
         

    

1. பன்னாட்டு இளைய ார் நாள் க ாண்டாடப்படுகிற யேதி எது? 

அ) ஆகஸ்ட் 07 

ஆ) ஆகஸ்ட் 08 

இ) ஆகஸ்ட் 10 

ஈ) ஆகஸ்ட் 12  

✓ உலக இளைய ோர் நோைோனது ஆக.12 அன்று ககோண்டோடப்படுகிறது 

“Transforming Food Systems: Youth Innovation for Human and Planetary 

Health” என்பது நடப்போண்டு (2021) வரும் இந்நோளுக்கோன கருப்கபோருள் 

ஆகும். முதல் உலக இளைய ோர் நோள், 1999’இல் ககோண்டோடப்பட்டது. 

 

2. மின்சார வா னங்களுக்கான மின்யனற்ற உட் ட்டளைப்ளப 

நிறுவுவேற் ான ள ய ட்ளட கவளியிட்டுள்ை நிறுவனம் எது? 

அ) யதசி  வைர்ச்சிக் கழகம் 

ஆ) NITI ஆய ோக்  

இ) புதி  மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அளமச்சகம் 

ஈ) சோளல யபோக்குவரத்து மற்றும் கநடுஞ்சோளல அளமச்சகம் 

✓ மின்சோர வோகனங்களுக்கோன மின்யனற்ற (charging) உட்கட்டளமப்ளப 

நிறுவுவதற்கோன ககோள்ளககள் மற்றும் விதிமுளறகளை வகுப்பதில் 

மோநில அரசுகள் & உள்ைோட்சி அளமப்புகளுக்கு வழிகோட்டுவதற்கோன 

ளகய டு ஒன்ளற NITI ஆய ோக் கவளியிட்டது. மின்யனற்ற உட் 

கட்டளமப்ளப யமம்படுத்தி மின்சோர யபோக்குவரத்திற்கு நோடு யவகமோக 

மோறுவதற்கு உதவுவயத இந்தக் ளகய ட்டின் யநோக்கமோகும். 

✓ NITI ஆய ோக், மின் அளமச்சகம், மின்சோர சிக்கனத்திற்கோன அலுவலகம் 

மற்றும் உலக வளங்கள் நிறுவனம், இந்தி ோ ஆகி ளவ இளைந்து 

இக்ளகய ட்ளட உருவோக்கியுள்ைன. 

 

3. யேசி  ைருந்து விளையிடல் ஆளை த்தின் புதி  ேளைவரா  

நி மிக் ப்பட்டுள்ைவர்  ார்? 

அ) கமயலஷ் குமோர் பந்த்  

ஆ) சுப்ரோ சிங் 

இ) Dr ரோயகஷ் சர்வோல் 

ஈ) Dr K ரோயேஸ்வர ரோவ் 

✓ கமயலஷ் குமோர் பந்த் இ ஆ ப, மத்தி  அளமச்சரளவயின் நி மனக் 

குழுவோல் யதசி  மருந்து விளலயிடல் ஆளை த்தின் (NPPA) புதி  

தளலவரோக நி மிக்கப்பட்டுள்ைோர். இந்நியமானத்திற்கு முன்பு இமோச்சல 

பிரயதச அரசோங்கத்தின் முதன்ளமச் கச லோைர் (வருவோய்) & இமோச்சல 

பிரயதசத்தில் நிதி ஆளை ர் (யமல்முளறயீடு) & இமோச்சல பிரயதச 

மோநில மோசு கட்டுப்போட்டு வோரி த் தளலவரோக பந்த் பணிபுரிந்துள்ைோர். 

 

4. கச ற்ள க்ய ாள் கோளையபசி வசதிக ாண்ட இந்தி ாவின் 

முேல் யேசி ப்பூங் ா எது? 

அ) கசிரங்கோ யதசி ப்பூங்கோ  

ஆ) கிர் யதசி ப்பூங்கோ 

இ) ஆளனமுடி யசோளல யதசி ப்பூங்கோ 

ஈ) அன்ஷி யதசி ப்பூங்கோ 

✓ கசிரங்கோ யதசி ப்பூங்கோவோனது கச ற்ளகக்யகோள் கதோளலயபசிகள் 

வசதிககோண்ட இந்தி ோவின் முதல் யதசி ப்பூங்கோவோக மோறியுள்ைது. 

இச்கச ற்ளகக்யகோள் கதோளலயபசிகள் கமோளபல் இளைப்புகைற்ற (அ) 

யமோசமோன சிக்னலுள்ை பூங்கோவின் 6 சரகங்களில் ப ன்படுத்தப்படும். 

போரத் சஞ்சோர் நிகம் லிட் வழங்கும் யசளவக்கோன மோதோந்திர கசலளவ 

அந்தப் பூங்கோவின் அதிகோரிகள் ஏற்றுக்ககோள்வோர்கள். 

 

5. உை   ாளன ள் நாள்  ளடப்பிடிக் ப்படுகிற யேதி எது? 

அ) ஆகஸ்ட் 10 

ஆ) ஆகஸ்ட் 12  

இ) ஆகஸ்ட் 14 

ஈ) ஆகஸ்ட் 16 

✓ உலக  ோளனகள் நோைோனது ஆக.12 அன்று களடபிடிக்கப்படுகிறது. 

 ோளனகள் போதுகோப்பில் இந்நோள் கவனம் கசலுத்துகிறது.  

✓  ோளனகளுக்கு சிறந்த போதுகோப்ளப வழங்குதல், தந்த வர்த்தகத்ளத 

தடுப்பது, அமலோக்க ககோள்ளககளை யமம்படுத்துதல்,  ோளனகளின் 

வோழ்விடத்ளத போதுகோத்தல், சட்டத்துக்குப் புறம்போன யவட்ளடள த் 

தடுத்தல், சிளறபிடிக்கப்பட்ட  ோளனகளை அவற்றின் இ ற்ளக வோழ்வு 

இடங்களில் ககோண்டுவிடுதல் யபோன்ற மு ற்சிகளை யமற்ககோள்வளத 

உலக  ோளனகள் நோள் தனது யநோக்கமோகக் ககோண்டுள்ைது. 

 

6. எந்ே ைாநிைம் / யூனி ன் பிரயேசத்தில், உைகின் இரண்டாவது 

மி ப்கபரி  புதுப்பிக் ப்பட்ட அதிநவீன யேசி  ைரபணு வங்கிள  

நயரந்திர சிங் யோைர் திறந்து ளவத்ோர்? 

அ) புது தில்லி  

ஆ) உத்தர பிரயதசம் 

இ) குேரோத் 

ஈ) யகோவோ 

✓ புது தில்லியில் உள்ை பூசோவில் உள்ை யதசி  தோவர மரபணு வைங்கள் 

பணி கத்தில் உலகின் இரண்டோவது கபரி  புதுப்பிக்கப்பட்ட அதிநவீன 

யதசி  மரபணு வங்கிள  மத்தி  உழவு & உழவர்கள் நலத்துளற 

அளமச்சர் நயரந்திர சிங் யதோமர் திறந்துளவத்தோர். 

✓ உயிரி வலுவூட்டப்பட்ட பயிர் வளககளின் யதளவள  உைர்ந்த அரசு 

அதளன சமோளிக்க மு ற்சிக்கிறது. தோவர மரபணு வைங்களின் (PGR) 

விளதகளை வருங்கோல சந்ததியினருக்குப் போதுகோப்பதற்கோக 1996ஆம் 

ஆண்டு நிறுவப்பட்ட யதசி  மரபணு வங்கி, விளதகளின் வடிவில் சுமோர் 

ஒரு மில்லி ன் கேர்ம்பிைோஸத்ளத போதுகோக்கும் திறன்ககோண்டதோகும். 

தற்யபோது 2.7 லட்சம் இந்தி  கேர்ம்ப்ைோசம் உள்ைது (கமோத்தம் 4.52 

லட்சம் கேர்ம்ப்ைோசங்கள் உள்ைன). 

 

7.உை  ேட ை ேரவரிளசயில் நீரஜ் யசாப்ராவின் ேரநிளை என்ன? 

அ) 01 

ஆ) 02  

இ) 03 

ஈ) 04 

✓ 2020 யடோக்கிய ோ ஒலிம்பிக்கில் தங்கப்பதக்கம் கபற்று, உலக தடகை 

தரவரிளசயில் ஈட்டிக றி வீரர் நீரஜ் யசோப்ரோ இரண்டோவது இடத்ளதப் 

பிடித்துள்ைோர். நீரஜ் யசோப்ரோ, 1315 மதிப்கபண்களுடன் இரண்டோவது 

இடத்ளதப் பிடித்துள்ைோர். முதலிடத்தில் 1396 மதிப்கபண்கள் கபற்ற 

கேர்மன் தடகை வீரர் யேோஹன்னஸ் கவட்டர் உள்ைோர். 

 

8. ஐந்து ேனித்துவைான ஆப்பிள் ளை பஹ்ளரனுக்கு ஏற்றுைதி 

கசய்வதற்காக எந்ே ைாநிைத்துடன் APEDA ஒத்துளைத்துள்ைது? 

அ) ேம்மு & கோஷ்மீர் 

ஆ) இமோச்சல பிரயதசம்  

இ) உத்தரகோண்ட் 

ஈ) அருைோச்சல பிரயதசம் 

✓ யவைோண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உைவுப் கபோருட்களை புதி  

இடங்களுக்கு ஏற்றுமதி கசய்யும் தனது மு ற்சிகளின் கதோடர்ச்சி ோக, 5 

பிரத்திய க வளக ஆப்பிள்களை இமோச்சல பிரயதச யதோட்டக்களல 

கபோருட்கள் சந்ளதப்படுத்துதல் மற்றும் பதப்படுத்துதல் நிறுவனத்துடன் 

(HPMC) இளைந்து பஹ்ளரனுக்கு யவைோண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட 

கபோருட்கள் ஏற்றுமதி மற்றும் யமம்போட்டு ஆளை ம் (APEDA) ஏற்றுமதி 

கசய்துள்ைது. 

✓ இரோ ல் கடலிசி ஸ், டோர்க் பிகரௌன் கோலோ, ஸ்கோர்கலட் ஸ்பர், கரட் 

கவயலோக்ஸ் மற்றும் யகோல்டன் கடலிசி ஸ் ஆகி  இந்த வளககள், 

இமோச்சல பிரயதசத்திலுள்ை விவசோயிகளிடம் ககோள்முதல் கசய் ப்பட்டு 

APEDA’இல் பதிவுகபற்ற DM என்டர்பிளரசஸ் நிறுவனத்தோல் ஏற்றுமதி 

கசய் ப்பட்டது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. ைாணிக் என்ற புதி  டர்யபாஃயபன் எஞ்சினுடனான குரூஸ் 

ஏவு ளைள  யசாேளன கசய்ே நாடு எது? 

அ) இந்தி ோ  

ஆ) இஸ்யரல் 

இ) கேர்மனி 

ஈ) ேப்போன் 

✓ இந்தி ோவில் தயாரிக்கப்பட்ட ‘மோணிக்’ டர்யபோஃயபன் எஞ்சின்மூலம் 

இ க்கப்படும் ‘நிர்ளப’ என்ற உள்நோட்டு கதோழில்நுட்ப குரூஸ் 

ஏவுகளைள  ரோணுவ ஆரோய்ச்சி மற்றும் யமம்போட்டு அளமப்பு (DRDO) 

கவற்றிகரமோக யசோதித்துள்ைது. இந்த ஏவுகளைள  கபங்களூருவில் 

உள்ை DRDO ஆய்வகமோன ஏயரோநோட்டிக்கல் கடவலப்கமன்ட் 

எஸ்டோப்லிஷ்கமன்ட் வடிவளமத்துள்ைது. இந்த இ ந்திரம் மற்கறோரு 

DRDO ஆய்வகமோன கபங்களூருவில் அளமந்துள்ை யகஸ் டர்ளபன் 

ஆரோய்ச்சி நிறுவனத்தோல் வடிவளமக்கப்பட்டு உருவோக்கப்பட்டது. 

✓ 1000 கியலோமீட்டர் கதோளலவு கசன்று தோக்கும் திறன்ககோண்ட ‘நிர்ளப’ 

சப்ஸோனிக் ஏவுகளை, ஒடிசோ கடற்களரயில் உள்ை ரோணுவ யசோதளன 

ளம த்தில் இருந்து ஏவப்பட்டது; அது, 15 நிமிடங்களில் சுமோர் 150 

கியலோமீட்டளர கடந்துகசன்றது. 

 

10. உை  இடதுள  பைக் முள்ைவர் ள் நாள் க ாண்டாடப்படுகிற 

யேதி எது? 

அ) ஆகஸ்ட் 12 

ஆ) ஆகஸ்ட் 13  

இ) ஆகஸ்ட் 14 

ஈ) ஆகஸ்ட் 15 

✓ உலக இடதுளக பழக்கமுள்ைவர்கள் நோைோனது ஒவ்யவோர் ஆண்டும் 

ஆக.13 அன்று ககோண்டோடப்படுகிறது. கபரும்போன்ளம ோன மக்களைப் 

யபோலல்லோமல், இடதுளக பழக்கத்துடன் பிறந்யதோளர அங்கீகரிக்கும் 

விதமோக இந்நோள் உள்ைது. உலக மக்கள்கதோளகயில் கிட்டத்தட்ட 10-12 

சதவீதத்தினர், இடதுளக பழக்கமுளடய ோரோக உள்ைனர். இடதுளக 

பழக்கமுளடய ோளரக் கண்டு அஞ்சும் மக்களும் உள்ைனர். இந்நிளல 

சினிஸ்ட்யரோயபோபி ோ (Sinistrophobia) என்று அளழக்கப்படுகிறது. 

 


1. தமிழகத்தில் பள்ளிகள் திறப்பு: வழிகோட்டு கநறிமுளறகள் கவளியீடு 

தமிழகத்தில் கசப். 1 முதல் பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என எதிர்போர்க்கப்படும் 

நிளலயில் பின்பற்றப்பட யவண்டி  கயரோனோ வழிகோட்டு 

கநறிமுளறகளை தமிழக மருத்துவத்துளற கவளியிட்டுள்ைது. கயரோனோ 

கதோற்று கோரைமோக 2020 மோர்ச் மோதம் முதல் பள்ளிகள் அளனத்தும் 

மூடப்பட்டன. 

இந்நிளலயில், கயரோனோ கதோற்று குளறந்து வரும் நிளலயில் மீண்டும் 

பள்ளிகள் திறப்பது குறித்து பள்ளிக்கல்வித்துளற பல்யவறு 

தரப்பினரிளடய  ஆயலோசளன யமற்ககோண்டது. அதன் அடிப்பளடயில் 

கசப்.1ஆம் யததி 9 முதல் 12 வகுப்பு வளர 50 சதவீத மோைவர்களுடன் 

பள்ளிகளை திறக்க உத்யதச யததிள  தமிழக அரசு அறிவித்திருந்தது. 

இந்நிளலயில், பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டோல் பின்பற்ற யவண்டி  

வழிகோட்டு கநறிமுளறகளை மோநில மக்கள் நல்வோழ்வு மற்றும் 

மருத்துவத்துளற இன்று கவளியிட்டுள்ைது. 

அளனத்து பள்ளிகளிலும் கிருமி நோசினி மற்றும் ளககழுவ தண்ணீர் 

உள்ளிட்டளவ ஏற்போடு கசய்திருக்க யவண்டும் 

கயரோனோ அறிகுறி உள்ை மோைவர்கள் அல்லது ஆசிரி ர்கள் பள்ளிக்கு 

வர அனுமதிக்க கூடோது 

மோைவர்களுக்கு சத்து மோத்திளர மற்றும் யநோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு 

யதளவ ோனளவ வழங்க யவண்டும் 

கயரோனோ தடுப்பூசி கசலுத்த தகுதி ோன மோைவர்கள் அளனவரும் 

கட்டோ ம் தடுப்பூசி கசலுத்திக் ககோள்ை யவண்டும் 

ஒயர யநரத்தில் 50 சதவீத மோைவர்கள் மட்டுயம அனுமதிக்க 

யவண்டும் 

பள்ளி வைோகத்ளத சுத்தமோக ளவத்திருப்பளத பள்ளி நிர்வோகம் அல்லது 

உள்ைோட்சி நிர்வோகம் உறுதி கசய் யவண்டும் 

பள்ளிகளில் உள்ை யமளேகள், யகண்டீன், கழிவளறகள், அளனத்து 

வகுப்பளறகள், நூலகம் உள்ளிட்ட அளனத்து பகுதிகளும் கிருமிநோசினி 

ககோண்டு சுத்தம் கசய்திருக்க யவண்டும் 

பள்ளி வோகனங்களை கிைம்புவதற்கு முன்போக கிருமிநோசினி ககோண்டு 

சுத்தம் கசய்  யவண்டும் 

பள்ளிகளில் ஒவ்கவோரு இருக்ளகக்கும் நடுயவ குளறந்தது 6 அடி 

இளடகவளி இருக்க யவண்டும் 

ஆசிரி ர்கள் அளற, அலுவலகம் உள்ளிட்ட அளனத்து பகுதிகளிலும் 

சமூக இளடகவளிள  பின்பற்ற யவண்டும் 

பள்ளியின் கழிவளறக்கு கவளிய , ளகக்கழுவுமிடம் உள்ளிட்ட 

பகுதிகளில் சமூக இளடகவளிள  பின்பற்றி வட்டம் யபோடப்பட்டிருக்க 

யவண்டும் 

பள்ளிகளில் விழோக்கள் அல்லது நிகழ்ச்சிகள் நடத்துவளத தவிர்க்க 

யவண்டும் கட்டுப்போட்டு பகுதிக்குள் இருக்கும் ஆசிரி ர்கள் மற்றும் 

மோைவர்கள் பள்ளிகளுக்கு வர அனுமதி இல்ளல 

 

2. போமோயில் உற்பத்திள  ஊக்குவிக்க ரூ.11,040 யகோடியில் யதசி  

திட்டம்: மத்தி  அளமச்சரளவ ஒப்புதல் 

உள்நோட்டில் போமோயில் உற்பத்திள  ஊக்குவிக்க ரூ.11,040 யகோடி 

மதிப்பிலோன யதசி  திட்டத்துக்கு மத்தி  அளமச்சரளவ ஒப்புதல் 

அளித்துள்ைது. பிரதமர் யமோடி தளலளமயில் மத்தி  அளமச்சரளவக் 

கூட்டம் நளடகபற்றது. இக்கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளை, மத்தி  

அளமச்சர்கள் அனுரோக் தோக்குர், நயரந்திர சிங் யதோமர் ஆகிய ோர் 

கசய்தி ோைர்களிடம் விவரித்தனர். அப்யபோது அனுரோக் கூறி தோவது: 

அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் போமோயில் உற்பத்திள  ஊக்குவிப்பதற்கும் 

கவளிநோடுகளில் இருந்து அளத இறக்குமதி கசய்வளதக் குளறப்பதற்கும் 

யதசி  அைவிலோன திட்டத்துக்கு மத்தி  அளமச்சரளவ ஒப்புதல் 

அளித்துள்ைது. ரூ.11,040 யகோடி கசலவில் அந்தமோன் நியகோபோர் 

தீவுகளிலும் வடகிழக்கு மோநிலங்களிலும் இத்திட்டம் கச ல்படுத்தப்படும். 

அதில் மத்தி  அரசின் பங்களிப்போக ரூ.8,844 யகோடியும், மோநில 

அரசுகளின் பங்களிப்போக ரூ.2,196 யகோடியும் கசலவிடப்படும். மத்தி  

அரசின் ‘யதசி  உைவுப் போதுகோப்புத் திட்டம்- போமோயில் உற்பத்தி’ என்ற 

திட்டத்தின் கீழ் இத்திட்டம் கச ல்படுத்தப்படும் என்றோர் அவர். 

மத்தி  அளமச்சர் நயரந்திர சிங் யதோமர் கூறி தோவது: நோடு முழுவதும் 

தற்சம ம், 3.70 லட்சம் கஹக்யடரில் போமோயில் சோகுபடி கசய் ப்படுகிறது. 

வரும் 2025-26-ஆம் ஆண்டுக்குள் யமலும் 6.5 லட்சம் கஹக்யடர் 

அைவுக்கு சோகுபடி பரப்ளப அதிகரிக்க அரசு திட்டமிட்டுள்ைது. இதனோல் 

போமோயில் சோகுபடி பரப்பு 10 லட்சம் கஹக்யடரோக அதிகரிக்கும். இதன் 

மூலம், வரும் 2025-26-ஆம் ஆண்டுக்குள் உள்நோட்டு போமோயில் 

உற்பத்தி 11.20 லட்சம் டன்னோகவும், 2029-30-ஆம் ஆண்டுக்குள் 28 

லட்சம் டன்னோகவும் அதிகரிக்கும் என்று எதிர்போர்க்கப்படுகிறது. 

போமோயில் சோகுபடியில் எண்கைய் வித்துகள் வைோா்த்து, லோபம் 

கிளடப்பதற்கு 5 முதல் 7 ஆண்டுகள் வளர ஆகும். அவ்வைவு கோலம் சிறு 

விவசோயிகைோல் கோத்திருக்க முடி ோது. யமலும், போமோயில் வித்துகள் 

உற்பத்தியில் விவசோயிகள் கவற்றி கபற்றிருந்தோலும், அவோா்களுக்கு 

உரி  விளல கிளடப்பதில் நிச்ச மின்ளம நிலவி வந்தது. 

வடகிழக்கு மோநிலங்களில் போமோயில் சோகுபடி கசய்வதற்கு உகந்த சூழல் 

உள்ைது. ஆனோல், எண்கைய் உற்பத்திக்கோன கதோழிற்சோளலகள் 

இல்லோததோல் போமோயில் சோகுபடி நளடகபறவில்ளல. இவற்ளறக் 

கருத்தில்ககோண்டு போமோயில் உற்பத்திள  ஊக்குவிக்க, அதளன 

சோகுபடி கசய்யும் விவசோயிகளுக்கு யதசி  போமோயில் உற்பத்தித் 

திட்டத்தின் கீழ் நிதியுதவி அளிக்க மத்தி  அரசு முடிவு கசய்துள்ைது. 

இயதயபோன்று விவசோயிகளுக்கு முதல்முளற ோக விளல 

உத்தரவோதமும் அளிக்கப்படவுள்ைது என்றோர் அவர். 

யவைோண் சந்ளதப்படுத்துதல் நிறுவனத்ளத வலுப்படுத்த ரூ.77.45 

யகோடி: வடகிழக்கு பிரோந்தி  யவைோண் சந்ளதப்படுத்துதல் 

நிறுவனத்ளத ரூ.77.45 யகோடியில் வலுப்படுத்தும் திட்டத்துக்கு மத்தி  

அளமச்சரளவ ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. இதுகுறித்து மத்தி  அளமச்சர் 

அனுரோக் தோக்குர் கூறி தோவது: கபோதுத் துளற நிறுவனமோன வடகிழக்கு 

பிரோந்தி  யவைோண் சந்ளதப்படுத்துதல் நிறுவனம், வடகிழக்கு பிரோந்தி  

யமம்போட்டு அளமச்சகத்தின் கீழ் இ ங்கி வருகிறது. அந்த நிறுவனத்ளத 

ரூ.77.45 யகோடியில் வலுப்படுத்த பிரதமர் யமோடி தளலளமயிலோன 

 

 



         

    

கபோருைோதோர விவகோரங்களுக்கோன மத்தி  அளமச்சரளவக் குழு 

ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. 

வடகிழக்கு மோநிலங்களில் சிறந்த சோகுபடி முளறகள், விவசோயிகளுக்குப் 

பயிற்சி அளித்தல், இ ற்ளக யவைோண்ளம மற்றும் இ ற்ளக உர 

ப ன்போட்ளட ஊக்குவித்தல், அறுவளடக்குப் பிந்ளத  பணிகள் யபோன்ற 

புதுளம ோன திட்டங்களை அந்த நிறுவனம் அமல்படுத்துவதற்கு இந்த 

நிதியுதவி உதவிகரமோக இருக்கும். இதன்மூலம், வடகிழக்கு மோநில 

விவசோயிகளின் விளைகபோருள்களுக்கு உரி  விளல கிளடப்பது 

உறுதிகசய் ப்படும். யமலும், உற்பத்திப்கபோருள்களுக்கு புவிசோர் குறியீடு 

கபறுவதன்மூலம் வடகிழக்கு விவசோயிகளின் விளைகபோருள்களை 

சர்வயதச சந்ளதகளில் விற்பளன கசய்  ஊக்கப்படுத்த முடியும். 

நிறுவனத்தின் வருவோய் அதிகரித்து கசலவுகளும் குளறயும். 

யநரடி ோகவும் மளறமுகமோகவும் சுமோர் 33,000 யபருக்கு யவளல 

வோய்ப்புகள் உருவோகும் என்றோர் அவர். 

புவியி ல் ஆரோய்ச்சியில் ஒத்துளழப்பு: 

புவியி ல் ஆரோய்ச்சியில் இந்தி ோவும் அகமரிக்கோவும் ஒத்துளழப்புடன் 

கச ல்படுவதற்கோன புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்துக்கு மத்தி  அளமச்சரளவ 

ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. அந்தப் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் இந்தி  

புவியி ல் ஆய்வு ளம ம், அகமரிக்கோவின் புயைோரிடோ சர்வயதச 

பல்களலக்கழகம் ஆகி வற்றின் அதிகோரிகள் ளகக ழுத்திடுவதற்கு 

அளமச்சரளவ ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. 

இந்தி ோ-ஸ்விட்சர்லோந்து இளடய  ஒப்பந்தம்: 

மருத்துவ ஆரோய்ச்சியில் இந்தி  மருத்துவ ஆரோய்ச்சி கவுன்சில், 

ஸ்விட்சர்லோந்தின் எதிர் நுண்ணுயிர்த் தடுப்பு ஆரோய்ச்சி அளமப்புக்கும் 

இளடய  யமற்ககோள்ைப்பட்டுள்ை புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்துக்கு மத்தி  

அளமச்சரளவ ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. இயதயபோல், இந்தி  மருத்துவ 

ஆரோய்ச்சி கவுன்சில் மற்றும் ஸ்விட்சர்லோந்தின் பவுண்யடஷன் போர் 

இன்யனோயவட்டிவ் நியூ ட க்னோஸ்டிக்ஸ் நிறுவனத்துக்கும் 

இளடய  ோன புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்துக்கும் அளமச்சரளவ ஒப்புதல் 

அளித்துள்ைது. 

 

3. கதன்சீனக் கடல் பகுதியில் இந்தி ோ- வி த்நோம் கடற்பளட பயிற்சி 

கதன்சீனக் கடல் பகுதியில் இந்தி ோ-வி த்நோம் கடற்பளடகள் கூட்டோக 

யபோர் பயிற்சியில் ஈடுபட்டன. பல்யவறு வைங்களைக் ககோண்டுள்ை 

கதன்சீனக்கடல்பகுதிள க ோட்டி வி த்நோம், பிலிப்பின்ஸ், சீனோ 

உள்ளிட்ட பல்யவறு நோடுகள் உள்ைன. அங்கு பிற நோடுகளைப் 

பின்தள்ளிவிட்டு தனது ஆதிக்கத்ளத நிளலநோட்ட சீனோ மு ன்று 

வருகிறது. இந்தச் சூழ்நிளலயில் வி த்நோமுடன் இளைந்து இந்தி ோ 

அப்பகுதியில் கூட்டுப் பயிற்சி நடத்தியுள்ைது. 

இப்பயிற்சிக்கு சீனோ ஏற்கனயவ எதிர்ப்பு கதரிவித்துள்ைது. இந்தி  

கடற்பளடயின் ரன்விேய் ஏவுகளை யபோர்க்கப்பல், ஐஎன்எஸ் யகோரோ 

ஆகி ளவ இப்பயிற்சியில் பங்யகற்றன. 

வி த்நோளம ஒட்டியுள்ை கதன்சீனக் கடல் பகுதியில் எண்கைய் 

துரப்பைப் பணிகளை இந்தி ோ யமற்ககோண்டு வருகிறது. எனயவ, 

கதன்சீனக்கடல் உரிளம கதோடர்போன பிரச்ளனயில் சீனோவுக்கு எதிரோன 

நிளலப்போட்ளட இந்தி ோ ககோண்டுள்ைது. எனயவ, இந்தக் கடற்பளடப் 

பயிற்சி கூடுதல் முக்கி த்துவம் கபற்றுள்ைது. 

கதன்சீனக்கடலில் கபரி  அைவில் ளஹட்யரோகோர்பன் உள்ளிட்ட 

வைங்கள் உள்ைதோகக் கண்டறி ப்பட்டுள்ைது. எனயவ, அக்கடல் பகுதி 

முழுளமக்கும் சீனோ உரிளம ககோண்டோடி வருகிறது. அயத யநரத்தில் 

கதன்சீனக்கடலில் எல்ளலள ப் பகிர்ந்து ககோண்டுள்ை வி த்நோம், 

பிலிப்பின்ஸ், புருயை உள்ளிட்ட நோடுகளும் அக்கடல் பகுதியில் தங்கள் 

உரிளமள  விட்டுக் ககோடுக்கத் த ோரோக இல்ளல. 

 

4. இந்தி ோவில் முதல்முளற ோக வி த்நோம் துளைத் தூதரகம் 

இந்தி ோவில் முதல்முளற ோக வி த்நோம் துளைத் தூதரகம் 

கபங்களூரில் திறக்கப்பட்டுள்ைது. இதுகுறித்து கபங்களூரில் 

புதன்கிழளம வி த்நோம் நோட்டுக்கோன இந்தி  தூதர் போன் சன் கசௌ 

கசய்தி ோைர்களிடம் கூறி தோவது: கபங்களூரில் திறக்கப்பட்டுள்ை 

வி த்நோம் துளைத் தூதரகத்தின் ககௌரவ துளைத் தூதரோக என் எஸ் 

சீனிவோஸ் மூர்த்தி நி மிக்கப்பட்டுள்ைோர். 

வி த்நோம் மற்றும் இந்தி ோவுக்கு இளடய  முதலீடுகளை 

யமம்படுத்துவதற்கோகயவ துளைத் தூதரகம் திறக்கப்பட்டுள்ைது. 

வி த்நோமின் 80 சதவீத மக்கள் கபüத்த மதத்ளத பின்பற்றி வருவதோல், 

இந்தி ோவுக்கும் வி த்நோமுக்கும் இளடய  வரலோற்று ரீதி ோன கதோடர்பு 

உள்ைது. 

வி த்நோமின் 26ஆவது முதலீட்டு பங்குதோரரோக இந்தி ோ உள்ைது. இரு 

நோடுகளுக்கும் இளடயிலோன கதோழில் முதலீட்டு உறளவ யமம்படுத்தத் 

திட்டமிட்டுள்யைோம். மருந்து, ஆட்யடோகமோளபல் உற்பத்தி, தகவல் 

கதோழில்நுட்பத் துளறகளில் முதலீடு கசய்  வி த்நோம் சிறந்த நோடோகும். 

அந்நோட்டில் முதலீடு கசய்வதற்கோன எல்லோ வோய்ப்புகளும் கபங்களூரில் 

உள்ைன என்றோர். 

 

5. ேூனி ர் மல்யுத்தம்: இந்தி ோவுக்கு 6 பதக்கங்கள் 

ரஷி ோவில் நளடகபற்ற உலக ேூனி ர் மல்யுத்த சோம்பி ன்ஷிப் 

யபோட்டியில் ஆடவர் பிரிவில் இந்தி ோவுக்கு ஒரு கவள்ளி, 5 கவண்கலம் 

என 6 பதக்கங்கள் கிளடத்துள்ைன. ஆடவருக்கோன 61 கியலோ பிரிவு 

இறுதிச்சுற்றில் இந்தி ோவின் ரவீந்தர் 3-9 என்ற கைக்கில் ஈரோன் வீரர் 

ரஹ்மோன் கமைசோ அகமைசத்கோலிலியிடம் வீழ்ந்து கவள்ளிப் பதக்கம் 

கபற்றோர். ஆடவருக்கோன பியை ஆஃப் சுற்றில் 74 கியலோ பிரிவில் 

இந்தி ோவின்  ோஷ் 12-6 என்ற கைக்கில் கிர்ஜிஸ்தோனின் ஸ்டோம்புல் 

ேோனிகபக்ளக கவன்றோர். 92 கியலோ பிரிவில் பிருத்வி போபோசோயஹப் 

போட்டீல் 2-1 என்ற கைக்கில் ரஷி ோவின் இவோன் கிரியலோளவ வீழ்த்தி 

கவண்கலம் கவன்றோர். 125 கியலோ பிரிவில் அனிருத் 7-2 என்ற 

கைக்கில் அேர்ளபேோனின் அய்தின் அஹமயதோளவ கவன்றோர். 

இவர்களுக்கு முன் ககைரவ் பல் ோன் (79 கியலோ), தீபக் (97 கியலோ) 

ஆகிய ோரும் கவண்கலப் பதக்கம் கவன்றிருந்தனர். 

மகளிருக்கோன 76 கியலோ பிரிவில் இந்தி ோவின் பிபோஷோ அதிரடி ோக 6-

3 என்ற கைக்கில் கேகஸ்தோனின் தில்னோஸ் முல்கியனோவோளவயும், 

9-4 என்ற கைக்கில் மங்யகோலி ோவின் ஆட்போக் அல்ஸிபோட்ளடயும் 

வீழ்த்தி இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்யனறினோர். 50 கியலோ பிரிவில் 

இந்தி ோவின் சிம்ரன் அளரயிறுதியில் அகமரிக்கோவின் எமிலி கிங் 

ஷில்சனிடம் யதோல்வி கண்டோர். இதர இந்தி  யபோட்டி ோைர்கைோன 

சியதோ (55 கியலோ), குசும் (59 கியலோ), அர்ேு (68 கியலோ) ஆகிய ோர் 

தங்கைது கோலிறுதிச்சுற்றுகளில் யதோற்று கவளிய றினர். 

 

6. யு-20 உலக தடகை சோம்பி ன்ஷிப்: இந்தி  கலப்பு ரியல அணிக்கு 

கவண்கலம் 

ககன் ோவில் நளடகபறும் 20 வ துக்கு உள்பட்யடோருக்கோன (யு-20) 

உலக தடகை சோம்பி ன்ஷிப் யபோட்டியில் 4*400 மீட்டர் ரியலவில் 

இந்தி  கலப்பு அணி கவண்கலப் பதக்கம் கவன்றது. இப்பிரிவின் 

தகுதிச்சுற்றில் இந்தி ோவின் பரத் ஸ்ரீதர், பிரி ோ யமோகன், சம்மி, கபில் 

ஆகிய ோர் அடங்கி  அணி 3 நிமிஷம் 23.3 விநோடிகளில் இலக்ளக 

எட்டி 2-ஆவது அணி ோக இறுதிச்சுற்றுக்கு தகுதிகபற்றிருந்தது. பின்னர் 

இறுதிச்சுற்றில் 3 நிமிஷம் 20.60 விநோடிகளில் இலக்ளக எட்டி 3-ஆம் 

இடம் பிடித்தது அயத இந்தி  அணி. ளநஜீரி ோ அணி 3 நிமிஷம் 19. 70 

விநோடிகளில் வந்து தங்கமும், யபோலந்து அணி 3 நிமிஷம் 19.80 

விநோடிகளில் வந்து கவள்ளியும் கவன்றன. 

இந்தப் யபோட்டியின் வரலோற்றில் இந்தி ோ கவன்ற 5-ஆவது பதக்கம் 

இதுவோகும். இதற்கு முன் 2002-இல் வட்டு எறிதல் வீரோங்களன சீமோ 

அன்டில் கவண்கலமும், 2014-இல் வட்டு எறிதல் வீரோங்களன நவ்ஜீத் 

ககைர் தில்லோன் கவண்கலமும், 2016-இல் ஈட்டி எறிதல் வீரர் நீரஜ் 

யசோப்ரோ தங்கமும், 2018-இல் ஓட்டப் பந்த  வீரோங்களன ஹீமோ தோஸ் 

தங்கமும் கவன்றுள்ைது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

7. தமிழகம், புதுளவ ஆசிரி ர்களுக்கு யதசி  நல்லோசிரி ர் விருது 

யதசி  நல்லோசிரி ர் விருதுக்குத் யதர்வோன ஆசிரி ர்கள் பட்டி ளல 

மத்தி  கல்வி அளமச்சகம் கவளியிட்டுள்ைது. இதில் தமிழகத்ளதச் 

யசர்ந்த இரு ஆசிரி ர்கள் யதர்வு கசய் ப்பட்டுள்ைனர். ஆசிரி ரோக 

இருந்து குடி ரசுத் தளலவரோக உ ர்ந்த சர்வபள்ளி ரோதோகிருஷ்ைளன 

யபோற்றும் வளகயில் அவரது பிறந்த நோைோன கசப்டம்பர் 5-ஆம் யததி 

ஆசிரி ர் தினமோகக் ககோண்டோடப்படுகிறது. 

நோட்டில் ஆசிரி ர் பணியில் சிறந்து விைங்கும் ஆசிரி ர்களுக்கு 

இந்நோளில் யதசி  நல்லோசிரி ர் விருது வழங்கப்படுகிறது. அந்த 

வளகயில் இந்த ஆண்டு யதசி  நல்லோசிரி ர் விருதுக்கு நோடு 

முழுவதிலும் இருந்து 44 ஆசிரி ர்களை மத்தி  கல்வி அளமச்சகம் 

யதர்வு கசய்துள்ைது. இதில் தமிழகத்ளதச் யசர்ந்த இரு ஆசிரி ர்கள் 

யதர்வு கசய் ப்பட்டுள்ைனர். 



         

    

தமிழகத்தில் இருந்து திருச்சி மோவட்டம், பிரோட்டியூர் ஊரோட்சி ஒன்றி  

நடுநிளலப் பள்ளி தளலளம ஆசிரிள  யக ஆஷோ யதவி, ஈயரோடு 

மோவட்டம், கமோடக்குறிச்சி அரசு கபண்கள் யமல்நிளலப் பள்ளி தளலளம 

ஆசிரிள  டி லலிதோ ஆகி  இருவரும் விருதுக்கோகத் யதர்வு 

கசய் ப்பட்டுள்ைனர். இதில் ஆசிரி ர் ஆஷோ யதவி மோைவர்களுக்கு 

10’க்கும் யமற்பட்ட தனித்திறன் பயிற்சிகள் வழங்குவது, மோைவோா்கள் 

எண்ணிக்ளகள  அதிகரித்தது யபோன்ற பல்யவறு கச ல்போடுகளில் 

சிறந்து விைங்கியுள்ைோர். அயதயபோன்று ஆரோய்ச்சி சோர்ந்த கல்விள , 

கதோழில்நுட்பங்களைப் ப ன்படுத்தி கற்றுக்ககோடுக்கும் 

கச ல்முளறகளை ஆசிரி ர் லலிதோ அறிமுகப்படுத்தியுள்ைோர். 

இயதயபோன்று புதுச்யசரி மைப்பட்டு அரசு நடுநிளலப்பள்ளிள ச் யசர்ந்த 

அறிவி ல் ஆசிரி ர் வி கே சுந்தரும் யதசி  நல்லோசிரி ர் விருதுக்கு 

யதர்வு கசய் ப்பட்டுள்ைோர். கிரோமப்புற மோைவர்களுக்கு புதுளம ோன 

முளறயில் கல்வி கற்பிப்பதோல் இவ்விருதுக்கு யதர்வுகசய் ப்பட்டுள்ைோர். 

வழக்கமோக யதர்வு கசய் ப்பட்ட ஆசிரி ர்கள் அளனவருக்கும் தில்லி 

விக் ோன் பவனில் கசப்.5ஆம் யததி குடி ரசுத் தளலவர் இரோம்நோத் 

யகோவிந்த் ளக ோல் விருது வழங்கப்படும். கடந்த ஆண்டு கயரோனோ 

கதோற்றுப் பரவல் கோரைமோக அந்தந்த மோவட்ட ஆட்சி ர் அலுவலகத்தில் 

குடி ரசுத்தளலவர் சோர்பில் கோகைோலிக்கோட்சிமூலம் விருதுகள் 

வழங்கப்பட்டன. 

 

8. துளப மருத்துவப் பல்களலயில் சிறப்பிடம் கபற்ற யவதோரண் ம் 

மோைவிக்கு ‘யகோல்டன்’ விசோ 

துளப மருத்துவப் பல்களலக்கழகத்தில் போர்மஸி பட்டப்படிப்பில் சிறப்பிடம் 

கபற்ற யவதோரண் ம் மோைவிக்கு, அந்நோட்டரசு 10 ஆண்டுகளுக்கோன 

‘யகோல்டன்’ விசோ வழங்கி போரோட்டியுள்ைது. 

நோளக மோவட்டம், யவதோரண் ம் அருயக உள்ை யதோப்புத் துளறள  

யசர்ந்தவர் ஷர்மினோ யபகம் பஷீர் அகமது. இவர், துளப மருத்துவப் 

பல்களலக்கழகத்தில் போர்மஸி முதுகளல பட்டம் படித்து முடித்துள்ைோர். 

பல்களலக்கழக அைவிலோன யதர்ச்சி மதிப்பீட்டில், ஷர்மினோ யபகம் பஷீர் 

அகமது 2ஆம் இடம்பிடித்தோர். இளதத்கதோடர்ந்து, அந்நோட்டு அரசின் 

அறிவிப்பின்படி, 10 ஆண்டுகளுக்கோன ‘யகோல்டன்’ விசோ அவருக்கு 

வழங்கப்பட்டுள்ைது. 

 

9. உலக கமோழிகளில் கமோழிகப ர்க்கப்படும் மணியமகளல 

ஐம்கபருங்கோப்பி ங்களில் ஒன்றோன மணியமகளல கோப்பி ம் உலக 

கமோழிகளில் கமோழிகப ர்க்கப்படுகிறது. 

கபௌத்த சம ம் உலகம் முழுவதும் பரவியிருந்தோலும், தற்யபோது 

அச்சம த்துக்கோன முழுளம ோன கோப்பி மோக இருப்பது தமிழிலுள்ை 

மணியமகளல மட்டுயம. சிலப்பதிகோரத்துக்கு அடுத்ததோக இலக்கி  

அழகில் கபருளம வோய்ந்த இக்கோப்பி த்ளத எழுதி வர் சீத்தளலச் 

சோத்தனோர். துறவறத்ளத வலியுறுத்தும் இக்கோப்பி த்தின்மூலம் 1,500 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நிலவி  பல சமூக சீர்திருத்தக் கருத்துகளை 

அறிந்துககோள்ைமுடிகிறது. 

பசி ஒழிப்பு, மது ஒழிப்பு, குற்றச்கச ல் ஒழிப்பு, சிளறச்சோளலகளை 

அறச்சோளலகைோக மோற்றுதல், சகிப்புத் தன்ளம உள்ளிட்டவற்ளற 

வலியுறுத்தும் மணியமகளல கோப்பி த்ளத உலக அைவில் ககோண்டு 

கசல்ல யவண்டி  கட்டோ  நிளல ஏற்பட்டுள்ைது. 

எனயவ, இக்கோப்பி த்ளத உலகின் பல கமோழிகளில் கமோழிகப ர்க்கும் 

பணிள ச் கசம்கமோழித் தமிழோய்வு மத்தி  நிறுவனம் கதோடங்கியுள்ைது. 

இதில், முதல்கட்டமோக தோய்லோந்தின் தோய், சீனம், ேப்போனி ம், ககோரி , 

பர்மி , வி த்நோம், மலோய், சிங்கைம், கம்யபோடி ம், இந்யதோயனஷி ம், 

மங்யகோலி ம் உள்பட 18 கமோழிகளில் கமோழிகப ர்க்கத் 

திட்டமிடப்பட்டுள்ைது. இதில், முதல் கமோழி ோக தோய்லோந்திலுள்ை தோய் 

கமோழியில் கமோழிகப ர்ப்பதற்கோன ஆளை சமீபத்தில் வழங்கப்பட்டது. 

இளத தோய்லோந்து நோட்ளடச் யசர்ந்த முளனவர் சுவித் விபுல்ஸ்ரசத் 

கமோழிகப ர்க்கிறோர். 

 

 

 


