
         

    

1. சுவையூட்டப்பட்ட நறுமணப்பால் தயாரிப்புகளுக்கு சரக்கு மற்றும் 

சசவை ைரியின்கீழ் 12 சதவீத ைரி விதிக்கப்படும் என்று சமீபத்தில் 

தீர்ப்பளித்த ஆவணயம் எது? 

அ) நிதி அமைச்சகம் 

ஆ) மைம்பட்ட ஆளும் ஆமையம் (AAR)  

இ) நிதி ஆமையம் 

ஈ) ைத்திய ைமைமுக வரிகள் வாரியம் 

✓ சுமவயூட்டப்பட்ட நறுைைப்பால் தயாரிப்புகளுக்கு சரக்கு & மசமவ 

வரியின்கீழ் 12% வரி விதிக்கப்படும் என்று குஜராத் ைாநிலத்தின் GST 

வழக்குகமை விசாரிக்கும் AAR ஆமையம் ததரிவித்துள்ைது. அமுல் 

பிராண்டின்கீழ் பால் தயாரிப்புகமை சந்மதப்படுத்தும் குஜராத் கூட்டுைவு 

பால் சந்மதப்படுத்துதல் கூட்டமைப்பு நிறுவனம், அமுல் கூல்/அமுல் கூல் 

கமப என்ை தபயரில் விற்பமன தசய்யும் நறுைை பாலுக்கு GST வரி 

விதிப்பது குறித்து AAR ஆமையத்மத அணுகியது. 

 

2. பின்ைரும் எந்த நாடு யுசரனியத்வத 60% ைவர சசறிவூட்ட 

சதாடங்கியுள்ளது என்பவத பன்னாட்டு அணுைாற்றல் முகவம உறு 

-திப்படுத்தியுள்ளது? 

அ) இஸ்மரல் 

ஆ) ஈரான்  

இ) ஆப்கானிஸ்தான் 

ஈ) மநஜீரியா 

✓ ஈரான் 60 சதவீதம் வமர யுமரனியம் தசறிவூட்டமல ததாடங்கிவிட்டது 

என பன்னாட்டு அணுவாற்ைல் முகமை உறுதிதசய்துள்ைது. இதுமவ 

அதிகபட்ச தசறிவூட்டல் நிமலயாகும். அண்மையில் நடந்த சம்பவத்தால் 

நடான்சில் உள்ை மின்விநிமயாக வமலயமைப்பு மசதப்படுத்தப்பட்டமத 

அடுத்து, யுமரனியம் தசறிவூட்டமல உயர்த்துவதற்கும், நவீனையைாக்கப் 

-பட்ட மையவிலக்கிகமை நடான்ஸ் அணுவாற்ைல் நிமலயத்தில் நிறு 

-வுவதற்கும் ஈரான் முடிவுதசய்துள்ைது.  

 

3. பாதுகாப்பு குறித்து, அண்வமயில் பணியமர்த்தப்பட்ட “INAS 323” 

என்றால் என்ன? 

அ) ஆளில்லா வானூர்தி 

ஆ) வான்பமடயணி  

இ) நீர்மூழ்கிக்கப்பல் 

ஈ) ஏவுகமை துவக்கி 

✓ இந்திய கடற்பமடயின் உள்நாட்டில் கட்டப்பட்ட நவீன இலகு இரக 

உலங்கு வானூர்தி Mk III, இந்திய கடற்பமடயின் INAS 323 வான்பமட 

அணி ஆகியமவ மகாவாவின் INS ஹன்சாவிலிருந்து பணியில் சேர்க்க 

-ப்பட்டன. நவீன இலகு இரக உலங்கு வானூர்தியான Mk III, மதடல் & 

மீட்பு, சிைப்பு நடவடிக்மககள் ைற்றும் கடமலார கண்காணிப்புக்கு ஆகிய 

-வற்றுக்கு பயன்படுத்தப்படும். 

✓ இப்பமடயணி, மூன்று நவீன இலகு ரக Mk III உலங்கு வானூர்திகமை 

இயக்கும், சக்தி எந்திரத்துடன்கூடிய இந்த உலங்கு வானூர்திமய, 

ஹிந்துஸ்தான் ஏமராநாட்டிக்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ைது. 

 

4. அண்வமச்சசய்திகளில் இடம்சபற்ற சிைசுப்பிரமணியன் ராமன், 

கீழ்காணும் எந்த அவமப்பின் தவைைர் & நிர்ைாக இயக்குநராக 

சபாறுப்சபற்றார்? 

அ) SEBI 

ஆ) SIDBI  

இ) ISRO 

ஈ) DRDO 

✓ சிவசுப்பிரைணியன் ராைன் SIDBI வங்கியின் தமலவர் ைற்றும் நிர்வாக 

இயக்குநராக தபாறுப்மபற்றுள்ைதாக சிறு ததாழிற்துமை மைம்பாட்டு 

வங்கி (SIDBI) அறிவித்தது. மூன்ைாண்டு காலத்துக்கு அவர் இப்பதவிமய 

வகிப்பார். இந்த நியைனத்திற்கு முன்பு, ராைன், மதசிய மின்னாளுமக 

மசமவகள் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் ைற்றும் தமலமைச் 

தசயல் அதிகாரியாக பணியாற்றி வந்தார். 

✓ இந்திய பங்கு ைற்றும் பரிவர்த்தமன வாரியத்தின் (SBI) நிர்வாக 

இயக்குநர் பதவிமயயும் வகித்துள்ைார். 

 

5. ஆண்டுத ாறும் ஏப்ரல்.19 அன்று சகாண்டாடப்படும் ஒரு சிறப்பு 

நாசளாடு சதாடர்புவடய மனித உடலின் இரண்டாைது மிகப்சபரிய 

உறுப்பு எது? 

அ) மதால் 

ஆ) கல்லீரல்  

இ) நுமரயீரல் 

ஈ) மூமை 

✓ கல்லீரல் ததாடர்பான மநாய்கள் குறித்த விழிப்புைர்மவ பரப்புவதற்காக 

உலக கல்லீரல் நாள் ஒவ்மவார் ஆண்டும் ஏப்ரல்.19 அன்று உலகம் 

முழுவதும் அனுசரிக்கப்படுகிைது. கல்லீரல், ைனிதவுடலின் இரண்டாவது 

தபரிய உறுப்பு ைற்றும் தசரிைான அமைப்பின் ஒரு முக்கிய பகுதியாகும்.  

✓ இது மதாலுக்கடுத்து இரண்டாவது மிகப்தபரிய உறுப்பாகும். 2018ஆம் 

ஆண்டில், சுகாதார ைற்றும் குடும்பநல அமைச்சகம் மதசிய நச்சுயிரியால் 

கல்லீரல் அழற்சி ச ோய் கட்டுப்பாட்டு திட்டத்மத அறிமுகப்படுத்தியது. 

இது இந்தியாவில் நச்சுயிரியால் கல்லீரல் அழற்சி ச ோயைத் தடுப்பமத 

-யும் கட்டுப்படுத்துவமதயும் மநாக்கைாகக் தகாண்டுள்ைது.  

 

6. அண்வமச்சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, “புளூ சநச்சர் அவையன்ஸ்” 

என்பதுடன் சதாடர்புவடயது எது? 

அ) விண்தவளி பாதுகாப்பு 

ஆ) தபருங்கடல் பாதுகாப்பு  

இ) மவைாண் பாதுகாப்பு 

ஈ) ையில்கள் பாதுகாப்பு 

✓ அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில், 18 மில்லியன் சதுர கிமீட்டர் பபருங்கடல் 

பரப்மபப் பாதுகாப்பதற்காக ஒரு புத்தம் புதிய உலகைாவிய கடல்சார் 

முன்தனடுப்பு ததாடங்கப்பட்டுள்ைது. இந்த முன்தனடுப்பு, “புளூ மநச்சர் 

அமலயன்ஸ்” என்று அமழக்கப்படுகிைது. இது மதசிய அரசாங்கங்கள், 

உள்ளூர் சமூகங்கள், பழங்குடி ைக்கள், அறிவியலாைர்கள் ைற்றும் 

கல்வியாைர்கள் ைற்றும் நன்தகாமடயாைர்கைால் வழிநடத்தப்படுகிைது. 

 

7. உைக பத்திரிவக சுதந்திர குறியீடு – 2021’இல் இந்தியாவின் 

தரநிவை என்ன? 

அ) 142  

ஆ) 152 

இ) 162 

ஈ) 172 

✓ ‘எல்மலகைற்ை நிருபர்கள்’ என்ை அமைப்பு தவளியிட்டுள்ை உலக பத்தி 

-ரிமக சுதந்திர குறியீட்டில், இந்தியா, 142ஆவது இடத்மத இந்தாண்டும் 

தக்கமவத்து மைாசைான நிமலயில் ததாடர்வதாக கூைப்பட்டுள்ைது. 

✓ பத்திரிமக சுதந்திரம்பற்றி தவளியிடப்பட்ட 180 நாடுகள்தகாண்ட இந்தப் 

பட்டியலில் நார்மவ முதலிடத்தில் உள்ைது. அதமனத்ததாடர்ந்து பின்லா 

-ந்து, தடன்ைார்க் ஆகியமவ 2 ைற்றும் 3ஆம் இடங்கள் பிடித்துள்ைன. 

பத்திரிமகயாைர்களுக்கு மிகவும் ஆபத்தான நாடாக இந்தியா உள்ைது 

என அக்குறியீடு ததரிவித்துள்ைது. 

 

8. ஐக்கியப்சபரரசால் சைளியடப்படும் புதிய டிஜிட்டல் நாணயத்தின் 

சபயர் என்ன? 

அ) UK நாையம் 

ஆ) பிரிட்காயின்  

இ) டிஜி பிரிட் 

ஈ) பிரிட் நாையம் 

✓ ஐக்கியப்மபரரசு (UK) ஒரு புதிய டிஜிட்டல் நாையத்மத உருவாக்குவதற் 

-கான சாத்தியக்கூறுகயை ஆராய்ந்து வருகிைது. இது, “பிரிட்காயின்” 

என்று அமழக்கப்படுகிைது. ைத்திய வங்கியின் இந்த டிஜிட்டல் நாையம் 

குறித்த நன்மைகமை ைதிப்பிடுவதற்காக, இங்கிலாந்து வங்கியும் கருவூ 

-லமும் இமைந்து தசயல்படவுள்ைன. 
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✓ வீட்டுச் தசலவுகள் ைற்றும் வணிகங்களின் பயன்பாட்டிற்கான டிஜிட்டல் 

நாையத்தின் புதிய வடிவைாக இந்தப் புதிய நாையம் இருக்கும் என 

அவ்வங்கி கூறியுள்ைது. 

 

9. அண்வமயில் காைமான இட்ரிஸ் சடபி இட்சனா, முப்பதாண்டுக 

-ளுக்கும் சமைாக, பின்ைரும் எந்த மத்திய ஆப்பிரிக்க சதசத்தின் 

ஆட்சியாளராக இருந்தார்? 

அ) சூடான் 

ஆ) சாட்  

இ) எகிப்து 

ஈ) மநஜீரியா 

✓ ைத்திய ஆப்பிரிக்க மதசைான சாட் நாட்மட முப்பதாண்டுகளுக்கும் மை 

-லாக ஆட்சிபுரிந்த சதிபர் இட்ரிஸ் தடபி இட்மனா, அண்மையில் கிைர்ச்சி 

-யாைர்களுடனான மபாரின்மபாது இைந்தார். அவர் ைரணிப்பதற்கு சில 

ைணிமநரங்களுக்கு முன்னதாக, ஏப்.11 அன்று அதிபர் மதர்தலில் தடபி 

தவற்றிதபற்ைதாக மதர்தல் அதிகாரிகள் அறிவித்திருந்தனர். 

 

10. பிரதமர் கரிப் கல்யாண் சதாகுப்பின்கீழ் நைைாழ்வுப் பணியாள 

-ர்களுக்கு ைழங்கப்படும் காப்பீட்டுத் சதாவக எவ்ைளவு? 

அ) `5 இலட்சம் 

ஆ) `10 இலட்சம் 

இ) `25 இலட்சம் 

ஈ) `50 இலட்சம்  

✓ பிரதைர் கரிப் கல்யாண் ததாகுப்பின்கீழ், சுகாதாரப் பணியாைர்களுக்கா 

-ன காப்பீட்டுத்திட்டத்மத இந்திய அரசு ஓராண்டுகாலத்திற்கு நீட்டித்து 

-ள்ைது. COVID-19 காரைைாக உயிரிழப்பு ஏற்பட்டாமலா அல்லது 

COVID-19 ததாடர்பான பணியின் காரைைாக தற்தசயலாக உயிரிழப்பு 

ஏற்பட்டாமலா இந்தக் காப்பீட்டுத் திட்டம் பபோருந்தும். காப்பீடு தசய்யப்பட்ட 

நபரின் உரிமைமகாருபவருக்கு `50 இலட்சம் வழங்கப்படும். 

 


1. COVID சிகிச்மசக்கு ‘விரஃபின்’ ஊசி ைருந்து: அவசரகால பயன்பாட்டுக்கு 

DGCI அனுைதி 

COVID மநாயாளிகளின் அவசரகால சிகிச்மசக்கு ‘விரஃபின்’ ஊசி 

ைருந்மத பயன்படுத்த இந்திய ைருந்துக் கட்டுப்பாட்டு இயக்குநரகம் (DGCI) 

அனுைதிைளித்தது. கமரானா ததாற்ைால் மிதைாக பாதிக்கப்பட்டுள்ை மநா 

-யாளிகளின் சிகிச்மசக்கு அந்த ைருந்மத அளிக்க ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டு 

-ள்ைது. இந்திய ைருந்து உற்பத்தி நிறுவனைான மைடஸ் கடிலா இந்த 

ஊசிைருந்மத உற்பத்தி தசய்கிைது. நாட்டில் கமரானா ததாற்றின் 2ஆவது 

அமல தீவிரைாகியுள்ைது. இந்நிமலயில் அவசரகால பயன்பாட்டுக்கு 

‘விரஃபின்’ ைருந்து அனுைதிக்கப்பட்டுள்ைது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

2. உயர்கல்வி விருப்பப் பாடப்பிரிவில் NCC இமைப்பு: UGC தகவல் 

உயர்கல்வி பயிலும் ைாைவர்களுக்கான விருப்பப் பாடப்பிரிவில் மதசிய 

ைாைவர் பமட (NCC) மசர்க்கப்பட்டுள்ைதாக UGC ததரிவித்துள்ைது. நாடு 

முழுவதும் உள்ை பள்ளி, கல்லூரி ைாைவர்களிடம் மதசப்பற்று ைற்றும் 

ஒற்றுமை உைர்வுகமை வைர்க்கும் விதைாக ‘மதசிய ைாைவர் பமட’ 

இைம் வயதுகளிமலமய வழங்கப்பட்டு வருகிைது. இந்தப் பயிற்சி தபறும் 

ைாைவர்களுக்கு ராணுவம், காவல்துமை சார்ந்த மவமலவாய்ப்புகளில் 

முன்னுரிமை வழங்கப்படுகிைது. 

 

3. யூ-டியூப் வழிமய குடிமைப்பணித் மதர்வு பயிற்சி: தமிழக அரசு அறிவிப்பு 

சமூக ஊடகைான யூ-டியூப் வழிமய குடிமைப் பணித் மதர்வுக்கான பயிற்சி 

வகுப்புகள் நடத்தப்படும் என்று அண்ைா மைலாண்மை நிமலயம் அறிவி 

-த்துள்ைது. இதுகுறித்து, அந்த நிமலயத்தின் இயக்குநர் தவ இமையன்பு 

தவளியிட்ட அறிவிப்பு: கமரானா இரண்டாவது அமல பரவமலக் கருத்தில் 

தகாண்டு அண்ைா மைலாண்மை பயிற்சி நிமலயத்தில் மநர்முகைாக 

நமடதபறும் அமனத்து வமகயான பயிற்சிகளும் நிறுத்தி மவக்கப்பட்டு 

-ள்ைன. இந்தத் தமட காரைைாக பயிற்சி நிமலயத்தில் பயின்று வந்த 

ைாைவர்கள் தசாந்த ஊர்களுக்குச் தசன்றுள்ைனர். 

இமதத் ததாடர்ந்து, சமூக ஊடகைான யூ-டியூப் வழிமய குடிமைப்பணித் 

மதர்வுக்கான பயிற்சிகள் அளிக்கப்படும். யூ-டியூப் குறியீடுகள் அண்ைா 

மைலாண்மை பயிற்சி நிமலயத்தின் சார்பில் இயக்கப்பட்டு வருகின்ைன. 

அவற்றின் வழிமய குடிமைப் பணித் மதர்வு ைாைவர்களுக்கு பயிற்சிகள் 

அளிக்கப்படும். மதர்வுக்குரிய காதைாளிகள் அதில் பதிமவற்ைப்படும். 

மைலும், அரசு ஊழியர்களுக்கான மைலாண்மை பயிற்சியும் அதன் வழிமய 

அளிக்கப்படும். 

 

4. மகாமட காலப் பயிர்கள் சாகுபடி பரப்பைவு 21.50 சதவீதம் அதிகரிப்பு! 

பருப்பு வமக சாகுபடியில் தமிழ்நாடு முன்னிமல 

நாட்டில் மகாமடகாலப்பயிர்கள் சாகுபடி பரப்பைவு 21.5% அதிகரித்துள்ைது 

என்று ைத்திய மவைாண், உழவர்கள் நலத்துமை ததரிவித்துள்ைது. இதில், 

அதிக அைவில் பருப்பு வமககள் சாகுபடி தசய்யும் ைாநிலங்களில் தமிழகம் 

முன்னிமலயில் உள்ைது என்றும் மவைாண்துமை ததரிவித்துள்ைது.  

கமரானா ததாற்மைதயாட்டி நாட்டின் வைர்ச்சி விகிதம் பல்மவறு 

துமைகளில் பாதிக்கப்பட்டுள்ைது. ஆனால், மவைாண் துமை வைர்ச்சியில் 

பின்னமடவு ஏதும் ஏற்படவில்மல. விவசாயிகளின் கடின உமழப்மபாடு 

ைத்திய - ைாநில அரசுகளின் ஒருங்கிமைந்த முயற்சிகைால் ததாடர்ந்து 

இரண்டாவது ஆண்டாக மகாமடகாலப்பயிர்கள் சாகுபடிப் பரப்பைவு 

அதிகரித்துள்ைதாக ைத்திய மவைாண் துமை ததரிவித்துள்ைது. 

இது ததாடர்பாக ைத்திய மவைாண் ைற்றும் விவசாயிகள் நலத்துமை 

கூறியுள்ைதாவது: நாட்டில் மகாமடகாலப்பயிர்கைான பருப்பு வமககள், 

தானியங்கள், எண்தைய் வித்துகள் மபான்ைவற்மை அறிவியல் ரீதியாக 

சாகுபடி தசய்வதற்கான நடவடிக்மககமை ைத்திய மவைாண்துமை 

எடுத்தது. இதன் விமைவாக ஏப்.23ஆம் மததி வமரயில் நாட்டில் 73.76 

இலட்சம் தஹக்மடர் பரப்பைவில் மகாமடகாலப்பயிர்கள் சாகுபடி தசய்யப்ப 

-ட்டுள்ைன. இது சுைார் 21.5 சதவீதம் அதிகைாகும். கடந்த ஆண்டு இது 

60.67 இலட்சம் தஹக்மடராக இருந்தது. 

பருப்பு வமககள்: இதில், பருப்பு வமககள் சாகுபடிப் பரப்பு இரு ைடங்காக 

உயர்ந்துள்ைது. பருப்பு வமககள் சுைார் 6.45 இலட்சம் தஹக்மடர் 

பரப்பைவில் சாகுபடி தசய்யப்பட்டு வந்தது. இது இந்த ஆண்டு 12.75 லட்சம் 

தஹக்மடராக உயர்ந்துள்ைது. இதில் தமிழகம் முன்னிமலயில் உள்ைது. 

தமிழகம் 2.12 லட்சம் தஹக்மடருக்கு மைலாக பருப்பு வமககமை சாகுபடி 

தசய்து முன்னனி ைாநிலைாக திகழ்கிைது. மைலும், ைத்திய பிரமதசம், 

மைற்கு வங்கம், உத்தர பிரமதசம், குஜராத் உள்பட 8 ைாநிலங்களில் அதிக 

அைவில் பருப்பு வமககள் சாகுபடி தசய்யப்படுகின்ைன. 

எண்தைய் வித்துகள்: நாட்டில் எண்தைய் வித்துகள் சாகுபடி 9.03 

இலட்சம் தஹக்மடரிலிருந்து 10.45 இலட்சம் தஹக்மடராக (16 சதவீதம்) 

அதிகரித்துள்ைது. இதில் முன்னிமல பட்டியலில் உள்ை 8 ைாநிலங்களில் 

தமிழகம் ஆைாவது இடத்தில் உள்ைது. கடந்த ஆண்டு 33.82 இலட்சம் 

தஹக்மடர் பரப்பில் தநல் சாகுபடி தசய்யப்பட்டது. இது இந்த ஆண்டு 39.10 

இலட்சம் தஹக்மடராக உயர்ந்துள்ைது. குறுமவ தநல் சாகுபடியில் மைற்கு 

வங்கம், ததலங்கானா, கர்நாடகம் ஆகியமவ முன்னிமலயில் உள்ைது. 

இந்த வமகயில் தமிழகம் ஏழாவது இடத்தில் உள்ைது. 

மகாமடகாலப்பயிர்கள் சாகுபடி பரப்பைவு அதிகரிப்பால் கூடுதல் வருவாயு 

-ம், மவமலவாய்ப்புகளும் கிமடக்கின்ைன. மைலும், விவசாயிகளுக்கு 

மவைாண்துமை சார்பில் மகாமடகாலப்பயிர்கள் சாகுபடிக்கான பயிற்சிக 

-ளும் அளிக்கப்படுகின்ைன. இந்தப்பயிற்சி ஜனவரி ைாதம் நமடதபறுகிைது.  

பயிர்சாகுடி பரப்பைவு அதிரிக்கப்படுவதால், உைவு தானியங்களின் கூடுத 

-ல் மதமவயும், கால்நமடகளுக்கான உைவுத்மதமவயும் பூர்த்தி தசய்ய 

-ப்படுகின்ைன. பயிர் சாகுபடியில் ததாழில்நுட்பங்கமைப் பயன்படுத்தவதற் 

-கும் விவசாயிகளுக்கு மபாதிய பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிைது என்றும் 

ைத்திய மவைாண் துமை ததரிவித்துள்ைது. 

ஏற்றுைதி அதிகரிப்பு 

நாட்டில் தற்மபாது நிலவும் மநாய்த்ததாற்று காலகட்டத்தில், மவைாண் 

தபாருள்களின் ஏற்றுைதி அதிகரித்துள்ைது. 2020 ஏப்ரல் முதல் 2021 

பிப்ரவரி வமரயிலான காலத்தில் `2.74 லட்ச மகாடியைவுக்கு மவைாண் 

ைற்றும் மவைாண்சார்ந்த தபாருள்கள் ஏற்றுைதி தசய்யப்பட்டுள்ைன.  

தசன்ை ஆண்டில் மவைாண் தபாருள்கள் ஏற்றுைதி `2.31 லட்ச மகாடியாக 

இருந்தது. மகாதுமை, தானியங்கள், அரிசி, மசாயா, சர்க்கமர, பருத்தி மபா 

-ன்ைமவ ஏற்றுைதி தசய்யப்படும் தபாருள்களில் முக்கியைானமவயாகும். 

2020-21’இல் மகாதுமை `3,283 மகாடி, தானிய வமககள் `4,542 

மகாடி, அரிசி `30,277 மகாடி அைவுக்கு ஏற்றுைதி தசய்யப்பட்டுள்ைது.  

 

 



         

    

ஆப்கானிஸ்தானுக்கு 50,000 தைட்ரிக் டன், தலபனானுக்கு 40,000 தைட் 

-ரிக் டன் மகாதுமைமய NABARD நிறுவனம் ஏற்றுைதி தசய்தது என்று 

மவைாண் துமை ததரிவித்துள்ைது. 

 

5. NASAஉடன் இமைந்து 4 விண்தவளி வீரர்கமை விண்ணுக்கு 

அனுப்பும் ஸ்மபஸ் X 

அதைரிக்கா, ரஷியா, ஜப்பான் உள்ளிட்ட நாடுகள் இமைந்து 

விண்தவளியில் சர்வமதச விண்தவளி ஆய்வு மையத்மத அமைத்து 

உள்ைன. அங்கு அதைரிக்கா ைற்றும் ரஷியாமவச் மசர்ந்த விண்தவளி 

வீரர்கள் தங்கியிருந்து ஆய்வு பணிகமை மைற்தகாண்டு வருகின்ைனர். 

6 ைாதத்துக்கு ஒருமுமை என்கிை வமகயில் சுழற்சிமுமையில் விண்தவளி 

வீரர்கள் சர்வமதச விண்தவளி மையத்துக்கு அனுப்பப்படுகிைார்கள். 

விண்தவளி வீரர்கமை சர்வமதச விண்தவளி மையத்துக்கு அனுப்புவதற் 

-காக அதைரிக்காவின் அரசு விண்தவளி ஆய்வு நிறுவனைான NASA, 

ஸ்மபஸ் X என்னும் தனியார் நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் தசய்துள்ைது.  

இதற்காக ஸ்மபஸ் X நிறுவனம் குரூ டிராகன் விண்கலத்துடன் கூடிய 

பால்கன் 9 இரக ஏவுகலத்மத தயாரித்துள்ைது. கடந்த ஆண்டு மை ைாதம் 

2 வீரர்களும், நவம்பர் ைாதம் 4 வீரர்களும் ஸ்மபஸ் X ஏவுகலம்மூலம் 

சர்வமதச விண்தவளி ஆய்வு மையம் தசன்ைனர். நாசாவும் ஸ்மபஸ் எக்ஸ் 

நிறுவனமும் இமைந்து மூன்ைாவது முமையாக விண்தவளி வீரர்கமை 

சர்வமதச விண்தவளி மையத்திற்கு அனுப்பவுள்ைது. 

ஸ்மபஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்தில் பயிற்சி தபற்ை தாைஸ் தபஸ்தகட், மைகன் 

தைக் ஆர்தர், NASA காைண்டர் மேன் கிம்பமரா ைற்றும் ஜப்பாமன மசர்ந்த 

விண்தவளி வீரரான அகிஹிமகா மஹாமேட் ஆகிய 4 மபரும் ஏப்.22ஆம் 

மததி புமைாரிடா ைாகாைத்திலுள்ை தகன்னடி விண்தவளி ஆய்வு மையத் 

-திலிருந்து ஏவப்படும் பால்கன் 9 ஏவுகலத்தில் பைக்கவுள்ைனர். இவர்கள் 

ஆறுைாதகாலம் அங்கிருந்து ஆய்வுகமை மைற்தகாள்வர். 

 


