 













1. உலகின் முதல் வணிக ரீதியான சிறிய மட்டு உலலயான

5. ‘தவளாண் உள்கட்டலமப்பு நிதி’ திட்டத்தின் காலம் என்ன?

‘லிங்லாங் ஒன்’ஐ உருவாக்குகிற நாடு எது?

அ) 1 ஆண்டு

அ) சீனா 

ஆ) 10 ஆண்டு ள் 

ஆ) ஜப்பான்

இ) 20 ஆண்டு ள்

இ) ரஷ்யா

ஈ) 25 ஆண்டு ள்

ஈ) தென் த ாரியா

✓

சீனா ெனது சாங்ஜியாங் அணுமின்னுற்பத்தி நிலையத்தில் உைகின்
முெல் வணி ரீதியான மட்டு சிறிய உலையான ‘லிங்ைாங் ஒன்’னின்
ட்டுமானத்லெ அதி ாரப்பூர்வமா த் தொடங்கியுள்ளது.

✓

இென் ட்டுமானம் முடிந்ெதும், சிறிய மட்டு உலை ளின் உற்பத்தித்
திறன் 1 பில்லியன் கிலைாவாட் மணிலேரத்லெ எட்டும். இது சீனாவில் 5
ைட்சத்துக்கும் லமற்பட்ட குடும்பங் ளின் மின்சார லெலவலயப் பூர்த்தி
தசய்யும் என எதிர்பார்க் ப்படுகிறது. இப்பல்லோக்கு சிறிய மட்டு உலை,
முென்முெலில், பன்னாட்டு அணுசக்தி மு லமயால், டந்ெ 2016ஆம்
ஆண்டில் அங்கீ ரிக் ப்பட்டது.

✓

இந்திய அரசாங் த்ொல் தொடங் ப்பட்ட லவளாண் உட் ட்டலமப்பு நிதி
திட்டம்
என்பது
இந்தியாவில்
மி ப்தபரிய
லவளாண்
உட் ட்டலமப்பு லள லமம்படுத்துவலெ லோக் மா க்த ாண்ட ஒரு
ேடுத்ெர நீண்ட ாை டனளிப்பு வசதி ஆகும். இந்ெத் திட்டத்தின் ாைம்
2020 நிதியாண்டு முெல் 2029 நிதியாண்டு வலர 10 ஆண்டு ளாகும்.

✓

‘லவளாண் உள் ட்டலமப்பு நிதி’யின்கீழ் நிதி வசதி வழங்கும் மத்திய
துலற திட்டத்தில் மாற்றங் ளுக்கு அலமச்சரலவ ஒப்புெைளித்துள்ளது.
இென்மூைம்,
மாநிை
மு லம ள்/லவளாண்
தபாருட் ள்
சந்லெப்படுத்துெல் குழுக் ள், லெசிய&மாநிை கூட்டுறவு கூட்டலமப்பு ள்,
விவசாயி ள் உற்பத்தியாளர் ள் அலமப்பு ளின் கூட்டலமப்பு ள் & சுய
உெவி குழுக் ளின் கூட்டலமப்பு ளுக்கு ெகுதி நீட்டிக் ப்பட்டுள்ளது.

2. உலக மலாலா நாள் ககாண்டாடப்படுகிற தததி எது?

6. ஜிகா லவரஸ் கதாற்று பாதிப்புகள் அதிகரித்துள்ள மாநிலம் எது?

அ) ஜூலை.4

அ) அருணாச்சை பிரலெசம்

ஆ) ஜூலை.8

ஆ) பஞ்சாப்

இ) ஜூலை.10

இ) ைரியானா

ஈ) ஜூலை.12 

✓

பாகிஸ்ொலனச் லசர்ந்ெ இளம்
ல்வி ஆர்வைரான மைாைாவின்
நிலனவா அவரது பிறந்ெோளான ஜூலை.12ஆம் லெதிலய உை
மைாைா ோளா ஐக்கிய ோடு ள் சலப அறிவித்ெது. 2012ஆம் ஆண்டில்,
மைாைா பள்ளிக்குச் தசல்லும்லபாது ொலிபான் கிளர்ச்சியாளர் ளால்
சுடப்பட்டார். ெங் ள் ோட்டில் உள்ள ஒவ்தவாரு குழந்லெக்கும் ட்டாய
மற்றும் இைவச ல்விலய உறுதிதசய்வெற்கு உை ெலைவர் ளிடம்
முலறயீடு தசய்யும் லோக்ல ாடு இந்ெ ோள் அனுசரிக் ப்படுகிறது.

ஈ) ல ரளா 

✓

3. என்கெலடஸ் என்பது எந்தக் தகாளின் நிலவாகும்?
அ) சனி 

✓

ல ரள மாநிைத்தில் ஜி ா லவரஸால் பாதிக் ப்பட்டவர் ளின்
எண்ணிக்ல அதி ரித்து வருகிறது. இத்தொற்றானது ஒருவரிடமிருந்து
இன்தனாருவருக்கு த ாசுக் டியின்மூைம் பரவுகிறது. தபரும்பாைான
லவலள ளில், அறிகுறியற்றொ
உள்ள இது, சிை லவலள ளில்
பக் வாெத்திற்கு வழிவகுக்கிறது. அண்லட மாநிைங் ளான ெமிழ்ோடு
மற்றும் ர்ோட ா, லோய்த்தொற்று பரவாமல் ெடுக் , மாநிைங் ளுக்கு
இலடலயயான எல்லை ளில் ெங் ளின் லசாெலன லள மி வும்
தீவிரப்படுத்தியுள்ளன.

7. STI தலலலமயிலான BRICS புத்தாக்க ஒத்துலைப்பு கெயல்

ஆ) வியாழன்

✓



திட்டத்லத (2021-24) முன்கமாழிந்த BRICS உறுப்பு நாடு எது?

இ) தவள்ளி

அ) பிலரஸில்

ஈ) தேப்டியூன்

ஆ) இந்தியா 

என்தசைடஸ் சனியின் ஆறாவது தபரிய நிைவாகும். ோசாவின் ாசினி
விண் ைம், சமீபத்தில், சனியின் நிைவு ளில் ரியமிை வாயு மற்றும்
லடலைட்ரஜனுடன் லசர்ந்து, வழக் த்திற்கு மாறா
மீத்லென்
தசறிலவக் ண்டறிந்துள்ளது.

இ) ரஷ்யா
ஈ) சீனா

✓

சனியின் மற்தறாரு நிைவான லடட்டனின் வளிமண்டைத்தில் மீத்லென்
இருப்பலெயும், என்தசைடஸில் வாயு மற்றும் ெண்ணீருடன் ஒரு திரவ
டல் இருப்பலெயும் அவ்விண் ைம் ண்டறிந்துள்ளது. என்தசைடஸில்
மீத்லென் உற்பத்தி தசய்யும் தசயல்முலற ள் இருக் ைாம் என்று
ஆராய்ச்சியாளர் ள் ருதுகின்றனர்.

அறிவியல், தொழினுட்பம் புத்ொக் ெலைலமயிைான BRICS புத்ொக்
ஒத்துலழப்பு தசயல் திட்டத்லெ (2021-24) இந்தியா முன்தமாழிந்ெது.
சமீபத்தில், அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத் துலறயால் ேடத்ெப்பட்ட
BRICS S&T வழிேடத்து குழுவின் 12ஆம் கூட்டத்தின்லபாது, அலனத்து
BRICS ோடு ளும் STI ெலைலமயிைான தசயல் திட்டத்திற்கு ஒப்புக்
த ாண்டன. இது ஒருவருக்த ாருவர் புத்ொக் சூழல் அலமப்பின்
அனுபவங் லளப் பகிர்ந்துத ாள்ளவும், புத்ொக்குேர் ள் மற்றும் தொழில்
முலனலவாலர ஒருங்கிலணக் வும் உெவுகிறது.

4. ததங்காய் வளர்ச்சி வாரியம் என்பது எந்த அலமச்ெகத்தின்கீழ்
நிறுவப்பட்ட ஒரு ெட்டபூர்வமான அலமப்பாகும்?

8. 50 ஆண்டுகளில் முதன்முலறயாக இந்தியாவுக்கு ஆப்பிள்கலள

அ) உணவு பெப்படுத்தும் தொழில் ள் அலமச்ச ம்

✓

✓

ஏற்றுமதி கெய்த நாடு எது?

ஆ) லவளாண் அலமச்ச ம் 

அ) சீனா

இ) வர்த்ெ மற்றும் தொழில்துலற அலமச்ச ம்

ஆ) இஸ்லரல்

ஈ) எம்.எஸ்.எம்.இ அலமச்ச ம்

இ) ஐக்கியப் லபரரசு 

லெங் ாய் வளர்ச்சி வாரியம் என்பது மத்திய லவளாண் அலமச்ச த்தின்
கீழ் நிறுவப்பட்ட ஒரு சட்டபூர்வமான அலமப்பாகும். இது லெங் ாய் &
லெங் ாய் தொடர்பான தபாருட் ளின் ஒருங்கிலணந்ெ வளர்ச்சிக் ா
தசயல்படுகிறது. லெங் ாய் வளர்ச்சி வாரியத்தின் ெலைவர் பெவிலய
அதி ாரவர்க் ம் சாரா ெலைவர் பெவியா மாற்றுவெற்கு லெலவயான
திருத்ெத்லெ லெங் ாய் வளர்ச்சி வாரிய சட்டம், 1979‘இல் தசய்ய
அலமச்சரலவ ஒப்புெல் அளித்துள்ளது.

ஈ) ஆஸ்திலரலியா

ெற்லபாலெய ேலடமுலறயான ோன்கு மாநிைங் லளச் லசர்ந்ெ ோன்கு
உறுப்பினர் ளிலிருந்து ஆறு உறுப்பினர் லள மத்திய அரசு பரிந்துலர
தசய்யும்.









✓

ஐக்கியப்லபரரசானது 50 ஆண்டு ளில் முென்முலறயா இந்தியாவுக்கு
ஆப்பிள் லள ஏற்றுமதி தசய்துள்ளது. இது இங்கிைாந்து-இந்தியா
லமம்படுத்ெப்பட்ட
வர்த்ெ
கூட்டணியின்
அலடயாளமா க்
ருெப்படுகிறது.

✓

லமம்படுத்ெப்பட்ட வர்த்ெ கூட்டணிலய பிரிட்டிஷ் பிரெமர் லபாரிஸ்
ஜான்சன் மற்றும் இந்தியப் பிரெமர் ேலரந்திர லமாடி ஆகிலயார் லம
மாெம் ேடந்ெ தமய்நி ர் உச்சிமாோட்டின்லபாது ஒப்புக் த ாண்டனர்.



 











அென்பிறகு, வர்த்ெ மற்றும் தொழிற்துலற அலமச்சர் பியூஷ் ல ாயல்
இந்ெ ஒப்பந்ெத்தில் ல தயழுத்திட்டார்.
✓

2030ஆம் ஆண்டுக்குள் இங்கிைாந்து-இந்தியா இருெரப்பு வர்த்ெ த்லெ
இரட்டிப்பாக் அவர் இைக்கு நிர்ணயித்ொர்.

9. ததசிய கொத்து புனரலமப்பு நிறுவனத்தின் முதல் நிர்வாக
இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்?
அ) K V ாமத்
ஆ) ஷியாம் சீனிவாசன்
இ) பத்மகுமார் மாெவன் 
ஈ) M K லஜன்
✓

லெசிய தசாத்து புனரலமப்பு நிறுவனம் என்னும் மமோசமோன வங்கியை
இந்தியா முலறயா அலமத்து பதிவு தசய்துள்ளது. மும்லபயில், `74.6
ல ாடி மூைெனத்துடன் இது பதிவுதசய்யப்பட்டுள்ளது.

✓

இென் நிர்வா இயக்குேரா பத்மகுமார் மாெவன் நியமிக் ப்பட்டுள்ளார்.
அவர் முன்னர் SBI’இன் வாரக் டன் ளுக்கு தீர்வு ண்டுள்ளார். இந்திய
வங்கி ள் சங் த்தின் ெலைலமச் தசயல் அதி ாரி சுனில் லமத்ொ இென்
இயக்குேரா இருப்பார். முன்னொ , தபாதுத்துலற வங்கி ள், `89,000
ல ாடி மதிப்புள்ள 22 லமாசமான டன் ணக்கு லள லெசிய தசாத்து
புனரலமப்பு நிறுவனத்துக்கு மாற்றும்.

10. COVID தடுப்பூசியின் முதல் தடாஸை 100 ெதவீத மக்களுக்கு
கெலுத்திய முதல் இந்திய மாநிலம் / யூனியன் பிரததெம் எது?
அ) ல ாவா
ஆ) ைடாக் 
இ) அந்ெமான் & நிக்ல ாபார் தீவு ள்
ஈ) புதுச்லசரி

✓

ைடாக்கில், பதிதனட்டு வயதுக்கு லமற்பட்ட அலனவருக்கும் த ாலரானா
ெடுப்பூசியின் முெல் லடாஸ் தசலுத்ெப்பட்டுள்ளது. இென்மூைம் COVID
ெடுப்பூசியின் முெல் லடாலஸ ெனது 100 செவீெ மக் ளுக்கு தசலுத்திய
முெல் இந்திய யூனியன் பிரலெசமா ைடாக் ஆனது.

✓

அலனத்து சு ாொரப்பணியாளர் ள், முன் ளப் பணியாளர் ள் என
அலனவலரயும் உள்ளடக்கியது. இந்தியாவின் ெடுப்பூசி இயக் த்தின்
மூைம், 2021 ஜூலை.14 வலர முப்பத்து எட்டு ல ாடி லபருக்கு ெடுப்பூசி
தசலுத்ெப்பட்டுள்ளது.







2. ‘ லரானாவால் 1.19 ைட்சம் இந்திய சிறுவர் ள் ஆெரவு இழப்பு’
லரானா தேருக் டி ாரணமா இந்தியாவில் 1.19 ைட்சம் சிறுவர் ள்
ஆெரவற்றவர் ளாகியுள்ளொ அண்லமயில் தவளியிடப்பட்டுள்ள ஓர்
ஆய்வறிக்ல யில் தெரிவிக் ப்பட்டுள்ளது.
லெசிய சு ாொர நிறுவனத்தின் ஓர் அங் மான லெசிய லபாலெப்பழக் ம்
தொடர்பான ஆய்வு நிறுவனத்தின் நிதியுெவியுடன் லமற்த ாள்ளப்பட்ட
அந்ெ ஆய்வில் தெரிவிக் ப்பட்டுள்ளொவது: லரானா பாதிப்பால் உைகின்
21 ோடு ளில் பதிலனந்து ைட்சம் சிறுவர் ள் ெங் ளுக்கு ஆெரவளித்து
வந்ெவர் லள இழந்துள்ளனர். அவர் ளில் 1.19 ைட்சம் லபர்
இந்தியாலவச் லசர்ந்ெவர் ள்.
ோட்டில் 25,500 சிறுவர் ள் ெங் ளது ொலயயும் 90,751 சிறுவர் ள்
ெங் ளது ெந்லெலயயும்
லரானாவுக்கு பறித ாடுத்துள்ளனர். 12
சிறுவர் ளது ொய், ெந்லெ ஆகிய இருவருலம லரானா பாதிப்பால்
உயிரிழந்துள்ளனர். உை ம் முழுவதும் லரானா பாதிப்பால் 11.34
ைட்சம் சிறுவர் ள் ெங் ளது ொய் அல்ைது ெந்லெலயலயா, ொத்ொ
பாட்டி லளலயா இழந்துள்ளனர்.
ஒட்டுதமாத்ெமா , 15.62 ைட்சம் சிறுவர் ள் ெங் ளுக்கு ஆெரவளித்து
வந்ெவர் ளில் ஒருவலர லரானாவுக்கு பறித ாடுத்துள்ளனர் என்று
அந்ெ அறிக்ல யில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
3. 2032’இல் பிரிஸ்லபனில் ேடக்கிறது ஒலிம்பிக் லபாட்டி ள்
வரும் 2032ஆம் ஆண்டு ஒலிம்பிக் லபாட்டி ள், ஆஸ்திலரலியாவின்
பிரிஸ்லபன் ே ரத்தில் ேடக்குதமன அதி ாரப்பூர்வமா அறிவிக் ப்பட்டது.
ஆஸ்திலரலியாவில் லடசியா , டந்ெ 2000ஆம் ஆண்டு சிட்னி
ே ரத்தில் ஒலிம்பிக் லபாட்டி ள் ேலடதபற்ற நிலையில், ெற்லபாது 32
ஆண்டு ளுக்குப் பிறகு மீண்டும் அந்ெ ோட்டில் ஒலிம்பிக் லபாட்டி ள்
ேடத்ெப்படவுள்ளன. ஆஸ்திலரலியாவில் முெல்முலறயா
1956’இல்
தமல்லபார்ன் ே ரத்தில் ஒலிம்பிக் லபாட்டி ள் ேடத்ெப்பட்டன.
லடாக்கிலயாலவத் தொடர்ந்து பாரீஸில் 2024ஆம் ஆண்டும், பின்னர்
ைாஸ் ஏஞ்சலீஸ் ே ரத்தில் 2028ஆம் ஆண்டும் ஒலிம்பிக் லபாட்டி ள்
ேலடதபறவுள்ளது குறிப்பிடத்ெக் து.

4. லைத்தி: புதிய பிரெமர் தபாறுப்லபற்பு
ரீபியன் தபருங் டல் ோடான லைத்தியின் அதிபர் லஜாவனல் மாய்ஸ்
படுத ாலை தசய்யப்பட்டொல் எழுந்துள்ள பெற்ற சூழலுக்கிலடலய, அந்ெ
ோட்டின் புதிய பிரெமரா ஏரியல் தைன்றி தபாறுப்லபற்றுக்த ாண்டார்.
இதுகுறித்து
அலசாசிலயட்டட்
பிரஸ்
தசய்தி
நிறுவனம்
தெரிவித்துள்ளொவது: இதுவலர இலடக் ாை பிரெமரா இருந்து வந்ெ
கிளாட் லஜாசப்புக்கு பதிைா , அந்ெப் தபாறுப்புக்கு ஏரியல் தைன்றி
நியமிக் ப்பட்டிருந்ொர். இந்ெ நிலையில், அவர் அந்ெப்தபாறுப்லப ஏற்றுக்
த ாண்டார் என்று அந்ெச் தசய்தி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

1. புதிய ெலைமுலற ஆ ாஷ் ஏவு லண லசாெலன தவற்றி
நிைத்தில் இருந்து விண்ணில் உள்ள இைக்கு லளத் ொக்கி அழிக்கும்
வல்ைலம த ாண்ட புதிய ெலைமுலற ஆ ாஷ் ஏவு லணலய
பாது ாப்பு ஆராய்ச்சி, லமம்பாட்டு அலமப்பு (DRDO) தவற்றி ரமா
லசாதித்ெது. இதுகுறித்து பாது ாப்புத் துலற அலமச்ச ம் தவளியிட்ட
அறிக்ல யில் கூறப்பட்டிருப்பொவது: ஒடிஸா டற் லரப் பகுதியில்
உள்ள ஒருங்கிலணந்ெ பரிலசாெலன லமயத்தில் இருந்து ஆ ாஷ்
ஏவு லண தவற்றி ரமா பரிலசாதிக் ப்பட்டது.
ட்டலள பிறப்பிப்பு, ட்டுப்பாட்டு அலமப்பு, தொலைத்தொடர்பு அலமப்பு
உள்ளிட்ட அலனத்து பாது ாப்பு
ட்டலமப்பு ளுடன் நிைப்பரப்பில்
இருந்து இந்ெ ஏவு லண பரிலசாதிக் ப்பட்டது.
பரிலசாெலனக்குப் பிறகு
ட்டுப்பாட்டு அலமப்பு அளித்ெ புள்ளி
விவரங் லள ஆய்வு தசய்ெதில், இந்ெ ஏவு லண எந்ெவிெ குலறபாடும்
இன்றி இயங்கியது உறுதிதசய்யப்பட்டது. இந்ெ ஏவு லணலய இந்திய
விமானப்பலடயில் லசர்த்ெதும், அென் வலிலம பை மடங்கு அதி ரிக்கும்
என்று அந்ெ அறிக்ல யில் பாது ாப்பு அலமச்ச ம் தெரிவித்துள்ளது.
ஆ ாஷ் ஏவு லண (ஆ ாஷ்-என்.ஜி.), நிைத்தில் இருந்து 60 கிமீ
தொலைவு வலர விண்ணில் உள்ள இைக்ல த் ொக்கி அழிக்கும் சக்தி
த ாண்டது. இந்ெ ஏவு லணலய 2.5 மாக் லவ ம் வலர தசலுத்ெ
முடியும். பாது ாப்புத் துலறலயச் லசர்ந்ெ பிற நிறுவனங் ளுடன்
இலணந்து இந்ெ ஏவு லணலய DRDO வடிவலமத்துள்ளது.









5. இன்றுமுெல் ஒலிம்பிக் லபாட்டி ள்: பெக்
இந்தியர் ள்

லவட்ல யில் 120

லடாக்கிலயா ஒலிம்பிக் லபாட்டி ள் ஜூலை.23 முெல் தொடங்குகின்றன.
இந்ெ ஒலிம்பிக்கிற் ா இந்தியா 68 ஆடவர், 52 ம ளிர் என 120
லபாட்டியாளர் ள் அடங்கிய குழுலவ அனுப்புகிறது. டந்ெ 1900ஆம்
ஆண்டு முெல் ஒலிம்பிக் லபாட்டி ளில் பங்ல ற்று வரும் இந்தியா,
இதுவலர 28 பெக் ங் லளலய அதில் தவன்றுள்ளது. அதிலும் ெங் ப்
பெக் ம் என்றால், டந்ெ 2008’இல் துப்பாக்கி சுடுெல் வீரர் அபினவ்
பிந்த்ரா தவன்றது மட்டும்ொன். இந்ெ ஒலிம்பிக்கில் ெனது பெக் ங் ளின்
எண்ணிக்ல லய இரட்டிப்பாக் முலனப்பு ாட்டுகிறது இந்திய அணி.
துப்பாக்கிசுடுெலில் ளம் ாணும் மானு பா ர், இளலவனில் வாைறிவன்,
திவ்யான் சிங் பன்வார், ஐஸ்வர்ய பிரொப் சிங் லொமர் ஆகிலயார் பெக் ம்
தவல்லும் வாய்ப்பு ள் அதி ம் உள்ளொ
ணிக் ப்பட்டுள்ளது.
இவர் ள்ெவிர பளுதூக்குெலில் சாய்ல ாம் மீராபாய் சானு, வில்
வித்லெயில் தீபி ா குமாரி - அொனு ொஸ் ெம்பதி, குத்துச்சண்லடயில்
லமரி ல ாம், அமித் பங் ல் உள்ளிட்லடார், மல்யுத்ெத்தில் பஜ்ரங் புனியா,
விலனஷ் லபா த், ஈட்டி எறிெலில் நீரஜ் லசாப்ரா, பாட்மிண்டனில் பி வி
சிந்து, தடன்னிஸில் சானியா மிர்சா ஆகிலயாரும் பெக் வாய்ப்பு லள
ஒரு ல பார்க் வுள்ளனர்.
ெட ள பிரிவில் 18 லபர் ெடம்பதிக்கும் முலனப்பில் உள்ளனர். லமலும்,
இந்திய ஆடவர் மற்றும் ம ளிர் ைாக்கி அணியும் பெக் லவட்ல யுடன்



 















ளம் ாண உள்ளன. இந்திய ஒலிம்பிக் வரைாற்றில் முெல் முலறயா
வாள்வீச்சில் ெமிழ வீராங் லன பவானி லெவியும், குதிலரலயற்றத்தில்
தபௌவாத் மிர்ஸா ஆகிலயார் ஈடுபடுகின்றனர். லமலும் நீச்சல், படகுப்
லபாட்டி
என
இெர
பை
விலளயாட்டு ளிலும்
இந்தியர் ள்
பங்ல ற்கின்றனர்.

மணலூர் ஆகிய பத்து தவவ்லவறு இடங் ளில் ெற்லபாது அ ழாய்வு ள்
லமற்த ாள்ளப்பட்டு வருகின்றன. அென்படி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்,
பர்கூர் வட்டம், தொ ரப்பள்ளி அருல யுள்ள மயிைாடும்பாலறயில்
ெமிழ்ோடு தொல்லியல் துலற சார்பில், டந்ெ மார்ச்முெல் அ ழாய்வுப்
பணி ள் ேலடதபற்று வருகின்றன.

ெமிழ லபாட்டியாளர் ள்:

இந்ெ அ ழாய்வில் டந்ெ 15 ோள் ளுக்கு முன்பு ல்திட்லட பகுதியில்
உலடந்ெ நிலையில் 70 தசமீ நீளமுள்ள இரும்பு வாளும் ோன்கு
பாலன ளும்
ண்தடடுக் ப்பட்டன. அலெ பகுதியில் உள்ள
ல்
திட்லடயில் ெற்லபாது 3 ால் ளுடான மண் குடுலவ ள், உலடந்ெ
நிலையில் உள்ள மண் குவலள, இரும்புக் த்தி ள் ஆகியலவ
ண்தடடுக் ப்பட்டுள்ளன.

லடாக்கிலயா ஒலிம்பிக் லபாட்டி ளில் ெமிழ்ோட்லடச் லசர்ந்ெ வாள்வீச்சு
வீராங் லன பவானி லெவி, லடபிள் தடன்னிஸ் வீரர் ள் சரத் மல், ஜி
சத்தியன், ெட ள லபாட்டியாளர் ள் ஆலராக்கிய இராஜீவ், ோ ோென்
பாண்டி, லரவதி வீரமணி, ெனைட்சுமி லச ர், சுபா தவங் லடசன், பாய்
மரப்படகு லபாட்டியாளர் ள் லேத்ரா குமணன், ல சி ணபதி, வருண்
ெக் ர் ஆகிலயார் பங்ல ற்பது குறிப்பிடத்ெக் து.
6. 1971ஆம் ஆண்டு பாகிஸ்ொன் லபார் தவற்றிக் த ாண்டாட்டம்:
தசன்லனயில் ேலடதபற்றது
டந்ெ 1971ஆம் ஆண்டு ேலடதபற்ற பாகிஸ்ொனுடனான லபாரில்
இந்தியா தவற்றி தபற்றலெக் த ாண்டாடும் நி ழ்வா தசன்லன
வந்ெலடந்ெ தவற்றி லஜாதிலய ெமிழ்ோட்டின் ஆளுேர் பன்வாரிைால்
புலராஹித் தபற்றுக்த ாண்டார்.
1971ஆம் ஆண்டு பாகிஸ்ொனுடன் ேலடதபற்ற லபாரில் இந்தியா தவற்றி
தபற்று கிழக்கு பாகிஸ்ொன் என்று அலழக் ப்பட்ட வங் லெசம் ெனி
ோடா விடுெலை தபற்றது. இப்லபார் ேலடதபற்று 50 ஆண்டு ள்
ஆனலெ ஒட்டி தபான்விழாக் த ாண்டாட்ட நி ழ்ச்சி ள் டந்ெ ஆண்டு
டிசம்பர் மாெம் தொடங்கியது. புது தில்லியில் உள்ள லபார் நிலனவு
சதுக் த்தில் ோன்கு தவற்றி லஜாதி ள் ஏற்றப்பட்டு ோட்டின் ோன்கு
திலச ளுக்கும் எடுத்துச்தசல்ைப்பட்டது. இென் ஒரு தவற்றி லஜாதி
தில்லியில் தொடங்கி ன்னியாகுமரி வலர தசன்று ெற்லபாது தசன்லன
வந்ெலடந்துள்ளது.

இதுகுறித்து மயிைாடும்பாலற
கூறியொவது:

அ ழாய்வு

இயக்குேர்

சக்திலவல்

மயிைாடும்பாலற, சானரப்பன் மலையில்
ற் ாை மனிெர் ள்
வாழ்ந்ெெற் ான அலடயாளங் ள் உள்ளன. மலையின் அடிவாரம் முெல்
1½ கிமீ சுற்றுப்புறப் பகுதியில் தபருங் ற் ாை ஈமச்சின்னங் ளான ல்
திட்லட ளும் ற்குழி ளும் ாணப்படுகின்றன. டந்ெ 1980, 2003இல்
இங்கு லமற்த ாண்ட ஆய்வு ளில் இலவ புதிய
ற் ாைத்லெச்
லசர்ந்ெலவ என்று வரைாற்று ஆய்வாளர் ள் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
டந்ெ 3 மாெ ஆய்வில் தபருங் ற் ாைத்லெச் லசர்ந்ெ 70 தசமீ நீளமுள்ள
இரும்பு வாள் ஒன்றும், ோன்கு மண் பாலன ளும் ஏற் னலவ
ண்தடடுக் ப்பட்டுள்ளன. ெற்லபாது அலெ பகுதியில் இறந்ெவர் லளப்
புலெக்கும் குழியின் ோன்கு மூலை ளிலும் 3 த்தி துண்டு ள், மூன்று
ால் ளுடன் கூடிய 4 சிறிய மண் குடுலவ ள், உலடந்ெ நிலையில்
மண் குவலளயும் ண்தடடுக் ப்பட்டுள்ளன. இலவ அலனத்தும் 2500
ஆண்டு ளுக்கு முற்பட்ட தபருங் ற் ாைத்லெச் லசர்ந்ெலவயாகும்
என்றார்.

9. லசதி தெரியுமா?
7. பல்ைவர் ாை ைகுலீசர் சிலை உத்திரலமரூரில் ண்தடடுப்பு
உத்திரலமரூர் அடுத்ெ ல ாழியாளம் கிராமத்தில், பல்ைவர் ாைத்லெ
சார்ந்ெ, கிபி ஏழாம் நுாற்றாண்டு ைகுலீசரின் அரிய சிலைலய,
உத்திரலமரூர் வரைாற்று ஆய்வு லமயத்தினர் ண்தடடுத்துள்ளனர்.
இது குறித்து உத்திரலமரூர் வரைாற்று ஆய்வு லமயத் ெலைவர்
த ாற்றலவஆென் கூறியொவது: ‘ைகுைம்’ என்றால் ெடி, ‘ஈசம்’ என்றால்
ஈஸ்வரன் ெடிலயக் த ாண்டு லசவ சமயத்லெ பரப்ப சிவதபருமாலன
மனிெ உருவில், 28ஆவது அவொரமா உருதவடுத்ெலெ ைகுலீசர்
என்பொகும். லசவ சமயத்தின் முக்கிய பிரிவான பாசுபெத்திலிருந்து
இந்ெ ைகுலீசம் லொன்றியது.
கிபி 2ஆம் நுாற்றாண்டில், குஜராத் மாநிைம் வலொெரா மாவட்டத்தில்
ாலராைன் என்னுமிடத்தில் லொன்றி, ெமிழ்ோட்டில் மூன்றாம்
நுாற்றாண்டிற்கு பின், லவர்விடத்துவங்கியது. இலெ பின்பற்றுலவார்,
விபூதிலய உடல் முழுதும் பூசி, சாம்பலில் ேடனமாடி, ைகுலீச பாசுபெம்
சார்ந்ெ ல ாவில் ளில் மட்டுலம இரவில் ெங்குவர்.
பல்ைவர்
ாைத்தில் உச்சத்திலிருந்ெ இந்ெ ைகுலீசம், படிப்படியா
வலுவிழக் தொடங்கியது. ெமிழ்ோட்டில் இதுவலர 20’க்கும் லமற்பட்ட
ைகுலீசர் உருவங் ள் மட்டுலம அலடயாளப்படுத்ெப்பட்டுள்ளன.
ாஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில், இதுொன் முெல் சிலை என்பொல் அரிய சிலை
எனக்கூறைாம். இச்சிலை, 95 தசமீ உயரம், 65 தசமீ அ ைம், ஆலட
இன்றி சம்மணமிட்டு அமர்ந்ெ நிலையில் ாணப்படுகிறது. இலெ ஊர்
மக் ள் சிைர், அம்புரீஸ்வரர் என அலழக்கின்றனர்.
ெமழ்ோட்டில்
ைகுலீச
பாசுபெ
ஆய்வாளர் ளும்
தொல்லியல்
அறிஞர் ளுமான மங்ல
வீரரா வன் மற்றும் சு வன முரு ன்
ஆகிலயார், இலெ ைகுலீசர் என்பலெயும், ஏழாம் நுாற்றாண்லட சார்ந்ெ
பல்ைவர் ாை சிலை என்பலெயும் உறுதிபடுத்தியுள்ளனர். டந்ெ ாை
வரைாற்லற பலறசாற்றும்
இந்ெ
அரிய
வரைாற்று
லைப்
தபாக்கிஷத்லெ பாது ாக் லவண்டும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
8. மயிைாடும்பாலற அ ழாய்வில் மண் குடுலவ ள் ண்தடடுப்பு

ஜூலை.9: ரீபியன் தபருங் டலில் உள்ள லைதி ோட்டின் அதிபர்
லஜாவலனல் மாய்ஸும் அவருலடய மலனவியும் மர்ம ேபர் ளால்
படுத ாலைதசய்யப்பட்டனர்.
ஜூலை.9: தடல்டா+ லரானா வல லயவிட அபாய ரமான ‘ைம்படா’
வல 30 ோடு ளில் பரவியிருப்பது ண்டுபிடிக் ப்பட்டுள்ளது.
ஜூலை.11: இந்தியாவின் முெல் டிஜிட்டல் பல் லைக் ழ ம் ல ரளத்
ெலைே ர் திருவனந்ெபுரத்தில் தொடங் ப்பட்டது.
ஜூலை.11: ல ாபா-அதமரிக் க் ால்பந்துலபாட்டியின் இறுதிப்லபாட்டியில்
பிலரசில் அணிலய வீழ்த்தி 28 ஆண்டு ளுக்குப் பிறகு அர்தஜண்டினா
அணி ல ாப்லபலய தவன்றது.
ஜூலை.11-12: விம்பிள்டன் கிராண்ஸ்ைாம் ம ளிர் ஒற்லறயர் பட்டத்லெ
ஆஸ்திலரலியாவின் ஆஷ்லி பார்டியும் ஆடவர் பட்டத்லெ தசர்பியாவின்
லஜால ாவிச்சும் தவன்றனர்.
ஜூலை.12: இைண்டனில் ேலடதபற்ற யூலரா ால்பந்து ல ாப்லபயின்
இறுதிப்லபாட்டியில்
இங்கிைாந்லெ
வீழ்த்தி
இத்ொலி
அணி
ல ாப்லபலய தவன்றது.
ஜூலை.14: இதுவலர 431 T20 கிரிக்த ட் லபாட்டி ளில் விலளயாடி 14
ஆயிரம் இரன் லளக் டந்து புதிய சாெலனலயப் பலடத்திருக்கிறார்
கிறிஸ் த ய்ல்.
ஜூலை.14: 1983’இல் இந்தியா உை க்ல ாப்லப தவல்ை ாரணமா
இருந்ெ கிரித ட் வீரர் ளில் ஒருவரான யஷ்பால் ஷர்மா (66)
ாைமானார்.
ஜூலை.15: நீட் லெர்வின் ொக் ம்குறித்து ஆராய அலமக் ப்பட்ட
ஓய்வுதபற்ற நீதிபதி ஏ ல இராஜன் ெலைலமயிைான குழு, முெல்வர் மு
ஸ்டாலினிடம் அறிக்ல லயத் ொக் ல் தசய்ெது.
ஜூலை.16: லமல ொட்டு அலண விவ ாரம் தொடர்பா த் ெமிழ்ோடு
நீர்வளத்துலற அலமச்சர் துலரமுரு ன் ெலைலமயில் அலனத்துக்
ட்சிக்குழு தில்லியில் நீர்வளத்துலற அலமச்சர்
லஜந்திர சிங்
தஷ ாவத்லெச் சந்தித்ெது.

கிருஷ்ணகிரி
மாவட்டம்,
மயிைாடும்பாலறயில்
அண்லமயில்
லமற்த ாண்ட அ ழாய்வில் மூன்று
ால் ளுடன் கூடிய மண்
குடுலவ ள், மண் குவலள ஆகியலவ ண்தடடுக் ப்பட்டன.
ெமிழ்நோட்டில் மயிைாடும்பாலற, கீழடி, த ாந்ெல , அ ரம், ங்ல
த ாண்ட லசாழபுரம், த ாற்ல , சிவ லள, ஆதிச்சேல்லூர், த ாடுமணல்,











