
         

    

1. பிரிவினையின் அதிர்ச்சி ஏற்பட்டதன் நினைவு திைமாக (Partition 

Horrors Remembrance Day) அறிவிக்கப்பட்டுள்ள தததி எது? 

அ) ஆகஸ்ட் 10 

ஆ) ஆகஸ்ட் 12 

இ) ஆகஸ்ட் 14  

ஈ) ஆகஸ்ட் 18 

✓ நமது மக்களின் ப ோரோட்டங்கள் மற்றும் தியோகங்களின் நினைவோக, 

ஆகஸ்ட்.14ஆம் பேதி, பிரிவினையின் அதிர்ச்சி ஏற் ட்டேன் நினைவு 

திைமோகக் கனடப்பிடிக்கப் டும் என்று பிரேமர் பமோடி தேரிவித்துள்ளோர். 

 

2. அமமரிக்க கடற்பனட தனைனமயிைாை மதன்கிழக்கு ஆசிய 

கூட்டுறவு & பயிற்சி (SEACAT) என்ற ராணுவப் பயிற்சியில் இந்திய 

கடற்பனட பங்தகற்றுள்ளது. இந்தப் பயிற்சி எங்தக நனடமபற்றது? 

அ) ஆஸ்திபரலியோ 

ஆ) புருபை 

இ) சிங்கப்பூர்  

ஈ) திபமோர்-தெஸ்பட 

✓ சிங்கப்பூரில் அதமரிக்க கடற் னட ேனெனமயிெோை தேன்கிழக்கு ஆசிய 

கூட்டுறவு &  யிற்சி என்ற (SEACAT) இரோணுவப்  யிற்சியில் இந்திய 

கடற் னட  ங்பகற்றது. ஒன்றினைந்து தெயற் டுவனே 

பமம் டுத்துவது, கடல்ெோர்  ோதுகோப்பு குறித்ே சிக்கல்கனளப்  கிர்ந்து 

தகோள்வது மற்றும் விதிகள் அடிப் னடயிெோை  ன்ைோட்டு ஒழுங்னக 

 ரோமரிப் து இந்ே SEACAT-2021’இன் முக்கிய பநோக்கமோகும்.  

✓  யிற்சியில்  ங்பகற்கும் மற்ற நோடுகளுள் ஆஸ்திபரலியோ,  ங்களோபேஷ், 

புருபை, கைடோ, பிரோன்ஸ், தெர்மனி, இந்பேோபைசியோ, ெப் ோன், 

மபெசியோ, மோெத்தீவு, நியூசிெோந்து, பிலிப்ன ன்ஸ், தேன் தகோரியோ, 

சிங்கப்பூர், இெங்னக, ேோய்ெோந்து, திபமோர்-தெஸ்பட, ஐக்கிய இரோச்சியம் 

மற்றும் வியத்நோம் ஆகியனவ அடங்கும். முேன்முேலில் கடந்ே 2002ஆம் 

ஆண்டில் இந்ே SEACAT பயிற்சி நடத்ேப் ட்டது. 

 

3. முதன்முனறயாக டிதரான் தடயவியல் ஆய்வகம் & ஆராய்ச்சி 

னமயத்னத மதாடங்கியுள்ள மாநிைக் காவல்துனற எது? 

அ) ேமிழ்நோடு 

ஆ) இரோெஸ்ேோன் 

இ) பகரளோ  

ஈ) பீகோர் 

✓ அதிகரித்துவரும் பிரச்ெனைகளுக்கு தீர்வுகோணும் பநோக்கில் பகரள 

மோநிெக் கோவல்துனற, முேன்முனறயோக, டிபரோன் ேடயவியல் ஆய்வகம் 

மற்றும் ஆரோய்ச்சி னமயத்னே தேோடங்கியுள்ளது. டிபரோன்களின் 

அச்சுறுத்ேல் அம்ெங்களுக்கு தீர்வுகோண் பேோடு, ஆளில்ெோ வோன்வழி 

வோகைங்களின்  யன் ோட்டுப்  குதினயயும் கண்கோணிக்கும்  ணினய 

இந்ே ஆய்வகம் & ஆரோய்ச்சி னமயம் பமற்தகோள்ளும். பகரள மோநிெ 

முேெனமச்ெர் பிைரோயி விெயன், இந்ேத் ேடயவியல் ஆய்வகம் மற்றும் 

ஆரோய்ச்சி னமயத்னே திறந்துனவத்ேோர். 

 

4.நடப்பாண்டு உைக உயிரி எரிமபாருள் நாளுக்காை கருப்மபாருள் 

என்ை? 

அ) Promotion of Biofuels for a Better Environment  

ஆ) Promote Green Fuels & Save Earth 

இ) End use of Fossil Fuels 

ஈ) Save Green Planet 

✓ வழக்கமோை புனே டிவ எரித ோருட்களுக்கு மோற்றோக புனே டிவம் 

ெோரோே எரித ோருட்களின் முக்கியத்துவம் குறித்ே விழிப்புைர்னவ 

ஏற் டுத்ே ஒவ்பவோர் ஆண்டும் ஆக.10 அன்று உெக உயிரி எரித ோருள் 

நோள் அனுெரிக்கப் டுகிறது. உயிரி எரித ோருள் துனறயில் அரசு 

பமற்தகோண்ட  ல்பவறு முன்தைடுப்புகனளயும் இந்நோள் சிறப்பிக்கிறது. 

நடப் ோண்டில் (2021) வரும் இந்நோளுக்கோை கருப்த ோருள், “Promotion 

of Biofuels for a Better Environment” ஆகும். 

 

5. உைக உடலுறுப்புதாை நாள் கனடப்பிடிக்கப்படுகிற தேதி எது? 

அ) ஆகஸ்ட் 10 

ஆ) ஆகஸ்ட் 13  

இ) ஆகஸ்ட் 14 

ஈ) ஆகஸ்ட் 16 

✓ மக்கள் ேங்களின் வினெமதிப் ற்ற உடலுறுப்புகனள ேோைம் தெய்வனே 

ஊக்குவிப் ேற்கோக, ஆண்டுத ோறும் ஆக.13 அன்று உெக உடலுறுப்பு 

ேோை நோள் கனடப்பிடிக்கப் டுகிறது. 

✓ ஆண்டுபேோறும், உடலுறுப்பு மோற்று சிகிச்னெக்கோக கோத்திருப்ப ோரில் 

சுமோர் ஐந்து இெட்ெம் ப ர், உடலுறுப்பு கினடக்கோே கோரைத்திைோல் 

மரணிக்கிறோர்கள். உடலுறுப்பு மோற்று சிகிச்னெக்கு கோத்திருப்ப ோரின் 

எண்ணிக்னகக்கும், உடலுறுப்பு கினடக்கும் எண்ணிக்னகக்கும் 

இனடபய த ருமளவு வித்தியோெம் உள்ளது. உடலுறுப்பு ேோைம் என் து 

பநோயுற்று, உடலுறுப்பு  ோதிக்கப் ட்ட ஒருவருக்கு மற்தறோருவர் அந்ே 

உடலுறுப்ன த் ேோைமோக அளிப் ேோகும். இனே, ஒருவர், உயிருடன் 

இருக்கும்ப ோபேோ அல்ெது இறந்ேபிறபகோ பமற்தகோள்ளமுடியும். சிறு 

நீரகம், நுனரயீரல், இருேயம், கண், சிறு குடல், கல்லீரல், கனையம், 

விழிப் டெம், பேோல் திசுக்கள், எலும்புத்திசுக்கள், இேயக்குழோய்கள் 

மற்றும் நரம்புகள் ஆகியவற்னற ஒருவர் ேோைமோக வழங்கவியலும். 

 

6. சமீபத்தில் உைக நிழற்பட நாள் கனடப்பிடிக்கப்பட்ட தேதி எது? 

அ) ஆகஸ்ட் 18 

ஆ) ஆகஸ்ட் 19  

இ) ஆகஸ்ட் 20 

ஈ) ஆகஸ்ட் 21 

✓ நிழற் டக்கனெனயயும், அதில் ஈடு ட்டிருக்கும் கனெஞர்கனளயும் 

த ருனமப் டுத்தும் வனகயில் ஆண்டுபேோறும் ஆகஸ்ட்.19 அன்று உெக 

நிழற் ட நோள் தகோண்டோடப் டுகிறது.  19ஆம் நூற்றோண்டில் லூயிஸ் 

டோகுபவபர என் வர் ‘டோகுரிபயோனடப்’ என்ற நிழற் ட தெயல்முனறனய 

வடிவனமத்ேோர். பிரோன்ஸ் அகோடமி இம்முயற்சினய 1839 ெை.9 அன்று 

அறிவித்ேது. அேன்பின், 1839’இல் பிரோன்ஸ் நோட்டு அரசு, ஆக.19 அன்று 

‘டோகுரிபயோனடப்’ தெயல் ோட்னட உெக மக்கள் அனைவரும் 

இெவெமோகப்  யன் டுத்ேெோம் எை அறிவித்ேது. 

✓ அந்ே ஆகஸ்ட்.19ஆம் பேதிேோன் உெகம் முழுவதும் நிழற் ட நோளோகக் 

தகோண்டோடப் ட்டுவருகிறது. 1826’இல், பிரோன்ஸ் நோட்டவரோை பெோெப் 

னநஸ்ப ோர் நீப்ஸ் என் வர், முேல் நினெயோை நவீை நிழற் டத்னே 

எடுத்ேோர். 

 

7. உைக மனிததநய நாள் கனடப்பிடிக்கப்படுகிற தததி எது? 

அ) ஆகஸ்ட் 18 

ஆ) ஆகஸ்ட் 19  

இ) ஆகஸ்ட் 20 

ஈ) ஆகஸ்ட் 21 

✓ உெக மனிேபநய நோள் (World Humanitarian Day) என் து மனிேபநயப் 

 ணியோளர்கனளயும், மனிேபநய கோரைங்களுக்கோக ேம் இன்னுயினர 

இழந்ேவர்கனளயும் நினைவுகூரும் ஒரு சிறப்பு நோளோகும். 2003 ஆக.19 

அன்று  ோக்ேோத்தில் உள்ள ஐநோ ேனெனமயகத்தில் நிகழ்ந்ே தவடி 

குண்டுத்ேோக்குேலில் 21 ப ர் தகோல்ெப் ட்டைர். அேனை நினைவு 

கூரும் விேமோக ஆண்டுபேோறும் ஆகஸ்ட்.19 அன்று உெக மனிேபநய 

நோள் கனடப்பிடிக்கப் ட்டு வருகிறது. 

 

8. இந்தியாவில் சமூக நல்லிணக்க நாள் மகாண்டாடப்படுகிற தேதி 

எது? 

அ) ஆகஸ்ட் 20  

ஆ) ஆகஸ்ட் 18 

இ) ஆகஸ்ட் 15 

ஈ) ஆகஸ்ட் 14 

✓ 1984 - 1989 வனர இந்தியோவின் 6ஆவது பிரேமரோக  ணியோற்றிைோர் 

இரோஜீவ் கோந்தி. 1984ஆம் ஆண்டு ேைது ேோயோர் பிரேமர் இந்திரோ கோந்தி 

 டுதகோனெ தெய்யப் ட்ட பின்ைர் நோற் ேோவது வயதில் இளவயது 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

இந்திய பிரேமரோக  ேவிபயற்றோர். 1991 பம.21ஆம் பேதி அன்று, இரோஜீவ், 

ேமிழ்நோட்டில் உள்ள திருப்த ரும்புதூரில் நடந்ே பேர்ேல் ப ரணியில், 

ேமிழீழ விடுேனெப் புலிகளின் (LTTE) மனிே தவடிகுண்டுத்ேோக்குேெோல் 

 டுதகோனெ தெய்யப் ட்டோர். அவரது நினைவுநோள், “பேசிய  யங்கரவோே 

எதிர்ப்பு நோளோகவும்” அனுெரிக்கப் டுகிறது. 

 

9. உைக மூத்த குடிமக்கள் நாள் மகாண்டாடப்படுகிற தேதி எது? 

அ) ஆகஸ்ட் 20 

ஆ) ஆகஸ்ட் 21  

இ) ஆகஸ்ட் 22 

ஈ) ஆகஸ்ட் 23 

✓ முதிபயோர்கனள  ோதிக்கும் பிரச்ெனைகள் குறித்ே விழிப்புைர்னவ 

ஏற் டுத்துவேற்கோக ஒவ்பவோர் ஆண்டும் ஆகஸ்ட்.21 அன்று உெக மூத்ே 

குடிமக்கள் நோள் தகோண்டோடப் டுகிறது. முதிபயோர்கள் ெமுேோயத்திற்கு 

அளித்ே  ங்களிப்புகனள இந்நோள் அங்கீகரிக்கிறது & ஏற்றுக்தகோள்கிறது. 

முதிபயோர்களின் அர் ணிப்பு, ெோேனைகள் மற்றும் வோழ்நோள் முழுவதும் 

அவர்கள் இந்ேச்ெமுேோயத்திற்கு வழங்கிய பெனவகனள  ோரோட்டுவேற்கு 

இந்நோள் ஒரு வோய்ப்ன  வழங்குகிறது. 

 

10. புதிய இனணயமவளி பாதுகாப்பு பல் வழங்குநர் அறக்கட்டனள 

நிதியத்னதத் (Cybersecurity Multi-Donor Trust Fund) மதாடங்கியுள்ள 

நிறுவைம் எது? 

அ) ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி 

ஆ) ஐபரோப்பிய மத்திய வங்கி 

இ) இந்திய ரிெர்வ் வங்கி 

ஈ) உெக வங்கி  

✓ உெக வங்கி அேன் திட்டங்கள் மற்றும் நிதியுேவி ஆகியவற்றில் னெ ர் 

 ோதுகோப்பு கருதுபகோள்களின் கணிெமோை பிரதி லிப்ன  உறுதி தெய்ய 

உேவும் வனகயில், னெ ர்  ோதுகோப்பு பமம் ோட்டு நிகழ்ச்சி நிரனெ 

சிறப் ோக வனரயறுக்கவும் மற்றும் முனறயோக உருவோக்கவும் புதிய 

இனையதவளி  ோதுகோப்பு  ல் வழங்குநர் அறக்கட்டனள நிதியத்னேத் 

அறிமுகப் டுத்தியுள்ளது. 

✓ உெக வங்கியின்  ரந்ே டிஜிட்டல் பமம் ோட்டு கூட்டோண்னம குனடயின் 

கீழ் ஓர் அறக்கட்டனள நிதியமோக உருவோக்கப் ட்டுள்ள இந்ே நிதியம் 

எஸ்படோனியோ, தெர்மனி, ெப் ோன் மற்றும் தநேர்ெோந்தினைச் ெோர்ந்ே 

நன்தகோனடயோளர்களின்  ங்களிப்புடன் தேோடங்கப் ட்டது. நோடுகளும் 

அேன் குடிகளும் ேற்ப ோனேய டிஜிட்டல் மோற்றம் மற்றும் வளர்ச்சினய 

முழுனமயோகவும்  ோதுகோப் ோகவும்  யன் டுத்திக் தகோள்வனே 

உறுதிப் டுத்துவேற்கு இது உேவுகிறது. 

 


1. ப ோர்விமோைங்கனளப்  ோதுகோக்க அதிநவீை தேோழில்நுட் ம்: டிஆர்டிஓ 

உருவோக்கம் 

இந்திய விமோைப்  னடக்குச் தெோந்ேமோை ப ோோோா் விமோைங்கனள எதிரி 

நோட்டு ஏவுகனை ேோக்குேலில் இருந்து  ோதுகோக்கும் வனகயில், 

அதிநவீை ‘ெோஃப்’ தேோழில்நுட் த்னே  ோதுகோப்பு ஆரோய்ச்சி மற்றும் 

பமம் ோட்டு அனமப்பு (DRDO) உருவோக்கியுள்ளது. 

இந்ேத் தேோழில்நுட் த்தின் மூெம், எதிரி நோட்டு ஏவுகனைகனளத் தினெ 

திருப்பிவிட்டு ப ோோோா் விமோைங்கள்  ோதுகோப் ோக ேப்பித்துவிட முடியும். 

இேன் பெோேனை தவற்றியனடந்ேனேத் தேோடர்ந்து, இந்ேத் 

தேோழில்நுட் த்னே ப ோர் விமோைங்களில் பெர்க்கும்  ணிகனள இந்திய 

விமோைப்  னட தேோடங்கியுள்ளது. 

இதுகுறித்து டிஆர்டிஓ தவளியிட்ட தெய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப் ேோவது: 

பெோத்பூர் மற்றும் புபையில் உள்ள டிஆர்டிஓ ஆய்வகங்கள் இனைந்து 

உருவோக்கியுள்ள இந்ே நவீை தேோழில்நுட் ம், ப ோர் விமோைத்தில் 

த ோருத்தும் வனகயிெோை ‘ெோஃப்’ பகட்ரிட்ஜ் - 118/ஐ’ என்ற கருவி 

உருவோக்கப் ட்டுள்ளது. அதில், சிறு அலுமினியம் அல்ெது துத்ேநோகம் 

பூெப் ட்ட நோர்த் துகள்கள் ெட்ெக்கைக்கில் அனடக்கப் ட்டிருக்கும். ப ோர் 

விமோைம்  றந்து தகோண்டிருக்கும்ப ோது, இந்ேத் துகள்கனள 

தவளிபயற்றி கோற்றில்  றக்கவிடுவேன் மூெம், ேோக்க வரும் எதிரி நோட்டு 

ஏவுகனைனய பரடோர் உேவியுடன் தினெ திருப்பிவிட முடியும். அேன் 

மூெம் ப ோர்விமோைத்தின்  ோதுகோப்ன  உறுதிப் டுத்ே முடியும். 

வோன் னடயின் தேோடர் பேனவனயப் பூோோா்த்தி தெய்யக் கூடிய வனகயில், 

அதிக எண்ணிக்னகயில் இந்ேக் கருவினய உற் த்தி தெய்வேற்கோக 

உற் த்தி நிறுவைங்களுடன் இத்தேோழில்நுட் ம்  கிர்ந்துதகோள்ளப் ட 

உள்ளது என்று டிஆர்டிஓ தேரிவித்துள்ளது.  

 

2. ெூனியர் மல்யுத்ேம்: பி ோஷோவுக்கு தவள்ளி 

ரஷியோவில் நனடத றும் உெக ெூனியர் மல்யுத்ே ெோம்பியன்ஷிப்பில் 

இந்திய வீரோங்கனை பி ோஷோ தவள்ளி தவன்றோர். அத்துடன் இரு 

தவண்கெப்  ேக்கங்களும் இந்தியோவுக்கு கினடத்ேது. இதில் பி ோஷோ, 

76 கிபெோ பிரிவு இறுதிச்சுற்றில் அதமரிக்கோவின் னகலி தரனீ 

தவல்கரிடம் பேோற்று தவள்ளி த ற்றோர். 

62 கிபெோ கிரோம் பிரிவு வீரோங்கனையோை ெஞ்சு பேவி, அனரயிறுதியில் 

அெர்ன ெோனின் பிர்குல் பெோல்டோபைோவோனவ 8-5 என்ற கைக்கில் 

வீழ்த்தி இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்பைறிைோர். அதில் அவர் ரஷியோவின் 

அலிைோ கெோபிவோனவ எதிர்தகோள்ள இருக்கிறோர். 

அபேப ோல், 65 கிபெோ பிரிவு அனரயிறுதியில் இந்திய வீரோங்கனை 

 ோபேரி - ருபமனியோவின் அமிைோ பரோக்ஸோைோ கத ஸோனை வீழ்த்தி 

இறுதிச்சுற்றுக்கு ேகுதித ற்றோர். அதில் மோல்படோவோவின் இரிைோ 

ரிகோன்சினய அவர் ெந்திக்கிறோர். 

தவண்ெகப்  ேக்கத்துக்கோை சுற்றுகளில் 50 கிபெோ பிரிவில் சிம்ரன் 7-

3 என்ற கைக்கில் த ெோரஸின் நடோலியோ வரோகிைோனவயும், 55 கிபெோ 

பிரிவில் சிபேோ - தேோழில்நுட் ப் புள்ளிகள் அடிப் னடயில் துருக்கியின் 

தமல்டோ தடதரன்க்ஸினயயும் வீழ்த்திைர். குசும் (59 கிபெோ), ஸ்பைஹோ 

(72 கிபெோ) ஆகிபயோர் அந்ேச் சுற்றில் பேோல்வி கண்டைர். பிங்கி (53 

கிபெோ), மோன்சி (57 கிபெோ) ஆகிபயோர் கோலிறுதியில் பேோற்றைர். 

 

3. னெடஸ் பகடிெோ கபரோைோ ேடுப்பூசிக்கு DCGI ஒப்புேல்: சிறோர்களுக்கும் 

தெலுத்ே அனுமதி 

கபரோைோ ேடுப்பூசினய அவெர கோெ  யன் ோட்டின் அடிப் னடயில் 

 யன் டுத்ே இந்திய மருந்து ேரக் கட்டுப் ோட்டு ஆனையம் (DCGI) 

ஒப்புேல் அளித்ேது. பிளோஸ்மிட் டிஎன்ஏ அடிப் னடயில் உருவோக்கப் ட்ட 

உெகின் முேல் ேடுப்பூசி இது என் பேோடு, இந்தியோவில் 12 வயதுக்கு 

பமற் ட்ட அனைவருக்கும் தெலுத்ே அனுமதி அளிக்கப் ட்டிருக்கும் முேல் 

ேடுப்பூசி என் தும் குறிப்பிடத்ேக்கது. 

இந்தியோவில் கடந்ே ெைவரி 16ஆம் பேதி முேல் கபரோைோ ேடுப்பூசிகள் 

தெலுத்ேப் ட்டு வருகின்றை.  ோரத்  பயோதடக் நிறுவைத்தின் 

‘பகோபவக்ஸின்’ மற்றும் சீரம் நிறுவைத்தின் ெோர்பில் ேயோரிக்கப் ட்ட 

ஆக்ஸ்ப ோர்டு  ல்கனெக்கழகத்தின் ‘பகோவிஷீல்ட்’ ஆகிய இரண்டு 

ேடுப்பூசிகளும் அவெரகோெ  யன் ோட்டின் அடிப் னடயில் முேலில் மக்கள் 

 யன் ோட்டுக்கு தகோண்டுவரப் ட்டை. பின்ைர், ரஷியோவின் ஸ்புட்னிக் 

வி ேடுப்பூசிக்கு அனுமதி அளிக்கப் ட்டு, இந்தியோவில் தெலுத்ேப் ட்டு 

வருகிறது. இந்ே ேடுப்பூசிகள் அனைத்தும், இரண்டு ேவனைகளோக 18 

வயதுக்கு பமற் ட்படோருக்கு தெலுத்ேக் கூடிய ேடுப்பூசிகளோகும்.  

இப்ப ோது, நோன்கோவேோக குெரோத் மோநிெம் ஆமேோ ோத்னே 

ேனெனமயிடமோகக் தகோண்டு தெயல் டும் னெடஸ் பகடிெோ மருந்து 

நிறுவைம், மத்திய உயிரி தேோழில்நுட் த் துனறயுடன் இனைந்து 

முழுவதும் உள்நோட்டில் உருவோக்கியுள்ள ‘னெபகோவ்-டி’ ேடுப்பூசினய 

அவெரகோெ  யன் ோடு அடிப் னடயில்  யன் டுத்ே இந்திய மருந்து ேரக் 

கட்டுப் ோட்டு ஆனையம் அனுமதி அளித்துள்ளது. 

வித்தியோெம் என்ை? 

இது நோட்டில் ஏற்தகைபவ  யன் ோட்டில் உள்ள மூன்று ேடுப்பூசிகனளப் 

ப ோல் அல்ெோமல், 3 ேவனைகளோக தெலுத்ேக்கூடிய ேடுப்பூசியோகும். 

இது, முேல் முனறயோக 12 முேல் 18 வயது வனரயிெோை சிறோர்களுக்கும் 

தெலுத்ே அனுமதி அளிக்கப் ட்டுள்ளது. பமலும், பிளோஸ்மிட் டிஎன்ஏ 

அடிப் னடயில் உருவோக்கப் ட்ட உெகின் முேல் ேடுப்பூசி இதுவோகும்.  

இது 2 முேல் 8 டிகிரி தெல்ஷியஸ் ேட் தவப் நினெயில் பெமித்து 

னவக்கப் டுகிறது. இருந்ேப ோதிலும், 25 டிகிரி தெல்ஷியஸ் ேட் தவப்  

நினெயில் குனறந்ே ட்ெம் 3 மோேங்களுக்கு நல்ெ நினெத்ேன்னமனய 

இந்ே ேடுப்பூசி தகோண்டிருப் து தேரியவந்துள்ளது. அேன் கோரைமோக 

இந்ே ேடுப்பூசினய  ல்பவறு  குதிகளுக்கு அனுப்புவது எளிது 

என் பேோடு, குளிரூட்டிகளில் ஏற் டும் பிரச்னை கோரைமோக ேடுப்பூசி 

வீைோவதும் குனறயும். 

 

 



         

    

இந்ே ேடுப்பூசி  யன் ோட்டில் உள்ள மற்ற ேடுப்பூசிகனளப் ப ோன்று ஊசி 

மூெமோக அல்ெோமல், ‘ஃ ோர்மோ தெட்’ முனறனய  யன் டுத்தி வலி 

இல்ெோே வனகயில் உடலில் தெலுத்ேக் கூடிய ேடுப்பூசி என்று னெடஸ் 

பகடிெோ நிறுவைம் தேரிவித்துள்ளது. ஆண்டுக்கு 10 முேல் 12 பகோடி 

ேடுப்பூசிகள் உற் த்தி தெய்ய திட்டமிட்டிருப் ேோகவும் அந்ே நிறுவைம் 

தேரிவித்துள்ளது. 

இதுகுறித்து மத்திய உயிரி தேோழில்நுட் த் துனற தவளியிட்டுள்ள 

அறிக்னகயில் கூறியிருப் ேோவது: னெடஸ் பகடிெோவின் ேடுப்பூசினய 

அவெர கோெ  யன் ோட்டின் அடிப் னடயில்  யன் டுத்துவேற்கோை 

ஒப்புேனெ டிசிஜிஐ அளித்ேது. இது கபரோைோ பநோய்  ோதிப்பிலிருந்து 

சிறந்ே  ோதுகோப்ன த் ேரும் என் பேோடு, உடலில் பநோய் எதிோோா்ப்புத் 

திறனை நன்கு ஊக்குவிக்கும். 

இத்ேடுப்பூசி, உருமோற்றம்த றும் கபரோைோ தீநுண்மிகளுக்கு எதிரோகவும் 

சிறப் ோக தெயல் டக் கூடியேோகும். இந்ே ேடுப்பூசி 28,000 

ேன்ைோர்வெர்களுக்கு தெலுத்ேப் ட்டு நடத்ேப் ட்ட மூன்றோம் கட்ட 

 ரிபெோேனையில், 66.6 ெேவீே தெயல்திறன் இருப் து தேயிவந்துள்ளது. 

இந்தியோவில் பமற்தகோள்ளப் ட்ட மிகப்த ரிய கபரோைோ ேடுப்பூசி 

 ரிபெோேனை இது என் து குறிப்பிடத்ேக்கது என்று தேரிவித்துள்ளது. 

 

4. உெக படபிள் தடன்னிஸ்: மணிகோ-ெத்தியன் பெோடி ெோம்பியன் 

உெக படபிள் தடன்னிஸ் கன்தடன்டர் ப ோட்டியில் இந்தியோவின் 

மணிகோ  த்ரோ / ஜி ெத்தியன் இனை கெப்பு இரட்னடயர் பிரிவில் 

ெோம்பியன்  ட்டம் தவன்றது. மணிகோ/ெத்தியன் இனை ேைது இறுதி 

ஆட்டத்தில், உெகின் 94ஆம் நினெயில் இருக்கும் ஹங்பகரிய 

பெோடியோை படோரோ மேரெோஸ் / நோன்படோர் எக்தெகினய 11-9, 9-11, 12-

10, 11-6 என்ற தெட்களில் வீழ்த்தியது. 

மணிகோ / ெத்தியன் இனை கெப்பு இரட்னடயரில் அதிகம் இனைந்து 

 ங்தகடுத்திருக்கோே நினெயில், இந்ே ெோம்பியன்  ட்டம் அவர்களுக்கு 

நினைவில் நிற்கக் கூடியேோக அனமந்துள்ளது. கெப்பு இரட்னடயர் 

பிரிவில் மணிகோ, மூத்ே வீரரோை ெரத் கமலுடன் இனைந்து ஆசிய 

வினளயோட்டுப் ப ோட்டியில் தவண்கெம் தவன்றுள்ளோர். இந்ே பெோடி 

ெமீ த்தில் படோக்கிபயோ ஒலிம்பிக்கிலும் களம் கண்டது. 

இந்ே உெக படபிள் தடன்னிஸ் ப ோட்டியில் கெப்பு இரட்னடயரில் 

ெோம்பியைோகியுள்ள மணிகோ, மகளிர் ஒற்னறயரில் அனரயிறுதிக்கு 

முன்பைறியுள்ளது குறிப்பிடத்ேக்கது. படோக்கிபயோ ஒலிம்பிக்கில் முேல் 

சுற்றிபெபய பேோற்று தவளிபயறிய ெத்தியனுக்கு இந்ேப்  ட்டம் ஆறுேல் 

அளிப் ேோக அனமந்துள்ளது. 

 

5. மீைோட்சி சுந்ேபரசுவரர் பகோயில் ஆவணி மூெத் திருவிழோ: இனறவன் 

விறகு விற்ற திருவினளயோடல் 

மீைோட்சி சுந்ேபரசுவரர் பகோயில் ஆவணி மூெத்திருவிழோவில், 

இனறவன் விறகுவிற்ற லீனெயுடன் திருவினளயோடல்கள் 

நினறவனடந்ேை. 

மதுனர மீைோட்சி சுந்ேபரசுவரர் பகோயிலில் நனடத றும் 

திருவிழோக்களில் முக்கியமோைது ஆவணி மூெத்திருவிழோ. ஆகஸ்ட் 5 

ஆம் பேதி தகோடிபயற்றத்துடன் தேோடங்கிய ஆவணி மூெத் 

திருவிழோவில், மதுனரயில் இனறவன் நிகழ்த்திய திருவினளயோடல்கள் 

அனைத்தும் நிகழ்த்ேப் டுகின்றை. 

இனேத்தேோடர்ந்து, பகோயில் 2ஆம் பிரகோரத்தில் ெந்திரபெகர் உற்ெவம் 

ஆக.10ஆம் பேதி வனர நனடத ற்றது. ஆகஸ்ட்.11’இல் கருங்குருவிக்கு 

உ பேெத்துடன் திருவினளயோடல்கள் தேோடங்கிை. அனேயடுத்து, 

நோனரக்கு முக்தியளித்ேது, மோணிக்கம் விற்ற திருவினளயோடல், 

ேருமிக்கு த ோற்கிழி அருளியது, சிவைடியோருக்கு உெவோக்பகோட்னட 

அருளியது,  ோைனுக்கு அங்கம் தவட்டியது மற்றும் திருஞோைெம் ந்ேர் 

னெவ ெமய ஸ்ேோபிே வரெோறு, வனளயல் விற்ற திருவினளயோடல் 

மற்றும் அன்று இரவு  ட்டோபிபஷகம், நரினய  ரியோக்கிய லீனெ 

ஆகியை நனடத ற்றை. 

திருவிழோவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியோை பிட்டுக்கு மண் சுமந்ே லீனெ 

பகோயில் வளோகத்தில் நனடத ற்றது. தேோடர்ந்து,  த்ேோம் நோளன்று 

இனறவன் விறகு விற்ற லீனெ நனடத ற்றது. இதில், ேனெயில் விறகு 

சுமக்கும் பகோெத்துடன் சுந்ேபரசுவரர் பிரியோவினட மீைோட்சியம்மனுடன் 

எழுந்ேருளிைோர். இத்துடன், பகோயிலில் ஆவணி மூெத்திருவிழோ 

திருவினளயோடல்கள் நினறவனடந்ேை. 

 

 


