 













1. மத்திய நிதி அமமச்சகத்தின் அறிவிப்பின்படி, COVID சிகிச்மச

5. சசௌதி அசைபியாவின் மிகப்சபரிய வானூர்தி நிறுவனம் எது?

சசலவினங்களுக்கு, பிறித ொரு நபரிடமிருந்து எவ்வளவுவமை நிதி
சபறப்பட்டால், அதற்கு வரி விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது?

அ) எமிவைட்ஸ் ஏர்மலன்ஸ்
ஆ) எட்டிஹாட் ஏர்வவஸ்

அ) `1 இலட்சம்

இ) கசௌதி அவைபிய ஏர்மலன்ஸ் 

ஆ) `5 இலட்சம்

ஈ) குவாண்டாஸ் ஏர்மலன்ஸ்

இ) `10 இலட்சம் 

✓

ஈ) `25 இலட்சம்

✓

நிதி அமைச்சகத்தின் சமீபத்திய அறிவிப்பின்படி, பணி வழங்குநர்கள் (அ)
வவறு நபர்களால் வைற்ககாள்ளப்படுகிற ஊழியரின் COVID சிகிச்மசயில்
ஏற்படும் கசலவினங்களுக்கான வரிக்கு விலக்களிக்கப்படுகிறது. இந்த
விலக்கு, பணிவழங்குநர் கசலுத்தும் யாகதாரு கதாமகக்கும் கபாருந்தும்.
வைலும், பிறிகதாரு நபரிடமிருந்தும் நிதி கபறப்பட்டால், அதற்கான
வமையமற `10 இலட்சைாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

✓

இது, 2019-20 நிதியாண்டு ைற்றும் அதமனத் கதாடர்ந்த ஆண்டுகளில்
வைற்ககாள்ளப்படும் COVID சிகிச்மசகமளயும் உள்ளடக்கியதாகும்.

mRNA தடுப்பூசி எது?
அ) ஸ்புட்னிக்
ஆ) சிவனாவாக்
இ) ைாடர்னா mRNA 1273 

பரிசசாதமன சசய்கின்ற அமமப்பு எது?

ஈ) மபசர் தடுப்பூசி

அ) எச்.ஏ.எல்

✓

ஆ) டிஆர்டிஓ 
இ) இஸ்வைா
ஈ) எல் அண்ட் டி
உள்நாட்டிவலவய தயாரிக்கப்பட்ட 122 எம்எம் காலிகபர் ைாக்ககட் ைற்றும்
வைம்படுத்தப்பட்ட பினாகா ைாக்ககட் ஆகியவற்மற ஒடிசா கடற்கமைக்கு
அருகில் சந்திப்பூரில் உள்ள ஒருங்கிமணந்த பரிவசாதமன தளத்தில்
அமைந்துள்ள பல்முமன ைாக்ககட் ஏவும் வசதியில் இருந்து டிஆர்டிஓ
என்றமழக்கப்படும் பாதுகாப்பு ஆைாய்ச்சி ைற்றும் வைம்பாட்டு நிறுவனம்
கவற்றிகைைாக வசாதமன கசய்தது.

குமறக்கப்பட்டது?
அ) கலால் வரி
ஆ) சுங்க வரி 

பழம் எது?

இ) சைக்கு ைற்றும் வசமவ வரி

அ) டிைாகன் பழம் 

ஈ) வைற்கூறிய எதுவும் இல்மல

ஆ) ஆைஞ்சு
இ) சீதாப்பழம்

✓

ைத்திய ைமறமுக வரிகள் ைற்றும் சுங்க வாரியத்தின் (CBIC) சமீபத்திய
அறிவிப்பின்படி, கச்சா பமனகயண்கணய்மீதான அடிப்பமட சுங்க வரி
10 சதவீதைாகவும், சுத்திகரிக்கப்பட்ட பமனகயண்கணய்மீதான
அடிப்பமட சுங்க வரி 37.5 சதவீதைாகவும் குமறக்கப்பட்டுள்ளது.

✓

இவ்வரி குமறப்பு வசாயா எண்கணய் & சூரியகாந்தி எண்கணமயவிட
பமனகயண்கணயின் நுகர்மவ அதிகைாக ைாற்றக்கூடும். அது
இறக்குைதிமய அதிகரிக்கும் ைற்றும் சமையல் எண்கணய் விமலமய
குமறக்கும். இந்த குமறந்த வரி விகிதம் ஜூன்.30 முதல் கசப்டம்பர்.30
வமை கபாருந்தும்.

ஈ) தர்பூசணி
அறிவியல் பூர்வைாக ‘Hylocereusundatus’ என்று குறிப்பிடப்படும் டிைாகன்
பழம், தாைமை ைலர் வபான்று இருப்பதால் இந்தியாவில் ‘கைலம்’ என்று
அமழக்கப்படுகிறது. வணிகம் ைற்றும் கதாழிற்துமற அமைச்சகத்தின்
அண்மைய அறிவிப்பின்படி, ைகாைாஷ்டிை ைாநிலத்தின் சாங்லி ைாவட்ட
உழவர்களிடமிருந்து கபறப்பட்ட டிைாகன் பழத்தின் முதல் சைக்குகமள,
இந்தியா, துபாய்க்கு ஏற்றுைதி கசய்தது.

8. COVID சநாயாளிகளுக்கு சிகிச்மசயளிக்க பயன்படும் DRDO’இன்

4. சமீபத்தில், உலக நலவாழ்வு அமமப்பால் மசலரியா இல்லாததாக

✓

இந்தியா தனது நான்காவது COVID-19 தடுப்பூசிக்கு ஒப்புதல் அளித்தது.
அது முதல் ைற்றும் ைாடர்னாவின் mRNA-1273 தடுப்பூசியாகும். அது,
அகைரிக்காவில், ‘ஸ்மபவகவாக்ஸ்’ என்ற கபயரில் விற்கப்படுகிறது.
தற்வபாது ைருத்துவ ஆய்வுக்கு உட்படுத்தாைல் இந்தத் தடுப்பூசிகமள
இந்தியாவுக்கு இறக்குைதி கசய்யலாம். 94.1 சதவிகித கசயல்திறமனக்
ககாண்ட ைாடர்னா தடுப்பூசி, இந்திய ைருந்து நிறுவனைான சிப்லாமூலம்
இந்தியாவில் விநிவயாகிக்கப்படுகிறது.

7. பமன கச்சா மீதான எந்த வரி, அண்மமயில், பத்து சதவீதமாகக்

3. ‘Hylocereusundatus’ என அறிவியல் பூர்வமாக குறிப்பிடப்படுகிற

✓

அைசுக்கு கசாந்தைான கசௌதி அவைபிய ஏர்மலன்ஸ் நிறுவனம் கசௌதி
அவைபியாவின் மிகப்கபரிய வானூர்தி நிறுவனைாகும். சமீபத்தில், கசௌதி
அவைபியா 2ஆவது வதசிய வானூர்தி வசமவமய கதாடங்குவதற்கான
திட்டங்கமள அறிவித்தது. அது வானூர்தி வபாக்குவைத்மதப் கபாறுத்த
ைட்டில் கசௌதி அவைபியாமவ உலக அளவில் ஐந்தாவது மிகப்கபரிய
வானூர்தி வசமவ நாடாக ைாற்றும்.

6. இந்தியாவில் அவசைகால பயன்பாட்டு உரிமத்மதப் சபறும் முதல்

2. அதிநவீன பினாகா ஏவுகமை மற்றும் காலிபர் ஏவுகமைகமள

✓



அறிவிக்கப்பட்ட ஆசிய நாடு எது?

2-DG மருந்த த் தயாரிக்கும் மருந்து நிறுவனம் எது?

அ) வங்கவதசம்

அ) டாக்டர் கைட்டிஸ் 

ஆ) சீனா 

ஆ) சன் பார்ைா

இ) தாய்லாந்து

இ) சீைம் நிறுவனம்

ஈ) வநபாளம்

ஈ) பாைத் பவயாகடக்

உலக நலவாழ்வு அமைப்பானது சீனாவுக்கு, ‘ைவலரியா இல்லாத’ நாடு
என அதிகாைப்பூர்வைாக சான்றிதழ் அளித்துள்ளது. 2016ஆம் ஆண்டில்
இலங்மகக்கு இத்தமகய சான்றிதழ் அளிக்கப்பட்ட பிறகு, ஆசிய பசிபிக்
பிைாந்தியத்தில் இச்சான்றிதமழப்கபற்ற இைண்டாவது நாடு இதுவாகும்.
கடந்த 1940’களில், சீனா, 30 மில்லியன் பாதிப்புகமளயும் ஆண்டுக்கு
300,000 இறப்புகமளயும் ககாண்டிருந்தது.









✓

2-டிவயாக்ஸி-டி-குளுக்வகாஸ் (2-DG) மருந்தினை டாக்டர் கைட்டியின்
நிறுவனத்துடன் இமணந்து பாதுகாப்பு ஆைாய்ச்சி ைற்றும் வைம்பாட்டு
அமைப்பின் (DRDO) ஆய்வகைான அணு ைருத்துவம் ைற்றும் அதனுடன்
கதாடர்புமடய அறிவியல் நிறுவனம் உருவாக்கியது. டாக்டர் கைட்டியின்
ஆய்வகங்கள் வணிகரீதியாக 2-DG ைருந்மத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
அது COVID வநாயாளிகளின் சிகிச்மசக்கு பயன்படுத்தப்படும் வாய்வழி
ைருந்தாகும்.



 











9. பர்மிய திைாட்மச, சிவப்பரிசி மற்றும் எலுமிச்மச ஆகியவற்மற
சவளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி சசய்த இந்திய மொநில அைசு எது?
அ) வைற்கு வங்கம்
ஆ) பீகார்
இ) அஸ்ஸாம் 
ஈ) அருணாச்சல பிைவதசம்
✓

அஸ்ஸாமி கைாழியில் ‘கலட்கடகு’ என்று குறிப்பிடப்படும் புதிய பர்மிய
திைாட்மசகள் சமீபத்தில் ககௌகாத்தியிலிருந்து வான்வழியாக துபாய்க்கு
ஏற்றுைதிகசய்யப்பட்டது. மவட்டமின் சி ைற்றும் இரும்புச்சத்து நிமறந்த
இப்பழங்கமள ஏற்றுைதி கசய்வதற்கு APEDA உதவி கசய்தது.

✓

சமீபத்தில், அகைரிக்காவிற்கு ‘சிவப்பரிசி’ ைற்றும் புவிசார் குறியீடு கபற்ற
அஸ்ஸாம் எலுமிச்மச ஆகியவற்மற இலண்டனுக்கு ஏற்றுைதி கசய்ய
APEDA உதவியது.

10. 2021ஆம் ஆண்டுக்கான ஜப்பானின புகுசயாகா பரிமசசவன்ற
இந்தியர் யார்?
அ) அைர்த்தியா கசன்
ஆ) P சாய்நாத் 
இ) உர்ஜித் பவடல்





பட்டினியுடன் வபாரிடுவதற்கு பதிலாக, உலக நாடுகள் தங்களுக்குள்
வபாரிட்டு வருகின்றன. வகாடிக்கணக்கான ைக்கள் ஏற்ககனவவ
காலநிமலயால்
ஏற்படும்
வபைழிவுகளாலும்,
கபாருளாதாை
இடர்ப்பாடுகளாலும் பாதிக்கப்பட்டு வரும் நிமலயில் பட்டினியும்
வசர்ந்துள்ளது. உலக அளவில் ைாணுவத்துக்குச் கசலவிடும் கதாமக
5,100 வகாடி டாலர்களாக (ரூ.38 ஆயிைம் வகாடி) அதிகரித்துள்ளது.
உலக அளவில் பட்டினியால் வாடும் ைக்களுக்கு உதவி வரும் ஐ.நா.
கசலவிடும் கதாமகயில் இது 6 ைடங்காகும்.
ஆப்கானிஸ்தான், எத்திவயாப்பியா, கதற்கு சூடான், சிரியா, ஏைன் ஆகிய
நாடுகளில் பட்டினி மிகவும் வைாசைான நிமலயில் இருக்கிறது. வபாரில்
பட்டினி ஓர் ஆயுதைாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. குடிைக்களுக்கு
உணவு, தண்ணீர் உள்ளிட்ட அடிப்பமட ைனிதவநய உதவிகள் கூட
ைறுக்கப்படுகின்றன.
ைக்கள் பாதுகாப்பாக வாழ முடியாது, உணமவத் வதட முடியாது. அதற்கு
முன்பாகவவ நாடுகள் சந்மதகமளயும், உணவுச் சந்மதகமளயும்,
கால்நமடகமளயும் குறிமவத்து அழித்துவிடுகின்றன. கதாடர்ந்து
ஏற்பட்டு வபைழிவு தைக்கூடிய பட்டினிமய நிறுத்த நாடுகளுக்கு இமடவய
நடக்கும் வபாமை நிறுத்த வவண்டும். வபார் நடக்கும் பகுதியில் கதாண்டு
நிறுவனங்கள்
பாதிக்கப்பட்ட
ைக்களுக்கு
ைனிதவநய
உதவி
கிமடப்பமத உறுதி கசய்ய வவண்டும். ஐ.நா.வின் பட்டினி வபாக்கும்
முயற்சிக்கு உலக நாடுகள் உதவ வவண்டும்''. இவ்வாறு ஆய்வு
அறிக்மகயில் கதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஈ) இைகுைாம் இைாஜன்

✓

மூத்த இதழியலாளர் P சாய்நாத், 2021ஆம் ஆண்டுக்கான ஜப்பானின்
புகுவயாகா பரிமசப்கபற்ற மூவருள் ஒருவைாகத் வதர்ந்கதடுக்கப்பட்டார்.
கிைாைப்புற இந்தியா குறித்த பமடப்புகள் ைற்றும் வர்ணமனகள்மூலம்
அறிமவப்பைப்புவது ைற்றும் உள்நாட்டு ஒத்துமழப்மப வைம்படுத்துவது
ஆகியவற்றுக்காக, சாய்நாத், புக்குவயாகா பரிமச கவன்றுள்ளார்.
இதுவமை, 11 இந்தியர்கள் புகுவயாகா பரிமசப் கபற்றுள்ளனர்.


1. ககாவலான் பல்கமலக்கு நிதி: முதல்வருக்கு அயல்நாட்டினர் நன்றி
கஜர்ைனியின் ககாவலான் பல்கமலக்கழக தமிழ்த்துமறக்கு நிதி
வழங்கிய முதலமைச்சர் முக ஸ்டாலினுக்கு பல்வவறு தைப்பினரும் நன்றி
கதரிவித்துள்ளனர். இதுகுறித்து, தமிழ்நாடு அைசு கவளியிட்ட கசய்தி:
கஜர்ைனியில் உள்ள ககாவலான் பல்கமலக்கழகத்தின் தமிழ்த்துமற
கதாடர்ந்து இயங்கிட `1.25 வகாடி நிதிமய வழங்கிட முதல்வர் மு க
ஸ்டாலின் உத்தைவிட்டார். தமிழ்கைாழியின் கதாடர் பயன்பாட்டுக்கும்,
முன்வனற்றத்துக்கும் வலுவசர்த்து பல சர்வவதச பல்கமலக்கழகங்களில்
தமிழ் இடம்கபறும் வமகயில் இந் நிதியுதவி அமைந்துள்ளது.
2. உலக அளவில் பட்டினியால் நிமிடத்துக்கு 11 வபர் உயிரிழப்பு; உணவுப்
பஞ்சம் 6 ைடங்கு அதிகரிப்பு: ஆக்ஸ்ஃபாம் ஆய்வில் தகவல்
உலக அளவில் பட்டினியில் நிமிடத்துக்கு 11 வபர் உயிரிழக்கிறார்கள்.
உணவுப்பஞ்சம் உள்ளிட்ட சூழல் உலக அளவில் கடந்த ஆண்மடவிட
ஆறு ைடங்கு அதிகரித்துள்ளது என்று வறுமைக்கு எதிைான அமைப்பான
ஆக்ஸ்ஃபாம் நடத்திய ஆய்வில் கதரியவந்துள்ளது.
வறுமைக்கு எதிைான அமைப்பான ஆக்ஸ்ஃபாம், உலகளவில் கவைானா
காலத்தில் பட்டினி குறித்து 'பல்கிப்கபருகிய பட்டினி மவைஸ்' என்ற
தமலப்பில் ஆய்வு நடத்தியது.
அந்த ஆய்வறிக்மகயில் கூறப்பட்டிருப்பதாவது: “கவைானாவால் ஏற்பட்ட
உணவுப்பஞ்சம் கடந்த ஆண்வடாடு ஒப்பிடுமகயில் ஆறுைடங்கு
அதிகரித்துள்ளது. இந்த உணவுப் பஞ்சத்தால் ைட்டும் உலக அளவில்
நிமிடத்துக்கு ஏழு வபர் உயிரிழக்கின்றனர். பட்டினியால் உலக அளவில்
நிமிடத்துக்கு 11 வபர் உயிரிழக்கின்றனர்.
உலக அளவில் கடந்த ஆண்டு பட்டினி, உணவுப் பாதுகாப்பின்மை,
பஞ்சம் வபான்ற காைணிகளால் 2 வகாடிக்கும் அதிகைான ைக்கள்
பாதிக்கப்பட்டிருந்தனர். ஆனால், தற்வபாது அது உலக அளவில் 15.5
வகாடியாக அதிகரித்துள்ளது. ைக்கள் உலக அளவில் வறுமைமயயும்,
பட்டினிமயயும், பஞ்சத்மதயும் எதிர்ககாள்ள உலக நாடுகளுக்கு
இமடவய நடக்கும் வபார் முக்கியக் காைணைாக இருக்கிறது.









3.
11.07.2021
–
விடுதமலப்
வபாைாட்ட
அழகுமுத்துக்வகானின் 311ஆவது பிறந்தநாள்

வீைர்

‘ைாவீைன்’

ைாவீைன் அழகுமுத்துக்வகான் வாழ்க்மக குறிப்பு:
ைாவீைன் அழகுமுத்துக்வகான், கவள்மள ஏகாதிபத்தியத்திற்கு எதிைான
விடுதமலப் வபாைாட்டத்தில் வீைத்திலகைாய் விளங்கிய ைாவீைர் ஆவார்.
ைாவீைன் அழகுமுத்துக்வகான் 11.07.1710 அன்று தூத்துக்குடி ைாவட்டம்,
வகாவில்பட்டி அருவகயுள்ள கட்டாலங்குளத்தில் பிறந்தார். இவைது தந்மத
முத்துக்வகான், தாயார் பாக்கியத்தாய் அம்ைாள் ஆவர்.
1755ஆம் ஆண்டு ஆங்கிவலயர்கள் கநல்மலச் சீமையிலுள்ள எல்லா
பாமளயக்காைர்களிடமும் வநைடியாக வரி வசூலிப்பமத விடுதமல
உணர்வு நிைம்பப்கபற்ற வீைர் அழகுமுத்துக்வகான் எதிர்த்தார். எட்டப்ப
ைன்னர் வரிகட்ட ைறுத்ததால், 1756-இல் ைதுமை, கநல்மலச் சீமைக்கு
ஆங்கிவலயர்களின் கைாண்டைாக இருந்த கான்சாகிப்பின் பீைங்கிப்பமட
எட்டயபுைத்மதத் தாக்கியமதத் கதாடர்ந்து எட்டயபுைம் ஆங்கிவலயர்
வசைானது.
விடுதமல வீைர் அழகுமுத்துக்வகான் எட்டப்ப ைன்னமைக் காப்பாற்றி
அவமை
கபருநாழிக்காட்டில்
பாதுகாப்பாக
மவத்திருந்தார்.
எட்டயபுைத்மத மீட்கடடுக்க விடுதமல வீைர் அழகுமுத்துக்வகான்
ைாவவலி ஓமட கபத்தநாயக்கனூர் பகுதியிலிருந்து வீைர்கள் அடங்கிய
பமடயிமனத் திைட்டி ைன்னர் கவங்கவடஸ்வை எட்டப்பர், ைாவீைன்
அழகுமுத்துக்வகான் ஆகிவயார் தமலமையில் இருகபரும் பமடகள்
இருவவறு திமசயில் வபார் கதாடுக்கப் புறப்பட்டனர்.
ைாவீைன்
அழகுமுத்துக்வகான்
பமடயினர்
கபத்தநாயக்கனூர்
வகாட்மடயில் இைவில் தங்கியிருந்தமத உளவறிந்த கான்சாகிப்
பமடயினர் திடீர் தாக்குதமல நடத்தியதால், இத்தாக்குதமல
எதிர்ககாள்ள இயலாைல் வீைர்கள் இப்வபாரில் வீை ைைணம் அமடந்தனர்.
ைாவீைன் அழகுமுத்துக்வகான் ைற்றும் 255 வீைர்கமள நடுக்காட்டூர்
சீமை என்ற இடத்திற்கு இழுத்துச்கசன்று அவர்களில் 248 வபரின் வலது
கைங்கமள
கவட்டி
எறிந்த
ககாடுமைமய
நிகழ்த்தினார்கள்
ஆங்கிவலயர்கள். ைாவீைன் அழகுமுத்துக்வகான், ககச்சிலணன் வசர்மவ,
கவங்கவடசுைகைட்டு வசர்மவ, முத்தழகு வசர்மவ, பரிவாைம் முத்திருளன்
இவைது
தம்பி
கசகவீை
கைட்டுலட்சுைணன்,
தமலக்காட்டுபுைம்
ையிலுப்பிள்மள ஆகிய 7 வபமையும் பீைங்கி வாயில் கட்டி மவத்துச்
சுட்டுத்தள்ளினார்கள்.
1759ஆம் ஆண்டு ஜூமல ைாதம் இந்தக் ககாடூைத்மத நிகழ்த்தினார்கள்
கவள்மளயர்கள்.
சுதந்திைப்
வபாைாட்ட
வீைர்
ைாவீைன்
அழகுமுத்துக்வகான் அவர்களின் வீைத்மதயும் வைலாற்மறயும் உலகிற்கு
எடுத்துமைக்கும் வமகயில் தூத்துக்குடி ைாவட்டம், கட்டாலங்குளத்தில்
உள்ள அன்னாைது நிமனவு ைண்டபத்தில் ஆண்டுவதாறும், அவைது
பிறந்தநாள் விழா அைசு விழாவாகக் ககாண்டாடப்பட்டு வருகிறது.



 















4. விம்பிள்டன் கடன்னிஸ்: ஆஷ்லி பர்டி சாம்பியன்
விம்பிள்டன் கடன்னிஸ் வபாட்டியின் ைகளிர் ஒற்மறயர் பிரிவில் ஆஸி
வீைாங்கமன ஆஷ்லி பர்டி சாம்பியனானார். விம்பிள்டனில் இது அவைது
முதல் பட்டைாகும். கிைாண்ட்ஸ்லாம் வபாட்டிகளில் இது அவைது 2ஆவது
சாம்பியன் பட்டம். இதற்குமுன் 2019 பிகைஞ்சு ஓபனில் அவர் வாமக
சூடியிருந்தார். லண்டனில் நமடகபற்ற இறுதிச்சுற்றில், உலகின் 13ஆம்
நிமலயில் உள்ள கசக் குடியைசின் கவைாலினா பிளிஸ்வகாவாமவ அவர்
எதிர்ககாண்டார்.
5. விண்கவளி கசல்லும் 3-ஆவது இந்திய வம்சாவளிப் கபண்
அகைரிக்காவின் வாா்ஜின் கலாக்டிக் நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட
விண்கவளி ஓடத்தில் கசல்லும் குழுவுக்கு இந்திய வம்சாவளிமயச்
வசர்ந்த ஸ்ரீஷா பண்ட்லா வதர்வு கசய்யப்பட்டுள்ளார். இதுகுறித்து பிடிஐ
கசய்தி நிறுவனம் கதரிவித்துள்ளதாவது: அகைரிக்காமவச் வசர்ந்த
தனியார் நிறுவனைான வர்ஜின் கலாக்டிக், ைனிதர்கமள ஏற்றிச்
கசல்லக்கூடிய ‘ஸ்வபஸ்ஷிப்-2 யூனிட்டி’ என்ற தனது விண்கவளி
ஓடத்மத வசாதமன முமறயில் விண்கவளியில் கசலுத்துகிறது.
அந்த ஓடத்தில் வர்ஜின் கலாக்டிக் நிறுவன உரிமையாளைான சர் ரிச்சர்ட்
பிைான்ஸனுடன் 6 வபர் கசல்கின்றனர். அவர்களில் ஒருவைாக, இந்திய
வம்சாவளிமயச்வசர்ந்த
ஸ்ரீஷா
பண்டலா
(34)
வதர்ந்கதடுக்கப்பட்டுள்ளார்.
ஆந்திைாவில் பிறந்த அவர், அகைரிக்காவின் கடக்ஸாஸ் ைாகாணம்,
ஹூஸ்டனில் வளர்ந்தவர். ஸ்வபஸ்ஷிப்-2 யூனிட்டி வசாதமன
கவற்றிகைைாக நிமறவமடயும்வபாது, விண்கவளிக்குச் கசன்ற 3ஆவது
கபண் வீைாங்கமன என்ற கபருமைமய ஸ்ரீஷா கபறுவார். ஏற்ககனவவ,
இந்திய வம்சாவளிமயச் வசர்ந்த கல்பனா சாவ்லா, சுனிதா வில்லியம்ஸ்
ஆகிவயார் விண்கவளிக்குச் கசன்று வந்துள்ளது நிமனவுகூைத்தக்கது.
5. கீழடி அகழாய்வில் கதாட்டி வபான்ற அமைப்பு கண்டுபிடிப்பு
சிவகங்மக ைாவட்டம், திருப்புவனம் அருவக கீழடியில் நமடகபற்று
வரும் ஏழாம் கட்ட அகழாய்வில் சனிா்க்கிழமை கதாட்டி வபான்ற அமைப்பு
கண்டறியப்பட்டுள்ளது. கீழடி, அகைம், ககாந்தமக, ைணலூர் உள்ளிட்ட
நான்கு இடங்களில் தமிழக கதால்லியல் துமற சார்பில் ஏழாம் கட்ட
அகழாய்வு பணிகள் கடந்த பிப்ைவரி ைாதம் 13ஆம் வததி முதல் நடந்து
வருகிறது. கீழடியில் கவணசன் என்பவைது நிலத்தில் இதுவமை ஏழு
குழிகள் வதாண்டப்பட்டு அவற்றில் சுடுைண் பகமட, கிண்ணம்,
மூடியுடன் கூடிய பாமன, பாமன ஓடுகள், உழவு கருவி உள்ளிட்ட
பல்வவறு கபாருட்கள் கண்டறியப்பட்டன.
கீழடியில் வதாண்டப்பட்ட 6 ஆவது குழியில் சிறிய வவமலப்பாடுடன்
கூடிய பாமன ஒடு கண்டறியப்பட்டது. இது தற்வபாது முழுமையாக
வதாண்டப்பபட்ட நிமலயில் உருமள வடிவிலான கதாட்டி வபான்ற
அமைப்பு கவளிவய காணப்பட்டது. 44 கச.மீ உயைமும், 77 கச.மீ
அகலமும் ககாண்ட இது சிறிய கதாட்டியாக இருந்திருக்கலாம் என
கருதப்படுகிறது. கீழடி உள்ளிட்ட நான்கு தளங்களில் நமடகபற்று வரும்
அகழாய்வில் கீழடி கதாழில் சார்ந்த நகைைாகவும், ககாந்தமக பண்மடய
கால ைக்கள் இடுகாடாகவும் பயன்படுத்தியுள்ளனர். அகைம் சமையல்
கூடைாக இருந்திருக்க வாய்ப்புண்டு, இதுவமை நடந்த அகழாய்வில்
அதற்கான சான்றுகள் கிமடத்துள்ளது. கீழடியில் ஏற்கனவவ நடந்த
அகழாய்வில் கநசவு கதாழிலில் பயன்படுத்தப்படும் தக்கழி, களிைண்
குண்டு, கநசவு ஊசி உள்ளிட்டமவகள் கண்டறியப்பட்டன. தற்வபாது
கிமடத்துள்ள கதாட்டி வபான்ற அமைப்பும் கதாழிற்சாமலயில்
பயன்படுத்தியிருக்கலாம் என கதால்லியல் ஆய்வாளர்கள் கதரிவித்தனர்.
இனி வரும் நாட்களில் கீழடி அகழாய்வுத்தளத்தில் வைலும் கட்டடங்கள்
வபான்ற அமைப்புகள் கவளிவய கதரிய வாய்ப்பிருப்பதாக நம்பப்படுகிறது.











