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1.1 முககிய தினங்கள்

தேதி நொள் மையக்கருத்து

ஏப்ரல் 02

சர்வதேச குழநமே்கள் 
புத்ே்க தினம்

 � இத்தினமானது 1967 ஆம் ஆண்டு முதல் 
ஆண்டுததாறும் அனுசரிக்கப்படுகிறது.

 � இநத வாரியமானது, சிறுவர் புத்த்கங்கள் 
மீதான ்கவனத்்த ஈர்ப்பதற்கா்கவும் வாசிபபு 
ஆர்வத்்தத் தூண்டுவதற்கா்கவும் சசயல்்படும் இரு 
சர்வததச மறறும் இலா்ப த�ாக்கமறற அ்மப்பாகும்.

 � 2022 ஆம் ஆண்டில் “்க்த்கள் என்பது நீங்கள் 
ஒவசவாரு �ாளும் தமதல உயர உதவும் சிறகு்கள்" 
எனற ்கருத்துருவில் ்கனடா இத்தினத்்த 
ஏற்பாடு சசய்கிறது.

உல்க ைன இறுக்க 
விழிபபுணரவு தினம்

 � உல்கம் முழுவதும் உள்்ள மன இறுக்கக 
கு்ற்பாட்டு த�ாயால் (Autism) ்பாதிக்கப்பட்ட �்பர்்கள் 
குறித்த விழிபபுணர்்வ குடிமக்கள் மத்தயில் 
ஏற்படுத்துவதற்கா்க தவண்டி இநதத் தினமானது 
அனுசரிக்கப்படுகிறது.

 � இத்தினமானது ஐககிய �ாடு்களின உல்கத் த்கவல் 
சதாடர்புத் து்ற மறறும் ஐககிய �ாடு்களின 
ச்பாரு்ளாதார மறறும் சமூ்க விவ்காரங்கள் து்ற 
ஆகியவறறில் �டத்தப்படுகிறது.

 � இநத ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின ்கருத்துரு, 
“அ்னவருககும் உள்்ளார்நத தரமான ்கல்வி“ 
(inclusive Quality Education for All) என்பதாகும்.
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ஏப்ரல் 03
இ்ரொணு்வ ைருத்து்வப 
�மட நிறு்வன தினம்

 � இராணுவ மருத்துவப ்ப்டயின நிறுவன தினத்்த 
நி்னவுகூரும் வ்்கயில் ஒவதவார் ஆண்டும் 
இத்தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது.

 � வங்கா்ள மா்காண மருத்துவச் தச்வ ஆனது 
1764 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 01 ஆம் தததியனறு 
நிறுவப்பட்டது.

 � இது இநதியாவில் உள்்ள மூனறு மா்காணங்களின 
முதல் ராணுவச் தச்வ அ்மபபு ஆகும்.

 � இநதிய மருத்துவச் தச்வ, இநதிய மருத்துவத் து்ற 
மறறும் இநதிய மருத்துவ ம்னப ்ப்ட ஆகிய்வ 
இ்ணக்கப்பட்டு 1943ஆம் ஆண்டு ஏபரல் 03ஆம் 
தததி அனறு இநதிய இராணுவ மருத்துவப ்ப்ட 
உருவாக்கப்பட்டது.

 � இநதிய ராணுவ மருத்துவப ்ப்டயானது 
சுதநதிரத்திறகுப பிறகு ராணுவ மருத்துவப ்ப்ட 
என மறுச்பயரிடப்பட்டது.

 � இராணுவ மருத்துவப ்ப்டயின முழக்கம் சர்தவ 
சாநது நிராமயா (அ்னவரும் த�ாய் மறறும் 
இயலா்மயிலிருநது விடு்படலாம்) என்பதாகும்.

ஏப்ரல் 05
தேசியக ்கடல்சொர தினம்

 � இநத ஆண்டு 59வது ததசிய ்கடல்சார் தினமாகும்.
 � உலகின ஒரு மு்னயிலிருநது மறசறாரு மு்னககு 
சரககுப ச்பாருட்்க்்ள ஏறறிச் சசல்வதற்கா்க 
தவண்டி �னகு ஒழுங்க்மக்கப்பட்ட, ்பாது்காப்பான 
மறறும் உறுதியான, சுறறுச்சூழலுககு உ்கநத ஒரு 
அணுகுமு்றயா்க, ்கண்டங்களுககு இ்டதயயான 
வணி்கம் மறறும் உல்கப ச்பாரு்ளாதாரத்திறகு 
ஆதரவளிப்பது குறித்த விழிபபுணர்்வ 
எடுத்து்ரக்கச் சசய்வதற்கா்க ஒவதவார் ஆண்டு 
இத்தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது.

 � இநத ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின ்கருத்துரு, 
"Sustainable Shipping beyond Covid-19' என்பதாகும்.

ஏப்ரல் 06
சர்வதேச ்வளரச்சி 
ைற்றும் அமைதிக்கொன 
விமளயொட்டுத் தினம்

 � ஐககிய �ாடு்கள் ச்்பயின ச்பாதுச் ச்்பயால் இநத 
தினமானது அறிவிக்கப்பட்டது.

 � மனித உரி்ம்கள், சமூ்கம் மறறும் ச்பாரு்ளாதார 
வ்ளர்ச்சி ஆகிய து்ற்களில் வி்்ளயாட்டு ஏற்படுத்தக 
கூடிய த�ர்ம்றயான தாக்கத்திறகு ஐககிய �ாடு்கள் 
ச்்ப அத்க்ளவில் அஙகீ்காரம் அளிப்ப்த இநதத் 
தினம் குறிககிறது.

 � 2022ஆம் ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின உல்க்ளாவிய 
்கருத்துரு, “அ்னவருககுமான நி்லயான மறறும் 
அ்மதியான ஒரு எதிர்்காலத்்தப ்பாது்காப்பது 
வி்்ளயாட்டின ்பங்களிபபு” என்பதாகும்.
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ஏப்ரல் 07

சர்வதேச சு்கொேொ்ர தினம்  � இநத ஆண்டின ்கருபச்பாருள் – �மது பூமி, �மது 
ஆதராககியம்.

ரு்வொணடொவில் 1994 
இனப �டுப்கொமல 
�ற்றிய சர்வதேசப 
பி்ரதி�லிபபு தினம்

 � ருவாண்டாவில் டுட்சி (Tutsi) இன மக்களுககு 
எதிரான இனப ்படுச்கா்ல்ய இது நி்னவு 
கூருகிறது.

 � இது ருவாண்டாவில் உள்்ள ஹுட்டு (Hutu) எனற 
தீவிரவாத த்ல்மயிலான அரசால் �டத்தப்பட்டது.

ஏப்ரல் 08
சர்வதேச த்ரொைொனி 
தினம்

 � 1990 ஆம் ஆண்டில் முதனமுதலில் அறிவிக்கப்பட்ட 
பிறகு, ஒவதவார் ஆண்டும் இநதத் தினமானது 
அனுசரிக்கப்படுகிறது.

 � சர்வததச தராமானியத் தினமானது உல்க்ளவில்  
உள்்ள தராமானிய சமூ்கங்கள் மீதான ்பாகு்பாடு்கள் 
குறித்து ்கவனத்்த ஈர்ககிறது.

 � இது அ்னவரின மனித உரி்ம்களும் மதிக்கப்பட 
தவண்டும் மறறும் ்க்டபபிடிக்கப்பட தவண்டும் 
எனற அ்ழபபு விடுககிறது.

ஏப்ரல் 09
ைத்திய தசைக ்கொ்வல் 
�மடயின் 57்வது வீ்ர 
தினம்

 � மத்திய தசமக ்காவல் ்ப்டயின வீர தினம் 
ஆனது (சசௌர்ய திவாஸ்) அப்ப்டப பிரிவின 
துணிச்சலான வீரர்்களுககு மரியா்த சசலுத்தும் 
விதமா்க அனுசரிக்கப்படுகிறது.

 � 2022 ஆம் ஆண்டானது மத்திய தசமக ்காவல் 
்ப்டயின 57வது வீர தினத்்தக குறிக்கச் 
சசய்கிறது.

 � 1965 ஆம் ஆண்டில் இதத �ாளில் தான, 
குஜராத்தின ்கட்ச் ்பகுதியில் அ்மநதுள்்ள சர்தார் 
்காவல் மு்கபபில், ்பல மடஙகு ச்பரிய்ளவில், 
�ாட்டினுள் ்ப்டசயடுத்த ்பாகிஸ்தான 
ராணுவத்்தத் ததாற்கடித்து, மத்திய தசமக ்காவல் 
்ப்டயின சிறிய ்ப்டப பிரிவு வரலாறு இன்றப 
்ப்டத்தது,

ஏப்ரல் 10
உல்க த�ொமிதயொ�தி 
தினம்

 � தஹாமிதயா்பதியின நிறுவனர் டாகடர் கிறிஸ்டியன 
ஃபசரட்ரிக சாமுதவல் ஹானிமனின 267வது 
பிறநத�ா்்ள நி்னவு கூரும் வ்்கயில் 
இநதத் தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது

 � ஏபரல் மாதத்தின 09 மறறும் 10 ஆம் தததி்களில் 
ஆயுஷ் அ்மச்ச்கத்தின கீழ் உள்்ள மூனறு 
உயர்மட்ட அ்மபபு்க்ளால் இரண்டு �ாட்்கள் 
அ்ளவிலான அறிவியல் மா�ாடு ஒனறு ஏற்பாடு 
சசய்யப்பட்டுள்்ளது,

 � மத்திய தஹாமிதயா்பதி ஆராய்ச்சி ச்்ப, ததசிய 
தஹாமிதயா்பதி ஆ்ணயம் மறறும் ததசிய 
தஹாமிதயா்பதி நிறுவனம் ஆகிய்வ இநத 
மூனறு உயர்மட்ட அ்மபபு்கள் ஆகும்.
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ஏப்ரல் 11

�ொது்கொப�ொன 
ேொயமைக்கொன தேசிய 
தினம்

 � இத்தினமானது இநதியாவில் ஆண்டுததாறும் 
அனுசரிக்கப்படுகிறது.

 � ம்கபத்பறிறகு முனபும், ம்கபத்பறின த்பாதும், 
அதறகுப பினபும் ஒரு ்கர்பபிணிப ச்பண்ணிறகுத் 
தத்வப்படும் �லம் த்பணுதல் குறித்த 
விழிபபுணர்்வ ஏற்படுத்தச் சசய்வதத இத்தினத்தின 
த�ாக்கமாகும்.

 � இத்தினமானது சவண் ்பட்்ட கூட்ட்மபபினால் 
சதாடங்கப்பட்ட முனசனடுப்பாகும். 
2022 ஆம் ஆண்டானது 19வது ்பாது்காப்பான 
தாய்்மக்கான ததசிய தினமாகும்.

உல்க நடுககு்வொே 
தநொய தினம்

 � வீரியமிக்க �ரம்பு மண்டலக த்கா்ளாறான ்பார்கினசன 
(�டுககுவாத) த�ாய் ்பறறிய விழிபபுணர்்வ 
ஏற்படுத்துவதற்கா்க இநத தினமானது 
அனுசரிக்கப்படுகிறது.

 � இநத ஆண்டின இத்தினத்திற்கான ்கருத்துரு, 
ஒருஙகி்ணக்கப்பட்ட சு்காதாரம்' என்பதாகும்.

 � இலண்ட்னச் தசர்நத டாகடரான தஜம்ஸ் 
்பார்கினசன என்பவரின பிறநத �ா்்ள இத்தினம் 
குறிககிறது.

 � ்பார்கினசன த�ாயின அறிகுறி்க்்ளக ச்காண்ட ஆறு 
�்பர்்களின கு்ற்பாடு்கள் ்பறறி மு்றயா்க விவரித்த 
முதல் �்பர் இவதர ஆவார்

 � தமலும், ஏபரல் மாதமானது ்பார்கினசன த�ாய் 
விழிபபுணர்வு மாதமா்க அனுசரிக்கப்படுகிறது.

ஏப்ரல் 12

சர்வதேச ைனிே 
விணப்வளிப �யண 
தினம்

 � 1961 ஆம் ஆண்டு ஏபரல் 12 ஆம் தததியனறு யூரி 
்கா்கரின என்பவர் தமறச்காண்ட முதல் மனித 
விண்சவளிப ்பயணத்தின ஆண்டு நி்ற்வக 
குறிககும் வ்்கயில் இத்தினமானது ஆண்டுததாறும் 
அனுசரிக்கப்படுகிறது,

 � சதாழில்நுட்்ப வ்ளர்ச்சியால் மனிதகுலம் எவவ்ளவு 
சாதித்துள்்ளது என்ப்த அ்டயா்ளம் ்காண 
உதவுவதத இநதத் தினத்தின த�ாக்கமாகும்.

சை ஊதிய தினம்

 � சம ஊதிய தினமானது ்பாலின ஊதிய இ்டசவளி 
குறித்த ஒரு விழிபபுணர்்வ ஏற்படுத்துவதற்கா்க 
அனுசரிக்கப்படுகிறது.

 � 2021 ஆம் ஆண்டில் ஒரு சராசரி ஆண் சம்்பாதித்த 
வருவா்யச் சம்்பாதிப்பதறகு, இரு சராசரி ச்பண் 
2022 ஆம் ஆண்டில் கூடுதலா்க எத்த்ன 
மாதங்கள் உ்ழக்க தவண்டும் என்ப்த இத்தினம் 
எடுத்து்ரககிறது.
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ஏப்ரல் 14
தீயமணபத�ொர 
தியொகி்கள் தினம்

 � மும்்்ப து்றமு்கத்தில் நிறுத்தி ்வக்கப்பட்டிருநத 
்கப்பலில் ்கடநத 1944 ஏபரல் 14-ஆம் தததி தீ 
வி்பத்து ஏற்பட்டது. இக்கப்பலில் இருநத 1,200 டன 
சவடிச்பாருள்்கள் சவடித்து சிதறியதில் தீய்ணபபுத் 
து்ற்யச் தசர்நத 66 வீரர்்கள் வீரமரணம் 
அ்டநதனர். அவர்்க்ளது தியா்கத்்தயும், 
நி்ன்வயும் த்பாறறும் வ்்கயில் ஒவதவார் 
ஆண்டும் ஏபரல் 14-ஆம் தததி தீய்ணபத்பார் 
தியாகி்கள் தினம் ்க்டபபிடிக்கப்படுகிறது.

ஏப்ரல் 16

யொமன்கமளப 
�ொது்கொத்ேல் தினம்

 � யா்ன்கள் எதிர்ச்காள்ளும் ஆ்பத்து்கள் மறறும் 
உயிர்வாழ்வதற்கா்க அ்வ எதிர் ச்காள்்ள 
தவண்டிய ்பல்தவறு சிரமங்கள் குறித்து இரு 
விழிபபுணர்வி்ன ஏற்படுத்தச் சசய்வதற்கா்க 
இத்தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது,

 � தாய்லாந்தச் தசர்நத எலி்பண்ட் ரீஇனடரடகசன 
(யா்ன்க்்ள மீண்டும் அறிமு்கப்படுத்தல்) 
எனற அறக்கட்ட்்ளயால் இநதத் தினமானது 
நிறுவப்பட்டது.

உல்க கு்ரல் தினம்

 � அ்னத்து மக்களின அனறாட வாழ்விலும் குரலின 
ம்கத்தான முககியத்து்தப ்பறறி எடுத்து்ரப்பதற்கா்க 
இநத தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது.

 � இநத ஆண்டு உல்க குரல் தினத்தின ் மயக்கருத்து 
“உஙகள் குரலல உயரத்துஙகள்“ என்பது ஆகும்.

ஏப்ரல் 17
உல்க ஹீதைொபிலியொ 
தினம்

 � இநத ஆண்டு இத்தினத்தின ்மயக்கருத்து Access 
for All: Partnership, Policy, Progress, Engaging your 
government, integrating inherited bleeding disorders 
into national policy என்பதாகும்.

ஏப்ரல் 18
உல்க �ொ்ரம்�ரியத் 
தினம் 

 � 2022ஆம் ஆண்டின உல்கப ்பாரம்்பரியத் தினத்தின 
்மயக்கருத்து ”மரபு மற்றும் �ருவ நிலல” 
என்பதாகும்.

 � இநதியாவில் சமாத்தம் 3691 நி்னவுச் சினனங்கள் 
மறறும் த்ளங்கள் உள்்ளன.

 � இவறறில் 40 த்ளங்கள் யுசனஸ்த்காவின உல்கப 
்பாரம்்பரியத் த்ளங்க்ளா்க அறிவிக்கப்பட்டுள்்ளன.

ஏப்ரல் 19 உல்க ்கல்லீ்ரல் தினம்

 � ்கல்லீர்ல முழுவதுமா்க ்பராமரித்துக ச்காள்வதற்கா்க 
தவண்டி ்கல்லீரல் த�ாய்க்கான ்காரணங்கள் 
மறறும் அ்தத் தடுப்பதற்கான வழிமு்ற்கள் ்பறறிய 
ஒரு விழிபபுணர்்வப ்பரபபுவதறகு இத்தினம் 
அனுசரிக்கப்படுகிறது.



6  |  �டபபு நி்கழ்வு்கள், ஏபரல்-2022

தேதி நொள் மையக்கருத்து

ஏப்ரல் 21

தேசியக குடிமைப �ணி 
தினம்

 � �ாட்டின ்பல்தவறு ச்பாதுப்பணிச் தச்வத் 
து்ற்களில் ஈடு்பட்டுள்்ள அதி்காரி்களின ்பணி்க்்ள 
அஙகீ்கரிககும் வ்்கயில் இநத தினமானது 
அனுசரிக்கப்படுகிறது.

 � சுதநதிர இநதியாவின முதல் உள்து்ற 
அ்மச்சரான சர்தார் வல்ல்பாய் ்பதடல் அவர்்கள், 
1947ஆம் ஆண்டில், சடல்லியில் உள்்ள சமட்்கால்ஃப 
நி்லயத்தில் நிர்வா்கச் தச்வ அதி்காரி்களின 
தகுதி்காண் அதி்காரி்களிடம் உ்ரயாறறிய ஒரு 
தினத்்த நி்னவு கூரும் வ்்கயில் இத்தினமானது 
அனுசரிக்கப்படுகிறது.

 � அவர் தனது உ்ரயில் குடி்மப ்பணியா்ளர்்க்்ள 
இநதியாவின எஃகுச் சட்ட்கம் எனறு அ்ழத்தார்.

உல்கப �மடப�ொற்்றல் 
ைற்றும் புத்ேொக்க தினம்

 � 2022ஆம் ஆண்டிற்கான உல்கப ்ப்டப்பாறறல் 
மறறும் புது்ம தினத்தின ்மயக்கருத்து, 
”ஓத்துலைப்பு” என்பதாகும்.

ஏப்ரல் 22 உல்கப புவி தினம்

 � இத்தினமானது சர்வததச பூமி தினம் எனவும் 
அ்ழக்கப்படுகிறது.

 � இநத ஆண்டிற்கான ்மயக்கருத்து - ”்மது 
தகாளுககாக முதலீடு பசய்யுஙகள்“ என்பதாகும்.

ஏப்ரல் 23
உல்கப புத்ே்கம் ைற்றும் 
�திபபுரிமை தினம்

 � புத்த்கங்க்்ளப ்படிப்பதன �ன்ம்கள் ்பறறிய 
விழிபபுணர்்வ ஏற்படுத்துவதற்கா்க இத்தினமானது 
அனுசரிக்கப்படுகிறது.

 � இநத ஆண்டிற்கான ்மயக்கருத்து - ”Read, so you 
never feel low" என்பதாகும்.

ஏப்ரல் 24

தேசியப �ஞசொயத்து 
்ரொஜ் தினம்

 � ்பஞசாயத்து ராஜ் அ்மச்ச்கமானது ததசியப 
்பஞசாயத்து ராஜ் தினம் அல்லது ததசிய உள்்ளாட்சி 
தினத்்த ஏற்பாடு சசய்கிறது.

 � 1993 ஆம் ஆண்டு ஏபரல் 24 ஆம் ஆண்டு 
அரசியல்மபபு (73ஆவது திருத்தம்) சட்டத்தின 
வாயிலா்க ்பஞசாயத்து ராஜ் நிறுவப்பட்டதன 
மூலம் அடித்தட்டு நி்லயில் அதி்காரப ்பரவல் 
வழங்கப்பட்டதன வரலாறறு முககியத்துவம் வாய்நத 
ஒரு நி்கழ்்வ இது குறிககிறது.

சு்ரங்க விழிபபுணரவு 
ைற்றும் சு்ரங்க 
நட்வடிகம்க்களில் 
உேவிக்கொன சர்வதேச 
தினம்

 � 2022 ஆம் ஆண்டில் ஐககிய �ாடு்கள் 
ச்்பயின சுரங்க �டவடிக்்க தச்வ எனற 
அ்மப்பானது "�ாதுகாப்�ான நிலம் �ாதுகாப்�ானப் 
�டிகள் (�ாலதகள்) �ாதுகாப்�ான இல்லம்" எனற 
்கருத்துருவின கீழ் இநத தினத்்த அனுசரிககிறது.
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ஏப்ரல் 24 
முேல் 30 
்வம்ர

உல்க தநொயத் ேடுபபு 
்வொ்ரம்

 � உல்க த�ாய்த் தடுபபு வாரம், ஏபரல் மாதத்தின 
்க்டசி வாரத்தில் ச்காண்டாடப்படுகிறது.

 � இநத ஆண்டு த�ாய்த் தடுபபு வாரத்தின 
்மயக்கருத்து ”அலனவருககும் நீண்ட ஆயுள்” 
(Long Life for All) என்பதாகும்.

ஏப்ரல் 25

தேசிய டிஎன்ஏ தினம்

 � 2003ஆம் ஆண்டில் மனித ஜீதனாம் திட்டம் 
நி்றவ்டநத்தயும் 1953ஆம் ஆண்டில் 
டிஎனஏவின (மர்பணுவின) இரட்்டச் சுருள் 
வடிவ்மபபு ்கண்டுபிடிக்கப்பட்ட்தயும் 
நி்னவு கூரும் வ்்கயில் இத்தினமானது 
அனுசரிக்கப்படுகிறது.

உல்க ைதலரியொ தினம்

 � இநத ஆண்டிற்கான ்மயக்கருத்து ”மதலரியா 
த்ாயின் அதிகரிப்ல�க குலைககவும், உயிரகலளக 
காப்�ாற்ைவும் தவணடி புதுலமகலளப் 
�யன்�டுத்துதல்“ என்பதாகும்.

உல்க ப�ன்குயின் 
தினம்

 � இநத தினமானது புவியில் வாழும் தனித்துவமான 
்பல்தவறு ்பற்வ்களில் ஒன்ற அஙகீ்கரிககிறது.

 � புவியில் 17 வ்்க ச்பனகுயின இனங்கள் உள்்ளன.

ஏப்ரல் 26
உல்க அறிவுசொர 
பசொத்து தினம்

 � இநத ஆண்டிற்கான உல்க அறிவுசார் சசாத்து 
தினத்திற்கான ்மயக்கருத்து ஒரு சிைநத 
எதிரகாலத்திற்காக தவணடி அறிவுசார பசாத்து 
மற்றும் இலளஞரகளின் புத்தாகககம் மீது ஈடு�ாடு 
பசலுத்துகிைது.

 � இநதத் தினமானது, ”காப்புரிலமகள், �திப்புரிலம, 
வரத்தக முத்திலரகள் மற்றும் வடிவலமப்புகள் 
ஆகியலவ அன்ைா்ட வாழ்கலகயில் எவவாறு 
ஒரு தாககத்லத ஏற்�டுத்துகின்ைன என்�லதப் 
�ற்றிய ஒரு விழிப்புணரலவ ஏற்�டுத்துவதற்ாகாக” 
2000ஆம் ஆண்டில் உல்க அறிவுசார் சசாத்து 
அ்மபபினால் நிறுவப்பட்டது.

ஏப்ரல் 30 உல்க ்கொல்நமட தினம்

 � இநத தினம் ஏபரல் மாதத்தின ்க்டசி 
சனிககிழ்மயனறு அனுசரிக்கப்படுகிறது.

 � 2022ஆம் ஆண்டின உல்க ்கால்�்ட தினத்தின 
்மயக்கருத்து ”கால்்ல்ட மருத்துவத்தின் 
ப்கிழ்திைலன வலுப்�டுத்துதல்” எனதாகும்.
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1.3 உல்க அமைபபு்கள் – உடன்�டிகம்க்கள் ைற்றும் 
ைொநொடு்கள்

உகம்ரன் முேல் இநதேொ-�சிபிக 
வி்வ்கொ்ரம் 2+2 த�ச்சு்வொரத்மேயில் 
இநதியொ-அபைரிக்கொ விரி்வொன 
ஆதலொசமன
 � இநதியா-அசமரிக்கா �ாடு்களின சவளியுறவு, 
்பாது்காபபு அ்மச்சர்்கள் இ்டதயயான 4-ஆவது 
2+2 த்பச்சுவார்த்்த, அசமரிக்கத் த்ல�்கர் 

வாஷிஙடனில் �்டச்பறறது. அதில் சவளியுறவு 
அ்மச்சர் எஸ்.சஜய்சங்கர், ்பாது்காபபுத் து்ற 
அ்மச்சர் ராஜ்�ாத் சிங, அசமரிக்க சவளியுறவு 
அ்மச்சர் ஆனடனி பிளிங்கன, ்பாது்காபபுத் 
து்ற அ்மச்சர் லாய்டு ஆஸ்டின ஆகிதயார் 
்பஙத்கறறனர்.

1.4 விமளயொட்டு
ஆஸ்தித்ரலியொ உல்க சொம்பியன்
 � ஐசிசி ம்களிர் ஒரு�ாள் உல்கக த்காப்்ப 
த்பாட்டியில் �டபபுச் சாம்பியன இஙகிலாந்த 
71 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி 7-ஆவது 
மு்றயா்க சாம்பியன ்பட்டத்்தக ்்கப்பறறியது 
ஆஸ்திதரலியா.

 � இதுவ்ர �டநதுள்்ள ஆடவர் மறறும் ம்களிர் 
ஒரு�ாள் உல்கக த்காப்்ப இறுதி ஆட்டங்களில் 
அலிஸா ஹீலி அடித்த 170 ரன்கத்ள அதி்க்பட்ச 
ரன்க்ளாகும்.

்வொம்க சூடி ்வ்ரலொறு �மடத்ேொர 
்கொரஃபியொ

 � அசமரிக்காவில் �்டச்பறற மியாமி ஓ்பன 
சடனனிஸ் த்பாட்டியில் ஆடவர் ஒற்றயர் பிரிவில் 
ஸ்ச்பயின வீரர் ்கார்தலாஸ் அல்்கராஸ் ்கார்ஃபியா 
சாம்பியன ஆனார். இது அநத இ்ளம் சடனனிஸ் 
வீரர் ச்பறும் முதல் பிரதான சாம்பியன ்பட்டமாகும்.

1.2 �ொது்கொபபு, தேசியப �ொது்கொபபு ைற்றும் �யங்க்ர்வொேம்

இநதியொவுககு எஸ்-400 ஏவு்கமண 
சொேனம்
 � ரஷியாவிடம் இருநது எஸ்-400 ர்க வான 
்பாது்காபபு ஏவு்க்ண சாதனங்களின 5 
சதாகுதி்க்்ள வாஙகுவதறகு ்கடநத 2018-ஆம் 
ஆண்டு அகதடா்பர் மாதம் 5 பில்லியன டாலர்்கள் 
(ரூ.38,000 த்காடி) மதிபபிலான ஒப்பநதத்்த 
இநதியா இறுதி சசய்தது.

 � இநத ஏவு்க்ண சாதனங்களின முதல் 
சதாகுதி்ய ்கடநத 2021-ஆம் ஆண்டு டிசம்்பர் 
மாதம் இநதியாவிடம் ரஷியா ஒப்ப்டத்தது.

ஏப்ரல் 20-இல் ‘்வொஹீர' அறிமு்கம்: 
ஸ்்கொரபீன் திட்டத்தின் கீழ் 6-ஆ்வது 
நீரமூழ்கிக ்கப�ல்
 � பி75 ஸ்்கார்பீன திட்டத்தின கீழ் 6-ஆவது 
நீர்மூழ்கிக ்கப்பலான வாக்ஷீர்' ஏபரல் 20-ஆம் 
தததி அறிமு்கப்படுத்தப்படவுள்்ளது.

 � ்கடநத 2005-ஆம் ஆண்டு இநதியா-பிரானஸ் 
இ்டதய 3.75 பில்லியன டாலர்்கள் (சுமார் 
ரூ.28,600 த்காடி) மதிபபில் ஏற்பட்ட ஒப்பநதத்தின 
கீழ், இநதிய ்கடற்ப்டக்கா்க 6 ஸ்்கார்பீன 
ர்க தாககுதல் நீர்மூழ்கிக ்கப்பல்்க்்ளக ்கட்ட 
திட்டமிடப்பட்டது. அநத ்கப்பல்்கள் டீசல் மறறும் 
மினசார உதவியுடன இயஙகு்ப்வ. பிரானஸில் 
உள்்ள த�வல் குரூப நிறுவனத்தின உதவியுடன 
மும்்்பயில் உள்்ள மஸ்கான டாக ்கப்பல் 
்கட்டுமான ச்பாதுத்து்ற நிறுவனத்தால் அநதக 
்கப்பல்்கள் ்கட்டப்பட்டன. அவறறில் ஐஎனஎஸ் 
்கல்வரி, ஐஎனஎஸ் ்கனதடரி, ஐஎனஎஸ் ்கரஞ, 
ஐஎனஎஸ் தவலா ஆகிய 4 ஸ்்கார்பீன ்கப்பல்்கள் 
ஏறச்கனதவ ்பயன்பாட்டுககு வநதுள்்ளன. 'வாகீர்' 
எனற ச்பயர் ச்காண்ட 5-ஆவது ஸ்்கார்பீன ்கப்பல் 
தறத்பாது தசாத்ன ஓட்டத்தில் உள்்ளது.

 � இநநி்லயில், 'வாக்ஷீர்' எனற ச்பயர்ச்காண்ட 
6-ஆவது ஸ்்கார்பீன ்கப்பல் ஏப.20-ஆம் தததி 
அறிமு்கப்படுத்தப்படவுள்்ளது எனறு மஸ்கான டாக 
்கப்பல் ்கட்டுமான நிறுவனத் த்லவர் �ாராயண் 
பிரசாத் சதரிவித்தார். 
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சொரலஸ்டன் ஓ�ன்: ப�ன்சிச் 
சொம்பியன்
 � அசமரிக்காவில் �்டச்பறற சார்லஸ்டன ஓ்பன 
ம்களிர் சடனனிஸ் த்பாட்டியில் சுவிட்ஸர்லாநதின 
ச்பலிண்டா ச்பனசிச் வா்்க சூடினார்.

 � த்பாட்டித்தரவரி்சயில் 10-ஆம் இடத்திலிருநத 
ச்பனசிச் இறுதிச்சுறறில் 6-2, 5-7, 6-4 எனற 
சசட்்களில், 4-ஆவது இடத்திலிருநத டுனீசியாவின 
ஆனஸ் ஜாபியு்ர சவனறார். இது ச்பனசிச் 
சவல்லும் 6-ஆவது த்கரியர் ்பட்டமாகும். அதுதவ, 
கித்ள த்கார்ட்டில் இது அவரது முதல் ்பட்டம்.

ப்ரயகயொவிக ஓ�ன் பசஸ்: 
பி்ரக்ொனநேொ சொம்பியன்
 � ஐஸ்லாநதில் �்டச்பறற சரய்கயாவிக ஓ்பனசசஸ் 
த்பாட்டியில் இநதிய வீரரும், சசன்ன்யச் 
தசர்நதவருமான ஆர்.பிரக்ானநதா சாம்பியன 
்பட்டம் சவனறார்.

 � 9 சுறறு்கள் ச்காண்ட இநதப த்பாட்டியில் 
பிரக்ானநதா 7.5 புள்ளி்கள் ச்பறறு சவறறியா்ளர் 
ஆனார். இறுதிச்சுறறில் அவர் ச்க இநதிய 
கிராண்ட்மாஸ்டரான டி.குத்க்ை வீழ்த்தினார். 
த்பாட்டி முழுவதுமா்க ததால்வி்ய சநதிக்காமல் 
அசத்தியிருககிறார் பிரக்ானநதா.

ஆசிய ைல்யுத்ேம்: இநதியொவுககு 3 
ப்வண்கலம்
 � மஙத்காலியாவில் சதாடஙகிய ஆசிய மல்யுத்த 
சாம்பியனஷிபபில் இநதியாவுககு முதல் �ாளில் 3 
சவண்்கலப ்பதக்கம் கி்டத்தது.

 � இதில் சுனில் குமார் (87 கிதலா) முதல் சுறறில் 
ஜப்பானின மசாதடாசுமி்ய 5-3 எனற ்கணககில் 
சவனறு அ்ரயிறுதிககுத் தகுதிச்பறறார். 
எனினும் அதில் உஸ்ச்பகிஸ்தானின ஜல்்கஸ்த்ப 
ச்பர் டிமுராதடாவிடம் சதாழில்நுட்்பப புள்ளி்கள் 
அடிப்ப்டயில் ததால்வி்கண்டார். பினனர் 
சவண்்கலப ்பதக்கத்துக்கான சுறறில் 5-0 
எனற ்கணககில் மஙத்காலியாவின ்பத்்பயார் 
லுட்்பயா்ர வீழ்த்தினார்.

த�யரன் முனிச் சொேமன சொம்பியன்
 � சஜர்மனியின ்பநசதஸ்லி்கா ்கால்்பநது த்பாட்டியில் 
த்பயர்ன முனிச் 10-ஆவது மு்றயா்க 
சாம்பியனாகி சாத்ன ்ப்டத்திருககிறது.

உல்க வில்வித்மே: ்ரொய/ரிதிககு 
ேங்கம்
 � உல்கக த்காப்்ப வில்வித்்த 1-ஆம் நி்ல 
த்பாட்டியில் ரீ்கர்வ ்கலபபு அணி்கள் பிரிவில் 
இநதியா தங்கப ்பதக்கம் சவனறது.

தேசிய தடபிள் படன்னிஸ்: ச்ரத்்கைல், 
ஸ்ரீஜொ அகுலொ சொம்பியன்
 � தம்காலயா த்ல�்கர் ஷில்லாஙகில் �்டச்பறற 
83-ஆவது ததசிய சீனியர் தடபிள் சடனனிஸ் 
த்பாட்டியில் சாம்பியன ்பட்டம் சவனற தமிழ்கத்தின 
சரத் ்கமல், சதலங்கானாவின ஸ்ரீஜா அகுலா. சரத் 
்கமல் 10-ஆவது மு்றயா்கவும், சதலங்கானாவின 
ஸ்ரீஜா அகுலா முதனமு்றயா்கவும் ஒற்றயர், 
இரட்்டயர் சாம்பியன ்பட்டத்்த ்்கப்பறறினர்.

1.5 விருது்கள் ைற்றும் ப்கௌ்ர்வங்கள்
குட்வொயில் �ொலசுப்ரைணியன், ஓவியர 
டி்ரொட்ஸ்கி ைருதுககு ைொ.அ்ரங்கநொேன் 
இலககிய விருது
 � முனறில் இலககிய அ்மபபு சார்பில் எழுத்தா்ளர் 
மா.அரங்க�ாதன நி்னவு�ா்்ளசயாட்டி, 
்கவி்த, சிறு்க்த, �ாவல், ்கட்டு்ர, �ாட்கம், 
சமாழிச்பயர்பபு, ஆராய்ச்சி நூல்்கள், ்கவின்க்ல, 
விமர்சனம் ஆகிய து்ற்களில் சிறநது 
வி்ளஙகுதவாருககு ்கடநத 2018-ஆம் ஆண்டு 
முதல் மா.அரங்க�ாதன இலககிய விருது 
வழங்கப்படுகிறது.

 � சசன்ன ஆயிரம் வி்ளககு ்பகுதியில் உள்்ள 
ராணி சீ்த அரஙகில் ஏபரல் 16-ஆம் தததி 
�்டச்பறும் விழாவில் உச்சநீதிமனற நீதி்பதி 
சவ.ராமசுபபிரமணியன ்கலநது ச்காண்டு 
விருது்க்்ள வழங்க உள்்ளதா்க மூனறில் 
இலககிய அ்மபபு சதரிவித்துள்்ளது.

இநதியர்கள் இரு்வருககு கி்ரொமி' 
விருது!
 � பிர்பல இ்ச விருது்களில் ஒனறான ‘கிராமி 
விருது இநதியா்வச் தசர்நத இருவருககு 
வழங்கப்பட்டுள்்ளது.
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 � 64-ஆவது கிராமி விருது்கள் வழஙகும் 
விழா அசமரிக்காவின லாஸ் தவ்கஸ் �்கரில் 
�்டச்பறறது. அதில், 'டி்வன ்டட்ஸ்' எனற 
்பாடல் சதாகுபபுக்கா்க ச்பங்களூ்ரச் தசர்நத 
ரிககிச்கஜ், 'சிறநத புதிய ஆல்்பம்' எனற பிரிவில் 
கிராமி விரு்த சவனறார்.

 � ரிககி ச்கஜ் ச்பறும் இரண்டாவது கிராமி விருது 
இதுவாகும். அவர் ஏறச்கனதவ விண்ட்ஸ் ஆஃப 
சம்சாரா' எனற ்பாடலுக்கா்க 2015-இல் கிராமி 
விரு்தப ச்பறறுள்்ளார். அவரின ச்பறதறார் 
அசமரிக்காவில் குடிதயறியவர்்கள் ஆவர். 
அசமரிக்காவில் பிறநத ரிககி ச்கஜ், தறத்பாது 
ச்பங்களூரில் வசித்து வருகிறார். விருது ச்பறற 
பிறகுரிககிச்கஜ் ட்விட்டரில் சவளியிட்ட ்பதி்வ 
மறு்பதிவு (ரீட்வீட்) சசய்த பிரதமர் �தரநதிர தமாடி, 
அவருககு வாழ்த்து சதரிவித்தார்.

 � மும்்்பயில் பிறநத ்பாடகியான ஃ்பால்குனி ைா, 
'சிறார்்களுக்கான சிறநத ஆல்்பம்' எனற பிரிவில், 
'எ்கலர்ஃபுல் தவர்ல்டு' ்பாடலுக்கா்க கிராமி 
விரு்தப ச்பறறார். அவர் சவல்லும் முதல் கிராமி 
விருது இதுவாகும். ்கடநத 2000-ஆம் ஆண்டில் 
அசமரிக்காவுககுச் சசனற ஃ்பால்குனி ைா, 
தறத்பாது நியூயார்க �்கரில் வசித்து வருகிறார். 

 � விரு்தப ச்பறறதற்கா்க இருவரும் மகிழ்ச்சி 
சதரிவித்தனர். கிராமி விருது வழஙகும் விழாவில், 
அவவிரு்த ஏறச்கனதவ இருமு்ற சவனறுள்்ள 
இ்சய்மப்பா்ளர் ஏ.ஆர்.ரஹமான தனது ம்கன 
ஏ.ஆர்.அமீனுடன ்பஙத்கறறார். 

பசன்மன ைொந்க்ரொட்சிககு இ்ரணடு 
விருது்கள்
 � நீர்நி்ல்கள் சீர்மபபு, ்கதரானா தடுபபுக்கான 
உள்்கட்ட்மபபு உள்ளிட்டவறறில் சிறநது 
வி்ளஙகியதற்கா்க மத்திய அரசின ஸ்மார்ட் சிட்டி 
2020 எனற த்லபபில் இரண்டு விருது்க்்ள 
ச்பரு�்கர சசன்ன மா�்கராட்சி ச்பறறுள்்ளது.

 � மத்திய வீட்டுவசதி மறறும் �்கர்பபுற வ்ளர்ச்சித் 
து்ற சார்பில் �ாடு முழுவதும் சிறநது 
வி்ளஙகும் �்கரங்களுககு ஸ்மார்ட் சிட்டி விருது 
வழங்கப்படுகிறது. சசன்ன மா�்கராட்சிப 
்பகுதியில் 210 நீர்நி்ல்கள் ்கண்டறிநது 
சீர்மக்கப்பட்டன. அததத்பால், ்கதரானா 
தடுபபுக்கான உள்்கட்ட்மபபு்கள் மறறும் புதிய 
யுகதி்க்்ள சசன்ன மா�்கராட்சி ்்கயாண்டது.

 � இதற்கா்க, ”ஸ்மார்ட் சிட்டி 2020“ ஆண்டுக்கான 
இரண்டு விருது்களுககு சசன்ன மா�்கராட்சி 
ததர்நசதடுக்கப்பட்டது. இதற்கான விரு்த, 

தில்லியில் அண்்மயில் �்டச்பறற நி்கழ்ச்சியில், 
மத்திய வீட்டு வசதி மறறும் �்கர்பபுற வ்ளர்ச்சித் 
து்ற அ்மச்சர் ஹர்தீப சிங புரியிடம் இருநது 
சசன்ன மா�்கராட்சி து்ண ஆ்ணயர் 
விைு ம்காஜன, சசன்ன ஸ்மார்ட் சிட்டியின 
த்ல்மச் சசயல் அலுவலர் ராஜ் சசரூ்பல் 
ஆகிதயார் ச்பறறுகச்காண்டனர்.

உல்க �ொ்ரம்�ரிய நீரப�ொசனக 
்கட்டமைபபு: மூன்று விருது்களுககு 
ேமிழ்கம் தேரவு
 � நீர்ப்பாசனக ்கட்ட்மபபு்களில் சிறநது 
வி்ளஙகிய்மக்கா்க, மூனறு விருது்களுககு 
தமிழ்கம் ததர்வு சசய்யப்பட்டுள்்ளது.

 � இதுகுறித்து, நீர்வ்ளத்து்ற கூடுதல் த்ல்மச் 
சசயலா்ளர் சநதீப சகதஸனா, சவளியிட்ட அறிவிபபு:

 � சர்வததச நீர்ப்பாசனம் மறறும் வடி்கால் 
ஆ்ணயமானது ஒவதவார் ஆண்டும், உல்க 
்பாரம்்பரிய நீர்ப்பாசனக ்கட்ட்மபபு்கள் மறறும் 
நீர் தசமிபபு விருது்க்்ள அறிவிககிறது. இநத 
விருதுக்கான ்பரிநது்ர்கள் இநதியாவின 
்பல்தவறு மாநிலங்களில் இருநது அனுபபி 
்வக்கப்படுகிறது.

 � இதன்படி, ்கடநத ஆண்டு ஜு்லயில் 
தமிழ்�ாடு நீர்வ்ளத்து்ற சார்பில் ்கல்ல்ண, 
்காலிங்கராயன அ்ணக்கட்டு, வீராணம் 
நீர்த்ததக்கம், த்பச்சிப்பா்ற அ்ண, 
மதுராநத்கம் ஏரி, சசம்்பரம்்பாக்கம் ஏரி ஆகிய 
ஆறு ்கட்ட்மபபு்க்்ள சர்வததச ்பாரம்்பரிய 
நீர்ப்பாசனக ்கட்ட்மபபு்க்ளா்க அறிவிக்கக த்காரி 
விண்ணப்பம் சசய்யப்பட்டது.

 � இ்தத் சதாடர்நது சர்வததச நீர்ப்பாசன மறறும் 
வடி்கால் ஆ்ணயத்தில் இருநது ஆய்வுக 
குழுவானது தமிழ்�ாடு அரசு விண்ணபபித்த 
்கட்ட்மபபு்க்்ள த�ரில் ஆய்வு சசய்தது. இதன 
சதாடர்ச்சியா்க உல்க ்பாரம்்பரிய நீர்ப்பாசன 
்கட்ட்மபபு்களுக்கான விருது்களுககு ்கல்ல்ண, 
வீராணம் ஏரி, ்காளிங்கராயன அ்ணக்கட்டு 
ஆகிய மூனறு ்கட்ட்மபபு்கள் ததர்வு சசய்யப்பட்டு 
அறிவிக்கப்பட்டுள்்ளது.

 � ஒவசவாரு �ாட்டுககும் �ானகு விருது்கள் 
ஆண்டுததாறும் வழங்கப்படுகிறது. இதில், 
தமிழ்�ாடு மட்டும் மூனறு விருது்க்்ளப ச்பறுவது 
மகிழ்ச்சிககு உரியது என நீர்வ்ளத் து்ற 
கூடுதல் த்ல்மச் சசயலா்ளர் சநதீப சகதசனா 
சதரிவித்துள்்ளார்.
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1.6 சி்றநே ந�ர்கள்

அணு விஞ்ொனி ஏ.த்க.�ொதுரி 
ைம்றவுககு இ்ரங்கல்
 � ்கல்்பாக்கம் இநதிரா ்காநதி அணு ஆராய்ச்சி 
்மயத்தின முனனாள் இயககு�ரும், ்பணி 

ஓய்வுககுப பினனர் அஙகு தஹாமி ்பா்பா 
இருக்்கயில் த்பராசியரியரா்கப ்பணியாறறி 
வநதவருமான விஞ்ானி ஏ.த்க.்பாதுரி 
மார்டப்பால் ்காலமானார்.

ைதலரியொ ேடுபபு நட்வடிகம்க்கள்: 
ேமிழ்கத்துககு தேசிய விருது
 � மதலரியா தடுபபு �டவடிக்்க்க்்ள சிறபபுற 
தமறச்காண்டதற்கா்க தமிழ்கத்துககு ததசிய விருது 
வழங்கப்பட்டுள்்ளது. தில்லியில் �்டச்பறற உல்க 
மதலரியா தின விழாவில், மத்திய சு்காதாரத் து்ற 
அ்மச்சர் மனசுக மாண்டவியா இவவிரு்த 
தமிழ்க ச்பாது சு்காதாரத் து்ற இயககு�ர் டாகடர் 
சசல்வவி�ாய்கத்துககு வழஙகினார்.

 � மாநில ச்பாது சு்காதாரத் து்ற சிறபபு இயககு�ர் 
டாகடர் வடிதவலன, இ்ண இயககு�ர் டாகடர் 
கிருஷ்ணராஜ் ஆகிதயார் அபத்பாது உடனிருநதார்.

 � 2024-ஆம் ஆண்டுககுள் தமிழ்கத்தில் மதலரியா 
த�ா்ய முழு்மயா்க ஒழித்திட மாநில அரசு 
தமறச்காண்ட சதாடர் �டவடிக்்க்க்ளால் 
மதலரியா த�ாய் ்பாதிபபு சவகுவா்க கு்றக்கப்பட்டு 
்கட்டுககுள்்ளது. ச்காசுக்க்ளால் ்பரவும் 

த�ாய்்க்ளான மதலரியா, சடஙகு, சிககுனகுனியா, 
மூ்்ளக்காய்ச்சல் மறறும் யா்னக்கால் 
த�ாய் உட்்பட அ்னத்து த�ாய்்களும் தமிழ்க 
அரசின தீவிர சதாடர் தடுபபு �டவடிக்்க்க்ளால் 
கு்றக்கப்பட்டு, தறத்பாது மதலரியா த�ாய் 
ஒழிக்கப்படும் தருவாயில் உள்்ளது.

 � 1990-்களில் 1.20 லட்சமா்க இருநத மதலரியா 
த�ாய் ்பாதிபபு்கள் 2011-ஆம் ஆண்டில் 22,171 ஆ்க 
கு்றநது தறத்பாது 772-ஆ்க உள்்ளது.

 � ச்காசுவிலிருநது ்பரவும் மதலரியா 
பி்ளாஸ்தமாடியம் எனும் ஒட்டுண்ணியால் 
இநத�ாய் உண்டாகினறது. இநத சதாறறு 
அனாஃபிலிஸ் ச்பண் ச்காசுக்கள் மூலம் 
ஒருவரிடமிருநது மறசறாருவருககு ்பரவுகிறது. 
இநதியாவில் இரண்டு வ்்க மதலரியா 
ஒட்டுண்ணி்க்ளான பி்ளாஸ்தமாடியம் ் வவாகஸ் 
மறறும் பி்ளாஸ்தமாடியம் ்பால்சி்பாரம் மட்டுதம 
உள்்ளது.

1.7 ்கலொச்சொ்ரம்
கிருஷணகிரியில் 2,000 
ஆணடு்களுககு முநமேய ைனிேனின் 
உள்ளஙம்கப �திவு ்கல்திட்டு 
 � கிருஷ்ணகிரி அருத்க 2,000 ஆண்டு்களுககு 
முந்தய மனிதனின உள்்ளங்்கப ்பதிவு 
்கறதிட்்ட்ய வரலாறறு ஆய்வு மறறும் 
ஆவணப்படுத்தும் குழுவினர் கிருஷ்ணகிரி 
அரசு அருங்காட்சிய்கத்தின உதவியுடன 
்கண்சடடுத்துள்்ளனர்.

 � கிருஷ்ணகிரி அரசு அருங்காட்சிய்கம், 
கிருஷ்ணகிரி வரலாறறு ஆய்வு மறறும் 
ஆவணப்படுத்தும் குழுவினருககு 
கிருஷ்ணகிரி்ய அடுத்த ம்காராஜ்க்ட்யச் 
தசர்நத அரசு மருத்துவர் தலாத்கஷ், அவரது 
�ண்்பர்்கள் அளித்த த்கவலின த்பரில் வரலாறறுக 
குழுத் த்லவர் �ாராயணமூர்த்தி த்ல்மயில் 
ம்காராஜ்க்டம்லயின அருத்க உள்்ள 
பூதிகுட்்ட ்பகுதியில் அண்்மயில் ஆய்வு 
தமறச்காண்டனர்.
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1.8 நியைனங்கள்
ப்வளியு்றவுச் பசயல்ரொ்க வினய 
தைொ்கன் கு்வொத்்ரொ நியைனம்
 � மத்திய சவளியுறவு சசயலரா்க வினய் தமா்கன 
குவாத்ரா நியமிக்கப்படுவதா்க மத்திய ்பணியா்ளர் 
அ்மச்ச்கம் சதரிவித்தது.

 � தறத்பாது மத்திய சவளியுறவுச் சசயலரா்க 
்பதவி வகிககும் ஹர்ஷ்வர்தன ஷ்ரிஙலா ஏபரல் 
30-ஆம் தததி ்பணி ஓய்வு ச்பறும் நி்லயில், 
வினய் தமா்கன குவாத்ரா அநதப ்பதவிககு 
நியமிக்கப்படுகிறார்.

 � 1988 ஆம் ஆண்டு ஐஎஃபஎஸ் பிரிவு அதி்காரியான 
குவாத்ரா, தறத்பாது த�்பா்ளத்துக்கான இநதிய 
தூதரா்கப ்பணியாறறி வருகிறார். தனது 32 
ஆண்டு்கால ்பணி அனு்பவத்தில் அசமரிக்க, 
சீன தூதரா்கவும், பிரதமர் அலுவல்க இ்ணச் 
சசயலா்ளரா்கவும் ்பணியாறறியுள்்ளார். 

்ரொணு்வ துமண ேமலமை ேள�தியொ்க 
பி.எஸ்.்ரொஜு நியைனம்
 � இநதிய ராணுவப ்ப்டயின து்ண த்ல்மத் 
த்ள்பதியா்க சலபடிசனனட் சஜனரல் பி.எஸ்.ராஜு 
நியமிக்கப்பட்டுள்்ளார்.

 � ராணுவத்ல்மத்த்ள்பதி எம்.எம்.�ரவதணவின 
்பதவிக ்காலம் (ஏபரல் 30) நி்றவ்டகிறது. 
ராணுவத்தின அடுத்த த்ல்மத் த்ள்பதியா்க 
சலபடிசனனட் சஜனரல் மதனாஜ் ்பாண்தட 
்ாயிறறுககிழ்ம (தம 1) ச்பாறுபத்பற்க உள்்ளார். 
இநநி்லயில், ராணுவத்தின து்ண த்ல்மத் 
த்ள்பதியா்க பி.எஸ்.ராஜு நியமிக்கப்பட்டுள்்ளார். 
தம 1 -ஆம் தததி அவர் ச்பாறுப்்ப ஏற்பார் என 
அதி்காரி்கள் சதரிவித்துள்்ளனர்.



2. EB_ 
sB_

2.1 ைத்திய அ்ரசொங்கம்-ப�ொதுநலம் சொரநே அ்ரசுத் 
திட்டங்கள், அ்வற்றின் �யன்�ொடு்கள் 

பி்ரேைரின் கி்ரொை சொமல்கள் 
தைம்�ொட்டுத் திட்டம்: ேமிழ்கத்துககு 
ரூ.440 த்கொடி
 � பிரதமரின கிராம சா்ல்கள் தமம்்பாட்டுத் 
திட்டத்தின கீழ், 2021-22-ஆம் ஆண்டில் 
தமிழ்கத்துககு ரூ.440 த்காடி வழங்கப்பட்டுள்்ளது.

 � இதுசதாடர்்பா்க மக்க்ள்வயில் எழுப்பப்பட்ட 
த்கள்விககு மத்திய ஊர்க வ்ளர்ச்சித்து்ற 

இ்ணய்மச்சர் சாத்வி நிரஞசன தஜாதி 
அளித்த ்பதில்: பிரதமரின கிராம சா்ல்கள் 
தமம்்பாட்டுத் திட்டத்தின கீழ், நி்கழாண்டு 
மார்ச் 31 வ்ர �ாடு முழுவதும் 7,88,185 கி.மீ. 
சா்ல்கள் மறறும் 9.509 ்பாலங்களுககு ஒபபுதல் 
அளிக்கப்பட்டு, 701205 கி.மீ. சா்ல்கள் மறறும் 
6,852 ்பாலங்க்்ள அ்மககும் ்பணி்கள் நி்றவு 
சசய்யப்பட்டுள்்ளன.



3. AslB_

3.1 சுற்றுச்சூழல் ைற்றும் சுற்றுச்சூழல் �ற்றிய ப்கொள்ம்க
மூன்று ைொேங்களில் ்கடலில் 
விடப�ட்ட 21,000 ஆலிவ் ரிட்லி 
ஆமைக குஞசு்கள்
 � சசன்னயில் வனத்து்ற சார்பில் அ்மக்கப்பட்ட 
ச்பாறிப்ப்கம் மூலம் ்கடநத மூனறு மாதங்களில் 
21,338 ஆலிவ ரிட்லி ஆ்மக குஞசு்கள் ்கடலில் 
விடப்பட்டுள்்ளன.

 � உலகில் உள்்ள 7 வ்்கயான ்கடல் ஆ்ம்களில் 
மி்கவும் சிறிய உடல் அ்மப்்பக ச்காண்டுள்்ளது 
ஆலிவ ரிட்லி ஆ்ம்கள். ்பஙகுனி மாதத்தில் 
இ்வ முட்்ட இடுவதால் ்பஙகுனி ஆ்ம்கள் 
எனறும் தமிழில் இ்வ அ்ழக்கப்படுகினறன.

 � அழியும் நி்லயில் உள்்ள உயிரினமா்க 
சர்வததச இயற்்க ்பாது்காபபுச் சங்கத்தால் 
்பட்டியலிடப்பட்டுள்்ள இ்வ, இரண்ட்ர அடி 
நீ்ளமும், அ்கலமும் ச்காண்ட்வயாகும்.

குஞ்சு 
ப�ாறிப்�கம்

தகசரிககப்�ட்ட 
முடல்டகள்

க்டலில் 
வி்டப்�ட்ட 
குஞ்சுகள்

ச்பசனட் �்கர் 29,191 11, 724
நீலாங்க்ர 6, 654 2, 125
ஈஞசம்்பாக்கம் 4, 194 2, 583
்பழதவற்காடு 14, 345 4, 906



4. VV>VD

4.1 இநதியப ப�ொருளொேொ்ரத்தின் ேற்த�ொமேய த�ொககு்கள்
8 முககிய தும்ற்கள் உற்�த்தி 5.8% 
அதி்கரிபபு
 � �ாட்டின 8 முககிய து்ற்களின உற்பத்தி சசனற 
பிபரவரி மாதத்தில் 5.8 சதவீதம் அதி்கரித்துள்்ளதா்க 
மத்திய அரசு சவளியிட்ட புள்ளிவிவரத்தில் 
சதரிவித்துள்்ளது.

 � நிலக்கரி, ்கச்சா எண்சணய், இயற்்க எரிவாயு, 
சுத்தி்கரிபபு ச்பாருள்்கள், உரம், உருககு, சிசமண்ட் 
மறறும் மினசாரம் ஆகிய 8 து்ற்களின 
உற்பத்தி சசனற பிபரவரி மாதத்தில் 5.8 சதவீதம் 
அதி்கரித்துள்்ளது. இத்து்ற்களின உற்பத்தி, 
்கடநதாண்டின இதத மாதத்தில் 3.3 சதவீதம் 
சரி்வச் சநதித்திருநதது. நி்கழாண்டு ஜனவரியில் 
இநத 8 முககிய து்ற்களின உற்பத்தி 4 சதவீதம் 
வ்ளர்ச்சி ்கண்டிருநதது.

 � ஒட்டுசமாத்த அ்ளவில் ஏபரல்-பிபரவரி 
வ்ரயிலான 11 மாதங்களில் முககிய 8 
து்ற்களின வ்ளர்ச்சி 11 சதவீதம் எனற அ்ளவில் 
உள்்ளது. அதத சமயம், ்கடநத நிதியாண்டின இதத 
்கால்கட்டத்தில் இத்து்ற்களின உற்பத்தியானது 
8.1 சதவீத எதிர்ம்ற வ்ளர்ச்சி விகிதத்்த 
ச்காண்டிருநதன.

 � ஏபரலில், நிலக்கரி உற்பத்தி 6.6 சதவீதம், 
இயற்்க எரிவாயு 12.5 சதவீதம், சுத்தி்கரிபபு 
ச்பாருள்்கள் 8.8 சதவீதம், சிசமண்ட் து்ற 
உற்பத்தி 5 சதவீத வ்ளர்ச்சியும் ச்பறறதா்க மத்திய 
அரசின புள்ளிவிவரத்தில் சதரிவிக்கப்பட்டுள்்ளது.

ஜிஎஸ்டி ்வரு்வொய ரூ.1.42 லட்சம் 
த்கொடி
 � ்கடநத ஜனவரியில் ரூ.1.40 லட்சம் த்காடி சரககு-
தச்வவரி வசூலாகியிருநதது. அதுதவ அதி்க்பட்ச 
அ்ளவா்க இருநதது. இநநி்லயில், ்கடநத மார்ச்சில் 
ஜிஎஸ்டி வருவாய் ரூ.1,42,095 த்காடியா்க 
இருநததா்க மத்திய நிதிய்மச்ச்கம் அறிவித்தது.

 � அதில் மத்திய சரககு-தச்வ வரியா்க 
(சிஜிஎஸ்டி) ரூ.25,830 த்காடியும், மாநில சரககு-
தச்வ வரியா்க (எஸ்ஜிஎஸ்டி) ரூ.32,378 
த்காடியும், ஒருஙகி்ணநத சரககு-தச்வ 
வரியா்க (ஐஜிஎஸ்டி) ரூ.74,470 த்காடியும் 
வசூலாகியுள்்ளது. சசஸ் வரியா்க ரூ.9,417 த்காடி 
வருவாய் கி்டத்துள்்ளது.

 � ்கடநத மார்ச் மாத ஜிஎஸ்டி வருவாயானது ்கடநத 
ஆண்டு மார்ச்சுடன ஒபபிடு்்கயில் 15 சதவீதம் 
அதி்கமாகும். ்கடநத 2021-22-ஆம் நிதியாண்டில் 
ஒட்டுசமாத்த ஜிஎஸ்டி வருவாயானது, 
நிர்ணயிக்கப்பட்ட ரூ.5.70 லட்சம் த்காடி 
இலக்்கக ்கடநதுள்்ளது.

 � ்கடநத நிதியாண்டின ்க்டசி ்காலாண்டான 
ஜனவரி முதல் மார்ச் வ்ர சராசரியா்க ரூ.1.38 
லட்சம் த்காடி ஜிஎஸ்டி வருவாய் கி்டத்துள்்ளது. 
்கடநத நிதியாண்டின முதல் 3 ்காலாண்டு்களில் 
சராசரி ஜிஎஸ்டி வருவாயானது மு்றதய ரூ.1.10 
லட்சம் த்காடியா்கவும், ரூ.1.15 லட்சம் த்காடியா்கவும், 
ரூ.1.30 லட்சம் த்காடியா்கவும் இருநதது.

இநதிய ப�ொருளொேொ்ரம் மீணடு 
்வருகி்றது
 � ்கதரானா சதாறறு ்பரவல் ்காரணமா்க 
்பாதிக்கப்பட்ட �ாட்டின ச்பாரு்ளாதாரம், தவ்கமா்க 
மீண்டு வருவதா்கத் சதரிவித்த நீதிஆதயாக 
து்ணத் த்லவர் ராஜீவ குமார், மத்திய 
அரசின சீர்திருத்த �டவடிக்்க்கள் ்காரணமா்க 
ச்பாரு்ளாதார அடித்த்ளம் வலுவ்டநதுள்்ளதா்கக 
கூறினார்.

 � ்கதரானா சதாறறு ்பரவல் ்கட்டுககு வநதபிறகு 
�ாட்டின ச்பாரு்ளாதரம் மீ்ளத் சதாடஙகிய 
நி்லயில், உக்ரன மீது ரஷியா சதாடுத்த 
த்பார் இநதியப ச்பாரு்ளாதாரத்திலும் தாக்கத்்த 
ஏற்படுத்தி வருகிறது. 
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நிதி ஆதயாக

 � சதாடக்கம் - ஜனவரி 1, 2015
 � த்லவர் - பிரதம அ்மச்சர்
 � து்ண த்லவர் - ராஜிவ குமார் 
 � CEO - அமிதாப ்கண்ட்

த்வளொண ஏற்றுைதி ரூ.3.79 லட்சம் 
த்கொடிமய எட்டி சொேமன
 � இநதியாவின தவ்ளாண் ச்பாருள்்களின ஏறறுமதி 
ரூ.3.79 லட்சம் த்காடி்ய (5,000 த்காடி டாலர்) 
எட்டி வரலாறறு உச்சத்்தத் சதாட்டுள்்ளது.

 � அரிசி, த்காது்ம, சர்க்க்ர, இதர தானியங்கள் 
மறறும் இ்றச்சி த்பானற முககிய ச்பாருள்்கள் 
இதுவ்ர இல்லாத அ்ளவுககு அதி்கமா்க ஏறறுமதி 
சசய்யப்பட்டுள்்ளது.

 � ்கடநத நிதியாண்டில் (2021-22)-இல் தவ்ளாண் 
ச்பாருள்்களின ஏறறுமதி (்கடல் மறறும் ததாட்டப 
ச்பாருட்்கள் உட்்பட) 5,000 த்காடி டாலர்்க்்ள 
(சுமார் ரூ.3.79 லட்சம் த்காடி) ்கடநதுள்்ளது. இது 
தவ்ளாண் ஏறறுமதியில் இதுவ்ர எட்டப்படாத 
அதி்க்பட்ச அ்ளவாகும்.

 � வணி்க நுண்ணறிவு மறறும் புள்ளியியல் 
து்ற த்ல்ம இயககு�ர் சவளியிட்ட 
புள்ளி விவரங்களின்படி, 2021-22 ஆண்டில் 
தவ்ளாண் ஏறறுமதி 19.92% அதி்கரித்து 
5,021 த்காடி டாலர்்க்்ளத் சதாட்டுள்்ளதா்கத் 
சதரிவிக்கப்பட்டுள்்ளது.

அமனத்து ்வஙகி ஏடிஎம்்களிலும் 
விம்ரவில் அட்மட இல்லொைல் �ணம்
 � அ்னத்து வஙகி ஏடிஎம்்களிலும் ்பறறு அட்்ட 
இல்லாமல் ்பணம் எடுககும் வசதி வி்ரவில் 
அறிமு்கப்படுத்தப்படும் எனறு இநதிய ரிசர்வ 
வஙகி (RBI) அறிவித்துள்்ளது. இதன மூலம் ்பறறு 
அட்்ட்கள் மூலம் �்டச்பறும் மு்றத்கடு்க்்ள 
ச்பரும்ளவில் கு்றக்க முடியும்.

 � இபத்பாது ்பாரத ஸ்தடட் வஙகி உள்ளிட்ட சில 
வஙகி்களில் ்பறறு அட்்ட இல்லாமல் ்பணம் 
எடுககும் வசதி உள்்ளது.

 � இநநி்லயில், மும்்்பயில் நிதிகச்காள்்்கக குழு 
கூட்டத்துககுப பிறகு சசய்தியா்ளர்்களிடம் த்பசிய 
RBI ஆளு�ர் சகதி்காநததாஸ், “ஏறச்கனதவ 
மினனணு மு்றயில் ்பணப்பரிமாறறத்துககு UPI 
சதாழில்நுட்்பம் ்பரவலா்க ்பயன்பாட்டில் உள்்ளது. 

முத்்ரொ திட்டம் 34.42 த்கொடி 
�யனொளி்களுககு ரூ.18.60 லட்சம் 
த்கொடி ்கடன் விநிதயொ்கம் 
 � முத்ரா திட்டத்தினகீழ், ்கடநத 7 ஆண்டு்களில் 
34.42 த்காடி ்பயனாளி்களுககு ரூ.18.60 
லட்சம் த்காடி ்கடனுதவி வழங்கப்பட்டுள்்ளதா்க 
மத்திய நிதிய்மச்சர் நிர்மலா சீதாராமன 
சதரிவித்துள்்ளார்.

 � முத்ரா திட்டம் ்கடநத 2015 ஏபரல் 8-இல் பிரதமர் 
தமாடியால் சதாடஙகி ்வக்கப்பட்டது. இநதத் 
திட்டத்தின வாயிலா்க ச்பருநிறுவனங்கள் அல்லாத 
சதாழில் து்றயினர், விவசாயம் அல்லாத சிறு குறு 
சதாழில் நிறுவனங்களுககு ரூ.10 லட்சம் வ்ர 
்கடன வழங்கப்படுகிறது. இத்திட்டம் சதாடஙகி 7 
ஆண்டு்க்ளான நி்லயில், மத்திய நிதிய்மச்சர் 
நிர்மலா சீதாராமன சசய்தியா்ளர்்களிடம் கூறியது.

 � முத்ரா திட்டத்தினகீழ் 34.42 த்காடிககு 
தமற்பட்ட ்பயனாளி்களுககு ரூ.18.60 லட்சம் 
த்காடி ்கடனுதவி வழங்கப்பட்டுள்்ளது. இநதத் 
திட்டம் சிறு சதாழில்்களுககு உ்கநத சூழ்ல 
உருவாக்க உதவியிருப்பதுடன அதி்க 
அ்ளவிலான தவ்லவாய்பபு்க்்ள உருவாக்கவும் 
உதவியுள்்ளது.

 � இத்திட்டத்தினகீழ், 68 சதவீதத்துககும் தமற்பட்ட 
்பயனாளி்கள் ச்பண்்க்ளாவர். 22 சதவீத 
்பயனாளி்கள் இதுவ்ர தவறு எநத வஙகியிலும் 
்கடனுதவி ச்பறாத சதாழில்மு்னதவார் ஆவர். 
சமாத்த ்கடன சதா்்கயில் 51 சதவீதம் எஸ்சி, 
எஸ்டி, ஓபிசி பிரிவினருககு வழங்கப்பட்டு சமூ்க 
நீதி நி்ல�ாட்டப்பட்டுள்்ளது எனறார் அவர்.

 � இநத நி்கழ்ச்சி்யசயாட்டி மத்திய நிதித் 
து்ற இ்ணய்மச்சர் ்பா்கவத் ்கராட் 
சவளியிட்டுள்்ள அறிக்்கயில், நீதி ஆதயாக 
அ்மப்பால் அ்டயா்ளம் ்காணப்பட்ட பினதஙகிய 
மாவட்டங்க்்ளச் தசர்நத எண்ணறற 
்பயனாளி்களுககு முத்ரா திட்டத்தினகீழ் ்கடனுதவி 
வழங்கப்பட்டுள்்ளது. 

2022 நிதியொணடில் ்வரி ்வசூல் 34% 
அதி்கரிபபு
 � நிறுவன வரி, சுங்கவரி, ஜிஎஸ்டி வரி வசூல் 
அதி்கரிபபு ்காரணமா்க ்கடநத மார்ச் 31 
வ்ரயிலான நிதியாண்டு முடிவின்படி, �ாட்டின 
சமாத்த வரி வசூல் ரூ.27.07 லட்சம் த்காடி்ய 
எட்டி 34 சதவீதம் உயர்நதிருப்பதா்கவும், சமாத்த 
உள்�ாட்டி உற்பத்தி (ஜிடிபி) மீதான வரி வீதம் 
்கடநத 23 ஆண்டு்களில் இல்லாத அ்ளவில் 
உச்சத்்த எட்டியிருப்பதா்கவும் மத்திய வருவாய்த் 
து்ற சசயலர் தருண் ்பஜாஜ் சதரிவித்தார்.
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 � ்கடநத 1999-ககுப பினனர் தறத்பாது சமாத்த 
உள்�ாட்டு உற்பத்தி மீதான வரி வீதம் 11.7 
சதவீதம் அதி்கரித்துள்்ளது. இதுதவ ்கடநத 2020-
21 நிதியாண்டில் 10.3 சதவீதமா்க இருநதது. 
இதுகுறித்து வருவாய்த் து்ற சசயலர் தருண் 
்பஜாஜ் சசய்தியா்ளர்்களிடம் தமலும் கூறியது:

 � ஒட்டுசமாத்த வரி வசூலும் ஆதராககியமான, 
வலுவான நி்ல்ம்ய சவளிப்படுத்துகினறன. 
2021 ஏபரல் முதல் 2022 மார்ச் வ்ரயிலான 
சமாத்த வரி வசூல் சதா்்க ரூ.27.07 லட்சம் 
த்காடியாகும். இது ்பட்சஜட்டில் தீர்மானிக்கப்பட்ட 
ரூ.22.17 லட்சம் த்காடி்யக ்காட்டிலும் ரூ.5 
லட்சம் த்காடி அதி்கம். 

கிரிபதடொ �யன்�ொட்டுககு சர்வதேச 
ஒழுஙகுமும்றச் சட்டம்
 � சர்வததச நிதியம் சார்பில் “அரசு, தனியார் 
எண்ம (டிஜிட்டல்) சசலாவணி-தற்காலத்தில் 
தத்வப்படுவது எது?“ எனற உயர்நி்ல 
விவாதக கூட்டம் வாஷிஙடனில் �்டச்பறறது. 
அதில் ்பஙத்கறற அ்மச்சர் நிர்மலா சீதாராமன 
கூறியதாவது:

 � ஒரு �ாட்டின சதாழில்நுட்்பம் சார்நத 
சட்டம், மறசறாரு �ாட்டுககுப ச்பாருநதாது. 
�ாட்டின ச்பாரு்ளாதாரம் உள்ளிட்டவற்ற 
அடிப்ப்டயா்கக ச்காண்டும் கிரிபதடா்கரனசியின 
தாக்கம் மாறு்படும். எனதவ, இநத விவ்காரத்தில் 
அ்னத்து �ாடு்களும் ஒருஙகி்ணநது, 
சர்வததச அ்ளவிலான ஒழுஙகுமு்றச் சட்டத்்தக 
ச்காண்டுவர தவண்டும்.

 � இநதியாவுககுப் �ாராடடு: ்கடினமான சூழலிலும், 
உலகின தவ்கமா்க வ்ளரும் ச்பாரு்ளாதாரமா்க 
இநதியா தி்கழ்நது வருவதறகு கிறிஸ்டலினா 
்பாராட்டு சதரிவித்தார். ச்பாரு்ளாதார 
ச�ருக்கடி்யச் சநதித்து வரும் இலங்்கககு 
உதவியதற்கா்கவும் இநதியாவுககும் அவர் ்பாராட்டு 
சதரிவித்தார். அநத �ாட்டுககும் ஐஎம்எஃப சார்பில் 
த்பாதிய உதவி்கள் வழங்கப்படும் எனறும் அவர் 
உறுதியளித்தார்“ எனறு குறிபபிடப்பட்டுள்்ளது.

இநதிய ப�ொருளொேொ்ரம் 8% ்வளரச்சி 
்கொணும்: சிஐஐ
 � இநதியப ச்பாரு்ளாதாரம் �டபபு நிதியாண்டில் 
7.5-8 சதவீத வ்ளர்ச்சி்ய எட்டும் என இநதிய 
சதாழில்க கூட்ட்மபபு (சிஐஐ) சதரிவித்துள்்ளது.

 � இதுகுறித்து சிஐஐ த்லவர் டி.வி.�தரநதிரன 
கூறியது.

 � �ாட்டின சவறறிக ்க்தயில் ஏறறுமதி 
முககியமான ்பாத்திரத்்தக ச்காண்டுள்்ளது. 
அதன ்பயனா்க, �டபபு நிதியாண்ல் இநதியாவின 
ச்பாரு்ளாதார வ்ளர்ச்சி 7.5 முதல் 8 சதவீதத்்த 
எட்டும் என எதிர்்பார்க்கப்படுகிறது.

 � இருபபினும், ரஷிய-உக்ரன த்பாரின தாக்கம் 
மறறும் ்கதரானா த்பரிடரின அடுத்த அ்லயின 
எநதசவாரு வீழ்ச்சிககும் �ாம் தயாரா்க இருக்க 
தவண்டியது அவசியம்.

2023-ககுள் “எணைச் பசலொ்வணி“ 
அறிமு்கம்
 � இநதியாவில் 2023-ஆம் ஆண்டுககுள் 
எண்மச் சசலாவணி (டிஜிட்டல் ்கரனசி) 
அறிமு்கப்படுத்தப்படவுள்்ளதா்க மத்திய 
நிதிய்மச்சர் நிர்மலா சீதாராமன 
சதரிவித்துள்்ளார்.

 � அசமரிக்கா சசனறுள்்ள மத்திய நிதிய்மச்சர் 
நிர்மலா சீதாராமன, அஙகுள்்ள சான 
ஃபிரானசிஸ்த்கா �்கரில் “இநதியாவின 
எண்ம (டிஜிட்டல்) புரட்சியில் முதலீடு“ எனற 
்மயக்கருத்தில் �்டச்பறற வட்டதம்ஜ 
கூட்டத்தில் ்பஙத்கறறார். அபத்பாது அவர் 
த்பசு்்கயில், இநதியாவில் முதலீடு சசய்ய 
முதலீட்டா்ளர்்களின சதாழில் சார்நத 
தயாச்ன்கள் வரதவற்கப்படுகினறன. 
முதலீட்டா்ளர்்களின முககியப பிரச்்ன்க்்ளப 
புரிநதுச்காண்டு, முடிநதவ்ர தத்வயான 
தீர்வு்கள் அளிக்கப்படும்.

 � இநதியாவில் அதி்க அ்ளவில் புதிய சதாழில் 
(ஸ்டார்ட்-அப) சதாடஙகும் சூழ்ல உருவாக்க 
இநதிய அரசின சதாழில் மறறும் உள்�ாட்டு 
வர்த்த்க து்ற (டிபிஐஐடி) சார்பில் ஸ்டார்ட்-அப 
பிரிவு சதாடங்கப்பட்டுள்்ளது. இநதியாவில் புதிய 
சதாழில் சதாடங்க விரும்புதவார் டிபிஐஐடி்ய 
அணு்கலாம்.



5. sB_

5.1 அறிவியல் ைற்றும் பேொழில்நுட்� ்கணடுபிடிபபு்கள்
SFDR பூஸ்டர ஏவு்கமண அமைபபு 
ப்வற்றி்க்ரைொ்க தசொேமன
 � திடஎரிச்பாருள் �ா்ள தரம்சஜட் (SFDR) 
பூஸ்டர் ஏவு்க்ண அ்மப்்ப ்பாது்காபபு 
ஆராய்ச்சி மறறும் தமம்்பாட்டு அ்மபபு (DRDO) 
சவறறி்கரமா்கப ்பரிதசாதித்தது.

 � இதுசதாடர்்பா்க டிஆர்டிஓ அதி்காரி்கள் 
கூறு்்கயில், “ஒடிஸா மாநிலம் ்பாதலசுவரம் 
மாவட்டம் சண்டிபூர் ்கடற்க்ரப ்பகுதியில் 
SFDR பூஸ்டர் அ்மபபு சவறறி்கரமா்கப 
்பரிதசாதிக்கப்பட்டது. வானிலுள்்ள இலக்்க 
அழிக்க வானிலிருநதவாறு சசலுத்தப்படும் 
ஏவு்க்ண்களின திற்ன அதி்கரிக்க SFDR 
அ்மபபின சவறறி்கரமான ்பரிதசாத்ன 
உதவும்.

 � மி்க நீண்டசதா்லவிலும் ஒலி்யவிட அதி்க 
தவ்கத்திலும் வானவழி அச்சுறுத்தல்்க்்ள 
ஏவு்க்ண்கள் இ்டமறிப்பதற்கான திற்ன 
SFDR அ்மபபு அளிககும்” எனறு சதரிவித்தனர்.

 � இதுகுறித்து ்பாது்காபபு அ்மச்ச்கம் சவளியிட்ட 
சசய்திககுறிபபில், “சிக்கலான ஏவு்க்ண 
அ்மபபில் உள்்ள அ்னத்து முககிய ்பா்கங்களும் 
�ம்்ப்கமான மு்றயில் சசயல்்படுவ்த 
்பரிதசாத்ன எடுத்து்ரத்துள்்ளது. இநதத் 
திட்டத்தின அ்னத்து இலககு்க்்ளயும் 
SFDR அ்மபபு பூர்த்தி சசய்துள்்ளது” எனறு 
சதரிவிக்கப்பட்டுள்்ளது.

பினொ்கொ ்ரொகப்கட் அமைபபு 
ப்வற்றி்க்ரைொ்க தசொேமன
 � தமம்்படுத்தப்பட்ட பினா்கா எம்த்க-1 ராகச்கட் 
அ்மபபு சவறறி்கரமா்க ்பரிதசாதிக்கப்பட்டது.

 � இநதிய ராணுவமும், ்பாது்காபபு ஆராய்ச்சி 
தமம்்பாட்டு அ்மபபும் (டிஆர்டிஓ) DRDO 
அ்மபபும் இ்ணநது, ராஜஸ்தானில் உள்்ள 
ச்பாகரான த்ளத்தில் இநத ராகச்கட் அ்மப்்ப 
்பரிதசாதித்தன.

 � தமம்்படுத்தப்பட்ட பினா்கா எம்த்க-1 ராகச்கட் 
அ்மபபு (EPRS), பினா்கா தடுபபு ஆயுதம் (ஏடிஎம்) 
ஆகிய்வ சவறறி்கரமான விண்ணில் ஏவி 
தசாதித்துப ்பார்க்கப்பட்டன.

 � ்கடநத 14 �ாட்்களில் ்பல்தவறு தூர 
இலககு்களுடன சமாத்தம் 24 EPRS 
ராகச்கட்டு்கள் ஏவப்பட்டன. அ்னத்து 
ஏவுதலிலும் தத்வயான துல்லிய சதா்லவு 
இலககு எட்டப்பட்டது. இநத தசாத்னயுடன EPRS 
ராகச்கட்டு்க்்ள சதாழில் மு்றயில் தயாரிக்கத் 
தத்வயான �்டமு்ற்கள் சவறறி்கரமா்க 
நி்றவ்டநதுள்்ளன. இத்னத் தயாரிக்க 
சதாழில் நிறுவனங்கள் தயாரா்க உள்்ளன.

 � புதனயில் உள்்ள ஆயுத ஆராய்ச்சி மறறும் 
தமம்்பாட்டு அ்மபபு, புதன்யச் தசர்நத 
DRDOவின உயர்நி்ல ஆராய்ச்சி 
தசாத்னககூடத்தின ஒத்து்ழபபுடன பினா்கா 
ராகச்கட்்ட உருவாககியுள்்ளது. இது ்கடநத 
்பத்தாண்டு்க்ளா்க இநதிய ராணுவ தச்வயில் 
தசர்க்கப்பட்டுள்்ளது.

 � தறத்பாது �வீன சதாழில்நுட்்பங்களுடன 
தமம்்படுத்தப்பட்டுள்்ளதுடன, தாககும் தூர 
இலககும் அதி்கரிக்கப்பட்டுள்்ளது எனறு அநத 
அறிக்்கயில் சதரிவிக்கப்பட்டுள்்ளது.

இநதியொவிலிருநது விணணுககு 
ைனிேமன அனுபபும் ்ரொகப்கட் 
தசொேமன
 � இநதியாவிலிருநது விண்ணுககு மனித்ன 
அனுபபும் ராகச்கட் தசாத்ன �்டச்பறறு 
வருகிறது எனறார் இஸ்தரா முனனாள் 
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5.2 ஊட்கம் ைற்றும் பேொமலபேொடரபு
‘டொடொ நியூ“ சூப�ர பசயலி அறிமு்கம்
 � டாடா குழுமம் இநதியாவின முதல் சூப்பர் 
சசயலியான 'டாடா நியூ' ் வ அறிமு்கப்படுத்தியது.

 � இதுகுறித்து டாடா சனஸ் த்லவர் என.
சநதிரதச்கரன சமூ்க ஊட்க ்பதிவில் 
சதரிவித்துள்்ளதாவது:

 � டாடா குடும்்பத்தின இ்்ளய உறுபபினரான டாடா 
டிஜிட்டல், 'டாடா நியூ' எனற புதிய சசயலி்ய 
தறத்பாது ்பயன்பாட்டுககு ச்காண்டு வநதுள்்ளது. 
அறபுதமான இநத த்ளத்தில், டாடாவின 
பிராண்டு்கள் அ்னத்தும் ஒதர கு்டயின கீழ் 
ஒருஙகி்ணபபு சசய்யப்பட்டுள்்ளன. 

த்லவரும், விகரம் சாரா்பாய் விண்சவளி 
ஆராய்ச்சி ்மய சிறபபு த்பராசிரியருமான சிவன.

 � �ா்கர்த்காவில் அவர் சசய்தியா்ளர்்களுககு 
அளித்த த்பாட்டி: விண்ணுககு மனித்ன அனுப்ப 
3 முககிய தகுதி தசாத்ன்கள் �டத்தப்பட 
தவண்டும்.

 � இதில் ்பாது்காப்்ப முககியமா்க எடுத்துக ச்காள்்ள 
தவண்டும். அநத ராகச்கட்டில் சுறறுச்சூழல் 
வசதி்கள் ஏற்படுத்த தவண்டும். ராகச்கட்டில் 
மனித்ன விண்ணுககு அனுபபுவதறகு 
தத்வயான தசாத்ன்கள் �்டச்பறறு 
வருகினறன.

 � தசாத்ன்கள் அ்னத்தும் நி்கழாண்டுககுள் 
நி்றவ்டயும். வி்ரவில் விண்ணுககு 
மனித்ன அனுபபும் முயறசி �்டச்பறும். 
இதற்கா்க ஜி.எஸ்.எல்.வி. மாக 3 ராகச்கட்்ட 
்பயன்படுத்தத் திட்டமிடப்பட்டுள்்ளது. இதற்கா்க, 
த்ரத்ள தசாத்ன, விண்ணில் ஏவும் தசாத்ன 
உள்்பட ்பல்தவறு தசாத்ன்கள் �டத்தப்பட 
உள்்ளன.

 � முதல் ்கட்டமா்க இரண்டு தராத்பாக்கள் 
ராகச்கட்டில் ்வத்து அனுப்பப்படும். அநத 
தசாத்னசவறறி்கரமா்க முடிநதபின மனிதன 
அனுப்பப்படுவார்.

 � தூத்துககுடி மாவட்டம், குலதச்கரன ்பட்டினத்தில் 
ராகச்கட் ஏவுத்ளம் அ்மப்பதறகு தமிழ்க 
அரசு மி்கவும் ஆர்வமா்க உள்்ளது. இநத 
ஏவுத்ளம் அ்மப்பதறகு 2,300 ஏக்கர் நிலம் 
தத்வப்படுகிறது.

6 ைொேங்களுககுப பின் பூமி திரும்பிய 
சீன விணப்வளி வீ்ரர்கள்
 � சீனா ்கட்ட்மத்து வரும் புதிய விண்சவளி 
நி்லயத்தில் 6 மாதங்கள் தஙகியிருநது சாத்ன 
்ப்டத்த நி்லயில், மூனறு விண்சவளி வீரர்்கள் 
பூமிககுத் திரும்பினர்.

 � “தியான்காங“ எனற விண்சவளி நி்லயத்்த 
சீனா உருவாககி வருகிறது. இதன ்கட்ட்மபபுப 
்பணிக்கா்க அனுப்பப்பட்டிருநத விண்சவளி 
வீரர்்கள் ைாய் ஷி்காங, வாங யாபிங, யி குவாஙஃபு 
ஆகிதயார் சுமார் 6 மாதங்கள் விண்சவளி 
நி்லயத்தில் தஙகியிருநதனர். அபத்பாது 
இருமு்ற விண்சவளியில் �டநது விண்சவளி 
நி்லயத்துக்கான சதாகுதி்க்்ள ச்பாருத்தும் 
்பணியில் ஈடு்பட்டனர். இநநி்லயில், அவர்்கள் 
சைனதஸா-13 விண்்கலம் மூலம் பூமிககு 
திரும்பினர். த்காபி ்பா்லவனத்தில் ்கா்ல 
9.56 மணிககு அநத விண்்கலம் சவறறி்கரமா்கத் 
த்ரயிறஙகியதா்க அரசு சசய்தி நிறுவனமான 
ஜினஹீவா சதரிவித்துள்்ளது.

 � மூவரும் �ல்ல உடல்�லத்துடன இருப்பதா்க 
மருத்துவக குழுவினர் சதரிவித்தனர். இதறகு 
முனபு சைனதஸா-12 விண்்கலம் மூலம் 
அனுப்பப்பட்ட விண்சவளி வீரர்்கள் ஒதர 
மு்றயில் 92 �ாள்்கள் விண்சவளி நி்லயத்தில் 
தஙகியிருநததத சாத்னயா்க இருநதது.
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்வன்னியர்களுக்கொன 10.5% உள் 
ஒதுககீடு ்ரத்து: உயரநீதிைன்்ற தீரபம� 
உறுதி பசயேது உச்சநீதிைன்்றம்
 � மி்கவும் பிற்படுத்தப்பட்ட 115 பிரிவினரில் 
இருநது வனனியர்்க்்ள மட்டும் தனிபபிரிவா்க 
்கருதுவதறகு எநதவித மு்காநதிரமும் இல்்ல 
எனறும் உச்சநீதிமனறம் சதரிவித்துள்்ளது.

 � தமிழ்கத்தில் 69 சதவீத இடஒதுககீடு அமலில் 
உள்்ளது. இதில், மி்கவும் பிற்படுத்தப்பட்டவர்்களுககு 
வழங்கப்படும் 20 சதவீத இடஒதுககீட்டில் 
வனனியர்்களுககு 10.5 சதவீத உள் ஒதுககீடு 
அளிக்க முந்தய அதிமு்க அரசு ்கடநத ஆண்டு 
பிபரவரி மாதம் சட்டம் இயறறியது. 

‘ைத்திய திம்ரப�ட ேணிகம்க 
்வொரியத்ேொல் திம்ரப�டங்கமள ேமட 
பசயய இயலொது'
 � மத்திய தி்ரப்படத் தணிக்்க வாரியத்தால் 
(சிபிஎஃபசி) தி்ரப்படத்்தத் த்ட சசய்ய 
முடியாது; ஆனால் தி்ரப்படங்களுக்கான 
சானறித்ழ மறுக்க முடியும் எனறு 
மாநிலங்க்ள்வயில் மத்திய அரசு சதரிவித்தது.

 � மத்திய தி்ரப்பட தணிக்்க வாரியம், 
தி்ரப்படவியல் சட்டம்-1952, ஒளிப்பதிவு 
(சானறிதழ் சட்டம், 1983 மறறும் அதன கீழ் 
வழங்கப்பட்ட வழி்காட்டுதல்்க்்ளப பின்பறறி 
ஒரு தி்ரப்படத்்த ஆய்வு சசய்து ‘யு', 'யு/ஏ', 'ஏ’ 
மறறும் 'எஸ்' ஆகிய சானறு்க்ளா்க வ்்கப்படுத்தி 
மக்களின ்பார்்வககு அனுமதியளிக்கலாம்.

 � ஒரு தி்ரப்படத்்தத் த்ட சசய்யும் அதி்காரம் 
சிபிஎஃபசிககு இல்்ல.

இநதியத் திலரப்�்டத் தணிகலகக குழு

 � இநதியத் தி்ரப்படத் தணிக்்கக குழு 
இநதியாவில் விடுத்லககுப பினபு 
ஒழுக்கத்்தயும், அறச�றி்க்்ளயும் மீறாத 
வ்்கயில் தி்ரப்படக ்காட்சி்கள், வசனங்கள், 
்பாடல்்கள் இருக்க தவண்டும் என்பதற்கா்க 

இநதியத் தி்ரப்படத் தணிக்்கக குழு 
ஒனறு அ்மக்கப்பட்டது. இதற்கா்க 1952 ஆம் 
ஆண்டில் தி்ரப்படத் தணிக்்கச் சட்டம் 
நி்றதவறறப்பட்டது.

 � ததாறறம் - 1952 ஆம் ஆண்டு
 � த்ல்மய்கம் - மும்்்ப
 � த்லவர் - லீலா சாம்சன

சிறுதசமிபபுத் திட்டங்களுக்கொன 
்வட்டி விகிேத்தில் ைொற்்றமில்மல
 � 2022-23 ஆம் நிதியாண்டின முதல் ்காலாண்டில், 
ச்பாது வருங்கால ்வபபு நிதி (பிபிஎஃப), ததசிய 
தசமிபபுச் சானறிதழ் (எனஎஸ்சி) உள்ளிட்ட சிறு 
தசமிபபுத் திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிதம் 
மாறறப்படவில்்ல.

 � இதுகுறித்து மத்திய நிதிய்மச்ச்கம் சவளியிட்ட 
அறிவிக்்கயில் கூறப்பட்டிருப்பதாவது: 
2022-23-நிதியாண்டின முதல் ்காலாண்டில் 
(2022 ஏபரல் 1-ஜுன 30), பிபிஎஃப, எனஎஸ்சி 
உள்ளிட்ட சிறு தசமிபபுத் திட்டங்களுக்கான வட்டி 
விகிதம் மாறறப்படவில்்ல.

 � ்கடநத 2021-22-ஆம் நிதியாண்டின 
�ான்காவது ்காலாண்டில் (2022 ஜனவரி 1 
மார்ச் 31) இருநத வட்டி விகிததம நீடிககும் எனறு 
சதரிவிக்கப்பட்டுள்்ளது.

 � ்கடநத 2020-21-ஆம் நிதியாண்டின 
முதல் ்காலாண்டில் இருநது சிறு தசமிபபுத் 
திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிதம் 
மாறறப்படவில்்ல. பிபிஎஃப திட்டத்துககு 7.1 
சதவீதமும், எனஎஸ்சி திட்டத்துககு 6.8 சதவீதமும் 
வட்டி அளிக்கப்படுகிறது.

 � ஓராண்டுககு சட்பாசிட் சசய்யும் திட்டத்துககு 5.5 
சதவீதம் வட்டி வழஙகுவது சதாடரும். சசல்வம்கள் 
தசமிபபுத் திட்டத்துக்கான வட்டி விகிதம் 7.6 
சதவீதமா்க இருககும்.

 � மூத்த குடிமக்களுக்கான 5 ஆண்டு தசமிபபுத் 
திட்டத்துககு வட்டி விகிதம் 7.4 சதவீதமா்கத் 
சதாடரும். ்காலாண்டுககு ஒரு மு்ற 
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அவர்்களுககு வட்டி வழங்கப்படும். ஒரு ஆண்டு 
முதல் 5 ஆண்டு்கள் வ்ரயிலான ்வபபுத் 
சதா்்கத் திட்டங்களுககு 5.5 சதவீதம் முதல் 6.7 
சதவீதம் வ்ர வட்டி வழங்கப்படும் எனறு மத்திய 
அரசு சதரிவித்துள்்ளது.

800 அத்தியொ்வசிய ைருநது்களின் 
விமல உயரவு
 � ்கதரானா, நீரிழிவு, உயர் ரத்த அழுத்தம் உள்ளிட்ட 
்பல்தவறு த�ாய்்களுக்கா்கப ்பயன்படுத்தப்படும் 
800-ககும் தமற்பட்ட மருநது்களின வி்ல 
(ஏபரல் 1) முதல் 10.7 வ்ர சதவீதம் உயருகிறது.

 � இதய அறு்வ சிகிச்்சயில் ்வக்கப்படும் 
“ஸ்சடனட்“, மூட்டுமாறறு அறு்வ சிகிச்்சயில் 
்வக்கப்படும் உதலா்கப ச்பாருள்்களின 
வி்லயும் உயருகிறது.

பசஸ் ஒலிம்பியொட்: அமைச்சர 
ேமலமையில் ஆதலொசமன
 � சசன்ன்ய அடுத்த மாமல்லபுரத்தில் வரும் 
ஜூ்ல 27 முதல் ஆ்கஸ்ட் 10 வ்ரயில் சதுரங்க 
(சசஸ்) ஒலிம்பியாட் த்பாட்டி �டத்துவது சதாடர்்பா்க 
ஆதலாச்னக கூட்டம் அ்மச்சர் சமய்ய�ாதன 
த்ல்மயில் �டத்தப்பட்டது.

 � 44-ஆவது சதுரங்க ஒலிம்பியாட் த்பாட்டி 
சசன்ன்ய அடுத்த மாமல்லபுரத்தில் 
�்டச்பறும் என அறிவிக்கப்பட்டது.

 � சசன்ன்ய அடுத்த  மாமல்லபுரத்தில் ஜு்ல 
27-ம் தததி முதல் ஆத்கஸ்ட் 10-ம் தததி வ்ர 
சசஸ் ஒலிம்பியாட் �்டச்பறும்.

தேரவு்கமளக ப்கொணடொட த்வணடும்
 � ச்பாதுத் ததர்்வ எழுதவுள்்ள மாணவர்்களிடம் 
“ததர்வுக குறித்த விவாதம்“ எனற த்லபபில் 
பிரதமர் தமாடி ்கலநது்ரயாடினார். சதாடர்நது 
5-ஆவது ஆண்டா்க மாணவர்்களிடம் அவர் 
்கலநது்ரயாடினார்.

 � சதாழில்நுட்்பமானது மாணவர்்களுககு எனறும் 
்பலனளிக்கக கூடியதத. அ்த மாணவர்்கள் 
சிறப்பா்கப ்பயன்படுத்திக ச்காள்்ள தவண்டும். 
தறத்பா்தய சூழலில் இ்ணவழிக ்கல்வியானது 
ச்பரும்ளவில் அதி்கரித்துள்்ளது. அதன வாயிலா்க 
மாணவர்்கள் அறி்வ வ்ளர்த்துக ச்காள்்ள 
தவண்டும்.

குடிய்ரசுத் ேமல்வர த்கொவிநத் 
துரகபைனிஸ்ேொன் �யணம்
 � குடியரசுத் த்லவர் ராம்�ாத் த்காவிநத் 3 �ாள் 
்பயணமா்க துர்கசமனிஸ்தான சசனறார்.

 � துர்கசமனிஸ்தான அதி்பரா்க சர்தர் 
்பர்திமு்கசமததாவ அண்்மயில் ்பதவிதயறறார். 
இநநி்லயில், அந�ாட்டுககு குடியரசுத் த்லவர் 
ராம்�ாத் த்காவிநத் சசனறுள்்ளார். சுதநதிர 
துர்கசமனிஸ்தானுககு இநதிய குடியரசுத் 
த்லவர் சசல்வது இதுதவ முதல் மு்ற.

ைதசொேொக்கள் மீது ஆளுநர்கள் 2 
ைொேங்களில் முடிப்வடுக்க த்வணடும் 
திமு்க எம்.பி. ேனிந�ர ைதசொேொ
 � மதசாதாக்கள் மீது மாநில ஆளு�ர்்கள் 2 
மாதங்களில் முடிசவடுக்க ்கால வரம்பு 
நிர்ணயிக்க வலியுறுத்தி திமு்க எம்.பி.பி.வில்சன 
மாநிலங்க்ள்வயில் தனி�்பர் மதசாதா தாக்கல் 
சசய்துள்்ளார்.

 � தமிழ்க சட்டபத்பர்வயில் நி்றதவறறப்பட்டு 
அனுப்பப்பட்ட முதல் நீட் விலககு மதசாதா்வ 
ஆளு�ர் ஆர்.என.ரவி திருபபி அனுபபினார். 
இ்தயடுத்து, அநத மதசாதா எநத மாறறமும் 
இல்லாமல் சட்டபத்பர்வயில் பிப்பரவரி 8 ஆம் 
தததி மீண்டும் நி்றதவறறப்பட்டு ஆளு�ர் ஆர்.
என.ரவிககு திருபபி அனுபபி ்வக்கப்பட்டது. 
அநத மதசாதா்வ அவர் இதுவ்ர குடியரசுத் 
த்லவருககு அனுபபி ்வக்கவில்்ல.

6,000 இநதிய ப�ொருள்்களுககு ்வரி 
்ரத்து ஆஸ்தித்ரலியொவுடன் ்வரத்ே்க 
ஒப�நேம்
 � இநதியா-ஆஸ்திதரலியா இ்டதயயான 
ச்பாரு்ளாதார ஒத்து்ழபபு மறறும் வர்த்த்க 
ஒப்பநதம் ்்கசயாப்பமானது.

 � இநத ஒப்பநதத்தின மூலமா்க இநதியாவின ஆயத்த 
ஆ்ட்கள், ததால் ச்பாருள்்கள், ஆ்பரணங்கள் 
உள்ளிட்ட 6000 ச்பாருள்்கள் ஆஸ்திதரலியாவின 
சந்த்களுககு வரியினறி சசனற்டயவுள்்ளன.

 � இநதியா-ஆஸ்திதரலியா இ்டதய த்டயறற 
வர்த்த்க ஒப்பநதத்்த ஏற்படுத்திக ச்காள்வது 
சதாடர்்பா்க இரு�ாட்டு அதி்காரி்களுககும் 
இ்டதய த்பச்சுவார்த்்த �்டச்பறறு வநதது.

 � இநநி்லயில், இநதியா-ஆஸ்திதரலியா 
ச்பாரு்ளாதார ஒத்து்ழபபு மறறும் வர்த்த்க 
ஒப்பநதத்தில் இரு �ாடு்களும் ்்கசயாப்பமிட்டன.
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 � பிரதமர் �தரநதிர தமாடி, ஆஸ்திதரலிய பிரதமர் 
ஸ்்காட் தமாரிஸன ஆகிதயார் ்காசணாலி 
வாயிலா்க இநத நி்கழ்ச்சியில் ்கலநது ச்காண்டனர். 
ஒப்பநதத்தில் மத்திய வர்த்த்கத் து்ற அ்மச்சர் 
பியூஷ் த்காயல், ஆஸ்திதரலிய வர்த்த்கத்து்ற 
அ்மச்சர் தடன சடஹான ஆகிதயார் 
்்கசயாப்பமிட்டனர். அபத்பாது அ்மச்சர் பியூஷ் 
த்காயல் கூறியதாவது:

 � இநதியாவுககும் ஆஸ்திதரலியாவுககும் இ்டதய 
தறத்பாது 27.5 பில்லியன அசமரிக்க டாலர் 
மதிபபுககு வர்த்த்கம் �்டச்பறறு வருகிறது. இது 
அடுத்த 5 ஆண்டு்களில் 45 முதல் 50 பில்லியன 
டாலரா்க அதி்கரிககும்.

 � இநத ஒப்பநதத்தின வாயிலா்க 6000-ககும் 
தமற்பட்ட து்ற்க்்ளச் தசர்நத இநதிய 
ச்பாருள்்கள் ஆஸ்திதரலிய சந்த்களுககு 
எநதவித வரியுமினறி சசனற்டயும். முனபு 4 
முதல் 5 சதவீத வரி விதிக்கப்பட்ட ச்பரும்்பாலான 
ச்பாருள்்களுககு தறத்பாது வரி விலககு 
வழங்கப்பட்டுள்்ளது.

 � சதாழிலா்ளர்்களின ்பங்களிபபு அதி்கம் 
தத்வப்படும் து்ற்களில் ஒப்பநதம் 
தமறச்காள்்ளப்பட்டுள்்ளதால், அடுத்த 5 முதல் 7 
ஆண்டு்களில் சுமார் 10 லட்சம் தவ்லவாய்பபு்கள் 
இநத ஒப்பநதத்தின வாயிலா்க உருவாகும்.

 � சர்வததசப த்பாட்டி: ஆஸ்திதரலியாவில் 
இருநது சதாழிறசா்ல்களுககுத் தத்வயான 
மூலபச்பாருள்்க்்ளயும், இதர உற்பத்திப 
ச்பாருள்்க்்ளயும் இநதியா இறககுமதி சசய்து 
வருகிறது. தறத்பாது அ்வ கு்றநத வி்லககுக 
கி்டககும் என்பதால், எஃகு, அலுமினியம் 
உள்ளிட்ட து்ற்கள் சர்வததச அ்ளவில் 
த்பாட்டியிடும் சூழல் உருவாகும்.

 � அதததவ்்ளயில், ்பால் ச்பாருள்்கள், ச்பாம்்ம்கள், 
சூரிய்காநதி எண்சணய், எண்சணய் வித்து்கள், 
த்காது்ம, அரிசி, ஆபபிள், சர்க்க்ர, தங்கம், 
சவள்ளி ,ஆ்பரணம், இரும்புத் தாது உள்ளிட்ட 
சில ச்பாருள்்களின இறககுமதிககு வர்த்த்க 
ஒப்பநதத்தில் இருநது விலககு அளிக்கப்பட்டுள்்ளது. 

நல்லு்றம்வ தைம்�டுத்ே இநதியொ-
தந�ொளம் உறுதி
 � இநதியா-த�்பா்ளம் இ்டதயயான �ல்லுற்வ 
தமம்்படுத்த இரு�ாட்டுப பிரதமர்்களும் 
உறுதிதயறறனர்.

 � இநதியாவுககு அரசுமு்றப ்பயணம் 
தமறச்காண்டுள்்ள த�்பா்ள பிரதமர் தைர் 
்ப்கதூர் ததவு்பா, பிரதமர் �தரநதிர தமாடி்ய 

தில்லியில் சநதித்துப த்பசினார். அபத்பாது, இரு 
�ாடு்களுககி்டதய சஜய�்கர் (பி்கார்)-குர்தா 
(த�்பா்ளம்) ரயில் தச்வ, மின விநிதயா்கத்திட்டம் 
ஆகிய்வ சதாடககி ்வக்கப்பட்டன.

 � இநதியாவின ரூத்ப அட்்ட்ய த�்பா்ளத்தில் 
்பயன்படுத்துவதற்கான வசதியும் சதாடககி 
்வக்கப்பட்டது. ரயில்தவ, எரிசகதி 
உள்ளிட்ட து்ற்களில் இநதியாவுககும் 
த�்பா்ளத்துககும் இ்டதயயான ஒத்து்ழப்்ப 
தமம்்படுத்துவதற்கான 4 ஒப்பநதங்களும் 
்்கசயாப்பமாகின.

இநதியொவில் த்வமலயின்மை 
கும்றநது ்வருகி்றது
 � ச்பாரு்ளாதாரம் ்படிப்படியா்க இயல்புநி்லக 
குத்திரும்புவதால் �ாட்டில் தவ்லயின்ம 
விகிதம் கு்றநது வருவதா்க இநதிய ச்பாரு்ளாதார 
்கண்்காணிபபு்மயம் (சிஎம்ஐஇ சதரிவித்துள்்ளது.

 � தமலும் ்கடநத பிபரவரியில் 8.10 சதவீதமா்க 
இருநத ஒட்டுசமாத்த தவ்லயின்ம விகிதம், 
மார்ச் மாதத்தில் 7.6 சதவீதமா்க கு்றநததா்கவும் 
சிஎம்ஐஇ கூறியுள்்ளது.

 � இதுகுறித்து இநதிய புள்ளியியல் நிறுவனத்தின 
ஓய்வுச்பறற த்பராசிரியர் அபிருப சர்்கார் 
கூறு்்கயில், “ஒட்டுசமாத்த தவ்லயின்ம 
விகிதம் கு்றநதாலும் இநதியா்வ த்பானற ஏ்ழ 
�ாடு்களுடன ஒபபிடும்த்பாது இது அதி்கம்தான. 
ஏ்ழ மக்கள் குறிப்பா்க ஊர்கப ்பகுதி்களில் 
வசிப்பவர்்கள், தவ்லயினறி இருக்க முடியாது. 
எனதவ தங்களுககு கி்டககும் தவ்ல்களில் 
அவர்்கள் தங்க்்ள ஈடு்படுத்திகச்காள்கினறனர்” 
எனறார்.

 � சிஎம்இஐ சவளியிட்ட புள்ளிவிவரப்படி, ்கடநத 
மார்ச் மாதம் ஹரியாணாவில் அதி்க்பட்சமா்க 
26.7 சதவீதமும், ராஜஸ்தான, ஜம்மு-்காஷ்மீரில் 
தலா 25 சதவீதமும், பி்காரில் 14.4 சதவீதமும், 
திரிபுராவில் 14.1 சதவீதமும், தமறகு வங்கத்தில் 
5.6 சதவீதமும் தவ்லயின்ம விகிதம் 
்பதிவாகியுள்்ளது. கு்றநத்பட்சமா்க ்கர்�ாட்கம், 
குஜராத்தில் தலா 1.8 சதவீதமா்க தவ்லயின்ம 
்பதிவாகியுள்்ளது. 

ஃபீல்டு ைொர்ஷல் சொம் ைொபனக்ொ 
பி்றநே தினம் உேம்கயில் 
்கமடபபிடிபபு
 � ம்றநத ஃபீல்டு மார்ைல் சாம் மாசனக்ாவின 
108 – ஆவது பிறநத தினம் உத்்கயில்  
்க்டபபிடிக்கப்பட்டது. இ்தசயாட்டி 
உத்்கயிலுள்்ள அவரது ்கல்ல்றயில் 
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ராணுவத்தின அ்னத்துப பிரிவு்க்்ளயும் தசர்நத 
அதி்காரி்கள் மலர் வ்்ளயம் ்வத்து மரியா்த 
சசலுத்தினர்.

 � 1971 ஆம் ஆண்டு இநதியா ்பாகிஸ்தான த்பாரில் 
இநதிய இராணுவத்தின த்ல்ம ச்பாறுப்்ப 
வகித்து சவறறி ததடி தநதவர்.

த்வளொண ப�ொருள்்களுககு 53 
விைொன நிமலயங்களில் ்கட்டணச் 
சலும்க
 � தவ்ளாண் ச்பாருள்்களின மதிபபு்க்்ள உணர்த்தி 
எளிதில் அழு்கக கூடிய ச்பாருள்்க்்ளக அனுபபும் 
வசதி்க்்ள ஏற்படுத்தும் கிரிஷி உதான 
திட்டத்தில் �ாட்டில் த்கா்வ, திருச்சி உள்ளிட்ட 
53 விமான நி்லயங்கள் தசர்க்கப்பட்டுள்்ளதா்க 
மத்திய சிவில் விமானப த்பாககுவரத்துத் 
து்ற இ்ணய்மச்சர் வி.த்க. சிங 
மாநிலங்க்ள்வயில் சதரிவித்தார்.

 � தவ்ளாண் ச்பாருள்்க்்ள விமான மூலம் 
ச்காண்டு சசல்லப்படும் கிரிஷி உதான திட்டத்தில் 
்பயன்டநதவர்்கள், நிதி ஒதுககீடு த்பானற்வ 
குறித்து ்கர்�ாட்கத்்தச் தசர்நத ்பாஜ்க உறுபபினர் 
இரனனா ்காடாடிமாநிலங்க்ள்வயில் த்கள்வி 
எழுபபினார்.

 � இதறகு மத்திய சிவில் விமானப த்பாககுவரத் 
து்ற அ்மச்சர் வி.த்க. சிங எழுத்துபூர்வமா்க 
அளித்துள்்ள ்பதில்: கிரிஷி உதான திட்டம் 
்கடநத 2020-ஆம் ஆண்டில் சர்வததச, ததசிய 
வழித்தடங்களில், தவ்ளாண் ச்பாருள்்க்்ளக 
ச்காண்டு சசல்வதறகு அறிவிக்கப்பட்டது.

குற்்றவியல் அமடயொள விதிமும்ற 
ைதசொேொவுககு ைக்களம்வ ஒபபுேல்
 � குறிபபிட்ட வழககில் வி்ரவில் தீர்வு 
்காண்்பதற்கா்க, குறறஞசாட்டப்படுதவாரின 
உயிரியல் மாதிரி்க்்ளச் தச்கரிக்க 
்காவல்து்றயினருககு சட்டபூர்வ அனுமதி 
வழஙகும் த�ாககில் குறறவியல் அ்டயா்ள 
விதிமு்ற மதசாதா்வ மத்திய அரசு 
மக்க்ள்வயில் தாக்கல் சசய்தது. அநத மதசாதா 
மீதான விவாதம் �்டச்பறறது.

 � வழககில் குறறஞசாட்டப்படுதவாரின 
அ்டயா்ளங்க்்ள உறுதி சசய்ய வழிவகுககும் 
தறத்பா்தய சட்டம் 1920-இல் இயறறப்பட்டது. 
தறத்பா்தய சூழலில் அச்சட்டத்தின விதி்க்ளானது 
குறறத்்த நிரூபிக்கவும், விசார்ண 
அ்மபபு்களின சசயல்்பாடு்க்்ள வலுப்படுத்தவும் 
த்பாதுமானதா்க இல்்ல.

 � குறறவியல் அ்டயா்ள விதிமு்ற மதசாதாவானது 
தறத்பா்தய சட்டத்தின கு்ற்பாடு்க்்ளப 
த்பாககுவததாடு மட்டுமல்லாமல், ஆதாரங்க்்ள 
தச்கரிப்பதறகும் கூடுதல் வலுதசர்ககும். 
நீதிமனறங்களில் குறறங்க்்ள நிரூபிப்பதற்கான 
வழிமு்ற்க்்ள ஏற்படுத்துவது ்கட்டாயமாகும். 
இல்்லசயனில், �ாட்டின சட்டம்-ஒழுஙகு 
சூழல் ்பாதிக்கப்பட்டு, உள்�ாட்டுப ்பாது்காபபு 
த்கள்விககுறியாகும்.

ஜம்மு-்கொஷமீர: பேொகுதி 
ைறுசீ்ரமைபபு குழு
 � ஜம்மு-்காஷ்மீர் ்கடநத 2019-ஆம் ஆண்டு 
யூனியன பிரததசமா்க அறிவிக்கப்பட்டது. 
இ்தயடுத்து அஙகுள்்ள �ாடாளுமனற, 
சட்டப த்பர்வத் சதாகுதி்க்்ள மறுசீர்மபபு 
சசய்ய 2020-ஆம் ஆண்டு தம 6-ஆம் 
தததி உச்சநீதிமனற முனனாள் நீதி்பதி 
ரஞசனா பிர்காஷ் ததசாய் த்ல்மயில் குழு 
அ்மக்கப்பட்டது. அநதக குழு ஜம்மு-்காஷ்மீரில் 
்க்ள ஆய்வு தமறச்காண்டு சவளியிட்டுள்்ளது.

 � ஜம்முவில் 6, ்காஷ்மீரில் ஒனறு என 
சட்டபத்பர்வத் சதாகுதி்களின எண்ணிக்்க 
83-இல் இருநது 90-ஆ்க அதி்கரிக்கப்பட்டுள்்ளது.

ஸ்டொணட் அப இநதியொ திட்டத்தில் 
1.34 லட்சம் பேொழில் முமனத்வொர
 � ஸ்டாண்ட் அப இநதியா திட்டத்தின 
கீ்ழ் ்கடநத 6 ஆண்டு்களில் 1,33,995 
(்கணககு்களுககு) த்பருககு சமாத்தம் ரூ.30,160 
த்காடி வ்ர ்கடன அளிக்கப்பட்டுள்்ளதா்க 
மத்திய நிதிய்மச்ச்கம் சதரிவித்துள்்ளது. 
இநதத் திட்டத்தால் லட்சக்கணக்கான த்பர் 
சதாழில்மு்னதவார்்க்ளானது மட்டுமல்லாமல், 
தவ்ல வாய்பபு்க்்ளயும் உருவாககியுள்்ளனர் 
எனறு மத்திய நிதிய்மச்சர் நிர்மலா சீதாராமன 
்பாராட்டுத் சதரிவித்துள்்ளார்.

 � ்பட்டியலினத்தவர்்கள், ்பழஙகுடியினர், ச்பண் 
சதாழில்மு்னதவார்்கள் எதிர்த�ாககும் 
சவால்்க்்ளக ்கருத்தில் ச்காண்டும், கீழ்நி்லயில் 
உள்்ளவர்்க்்ள சதாழில்மு்னதவாராககி, 
ச்பாரு்ளாதார அதி்காரப்படுத்துதல், தவ்ல 
உருவாக்கத்்த த�ாக்கமா்கக ச்காண்டும், 
ஸ்டாண்ட் அப இநதியா திட்டம் 2016, ஏபரல் 
5-ஆம் தததி சதாடங்கப்பட்டது. இநத 6-ஆவது 
ஆண்டு நி்கழ்்வசயாட்டி, மத்திய நிதிய்மச்சர் 
நிர்மலா சீதாராமன அறிக்்க சவளியிட்டுள்்ளார்.
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 � அதில், 'ஸ்டாண்ட்-அப இநதியா திட்டத்தின 
கீழ் இதுவ்ர 1.34 லட்சத்துககும் தமற்பட்ட 
சதாழில்மு்னதவாருககும், புதிய 
தவ்லவாய்பபு்க்்ள உருவாககியவர்்களுககும் 
அரசு வசதி்கள் சசய்யப்பட்டிருப்ப்தக ்காணும் 
த்பாது மகிழ்ச்சியளிககிறது.

 � அவர்்கள் சசல்வத்்த உருவாககுபவர்்க்ளா்க 
மட்டுமினறி, தவ்லவாய்பபு்க்்ள உருவாககும் 
திறன ச்பறறவர்்க்ளா்கவும் இருப்ப்த அரசு 
உணர்நதுள்்ளது' எனறு சதரிவித்துள்்ளார்.

 � ரூ.1 த்காடி வ்ர ்கடன: ஸ்டாண்ட் அப இநதியா 
திட்டத்தில் உற்பத்தி, தச்வ்கள், வர்த்த்கத் 
து்ற, தவ்ளாண் சார்நத �டவடிக்்க்கள், ்பசு்ம 
சதாழில் சதாடங்க ்கடன வழங்கப்படுகிறது. ஒரு 
வணி்க வஙகிக கி்்ளயில், கு்றநத்பட்சம் ஒரு 
்பட்டியலினத்தவர் அல்லது ்பழஙகுடியினத்தவர், 
கு்றநத்பட்சம் ஒரு ச்பண்ணுககும் ரூ.10 லட்சம் 
முதல் ரூ.1 த்காடி வ்ர ்கடன வழங்கப்படுகிறது.

 � இநதத் திட்டம் சதாடங்கப்பட்டதிலிருநது 
்கடநத மார்ச் 21-ஆம் தததி வ்ர 1,33,995 
த்பருககு ரூ.30,160 த்காடிககும் தமல் ்கடன்கள் 
வழங்கப்பட்டுள்்ளன.

நொடொளுைன்்றத்தில் ்கணககு 
ேணிகம்கயொளர சட்டத் திருத்ே 
ைதசொேொ நிம்றத்வற்்றம்
 � ்கணககுத் தணிக்்கயா்ளர் சட்டம்-1949, சசலவு 
மறறும் ்பணி்கள் ்கணக்கா்ளர் சட்டம்-1959 மறறும் 
்கம்ச்பனி சசயலர்்கள் சட்டம்-1980 ஆகியவறறில் 
சில திருத்தங்க்்ள தமறச்காள்ளும் வ்்கயில் 
இநத மதசாதா அறிமு்கம் சசய்யப்பட்டுள்்ளது.

 � இநதிய ்கணககு தணிக்்கயா்ளர் நிறுவனம் 
(ஐசிஏஐ), இநதிய சசலவு மறறும் ்பணி்கள் 
்கணக்கா்ளர் நிறுவனம் (ஐசிடபிள்யூஏஐ) மறறும் 
இநதிய ்கம்ச்பனி சசயலா்ளர்்கள் நிறுவனம் 
(ஐசிஎஸ்ஐ) ஆகியவறறின ஒழுஙகு �டவடிக்்க 
குழுக்களின த்ல்ம அதி்காரியா்க மு்றதய 
்கணககுத் தணிக்்கயா்ளர் அல்லாத, சசலவுக 
்கணக்கா்ளர் அல்லாத மறறும் ்கம்ச்பனி சசயலர் 
அல்லாத �்பர்்க்்ள நியமனம் சசய்யும் வ்்கயில் 
மதசாதாவில் திருத்தம் சசய்யப்பட்டுள்்ளது.

இநதியொவில்ேொன் சொமல 
வி�த்து்களொல் அதி்க உயிரிழபபு 
 � சஜனீவாவில் அ்மநதுள்்ள சர்வததச சா்லக 
கூட்ட்மபபு சவளியிட்ட உல்க சா்ல 
வி்பத்து்கள் புள்ளிவிவரங்கள்- 2018-இன்படி, 

சா்ல வி்பத்து்களின எண்ணிக்்கயில் 
இநதியா 3-ஆம் இடம் வகிககிறது. சா்ல 
வி்பத்தில் ்பலியாதனார்்களின எண்ணிக்்கயில் 
இநதியா முதலிடமும், ்காயம்டநதவர்்களின 
எண்ணிக்்கயில் 3-ஆம் இடமும் வகிககிறது. 
தமலும் ்கடநத 2020-இல் சா்ல வி்பத்தில் 
்பலியானவர்்களில் 69.8 சதவீதத்தினர் 18-45 
வயதுககு உள்்பட்தடார் ஆவர்.

 � �ாட்டில் 22 ்பசு்மவழி ச�டுஞசா்ல்க்்ள 
(ரூ.1,63,350 த்காடி மதிபபில் 2,485 கி.மீ. தூர ஐநது 
வி்ரவுச் சா்ல்கள், ரூ.1,92,876 த்காடி மதிபபில் 
5,816 கி.மீ தூர அணுகு ச�டுஞசா்ல்கள்) 
தமம்்படுத்த உத்ததசிக்கப்பட்டுள்்ளது.

 � தில்லி- மும்்்ப வி்ரவுச் சா்ல திட்டத்தில், 
தில்லி சடௌசா- ஜல்தசாட் (சஜய்பூர்- 214 கிமீ), 
வததாதரா- அஙகதலஷ்வர் (100 கிமீ), த்காட்டா- 
ரத்லம் ஜாபவா (245 கிமீ) ஆகிய பிரிவு்க்்ள 
வரும் மார்ச் 23-ஆம் தததிககுள் முடிக்க 
திட்டமிடப்பட்டுள்்ளது எனறு அதில் நிதின ்கட்்கரி 
சதரிவித்துள்்ளார்.

த�்ரழிவு ஆயுேங்களுககு நிதியுேவி 
பசய்வமேத் ேடுககும் ைதசொேொ
 � த்பரழி்வ ஏற்படுத்தும் ஆயுதங்க்்ளத் 
தயாரிப்பதறகு நிதியுதவி வழஙகுவ்தத் த்ட 
சசய்யும் சட்டத்திருத்தமதசாதா, மக்க்ள்வயில் 
ஒருமனதா்க புதனகிழ்ம நி்றதவறியது.

 � த்பரழிவு ஆயுதங்கள் (சட்ட விதராதச் 
சசயல்்கள்) சட்டம், ்கடநத 2005-ஆம் ஆண்டில் 
இயறறப்பட்டது. அநத சட்டத்தில், த்பரழிவு 
ஆயுதங்க்்ளத் தயாரிப்பதறகு மட்டுதம த்ட 
விதிக்கப்பட்டுள்்ளது. அதில், சில திருத்தங்கள் 
தமறச்காள்்ளப்பட்டு, மக்க்ள்வயில் அநத மதசாதா 
அறிமு்கம் சசய்யப்பட்டது.

 � மதசாதா மீது புதனகிழ்ம �்டச்பறற 
விவாதத்தினத்பாது, இநத மதசாதா 
நி்றதவறுவது ்காலத்தின அவசியம் எனறு 
கூறி ்கட்சி தவறு்பாடினறி அ்னத்துக ்கட்சி 
உறுபபினர்்களும் மதசாதாவுககு ஆதரவா்க 
வாக்களித்தனர். அ்தத் சதாடர்நது குரல் 
வாகச்கடுபபுடன மதசாதா நி்றதவறறப்பட்டது.

 � இநத மதசாதாவின மூலம், த்பரழிவு ஆயுதங்க்்ளத் 
தயாரிப்பதறகு நிதியுதவி சசய்்பவர்்களின 
சசாத்து்க்்ள முடக்கவும் ்பறிமுதல் சசய்யவும் 
மத்திய அரசுககு அதி்காரம் அளிக்கப்பட்டுள்்ளது.

 � முனனதா்க, �்டச்பறற விவாதத்தினத்பாது 
சவளியுறவுத் து்ற அ்மச்சர் எஸ்.சஜய்சங்கர் 
்பதிலளித்துப த்பசியதாவது:
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 � இநத சட்ட திருத்த மதசாதா நி்றதவறுவதால், 
இநதியாவின ததசப்பாது்காபபு தமலும் 
வலுவ்டயும்; சர்வததச அ்ளவில் இநதியாவின 
அநதஸ்தும் உயரும்.

101 ்ரொணு்வத் ேள்வொடங்கள் 
இ்றககுைதிககுத் ேமட
 � ராணுவாத் த்ளவாடங்கள் உள்�ாட்டில் 
தயாரிக்கப்படுவ்த ஊககுவிப்பதற்கா்க 101 
த்ளவாடங்களின இறககுமதிககுத் த்ட விதித்து 
3-ஆவது ்பட்டிய்ல ்பாது்காபபுத் து்ற அ்மச்சர் 
ராஜ்�ாத் சிங சவளியிட்டார்.

 � ஆயுதங்கள், சவடிச்பாருள்்கள், ்கடற்ப்ட, 
சஹலி்காபடர்்கள், தராநது ்கப்பல்்கள், ்கப்பல் 
மறறும் ்படகு்க்்ளத் தாககி அழிககும் 
ஏவு்க்ண்கள் உள்ளிட்ட முககியத் த்ளவாடங்கள் 
இநதப ்பட்டியலில் இடம்ச்பறறுள்்ளன.

 � ்பாது்காபபுத் து்றயில் சுயசார்்்ப த�ாககி �ாம் 
தவ்கமா்க சசல்வ்த இது பிரதி்பலிககிறது. 
்பாது்காபபுத் து்றயில் சுயசார்புடன இருக்க 
தவண்டும்; ராணுவத் த்ளவாடங்க்்ள ஏறறுமதி 
சசய்ய தவ்ணடும் எனற இரு த�ாக்கங்களுக்கா்க 
த்ளவாடங்கள் இறககுமதிககுத் த்ட 
விதிக்கப்படுகிறது. இது, அரசு, தனியார் 
்பங்களிபபுடன உள்�ாட்டு உற்பத்தி்ய 
ஊககுவிக்கச் சசய்யும் எனறார்.

ைக்கள் ைருநே்கம் மூலம் கும்ற்வொன 
விமலயில் ே்ரைொன ைருநது்கள்
 � மக்கள் மருநத்கம் மூலம் கு்றவான வி்லயில் 
தரமான மருநது்கள் விநிதயாகிக்கப்படுவதா்க 
பிரதமர் தமாடி சதரிவித்துள்்ளார்.

 � உல்கசு்காதாரதினத்்தசயாட்டி மக்கள் மருநத்கம் 
(ஜன ஔைதி) மூலம் தரமான மறறும் கு்றநத 
சசலவில் மருத்துவ வசதி ச்பாதுமக்களுககு 
அளிக்கப்படுகிறது.

 � இதனால் ஏ்ழ்கள் மறறும் �டுத்தர வகுபபினரின 
்பணம் தசமிக்கப்படுகிறது. 

என்எல்சி இநதியொ: மின் உற்�த்தியில் 
புதிய சொேமன
 � மினசகதி விநிதயா்கம், நிலக்கரி உற்பத்தியிலும் 
புதிய சாத்ன்க்்ள அநநிறுவனம் 
நி்கழ்த்தியுள்்ளது.

 � எனஎல்சி இநதியா நிறுவனம் 2021-22ஆம் 
நிதியாண்டில் மின உற்பத்தியில் ்பல புதிய 
சி்கரங்க்்ள சதாட்டது. அதன்படி, எனஎல்சி மின 

நி்லயங்கள், அதன து்ண நிறுவனமான 
தூத்துககுடி எனஎல்சி, தமிழ்�ாடு மின 
நிறுவனத்தின மின நி்லயம் ஆகிய்வ ்கடநத 
நிதியாண்டில் 2,920 த்காடி யூனிட் மினசாரத்்த 
உற்பத்தி சசய்தன. இது, இநத நிறுவனத்தின 65 
ஆண்டு்கால வரலாறறில் புதிய சாத்னயாகும். 
தமலும், முந்தய 2020-21ஆம் நிதியாண்டின 
சமாத்த மின உற்பத்தி அ்ளவான 2,461.30த்காடி 
யூனிட்்ட விட இது 18.64% அதி்கம்.

பசறிவூட்டப�ட்ட அரிசிமய 
விநிதயொகிக்க ைத்திய அமைச்ச்ரம்வ 
ஒபபுேல் 
 � அரசின ்பல்தவறு திட்டங்களின கீழ் சசறிவூட்டப்பட்ட 
அரிசி்ய 3 ்கட்டங்க்ளா்க மக்களுககு 
விநிதயாகிப்பதறகு மத்திய அ்மச்சர்வ 
சவள்ளிககிழ்ம ஒபபுதல் அளித்தது.

 � தில்லியில் �்டச்பறற மத்திய அ்மச்சர்வக 
கூட்டத்துககுப பிறகு சசய்தியா்ளர்்களுககுப 
த்பட்டியளித்த மத்திய சசய்தி, ஒலி்பரபபுத் து்ற 
அ்மச்சர் அனுராக தாககுர் கூறியதாவது:

 � முதல் ்கட்டமா்க, ஒருஙகி்ணநத குழந்த்கள் 
வ்ளர்ச்சித் திட்டம் (ஐசிடிஎஸ்), பிரதமரின 
ஊட்டச்சத்துத் திட்டம் ஆகியவறறின கீழ் 
குழந்த்களுககு சசறிவூட்டப்பட்ட அரிசி 
வழங்கப்படும்.

 � இரண்டாவது ்கட்டமா்க, ச்பாது விநிதயா்கம் 
மறறும் இதர �லத்திட்டத்தின கீழ் ஊட்டச்சத்து 
கு்ற்பாடு உ்டயவர்்கள் அதி்கம் வசிககும் 
மாவட்டங்களுககு அடுத்த ஆண்டு மார்ச் 
மாதத்துககுள் சசறிவூட்டப்பட்ட அரிசி வழங்கப்படும்.

 � மூனறாவது ்கட்டமா்க, மறற அ்னத்து 
மாவட்டங்களுககும் 2024-ஆம் ஆண்டு மார்ச் 
மாதத்துககுள் அநத அரிசி வழங்கப்படும்.

 � இநதத் திட்டங்க்்ள சசயல்்படுத்த ஆண்டுககு 
ரூ.2,700 த்காடி சசலவாகும். இநத சசல்வ 
மத்திய அரதச முழு்மயா்க ஏறறுக ச்காள்கிறது. 
இநத திட்டங்களுக்கா்க, இநதிய உணவுக 
்கழ்கமும் மாநில அ்மபபு்களும் ஏறச்கனதவ 
88.65 சமட்ரிக டன அரிசி்யக ச்காள்முதல் 
சசய்துள்்ளன எனறார் அவர். இநத அரிசியில் 
நுண்ணூட்டச்சத்து்கள் தசர்க்கப்பட்டிருககும் 
என்பது குறிபபிடத்தக்கது.

முல்மலப ப�ரியொறு: தைற்�ொரம்வக 
குழுவுககு
 � அ்ண்கள் ்பாது்காபபுச் சட்டம்-2021 
�ாடாளுமனறத்தால் இயறறப்பட்டு, ்கடநத 
ஆண்டு டிசம்்பர் 13-இல் குடியரசுத் த்லவரின 
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ஒபபுதல் ச்பறப்பட்டுள்்ளது. உச்சநீதிமனற 
விசார்ணயில் உள்்ள முல்்லப ச்பரியாறு 
அ்ண த்பானறவறறின ்கண்்காணிபபு, ஆய்வு, 
சசயல்்பாடு, ்பராமரிபபு த�ாக்கங்களுக்கா்க 
அ்ண்கள் ்பாது்காபபு (2021) சட்டத்தின 
8-ஆவது பிரிவின கீழ், ததசிய அ்ணப ்பாது்காபபு 
ஆ்ணயத்திடம் ச்பாறுபபு அளிக்கப்பட்டுள்்ளது.

 � முல்்லப ச்பரியாறு அ்ண விவ்காரத்்தப 
ச்பாருத்தமட்டில், மத்திய நீர் ஆ்ணயத்தின 
பிரதிநிதி, தமிழ்�ாடு, த்கர்ளம் ஆகிய 
மாநிலங்களில் இருநது தலா ஒரு பிரதிநிதி 
என 3 உறுபபினர்்க்்ளக ச்காண்ட ஒரு 
தமற்பார்்வக குழு அ்மக்கப்பட்டுள்்ளது. 
இநதக குழு திருபதி்கரமா்கச் சசயல்்பட்டு 
வருகிறது. இருபபினும், அ்ண்கள் ்பாது்காபபு 
சட்டம் (2021) �்டமு்றககு வநத பிறகு, ஒரு 
சட்டபபூர்வ அ்மபபு நிறுவப்பட தவண்டும். 
மத்திய அரசின ஜல் சகதி அ்மச்ச்கத்தின கீழ் 
உள்்ள மத்திய நீர் ஆ்ணயம் மூலம் ததசிய 
அ்ண்கள் ்பாது்காபபு ஆ்ணயம் (எனடிஎஸ்ஏ) 
உருவாக்கப்பட்டிருப்பதா்க எங்களுககு த்கவல் 
சதரிவிக்கப்பட்டுள்்ளது.

 � அ்ண்கள் ்பாது்காபபுச் சட்டம்-2021-இன கீழ் 
அளிக்கப்பட்டுள்்ள அ்னத்து அதி்காரங்க்்ள 
சசயல்்படுத்தவும், அ்ணயின ்கண்்காணிபபு, 
ஆய்வு, சசயல்்பாடு மறறும் ்பராமரிபபுப ்பணி 
ஆகியவற்ற உடனடியா்க தமறச்காள்ளும் 
வ்்கயில், வழக்கமான எனடிஎஸ்ஏ இருப்பது 
விரும்்பத்தக்கதா்க இருககும். 

இநதிய ்வொமழப�ழம், இளஞதசொளம் 
்கனடொவுககு ஏற்றுைதி: இரு ே்ரபபு 
பேொழில்நுட்� �கிரவுககு பின்னர 
அறிவிபபு 
 � இநதிய வா்ழப்பழம், இ்ளம் மக்காச்தசா்ளம் (த்பபி 
்கார்ன) ஆகிய்வ ்கனடா �ாட்டுககு ஏறறுமதி 
சசய்யப்படுவதற்கான தத்வயான த்கவல்்க்்ள 
இரு �ாடு்களும் ்பகிர்நது ச்காள்்ளப்பட்டு 
ஏறறுமதிக்கான ஒபபுதல் ச்பறப்பட்டுள்்ளதா்க 
மத்திய தவ்ளாண், விவசாயி்கள் �லத்து்ற 
சதரிவித்துள்்ளது.

 � இநதிய வா்ழப்பழம், இ்ளம் மக்காச்தசா்ளம் 
ஆகிய்வ ஏறறுமதி சசய்யப்பட்டு  ்கனடா �ாட்டு 
சந்த்களில் விற்பது குறித்து இநதியா – ்கனடா 
ஆகிய இரு�ாட்டு ததசிய தாவர ்பாது்காபபு 
அ்மபபு்களுககி்டதய த்பச்சுவார்த்்த 
�்டச்பறறது. இதன மூலம் ்பகிர்நது 
ச்காள்்ளப்பட்ட த்கவல்்கள் அடிப்ப்டயில் இநதப 

ச்பாருள்்களுக்கான ்கனடா �ாட்டு சந்த்களுககு 
அணு்கல் கி்டத்துள்்ளது. ்கனடாவின தானியஙகி 
இறககுமதி குறித்த அ்மபபு மு்ற்களின்படி 
மக்காச் தசா்ளத்துககு தாவர ்பாது்காபபு இறககுமதி 
மறறும் உள்�ாட்டு இயக்கத்திற்கான அனுமதி 
தத்வ.

த்வளொண திட்டங்களொல் ்வலிமை 
ப�றும் வி்வசொயி்கள்: பி்ரேைர
 � பிரதமர் உழவர் �ல நிதி மறறும் தவ்ளாண் சார்நத 
இதர திட்டங்கள் �ாட்டின த்காடிக்கணக்கான 
விவசாயி்களுககு புதிய ்பலத்்தக ச்காடுத்து 
வருகிறது எனறு பிரதமர் �தரநதிர தமாடி 
சதரிவித்தார்.

 � இதுகுறித்து அவர் தனது ட்விட்டர் ்பக்கத்தில் 
சவளியிட்ட ்பதிவில் கூறியிருப்பதாவது: �ாடு 
�மது விவசாய சத்காதர, சத்காதரி்க்ளால் ச்பரு்ம 
ச்காள்கிறது. அவர்்கள் வலி்மயா்க இருநதால், 
புதிய இநதியா வ்ளமானதா்க இருககும். பிரதமரின 
விவசாயி்கள் �ல நிதி மறறும் விவசாயம் 
சதாடர்்பான ்பல திட்டங்கள் த்காடிக்கணக்கான 
விவசாயி்களுககு புதிய ்பலத்்த வழஙகுவதில் 
�ான மகிழ்ச்சிய்டகிதறன எனறு அநதப ்பதிவில் 
அவர் குறிபபிட்டுள்்ளார்.

்வரத்ே்கப �யணத்மே பேொடஙகுகி்றது 
உள்நொட்டில் ேயொரிக்கப�ட்ட முேல் 
விைொனம்!
 � உள்�ாட்டிதலதய தயாரிக்கப்பட்ட முதல் 
விமானமானது வணி்க ரீதியிலான ்பயணத்்தத் 
சதாடங்கவுள்்ளதா்க விமானப த்பாககுவரத்து 
அ்மச்ச்கம் சதரிவித்துள்்ளது.

 � ச்பாதுத்து்ற்யச் தசர்நத அல்்லயனஸ் ஏர் 
விமான நிறுவனமானது, மறசறாரு ச்பாதுத் து்ற 
நிறுவனமான ஹிநதுஸ்தான ஏதரா�ாடிகஸ் 
நிறுவனத்திடமிருநது இரு தடார்னியர்-228 
ர்க விமனாங்க்்ளப ச்பற ்கடநத பிபரவரியில் 
ஒப்பநதம் தமறச்காண்டது.

 � அநத ஒப்பநதத்தின அடிப்ப்டயில் முதலாவது 
தமார்னியர் ர்க விமானமானது அல்்லயனஸ் 
ஏர் நிறுவனத்திடம் ்கடநத 7-ஆம் தததி 
ஒப்ப்டக்கப்பட்டது.

 � அநத விமானமானது முதல் மு்றயா்கப 
்பயணி்களின த்பாககுவரத்துக்கா்கப 
்பயன்படுத்தப்படவுள்்ளது.

 � அஸ்ஸாமின திபரூ்கர், அருணாசல பிரததசத்தின 
்பாசி்காட் ்பகுதி்களுககு இ்டதய (ஏபரல் 12) முதல் 
அநத விமானம் இயக்கப்படவுள்்ளது.
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எரிசகதி, �ரு்வநிமல ே்ர்வரிமசயில் 
குஜ்ரொத், த்க்ரளம், தில்லி முன்னிமல
 � எரிசகதி, ்பருவநி்ல குறியீடு்களில் 
மாநிலங்களின சசயல்்பாடு்களில் ஒட்டுசமாத்த 
தரவரி்சயில் குஜராத், த்கர்ளம், ்பஞசாப ஆகிய 
மாநிலங்கள் முனனி்லயில் உள்்ளதா்க நீதி 
ஆதயாக அறிவித்துள்்ளது. இதில், எரிசகதி தசமிபபு 
பிரிவில் தமிழ்கம் முதலிடம் ச்பறறுள்்ளது.

 � நீதி ஆதயாககின மாநில எரிசகதி ஆறறல், 
்பருவநி்ல குறியீடு தரவரி்ச ்பட்டியல் 
சவளியிடப்பட்டது. இ்த இநத அ்மபபின 
து்ணத் த்லவர் டாகடர் ராஜீவ குமார் 
சவளியிட்டார். இநதத் தரவரி்சப ்பட்டியல் 
குறித்து நீதி ஆதயாககின கூடுதல் சசயலா்ளர் 
டாகடர் ராத்கஷ் சர்வால் கூறியதாவது:

 � இது, மாநில எரிசகதி, ்பருவநி்ல குறியீடு்களின 
முதல் சுறறு. இதில் மாநிலங்களின சசயல்்பாடு்கள் 
ஆறு அ்ளவுத்கால்்கள், குறி்காட்டி்க்்ளக ச்காண்டு 
தரவரி்ச சசய்யப்பட்டுள்்ளது. இ்வ ச்பரிய 
மாநிலங்கள், சிறிய மாநிலங்கள், யூனியன 
பிரததசங்கள் என மூனறா்க பிரிக்கப்பட்டு 
தரவரி்ச வழங்கப்பட்டுள்்ளது.

 � 6 அ்ளவுத்கால்்களில் ஒட்டுசமாத்தமா்க அதி்கப 
புள்ளி்கள் ச்பறற தரவரி்சயில் ச்பரிய 
மாநிலங்களில் குஜராத் (50.1 புள்ளி்கள்) 
முதலிடத்தில் உள்்ளது. 2-ஆவது இடத்தில் 
த்கர்ளம் (49.1 புள்ளி்கள்), 3-ஆவதா்க ்பஞசாப 
(48.6 புள்ளி்கள்) இடம் ச்பறறுள்்ளன. சிறிய 
மாநிலங்கள் வரி்சயில் த்காவா (51.4 புள்ளி்கள்), 
திரிபுரா (45 புள்ளி்கள்) ஆகிய மாநிலங்களும் 
யூனியன பிரததசங்களில் சண்டீ்கர் (55.7 
புள்ளி்கள்), தில்லி (55.6 புள்ளி்கள்), டாமன – 
்டயூ (53.2 புள்ளி்கள்), புதுச்தசரி (48.5 புள்ளி்கள்) 
ஆகிய்வயும் முனனி்லயில் உள்்ளன. இநத 
ஒட்டுசமாத்த தரவரி்சயில் தமிழ்கம் 43.4 
புள்ளி்களுடன 9-ஆவது இடத்்தப ச்பறறுள்்ளது. 
அதத சமயத்தில் எரிசகதி ஆறறல் தசமிபபுப 
பிரிவில் தமிழ்கம் 85.4 புள்ளி்கள் ச்பறறு முதல் 
இடம் ச்பறறுள்்ளது எனறார் அவர்.

 � இநத நி்கழ்ச்சியில் த்பசிய நீதி ஆதயாக து்ணத் 
த்லவர் டாகடர் ராஜீவ குமார், “்கச்சா எண்சணய் 
இறககுமதியில் 3-ஆவது இடத்தில் இருககும் �ாம், 
மரபு சாரா எரிசகதியிலும் கு்றநத சசலவிலான 
மின உற்பத்திககும் மாறதவண்டிய நி்ல 
வநதுள்்ளது“ எனறார்.

 � நீதி ஆதயாக உறுபபினர் டாகடர் வி.த்க.சரஸ்வத், 
எரிசகதி து்றயில் �ாட்்ட தனனி்றவு 

ச்பறச் சசய்வதறகும் மத்திய – மாநிலங்களுககு 
இ்டதயயான ஒருஙகி்ணபபு முககியம்“ 
எனறார்.

 � நீதி ஆதயாக த்ல்ம நிர்வா்க அதி்காரி அமிதாப 
்காநத் மறறும் ்பலர் இநத நி்கழ்ச்சியில் த்பசினர்.

ஊ்ரொட்சி்களில் 9 இலககு்கமள 
அமடய ைொ்வட்டநதேொறும் சி்றபபு 
ஆதலொச்கர்கள் 
 � ஊராட்சி்கள் அ்ளவில் நீடித்த நி்லயான வ்ளர்ச்சி 
இலககு்க்்ள (எஸ்டிஜி) சசயல்்படுத்த தவண்டிய 
9 முககிய ஆய்வுக ்கருபச்பாருளுககும் தனித்தனி 
சிறபபு ஆதலாசர்்க்்ள ஒவசவாரு மாவட்டம், வட்ட 
அ்ளவில் நியமிக்க தில்லியில் ்பஞசாயத்து ராஜ் 
அ்மச்ச்கம் கூட்டிய மா�ாட்டில் தமிழ்க அ்மச்சர் 
த்க.ஆர்.ச்பரிய்கருப்பன த்கட்டுகச்காண்டார்.

 � இநதிய சுதநதிர அமுதப ச்பருவிழாவின ஒரு 
்பகுதியா்க மத்திய ்பஞசாயத்து ராஜ் அ்மச்ச்கம் 
தில்லியில் ஏபரல் மாதம் 11 முதல் ஏபரல் 17 
வ்ர ்பல்தவறு மாநிலங்களின ஊர்கத் து்ற 
அ்மச்சர்்கள், ஊராட்சிப பிரதிநிதி்கள் ்கலநது 
ச்காண்டு ்கருத்து்க்்ளப ்பரிமாறிக ச்காள்ளும் 
ததசிய அ்ளவிலான ்கலநது்ரயாடல் நி்கழ்ச்சிககு 
ஏற்பாடு சசய்யப்பட்டுள்்ளது.

 � நீடித்த நி்லயான வ்ளர்ச்சி இலககு்க்்ள 
ஊராட்சி்கள் அ்ளவில் சசயல்்படுத்துவதற்கா்க 
எடுக்க தவண்டிய ்பல்தவறு �டவடிக்்க்கள் 
குறித்து விவாதிக்கப்படுகிறது. ்பஞசாயத்து்களில் 
நி்றதவறறிட 9 முககிய ஆய்வுக ்கருபச்பாருள்்கள் 
்வக்கப்பட்டுள்்ளன.

 � வாழ்வாதாரம் நி்றநத மறறம் வறு்மயறற 
கிராமங்கள், த�ாயறற ஊராட்சி, குழந்த்கள் �ட்பு 
கிராமங்கள், நீர் நி்றநத்வ, தூய்்மயான 
்பசு்ம கிராமங்கள், அடிப்ப்ட ்கட்ட்மபபில் 
தனனி்றவு, சமூ்க ்பாது்காபபு, சிறநத ஆளு்ம 
மறறும் ச்பண்்கள் ்பாது்காபபு த்பானறவற்றக 
ச்காண்ட ஊராட்சி்க்்ள உருவாககுவது குறித்து 
விவாதிக்கப்படுகிறது.

 � ்காநதியின ்கனவு்க்்ள நி்றதவறறும் விதமா்க 
்பல்தவறு கிராம தனனி்றவு திட்டங்கள் மாநில 
முதல்வரால் நி்றதவறறப்பட்டு வருகிறது. 
இநத முயறசிககு �ாங்கள் “திராவிடன மாடல்“ 
எனகினதறாம்.

 � 2011-ஆம் ஆண்டு முததல இது த்பானற 
திட்டங்கள் தமிழ்கத்தில் சதாடங்கப்பட்டது. 
அ்னத்து கிராம அண்ணா மறுமலர்ச்சித் திட்டம், 
சமுத்துவபுரம், �மககு �ாதம திட்டம் த்பானற்வ 
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நி்றதவறறப்பட்டு அ்னத்து தரபபினரும் 
்பாராட்டினர். தமிழ்கத்தில் 7.46 லட்சம் சுய உதவிக 
குழுக்களில் 1.7 த்காடி ச்பண்்கள் ்பஙத்கறறு 
வருகினறனர்.

 � தறத்பாது முதல்வர், “மக்க்்ளத் ததடி மருத்துவம்“ 
மறறும் “இல்லம் ததடி ்கல்வி“ த்பானற ம்கத்தான 
திட்டங்க்்ள நி்றதவறறி வருகிறார்.

இநதியொவில் எரிப�ொருள் விற்�மன 
3 ஆணடு்கள் ்கொணொே அளவில் 
அதி்கரிபபு
 � இநதியாவில் எரிச்பாருள் விற்ப்ன ்கடநத மார்ச் 
மாதத்தில் 3-ஆண்டு்கள் ்காணாத அ்ளவுககு 
உயர்நதுள்்ளது.

 � இதுகுறித்து ச்பட்தராலிய அ்மச்ச்கத்தின 
திட்டமிடல் மறறும் ்பகுப்பாய்வு பிரிவு சவளியிட்ட 
புள்ளிவிவரத்தில் கூறியுள்்ளதாவது:

 � ச்பட்தராலியப ச்பாருள்்களின ஒட்டுசமாத்த நு்கர்வு 
மார்ச் மாதத்தில் 194.10 லட்சம் டனனா்க இருநதது. 
இது, ்கடநத 2019-ஆம் ஆண்டுககுப பிறகு முதல் 
மு்றயா்க ்காணப்படும் அதி்க்பட்ச அ்ளவாகும்.

 � அ்னத்து ச்பட்தராலிய தயாரிபபு நு்கர்விலும் 
ஏறத்தாழ 40 சதவீத ்பங்களிப்்ப வழஙகும் 
டீசலுக்கான தத்வ மார்ச் மாதத்தில் 6.7 சதவீதம் 
உயர்நது 77 லட்சம் டனனா்க ்காணப்பட்டது. 
அததத்பானறு, ச்பட்தரால் விற்ப்னயும் 6.1 
சதவீதம் உயர்நது 29.10 லட்சம் டன்ன எட்டியது.

 � தவ்ளாண் து்றயில் டீசல் ்பயன்பாடு சவகுவா்க 
அதி்கரித்துள்்ளது. 

தேசிய கி்ரொை சுய்ரொஸ்ய திட்டத்துககு 
ரூ.5,911 த்கொடி 
 � புதுபபிக்கப்பட்ட ததசிய கிராம சுயராஜ்ய 
திட்டத்்த நி்கழாண்டு ஏபரல் 1-ஆம் தததியில் 
இருநது 2026-ஆம் ஆண்டு மார்ச் 31-ஆம் தததி 
வ்ர நீட்டித்து மத்திய அ்மச்சர்வ ஒபபுதல் 
அளித்துள்்ளது.

 � �ாடு முழுவதும் உள்்ள 2.78 லட்சம் கிராமபபுற 
உள்்ளாட்சி அ்மபபு்களில், நீடித்த வ்ளர்ச்சி 
இலககு்க்்ள அ்டவதற்கான நிர்வா்கத் 
திறன்க்்ள தமம்்படுத்துவதறகு இத்திட்டம் 
உதவும். இநதத் திட்டம், ரூ.5,911 த்காடியில் 
சசயல்்படுத்தப்படும். இதில், மத்திய அரசின 
்பங்களிபபு ரூ.3,700 த்காடியா்கவும், மாநில அரசின 
்பங்களிபபு ரூ.2,211 த்காடியா்கவும் இருககும். 
இத்திட்டத்தின மூலம் உள்்ளாட்சி அ்மபபு்களில் 
உள்்ள 1.36 த்காடி த்பருககு ்பயிறசி அளிக்கப்படும்.

 � கழிவுநீர தமலாணலமயில் ஜப்�ானு்டன் 
ஒப்�நதம்: ்கழிவுநீர் சுத்தி்கரிபபுககு அதி�வீன 
சதாழில்நுட்்பங்க்்ள உருவாககுவதில் 
ஜப்பானுடன இநதியா இ்ணநது ஆராய்ச்சியில் 
ஈடு்படுவதற்கான புரிநதுணர்வு ஒப்பநதத்துககு 
அ்மச்சர்வ ஒபபுதல் அளித்துள்்ளது.

ஜொலியன்்வொலொ �ொக நிமனவு தினம்: 
பி்ரேைர ைரியொமே
 � ்பஞசாப மாநிலத்தில் உள்்ள ஜாலியனவாலா 
்பாககில் ்கடநத 1919-ஆம் ஆண்டு ஏபரல் 13-ஆம் 
தததி ஆஙகிதலய அரசின சரௌலட் சட்டத்்த 
எதிர்த்து �்டச்பறற ச்பாதுககூட்டத்தில் 
ஆஙகிதலயப ்ப்டயினர் ்கண்மூடித்தனமா்கத் 
துப்பாககிச் சூடு �டத்தினர். அதில், 
நூறறுக்கணக்காதனார் உயிரிழநதனர்.

20 சி்றநே ம்கவிமன்ர்களுககு 
ைொநில அ்ரசு விருது்கள் முேல்்வர 
மு.்க.ஸ்டொலின் ்வழஙகினொர
 � ்்கவி்ன, ்்கத்திறத் சதாழில்்களில் சிறப்பான 
்பங்களிப்்ப வழஙகிய ்க்ல்ர்்களுககு 
விருது்க்்ள முதல்வர் மு.்க.ஸ்டாலின வழஙகினார். 
இதற்கான நி்கழ்ச்சி த்ல்மச்சசயல்கத்தில் 
�்டச்பறறது. இதுகுறித்து, தமிழ்க அரசு 
சவளியிட்ட சசய்தி:-

 � ்்கவி்னத் சதாழில்்களுக்கா்கதவ தங்க்ளது 
வாழ்க்்க்ய அர்ப்பணித்துக ச்காண்ட 10 சிறநத 
்்கவி்ன்ர்்களுககு வாழும் ்்கவி்னப 
ச்பாககிைம் விருது வழங்கப்பட்டு வருகிறது. 
இநத விருதானது 8 கிராம் தங்கப ்பதக்கம், தாமிர 
்பத்திரம், சானறிதழ், ரூ.1 லட்சம் ்காதசா்ல 
அடஙகியது.

 � 2021-22-ஆம் ஆண்டுக்கான வாழும் 
்்கவி்னப ச்பாககிைம் விருதானது 
ஜி.மாரிமுத்து, என.மாரியப்பன, ஜி.தங்கராஜு, 
ச்பான விசுவ�ாதன, எம்.ராமலிங்கம், எம்.
முத்துசிவம், வி.்கமலம், டி.விஜயதவலு, எஸ்.
பிரணவம், த்க.வடிதவல் ஆகிதயாருககு வாழும் 
்்கவி்னப ச்பாககிைம் விருது்க்்ள முதல்வர் 
மு.்க.ஸ்டாலின அளித்தார்.

 � இததத்பானறு, சிறநத ்்கவி்ன்ர்்களின 
்பங்களிப்்ப ஊககுவிககும் வ்்கயில், பூம்பு்கார் 
மாநில விருது அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இநத 
விருதானது ரூ.50,000 ்பரிசுத் சதா்்க, 4 கிராம் 
தங்கப்பதக்கம், தாமிர ்பதக்கம், தகுதிச்சானறு 
ச்காண்டது. அதன்படி, டி.்கதிரவன, ஏ.சதனனரசு, 
எஸ்.ச்காயராஜ், ஆர்.த்காபு, எஸ்.யுவராஜ், எஸ்.ராதா, 
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டி.�ா்கப்பன, டி.மத்கஸ்வரி, என.ராதஜநதிரன, 
டி.சசல்லம்்ம ஆகிதயாருககு முதல்வர் அளித்தார். 
தமலும், ்காஞசிபுரம் மாவட்டம் ்கலியனூர், 
திருச�ல்தவலி மாவட்டம் அம்்பாசமுத்திரம், 
ச்பரம்்பலூர் அரும்்பாவூர், ஈதராடு மாவட்டம் 
ஆசனூர், தசலம் மாவட்டம் தம்மம்்பட்டி, விழுபபுரம் 
மாவட்டம் விககிரவாண்டி, திருச�ல்தவலி 
மாவட்டம் ்பத்தம்ட ஆகிய இடங்களில் ச்பாது 
்பயன்பாட்டு ்மயங்கள் அ்மக்கப்பட்டுள்்ளன. 
இவற்றயும் முதல்வர் மு.்க.ஸ்டாலின திறநது 
்வத்தார். இநத ்மயங்களில் ்்கவி்ன 
குழுமங்க்்ளச் தசர்நத ்்கவி்ன்ர்்கள் 
ஒனறுகூடி இஙகு ச்பாருத்தப்பட்டுள்்ள �வீன 
இயநதிரங்கள், ்கருவி்க்்ளப ்பயன்படுத்தலாம் 
என தமிழ்க அரசு சதரிவித்துள்்ளது.

 � த்ல்மச் சசயல்கத்தில் �்டச்பறற 
நி்கழ்ச்சியில், அ்மச்சர் தா.தமா.அன்பரசன, 
த்ல்மச் சசயலா்ளர் சவ.இ்றயனபு உள்ளிட்ட 
்பலரும் ்கலநது ச்காண்டனர்.

பைரீனொவில் உயிர ்கொககும் பிரிவு 
ஒத்திம்க
 � சசன்ன சமரீனாவில் ச்பாதுமக்கள் ்கடலில் 
மூழ்கி உயிரிழககும் நி்கழ்வு்கள் அவவபத்பாது 
நி்கழ்நது வருகிறது. இவற்ற தடுககும் வ்்கயில் 
“சமரீனா உயிர் ்காககும் பிரிவு” ்கடநத ஆண்டு 
சதாடங்கப்பட்டது.

 � இநநி்லயில் சமரீனாவில் உயிர் ்காககும் பிரிவில் 
சிறபபு ்பயிறசி ச்பறற த்பாலீஸார் ்பாது்காபபு மறறும் 
மீட்பு ஒத்தி்்க �டத்தினர்.

 � இதில் ்கடல் அ்லயில் சிககிகச்காண்டு 
தத்தளிப்பவர்்க்்ள சிறபபு ்பயிறசி ச்பறற 
த்பாலீஸார் “ரப்பர் ்படகு” மூலம் மீட்்பது த்பானறு 
ஒத்தி்்க சசய்து ்காண்பிக்கப்பட்டது. 

நொட்டின் ்வளரச்சியில் அமனத்துப 
பி்ரேைர்களுககும் �ஙகு
 � �ாட்டின 75-ஆவது சுதநதிர ஆண்டு 
ச்காண்டாடப்பட்டு வரும் நி்லயில், 
பிரதமர்்க்ளா்கப ்பதவி வகித்தவர்்களின 
அருங்காட்சிய்கத்்த தில்லியில் பிரதமர் தமாடி 
வியாழககிழ்ம திறநது்வத்தார். தீனமூர்த்தி 
வ்ளா்கத்தில் ரூ.271 த்காடி சசலவில் இநத 
அருங்காட்சிய்கம் அ்மக்கப்பட்டுள்்ளது.

 � சுதநதிர இநதியாவின முதல் சட்ட அ்மச்சரும், 
அரச்மபபுச் சட்டத்தின தந்த எனப 
த்பாறறப்படு்பவருமான பி.ஆர்.அம்த்பத்்கரின 
பிறநத தினத்தில் அருங்காட்சிய்கம் திறக்கப்பட்டது 
கூடுதல் சிறப்பா்க அ்மநதது.

 � நி்கழ்ச்சியில் பிரதமர் தமாடி த்பசியதாவது: 
அரச்மபபுச் சட்டம் வகுத்துள்்ள ஜன�ாய்கத்தின 
இலககு்க்்ள அ்டவதறகு ஒவசவாரு பிரதமரும் 
தங்கள் ்பங்களிப்்ப வழஙகினர். அவர்்க்்ள 
நி்னவுகூர்வதன மூலமா்க சுதநதிர இநதியாவின 
்பயணம் குறித்து அறிநதுச்காள்்ள முடியும். �ாட்டில் 
சுதநதிரத்துககுபபிறகு ச்பாறுபத்பறற ஒவதவார் 
அரசும், தறத்பாது அ்டநதுள்்ள வ்ளர்ச்சிககு 
முககியப ்பஙகு வகித்தது.

 � சுதநதிரத்துககுப பிறகு �ாட்டின பிரதமரா்கப 
்பதவிவகித்த அ்னவ்ரயும் ச்பரு்மப்படுத்தும் 
வ்்கயில் இநத அருங்காட்சிய்கம் 
அ்மக்கப்பட்டுள்்ளது. சுதநதிரத்துககுப பிற்கான 
�ாட்டின ்க்த்ய பிரதமர்்களின ்பங்களிபபு்கள் 
மூலமா்க அருங்காட்சிய்கம் வி்ளககுகிறது.

ஐ.நொ. ப�ொதுச் பசயலருடன் 
பஜயசங்கர சநதிபபு
 � இநதியா, அசமரிக்கா இ்டதய அ்மச்சர்்கள் 
அ்ளவிலான 2+2 த்பச்சுவார்்த அண்்மயில் 
வாஷிஙடனில் �்டச்பறறது. இதில் ்பஙத்கற்க 
அ்மச்சர் சஜய்சங்கர் அசமரிக்கா சசனறிருநதார். 
இ்தயடுத்து நியூயார்க �்கரில் ஐ.�ா. ச்பாதுச் 
சசயலர் அனதடானிதயா குட்சடசரஸ்்ஸ அவர் 
த�ரில் சநதித்தார்.

அ்ரசுககு உத்த்வ்கம் அளிககும் 
அம்த�த்்கரின் சிநேமன்கள்
 � �ாடாளுமனற வ்ளா்கத்தில் அம்த்பத்்கர் பிறநத 
�ா்்ள முனனிட்டு அவரது உருவப்படத்துககு 
அஞசலி சசலுத்தும் நி்கழ்ச்சி �்டச்பறறது. 
இதில் குடியரசுத் த்லவர் ராம்�ாத் த்காவிநத், 
குடியரசு து்ணத் த்லவர் எம்.சவங்்கயா 
�ாயுடு, பிரதமர் தமாடி, மக்க்ள்வத் த்லவர் 
ஓம் பிர்லா, ்காஙகிரஸ் த்லவர் தசானியா ்காநதி 
உள்ளிட்தடார் ்கலநது ச்காண்டனர். அம்த்பத்்கரின 
உருவப ்படத்துககு த்லவர்்கள் மலரஞசலி 
சசலுத்தினர்.

‘�ஞசொயத்து்கள் பசொநே ்வரு்வொய 
ஆேொ்ரத்மேப ப�ருக்க த்வணடும்“
 � சுதநதிரத்தின அமுதப ச்பருவிழா்வ முனனிட்டு 
நீடித்த நி்லயான வ்ளர்ச்சி இலககு்க்்ள 
ஊராட்சி்கள் அ்ளவில் சசயல்்படுத்த எடுக்க 
தவண்டிய ்பல்தவறு �டவடிக்்க்கள் ததசிய 
மா�ாடு தில்லியில் �்டச்பறறு வருகிறது. 
இதில் ்பஞசாயத்து்களில் நி்றதவறறிட 9 
முககிய ஆய்வுக ்கருபச்பாருள்்கள் குறித்து 
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விவாதிக்கப்படுகிறது. இநதத் சதாடர் கூட்டத்தில் 
கிராமப ்பஞசாயத்து்களில் சசாநத மூல 
வருவா்யப ச்பருககுதல் குறித்து மத்திய 
்பஞசாயத்துராஜ் து்றச் சசயலர் சுனில் குமார் 
த்ல்மயில் ்கருத்தரஙகு �்டச்பறறது.

 � அபத்பாது சுனில் குமார் த்பசு்்கயில், 'கிராம 
்பஞசாயத்து்கள் தங்கள் சசாநத வருவாய் 
ஆதாரத்்த தமம்்படுத்த தவண்டும். இது 
அவர்்களின தத்வ்களுககு ஏற்ப ்பயன்படுத்த 
உதவும். நிதி ஆ்ணயத்தின ்பரிநது்ர்களின்படி, 
மத்திய, மாநில அரசு்கள் உள்்ளாட்சி 
அ்மபபு்களுககு நிதி ஒதுககீடு சசய்கிறது. 
இருபபினும், நீடித்த நி்லயான வ்ளர்ச்சி்ய 
அ்டய இநத ஆதாரங்க்்ள அதி்கரிப்பது அநத 
இலககு்க்்ள அ்டய ச்பரிதும் உதவும். தவ்ல 
வாய்பபு்கள் ச்காண்டு வறு்ம்யப த்பாககுதல், 
தனனி்றவு, உள்்கட்ட்மபபு, �ல்லாட்சி த்பானற 
இலககு்க்்ள அ்டய முடியும்' எனறார்.

ச்வொல்்கமள ்வொயபபு்களொ்க ைொற்றிய 
ஹிைொசல பி்ரதேசம்: பி்ரேைர தைொடி
 � ஹிமாசல பிரததச மாநிலம் உருவாக்கப்பட்டு 75 
ஆண்டு்கள் நி்றவ்டநத நி்லயில் அநத மாநில 
மக்களுககு பிரதமர் �தரநதிர தமாடி வாழ்த்து 
சதரிவித்துள்்ளார். தனது வாழ்த்துச் சசய்தியில் 
அவர் கூறியிருப்பது: சுதநதிரத்தின 75வது 
ஆண்டும், ஹிமாசல பிரததசத்தின 75-ஆவது 
ஆண்டும் ஒதர த�ரத்தில் வநதிருப்பது மகிழ்ச்சி. 
உறுதியான துடிபபுமிக்க மக்க்்ளக ச்காண்ட 
இநத அழ்கான மாநிலத்துடன எனககு நீண்ட்கால 
சதாடர்பு உண்டு. ஹிமாசல பிரததச மக்கள் 
சவால்்க்்ள வாய்பபு்க்ளா்க மாறறியுள்்ளனர்.

ஏர இநதியொ நிறு்வனத்தின் 
உயரநிமல நிர்வொ்க குழு 
ைொற்றியமைபபு
 � ஏர் இநதியாவின உயர்நி்ல நிர்வா்க குழு்வ 
அநத நிறுவனத்தின த்லவர் என.சநதிரதச்கரன 
மாறறிய்மத்தார்.

 � �ஷ்டத்தில் இயஙகி வநத ஏர் இநதியா 
நிறுவனத்்த டாடா சனஸ் நிறுவனம் 
அண்்மயில் ் ்கய்கப்படுத்தியது. இநத நி்லயில், 
டாடா சனஸ் த்லவர் என.சநதிரதச்கரன ஏர் 
இநதியாவின உயர்மட்ட நிர்வா்க குழுவில் ச்பரும் 
மாறறங்க்்ள ஏற்படுத்தியுள்்ளார்.

ேற்சொரபுககு இதுேொன் ேருணம்
 � ஹனுமன சஜயநதி்யசயாட்டி குஜராத்தின 
சசௌராஷ்டிரா ்பகுதியில் உள்்ள ்பரம் பூஜ்ய 
த்கசவானநத் ஆசிரமத்தில், 108 அடி உயரமுள்்ள 
ஹனுமன சி்ல்ய பிரதமர் தமாடி ்காசணாலி 
வாயிலா்க திறநது்வத்தார். 

 � �ம் �ாட்டு மக்க்ளால் தயாரிக்கப்பட்ட ச்பாருள்்க்்ள 
மட்டுதம வீடு்களில் ்பயன்படுத்த தவண்டும். 
அதன ்காரணமா்க, �ாட்டில் ஏரா்ளமாதனாருககு 
தவ்லவாய்பபு்கள் உருவாகும். சவளி�ாட்டுப 
ச்பாருள்்க்்ள �ாம் விரும்்பலாம். ஆனால், உள்ளூர் 
மக்கள் உ்ழபபுககு அநதப ச்பாருள்்கள் எனறும் 
ஈடா்காது. மக்கள் அடுத்த 25 ஆண்டு்களுககு 
உள்ளூர் ச்பாருள்்க்்ள மட்டுதம ்பன்படுத்தினால், 
�ாட்டில் தவ்லயின்ம பிரச்்ன இருக்காது.

பேொமல ைருத்து்வ தசம்வககு 
ைக்களிடம் ்வ்ரத்வற்பு
 � �ாடு முழுவதும் 1,17,400 ஆயுஷ்மான ்பாரத்-
சு்காதார, �லவாழ்வு ்மயங்கள் இயஙகி 
வருகினறன. அ்த வரும் 2022-ஆம் ஆண்டு 
டிசம்்பருககுள் 1,50,000-ஆ்க அதி்கரிககும் 
த�ாக்கத்துடன மத்திய அரசு உள்்ளது.

 � ஆயுஷ்மான ்பாரத்-சு்காதார, �லவாழ்வு 
்மயங்களின மூலம், மார்ச் 31-ஆம் தததி 
வ்ர 17.93 த்காடி த்பருககு உயர் ரத்த அழுத்த 
்பரிதசாத்ன சசய்யப்பட்டுள்்ளது. 30 வயதுககு 
தமற்பட்ட 15 த்காடி த்பருககு நீரிழிவு ்பரிதசாத்ன 
சசய்யப்பட்டது.

 � இ-சஞசீவனி எனற வ்லத்த்ளம் மூலம் 
சதா்ல மருத்துவ தச்வயும் வழங்கப்பட்டு 
வருகிறது. இநத வ்லத்த்ளம் மூலமா்க, ்கடநத 4 
ஆண்டு்களில் 2.48 த்காடி த்பர் சதா்ல மருத்துவ 
ஆதலாச்ன ச்பறறுள்்ளனர்.

ப�ொது நிர்வொ்கத்துக்கொன பி்ரேைர 
விருதுககு “உடொன்“ திட்டம் தேரவு 
 � த்லசிறநத ச்பாது நிர்வா்கத்துக்கான 
பிரதமரின விருதுககு விமானப த்பாககுவரத்து 
அ்மச்ச்கத்தின உடான திட்டம் ததர்வு 
சசய்யப்பட்டுள்்ளது.

 � �்கரங்களுககு இ்டதய விமானப த்பாககுவரத்து 
வசதி்ய ஏற்படுத்த உடான திட்டத்்த சிவில் 
விமானப த்பாககுவரத்து அ்மச்ச்கம் அறிமு்கம் 
சசய்தது. 2020-ஆம் ஆண்டுக்கான ச்பாது 
நிர்வா்கப பிரிவில் சிறநத திட்டத்திற்கான 
பிரதமரின விருதுககு இநதத் திட்டம், ததர்வு 
சசய்யப்பட்டுள்்ளது.
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 � மத்திய அரசின புது்மக ்கண்டுபிடிபபுப 
பிரிவினகீழ் இநத விருது வழங்கப்பட உள்்ளது. 
குடி்மப்பணியா்ளர் தினமான ஏபரல் 21-
ஆம் தததி, தில்லி விஞ்ான ்பவனில் 
�்டச்பறும் விழாவில் விமானப த்பாககுவரத்து 
அ்மச்ச்கத்துககு இநத விருது வழங்கப்படும்.

 � மத்திய, மாநில அரசு நிறுவனங்களிலும் 
மாவட்டங்களிலும் தமறச்காள்்ளப்படும் 
புது்மயான திட்டங்க்்ள அஙகீ்கரித்து, 
ச்பரு்மப்படுத்தும் விதமா்க, த்லசிறநத 
ச்பாது நிர்வா்கத்துக்கான விரு்த மத்திய அரசு 
ஏற்படுத்தியுள்்ளது.

இநதியொவில் உரு்வொகி்வரும் 
குளிர�ேன ்வசதி தேம்வயில்லொே 
்கத்ரொனொ ேடுபபூசி
 � குளிர்சாதன ச்பட்டி அல்லது குளிர்்பதன வசதி 
தத்வயில்லாத வ்்கயில், இநதியாவில் 
உருவாக்கப்பட்டு வரும் ்கதரானா தடுபபூசி சடல்டா, 
ஓ்மகரான உள்்பட ்பல்தவறு வ்்கயான 
்கதரானா தீநுண்மி்களுககு எதிரா்க திறம்்பட 
சசயல்வடுவது ஆய்வில் சதரியவநதுள்்ளது.

 � ்கர்�ாட்க மாநிலம் ச்பங்களூரில் உள்்ள 
்மனவாகஸ் ஆய்வ்கம் குளிர்சாதன ச்பட்டி 
அல்லது குளிர்்பதன வசதி மூலம் தசமித்து ்வக்க 
தவண்டிய அவசியமில்லாத வ்்கயில், புதிதா்கக 
்கதரானா தடுபபூசி ஒன்ற உருவாககி வருகிறது.

 � பிற தடுபபூசி்களுடன ஒபபிடு்்கயில், இநதத் 
தடுபபூசி தனித்துவம் வாய்நதது. இநதத் 
தடுபபூசி்ய 37 டிகிரி சசல்சியஸ் சவப்பநி்லயில் 
4 வாரங்களுககு, 100 டிகிரி சசல்சியஸ் 
சவப்பநி்லயில் ஒனற்ர மணி த�ரம் வ்ரயும் 
்வத்திருக்க முடியும்.

 � இநதத் தடுபபூசியடன ஒபபிடும்த்பாது, ஏறச்கனதவ 
்பயன்பாட்டில் உள்்ள இதர தடுபபூசி்களில் 
ச்பரும்்பாலானவற்ற ்கட்டாயம் குளிர்்பதன வசதி 
மூலம் தசமித்தா்க தவண்டும். குறிப்பா்க ஃ்்பஸர் 
தடுபபூசி்ய ்மனஸ் 70 டிகிரி சசல்சியஸில் 
்வத்திருக்க தவண்டும்.

 � ்மனவாகஸ் ஆய்வ்கம், ்காமனசவல்த் 
அறிவியல் மறறும் சதாழில்து்ற ஆராய்ச்சி 
அ்மபபு எனற ஆஸ்திதரலிய அரசு அ்மபபின 
விஞ்ானி்கள் இ்ணநது புதிய தடுபபூசி்ய 
ஆய்வுககுள்்படுத்தினர்.

எல்ஐசியில் 20% அநநிய தந்ரடி 
முேலீட்டுககு சட்டத் திருத்ேம்
 � ஆயுள் ்காபபீடு நிறுவனத்தின (எல்ஐசி) ச்பாதுப 
்பஙகு்க்்ள வாஙகுவதில் 20 சதவீதம் அநநிய 
த�ரடி முதலீட்டுககு வழி வகுககும் வ்்கயில் 
அநநிய சசலாவணி தமலாண்்மச் சட்டத்தில் 
(எஃபஇஎம்ஏ) மத்திய அரசு திருத்தங்க்்ள 
தமறச்காண்டுள்்ளது.

�ன்னொட்டு நிதியம், உல்க ்வஙகிக 
கூட்டம்: நிரைலொ சீேொ்ரொைன் 
அபைரிக்கொ �யணம்
 � ்பனனாட்டு நிதியம் மறறும் உல்க வஙகியின 
கூட்டங்களில் ்கலநது ச்காள்வதற்கா்க, மத்திய 
நிதிய்மச்சர் நிர்மலா சீதாராமன அசமரிக்கா 
புறப்பட்டுச் சசனறார்.

 � அவர் ஏபரல் 18-ஆம் தததி முதல் அசமரிக்காவில் 
்பல்தவறு நி்கழ்ச்சி்களில் ்கலநது ச்காள்கிறார். 
இ்தசயாட்டி, அவர் அரசுமு்றப ்பயணமா்க 
தில்லியிலிருநது அசமரிக்கா புறப்பட்டுச்சசனறார். 
்பனனாட்டு நிதியம், உல்க வஙகியின 
கூட்டங்களில் அவர் ்பஙத்கறகிறார். தமலும், 
ஜி-20 உறுபபு �ாடு்களின நிதிய்மச்சர்்கள் 
்பஙத்கறகும் கூட்டங்கள் மறறும் மத்திய வஙகி 
ஆளு�ர்்கள் கூட்டங்கள் ஆகியவறறிலும் அவர் 
்கலநது ச்காண்டு த்பசுகிறார். இநதக கூட்டங்களில் 
்பஙத்கறகும் த்பாது, இநததாதனசியா, சதன 
ச்காரியா, இலங்்க, சதனனாபபிரிக்கா உள்்பட 
்பல்தவறு �ாடு்களின அ்மச்சர்்களுன இருதரபபு 
த்பச்சுவார்த்்த்களிலும் அவர் ஈடு்படுகிறார்.

இநதியொ ்வநேொர தைொரீ்ஷஸ் பி்ரேைர 
பி்ரவிநத் குைொர ஜகநொத்
 � தமாரீைஸ் பிரதமர் பிரவிநத் குமார் ஜக�ாத் 8 
�ாள் ்பயணமா்க இநதியா வநதுள்்ளார்.

 � தமாரீைஸ் பிரதமர் பிரவிநத் குமார் ஜக�ாத், 
தனது ம்னவி த்காபிதா ஜக�ாத்துடன மும்்்ப 
வநத்டநதார். அவர் குஜராத் சசல்லவுள்்ளார். 
அஙகு ஜாம்�்கரில் உல்க்ளாவிய ்பாரம்்பரிய 
மருத்துவ ்மய அடிக்கல் �ாட்டு விழாவில், அவர் 
்பஙத்கற்கவுள்்ளார். ஏப.20-ஆம் தததி ்காநதி�்கரில் 
�்டச்பறும் உல்க்ளாவிய ஆயுஷ் முதலீடு மறறும் 
புது்மயான ்கண்டுபிடிபபு்கள் மா�ாட்டில் ்கலநது 
ச்காள்வுள்்ளார். 



32  |  �டபபு நி்கழ்வு்கள், ஏபரல்-2022

ேற்சொரபு இநதியொ திட்டத்துககு 
்வலுதசரககும் ம்கவிமனபப�ொருள் 
்கண்கொட்சி்கள்
 � �ாட்டில் ்்கவி்னப ச்பாருட்்கள் ்கண்்காட்சி 
த்பானற முனமுயறசி்கள், தறசார்பு இநதியா 
இயக்கத்துககு வலுதசர்ககினறன எனறு மத்திய 
த்கவல், ஒளி்பரபபுத்து்ற அ்மச்சர் அனுராக 
தாககுர் கூறினார்.

 � மும்்்பயில்்பாநத்ரா-குர்லாவ்ளா்கம் ்பகுதியில் 
உள்்ள எம்எம்ஆர்டிஏ ்மதானத்தில் 40-ஆவது 
்்கவி்னப ச்பாருள்்கள் ்கண்்காட்சி்ய மத்திய 
சிறு்பான்மயினர் �லத்து்ற அ்மச்சர் முகதார் 
அப்பாஸ் �கவி முனனி்லயில் அனுராக தாககுர் 
சதாடககி்வத்தார்.

 � இநத ்்கவி்னப ச்பாருள் ்கண்்காட்சில் 
31 மாநிலங்களில் இருநது ஆயிரத்துககும் 
தமற்பட்ட ்க்ல்ர்்கள், ்்கவி்ன்ர்்கள் 400 
அரஙகு்க்்ள அ்மத்துள்்ளனர்.

 � �ாட்டில் திற்மககு கு்றவில்்ல. ்கதரானா 
ச�ருக்கடி ்காலத்தில் தறசார்பு இநதியா 
இயக்கத்்த உருவாக்கவதற்கா்க பிரதமர் விடுத்த 
அ்ழபபுககு வியக்கத்தக்க அ்ளவில் வரதவறபு 
கி்டத்தது.

்ரொணு்வ ேமலமைத் ேள�தியொகி்றொர 
ைதனொஜ் �ொணதட
 � இநதிய ராணுவப ்ப்டயின த்ல்மத் 
த்ள்பதியா்க சலபடிசனனட் சஜனரல் மதனாஜ் 
்பாண்தட நியமிக்கப்பட்டுள்்ளார். தம 1-ஆம் தததி 
அப்பதவி்ய அவர் ஏற்கவுள்்ளார்.

 � ராணுவத் த்ல்மத் த்ள்பதியா்க எம்.எம்.
�ரவதண ்பதவி வகித்து வருகிறார். அவரது 
்பதவிக்காலம் ஏபரல் 30-ஆம் தததியுடன 
நி்றவ்டகிறது. இநநி்லயில், ராணுவத்தின 
29-ஆவது த்ல்மத் த்ள்பதியா்க மதனாஜ் 
்பாண்தட நியமிக்கப்படுவதா்க மத்திய அரசு 
அறிவித்தது.

 � ராணுவத்தின ச்பாறியா்ளர்்கள் ்ப்டபபிரிவில் 
இருநது த்ல்மத் த்ள்பதியா்கப ்பதவி 
வகிக்கவுள்்ள முதல் �்பர் எனற சிறப்்பயும் 
மதனாஜ் ்பாண்தட ச்பறறுள்்ளார். ததசிய ்பாது்காபபு 
அ்காசதமியில் ்பயிறசி ச்பறற மதனாஜ் ்பாண்தட, 
ராணுவத்தின ச்பாறியா்ளர்்கள் ்ப்டபபிரிவில் 
1982-ஆம் ஆண்டு இ்ணநதார்.

 � �ாடாளுமனறத்தின மீது 2001-ஆம் ஆண்டு 
�டத்தப்பட்ட ்பயங்கரவாதத் தாககுதலுககுப பிறகு 
்பாகிஸ்தான எல்்லயில் ்ப்ட்களும் த்பார்த் 

த்ளவாடங்களும் அதி்க எண்ணிக்்கயில் 
குவிக்கப்பட்டன. “ஆ்பதரைன ்பராகரம்“ எனற 
ச்பயரிலான அந�டவடிக்்கயின த்பாது 
ச்பாறியா்ளர்்கள் ்ப்டபபிரிவுககு மதனாஜ் 
்பாண்தட த்ல்ம வகித்தார்.

�ொ்ரம்�ரிய ைருத்து்வத்துககு சர்வதேச 
முககியத்து்வம்
 � குஜராத்தின ஜாம்�்கரில் உல்க சு்காதார 
நிறுவனத்தின சர்வததச ்பாரம்்பரிய மருத்துவ 
்மயத்துககு பிரதமர் தமாடி அடிக்கல் �ாட்டினார். 
இநநி்கழ்ச்சியில் உல்க சு்காதார நிறுவனத்தின 
இயககு�ர் சடட்தராஸ் அததனாம், தமாரீைஸ் 
பிரதமர் பிரவிநத் ஜக�ாத், குஜராத் முதல்வர் 
பூத்பநதிர ்பதடல், மத்திய சு்காதாரத் து்ற 
அ்மச்சர் மனசுக மாண்டவியா, மத்திய 
ஆயுஷ் அ்மச்சர் சர்வானநத தசாதனாவால் 
உள்ளிட்தடார் ்கலநது ச்காண்டனர். அபத்பாது, 
பிரதமர் தமாடி த்பசினார்.

 � �ாட்டின 75-ஆவது சுதநதிர ஆண்டு 
ச்காண்டாடப்பட்டு வரும் நி்லயில் 
நிறுவப்பட்டுள்்ள அநத ்மயமானது, ்பாரம்்பரிய 
மருத்துவத்்த அடுத்த 25 ஆண்டு்களுககுள் 
சர்வததச அ்ளவில் வ்ளர்ச்சி அ்டய்வககும். 
உல்க முழுவ்தயும் ஒதர குடும்்பசமனக 
்கருதுவதத இநதியர்்களின ்பாரம்்பரியம். அககுடும்்ப 
உறுபபினர்்கள் அ்னவரும் உடல்�லனுடன 
இருககு தவண்டும்.

 � 2023-ஆம் ஆண்்ட சர்வததச சிறுதானியங்கள் 
ஆண்டா்க அறிவிக்க தவண்டுசமன இநதியா 
விடுத்த த்காரிக்்க்ய ஐ.�ா. ஏறறுக 
ச்காண்டுள்்ளது. அதற்கா்க �னறி சதரிவிககிதறன.

�ொல் உற்�த்தியில் இநதியொ முேலிடம்
 � ஆண்டுககு ரூ.8.5 லட்சம் த்காடி மதிபபுககு 
்பால் உற்பத்தி சசய்து, உலகிதலதய இநதியா 
முதலிடத்தில் உள்்ளதா்கப பிரதமர் �தரநதிர 
தமாடி ச்பருமிதம் சதரிவித்துள்்ளார்.

 � ்பால் உற்பத்தி மதிப்பானது த்காது்ம, அரிசி 
உற்பத்தி மதிப்்பவிட அதி்கமா்க உள்்ளதா்கவும் 
அவர் சதரிவித்தார்.

 � குஜராத்தின ்பனாஸ்்காநதா மாவட்டத்தில் உள்்ள 
திதயாதர் எனற இடத்தில் ்பால் ச்பாருள்்கள் 
வ்ளா்கத்்தயும் உரு்்ளககிழஙகு ்பதப்படுத்தும் 
ஆ்ல்யயும் பிரதமர் தமாடி திறநது்வத்தார்.

 � ்பனாஸ் சமூ்க வாசனாலியின சசயல்்பாட்்டயும் 
பிரதமர் தமாடி சதாடககி்வத்தார். 100 டன 
உற்பத்தித் திறன ச்காண்ட 4 இயற்்க எரிவாயு 
ஆ்ல்களுககும் அவர் அடிக்கல் �ாட்டினார்.
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 � கூட்டுறவு ்பால் சங்கங்க்ளானது சிறு விவசாயி்க்்ள, 
முககியமா்கப ச்பண்்க்்ள வலுப்படுத்தி கிராமப 
ச்பாரு்ளாதாரத்்த தமம்்படுத்துகிறது. தறத்பாது 
்பால் உற்பத்தியில் உலகிதலதய இநதியா 
முதன்ம �ாடா்க வி்ளஙகுகிறது. ஆண்டுககு 
ரூ.8.5 லட்சம் த்காடி மதிபபிலான ்பா்ல இநதியா 
உற்பத்தி சசய்து வருகிறது. த்காடிக்கணக்கான 
விவசாயி்கள் ்பால் உற்பத்தி்ய வாழ்வாதாரமா்கக 
ச்காண்டுள்்ளனர்.

 � த்காது்ம, அரிசி மூலமா்கக கி்டககும் வருவாய் 
கூட ரூ.8.5 லட்சத்்தத் தாண்டவில்்ல. த்பாதிய 
ம்ழபச்பாழிவின்ம, நீர்ப்பாசன வசதியின்ம 
உள்ளிட்டவறறால் ்பாதிக்கப்பட்டு வரும் சிறு 
விவசாயி்கத்ள ்பால் து்றயில் ச்பரும் ்பல்ன 
அ்டநதுள்்ளனர். ்கால்�்ட்க்்ள வ்ளர்த்து 
தங்கள் குடும்்பத்்த அவர்்கள் நிர்வகித்து 
வருகினறனர்.

ஏப்ரல் 24-இல் இநதியொ ்வருகி்றொர 
ஐத்ரொபபிய ஆமணயத் ேமல்வர
 � ஐதராபபிய ஆ்ணயத் த்லவர் உர்சுலா வாண்டர் 
சலயன வரும் 24-ஆம் தததி இநதியாவில் சுறறுப 
்பயணம் தமறச்காள்்ளவிருககிறார். குடியரசுத் 
த்லவர் ராம்�ாத் த்காவிநத், பிரதமர் �தரநதிர 
தமாடி உள்ளிட்ட த்லவர்்க்்ள அவர் சநதித்து 
த்பச்சுவார்த்்த �டத்துவார்.

�ொ்ரம்�ரிய ைருநது்களுககு விம்ரவில் 
ஆயுஷ குறியீடு 
 � “இநதியாவில் ்பாரம்்பரிய மருநது உற்பத்தி 
நிறுவனங்க்்ள ஊககுவிககும் வ்்கயில், 
உள்�ாட்டில் தயாரிக்கப்படும் ஆயுஷ் 
ச்பாருள்்களின தரம் மறறும் �ம்்ப்கத்தன்மககு 
உத்தரவாதம் அளிககும் வ்்கயில் அவறறின மீது 
ஆயுஷ் குறியீடு ்பதிவிடும் �்டமு்ற வி்ரவில் 
அறிமு்கப்படுத்தப்படும்“ எனறு பிரதமர் �தரநதிர 
தமாடி சதரிவித்தார்.

 � தமலும், இநதியாவில் ஆயுஷ் (ஆயுர்தவதம், தயா்கா, 
யுனானி, தஹாமிதயா்பதி உள்ளிட்ட ்பாரம்்பரிய 
சிகிச்்ச) மருத்துவ சிகிச்்ச ச்பறுவதற்கா்க வர 
விரும்பும் சவளி�ாட்டினருககு “ஆயுஷ் விசா“ 
(ஆயுஷ் நு்ழவு அனுமதி) எனற  புதிய விசா 
�்டமு்றயும் வி்ரவில் அறிமு்கப்படுத்தப்படும் 
எனறும் பிரதமர் கூறினார்.

 � குஜராத் மாநிலம், ்காநதி�்கரில் உள்்ள ம்காத்மா 
மநதிரில் �்டச்பறற “சர்வததச ஆயுஷ் 
முதலீடு மறறும் புதிய ்கண்டுபிடிபபு்கள்“ எனற 
த்லபபிலான 3 �ாள் மா�ாட்்ட சதாடககி 
்வத்து பிரதமர் தமாடி த்பசியதாவது:

 � இநதியாவின் தரமான ்ம்�கத்தன்லமயுல்டய 
ஆயுஷ் மருநது ப�ருள்கலள ஊககுவிககும் 
வலகயில் விலரவில் “ஆயுஷ் குறியீடு“ 
அறிமுகப்�டுத்தப்�டும். ்வீன பதாழில்நுட�ஙகள் 
மூலம் �ரிதசாதிககப்�ட்ட பிைதக �ாரம்�ரிய 
மருநதுப் ப�ாருள்கள் மீது இநத ஆயுஷ் குறியீடு 
�திவி்டப்�டும். அதன்மூலம் உலக மககளில்டதய 
்ம்பிகலகலய ஏற்�டுத்த முடியும் என்�ததாடு, 
தரமான ஆயுஷ் ப�ாருள்கலள அவரகள் 
வாஙகுவலதயும் உத்தரவாதப்�டுத்த முடியும்.

 � �ாரம்�ரிய மருத்துவ முலை தகரள மாநிலத்தில் 
சுற்றுலாலவ ஊககுவிகக உதவியிருககிைது. 
இநத சகதி இநதியா முழுலமயும், ்ாடடின் 
ஒவபவாரு மூலலயிலும் உள்ளது. “இநதியாவில் 
குணப்�டுத்துதல்“ என்�து இநதத் தசாப்தத்தின் 
மிகப்ப�ரிய அல்டயாளமாக (பிராணட) 
மாறியுள்ளது. ஆயுரதவதம், யுனானி, சித்தா 
உள்ளிட்ட �ாரம்�ரிய சிகிசலச லமயஙகள் மிகுநத 
பிர�லமல்டநது வருகின்ைன. இதலன தமலும் 
ஊககுவிககும் வலகயில், இநதியாவில் இநதப் 
�ாரம்�ரிய சிகிசலச ப�றுவதற்காக வர விரும்பும் 
பவளி்ாடடினருககு ”ஆயுஷ் விசா“ என்ை சிைப்பு 
விசா ்ல்டமுலையும் அறிமுகப்�டுத்தப்�டும்.

 � முதலீடு அதிகரிப்பு: ஆயுஷ் மருநதுகள், அைகு 
சாதன ப�ாருள்கள் உற்�த்தி எதிர�ாரத வலகயில் 
வளரநது வரும் சூைலில், இநதத் துலையில் 
முதலீடுகளுககும் புதிய கணடுபிடிப்புகளுககும் 
வாய்ப்புகள் �ன்ம்டஙகாக அதிகரித்து வருகின்ைன. 
2014-ஆம் ஆணடுககு முன்�ாக ஆயுஷ் துலையில் 
முதலீடு ரூ.22,800 தகாடிககும் குலைவாக 
இருநதது. ஆனால், இன்லைககு முதலீ்டானது 
ரூ.1,36,80 தகாடிலயக க்டநதுள்ளது.

 � ”�ாரம்�ரிய மருநதுகள் துலையில் புதிய 
கணடுபிடிப்புகளுககு ஊககுவிகக நீண்டகால 
திட்டமிட்ட முதலீடுகள் அவசியம் என்�ததாடு 
அரசின் ஆதரவும் அவசியம்“ என்று உலக சுகாதார 
நிறுவனத்தின் இயககு்ர ப்டடதராஸ் அததனாம் 
தகப்ரிதயசஸ் வலியுறுத்தினார.

 � குஜராத் மாநிலம், காநதி்கரில் ்ல்டப�ற்ை 
மா்ாடடில் அவர த�சும்த�ாது, ”�ாரம்�ரிய 
மருநதுகள் மற்றும் மருத்துவ முலைகலள 
நீடித்த வலகயிலும், சுற்றுசசூைலலப் �ாதிககாத 
வலகயிலும், அலனவருககும் சமமான �லன் 
கில்டககககூடிய வலகயிலும் தமம்�டுத்த 
முதலீட்டாளரகள், பதாழில் நிறுவனஙகள் 
மற்றும் அரசின் ஆதரவு மிக அவசியம். இநதப் 
�ாரம்�ரிய மருநதுப் ப�ாருள்கலள சநலதககு 
பகாணடுவரும்த�ாது, அதன் உற்�த்தியில் அஙகம் 
வகித்து, அறிலவப் �கிரநத சமூகத்தினரும் 
்பயன்டவ்த �ாம் உறுதிப்படுத்த தவண்டும்“ 
எனறார் அவர்.
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 � உல்க சு்காதார நிறுவனத்தின இயககு�ர் 
சடட்தராஸ் அததனாம் த்கபரிதயசஸீககு 
“து்ளசி்பாய்“ எனற ச்பயரிட்டு பிரதமர் �தரநதிர 
தமாடி அ்ழத்தார்.

 � குஜராத் மாநிலம் ்காநதி�்கரில் �்டச்பறற 
சர்வததச ஆயுஷ் முதலீடு மறறும் புதிய 
்கண்டுபிடிபபு்கள் சதாடர்்பான மா�ாட்டில் 
்பஙத்கறற சடட்தராஸ் அததனாம் ஆர்வத்துடன 
த்கட்டுக ச்காண்டதன ச்பயரில், இநத குஜராத்தி 
ச்பய்ர பிரதமர் அவருககு சூட்டினார்.

பிஎல்ஐ திட்டத்தின் கீழ் ட்த்ரொன் 
உற்�த்தி: ேமிழ்கத்மேச் தசரநே 2 
நிறு்வனங்கள் தேரவு
 � இநதியாவில் ட்தரான (ஆளில்லா சிறிய விமானம்) 
மறறும் அதன உதிரி்பா்கங்களின உற்பத்தி்ய 
ஊககுவிப்பதற்கா்க, உற்பத்தி சார்நத ஊககுவிபபுத் 
திட்டத்தின (பி.எல்.ஐ) கீழ் 14 நிறுவனங்கள் ததர்வு 
சசய்யப்பட்டுள்்ளன. அவறறில் இரு நிறுவனங்கள் 
தமிழ்கத்்தச் தசர்நத்வ.

 � இதுசதாடர்்பா்க, விமானப த்பாககுவரத்துத் 
து்ற அ்மச்ச்கம் சவளியிட்ட அறிக்்கயில் 
கூறப்பட்டிருப்பதாவது:

 � ட்தரான்கள் உற்பத்திக்கா்க தமிழ்கத்்தச் 
தசர்நத 'தைா அன தமனடு சிஸ்டம்ஸ்' உள்்பட 5 
நிறுவனங்கள் ததர்வு சசய்யப்பட்டுள்்ளன. ட்தரான 
உதிரி்பா்கங்கள் உற்பத்திக்கா்க, தமிழ்கத்்தச் 
தசர்நத 'ஜுப்பா ஜிதயா த�வித்கைன 
சடகனாலஜிஸ்' உள்்பட 9 நிறுவனங்கள் 
ததர்நசதடுக்கப்பட்டுள்்ளன.

2047-ககுள் இநதியொ அதி்க 
்வருைொனம் ப�றும் நொடொ்க ைொ்ற 
த்வணடும்: நீதி ஆதயொக
 � 2047-ஆம் ஆண்டுககுள் இநதியா அதி்க 
வருவாய் ச்காண்ட �ாடா்க மாற தவண்டும் என 
நீதி ஆதயாக த்ல்மச் சசயல் அதி்காரி அமிதாப 
்காநத் சதரிவித்தார்.

 � இதுகுறித்து அவர் தமலும் கூறியது: இநதியாவின 
தனி�்பர் வருமானம் சுமார் 2,000 டாலராகும் 
(இநதிய மதிபபில் ரூ.1.50 லட்சம்). தனியார் 
து்றயின அதி்காரத்்த ்பயன்படுத்திக 
ச்காள்்ளப்படும் ்பட்சத்தில் இநதியா அதி்க வருவாய் 
ச்காண்ட �ாடா்க உருசவடுககும்.

 � 1947-இல் சதனச்காரியா, சீனா, இநதியா 
ஆகியவறறின தனி�்பர் வருவாய் என்பது 
ஏறககு்றய சமமா்கதவ இருநதது. ஆனால், 
75 ஆண்டு்களுககுப பிறகு சதனச்காரியாவின 

தனி�்பர் வருமானம் இநதியா்வக ்காட்டிலும் 7 
மடஙகு அதி்கம் என்ப்த ்கவனத்தில் ச்காள்்ள 
தவண்டும். இதறகு, அநத �ாடு்கள் 10 சதவீத 
வ்ளர்ச்சி்ய ்பதிவு சசய்ததத முககிய ்காரணம்.

 � இநதியா அதி்க விகிதத்தில் வ்ளர்ச்சி 
அ்டயாவிட்டால் கு்றநத வருமான வ்ளர்ச்சி 
சுழலில் சிக்க தவண்டியிருககும் எனறார்.

உலகுககு ்வழி்கொட்டும் இநதியொ-
பிரிட்டன்
 � குஜராத்தின ஹதலால் ்பகுதியில் புதிய தஜசிபி 
தயாரிபபு ஆ்ல்ய பிரதமர் த்பாரிஸ் ஜானசன 
திறநது ்வத்தார்.

 � குஜராத் உயிரி சதாழில்நுட்்பப ்பல்்க்லக்கழ்கத்தில் 
்கட்டப்பட்டுள்்ள புதிய வ்ளா்கத்்த பிரதமர் த்பாரிஸ் 
ஜானசன த�ரில் ்பார்்வயிட்டார். த்ல�்கர் 
்காநதி�்கரில் உள்்ள அக்ர்தாம் த்காயிலிலும் 
அவர் வழி்பாடு �டத்தினார்.

 � ‘்பருவநி்ல மாறற வி்்ளவு்க்்ள 
எதிர்ச்காள்வது, புதுபபிக்கத்தக்க எரிசகதி 
்பயன்பாடு, ்பசு்ம ்ஹட்ரஜன, நீடித்த வ்ளர்ச்சி 
ஆகியவறறில் இநதியா-பிரிட்டன நிறுவனங்கள் 
ஒருஙகி்ணநது ்பணியாறறும். ்பாது்காபபு, 
விமானத் சதாழில்நுட்்பங்க்்ள உருவாக்க 
பிரிட்டன நிறுவனங்களுடன இ்ணநது அதானி 
குழுமம் ்பணியாறறும்“ எனறு குறிபபிட்டுள்்ளார்.

 � குஜராத்தின ச்பர்மதி ஆசிரமத்துககு வரு்்க தநத 
முதல் பிரிட்டன பிரதமர் எனற சிறப்்ப த்பாரிஸ் 
ஜானசன ச்பறறார். அஙகு ததசத் தந்த ம்காத்மா 
்காநதியடி்கள் சி்லககு மா்ல அணிவித்து அவர் 
மரியா்த சசலுத்தினார்.

நொட்டுககு முன்னுரிமை அளித்து¬ 
�ணியொற்்ற த்வணடும்
 � ஒவதவார் ஆண்டும் ஏபரல் 21-ஆம் தததியானது 
ததசிய குடி்மப ்பணி்கள் தினமா்கக 
ச்காண்டாடப்பட்டு வருகிறது. �ாட்டின முதல் 
உள்து்ற அ்மச்சரான வல்ல்பாய் ்பதடல், 1947-
ஆம் ஆண்டு அதத �ாளில் ்பயிறசி்ய முடித்த 
ஐஏஎஸ் அதி்காரி்களிடம் உ்ரயாறறினார். அநத 
தினத்்த நி்னவுகூரும் வ்்கயில் குடி்மப 
்பணி்கள் தினம் ச்காண்டாடப்படுகிறது.

 � குடி்மப ்பணி அதி்காரி்கள் மக்களுக்கா்க 
தச்வயாறற தவண்டிய தங்கள் உறுதி்ய 
வலுப்படுத்திக ச்காள்்ளவும், மக்கள் தச்வயில் 
தங்க்்ள அர்ப்பணித்துக ச்காள்ளும் 
த�ாககிலும் இநத தினம் ச்காண்டாடப்படுகிறது. 
�டப்பாண்டுக்கான குடி்மப ்பணி்கள் தின விழா 
தில்லியில் ச்காண்டாடப்பட்டது.
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 � தில்லியில் �்டச்பறற குடி்மப ்பணி்கள் 
தின விழாவில், ச்பாது நிர்வா்கத்தில் சிறப்பா்க 
்பணியாறறிய்மக்கா்க “பிரதமர் விரு்த“ 
உத்தர்காண்ட் மாநிலம், சதமாலி மாவட்ட ஆட்சியர் 
ஸ்வாதி ்பசதௌரியாவுககு வழஙகினார் பிரதமர் 
�தரநதிர தமாடி.

மின்சொ்ர ்வொ்கனங்களில் 
மின்னூட்டலுககு �திலொ்க ைொற்று 
மின்்கலங்கள்
 � மினசார வா்கனங்களுக்கான மின்கலங்கள், 
வ்ரவுக ச்காள்்்க்ய நிதி ஆதயாக 
சவளியிட்டுள்்ளது. மினசார வா்கனங்கள் 
மினனூட்டல் சசய்யப்படுவதறகுப ்பதிலா்க 
எநதசவாரு தனி�்பரும் அல்லது நிறுவனமும் 
எநத இடத்திலும் மின்கலத்்த மாறறும் 
வசதி்களுக்கான மின்கல நி்லயங்க்்ள 
அ்மப்பதத இநதக ச்காள்்்கயின த�ாக்கமாகும்.

 � இதற்கான குறிபபிட்ட சதாழில்நுட்்பம், ்பாது்காபபு, 
சசயல்திறன தரநி்ல்கள் ்க்டபபிடிக்கப்படும் 
என சவளியிடப்பட்டுள்்ள இநத வ்ரவு மின்கல 
மாறறும் ச்காள்்்க்யில் நிதி ஆதயாக 
சதரிவித்துள்்ளது.

 � மினசார வா்கனங்களுககு �்கர்பபுறங்களில் 
மினனூட்டல் நி்லயங்கள் (சார்ஜிங ஸ்தடைன) 
அல்லது தனியார் குடியிருபபுப ்பகுதி்களில் 
மினனூட்டல் வசதி சசய்யப்படுகிறது. இதில் சில 
த�ரங்களில் சதாழில்நுட்்பப பிரச்்ன்கள் ஏற்பட்டு, 
மினனூட்டலினத்பாது வி்பத்து்கள் நி்கழ்கினறன. 
தமலும், எதிர்்காலத்தில் வா்கனங்கள் அதி்கரிககும் 
த்பாது இதற்கான நி்லயங்கள் அ்மப்பதற்கான 
இட ச�ருக்கடி்யக ்கருத்தில் ச்காண்டு, 
வா்கனங்களில் த�ரடியா்க மினனூட்டல் 
சசய்வதறகுப ்பதிலா்க ஏறச்கனதவ மினனூட்டல் 
சசய்யப்பட்ட மின்கலங்க்்ள வா்கனங்களில் 
மாறறிக ச்காள்ளும் �்டமு்ற்களுககு இநதப 
புதிய வ்ரவுக ச்காள்்்க்ய நிதி ஆதயாக 
சவளியிட்டுள்்ளது. அதன்படி, எநத இடத்திலும் 
மின்கலங்க்்ள மாறறும் நி்லயத்்த அ்மக்க 
அனுமதிப்பதாகும்.

�ொது்கொபபுத் தும்றயில் ேற்சொரபு: 
இநதியொவுககு ஆே்ரவு
 � ்பாது்காபபுத் து்றயில் தறசார்பு அ்டவதற்கான 
இலக்்க இநதியா அ்டவதறகு பிரிட்டன 
த்பாதுமான ஆதர்வ வழஙகும் எனறு பிரிட்டன 
பிரதமர் த்பாரிஸ் ஜானசன உறுதி அளித்தார்.

 � �வீன த்பார் விமானங்க்்ளத் தயாரிப்பதற்கான 
சதாழில்நுட்்பத்்த உருவாககுவதில் இநதியாவும் 
பிரிட்டனும் இ்ணநது சசயல்்பட உள்்ளதா்கவும் 
அவர் சதரிவித்தார்.

 � இநதியாவில் அரசுமு்றப ்பயணம் 
தமறச்காண்டுள்்ள பிரிட்டன பிரதமர் த்பாரிஸ் 
ஜானசன, தில்லியில் பிரதமர் �தரநதிர தமாடி்ய 
சநதித்துப த்பச்சு �டத்தினார். உக்ரன மீதான 
ரஷியாவின த்பார், இநததா-்பசிபிக பிராநதியம், 
சர்வததச, பிராநதிய விவ்காரங்கள் உள்ளிட்ட்வ 
குறித்து இருவரும் விவாதித்தனர்.

 � இநதியாவில் தயாரிக்க ஆதரவு: �வீன 
த்பார் விமானங்க்்ளத் தயாரிப்பதற்கான 
சதாழில்நுட்்பத்்த உருவாககுவதிலும், 
்கடல்சார் அச்சுறுத்தல்்க்்ள எதிர்ச்காள்வதிலும் 
இநதியாவுடன இ்ணநது பிரிட்டன ்பணியாறறும். 
்பாது்காபபுத் து்றயில் தறசார்பு அ்டய இநதியா 
இலககு நிர்ணயித்துள்்ளது. அ்த அ்டவதறகு 
பிரிட்டன ஆதரவளிககும்.

்வலுப�டுத்திக ப்கொள்்வமேத் ேவி்ர 
இநதியொவுககு த்வறு ்வழியில்மல
 � அ்மதி, ்பாது்காபபு, ஸ்திரத்தன்ம்ய 
உறுதிப்படுத்துவதறகுத் தன்ன வலுப்படுத்திக 
ச்காள்வ்தத் தவிர, இநதியாவுககு தவறு 
வழியில்்ல எனறு ்பாது்காபபு அ்மச்சர் ராஜ்�ாத் 
சிங சதரிவித்துள்்ளார்.

 � ்பாது்காபபுத் து்றயில் உள்�ாட்டு 
்கண்டுபிடிபபு்க்்ள ஊககுவிககும் த�ாககில், 
புதியசதாழில் நிறுவனங்கள், ச்பரிய நிறுவனங்கள் 
மறறும் ஆயுதப ்ப்ட்யச் தசர்நதவர்்க்்ள 
ஒனறி்ணககும் டிஃப்கசனகட் 2.0 நி்கழ்ச்சி 
தில்லியில் �்டச்பறறது. இநத நி்கழ்ச்சியில் 
அ்மச்சர் ராஜ்�ாத் சிங ்கலநதுச்காண்டு 
த்பசினார்.

்கொபபுரிமை ப�ற்்ற ைருநது்கள் 
உற்�த்திமய ஊககுவிக்க அ்ரசு 
திட்டம்
 � இநதியாவில் ்காபபுரி்ம ச்பறற மருநது்கள் 
உற்பத்தி்ய ஊககுவிககும் வ்்கயில் ச்காள்்்க 
வகுப்பது குறித்து மத்திய அரசு ்பரிசீலித்து வருகிறது 
எனறு மத்திய சு்காதாரத் து்ற அ்மச்சர் மனசுக 
மாண்டவியா கூறினார்.

 � மருநது்கள் மறறும் மருத்துவ உ்ப்கரணங்கள் 
உற்பத்தித் து்றயின 7-ஆவது சர்வததச மா�ாடு, 
தில்லியில் வரும் 25-ஆம் தததி முதல் 27-ஆம் 
தததி வ்ர �்டச்பறவுள்்ளது. இதுசதாடர்்பான 
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அறிவிப்்ப தில்லியில் மத்திய அ்மச்சர் மனசுக 
மாண்டவியா சவளியிட்டார். அபத்பாது அவர் 
கூறியதாவது:

 � ச்பாதுப ச்பயர் மருநது்கள் உற்பத்தியில் இநதியா 
சர்வததச ்மயமா்கத் தி்கழ்கிறது. அதுத்பாலதவ, 
்காபபுரி்ம ச்பறற மருநது்கள் தயாரிபபிலும் 
இநதியா முத்தி்ர ்பதிக்க தவண்டும்.

 � இநதியாவில் ச்பாதுப ச்பயர் மருநது்க்்ளத் 
தயாரிப்பதற்கா்க, அதி்க்பட்ச அ்ளவா்க 3500 
நிறுவனங்களும் 10,500 சதாழிறசா்ல்களும் 
உள்்ளன.

 � அசமரிக்காவில் ்பயன்படுத்தப்படும் 4 
மாத்தி்ர்களில் ஒரு மாத்தி்ர இநதியாவில் 
தயாரிக்கப்பட்டதாகும். உல்க அ்ளவில் 
்பயன்படுத்தப்படும் 5 மாத்தி்ர்களில் ஒனறு 
இநதியாவில் தயாரிக்கப்பட்டது.

 � இநதச் சூழலில், இநதியாவில் ்காபபுரி்ம 
ச்பறற மருநது்கள் தயாரிப்்ப ஊககுவிக்கவும், 
அதுசதாடர்்பா்க ச்காள்்்க வகுக்கவும் மத்திய 
அரசு திட்டமிட்டு வருகிறது.

நீதி ஆதயொக துமணத் ேமல்வர 
்ரொஜீவ் குைொர ்ரொஜிநொைொ
 � நீதி ஆதயாக து்ணத் த்லவர் ராஜீவகுமார் 
ராஜீவ குமார் ராஜி�ாமா சசய்தார். இ்தயடுத்து, 
புதிய து்ணத் த்லவரா்க சுமன த்க. ச்பரி்ய 
மத்திய அரசு நியமித்துள்்ளது.

 � ச்பாரு்ளாதார நிபுணரான ராஜீவ குமார், நீதி 
ஆதயாக து்ணத் த்லவரா்க 2017, ஆ்கஸ்டில் 
ச்பாறுபத்பறறார்.

 � தவ்ளாண்்ம, சசாத்து்க்்ளப ்பணமாககுதல், 
்பஙகு விலக்கல், மினசார வா்கனங்கள் சதாடர்்பா்க 
முககியப ்பங்காறறிய அவர், தனது ்பதவி்ய 
ராஜி�ாமா சசய்தார். அவரது ராஜி�ாமா ஏற்கப்பட்டு, 
ஏபரல் 30-ஆம் தததி விடுவிக்கப்படுவார் எனத் 
சதரிவிக்கப்பட்டுள்்ளது.

இநதிய �ஜ் ்கமிட்டி ேமல்வ்ரொ்க ஏ.பி. 
அபதுல்லொ குட்டி தேரவு
 � இநதிய ஹஜ் ்கமிட்டி த்லவரா்க ஏ.பி. அபதுல்லா 
குட்டி ததர்வு சசய்யப்பட்டுள்்ளார். முதல் 
மு்றயா்க இருச்பண்்கள் ஹஜ் ்கமிட்டி து்ணத் 
த்லவர்்க்ளா்கத் ததர்வாகியுள்்ளனர்.

புவி தினம்: விடிதயொ �திவிட்ட பி்ரேைர
 � புவி தினத்்தசயாட்டி பூமித்தாய்ககு �னறி 
கூறும் விடிதயா ்காட்சி ஒன்ற பிரதமர் �தரநதிர 
தமாடிட்விட்டரில் ்பகிர்நதுள்்ளார்.

 � ‘பூமித்தாயின அனபுககு �னறி கூறும் விதமா்கவும், 
பூமி்ய ்பாது்காப்பதற்கான �மது உறுதிப்பாட்்ட 
மீண்டும் உறுதிப்படுத்தும் வ்்கயிலும், புவி 
தினம் ச்காண்டாடப்படுகிறது' எனறும் அநத 
்பதிவில் பிரதமர் கூறியுள்்ளார். �ாம் வாழும் 
உலகில் சுறறுச்சூழ்லப ்பாது்காக்க தவண்டும் 
எனற த�ாக்கத்திலும், ஏறச்கனதவ ஏற்பட்டுள்்ள 
்பாதிபபு்க்்ள அ்கறற �டவடிக்்க எடுக்க 
தவண்டும்.

�ொது்கொபபு ஒத்துமழபம� ்வலுப�டுத்ே 
இநதியொ-பச்ஷல்ஸ் உறுதி
 � இநதிய ச்பருங்கடலின தீவு �ாடு்களில் ஒனறான 
சசைல்ஸுககு அரசுமு்றப ்பயணம் தமறச்காண்ட 
இநதிய ்கடற்ப்டத் த்ல்மத் த்ள்பதி ஆர்.
ஹரிகுமார், அந�ாட்டுத் த்லவர்்களுடன 
த்பச்சுவார்த்்த �டத்தினார். அபத்பாது இருதரபபு 
்பாது்காபபு ஒத்து்ழப்்ப வலுப்படுத்துவதறகு 
உறுதிதயற்கப்பட்டது.

 � சசைல்ஸில் ்கடற்ப்டத் த்ல்மத் த்ள்பதி ஆர்.
ஹரிகுமார் ்கடநத 21-ஆம் தததி முதல் 23-ஆம் 
ததி வ்ர 3 �ாள்்கள் அரசுமு்றப ்பயணம் 
தமறச்காண்டார்.

ஜனநொய்கத்மே ்வலுப�டுத்தும் 
உள்ளொட்சி அமைபபு்கள்
 � ததசிய ஊராட்சி்கள் தினத்்தசயாட்டி ஜம்மு-
்காஷ்மீரில் �்டச்பறற நி்கழ்ச்சியில் ்பஙத்கறறுப 
த்பசியத்பாது, பிரதமர் �தரநதிர தமாடி இவவாறு 
கூறினார்.

 � ஊராட்சி அ்மபபு்களுககு 73, 74-ஆவது சட்டத் 
திருத்தங்கள் வாயிலா்க அரச்மபபுச் சட்ட 
அஙகீ்காரம் 1992-ஆம் ஆண்டில் வழங்கப்பட்டது. 
அநதச் சட்டங்கள் 1993-ஆம் ஆண்டு ஏபரல் 
24-ஆம் தததி �்டமு்றககு வநதன. அநத 
�ா்ளானது ஆண்டுததாறும் ததசிய ஊராட்சி்கள் 
தினமா்கக ்க்டபபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது.

 � �டப்பாண்டுக்கான ததசிய ஊராட்சி்கள் தினம் 
�ாடு முழுவதும் ச்காண்டாடப்பட்டது. ஜம்மு-
்காஷ்மீரின சாம்்பா மாவட்டத்தில் உள்்ள ்பாலி 
கிராமத்தில் �்டச்பறற நி்கழ்ச்சியில் பிரதமர் 
தமாடி ்பஙத்கறறார். அநத நி்கழ்ச்சியில் ்பனிஹால்-
்காஸிகுண்ட் இ்டதயயான 8.45 கி.மீ. நீ்ள 
சுரங்கச் சா்ல, ்பாலி கிராமத்தில் 500 கிதலா 
வாட் திறன ச்காண்ட சூரியசகதி மினசார 
உற்பத்தி ்மயம் ஆகியவற்றயும் அவர் 
சதாடககி்வத்தார்.
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 � ஜம்மு-்காஷ்மீரின ்பல்தவறு ்பகுதி்களில் 108 
மக்கள் மருநத்கங்க்்ளத் திறநது்வத்த 
பிரதமர் தமாடி, “ஸ்வாமித்வ“ திட்டம் மூலமா்கப 
்பலன்டநததாருக்கான சானறிதழ்்க்்ளயும் 
வழஙகினார். தமலும், ராட்தல நீர் மின திட்டம், 
குவார் நீர் மின திட்டம், தில்லி-அமிருதசரஸ்-
்கத்ரா வி்ரவுச் சா்லத் திட்டம் ஆகியவறறுககும் 
அடிக்கல் �ாட்டினார். அநநி்கழ்ச்சியில் பிரதமர் 
தமாடி த்பசியதாவது:

 � ஜம்மு-்காஷ்மீரில் ததசிய ஊராட்சி்கள் தினம் 
ச்காண்டாடப்படுவதும், ச்பரும் மாறறத்்த 
ஏற்படுத்தியுள்்ளது. அஙகு ஜன�ாய்க 
ச்காள்்்க்களும் வ்ளர்ச்சியும் அதி்கரித்து 
வருகினறன. ஜம்மு-்காஷ்மீரில் சுமார் 
ரூ.20,000 த்காடி மதிபபிலான திட்டங்கள் 
சதாடககி்வக்கப்படும் அடிக்கல் �ாட்டப்பட்டும் 
உள்்ளன. இநத திட்டங்கள் இ்்ள்ர்்களுககு 
தவ்லவாய்பபு்க்்ள ஏற்படுத்தும்.

நொள்தேொறும் ரூ.20,000 த்கொடி 
இமணய்வழி �ணப �ரி்வரத்ேமன
 � ்பா்பாசாதஹப அம்த்பத்்கரின பிறநத 
தினமான ஏபரல் 14-ஆம் தததி முனனாள் 
பிரதமர்்களுக்கான அருங்காட்சிய்கம் தில்லியில் 
திறநது ்வக்கப்பட்டது.

 � ம்காத்மா ்காநதியடி்கள், சர்தார் வல்ல்பாய் ்பதடல், 
அம்த்பத்்கர், சஜய்பிர்காஷ் �ாராயண், �ாட்டின 
முதல் பிரதமர் ஜவாஹர்லால் த�ரு ஆகிதயார் 
குறித்த த்கவல்்களும் அருங்காட்சிய்கத்தில் 
இடம்ச்பறறுள்்ளன.

 � �ாட்டின 75-ஆவது சுதநதிர ஆண்டு 
ச்காண்டாட்டங்கள் மக்கள் இயக்கமா்க 
மாறியுள்்ளது.

 � உல்க அருங்காட்சிய்க தினம் தம 18-ஆம் தததி 
்க்டபபிடிக்கப்படவுள்்ளது.

 � தறத்பா்தய சூழலில் �ாட்டில் �ாள்ததாறும் சுமார் 
ரூ.20,000 த்காடி அ்ளவுககு இ்ணயவழி ்பணப 
்பரிவர்த்த்ன �்டச்பறுகிறது. ்கடநத மார்ச்சில் 
மட்டும் யுபிஐ வாயிலா்க சுமார் ரூ.10 லட்சம் த்காடி 
்பரிவர்த்த்ன சசய்யப்பட்டது. �ாட்டில் நிதிசார் 
சதாழில்மு்னவு நிறுவனங்களும் அதி்கரித்து 
வருகினறன.

 � �ாட்டின 75-ஆவது சுதநதிர ஆண்டு 
ச்காண்டாடப்பட்டு வரும் நி்லயில், ஒவசவாரு 
மாவட்டத்திலும் 75 நீர்நி்ல்கள் உருவாக்கப்பட 
தவண்டும். அநதநத ஊரில் உள்்ள இ்்ள்ர்்கள் 
இத்திட்டத்்த முனசனடுத்துச் சசயல்்படுத்த 
தவண்டும்.

10 ஆணடு்களில் 17 லட்சம் 
இநதியர்களுககு ப�ச்ஐவி �ொதிபபு
 � ்கடநத 10 ஆண்டு்களில் 17 லட்சத்துககும் அதி்கமான 
இநதியர்்கள் சஹச்ஐவி த�ாய்த்சதாறறால் 
்பாதிக்கப்பட்டிருப்பது சதரியவநதுள்்ளது.

 � த்கவல் ச்பறும் உரி்மச் சட்டத்தின (ஆர்டிஐ) 
கீழ் த்கட்்கப்பட்ட த்கள்விககு ததசிய எய்ட்ஸ் 
்கட்டுப்பாட்டு அ்மபபு அளித்த ்பதிலில் இநதத் 
த்கவல் சதரிவிக்கப்பட்டுள்்ளது.

 � இருநதத்பாதும், சஹச்ஐவி த�ாய்த்சதாறறால் 
்பாதிக்கப்பட்டவர்்களின எண்ணிக்்க ்கடநத

 � 10 ஆண்டு்களில் குறிபபிடத்தக்க அ்ளவில் 
கு்றநதுள்்ளது. ்கடநத 2011-12 -ஆம் ஆண்டில் 
்பாது்காப்பறற உடலுறவு மு்ற ்காரணமா்க 
சஹச்ஐவியால் ்பாதிக்கப்பட்டவர்்களின 
எண்ணிக்்க 2.4 லட்சமா்க இருநத 
நி்லயில், 2020-21-ஆம் ஆண்டில் அநத 
எண்ணிக்்க 85,268-ஆ்க கு்றநதிருப்பதும் 
சதரியவநதுள்்ளது.

 � இநதியாவில் 2011 முதல் 2021-ஆம் ஆண்டு 
வ்ரயிலான ்கால்கட்டத்தில் 17,08,777 த்பர் 
சஹச்ஐவி சதாறறால் ்பாதிக்கப்பட்டுள்்ளனர். 
இநதக ்கால்கட்டத்தில் சஹச்ஐவியால் 
்பாதிக்கப்பட்டவர்்களின எண்ணிக்்கயில் 
ஆநதிர மாநிலம் முதலிடத்தில் உள்்ளது. இநத 
மாநிலத்தில் 3,18,814 த்பர் ்பாதிக்கப்பட்டனர்.

 � அதறகு அடுத்த்படியா்க ம்காராஷ்டிரத்தில் 
2,84,577 த்பரும், ்கர்�ாட்கத்தில் 2,12,982 த்பரும், 
தமிழ்கத்தில் 1,16,536 த்பரும், உத்தர பிரததசத்தில் 
1,10,911 த்பரும், குஜராத் மாநிலத்தில் 87,440 
த்பரும் சஹச்ஐவி சதாறறால் ்பாதிக்கப்பட்டனர்.

சுேநதி்ரத்துககு முன்பும் இநதியொவுககு 
கு்ரல் ப்கொடுத்ே்வர லேொ ைஙத்கஷ்கர
 � பிர்பல பினனணி ்பாடகியான லதா மஙத்கஷ்்கர் 
்கடநத பிபரவரி மாதம் தனது 92-ஆவது வயதில் 
்காலமானார். ்பாரத ரத்னா விருது ச்பறற 
அவரு்டய நி்னவா்க, ததசக ்கட்டுமானத்தில் 
த்லசிறநது வி்ளஙகும் தனி �்பர்்க்்ள ஒவசவாரு 
ஆண்டும் ததர்வு சசய்து ச்கௌரவிககும் வ்்கயில் 
'லதா தீனா�ாத் மஙத்கஷ்்கர் விருது நிறுவப்பட்டது. 
தீனா�ாத் மஙத்கஷ்்கர் லதாவின தந்தயாவார்.

 � மும்்்பயில் �்டச்பறற அநத விருது வழஙகும் 
விழாவில் பிரதமர் தமாடிககு �ாட்டின முதல் 
'லதா தீனா�ாத் மஙத்கஷ்்கர் விருது' வழஙகி 
ச்கௌரவிக்கப்பட்டது. 
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்ரொணு்வ பசலவினத்மே 0.9% 
அதி்கரித்துள்ள இநதியொ: சர்வதேச 
ஆய்வறிகம்கயில் ே்க்வல்
 � ராணுவத்துக்கான சசலவினத்்த 2021-ஆம் 
ஆண்டில் ரூ.5.86 லட்சம் த்காடியா்க இநதியா 
அதி்கரித்துள்்ளது. இது முந்தய ஆண்்டக 
்காட்டிலும் 0.9 சதவீதம் கூடுதலாகும்.

 � த்பார் மறறும் ஆயுத ்கட்டுப்பாடு சதாடர்்பா்க 
சர்வததச அ்ளவில் ஆய்வு்க்்ள தமறச்காள்ளும் 
அ்மப்பான “ஸ்டாகதஹாம் சர்வததச 
அ்மதிக்கான ஆராய்ச்சி நிறுவனம் 
(எஸ்ஐபிஆர்ஐ)“ சவளியிட்ட ஆய்வறிக்்க 
மூலம் இநதத் த்கவல் சதரியவநதுள்்ளது. அநத 
ஆய்வறிக்்கயில் தமலும் கூறியிருப்பதாவது:

 � ராணுவத்துககு அதி்க நிதி ஒதுககுவதில் 
உலகிதலதய இரண்டாவது �ாடான சீனா, 2021-
ஆம் ஆண்டில் அந�ாட்டு ்பாது்காபபுத் து்றககு 
ரூ.22.43 லட்சம் த்காடி நிதி்ய ஒதுககியுள்்ளது. 
இது முந்தய ஆண்்டக ்காட்டிலும் 0.9 
சதவீதம் கூடுதலாகும். 2012-ஆம் ஆண்டுடன 
ஒபபிடும்த்பாது இது 33 சதவீதம் கூடுதலாகும்.

 � ராணுவத்துககு அதி்க நிதி ஒதுககும் உல்க 
�ாடு்களில் இநதியா மூனறாமிடத்தில் உள்்ளது.

ஜொதிப �ொகு�ொடு்களுககு எதி்ரொன்வர 
நொ்ரொயண குரு
 � த்கர்ளத்திலுள்்ள சிவகிரி மடத்தின 90-ஆவது 
ஆண்டுவிழா மறறும் பிரம்ம வித்யாலயத்தின 
ச்பானவிழா, ஸ்ரீ�ாராயண தர்ம சங்கம் 
அறக்கட்ட்்ள சார்பில் புதுதில்லியில் 
�்டச்பறறது. இதில் பிரதமர் �தரநதிர தமாடி 
்பஙத்கறறுப த்பசியதாவது:

 � �ாராயண குருவின உ்பததசமான “ஒரு ஜாதி, 
ஒரு மதம், ஒரு சதய்வம்“ ச்காள்்்க்ய �ாம் 
பின்பறறினார் உலகில் எநத சகதியாலும் �ம்்மப 
பிரிக்க முடியாது. இநதியர்்கள் �ாம் அ்னவரும் 
இநதியன எனற ஒதர ஜாதி்யயும், ்கட்ம 
எனும் ஒதர ஜாதி்யயும், ்கட்ம எனும் ஒதர 
மதத்்தயும், ்பாரதத் தாய் எனற ஒதர ்கடவு்்ளயும் 
ச்காண்டவர்்கள், ஒனறு்பட்ட இநதியர்்களுககு 
உலகில் சாத்தியமா்காத இலககு எனறு எதுவும் 
இல்்ல.

டிஏபி உ்ர ைொனியம் ரூ.2,501-ஆ்க 
அதி்கரிபபு
 � ஒரு மூட்்ட டிஏபி உரத்துக்கான மானியத்்த 
ரூ.2,501-ஆ்க அதி்கரித்து மத்திய அ்மச்சர்வ 
ஒபபுதல் அளித்துள்்ளது.

 � �டப்பாண்டில் ்கரீஃப ்பருவமான ஏபரல் 1 முதல் 
சசபடம்்பர் 30 வ்ர ்பாஸ்த்பட் மறறும் ச்பாட்டாஷ் 
உரங்களுககு ரூ.60,939 த்காடி மானியம் அளிக்க 
மத்திய அ்மச்சர்வ ஒபபுதல் அளித்துள்்ளது.

 � இதில் உள்�ாட்டு உரமான சிஙகிள் சூப்பர் 
்பாஸ்த்பட் (எஸ்எஸ்பி) உரத்துககு ஆதரவு, 
்ட-அதமானியம் ்பாஸ்த்பட் (டிஏபி) உரத்தின 
உள்�ாட்டு உற்பத்தி மறறும் இறககுமதிககு 
கூடுதல் உதவி ஆகிய்வயும் அடஙகும். ்கடநத 
நிதியாண்டு முழுவதுமா்க சுமார் ரூ.57,150 த்காடி 
உர மானியம் அளிக்கப்பட்ட நி்லயில், இநத 
நிதியாண்டில் மானியம் உயர்த்தப்பட்டுள்்ளது.

 � ஒரு மூட்்ட டிஏபி உரத்துக்கான மானியம் 
தறத்பாது ரூ.1,650-ஆ்க உள்்ளது. இத்ன 
ரூ.2,501-ஆ்க அதி்கரித்து மத்திய அ்மச்சர்வ 
ஒபபுதல் அளித்துள்்ளது. உழவர்்களுககு ஒரு 
மூட்்ட டிஏபி உரம் சதாடர்நது ரூ.1,350-ககு 
விற்ப்ன சசய்யப்படும்.

 � சாலலதயார வியா�ாரிகளுககு ரூ.8,100 
தகாடி: பிரதமரின சா்லதயார வியா்பாரி்கள் 
தறசார்பு திட்டம் 2024-ஆம் ஆண்டு டிசம்்பர் 
வ்ர நீட்டிக்கப்பட்டள்்ளது. அவர்்களுககு 
வழஙகுவதற்கான ்கடன சதா்்க ரூ.8,100 
த்காடியா்க அதி்கரிக்கப்பட்டுள்்ளது. இநதத் 
திட்டத்தின கீழ், இதுவ்ர 16.7 லட்சம் 
வியா்பாரி்கள் ்பயன்டநதுள்்ளனர். 2024-ஆம் 
ஆண்டுககுள் 40 லட்சம் வியா்பாரி்கள் ்பலன்டய 
தவண்டும் என்ப்த மத்திய அரசு த�ாக்கமா்கக 
ச்காண்டுள்்ளது.

 � ்கசல் �ாதிப்புப் �குதிகளில் 4ஜி தசலவ: �கசல் 
்பாதிபபுப ்பகுதி்களில் 2ஜி ்்கபத்பசி தச்வதான 
உள்்ளன.

 � அநதப ்பகுதி்களில் உள்்ள 2,542 ்்கபத்பசி 
த்காபுரங்க்்ள 2ஜி தச்வயிலிருநது 4ஜி 
தச்வககு ரூ.2,426 த்காடி சசலவில் தமம்்படுத்த 
மத்திய அ்மச்சர்வ ஒபபுதல் அளித்துள்்ளது. 
இநத 2,542 த்காபுரங்கள் ஆநதிரம், பி்கார், 
சத்தீஸ்்கர், ஜார்க்கண்ட், மத்திய பிரததசம், 
ம்காராஷ்டிரம், ஒடிஸா, தமறகு வங்கம், உத்தர 
பிரததசம், சதலங்கானா ஆகிய 10 மாநிலங்களில் 
உள்்ளன. அநதக த்காபுரங்க்்ள பிஎஸ்எனஎல் 
தமம்்படுத்தி நிர்வகிககும்.
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 � ஐபிபி வஙகிககு ரூ.820 தகாடி கூடுதல் நிதி: 
மத்திய அரசு ்கட்டுப்பாட்டின கீழ் இயஙகி வரும் 
இநதியா த்பாஸ்ட் த்பசமனட்ஸ் வஙகி (ஐபிபிபி), 
�ாட்டில் உள்்ள 1.3 லட்சம் அஞசல் அலுவல்கங்கள் 
வாயிலா்க சசயல்்பட்டு வருகினறன.

 � பசனாப் ்தியில் ரூ.4,526 தகாடியில் நீரமின் 
திட்டம்: ஜம்மு-்காஷ்மீரின கிஷ்த்வார் 
மாவட்டத்தில் ்பாயும் சசனாப �தியில் ரூ.4,526 
த்காடி சசலவில் குவார் நீர்மின நி்லயம் 
அ்மக்க மத்திய அ்மச்சர்வ ஒபபுதல் 
அளித்துள்்ளது. இநத நி்லயம் �ான்க்ர 
ஆண்டு்களில் ்கட்ட்மக்கப்படும். இதனமூலம் 
1,975.54 மில்லியன யூனிட் மினசாரம் உற்பத்தி 
சசய்யப்படும். இநத நி்லயம் வாயிலா்க 
த�ரடியா்கவும், ம்றமு்கமா்கவும் 2,500 த்பர் 
தவ்லவாய்பபு ச்பறுவர் எனறு சதரிவித்தார்.

 � ்கடநத ஏபரல் 24-ஆம் தததி ஜம்மு-்காஷ்மீர் 
சசனறிருநத பிரதமர் தமாடி, அஙகு சசனாப 
�தியில் 850 சம்காவாட் உற்பத்தித் திறன 
ச்காண்ட ரத்தல நீர்மின திட்டம், 540 சம்காவாட் 
உற்பத்தித் திறன ச்காண்ட குவார் நீர்மின திட்டம் 
ஆகியவறறுககு அடிக்கல் �ாட்டினார்.

சிட்டொ்கொங தும்றமு்கத்மே இநதியொ 
�யன்�டுத்திக ப்கொள்ளலொம்
 � இநதிய சவளியுறவுத் த்ற அ்மச்சர் எஸ்.
சஜய்சங்கர் வங்கததசத்துககுப ்பயணம் 
தமறச்காண்டார். த்ல�்கர் டாக்காவில் வஙததச 
பிரதமர் தைக ஹசீனா்வ அவர் சநதித்துப 
த்பசினார்.

 � வங்கததசத்தின சிட்டா்காங து்றமு்கத்்த 
இநதியா ்பயன்படுத்திக ச்காள்்ளலாம் என 
அவர் சதரிவித்தார். இதன மூலம் இநதியாவின 
வடகிழககு மாநிலங்க்ளான அஸ்ஸாம், 
திரிபுராவுககும் வங்கததசத்துககும் இ்டயிலான 
பி்ணபபு வலுபச்பறும் எனறும் அவர் குறிபபிட்டார். 
இநத 30 நிமிட சநதிபபில் சர்வததச விவ்காரங்கள் 
குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டது.

சீரதிருத்ேங்கள் குறித்து 
ஆதலொசமன்கள் ்வழங்க குழு
 � வஙகி்கள் மறறும் இதர து்ற்களில் 
தமறச்காள்்ளப்பட தவண்டிய சீர்திருத்தங்கள் 
குறித்து ஆதலாச்ன்க்்ள வழஙகுவதறகு ஒரு 
குழு்வ அ்மககுமாறு சதாழில் து்றயினரிடம் 
பிரதமர் �தரநதிர தமாடி தவண்டுத்காள் 
விடுத்துள்்ளார்.

 � குஜராத் மாநிலம், சூரத்தில் சர்வததச ்பட்டிதார் 
சமூ்க சதாழிலதி்பர்்களின மா�ாடு சதாடஙகியது. 
3 �ாள்்கள் �்டச்பறும் இநத மா�ாட்்ட பிரதமர் 
தமாடி ்காசணாலி மு்றயில் சதாடககி ்வத்துப 
த்பசியதாவது:

 � ஏ்ழ குடும்்பத்்தச் தசர்நத எவரும் சதாழில் 
மு்னதவாரா்க உருவாவதறகு உ்கநத சூழ்ல 
ஏற்படுத்தித் தருவதறகு மத்திய அரசு ்பாடு்பட்டு 
வருகிறது.

 � உற்பத்தி சார்நத ஊககுவிபபுத் திட்டத்்தயும் 
மத்திய அரசு அறிமு்கம் சசய்தது. அது, வழக்கமான 
து்ற்களில் ”இநதியாவில் தயாரிபத்பாம்“ 
திட்டத்்த உககுவித்தது மட்டுமினறி 
சசமி ்கண்டகடர் உற்பத்தி த்பானற புதிய 
சதாழில்்களுககும் வாய்பபு்க்்ள ஏற்படுத்திக 
ச்காடுத்துள்்ளது.

 � முத்ரா ்கடனுதவி திட்டம், ஸ்டார்ட் அப இநதியா 
த்பானற திட்டங்கள் வி்ரவான சதாழில் 
வ்ளர்ச்சிககு உதவி்கரமா்க இருநதன. ்கதரானா 
ச்பருநசதாறறு ்காலத்தில் முடஙகியிருநத சிறு, 
குறு, சதாழில் நிறுவனங்களுககு நிதியுதவி 
அளித்ததுடன அநதத் து்ற்ய அரசு 
்காப்பாறறியது. அத்துடன ்பலருககு மீண்டும் 
தவ்லவாய்பபு்க்்ள அளித்தது.

 � வஙகி மறறும் இதர து்ற்களில் ச்காண்டுவர 
தவண்டிய சீர்திருத்தங்கள் குறித்து அரசுககு 
ஆதலாச்ன்க்்ள வழஙகுவதறகு சதாழில் 
மு்னதவார் மறறும் நிபுணர்்க்்ளக ச்காண்ட 
ஒரு குழு்வ நீங்கள் நியமிக்க தவண்டும்.

‘ஸ்டொரட்-அப பேொழிலுககு உ்கநே 
சூழல்“
 � உல்க அ்ளவில் தவ்கமா்க வ்ளர்நது வரும் ஸ்டார்ட்- 
அப சதாழிலுககு உ்கநத சூழல் இநதியாவில் 
உள்்ளது எனறு பிரதமர் தமாடி சதரிவித்தார்.

 � ச்பங்களூரில் சதாடஙகிய சசமி்கான இநதியா-
2022" மா�ாட்டில் ்காசணாலி வழியா்கப 
்பஙத்கறறு அவர் த்பசியது: அடுத்த சதாழில்நுட்்பப 
புரட்சிககு இநதியா த்ல்மதயற்பதற்கான 
வழிவ்்க்க்்ள வகுத்திருககிதறாம். அ்கண்ட 
அ்லவரி்சயின வழியா்க 6 லட்சம் 
கிராமங்க்்ள இ்ணப்பதற்கான ்பணி்கள் 
�டநது வருகினறன. 5ஜி அ்கண்ட அ்லவரி்ச, 
இனடர்ச�ட் ஆஃப திஙகஸ், கிளீன எனர்ஜி 
சடகனாலஜிஸ் திறன்க்்ள தமம்்படுத்துவதற்கா்க 
முதலீடு சசய்து வருகிதறாம்.
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 � இநதியாவின உள்�ாட்டு சசமி்கண்டகடர்்களின 
நு்கர்வு 2026-ஆம் ஆண்டுககுள் 80 பில்லியன 
டாலரா்க வ்ளரும். தமலும், 2030-ஆம் 
ஆண்டுககுள் 110 பில்லியன டாலரா்க உயரும் 
எனறு எதிர்்பார்க்கப்படுகிறது. உல்க அ்ளவில் 
தவ்கமா்க வ்ளர்நது வரும் ஸ்டார்ட்-அப சூழல் 
இநதியாவில் உள்்ளதால், வலுவானச்பாரு்ளாதார 
வ்ளர்ச்சி்ய த�ாககி �ாடு முனதனறி 
வருகிறது. இதன்காரணமா்க, ஒவசவாரு 
வாரமும் புதிய 'யூனி்கார்ன' ்கள் உருவாகி 
வருகிறார்்கள். உல்க அ்ளவிலான சசமி்கண்டகடர் 
சதாழில்நுட்்ப விநிதயா்க சஙகிலியின முககியப 
்பஙகுதாரரா்க இநதியா உருசவடுக்க சதாழில் 
து்றயினர் முயறசிதமறச்காள்்ளதவண்டும். 

உயர்சதாழில்நுட்்பம், உயர்தரம், உயர் 
�ம்்ப்கத்தன்ம எனற அடித்த்ளக 
ச்காள்்்க்களுடன இநதத் தி்ச்ய த�ாககி 
்பயணிக்கத் சதாடஙகியிருககிதறாம்.

பூடொன் பி்ரேைருடன் பஜயசங்கர 
சநதிபபு
 � பூடான பிரதமர் தலாட்தட சைரிங்்க இநதிய 
சவளியுறவு அ்மச்சர் எஸ்.சஜய்சங்கர் சநதித்தார்.

 � பூடான த்ல�்கர் திம்பூவில் �்டச்பறற இநதச் 
சநதிபபு சதாடர்்பா்க சஜய்சங்கர் ட்விட்டரில் 
சவளியிட்டார்.
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்ரஷிய ப்வளியு்றவு அமைச்சர இநதியொ 
்வரும்க: பி்ரேைர தைொடியுடன் சநதிபபு
 � ரஷியசவளி சவளியுறவுத் து்ற அ்மச்சர் 
சசர் ச்கய் லாவ தராவ இரு�ாள் ்பயணமா்க 
இநதியாவுககு வநதார். 

உகம்ரன் த�ொருககு விம்ரவில் 
முடிவு
 � உக்ரன த்பாருககு வி்ரவில் தீர்வு ்காணப்பட 
தவண்டும் எனறு இநதியா வநதுள்்ள ரஷிய 
சவளியுறவுத் து்ற அ்மச்சர் சசர்த்கய் 
லாவதராவிடம் பிரதமர் �தரநதிர தமாடி 
வலியுறுத்தினார்.

தந�ொள பி்ரேைர இநதியொ ்வரும்க
 � மூனறு �ாள் அரசு மு்றப ்பயணமா்க த�்பா்ள 
பிரதமர் தைர் ்ப்கதூர் ததவு்பா தில்லி வநதார். 
அவருடன அந�ாட்டு உயர் அதி்காரி்கள் அடஙகிய 
குழுவும் வநதுள்்ளது. பிரதமர் தமாடி்ய பிரதமர் 
தைர் ்ப்கதூர் ததவு்பா சநதித்து ஆதலாச்ன 
�டத்துகிறார்.

இநதியொ-துரகபைனிஸ்ேொன்நொன்கு 
ஒப�நேங்களில் ம்கபயொப�ம்
 � இநதியாவும் துர்கசமனிஸ்தானும் நிதி புலனாய்வு, 
த்பரிடர் தமலாண்்ம உள்்பட 4 புரிநதுணர்வு 
ஒப்பநதங்களில் ்்கசயாப்பமிட்டன.

 � இநதிய குடியரசுத்த்லவர் ராம்�ாத் த்காவிநத், 
துர்கசமனிஸ்தான அதி்பர் ச்பர்திமு்கமததா்வ 
சநதித்தார். அபத்பாது வர்த்த்கம், எரிசகதித் 
து்றயில் ஒத்து்ழப்்ப விரிவு்படுத்துவதன 
மூலம் இருதரபபு உற்வ தமலும் வலுப்படுத்த 
இரு த்லவர்்களும் ஒபபுகச்காண்டனர்.

 � துர்கசமனிஸ்தான �ாட்டுககு இநதிய 
குடியரசுத் த்லவர் சசனறிருப்பது இதுதவ 
முதல்மு்றயாகும்.

 � இருவரும் சநதித்தத்பாது இரு�ாடு்களின 
�ல்லுறவு, ச்பாரு்ளாதார �லன்கள் குறித்து 
ஆதலாச்ன �டத்தினர். அத்துடன பிற �ாடு்கள் 
குறித்தும், சர்வததச அ்ளவில் முககியத்துவம் 
வாய்நத பிரச்்ன்கள் குறித்தும் அவர்்கள் 
்கலநது்ரயாடினர்.

 � இநதச் சநதிபபு சதாடர்்பா்க சவளியுறவுத் து்ற 
அ்மச்ச்கம் சவளியிட்ட சசய்திக குறிபபில் 
கூறியிருப்பதாவது:

 � இநதியாவும் துர்கசமனிஸ்தானும் தங்கள் ்பனமு்க 
�ல்லுற்வ தமலும் வலுவாககுவதில் தீவிர 
முயறசி்கள் தமறச்காள்்ள ஒபபுகச்காண்டன. 
ச்பாரு்ளாதார உறவு்கத்ள இரு தரப்்பயும் 
வலுவானதாககும். இரு �ாட்டு வர்த்த்க உற்வ 
விரிவு்படுத்துவதறகு சதாடர் �டவடிக்்க்கள் 
எடுக்கவும் ஒபபுகச்காள்்ளப்பட்டது.

�ொகிஸ்ேொன் நொடொளுைன்்றம் ்கமலபபு
 � ்பாகிஸ்தான பிரதமர் இம்ரான ்கானின 
்பரிநது்ர்ய ஏறறு �ாடாளுமனறத்்தக 
்க்லத்து அதி்பர் அறிப அல்வி உத்தரவிட்டார். 
�ாடாளுமனறத்துககுப புதிதா்க ததர்தல் �டத்தவும் 
இம்ரான ்கான ்பரிநது்ர சசய்துள்்ளார்.

 � முனனதா்க, இம்ரான ்கானுககு எதிரா்க 
எதிர்க்கட்சி்கள் ச்காண்டு வநத �ம்பிக்்கயில்லா 
தீர்மானம் அரசியல்மபபுச் சட்டத்துககு எதிரானது 
எனக கூறி �ாடாளுமனறத்தில் அ்வயின 
து்ணத் த்லவர் நிரா்கரித்தார்.

சிங்கபபூர இ்ரணடொம் உல்கப த�ொர 
நிமனவிடத்தில் இநதிய ்ரொணு்வ 
ேமலமைத் ேள�தி அஞசலி
 � சிங்கபபூரில் உள்்ள கிரஞசி த்பார் நி்னவிடத்தில் 
இரண்டாம் உல்கப த்பாரினத்பாது உயிர் தியா்கம் 
சசய்த ராணுவ வீரர், வீராங்க்ன்களுககு 
இநதிய ராணுவ த்ல்மத் த்ள்பதி எம்.எம்.
�ரவதண அஞசலி சசலுத்தினார்.
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 � இரண்டாம் உல்கப த்பாரினத்பாது ஜப்பானிய 
்ப்டசயடுப்்ப எதிர்த்து சிங்கபபூர், 
மதலசியாவுககு ஆதரவா்க இநதியா, இலங்்க, 
பிரிட்டன, ஆஸ்திதரலியா, ்கனடா உள்ளிட்ட 
�ாடு்களின ராணுவ வீரர், வீராங்க்ன்கள் 
த்பார்புரிநது உயிர்நீத்தனர். 

பநேரலொநதில் குடிய்ரசுத் ேமல்வர
 � குடியரசுத் த்லவர் ராம்�ாத் த்காவிநத், 
அவரது ம்னவி சவிதா த்காவிந்த 
ச�தர்லாநது த்ல�்கர் ஆம்ஸ்டர்டாமில் ததசிய 
நி்னவிடத்துககு அணிவகுபபு மரியா்தயுடன 
அ்ழத்துச் சசனற அந�ாட்டு பிரதமர் மார்க ருட்தட. 
ச�தர்லாநதுககு குடியரசுத் த்லவர் த்காவிநத் 
மூனறு �ாள் ்பயணம் தமறச்காண்டுள்்ளார்.

ஐ.நொ. ைனிே உரிமை்கள் 
்கவுன்சிலிலிருநது ்ரஷியொ நீக்கம்: 
ப�ொதுச் சம� ்வொகப்கடுபம� 
பு்றக்கணித்ேது இநதியொ
 � உக்ரனில் ரஷிய ்ப்டயினர் மனித 
உரி்ம மீறல்்களில் ஈடு்பட்டதா்க பு்கார் எழுநத 
நி்லயில், இநத �டவடிக்்க எடுக்கப்பட்டுள்்ளது. 
ரஷியாவுககு எதிரா்க ஐ.�ா. ச்பாதுச் ச்்பயில் 
ச்காண்டுவரப்பட்ட இநத தீர்மானத்தின மீதான 
வாகச்கடுப்்ப இநதியா புறக்கணித்து �டுநி்ல 
வகித்துள்்ளது. ்கடநத 2006-ஆம் ஆண்டு 
உருவாக்கப்பட்ட ஐ.�ா. மனித உரி்ம்கள் 
்கவுனசிலிலிருநது நீக்கப்படும் இரண்டாவது 
�ாடு ரஷியாவாகும். முனனதா்க, ்கடநத 2011-
ஆம் ஆண்டு இநத அ்மபபிலிருநது லிபியா 
நீக்கப்பட்டது.

 � புச்சா �்கர் ்படுச்கா்ல்க்்ளத் சதாடர்நது, 
சஜனீவா்வ த்ல்மயிடமா்க ச்காண்டு 
சசயல்்படும் 47 உறுபபினர்்கள் ச்காண்ட 
ஐ.�ா. மனித உரி்ம்கள் ்கவுனசிலில் இருநது 
ரஷியா்வ நீககுவதற்கான தீர்மானத்்த,193 
உறுபபினர்்க்்ளக ச்காண்ட ஐ.�ா. 
ச்பாதுச்ச்்பயில் அசமரிக்கா ச்காண்டு வநதது. 

 � அத்னத் சதாடர்நது �்டச்பறற வாகச்கடுபபில் 
93 �ாடு்கள் தீர்மானத்துககு ஆதரவா்க 
வாக்களித்தன. 24 �ாடு்கள் தீர்மானத்துககு எதிரா்க 
வாக்களித்தன. இநதியா உள்்பட 58 �ாடு்கள் 
வாக்களிப்்பப புறக்கணித்தன. தீர்மானத்துககுப 
ச்பரும்்பான்ம ஆதரவு கி்டத்த்தயடுத்து, 
ஐ.�ா. மனித உரி்ம்கள் ்கவுனசிலிலிருநது 
ரஷியா நீக்கம் சசய்யப்பட்டுள்்ளது. முனனதா்க, 
வாகச்கடுப்்ப புறக்கணித்தற்கான ்காரணம் 

குறித்து ஐ.�ா.வுக்கான இநதிய தூதர் டி.எஸ்.
திருமூர்த்தி கூறு்்கயில், 'இநத விவ்காரத்தில் 
�டுநி்ல வகிக்க தவண்டும் எனற 
அடிப்ப்டயிதலதய வாகச்கடுப்்ப இநதியா 
புறக்கணித்துள்்ளது' எனறார்.

அபைரிக்க உச்சநீதிைன்்றத்துககு 
முேல் ்கருபபின ப�ண நீதி�தி 
நியைனம்
 � அசமரிக்க உச்சநீதிமனறத்தின நீதி்பதியா்க 
்கருபபினத்்தச் தசர்நத த்கதனஜி பிசரௌன 
ஜாகச்னநியமிக்க அந�ாட்டு �ாடாளுமனற 
தமல்வ ஒபபுதல் அளித்தது. அசமரிக்க 
உச்சநீதிமனறத்தின முதல் ்கருபபின ச்பண் 
நீதி்பதி எனற ச்பரு்ம்ய இவர் ச்பறுகிறார்.

 � வதயாதி்கம் ்காரணமா்க நீதி்பதி ஸ்டீ்பன பிசரயர் 
ஓய்வு ச்பறுவதா்க ்கடநத ஜனவரியில் அறிவித்தார். 

அஸ்்ொம் �லொப�ழம் தும�ககு 
ஏற்றுைதி
 � அஸ்ஸாம் மாநிலம் ்பலாப்பழ ஏறறுமதி்ய 
து்்பககு சதாடஙகியுள்்ளது. இதுகுறித்த 
அதி்காரி்கள் சதரிவித்துள்்ளதாவது:

 � அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் வி்்ளவிக்கப்படும் 
்பலாப்பழம் மறறும் ்பச்்ச மி்ள்காய் ஆகியவறறுககு 
து்்பயில் வரதவறபு அதி்கமா்க உள்்ளது.

 � இநத வாய்ப்்ப ்பயன்படுத்திக ச்காள்்ளம் விதமா்க, 
1.5 டன ்பலாப்பழம், 0.5 டன ்பச்்ச மி்ள்காய் 
ஆகிய்வ து்்பககு முதல் ்கட்டமா்க ஏறறுமதி 
சசய்யப்பட்டுள்்ளது.

ஐ.நொ. ப�ொருளொேொ்ரம்-சமூ்க 
்கவுன்சிலின் 4 முககிய 
அமைபபு்களுககு இநதியொ தேரவு
 � ஐ.�ா. ச்பாரு்ளாதாரம் மறறும் சமூ்க ்கவுனசிலின 
4 முககிய அ்மபபு்களுககு இநதியா ததர்வு 
சசய்யப்பட்டுள்்ளது.

 � ்கடநத 1945-ஆம் ஆண்டு ஐ.�ா.ச்பாரு்ளாதாரம் 
மறறும் சமூ்க ்கவுனசில் நிறுவப்பட்டது. இது ஐ.�ா. 
அ்மபபின 6 முககிய உறுபபு்களில் ஒனறாகும். 
ஐ.�ா.வின 54 உறுபபு �ாடு்க்்ள இநத ்கவுனசில் 
உள்்ளடககியுள்்ளது.

 � இநநி்லயில், ஐ.�ா.வுக்கான இநதிய தூதர்கம் 
ட்விட்டரில் சவளியிட்ட ்பதிவில், 'ஐ.�ா. 
ச்பாரு்ளாதாரம் மறறும் சமூ்க ்கவுனசிலின 
சமூ்க தமம்்பாட்டு ஆ்ணயம், தனனார்வ 
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அ்மபபு்களுக்கான குழு, அறிவியல் 
& சதாழில்நுட்்ப வ்ளர்ச்சி ஆ்ணயம் 
ஆகியவறறுககு இநதியா ததர்வாகியுள்்ளது. 
இதுதவிர, ச்பாரு்ளாதாரம்-சமூ்கம்-்பண்்பாட்டு 
உரி்ம்கள் குழுவில் இடம்ச்பற இநதிய தூதர் 
பரீத்தி சரண் மீண்டும் ததர்வு சசய்யப்பட்டுள்்ளார்“ 
எனறு சதரிவிக்கப்பட்டுள்்ளது.

ஐ.்ா. ப�ாருளாதாரம் மற்றும் சமூக கவுன்சில்

 � சதாடக்கம் – 1945
 � த்ல்மயிடம் – நியூயார்க, USA
 � உறுபபு �ாடு்கள் - 54

�ொகிஸ்ேொன் புதிய பி்ரேைர ்ஷொ�ொஸ் 
ப்ஷரீஃப
 � ்பாகிஸ்தானின 23-ஆவது பிரதமரா்க ்பாகிஸ்தான 
முஸ்லிம் லீக (�வாஸ்) ்கட்சியின த்லவர் 
ைா்பாஸ் சைரீஃப ததர்வு சசய்யப்பட்டார்.

 � அதி்பர் ஆரிஃப ஆல்விககு உடல்�லக கு்றவு 
ஏற்பட்ட்தயடுத்து, பிரதமரா்க ைா்பாஸ் 
சைரீஃபுககு �ாடாளுமனற தமல்வ (சசனட்) 
த்லவர் சாதிக சஞச்ரானி ்பதவிப பிரமாணம் 
சசய்து ்வத்தார்.

ட்விட்டர நிறு்வனத்மே ரூ.3 லட்சம் 
த்கொடிககு ்வொங்கத் ேயொர
 � ட்விட்டர் நிறுவனத்தின சமாத்த ்பஙகு்க்்ளயும் 
41 பில்லியன டாலருககு (சுமார் ரூ.3.12 லட்சம் 
த்காடி வாஙகுவதறகுத் தயாரா்க இருப்பதா்க 
சடஸ்லாநிறுவனத்தின த்லவர் எலானமஸ்க 
சதரிவித்துள்்ளார்.

சுேநதி்ரைொன இநதேொ-�சிபிக 
பி்ரொநதியத்துககு இநதியொ-அபைரிக்கொ 
உறுதி
 � இநதியா-அசமரிக்கா இ்டதய ்பாது்காபபுத் 
து்றயில் நிலவி வரும் ஒத்து்ழப்்ப அ்னத்து 
நி்ல்களிலும் வலுப்படுத்துவது சதாடர்்பா்க 
விவாதிக்கப்பட்டது. சுதநதிரமான, ஒருஙகி்ணநத 
இநததா-்பசிபிக பிராநதியத்்த ஏற்படுத்துவதறகு 
ஒத்து்ழபபுடன சசயல்்பட இரு�ாடு்களும் 
உறுதிதயறறன எனறு குறிபபிடப்பட்டுள்்ளது.

 � ஒயாஹு தீவில் அ்மநதுள்்ள அசமரிக்க 
ராணுவப ்ப்டத்த்ளத்்தயும் அ்மச்சர் ராஜ்�ாத் 
சிங ்பார்்வயிட்டார். அ்தயடுத்து ட்விட்டரில் 
அவர் சவளியிட்ட ்பதிவில், ‘்பாது்காபபுத் து்றயில் 
இநதியாவுககும் அசமரிக்காவுககும் இ்டதயயான 

�ல்லுறவு ்கடநதசில ஆண்டு்க்ளா்க வலுவ்டநது 
வருகிறது' எனறு குறிபபிட்டிருநதார்.

பிரிட்டன் பி்ரேைர த�ொரிஸ் ஜொன்சன் 
ஏப்ரல் 21 இல் இநதியொ ்வரும்க
 � பிரிட்டன பிரதமர் த்பாரிஸ் ஜானசன ஏபரல் 21-
ஆம் தததி இநதியா வருகிறார். பிரதமர் தமாடி்ய 
சநதித்து இருதரபபு ஒத்து்ழபபு குறித்து அவர் 
ஆதலாசிக்கவுள்்ளார்.

எரிசகதி �ொது்கொபபுககு கூட்டு 
முயற்சி மூலம் தீரவு: ஐ.நொ. �ொது்கொபபு 
்கவுன்சிலில் இநதியொ ்வலியுறுத்ேல்
 � உக்ரன மீதான ரஷியாவின ராணுவ 
�டவடிக்்க ்காரணமா்க ்பல �ாடு்களில் உணவு 
மறறும் எரிச்பாருள்்களின வி்ல ்பனமடங்கா்க 
உயர்நது வரும் சூழலில், 'தீவிர ்கவ்லககுரிய 
விையமா்க மாறிவரும் எரிசகதி ்பாது்காபபுககு 
கூட்டு முயறசி மூலமா்க தீர்வு ்காணப்பட 
தவண்டும்' எனறு ஐ.�ா. ்பாது்காபபு ்கவுனசிலில் 
இநதிய முதல்மு்றயா்க வலியுறுத்த்ல 
முன்வத்துள்்ளது.

மீணடும் அதி�்ரொகி்றொர இைொனு்வல் 
தைக்ரொன்
 � பிரானஸ் அதி்பரா்க இமானுவல் தமகரான 
மீண்டும் ததர்வு சசய்யப்படுகிறார். �்டச்பறற 
இறுதிக்கட்ட அதி்பர் ததர்தலில் அவரது சவறறி 
உறுதி சசய்யப்பட்டது.

 � பிரானஸ் அதி்பர் ததர்தலின முதல் சுறறு ்கடநத 
10-ஆம் தததி �்டச்பறறது. அதில் யாருககும் 
50 சதவீதத்துககும் தமலான ச்பரும்்பான்ம 
கி்டக்காத நி்லயில், முதல் இரு இடங்க்்ளப 
பிடித்த தறத்பா்தய அதி்பர் தமகரானுககும், 
தீவிர வலதுசாரி ச்காள்்்க்யக ச்காண்ட மரீன 
சலச்பனனுககும் இ்டதய இறுதிக்கட்ட ததர்தல் 
�்டச்பறறது.

்வரத்ே்க, பேொழில்நுட்� மையம்: 
இநதியொ-ஐத்ரொபபிய யூனியன் முடிவு
 � மாறிவரும் சர்வததச சூழ்ல எதிர்ச்காள்ளும் 
த�ாககில் வர்த்த்க, சதாழில்நுட்்ப ்மயத்்த 
அ்மப்பதறகு இநதியாவும் ஐதராபபிய யூனியனும் 
முடிவு சசய்துள்்ளன.

 � குடியரசுத் த்லவர் ராம்�ாத் த்காவிந்த 
சநதித்துப த்பசிய ஐதராபபிய யூனியன த்லவர் 
உர்சுலா வானசடர் லிசயன.
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பலௌரியஸ் விருது ப்வன்்றனர 
ப்வரஸ்டொப�ன், எபலயன்
 � வி்்ளயாட்டு உலகில் ச்கௌரவமிக்கதா்கக 
்கருதப்படும் சலௌரியஸ் விருது்கள் 
்ாயிறறுககிழ்ம �ள்ளிரவு அறிவிக்கப்பட்டன. 
ஸ்ச்பயினின சசவில்தல �்கரில் இருநது 
்காசணாலிக ்காட்சி வழிதய இநத நி்கழ்ச்சி 
�்டச்பறறது.

 � சிறநத வீரர் – தமகஸ் சவர்ஸ்டாச்பன
 � சிறநத வீராங்க்ன – எசலய்ன தாம்சன சஹரா
 � சிறநத அணி – இத்தாலி ்கால்்பநது அணி
 � சிறநத திருபபுமு்ன – எம்மா ரடு்கானு
 � சிறநத மீண்டு வநத த்பாட்டியா்ளர் – ஸ்்்க 
பிரவுன

 � சிறநத மாறறுத் திறனாளி த்பாட்டியா்ளர் – 
மார்சசல் ஹக

 � சிறநத அதிரடி த்பாட்டியா்ளர் – ச்பத்தானி ஷ்ரீவர்
 � வாழ்�ாள் சாத்னயா்ளர் விருது – டாம் பிராடி
 � தனித்துவ சாத்னயா்ளர் விருது – ரா்பர்ட் 
சலவாண் தடாவஸ்கி

 � சிறநத அ்டயா்ள த்பாட்டியா்ளர் – வாசலனடிதனா 
தராசி

 � வி்்ளயாட்டு மூலம் �ன்ம விருது – லாஸ்ட் 
்பாய்ஸ் இனக

 � சமூ்கப ்பங்களிபபு விருது – ரியல் மாட்ரிட் 
அறக்கட்ட்்ள

 � சிறநத ஆதரவுக்கான விருது – சஜரால்டு 
அசாதமாவா மறறும் “பி்ளாக ஈகிள்ஸ்“

உலகிதலதய அதி்க ்வயேொன ஜப�ொன் 
ப�ண ைம்றவு
 � உலகின அதி்க வயதான �்பரா்க ்கருதப்படும் 
ஜப்பா்னச் தசர்நத ச்பண் தனது 119-ஆவது 
வயதில் உயிரிழநதார்.

 � ஜப்பானின சதனதமறகு �்கரமான ஃபுத்காடா்வ 
தசர்நதவர் த்கன டனாக்கா. 1903, ஜனவரி 
2-ஆம் தததி பிறநத இவர்தான உலகிதலதய 
அதி்க வயதான �்பரா்க அறியப்பட்டவர். இதற்கா்க 
கினனஸ் உல்க சாத்ன புத்த்கத்திலும் 2019-
ஆம் ஆண்டு இடம்ச்பறறார்.

 � தனது குடும்்பத்தில் 9 த்பரில் ஏழாவதா்கப பிறநத 
டனாக்கா, தனது 19-ஆவது வயதில் திருமணம் 
சசய்து ச்காண்டார். சாகசலட் உள்ளிட்ட ருசியான 
உணவு்க்்ள உண்்பது, புதிய விையங்க்்ள 
்கறறுக ச்காள்வதுதான தனது நீண்ட ஆயுளுககு 
்காரணம் எனத் சதரிவித்தவர்.

�ொகிஸ்ேொன் ப்வளியு்றவு அமைச்ச்ரொ்க 
பிலொ்வல் புட்தடொ �ேவிதயற்பு
 � ்பாகிஸ்தான பிரதமர் ைா்பாஸ் சைரீஃப 
த்ல்மயிலான அ்மச்சர்வயில் சவளியுறவு 
அ்மச்சரா்க பிலாவல் புட்தடா ஜர்தாரி 
்பதவிதயறறுக ச்காண்டார்.
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இநதிய புவியியல் ஆயவுத்தும்ற புதிய 
ேமலமை இயககுநர ப�ொறுபத�ற்பு
 � சசன்ன, மாநிலக ்கல்லூரியில் 
புவியியலில் முதுநி்லப ்பட்டமும், லகசனௌ 
்பல்்க்லக்கழ்கத்தில் மு்னவர் ்பட்டமும் 
ச்பறறுள்்ளார். 1988-இல் இநதிய புவியியல் 
ஆய்வுத்து்றயில் ்பணியில் தசர்நது, 30 
ஆண்டு்களுககும் தமலா்க இத்து்றயில் ்பல்தவறு 
ச்பாறுபபு்க்்ள வகித்து திறம்்பட சசயலாறறி 
வருகிறார்.

ை்கொத்ைொ ்கொநதி ஊ்ர்க த்வமல 
உறுதித் திட்டம்: ரூ.949.11 த்கொடி 
ஒதுககீடு
 � 2021-22-ஆம் நிதியாண்டில் தமிழ்கத்துக்கான 
மனிதசகதி �ாள்்கள் என்பது 27.20 த்காடியில் 
இருநது 31.14 த்காடியா்க அதி்கரித்து மத்திய அரசு 
உத்தரவிட்டுள்்ளது. ஊர்க தவ்ல உ உறுதித் 
திட்டத்தில் நிர்வா்கச் சசலவு்க்்ள மத்திய 
அரசானது முறறிலும் ஏறறுக ச்காண்டுள்்ளது. 
தமலும், ்பணியா்ளர்்களுக்கான ஊதியத் 
சதா்்கயில் மத்திய அரசானது 75 சதவீதத்்தயும், 
மாநில அரசு 25 சதவீதத்்தயும் ்பகிர்நது 
ச்காள்கினறன.

மகாத்மா காநதி ததசிய ஊரக தவலலவாய்ப்பு 
உத்திரவாத திட்டம்

 � ம்காத்மா ்காநதி ததசிய ஊர்க தவ்லவாய்பபு 
உத்திரவாத திட்டம் (Mahatma Gandhi National 
Rural Employment Guarantee Scheme - MNREGS) 
எனறறியப்படும் ம்காத்மா ்காநதி ததசிய ஊர்க 
தவ்லவாய்பபு உத்திரவாதச் சட்டம் (Mahatma 
Gandhi National Rural Employment Guarantee Act-
MGNREGA) எனும் இநதியச் சட்டமானது 2005 
ஆம் ஆண்டு ஆ்கஸ்ட் 25 அனறு இயறறப்பட்டது.

 � 2009 ஆம் ஆண்டில் ம்காத்மா ்காநதி எனும் சசால் 
இச்சட்டத்தின முனசனாட்டா்க இ்ணக்கப்பட்டது.

 � இது இநதிய அரசியல்மபபுச் சட்டத்தில் உள்்ள 
அரசு ச�றிமு்றக ச்காள்்்க்களின 41வது 
சரத்தின கீழ் வரும் தவ்லக்கான உரி்ம்ய 
ஆதாரமா்கக ச்காண்டது.

 � இச்சட்டமானது கிராமபபுற குடும்்பங்களில் உள்்ள 
திறன சாரா உடல் உ்ழபபில் ஈடு்பட விருப்பமுள்்ள 
அ்னத்து வயது வநத உறுபபினர்்களுககும் 
வருடத்திறகு அதி்க்பட்சமா்க 100 �ாட்்கள் ஊதிய 
தவ்ல வாய்பபிறகு உத்திரவாதம் அளிககினறது.

 � இது ஊதியம் ததடு்பவர்்க்ளால் ்வக்கப்படும் 
தவ்லக்கான த்காரிக்்கயால் உருவாகும் 
தத்வயால் வழி�டத்தப்படும் ஒரு திட்டமாகும்.

 � இச்சட்டமானதுப ்பயனாளி்க்்ளத் ததர்நசதடுககும் 
தனனிச்்சயான இலககு மு்றயின மூலம் 
்பயனாளி்க்்ள ததர்நசதடுப்பதில் உள்்ள 
பிரச்சி்ன்க்்ள எதிர்ச்காள்கினறது.

 � இநதிய அரசின ஊர்க தமம்்பாட்டு அ்மச்ச்கமானது 
மாநில அரசு்களுடன இ்ணநது இச்சட்டத்தின 
சசயல்்பாடு்க்்ள ்கண்்காணித்து வருகினறது.

 � உல்க வஙகியானது அதன 2014 ஆம் 
ஆண்டிற்கான "உல்க தமம்்பாட்டு அறிக்்கயில்" 
இத்திட்டத்தி்ன "கிராமபபுற வ்ளர்ச்சியின 
மி்கச்சிறநத உதாரணம்” எனக குறிபபிட்டுள்்ளது.

ேமிழ்கத்தில் பசொத்து ்வரி உயரவு
 � மா�்கராட்சி்கள், �்கராட்சி்கள், த்பரூராட்சி்களில் 
சசாத்து வரி்ய உயர்த்தி தமிழ்க அரசு 
அறிவித்துள்்ளது. இநத உயர்வானது (2022-
2023) உடனடியா்க அமலுககு வருகிறது. 
கு்றநத்பட்சம் 25 சதவீதம் முதல் அதி்க்பட்சம் 150 
சதவீதம் வ்ர சசாத்து வரி உயர்த்தப்பட்டுள்்ளது.

 � �்கராட்சி, த்பரூராட்சி்களில் உயர்வு விவரம்: 
�்கராட்சி்கள், த்பரூராட்சி்களில் 600 சதுர அடிககும் 
கு்றவான ்பரப்ப்ளவு உள்்ள குடியிருபபு்களுககு 
25 சதவீதமும், 601 முதல் 1200 சதுர அடி 
வ்ர ்பரப்ப்ளவு உள்்ள குடியிருபபு்களுககு 50 
சதவீதமும், 1201 முதல் 1800 சதுர அடி வ்ர 
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்பரப்ப்ளவுள்்ள குடியிருபபு்களுககு 75 சதவீதமும், 
1800 சதுர அடிககு அதி்கமா்க ்பரப்ப்ளவு உள்்ள 
குடியிருபபு்களுககு 100 சதவீதமும் சசாத்து வரி 
உயர்த்தப்படுகிறது.

8.7 த்கொடி டன் ச்ரககு்கமள 
ம்கயொணடு பசன்மன, எணணூர 
தும்றமு்கங்கள் சொேமன
 � சசன்ன மறறும் எண்ணூர் ்காமராஜர் 
து்றமு்கங்கள் இ்ணநது ்கடநத நிதியாண்டில் 
ஒட்டு சமாத்தமா்க சுமார் 8.7 த்காடி சமட்ரிக 
டன சரககு்க்்ள ்்கயாண்டு சாத்ன 
்ப்டத்துள்்ளதா்க து்றமு்கத் த்லவர் சுனில் 
்பாலிவால் சசன்னயில் சதரிவித்தார்.

 � சசன்ன, எண்ணூர் ்காமராஜர் 
து்றமு்கங்களின ்கடநத நிதியாண்டின 
சசயல்்பாடு்கள் குறித்து இருது்றமு்கங்க்்ளயும் 
நிர்வகித்து வரும் து்றமு்கத் த்லவர் மறறும் 
தமலாண்்ம இயககு�ர் சுனில் ்பாலிவால் 
கூறினார்.

'பசொத்து ்வரி உயர்வொல் அ்ரசுககு 
ரூ.1,750 த்கொடி கூடுேல் ்வரு்வொய'
 � தமிழ்கம் முழுவதும் சசாத்து வரி உயர்்வ 
அமல்்படுத்துவதன மூலம், ரூ.1,750 த்காடி கூடுதல் 
வருவாய் கி்டககும் எனறு அரசுத் து்ற 
வட்டாரங்கள் சதரிவித்தன.

 � தமிழ்கம் முழுவதும் 77 லட்சத்து 87 
ஆயிரம் வீடு்களுககு சசாத்து வரி உயர்வு 
�்டமு்றப்படுத்தப்படவுள்்ளது. குடியிருபபு்கள் 
�ானகு வ்்க்க்ளா்கப பிரிக்கப்பட்டு, சசாத்து வரி 
அமல்்படுத்தப்பட்டுள்்ளது. அதன்படி, சசன்ன்யத் 
தவிர்த்து மாநிலத்தின பிற மாவட்டங்களுககு 
ஒரு வ்்கயா்கவும், சசன்னயில் தவறு 
வ்்கயிலும் சசாத்து வரி்க்்ள உயர்த்தி அறிவிபபு 
சவளியிடப்பட்டுள்்ளது.

 � சசன்ன தவிர்த்த பிற ்பகுதி்களுககு, 600 
சதுரஅடி வ்ரயிலான வீடு்களுககு 25 சதவீதம் 
உள்்ளது.

பசன்மனயில் ‘பநசவு 2022' 
ம்கத்ேறி ்கண்கொட்சி
 � 'ச�சவு 2022' ்்கத்தறி ்கண்்காட்சி்ய 
சசன்னயில் மத்திய ஜவுளித் து்ற இ்ண 
அ்மச்சர் தர்ைனா விகரம் ஜர்ததாஷ் 
சதாடககி்வத்தார்.

 � சசன்ன �நதனம் அண்ணாசா்லயில் 
அ்மநதுள்்ள சடம்பிள் டவர் ்கட்டடத்தில் 
13,000 சதுர அடியில் முழு குளிரூட்டப்பட்ட 
விற்ப்னய்கத்்த மத்திய குடி்சத் சதாழில் 
்கழ்கம் ச்காண்டுள்்ளது.

 � இஙகு இநதிய ்்கத்தறித் தயாரிபபு்கள், 
்்கவி்னத் திற்ன ஊககுவிககும் முயறசியில், 
ச�சவா்ளர்்களின ்்கவி்னப ச்பாருள்்க்்ளக 
ச்காண்ட 'ச�சவு 2022' ்்கத்தறி ்கண்்காட்சிககு 
மத்திய குடி்சத் சதாழில்்கழ்கம் ஏற்பாடு 
சசய்துள்்ளது.

 � சடம்பிள் டவர் ்கட்டடத்தில் உள்்ள தைாரூமில் 
ஏபரல் 12-ஆம் தததி வ்ர �்டச்பறவுள்்ள 
இநதக ்கண்்காட்சி்ய மத்திய இ்ண அ்மச்சர் 
தர்ைனா விகரம் ஜர்ததாஷ் சதாடககி்வத்து 
்பார்்வயிட்டார். ்கா்ல 10.30 முதல் இரவு 
8 மணி வ்ர ்கண்்காட்சி்ய ச்பாதுமக்கள் 
்பார்்வயிடலாம்.

3,101 ்ரயில் ப�ட்டி்கள் ேயொரிபபு
 � சசன்ன ச்பரம்பூரில் உள்்ள இ்ணபபுப ச்பட்டி 
சதாழிறசா்ல (ஐ.சி.எஃப) ்கடநத நிதியாண்டில் 3 
ஆயிரத்து 101 ரயில் ச்பட்டி்கள் தயாரித்து சாத்ன 
்ப்டத்துள்்ளது.

 � இநத ரயில் ச்பட்டி தயாரிபபுத் சதாழிறசா்லயில் 
1955-ஆம் ஆண்டு முதல் 2021-ஆம் ஆண்டு 
வ்ர 500-ககும் தமற்பட்ட வடிவ்மபபு்களில் 
60 ஆயிரத்துககும் அதி்கமான ரயில் ச்பட்டி்கள் 
தயாரிக்கப்பட்டுள்்ளன.

 � இதுதவிர, ரயில் - 18 திட்டத்தில் 'வநதத்பாரத்' 
அதிதவ்க ரயிலுககு உல்கத் தரத்தில் ச்பட்டி்கள் 
தயாரித்து வழங்கப்பட்டுள்்ளன.

 � ஐ.சி.எஃப-இல், 2021-22-ஆம் நிதியாண்டில் 3,101 
ச்பட்டி்கள் தயாரித்து சாத்ன ்ப்டக்கப்பட்டுள்்ளது. 
31 ச�டுநசதா்லவு மின ரயில் சதாடர்்களுக்கான 
248 ச்பட்டி்கள், ச்கால்்கத்தா சமட்தரா 
ரயில்தவயின 4 ரயில் சதாடர்்களுக்கான 32 
ச்பட்டி்கள், வி்பத்து நிவாரண ரயில்்களுக்கான 
6 சதாடர்்கள் (18 ச்பட்டி்கள்), 50 டீசல் ரயில் தடப 
்பரிதசாத்ன ரயில்ச்பட்டி்கள், ஆய்வு ச்பட்டி்கள், 
2,639 எல்.எச்.பி எனனும் �வீன ரயில் ச்பட்டி்கள், 
இலங்்க ரயில்தவககு ஏறறுமதி சசய்யப்பட்டுள்்ள 
83 ்பயணி்கள் ரயில் ச்பட்டி்கள், இலங்்க 
ரயில்தவககு தயாரிக்கப்பட்ட 2 குளிர்வசதி 
சசய்யப்பட்ட டீசல் மினசதாடர்்களுக்கான 26 
ச்பட்டி்கள் எனறு சமாத்தம் 3,101 ச்பட்டி்கள் 
தயாரித்து வழங்கப்பட்டுள்்ளன.
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ேட்கள வீ்ரொங்கமன சமீ�ொ 
�ரவீனுககு ரூ.2 லட்சம் அ்ரசு ஊக்கத் 
பேொம்க
 � தட்க்ள வீராங்க்ன சமீஹா ்பர்வீனுககு ரூ.2 
லட்சம் ஊக்கத்சதா்்க வழங்கப்பட்டது என தமிழ்க 
சுறறுச்சூழல், ்காலநி்ல மறறும் வி்்ளயாட்டு 
தமம்்பாட்டுத்து்ற அ்மச்சர் சிவ.வீ.சமய்ய�ாதன 
சதரிவித்துள்்ளார்.

 � ்கனனியாகுமரிமாவட்டம், ்க்டயாலுமூடு 
்பகுதி்யச் தசர்நத சமீஹா ்பர்வீன, 
மாறறுத்திறனாளி்களுக்கான தட்க்ளப 
த்பாட்டி்களில் ்கலநது ச்காண்டு சாத்ன்க்்ளப 
்ப்டத்து வருகிறார். 2019-ஆம் ஆண்டு 
த்கர்ளத்தில் �்டச்பறற ததசிய தட்க்ளப 
த்பாட்டியில் 100 மீட்டர் ஓட்டம், உயரம் தாண்டுதல், 
நீ்ளம் தாண்டுதல் த்பானறவறறில் முதலிடம் 
ச்பறறார்.

நம் ைருத்து்வைமன ை்கத்ேொன 
ைருத்து்வைமன திட்டம் ஒத்ர நொளில் 
91,538 கிதலொ ைருத்து்வக ்கழிவு்கள் 
அ்கற்்றம்
 � �ம் மருத்துவம்ன ம்கத்தான மருத்துவம்ன 
திட்டத்தின கீழ், தமிழ்கத்தில் ஒதர �ாளில் 91,538 
கிதலா மருத்துவக்கழிவு்கள் அ்கறறப்பட்டன.

 � தமிழ்கத்தில் சமாத்தம் 2,672 அரசு 
மருத்துவம்ன்கள் சசயல்்பட்டு வருகினறன. இநத 
மருத்துவம்ன்களில் �ாச்ளானறுககு சராசரியா்க 
5 லட்சம் �்பர்்கள் புற த�ாயாளி்க்ளா்கவும், 46,000 
�்பர்்கள் உள் த�ாயாளி்க்ளா்கவும் சிகிச்்ச 
ச்பறுகினறனர். தமலும், 1,500 குழந்தப 
பிறபபு்களும் நி்கழ்கினறன.

 � அரசு மருத்துவம்ன்கள், �ாள்ததாறும் 
சுத்தமுடனும், சு்காதாரத்துடனும் ்பராமரிக்கப்பட்டு 
வருகினறன. இநதப ்பணி்ய தமலும் வலுப்படுத்த, 
பிற து்ற்களின உதவியுடன மருத்துவம்ன 
வ்ளா்கங்க்்ள தூய்்மப்படுத்தவும், ்பராமரிக்கவும் 
தமிழ்க அரசின த்ல்மச் சசயலா்ளர், மாவட்ட 
ஆட்சியர்்களுககு உத்தரவிட்டார்.

இநதிய ஏற்றுைதி ரூ.32 லட்சம் த்கொடி
 � �ாட்டின சரககு ஏறறுமதி ்கடநத 2021-22 
நிதியாண்டில் சுமார் ரூ.32 லட்சம் த்காடி்ய 
(418 பில்லியன டாலர்) தாண்டி சாத்ன 
்ப்டத்துள்்ளதா்க மத்திய வர்த்த்க, சதாழில் து்ற 
அ்மச்சர் பியூஷ் த்காயல் சதரிவித்துள்்ளார்.

 � �ாட்டின சரககு ஏறறுமதி 2021-22 நிதியாண்டில் 
சுமார் ரூ.32 லட்சம் த்காடி்ய (418 பில்லியன 
டாலர்) ்கடநது சாத்ன ்ப்டத்துள்்ளது. ்கடநத 
மார்ச் 21-ஆம் தததிதய �மது இலக்கான 400 
பில்லியன டால்ர (ரூ.30.4 லட்சம் த்காடி) 
சரககு ஏறறுமதி ்கடநதது. இதுவ்ர எநதசவாரு 
மாதத்திலும் இல்லாத வ்்கயில், ்கடநத மார்ச் 
மாதம் மட்டுதம ரூ.3.06 லட்சம் த்காடி (40.38 
பில்லியன) மதிபபில் ஏறறுமதி �்டச்பறறது.

 � ச்பரும்்பாலும் அசமரிக்கா, ஐககிய அரபு 
அமீர்கம், வங்கததசம், ச�தர்லாநது, சிங்கபபூர், 
ஹாங்காங, பிரிட்டன, ச்பல்ஜியம், சஜர்மனி 
ஆகிய �ாடு்களுககு ச்பட்தராலியம், ்கட்டுமானப 
ச்பாருள்்கள், ஆ்பரணங்கள், ரசாயனம் ஆகியன 
ஏறறுமதி சசய்யப்பட்டன.

 � �ாடு்கள் அதன உணவுத் தத்வ்யப பூர்த்தி 
சசய்ய த்காது்ம முககியப ்பஙகு வகிககிறது. 
மி்கபச்பரிய அ்ளவில் �ாம் த்காது்ம்ய ஏறறுமதி 
சசய்து, சச்சரவுமிக்க பிராநதியங்களிடமிருநது 
த்காது்ம்ய இறககுமதி சசய்யாத �ாடு்களுககு 
உதவுதவாம். சர்வததச சந்தயில் தத்வ 
அதி்கரிப்பால் �டபபு நிதியாண்டில் இநதியாவின 
த்காது்ம ஏறறுமதி ஒரு த்காடி டன்ன 
தாண்டும் என �ம்புகிதறன.

 � சர்வததச த்காது்ம விநிதயா்கத்தில் ரஷியாவும், 
உக்ரனும் ஏறத்தாழ ்கால் ்பஙகு வகிககினறன. 
அவர்்களின த்காது்மப ்பயிர்வரும் ஆ்கஸ்ட் 
சசபடம்்பரில் முதிர்ச்சிய்டயும். இநதியா்வ 
ச்பாருத்தமட்டில் த்காது்ம உற்பத்தி்ய 
அதி்கரிப்பதில் விவசாயி்கள் ்கவனம் சசலுத்தி 
வருகினறனர். ்கடநத ஆண்டிலிருநது குஜராத், 
மத்திய பிரததசம் த்பானற பிராநதியங்கள் ச்பரிய 
அ்ளவில் த்காது்ம ஏறறுமதி சசய்து வருகினறன.

 � த்காது்ம ஏறறுமதி சதாடர்்பா்க எகிபதுடன 
இறுதிக்கட்ட த்பச்சுவார்த்்த �்டச்பறறு 
வருகிறது. இததத்பால சீனா, துருககி, ஈரான 
த்பானற �ாடு்களிடமும் த்பச்சு வார்த்்த �டத்தி 
வருகிதறாம் எனறார் பியூஷ் த்காயல்.

 � சவளி�ாட்டு வர்த்த்க இயககு�ர்- சஜனரல் 
(டிஜிஎஃபடி) சநததாஷ் குமார் சாரஙகி 
கூறு்்கயில், “இநதியாவிலிருநது ச்பரும்்பாலும் 
்காண்ட்லா து்றமு்கம் (குஜராத்) வாயிலா்கத் தான 
சவளி�ாடு்களுககு ஏறறுமதி �்டச்பறுகிறது. 
இநத நி்லயில் விசா்கப்பட்டினம், ்காககி�ாடா, 
�வா தைவா து்றமு்கங்கள் மூலமா்கவும் 
த்காதுமதி ஏறறுமதி சசய்யும் வ்்கயில், 
ரயில்தவயுடன ஆதலாச்ன �டத்தி வருகிதறாம்” 
எனறார்.
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 � அதி்கரிபபு: ்கடநத 2019-20 நிதியாண்டில் 
சவறும் 2 லட்சம் டனனா்க (ரூ.500 த்காடி இருநத 
த்காது்ம ஏறறுமதி, 2020-21-இல் 21.55 
லட்சம் டனனா்கவும் (ரூ.4,000 த்காடி), 2021-22 
நிதியாண்டில் 70 லட்சம் டனனா்கவும் (ரூ.15,000 
த்காடி) அதி்கரித்தது.

 � இநதியாவில் வி்்ளயும் த்காது்ம 
ச்பரும்்பாலும் அண்்ட �ாடு்களுகத்க ஏறறுமதி 
சசய்யப்படுகிறது. குறிப்பா்க வங்கததசத்துககு 
மட்டுதம ்கடநத நிதியாண்டில் 30.50 லட்சம் 
டன த்காது்ம (54 சதவீதம்) ஏறறுமதி 
சசய்யப்பட்டது. தயமன, ஆப்கானிஸ்தான, ்கத்தார், 
இநததாதனசியா த்பானற �ாடு்களுககும் இநதியா 
தறத்பாது த்காது்ம ஏறறுமதி சசய்கிறது.

 � சர்வததச அ்ளவில் த்காது்ம உற்பத்தியில் 
இநதியா 14.14 சதவீதத்துடன 2-ஆம் இடம் 
வகித்தாலும் ஏறறுமதியில் ஒரு சதவீதத்துககும் 
கு்றவா்கதவ உள்்ளது. �ாட்டில் ஆண்டுககு 10.76 
த்காடி டன த்காது்ம உற்பத்தி சசய்யப்படுகிறது. 
இதில் ச்பரும்்பாலான்வ உள்�ாட்டு நு்கர்வுகத்க 
்பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

முதிதயொர நல மையைொகி்றது கிணடி 
்கத்ரொனொ ைருத்து்வைமன
 � ச்பருநசதாறறுக ்காலத்தில் லட்சக்கணக்கான 
மக்களுககு மறுவாழ்வளித்த கிண்டி அரசு 
்கதரானா சிறபபு மருத்துவம்ன வி்ரவில் 
முதிதயார் �ல ்மயமா்க மாறறப்பட உள்்ளதா்க 
மக்கள் �ல்வாழ்வுத் து்ற முதன்மச் சசயலர் 
சஜ.ராதாகிருஷ்ணன சதரிவித்தார்.

 � கிண்டி கிங ஆராய்ச்சி நிறுவன வ்ளா்கத்தில், 
முதிதயார் ததசிய ்மயத்துக்கா்க 
்கட்டப்பட்ட ்கட்டடம் கிண்டி சிறபபு ்கதரானா 
மருத்துவம்னயா்க 2020 ஆம் ஆண்டு ஜூ்ல 
7-இல் திறக்கப்பட்டது.

 � அஙகு, ஆகசிஜன வசதியுடன 750 
்படுக்்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டு, ்கதரானா 
த�ாயாளி்களுககு சிகிச்்ச அளிக்கப்பட்டது. 
சசன்ன, ராஜீவ்காநதி அரசு மருத்துவம்ன 
மருத்துவர்்கள், சசவிலியர்்கள், கிண்டி ்கதரானா 
மருத்துவம்னயில் சிகிச்்ச அளித்தனர்.

ஏஎன்பிஆர த்கை்ரொக்கள்
 � சசன்ன ச்பரு�்கர ்காவல்து்றயின 
த்பாககுவரத்துப பிரிவு �வீனப்படுத்தப்பட்டு 
வருகிறது. இதன ஒரு ்பகுதியா்க, த்பாககுவரத்து 
விதிமீறலில் ஈடு்படுதவா்ரக ்கண்டறியும் 
வ்்கயில், 5 இடங்களில் 2019-ஆம் ஆண்டு 

சாதாரண ்கண்்காணிபபு த்கமராக்க்்ள விட 
அதி்க திறன ச்காண்ட 61 ஏஎனபிஆர் (Automatic 
number plate recognition Camera)  த்கமராக்கள் 
நிறுவப்பட்டன.

 � இநத த்கமராக்கள் விதிமீறலில் ஈடு்படும் 
வா்கனங்களின ்பதிசவண்்க்்ள துல்லியமா்க 
்படம் பிடித்து, ்கட்டுப்பாட்டு அ்றயிலிருநது 
இ-சசலான சம்்பநதப்பட்ட வா்கன ஓட்டு�ர்்களின 
வீடு்களுககு அனுப்பப்பட்டது.

 � இநதத் திட்டம், ததசிய த்கவல் சதாழில்நுட்்பம் 
்மயம் உதவியுடன ்கடநதாண்டு ஜு்ல 
மாதம் தமலும் �வீனமாக்கப்பட்டது. அதன்படி, 
இநத த்கமராக்களில் த்பாககுவரத்து விதிமு்ற 
மீறலில் ஈடு்படும் வா்கனங்களின ்பதிசவண், 
்பதிவு சசய்யப்பட்டதும், அநதத் த்கவல் ்கட்டுப்பாட்டு 
அ்றயில் உள்்ள ்கணினிககுச் சசல்லும். 
்கட்டுப்பாட்டு அ்றயில் உள்்ள தானியஙகி 
்கணினி, சம்்பநதப்பட்ட வா்கன உரி்மயா்ளர் 
அல்லது வா்கன ஓட்டி்களின ்்கபத்பசிககு 
இ-சசலான ரசீ்த உடதன அனுபபும்.

்கொ்வல் தும்ற உேவி்கமள 
உடனடியொ்கப ப�்ற ேனிச் பசயலி
 � ச்பாதுமக்கள் குறிப்பா்க ச்பண்்கள், அவசர 
்காலங்களில் ்காவல் து்றயின உதவி்க்்ள 
உடனடியா்கப ச்பற 60-ககும் தமற்பட்ட 
சிறப்பம்சங்களுடன ்காவல் உதவி சசயலி 
உருவாக்கப்பட்டுள்்ளது.

 � 'அவசரம்' உதவி ப�ாத்தான்: ச்பாது மக்கள் 
குறிப்பா்க ச்பண்்கள், அவசர ்காலங்களில் இநத 
சசயலியில் உள்்ள சிவபபு நிற 'அவசரம்' எனற 
ச்பாத்தா்ன அழுத்துவதன மூலமா்க, ்பயனா்ளர் 
விவரம், இபத்பா்தய இருபபிட விவரம், விடிதயா 
ஆகியன ்கட்டுப்பாட்டு அ்றயில் ச்பறப்பட்டு 
்காவல் து்றயின அவசர தச்வ அளிக்கப்படும்.

 � ்்கபத்பசியில் த�ரடி பு்கார்்க்்ளத் சதரிவிக்க 
டயல் 100' எனற சசயலி, ்காவல் உதவி சசயலி 
மூலமா்க ஒருஙகி்ணக்கப்பட்டுள்்ளது. 

ேமிழ்கத்துககு விம்ரவில் தேொல், 
்கொலணி ப்கொள்ம்க
 � விழுபபுரம் மாவட்டம், திண்டிவனத்்த அடுத்த 
ச்பலாகுப்பத்தில் உள்்ள சிப்காட் சதாழில் 
பூங்காவில் ரூ.500 த்காடியில் சசய்யாறு எஸ் இ 
இஸட் சடவலப்பர்ஸ் நிறுவனத்தின ்காலணி 
தயாரிககும் சதாழில்சா்லககு அடிக்கல் �ாட்டி 
முதல்வர் ஸ்டாலின த்பசியதாவது:
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 � அ்னத்துத் து்ற்களும் சமவிகிதத்தில் வ்ளர 
தவண்டுசமனறு நி்னக்கககூடிய வ்்கயில் 
திமு்க அரசு சசயல்்பட்டுக ச்காண்டிருககிறது. 
்கல்வி, தவ்லவாய்பபு, ச்பாரு்ளாதாரம், சதாழில் 
வ்ளர்ச்சி, சமூ்கத்திறன ஆகியவறறில் �ாம் எநத 
மாநிலத்தவர்ககும் ச்்ளத்தவர்்கள் அல்லர் 
என்ப்த நிரூபிக்கககூடிய வ்்கயில், தமிழ்க 
அரசு எண்ணறற திட்டங்க்்ளச் சசயல்்படுத்திக 
ச்காண்டிருககிறது.

 � ்காலணி தயாரிககும் சதாழில்சா்ல மூலம் 
திண்டிவனம் மி்கபச்பரிய வ்ளர்ச்சி்யப ச்பறும். 
அததத்பால, தமிழ்�ாட்டில் தமலும் ்பல இடஙகில், 
குறிப்பா்க சதன மாவட்டங்களிலும் புதிய 
திட்டங்க்்ள அ்மக்க இநத ்காலணி உற்பத்தி 
நிறுவனம் முனவர தவண்டும்.

 � ்காலணி உற்பத்தியில் ததசிய, உல்க அ்ளவில் 
தமிழ்�ாடு முனனணியில் இருககிறது. 
தமிழ்�ாட்டின ்பங்களிபபு, ததசிய ்காலணி 
உற்பத்தயில் 26 சதவீதமா்கவும், ஏறறுமதியில் 45 
சதவீதமா்கவும் இருககிறது.

ேமிழ்கத்துககு ேனி ்கல்விக 
ப்கொள்ம்கமய ்வடி்வமைக்க குழு
 � ்கடநத 2021-22-ஆம் ஆண்டுக்கான நிதிநி்ல 
அறிக்்கயில், மாநிலக்கல்விக ச்காள்்்க 
குறித்த அறிவிபபு சவளியிடப்பட்டிருநதது. 
தமிழ்�ாட்டின வரலாறறு மரபு, இபத்பா்தய 
நி்ல்ம, எதிர்்காலக குறிகத்காள்்களுககு 
ஏற்ப, மாநிலத்துகச்கன தனித்துவமான ்கல்விக 
ச்காள்்்க ஒன்ற வகுப்பதறகு, ்கல்வியா்ளர்்கள், 
வல்லு�ர்்க்்ளக ச்காண்ட உயர்நி்லக 
குழு அ்மக்கப்படும் என அறிவிபபில் 
சதரிவிக்கப்பட்டிருநதது.

 � இநத அறிவிப்்பச் சசயல்்படுத்தும் விதமா்க, 
தமிழ்கத்தில் புதிய ்கல்விக ச்காள்்்க்ய 
வடிவ்மப்பது குறித்து ஆய்வு சசய்ய குழு 
அ்மக்கப்படுகிறது. இநதக குழுவின த்லவரா்க 
தில்லி உயர்நீதிமனற முனனாள் த்ல்ம 
நீதி்பதி த.முருத்கசன சசயல்்படுவார்.

 � குழு உறுப்பினரகள் யார? குழுவில் 12 த்பர் 
உறுபபினர்்க நியமிக்கப்பட்டுள்்ளனர். அதன்படி, 
சவீதா ்பல்்க்லக்கழ்கத்தின முனனாள் 
து்ணதவநதர் எல்.ஜவஹர்த�சன, ததசிய ்கணித 
அறிவியல் நிறுவனத்தின முனனாள் த்பராசிரியர் 
ராமானுஜம், மாநிலத் திட்டககுழு உறுபபினர்்கள் 
சுல்தான இஸ்மாயில், ராம சீனுவாசன, யுனிசசப 
அ்மபபின முனனாள் சிறபபுக ்கல்வி அலுவலர் 
அருணா ரத்னம், எழுத்தா்ளர் எஸ்.ராமகிருஷ்ணன, 

உல்க சதுரங்க வீரர் விஸ்வ�ாதன ஆனநத், 
இ்சக ்க்ல்ர் டி.எம்.கிருஷ்ணா, ்கல்வியா்ளர் 
து்ளசிதாசன, ்கல்வியியல் எழுத்த்ளார் ச.மாடசாமி, 
�ா்கப்பட்டினம் மாவட்டம் கீச்சாஙகுப்பம் ஊராட்சி 
ஒனறிய �டுநி்லப ்பள்ளி த்ல்மயாசிரியர் 
இரா.்பாலு, அ்கரம் அறக்கட்ட்்ளயில் சஜயஸ்ரீ 
தாதமாதரன ஆகிதயார் உறுபபினர்்க்ளா்க 
நியமனம் சசய்யப்பட்டுள்்ளனர்.

 � ஓராணடு காலம்: மாநில ்கல்விக ச்காள்்்க்ய 
வடிவ்மக்க உருவாக்கப்பட்டுள்்ள குழுவானது 
தனது ்பரிநது்ர்ய அரசுககு ஓராண்டு 
்காலத்துககுள் வழஙகும் எனறு தனது அறிவிபபில் 
முதல்வர் மு.்க.ஸ்டாலின சதரிவித்துள்்ளார்.

முத்துஸ்்வொமி தீட்சிேர 247- ஆ்வது 
பஜயநதி விழொ
 � சஙகீத மும்மூர்த்தி்களில் ஒருவரான 
முத்துஸ்வாமி தீட்சிதர் ்பஙகுனி மாதம் ்கார்த்தி்்க 
�ட்சத்திரத்தில் திருவாரூரில் பிறநதார். 
இ்தசயாட்டி ஆண்டுததாறும் ்பஙகுனி மாத 
்கார்த்தி்்க �ட்சத்திரத்தில் அவரது சஜயநதி விழா 
�்டச்பறுகிறது.

 � திருவாரூரில் உள்்ள முத்துஸ்வாமி தீட்சிதரின 
இல்லம் ஸ்ரீ ்காஞசி ்காமத்காடி பீட ்கர்�ாட்க சஙகீத 
தசவா டிரஸ்ட் மூலம் ்பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது.

பசன்மன, 2 ைொ்வட்டங்களில் ரூ.250 
த்கொடியில் ப்வள்ளத் ேடுபபுப �ணி்கள்
 � சசன்ன மறறும் புற�்கர்ப்பகுதி்களில் 
ரூ.250 த்காடியில் சவள்்ளத் தடுபபுப ்பணி்கள் 
தமறச்காள்்ளப்படும் எனறு அ்மச்சர் 
து்ரமுரு்கன அறிவித்தார்.

 � நீர்வ்ளத் து்ற மானியக த்காரிக்்க மீது �டநத 
விவாதங்களுககுப ்பதிலளித்த அவர் சவளியிட்ட 
புதிய அறிவிபபு்கள்:-

 � சசன்ன மாவட்டம் த்பாரூர் ஏரியில் புதிய 
மதகும், த்பாரூர் ஏரியில் இருநது ராமாபுரம் 
ஏரிவ்ரயிலும், ்பள்ளிக்கர்ண ஏரி முதல் 
சதுபபு நிலம் வ்ரயிலும் மூடிய நி்ல 
்கால்வாய் அ்மக்கப்படும். ச்கா்ளத்தூர் ஏரி 
ஆழப்படுத்தப்படுவதுடன, குனறத்தூர் ்பகுதியில் 
அன்காபுத்தூர் ்பாலம் வ்ர அ்டயாறு ஆறு 
அ்கலப்படுத்தப்படும். ்காஞசிபுரம் மாவட்டம் ததசிய 
ச�டுஞசா்லயின புறவழிச்சா்லயில் கூடுதலா்க 
ச்பட்டி வடிவிலான சிறு ்பாலமும், குனறத்தூர் 
தநதிக்கால்வாயில் இருநது த்பாரூர் ஏரியின 
உ்பரி நீர்க்கால்வாய்வ்ர மூடிய நி்லயிலான 
்கால்வாயும் அ்மக்கப்படும்.
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பேொமலதூ்ர கி்ரொைங்களுக்கொன புதிய 
ைருத்து்வ தசம்வ திட்டம்
 � சதா்லதூர கிராமங்களுக்கான புதிய மருத்துவ 
தச்வ திட்டத்்த முதல்வர் மு.்க.ஸ்டாலின வரும் 
சதாடககி ்வப்பார் எனறு மக்கள் �ல்வாழ்வுத் 
து்ற அ்மச்சர் மா.சுபபிரமணியன கூறினார்.

 � சட்டபத்பர்வயில் த்கள்வி த�ரத்தில் அதிமு்க 
உறுபபினர் த்க.பி.முனுசாமி த்பசும்த்பாது, புதிதா்க 
25 ஆரம்்ப சு்காதார நி்லயங்கள் அ்மக்கப்படும் 
எனறு அ்மச்சர் மா.சுபபிரமணியன கூறியுள்்ளார். 
அதில் ஒனறு தவப்பனனஹள்ளியில் 
அ்மக்கப்படுமா எனறார்.

 � அதறகு அ்மச்சர் மா.சுபபிரமணியன கூறியது: 
தமிழ்கத்தில் ஏறச்கனதவ 2282 ஆரம்்ப சு்காதார 
நி்லயங்களும், 8,713 து்ண சு்காதார 
நி்லயங்களும் இருககினறன. 272 வட்டார 
மறறும் வட்டம் சாரா மருத்துவம்ன்களும், 36 
அரசு மருத்துவக ்கல்லூரி்களும் என 11,303 
மருத்துவக ்கட்ட்மபபு்கள் தமிழ்கத்தில் உள்்ளன. 
புதிதா்க 25 ஆரம்்ப சு்காதார நி்லயங்களும், 
25 �்கர்பபுற சு்காதார நி்லயங்களும் 
அ்மக்கப்படுகிறன.

2023-ஆம் ஆணடு இறுதியில் உல்க 
முேலீட்டொளர்கள் ைொநொடு
 � திமு்க ஆட்சியில் இதுவ்ர ரூ.68,375 த்காடி 
முதலீடு்கள் ஈர்க்கப்பட்டுள்்ளதா்கவும், 2023-
ஆம் ஆண்டு இறுதியில் உல்க முதலீட்டா்ளர்்கள் 
மா�ாடு தமிழ்கத்தில் சிறப்பா்க �டத்தப்படும் 
எனறும் த்பர்வயில் முதல்வர் மு.்க.ஸ்டாலின 
கூறினார்.

 � தமிழ்க சட்டபத்பர்வயில் 110-ஆவது விதியின 
கீழ் முதல்வர் மு.்க.ஸ்டாலின சவளியிட்ட அறிவிபபு:

 � 130 புரிநதுணரவு ஒப்�நதஙகள்: திமு்க 
அரசு ச்பாறுபத்பறற பிறகு ரூ. 68,375 த்காடி 
முதலீடும், 2,05,802 த்பருககு தவ்லவாய்பபும் 
உருவாக்கககூடிய வ்்கயில் 130 புரிநதுணர்வு 
ஒப்பநதங்கள் த்பாடப்பட்டுள்்ளன.

 � ்கடநத மார்ச் மாதம் து்்ப மறறும் அபுதாபி 
�ாடு்களில் �்டச்பறற நி்கழ்வு்களில் ரூ.6,100 
த்காடி முதலீடும் 15,100 த்பருககு தவ்லவாய்பபும் 
கி்டககும் வ்்கயில் 14 புரிநதுணர்வு 
ஒப்பநதங்கள் த்பாடப்பட்டுள்்ளன.

 � சீரான மறறும் ்பரவலான சதாழில் வ்ளர்ச்சி 
என்பது திமு்கவின ததர்தல் வாககுறுதி. 
அ்த நி்றதவறறும் வ்்கயில் சசன்ன, 
சசங்கல்்பட்டு, ்காஞசிபுரம், திருவள்ளூர், 

ராணிபத்பட்்ட, திருப்பத்தூர், தசலம், ஈதராடு, 
த்காயம்புத்தூர், திருபபூர், திருவண்ணாம்ல, 
விழுபபுரம், கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, மது்ர, ்கரூர், 
�ாமக்கல், திண்டுக்கல், புதுகத்காட்்ட, ததனி, 
தூத்துககுடி, திருச்சி, திருச�ல்தவலி, விருது�்கர், 
்கனனியாகுமரி ஆகிய 25 மாவட்டங்களில் இநத 
முதலீடு்கள் தமறச்காள்்ளப்படவுள்்ளன.

பிப்ரயலி ்வடிவில் 41 ேமிழ்ச் 
பசவ்வியல் நூல்்கள்
 � ்பார்்வயறற மாறறுத் திறனாளி்கள் ்பயனச்பறும் 
வ்்கயில், 41 தமிழ்ச் சசவவியல் நூல்்க்்ளயும் 
சநதி பிரித்து எளிய உ்ரயுடன பிசரய்லி 
நூல்்க்ளா்க சவளியிடும் ்பணி்கள் �்டச்பறறு 
வருவதா்க சசம்சமாழித் தமிழாய்வு மத்திய 
நிறுவனத்தின இயககு�ர் இரா.சநதிரதச்கரன 
கூறியுள்்ளார்.

 � சசம்சமாழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்தில், 
்பல்தவறு வ்்கயிலான தமிழ் வ்ளர்ச்சிப 
்பணி்க்்ள தமறச்காள்்ளப புதிய திட்டங்கள் 
வகுக்கப்பட்டுள்்ளன.

 � மாதத்துககு கு்றநதது ஐநது நூல்்க்்ள சவளியிட 
தவண்டும் என்ப்த த�ாக்கமா்கக ச்காண்டு 
அதற்கான ்பணி்கள் வி்ரவு்படுத்தப்பட்டுள்்ளன.

 � இ்ணயவழியில் சசம்சமாழித் தமிழ்க ்கல்வி்யக 
்கறறல், சசவவியல் சுவடி்க்்ளக ்கணினியில் 
ததடுதல், ்பனனாட்டு ஆய்விதழ் சவளியிடுதல், 
உல்க்ளாவிய சமாழி்க்்ளத் தமிழ் சமாழியுடன 
ஒபபிட்டு ஒபபியல் ஆய்வு்க்்ள தமறச்காள்ளுதல், 
்பனனாட்டு அ்ளவிலான ்கருத்தரங்கங்க்்ள 
�டத்துதல் முதலான ்பணி்க்்ள தீவிரமா்க 
தமறச்காண்டு வருகிதறாம்.

 � அததத்பானறு பு்கழும், புல்மயும் வாய்நத 
த்பராசிரியர்்க்்ளக ச்காண்டு சசவவிலககிய 
சிறபபு்க்்ளக ்காட்சிப்படுத்தி யூடியூப 
மூலம் ்பரவச்சசய்யும் வ்்கயில் திட்டம் 
வகுக்கப்பட்டுள்்ளது.

 � �ாள்ததாறும் ஒரு அறி்்ர அ்ழத்துக 
்காட்சிப்படுத்தும் வ்்கயில் புதிய வ்ளா்கத்தில் 
உரிய வசதி்கள் தமறச்காள்்ளப்பட்டுள்்ளன.

 � பு்கழ்ச்பறற சவளி�ாட்டுப ்பல்்க்லக்கழங்களில் 
சசவவியல் தமிழ் இருக்்க்கள் அ்மக்கத் 
திட்டமிடப்பட்டுள்்ளது. முதல்்கட்டமா்க 
இநததாதனசியா, தாய்லாநது, ்கம்த்பாடியா, 
வியட்�ாம், ரியூனியன ஆகிய �ாட்டுப 
்பல்்க்லக்கழ்கங்களில் சசவவியல் தமிழ் 
இருக்்க்கள் அ்மப்பதறகுரிய �டவடிக்்க்கள் 
தமறச்காள்்ளப்பட்டு வருகினறன.
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 � ்பார்்வயறற மாறறுத் திறனாளி்கள் ்பயனச்பறும் 
வ்்கயில், 41 தமிழ்ச்சசவவியல் நூல்்க்்ளயும் 
சநதி பிரித்து எளிய உ்ரயுடன பிசரய்லி 
நூல்்க்ளா்க சவளியிடும் ்பணி்கள் �்டச்பறறு 
வருகினறன.

அ்ரசுப �ள்ளி ைொண்வர்களுக்கொன 
7.5% இடஒதுககீடு பசல்லும்
 � மருத்துவப ்படிபபு்களில் அரசுப ்பள்ளி 
மாணவர்்களுககு 7.5 சதவீத இடஒதுககீடு 
வழஙகி, ்கடநத அதிமு்க ஆட்சிக்காலத்தில் அரசு 
சட்டம் இயறறியது. இ்த எதிர்த்து தனியார் ்பள்ளி 
மாணவர்்களும், தங்களுககும் ஒதுககீடு வழங்கக 
த்காரி அரசு உதவி ச்பறும் ்பள்ளி மாணவர்்களும் 
சசன்ன உயர் நீதிமனறத்தில் வழககு்க்்ளத் 
சதாடர்நதிருநதனர்.

 � 435 மாணவரகள்: வாதங்களுககும் பினனர் 
நீதி்பதி்கள் பிறபபித்த உத்தரவு நீட் ததர்்வ 
இச்சட்டம் நீர்த்துப த்பா்க சசய்யவில்்ல; நீட் 
ததர்வு மதிபச்பண் அடிப்ப்டயில்தான இநத 
இட ஒதுககீடும் நிரப்பப்படுகிறது; தமிழ்க அரசின 
சட்டம் ததசிய மருத்துவ ஆ்ணய விதி்களுககு 
எதிரானது அல்ல; இச்சட்டத்்தக ச்காண்டு 
வரும் முன 6 அரசுப ்பள்ளி மாணவர்்கள் மட்டுதம 
மருத்துவப ்படிபபில் தசர்நதனர்.

 � ஆனால் சட்டம் ச்காண்டு வரப்பட்ட பிறகு 
435 மாணவர்்கள் மருத்துவப ்படிபபில் 
தசர்நதுள்்ளனர். இதன மூலம் சட்டத்தின த�ாக்கம் 
நி்றதவறியுள்்ளது.

 � அரசியலலமப்பு சாசனம்: ்பள்ளி்கள் அடிப்ப்டயில் 
மாணவர்்க்்ள வ்்கப்படுத்துவது ்காரணமறறது 
எனககூறி விட முடியாது. சமூ்கத்தில் ச்பாரு்ளாதார 
ரீதியில் பினதஙகிய அரசுப ்பள்ளி மாணவர்்கள், 
த்ட்க்்ளத் தாண்டி வர ஏதுவா்க இநதச் 
சட்டம் நி்றதவறறப்பட்டுள்்ளதால் இநதச் சட்டம் 
அரசியல்மபபு சாசனத்துககு விதராதமானது 
அல்ல.

 � இநத இடஒதுககீடு என்பது இட ஒதுககீட்டின 
வரம்்்ப அதி்கரிக்கவில்்ல. அததத�ரம் 
அ்னத்துப பிரிவிலும் உள்்ள அரசுப ்பள்ளி 
மாணவர்்களுககும் இநதப ்பலன சசனற்டயும்.

 � நீதி்பதி ்க்லயரசன ஆ்ணய அறிக்்கயில் 
அரசுப ்பள்ளி மாணவர்்களின ச்பறதறா்ர 
விட, அரசு உதவி ச்பறும் ்பள்ளி மாணவர்்களின 
ச்பறதறாரின வருமானம், சமூ்க பினனணி 
ஆகிய அம்சங்க்்ள ஆராய்நததில் அவர்்கள் �ல்ல 
நி்ல்மயில் உள்்ளதா்க குறிபபிடப்பட்டுள்்ளது.

தூயமையொன உணவு்வளொ்கம் 
திட்டத்தின் கீழ் ஐ.சி.எஃப-ககு ஐநது 
நட்சத்தி்ர ே்ரச்சொன்றிேழ்
 � சசன்ன இ்ணபபு ச்பட்டி சதாழிறசா்லககு 
(ஐ.சி.எஃப) இநதிய உணவு ்பாது்காபபு மறறும் 
தரக்கட்டுப்பாட்டு நிறுவனத்தின 'தூய்்மயான 
உணவு வ்ளா்கத்துக்கான 5 �ட்சத்திர 
தரச்சானறிதழ் வழங்கப்பட்டுள்்ளது.

 � இநதிய அரசின உடல்�லம் மறறும் குடும்்ப�ல 
அ்மச்ச்கத்தின ்கட்டுப்பாட்டின கீழ், இநதிய 
உணவு ்பாது்காபபு மறறும் தரக்கட்டுப்பாட்டு 
நிறுவனம் (FSSAI) சசயல்்படுகிறது. இநத 
நிறுவனம், ச்பாதுமக்கள் உடல்�ல ்பாது்காப்்ப 
உறுதி சசய்யும் வ்்கயில், �ாடு முழுவதும் 
்பல்தவறு �டவடிக்்க்க்்ள எடுத்து வருகிறது.

 � தூய்்மயான உணவு வ்ளா்கம் எனனும் 
திட்டத்தின கீழ், இநத நிறுவனம் சார்பில், ்பல்தவறு 
்பள்ளி்கள், ்பல்்க்லக்கழ்கங்கள், ்கல்லூரி்கள், 
மருத்துவம்ன்கள், ்பணியிடங்கள் உள்ளிட்ட 
்பல்தவறு அ்மபபு்களுககு தரச்சானறிதழ் 
வழங்கப்படுகிறது.

 � அவவாறு சானறிதழ் வழஙகும் முனபு உணவு 
வீணாவ்தத் தவிர்த்தல், அவவாறு மீதமாகும் 
உண்வ உயிரியல் மு்ற்களில் மக்கச் 
சசய்தல், உணவு மறறும் வடி்கட்டிய குடிநீரின 
தர ஆய்வு, உணவ்கங்களில் ்பணிபுரியும் 
ஊழியர்்களுககு குறிபபிட்ட ்கால அவ்காசத்தில் 
உடல்�ல தசாத்ன, உணவ்க ஊழியர்்கள் 
சரியான விதத்தில் உ்ட அணிநதிருத்தல், 
தரம் ச்கடாமலிருக்க ்பாது்காப்பா்க ்வக்கப்பட்ட 
உணவுப ச்பாருள்்களின உ்பதயா்கம் உள்்பட 
்பல்தவறு விதமான ஆய்வு்க்்ள தமறச்காண்ட 
பினனதர அநத சானறிதழ் வழங்கப்படுகிறது.

்கொலணி ்வடி்வமைபபு, உற்�த்தி: 
மே்வொன் நிறு்வனத்துடன் ரூ.1,000 
த்கொடியில் ஒப�நேம்
 � ்தவானின பு்கழ்ச்பறற ்காலணி வடிவ்மபபு, 
உற்பத்தி நிறுவனம் தமிழ்கத்தில் ஆ்ல்ய 
அ்மக்க உள்்ளது. இதற்கான ஒப்பநதம் முதல்வர் 
மு.்க.ஸ்டாலின முனனி்லயில் தமிழ்க அரசுடன 
சசய்யப்பட்டது. ரூ.1000 த்காடி ரூ்பாய் முதலீட்டில் 
20,000 த்பருககு தவ்லவாய்பபு அளிக்க 
ஒப்பநதத்தில் வ்்க சசய்யப்பட்டுள்்ளது.

 � ்தவான �ாட்்டச் தசர்நத ஹாஙஃபூ நிறுவனம் 
தமிழ்க அரசுடன புரிநதுணர்வு ஒப்பநதம் 
சசய்துள்்ளது. குழுமத்தின த்லவர் டி.ஒய்.



52  |  �டபபு நி்கழ்வு்கள், ஏபரல்-2022

சாங முனனி்லயில் ஒப்பநதம் ்்கசயழுத்தாகி 
உள்்ளது. ஹாஙஃபூ நிறுவனம் ்காலணி்கள் 
உற்பத்தியல் மி்க முககியமான நிறுவனமாகும். 
்காலணி வடிவ்மத்தல், தயாரித்தல், விற்ப்ன 
சசய்தல் ஆகிய ்பணி்க்்ளச் சசய்கிறது.

்கொஞசி ்கொைத்கொடி குழநமே்கள் 
ைருத்து்வைமன: இநதியொவின் சி்றநே 
ைருத்து்வைமனயொ்கத் தேரவு
 � இநதியாவின சிறநத குழந்த்கள் �ல 
மருத்துவம்னயா்க ்காஞசி ்காமத்காடி 
குழந்த்கள் அறக்கட்ட்்ள மருத்துவம்ன ததர்வு 
சசய்யப்பட்டுள்்ளது. அநத மருத்துவம்னயின 
தச்வ்கள், மருத்துவ வசதி்கள் மறறும் சிகிச்்ச 
்கட்ட்மபபு ஆகிய்வ சிறப்பா்க இருப்பதற்கா்க 
இநத அஙகீ்காரம் வழங்கப்பட்டுள்்ளது.

 � உல்க்ளாவிய தர ஆய்வு நிறுவனமா்க 
ஸ்டாஸ்டி்கா நிறுவனமும், நியூஸ் வீக இதழும் 
இ்ணநது சர்வததச அ்ளவில் சிறநது வி்ளஙகும் 
மருத்துவம்ன்களின ்பட்டிய்ல அண்்மயில் 
சவளியிட்டன.

 � அதில் அசமரிக்கா, ்கனடா, சஜர்மனி, பிரிட்டன, 
இநதியா உள்ளிட்ட 27 �ாடு்களில் உள்்ள 
த்லசிறநத மருத்துவம்ன்க்்ள தர 
ஆய்வுககுட்்படுத்தி, அதன அடிப்ப்டயில் சிறநத 
மருத்துவம்ன்கள் ததர்வு சசய்யப்பட்டிருநதன.

 � இநதியா்வப ச்பாருத்தவ்ர சமாத்தம் 11 
மருத்துவம்ன்களின தச்வ்கள் சிறப்பா்க 
உள்்ளதா்க அஙகீ்காரம் அளிக்கப்பட்டிருநதது. அதில் 
குழந்த்கள் �ல சிகிச்்ச்க்்ளப ச்பாருத்தவ்ர 
�ாட்டிதலதய சிறநத மருத்துவம்னயா்க ்காஞசி 
்காமத்காடி அறக்கட்ட்்ள மருத்துவம்ன 
ததர்வாகியுள்்ளது.

சுய உேவிக குழுக்களுககு 
ரூ.25,000 த்கொடி ்கடன் அமைச்சர 
ப�ரிய்கருப�ன்
 � கிராமபபுற மறறும் �்கர்பபுற சுயஉதவிக 
குழுக்களுககு வஙகி இ்ணபபு திட்டத்தின 
மூலம் இநத ஆண்டு ரூ.25,000 த்காடி ்கடன 
வழங்கப்படும் எனறு ஊர்க வ்ளர்ச்சித் து்ற 
அ்மச்சர் த்க.ஆர்.ச்பரிய்கருப்பன அறிவித்தார்.

 � சுய உதவிககுழுக்களுககு உதவி: சமுதாயம் 
மறறும் ச்பாரு்ளாதாரத்தில் பினதஙகிய மக்கள் 
மறறும் �லிவ்டநததா்ர ஒருஙகி்ணத்து 
ஊர்கப ்பகுதி்களில் 10,000 புதிய சுய 
உதவிககுழுக்களும் �்கரப ்பகுதி்களில் 15,000 

புதிய சுய உதவிக குழுக்களும் உருவாக்கப்படும். 
குழுக்களில் இ்ணவதன மூலம் உறுபபினர்்கள் 
அரசு சலு்்க்கள் ச்பறுவதறகு வழிவ்்க ஏற்படும். 
அப்படி உருவாக்கப்படும் புதிய குழுக்களுககு 
சுழல்நிதியா்க ரூ.30 த்காடி வழங்கப்படும். 

சி்றநே ்கல்வி நிறு்வனங்கள் 
�ட்டியலில் விஐடி �ல்்கமலக்கழ்கம்
 � உல்கம் முழுவதும் ்பல்தவறு �ாடு்களில் உள்்ள 
்கல்வி நிறுவனங்கள், அதன ்கல்வித் தரம், 
மாணவர்-ஆசிரியர் விகிதம், ஆசிரியர்்கள் ச்பறற 
விருது்கள், சாத்ன்கள் உள்ளிட்ட ்காரணி்களின 
அடிப்ப்டயில், ஆண்டுததாறும் சர்வததச அ்ளவில் 
சிறநத ்கல்வி நிறுவனங்களின தரவரி்சப 
்பட்டிய்ல கயூ.எஸ். எனற சர்வததச நிறுவனம் 
சவளியிட்டு வருகிறது.

 � குறிப்பா்க, ்க்ல, ச்பாறியியல், சதாழில்நுட்்பம், 
மருத்துவம், ்லஃப சயினஸ், சமூ்கம், இயற்்க 
அறிவியல், தமலாண்்ம த்பானற ்பாடப பிரிவு்களில் 
உல்க அ்ளவில் ்பல்்க்லக்கழ்கங்க்்ள ஆய்வு 
சசய்து இநத அ்மபபு தரவரி்சப ்பட்டிய்ல 
சவளியிட்டு வருகிறது.

 � இநத அ்மபபு சவளியிட்ட தரவரி்சப ்பட்டியலில் 
ச்பாறியியல், சதாழில்நுட்்பத்தில் உல்க அ்ளவில் 
தவலூர் விஐடி ்பல்்க்லக்கழ்கம் 346-ஆவது 
இடம் பிடித்துள்்ளது. 

 � ்கடநதாண்்டவிட 55 இடங்கள் 
முனதனறியுள்்ளது. இததத்பால, ததசிய அ்ளவில் 
விஐடி ்பல்்க்லக்கழ்கம் 9-ஆவது இடத்்தப 
பிடித்துள்்ளது.

 � தமலும், விஐடியிலுள்்ள 7 ்பாடப பிரிவு்களும் கயூ.
எஸ். தரவரி்ச ்பட்டியலில் இடம்பிடித்துள்்ளன. 
்கணினி அறிவியல், இனஃ்பர்தமைன சிஸ்டம், 
எலகட்ரிக்கல் அண்ட் எலகட்ரானிகஸ் ச்பாறியியல் 
்பாடப பிரிவு்கள் ததசிய அ்ளவில் தரவரி்சப 
்பட்டியலில் 8-ஆவது இடம் பிடித்துள்்ளன.

ைக்கள் நலப �ணியொளர்களுககு 
ஒருஙகிமணப�ொளர �ணியில் 
முன்னுரிமை
 � மாநிலத்தில் உள்்ள 12.524 கிராம ஊராட்சி்களில் 
உள்்ள தவ்ல உறுதித் திட்டப ்பணி 
ஒருஙகி்ணப்பா்ளர் எனற ்பணியிடத்தில் 
விருப்பம் சதரிவிககும் முனனாள் மக்கள் �லப 
்பணியா்ளர்்களுககு முனனுரி்ம அளித்து, 
இப்பணி வாய்பபு வழங்கப்படும்.
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 � ்கடநத 10 ஆண்டு ்காலத்தில், ்காலமான 
மக்கள் �லப ்பணியா்ளர்்களின குடும்்ப 
வாரிசுதாரர்்களுககு, அவர்்கள் விரும்பினால், 
அவர்்களுககு முனனுரி்ம வழஙகி ம்காத்மா 
்காநதி ததசிய ஊர்க தவ்ல உறுதித் திட்டப ்பணி 
ஒருஙகி்ணப்பா்ளரா்கப ்பணியாறறககூடிய 
வாய்பபு வழங்கப்படும்.

389 நடைொடும் ைருத்து்வ தசம்வ 
்வொ்கனங்கள்
 � தமிழ்கத்தில் ரூ.70 த்காடி மதிபபிலான 389 
�டமாடும் மருத்துவ தச்வ வா்கனங்க்்ள 
ச்பாது மக்களின ்பயன்பாட்டுக்கா்க முதல்வர் 
மு.்க.ஸ்டாலின சதாடககி்வத்தார்.

 � மாநிலத்தின அ்னத்து கிராமங்களுககும், 
த்பாககுவரத்து கு்றநத ்பகுதி்களுககும் கூட 
சசனறு இநத வா்கனங்களின வாயிலா்க 
மருத்துவ தச்வ்கள் வழங்க முடியும் என மக்கள் 
�ல்வாழ்வுத் து்ற அதி்காரி்கள் சதரிவித்தனர்.

 � ஏ்ழ எளிய மக்கள் ்பயனச்பறும் வ்்கயில், 
சதா்லதூர கிராமங்களுககு, மாதநததாறும் 
குறிபபிட்ட �ாள்்களில் அஙத்கதய சசனறு 
த�ாய்்க்்ளக ்கண்டறிநது அதற்கான சிகிச்்ச 
அளித்திட 2007-ஆம் ஆண்டு 100 மருத்துவ 
தச்வ வா்கனங்கள் வாங்கப்பட்டு, அபத்பா்தய 
முதல்வர் ்கருணாநிதியால் 100 �டமாடும் 
மருத்துவக குழுக்கள் அ்மக்கப்பட்டன.

�ள்ளி ைொண்வர்களுக்கொன ்கொமல 
உணவுத் திட்டம் விரிவுப�டுத்ேப�டும்
 � ச்பரு�்கர சசன்ன மா�்கராட்சியில் ்பட்சஜட் 
தாக்கல் சசய்யப்பட்டது. அதறகு முனனதா்க தமயர் 
ஆர்.பிரியா சதாடக்கவு்ரயாறறினார். அபத்பாது, 
அவர் த்பசியதாவது:

 � சசன்ன மா�்கராட்சிப ்பள்ளி மாணவர்்களின 
உட�லம், மன�லம், ஆதராககியம் ஆகியவற்ற 
த்பணி்காககும் வ்்கயில் ்பல்தவறு 
�டவடிக்்க்கள் எடுக்கப்பட்டு வருகினறன. இதன 
சதாடர்ச்சியா்க திருவானமியூ்ரச் சுறறியுள்்ள 
23 ்பள்ளி்களில் சுமார் 5,000 மாணவர்்களுககு 
தசாத்ன அடிப்ப்டயில் தனனார்வலர்்கள் 
மூலம் ்கா்ல உணவு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. 
மாணவர்்களுககு மி்கவும் ்பயனுள்்ளதா்க இருநது 
வரும் இநதத் திட்டம், தமலும் ்பல ்பள்ளி்களில் 
தனனார்வலர்்களின மூலம் விரிவுப்படுத்தப்படும்.

துமணத்வநேர டொகடர சுேொ 
தச்ஷயயனுககு �ணி நீட்டிபபு
 � தமிழ்�ாடு டாகடர் எம்ஜிஆர் மருத்துவப 
்பல்்க்லக்கழ்கத்தின து்ணதவநதர் டாகடர் 
சுதா தசைய்யன ்பதவிக ்காலம் நி்கழாண்டு 
டிசம்்பர் 30-ஆம் தததி வ்ர நீட்டிக்கப்பட்டுள்்ளது. 
இதற்கான உத்தர்வ ஆளு�ர் ஆர்.என.ரவி 
பிறபபித்துள்்ளார்.

 � ்கடநத 1987-ஆம் ஆண்டு சதாடங்கப்பட்ட தமிழ்�ாடு 
டாகடர் எம்ஜிஆர் மருத்துவப ்பல்்க்லக்கழ்கத்தின 
10-ஆவது து்ணதவநதரா்க டாகடர் சுதா 
தசைய்யன ்கடநத 2018-டிசம்்பர் 31-இல் 
ச்பாறுபத்பறறார்.

 � அவரது ்பதவிக ்காலம் ்கடநத ஆண்டு டிசம்்பர் 30-
ஆம் தததியுடன நி்றவ்டநதது. இ்தயடுத்து 
புதிய து்ணதவநத்ரத் ததர்வு சசய்தவற்கான 
சதரிவுக குழு அ்மக்கப்பட்டது. 

 � ஓய்வு ச்பறற ஐஏஎஸ் அதி்காரி ஆர்.பூர்ணலிங்கம் 
அககுழுவின ஒருஙகி்ணப்பா்ளரா்கவும், 
்மசூரில் அ்மநதுள்்ள சஜ.எஸ்.எஸ் உயர் ்கல்வி 
மறறும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின இ்ணதவநதர் 
டாகடர் பி.சுதரஷ், த்பாரூர் ஸ்ரீராமச்சநதிரா 
மருத்துவ ்மயத்தின இதய �ல சிகிச்்சத்து்ற 
இயககு�ர் டாகடர் எஸ்.தணி்காசலம் ஆகிதயார் 
உறுபபினர்்க்ளா்கவும் நியமிக்கப்பட்டனர்.

 � இநநி்லயில், தறத்பா்தய து்ணதவநதர் 
டாகடர் சுதா தசைய்யனுககு வரும் டிசம்்பர் 30-
ஆம் தததி வ்ர ்பதவி நீட்டிபபு வழஙகி ஆளு�ர் 
உத்தரவு பிறபபித்துள்்ளார்.

�ள்ளி ைொண்வர்களுககு விடிதயொ 
்கணிே ்வகுபபு்கள்
 � ததசிய உயர்்கல்வி நிறுவமான சசன்ன 
ஐஐடி யின “பிரவர்த்தக“ அ்மபபின சார்பில், 
்பள்ளி மாணவர்்களுககு �வீன மு்றயில் 
்கணிதம் ்கறறுத்தரும் விடிதயா வகுபபு அறிமு்கம் 
சசய்யப்பட்டுள்்ளது. முழுவதும் இ்ண வழியில் 
விடிதயாவா்க �டத்தப்படும் இநத வகுபபில் 
மாணவர்்கள் தசர ்கட்டணம் எதுவும் இல்்ல.

சொ்கரைொலொ திட்டத்தின் கீழ் ரூ. 11,606 
த்கொடியில் 19 திட்டங்கள்
 � தூத்துககுடி வஉசி து்றமு்கத்தில் சா்கர்மாலா 
திட்டத்தின கீழ் ரூ. 11,606 த்காடி மதிபபில் 19 
திட்டங்கள் சசயல்்படுத்தப்பட்டுள்்ளன எனறார் 
து்றமு்க ஆ்ணயத் த்லவர் தா.கி. 
ராமச்சநதிரன.
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 � இதுகுறித்து திங்கள்கிழ்ம அவர் அளித்த த்பட்டி: 
மத்திய அரசின சா்கர்மாலா திட்டம் ்கடநத 7 
ஆண்டு்களுககு முனபு சதாடங்கப்பட்டது. இநதத் 
திட்டத்தின கீழ் தூத்துககுடி வஉசி து்றமு்கத்தில் 
ரூ. 11,606 த்காடி மதிபபில் 19 திட்டங்கள் 
சசயல்்படுத்தப்பட்டுள்்ளன. இதில், ரூ.860 த்காடி 
மதிபபில் 13 திட்டங்கள் முடிவ்டநதுள்்ளன. 
ரூ.791 த்காடி மதிபபில் 4 திட்டங்களுக்கான 
்பணி்கள் �்டச்பறறு வருகினறன. தமலும், 
ரூ.9.955 த்காடி மதிபபில் இரண்டு திட்டங்கள் 
அரசுககு முனசமாழியப்பட்டுள்்ளது.

 � து்றமு்கங்க்்ள �வீனமயமாககும் திட்டத்தில் 
ரூ.16 த்காடி மதிபபில் தறத்பாதுள்்ள நு்ழவாயில் 
153 மீட்டர் அ்கலமா்க உள்்ள்த 250 மீ. அ்கலமா்க 
விரிவு்படுத்துவதறகு ்பணி்கள் சதாடங்கப்பட்டு 
�்டச்பறுகினறன.

 � இதன மூலம் 366 மீ. நீ்ளம் மறறும் 49 மீ. அ்கலம் 
ச்காண்ட ச்பரிய ்கப்பல்்க்்ள ்்கயாளும் 
வசதி்ய ச்பற முடியும்.

 � இதுதவிர, வடககு சரககு த்ளத்தில் ரூ.38.34 த்காடி 
மதிபபில் 6.9 மில்லியன சமட்ரிக டன அ்ளவுககு 
சரககு்க்்ள ்்கயாளும் திறன திட்டப்பணி 
சதாடங்கப்பட்டு முடிவுறறுள்்ளது. 

முேல்்வர ேமலமையில் ைொநில 
்கொட்டுயிர ்வொரியம்
 � முதல்வர் மு.்க.ஸ்டாலின த்ல்மயில் 
வனத்து்ற அ்மச்சர், சட்டப த்பர்வ 
உறுபபினர்்கள் உள்்பட 28 த்ப்ர 
உறுபபினர்்க்ளா்கக ச்காண்ட மாநில ்காட்டுயிர் 
வாரியம் அ்மக்கப்பட்டுள்்ளது.

 � இதுகுறித்து வனம், சுறறுச்சூழல் மறறும் 
்பருவநி்ல மாறறத்து்ற சவளியிட்டுள்்ள 
அரசா்ண:

 � தமிழ்க அரசின வனத்த்ற சார்பில் மாநில 
்காட்டுயிர் வாரியம் அ்மக்கப்பட்டுள்்ளது. இநத 
வாரியத்தின த்லவரா்க முதல்வர் மு.்க.ஸ்டாலின 
இருப்பார். து்ணத் த்லவரா்க வனத்து்ற 
அ்மச்சர் ராமச்சநதிரன சசயல்்படுவார்.

 � சட்டப த்பர்வ உறுபபின்கள் என.
ராமகிருஷ்ணன (்கம்்பம்), டி.உதயசூரியன 
(சங்கராபுரம்), ஐ.பி.சசநதில்்கமார் (்பழனி), 
தனனார்வத்சதாண்டு நிறவனத்்தச் தசர்நத 
பிராடிம் ராய், ஓ்ச ்காளிதாசன, வனவிலஙகு 
ஆராய்சசியர்்பன டி.பூமி�ாதன, எஸ்.்பாரதிதாசன, 
்பழஙகுடி இனத்்தச் தசர்நத இருவர், வனத்து்ற 
ஆதிதிராவிடர் மறறும் ்பழஙகுடியினர் �லத்து்ற 
அதி்காரி்கள் உள்ளிட்ட28 த்பர் வாரியத்தின 
உறுபபினர்்க்ளா்க நியமிக்கபட்டுள்்ளனர்.

அணணொ �ல்்கமலக்கழ்க 
்வளொ்கத்தில் ரூ.50 த்கொடியில் 
ஆ்ரொயச்சி பூங்கொ
 � முனனாள் மாணவர்்கள், சதாழிறசா்ல்களுடன 
இ்ணநது அண்ணா ்பல்்க்லக்கழ்க 
வ்ளா்கத்தில் ஆராய்ச்சி பூங்கா ரூ.50 த்காடி 
மதிபபீட்டில் நிறுவப்படும். இஙகு சதாழில் 
நிறுவனங்கள் சார்நத ஆராய்ச்சி �டவடிக்்க, 
அ்ட்காபபு ்மயங்கள் அ்மக்கப்படும். இதன 
மூலம், சுமார் 20 ஆயிரம் இ்ளநி்ல, முதுநி்ல 
மறறும் ஆராய்ச்சிப ்படிபபு மாணவர்்கள் 
்பயனச்பறுவர்.

 � ்பட்டயப்படிபபு முடித்த மாணவர்்கள் த�ரடியா்க 
ச்பாறியியல் ்பட்டப்படிபபில் இரண்டாம் ஆண்டில் 
தசர்க்்க ச்பறுகிறார்்கள். இநத ்கல்வியாண்டு 
முதல் அண்ணா ்பல்்க்லக்கழ்கத்தில் சிஇஜி-
கிண்டி, எம்ஐடி-குதராம்த்பட்்ட, ஏசி சடக-
கிண்டி ்கல்லூரி்களிலும் ச்பாறியியல் த�ரடி 
இரண்டாமாண்டு மாணவர்்கள் தசர்க்்க 
அறிமு்கப்படுத்தப்படும்.

 � மாணவர்்களின சதாழில் திறன்க்்ள 
தமம்்படுத்துவதற்கா்க பி.இ., பி.சடக., எம்.சி.ஏ., 
்படிககும் மாணவர்்களுககு ஐபிஎம் நிறுவனத்துடன 
இ்ணநது புதிய ்பாடபபிரிவு தமிழ்�ாடு 
திறன தமம்்பாட்டுக ்கழ்கத்தின ரூ.6 த்காடி 
நிதியுதவியுடன அண்ணா ்பல்்க்லக்கழ்கத்தில் 
சதாடங்கப்படும்.

்வொ்கன ஓட்டுநர உரிைத்மே 
இமணயேளம் மூலம் புதுபபிக்கலொம்: 
முேல்்வர மு.்க.ஸ்டொலின்
 � வட்டாரப த்பாககுரவத்து அலுவல்கங்களுககு 
த�ரில் வராமதலதய தச்வ்கள் ச்பறும் 
வசதி்ய த்ல்மச் சசயல்கத்தில் முதல்வர் 
மு.்க.ஸ்டாலின சதாடககி ்வத்தார்.

 � ஆதார் அட்்ட்ய அ்டயா்ள ஆவணமா்கப 
்பயன்படுத்தி ச்பாதுமக்கள் வட்டாரப 
த்பாககுவரத்து அலுவல்கங்களுககு த�ரில் 
வராமதலதய த்பாககுவரத்து தச்வ்க்்ளப 
ச்பறலாம் என சட்டப த்பர்வயில் ்கடநத ஆண்டு 
அறிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி, ்பழகு�ர் ஓட்டு�ர் 
உரிமம் ச்பறுதல், ஒட்டு�ர் உரிமத்்தப புதுபபித்தல், 
ஒட்டு�ர் உரிமத்தில் மு்கவரி்ய மாறறுதல் 
ஆகிய தச்வ்க்்ள இ்ணயத்ளம் (www.
parivahan.gov.in) வாயிலா்கப ச்பறலாம். இத்ன 
முதல்வர் மு.்க.ஸ்டாலின சதாடககி ்வத்தார். 
இதனமூலம் மக்களுககு வழங்கப்படும் தச்வ 
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எளிதா்கவும், சவளிப்ப்டத் தன்மயுடனும் 
வி்ரவா்க சசயல்்படுத்தப்படுவததாடு, வட்டாரப 
த்பாககுவரத்து அலுவல்கங்களுககு ச்பாதுமக்கள் 
த�ரில் வரும் சிரமம் கு்றயும் எனறு தமிழ்க அரசு 
சதரிவித்துள்்ளது.

்வணணமீன் ்வரத்ே்க மையம் 
அமையும் இடத்தில் அமைச்சர்கள் 
ஆயவு
 � சசன்ன ச்கா்ளத்தூரில் அ்மயவுள்்ள சர்வததச 
தரத்திலான வண்ணமீன வர்த்த்க ் மயத்துக்கான 
இடத்்த மீனவ்ளம் மறறும் ்கால்�்ட து்ற 
அ்மச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன, இநது சமய 
அறநி்லயத் து்ற அ்மச்சர் பி.த்க.தச்கர் ்பாபு 
ஆகிதயார் த�ரில் ்பார்்வயிட்டு ஆய்வு சசய்தனர்.

 � சசன்ன வில்லிவாக்கம் தமம்்பாலம் 
சிங்காரதவலன ்பள்ளி அருகில், ச்கா்ளத்தூரில் 
அ்மயவிருககும் சர்வததச தரத்திலான 
வண்ணமீன வர்த்த்க ்மயத்துக்கான இடத்்த 
அ்மச்சர்்கள் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன, பி.த்க.
தச்கர்்பாபு ஆகிதயார் ்பார்்வயிட்டு ஆய்வு 
தமறச்காண்டனர். இ்தத் சதாடர்நது அ்மச்சர் 
அனிதா ராதாகிருஷ்ணன சசய்தியா்ளர்்களிடம் 
கூறியதாவது:

 � சசன்ன ச்கா்ளத்தூரில் சர்வததச தரத்தில் 
வண்ணமீன வர்த்த்க ்மயம் அ்மக்கப்படும் 
என சட்டபத்பர்வயில் மீனவ்ளத் து்ற சார்பில் 
அறிவிக்கப்பட்டது.

‘சை�நதி த�ொஜனம்“ சைத்து்வ 
விருநேொ்க ப�யர ைொற்்றம்
 � ‘சம்பநதி த்பாஜனம்“ என்பது சமத்துவ விருநதா்க 
ச்பயர் மாறறம் சசய்யப்படும் எனறு முதல்வர் 
மு.்க.ஸ்டாலின அறிவித்துள்்ளார்.

 � ஆதிதிராவிடர் மறறும் ்பழஙகுடியினர் �லத்து்ற 
விழிபபு மறறும் ்கண்்காணிபபு குழுககூட்டம் 
த்ல்மச் சசயல்கத்தில் �்டச்பறறது. இநதக 
கூட்டத்தில் முதல்வர் மு.்க.ஸ்டாலின த்பசியது: 
ஆதிக்க சகதி திணித்த தீண்டா்ம சமூ்கத்தில் 
எநத வடிவத்திலும் இருக்கக கூடாது. இ்ததய 
இநதிய அரச்மபபின சட்டககூறு கூறுகிறது. 
சமத்துவத்்த நி்ல�ாட்டுவதில் அ்னத்து 
தனி�்பர்்களும் தங்க்ளது வாழ்க்்க ச�றியா்க 
மனதில் ்பதிவு சசய்ய தவண்டும். ஆதிதிராவிடர் 
்பழஙகுடியினர் தடுபபுச் சட்டத்தின ்படி மாநில 
அ்ளவிலான உயர்நி்ல விழிபபு மறறும் 
்கண்்காணிபபுக குழுககூட்டம் ்கடநத ஆண்டு 
�்டச்பறறது.

உல்க ை்ரபு நொள்: இமணய்வழியில் 
்கட்டும்ரப த�ொட்டி 
 � உல்க மரபு �ா்்ளசயாட்டி தமிழ்ப 
்பல்்க்லக்கழ்கமும், மரபிடங்களின �ண்்பர்்கள் 
அ்மபபும் �டத்தும் இ்ணயவழிக ்கட்டு்ரப 
த்பாட்டிககு ஏபரல் 15-ஆம் தததிககுள் 
்கட்டு்ர்கள் அனுப்பலாம் என து்ணதவநதர் 
வி.திருவள்்ளவன சதரிவித்துள்்ளார்.

 � மரபு்கள் மக்கள் குழுக்க்்ள நி்லநிறுத்துகினறன. 
மரபு்கள் மக்களுககு ஊக்கமளிக்கவும், 
வ்ளர்ச்சிககும் �ல்லிணக்கத்துககும் 
உதவுகினறன.

அம்த�த்்கர பி்றநே தினம் சைத்து்வ 
நொளொ்கக ப்கொணடொட்டம்
 � ஆதி திராவிடர் மறறும் ்பழஙகுடியினர் �லத்து்ற 
சார்்பா்க, மாநில அ்ளவிலான உயர்நி்ல 
்கண்்காணிபபுக கூட்டம் �்டச்பறறது. இநதக 
கூட்டத்தில் ச்பரியார் பிறநத தினத்்த சமூ்கநீதி 
�ா்ளா்க அறிவித்தது த்பானறு, சட்ட தம்த 
அம்த்பத்்கர் பிறநத தினமான ஏபரல் 14-ஆம் 
தததி்ய சமத்துவ �ா்ளா்கக ச்காண்டாட 
தவண்டுசமன த்காரிக்்க விடுக்கப்பட்டது. 
இநதக த்காரிக்்க்ய ஏறறு, ஏபரல் 14-ஆம் 
தததி இனி, சமத்துவ �ா்ளா்கக ச்காண்டாடப்படும். 
தமிழ்கம் முழுவதும் சமத்துவ �ாள் உறுதிசமாழி 
எடுத்துக ச்காள்்ளப்படும்.

ப�்ரம்�லூர ைொ்வட்டத்தில் ரூ.150 
த்கொடியில் �ொல் ப�ொருள்்கள் 
ேயொரிககும் புதிய ஆமல
 � ச்பரம்்பலூர் மாவட்டம் ்பாடாலூரில் ்பால் 
ச்பாருள்்கள் தயாரிககும் புதிய ஆ்ல ரூ.150 
த்காடியில் நிறுவப்படும் எனறு ்பால்வ்ளத்து்ற 
அ்மச்சர் சா.மு.�ாசர் அறிவித்தார்.

 � சட்டபத்பர்வயில் ்பால்வ்ளத்து்ற மானியக 
த்காரிக்்க மீதான விவாதத்துககுப ்பதில் அளித்து 
அ்மச்சர் சா.மு.�ாசர் சவளியிட்ட அறிவிபபு்கள்.

ேமிழுக்கொ்க இளம் ்வயதிதலதய சிம்ற 
பசன்்ற்வர அணணல் ேஙத்கொ
 � தமிழறி்ர் கு.மு.அண்ணல் தஙத்காவின 119-
ஆவது ஆண்டு பிறநத �ாள் விழா தவலூர் விஐடி 
்பல்்க்லக்கழ்கத்தில் �்டச்பறறது.

 � கு.மு.அண்ணல் தஙத்கா தமிழ் சமாழிக்கா்க 
்பல்த்பறு த்பாராட்டங்க்்ள �டத்தியவர். 
்பாரதிதாசன அண்ணல் தஙத்கா குறித்து 
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்கவி்த எழுதியுள்்ளார். தமது 19-ஆவது வயதில் 
சமாழிக்கா்கப த்பாராடி சி்றககுச் சசனறவர். 
�ாட்டில் ்பல்தவறு முககிய த்லவர்்களுடன 
ச�ருஙகிய சதாடர்பில் இருநதவர். அவர் எஙத்க 
சசனறாலும், த்பசினாலும் தமிழ் சமாழிக்கா்கதவ 
அது இருககும்.

ஆே்ர்வற்்ற ்வளரபபுப பி்ரொணி்கள் 
�்ரொைரிபபுக்கொ்க ்வள்ளலொர �ல்லுயிர 
்கொப�்கங்கள் திட்டம்
 � ஆதரவறற, ்காயம்டநத வ்ளர்பபுப பிராணி்க்்ளப 
்பராமரிககும் அரசு சாரா நிறுவனங்களுககு உதவ 
வள்்ளலார் ்பல்லுயிர் ்காப்ப்கங்கள் எனும் புதிய 
திட்டம் சதாடங்கப்படும் எனறு மீனவ்ளத்து்ற 
அ்மச்சர் அனிதா ஆர். ராதாகிருஷ்ணன 
அறிவித்தார்.

 � ்ாடடுகதகாழி இனப்ப�ருகக �ணலண: 
சிவ்கங்்க மாவட்டம், சசட்டி�ாடு மாவட்ட 
்கால்�்டப ்பண்்ணயில் ரூ.15 த்காடி 
மதிபபீட்டில் �ாட்டுகத்காழி இனபச்பருக்க 
்பண்்ண, த்காழிககுஞசு ச்பாரிப்ப்கம் மறறும் 
தீவன ஆ்ல ஆகிய்வ நிறுவப்படும்.

 � ்ாடடின ்ாய்கள் ஆராய்சசி லமயம்: தமிழ்கத்தில் 
உள்்ள ராஜ்பா்்ளயம், ்கனனி, சிபபிப்பா்ற, 
த்காம்்்ப த்பானற �ாட்டின �ாய்்களுக்கான இனப 
்பாது்காபபு மறறும் ஆராய்ச்சி ்மயம் ரூ.1 த்காடி 
சசலவில் சதன்காசி மாவட்டத்தில் நிறுவப்படும்.

அம்த�த்்கர பி்றநே தினம் முேல்்வர 
ேமலமையில் சைத்து்வ நொள் 
உறுதிபைொழி ஏற்பு
 � அம்த்பத்்கர் பிறநத தினம், ஆண்டுததாறும் 
சமத்துவ �ா்ளா்கக ச்காண்டாடப்படும் எனவும், 
அன்றய தினம் சமத்துவ �ாள் உறுதிசமாழி 
ஏற்கப்படும் எனறும் சட்டப த்பர்வயில் 
முதல்வர் மு.்க.ஸ்டாலின அறிவித்திருநதார். இநத 
அறிவிபபின்படி, தமிழ்க அரசின சார்பில், முதல்வர் 
த்ல்மயில் சமத்துவ �ாள் உறுதிசமாழி ஏறபு 
நி்கழ்ச்சி அம்த்பத்்கர் மணிமண்ட்பத்தில் �டநதது.

தேசிய ்கொசதநொய ஒழிபபுத் திட்டம்: 
ப�ொது சு்கொேொ்ரத் தும்ற மூலம் 
பசயல்�டுத்ே முடிவு
 � ததசிய ்காசத�ாய் ஒழிபபுத்திட்டத்்த இனி 
தமிழ்கத்தில் ச்பாது சு்காதாரத் து்ற சசயல்்படுத்த 
உள்்ளது. இதற்கான அரசா்ண்ய மாநில 
மக்கள் �ல்வாழ்வுத் து்ற பிறபபித்துள்்ளது.

 � இதுவ்ர ்காசத�ாய் ஒழிபபுத் திட்டமானது 
மாநில மருத்துவம் மறறும் ஊர்க தச்வ்கள் 
இயக்க்கத்தின ்கட்டுப்பாட்டின கீழ் இருநது வநத 
நி்லயில், ததசிய �ல்வாழ்வுக குழுமத்திட்ட 
இயககு�ர் அளித்த ்பரிநது்ர மறறும் நிர்வா்கக 
்காரணங்களுக்கா்க இநத மாறுதல்்கள் 
சசய்யப்பட்டுள்்ளன.

 � ்காசத�ா்ய முழு்மயா்க ஒழிககும் த�ாககில் 
மத்திய, மாநில அரசு்கள் ்பல்தவறு முயறசி்க்்ள 
முனசனடுத்து வருகினறன. அதுமட்டுமனறி, 
2025-ககுள் அநத�ா்ய முறறிலும் ஒழிக்க 
தவண்டும் எனற இலககுடன ததசிய ்காசத�ாய் 
ஒழிபபுத் திட்டம் அ்னத்து மாநிலங்களிலும் 
சசயல்்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

 � தமிழ்கத்்தப ச்பாருத்தவ்ர த�ாயாளி்க்்ளக 
்கண்டறிதல், கூட்டு மருநது சிகிச்்ச்க்்ள 
அளித்தல், சதாடர் ்கண்்காணிபபு �டவடிக்்க்கள் 
தமறச்காள்ளுதல் என ்காசத�ாய் ஒழிபபுத் 
திட்டப ்பணி்கள்  மாநிலம் முழுவதும் விரிவா்க 
தமறச்காள்்ளப்படுகினறன.

புதுச்தசரி �ல்்கமல.ககு �சுமை விருது 
ைத்திய அ்ரசு அஙகீ்கொ்ரம்
 � புதுச்தசரி ்பல்்க்லக்கழ்கத்துககு மாவட்ட ்பசு்ம 
சாம்பியன விரு்த மத்திய அரசு அண்்மயில் 
வழஙகி அஙகீ்கரித்துள்்ளது.

 � புதுச்தசரி ்பல்்க்லக்கழ்கம் து்ணதவநதர் 
த்பராசிரியர் குர்மீத் சிங த்ல்மயில், ்கடநத 
4 ஆண்டு்க்ளா்க “்பசு்ம வ்ளா்கம்“ (”கிரீன 
த்கம்்பஸ்”) எனற திட்டத்தின கீழ் ்பல நி்லயான 
வ்ளர்ச்சி மறறும் ்பருவநி்ல மாறறம் சதாடர்்பான 
முயறசி்க்்ள சசயல்்படுத்தி வருகிறது.

 � தூய்்ம சசயல் திட்டம், முதன்மத் திட்டங்கள், ்பல 
நி்லயான வ்ளர்ச்சி இலககு்கள், ்பல்்க்லக்கழ்க 
மானியக குழுவின ்கட்டாயத் தத்வ்கள் த்பானற 
திட்டங்க்்ளயும் ்கல்வி அ்மச்ச்கம், சுறறுச்சூழல் 
அ்மச்ச்கம், வனம் மறறும் ்காலநி்ல மாறறம் 
அ்மச்ச்கம், புதிய மறறும் புதுபபிக்கத்தக்க 
எரிசகதி அ்மச்ச்கம் த்பானற அ்மச்சங்களின 
திட்டங்க்்ளயும் புதுச்தசரி ்பல்்க்லக்கழ்கம் 
சவறறி்கரமா்கச் சசயல்்படுத்தி வருகிறது. 

ஆ்வடி நரிககு்ற்வர ்கொலனியில் நலத் 
திட்ட உேவி்கள்
 � திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆவடி �ரிககுறவர் ்காலனி 
மாணவி்கள் பிரியா, திவயா, தர்ஷினி ஆகிதயார் 
்கடநத மார்ச்சில், தங்க்ளது ்கல்வி, சமூ்கம் உள்்பட 
்பல்தவறு பிரச்்ன்கள் குறித்து வி்ளக்கமா்கப 
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த்பசியிருநதனர். முதல்வர் மு.்க.ஸ்டாலின 
அநத மாணவி்க்்ள சசன்ன த்ல்மச் 
சசயல்கத்துககு அ்ழத்து, அவர்்க்ளது ்படிபபுககுத் 
தத்வயான அ்னத்து உதவி்க்்ளயும் அரசு 
சசய்யும் என உறுதியளித்தார்.

 � முதல்வர் மு.்க.ஸ்டாலின ஆவடி �ரிககுறவர் 
்காலனிககு வநது ்பட்டா, குடும்்ப அட்்ட, முதிதயார் 
உதவித்சதா்்க, சா்லதயார வியா்பாரத்துக்கான 
்கடனுதவி உள்ளிட்ட �லத் திட்ட உதவி்க்்ள 
வழஙகிப த்பசியது.

ஏப்ரல் 24-இல் கி்ரொை சம�க கூட்டம்: 
ஆட்சியர்களுககு அ்ரசு உத்ே்ரவு
 � ததசிய ்பஞசாயத்து ராஜ் தினத்்தசயாட்டி, 
தமிழ்கம் முழுவதும் வருகிற 24-ஆம் தததி 
கிராம ச்்பக கூட்டங்க்்ள �டத்துமாறு, மாவட்ட 
ஆட்சியர்்களுககு மாநில அரசு உத்தரவிட்டது.

 � இதுசதாடர்்பா்க வ்ளர்ச்சி மறறும் ஊராட்சித்து்ற 
இயககு�ர் பிரவீண் �ாயர் மாவட்ட 
ஆட்சியர்்களுககு அனுபபிய சுறறறிக்்க:

 � ததசிய ்பஞசாயத்து ராஜ் தினம் ஆண்டுததாறும் 
ஏபரல் 24-ஆம் தததி ்க்டபபிடிக்கப்பட்டு 
வருகிறது. அதன ஒரு்பகுதியா்க, நீடித்த 
வ்ளர்ச்சிக்கான இலக்்க முனனிறுத்தி தமிழ்கம் 
முழுவதும் கிராம ச்்பக கூட்டங்க்்ள அன்றய 
தினம் �டத்துமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

 � இநதக கூட்டங்களில், நீடித்த வ்ளர்ச்சிக்கான 
இலககு குறித்து விவாதிப்பதுடன, அதுசதாடர்்பான 
உறுதிசமாழி்யயும் ஏற்க தவண்டும்.

'எல்லொ சையங்கமளயும் �டியுங்கள்'
 � ்பட்டிமனற �டுவர் சாலமன ்பாப்்பயா அ்க�ானூறு 
்பாடல்்களுககுத் தி்ண அடிப்ப்டயில் 
உ்ர எழுதி, அ்த மூனறு சதாகுதி்க்ளா்க 
சவளியிட்டுள்்ளார்.

்கடலில் எணபணய ்கசிவு அ்கற்்றல்: 
சர்வதேச �யிற்சி மு்கொம் 
 � இநதியக ்கடதலாரக ்காவல் ்ப்ட சார்பில் 
எண்சணய்க ்கசிவு்க்்ள அ்கறறுவது குறித்த 
சர்வததச ்பயிறசி மு்காம் சசன்னயில் 
சதாடஙகியது. இதில் ஈரான, ்கதமாதராஸ், 
தாய்லாநது, சசாமாலியா, தமாரீைஸ், மியானமர், 
ச்கனயா, இலங்்க, மாலத்தீவு, ஓமன, சைைல்ஸ், 
வங்கததசம், சதனனாபபிரிக்கா, வியத்�ாம், 
மட்காஸ்்கர், ஏமன மறறும் ்�ஜீரியா �ாடு்க்்ளச் 
தசர்நத சுமார் 42 த்பர் ்பஙத்கறறனர்.

 � இநதியப ச்பருங்கடல், இநததா-்பசிபிக மறறும் 
்கயானா வ்்ளகுடா உள்ளிட்ட ்பகுதி்களில் 
எண்சணய்க ்கசிவு்கள் ஏற்பட்டால் அவற்ற 
உடனடியா்க அ்கறறுவது குறித்து விரிவான 
ஏற்பாடு்க்்ள தயார் நி்லயில் ்வத்திருத்தல், 
சுறறுச்சூழல் ்பாது்காபபு, சுறறுச் சூழல் சீர்த்கடு்கள் 
குறித்த விழிபபுணர்்வ ஏற்படுத்துதல் 
உள்ளிட்ட்வ இப்பயிறசி மு்காமின த�ாக்கமா்கக 
ச்காண்டுள்்ளது.

த�ரூ்ரொட்சி்களுக்கொன ப�ொது நிதி 
உச்ச்வ்ரம்பு அதி்கரிபபு
 � தமிழ்கத்தில் உள்்ள த்பரூராட்சித் த்லவர்்கள், 
து்ணத் த்லவர்்களுக்கான நிர்வா்கப ்பயிறசி 
மு்காம் சசன்ன ்க்லவாணர் அரஙகில் 
�்டச்பறறது. இநத மு்கா்ம �்கராட்சி நிர்வா்கத் 
து்ற அ்மச்சர் த்க.என.த�ரு சதாடஙகி ்வத்து 
்பயிறசி ்்கதயட்்ட சவளியிட்டார்.

 � வ்ளர்ச்சித் திட்டப ்பணி்க்்ள வி்ரவா்க 
சசயல்்படுத்திடும் வ்்கயில் த்பரூராட்சி 
ச்பாது நிதியிலிருநது நிர்வா்க அனுமதி 
வழஙகுவதற்கான உச்ச வரம்பு உயர்த்தப்பட்ட 
உள்்ளது. அதன்படி, இரண்டாம் நி்ல மறறும் 
முதல் நி்ல த்பரூராட்சி்களுககு நிதி உச்சவரம்பு 
ரூ. 4 லட்சத்திலிருநது ரூ.10 லட்சமா்கவும், ததர்வு 
நி்ல மறறும் சிறபபு நி்ல த்பரூராட்சி்களுககு 
ரூ. 8 லட்சத்திலிருநது ரூ.15 லட்சமா்கவும், 
த்பரூராட்சி உதவி இயககு�ர் அ்ளவில் ரூ. 20 
லட்சத்திலிருநது ரூ.30 லட்சமா்கவும், மாவட்ட 
ஆட்சியர் அ்ளவில் ரூ.30 லட்சத்திலிருநது ரூ.50 
லட்சமா்கவும் உயர்த்தப்படும்.

தடபிள் படன்னிஸ் வீ்ரருககு 
த�்ரம்வயில் இ்ரங்கல்
 � தமிழ்க தடபிள் சடனனிஸ் வீரர் விஷ்வா 
தீனதயா்ளன தம்காலய மாநிலம் ஷில்லாஙகில் 
�்டச்பற உள்்ள 83-ஆவது சீனியர் ததசிய 
சாம்பியனஷிப த்பாட்டிககு சசனறத்பாது சா்ல 
வி்பத்துககுள்்ளாகி மருத்துவம்னககு எடுத்துச் 
சசல்லும் வழியில் உயிரிழநதுள்்ளார். 

தேசிய அளவிலொன ைொதிரி நீதிைன்்றப 
த�ொட்டி
 � ததசிய அ்ளவிலான மாதிரி நீதிமனறப 
த்பாட்டியில் தஞசாவூர் சாஸ்த்ரா நி்கர்நி்லப 
்பல்்க்லக்கழ்கத்்தச் சார்நத சட்டவியல் ்பள்ளி 
சவறறி ச்பறறது. 



58  |  �டபபு நி்கழ்வு்கள், ஏபரல்-2022

்வரு்வொயத் தும்ற பசயலி மூலம் 
்வ்றட்சி நிமல ்கண்கொணிபபு
 � ்கடநத 2021-22-ஆம் ஆண்டில் TNSMART 
சசயலி மூலம் மினனல் சதாடர்்பான 
எச்சரிக்்க சசய்தி்க்்ள அனுப்ப வழிவ்்க 
சசய்யப்பட்டுள்்ளது. வறட்சி நி்லயி்ன 
்கண்்காணித்து த்கவல் அளிக்்க வசதி்யயும் 
அநதச் சசயலியில் ஏற்படுத்த �டவடிக்்க்கள் 
தமறச்காள்்ளப்பட்டு வருகிறது. இது ஜூன முதல் 
சசயல்்படுத்தத் திட்டமிடப்பட்டுள்்ளது.

 � ஜாதிச் சானறிதழ் உள்்பட 25 வ்்கயான 
சானறிதழ்்கள் வருவாய்த் து்றயால் வழங்கப்பட்டு 
வருகிறது. ்கடநத ஆண்டு ஏபரல் 1-ஆம் தததி முதல் 
்கடநத மார்ச் 31-ஆம் தததி வ்ரயில் 88 லட்சத்து 
98 ஆயிரத்து 334 வருவாய்த் து்ற சானறிதழ்்கள் 
இ்ணய தச்வ மூலமா்க மக்களுககு 
வழங்கப்பட்டுள்்ளன. அரசின நீர் நி்ல மறறும் 
இதர புறம்த்பாககு்களில் உள்்ள ஆககிரமிபபு்க்்ள 
அ்கறற �டவடிக்்க எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. 
இதுவ்ர 3 ஆயிரத்து 852.16 சஹகதடர் அரசு 
புறம்த்பாககு நிலங்களில் இருநத ஆககிரமிபபு்கள் 
அ்கறறப்பட்டுள்்ளன.

திருட முடியொே பசொத்து ்கல்வி
 � தமிழ்க அரசுப ்பள்ளி்களில் சசயல்்பட்டு வரும் 
்பள்ளி தமலாண்்மக குழுக்க்்ள (எஸ்எம்சி) 
மறு்கட்ட்மபபு சசய்வதற்கான திட்டத்்த 
சசன்ன திருவல்லிகத்கணி தலடி சவலிஙடன 
தமல்நி்லப ்பள்ளியில் முதல்வர் மு.்க.ஸ்டாலின 
சதாடககி ்வத்தார். ச்பாது மக்களி்டதய 
விழிபபுணர்்வ ஏற்படுத்த “�ம் ்பள்ளி �ம் 
ச்பரு்ம“ பிரசார வா்கனங்க்்ளயும் அவர் 
ச்காடிய்சத்து சதாடககி ்வத்துப த்பசியது:

 � ஒரு த்லமு்றயில் ச்பறககூடிய ்கல்வி 
அறிவானது, ஏழு த்லமு்றககும் ்பாது்காப்பா்க 
அ்மயும். உங்களிடமிருநது யாராலும் அ்தப 
பிரிக்க முடியாது. திருட முடியாத ஒரு சசாத்து 
இருககுசமனறால், அது ்கல்வி மட்டும்தான. 
அதனால்தான ்பள்ளிக்கல்விககு இநத அரசு, 
மிகுநத முககியத்துவத்்த வழஙகி வருகிறது. 
குழந்த்கள் எனனவா்க தவண்டும் எனறு 
விரும்புகிறார்்கத்ளா அதறகு ச்பறதறார் த்ட 
த்பாடாமல் உதவி சசய்ய தவண்டும்.

 � அநதப ்பள்ளியின தத்வ்கள் எனனசவனறு 
அறிநது அவற்ற வழங்க தவண்டும். 
குழந்த்களுககு தரமான சமமான ்கல்வி 
கி்டக்கச் சசய்ய தவண்டும். அதறகுரிய 
�டவடிக்க்்க்க்்ள தமலாண்்மக குழுக்கள் 
எடுக்க தவண்டும்.

முல்மலப ப�ரியொறு ்கண்கொணிபபுக 
குழு: ேமிழ்கப பி்ரதிநிதி நியைனம்
 � முல்்லப ச்பரியாறு ்கண்்காணிபபுக குழுவில் 
இடம்ச்பறவுள்்ள தமிழ்கப பிரதிநிதியின ச்பயர் 
அறிவிக்கப்பட்டுள்்ளது. ்காவிரி சதாழில்நுட்்பக 
குழுவின த்லவர் ஆர்.சுபபிரமணியன, தமிழ்கம் 
சார்பில் நியமனம் சசய்யப்பட்டுள்்ளார்.

அ்ரசு ைற்றும் ேனியொர நிறு்வனங்களில் 
ைொற்றுத்தி்றனொளி்கமள �ணியைரத்ே 
உயரநிமலக குழு
 � மாறறுத்திறனாளி்கள் �லத்து்றயின 
்கட்டுப்பாட்டில் இயஙகும் அரசு சிறபபுப ்பள்ளி்கள், 
அரசு மறுவாழ்வு இல்லங்கள், மாவட்ட 
மாறறுத்திறனாளி்கள் �ல அலுவல்கங்கள் என 24 
்கட்டடங்களுககு, தமறகூ்ர சரிசசய்தல், ்கணினி 
ஆய்வ்கம் அ்மத்தல், ்கழிப்ப்ற அ்மத்தல், 
இல்லவாசி்களின விடுதி்கள் அலுவல்க ்கட்டட 
்பராமரிபபு த்பானறவறறுக்கா்க ரூ.2 த்காடி நிதி 
ஒதுககீடு சசய்து மறுசீர்மபபு �டவடிக்்க்கள் 
தமறச்காள்்ளப்படும்.

்வனக குற்்ற ேடுபபுப சி்றபபுப �மட: 
அதி்கொரி்களின் �ட்டியமல ேயொர 
பசயய உத்ே்ரவு
 � வனககுறறங்க்்ளத் தடுக்க அ்மக்கப்படும் சிறபபு 
அதிரடிப்ப்டயில் இடம்ச்பறும் அதி்காரி்களின 
்பட்டிய்லத் தயார் சசய்ய தமிழ்க அரசுககு 
உத்தரவிட்ட உயர்நீதிமனறம், இது சதாடர்்பான 
உத்தரவு வரும் 27-ஆம் தததி பிறபபிக்கப்படும் 
என சதரிவித்தது.

 � வனககுறறங்க்்ளத் தடுப்பது குறித்த ச்பாது�ல 
வழககு்களின விசார்ணயினத்பாது இத்னக 
கூறிய நீதி்பதி்கள் வி.்பாரதிதாசன, என.
சதீஷ்குமார் ஆகிதயார், அநத ்பட்டியலில் இடம் 
ச்பறும் த்கர்ள அதி்காரி்களின விவரங்க்்ள 
அளிக்க அவ்காசம் த்காரி த்கர்ள வனத்து்ற 
அதி்காரியின த்காரிக்்க்ய ஏறறு, ்பட்டியல் 
வநதவுடன அவர்்க்்ளயும் குழுவில் தசர்க்கலாம் 
எனறனர். 

அணணொ நூற்்றொணடு நூல்கத்தில் 
திருககு்றள் ஓவியக ்கண்கொட்சி
 � சசன்ன த்காட்டூர்புரத்தில் உள்்ள அண்ணா 
நூறறாண்டு நூல்கத்தில் திருககுறள் ஓவியக 
்கண்்காட்சி்ய அ்மச்சர்்கள் தங்கம் சதனனரசு, 
அனபில் மத்கஷ் ச்பாய்யாசமாழி, மதனா தங்கராஜ் 
ஆகிதயார் சதாடககி ்வத்தனர்.
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ஆணடுககு 6 கி்ரொை சம�க கூட்டம்
 � தமிழ்கத்தில் இனி ஆண்டுககு �ானகு கிராம 
ச்்பக கூட்டங்களுககுப ்பதிலா்க ஆறு கூட்டங்கள் 
�டத்தப்படும் எனறு முதல்வர் மு.்க.ஸ்டாலின 
அறிவித்தார். தமலும், ஊராட்சிப பிரதிநிதி்களின 
அமர்வுப்படி உயர்த்தப்படுவதா்க அவர் அறிவித்தார்.

 � சட்டப த்பர்வயில் விதி 110-ன கீழ், முதல்வர் 
மு.்க.ஸ்டாலின ்படித்தளித்த அறிக்்க: 

 � தமிழ்கத்தில் 1998-ஆம் ஆண்டில் இருநது 
ஆண்டுககு �ானகு மு்ற குறிபபிட்ட �ாள்்களில் 
கிராம ச்்ப �டத்தப்பட்டு வருகிறது. குறுகிய ்கால 
அறிவிபபு்கள் மூலம் கிராம ச்்பக கூட்டங்கள் 
�டத்தப்படும் த்பாது, மக்களின ்பங்களிபபு கு்றவா்க 
இருககிறது. இ்தக ்கருத்தில் ச்காண்டு கிராம 
ச்்பக கூட்டங்களின எண்ணிக்்க ஆண்டுககு 
ஆறா்க உயர்த்தப்படுகிறது.

 � அதன்படி, ஜனவரி 26- குடியரசு தினம், தம -1 
சதாழிலா்ளர் தினம், ஆ்கஸ்ட் -15 சுதநதிர தினம், 
அகதடா்பர் – 2 ்காநதியடி்கள் பிறநத தினம், 
மார்ச்-22 உல்க தண்ணீர் தினம், �வம்்பர் – 1 
உள்்ளாட்சி தினம் ஆகிய தததி்களில் கிராம ச்்பக 
கூட்டங்கள் �டத்தப்படும்.

 � அமர்வுப ்படி்கள் உயர்வு: ஊர்க உள்்ளாட்சிப 
பிரதிநிதி்களுக்கான மாதாநதிர அமர்வுப ்படி 
திமு்க ஆட்சியில் இருநது வழங்கப்பட்டு வருகிறது. 
இனறு வ்ர இதற்கான உத்தரவு்கள் அமலில் 
இருககிறது. ஆனால், ்பல உயர்த்தப்படாமல் 
இருநது வருகிறது. ்பல்தவறு மக்கள் 
பிரதிநிதி்களிடம் இருநது த்காரிக்்க்கள் வநததன 
அடிப்ப்டயில், மாவட்ட ஊராட்சி மறறும் ஊராட்சி 
ஒனறியப பிரதிநிதி்களுககு கூட்டங்களில் ்கலநது 
ச்காள்ளும �ாள்்களில அமர்வுப ்படித் சதா்்க 
்பத்து மடங்கா்க உயர்த்தி வழங்கப்படும்.

உடல் �ருைன் அறும்வ சிகிச்மச 
அமைபபு: ேமல்வ்ரொ்க பி்ரவீண்ரொஜ் 
தேரவு
 � இநதிய உடல் ்பருமன அறு்வ சிகிச்்ச 
நிபுணர்்கள் அ்மபபின (ஒபிசிட்டி சர்ஜரி 
சசா்சட்டி ஆஃப இநதியா) த்லவரா்க சஜம் 
மருத்துவம்னயின மூத்த மருத்துவ நிபுணர் 
டாகடர் பிரவீண் ராஜ் ததர்நசதடுக்கப்பட்டார்.

பசஸ் ஒலிம்பியொட்: முேல்்வர 
ேமலமையில் குழு
 � ம்கா்பலிபுரத்தில் வரும் ஜூ்லயில் �்டச்பறவுள்்ள 
சர்வததச சதுரங்கப த்பாட்டிக்கான (ஒலிம்பியாட் 
ஒருஙகி்ணபபுக குழு்வ அ்மத்து தமிழ்க 
அரசு உத்தரவிட்டது. மு.்க.ஸ்டாலின த்ல்மயில் 
இநதக குழு அ்மக்கப்பட்டுள்்ளது.

 � இது குறித்து தமிழ்க இ்்ள்ர் �லன மறறும் 
வி்்ளயாட்டு தமம்்பாட்டுத்து்ற பிறபபித்துள்்ள 
உத்தரவு விவரம்.

 � குழுவின த்லவரா்க முதல்வர் மு.்க.ஸ்டாலின 
சசயல்்படுவார். குழுவின உறுபபினர்்க்ளா்க 
ச்பாதுப்பணி மறறும் ச�டுஞசா்ல்கள் து்ற 
அ்மச்சர் எ.வ.தவலு, வி்்ளயாட்டுத் து்ற 
அ்மச்சர் சமய்ய�ாதன, சுறறுலாத்து்ற 
அ்மச்சர் மதிதவநதன, மக்க்ள்வ உறுபபினர் 
ஆ.ராசா, சட்டபத்பர்வ உறுபபினர் உதயநிதி 
ஸ்டாலின, த்ல்மச் சசயலா்ளர் சவ.இ்றயனபு, 
டிஜிபி சி.்சதலநதிர்பாபு, �்கராட்சி நிர்வா்கம், 
நிதி, சுறறுச்சூழல் மறறும் வனம் வி்்ளயாட்டு 
உள்ளிட்ட ்பல்தவறு து்ற்களின சசயலா்ளர்்கள் 
அகில இநதிய சதுரங்க கூட்ட்மபபின 
த்லவர், சசயலா்ளர் என சமாத்தம் 24 த்பர் 
குழு உறுபபினர்்க்ளா்க நியமிக்கப்பட்டுள்்ளதா்க 
உத்தரவில் சதரிவிக்கப்பட்டுள்்ளது.

பநடுஞசொமலத் தும்றயில் 
கும்ற்கமள ்கமளய 'உள்ேணிகம்க' 
திட்டம் அமைச்சர எ.்வ.த்வலு
 � ச�டுஞசா்லத்து்ற ச்பாறியா்ளர் 
அலுவல்கங்களில் கு்ற்பாடு்க்்ள ்க்்ளய 
'உள்தணிக்்க' (Internal Audit) எனற புதிய திட்டம் 
அறிமு்கப்படுத்தப்படும் என ச்பாதுப ்பணி்கள், 
ச�டுஞசா்ல்கள் து்ற அ்மச்சர் எ.வ.தவலு 
அறிவித்தார்.

 � ச�டுஞசா்லத் து்றயில் கு்ற்பாடு்க்்ள 
்க்்ளய “உள்தணிக்்க“ எனற புதிய திட்டம் 
சசயல்்படுத்தப்படும். ச�டுஞசா்லத் து்ற்யச் 
சார்நத ்கண்்காணிபபுப ச்பாறியா்ளர்்கள் 
த்ல்மயிலான குழு ஒவசவாரு ஆண்டும் 
தம மாதம் முதல் வாரத்தில், உள்தணிக்்க 
சசய்து அறிக்்க்ய ச�டுஞசா்லத் து்ற 
முதன்ம இயககு�ருககு அனுபபி ்வக்க 
உத்தரவிடப்பட்டுள்்ளது.

்வழக்கொடும் பைொழியொ்க விம்ரவில் 
உள்ளூர பைொழி
 � சசன்ன உயர்நீதிமனற வ்ளா்கத்தில் �்டச்பறற 
விழாவில், அஙகு புதிதா்க ்கட்டப்படவுள்்ள 9 
அடுககுமாடி நிர்வா்க ்கட்டடத்துககு உச்சநீதிமனற 
த்ல்ம நீதி்பதி என.வி.ரமணா அடிக்கல் 
�ாட்டினார். சதாடர்நது, �ாமக்கல் மாவட்டம் 
்பரமத்தி, ்கள்்ளககுறிச்சி மாவட்டம் சங்கராபுரத்தில் 
்கட்டப்பட்ட ஒருஙகி்ணநத நீதிமனற வ்ளா்கம், 
நீதி்பதி்களுக்கான குடியிருபபு்க்்ளத் திறநது 
்வத்தார்.
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 � இ்தத் சதாடர்நது, தமிழ்கத்தில் முதல்முதலா்க 
சசன்ன எழும்பூரில் உருவாக்கப்பட்ட வணி்க 
நீதிமனறத்்த முதல்வர் மு.்க.ஸ்டாலின திறநது 
்வத்தார். பினனர், அவர் ்கதரானா ்காலத்தில் 
உயிரிழநத வழககு்ர்ர்்களின குடும்்பங்களுககு 
நிவாரண நிதி வழஙகினார்.

 � விழாவில் உச்சநீதிமனற த்ல்ம நீதி்பதி 
என.வி.ரமணா த்பசியதாவது: தமிழர்்கள் 
தங்க்ளது அ்டயா்ளத்்தயும், சமாழி்யயும், 
்கலாசாரத்்தயும் எபத்பாதுதம ்பாது்காக்கக 
கூடியவர்்கள். தாய்சமாழிக்கா்க 1965-ஆம் 
ஆண்டிதலதய மி்கபச்பரிய த்பாராட்டத்தில் 
ஈடு்பட்டவர்்கள் தமிழர்்கள். �ான சசன்னயில் 
உறவினர் வீட்டுககு வநதத்பாது அநதப 
த்பாராட்டத்்தக ்கண்தடன.

 � நீதி ்பரி்பாலனம் என்பது அரசியல்மபபுச் 
சட்டத்தின்படியான நீதி்பதி்களின ்கட்ம 
மட்டுமல்ல; அது சமூ்கப ச்பாறுபபு்களுடன 
கூடியதுமாகும். இநதியா த்பானற �ாடு்களில் 
நீதி்பதி்கள் ்கண்்ண மூடிகச்காண்டு 
சட்டத்்தப பின்பறறிவிட முடியாது. சமூ்க 
�்டமு்ற்க்்ளயும் பின்பறற தவண்டும்; 
சமுதாய மாறறங்க்்ளயும் ்கவனிக்க தவண்டும்.

 � சீர்திருத்தம் தத்வ: உடனடி ்காபி, நூடுல்ஸ் 
த்பால உடனடி நீதி்யயும் ச்பாதுமக்கள் 
எதிர்்பார்ககினறனர். நீதித் து்றயின உண்்ம 
நி்ல்ய அவர்்கள் உணர்வது இல்்ல. தங்க்ளது 
உரி்ம்க்்ள நீதிமனறங்கள் ்பாது்காப்பதா்க 
ச்பாதுமக்கள் �ம்புகினறனர். இதற்கா்க நீதித் 
து்றயில் சீர்திருத்தம் தத்வப்படுகிறது.

அறிவு த்வட்ம்கக¬்கொன தி்றவுத்கொல் 
புத்ே்கங்கள் 
 � அறிவு தவட்்்கக்கான திறவுத்கால் புத்த்கங்கத்ள 
எனறு முதல்வர் மு.்க.ஸ்டாலின கூறியுள்்ளார்.

 � சர்வததச புத்த்க தினம் ஏபரல் 23.

்வழககும்ர்ர தசை நல நிதி ரூ.10 
லட்சைொ்க உயரவு
 � வழககு்ர்ர்்களுக்கான தசம �லநிதியில் 
தமிழ்க அரசின ்பங்கானது ரூ.10 லட்சமா்க 
உயர்த்தப்படும் எனறு முதல்வர் மு.்க.ஸ்டாலின 
அறிவித்துள்்ளார்.

 � சசன்ன உயர்நீதிமனற வ்ளா்கத்தில் 
�்டச்பறற நி்கழ்ச்சியில் அவர் தமலும் த்பசியது: 
நீதித் து்றயின உயிதராட்டமா்க வி்ளஙகும் 
வழககு்ர்ர்்களின �லன ்காப்பதில் அரசு 

்கவனம் சசலுத்தி வருகிறது. தங்களுக்கான 
தசம�ல நிதி்ய உயர்த்தி அளிக்க தவண்டுசமன 
வழககு்ர்ர்்கள் த்காரிக்்க விடுத்துள்்ளனர். 
அதன்படி, தசம�ல நிதியானது ரூ.7 லட்சத்தில் 
இருநது ரூ.10 லட்சமா்க உயர்த்தி வழங்கப்படும்.

ேமிழ்கத்தின் முேல் ்வணி்க ்வழககு்கள் 
நீதிைன்்றம்
 � தமிழ்கத்தில் முதல் முதலா்க சசன்ன 
எழும்பூரில் உருவாக்கப்பட்ட வணி்க வழககு்கள் 
நீதிமனறத்்த முதல்வர் மு.்க.ஸ்டாலின திறநது 
்வத்தார்.

 � இநதப புதிய நீதிமனறத்தின முதல் நீதி்பதியா்க 
எல்.எஸ்.சத்தியமூர்த்தி நியமிக்கப்பட்டுள்்ளார்.

வி்வசொய ்கடன் அட்மட: தை 1 ்வம்ர 
சி்றபபு மு்கொம்
 � விவசாய ்கடன அட்்ட ச்பற தம-1-ஆம் தததி 
வ்ர அ்னத்து மாவட்டங்களிலும் சிறபபு 
மு்காம்்கள் �்டச்பறும் என தமிழ்க அரசு 
அறிவித்துள்்ளது.

 � தமிழ்கம் முழுவதும் கிராம ச்்பக கூட்டங்கள் 
�்டச்பறவுள்்ளன. இநத கூட்டத்தின 
ச்பாருள்்களில் ஒனறா்க பிரதம மநதிரியின 
ச்கௌரவ நிதியுதவித் திட்ட ்பயனாளி்களுககு 
விவசாய ்கடன அட்்ட வழங்க உரிய ஏற்பாடு்கள் 
சசய்யப்பட்டுள்்ளன. மாநிலத்தில்  சசன்ன்யத் 
தவிர்த்து, அ்னத்து மாவட்டங்களிலும் 
்கடன அட்்டக்கான சிறபபு மு்காம்்கள் 
(ஏபரல் 24) சதாடஙகி தம 1-ஆம் தததி வ்ர 
�்டச்பறவுள்்ளன. இநத மு்காம் மூலம் இதுவ்ர 
விவசாய ்கடன அட்்ட ச்பறாத ்பயனாளி்களுககு 
அட்்ட அளிக்கப்படும்.

 � ்கடன அட்்ட மூலமா்க விவசாயி்கள் 
தவ்ளாண்்ம சசய்வதறகு ரூ.1.60 லட்சம் 
வ்ர பி்ணயில்லாத ்கடன வழங்கப்படுகிறது. 
இதனமூலம் வி்த்கள், உரங்கள், பூச்சிகச்கால்லி 
மருநது்கள் த்பானறவற்ற வாங்கவும், 
உற்பத்திககுத் தத்வயான மருநது்கள் 
த்பானறவற்ற வாங்கலாம்.

அமனத்துக கி்ரொைங்களுககும் 
அ்ரசின் திட்டங்கள்
 � ்காஞசிபுரம் மாவட்டம், ஸ்ரீச்பரும்புதூர் ஊராட்சி 
ஒனறியம், சசங்காடு ஊராட்சியில் ததசிய 
ஊராட்சி்கள் தினத்்த முனனிட்டு, சிறபபு 
கிராம ச்்பக கூட்டம் அரசு உயர்நி்லப ்பள்ளி 
வ்ளா்கத்தில் �்டச்பறறது.



தமிழ்�ாடு  | 61  

 � கூட்டத்துககு ்காஞசிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் 
மா.ஆர்த்தி த்ல்ம வகித்தார். ஊராட்சித் 
த்லவர் சசஞசுராணி ்கவாஸ்்கர் வரதவறறார். 
ஊர்க சதாழில் து்ற அ்மச்சர் தா.தமா.
அன்பரசன, ஸ்ரீச்பரும்புதூர் �ாடாளுமனற 
உறுபபினர் டி.ஆர்.்பாலு, சட்டபத்பர்வ 
உறுபபினர் கு.சசல்வபச்பருநத்்க ஆகிதயார் 
முனனி்ல வகித்தனர்.

 � இதில், முதல்வர் மு.்க.ஸ்டாலின ச்பாது மக்களிடம் 
்கலநது்ரயாடி கு்ற்க்்ளக த்கட்டறிநத பினனர் 
த்பசியது:

 � தமிழ்க உள்்ளாட்சி அ்மபபு்கள் ்பாரம்்பரியமான 
வரலாறு ச்காண்ட்வ. ்காஞசிபுரம் மாவட்டத்தில் 
உள்்ள உத்திரதமரூர் ்கல்சவட்டு குறிபபு்கள் 
இதறகுச் சானறா்க வி்ளஙகுகினறன.

 � ச்பாதுமக்களின கு்ற்க்்ளக ்க்்ளயத்தான 
கிராம ச்்பக கூட்டங்கள் �டத்தப்படுகினறன. 
்கடநத 10 ஆண்டு்க்ளா்க கிராம ச்்பக 
கூட்டங்களுககு முககியத்துவம் தரப்படவில்்ல. 
தறத்பாது கிராம ச்்பக கூட்டங்க்்ள 
மு்றப்படுத்த முயறசி எடுத்துள்த்ளாம். இனி, 
ஆண்டுககு 6 மு்ற கிராம ச்்பக கூட்டம் 
�டத்தப்படும்.

 � ஊராட்சி்களில் அ்னத்து அடிப்ப்ட 
வசதி்க்்ளயும் ஏற்படுத்தி, தனனி்றவு 
அ்டயககூடிய வ்்கயில், முனனாள் 
முதல்வர் ்கருணாநிதி ்பல்தவறு திட்டங்க்்ளச் 
சசயல்்படுத்தினார் என்பது �ாடறிநத உண்்ம.

 � ஊராட்சி அ்ளவில் அ்னத்துத் து்ற்களின 
சசயல்்பாடு்க்்ளயும் ஒருஙகி்ணத்து தச்வ்கள் 
அ்னத்தும் கிராம மக்க்்ளச் சசனற்டய கிராம 
சசயல்கம் உருவாக்கப்பட உள்்ளது.

துமணத்வநேர்கமள அ்ரதச 
நியமிககும் சட்டத் திருத்ே ைதசொேொ
 � தமிழ்�ாட்டிலுள்்ள ்பல்்க்லக்கழ்கங்களில் 
து்ணதவநதர்்க்்ள நியமிககும் அதி்காரத்்த 
மாநில அரசுககு அளிக்க வ்்க சசய்யும 
சட்டத் திருத்த மதசாதா சட்டப த்பர்வயில் 
நி்றதவறியது.

்கொலநிமல ைொற்்ற இயக்கம் ைொ்வட்ட 
அளவில் பசயல்�டுத்ேப�டும் 
 � �சுலமப் �ள்ளிகள்: ்காலநி்ல மாறறம் 
என்பது �ம் வாழ்க்்கயில் தவிர்க்க முடியாத 
உண்்ம எனற நி்லயில் அதனால் ஏற்படும் 
்பாதிபபு்க்்ள எதிர்ச்காள்்ளவும், தணிப்பதறகும் 
சிறார்்க்்ளத் தயார் சசய்ய தவண்டியுள்்ளது. 

்பசு்மப ்பள்ளி்கள் ததர்நசதடுக்கப்பட 
உள்்ளன. இநதப ்பள்ளி்களில் ஆறறல் திற்ன 
தமம்்படுத்த சூரிய ஆறறலின உதவியுடன 
சூரிய தமாட்டார் ்பம்ப்கள் ்பயன்படுத்துதல், 
ம்ழ நீர் தச்கரிப்்ப �்டமு்றப்படுத்துதல், 
மககும் உரம் தயாரித்தல், ்காய்்கறி மறறும் 
மூலி்்கத் ததாட்டங்கள் உருவாககுதல், ்பழங்கள் 
தரும் மரங்க்்ள �டுதல், நீர் ்பயன்பாட்்டக 
கு்றத்தல், ்கழிவு நீ்ர மறுசுழறசி சசய்தல், 
ச�கிழி இல்லாத சுறறுச்சூழ்ல உருவாககுதல் 
மறறும் ஏ்னய ்பசு்மப ்பணி்க்்ள இநதப 
்பள்ளி்கள் தமறச்காள்ளும். ்பள்ளியின அ்னத்து 
மினதத்வ்களும் சூரிய ஆறறல் உற்பத்தி மூலம் 
ச்பறப்படும்.

்கருணொநிதி பி்றநே நொள் அ்ரசு 
விழொ்வொ்கக ப்கொணடொடப�டும்
 � ம்றநத முனனாள் முதல்வர் மு.்கருணாநிதியின 
பிறநத�ாள் அரசு விழாவா்கக ச்காண்டாடப்படும்; 
சசன்ன ஓமநதூரார் அரசினர் ததாட்ட 
வ்ளா்கத்தில் ்கருணாநிதிககு சி்ல நிறுவப்படும் 
எனறு முதல்வர் மு.்க.ஸ்டாலின அறிவித்தார்.

 � தமிழ்க சட்டபத்பர்வயில் விதி 110-இன கீழ் அவர் 
்படித்தளித்த அறிக்்க:

 � நினற ததர்தல்்களில் எல்லாம் சவனற த்லவர் 
்கருணாநிதி ஒருவர்தான. 60 ஆண்டு்கள் 
சட்டபத்பர்வ உறுபபினரா்கவும், 19 ஆண்டு்கள் 
முதல்வரா்கவும் இருநதவர்.

நடப�ொணடில் 50,000 
வி்வசொயி்களுககு இல்வச மின் 
இமணபபு
 � �டப்பாண்டில் புதிதா்க 50,000 விவசாயி்களுககு 
இலவச மின இ்ணபபு்கள் வழங்கப்படும் எனறு 
மினசாரத் து்ற அ்மச்சர் வி.சசநதில்்பாலாஜி 
அறிவித்தார்.

 � சட்டபத்பர்வயில் மினசாரத் து்ற மானியக 
த்காரிக்்க மீதான விவாதத்துககுப ்பதில் 
அளித்து அ்மச்சர் வி.சசநதில்்பாலாஜி சவளியிட்ட 
அறிவிபபு்கள்:

 � தமிழ்கத்தில் விவசாய உற்பத்தி்ய ச்பருக்கவும், 
வி்்ளநிலங்களின ்பரப்்ப அதி்கரிக்கவும், 
விவசாயி்களின �ல்ன தமம்்படுத்தும் 
த�ாககுடனும், �டப்பாண்டில் 50 ஆயிரம் 
எண்ணிக்்கயில் புதிய விவசாய இலவச மின 
இ்ணபபு்கள் வழங்கப்படும்.
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 � தமிழ்�ாடு மின உற்பத்தி மறறும் ்பகிர்மான 
்கழ்கத்தில் 2014 ஏபரல் 1 முதல் 2022 மார்ச் 31 
வ்ர நிலு்வயில் உள்்ள சிறபபு முனனுரி்ம 
அடிப்ப்டயில், இலவச விவசாய மின இ்ணபபுக 
த்காரி விண்ணபபித்திருநத மாறறுத்திறனாளி்கள், 
்்கம்ச்பண், ம்லவாழ் மக்கள், ்கலபபுத் 
திருமணம் சசய்ததார், முனனாள், இந�ாள் 
ராணுவத்தினர் மறறும் து்ண ராணுவத்தினர் 
ஆகிதயாரின ச்பாரு்ளாதார தமம்்பாட்டுககு 
உதவும் வ்்கயில் அ்னவருககும் இலவச 
மின இ்ணபபு 2022-23-ஆம் ஆண்டிதலதய 
வழங்கப்படும்.

 � விவசாயி்களுககுப ்பாதிபபு ஏற்படாத வண்ணம், 
்பரநத அடித்த்ளத்்தக ச்காண்ட மின த்காபுரங்கள் 
அ்மப்பதறகு ்பதிலா்க மி்கக குறுகிய அடித்த்ளம் 
ச்காண்ட மி்க த்காபுரங்கள் அ்மப்பதறகு ்பதிலா்க 
மி்க உயர் மினனழுத்த ஒற்ற மின ்கம்்பங்கள் 
தத்வயான இடங்களில் அ்மக்கப்படும்.

 � தமிழ்கத்தில் 10 ஆண்டு்களில் 20 ஆயிரம் 
சம்காவாட் சூரிய ஒளி மின உற்பத்தி நி்லயம் 
மறறும் 10 ஆயிரம் சம்காவாட் மின்கலன 
தசமிபபு நி்லயம் அ்மத்து தமிழ்க மக்களுககு 
த்டயில்லா மினசாரம் வழஙகுவதற்கான திட்டம் 
சசனற 2021-22-ஆம் ஆண்டு எரிசகதி து்றயின 
மானியக த்காரிக்்கயில் அறிவிக்கப்பட்டது.

இநதியொ-அபைரிக்கொ நட்பு்றவின் 75-
ஆ¬்வது ஆணடு விடிதயொ ப்வளியீடு
 � இநதியா-அசமரிக்கா �ட்புறவின 75 ஆண்டு்கள் 
ச்காண்டாட்டத்்தசயாட்டி, அசமரிக்காவில் உள்்ள 
இநதியர்்களின குறிபபிடத்தக்க ்பங்களிபபு்க்்ள 
பிரதி்பலிககும் வ்்கயில் விடிதயா ்பதிவு 
சவளியிடப்பட்டுள்்ளது.

 � இதுகுறித்து அசமரிக்கத் தூதர் (ச்பாறுபபு) ்பாட்ரிசியா 
லசினா கூறியதாவது: இநத விடிதயாவில் 
சடனனிஸ் வீரர், ச்கா்டயா்ளர், மறறும் 
தி்ரப்படத் தயாரிப்பா்ளர் அதசாக அமிர்தராஸ், 
எழுத்தா்ளர் மறறும் உடல் �ல வல்லு�ர் டாகடர் 
தீ்பக தசாபரா, 2014 மிஸ் அசமரிக்கா நீனா 
தவுலுரி, சிஎனஎன த்ல்ம மருத்துவ நிரு்பர் 
டாகடர் சஞசய் குபதா, இ்சய்மப்பா்ளர் மறறும் 
இ்ச தூதர் ஜாகிர் ஹு்சன உள்ளிட்ட ்பலர் 
இடம்ச்பறறுள்்ளனர். இநத விடிதயா்வ https://
youtu.be/d5E7keyyaVo எனற இ்ணபபில் 
்காணலாம்.

திம்ரத் தும்றயினருககு ்கருணொநிதி 
ப�யரில் விருது
 � தி்ரத் து்றயில் சிறநது வி்ளஙகுதவாருககு 
்கருணாநிதி ச்பயரில் ்க்லத் து்ற வித்த்கர் 
விருது வழங்கப்படும் எனறு சசய்தி மறறும் 
வி்ளம்்பரத் து்ற அ்மச்சர் மு.ச்ப.சாமி�ாதன 
அறிவித்தார்.

ைொயூ்ரம் த்வேநொய்கத்துககு அ்ரங்கம், 
சிமல
 � மாயூரம் முனசீஃப தவத�ாய்கத்துககு 
மயிலாடுது்றயில் ரூ.3 த்காடியில் அரங்கம், 
சி்ல அ்மக்கப்படும்.

 � தவலூரில் உள்்ள அண்ணா ்க்லயரங்கம், 
அண்ணா ்பல்த�ாககு ்க்லயரங்கமா்க ரூ.10 
த்காடி சசலவில் மாறறி புதிதா்கக ்கட்டப்படும். 
தருமபுரியில் அ்மநதுள்்ள அதியமான த்காட்டம் 
ரூ.1 த்காடி சசலவில் புனர்மக்கப்படும்.

 � மணிமண்ட்பங்களில் மாணவர்்களுககு 
வசதி: சசய்தி மக்கள் சதாடர்புத் து்ற 
்கட்டுப்பாட்டில் உள்்ள மணிமண்ட்பங்களில் 
அமர்நது த்பாட்டித் ததர்வுககு தயார் சசய்யும் 
மாணவர்்களின வசதிக்கா்க முதல் ்கட்டமா்க 10 
மணிமண்ட்பங்களில் ரூ.1 த்காடி மதிபபீட்டில் 
அடிப்ப்ட வசதி்கள் தமம்்படுத்தப்படும்.

தை 1-இல் கி்ரொை சம�க கூட்டம்
 � தமிழ்கத்தின அ்னத்து கிராம ஊராட்சி்களிலும் 
சதாழிலா்ளர் தினமான தம 1-ஆம் தததி கிராம 
ச்்பக கூட்டங்கள் �்டச்பறும் என ஊர்க 
வ்ளர்ச்சி மறறும் ஊராட்சித் து்ற முதன்மச் 
சசயலர் பி.அமுதா சதரிவித்தார்.

 � இது சதாடர்்பா்க அவர் சவளியிட்ட சசய்திககுறிபபு: 
தம 1-ஆம் தததி அ்னத்து கிராம ஊராட்சி்களிலும் 
்கா்ல 10 மணிய்ளவில் கிராம ச்்ப கூட்டம் 
�்டச்பறும். இடம், த�ரம் ஆகியன கிராம 
ஊராட்சி அலுவல்கங்களின த்கவல் ்பல்்கயில் 
சவளியிடப்பட்டுள்்ளன.

 � இநத கூட்டத்தில், ஊராட்சி்களின 2021-22 
ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு, சசலவு அறிக்்க, 
தமறச்காள்்ளப்பட்ட ்பணி்கள்.

சித்ே ைருத்து்வ �ல்்கமல. த்வநே்ரொ்க 
முேல்்வர
 � தமிழ்கத்தில் சித்த மருத்துவப ்பல்்க்லக்கழ்கம் 
அ்மக்கப்படுவதற்கான சட்ட மதசாதா த்பர்வயில் 
நி்றதவறறப்பட்டது. ்பல்்க்லக்கழ்கத்தின 
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தவநதரா்க மாநிலத்தின முதல்வர் சசயல்்படும் 
வ்்கயில் இநத மதசாதாவில் வழிவ்்க 
சசய்யப்பட்டுள்்ளது.

நம்ைொழ்்வொர இயற்ம்க த்வளொண 
ஆ்ரொயச்சி மையம்
 � தமிழ்�ாடு தவ்ளாண்்மப ்பல்்க்லக்கழ்கத்தின 
கீழ் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஜீனூரில் புதிய 
ததாட்டக்க்ல ்கல்லூரி மறறும் ஆராய்ச்சி 
நி்லயம், ஈதராடு மாவட்டம் ்பவானிசா்கரில் 
புதிய மஞசள் ஆராய்ச்சி ்மயம், த்காயம்புத்தூர் 
தவ்ளாண்்மப ்பல்்க்லக்கழ்கத்தில் �ம்மாழ்வார் 
இயற்்க தவ்ளாண்்ம ஆராய்ச்சி ்மயம் 
ஆகியன அ்மக்கப்பட்டுள்்ளன. இவற்ற 
முதல்வர் மு.்க.ஸ்டாலின சதாடககி ்வத்தார்.

பசன்மனயில் ரூ.10 த்கொடியில் 
சர்வதேச ே்ரத்தில் ்வடி்வமைபபு 
நிமலயம்
 � சசன்னயில் ரூ.10 த்காடியில் சர்வததச தரத்தில் 
வடிவ்மபபு நி்லயம் உருவாக்கப்படும் 
எனறு ்்கத்தறித் து்ற அ்மச்சர் ஆர்.்காநதி 
அறிவித்தார்.

 � ஆமதா்பாதில் உள்்ள ததசிய வடிவ்மபபு 
நிறுவனம் மூலமா்க ் ்கத்தறி ச�சவா்ளர் கூட்டுறவு 
சங்கங்களின 50 வடிவ்மப்பா்ளர்்களுககு 
ரூ.50 லட்சம் சசலவில் திறன தமம்்பாட்டு ்பயிறசி 
வழங்கப்படும். ்காஞசிபுரத்தில் தமிழ்�ாடு சரி்்க 
ஆ்லயின உள்்கட்ட்மபபு்கள் ரூ.2.50 த்காடி 
மதிபபீட்டில் புனர்மபபு சசய்யப்பட்டு உற்பத்தி 
திறன அதி்கரிக்கப்படும்.

39-ஆ்வது ேமலமை நீதி�தி்கள் 
ைொநொடு
 � தில்லியின உச்சநீதிமனறத் த்ல்ம நீதி்பதி 
என.வி.ரமணா த்ல்மயில் 39-ஆவது 
த்ல்ம நீதி்பதி்களின மா�ாடு ஏபரல் 29 
�்டச்பறுகிறது.

 � இதில் 25 உயர்நீதிமனறங்களின த்ல்ம 
நீதி்பதி்கள் ்பஙத்கறகினறனர். இநத மா�ாட்டில் 
உயர்நீதிமனற நீதி்பதி்கள் நியமனம் 
முதல் நீதிமனற வ்ளா்கத்தில் ்காணப்படும் 
உள்்கட்ட்மபபு பிரச்்ன்கள் வ்ர 
்கலநது்ரயாடல்்கள், ஆய்வு �்டச்பறும் என 
உச்சநீதிமனறம் சவளியிட்ட சசய்திககுறிபபில் 
கூறப்பட்டுள்்ளது.

 � இ்தத்சதாடர்நது மாநில முதல்வர்்கள், த்ல்ம 
நீதி்பதி்கள் ்பஙத்கறகும் மா�ாடு விஞ்ான 
்பவனில் �்டச்பறுகிறது.

இநதியொவிதலதய முேல் மும்ற: 
எழும்பூர ைருத்து்வைமனயில் “ஸ்படம் 
பசல்“ �தித்வடு
 � இநதியாவிதலதய முதல்மு்றயா்க எழும்பூர் 
குழந்த்கள் �ல மருத்துவம்னயில் குருத்தணு 
(ஸ்சடம் சசல்) ்பதிதவடு சதாடங்கப்படும் எனறு 
சட்டபத்பர்வயில் தமிழ்க மக்கள் �ல்வாழ்வுத் 
து்ற அ்மச்சர் மா.சுபபிரமணியன அறிவித்தார்.

 � தாய்தசய் �ல தச்வ்ய தமலும் வலுப்படுத்தும் 
விதமா்க சசன்ன ஆர்.எஸ்.ஆர்.எம். ம்கபத்பறு 
மருத்துவம்ன, கீழ்்பாக்கம் அரசு மருத்துவக 
்கல்லூரி மருத்துவ்ன, அரசு ்கஸ்தூரி்பா ்காநதி 
ம்கபத்பறு மருத்துவம்ன ஆகிய 3 அரசு 
மருத்துவம்ன்களிலும் சசயல்்பட்டு வரும் தாய் 
தசய் �ல ஒபபுயர்வு ்மயங்களுககு கூடுதல் 
்கட்டடங்கள் ரூ.84 த்காடியில் ்கட்டப்படும்.

 � தமிழ்கத்தில் ்பச்சி்ளங குழந்த இறபபு்க்்ள 
கு்றப்பதறகு தலா ரூ.10 லட்சம் வீதம் 150 
்பச்சி்ளங குழந்த சவனடிதலட்டர் ்கருவி்கள் 
ரூ.15 த்காடி சசலவில் அரசு மருத்துவக 
்கல்லூரி மருத்துவம்ன மறறும் அரசு 
மருத்துவம்ன்களில் உள்்ள 74 சிறபபு ்பச்சி்ளங 
குழந்த ்பராமரிபபு பிரிவு்களுககு வழங்கப்படும்.

ைக்கமளத் தேடி ைருத்து்வம் 
திட்டத்தில் ரூ.424 த்கொடியில் 
ஒருஙகிமணநே ஆய்வ்க தசம்வ்கள் 
 � மக்க்்ளத் ததடி மருத்துவம் திட்டத்தில் ரூ.424 
த்காடியில் ஒருஙகி்ணநத அவசிய ஆய்வ்க 
தச்வ்கள் வழங்கப்படும் எனறு மக்கள் 
�ல்வாழ்வுத் து்ற அ்மச்சர் மா.சுபபிரமணியன 
அறிவித்தார்.

 � தமிழ்க சட்டபத்பர்வயில் மக்கள் �ல்வாழ்வுத் 
து்ற மானியக த்காரிக்்க மீதான 
விவாதத்துககுப ்பதில் அளித்து அ்மச்சர் 
மா.சுபபிரமணியன அறிவிபபு்கள் சவளியிட்டு 
த்பசியதாவது:

 � ரூ.238 தகாடியில் தீவிர சிகிசலச பிரிவுகள்: 
“இனனுயிர் ்காபத்பாம்“, “�ம்்ம ்காககும் 48“ 
திட்டங்க்்ள தமலும் வலுப்படுத்த சசங்கல்்பட்டு, 
தருமபுரி, திருவாரூர், தஞசாவூர், திருச�ல்தவலி, 
சிவ்கங்்க ஆகிய 6 அரசு மருத்துவக ்கல்லூரி  
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மருத்துவம்ன்களிலும், ஒட்டனசத்திரம், 
சீர்்காழி, தமலூர், ஊத்தங்க்ர ஆகிய 4 அரசு 
மருத்துவம்ன்களிலும் தலா 40 ்படுக்்க்கள் 
ச்காண்ட தீவிர சிகிச்்ச பிரிவு ரூ.238 த்காடியில் 
நிறுப்படும்.

 � இனனுயிர் ்காபத்பாம் திட்டத்தின 
சதனசசன்னயில் உள்்ள தசாழிங்க�ல்லூரில் 
100 ்படுக்்க்களுடன �வீன ்கட்ட்மபபு 

வசதி்கள் ச்காண்ட புதிய வி்பத்து, அவசர சிகிச்்ச 
மருத்துவம்ன ரூ.61 த்காடி மதிபபீட்டில் 
நிறுவப்படும்.


