
         

    

1. வருமான வரி சட்டத்தில், சர்ச்சசக்குரிய முன்தேதியிட்டு வரி 

வசூல்சசய்யும் முசைசய நீக்குவேற்காக, அண்சமயில், வரிவிதிப்பு 

சட்டங்கள் மதசாோ, 2021 மக்களசவயில் நிசைதவற்ைப்பட்டது. 

2012ஆம் ஆண்டில் முன்தேதியிட்டு வரி வசூல் சசய்யும் முசை 

தசர்க்கப்பட்டதபாது நிதியசமச்சராக இருந்ேவர் யார்? 

அ) ப சிதம்பரம் 

ஆ) பிரணாப் முகர்ஜி  

இ) அருண் ஜேட்லி 

ஈ) ேஸ்வந்த் சிங் 

✓ வரிவிதிப்பு சட்டங்கள் (திருத்த) மஜசாதா, 2021 ஆனது ஆகஸ்ட் 6, 2021 

அன்று மக்களவவயில் நிவைஜவற்ைப்பட்டது. வரிவிதிப்பு சட்டங்கள் 

(திருத்த) மஜசாதா, 1961ஆம் ஆண்டு வருமான வரிச்சட்டத்வத 

திருத்துகிைது. 2012 ஜம.28ஆம் தேதிக்கு முன்னர் பரிவர்த்தவனகள் 

ஜமற்ககாள்ளப்பட்டிருந்தால், முன்ஜததியிட்டு வரி வசூல் கசய்யும் முவை 

திருத்தத்தின் அடிப்பவடயில் எதிர்காலத்தில் எந்த வரி ஜகாரிக்வகயும் 

வவக்கப்படாது. பிரணாப் முகர்ஜி நிதியவமச்சராக இருந்தஜபாது, 2012’ 

இல் முன்ஜததியிட்டு வரி வசூல் கசய்யும் முவை ஜசர்க்கப்பட்டது. 

 

2. சமீபத்தில் மூன்ைாண்டுகாலம் பேவிநீட்டிப்புப்சபற்ைவரும் தேசிய 

சபண்கள் ஆசையத்தின் ேற்தபாசேய ேசலவருமானவர் யார்? 

அ) அேய் தியாகி 

ஆ) M R குமார் 

இ) ஜரகா சர்மா  

ஈ) டாக்டர் திருதி பானர்ஜி 

✓ 2021 ஆகஸ்ட்.7 அன்று ஜதசிய கபண்கள் ஆவணயத்தின் தற்ஜபாவதய 

தவலவராக இருந்து வரும் ஜரகா சர்மாவுக்கு மூன்ைாண்டு காலத்திற்கு 

பதவி நீட்டிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 07.08.2021 அல்லது 65 வயதுவவர 

அல்லது அடுத்த உத்தரவு வரும் வவர அவர் இப்பதவியில் இருப்பார். 

 

3. மும்சபயின் புகழ்சபற்ை மசரன் டிசரவின் பதிப்பாகக் 

கூைப்படும் ‘கங்சக பாசே’ திைக்கப்படுகிை இந்திய நகரம் எது? 

அ) ககால்கத்தா 

ஆ) வாரணாசி 

இ) பாட்னா  

ஈ) கான்பூர் 

✓ பீகார் மாநிலத்தின் தவலநகரமான பாட்னா, மும்வபயின் புகழ்கபற்ை 

மவரன் டிவரவின் பதிப்வபப் கபைவுள்ளது. 5.50 கிமீ நீளமுள்ள திஹா-

AN சின்ஹா இன்ஸ்டிடியூட் கங்கா பாவதயானது அடுத்த ஆண்டு 

திைக்கப்படவுள்ளது. கநரிசலான அஜசாக் ராேபாத்தில் ஜபாக்குவரத்வத 

குவைப்பதற்காக கங்வக நதியின் கதன்கவரயில் வரவிருக்கும் `3,390 

ஜகாடி மதிப்பிலான திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக ‘கங்வக பாவத’ உள்ளது. 

இந்தத் திட்டத்தின் கமாத்த நீளம் 20.50 கிமீ ஆகும். 

 

4. சமீபத்தில், ஒரு முகவர் வங்கியாக சசயல்பட, ரிசர்வ் வங்கியால் 

அறிவிக்கப்பட்ட வங்கி எது? 

அ) HDFC வங்கி 

ஆ) ஐசிஐசிஐ வங்கி 

இ) கனரா வங்கி 

ஈ) கர்நாடக வங்கி  

✓ அண்வமயில், அரசு வணிகங்கள் கதாடர்பான பரிவர்த்தவனகவள 

எளிதாக்குவதற்காக, ரிசர்வ் வங்கியால் கர்நாடக வங்கி ஒரு ‘முகவர் 

வங்கி’யாக மாற்ைப்பட்டது. நடுவணரசு மற்றும் மாநிலங்களின் வருவாய் 

ரசீதுகள் & ககாடுப்பனவுகள், ஓய்வூதிய ககாடுப்பனவுகள், முத்திவரக் 

கட்டண வசூல் ஜபான்ை அரசு வணிகங்கவள ஜமற்ககாள்ள ‘முகவர் 

வங்கி’ என்ை முவையில் கர்நாடக வங்கி அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

5. நடப்பாண்டின் (2021) ராணுவ விசளயாட்டுக்கசள நடத்துகிை 

நாடு எது? 

அ) ரஷ்யா  

ஆ) இந்தியா 

இ) பிரான்ஸ் 

ஈ) அகமரிக்கா 

✓ 2021 ஆக.22ஆம் ஜததி முதல் கசப்.4ஆம் ஜததி வவர நவடகபைவுள்ள 

பன்னாட்டு இராணுவ விவளயாட்டுகளில் பங்ஜகற்க இந்திய 

இராணுவத்தின் 101 உறுப்பினர் குழு ரஷ்யா கசல்கிைது. 

✓ இராணுவ ஸ்கவுட் மாஸ்டர்ஸ் ஜபாட்டி (ASMC), எல்ப்ரஸ் ரிங், ஜபாலார் 

ஸ்டார், துப்பாக்கி சுடும் எல்வல மற்றும் உயரமான பகுதி நிலப்பரப்பில் 

பல்ஜவறு பயிற்சிகள், பனியில் கசயல்பாடுகள், துப்பாக்கி சுடும் திைன்கள், 

பல்ஜவறு ஜபாட்டிகளில் தவடகள் நிவைந்த நிலப்பரப்பில் ஜபார் 

கபாறியியல் திைன்கவள காட்டும் பாதுகாப்பான பாவத விவளயாட்டுகள் 

உள்ளிட்ட பல ஜபாட்டிகளில் இந்தக் குழுவினர் பங்ஜகற்பர். திைந்த நீர் 

மற்றும் பால்கன் ஜவட்வட விவளயாட்டுகளுக்கு இந்தக் குழுவவச் 

இருவர் பார்வவயாளர்களாக இருப்பர். 

 

6. 2021 தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக்கின் ஆடவர் கால்பந்தில் ேங்கப் 

பேக்கம் சவன்ை நாடு எது? 

அ) அர்கேன்டினா 

ஆ) ஆஸ்திஜரலியா 

இ) பிஜரசில்  

ஈ) எகிப்து 

✓ 2021 ஆகஸ்ட்.7 அன்று நடந்த ஜடாக்கிஜயா ஒலிம்பிக்கின் ஆடவர் 

கால்பந்தில், பிஜரசில் அணி 2-1 என்ை ஜகால் கணக்கில் ஸ்கபயிவன 

வீழ்த்தி தங்கப்பதக்கம் கவன்ைது. பிஜரசில் அணிக்காக மால்கம் மற்றும் 

ஜமத்தியஸ் குன்ஹா ஜகாலடித்தனர். ஸ்கபயின் அணிக்காக வமக்ஜகல் 

ஒயர்ஸபால் ஜகாலடித்தார். கமக்ஸிஜகா, 3-1 என்ை ஜகால் கணக்கில் 

ேப்பாவன வீழ்த்தி கவண்கலம் கவன்ைது. மகளிர் கால்பந்தில் தங்கப் 

பதக்கம் கவல்ல, 1-1 என்ை ஜகால் கணக்கில் சமநிவலயில் இருந்ததால் 

கனடா 3-2 என்ை ஜகால் கணக்கில் சுவீடவன வீழ்த்தியது. 

ஆஸ்திஜரலியாவவ 4-3 என்ை கணக்கில் கவன்று, அகமரிக்கா 

கவண்கலம் வத கவன்ைது. 

 

7. இந்தியாவின் ேசலசம தேர்ேல் ஆசையர், ‘FEMBoSA’இன் 11 

ஆவது ஆண்டுக்கூட்டத்சே சோடங்கிசவத்ோர். இந்தியாவின் 

ேற்தபாசேய ேசலசம தேர்ேல் ஆசையர் யார்? 

அ) அச்சல் குமார் ஜோதி 

ஆ) சுனில் அஜராரா 

இ) ராஜீவ் குமார் 

ஈ) சுஷில் சந்திரா  

✓ இந்தியாவின் தவலவம ஜதர்தல் ஆவணயரும் FEMBoSA’இன் 

தற்ஜபாவதய தவலவருமான சுஷில் சந்திரா, ஜதர்தல் ஆவணயர்கள் 

இராஜீவ் குமார் மற்றும் A C பாண்ஜட ஆகிஜயாருடன் இணைந்து ஆக.11 

அன்று கதற்காசியாவின் ஜதர்தல் ஜமலாண்வம அவமப்புகளின் (FEMBo 

SA) மன்ைத்தின் 11ஆவது ஆண்டுக் கூட்டத்வத கதாடங்கி வவத்தார். 

இக்கூட்டம், கமய்நிகர் முவையில், பூட்டானின் ஜதர்தல் ஆவணயத்தால் 

நடத்தப்பட்டது. 

 

8. இந்தியாவின் முேல் ‘வாட்டர்+’ நகரமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள 

நகரம் எது? 

அ) ககால்கத்தா 

ஆ) கபங்களூரு 

இ) இந்தூர்  

ஈ) வஹதராபாத் 

✓ நாட்டின் தூய்வமயான நகரமான இந்தூர், ‘ஸ்வச் சர்ஜவக்ஷன்-2021’ 

இன்கீழ் இந்தியாவின் முதல் ‘வாட்டர்+’ நகரமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது 

என மத்திய பிரஜதச முதல்வர் சிவராஜ் சிங் கசௌகான் கதரிவித்தார். 

இதற்கான சான்றிதவழ நடுவணரசிடமிருந்து இந்தூர் நகரம் கபற்ைது. 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. “சவள்சளயதன சவளிதயறு இயக்கம்” குறித்ே கண்காட்சிசய 

சோடக்கியுள்ள அசமச்சகம் எது? 

அ) கலாச்சார அவமச்சகம்  

ஆ) சுற்றுலா அவமச்சகம் 

இ) கல்வி அவமச்சகம் 

ஈ) வணிகம் மற்றும் கதாழில்துவை அவமச்சகம் 

✓ 2021 ஆக.8 அன்று கலாச்சார அவமச்சர் ஜி கிஷன் கரட்டி, புது தில்லியில் 

‘கவள்வளயஜன கவளிஜயறு இயக்கம்’ குறித்த கண்காட்சிவயத் 

கதாடங்கிவவத்தார். இந்தியா விடுதவல அவடந்த 75ஆவது ஆண்வட 

ககாண்டாடும், “ஆசாதி கா அம்ரித மஜகாத்சவத்தின்” ஒருபகுதியாக, 

இந்திய ஜதசிய ஆவணக்காப்பகம் நவ.8 வவர கதாடரும் கண்காட்சிவய 

ஏற்பாடு கசய்துள்ளது. 

 

10. சயீத் ேல்வார் - 2021 என்ற பயிற்சிசய நடத்திய நாடுகள் 

எசவ? 

அ) இந்தியா மற்றும் ரஷ்யா 

ஆ) இந்தியா மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம்  

இ) இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திஜரலியா 

ஈ) இந்தியா மற்றும் அகமரிக்கா 

✓ இந்தியா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம் இவடஜய அபுதாபியில் ‘சயீத் தல்வார்’ 

கூட்டு கடற்பவட பயிற்சி நவடகபற்ைது. இந்தப் பயிற்சியில் இந்திய 

கடற்பவட சார்பில் INS ககாச்சி ஜபார்க்கப்பல், இரண்டு ஒருங்கிவணந்த 

சீ கிங் எம்ஜக 42பி கஹலிகாப்டர்கள் பங்ஜகற்ைன. 

✓ ஐக்கிய அரபு அமீரகம் சாாாா்பில் அல்-தாஃப்ரா ஜபார்க் கப்பல், ஏஎஸ்565பி 

ஜபந்தர் கஹலிகாப்டர் பயிற்சியில் ஈடுபட்டன. இருநாடுகளின் கடற் 

பவடகளுக்கு இவடயிலான திைன் & ஒருங்கிவணப்வப ஜமம்படுத்த 

ஜதடுதல், மீட்பு, மின்னணு கதாழில்நுட்பம் உள்பட பல்ஜவறு பயிற்சிகள் 

ஜமற்ககாள்ளப்பட்டன. 

 


1. ரூ.100 லட்சம் ஜகாடியில் ‘உத்ஜவகம்’ திட்டம்: பிரதமாாா் நஜரந்திர 

ஜமாடி 

நாட்டில் கட்டவமப்பு வசதிகவள ஜமம்படுத்தவும், ஜவவலவாய்ப்புகவள 

உருவாக்கவும் ரூ.100 லட்சம் ஜகாடி மதிப்பில் ‘உத்ஜவகம்’ திட்டம் (கதி 

சக்தி) கசயல்படுத்தப்படும் என்று சுதந்திர தின உவரயில் பிரதமாாா் 

நஜரந்திர ஜமாடி அறிவித்தாாாா். அடுத்த 25 ஆண்டுகவள நாட்டுக்குப் 

கபருவமதரும் ஆண்டுகளாக மாற்ை ஜவண்டுகமன்று நாட்டு மக்களுக்கு 

அவாாா் அவழப்பு விடுத்தாாாா். நாட்டின் 75-ஆவது சுதந்திர தினம் நாடு 

முழுவதும் ஞாயிற்றுக்கிழவம ஜகாலாகலமாகக் ககாண்டாடப்பட்டது. 

தில்லி கசங்ஜகாட்வடயில் பிரதமாாா் ஜமாடி ஜதசியக் ககாடிஜயற்றினாாாா். 

அவதயடுத்து நாட்டு மக்களுக்கு அவாாா் ஆற்றிய உவர: நாடு கடந்த பல 

ஆண்டுகளாக பல்ஜவறு துவைகளில் முன்ஜனறி வருகிைது. ஆனால், 

வளாாா்ச்சியின் உச்சத்வத இன்னும் அவடய ஜவண்டியிருக்கிைது. 

அவனத்துக் கிராமங்களுக்கும் சாவல வசதிகள், அவனத்துக் 

குடும்பத்துக்கும் வங்கிக் கணக்கு, சவமயல் எரிவாயு இவணப்பு, 

அவனத்து தகுதியான நபாாா்களுக்கும் மருத்துவக் காப்பீடு ஆகியவற்வை 

ஏற்படுத்தித் தர ஜவண்டியுள்ளது. 

வரலாற்று உச்சம்: நாட்டில் மிகப்கபரிய மாற்ைங்கவள 

ஏற்படுத்துவதற்கான மத்திய அரசின் நடவடிக்வககளுக்கு சாாா்வஜதச 

அங்கீகாரம் கிவடத்துள்ளது. கவளிநாட்டு முதலீடுகளும் அந்நியச் 

கசலாவணி வகயிருப்பும் வரலாறு காணாத வவகயில் 

அதிகரித்துள்ளன. 

சுதந்திரத்தின் நூற்ைாண்வடக் ககாண்டாடவுள்ள அடுத்த 25 

ஆண்டுகளில் புதிய இலக்குகளுடன் பயணிக்க ஜவண்டும். அவனத்துத் 

துவைகளிலும் இந்தியா முன்னின்று விளங்குவவத மக்கள் உறுதி 

கசய்ய ஜவண்டும். ‘தற்சாாாா்பு இந்தியா’ என்ை இலக்வக அடுத்த 25 

ஆண்டுகளில் அவடய ஜவண்டும். 

அவனவரின் முயற்சி: 

அவனவருடன் இவணந்து, அவனவருவடய நம்பிக்வகயின் 

அடிப்பவடயில், அவனவரின் முயற்சியுடன், அவனவருக்குமான 

வளாாா்ச்சிக்காகப் பாடுபாட ஜவண்டும். நாட்டின் இலக்குகவள 

அவடவதற்கு இந்தக் ககாள்வக மிகவும் முக்கியமானது. நாட்டின் 

வளாாா்ச்சி இலக்குகவள அவடவதற்கு அவனவருவடய முயற்சியும் 

அவசியம். ‘உத்ஜவகம்’ ஜதசிய கபருந்திட்டத்தின் கீழ் ரூ.100 லட்சம் 

ஜகாடியில் ஜபாக்குவரத்து உள்ளிட்ட கட்டவமப்பு வசதிகள் 

ஜமம்படுத்தப்படவுள்ளன. இத்திட்டம் எதிாாா்கால கபாருளாதார 

மண்டலங்கவள உருவாக்குவதற்கு அடிப்பவடயாக இருக்கும். 

வஹட்ரேன் திட்டம்: 

எரிசக்தித் துவையில் 2047-ஆம் ஆண்டுக்குள் (சுதந்திர நூற்ைாண்டு) 

தற்சாாாா்பு அவடவதற்கு இலக்கு நிாாா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அவத அவடயும் 

ஜநாக்கில், மாசுபாட்வட ஏற்படுத்தாத வஹட்ரேவன எரிகபாருளாகப் 

பயன்படுத்துவவத ஊக்குவிப்பதற்கான திட்டம் கசயல்படுத்தப்படவுள்ளது. 

ஜதசிய வஹட்ரேன் திட்டத்தின் கீழ் வஹட்ரேன் உற்பத்திவய 

அதிகரித்து, அவத மற்ை நாடுகளுக்கு அதிக அளவில் ஏற்றுமதி கசய்யும் 

வமயமாக இந்தியாவவ மாற்றுவதற்கு இலக்கு நிாாா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 

‘வந்ஜத பாரத்’ ரயில்கள்: 

நாட்டின் 75-ஆவது சுதந்திர ஆண்வடக் ககாண்டாடும் வவகயில், 75 

வாரங்களுக்குள் நாடு முழுவதும் 75 ‘வந்ஜத பாரத்’  ரயில்கள் 

இயக்கப்படவுள்ளன. வடகிழக்கு மாநிலங்களின் தவலநகரங்கள் 

அவனத்தும் விவரவில் ரயில்கள் மூலமாக இவணக்கப்படும். 

மக்களிவடஜய காணப்படும் ஊட்டச்சத்துக் குவைபாட்வடப் ஜபாக்கும் 

ஜநாக்கில், மதிய உணவுத் திட்டம் உள்ளிட்டவற்றுக்காக வழங்கப்படும் 

அரிசியில் ஊட்டச்சத்வத ஜமம்படுத்துவதற்கான நடவடிக்வககவள 

மத்திய அரசு ஜமற்ககாள்ளவுள்ளது. 

சிறு விவசாயிகளின் நலன்: நாட்டில் உள்ள விவசாயிகளில் 80 சதவீதம் 

ஜபாாா் சிறு விவசாயிகளாக உள்ளனாாா். அவாாா்களது நலவன ஜமம்படுத்தும் 

ஜநாக்கில் பல்ஜவறு திட்டங்கள் கசயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்ைன. சிறு 

விவசாயிகள் நாட்டின் கபருவமயாக மாை ஜவண்டும். 

தலித்துகள், பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினாாா், பழங்குடியினாாா், கபாதுப் 

பிரிவவச் ஜசாாா்ந்த ஏவழகள் ஆகிஜயாருக்கு கல்வி, ஜவவலவாய்ப்புகளில் 

உரிய இடஒதுக்கீடு கிவடப்பவத மத்திய அரசு உறுதி கசய்து வருகிைது. 

மருத்துவப் படிப்புகளில் அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டுக்கான இடங்களில் 

பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கு 27 சதவீத இடஒதுக்கீடு 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

தாய்கமாழியில் கல்வி: 

ஏழ்வமக்கு எதிரான ஜபாராட்டத்தில் புதிய ஜதசிய கல்விக் ககாள்வக 

முக்கியப் பங்கு வகிக்கும். அக்ககாள்வக வாயிலாக தாய்கமாழிக் கல்வி 

ஊக்குவிக்கப்படும். 2-ஆம் உலகப் ஜபாருக்குப் பிைகு 

நாடுகளுக்கிவடஜயயான கதாடாாா்பின் தன்வம மாறியது. கஜரானா 

கதாற்று பரவல் கட்டுக்குள் வந்தபிைகும் சாாா்வஜதசத் கதாடாாா்பு 

மாற்ைங்கவளச் சந்திக்கும். கிராமப் பகுதிகளில் உள்ள அவனத்து 

வீடுகளுக்கும் 2024-ஆம் ஆண்டுக்குள் குடிநீாாா்க் குழாய் இவணப்பு 

வழங்கப்படும். கடந்த 2 ஆண்டுகளில் 4.5 ஜகாடி வீடுகளுக்கு குடிநீாாா்க் 

குழாய் இவணப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்தியாவில் தயாரிப்ஜபாம்: 

அவனத்துத் துவைகளிலும் ‘இந்தியாவில் தயாரிப்ஜபாம்’  திட்டத்வத 

ஜமம்படுத்த ஜவண்டும். பல்ஜவறு துவைகளுக்கு உற்பத்தி சாாாா்ந்த 

ஊக்கத்கதாவக திட்டத்வத மத்திய அரசு கசயல்படுத்தி வருகிைது. 7 

ஆண்டுகளுக்கு முன் ரூ.56,000 ஜகாடி மதிப்பிலான 

கசல்லிடப்ஜபசிகவள இந்தியா இைக்குமதி கசய்து வந்தது. தற்ஜபாது 

சுமாாாா் ரூ.21,000 ஜகாடி மதிப்பிலான கசல்லிடப்ஜபசிகள் ஏற்றுமதி 

கசய்யப்படுகின்ைன. சுற்றுச்சூழவலக் காப்பதற்கான நடவடிக்வககள் 

கதாடாாா்ந்து ஜமற்ககாள்ளப்பட்டு வருகின்ைன. வரி கசலுத்தும் 

விதிமுவைகள் எளிவமயாக்கப்பட்டு வருகின்ைன. 

தக்க பதிலடி: 

எதிரிகளுக்கு நாட்டின் எல்வலப் பகுதிகளில் தக்க பதிலடிவய இந்தியா 

வழங்கி வருகிைது. எதிரிப் பவடகள் மீது துல்லியத் தாக்குதலும் 

வான்வழித் தாக்குதலும் நடத்தப்பட்டுள்ளது. இந்நடவடிக்வககள் 

எந்தகவாரு கடினமான முடிவவயும் நவடமுவைப்படுத்துவதற்கு 

இந்தியா தயங்காது என்பவத கவளிப்படுத்தியுள்ளது. ேம்மு-காஷ்மீரில் 

ஜமற்ககாள்ளப்பட்டு வரும் வளாாா்ச்சிப் பணிகள் கண்கூடாகத் 

கதரிகின்ைன. அங்கு கதாகுதி மறுசீரவமப்புப் பணிகள் 

முன்கனடுக்கப்பட்டு வருகின்ைன. விவரவில் ேம்மு-காஷ்மீாாா் 

ஜபரவவக்குத் ஜதாாா்தல் நடத்தப்படும். 

 

 

 

 



         

    

விவலமதிப்பற்ை தருணம்: 

இதுதான் இந்தியாவுக்கான விவலமதிப்பற்ை தருணம். இவளஞாாா்கள், 

விவசாயிகள் உள்ளிட்ட தற்காலத் தவலமுவையினாாா் கற்பவனக்கு 

எட்டாத இலக்குகவளயும் அவடயும் திைவம ககாண்டவாாா்களாக 

உள்ளனாாா் என்ைாாாா் பிரதமாாா் ஜமாடி. 

 

2. சுதந்திர தின விழாவில் விருது கபற்ஜைாாாா் விவரம் 

சுதந்திர தின விழாவில் பல்ஜவறு விருதுகவள தமிழக முதல்வாாா் 

மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கினாாாா். விருது கபற்ஜைாாாா் விவரம்: 

அறிவியல் கதாழில்நுட்பத்துக்கான அப்துல் கலாம் விருது: திருச்சி 

பாரதிதாசன் பல்கவலக்கழக இயற்பியல் பள்ளியில் ஜநரற்ை 

இயக்கவியல் (சாாா்ய் கண்ய்ங்ஹழ் ஈஹ்ய்ஹம்ண்ஸ்ரீள்) துவை 

ஜபராசிரியாாா் மு.லட்சுமணனுக்கு அறிவியல் கதாழில்நுட்பத்துக்கான 

அப்துல் கலாம் விருது வழங்கப்பட்டது. இந்த விருதானது ரூ.5 லட்சம் 

காஜசாவல, 8 கிராம் தங்கப் பதக்கம், சான்றிதழ் அடங்கியது. 

முதல்வரின் நல் ஆளுவம விருது: கசன்வன கிண்டி அரசு கஜரானா 

மருத்துவமவன இயக்குநாாா் நாராயணசாமிக்கும், மாற்றுத் திைனாளி 

மாணவாாா்களுக்காக கல்வித் தரத்வத உயாாா்த்த நடவடிக்வக 

எடுத்ததற்காக மாநிலக் கல்லூரிக்கும், நில எடுப்பு நவடமுவைகள் மின் 

கதாகுப்பினால் எளிவமயாக்கப்பட்டு கவளிப்பவடத் தன்வம ககாண்டு 

வந்ததற்காக, ஜவலூாாா் மாவட்ட வருவாய் அலுவலராக இருந்து இப்ஜபாது 

நிலநிாாா்வாக இவண இயக்குநராக உள்ள கே.பாாாா்த்திபனுக்கும் நல் 

ஆளுவம விருது அளிக்கப்பட்டது. 

மாற்றுத் திைனாளிகள் நலன்: மாற்றுத் திைனாளிகள் நலனுக்காக 

சிைப்பாகச் கசயல்பட்டு வரும் நிறுவனமாக, திருச்சி ஜஹாலி கிராஸ் 

சாாா்வீஸ் கசாவசட்டி, மாற்றுத் திைனாளிகளுக்காக பணியாற்றி வரும் 

சிைந்த மருத்துவராக ஜசலம் அழகாபுரம் பூ.பத்மப்ரியா, சிைந்த சமூகப் 

பணியாளராக திருகநல்ஜவலி மரிய அலாசியஸ் நவமணி, அதிகளவில் 

ஜவவலவாய்ப்பு அளித்ததற்காக கசன்வன அய்யப்பன்தாங்கவலச் 

ஜசாாா்ந்த வீ ஆாாா் யுவாாா் வாய்ஸ் நிறுவனமும் விருதுக்காக ஜதாாா்வு 

கசய்யப்பட்டன. இந்த விருதுகள் 10 கிராம் தங்கப் பதக்கம், சான்றிதவழ 

அடக்கியது. மாற்றுத் திைனாளிகளுக்காக சிைப்பாகச் கசயல்படும் சிைந்த 

மாவட்ட மத்திய கூட்டுைவு வங்கியாக, ஈஜராடு மாவட்ட வங்கி ஜதாாா்வு 

கசய்யப்பட்டு விருது வழங்கப்பட்டது. 

சிைந்த உள்ளாட்சி அவமப்புகளுக்கான விருது: சிைந்த மாநகராட்சியான 

தஞ்சாவூருக்கு ரூ.25 லட்சம், சிைந்த நகராட்சிகளான உதவக, 

திருச்கசங்ஜகாடு, சின்னமனூருக்கு முவைஜய ரூ.15 லட்சம், ரூ.10 லட்சம் 

மற்றும் ரூ.5 லட்சம், சிைந்த ஜபரூராட்சிகளான கல்லக்குடி, 

ஜமல்பட்டம்பாக்கம், ஜகாட்வடயூருக்கு முவைஜய ரூ.10 லட்சம், ரூ.5 

லட்சம் மற்றும் ரூ.3 லட்சம் அளிக்கப்பட்டன. 

கசன்வன மாவட்டத்வதச் ஜசாாா்ந்த அரவிந்த் கேயபால் (58) 

குழந்வதகளின் பள்ளிக் கட்டணத்வதச் கசலுத்தியதுடன், பின்தங்கிய 

மாணவாாா்களுக்கு விமானப் பயண அனுபவத்வத ஏற்படுத்திக் 

ககாடுத்துள்ளாாாா்), கஜரானா காலத்தில் உதவிகவளச் கசய்த திருவாரூாாா் 

மாவட்டம் கந.பசுருதீன், நீலகிரி மாவட்டம் ச.ரஞ்சித்குமாாாா் ஆகிஜயாாாா் 

மாநில இவளஞாாா் விருதுக்கான ஆண்கள் பிரிவுக்கு ஜதாாா்வு 

கசய்யப்பட்டனாாா். ரத்ததானத்வத வலியுறுத்தி கசயல்பட்டு வரும் 

திண்டுக்கல் மாவட்டம் க.மஜகஸ்வரி, முதிஜயாாாா் நலன் காக்கப் 

பாடுபடும் கடலூாாா் மாவட்டம் அமலா கேனிபாாா், கஜரானா காலத்தில் 

இைந்தவாாா்களின் உடவல அடக்கம் கசய்ய உதவிய கசன்வனவயச் 

ஜசாாா்ந்த எஸ்.மீனா ஆகிஜயாாாா் மாநில இவளஞாாா் கபண்கள் பிரிவுக்கு 

ஜதாாா்வு கசய்யப்பட்டனாாா். ரூ.50,000 காஜசாவல, பாராட்டுச் சான்று, 

பதக்கம் ஆகியவற்வை உள்ளடக்கியது இவ்விருது. 

அவ்வவயாாாா் விருது 

சக்தி மசாலா நிறுவனத்வதச் ஜசாாா்ந்த மருத்துவாாா் சாந்தி துவரசாமிக்கு 

அவ்வவயாாாா் விருது வழங்கப்பட்டது. மசாலா நிறுவனம் மட்டுமின்றி, 

சக்தி ஜதவி கதாண்டு அைக்கட்டவளமூலம் உடல், மனநலம் குன்றிய 

குழந்வதகளுக்கு இலவச சிகிச்வச, அறிவுசாாாா் ஊனமுற்ஜைாருக்காக 

சக்தி பள்ளி, சக்தி ஆட்டிசம் சிைப்புப் பள்ளி, சக்தி மருத்துவமவன மூலம் 

15-க்கும் ஜமற்பட்ட கிராமங்களில் ஜசவவ, 41 அரசுப் பள்ளிகளின் 

உள்கட்டவமப்வப ஜமம்படுத்தி வருகிைாாாா். இந்த விருதானது ரூ.1 

லட்சத்துக்கான காஜசாவல, 8 கிராம் பதக்கம், சான்றிதழ், கபான்னாவட 

ஆகியன அடங்கியது. 

சிைந்த மூன்ைாம் பாலினாாா் விருது: தூத்துக்குடி மாவட்டத்வதச் ஜசாாா்ந்த 

கிஜரஸ் பானு, சிைந்த மூன்ைாம் பாலினாாா் விருதுக்கு 

ஜதாாா்ந்கதடுக்கப்படுள்ளாாாா். 

 

3. விமானப் பவட விமானிகள் இருவருக்கு வாயு ஜசனா பதக்கம்: 

குடியரசுத் தவலவாாா் வழங்கினாாாா் 

விமானப் பவடயினரின் சிைப்பான பணிகளுக்கு வழங்கப்படும் வாயு 

ஜசனா பதக்கம் ஸ்குவாட்ரான் லீடாாா் தீபக் ஜமாகனன், விங் கமாண்டாாா் 

உத்தாாா் குமாாாா் ஆகிஜயாருக்கு வழங்கப்பட்டது. குடியரசுத் தவலவாாா் 

ராம்நாத் ஜகாவிந்த் இந்தப் பதக்கங்கவள வழங்கினாாாா். 

இந்திய விமானப் பவடயின் விமானி ஸ்குவாட்ரான் லீடாாா் தீபக் 

ஜமாகனன், கடந்த ஏப்ரல் 2017 முதல் கடஜலாரக் காவல் பவட 

ஸ்குவாட்ரான் பணியில் ஈடுபட்டு வருகிைாாாா். கடந்த ஆண்டு கசப்டம்பாாா் 

4-இல் 3.40 லட்சம் கமட்ரிக் டன் கச்சா எண்கணயுடன் பயணித்துக் 

ககாண்டிருந்த எம்டி டயமண்ட் என்ை பிரம்மாண்ட கப்பலில் இலங்வக 

அருஜக பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டவதயடுத்து, ஜசத்தக் கஹலிகாப்டரின் 

ஜகப்டனாகப் பணியாற்றிய ஸ்குவாட்ரான் லீடாாா் தீபக் ஜமாகனன், அதீத 

துணிச்சவல கவளிப்படுத்தி தீவய அவணப்பதில் தமது உயிவரயும் 

கபாருட்படுத்தாது சிைப்பாக பணியாற்றினாாாா். எண்கணய்க் கசிவு மற்றும் 

மிகப்கபரிய விபத்து நவடகபைாமல் தடுக்கப்பட்டதில் கபரும் பங்கு 

வகித்தாாாா். இத்தவகய தவலசிைந்த வீரத்வத ககௌரவிக்கும் வவகயில் 

ஸ்குவாட்ரான் லீடாாா் தீபக் ஜமாகனனுக்கு வாயு ஜசனா விருது 

வழங்கப்பட்டது. 

இந்திய விமானப் பவடயின் வபலட் விங் கமாண்டாாா் உத்தாாா் குமாாாா், 

கடந்த 2017, ேூவல மாதத்திலிருந்து சுஜகாய்-30 ரக ஜபாாாா் 

விமானத்தின் விமானியாகப் பணியாற்றுகிைாாாா். கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் 

4-இல் வானில் பைந்து ககாண்ஜட தமது விமானத்தில் இருந்து மற்கைாரு 

விமானத்திற்கு எரிகபாருவள நிரப்பும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த 

ஜவவளயில், மற்கைாரு சுஜகாய்-30 ரக ஜபாாாா் விமானத்தில் 

கபாருத்தப்பட்டிருந்த எரிவாயு நிரப்பும் குழாய் உவடந்து ஜபானது. 

எனினும் குழாயின் ஒரு முவன விங் கமாண்டாாா் உத்தாாா் குமாரின் 

விமானத்தில் கதாடாாா்ந்து கபாருத்தியிருக்க, எரிவாயு கசியும் அபாயம் 

ஏற்பட்டது. ஜமலும், எரிவாயு குழாய் உவடந்த விமானத்தின் சீரான 

இயக்கமும் தவடப்பட்டது. 

இதுஜபான்ை எதிாாா்பாராத அபாய நிவலவய உணாாா்ந்து எரிவாயு 

கசிவவத தடுப்பதற்கான நடவடிக்வககவள ஜமற்ககாள்ளுமாறு 

விமானப் பணியாளாாா்களுக்கு விங் கமாண்டாாா் உத்தாாா் குமாாாா் 

உடனடியாக ஆஜலாசவன வழங்கினாாாா். மிகக் கவனமாகத் திட்டமிட்டு 

விமானத்வத பாதுகாப்பாகத் தவரயிைக்கினாாாா். அவரது பாராட்டத்தக்க 

வீரம் மற்றும் விமானம் ஓட்டும் திைவமயால் மிகப்கபரிய தீ விபத்து 

தடுக்கப்பட்டதுடன், 2 விமானங்களும் பாதுகாப்பாக தவரயிைக்கப்பட்டன. 

இந்தப் ஜபாற்றுதலுக்குரிய வீர தீரச் கசயலுக்காக விங் கமாண்டாாா் 

உத்தாாா் குமாருக்கு வாயு ஜசனா பதக்கம் வழங்கப்பட்டது. 

 


