
         

    

1. உணவு இழப்பு மற்றும் சேதம் குறித்த ேர்வசதே விழிப்புணர்வு 

நாள் கடைபிடிக்கப்படுகிற சததி எது? 

அ) செப்டம்பர்.29  

ஆ) செப்டம்பர்.30 

இ) அக்டடோபர்.1 

ஈ) அக்டடோபர்.2 

✓ செப்.29 அன்று உணவுவிழப்பு மற்றும் டெதம் குறித்த இரண்டோவது 

ெர்வடதெ விழிப்புணர்வு நோளை உலகம் சகோண்டோடுகிறது. ெமீபத்தில் 

நளடசபற்ற ஐநோ உணவளமப்பு உச்சிமோநோட்டில் “உணவு ஒருடபோதும் 

வீணோகோது” என்ற கூட்டணிளை UNEP அறிமுகப்படுத்திைது. 

✓ “Stop Food Loss and Waste; For the People; For the Planet” என்பது இந்த 

ஆண்டின் (2021) கருப்சபோருைோகும். உற்பத்தி செய்ைப்படும் உணவுப் 

சபோருட்களில் சுமோர் 14% அறுவளட மற்றும் சில்லளற விற்பளையின் 

டபோது வீணோகின்றது. அடத டநரத்தில், உலகைோவிை உணவு உற்பத்தி 

-யில் 17% வளர பல்டவறு நிளலகளில் வீணோகின்றது. உலக இருதை 

நோைோைது செப்டம்பர்.29 அன்று சகோண்டோடப்படுகிறது. “‘Use Heart to 

Connect” என்பது இந்த ஆண்டின் கருப்சபோருள் ஆகும். 

 

2.‘இனிப்புப்புரட்சி’ என்ற NBHM திட்ைத்துைன் ததாைர்புடையது எது? 

அ) கரும்பு 

ஆ) டதன்  

இ) பழங்கள் 

ஈ) பளை 

✓ டதசிை டதனீ வைர்ப்பு மற்றும் டதன் இைக்கமோைது (NBHM), மூன்று 

ஆண்டுகளுக்கு (2020-21 முதல் 2022-23 வளர) அறிவித்துள்ைது. 

இது, ‘இனிப்புப்புரட்சி’ என்ற இலக்ளக அளடவதற்கோக நோட்டில் 

அறிவிைல் பூர்வமோை முளறயில் டதனீ வைர்ப்ளப டமற்சகோள்வளத 

டநோக்கமோகக் சகோண்டுள்ைது. 

✓ இது டதசிை டதனீ வோரிைம் (NBB) மூலம் செைல்படுத்தப்படுகிறது. மத்திை 

டவைோண் அளமச்ெர் நடரந்திர சிங் டதோமர், ெமீபத்தில், ‘டதசிை டதனீ 

வோரிைத்தின்’ ஒத்துளழப்புடன் குஜரோத் கூட்டுறவு போல் ெந்ளத கூட்டளம 

-ப்பின் தைோரிப்போை ‘அமுல் டதன்’ என்பளத சவளியிட்டோர். 

 

3. ேமீப தேய்திகளில் இைம்தபற்ற புமிசயா கிஷிைா, எந்த நாட்டின் 

அடுத்த பிரதமராவார்? 

அ) ஜப்போன்  

ஆ) வட சகோரிைோ 

இ) தோய்லோந்து 

ஈ) விைட்நோம் 

✓ ஜப்போனின் முன்ைோள் சவளியுறவு அளமச்ெரோை புமிடைோ கிஷிடோ, 

டைோஷிளைட் சுகோவுக்கு மோற்றோக பிரதமரோகவுள்ைோர். அவர், ஆளும் 

லிபரல் ஜைநோைகக் கட்சியின் வோக்சகடுப்பில் சவற்றி சபற்றுள்ைோர். 

COVID சதோற்று, வரலோறு கோணோத சபோது சுகோதோர சநருக்கடி மற்றும் 

சீைோவின் எல்ளலமீறிை அரசிைல் அச்சுறுத்தல் ஆகிைவற்றோல் நிளல 

குளலந்த சபோருைோதோரத்ளத ஜப்போன் எதிர்சகோண்டுள்ைது. 

 

4. ‘Independent Engineer’மூலம் “தகராறு தவிர்ப்பு வழிமுடறடய” 

அங்கீகரித்துள்ள மத்திய அடமச்ேகம் எது? 

அ) எரிெக்தி அளமச்ெகம்  

ஆ) வீட்டுவெதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகோரங்கள் அளமச்ெகம் 

இ) மின்ைணு மற்றும் தகவல் சதோழில்நுட்ப அளமச்ெகம் 

ஈ) அறிவிைல் மற்றும் சதோழில்நுட்ப அளமச்ெகம் 

✓ மத்திை எரிெக்தித் துளற அளமச்ெர் அண்ளமயில் “இன்டிசபன்டன்ட் 

எஞ்சினிைர்” வழிமுளறயிலோை “தகரோறு தவிர்ப்பு வழிமுளறளை” 

அங்கீகரித்தோர். முதலோளி மற்றும் ஒப்பந்தக்கோரருக்கு இளடடைைோை 

த ொடக்க நிலை தகரோறுகளுக்கு, நீர்மின் துளறயில் தற்டபோதுள்ை தீர்வு 

கோண்முளறகள் பலைளிக்கவில்ளல எை நீர்மின் திட்டங்களை 

செைல்படுத்துகின்ற CPSE’கள் குரல் எழுப்பிை. 

 

5. அவேரகால கைனளிப்பு உத்தரவாத திட்ைத்துைன் ததாைர்புடைய 

மத்திய அடமச்ேகம் எது? 

அ) MSME அளமச்ெகம் 

ஆ) நிதி அளமச்ெகம்  

இ) வர்த்தகம் மற்றும் சதோழில்துளற அளமச்ெகம் 

ஈ) ஜவுளி அளமச்ெகம் 

✓ மத்திை நிதி அளமச்ெகமோைது அவெரகோல கடைளிப்பு உத்தரவோதத் 

திட்டத்தின் செல்லுபடிகோலத்ளத டமலும் ஆறு மோதங்களுக்டகோ (மோர்ச் 

31, 2022) அல்லது ஒட்டுசமோத்த உச்ெவரம்பு 4.5 இலட்ெம் டகோடிளை 

எட்டும் வளரடைோ நீட்டித்துள்ைது. இத்திட்டம் சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர 

நிறுவைங்களுக்கு நிதிப்பற்றோக்குளறளை ெமோளிக்கவும், ஏற்றுமதிளை 

ஊக்குவிக்கவும் உதவுவளத டநோக்கமோகக் சகோண்டுள்ைது. 2021 செப். 

24 நிலவரப்படி, 2.86 இலட்ெம் டகோடிக்கு டமல் இக்கடன் திட்டத்தின்கீழ் 

அனுமதிக்கப்பட்டு வழங்கப்பட்டுள்ைது. 

 

6. சதசிய மதிய உணவு திட்ைத்தின் புதிய தபயர் என்ன? 

அ) PM மதிை உணவுத் திட்டம் 

ஆ) PM டபோஷோன்  

இ) PM டபோஜன் 

ஈ) PM ஆகோர் 

✓ டதசிை மதிை உணவுத்திட்டத்திற்கு ‘PM டபோஷோன்’ திட்டம் என்று சபைர் 

மோற்றஞ்செய்ைப்பட்டுள்ைது. இத்திட்டத்ளத செைல்படுத்துவதில் 

உழவர்கள் உற்பத்திைோைர் அளமப்புகள் மற்றும் சபண்கள் சுைஉதவிக் 

குழுக்களின் பங்களிப்பும் புதிை அம்ெங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. 

✓ நோடு முழுவதுமுள்ை அரசு மற்றும் அரசு உதவி சபறும் பள்ளிகளில் 

ஆரம்பப்பள்ளி மோணவர்களுக்கு சூடோை ெளமத்த உணளவ வழங்கும் 

‘பள்ளிகளில் PM டபோஷோன்’ திட்டத்திற்கு மத்திை அளமச்ெரளவ ஒப்புதல் 

அளித்தது. இது போல்வோடி பள்ளி மோணவர்களையும் உள்ைடக்கும். 

 

7. மத்திய மீன்வள ததாழில்நுட்ப நிறுவனம் அடமந்துள்ள மாநிலம் 

எது? 

அ) தமிழ்நோடு 

ஆ) டகரைோ  

இ) ஆந்திர பிரடதெம் 

ஈ) குஜரோத் 

✓ மத்திை மீன்வை சதோழில்நுட்ப நிறுவைம் (CIFT) 1957’இல் சகோச்சினில் 

அளமக்கப்பட்டது. மீன்பிடித்தல் மற்றும் மீன் பதப்படுத்துதல் சதோடர்போை 

அளைத்து துளறகளிலும் ஆரோய்ச்சி டமற்சகோள்ைப்படும் முதல் மற்றும் 

ஒடர டதசிை ளமைம் இதுவோகும். CIFT ஆனது இறோல் ஓடுகளிலிருந்து 

உரத்ளதயும் செல்லப்பிரோணிகளுக்கோை உணளவயும் உருவோக்கி 

உள்ைது. ஆண்டிளமக்டரோபிைல் ஊக்கிகளுடன் தனிப்பைைோக்கப்பட்ட 

உரமோை ‘டபோலிைர் ஸ்பிடர’ பயிர்விளைச்ெளல அதிகரிக்கின்றது. 

 

8. ஏறத்தாழ இந்தியாவின் ஏற்றுமதியில், MSME’களின் பங்களிப்பு 

மட்டும் எவ்வளவாக உள்ளது? 

அ) 30 

ஆ) 40  

இ) 50 

ஈ) 60 

✓ இந்திைோவில் 63 மில்லிைனுக்கும் அதிகமோை MSME’கள் உள்ைை. 

அளவ, இந்திைோவின் ஏற்றுமதியில் கிட்டத்தட்ட 40 ெதவீதமும் நோட்டின் 

உற்பத்தி GDP’இல் 6.11 ெதவீதமும் ஆகும். டெளவத்துளறயின்மூலம் 

சமோத்த உள்நோட்டு உற்பத்திக்கு MSME’கள் 24.63 ெதவீத அைவிற்கு 

பங்களிப்பு செய்கின்றை. இந்திை MSME அளமச்ெர் நோரோைண் ரோடை, 

இந்திை SME மன்றத்தின் இந்திை ஏற்றுமதி முைற்சி மற்றும் இந்திை 

ஏற்றுமதிகள்-2021 வளலதைத்ளதத் சதோடங்கி ளவத்தோர். 

✓ இந்த நிதிைோண்டில் இந்திைோ தைது ஏற்றுமதி இலக்ளக 400 பில்லிைன் 

அசமரிக்க டோலரோக நிர்ணயித்துள்ைது. MSME’கள், 2027’க்குள் அளத $1 

டிரில்லிைன் டோலரோக உைர்த்தும் எை அளமச்ெர் கூறிைோர். 

 

  

 

 

 

 

 

 



         

    

9. இந்தியாவின் எந்த மாநிலத்திலிருந்து ‘தூய்டம இந்தியா திட்ைம்’ 

ததாைங்கப்பட்ைது? 

அ) பீகோர் 

ஆ) உத்தர பிரடதெம்  

இ) குஜரோத் 

ஈ) டமற்கு வங்கம் 

✓ மத்திை தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு, இளைடைோர் விவகோரங்கள் மற்றும் 

விளைைோட்டுத்துளற அளமச்ெர் அனுரோக் தோக்கூர், உத்தரபிரடதெத்தின் 

டமோதிலோல் டநரு டதசிை சதோழில்நுட்ப நிறுவைத்திலிருந்து ஒரு மோத 

கோலம் நடக்கும் ‘தூய்ளம இந்திைோ திட்டத்ளத’ சதோடங்கிைோர். ஆெோதி 

கோ அம்ருத் மடகோத்ெவத்தின் ஒருபகுதிைோக இது சதோடங்கப்பட்டுள்ைது.  

✓ விழிப்புணர்ளவ ஏற்படுத்துவதும், மக்களை ஊக்குவிப்பதும், குறிப்போக 

நோடு முழுவதும் ‘ஒற்ளற பைன்போடுசகோண்ட சநகிழி’ கழிவுகளை சுத்தம் 

செய்வதில் அவர்களை ஈடுபடுத்துவதும் இந்தத் தூய்ளம இைக்கத்தின் 

டநோக்கமோகும். அக்டடோபர்.31 வளர இந்த இைக்கம் சதோடரும். 

 

10.ேமீப தேய்திகளில் இைம்தபற்ற, ‘Hwasong-8’ என்பது எந்நாட்டின் 

புதிய டைப்பர்சோனிக் ஏவுகடணயாகும்? 

அ) சீைோ 

ஆ) ஜப்போன் 

இ) இஸ்டரல் 

ஈ) வட சகோரிைோ  

✓ ‘ஹ்வோெோங்-8’ என்ற புதிை ளைப்பர்டெோனிக் ஏவுகளணளை 

சவற்றிகரமோக பரிடெோதித்ததோக வட சகோரிைோ கூறியுள்ைது.  

✓ ஏவுகளணகளை எரிசபோருள் நிரப்பி பின்ைர் கைத்திற்கு அனுப்புவதற்கு 

இத்சதோழில்நுட்பம் அனுமதிக்கிறது. இந்தச் டெோதளைளை நடத்தி பல 

நோட்களுக்குப் பிறகு, வடசகோரிைோ புதிை விமோைந்தோக்கி ஏவுகளணளை 

டெோதளை செய்ததோகக் கூறிைது. கடந்த ஒரு மோதத்திற்குள் வட சகோரிைோ 

டமற்சகோள்ளும் 4ஆவது ஆயுதடெோதளைைோகும் இது. தற்கோப்புக்கோக 

தைக்கு ஆயுதங்கள் டதளவ என்றும் வட சகோரிைோ கூறியுள்ைது. 

 


1. கன்னிைோகுமரி கிரோம்புக்கு புவிெோர் குறியீடு 

கன்னிைோகுமரி மோவட்ட மளலப்பகுதிகளில் விளையும் கிரோம்புக்கு 

‘கன்னிைோகுமரி கிரோம்பு’ எை புவிெோர் குளறயீடு வழங்கப்பட்டுள்ைது. 

நறுமணப் பயிரோை கிரோம்பு தமிழகத்தில் டமற்கு சதோடர்ச்சி மளலயின் 

ெரிவு பகுதிகளில் அதிகம் பயிரிடப்படுகிறது. கன்னிைோகுமரி 

மோவட்டத்தின் டமற்கு சதோடர்ச்சி மளலப் பகுதிகைோை மோறோமளல, 

கரும்போளற, டவளிமளல, மடகந்திரகிரி பகுதிகளில் 750 சைக்டடர் 

பரப்பைவில் கிரோம்பு பயிரிடப்பட்டுஉள்ைது. இது, தமிழகத்தில் கிரோம்பு 

பயிரிடப்படும் சமோத்த பரப்பில் 73 ெதவீதமோகும். கன்னிைோகுமரி 

மோவட்டத்தில் நிலவும் மிதமோை சவப்பநிளல கோரணமோக, கிரோம்பில் 

உள்ை வோெளை திரவிைங்கள் குளறந்த அைவிடலடை ஆவிைோகி, 

அடர்த்திைோை வோெளை எண்சணய் கிளடக்கிறது. இங்குள்ை கிரோம்பு 

மரத்தின் சமோட்டுகள், உதிர்ந்த இளலகள் மற்றும் தண்டுகளும் 

வோெளை எண்சணய் தைோரிக்க பைன்படுத்தப்படுகின்றை. 

இந்திைோவிடலடை, கன்னிைோகுமரி மோவட்ட மளலப்பகுதிகளில் 

விளையும் கிரோம்பு தரத்தில் முதலிடத்தில் உள்ைது. இதைோல், குமரி 

மோவட்ட நிர்வோகத்தின் உதவியுடன், மோறோமளல டதோட்ட விவெோயிகள் 

ெங்கம், கரும்போளற மளலத்டதோட்ட விவெோயிகள் ெங்கத்திைரோல் 

‘கன்னிைோகுமரி கிரோம்பு’ எை புவிெோர் குறியீடு சபறப்பட்டுள்ைது. 

கன்னிைோகுமரி மோவட்டம் ஈத்தோசமோழியில் உற்பத்திைோகும் சநட்ளட ரக 

சதன்ளைக்கு இதற்குமுன் புவிெோர் குறியீடு கிளடத்துள்ைது. இதுடபோக, 

மோர்த்தோண்டம் டதன், டநந்திரன் வோளழ, மட்டி வோளழ ஆகிைவற்றுக்கு 

புவிெோர் குறியீடு டகட்டுள்ைைர். இந்நிளலயில், கன்னிைோகுமரி கிரோம்பு 

புவிெோர் குறியீளட சபற்றிருப்பது டவைோண் ஆர்வலர்கள் மற்றும் 

மளலத்டதோட்ட விவெோயிகளை மகிழ்ச்சிைளடைச் செய்துள்ைது. 

 

 

2.  பளிச் பத்து 99: இந்திை விமோைப்பளட 

இந்திை விமோைப்பளட கடந்த 1932ஆம் ஆண்டு அக்டடோபர் 8ஆம் டததி 

சதோடங்கப்பட்டது. 

முதலில் சவறும் 25 வீரர்களைக் சகோண்டு இந்திை விமோைப் பளட 

சதோடங்கப்பட்டது. 

ஆரம்ப கோலகட்டத்தில் ‘ரோைல் இந்திைன் ஏர் டபோர்ஸ்’ என்ற சபைரில் 

விமோைப்பளட அளழக்கப்பட்டது. விடுதளலக்குப் பிறகு அதிலிருந்து 

ரோைல் என்ற வோர்த்ளத நீக்கப்பட்டது. 

இந்திை வோன்பளட உலகில் 7ஆவது வலிளமைோை விமோைப்பளடைோக 

உள்ைது. 

1933ஆம் ஆண்டுமுதல் இதுவளர இந்திை வோன்பளடயின் இலச்சிளை 

4 முளற மோற்றப்பட்டுள்ைது. 

வோன்பளடக்கு இந்திைோவின் பல்டவறு இடங்களில் அறுபது தைங்கள் 

உள்ைை. 

இந்திை விமோைப் பளடயில் முதல் சபண் ஏர் மோர்ஷலோக பத்மோவதி 

பந்டதோபோத்ைோை நிைமிக்கப்பட்டோர். 

இந்திைோவுக்கு சவளியில் தஜிகிஸ்தோனில், இந்திை விமோைப் பளடக்கு 

ஒரு தைம் உள்ைது. 

உத்தரோகண்ட் மோநிலத்தில் சவள்ைம் ஏற்பட்டடபோது 20 ஆயிரம் டபளர 

மீட்டு விமோைப் பளட ெோதளை பளடத்துள்ைது. 

இந்திை வோன்பளடயின் அருங்கோட்சிைகம் தில்லியில் அளமந்துள்ைது. 

 

3. தோன்ெோனிைோ எழுத்தோைருக்கு இலக்கிைத்துக்கோை டநோபல் பரிசு 

தோன்ெோனிைோ எழுத்தோைர் அப்துல்ரெோக் குர்ைோவுக்கு இலக்கிைத்துக்கோை 

டநோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. இவர் இதுவளர 10 நோவல்களையும் 

ஏரோைமோை சிறுகளதகளையும் எழுதியுள்ைோர். 

தோன்ெோனிைோவின் ெோன்ெபோ தீளவச் டெர்ந்த இவர் கடந்த 1960ஆம் 

ஆண்டில் அகதிைோக பிரிட்டனில் குடிடைறிைோர். இதன் கோரணமோக 

இவரது பளடப்புகளில் அகதிகள் அனுபவிக்கும் இன்ைல்கள், கோலனி 

ஆதிக்கம் உள்ளிட்ட சிக்கல்கள் அதிகம் இடம்சபற்றுள்ைை. இதற்கோக 

இவர் டநோபல் பரிசுக்கு டதர்ந்சதடுக்கப்பட்டிருப்பதோக டநோபல் 

அறக்கட்டளை சதரிவித்துள்ைது. 

 

4. மோநிலங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி இழப்பீடு `40,000 டகோடி 

ெரக்கு-டெளவ வரி (GST) இழப்பீடோக மோநிலங்களுக்கும் யூனிைன் 

பிரடதெங்களுக்கும் `40,000 டகோடிளை மத்திை அரசு விடுவித்துள்ைது. 

அதில், தமிழகத்துக்கு `2,036.53 டகோடி வழங்கப்பட்டுள்ைது. 

ெரக்கு-டெளவ வரிளை மத்திை அரசு கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு ஜூளல 

மோதம் நோடு முழுவதும் அமல்படுத்திைது. ஜிஎஸ்டி அமலோக்கத்தின் 

கோரணமோக மோநிலங்களுக்கு ஏற்படும் வருவோய்ப் பற்றோக்குளறளை 

ஈடுசெய்யும் டநோக்கில் 5 ஆண்டுகளுக்கு இழப்பீடு வழங்கப்படும் என்று 

மத்திை அரசு அறிவித்தது. 

அதன்படி, மோநிலங்கள், யூனிைன் பிரடதெங்களுக்கோை ஜிஎஸ்டி 

இழப்பீட்டுத் சதோளகளை மத்திை அரசு ஆண்டுடதோறும் வழங்கி 

வருகிறது. இந்நிளலயில், நடப்பு 2021-22-ஆம் நிதிைோண்டில் `2.59 

இலட்ெம் டகோடிளை ஜிஎஸ்டி இழப்பீடோக வழங்க கடந்த டம மோதம் 

நளடசபற்ற ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்தில் முடிசவடுக்கப்பட்டது. 

அந்த இழப்பீட்டுத் சதோளகயில் `1 லட்ெம் டகோடிளை ஜிஎஸ்டி வருவோய் 

மூலமோக வழங்கவும், மீதமுள்ை `1.59 லட்ெம் டகோடிளைக் கடைோகப் 

சபற்று வழங்கவும் மத்திை அரசு முடிசவடுத்தது. அதைடிப்பளடயில், 

முதல் தவளணைோக `75,000 டகோடிளைக் கடைோகப் சபற்று மோநிலங்க 

-ளுக்கும் ெட்டப்டபரளவளைக் சகோண்ட யூனிைன் பிரடதெங்களுக்கும் 

மத்திை அரசு கடந்த ஜூளலயில் வழங்கியிருந்தது. 

தற்டபோது டமலும் `40,000 டகோடிளை ஜிஎஸ்டி இழப்பீடோக மத்திை அரசு 

விைோழக்கிழளம விடுவித்துள்ைது. அதிகபட்ெமோக கர்நோடகத்துக்கு 

`4,555.84 டகோடியும், மகோரோஷ்டிரத்துக்கு `3,467.25 டகோடியும், 

குஜரோத்துக்கு `3,280.58 டகோடியும் வழங்கப்பட்டுள்ைது. தமிழகத்துக்கு 

`2,036.53 டகோடியும், டகரைத்துக்கு `2,198.55 டகோடியும், புதுளவக்கு 

`275.73 டகோடியும் இழப்பீடோக வழங்கப்பட்டுள்ைது. 

இதன்மூலம் இழப்பீடோக ஒட்டுசமோத்தமோக `1.15 லட்ெம் டகோடி 

வழங்கப்பட்டுள்ைதோக மத்திை நிதிைளமச்ெகம் சதரிவித்துள்ைது. 

மீதமுள்ை சதோளகைோைது படிப்படிைோக விடுவிக்கப்படும் என்றும் 

 

 



         

    

சதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. கடந்த 2020-21-ஆம் நிதிைோண்டில் ̀ 1.10 லட்ெம் 

டகோடிளைக் கடைோகப் சபற்று ஜிஎஸ்டி இழப்பீடோக மோநிலங்களுக்கு 

மத்திை அரசு வழங்கியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

5. கணித அறிவிைல் டபரோசிரிைருக்கு ‘ெோந்தி ஸ்வரூப் பட்நோகர்’ விருது 

சென்ளை கணித அறிவிைல் நிறுவைத்தில் டகோட்போட்டு கணினி 

அறிவிைல் துளறயில் டபரோசிரிைரோகப் பணிைோற்றும் ெோடகத் செௌரவுக்கு 

கணித அறிவிைலுக்கோக அறிவிைல் மற்றும் சதோழில்நுட்பத்திற்கோை 

‘ெோந்தி ஸ்வரூப் பட்நோகர் விருது 2021’ வழங்கப்பட்டுள்ைது. 

 

6. ரஷிைோவிடம் எஸ்-400 ஏவுகளண சகோள்முதல்: அசமரிக்கோவுடன் 

சதோடர்ந்து டபச்சுவோர்த்ளத; அரிந்தம் போக்சி 

ரஷிைோவிடம் இருந்து எஸ்-400 ரக ஏவுகளணகளைக் சகோள்முதல் 

செய்வது சதோடர்போக அசமரிக்கோவுடன் இந்திைோ சதோடர்ந்து விவோதித்து 

வருகிறது என்று சவளியுறவு அளமச்ெக செய்தித் சதோடர்போைர் அரிந்தம் 

போக்சி சதரிவித்தோர். 

அசமரிக்கோவின் எதிர்ப்ளபயும் மீறி, ரஷிைோவிடம் இருந்து 4 எஸ்-400 

ரக ஏவுகளணகளை `37,414 டகோடியில் சகோள்முதல் செய்வதற்கோை 

ஒப்பந்தத்தில் இந்திைோ கடந்த 2018’இல் ளகசைழுத்திட்டது. முதல் 

தவளணைோக `5,986 டகோடிளை ரஷிைோவுக்கு கடந்த 2019’இல் 

இந்திைோ அளித்தது. இதற்கிளடடை, ரஷிைோவிடம் இருந்து எஸ்-400 ரக 

ஏவுகளணகளைக் சகோள்முதல் செய்ததற்கோக துருக்கி மீது அசமரிக்கோ 

சபோருைோதோரத்தளட விதித்தது. அடதடபோன்று இந்திைோ மீதும் அசமரிக்கோ 

சபோருைோதோரத் தளட விதிக்கக் கூடும் என்ற அச்ெம் நிலவிைது. 

இந்நிளலயில், 3 நோள் பைணமோக இந்திைோ வந்த அசமரிக்க சவளியுறவு 

துளற இளணைளமச்ெர் சவன்டி சஷர்மன், இந்திை சவளியுறவு துளறச் 

செைலர் ைர்ஷ்வர்தன் ஷ்ரிங்லோளவ ெந்தித்துப்டபசிைோர். அப்டபோது, 

ரஷிைோவிடம் இருந்து எஸ்-400 ரக ஏவுகளணகளை இந்திைோ 

சகோள்முதல் செய்வதற்கு சவண்டி சஷர்மன் ஆட்டெபம் சதரிவித்தோர். 

இருப்பினும், இந்த விவகோரத்தில் ெமுக உடன்போடு எட்டப்படும் என்று 

இருவரும் நம்பிக்ளக சதரிவித்தைர். அளதத் சதோடர்ந்து, எஸ்-400 ரக 

ஏவுகளணகளைக் சகோள்முதல் செய்வதற்கு இந்திைோவுக்குத் தளட 

விதிப்பது சதோடர்போக அசமரிக்க அதிபர் டஜோளபடன், சவளியுறவுத்துளற 

அளமச்ெர் ஆண்டனி பிளிங்கன் ஆகிடைோர் முடிவு செய்வோர்கள் என்று 

சவன்டி சஷர்மன் கூறிைோர். 

 

7. ஜூனிைர் உலகக்டகோப்ளப துப்போக்கி சுடுதல்: 4ஆவது தங்கம் 

சவன்றோர் மோனு போக்கர் 

ஜூனிைர் உலகக் டகோப்ளப துப்போக்கி சுடுதல் டபோட்டியில் இந்திைோவின் 

நட்ெத்திர வீரோங்களை மோனு போக்கர் 4ஆவது தங்கம் சவன்றோர். 

சபரு நோட்டின் தளலநகர் லிமோவில் ISSF ஜூனிைர் உலகக்டகோப்ளப 

துப்போக்கி சுடுதல் டபோட்டி நளடசபற்று வருகிறது. நளடசபற்ற மகளிர் 

அணி 25 மீட்டர் பிஸ்டல் பிரிவில் மோனு போக்கர், நோமிைோ கபூர், ரிதம் 

ெங்வோன் ஆகிடைோர் அடங்கிை இந்திை அணி 16-4 என்ற புள்ளிக்கணக் 

கில் அசமரிக்க அணிளை இறுதிச்சுற்றில் சவன்று தங்கப்பதக்கத்ளதக் 

ளகப்பற்றிைது. இப்டபோட்டியில் மோனு போக்கர் சபறும் நோன்கோவது தங்கம் 

இதுவோகும். அடத டநரம் 14 வைடத ஆை நோமிைோ கபூர் இரண்டோவது 

தங்கப்பதக்கத்ளத ளகப்பற்றியுள்ைோர். 

ஆடவர் 25 மீ டரபிட் ளபைர் பிரிவில் இந்திைோவின் ஆதர்ஷ் சிங் 40 

புள்ளிகளுக்கு 28 புள்ளிகளை குவித்து சவள்ளி ளகப்பற்றிைோர். 

இரட்ளடைரோை உதய்வீர்-விஜய்வீர் டதோல்விைளடந்தைர். 50மீ ளரபிள் 

புடரோன் கலப்பு அணி பிரிவில் இந்திைோ டதோல்விளைத் தழுவிைது.  

பதக்கப்பட்டிைலில் ஒன்பது தங்கம், ஏழு சவள்ளி, 3 சவண்கலத்துடன் 

இந்திைோ முதலிடத்தில் உள்ைது. ஐந்து தங்கத்துடன் அசமரிக்க அணி 

இரண்டோமிடத்தில் உள்ைது. 

 

8. தமிழ்நோடு ஒலிம்பிக் ெங்க தளலவரோக ஐெரி கடணஷ் டபோட்டியின்றி 

டதர்வு 

தமிழ்நோடு ஒலிம்பிக் ெங்கத்தின் 2021-2025ஆம் ஆண்டுக்கோை புதிை 

நிர்வோகிகள் டதர்தல் நடந்தது. சென்ளை ஐடகோர்ட்டு ஓய்வுசபற்ற நீதிபதி 

டக டமோகன்ரோம் டமற்போர்ளவயில் இந்தத் டதர்தல் நளடசபற்றது. இதில் 

அளைத்து நிர்வோகிகளும் டபோட்டியின்றி ஒருமைதோக டதர்வு 

செய்ைப்பட்டைர். N இரோமச்ெந்திரன் செைல் தளலவரோகவும், டவல்ஸ் 

பல்களலக்கழகத்தின் நிறுவைரும், இந்திை டதக்வோண்டடோ ெம்டமைை 

தளலவருமோை ஐெரி டக கடணஷ் தளலவரோகவும், ஆதவ் அர்ஜூைோ 

சபோதுச்செைலோைரோகவும், செந்தில் வி திைோகரோஜன் சபோருைோைரோகவும், 

டெோளல M ரோஜோ, TV சீத்தோரோமரோவ், M ரோமசுப்பிரமணி, VVR ரோஜ்ெத்ைன், 

ளெரஸ் டபோஞ்ெோ, S போலசுப்பிரமணிைன் ஆகிடைோர் துளணத்தளலவரோ 

-கவும், போலோஜி மரதபோ, A ெரவணன் ஆகிடைோர் 

இளணசெைலோைரோகவும் டதர்ந்சதடுக்கப்பட்டைர். 

 

 


