
         

    

1. பின்வரும் எந்த மாநிலத்திலிருந்து, இந்தியாவிலலலய முதன் 

முறையாக ஓர் அரியவறக மந்தாறை இனம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது? 

அ) உத்தரகண்ட்  

ஆ) இமாச்சல பிரததசம் 

இ) சிக்கிம் 

ஈ) மிதசாரம் 

✓ ‘Cephalanthera erecta var. oblanceolata’ என்ற ஓர் அரியவகக மந்தாகர 

இனம், இந்தியாவிதலதய முதன்முகறயாக உத்தரகண்ட் மாநிலத்தின் 

சதமாலி மாவட்டத்தில் 1870 மீ உயரத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. 

BSIஇன் 6 மாதத்திற்கு ஒருமுகற வவளிவரும் இதழான வெலும்தபாவில் 

இந்திய தாவரங்களின் புதிய இனங்கள்பற்றிய ஆய்வுக்கட்டுகர 

வவளியிடப்பட்டுள்ளது. தமலும், இந்திய மந்தாகர இனங்கள் குறித்த 

தகவல்ககளக்வகாண்ட வதாகுதிகள் விகரவில் வவளியிடப்படவுள்ளது. 

 

2. வடகிழக்கு மாநிலங்களில் அதிலவக இறையலேறவயிறன 

வழங்குவதற்காக, கீழ்காணும் எந்த நிறுவனத்துடன், யுனிவர்ேல் 

ேர்வீஸ் ஆப்ளிலகஷன் பண்ட் கூட்டுலேர்ந்துள்ளது? 

அ) BSNL  

ஆ) MTNL 

இ) ஏர்வடல் 

ஈ) வி 

✓ வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கு அதிதவக இகைய தசகவ வபறுவதற்கு, 

யுனிவர்சல் சர்வீஸ் ஆப்ளிதகசன் பண்ட் (USOF) BSNL நிறுவனத்துடன் 

ஒப்பந்தம்வசய்தது. இதன்மூலம் அகர்தலாவுக்கு இகைய இகைப்புக்கு 

10 ஜிபிபிஎஸ் பன்னாட்டு அகலவரிகச, காக்ஸ் பஜார் வழியாக வங்க 

ததசத்தின் BSCCL நிறுவனத்திடமிருந்து வாடகக அடிப்பகடயில் 

வபறப்படுகிறது. இந்த ஒப்பந்தத்தின்கீழ், தமற்கண்ட பன்னாட்டு அகல 

வரிகசகய, மூன்றாண்டுகளுக்கு வாடககக்குப்வபற, பிஎஸ்என்எல் 

நிறுவனத்துக்கு, USOF நிதியுதவி அளிக்கும். இதன்மூலம் வடகிழக்குப் 

பகுதி மக்கள் அதிதவக இகைய இகைப்புடன் பல இ-தசகவககள 

வபறுவர். 

 

3. ததன்சீனக்கடலில் நீர்மூழ்கிக்கப்பல் எதிர்ப்புப்பயிற்சிறயத் ததாட 

-ங்கியுள்ள நாடு எது? 

அ) ஜப்பான்  

ஆ) சீனா 

இ) சிங்கப்பூர் 

ஈ) இந்ததாதனசியா 

✓ ஜப்பான் இராணுவ அகமச்சகத்தின் ஓர் அண்கமய அறிக்ககயின்படி, 

ஜப்பானின் கடல்சார் தற்காப்புப்பகட வதன்சீனக்கடலில் நீர்மூழ்கிக் 

கப்பல் எதிர்ப்புப் பயிற்சிககளத் வதாடங்கியுள்ளது. இந்தப் பயிற்சியில், 

உலங்கூர்தி விமானந்தாங்கி மற்றும் நீர்மூழ்கிக்கப்பல் உட்பட மூன்று 

கப்பல்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன. முழு வதன்சீனக்கடகலயும் உரிகம 

தகாரும் சீனா, அங்கு வசயற்ககத்தீவுககள அகமத்து அதில் இராணுவ 

புறக்காவல் நிகலயங்ககள நிறுவியுள்ளது. வதன்சீனக்கடகல சீனா 

இராணுவமயமாக்குவதாக அவமரிக்கா குற்றஞ்சாட்டி வருகிறது. 

 

4. ேமீபத்தில், COVID ததாற்ைால் கடுறமயாக பாதிக்கப்பட்லடாருக்கு 

உதவுவதற்காக COVIDஆல் பாதிக்கப்பட்லடாருக்கான வாழ்வாதாை 

ஆதைவுத் திட்டத்றத அறிமுகப்படுத்திய மாநிலம் எது? 

அ) மணிப்பூர்  

ஆ) புதுச்தசரி 

இ) மகாராஷ்டிரா 

ஈ) ஒடிஸா 

✓ மணிப்பூரில் COVIDஆல் கடுகமயாகப் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவி 

வழங்குவதற்காக, COVIDஆல் பாதிக்கப்பட்தடாருக்கான வாழ்வாதார 

ஆதரவுத்திட்டத்கத மணிப்பூர் முதல்வர் என் பீரன் சிங் வதாடங்கினார். 

இத்திட்டத்தின்கீழ் 6,276 பயனாளிகளுக்கு ஒரு பயனாளருக்கு `2500 

வீதம் வமாத்தமாக `1.56 தகாடி வழங்கப்பட்டது. 

 

5. ததாறலயுைரி & புவியியல் தகவலறமப்பு அடிப்பறடயிலான 

தைறவப்பயன்படுத்தி MGNREGA திட்டத்தின் புதிய தேயல்பாடுகறள 

திட்டமிட உதவும் தளத்தின் தபயர் என்ன? 

அ) பூமி இராசி 

ஆ) மதத் 

இ) யுக்தாரா  

ஈ) இ-சனத் 

✓ ‘யுக்த்தாரா’ திட்டத்தின் கீழ் வதாடங்கப்பட்டுள்ள புதிய புவிசார் திட்டமிடல் 

இகையதளம், வதாகலயுைர்வு மற்றும் புவியியல் தகவல் கருவி (GIS) 

அடிப்பகடயிலான தகவல்மூலம் மகாத்மா காந்தி ததசிய ஊரக தவகல 

வாய்ப்பு திட்டத்தின் (MGNREGA) புதிய வசயல்பாடுககள திட்டமிட உதவும். 

✓ பல்தவறு ததசிய ஊரக தமம்பாட்டு திட்டங்களின்கீழ் உருவாக்கப்பட்ட 

ஜிதயாதடக் (நிழற்படம் & காவைாளிகள் அடங்கிய புவியியல் இடங்கள்) 

தகவல்கள் களஞ்சியமாக இந்தப் புவிசார் திட்டமிடல் இகையதளம் 

வசயல்படும். இதில் மகாத்மா காந்தி ததசிய ஊரக தவகலவாய்ப்பு 

திட்டம், வசாட்டுநீர்ப்பாசனத்திட்டம், ததசிய தவளாண் தமம்பாட்டு திட்டம் 

குறித்த தகவல்கள் நிழற்படங்களுடன் இருக்கும். 

 

6.உள்நாட்டிலலலய தயாரிக்கப்பட்ட லபார் விமானம், பீைங்கி எதிர்ப்பு 

ஏவுகறைகறள ‘ARMY-2021’இல் இந்தியா அறிமுகஞ்தேய்தது. 

கீழ்கண்ட எந்த நாட்டில், ‘ARMY-2021’ நறடதபறுகிைது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) ரஷ்யா  

இ) இஸ்தரல் 

ஈ) அவமரிக்கா 

✓ மாஸ்தகா பிராந்தியத்தில் ெகடவபறும் பன்னாட்டு இராணுவ-வதாழில் 

நுட்ப மன்றமான ‘ARMY-2021’இல் இந்தியா தனது உள்ொட்டுப்தபார் 

விமானமான LCA ததஜஸ், பீரங்கி எதிர்ப்பு வழிகாட்டும் ஏவுககைகள், 

அர்ஜுன் முதன்கம தபார் பீரங்கி (MK1A) ஆகியவற்கற அறிமுகம் வசய்தது.  

✓ ஆகஸ்ட்.22-28 வகர மாஸ்தகாவின் குபின்காவில் ெகடவபறும் 

பன்னாட்டு இராணுவ-வதாழில்நுட்ப மன்றமான ‘ARMY-2021’இல் 

DRDO பங்தகற்கிறது. DRDO என்பது இந்திய காட்சியரங்கின் ஒருபகுதி 

ஆகும். அங்கு அதிெவீன பாதுகாப்பு வதாழில்நுட்பங்களும் அகமப்புகளும் 

இந்திய பாதுகாப்புத் வதாழில்களான தகாவா ஷிப்யார்ட் லிமிவடட் (GSL), 

ஆயுதத் வதாழிற்சாகலகள் மற்றும் பாரத் எர்த் மூவர்ஸ் லிமிவடட் (BEML) 

ஆகியவற்றுடன் இகைந்து காட்சிப்படுத்தப்படும். 

 

7. ேமீபத்தில், 34 தேயற்றகக்லகாள்கறள விண்ணில் தேலுத்திய 

அறமப்பு எது? 

அ) ISRO 

ஆ) ஸ்தபஸ் X 

இ) NASA 

ஈ) ஒன்வவப்  

✓ பாரதி குழுமத்தின் ஆதரவில் இயங்கும் தாழ்புவி சுற்றுப்பாகத (LEO) 

வசயற்ககக்தகாள் தகவல் வதாடர்பு நிறுவனமான ஒன்வவப், 

கபக்தகானூர் விண்வவளி ஏவுதளத்திலிருந்து அரியான்ஸ்தபஸ்மூலம் 

34 வசயற்ககக்தகாள்ககள விண்ணில் ஏவியகத உறுதிவசய்துள்ளது. 

OneWeb’இன் ‘ஐந்து முதல் 50’ திட்டத்கத வவற்றிகரமாக முடித்தகதத் 

வதாடர்ந்து இந்த ெடவடிக்கக தமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் 

ஒன்வவபின் வசயற்ககக்தகாள்ககள 288ஆக மாற்றியுள்ளது. 

 

8. தெர்மனியில் பயிலவிரும்பும் மாைவர்களுக்காக டிஜிட்டல் & 

உடனடி தடுக்கப்பட்ட கைக்றக ததாடங்கியுள்ள வங்கி எது? 

அ) சிட்டி வங்கி 

ஆ) ICICI வங்கி வஜர்மனி  

இ) டாய்ச் வங்கி 

ஈ) பாரத வங்கி 

✓ வஜர்மனியில் பயில விகழயும் மாைவர்களுக்காக டிஜிட்டல் மற்றும் 

உடனடி தடுக்கப்பட்ட கைக்கக வதாடங்குவதாக ICICI வங்கி வஜர்மனி 

அறிவித்துள்ளது. தடுக்கப்பட்ட கைக்கு (Blocked Account) என்பது ஒரு 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

சிறப்பு வகக வங்கிக்கைக்காகும்; அதில் மாைவர்கள், ஒரு இருப்பு 

உறுதிப்படுத்தல் சான்றிதகழ (Balance Confirmation Certificate (BCC)) 

வபறுவதற்காக குறிப்பிட்ட அளவு பைத்கத கவத்திருக்க தவண்டும். 

வஜர்மனியில் மாைவ விசா வபறுவதற்கு இந்தக் கைக்கு கட்டாயமாகும். 

இக்கைக்கு, மாைவர்களுக்கு வஜர்மனியில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு 

ெடப்பு கைக்கக வழங்குகிறது. இது, உலகில் எங்கும் 

பயன்படுத்தக்கூடிய விசா பற்றட்கடயுடன் வருகிறது. 

 

9. லதசிய லவளாண் ேந்றதயில் (eNAM) வர்த்தகத்தில் முன்னிலை 

வகிக்கும் மாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்ொடு 

ஆ) இராஜஸ்தான்  

இ) தமற்கு வங்கம் 

ஈ) தகரளா 

✓ ததசிய தவளாண் சந்கதயில் வர்த்தகத்தில் முன்னிகல வகிக்கும் 

மாநிலமாக இராஜஸ்தான் உருவவடுத்துள்ளது. தவளாண்வபாருட்களின் 

இ-வர்த்தகத்கத ஊக்குவிப்பதற்காக அகனத்து தனித்தனி வர்த்தக 

உரிமங்ககளயும் ஒருங்கிகைந்த உரிமமாக மாற்ற அனுமதித்த முதல் 

மாநிலம் இராஜஸ்தான் ஆகும். தற்தபாதுவகர, வமாத்தம் 37346 

வர்த்தகர்கள் ஒருங்கிகைந்த உரிமதாரர் வர்த்தகர்களாக 

பணியாற்றுகின்றனர். 

 

10. அண்றமயில், அதமரிக்க ேட்டமன்ைத்தின் தங்கப்பதக்கம் தபற்ை 

முதல் இந்தியர் யார்? 

அ) தெதாஜி சுபாஷ் சந்திர தபாஸ் 

ஆ) மகாத்மா காந்தி  

இ) பகத் சிங் 

ஈ) B R அம்தபத்கர் 

✓ நியூயார்க் காங்கிரஸ் வபண்மணி கதராலின் மாதலானி, ‘மகாத்மா’ 

காந்திக்கு, அவமரிக்க சட்டமன்றத்தின் தங்கப்பதக்கத்கத, அவரது இறப்பி 

-ற்குப்பின் வழங்குவதற்காக, அவமரிக்க பிரதிநிதிகள் சகபயில் 

அதற்கான சட்டத்கத மீண்டும் அறிமுகம்வசய்தார். அகிம்கசமுகறகளின் 

மூலம் அவராற்றிய பங்களிப்புகளுக்காக அவருக்கு இவ்விருது வழங்கப் 

-படுகிறது. அவர், அவமரிக்காவின் மிகவுயர்ந்த குடிமகன் விருதான 

காங்கிரஸ் தங்கப்பதக்கத்கத வபறும் முதல் இந்தியர் ஆவார். 

 


1. 2021-22-ஆம் ஆண்டுக்கான கரும்புப் பருவத்தில் சர்க்ககர 

ஆகலகள், கரும்புக்கு அளிக்கதவண்டிய நியாயமான மற்றும் 

லாபகரமான விகலகய நிர்ையிக்க மத்திய அகமச்சரகவ ஒப்புதல் 

கரும்பு விவசாயிகளின் ெலகனக் கருத்தில் வகாண்டு, 2021-22 

கரும்புப் பருவத்திற்கு (அக்தடாபர் -வசப்டம்பர்) சர்க்ககர ஆகலகள் 

அளிக்கும் கரும்புக்கான நியாயமான மற்றும் லாபகரமான விகலக்கு 

(எஃப் ஆர் பி) பிரதமர் திரு ெதரந்திர தமாடி தகலகமயிலான, 

வபாருளாதார விவகாரங்களுக்கான மத்திய அகமச்சரகவக் குழு 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதன்படி கரும்பின் எஃப் ஆர் பி, அடிப்பகட மீட்பு 

விகிதம் 10% உடன் குவிண்டால் ஒன்றுக்கு ரூ. 290 வழங்கப்படும். மீட்பு 

விகிதம் 10%க்கு தமல் அதிகரித்தால் ஒவ்வவாரு சதவிகிதத்திற்கும் 

ஒவ்வவாரு குவின்டாலுக்கும் 0.1% அதிகமாக அதாவது குவிண்டால் 

ஒன்றுக்கு ரூ. 2.90 கூடுதல் வதாகக அளிக்கப்படும். 

விகிதம் குகறய தெரிட்டால், ஒவ்வவாரு குவிண்டாலுக்கும் 0.1% 

குகறவாக, அதாவது எஃப் ஆர் பி விகலயிலிருந்து ரூ. 2.90 குகறவாக 

வழங்கப்படும். 9.5%க்கு குகறவாக உள்ள சர்க்ககர ஆகலகளுக்கு 

விகல குகறக்கப்படாது என்ற முடிவின் மூலம் விவசாயிகளின் 

ெலகன பாதுகாப்பதில் அரசின் ஆக்கபூர்வமான அணுகுமுகற 

வவளிப்படுகிறது. அத்தககய விவசாயிகள் கரும்பு பருவம் 2021- 22 இல் 

குவிண்டால் ஒன்றுக்கு ரூ. 275.50 வபறுவார்கள். தற்தபாகதய கரும்பு 

பருவம் 2020-21 இல் இந்தத் வதாகக ரூ. 270.75 ஆக உள்ளது. கரும்பு 

பருவம் 2021-22 க்கான உற்பத்தித் வதாகக, குவிண்டால் ஒன்றுக்கு 

ரூ. 155 ஆகும். 10% மீட்பு விகிதத்துடன் குவிண்டால் ஒன்றுக்கு ரூ. 290 

என்ற இந்த எஃப் ஆர் பி, உற்பத்தி வதாகககயவிட 87.1% அதிகம். இதன் 

வாயிலாக தங்கள் வதாகககயயும் விட கூடுதலாக 50% மீட்புத் 

வதாகககய விவசாயிகள் வபறுவார்கள். 

தற்தபாகதய கரும்பு பருவம் 2020-21 இல் ரூ. 91,000 தகாடி மதிப்பில் 

2,976 லட்சம் டன் கரும்புககள சர்க்ககர ஆகலகள் வகாள்முதல் 

வசய்துள்ளன. இதுவகரயிலான வகாள்முதலில் இந்த எண்ணிக்கக 

மிகவும் அதிகமானது. குகறந்தபட்ச ஆதரவு விகலயில் வெல்லுக்கு 

அடுத்தபடியாக கரும்பு அதிகளவில் வகாள்முதல் வசய்யப்பட்டுள்ளது. 

கரும்பு பருவம் 2021-22- ல் கரும்பின் உற்பத்தி அதிகரிக்கக்கூடும் 

என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால் சுமார் 3,088 லட்சம் டன் கரும்புகள் 

சர்க்ககர ஆகலகளால் வகாள்முதல் வசய்யப்படக்கூடும். கரும்பு 

விவசாயிகளுக்கு சுமார் ரூ. 1,00,000 தகாடி கிகடக்கும். 

விவசாயிகளுக்கு உகந்த ெடவடிக்கககளின் வாயிலாக, உரிய 

காலத்தில் கரும்பு விவசாயிகளுக்கான வதாகக அவர்களுக்கு 

வழங்கப்படுவகத அரசு உறுதி வசய்யும். 

கரும்பு பருவம் 2021-22 இல் (அக்தடாபர் 1, 2021 முதல் அமலுக்கு 

வருகிறது) சர்க்ககர ஆகலகள் விவசாயிகளிடமிருந்து வகாள்முதல் 

வசய்யும் கரும்புகளுக்கு, அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ள நியாயமான மற்றும் 

லாபகரமான விகலயில் கரும்புகள் வழங்கப்படும். சுமார் 5 தகாடி கரும்பு 

விவசாயிகள் மற்றும் அவர்ககளச் சார்ந்ததாரின் வாழ்வாதாரத்தில் 

வபரும் தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும் முக்கிய தவளாண் அடிப்பகடயிலான 

துகறயாக கரும்புத் துகற விளங்குகிறது. சுமார் 5 லட்சம் 

பணியாளர்கள் சர்க்ககர ஆகலகளில் தெரடியாக பணியாற்றுவததாடு 

ஏராளமாதனார், தவளாண் வதாழில் மற்றும் தபாக்குவரத்து சார்ந்த 

பணிகளிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். 

 

2. அவமரிக்கா: சராசரி வருவாயில் இந்திய வம்சாவளியினர் முதலிடம் 

அவமரிக்காவில் சராசரி குடும்ப வருவாய் மற்றும் கல்லூரிப் 

பட்டதாரிகளின் எண்ணிக்ககயில் ஒட்டுவமாத்த அவமரிக்காா்ககள 

இந்திய வம்சாவளியினர் விஞ்சியுள்ளனர். இதுகுறித்து அந்த ொட்டில் 

அண்கமயில் எடுக்கப்பட்ட மக்கள்வதாகக கைக்வகடுப்பு புள்ளி 

விவரங்கள் வதரிவிப்பதாவது: 

அவமரிக்காவில் வசிக்கும் இந்தியர்கள், அந்த ொட்டின் குடியுரிகம வபற்ற 

இந்தியர்கள் மற்றும் அங்கு பிறந்த இந்திய வம்சாவளியினரின் சராசரி 

குடும்ப வருவாய் 1,23,700 டாலராக (சுமார் `91.78 இலட்சம்) உள்ளது. 

கல்லூரி பட்டதாரிகளில் 79% தபர் இந்திய வம்சாவளிகயச் தசர்ந்தவர்க 

-ளாக உள்ளனர். இதன்மூலம், குடும்ப வருவாய் மற்றும் கல்லூரிக் 

கல்வியில் ஒட்டுவமாத்த அவமரிக்கர்ககள இந்திய வம்சாவளியினர் 

விஞ்சியுள்ளனர். 

கடந்த முப்பது ஆண்டுகளில் ஆசியர்களாக அகடயாளம் காைப்படும் 

ெபர்களின் எண்ணிக்கக மூன்று மடங்காக அதிகரித்துள்ளது. தற்தபாது 

ொட்டின் ொன்கு வபரிய இனக் குழுக்களில் ஆசியர்கள் மிக தவகமாக 

வளர்ச்சியகடந்து வரும் குழுவினராக ஆகியுள்ளனர். அவமரிக்காவில் 

தற்தபாது சுமார் 40 லட்சம் இந்தியர்கள் வசிக்கின்றனர். அவர்களில் 16 

லட்சம் தபர் நுகழவு இகசவு வபற்று அந்த ொட்டில் வசிப்பவர்கள். 14 

லட்சம் தபர் அவமரிக்கக் குடியுரிகம வபற்றவர்கள். 10 லட்சம் தபர் அந்த 

ொட்டிதலதய பிறந்தவர்கள் ஆவர். 

அந்தப் பிரிவினரின் சராசரி குடும்ப வருமானமான 1,23,700 டாலர்கள், 

ொடுதழுவிய சராசரி குடும்ப வருவாயான 63,922 டாலகரவிட இரு 

மடங்காகும். அறிக்ககயின்படி, ொடு முழுவதும் சராசரியாக 34 சதவிகித 

-த்தினர் பட்டம் வபற்றுள்ள நிகலயில், இந்திய வம்சாவளியினரில் 79% 

தபர் கல்லூரிகளில் பட்டம்வபற்றுள்ளவர்களாக உள்ளனர். சராசரி குடும்ப 

வருவாயில் இந்திய வம்சாவளியினருக்கு அடுத்தபடியாக கதவான் 

வம்சாவளியினரும் ($97,129), 3ஆமிடத்தில் பிலிப்பின்ஸ் ொட்டவர்களும் 

($95,000) உள்ளனர் என்று அந்தப் புள்ளிவிவரங்கள் வதரிவிக்கின்றன. 

 

3. BSF புதிய இயக்குெராக பங்கஜ் சிங் நியமனம் 

எல்கலப் பாதுகாப்புப் பகட (BSF) இயக்குெர் வஜனரலாக மூத்த ஐபிஎஸ் 

அதிகாரி பங்கஜ் சிங் (58) நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். முப்பது ஆண்டுகளுக்கு 

முன்பு இதத பதவிகய இவரின் தந்கத பிரகாஷ் சிங் வகித்தது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

ராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் 1988ஆம் ஆண்டு பிரிகவச் தசர்ந்த பங்கஜ் 

சிங், ஆக.31ஆம் தததி BSF இயக்குெராகப் பதவிதயற்றுக்வகாள்வார் என 

அதிகாரபூர்வ உத்தரவில் வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இவர் தில்லியிலுள்ள 

BSF தகலகமயகத்தில் சிறப்பு இயக்குெர் வஜனரலாக பணியாற்றி 

வருகிறார். தற்தபாது BSF இயக்குெர் வஜனரலாக இந்ததா-திவபத் 

 

 



         

    

எல்கலப் பாதுகாப்பு காவல் பகட இயக்குெர் S S ததஸ்வால் கூடுதல் 

வபாறுப்பு வகித்துவருகிறார். அவர் ஓய்வுவபறவுள்ளகதவயாட்டி புதிய 

இயக்குெர் வஜனரலாக பங்கஜ் சிங் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

பங்கஜ் சிங்கின் தந்கத பிரகாஷ் சிங், 1993-94’இல் BSF இயக்குெர் 

வஜனரலாகப் பணிபுரிந்தார். காவல்துகறயில் பல சீர்திருத்தங்ககள 

அறிமுகப்படுத்தியதற்காக அறியப்படும் பிரகாஷ் சிங்கிற்கு பத்மஸ்ரீ விருது 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்ததா-திவபத் எல்கலக் காவல் பகடயின் புதிய 

தகலவராக தமிழ்ொட்டின் 1988ஆம் ஆண்டு பிரிகவச் தசர்ந்த ஐபிஎஸ் 

அதிகாரி சஞ்சய் அதராரா, காவல் ஆராய்ச்சி & தமம்பாட்டுப் பிரிவு புதிய 

தகலவராக பாலாஜி வத்சவா ஆகிதயாகர ெடுவைரசு நியமித்துள்ளது. 

 

4. இந்தியா - கஜகஸ்தான் 5ஆம் கட்டகூட்டுப்பயிற்சி 30’இல் வதாடக்கம் 

இந்தியா-கஜகஸ்தான் ொடுகளுக்கு இகடதயயான ஐந்தாவது கட்ட 

இராணுவ கூட்டுப்பயிற்சி ஆக.30ஆம் தததி வதாடங்குகிறது. இராணுவ 

ராஜதந்திர ெடவடிக்கககள் மற்றும் கஜகஸ்தானுடனான வளர்ந்துவரும் 

உறகவ வலுப்படுத்தும் ெடவடிக்ககயாக இது பார்க்கப்படுகிறது.  

கஜகஸ்தானில் உள்ள ஆயிஷா பிபியில் இருக்கும் பயிற்சி நிகலயத்தில் 

வசப்.11 வகர ெடக்கவுள்ள இக்கூட்டுப்பயிற்சியில், இந்தியா-கஜகஸ்தான் 

ொடுகளுக்கு இகடதயயான இருதரப்பு உறகவ வலுப்படுத்தும் 

விதத்தில் இருொட்டு ராணுவங்களும் பயிற்சிககள தமற்வகாள்ளும். 

பயங்கரவாத எதிர்ப்பு ெடவடிக்ககககள தமற்வகாள்ளுதல் குறித்து 

இந்தியா மற்றும் கஜகஸ்தான் ராணுவத்தினருக்கு இந்தக் கூட்டு 

ெடவடிக்ககயின்தபாது பயிற்சியளிக்கப்படும். இந்தியா & கஜகஸ்தான் 

இராணுவங்களுக்கு இகடதய நிலவிவரும் பரஸ்பர ெம்பிக்கக, கூட்டு 

வசயல்பாடு மற்றும் சிறந்த ெகடமுகறககளப் பகிர்தல் ஆகியவற்கற 

இந்தப் பயிற்சி வலுப்படுத்தும் என்று மத்திய அரசு வவளியிட்டுள்ள 

வசய்திக்குறிப்பில் வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

5. முதல் தங்கத்கத ஆஸ்திதரலியா வவன்றது 

தடாக்கிதயா பாராலிம்பிக் தபாட்டியில் முதல் விகளயாட்டுப் தபாட்டிகள் 

வதாடங்கிய நிகலயில், முதல் தங்கப்பதக்கத்கத ஆஸ்திதரலிய 

கசக்கிளிங் வீராங்ககன வபய்ஜ் கிதரதகா வவன்றார்.  

மகளிருக்கான கசக்கிளிங் தபாட்டியில் ‘C1-3’ 3000 மீ பிரிவில் வபய்ஜ் 

கிதரதகா 3 நிமிஷம் 50.81 விொடிகளில் இலக்கக எட்டி முதலிடம் 

பிடித்தார். சீனாவின் வாங் ஜியாவ்வமய் 3 நிமிஷம் 54.97 விொடிகளில் 

வந்து வவள்ளியும், வஜர்மனியின் வடனிஸ் ஷின்ட்லர் 3 நிமிஷம் 55.12 

விொடிகளில் வந்து வவண்கலமும் வவன்றனர். கிதரதகாவுக்கு இது 

முதல் பாராலிம்பிக் பதக்கமாகும். தடாக்கிதயா பாராலிம்பிக்கில் முதல் 

ொளில் 7 விகளயாட்டுகளில் 24 பதக்க தபாட்டிகள் ெகடவபற்றன. 

 


