
         

    

1. இந்தியாவில் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி திட்டத்தில் ஈடுபடவுள்ள 

ததாழில்நுட்ப நிறுவனம் எது? 

அ) அமேஸான் 

ஆ) மேஸ்புக்  

இ) மேக்ம ாசாப்ட் 

ஈ) சாம்சங் 

✓ த ாழில்நுட்ே ேற்றும் சமூக ஊடக நிறுவனோன மேஸ்புக், இந்தியாவில், 

புதுப்பிக்கத் க்க எரிசக்தி திட்டத்தில் ஈடுேடுவ ற்கான ஒப்ேந் த்தில் 

மகதயழுத்திட்டுள்ளது. இந்தியாவில் இதுமோன்ற ஓர் ஒப்ேந் த்தில் 

மேஸ்புக் ஈடுேடுவது இது மு ல் முமறயாகும். இந்தியாவின் மின்சா  

கட்டமேப்பில் புதுப்பிக்கத் க்க மின்சா த்ம  வழங்குவ ற்காக மேஸ்புக் 

ேற்றும் கிளீன்மேக்ஸ் இமைந்து தசயல்ேடவுள்ளன. 32 தேகாவாட் 

காற்றாமை மின்னுற்ேத்தி திட்டோனது கர்நாடகவில் அமேந்துள்ளது. 

 

2. “EatSmart Cities” சவால் மற்றும் “Transport 4 All” சவால் என 

இரு சவால்களள அறிமுகப்படுத்தியுள்ள மத்திய அளமச்சகம் எது? 

அ) உள்துமற அமேச்சகம் 

ஆ) வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகா ங்கள் அமேச்சகம்  

இ) சுகா ா  ேற்றும் குடும்ேநை அமேச்சகம் 

ஈ) தேண்கள் ேற்றும் குழந்ம கள் மேம்ோட்டு அமேச்சகம் 

✓ ேத்திய வீட்டுவசதி ேற்றும் நகர்ப்புற விவகா ங்கள் அமேச்சகோனது 

“EatSmart Cities Challenge ேற்றும் Transport 4 All Challenge” ஆகிய 

இரு சவால்கமள அறிமுகப்ேடுத்தியுள்ளது. ‘EatSmart Cities’ சவாலானது 

இந்திய உைவு ோதுகாப்பு ேற்றும்    நிர்ைய ஆமையம் (FSSAI) 

ேற்றும் சீர்மிகு நக ங்கள் திட்டத்துடன் இமைந்து ஏற்ோடு தசய்யப்ேட்டு 

-ள்ளது. சீர்மிகு நக ங்கள் நிமையான உைவுச் சூழமை வளர்ப்ேம  

ஊக்குவிப்ேம  இது மநாக்கோகக் தகாண்டுள்ளது. 

✓ ‘Transport 4 All’ என்ற சவால் தோதுப்மோக்குவ த்ம  மேம்ேடுத்துவ ற் 

-காக மோக்குவ த்து ேற்றும் மேம்ோட்டுக்தகாள்மக நிறுவனத்துடன் 

இமைந்து த ாடங்கப்ேட்டுள்ளது. 

 

3. பயங்கரவாதிகளால் இளையம் தவறாகப் பயன்படுத்தப்படுவது 

குறித்த BRICS கருத்தரங்ளக நடத்திய அளமப்பு எது? 

அ) NITI ஆமயாக் 

ஆ) இந்திய இ ாணுவம் 

இ) ம சிய புைனாய்வு முகமே  

ஈ) CDAC 

✓ ம சிய புைனாய்வு முகமே ஏற்ோடுதசய்  “ேயங்க வா  மநாக்கங்களுக் 

-காக இமையத்ம   வறாக ேயன்ேடுத்து ல் ேற்றும் ேயங்க வா  

புைனாய்வுகளில் டிஜிட்டல்  டயவியலின் ேங்கு” என்ற BRICS கருத்  ங் 

-மக இந்தியா நடத்தியது. இது, தேய்நிகர் வடிவத்தில் ஏற்ோடு தசய்யப்ே 

-ட்ட 2 நாள் நிகழ்வாகும். இது, சர்வம ச ஒத்துமழப்பு ேற்றும் இமைய 

ேயங்க வா த்ம  மகயாள்வதில் நன்னமடமுமறகமள  மடயின்றி 

ேகிர்ந்துதகாள்வது ஆகியவற்மற வலியுறுத்தியது. 

 

4. தசப்.11’க்குள் பின்வரும் எந்நாட்டிலிருந்து அதமரிக்க துருப்புகளள 

திரும்பப்தபற ஐக்கிய அதமரிக்க நாடுகள் முடிவு தசய்துள்ளது? 

அ) ஈ ான் 

ஆ) ஈ ாக் 

இ) உக்ம ன் 

ஈ) ஆப்கானிஸ் ான்  

✓ அதிேர் மேடன்  மைமேயிைான அதேரிக்கா, அடுத்  சிை ோ ங்களில் 

ஆப்கானிஸ் ானில் இருந்து அமனத்து அதேரிக்க துருப்புக்கமளயும் 

திரும்ேப்தேற முடிவுதசய்துள்ளது. 2021 தசப்.11’க்குள் இது நிமறவமடய 

உள்ளது. இத்ம தி,  ாலிோன்கள், அதேரிக்காவின் இ ட்மட மகாபு த்தி 

-ன் மீது  ாக்கு ல் நடத்திய 20ஆவது ஆண்டு நிமறமவக் குறிக்கிறது. 

 

5. ஆறு மாநிலங்களில் உள்ள நூறு கிராமங்களில் ஒரு சசாதளன 

திட்டத்ளத சமற்தகாள்வதற்காக, மத்திய சவளாண் அளமச்சகத்துட 

-னான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் ளகதயழுத்திட்ட அளமப்பு எது? 

அ) அமேசான் 

ஆ) மேக்ம ாசாப்ட்  

இ) NSDC 

ஈ) ONGC 

✓ உத்   பி ம சம், ேத்திய பி ம சம், குஜ ாத், ஹரியானா, இ ாஜஸ் ான் 

ேற்றும் ஆந்தி  பி ம சம் ஆகிய ஆறு ோநிைங்களின் உள்ள நூறு கி ாே 

-ங்களில் மசா மன அடிப்ேமடயிைான திட்டத்ம  தசயல்ேடுத்  ேத்திய 

மவளாண் அமேச்சகம் மேக்ம ாசாப்ட்டுடன் புரிந்துைர்வு ஒப்ேந் ம் 

தசய்துள்ளது. இந் த் திட்டத்தின்கீழ், சீ ான ேற்றும் ஒழுங்கமேக்கப்ேட்ட 

விவசாயத்திற்கான உழவர் இமடமுகத்ம  மேக்ம ாசாப்ட் உருவாக்கு 

-ம். இதில், அறுவமடக்கு பிந்ம ய மேைாண்மே ேற்றும் விநிமயாகம் 

ஆகியமவ அடங்கும். 

 

6.எந்த அளமச்சகத்தின் ஆதரவின்கீழ், “ளைட்ரஜன் தபாருளாதாரம் 

- இந்திய சபச்சுவார்த்ளத – 2021” ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டுள்ளது? 

அ) தேட்ம ாலிய & இயற்மக எரிவாயு அமேச்சகம்  

ஆ) புதிய & புதுப்பிக்கத் க்க எரிசக்தி அமேச்சகம் 

இ) எரிசக்தி அமேச்சகம் 

ஈ) ோதுகாப்பு அமேச்சகம் 

✓ ேத்திய தேட்ம ாலியம் ேற்றும் இயற்மக எரிவாயு அமேச்சகத்தின் கீழ், 

எரிசக்தி ேன்றமும் இந்திய தேட்ம ாலிய த ாழிற்துமற கூட்டமேப்பும் 

இமைந்து “மஹட் ஜன் தோருளா ா ம்-இந்திய உம யாடல்-2021” 

என்ற  மைப்பில் ஒரு வட்டமேமச ோநாட்மட ஏற்ோடு தசய் ன.  

✓ இந்  வட்டமேமச ோநாடு, 2021 ஏப்.15 அன்று ஒரு தேய்நிகர் முமறயில் 

நடத் ப்ேட்டது. வளர்ந்துவரும் மஹட் ஜன் சூழல் அமேப்புகள் ேற்றிய 

விவா ங்கள் ேற்றும் ஒத்துமழப்புக்கான வாய்ப்புகமள ஆ ாய்வது 

இம்ோநாட்டின் நிகழ்ச்சி நி ைாகும். 

 

7. “My Body My Own” என்ற தளலப்பிலான அறிக்ளகதயான்ளற 

தவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 

அ) உைக வங்கி 

ஆ) UNFPA  

இ) பில் & தேலிண்டா மகட்ஸ் அறக்கட்டமள 

ஈ) ஐநா தேண்கள் அமேப்பு 

✓ ஐநா ேக்கள்த ாமக நிதியத்தின் (UNFPA) உைக ேக்கள்த ாமக அறிக் 

-மக 2021 ஆனது அண்மேயில் தவளியிடப்ேட்டது. 

✓ “My Body My Own” என்ற  மைப்பிைான இந்  அறிக்மக, 55% 

தேண்கள் ேட்டுமே  ங்களின் முடிமவ  ாங்கமள எடுத்துக்தகாள்ள மு- 

ழு அதிகா ம் தேற்றவர்களாக உள்ளனர். 57 வளரும் நாடுகமளச் சார்- 

ந்  ோதி தேண்கள், அவர்களின் உடல்குறித்து முடிதவடுப்ே ற்கும், கரு- 

த் மட சா னங்கமளப்ேயன்ேடுத்துவ ற்கும், நைத்ம ப்மேணுவ ற்-

கும் / அவர்களின் ோலுைர்வு எண்ைம்குறித்து முடிதவடுப்ே ற்கும்கூட 

உரிமேயற்றவர்களாக உள்ளனர். 

 

8. ஜான்சன் மற்றும் ஜான்சன் மற்றும் அஸ்ட்ராதஜதனகா தயாரித்த 

COVID-19 தடுப்பூசிகள், கீழ்காணும் எந்த ளவரளச அடிப்பளடயாகப் 

பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்டன? 

அ) அடிமனா மவ ஸ்  

ஆ) ேப்ோவா மவ ஸ் 

இ) தஹர்தேஸ் மவ ஸ் 

ஈ) ோக்ஸ் மவ ஸ் 

✓ அடிமனாமவ ஸ்கள் என்பது ேனி ர்களில் மகாமழ, இம ப்மே / குடல் 

த ாற்று, இளஞ்சிவப்புக்கண் மநாய் மோன்ற ேைவி ோன மநாய்கமள 

ஏற்ேடுத்தும் மவ ஸ்களின் ஒரு குடும்ேோகும்.  

✓ ேனி ர்கமளப் ோதிக்கும் 88 வமகயான அடிமனாமவ ஸ் உள்ளன, 

இமவ A-G என ஏழு தவவ்மவறு இனங்களாக த ாகுக்கப்ேட்டுள்ளன. 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

சமீேத்தில், ஜான்சன் & ஜான்சன் ேற்றும் அஸ்ட் ாதஜதனகா உள்ளிட்ட 

ேல்மவறு COVID-19  டுப்பூசிகளின் உற்ேத்திக்கு இந்  மவ ஸ் 

அடிப்ேமடயாகப் ேயன்ேடுத் ப்ேட்டுள்ளது. 

 

9. காடுகளளப் தபாறுத்தவளர, குளிர்காலம் மற்றும் பருவமளைக் 

காலம் ஆகியவற்றுக்கு இளடசயயான பருவம் என்ன? 

அ) ேமழக்காைம் 

ஆ) காட்டுத்தீ காைம்  

இ) பின்ேனிக்காைம் 

ஈ) வசந்  காைம் 

✓ ‘காட்டுத்தீ காைம்’ என்று குறிப்பிடப்ேடும் குளிர்காைம் & ேருவேமழக் 

காைத்துக்கு இமடயிைான ேருவம், இந்தியாவில், காைநிமை ோற்றம் 

ேற்றும் இேயேமைப் ேகுதிகளில் தோழிந்  தேருேமழயின் கா ைோக 

அதிகரித்து வருகிறது. உத்  காண்ட் காடுகள், கடந்  ஆறு ோ ங்களாக 

காட்டுத்தீக்கு உள்ளாகி வருகின்றன. உத்  காண்ட் காடுகளில் நவம்ேர் 

2020 மு ல் ஜனவரி 2021 வம  470 தீ விேத்துக்கள் நிகழ்ந்துள்ளன. 

கடந்  ஆண்டில் இந்  எண்ணிக்மக 39 ஆக இருந் து. 

 

10.’பைங்குடி மக்கள் பதிசவட்ளட’ தயாரிப்பதற்காக குழுதவான்ளற 

அளமக்கவுள்ள மாநிலம் எது? 

அ)  மிழ்நாடு 

ஆ) அருைாச்சை பி ம சம் 

இ) மக ளா 

ஈ) நாகாைாந்து  

✓ நாகாைாந்து மாநில அ சாங்கம் அம்ோநிைத்தில் வசிக்கும் ேழங்குடியின 

ேக்களுக்கான ஒரு ேதிமவட்மட உருவாக்குவ ற்காக ஒரு கூட்டு 

ஆமைாசமன குழுமவ அமேக்க முடிவுதசய்துள்ளது. 2019 ஜூமையில், 

நாகாைாந்து அ சாங்கம் RIIN’ஐ அறிமுகப்ேடுத்தியது. அது, அஸ்ஸாம் ோநி 

-ைத்தின் ம சிய குடிேக்களின் ேதிமவட்டின் ஒரு வமகயாகும். இந் க் 

குழு, நாகாைாந்து ோநிை ேழங்குடி ேக்களின் ேதிமவட்மடத் (Register of 

Indigenous Inhabitants of Nagaland (RIIN))  யாரிக்கும். 

 


1. இறக்குேதி தசய்யப்ேடும் கம ானா  டுப்பூசிகளுக்கு சுங்க வரி  ள்ளுேடி 

தவளிநாடுகளிலிருந்து இறக்குேதி தசய்யப்ேடவுள்ள கம ானா  டுப்பூசிக 

-ளுக்கு சுங்கவரியில் 10%  ள்ளுேடி வழங்க ேத்திய அ சு திட்டமிட்டுள்ள 

-து. நாட்டில் 45 வயம க்கடந்ம ாருக்கு கம ானா  டுப்பூசி தசலுத் ப்ேட்டு 

வருகிறது.  ற்மோம ய சூழலில், உள்நாட்டுத் யாரிப்ோன மகாமவக்ஸி 

-ன், மகாவிஷீல்ட் ஆகிய  டுப்பூசிகள் ேட்டுமே ேக்களுக்கு தசலுத் ப்ேட்டு 

வருகின்றன. 

 ஷியாவில்  யாரிக்கப்ேட்ட ஸ்புட்னிக்-வி  டுப்பூசியின் ேயன்ோட்டுக்கு 

ேத்திய அ சு அனுேதி அளித்துள்ளமோதிலும், அது ேக்களுக்கு இன்னும் 

தசலுத் ப்ேடவில்மை. த ாடக்கத்தில் அத் டுப்பூசி  ஷியாவிலிருந்து இறக் 

-குேதி தசய்யப்ேட்டு ேக்களுக்கு அளிக்கப்ேடவுள்ளது. பின்னர் இந்தியாவி 

-மைமய உற்ேத்தி தசய்யப்ேடவுள்ளது. அதேரிக்கா, ஐம ாப்பிய யூனியன் 

நாடுகளில் அனுேதி அளிக்கப்ேட்டுள்ள COVID  டுப்பூசிகமள இந்தியாவி 

-லும் ேயன்ோட்டுக்கு தகாண்டுவருவ ற்கு அனுேதி அளிப்ேது த ாடர்ோக 

ேத்திய அ சு ஆமைாசித்து வருகிறது. 

18 வயம க் கடந்  அமனவரும் மே 1ஆம் ம திமு ல் கம ானா  டுப்பூசி 

தசலுத்திக்தகாள்ள அனுேதி அளிக்கப்ேட்டுள்ளது. அவ்வாறான சூழலில், 

கம ானா  டுப்பூசிக்குத்  ட்டுப்ோடு நிைவாேல் இருப்ேம  உறுதி தசய்ய 

தவளிநாடுகளில் இருந்து கம ானா  டுப்பூசிகள் இறக்குேதி தசய்யப்ேடும் 

என்று எதிாிா்ோாிா்க்கப்ேடுகிறது. இந்நிமையில், தவளிநாடுகளில் இருந்து 

இறக்குேதி தசய்யப்ேடும் கம ானா  டுப்பூசிகளுக்கு 10 ச வீ  சுங்கவரித் 

 ள்ளுேடி அளிக்கப்ேடவுள்ள ாக ேத்திய அ சு வட்டா ங்கள் த ரிவித் ன.  

இறக்குேதி தசய்யப்ேடும்  டுப்பூசிகளின் விமை, உள்நாட்டில் உற்ேத்தி 

தசய்யப்ேடும்  டுப்பூசிகளின் விமைக்கு இமையாக இருப்ேம  உறுதி 

தசய்யும் மநாக்கில் இந்  நடவடிக்மக எடுக்கப்ேடவுள்ள ாகத் த ரிகிறது. 

தவளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குேதி தசய்யப்ேடும்  டுப்பூசிகளுக்குத் 

 ற்மோம ய சூழலில், 10% சுங்கவரியும், 16.5% ச க்கு-மசமவ வரியும் 

விதிக்கப்ேடுகிறது. சுங்கவரிக்கு  ள்ளுேடி அளிப்ேது த ாடர்ோன முடிமவ 

ேத்திய அ சு விம வில் தவளியிடும் என்று எதிர்ோர்க்கப்ேடுகிறது. 

 

2. 57 ைட்சம் வழக்குகள் ம க்கம்: ஓய்வு தேற்ற நீதிேதிகமள நியமிக்க 

உச்சநீதிேன்றம் புதிய வழிமுமறகள் 

உயாிா்நீதிேன்றங்களில் ம ங்கிக் கிடக்கும் சுோர் 57 ைட்சம் வழக்குகமள 

விம ந்து விசாரித்து தீர்வுகாை ஓய்வுதேற்ற நீதிேதிகமள  ற்காலிக 

முமறயில் நியமிக்க ஏதுவாக புதிய வழிமுமறகமள உச்சநீதிேன்றம் 

வகுத்துள்ளது. இ ன்மூைம் மிகவும் அரி ான வமகயில், இந்திய அ சியை 

-மேப்புச் சட்டத்தின் 224A பிரிமவப் ேயன்ேடுத்தி, உயர்நீதிேன்ற  மை 

-மே நீதிேதிகள் எந்  மந த்திலும் குடிய சுத்  மைவரின் ஒப்பு மைப் 

தேற்று 2 அல்ைது மூன்று ஆண்டு காைத்துக்கு ஓய்வுதேற்ற நீதிேதிகமள 

நியேனம் தசய்ய வழிவகுக்கிறது. 

‘மைாக் பி ஹாரி’ என்ற  ன்னார்வத் த ாண்டு அமேப்பு  ாக்கல் தசய்  

ேனு மீது  மைமே நீதிேதி SA மோப்மட, நீதிேதிகள் S K தகளல், சூர்ய 

காந்த் ஆகிமயார் அடங்கிய அேர்வு 37 ேக்கங்கமளக்தகாண்ட உத்  மவ 

வழங்கியது. 

‘நாட்டிமைமய தசன்மன உயர்நீதிேன்றத்தில் அதிக நிலுமவ வழக்குகள்’  

நாட்டில் உள்ள 25 உயர்நீதிேன்றங்களில் தசன்மன உயர்நீதிேன்றத்தி 

-ல் ான் அதிகேட்சோக 5.8 இைட்சம் வழக்குகள் நிலுமவயில் உள்ளன 

என்று உச்சநீதிேன்ற நீதிேதிகள் த ரிவித் னர். தசன்மன உயர்நீதிேன் 

-றத்தில் நீதிேதிகளின் காலிப்ேணியிடங்கள் தவறும் ஏழு ச வீ ோக இரு 

-ந் ாலும், நிலுமவ வழக்குகளின் அடிப்ேமடயில் அனுேவம்மிக்க ஓய்வு 

தேற்ற நீதிேதிகமள நியமிக்கும் ம மவ எழுந்துள்ளது என்று  மைமே 

நீதிேதி உள்ள அேர்வு த ரிவித் து. 

தசன்மன, மும்மே, இ ாஜஸ் ான், அைாகாோத், ேஞ்சாப் & ஹரியானா 

ஆகிய ஐந்து நீதிேன்றங்களில் ேட்டும் 57,51,312 இைட்சம் வழங்குகள் 

நிலுமவயில் உள்ளன என்றும்  மைமே நீதிேதி அேர்வு குறிப்பிட்டது. 

 

3. G7 தவளியுறவு அமேச்சர்கள் ோநாடு: இந்தியாவுக்கு பிரிட்டன் அமழப்பு 

G7 தவளியுறவுத் துமற அமேச்சர்கள் ோநாட்டில் சிறப்பு விருந்தின ாகப் 

ேங்மகற்க இந்தியாவுக்கு பிரிட்டன் அ சு அமழப்புவிடுத்துள்ளது. இதுகுறித் 

-து பிரிட்டன் தவளியுறவு, காேன்தவல்த் ேற்றும் மேம்ோட்டு அலுவைகம் 

தவளியிட்ட அறிக்மகயில் கூறப்ேட்டிருப்ே ாவது: G7 தவளியுறவுத்துமற 

அமேச்சர்கள் ோநாடு, இைண்டனில் வரும் மே.3 மு ல் 5 வம  நடக்கவு 

-ள்ளது. அமேச்சர்கள் மநரில் ேங்மகற்கும் இம்ோநாட்டில் கனடா, பி ான்சு, 

தஜர்ேனி, இத் ாலி, ஜப்ோன், அதேரிக்கா, பிரிட்டன் ஆகிய 7 நாடுகளின் 

தவளியுறவுத்துமற அமேச்சர்களும், ஐம ாப்பிய யூனியன் பி திநிதிகளும் 

ேங்மகற்கவுள்ளனர். 

இந்  ோநாட்டில் சிறப்பு விருந்தின ாகப் ேங்மகற்குோறு இந்தியா, 

ஆஸ்திம லியா, த ன்தகாரியா, த ன்னாப்பிரிக்கா ஆகிய நாடுகளின் 

தவளியுறவுத்துமற அமேச்சர்களுக்கும் ASEAN (த ன்கிழக்காசிய நாடுகள்) 

அமேப்பின் தோதுச்தசயைருக்கும் அமழப்பு விடுக்கப்ேட்டுள்ளது என்று 

அந்  அறிக்மகயில் த ரிவிக்கப்ேட்டுள்ளது. இந்  ோநாட்டில் இந்தியா 

சார்பில் தவளியுறவுத்துமற அமேச்சர் S தஜய்சங்கர் ேங்மகற்ோர் என்று 

த ரிகிறது. 

 

4. அன்னபூர்ைா சிக த்தில் ஏறி இந்தியப் தேண் சா மன 

உைகின் ோத் ாவது உய ோன சிக ோன அன்னபூர்ைா சிக த்தில் ஏறி 

சா மன ேமடத்துள்ளார் ேகா ாஷ்டி த்ம ச் மசர்ந்  28 வயது தேண் 

பிரியங்கா மோஹிம . இந் ச் சா மனமய நிகழ்த்திய மு ல் இந்தியப் 

தேண் அவர். இேயேமைத்த ாடரில் மநோளத்தில் அமேந்துள்ள சிக ம் 

அன்னபூர்ைா. இது 8,091 மீட்டர் உய ம் தகாண்டது. ஏறுவ ற்கு மிகக் 

கடினோன ேமைகளில் ஒன்றாக இது கரு ப்ேடுகிறது. 

மேற்கு ேகா ாஷ்டி த்தின் ச ா ா ேகுதிமயச் சார்ந்  அவர், ேருந்து 

உற்ேத்தி நிறுவனோன ேமயாகான் நிறுவனத்தின் ஆ ாய்ச்சிப் பிரிவில் 

ேணியாற்றி வருகிறார். கடந்  2013இல் உைகின் மிகவுய ோன எவத ஸ்ட் 

சிக த்திலும் (8,849 மீட்டர்), 2018இல் மைாட்ஸே சிக த்திலும் (8,516 மீட்டர்), 

2016இல் ேக்காலு சிக ம் (8,485 மீட்டர்), கிளிேஞ்சாம ா சிக ம் (5,895 

மீட்டர்) ஆகியவற்றிலும் பிரியங்கா ஏறியுள்ளார். 

கடந்  2017-2018இல் சாகச விமளயாட்டுகளுக்காக ேகா ாஷ்டி  அ சின் 

“சிவ சத் ேதி” விருது தேற்றுள்ளார் பிரியங்கா. 

 

 

 



         

    

5. துளிகள் 

ஆசிய ேளுதூக்கு ல் சாம்பியன்ஷிப் மோட்டியில் ஆடவருக்கான 73 

கிமைா ‘குரூப் பி’-இல் இந்தியாவின் அச்சிந் ா ஷியுலி 7-ஆம் இடமும், 67 

கிமைா பிரிவில் தஜரிமி ைால்ரினுங்கா 8-ஆம் இடமும் பிடித் னர்.  

இங்கிலீஷ் பிரீமியர் லீக் கால்ேந்து மோட்டியில் லிவர்பூல்-லீட்ஸ் அணிகள் 

மோதிய ஆட்டம் 1-1 என்ற மகால்கைக்கில் டி ா ஆனது. லிவர்பூல்   ப்பில் 

சாடிமயா ேமன, லீட்ஸ்   ப்பில் டிமயமகா ைாத ன்மட ஆகிமயார் 

மகாைடித் னர். 

இைங்மக-வங்கம ச அணிகள் மோதும் இ ண்டு தடஸ்டுகள்தகாண்ட 

த ாடரின் மு ல் தடஸ்ட் ேல்ைமகமைவில் த ாடங்குகிறது. 

இந்தியாவில் மு ன்முமறயாக வரும் மே.1 அன்று நடத் ப்ேடும் டபிள்யூபிசி 

இந்திய சாம்பியன்ஷிப் குத்துச்சண்மட மோட்டியில் சாந்தினி தேஹ ா -

சுேன் குோரி மைட்தவயிட் பிரிவில் மோதுகின்றனர். 

 

6. கங்மகதகாண்ட மசாழபு த்தில் அகழாய்வுப் ேணிகள் த ாடக்கம் 

அரியலூர் ோவட்டம், கங்மகதகாண்ட மசாழபு ம், ோளிமகமேட்டில் 

மு ற்கட்ட அகழாய்வுப்ேணிகள் த ாடங்கி நமடதேற்று வருகின்றன. கீழடி, 

ஆதிச்சநல்லூர் ேற்றும் அரியலூர் ோவட்டம் கங்மகதகாண்டமசாழபு ம் 

உள்ளிட்ட ேகுதிகளில் அகழாய்வுப்ேணிகள் த ாடங்கப்ேடும் என  மிழக 

அ சு அறிவித்திருந் து. 

அ ன்ேடி கங்மகதகாண்ட மசாழபு ம் ேற்றும் அ மனச்சுற்றியுள்ள ேகுதிக 

-ளில்  மிழ்நாடு த ால்லியல் துமறமூைம் அகழாய்வுக்கான இடம்ம ர்வு 

தசய்யும் ேணிகள் கடந்  ஜனவரியில் த ாடங்கியது. அப்மோது மு ற்கட்ட 

-ோக கங்மகதகாண்ட மசாழபு ம் ேற்றும் அ மனச்சுற்றியுள்ள ேகுதிகளி 

-ல் ஆளில்ைா விோனம்தகாண்டு நிழற்ேடக்கருவிமூைம் நிழற்ேடம் எடுத் 

-து ேத்திய த ால்லியல் துமறக்கு  மிழ்நாடு அ சு அனுப்பிமவத் து. 

இம த்த ாடர்ந்து,  ற்மோது கங்மகதகாண்ட மசாழபு த்தில் ோளிமகமே 

-டு என்ற இடத்தில் அகழாய்வுப்ேணிகள் த ாடங்கி தீவி ோக நமடதேற்று 

வருகிறது. ‘ோேன்னன்’ இ ாமஜந்தி  மசாழன் வாழ்ந்  அ ண்ேமன, தசப் 

-மேடுகள், ேயன்ேடுத் ப்ேட்ட தோருள்கள்மோன்ற வ ைாற்று தோக்கிஷங் 

-கமளக் கண்டறியும் வமகயில் அகழாய்வுப்ேணிகள்  ற்மோது முடுக்கி 

விடப்ேட்டுள்ளது. இதுகுறித்து  மிழ்நாடு த ால்லியல் துமறயினர் கூறுமக 

-யில்,  மிழ்நாடு முழுவதும் ஏழு ோவட்டங்களில் அகழாய்வுப்ேணிகள் 

த ாடங்கப்ேட இருக்கிறது. ஏற்கனமவ கீழடி, ஆதிச்சநல்லூர்மோன்ற 

இடங்களில் அகழாய்வுப்ேணிகள் த ாடங்கிவிட்டன. கங்மகதகாண்ட மசா 

-ழபு த்தில் அகழாய்வுப்ேணிகள் நமடதேறுவ ற்கான இடங்கள் ஏற்கன 

-மவ மு ல்நிமை ஆய்வுதசய்து முடிக்கப்ேட்டுள்ளது. 

அ ன்ேடி மு ற்கட்ட அகழாய்மவ  ற்மோது ோளிமகமேடு என்ற ேகுதியி 

-ல் த ாடங்கியுள்மளாம்.  மிழ்நாடு த ால்லியல் துமற சார்பில் நால்வர் 

தகாண்ட குழுவினர்  மைமேயில் 35 த ாழிைாளர்கமளக் தகாண்டு 

அகழாய்வு நமடதேற்று வருகிறது. மேற்கண்ட ஆய்வில் ேழங்காை கூம  

ஓடுகள், ோமன ஓடுகள், இரும்பினால் ஆன தோருள்கள், தசம்புக்காசுகள் 

ஆகியமவ கிமடக்கப்தேற்றுள்ளன. தசப்டம்ேர் ோ ம் வம  இந்  ஆய்வு 

நமடதேறும். 

 

 


