
         

    

1. ஆண்டுத ோறும் த சிய சிறு த ோழில் நோள் த ோண்டோடப்படுகிற 

த தி எது? 

அ) ஆகஸ்ட்.30  

ஆ) செப்டம்பர்.1 

இ) செப்டம்பர்.3 

ஈ) செப்டம்பர்.5 

✓ தேசிய சிறுசேொழில் நொள் என்பது நமது ெமுேொயத்தில் உள்ள சிறு 

சேொழில்களின் மதிப்பப அங்கீகரிக்கும் ஒரு சகொண்டொட்டமொகும்.  

✓ ஒவ்த ொர் ஆண்டும் ஆகஸ்ட்.30 அன்று, தேசிய சிறு சேொழில் நொள் 

சகொண்டொடுகிறது. 2000 ஆகஸ்ட்.30 அன்று, இந்தியொவில் உள்ள சிறு 

நிறு னங்களுக்கு ஆேரப   ழங்கு ேற்கொக, இந்ேத் துபறக்கொன 

ஒரு விரி ொன சகொள்பகசேொகுப்பு இந்தியொவில் அறிமுகப்படுத்ேப்பட்டது. 

உலகப்சபொருளொேொரத்தில் MSMEகளின் பங்களிப்புபற்றிய விழிப்புணர் 

-ப  அதிகரிப்பேற்கொக ஐநொ சபொது அப  ஜூன்.27ஆம் தேதிபய 

MSME நொளொக அறிவித்துள்ளது. 

 

2. எந்  தபோதுத்துறற வங்கியின் MD & CEOஆ  சோந்திலோல் றைன் 

நியமிக் ப்பட்டுள்ளோர்? 

அ) பஞ்ெொப் தநஷனல்  ங்கி 

ஆ) இந்தியன்  ங்கி  

இ) யூனியன் தபங்க் ஆஃப் இந்தியொ 

ஈ) பொரே  ங்கி 

✓ ெொந்தி லொல் பஜன், இந்தியன்  ங்கியின் நிர் ொக இயக்குநர் மற்றும் 

ேபலபமச்செயலதிகொரியொக நியமிக்கப்பட்டுள்ளொர். இந்நியமனத்திற்கு 

முன் அ ர், பதரொடொ  ங்கியின் நிர் ொக இயக்குநரொக பணியொற்றினொர். 

செப்.1 அன்று அ ரது மூன்றொண்டுகொல பேவிக்கொலம் சேொடங்கும். 

 

3. “ஆட் டத் லுக்கு உள்ளோனவர் ள் குறித்  பன்னோட்டு நோள் - 

International Day of the Victims of Enforced Disappearances” 

அனுசரிக் ப்படுகிற த தி எது? 

அ) ஆகஸ்ட்.30  

ஆ) செப்டம்பர்.1 

இ) செப்டம்பர்.3 

ஈ) செப்டம்பர்.5 

✓ ஆண்டுதேொறும் ஆக.30 அன்று உலகம் முழு தும் “ஆட்கடத்ேலுக்கு 

உள்ளொன ர்கள் குறித்ே பன்னொட்டு நொள்” அனுெரிக்கப்படுகிறது.  

✓ ஆட்கடத்ேலுக்கு உள்ளொன ர்கபள சகௌரவிப்பேற்கும் அ ர்களுக்கு 

அஞ்ெலி செலுத்து ேற்குமொக இந்நொள் அனுெரிக்கப்படுகிறது. 2010 டிெ.21 

அன்று, ஐநொ சபொது அப , அதிகொரப்பூர் மொக இந்ே நொபள அறிவித்ேது. 

ஆட்கடத்ேலுக்குள்ளொதனொரின் பொதுகொப்பிற்கு  ழி குக்கும் ெர் தேெ 

உடன்படிக்பகபய ஏற்றுக்சகொள் பே இந்நொள்  ரத ற்கிறது. 

 

4. வருவோய் வழக்கு றள ஒழுங்குபடுத்துவ ற் ோன த ோழில்நுட்ப 

 ளத்ற  உருவோக்கு ற் ோ  நடுவணரசு அறைத்துள்ள குழுவின் 

 றலவர் யோர்? 

அ) ஆஷிஷ் ஷிரதேொன்கர்  

ஆ) ஆதிர் ரஞ்ென் செௌத்ரி 

இ) DY ெந்திரசூட் 

ஈ) துஷொர் தமத்ேொ 

✓ ஆஷிஷ் ஷிரதேொன்கர் ேபலபமயிலொன தமல்முபறயீட்டு ேொக்கல் 

செயல்முபறபய சநறிப்படுத்தும் ஒரு சேொழில்நுட்ப ேளத்பே 

உரு ொக்கு ேற்கொக மத்திய அரசு ஒரு குழுப  அபமத்துள்ளது.  

✓ இந்ேத்ேளம் தநரடி மற்றும் மபறமுக  ரிவிதிப்பு சேொடர்பொன அபனத்து 

செயல்முபறகபளயும் உள்ளடக்கியது. ஆஷிஷ் ஷிரொதேொன்கர், தேசிய 

ேக ல் பமயத்தின் மின்னணு-நீதிமன்றத் திட்டத்திற்கும் ேபலபம 

 கிக்கிறொர். இந்ேக்குழு ேனது பணிபய மூன்று மொேகொலத்திற்குள் 

முடிக்கவுள்ளது.  ரு ொய்த்துபற, CBDT & CBIT உறுப்பினர்கபளக் 

சகொண்டிருக்கும். 

 

5. அணுவாயு  தசோ றன ளுக்கு எதிரோன பன்னோட்டு நோள் – Intl., 

Day against Nuclear Tests அனுசரிக் ப்படுகிற த தி எது? 

அ) ஆகஸ்ட்.29  

ஆ) ஆகஸ்ட்.30 

இ) ஆகஸ்ட்.31 

ஈ) செப்டம்பர்.01 

✓ ஆண்டுத ோறும் ஆக.29 அன்று உலகம் முழு தும் அணு தெொேபனக்கு 

எதிரொன பன்னொட்டு நொள் கபடப்பிடிக்கப்படுகிறது. அணு ொயுேங்கபள 

பரிதெொதிப்பேொல் ஏற்படும் தீங்கு விபளவுகள் குறித்ே விழிப்புணர்ப  

ஏற்படுத்து பேயும், இதுதபொன்ற தெொேபனகபள முடிவுக்கு சகொண்டு 

 ரு பேயும் இந்ே நொள் தநொக்கமொகக் சகொண்டுள்ளது. 

✓ அணு ொற்றல் தெொேபனகளுக்கு எதிரொன பன்னொட்டு நொள் 2009 டிெ.2 

அன்று ஐநொ சபொதுச்ெபபயொல் அேன் 64ஆ து அமர்வில் நிறு ப்பட்டது. 

நியூ சமக்ஸிதகொவில் உள்ள பொபல னத்ேளத்தில், ‘டிரினிட்டி’ என்று 

அபழக்கப்படும் முேல் அணுதெொேபன, அசமரிக்கொவின் ரொணு த்ேொல் 

1945 ஜூபல.16 அன்று நடத்ேப்பட்டது. 

 

6. ஒலிம்பிக்/போரோலிம்பிக் துப்போக்கிச்சுடு லில் இந்தியோவின் மு ல் 

 ங் ப்ப க் த்ற  தவன்ற வீரோங் றன யோர்? 

அ) அ னி தலகொரொ  

ஆ) இளத னில்  ொலறி ன் 

இ) அபூர்வி ெந்தேலொ 

ஈ) அஞ்சும் முத்கில் 

✓ இந்திய பொரொலிம்பிக் துப்பொக்கிச் சுடுேல் வீரொங்கபன அ னி தலகொரொ, 

தடொக்கிதயொ பொரொலிம்பிக்கில் சபண்களுக்கொன 10 மீட்டர் ஏர்-பரபிள் 

துப்பொக்கிச்சுடுேலில் நொட்டின் முேல் ேங்கப்பேக்கத்பே ச ன்றொர்.  

✓ நொட்டின்  ரலொற்றில் பொரொலிம்பிக் அல்லது ஒலிம்பிக்கில் ேங்கப்பேக்கம் 

ச ன்ற முேல் இந்தியப் சபண் என்ற சபருபமபயப் சபற்றொர் இ ர். 

இந்திய  ட்சடறிேல் வீரர் தயொதகஷ் கத்துனியொ ச ள்ளிப்பேக்கத்பே 

ச ன்றொர். ஈட்டி எறிேல் தபொட்டியில் தேத ந்திர ஜஜொரியொ மற்றும் சுந்ேர் 

சிங் ஆகிதயொர் ச ள்ளி மற்றும் ச ண்கலப்பேக்கங்கபள ச ன்றனர். 

 

7. தைற்கு றநல் றவரஸ்த ோற்று அதி ரிக் லாம் என எச்சரிக்ற  

விடுத்துள்ள நோடு எது? 

அ) அசமரிக்கொ 

ஆ) ரஷ்யொ  

இ) சீனொ 

ஈ) இங்கிலொந்து 

✓ மிேச ப்பநிபலயும் அதிக மபழப்சபொழிவும் சகொசுக்களுக்கு ெொேகமொன 

நிபலபமகபள உரு ொக்கு ேொல், தமற்கு பநல் ப ரஸ் (WNV) தநொய்த் 

சேொற்றுகள் அதிகரிக்கலொம் என ரஷ்யொ எச்ெரிக்பக விடுத்துள்ளது.  

✓ இது சகொசுக்களொல் பரவும் ஒரு சேொற்றுதநொயொகும். இது பறப களிடம் 

இருந்து மனிேர்களுக்கு தநொய்த்சேொற்றுள்ள கியூசலக்ஸ் சகொசு ொல் 

பரவுகிறது. இது, மனிேர்களில் அபொயகரமொன நரம்பியல் தநொயிபன 

உண்டொக்குகிறது. இது ஜிகொ, சடங்கு மற்றும் மஞ்ெள் கொய்ச்ெல் ஆகிய 

ப ரஸ்களுடன் சேொடர்புபடயது. 

 

8. தீதபோர் பீல் வனவுயிரி சரணோலயம் அறைந்துள்ள ைோநிலம் எது? 

அ) அஸ்ஸொம்  

ஆ) சிக்கிம் 

இ) மத்திய பிரதேெம் 

ஈ) இமொச்ெல பிரதேெம் 

✓ தீதபொர் பீல் என்பது அஸ்ஸொமின் சகௌவுகொத்தியில் அபமந்துள்ள ஒரு 

மிகப்சபரிய நன்னீரொகும். இது அம்மொநிலத்தின் ஒதர ரொம்ெொர் ேளமும் 

முக்கியமொன பறப கள்  ொழிடமும் ஆகும். சுற்றுச்சூழல்,  னம் & கொல 

நிபல மொற்ற அபமச்ெகமொனது சகௌகொத்தியின் சேன்தமற்கு விளிம்பில் 

உள்ள தீதபொர் பீல்  னவுயிரி ெரணொலயத்தின் சூழல்-உணர்திறன் 

மண்டலத்பே அறிவித்துள்ளது. இந்ே ஈரநிலம், தகொபடயில் 30 ெகிமீ 

 பர விரி படகிறது; தமலும் குளிர்கொலத்தில் சுமொர் 10 ெகிமீ  பர 

சுருங்குகிறது. 

 
 

 

 

 

 

 

 



         

    

9.  ோலோண்டு வீட்டு விறலக்குறியீட்றட தவளியிடுகிற நிறுவனம் 

எது? 

அ) தேசிய வீட்டு  ெதி  ங்கி 

ஆ) இந்திய ரிெர்வ்  ங்கி  

இ) NITI ஆதயொக் 

ஈ) தேசிய புள்ளியியல் அலு லகம் 

✓ பத்து முக்கிய நகரங்களின் வீட்டு பதிவு அதிகொரிகளிடமிருந்து சபறப்பட்ட 

பரி ர்த்ேபன-நிபல ேரவுகளின் அடிப்பபடயில் கொலொண்டு வீட்டு 

விபலக் குறியீட்பட இந்திய ரிெர்வ்  ங்கி ச ளியிடுகிறது. அகமேொபொத், 

சபங்களூரு, சென்பன, தில்லி, சஜய்ப்பூர், கொன்பூர், சகொச்சி, சகொல்கத்ேொ, 

லக்தனொ மற்றும் மும்பப ஆகியப  அந்ேப் பத்து நகரங்களொகும். RBI 

ேரவுகளின்படி, அகில இந்திய வீட்டுவிபல குறியீட்டின்  ளர்ச்சியோனது 

இந்ே நிதியொண்டின் முேல் கொலொண்டில் 2 ெேவீேமொக குபறந்துள்ளது. 

இேன்  ளர்ச்சி 8.8% (அகமேொபொத்) முேல் (-) 5.1 ெேவிகிேம் (சென்பன) 

 பர இருந்ேது. 

 

10.அண்றைச்தசய்தி ளில் இடம்தபற்ற சூப்பர்தடக் இரட்றடத ோபுர 

வழக்குடன் த ோடர்புறடய ைோநிலம் எது? 

அ) தகரளொ 

ஆ) உத்ேர பிரதேெம்  

இ) கர்நொடகொ 

ஈ) மகொரொஷ்டிரொ 

✓ சநொய்டொவில் சூப்பர்சடக்கின் எமரொல்ட் தகொர்ட் திட்டத்தின்கீழ் கட்டப்பட்ட 

40 மொடிகபள சகொண்ட இரட்பட தகொபுரங்கபள இடித்துத்ேள்ள உச்ெ 

நீதிமன்றம் உத்ேரவிட்டுள்ளது. 

✓ மொ ட்ட அதிகொரிகளுடனொன ஒப்பந்ேத்துடன் கட்டட விதிமுபறகபள 

மீறியேற்கொக மூன்றுமொேங்களுக்குள் தகொபுரங்கபள இடிக்கத ண்டும் 

என்றும் நீதிமன்றம் உத்ேரவிட்டது. உத்ேரபிரதேெ முேலபமச்ெர் தயொகி 

ஆதித்யநொத், இது ெம்பந்ேப்பட்ட குற்ற ொளிகள்மீது விெொரபண மற்றும் 

கடுபமயொன நட டிக்பக எடுக்குமொறு அதிகொரிகளுக்கு உத்ேரவிட்டொர். 

 


1.  .உ.சி. 150-ஆ து பிறந்ே தினம்: சென்பன, தகொப யில் சிபல 

சுேந்திரப் தபொரொட்டத்தில் தீரத்துடன் ஈடுபட்டு ‘செக்கிழுத்ே செம்மல்’ 

என மக்களொல் புகழப்படும்  .உ.சிேம்பரனொரின் 150-ஆ து பிறந்ே 

தினத்பே ஒட்டி 14 புதிய அறிவிப்புகபள முேல் ொா் மு.க.ஸ்டொலின் 

ச ளியிட்டொொா். இந்ே அறிவிப்பின்படி,  .உ.சி.க்கு சென்பன, தகொப  

என இரண்டு இடங்களில் புதிேொக சிபல ப க்கப்பட உள்ளது. 

இதுகுறித்து, ெட்டப்தபரப  விதி 110-ன் கீழ் முேல் ொா் மு.க.ஸ்டொலின் 

ச ளியிட்ட 14 அறிவிப்புகள்: 

 .உ.சி.,யின் 150-ஆ து பிறந்ே தினம்  ரும் 5-ஆம் தேதி 

சகொண்டொடப்பட உள்ளது. இபேசயொட்டி, அரசு விழொ ொக, அ பரப் 

சபருபமப்படுத்தும்  பகயில் செயலொற்ற த ண்டுசமன ெட்டப் 

தபரப  உறுப்பினொா் ஈஸ் ரன் தகொரிக்பக விடுத்ேொொா்.  .உ.சி.,யின் 

150-ஆ து பிறந்ே தினம் அரசு விழொ ொகக் சகொண்டொடப்படும் என 

எனது சுேந்திர தின உபரயிதலதய கூறப்பட்டுள்ளது. இந்ே ஆண்டு 

அ ரது 150-ஆ து ஆண்டு பிறந்ே தினம்  ரு ேொல், 14 புதிய 

அறிவிப்புகள் ச ளியிடப்படுகின்றன. சென்பன கொந்தி மண்டபத்தில் 

 .உ.சிேம்பரனொொா், சிபறயில் இழுத்ே செக்கு ப க்கப்பட்டுள்ள 

மண்டபம் சபொலிவூட்டப்பட்டு அ ரது மொொா்பளவு சிபல திறந்து 

ப க்கப்படும். தூத்துக்குடி மொநகரில் முேன்பமச் ெொபலயொன 

தமலசபரிய கொட்டன் ெொபல இனி  .உ.சிேம்பரனொொா் ெொபல என 

அபழக்கப்படும். 

தகொப   .உ.சி. பூங்கொ: ேனது  ொழ்நொளின் முக்கிய நொள்கபளக் 

தகொப ச் சிபறயிதலதய கழித்ே  .உ.சிேம்பரனொரின் முழு உரு ச் 

சிபலயொனது, தகொப   .உ.சி. பூங்கொவில் அபமக்கப்படும். செய்தித் 

துபறயின் பரொமரிப்பிலுள்ள ஓட்டப்பிடொரம்  .உ.சிேம்பரனொொா்  ொழ்ந்ே 

நிபனவு இல்லமும், திருசநல்த லியில் உள்ள அ ரது 

மணிமண்டபமும் புனரபமக்கப்பட்டு அவ்விடங்களில் அ ரது  ொழ்க்பக 

 ரலொற்பற அபன ரும் அறிந்து பயன் சபறும்  பகயில் ஒலி-ஒளி 

கொட்சி அபமக்கப்படும்.  .உ.சிேம்பரனொொா்  ொழ்க்பக  ரலொற்பறச் 

சித்ேரிக்கும் திபரப்படத்பே இபளய ேபலமுபறயினொா் அறிந்து 

சகொள்ளும்  பகயில், நவீன டிஜிட்டல் முபறயில் ச ளியிடப்படும். 

சநல்பல மதனொன்மணியம் சுந்ேரனொொா் பல்கபலக்கழகத்தில் 

 .உ.சிேம்பரனொொா் சபயரில் புதிய ஆய்விருக்பக அபமக்கப்படும். 

 .உ.சி. எழுதியுள்ள அபனத்துப் புத்ேகங்களும் புதுப்சபொலிவுடன் 

புதுப்பிக்கப்பட்டு, ேமிழ்நொடு பொடநூல் கழகத்தின் மூலம் குபறந்ே 

விபலயில் மக்களுக்குக் கிபடக்க ஏற்பொடு செய்யப்படும். 

திருசநல்த லியில்  .உ.சிேம்பரனொொா், மகொகவி பொரதியொொா் படித்ே 

பள்ளிகளுக்குத் தேப யொன கூடுேல்  குப்பபறகள், கபல அரங்கம் 

மற்றும் நிபனவு நுபழவு  ொயில் ரூ.1.05 தகொடி மதிப்பில் 

அபமக்கப்படும். 

கப்பதலொட்டிய ேமிழன்  .உ.சி. விருது 

கப்பல் கட்டுமொனம், சேொழில்நுட்பம், தபொக்கு ரத்து ஆகிய கப்பல் 

சேொடொா்பொன துபறகளில் ஈடுபட்டு, சிறந்ே பங்கொற்றி  ரும் ேமிழொா் 

ஒரு ருக்கு ‘கப்பதலொட்டிய ேமிழன்  .உ.சி. விருது’ ஆண்டுதேொறும் 

அளிக்கப்படும். இந்ே விருது ரூ.5 லட்ெமும், பொரொட்டுச் ெொன்றும் 

உள்ளடக்கியது.  .உ.சிேம்பரனொொா் ந ம்பொா் 18-இல் மபறந்ேொொா். இந்ேத் 

தினம் தியொகத் திருநொளொக கபடப்பிடிக்கப்படும். 

அரசு கட்டடங்களுக்கு சபயொா்: 

இந்ே ஆண்டு செப்டம்பொா் 5-ஆம் தேதி முேல் அடுத்ே ஆண்டு செப்டம்பொா் 

5-ஆம் தேதி  பர ஓரொண்டில் தூத்துக்குடி, திருசநல்த லியில் 

உரு ொகும் அரசுக் கட்டடங்களுக்கு கப்பதலொட்டிய ேமிழொா் 

 .உ.சிேம்பரனொொா் சபயொா் சூட்டப்படும். அ ரது தியொகத்பே பள்ளி, 

கல்லூரி மொண ொா்கள் பயபனபடயும்  பகயில், தபொக்கு ரத்துத் 

துபற ெொொா்பில் தபருந்து ஒன்றில் கப்பதலொட்டிய ேமிழன் 

 .உ.சிேம்பரனொரின்  ொழ்க்பகயில் நடந்ே ெம்ப ங்கள் குறித்து 

புபகப்படக் கண்கொட்சி ஏற்பொடு செய்யப்படும். 

நடமொடும்  .உ.சி.  ொழ்க்பக  ரலொற்று கண்கொட்சி கூடமொனது, 

மொண -மொணவிகளின் பொொா்ப க்கொக பயணிக்கும். ேமிழ்ப் 

பல்கபலக்கழகத்தின்  ொயிலொக  .உ.சிேம்பரனொொா் குறித்ே இபணய 

 ழிக் கருத்ேரங்கு நபடசபறும். ேமிழ் நிகொா்நிபலக் கல்வி கழகத்தின் 

 ொயிலொகக் கப்பதலொட்டிய ேமிழன்  .உ.சிேம்பரனொொா் எழுதிய நூல்கள் 

மற்றும் பகசயழுத்துப் பிரதிகள் ஆகியன இபணயத்தில் 

மின்மயப்படுத்தி ச ளியிடப்படும் என்று ேனது அறிவிப்பில் முேல் ொா் 

மு.க.ஸ்டொலின் சேரிவித்துள்ளொொா். 

 

2. சயஸ்.பொலபொரதியின் நூலுக்கு பொல ெொகித்திய புரஸ்கொொா் விருது 

சயஸ்.பொலபொரதியின் “மரப்பொச்சி செொன்ன ரகசியம்’  என்ற 

குழந்பேகள்” நூலுக்கு 2020-ஆம் ஆண்டுக்கொன ‘பொல ெொகித்திய 

புரஸ்கொொா்‘  விருது  ழங்கப்பட்டுள்ளது. ெொகித்திய அகொசேமியின் 

ேபல ொா் டொக்டொா் ெந்திரதெகர கம்பொொா் ஒப்புேலுடன் அகொசேமியின் 

செயலொளொா் தக.ஸ்ரீனி ொெரொவ் ச ள்ளிக்கிழபம இபே 

அறிவித்துள்ளொொா். இந்ே விருதுக்கொக அபமக்கப்பட்ட மூன்று தபொா் 

சகொண்ட நடு ொா் குழு ‘மரப்பொச்சி செொன்ன ரகசியம்’  நூபல 

ஒருமனேொகத் தேொா்வு செய்துள்ளேொக அகொசேமியின் அறிக்பகயில் 

கூறப்பட்டுள்ளது. இந்ேக் குழுவில் எம்.கமலத லன், டொக்டொா் ருத்ர 

துளசிேொஸ், யூமொ  ொசுகி ஆகிதயொொா் இடம்சபற்றிருந்ேனொா். 

‘இபே குழந்பேகளுக்கொன நூல் என்று மட்டும் கருே முடியொது. 

சபற்தறொரும் ஆசிரியொா்களும் படிக்க த ண்டிய நூலொகக்கூட கருேலொம். 

குழந்பேகளின் ச குளித்ேனம், ஆொா் ம், சிந்ேபனபயத் 

தூண்டக்கூடிய நூல்’  என இந்நூல் குறித்ே விமொா்ெனங்களும் 

ச ளியொகியிருந்ேன. ‘பொல ெொகித்திய புரஸ்கொொா்‘  விருதுக்கு தேொா்வு 

செய்யப்பட்டுள்ள இந்ே நூல் ஆசிரியருக்கு தகடயமும், ரூ 50,000 

சரொக்கப் பரிசும் அளிக்கப்படும். 

 

3. பொரொலிம்பிக்கில் இந்தியொ பேக்க த ட்பட : ஒதர நொளில் 2 ேங்கம், 

ஒரு ச ள்ளி, 1 ச ண்கலம் 

தடொக்கிதயொ பொரொலிம்பிக் தபொட்டியில் ெனிக்கிழபம ஒதர நொளில் 

இந்தியொவுக்கு 2 ேங்கம், 1 ச ள்ளி, 1 ச ண்கலம் என 4 பேக்கங்கள் 

கிபடத்துள்ளன. இபேயடுத்து இந்ே பொரொலிம்பிக்கில் இந்தியொவின் 

பேக்க எண்ணிக்பக 17-ஆக அதிகரித்துள்ளது. இதில் 4 ேங்கம், 7 

ச ள்ளி, 6 ச ண்கலம் ஆகியப  அடங்கும். இந்திய 

தபொட்டியொளொா்களுக்கு ெனிக்கிழபம, துப்பொக்கி சுடுேலில் ஒரு ேங்கம், 

ஒரு ச ள்ளியும், பொட்மிண்டனில் ஒரு ேங்கம், ஒரு ச ண்கலமும் 

கிபடத்துள்ளது. 

 

 



         

    

துப்பொக்கி சுடுேல்: துப்பொக்கி சுடுேலில் பி4 கலப்பு 50 மீட்டொா் பிஸ்டல் 

எஸ்செச்1 பிரிவில் இந்தியொவின் மணீஷ் நொா் ொல் (19) முேலிடம் 

பிடித்து ேங்கம் ச ன்றொொா். அதே பிரிவில் களம் கண்ட மற்சறொரு 

இந்தியரொன சிங்ரொஜ் அேொனொ (39) இரண்டொம் இடம் பிடித்து ச ள்ளி 

ச ன்றொொா். இதில் நொா் ொல் ேனது முேல் பொரொலிம்பிக்கிதலதய ேங்கம் 

ச ன்றுள்ளொொா். அேொனொ, இதே பொரொலிம்பிக்கில் ஏற்சகனத  10 மீட்டொா் 

ஏொா் பிஸ்டொா் எஸ்செச்1-இல் ச ண்கலம் ச ன்றுள்ளது 

குறிப்பிடத்ேக்கது. 

பொட்மிண்டன்: பொட்மிண்டன் விபளயொட்டில் ஆட ொா் ஒற்பறயொா் 

எஸ்எல்3 பிரிவில் இந்தியொவின் பிரதமொத் பகத் (33) ேங்கமும், மதனொஜ் 

ெொா்கொொா் (31) ச ண்கலமும் ச ன்றனொா். இரு ருக்குதம இது முேல் 

பொரொலிம்பிக் பேக்கமொகும். அதிலும், தடொக்கிதயொ பொரொலிம்பிக்கில் ேொன் 

பொட்மிண்டன் தபொட்டி முேல் முபறயொக அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. 

அதில் ெொம்பியனொகி  ரலொறு பபடத்திருக்கிறொொா் பிரதமொத். 

பொட்மிண்டனில் தமலும் இரு இந்தியொா்கள் இறுதிச்சுற்றுக்கு 

முன்தனறியுள்ளேொல், அதில் இந்தியொவுக்கு இன்னும் இரு பேக்கங்கள் 

உறுதியொகியுள்ளன. 

 

4. ஃதபம் திட்டத்தின் கீழ் மின்ெொர தபருந்துகள்: சகொள்முேபல பகவிட 

ேமிழக அரசு முடிவு 

மத்திய அரசின் ஃதபம் 2 திட்டத்தின் கீழ் மின்ெொர தபருந்து சகொள்முேல் 

செய் பேக் பகவிட முடிவு செய்யப்பட்டிருப்பேொக ேமிழக 

தபொக்கு ரத்துத் துபற  ட்டொரங்கள் சேரிவிக்கின்றன. சுற்றுச்சூழல் 

மற்றும் சபொருளொேொரத்தில் சபரும் பொதிப்புகபள ஏற்படுத்தும் சபட்தரொல், 

டீெல்  ொகனங்களுக்கு மொற்றொக மின்ெொர  ொகனங்கள் 

பயன்படுத்து தின் முக்கியத்து த்பே பல நொடுகள் உணொா்ந்துள்ளன. 

இந்தியொவிலும் மின்ெொர  ொகனங்கபள ஊக்குவிக்க த ண்டும் என 

நீதி ஆதயொக் அழுத்ேமொக செொல்லி  ருகிறது. 

செொல் து மட்டுமின்றி அபேச் செயல்படுத்து திலும் முபனப்பு கொட்டும் 

விேமொக கடந்ே ஆண்டு ேமிழகத்தின் முக்கிய நகரங்களொன தகொப , 

தெலம், திருப்பூொா், ஈதரொடு, த லூொா், திருச்சி, விழுப்புரம், ேஞ்ெொவூொா் ஆகிய 

நகரங்களில் ஃதபம் 2 திட்டத்தின் கீழ் மின்ெொர தபருந்துகபள 

 ழங்கு ேொக மத்திய அரசு சேரிவித்ேது. இேன்படி, தபருந்துகளின் நீளம் 

மற்றும் மின்தனற்ற கட்டபமப்பபப் சபொருத்து ரூ.35 முேல் 55 லட்ெம் 

 பர மொனியம்  ழங்கப்படும் என கூறப்பட்டிருந்ேது. திட்டத்துக்கொன 

ஒப்பந்ேப்புள்ளிகள் தகொரப்பட்டு  ந்ே நிபலயில், திட்டத்பேக் பகவிட 

முடிவு செய்திருப்பேொக ேமிழக தபொக்கு ரத்துத் துபற அதிகொரிகள் 

சேரிவித்ேனொா். 

கொரணம் என்ன? இேற்கொன கொரணம் குறித்து அ ொா்கள் விளக்கிக் 

கூறுபகயில், ‘மத்திய அரசு  ழங்கும் மொனியத் சேொபகக்கும் 

தபருந்தின் விபலக்கும் சபரியளவில் வித்தியொெம் உள்ளது. குறிப்பொக 

மின்கலன்கபள மொற்றித் ேரு ேற்கொன சேளி ொன விளக்கங்களும் 

திட்டத்தில் ேரப்படவில்பல. எனத , ஒப்பந்ேப்புள்ளி தகொரி ச ளியிட்ட 

அறிவிப்பப ரத்து செய் பேத் ேவிர த று  ழியில்பல. தமலும், 

ேனியொொா் மின்ெொர தபருந்து இயக்கும் நிறு னத்தின் ஊழியொா்கபள 

ப த்து தபருந்துகபள இயக்கும் நிபல இருப்பேொல் தபொக்கு ரத்துக் 

கழக சேொழிற்ெங்கங்களும் கடும் எதிொா்ப்பு சேரிவித்ேன. இபேயடுத்து 

அந்ே திட்டம் பகவிடப்பட்டேொக அ ொா்கள் சேரிவித்ேனொா். 

விபரவில் மின்ெொர தபருந்துகள்: ஃதபம் 2 திட்டத்தின் கீழ் மின்ெொரப் 

தபருந்துகபள சகொள்முேல் செய் தில் இருக்கும் சிக்கல்கபளக் 

கருத்தில் சகொண்டு முடிப  ேமிழகம் பகவிட்டிருக்கும் நிபலயில் 

தகரளம், கொா்நொடகம், சேலங்கொனொ ஆகிய மொநிலங்களும் இருப்பேொக 

ேக ல்கள் சேரிவிக்கின்றன. ேற்தபொது, தகஎஃப்டபிள்யூ  ங்கியுடன் 

இபணந்து ேமிழகம் சகொள்முேல் செய்ய உள்ள 500 தபருந்துகளும் 

எப்தபொது  ொங்கப்படும் என்பதே அபன ரது எதிொா்பொொா்ப்பொக உள்ளது. 

இேன்படி, 80:20 என்னும் அடிப்பபடயில் தகஎஃப்டபிள்யூ மற்றும் 

ேமிழகம் தபருந்தின் விபலபய பகிொா்ந்து சகொள்ளும். 

கடந்ே மொேம் ேமிழக நிதியபமச்ெொா் ச ளியிட்ட ச ள்பள அறிக்பகயில், 

தபொக்கு ரத்துத் துபற மற்றும் மின்ெொரத்துபறயில் கடன் மற்றும் 

நஷ்டம் அதிகளவு இருப்பேொக கூறப்பட்டுள்ள நிபலயில், ேமிழகத்தின் 

சுற்றுச்சூழல் நலன் கருதி விபரவில் மின்ெொர தபருந்துகள்  ொங்கப்படும் 

எனவும், நிதிசநருக்கடி கருதி ெரியொன திட்டத்தில் ேரமொன மின்ெொரப் 

தபருந்துகள்  ொங்கப்படும் எனவும் தபொக்கு ரத்துத் துபற 

உயரதிகொரிகள் சேரிவிக்கின்றனொா். அட்ட பணக்கொக.... (குறிப்பு தடப் 

பயன்படுத்ேப்பட்டுள்ளது.) ஃதபம் 2 திட்டத்தின் கீழ் ேமிழக 

நகரங்களுக்கு  ழங்கப்பட இருந்ே தபருந்துகளின் எண்ணிக்பக 

நகரம் தபருந்துகளின் எண்ணிக்பக தகொப  100 மதுபர 100 திருச்சி 

100 தெலம் 50 திருப்பூொா் 50 ஈதரொடு 50 த லூொா் 50 ேஞ்ெொவூொா் 25 

சபட்டிச் செய்தி: மொறி ரும் கொலநிபலயில் மின்ெொர தபருந்தின் 

முக்கியத்து ம்: மின்ெொர தபருந்துகளின் முக்கியத்து ம் குறித்து 

சுற்றுச்சூழல் ஆொா் லொா்கள் கூறியேொ து: கொற்றில் நுண்துகள் 

அதிகரிப்பேற்கு முக்கிய கொரணமொக இருப்பது அனல் மின் நிபலயங்கள் 

மற்றும்  ொகன புபக. இ ற்பறக் கட்டுக்குள் சகொண்டு  ந்ேொல் இந்திய 

மக்களின் ஆயுள்கொலமும் 5 ஆண்டுகள் அதிகரிக்கக் கூடும். எனத , 

தபருந்துகளில் ச ளிதயறும் புபகபய முற்றிலுமொக ஒழிக்க மின்ெொர 

தபருந்து அ சியம் என்றனொா். 

கொற்றில் இருக்க த ண்டிய நுண்துகளின் அளவு: இந்திய ேர நிொா்ணய 

அளவீட்டின்படி 60 பமக்தரொகிரொம் உலக சுகொேொர நிறு னத்தின் 

கொற்று ேர நிொா்ணய அளவீட்டின்படி 25 பமக்தரொ கிரொம் சென்பனயின் 

பல பகுதிகளில்...: 60 முேல் 128 பமக்தரொ கிரொம்  பரயும், 176 முேல் 

228 பமக்தரொ கிரொம்  பரயும் கொற்றில் நுண்துகள்கள் உள்ளன. 

 

5. பொட்மிண்டன்:  ரலொற்று ேங்கம் ச ன்றொொா் பிரதமொத் 

பகத் :மதனொஜுக்கு ச ண்கம்; தமலும் இரு பேக்கங்கள் உறுதி 

பொரொலிம்பிக் பொட்மிண்டன் விபளயொட்டில் ஆட ொா் ஒற்பறயொா் எஸ்எல்3 

பிரிவில் இந்தியொவின் பிரதமொத் பகத் (33) ேங்கமும், மதனொஜ் ெொா்கொொா் 

(31) ச ண்கலமும் ச ன்றனொா். பொரொலிம்பிக் தபொட்டியில் முேல் 

முபறயொக தடொக்கிதயொ பொரொலிம்பிக்கில் தெொா்க்கப்பட்டுள்ள 

பொட்மிண்டன் தபொட்டியில் ேங்கம் ச ன்ற முேல் இந்தியொா் என்ற 

சபருபமபய பிரதமொத் சபற்றுள்ளொொா். அ தரொடு மதனொஜும் பேக்கம் 

ச ன்றுள்ள நிபலயில், அ ொா்கள் ேவிர சுெொஸ் யதிரொஜ், கிருஷ்ணொ 

நொகொா் ஆகிய தமலும் இரு இந்தியொா்களும் இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்தனறி 

பேக்கத்பே உறுதி செய்துள்ளனொா். 

எஸ்எல்3 பிரிவு: ஆட ொா் ஒற்பறயொா் எஸ்எல்3 பிரிவின் 

அபரயிறுதிகளில் நடப்பு உலக ெொம்பியனொன பிரதமொத் பகத்தும், 

மதனொஜ் ெொா்கொரும் களம் கண்டனொா். இதில் பிரதமொத் ேனது ஆட்டத்தில் 

ஜப்பொனின் டொய்சுதக ஃபுஜிெொரொப  21-11, 21-16 என்ற செட்களில் 

ச ன்று இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்தனறினொொா். ஆனொல் மதனொஜ் ெொா்கொொா், 

இங்கிலொந்தின் தடனியல் சபத்ேலிடம் 8-21, 10-21 என்ற செட்களில் 

வீழ்ந்ேொொா். இறுதிச்சுற்றில் அந்ே தடனியபல எதிொா்சகொண்ட பிரதமொத் 

21-14, 21-17 என்ற தநொா் செட்களில் 45 நிமிஷத்தில் ச ன்று ெொம்பியன் 

ஆனொொா். 

ச ற்றிக்குப் பிறகு தபசிய பிரதமொத், ‘இந்ேப் பேக்கம் எனக்கு மிகச் 

சிறப்பொனேொகும். பொரொலிம்பிக் பத்ேக்கக் கனவு நன ொகியுள்ளது. சபத்ேல் 

எனக்கு மிகவும் சநருக்கடி அளித்ேொொா். ஆனொல் நொன் 

ேன்நிபலயிழக்கொமல் நிேொனமொக எனது பலம் சகொண்டு 

விபளயொடிதனன். இரு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அ ருடன் 

விபளயொடியதபொது தேொல்வி கண்தடன். அதிலிருந்து நுட்பங்கபளக் 

கற்று ேற்தபொது ச ன்றுள்தளன். இந்ேப் பேக்கத்பே எனது 

சபற்தறொருக்கும், எனக்கு ஆேரவு அளித்ே அபன ருக்கும் 

ெமொா்ப்பிக்கிதறன். இந்தியொப  சபருபமயபடயச் செய்ேேற்கொக 

மகிழ்ச்சி அபடகிதறன்’  என்றொொா். மறுபுறம், அபரயிறுதியில் வீழ்ந்ே 

மதனொஜ் ெொா்கொொா், ச ண்கலப் பேக்கத்துக்கொன ‘பிதள-ஆஃப்’ சுற்றில், 

டொய்சுதக ஃபுஜிெொரொப  22-20, 21-13 என்ற செட்களில் ச ன்று 

பேக்கத்பே பகப்பற்றினொொா். 

பிரதமொத் பகத்: 4  யேொக இருக்கும்தபொது தபொலிதயொ பொதிப்பு 

ஏற்பட்டேொல் மொற்றுத்திறனொளி ஆனொொா். அண்பட வீட்டொொா் பொட்மிண்டன் 

விபளயொடு பேப் பொொா்த்து அதில் க னம் செலுத்ேத் சேொடங்கிய பகத், 

2006 முேல் தபொட்டிகளில் பங்தகற்கத் சேொடங்கினொொா். ெொா் தேெ 

அளவில் இது பர 45 பேக்கங்கள் ச ன்றுள்ளொொா். இதில் ஆசிய பொரொ 

விபளயொட்டுப் தபொட்டியில் ச ன்ற ஒரு ேங்கம், ஒரு ச ண்கலம், 4 

உலக ெொம்பியன்ஷிப் பேக்கங்கள் ஆகியப யும் அடங்கும். மதனொஜ் 

ெொா்கொொா்: 1  யேொக இருக்கும்தபொது தபொலியொ ொல் பொதிக்கப்பட்டொொா். 5 

 யதிலிருந்து பொட்மிண்டன் விபளயொட்பட சேொடங்கிய மதனொஜ், 

பின்னொா் அபேதய தீவிரமொக விபளயொடத் சேொடங்கினொொா். 2011 முேல் 

பொரொ பொட்மிண்டன் தபொட்டிகளில் விபளயொட ஆரம்பித்ேொொா். 2016 ஆசிய 

ெொம்பியன்ஷிப்பில் ேங்கம் ச ன்றுள்ளொொா் மதனொஜ். 

எஸ்எல்4 பிரிவு: ஆட ொா் ஒற்பறயொா் எஸ்எல்4 அபரயிறுதியில் 

இந்தியொவின் ேருண் தில்லொன், சுெொஸ் யதிரொஜ் ஆகிதயொொா் 

தபொட்டியிட்டனொா். இதில் சுெொஸ் ேனது ஆட்டத்தில் 21-9, 21-15 என்ற 

செட்களில் இந்தேொதனசியொவின் ஃபிசரடி தெதியொ பன வீழ்த்தி 

இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்தனறி பேக்கத்பே உறுதி செய்ேொொா். அதில் அ ொா் 

பிரொன்ஸின் லுகொஸ் மொஸுபர ஞொயிற்றுக்கிழபம ெந்திக்கிறொொா். ேருண் 



         

    

தில்லொன் ேனது அபரயிறுதியில் 16-21, 21-16, 18-21 என்ற செட்களில் 

அந்ே லூகொஸ் மொஸுரிடம் ேொன் தேொல்வி கண்டொொா். அடுத்ேேொக, 

ச ண்கலப் பேக்கத்துக்கொன ‘பிதள-ஆஃப்’  சுற்றில் அ ொா் 

இந்தேொதனசியொவின் தெதியொ பன ெந்திக்கிறொொா். எஸ்செச்6 பிரிவு: 

ஆட ொா் ஒற்பறயொா் எஸ்செச்6 பிரிவில் களம் கண்டுள்ள இந்தியரொன 

கிருஷ்ணொ நொகொா் ேனது அபரயிறுதியில் 21-10, 21-11 என்ற செட்களில் 

இங்கிலொந்தின் கிறிஸ்டன் கூம்ப்பஸ தேொற்கடித்ேொொா். இறுதிச்சுற்றில் 

அ ொா் ெொங்கொங்கின் சு மொன் கொபய ஞொயிற்றுக்கிழபம 

எதிொா்சகொள்கிறொொா். 

கலப்பு இரட்படயொா்: கலப்பு இரட்படயரில் எஸ்எல்3-எஸ்யு5 பிரிவு 

அபரயிறுதியில் இந்தியொவின் பிரதமொத் பகத்/பொலக் தகொலி இபண 3-

21, 15-21 என்ற செட்களில் இந்தேொதனசியொவின் தெரி 

சுெொன்தடொ/லினி ரொட்ரி ஆக்டிலொ இபணயிடம் வீழ்ந்ேது. இபேயடுத்து, 

பகத்/ தகொலி கூட்டணி, ச ண்கலப் பேக்கத்துக்கொன ‘பிதள-ஆஃப்’ 

சுற்றில் ஜப்பொனின் டொய்சுதக ஃபுஜிெொரொ/அகிதகொ சுகிதனொ 

இபணபய ஞொயிற்றுக்கிழபம எதிொா்சகொள்கிறது 

 

 


