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அலகு -  I  

 ஒவ்வ ொரு  ினொ ிற்கும் 50 வ ொற்களுக்கு மிகொமல்  ிடையளிக்கவும். 

 ஒவ்வ ொரு  ினொ ிற்கும் ஆறு மதிப்வெண்கள். 

 ெிரிவு-அ மற்றும் ெிரிவு-ஆ  ில் வகொடுக்கப்ெட்டுள்ள ெதிவனட்டு  ினொக்களில் 
எட யயனும் ெதிடனந்து  ினொக்களுக்கு  ிடையளிக்கவும் . 

 

ெிரிவு-அ 

 

1. நொரி  க்தி புரஸ்கொர்  ிருது ெற்றி சுருக்கமொக ெதிலளிக்கவும். 
• “நாரி சக்தி புரஸ்கார்” – பெண்களுக்கான ததசிய விருது – பெண்கள் மற்றும் குழந்ததகள் 

தமம்ொட்டு அதமச்சகம் மூலம் வழங்கப்ெடுகிறது. 

• 8 மார்ச் 2022 சர்வததச மகளிர் தினத்ததபயாட்டி விருது வழங்கப்ெடுகிறது.  

• ஒவ்பவாரு ஆண்டும் இந்தியக் குடியரசுத் ததலவர் பெண்களுக்கு 
அதிகாரமளிப்ெதற்கான மற்றும் அவர்களின் தசதவதய அங்கீகரிக்கும் வதகயில் 
பசயல்ெடும் (குறிப்ொக ொதிக்கப்ெடக்கூடிய மற்றும் ஒதுக்கப்ெட்ட பெண்களுக்கு)  
தனிநெர்கள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு  வழங்குகிறார். 

• விருது ரூ.2 லட்சம் மற்றும்  சான்றிதழ். 

 யநொக்கங்கள்: 

• சமூகத்தில் பெண்களின் நிதலதய வலுப்ெடுத்தும் தநாக்கத்துடன் பெண்கள் மீதான 
அரசாங்கத்தின் அர்ப்ெணிப்தெ பவளிப்ெடுத்துதல். 

• சமூகம் மற்றும் ததசத்ததக் கட்டிபயழுப்புவதில் பெண்களின் ெங்களிப்தெப் 
புரிந்துபகாள்வதற்கான வாய்ப்தெ இளம் இந்தியர்களுக்கு வழங்குதல். 

• விருது பெற்றவர்கதளப் ெின்ெற்ற தனிநெர்கள் மற்றும் நிறுவனங்கதள ஊக்குவிக்க.  

• ொலின சமத்துவத்தத அதடய. 

 தகுதி: 

• அரசு வழிகாட்டுதல்களின்ெடி, குதறந்தெட்சம் 25 வயது. 

• எந்தபவாரு தனிநெரும் மற்றும் நிறுவனங்களும் பதாடர்புதடய துதறயில் குதறந்தது 
5 ஆண்டுகள் ெணியாற்றிய இருக்க தவண்டும். 
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2. நகர்ப்புற உள்ளொட் ி அடமப்புகள் நிதிடய அணுகு தில் எதிர்வகொள்ளும் 
  ொல்கள் என்ன? 

NK சிங் ததலதமயிலான 15வது நிதிக் குழு, நிதிதய அணுகுவதில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி 
அதமப்புகள் எதிர்பகாள்ளும் ெின்வரும் சவால்கதள ஆய்வு பசய்தது. 

• நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அதமப்புகளால் (ULBs) தசதவகளின் தமாசமான பசலவு மீட்பு 

• வரி ெகிர்வில் மாநில அரசின் அலட்சியம் 

• உள்ளூர் கணக்கின் முதறயற்ற ெராமரிப்பு 

• குடிமக்களால் ெணம் பசலுத்த விருப்ெமின்தம 

• ெட்பெட் தயாரிப்ெதில் ெிதழ 

• தொலியான கணக்குகள்  

• மாநில நிதி ஆதணயங்களின் திறதமயற்ற பசயல்ொடு 

• நகராட்சி அதமப்புகளுடன் கடன் வாங்குதல் ெிரச்சதனகள் 

• ெிஎஸ்டியின் தாக்கம் 

• திட்டமிடப்ெடாத நகரமயமாக்கல் மற்றும் நகர்ப்புற விரிவாக்கம் 

3. இந்தியொ ில் மத்திய மொநில உறவுகடள  ரக்கு மற்றும் ய ட   ரி எவ் ொறு 
ெொதிக்கிறது? 

சரக்கு மற்றும் தசதவ வரி, இலக்கு அடிப்ெதடயிலான மதறமுக வரி, இது சுதந்திரத்திற்குப் 
ெிறகு அரசாங்கம் தமற்பகாண்டுள்ள மிகப்பெரிய நிதிச் சீர்திருத்தமாகும். 

• மத்திய-மொநில உறவுகளில் தொக்கம் 

• மொநில நிதி சுயொட் ி இழப்பு: நாடு முழுவதும் ஒதர வரி என்ெதால், அதனத்து 
மாநிலங்களும் சரக்கு மற்றும் தசதவ வரிதய ஒப்புக்பகாண்டன. இருப்ெினும் ெிஎஸ்டி 
வருதகயால், மாநிலங்கள் வரி விதிக்கும் அதிகாரம் மற்றும் வரி வருவாதய கணிசமாக 
இழக்க தநரிடும் என்றும் மாநில அரசுகள் பதரிவிக்கின்றன.  

• ஜிஎஸ்டி நிலுட த் வதொடககள்: மாநிலங்களின் இழப்ெீட்டு பதாதக மட்டுமல்ல, 

வழக்கமான ஐெிஎஸ்டி வருவாய்ப் ெங்குகதளயும் வழங்க மத்திய அரசு தாமதம் 

பசய்கிறது. 

வஜயொ முத்து மற்றும் யதஜம்மொ (இரு ரும் யதொைொ டக ிடனஞர்கள்), 2020 மற்றும்  
2021 ஆம் ஆண்டிற்கொன  ிறந்த மனநல மருத்து ர் ஆர். தொரொ (தமிழ்நொடு) ஆகியயொருக்கு 
கூட்ைொக  ிருது  ழங்கப்ெட்ைது. 
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• இழப்ெீட்டு நிதிடய குறித்த யநரத்தில்  ழங்கொதது: தகரளா, தமிழ்நாடு உட்ெட ெல 
மாநிலங்கள் மத்திய அரசின் ெிஎஸ்டி வரி வசூல் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு முதறக்கு 
எதிராக குரல் எழுப்புகின்றன. 

• ஜிஎஸ்டி குழு ில்  ொக்களிப்பு: பமாத்தம் 33 உறுப்ெினர்கள் உள்ளனர், இரண்டு மத்திய 
அதமச்சர்களின் வாக்கு மதிப்பு 33%-மும் ,  31 மாநில அதமச்சர்களின் வாக்கிற்கு 67% 
மதிப்பும் உள்ளன. ஒரு முடிதவ எடுக்க ெி.எஸ்.டி குழு 75% மதிப்புள்ள வாக்குகதள 
பெறதவண்டும். இந்த வாக்கு ெகிர்தவ தவத்து எவரும் தன்னிச்தசயாக எந்த ஒரு 
முடிதவயும் எட்டமுடியாது. 

4. இந்தியொ ில் உள்ள மத்திய - மொநில உறவுகள் குறித்த ெல்ய று 
ஆடையங்கள் மற்றும் அதன் முக்கிய ெரிந்துடரகள் ெற்றி  ி ரிக்கவும். 

மத்திய மாநில உறவு பதாடர்ொன ஆதணயங்கள் மற்றும் அதன் ெரிந்துதரகள் ெின்வருமாறு. 

 1. நிர் ொக  ீர்திருத்த ஆடையம் – 1966 

• விதி – 263ன் கீழ் மாநிலங்களுக்கு இதடதயயான மன்றம் (ISC) நிறுவுதல் 

• மாநிலங்கள் மத்திய அரதச சார்ந்திருப்ெததக் குதறக்க அதிக நிதி ஆதாரங்கதள 
மாநிலங்களுக்கு மாற்றுதல். 

 2. ரொஜமன்னொர் ஆடையம் – 1969 (தமிழ்நொடு அர ொங்கம்) 

• மாநிலங்களுக்கு இதடதயயான மன்றங்கதள உடனடி அதமத்தல் 

• நிதி ஆதணயத்தத நிரந்தர அதமப்ொக மாற்ற தவண்டும் 

• விதிகள் 356, 357 மற்றும் 365 (ெனாதிெதியின் ஆட்சிதயக் தகயாள்வது)  முற்றிலும் 
தவிர்க்கப்ெட தவண்டும்; 

 3.  ர்க்கொரியொ ஆடையம் – 1983 

• 247 ெரிந்துதரகள் இக்குழுவால் பசய்யப்ெட்டது 

• விதி - 263 இன் கீழ் நிரந்தர மாநிலங்களுக்கு இதடதயயான மன்றங்கதள நிறுவுதல் 

• வரி விதிப்புக்கான எஞ்சிய அதிகாரங்கள் ொராளுமன்றத்திடம் இருக்க தவண்டும்  

• சட்டசதெயில் பெரும்ொன்தம இருக்கும் வதர, அதமச்சர்கள் குழுதவ ஆளுநர் கதலக்க 
முடியாது. 

 4. புஞ் ி ஆடையம் – 2007 

• சர்க்காரியா ஆதணயத்தின் ெரிந்துதரகளின் ெணிகதள மதிப்ொய்வு பசய்ய 

அதமக்கப்ெட்டது. 

 



GR-II-Mains Full Mock 

 

  
 

     Copyright © Veranda Learning Solutions                6 | P a g e  

TNPSC 

5. யெரிைர் யமலொண்டமயில் அரசு  ொரொ நிறு னங்களின் ெங்கிடன ெற்றி 
 ிளக்குக. 

தன்னார்வ பதாண்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசு சாரா நிறுவனங்கள் ம ெல்தவறு சமூக மற்றும் 
வளர்ச்சிப் ெிரச்சிதனகள் பதாடர்ொன நடவடிக்தககளில் ஈடுெட்டுவருகின்றன. 

யெரிைர் யமலொண்டமயில் தன்னொர்  வதொண்டு நிறு னங்களின் ெங்கு: 

 யெரிைர் வ யலொற்றலில் ெங்கு: 

• சூழ்நிதலகளுக்கு ஏற்ெ விதரவான மற்றும் தவகமான மீட்பு நடவடிக்தககளில் 
ஈடுெடுதல் மற்றும் ெல உயிர்கதளக் காப்ொற்ற முயற்சி பசய்தல். 

 நி ொரைப் ெைிகள்: 

• தெரிடர் தமலாண்தமயில் தன்னார்வ பதாண்டு நிறுவனங்கள் நிவாரணப் பொருட்கதள 
வழங்குதல், , தற்காலிக தங்குமிடங்கதள ஏற்ொடு பசய்தல்; 

• சுகாதார முகாம் மற்றும் தகவல் பதாடர்பு வசதிகதள தமம்ெடுத்துதல். 

 தைிப்பு நை டிக்டககள்: 

• திறன் தமம்ொடு, பொது விழிப்புணர்வு ெிரச்சாரங்கள்,  ெயிற்சிகள், ெட்டதறகள் மற்றும் 
மாநாடுகள் தொன்றவற்றின் மூலம் தெரழிவுக்கு முந்ததய தயார்நிதல மற்றும் தணிப்பு 
ஆகியவற்தற வலுப்ெடுத்துதல். 

• கிராம அளவிலான ெணிக்குழு உருவாக்கம். 

 மறு ொழ்வு மற்றும் மீட்பு ெைி: 

• ெல்தவறு புனரதமப்பு மற்றும் மீட்பு திட்டங்கதள பசயல்ெடுத்துவதற்கான தவகத்தத 
மதிப்ெிடுவதற்கு அரசாங்கத்திற்கு உதவுதல் 

• ொதுகாப்ொன கட்டுமானம், கல்வி நிறுவனங்களின் மறுமலர்ச்சி மற்றும் 
வாழ்வாதாரத்தத மீட்படடுப்ெதற்கான பதாழில்நுட்ெ மற்றும் பொருள் ஆதரதவ 
வழங்குதல். 

• தெரிடர் அரசு சாரா நிறுவனங்கள் எ.கா. ராெிட் பரஸ்ொன்ஸ், தகர் பெல்த், ஸ்தமல் 
இந்தியன் தொன்றதவ. 

6. ஏன் இந்திய நொடு ய ற்றுடமயில் ஒற்றுடம என குறிப்ெிைப்ெடுகிறது –  ி ொதி? 
இந்தியா ெல்தவறு ெிரிவுகள், சாதிகள் மற்றும் மதங்கதளச் தசர்ந்த மக்கள் ஒன்றாக வாழும் 
தவற்றுதமயில் ஒற்றுதமயின் நிலம்.  

 ய ற்றுடமக்கு மத்தியில் ஒற்றுடமக்கு  ழி குக்கும் கொரைிகள் 

• மதப் ென்முகத்தன்டம: இந்தியாவில் ெல்தவறு மதம்சார்ந்த மக்கள் ஒன்றாக 
வாழ்கின்றனர் (8 மதங்களின் நிலம்) 
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• கலொச் ொர ென்முகத்தன்டம: ெல்தவறு வதகயான குழுக்கள் மற்றும் பவவ்தவறு 
இனத்தவர்களுடன் சமூகம் ஒன்றாக பசயல்ெடுகிறது. 

• வமொழியியல் ென்முகத்தன்டம: 700 க்கும் தமற்ெட்ட பமாழிகள் தெசப்ெடுகின்றன, 22 
பமாழிகள் நமது அரசியலதமப்ொல் அங்கீகரிக்கப்ெட்டுள்ளன. 

• பு ியியல் ென்முகத்தன்டம: மதலகள், ெள்ளத்தாக்குகள், சமபவளிகள், ெீடபூமிகள் 
மற்றும் கடதலாரப் ெகுதிகள் தொன்ற ெல்தவறு அம்சங்கதளக் பகாண்ட பவவ்தவறு 
நிலப்ெரப்புகள். 

• தட்ெவ ப்ெ ென்முகத்தன்டம: இயற்ெியல் அம்சங்களின் அதீத ென்முகத்தன்தம 
தட்ெபவப்ெ நிதலகதள பவவ்தவறு ெகுதிகளில் இருந்து தவறுெடுகிறது. 

இவ்வாறாக ெயங்கரமான ென்முகத்தன்தம இருந்ததொதிலும், ெலரில் ஒருவர் என்ற 
தகாட்ொட்டின் சிறந்த உதாரணம் இந்தியாவாகும். 

7.  மீெகொலத்தில் இந்தியொ ில் ெழங்குடி  மூகம் எதிர்வகொள்ளும் முக்கிய 
ெிரச் டனகள் என்ன? 

ெழங்குடியினர் தமம்ொடு, ஒருங்கிதணப்பு மற்றும் சுயாட்சி ஆகிய ெிரச்சதனகள் இந்தியாவில் 
ெிரிட்டிஷ் ஆட்சியிலிருந்தத நிலவிவருகிறது. 

 ெழங்குடி  மூகம் எதிர்வகொள்ளும் முக்கிய ெிரச் டனகள்: 

•  ளங்கள் சுரண்ைல்: சமீெத்திய விதரவான பதாழில்மயமாக்கல் மற்றும் பதாழில்நுட்ெ 
முன்தனற்றம் இயற்தக வளங்களின் பெரும் தததவதய உருவாக்கியது. 

•  ொழ் ொதொர இழப்பு: வளர்ச்சித் திட்டங்களின் காரணமாக அவர்களின் தாயகத்திலிருந்து 
கட்டாயமாக பவளிதயற்றப்ெடுகிறார்கள். 

• கல்வியின்தம - கல்விதய அணுகுவதில் விருப்ெமின்தம 

• வறுதம மற்றும் சுரண்டல் 

• பொருளாதார மற்றும் பதாழில்நுட்ெ ெின்தங்கிய நிதல 

• உடல்நலம் மற்றும் ஊட்டச்சத்து ெிரச்சதனகள் 

• முதறயான மருத்துவ மற்றும் சுகாதார வசதிகள் இல்லாதம 

• அதடயாள இழப்பு, தவதலவாய்ெின்தம 

• அரசாங்க மானியங்கதள அணுக முடியாத நிதல 

சமீெகாலத்தில் இந்தியாவில் ெழங்குடி சமூகம் எதிர்பகாள்ளும் முக்கிய ெிரச்சதனகள் 

இதவயாகும். 



GR-II-Mains Full Mock 

 

  
 

     Copyright © Veranda Learning Solutions                8 | P a g e  

TNPSC 

8. GIS மற்றும் பு ியியல் நிலப்ெரப்பு வதொழில்நுட்ெம் – ய றுெடுத்துக. 

GIS பு ியியல் நிலப்ெரப்பு வதொழில்நுட்ெம் 

GIS என்ெது பு ியியல் தக ல் 
அடமப்புகடளக் குறிக்கிறது. 

புவியியல் தரவு என்ெது பூமியின் 
தமற்ெரப்ெில் ஒரு குறிப்ெிட்ட இடத்துடன் 
பதாடர்புதடய தநர அடிப்ெதடயிலான தரவு 
ஆகும். இது மாறிகளுக்கு இதடயிலான 
பதாடர்புகதளப்  ெற்றிய நுண்ணறிவுகதள 
வழங்கலாம் மற்றும் வடிவங்கள் மற்றும் 
தொக்குகதள பவளிப்ெடுத்தலாம் 

இந்தத் வதொழில்நுட்ெம் பு ியியல் 
தக ல்கடள அடுக்குகளொக ய மித்து 
அந்தத் தரட  வமன்வெொருள் நிரல்களுைன் 
ஒருங்கிடைக்கும் ஒரு குறிப்ெிட்ை  டக 
பு ி ொர் வதொழில்நுட்ெமொகும். 

புவியியல் நிலப்ெரப்பு பதாழில்நுட்ெம் 
அதனத்து தரதவயும் தசகரிக்கும் 
பதாழில்நுட்ெமாக பசயல்ெடுகிறது. இத் 
பதாழில்நுட்ெம்  ெல வதகயான 
பமன்பொருள்கள், சாதனங்கள் மற்றும் 
உெகரணங்கதள உள்ளடக்கி தசகரித்த எடுத்த 
புவியியல் தரவுகதள  காட்சிதய ஊடாடும் 
தரவுகளாக மாற்றுகிறது. 

பு ியியல் ெகுதிகளின்  டரெைங்கடள 
உரு ொக்கு தற்கும், தக ல்கடளச் 
ய மிப்ெதற்கும், ெயனர்களுக்கு ெரந்த-
யகொைக் கொட் ிடய  ழங்கு தற்கும் இது 
ெயன்ெடுத்தப்ெடுகிறது. 

புவியியல் நிலப்ெரப்பு பதாழில்நுட்ெத்தில் 
ெிஐஎஸ்(GIS), ெிெிஎஸ்(GPS), பதாதல உணர்வு 
மற்றும் குறிகாட்டிகள் (Beacon) பதாழில்நுட்ெம் 
ஆகியதவ அடங்கும். 

பு ியியல், சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுகள், நகர 
திட்ைமிைல், ஊரக  ளர்ச் ி ஆய்வுகள் 
மற்றும் ெொதுகொப்பு மற்றும்  ி  ொய 
யமம்ெொடு ஆகிய ற்றில்  மீெத்தில் 
ெயன்ெடுகிறது. 

சமீெ காலங்களில் தகாவிட் பெருந்பதாற்று 
புவியியல் தரவுகள்,  வளங்கதளக் 
கண்டறிதல், அரசாங்கத் திட்டங்களின் 
முன்தனற்றத்ததக் கண்காணித்தல் 
தொன்றவற்றில் ெயன்ெடுத்தப்ெடுகிறது. 

9. கர்மயயொகி திட்ைம் ெற்றி ஒரு குறிப்டெ எழுதுக. 
குடிதமப் ெணியாளர்களின் திறதன வளர்ப்ெதற்கான ததசிய திட்டம் (‘NPCSCB’) - “மிஷன் 
கர்மதயாகி” பசப்டம்ெர் 2022 அன்று பதாடங்கப்ெட்டது. 

 அடமச் கம்:  

ெணியாளர்கள், பொதுமக்கள் குதறகள் மற்றும் ஓய்வூதிய அதமச்சகம் 

 குறிக்யகொள்:  

திறதமயான பொது தசதவ வழங்குவதற்காக குடிதமப் ெணியாளர்களின் திறதன வளர்ப்ெதன் 
மூலம் நிர்வாகத்தத தமம்ெடுத்துதல். 
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 முக்கிய அம் ங்கள்: 

1. ெணி ஒதுக்கீட்தட விதிகள் அடிப்ெதடயில் இருந்து ெணிகளின் அடிப்ெதடயில் மாற்றுதல். 

2. ெகிரப்ெட்ட ெயிற்சி, சுற்றுச்சூழல் அதமப்பு மற்றும் உள்கட்டதமப்தெ உருவாக்குதல். 

3. FRACs அணுகுமுதற - அதனத்து குடிதமப் ெணியாளர் ெதவிகளின் ெணிகள் , பசயல்ொடுகள் 
மற்றும் திறன்களின் கட்டதமப்பு இதன் கீழ் அளவடீு பசய்யப்ெட தவண்டும். 

4. தநரடியாக கற்றல். 

5. டிெிட்டல் கற்றல் கட்டதமப்பு (ஒருங்கிதணந்த அரசு ஆன்தலன் ெயிற்சி தளம் கர்மதயாகி 
(iGOT-Karmayogi), இது அதனத்து அதிகாரிகதளயும் அவர்களது ெயிற்சி மற்றும் தசதவ 
மதிப்ெீட்டிற்காக ஒன்றிதணக்கிறது. 

 

ெிரிவு – ஆ 

 ஓவ்வ ொரு  ினொ ிற்கும் 120  ொர்த்டதகளுக்கு மிகொமல் ெதிலளிக்கவும். 
ஒவ்வ ொரு யகள் ிக்கும் எட்டு மதிப்வெண்கள். 

 18 இல் ஏயதனும் 15 யகள் ிகளுக்கு ெதிலளிக்கவும் 

 

10. ரொக்வகட் அடமப்ெில் இயக்கு வெொருள் என்றொல் என்ன? இயக்கு வெொருள்களின்   
  டககடள எடுத்துக்கொட்டுகளுைன்  ிளக்குக. 

 

• இயக்குபொருள் என்ெது ஒரு தவதிப்பொருள் ஆகும். இப்பொருள் எரியும்தொது 
உருவாகும் அழுத்தப்ெட்ட வாயுக்களின் ஆற்றதலப் ெயன்ெடுத்தி ராக்பகட்டானது 
புவியீர்ப்பு விதசக்கு எதிராக உயர்த்தப்ெடுகிறது.  

• இயக்கு பொருளானது எரிபொருள் (Fuel) மற்றும் எரிதலுக்குத் தததவயான ஆக்சிெதன 
வழங்கும் ஆக்சிகரணி (Oxidizer) ஆகியவற்றின் கலதவ ஆகும். இது திண்மமாகதவா 

அல்லது திரவமாகதவா இருக்கலாம். 

 அ. திர  இயக்கு வெொருள்கள்:  

திரவ இயக்கு பொருள்களில் எரிபொருளும் ஆக்சிகாரணியும் எரியூட்டும் அதறயில் ஒன்றாக 

தசர்க்கப்ெட்டு, எரிக்கப்ெட்டு அதிக விதசயுடன் ராக்பகட்டின் அடிப்ெகுதி வழியாக 

பவளிதயற்றப்ெடுகின்றன. திரவ தெட்ரென், தெட்ரசீன் மற்றும் எத்தில் ஆல்கொல் 
ஆகியதவ திரவ எரிபொருள்கள் ஆகும். ஆக்சிென், ஓதசான், தெட்ரென் பெராக்தசடு மற்றும் 
புதகயும் தநட்ரிக் அமிலம் தொன்றதவ சில ஆக்சிகாரணிகள் ஆகும். 
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 ஆ. திண்ம இயக்கு வெொருட்கள்:  

திண்ம இயக்கு பொருள்களில் எரிபொருளும், ஆக்சிகரணியும் ஒன்றாக தவக்கப்ெட்டுள்ளன. 
இவற்தற எரியூட்டும்தொது இதவ எரிந்து பவப்ெ ஆற்றதல பவளியிடுகின்றன. திண்ம இயக்கு 

பொருள்கள் எரியத் பதாடங்கியெின் அவற்தற நிறுத்த இயலாது. ொலியூரித்தின் மற்றும் ொலி 
ெியூடாதடயீன் ஆகியதவ திண்ம எரிபொருள்கள் ஆகும். தநட்தரட் மற்றும் குதளாதரட் 
உப்புக்கள் ஆக்சிகரணிகளாக ெயன்ெடுத்தப்ெடுகின்றன. 

 இ.  கிடரயயொவஜனிக் இயக்கு வெொருள்கள் (தொழ் வ ப்ெநிடல இயக்கு வெொருள்கள்):  
இந்த வதக இயக்கு பொருள்களில் எரிபொருள் அல்லது ஆக்சிகரணி அல்லது இரண்டும் 
திரவநிதல வாயுக்களாக (Liquefied gases) இருக்கும். இதவ மிகக் குதறந்த பவப்ெநிதலயில் 

தவக்கப்ெட்டிருக்கும். இவ்வதக இயக்கு பொருள்கதள எரியூட்ட தனியான அதமப்புகள் 

தததவயில்தல. இவற்தற ஒன்றாகச் தசர்த்து கலக்கும் தொது, இதவ ஒன்தறாபடான்று 

விதனபுரிந்து எரியத் பதாடங்குகின்றன. 

11. நிலக்கரி மற்றும் அதன்  டககள் ெற்றி சுருக்கமொக  ி ொதிக்க. 
• ெடிம எரிபொருள்களுள் நிலக்கரியும் ஒன்றாகும். இது தனித்த கார்ெனும், தெட்ரென், 

ஆக்சிென், தநட்ரென் மற்றும் சல்ெர் ஆகியவற்தறக் பகாண்ட கார்ெனின் தசர்மங்களும் 

கலந்த கலதவயாகும்.  

சுமார் 300 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பெரியளவு பகாண்ட தாவரங்களும் ொசிகளும் 
மண்ணுக்கடியில் புததயுண்டன. இதவ பமதுவாக சிததந்து அடர்த்தியான மற்றும் ெஞ்சு 
தொன்ற ெீட் எனப்ெடும் 

 நிலக்கரியின்  டககள்:  

நிலக்கரியிலுள்ள கார்ெனின் அளதவப் பொருத்தும், அது பவளிவிடும் பவப்ெ ஆற்றதலப் 

பொருத்தும் அததன நான்கு முக்கிய வதககளாகப் ெிரிக்கலாம் அதவயாவன: லிக்தனட், 

துதண ெிட்டுமினஸ், ெிட்டுமினஸ் மற்றும் ஆந்த்ரதசட். இந்த நான்கு வதககளுள் அதிக பவப்ெ 
ஆற்றதலத் தரும் நிலக்கரியான ஆந்த்ரதசட் நிலக்கரிதய மிகவும் விரும்ெப்ெடுகிறது. 

 லிக்டனட்:  

இது ெழுப்பு நிறமுதடய, மிகவும் தரம் குதறந்த நிலக்கரியாகும். இது குதறந்த அளவு 
கார்ெதனக் பகாண்டுள்ளது. இதிலுள்ள கார்ெனின் சதவதீம் 25-35%. லிக்தனட் அதிக அளவு 
ஈரப்ெதத்ததயும், பமாத்த நிலக்கரி இருப்ெில் ஏறக்குதறய ொதியளவிதனயும் பகாண்டுள்ளது. 
இது மின்சார உற்ெத்தியில் ெயன்ெடுகிறது. பதாகுப்பு முதறயிலான இயற்தக வாயுதவயும், 

உரப்பொருள்கதளயும் உற்ெத்தி பசய்ய லிக்தனட் ெயன்ெடுகிறது. 

 துடை-ெிட்டுமினஸ்:  

லிக்தனட் நிலக்கரி அடர் நிறமாகவும் கடினமாகவும் மாறும்பொழுது துதண ெிட்டுமினஸ் 

நிலக்கரி உருவாகிறது. இது கருதம நிறமுதடய மந்தமான நிலக்கரி வதகயாகும். லிக்தனட் 

வதகதயவிட அதிகளவு பவப்ெத்தத பவளியிடும் திறதனக் பகாண்டது. இதிலுள்ள கார்ெனின் 

சதவதீம் 35-44% ஆகும். இது முதன்தமயாக மின்சார உற்ெத்தியில் எரிபொருளாகப் 

ெயன்ெடுகிறது.  
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 ெிட்டுமினஸ் நிலக்கரி:  

அதிகளவு இயற்ெியல் மற்றும் தவதியியல் மாற்றங்களால் துதண ெிட்டுமினஸ் நிலக்கரி 

ெிட்டுமினஸ் வதக நிலக்கரியாக மாற்றம் பெற்றுள்ளது. இது அடர் கருதம நிறமும், கடினத் 

தன்தமதயயும் பகாண்டது. இவ்வதக நிலக்கரியில் 45-86% கார்ென் உள்ளது. தமலும், இது அதிக 

பவப்ெ ஆற்றதலயும் பெற்றுள்ளது. இது மின்சாரம் உற்ெத்தி பசய்யப் ெயன்ெடுகிறது. 

 ஆந்த்ரட ட்:  

இது மிகவும் உயர்தரம் பகாண்ட நிலக்கரி வதகயாகும். இவ்வதக நிலக்கரி மிகவும் 

இதலசானதாகவும், உயர்ந்த பவப்ெ ஆற்றதலக் பகாண்டதாகவும் உள்ளது. ஆந்த்ரதசட் நிலக்கரி 

கடினத் தன்தமதயயும், அடர் கருதம நிறத்ததயும், ெளெளக்கும் தன்தமதயயும் பகாண்டது. 
இதிலுள்ள கார்ெனின் சதவதீம் 86-97% ஆகும். 

12. CSIR அடமப்ெிடனக் குறித்து  ிறு குறிப்பு  டரக. 

அறிவியல் மற்றும் பதாழில்துதற ஆராய்ச்சி கவுன்சில் (CSIR) என்ெது பசப்டம்ெர் 1942 ல் 
நிறுவப்ெட்ட தன்னாட்சி அதமப்ொகும். இது இந்தியாவின் மிகப்பெரிய ஆராய்ச்சி மற்றும் 
தமம்ொட்டு அதமப்ொக உள்ளது. இது நாட்டில் 38 ததசிய ஆய்வகங்கள், 39 அவுட்ரீச் 
தமயங்கள், 3 கண்டுெிடிப்பு வளாகங்கள் மற்றும் 5 தமயங்கதள பகாண்டுள்ளது. இதன் 
ததலதமயகம் படல்லியில் உள்ளது. 

CSIR ஆனது தரடிதயா  மற்றும் விண்பவளி இயற்ெியல், கடல்சார் அறிவியல், புவி இயற்ெியல், 

இரசாயனங்கள், மருந்துகள், மரெியல், தொன்ற ெல்தவறு வதகயான தளங்கதள உள்ளடக்கியது. 
உயிரி பதாழில்நுட்ெம் மற்றும் நாதனா பதாழில்நுட்ெம் முதல் சுரங்கம், வானூர்தி, கருவி, 
சுற்றுச்சூழல் பொறியியல் மற்றும் தகவல் பதாழில்நுட்ெம் என ெலதர துதறகளில் CSIR 

ெங்களிக்கின்றது. 

 CSIRன் நிறு ன அடமப்பு: 
• ததலவர்: இந்தியப் ெிரதமர் 

• துதணத் ததலவர்: மத்திய அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்ெ அதமச்சர்  

• ஆட்சிக் குழு: இயக்குநர் பெனரல் ஆட்சிக் குழுவின் ததலவர் ஆவார்.  

• CSIR ஆதலாசதனக் குழு: 15-உறுப்ெினர் பகாண்ட அதமப்பு, அறிவியல் மற்றும் 
பதாழில்நுட்ெத் துதறகதளச் தசர்ந்த முக்கிய உறுப்ெினர்கதளக் பகாண்டது. 

13. மனிதர்களுக்கு ஏற்ெடும் வதொற்று யநொய்கடளத் தடுப்ெதற்கும்    
 கட்டுப்ெடுத்து தற்கும் யதட யொன நை டிக்டககடள வ ளிக்வகொைர்க. 

பதாற்று தநாய்கள் சில பதாற்றுக் கிருமிகளால் ஏற்ெடுகின்றன, அதவ ொக்டீரியா அல்லது 
தவரஸ்களாக இருக்கலாம். இதவ ஒருவரிடமிருந்ததா அல்லது சுற்றுச்சூழலில் இருந்து 
ஒருவருக்கும் ெரவும் திறன் பகாண்டதவ. 
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வதொற்று யநொய்களின் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்ெொடு: 

 தனிப்ெட்ை சுகொதொரம்: 

• தினமும் குளிப்ெது, சுத்தமான ஆதடகள் அணிவது நம் உடதல தீங்கு விதளவிக்கும் 
நுண்ணுயிரிகளிலிருந்து விடுவிக்கிறது. 

• ஒரு நாதளக்கு இரண்டு முதற (காதல மற்றும் இரவு) குறிப்ொக உணவுக்குப் ெிறகு 
ெல் துலக்குதல். 

• தனிப்ெட்ட ெயன்ொட்டிற்கான பொருட்கதளப் ெிறருடன் ெகிர்வதத தவிர்ப்ெது. அதவ 
துண்டு, தசாப்பு, சீப்பு, தரஸர் தொன்றதவ. 

• உணவு அல்லது குடிநீதரத் பதாடுவதற்கு முன் மற்றும் சாப்ெிடுவதற்கு அல்லது 
குடிப்ெதற்கு முன் தககதள கழுவதல். 

 உைவு மற்றும் தண்ைரீ் சுகொதொரம்: 

• குடிநீதர பகாதிக்கதவத்து அல்லது வடிகட்டி குடிப்ெது. 

• புதிதாக பசய்யப்ெட்ட உணதவ மட்டுதம உண்ணுவது அல்லது தயாரித்த நான்கு மணி 
தநரத்திற்குள் உட்பகாள்வது. 

• நீண்ட நாட்களாக பவட்டப்ெட்டு திறந்த பவளியில் தவக்கப்ெடும் ெழங்கள் மற்றும் 
காய்கறிகதள வாங்கி உட்பகாள்ளாமல் தவிர்ப்ெது. 

• ஈக்களால் மாசுெடுவததத் தடுக்க அதனத்து உணவுப் பொருட்கதளயும் மூடி தவப்ெது. 

 சுற்றுச்சூழல் சுகொதொரம்: 

• சுகாதார கழிப்ெதறகதளப் ெயன்ெடுத்தல்; திறந்த பவளியில் சிறுநீர், மலம் கழிப்ெதத 
தவிர்ப்ெது. 

• ஈக்கள் இனப்பெருக்கம் பசய்வததத் தவிர்க்க குப்தெத் பதாட்டிகளில் கழிவுகதள 
தொடுவது. 

• தண்ணரீ் தசகரிக்கப்ெடும் மற்றும் பகாசு உற்ெத்திக்கான சாத்தியக்கூறுகள் உள்ள 
இடங்கதள தவறாமல் சரிொர்த்தல். பகாசுக்கள் உற்ெத்தியாவதத தடுக்க மருந்து 
பதளிப்ெது. 

 தடுப்பு மருந்துகள்: 

• தடுப்பூசிகள் தநாய் எதிர்ப்பு சக்திதய அதிகரிக்கின்ற. இதனால் உடல் தநாய்கதள 
எதிர்த்துப் தொராட உதவுகிறது. டிப்தீரியா, பெர்டுசிஸ், தொலிதயா, படட்டனஸ், தரெிஸ், 

தட்டம்தம, சின்னம்தம, தடொய்டு தொன்ற தடுப்பூசிகதள சரியான தநரத்தில் 
எடுத்துக்பகாள்வதன் மூலம் ஏராளமான பதாற்று தநாய்கதளத் தடுக்கலாம். 

 



      GR-II-Mains Full Mock  

 

13 | P a g e                                                                      Copyright © Veranda Learning Solutions 

TNPSC 

14. மனித இரத்தத்திலுள்ள உட்வெொருள்கடள ெட்டியலிடுக. 
மனித இரத்தம் மனித உடலில் திரவ ஓட்டத்தின் முக்கிய காரணியாகும். இது ஒரு இதணப்பு 
திசு மற்றும் உடலில் பொருட்கள் கடத்துவதற்க்கான ஊடகமாகும். இது ஊட்டச்சத்துக்கள், 

ஆக்ஸிென், ொர்தமான்கள், ஆன்டிொடிகள் மற்றும் திசுக்களின் ொதுகாப்பு பசல்கதள 
கடத்துகிறது. தமலும் அவற்றிலிருந்து தநட்ரென் கழிவுகள் மற்றும் கார்ென் தட ஆக்தசடு 
தொன்ற கழிவுகதள தசகரிக்கிறது. 

இரத்தத்திலுள்ள உட்வெொருள்கள்: 

 1. ெிளொஸ்மொ (Plasma):  

ெிளாஸ்மாவில், நீர் (80-92%) மற்றும் நீரில் கதரந்துள்ள பொருட்களான ெிளாஸ்மா புரதங்கள், 

கனிமப் பொருள்கள் (0.9%) (Inorganic constituents), கரிமப்பொருள்கள் (0.1%) (Organic constituents) மற்றும் 
சுவாச வாயுக்கள் ஆகியதவ உள்ளடங்கியுள்ளன. கல்லீரலில் உற்ெத்தி பசய்யப்ெடும் நான்கு 

முக்கிய ெிளாஸ்மா புரதங்களாவன அல்புமின் (Albumin), குதளாபுலின் (Globulin), புதராத்ராம்ெின் 
(Prothrombin) மற்றும் ஃதெப்ரிதனாென் (Fibrinogen) ஆகியதவ.  

• அல்புமின் இரத்தத்தின் ஊடுகலப்பு அழுத்தத்தத (Osmotic pressure) நிர்வகிக்கிறது. 

• குதளாபுலின், அயனிகள், ொர்தமான்கள், பகாழுப்பு ஆகியவற்தறக் கடத்துவதுடன் 
தநாபயதிர்ப்புப் ெணியிலும் உதவுகிறது.  

• தமலும் புதராத்ராம்ெின் மற்றும் ஃதெப்ரிதனாென் ஆகிய இரண்டு ெிளாஸ்மா புரதங்களும் 
இரத்தம் உதறதலில் (Blood clotting) ெங்தகற்கின்றன. 

 2. இரத்தச்  ி ப்ெணுக்கள் (Red Blood cells):  

• இரத்தச் பசல்களில் இரத்தச் சிவப்பு அணுக்கதள மிக அதிக அளவில் காணப்ெடுகின்றன.  

• ஒரு ஆதராக்கியமான மனிதனின் இரத்தத்தில் ஒரு கன மில்லி மீட்டருக்குச் ஏறத்தாழ 
4.5 முதல் 5.5 மில்லியன் சிவப்ெணுக்கள் காணப்ெடுகின்றன.  

• இரத்தச் சிவப்ெணுக்களின் நிறத்திற்குக் காரணம் அதிலுள்ள சுவாச நிறமியான 
ெீதமாகுதளாெின் காணப்ெடுவததயாகும். சுவாச வாயுக்கதளக் கடத்துவதில் 
ெீதமாகுதளாெின் முக்கிய ெங்காற்றுகிறது. 

• இருபுறமும் குழிந்த வடிவமுதடயது இரத்தச் சிவப்ெணுக்கள்.  

• உடல் நலமுள்ள மனிதனில் சிவப்ெணுக்களின் சராசரி வாழ்நாள் ஏறத்தாழ 120 

நாட்களாகும்.  

• நாட்கதளக் கடந்த சிவப்ெணுக்கள் மண்ணரீலில் அழிக்கப்ெடுகின்றன எனதவ மண்ணரீல் 

இரத்தச் சிவப்ெணுக்களின் கல்லதற எனப்ெடுகிறது. 

 3. இரத்த வ ள்டளயணுக்கள் (White blood cells): 

• இரத்த பவள்தள அணுக்கள், உட்கருக்கதளக்பகாண்ட நிறமற்ற, அமீொய்டு வடிவம் 
மற்றும் இயக்கம் உதடயச் பசல்களாகும்.  
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• ஒரு நலமான மனிதனில் ஒரு கன மில்லி லிட்டர் இரத்தத்தில் ஏறத்தாழ 6000 முதல் 8000 

இரத்த பவள்தளயணுக்கள் காணப்ெடுகின்றன. 

• பவள்தள அணுக்கதளத் துகள்களின் அடிப்ெதடயில் இரு முக்கியப் ெிரிவுகளாகப் 
ெிரிக்கலாம். அதவ, துகள்களுதடய பவள்தளயணுக்கள் (Granulocytes) மற்றும் துகள்களற்ற 

பவள்தளயணுக்கள் (Agranulocytes) ஆகும். 

துகள்களுடைய வ ள்டளயணுக்கள் (Granulocytes): துகள்களுடைய வ ள்டளயணுக்களின் 

ட ட்யைொெிளொ த்தில் துகள்கள் கொைப்ெடுகின்றன. 

 (i) நியூட்யரொஃெில்கள் (Neutrophils): 

• பமல்லிய இதழயால் இதணக்கப்ெட்ட 3 அல்லது 4 கதுப்புகதளக் பகாண்ட உட்கருதவக் 
பகாண்டிருப்ெதவ. 

• பமாத்த பவள்தளயணுக்களில் 60%-65% இவ்வதகதய சார்ந்ததவ. 

• இதவ, கிருமிகளால் ொதிக்கப்ெட்ட திசுக்களின் உள்ளும் புறமும் அதிக எண்ணிக்தகயில் 
குழுமுகின்றன. 

 (ii) ஈ ியனொஃெில்கள் (Eosinophils): 

• ஈசிதனாஃெில்லின் உட்கருக்கள் இரு கதுப்புகதளக் பகாண்டதவ. அவற்தற இதணக்க 

பமல்லிய இதணப்தெ பகாண்டிருக்கின்றன. 

• பமாத்த பவள்தளயணுக்களில் 2% -3% வதர இவ்வதக பசல்கள்உள்ளன.  

• உடலில் சில ஒட்டுண்ணித் பதாற்று மற்றும் ஒவ்வாதம ஏற்ெடும் தொது இவற்றின் 
எண்ணிக்தக அதிகரிக்கின்றது. 

 (iii) யெய ொஃெில்கள் (Basophils):  

• பெரிய உட்கரு, ெல ஒடுக்கங்களால் ஏற்ெட்ட கதுப்புகளுடன் காணப்ெடுகின்றன. ஆனால், 

அதவ பமல்லிய இதழகளால் இதணக்கப்ெடவில்தல. 

• உடல்திசுவில் வகீ்கங்கள் ஏற்ெடுத்தும் விதனகளிலும் இதவ முக்கிய ெங்காற்றுகின்றன. 

 4. இரத்தத் தட்டுகள் (Platelets):  

இரத்தத் தட்டுகள் திராம்தொதசட்டுகள் எனவும் அதழக்கப்ெடுகின்றன. இதவ எலும்பு 

மஜ்தெயிலுள்ள சிறப்பு பசல்களான பமகாதகரிதயாதசட்டுகளால் (Megakaryocytes) உற்ெத்தி 
பசய்யப்ெடுகின்றன. இதவ உட்கருக்கள் அற்றதவ. மனிதனின் ஒரு கன மில்லிமடீ்டர் 

இரத்தத்தில் 1,50,000 - 3,50,000 வதர இரத்தத் தட்டுகள் காணப்ெடுகின்றன. 
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15. இந்தியொ ில் வெொது சுகொதொர அடமப்ெில் உள்ள ெல்ய று  ிக்கல்கடளக்  
 குறிப்ெிடுக. 

பொது சுகாதார அதமப்பு என்ெது சுகாதார உட்கட்டதமப்பு மற்றும் சுகாதார தசதவகதள 
வழங்குவதில் அரசால் வழங்கப்ெடும் ெல்தவறு திட்டங்கதள உள்ளடக்கியது ஆகும். இது 
முதனிதல, இரண்டாம் நிதல மற்றும் மூன்றாம் நிதல சுகாதார நிதலயங்கள், பதாழில்முதற 
ஆராய்ச்சி மற்றும் ெயிற்சி நிறுவனங்கள், ெல்தவறு சுகாதார திட்டங்கதள பசயல்ெடுத்தும் 
ெணியாளர்கள் மற்றும் சுகாதார தமலாண்தம தகவல் அதமப்புகதள உள்ளடக்கியது. 

 இந்தியொ ில் வெொது சுகொதொர அடமப்ெில் உள்ள  ிக்கல்கள்: 
• யெொதிய வ ல ின்டம: இந்தியா தனது பமாத்த உள்நாட்டு உற்ெத்தியில் சுமார் 1.4 

சதவதீத்தத சுகாதாரப் ெணிகளுக்காகச் பசலவிடுகிறது. இது மற்ற நாடுகளுடன் 
ஒப்ெிடுதகயில் மிகவும் குதறவு - ெிதரசில் (8.3 சதவதீம்), சீனா (6.4 சதவதீம்), ரஷ்யா (7.1 
சதவதீம்) மற்றும் பதன் ஆப்ெிரிக்கா (8.8 சதவதீம்). 

• யெொதிய உட்கட்ைடமப்பு இல்லொடம: இந்தியா ஸ்பென்ட் அறிக்தகயின்ெடி, 63 சதவதீ 
ஆரம்ெ சுகாதார நிதலயங்களில் (PHC) அறுதவ சிகிச்தச வசதி இல்தல மற்றும் 29 
சதவதீ நிதலயங்களில் மகப்தெறு அதறகள் இல்தல. 

• யெொதிய மனித  ளங்கள் இல்லொடம: ததசிய சுகாதார விவரக்குறிப்பு 2019 இன் ெடி, 

இந்தியாவில் மருத்துவர்-மக்கள் பதாதக விகிதம் 1:10926 ஆகும். இது WHO ெரிந்துதரத்த 
மருத்துவர்-மக்கள் பதாதக விகிதமான 1:1000ஐ விட மிகக் குதறவாக உள்ளது. 

• வெருமள ிலொன ஏற்றத்தொழ்வுகள்: வளர்ந்த மற்றும் ெின்தங்கிய ெகுதிகள், கிராமப்புற-
நகர்ப்புறங்கள் மற்றும் ெல்தவறு மாநிலங்களில் பொது சுகாதார வசதிகள் சமமாக 
இல்தல. எ.கா. தகரளாவில் அரசு மருத்துவமதன ெடுக்தக விகிதம் 1:1300 ஆகவும், 

ெீகாரில் இது 1:28000 ஆகவும் உள்ளது. 

• அதிகப்ெடியொன மக்களின் சுடம: 2021ம் ஆண்டின் ததசிய சுகாதார கணக்குகளின் (NHA) 

மதிப்ெீட்டின்ெடி, தநாயாளிகள் பமாத்த சுகாதார பசலவில் 61 சதவதீத்தத தாங்களாகதவ 
சுமக்கிறார்கள். 

• ஒருங்கடம முயற் ி இன்டம: சுகாதாரம் மாநில அதிகாரமாக இருப்ெதால், மத்திய அரசு 
மற்றும் மாநில அரசுகளின் ெல்தவறு முயற்சிகளில் ஒருங்கதமவு இல்லாதமயால் 
வளங்கதள சிறப்ொக ெயன்ெடுத்துவதில் சவால்கள் உண்டாகின்றது. 

• தனியொர் துடறயின் வெரும் ெங்கு: மக்களின் பமாத்த சுகாதாரச் பசலவில் 70 
சதவதீத்திற்கும் தமல் தனியார் துதறயால் பெறப்ெடுகிறது. தமலும் இந்தியாவில் 
சிகிச்தச பெறுவதற்காக அனுமதிக்கப்ெட்ட உள்தநாயாளிகளில் 55 சதவதீம் தெர் தனியார் 
மருத்துவமதனகளிலும், 42 சதவதீம் தெர் பொது மருத்துவமதனகளில் சிகிச்தச 
பெற்றுள்ளனர். 

• யெொதுமொன சுகொதொர ெொதுகொப்பு இல்லொடம: இந்தியாவில் கிராமப்புற மக்களில் 14 
சதவதீம் மற்றும் நகர்ப்புற மக்களில் 19 சதவதீத்தினருக்கு மட்டுதம சுகாதார பசலவின 
ொதுகாப்பு உள்ளது. 76 சதவதீத்திற்கும் அதிகமான இந்தியர்களுக்கு மருத்துவக் காப்ெடீு 
இல்தல. இதன் விதளவாக, மக்கள் தங்கள் தககளிலிருந்து அதிகளவில் 
பசலவிடுகின்றனர். 
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16. இந்தியொ ில் நகரமயமொக்கல் வதொைர்ெொன முக்கிய ெிரச் டனகளுக்கு தீர்வு  
 கொை அரசு எடுத்த நை டிக்டககள் என்ன? 

நகரமயமாக்கல் என்ெது நகர்ப்புறங்களில் மக்கள்பதாதக அதிகரித்தல் மற்றும் 
கிராமப்புறங்களில் இருந்து நகர்ப்புறங்களுக்கு இடம்பெயர்தல் ஆகியவற்றின் விகிதத்தில் 
ஏற்ெடும் அதிகரிப்பு ஆகும்.  

 அரசு எடுத்துள்ள நை டிக்டககள்: 

• ெிரதொன் மந்திரி ஆ ொஸ் யயொஜனொ - அடன ருக்கும்  டீு (நகர்ப்புறம்) திட்ைம்: 2022ம் 
ஆண்டுக்குள் நகர்ப்புறங்களில் உள்ள அதனவருக்கும் முதறயான வடீ்டுவசதி பசய்து 
தர இத்திட்டம் பதாடங்கப்ெட்டது. 

• CLSS (மானியக் கடன் திட்டம்): இத்திட்டம் மலிவு விதலயில் வடீு 
வாங்குெவர்களுக்கானது. தமலும் மலிவு விதலயில் வடீுகள் வழங்குவதத தமம்ெடுத்த 
அரசு ெல்தவறு நடவடிக்தககதள இத் திட்டத்தின் கீழ் அறிவித்துள்ளது. 

• ஸ் ச் ெொரத் மிஷன் (தூய்டம இந்தியொ திட்ைம்-நகர்ப்புறம்): இது திறந்த பவளியில் 
மலம் கழித்தல், நவனீ திடக்கழிவு தமலாண்தமதய அறிமுகப்ெடுத்துதல் மற்றும் 
நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அதமப்புகளின் (ULBs) திறதன அதிகரிப்ெதத தநாக்கமாகக் 
பகாண்டுள்ளது. 

• ஸ்மொர்ட்  ிட்டி மிஷன் (மிடக நகர திட்ைம்): இது நகரங்களில் பொருளாதார 
வளர்ச்சிதய ஏற்ெடுத்துதல் மற்றும் ெகுதி அடிப்ெதடயிலான தமம்ொடு மற்றும் நகர 
அளவிலான தீர்வுகள் மூலம் வாழ்க்தகத் தரத்தத தமம்ெடுத்துவதத தநாக்கமாகக் 
பகாண்டுள்ளது. 

• புனர்நிர்மொைம் மற்றும் நகர்ப்புற மொற்றத்திற்கொன அைல் மிஷன் (AMRUT): இது 
நகரங்களில் நிர்வாக சீர்திருத்தங்கதள ஊக்குவிப்ெதற்காகவும், குழாய் குடிநீர், கழிவுநரீ் 
மற்றும் ெசுதமயான சூழல் மற்றும் பூங்காக்கள் ஆகியவற்றின் உட்கட்டதமப்தெ 
தமம்ெடுத்தவும் பதாடங்கப்ெட்டது. 

• தீனதயொள் அந்யதொதயொ யயொஜனொ – யத ிய நகர்ப்புற  ொழ் ொதொர இயக்கம்  
(DAY – NULM): சந்தத அடிப்ெதடயிலான தவதலவாய்ப்பு, திறன் தமம்ொட்டிற்கான 
வாய்ப்புகதள உருவாக்குதல் மற்றும் ஏதழகள் சுயபதாழில் முயற்சிகதள தமற்பகாள்ள 
உதவுவதத தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

• யத ிய ெொரம்ெரிய யமம்ெொடு மற்றும் வெருக்குதல் திட்ைம் (HRIDAY): இது நாட்டின் 
வளமான கலாச்சார ொரம்ெரியத்தத ொதுகாத்து புத்துயிர் அளிப்ெதத தநாக்கமாகக் 
பகாண்டுள்ளது. 

17. வதொழிலொளர்  ந்டதயில் வெண்களின் ெங்கு குடற ொக இருப்ெதற்கொன  
 கொரைங்கடள  ிளக்குக. 

ILO அறிக்தகயின்ெடி, இந்தியாவின் பெண் பதாழிலாளர் ெங்தகற்பு விகிதம் (FLFPR) 2011-12 இல் 
சுமார் 31 சதவதீத்தில் இருந்து 2017-18 இல் 23 சதவதீமாகக் குதறந்துள்ளது. தமலும், 37.1 சதவதீ 
இதளஞர்கள் பதாழிலாளர் சந்ததயில் இருந்தாலும், ஆண்களின் ெங்தகற்பு விகிதத்திற்கும் (57.1 
சதவதீம்) பெண்களின் ெங்தகற்பு விகிதத்திற்கும் (12.7 சதவதீம்) பெருமளவில் வித்தியாசம் 
உள்ளது. இந்தியாவில் FLFPR ஆனது வளர்ந்து வரும் பொருளாதாரங்களிதடதய மிகக் 
குதறவான ஒன்றாகும். 
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 வதொழிலொளர்  ந்டதயில் வெண்களின் ெங்களிப்பு குடற ொக இருப்ெதற்கொன 
கொரைங்கள்: 

பதாழிலாளர் சந்ததயில் பெண்களின் ெங்கு குதறவாக இருப்ெதற்குப் ெின் ெல்தவறு 
காரணங்கள் உள்ளன. அதவ: 

• முன் கருதப்ெட்ை ெொலின வெொறுப்புகள்: பெண்களின் பொறுப்புகதளக் குறித்த ஆழமான 
தவரூன்றிய சமூக பநறிமுதறகள் பெண்களின் தவதலகளில் ெங்தகற்ெதற்கு ததடயாக 
உள்ளது. 

• ெைிபுரியும் வெண்களுக்கு எதிரொன மனநிடல: பெரும்ொலான ொரம்ெரிய இந்தியக் 
குடும்ெங்களில் உள்ள கலாச்சாரக் கருத்து, வடீ்டிற்கு பவளிதய தவதல பசய்யும் 
பெண்களுக்கு எதிராக உள்ளது. ெல பெண்களுக்கு தவதலதய விடுவது திருமணத்திற்கு 
முன் நிெந்ததனயாக உள்ளது. சில சமயங்களில், குடும்ெம் மற்றும் சமூக அழுத்தங்கள் 
காரணமாக பெண்கள் தவதலதய தகவிட தவண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனர். 

• திருமைத்திற்குப் ெின் திரும்புதல்: பதாழிலாளர் சந்தததய விட்டு பவளிதயறிய 
பெண்களில் பெரும்ொலாதனார் திருமணமானவர்கள் ஆவர். தமலும், கணவரின் 
வருமானம் பெண்கதள பதாழிலாளர் சந்ததயில் இருந்து பவளிதயறுவதற்கு 
ெங்களிக்கிறது. 

• இரட்டைச் சுடம: சதமயல், சுத்தம் பசய்தல், குழந்ததகள் மற்றும் முதியவர்கதளக் 
கவனிப்ெது தொன்ற வடீ்டு தவதலகள் மற்றும் ெணியிடத்திலுள்ள பொறுப்புகள் என 
அதிக எண்ணிக்தகயிலான ெணிபுரியும் பெண்கள் இரட்தடச் சுதமக்கு உள்ளாகின்றனர். 

•  மமற்ற ஊதியம்: ஒதர தகுதிகளுடன் ஒதர தவதலதயச் பசய்யும் ஆண்களுடன் 
ஒப்ெிடும்தொது பெண்களுக்கு 34 சதவதீம் குதறவாகதவ ஊதியம் கிதடக்கின்றது. 

• மகப்யெறு கொரைி: ெணிபுரியும் ெல பெண்களால் குழந்தத பெற்ற ெிறகு மணீ்டும் 
ெணியில் தசர முடியவில்தல. தமலும் பெண்கதள ெணியமர்த்துவதால் ஏற்ெடும் 
அதிகெடியான பசலவுகதள தவிர்க்க  நிறுவனங்கள் அரிதாகதவ பெண்கதள 
ெணியமர்த்துகின்றனர். 

• ெொதுகொப்புச்  ிக்கல்கள்: தவதல மற்றும் பொது இடங்களில் ொதுகாப்பு மற்றும் 
துன்புறுத்தல் குறித்த கவதலகள், பெண்கள் தவதலக்குச் பசல்வதற்கான முக்கியத் 
ததடக் காரணியாகும். 

பெண் பதாழிலாளர் ெங்தகற்பு மற்றும் கண்ணியமான தவதலக்கான சூழல் ஆகியதவ நாட்டின் 
நிதலயான வளர்ச்சிக்கு அவசியமாகும். எனதவ, பெண்களின் பொருளாதார வலுவூட்டதல 
உறுதிப்ெடுத்த ெல்தவறு நிதலகளில் நடவடிக்தககள் எடுக்கப்ெட தவண்டும். 

18. இந்தியொ ில் ஊட்ைச் த்து குடறெொட்டை நீக்கு தில் உள்ள   ொல்கடள  
 ஆய்வு வ ய்க. 

ஊட்டச்சத்து குதறொடு என்ெது ஊட்டச்சத்துக்கதள அல்லது ஊட்டச்சத்துள்ள உணதவ 
உட்பகாள்வதில் உள்ள குதறொடுகள் மற்றும் உணவு கிதடப்ெதில் உள்ள ஏற்றத்தாழ்வுகதளக் 
குறிக்கிறது. இது ஊட்டச்சத்து குதறொடு (குதறவு, விரயம், எதட குதறவு மற்றும் 
நுண்ணூட்டச்சத்து குதறொடுகள்), அதிக எதட, உடல் ெருமன் மற்றும் நீரிழிவு தொன்ற உணவு 
பதாடர்ொன தநாய்கதள உள்ளடக்கியது ஆகும். 
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 இந்தியொ ில் ஊட்ைச் த்து குடறெொட்டை நீக்கு தில் உள்ள   ொல்கள்: 

இந்தியாவில் ஊட்டச்சத்து குதறொட்தட நீக்குவதில் ெல சவால்கள் உள்ளன. அவற்றுள்: 

• வெொருளொதொர  மத்து மின்டம: வறுதம மற்றும் குதறந்த வருமானம் காரணமாக, 

சிலருக்கு சத்தான மற்றும் தரமான உணவு, ெழங்கள், காய்கறிகள் தொன்றவற்தற வாங்க 
முடியாத நிதலயில் உள்ளனர். 

• உைவுத் யதட  மற்றும் உற்ெத்தி வெொருந்தொடம: கடந்த இரண்டு தசாப்தங்களில் 
உணவு தானிய விதளச்சல் 33 சதவதீம் உயர்ந்துள்ளது. இருப்ெினும், மக்கள்பதாதக 
வளர்ச்சி, சமத்துவமின்தம, உணவு வணீாதல் காரணங்களால் உணவு கிதடப்ெது அதத 
விகிதத்தில் அதிகரிக்கவில்தல. 

• ெிரொந்திய ய றுெொடுகள்: ொர்க்கண்ட், ெீகார், உத்தரப் ெிரததசம், மத்தியப் ெிரததசம் 
தொன்ற மாநிலங்களில் பொதுச் தசதவ வழங்கல் வழிமுதறகளின் தொதாதம மற்றும் 
ததால்வி ஆகிய காரணங்களால் வளர்ச்சி குன்றிய மற்றும் எதட குதறந்த குழந்ததகள் 
அதிகளவில் இம் மாநிலங்களில் காணப்ெடுகின்றனர். 

• இடை கொரைிகள்: ஊட்டச்சத்தின்தம, சமூக ததலயீடுகள் தததவப்ெடும் சுகாதாரம், 

கல்வி, சுகாதாரம், பெண்கள் அதிகாரமளித்தல் தொன்ற ெலவதகயான காரணிகதளச் 
சார்ந்ததாகும். 

• வெொது  ிநியயொக அடமப்பு (PDS): ஏதழகளுக்கு மானிய விதலயில் உணவுப் 
பொருட்கள் அரசு வழங்கினாலும், திறனற்ற இலக்கு மற்றும் PDS பசயல்ெடுத்துவதில் 
உள்ள ஓட்தடகள், ஊழல்கள் காரணமாக 30 சதவதீ ஏதழ குடும்ெங்கள் உணதவப் பெற 
இயலாமல் தவிக்கின்றனர். 

• ஆயரொக்கியமற்ற உைவுமுடறகள்: இந்தியாவில் மக்கள் தானியங்களில் இருந்து 
சத்துணவு உட்பகாள்வது குதறந்துள்ளது. பெரும்ொலும் துரித உணவு, ெதப்ெடுத்தப்ெட்ட 
உணவு மற்றும் சர்க்கதர ொனங்கள் தொன்ற ஒப்ெீட்டளவில் ஆதராக்கியமற்ற உணவுத் 
ததர்வுகளால் எளிதில் உடல்நலம் சீர்பகடுகிறது. 

•  ிழிப்புைர்வு இல்லொடம: தகக்குழந்ததகள், இளம் குழந்ததகள், கர்ப்ெிணிப் பெண்கள் 
தொன்றவர்களின் ஊட்டச்சத்துத் தததவகள் குறித்த விழிப்புணர்வு இல்லாதது பெரும் 
ெின்னதடதவ உண்டாக்குகின்றது. 

• யெொதிய தரவுகள் இல்லொடம: இது நாட்டின் ஒட்டுபமாத்த மக்களின் ஊட்டச்சத்து 
நிதல மற்றும் ஊட்டச்சத்து பதாடர்ொன திட்டங்களின் பசயல்திறதனப் 
புரிந்துபகாள்வதில் பெரும் ததடயாக உள்ளது. இதனால் அரசின் வளர்ச்சித் திட்டங்கள் 
தகுதியான மக்கதளச் பசன்று தசராமல் ொதிக்கப்ெடுகின்றன. 

ஊட்டச்சத்து குதறொட்தடக் குதறக்கும் குறிக்தகாளுடன், இந்திய அரசு யெொஷன் அெியொன், 

யத ிய ஊட்ைச் த்து உத்திடய அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ளது. இது இந்தியாவில் ஊட்டச்சத்து 
குதறொட்தட விதரவாக கட்டுப்ெடுத்துவதத தநாக்கமாகக் பகாண்டது மற்றும் ெல்தவறு 
அதமச்சகங்கள்/துதறகள் மத்தியில் ஒருங்கிதணந்த அணுகுமுதறக்கு வழிவகுக்கிறது. 
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அலகு -  II  

 ஒவ்வ ொரு  ினொ ிற்கும் 150 வ ொற்களுக்கு மிகொமல்  ிடையளிக்கவும். 

 ஒவ்வ ொரு  ினொ ிற்கும் ெண்ைிவரண்டு மதிப்வெண்கள். 

 வகொடுக்கப்ெட்டுள்ள ெண்ைிவரண்டு  ினொக்களில் எட யயனும் ெத்து 
 ினொக்களுக்கு  ிடையளிக்கவும். 

 

1. டிஜிட்ைல் புரட் ி அடிமட்ை மக்களக்கு அதிகொரம் அளித்துள்ளது என்ற கருத்டத 
நீங்கள் ஏற்றுக் வகொள்கிறீர்களொ? 

அரசாங்கத்தின் டிெிட்டல் முன்முயற்சிகள் தடட்டா எகனாமிக்ஸ் மற்றும் தடட்டா 
இன்தனாதவஷனில் முதலிடம் பெறுவது மட்டுமல்லாமல், மலிவு மற்றும் உள்ளடக்கிய 
பதாழில்நுட்ெத்ததப் ெயன்ெடுத்துவதன் மூலம் குடிமக்கதள தமம்ெடுத்துவதன் மூலம் 
இந்தியாதவ மாற்றுவததயும் தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

டிஜிட்ைல் புரட் ியில் அர ொங்கம் எடுத்த  ில நை டிக்டககள்: 

 1. டிஜிட்ைல் இந்தியொ 

• டிெிட்டல் இந்தியா என்ெது இந்திய அரசாங்கத்தின் முதன்தமயான திட்டமாகும், இது 
இந்தியாதவ டிெிட்டல் முதறயில் அதிகாரம் பெற்ற சமூகமாகவும் அறிவுப் 
பொருளாதாரமாகவும் மாற்றும் தநாக்குடன் உள்ளது. 

 2. மின் ஆளுடம: 

• மின் ஆளுதம திட்டம் குடிமக்களுக்கு மின்னணு தசதவகதள வழங்குவதத 
தநாக்கமாகக் பகாண்டது 

• உதாரணமாக: 

• TNeGA என்ெது ெல்தவறு குடிமக்கதள தமயப்ெடுத்திய ஆன்தலன் தசதவகதள 
வழங்கும் தமிழ்நாட்டின் முக்கிய மின்-ஆளுதம நிறுவனமாகும் 

 3. அணுகக்கூடிய இந்தியொ ெிரச் ொரம்: 

• சுகம்யா ொரத் அெியான் 

• இது உலகளாவிய அணுகதல அதடவதற்கான நாடு தழுவிய முதன்தம 
ெிரச்சாரமாகும், இது குதறொடுகள் உள்ளவர்கள் சம வாய்ப்புக்கான அணுகதலப் 
பெறவும், சுதந்திரமாக வாழவும் மற்றும் உள்ளடக்கிய சமூகத்தில் வாழ்க்தகயின் 
அதனத்து அம்சங்களிலும் முழுதமயாக ெங்தகற்கவும் உதவுகிறது. 
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 4. அக்ரிமொர்க்வகட் ஆப்: 

• ெயிர்களின் விதலயில் விவசாயிகதள உடனுக்குடன் அறிந்துபகாள்ளும் தநாக்கத்துடன் 
பமாதெல் அப்ளிதகஷன் உருவாக்கப்ெட்டுள்ளது. விவசாயிகள் தங்கள் பசாந்த 
சாதனத்தில் இருந்து 50 கிமீ பதாதலவில் உள்ள சந்ததகளில் ெயிர்களின் விதல 
பதாடர்ொன தகவல்கதள அக்ரிமார்க்பகட் பமாதெல் பசயலி மூலம் பெறலாம். 

 5. BHIM (ெைத்திற்கொன ெொரத் இடைமுகம்): 

• ெணத்திற்கான ொரத் இதடமுகம் (ெிபெச்ஐஎம்) என்ெது யூனிஃதெட் தெபமண்ட்ஸ் 
இன்டர்ஃதெஸ் (யுெிஐ) மூலம் கட்டண ெரிவர்த்ததனகதள எளிதமயாகவும் எளிதாகவும் 
விதரவாகவும் பசய்யும் ஒரு பசயலியாகும். இது தநரடியாக வங்கியிலிருந்து வங்கிக்கு 
தநரடியாக ெணம் பசலுத்தவும், பமாதெல் எண் அல்லது கட்டண முகவரிதயப் 
ெயன்ெடுத்தி ெணத்தத தசகரிக்கவும் உதவுகிறது. 

 6. இ-கிரந்தொலயொ 

• e-Granthalaya என்ெது ததசிய தகவல் தமயம் (NIC), மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் 
பதாழில்நுட்ெத் துதறயால் உருவாக்கப்ெட்ட ஒரு ஒருங்கிதணந்த நூலக தமலாண்தம 
பமன்பொருளாகும். நூலகங்களின் உள் பசயல்ொடுகதள தன்னியக்கமாக்குவதற்கும் 
ெல்தவறு ஆன்தலன் உறுப்ெினர் தசதவகதள வழங்குவதற்கும் ெயன்ொடு 
ெயனுள்ளதாக இருக்கும். 

 7. இ-ெஞ் ொயத் 

• e-Panchayat என்ெது கிராமப் ெஞ்சாயத்து பசயல்ொடுகதள தானியக்கமாக்க முயற்சிக்கும் 
விரிவான பமன்பொருள் தீர்தவ வழங்கும் கிராமப்புறத் துதறக்கான மின் ஆளுதம 
முயற்சியாகும் 

 8. ஆதொர் வ யல்ெடுத்தப்ெட்ை கட்ைை முடற (AEPS) 

• AEPS என்ெது ஒரு வங்கியின் ததலதமயிலான மாதிரியாகும், இது ஆதார் 
அங்கீகாரத்ததப் ெயன்ெடுத்தி எந்தபவாரு வங்கியின் வணிக நிருெர் மூலமாகவும் PoS 

(MicroATM) இல் ஆன்தலன் இயங்கக்கூடிய நிதிச் தசர்க்தக ெரிவர்த்ததனதய 
அனுமதிக்கிறது. 

 9. டிஜிதன் அெியொன் (Digithan Abiyaan) 

• இது குடிமக்கள் மற்றும் வணிகர்கள் டிெிதன் ெொர் மூலம் தநரடி டிெிட்டல் 
ெரிவர்த்ததனகதள தமற்பகாள்ள திட்டமிடுகிறது. 

 10. ெிரதொன் மந்திரி ஜன்-தன் யயொஜனொ (PMJDY) 

• PMJDY என்ெது நாட்டிலுள்ள அதனத்து குடும்ெங்கதளயும் ததசிய நிதி அதமப்ெிற்குள்  
பகாண்டுவருவதற்கான ஒரு ஒருங்கிதணந்த அணுகுமுதறதய பகாண்ட திட்டமாகும். 
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 11. ெிரதொன் மந்திரி வகௌ ல்  ிகொஸ் யயொஜனொ (PMKVY) 

• PMKVY என்ெது திறன் தமம்ொடு மற்றும் பதாழில்முதனதவார் அதமச்சகத்தின் (MSDE) 

முதன்தமத் திட்டமாகும். இதன் திறன் சான்றளிப்புத் திட்டத்தின் தநாக்கம், அதிக 
எண்ணிக்தகயிலான இந்திய இதளஞர்கள் சிறந்த வாழ்வாதாரத்ததப் பெறுவதற்கு 
உதவும் வதகயில் பதாழில் சார்ந்த திறன் ெயிற்சிதயப் பெறுவதற்கு உதவுவதாகும். 

 12. ெிரதொன் மந்திரி கிரொமின் டிஜிட்ைல்  க்ஷொர்தொ அெியொன் (PMGDISHA) 

• PMGDISHA என்ெது, மாநிலங்கள்/யூனியன் ெிரததசங்களில் உள்ள கிராமப்புறங்களில் உள்ள 
ஆறு தகாடி மக்கதள டிெிட்டல் கல்வியறிவு பெற்றவர்களாக மாற்றும் திட்டமாகும்.    

• SC, ST, சிறுொன்தமயினர், வறுதமக் தகாட்டிற்கு கீதழ உள்ளவர்கள் (BPL), பெண்கள் மற்றும் 
மாற்றுத் திறனாளிகள், தொன்ற சமூகங்களுக்கு இதடதய டிெிட்டல் ெிளதவக் 
குதறப்ெதத தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது.  

• இந்த டிெிட்டல் தசதவகள் மூலம், டிெிட்டல் புரட்சி அடிமட்டத்தில் உள்ள மக்கதள நிதி 
ரீதியாக சுதந்திரமாகவும், அரசாங்க தசதவகதள பெறவும் அவர்களுக்கு அதிகாரம் 
அளித்தது. 

• டிெிட்டல் ெரிவர்த்ததனகளின் எண்ணிக்தக ெதிவு 1 டிரில்லியன் டாலர் 
பொருளாதாரத்தத அதடய வழி வகுக்கிறது 

2. "நொம் இரு ர், நமக்கு இரு ர்" மற்றும் "நொம் இரு ர், நமக்கு ஒரு ர்" இந்த 
 ரிட யில் ெல்ய று இயற்டக, வ யற்டக மற்றும் நிரந்தர ெிறப்பு கட்டுப்ெொடு 
முடறகள் ெற்றி குறிப்பு  டரக. 
• 1900 ஆம் ஆண்டில் சுமார் 2 ெில்லியனாக (2000 மில்லியன்) இருந்த உலக மக்கள் பதாதக 

2000 ஆம் ஆண்டில் 6 ெில்லியனாகவும், 2011 இல் 7.2 ெில்லியனாகவும் உயர்ந்தது. 

• இந்தியாவிலும் இதததொன்ற தொக்கு காணப்ெட்டது. 

• நமது சுதந்திரத்தின் தொது ததாராயமாக 350 மில்லியனாக இருந்த நமது மக்கள்பதாதக 
2000 ஆம் ஆண்டு ெில்லியதன பநருங்கி தம 2011 இல் 1.2 ெில்லியதனத் தாண்டியது. 

• இறப்பு விகிதம், மகப்தெறு இறப்பு விகிதம் (MMR) மற்றும் குழந்தத இறப்பு விகிதம் (IMR) 

குதறவதினாலும் மற்றும் இனப்பெருக்க வயதில் உள்ளவர்களின் எண்ணிக்தகயில் 
அதிகரிப்பு ம்  ஆகியதவ மக்கள் பதாதகயின் வளர்ச்சிக்கு கரணம் ஆகும்  

• மக்கள்பதாதக வளர்ச்சிதயக் குதறப்ெதற்கான ொதுகாப்பு நடவடிக்தககளில் ெிறப்பு 
கட்டுப்ொட்டு முதறகளும் ஒன்றாகும். 
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 கருத்தடை முடறகள்; 

• இயற்தக / ொரம்ெரிய முதறகள் 

• ததட முதற 

• கருப்தெயக சாதனங்கள் 

• வாய்வழி கருத்ததட மருந்துகள், 

• ஊசி மருந்துகள், 

• உள்தவப்புகள் மற்றும் அறுதவ சிகிச்தச முதறகள். 

 1. இயற்டக முடறகள் 

• கருமுட்தட மற்றும் விந்தணுக்கள் சந்திக்கும் வாய்ப்புகதளத் தவிர்க்கும் பகாள்தகயின் 
அடிப்ெதடயில் இயற்தக முதறகள் பசயல்ெடுகின்றன 

• அண்டவிடுப்ெின் எதிர்ொர்க்கப்ெடும் மாதவிடாய் சுழற்சியின் 10 முதல் 17 ஆம் நாள் 
வதர தம்ெதிகள் உடலுறதவத் தவிர்க்கும் அல்லது தவிர்க்கும் முதறகளில் ஒன்றுதான் 
இந்த கருதடுப்பு முதற ஆகும். 

 2.  தடை முடறகள் 

• கருமுட்தட மற்றும் விந்தணுக்கள் ததடகளின் உதவியுடன் உடல் ரீதியாக சந்திப்ெதில் 
இருந்து தடுக்கப்ெடுகின்றன. இத்ததகய முதறகள் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் 
கிதடக்கின்றன. 

• கருத்ததட உதற என்ெது பமல்லிய ரப்ெர்/தலபடக்ஸ் உதறயால் ஆன ததடகளாகும் 

• உதரவிதானங்கள், கர்ப்ெப்தெ வாய் பதாப்ெிகள் மற்றும் வால்ட்கள் ஆகியதவ ரப்ெரால் 
பசய்யப்ெட்ட ததடகளாகும், அதவ உடலுறவின் தொது கருப்தெ வாதய மதறக்க பெண் 
இனப்பெருக்க ொததயில் பசருகப்ெடுகின்றன. கருப்தெ வாய் வழியாக விந்தணுக்கள் 
நுதழவததத் தடுப்ெதன் மூலம் அதவ கருத்தரிப்தெத் தடுக்கின்றன. அதவ மணீ்டும் 
ெயன்ெடுத்தக்கூடியதவ. 

 உள் கருப்டெ  ொதனங்கள் (IUDs).  

• இந்த சாதனங்கள் மருத்துவர்கள் அல்லது நிபுணத்துவ பசவிலியர்களால் தயானி 
வழியாக கருப்தெயில் பசருகப்ெடுகின்றன. 

• எ.கா., லிப்ஸ் லூப், 

• பசப்பு பவளியிடும் IUDகள் (CuT, Cu7, மல்டிதலாட் 375) மற்றும் 

• ொர்தமான் ஐயுடிகதள பவளியிடுகிறது (ப்தராபெஸ்டாசர்ட், எல்என்ெி-20) 
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 3. நிரந்தர ெிறப்பு கட்டுப்ெொடு முடற 

• அறுதவசிகிச்தச முதறகள், ஸ்படரிதலதசஷன் என்றும் அதழக்கப்ெடுகின்றன, 

பொதுவாக ஆண்/பெண் துதணக்கு, தமலும் கர்ப்ெம் ஏற்ெடுவததத் தடுக்க ஒரு முதனய 
முதறயாக ெரிந்துதரக்கப்ெடுகிறது. 

• அறுதவசிகிச்தச ததலயீடு தகமட் தொக்குவரத்ததத் தடுக்கிறது மற்றும் அதன் மூலம் 
கருத்தரிப்ெததத் தடுக்கிறது. 

• ஆணின் ஸ்படரிதலதசஷன் பசயல்முதற ‘வாபசக்டமி’ என்றும், பெண்ணில் 
‘டியூபெக்டமி’ என்றும் அதழக்கப்ெடுகிறது. 

• வாபஸக்டமியில், வாஸ் டிஃபெரன்ஸின் ஒரு சிறிய ெகுதி அகற்றப்ெடுகிறது அல்லது 
விததப்தெயில் ஒரு சிறிய கீறல் மூலம் கட்டப்ெடுகிறது, அததசமயம் டியூபெக்டமியில், 

ஃெதலாெியன் குழாயின் ஒரு சிறிய ெகுதி அகற்றப்ெடுகிறது அல்லது அடிவயிற்றில் 
அல்லது தயானி வழியாக ஒரு சிறிய கீறல் மூலம் கட்டப்ெடுகிறது 

3.  மீெத்தில் தமிழக அரசு, "மத்திய அரசுக்கும், மொநிலத்துக்கும் இடையய ஒரு 
தெொல்கொரரொக ஆளுநர் வ யல்ெை ய ண்டும் என்று கூறியுள்ளது" இது குறித்து 
உங்கள் கருத்து என்ன என்றும்,  இந்தியொ ில் ஆளுநரின் ெல்ய று 
அதிகொரங்கள் குறித்து  ி ொதிக்க 

• ஆளுநர் மாநிலத்தின் ததலதம நிர்வாக ததலவர் ஆவார். 

• அரசியலதமப்ெின் ெகுதி VI இல் 153 முதல் 167 வதரயிலான விதிகள் மாநில 
நிர்வாகத்ததப் ெற்றியது ஆவார். 

• அவர் பெயரளவிலான நிர்வாகி ஆவார். 

• கவர்னர் மத்திய அரசின் ஏபென்டாக பசயல்ெடுகிறார். 

• அவர் குடியரசுத் ததலவரால் நியமிக்கப்ெடுகிறார். 

• சட்டப்ெிரிவு 365ன் கீழ், மத்திய அரசின் வழிகாட்டுததல மாநிலம் ெின்ெற்ற தவண்டும், 

இல்தலபயனில் மாநிலத்தில் குடியரசுத் ததலவர் ஆட்சிதய அமல்ெடுத்த ஆளுநர் 
ெரிந்துதரப்ொர்   

எனதவ, மத்திய அரசுடன் மாநிலங்கதள ஒருங்கிதணப்ெதற்கும், மத்திய அரசுக்கும் மாநில 
அரசுக்கும் இதடதய ஒத்துதழப்தெ தமம்ெடுத்தவும் ஒரு ஏபென்டாகதவா அல்லது 
தொல்காரராகதவா ஆளுநர் பசயல் ெடுகிறார் 
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ஆளுநரின் அதிகொரங்கள்: 

 நிர் ொக அதிகொரம்: 

• அதனத்து நிர்வாக நடவடிக்தககளும் அவரது பெயரில் முதறயாக எடுக்கப்ெடுகின்றன 

• அவர் முதலதமச்சர் மற்றும் மந்திரி சதெ, மாநிலத்தின் அட்வதகட் பெனரல், மாநில 
ததர்தல் ஆதணயர் மற்றும் மாநில பொது தசதவ ஆதணயத்தின் உறுப்ெினர்கதள 
நியமிக்கிறார். 

• அவர் ஒரு மாநிலத்தில் அரசியலதமப்பு அவசரநிதலதய ெனாதிெதிக்கு 
ெரிந்துதரக்கிறார் 

  ட்ைமியற்றும் அதிகொரம்: 

• அவர் மாநில சட்டமன்றத்தத கூட்டலாம்  அல்லது ஒத்திதவக்கலாம் மற்றும் 
கதலக்கலாம் 

• இலக்கியம், கதல, அறிவியல், சமூக தசதவ, கூட்டுறவு இயக்கம் ஆகியவற்றில் 
அனுெவம் உள்ளவர்களில் மாநில சட்டமன்ற உறுப்ெினர்களின் ஆறில் ஒரு ெங்தக 
அவர் நியமிக்கலாம். 

• சட்டமன்ற உறுப்ெினர்கதள தகுதி நீக்கம் பசய்வது குறித்து ததர்தல் ஆதணயத்துடன் 
கலந்தாதலாசித்து அவர் முடிபவடுக்கிறார் 

• சட்டப்தெரதவ கூட்டத்பதாடர் இல்லாததொது அவரால் அவசரச் சட்டத்தத ெிறப்ெிக்க 
முடியும் 

 நிதி அதிகொரங்கள் 

• சட்டசதெயில் ஆண்டு நிதிநிதல அறிக்தகதய தாக்கல் பசய்வார் 

• அவரது முன் ெரிந்துதரயுடன் மட்டுதம ெண மதசாதாக்கதள அறிமுகப்ெடுத்த முடியும் 

• அவரது ெரிந்துதரயின்றி மானியம் தகார முடியாது 

• அவர் மாநில நிதி ஆதணயத்தத அதமக்கும் அதிகாரம் ெதடத்தவர். 

• அவருதடய அனுமதிதய பெற்தற மாநிலத்தின் தற்பசயல் நிதியிலிருந்து முன்ெணம் 
பெறலாம் 

 நீதித்துடற அதிகொரங்கள்: 

• அவர் மன்னிப்பு, விலக்கு, அவகாசம் மற்றும் தண்டதனகதள விடுவிக்கலாம் அல்லது 
மாநில சட்டத்தில் குற்றவாளி என நிரூெிக்கப்ெட்ட எந்தபவாரு நெரின் 
தண்டதனதயயும் இதடநிறுத்தலாம், ரத்து பசய்யலாம் அல்லது மாற்றலாம். 

மாநில உயர் நீதிமன்றத்துடன் கலந்தாதலாசித்து மாவட்ட நீதிெதிகளின் நியமனங்கள், 

ெதவி உயர்வுகள் மற்றும் ெதவி உயர்வுகதள அவர் பசய்கிறார் 
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4. உலகம் முழு தும் ெயன்ெொட்டிலுள்ள  யகொ ிட்-19 தடுப்பூ ிகளின்  டககள் 
ெற்றி  ி ொதிக்கவும் 

தகாவிட்-19 என்ெது SARS COV-2 தவரஸால் ஏற்ெடும் ஒரு பதாற்று தநாயாகும் 

இருமும்தொது, தும்மும்தொது, தெசும்தொது, ொடும்தொது அல்லது சுவாசிக்கும்தொது, 

ொதிக்கப்ெட்ட நெரின் வாய் அல்லது மூக்கிலிருந்து சிறிய திரவத் துகள்களில் மூலம் தவரஸ் 
ெரவுகிறது. இந்த துகள்கள் பெரிய சுவாசத் துளிகள் முதல் சிறிய ஏதராதசால்கள் வதர 
இருக்கும் 

 உலகில் கிடைக்கும் யகொ ிட் -19 தடுப்பூ ிகள்: 

சீரம் இன்ஸ்டிட்யூட் ஆஃப் இந்திய தகாவிஷீல்ட்(ChAdOx1_nCoV-19) 

மாடர்னா ெதயாபடக்           எம் ஆர்என்ஏ தடுப்பூசி 

சிதனாவாக்                            பகாதரானாவாக் 

ொரத் ெதயாபடக்                  தகாவாக்சின் 

சீரம் இன்ஸ்டிட்யூட் ஆஃப் இந்தியா      தகாதவாவாக்ஸ் 

அஸ்ட்ராபசன்கா      வக்ஸ்சீரியா 

ஃதெசர் ெதயாஎன்படக்     தடாசினதமரன் (INN) 

தநாதவாவாஸ்      நுவதஸாய்டு 

 

முழு நுண்ணுயிர் அணுகுமுடற 

 வ யலிழந்த தடுப்பூ ி 

ரசாயனங்கள், பவப்ெம் அல்லது கதிர்வசீ்தசப் ெயன்ெடுத்தி தநாதய உண்டாக்கும் தவரதஸ 
பசயலிழக்கச் பசய்வதன் மூலம் அல்லது அழிப்ெதன் மூலம் தடுப்பூசி தயாரிக்கப்ெடுகிறது 

உதாரணம் சிதனாொர்ம் தடுப்பூசி பசயலிழந்த தடுப்பூசி 

தகாவாக்சின் முழு-விரியன் பசயலிழக்கச் பசய்யப்ெட்ட தடுப்பூசி 

 யநரடி ெல னீமொன தடுப்பூ ி 

தலவ்-அட்டன்யூதடட்டட் தடுப்பூசி உயிருள்ள மற்றும் ெலவனீமான தவரதஸ ெயன்ெடுத்தி 
தயாரிக்கப்ெடுகிறது   

 ட ரள் வ க்ைர் தடுப்பூ ி: 

இந்த வதக தடுப்பூசியானது குறிப்ெிட்ட துதணப் ொகங்கள் - புரதங்கள் மூலமாக 
தயாரிக்கப்ெடுகிறது, அது தநாதய ஏற்ெடுத்தாமல் தநாபயதிர்ப்பு சக்திதயத் தூண்டும் 
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 துடைக்குழு அணுகுமுடற 

சப்யூனிட் தடுப்பூசி என்ெது தநாபயதிர்ப்ெின்  அதமப்பு அதடயாளம் காண தவண்டிய தவரஸ் 
அல்லது ொக்டீரியத்தின் குறிப்ெிட்ட ெகுதிகதள (துதணக்குழுக்கள்) மட்டுதம 
ெயன்ெடுத்துகிறது. இது முழு நுண்ணுயிரிதயயும் பகாண்டிருக்கவில்தல அல்லது 
ொதுகாப்ொன தவரதஸ திதசயன்களாகப் ெயன்ெடுத்துவதில்தல. துதணக்குழுக்கள் புரதங்கள் 
அல்லது சர்க்கதரகளாக இருக்கலாம். 

 மரெணு அணுகுமுடற (நியூக்ளிக் அமில தடுப்பூ ி) 

ஒரு நியூக்ளிக் அமில தடுப்பூசியானது குறிப்ெிட்ட புரதங்களுக்கான வழிமுதறகதள வழங்கும் 
மரெணுப் பொருளின் ஒரு ெகுதிதயப் ெயன்ெடுத்துகிறது, முழு நுண்ணுயிரிக்கும் அல்ல. டிஎன்ஏ 
மற்றும் ஆர்என்ஏ ஆகியதவ புரதங்கதள உருவாக்க நமது பசல்கள் ெயன்ெடுத்தும் 
வழிமுதறகள். நமது உயிரணுக்களில், டிஎன்ஏ முதலில் பமசஞ்சர் ஆர்என்ஏவாக 
மாற்றப்ெடுகிறது, இது குறிப்ெிட்ட புரதங்கதள உருவாக்குவதற்கான வதரெடமாகப் 
ெயன்ெடுத்தப்ெடுகிறது. 

உதாரணமாக : 

ஃதெசர் ெதயாபடக் தடுப்பூசி என்ெது நியூக்ளிதயாதசடு மாற்றியதமக்கப்ெட்ட m RNA தடுப்பூசி 
ஆகும் 

5. யகொ ிட் ெொதிப்ெில் தமிழக அரசு மக்களின் சுகொதொரப் ெொதுகொப்புக்கு ெல்ய று 
நை டிக்டககடள எடுத்து  ருகிறது. அதன் வ ளிச் த்தில் ெின் ரும் 
திட்ைங்கடளப் ெற்றி  ிரி ொக  ி ொதிக்கவும். 

அ) மக்கடளத் யதடி மருத்து த் திட்ைம் 

 மக்கடள யதடி மருத்து ம் 

தமிழக முதல்வர் கிருஷ்ணகிரியில் மக்கதள ததடி மருத்துவத்த பதாடங்கி தவத்தார். 

யநொக்கம்: 

• பதாற்றாத தநாய்களுக்கான சிகிச்தசக்காக தநாயாளிகள் மருத்துவமதனகளுக்குச் 
பசல்ல தவண்டிய தததவதய நீக்குவதன் காரணமாக அதமக்கப்ெடுகிறது 

ெொர்ட : 

• மக்கள் தங்கள் வடீ்டு வாசலில் மருந்து மற்றும் உடல் ெரிதசாததன தசதவகதள 
ெயன்ெடுத்திக்பகாள்ளலாம் . 

• இந்தத் திட்டத்தின் கீழ்   சுகாதாரப் ெணியாளர்கள், ெிசிதயாபதரெிஸ்ட்கள் மற்றும் 
பசவிலியர்கள் நியமிக்கப்ெடுகிறார்கள்  
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• இது சமூக சுகாதார நிதலயங்கள், ஆரம்ெ சுகாதார நிதலயங்கள் மற்றும் சுகாதார 
துதண தமயங்கதள உள்ளடக்குகிறது. 

ெலன்கள்: 

• தநாய் கட்டுப்ொட்தட தமம்ெடுத்த உதவுகிறது  

• இத்திட்டத்தின் கீழ் உதவிபெறும் ெயனாளிகள் மக்கள் பதாதக சுகாதார ெதிதவடுவின் கீழ் 

ெகிர்ந்துபகாள்ளலாம் 

• இதன்மூலம் தநாயாளிகள் பதாடர்ந்து கண்காணிக்க ெடுகிறார்கள் 

• இத்திட்டம் பதாதலதூர ெகுதிகளுக்கு ஆம்புலன்ஸ் தசதவதய வழங்குகிறது. 

• இத்திட்டம் 45 வயதுக்கு தமற்ெட்டவர்கள் மற்றும் ெிற குதறொடுகள் உள்ளவர்களுதடய 
வடீ்டிற்தக பசன்று ெரிதசாதிக்கிறது  

 ஆ) நம்டமக் கொக்கும் 48 

நம்டமக்கொக்கும் 48: 

• இன்னுயிர் காப்தொம் நம்தமக்காக்கும் 48 

• சாதலப் ொதுகாப்தெ தமம்ெடுத்தும் வதகயில், சாதலப் ொதுகாப்ெிற்கான திட்டங்கதளப் 
ெரிந்துதரக்கவும், பசயல்ெடுத்தவும், சாதலப் ொதுகாப்பு ஆதணயத்தத மாநில அரசு 
உருவாக்க உள்ளது  

• இந்த திட்டம் 18 நவம்ெர் 2021 அன்று அறிவிக்கப்ெட்டது 

• இத்திட்டத்தின் கீழ், தமிழகத்தில் விெத்தில் ொதிக்கப்ெட்டவர்களுக்கு இரண்டு 
நாட்களுக்கு இலவச அவசர சிகிச்தச அளிக்கப்ெடும். 

• இத்திட்டம் மற்ற மாநிலங்கள் மற்றும் நாடுகதளச் தசர்ந்த ெயனாளிகதளயும் 
உள்ளடக்கியது 

• தமிழகத்தில் விெத்தில் ொதிக்கப்ெட்டவர்களுக்கு 609 அரசு மற்றும் தனியார் 
மருத்துவமதனகளில் இலவச சிகிச்தச அளிக்கப்ெடும். 

• இது முதலதமச்சரின் மருத்துவக் காப்ெீட்டுத் திட்டத்துடன் இதணக்கப்ெடும் 

புறநிதல சாதல விெத்தில் ொதிக்கப்ெட்டவர்களுக்கு உதவவும், விழிப்புணர்தவ 
ஏற்ெடுத்தவும், பநறிமுதறகதள அதமக்கவும் மற்றும் தரமான ெராமரிப்தெக் பகாண்டு 
வரவும் அதிகமான மக்களுக்கு அதிகாரம் அளிப்ெதத இதன் தயாசதன ஆகும். 

முக்கிய நன்டம: 

• ரூ. 1 லட்சம் மதிப்புள்ள 81 உயிர்காக்கும் நதடமுதறகதள இலவசமாக வழங்குகிறது.  

• காப்ெீடு இல்லாதவர்களுக்கும் இந்தத் திட்டம் பொருந்தும். 
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  ொடல ெொதுகொப்பு ஆடையம் 

சாதலப் ொதுகாப்புக் பகாள்தககதளச் பசயல்ெடுத்துவதற்கும், ெதிதவட்தடப் ெராமரிப்ெதற்கும், 

விெத்துகதளத் தடுப்ெதற்கான காரணங்கள் குறித்த ஆராய்ச்சிக்கும், சாதல வடிவதமப்பு 
மற்றும் தரத்ததக் கண்காணிப்ெதற்கும் நிர்வாக மற்றும் நிதி ஆதரதவ வழங்கும் சாதலப் 
ொதுகாப்பு ஆதணயத்ததயும் அரசு அதமக்க உள்ளது . 

இ) CMCHIS  திட்ைம் : முதலதமச்சரின் விரிவான மருத்துவ காப்ெடீ்டுத் திட்டம் தமிழ்நாட்டில் உள்ள 

ஏதழ எளிய மக்களுக்கு நவனீ மற்றும் தமம்ெடுத்தப்ெட்ட மருத்துவ வசதிகதள அரசு மற்றும் 

தனியார் மருத்துவமதனகள் மூலமாக கட்டணமில்லாமல் வழங்குவதற்காகவும், அதனவருக்கும் 

சுகாதார வசதி கிதடக்க தவண்டும் என்ெதற்காகவும் தமிழக அரசால் பதாடங்கப்ெட்டு, யுதனபடட் 

இந்தியா இன்ஸ்யூரன்ஸ் கம்பெனி நிறுவனம் மூலம் பசயல்ெடுத்தப்ெட்டு வருகின்றது. 

ெயன்கள்: 

• அங்கீகரிக்கப்ெட்டுள்ள மருத்துவமதனகளில் குறிப்ெிட்ட தநாய்களுக்கு கட்டணமில்லா 

மருத்துவ சிகிச்தச அளிக்கப்ெடுகிறது. 

• ஒரு குடும்ெத்திற்க்கு, ஒரு ஆண்டிற்கு ரூ.5 லட்சம் வதர வழங்க வழிவதக 

பசய்யப்ெட்டுள்ளது.  

• இத்திட்டம் ெற்றிய விவரங்கதள அறிவதற்கும் குதறகதள பதாிவிப்ெதற்கும் 24 மணி தநரம் 

பதாடர்ந்து இயங்கிக் பகாண்டிருக்கும் கட்டணமில்லா அதழப்பு தமயத்தத பதாதலதெசி 
எண் 1800 425 3993 மூலம் பதாடர்பு பகாள்ளலாம். 

6. இந்திய நிர் ொகத்தில் வமொழி என்ெது ஒரு  ர்ச்ட க்குரியது. சுதந்திரத்தின் 
யெொது வமொழி ொரி மொகொைம் அடமப்ெது வதொைர்ெொக அடமக்கப்ெட்ை ெல்ய று 
ஆடையங்கடளயும் மற்றும் அதன் ெரிந்துடரகடள ெட்டியலிடுக. 
• சுதந்திரத்தின் தொது, இந்தியா இரண்டு வதக அரசியல் ெிரிவுகதள உள்ளடக்கியது. 

• ெிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் மற்றும் சுததச அரசுகள் 

• இந்திய சுதந்திரச் சட்டம் 1947க்குப் ெிறகு, இந்தியாவின் 552 சமஸ்தானங்களில் 549 
சமஸ்தானங்கள் இந்தியாவில் தசர்ந்தது  மூன்று சமஸ்தானங்கள் இந்தியாவில் தசர 
மறுத்தனர். 

• இந்தியாவின் மற்ற ெகுதிகளுடன் சமஸ்தானங்கதள ஒருங்கிதணப்ெது முற்றிலும் ஒரு 
தற்காலிக ஏற்ொடாகும் 

வமொழியியல் மறு ீரடமப்பு: 

• பமாழிவாரியாக மாநிலங்கதள மறுசீரதமக்க தவண்டும் என்று பதன்னிந்தியாவில் 
ெல்தவறு ெகுதிகளில் இருந்து தகாரிக்தக எழுந்தது. 
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உரு ொக்கப்ெட்ை  ில வமொழி ொரி மொகொை ஆடையம் மற்றும் அதன் அம் ங்கள்: 

 1. வமொழி ொரி மொகொை ஆடையம்: 

• ெூன் 1948 இல் பதாடங்கப்ெட்டது 

• S.K.DHAR ததலதமயில் அதமக்கப்ெட்டது 

• 1948 டிசம்ெரில் அறிக்தக சமர்ப்ெிக்கப்ெட்டது 

• பமாழியியல் காரணிதய விட நிர்வாக வசதியின் அடிப்ெதடயில் மாநிலங்கதள 
மறுசீரதமக்க ெரிந்துதரத்தது. 

 2.யஜ ிெி குழு: 

• ெவெர்லால் தநரு, வல்லொய் ெதடல், ெட்டாெி சீதாராதமயா 

• ஏப்ரல் 1949 இல் அறிக்தக சமர்ப்ெிக்கப்ெட்டது 

• மாநிலங்களின் மறுசீரதமப்ெிற்கான அடிப்ெதட பமாழிதய அது நிராகரித்தது 

• 1953 அக்தடாெரில் பொட்டிஸ்ரீராமுலுவின் 56 நாள் உண்ணாவிரதப் தொராட்டத்தின் ெின் 
உருவான முதல் பமாழிவாரி மாநிலம் ஆந்திரா. 

 3. மொநில மறு ீரடமப்பு ஆடையம்: 

• 1953 டிசம்ெரில் நியமிக்கப்ெட்டது 

• மூன்று உறுப்ெினர்கதள பகாண்ட கமிஷன் 

• ததலவர் ஃொஸல் அலி 

• உறுப்ெினர்கள்: தக.எம்.ெணிக்கர், எச்.என்.குன்ஸ்ரு 

• பசப்டம்ெர் 1955 இல் அதன் அறிக்தகதய சமர்ப்ெித்தது 

• மாநிலங்களின் மறுசீரதமப்ெின் அடிப்ெதடயாக பமாழிதய ஏற்றுக்பகாண்டது 

• ஒரு பமாழி ஒரு மாநிலம் என்ற தகாட்ொட்தட நிராகரித்தது. 

மாநிலங்களின் மறுசீரதமப்புத் திட்டத்தில் நான்கு முக்கிய காரணிகள் கணக்கில் 
எடுத்துக்பகாள்ளப்ெடுகின்றன: 

• நாட்டின் ஒற்றுதம மற்றும் ொதுகாப்தெப் ொதுகாத்தல் மற்றும் ெலப்ெடுத்துதல் 

• பமாழியியல் மற்றும் கலாச்சார ஒருதமப்ொடு 

• நிதி, பொருளாதார மற்றும் நிர்வாக ெரிசீலதனகள் 

• ஒவ்பவாரு மாநிலத்திலும், ததசம் முழுவதிலும் உள்ள மக்களின் நலதனத் திட்டமிடுதல் 
மற்றும் தமம்ெடுத்துதல் 



GR-II-Mains Full Mock 

 

  
 

     Copyright © Veranda Learning Solutions                30 | P a g e  

TNPSC 

இந்திய அரசு இந்தப் ெரிந்துதரகதள ஏற்று மாநில மறுசீரதமப்புச் சட்டம் 1956 மற்றும் 7வது 
அரசியலதமப்புத் திருத்தச் சட்டம் 1956 ஆகியவற்தறச் பசயல்ெடுத்தியது. 

இதன் விதளவாக நவம்ெர் 1, 1956 இல் 14 மாநிலங்களும் 6 யூனியன் ெிரததசங்களும் 
உருவாக்கப்ெட்டன. 

7. தொட்யகொ ின் யநொக்கங்கள் என்ன மற்றும் அதன் மூலம் வ யல்ெடுத்தப்ெடும் 
திட்ைங்கடள ெட்டியலிடுங்கள் 

• தமிழ்நாடு ஆதி திராவிடர் வடீ்டு வசதி மற்றும் தமம்ொட்டுக் கழகம் லிமிபடட் (TAHDCO) 

1974 இல் நிறுவனங்கள் சட்டம், 1956 இன் கீழ் இதணக்கப்ெட்டது. 

• மாநில அரசு. மற்றும் மத்திய அரசு 51:49 என்ற விகிதத்தில் ெங்கு மூலதனத்தத 
ெகிர்ந்துபகாள்கிறது. 

• 1974 ஆம் ஆண்டு பதாடக்கத்தில் ஒரு கட்டுமான நிறுவனமாக கார்ப்ெதரஷன் 
பதாடங்கப்ெட்டாலும், மாநிலத்திலுள்ள ெட்டியல் சாதியினர் மற்றும் ெழங்குடியினருக்கு 
வருமானம் ஈட்டுதல், திறன் தமம்ொட்டுப் ெயிற்சி ஆகியவற்றுக்கான ெரந்த அளவிலான 
பொருளாதார தமம்ொட்டுத் திட்டங்கதள தமற்பகாள்ளும் வதகயில் மாநகராட்சியின் 
பசயல்ொடுகள் விரிவுெடுத்தப்ெட்டன. 

 குறிக்யகொள்கள் 

• மாநிலத்தில் ெட்டியலிடப்ெட்ட சாதி / எஸ்டி நலனுக்கான பொருளாதார தமம்ொட்டு 
திட்டங்கதள பசயல்ெடுத்துதல். 

• • தாழ்த்தப்ெட்ட சாதி மற்றும் ெழங்குடியினத்ததச் தசர்ந்த இதளஞர்களுக்கு தவதல / 
சுய தவதலவாய்ப்புக்காக திறன் தமம்ொட்டுப் ெயிற்சி வழங்குதல். 

• • அரசாங்கத்தால் ஒப்ெதடக்கப்ெட்ட கட்டுமான நடவடிக்தககதள தமற் பகாள்ளுதல். 
 

இதன் மூலம் வ யல்ெடுத்தப்ெடும் திட்ைங்கள்: 

 1.திறன் யமம்ெொடு மற்றும் ெயிற் ி 

• TAHDCO ெயிற்சி திட்டங்கள் சிறப்பு மாநில உதவித் திட்டம் 

• 2006 - 07 ஆம் ஆண்டு முதல் தமிழ்நாடு அரசு ரூ. 25 தகாடிகள் ெல்தவறு திறன் 
தமம்ொட்டுப் ெயிற்சி/ ெயிற்சிக்காக 20,000 தவட்ொளர்கள் ெயன்பெறும் வதகயில் 
அதமக்கப்ெட்டது. 

• அழகுக்கதல நிபுணர், ததயல், ஓட்டுநர் ெயிற்சி திட்டங்கள் 

• இந்திய அரசு நிறுவனங்கள் மூலம் ெயிற்சி 

• அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற பதாழிற் ெள்ளி மூலம் ெயிற்சி 



      GR-II-Mains Full Mock  

 

31 | P a g e                                                                      Copyright © Veranda Learning Solutions 

TNPSC 

• IT மற்றும் ITES ெயிற்சி திட்டம் 

• தொட்டித் ததர்வுகளுக்கான ெயிற்சி 

 2. இந்த நிறு னங்களின் மூலம் ஏவஜன் ிகள் மற்றும் ெிற  ளர்ச் ிப் 
ெங்கொளிகளுைன் இடைந்து, தகுதியொன ெட்டியல்  ொதியினரின்  மூக-வெொருளொதொர 
யமம்ெொட்டின் மூலம்  றுடமடயக் குடறப்ெயத இதன் யநொக்கம். 

• ததசிய அட்டவதண சாதி நிதி மற்றும் தமம்ொட்டு கழகம் 

• ததசிய சஃொய் கரம்சாரிஸ் நிதி மற்றும் தமம்ொட்டு நிறுவனம் 

• ததசிய ெட்டியல் ெழங்குடியினர் நிதி மற்றும் தமம்ொட்டு நிறுவனம் 

 3.ெட்டியலிைப்ெட்ை  ொதியினருக்கொக வ யல்ெடுத்தப்ெடும் திட்ைங்கள் 

• நில தமம்ொட்டுத் திட்டம் 

• பதாழில்முதனதவார் தமம்ொட்டுத் திட்டம் 

• இதளஞர்களுக்கான சுய தவதலவாய்ப்பு திட்டம் 

• சுய உதவி குழுக்களுக்கு பொருளாதார உதவி 

8. யெரிைரொல்  ஏற்ெடும் இழப்புகடளக் கட்டுப்ெடுத்த தமிழ்நொடு யெரிைர் 
யமலொண்டம ஆடையம் எடுத்த நை டிக்டககடள  ிளக்குக. 

இது தெரிடர் தமலாண்தம சட்டம் 2005ன் கீழ் நிறுவப்ெட்டது 

இந்த மாநில தெரிடர் தமலாண்தம ஆதணயத்தின் ததலவர் மாநில முதலதமச்சர் ஆவார். 

 வ யல்ெொடுகள்: 

• தெரழிவுகளுக்கான ெதிதல ஒருங்கிதணத்து, அொயங்கதளக் குதறப்ெதற்கு இது 
பொறுப்பு ஆகும் 

• இது தெரிடர் தமலாண்தம ஆதணயத்தின் வழிகாட்டுதல் மற்றும் தமற்ொர்தவயின் கீழ் 
தமற்பகாள்ளப்ெடும் தணிப்பு, தயார்நிதல, ெதிலளிப்பு, மீட்புக்கான நடவடிக்தககதள 
எடுக்கிறது. 

• இது ததசிய தெரிடர் தமலாண்தம ஆதணயத்தால் வகுக்கப்ெட்ட வழிகாட்டுதல்களின்ெடி 
தெரிடர் தமலாண்தம திட்டம் மற்றும் மாவட்ட தெரிடர் தமலாண்தம திட்டத்தத 
அங்கீகரிக்கிறது. 

 மொநில யெரிைர் தைிப்பு நிதி: 

• தெரிடர் தணிப்பு தநாக்கத்திற்காக ெிரத்திதயகமாக திட்டங்கதள தமற்பகாள்வதற்காக 
தமிழக அரசு மாநில தெரிடர் நிவாரண நிதிதய அதமத்துள்ளது. 
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• மாநில தெரிடர் தணிப்பு நிதி இயற்தக தெரழிவுகள் ஏற்ெடும் முன்ொகதவ அறிந்து 

பசயல்ெடும் .அதத சமயம் SDRF இன் நிதியானது தெரழிவுகள் தாக்கிய ெின் ஏற்ெடும் 
நிகழ்வுகளின் பசலவினங்கதளச் சந்திக்கும். 

 மொநில யெரிைர் மீட்பு ெடைகள்: 

• தெரிடர்களுக்கு விதரவாக ெதிலளிப்ெதற்காக மாநில அரசுகள் தங்கள் பசாந்த மாநில 
தெரிடர் மீட்பு ெதடகதள உயர்த்த தவண்டும். 

• இந்த மாநில தெரிடர் மீட்பு ெதடகள் விமான நிதலயங்கள், ரயில் ததலதமகள் மற்றும் 
சாதலகள் ஆகியவற்றுடன் நன்கு இதணக்கப்ெட்ட பொருத்தமான இடங்களில் 
மூதலாொய ரீதியாக தவக்கப்ெட்டு தெரழிவு ஏற்ெட்ட இடங்களில் உடனடியாகப் 
ெயன்ெடுத்தப்ெடுகின்றன. 

• மாநில தெரிடர் மீட்பு ெதடகள் ஆனது சமூகத் திறதன வளர்ப்ெதற்கும், மாநிலத்திற்குள் 
விழிப்புணர்வு உருவாக்கும் திட்டங்களுக்கும் ெயன்ெடுத்தப்ெடுகிறது. 

 மொ ட்ை யெரிைர் யமலொண்டம திட்ைம்; 

• அவசரநிதல மற்றும் இயற்தக தெரிடர்களின் தொது மாவட்ட நிர்வாகத்தத திறம்ெட 
தகயாள்வதற்கு உதவுகின்றது 

• ஒருங்கிதணந்த கட்டதளக் கட்டுப்ொட்டு தமயம்: 

• மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு கட்டதளயிடுதல் மற்றும் அவசர தசதவகளுக்கான ெயனுள்ள 
தகவல் பதாடர்பு மற்றும் தகவல்கதள பதரிவித்தல் முதலியன இதன் தநாக்கம் ஆகும். 

 மறு ொழ்வு மற்றும் மீட்பு டமயங்கள்: 

• இந்த தமயங்கள் ொதிக்கப்ெட்ட மக்களுக்கு ொதுகாப்பு வசிப்ெிடமாக பசயல்ெடுகின்றன 

• ொதிக்கப்ெட்ட மக்களுக்கு உணவு மற்றும் அத்தியாவசியப் பொருட்கதளயும் 
வழங்குகின்றனர் 

• இதவதய, தெரிடதரக் கட்டுப்ெடுத்த தமிழ்நாடு தெரிடர் தமலாண்தம ஆதணயம் 
தமற்பகாண்ட சில நடவடிக்தககள் ஆகும் 

9. உலகமயமொக்கல் என்றொல் என்ன. இந்திய கலொச் ொர  ொழ் ில் 
உலகமயமொக்கலின் யநர்மடற மற்றும் எதிர்மடற தொக்கங்கடள ெட்டியலிடுக 

 உலகமயமொக்கல்: 

• உலகமயமாக்கல் ஒரு ஒருங்கிதணந்த உலகப் பொருளாதாரத்திற்கு இட்டுச்பசல்லும் 
கருத்துகளுக்கிதடதயயான பதாடர்புகளின் கட்டதமப்தெ முன்தவக்கிறது. 

• தகவல் பதாடர்பு, உள்கட்டதமப்பு மற்றும் தொக்குவரத்து மூலம் அரசியல், கலாச்சாரம் 
முதல் பொருளாதாரம் மற்றும் பதாழில்நுட்ெம் வதர உலகளாவிய நாடுகளின் பதாடர்பு. 

• ஒருங்கிதணந்த உலகப் பொருளாதாரத்தத உருவாக்குவதில் சர்வததச வர்த்தகம் 
மற்றும் எல்தல தாண்டிய முதலீடுகள் ஒப்புக் பகாள்ளப்ெடுகின்றன. 
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• இது உலபகங்கிலும் உள்ள பொருளாதாரங்கள் மற்றும் சமூகங்களின் வளர்ந்து வரும் 
ஒருங்கிதணப்பு என வதரயறுக்கப்ெடுகிறது. 

 உலகமயமொக்கலின் யநர்மடறயொன  ிடளவுகள்: 

• உலகம் பொருளாதார ரீதியாகவும், சமூக ரீதியாகவும், கலாச்சார ரீதியாகவும், அரசியல் 
ரீதியாகவும் சுதந்திரமாக மாறியுள்ளது 

சுதந்திர  ர்த்தகத்தின் கருத்து  

• தவதல வாய்ப்பு வளர்ச்சி 

• தொட்டிதய அதிகரிக்கும் 

• உதழப்ெின் இயக்கம் 

• பொருளாதார வளம் 

• பொருளாதார நடவடிக்தககளில் அரசின் குதறந்தெட்ச ததலயீடுமுதலினியவற்தற 

உறுதி பசய்கிறது: 

• பதாழில்நுட்ெம் மற்றும் பவளிநாட்டு மூலதனத்ததப் புகுத்துவதன் மூலம் ஏதழப் 
ெகுதிகளுக்குப் பொருளாதாரச் சமநிதலதயக் பகாண்டுவர முயல்கிறது 

• இது வறுதமதயப் தொக்க உதவுகிறது மற்றும் பொருளாதார பசழிப்தெ ஊக்குவிக்கிறது 

• இது கலாச்சாரங்களுக்கு இதடதயயான பதாடர்பு மற்றும் ெண்தமக்  கலாச்சாரத்தத  
ஊக்குவிக்கிறது. 

• உலகளாவிய ெிரச்சிதனகதள சமாளிக்க அல்லது இயற்தக தெரழிவு தொன்ற 
நிகழ்வுகளுக்கு ெதிலளிக்க அரசாங்கங்கள் இதணந்து பசயல்ெட இது உதவுகிறது. 

 உலகமயமொக்கலின் எதிர்மடற தொக்கங்கள் 

• உலகமயமாக்கலுக்கு எதிராக இதுவதர எழுப்ெப்ெட்ட மிக முக்கியமான குற்றச்சாட்டு 
ெணக்காரர்கள் தமலும் ெணக்காரர்களாகவும் ஏதழகள் தமலும் ஏதழகளாகவும் 
மாறுகிறார்கள் என்ெதத ஆகும்   

• அறிவுசார் பசாத்துக்கள் திருடப்ெடும் அொயங்கள் அதிகரித்துள்ளது  

• வளங்கள் சமத்துவமற்ற முதறயில் விநிதயாகம் ஆகின்றது. 

• அரசுகள் பெருநிறுவன நலன்களுக்கு அடிெணிவது. 

• உலபகங்கிலும் உள்ள மக்களின் இடம்பெயர்வு சமூக ெதட்டங்கதளயும் 
சித்தாந்தங்களின் தமாததலயும் ஏற்ெடுத்துகிறது . 

• ென்னாட்டு நிறுவனங்கள் உள்ளூர் நிறுவனங்கதள வணிகத்திலிருந்து பவளிதயற்றலாம் 
மற்றும் சில சமயங்களில் அவர்கள் முதலீடு பசய்யும் நாடுகளின் அரசாங்கங்கதள விட 
அதிக சக்தி வாய்ந்ததவ ஆக மாறலாம் 
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10. 2030க்குள் இந்தியொ ின் 5 டிரில்லியன் வெொருளொதொரத்டத  ளர்ப்ெதில்  
 இந்தியொ ின் கதி  க்தி திட்ைத்தின் ெங்டக ெகுப்ெொய்வு வ ய்க. 

 கதி  க்தி திட்ைம்: 

• PM கதி சக்தி - ெலமாதிரி இதணப்புக்கான ததசிய மாஸ்டர் ெிளான், அடிப்ெதடக் 
கட்டதமப்பு இதணப்புத் திட்டங்களின் ஒருங்கிதணந்த திட்டமிடல் மற்றும் 
ஒருங்கிதணந்த பசயலாக்கத்திற்காக ரயில்தவ மற்றும் சாதலகள் உட்ெட 16 
அதமச்சகங்கதள ஒன்றிதணப்ெதற்கான டிெிட்டல் தளமாகும். 

• மல்டி-மாடல் இதணப்பு, மக்கள், பொருட்கள் மற்றும் தசதவகதள ஒரு தொக்குவரத்து 
முதறயில் இருந்து மற்பறான்றுக்கு நகர்த்துவதற்கு ஒருங்கிதணந்த மற்றும் ததடயற்ற 
இதணப்தெ வழங்கும் திட்டம்.  

• இது உள்கட்டதமப்ெின் கதடசி தமல் இதணப்தெ எளிதாக்குவததாடு மக்களின் ெயண 
தநரத்ததயும் குதறக்கும். 

2024-25க்குள் இந்தியாதவ 5 டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரமாக மாற்ற ெிரதமர் கதி 
சக்தி முக்கியமானது 

 ெிஎம் கதி  க்தி ஆறு தூண்களின் அடிப்ெடியில் யதொற்று ிக்க ெட்ைது: 

• விரிவான தன்தம 

• முன்னுரிதம 

• உகப்ொக்கம் 

• ஒத்திதசவு 

• ெகுப்ொய்வு 

• மாறும் தன்தம 

 ெல்ய று அடமச் கங்களின் ஒருங்கிடைப்பு: 

• ொரத்மாலா, சாகர்மாலா, உள்நாட்டு நீர்வழிகள், உலர்/நில துதறமுகங்கள், உடான் தொன்ற 
ெல்தவறு அதமச்சகங்கள் மற்றும் மாநில அரசுகளின் உள்கட்டதமப்பு திட்டங்கதள இது 
ஒருங்கிதணக்கிறது. 

வெொருளொதொர மண்ைலங்கள்: 

• ெவுளிக் பகாத்துகள், மருந்துக் பகாத்துகள், ொதுகாப்புத் தாழ்வாரங்கள், மின்னணுப் 
பூங்காக்கள், பதாழில்துதற தாழ்வாரங்கள், மீன்ெிடிக் கூட்டங்கள், தவளாண் மண்டலங்கள் 
தொன்ற பொருளாதார மண்டலங்கள் நிறுவப்ெட்டு, இதணப்தெ தமம்ெடுத்தவும், இந்திய 
வணிகங்கதள தமலும் தொட்டித்தன்தமயதடயச் பசய்யவும் அதமக்கப்ெட்டது. 

• இந்த பொருளாதார மண்டலங்கள் பவளிநாட்டு முதலீடு மற்றும் நாட்டின் பொருளாதார 
வளர்ச்சிதய தமம்ெடுத்துகிறது 
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வதொழில்நுட்ெம்: 

• இது BiSAG-N (ொஸ்கராச்சார்யா தநஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஃொர் ஸ்தெஸ் அப்ளிதகஷன்ஸ் 
அண்ட் ெிதயா இன்ஃெர்தமடிக்ஸ்) ஆல் உருவாக்கப்ெட்ட இஸ்தரா (இந்திய விண்பவளி 
ஆராய்ச்சி அதமப்பு) ெடங்களுடன் கூடிய இடஞ்சார்ந்த திட்டமிடல் கருவிகள் உட்ெட 
பதாழில்நுட்ெத்தத விரிவாகப் ெயன்ெடுத்தும். 

• ஒருங்கிதணந்த தளவாட இதடமுக தளம் (ULIP) 

• ULIP ஆனது 24 அரசுத் துதறகள் மற்றும் ஆறு அதமச்சகங்கதள ஒருங்கிதணத்து 
ஒற்தறச் சாளர தளவாட தளத்தத உருவாக்கி, தளவாடச் பசலவுகதளக் குதறக்க வழி 
வகுக்கிறது. 

• இன்றும் கூட, இந்தியாவின் பமாத்த உள்நாட்டு உற்ெத்தியில் 13-14% லாெிஸ்டிக்ஸ் 
பசலவாகக் கருதப்ெடுகிறது, இது மற்ற நாடுகதள விட அதிகமாக உள்ளது. 

உள்கட்ைடமப்பு திறன்: 

• உள்கட்டதமப்பு திட்டமிடல், பசயல்ெடுத்துதல் மற்றும் கண்காணிப்பு ஆகியதவ PM கதி-
சக்தியிடம் இருந்து புதிய திதசதயப் பெறும். 

• இது திட்டங்களின் தநரத்ததயும் பசலதவயும் குதறக்க உதவுகின்றது . 

யெொட்டி  ந்டத: 

• கதி சக்தி தொர்ட்டல் இந்திய ஏற்றுமதிகளுக்கு கணிசமாக உதவும், தமலும் இந்திய 
எம்.எஸ்.எம்.இ.கதள உலக சந்ததயில் தொட்டியிட தவக்கவும் உதவுகின்றது . 

தள ொைங்கள்: 

• கதி-சக்தி திட்டத்தின் கீழ், ஒவ்பவாரு துதறயிலும் ஒரு தளவாடப் ெிரிவு 
திட்டமிடப்ெட்டுள்ளது, அதனுடன் தளவாட பசயல்திறனுக்காக ஒரு அதிகாரமளிக்கப்ெட்ட 
பசயலாளர்கள் குழுதவயும்   உருவாக்குகிறது 

• PM கதி சக்தி திட்டத்தின் இந்த அம்சங்களின் கீழ், இந்தியாதவ $5 டிரில்லியன் 
பொருளாதாரமாக மாற்ற இது உதவியாக இருக்கும். 

11. இந்தியொ ில்  ிண்வ ளி வதொழில்நுட்ெத்தின் தூைொக இஸ்யரொ  
  ிளங்குகிறது, இஸ்யரொ ொல் ஏ ப்ெட்ை ெல்ய று வ யற்டகக்யகொள்கடள  
  ிளக்குக. 
• இந்திய விண்பவளித் திட்டத்தின் நிறுவனர் டாக்டர் விக்ரம் சாராொய், இந்தியாவிற்கான 

விண்பவளி பதாழில்நுட்ெங்களின் நன்தமகதள விதரவாக அங்கீகரித்தார். 

• விண்பவளி ஆராய்ச்சிக்கான இந்திய ததசியக் குழு (INCOSPAR) 1962 இல் அணுசக்தித் 
துதறயின் கீழ் அதமக்கப்ெட்டது. 

• INCOSPAR க்கு ெதிலாக ISRO ஆகஸ்ட் 1969 இல் நிறுவப்ெட்டது 

• இந்திய அரசு விண்பவளி ஆதணயத்தத அதமத்து ெூன் 1972 இல் விண்பவளித் 
துதறதய நிறுவியது 

• இஸ்தராவால் ஏவப்ெட்ட ெல்தவறு பசயற்தகக்தகாள்கள்: 
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 ஆர்யெட்ைொ: 

• தசாவியத் ஏவுகதணதயப் ெயன்ெடுத்தி ஏவப்ெட்ட முதல் இந்திய விண்கலம் 
இதுவாகும். 

 வ யற்டகக்யகொள் ஏவுதல்  ொகனம் (SLV-3): 

• SLV -3, முதல் ஏவுகதண வாகனத் திட்டம், குதறந்த பூமியின் சுற்றுப்ொததயில் 40 கிதலா 
எதடதய நிதலநிறுத்தும் திறன் பகாண்டது. 

• இது 1980 இல் தனது முதல் பவற்றிகரமான விமானத்ததப் பெற்றது. 

 APPLE (ஏரியன் ெயைிகள் யெயலொட் ெரிய ொதடன): 

• இது எதிர்கால தகவல் பதாடர்பு பசயற்தகக்தகாள் அதமப்ெிற்கு முன்தனாடியாக 
அதமந்தது. 

• இது 1981 இல் பதாடங்கப்ெட்டது 

 ெொஸ்கரொ 1 

• இது 1979 இல் பதாடங்கப்ெட்டது. 

• குதறந்த பூமி சுற்றுப்ொதத பசயற்தகக்தகாள் 

• இது புவி கண்காணிப்பு பசயற்தகக்தகாள் அதமப்ொகும். 

• இது ரிதமாட் பசன்சிங் பசயற்தகக்தகாள் அதமப்ொகும்  

 இன் ொட்(1A,1B,1C) 

• இது தகவல் பதாடர்பு, ஒளிெரப்பு, மற்றும் வானிதல ஆய்வு, வானிதல முன்னறிவிப்பு, 

தெரிடர் எச்சரிக்தக, ததடல் மற்றும் மீட்பு நடவடிக்தககள் தொன்ற ெல 
தநாக்கங்களுக்கான இந்திய ததசிய பசயற்தகக்தகாள் அதமப்ொகும். 

 IRNSS(இந்திய ெிரொந்திய  ழிவ லுத்தல் வ யற்டகக்யகொள் அடமப்பு): NavIC 

• சிவில் விமானப் தொக்குவரத்துத் துதறயின் வளர்ந்து வரும் தததவகதளப் பூர்த்தி 
பசய்ய பசயற்தகக்தகாள் அடிப்ெதடயிலான வழிபசலுத்தல் தசதவகள். 

• இது முக்கியமான ததசிய ெயன்ொடுகளுக்கான சுதந்திரமான இந்திய பசயற்தகக்தகாள் 
அடிப்ெதடயிலான நிதலப்ெடுத்தல் அதமப்ொகும். 

இந்தியாவிலும் அதன் சுற்றுப்புறத்திலும் நம்ெகமான நிதல, வழிபசலுத்தல் மற்றும் தநரச் 
தசதவகதள வழங்குவதத முக்கிய தநாக்கமாகும், இது ெயனருக்கு நல்ல துல்லியத்தத 
வழங்குவதாகும். 
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ஐஆர்என்எஸ்எஸ் அடிப்ெடையில் இரண்டு  டகயொன ய ட கடள  ழங்கும் 

1. நிதலயான நிதலப்ெடுத்தல் தசதவ (SPS) 

2. கட்டுப்ெடுத்தப்ெட்ட தசதவ (RS) 

  ந்திரொயன் 1: 
• இது இஸ்தராவின் முதல் சந்திர விண்பவளி ஆய்வு ஆகும் 

• சந்திரதனப் ெடிக்கும் ெணி 

• ெிஎஸ்எல்வி சி11 வாகனத்தில் ஏவப்ெட்டது 

  ந்திரொயன் 2: 
• நிலவின் பதன் துருவத்தத ஆராய்வதத இதன் குறிக்தகாள். 

• இது ஒரு தனித்துவமான ெணியாகும், இது நிலவின் ஒரு ெகுதிதய மட்டுமல்ல, 

பவளிக்தகாளம், தமற்ெரப்பு மற்றும் நிலவின் துதண தமற்ெரப்பு ஆகியவற்தற 
இதணக்கும் அதனத்து ெகுதிகதளயும் ஒதர ெயணத்தில் ெடிப்ெதத தநாக்கமாகக் 
பகாண்டுள்ளது. 

• விக்ரம் தலண்டர் மற்றும் ெிரக்யான் சந்திர தராவர் ஆகும் 

12. ெின் ரு ன ற்றில் ஏயதனும் இரண்டிற்குப் ெதிலளி: 

அ) இல்லம் யதடி கல் ி திட்ைம் 

ஆ) முதல் ர் வெண் குழந்டதகள் ெொதுகொப்புத் திட்ைம் 

இ) நொன் முதல் ன் திட்ைம் 

அ) இல்லம் யதடி கல் ி திட்ைம்  

இந்தத் திட்டத்தத விழுப்புரத்தில் தமிழக முதல்வர் பதாடங்கிதவத்தார் 

இது ஒரு தனித்துவமான கல்வித் திட்டம் 

இத்திட்டத்தின்  கரு பொருள் (ொடல்) மற்றும் இத்திட்டம் பதாடர்ொன பசயலிதயயும் முதல்வர் 
பவளியிட்டார் 

 யநொக்கம் 

பகாதரானா பெருந்பதாற்றுப் ெரவல் சார்ந்த பொது முடக்க காலங்களில் அரசு ெள்ளிகளில் ஒன்று 

முதல் எட்டாம் வகுப்பு வதர ெயிலும் மாணவர்களின் கற்றல் இதடபவளி மற்றும் இழப்புகதள சரி 

பசய்ய இல்லம் ததடிக் கல்வித் திட்டம் பசயல்ெடுத்தப்ெட உள்ளது.  
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திட்டத்தில் ெதிவுபசய்யப்ெட்ட தன்னார்வலர்கள், சமூகத்தில் அதடயாளம் காணப்ெட்டு 
திறக்கப்ெடும் இடங்களில் தினமும் மாதலயில் ஒரு மணிதநரம் மாணவர்களுடன் 
ஈடுெடுவார்கள். 

அரசு மற்றும் தனியார் ெள்ளிகதளச் தசர்ந்த மாணவர்கள் இந்த வகுப்புகளில் கலந்து 
பகாள்ளலாம், இது பசயல்ொடு அடிப்ெதடயிலானது மற்றும் அவர்கள் அனுெவிக்கவும் 
கற்றுக்பகாள்ளவும் வாய்ப்ெளிக்கும். 

 வதொண்ைர்கள்: 
ென்னிரண்டாம் வகுப்பு வதர ெடித்தவர்கள் ஓன்று முதல் ஐந்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கும், 

ெட்டம் பெற்றவர்கள் நடுநிதலப் ெள்ளி மாணவர்களுக்கும் கற்ெிக்கலாம். 

ஒவ்பவாரு குழு மாணவர்களுக்கும் வாரம் முழுவதும் சுமார் ஆறு மணிதநர வகுப்புகள் 
நதடபெறும். 

மாநில அளவிலான குழு இந்த முயற்சிதய பசயல்ெடுத்துவதத தமற்ொர்தவயிடும். மாவட்ட 
அளவிலான மற்றும் பதாகுதி அளவிலான குழுக்களும் அதமக்கப்ெடும், தமலும் ெள்ளி 
நிர்வாகக் குழுக்களும் இதணக்கப்ெடும். 

இதவதய இத்திட்டத்தின் அம்சங்கள் ஆகும் 

ஆ) முதல் ர் வெண் குழந்டதகள் ெொதுகொப்புத் திட்ைம் 

 முதல் ர் வெண் குழந்டதகள் ெொதுகொப்பு திட்ைம்: 
• இந்த திட்டம் 1992 ஆம் ஆண்டு பதாடங்கப்ெட்டது 

• அரசாங்கத்தின் தநரடி முதலீட்டின் மூலம் பெண் குழந்ததகளின் உரிதமகதள அதிகாரம் 
பசய்து ொதுகாப்ெதன் மூலம் ொலின ொகுொட்தடத் தடுக்கும் திட்டமாக பசயல்ெடும். 

• ெள்ளியில் தசர்க்தகதய ஊக்குவிக்க உதவுகிறது 

• குழந்தத திருமணம் மற்றும் திருமணத்தத 18ஆண்டுகளுக்குப் ெிறகுதான் நடத்த 

தவண்டும் என்ெதத உறுதிபசய்யும் தநாக்கில் பதாடங்கப்ெட்டது   

• சிறிய குடும்ெ பநறிதயப் ொதுகாக்க உதவுகிறது 

 ெலன்கள்: 

திட்ைம் I: 
தமிழ்நாடு மின் நிதி மற்றும் உள்கட்டதமப்பு தமம்ொட்டு கழகத்தில் பெண் குழந்ததகளின் 
பெயரில் 50,000 படொசிட் பசய்யப்ெடும் . 

ஒரு பெண் குழந்தத உள்ள குடும்ெத்திற்கு மட்டும் இத்திட்டம் பொருந்தும் 

திட்ைம் II: 

தமிழ்நாடு மின் நிதி மற்றும் உள்கட்டதமப்பு தமம்ொட்டு கழகத்தில் ஒவ்பவாரு பெண் 
குழந்ததயின் பெயரிலும் 25,000 பதாதக படொசிட் பசய்யப்ெடும் . 

இரண்டு பெண் குழந்ததகதளக் பகாண்ட குடும்ெத்திற்கு மட்டும் இத்திட்டம் பொருந்தும் 
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தகுதி: 

• ஆண்டு வருமான வரம்பு 72000 

• 35 வயதிற்குள் பெற்தறார்களில் யாராவது கருத்ததட அறுதவ சிகிச்தச பசய்திருத்தல் 

தவண்டும் 

• குடும்ெத்தில் ஒன்று அல்லது இரண்டு பெண் குழந்ததகள் மட்டுதம இருக்க தவண்டும், 

ஆண் குழந்தத இல்லாமல் இருக்க தவண்டும் 

• 10 ஆண்டுகளாக தமிழ்நாட்டில் வசிக்க தவண்டும்   

முதிர்வு: 

18 வயது நிதறவதடந்தவுடன் பெண் குழந்ததக்கு படொசிட் பசய்யப்ெட்ட பதாதக வட்டி 
விகிதத்துடன் வழங்கப்ெடும். 

இ) நொன் முதல் ன் திட்ைம் 

 ‘நான் முதல்வன்’ திட்டத்தத முதலதமச்சர்  பசன்தனயில் பதாடங்கி தவத்தார் 

 நொன் முதல் ன் திட்ைத்தின்  ிறப்ெம் ங்கள்: 

1. தமிழகத்தின் ெள்ளி, கல்லூரி மாணவ, மாணவியர்கள் மற்றும் இதளஞர்கள், ெடிப்ெில் 

மட்டுமல்லாது, வாழ்க்தகயிலும் பவற்றியாளராக்கும் வதகயில் திறன் தமம்ொட்டு மற்றும் 

வழிகாட்டுதல் திட்டமாக ‘நான் முதல்வன்’ என்கிற புதிய திட்டம் அதமந்துள்ளது. 

2. ‘நான் முதல்வன்’ திட்டத்தின் முக்கிய தநாக்கம், ஆண்டுக்கு 10 லட்சம் இதளஞர்கதளெ 

ெடிப்ெில், அறிவில், சிந்ததனயில், ஆற்றலில், திறதமயில் தமம்ெடுத்தி நம் நாட்டுக்கு 

வழங்குதல் ஆகும். 

3. இந்தத் திட்டத்தின் சிறப்ெம்சமானது, அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் ெள்ளி, கல்லூரி, 

ெல்கதலக்கழக மாணவ, மாணவியர்களின் தனித் திறதமகதள அதடயாளம் கண்டு 

அததன தமலும் ஊக்குவிப்ெது ஆகும். 

4. மாணவர்கள் அடுத்தடுத்து என்ன ெடிக்கலாம், எங்கு ெடிக்கலாம், எப்ெடி ெடிக்கலாம் என்றும் 

வழிகாட்டப்ெடும். 

5. தமிழில் தனித் திறன் பெற சிறப்புப் ெயிற்சியுடன் ஆங்கிலத்தில் எழுதவும், சரளமாகப் 

தெசுவதற்கும், தநர்முக ததர்வுக்கு தயாராவது குறித்தும் ெயிற்சிகள் வழங்கப்ெடும். 

6. தற்தொததய பதாழில்நுட்ெ வளர்ச்சிக்தகற்ெ ெள்ளி மாணவ, மாணவியர்களுக்கு Coding, 

Robotics தொன்ற ெயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்ெடும். 

7. ஒவ்பவாரு துதறயிலும் ததலசிறந்த சாததனயாளர்கதளக் பகாண்டு தகாதட சிறப்பு 

வகுப்புகள் நடத்தப்ெடும். 
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8. மனநல மருத்துவர்கள், உடல்நல மருத்துவர்கதளக் பகாண்டு திடமான உணவு வதககள் 

உட்பகாள்வது குறித்து ஆதலாசதனகள் வழங்குவதுடன், உடற்ெயிற்சி, நதட, உதட, 

நாகரீகம், மக்கதளாடு ெழகுதல், ஆகியதவ குறித்தும் ெயிற்சிகள் வழங்கப்ெடும். 

9. தமிழ் ெண்ொடு, மரபு குறித்த விழிப்புணர்வும் மாணவ, மாணவியர்களிடம் ஏற்ெடுத்தப்ெடும். 

10. இதற்கான ெயிற்சிகள் அதனத்தும், ததலசிறந்த ெயிற்சியாளர்கதளக் பகாண்டு தநரடிப் 

ெயிற்சி, இதணய வழிப் ெயிற்சி, அவரவர் கல்லூரியில் ெயிற்சி, மாவட்ட ரீதியாக ெயிற்சி 
எனத் தததவக்தகற்ெ ெயிற்சிகள் அளிக்கப்ெடும். 

11. ஒவ்பவாரு ெள்ளியிலும் வழிகாட்டி ஆதலாசதன தமயம் உருவாக்கப்ெடும். இதற்பகன 

தனிதய கதலத்திட்டம் மற்றும் ொடத்திட்டம் உருவாக்கப்ெட்டு 9 முதல் 12-ஆம் வகுப்பு வதர 

ெயிலும் மாணவ, மாணவியர்களுக்கு பதாடர் வகுப்புகள் நடத்தப்ெடும். 

12. முன்னாள் மாணவர்கதளக் பகாண்டு அரசுப் ெள்ளியில் ெயிலும் மாணவ, 

மாணவியர்களுக்கு பதாடர் பநறிப்ெடுத்தும் (mentoring) முதறயும் அறிமுகப்ெடுத்தப்ெடும். 

13. கல்லூரி மாணவ, மாணவியர்களுக்கு பவளிநாடுகளில் தவதலவாய்ப்தய உறுதி பசய்ய 

அவரவர் விருப்ெத்திற்தகற்ெ அயல்நாட்டு பமாழிகள் (Foreign Language) கற்ெிக்கப்ெடுவதற்கு 

இத்திட்டத்தில் வழிவதக பசய்யப்ெடும். 

14. அரசினர் பதாழிற்ெயிற்சி நிதலயங்கள் Industry 4.0 தரத்திற்கு உயர்த்தப்ெடும். 

15. மாணவ, மாணவியர்களின் தகுதி மற்றும் ஆர்வத்திற்கு ஏற்ெ, நாட்டின் ததலசிறந்த 

நிறுவனங்கள்/புகழ்பெற்ற ெல்கதலக்கழகங்கள் / திறன் தமம்ொட்டு நிறுவனங்களில் 

தசர்க்தகதயயும் இந்த பதாடர் ெயிற்சிகள் மூலம் உறுதி பசய்யப்ெடும். 

16. தமிழ்நாடு அரசுத்துதற மற்றும் நிறுவனங்களில் தவதலவாய்ப்புகள், மத்திய அரசின் 

தவதலவாய்ப்புகள், ெிற மாநிலங்களின் தவதலவாய்ப்புகள் ஆகிய அதனத்தும் 

இத்திட்டத்தின் கீழ் அறிவிப்புகளாக பவளியிடப்ெட்டு, ெயிற்சிகள் ஒருங்கிதணக்கப்ெடும். 

17. ெயிற்சி பெற்ற ெயனாளிகள் தவதலவாய்ப்பு பெறுவததயும், அததத் பதாடர்வததயும், 

பதாடர்ந்து கண்காணிக்கப்ெடும். இததத்தவிர, ஒருங்கிதணந்த தவதலவாய்ப்பு 

முகாம்களும் தததவகளின் அடிப்ெதடயில் நடத்தப்ெடும். 

18. இத்திட்டத்தின் அதனத்து விவரங்களும் அடங்கிய வதலதள ெலதக (Portal) 

உருவாக்கப்ெடும். 
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அலகு III  

 ஒவ்வ ொரு  ினொ ிற்கும் 250 வ ொற்களுக்கு மிகொமல்  ிடையளிக்கவும். 

 ஒவ்வ ொரு  ினொ ிற்கும் ெதிடனந்து மதிப்வெண்கள். 

 வகொடுக்கப்ெட்டுள்ள எட்டு  ினொக்களில் எட யயனும் ஆறு  ினொக்களுக்கு 
 ிடையளிக்கவும். 

1. இந்தியொ ிலும், தமிழகத்திலும் உள்ள  றுடம ஒழிப்புத் திட்ைங்கடளப் 
ெட்டியலிட்டு  ிளக்குக. 

 அறிமுகம்: 
• உலக வங்கியின் கூற்றுப்ெடி, "வறுதம என்ெது நல்வாழ்தவப் பெறுவதில் உள்ள 

ெற்றாக்குதற எனப்ெடுகிறது. தமலும் இது ெல ெரிமாணங்கதளக் பகாண்டுள்ளது ஆகும். 
குதறந்த வருமானம் மற்றும் கண்ணியத்துடன் உயிர்வாழ்வதற்குத் தததவயான 
அடிப்ெதட பொருட்கள் மற்றும் தசதவகதளப் பெற இயலாதம ஆகியதவயும் இதில் 
அடங்கும். 

• மக்கள் பதாதக கணக்பகடுப்ெின் ெடி, இந்தியாவில், 2011ல் 21.9% மக்கள் ததசிய வறுதமக் 
தகாட்டிற்குக் கீதழ வாழ்கின்றனர். 

இந்தியொ ில்  றுடம ஒழிப்பு திட்ைங்கள்: 

• வறுதம ஒழிப்ொனது தவதலவாய்ப்தெ உருவாக்குவது மற்றும் உற்ெத்தித் திறதன 
அதிகப்ெடுத்தும் வழிகதள தமற்பகாண்டு மக்கதள வறுதமயில் இருந்து 
பவளிக்பகாண்டு வருவதாகும். நாட்டிலுள்ள வறுதமதய அகற்றுவதற்கு ெின்வரும் 
நடவடிக்தககள் இந்திய அரசால் தமற்பகாள்ளப்ெட்டுள்ளன. 

 1. நிலச்  ீர்திருத்த  ட்ைங்கள்: 
• நிலச் சீர்திருத்தச் சட்டம் மாநில அரசுகளால் இயற்றப்ெட்டுள்ளன. இது விவசாய 

நிலமற்ற பதாழிலாளர்களின் பொருளாதார நிதலதய தமம்ெடுத்துவதத தநாக்கமாகக் 
பகாண்டுள்ளது. ெமீன்தாரி முதற ஒழிப்பு, குத்ததகச் சட்டங்கள், நில உச்சவரம்புச் சட்டம் 
தொன்ற நடவடிக்தககள் மூலம் இதன் இலக்குகதள அதடவதில் ஓரளவு பவற்றி 
பெற்றன. 
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 2. ஜ ஹர் யரொஸ்கர் யயொஜனொ/ஜ ஹர் கிரொம்  ம்ரித்தி யயொஜனொ (JRY): 

• பொருளாதார உட்கட்டதமப்பு மற்றும் சமூக பசாத்துக்கதள உருவாக்குவதன் மூலம் 
கிராமப்புறங்களில் உள்ள தவதலவாய்ப்பு இல்லாதவர்களுக்கு மற்றும் தகுதி குதறந்த 
தவதலயுள்ளவர்களுக்கு அர்த்தமுள்ள தவதல வாய்ப்புகதள உருவாக்குவதாகும். 

3. வெொது  ிநியயொக அடமப்பு (PDS): 

• இந்தியாவிலுள்ள ஏதழகளுக்கு மானிய விதலயில் உணவு மற்றும் ெிற பொருட்கதள 
விநிதயாகிப்ெதத தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது இத்திட்டம். ததசிய உணவுப் ொதுகாப்புச் 
சட்டம், 2013, திட்டத்தின் தநாக்கத்தத நாட்டின் மூன்றில் இரண்டு ெங்கு மக்களுக்கு 
விரிவுெடுத்தியது. 

4. யத ிய  மூக உத ித் திட்ைம் (NSAP): 

• இது ஆகஸ்ட் 15, 1995 அன்று முதுதம, குடும்ெ ததலவரின் இறப்பு அல்லது மகப்தெறு 
தததவ ஆகியவற்றால் ொதிக்கப்ெட்ட ஏதழ குடும்ெங்களுக்கு சமூக உதவிப் ெலன்கதள 
வழங்குவதற்காக பதாடங்கப்ெட்டது. 

5. மகொத்மொ கொந்தி யத ிய ஊரக ய டல உறுதிச்  ட்ைம் (MGNREGA) 2005: 

• இந்த சட்டம் ஒவ்பவாரு கிராமப்புற குடும்ெத்திற்கும் ஒவ்பவாரு ஆண்டும் 100 நாட்கள் 
உறுதியான தவதலவாய்ப்தெ வழங்குகிறது. முன்பமாழியப்ெட்ட தவதலகளில் 
மூன்றில் ஒரு ெங்கு பெண்களுக்கு ஒதுக்கப்ெடும். மத்திய அரசு ததசிய தவதல உறுதி 
நிதிதயயும் தரும். அதததொன்று, இத்திட்டத்தத பசயல்ெடுத்த, மாநில அரசுகள் மாநில 
தவதலவாய்ப்பு உறுதி நிதிதய நிறுவும். இத்திட்டத்தின் கீழ், விண்ணப்ெதாரருக்கு 15 
நாட்களுக்குள் தவதல வழங்கப்ெடாவிட்டால், தினசரி தவதலயின்தமக்கான 
உதவித்பதாதகக்கு உரிதம உண்டு. 

6. யத ிய கிரொமப்புற  ொழ் ொதொர இயக்கம்: (NRLM) (2011): 

• இது கிராமப்புற ஏதழகளின் தததவகதளப் ென்முகப்ெடுத்துவதுடன், அவர்களுக்கு 
மாதந்ததாறும் வழக்கமான வருமானத்துடன் தவதலகதள உருவாக்குகிறது. கிராம 
அளவில் சுயஉதவி குழுக்கள் உருவாக்கப்ெட்டு ஏதழகளுக்கு உதவ வழிவதக 
பசய்கின்றது. 

7. யத ிய நகர்ப்புற  ொழ் ொதொர இயக்கம் (NULM): 

• இது நகர்ப்புற ஏதழகதள சுய உதவி குழுக்களில் ஒருங்கிதணப்ெதில் கவனம் 
பசலுத்துகிறது. திறன் தமம்ொட்டிற்கான வாய்ப்புகதள உருவாக்கி, சந்தத 
அடிப்ெதடயிலான தவதலவாய்ப்தெ உருவாக்குகிறது. தமலும் நிறுவன கடனுதவி 
எளிதாக பெறுவதத உறுதி பசய்வதன் மூலம் சுய தவதலவாய்ப்புக்காக உதவுகிறது. 

8. ஒருங்கிடைந்த ஊரக  ளர்ச் ித் திட்ைம் (IRDP): 

• 1976-77 ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய ெட்பெட்டில் ஒருங்கிதணந்த ஊரக வளர்ச்சித் திட்டம் 
என்ற திட்டம் முதன்முதலில் அறிமுகம் பசய்யப்ெட்டது. இது கிராமப்புற ஏதழகளுக்கு 
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மானியம் மற்றும் வங்கிக் கடன் வடிவில், அடுத்தடுத்த திட்ட காலங்களில் உற்ெத்தி 
தவதல வாய்ப்புகளுக்கான உதவிகதள வழங்குவதத தநாக்கமாகக் பகாண்டது. 
கிராமப்புற ெகுதியில் ஒவ்பவாரு பசாத்துக்களின் வளர்ச்சியிலிருந்தும் பொருளாதார 
நன்தமகதளப் பெற்று கிராமப்புற மக்களுக்கு உதவுவதத இந்தத் திட்டம் ஆகும். ஏப்ரல் 
1, 1999 இல், IRDP மற்றும் அதனுடன் இதணந்த திட்டங்கள் ஸ்வர்ணபெயந்தி கிராம் 
ஸ்வதராஸ்கர் தயாெனா (SGSY) எனப்ெடும் ஒதர திட்டமாக இதணக்கப்ெட்டன. 

9. ெிரதொன் மந்திரி ஆ ொஸ் யயொஜனொ (PMAY): 

• இந்திய அரசின் வடீ்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகார அதமச்சகத்தால் (MoHUA) 

பசயல்ெடுத்தப்ெட்டு வரும் முதன்தமயான திட்டமாகும். இது ெூன் 25, 2015 அன்று 
பதாடங்கப்ெட்டது. குடிதசகள் உட்ெட குதறந்த வருமானம் பகாண்ட மற்றும் நடுத்தர 
வருவாய் ெிரிவினரிதடதய நகர்ப்புற வடீ்டுப் ெற்றாக்குதறதய நிவர்த்தி பசய்கிறது. 
2022ம் ஆண்டிற்குள் தகுதியுள்ள அதனத்து குடும்ெங்களுக்கும் ஒரு வடீ்தட உறுதி 
பசய்வது இதன் தநாக்கமாகும். 

10. ெிரதொன் மந்திரி ஜன் தன் யயொஜனொ (PMJDY):  

• இது மானியம், ஓய்வூதியம், காப்ெடீு மற்றும் உதவித்பதாதக தொன்றவற்றின் தநரடியாக 
ெயனாளரின் வங்கி கணக்கிற்தக மாற்றுவதத தநாக்கமாகக் பகாண்டது. தமலும் 1.5 
தகாடி வங்கிக் கணக்குகதளத் திறக்கும் இலக்தக எட்டியது. இந்த திட்டம் குறிப்ொக 
வங்கி இல்லாத ஏதழகதள குறிதவக்கிறது. 

முடிவுடர: 

• இந்தியாவில் 2005-06 மற்றும் 2015-16க்கு இதடயில் 271 மில்லியன் மக்கள் 
வறுதமயிலிருந்து பவளிதயறியதாக ஐ.நா.வால் பவளியிடப்ெட்ட உலகளாவிய ெல 
ெரிமாண வறுதமக் குறியீடு-2018 குறிப்ெிடுகிறது. இதன் மூலம் நாட்டின் வறுதம 
விகிதம் கிட்டத்தட்ட ொதியாகக் குதறந்துள்ளது. கடந்த ெத்தாண்டு காலத்தில் நாட்டின் 
வறுதம விகிதம் 55% லிருந்து 28% ஆகக் குதறந்துள்ளது. 

• விதரவான வளர்ச்சி இருக்கும்தொதிலும், மக்கள் பதாதகயில் அதிக சதவிகிதம் தெர் 
கடுதமயான மற்றும் ெல ெரிமாண ெற்றாக்குதறயால் பதாடர்ந்து ொதிக்கப்ெட்டுள்ளனர். 
எனதவ, இந்தியாவில் வறுதமதய ஒழிக்க இன்னும் விரிவான மற்றும் உள்ளடக்கிய 
அணுகுமுதற தததவப்ெடுகிறது. 

2. கிரொம  டெ என்றொல் என்ன? அதன் உறுப்ெினர்கள் யொர்? இது எவ் ொறு 
வ யல்ெடுகிறது? 

 

அறிமுகம்: 

இந்திய அரசியலதமப்ெின் சரத்து 243(b)ன் ெடி, ெஞ்சாயத்து ராஜ் அதமப்ெின் முதன்தம அதமப்ொக 

கிராம சதெ உள்ளது. இது ெங்தகற்பு சனநாயகத்திற்கான தளமாக விளங்குகின்றது. இங்கு மக்கள் 

உள்ளூர் நிர்வாகம் மற்றும் தமம்ொடு ெற்றி விவாதிப்ெர். அத்துடன் அவர்களின் தததவகளின் 

அடிப்ெதடயில் கிராமத்திற்கான திட்டங்கதள உருவாக்கலாம். 
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கிரொம  டெ அடமப்பு: 

கிராமத்தில் வசிக்கும், கிராம அளவில் உள்ள ெஞ்சாயத்துக்கான வாக்காளர் ெட்டியலில் பெயர் இடம் 

பெற்றுள்ள 18 வயதுக்கு தமற்ெட்ட அதனத்து நெர்களும் இதன் உறுப்ெினர் ஆவர். 

 

கிரொம  டெயின் அதிகொரங்கள்: 

1. இது ஒரு நிரந்தர அதமப்ொகும். 

2. கிராம சதெக்கு மாநிலத்தின் சட்டமன்ற சட்டத்தால் அதிகாரங்கள் வழங்கப்ெடும் என்று 

அரசியலதமப்பு குறிப்ெிடுகிறது. 

3. கிராம சதெதய ஊராட்சி பசயலாளரின் உடன்ொட்டுடன் கிராம சர்ென்ச் ஏற்ொடு பசய்ய 

தவண்டும். 

4. குறிப்ெிட்ட தததிக்கு ஐந்து நாட்களுக்கு முன்னதாக அலுவலக தநரத்தில் சர்ெஞ்சிற்கு முதறயான 

தகாரிக்தக வழங்கப்ெட தவண்டும். 

5. கிராம சதெக் கூட்டங்கதள ஆண்டுக்கு நான்கு முதறயாவது (அதாவது ெனவரி 26, தம 1, ஆகஸ்ட் 

15 மற்றும் அக்தடாெர் 2 ஆகிய தததிகளில்) நடத்த அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. 

6. ஒரு கிராம சதெ கூட்டத்தத நடத்துவதற்கு அல்லது தீர்மானத்தத நிதறதவற்றுவதற்கு கிராம 

சதெயின் உறுப்ெினர்களில் ெத்தில் ஒரு ெங்கு அல்லது 50 உறுப்ெினர்கள் (இதில் எது அதிகதமா அது) 

இருக்க தவண்டும். 

7. கிராம சதெயின் முடிதவ ரத்து பசய்யும் அதிகாரம் கிராம சதெக்கு மட்டுதம உள்ளது. 

  

கிரொம  டெயின் முக்கியமொன மற்றும் குறிப்ெிட்ை வ யல்ெொடுகள்: 

1. ெஞ்சாயத்தின் வளர்ச்சி திட்டங்கள் மற்றும் திட்டங்கதள பசயல்ெடுத்த உதவுதல். 

2. கிராமத்த்தில் ெல்தவறு திட்டங்கள் மற்றும் திட்டங்களுக்கான ெயனாளிகதள அதடயாளம் 

காணுதல்.  

3. பொதுசனக் கல்வி மற்றும் குடும்ெ நலத் திட்டங்கதள ஆதரித்தல். 

4. கிராமத்தில் உள்ள சமூகத்தின் அதனத்து ெிரிவினரிதடதய ஒற்றுதம மற்றும் நல்லிணக்கத்தத 

தமம்ெடுத்துதல். 

5. விெிபலன்ஸ் கமிட்டியின் அறிக்தககள் பதாடர்ொக விவாதித்து தகுந்த நடவடிக்தகக்கு 

ெரிந்துதர பசய்தல். 

6. MGNREGAவின் கீழ் திட்டத்தத பசயல்ெடுத்தவும், சமூக தணிக்தகதய தமற்பகாள்ளவும் பசய்தல். 
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7. வரிகள், விகிதங்கள், வாடதககள் & கட்டணங்கள் மற்றும் அதன் விகிதங்கதள தமம்ெடுத்துதல் 

ஆகியவற்தறக் கருத்தில் பகாள்ளுதல். 

8. ெஞ்சாயத்து மானியத்தின் கீழ் தமற்பகாள்ளப்ெடும் பொதுப்ெணிகதள கண்டறிதல். 

9. ெட்டியலிடப்ெட்ட ெழங்குடியினர் மற்றும் ெிற ொரம்ெரிய வனவாசிகள் (வன உரிதமகள் 

அங்கீகாரம்) சட்டம், 2006ன் கீழ் தனிநெர் அல்லது சமூக வன உரிதமகளின் தன்தம மற்றும் அளதவ 

நிர்ணயம் பசய்வதற்கான அதிகாரம் கிராம சதெக்கு வழங்கப்ெட்டுள்ளது. 

10. சுரங்க உரிதமகள், மறுவாழ்வு உரிதமகள், வளர்ச்சித் திட்டங்கதள அங்கீகரித்தல் முதலியன 

உட்ெட, ெட்டியலிடப்ெட்ட ெகுதிகள் பதாடர்ொக கிராம சதெக்கு ெரந்த அளவிலான அதிகாரங்கள் 

உள்ளன. 

 

முடிவுடர: 

கிராம சதெ என்ெது ஒவ்பவாரு கிராம ெஞ்சாயத்திலும் அடிமட்ட சனநாயக அதமப்ொகும். கிராம 

நிர்வாகத்தில் பவளிப்ெதடத்தன்தம மற்றும் பொறுப்புணர்தவ ஊக்குவித்தல், திட்டங்கதளத் 

திட்டமிடுதல் மற்றும் பசயல்ெடுத்துதல் ஆகியவற்றில் பொதுமக்களின் ெங்களிப்தெ 

தமம்ெடுத்துவதன் மூலம் கிராம ெஞ்சாயத்துகள் திறம்ெட பசயல்ெடுவதற்கு துடிப்ொன கிராம சதெ 

அவசியமாக உள்ளது. 

 

3. ெொலிமயரஸ்  ங்கிலி  ிடன, வதொற்று யநொடய ஆரம்ெ கொலத்தில் கண்ைறியப் 
ெயன்ெடும் ஒரு  ிறந்த கரு ியொகும் எனும் கருத்டத  ிரி ொக்கம் வ ய்க. PCRன் 
ெயன்ெொடுகடளக் கூறுக. 

தநாய்கதளக் கண்டறிய இலக்கு தன்தமயுதடய, துல்லியமான, எளிய கண்டறிதல் பதாழில் 

நுட்ெங்கதள நாடி அறிவியலாளர்கள் பதாடர் 

ஆய்வுகதளச் பசய்து வருகிறார்கள். டி.என்.ஏ மறுதசர்க்தகத் பதாழில்நுட்ெம், ொலிமதரஸ் சங்கிலி 
விதனகள் (Polymerase Chain Reactions PCR), பநாதி சார்ந்த தநாய்த்ததடப் பொருள் உறிஞ்சுதக மதிப்ெடீு 

(Enzyme Linked Immunosorbent Assay) தொன்ற நம்ெகத்தன்தம உள்ள பதாழில் நுட்ெங்கள் தநாய்கதளத் 

பதாடக்க நிதலயிதலதய கண்டறிய உதவுகின்றன. 

 

ெொலிமயரஸ்  ங்கிலி  ிடன (PCR Polymerase Chain Reaction): 

நமக்குத் தததவயான டி.என்.ஏ துண்டுகதள எண்ணற்ற ஒத்த நகல்களாக (இலட்சக்கணக்கில்) 

அதிகளவில் பெருக்கம் பசய்யப் ெயன்ெடும் ஒரு உடல் பவளி (invitro) ஆய்வகத் பதாழில் நுட்ெமாக 

ொலிமதரஸ் சங்கிலி விதன பசயல்ெடுகிறது. 1983-ல் தகரி முல்லிஸ் (1993-ல் தநாெல் ெரிசு 

பெற்றவர்) என்ெவரால் இத் பதாழில்நுட்ெம் உருவாக்கப்ெட்டது. 
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PCRல் உள்ள வ யல்முடறகள் 

இயல்பு திரிபு (denaturation) இயல்பு மீள்வு (renaturation), அல்லது ‘முதன்தம இதணப்பு இதழ 

ெதப்ெடுத்தல்’ (Primer annealing) மற்றும் அதன் ‘உற்ெத்தி’ (synthesis) அல்லது ‘நடீ்சி’ (Primer extension) ஆகிய 

மூன்று நிதலகள் ொலிமதரஸ் சங்கிலி விதனயில் நதடபெறுகின்றன. 

 

ெடிப்ெடியொன வ யல்முடறகள் 

● அதிக பவப்ெநிதலதயப் ெயன்ெடுத்தி, நமக்குத் தததவப்ெடும் இரட்தடச் சுருள் 

டி.என்.ஏவின் இயல்தெத் திரித்து இரண்டு தனித்தனியான இதழகளாகப் ெிரிக்கப்ெடுகிறது. 

இதற்கு இயல்பு திரிபு என்று பெயர்.  

● ஒவ்பவாரு இதழயும் ஒரு  தன்தம இதணப்பு இதழயுடன் கலப்பு பசய்யப்ெடுகிறது 

(renaturation or primer annealing). இந்த முதன்தம இதணப்பு அச்சு வார்ப்பு இதழதயக் பகாண்டு 

Taq டி.என்.ஏ ொலிமதரதஸப் ெயன்ெடுத்தி புதிய டி.என்.ஏ உருவாக்கப்ெடுகிறது. 

● இயல்பு திரிபு நிகழ்ச்சியில், தவதிவிதனக் கலதவயானது 95°c பவப்ெநிதலயில் சிறிது தநரம் 

பவப்ெப்ெடுத்தப்ெடுகிறது. இதனால் இலக்கு டி.என்.ஏ தனது இயல்பு திரிந்து தனித்த 

இதழகளாகப் ெிரிகின்றது. இவ்விதழகள் புதிய டி.என்.ஏக்கதள உருவாக்கும் அச்சு வார்ப்பு 

டி.என்.ஏக்களாகச் பசயல்ெடுகின்றன.  

● கலதவதய விதரந்து குளிர்விப்ெதன் மூலம் இரு முதன்தம இதணப்பு இதழகளும், 

இலக்கு டி.என்.ஏ-வின் தனி இதழகளின் ெக்கவாட்டில் இதணந்து பகாள்கின்றன. 

 

● முதன்தம இதணப்பு இதழயின் நீட்சி அல்லது உருவாக்கத்தின் தொது கலதவயின் 

பவப்ெநிதல 75°Cக்கு உயர்த்தப்ெட்டு தொதுமான கால அளவிற்கு நிதல நிறுத்தப்ெடுகிறது. 

இதனால் Taq டி.என்.ஏ ொலிமதரஸ், தனித்த அச்சு வார்ப்பு டி.என்.ஏ விலிருந்து 

நகபலடுக்கப்ெட்டு முதன்தம இதணப்பு இதழ நீட்சியதடயச் பசய்யப்ெடுகிறது.  

● இந்த அதடகாப்புக் காலத்தின் இறுதியில் இரு அச்சுவார்ப்பு இதழகளும் ெகுதியளவு 

இரட்தடச் சுருள் இதழகளாக மாற்றப்ெடும். இவ்வாறு உருவாகும் இரட்தடச் 

சுருள்களிலுள்ள ஒவ்பவாரு புது இதழயும் கீழ் தநாக்கிய தவறுெட்ட பதாதலவுகளில் நணீ்டு 

காணப்ெடும். இந்த நிகழ்வுகள் திரும்ெத்திரும்ெ நதடபெறுவதன் மூலம் விரும்ெிய 
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டி.என்.ஏவின் ெல நகல்கள் உற்ெத்தி பசய்யப்ெடுகின்றன. இதற்கு டி.என்.ஏ 

வெருக்கமடைதல் (DNA amplification) என்று பெயர். 

● PCR முதறப்ெடி RNA மூலக்கூறுகதளயும் பெருக்கமதடயச் பசய்ய இயலும். இந்நிகழ்ச்சி 
ெின்யனொக்கிய ெடிவயடுத்தல் PCR (RT – PCR : Reverse transcription PCR) என அதழக்கப்ெடும். இச் 

பசயல்முதறயில், ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்தடஸ் எனும் பநாதிதயப் ெயன்ெடுத்தி ஆர்.என்.ஏ 

மூலக்கூறுகள் (mRNA) நிரப்பு டி.என்.ஏ-க்களாக (Complementary DNA) மாற்றப்ெடுகின்றன. 

இவ்வாறு உருவான cDNA-வானது PCR-க்கு வார்ப்புரு டி.என்.ஏ-வாகப் ெணிபுரிகிறது. 

 

மருத்து க் கண்ைறிதலில் PCR (PCR in clinical diagnosis): 

● மரெியக் குதறொடுகள், தவரஸ் தநாய்கள், ொக்டீரிய தநாய்கள் தொன்றவற்தறக் கண்டறிய 

PCRன் இலக்குத் தன்தம மற்றும் உணர்திறன் மிகவும் ெயன்ெடுகிறது.  

● குறிப்ெிட்ட வதக தநாயூக்கிதய  அதடயாளம் காண்ெதன் மூலம் சரியான சிகிச்தச அளிக்க 

இயலும். வழக்கமான நதடமுதறயில் தநாயூக்கியாகக் கருதப்ெடும் நுண்ணுயிர்கதள 

வளர்ப்பு ஊடகத்தில் வளர்த்து, வளர்சிததமாற்ற தசாததனகதளயும் மற்றும் இதர 

தசாததனகதளயும் பசய்து ொர்த்து அதடயாளம் காணப்ெடுகின்றன.  

● பதாற்று தநாய்கதள கண்டறிய PCR அடிப்ெதடயிலான ஆய்வு எளிதானதாகும். ஒரு ஆய்வக 

மாதிரியில், ஒரு தநாயூக்கி காணப்ெட்டால் நிச்சயமாக அதன் டி.என்.ஏவும் காணப்ெடும்.  

● PCR முதற மூலம் அவற்றின் தனித்துவமான டி.என்.ஏ வரிதசகள் கண்டறியப்ெடுகின்றன. 

எடுத்துக்காட்டாக, இரத்தம், மலம், தண்டுவட திரவம், சளி தொன்ற மருத்துவ மாதிரிகளில் 

PCR முதறப்ெடி ெரிதசாதிப்ெதன் மூலம் தநாய் வதககதளக் கண்டறியலாம். 

 

PCRன் ெயன்ெொடுகள் (Applications of PCR): 

● இரு தவறு உயிரிகளின் மரெணுத் பதாகுதியில் காணப்ெடும் தவறுொடுகதள PCR மூலம் 

ஆய்வு பசய்யலாம்.  

● ெரிணாமத்தில், குறிப்ொக, மரபுவழி இனவரலாறுகதள (Phylogenetics) ஆய்வு பசய்ய PCR 

மிகவும் முக்கியமானதாகும்.  

● இதில், முடி, ெதப்ெடுத்தப்ெட்ட திசுக்கள், எலும்புகள் அல்லது ஏததனும் ெடிவமாக்கப்ெட்ட 

பொருள்கள் தொன்ற மூலங்களிலிருந்து கிதடக்கப்பெறும் நுண்ணிய அளவு 

டி.என்.ஏக்கதளக் கூட, அளவில் பெருக்கி ஆய்வுகள் தமற்பகாள்ள இயலும்.  

● தடயவியல் மருத்துவத்திலும் PCR பதாழில்நுட்ெத்ததப் ெயன்ெடுத்தலாம். இரத்தக் கதற, 

உதராமம், விந்து திரவம் தொன்ற தடயங்களிலிருந்து கிதடக்கப்பெறும் ஒதரபயாரு டி.என்.ஏ 

மூலக்கூதறக்கூட PCR பதாழில்நுட்ெம் மூலம் பெருக்கி ஆய்வு பசய்ய முடியும்.  

● இவ்வாறு பெருக்கப்ெட்ட டி.என்.ஏதவப் ெயன்ெடுத்தி டி.என்.ஏ தரதக அச்சிடப்ெட்டு (DNA 

fingerprinting) குற்றவாளிகதள அதடயாளம் காண உதவும் ஒரு கருவியாக, தடயவியல் 

அறிவியலில் ெயன்ெடுத்தலாம். 
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● மரெணு சிகிச்தசயில், குறிப்ெிட்ட டி.என்.ஏ துண்டங்கதள உற்ெத்தி பசய்து 

பெருக்குவதற்கும் PCR ெயன்ெடுகிறது. 

 

முடிவுடர: 

பதாற்று தநாய்களாக இருந்தாலும், ெரம்ெதர மரெியல் தநாய்களாக இருந்தாலும் முன்கூட்டிதய 

கண்டறிதல் சரியான சிகிச்தசக்கு முக்கியமானதாகும். 

ொரம்ெரிய கண்டறியும் நதடமுதற ஆய்வுகள் மூலம் தநாய்கதளத் பதாடக்க நிதலயிதலதய 

கண்டறிய இயலாது. உயிரியல் துதறயின் முன்தனற்றத்தில், பதாற்று தநாய்களின் தொது 

மருத்துவத் துதறயில் PCR பெரும் சுவராகச் பசயல்ெட்டது. நாவல் பகாதரான தவரதஸ கண்டறிய 

RTPCR முதற பெரிதும்  ெயன்ெடுத்தப்ெடுகிறது. 

 

4. இந்தியொ ில் யகொ ிட்-19 வநருக்கடிடயச்  மொளிப்ெதில் ஐஐடி மற்றும் டிஆர்டிஓ 
ஆகியட  அறி ியல் கண்டுெிடிப்புகளின்  ிறந்த டமயமொக வ யல்ெட்ைன. 
இக்கருத்டத நியொயப்ெடுத்துக. 

பகாதரானா தவரஸின் ெரவல் இந்தியாவில் உள்ள அதனத்து தரப்பு மக்கதளயும் தெரழிவிற்கு 
உட்ெடுத்தியது, 1.3 ெில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கள் இந்தியாவில் வசித்துவருகின்றனர், இந்த 
சூழ்நிதலக்கான திட்டவழிமுதறகதள ததசத்தின் உச்ச நிறுவனங்களான ஐஐடி மற்றும் 
டிஆர்டிஓ ஆகியதவ விதரவாகக் தகயாளுகின்றன. இது ததசிய மற்றும் உலக அளவில் ஒரு 
முன் உதாரணமாக விளங்குகிறது. 

 

ஐஐடிகள் மற்றும் டிஆர்டிஓ  ிறந்த மற்றும் அறி ியல் கண்டுெிடிப்புகளின் டமயம் 

ஐ.ஐ.டிகள்  

• இந்திய பதாழில்நுட்ெ நிறுவனங்கள் (IITs) என்ெது இந்திய நாடாளுமன்றத்தால் 
நிறுவப்ெட்டு ததசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிறுவனங்களாக அறிவிக்கப்ெட்ட 
உயர்கல்வியின் தன்னாட்சி மதிப்புமிக்க பொறியியல் மற்றும் பதாழில்நுட்ெம் சார்ந்த 
நிறுவனங்களின் குழுவாகும். 

• இது கல்வி அதமச்சகத்தின் அதிகார வரம்ெிற்கு உட்ெட்டது. 

• இதவ பதாழில்நுட்ெ நிறுவன சட்டம் 1961 ஆல் நிர்வகிக்கப்ெடுகிறது. 

 

டிஆர்டிஓ 

• டிஆர்டிஓ - 1958 இல் நிறுவப்ெட்ட ொதுகாப்பு ஆராய்ச்சி தமம்ொட்டு அதமப்பு. 

• தநாக்கம் - அதிநவனீ ொதுகாப்பு பதாழில்நுட்ெங்களுடன் இந்தியாதவ தமம்ெடுத்துதல் 
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• ெணி - மூன்று தசதவகள் வகுத்து தததவகளுக்கு ஏற்ெ அதிநவனீ ஆயுத அதமப்புகள் 
மற்றும் உெகரணங்களுடன் நமது ஆயுதப் ெதடகதளச் சித்தப்ெடுத்துதல், முக்கியமான 
ொதுகாப்பு பதாழில்நுட்ெங்கள் மற்றும் அதமப்புகளில் தன்னிதறதவ அதடவது. 

 

வகொயரொனொ ட ரடை எதிர்த்துப் யெொரொடு தில் ஐஐடியின் ெங்கு 

• தகாவிட் பதாற்றின் தொது, வளாகங்கள் பூட்டப்ெட்டிருந்தாலும், ஐஐடிகளில் உள்ள 
இன்குதெஷன் பசல்கள் மற்றும் ஸ்டார்ட் அப்கள் குதறந்த விதல முகக் கவசங்கள், 

குதறந்த விதல பவன்டிதலட்டர்கள்,  ெிெிஇ (PPE) கருவிகள், RT-PCR கருவிகள் 
தொன்றவற்தற தயாரித்துள்ளன. 

• தவறு சில முக்கியமான ஆராய்ச்சி தயாரிப்புகள்: 

 

ஐஐடி ெொம்யெ 

• நிர்வாகத்தின் ெயன்ொட்டிற்காக உருவாக்கப்ெட்ட மற்றும் அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்ட 
பசயலிகள். 

• ICU பவன்டிதலட்டர்கள் (Vi-SWAAS), தராதொடிக் கிருமிநாசினி அலகுகள்  தொன்ற ெிற 
ஆராய்ச்சி தயாரிப்புகள் 

 

ஐஐடி வைல்லி 

• பகாதரானா ெரிதசாததனக் கருவி, "பகாதராசர்"(corosure), காப்புரிதம பெற்று ICMR ஆல் 
அங்கீகரிக்கப்ெட்டது (குதறந்த விதலயில் தயாரிப்பு). 

• ஆயுர்தவதத்தில் தநாய் எதிர்ப்புச் சக்தி மற்றும் வலிதமக்காகப் ெயன்ெடுத்தப்ெடும் 
ொரம்ெரிய மருத்துவமான "அஸ்வகந்தா"வின் பசயல்திறன் ெற்றிய ஆய்வுக் 
கட்டுதரதய பவளியிட்டு தகாவிட்-19 தநாயாளிகளின் ெயன்ொட்டுக்காக 

உருவாக்கப்ெட்டது. 

 

ஐஐடி, வமட்ரொஸ் 

• Ubiqare ஐ.ஐ.டி., பமட்ராஸ் உருவாக்கியது, மருத்துவரால் இயக்கப்ெடும் சிறப்புப் 
ெராமரிப்தெ தநாயாளிகளுக்கு வடீ்டிதலதய பசயல்ெடுத்துகிறது, மருத்துவமதன 
வருதககள் மற்றும் தங்குவததக் குதறக்கிறது. இதவ மருத்துவ ெரிதசாததனகளில் 
பவற்றிகரமாக அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டன. 

• தானியங்கி சானிதடசர் டிஸ்பென்சர்கள் 

• Airbin - Smartbin அதமப்பு மருத்துவமதன, கிளினிக் தனிதமப்ெடுத்தப்ெட்ட மண்டலம் 
ஆகியவற்றில் உள்ள கழிவுகளால் தகாவிட் ெரவுவததத் தடுக்கிறது 



GR-II-Mains Full Mock 

 

  
 

     Copyright © Veranda Learning Solutions                50 | P a g e  

TNPSC 

• பமடிதகப் - இது ஒரு தகயடக்க மருத்துவமதன அலகு ஆகும், இது நான்கு நெர்களால் 
இரண்டு மணி தநரத்தில் நிறுவப்ெடும். 

• 3D ெிரிண்டர்கள் மூலம் தற்காப்புக் கருவிகள் உருவாக்கம். 

• உமிழ்நீதரப் ெயன்ெடுத்தி சில நிமிடங்களில் முடிவுகதள வழங்கக்கூடிய தகாவிட் 19 

ஆன்டிபென் தசாததன. 

 

ஐஐடி கொன்பூர் 

• தகாவிட்-19 ொதததய கணிக்க சூத்ரா மாதிரி 

• இன்குதெட்டரின் முன்முயற்சி, மிஷன் ொரத் O2 (MBO2), நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் 
சுகாதாரக் கட்டதமப்புகதள வலுப்ெடுத்த தவதல பசய்கின்றன. 

• பநாசக்ராக் தராதொடிக்ஸ் (Noccarc Robotics), ICU பவன்டிதலட்டரான Noccarc V310ஐ பவறும் 90 

நாட்களில் உருவாக்கியது. 

 

ஐஐடி கொரக்பூர் 

• தகாவிராப் என்று பெயரிடப்ெட்ட கிட், நியூக்ளிக் அமில அடிப்ெதடயிலான தநாதயக் 
கண்டறிதல் மற்றும் 

• தகாவிகியூப்  ஆக்சிென் மற்றும் சுவாச பசறிவூட்டதலச் சரிொர்க்கும் சாதனம், 

பவற்றிகரமாக வணிகமயமாக்கப்ெட்டது. 

 

யகொ ிட் வநருக்கடிடயச்  மொளிப்ெதில் டிஆர்டிஓ ின்  ொதடனகள் 

1. மருத்து  ஆக் ிஜன் ஆடலகள் 

உள்நாட்டில் உருவாக்கப்ெட்ட பதாழில்நுட்ெத்துடன் 500 மருத்துவ ஆக்ஸிென் ஆதலகதள 
நாட்டில் அதமக்க DRDO முடிவு பசய்தது. 

 

2. 2ஜிடி -  ொய் ழி மருந்து 

டிஆர்டிஓ 2 DG - மருந்துகளின் முதல் பதாகுதிதய தம 2021 இல் அவசரகால ெயன்ொட்டிற்காக 
பவளியிட்டது. 

2 DG = 2 deoxy – D – குளுக்தகாஸ், இது துதணயாக வழங்கப்ெட்டது. 

INMAS மூலம் – அணு மருத்துவம் மற்றும் அது சார்ந்த அறிவியல் நிறுவனம், DRDO கீழ் இயங்கும் 
ஆய்வகம். 
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3. டிஆர்டிஓ ின் ஆக்ைியகர் அடமப்பு 

ஆக்ஸிென், பசறிவூட்டல் அளதவ அடிப்ெதடயாகக் பகாண்ட ஆக்ஸிென் விநிதயாக அதமப்பு 

DEBEL மூலம் (ொதுகாப்பு - உயிரி-பொறியியல் மற்றும் மின் மருத்துவ ஆய்வகம்), DRDO. 

 

4. யகொ ிட் மருத்து மடனகள் 

புது தில்லியில் 12 நாட்களுக்குள் 1000 ெடுக்தககள் பகாண்ட மருத்துவமதன நிறுவல். 

ெனாரஸ் இந்து ெல்கதலக்கழக வளாகத்தில் 750 ெடுக்தககள் பகாண்ட தகாவிட் 
மருத்துவமதன நிறுவல். 

 

5. டிப்யகொ ன் 

தகாவிட் 19 தநாய் எதிர் காரணிதய கண்டறிதல் கருவி 

இது SARS COV-2 தவரஸின் ஸ்தெக் (கூர்முதன) அதிக உணர்திறன் 97% மற்றும் குறிப்ெிட்ட 
தன்தம 99% மற்றும் நியூக்ளிதயாதகப்சிட் புரதம் இரண்தடயும் கண்டறிய முடியும். 

DIPAS மூலம் - உடலியல் மற்றும் அது சார்ந்த அறிவியல் ொதுகாப்பு நிறுவனம், DRDO. 

 

6. வமடிடூட் வமடிக்கல் டிரொலி முக்கியமான பொருட்கதள வழங்க வடிவதமக்கப்ெட்டுள்ளது 
தமலும் இது பதாதலவிலிருந்து இயக்கப்ெடுகிறது. 

 

7. வமன்வெொருள்கள்: 

SAMPARC பமன்பொருள் மற்றும் கவசம் பமன்பொருள் 

 

முடிவுடர 

ஐஐடிகள் மற்றும் டிஆர்டிஓ இந்த பதாற்றுதநாய்களின் தொது இந்திய சஞ்சீவியாக மாறி 
நாட்டின் தததவகள் மற்றும் பதாழில்நுட்ெ முன்தனற்றத்திற்கு தீர்வுகதள வழங்குவதன் மூலம் 
சிறந்த தமயமாக பசயல்ெட்டது. இந்தியாவில் தகாவிட் பநருக்கடிதயச் சமாளிப்ெதற்கான 
அறிவியல் கண்டுெிடிப்புகளுக்கான சரியான திதசயில் இது ஒரு ெடியாகும், தமலும் தகாவிட் 
பநருக்கடிக்கான அவர்களின் ெங்களிப்பு இந்தியா தனது சுகாதார திறதன நிரூெிக்க உதவியது. 
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5. ட டக நதி நொகரிகத்துைன் வதொைர்புடைய இைங்கடளப் ெற்றி  ிளக்குக. 
 

தவதக ஆற்றங்கதரயில் சங்க காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் ஒரு நகர்ப்புற நாகரிகம் இருந்தது 

என்ெதத கீழடி என்ற சிறிய குக்கிராமத்தில் நடந்த அகழ்வாராய்ச்சிகள் நிரூெிக்கின்றன. இது 

‘தவதக நதி நாகரிகம்’ என்றும் அதழக்கப்ெடுகிறது. பகாந்ததக, அகரம் மற்றும் மணலூர் உட்ெட 

மாநிலத்தில் நடத்தப்ெட்ட சமீெத்திய அகழ்வாராய்ச்சிகள், “அதிக எண்ணிக்தகயிலான தரடிதயா 

கார்ென் ஆய்வுகளால், தமிழ்நாட்டின் பதால்பொருள் வளர்ச்சி ெற்றிய புரிததலக் பகாண்டு 

வந்துள்ளன. 

 

கீழடி: 

கீழடி அகழ்வாராய்ச்சித் தளம், இந்திய பதால்லியல் துதற மற்றும் தமிழ்நாடு மாநில பதால்லியல் 

துதறயால் ததாண்டப்ெட்டு பவளிவரும் சங்க காலக் குடிதயற்றமாகும். இது தமிழ்நாட்டின் 

மதுதரயிலிருந்து பதன்கிழக்தக 12 கி.ம  ீ பதாதலவில் சிவகங்தக மாவட்டத்தில் உள்ள கீழடி 

நகருக்கு அருகில் அதமந்துள்ளது. இது சிவகங்தக மாவட்டம் திருபுவனம் தாலுகாவிற்கு 

உட்ெட்டது ஆகும். ஆதிச்சநல்லூர் பதால்லியல் ஆய்வுக்குப் ெிறகு தமிழகத்தில் நடத்தப்ெட்ட 

பெரிய அளவிலான அகழாய்வு இதுவாகும். தவதக ஆற்றின் கதரயில் அதமந்துள்ள 

இக்குடியிருப்பு தமிழ் மக்களின் பதான்தமயான கலாச்சாரத்தத ெிரதிெலிக்கிறது. கீழடி 

அகழ்வாராய்ச்சியில் இருந்து தசகரிக்கப்ெட்ட கார்ென் மாதிரிகளின் ெகுப்ொய்வு கிமு 6 ஆம் 

நூற்றாண்தடச் சார்ந்தது (கி.மு 580) என முடிவு பசய்யப்ெட்டது. 

 

ஐந்து சுற்று முதறயான அகழ்வாராய்ச்சிகள் முடிவில், முக்கிய கட்டதமப்புகள், உருண்தட 

ொதனகள், உதல, கால்நதட எலும்புகள், ஏராளமான இரும்பு பொருட்கள், பசம்பு பொருட்கள், 

விதலயுயர்ந்த கற்களால் பசய்யப்ெட்ட மணிகள், கண்ணாடி, ஓடு மற்றும் எதட அலகுகள், 

முத்திதர, தமிழி (தமிழ்-ெிராமி) பொறிக்கப்ெட்ட ொதன ஓடுகள் மற்றும் கிராஃெிடி தொன்றதவ 

தசகரிக்கப்ெட்டுள்ளன. இதனால் கீழடி பதாழில்துதற நகரம் மற்றும் வாழ்விடமாக இருக்கலாம் 

என்று உறுதியாகக் கூறப்ெடுகிறது. ெிற ெகுதிகள் சார்ந்த எதட அலகுகள், முத்திதர மற்றும் 

விதலயுயர்ந்த கல் மணிகள் ஆகியவற்றின் கண்டுெிடிப்புகளால் சங்க கால சமுதாயத்தின் 

வலுவான வர்த்தகங்களின் சாத்தியத்தத சுட்டிக்காட்டுகிறது. 

  

வகொந்தடக: 

பகாந்ததக அகழ்வாராய்ச்சித் தளம், ெிரத்திதயகமாக புததக்கப்ெடும் இடமாக இருக்கக்கூடும். 

இன்றுவதர 40 புததக்கப்ெட்ட கலசங்கள், ஒரு புததகுழி மற்றும் 16 தமற்ெரப்பு புததகுழிகள் 

அதடயாளம் காணப்ெட்டுள்ளன. இதுவதர 17 மனித எலும்புக்கூடுகளும், 2 விலங்குகளின் 

எலும்புக்கூடுகளும் சிவப்புப் ொத்திரங்கள், சிகப்பு நழுவல் பொருட்கள் மற்றும் கறுப்பு-சிவப்புப் 

ொத்திரங்கள் ஆகியதவ ததாண்டி எடுக்கப்ெட்டுள்ளன. 
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அகரம்: 

கீழடி அகழ்வாராய்ச்சியின் முதல் ெருவம் அகரத்தில் பதாடங்கப்ெட்டது. கதலப்பொருட்களில், 

புல்லாங்குழல் தமயத்துடன் இதணந்து காணப்ெடும் ெிதளடுகள் மற்றும் லுதனட்டுகள் தொன்ற 

நுண் கற்கால கருவிகள் இந்த தளத்தில் தயாரிக்கப்ெட்டதவ என்ெததக் குறிக்கிறது. 1.75ம  ீ

ஆழத்தில் கார்ெதனற்றப்ெட்ட அரிசி தானியங்கள் கிதடத்துள்ளன. ெளெளப்ொன கற்தகாடாரி, 

மட்ொண்டங்களான கருப்பு-சிவப்பு ொதனகள், பமருகூட்டப்ெட்ட சிவப்பு ொதனகள், சிவப்புப் 

ொதனகள் மற்றும் பமருகூட்டப்ெட்ட சாம்ெல் நிற நழுவல் ொதனகள் மற்றும் ெல்தவறு 

வடிவங்கள் மற்றும் அலங்காரங்கள்/ஓவியங்கள், மணிகள், படரதகாட்டா சிதலகள், படரதகாட்டா 

பொருட்கள், ெல்தவறு வண்ணங்கள் அடங்கிய கண்ணாடி பொருட்கள், அலங்கரிக்கப்ெட்ட பஷல் 

பொருட்கள், பசம்பு மற்றும் இரும்பு ஆகிய உதலாகப் பொருட்களும் தங்க நாணயமும் 

கிதடத்துள்ளன. 

 

மைலூர்: 

மணலூரில் அகழ்வாராய்ச்சி ெணிகள் தம 2020ல் பதாடங்கப்ெட்டன. தற்தொததய நிலவரப்ெடி, 

புதகெிடிக்கும் குழாய்கள், மணிகள், படரதகாட்டா சக்கரங்கள், ொப்-ஸ்காட்ச்கள் மற்றும் 

கட்டதமப்பு பசயல்ொடுகளின் ெண்புகள் தொன்ற ெழங்கால பொருட்கள் கண்டுெிடிக்கப்ெட்டுள்ளன. 

 

கீழடி அகழொய்வு - முக்கிய கண்டுெிடிப்புகள்: 

❖ இக்காலகட்டத்தில் நதடபெற்ற அகழாய்வில் அரிய ெண்ொட்டுக் கூறுகதளக் பகாண்ட 

ஏராளமான கட்டுமானப் பொருட்கள் (பசங்கல் கட்டுமானம், சுடுமண்ணாலான உதற 

கிணறுகள் மற்றும் விரல்களால் மிக அழுத்தி உருவாக்கப்ெட்ட ெள்ளங்கள் வழியாக மதழநரீ் 

பசல்லும் வதகயில் தயாரிக்கப்ெட்ட கூதர ஓடுகள்) உள்ளிட்ட 5,820 பதால்பொருட்கள் 

பவளிபகாணரப்ெட்டுள்ளன. 

❖ தமலும், தங்கத்தினால் ஆன சில ஆெரணப் ொகங்கள், பசம்ெிலான பதால்பொருட்கள், 

இரும்புக் கருவிகள், சுடுமண்ணாலான விதளயாட்டுப் பொருட்கள் (சதுரங்கப் பொருட்கள்), 

வட்டச் சில்லுகள், காதணிகள், தக்களிகள், மனிதன் மற்றும் விலங்குகளின் உதடந்த மற்றும் 

முழு பொம்தம உருவங்கள் மற்றும் சுடுமண் மணிகள், கண்ணாடி மணிகள், மதிப்பு 

குதறவான கல் மணிகள், ரத்தினக் கல் மணிகள் (அதகட்), சூது ெவள மணிகள் (கார்னலீியன்) 

மணிகள், ெடிக மணிகள் தொன்றதவ கிதடத்துள்ளன. 

❖ பதான்தம வாய்ந்த மட்ொண்ட வதககளின் எச்சங்களான கருப்பு சிவப்பு ொதன ஓடுகள், 

கருப்பு நிறப் ொதன ஓடுகள், பமருகூட்டப்ெட்ட கருப்பு ொதன ஓடுகள், சிவப்பு நிறப் ொதன 

ஓடுகள், தராமானிய முத்திதரயிட்ட ொதன ஓடுகள், அரிட்தடன் ொதன ஓட்டுத் துண்டுகள் 

ஆகியதவயும் கிதடக்கப்பெற்றுள்ளன. 

❖ ொதனகதளச் சுடுவதற்கு முன்னரும் மற்றும் சுட்டப் ெின்னரும் வதரயப்ெட்ட கீரல் 

குறியீடுகதளக் பகாண்ட ொதன ஓடுகள் குறிப்ெிடத்தக்க எண்ணிக்தகயில் 

கண்படடுக்கப்ெட்டன. தமலும், தமிழ் ெிராமி எழுத்து பொறிப்பு பகாண்ட ொதன ஓடுகள் 

நிதறய எண்ணிக்தகயில் கிதடத்துள்ளன. 
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❖ கல்பவட்டுகளின் ஒரு ெகுதியாக தமிழ்-ெிராமி எழுத்துக்கள் மண் ொத்திரங்களின் 

ததாள்ெட்தடப் ெகுதிகளில் பொறிக்கப்ெட்ட கூர்தமயான பொருட்களின் மூலம் 

கண்டுெிடிக்கப்ெடுகின்றன. ெல்தவறு எழுத்து வடிவங்கள் இங்கு காணக் கிதடக்கிறது. கிமு 6 

ஆம் நூற்றாண்டில் எஞ்சியிருந்த சமகால சமுதாயத்தின் உயர் கல்வியறிவு பெற்றிருந்ததத 

இது பதளிவாகக் காட்டுகிறது. 

  

முடிவுடர: 

நிபுணர்களின் கருத்துப்ெடி, கீழடி பொருளாதாரப் ெகுதியாகவும், அகரம் மயானப் ெகுதியாகவும், 

மணலூர் குடியிருப்புப் ெகுதியாகவும் இருக்க தவண்டும். இந்த அதனத்து தளங்கதளயும் 

ததாண்டினால், கற்ெதன பசய்ய முடியாத ெல உண்தமகள் பவளிவரலாம். 

இந்த கண்டுெிடிப்புகள் அதனத்தும், தகாயில் நகரமான மதுதரக்கு மிக அருகிலுள்ள ெகுதியாகும். 

இங்கு வரலாற்றுத் பதான்தம பகாண்ட பொருட்கள் கிதடக்கப்பெற்றதன் மூலம், ெண்தடய தமிழர் 

நாகரிகத்தின் ெண்ொட்டு வளம் சுட்டிக் காட்டப்ெடுவதால் கீழடியில் மதறந்துள்ள ெண்ொட்டு 

மதிப்புறுப் பொருட்கதள ததடும் ெணிகதள எதிர்காலத்தில் பதாடர்வதும், ெண்தடய சமூகத்தின் 

ெண்ொட்டு வளங்கதள பவளிப்ெடுத்துவதும் காலத்தின் அவசியத் தததவயாகிறது. 

 

6. மொநிலப் ெட்டியலில் நொைொளுமன்றம்  ட்ைங்கடள இயற்ற முடியுமொ? ஆம் 
எனில், நமது அர ியலடமப்ெின் ெடி மொநிலப் ெட்டியலில்  ட்ைங்கடள 
இயற்றும் நொைொளுமன்றத்தின் அதிகொரங்கடள ெட்டியலிடுக. 

 

அரசியலதமப்ெின் ெகுதி XIல் உள்ள ெிரிவுகள் 245 முதல் 255 வதர மத்திய மற்றும் மாநிலங்களுக்கு 

இதடயிலான சட்ட உறவுகதளக் தகயாள்கிறது. ஏழாவது அட்டவதணயில், மத்திய மற்றும் 

மாநிலங்களுக்கு இதடதய சட்டமியற்றும் அதிகாரங்கதள ெகிர்ந்தளிக்கும் அரசியலதமப்பு 

வழங்குகிறது. அதவ ெின்வருமாறு: 

1. மத்தியப் ெட்டியல், 

2. மாநிலப் ெட்டியல் மற்றும் 

3. ஒருங்கிதணந்த ெட்டியல். 

 

(i) மத்தியப் ெட்டியலில் (100 ொடங்கள்) உள்ள எல்லா விஷயத்திற்கும் சட்டங்கதள உருவாக்க 

நாடாளுமன்றத்திற்கு மட்டுதம ெிரத்தயக அதிகாரம் உள்ளது. எ.கா: ொதுகாப்பு, வங்கி, பவளியுறவு, 

நாணயம் தொன்றதவ. 

(ii) "சாதாரண சூழ்நிதலகளில்", மாநிலப் ெட்டியலில் (61 ொடங்கள்) உள்ள எல்லா விஷயத்திற்கும் 

சட்டங்கதள உருவாக்க மாநில சட்டமன்றத்திற்கு மட்டுதம ெிரத்தயக அதிகாரம் உள்ளது. எ.கா: 

பொது ஒழுங்கு, காவல்துதற, பொது சுகாதாரம் தொன்றதவ. 
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(iii) நாடாளுமன்றம் மற்றும் மாநில சட்டமன்றம் இரண்டும் ஒதர தநரத்தில் ஒருங்கிதணந்த 

ெட்டியலில் (52 ொடங்கள்) உள்ள எல்லா விஷயத்திற்கும் சட்டங்கதள உருவாக்க முடியும். எ.கா: 

மின்சாரம், பதாழிலாளர் நலன், பொருளாதார மற்றும் சமூக திட்டமிடல், மருந்துகள், 

பசய்தித்தாள்கள் தொன்றதவ. 

 

• தமலும் ெின்வரும் ஐந்து அசாதாரண சூழ்நிதலகளில் மாநிலப் ெட்டியலில் 

பகாடுக்கப்ெட்டுள்ள எந்தபவாரு விஷயத்திலும் சட்டங்கதள இயற்றுவதற்கு 

அரசியலதமப்பு நாடாளுமன்றத்திற்கு அதிகாரம் அளிக்கிறது: 

 

• ததசிய நலன் கருதி, ராஜ்யசொவில் மூன்றில் இரண்டு ெங்கு உறுப்ெினர்களின் ஆதரவுடன் 

ஒரு தீர்மானம் நிதறதவற்றப்ெடும் தொது, மாநிலப் ெட்டியலில் உள்ள ஒரு விஷயத்தில் 

நாடாளுமன்றம் சட்டங்கதள இயற்றலாம். 

• ததசிய அவசரநிதலயின் தொது, மாநிலப் ெட்டியலில் உள்ள விஷயங்களில் சட்டம் 

இயற்றும் அதிகாரத்தத நாடாளுமன்றம் பெறுகிறது. 

• இரண்டு அல்லது அதற்கு தமற்ெட்ட மாநிலங்களின் சட்டமன்றங்கள் மாநிலப் ெட்டியலில் 

உள்ள ஒரு விஷயத்தில் சட்டங்கதள இயற்ற தவண்டும் என்று நாடாளுமன்றத்ததக் 

தகாரும் தீர்மானங்கதள நிதறதவற்றும் தொது, அவ் விஷயங்களில் நாடாளுமன்றம் 

சட்டங்கதள இயற்றலாம். இயற்றப்ெட்ட இச் சட்டங்கள் தீர்மானங்கதள நிதறதவற்றிய 

மாநிலங்களுக்கு மட்டுதம பொருந்தும். 

• சர்வததச உடன்ெடிக்தககள், ஒப்ெந்தங்கள் அல்லது மரபுகதள 

நதடமுதறப்ெடுத்துவதற்காக மாநிலப் ெட்டியலில் உள்ள எந்தபவாரு விஷயத்திலும் 

ொராளுமன்றம் சட்டங்கதள இயற்ற முடியும். 

• ஒரு மாநிலத்தில் குடியரசுத் ததலவர் ஆட்சி அமல்ெடுத்தப்ெட்டால், அந்த மாநிலம் 

பதாடர்ொக மாநிலப் ெட்டியலில் உள்ள எந்தபவாரு விஷயத்திற்கும் சட்டங்கதள இயற்றும் 

அதிகாரம் நாடாளுமன்றத்துக்கு உள்ளது. 

 

முடிவுடர: 

மத்திய மற்றும் மாநிலங்களுக்கு இதடதய சட்டமியற்றும் அதிகாரங்கதள ெகிர்ந்தளிக்கும் 

தமற்கண்ட திட்டம் சாதாரண காலங்களில் ெராமரிக்கப்ெட தவண்டும். ஆனால், அசாதாரணமான 

தநரங்களில், இத் திட்டம் மாற்றியதமக்கப்ெடுகிறது அல்லது இதடநிறுத்தப்ெடுகிறது. 

இந்தியாவில் கூட்டாட்சி அதமப்ெின் சுமூகமான பசயல்ொட்தடப் ெராமரிக்க இந்த விதிகள் 

முதறயாகப் ெயன்ெடுத்தப்ெட தவண்டும். 
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7. ெின் ரு ன ற்றிற்கு  ிடையளி: 
அ) தங்கப் ெத்திரத் திட்ைம் 

ஆ) மனித மரெணுத் திட்ைம் 

இ) எடுத்துக்கொட்டுகளுைன் ஜூயனொடிக் யநொய்கள் ெற்றி கூறுக  

ஈ) MSMEக்கள் ெற்றி குறிப்பு 

 

அ) தங்கப் ெத்திரத் திட்ைம்: 

❖ இத் திட்டம் நவம்ெர் 2015ல் பதாடங்கப்ெட்டது. இதன் தநாக்கமானது தங்கத்தின் தததவதயக் 

குதறப்ெதற்கும், தங்கம் வாங்குவதற்குப் ெயன்ெடுத்தப்ெடும் உள்நாட்டுச் தசமிப்ெில் ஒரு 

ெகுதிதய நிதிச் தசமிப்ொக மாற்றுவதும் ஆகும். 

❖ அரசுப்ெத்திரங்கள் (ெிஎஸ்) சட்டம், 2006ன் கீழ், தங்கப் ெத்திரங்கள் இந்திய அரசின் ெங்குகளாக 

வழங்கப்ெடுகின்றன. 

❖ இதவ இந்திய அரசின் சார்ொக ரிசர்வ் வங்கி (இந்திய ரிசர்வ் வங்கி) மூலம் 

வழங்கப்ெடுகின்றன. 

❖ இப்ெத்திரங்கள் குடியுரிதம பெற்ற தனிநெர்கள், இந்து ெிரிக்கப்ெடாத குடும்ெங்கள் (HUFகள்), 

அறக்கட்டதளகள், ெல்கதலக்கழகங்கள் மற்றும் பதாண்டு நிறுவனங்களுக்கு மட்டுதம 

விற்ெதன பசய்ய அனுமதி உள்ளது. 

❖ முதிர்வு காலம்: தங்கப் ெத்திரங்கள் எட்டு வருட முதிர்வு காலத்துடன் வரும். முதல் ஐந்து 

ஆண்டுகளுக்குப் ெிறகு முதலீட்டிலிருந்து பவளிதயறும் விருப்ெம் பதரிவிக்கும் வாய்ப்பும் 

உண்டு. 

❖ வட்டி விகிதம்: இத் திட்டத்தின் கீழ் ஆண்டுக்கு 2.5 சதவதீம் என்ற நிதலயான வட்டி விகிதம் 

கிதடக்கும். இது 6 மாதந்ததாறும் வங்கி கணக்கில் பசலுத்தப்ெடும்.  

 

ஆ) மனித மரெணுத் திட்ைம் 

❖ மனித மரெணுத் திட்டம் என்ெது மனித டி.என்.ஏதவ உருவாக்கும் அடிப்ெதட தொடிகதள 

தீர்மானிப்ெதத தநாக்கமாகக் பகாண்ட ஒரு சர்வததச அறிவியல் ஆராய்ச்சித் திட்டமாகும், 

இது மனித மரெணுவின் அதனத்து மரெணுக்கதளயும் அதடயாளம் கண்டு 

வதரெடமாக்குகிறது. 

❖ இதற்கு சர்வததச அளவில் உள்ள ெல்தவறு ெங்குதாரர்களின் கூட்டு முயற்சியில் 

நிதியளிக்கப்ெட்டது. 

❖ மனித மரெணுத் திட்டம் 1990ல் முதல்முதறயாக பதாடங்கப்ெட்டது. 
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❖ மனித மரெணுவின் தமப்ெிங் ஒவ்பவாரு மரெணுவின் ெல மாறுொடுகதளயும் 

வரிதசப்ெடுத்துகிறது. 

❖ மனித மரெணுத் திட்டம் 2003ல் முதல் மனித மரெணு ஆராய்ச்சிதய நிதறவு பசய்தது. 

முதன்முதறயாக, மனித உடலின் DNA வதரெடம் திறக்கப்ெட்டது. ஆனால் இக் 

கண்டுெிடிப்புகளில் ெல குதறொடுகள் இருந்தன. 

 

ஜீயனொம் இந்தியொ திட்ைம்: 

❖ மனித மரெணுத் திட்டத்தால் ஈர்க்கப்ெட்டு, இந்தியாவின் ெதயாபடக்னாலெி துதற (டிெிடி) 

2020ல் ெீதனாம் இந்தியா திட்டத்தத” (ெிஐெி) பதாடங்கியது. 

❖ இது இந்தியா முழுவதும் உள்ள மக்களிடமிருந்து 10,000 மரெணு மாதிரிகதளச் தசகரித்து, 

ஒரு குறிப்பு மரெணு மாதிரி உருவாக்குவதத தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ ெீன் தமப்ெிங் திட்டமானது, பெங்களூரு இந்திய அறிவியல் கழகத்தின் (IISc) மூதள ஆராய்ச்சி 
தமயத்துடன் நாட்டின் 20 முன்னணி நிறுவனங்கதள உள்ளடக்கியது ஆகும். 

 

இ) ஜூயனொடிக் யநொய்கள்: 

❖ ெூதனாடிக் தநாய் என்ெது பொதுவாக ஒரு விலங்கு அல்லது பூச்சி மற்றும் மனிதனுக்கு 

இதடதய ெரவும் ஒருவதக தநாயாகும். 

❖ ெூதனாஸ்கள் ொக்டீரியா, தவரஸ் அல்லது ஏததனும் ஒரு ஒட்டுண்ணியாக இருக்கலாம் 

அல்லது தநாய் ெரவுவதற்கான வழக்கத்திற்கு மாறான காரணிகதளக் பகாண்டிருக்கலாம். 

❖ ெூதனாடிக் தநாய்கள் சிறிய தநாய்த்ததாற்று முதல் பெருமளவிலான உயிருக்கு ஆெத்து 

விதளவிக்கும் தநாய் வதர உண்டாக்கும். சில தநாய் வதககள் மனிதர்களுக்கு மரணத்தத 

கூட ஏற்ெடுத்தலாம். 

❖ கடந்த இரண்டு தசாப்தங்களாக, நகரமயமாக்கல், பதாழில்மயமாக்கல் தொன்ற சுற்றுச்சூழல் 

மாற்றங்களின் விதளவாக, உலகின் ெல ெகுதிகளில், சில ெூதனாடிக் தநாய்களின் 

எண்ணிக்தகதய அதிகரித்துள்ளது. 

ெூதனாடிக் தநாய்கள் ெின்வருமாறு வதகப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளன: 

❖ ொக்டீரியா ெூதனாஸ்கள்:- எ.கா. ஆந்த்ராக்ஸ், புருபசல்தலாசிஸ், ெிதளக், 

பலப்தடாஸ்ெிதராசிஸ், சால்தமாபனல்தலாசிஸ். 

❖ தவரல் ெூதனாஸ்கள்:- எ.கா. தரெிஸ், ஆர்தொதவரஸ் பதாற்று, KFD, மஞ்சள் காய்ச்சல், 

காய்ச்சல். 

❖ ரிக்பகட்சியல் ெூதனாஸ்கள்:- எ.கா. முதரன் தடெஸ், டிக் தடெஸ், ஸ்க்ரப் தடெஸ், க்யூ-

காய்ச்சல். 
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❖ ப்தராதடாதஸாவல் ெூதனாஸ்கள்:- எ.கா. டாக்தஸாெிளாஸ்தமாசிஸ், 

டிரிெதனாதசாமியாசிஸ், லீஷ்தமனியாசிஸ். 

❖ பெல்மின்திக் ெூதனாஸ்கள்:- எ.கா. எக்கிதனாதகாக்தகாசிஸ் (தெட்ராடிட் தநாய்), 

படனியாசிஸ், ஸ்கிஸ்தடாதசாமியாசிஸ், டிராகுன்குலியாசிஸ். 

❖ பூஞ்தச ெூதனாஸ்கள்:- எ.கா. ஆழமான தமக்தகாசிஸ் - ெிஸ்தடாெிளாஸ்தமாசிஸ், 

கிரிப்தடாகாக்தகாசிஸ், படர்மதடாதெட்ஸ். 

❖ எக்தடாெராதசட்டுகள் :- எ.கா. சிரங்கு, மயாசிஸ். 

 

ஈ)  ிறு, குறு, மற்றும் நடுத்தர வதொழில்கள் (MSME) துடற: 

கடந்த ஐந்து தசாப்தங்களாக இந்தியப் பொருளாதாரத்தின் மிகவும் துடிப்ொன மற்றும் ஆற்றல்மிக்க 

துதறயாக குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர பதாழில்கள் (MSME) துதற உருவாகியுள்ளது. பெரிய 

பதாழில்கதள விட ஒப்ெீட்டளவில் குதறந்த மூலதனச் பசலவில் பெருமளவிலான தவதல 

வாய்ப்புகதள வழங்குவதில் MSMEகள் முக்கிய ெங்கு வகிக்கின்றன. தமலும் கிராமப்புறம் மற்றும் 

ெின்தங்கிய ெகுதிகளில் பதாழில்மயமாக்கலுக்கு உதவுகின்றன. இதன் மூலம் ெிராந்திய 

ஏற்றத்தாழ்வுகள் குதறக்கப்ெட்டு, ததசிய வருமானம் மற்றும் பசல்வத்தின் சமமான ெகிர்மானம் 

உறுதிப்ெடுத்தப்ெடுகிறது. MSMEகள் துதண அலகுகளாக பெரிய பதாழில்களுக்கு துதணபுரிகின்றன. 

தமலும் இத் துதற நாட்டின் சமூக-பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு மகத்தான ெங்களிப்தெ வழங்குகிறது. 

 

இத் துதறயில், ெல்தவறு பதாழில்களில் 30 மில்லியன் நிறுவனங்கள் உள்ளன. 69 மில்லியன் மக்கள் 

தவதல பசய்கிறார்கள். தவதலவாய்ப்பு உருவாக்கம் மற்றும் மக்களின் வாழ்க்தகத் தரத்தத 

உயர்த்துவதன் மூலம் இந்தியப் பொருளாதாரத்தின் வளர்ச்சிக்கு இத் துதற முக்கியமானது ஆகும். 

 

MSMEகளின்  டகப்ெொடு: 

நிறுவனத்தின் அளவு முதலீடு மற்றும் ஆண்டு வருவாய் 

குறு நிறுவனங்கள் 
முதலீடு ரூ. 1 தகாடி வதர 

வருவாய் ரூ. 5 தகாடி வதர 

சிறு நிறுவனங்கள் 
முதலீடு ரூ. 10 தகாடி வதர 

வருவாய் ரூ. 50 தகாடி வதர 

நடுத்தர நிறுவனங்கள் 
முதலீடு ரூ. 20 தகாடி வதர 

வருவாய் ரூ. 100 தகாடி வதர. 
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8. ஒயர நொடு ஒயர யதர்தல் என்ெது இந்தியொ ில்  ொத்தியமொ. ஒயர யநரத்தில் 
யதர்தடல நைத்து தற்கொன  ொத்தியக்கூறுகடள அதன் நிடற குடறகளுைன் 
 ி ரிக்க. 

 

நாடாளுமன்றத்தின் மக்கதளதவ மற்றும் அதனத்த்து மாநில சட்டப் தெரதவகளுக்கும் ஒதர 

தநரத்தில் ததர்தல் நடத்துவது என்ற கருத்து, சமெீத்தில் ெிரதமரின் கருத்திற்குப் ெிறகு பசய்திகளில் 

ெரவலாக தெசப்ெட்டது. 

 

ஒயர நொடு ஒயர யதர்தல்: 

❖ இது நாடாளுமன்றத்தின் மக்கதளதவ மற்றும் அதனத்து மாநில சட்டப் தெரதவகளுக்கும் 

ஒதர தநரத்தில் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுதற ததர்தல் நடத்துவததக் குறிக்கிறது. 

❖ தற்தொது நாடாளுமன்றத்தின் மக்கதளதவ மற்றும் அதனத்து மாநில சட்டப் 

தெரதவகளுக்கும், அந்தந்த அதவகளின் ெதவிக்காலத்தின் முடிவில் தனித்தனியாக 

ததர்தல் நடக்கிறது.  

❖ ஆனால் சில சமயங்களில், சில மாநில சட்டப் தெரதவகளுக்கான ததர்தல்கள் மக்களதவத் 

ததர்தலுடன் தசர்ந்தும் நடக்கிறது. உதாரணமாக, 2014ம் ஆண்டில், ஆந்திரப் ெிரததசம், ஒடிசா 

மற்றும் சிக்கிம் மாநில சட்டசதெகளுக்கும் மக்களதவத் ததர்தலுடன் ஒன்றிதணத்து 

ததர்தல் நடத்தப்ெட்டது. 

❖ முதல் பொதுத் ததர்தல் (1951-52) முதல் மக்களதவக்கும், அதனத்து மாநில 

சட்டமன்றங்களுக்கும் ஒதர தநரத்தில் ததர்தல் நடத்தப்ெட்டது. 1967 பொதுத் ததர்தல் வதர 

ஒதர தநரத்தில் ததர்தல் என்ற இந்த நதடமுதற பதாடர்ந்தது. 

❖ 1968ல் சில மாநில சட்டப் தெரதவகள் முன்கூட்டிதய கதலக்கப்ெட்டதாலும், 1970ல் 

மக்களதவ முன்கூட்டிதய கதலக்கப்ெட்டதாலும், இந்த நதடமுதற சீர்குதலந்தது. 

❖ அப்தொதிருந்து, ெலர் ஒதர தநரத்தில் ததர்தல் என்ற கருத்தத பவவ்தவறு சமயங்களில் 

முன்தவத்துள்ளனர். 

 

ஒயர யநரத்தில் யதர்தல் நைத்து தன் நிடறகள்: 

❖ இது நிதி அடிப்ெதடயில் ததர்தல் பசலவினங்கதளக் குதறக்கும் மற்றும் ததர்தல் 

கடதமகளுக்கு மனித வளங்கதளத் திருப்புவததக் குதறக்கும். 

❖ ஒதர தநரத்தில் ததர்தல் முதற ெிராந்திய தநாக்கங்கதள விட ததசிய தநாக்கத்தத 

ஊக்குவிக்கிறது. இது நாட்டின் ஒற்றுதமக்கு முக்கியமானது ஆகும். 

❖ இது ததசிய கண்தணாட்டத்தத ஊக்குவிப்ெதால், ஒதர தநரத்தில் ததர்தல்கள் ததசிய 

கட்சிகதள ெலப்ெடுத்தும். இதனால் வாக்கு வங்கி அரசியதல அடிப்ெதடயாகக் பகாண்டு  

குறுகிய அரசியல் நடத்தும்  கட்சிகளின் எண்ணிக்தகதயக் குதறக்கிறது. 
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❖ ததர்ந்பதடுக்கப்ெட்ட மாநில அரசுகதள எளிதில் ெதவி நீக்கம் பசய்ய முடியாது. இது இந்திய 

அரசியலதமப்ெின் 356 (குடியரசுத் ததலவர் ஆட்சி) விதிதய தவறான முதறயில் 

ெயன்ெடுத்தும் வாய்ப்புகதள குதறக்கிறது. எனதவ இது கூட்டாட்சி முதறதய 

வலுப்ெடுத்துகிறது. 

❖ ஐந்தாண்டுகளுக்கு ஒருமுதற ஒதர தநரத்தில் ததர்தல் நடத்துவது அரசுகளுக்கு 

நிதலத்தன்தமதய அளிக்கிறது. மக்கள் நலனுக்காக அரசு சீராக பசயல்ெட அனுமதிக்கிறது. 

❖ மாதிரி நடத்தத விதிகள் (MCC) அரசாங்க தசதவ வழங்கல் நதடமுதறக்கு ஒரு ததடயாக 

ொர்க்கப்ெடுகிறது. ஒதர தநரத்தில் ததர்தல் நடத்தினால் இதுதொன்ற இதடயூறுகதள 

குதறக்கலாம். 

 

ஒயர யநரத்தில் யதர்தல் நைத்து தில் உள்ள குடறகள்: 

❖ அரசியல் கட்சிகளின் பசலவு குதறயும் என்ெதற்கு எந்த உத்தரவாதமும் இல்தல. அரசியல் 

கட்சிகள் முழு நிதிதயயும் ெல கட்டங்களாக பசலவழிக்காமல் ஒதர தநரத்தில் 

பசலவிடலாம். 

❖ ததர்தல்கள் ெிரதிநிதித்துவ சனநாயகத்தின் முக்கிய அங்கமாகும். ஒதர தநரத்தில் 

ததர்தல்கள் ஐந்து வருடங்கள் என்ற நிதலயான ெதவிக் காலத்துடன் மக்கள் தங்கள் 

நம்ெிக்தகதய அல்லது அரசாங்கத்தின் மீது அதிருப்திதய பவளிப்ெடுத்தும் உரிதமதயக் 

ெறிக்கிறது. 

❖ ஒதர தநரத்தில் ததர்தல் நடத்துவது வாக்காளர்களின் நடத்ததயில் குறிப்ெிடத்தக்க 

தாக்கத்தத ஏற்ெடுத்தும் என்று ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன. IDFC இன்ஸ்டிட்யூட் நடத்திய 

ஆய்வின்ெடி, ஒதர தநரத்தில் ததர்தல்கள் நடத்தப்ெடும்தொது, இந்திய வாக்காளர்கள் 

மாநிலம் மற்றும் மத்திய ததர்தல்களில் இரண்டுக்கும் ஒதர கட்சிக்கு வாக்களிப்ெதற்கு 77 

சதவதீம் வாய்ப்பு உள்ளது என்கிறது. 

❖ ஒதர தநரத்தில் ததர்தல்கள், உள்ளூர் ெிரச்சதனகள் அல்லது மாநில முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 

ெிரச்சதனகதள ெின்னுக்கு தள்ளும். இது நாட்டின் ென்முகத்தன்தமதய முற்றிலும் 

புறக்கணிக்கிறது. 

❖ மத்திய அரசும், மாநில அரசுகளும் தங்கள் அதிகார வரம்ெிற்குள் சமமானதவ மற்றும் 

இதறயாண்தம பகாண்டதவ. ஒதர தநரத்தில் ததர்தல் நடத்துவது மாநில ததர்தல்களின் 

முக்கியத்துவத்தத குதறக்கும். இது  கூட்டாட்சி தத்துவத்தததய ொதிக்கிறது. 

❖ அரசியலதமப்ெின் 83(2) மற்றும் ெிரிவு 172, தலாக்சொ மற்றும் மாநில சட்டமன்றங்கள் அதன் 

முதல் கூட்டத்தின் தததியிலிருந்து ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு (கதலக்கப்ெடாத வதர) இருக்க 

தவண்டும் என்கிறது. தலாக்சொ மற்றும் மாநில சட்டசதெகளுக்கு நிதலயான அல்லது 

ெதவிக் கால அளவுக்கு அரசியலதமப்பு உத்தரவாதம் அளிக்கவில்தல என்ெதத இது 

பதளிவாக்குகிறது. ஒதர தநரத்தில் ததர்தல்கள் இததனப் புறக்கணிக்கின்றன. 

❖ ஒரு அரசாங்கம் நாடாளுமன்றத்தின் நம்ெிக்தகதய அனுெவிக்கும் வதர ஆட்சியில் இருக்க 

முடியும். நாடாளுமன்றத்தின் நம்ெிக்தகதயப் பொருட்ெடுத்தாமல் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு 
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ஒரு நிதலயான ெதவிக்காலத்திற்கு அரசுகள் நீடித்தால் மட்டுதம ஒதர தநரத்தில் ததர்தல்கள் 

முதற பசயல்ெட முடியும். 

❖ தனித் ததர்தல்கள் அரசியல் பொறுப்புணர்தவ அதிகரிக்கும். இது அரசியல்வாதிகதள 

வாக்காளர்களுக்கு அவர்கள் பசய்யும் பசயல்களுக்கு பொறுப்ொக தவக்கிறது. 

❖ உள்ளூர் ெிரச்தனகள், மாநில ெிரச்தனகள், ததசிய ெிரச்தனகள் என சிக்கல்கதள மக்களுக்கு 

தவறுெடுத்தி அறிய வாய்ப்ெளிக்கிறது. 

 

ஒயர யநரத்தில் யதர்தல் நைத்து து  ொத்தியமொ: 

ஒதர தநரத்தில் ததர்ததல நடத்துவது சில அரசியலதமப்பு தகள்விகதள எழுப்புகிறது. அதற்கு 

ெதிலளிக்கப்ெட தவண்டும். அதவ ெின்வருமாறு; 

 

❖ இந்த தயாசதனதய பசயல்ெடுத்த, சில மாநில சட்டசதெகளின் ெதவிக்காலம் குதறக்கப்ெட 

தவண்டும். சட்டமன்றத்தின் நம்ெிக்தகதய அரசு அனுெவிக்கும் தொது அதத எப்ெடி 

பசய்வது?. 

❖ நம்ெிக்தகயில்லா வாக்பகடுப்பு அல்லது குடியரசுத் ததலவர் ஆட்சி ஏற்ெட்டால் ஒதர 

தநரத்தில் ததர்தல் நதடமுதறதய எவ்வாறு சீர்குதலயாமல் ொதுகாப்ெது?. 

❖ அரசியலதமப்ெின் 83(2) மற்றும் ெிரிவு 172, தலாக்சொ மற்றும் மாநில சட்டமன்றங்கள் அதன் 

முதல் கூட்டத்தின் தததியிலிருந்து ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு (கதலக்கப்ெடாத வதர) இருக்க 

தவண்டும் என்கிறது. தலாக்சொ மற்றும் மாநில சட்டசதெகளுக்கு நிதலயான அல்லது 

ெதவிக் கால அளவுக்கு அரசியலதமப்பு உத்தரவாதம் அளிக்கவில்தல என்ெதத இது 

பதளிவாக்குகிறது. நிதலயான ெதவிக் காலம் இல்லாமல் ஒதர தநரத்தில் ததர்தல் நடத்த 

முடியாது. 

 

முடிவுடர: 

ஒதர தநரத்தில் ததர்தல் என்ற கருத்தில் ெல்தவறு நிதறகள் மற்றும் குதறகள் இருந்தாலும், ஒதர 

தநரத்தில் ததர்தல்கள் கூட்டாட்சி மற்றும் நாட்டின் ென்முகத்தன்தமதய குதறக்காத வதகயில் 

கவனமாக இருக்க தவண்டும். 


