
         

    

1. பின்வரும் எந்த நகரத்தில், செயற்கக நுண்ணறிவு ஆராய்ச்சி 

மற்றும் புத்தாக்க கமயம் திறக்கப்பட்டுள்ளது? 

அ) சென்னை 

ஆ) னைதராபாத்  

இ) திருவைந்தபுரம் 

ஈ) சபங்களூரு 

✓ னைதராபாத் இந்திய சதாழில்நுட்ப நிறுவைத்தில் அனைக்கப்பட்டுள்ள 

செயற்னக நுண்ணறிவு ஆராய்ச்சி ைற்றும் புத்தாக்க னையத்னத ைத்திய 

கல்வியனைச்ெர் தர்மைந்திர பிரதான் திறந்துனவத்தார். சபாருண்ை 

அறிவியல் ைற்றும் உம ாகவியற்சபாறியியல் துனறயின் கட்டடம், உயர் 

செயல்திறன்சகாண்ட கணினி னையம் ைற்றும் உயர்-சதளிவுத்திறன் 

சகாண்ட எ க்ட்ரான் நுண்மணாக்கி வெதி ஆகியவற்னறயும் அவர் 

திறந்துனவத்தார். 

✓ செயற்னக நுண்ணறிவு ஆராய்ச்சி ைற்றும் புத்தாக்க னையைாைது 

ஜப்பான் பன்ைாட்டு ஒத்துனைப்பு நிறுவைத்துடன் (JICA) இனணந்து 

அனைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆய்வகத்னத நிறுவுவதற்காக ைனிசவல் 

சடக்ைா ஜி சொல்யூஷன்சுடன் பல்கன  ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. 

 

2. 2021 உலக தடகள U20 ொம்பியன்ஷிப்கப நடத்துகிற நாடு எது? 

அ) காைா 

ஆ) சகன்யா  

இ) சதன்ைாப்பிரிக்கா 

ஈ) ஜனைக்கா 

✓ 2021 உ க தடகள U20 ொம்பியன்ஷிப், உ க ஜூனியர் ொம்பியன்ஷிப் 

என்றும் அனைக்கப்படுகிறது; இது சகன்யாவின் னைமராபியில் உள்ள 

ையாமயா வினளயாட்டு வளாகத்தில் 2021 ஆகஸ்ட் 17 முதல் 22 வனர 

நடைபெறுகிறது. U20 ொம்பியன்ஷிப் என்ெது ஜூனியர் ொம்பியன்ஷிப் 

ஆக தகுதிசபறுவதற்காை ஒரு ெர்வமதெ தடகள மபாட்டியாகும். 

 

3. உலக சகாசு நாளாக ககடப்பிடிக்கப்படுகிற தததி எது? 

அ) ஆகஸ்ட்.18 

ஆ) ஆகஸ்ட்.20  

இ) ஆகஸ்ட்.22 

ஈ) ஆகஸ்ட்.24 

✓ ைம ரியாவிற்காை காரணங்கள் ைற்றும் அனத எவ்வாறு தடுப்பது 

என்பது பற்றிய விழிப்புணர்னவ ஏற்படுத்த ஆண்டுமதாறும் ஆகஸ்ட்.20 

அன்று உ க சகாசு ைாள் கனடபிடிக்கப்படுகிறது. ைம ரியாவால் 

ஏற்படும் மைாய்க்கு எதிராை மபாராட்டத்தில் சுகாதார அதிகாரிகள், அரசு 

ொரா நிறுவைங்கள் ைற்றும் பிற அனைப்புகளின் முன்சைடுப்புகனள 

முன்னின ப்படுத்துவதற்காக இந்த ைாள் அனுெரிக்கப்படுகிறது.  

✓ ஒவ்மவார் ஆண்டும் உ க சகாசு ைாளன்று, சகாசுக்களால் ஏற்படும் 

மைாய்கள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படுகிறது. “Reaching the 

zero-malaria target” என்பது ைடப்பாண்டு (2021) வரும் உ க சகாசு 

ைாளுக்காைக் கருப்சபாருளாகும். கடந்த 1897ஆம் ஆண்டில் பிரிட்டிஷ் 

ைருத்துவர் ெர் சராைால்ட் ராஸ், சபண் சகாசுக்கள் ைனிதர்களினடமய 

ைம ரியானவ பரப்புகின்றை என்று கண்டுபிடித்த நிகழ்னவயும் இந்த 

ைாள் நினைவுகூர்கிறது. 1902’இல், ராஸ், ைருத்துவத்திற்காை மைாபல் 

பரினெ சவன்றார் ைற்றும் அனதப்சபற்ற முதல் பிரித்தானியர் ஆைார். 

 

4.கர்னால் ஏரி உல்லாெ விடுதியில் முதல் தொலார் மின்ொர வாகன 

மின்தனற்ற நிகலயம் திறக்கப்பட்டகத அடுத்து, எந்த சநடுஞ்ொகல, 

இந்தியாவின் முதல் மின்-வாகனத்துக்குகந்த சநடுஞ்ொகலயாக 

மாறியுள்ளது? 

அ) தில்லி-ெண்டிகர் சைடுஞ்ொன   

ஆ) தில்லி-மும்னப சைடுஞ்ொன  

இ) தில்லி-சஜய்ப்பூர் சைடுஞ்ொன  

ஈ) தில்லி-மீரட் சைடுஞ்ொன  

✓ ைத்திய கைரக சதாழிற்ொன கள் அனைச்சின் FAME-1 (இந்தியாவில் 

மின்ொர ைற்றும் க ப்பு வாகைங்களுக்கு வினரவில் ைாறுதல் ைற்றும் 

உற்பத்தி) திட்டத்தின்கீழ் சூரிய ஆற்றல் அடிப்பனடயி ாை வாகை 

மின்மைற்றி நின யங்கனள தில்லி-ெண்டிகர் சைடுஞ்ொன யில் 

அதிகளவில் பாரத மிகுமின் நிறுவைம் நிறுவியிருப்பதால், இந்தியாவின் 

முதல் மின்ொர வாகைங்களுக்கு மதாைனையாை சைடுஞ்ொன யாக 

அது உருவாகி இருக்கிறது. 

✓ கர்ைால் ஏரி விடுதியில் அனைந்துள்ள சூரிய ஆற்றல் மின்ொர வாகை 

மின்மைற்றி நின யத்னத ைத்திய கைரக சதாழிற்ொன கள் அனைச்ெர் 

டாக்டர் ைமகந்திரைாத் பாண்மட காசணாலிமூ ம் திறந்துனவத்தார். 

 

5. உலகளவில் கிரிப்தடா ஏற்றலில் இந்தியாவின் தரநிகல என்ன? 

அ) முத ாவது 

ஆ) இரண்டாவது  

இ) மூன்றாவது 

ஈ) ைான்காவது 

✓ பிளாக்செயின் தரவுதளைாை செயிைாலிசிஸின்படி, 2021 உ களாவிய 

கிரிப்மடா ஏற்றல் குறியீட்டில் (Crypto Adoption), உ களவில் கிரிப்மடா 

ஏற்றலில் வியத்ைாமிற்கு அடுத்தபடியாக இந்தியா இரண்டாம் இடத்தில் 

உள்ளது. கிரிப்மடா ஏற்றலில் உள்ள முதல் 5 ைாடுகளுமை ஆசியானவச் 

மெர்ந்தனவதான். உ களவில் 47,000 பயைர்கனள அந்த நிறுவைம் 

ஆய்வுசெய்தது. இந்தியாவில், 30% மபர் தாங்கள் கிரிப்மடாகரன்ஸிகள் 

னவத்திருப்பதாக கூறிைர். அந்த அறிக்னகயின்படி, பிட்காயின் என்பது 

இந்தியாவில் மிகவும் பிரப ைாை ைாணயைாகும். அனதத் சதாடர்ந்து 

ரிப்பிள், எத்மதரியம் ைற்றும் பிட்காயின் மகஷ் ஆகியனவ உள்ளை. 

 

6. அடிகம வர்த்தகம் & அதன் ஒழிப்பிகன நிகனவுகூருவதற்கான 

பன்னாட்டு நிகனவு நாளாக அனுெரிக்கப்படுகிற தததி எது? 

அ) ஆகஸ்ட்.20 

ஆ) ஆகஸ்ட்.21 

இ) ஆகஸ்ட்.22 

ஈ) ஆகஸ்ட்.23  

✓ ஐைா அனவயாைது ஆண்டுமதாறும் ஆக.23 அன்று “அடினை வர்த்தகம் 

& அதன் ஒழிப்பினை நினைவுகூருவதற்காை பன்ைாட்டு நினைவு 

ைாளாக” அனுெரிக்கிறது. சகாடூரைாை ைனடமுனற அல் து முனறயாை 

இைசவறியால் ைனிதாபிைாைைற்ற முனறயில் பாதிக்கப்பட்ட அனைத்து 

ைக்களின் நினைவாக இந்த ைாள் அனுெரிக்கப்படுகிறது. கடந்த 1791’இல் 

செயிண்ட்-சடாமிங்குவில், அடினைத்தைத்னத முடிவுக்குக் சகாண்டுவர 

க கம் செய்த ஆண்கள் ைற்றும் சபண்களின் நினைனவ இந்த ைாள் 

சகௌரவிக்கிறது. 

 

7. சென்கன நாளாக ககடப்பிடிக்கப்படுகிற தததி எது? 

அ) ஆகஸ்ட்.22  

ஆ) ஆகஸ்ட்.24 

இ) ஆகஸ்ட்.25 

ஈ) ஆகஸ்ட்.27 

✓ 2021 ஆகஸ்ட்.22 அன்று சென்னை தைது 382ஆவது பிறந்தைானளக் 

சகாண்டாடியது. 1639 ஆக.22 அன்று, ைதராெப்பட்டணம் கிராைத்னத 

கிைக்கிந்திய நிறுவைம் விெயைகரப்மபரரசிடமிருந்து வாங்கியது. 

சென்னை ைானளக்சகாண்டாடும் கருத்து 2004இல் உருவாக்கப்பட்டது. 

 

8. உலக மூத்த குடிமக்கள் நாள் ககடப்பிடிக்கப்படுகிற தததி எது? 

அ) ஆகஸ்ட்.21  

ஆ) ஆகஸ்ட்.22 

இ) ஆகஸ்ட்.24 

ஈ) ஆகஸ்ட்.26 

✓ வமயாதிகர்கனளப் பாதிக்கும் பிரச்சினைகள் ைற்றும் மூத்மதாருக்காை 

ஆதரவு, ைரியானத ைற்றும் பாராட்டு ைற்றும் அவர்களின் ொதனைகனள 

அங்கீகரிப்பது பற்றிய விழிப்புணர்னவ ஏற்படுத்துவதற்காக உ க மூத்த 

குடிைக்கள் ைாள், ஆகஸ்ட்.21 அன்று சகாண்டாடப்படுகிறது. 1990 டிெ.14 

அன்று ஐைா சபாது அனவயால் இந்ைாள் அறிவிக்கப்பட்டது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. அண்கமயில் காலமான O ெந்திரதெகரன், ஒலிம்பிக் தபாட்டியில், 

இந்தியாகவ எந்த விகளயாட்டில் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினார்? 

அ) ைாக்கி 

ஆ) ைல்யுத்தம் 

இ) நீளந்தாண்டுதல் 

ஈ) கால்பந்து  

✓ முன்ைாள் இந்திய கால்பந்து வீரர் O ெந்திரமெகரன் 2021 ஆகஸ்ட்.24 

அன்று தைது 86ஆவது வயதில் சகாச்சியில் கா ைாைார். 1960 மராம் 

ைற்றும் 1964 மடாக்கிமயா ஒலிம்பிக்கில் பங்மகற்ற இந்திய அணியில் 

ெந்திரமெகரன் இருந்தார். 1962ஆம் ஆண்டு ஜகார்த்தாவில் ைனடசபற்ற 

ஆசிய வினளயாட்டுப் மபாட்டியில் தங்கம் சவன்ற இந்திய அணியின் 

உறுப்பிைராகவும், அமத ஆண்டு சடல் அவிவில் ைனடசபற்ற ஆசியக் 

மகாப்னபயில் சவள்ளியும் சபற்றார். 1963 ெந்மதாஷ் மகாப்னபனய 

சவன்ற ைகாராஷ்டிரா அணியின் மகப்டைாகவும் அவர் இருந்தார். 

 

10. சதாற்றுதநாய் ஆசியா மற்றும் பசிபிக் முன்தனற்றத்கத 

அச்சுறுத்துகிறது எனக்குறிப்பிடும், “ஆசியா & பசிபிக் 2021’க்கான 

முக்கிய சுட்டிகள்” என்ற அறிக்கககய சவளியிட்டுள்ள நிறுவனம் 

எது? 

அ) உ க வங்கி 

ஆ) ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி  

இ) பன்ைாட்டுச் செ வாணி நிதியம் 

ஈ) ஐைா வளர்ச்சித் திட்டம் 

✓ ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் ஒரு புதிய அறிக்னகயின்படி, வளர்ந்துவரும் 

ஆசிய ைாடுகளில், கடந்த ஆண்டை ஒப்பிடும்பெோது, மதாராயைாக 75 

முதல் 80 மில்லியனுக்கும் அதிகைாை ைக்கனள COVID-19 சதாற்று, 

தீவிர வறுனையில் தள்ளியுள்ளது. ‘ஆசியா & பசிபிக்-2021க்காை முக்கிய 

சுட்டிகள்’, COVID-19 சதாற்று ஆசியானவ அச்சுறுத்துவதாகவும், நீடித்த 

வளர்ச்சி இ க்குகளின் கீழ் முக்கியைாை இ க்குகனள மைாக்கி பசிபிக் 

முன்மைறுவதாகவும் கூறுகிறது. பசி, ை வாழ்வு ைற்றும் கல்வி 

மபான்றவற்றிலும் முன்மைற்றம் தனடபட்டுள்ளது. 

 


1. உச்ெநீதிைன்றத்துக்கு 9 புதிய நீதிபதிகள் நியைைம் 

தன னை நீதிபதி NV ரைணா தன னையி ாை சகாலீஜியத்தின் 

பரிந்துனரனய ஏற்று, உச்ெநீதிைன்றத்துக்கு 9 புதிய நீதிபதிகனளக் 

குடியரசுத்தன வர் இராம்ைாத் மகாவிந்த் நியமித்துள்ளார். 

புதிய நீதிபதிகளில் ஒருவராை பி வி ைாகரத்ைா, வரும் 2027ஆம் 

ஆண்டில் ைாட்டின் முதல் சபண் தன னை நீதிபதியாகப் பணியாற்ற 

வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. தற்மபாது 10 நீதிபதி பதவியிடங்கள் காலியாக 

உள்ள நின யில், 3 சபண்கள் உள்பட 9 மபனர புதிய நீதிபதிகளாக 

நியமிக்குைாறு தன னை நீதிபதி NV ரைணா தன னையி ாை உச்ெ 

நீதிைன்ற சகாலீஜியம் ைத்திய அரசுக்கு பரிந்துனரத்திருந்தது. அந்தப் 

பரிந்துனரனய ஏற்ற ைத்திய ெட்டத்துனற அனைச்ெகம், புதிய 

நீதிபதிகளின் நியைைத்னத உறுதிசெய்து அதிகாரபூர்வ அறிக்னகனய 

சவளியிட்டது. அவர்களது நியைைக் கடிதத்தில் குடியரசுத் தன வர் 

இராம்ைாத் மகாவிந்த் னகசயழுத்திட்டார். 

அதன்படி, கர்ைாடக உயர்நீதிைன்றத் தன னை நீதிபதி அபய் ஸ்ரீநிவாஸ் 

ஒகா, குஜராத் உயர்நீதிைன்றத் தன னை நீதிபதி விக்ரம் ைாத், சிக்கிம் 

உயர்நீதிைன்றத் தன னை நீதிபதி ஜிமதந்திர குைார் ைமகஷ்வரி, மகரள 

உயர்நீதிைன்ற நீதிபதி சிடி ரவிகுைார், சென்னை உயர்நீதிைன்ற நீதிபதி 

எம் எம் சுந்தமரஷ் ஆகிமயார் உச்ெநீதிைன்றத்தின் புதிய நீதிபதிகளாக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளைர். உச்ெநீதிைன்றத்தின் புதிய நீதிபதிகளில் பி வி 

ைாகரத்ைா (கர்ைாடக உயர்நீதிைன்ற நீதிபதி), ஹிைா மகாலி 

(சத ங்காைா உயர்நீதிைன்றத் தன னை நீதிபதி), சப ா எம் திரிமவதி 

(குஜராத் உயர்நீதிைன்ற நீதிபதி) ஆகிமயார் சபண்கள் ஆவர். 

உச்ெநீதிைன்றத்தில் தற்மபாது இந்திரா பாைர்ஜி ைட்டுமை சபண் 

நீதிபதியாக உள்ளார். புதிதாக மூன்று சபண் நீதிபதிகள் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளனதயடுத்து இந்த எண்ணிக்னக 4ஆக அதிகரிக்கும். 

உச்ெநீதிைன்றத்தில் தன னை நீதிபதினயயும் மெர்த்து 34 நீதிபதிகள் 

பணியாற்ற அனுைதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

முதல் சபண் தன னை நீதிபதி வாய்ப்பு: 

உச்ெநீதிைன்றத்தின் முதல் சபண் தன னை நீதிபதியாகும் வாய்ப்பு 

நீதிபதி பி வி ைாகரத்ைாவுக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. அவர் 2027ஆம் ஆண்டு 

செப்டம்பர் முதல் சுைார் 1 ைாதத்துக்குத் தன னை நீதிபதியாகப் 

பணியாற்ற வாய்ப்புள்ளது. 

நீதிபதியாகும் வைக்குனரஞர்: 

மூத்த வைக்குனரஞரும் முன்ைாள் கூடுதல் சொலிசிட்டர் சஜைரலுைாை 

பி எஸ் ைரசிம்ைா உச்ெநீதிைன்றத்தின் புதிய நீதிபதியாக நியைைம் 

செய்யப்பட்டுள்ளார். வைக்குனரஞர் ெங்கத்திலிருந்து உச்ெநீதிைன்ற 

நீதிபதியாக மைரடியாக நியைைம் செய்யப்பட்டுள்ள 6ஆவது 

வைக்குனரஞர் இவர் ஆவார். நீதிபதி ைாகரத்ைாவின் ஓய்வுக்குப் பிறகு, 

அடுத்த தன னை நீதிபதியாகும் வாய்ப்பு பி எஸ் ைரசிம்ைாவுக்கு உள்ளது. 

அவரது பதவிக்கா ம் ஓராண்டுக்கும் அதிகைாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது. 

 

2. கீைடி அகைாய்வில் தந்தத்திைா ாை பகனட கண்சடடுப்பு 

கீைடியில் ைனடசபற்றுவரும் 7ஆம் கட்ட அகைாய்வில், தந்தத்தில் 

செய்யப்பட்ட பகனட கண்சடடுக்கப்பட்டுள்ளதாக, தமிைக சதால்லியல் 

துனற அலுவ ர்கள் சதரிவித்துள்ளைர். சிவகங்னக ைாவட்டம் கீைடி, 

அகரம், சகாந்தனக, ைணலூர் ஆகிய பகுதிகளில் 7ஆம்கட்ட அகைாய்வுப் 

பணிகள் ைனடசபற்று வருகின்றை. இதற்காக, அகரத்தில் 8 குழிகள், 

ைணலூரில் 3 குழிகள், சகாந்தனகயில் 5 குழிகள், கீைடியில் 9 குழிகள் 

மதாண்டப்பட்டுள்ளை. 

இதில், சுடுைண் முத்தினர, உனற கிணறுகள், காதணிகள், முதுைக்கள் 

தாழி, கருப்பு சிவப்பு பானை ஓடுகள், பைங்கா  ைக்கள் பயன்படுத்திய 

சபாருள்கள் எை ஏராளைாை சதால்சபாருள்கள் கண்சடடுக்கப்பட்டு 

உள்ளை. இந்நின யில், கீைடியில் ைனடசபற்று வரும் அகைாய்வில் 

தந்தத்திைா ாை பகனட அண்னையில் கண்சடடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

இது குறித்து சதால்லிய ாளர்கள் சதரிவித்தது: 

கீைடி உள்ளிட்ட 4 பகுதிகளில் செப்டம்பர் ைாதம் வனர அகைாய்வுப் 

பணிகள் ைனடசபறும். அமதமைரம், இந்த ஆய்வில் கண்சடடுக்கப்படும் 

சதால்சபாருள்கள் அனைத்தும் ஆவணப்படுத்தும் பணிகள் மும்முரைாக 

ைனடசபற்று வருகின்றை. கீைடி அகைாய்வில், தந்தத்தில் செய்யப்பட்ட 

அைகிய மவன ப்பாடு சகாண்ட ெதுர வடிவி ாை பகனட 

கண்சடடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

இப்பகனடயில் ஒவ்சவாரு பக்கத்தின் முகங்களும் ஒரு புள்ளினயச் சுற்றி 

2 வட்டக் கீறல்கள் முத்தினரயிடப்பட்டுள்ளை. மிக மைர்த்தியாக ஒன்றன் 

மைல் ஒன்றாக வனரயப்பட்டுள்ள இப்பகனடயாைது, 4 புறமும் 1.5 செமீ 

அளவுனடயதாகவும், 4 கி எனடயுனடயதாகவும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதன்மூ ம், பைங்கா  ைக்கள் சபாழுதுமபாக்குக்காக பகனட ஆடும் 

பைக்கத்னத வைக்கைாகக் சகாண்டிருக்க ாம் என்றைர். 

 

3. தமிழ்ைாட்டில் பத்து புதிய அரசு கன , அறிவியல் கல்லூரிகள்: அரசு 

அறிவிப்பு 

தமிழ்ைாடு முழுவதும் 10 இடங்களில் புதிய அரசு கன  ைற்றும் அறிவியல் 

கல்லூரிகள் சதாடங்கப்படும் என்று தமிைக அரசு அறிவித்துள்ளது. தமிைக 

ெட்டப்மபரனவ பட்சஜட் கூட்டத்சதாடரில் ஒவ்சவாரு துனற வாரியாக 

ைானியக் மகாரிக்னக மீதாை விவாதம் ைனடசபற்று வருகிறது. ஆக.26 

அன்று உயர்கல்வி ைற்றும் பள்ளிக்கல்வித்துனற ைானியக் மகாரிக்னக 

மீதாை விவாதம் ைனடசபற்றது. 

இதில் உயர்கல்வித்துனற ொர்பில் சவளியாை அறிவிப்பு: “தமிழ்ைாட்டின் 

அனைத்துப் பகுதிகளுக்கும் சீராை உயர்கல்வி வைங்குவதற்கும், 

ைாணவர் மெர்க்னக விகிதாச்ொரத்னத அதிகப்படுத்துவதற்கும், 10 புதிய 

அரசு கன  ைற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகனளத் சதாடங்குவதற்கும் வரவு 

செ வுத்திட்டத்தில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி கீழ்காணும் 

இடங்களில் புதிய கல்லூரிகள் சதாடங்கப்படும். 

விருதுைகர் - திருச்சுழி, கள்ளக்குறிச்சி - திருக்மகாவிலூர், ஈமராடு - 

தாளவாடி, திண்டுக்கல் - ஒட்டன்ெத்திரம், திருசைல்மவலி - ைானூர், 

திருப்பூர் - தாராபுரம், தருைபுரி - ஏரியூர், புதுக்மகாட்னட - ஆ ங்குடி, 

மவலூர் - மெர்க்காடு ஆகிய இடங்களில் புதிய இருபா ர் அரசு கன  

ைற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளும், திருவாரூர் - கூத்தாைல்லூரில் புதிய 

அரசு ைகளிர் கன  ைற்றும் அறிவியல் கல்லூரியும் சதாடங்கப்படும்”. 

இவ்வாறு உயர்கல்வித்துனற அறிவிப்பு சவளியிட்டுள்ளது. 

 

 



         

    

4. செப்.1 முதல் அனைத்து வாகைங்களுக்கும் 5 ஆண்டுகளுக்காை 

காப்பீடு கட்டாயம்: உயர்நீதிைன்றம் உத்தரவு 

செப்.1ஆம் மததி முதல் விற்கப்படும் அனைத்து வாகைங்களுக்கும் ‘பம்பர் 

டூ பம்பர்’ என்ற அடிப்பனடயில் 5 ஆண்டுகளுக்குக் காப்பீடு செய்வனதக் 

கட்டாயைாக்க மவண்டும் எை சென்னை உயர்நீதிைன்றம் 

உத்தரவிட்டுள்ளது. ஒமகைக்கல்லில் கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 

ைாதம் ைடந்த ொன  விபத்தில் ைரணைனடந்த ெனடயப்பன் என்பவரின் 

குடும்பத்திைர், இைப்பீடு மகட்டு ஈமராடு மைாட்டார் வாகை விபத்து 

இைப்பீட்டு தீர்ப்பாயத்தில் வைக்குத் சதாடர்ந்தைர். 

இந்த வைக்னக விொரித்த தீர்ப்பாயம், ெனடயப்பன் குடும்பத்துக்கு 14 

 ட்ெத்து 65 ஆயிரம் ரூபாய் இைப்பீடு வைங்க உத்தரவு பிறப்பித்தது. 

இனத எதிர்த்து, ‘நியூ இந்தியா அஷுரன்ஸ்’ நிறுவைம், சென்னை உயர் 

நீதிைன்றத்தில் வைக்குத் சதாடர்ந்தது. அந்த வைக்னக ஆக.26 அன்று 

நீதிபதி எஸ் னவத்தியைாதன் விொரித்தார். வாகைத்திற்காை ஓட்டுைர் 

ைற்றும் உரினையாளர் என்ற அடிப்பனடயில் ைட்டுமை வாகைத்துக்குக் 

காப்பீடு எடுக்கப்பட்டதாகவும், ஓட்டுைர் அல் ாத ஒருவர் இறப்புக்கு ஒரு 

 ட்ெ ரூபாய் ைட்டுமை இைப்பீடு வைங்க முடியுசைை காப்பீட்டு நிறுவைம் 

சதரிவித்தது. 

ெனடயப்பன் வாகை ஓட்டுைராக அனடயாளப்படுத்தப்பட்டு இருந்தாலும் 

விபத்து ைடந்தமபாது அவர் வாகைத்னத இயக்கவில்ன  என்றும், அவர் 

ெம்பளம் சபற்றதற்காை ஆதாரங்கள் இல்ன  என்றும், காப்பீட்டு 

நிறுவைம் தரப்பில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டது. இவற்னற ஏற்றுக்சகாண்ட 

நீதிபதி னவத்தியைாதன், ஈமராடு தீர்ப்பாய உத்தரனவ ரத்து செய்து 

உத்தரவிட்டார். அமதெையம் புதிய வாகைத்னத வாங்கும்மபாது அது 

எவ்வாறு செயல்படும் என்று சதரிந்துசகாள்வதில் ஆர்வம் காட்டுபவர்கள், 

காப்பீடு ைனடமுனறகனள முழுனையாகத் சதரிந்து சகாள்வதில்ன  

எை மவதனை சதரிவித்தார். 

வாகைங்கள் வாங்குபவர்களுக்கு காப்பீடு சதாடர்பாை விவரங்கனள 

முழுனையாகத் சதரிவிப்பதில்ன  என்று விற்பனையாளர்கனளக் 

குற்றம் ொட்டிைார். வரும் செப்டம்பர் 1-ம் மததி முதல் விற்கப்படும் 

அனைத்துப் புதிய வாகைங்களுக்கும் பம்பர் டூ பம்பர் என்ற 

அடிப்பனடயில், வாகை உரினையாளர், ஓட்டுைர், பயணி எை 

அனைவனரயும் உள்ளடக்கும் வனகயில், ஐந்து ஆண்டுகளுக்குக் 

காப்பீடு செய்வனதக் கட்டாயைாக்க மவண்டும் எை உத்தரவிட்டுள்ளார். 

இது சதாடர்பாக, காப்பீட்டு நிறுவைங்களுக்குத் தமிைக அரசின் 

மபாக்குவரத்துத் துனற கூடுதல் தன னைச் செய ாளர் உரிய 

உத்தரவுகனளப் பிறப்பிக்க மவண்டும் எைவும் உத்தரவிட்டுள்ளார். 

நீதிைன்ற உத்தரனவ நினறமவற்றியது சதாடர்பாக, செப்டம்பர் 30-ம் 

மததி அறிக்னக தாக்கல் செய்ய மவண்டுசைைவும் தமிைக அரசுக்கு 

நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார். 

 

5. காெ மைாய் தடுப்பு கூட்டுக் குழுவின் தன வராக ைத்திய அனைச்ெர் 

ைன்சுக் ைாண்டவியா சபாறுப்மபற்பு 

ைத்திய சுகாதாரம் ைற்றும் குடும்ப ை  அனைச்ெர் ைன்சுக் ைாண்டவியா, 

காெமைாய் தடுப்பு குழுவின் தன வராக சபாறுப்மபற்றுக்சகாண்டார். 

2024ஆம் ஆண்டு வனர அனைச்ெர் இந்த சபாறுப்னப வகிப்பார். ஐக்கிய 

ைாடுகளின் காெமைாய் இ க்னக 2022ஆம் ஆண்டிற்குள் அனடயவும், 

2030ஆம் ஆண்டிற்குள் காெமைாய்க்கு முற்றுப்புள்ளி னவக்கும் னைல் 

கல் தருணத்னத அனடயவும், காெமைாய் தடுப்பு கூட்டு செய கம், 

கூட்டாளிகள் ைற்றும் காெமைாய் ெமூகத்தின் முயற்சிகனள அவர் 

முன்சைடுத்துச் செல்வார். 

 

6. அசைரிக்கா, இந்தியா உள்ளிட்ட 4 ைாடுகளின் ை பார் கூட்டு மபார் 

பயிற்சி சதாடங்கியது 

ை பார் கூட்டு மபார் பயிற்சி, கடந்த 1992ஆம் ஆண்டு சதாடங்கியது. 

அப்மபாது, அசைரிக்கா, இந்தியா ஆகிய இரு ைாடுகளின் கடற்பனடகள் 

ைட்டும் பங்மகற்றை. பின்ைர், ஜப்பானும், ஆஸ்திமரலியாவும் இதில் 

இனணந்தை. மைற்கண்ட 4 ைாடுகளும் ‘குவாட்’ ைாடுகள் என்று 

அனைக்கப்படுகின்றை. ஆண்டுமதாறும் ைடக்கும் ‘குவாட்’ ைாடுகளின் 

ை பார் கடற்பனட கூட்டு மபார் பயிற்சி சதாடங்கியது. குவாட் ைாட்டு 

கடற்பகுதியில் 4 ைாட்களுக்கு இப்பயிற்சி ைடக்கிறது. 

இந்மதா-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் சீைாவின் ஆதிக்கம் அதிகரித்து 

வருவதால், அது சுதந்திரைாை, சவளிப்பனடயாை பிராந்தியைாக 

நீடிக்கும்வனகயில், 4 ைாடுகளும் ஒத்துனைப்னப அளிப்பதற்காக, இந்த 

பயிற்சி ைடக்கிறது. அசைரிக்க கடற்பனட இதற்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளது.  

இதில், 4 ைாடுகளின் மபார் கப்பல்கள், விைாைங்கள், சைலிகாப்டர்கள் 

ஆகியனவ பங்மகற்று சிக்க ாை பயிற்சிகளில் ஈடுபடுகின்றை. இந்திய 

கடற்பனட தைது ஐ என் எஸ் சிவாலிக் மபார்க்கப்பல், நீர்மூழ்கி தகர்ப்பு 

கப்ப ாை ஐ என் எஸ் கட்ைட், கடல்ொர் உளவு விைாைம் ஆகியவற்னற 

பயிற்சியில் பங்மகற்க னவத்துள்ளது. 

 

26-08-2021 – ‘தமிழ்த்பதன்றல்’ திரு. வி. க’இன் 138ஆவது பிறந்தைாள். 

 

 


