


         

    

1. வருமான வரி சட்டத்தில், சர்ச்சசக்குரிய முன்தேதியிட்டு வரி 

வசூல்சசய்யும் முசைசய நீக்குவேற்காக, அண்சமயில், வரிவிதிப்பு 

சட்டங்கள் மதசாோ, 2021 மக்களசவயில் நிசைதவற்ைப்பட்டது. 

2012ஆம் ஆண்டில் முன்தேதியிட்டு வரி வசூல் சசய்யும் முசை 

தசர்க்கப்பட்டதபாது நிதியசமச்சராக இருந்ேவர் யார்? 

அ) ப சிதம்பரம் 

ஆ) பிரணாப் முகர்ஜி  

இ) அருண் ஜேட்லி 

ஈ) ேஸ்வந்த் சிங் 

✓ வரிவிதிப்பு சட்டங்கள் (திருத்த) மஜசாதா, 2021 ஆனது ஆகஸ்ட் 6, 2021 

அன்று மக்களவவயில் நிவைஜவற்ைப்பட்டது. வரிவிதிப்பு சட்டங்கள் 

(திருத்த) மஜசாதா, 1961ஆம் ஆண்டு வருமான வரிச்சட்டத்வத 

திருத்துகிைது. 2012 ஜம.28ஆம் தேதிக்கு முன்னர் பரிவர்த்தவனகள் 

ஜமற்ககாள்ளப்பட்டிருந்தால், முன்ஜததியிட்டு வரி வசூல் கசய்யும் முவை 

திருத்தத்தின் அடிப்பவடயில் எதிர்காலத்தில் எந்த வரி ஜகாரிக்வகயும் 

வவக்கப்படாது. பிரணாப் முகர்ஜி நிதியவமச்சராக இருந்தஜபாது, 2012’ 

இல் முன்ஜததியிட்டு வரி வசூல் கசய்யும் முவை ஜசர்க்கப்பட்டது. 

 

2. சமீபத்தில் மூன்ைாண்டுகாலம் பேவிநீட்டிப்புப்சபற்ைவரும் தேசிய 

சபண்கள் ஆசையத்தின் ேற்தபாசேய ேசலவருமானவர் யார்? 

அ) அேய் தியாகி 

ஆ) M R குமார் 

இ) ஜரகா சர்மா  

ஈ) டாக்டர் திருதி பானர்ஜி 

✓ 2021 ஆகஸ்ட்.7 அன்று ஜதசிய கபண்கள் ஆவணயத்தின் தற்ஜபாவதய 

தவலவராக இருந்து வரும் ஜரகா சர்மாவுக்கு மூன்ைாண்டு காலத்திற்கு 

பதவி நீட்டிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 07.08.2021 அல்லது 65 வயதுவவர 

அல்லது அடுத்த உத்தரவு வரும் வவர அவர் இப்பதவியில் இருப்பார். 

 

3. மும்சபயின் புகழ்சபற்ை மசரன் டிசரவின் பதிப்பாகக் 

கூைப்படும் ‘கங்சக பாசே’ திைக்கப்படுகிை இந்திய நகரம் எது? 

அ) ககால்கத்தா 

ஆ) வாரணாசி 

இ) பாட்னா  

ஈ) கான்பூர் 

✓ பீகார் மாநிலத்தின் தவலநகரமான பாட்னா, மும்வபயின் புகழ்கபற்ை 

மவரன் டிவரவின் பதிப்வபப் கபைவுள்ளது. 5.50 கிமீ நீளமுள்ள திஹா-

AN சின்ஹா இன்ஸ்டிடியூட் கங்கா பாவதயானது அடுத்த ஆண்டு 

திைக்கப்படவுள்ளது. கநரிசலான அஜசாக் ராேபாத்தில் ஜபாக்குவரத்வத 

குவைப்பதற்காக கங்வக நதியின் கதன்கவரயில் வரவிருக்கும் `3,390 

ஜகாடி மதிப்பிலான திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக ‘கங்வக பாவத’ உள்ளது. 

இந்தத் திட்டத்தின் கமாத்த நீளம் 20.50 கிமீ ஆகும். 

 

4. சமீபத்தில், ஒரு முகவர் வங்கியாக சசயல்பட, ரிசர்வ் வங்கியால் 

அறிவிக்கப்பட்ட வங்கி எது? 

அ) HDFC வங்கி 

ஆ) ஐசிஐசிஐ வங்கி 

இ) கனரா வங்கி 

ஈ) கர்நாடக வங்கி  

✓ அண்வமயில், அரசு வணிகங்கள் கதாடர்பான பரிவர்த்தவனகவள 

எளிதாக்குவதற்காக, ரிசர்வ் வங்கியால் கர்நாடக வங்கி ஒரு ‘முகவர் 

வங்கி’யாக மாற்ைப்பட்டது. நடுவணரசு மற்றும் மாநிலங்களின் வருவாய் 

ரசீதுகள் & ககாடுப்பனவுகள், ஓய்வூதிய ககாடுப்பனவுகள், முத்திவரக் 

கட்டண வசூல் ஜபான்ை அரசு வணிகங்கவள ஜமற்ககாள்ள ‘முகவர் 

வங்கி’ என்ை முவையில் கர்நாடக வங்கி அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

5. நடப்பாண்டின் (2021) ராணுவ விசளயாட்டுக்கசள நடத்துகிை 

நாடு எது? 

அ) ரஷ்யா  

ஆ) இந்தியா 

இ) பிரான்ஸ் 

ஈ) அகமரிக்கா 

✓ 2021 ஆக.22ஆம் ஜததி முதல் கசப்.4ஆம் ஜததி வவர நவடகபைவுள்ள 

பன்னாட்டு இராணுவ விவளயாட்டுகளில் பங்ஜகற்க இந்திய 

இராணுவத்தின் 101 உறுப்பினர் குழு ரஷ்யா கசல்கிைது. 

✓ இராணுவ ஸ்கவுட் மாஸ்டர்ஸ் ஜபாட்டி (ASMC), எல்ப்ரஸ் ரிங், ஜபாலார் 

ஸ்டார், துப்பாக்கி சுடும் எல்வல மற்றும் உயரமான பகுதி நிலப்பரப்பில் 

பல்ஜவறு பயிற்சிகள், பனியில் கசயல்பாடுகள், துப்பாக்கி சுடும் திைன்கள், 

பல்ஜவறு ஜபாட்டிகளில் தவடகள் நிவைந்த நிலப்பரப்பில் ஜபார் 

கபாறியியல் திைன்கவள காட்டும் பாதுகாப்பான பாவத விவளயாட்டுகள் 

உள்ளிட்ட பல ஜபாட்டிகளில் இந்தக் குழுவினர் பங்ஜகற்பர். திைந்த நீர் 

மற்றும் பால்கன் ஜவட்வட விவளயாட்டுகளுக்கு இந்தக் குழுவவச் 

இருவர் பார்வவயாளர்களாக இருப்பர். 

 

6. 2021 தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக்கின் ஆடவர் கால்பந்தில் ேங்கப் 

பேக்கம் சவன்ை நாடு எது? 

அ) அர்கேன்டினா 

ஆ) ஆஸ்திஜரலியா 

இ) பிஜரசில்  

ஈ) எகிப்து 

✓ 2021 ஆகஸ்ட்.7 அன்று நடந்த ஜடாக்கிஜயா ஒலிம்பிக்கின் ஆடவர் 

கால்பந்தில், பிஜரசில் அணி 2-1 என்ை ஜகால் கணக்கில் ஸ்கபயிவன 

வீழ்த்தி தங்கப்பதக்கம் கவன்ைது. பிஜரசில் அணிக்காக மால்கம் மற்றும் 

ஜமத்தியஸ் குன்ஹா ஜகாலடித்தனர். ஸ்கபயின் அணிக்காக வமக்ஜகல் 

ஒயர்ஸபால் ஜகாலடித்தார். கமக்ஸிஜகா, 3-1 என்ை ஜகால் கணக்கில் 

ேப்பாவன வீழ்த்தி கவண்கலம் கவன்ைது. மகளிர் கால்பந்தில் தங்கப் 

பதக்கம் கவல்ல, 1-1 என்ை ஜகால் கணக்கில் சமநிவலயில் இருந்ததால் 

கனடா 3-2 என்ை ஜகால் கணக்கில் சுவீடவன வீழ்த்தியது. 

ஆஸ்திஜரலியாவவ 4-3 என்ை கணக்கில் கவன்று, அகமரிக்கா 

கவண்கலம் வத கவன்ைது. 

 

7. இந்தியாவின் ேசலசம தேர்ேல் ஆசையர், ‘FEMBoSA’இன் 11 

ஆவது ஆண்டுக்கூட்டத்சே சோடங்கிசவத்ோர். இந்தியாவின் 

ேற்தபாசேய ேசலசம தேர்ேல் ஆசையர் யார்? 

அ) அச்சல் குமார் ஜோதி 

ஆ) சுனில் அஜராரா 

இ) ராஜீவ் குமார் 

ஈ) சுஷில் சந்திரா  

✓ இந்தியாவின் தவலவம ஜதர்தல் ஆவணயரும் FEMBoSA’இன் 

தற்ஜபாவதய தவலவருமான சுஷில் சந்திரா, ஜதர்தல் ஆவணயர்கள் 

இராஜீவ் குமார் மற்றும் A C பாண்ஜட ஆகிஜயாருடன் இணைந்து ஆக.11 

அன்று கதற்காசியாவின் ஜதர்தல் ஜமலாண்வம அவமப்புகளின் (FEMBo 

SA) மன்ைத்தின் 11ஆவது ஆண்டுக் கூட்டத்வத கதாடங்கி வவத்தார். 

இக்கூட்டம், கமய்நிகர் முவையில், பூட்டானின் ஜதர்தல் ஆவணயத்தால் 

நடத்தப்பட்டது. 

 

8. இந்தியாவின் முேல் ‘வாட்டர்+’ நகரமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள 

நகரம் எது? 

அ) ககால்கத்தா 

ஆ) கபங்களூரு 

இ) இந்தூர்  

ஈ) வஹதராபாத் 

✓ நாட்டின் தூய்வமயான நகரமான இந்தூர், ‘ஸ்வச் சர்ஜவக்ஷன்-2021’ 

இன்கீழ் இந்தியாவின் முதல் ‘வாட்டர்+’ நகரமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது 

என மத்திய பிரஜதச முதல்வர் சிவராஜ் சிங் கசௌகான் கதரிவித்தார். 

இதற்கான சான்றிதவழ நடுவணரசிடமிருந்து இந்தூர் நகரம் கபற்ைது. 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. “சவள்சளயதன சவளிதயறு இயக்கம்” குறித்ே கண்காட்சிசய 

சோடக்கியுள்ள அசமச்சகம் எது? 

அ) கலாச்சார அவமச்சகம்  

ஆ) சுற்றுலா அவமச்சகம் 

இ) கல்வி அவமச்சகம் 

ஈ) வணிகம் மற்றும் கதாழில்துவை அவமச்சகம் 

✓ 2021 ஆக.8 அன்று கலாச்சார அவமச்சர் ஜி கிஷன் கரட்டி, புது தில்லியில் 

‘கவள்வளயஜன கவளிஜயறு இயக்கம்’ குறித்த கண்காட்சிவயத் 

கதாடங்கிவவத்தார். இந்தியா விடுதவல அவடந்த 75ஆவது ஆண்வட 

ககாண்டாடும், “ஆசாதி கா அம்ரித மஜகாத்சவத்தின்” ஒருபகுதியாக, 

இந்திய ஜதசிய ஆவணக்காப்பகம் நவ.8 வவர கதாடரும் கண்காட்சிவய 

ஏற்பாடு கசய்துள்ளது. 

 

10. சயீத் ேல்வார் - 2021 என்ற பயிற்சிசய நடத்திய நாடுகள் 

எசவ? 

அ) இந்தியா மற்றும் ரஷ்யா 

ஆ) இந்தியா மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம்  

இ) இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திஜரலியா 

ஈ) இந்தியா மற்றும் அகமரிக்கா 

✓ இந்தியா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம் இவடஜய அபுதாபியில் ‘சயீத் தல்வார்’ 

கூட்டு கடற்பவட பயிற்சி நவடகபற்ைது. இந்தப் பயிற்சியில் இந்திய 

கடற்பவட சார்பில் INS ககாச்சி ஜபார்க்கப்பல், இரண்டு ஒருங்கிவணந்த 

சீ கிங் எம்ஜக 42பி கஹலிகாப்டர்கள் பங்ஜகற்ைன. 

✓ ஐக்கிய அரபு அமீரகம் சாாாா்பில் அல்-தாஃப்ரா ஜபார்க் கப்பல், ஏஎஸ்565பி 

ஜபந்தர் கஹலிகாப்டர் பயிற்சியில் ஈடுபட்டன. இருநாடுகளின் கடற் 

பவடகளுக்கு இவடயிலான திைன் & ஒருங்கிவணப்வப ஜமம்படுத்த 

ஜதடுதல், மீட்பு, மின்னணு கதாழில்நுட்பம் உள்பட பல்ஜவறு பயிற்சிகள் 

ஜமற்ககாள்ளப்பட்டன. 

 


1. ரூ.100 லட்சம் ஜகாடியில் ‘உத்ஜவகம்’ திட்டம்: பிரதமாாா் நஜரந்திர 

ஜமாடி 

நாட்டில் கட்டவமப்பு வசதிகவள ஜமம்படுத்தவும், ஜவவலவாய்ப்புகவள 

உருவாக்கவும் ரூ.100 லட்சம் ஜகாடி மதிப்பில் ‘உத்ஜவகம்’ திட்டம் (கதி 

சக்தி) கசயல்படுத்தப்படும் என்று சுதந்திர தின உவரயில் பிரதமாாா் 

நஜரந்திர ஜமாடி அறிவித்தாாாா். அடுத்த 25 ஆண்டுகவள நாட்டுக்குப் 

கபருவமதரும் ஆண்டுகளாக மாற்ை ஜவண்டுகமன்று நாட்டு மக்களுக்கு 

அவாாா் அவழப்பு விடுத்தாாாா். நாட்டின் 75-ஆவது சுதந்திர தினம் நாடு 

முழுவதும் ஞாயிற்றுக்கிழவம ஜகாலாகலமாகக் ககாண்டாடப்பட்டது. 

தில்லி கசங்ஜகாட்வடயில் பிரதமாாா் ஜமாடி ஜதசியக் ககாடிஜயற்றினாாாா். 

அவதயடுத்து நாட்டு மக்களுக்கு அவாாா் ஆற்றிய உவர: நாடு கடந்த பல 

ஆண்டுகளாக பல்ஜவறு துவைகளில் முன்ஜனறி வருகிைது. ஆனால், 

வளாாா்ச்சியின் உச்சத்வத இன்னும் அவடய ஜவண்டியிருக்கிைது. 

அவனத்துக் கிராமங்களுக்கும் சாவல வசதிகள், அவனத்துக் 

குடும்பத்துக்கும் வங்கிக் கணக்கு, சவமயல் எரிவாயு இவணப்பு, 

அவனத்து தகுதியான நபாாா்களுக்கும் மருத்துவக் காப்பீடு ஆகியவற்வை 

ஏற்படுத்தித் தர ஜவண்டியுள்ளது. 

வரலாற்று உச்சம்: நாட்டில் மிகப்கபரிய மாற்ைங்கவள 

ஏற்படுத்துவதற்கான மத்திய அரசின் நடவடிக்வககளுக்கு சாாா்வஜதச 

அங்கீகாரம் கிவடத்துள்ளது. கவளிநாட்டு முதலீடுகளும் அந்நியச் 

கசலாவணி வகயிருப்பும் வரலாறு காணாத வவகயில் 

அதிகரித்துள்ளன. 

சுதந்திரத்தின் நூற்ைாண்வடக் ககாண்டாடவுள்ள அடுத்த 25 

ஆண்டுகளில் புதிய இலக்குகளுடன் பயணிக்க ஜவண்டும். அவனத்துத் 

துவைகளிலும் இந்தியா முன்னின்று விளங்குவவத மக்கள் உறுதி 

கசய்ய ஜவண்டும். ‘தற்சாாாா்பு இந்தியா’ என்ை இலக்வக அடுத்த 25 

ஆண்டுகளில் அவடய ஜவண்டும். 

அவனவரின் முயற்சி: 

அவனவருடன் இவணந்து, அவனவருவடய நம்பிக்வகயின் 

அடிப்பவடயில், அவனவரின் முயற்சியுடன், அவனவருக்குமான 

வளாாா்ச்சிக்காகப் பாடுபாட ஜவண்டும். நாட்டின் இலக்குகவள 

அவடவதற்கு இந்தக் ககாள்வக மிகவும் முக்கியமானது. நாட்டின் 

வளாாா்ச்சி இலக்குகவள அவடவதற்கு அவனவருவடய முயற்சியும் 

அவசியம். ‘உத்ஜவகம்’ ஜதசிய கபருந்திட்டத்தின் கீழ் ரூ.100 லட்சம் 

ஜகாடியில் ஜபாக்குவரத்து உள்ளிட்ட கட்டவமப்பு வசதிகள் 

ஜமம்படுத்தப்படவுள்ளன. இத்திட்டம் எதிாாா்கால கபாருளாதார 

மண்டலங்கவள உருவாக்குவதற்கு அடிப்பவடயாக இருக்கும். 

வஹட்ரேன் திட்டம்: 

எரிசக்தித் துவையில் 2047-ஆம் ஆண்டுக்குள் (சுதந்திர நூற்ைாண்டு) 

தற்சாாாா்பு அவடவதற்கு இலக்கு நிாாா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அவத அவடயும் 

ஜநாக்கில், மாசுபாட்வட ஏற்படுத்தாத வஹட்ரேவன எரிகபாருளாகப் 

பயன்படுத்துவவத ஊக்குவிப்பதற்கான திட்டம் கசயல்படுத்தப்படவுள்ளது. 

ஜதசிய வஹட்ரேன் திட்டத்தின் கீழ் வஹட்ரேன் உற்பத்திவய 

அதிகரித்து, அவத மற்ை நாடுகளுக்கு அதிக அளவில் ஏற்றுமதி கசய்யும் 

வமயமாக இந்தியாவவ மாற்றுவதற்கு இலக்கு நிாாா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 

‘வந்ஜத பாரத்’ ரயில்கள்: 

நாட்டின் 75-ஆவது சுதந்திர ஆண்வடக் ககாண்டாடும் வவகயில், 75 

வாரங்களுக்குள் நாடு முழுவதும் 75 ‘வந்ஜத பாரத்’  ரயில்கள் 

இயக்கப்படவுள்ளன. வடகிழக்கு மாநிலங்களின் தவலநகரங்கள் 

அவனத்தும் விவரவில் ரயில்கள் மூலமாக இவணக்கப்படும். 

மக்களிவடஜய காணப்படும் ஊட்டச்சத்துக் குவைபாட்வடப் ஜபாக்கும் 

ஜநாக்கில், மதிய உணவுத் திட்டம் உள்ளிட்டவற்றுக்காக வழங்கப்படும் 

அரிசியில் ஊட்டச்சத்வத ஜமம்படுத்துவதற்கான நடவடிக்வககவள 

மத்திய அரசு ஜமற்ககாள்ளவுள்ளது. 

சிறு விவசாயிகளின் நலன்: நாட்டில் உள்ள விவசாயிகளில் 80 சதவீதம் 

ஜபாாா் சிறு விவசாயிகளாக உள்ளனாாா். அவாாா்களது நலவன ஜமம்படுத்தும் 

ஜநாக்கில் பல்ஜவறு திட்டங்கள் கசயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்ைன. சிறு 

விவசாயிகள் நாட்டின் கபருவமயாக மாை ஜவண்டும். 

தலித்துகள், பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினாாா், பழங்குடியினாாா், கபாதுப் 

பிரிவவச் ஜசாாா்ந்த ஏவழகள் ஆகிஜயாருக்கு கல்வி, ஜவவலவாய்ப்புகளில் 

உரிய இடஒதுக்கீடு கிவடப்பவத மத்திய அரசு உறுதி கசய்து வருகிைது. 

மருத்துவப் படிப்புகளில் அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டுக்கான இடங்களில் 

பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கு 27 சதவீத இடஒதுக்கீடு 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

தாய்கமாழியில் கல்வி: 

ஏழ்வமக்கு எதிரான ஜபாராட்டத்தில் புதிய ஜதசிய கல்விக் ககாள்வக 

முக்கியப் பங்கு வகிக்கும். அக்ககாள்வக வாயிலாக தாய்கமாழிக் கல்வி 

ஊக்குவிக்கப்படும். 2-ஆம் உலகப் ஜபாருக்குப் பிைகு 

நாடுகளுக்கிவடஜயயான கதாடாாா்பின் தன்வம மாறியது. கஜரானா 

கதாற்று பரவல் கட்டுக்குள் வந்தபிைகும் சாாா்வஜதசத் கதாடாாா்பு 

மாற்ைங்கவளச் சந்திக்கும். கிராமப் பகுதிகளில் உள்ள அவனத்து 

வீடுகளுக்கும் 2024-ஆம் ஆண்டுக்குள் குடிநீாாா்க் குழாய் இவணப்பு 

வழங்கப்படும். கடந்த 2 ஆண்டுகளில் 4.5 ஜகாடி வீடுகளுக்கு குடிநீாாா்க் 

குழாய் இவணப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்தியாவில் தயாரிப்ஜபாம்: 

அவனத்துத் துவைகளிலும் ‘இந்தியாவில் தயாரிப்ஜபாம்’  திட்டத்வத 

ஜமம்படுத்த ஜவண்டும். பல்ஜவறு துவைகளுக்கு உற்பத்தி சாாாா்ந்த 

ஊக்கத்கதாவக திட்டத்வத மத்திய அரசு கசயல்படுத்தி வருகிைது. 7 

ஆண்டுகளுக்கு முன் ரூ.56,000 ஜகாடி மதிப்பிலான 

கசல்லிடப்ஜபசிகவள இந்தியா இைக்குமதி கசய்து வந்தது. தற்ஜபாது 

சுமாாாா் ரூ.21,000 ஜகாடி மதிப்பிலான கசல்லிடப்ஜபசிகள் ஏற்றுமதி 

கசய்யப்படுகின்ைன. சுற்றுச்சூழவலக் காப்பதற்கான நடவடிக்வககள் 

கதாடாாா்ந்து ஜமற்ககாள்ளப்பட்டு வருகின்ைன. வரி கசலுத்தும் 

விதிமுவைகள் எளிவமயாக்கப்பட்டு வருகின்ைன. 

தக்க பதிலடி: 

எதிரிகளுக்கு நாட்டின் எல்வலப் பகுதிகளில் தக்க பதிலடிவய இந்தியா 

வழங்கி வருகிைது. எதிரிப் பவடகள் மீது துல்லியத் தாக்குதலும் 

வான்வழித் தாக்குதலும் நடத்தப்பட்டுள்ளது. இந்நடவடிக்வககள் 

எந்தகவாரு கடினமான முடிவவயும் நவடமுவைப்படுத்துவதற்கு 

இந்தியா தயங்காது என்பவத கவளிப்படுத்தியுள்ளது. ேம்மு-காஷ்மீரில் 

ஜமற்ககாள்ளப்பட்டு வரும் வளாாா்ச்சிப் பணிகள் கண்கூடாகத் 

கதரிகின்ைன. அங்கு கதாகுதி மறுசீரவமப்புப் பணிகள் 

முன்கனடுக்கப்பட்டு வருகின்ைன. விவரவில் ேம்மு-காஷ்மீாாா் 

ஜபரவவக்குத் ஜதாாா்தல் நடத்தப்படும். 

 

 

 

 



         

    

விவலமதிப்பற்ை தருணம்: 

இதுதான் இந்தியாவுக்கான விவலமதிப்பற்ை தருணம். இவளஞாாா்கள், 

விவசாயிகள் உள்ளிட்ட தற்காலத் தவலமுவையினாாா் கற்பவனக்கு 

எட்டாத இலக்குகவளயும் அவடயும் திைவம ககாண்டவாாா்களாக 

உள்ளனாாா் என்ைாாாா் பிரதமாாா் ஜமாடி. 

 

2. சுதந்திர தின விழாவில் விருது கபற்ஜைாாாா் விவரம் 

சுதந்திர தின விழாவில் பல்ஜவறு விருதுகவள தமிழக முதல்வாாா் 

மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கினாாாா். விருது கபற்ஜைாாாா் விவரம்: 

அறிவியல் கதாழில்நுட்பத்துக்கான அப்துல் கலாம் விருது: திருச்சி 

பாரதிதாசன் பல்கவலக்கழக இயற்பியல் பள்ளியில் ஜநரற்ை 

இயக்கவியல் (சாாா்ய் கண்ய்ங்ஹழ் ஈஹ்ய்ஹம்ண்ஸ்ரீள்) துவை 

ஜபராசிரியாாா் மு.லட்சுமணனுக்கு அறிவியல் கதாழில்நுட்பத்துக்கான 

அப்துல் கலாம் விருது வழங்கப்பட்டது. இந்த விருதானது ரூ.5 லட்சம் 

காஜசாவல, 8 கிராம் தங்கப் பதக்கம், சான்றிதழ் அடங்கியது. 

முதல்வரின் நல் ஆளுவம விருது: கசன்வன கிண்டி அரசு கஜரானா 

மருத்துவமவன இயக்குநாாா் நாராயணசாமிக்கும், மாற்றுத் திைனாளி 

மாணவாாா்களுக்காக கல்வித் தரத்வத உயாாா்த்த நடவடிக்வக 

எடுத்ததற்காக மாநிலக் கல்லூரிக்கும், நில எடுப்பு நவடமுவைகள் மின் 

கதாகுப்பினால் எளிவமயாக்கப்பட்டு கவளிப்பவடத் தன்வம ககாண்டு 

வந்ததற்காக, ஜவலூாாா் மாவட்ட வருவாய் அலுவலராக இருந்து இப்ஜபாது 

நிலநிாாா்வாக இவண இயக்குநராக உள்ள கே.பாாாா்த்திபனுக்கும் நல் 

ஆளுவம விருது அளிக்கப்பட்டது. 

மாற்றுத் திைனாளிகள் நலன்: மாற்றுத் திைனாளிகள் நலனுக்காக 

சிைப்பாகச் கசயல்பட்டு வரும் நிறுவனமாக, திருச்சி ஜஹாலி கிராஸ் 

சாாா்வீஸ் கசாவசட்டி, மாற்றுத் திைனாளிகளுக்காக பணியாற்றி வரும் 

சிைந்த மருத்துவராக ஜசலம் அழகாபுரம் பூ.பத்மப்ரியா, சிைந்த சமூகப் 

பணியாளராக திருகநல்ஜவலி மரிய அலாசியஸ் நவமணி, அதிகளவில் 

ஜவவலவாய்ப்பு அளித்ததற்காக கசன்வன அய்யப்பன்தாங்கவலச் 

ஜசாாா்ந்த வீ ஆாாா் யுவாாா் வாய்ஸ் நிறுவனமும் விருதுக்காக ஜதாாா்வு 

கசய்யப்பட்டன. இந்த விருதுகள் 10 கிராம் தங்கப் பதக்கம், சான்றிதவழ 

அடக்கியது. மாற்றுத் திைனாளிகளுக்காக சிைப்பாகச் கசயல்படும் சிைந்த 

மாவட்ட மத்திய கூட்டுைவு வங்கியாக, ஈஜராடு மாவட்ட வங்கி ஜதாாா்வு 

கசய்யப்பட்டு விருது வழங்கப்பட்டது. 

சிைந்த உள்ளாட்சி அவமப்புகளுக்கான விருது: சிைந்த மாநகராட்சியான 

தஞ்சாவூருக்கு ரூ.25 லட்சம், சிைந்த நகராட்சிகளான உதவக, 

திருச்கசங்ஜகாடு, சின்னமனூருக்கு முவைஜய ரூ.15 லட்சம், ரூ.10 லட்சம் 

மற்றும் ரூ.5 லட்சம், சிைந்த ஜபரூராட்சிகளான கல்லக்குடி, 

ஜமல்பட்டம்பாக்கம், ஜகாட்வடயூருக்கு முவைஜய ரூ.10 லட்சம், ரூ.5 

லட்சம் மற்றும் ரூ.3 லட்சம் அளிக்கப்பட்டன. 

கசன்வன மாவட்டத்வதச் ஜசாாா்ந்த அரவிந்த் கேயபால் (58) 

குழந்வதகளின் பள்ளிக் கட்டணத்வதச் கசலுத்தியதுடன், பின்தங்கிய 

மாணவாாா்களுக்கு விமானப் பயண அனுபவத்வத ஏற்படுத்திக் 

ககாடுத்துள்ளாாாா்), கஜரானா காலத்தில் உதவிகவளச் கசய்த திருவாரூாாா் 

மாவட்டம் கந.பசுருதீன், நீலகிரி மாவட்டம் ச.ரஞ்சித்குமாாாா் ஆகிஜயாாாா் 

மாநில இவளஞாாா் விருதுக்கான ஆண்கள் பிரிவுக்கு ஜதாாா்வு 

கசய்யப்பட்டனாாா். ரத்ததானத்வத வலியுறுத்தி கசயல்பட்டு வரும் 

திண்டுக்கல் மாவட்டம் க.மஜகஸ்வரி, முதிஜயாாாா் நலன் காக்கப் 

பாடுபடும் கடலூாாா் மாவட்டம் அமலா கேனிபாாா், கஜரானா காலத்தில் 

இைந்தவாாா்களின் உடவல அடக்கம் கசய்ய உதவிய கசன்வனவயச் 

ஜசாாா்ந்த எஸ்.மீனா ஆகிஜயாாாா் மாநில இவளஞாாா் கபண்கள் பிரிவுக்கு 

ஜதாாா்வு கசய்யப்பட்டனாாா். ரூ.50,000 காஜசாவல, பாராட்டுச் சான்று, 

பதக்கம் ஆகியவற்வை உள்ளடக்கியது இவ்விருது. 

அவ்வவயாாாா் விருது 

சக்தி மசாலா நிறுவனத்வதச் ஜசாாா்ந்த மருத்துவாாா் சாந்தி துவரசாமிக்கு 

அவ்வவயாாாா் விருது வழங்கப்பட்டது. மசாலா நிறுவனம் மட்டுமின்றி, 

சக்தி ஜதவி கதாண்டு அைக்கட்டவளமூலம் உடல், மனநலம் குன்றிய 

குழந்வதகளுக்கு இலவச சிகிச்வச, அறிவுசாாாா் ஊனமுற்ஜைாருக்காக 

சக்தி பள்ளி, சக்தி ஆட்டிசம் சிைப்புப் பள்ளி, சக்தி மருத்துவமவன மூலம் 

15-க்கும் ஜமற்பட்ட கிராமங்களில் ஜசவவ, 41 அரசுப் பள்ளிகளின் 

உள்கட்டவமப்வப ஜமம்படுத்தி வருகிைாாாா். இந்த விருதானது ரூ.1 

லட்சத்துக்கான காஜசாவல, 8 கிராம் பதக்கம், சான்றிதழ், கபான்னாவட 

ஆகியன அடங்கியது. 

சிைந்த மூன்ைாம் பாலினாாா் விருது: தூத்துக்குடி மாவட்டத்வதச் ஜசாாா்ந்த 

கிஜரஸ் பானு, சிைந்த மூன்ைாம் பாலினாாா் விருதுக்கு 

ஜதாாா்ந்கதடுக்கப்படுள்ளாாாா். 

 

3. விமானப் பவட விமானிகள் இருவருக்கு வாயு ஜசனா பதக்கம்: 

குடியரசுத் தவலவாாா் வழங்கினாாாா் 

விமானப் பவடயினரின் சிைப்பான பணிகளுக்கு வழங்கப்படும் வாயு 

ஜசனா பதக்கம் ஸ்குவாட்ரான் லீடாாா் தீபக் ஜமாகனன், விங் கமாண்டாாா் 

உத்தாாா் குமாாாா் ஆகிஜயாருக்கு வழங்கப்பட்டது. குடியரசுத் தவலவாாா் 

ராம்நாத் ஜகாவிந்த் இந்தப் பதக்கங்கவள வழங்கினாாாா். 

இந்திய விமானப் பவடயின் விமானி ஸ்குவாட்ரான் லீடாாா் தீபக் 

ஜமாகனன், கடந்த ஏப்ரல் 2017 முதல் கடஜலாரக் காவல் பவட 

ஸ்குவாட்ரான் பணியில் ஈடுபட்டு வருகிைாாாா். கடந்த ஆண்டு கசப்டம்பாாா் 

4-இல் 3.40 லட்சம் கமட்ரிக் டன் கச்சா எண்கணயுடன் பயணித்துக் 

ககாண்டிருந்த எம்டி டயமண்ட் என்ை பிரம்மாண்ட கப்பலில் இலங்வக 

அருஜக பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டவதயடுத்து, ஜசத்தக் கஹலிகாப்டரின் 

ஜகப்டனாகப் பணியாற்றிய ஸ்குவாட்ரான் லீடாாா் தீபக் ஜமாகனன், அதீத 

துணிச்சவல கவளிப்படுத்தி தீவய அவணப்பதில் தமது உயிவரயும் 

கபாருட்படுத்தாது சிைப்பாக பணியாற்றினாாாா். எண்கணய்க் கசிவு மற்றும் 

மிகப்கபரிய விபத்து நவடகபைாமல் தடுக்கப்பட்டதில் கபரும் பங்கு 

வகித்தாாாா். இத்தவகய தவலசிைந்த வீரத்வத ககௌரவிக்கும் வவகயில் 

ஸ்குவாட்ரான் லீடாாா் தீபக் ஜமாகனனுக்கு வாயு ஜசனா விருது 

வழங்கப்பட்டது. 

இந்திய விமானப் பவடயின் வபலட் விங் கமாண்டாாா் உத்தாாா் குமாாாா், 

கடந்த 2017, ேூவல மாதத்திலிருந்து சுஜகாய்-30 ரக ஜபாாாா் 

விமானத்தின் விமானியாகப் பணியாற்றுகிைாாாா். கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் 

4-இல் வானில் பைந்து ககாண்ஜட தமது விமானத்தில் இருந்து மற்கைாரு 

விமானத்திற்கு எரிகபாருவள நிரப்பும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த 

ஜவவளயில், மற்கைாரு சுஜகாய்-30 ரக ஜபாாாா் விமானத்தில் 

கபாருத்தப்பட்டிருந்த எரிவாயு நிரப்பும் குழாய் உவடந்து ஜபானது. 

எனினும் குழாயின் ஒரு முவன விங் கமாண்டாாா் உத்தாாா் குமாரின் 

விமானத்தில் கதாடாாா்ந்து கபாருத்தியிருக்க, எரிவாயு கசியும் அபாயம் 

ஏற்பட்டது. ஜமலும், எரிவாயு குழாய் உவடந்த விமானத்தின் சீரான 

இயக்கமும் தவடப்பட்டது. 

இதுஜபான்ை எதிாாா்பாராத அபாய நிவலவய உணாாா்ந்து எரிவாயு 

கசிவவத தடுப்பதற்கான நடவடிக்வககவள ஜமற்ககாள்ளுமாறு 

விமானப் பணியாளாாா்களுக்கு விங் கமாண்டாாா் உத்தாாா் குமாாாா் 

உடனடியாக ஆஜலாசவன வழங்கினாாாா். மிகக் கவனமாகத் திட்டமிட்டு 

விமானத்வத பாதுகாப்பாகத் தவரயிைக்கினாாாா். அவரது பாராட்டத்தக்க 

வீரம் மற்றும் விமானம் ஓட்டும் திைவமயால் மிகப்கபரிய தீ விபத்து 

தடுக்கப்பட்டதுடன், 2 விமானங்களும் பாதுகாப்பாக தவரயிைக்கப்பட்டன. 

இந்தப் ஜபாற்றுதலுக்குரிய வீர தீரச் கசயலுக்காக விங் கமாண்டாாா் 

உத்தாாா் குமாருக்கு வாயு ஜசனா பதக்கம் வழங்கப்பட்டது. 

 



         

    

1. 2020 ட ோக்கிட ோ ஒலிம்பிக்கின் பதக்கப்பட்டி லில் முதலி ம் 

பிடித்த நோடு எது? 

அ) அமெரிக்கா  

ஆ) சீனா 

இ) ஜப்பான் 

ஈ) இந்தியா 

✓ 2020 ட ாக்கிடயா விளையாட்டுக்கள், ஆக.8 அன்று நிளைவுற்ைதாக 

பன்னாட்டு ஒலிம்பிக் குழுெத்தின் தளைவர் தாெஸ் பாக் அறிவித்தார். 

அமெரிக்கா, 39 தங்கங்கள் மவன்று பதக்கப்பட்டியலில் முதலி த்ளதப் 

பிடித்தது. சீனாளவ அமெரிக்காளவவி  ஒரு தங்கம் குளைவாகப் மபற்று 

இரண் ாமி ம் மபற்ைது. 

✓ டபாட்டிளய ந த்திய ஜப்பான் 27 தங்கங்களு ன் மூன்ைாமி த்ளதயும், 

கிடரட் பிரிட் ன் 22 தங்கப்பதக்கங்களு ன் நான்காமி த்ளதயும் 20 

தங்கங்களு ன் ரஷ்ய ஒலிம்பிக் கமிட்டி ஐந்தாமி த்ளதயும் பிடித்தது. 

இந்தியா 1 தங்கம், 2 மவள்ளி ெற்றும் 4 மவண்கைத்து ன் 48ஆவது 

இ த்ளதப் பிடித்தது. 

 

2. ஆண்டுத ோறும் சர்வடதச பழங்குடிகள் நோள் ககோண் ோ ப்படுகிற 

டததி எது? 

அ) ஆகஸ்ட் 09  

ஆ) ஆகஸ்ட் 10 

இ) ஆகஸ்ட் 11 

ஈ) ஆகஸ்ட் 12 

✓ சர்வடதச பழங்குடிகளின் நாைானது ஆண்டுடதாறும் ஆகஸ்ட்.9 அன்று 

மகாண் ா ப்படுகிைது. “Leaving no one behind: Indigenous peoples and 

the call for a new social contract” என்பது ந ப்பாண்டில் (2021) வரும் 

இந்த நாளுக்கான கருப்ப ாருளாகும். உைகம் முழுவதும் 90 நாடுகளில், 

476 மில்லியனுக்கும் அதிகொன பழங்குடி ெக்கள் வாழ்கின்ைனர். இது, 

உைக ெக்கள்மதாளகயில் 6.2% ஆகும். பழங்குடி ெக்கள் தனித்துவொன 

கைாசாரம், ெரபுகள் ெற்றும் மொழிகள் ஆகியவற்றின் பரந்த பன்முகத் 

தன்ளெளயக் மகாண் வர்கள். 

 

3. சமீபத்தில், ‘கவள்ளை டே கவளிட று’ இ க்கத்தின் 79ஆவது 

ஆண்டுவிழோ ககோண் ோ ப்பட் து. மும்ளபயில் எந்த இ த்திலிருந்து 

ககோண்டு ‘மகோத்மோ’ கோந்தி கவள்ளை ளே விரட்டுவதற்கோக “கசய் 

அல்லது கசத்துமடி” எே முழக்கமிட் ோர்? 

அ) ஆகஸ்ட் கிரந்தி ளெதானம்  

ஆ) ராஜாபாய் ெணிக்கூண்டு 

இ) அளெதி டகாபுரம் 

ஈ) ெணி பவன் 

✓ ‘மவள்ளையடன மவளிடயறு’ இயக்கத்தின் 79ஆம் ஆண்டுவிழா 2021 

ஆகஸ்ட்.8 அன்று அனுசரிக்கப்பட் து. 1942ஆம் ஆண்டு இடத நாைன்று, 

‘டதசத்தந்ளத’ ‘ெகாத்ொ’ காந்தி, பிரிட்டிஷாளர நாட்ள விட்டு விரட்டும் 

டநாக்கில் அளனத்து இந்தியர்களை டநாக்கியும் “மசய் அல்ைது மசத்து 

ெடி” என்று முழக்கமிட் ார். மும்ளபயிலுள்ை ஆகஸ்ட் கிரந்தி ளெதானம் 

(டகாவாலியா) என்ை இ த்திலிருந்து இந்த இயக்கம் மதா ங்கியது. 

ஆண்டுடதாறும் ஆகஸ்ட் கிரந்தி நாைாக இது கள ப்பிடிக்கப்படுகிைது. 

 

4. ஒலிம்பிக் த கைப்த ோட்டிகளில் இதுவளர எத்தளே பதக்கங்க 

-ளை இந்தி ோ கவன்றுள்ைது? 

அ) 1  

ஆ) 2 

இ) 3 

ஈ) 10 

✓ நீரஜ் டசாப்ரா, ஆண்களுக்கான ஈட்டி எறிதல் இறுதிப்டபாட்டியில் 87.58 

மீட் ர் தூரம் ஈட்டி எறிந்து த கைத்தில் இந்தியாவுக்கு வரைாற்றுச் சிைப்பு 

மிக்க தங்கப்பதக்கத்ளத மவன்றுதந்தார். ஒலிம்பிக் த கைத்தில், இது, 

இந்தியா மவல்லும் முதல் தங்கப்பதக்கொகும். 

 

5. நோட்டிலுள்ை எத்தளே கோவல்துளற அதிகோரிகளுக்கு உள்துளற 

அளமச்சரின் சிறந்த புலேோய்வு விருது வழங்கப்பட்டுள்ைது? 

அ) 151 

ஆ) 152  

இ) 155 

ஈ) 145 

✓ 2021ஆம் ஆண்டுக்கான, “சிைந்த புைனாய்வுக்கான ெத்திய உள்துளை 

அளெச்சரின் பதக்கம்”, அகிை இந்திய அைவில் 152 காவல்துளை 

அலுவைர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. குற்ைப்புைனாய்வில் சிைந்த 

மசயல்திைளன ஊக்குவிக்கவும், புைனாய்வில் சிைப்பாக மசயல்படும் 

அதிகாரிகளுக்கு அங்கீகாரம் அளிக்கவுொக, க ந்த 2018ஆம் ஆண்டில் 

இவ்விருது நிறுவப்பட் து. இந்த ஆண்டுக்கான (2021) விருதாைர்களுள் 

தமிழ்நாட்ள ச் டசர்ந்த நால்வர் உட்ப , 28 டபர் ெகளிர் அதிகாரிகள் 

என்பது குறிப்பி த்தக்கது. 

 

6. நுண்-உணவு கச லோக்க நிறுவேங்கள் திட் த்தின் PM 

முளறப்படுத்தலின்கீழ் 7,500 SHG உறுப்பிேர்களுக்கு கதோ க்க 

நிதி ோக பிரதமரோல் அறிவிக்கப்பட்  நிதி எவ்வைவு? 

அ) `35 டகாடி 

ஆ) `45 டகாடி 

இ) `15 டகாடி 

ஈ) `25 டகாடி  

✓ 2021 ஆகஸ்ட்.12 அன்று பிரதெர் நடரந்திர டொடி, உணவு பதப்படுத்தும் 

மதாழிற்துளை அளெச்சகத்தின் PMFME (PM Formalisation of Micro Food 

Processing Enterprises) திட் த்தின்கீழ் 7,500 SHG உறுப்பினர்களுக்கு 

`25 டகாடி ெற்றும் 75 FPO’களுக்கு ̀ 4.13 டகாடி நிதியாக வழங்கினார். 

இந்த SHG’கள் தீனதயாள் அந்திடயாதயா டயாஜனா-டதசிய கிராெப்புை 

வாழ்வாதார திட் த்தின் கீழ் (DAY-NRLM) ஊக்குவிக்கப்படுகின்ைன. 

 

7. மத்தி  & மோநில அரசுகள் மற்றும் தனி ோர் துளற பிரிவுகளின் 

துளறசோர்ந்த நிறுவேங்கள் மற்றும் கபோதுத்துளற நிறுவேங்களில் 

பணிபுரியும் எத்தளே பணி ோைர்களுக்கு பிரதம அளமச்சரின் 

ஷ்ரோம் விருதுகள் வழங்கப்படும்? 

அ) 67 

ஆ) 75 

இ) 59 

ஈ) 69  

✓ 2021 ஆக.12 அன்று, இந்திய அரசு, 2018ஆம் ஆண்டிற்கான பிரதெரின் 

ஷ்ராம் விருதுகளை அறிவித்தது. இந்த விருதுகள் ெத்திய ெற்றும் ொநிை 

அரசுகள் ெற்றும் தனியார் துளைகளின் துளைசார்ந்த ெற்றும் மபாதுத் 

துளை நிறுவனங்களில் பணியாற்றும் 69 மதாழிைாைர்களுக்கு 

வழங்கப்ப வுள்ைது. அவர்களின் தனித்துவொன மசயல்திைளன 

அங்கீகரிக்கும் வளகயில் இவ்விருதுகள் வழங்கப்படுகின்ைன. 

✓ இந்த ஆண்டு (2021) பிரதெரின் ஷ்ராம் விருதுகள் மூன்று பிரிவுகளில் 

வழங்கப்படுகின்ைன. அளவ, ஷ்ராம் பூஷன் விருதுகள் (`1,00,000/- 

மராக்கப் பரிசு), ஷ்ராம் வீர்/ஷ்ராம் வீராங்கனா விருதுகள் (`60,000/- 

மராக்கப் பரிசு) ெற்றும் ஷ்ராம் ஸ்ரீ/ஷ்ராம் டதவிவிருதுகள் (`40,000/- 

மராக்கப் பரிசு) ஆகும். 

 

8. 2021 CONCACAF தங்கக்டகோப்ளபள  கவன்ற அணி எது? 

அ) அமெரிக்கா  

ஆ) மெக்ஸிடகா 

இ) டகாஸ்ட் ா ரிக்கா 

ஈ) கத்தார் 

✓ US ஆ வர் டதசிய அணியானது இறுதிப்டபாட்டியில் மெக்ஸிடகாளவ 

டதாற்கடித்து 16ஆவது CONCACAF தங்கக்டகாப்ளபளய மவன்ைது. 

இறுதிப்டபாட்டி, அமெரிக்காவின் மநவா ாவின் ைாஸ் டவகாஸில் உள்ை 

அமைஜியண்ட் அரங்கில் ந ந்தது. இந்தக் டகாப்ளப, அமெரிக்கா மவன்ை 

7ஆவது தங்கக்டகாப்ளபயாகும். ஈராண்டுக்கு ஒருமுளை நள மபறும் 

இப்டபாட்டி, CONCACAF’ஆல் ந த்தப்படுகிைது. 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. ஆகஸ்ட் மோதத்தின் எந்தத் டததி, உலக சிங்கங்கள் நோைோக 

ககோண் ோ ப்படுகிறது? 

அ) ஆகஸ்ட் 09  

ஆ) ஆகஸ்ட் 10 

இ) ஆகஸ்ட் 11 

ஈ) ஆகஸ்ட் 12 

✓ சிங்கங்கள் குறித்த விழிப்புணர்ளவ ஏற்படுத்தும் வளகயில் ஒவ்டவார் 

ஆண்டும் ஆக.10 அன்று உைக சிங்கங்கள் நாள் மகாண் ா ப்படுகிைது. 

சிங்கத்தின் பாதுகாப்பிற்கான ஆதரளவ திரட் வும் இந்த நாள் முயற்சி 

மசய்கிைது. விைங்குகளுக்கான உைகைாவிய நிதியத்தின்படி (WWF), 

சிங்கங்கள், புல்மவளிகள் ெற்றும் செமவளிகளில் ெட்டுடெ வாழ்கிைது.  

✓ சசன்-கிர் டதசியப்பூங்காவின் பாதுகாக்கப்பட்  பகுதிகளில் வசிக்கும் 

கம்பீரொன ஆசிய சிங்கத்தின் தாயகம் இந்தியா ஆகும். WWF’இன் 

கூற்றுப்படி, சிங்கங்கள் ஆப்பிரிக்கா, ஆசியா ெற்றும் ஐடராப்பா முழுவதும் 

காணப்பட் ன. ஆனால் சமீப காைொக, அவற்றின் எண்ணிக்ளக இந்தக் 

கண் ங்களில் குளைந்து வருகிைது. சிங்கங்களைப் பாதுகாப்பதற்கான 

முன்மனடுப்பு, 2013’இல் மதா ங்கப்பட் து. முதல் உைக சிங்கங்கள் 

நாள் 2013’இல் அனுசரிக்கப்பட் து.  

 

10. எஞ்சிய ஆசி  சிங்கங்கள் கோணப்படுகிற டதசி ப்பூங்கோ எது? 

அ) துத்வா டதசியப்பூங்கா 

ஆ) கசிரங்கா டதசியப்பூங்கா 

இ) கிர் டதசியப்பூங்கா  

ஈ) கன்ஹா புலிகள் காப்பகம் 

✓ எஞ்சிய ஆசிய சிங்கங்கள் குஜராத் ொநிைத்தின் கிர் டதசியப்பூங்காவில் 

காணப்படுகின்ைன. 2020ஆம் ஆண்டில், குஜராத்தின் கிர் காடுகளில் 

வாழும் ஆசிய சிங்கங்களின் எண்ணிக்ளக சுொர் 29% அதிகரித்தது. 

சிங்கங்கள் பரவி வாழும் பகுதியும் 36% அதிகரித்துள்ைது. 

✓ கிர் டதசியப் பூங்கா ெற்றும் வனவுயிரி சரணாையொனது சசன்-கிர் 

என்றும் அளழக்கப்படுகிைது. இது, இந்தியாவின் குஜராத் ொநிைத்தில் 

தைைா கிர் அருகிலுள்ை ஒரு காடு, டதசியப்பூங்கா ெற்றும் வனவிைங்கு 

சரணாையொகும். க ந்த 1965’இல் இந்தத் டதசியப்பூங்கா நிறுவப்பட் து. 

 


1. மசன்ளன உள்ப  10 இ ங்களில் ளகத்தறி வடிவளெப்பு வை ளெயம்: 

ெத்திய அரசு அளெக்கிைது 

ளகத்தறி துளைக்கு மபரியைவில் ஊக்கெளிக்கும் வளகயில் பல்டவறு 

புதிய ந வடிக்ளககளை ஜவுளி அளெச்சகம் எடுத்து வருகிைது. 

இதன்படி, மசன்ளன உள்ப  10 இ ங்களில் ளகத்தறி வடிவளெப்பு வை 

ளெயங்கள் அளெக்கப்ப வுள்ைன. 

ளகத்தறி துளையில் வடிவளெப்பு சாாாா்ந்த உயாாா்சிைப்பு நிளைளய எட்டும் 

வளகயிலும், மநசவாைாாா்கள், ஏற்றுெதியாைாாா்கள், உற்பத்தியாைாாா்கள் 

ெற்றும் வடிவளெப்பாைாாா்களுக்கு ொதிரி, மபாருள் டெம்பாடு ெற்றும் 

உருவாக்கத்துக்கான வடிவளெப்பு கைஞ்சியங்களை வழங்கும் 

டநாக்கத்திலும் மசன்ளன, மகால்கத்தா, மபங்களூரு, ளஹதராபாத், 

கண்ணாாா், இந்தூாாா், நாகபுரி, மீரட், பாகல்பூாாா் ெற்றும் பானிப்பட் ஆகிய 

இ ங்களில் உள்ை மநசவாைாாா் டசளவ ளெயங்களில் டெலும் 10 

ளகத்தறி வடிவளெப்பு வை ளெயங்களை ெத்திய டதசிய ஃடபஷன் 

மதாழில்நுட்ப நிறுவனம் (நிஃப்ட்) அளெக்கவுள்ைது. 

ஜவுளி அளெச்சகத்தின் அளெப்பாக நிஃப்ட் விைங்குவதாலும், நவீன 

நாகரிகம் ெற்றும் வடிவளெப்பு உள்ளிட் வற்றில் நிஃப்ட்டின் 

நிபுணத்துவத்ளதப் பயன்படுத்தி ளகத்தறி துளைக்கு மபரியைவில் 

சந்ளத இளணப்புகளை வழங்க முடியுமென்பதாலும், இப்பணிக்காக 

நிஃப்ட்ள  அளெச்சகம் டதாாா்ந்மதடுத்துள்ைது. 

மநசவாைாாா் டசளவ ளெயங்களில் நிஃப்ட் படிப்படியாக 

அளெக்கவிருக்கும் ளகத்தறி வடிவளெப்பு வை ளெயங்களின் மூைம் 

மநசவாைாாா்கள், ஏற்றுெதியாைாாா்கள், உற்பத்தியாைாாா்கள் ெற்றும் 

வடிவளெப்பாைாாா்களுக்கு வடிவளெப்பு ெற்றும் வைங்கள் குறித்த 

விரிவான தகவல்கள் கிள க்கும். தில்லி, மும்ளப, ஆெதாபாத், 

புவடனசுவரம், குவாஹாட்டி, மஜய்ப்பூாாா் ெற்றும் வாரணாசியில் உள்ை 

மநசவாைாாா் டசளவ ளெயங்களில் ளகத்தறி வடிவளெப்பு வை 

ளெயங்கள் ஏற்கனடவ நிறுவப்பட்டுள்ைன. காஞ்சிபுரத்தில் 

அளெக்கப்பட்டுள்ை எட் ாவது ளகத்தறி வடிவளெப்பு வை ளெயத்ளத 

டதசிய ளகத்தறி தினொன க ந்த 7 -ஆம் டததி திைந்துளவக்கப்பட் து. 

 

2. தூத்துக்குடி வஉசி துளைமுகம் நிைக்கரி ளகயாள்வதில் சாதளன: 

தூத்துக்குடி வஉசி துளைமுக மபாறுப்புக் கழகம் மவளியிட்டுள்ை 

மசய்திக்குறிப்பு: வஉசி துளைமுகத்தின் கப்பல் சரக்குதைம் 9-ல் க ந்த 

15.08.2021 அன்று எம்.வி. ஸ் ார் ைாரா என்ை கப்பலில் இருந்து 57,090 

 ன் நிைக்கரிளய 24 ெணி டநரத்தில் ளகயாண்டு புதிய சாதளன 

பள க்கப்பட்டுள்ைது. இச்சாதளனயானது இதற்கு முன்பு க ந்த 

27.10.2020 அன்று கப்பல் சரக்கு தைம் 9-ல் எம்.வி. ஓசன் ட்ரீம் என்ை 

கப்பலில் இருந்து 24 ெணி டநரத்தில் ளகயாைப்பட்  அைவான 56,785 

 ன் நிைக்கரிளய வி  அதிகம். 

ொர்மசல் தீவு மகாடியு ன் வந்துள்ை எம்.வி. ஸ் ார் ைாரா என்ை 

பனொக்ஸ் வளக கப்பல் 14.20 மீட் ர் மிதளவ ஆழம் மகாண் து. 

இந்டதாடனசியா நாட்டில் உள்ை முரா புடராவ் என்ை துளைமுகத்தில் 

இருந்து 77,675  ன் நிைக்கரிளய ஏற்றிக்மகாண்டு வஉசி துளைமுகம் 

வந்துள்ைது. இக்கப்பலில் வந்த 77,675  ன் நிைக்கரியும் இந்தியா டகாக் 

& பவர் பிளரடவட் லிட் நிறுவனத்துக்காக இைக்குெதி மசய்யப்பட்டுள்ைது. 

புதிய சாதளன பள க்க காரணொக இருந்த அளனத்து 

ஊழியர்களுக்கும் துளைமுக மபாறுப்புக் கழக தளைவர் தா கி 

ராெச்சந்திரன் பாராட்டு மதரிவித்தார். இவ்வாறு மதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

3. இந்தியாவு ன் புதுளவ இளணந்த நாள்: கீழாாா் நிளனவி த்தில் 

ெரியாளத 

பிரான்ஸ் ஆதிக்கத்திலிருந்த புதுளவ ொநிைம், க ந்த 1962 ஆகஸ்ட்.16 

ஆம் டததி இந்தியாவு ன் அதிகாரப்பூாாா்வொக இளணக்கப்பட் து. 

முன்னதாக, புதுச்டசரி அருடக உள்ை கீழாாா் பகுதியில் மபாதுெக்கள் 

முன்னிளையில், தளைவாாா்கள் வாக்மகடுப்ளப ந த்தி, இதற்கான 

முடிளவ எடுத்தனாாா். இளதயடுத்து, தாயகத்து ன் புதுளவ 

சட் ப்பூாாா்வொக இளணந்தது. இந்த நாளில், கீழரில் வாக்மகடுப்பு 

நள மபற்ை இ த்தில் புதுளவ அரசு சாாாா்பில் ஆண்டுடதாறும் ெரியாளத 

மசலுத்தப்படுகிைது. 

 

4. நரிக்குைவாாா் மொழி உள்ப  பத்து மொழிகளில் மவளியாகிைது 

திருக்குைள் 

நரிக்குைவாாா் இன ெக்கள் டபசும் வாக்ரிடபாலி மொழி உள்ப  பத்து 

மொழிகளில் திருக்குைள் மொழிமபயாாா்ப்புகள் மவளியி ப்ப வுள்ைதாக 

மசம்மொழித் தமிழாய்வு ெத்திய நிறுவனம் மதரிவித்துள்ைது. இது குறித்து 

அந்த நிறுவனத்தின் இயக்குநாாா் டபராசிரியாாா் இரா.சந்திரடசகரன் 

மவளியிட்டுள்ை அறிவிப்பு: ெத்திய கல்வி அளெச்சகம், திருக்குைளை 

இந்திய அரசளெப்பின் எட் ாவது அட் வளணயில் உள்ை 21 

மொழிகளில் மொழிமபயாாா்க்கும் திட் த்ளதச் மசம்மொழித் தமிழாய்வு 

ெத்திய நிறுவனத்துக்கு வழங்கியுள்ைது. இந்த நிறுவனம், ஏற்மகனடவ 

பஞ்சாபி (2012), ெணிப்புரி (2012), மதலுங்கு (2014), கன்ன ம் (2014), 

குஜராத்தி (2015) ஆகிய மொழிகளில் திருக்குைள் மொழிமபயாாா்ப்புகளை 

மவளியிட்டுள்ைது. டெலும் திருக்குைள் ஆங்கிை மொழிமபயாாா்ப்புகளின் 

மதாகுப்புகளையும் மூன்று பாகங்கைாக மவளியிட்டுள்ைது. 

இதன் மதா ாாா்ச்சியாக வரும் அக்ட ாபாாா் ொதம் ெளையாைம், ெராத்தி, 

ஒடியா, ஹிந்தி, டநபாளி, உருது, அரபி, பாரசீகம், வாக்ரிடபாலி 

(நரிக்குைவாாா் மொழி), படுகு ஆகிய பத்து மொழிகளில் திருக்குைள் 

மொழிமபயாாா்ப்புகள் மவளியி ப்ப வுள்ைன. இது தவிர மொழிமபயாாா்ப்புத் 

திட் த்தின் மூைொகவும், குறுந்திட்  ஆய்வுகள் மூைொகவும் வரப் 

மபற்றுள்ை ஆய்வுகள் மசம்மொழித் தமிழாய்வு ெத்திய நிறுவனத்தின் 

மூைம் நூைாக்கம் மபற்று வருகின்ைன. அந்த வளகயில் 

உ.டவ.சாமிநாளதயாாா் நாட்குறிப்பு, உ.டவ.சாமிநாளதயாாா் அருஞ்மசால் 

அகராதியும் சங்கநூற் மசால்ைள வும், நற்றிளண (கன்ன  

மொழிமபயாாா்ப்பு), மதால்காப்பியம் (ஹிந்தி மொழிமபயாாா்ப்பு), பதிற்றுப்பத்து 

(கன்ன  மொழிமபயாாா்ப்பு) ஆகியளவ உள்ளிட்  20 நூல்கள் மசப் ம்பாாா் 

ொதம் மவளியி ப்ப வுள்ைன என அதில் மதரிவித்துள்ைாாாா். 

 

 

 

 



         

    

1.தேசிய கல்விக்ககொள்கக-2020’ஐ அமல்படுத்திய நொட்டின் முேல் 

மொநிலம் எது? 

அ) உத்தர பிரததசம் 

ஆ) கர்நாடகா  

இ) குஜராத் 

ஈ) மத்திய பிரததசம் 

✓ ததசிய கல்விக்ககாள்கக-2020’இன் அமலாக்கம் கதாடர்பாக உத்தரவு 

பிறப்பித்த நாட்டின் முதல் மாநிலமாக கர்நாடகா மாறியுள்ளது என்று 

மாநில உயர்கல்வி அகமச்சர் CN அஸ்வத் நாராயண் கூறினார். நடப்பு 

கல்வியாண்டு 2021-2022 முதல் நகடமுகறக்கு வரும் வககயில், 

ததசிய கல்விக்ககாள்கக-2020 அமல்படுத்துவது குறித்து கர்நாடக 

அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. 

 

2. கெயற்கக நுண்ணறிவின்மூலமொன கண்டுபிடிப்பு ஒன்றுக்கு 

கொப்புரிகம வழங்கிய உலகின் முேல் நொடு எது? 

அ) கதன்னாப்பிரிக்கா  

ஆ) இங்கிலாந்து 

இ) ஆஸ்திதரலியா 

ஈ) சுவீடன் 

✓ கசயற்கக நுண்ணறிவின் (AI) மூலம் உருவாக்கப்பட்ட கண்டுபிடிப்புக்கு 

காப்புரிகம வழங்கிய உலகின் முதல் நாடாக கதன்னாப்பிரிக்கா மாறி 

உள்ளது. பிராக்டல் வடிவவியகல அடிப்பகடயாகக் ககாண்ட உணவு 

ககாள்கலன் அகமப்புக்கு அந்நாடு காப்புரிகம வழங்கியுள்ளது. DABUS 

(Device for Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience) எனப்படும் 

AI அகமப்பால் அவ்வகமப்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது  

✓ இந்த DABUS’ஐ ஸ்டீபன் தாலர் என்பவர் உருவாக்கியுள்ளார். இது 

சிக்கலான கசயல்பாடுககளச் கசய்யக்கூடியது என்பதால் பகடப்பாற்றல் 

எந்திரங்கள் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. ககட்டுப்தபான உணவுகள் 

குறித்த எச்சரிக்கககள், அவசர எச்சரிக்கக அகமப்பு தபான்றகவ 

DABUS’இன் முக்கிய கசயல்பாடுகளாகும். 

 

3. உஜ்வொலொ 2.0 திட்டத்கே, பிரேமர் தமொடி, எம்மொநிலத்திலிருந்து 

கேொடங்கினொர்? 

அ) இராஜஸ்தான் 

ஆ) உத்தர பிரததசம்  

இ) தமற்கு வங்கம் 

ஈ) அஸ்ஸாம் 

✓ உத்தர பிரததசத்தின் மதகாபாவில் சகமயல் எரிவாயு இகணப்புககள 

வழங்கி, உஜ்வாலா 2.0 (பிரதமரின் உஜ்வாலா திட்டம்) திட்டத்கத 

பிரதமர் தமாடி காகணாலிக்காட்சி வாயிலாக கதாடங்கிகவத்தார். 

✓ முன்கனப்தபாதும் இல்லாத எண்ணிக்ககயிலான மக்களின், குறிப்பாக 

கபண்களின் வாழ்கவ உஜ்வாலா திட்டம் ஒளிமயமாக்கியுள்ளதாக 

பிரதமர் கூறினார். சுதந்திரப் தபாராட்டத்தின் முன்தனாடியான மங்கள் 

பாண்தடவின் கசாந்த ஊரான உத்தர பிரததசத்தின் பாலியாவிலிருந்து 

கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு இந்தத் திட்டம் கதாடங்கப்பட்டது. 

 

4. தவளொண் ேொனியங்கி வொனிகல நிகலயங்ககள நிறுவிய 

நிறுவனம் எது? 

அ) இந்திய வானிகல கமயம்  

ஆ) DRDO 

இ) CSIR 

ஈ) NDMA 

✓ நாட்டு மக்களுக்கு, குறிப்பாக உழவர்களுக்கு துல்லியமான வானிகல 

முன்னறிவிப்கப வழங்குவதற்காக இந்திய வானிகல ஆய்வு கமயம் 

தவளாண் தானியங்கி வானிகல நிகலயங்ககள நிறுவியுள்ளது. 

இந்திய தவளாண் ஆராய்ச்சிக் கவுன்சிலின் கீழுள்ள கிரிஷி விக்யான் 

கமயங்களில் அகமந்துள்ள மாவட்ட அக்தராகமட் அலகுகளில் அகவ 

நிறுவப்பட்டுள்ளன. 

 

5.ரொம்ெொர் ேளமொக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள ‘பிந்ேவொஸ்’ அகமந்துள்ள 

மொநிலம் எது? 

அ) குஜராத் 

ஆ) இராஜஸ்தான் 

இ) ஒடிஸா 

ஈ) ஹரியானா  

✓ சமீபத்தில், இந்தியாவிலிருந்து தமலும் நான்கு ஈரநிலங்கள் ராம்சார் 

கசயலகத்திலிருந்து ராம்சார் தளங்களாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன. இத் 

தளங்கள், குஜராத்கதச் சார்ந்த ‘வாத்வானா’ மற்றும் ‘ததால்’ மற்றும் 

ஹரியானாகவச் சார்ந்த ‘சுல்தான்பூர்’ மற்றும் ‘பிந்தவாஸ்’. இதன்மூலம் 

இந்தியாவில் உள்ள ராம்சார் தளங்களின் எண்ணிக்கக 46 ஆக மாறி 

உள்ளது. தமலும், இந்தத் தளங்களின் பரப்பளவு தற்தபாது 1,083,322 

கஹக்தடர் அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளது. 

✓ இந்த அங்கீகரிப்பின்மூலம் ஹரியானா மாநிலம் அதன் முதல் ராம்சார் 

தளத்கதயும், 2012’இல் அறிவிக்கப்பட்ட நால்சதராவருக்குப்பின் குஜராத் 

தமலும் மூன்று ராம்சார் தளத்கதயும் கபறுகிறது. 

 

6. எந்ே மொநிலம் / யூனியன் பிரதேெத்தில், நடப்பொண்டின் (2021) 

முேலீட்டொளர் உச்சிமொநொடு ஏற்பொடு கெய்யப்படுகிறது? 

அ) மகாராஷ்டிரா 

ஆ) குஜராத்  

இ) கர்நாடகா 

ஈ) தில்லி 

✓ முதலீட்டாளர் உச்சிமாநாடு குஜராத் அரசால் சாகலப் தபாக்குவரத்து & 

கநடுஞ்சாகல அகமச்சகத்துடன் இகணந்து ஏற்பாடு கசய்யப்படுகிறது.  

✓ இம்முதலீட்டாளர் உச்சிமாநாடு, அலங்காவில் உள்ள கப்பல் உகடக்கும் 

கதாழிலகம் வழங்கும் ஒருங்கிகணந்த ஸ்கிராப்பிங் கமயத்தின் 

வளர்ச்சியில் கவனஞ்கசலுத்தும். குஜராத் மாநிலத்தின் காந்திநகரில் 

இது நடத்தப்படுகிறது. இந்த உச்சிமாநாட்டில் பல்தவறு முதலீட்டாளர்கள், 

கதாழில் வல்லுநர்கள் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட மத்திய மற்றும் மாநில அரசு 

அகமச்சகங்களின் பங்தகற்பு இருக்கும். ததசிய வாகன அழிப்புக் 

ககாள்ககயானது 2021 ஆக.13 அன்று பிரதமரால் அறிவிக்கப்பட்டது. 

 

7. COVID கேொற்றுக்கு மத்தியில் பள்ளிககள மீண்டும் திறப்பேற்கு 

முன்னுரிகம அளிக்குமொறு உலக சுகொேொர அகமப்பின் ேகலகம 

அறிவியலொளர் உலக நொடுககள வலியுறுத்தியுள்ளொர். உலக 

சுகொேொர அகமப்பின் ேற்தபொகேய ேகலகம அறிவியலொளர் யொர்? 

அ) ககன்தீப் காங் 

ஆ) மரியா வான் ககர்தகாவ் 

இ) Dr கசௌமியா சுவாமிநாதன்  

ஈ) நார்மன் தபார்லாக் 

✓ உலக நலவாழ்வு அகமப்பின் தகலகம அறிவியலாளர் Dr கசௌமியா 

சுவாமிநாதன், COVID கதாற்றுதநாய்க்கு மத்தியில் பள்ளிககள மீண்டும் 

திறப்பதற்கு முன்னுரிகம அளிக்குமாறு நாடுககள வலியுறுத்தினார்.  

✓ COVID-19 மகறமுகமாக கல்விகய கபரிதும் பாதித்துள்ளது. எனதவ, 

சரியான உடல்நலத்கத பராமரிக்கும் அதததவகளயில் பள்ளி திறப்புக்கு 

முன்னுரிகம அளிக்கும்படியும் அவர் தகட்டுக்ககாண்டுள்ளார். COVID-

19 கதாற்றுதநாய் காரணமாக, 1.5 பில்லியன் சிறார்களின் கல்வி பாதிப்பு 

அகடந்துள்ளது. 2021 ஜனவரி மாதத்தில், கல்வி உரிகம மன்றம் தனது 

அறிக்கககய கவளியிட்டது. அதில், COVID கதாற்றுதநாய் காரணமாக, 

இந்தியாவில், 10 மில்லியன் கபண்கள் இகடநிகலப்பள்ளிக்கல்விகய 

விட்டு கவளிதயறக் கூடும் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 

8. எந்ே நிறுவனத்துடன் இகணந்து, அரசு மின்னணு ெந்கே 

ேளமொனது தேசிய கபொது ககொள்முேல் மொநொட்டின் 5ஆவது பதிப்கப 

ஏற்பொடு கெய்துள்ளது? 

அ) இந்திய வர்த்தகம் மற்றும் கதாழிற்துகற கூட்டகமப்பு 

ஆ) ASSOCHAM 

இ) NASSCOM 

ஈ) இந்திய கதாழிற்துகற கூட்டகமப்பு  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ அரசு மின்னணு சந்கத தளம், இந்திய கதாழிற்துகற கூட்டகமப்புடன் 

இகணந்து ததசிய கபாது ககாள்முதல் கூட்டத்தின் ஐந்தாவது பதிப்கப 

ஆக.9 மற்றும் 10 ஆகிய தததிகளில், “கதாழில்நுட்பத்துடன் கூடிய அரசு 

ககாள்முதல்-தரம், கவளிப்பகடத்தன்கம மற்றும் உள்ளடக்கத்கத 

தநாக்கி” என்ற கருப்கபாருளில் நகடகபற்றது. மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் 

கதாழிற்துகற இகணயகமச்சர் திருமதி அனுப்பிரியா பதடல், ஆக.9 

அன்று காகணாலி வாயிலாக இந்தக் கூட்டத்கதத் கதாடங்கிகவத்தார். 

 

9. நடப்பொண்டில் (2021) 7 TRIFED வொன் ேன் விருதுககள கவன்ற 

மொநிலம் எது? 

அ) அருணாச்சல பிரததசம் 

ஆ) நாகாலாந்து  

இ) சிக்கிம் 

ஈ) இமாச்சல பிரததசம் 

✓ பல்தவறு பிரிவுகளில் முன்மாதிரியான கசயல்திறனுக்காக வான் தன் 

விகாஸ் தயாஜனா (VDVY) மற்றும் குகறந்தபட்ச ஆதரவு விகல (MSP) 

திட்டங்களில் ஏழு மதிப்புமிக்க ததசிய விருதுககள நாகாலாந்து மாநிலம் 

கவன்றுள்ளது. 

✓ VDVY மற்றும் MSP’க்கான சிறு வன உற்பத்திப்கபாருட்கள் திட்டமானது 

விவசாயிகளின் கதாழில்முகனவுத் திட்டங்களில் உள்நாட்டில் 

கிகடக்கும் கபாருட்களின் கசயலாக்கம், கட்டுதல், சந்கதப்படுத்துதல் 

ஆகியவற்றில் கவனஞ்கசலுத்துகிறது என அதிகாரப்பூர்வ அறிக்ககயில் 

கதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சிறந்த ஆய்வு, சிறந்த பயிற்சி மற்றும் அதிக 

எண்ணிக்ககயிலான வான் தன் விகாஸ் ககாத்துககள நிறுவியது 

ஆகிய மூன்று பிரிவுகளில் நாகாலாந்து முதலிடத்தில் உள்ளது. 

 

10. ஸ்ககட்ரொக்ஸ் உலக வொனூர்தி நிகலய விருதுகள் – 2021’இல், 

உலகின் முேல் 50 சிறந்ே வொனூர்தி நிகலயங்களுள் ஒன்கறன 

இடம்கபற்றுள்ள இந்திய வொனூர்தி நிகலயம் எது? 

அ) சத்ரபதி சிவாஜி மகாராஜா சர்வததச விமான நிகலயம், மும்கப 

ஆ) இந்திரா காந்தி சர்வததச விமான நிகலயம், தில்லி  

இ) தநதாஜி சுபாஷ் சந்திர தபாஸ் விமான நிகலயம், ககால்கத்தா 

ஈ) இராஜீவ் காந்தி சர்வததச விமான நிகலயம், கஹதராபாத் 

✓ நடப்பாண்டின் (2021) ஸ்ககட்ராக்ஸ் உலக வானூர்தி நிகலய விருது 

தரவரிகச சமீபத்தில் கவளியிடப்பட்டது. அதில் தில்லியின் இந்திரா 

காந்தி சர்வததச விமான நிகலயம், 2021’இல் உலகின் சிறந்த 50 

விமான நிகலயங்களில் ஒன்கறன இடம்கபற்றுள்ளது. தில்லி விமான 

நிகலயமானது கதாடர்ந்து மூன்றாவது ஆண்டாக இந்தியாவின் சிறந்த 

விமான நிகலயமாக இடம்கபறுகிறது. மும்கப, கஹதராபாத் மற்றும் 

கபங்களூரு ஆகியகவ உலகின் 100 சிறந்த விமான நிகலயங்களில் 

ஒன்றாக இடம்கபற்றுள்ளன. 

✓ ஸ்ககட்ராக்ஸ்-2021 உலக விமான நிகலயத்தின் விருது பட்டியலில், 

தில்லி, 45ஆவது இடத்தில் உள்ளது. 2020ஆம் ஆண்டில் 50ஆவது 

இடத்தில் அது இருந்தது. இந்த நிகலகய அகடந்த முதல் இந்திய 

விமான நிகலயம் தில்லி விமான நிகலயம் ஆகும். கஹதராபாத், 64 

ஆவது இடத்தில் உள்ளது. மும்கப, 65ஆவது இடத்தில் உள்ளது. 

கபங்களூரு, 71ஆவது இடத்தில் உள்ளது. 

 


1. தசதி கதரியுமா? 

ஜூகல.24: தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக் 49 கிதலா பளு தூக்கும் பிரிவில் 

இந்தியாவின் சாய்தகாம் மீராபாய் சானு இந்தியாவுக்கு முதல் கவள்ளிப் 

பதக்கத்கத கவன்றார். 2000 சிட்னி ஒலிம்பிக்கில் பளு தூக்கும் பிரிவில் 

கர்ணம் மல்தலஸ்வரி கவண்கலப் பதக்கம் கவன்ற பிறகு இந்தியா 

கவன்றுள்ள பதக்கம் இது. 

ஜூகல.24: திருவாரூர் மத்தியப் பல்ககலக்கழகத் துகணதவந்தராக 

மதுகர காமராஜர் பல்ககலக்கழகத் துகணதவந்தராக இருக்கும் 

முத்துக்கலிங்கன் கிருஷ்ணகன நியமித்து மத்தியக் கல்வி அகமச்சகம் 

உத்தரவிட்டது. 

ஜூகல.25: ரஷ்யாவில் நகடகபற்ற ‘சர்வததச கணித ஒலிம்பியாட் 2021’ 

தபாட்டியில் 1 தங்கம், 1 கவள்ளி, 3 கவண்கலம் என 5 பதக்கங்ககள 

இந்திய மாணவர்கள் கவன்றனர். இது உலகின் பழகமயான 

அறிவியல் தபாட்டி. 

ஜூகல.26: ஹங்தகரியில் நகடகபற்ற உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் 

தபாட்டியில் இந்திய வீராங்ககன பிரியா மாலிக் தங்கப் பதக்கம் கவன்று 

சாதகன பகடத்தார். 

ஜூகல.26, 29: கதலங்கானாவில் வாரங்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள 13-

ஆம்நூற்றாண்கடச் தசர்ந்த ராமப்பா தகாயில், குஜராத்தில் கட்ச் 

பகுதியில் உள்ள கதான்கமயான ஹரப்பா நகரான ததாலாவீரா 

ஆகியவற்கற உலகப் பாரம்பரிய சின்னங்களாக யுகனஸ்தகா 

அறிவித்தது. 

ஜூகல.27: தமிழ்நாட்டுக்கும் தமிழினத்தின் வளர்ச்சிக்கும் 

பங்காற்றியவர்ககளக் கவுரவிக்க ‘தககசால் தமிழர்’ என்கிற புதிய 

விருகதத் தமிழக அரசு உருவாக்கியது. இதன் முதல் விருதுக்குச் 

சுதந்திரப் தபாராட்ட வீரரும் நூற்றாண்டு கண்ட இடதுசாரி 

தகலவருமான என் சங்கரய்யா ததர்வு கசய்யப்பட்டார். 

ஜூகல.27: கல்விச் தசர்க்ககயில் வன்னியர் களுக்கு 10.5 சதவீதம், 

சீர்மரபினருக்கு 7 சதவீதம், இதர பிற்படுத்தபட்தடாருக்கு 2.5 சதவீதம் 

சிறப்பு உள் ஒதுக்கீடு வழங்குவதற்கான அரசாகணகயத் தமிழக அரசு 

கவளியிட்டது. 

ஜூகல.29: தகரளத்தில் ஆண் அரசு ஊழியர்கள் திருமணத்தின்தபாது 

உயரதிகாரிகளிடம் வரதட்சகண மறுப்புச் சான்றிதழ் சமர்பிப்பது 

கட்டாயமாக்கப்பட்டது. 

ஜூகல.30: புதுக்தகாட்கடயில் சங்ககால பழகம வாய்ந்த 

கபாற்பகனக்தகாட்கடயில் அகழாய்வுப் பணிகள் கதாடங்கின. 

ஆக.1: தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக்கில் பாட்மிண்டன் மகளிர் பிரிவில் 

இந்தியாவின் P V சிந்து கவண்கலப் பதக்கம் கவன்றார். 2016-இல் 

கவள்ளிப் பதக்கம் கவன்ற சிந்து, இப்தபாது கவண்கலம் கவன்றதன் 

மூலம், ஒலிம்பிக்கில் தனிநபர் பிரிவில் கதாடர்ச்சியாக இரு பதக்கங்ககள 

கவன்ற முதல் இந்திய வீராங்ககனயாகியிருக்கிறார். 

 

 

 

 



         

    

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. 

 

 

 



         

    

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. 

 

 


