
         

    

1.ஆர்மீனியாவின் பிரதமராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார்? 

அ) நிக ோல் போஷின்யன்  

ஆ) ஆர்தர் சர்க்ஸியன் 

இ) அரம் வர்கதவனியன் 

ஈ) ஆர்மென் சர்க்கிஸியன் 

✓ சிவில் ஒப்பந்தக் ட்சியின் தலைவர் நிக ோல் பஷின்யன், 

ஆர்மீனியோவின் பிரதெரோ  மீண்டும் நியமிக் ப்பட்டுள்ளோர். அவர் முதன் 

முதலில்  டந்த 2018’இல் பிரதெரோ  நியமிக் ப்பட்டோர். ஆர்மீனிய பிரதெர் 

பதவிக் ோன பஷின்யனின் கவட்புெனுலவ அந்நோட்டு அதிபர் ஆர்மென் 

சர்க்கிஸியன் அங்கீ ரித்தோர். ஆர்மீனியோ, ஆசியோவில் உள்ள ஒரு நோடு. 

இது ஆசியோவிற்கும் ஐகரோப்போவிற்கும் இலடகய உள்ள  ோ சஸ் ெலைப் 

பகுதியில் அலெந்துள்ளது. மயமரவன், ஆர்மீனியோவின் தலைந ரம் 

ஆகும். ஆர்மீனிய டிரோம் அதன் நோணயெோகும். 

 

2. UNSC விவாதக் கூட்டத்திற்கு தலைலம வகித்த முதல் இந்தியப் 

பிரதமர் யார்? 

அ) இந்திரோ  ோந்தி 

ஆ) டோக்டர் ென்கெோ ன் சிங் 

இ) நகரந்திர கெோடி  

ஈ) அடல் பிஹோரி வோஜ்போய் 

✓ ஐநோ போது ோப்பு அலவயின் (UNSC) நிரந்தரெற்ற உறுப்பினரோ  இந்தியோ 

தனது ஈரோண்டு பதவி ோைத்லத 2021 ஜனவரி.1 அன்று மதோடங்கியது. 

இந்தியோ, ஆ ஸ்ட் ெோதத்தில் UNSC’இன் தலைவர் பதவிலய வகிக்கிறது. 

UNSC விவோதக்கூட்டத்திற்கு தலைலெவகிக்கும் முதல் இந்தியப்பிரதெர் 

நகரந்திர கெோடி ஆவோர். 

✓ இந்தியோ, 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85 & 1991-

92 ஆகிய ஆண்டு ளில் UNSC’இல் உறுப்பினரோ  இருந்தது. உை  

அலெதிலய நிலைநோட்டுவதற்கு உை  நோடு ள் சங் ம் தவறியலத 

அடுத்து, இரண்டோம் உை ப்கபோருக்குப் பிறகு, UNSC உருவோக் ப்பட்டது. 

UNSC’இன் முதல் அெர்வு 1946 ஜன.17 அன்று நலடமபற்றது. இது, ஐநோ 

அலவயின் ஆறு முக்கிய அலெப்பு ளில் ஒன்றோகும். பன்னோட்டளவில் 

அலெதி ெற்றும் போது ோப்லப உறுதி மசய்வது இதன் பணியோகும். 

 

3. டடாக்கிடயா ஒலிம்பிக்கில், மகளிர் ஒற்லையர் பாட்மிண்டனில் 

தங்கப்பதக்கம் வவன்ைவர் யார்? 

அ) கிகரசியோ கபோலி 

ஆ) P V சிந்து 

இ) லத சூ-யிங் 

ஈ) மசன் யூபி  

✓ கடோக்கிகயோ ஒலிம்பிக்கில் ெ ளிர் ஒற்லறயர் போட்மிண்டனில் 2021 ஆ . 

2 அன்று தங் ப்பதக் த்லத மவன்றோர் மசன் யூபி. 21-18, 19-21, 21-18 

என்ற  ணக்கில் லதவோனின் லத சூலய வீழ்த்தி அவர் பட்டத்லத 

ல ப்பற்றினோர். அவர் ஒரு சீன போட்மிண்டன் வீரோங் லனயோவோர்.  

✓ அவர், 2016 ஆசிய ெற்றும் உை  ஜூனியர் சோம்பியன்ஷிப்பில் மபண் ள் 

ஒற்லறயர் ஜூனியர் பட்டங் லள மவன்றுள்ளோர். 2017ஆம் ஆண்டில், 

அவருக்கு, 2017ஆம் ஆண்டின் மி வும் நம்பிக்ல க்குரிய விலளயோட்டு 

வீரோங் லன விருது வழங் ப்பட்டது. 

 

4.2021 ஆக.2 அன்று டடாக்கிடயா ஒலிம்பிக்கில், ஆடவர் ஒற்லையர் 

பாட்மிண்டனில் தங்கப்பதக்கம் வவன்ைவர் யார்? 

அ) விக்டர் ஆக்மசல்சன்  

ஆ) மசன் ைோங் 

இ) ம வின்  ோர்டன் 

ஈ) வோங் சூ-மவய் 

✓ ஆ ஸ்ட் 2, 2021 அன்று கடோக்கிகயோ ஒலிம்பிக்கில், ஆடவர் ஒற்லறயர் 

போட்மிண்டனில் விக்டர் ஆக்மசல்சன் தங் ப்பதக் ம் மவன்றோர். அவர் 

மடன்ெோர்க்ல ச் கசர்ந்தவர். 2016ஆம் ஆண்டு பிகரசிலின் ரிகயோ டி 

மஜனிகரோவில் நலடமபற்ற ஒலிம்பிக்கில் தங் ம் மவன்ற சீனத்தின் 

மசன் ைோங்ல  அவர் கதோற் டித்தோர். விக்டர் ஆக்மசல்சன் 2017 உை  

சோம்பியன் ெற்றும் 2020 க ோலட ோை ஒலிம்பிக்கில் தங் ம் மவன்றவர்.  

✓ உை  ஜூனியர் சோம்பியன்ஷிப்லப மவன்ற முதல் ஐகரோப்பிய வீரர் 

என்ற மபருலெலயப்மபற்றோர். அவர், 2010’இல் ம ோரியோவின்  ோங் ஜி-

வூக்ல  கதோற் டித்து உை  ஜூனியர் சோம்பியன்ஷிப்லப மவன்றோர். 

 

5. ஆஸ்திடரலிய பிரதமரின் சிைப்பு வர்த்தக தூதுவராக நியமனம் 

செய்யப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

அ) கடோனி அகபோட்  

ஆ) S மஜய்சங் ர் 

இ) பியூஷ் க ோயல் 

ஈ) ரோக ஷ் அஸ்தோனோ 

✓ கடோனி அகபோட், இந்தியோவுக் ோன ஆஸ்திகரலிய பிரதெரின் சிறப்பு 

வர்த்த  தூதுவரோ  நியமிக் ப்பட்டுள்ளோர். COVID பிந்லதய மீட்சிக்கு 

உதவும் வர்த்த  ெற்றும் முதலீட்டு இலணப்பு லள ஆழப்படுத்தும் 

கநோக் த்துடன் அவர் நியமிக் ப்பட்டுள்ளோர். 

✓ “போது ோப்போன ெற்றும் மநகிழ்திறனுடனோன விநிகயோ ச் சங்கிலி லள” 

உருவோக்குவகத இந்த முன்மெோழியப்பட்ட சந்திப்பின் முக்கிய கநோக் ம் 

ஆகும். கடோனி அகபோட், ஆஸ்திகரலியோவின் முன்னோள் பிரதெரோ  

இருந்துள்ளோர். அவர், 2013-2015 வலர, ஆஸ்திகரலியோவின் 28ஆவது 

பிரதெரோ  இருந்தோர். 

 

6. NCRB’இன் தரவுகளின்படி, கடந்த 2019’இல் டவலையின்லம 

காரணமாக பின்வரும் எம்மாநிைத்தில் அதிக எண்ணிக்லகயிைான 

தற்வகாலைகள் நிகழ்ந்துள்ளன? 

அ) பீ ோர் 

ஆ)  ர்நோட ோ  

இ) இரோஜஸ்தோன் 

ஈ) இெோச்சை பிரகதசம் 

✓ கவலைவோய்ப்பின்லெ  ோரணெோ  நி ழ்ந்த தற்ம ோலை ள், 2016ஆம் 

ஆண்டுடன் ஒப்பிடுல யில் 2019’இல் 24% அதி ரித்துள்ளது. NCRB’ 

இன் தரவு ளின்படி,  ர்நோட  ெோநிைத்தில், 2019’இல், கவலையின்லெ 

 ோரணெோ  அதி பட்ச தற்ம ோலை ள் (553) நி ழ்ந்துள்ளன.  ர்நோட  

ெோநிைத்லதத் மதோடர்ந்து ெ ோரோஷ்டிரமும், தமிழ்நோடும் உள்ளன. 

✓ கதசிய குற்ற ஆவணக்  ோப்ப ம் (NCRB) என்பது இந்திய தண்டலனச் 

சட்டம் ெற்றும் சிறப்பு உள்ளூர் சட்டங் ள் ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில் 

குற்றத் தரவு லளச் கச ரித்து பகுப்போய்வுமசய்யும் ஓர் இந்திய நிறுவனம் 

ஆகும். 1986’இல் NCRB நிறுவப்பட்டது. இதன் தலைலெய ம் புது 

தில்லியில் உள்ளது. உள்துலற அலெச்ச த்தின்கீழ் இது மசயல்படுகிறது. 

இரோம்போல் பவோர் இ கா ப, இதன் தற்கபோலதய இயக்குநரோ  உள்ளோர். 

 

7. டடாக்கிடயா ஒலிம்பிக்கில், ஹாக்கியில் வவண்கைப்பதக்கத்லத 

வவல்வதற்காக, இந்தியா, எந்த நாட்லடத் டதாற்கடித்தது? 

அ) மபல்ஜியம் 

ஆ) மஜர்ெனி  

இ) அர்மஜன்டினோ 

ஈ) மநதர்ைோந்து 

✓ இந்திய ஆடவர் ஹோக்கி அணியோனது மஜர்ெனி அணிலய 5-4 என்ற 

 ணக்கில் மவன்று, 41 ஆண்டு ளுக்குப்பிறகு ஒலிம்பிக் பதக் த்லத 

(மவண் ைப்பதக் ம்) மவன்றுள்ளது. ஒலிம்பிக் வரைோற்றில் ஹோக்கியில் 

இந்தியோ மவல்லும் மூன்றோவது மவண் ைப்பதக் ம் இதுவோகும். 1968 

மெக்ஸிக ோ ந ர ஒலிம்பிக் கபோட்டியில் ஒரு பதக் மும் 1972 முனிச் 

ஒலிம்பிக் கபோட்டியில் ஒரு பதக் மும் என இரு பதக் ங் லள இந்தியோ 

ஏற் னகவ மவன்றுள்ளது. 

 

8. சமக்ர சிக்ஷா திட்டமானது எந்த வகுப்பிலிருந்து எந்த வகுப்பு 

வலர உள்ளடக்கிய ஒரு திட்டமாகும்? 

அ) போைர் வகுப்பிலிருந்து 11ஆம் வகுப்பு வலர 

ஆ) போைர் வகுப்பிலிருந்து 10ஆம் வகுப்பு வலர 

இ) போைர் வகுப்பிலிருந்து 9ஆம் வகுப்பு வலர 

ஈ) போைர் வகுப்பிலிருந்து 12ஆம் வகுப்பு வலர  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ பள்ளிக் ல்விக் ோன முழுலெயோன  ல்வி (செக்ர சிக்ஷோ) திட்டத்லத 

2021-22ஆம் ஆண்டு முதல் 2025-26ஆம் ஆண்டு வலர ஐந்தோண்டு 

 ோைத்திற்கு மதோடர மபோருளோதோர விவ ோரங் ளுக் ோன அலெச்சரலவ 

குழு அனுெதியளித்துள்ளது. 

✓ அங் ன்வோடி பணியோளர் ளுக்கு பயிற்சியளித்தல்; ெோணவி ளின் 

விடுதி ளுக்கு அலணயோலட வழங்கும் எந்திரங் ள் & சோம்பைோக்கி ள் 

ஆகியலவ வழங்குதல்; கெல்நிலைப்பள்ளி ளில் துலணப்போட 

பிரிவு ளுக்குப்பதில் புதிய போடப்பிரிவு லள கசர்த்தல்; முழுலெயோன, 

முன்கனற்றத்லத மதரிவிக்கும் பை பரிெோண அறிக்ல , முழுலெயோன 

ெதிப்மபண் அட்லட வடிவில் அறிமு ப்படுத்துதல்; அலனத்து  ஸ்தூரிபோ 

 ோந்தி போலி ோ வித்யோையோக் லளயும் கெம்படுத்துதல் ஆகியலவ 

திருத்தப்பட்ட இந்தத் திட்டத்தின் முன்மனடுப்பு ளுள் ஒன்றோகும். செக்ர 

சிக்ஷோ திட்டெோனது போைர் பள்ளி முதல் 12ஆம் வகுப்பு வலரயிைோன 

பள்ளிக் ல்விலய உள்ளடக்கியது. 

 

9. DefExpo-2022 நலடவபைவுள்ள இடம் எது? 

அ)  ோந்திந ர்  

ஆ) சூரத் 

இ) குருகிரோம் 

ஈ) ைக்கனோ 

✓ DefExpo-2022 ஆனது 2022 ெோர்ச் 11, 13 அன்று  ோந்திந ரில் (குஜரோத்) 

நலடமபறவுள்ளது. போது ோப்பு அலெச்ச ெோனது ஈரோண்டு ளுக்கு ஒரு 

முலற போது ோப்பு  ண் ோட்சி ெற்றும் ஏகரோ இந்தியோ வடிவில் இரோணுவ 

 ண் ோட்சி லள ஏற்போடு மசய்கிறது. ‘DefExpo’ என்பது அடிப்பலடயில் 

போது ோப்பு அலெச்ச த்தின் தலர ெற்றும்  டற்பலட அலெப்பு ளின் 

 ண் ோட்சியோகும். DefExpo’இன் முந்லதய பதிப்பு ைக்கனோவில் நடந்தது. 

2014’க்கு முன்புவலர, இது, புதுதில்லியில் ெட்டுகெ நடத்தப்பட்டு வந்தது. 

 

10.ஒலிம்பிக்கில், 100 மீ மற்றும் 200 மீ பட்டங்கலள தக்கவைத்துக் 

சகொண்ட முதல் வபண்மணி யார்? 

அ) எலைன் தோம்சன்  

ஆ) டினோ ஆஷர்-ஸ்மித் 

இ) இெோனி-ைோரோ ைோன்சிக ோட் 

ஈ) கடரில் நீட்டோ 

✓ 2020 கடோக்கிகயோ ஒலிம்பிக்கில், எலைன் தோம்சன், 100 மீ ெற்றும் 200 

மீ ஒலிம்பிக் பட்டங் லள மவன்ற முதல் மபண்ெணி ஆனோர். அவர், 

ஜலெக் ோலவச் கசர்ந்தவர். அவர் 4 முலற ஒலிம்பிக் சோம்பியnaaவோர். 

அவர் 100 மீ (மபண் ள் பிரிவு) பந்தயத்லத 10.61 வினோடி ளில் முடித்து 

கதசிய ெற்றும் ஒலிம்பிக் சோதலனலய பலடத்தோர். 200 மீ ஓட்டத்லத, 

21.53 வினோடி ளில் முடித்து 2ஆவது கவ ெோன மபண் எனச் சோதலன 

பலடத்துள்ளோர். அமெரிக் ோவின் கிரிபித்-ஜோய்னர் முதல் கவ ெோன 

மபண்ெணியோ   ருதப்படுகிறோர். 

 


1. சிறந்த கபரூரோட்சியோன  ல்ைக்குடி; சோத்தியெோனது எப்படி? 

திருச்சி ெோவட்டம், ைோல்குடி அருக  குப்லபக் கிடங்ல  வளமீட்பு 

பூங் ோவோ  ெோற்றியலெத்து, ெண் புழு உரம், இயற்ல  உரம் 

கபோன்றவற்லறத் தயோரித்து விற்பதன் மூைம் வருவோலயப் 

மபருக்கியுள்ள  ல்ைக்குடி கபரூரோட்சிலய தமிழ த்தில் சிறந்த 

கபரூரோட்சியோ த் தமிழ  அரசு அறிவித்துள்ளது. இந்தப் கபரூரோட்சிப் 

பகுதி உணவ ங் ள், வணி  நிறுவனங் ள், ெற்றும் 

மபோதுெக் ளிடமிருந்து கபரூரோட்சி தூய்லெப் பணியோளர் ளோல் தினசரி 

மபறப்படும் குப்லப லள அகத பகுதியில் சுெோர் 1.30 ஏக் ர் இடத்தில் 

ெலை கபோைக் ம ோட்டி லவக்கின்றனர். 

இவற்லற ெக்கும், ெக் ோ குப்லப என தரம் பிரித்து, ெக்கும் 

குப்லப ளிலிருந்து ெண்புழு உரம், இயற்ல  உரம், மீன் 

 ழிவு ளிலிருந்து மீன் அமிைம், முட்லட ஓடு ளிலிருந்து  ல்கரோஸ் 

உரம் கபோன்றவற்லறத் தயோரித்து மபோதுெக் ளுக்கும், 

விவசோயி ளுக்கும் விற்கின்றனர். கெலும், ெக் ோத குப்லப ளோன 

பிளோஸ்டிக் கபோன்றவற்லற அருகிலுள்ள சிமெண்ட் ஆலை ளுக்கும் 

விற்கின்றனர். இதனோல் குப்லப ள் கசமிக்கும் இடத்தின் அளவு 

குறுகியதோல், பிற இடங் ளில் மூலில ச் மசடி ளோன ஓெவள்ளி, 

 ருந்துளசி, மநோச்சி, ஆடோதுலள, முடக் த்தோன் கபோன்றவற்லற 

வளர்க்கின்றனர். 

இங்கு தயோரிக்கும் இயற்ல  உரங் லளப் பயன்படுத்தி மதன்லன, 

ம ோய்யோ, நோவல் ெரம் ெற்றும்  ோய் றித் கதோட்டங் ள் அலெத்து 

அதிலிருந்தும் வருவோய் மபறுகின்றனர். இக் குப்லப கிடங்கின் ஒரு 

பகுதியில் வளர்க் ப்படும் ஆடு, ெோடு, க ோழி, வோத்து, முயல், புறோ, மீன் 

கபோன்றவற்றின்  ழிவு ளும் உரங் ள் தயோரிக் ப் பயன்படுவதுடன், 

ெோடு ளின்  ழிவு ளிலிருந்து இயற்ல  வோயுவும் தயோரிக் ப்படுகிறது. 

இது குப்லபக் கிடங்கில் பணியோற்றும் ஊழியர் ளுக்கு கதநீர் தயோரிக்  

உதவுகிறது. 

இதுெட்டுெல்ைோது இந்தக் குப்லபக் கிடங்கில் நோன்கில் ஒரு பகுதி 

இடத்தில் குப்லபக் கிடங்கும் பிற இடங் ளில் ெண் புழு உரம் உள்ளிட்ட 

உரங் ள் தயோரிக்கும் இடெோ வும், பிற இடங் ளில் பசுலெத் கதோட்டம் 

அலெத்து அதில் அப்பகுதி ெக் ள் நலடப்பயிற்சி மசல்லும் வல யிலும் 

அலெத்து வளமீட்பு பூங் ோவோ  ெோற்றியுள்ளனர் கபரூரோட்சி மசயல் 

அலுவைர் சோகுல் அமீது தலைலெயிைோன பணியோளர் ள். இது 

ெட்டுெல்ைோது கபரூரோட்சிப் பகுதியில் மபோது சு ோதோரம், மதருவிளக்கு, 

குடிநீர் விநிகயோ ம், வறுலெ ஒழிப்பு, நிதி கெைோண்லெ கபோன்ற 

பணி லளயும் சிறப்போ  மசய்துள்ளனர் கபரூரோட்சி நிர்வோ த்தினர். 

இந்தப் பணி லள ஆய்வு மசய்த திருச்சி ெண்டைப் கபரூரோட்சி ளின் 

உதவி மசயற்மபோறியோளர், அதன் ஆய்வறிக்ல லய மசன்லன 

கபரூரோட்சி இயக்குநருக்கு அனுப்பியதன் மூைம் தமிழ த்தில் உள்ள 

528 கபரூரோட்சி ளில்  ல்ைக்குடி சிறந்த கபரூரோட்சியோ  

அறிவிக் ப்பட்டு அதற் ோன விருது, மரோக் ப் பரிசோ  ரூ. 10 ைட்சம் வரும் 

ஆ . 15- ஆம் கததி மசன்லனயில் நலடமபறும் சுதந்திர தின விழோவில் 

முதல்வர் மு.  . ஸ்டோலின் வழங் வுள்ளோர். பணியோளர் ள், ெக் ள் 

ஒத்துலழப்கப  ோரணம்: இதுகுறித்து  ல்ைக்குடி கபரூரோட்சி மசயல் 

அலுவைர் சோகுல்அமீது கூறுல யில், கபரூரோட்சியின் அலனத்துப் 

பணியோளர் ளும் ெக் ளுக்குச் சிறப்போன பணியோற்றினர். இதற்கு 

 ோரணம் கபரூரோட்சி நிர்வோ ம் அவர் லள பல்கவறு வல  ளில் 

ஊக் ப்படுத்தியகத. கெலும் மபோதுெக் ளும் கபரூரோட்சிக்கு முழு 

ஒத்துலழப்பு வழங்கினர் என்றோர் அவர். 

 

2.  டற்பலடக்கு வரைோற்றுத் தருணம்! | இந்திய  டற்பலடயின் 

வரைோற்றுச் சோதலன குறித்த தலையங் ம் 

இந்தியோ தனது சுதந்திர தின பவள விழோ ஆண்லட மநருங்கும் 

கவலளயில் மி ப் மபரிய வரைோற்றுச் சோதலனமயோன்லற 

நி ழ்த்தியிருக்கிறது. இந்திய  டற்பலடக் ோ  இந்தியோவிகைகய 

உருவோக் ப்பட்ட கபோோோா்க் ப்பல் தனது முதல் சுற்று கசோதலன ஓட்டத்லத 

மவற்றி ரெோ  நடத்தியிருக்கிறது. அமெரிக் ோ, பிரிட்டன், ஸ்மபயின், 

ரஷியோ, பிரோன்ஸ், சீனோ ஆகிய ஆறு நோடு ளுக்கு ெட்டும்தோன் தோங் கள 

வடிவலெத்து விெோன தளங் ளுடன் கூடிய கபோோோா்க் ப்பல் லள 

வடிவலெத்து  ட்டலெக்கும் வல்ைலெ இருந்து வந்தது. இப்கபோது 76% 

உதிரி போ ங் லள இந்தியோவிகைகய தயோரித்து, ஒரு கபோோோா்க் ப்பலை 

உருவோக்கி மவற்றி ரெோ  அதன் கசோதலன ஓட்டத்திலும் 

இறங்கியிருப்பதன் மூைம் இந்தியோவின் சோோா்வகதச வல்ைலெ 

உறுதிப்பட்டிருக்கிறது. 

இந்திய  டற்பலடக்கு இது ஒரு வரைோற்றுத் தருணம். இதற்கு 

முன்னோலும் இந்திய  டற்பலடயிடம் விெோனம் தோங்கி கபோோோா்க் ப்பல் ள் 

இருந்தன என்றோலும், அலவ எதுவும் இந்தியோவில்  ட்டுெோனம் 

மசய்யப்பட்டலவ அல்ை. 1961-இல் இந்திய  டற்பலடயில் இலணந்த 

ஐஎன்எஸ் விக்ரோந்த்தும், 1982-இல் இலணந்த ஐஎன்எஸ் விரோத்தும் 

பிரிட்டிஷ்  டற்பலடக்  ப்பல் ள். அதற்குப் பிறகு இந்திய  டற்பலட 

வோங்கிய ஐஎன்எஸ் விக்ரெோதித்யோ, ரஷியோவோல் உருவோக் ப்பட்டது. 

ஆனோல், இப்கபோலதய ஐஎன்எஸ் விக்ரோந்த் அப்படியல்ை. 76% 

இந்தியோவில்  ட்டுெோனம் மசய்யப்பட்ட, நோகெ தயோரித்திருக்கும் 

கபோோோா்க் ப்பல். 

இந்தக்  ப்பலை வடிவலெத்ததிலும்,  ட்டுெோனம் மசய்ததிலும் இந்திய 

 டற்பலடயின்  டற்பலட வடிவலெப்பு இயக்  மும், அரசு 

நிறுவனெோன ம ோச்சி  ப்பல்  ட்டுெோனத் தளமும் போரோட்டப்பட 

கவண்டியலவ.  ோைதோெதம், அதி ரித்துவிட்ட முதலீடு என்று 

எத்தலனகயோ தலட லளயும், பிரச்லன லளயும் தோண்டி வியக்  

லவக்கும் பிரம்ெோண்டெோன கபோோோா்க் ப்பல் உருவோகியிருக்கிறது. 

ம ோச்சின்  ப்பல்  ட்டுெோனத் தளம் பை வோோா்த்த க்  ப்பல் லளத் 

தயோரித்திருப்பதற்கும் இப்கபோலதய ஐஎன்எஸ் விக்ரோந்த் 

உருவோக் ப்பட்டிருப்பதற்கும் நிலறய கவறுபோடு ள் உண்டு. 

 

 

 



         

    

 டற்பலடயிலிருந்து ஓய்வு மபற்றிருக்கும் ஐஎன்எஸ் விரோத்தின் 

பரோெரிப்புப் பணி லள மதோடோோா்ந்து கெற்போோோா்லவயிட்டுக் ம ோண்டிருந்த 

அனுபவம் ம ோச்சி  ப்பல்  ட்டுெோனத் தளத்துக்கு இலத 

உருவோக்குவதில் ல ம ோடுத்திருக்கிறது என்று கூறைோம். 

1980 முதகை நெக்ம ன்று நோகெ கபோோோா்க் ப்பல் தயோரிக்  கவண்டும் 

என்கிற  னவு இந்திய  டற்பலடக்கு இருந்து வந்தது. ஆனோல், 2002-

இல் வோஜ்போய் ஆட்சியில்தோன் அலெச்சரலவயின் போது ோப்புக் குழு, 

இந்தியோவுக்ம ன்று இந்தியோவில் தயோரிக் ப்படும் கபோோோா்க் ப்பலுக்கு 

அனுெதி வழங்கியது. 2009-இல் ென்கெோ ன் சிங் அரசோல் அதற் ோன 

நிதி ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டு, 2014-இல்  ோைதோெதத்துக்கு ஏற்றவோறு 

அந்த ஒதுக்கீடு அதி ரிக் ப்பட்டு, இப்கபோது ரூ.20,000 க ோடி மசைவில் 

ஐஎன்எஸ் விக்ரோந்த் தனது மவற்றி ரெோன கசோதலன ஓட்டத்லத  டந்த 

புதன்கிழலெ மதோடங்கியது. 

இந்தியோவில் தயோரிக் ப்பட்ட முதைோவது விெோனம் தோங்கி இந்த 

கபோோோா்க் ப்பல் பை அம்சங் ளில் கெம்போடு உலடயது. இதன் தயோரிப்பின் 

 ோரணெோ  அரசு நிறுவனெோன ஸ்டீல் அதோரிட்டி ஆஃப் இந்தியோ, 

தரெோன இரும்லப உருவோக்கும் திறன் மபற்றிருக்கிறது. இதன் உதிரி 

போ ங் ள் தயோரிப்பதற்குத் கதலவயோன மதோழில் நுட்பத்லத டிஃபன்ஸ் 

மெட்டைோோா்ஜிக் ல் ஆய்வுக் கூடமும் மபற்றிருக்கிறது. ம ோச்சி  ப்பல் 

 ட்டுெோனத் தளம், கபோோோா்க் ப்பல் லள உருவோக்கும் மதோழில் நுட்ப 

கெம்போட்லட அலடந்திருக்கிறது. 40,000 டன் எலடயுள்ள விெோனம் 

தோங்கி கபோோோா்க் ப்பைோன ஐஎன்எஸ் விக்ரோந்த், 222 மீட்டோோா் நீளமும், 62 

மீட்டோோா் அ ைமும், 59 மீட்டோோா் உயரமும் ம ோண்ட பிரம்ெோண்டம். இதில் 

 ோணப்படும் எட்டு டீசல் அல்டோோா்கனட்டோோா் ளின் மூைம் உருவோக் ப்படும் 

24 மெ ோவோட் மின்சோரத்தோல் ஒரு ந ரத்திற்க  ஒளியூட்ட முடியும். 

இந்தக்  ப்பலில் பயன்படுத்தப்பட்ட க ளிள் ளின் நீளம் 2,000 கி.மீ. 

இதற்குத் கதலவபட்ட சிறிய, மபரிய குழோய் ளின் மெோத்த நீளம் 120 கி.மீ. 

ஐஎன்எஸ் விக்ரோந்த் 12 அடுக்கு ள் ம ோண்டது. அதில் ஐந்து அடுக்கு ள் 

 ப்பலுக்கு கெகை உயோோா்ந்து நிற்கின்றன. ஏறத்தோழ 1,700 கபருக் ோன 

வசதி ள்,  டற்பலட வீரோோா் ளோ  ெ ளிரும் பங்கு மபறுவதோல் 

அவோோா் ளுக் ோன வசதி ளும் இதில் இலணக் ப்பட்டிருக்கின்றன. 

மெோத்தத்தில் 2,300 அலற ள் உள்ளன. 30 விெோனங் ள், 

தோக்குதலுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் லபட்டோோா் மஜட்டு ள், 

மஹலி ோப்டோோா் ள் ஆகியவற்லற இந்த கபோோோா்க் ப்பல் உள்ளடக்கியுள்ளது. 

அதில் விக்ரெோதித்யோ கபோைகவ, எம்ஐஜி 29 க  விெோனங் ள் 

இடம்மபறும் என்று மதரிகிறது.  கெோவ் 31 மஹலி ோப்டோோா் ள், புதிதோ  

வோங்  இருக்கும் அமெரிக் ோவின் சி ோக் மஹலி ோப்டோோா் ள் 

ஆகியலவயும் இடம்மபறும். 

18  டல் லெல் கவ த்தில் 7,500  டல் லெல் ள் பயணிக்கும் திறன் 

ம ோண்ட ஐஎன்எஸ் விக்ரோந்த். இந்திய  டற்பலடக்கு ெட்டுெல்ை, 

இந்தியோவின் போது ோப்பு மதோழில்துலறக்கும் மி ப் மபரிய வரப்பிரசோதம். 

 ப்பலிலுள்ளஉதிரி போ ங் லள வழங்கியிருப்பதில் நூற்றுக்கும் 

அதி ெோன சிறு, குறு, நடுத்தர மதோழிற்சோலை ள் உள்பட 550 

நிறுவனங் ள் பங்கு மபற்றிருக்கின்றன. 2012 வலர ஒரு விெோனம் 

தோங்கி கபோோோா்க் ப்பல்கூட இல்ைோெல் இருந்த சீனோ, இப்கபோது 

இரண்டோவது  ப்பலை தயோரித்துவிட்டது. சீனோவிடம் ஐந்து விெோனம் 

தோங்கிய கபோோோா்க் ப்பல் ள் இருக்கின்றன. அதனோல்,  ோைதோெத்லதத் 

தவிோோா்த்து அடுத்த விெோனம் தோங்கிய கபோோோா்க் ப்பலுக்கு நோம் தயோரோ  

கவண்டும். 

 

3. ஜிஎஸ்எல்வி எப்-10 ரோக்ம ட் பயணம் கதோல்வி 

புவிக்  ண் ோணிப்பு மசயற்ல க் க ோளுடன் ஜிஎஸ்எல்வி எஃப் 10 

ரோக்ம ட் இன்று வியோழக்கிழலெ விண்ணில் போய்ந்த சிறிது கநரத்தில் 

மதோழில்நுட்பக் க ோளோறு ஏற்பட்டு ரோக்ம ட் பயணம் கதோல்வியில் 

முடிந்தது. புவி  ண் ோணிப்புப் பணி ளுக் ோ  இஓஎஸ்-03 என்ற 

அதிநவீன மசயற்ல க்க ோலள இந்திய விண்மவளி ஆரோய்ச்சி 

நிறுவனம் (இஸ்கரோ) தயோரித்தது. இந்த மசயற்ல க்க ோலள 

ஜிஎஸ்எல்வி எப்-10 ரோக்ம ட் மூைம் விண்ணில் மசலுத்த திட்டமிடபட்டது. 

ஆனோல்,  கரோனோ பரவைோல் ரோக்ம ட் ஏவுதல் பணி ளில் தோெதம் 

ஏற்பட்டது. 

இந்நிலையில் கநோய்த்மதோற்று பரவல் சற்று தணிந்துள்ள நிலையில், 

மீண்டும் திட்டப்பணி லள இஸ்கரோ முடுக்கிவிட்டுள்ளது. அதன்படி 

இஓஎஸ்-03 மசயற்ல க்க ோள் ஜிஎஸ்எல்வி எப்-10 ரோக்ம ட் மூைம் 

ஸ்ரீஹரிக ோட்டோவில் உள்ள சதீஷ்தவண் விண்மவளி ஆரோய்ச்சி 

லெயத்தில் உள்ள 2-ஆவது ஏவுதளத்தில் இருந்து வியோழக்கிழலெ 

 ோலை 5.43 ெணிக்கு விண்ணில் ஏவுவதற் ோன இறுதிக்  ட்டப் 

பணி ளில் விஞ்ஞோனி ள் குழுவினோோா் ஈடுபட்டு வந்தனர். இதற் ோன 26 

ெணி கநர  வுண்ட் டவுன் புதன்கிழலெ அதி ோலை 3.43 ெணிக்கு 

மதோடங்கியது. இந்நிலையில் இன்று (வியோழக்கிழலெ)  ோலை 5.43 

ெணிக்கு ஆந்திர ெோநிைம் ஸ்ரீஹரிக ோட்டோவில் உள்ள சதீஷ் தவோன் 

விண்மவளி ஆய்வு லெயத்தில் இருந்து விண்ணில் மசலுத்தப்பட்ட 

நிலையில், கிலரகயோமஜனிக் என்ஜின் பகுதியில் ஏற்பட்ட மதோழில்நுட்ப 

க ோளோறு  ோரணெோ  திட்டம் கதோல்வி அலடந்தது என இஸ்கரோ 

தலைவர் சிவன் மதரிவித்துள்ளோர். 

 

4. மடக்ஸோஸ் பல் லை.யில் உதவித் மதோல யுடன் கூடிய  ல்விக்கு 

தமிழ  வீரோங் லன கதோோா்வு 

தமிழ த்லதச் கசோோா்ந்த வட்டு எறிதல் ஜூனியோோா் வீரோங் லன கிருஷ்ணோ 

மஜயசங் ோோா் (18), அமெரிக் ோவின் மடக்ஸோஸ் பல் லைக் ழ த்தில் 

 ல்வி ெற்றும் விலளயோட்டுக் ோன முழு உதவித்மதோல யுடன் (சுெோோோா் 

ரூ.1.5 க ோடி) கசோோா்க்ல  மபற்றுள்ளோோோா். மடக்ஸோஸின் எல் போகசோ ந ரில் 

இருக்கும் அந்த பல் லைக் ழ த்தில் இத்தல ய உதவித்மதோல யுடன் 

கசோோா்க்ல  மபற்றிருக்கும் முதல் இந்திய வட்டு எறிதல் வீரோங் லன, 

முதல் தமிழ  தட ள வீரோங் லன ஆகிய மபருலெ லள அவோோா் 

மபற்றுள்ளோோோா். 

தற்கபோது ஜலெக் ோவின் கிங்ஸ்டன் ந ரில் பயிற்சியோளோோா் மஹோகரஸ் 

லெக்க ல் வோமசலிடம் பயிற்சி மபற்று வரும் கிருஷ்ணோ மஜய்சங் ோோா், 

ஜூனியோோா் ெ ளிோோா் வட்டு எறிதல் தரவரிலசயில் இந்திய அளவில் 

முதலிடத்திலும், ஆசிய அளவில் 8-ஆவது இடத்திலும் இருக்கிறோோோா். வட்டு 

எறிதலில் அவோோா் சிறப்பிடத்தில் இருப்பதன் அடிப்பலடயில் மடக்ஸோஸ் 

பல் லைக் ழ ம் அவருக்கு இந்த வோய்ப்லப வழங்கியுள்ளது. அந்தப் 

பல் லை.யில் ‘ல ன்சியோைஜி’  எனப்படும் உடலியக் ம் சோோோா்ந்த 5 

ஆண்டு படிப்லப கதோோா்வு மசய்துள்ளோோோா் கிருஷ்ணோ மஜயசங் ோோா். 

முன்னதோ  அவோோா் 40.69 மீட்டோோா் தூரம் வட்டு எறிந்து 2019-இல் 

நலடமபற்ற 18 வயதுக்கு உள்பட்ட ெ ளிருக் ோன மதற்கு ெண்டை 

ஜூனியோோா் தட ள சோம்பியன்ஷிப்பில் எட்டப்பட்ட சோதலனலய 

முறியடித்துள்ளோோோா். அத்துடன், 2019 கதசிய ஜூனியோோா் தட ள 

சோம்பியன்ஷிப்பில் 18 வயதுக்கு உள்பட்ட ெ ளிோோா் பிரிவில் 3-ஆவது 

வீரோங் லனயோ  வந்தோோோா். கிருஷ்ணோ மஜய்சங் ரின், தந்லத 

மஜயசங் ோோா் கெனன் இந்திய கூலடப்பந்து அணியின் முன்னோள் 

க ப்டன் என்பதும், அவரது தோயோோோா் பிரசன்னோ மஜயசங் ோோா் இந்திய 

ெ ளிோோா் கூலடப்பந்து அணியின் முன்னோள் க ப்டன் ெற்றும் கதசிய 

கதோோா்வோளோோா் என்பதும் குறிப்பிடத்தக் து. 

 

5. தமிழ த்தின் சிறந்த ெோந ரோட்சியோ  தஞ்சோவூர் கதர்வு 

தமிழ த்தின் சிறந்த ெோந ரோட்சியோ  தஞ்சோவூர் ெோந ரோட்சி கதர்வு 

மசய்யப்பட்டு அதற் ோன அறிவிப்பு இன்று மவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

தமிழ த்தில் ஒவ்மவோரு ஆண்டும் ெக் ள் நைத் திட்டங் லள 

மசயல்படுத்தும் ெோந ரோட்சி ெற்றும் ந ரோட்சி ளில் தமிழ  அரசோல் 

கதர்வு மசய்யப்பட்டு, சுதந்திர தினத்தன்று அதற் ோன விருதும் பரிசுத் 

மதோல யும் தமிழ  முதல்வரோல் வழங் ப்படும். அதன்படி இந்த 

ஆண்டுக் ோன தஞ்சோவூர் ெோந ரோட்சி தமிழ த்தின் சிறந்த 

ெோந ரோட்சியோ  கதர்வு மசய்யப்பட்டு அறிவிப்பு மவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

தஞ்சோவூர் ெோந ரோட்சியில் ஸ்ெோர்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழ் பல்கவறு 

வளர்ச்சித் திட்டப் பணி ளும், நீர்நிலை ஆக்கிரமிப்பு லள அ ற்றும் 

பணியும், நீர் கெைோண்லெலய கெம்படுத்தும் பணி ளும் நலடமபற்று 

வருகிறது. இந்த பணி லள போரோட்டி ந ர்புற வளர்ச்சி துலற சோர்பில், 

தமிழ  முதல்வர் மு . . ஸ்டோலின் வருகிற ஆ ஸ்ட் 15-ம் கததி சுதந்திர 

தினத்தன்று, மசன்லனயில் ெோந ரோட்சி ஆலணயரிடம் சிறந்த 

ெோந ரோட்சிக் ோன விருது 25 ைட்சத்துக் ோன பரிசுத் மதோல க் ோன 

 ோகசோலை வழங்  உள்ளோர். 

 

 

 


