
         

    

1. தலித் பந்து திட்டத்ததத் ததொடங்கியுள்ள மொநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) ததலுங்கானா  

இ) மத்திய பிரததசம் 

ஈ) சத்தீஸ்கர் 

✓ ததலுங்கானா மாநிலத்தின் உசூர்நகர் சட்டமன்றத் ததாகுதியில் உள்ள 

சலபள்ளி கிராமத்தில் தலித் பந்து திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

✓ ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட பயனாளிகளுக்கு சான்றிதழ் வழங்குவதன்மூலம் 

அவர்களின் வருமானம் ஈட்டும் தசயல்பாட்டடத் ததர்வுதசய்வதற்காக 

தலா `10 இலட்சம் நிதியுதவிடய வழங்கி முதலடமச்சர் தக சந்திரதசகர் 

ராவ் இத்திட்டத்டத ததாடங்கிடவத்தார். தமலும், ஒரு தனி பாதுகாப்பு 

நிதியம் உருவாக்கப்படும். தலித் பந்து சமிதிகள், கிராமம் முதல் மாநில 

அளவில் பல்தவறு நிடலகளில் நிறுவப்படும். தமலும் அவற்றிடம், தலித் 

பாதுகாப்பு நிதியத்டத நிர்வகிக்கும் தபாறுப்பும் ஒப்படடக்கப்படும். 

 

2. பிரதொன் மந்திரி கதிசக்தி முன்தெடுப்பில் முதலீடு தசய்யப்படும் 

ததொதக எவ்வளவு? 

அ) `150 இலட்சம் தகாடி 

ஆ) `300 இலட்சம் தகாடி 

இ) `200 இலட்சம் தகாடி 

ஈ) `100 இலட்சம் தகாடி  

✓ பிரதமர் நதரந்திர தமாடி ஆகஸ்ட் 15, 2021 அன்று `100 லட்சம் தகாடி 

திட்ட மதிப்பீட்டில் பிரதான் மந்திரி கதிசக்தி முன்தனடுப்டப அறிவித்தார். 

இந்த முன்தனடுப்பு, இந்தியாவில் வாழும் இடளஞர்களுக்கு தவடல 

வாய்ப்புகடள உருவாக்கும். இது உட்கட்டடமப்பின் வளர்ச்சி மற்றும் 

தமம்பாட்டிற்கும் வழிவகுக்கும். இது புதிய எதிர்கால தபாருளாதார 

மண்டலங்களின் சாத்தியக்கூறுகடளயும் அதிகரிக்கிறது. 

 

3. உலக நீரழிவுக்கு முந்ததயநிதல நொளொக கதடப்பிடிக்கப்படுகிற 

தததி எது? 

அ) ஆகஸ்ட் 14  

ஆ) ஆகஸ்ட் 18 

இ) ஆகஸ்ட் 21 

ஈ) ஆகஸ்ட் 23 

✓ நீரழிவு தநாடயப் பற்றிய விழிப்புணர்டவ பரப்பவும், நீரழிவு தநாயின் 

தாக்கத்டத சமன் தசய்யவுமாக, முதல் உலகளாவிய நிகழ்வு, ஆகஸ்ட்.14 

அன்று உலக நீரழிவுக்கு முந்டதயநிடல நாளாக நடத்தப்பட்டது. 2021 

ஆம் ஆண்டிலிருந்து ததாடங்கி ஆண்டுததாறும் ஆக.14ஆம் தததி அன்று 

உலக நீரழிவுக்கு முந்டதயநிடல நாள் கடடப்பிடிக்கப்படும். நீரழிவு 

நாளுக்கு 90 நாட்களுக்கு முன்னதாக இந்த நாள் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டது.  

✓ நீரழிவு தநாயின் முன்தனற்றத்டதத்தடுப்பதற்கு 90 நாட்கள் ஆகும். 

இந்தியாவில் வாழும் 9 தகாடி மக்கள், நீரழிவுக்கு முந்டதயநிடலயுடன் 

வாழ்கின்றனர். இவர்களுள் கிட்டத்தட்ட 75 சதவீதத்தினர், அடுத்த 5 

ஆண்டுகளுக்குள் நீரழிவு தநாயால் பீடிக்கப்படுவார்கள். 

 

4.ஆயுர்தவதத்தில் உலகின் முதல் உயிரிவங்கி அதமக்கப்படவுள்ள 

மொநிலம் / யூனியன் பிரததசம் எது? 

அ) உத்தரகாண்ட் 

ஆ) உத்தர பிரததசம் 

இ) தகாவா 

ஈ) புது தில்லி  

✓ மத்திய ஆயுஷ் அடமச்சர் சர்பானந்த தசாதனாவால் சமீபத்தில் உலகின் 

முதல் ஆயுர்தவத உயிரி வங்கி புது தில்லியில் அடமக்கப்படும் என்று 

அறிவித்தார். AIIA என்பது புது தில்லியில் உள்ள ஒரு தபாது ஆயுர்தவத 

மருத்துவ மற்றும் ஆராய்ச்சிநிறுவனமாகும். இது ஆயுஷ் அடமச்சகத்தின் 

கீழ் இயங்கும் ஒரு தன்னாட்சி நிறுவனமாகும். இந்நிறுவனம், பல்தவறு 

ஆயுர்தவத துடறகளில் முதுகடல மற்றும் முடனவர் பட்ட படிப்புகடள 

வழங்குகிறது. 

 

5. இந்தியொ முழுவதும் உள்ள 20 தனியொர் மருத்துவமதெகளொல் 

தமற்தகொள்ளப்படும் சுகொதொர தகள்வி ஆய்தவ (Health QUEST) 

ததொடக்கி தவத்துள்ளவர் யொர்? 

அ) டாக்டர் தக சிவன்  

ஆ) டாக்டர் ஹர்ஷ் வர்தன் 

இ) மன்சுக் எல் மாண்டவியா 

ஈ) டாக்டர் பல்ராம் பார்கவா 

✓ இந்திய விண்தவளி ஆராய்ச்சி டமயத்தின் (இஸ்தரா) தசயலாளரும் 

தடலவருமான டாக்டர் தக சிவன், இந்தியா முழுவதும் 20 தனியார் 

மருத்துவமடனகளால் தமற்தகாள்ளப்படும் சுகாதார தகள்வி ஆய்டவ 

(Health QUEST - Quality Upgradation Enabled by Space Technology) 

முடறயாகத் ததாடங்கிடவத்தார். இந்த ஆய்வின் குறிக்தகாள், மனிதத் 

தவறுகடள குடறப்பதும், மருத்துவமடனகளின் அவசர மற்றும் தீவிரச் 

சிகிச்டசப் பிரிவுகளில் சுழிய குடறபாடு மற்றும் தரமான தசடவடய 

அடடவதும் ஆகும். இந்த ஆய்வு, ISRO’இன் தரநிடலகள் மற்றும் சிறந்த 

நடடமுடறகளுக்தகற்ப, நாட்டில் நிலவும் சுகாதார அடமப்பின் தரத்டத 

தமம்படுத்துவடத தநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

 

6. கீழ்கொணும் எந்த இந்திய நகரத்தில், உலகின் முதல் நடமொடும் 

அருங்கொட்சியகம் திறக்கப்பட்டுள்ளது? 

அ) தபங்களூரு 

ஆ) மும்டப 

இ) தகால்கத்தா  

ஈ) தசன்டன 

✓ தகால்கத்தாவின் டிராம்களுக்குள் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த நடமாடும் 

அருங்காட்சியகத்டத, இந்தியா விடுதடல அடடந்து 75ஆவது ஆண்டு 

நிடறடவ முன்னிட்டு தமற்கு வங்க தபாக்குவரத்து மற்றும் வீட்டுவசதி 

அடமச்சர் பிர்ஹத் ஹக்கீமால் திறந்துடவத்தார். சுதந்திரப் தபாராட்டம், 

பிரிவிடன மற்றும் 1947 நிகழ்வுகளில் மக்களின் ஒற்றுடம குறித்து 

இந்த அருங்காட்சியகம் விளக்குகிறது. இது, டிசம்பர் மாத இறுதி வடர 

எஸ்ப்ளதனடில் (மத்திய தகால்கத்தா) காட்சிக்கு டவக்கப்படும். ஜன.1 

முதல் நகரின் மற்ற பகுதிகளுக்குச் தசல்லும். 

 

7. AFC மகளிர் ஆசிய தகொப்தப 2022’க்கு முன்ெதொக இந்திய 

மகளிர் கொல்பந்து அணியின் ததலதமப் பயிற்சியொளரொக தொமஸ் 

தடன்ெர்பி நியமிக்கப்பட்டுள்ளொர். இந்நிகழ்தவ நடத்தும் நொடு எது? 

அ) சீனா 

ஆ) ஜப்பான் 

இ) இந்தியா  

ஈ) ததன் தகாரியா 

✓ AFC மகளிர் ஆசிய தகாப்டப இந்தியா – 2022’க்கு முன்னதாக, இந்திய 

மகளிர் கால்பந்து அணியின் தடலடமப் பயிற்சியாளராக தாமஸ் 

தடன்தனர்பி தபாறுப்தபற்கிறார். AFC மகளிர் ஆசிய தகாப்டப – 2022, 

ஜன.20-பிப்.6 வடர இந்தியாவால் நடத்தப்படவுள்ளது. 

✓ இந்தியாவின் U-17 உலகக்தகாப்டப அணிக்கான தபாறுப்பில் இருந்த 

தடன்னர்பி, ஆசிய தகாப்டப முடிந்தவுடன் அந்தப் பணிக்குத் திரும்புவார். 

2022 AFC மகளிர் ஆசிய தகாப்டப, AFC மகளிர் ஆசிய தகாப்டபயின் 

20ஆவது பதிப்பாகும். 

 

8. அண்தமயில், எந்நொட்டின் கடற்பதடயுடன் இதைந்து, இந்திய 

கடற்பதட, ததன்சீெக்கடலில் கூட்டுப்பயிற்சிகதள நடத்தியது? 

அ) தாய்லாந்து 

ஆ) ஜப்பான் 

இ) கம்தபாடியா 

ஈ) வியட்நாம்  

✓ ததன்சீனக்கடலில் இந்திய கடற்படட கப்பல்கள் பணியமர்த்தப்பட்டு 

வருவதன் ததாடர்ச்சியாக, வியட்நாம் கடற்படடயுடன் இருதரப்பு கூட்டு 

பயிற்சியில் 2021 ஆகஸ்ட் 18 அன்று இந்திய கடற்படட ஈடுபட்டது. இரு 

நாட்டு கடற்படடகளுக்கு இடடதயயான உறடவ தமலும் 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

வலுப்படுத்துவதற்கும், இந்திய-வியட்நாம் இராணுவ உறவுகடள 

வலுப்படுத்துவதற்கும் இந்தப் பயிற்சி நடத்தப்பட்டது. 

✓ தபார் பயிற்சிகள், ஆயுத பயிற்சிகள் மற்றும் தஹலிகாப்டர் தசயல்பாடுகள் 

உள்ளிட்டடவ கடல் பிரிவில் நடடதபற்றன. கடந்த பல வருடங்களாக 

இருகடற்படடகளுக்கிடடதய நடந்துவரும் ததாடர் உடரயாடல்கள் 

அவற்றின் தசயல்பாடுகடள தமம்படுத்தியுள்ளன. 

 

9. தபரிடர் தமலொண்தமத் துதறயில் எந்த நொட்டுடன் இந்தியொ 

கூட்டொளியொக, மத்திய அதமச்சரதவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது? 

அ) ததன் தகாரியா 

ஆ) சுவிச்சர்லாந்து 

இ) வங்காளததசம்  

ஈ) தநபாளம் 

✓ தபரிடர் தமலாண்டம, மீட்பு மற்றும் பாதிப்பு குடறப்பு துடறகளில் 

ஒத்துடழப்புடன் தசயல்பட இந்தியா, வங்கததசம் இடடதய கடந்த மார்ச் 

மாதம் தசய்யப்பட்ட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்துக்கு, மத்திய அடமச்சரடவ 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

✓ இந்த ஒப்பந்தத்தால், இருதரப்பு தபரிடர் தமலாண்டம முடறகளால், இரு 

நாடுகளும் பயனடடயும். தபரிடர் தமலாண்டம துடறயில் தயார்நிடல, 

நடவடிக்டக, திறன் தமம்பாடு ஆகியவற்டற வலுப்படுத்த உதவும். 

 

10.எந்த ஆண்டுக்குள், ஏதைகளுக்கு, பல்தவறு திட்டங்களின் கீழ், 

வலுவூட்டப்பட்ட அரிசிதய வைங்க இந்திய அரசு முடிவுசெய்துள்ளது? 

அ) 2023 

ஆ) 2022 

இ) 2025 

ஈ) 2024  

✓ 2024ஆம் ஆண்டிற்குள் பல்தவறு திட்டங்களின்கீழ் ஏடழகளுக்கு 

தசறிவூட்டப்பட்ட அரிசிடய வழங்குவதாக பிரதமர் தமாடி அறிவித்தார். 

இந்தியாவில் ஊட்டச்சத்து குடறபாட்டட தீர்க்கும் தபாருட்டு இந்த முடிவு 

எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்தவாரு ஏடழக்கும் ஊட்டச்சத்து வழங்குவது 

அரசாங்கத்தின் முன்னுரிடமயாகும். ஏடழப்தபண்கள் மற்றும் ஏடழ 

குழந்டதகள் மத்தியில் ஊட்டச்சத்து குடறபாடு மற்றும் அத்தியாவசிய 

ஊட்டச்சத்துக்கள் இல்லாதது அவர்களின் வளர்ச்சிக்கு தபரும் தடடயாக 

உள்ளது என்ற கருத்தில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது. 

 


1. இந்திய சீன எல்டலயில் 11,000 அடி உயரத்தில் மூலிடகப் பூங்கா 

உத்தரகண்டில் இந்தியா-சீனா எல்டலப் பகுதிக்கு அருதக 11,000 அடி 

உயரத்தில் அடமக்கப்பட்டுள்ள மூலிடகப் பூங்கா 

திறந்துடவக்கப்பட்டது. சதமாலி மாவட்டத்தின் மனா கிராமமானது 

இந்திய எல்டலப் பகுதியில் அடமந்துள்ள கடடசி கிராமமாகும். 

புகழ்தபற்ற பத்ரிநாத் தகாயிலுக்கு அருதக இந்த கிராமம் அடமந்துள்ளது.  

கடல்மட்டத்திலிருந்து சுமார் 11,000 அடி உயரத்தில் உள்ள அந்த 

கிராமத்தில் மூலிடகப் பூங்கா அடமக்கப்பட்டது. மத்திய அரசின் காடு 

வளாா்த்தல் நிதித் திட்டத்தின் கீழ் உத்தரகண்ட் வனத் துடறயால் இந்தப் 

பூங்கா அடமக்கப்பட்டது. நாட்டில் மிக உயரத்தில் அடமக்கப்பட்டுள்ள 

மூலிடகப் பூங்கா இதுவாகும். அந்தப் பூங்காவானது சனிக்கிழடம 

திறந்துடவக்கப்பட்டது. இது குறித்து உத்தரகண்ட் வனத்துடறயின் 

தடலடம பாதுகாவலாா் சஞ்சீவ் சதுாா்தவதி கூறுடகயில், ‘‘மூலிடகப் 

பூங்கா 4 பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இமயமடலயின் உயரமான 

பகுதிகளில் காணப்படும் சுமாாா் 40 மூலிடக இனங்கள் பூங்காவில் 

வளாா்க்கப்பட்டுள்ளன. 

அதில் பல்தவறு மூலிடக இனங்கள் அழியும் நிடலயில் உள்ளடவயாக 

சாா்வததச இயற்டகப் பாதுகாப்பு கூட்டடமப்பால் (ஐயுசிஎன்) 

அறிவிக்கப்பட்டடவ. மருத்துவ குணங்கள் நிடறந்த பல்தவறு மூலிடகச் 

தசடிகளும் பூங்காவில் வளாா்க்கப்பட்டுள்ளன. பத்ரி துளசி, பத்ரி மரம், 

தபாஜ்பத்ரா மரம், ரித்தி, விருத்தி, ஜீவக், ரிஷ்பக், கதகாலி, பிரம்மகமல், 

நீல்கமல், கூட் உள்ளிட்ட மூலிடககளும் வளாா்க்கப்பட்டுள்ளன’’ 

என்றாாா். 

2. பருவநிடல மாற்றத்தால் இந்திய சிறாாா்களுக்கு அதிக அச்சுறுத்தல் 

பருவநிடல மாற்றத்தின் விடளவுகளால் இந்தியா, பாகிஸ்தான், 

வங்கததசம், ஆப்கானிஸ்தான் ஆகிய ததற்காசிய நாடுகடளச் தசாா்ந்த 

சிறாாா்களுக்கு அதிக அச்சுறுத்தல் ஏற்பட வாய்ப்புகள் உள்ளதாக 

யுனிதசஃப் அறிக்டகயில் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பருவநிடல 

மாற்றத்தின் விடளவுகளால் சிறாாா்களுக்கு ஏற்படும் அச்சுறுத்தல் 

குறித்து ஐ.நா.வின் யுனிதசஃப் அடமப்பு ஆய்வு தமற்தகாண்டது. 

அடதயடுத்து, சிறாாா்களுக்கான பருவநிடல அச்சுறுத்தல் குறியீட்டட 

அந்த அடமப்பு முதல் முடறயாக தவளியிட்டது. 

பருவநிடல மாற்றத்தால் ஏற்படும் புயல்கள், தவப்பக் காற்றுகள் 

உள்ளிட்டவற்றால் சிறாாா்களின் சுகாதாரம், கல்வி, பாதுகாப்புக்கு ஏற்படும் 

பாதிப்புகள் குறித்து ஆராய்ந்து அந்தக் குறியீடு தவளியிடப்பட்டுள்ளதாக 

யுனிதசஃப் ததரிவித்துள்ளது. சிறாாா்களுக்கு அதிக அச்சுறுத்தல் 

காணப்படும் நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா 26-ஆவது இடத்தில் 

உள்ளது. பாகிஸ்தான் 14-ஆவது இடத்திலும், வங்கததசம் 15-ஆவது 

இடத்திலும், ஆப்கானிஸ்தான் 25-ஆவது இடத்திலும் உள்ளன. 

இந்தியாவின் அண்டட நாடுகளான தநபாளம் (51), இலங்டக (61), 

பூடான் (111) ஆகியடவ சிறாாா்களுக்குக் குடறந்த அச்சுறுத்தல் 

காணப்படும் நாடுகளாகப் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. 

தவள்ளம், காற்று மாசுபாடு ஆகியவற்றால் ஏற்படும் சமூக-தபாருளாதார 

விடளவுகளால் தபண்களும் சிறாாா்களும் அதிகமாக பாதிக்கப்பட 

வாய்ப்புள்ள 33 நாடுகளில் இந்தியாடவயும் யுனிதசஃப் தசாா்த்துள்ளது. 

அடுத்த சில ஆண்டுகளில் சுமாாா் 60 தகாடி இந்தியாா்கள் தண்ணாா்த் 

தட்டுப்பாட்டட எதிாா்தகாள்வாா் என்றும், உலகின் தவப்பநிடல 2 டிகிரி 

தசல்சியஸுக்கு அதிகமாக உயாா்ந்தால், இந்தியாவில் தவள்ளப்தபருக்கு 

நிகழ்வுகள் அடிக்கடி ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதாகவும் அறிக்டகயில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. உடனடி நடவடிக்டக அவசியம்: அறிக்டக 

ததாடாா்பாக யுனிதசஃப் அதிகாரிகள் கூறுடகயில், ‘பருவநிடல 

மாற்றத்தின் விடளவுகளால் சிறாாா் எந்த அளவுக்குப் பாதிக்கப்படுவாா் 

என்படத அறிந்து தகாள்வதற்கும், அந்தப் பாதிப்புகடளத் தடுப்பதற்கான 

நடவடிக்டககடள தமற்தகாள்வதற்கும் இந்த அறிக்டக உதவும். 

வறட்சி, தவள்ளம், காற்று மாசுபாடு ஆகிய தபரிடாா்கள் ததற்காசியாவில் 

உள்ள லட்சக்கணக்கான சிறாாா்கடள வீடற்றவாா்களாக மாற்றுவததாடு 

அவாா்களின் பட்டினிக்கும் காரணமாக இருக்கும். கதரானா ததாற்று 

பரவல் அந்த அச்சுறுத்தடல தமலும் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. சிறாரின் 

எதிாா்காலத்டதப் பாதுகாக்கும் நடவடிக்டககடள அரசுகள் உடனடியாக 

தமற்தகாள்ள தவண்டும்’ என்றனாா். 

 

3. நாட்டின் மிகப்தபரிய மிதக்கும் சூரிய ஒளி மின்திட்டம் ததாடக்கம் 

நாட்டின் மிகப்தபரிய மிதடவ சூரிய சக்தி ஒளிமின் திட்டத்டத ஆந்திர 

பிரததச மாநிலம் விசாகப்பட்டினம், சிம்ஹாத்ரி அனல்மின் நிடலயத்தின் 

நீாா்த்ததக்கத்தில் ததசிய அனல்மின் கழகம் உருவாக்கியுள்ளது. 

25 தமகாவாட் திறன் தகாண்ட இந்தத் திட்டத்டத கடந்த 2018-ஆம் 

ஆண்டு மத்திய அரசு அறிவித்தது. ததசிய அனல்மின் கழகத்தின் 

மண்டல நிாா்வாக இயக்குநாா் திரு சஞ்சய் மதன் இந்தத் திட்டத்டத 

சனிக்கிழடம ததாடக்கி டவத்தாாா். நீாா்த்ததக்கத்தில் சுமாாா் 75 ஏக்காா் 

பரப்பளவில், ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமான சூரியசக்தி ஒளிமின்னழுத்த 

தகடுகள் அடமக்கப்பட்டுள்ளன. 

சுமாாா் 7,000 வீடுகளுக்கு ஒளியூட்டுவது மட்டுமல்லாமல் ஒவ்தவாரு 

ஆண்டும் குடறந்தபட்சம் 46,000 டன் கரியமில வாயுவின் 

பயன்பாட்டடயும் இந்தத் திட்டம் குடறக்கும். தமலும் இதன் மூலம் 

ஆண்டிற்கு 1,364 மில்லியன் லிட்டாா் தண்ணாா் தசமிக்கப்படும் என்று 

எதிாா்பாாா்க்கப்படுகிறது. இதன்மூலம் 6700 வீடுகளின் தண்ணாா் 

ததடவ பூாா்த்தி தசய்யப்படும் என்று ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

4. யு-20 உலக தடகள சாம்பியன்ஷிப் : நடடப் பந்தயத்தில் அமித் 

காத்ரிக்கு தவள்ளி 

இருபது வயதுக்கு உள்பட்தடாருக்கான (யு-20) உலக தடகள 

சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் ஆடவருக்கான 10,000 மீட்டாா் நடடப் 

பந்தயத்தில் இந்தியாவின் அமித் காத்ரி (17) தவள்ளிப் பதக்கம் தவன்று 

அசத்தினாாா். பந்தய இலக்டக அவாா் 42 நிமிஷம் 17.94 விநாடிகளில் 

எட்டி 2-ஆம் இடம் பிடித்தாாா். தகன்யாவின் தஹரிஸ்தடான் வன்தயானி 

(42:10.84) முதலிடமும், ஸ்தபயினின் பால் தமக்ராத் (42:26.11) 3-ஆம் 

இடமும் பிடித்தனாா். முன்னதாக, ஃதபடதரஷன் தகாப்டப ஜூனியாா் 

ததசிய சாம்பியன்ஷிப்பில் தங்கம் தவன்றிருக்கும் அமித் காத்ரிக்கு, இது 

 

 



         

    

முதல் சாா்வததச தபாட்டியாகும். அந்த ததசிய சாம்பியன்ஷிப்பில் பந்தய 

இலக்டக 40 நிமிஷம் 40.97 விநாடிகளில் எட்டியதத அவரது தனிப்பட்ட 

‘தபஸ்ட்’ ஆகும். 

இப்தபாட்டியில் இந்தியாவுக்கு இது 2-ஆவது பதக்கமாகும். முன்னதாக 

கலப்பு ரிதல 4*400 மீட்டாா் ஓட்டத்தில் இந்தியாவுக்கு கடந்த 

புதன்கிழடம தவண்கலப் பதக்கம் கிடடத்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

5. ஆக. 26 முதல் ‘மலபாாா்’ கூட்டு கடற்படடப் பயிற்சி 

நாற்கரக் கூட்டடமப்பு (க்வாட்) நாடுகளான இந்தியா, அதமரிக்கா, 

ஆஸ்திதரலியா, ஜப்பான் ஆகியடவ பங்தகற்கும் ‘மலபாாா்’  கூட்டு 

கடற்படடப் பயிற்சி வரும் 26-ஆம் தததிமுதல் நடடதபறவுள்ளது. 

இந்தியா-அதமரிக்கா கடற்படடகள் பங்தகற்ற மலபாாா் கூட்டுப் 

பயிற்சியானது கடந்த 1992-ஆம் ஆண்டுமுதல் ஆண்டுததாறும் 

நடடதபற்று வந்தது. கடந்த 2015-இல் இந்தப் பயிற்சியில் ஜப்பான் 

இடணந்தது. கடந்த ஆண்டு நடடதபற்ற பயிற்சியில் ஆஸ்திதரலியா 

இடணந்தது. நடப்பாண்டுக்கான மலபாாா் கூட்டு கடற்படடப் பயிற்சி 

அதமரிக்காவின் குவாம் தீவில் வரும் 26-ஆம் தததிமுதல் 29-ஆம் தததி 

வடர நடடதபறுகிறது. இந்தப் பயிற்சியில் இந்தியா, அதமரிக்கா, ஜப்பான், 

ஆஸ்திதரலியா ஆகிய நாடுகளின் கடற்படடக் கப்பல்கள் 

பங்தகற்கின்றன. 

பயிற்சியில் பங்தகற்பதற்காக இந்திய கடற்படடக் கப்பல்களான 

ஷிவாலிக், காட்மாட் ஆகியடவ சனிக்கிழடம குவாம் தீடவ அடடந்தன. 

கூட்டுப் பயிற்சி குறித்து இந்தியக் கடற்படடயின் தசய்தித் ததாடாா்பாளாா் 

விதவக் மத்வால் கூறுடகயில், ‘‘நாடுகளுக்கு இடடதயயான இயங்கு 

தன்டமடய தமம்படுத்தவும், சிறந்த தசயல்முடறகடளக் கற்றுக் 

தகாள்ளவும், கடல்சாாா் பாதுகாப்பு நடவடிக்டககளுக்கான 

நடடமுடறகளில் பரஸ்பர புரிதடல வளாா்த்துக் தகாள்ளவும் இந்தப் 

பயிற்சி உதவும். 

இந்தியா, ஆஸ்திதரலியா, ஜப்பான், அதமரிக்கா ஆகிய நாடுகளின் 

தபாாா்க் கப்பல்கள், நீாா்மூழ்கிக் கப்பல்கள், தஹலிகாப்டாா்கள், 

ததாடலதூர கடல்சாாா் கண்காணிப்பு விமானம் ஆகியடவ பயிற்சியில் 

பங்தகற்கவுள்ளன. கதரானா ததாற்று பரவல் கட்டுப்பாடுகளுக்கு 

இடடதயயும் இந்தப் பயிற்சிகள் நடடதபறுவதன் மூலம், கடல்சாாா் 

பாதுகாப்பின்மீது ‘க்வாட்’  நாடுகள் தகாண்டுள்ள உறுதித்தன்டம 

தவளிப்படுகிறது. தடர, ஆகாயம், நீாா்ப்பகுதிகள், நீருக்கு அடியில் உள்ள 

இலக்குகடளத் தாக்கி அழிப்பது ததாடாா்பான தசயல்முடறப் பயிற்சிகள் 

தமற்தகாள்ளப்படவுள்ளன. நீாா்மூழ்கிக் கப்பல்கள், ஏவுகடணகடளத் 

தாக்கி அழித்தல் உள்ளிட்ட பயிற்சிகளும் தமற்தகாள்ளப்படவுள்ளன. 

பயிற்சியில் பங்தகற்கும் ஐஎன்எஸ் ஷிவாலிக், காட்மாட் ஆகியவற்றில் 

பல்தவறு ஆயுதங்களும் தசன்சாாா்களும் தபாருத்தப்பட்டுள்ளன. 

தஹலிகாப்டாா்கடள சுமந்து தசல்லும் வசதி தகாண்ட இந்த இரண்டு 

கப்பல்களும் இந்தியாவின் தபாாா் கட்டடமப்புத் திறடன 

எடுத்துடரக்கும்’ ’  என்றாாா். இந்ததா-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் 

சீனாவின் ஆதிக்கம் அதிகரித்து வரும் சூழலில், ‘க்வாட்’ கூட்டடமப்பு 

நாடுகளின் கூட்டு கடற்படடப் பயிற்சி நடடதபறவுள்ளது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

6. உலக சம்ஸ்கிருத தினம்: பிரதமாா் வாழ்த்து 

உலக சமஸ்கிருத தினத்டத முன்னிட்டு பிரதமாா் நதரந்திர தமாடி 

வாழ்த்து ததரிவித்துள்ளாாா். சமஸ்கிருத தமாழியில் சுட்டுடரயில் தமது 

வாழ்த்துகடள அவாா் மக்களிடம் பகிாா்ந்துள்ளாாா். கடந்த 1969-ஆம் 

ஆண்டு முதல் உலக சம்ஸ்கிருத தினம் ஆகஸ்ட் 22-ஆம் தததி 

தகாண்டாடப்படுகிறது. ஆண்டுததாறும் இந்த நாளில் அந்த தமாழிடய 

தமம்படுத்துவதற்கான கருத்தரங்குகள் உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகள் 

நடத்தப்படுகின்றன. 

 

7. உலக தடகளப் தபாட்டி: தவள்ளி தவன்றாாா் டஷலி சிங் 

20 வயதுக்குட்பட்தடாாா் உலக தடகள சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டி மகளிாா் 

நீளம் தாண்டுகலில் தவள்ளிப் பதக்கம் தவன்றாாா் இந்தியாவின் டஷலி 

சிங். தகன்ய தடலநகாா் டநதராபியில் நடடதபறும் இப்தபாட்டியின் ஒரு 

பகுதியாக ஞாயிற்றுக்கிழடம நீளம் தாண்டுதல் தபாட்டி நடடதபற்றது. 

இதில் ஸ்வீடன் வீராங்கடன மஜா அஸ்காக் 6.60 மீ தூரம் குதித்து 

தங்கப் பதக்கம் தவன்றாாா். இந்தியாவின் டஷலி 6.59 மீ தூரம் குதித்து 

தவள்ளி தவன்றாாா். உக்டரன் வீராங்கடன மரியா 6.50 மீ தூரத்துடன் 

தவண்கலம் தவன்றாாா். 1 தச.மீ தூரத்தில் தங்கப் பதக்கத்டத இழந்தாாா் 

டஷலி சிங். உலக சீனியாா் தடகளப் தபாட்டி நீளம் தாண்டுதலில் 

தவண்கலம் தவன்ற அஞ்சு பாபி ஜாாா்ஜின் அகாததமியில் பயிற்சி 

தபறுகிறாாா் டஷலி. இப்தபாட்டியில் இந்தியா 2 தவள்ளி, 1 தவண்கலப் 

பதக்கத்டத தவன்றுள்ளது. 

 


