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பக்கி ிணங்கள் 
 
1. 16.09.2022   
 உனக ஓவ ோன் ிணம் 

 
ோின ச ய்ிகள்  

 
1. கோலன உவு ிட்டம்  
 அபசு ள்ிகில் ன்று பதல் ஐந்தாம் யகுப்பு யரப னிலும் 

நாணயர்களுக்கா கார உணவு யமங்கும் திட்டத்ரத துல  ிம்க்கல் 

தகுிில் உள் நாகபாட்சி ததாடக்கப்ள்ினில்  பதல்யர் ததாடக்கி 
ரயத்தார்.  

 அதநரிக்காயின்  நாிங்கில் ஐரபாப்ின ாடுகில் உணவு யமங்கும் 

திட்டம் அநில் உள்து.  
 ிபான்ஸ் ாட்டில் பன்று ஆண்டுகளுக்கு பன்ர் கார உணவு திட்டம் 

ததாடங்கப்ட்டுள்து.  
 1920ல் ீதி கட்சி ஆட்சினின் ராது ச ன்லண வோக இருந்த  ர்திட்டி 

ிோகோர் தசன்ர ஆனிபம் யிக்கு நாகபாட்சி ள்ினில் ி 

உவுத் ிட்டத்ல ததாடக்கி ரயத்தார்.  

 இது ஆங்கிரனர் ஆட்சினின்ராது ிறுத்தப்ட்டு 1956 பதல்யர் 

கோோஜோல் நதின உணவுத் திட்டம் ததாடங்கப்ட்டது.  
 நூற்நோண்டில் த ிப்திி வதோக்கி தோல:  

 1922: தசன்ர நாகபாட்சினில் ஆனிபம் யிக்கு குதினில் உள் 

ஆபம்ப் ள்ினில் ரசாதர பனற்சினாக நதின உணவு திட்டம் 

ததாடக்கம்.  
 1925: தசன்ர நாகபாட்சி தநாமிக்கும் யிரியாக்கம் தசய்னப்ட்டது.  
 1956: தநிழ்ாட்டில் தநிழ்ாட்டின் அரத்து நாயட்டங்கிலும் நதின 

உணவுத் திட்டம் துயக்கப்ட்டது.  
 1962: ததாடக்கப்ள்ி நாணயர்களுக்கு நட்டுநல்ாநல் எட்டாம் 

யகுப்பு யரப னிலும் நாணயர்களும் நதின உணவு திட்ட 

னார்காக ரசர்க்கப்ட்ட.  
 1984: ஆாம் யகுப்பு பதல் த்தாம் யகுப்பு யரப னிலும் 

குமந்ரதகளுக்கு இந்த திட்டம் யிரிவுடுத்தப்ட்டது.  
 1989: ள்ி தசல்லும் அரத்து குமந்ரதகளுக்கும் இரு யாபங்களுக்கு 

ரு பர பட்ரட யமங்கும் திட்டம் அிபகம் தசய்னப்ட்டது.  
 1998: இபண்டு யனது பதல் 14 யனது யரபனிா குமந்ரதகளுக்கு 

யாபம் ரு பர பட்ரட யமங்கும் திட்டம் அிபகம்.  
 2006: இபண்டு யனது பதல் 15 யரபனிா 15 யனது யரபனிா 

குமந்ரதகளுக்கு யாபம் இருபர பட்ரட திட்டம் ததாடக்கம்.  
 2007: 2 பதல் 15 யனது யரபனிா குமந்ரதகளுக்கு யாபம் பன்று 
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பர பட்ரட திட்டம் அிபகம்.  
 2010: ன்ாம் யகுப்பு பதல் த்தாம் யகுப்பு யரப னிலும் நாணய 

நாணயிகளுக்கு அரத்து ள்ி ரயர ாள்கிலும் பட்ரட 

யமங்கும் திட்டம் துயக்கம்.  
 2014: னாிகளுக்கு ல்யரக உணர் கரய சாதம் நசாா 

பட்ரடபடன் யமங்கும் திட்டம் ரடபர.  
 2022: ள்ி நாணயர்களுக்கு காரஜ் சிற்றுண்டி திட்டம் ததாடக்கம்.  

 
2. ிருது  
 சதரிோர் ிருது  ம்பூர்ம்  ோிோனுக்கும்,  
 அண்ோ ிருது வகோல இோ.வோகனுக்கும்,  
 கலனஞர் ிருது திபக தாருார் டி.ஆர்.தோலுவுக்கும்,  
 தோவந்ர் தோிோ ன் ிருது புதுச்ரசரி  ி.தி.ிருோவுக்கசுக்கும்,  
 வதோ ிரிர் ிருது குன்னூர்  ணீிோ னுக்கும் யமங்கப்ட்டது.  

 
த்ி ச ய்ிகள் 

 
1. டத்வோ  ோிவலு லநவு  
 டத்ரதா எஸ்.சாநிரயலு 1974 பல் 2008 யரப ததாடர்ச்சினாக ாடாளுநன் 

உறுப்ிபாக இருந்த அயர் சுநார் 29 ஆண்டுகள் தாதுப்ணித்துர 

உள்ிட்ட ல்ரயறு துரகில் வகதிணட் அலச் ோகவும், தாறுப்பு 

யகித்தயர்.  
 நரசினா இந்தின காங்கிபஸ் கட்சினின் ஏமாயது தரயபாக தாறுப்ரற் 

டத்ரதா எஸ்.சாநிரயலு ததாடர்ந்து 31 ஆண்டுகள் அப் தயிரன யகித்தார்.  
 யனது பப்பு காபணநாக கடந்த 2019 அபசினில் இருந்து ஒய்வு தற் அயர் 

ததாடர்ந்து நரசினாயிரரன யசித்து யந்தார்.  

 இந்தின அபசின் சார்ில் தயிாடு யாழ் இந்தினர்களுக்கா ‘தோி 

திோ ி  ம்ோன்’  யிருதும் தற்யர்.  
 
2. இந்ி ோகண ோரிப்பு ிறுணங்கள்  ங்கத்ின் ஆண்டு கூட்டம்  
 யாக தனாரிப்ில் இந்தின யாக தனாரிப்பு ிறுயங்கள் சங்கத்தின் ஆண்டு 

கூட்டம் சடல்னிில் ரடதற்து.  
 யாக தனாரிப்ில் சர்யரதச அயில் இந்ிோ ோன்கோது இடத்ரத 

தற்றுள்து.  
  ிநப்பு ிட்டங்கள்  

 ‘இந்ிோில் ோரிப்வதோம்’ திட்டத்தின் யானிாக உள்ாட்டு யாக 

உற்த்தி ிறுயங்கின் தனாரிப்பு அதிகரித்துள்து.  

 நின் யாகங்கின் உற்த்திக்கும் பக்கினத்துயம் அிக்கப்ட்டு 

யருயதுடன் நட்டுநல்ாநல் சதட்வோனில் எத்ணோலன 

கனப்தற்கோண டயடிக்ரககளும் தீயிப டுத்தப்ட்டு யருகின்.  
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 2021-2022 நத்தின ட்தெட்டில் அியிக்கப்ட்ட ரமன யாகங்கள் 

மிப்புக் தகாள்ரக கடந்த ஏப்பல் ன்ாம் ரததி பதல் அநலுக்கு 

யந்தது.  
 இதன்டி 20 ஆண்டுகலக்கும் ரநா தினார் யாகங்களுக்கும், 15 

ஆண்டுகலக்கு ரநா யர்த்தக யாகங்களுக்கும் தகுதிச் 

ரசாதர கட்டானநாகும்.  
 இச்ரசாதரரன பூர்த்தி தசய்னாத யாகங்கள் மிக்கப்டும் என்து 

குிப்ிடத்தக்கது.  
 
3. கட்டோம் ோற்ந லடச்  ட்ட வ ோோ : கர்ோடக வனலில்   
   ிலநவற்நம்  
 நதநாற் தரட சட்டம் னாருரடன நத சுதந்திபத்ரதபம் ிக்க 

பற்டயில்ர.  
 நாாக கட்டானப்டுத்தி  ஆரச யார்த்ரதகர கூி நதநாற்ம் தசய்யரத 

தடுக்கரய பற்டுகிது.  
 கட்டோப்தடுத்ி ம் ோற்நம் ச ய் படிோது என்று உச்  ீின்நம் 

ஏற்கணவ கூநிபள்பது.  
 நதநாற்ம் தசய்து தகாள்யதில் எவ்யித தரடபம் இல்ர.  
 ஆால் ஆரச காட்டி கட்டானப்டுத்தி நதநாற்ம் தசய்யரத தடுக்கரய 

சட்ட நரசாதா தகாண்டுயபப்டுகின்து.  
 
4. அம்வதத்கரும் வோடிபம்  
 ‘அம்ரத்கரும் ரநாடிபம்’ புத்தகத்ரத தடல்ினில் பன்ாள் குடினபசுத் 

தரயர் ோம்ோத் வகோிந்த் தயினிடுகிார்.  
 சட்டரநரத ி.ஆர்.அம்ரத்கரின் யாழ்க்ரக அயர் ரநற்தகாண்ட ணிகள் 

நற்றும் சாதரகர அியார்ந்த கண்ரணாட்டத்தில்  அம்ரத்கரும் 

ரநாடிபம் நூல் ஆபாய்ந்துள்து.  
 ப்லகிோஃப்ட் டிஜிட்டல் தவுண்வடன் ததாகுத்துள் இந்த நூில், 
அம்ரத்கரின் ட்சினங்களுக்கும் புதின இந்தினாயின் யர்ச்சி னணத்திற்கும் 

இரடனிா நறுக்க படினாத ிரணப்பு, இந்தினா குித்த அயரின் 

ததாரராக்கு ார்ரயரன அந்த நூல் யியரிக்கிது.  
 அம்ரத்கரின் ததாரராக்கு ார்ரய திம்ட அநலுக்கு 

தகாண்டுயபப்ட்டரத எடுத்துக்காட்ட ிபதநர் ரநாடி தரரநனில் 

ிகழ்த்தப்ட்ட சாதரகள் நூில் எடுத்துரபக்கப்ட்டுள்.  
 ‘அம்ரத்கரும் ரநாடிபம்’ நூலுக்கு இரசனரநப்ாரும் நாிங்கரய 

ினந உறுப்ிருநா இலபோஜோ அிந்துல எழுதிபள்து 

குிப்ிடத்தக்கது.  
 
5.  ிநந் உிரில் பூங்கோ  
 ரநற்குயங்க நாிம் டார்ெிிங் இநனநர குதினில் அரநந்துள் 
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த்நொ ாபடு இநானன் உனிரினல் பூங்கா ாட்டின் சிந்த உனிரினல் 

பூங்காயாக ரதர்வு தசய்னப்ட்டுள்து.  
 ாட்டில் 150க்கும் ரநற்ட்ட உனிரினல் பூங்காக்கள் உள்.  
 பூங்காக்கின் இனக்குர்களுக்கா  நாாடு ஒடி ோ ோினம் 

புவணஸ்த்ில் கடந்த தசப்டம்ர் 10ஆம் ரததி ரடதற்து.  
 நத்தின உனிரினல் பூங்காக்களுக்கா ஆரணனம் பூங்காக்கின் 

தசனல்ாடுகின் அடிப்ரடனில் தபப்ட்டினர அம்நா ாட்டில் 

தயினிட்டது.  
 அந்தப் ட்டினில், வற்கு ங்கத்ின் டோர்ஜினிங் தகுிில் அலந்துள்ப 

தத்ஜோ ோபடு இோனன் உிரில் பூங்கோ பனிடத்ல தற்து.  
 ச ன்லண ண்டலூரில் உள்ப அண்ோ உிரில் பூங்கோ இண்டோது 

இடத்லபம்,  
 கர்ோடகத்ின் லசூரில் அலந்துள்ப ஸ்ரீ  ோோோவஜந்ிோ உிரில் 

வோற்நம் பன்நோது இடத்லபம் தற்.  
 சகோல்கத்ோில் அலந்துள்ப அனிப்பூர் உிரில் வோட்டம் தட்டினில் 

ோன்கோது இடத்ில் உள்து.  
 டார்ெிிங் உனிரினல் பூங்கா 83  ீம் நதிப்தண்கர தற்ிருந்தது.  
 கடந்த 1958 ஆம் ஆண்டு ிறுயப்ட்ட டார்ெிிங் உனிரினல் பூங்கா, கிமக்கு 

இநனநரனில் காணப்டும் தி  ிறுத்ல,  ிப்பு தோண்டோ கடி ரான் 

அமிவுிரரன எதிர்ராக்கிபள் உனிரிங்கர ாதுகாப்தற்கா 

திட்டங்கர தசனல்டுத்துயதில் சர்யரதச அங்கீகாபம் தற்றுள்து என்து 

குிப்ிடத்தக்கது. 
 

ிலபோட்டு ச ய்ிகள் 
 
1. ஓய்ல அநிித்ோர் வோஜர் ஃசதடர்  
 தடன்ிஸ் யிரனாட்டில் எல்ா காத்திலுநாக சிந்த ராட்டினாபாக 

கருதப்டுதாருள் ருயரும் சுிட்மர்னோந்து ட் த்ிோண வோஜர் 

ஃசதடர் ததாமில்பர தடன்ிஸிிருந்து ஒய்வு த ராயதாக 

அியித்தார்.  
 தடன்ிஸ் யாழ்க்ரகனில் 20 கிோம்ஸ் கிோண்ட்ஸ்னோம் தட்டங்கள் 

தயன்துடன் 5 சீசன்கர உகின் ம்ர் ன் யபீபாக ிரவு தசய்து 

அசத்தினயர் ரபாெர்.  
 103 - ஏடிி டூர் ிரனில் ஃதடபர் தயன்றுள் ட்டங்கள்.   
 24 - ததாமில் பர தடன்ிஸில் ஃதடபர் கத்தில் இருந்த 

ஆண்டுகள்.  
 36 - கடந்த 2018ல் தது 36 யனதில் உகின் ம்ர் ன் ிரரன எட்டி 

ஏடிி தபயரிரச யபாற்ில் பதல் இடத்துக்கு யந்த நிக யனதா 

யபீர் என்று சாதர ரடத்தார்.  
 20 - ஃதடபர் தயன் கிபாண்ட்ஸ்ாம் ட்டங்கள்.  
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 1251 - தடன்ிஸ் யாழ்க்ரகனில் ஃதடபர் திவு தசய்துள் தநாத்த 

தயற்ிகள்.  
 சதடர் சன்ந கிோன்ஸ்னோம் தட்டங்கள்  

 ஆஸ்ிவனி ஓதன் 2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018  

 திஞ்சு ஓதன் 2009  

 ிம்திள்டன் 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017  

 பஎஸ் ஓதன் 2004, 2005, 2006, 2007, 2008  

 


