப்தபாக்கள் தற்தபாது, நாட்டிதைதய கசயல்படும் சிறப்புப் கபாருோதார ைண்டைங்களின் 

எண்ணிக்மகயில் தமிழகம் முதலிடத்தில் உள்ேது. 

ஆயத்த ஆமடகள் ைற்றும் பாகங்கள், நூல்கள், துணிகள் ைற்றும் ததால் கபாருட்கள் தபான்ற 

பல்தவறு துமறகளில் பல்வமகப்பட்ட ஏற்றுைதி பங்களிப்மப ைாநிைம் ககாண்டுள்ேது . 

உற்பத்திப் கபாருட்கமேத் தவிர, மகவிமனப் கபாருட்கள், மகத்தறித் துணிகள், ைற்றும் 

ததாட்டப் கபாருட்கள் தபான்ற பாரம்பரியப் கபாருட்கள் ஏற்றுைதியில் ைாநிைத்தின் 

கவளிச்கசல்லும் ஏற்றுைதிக்கு பங்களிக்கும் திறமன ைாநிைம் நிரூபித்துள்ேது. ைாவட்டங்கமே 

ஏற்றுைதி மையங்கோக தைம்படுத்துவதற்கான இந்திய அரசின் முன்முயற்சியுடன் இமணந்து, 

ஒவ்கவாரு ைாவட்டத்திலிருந்தும் ஏற்றுைதி கசய்வதற்கான பை தயாரிப்பு திறமன தமிழ்நாடு 

வழங்குகிறது. 

 

ஏற்றுைதிக்கான முக்கிய 6 துமறகள்  
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ஒரு முக்கிய ஏற்றுைதி பிராந்தியைாக ைாறுவதற்கும், அந்த நிமைமய நிமைநிறுத்துவதற்கும், 

ைாநிைம் சாம்பியன் துமறகளிலும், குறிப்பாக, உைகேவில் அதிக வேர்ச்சித் திறமனக் 

ககாண்ட இந்தத் துமறகளின் குறிப்பிட்ட பிரிவுகளிலும் தபாட்டித்தன்மையுடன் இருக்க 

தவண்டும். எனதவ, உற்பத்தி, தவமைவாய்ப்பு, வர்த்தகம், தபாட்டித்தன்மை ைற்றும் முதலீடு 

தபான்ற அேவுருக்களின் அடிப்பமடயில் ஏற்றுைதி ஊக்குவிப்புக்கான சாம்பியன் துமறகள் 

அமடயாேம் காணப்பட்டுள்ேன. பட்டியலிடப்பட்ட துமறகள்: 

1. ெவுளி & ஆமட 

2. உணவு பதப்படுத்தும்முமற 

3. ஆட்தடா ைற்றும் ஆட்தடா கூறுகள் 

4. ததால் ைற்றும் காைணி 

5. மின்னணுவியல் 

6. இயந்திரங்கள் 

கமைஞரின் வருமுன் காப்தபாம் சுகாதார திட்டம் 

இத்திட்டத்தின் கீழ், ைாநிைத்தில் உள்ே அமனத்து ைாவட்டங்களிலும் ைருத்துவ முகாம்கள் 

ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டு, முகாம்களில் ைக்கள் பல்தவறு தநாய்களுக்கான பரிதசாதமன கசய்து 

ககாள்ேைாம்.நாட்டிதைதய முதன்முமறயாக கதாடங்கப்பட்ட புதுமையான கைாமபல் திட்டம், 

கிராைப்புறங்களில் உள்ே கர்ப்பிணிப் கபண்களுக்கு அவசர காைங்களில் சுகாதார 

பார்மவயாேர்களின் உதவிமயப் கபற உதவும். 

சிங்கார கசன்மன 2.0 

சிங்கார கசன்மன 2.0 ஐ கசயல்படுத்துவதற்கு ₹ 300 தகாடி ைதிப்பீட்டில் , நகரத்மத 

அழகாகவும், நிமையானதாகவும், காைநிமைக்கு ஏற்பவும் ைாற்றும் வமகயில் 10 

கருத்துருவாக்கத்மத கசன்மன கபரு நகராட்சி முடிவு கசய்துள்ேது  

தூய்மை கசன்மன 

 ைரபு கழிவுகமே உயிரிய முமறயில் பிரித்கதடுத்தல், மீட்கடடுக்கப்பட்ட நிைங்கமே 

நகர்ப்புற பசுமையான இடங்கோக ைாற்றுதல் 

 இமறச்சி கூடங்கள், சந்மதகள் நவீனையைாக்கல் 

 கட்டுைான கழிவுகமே அறிவியல் பூர்வைாக அகற்றுதல் 

பசுமை கசன்மன 

 நகரம் முழுவதும் ைரம் நடுதல் 

நீர்தைகு கசன்மன 

 நீர் வழங்கல் பணிகள் 

 நீர்வழிகள் ைற்றும் நீர்நிமைகள் புத்துயிர் கபறுதல் 

எழில்மிகு கசன்மன 

 பாரம்பரிய கட்டிடங்கமே ைறுசீரமைத்தல், முகப்பில் விேக்குகள் வழங்குதல் 

 சந்திப்புகள், பாைங்களின் அடிப்புறம் அழகுபடுத்துதல் 
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 நகர உள்கட்டமைப்மப தைம்படுத்துதல் 

 ைாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான நமடபாமத வசதி 

நைமிகு கசன்மன 

 கபாது/சமூக கழிப்பமறகமே வழங்குதல் 

 தாய் ைற்றும் குழந்மத சுகாதார வசதிகமே தைம்படுத்துதல் 

 கவளிப்புற விமேயாட்டு, உடற்பயிற்சிக்கான வசதிகமே வழங்குதல் 

 தைாட்டார் அல்ைாத தபாக்குவரத்மத ஊக்குவித்தல் 

 மூடப்படாத பகுதிகளில் பாதாே சாக்கமட திட்டம் 

கல்விமிகு கசன்மன 

 பள்ளியின் உள்கட்டமைப்மப தைம்படுத்துதல் 

 பள்ளி ைாணவர்களுக்கான கற்றல் மையங்கள் 

 நவீன நூைகங்கள் 

 

நவம்பர் ைாத நிகழ்வுகள் 2021 

ைத்திய புைனாய்வுப் அமைப்பு சிபிஐ 

ைத்திய புைனாய்வு அமைப்பின் (சிபிஐ) இயக்குநரின் பதவிக் காைத்மத தற்தபாமதய 2 

ஆண்டுகளில் இருந்து அதிகபட்சைாக 5 ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிக்கும் ைதசாதா 

நாடாளுைன்றத்தில் நிமறதவற்றப்பட்டது. 

 

ைத்திய புைனாய்வுப் அமைப்பு என்பது இந்தியாவின் முதன்மையான விசாரமணக் காவல் 

நிறுவனைாகும். . பணியாேர் ைற்றும் நிர்வாக சீர்திருத்த அமைச்சகத்தின் இது தைற்பார்மவயின் 

கீழ் கசயல்படுகிறது, இந்திய அரசு - இது பிரதைர் அலுவைகத்தின் கீழ் வருகிறது. 

1946 ஆம் ஆண்டு தில்லி சிறப்புக் காவல் சட்டம் மூைம் சிபிஐ விசாரிக்கும் அதிகாரத்மதப் 

கபறுகிறது. 

 1963, சிபிஐ இந்திய அரசாங்கத்தால் நிறுவப்பட்டது, இந்தியாவின் பாதுகாப்பு 

கதாடர்பான கடுமையான குற்றங்கள், உயர் இடங்களில் ஊழல், கடுமையான தைாசடி, 

தைாசடி ைற்றும் தைாசடி ைற்றும் சமூக குற்றங்கள், குறிப்பாக பதுக்கல், கறுப்பு சந்மத 

ைற்றும் ைாபம் ஈட்டுதல். அத்தியாவசியப் கபாருட்கள், அகிை இந்திய ைற்றும் 

ைாநிைங்களுக்கு இமடதயயான ைாற்றங்கமேக் ககாண்டமவ. 

 காைப்தபாக்கில், படுககாமைகள், கடத்தல்கள், கடத்தல்கள், தீவிரவாதிகள் கசய்த 

குற்றங்கள் தபான்ற வழக்கைான குற்றங்களில் சிபிஐ விசாரமணமயத் கதாடங்கியது . 

சிபிஐயால் மகயாேப்ப்படும் வழக்குகள் 

ஊழல் எதிர்ப்பு குற்றங்கள் 

ஊழல் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் கபாது அதிகாரிகள் ைற்றும் ைத்திய அரசு, கபாதுத்துமற 

நிறுவனங்கள், கார்ப்பதரஷன்கள் அல்ைது இந்திய அரசுக்கு கசாந்தைான அல்ைது 
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கட்டுப்பாட்டில் உள்ே நிறுவனங்களின் ஊழியர்களுக்கு எதிரான வழக்குகமே 

விசாரிப்பதற்காக . 

கபாருோதார குற்றங்கள் 

தபாலி இந்திய ரூபாய் தநாட்டுகள், வங்கி தைாசடிகள் ைற்றும் மசபர் குற்றங்கள், வங்கி 

தைாசடிகள், இறக்குைதி ஏற்றுைதி ைற்றும் அந்நியச் கசைாவணி மீறல்கள், தபாமதப் 

கபாருட்கள், பழங்காைப் கபாருட்கள், கைாச்சார கசாத்துக்கள் ைற்றும் கடத்தல் தபான்ற கபரிய 

நிதி தைாசடிகள் ைற்றும் கடுமையான கபாருோதார தைாசடிகமே விசாரிக்க்கிறது 

சிறப்பு குற்றங்கள் 

இந்திய தண்டமனச் சட்டம் ைற்றும் ைாநிை அரசுகளின் தகாரிக்மககள் அல்ைது உச்ச 

நீதிைன்றம் ைற்றும் உயர் நீதிைன்றங்களின் உத்தரவின் தபரில் கடுமையான ைற்றும் 

ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றங்கமே விசாரிப்பதற்காக - பயங்கரவாத வழக்குகள், கவடிகுண்டு 

கவடிப்புகள், கப்பம் தகட்டு கடத்தல் தபான்ற ைாபியா வழக்குகமேயும் விசாரிக்கும் 

தன்னிச்மசயாக விசாரிக்கும்  வழக்குகள் 

யூனியன் பிரததசங்களில் நடக்கும் குற்றங்கமே சிபிஐ தானாக முன்வந்து விசாரிக்க முடியும் 

. 

 ஒரு ைாநிைத்தில் குற்றத்மத விசாரிக்க ைத்திய அரசு சிபிஐக்கு அதிகாரம் 

அளிக்கைாம் ஆனால் சம்பந்தப்பட்ட ைாநிை அரசின் ஒப்புதலுடன் ைட்டுதை. 

 எனினும், உச்ச நீதிைன்றம் ைற்றும் உயர் நீதிைன்றங்கள், நாட்டின் எந்த ஒரு 

குற்றத்மதயும் அரசின் அனுைதியின்றி விசாரிக்க சிபிஐக்கு உத்தரவிடைாம். 

சவால்கள் 

 இதன் கசயல்பாட்டில் அதிகப்படியான அரசியல் தமையீடு காரணைாக , "கூண்டில் 

அமடக்கப்பட்ட கிளி அதன் எெைானரின் குரலில் தபசுகிறது" என்று  உச்ச நீதிைன்றம் 

விைர்சித்துள்ேது . 

 அன்மறய அரசாங்கத்தால் தவறுகமே ைமறக்கவும், கூட்டணிக் கட்சிகமே 

வரிமசயில் நிறுத்தவும், அரசியல் எதிரிகமே விைக்கவும் இது கபரும்பாலும் 

பயன்படுத்தப்பட்டது. 

 விசாரமணகமே முடிப்பதில் கபரும் தாைதம் ஏற்பட்டதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ேது 

- உதாரணைாக, கெயின் ெவாைா மடரிகள் வழக்கில் [1990 களில்] உயர் 

அதிகாரிகளுக்கு எதிரான அதன் விசாரமணயில் உள்ே ைந்தநிமை . 

 நம்பகத்தன்மை இழப்பு: ஏகென்சியின் கட்டமைப்மப தைம்படுத்துவது மிகப்கபரிய 

சவாைாக உள்ேது, ஏகனனில் இந்த நிறுவனம் முக்கிய அரசியல்வாதிகள் சம்பந்தப்பட்ட 

பை வழக்குகமே தவறாக நிர்வகித்ததற்காகவும், தபாஃபர்ஸ் ஊழல் தபான்ற பை 

முக்கியைான வழக்குகமே தவறாகக் மகயாண்டதற்காகவும் விைர்சிக்கப்பட்டுள்ேது. 

ெவாைா ஊழல், சாந்த் சிங் சட்வால் வழக்கு, தபாபால் விஷவாயு தசாகம், 
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 கபாறுப்புக்கூறல் இல்ைாமை: தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் விதிகளில் 

இருந்து சிபிஐக்கு விைக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ேது, இதனால் கபாதுப் கபாறுப்புக்கூறல் 

இல்மை. 

 பணியாேர்களின் கடுமையான பற்றாக்குமற: பற்றாக்குமறக்கு ஒரு முக்கிய காரணம், 

சிபிஐயின் பணியாேர்கமே அரசாங்கம் தவறாக நிர்வகிப்பது, திறமையற்ற, ைற்றும் 

விவரிக்க முடியாத ஒருபக்கச்சார்பான, ஆட்தசர்ப்புக் ககாள்மககளின் மூைம் - 

விருப்பைான அதிகாரிகமேக் ககாண்டுவருவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, இது 

நிறுவனத்திற்கு தீங்கு விமேவிக்கும். 

 வமரயறுக்கப்பட்ட அதிகாரங்கள்: சிபிஐ விசாரமணக்கான உறுப்பினர்களின் 

அதிகாரங்கள் ைற்றும் அதிகார வரம்பு ைாநிை அரசாங்கத்தின் ஒப்புதலுக்கு உட்பட்டது, 

இதனால் சிபிஐ விசாரமணயின் அேமவக் கட்டுப்படுத்துகிறது. 

 வமரயறுக்கப்பட்ட விசாரமன : ைத்திய அரசின் ஊழியர்கள், இமணச் கசயைாேர் 

ைற்றும் அதற்கு தைல் உள்ேவர்கள் மீது விசாரமண அல்ைது விசாரமண நடத்துவதற்கு 

ைத்திய அரசின் முன் அனுைதி, உயர் ைட்ட அதிகாரத்துவத்தில் ஊழமை எதிர்த்துப் 

தபாராடுவதில் கபரும் தமடயாக உள்ேது. 

ததசிய கசாத்து ைறுகட்டமைப்பு நிறுவனம் 

வாராக்கடன் நிலுமவமய எதிர்ககாள்ளும் வமகயிைான தீர்வு வழிமுமறகளுக்கு அரசின் ஆ

தரவு ததமவப்படுகிறது. இது நம்பகத்தன்மைமய ஏற்படுத்துவதுடன், கநருக்கடிமய குமறக்

கச் கசய்கிறது. ததசிய கசாத்து ைறுகட்டமைப்பு நிறுவனம் கவளியிடும் ரூ.30,600 தகாடி ை

திப்பிைான உரிமை ரசீதுகளுக்கு இந்திய அரசு உத்தரவாதம் அளிக்கிறது. . 

ததசிய கசாத்து ைறுகட்டமைப்பு நிறுவனம்   

 இது ஒரு சிறப்பு நிதி நிறுவனைாகும், இது வங்கிகள் ைற்றும் நிதி 

நிறுவனங்களிடமிருந்து கசயல்படாத கசாத்துக்கமே (NPAs) வாங்குகிறது, இதனால் 

அவர்கள் தங்கள் இருப்புநிமைக் குறிப்மபச் சுத்தம் கசய்யைாம். 

 இது வங்கிகள் சாதாரண வங்கி நடவடிக்மககளில் கவனம் கசலுத்த உதவுகிறது. 

வங்கிகள் தங்கள் தநரத்மதயும் முயற்சிமயயும் வீணடிப்பதன் மூைம் கடமனத் திருப்பிச் 

கசலுத்தாதவர்களின் பின்னால் கசல்வதற்குப் பதிைாக, பரஸ்பர ஒப்புக்ககாள்ேப்பட்ட 

ைதிப்பில் தைாசைான கசாத்துக்கமே ததசிய கசாத்து ைறுகட்டமைப்பு நிறுவன்னளுக்கு 

விற்கைாம். 

 

 

 

 

நதி நீர் இமணப்பு 

ஏன் நதி நீர் இமனப்பு இந்தியாவுக்கு ததமவ 
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இந்தியாவில்உள்ே ஐம்பது சதவீத வீடுகளுக்குத் ததமவயான அேவு தண்ணீர் இருப்பு 

கிமடப்பதில்மை என்பது நிதர்சனம். கடலில் ஆண்டு ததாறும் கைந்து வீணாகும் 1500 பிசிஎம் 

கவள்ே நீமர தண்ணீர் இல்ைாத வறட்சிப் பகுதிகளுக் குத் திருப்பி விடுவதுதான் நதிநீர் 

இமணப்பின் முக்கியக் குறிக்தகாோக இருக்க தவண்டும். இந்தியாவில் ஆண்டு ததாறும் பருவ 

ைமழக்காைங்களில் அதிக அோவு நீர் வீனாக கடலில் கைக்கிறது அதமன தடுத்து ,நதிகளின் 

கவள்ே ைற்றும் வறட்சி பாதிப்பிலிருந்து ைக்கமேக் காத்தல்.நீர்ப் பாசனத்மத தைம்படுத்தல்.நீர் 

மின் திட்டங்கமே கபருக்குதல் .நதிகளின் மிமக நீர் வீணாக கடலில் கசன்று கைத்தமைத் 

தடுத்து பயன்பாட்டிற்கு திருப்பி விடல். 

இமனப்புக்கான தயாசமன 

இந்திய நதிகமே இமணக்க தவண்டும் என்று முதலில் திட்டமிட்டவர் 1858-ல் பிரிட்டிஷ் 

பாசனப் கபாறியாேர் ஆர்தர் தாைஸ் காட்டன். கடந்த ஆண்டு வமர நாட்டின் சிை பகுதிகளில் 

இமத ைத்திய அரசு அைல்படுத்தியதில் ஆந்திராவின் தகாதாவரி-கிருஷ்ணா வடிநிைம், 

ைத்தியப் பிரததசத்தின் ககன்-தபட்வா நதிகள் இமணப்புத் திட்டம் குறிப்பிடத்தக்கமவ. 

இந்த இமணப்பால் கிமடத்தமவ கைமவயான அனுபவங்கள்தான். இந்தத் திட்டங்கள் 

அவதிப்படும் 22 தகாடி இந்தியர்களுக்கு நீமர வழங்கும் என்ற நம்பிக்மகயில் 

தைற்ககாள்ேப்பட்டமவ. ஆந்திர ைாநிைப் பரப்பேமவப் தபாை இரண்டு ைடங்குக்கும் 

அதிகைான பரப்புக்கு பாசன நீமரக் கூடுதைாக வழங்கவும், அபரிமிதைான கவள்ேத்திலிருந்தும் 

கடுமையான வறட்சியிலிருந்தும் மீே இந்த நதிநீர் திட்டம் உதவும்  

முக்கிய நதி நீர் திட்டங்கள் 

இையைமை நதிநீர் திட்டம் 

ைமழக்காைங்களில் வட இந்தியாவில் பாயும் பை நதிகளில் குறிப்பாக கங்மக, பிரம்ைபுத்ரா , 

சிந்து ஆகிய நதிகளில் , கவள்ே அபாயம் ஏற்படுகிறது. இமத தடுக்க கால் வாய் அமைப்பதன் 

மூைம், ஏராேைான கதாழிைாேர்களுக்கு தவமை கிமடப்பதுடன் கூடுதல் வருவாய்க்கும் வழி 

ஏற்படும். கதாடர்ச்சியாக கிமடக்கும் ைமழநீமர தசமித்து மவக்காவிட்டால், அதனால் தபரழிவு 

ஏற்பட வாய்ப்புள்ேது. எனதவ, அதிகைாக கிமடக்கும் ைமழநீமர தசமித்து மவக்க, ததமவயான 

திட்டங்கள் நிமறதவற்றப்பட தவண்டும். இதனால், இந்தியாவில் வறட்சி ஏற்படும் 

கபரும்பாைான பகுதிகளின் நீர் ததமவமய எளிதாக சைாளிக்க முடியும். திட்டங்கமே 

அைைாக்கும் தபாது ததமவயான நிதி, பாதுகாப்பு ஆகியமவ குறித்து ஆய்வு கசய்ய தவண்டும். 

இவ்வாறு கசய்வதன் மூைம், பக்கத்து ைாநிைங்களுக்கு நீர் அளிக்க வழி கிமடக்கும். தைலும் 

இதன் மூைம் அதிக அேவிைான நீர்மின் திட்டங்கமே கசயல்படுத்த முடியும். 

கதன்னிந்திய நதி நீர் திட்டம்.  

இது நான்காயிரத்து 650 கிதைா மீட்டர் நீேம் ககாண்டதாக இருக்கும். இது தகாதாவரி, 

கிருஷ்ணா, காவிரி ைற்றும் தகரே நதிகமே இமணக்கும். இந்த நீர்வழிகள் 120 மீட்டர் 

அகைமும் 10 மீட்டர் ஆழமும் ககாண்டதாக இருக்கும். இந்த மூன்று நீர்வழிகளும் உரிய 

வழியில் ஒன்றுடன் ஒன்றாக இமணக்கப்படும். நீர் தசமிப்பு, தபாக்குவரத்து ைற்றும் நீமர 

பல்தவறு நதிகளில் பகிர்ந்தளித்தல் தபான்ற பணிகமே இந்த நீர்வழி கசய்யும். இதன் ஆண்டு 
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ககாள்ேேவு, 15 ஆயிரம் டி.எம்.சி., ஆகும். இத்திட்டத்தின் சிறப்பு என்னகவன்றால் கபரிய 

நதிகமே இத்துடன் இமணக்க தவண்டிய அவசியம் இல்மை. அவற்றின் கிமே நதிகமே 

இமணத்தாதை தபாதும். இயற்மகயான புவியமைப்பு பயன்படுத்தி, இந்த திட்டம் 

நிமறதவற்றப்படும். கடலில் வீணாக கைக்கும் உபரி நீர் ைட்டுதை நீர்வழியில் ககாண்டு 

வரப்படும். இதன் காரணைாக, அமனத்து ைாநிைங்களும் இத்திட்டத்மத ஏற்றுக் ககாள்ளும். 

நதி நீர் இமனப்பின் பயன்கள்  

கவள்ேத்தடுப்பு: 

ைமழக் காைங்களில் ஏற்படும் கட்டுப் படுத்த முடியாத கவள்ேத்மத, இந்த திட்டத்தின் மூைம் 

கட்டுப்படுத்தைாம். நீர் குமறவாக உள்ே பகுதிமய தநாக்கி கவள்ேத்மத திருப்பி விடைாம். 

இதனால் அசாம், பீகார், உத்தரப்பிரததசம், தைற்கு வங்கம் தபான்ற ைாநிைங்களில் ஏற்படும் 

அபாய கவள்ே அேமவ குமறக்கைாம். கவள்ேத் தினால் ஏற்படும் பாதிப்பு குமறந்து, கவள்ே 

நிவாரண பணிக்காக ஒதுக்கப்படும் கதாமகயும் கவகுவாக குமறயும். 

குடிநீர்:  

அமனத்து முக்கிய நகரங்களுக்கும், கிராைங் களுக்கும் தபாதுைான குடிநீர் வசதிமய ஆண்டு 

முழுவதும் வழங்க முடியும். 

விவசாயம்:  

15 தகாடி ஏக்கர் நிைம் கூடுதைாக பாசன வசதி கபறும். இதனால் ஆண்டுக்கு, 50 தகாடி டன் 

உணவு உற்பத்திமய கபற முடியும். ஏற்றுைதி கபருகி, அன்னிய கசைாவணி ஈட்ட முடியும். 

மின்சாரம்:  

நீர் வழிகளில் நீர் மின்சார உற்பத்தி நிமையம் அமைப்பதன் மூைம், 60 ஆயிரம் கைகாவாட் 

மின்சாரம் தயாரிக்கைாம். இதன் மூைம் ஆண்டுக்கு, 60 ஆயிரம் தகாடி ரூபாய் வருைானம் 

ஈட்டைாம். இதனால் இந்திய கதாழில் உற்பத்திமய, 15 ைடங்கு உயர்த்த முடியும். அமனத்து 

நீர்வழிகளிலும் மின் உற்பத்தி நிமையம் அமைப்பதன் மூைம், இடைாற்றத்திற்கான மின் இழப்பு 

குமறயும். 

தவமை வாய்ப்பு:  

இத்திட்டத்திற்கான கட்டுைான பணியின் மூைம், தவமை வாய்ப்பு கபருகும். தைலும், கப்பல் 

தபாக்குவரத்து, கதாழில்துமற ைற்றும் விவசாயத்துமற ஆகியமவ மூைம் தவமை வாய்ப்பு 

அதிகைாக கிமடக்கும். 

ைாநிைத்திற்குள் பாயும் நதிகமே இமணக்கும் திட்டங்கள் 

 தாமிரபரணி - கருதைனியாறு - நம்பியாறு நதிகள் இமணப்பு 

 காதவரி - அக்னியாறு - கதற்கு கவள்ோறு - ைணிமுத்தாறு - மவமக - 

குண்டாறு இமணப்புக் கால்வாய் திட்டம் 

 கபண்மணயாறு (சாத்தனூர் அமண) - கசய்யாறு இமணப்பு 

நதிகமே இமணப்பதில் உள்ே சவால்கள் 

 ஆறுகள் வற்றக்கூடிய்மவ 
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ைமழப்கபாழிவுத் தரவுகளின் ஒரு புதிய பகுப்பாய்வு, உபரி நீர் உள்ே நதிப் படுமககளில் 

பருவைமழ பற்றாக்குமற வேரும் ைற்றும் பற்றாக்குமற உள்ே பகுதிகளில் 

குமறகிறது என்பமத கவளிப்படுத்துகிறது. 

 கூட்டாட்சி பிரச்சிமன:  

நதிகள் இமணப்புத் திட்டத்தில் கூட்டாட்சித் தத்துவம் புறக்கணிக்கப்படுகிறது. 

 

o வரைாற்று ரீதியாக, நீர் பங்கீடு கதாடர்பாக ைாநிை அரசுகள் தரப்பில் கருத்து 

தவறுபாடு உள்ேது. உதாரணைாக, காவிரி, ைகதாயி தபான்ற நதிகளில் நிைவும் 

பிரச்சமனகள் கதளிவாகிறது . 

அதிக சுற்றுச்சூழல் ைற்றும் கபாருோதார கசைவு:  

துமணக்கண்ட அேவில் உள்ே நதிகமே இமணக்கும் திட்டத்திற்கு கபரும் 

கபாருோதாரச் கசைவு ஏற்படும். 

26வது ஐக்கிய நாடுகளின் பருவ நிமை ைாற்ற ைாநாடு 

கிோஸ்தகாவில் நமடகபற்ற  பருவ நிமை ைாற்ற ைாநாடு COP26 இல் ஒரு ஆச்சரியைான 

நடவடிக்மகயில், பிரதைர் நதரந்திர ைட்சிய, தைம்படுத்தப்பட்ட காைநிமை இைக்குகள் ைற்றும் 

அதன் ததசிய அேவில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட பங்களிப்புகளில் (NDCs) கார்பன் உமிழ்மவ 

குமறக்க இந்தியா உறுதியளிக்கும் என்று தைாடி அறிவித்தார். 

2070 இல் நிகர பூஜ்ஜிய உமிழ்வு இைக்கு 

திரு. தைாடியின் நிகர பூஜ்ஜிய திட்டம், அவர் " பஞ்சாமிர்தம் " அல்ைது ஐந்து அமிர்த கூறுகள் 

என விவரித்தார். 

 2030 ஆம் ஆண்டேவில் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றமை 500 ஜிகாவாட்டாக (GW) 

உயர்த்துதல் 

 புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தியில் இருந்து 50% வமர மின்சாரம், 

 கபாருோதாரத்தின் கார்பன் தீவிரத்மத 45% குமறத்தல். 

 புதுப்பிக்கத்தக்க கபாருட்களிலிருந்து 175 ஜிகாவாட் உறுதிகைாழி, 

 கைாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் உமிழ்வு தீவிரத்மத 33-35% குமறத்தல். 

நிகர பூஜ்ஜியத்மத எவ்வாறு அமடய முடியும்? 

நிகர பூஜ்ஜியம், அதாவது ைனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட ததசிய பசுமை இல்ை வாயு (GHG) 

உமிழ்மவ சைன் கசய்வதன் மூைம் வளிைண்டைத்தில் இருந்து சைைான அேமவ அகற்றுவதன் 

மூைம், கூர்மையான உமிழ்வு குமறப்பு, சுத்தைான எரிசக்தி கண்டுபிடிப்புக்கான பரந்த ஆதரவு 

ைற்றும் தத்கதடுப்பு ஆகியவற்மற நம்பியிருக்கும் ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட திட்டத்தின் மூைம் 

ைட்டுதை அமடய முடியும். பசுமை கதாழில்நுட்பங்கள். 

காைநிமை நீதி 

காைநிமை நீதி இயக்கம், அதிக வரைாற்றுச் சுமைமயக் ககாண்ட பணக்கார நாடுகமே 

கநருக்கடிமயச் சைாளிக்க அதிக கசைவு கசய்யவும், குறிப்பாக ைாறிவரும் காைநிமையால் 



ADMISSION OPEN FOR GROUP 2 PRELIMS|MAINS| DIRECT|ONLINE  
 

IYACHAMY ACADEMY | CHENNAI | TIRUNELVELI|TENKASI -9952521550 88 

 

அதிக தாக்கத்மத எதிர்ககாள்ளும் சிறிய கபாருோதாரங்களில் கவனம் கசலுத்தவும் அமழப்பு 

விடுக்கிறது. 

# FridaysForFuture இயக்கம் 16 வயதான ஸ்வீடிஷ் ைாணவியும் காைநிமை ஆர்வைருைான 

கிதரட்டா துன்கபர்க்கால் ஈர்க்கப்பட்டு, உைககங்கிலும் உள்ே 123 நாடுகளின் இமேஞர்கள் 

ைற்றும் பள்ளிக் குழந்மதகளின் பங்தகற்மபக் கண்டது. அரசாங்கங்கள் தாைதைாகும் முன் 

கார்பன் கவளிதயற்றத்மதக் குமறக்க தவண்டும் என்பதத அடிப்பமடக் தகாரிக்மக. இது 

வேர்ச்சி எதிர் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு ைற்றும் காைநிமை நீதிக்கான ததமவ பற்றிய 

விவாதத்மத புதுப்பித்துள்ேது. 

ஐஎன்எஸ் தவைா, 

மைல்கல்ைாகவும், தைக் இன் இந்தியா முன்முயற்சியின் ஒரு பகுதியாகவும், உள்நாட்டிதைய

த  தயாரிக்கப்பட் ஐஎன்எஸ் தவைா நீர்மூழ்கிக் கப்பல் இந்திய கடற்பமடயில் 

இமணக்கப்பட்டது. 

புதராகெக்ட்75ன் நான்காவது நீர்மூழ்கிக் கப்பைான ஐஎன்எஸ் தவைா, மும்மப கடற்பமட தே

த்தில் நமடகபற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கடற்பமடத் தமைவர் அட்மிரல் கரம்பீர் சிங் முன்னிை

ம யில் இந்திய கடற்பமடயில் முமறப்படி இமணக்கப்பட்டது. தைற்கு கடற்பமட பிரிவின்

 ஒரு பகுதியாக ஐஎன்எஸ் தவைா கசயல்படும். தைம்பட்ட அம்சங்கள் ககாண்ட இந்த கப்பலி

ல் நீண்ட தூர டாரபிதடாக்கள் ைற்றும் கப்பல் எதிர்ப்பு ஏவுகமணகள் உள்ேன. ஸ்கார்பீன் வக

ம  நீர்மூழ்கிக் கப்பைான ஐஎன்எஸ் தவைாமவ, பிரான்சு நாட்மட தசர்ந்த தநவல் குரூப்புட

ன் இமணந்து ைசகான் டாக் கப்பல் தயாரிப்பு நிறுவனம் கட்டமைத்துள்ேது. நீர்மூழ்கிக் கப்பல் 

இமனக்கப்பட்ட்தன் மூைம், இந்திய கடற்பமடக்கு தைலும் வலிமை தசர்ந்துள்ேது 

நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கள் மிகவும் சக்திவாய்ந்த தேங்கள், அமவ தைம்பட்ட ைமறவான 

அம்சங்கமேக் ககாண்டுள்ேன, தைலும் நீண்ட தூர வழிகாட்டப்பட்ட டார்பிதடாக்கள் ைற்றும் 

கப்பல் எதிர்ப்பு ஏவுகமணகள் இரண்மடயும் ககாண்டுள்ேது. இந்த நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கள் 

அதிநவீன தசானார் ைற்றும் சிறந்த கசயல்பாட்டு திறன்கமே அனுைதிக்கும் கசன்சார் 

கதாகுப்மபக் ககாண்டுள்ேன. அவர்கள் ஒரு தைம்பட்ட நிரந்தர காந்த ஒத்திமசவான தைாட்டார் 

(PERMASYN) அதன் உந்துவிமச தைாட்டாராகவும் உள்ேனர். 

 

SMART (“கபருங்கடல் தசமவகள், ைாதிரியாக்கம், பயன்பாடு, வேங்கள் ைற்றும் 

கதாழில்நுட்பம்  

புவி அறிவியல் அமைச்சகத்தின் ( MoES ) O-SMART (“கபருங்கடல் தசமவகள், 

ைாதிரியாக்கம், பயன்பாடு, வேங்கள் ைற்றும் கதாழில்நுட்பம் திட்டத்தின் தநாக்கங்கள்.  

 இந்திய பிரத்திதயக கபாருோதார ைண்டைத்தில் (EEZ) கடல் வாழ் வேங்கள் ைற்றும் 

உடல் சூழலுடன் அவற்றின் உறவு பற்றிய தகவல்கமே உருவாக்க ைற்றும் கதாடர்ந்து 

புதுப்பிக்க, 

 இந்தியாவின் கடதைார நீரின் ஆதராக்கிய ைதிப்பீட்டிற்காக கடல் நீர் ைாசுபடுத்தும் 

அேவுகமே அவ்வப்தபாது கண்காணிக்கவும், இயற்மக ைற்றும் ைானுடவியல் 
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கசயல்பாடுகோல் கடதைார அரிப்மப ைதிப்பிடுவதற்கான கடற்கமர ைாற்ற 

வமரபடங்கமே உருவாக்கவும், 

 இந்தியாமவச் சுற்றியுள்ே கடல்களில் இருந்து நிகழ்தநரத் தரவுகமேப் கபறுவதற்கான 

பரந்த அேவிைான அதிநவீன கடல் கண்காணிப்பு அமைப்புகமே உருவாக்க, 

 சமூகத்தின் நைனுக்காக பயனர் சார்ந்த கடல் தகவல், ஆதைாசமனகள், எச்சரிக்மககள், 

தரவு ைற்றும் தரவுத் தயாரிப்புகளின் கதாகுப்மப உருவாக்கி பரப்புதல், 

 கடல் முன்னறிவிப்பு ைற்றும் ைறு பகுப்பாய்வு அமைப்புக்கான உயர் கதளிவுத்திறன் 

ைாதிரிகமே உருவாக்க, 

 கடதைார ஆராய்ச்சிக்கான கசயற்மகக்தகாள் தரவுகளின் சரிபார்ப்புக்கான 

வழிமுமறகமே உருவாக்க ைற்றும் கடதைார ஆராய்ச்சியில் ஏற்படும் ைாற்றங்கமேக் 

கண்காணிக்க, 

 கடதைார ைாசு கண்காணிப்பு, பல்தவறு நீருக்கடியில் கூறுகமே தசாதமன கசய்தல் 

ைற்றும் கதாழில்நுட்ப கசயல்விேக்கத்திற்காக 2 பமழய கதடாரை பாதுகாப்பு 

வாகன்ங்களுக்கு ைாற்றாக 2 கடதைார ஆராய்ச்சி கப்பல்கமே மகயகப்படுத்துதல், 

 கடல் உயிரி வேங்கமே பயன்படுத்த கதாழில்நுட்பங்கமே உருவாக்க, 

 கடலில் இருந்து நன்னீர் ைற்றும் ஆற்றமை உருவாக்கும் கதாழில்நுட்பங்கமே 

உருவாக்க, 

 நீருக்கடியில் வாகனங்கள் ைற்றும் கதாழில்நுட்பங்கமே உருவாக்க, 

 நீர் சுத்திகரிப்பு வசதிமய நிறுவுதல், 

 கடல் ஆய்வு/கண்காணிப்பு/கதாழில்நுட்ப கசயல்விேக்க நிகழ்ச்சிகளுக்கான 5 

ஆராய்ச்சிக் கப்பல்களின் கசயல்பாடு ைற்றும் பராைரிப்மப ஆதரிக்க, 

 கடல் கதாழில்நுட்பத்தின் தசாதமன ைற்றும் கடல் தசாதமன நடவடிக்மககமேப் பூர்த்தி 

கசய்ய நவீன கடல் முன் வசதிமய நிறுவுதல், 

 ைத்திய இந்தியப் கபருங்கடல் படுமகயில் ஐக்கிய நாடுகள் சமபயால் இந்தியாவுக்கு 

ஒதுக்கப்பட்ட 75000 சதுர கிதைாமீட்டர் பரப்பேவில் 5500 மீ ஆழத்தில் இருந்து 

பாலிகைட்டாலிக் முடிச்சுகமே (MPN) ஆய்வு கசய்ய , வாயு மெட்தரட்டுகமே ஆய்வு 

கசய்ய, 

 பாலிகைட்டாலிக் சல்மபடுகமே ஆய்வு கசய்தல் 10000 சதுர கி.மீ பரப்பேவில் 

இந்தியாவிற்கு சர்வததச கடற்பரப்பில் சர்வததச கடற்பகுதி ஆமணயம் 

 பிரத்திதயக கபாருோதார ைண்டைத்திற்கு அப்பால் பரந்து விரிந்து கிடக்கும் 

கான்டிகனன்டல் கஷல்ஃப் மீதான இந்தியாவின் தகாரிக்மகமய சைர்ப்பித்தல் 

அறிவியல் தரவுகள் ைற்றும் இந்தியாவின் EEZ இன் நிைப்பரப்பு ஆய்வு ஆகியவற்றால் 

ஆதரிக்கப்படுகிறது. 

OSMART என்பது பைதரப்பட்ட கதாடர் திட்டைாக இருப்பதால், நடந்து வரும் விரிவான 

ஆராய்ச்சி ைற்றும் கதாழில்நுட்ப தைம்பாட்டு நடவடிக்மககள், சர்வததச அேவில் கடல்சார் 
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துமறயில் ததசத்தின் திறமன தைம்படுத்தும். தற்தபாமதய தசாப்தம் ஐக்கிய நாடுகள் சமபயால் 

(UN) நிமையான வேர்ச்சிக்கான கடல் அறிவியலின் தசாப்தைாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ேது, 

தைலும் இந்தத் திட்டத்தின் கதாடர்ச்சியானது உைகோவிய கடல்சார் ஆராய்ச்சி ைற்றும் 

கதாழில்நுட்ப வேர்ச்சியில் நைது நிமைப்பாட்மட வலுப்படுத்தும். 

“சூழல் ைற்றும் பருவநிமை ஆய்வு - ைாதிரி கண்காணிப்பு முமறகள் ைற்றும் தசமவகள் 

(அக்ராஸ்) 

 “சூழல் ைற்றும் பருவநிமை ஆய்வு - ைாதிரி கண்காணிப்பு முமறகள் ைற்றும் தசமவகள் 

(அக்ராஸ்) திட்டத்மதயும் கதாடரப் பிரதைர் திரு.நதரந்திர தைாடி தமைமையில் இன்று 

நமடகபற்ற கபாருோதார விவகாரங்களுக்கான அமைச்சரமவக் குழு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ேது 

கபாதுைக்களுக்கான வானிமை தசமவ, தவோண் துமறக்கான வானிமை தசமவ, விைானப் 

தபாக்குவரத்துக்கான தசமவகள், சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்புச் தசமவகள், நீர் சார்ந்த வானிமை 

ஆய்வுச் தசமவகள், பருவநிமை சார்ந்த தசமவகள், சுற்றுைா, புனித யாத்திமர, மின் உற்பத்தி, 

நீர் நிர்வாகம், விமேயாட்டுக்கள் ைற்றும் சாகசம் தபான்ற பல்தவறு தசமவகள் மூைம் 

பயன்பாட்டாேர்களுக்குப் பயனளிக்கும் வமகயில் தைம்பட்ட வானிமை, பருவநிமை, கடல்சார் 

முன்னறிவிப்பு ைற்றும் தசமவகள், பிற ஆபத்தான கதாழில் சார்ந்த தசமவகளுக்கு ைற்றும் 

தகவல்கள் பரிைாற்றம் கசய்யப்படுவமத இந்தத் திட்டம் உறுதிபடுத்தும். 

முன்தனற துடிக்கும் ைாவட்டங்கள் 

 நாட்டில் 28 ைாநிைங்களில் உள்ே 112 பின் தங்கிய ைாவட்டங்களின் சமூக-கபாருோதார 

நிமைமய விமரவாக தைம்படுத்துவமத முன்தனற துடிக்கும் ைாவட்டங்கள் திட்டம் 

தநாக்கைாகக் ககாண்டுள்ேது. 112 ஆர்வமுள்ே ைாவட்டங்களில் விருதுநகர் ைாவட்டம் 9வது 

இடத்தில் உள்ேது ( 2021)  

 

இத்திட்டம் ஐந்து குறியீடுகளில் கவனம் கசலுத்துகிறது  

 உடல்நைம் ைற்றும் ஊட்டச்சத்து, 

 கல்வி, 

 விவசாயம் ைற்றும் நீர்வேம், 

 குடிைக்களின் வாழ்க்மகத் தரம் ைற்றும் கபாருோதார உற்பத்தித்திறன் ஆகியவற்றில் 

தநரடித் தாக்கம் ககாண்ட நிதிச் தசர்க்மக ைற்றும் திறன் தைம்பாடு ைற்றும் அடிப்பமட 

உள்கட்டமைப்பு. 

 கபாது ஆற்றலின் உகந்த பயன்பாட்மட கசயல்படுத்த, வேர்ந்து வரும் 

கபாருோதாரத்தில் முழுமையாக பங்தகற்கும் ைக்களின் திறமன தைம்படுத்துவதில் 

திட்டம் கநருக்கைாக கவனம் கசலுத்துகிறது. 

 

ஆத்ைநிர்பர் பாரத் அபியான் 

ஆத்ைநிர்பர் பாரத் அபியான் " முயற்சிக்கு இந்திய ராணுவம் உறுதிபூண்டுள்ேது . பை உள்நாட்டு 

வடிவமைப்பு ைற்றும் தைம்பாட்டுத் திட்டங்கள் இந்தியத் கதாழில்துமறயின் பிரத்திதயக 
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உரிமையுடன் கவற்றிகரைாக முடிக்கப்பட்டுள்ேன. கவனம் கசலுத்தும் பகுதிகள் பை திறன் 

ககாண்ட ட்தரான்கள்/ஆளில்ைா விைான்ங்கள், பல்தவறு திறன்கமேக் ககாண்ட எதிர்-

ட்தரான்/ஆளில்ைா அமைப்புகள், மிகவும் துல்லியைான சிறிய ஆயுதங்கள், சிறந்த பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கள், நீண்ட தூரம் ைற்றும் முன்தனறும் பீரங்கி ஆயுத அமைப்புகள், வான் பாதுகாப்பு 

அமைப்புகள், அச்சுறுத்தல் அமைக்கற்மற முழுவமதயும் உள்ேடக்கியது, அதிக சக்தி வாய்ந்த 

ைற்றும் எதிர்காை மின்னணு தபார் நடவடிக்மககள் ைற்றும் சிறந்த கதாடர்பு. இந்திய ராணுவம், 

இந்திய கதாழில்துமறயில் இருந்து ககாள்முதலுக்கு முன்னுரிமை அளித்து, வடிவமைப்பு 

ைற்றும் தைம்பாடு நிமை முதல் இறுதி தசாதமனக் கட்டம் வமர ஏராேைான 

உள்நாட்டுையைாக்கல் திட்டங்கமே மகயகப்படுத்தி வருகிறது. பாதுகாப்புத் துமறயில் 

தன்னம்பிக்மகமய அதிகரிக்க இந்திய ராணுவம் பை முயற்சிகமே தைற்ககாண்டுள்ேது. நடப்பு 

நிதியாண்டில் இன்றுவமர, 20 AoNகளில் , 19 'Buy Indian' ஆகும். தைலும், 

மககயழுத்திடப்பட்ட 19 ஒப்பந்தங்களில் 13 ரூ .33,871 தகாடி ைதிப்பிைான உள்நாட்டு 

ஒப்பந்தங்கள் ஆகும் . இந்திய ராணுவம், கசயற்மக நுண்ணறிவு, 5ஜி, குவாண்டம் 

கதாழில்நுட்பத்மத பயன்படுத்தி எதிரிகமே காட்டிலும், அதன் பமடகமே சிறப்பாக 

நிர்வகிக்கவும் குறிப்பிடத்தக்க நடவடிக்மககமே எடுத்துள்ேது . 

 

ஆத்ைநிர்பார் இந்தியா பாதுகாப்பில் 

 பாதுகாப்பு உற்பத்தித் துமறயில் இந்தியாமவத் தன்னிமறவு கபறச் கசய்ய இந்த 

ஆண்டில் பை முக்கிய முயற்சிகள் கதாடங்கப்பட்டுள்ேன. பாதுகாப்பில் ஆத்ைநிர்பர்தா 

உள்நாட்டு உற்பத்திமய தைம்படுத்துவமதயும் இந்தத் துமறயில் நாட்மட நிகர 

ஏற்றுைதியாேராக ைாற்றுவமதயும் தநாக்கைாகக் ககாண்டுள்ேது. 

 'தைக் இன் இந்தியா' ைற்றும் ' அர்ைனிர்பார் பாரத்' ஆகியமவ இந்திய 

ராணுவத்திற்கான உபகரணங்கமே திட்டமிடுதல் ைற்றும் ககாள்முதல் கசய்யும் 

தபாது கபரும் உத்தவகத்மத அளித்துள்ேன, இதில், நாட்டில் வேர்ந்து வரும் 

பாதுகாப்புத் துமறமய ஆதரிக்கும் முயற்சி உள்ேது. 

 எல்சிஏ ( ததொஸ் ), ஆருத்ரா ைற்றும் அஸ்தைஷா தரடார்கள் , அஸ்ட்ரா ஏர் டு ஏர் 

ஏவுகமண, ஆகாஷ் சர்ஃதபஸ் டு ஏவுகமண அமைப்பு, அட்வான்ஸ் மைட் 

கெலிகாப்டர் ைற்றும் மைட் காம்பாட் கெலிகாப்டர் தபான்ற அமைப்புகள் இந்திய 

விைானப்பமடயில் தசர்க்கப்பட்டன . நிர்பார் பாரத்'. 

 MBT 'அர்ெுன்' Mk-1A 14 பிப்ரவரி 2021 அன்று பிரதைரால் இந்திய இராணுவத்திடம் 

ஒப்பமடக்கப்பட்டது ைற்றும் பாதுகாப்பு அமைச்சகம் (MoD) கசன்மன ஆவடியில் 

உள்ே கனரக வாகன கதாழிற்சாமைக்கு (HVF) 118 முக்கிய தபார் டாங்கிகமே 

வழங்குவதற்காக ஆர்டர் கசய்தது . கசப்டம்பர் 23, 2021 அன்று இந்திய 

இராணுவத்திற்கான அர்ெுன் Mk-1A (MBTs) 

 பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி ைற்றும் தைம்பாட்டு அமைப்பின் (டிஆர்டிஓ) ஆய்வகைான 

மெதராபாத் பாதுகாப்பு மின்னணு ஆராய்ச்சி ஆய்வகத்தால் (டிஎல்ஆர்எல்) 
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வடிவமைத்து உருவாக்கப்பட்ட தைம்பட்ட எைக்ட்ரானிக் வார்ஃதபர் சிஸ்டம் 'சக்தி' 

19 நவம்பர் 2021 அன்று இந்திய கடற்பமடயிடம் ஒப்பமடக்கப்பட்டது . தைாடி. 

 உள்நாட்டு விைானம் தாங்கி தபார்க்கப்பைான ' விக்ராந்த்' தனது முதல் கடல் 

பயணத்மத ஆகஸ்ட் 2021 இல் கவற்றிகரைாக நிமறதவற்றியது. சிை 

இமணகளுடன் கூடிய இந்த மைல்கல், இந்திய கடற்பமடயின் மிகப்கபரிய 

உள்நாட்டிதைதய வடிவமைக்கப்பட்ட தேத்தின் மீதான நம்பிக்மகமயயும், ' 

ஆத்ைநிர்பெர் பாரத்' என்ற எங்கள் ததடலில் நாட்டு ைக்களின் உறுதிமயயும் 

வலுப்படுத்துகிறது. ஆகஸ்ட் 15, 2022 க்குள் விக்ராந்தின் கசயல்பாட்டிற்கு இைக்கு 

மவக்கப்படுகிறது. 

 ப்ராகெக்ட் 15B இன் முதல் கப்பைான INS விசாகப்பட்டினம், Mazagon Dock 

Limited ஆல் 2021 அக்தடாபர் 28 அன்று மும்மபயில் இந்திய கடற்பமடக்கு 

வழங்கப்பட்டது ைற்றும் நவம்பர் 21, 2021 அன்று IN இல் இமணக்கப்பட்டது.  

 இரண்டு அதிநவீன ைற்றும் சக்திவாய்ந்த தேங்கோன கரஞ்ச் ைற்றும் தவைா 

ஆகியமவ முமறதய 10 ைார்ச் 21 ைற்றும் 25 நவம்பர் 21 அன்று கதாடங்கப்பட்டன, 

75 சதவீதத்திற்கும் அதிகைான உள்நாட்டு உள்ேடக்கத்துடன், தைற்குக் கடற்பரப்பில் 

நைது பாதுகாப்புக் கருவிமய வலுப்படுத்த அதிநவீன ஆயுதங்கள் 

கபாருத்தப்பட்டுள்ேன. 

 

ஆயுதப் பமடகளில் கபண்கள் அதிகாரைளித்தல் 

 இராணுவச் தசமவகளில் கபண்கமே தைம்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தால் 

பை முயற்சிகள் தைற்ககாள்ேப்பட்டன. ஆயுதப்பமடயில் நிரந்தர கபண் அதிகாரிகள் 

ஆமணயம் அைல்படுத்தப்பட்டுள்ேது. 

 பிரதைர் திரு நதரந்திரன் கடந்த ஆண்டு சுதந்திர தின உமரயின் தபாது, இந்தியா 

முழுவதும் உள்ே அமனத்து மசனிக் பள்ளிகளும் இனி கபண்களுக்காக திறக்கப்படும் 

என்று தைாடி அறிவித்தார். அமனத்து மசனிக் பள்ளிகளும் இப்தபாது கபண்களுக்கான 

தசர்க்மகமய வழங்குகின்றன, இதுவமர 350 க்கும் தைற்பட்ட கபண்கள் 

அனுைதிக்கப்பட்டுள்ேனர். 

 எல்மைப் பகுதிகளில் உள்ே முக்கியைான சாமை கட்டுைான நிறுவனங்களுக்கு (RCC) 

கட்டமேயிட கபண் அதிகாரிகமே  நியமித்தார். ஏப்ரல் 2021 இல், (சிவில்) மவஷாலி 

எஸ் ஹிவாஸ் , GREF அதிகாரி 83 சாமை கட்டுைான நிறுவனத்தின் தமைமைப் 

கபாறுப்மப ஏற்றார், தைலும் முனிமசரி-புக்டியார்-மிைாமை இமணக்கும் முக்கியைான 

இந்ததா-சீனா சாமையில் பணியைர்த்தப்பட்டார். 

 ததசிய பாதுகாப்பு அகாடமி ததர்வில் பங்தகற்க நாட்டின் கபண் குழந்மதகமே அரசு 

அனுைதித்துள்ேது. ததமவயான நிர்வாக பயிற்சி ைற்றும் ககாள்மக ைாற்றங்கள் 

கசய்யப்பட்டுள்ேன. ததசிய பாதுகாப்பு அகாகடமி ெூன் 2022 பாடத்திட்டத்தில் முதல் 

கதாகுதி கபண்கள் வீரர்கள் இருப்பார்கள். 
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 முதல் கதாகுதி கபண் கடற்பமட நடவடிக்மக அதிகாரிகள் தராட்டரி பிரிவில் 

தசர்க்கப்பட்டனர் ைற்றும் பிப்ரவரி 03, 2021 அன்று ககாச்சியில் உள்ே ஐஎன்எஸ் 

கருடாவில் கெலிகாப்டர் பமடப்பிரிவு ஐஎன்ஏஎஸ் 336 இல் தசர்ந்தனர். கைப்டினன்ட் 

குமுதினி தியாகி ைற்றும் கைப்டினன்ட் ரித்தி சிங் ஆகிதயார் தபார்க்கப்பல்கமே தபார் 

விைானக் குழுவாக இயக்கியுள்ேனர். 

கிரிப்தடாகரன்சி 

கிரிப்தடாகரன்சி என்பது அடிப்பமடயில் ஒரு டிஜிட்டல் கசாத்து ஆகும் , இது பணம் தபான்ற 

பரிைாற்றம் ஊடகைாக கசயல்பட உருவாக்கப்பட்டது . பரிவர்த்தமனகளின் பாதுகாப்மப 

உறுதிப்படுத்தவும் - தபாலி பரிவர்த்தமனகளின் அங்கீகாரம் ைற்றும் தடுப்பு - ைற்றும் புதிய 

நாணய அைகுகமே உருவாக்குவமதக் கட்டுப்படுத்தவும் இது குறியாக்கத்மத 

பயன்படுத்துகிறது . உைகம் முழுவதும் பிரபைைமடந்துள்ே பை கிரிப்தடாகரன்சிகளில் 

பிட்காயின் ஒரு . 

கிரிப்தடாகரன்சியின் நன்மைகள்  

 கிரிப்தடாகரன்சி பரிவர்த்தமன கபாதுவாக விமரவானது ைற்றும் தநரடியான 

கசயல்முமறயாகும் . உதாரணைாக , பிட்காயின்கமே ஒரு டிஜிட்டல் வாைட்டில் 

இருந்து ைற்கறான்றுக்கு , ஸ்ைார்ட்தபான் அல்ைது கம்ப்யூட்டமர ைட்டுதை பயன்படுத்தி 

ைாற்ற முடியும் . 

 ஒவ்கவாரு கிரிப்தடாகரன்சி பரிவர்த்தமனயும் பிோக்கசயின் எனப்படும் கபாது 

பட்டியல் பதிவு கசய்யப்படுகிறது , இது அதன் இருப்மப கசயல்படுத்தும் 

கதாழில்நுட்பைாகும் . ைக்கள் தங்களுக்குச் கசாந்தமில்ைாத நாணயங்கமேச் 

கசைவழிப்பதிலிருந்தும் , நகல்கமே உருவாக்குவதிலிருந்தும் அல்ைது 

பரிவர்த்தமனகமேச் கசயல்தவிர்ப்பத்திலிருந்தும் தடுக்க பிட்காயின்களின் 

வரைாற்மறக் கண்டுபிடிப்மப இது சாத்தியைாக்குகிறது . 

  வங்கிகள் ைற்றும் ஆன்மைன் சந்மதகள் தபான்ற இமடத்தரகர்கமேக் குமறப்பமத 

பிோக்கசயின் தநாக்கைாகக் ககாண்டுள்ேது , அதாவது பணம் கசலுத்தும் கசயைாக்கக் 

கட்டணங்கள் எதுவும் இல்மை . 

 கிரிப்தடா கரஞ்சி மூைம் பணம் ககாடுத்தல் கபரிய நிறுவனங்களிலும் , ஃதபஷன் 

ைற்றும் ைருந்துகள் உள்ளிட்ட துமறகளிலும் பரவைாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன . 

 

கிரிப்தடாகரன்சிகளுடன் கதாடர்புமடய அபாயங்கள்  

 முழுமையான உத்தரவாதம் இல்மை - கிரிப்தடாகரன்சிகள் நுகர்தவாருக்கு 

ஆபத்துக்கமே ஏற்படுத்துகின்றன . அவர்களுக்கு எந்தைான உத்தரவாதமும் இல்மை , 

எனதவ அமவ சட்டபூர்வைானமவ அல்ை 

 நிமையில்ைாத சந்மத  நிைவரம் - அவற்றின் ஊக இயல்பு அவர்கமே மிகவும் ஏற்ற 

இறக்கைாக ஆக்குகிறது . உதாரணைாக , பிட்காயினின் ைதிப்பு 2017 டிசம்பரில் 
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20,000 அகைரிக்க டாைரிலிருந்து நவம்பர் 2018 இல் 3,800 டாைராகக் குமறந்தது 

. 

 பாதுகாப்பில் ஆபத்து - ஒரு பயனர் தனது தனிப்பட்ட குறியீட்மட இழந்தால் 

அவர்களின் கிரிப்தடாகரன்சிக்கான அணுகமை இழக்க தநரிடும் ( பாரம்பரிய டிஜிட்டல் 

வங்கி கணக்குகமேப் தபாைன்றி , இந்தக் கடவுச்கசால்மை மீட்டமைக்க முடியாது ) 

 தீம்கபாருள் அச்சுறுத்தல்கள் - சிை , இந்த _ தனிப்பட்ட குமறயீடுகள் கதாழில்நுட்ப 

தசமவ வழங்குநர்கோல் ( கிரிப்தடாகரன்சி பரிைாற்றங்கள் அல்ைது பணப்மபகள் ) 

தசமிக்கப்படுகின்றன , அமவ தீம்கபாருள் அல்ைது தெக்கிங்கிற்கு ஆோகின்றன . 

 பணதைாசடி - கிரிப்தடாகரன்சிகள் குற்றச் கசயல்கள் ைற்றும் பணதைாசடி 

ஆகியவற்றால் அதிகம் பாதிக்கப்படக்கூடியமவ . ஒரு பரிவர்த்தமனயில் ஈடுபடும் 

கபாது குறியீடுகமே ஒரு தனிநபருடன் தநரடியாக இமணக்க முடியாது ஏகனனில் , 

ைற்ற கட்டணம் முமறகமே விட அமவ அதிக அநாைததயத்மத வழங்குகின்றன . 

 ஒழுங்குமுமற இல்ைாதது - கபாருோதாரத்தில் கிரிப்தடாகரன்சிகளின் விநிதயாகத்மத 

ஒரு ைத்திய வங்கி கட்டுப்படுத்தப்பட்ட முடியாது . அவற்றின் பயன்பாடு 

பரவைாகிவிட்டால் , நாட்டின் நிதி ஸ்திரத்தன்மைக்கு இது ஆபத்மத ஏற்படுத்தும் . 

 

முடிவுமர  

தற்தபாதுள்ே சட்டங்களின்படி கிரிப்தடாகரன்சிகமே மகயாளும் நபர்கமே 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ததமவயான அதிகாரம் ரிசர்வ் வங்கிக்கு இல்மை என்று கூறுகின்றனர் 

2018 ஆம் ஆண்டு ஆண்டு ஆர்பிஐ உத்தரமவ உச்ச நீதிைன்றம் ரத்து கசய்தது 

குறிப்பிடத்தக்கது . இருப்பினும் , இது தனியார் கிரிப்தடாகரன்சிகளின் சட்ட நிமை குறித்த 

முதன்மை நிச்சயைற்ற நிமைக்கு முற்றுப்புள்ளி மவக்கவில்மை . இப்தபாது அரசும் ரிசர்வ் 

வங்கியும் கிரிப்தடா கரன்சிகமே முமறப்படுத்த நடவடிக்மக எடுக்கின்றன 

கவண்மை புரட்சியின் தந்மத 

நவம்பர் 26, 2021 அன்று குரியனின் 100வது பிறந்தநாள் ஆகும் 

வர்கீஸ் குரியன் ஒரு கிராைப்புற புரட்சியின் சாத்தியைற்ற சிற்பியாகத் ததான்றிய ஒரு காைம் 

இருந்தது , அது இறுதியில் குெராத்தில் மில்லியன் கணக்கான விவசாயிகளின் வாழ்க்மகமய 

ைாற்றும் வமர அவமர அந்த உைகத்திற்கு புறம்பாக பார்த்தவர்கள் பைர். அவர் 

கதாமைதூரத்தில் உள்ே தகரோவிலிருந்து வந்தவர், தைல் நடுத்தர வர்க்க கிறிஸ்தவ 

குடும்பத்மதச் தசர்ந்தவர், 

கூட்டுறவு ைாதிரி 

அமைதியாகவும் தன்னம்பிக்மகயுடனும், குரியன் தனது கதாழில் தநர்மை ைற்றும் 

இந்தியாவின் வேர்ச்சிப் பயணத்தில் விவசாயிகளுக்கான முக்கிய பங்கு பற்றிய தனது 

பார்மவயால் விவசாயிகமே கவன்றார். அந்த அடித்தேத்தில்தான் குரியன் அமுல் ஒரு 

கூட்டுறவு நிறுவனைாக தனது தயாசமனமய வடிவமைத்து , பை ஆண்டுகோக அமத 

உைகோவிய பிராண்டாக ைாற்றினார், பின்னர் இந்தியாமவ உைகின் மிகப்கபரிய பால் உற்பத்தி 
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கசய்யும் நாடாக ைாற்றும் கவண்மைப் புரட்சிமயத் கதாடங்கினார். இது எல்ைாம் ஒரு நல்ை 

திட்டைாக இருந்தது. 

'இந்தியாவில் கவண்மைப் புரட்சி'யின் முக்கிய அம்சங்கள் 

 கால்நமட வேர்ப்பில் ைாடுகளின் விஷயத்தில் புதிய முமறகமே பின்பற்றுதல். 

 கவவ்தவறு விகிதங்களில் தீவனப் கபாருட்களின் கைமவமய ைாற்றுதல். 

 இந்தியாவில் கநகிழத்தக்க அேவில் கவவ்தவறு உற்பத்தியாேர் கசைவுகமே 

நிர்ணயித்தல். 

 பால் கூட்டுறவு சங்கங்கள் மூைம் சிறிய, விவசாயி கட்டுப்பாட்டு கநட்கவார்க் 

உருவாக்கப்பட்டது. 

 இந்தியா 1998 முதல் உைகிதைதய அதிக பால் உற்பத்தியாேராக ஆனது, 

அகைரிக்காமவ விஞ்சியது, 2010-11 இல் பால் உற்பத்தியில் உைகோவிய 

உற்பத்தியில் இந்தியா சுைார் 17% பங்களித்தது. 

 30 ஆண்டுகளில், இந்தியாவில் ஒரு நபருக்கு கிமடக்கும் பால் இரட்டிப்பாகும். 

 கவண்மை புரட்சிமய கவற்றிகரைாக கசயல்படுத்தியதன் மூைம் இந்தியாவின் கைாத்த 

பால் உற்பத்தி 4 ைடங்கு அதிகரித்துள்ேது. 

 இமடத்தரகர்கமே அகற்ற உதவியது ைற்றும் நுகர்தவார் மூைம் விவசாயிகளுக்கு 70-

80% விமைமய வழங்கியது. 

 40 ஆண்டுகளில் நாட்டில் பால் உற்பத்தியில் 20 மில்லியன் கைட்ரிக் டன்னில் 

இருந்து 100 மில்லியன் டன்னாக அபரிமிதைான வேர்ச்சி. 

 22 ைாநிைங்களில் உள்ே 180 ைாவட்டங்களில் உள்ே 125,000க்கும் தைற்பட்ட 

கிராைங்கமே உள்ேடக்கிய பால் கூட்டுறவு இயக்கம் நாடு முழுவதும் பரந்து 

விரிந்துள்ேது. 

 

கபண்கள் அதிகாரைளிப்பதில் கவண்மைப் புரட்சியின் பங்கு 

 இந்த அணுகுமுமற பால் ைதிப்புச் சங்கிலியில் பின்தங்கிய ைற்றும் முன்தனாக்கி 

இமணப்புகமே தைம்படுத்தவும், இமடத்தரகர்களின் பிடியில் இருந்து சிறு 

விவசாயிகமே விடுவிக்கவும் வழி வகுத்தது, தைலும் பாலுக்கு குமறந்தபட்ச 

ககாள்முதல் விமைமய உத்தரவாதப்படுத்தியது. 

 சர்வததச வேர்ச்சி ஆராய்ச்சி மையத்தின் (IDRC) ஆய்வின்படி, நிதியுதவியுடன் பயிற்சி 

கபறும் கபண் விவசாயிகளில் 93% தபர் தங்கள் முயற்சிகளில் கவற்றி கபறுகிறார்கள், 

நிதி உதவி ைட்டும் கபறுபவர்களின் கவற்றி விகிதம் 57% ஆகும். 

 இத்தமகய உள்ளீடுகமே நிறுவனையைாக்கும் வமகயில், ததசிய பால்வே தைம்பாட்டு 

வாரியம் (NDDB) இப்தபாது நாடு முழுவதும் விவசாயிகளுக்கு வழிகாட்டும் 

நிகழ்ச்சிகமே ஏற்பாடு கசய்துள்ேது, இதன் கீழ் கபண் விவசாயிகளுக்கு 

விைங்குகளின் ஆதராக்கியம், தீவனத் தரம், சுத்தைான பால் உற்பத்தி ைற்றும் கணக்கு 
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தைைாண்மை ஆகியவற்றில் அறிவியல் சிறந்த நமடமுமறகளில் பயிற்சி 

அளிக்கப்படுகிறது. 

ஸ்ரீொ தபான்ற கபண்கள் தமைமையிைான உற்பத்தி நிறுவனங்கமே அமைப்பதில் ததசிய 

பால்வே தைம்பாட்டு வாரியம் ஒரு முன்தனாடியான பங்மகக் ககாண்டுள்ேது. ைகிோ பால் 

உற்பத்தியாேர் நிறுவனம், 24 கபண்களுடன் கதாடங்கப்பட்டு, தற்தபாது 90,000க்கும் 

தைற்பட்ட உறுப்பினர்கமேக் ககாண்டுள்ேது, ஆண்டுக்கு சுைார் 450 தகாடி வருவாய் 

ஈட்டுகிறது . 

 

IRNSS- NavIC 

இந்தியாவிலும் அதன் பிராந்தியங்களிலும் உள்ே பயனாேர்களுக்கு ைண்டை இருப்பிடத்மத 

அறியும் கசயற்மகக்தகாள் அமைப்பு துல்லியைான இருப்பிடத் தகவல் தசமவமய வழங்க 

முடியும். இது அதனுமடய எல்மையிலிருந்து 1500 கி.மீ வமரக்கும் நீள்கிறது. தைலும், இது 

முதன்மை தசமவ பகுதியாக உள்ேது. இதன் மூைம், இந்திய பயனாேர்கள் தங்களுமடய 

கைாமபல் தபான் ைற்றும் கார்களில் பயன்படுத்தும் இருப்பிடத்மத அறியும் அமைப்மப ைாற்றி 

அமைத்துக்ககாள்ேைாம். 

ஐஆர்என்எஸ்எஸ் என்றால் என்ன? 

ஐஆர்என்எஸ்எஸ் என்பது இந்திய பிராந்திய ஊடுருவல் கசயற்மகக்தகாள் அமைப்மபக் 

குறிக்கிறது. இது கசயற்மகக்தகாள்களின் கதாகுப்பாகும், இது ஜிபிஎஸ் தபான்ற புவிடங்காட்டி 

அமைப்மப இந்தியாவிற்கு வழங்க முடியும். இஸ்தரா இமணயதேத்தின்படி, இந்த அமைப்பு 

அதன் பார்மவயின் பகுதியில் உள்ே பயனர்களுக்கு 20 மீட்டமர விட சிறந்த நிமை 

துல்லியத்மத வழங்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ேது.  

இப்தபாது எத்தமன ஐஆர்என்எஸ்எஸ் கசயற்மகக்தகாள்கள் உள்ேன? 

தற்தபாது ஏழு IRNSS கசயற்மகக்தகாள்கள் (1A முதல் 1G வமர) சுற்றுப்பாமதயில் உள்ேன. 

A, B, F, G ஆகியமவ புவி ஒத்திமசவு சுற்றுப்பாமதயில் மவக்கப்படுகின்றன, அதாவது 

அமவ பூமிக்கு தைதை ஒரு நிமையான இடத்தில் இருப்பது தபால் கதரிகிறது ைற்றும் அமவ 

பூமியுடன் தசர்ந்து சுற்றுகின்றன. மீதமுள்ே மூன்று, C, D, E, புவிசார் சுற்றுப்பாமதயில் 

அமைந்துள்ேன - அமவ பூமிக்கு தைதை பூைத்திய தரமக ைற்றும் பூமியுடன் சுற்றுப்பாமதயில் 

ஒரு நிமையான இடத்தில் இருப்பதாகத் கதரிகிறது. 

ஐஆர்என்எஸ்எஸ் பயன்பாடுகள் என்ன? 

 நிைப்பரப்பு, வான்வழி ைற்றும் கடல் வழிகசலுத்தல்; 

 தபரிடர் தைைாண்மை; 

 வாகன கண்காணிப்பு ைற்றும் கடற்பமட தைைாண்மை (குறிப்பாக சுரங்க ைற்றும் 

தபாக்குவரத்து துமறக்கு); 

 கைாமபல் தபான்களுடன் ஒருங்கிமணப்பு; 

 துல்லியைான தநரம் (ஏடிஎம்கள் ைற்றும் மின் கட்டங்கமேப் கபாறுத்தவமர); 

 தைப்பிங் ைற்றும் ஜிதயாகடடிக் தரவு பிடிப்பு. 
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முக்கியத்துவம்: 

 

 இது 2 தசமவகளுக்கான நிகழ்தநர தகவமை வழங்குகிறது, அதாவது குடிைக்களின் 

பயன்பாட்டிற்காக திறந்திருக்கும் நிமையான நிமைப்படுத்தல் தசமவ ைற்றும் 

இராணுவம் தபான்ற அங்கீகரிக்கப்பட்ட பயனர்களுக்கு குறியாக்கம் கசய்யக்கூடிய 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட தசமவ. 

 சீனாவின் BeiDou தபான்ற கசாந்த வழிகசலுத்தல் அமைப்பு ககாண்ட ஐந்து 

நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்றாகும் . எனதவ வழிகசலுத்தல் தநாக்கங்களுக்காக 

இந்தியா ைற்ற நாடுகமேச் சார்ந்திருப்பது குமறகிறது. 

 இது இந்தியாவின் அறிவியல் ைற்றும் கதாழில்நுட்ப முன்தனற்றத்திற்கு உதவும். 

நாட்டின் இமறயாண்மை ைற்றும் மூதைாபாய ததமவகளுக்கு இது முக்கியைானது. 

 ஏப்ரல் 2019 இல், நிர்பயா வழக்கின் தீர்ப்பின்படி , நாட்டில் உள்ே அமனத்து வணிக 

வாகனங்களுக்கும் NavIC அடிப்பமடயிைான வாகன டிராக்கர்கமே அரசாங்கம் 

கட்டாயைாக்கியது. 

 தைலும், Qualcomm Technologies ஆனது NavIC ஐ ஆதரிக்கும் கைாமபல் 

சிப்கசட்கமே கவளியிட்டது 

 தைலும் விரிவான உள்ேடக்கத்துடன் திட்டத்தின் கூறப்பட்ட எதிர்காைப் பயன்களில் 

ஒன்று சார்க் நாடுகளுடன் திட்டத்மதப் பகிர்ந்து ககாள்வதும் அடங்கும். இது பிராந்திய 

புவியிடங்காட்டி அமைப்மப தைலும் ஒருங்கிமணக்கவும், பிராந்திய நாடுகளுக்கு 

இந்தியாவிடமிருந்து இராெதந்திர நல்கைண்ணச பிமனப்மப ஏற்படுத்தவும் உதவும். 

 

பல் பரிைாண வறுமைக் குறியீடு 

இந்தியாவிதைதய குமறந்த ஏமழகள் உள்ே ைாநிைங்களில் தகரோ, தமிழ்நாடு ஆகும்  பீகார், 

ொர்கண்ட் ஏமழகள் அதிகைாக உள்ேதாக நிதி ஆதயாக் . "இந்தியாவின் ததசிய பல் பரிைாண 

வறுமைக் குறியீட்டின் வேர்ச்சியானது, பை பரிைாண வறுமைமயக் கண்காணித்து, சான்றுகள் 

அடிப்பமடயிைான ைற்றும் கவனம் கசல்லுத்ததவண்டியவற்மற கதரிவுபடுத்தும். 

பை பரிைாண வறுமைக் குறியீடு என்றால் என்ன? 

பல்பரிைான வறுமைக் குறியீடு என்பது வறுமையின் நிகழ்வு ைற்றும் பற்றாக்குமறயின் 

அேமவக் கணக்கில் எடுத்துக்ககாள்ளும் ஒரு நடவடிக்மகயாகும். கவறும் பண 

நடவடிக்மககளுக்கு அப்பால், இக்குறியீடு  பை காரணிகமே கணக்கில் எடுத்துக்ககாள்கிறது. 
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இந்தியா ைற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் உறவுகள் 

ஆசியாவின் அண்மட நாடுகோன இந்தியாவும் ஆப்கானிஸ்தானும் வரைாற்று ைற்றும் 

வலுவான இருதரப்பு உறமவக் ககாண்டுள்ேன, தைலும் கதற்காசிய பிராந்திய 

ஒத்துமழப்புக்கான சங்கம் (சார்க்) உட்பட பை பிராந்திய கூட்டாண்மைகளின் ஒரு பகுதியாகும். 

இந்திய கவளி நாட்டு விவகாரங்களின்  கூற்றுப்படி, நட்பு உறவுகள் ெனவரி 1950 முதல் 

ஐந்தாண்டு நட்பு ஒப்பந்தத்தில் அப்தபாமதய இந்தியப் பிரதைர் ெவெர்ைால் தநரு ைற்றும் 

இந்தியாவுக்கான ஆப்கானிஸ்தான் தூதுவர் முகைது நஜிபுல்ைா ஆகிதயார் மககயழுத்திட்டனர்  

இந்தியாவிற்கு சவால்கள் 

 இந்தியப் பாதுகாப்புப் பிரச்சிமன: ஆப்கானிஸ்தானில் தலிபான் ஆட்சிமய 

மீட்கடடுப்பது, இந்தியப் பாதுகாப்பிற்கு சிை கடுமையான சாத்தியைான சவால்கமே 

முன்மவக்கிறது. 

 அதன் வேர்ச்சி உள்கட்டமைப்மபப் பாதுகாப்பதில் இருந்து பிரச்சமனகள் 

நிமறந்த ஆப்கானிஸ்தானில் சிக்கித் தவிக்கும் இந்தியர்கமே பாதுகாப்பாக 

கவளிதயற்றுவது வமர சவால்கள் உள்ேன. 

 சர்வததச பயங்கரவாதத்தின் பரவல்: இந்தியாமவப் கபாறுத்தவமர, சர்வததச 

பயங்கரவாதத்திற்கு தலிபான்களின் புதுப்பிக்கப்பட்ட ஆதரவு ைற்றும் தாலிபானுடன் 

தபாரிட்டதாகக் கூறப்படும் ஜிொதி குழுக்கமே இந்தியாமவ தநாக்கி பாகிஸ்தான் 

திருப்பி அனுப்புவது ஒரு கபரிய சவாைாக இருக்கும். 

 ைத அடிப்பமடவாதம்: அமனத்து தீவிர குழுக்கமேப் தபாைதவ, தலிபான்களும் அதன் 

ைத சித்தாந்தத்மத ைாநிை நைன்களின் கட்டாயத்துடன் சைநிமைப்படுத்துவதில் சிக்கல் 

இருக்கும். 
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 நீண்டகாை அமைதி ைற்றும் ஸ்திரத்தன்மைக்காக பிராந்தியத்மத சீரழிக்கும் 

சவாமை இந்தியா எதிர்ககாள்கிறது . 

 புதிய பிராந்திய புவிசார் அரசியல் வேர்ச்சிகள்: இந்தியாவின் நைன்களுக்கு எதிராக 

புதிய பிராந்திய புவிசார் அரசியல் சீரமைப்புகள் (சீனா-பாகிஸ்தான்-தலிபான் 

தபான்றமவ) இருக்கைாம். 

 இதற்கிமடயில், அகைரிக்கா திரும்பப் கபறுவது ஆப்கானிஸ்தானிலும் அமதச் 

சுற்றியுள்ே பகுதிகளிலும் ஒரு புதிய சைநிமை சக்தி அமைப்மப உருவாக்க 

நிர்ப்பந்திக்கிறது. 

 தைலும், அகைரிக்காவும் தைற்கு நாடுகளும் புதிய ஆட்சிக்கான சர்வததச 

அணுகுமுமறகமே வடிவமைக்க முயற்சிக்கும். 

 தலிபான்களுடன் கதாடர்ச்சி இல்மை: பாகிஸ்தான், சீனா ைற்றும் ஈரான் தபான்று 

இந்தியாவுக்கு ஆப்கானிஸ்தானுடன் எந்த கதாடர்பும் இல்மை. 

 உதாரணைாக, ரஷ்யா தஜிகிஸ்தானுடன் ஒரு பாதுகாப்பு ஒப்பந்தத்மதக் 

ககாண்டுள்ேது, தைலும் ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ே ககாந்தளிப்பிலிருந்து 

ைத்திய ஆசியாவிற்குள் சீர்குமைவமதத் தடுக்க அங்கு அதிக துருப்புக்கமே 

அனுப்பியுள்ேது. 

 இந்தியாவிற்கு அத்தமகய பாதுகாப்புப் கபாறுப்புகள் இல்மை ைற்றும் ைத்திய 

ஆசியாவிற்கான தநரடி அணுகல் இல்மை. 

 ைஷ்கர் ைற்றும் கெய்ஷ் ஆப்கானிஸ்தானில் தலிபான்களுடன் இமணந்து 

கசயல்படுவதால், பாகிஸ்தான் ெம்மு காஷ்மீர் வழியாக இந்தியாமவத் 

தாக்குவதற்கு இது தலிபான்களுக்கு காரணங்கமேத் தரக்கூடும் . 

ைதசாதாவின் மீது முடிகவடுக்கும் ஆளுனரின் அதிகாரம் 

சமீபத்தில் தமிழக சட்டப்தபரமவ சபா நாயகர் , ஆளுனர் ைற்றும் குடியரசுத்தமைவருக்கு 

அனுப்பும் ைதசாதாக்கள் மீது ஒப்புதல் அளிக்கதவா  அல்ைது திருப்பி அனுப்பதவா அல்ைது 

குடியரசுத்தமைவரின் பரிசீைமனக்கு அனுப்பதவா உரிய காைக்ககடு நிர்ணயிக்க தவண்டும் 

எனக் தகட்டுக்ககாண்டார்  

எந்த ஒரு சாதாரண ைதசாதாவும் , சட்டப்தபரமவயால் நிமறதவற்றப்பட்டபின்பு, ஒருதவமே 

ஈரமவ சட்டப்ப்தபரமவயாக இருந்தால் இரண்டு அமவகளிலும் ைதசாதா நிமறதவற்றப்பட்டு 

ஆளுரின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பப் படும். இப்தபாது ஆளுனர் நான்கு ைாற்று வழிகமேகமேக் 

ககாண்டுள்ோர்  

1. அவர் ைதசாதாவுக்கு தனது ஒப்புதமை வழங்கைாம், பின்னர் ைதசாதா சட்டைாக ைாறும். 

2. ைதசாதாவிற்கு அவர் தனது ஒப்புதமைத் தராைல் அவர் இருக்கைாம். ைதசாதா 

முடிவமடந்து சட்டைாக ைாறாது (முழுமையான வீட்தடா)  

3. அவர் தபரமவயின் ைறுபரிசீைமனக்காக ைதசாதாமவ திருப்பி அனுப்பைாம். 

திருத்தங்களுடதனா அல்ைது இல்ைாைதைா மீண்டும் சமப அல்ைது அமவகோல் 

ைதசாதா நிமறதவற்றப்பட்டு, ஆளுநரின் ஒப்புதலுக்காக சைர்ப்பிக்கப்பட்டால், அந்த 
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ைதசாதாவுக்கு ஆளுநர் தனது ஒப்புதமை அளிக்க தவண்டும். இதனால், ஆளுநருக்கு 

‘சஸ்கபன்சிவ் வீட்தடா’ ைட்டுதை உண்டு. 

4. அவர் ைதசாதாமவ ெனாதிபதியின் பரிசீைமனக்கு ஒதுக்கைாம். 

குடியரசுத் தமைவரின் பரிசீைமனக்கு ஒரு ைதசாதாமவ ஆளுநர் ஒதுக்கும்தபாது, ைதசாதாமவ 

நிமறதவற்றுவதில் அவருக்கு எந்தப் பங்கும் இருக்காது, இப்தபாது ைதசாதாமவ பரிசீலிக்கும் 

அதிகாரம் குடியரசுத் தமைவருக்கு ைட்டுதை உள்ேது ைற்றும் ஆளுநருக்கு அதில் எந்த 

கதாடர்பும் இல்மை. 

கதாடர்புமடய எடுத்துக்காட்டுகள் : 

o 2021 கசப்டம்பரில் தமிழ்நாடு சட்டைன்றத்தில் நிமறதவற்றப்பட்ட ைதசாதாவின் 

பின்னணியில் சபாநாயகரின் கருத்துக்கள் முக்கியத்துவம் கபறுகின்றன, 

ைாநிைத்மதச் தசர்ந்த ைாணவர்களுக்கு இேங்கமை ைருத்துவக் கல்லூரி 

தசர்க்மகக்குத் ததமவயான ததசிய தகுதி ைற்றும் நுமழவுத் ததர்வில் (NEET) 

இருந்து விைக்கு அளிக்க தவண்டும். 

o ராஜீவ் காந்தி ககாமை வழக்கில் தண்டமன கபற்ற ஏழு மகதிகமே விடுதமை 

கசய்வது கதாடர்பாக 2018-ம் ஆண்டு தமிழக சட்டசமபயில் தீர்ைானம் 

நிமறதவற்றப்பட்டது. 

முமறயாகத் ததர்ந்கதடுக்கப்பட்ட ைாநிை அரசாங்கங்கமேக் குமறைதிப்பிற்கு 

உட்படுத்துவதற்கு ஆளுநர் அலுவைகத்மத தவறாகப் பயன்படுத்துவது கூட்டாட்சி முமறக்கு 

சீர்குமைவு ஆகும். 

இல்ைம் ததடி கல்வித் திட்டம் 

தகாவிட் - 19 கபருந்கதாற்று கல்வித் துமறயில் மிகப்கபரிய பாதிப்மப கசய்தது . ASER 

2021 கணக்ககடுப்பின்படி , தனியார் கல்விக் கட்டணங்கமேச் சார்ந்திருப்பதன் அதிகரிப்பு 

ைற்றும் ஸ்ைார்ட்தபான்களுக்கான எல்தைாராலும் அனுக இயைாதமதக் காட்டுகிறது . கற்றல் 

இழப்மப ஈடுகட்ட , குறிப்பாக விளிம்பு நிமை ைாணவர்களுக்கு , இல்ைம் ததடி கல்வித் 

திட்டம் தவண்டும்  

 

இல்ைத்தின் முக்கியத்துவம் ததடி கல்வி திட்டம் | இத்திட்டத்தின் முக்கியத்துவம் 

 அடிப்பமட கல்வியறிமவ மையப்படுத்தியது  

 இமடநிற்றமைத் தடுக்கும்  

 டிஜிட்டல் பிரிவிமனமய சரிகசய்ய 

 கற்றல் இழப்பிமன சைன்கசய்ய  

திட்டங்களின் அம்சங்கள் 

 இந்த முயற்சியின் கீழ் , தன்னார்வைர்கள் தினமும் ைாமையில் ஒரு ைணி தநரம் 

ைாணவர்களுடன் ஈடுபடுவார்கள் 

 இந்த வகுப்புகளில் அரசு ைற்றும் தனியார் பள்ளி ைாணவர்கள் கைந்து முடியும் 

 தன்னார்வ-ைாணவர் விகிதம் 1:20 ஆக இருக்கும் 
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 வாரத்திற்கு 6 ைணி தநர வகுப்புகள் நமடகபறும்  

முடிவுமர  

கதாற்றுதநாயால் பள்ளிகள் மூடப்பட்டதால் ைாணவர்களிமடதய எழுந்த கற்றல் 

இமடகவளிமய நிவர்த்தி கசய்யும் வமகயில் இந்த திட்டம் உருவாக்கப்பட்டது . தநரடி 

வகுப்புகளின் பைன்கமே ஆன்மைன் வகுப்புகோல் ஒருதபாதும் ஒப்பிடு முடியாது , தைலும் 

இதில் திட்டம் தநாக்கம் குழந்மதகளுக்கு வீட்டிதைதய கல்வி கற்பது ஆகும் . 

உங்கள் கதாகுதியில் முதல்வர்' 

தமிழகத்தில் 'உங்கள் கதாகுதியில் முதல்வர்' என்ற திட்டத்மத தமிழக அரசு சமீபத்தில் 

அறிவித்தது. இந்தத் திட்டம் திமுக ததர்தல் காைத்தில் அளித்த வாக்குறுதிகளில் ஒன்றாகும். 

ததர்தலுக்கு முந்மதய காைக்கட்டத்தில் அவர்களிடம் பல்தவறு ைனுக்கள் கபறப்பட்டன. 

வாக்குறுதியின்படி, ைாநிை முதல்வராக பதவிதயற்ற 100 நாட்களுக்குள் அவர்களின் 

அமனத்து ைனுக்களுக்கும் தீர்வு காணப்பட்டு தீர்வு காணப்படும். 

குறிக்தகாள்கள் ைற்றும் நன்மைகள்: 

 கபறப்பட்ட அமனத்து ைனுக்கமேயும் விமரவாகவும், உரிய தநரத்தில் மகயாேவும் 

முதல்வர் உங்கள் கதாகுதி திட்டத்தில் வழிவகுக்கும் 

 இத்திட்டத்தின் கீழ் ைனுக்கள் மீது விமரவான தீர்வு காணப்பட்டு தீர்வு காணப்படும் 

 இத்திட்டம் கபாதுைக்களின் நீண்டகாைைாக நிலுமவயில் உள்ே ைனுக்கள் விமரவில் 

தீர்க்கப்படுவதால் அவர்களுக்கு பயனளிக்கும் 

 அரசின் முடிவில் இருந்து ைனுக்கமே மகயாள்வதில் முழுமையான 

கவளிப்பமடத்தன்மை பராைரிக்கப்படும் 

 ைனுக்கமே மகயாே தனி துமற அமைக்கப்பட்டு, முதல்வர் பிரிவு அதன் 

கசயல்பாடுகமே கவனிக்கும். 

 கபாதுைக்களின் ைனுக்களுக்கு விமரவான தீர்வு கிமடக்க வழிவகுத்து, அவர்களின் 

ஆறுதலுக்கும் திருப்திக்கும் வழிவகுக்கும். 

கபண்களுக்கு இைவச தபருந்து பயணம் 

கபண்களுக்கான இைவச தபருந்து பயணத்மத எளிதாக்கும் தமிழ்நாட்டின் திட்டம் 

பாராட்டுக்குரியது, ஏகனனில் இது அவர்களின் பணி பங்தகற்பு விகிதத்மத அதிகரிக்கும். 

ைக்கள் கதாமக கணக்ககடுப்பு 2011 தரவுகளின் பாலினம்-பிரிவுபடுத்தப்பட்ட பகுப்பாய்வு 

குறிப்பிடத்தக்கது. தவமைக்குச் கசல்பவர்களில், ஆண்கமே விட அதிகைான கபண்கள் 

கபாதுப் தபாக்குவரத்மத நம்பியுள்ேனர். ஆண்களின் முதல் நான்கு பயண முமறகளில் பஸ் 

(29 சதவீதம்), கைாபட்/ஸ்கூட்டர் (26 சதவீதம்), மசக்கிள் (18 சதவீதம்), ைற்றும் 

நமடபயிற்சி (18 சதவீதம்) ஆகியமவ அடங்கும், கபண்களின் சிறந்த முமறகள் நமடபயிற்சி 

(45 சதவீதம்) தபருந்து (35 சதவீதம்), கைாபட்/ ஸ்கூட்டர் (8 சதவீதம்), ைற்றும் மசக்கிள் (4 

சதவீதம்). கிராைப்புற ைற்றும் நகர்ப்புற தமிழ்னாடு முழுவதும் உள்ே ஐந்தில் நான்கு 

கபண்களின் நமடப்பயிற்சி அல்ைது கபாதுப் தபாக்குவரத்மதப் பயன்படுத்துவதால், 
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அவர்களுக்கு தபருந்து பயணத்மத இைவசைாக்குவதற்கான ககாள்மக நடவடிக்மக 

முக்கியைாகிறது . 

ஒரு ைாதத்தில் 25 தவமை நாட்கள் ைற்றும் ஒரு பயணத்திற்கு அதிகபட்சைாக ₹ 23 தபருந்துக் 

கட்டணம் (2018 இல் ைாநிைம் நிர்ணயித்தது), இைவசப் தபருந்து பயணக் ககாள்மகயானது 

கபண்களுக்கு ைாதத்திற்கு ₹ 1,150 வமர தசமிக்க உதவுகிறது. சராசரி ைாத ஊதியம் ₹ 4,000-

11,000 - ILOவின் இந்திய ஊதிய அறிக்மக ைற்றும் ததசிய ைாதிரி ஆய்வு 

அலுவைகத்திலிருந்து கபறப்பட்ட தரவு - தமிழ்னாட்டின் இன் புதிய ககாள்மக கபண்களுக்கு 

10-30 சதவீத தசமிப்மப அளிக்கும். தற்தபாமதய கதாற்றுதநாய் காரணைாக ஊதியங்கள் 

ைற்றும் வாழ்வாதாரங்கள் இரண்டும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ே நிமையில் - ஆண்கமே 

விட கபண்களுக்கு அதிகம், ைற்றும் கதாழில்துமறகளில் பாலின ஊதிய இமடகவளி 

இருந்ததபாதிலும், கபாது தபாக்குவரத்தில் இைவச பயணம் என்பது கபண்களின் சமூக-

கபாருோதார இயக்கத்திற்கு மிகவும் ததமவயான ஊக்கியாகும்  

 

முல்மைப் கபரியாறு அமண 

காைனி ஆட்சிக் காைத்தில் கட்டப்பட்ட முல்மைப் கபரியாறு அமண மீண்டும் தமிழகத்துக்கும், 

தகரோவுக்கும் இமடதய உரசல் உண்டாக்கியுள்ேது. அமணயின் நீர்ைட்டத்தின் உயரத்மத 

பராைரிப்பது தான் உண்மையான பிரச்சமனயாகும்  

பின்னனி  

தற்தபாமதய இடுக்கி ைாவட்டத்தில் கபரியாற்றின் குறுக்தக முல்மைப் கபரியாறு அமண 

கட்டுவதற்காக திருவிதாங்கூர் ைகாராொ 1886 ஆம் ஆண்டு அக்தடாபர் 29 ஆம் தததி 

ஆங்கிதைய அரசுடன் 999 ஆண்டு கபரியாறு ஏரி குத்தமக ஒப்பந்தத்தில் மககயழுத்திட்டார். 

ஒன்பது ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அமண நிெைானது. அதிலிருந்து சுரங்கப்பாமத மூைம் 

தண்ணீர் பற்றாக்குமற உள்ே தமிழகத்தின் கதன் பகுதிகளுக்கு குறிப்பாக மவமகப் 

படுமகயில் வழங்கப்படும் தண்ணீர் ததனி, திண்டுக்கல், ைதுமர, சிவகங்மக, ராைநாதபுரம் 

ைாவட்ட விவசாயிகளின் உயிர்நாடியாக இருக்கும். சராசரியாக, 22 ஆயிரம் மில்லியன் கன 

அடி (டிஎம்சி) தண்ணீர் திருப்பி விடப்பட்டு, சுைார் 2.20 ைட்சம் ஏக்கர் பாசனம் ைற்றும் 

இப்பகுதி ைக்களின் குடிநீர் ததமவமய பூர்த்தி கசய்கிறது. சுண்ணாம்பு-சுர்கி (எரிந்த கசங்கல் 

தூள்) தைாட்டார் பயன்படுத்தி கட்டப்பட்ட புவியீர்ப்பு அமணயின் பாதுகாப்பு குறித்த கவமைகள் 

1979 இல் முன்னுக்கு வந்தன. அந்த ஆண்டு நவம்பரில், ைத்திய நீர் ஆமணயத்தின் (CWC) 

அப்தபாமதய தமைவர் தாைஸ். தமைமையில் முத்தரப்புக் கூட்டம் நமடகபற்றது. தாைஸ், 

அமணமயப் பைப்படுத்தும் பணிகமேச் கசய்ய, அதன் கசாந்த ைற்றும் பராைரிக்கும் 

தமிழகத்மத கசயல்படுத்த, முழு நீர்த்ததக்க ைட்டைான 152 அடியிலிருந்து 136 அடியாகக் 

குமறக்க தவண்டும் என்று முடிவு கசய்தார். 1990 களின் நடுப்பகுதியில், தமிழகம் இந்த 

நிமைமய மீட்கடடுக்கக் தகாரத் கதாடங்கியது. 

1990 ஆம் ஆண்டின் நடுப்பகுதியில், தமிழ்நாடு தனக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பணிமய 

முடித்துவிட்டதால், முல்மைப் கபரியாற்றில் நீர்ைட்டத்மத மீட்கடடுக்கக் தகாரத் 
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கதாடங்கியது. தபச்சுவார்த்மதயில் ஒருமித்த கருத்து ஏற்படாததால், உச்ச நீதிைன்றத்மத 

அணுகினர். 2006 ைற்றும் 2014 ஆகிய இரு கவவ்தவறு தீர்ப்புகளில், நீர்ைட்டத்மத 142 

அடியாக உயர்த்த உச்சநீதிைன்றம் தீர்ப்பளித்தது. 

முடிவுமர   

முல்மைப் கபரியாறு மீதான தமிழக உரிமைமய விட்டுக்ககாடுக்கும் தபச்சுக்தக இடமில்மை. 

அதன் நீர் தகரோவிற்கு ைட்டும் கசாந்தைானது அல்ை, ைாநிைங்களுக்கு இமடதயயான 

நதிகளின் ககாள்மககோல் நிர்வகிக்கப்படும் ைாநிைங்களுக்கு இமடதயயான வேம். பல்தவறு 

கமிட்டிகளின் படி அமண பாதுகாப்பாகதவ உள்ேது  

நிதித்கதாழில்னுட்பக் ககாள்மக 2021 

50 தகாடி ரூபாய்க்கு தைல் முதலீடு கசய்து, 3 ஆண்டுகளுக்கும் குமறவான காைத்தில் 300 

தபருக்கு அல்ைது அதற்கு தைற்பட்தடாருக்கு தநரடி தவமைவாய்ப்மப வழங்கிய 

நிறுவனங்களுக்கு, கட்டமைக்கப்பட்ட ஊக்கத்கதாமக விரிவுபடுத்தப்படும் என்று தமிழ்நாடு 

அரசு தனது  நிதித்கதாழில்னுட்பக் 2021ல் அறிவித்துள்ேது.  

பராம்பரியைாக தமிழ்னாடு  நிதிமையைாக இருந்துள்ேது 

வரைாற்று ரீதியாக, தமிழ்நாடு நிதித்துமறயில் முன்தனாடியாக இருந்து வருகிறது, கசன்மன 

பை நிதி கண்டுபிடிப்புகள் ைற்றும் முன்முயற்சிகளில் முன்னணியில் உள்ேது. கசன்மன அதன் 

நிதி புத்திசாலித்தனத்திற்காக அறியப்படுகிறது ைற்றும் அதன் முதல் வங்கியான தி கைட்ராஸ் 

வங்கிமய 1682 இல் நிறுவியது (இறுதியில் SBI உடன் இமணக்கப்பட்டது). இந்தியாவின் 

முதல் கூட்டுறவு வங்கியான கைட்ராஸ் நகர்ப்புற கூட்டுறவு வங்கி 1906 இல் கசன்மனயில் 

நிறுவப்பட்டது. பரஸ்பர நிதிகமே நிர்வகிக்கவும் இயக்கவும் தனியார் நிறுவனங்கமே இந்திய 

அரசு அனுைதித்தமதத் கதாடர்ந்து, 1993 இல் நாட்டின் முதல் தனியார் பரஸ்பர நிதியமும் 

கசன்மனயில் நிறுவப்பட்டது. . சிட் ஃபண்ட்கள் தபான்ற மைக்தரா ஃமபனான்ஸ் வாகனங்கள் 

உட்பட கபாது ைற்றும் தனியார் துமறகளில் பை வங்கிகள் ைற்றும் வங்கிசாரா நிதி 

நிறுவன்ங்களின் வேர்ச்சிமய ைாநிைம் கண்டுள்ேது. 

இயல்பாகதவ தமிழ்னாட்டிற்கு உள்ே நன்மைகள்  

நிதி கதாழில்னுட்ப நிறுவனங்கள் நிதி, தகவல் கதாழில்நுட்பம், உள்கட்டமைப்பு, ைற்றும் 

பல்வமகப்பட்ட & உள்ேடக்கிய சந்மதகளில் உள்ே துமறசார் அறிவு ஆகிய நான்கு முக்கிய 

தூண்கமே சார்ந்துள்ேது, இமவ அமனத்தும் தமிழ்நாட்டில் நன்கு நிறுவப்பட்டுள்ேன. இன்று, 

நிதிச் தசமவத் துமறயானது தமிழ்நாட்டின் உள்னாட்டு உற்பத்தியில் கிட்டத்தட்ட 5% 

பங்களிப்பததாடு, கடந்த பத்தாண்டுகளில் 10.15% என்ற கூட்டு வருடாந்திர வேர்ச்சி 

விகிதத்தில் வேர்ந்துள்ேது. நாட்டிதைதய அதிக கடன்-மவப்பு விகிதத்தில் ைாநிைம் கபருமை 

ககாள்கிறது ைற்றும் ஒவ்கவாரு ஆண்டும் வங்கி நிதி தசமவகள் ைற்றும் காப்பீட்டு (BFSI) 

தசமவகளில் குறிப்பிடத்தக்க அன்னிய தநரடி முதலீட்மட ஈர்க்கிறது. 

இக்ககாள்மகக்கான ததமவ  

இந்தியாவில் இமணயத்மதப் பயன்படுத்துபவர்களின் எண்ணிக்மக அதிகரித்து வருகிறது, 

குறிப்பாக கிராைப்புறங்களில், இமணயப் பயன்பாடு விகிதத்மத அதிகரிப்பதில் அவர்கள் 
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முக்கியப் பங்காற்றுவார்கள். EY FinTech தழுவல் குறியீட்டு தரவரிமசயில் இந்தியா 

இரண்டாவது இடத்தில் உள்ேது, 2017 இல் 52% ஆக இருந்த FinTech இன் தத்கதடுப்பு 

2019 இல் 87% ஆக அதிகரித்துள்ேது. 2020 ஆம் ஆண்டு நிைவரப்படி, இந்தியாவில் 

இரண்டாயிரத்திற்கும் தைற்பட்ட ஃபின்கடக் நிறுவனங்கள் உள்ேன, அவற்றில் 5% 

தமிழ்நாட்மடச் தசர்ந்தமவ. அதன் உள்ோர்ந்த நன்மைகளுடன், தமிழ்நாடு இந்த இடத்தில் 

வேர ஒரு ைகத்தான ஆற்றல் உள்ேது. 

தநாக்கங்கள்  

 பாரம்பரிய நிதித் துமறக்கான டிஜிட்டல் தீர்வுகமே ஊக்குவிப்பதன் மூைம் 

தமிழ்நாட்டில் நிதி உள்ேடக்கம் ைற்றும் நிதித் கதாழில்னுட்பம் ஏற்றுக்ககாள்ளும் 

விகிதத்மத அதிகரிக்கவும். 

 ைாநிைத்தில் தற்தபாதுள்ே ைற்றும் புதிய நிதித் கதாழில்னுட்ப நிறுவனங்களுக்கு ஒதர 

இடத்தில் தீர்மவ வழங்க அரசு நிறுவனங்களுடன் ஒரு விரிவான ைற்றும் 

ஒருங்கிமணந்த திட்டத்மத உருவாக்குதல் 

 

 தமடயற்ற ைற்றும் கவளிப்பமடயான வணிகத்திலிருந்து வணிகத்திற்கு (B2B), 

வணிகத்திலிருந்து நுகர்தவாருக்கு (B2C), அரசாங்கத்திலிருந்து அரசாங்கத்திற்கு 

(G2G), அரசாங்கத்திலிருந்து வணிகத்திற்கு (G2B) ைற்றும் அரசாங்கத்திலிருந்து 

குடிைக்களுக்கு (G2C) நிதி வழங்குதல் திறமையாக பரிவர்த்தமனகள். 

 

 பல்கமைக்கழகங்கள், ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள், வடிவமைப்பு ைற்றும் கண்டுபிடிப்பு 

ஆய்வகங்கள் ைற்றும்  நிதித் கதாழில்னுட்ப நிறுவனங்கள் அடங்கிய FinTech அறிவு 

சுற்றுச்சூழல் அமைப்மப உருவாக்க கதாழில்-கல்வி இமணப்புகமே உருவாக்கவும். 

 

 நிதி ைற்றும் டிஜிட்டல் கதாழில்நுட்பங்கள் ஆகிய துமறகளில் திறமைகமே வேர்த்து, 

ஈர்ப்பது  

 

 அடுத்த தமைமுமற  நிதித் கதாழில்னுட்ப நிறுவனங்கமே ஈர்ப்பதற்கும் 

தைம்படுத்துவதற்கும் ததமவயான உள்கட்டமைப்மப உருவாக்குதல். 

 

 உைககங்கிலும் உள்ே பிற முன்னணி நிதித் கதாழில்னுட்ப மையங்களுடன் 

கூட்டாண்மைகமே உருவாக்குதல்  

நிதித் கதாழில்னுட்ப நிறுவனங்களுக்கான ஒரு நிறுவப்பட்ட மையைாக தமிழ்நாட்மட 

நிமைநிறுத்த, ைாநிைைானது  சூழமை உருவாக்குவதில் கவனம் கசலுத்த தவண்டும். திறன் 

தைம்பாடு, கல்வி உள்கட்டமைப்பு ைற்றும் உடல் உள்கட்டமைப்பு ஆகியவற்றில்  நிதித் 

கதாழில்னுட்ப நிறுவனங்களின் ததமவகமே நிவர்த்தி கசய்ய தமிழ்நாடு ஏற்கனதவ பை 

முயற்சிகமே தைற்ககாண்டுள்ேது. 
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தமிழ்நாடும் இட ஒதுக்கீடு 

அரசியைமைப்பில் கசய்யப்பட்ட ஏற்பாடுகள் 

அரசியைமைப்பின் சட்டப்பிரிவு 15 (4) சமூக கல்வி நிமையில் பின்தங்கிய குடிைக்களுக்கு 

சிறப்பு பாதுகாப்பு அளிக்கைாம் என குறிப்பிடப்படுகிறது இது அரசியைமைப்புச் சட்டத்தின் 

முதல் திருத்தத்தின் அடிப்பமடயில் தசர்க்கப்பட்டது. கபாதுப்பணியில் உத்திரவாதம் அளிப்பதத 

கசயல்படுத்தும் தநாக்கத்ததாடு சட்டத்திருத்தம் தைற்ககாள்ேப்பட்டது 

Cases related to Reservation இட ஒதுக்கீடு கதாடர்பான வழக்குகள் 

Smt.Champakam Dorairajan (1951) கசம்பாக்கம் துமரராென் வழக்கு 

 இட ஒதுக்கீடு கதாடர்பான உச்சநீதிைன்றத்தின் முதைாவது முக்கியைான தீர்ப்பு இந்த 

வழக்கு அரசியைமைப்பு சட்டத்தில் முதைாவது திருத்தத்திற்கு வழிவமக கசய்தது 

 இந்த வழக்கில் உச்ச நீதிைன்றம் அரசியைமைப்பின் விதி 16(4) பிற்படுத்தப்பட்ட 

ைக்களுக்கு இட ஒதுக்கீடு வழங்க வழி வமக கசய்ய விதி 15ல் எந்த முகாந்திரமும் 

இல்மை என கதளிவுபடுத்தியது 

 உச்சநீதிைன்ற உத்தரவின்படி பாராளுைன்றம் அரசியைமைப்புச் சட்டத்தின் விதி 15 

திருத்தம் கசய்தது 

 இந்த உத்தரவின் அடிப்பமடயில் அரசியைமைப்புச் சட்ட விதி 15 ல் 4 உட்பிரிவாக 

தசர்க்கப்பட்டது  

 இந்திரா சொனி வழக்கு 

 இந்திரா சகானி வழக்கு இது அரசியைமைப்பு சட்ட விதி 16 வமரவு எல்மைமய ஆய்வு 

கசய்தது 

 உச்சநீதிைன்றம் இந்த வழக்கில் இதர பிற்படுத்தப்பட்தடாருக்கான இட ஒதுக்கீட்டில் 

பாதைடு அடுக்கின் அமர தசர்க்கக்கூடாது என்றும் இட ஒதுக்கீடு கைாத்தம் 50 

சதவீதத்திற்கு மிகாைலும் இருக்க தவண்டும் என உத்தரவிட்டது 

 இதன்படி பாராளுைன்றம் இந்த தீர்ப்புக்கு பதிைளிக்கும் விதத்தில் அரசியல்மைப்மப 

திருத்தி விதி 16(4A) அறிமுகப்படுத்தியது 

OBC Reservation பிற்படுத்தப்பட்தடாருக்கான இட ஒதுக்கீடு  

இத பிற்படுத்தப்பட்தடாருக்கான  இட ஒதுக்கீடு 1991 ஆம் ஆண்டு ைண்டல் குழுவின் 

பரிந்துமரயில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இது கபாதுப்பணி ைற்றும் கல்வி நிமையங்களில் இதர 

பிற்படுத்தப்பட்தடாருக்கு 27 சதவீத இடத்மத உறுதி கசய்கிறது 

Tamilnadu and Reservation தமிழ்நாடும் இட ஒதுக்கீடு 

 முதல் பிற்படுத்தப்பட்தடார் ஆமணயம் சட்ட நாதன் தமைமையில் 1970ஆம் ஆண்டு 

முதல்வர் கருணாநிதியால் அமைக்கப்பட்டது 

 இக்குழு தனியாக மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்தடார் பிற்படுத்தப்பட்தடார் பிரிமவ உருவாக்க 

தவண்டும் தைலும் இட ஒதுக்கீட்டின் அேமவ அதிகரிக்க தவண்டும் என்று பரிந்துமர 

கசய்தது 
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 இந்தக் குழுவின் பரிந்துமரயின்படி பிற்படுத்தப்பட்தடாருக்கான இட ஒதுக்கீடு 25 

சதவீதத்திலிருந்து 31 சதவீதைாக உயர்த்தப்பட்டது தைலும் தாழ்த்தப்பட்தடார் ைற்றும் 

பழங்குடியினருக்கான இட ஒதுக்கீட்மட 16 சதவீதத்திலிருந்து 18 சதவீதைாக திமுக 

அரசாங்கம் 1971இல் உயர்த்தியது 

 இட ஒதுக்கீட்டில் சிை குறிப்பிட்ட சமூகங்கள் அதிக அேவில் பயனமடந்ததால் 

கபாருோதாரத்மத அடிப்பமடயாகக் ககாண்டு பாதைடு அடுக்மக இட ஒதுக்கீட்டு 

பிரிவில் பயன்படுத்த தவண்டும் என பரிந்துமர கசய்தது 

Second Backward Classes Commission இரண்டாவது பிற்படுத்தப்பட்தடார் ஆமணயம் 

 1979ஆம் ஆண்டு எம்ஜிஆர் தமைமையிைான அண்ணா திராவிட முன்தனற்றக் கழகம் 

சட்டநாதன் அறிக்மகயின் பரிந்துமரயின்படி கபாருோதாரத்மத அடிப்பமடயாகக் 

ககாண்ட பாைதைடு அடுக்கிமன கசயல்படுத்தியது பின்னர் கடுமையான அரசியல் 

சூழ்நிமைகோல் இந்த முமறயில் இருந்து பின்வாங்கியது 

 இந்தச் சூழலில் உருவான அரசியல் பிரச்சிமனமய சைாளிக்க எம்ஜிஆர் அரசு 

பிற்படுத்தப்பட்தடாருக்கான இட ஒதுக்கீட்மட 31 சதவீத திலிருந்து 50 சகிதைாக 

அதிகரித்தார் கைாத்த இட ஒதுக்கீடு 68 சதவீதைாக இருந்தது 

 எம்ஜிஆர் அரசாங்கம் 1982 ஆம் ஆண்டு இரண்டாவது பிற்படுத்தப்பட்தடார் 

ஆமணயத்மத அம்பா சங்கர் தமைமையில் அமைத்தது 

மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்தடாருக்கான இட ஒதுக்கீடு 

 வன்னியர் சமூகத்தின் தபாராட்டத்தினால் 1989இல் கருணாநிதி தமைமையிைான 

திமுக அரசாங்கம் பிற்படுத்தப்பட்தடார் இட ஒதுக்கீட்டில் 20 சதவீதத்மத மிகவும் 

பிற்படுத்தப்பட்தடாருக்கு வழங்கியது  

 தைலும் திமுக அரசாங்கம் பழங்குடியினருக்கு ஒரு சதவீத இட ஒதுக்கீடு வழங்கியது 

Jeyalalitha  and Reservation (76th Constitutional Amendment)  

. தமிழ்நாட்டில் நமடமுமறயில் இருந்து வந்த 69 விழுக்காடு இட ஒதுக்கீட்டிமனத் 

கதாடர்ந்து கசயல்படுத்த ஏதுவாக, 1993 ஆம் ஆண்டு ைாண்புமிகு தமிழக முதைமைச்சர் 

கசல்வி கெ கெயைலிதா அவர்கள் தமைமையிைான அரசால், தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்ட 

வகுப்பினர்கள், தாழ்த்தப்பட்தடார் ைற்றும் பழங்குடியினர்களுக்கு (கல்வி நிமையங்களில் 

இடங்கமேயும், ைாநிை அரசின் கீழ் வருகின்ற பணிகளில் நியைனங்கள் அல்ைது 

பதவிகமேயும் ஒதுக்கீடு கசய்தல்) சட்ட முன்வடிவு 31.12.1993 அன்று தமிழ்நாடு சட்டைன்றப் 

தபரமவயில் ஒருைனதாக நிமறதவற்றப்பட்டு, இந்திய குடியரசுத் தமைவர் ஒப்புததைாடு 

சட்டைாகியது (தமிழ்நாடு சட்டம் 45/1994). பின்னர் இச்சட்டம் அரசியைமைப்பு சட்டத்தின் 

பிரிவு 31-B-ன் கீழ் பாதுகாப்பு கபறும் கபாருட்டு 1994 ஆம் ஆண்டு அரசியைமைப்புச் (76-

வது திருத்தம்) சட்டத்தின் மூைம் இந்திய அரசியைமைப்புச் சட்டத்தின் 9-வது விவர 

அட்டவமணயில் தசர்க்கப்பட்டது. 

இஸ்ைாமியர்களுக்கான இடஒதுக்கீடு  
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2007 ஆம் ஆண்டு இஸ்ைாமியர்களுக்கு பிற்படுத்தப்பட்தடாரின் 30 சதவிதத்தில் இருந்து 

3.5% இட ஒதுக்கீடு  வழங்கப்பட்டது  

ெனார்த்தனம் குழு 

இந்த நடவடிக்மகமய நியாயப்படுத்த அேவிடக்கூடிய தரவுகமே வழங்க உச்சநீதிைன்றத்தின் 

உத்தரவின் தபரில், ெனார்த்தனம் கமிஷன் 2011 ஆம் ஆண்டில் தனது அறிக்மகயில் '1994 

ஆம் ஆண்டின் 45 ஆம் தமிழக சட்டத்தின் கீழ் அேவீட்டு தரவு குறித்த இட ஒதுக்கீட்மட 

நியாயப்படுத்துதல்' என்ற அறிக்மகயில் ைாநிை அரசு அளித்த தரவுகளின் அடிப்பமடயில் 

சட்டனாதன் மீண்டும் வலியுறுத்தினார் ைற்றும் அம்பாசங்கர் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பு 

ஆமணயம் அறிக்மககள் பின்தங்கிய வகுப்பினருக்குள் குமறந்த சாதியினரால் நன்மைகமே 

குவிப்பமத புறக்கணிக்கின்றன. 

தமிழ்நாடு அருந்ததியர்கள் சிறப்பு ஒதுக்கீடு விதிகள் 2009  

“தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கான 18% இட ஒதுக் கீட்டிலிருந்து அருந்ததியர் பிரிவினருக்கு 3 

சதவீதம் உள் ஒதுக்கீடு அளிப்பதற்கான சட்டத்மத கடந்த 2009-ம் ஆண்டு தமிழக அரசு 

ககாண்டு வந்தது 

 

டிசம்பர் ைாத நிகழ்வுகள் 2021 

தனி நபர் ைதசாதா 

தனி நபர் ைதசாதா என்றால் என்ன, அது அரசாங்க ைதசாதாக்களிலிருந்து எவ்வாறு 

தவறுபடுகிறது? 

அமைச்சராக இல்ைாத நாடாளுைன்ற உறுப்பினர் (MP) தனிப்பட்ட உறுப்பினராவார். 

தனிப்பட்ட உறுப்பினர்கோல் அறிமுகப்படுத்தப்படும் ைதசாதாக்கள் தனி நபர்  ைதசாதாக்கள் 

என்று குறிப்பிடப்படுகின்றன. அமைச்சர்கோல் அறிமுகப்படுத்தப்படும் ைதசாதாக்கள் அரசாங்க 

ைதசாதாக்கள் என்று அமழக்கப்படுகின்றன. அரசாங்க ைதசாதாக்கள் அரசாங்கத்தின் 

ஆதரமவக் ககாண்டுள்ேன ைற்றும் அதன் சட்டைன்ற நிகழ்ச்சி நிரமை பிரதிபலிக்கின்றன. 

தனி நபர் ைதசாதா ஏற்கப்பட தவண்டுைா இல்மையா என்பமத ைக்கேமவத் தமைவர் அல்ைது 

ைாநிைங்கேமவத் தமைவர் முடிவு கசய்வார். 

நமடமுமற என்ன ? 

தனி நபர் ைதசாதாக்கள் பாராளுைன்ற உறுப்பினர் (MP) அல்ைது அவரது ஊழியர்கோல் வமரவு 

கசய்யப்படுகின்றன. தனிப்பட்ட உறுப்பினர் ைதசாதாமவ முன்மவக்க விரும்பும் எம்.பி., 

குமறந்தபட்சம் ஒரு ைாத காை அவகாசம் ககாடுக்க தவண்டும், அது அரசியைமைப்பு விதிகள் 

ைற்றும் சட்டத்தின் விதிகளுக்கு இணங்குவதற்கு கசயைகம் ஆய்வு கசய்ய தவண்டும். 

அரசாங்க ைதசாதா எந்த நாளிலும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு விவாதிக்கப்படும் ஆனால் அதத 

தவமேயில், தனிப்பட்ட உறுப்பினர் ைதசாதா கவள்ளிக்கிழமைகளில் ைட்டுதை 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு விவாதிக்கப்படும். 

அதிகைான தனி நபர் ைதசாதாக்கள் இருந்தால்  அறிமுகத்திற்கான ைதசாதாக்களின் 

வரிமசமயத் தீர்ைானிக்க ஒரு வாக்குச்சீட்டு முமற பயன்படுத்தப்படுகிறது. தனியார் உறுப்பினர் 
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ைதசாதாக்கள் ைற்றும் தீர்ைானங்களுக்கான நாடாளுைன்றக் குழு, அத்தமகய அமனத்து 

ைதசாதாக்கமேயும் ஆய்வு கசய்து அவற்றின் அவசரம் ைற்றும் முக்கியத்துவத்தின் 

அடிப்பமடயில் வமகப்படுத்துகிறது. 

 

எந்த தனி நபர் ைதசாதாவது சட்டம் ஆகி உள்ேதா? 
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பி ஆர் எஸ் அமைப்பின் சட்ட ஆராய்ச்சியின் படி, 1970 முதல் எந்த தனி நபர் ைதசாதாவும் 

பாராளுைன்றத்தால் நிமறதவற்றப்படவில்மை. இதுவமர, பாரேைன்றம் இது தபான்ற 14 

ைதசாதாக்கமே நிமறதவற்றியுள்ேது, அவற்றில் ஆறு 1956ல். 16வது தைாக்சபா (2014-19) 

2000 ஆம் ஆண்டிலிருந்து அதிக எண்ணிக்மகயிைான தனி நபர் உறுப்பினர் ைதசாதாக்கள் 

(999) அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 142 உறுப்பினர்கள்  ைதசாதாக்கமே 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ேனர். 16வது ைக்கேமவயில் 34 உறுப்பினர்கள் 10 அல்ைது அதற்கு 

தைற்பட்ட ைதசாதாக்கமே அறிமுகப்படுத்தியுள்ேனர். 

அத்தமகய ைதசாதாமவ தாக்கல் கசய்வதற்கான குறிப்பிட்ட ததமவகள் என்ன? 

இந்தியாவின் ஒருங்கிமணந்த நிதியத்தில் இருந்து ஏததனும் கசைவு, சட்டமியற்றும் 

அதிகாரத்மத எந்தகவாரு நிர்வாக அதிகாரத்திற்கும் வழங்குதல் அல்ைது முதன்மைச் 

சட்டத்தில் திருத்தம் ஆகியவற்மற உள்ேடக்கிய ஒரு தனி நபர் ைதசாதாமவ 

அறிமுகப்படுத்துவது கதாடர்பாக குறிப்பிட்ட நிபந்தமனகள் உள்ேன. தைலும், குடியரசுத் 

தமைவரின் முன் ஒப்புதல் அல்ைது பரிந்துமர ததமவப்படும் ஒரு கபாருள் கதாடர்பான 

ைதசாதாவிற்கு, ைதசாதாமவ முன்கனடுக்கும் உறுப்பினர் அத்தமகய அனுைதியின் நகமை 

இமணக்க தவண்டும். 

அமனப்பாதுகாப்பு ைதசாதா 

இந்த ைதசாதா "அமணகள் கசயலிழப்பது கதாடர்பான தபரிடர்கமேத் தடுப்பதற்கும், 

அவற்றின் பாதுகாப்பான கசயல்பாட்மட உறுதி கசய்வதற்கான நிறுவன வழிமுமறகமே 

வழங்குவதற்கும் குறிப்பிட்ட அமணகளின் கண்காணிப்பு, ஆய்வு, கசயல்பாடு ைற்றும் 

பராைரிப்பு" ஆகியவற்மற வழங்குகிறது. 

ஏன் அமணப் பாதுகாப்பு ? 

இந்தியாவில் உள்ே கபரும்பாைான அமணகள் ைாநிைங்கோல் கட்டப்பட்டு 

பராைரிக்கப்படுகின்றன, சிை கபரிய அமணகள் தாதைாதர் பள்ேத்தாக்கு கார்ப்பதரஷன் அல்ைது 

பக்ரா-நாங்கல் திட்டத்தின் பக்ரா பியாஸ் தைைாண்மை வாரியம் தபான்ற தன்னாட்சி 

அமைப்புகோல் நிர்வகிக்கப்படுகின்றன. 

இந்தியாவில் 5,200 க்கும் தைற்பட்ட கபரிய அமணகள் ைற்றும் தற்தபாது 450 அமணகள் 

கட்டப்பட்டு வரும் பின்னணியில் அமண பாதுகாப்பு ைதசாதா 2018 ஐ ைத்திய அரசு 

முன்மவத்துள்ேது. “இந்தியாவில் அமண பாதுகாப்பிற்கான சட்ட ைற்றும் நிறுவன கட்டமைப்பு 

இல்ைாததால், அமண பாதுகாப்பு கவமைக்குரிய பிரச்சிமனயாக உள்ேது. பாதுகாப்பற்ற 

அமணகள் ஒரு ஆபத்து ைற்றும் அமண உமடப்பு தபரழிவுகமே ஏற்படுத்தைாம், இது கபரும் 

உயிர் ைற்றும் கசாத்து இழப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும், ”என்று ெூன் 13 அறிக்மக, ைதசாதாமவ 

நிமறதவற்றுவதற்கான அமைச்சரமவ ஒப்புதமை கவளிப்படுத்தியது. 

ைதசாதாவின் அம்சங்கள்  

 இது "குறிப்பிட்ட அமணயின் கண்காணிப்பு, ஆய்வு, கசயல்பாடு ைற்றும் பராைரிப்மப 

வழங்குவமத தநாக்கைாகக் ககாண்டுள்ேது. அவற்றின் பாதுகாப்பான கசயல்பாட்மட 
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உறுதி கசய்வதற்கான நிறுவன அமைப்பு முமறமயயும் அதனுடன் கதாடர்புமடய 

அல்ைது தற்கசயைான கசயல்பாடுகளுக்காகவும்  

 ைத்திய நீர் ஆமணயத்தின் தமைவர், ைத்திய அரசின் அதிகபட்சைாக 10 பிரதிநிதிகள் 

இமணச் கசயைாேர், அதிகபட்சம் ஏழு ைாநிை அரசுகள் ைற்றும் மூன்று தபர் ககாண்ட 

அமணப் பாதுகாப்புக்கான ததசியக் குழு, மூன்றாண்டு பதவிக்காைம் ககாண்டது.  

நிபுணர்களும் இருக்க சட்டம் வழிவமக கசய்கிறது. 

 அமண பாதுகாப்புக்கு கபாறுப்பான ைாநிை அமண பாதுகாப்பு அமைப்பும் 

உருவாக்கப்படும். அமணகள், நீர்த்ததக்கங்கள் ைற்றும் துமணக் கட்டமைப்புகளின் 

வடிவமைப்பு, கட்டுைானம், பழுதுபார்ப்பு ைற்றும் விரிவாக்கம் ஆகியவற்றின் பல்தவறு 

அம்சங்கமே முமறயான ைதிப்பாய்வு ைற்றும் ஆய்வுக்காக ஆய்வு கசய்வதற்கும் 

தரவுகமேச் தசகரிப்பதற்கும் இந்த அமைப்பு அதிகாரம் கபற்றுள்ேது. 

 ைாநிை அமண பாதுகாப்பு அமைப்பு ததசிய அமண பாதுகாப்பு ஆமணயத்திடம் அமண 

ததால்விகள் தபான்ற நிகழ்வுகமேப் புகாரளிக்க தவண்டும் ைற்றும் ஒவ்கவாரு 

குறிப்பிட்ட அமணயின் முக்கிய அமண சம்பவங்களின்  நிகழ்வுகமேப் பராைரிக்க 

தவண்டும். 

 ததசிய அமண பாதுகாப்பு ஆமணயம், கடல்லிமய தமைமையிடைாக ககாண்டு, 

சட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்படும். அமணப் கபாறியியல் ைற்றும் அமணப் பாதுகாப்பு 

தைைாண்மை கதாடர்பான பிரச்சமனகமேக் மகயாள்வதற்காக இந்திய அரசின் 

கூடுதல் கசயைர் பதவிக்குக் குமறயாத ஒரு அதிகாரியின் தமைமையில் இது 

கசயல்படும். 

தமிழ் நாடு ஏன் எதிர்க்கிறது  

ஒரு அமண ஒரு ைாநிைத்திற்குச் கசாந்தைானது ைற்றும் ைற்கறாரு ைாநிைத்தில் 

அமைந்திருக்கும் சந்தர்ப்பங்களில், அல்ைது பை ைாநிைங்களுக்குச் கசல்லும் அல்ைது ைத்திய 

கபாதுத்துமற நிறுவனத்திற்குச் கசாந்தைானதாக இருக்கும் சந்தர்ப்பங்களில், ததசிய அமண 

பாதுகாப்பு ஆமணயம்  ைா நிை அமனப்பாதுகாப்பு ஆமணயம்  ஆக கசயல்படும் என்று 

ைதசாதா வழங்குகிறது. தமிழகத்தின் எதிர்ப்புக்கு இந்த விதிதய முதன்மைக் காரணம். 

"தமிழ்நாட்டின் முல்மைப் கபரியாறு, பரம்பிக்குேம், துணக்கடவு ைற்றும் கபருவாரிப்பள்ேம் 

அமணகள், ைாநிைங்களுக்கு இமடதயயான ஒப்பந்தங்களின்படி, தமிழக அரசுக்குச் 

கசாந்தைானமவ, இயக்கப்படுகின்றன ைற்றும் பராைரிக்கப்படுகின்றன, ஆனால் அமவ 

அண்மட ைாநிைத்தில் (தகரோ) அமைந்துள்ேன" 

தபட்டி பச்சாதவா தபட்டி பதாதவா 

ெனவரி 22, 2015 அன்று ெரியானாவில் உள்ே பானிபட்டில். இது கபண்கள் ைற்றும் 

குழந்மதகள் தைம்பாடு, சுகாதாரம் ைற்றும் குடும்ப நைம் ைற்றும் ைனித வே தைம்பாட்டு 

அமைச்சகங்களின் முத்தரப்பு முயற்சியால் துவங்கப்பட்டது 

திட்டத்தின் தநாக்கங்கள் 

• பாலினம் சார்ந்து குழந்மதமய கதரிவு கசய்யும் முமறமய நீக்குவது  
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• கபண் குழந்மதயின் உயிர் ைற்றும் பாதுகாப்மப உறுதி கசய்ய 

• கபண் குழந்மதகளின் கல்வி ைற்றும் பங்களிப்மப உறுதி கசய்தல் 

உத்திகள்  

• கபண் குழந்மதக்கு சைைான ைதிப்மப உருவாக்கவும் ைற்றும் அவரது 

கல்விமய தைம்படுத்தவும் ஒரு  நீண்டகாை சமூக அணிதிரட்டல் ைற்றும் 

கதாடர்பு பிரச்சாரத்மத கசயல்படுத்துதல். 

• குழந்மத பாலின விகித சரிவு பிரச்சிமனமய கபாது உமரயாடலில் 

மவக்கவும், அமத தைம்படுத்துவது நல்ை நிர்வாகத்திற்கான ஒரு 

குறிகாட்டியாக இருக்கும் 

• தீவிரைான ைற்றும் ஒருங்கிமணந்த கசயல்பாட்டிற்காக, பாலினம் 

முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ைாவட்டங்கள் ைற்றும் குழந்மத பாலின விகித 

குமறவாக உள்ே நகரங்களில் கவனம் கசலுத்தும்  

• ைாவட்டங்களின் உள்ளூர் ததமவகள், சூழல் ைற்றும் உணர்வுகளுக்கு ஏற்ப 

புதுமையான தமையீடுகள்/கசயல்கமே தைற்ககாள்ளுங்கள். 

• உள்ளூர் சமூகம்/கபண்கள்/இமேஞர் குழுக்களுடன் இமணந்து, சமூக 

ைாற்றத்திற்கான ஊக்கிகோக பஞ்சாயத்து ராஜ் நிறுவனங்கள்/நகர்ப்புற 

உள்ோட்சி அமைப்புகள்/ அடித்தட்டுத் கதாழிைாேர்கமே அணிதிரட்டி 

பயிற்சியளிக்கவும். 

• பாலின நிமைப்பாடுகள் ைற்றும் சமூக விதிமுமறகமே சவால் கசய்ய 

சமூகங்களுடன் ஈடுபடுவதும்  

• தசமவ வழங்கல் கட்டமைப்புகள்/திட்டங்கள் & திட்டங்கள் பாலினம் ைற்றும் 

குழந்மதகளின் உரிமைகள் கதாடர்பான பிரச்சிமனகளுக்கு தபாதுைான 

அேவில் பதிைளிக்கக்கூடியதாக இருப்பமத உறுதிகசய்யவும். 

• ைாவட்டம்/கதாகுதி/அடிைட்ட ைட்டங்களில் துமறகளுக்கிமடதயயான 

ைற்றும் நிறுவனங்களுக்கு இமடதயயான ஒருங்கிமணப்மப இயக்கவும். 

பின்னனி 

ைக்கள்கதாமக கணக்ககடுப்பு (2011) தரவு குழந்மத பாலின விகிதத்தில்) 0-6 

ஆண்டுகளுக்கு இமடயில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க சரிமவக் காட்டியது, இது எப்தபாதும் இல்ைாத 

918 ஆக உள்ேது. குழந்மத பாலின விகித சரிவு ஒரு முக்கிய குறிகாட்டியாகும், ஏகனனில் 

இது இரண்மடயும் பிரதிபலிக்கிறது. , பிறப்புக்கு முந்மதய பாகுபாடு பாலின சார்புமடய 

பாலினத் ததர்வின் மூைம் கவளிப்படுகிறது, ைற்றும் கபண் குழந்மதகளின் பிறப்புக்கு பிந்மதய 

பாகுபாடு (அவர்களின் உடல்நைம், ஊட்டச்சத்து, கல்வித் ததமவகள்). 

இந்திய நீதித்துமறயில் உள்ே சிக்கல்கள்  

உைகின் மிகப்கபரிய ெனநாயகத்தின் ஒரு பகுதியான இந்திய நீதித்துமற, பின்பற்றுவதற்கு 

மிகவும் பழமையானது. ைன்னராட்சி முதல் ஆங்கிதையர் காைம் வமரயிலும், சுதந்திர 
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இந்தியாவின் நவீன அமைப்பு வமரயிலும், இந்திய நீதித்துமற எப்தபாதும் நிரபராதிகளுக்கு 

நீதியும், குற்றவாளிகளுக்குத் தண்டமனயும் கபற்றுத் தர முயல்கிறது. 

இந்தியாவில் பல்தவறு வமகயான நீதிமுமறமைகள்  

 உச்ச நீதிைன்றம் 

 உயர் நீதிைன்றம் 

 கீழ்ைட்ட நீதிைன்றம்  

இந்த நீதிைன்றங்கள் அமனத்தும் அவற்றின் அதிகார வரம்புகமேக் ககாண்டுள்ேன ைற்றும் 

இந்திய அரசியைமைப்பின் படி சட்டங்கமேப் பின்பற்ற தவண்டும். அரசியைமைப்புச் 

சட்டத்தின்படி, அதன் கண்காணிப்பாேராக இருப்பது அவர்களின் கடமை. சட்டமியற்றும் 

அல்ைது நிமறதவற்று அதிகாரத்தின் எந்தகவாரு கசயமையும் புணராய்வு கசய்வதன் மூைம் 

அவர்கள் அவ்வாறு கசய்கிறார்கள், இல்மைகயனில், அரசியைமைப்பின் மூைம் தங்களுக்கு 

விதிக்கப்பட்டுள்ே எல்மைகமே மீறுவதிலிருந்து, இவற்மற இயற்றதவா அல்ைது 

கசயல்படுத்ததவா சுதந்திரம் உள்ேது. இந்திய நீதித்துமற அமைப்பு இந்தியாவில் உள்ே 

சட்டைன்ற ைற்றும் நிர்வாக அமைப்புகளிலிருந்து சுதந்திரைாக கசயல்படுகிறது. 

சிக்கல்கள்  

நிர்வாக ைற்றும் சட்டைன்ற அமைப்புகளில் இருந்து நீதித்துமற சுதந்திரைாக இருந்தாலும், 

இந்திய நீதித்துமற பை பிரச்சமனகமே எதிர்ககாள்கிறது. 

• வழக்குகள் நிலுமவயில் உள்ேது. 

• ஊழல். 

• கவளிப்பமடத்தன்மை இல்ைாமை (குறிப்பாக நீதிபதிகள் நியைனத்தில்). 

• நீதித்துமற காலியிடங்கள். 

• குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களின் விசாரமணயின் கீழ் இருப்பது  

• ைக்கள் ைற்றும் நீதிைன்றங்களுக்கு இமடதய தகவல் ைற்றும் கதாடர்பு 

இல்ைாமை. 

நீதித்துமறயின் கசயல்பாடுகளில் சீர்திருத்தங்கள் கசய்யப்பட தவண்டியமவ  

• உயர்தர நுட்பத்திற்கு ைாறுதல்  

• நீதிபதிகளின் எண்ணிக்மக அதிகரிப்பு 

• தீர்ப்பாயங்களின் கசயல்முமறமய வலிமைப்படுத்துதல்  

• விமரவு நீதிைன்றங்கமே நிறுவுதல் 

• நீதிபதிகள் நியைனம் கவளிப்பமடயாக இருத்தல்  

அணுகக்கூடிய ைற்றும் கட்டுப்படியாகக்கூடிய நீதி, பிரிவு 39 (A) இன் கீழ் அரசு 

கநறிமுமறக்தகாட்பாட்டில் தசர்க்கப்பட்டு  ஒரு சிறந்த நீதித்துமற அமைப்பு என்பது புறநிமை 

விசாரமண, நமடமுமற ைற்றும் ஒருபக்கச்சார்பற்ற சான்றுகளின் பகுப்பாய்வு ைற்றும் 

அமனத்து குடிைக்களுக்கும் சரியான தநரத்தில் ைற்றும் சைைான நீதிமய வழங்குவமத 

அடிப்பமடயாகக் ககாண்டது. 

ஜீதரா பட்கெட் இயற்மக விவசாயம் 
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ஜீதரா பட்கெட் இயற்மக விவசாயம் என்பது பாரம்பரிய இந்திய நமடமுமறகளிலிருந்து 

ரசாயனைற்ற விவசாயத்தின் ஒரு முமறயாகும். 

இது முதலில் ைகாராஷ்டிர விவசாயியும் பத்ைஸ்ரீ கபற்றவருைான சுபாஷ் பாதைக்கரால் 

ஊக்குவிக்கப்பட்டது, அவர் 1990 களின் நடுப்பகுதியில் ரசாயன உரங்கள் ைற்றும் 

பூச்சிக்ககால்லிகள் ைற்றும் தீவிர நீர்ப்பாசனத்தால் இயக்கப்படும் பசுமைப் புரட்சியின் 

முமறகளுக்கு ைாற்றாக இமத உருவாக்கினார். சுற்றுச்சூழல் ைற்றும் நீண்டகாை கருவுறுதல் 

ஆகியவற்றில் இரசாயனங்களின் தாக்கம் தபரழிமவ ஏற்படுத்தும் அதத தவமேயில், இந்த 

கவளிப்புற உள்ளீடுகளின் விமை உயர்வு விவசாயிகளிமடதய கடன் ைற்றும் தற்ககாமைக்கு 

ஒரு முக்கிய காரணம் என்று அவர் வாதிட்டார். இந்த உள்ளீடுகளுக்கு பணம் கசைவழிக்க 

தவண்டிய அவசியம் இல்ைாைல் - அல்ைது அவற்மற வாங்க கடன் வாங்காைல் - உற்பத்திச் 

கசைமவக் குமறக்கைாம் ைற்றும் விவசாயத்மத "ஜீதரா பட்கெட்" பயிற்சியாக ைாற்றைாம், 

இது பை சிறு விவசாயிகளின் கடன் சுழற்சிமய உமடக்கும். 

ஜீதரா பட்கெட் இயற்மக விவசாயத்தின் தூண்கள்  

 ஜீவாம்ருதா: பசுவின் சாணம் ைற்றும் வயதான ைாட்டு சிறுநீர் (இந்தியாவின் உள்நாட்டு 

ைாட்டு இனம்), கவல்ைம், பருப்பு ைாவு, நீர் ைற்றும் ைண் ஆகியவற்றின் கைமவயாகும்; 

விவசாய நிைத்தில் இவற்மற பயன்படுத்ததவண்டும். 

 பீொமிர்தா: இது பூச்சி ைற்றும் பூச்சி தைைாண்மைக்காக தயாரிக்கப்பட்ட தவப்ப 

இமைகள் ைற்றும் கூழ், புமகயிமை ைற்றும் பச்மச மிேகாய் ஆகியவற்றின் 

கைமவயாகும், இது விமதகளுக்கு சிகிச்மசயளிக்கப் பயன்படுகிறது. 

 அச்சடனா :இது சாகுபடியின் தபாது தைல் ைண்மணப் பாதுகாக்கிறது ைற்றும் உழவு 

கசய்வதன் மூைம் அமத அழிக்காது. 

 வபசா: ைண்ணில் காற்று மூைக்கூறுகள் ைற்றும் நீர் மூைக்கூறுகள் இரண்டும் இருக்கும் 

நிமை இது. இதன் மூைம் நீர்ப்பாசனத் ததமவமயக் குமறக்க உதவுகிறது. 

இைங்மக கநருக்கடி கதாடர்பாக நான்கு அம்ச திட்டம் 

இைங்மகயின் கபாருோதார கநருக்கடிமயத் தணிக்க உதவும் உணவு ைற்றும் எரிசக்தி 

பாதுகாப்பு கதாடர்பான முன்முயற்சிகள் குறித்து விவாதிக்க இந்தியாவும் இைங்மகயும் நான்கு 

அம்ச அணுகுமுமறக்கு ஒப்புக்ககாண்டன. 

நான்கு அம்ச அனுகுமுமற  

• இது இந்தியாவால் வழங்கப்பட்ட உணவு, ைருந்துகள் ைற்றும் எரிகபாருள் 

ககாள்முதல் ஆகியவற்றிற்கான கடன் வரிகமே உள்ேடக்கியது 

• இைங்மகயின் கசலுத்துனிமை நிலுமவச் சிக்கல்கமேக் மகயாள்வதற்கான 

நாணய ைாற்று ஒப்பந்தம் 

• டிரின்தகா எண்கணய் பண்மணகளின் "ஆரம்ப" நவீனையைாக்கல் திட்டம், 

இந்தியா பை ஆண்டுகோக பின்பற்றி வருகிறது,  

• பல்தவறு துமறகளில் இந்திய முதலீடுகமே எளிதாக்குவதற்கு இைங்மகயின்  

நடவடிக்மக  
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தெம்ஸ் கவப் விண்கவளி கதாமை தநாக்கி  

டிசம்பர் 25 அன்று ஏரியன் நிறுவனத்தின் ராக்ககட் மூைம் பிகரஞ்சு கயானாவில் இருந்து மிக 

துல்லியைாக ஏவப்பட்டது தெம்ஸ் கவப் கதாமைதநாக்கி. 

தெம்ஸ் கவப் கதாமை தநாக்கியின்  தநாக்கங்கள்  

 பிக் தபங்கிற்குப் பிறகு ஆரம்பத்தில் உருவான விண்மீன் திரள்கமேத் ததடுதல்  

 விண்மீன் திரள்களின் பரிணாை வேர்ச்சிமய அவற்றின் முந்மதய 

உருவாக்கத்திலிருந்து இப்தபாது வமர தீர்ைானிக்க 

 கிரக அமைப்புகள் உருவாகும் வமர நட்சத்திரங்கள் உருவாகும் நிமைகமே உற்று 

தநாக்குதல்  

 தகாள்களின் அமைப்புகளின் இயற்பியல் ைற்றும் தவதியியல் பண்புகமே அேவிடவும் 

ைற்றும் அத்தமகய அமைப்புகளில் வாழ்வதற்கான சாத்தியக்கூறுகமே ஆராயவும். 

ககன்யான் திட்டம்  

ககன்யான் திட்டத்தின் தநாக்கம், இந்திய ஏவுகமணயில் ைனிதர்கமே குமறந்த பூமியின் 

சுற்றுப்பாமதக்கு அனுப்பி அவர்கமேப் பாதுகாப்பாக பூமிக்குக் ககாண்டுவரும் திறமன 

நிரூபிப்பதாகும். ஆகஸ்ட் 15, 2022 அன்று இந்தியா சுதந்திரம் அமடந்த 75 வது ஆண்டு 

விழாவிற்கு முன்னதாக ைனித விண்கவளிப் பயணத்மத ஏவுவது ஆரம்ப இைக்கு ஆகும்  

தநாக்கம்  

 ககன்யான் அட்டவமணயின் கீழ், மூன்று விைானங்கள் சுற்றுப்பாமதயில் 

அனுப்பப்படும். மூன்றில் இரண்டு ஆளில்ைா விைானங்களும், ஒரு ைனித விண்கவளிப் 

பயணமும் இருக்கும். 

 ஆர்பிட்டல் ைாட்யூல் எனப்படும் ைனித விண்கவளி விைானத் திட்டத்தில் ஒரு கபண் 

உட்பட மூன்று இந்திய விண்கவளி வீரர்கள் இருப்பர். 

 இது 5-7 நாட்களுக்கு பூமியிலிருந்து 300-400 கிமீ உயரத்தில் குமறந்த புவி-

சுற்றுப்பாமதயில் பூமிமயச் சுற்றி வரும். 

 வாகனம் பின்வருவனவற்மறக் ககாண்டிருக்கும்: 

 குழு கதாகுதி - ைனிதர்கமே ஏற்றிச் கசல்லும் விண்கைம். 

 தசமவ கதாகுதி - இரண்டு திரவ உந்து இயந்திரங்கோல் இயக்கப்படுகிறது 

 எைர்கென்சி எஸ்தகப் ைற்றும் எைர்கென்சி மிஷன் அபார்ட் ஆகிய வசதிகளுடன் 

இருக்கும். 

 GSLV Mk III, LVM-3 (Launch Vehicle Mark-3) என்றும் அமழக்கப்படும் மூன்று-

நிமை கனரக லிப்ட் ஏவுகமண வாகனம், ததமவயான தபதைாட் திறமனக் 

ககாண்டிருப்பதால் ககன்யாமன ஏவுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும். 

 இந்த பணிக்கு சுைார் 10,000 தகாடி ரூபாய் கசைவாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

தாக்கம்  



ADMISSION OPEN FOR GROUP 2 PRELIMS|MAINS| DIRECT|ONLINE  
 

IYACHAMY ACADEMY | CHENNAI | TIRUNELVELI|TENKASI -9952521550 115 

 

 இத்திட்டத்தின் கவற்றியானது கபாதுைக்களின் கற்பமனமய தூண்டி, இேம் 

தமைமுமறயினருக்கு குறிப்பாக விண்கவளியிலும் கபாதுவாக அறிவியலிலும் 

ஆர்வத்மத ஏற்படுத்தும். 

 விண்கவளி வீரர்கள் கதாடர்ச்சியான தசாதமனகமே தைற்ககாள்வார்கள், குறிப்பாக 

மைக்தரா கிராவிட்டி தசாதமனகள். 

 ைனித விண்கவளிப் பயணத்மத தைற்ககாள்வதற்கான இந்தியாவின் ததடுதல் ைற்றும் 

அதன் முந்மதய சந்திரன் ைற்றும் கசவ்வாய் பயணங்கள் இந்தியாவின் விண்கவளித் 

திட்டத்தின் வேர்ந்து வரும் நுட்பத்மத நிரூபிக்கிறது ைற்றும் விண்கவளியின் 

உைகோவிய கசயல்பாட்டில் இந்தியாவின் நிமைமய நிர்ணயிக்கிறது  

 இந்த பணி 15,000 புதிய தவமை வாய்ப்புகமே உருவாக்கும், அவற்றில் 13,000 

தனியார் கதாழில்துமறயில். 

 ககன்யான் திட்டத்மத இந்தியா கதாடங்கினால், அகைரிக்கா, ரஷ்யா ைற்றும் 

சீனாவுக்குப் பிறகு அவ்வாறு கசய்யும் நான்காவது நாடாக இருக்கும் 

இந்தியாவின் முதல் ைனித விண்கவளிப் பயணைான ‘ககன்யான்’ நாட்டின் விண்கவளித் 

திட்டத்தில் ஒரு முக்கிய திருப்புமுமனயாக இருக்கும். 

ஸ்மைல் திட்டம்  

சமூக நீதி ைற்றும் அதிகாரைளித்தல் அமைச்சகம் பிச்மச எடுக்கும் நபர்களின் ைறுவாழ்வு 

ைற்றும் திருநங்மககளுக்கு ஆதரமவ வழங்குவதற்காக  புன்னமக திட்டத்மத கதாடங்க 

இருக்கிறது. 

இத்திட்டத்மதப் பற்றி  

இதில் இரண்டு துமணத் திட்டங்கள் உள்ேன - ‘திருநங்மககள் நைனுக்கான விரிவான 

ைறுவாழ்வுக்கான ைத்தியத் துமறத் திட்டம்’ ைற்றும் ‘பிச்மச எடுக்கும் கசயலில் ஈடுபடும் 

நபர்களின் விரிவான ைறுவாழ்வுக்கான ைத்தியத் துமறத் திட்டம்’. 

யாருக்ககல்ைாம் கபாருந்தும்  

ஒருங்கிமனந்த  திட்டைானது திருநங்மககள் ைற்றும் பிச்மச எடுக்கும் கசயலில் ஈடுபடும் 

நபர்களுக்கான நைன்புரி நடவடிக்மககள் உட்பட பை விரிவான நடவடிக்மககமே 

உள்ேடக்கியது. 

இைக்கு  

இது ைாநிை அரசுகள்/யூனியன் பிரததசங்கள்/உள்ளூர் நகர்ப்புற அமைப்புகள், தன்னார்வ 

அமைப்புகள், சமூகம் சார்ந்த நிறுவனங்கள் ைற்றும் நிறுவனங்கள் ைற்றும் பிறவற்றின் 

ஆதரவுடன் ைறுவாழ்வு, ைருத்துவ வசதிகள், ஆதைாசமனகள், கல்வி, திறன் தைம்பாடு, 

கபாருோதார இமணப்புகள் தபான்றவற்றில் விரிவாக உள்ேது. இத்திட்டம் விமரவில் 

கதாடங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

வங்கிகள் சட்ட திருத்த ைதசாதா 2021 

2021-22 ைத்திய பட்கெட்டில் நிதியமைச்சர் அறிவித்த்து தபால், இரண்டு கபாதுத்துமற 

வங்கிகளின் தனியார்ையைாக்கமை அமடவதற்கு, 1970 ைற்றும் 1980 ைற்றும் வங்கி 
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நிறுவனங்களின் மகயகப்படுத்தல் ைற்றும் பரிைாற்றச் சட்டங்கள், 1949 ஆகியவற்மறத் 

திருத்துவமத இந்த ைதசாதா தநாக்கைாகக் ககாண்டுள்ேது. 

 இந்த சட்டங்கள் வங்கிகமே ததசியையைாக்குவதற்கு வழிவகுத்தன, எனதவ 

தனியார்ையைாக்கலுக்கு வழி வகுக்கும் வமகயில் இந்த சட்டங்களின் கதாடர்புமடய 

விதிகமே ைாற்ற தவண்டும். 

 இந்த நடவடிக்மக கபாதுத்துமற வங்கிகளில் குமறந்தபட்ச அரசாங்கத்த்தின் 

பங்களிப்மப  51% லிருந்து 26% ஆகக் குமறக்கும். 

தனியார்ையைாக்கல்: 

உரிமை, கசாத்து அல்ைது வணிகத்மத அரசிடமிருந்து தனியாருக்கு ைாற்றுவது 

தனியார்ையைாக்கல் எனப்படும். நிறுவனம் அல்ைது வணிகத்தின் உரிமையாேராக அரசாங்கம் 

இருப்பமத தவிர்க்கிறது. 

ததசியையைாக்கல்:  

ததசியையைாக்கல் என்பது தனியார் கட்டுப்பாட்டில் உள்ே நிறுவனங்கள், கதாழில்கள் அல்ைது 

கசாத்துக்கமே எடுத்து அரசாங்கத்தின் கட்டுப்பாட்டில் மவப்பது ஆகும். 

தனியார்ையைாக்கலுக்கான காரணங்கள்: 

• கபாதுத்துமற வங்கிகளின் நிதி நிமைமய குமறந்து வருகிறது 

• நீண்ட காை திட்டத்தின் ஒரு பகுதி 

• வங்கிகமே வலுப்படுத்துதல் 

• வாரக் கடன்கள் 

• கபரிய வங்கிகமே உருவாக்குதல் 

தனியார்ையைாக்கலில் உள்ே சிக்கல்கள் 

• க்தரானி தகபிடலிசத்திற்கு கவகுைதி அளித்தல் 

• தவமை இழப்புகள் 

• பின் தங்கிய பிரிவினர் நிதி உள்ேடக்கத்தில் இருந்து விைக்கப்படுதல் 

• பிமண எடுப்பு நடவடிக்மக 

• ஆளுமகச் சிக்கல்கள் 

கபாதுத்துமற வங்கிகளின் நிர்வாகமும் ஆளுமகயும் தைம்படுத்தப்பட தவண்டும். இமதச் 

கசய்வதற்கான வழிமய பி தெ நாயக் குழு தகாடிட்டுக் காட்டியது, இது அரசாங்கத்திற்கும் 

உயர்ைட்ட கபாதுத்துமற நியைனங்களுக்கும் இமடதய இமடகவளிமய கதரிவித்தது. 

கண்மூடித்தனைான தனியார்ையைாக்கலுக்குப் பதிைாக, கபாத்துமற வங்கிகமே ஆயுள் 

காப்பீட்டுக் கழகம் (LIC) தபான்ற நிறுவனைாக ைாற்றைாம். அரசாங்க உமடமைமயப் 

பராைரிக்கும் அதத தவமேயில், இது கபாதுத்துமற வங்கிகளுக்கு அதிக தன்னாட்சிமயக் 

ககாடுக்கும். 

மிசன் சாகர்  
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மிஷன் சாகர் திட்ட்த்தின் இன் கீழ் 2020 தை முதல் இந்திய கடற்பமடயால் 

தைற்ககாள்ேப்பட்ட  நடவடிக்மகயின் ஒரு பகுதியாக, இந்திய கடற்பமடக் கப்பல் தகசரி 25 

டிசம்பர் 2021 அன்று கைாசாம்பிக்கின் ைபுதடா துமறமுகத்தில் நுமழந்தது. 

மிஷன் சாகர் 

• மிஷன் சாகர், ‘ பிராந்தியத்தில் உள்ே அமனவருக்கும் பாதுகாப்பு ைற்றும் 

வேர்ச்சி’க்கு ஏற்ப, இந்தியப் கபருங்கடல் பிராந்தியத்தில் உள்ே நாடுகளுடன் 

இந்தியாவின் ஈடுபாட்டின் முக்கிய மைல்கல்ைாகும். 

• தை 10, 2020 அன்று கதாடங்கப்பட்டது, மிஷன் சாகர் என்பது இந்தியப் 

கபருங்கடல் பிராந்தியத்தில் உள்ே நாடுகளுக்கு தகாவிட்-19 கதாடர்பான 

உதவிகமே வழங்குவதற்கான இந்தியாவின் முன்முயற்சியாகும். 

• மிஷன் சாகர் என்பது பிராந்தியத்தில் முதலில் உதவிகசய்வதாக இந்தியாவின் 

பங்கிற்கு இணங்குகிறது ைற்றும் தகாவிட்-19 கதாற்றுதநாமய எதிர்த்துப் 

தபாராடுவதற்கு இந்த நாடுகளுக்கு இமடதய உள்ே சிறந்த உறவுகமே 

உருவாக்குகிறது. 

• இந்த பணியின் ஒரு பகுதியாக, தகாவிட் கநருக்கடிமய மகயாள்வதில் நைது 

கடல்சார் அண்மட நாடுகளுக்கு உதவிகமே வழங்குவதற்காக ஐஎன்எஸ் தகசரி 

2020 தை-ெூன் ைாதங்களில் ைாைத்தீவுகள், கைாரிஷியஸ், ைடகாஸ்கர், 

ககாகைாதராஸ் ைற்றும் சீகஷல்ஸ் ஆகிய நாடுகளுக்குச் கசன்றது. 

• இந்தியாவின் ைனிதாபிைான உதவியில் அத்தியாவசிய உணவுப் கபாருட்கள், 

ைருந்துகள், ஆயுர்தவத ைருந்துகள் ைற்றும் ைருத்துவ உதவிக் குழுக்கமே 

கைாரிஷியஸ் ைற்றும் ககாகைாதராஸுக்கு அனுப்புதல் ஆகியமவ அடங்கும். 

• மிஷன் சாகர் -2 இன் ஒரு பகுதியாக, இந்திய கடற்பமடக் கப்பல் ஐராவத் சூடான், 

கதற்கு சூடான், ஜிபூட்டி ைற்றும் எரித்திரியா ஆகிய நாடுகளுக்கு உணவு 

உதவிகமே வழங்கியது. 

சாகர் ககாள்மக என்றால் என்ன? 

• பிரதைர் நதரந்திர தைாடி ைார்ச் 2015 இல் கைாரிஷியஸ் பயணத்தின் தபாது சாகர் - 

'அமனவருக்கும் பாதுகாப்பு ைற்றும் வேர்ச்சி' என்ற கருத்மத அறிமுகப்படுத்தினார். 

• இது இந்தியப் கபருங்கடலுக்கான இந்தியாவின் கதாமைதநாக்குப் பார்மவயின் 

உயர்ைட்ட விேக்கைாகும். சாகர் தனித்துவைான ஆனால் ஒன்தறாகடான்று 

கதாடர்புமடய கூறுகமேக் ககாண்டுள்ேது ைற்றும் இந்தியப் கபருங்கடலில் 

இந்தியாவின் ஈடுபாட்மட அடிக்தகாடிட்டுக் காட்டுகிறது. 

• கபாருோதார ைறுைைர்ச்சி, இமணப்பு, பாதுகாப்பு, கைாச்சாரம் ைற்றும் அமடயாேம் 

கதாடர்பான சிை சவால்கமே எதிர்ககாள்ே சாகரில் உள்ே ககாள்மககள் ஒரு 

ஒத்திமசவான கட்டமைப்மப வழங்குகின்றன. 
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• ெூன் 2019 இல் ைாைத்தீவு பாராளுைன்றத்தில் தனது உமரயின் தபாது, சாகர் 

இந்ததா-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் ஒத்துமழப்பிற்கான ஒரு வமரபடைாகும் என்று தைாடி 

கூறினார் 

• சாகரின் பரந்த பார்மவயின் கீழ், பாதுகாப்பு ைற்றும் பாதுகாப்பு, தைம்பாட்டு 

கூட்டாண்மை, பயிற்சி ைற்றும் திறன் தைம்பாடு ஆகியவற்றில் பிராந்தியத்தில் உள்ே 

பங்குதாரர்களுடன் உறவுகள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ேன. தகாவிட் உதவியில் இந்தியப் 

கபருங்கடல் பகுதி முன்னுரிமை கபற்றது. 

சாகரின் முக்கிய அம்சங்கள் 

• நிைம் ைற்றும் கடல் பிரததசங்கள் ைற்றும் நைன்கமேப் பாதுகாப்பதற்கான திறன்கமே 

தைம்படுத்துதல். 

• கடதைாரப் பகுதியில் கபாருோதார ைற்றும் பாதுகாப்பு ஒத்துமழப்மப ஆழைாக்குதல். 

• இயற்மக தபரழிவுகள் ைற்றும் கடற்ககாள்மேயர், பயங்கரவாதம் ைற்றும் கவளிப்படும் 

அரசு சாரா நடிகர்கள் தபான்ற கடல்சார் அச்சுறுத்தல்கமே சைாளிக்க கூட்டு 

நடவடிக்மகமய ஊக்குவித்தல். 

• தைம்பட்ட ஒத்துமழப்பின் மூைம் நிமையான பிராந்திய வேர்ச்சிமய தநாக்கிச் 

கசயல்படுதல். 

• அதிக நம்பிக்மகமயக் கட்டிகயழுப்புதல் ைற்றும் கடல்சார் விதிகள், கநறிமுமறகள் 

ைற்றும் சர்ச்மசகளுக்கு அமைதியான தீர்வு ஆகியவற்றுக்கான ைரியாமதமய 

ஊக்குவிப்பதன் தநாக்கத்துடன் கமரகளுக்கு அப்பால் உள்ே நாடுகளுடன் 

ஈடுபடுதல். 

•   நீைப் கபாருோதாரம் என்பது, அபரிமிதைான கபாருோதார ைற்றும் தவமை 

வாய்ப்புகளுடன், பிராந்தியத்தில் கசழிப்புக்கான ஒரு நம்பிக்மகக்குரிய புதிய தூணாக 

உருகவடுத்துள்ேது. குறிப்பாக கடல்சார் உயிரி கதாழில்நுட்பம், கடல் கனிை 

வேங்கமே ஆய்வு கசய்தல் ைற்றும் நீடித்த சுரண்டல், நிமையான மீன்பிடி 

நமடமுமறகள் ைற்றும் கடல் ஆற்றமைப் பயன்படுத்துதல் தபான்றவற்றில் நீைப் 

கபாருோதார முயற்சிகளில் இந்தியா தனது அண்மட நாடுகளுடன் ஈடுபட்டு 

வருகிறது. 

ைாநிை சுகாதாரக் குறியீட்டின் நான்காவது பதிப்பு 

2019-20-ம் ஆண்டிற்கான ஒட்டுகைாத்த தரவரிமசயின் படி, கபரிய ைாநிைங்களின் 

வரிமசயில் தகரோ ைற்றும் தமிழ்நாடு முன்னணியிலும், சிறிய ைாநிைங்களில் மிதசாராம் 

ைற்றும் திரிபுரா முன்னணியிலும், யூனியன் பிரததசங்களில் தாத்ரா ைற்றும் நாகர் 

ெதவலி, டாைன், மடயு ைற்றும் சண்டிகர் முன்னணியிலும் உள்ேன 

ைாநிை சுகாதாரக் குறியீடு என்பது ைாநிைங்கள் ைற்றும் யூனியன் பிரததசங்களின் 

கசயல்திறமன ைதிப்பிடுவதற்கான வருடாந்திர கருவியாகும். 'சுகாதார விமேவுகள்', 

'ஆளுமை ைற்றும் தகவல்' ைற்றும் 'முக்கிய உள்ளீடுகள்/கசயல்முமறகள்' ஆகிய பிரிவுகளின் 
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கீழ் கதாகுக்கப்பட்ட 24 குறிகாட்டிகமே அடிப்பமடயாகக் ககாண்ட கூட்டுக் குறியீடு 

இதுவாகும். 

ஒத்த ைாநிைங்களுக்கிமடதயயான ஒப்பீட்மட உறுதிப்படுத்த, 'கபரிய ைாநிைங்கள்', 'சிறிய 

ைாநிைங்கள்' ைற்றும் 'யூனியன் பிரததசங்கள்' என தரவரிமச வமகப்படுத்தப்பட்டுள்ேது. 

கபண்களின் திருைண வயமத 21 ஆக அதிகரித்தல்  

நாடாளுைன்றத்தின் சமீபத்திய கூட்டத்கதாடரில், கபண்களின் திருைண வயமத 18 

வயதிலிருந்து 21 வயதாக உயர்த்துவதற்காக, குழந்மதத் திருைணத் தமட (திருத்தம்) ைதசாதா, 

2021ஐ ைத்திய அரசு  அறிமுகப்படுத்தியது. 

இந்தியாவில் திருைண சட்டங்கள் 

இந்து திருைணச் சட்டம், 1955 ைற்றும் இந்திய கிறிஸ்தவ திருைணச் சட்டம், 1872, 

ைணைகளுக்கு 18 வயதும், ைணைகனுக்கு 21 வயதும் ஆகும். முஸ்லீம் தனிநபர் சட்டம் 

(ஷரியத்) விண்ணப்பச் சட்டம், 1937, ஆண் ைற்றும் கபண் பருவைமடந்திருந்தால் 

திருைணத்மத அனுைதிக்கிறது. சிறப்பு திருைணச் சட்டம், 1954, ைதங்களுக்கு இமடதயயான 

திருைணங்கமே நிர்வகிக்கிறது, தைலும் கபண்களுக்கு 18 ஆண்டுகள் ைற்றும் ஆண்களுக்கு 

21 ஆண்டுகள் திருைண வயமதக் குறிக்கிறது. குழந்மதத் திருைணத் தமடச் சட்டம், 2006, 

கபண்களுக்கு 18 வயதுக்கும், ஆண்களுக்கு 21 வயதுக்கும் குமறவான திருைணத்மதத் தமட 

கசய்கிறது. 

வயமத அதிகரிப்பதற்கான காரணங்கள்  

 பாலின நடு நிமை 

 ஆரம்ப காை கதாடர்ச்சியான கர்ப்பங்கமே தவிர்ப்பது  

 தாய்ைார்கள் ைற்றும் குழந்மதகளின் ஊட்டச்சத்து  

 சிசு இறப்பு விகிதம்  

 தாய்ைார்கள் இறப்பு விகிதம் 

 கல்விமயக் கிமடக்கச் கசய்தல் 

 சிறுவயது திருைணத்திற்குப் பின் வாழ்வாதாரம்  

 குழந்மத திருைணத்மத தவிர்த்தல்  

வயது வரம்மப உயர்த்துவது குறித்த விைர்சனம் 

 18 வயமத நீக்குவதற்கான முதல் கட்டுக்கமத என்னகவன்றால், இந்த நடவடிக்மக 

ஆண்களுக்கும் கபண்களுக்கும் திருைண வயமத சைன் கசய்வதால் பாலின 

சைத்துவத்மத குறிக்கிறது. நைது ஆணாதிக்க சமூகத்தில் கபண்களின் நிமைகள் 

மிகவும் ஆபத்தான நிமையில் இருப்பதால், இந்த எளிதான ‘சைத்துவம்’ என்பது 

உண்மையான அதிகாரைளிப்புக்கு ஒன்றுமில்மை. 

 இரண்டாவதாக, சட்டப்பூர்வ வயமதக் ககாண்டு விமேயாடுவது, கபண்கமே 

இேமைக்காைத் திருைணத்திற்குத் தள்ளும் பை அடிப்பமடப் பிரச்சிமனகமே சரி 

கசய்யாது. வரதட்சமணகள் ைற்றும் சமூக இழிவுகமேக் கண்டு குடும்பங்கள் 
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அஞ்சுகின்றனர். திருைணைாகாத ைகள்களின் பாதுகாப்பு குறித்து அவர்கள் 

பயப்படுகிறார்கள். அவர்கள் சாதிகளுக்கு இமடதயயான/சமூகக் காதல் 

விவகாரங்களுக்கு அஞ்சுகிறார்கள். கூடுதல் வாய்க்கு உணவளிக்க தவண்டும் என்று 

அவர்கள் பயப்படுகிறார்கள். 18-க்கு 21-ஐ ைாற்றுவதன் மூைம் இவற்றில் ஒன்று கூட 

கவனிக்கப்படவில்மை. இது குற்றவியல் வமைமய விரிவுபடுத்துகிறது - தைலும் 

துன்பத்தில் இருக்கும் கபண்கள் ைற்றும் குடும்பங்கமே தபாலீசார் ைற்றும் நீதிைன்ற 

அமறகளின் கீழ்தநாக்கிய சுழலுக்கு இழுக்கிறது. 

 மூன்றாவதாக, தாய் ைற்றும் சிசு இறப்பு விகிதங்கமே (MMR & IMR) 

தைம்படுத்துவதற்கான தீர்வாக புதிய சட்டம் வழங்கப்படுகிறது. இந்த பகுத்தறிவு 

முழுமையற்றது ைற்றும் வலுவான தரவுகோல் ஆதரிக்கப்படவில்மை. புள்ளியியல் 

ைற்றும் திட்ட அைைாக்க அமைச்சகத்தின் 2019 அறிக்மகயின்படி, இந்தியாவில் 

கபண்களின் சராசரி திருைண வயது ஏற்கனதவ 22.1 ஆண்டுகள் ஆகும். இருப்பினும், 

இந்த சராசரிக்குள் வரும்தபாது, தகரோவின் MMR 43 (ததசிய சராசரி 113) ைற்றும் 

IMR 10 (33) ஆகும். கதளிவாக, தகரோவின் மிகச் சிறந்த சுகாதாரக் 

குறியீடுகளுக்கான காரணங்கள் அறியப்பட தவண்டும் - அது வறுமை, கபண் கல்வி, 

இனப்கபருக்க ஆதராக்கியம் ைற்றும் விழிப்புணர்வு நிமைகமே எவ்வாறு சைாளித்தது 

என்பதில். 

 நான்காவதாக, 70களில் இருந்தத, திருைண வயமத உயர்த்தினால் ைக்கள் கதாமகக் 

கட்டுப்பாடு ஏற்படும் என்று ஒரு தகாட்பாடு உைவி வருகிறது. இந்தியாவின் 

ைக்கள்கதாமக விகிதம் ஏராேைாக அதிகரித்து வருகிறது என்ற முற்றிலும் தவறான 

அடிப்பமடயின் அடிப்பமடயில் இந்த ைமறமுகைான தநாக்கம் உயிருடன் 

இருக்கிறது. அது அல்ை. உைகோவிய தரைான 2.1 உடன் ஒப்பிடும்தபாது ைாற்று 

கருவுறுதல் நிமை 2.2 ஆகக் குமறந்துள்ேது என்று ைக்கள்கதாமக கணக்ககடுப்பு 

காட்டுகிறது. உண்மையில், வங்காேம் ைற்றும் கடல்லி தபான்ற ைாநிைங்கள் 2 க்கும் 

கீதழ உள்ேன. இது எல்ைா ைத சமூகங்களிலும் நிைவுகிறது. 

 கபண் கருவுறுதமைக் குறிமவத்து கபண் பாலுணர்மவக் கட்டுப்படுத்துவது 

ஆணாதிக்கத்தால் உருவாக்கப்பட்ட பிரச்சமனகளுக்கு ஒரு உன்னதைான ஆணாதிக்க 

தீர்வாகும். கபண்கள் பருவ வயதிதைதய பள்ளிமய விட்டு கவளிதயறுவது ஏன்? 

குடும்பத்தில் யாருக்கு சிறந்த ஊட்டச்சத்து கிமடக்கிறது? ஒரு ஏமழ, கிராைப்புறக் 

குடும்பம் தன் ைகள் தனிமையில் இருந்தால், அவள் பாதுகாப்பாகப் படிக்க முடியும் 

அல்ைது தவமை கசய்ய முடியும் என்பமத உறுதிப்படுத்த முடியுைா? ஒரு ஆண் தனது 

ைணைகளுக்கு 19 வயதுக்கு பதிைாக 22 வயது என்பதால் குமறந்த வரதட்சமண 

தகட்பாரா? திருைண வயது சட்டப்பூர்வைாக உயர்த்தப்பட்டதால் ‘குழந்மத ைணைகள்’ 

எண்ணிக்மக ைாயைாக குமறயுைா? 

 கபண்கள் பள்ளி படிப்மப மகவிட காரணம் திருைணம் அல்ை. ைாறாக, ைகத்தான சமூக 

அழுத்தம் அவர்கமே இேவயது திருைணத்திற்குத் தள்ளுகிறது. எனதவ, முதலில் 
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சரிகசய்யப்பட தவண்டியவற்றில் கவனம் கசலுத்துதவாம் - அணுகக்கூடிய ைற்றும் 

கநகிழ்வான கல்வி, பாதுகாப்பான கதாழில்கள் ைற்றும் பணியிடங்கள், கதாழில் பயிற்சி 

ைற்றும் தவமை உருவாக்கம், ைகள்கள் 12 ஆம் வகுப்பு அல்ைது இேங்கமை நிமைகள் 

வமர படிக்கும் குடும்பங்களுக்கு பணச் சலுமககள். இமவ ைட்டுதை திருைணத்மத 

தாைதப்படுத்தவும், கபண்களின் ஒட்டுகைாத்த ஆதராக்கியத்மதயும், முகமைமயயும் 

தைம்படுத்தும். உைகேவில், 18 வயது உமடயவமர முதிர்ந்தவராகக் கருதப்படுகிறது. 

இந்தியப் கபண்கமே குழந்மதகோக்க தவண்டிய அவசியமில்மை. 

ஒரு புதிய எண், எமதயும் தீர்க்காது, ஆனால் சட்ட, சமூக ைற்றும் நிதிப் பாதுகாப்பிற்கான 

குமறந்தபட்ச உதவியினால் ஏமழ ைக்களின் வாழ்க்மக ைற்றும் சுதந்திரத்திற்கு ஆபத்மத 

விமேவிக்கும், தைலும் மிருகத்தனைான காவல்துமறக்கு அவர்கமே அம்பைப்படுத்தும். 

அரசாங்கம் உண்மையிதைதய உதவ விரும்பினால், அது சட்டப்பூர்வ குழப்பத்மத 

ைறந்துவிட்டு, அதற்குப் பதிைாக சட்ட அைைாக்கத்மதயும் சமூக ைாற்றத்மதயும் உறுதிப்படுத்த 

தவண்டும். 

இந்தியாவின் தகாவிட் ைருந்துகள்  

சமீபத்தில், Corbevax ைற்றும் Covovax என்ற இரண்டு தடுப்பூசிகள், தகாவிட்-19 

தநாயாளிகளுக்கு சிகிச்மசயளிப்பதற்காக தைால்னுபிராவிர் என்ற ஒரு ைாத்திமரமய இந்தியா 

அங்கீகரித்துள்ேது. 

Corbevax - புரத தடுப்பூசி: 

 இது ஒரு புரதத் தடுப்பூசி, அதாவது முழு மவரஸுக்கும் பதிைாக, தநாகயதிர்ப்பு 

சக்திமயத் தூண்டுவதற்கு அதன் துண்டுகமேப் பயன்படுத்துகிறது. 

 இந்த  சப்யூனிட் தடுப்பூசியில் பாதிப்பில்ைாத ஸ்மபக் (S) புரதம் உள்ேது. 

 எஸ் புரதம் மிகவும் கிமேதகாமசதைட்டட் ைற்றும் கபரிய வமக I டிரான்ஸ்தைம்பிதரன் 

இமணவு புரதைாகும், இது மவரஸின் வமகமயப் கபாறுத்து 1,160 முதல் 1,400 

அமிதனா அமிைங்கோல் ஆனது. 

 புரவைன் கசல்கமே ஊடுருவி தநாய்த்கதாற்மறத் கதாடங்குவதில் எஸ் புரதம் முக்கிய 

பங்கு வகிக்கிறது. 

 தநாகயதிர்ப்பு அமைப்பு புரதத்மத அங்கீகரித்தவுடன், அது நிகழும்தபாது உண்மையான 

கதாற்றுதநாமய எதிர்த்துப் தபாராட ஆன்டிபாடிகமே உருவாக்குகிறது. 

Covavax - ைறுபடிகயடுத்த  நாதனாதுகள் தடுப்பூசி  

சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் இந்தியா (SII) ஆல் தயாரிக்கப்பட்டது, இது ஒரு புரத சப்யூனிட் 

தடுப்பூசியாகும், ஆனால் ைறுபடிகயடுத்த நாதனா துகள்கள் கதாழில்நுட்பத்மதப் (RNT) 

பயன்படுத்துகிறது. இது அகைரிக்காமவச் தசர்ந்த Novavax நிறுவனத்தால் 

உருவாக்கப்பட்டது. 

 ைறுசீரமைப்பு புதராட்டீன் தடுப்பூசி என்பது தகாவிட்-19 மவரஸுக்கு எதிரான ைற்கறாரு 

நிரூபிக்கப்பட்ட அணுகுமுமறயாகும். ஸ்மபக் புரதத்மதப் பயன்படுத்தி மவரஸுக்கு 
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எதிராக தநாய் எதிர்ப்பு சக்திமய எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பமத இந்தத் 

கதாழில்நுட்பம் உடலுக்குக் கற்றுக்ககாடுக்கிறது. 

 ஸ்மபக் புரதத்தின் பாதிப்பில்ைாத பிரதிகள் பூச்சி கசல்களில் வேர்க்கப்படுகின்றன; 

புரதம் பின்னர் பிரித்கதடுக்கப்பட்டு மவரஸ் தபான்ற நாதனா துகள்கோக 

இமணக்கப்படுகிறது. 

 தநாவாவாக்ஸ் ஒரு தநாகயதிர்ப்பு-அதிகரிக்கும் கைமவ (துமண) பயன்படுத்தியுள்ேது. 

அதத கதாழில்நுட்பம் HPV ைற்றும் கெபமடடிஸ் பி தடுப்பூசிகளிலும் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

தைால்னுபிரவீர் - வாய்வழி மவரஸ் தடுப்பு ைருந்து: 

மவரஸின் ைரபணுக் குறியீட்டில் பிமழகமே அறிமுகப்படுத்துவதன் மூைம் இது 

கசயல்படுகிறது, இது நககைடுப்பமதத் தடுக்கிறது. 

அக்னி பிமரம் ஏவுகமன  

சமீபத்தில், பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி ைற்றும் தைம்பாட்டு அமைப்பு (டிஆர்டிஓ) புதிய தமைமுமற 

அணு ஆயுதம் தாங்கிச் கசல்லும் ஏவுகமணயான ‘அக்னி பிமரம்’ என்ற ஏவுகமணமய 

கவற்றிகரைாகச் தசாதமன கசய்தது. 

 அக்னி-பி என்பது இரட்மட ததமவயற்ற வழிகசலுத்தல் ைற்றும் வழிகாட்டுதல் 

அமைப்புடன் கூடிய இரண்டு-நிமை தகனிஸ்டமரஸ் கசய்யப்பட்ட திட உந்துசக்தி 

ஏவுகமண ஆகும். 

 இது சூழ்ச்சி ைற்றும் துல்லியம் உள்ளிட்ட தைம்படுத்தப்பட்ட அேவுருக்கள் ககாண்ட 

அக்னி வமக ஏவுகமணகளின் புதிய தமைமுமற தைம்பட்ட ைாறுபாடு என 

அமழக்கப்படுகிறது. 

 ஏவுகமணகளின் தகனிஸ்டமரதசஷன் ஏவுகமணமய ஏவுவதற்குத் ததமவப்படும் 

தநரத்மதக் குமறக்கிறது, அதத தநரத்தில் தசமிப்மபயும் மகயாளும் வசதிமயயும் 

தைம்படுத்துகிறது. 

 1000 முதல் 2000 ஆயிரம் கிதைா மிட்டர் வமர தமரயில் இருந்து தாக்கும் வல்ைமை 

ககாண்டது 

கஸ்தூரி ரங்கன் குழுவின் பரிந்துமர  

 கஸ்தூரிரங்கன் கமிட்டி அறிக்மக தைற்குத் கதாடர்ச்சி ைமையின் கைாத்தப் பரப்பேவில் 

37 சதவீதத்மத, சுைார் 60,000 சதுர கிதைாமீட்டர் பரப்பேமவ, சுற்றுச்சூழல் 

முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பகுதியாக (ESA) அறிவிக்க முன்கைாழிகிறது. 

 சுரங்கம், கல்குவாரி, சிவப்பு வமக கதாழில்கள் ைற்றும் அனல் மின் திட்டங்கமே 

அமைப்பதற்கு தமட விதிக்க அறிக்மக பரிந்துமரத்தது. 

 இந்த நடவடிக்மககளுக்கு அனுைதி வழங்கப்படுவதற்கு முன், உட்கட்டமைப்புத் 

திட்டங்கோல் வனம் ைற்றும் வனவிைங்குகளுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து ஆய்வு 

கசய்ய தவண்டும் என்றும் அதில் கூறப்பட்டுள்ேது. 
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 யுகனஸ்தகாவின் கைாச்சாரக் குறியீடு, தைற்குத் கதாடர்ச்சி ைமையில் உள்ே 

அபரிமிதைான இயற்மகச் கசல்வத்தின் உைகோவிய ைற்றும் உள்நாட்டு 

அங்கீகாரத்மத உருவாக்குவதற்கான வாய்ப்பாகும் என்றும் அது கூறியது. 

தைற்குத்கதாடர்ச்சி ைமையின் முக்கியத்துவம்  

தைற்குத் கதாடர்ச்சி ைமை ஆறு ைாநிைங்கள், 44 ைாவட்டங்கள் ைற்றும் 142 தாலுகாக்களில் 

பரந்து விரிந்து பரந்து விரிந்துள்ேது. இது பை அழிந்து வரும் தாவரங்கள் ைற்றும் விைங்குகளின் 

தாயகைாகும். தைற்கு கதாடர்ச்சி ைமைகள் 13 ததசிய பூங்காக்கள் ைற்றும் பை சரணாையங்களில் 

இந்தியாவின் வேைான வனப்பகுதிமய வழங்குகிறது. யுகனஸ்தகாவால் உைகின் எட்டு 

முக்கியைான பல்லுயிர் மையங்களில் ஒன்றாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட இந்த காடுகள் நிமறந்த 

ைமைகள் தகாதாவரி, கிருஷ்ணா ைற்றும் காவிரி உள்ளிட்ட பை நதிகளுக்கு ஆதாரைாக 

உள்ேன. 

ைஞ்சப்மப இயக்கம்  

கடந்த காைங்களில் அன்றாட வாழ்வில் முக்கிய அங்கைாக இருந்த ைஞ்சள் நிற துணிப்மபமய 

புதுப்பிக்கும் மீன்டும் ைஞ்சப்மப விழிப்புணர்வு இயக்கம் என்ற சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த 

திட்டத்மத தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கதாடங்கி மவத்தார். 

இத்திட்டத்தின் தநாக்கம்   

‘ைஞ்சள்’ துணிப் மப அல்ைது ‘ைஞ்சப்மப’ என்று தமிழில் அமழக்கப்படும் இந்த விழிப்புணர்வுப் 

பிரச்சாரம், சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த இந்தப் மபமயப் பயன்படுத்துவதற்கும், பிோஸ்டிக் 

மபகமே அப்புறப்படுத்துவதற்கும் ைக்கமே ஊக்குவிப்பமத தநாக்கைாகக் ககாண்டது. 

பாரம்பரியைாக ைஞ்சப்மபகள் ஷாப்பிங், புத்தகங்கள், தரஷன் ைற்றும் கராக்கத்மத எடுத்துச் 

கசல்ை பயன்படுத்தப்பட்டன. ெனவரி 1, 2019 முதல் 14 வமகயான பிோஸ்டிக்குகளின் 

உற்பத்தி, பயன்பாடு, தசமிப்பு, விநிதயாகம், தபாக்குவரத்து அல்ைது விற்பமன ஆகியவற்றுக்கு 

ைாநிை அரசு தமட விதித்துள்ேது. 

பிோஸ்டிக் தமட  

பிோஸ்டிக் என்பது ைனித வாழ்க்மகயின் அன்றாட நடவடிக்மககளில் ஒன்றாக ைாறிவிட்டது. 

ைத்திய ைாசுக்கட்டுப்பாட்டு ஆமணயத் தரவுகளின் படி இந்தியா ஒரு நாமேக்கு 15000 டன் 

பிோஸ்டிக் கழிவுகமே உருவாக்குகிறது. தமிழக அரசு ஒருமுமற பயன்படுத்தப்படும் 

பிோஸ்டிக்மக ெனவரி 1,2019 ஆம் ஆண்டுமுதல் பயன்படுத்துவமத தமட கசய்துள்ேது. 

 Advantaes / நன்மைகள் 

 கடல்வாழ் வாழ்க்மக முன்தனற்றைமடயும் ஏகனன்றால் மீன்கள் அதிக அேவிைான 

பிோஸ்டிக் கழிவுகமே உட்ககாள்கிறது  

 பல்லுயிரின பாதுகாப்பு 

 கழிவு நீர் கால்வாய்கள் எளிதாக ஓடும் அமவகள் தான் அடிக்கடி பிோஸ்டிக் மபகோல் 

அமடக்கப்படுகிறது 

 நுண்ணுயிய அேவு பிோஸ்டிக் கபாருட்கள் அழகுசாதனப் கபாருட்களில் இருப்பதால் 

அமவ உணவுச் சங்கிலியில் கைந்து ைனித நைனுக்கு தீங்கு கசய்வது தவிர்க்கப்படும் 
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 ஆங்காங்தக விடப்படும் பிோஸ்டிக் மபகள் ககாசு உற்பத்திக்கு சாதகைாக அமைகிறது , 

இந்தத்தமடயினால் ககாசு உற்பத்தி கட்டுப்படுத்தப்படும் 

 எண்கணய் ததமவமயக் கட்டுப்படுத்தும் ஏகனன்றால் என்கணய் அதிக அேவில் 

பிோஸ்டிக் உற்பத்திக்காக பயன்படுத்தப்படும் 

Disadvantage /தீமைகள் 

இந்த தமட பிோஸ்டிக் மபகள் உற்பத்தி கசய்யும் உற்பத்தியாேர்கமே கடுமையாக 

பாதிக்ககூடும் இதனால் இந்தகதாழில் நசிவமடயும் 

Way to ban of use   / பயன்படுத்துவமத தமட கசய்யும் வழி 

 பிோஸ்டிக் கழிவு தைைாண்மை விதிகள் 2016 முமறயான வழிமுமறகமே வழங்குகிறது,, 

இது முமறயாக அைைபடுத்தப்படதவண்டும் 

 புதுமையான ைாற்றுவழிகள் பிோஸ்டிக்க்கு பதில் கண்டறியப்பட தவண்டும் 

 பிோஸ்டிக் கபாருட்கள் மீது எச்சரிக்மககள் அச்சிடப்படதவண்டும் 

 கபாதுைக்களும் ஒருமுமற பயன்படுத்தப்படும் பிோஸ்டிக் பயன்பாட்டிமன தடுக்க 

தவண்டும். 

இன்னுயிர் காப்தபாம்-நம்மை காக்கும் 48’ 

முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின், ‘இன்னுயிர் காப்தபாம்-நம்மை காக்கும் 48’ திட்டத்மத கதாடங்கி 

மவத்தார், இதன் மூைம் விபத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு முதல் 48 ைணி தநரத்திற்கான 

அவசர சிகிச்மசக்கான கசைமவ ைாநிை அரதச ஏற்கும். 

தநாக்கங்கள் 

• விபத்துக்கமே குமறப்பதில் விதசச கவனம் கசலுத்துதை 

• உயிரிழப்புகமேத் தடுக்கும் 

• சாமை பாதுகாப்மப தைம்படுத்துதல். 

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துப் பாடல் 

ைதனான்ைணீயம் சுந்தரனார் இயற்றிய கீழ்க்கண்ட வரிகமேக் ககாண்ட தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துப் 

பாடல் தமிழ்நாடு அரசின் ைாநிைப் பாடைாக அறிவிக்கப்படுகிறது.   

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தின் கீழ்க்கண்ட வரிகள், 55 வினாடிகளில் முல்மைப்பாணி ராகத்தில் 

(தைாகன ராகம்) மூன்றன் நமடயில் (திசுரம்)  பாடப்படதவண்டும், 

நீராரும்  கடலுடுத்த  நிைைடந்மதக் ககழிகைாழுகும் 

சீராரும் வதனகைனத் திகழ்பரதக் கண்டமிதில் 

கதக்கணமும் அதிற்சிறந்த திராவிடநல் திருநாடும் 

தக்கசிறு பிமறநுதலும் தரித்தநறும் திைகமுதை! 

அத்திைக வாசமனதபால் அமனத்துைகும் இன்பமுற 

எத்திமசயும் புகழ்ைணக்க இருந்தகபரும் தமிழணங்தக! 

உன் சீரிேமைத் திறம்வியந்து கசயல்ைறந்து  

வாழ்த்துதுதை! வாழ்த்துதுதை! வாழ்த்துதுதை!”  
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தமிழ்நாட்டின் அமனத்து விழாக்களிலும் ைதனான்ைணீயம் சுந்தரனார் எழுதிய “நீராரும் 

கடலுடுத்த’’ எனும் பாடல் பாடப்பட தவண்டும் எனும் தகாரிக்மக 1913ஆம் ஆண்மடய 

கரந்மதத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் ஆண்டறிக்மகயில் இடம் கபற்றது.  

இந்தப் பாடமைத் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துப் பாடைாக, 1914 ஆம் ஆண்டு முதல், கரந்மதத் தமிழ்ச் 

சங்கத்தின் ஆண்டு விழாக்களில் பாடி வந்துள்ோர்கள்.  தைலும், கரந்மதத் தமிழ்ச் சங்கத்மதத் 

தாய்ச் சங்கைாகக் ககாண்டு தமிழகத்தின் பை பகுதிகளில் உருவான தமிழ்ச் சங்கங்களின் 

விழாக்களிலும் கதாடக்கப் பாடைாக இப்பாடல் பாடப்பட்டது. 

இதமன தமிழக அரசின் பாடைாக அறிவிக்க தவண்டும் என்று அன்மறய முதல்வர் அறிஞர் 

அண்ணா அவர்களுக்கு, கரந்மதத் தமிழ்ச் சங்கத்தினர் தகாரிக்மகயாக எழுதி அனுப்பியும் 

மவத்தார்கள்.  தமிழறிஞர்கள், ஆர்வைர்கள், கபாதுைக்களின் நீண்டநாள் தகாரிக்மகயிமன 

ஏற்று, 1970 ஆம் ஆண்டு,  ைார்ச் திங்கள் 11 ஆம் தததியன்று  நடந்த அரசு விழாவில் 

அன்மறய முதல்வர் முத்தமிழறிஞர் கமைஞர் அவர்கள் தபசும் தபாது, ''இனி தமிழக அரசு 

நிகழ்ச்சிகளின் கதாடக்கத்தில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து இருக்கும். 'நீராருங் கடலுடுத்த' எனும் 

ைதனான்ைணீயம் சுந்தரனார் இயற்றிய பாடதை தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடைாக அமையும்’’ என்று 

அறிவித்தார்கள். 

நைக்கு  நாதை திட்டம் | நகர்ப்புறம்  

நகர்ர்புறங்களில் கபாதுச் கசாத்துகோன பூங்காக்கள், விமேயாட்டு மைதானங்கள், ைமழநீர் 

வடிகால்கள், சாமைகள் ைற்றும் கட்டிடங்கள் ைற்றும் நீர்நிமைகமே புத்துயிர் கபறுதல் தபான்ற 

கபாதுச் கசாத்துக்கமே உருவாக்கி, பராைரித்து, நகர்ப்புற ஏமழகளுக்கு ஆதாயைான 

தவமைவாய்ப்மப அளிக்கும் வமகயில், முன்தனாடியாக ஊதிய தவமைவாய்ப்பு திட்டத்மத 

திமுக அரசு கசயல்படுத்தும்.  

ரிசர்வ் வங்கியின் முன்னாள் கவர்னர் சி.ரங்கராென் தமைமையிைான குழு அளித்த 

பரிந்துமரகளின் அடிப்பமடயில் இத்திட்டம் உருவாக்கப்பட்டுள்ேது. இத்திட்டத்திற்காக 

2021-22 ஆம் ஆண்டில் ₹100 தகாடி ஆரம்ப ஒதுக்கீடு கசய்யப்பட்டுள்ேது 

 

ெனவரி 1- 15 ,2022வமரயுள்ே நிகழ்வுகள் 

கூமர சூரிய திட்டம்  

ைத்திய புதிய ைற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அமைச்சகத்தின் இமணயதேத்தில் உள்ே 

தரவுகளின்படி, கூமர சூரிய திட்டத்தின் கீழ் அக்தடாபர் 2021 இறுதிக்குள் இந்தியா கவறும் 

6GW கூமர சூரிய சக்திமய நிறுவ முடியும். 

கூமர சூரிய திட்டம்  

 வீட்டின் கூமரயில் தசாைார் தபனல்கமே நிறுவுவதன் மூைம் சூரிய சக்திமய 

உற்பத்தி கசய்வதத இத்திட்டத்தின் முக்கிய தநாக்கைாகும். 

 தைலும், புதிய ைற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அமைச்சகம் கட்டம்-

இமணக்கப்பட்ட கூமர தசாைார் திட்டத்தின் 2 ஆம் கட்டத்மத கசயல்படுத்துவதாக 

அறிவித்துள்ேது. 
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 2022 ஆம் ஆண்டுக்குள் தைற்கூமர தசாைார் திட்டங்களில் இருந்து 40 ஜிகாவாட் 

என்ற இறுதித் திறமன அமடவதத இத்திட்டத்தின் தநாக்கைாகும். 

 40GW இைக்கு 2022 ஆம் ஆண்டேவில் 100GW சூரிய சக்திமய உள்ேடக்கிய 

175GW புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் (RE) திறமன அமடவதற்கான இந்தியாவின் 

ைட்சிய இைக்கின் ஒரு பகுதியாகும். 

 கசப்டம்பர், 2021 இல் கவளியிடப்பட்ட அறிக்மகயின்படி, ஊரடங்குக:  

நாட்டில் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி நிறுவல்கமே கைதுவாக்கியது ைற்றும் 

அத்தமகய நிறுவல்களின் தவகம் இந்தியாவின் 2022 இைக்மக விட 

பின்தங்கியுள்ேது. 

சவால்கள்  

 நிதி கிமடப்பதில் சிக்கல் 

 சூரியகருவிகள் வாடமக  

 ஒப்பந்தம்  

 தைற்கூமற வாடமக  

 ககாள்மகமய உருவாக்குவதில் அரசின் பங்கு  

 

உற்பத்திமய அதிகரிப்பதற்கான திட்டங்கள்  

 Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan (PM-KUSUM) 

  பிரதைரின்  குசும் திட்டம்  

 Scheme for Development of Ultra Mega Renewable Energy Power Parks 

 கைகா புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி மின் பூங்காக்கமே தைம்படுத்துவதற்கான திட்டம் 

 National Wind-Solar Hybrid Policy 

 ததசிய காற்று – சூரிய ெபிரிட் ககாள்மக 

 Atal Jyoti Yojana (AJAY) 

 அடல் தொதி தயாெனா 

 International Solar Alliance 

 சர்வததச சூரிய சக்தி கூட்ட்மைப்பு  

 One Sun, One World, One Grid (OSOWOG): 

 ஒகர சூரியன் , ஒதர உைகம், ஒதர வழித்தடம்  

 National Solar Mission   

 ததசிய சூரிய சக்தி இயக்கம்  

 Suryamitra Skill Development Programme: 

 சூர்ய மித்ரா திறன் தைம்பாட்டுத் திட்டம்  

ததசிய விைான விமேயாட்டு ககாள்மக 

உைகின் விைான விமேயாட்டு முன்னணி நாடுகளில் ஒன்றாக உருவாகும் ஆற்றல் 

இந்தியாவுக்கு உள்ேது. பூதகாே ரீதியில் விரிவான பரப்பு, பல்தவறு பரந்துபட்ட 
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நிைப்பரப்பு , உகந்த தட்ப,கவப்ப நிமை ஆகியவற்மற இந்தியா ககாண்டுள்ேது. தைலும் 

குறிப்பாக, இமேஞர்கமே அதிகம் ககாண்ட ைக்கள் கதாமகமயயும் அது கபற்றுள்ேது. சாகச 

விமேயாட்டுக்களுக்கான கைாச்சாரமும், விைானப் தபாக்குவரத்தும் இங்கு வேர்ந்து வருகிறது. 

விைான விமேயாட்டு நடவடிக்மககள் மூைம், தநரடி வருவாயுடன், விைானப் 

பயணம், சுற்றுைா, உள்கட்டமைப்பு, குறிப்பாக ைமைப்பகுதிகளில் உள்ளூர் தவமைவாய்ப்பு 

தபான்ற பைதரப்பட்ட பயன்கள் கிமடக்க வாய்ப்பு உள்ேது. நாடு முழுவதும் விைான 

விமேயாட்டு மையங்கமே உருவாக்குவதன் மூைம், கவளிநாட்டு விமேயாட்டு 

நிபுணர்கள், சுற்றுைா பயணிகள் இந்தியாவுக்கு அதிகைாக வர வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். 

ககாள்மகயின் முக்கிய அம்சங்கள்  

1. ததசிய விைான விமேயாட்டுக் ககாமே ஏதராபாட்டிக்ஸ், ஏதரா ைாடலிங், அகைச்சூர்-

கட்டமைக்கப்பட்ட ைற்றும் தசாதமன விைானம், பலூனிங், ட்தரான்கள், சறுக்கு, தெங் 

கிமேடிங் ைற்றும் பாராகிமேடிங் தபான்ற விமேயாட்டுகமே உள்ேடக்கியது; 

மைக்தராமைட்டிங் ைற்றும் பாராதைாட்டரிங்; ஸ்மக மடவிங் ைற்றும் விண்தடஜ் 

விைானம். 

2. 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தியாமவ சிறந்த விைான விமேயாட்டு நாடுகளில் 

ஒன்றாக ைாற்றுவதத கதாமைதநாக்குப் பார்மவயாகும். இந்தியாவில் பாதுகாப்பான, 

ைலிவு, அணுகக்கூடிய, ைகிழ்ச்சிகரைான ைற்றும் நிமையான விைான விமேயாட்டு 

சூழமை வழங்குவதத இதன் தநாக்கம். 

3. இந்தியாவின்  புவியியல் பரவல், ைாறுபட்ட நிைப்பரப்பு ைற்றும் நியாயைான வானிமை 

ஆகியவற்மறக் கருத்தில் ககாண்டு இந்தியாவின் விைான விமேயாட்டுக்கான 

மிகப்கபரிய திறமனப் பயன்படுத்த முயல்கிறது. 

4. இந்திய ஏர் ஸ்தபார்ட்ஸ் ஃகபடதரஷன் ஆஃப் இந்தியா (ASFI) உச்ச நிர்வாகக் குழுவாக 

நிறுவப்படும். ஒவ்கவாரு விைான விமேயாட்டுக்கும் சங்கங்கள் அன்றாட 

நடவடிக்மககமேக் மகயாளும் எ.கா. பாராகிமேடிங் அதசாசிதயஷன் ஆஃப் இந்தியா 

அல்ைது ஸ்மகடிவிங் அதசாசிதயஷன் ஆஃப் இந்தியா தபான்றமவ. 

5. ஏர் ஸ்தபார்ட்ஸ் அதசாசிதயஷன்கள், ஒழுங்குமுமற தைற்பார்மவ ைற்றும் பாதுகாப்பான, 

ைலிவு, அணுகக்கூடிய, சுவாரஸ்யைான ைற்றும் நிமையான நடத்மதக்கான அந்தந்த 

விைான விமேயாட்மட வழங்குவதற்கு ASFI க்கு கபாறுப்புக்கூற தவண்டும். 

6. இந்திய ஏர் ஸ்தபார்ட்ஸ் ஃகபடதரஷன்  இந்தியாமவ விைான விமேயாட்டு 

கதாடர்பான பிற உைகோவிய தேங்களில் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும். உைகோவிய 

விைான விமேயாட்டு நிகழ்வுகளில் இந்திய விமேயாட்டு வீரர்களின் அதிக பங்தகற்பு 

ைற்றும் கவற்றி எளிதாக்கப்படும். 

7. ஆத்ைநிர்பர் பாரத் அபியானுக்கு ஏற்ப உள்நாட்டு வடிவமைப்பு, தைம்பாடு ைற்றும் 

விைான விமேயாட்டு உபகரணங்களின் உற்பத்தி ஆகியமவ ஊக்குவிக்கப்படும். 

8. உச்சக் குளிர்காைங்களில், ஐதராப்பா ைற்றும் வட அகைரிக்காவில் காற்று 

விமேயாட்டுகளின் அேவு குமறகிறது ைற்றும் விைான விமேயாட்டு ஆர்வைர்கள் 



ADMISSION OPEN FOR GROUP 2 PRELIMS|MAINS| DIRECT|ONLINE  
 

IYACHAMY ACADEMY | CHENNAI | TIRUNELVELI|TENKASI -9952521550 128 

 

மிதைான காைநிமைக்கு இடம்கபயர்கின்றனர். ஏஎஸ்எஃப்ஐ ைற்றும் ஏர் ஸ்தபார்ட்ஸ் 

அதசாசிதயஷன்கள் இந்தியாவிற்குச் கசல்வதற்கு இமடயூறு இல்ைாத 

கசயல்முமறமய உருவாக்குவதற்கு தவமை கசய்யும். இது இந்திய விைான 

விமேயாட்டு ஆர்வைர்கள் வருமக தரும் நிபுணர்களின் அனுபவத்திலிருந்து 

கற்றுக்ககாள்ேவும், உைகோவிய சிறந்த நமடமுமறகமே கவளிப்படுத்தவும் ைற்றும் 

இந்தியாவில் உைகோவிய தபாட்டிகமே நடத்துவதற்கான வாய்ப்புகமே 

உருவாக்கவும் உதவும். 

9. பள்ளிகள், கல்லூரிகள் ைற்றும் பல்கமைக்கழகங்கள் தங்கள் பாடத்திட்டத்தில் விைான 

விமேயாட்டுகமே தசர்க்க ஊக்குவிக்கப்படும். 

 

Green Energy Corridor Phase-II ம் கட்ட பசுமை மின்சக்தி வழித்தடம் 

இரண்டாம் கட்ட பசுமை மின்சக்தி  வழித்தடம் அமைப்பதில் ைாநிைங்களுக்கு இமடதயயான 

பகிர்வு அமைப்புக்கு , பிரதைர் திரு. நதரந்திர தைாடி தமைமையிைான  ைத்திய அமைச்சரமவ 

இன்று ஒப்புதல் அளித்தது. இதன் மூைம் சுைார் 10,750  சுற்று கி.மீ தூரத்துக்கு மின்பகிர்ைான 

வழித்தடம் ைற்றும் சுைார் 27,500  கைகா தவால்ட்-ஆம்பியர் அேவுக்கு மின்பரிைாற்ற திறன் 

ககாண்ட துமண மின்நிமையங்கள் அமைக்கப்படும். இத்திட்டம் குெராத், ஹிைாச்சைப் 

பிரததசம் , கர்நாடகா, ராெஸ்தான், தமிழ்நாடு ைற்றும் உத்தரப் பிரததசம் ஆகிய ைாநிைங்கள் 

இமடதய மின்கதாகுப்பு ஒருங்கிமணப்புக்கும் ைற்றும்  சுைார் 20 ஜிகா வாட் புதுப்பிக்கத்தக்க 

மின்சக்திமய அனுப்பவும் உதவும்.  

Significance:  / முக்கியத்துவம்  

o இது இந்தியாவின் நீண்டகாை எரிசக்தி பாதுகாப்பிற்கு பங்களிக்கும் ைற்றும் 

கார்பன் தடத்மத குமறப்பதன் மூைம் சுற்றுச்சூழல் ரீதியாக நிமையான 

வேர்ச்சிமய ஊக்குவிக்கும். 

o திறமையான ைற்றும் திறமையற்ற பணியாேர்களுக்கு கபரிய தநரடி ைற்றும் 

ைமறமுக தவமை வாய்ப்புகமே உருவாக்குவதற்கு இது உதவும். 

ஆசிய உட்கட்டமைப்பு முதலீட்டு வங்கி 

ஆசிய உள்கட்டமைப்பு முதலீட்டு வங்கி என்பது ஆசியாவில் கபாருோதார ைற்றும் சமூக 

விமேவுகமே தைம்படுத்துவமத தநாக்கைாகக் ககாண்ட பைதரப்பு தைம்பாட்டு வங்கியாகும். 

வங்கியில் தற்தபாது 105 உறுப்பினர்கள் உள்ேனர், இதில் உைகம் முழுவதிலுமிருந்து 16 

முக்கியத்துவம் வாய்ந்த உறுப்பினர்கள் உள்ேனர் 

இைக்குகள்  

 நிமையான கபாருோதார வேர்ச்சிமய வேர்ப்பதற்கும், கசல்வத்மத 

உருவாக்குவதற்கும், உள்கட்டமைப்பு ைற்றும் பிற உற்பத்தித் துமறகளில் முதலீடு 

கசய்வதன் மூைம் ஆசியாவில் உள்கட்டமைப்பு இமணப்மப தைம்படுத்தவும். 
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 ைற்ற பைதரப்பு ைற்றும் இருதரப்பு தைம்பாட்டு நிறுவனங்களுடன் கநருக்கைான 

ஒத்துமழப்புடன் பணியாற்றுவதன் மூைம் வேர்ச்சி சவால்கமே எதிர்ககாள்வதில் 

பிராந்திய ஒத்துமழப்மபயும் கூட்டாண்மைமயயும் தைம்படுத்துதல். 

 வேர்ச்சி தநாக்கங்களுக்காக, குறிப்பாக உள்கட்டமைப்பு ைற்றும் பிற உற்பத்தித் 

துமறகளின் வேர்ச்சிக்காக கபாது ைற்றும் தனியார் மூைதனத்தில் முதலீட்மட 

ஊக்குவித்தல். 

 பிராந்தியத்தின் இணக்கைான கபாருோதார வேர்ச்சிக்கு மிகவும் திறம்பட பங்களிக்கும் 

திட்டங்கள் ைற்றும் திட்டங்கள் உட்பட, பிராந்தியத்தில் அத்தமகய வேர்ச்சிக்கு 

நிதியளிப்பதற்காக அதன் வசம் உள்ே வேங்கமேப் பயன்படுத்துதல் 

 நியாயைான விதிமுமறகள் ைற்றும் நிபந்தமனகளில் தனியார் மூைதனம் 

கிமடக்காததபாது பிராந்தியத்தில் கபாருோதார வேர்ச்சிக்கு பங்களிக்கும் திட்டங்கள், 

நிறுவனங்கள் ைற்றும் கசயல்பாடுகளில் தனியார் முதலீட்மட ஊக்குவித்தல். 

Drone Technology | ட்தரான் கதாழில்னுட்பம்  

நீங்கள் அவற்மற ஆளில்ைா வான்வழி வாகனங்கள் (UAVகள்), மினிதயச்சர் மபைட் இல்ைாத 

விைானங்கள் அல்ைது பறக்கும் மினி தராதபாக்கள் என்று அமழத்தாலும், ட்தரான்கள் தவகைாக 

பிரபைைமடந்து வருகின்றன. கடந்த சிை ஆண்டுகோக, ட்தரான்கள் பல்தவறு வணிகங்கள் 

ைற்றும் அரசு நிறுவனங்களின் கசயல்பாடுகளுக்கு மையைாகிவிட்டன, தைலும் சிை 

கதாழில்கள் ததக்கைமடந்த அல்ைது பின்தங்கிய பகுதிகள் வழியாக துமேயிட முடிந்தது. 

அவசர தநரத்தில் விமரவான கடலிவரிகள் முதல் அணுக முடியாத இராணுவ தேத்மத ஸ்தகன் 

கசய்வது வமர, ைனிதனால் அமடய முடியாத அல்ைது சரியான தநரத்தில் ைற்றும் 

திறமையான முமறயில் கசயல்பட முடியாத இடங்களில் ட்தரான்கள் மிகவும் பயனுள்ேதாக 

இருக்கும். 

 

Applications of drone technology: | பயன்பாடுகள்  

 Aerial Photography 

 வான் புமகப்படம் 

 Agriculture 

 தவோண்மை 

 Search and rescue 

 ததடுதல் ைற்றும் மீட்பு  

 Construction 

 கட்டுைானத்துமற  

 Shipping and Delivery 

 கபாருட்கள் இடைாற்றம் ைற்றும் வினிதயாகம்  

 Fire Fighting 
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 தீயமனப்பு  

 Science & Research 

 அறிவியல் ஆராய்ச்சி  

 

Police Commission | தமிழ்னாடு காவல் ஆமணயம் 

தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், ஓய்வு கபற்ற நீதிபதி சி.டி.கசல்வம் தமைமையில் 

நான்காவது தபாலீஸ் கமிஷன் அமைத்தார் 

Aim  தநாக்கம்  

 காவல்துமறயினருக்கும் கபாதுைக்களுக்கும் இமடயிைான உறமவ தைம்படுத்துதல் 

 காவைர்களின் பணி நிமைமைகள், கடமைகள், கபாறுப்புகள் ஆகியவற்மற ஆய்வு 

கசய்தல் 

 காவல் துமறயின் நவீனையைாக்கல் 

 காவல் துமறயின் பல்தவறு அம்சங்கள் ைற்றும் காவைர்களின் நைன் குறித்து 

விரிவாக ஆய்வு கசய்தல் 

இவ்வாமணயத்தின் முக்கியத்துவம்  

நாைக்கல்லில் நடந்ததாகக் கூறப்படும் காவலில் மவக்கப்பட்ட ைரணங்கள், காவலில் இருந்த 

ைாற்றுத்திறனாளி ஒருவர் இறந்தது, காஞ்சிபுரம் ைற்றும் கசங்கல்பட்டில் நடந்த நீதிக்கு 

அப்பாற்பட்ட ககாமைகள் தபான்ற சமீபத்திய காவல்துமற அட்டூழியங்கோல் நான்காவது 

முமறயாக தபாலீஸ் கமிஷன் அமைப்பு முக்கியத்துவம் கபறுகிறது. ககாமைக் குற்றவாளிகள் 

இருவர் ைற்றும் கசயின் பறிப்பவர் ஒருவரும் சுட்டுக் ககால்ைப்பட்டனர். சமூகச் சான்றிதமழத் 

தாைதப்படுத்தியதற்காக விழுப்புரம் ஆட்சியர் அலுவைகம் முன்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்திய 

இமேஞமர தபாலீஸார் அமறந்தது தபான்ற ைனித உரிமை மீறல்கள் ைற்றும் பை சம்பவங்கள். 

முன்னாள் ஆமணயங்களின் பரிந்துமரகள்  

 ததர்வில் சீர்திருத்தங்கள்  

 துமறமய நவீனப் படுத்துதல்  

 காவல் துமற ைாக் அப் ைரணங்கள் 

 தீவிரவாத கசயல்கமே சைாளிக்க சிறப்பு பிரிவுகமே உருவாக்குகிறது 

 காவல்துமற  பணியாேர்களின் தனிப்பட்ட நைன் 

 பயிற்சி முமற  

Tamil Nadu State New Policy for Women 2021 | தமிழ் நாடு கபண்கள் ககாள்மக 

2021  

பள்ளி ைற்றும் கல்லூரிப் கபண்களுக்கு கட்டாய தற்காப்புக் கமைப் பயிற்சி, அமனத்து ஒற்மற 

ைற்றும் கபண்கள் தமைமைத்துவ குடும்பங்களுக்கும்  ைகாத்ைா காந்தி ததசிய ஊரக 

தவமைவாய்ப்புவ் திட்ட்த்தின் இன் கீழ் 50 கூடுதல் நபர்-நாட்கள் ைற்றும் பதிவுகசய்யப்பட்ட 
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கட்சிகளில் 33.3 சதவீதப் பிரதிநிதித்துவம் தபான்ற அம்சங்கமே உள்ேடக்கிய 2021 ஆம் 

ஆண்டுக்கான தமிழ்நாடு ைாநிை கபண்களுக்கான புதிய ககாள்மக திட்டமிட்டுள்ேது  

ககாள்மகயின் தநாக்கம்  

 இேம் பருவத்தினரின் ஊட்டச்சத்து தைம்படுத்தவும், அதத சையம் இரத்த தசாமக 

ைற்றும் குமறந்த எமடமயக் குமறக்கவும். 

 கூடுதைாக 1 தகாடி கபண்கமே சுய உதவிக் குழுவிற்குள் ககாண்டு வருவது. 

குமறந்த பட்சம் 1,00,000 கபண் நிறுவனங்கள் தீவிர வழிகாட்டுதல் ைற்றும் விரிவான 

கநட்கவார்க்கிங் ைற்றும் வழிகாட்டிகள் மூைம் மகப்பிடித்தல் மூைம் 

வாழ்வாதாரத்திலிருந்து பட்டம் கபறுவதன் மூைம் உருவாக்கப்படும். 

 அதிகரித்த இமணய அணுகல் ைற்றும் நகர்ப்புற ைற்றும் கிராைப்புறங்களில் கிமடப்பதன் 

மூைம் கபண்களிமடதய டிஜிட்டல் பாலின இமடகவளிமயக் குமறக்கவும். 

 தரவு உந்துதல் ைற்றும் சான்றுகள் அடிப்பமடயிைான ககாள்மக உருவாக்கத்மத 

எளிதாக்க, அமனத்து துமறகளும் ஆண்டுததாறும் பாலினம் பிரிக்கப்பட்ட தரமவ 

வழங்க உறுதிபூண்டிருக்கும். 

 ஒவ்கவாரு ஆண்டும் இமடநிமைப் படிப்பில் இமடநிற்றல்கமே 10% குமறக்கவும், 

ஒவ்கவாரு ஆண்டும் கபண் ைாணவர்களின் கல்லூரி தசர்க்மக விகிதத்மத 5% 

அதிகரிக்கவும். 

 ஒவ்கவாரு ஆண்டும் குமறந்தது 1000 கபண் ைாணவர் ஆராய்ச்சியாேர்களுக்கு 

குறிப்பாக STEM இல் சமூகத்தின் பின்தங்கிய பிரிவுகளில் இருந்து ஆதரவு. 

 10,000 கபண்கமே அணுகி திறன் இமடகவளிமயக் குமறக்க, கபாருத்தைான 

கதாழில்நுட்பப் பயிற்சியின் மூைம், இமடத் கதாழில் ைட்டத்தில் பக்கவாட்டு நுமழமவ 

அனுைதிக்கவும் - குடும்பம் அல்ைது தபாக்குவரத்து பிரச்சமனகளுக்காக தங்கள் 

கதாழிமை விட்டு கவளிதயறிய கபண்களுக்கான இரண்டாவது முமறயாக கதாழில் 

நுமழமவ ஏற்படுத்திக் ககாடுப்பது 

 ைகளிர் வங்கிமய நிறுவுவதன் மூைம் ததமவப்படும் கபண்களுக்கு நிறுவன கடன் 

அணுகல் ைற்றும் கிமடக்கும் தன்மைமய தைம்படுத்துதல். 

 அமனத்து பள்ளி ைற்றும் கல்லூரி ைாணவர்களுக்கும் தற்காப்புக் கமைகளில் பயிற்சி 

அளிப்பதன் மூைம் கபண்களின் தன்னம்பிக்மகமய அதிகரிப்பதன் மூைம் கபண்களின் 

சுய ைதிப்மப தைம்படுத்துங்கள். அமனத்து பள்ளிகள், கல்லூரிகள் ைற்றும் பிற 

நிறுவனங்கள் பாலின பாகுபாடு இல்ைாதமத உறுதிகசய்து பாலின சைத்துவத்மத 

தநாக்கி நகர தவண்டும். 

 கதாழில் முமனதவார் ைற்றும் கண்டுபிடிப்புகமே ஊக்குவிக்கவும், 1 ைட்சம் 

கபண்களுக்கு கசாந்தைான நிறுவனங்களுக்கு வழிகாட்டுதல் ைற்றும் வழிகாட்டுதல் 

ஆகியவற்மற இைக்காகக் ககாண்டது. 
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 கதாழிைாேர் கதாகுப்பில் கபண்களின் பங்தகற்பு அதிகரிப்பு, ைாநிை கைாத்த உள்நாட்டு 

உற்பத்தியில் 40% பங்கிற்கு வழிவகுக்கும்  

 வழக்கைான மூன்றாம் தரப்பு பாலின பாதுகாப்பு தணிக்மகயுடன் கசயல்பாட்டு உள் 

புகார்கள் குழு ைற்றும் உள்ளூர் புகார் குழுவுடன் அரசு துமறகள் உட்பட பாதுகாப்பான 

ைற்றும் கபண்களுக்கு நட்பு கபாது இடங்கள் ைற்றும் பணியிடங்கமே வழங்கவும். 

 குற்றச் சம்பவம் கவளிச்சத்துக்கு வந்த 24 ைணி தநரத்திற்குள் எஃப்.ஐ.ஆர்.கமே பதிவு 

கசய்வமதயும், புகாரளிப்பமதயும் உறுதி கசய்ய தவண்டும். 

 கபண்கள் மகவிடப்பட்டதாக உணரக்கூடாது என்பமத உறுதிப்படுத்த, ைறுவாழ்வு 

ைற்றும் அமடயாேப் பாதுகாப்பில் கவனம் கசலுத்தும் அமனத்து துஷ்பிரதயாக 

வழக்குகளுக்கும் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஆதரவளிக்கும் அமைப்மப நிறுவுதல். 

 ஒவ்கவாரு 10 கி.மீ சுற்றேவிலும் உணர்ச்சிபூர்வைான ஆதரவு வழிமுமறகள் 

ததமவப்படும் கபண்களுக்கு ஆதரவு அமைப்புகமே உருவாக்கவும். 

 தமிழ்நாட்டில் உள்ே அமனத்து கபண் தமைமைத்துவக் குடும்பங்களும் அவர்களின் 

ததமவயின் அடிப்பமடயில் சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டங்களின் கீழ் உள்ேடக்கப்படும். 

 பாலின விகித்த்மத அதிகரிப்படுத்துவன் மூைம் இந்தியாவிதை சிறந்த ைானிைம் 

தமிழகம் ஆக்குதல்  

 தனியார், கபாதுத்துமற பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்கள், அமர அரசு நிறுவனங்கள், 

வாரியங்கள் 50% கபண்கமே தமைமைப் பதவிகளில் வழங்க ஊக்குவித்தல் 

 கபண்கள் அரசியல் கவளியில் தமடயின்றி பங்தகற்க ஊக்குவிப்பதற்காக, அரசியலின் 

அடிப்பமடகமே கற்றுக்ககாள்வதற்கான பள்ளி ைற்றும் பல்தவறு கசயல்கள் ைற்றும் 

ஏற்பாடுகள் அமைக்கப்படும். 

 ஆறு ைாதங்களுக்கு ஒருமுமற ைாண்புமிகு முதைமைச்சருடன் தநரடியாக தபான்- 

மூைம் இத்திட்டம் கபண்களின் குமறகமே வலுப்படுத்துதல் 
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TNPSC GROUP 1 MAINS - 2021 

MODEL TEST 1 

GENERAL STUDIES PAPER -1  

Unit -1 Modern history of India and Indian culture 

Section - A  

விரிவாக விடையளிக்கும் வினாவடக 

Detailed answer type question 

ஒவ்வவான்றிற்கும் 150 வ ாற்களுக்கு மிகாமல் விடையளிக்கவும் 

Answer not exceeding 150 words each 

ஒவ்வவாரு வினாவிற்கும் 10 மதிப்வெண்கள் 

Each Question carries 10 marks 

Answer any four questions out of five questions. 

ககொடுக்கப்பட்டுள்ள ஐந்து வினொக்களில் எவையேனும் நொன்கு வினொக்களுக்கு விவைேளிக்கவும் 

 

1. "The victory in the battle of Buxar made the East India Company as 

sovereign power in India." Explain. 

"ெக் ர் பொரில் கிடைத்த வவற்றி கிழக்கிந்திய கம்வெனிடய இந்தியாவில் 

இடையாண்டம வகாண்ை  க்தியாக மாற்றியது." விளக்குக 

 

2. Do you agree with the view that the scheme of constitutional changes 

introduced in 1909 Act was designed as a milestone in the divide and rule 

strategy.  

1909  ட்ைத்தில் அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்ை அரசியலடமப்பு மாற்ைங்கள் பிரித்தொளும் 

ககொள்வக உத்தியின் ஒரு டமல் கல்லாக வடிவடமக்கப்ெட்ைது என்ை கருத்டத 

நீங்கள் ஏற்றுக்வகாள்கிறீர்களா? 

 

3. Critically analyse the Major Trends in Swadeshi Movement. Do you thing 

it anticipated some features of Gandhiyan Strategy 
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சுபதசி இயக்கத்தின் முக்கிய பொக்குகடள விமர் ன ரீதியாக ெகுப்ொய்வு வ ய்யுங்கள். 

காந்திய வியூகத்தின் சில அம் ங்கடள இது எதிர்ொர்த்தது என்று நிடனக்கிறீர்களா? 

 

4. State the recommendations of Mandal Commission. 

மண்ைல் குழுவின் பரிந்துவைகவள எழுதுக  

 

5. Is it fair to say thar Rajaram Mohan Roy was the father of modern India  

ராஜா ராம் பமாகன்ராய் நவீன இந்தியாவின் தந்டத என்று வ ால்வது நியாயமா? 

 

Section - B 

விரிவாக விடையளிக்கும் வினாவடக 

Detailed answer type question 

ஒவ்வவான்றிற்கும் 250 வ ாற்களுக்கு மிகாமல் விடையளிக்கவும் 

Answer not exceeding 250 words each 

ஒவ்வவாரு வினாவிற்கும் 15 மதிப்வெண்கள் 

Each Question carries 15marks 

Answer any four questions out of five questions. 

ககொடுக்கப்பட்டுள்ள ஐந்து வினொக்களில் எவையேனும் நொன்கு வினொக்களுக்கு விவைேளிக்கவும் 

 

6. "The great rising of 1857 could not have been the result of a chance cause 

only. The Greased Cartridges merely precipitated the crisis." Comment on 

the above statement and bring out clearly the causes which led to the so-

called Sepoy Mutiiny.  

"1857 இன் வெரும் எழுச்சியானது ஒரு  ந்தர்ப்ெ காரணத்தால் மட்டுபம ஏற்ெட்டிருக்க 

முடியாது. ககொழுப்பு தைவிே  பதாட்ைாக்கள் வநருக்கடிடய துரிதப்ெடுத்தியது." 

பமற்கூறிய கூற்டைப் ெற்றி கருத்துடரத்து, சிப்ொய் கலகம் என்று 

அடழக்கப்ெடுவதற்குக் காரணமான காரணங்கடளத் வதளிவாக வவளிப்ெடுத்தவும். 

 

7. evaluate the work of Subash Chandrabose  towards India's freedom  

இந்தியாவின் சுதந்திரத்திற்காக சுொஷ்  ந்திரபொஸின் ெணிடய மதிப்பிடுக 

 

8.  Answer the following  

a) Which sections of the society did the educated Indians came from? 

Write in five lines. 
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b) List the aim and objectives of the Congress as defined by its first 

President.  

c) Mention four resolutions passed by the first Congress.  

கீழ்ககண்ைைற்றிற்கு விவைேளிக்க  

a) ெடித்த இந்தியர்கள்  மூகத்தின் எந்தப் பிரிவுகடளச் ப ர்ந்தவர்கள்? ஐந்து வரிகளில் 

எழுதுங்கள். 

b) காங்கிரஸின் முதல் தடலவரால் வடரயறுக்கப்ெட்ை பநாக்கம் மற்றும் 

பநாக்கங்கடள ெட்டியலிடுங்கள். 

c) முதல் காங்கிரஸ் நிடைபவற்றிய நான்கு தீர்மானங்கடளக் குறிப்பிைவும். 

d)  

9. Discuss about the leaders and associations during the swadeshi movement 

in Tamilnadu  

சுயதசி இேக்கத்தின் யபொது தமிழக தவைைர்கள் மற்றும் கூட்ைவமப்புகவள விைொதிக்க  

 

10. Give a latest status report on Kavery Water Dispute between Tamilnadu 

and Karnataka  

தமிழகம் மற்றும் கர்நாைகா இடைபய காவிரி நதிநீர் பிரச் டன குறித்த  மீெத்திய 

நிடலவே தருக  

 

Unit -2 Social issues in India and Tamil Nadu 

Section - A  

விரிவாக விடையளிக்கும் வினாவடக 

Detailed answer type question 

ஒவ்வவான்றிற்கும் 150 வ ாற்களுக்கு மிகாமல் விடையளிக்கவும் 

Answer not exceeding 150 words each 

ஒவ்வவாரு வினாவிற்கும் 10 மதிப்வெண்கள் 

Each Question carries 10 marks 

Answer any four questions out of five questions. 

ககொடுக்கப்பட்டுள்ள ஐந்து வினொக்களில் எவையேனும் நொன்கு வினொக்களுக்கு விவைேளிக்கவும் 

 

11. Highlight the Major policy measures initiated by Tamilnadu government 

to retain children aged 6-14 years in school.   
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16 முதல் 14 வயது வடரயிலான குழந்டதகடள ெள்ளியில் தக்கடவக்க தமிழக அரசு 

வதாைங்கியுள்ள முக்கிய வகாள்டக நைவடிக்டககடள எடுத்துடரக்கவும். 

 

12. How is unemployment measured in India? Explain the impact of educated 

unemployment on society in India.  

இந்தியாவில் பவடலயின்டம எவ்வாறு அளவிைப்ெடுகிைது? இந்தியாவில்  மூகத்தில் 

ெடித்த பவடலயின்டமயின் தாக்கத்டத விளக்குக. 

 

13. How would you respond to the view that the family is the primary site 

for the oppression of women? Elaborate  

குடும்ெபம வெண்கடள ஒடுக்கும் முதன்டமயான தளம் என்ை கருத்துக்கு நீங்கள் 

எவ்வாறு ெதிலளிப்பீர்கள்? விரிவாக எழுதுக  

 

14. Highlight the main problems of street and working children. Discuss the 

role of NGO’s in tackling their problems   

வதருயைொை மற்றும் பவடல வ ய்யும் குழந்டதகளின் முக்கிய பிரச் டனகடள 

முன்னிடலப்ெடுத்தவும். அவர்களின் பிரச் டனகடள டகயாள்வதில் தன்னார்வ 

வதாண்டு நிறுவனங்களின் ெங்டகப் ெற்றி விவாதிக்க. 

 

15. Define health.  Discuss the importance of sex education in School and 

Colleges  

சுகொதொைம் வடரயறுக்க. ெள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளில் ொலியல் கல்வியின் 

முக்கியத்துவத்டதப் ெற்றி விவாதி 

Section - B 

விரிவாக விடையளிக்கும் வினாவடக 

Detailed answer type question 

ஒவ்வவான்றிற்கும் 250 வ ாற்களுக்கு மிகாமல் விடையளிக்கவும் 

Answer not exceeding 250 words each 

ஒவ்வவாரு வினாவிற்கும் 15 மதிப்வெண்கள் 

Each Question carries 15marks 

Answer any four questions out of five questions. 

ககொடுக்கப்பட்டுள்ள ஐந்து வினொக்களில் எவையேனும் நொன்கு வினொக்களுக்கு விவைேளிக்கவும் 
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16. Explain the role of education in women Empowerment  

வெண்கள் அதிகாரமளிப்ெதில் கல்வியின் ெங்டக விளக்குக  

 

17. Do you think poverty and Unemployment are inter related problems? If 

so , how our national economic planners have been attempting to alleviate 

poverty - Explain  

வறுடமயும் பவடலயின்டமயும் ஒன்றுக்வகான்று வதாைர்புடைய பிரச் டனகள் என்று 

நீங்கள் நிடனக்கிறீர்களா? அப்ெடியானால், நமது பதசியப் வொருளாதாரத் 

திட்ைமிடுெவர்கள் வறுடமடயப் பொக்க எப்ெடி முயற்சி வ ய்கிைார்கள் - விளக்குக  

 

18. Do you think that urbanization leads to rise of slums? Discuss.  

நகரமயமாக்கல் ப ரிகளின் எழுச்சிக்கு வழிவகுக்கிைது என்று நீங்கள் 

நிடனக்கிறீர்களா? விவாதிக்க 

 

19. Discuss the factors responsible for the rise of regional disparity in India  

இந்தியாவில் பிராந்திய ஏற்ைத்தாழ்வு அதிகரிப்ெதற்கு காரணமான காரணிகடளப் ெற்றி 

விவாதிக்க 

 

20. Publicly naming and shaming might be a flawed process but it is the only 

option available for any hope of justice for many victims of sexual 

harassment. Critically examine  

வொதுவில் வெயரிடுவதும் அவமானப்ெடுத்துவதும் ஒரு குடைொடுள்ள வ யலாக 

இருக்கலாம், ஆனால் ொலியல் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளான ெலருக்கு நீதி கிடைக்கும் 

என்ை நம்பிக்டகக்கு இதுபவ ஒபர வழி. விமர் ன ரீதியாக ஆராய்க 

 

 

Unit -3 General Aptitude & Mental Ability 

Section - A 

விரிவாக விடையளிக்கும் வினாவடக 

Detailed answer type question 

ஒவ்வவான்றிற்கும் 150 வ ாற்களுக்கு மிகாமல் விடையளிக்கவும் 

Answer not exceeding 150 words each 

ஒவ்வவாரு வினாவிற்கும் 10 மதிப்வெண்கள் 

Each Question carries 10 marks 
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Answer any two questions out of 3 questions. 

ககொடுக்கப்பட்டுள்ள மூன்று வினொக்களில் எவையேனும் இைண்டு  வினொக்களுக்கு 

விவைேளிக்கவும் 

 

21. A)  An Organisation plans to plant saplings in 25 streets in a town in 

such a way that one sapling for the first street, three for the second, and 

nine for the third and so on. How many samplings are need to complete 

the work  

ஒரு நிறுவனம் 25 வதருக்களில் வ டிகடள நைத் திட்ைமிட்ைது. முதல் வதருவில் 1 

வ டியும் ,இரண்ைாவது வதருவில் 3 வ டியும் , மூன்ைாவது வதருவில் 9 வ டியும் நை 

முடிவு வ ய்யப்ெட்ைது. இவ்பவடல நிடைவடைய எத்தடன வ டிகள் பதடவ 

 

 

B) A and B are two candidates seeking admission to IIT. The probability 

that A getting selected is 0.5 and the probability that both A and B 

getting selected is 0.3. Prove that the probability of B become selected 

atmost 0.8.  

A மற்றும் B ஆகிய இரு விண்ணப்ெதாரர்கள் IIT யில் ப ர்வதற்காக 

காத்திருப்ெவர்கள். இவர்களில் A பதர்ந்வதடுக்கப்ெடுவதற்கான நிகழ்தகவு 0.5 . A 

மற்றும் B இருவரும் பதர்ந்வதடுப்ெதற்கான நிகழ்தகவு 0.3 எனில் , B 

பதர்ந்வதடுக்கப்ெடுவதற்கான அதிகெட்  நிகழ்தகவு 0.8 என நிரூபிக்க  

 

22.  Arun took certain amount as a loan from a bank at the rate of 8% p.a. 

Simple interest and gave the same amount to vishal as a loan at the rate 

of 12% p.a. If at the end of 12 years, he made a profit of Rs.960 in the 

deal, then the original amount was 

அருண் என்ெவர் ஒரு வங்கியில் ஒரு குறிப்பிட்ை வதாடகடய 8% வட்டி வீதத்தில் 

கைனாக வெற்று அபத வதாடகடய விஷால் என்ெவரிைம் 12% வட்டி வீதத்தில் 

கைனாக அளிக்கிைார். 12 வருைங்கள் முடிவில் அவருக்கு ரூ.960 லாெமாக 

கிடைத்தால் அவர் கைன்வெற்ை வதாடக. 

 

23. Calculate the Mean for the Following Data : 

பின்வரும்விவரத்திலிருந்துகூட்டுச் ரா ரிகாண்க 

Marks/ மதிப்வெண்கள் 20 30 40 50 60 70 

No of Students / 

மாணவர்கள்எண்ணிக்டக 

8 12 20 10 6 4 
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Section - B 

விரிவாக விடையளிக்கும் வினாவடக 

Detailed answer type question 

ஒவ்வவான்றிற்கும் 250 வ ாற்களுக்கு மிகாமல் விடையளிக்கவும் 

Answer not exceeding 250 words each 

ஒவ்வவாரு வினாவிற்கும் 15 மதிப்வெண்கள் 

Each Question carries 15marks 

Answer any two questions out of three questions. 

ககொடுக்கப்பட்டுள்ள ஐந்து வினொக்களில் எவையேனும் நொன்கு வினொக்களுக்கு விவைேளிக்கவும் 

 

24. Write short notes on  

a) Near Field Communication Technology? 

அருகடம வதாைர்பு வதாழில் நுட்ெம் 

b) What is VOIP?  

VOIP என்ைால் என்ன 

c) What is "digital signature" and what is it used for? 

டிஜிட்ைல் டகயழுத்து என்ைால் என்ன அது எதற்கு ெயன்ெடுத்தப்ெடுகிைது 

 

25.  An urn contains 3 Blue, 3 red and 4 green marbles. If three marbles are 

picked at random 

a) What is the probability that two are green and one is red 

b) What is the probability one Blue, one Red and one green 

c) What is the probability all are green? 

ஒரு ொதத்தில் 3 நீலம், 3 சிவப்பு மற்றும் 4 ெச்ட  நிை ெளிங்கு கற்கள் உள்ளன. 

அவற்றிலிருந்து மூன்று ெளிங்கு கற்கள் ஒன்ைன்பின் ஒன்ைாக எடுக்கப்ெடுகிைது 

எனில் அடவ 

a) இரண்டு ெச்ட  நிைமாகவும் ஒன்று சிவப்பு நிைமாகவும் இருக்க 

நிகழ்தகடவக் காண்க? 

b) ஒன்று நீலமாகவும், ஒன்று சிவப்ொகவும், ஒன்று ெச்ட யாகவும் இருக்க 

நிகழ்தகடவக் காண்க? 

c) மூன்றும் ெச்ட  நிைமாக இருக்க நிகழ்தகடவக் காண்க? 
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26.   Answer the Following  

a) If product of two numbers is 800 and their LCM is 200, then the 

HCF is  

இரு எண்களின் வெருக்கற்ெலன் 800 மற்றும் அவ்விரு எண்களின் மீ.சி.ம 200 

எனில், மீ.வெ.வ 

b) Three bells toll at intervals of 48, 60 and 64 seconds respectively. 

They start ringing together at a particular time. What is the least 

time after that they will again toll together? 

மூன்று மணிகள் 48, 60 மற்றும் 64 வினாடிகள் இடைவவளியில் அடிக்கின்ைன. 

அடவ மூன்றும் ஒரு குறிப்பிட்ை பநரத்தில் ஒன்ைாக அடிக்கத் துவங்கினால் 

எவ்வளவு பநரம் கழித்து மீண்டும் ஒன்ைாக அடிக்கும்? 

 

 

 

 

 

ச ொல்லுக ச ொல்லைப் பிறித ொர்ச ொல் அச்ச ொல்லை 

செல்லுஞ்ச ொல் இன்லை அறிந்து. 

தெத ொரு ச ொல் அந் ச் ச ொல்லை செல்லும் ச ொல்ைொக இல்ைொதிருந் ொல் 

அறிந்  பி தக ச ொல்ைக்கருதியல ச் ச ொல்ைதெண்டும். ஆனொல் 

மு ன்லைத் த ர்வில் ச ொல்ைொக இல்ைொைல் எழுத் ொக இருக்கதெண்டும் 
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TNPSC GROUP 1 MAINS - 2021 

MODEL TEST 1 

GENERAL STUDIES PAPER -2 

Unit -1 Indian Polity and emerging political trends across the 

world affecting India 

Section - A  

விரிவாக விடையளிக்கும் வினாவடக 

Detailed answer type question 

ஒவ்வவான்றிற்கும் 150 வ ாற்களுக்கு மிகாமல் விடையளிக்கவும் 

Answer not exceeding 150 words each 

ஒவ்வவாரு வினாவிற்கும் 10 மதிப்வெண்கள் 

Each Question carries 10 marks 

Answer any four questions out of five questions. 

வகாடுக்கப்ெட்டுள்ள ஐந்து வினாக்களில் எடவயயனும் நான்கு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும் 

1. How far you do you agree with the demand of states that the office of 

Governor should be abolished altogether? Give reasons to support of your 

answer  

ஆளுநர் ெதவிடய முற்றிலுமாக ரத்து வ ய்ய யவண்டும் என்ற மாநிலங்களின் 

யகாரிக்டகடய நீங்கள் எவ்வளவு தூரம் ஏற்றுக்வகாள்கிறீர்கள்? உங்கள் ெதிடல 

ஆதரிப்ெதற்கான காரணங்கடளக் கூறுக 

 

2. Comment on the significance of the Golaknath case.  

யகாலக்நாத் வழக்கின் முக்கியத்துவம் ெற்ற கருத்துரைக்க 

 

3. What is citizenship? What are the provisions related to citizenship in the 

Indian Constitution?  

குடியுரிடம என்றால் என்ன? இந்திய அரசியலடமப்பில் குடியுரிடம வதாைர்ொன 

விதிகள் என்ன? 
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4. Directive principles and fundamental rights cannot be separated from each 

other - Discuss  

வழிகாட்டு நெறிமுரைகள் மற்றும் அடிப்பரை உரிரமகரை ஒன்றுைன் ஒன்று பிரிக்க 

இயலாது - வாதிக்க  

 

5. Write a short note on  

a) Lilly Thomas Case  b) Justice K.S. Puttaswamy  

 சிறுகுறிப்பு வடரக 

 அ) லில்லி தாமஸ் வழக்கு  அ) நீதிெதி யக எஸ் புட்ை ாமி வழக்கு  

 

Section - B 

விரிவாக விடையளிக்கும் வினாவடக 

Detailed answer type question 

ஒவ்வவான்றிற்கும் 250 வ ாற்களுக்கு மிகாமல் விடையளிக்கவும் 

Answer not exceeding 250 words each 

ஒவ்வவாரு வினாவிற்கும் 15 மதிப்வெண்கள் 

Each Question carries 15marks 

Answer any four questions out of five questions. 

வகாடுக்கப்ெட்டுள்ள ஐந்து வினாக்களில் எடவயயனும் நான்கு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும் 

 

6. India is a federation with strong unitary features- Discuss  

இந்தியா வலுவான ஒற்டறயாட்சி அம் ங்கடளக் வகாண்ை ஒரு கூட்ைாட்சி- 

விவாதிக்க 

 

7. Write short notes on  

a) Philosophy of Indian Constitution  

b) Basic Structure doctrine  

c) Speaker of Lok sabha  

குறிப்புகள் வரைக   

அ) இந்திய அைசரமப்பின் தத்துவம் 

அ) அைசரமப்பின் அடிப்பரைக் ககாட்பாடு  

அ) மக்கைரவ சபா ொயகர்  
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8. Explain the role of India in achieving the aims and objectives of SAARC. 

சார்க் அரமப்பின் கொக்கங்கரை அரைவதில் இந்தியாவின் பங்களிப்ரப விைக்குக  

 

9. Discuss critically the collegiums system for the appointment of the Higher 

Judiciary.  

உயர் நீதித்துரை நீதிபதிகரை நியமிக்கும் நகாலிஜியம் முரைரய தீவிைமாக 

விவாதிக்க  

 

10. Indian Electoral system is having many shortcoming but there is a scope 

of electoral reforms too, write down the short falls and reforms to restore 

the electoral process in India. 

இந்தியத் கதர்தல் முரை பல குரைபாடுகரைக் நகாண்டுள்ைது ஆனால் கதர்தல் 

சீர்திருத்ததிற்கான வாய்ப்புகளும் உள்ைன. கதர்தல் முரையில் உள்ை குரைபாடுகள் 

மற்றும்  கதர்தல் முரைரய மீட்நைடுக்கும் வழிமுரைகரையும் எழுதுக.  

 

Unit -2 Role and impact of Science and Technology in the 

development of India 

Section - A  

விரிவாக விடையளிக்கும் வினாவடக 

Detailed answer type question 

ஒவ்வவான்றிற்கும் 150 வ ாற்களுக்கு மிகாமல் விடையளிக்கவும் 

Answer not exceeding 150 words each 

ஒவ்வவாரு வினாவிற்கும் 10 மதிப்வெண்கள் 

Each Question carries 10 marks 

Answer any three questions out of four  questions. 

வகாடுக்கப்ெட்டுள்ள   ொன்கு  வினாக்களில் எடவயயனும் மூன்று  வினாக்களுக்கு 

விடையளிக்கவும் 

11. What is INSAT Programme? Explain the different satellites launched 

under INSAT Programme. 

இன்சாட் திட்ைம் என்ைால் என்ன? இன்சாட் திட்ைத்தின் கீழ் ஏவப்பட்டுள்ை பல்கவறு 

நசயற்ரகக் ககாள்கரை விைக்குக  
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12. In October 2020, the Nobel prize for Chemistry awarded to the CRISPR 

technology. Explain how CRISPR functions in nature and how it has been 

adapted for research and clinical application. 

அக்யைாெர் 2020 இல், யவதியியலுக்கான யநாெல் ெரிசு CRISPR வதாழில்நுட்ெத்திற்கு 

வழங்கப்ெட்ைது. இயற்டகயில் CRISPR எவ்வாறு வ யல்ெடுகிறது மற்றும் அது 

ஆராய்ச்சி மற்றும் மருத்துவப் ெயன்ொட்டிற்கு எவ்வாறு மாற்றியடமக்கப்ெட்ைது 

என்ெடத விளக்குக. 

 

13. Traditional Methods of in-Person education have been disrupted by the 

Covid-19 Pandemic. How can India’s Space Program help in restoring the 

and expanding access to education in India? 

யகாவிட்-19 வதாற்றுயநாயால் தனிநெர் கல்வியின் ொரம்ெரிய முடறகள் 

சீர்குடலந்துள்ளன. இந்தியாவில் கல்விக்கான அணுகடல மீட்வைடுக்கவும் 

விரிவுெடுத்தவும் இந்தியாவின் விண்வவளித் திட்ைம் எவ்வாறு உதவும்? 

 

14. What is Green Hydrogen. List out the advantages and dis advantages of 

Green Hydrogen.  

ெச்ட  டைட்ரஜன் என்றால் என்ன. ெசுடம டைட்ரஜனின் நன்டமகள் மற்றும் 

தீடமகடள ெட்டியலிடுங்கள். 

 

 

Section - B 

விரிவாக விடையளிக்கும் வினாவடக 

Detailed answer type question 

ஒவ்வவான்றிற்கும் 250 வ ாற்களுக்கு மிகாமல் விடையளிக்கவும் 

Answer not exceeding 250 words each 

ஒவ்வவாரு வினாவிற்கும் 15 மதிப்வெண்கள் 

Each Question carries 15marks 

Answer any three questions out of four questions. 

வகாடுக்கப்ெட்டுள்ள  ொன்கு வினாக்களில் எடவயயனும் மூன்று வினாக்களுக்கு 

விடையளிக்கவும் 
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15. What is quantum computer? How quantum computing is different from 

traditional computing? What can be the possible application of quantum 

computing.  

குவாண்ைம் கணினி என்றால் என்ன? ொரம்ெரிய கணினியிலிருந்து குவாண்ைம் கனினி 

எவ்வாறு யவறுெடுகிறது? குவாண்ைம் கனினியின்   ாத்தியமான ெயன்ொடு என்னவாக 

இருக்கும். 

 

16. Chennai has the potential to become a capital for capital of medical 

tourism explain the challenges and Possibilities  

சுற்றுலா தடல நகரமாக வ ன்டன மாறுவதற்கான ஆற்றல் உள்ளது - இதில் உள்ள 

 வால்கள் மற்றும்  ாதகங்கள் குறித்து விளக்குக  

 

17. What is artificial Intelligence? Discuss the merits and demerits of AI and 

also mention the Application of Artificial Intelligence 

வ யற்டக நுண்ணறிவு என்றால் என்ன? அதன் நன்டம தீடமகடள விவாதி மற்றும் 

ெல்யவறு ெயன்ொடுகடள குறிப்பிடுக  

 

18. Scientific temper that India require for Inclusive Growth - comment  

இந்தியாவின் உள்ளைக்கிய வளர்ச்சிக்கு அறிவியல் ொங்கு யதடவயான ஒன்றாகும் - 

விமர் னம் வ ய்க  

 

Unit -3 Tamil Society ‐ Its Culture and Heritage 

Section - A  

விரிவாக விடையளிக்கும் வினாவடக 

Detailed answer type question 

ஒவ்வவான்றிற்கும் 150 வ ாற்களுக்கு மிகாமல் விடையளிக்கவும் 

Answer not exceeding 150 words each 

ஒவ்வவாரு வினாவிற்கும் 10 மதிப்வெண்கள் 

Each Question carries 10 marks 

Answer any three questions out of four  questions. 

வகாடுக்கப்ெட்டுள்ள   ொன்கு  வினாக்களில் எடவயயனும் மூன்று  வினாக்களுக்கு 

விடையளிக்கவும் 

 



GROUP  MAINS PROGRAM – IYACHAMY ACADEMY - 9952521550 6 

 

19. Evaluate the Significance Archaeological sources for the study of Ancient 

History of Tamilnadu.   

தமிழ்நாட்டின் ெண்டைய வரலாற்டற ஆய்வு வ ய்வதற்கான முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 

வதால்வொருள் ஆதாரங்கடள மதிப்பிடுக 

 

20. What do you mean by Social Justice? How far the Dravidian Parties 

succeeded ensuring social Justice in Tamilnadu - Explain  

 மூக நீதி என்றால் என்ன? தமிழகத்தில்  மூக நீதிடய உறுதி வ ய்வதில் திராவிை 

கட்சிகள் எவ்வளவு தூரம் வவற்றி வெற்றன - விைக்குக  

 

21. Explain the influence of mass media on Tamil society and culture. 

வவகுஜன ஊைகங்கள் தமிழக  மூகம் மற்றும் கலாச் ாரத்தில் ஏற்ெடுத்திய 

தாக்கத்திடன விளக்குக  

 

22. Examine the causes for the growth of Non-Brahmin movement also 

mention the impact of the movement  

தமிழகத்தில் பிராமணர் அல்லாயதார் இயக்கத்தின் வளர்ச்சிக்கான காரணங்கடள 

ஆராய்க யமலும் இந்த இயக்கத்தின் தாக்கதிடன குறிப்பிடுக  

 

 

Section - B 

விரிவாக விடையளிக்கும் வினாவடக 

Detailed answer type question 

ஒவ்வவான்றிற்கும் 250 வ ாற்களுக்கு மிகாமல் விடையளிக்கவும் 

Answer not exceeding 250 words each 

ஒவ்வவாரு வினாவிற்கும் 15 மதிப்வெண்கள் 

Each Question carries 15marks 

Answer any three questions out of four questions. 

வகாடுக்கப்ெட்டுள்ள  ொன்கு வினாக்களில் எடவயயனும் மூன்று வினாக்களுக்கு 

விடையளிக்கவும் 

 

23. Explain the importance of Tamilnadu Human development Index 2017 

தமிழக மனிதவள யமம்ொட்டு அறிக்டக 2017ன் முக்கியத்துவத்டத விளக்குக  
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24. Tamil cinema is the reflection of society - comment  

தமிழ் சினிமா  மூகத்தின் பிரதிெலிப்ொகும் - கருத்திடுக  

 

25. Comment on the importance of the city of Madurai. 

மதுடர நகரின் முக்கியத்துவத்டதப் ெற்றி கருத்திடுக  

 

26. Explain the Political , Social and Religious Conditions of the Twin epics 

period  

இரட்டைக் காப்பியங்களின் காலத்திய அரசியல்,  மூக,  மய நிடலடய விளக்குக  

 

 

 

சசொலல்வல்லன் சசொர்விலன் அஞ்சொன் அவனை 

இகல்சவல்லல் யொர்க்கும் அரிது. 

தொன் கருதியவற்னை நன்கு சசொல்ல வல்லவைொய் சசொல்லும் ச ொது சசொர்வு 

இல்லொதவைொய், அஞ்சொதவைொய் உள்ளவனை மொறு ொட்டொல் சவல்வது யொர்க்கும் முடியொது. 
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TNPSC GROUP 1 MAINS - 2021 

MODEL TEST  

GENERAL STUDIES PAPER -3 

Unit -1 Geography of India with special reference to Tamil Nadu 

Section - A  

விரிவாக விடையளிக்கும் வினாவடக 

Detailed answer type question 

ஒவ்வவான்றிற்கும் 150 வ ாற்களுக்கு மிகாமல் விடையளிக்கவும் 

Answer not exceeding 150 words each 

ஒவ்வவாரு வினாவிற்கும் 10 மதிப்வெண்கள் 

Each Question carries 10 marks 

Answer any three questions out of four  questions. 

வகாடுக்கப்ெட்டுள்ள   நான்கு  வினாக்களில் எடவயயனும் மூன்று  வினாக்களுக்கு 

விடையளிக்கவும் 

1. Access significance of the  Coastal regions in economic development of 

India   

இந்தியாவின் வொருளாதார வளர்ச்சியில் கைய ாரப் ெகுதிகளின் முக்கியத்துவத்தை 

மதிப்பிடுக  

 

2. Describe the Himalayas with special reference to its extent and ranges. 

இமயமதைதய அைன் தைொடர்கள் மற்றும் பரப்பிதை விவரிக்க  

 

3. Explain why the coastal areas of Bay of Bengal receives rain during 

retreating southwest monsoon while rest of India is rainless.  

வதன்யமற்குப் ெருவமடை பின்வாங்கும் யொது வங்காள விரிகுைாவின் கைய ாரப் 

ெகுதிகள் ஏன் மடைடயப் வெறுகின்றன என்ெடத விளக்குக  
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4. Describe the characteristics and distribution of moist tropical evergreen 

forest 

வவப்ெமண்ை  ெசுடமமாறா காடுகளின் ெண்புகள் மற்றும் ெரவட  விவரிக்கவும் 

 

Section - B 

விரிவாக விடையளிக்கும் வினாவடக 

Detailed answer type question 

ஒவ்வவான்றிற்கும் 250 வ ாற்களுக்கு மிகாமல் விடையளிக்கவும் 

Answer not exceeding 250 words each 

ஒவ்வவாரு வினாவிற்கும் 15 மதிப்வெண்கள் 

Each Question carries 15marks 

Answer any three questions out of four questions. 

வகாடுக்கப்ெட்டுள்ள  நான்கு வினாக்களில் எடவயயனும் மூன்று வினாக்களுக்கு 

விடையளிக்கவும் 

5. The diversity of physiographic divisions has made an impact on culture 

and economic activities”. Justify. 

"இயற்தக அதமப்பு பிரிவுகளின் ென்முகத்தன்டம க ாச் ாரம் வொருளாதார 

நைவடிக்டககளில் தாக்கத்டத ஏற்ெடுத்தியுள்ளது". நியாயப்ெடுத்து. 

 

6. Describe the distribution of coal in India with the help of appropriate map. 

இந்தியாவில் நி க்கரி பரவதை வொருத்தமான வடரெைத்தின் உதவியுைன் 

விவரிக்கவும். 

 

7. India is covered by ocean from three sides. What kind of benefits India 

receives from Ocean?  

இந்தியா மூன்று ெக்கங்களிலிருந்தும் கை ால் சூைப்ெட்டுள்ளது. வெருங்கைலில் 

இருந்து இந்தியா என்ன வடகயான நன்டமகடளப் வெறுகிறது? 

 

8. Linking of river has been suggested as solutions for the problem of 

draught and flood in many areas. Examine whether it is beneficial or not 

with appropriate reasons. 

ெ  ெகுதிகளில் வறட்சி மற்றும் வவள்ளப்வெருக்கு பிரச்டனக்கு நதிகடள இடைப்ெது 

தீர்வாக ெரிந்துடரக்கப்ெட்டுள்ளது. தகுந்த காரைங்களுைன் அது ெ னளிக்குமா 

இல்ட யா என்ெடத ஆராயுங்கள். 
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Unit -2 Environment, Bio Diversity and Disaster Management 

Section - A  

விரிவாக விடையளிக்கும் வினாவடக 

Detailed answer type question 

ஒவ்வவான்றிற்கும் 150 வ ாற்களுக்கு மிகாமல் விடையளிக்கவும் 

Answer not exceeding 150 words each 

ஒவ்வவாரு வினாவிற்கும் 10 மதிப்வெண்கள் 

Each Question carries 10 marks 

Answer any three questions out of four  questions. 

வகாடுக்கப்ெட்டுள்ள   நான்கு  வினாக்களில் எடவயயனும் மூன்று  வினாக்களுக்கு 

விடையளிக்கவும் 

9. Ozone constitutes very less part of the volume of atmosphere but its role 

is very critical for lives on earth.” Justify the statement.  

ஓய ான் வளிமண்ை த்தில் மிகக் குடறவான ெகுதியாகும் ஆனால் பூமியில் வாழும் 

உயிர்களுக்கு அதன் ெங்கு மிகவும் முக்கியமானது." இக்கூற்தற நியொயப் படுத்துக  

 

10. “Untreated discharge from industries is a major threat for water pollution.” 

Explain this statement with examples.  

"வதாழிற்சொதைகளில் இருந்து சுத்திகரிக்கப்ெைாத வவளியயற்றம் நீர் மாசுொட்டிற்கு 

வெரும் அச்சுறுத்த ாக உள்ளது."  இக்கூற்றிதை எடுத்துக்காட்டுகளுைன் விளக்குக. 

 

11. Discuss “deforestation results in desertification” 

” கொடுகதை அழிப்பது பொதைவைமொைலுக்கு வழிவகுக்கும்” விவொதிக்க  

 

12. Recently, the Tamil Nadu government launched a campaign called 

‘Meendum Manja Pai’ aimed at encouraging people to use cloth bags 

instead of plastic. In the light of above statement explain the Tamilnadu 

Government initiative to protect environment   

பிளாஸ்டிக்கிற்குப் ெதி ாக துணிப் டெகடளப் ெயன்ெடுத்துவடத ஊக்குவிக்கும் 

யநாக்கில்,  மீெத்தில் தமிைக அரசு ‘மீண்டும் மஞ்  டெ’ என்ற பிரச் ாரத்டதத் 

வதாைங்கியது. யமற்கண்ை கூற்றின் வவளிச் த்தில் சுற்றுச்சூைட ப் ொதுகாக்க தமிைக 

அரசின் முயற்சிடய விளக்குக 
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Section - B 

விரிவாக விடையளிக்கும் வினாவடக 

Detailed answer type question 

ஒவ்வவான்றிற்கும் 250 வ ாற்களுக்கு மிகாமல் விடையளிக்கவும் 

Answer not exceeding 250 words each 

ஒவ்வவாரு வினாவிற்கும் 15 மதிப்வெண்கள் 

Each Question carries 15marks 

Answer any three questions out of four questions. 

வகாடுக்கப்ெட்டுள்ள  நான்கு வினாக்களில் எடவயயனும் மூன்று வினாக்களுக்கு 

விடையளிக்கவும் 

 

13. All member states of the UN adopted 17 goals in the 2030 Agenda for 

Sustainable Development. Name any four of these goals and explain how 

India can reach them.  

ஐநாவின் அடனத்து உறுப்பு நாடுகளும் நிட யான வளர்ச்சிக்கான 2030 நிகழ்ச்சி 

நிரலில் 17 இ க்குகடள ஏற்றுக்வகாண்ைன. இந்த இ க்குகளில் ஏயதனும்  நொன்தக 

குறிப்பிைவும், அவற்டற இந்தியா எவ்வாறு அடைய முடியும் என்ெடத விளக்குங்கள். 

 

14. Describe environmental impact assessment (EIA) as an environmental 

management tool. 

சுற்றுச்சூைல் தாக்க மதிப்பீட்டை (EIA) சுற்றுச்சூைல் யம ாண்டமக் கருவியாக 

விவரிக்கவும். 

 

15. When do cyclones occur in India? Describe the measures adopted for 

protection from the cyclones.  

இந்தியாவில் எப்யொது புயல்கள் ஏற்ெடும்? சூறாவளிகளில் இருந்து ொதுகாப்புக்காக 

எடுக்கப்ெட்ை நைவடிக்டககடள விவரிக்கவும். 

 

16. What is One Sun One World One Grid (OSOWOG) Declaration? Explain 

the outcome of COP 26  

ஒரர சூரியன் ஒரர உைகம் ஒரர ைடம்  பிரகடைம் என்றொல் என்ை? பருவ நிதை மொற்ற 

உச்சி மொநொடு 26ன் முடிவுகதை விைக்குக. 
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Unit -3 Indian Economy - Current economic trends and impact 

of global economy on India 

Section - A  

விரிவாக விடையளிக்கும் வினாவடக 

Detailed answer type question 

ஒவ்வவான்றிற்கும் 150 வ ாற்களுக்கு மிகாமல் விடையளிக்கவும் 

Answer not exceeding 150 words each 

ஒவ்வவாரு வினாவிற்கும் 10 மதிப்வெண்கள் 

Each Question carries 10 marks 

Answer any four questions out of five questions. 

வகாடுக்கப்ெட்டுள்ள ஐந்து வினாக்களில் எடவயயனும் நான்கு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும் 

17. State the recommendation of 15th Finance Commission  

15வது நிதிக்குழுவின் பரிந்துதரகதை எழுதுக  

 

18. Explain the important Pillars of “Atma Nirbar Bharath Abhiyan”  

ஆத்ம நிர்பொர் பொரத் அபியொனின் முக்கிய தூண்கதை விைக்குக  

 

19. How Universal Basic Income may be a tool of reducing income inequality 

and poverty? Give your Opinion.  

அதைவருக்குமொை அடிப்ெடை வருமானம் எவ்வாறு வருமான  மத்துவமின்டம 

மற்றும் வறுடமடயக் குடறப்ெதற்கான ஒரு கருவியாக இருக்க ாம்? உங்கள் 

கருத்டத வதரிவிக்க 

 

20. Do you think agricultural sector is contributing its best towards Indian 

economy? If your answer is yes then elaborate the positive aspects of 

Indian agriculture and if your answer is negative explain the reasons for 

that. 

இந்தியப் வொருளாதாரத்தில் விவ ாயத் துடற மிகச் சிறந்த ெங்களிப்டெச் வ ய்கிறது 

என்று நிடனக்கிறீர்களா? உங்கள் ெதில் ஆம் எனில், இந்திய விவ ாயத்தின் 

யநர்மடறயான அம் ங்கடள விரிவாகவும், உங்கள் ெதில் எதிர்மடறயாக இருந்தால் 

அதற்கான காரைங்கடள விளக்கவும். 

 

21. Explain the importance of Socio - Economic Infrastructure in Tamilnadu  
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தமிழ்நாட்டின்  மூக - வொருளாதார உள்கட்ைடமப்பின் முக்கியத்துவத்டத விளக்கவும் 

 

Section - B 

விரிவாக விடையளிக்கும் வினாவடக 

Detailed answer type question 

ஒவ்வவான்றிற்கும் 250 வ ாற்களுக்கு மிகாமல் விடையளிக்கவும் 

Answer not exceeding 250 words each 

ஒவ்வவாரு வினாவிற்கும் 15 மதிப்வெண்கள் 

Each Question carries 15marks 

Answer any four questions out of five questions. 

வகாடுக்கப்ெட்டுள்ள ஐந்து வினாக்களில் எடவயயனும் நான்கு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும் 

 

22. In the light of the problems faced by Public Private Partnership. Explain 

the National Monetization pipeline  

அரசுத் தனியார் கூட்டு எதிர்வகாள்ளும் பிரச் டனகளின் வவளிச் த்தில். யதசிய 

ெைமாக்க திட்டத்தை விைக்குக  

 

23. “The payment of tax is compulsory and legal liability of the common 

people in a country. Taking the statement into account, discuss the 

structure of taxes in India. 

“ஒரு நாட்டில் உள்ள  ாமானியர்களுக்கு வரி வ லுத்துவது கட்ைாய மற்றும் 

 ட்ைப்பூர்வமான வொறுப்பு. கூற்றிதை கவைத்தில் எடுத்துக்வகாண்டு, இந்தியாவில் 

வரிகளின் கட்ைடமப்டெப் ெற்றி விவாதிக்கவும். 

 

24. Central Bank of India plays an important role to control the inflationary 

situation of the economy. In the light of statement explain the role of 

various instrument like bank rate, open market operations, and cash 

reserve ratio and margin requirements of credit to control the situation 

by credit control policy measures. 

வொருளாதாரத்தின் ெைவீக்க நிட டயக் கட்டுப்ெடுத்துவதில் இந்தியொவின் 

தமயவங்கி முக்கியப் ெங்காற்றுகிறது. இக்கூற்றின் தவளிச்சத்தில் வவளிச் த்தில் 

வங்கி விகிதம், திறந்த  ந்டத வ யல்ொடுகள், வராக்க இருப்பு விகிதம் மற்றும் 

நைவடிக்டககள் மூ ம் நிட டமடய கட்டுப்ெடுத்த கைன் விளிம்பு யதடவகள் யொன்ற 
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ெல்யவறு கருவிகளின் மூைம் கைன் கட்டுப்ொடு வகாள்டகதய தசயல்படுத்துவதில் 

தமய வங்கியின் ெங்டக விளக்கவும். 

 

25. Comment on the salient features of the Tamil Nadu Export Promotion 

Strategy 2021 and its implications on the Roadmap to $1 trillion economy 

தமிழ்நாடு ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு உத்தி 2021 இன் முக்கிய அம் ங்கள் மற்றும் $1 

டிரில்லியன் வொருளாதாரத்திற்கான தசயல்திட்டத்தில் அதன் தாக்கங்கள் குறித்து 

கருத்து வதரிவிக்கவும் 

 

26. Highlight some of the important WTO agreements 

உைக வர்த்ைக நிறுவைத்தின் முக்கிய ஒப்பந்ைங்கதைச் சுட்டிக் கொட்டுக  

 

 


