
         

    

1. நடப்பாண்டின் (2021) “கடத்தலுக்கு எதிரான உலக நாளுக்கான” 

கருப்ப ாருள் என்ன? 

அ) Save lives 

ஆ) The future we want, the UN we need 

இ) Human Trafficking: Call Your Government To Action 

ஈ) Victims voices lead the way  

✓ “ப ோதைப்ப ொருள் மற்றும் அது தைோடர்புதடய குற்றத்திற்கோன ஐக்கிய 

நோடுகள் அலுவலகம்” ஜூதல.20 அன்று “கடத்ைலுக்கு எதிரோன உலக 

நோதை” கதடப்பிடித்ைது. “Victims voices lead the way” என் து நடப்பு 

ஆண்டில் (2021) வரும் இந்நோளுக்கோன கருப்த ோருைோகும்.  

✓ ஆட்கடத்ைலில் ைப்பிப்பிதைத்ைவர்களுடன் தைோடர்புதகோள்வைன் 

முக்கியத்துவத்தைப்  ற்றிய விழிப்புணர்தவ ஏற் டுத்தும் விைமோக 

இந்ைக் கருப்த ோருள் அதமந்துள்ைது. ப ோதைப்த ோருள் மற்றும் அது 

தைோடர்புதடய குற்றத்திற்கோன ஐநோ அலுவலகம் ஒரு சர்வபைச அதமப்பு 

அல்லது நிறுவனமோகும். அது கடந்ை 1997’இல் நிறுவப் ட்டது. இது 

வியன்னோதவ (ஆஸ்திரியோ) ைதலதமயிடமோகக் தகோண்டுள்ைது. 

 

2. “NISAR” என்ற திட்டத்தத பதாடங்குவதற்காக ஒத்துதைத்துள்ள 

இரண்டு விண்பவளி ஆய்வு நிறுவனங்கள் எதவ? 

அ) பரோஸ்பகோஸ்பமோஸ் மற்றும் நோசோ 

ஆ) நோசோ மற்றும் சிஎன்எஸ்ஏ 

இ) இஸ்பரோ மற்றும் பரோஸ்பகோஸ்பமோஸ் 

ஈ) இஸ்பரோ மற்றும் நோசோ  

✓ NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) - இது இஸ்பரோ மற்றும் 

நோசோவின் கூட்டுப் ணியோக 2023’இல் தைோடங்க திட்டமிடப் ட்டுள்ைது. 

இது அதிநவீன பரடோர்  டமோக்கல் நுட் த்தைப்  யன் டுத்தி நிலத்தின் 

பமற் ரப்பு மோற்றங்கதை உலக அைவில் அைவிடுவதில் கவனம் 

தசலுத்துகிறது. இத்ைகவதல புவி அறிவியல் அதமச்சர் ஜிபைந்திர சிங் 

தைரிவித்ைோர். NISAR தசயற்தகக்பகோள், இரட்தட அதிர்தவண்கதைப் 

 யன் டுத்தும் முைல் தசயற்தகக்பகோைோக இருக்கும். 

✓ இது தைோதலயுணரி பநோக்கத்திற்கோகவும்  யன் டுத்ைப் டும். இது 

துருவ ைோழ்தவப்  மண்டலம் மற்றும் இந்தியப் த ருங்கடல்  குதி உட் ட 

அதனத்து நிலப் ரப்பு ஆய்வுக்கும்  யன் டுத்ைப் டும். இைன்மூலம் 

பூமியின் இயற்தக தசயல்முதறகதைப் புரிந்துதகோள்ை இயலும். 

 

3. இந்திய இராணுவம் மற்றும் இரஷ்ய இராணுவத்தின் கூட்டு 

இராணுவப் யிற்சியான INDRA-21 நதடப றும் இடம் எது? 

அ) புது தில்லி 

ஆ) மோஸ்பகோ 

இ) பவோல்பகோகிரோட்  

ஈ) கோசியோ ோத் 

✓ ஆக.1 முைல் ரஷ்யோவில் அதமந்துள்ை பவோல்பகோகிரோட் நகரில் இந்திய 

மற்றும் ரஷ்ய ரோணுவத்திற்கு இதடபயயோன 13 நோள் தமகோ ரோணுவப் 

 யிற்சி ஏற் ோடு தசய்யப் ட்டுள்ைது. இந்திய & இரஷ்ய இரோணுவத்திற்கு 

இதடயிலோன இக்கூட்டு இரோணுவப் யிற்சியின் த யர் INDRA.  

✓ இது இந்ைப் யிற்சியின் 12ஆவது  திப் ோகும், அைற்கு “INDRA-21” என்று 

த யரிடப் ட்டுள்ைது. இருைரப்பு  ோதுகோப்பு ஒத்துதைப்த  வலுப் டுத்ை 

இந்ை இரோணுவப் யிற்சி உைவுகிறது. இந்தியோ மற்றும் ரஷ்யோ இதடபய 

நீண்டகோல நட்பு உறதவ இது வலுப் டுத்ை உைவும். 

 

4. மமாசமான நிதிநிதல காரணமாக 2021 ஜூதல மாத இறுதியில், 

ரிசர்வ் வங்கியால், எந்த வங்கியின் உரிமம் இரத்து பசய்யப் ட்டது? 

அ) ஆந்திர பிரபைச கிரோம விகோஸ் வங்கி 

ஆ) ஆர்யவர்த் வங்கி 

இ) மட்கோம் நகர கூட்டுறவு வங்கி லிட்  

ஈ) பிரைம யூபி கிரோமின் வங்கி 

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கியோது பகோவோவின் மட்கவில் அதமந்துள்ை மட்கோம் 

நகர கூட்டுறவு வங்கியின் உரிமத்தை இரத்து தசய்ைது. 2021 ஜூதல 

29 அன்று அைன் உரிமம் இரத்து தசய்யப் ட்டது. ரிசர்வ் வங்கியின் 

கூற்றுப் டி, அவ்வங்கியின் ைற்ப ோதைய நிதி நிதலதமதயக்தகோண்டு 

தவப்புைோரர்களுக்கு முழு தைோதகதய தசலுத்ை முடியோது. எனபவ 

அைன் உரிமம் இரத்து தசய்யப் ட்டது. 

 

5. “சர்வமதச தூயவளி வினையூக்கி - International Clean Air 

Catalyst” திட்டத்திற்கு மதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட முதல் இந்திய நகரம் 

எது? 

அ) சூரத் 

ஆ) குருகிரோம் 

இ) இந்தூர்  

ஈ) ப ோ ோல் 

✓ இந்தூர் இந்தியோவின் தூய்தமயோன நகரமொகும். ைற்ப ோது, “சர்வபைச 

தூயவளி விதனயூக்கி” திட்டத்திற்கு பைர்ந்தைடுக்கப் ட்ட முைல் இந்திய 

நகரமோகவும் இது மோறியுள்ைது. நகரத்தின் கோற்தற தூய்தமப் டுத்தும் 

பநோக்கில், இந்ைத் திட்டம் 5 ஆண்டுகள் இயங்கும். இந்தூர் மோநகரோட்சி 

மற்றும் மத்தியப் பிரபைச மோசுக்கட்டுப் ோட்டு வோரியம் இத்திட்டத்தை 

கவனிக்கும். 

✓ சர்வபைச தூயவளி விதனயூக்கி திட்டம் என் து நகரங்களில் தூய 

வளிக்கோன தீர்வுகதை விதரவுப் டுத்துவைற்கோக  ன்னோட்டு 

வைர்ச்சிக்கோன அதமரிக்க நிறுவனம் (USAID), WRI மற்றும் சுற்றுச்சூைல் 

 ோதுகோப்பு நிதி ஆகியவற்றின் முயற்சியோகும். வோஷிங்டன் DC’ஐ 

ைதலதமயிடமோகக் தகோண்டு USAID இயங்கி வருகிறது. அது 3 நவம் ர் 

1961’இல் ஜோன் எப் தகன்னடியோல் நிறுவப் ட்டது. 

 

6. 3ஆவது ஆர்க்டிக் அறிவியல் அதமச்சர்கள் கூட்டத்தத ஏற் ாடு 

பசய்த இரண்டு நாடுகள் எதவ? 

அ) இந்தியோ மற்றும் ஜப் ோன் 

ஆ) ஜப் ோன் மற்றும் ஐஸ்லோந்து  

இ) ஜப் ோன் மற்றும் ரஷ்யோ 

ஈ) இந்தியோ மற்றும் இலங்தக 

✓ மூன்றோவது ஆர்க்டிக் அறிவியல் அதமச்சர்கள் கூட்டத்தை ஜப் ோனும் 

ஐஸ்லோந்தும் இதணந்து ஏற் ோடு தசய்ைன. இது தமய்நிகரோக ஜப் ோனோல் 

நடத்ைப் ட்டது. ஆர்க்டிக் பிரோந்தியத்தில் ஆரோய்ச்சி மற்றும் ஒத்துதைப்பு 

 ற்றி விவோதிப் ைற்கோக இந்ைக் கூட்டம் ஏற் ோடு தசய்யப் ட்டது. 

“Knowledge for a Sustainable Arctic” என் து இந்ைச் சந்திப்பின் கருப் 

த ோருைோகும். 

 

7. 2021 ஜூதல நிலவரப் டி, உள்நாட்டு வான் ம ாக்குவரத்து 

அதமச்சகத்தின் அதமச்சர் யார்? 

அ) பியூஷ் பகோயல் 

ஆ) பஜோதிரோதித்ய சிந்தியோ  

இ) நபரந்திர பமோடி 

ஈ) நிர்மலோ சீைோரோமன் 

✓ வோனூர்தி நிதலய த ோருைோைோர ஒழுங்குமுதற ஆதணய (AERA) 

(திருத்ை) மபசோைோ, 2021 ஜூதல.29 அன்று மக்கைதவயில் உள்நோட்டு 

வோன்ப ோக்குவரத்து அதமச்சர் பஜோதிரோதித்யோ சிந்தியோவோல் அறிமுகம் 

தசய்யப் ட்டது. AERA சட்டம், 2008இன் கீழ் முக்கிய வோனூர்தி 

நிதலயத்தின் வதரயதறதய மோற்ற இம்மபசோைோ முன்தமோழிகிறது.  

✓ இது ஒரு சிறிய வோனூர்தி நிதலயத்தை ஒரு த ரிய வோனூர்தி 

நிதலயத்துடன் இதணப் ைன்மூலம் நஷ்டத்தில் இயங்கும் ஒரு சிறிய 

வோனூர்தி நிதலயத்தை ைனியோர்மயமோக்க வழிவகுக்கிறது. உைோன் 

பிரோந்திய இதணப்த  விதரவுப் டுத்ைவும் இது உைவும். 

 

8. நடப் ாண்டின் (2021) ஐநா உணவு அதமப்புகளின் ஒத்திதக 

உச்சிமாநாடு ஏற் ாடு பசய்யப் ட்ட இடம் எது? 

அ)  ோரிஸ் 

ஆ) பரோம்  

இ) நியூயோர்க் 

ஈ) சுவீடன் 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ ஐநோ உணவு அதமப்புகளின் ஒத்திதக உச்சிமோநோடோனது சமீ த்தில் 

ஐநோ மற்றும் இத்ைோலி அரசோங்கத்ைோல் பரோமில் ஏற் ோடு தசய்யப் ட்டது.  

✓ மத்திய உைவு மற்றும் உைவர்கள் நலத்துதற அதமச்சரோன நபரந்திர 

சிங் பைோமர், இந்ை ஒத்திதக உச்சிமோநோட்டில் இந்தியோதவ 

பிரதிநிதித்துவப் டுத்தினோர். 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் நிதலக்கத்ைக்க 

வைர்ச்சி இலக்குகதை அதடவதில் விவசோயத்தின் முக்கியத்துவத்தை 

எடுத்துதரக்கும் பவைோண் அதமச்சகத்தின் அறிக்தகதய நபரந்திர 

சிங் பைோமர் வைங்கினோர். தமோத்ைமுள்ை 17 நிதலக்கத்ைக்க வைர்ச்சி 

இலக்குகளில், 12 நிதலக்கத்ைக்க வைர்ச்சி இலக்குகள் பநரடியோக 

உைதவச் சோர்ந்துள்ைன. 

 

9. இயங்கு டம், காட்சி விதளவுகள், விதளயாட்டு & வதரகதத 

ஆகியவற்றிற்கான மதசிய அளவிலான சிறப்பு தமயத்தத நிறுவ 

உதவும் கல்வி நிறுவனம் எது? 

அ) ஐஐடி மும்த   

ஆ) ஐஐடி தசன்தன 

இ) ஐஐடி கரக்பூர் 

ஈ) ஐஐடி த ங்களூரு 

✓ இயங்கு டம் (animation), கோட்சி விதைவுகள் (visual effects), இணைய 

விதையோட்டு (gaming) மற்றும் வதரகதை (comics) ஆகியவற்றிற்கோன 

பைசிய அைவிலோன சிறப்பு தமயமொனது ஐஐடி மும்த யுடன் இதணந்து 

அதமக்கப் டும் என மத்திய ைகவல் மற்றும் ஒலி ரப்புத்துதற அதமச்சர் 

அனுரோக் ைோக்கூர் அறிவித்துள்ைோர். இந்தியோவில் ஓர் உலகத்ைரம் 

வோய்ந்ை திறதமக்குழுமத்தை உருவோக்குவபை இைன் முக்கிய பநோக்கம். 

ஊடகம் மற்றும் த ோழுதுப ோக்குத்துதறயோனது இந்தியோவில் வைர்ந்து 

வரும் துதறகளுள் ஒன்றோகும். 

 

10. அண்தமச் பசய்திகளில் இடம்ப ற்ற காங்ரா ஓவியத்துடன் 

பதாடர்புதடய மாநிலம் எது? 

அ) இமோச்சல பிரபைசம்  

ஆ) உத்ைரகோண்ட் 

இ) மத்திய பிரபைசம் 

ஈ) உத்ைர பிரபைசம் 

✓ கோங்ரோ ஓவியம் என் து இமோச்சல பிரபைச மொநிலத்தின் கோங்ரோவின் 

சித்திரக்கதலயோகும். இந்ைக் கோங்ரோ ஓவியம், முன்னோள் சமஸ்ைோன 

பிரபைசமோன கோங்ரோவின் ஆட்சியோைர்களின்கீழ் ஒரு ைனித்துவமோன 

கதல வடிவமோக உருவோனது. 

✓ ஆனோல் அரசோங்கத்தின் ஆைரவில்லோமல், இந்ைத் ைனித்துவமோன கதல 

பிர லமதடயோமல் ப ோனது. இந்ைக் கதலதய மீண்டும் பிர லமோக்கும் 

பநோக்கில், கோங்ரோ ஓவியக் கதலஞர்களுக்கு உைவுவைற்கோக, கோங்ரோ 

கதலயின் வணிக வடிவத்தை ையோரிப் தில், கோங்ரோ கதல ஊக்குவிப்பு 

சங்கம் பசோைதன பமற்தகோண்டது. அவர்கள் கோங்ரோ ஓவியத்தைக் 

தகோண்டு பசதலகதை அலங்கரிக்க முடிவுதசய்துள்ைனர். 

 


1. கண்கவர் வோணபவடிக்தககளுடன் நிதறவுத ற்ற ஒலிம்பிக் 

திருவிைோ 

கண்கவர் கதல நிகழ்ச்சிகள், வோணபவடிக்தககளுடன் படோக்கிபயோ 

ஒலிம்பிக் ப ோட்டி நிதறவதடந்ைது. படோக்கிபயோ ஒலிம்பிக்கின் நிதறவு 

விைோ தமைோனத்தில்  ோர்தவயோைர்களின்றி நடத்ைப் ட்டு முடித்து 

தவக்கப் ட்டது. கடந்ை 2020 ஜூதல - ஆகஸ்டில் நதடத ற இருந்ை 

படோக்கிபயோ ஒலிம்பிக் ப ோட்டி, கபரோனோ தைோற்று சூைல் கோரணமோக 

இந்ை ஆண்டுக்கு ஒத்திதவக்கப் ட்டது. 

கபரோனோ சூைலின் தீவிரம் குதறயோை நிதலயில் இந்ை ஆண்டும் 

ஒலிம்பிக் ப ோட்டிதய நடத்துவதில் சிக்கல் இருந்ைது. படோக்கிபயோ நகர 

மக்கள் உள் ட  ல்பவறு ைரப்பிலிருந்தும் எதிர்ப்புகள் எழுந்ைன. 

எனினும், அத்ைதகய சவோல்கதைக் கடந்து த ரிைோக  ோதிப்புகள் ஏதும் 

இன்றி தவற்றிகரமோக நடத்தி முடிக்கப் ட்டுள்ைது. 

இந்ை ஒலிம்பிக்கின் தைோடக்க நிகழ்ச்சியோனது ‘ஒன்றிதணந்து 

முன்பனறுைல்’ என் தை கருத்துருதவ அடிப் தடயோகக் தகோண்டிருந்ை 

நிதலயில், நிதறவு நிகழ்ச்சியோனது ‘நோம்  கிர்ந்துதகோள்ளும் உலகம்’ 

என்ற கருத்தைக் தகோண்டிருந்ைது. அடுத்ை ஒலிம்பிக் ப ோட்டிகள் 

பிரோன்ஸ் ைதலநகர்  ோரிஸில் 2024ஆம் ஆண்டு நதடத றவுள்ைது. 

படோக்கிபயோ ஒலிம்பிக்கில் ஒட்டுதமோத்ைமோக 39 ைங்கப் ைக்கங்கதை 

தவன்றுள்ை அதமரிக்கோ 41 தவள்ளி, 33 தவண்கலம் உள் ட தமோத்ைம் 

113  ைக்கங்கதை தவன்று  ைக்கப் ட்டியலில் முைலிடத்தைப் 

பிடித்துள்ைது. 38 ைங்கப் ைக்கங்கதை தவன்றுள்ை சீனோ 2ஆவது 

இடத்தில் உள்ைது. 1 ைங்கம், 2 தவள்ளி, 4 தவண்கலம் என தமோத்ைம் 7 

 ைக்கங்களுடன் இந்தியோ 48ஆவது இடத்தில் உள்ைது. ஒலிம்பிக்கின் 

கதடசி ைங்கப் ைக்கத்தை தசர்பியோ தவன்றது. முதல் தங்கப்  தக்கத்ணத 

சீனொ பென்றது. 

 

2. இனி வோட்ஸ் அப்பில் கபரோனோ ைடுப்பூசி சோன்றிைழ் 

கபரோனோ ைடுப்பூசி தசலுத்திக்தகோண்டைற்கோன சோன்றிைதை வோட்ஸ் 

அப்பில் இனி தநோடிகளில் த றலோம் என்று மத்திய சுகோைோரத்துதற 

அதமச்சர் மன்சுக் மோண்டவியோ தைரிவித்துள்ைோர். இதுகுறித்து அவர் 

ைனது சுட்டுதரயில், 90131 51515 வோட்ஸ்அப் எண்ணில் covid certificate 

என அனுப்  பவண்டும். சம் ந்ைப் ட்ட ந ர் OTP எண்தண  திவு 

தசய்ைவுடன் ைடுப்பூசி சோன்றிைதை தநோடிகளில் த றலோம். 

 

3. மத்திய அதமச்சரதவச் தசயலர் ரோஜீவ் தகௌ ோவுக்கு ஓரோண்டு  ைவி 

நீட்டிப்பு 

மத்திய அதமச்சரதவச் தசயலர் ரோஜீவ் தகௌ ோவுக்கு ஓரோண்டு  ணி 

நீட்டிப்பு அளித்து மத்திய  ணியோைர் நலத்துதற அதமச்சகம் உத்ைரவு 

பிறப்பித்ைது. முன்னோள் உள்துதற தசயலரோன தகௌ ோ, கடந்ை 2019ஆம் 

ஆண்டு மத்திய அதமச்சரதவச் தசயலரோக இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு 

நியமிக்கப் ட்டோர். இப்ப ோது, அப் ைவிக்கோலம் நிதறவதடவதையடுத்து 

அவருக்குப்  ணிநீட்டிப்பு அளிக்கப் ட்டுள்ைது. 

ஜோர்க்கண்ட் மோநில பிரிதவச் பசர்ந்ை, கடந்ை 1982ஆம் ஆண்டு இஆ  

அதிகோரியோன ரோஜீவ் தகௌ ோ, அடுத்ை ஓரோண்டுக்கு மத்திய 

அதமச்சரதவச் தசயலர்  ைவியில் இருப் ோர். ஜம்மு-கோஷ்மீருக்கு 

அளிக்கப் ட்டு வந்ை சிறப்பு அந்ைஸ்து இரத்து தசய்யப் ட்ட பிறகு, அந்ை 

மோநிலம் இரு யூனியன் பிரபைசங்கைோகப்பிரிக்கப் ட்டது. இது தைோடர் ோக 

கடந்ை 2019ஆம் ஆண்டு தகோண்டு வரப் ட்ட ஜம்மு-கோஷ்மீர் மறு 

நிர்மோணச்சட்டத்தை வகுப் தில் ரோஜீவ் தகௌ ோ முக்கிய  ங்கு வகித்ைோர். 

 

4. முைல் த ண் அதிகோரிகதை ப ோரில் ஈடு டுத்தும் ஐடிபிபி 

இந்தியோ-தித த்திய எல்தல கோவல்  தடதய  ோதுகோக்கும் இந்தியோ-

சீன எல்ஏசி, முைல் இரண்டு த ண் அதிகோரிகதை ப ோரில் நியமித்ைது. 

முபசோரியில் அதமந்துள்ை ஐடிபிபி அதிகோரிகள்  யிற்சி அகோடமியில் 

தமோத்ைம் 53 அதிகோரிகள் பைர்ச்சி த ற்ற அணிவகுப்பு நதடத ற்றது. 

எல்தலப்  ோதுகோப்புப்  தடயின்  ல அறியப் டோை உண்தமகள் மற்றும் 

புதகப் டங்கதைக் தகோண்ட 680  க்கங்கதைக் தகோண்ட முைல் 

‘ஐடிபிபியின் வரலோறு’ புத்ைகம் ஐடிபிபி இயக்குநர் தஜனரல் எஸ் எஸ் 

பைஸ்வோலோல் தவளியிடப் ட்டது. 

ஐடிபிபி 2016ஆம் ஆண்டு முைல் யூனியன்  ப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனோல் 

நடத்ைப் ட்ட அகில இந்தியத் பைர்வின்மூலம் ைனது ப ோரோளிகளில் 

த ண் ப ோர் அதிகோரிகதை நியமிக்கத் தைோடங்கியது. இைற்கு முன்பு, 

இது கோன்ஸ்டபூலரி வரிதசயில் ப ோர் த ண்கதை மட்டுபம 

தகோண்டிருந்ைது. தமோத்ைமுள்ை 53 அதிகோரிகளில், 42 அதிகோரிகள் 

த ோதுப் ணிப்ப ோரில் உள்ைனர், அபை பநரத்தில் 11,000 ப ர் சுமோர் 

90,000  ணியோைர்கள் வலுவோன மதலப்ப ோர்  யிற்சி த ற்ற 

த ோறியியல் பிரிவில் உள்ைனர். இந்ை அதிகோரிகள் இப்ப ோது நோட்டின் 

ஐடிபிபி அதமப்புகளில் நியமிக்கப் டுவோர்கள், இதில் சீனோவுடனோன 

எல்ஏசி மற்றும் சத்தீஸ்கரிலுள்ை நக்சல் எதிர்ப்பு தசயல் ோட்டு திபயட்டர் 

ஆகியதவ அடங்கும். 

 

5. இந்தியோ, ஐக்கிய அரபு அமீரகம் கூட்டு கடற் தடப்  யிற்சி 

இந்தியோ - ஐக்கிய அரபு அமீரகம் இதடபய  ோதுகோப்பு ஒத்துதைப்த  

வலுப் டுத்தும் விைமோக இரு நோடுகளும் இதணந்து கூட்டு கடற் தட 

 யிற்சியில் ஈடு ட்டன. ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ைதலநகர் அபுைோபிதய 

ஒட்டிய கடற் குதியில் நதடத ற்ற இப்ப ோர்  யிற்சி தைோடர் ோக இந்திய 

கடற் தட தவளியிட்ட தசய்திக்குறிப்பில் தைரிவிக்கப் ட்டுள்ைைோவது:  

 

 

 



         

    

இந்தியோ, ஐக்கிய அரபு அமீரகம் இதடபய அபுைோபியில் ‘தையத் ைல்வோர்’ 

கூட்டு கடற் தட  யிற்சி நதடத ற்றது. இந்ைப்  யிற்சியில் இந்திய 

கடற் தட சோர்பில் INS தகோச்சி ப ோர்க்கப் ல், இரண்டு ஒருங்கிதணந்ை 

சீ கிங் எம்பக 42பி தெலிகோப்டர்கள்  ங்பகற்றன. 

ஐக்கிய அரபு அமீரகம் சோர்பில் அல்-ைோஃப்ரோ ப ோர்க் கப் ல், ஏஎஸ்565பி 

ப ந்ைர் தெலிகோப்டர்  யிற்சியில் ஈடு ட்டன. இரு நோடுகளின் 

கடற் தடகளுக்கு இதடயிலோன திறன் மற்றும் ஒருங்கிதணப்த  

பமம் டுத்ை பைடுைல், மீட்பு, மின்னணு தைோழில்நுட் ம் உள் ட  ல்பவறு 

 யிற்சிகள் பமற்தகோள்ைப் ட்டன என இந்திய கடற் தட தசய்தித் 

தைோடர் ோைரும் கமோண்டருமோன விபவக் மத்வோல் தைரிவித்ைோர். 

கடந்ை வோரம் இந்திய வோன் தட ைதலதம ைை தி ஆர் பக எஸ் 

 தைைரியோ ஐக்கிய அரபு அமீரகம் தசன்றதைத் தைோடர்ந்து இந்ைக் கூட்டுப் 

 யிற்சி பமற்தகோள்ைப் ட்டுள்ைது என்று தைரிவிக்கப் ட்டுள்ைது. 

 

 

 


