
         

    

1. வறண்ட நிலங்களில் மூங்கில் ச ோலல அலைக்கும் திட்டத்லை 

(BOLD) ச யல்படுத்துகிற நிறுவனம் எது? 

அ) KVIC  

ஆ) NABARD 

இ) SIDBI 

ஈ) இந்திய இராணுவம் 

✓ பாலைவனமாவலைத் ைடுக்கவும் மற்றும் ஊரக பபாருளாைாரத்துக்கு 

உைவவும் லைசல்மரில் உள்ள ைனனாத் கிராமத்தில், மூங்கில் னசாலை 

திட்டத்லை (Bamboo Oasis on Lands in Drought) காதி கிராம பைாழிற்புற 

ஆலையம் மற்றும் எல்லைப் பாதுகாப்புப் பலட பைாடங்கியது. இந்ைத் 

திட்டமானது நிைம் பாலையாவலை குலறப்பனைாடு, உள்ளூர் மக்களின் 

வாழ்வாைாரத்லை உயர்த்ைவும், பன்னனாக்கு ஊரக பைாழிற்துலறக்கும் 

உைவியாக இருக்கும். இந்ை மூங்கில் கன்றுகலள வளர்க்கும் பபாறுப்பு 

எல்லைப் பாதுகாப்புப் பலடயிடம் (BSF) ஒப்பலடக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

2. இந்திய புவியியல் ஆய்வு லையத்தின் ைலலலையகம் அலைந்து 

உள்ள இடம் எது? 

அ) புது தில்லி 

ஆ) பகால்கத்ைா  

இ) ராஞ்சி 

ஈ) ராய்பூர் 

✓ அருைாச்சை பிரனைசம், ஆந்திர பிரனைசம், சத்தீஸ்கர், ைார்க்கண்ட், ைம்மு 

& காஷ்மீர் மற்றும் ராைஸ்ைான் ஆகிய மாநிைங்களில் இந்திய புவியியல் 

ஆய்வு மையம் (GSI) ஏழு லித்தியம் ஆய்வுத்திட்டங்கலள எடுத்துள்ளது. 

இைன் ைலைலமயகம் பகால்கத்ைாவில் அலமந்துள்ளது. 

✓ அணுவாற்றல் துலறயின்கீழ் வரும் ஆய்வு & ஆராய்ச்சிக்கான அணு 

கனிமங்கள் இயக்குநரகம் (AMDER) கர்நாடகா மற்றும் இராைஸ்ைானில் 

லித்தியம் ஆய்லவ னமற்பகாண்டுள்ளது. இது இந்தியாவின் எரிசக்தி 

பாதுகாப்பு திட்டங்களின் ஒருபகுதியாக பார்க்கப்படுகிறது. ̀ 18,100 னகாடி 

மதிப்பிைான இந்ை உற்பத்தியுடன் இலைக்கப்பட்ட ஊக்கத்பைாலக 

திட்டமானது சமீபத்தில் இந்தியாவில் மின்சார வாகன னபாக்குவரத்லை 

ஊக்குவிப்பைற்காக லித்தியம் அயன் மின்கைங்கலள உருவாக்குவைாக 

அறிவித்ைது. 

 

3. ஹரப்ப நகரைோன ‘சைோலவிரோ’ அலைந்துள்ள ைோநிலம் எது? 

அ) ஆந்திர பிரனைசம் 

ஆ) மத்திய பிரனைசம் 

இ) குைராத்  

ஈ) கர்நாடகா 

✓ னமற்கு குைராத் ைாநிலத்தின் ரான் ஆப் கட்சில் உள்ள ஹரப்ப நகரமான 

‘னைாைவிரா’, UNESCO’இன் உைக பாரம்பரிய ைளங்களின் பட்டியலில் 

னசர்க்கப்பட்டுள்ளது. இைன்மூைம், இந்ைப் பட்டியலில் னசர்க்கப்பட்டுள்ள 

இந்தியாவின் 40ஆவது ைளமாக இது மாறியுள்ளது. இத்ைளம், 1968ஆம் 

ஆண்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. நீர் னமைாண்லம, சிறப்பு வாய்ந்ை புலை 

குழிகள்னபான்ற ைனித்துவமான பண்புகளுக்கு அது பபயர்பபற்றது. 

 

4. புவி அலைப்பு அறிவியல் ைரவுத்ைளத்லை உருவோக்கி சவளியிட்டு 

உள்ள அலைச் கம் எது? 

அ) உள்நாட்டு வான் னபாக்குவரத்து அலமச்சகம் 

ஆ) புவி அறிவியல் அலமச்சகம்  

இ) சுரங்க அலமச்சகம் 

ஈ) உள்துலற அலமச்சகம் 

✓ மத்திய புவி அறிவியல் அலமச்சகமானது “Earth System Science Data 

Portal” என்ற ஒருங்கிலைந்ை ைளத்லை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்ை 

ைளமானது பபாதுமக்களுக்கு புவி பைாடர்புலடய பல்னவறு ைரவுகலள 

கிலடக்கச்பசய்யும். ைூலை.27 அன்று அலமச்சகத்தின் பதிலனந்ைாவது 

உையதின விழாவின் ஒருபகுதியாக இத்ைளம் பைாடங்கப்பட்டது. இந்திய 

அரசின் டிஜிட்டல் இந்தியா முயற்சியுடன் இலைந்து இந்ை வலைத்ைளம் 

உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

5.‘உலக சபோருளோைோர கண்ச ோட்டம்’ என்னும ோர் அறிக்லகலய 

சவளியிடுகிற அலைப்பு எது? 

அ) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

ஆ) UNESCO 

இ) உைக வங்கி 

ஈ) பன்னாட்டுச் பசைவாணி நிதியம்  

✓ பன்னாட்டுச் பசைவாணி நிதியமானது “Fault Lines widen in the Global 

Recovery” என்ற ைலைப்பில் 2021 ைூலை மாைத்திற்கான உைக 

பபாருளாைார கண்னைாட்டத்தின் னமம்பட்ட பதிப்லப பவளியிட்டுள்ளது. 

இைன்படி, உைக பபாருளாைாரமானது 2021’இல் 6.0 சைவீைமும், 2022’ 

இல் 4.9 சைவீைமும் வளரும் எனக்கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 2021-22’க்கு 

ஆன இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கணிப்லப, 12.5 சைவீைத்திலிருந்து 9.5% 

ஆக பன்னாட்டுச் பசைவாணி நிதியம் குலறத்துள்ளது. 

 

6. C வகை கல்லீரல் அழற்சி சிகிச்ல க்கோக உலகின் முைல் ைலிவு 

விலல ைருந்ைோன ‘Ravidasvir’ஐ பதிவுச ய்துள்ள நோடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) சீனா 

இ) மனைசியா  

ஈ) ரஷ்யா 

✓ C வலக கல்லீரல் அழற்சி சிகிச்லசக்காக உைகின் முைல் மலிவு விமல 

மருந்லை மனைசியா பதிவுபசய்துள்ளது. இது உைகம் முழுவதும் அந்ை 

னநாயால் பாதிக்கப்பட்ட ைட்சக்கைக்கான மக்களுக்கு, அணுகக்கூடிய 

சிகிச்லச முலறக்கு வழிவகுத்துள்ளது. ‘Ravidasvir’ என்ற மருந்து 

ைற்னபாதுள்ள ‘Sofosbuvir’உடன் பயன்படுத்ை ஒப்புைைளிக்கப்பட்டுள்ளது.  

✓ இந்ைப் புதிய மருந்து, மனைசிய சுகாைார அலமச்சகத்ைால் பைாடங்கப்பட்டு, 

எகிப்திய மருந்து உற்பத்தியாளரான பார்னகாவுடன் இலைந்து 

புறக்கணிக்கப்பட்ட னநாய்களுக்கான முன்பனடுப்பால் (பைனீவாலவ 

சார்ந்ை இைாபனநாக்கமற்ற மருந்து அலமப்பு) உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

7. K2 சிகரத்லை அலடந்ை இளம்வயது நபரோன செசரோஸ் கோஷிப் 

 ோர்ந்ை நோடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) பாகிஸ்ைான்  

இ) மியான்மர் 

ஈ) னநபாளம் 

✓ பாகிஸ்ைாலனச் சார்ந்ை மலைனயற்ற வீரரான பெனராஸ் காஷிப் (19), 

உைகின் 2ஆம் உயரமான மலைச்சிகரமானதும் சராசரி கடல்மட்டத்தில் 

இருந்து 8,611 மீட்டர் உயரத்தில் அலமந்துள்ளதுமான K2 சிகரத்லை 

அலடந்ை மிகவும் இளம்வயது நபராக மாறியுள்ளார். சமீபத்தில் 2021 னம 

மாைத்தில், எவபரஸ்ட் சிகரத்லை ஏறி, பாகிஸ்ைானிலிருந்து உைகின் மிக 

உயரமான சிகரத்லை எட்டிய இளம்வயது நபராக அவர் ஆனார். 

 

8. “அலனவருக்கும் நல்லு வு – Good Food for All” சபோட்டிலய 

நடத்திய அலைப்பு எது? 

அ) உைவு மற்றும் உழவு அலமப்பு 

ஆ) உைக நைவாழ்வு அலமப்பு 

இ) ஐக்கிய நாடுகள்  

ஈ) உைக வங்கி 

✓ நைமான & நிலைத்ை உைவுக்கான அணுகலை னமம்படுத்துவைற்காக 

மாறுபட்ட மற்றும் ைாக்கம் நிலறந்ை தீர்வுகலள வழங்கும் ‘சிறந்ை சிறு 

வணிகங்கலள’ னைடும் னநாக்கில், “அலனவருக்கும் நல்லுைவு” என்ற 

னபாட்டிலய ஐநா அலவ நடத்தியது. 

✓ இப்னபாட்டியில், இந்தியாலவச்சார்ந்ை மூன்று நிறுவனங்கள் - சலமயல் 

ரூட்ஸ், ஊர்ைா படவைப்பமன்ட் பசால்யூென்ஸ் இந்தியா மற்றும் ைாரு 

னநச்சுரல்ஸ் ஆகியலவ “சிறந்ை சிறு வணிகங்களுக்கான” 

பவற்றியாளர்களுள் ஒன்றாக இடம்பபற்றன. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. நீரிடி & திடீர் சவள்ளத்ைோல் போதிக்கப்பட்ட கிஷ்த்வோர் ைோவட்டம் 

அலைந்துள்ள ைோநிலம் / யூனியன் பிரசை ம் எது? 

அ) ைம்மு & காஷ்மீர்  

ஆ) அஸ்ஸாம் 

இ) னமகாையா 

ஈ) அருைாச்சை பிரனைசம் 

✓ ைம்மு மற்றும் காஷ்மீரின் மலைப்பாங்கான கிஷ்த்வார் மாவட்டம் நீரிடி 

மற்றும் கடுலமயான பவள்ளத்ைால் சமீபத்தில் பாதிக்கப்பட்டது. அம் 

மாநிைத்தின் னபரிடர் மீட்புப்பலட இைற்கான மீட்பு நடவடிக்லககலள 

னமற்பகாண்டுள்ளது. மலைப்பகுதி மற்றும் கடினமான நிைப்பரப்பின் 

காரைமாக மீட்பு நடவடிக்லககளில் பைாய்வு காைப்பட்டது. 

 

10. ஐநோ அலவயோல், “பன்னோட்டு நட்பு நோள்” சகோண்டோடப்படுகிற 

சைதி எது? 

அ) ஆகஸ்ட்.08 

ஆ) ஆகஸ்ட்.01 

இ) ைூலை.30  

ஈ) ைூலை028 

✓ 2011’இல், ஐநா பபாது அலவயானது ைூலை.30ஆம் னைதிலய சர்வனைச 

நட்பு நாபளன அறிவித்ைது. இந்நாள் பல்னவறு கைாச்சாரங்கள், நாடுகள் 

மற்றும் மைங்களின் மக்களிலடனய நட்பு பிலைப்லப உருவாக்கி 

உைக அலமதிலய அலடய உைவும் என்ற எண்ைத்துடன் இந்ை முடிவு 

எடுக்கப்பட்டது. ஐக்கிய நாடுகள் அலவ என்பது கடந்ை 1945ஆம் 

ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட ஒரு பன்னாட்டு அலமப்பாகும். இது நியூயார்க்லக 

ைலைலமயிடமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

✓ சர்வனைச அலமதி மற்றும் பாதுகாப்லபப் னபணுைல், நாடுகளுக்கிலடனய 

நட்புறலவ வளர்ப்பது, சர்வனைச ஒத்துலழப்லப அலடைல் மற்றும் 

பல்னவறு நாடுகளின் பசயல்கலள ஒருங்கிலைக்கும் லமயமாக 

பசயல்படுவது னபான்றலவ ஐநா அலமப்பின் முக்கிய னநாக்கமாகும். 

ைற்னபாது, 193 நாடுகள் ஐநா அலவயின் உறுப்பினர்களாக உள்ளன. 

 


1. முன்னைதியிட்டு வரி வசூலிக்கும் முலற ரத்து: மக்களலவயில் மனசாைா 

ைாக்கல் 

நிறுவனங்களிடமிருந்து முன்னைதியிட்டு வரிவசூலிக்கும் 

நலடமுலறலய ரத்து பசய்யும் வலகயில் வரிவிதிப்புச் சட்டத்தில் 

திருத்ைங்கலள னமற்பகாள்வைற்கான மனசாைாலவ மத்திய அரசு 

மக்களலவயில் ைாக்கல் பசய்துள்ளது. முன்னைதியிட்டு வரி வசூலிக்கும் 

விவகாரத்தில் பகய்ர்ன், னவாடனபான் நிறுவனங்கள் பைாடுத்ை 

வழக்குகளில் மத்திய அரசின் நடவடிக்லகக்கு எதிராக சர்வனைச 

தீர்ப்பாயம் உத்ைரவிட்டிருந்ை நிலையில், இந்ை முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

னவாடனபான் வழக்கு: 

ஹட்சிசன் நிறுவனத்தின் பங்குகலள வாங்கியதில் ஈட்டிய ைாபத்துக்கு 

வட்டியுடன் னசர்த்து `22,100 னகாடிலய வரியாகச் பசலுத்ை னவண்டும் 

என னவாடனபான் நிறுவனத்துக்கு மத்திய அரசு உத்ைரவிட்டது. இலை 

எதிர்த்து சர்வனைச தீர்ப்பாயத்தில் பைாடரப்பட்ட வழக்கில், னவாடனபான் 

நிறுவனத்திடமிருந்து வரிவசூலிக்கும் நடவடிக்லகக்குத் ைலட 

விதிக்கப்பட்டது. னமலும், இந்ை வழக்கு விசாரலைக்காக னவாடனபான் 

நிறுவனம் பசைவிட்ட பைாலகயில் 60 சைவீைத்லை மத்திய அரசு 

இழப்பீடாக வழங்க னவண்டும் என்றும் தீர்ப்பாயம் உத்ைரவிட்டது. அந்ை 

உத்ைரலவ எதிர்த்து மத்திய அரசு னமல்முலறயீடு பசய்ைது. அைன் 

மீைான விசாரலை பசப்டம்பரில் நலடபபறவுள்ளது. 

பகய்ர்ன் வழக்கு: 

பிரிட்டலனச்னசர்ந்ை பகய்ர்ன் நிறுவனத்திடமிருந்து முன்னைதியிட்டு வரி 

வசூல் நலடமுலறலய மத்திய அரசு னமற்பகாண்டது. இந்ை விவகாரம் 

சர்வனைச தீர்ப்பாயத்துக்குக் பகாண்டுபசல்ைப்பட்டது. அங்கு பகய்ர்ன் 

நிறுவனத்துக்கு சாைகமாக உத்ைரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது.  

அந்நிறுவனத்துக்கு ஒட்டுபமாத்ைமாக சுமார் `12,500 னகாடிலய மத்திய 

அரசு வழங்க னவண்டுபமன்று தீர்ப்பாயம் உத்ைரவிட்டது. அந்ை 

உத்ைரலவ ரத்து பசய்ய னவண்டும் என்றும் தீர்ப்பாயத்தில் மத்திய அரசு 

முலறயிட்டுள்ளது. இந்நிலையில், முன்னைதியிட்டு வரி வசூலிக்கும் 

நலடமுலறலய ரத்து பசய்வைற்கான நடவடிக்லககலள மத்திய அரசு 

னமற்பகாண்டுள்ளது. 

 

2. 07-08-2021 – ஏழாவது னைசிய லகத்ைறி நாள் 

 

3. இராஜீவ் காந்தி னகல் ரத்னா விருது பபயர் மாற்றம் - விலளயாட்டில் 

சாதிப்னபாருக்கு ையான் சந்த் விருது: பிரைமர் நனரந்திர னமாடி அறிவிப்பு 

விலளயாட்டுத் துலறயில் சாதிப்னபாருக்கு இந்தியாவில் வழங்கப்படும் 

உயரிய விருைான ராஜீவ் காந்தி னகல் ரத்னா விருதின் பபயர் மாற்றம் 

பசய்யப்பட்டுள்ளது. இனினமல் இந்ை விருது னமைர் ையான் சந்த் னகல் 

ரத்னா விருது என்னற அலழக்கப்படும் எனப் பிரைமர் நனரந்திர னமாடி 

அறிவித்துள்ளார். மதிப்புமிக்க னகல்ரத்னா விருைானது `25 ைட்சம் பரிசுத் 

பைாலகலய உள்ளடக்கியைாகும். 

யார் இந்ை ையான் சந்த்? 

1905ஆம் ஆண்டு ஆக.29ஆம் னைதி அைகாபாத்தில் பிறந்ை ையான் சந்த் 

எல்ைா காைத்திலும் சிறந்ை வீரர்களில் ஒருவராக கருைப்படுகிறார். 

1928ஆம் ஆண்டு முைல் 1936ஆம் ஆண்டு வலர பைாடர்ச்சியாக மூன்று 

ஒலிம்பிக் ைங்கங்கலள பவன்ற இந்திய ஹாக்கி அணியின் நட்சத்திர 

வீரர். ஹாக்கி மட்லடலய லகயாளுவதில் லகனைர்ந்ைவராகவும், பந்லை 

ைாவகமாக கட்டுப்படுத்தி எதிரணியிடம் பிடிபகாடுக்காமல் கடத்தி 

பசல்வைால் ‘மந்திரவாதி’ என்று அலழக்கப்பட்டார். ையான் சந்தின் மூத்ை 

சனகாைரர் ரூப் சிங்கும் ஹாக்கி வீரர். 

1936 பபர்லின் ஒலிம்பிக்கில் இந்திய ஹாக்கி அணியின் னகப்டனாக 

ையான் சந்த் இருந்ைார். இறுதிப்னபாட்டியில் ஒலிம்பிக்லக நடத்திய 

பைர்மனிலய இந்தியா எதிர்பகாண்டது. இதில் ையான் சந்த் 3 

னகால்கலள அடித்து அசத்ை இந்திய அணி 8-1 என்ற னகால் கைக்கில் 

பைர்மனிலய வீழ்த்தி ைங்கம் பவன்றது. 

ையான் சந்த் ைலைலமயிைான இந்திய அணியிடம் பைர்மனி 

னைால்வியலடந்ைைால் அந்நாட்டு அதிபர் அடால்ப் ஹிட்ைர் கடும் 

அதிருப்தியலடந்ைார். எனினும் மறுநானள ையான் சந்த்லை அலழத்ை 

ஹிட்ைர், பைர்மனி ராணுவத்தில் பணி வழங்குவைாக பைரிவித்ைார். 

ஆனால் ஹிட்ைரின் இந்ைசலுலகலய ஏற்க மறுத்து விட்டார் ையான் சந்த். 

ையான் சந்த் ைனது இறுதி சர்வனைச னபாட்டியில் 1948ல் விலளயாடினார், 

அவரது சர்வனைச ஹாக்கி வாழ்க்லகயில் நானூற்றுக்கும் னமற்பட்ட 

னகால்கலள அடித்துள்ளார். ையான் சந்தின் பிறந்ைநாளான ஆகஸ்ட் 29, 

இந்தியாவில் னைசிய விலளயாட்டு நாளாக பகாண்டாடப்படுகிறது. 

இவருக்கு ‘பத்ம பூென’ விருது 1956’இல் வழங்கப்பட்டது. 

 

4. மின்னணுத்துலற னமம்பாட்டில் ஒத்துலழப்பு: G20 அலமச்சர்கள் 

கூட்டத்தில் முடிவு 

டிஜிட்டல் (மின்னணு) பபாருளாைாரம் மற்றும் டிஜிட்டல் அரசு 

நிர்வாகத்தில் அதிக ஒத்துலழப்புடன் பசயல்படுவைாக ஜி20 நாடுகளின் 

அலமச்சாா்கள் கூட்டத்தில் ஒப்புக்பகாள்ளப்பட்டது. ஜி20 நாடுகளின் 

மின்னணுத் துலற அலமச்சாா்கள் கூட்டம் இத்ைாலியின் ட்ரீஸ்னட நகரில் 

நலடபபற்றது. காபைாலிக் காட்சி மூைம் நலடபபற்ற இந்ைக் கூட்டத்தில், 

இந்திய குழுவுக்கு மத்திய மின்னணு மற்றும் ைகவல் பைாழில்நுட்பத் 

துலற அலமச்சர் அஸ்வினி லவஷ்ைவ் ைலைலமைாங்கினார்.  

‘எழுச்சியுடன்கூடிய வலிலமயான, நிலையான மற்றும் அலனத்தும் 

உள்ளடக்கிய மீட்புக்கான டிஜிட்டல் மயமாக்கல் பிரகடனம்’ ஜி20 

டிஜிட்டல் அலமச்சர்கள் கூட்டத்தில் ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்டது. 

டிஜிட்டல் பபாருளாைாரம் மற்றும் டிஜிட்டல் அரசில், அதிக ஒத்துலழப்புடன் 

பசயல்படுவைாக இந்ை கூட்டத்தில் ஜி20 நாடுகளின் அலமச்சர்கள் ஒப்புக் 

பகாண்டனர். டிஜிட்டல்மயமாக்கத்தில் இந்தியா பவற்றிகரமாக 

பசயல்படுவலை அலமச்சர் அஸ்வினி லவஷ்ைவ் பகிர்ந்து பகாண்டார். 

டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டம் மூைம், கடந்ை 2015ஆம் ஆண்டிலிருந்து சமூக 

னமம்பாட்டில் சாதித்ை மாற்றங்கலளயும் அவர் பகிர்ந்ைார். 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

5. நாடு முழுவதும் 8,001 மக்கள் மருந்ைகங்கள் திறப்பு: மாநிைங்கள் 

அலவயில் ைகவல் 

நாடு முழுவதும் 8,001 மக்கள் மருந்ைகங்கள் திறக்கப்பட்டுள்ளைாக 

மத்திய சுகாைாரம் மற்றும் குடும்பநைத்துலற அலமச்சர் மன்சுக் 

மாண்டவியா பைரிவித்ைார். இதுபைாடர்பாக மாநிைங்களலவயில் அவர் 

எழுத்துபூர்வமாக ைாக்கல் பசய்ை பதிலில் கூறியைாவது: 

பிரைமரின் பாரை மக்கள் மருத்துவத் திட்டத்தின் கீழ், நாடு முழுவதும் 

அலனத்து மாவட்டங்களிலும் கடந்ை 2ஆம் னைதி வலர 8,001 மக்கள் 

மருந்ைகங்கலள மத்திய அரசு திறந்துள்ளது. 

2025ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாைத்துக்குள் 10,500 மக்கள் மருந்ைகங்கள் 

திறக்கப்படும். அரசு மருத்துவமலன வளாகங்களில், கடந்ை 2ஆம் னைதி 

வலர 1,012 மக்கள் மருந்ைகங்கள் பசயல்படுகின்றன. மக்கள் மருந்ைக 

உரிலமயாளர்களுக்கான ஊக்கத்பைாலகலய `2.5 ைட்சத்திலிருந்து 

`5 ைட்சமாக மத்திய அரசு சமீபத்தில் அதிகரித்துள்ளது. 

 

6. நீரிழிவு னநாயாளிகளின் காயங்களுக்கு கட்டுப்னபாட நவீன 

னபண்னடஜ்: இந்திய விஞ்ஞானிகள் உருவாக்கம் 

நீரிழிவு னநாயாளிகளுக்கு ஏற்படும் காயங்கள் மற்றும் நாள்பட்ட 

காயங்களுக்கு கட்டுப்னபாட நவீன னபண்னடலை இந்திய 

விஞ்ஞானிகள் உருவாக்கியுள்ளனர். இதில் ‘அகர்’ என்ற கடல்பாசி 

பசடியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட இயற்லக பாலிமர் பயன்படுத்ைப்படுகிறது.  

இது நீரிழிவு னநாயாளிகளின் காயங்கள் மற்றும் நாள்பட்ட 

காயங்களுக்கு சிகிச்லசயளிக்க மிகச்சிறந்ைைாக உள்ளது. உள்நாட்டு 

பைாழில்நுட்பத்தில் ையாரிக்கப்பட்ட இந்ை னபண்னடைுக்கு குலறந்ை 

பசைவு ஏற்படுகிறது. மக்கக்கூடிய, காயத்லை ஆற்றக்கூடிய இந்ை 

னபண்னடலை டாக்டர் வினவக் வர்மா ைலைலமயிைான கான்பூர் ஐஐடி 

குழுவினர் உருவாக்கியுள்ளனர். இதில் அனயாடின் மற்றும் சிட்ரிக் 

அமிைம் ஆகியலவ பயன்படுத்ைப்பட்டுள்ளன. இந்ைக் கண்டுபிடிப்புக்கு 

மத்திய அரசின் அறிவியல் மற்றும் பைாழில்நுட்பத் துலறயின் னமம்பட்ட 

ையாரிப்பு பைாழில்நுட்பங்கள் திட்டம் உைவியது. 

‘இந்தியாவில் ையாரிப்னபாம்’ திட்டத்தின்கீழ் னமற்பகாள்ளப்பட்ட இந்ை 

முயற்சிக்கு னைசிய காப்புரிலம பபறப்பட்டுள்ளது. நவீன னபண்னடஜ்கள் 

ையாரிப்பில் பபரும்பாலும் பவளிநாட்டு நிறுவனங்கனள ஈடுபட்டுள்ளைால், 

உள்நாட்டு பைாழில்நுட்பத்தில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்ைக் 

கண்டுபிடிப்பானது புதிய வர்த்ைகத்துக்கு வழிவகுத்துள்ளது. 

 

7. “ைங்க மகன்” நீரஜ் னசாப்ரா 

னடாக்கினயா ஒலிம்பிக் ஈட்டி எறிைல் னபாட்டியில் நீரஜ் னசாப்ரா ைங்கம் 

பவன்றுள்ளார். னடாக்கினயா ஒலிம்பிக் ஈட்டி எறிைலில் இந்தியாவின் 

நீரஜ் னசாப்ரா 87.58 மீட்டர் தூரம் வீசி இந்தியாவுக்கு முைல் ைங்கப் 

பைக்கத்லைப் பபற்றுத்ைந்ைார். னடாக்கினயா ஒலிம்பிக் னபாட்டியில் 

இந்தியா பபற்ற முைல் ைங்கப்பைக்கம் இதுவாகும். 

 

8.ஒலிம்பிக்ஸ் மல்யுத்ைம்: இந்தியாவின் பஜ்ரங் புனியாவுக்கு பவண்கைம் 

னடாக்கினயா ஒலிம்பிக்ஸில் மல்யுத்ைம் பவண்கைப்பைக்கத்துக்கான 

னபாட்டியில் இந்தியாவின் பஜ்ரங் புனியா பவற்றிபபற்றுள்ளார்.  

இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரரான பஜ்ரங் புனியா ஆடவர் ப்ரீஸ்லடல் 65 

கினைா பிரிவில் களம்கண்டார். காலிறுதிச்சுற்றில் ஈரானிய வீரர் 

பமார்னடஸாலவ வீழ்த்தினார். அலரயிறுதிச்சுற்றில் அசர்லபைானின் 

ஹாஜி அலிபயலவ எதிர்பகாண்டார் பஜ்ரங். 5-12 என்ற புள்ளிக் 

கைக்கில் னைால்வியலடந்ைார் பஜ்ரங் புனியா. 

பவண்கைப்பைக்கத்துக்காக நலடபபற்ற ஆட்டத்தில் கைகஸ்ைான் வீரர் 

நியாஸ்பபனகாவுடன் னமாதினார் பஜ்ரங் புனியா. ஏற்கனனவ கடந்ை 

2019 உைக சாம்பியன்ஷிப்பில் அலரயிறுதிச் சுற்றில் நியாஸிடம் 

னைால்விலயத் ைழுவினார் பஜ்ரங். இைனால் முைல் பாதியில் 2-0 என 

முன்னிலை பபற்றார். பைாடர்ந்து ஆதிக்கம் பசலுத்தி 8-0 என்கிற 

புள்ளிக்கைக்கில் னபாட்டியில் பவற்றிபபற்று பவண்கைப்பைக்கத்லைக் 

லகப்பற்றினார். னடாக்கினயா ஒலிம்பிக்ஸில் இந்தியாவுக்குக் 

கிலடத்துள்ள 6ஆவது பைக்கம் இது. 

 

 

 

 


