
         

    

1. தேசிய ேன்னார்வ குருதிக்க ாடை நாள் அனுசரிக் ப்படுகிற 

தேதி எது? 

அ) அக்ட ோபர்.1  

ஆ) அக்ட ோபர்.2 

இ) அக்ட ோபர்.3 

ஈ) அக்ட ோபர்.4 

✓ டேசிய ேன்னோர்வ குருதிக்க ோட  நோளோனது ஒவ்டவோர் ஆண்டும் 

அக்.1 அன்று நோடு முழுவதும் அனுசரிக் ப்படுகிறது. இது குருதிக்க ோட  

பற்றிய விழிப்புணர்டவ ஏற்படுத்துவடேயும், ேன்னோர்வ குருதிக் 

க ோட டய ஊக்குவிப்படேயும் டநோக் மோ க் க ோண்டுள்ளது. 

✓ “Give Blood and keep the world beating” என்பது ந ப்போண்டில் (2021) 

வரும் இந்நோளுக் ோனக்  ருப்கபோருளோகும். நம் நோட்டிற்கு ஒவ்டவோறர் 

ஆண்டும் சுமோர் 1.45 ட ோடி யூனிட் இரத்ேம் டேடவப்படுகிறது. நோடு 

முழுவதும் 3500 உரிமம் கபற்ற இரத்ே வங்கி ள்மூலம் இந்ே இரத்ேம் 

டச ரிக் ப்படுகிறது. 

 

2. நிடையான நிதி குறித்து, பன்னாட்டு நிதிச் தசடவ டையங் ள் 

ஆடையத்ோல் அடைக் ப்பட்ை நிபுைர் குழுவின் ேடைவர் யார்? 

அ) உர்ஜித் பட ல் 

ஆ) C K மிஸ்ரோ  

இ) அபிஜித் போனர்ஜி 

ஈ) ஜீன் ட்டரோஸ் 

✓ பன்னோட்டு நிதிச் டசடவ டமயங் ள் ஆடணயமோனது (IFSCA) 

முன்னோள் சுற்றுச்சூழல் & வனச்கசயலர் C K மிஸ்ரோ ேடலடமயில் ஒரு 

நிபுணர் குழுடவ அடமத்து, உல த்ேரம்வோய்ந்ே நிடலயோன நிதி 

டமயத்டே IFSCA’இல் உருவோக் வுள்ளது. IFSCA,   ந்ே ஆண்டு 

ஏப்ரலில், IFSC அதி ோரச் சட் ம், 2019’இன்கீழ் நிறுவப்பட் து. இது GIFT 

ந ரமோன  ோந்திந டரத் ேடலடமயி மோ க் க ோண்டுள்ளது. 

✓ IFSCA என்பது இந்தியோவிலுள்ள பன்னோட்டு நிதிச்டசடவ டமயத்தின் 

(IFSC) நிதி ேயோரிப்பு ள், நிதிச்டசடவ ள் மற்றும் நிதி நிறுவனங் ளின் 

வளர்ச்சி மற்றும் அேடன ஒழுங்குபடுத்தும் ஓர் அதி ோரமோகும். 

 

3. குைாப் புயடைத் கோைர்ந்து ஓைாடனத் ோக்கிய புயலின் கபயர் 

என்ன? 

அ) ஷோஹீன்  

ஆ) பகித் 

இ) குல்மு ர் 

ஈ) டேஸ் 

✓ கவப்பமண் ல புயலோன ஷோஹீன் ஓமோன்   ற் டரடய ேோக்கியது. 

இப்புயல் குலோப் புயலின் ஒரு வழித்டேோன்றலோகும். அது, 2021 கசப் ம்பர் 

மோேத்தின் பிற்பகுதியில் இந்தியோவின் கீடழக்  ற் டரயில் டபரழிடவ 

ஏற்படுத்தியது. குஜரோத்தில் குடறந்ே  ோற்றழுத்ே ேோழ்வுப்பகுதியோ  

இருந்ே குலோப் புயல், புதிய ஷோஹீன் புயலோ  உருமோறியது. 

 

4. ‘நல்ை சைாரியன்’ என்ற முன்கனடுப்டபத் கோைங்கியுள்ள 

ைத்திய அடைச்ச ம் எது? 

அ) நிதி அடமச்ச ம் 

ஆ) சோடலப் டபோக்குவரத்து & கநடுஞ்சோடல அடமச்ச ம்  

இ) ஊர  வளர்ச்சி அடமச்ச ம் 

ஈ) சு ோேோரம் மற்றும் குடும்ப நல அடமச்ச ம் 

✓ இந்திய அரசின் மத்திய சோடலப் டபோக்குவரத்து மற்றும் கநடுஞ்சோடல 

அடமச்ச ம், ‘நல்ல சமோரியன்’ என்ற திட் த்டே அறிமு ப்படுத்தியுள்ளது. 

இத்திட் த்தின்கீழ், சோடல விபத்தில் போதிக் ப்பட்ட ோடர, “கபோன்னோன 

மணிடநரத்திற்குள்” மருத்துவமடனக்குக் க ோண்டு கசன்று அவரது 

உயிடரக் ோப்போற்றும் எவரும் `5000/– கரோக் ம் மற்றும் சோன்றிேழு  

–ன் க ௌரவிக் ப்படுவோர் ள். டமலும், இந்ேத் திட் த்தின்கீழ் ேனிநபர் 

ஒருவருக்கு, ஓர் ஆண்டுக்கு, அதி பட்சம் 5 முடற இது வழங் ப்படும். 

 

5. “Keeping cybercriminals out: #JustOneClick” என்பது எந்ே அடைப்பால் 

நைத்ேப்படுகிற ஓர் இடையவழி பாது ாப்புப் பிரச்சாரைாகும்? 

அ) NASSCOM 

ஆ) RBI 

இ) இந்திய ேரவு போது ோப்பு  வுன்சில் 

ஈ) இன் ர்டபோல்  

✓ அக்.4–22 வடர “Keeping cybercriminals out: #JustOneClick” என்ற 

இடணயவழி போது ோப்புப் பிரச்சோரத்டே இன் ர்டபோல் ந த்துகிறது; இது, 

சமூ  ஊ  ங் ளில் ந த்ேப்படுகிறது. இந்ேப் பிரச்சோரத்தின் டநோக் ம், 

இடணய அச்சுறுத்ேல் ள் பற்றிய விழிப்புணர்டவ ஏற்படுத்துவடேோடு, 

மக் ள் ேங் ள்  ணினி ள், வடலயடமப்பு ள் மற்றும் ேனிப்பட்  

ே வல் டள டசபர் குற்றவோளி ளி மிருந்து போது ோக்  உேவுவேோகும். 

 

6. அடைதிக் ான தநாபல் பரிசு கவன்ற ைரியா கரஸ்ஸா & டிமிட்ரி 

முரதைாவ் ஆகிதயார் சார்ந்ே கோழில் எது? 

அ) அரசியல் 

ஆ) பத்திரிட   

இ) போது ோப்பு 

ஈ) சமூ  டசடவ 

✓ மரியோ கரஸ்ஸோ மற்றும் டிமிட்ரி முரட ோவ் ஆகிடயோர் பிலிப்டபன்ஸ் & 

ரஷ்யோவில்  ருத்து சுேந்திரத்டே போது ோப்பேற்கும் டமம்படுத்துவேற்கும் 

டமற்க ோண்  முயற்சி ளுக் ோ  2021ஆம் ஆண்டின் அடமதிக் ோன 

டநோபல் பரிசுக்கு டேர்வுகசய்யப்பட்டுள்ளனர். 

✓ ஒரு பிலிப்பிடனோ – அகமரிக்  பத்திரிட யோளரும் எழுத்ேோளருமோன 

மரியோ கரஸ்ஸோ, ரோப்ளர் என்ற ஊ   நிறுவனத்தின் இடண நிறுவனர் 

ஆவோர். டிமிட்ரி முரட ோவ் என்போர் ஒரு ரஷ்ய பத்திரிட யோளர் மற்றும் 

கேோடலக் ோட்சி கேோகுப்போளர் ஆவோர். 

 

7. குழந்டே ளுக் ான (2–18 வயது) எந்ேத்ேடுப்பூசிக்கு, COVID–19 

பற்றிய நிபுைர் குழு, அவசர பயன்பாட்டு ஒப்புேடை வழங்கியது? 

அ) ட ோவிஷீல்ட் 

ஆ) ட ோவோக்சின்  

இ) ஸ்புட்னிக் 

ஈ) டபசர் 

✓ 2 முேல் 18 வயது வடரயிலோன சிறோர் ளுக்கு ட ோவோக்சின் ேடுப்பூசி 

கசலுத்துவேற்கு நிபுணர் ள் குழு பரிந்துடர கசய்துள்ளது. ஐேரோபோத்டே 

சோர்ந்ே போரத் படயோக க் நிறுவனம் 18 வயதுக்குட்பட்  சிறோர் ளுக் ோன 

ட ோவக்ஸின்  ட் ம்–2 மற்றும்  ட் ம்–3 டசோேடன டள முடித்து, 

அேன் டசோேடனத் ேரடவ இந்திய மருந்து ள் மற்றும்  ட்டுப்போட்டு 

இயக்குநர த்தி ம் (DCGI) சமர்ப்பித்ேது. 

✓ பரிடசோதிக் ப்பட்  வயதுக் குழுக்கள்: 12–18 வயதுட யவர் ள்; 6–12 

வயதுட யவர் ள் மற்றும் 2–6 வயதுட யவர் ள். 

 

8. சமீப கசய்தி ளில் இைம்கபற்ற CRISP–M  ருவி, எந்ேத் திட்ைத்டே 

கசயல்படுத்துவதில்,  ாைநிடை ே வடை உட்கபாதிக்கிறது? 

அ) MGNREGS  

ஆ) பிரேமர் ஆவோஸ் டயோஜனோ  

இ) கசௌபோக்யோ 

ஈ) பிரேமர் உஜ்வோலோ டயோஜனோ 

✓ ம ோத்மோ  ோந்தி டேசிய ஊர  டவடலவோய்ப்பு திட் த்தின்கீழ் புவிசோர் 

ே வல் அடமப்பு சோர்ந்ே நீர்நிடல திட் மி லுக் ோன பருவநிடல 

ே வல் டள ஒருங்கிடணப்பேற் ோன  ோலநிடல ே வல் அடமப்பு 

மற்றும் திட் மி ல் உப ரணம் அறிமு ப்படுத்ேப்பட் து. 

✓ மத்திய ஊர  வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சோயத்து ரோஜ் அடமச்சர் கிரிரோஜ் சிங் 

மற்றும் இங்கிலோந்து கவளிநோட்டு,  ோமன்கவல்த் மற்றும் வளர்ச்சி 

அலுவல த்தின் கேற் ோசிய மற்றும்  ோமன்கவல்த் இடணயடமச்சர் 

லோர்ட் ேோரிக் அ மது ஆகிடயோர் இடணந்து  ோகணோலி நி ழ்ச்சி 

ஒன்றில் இடே கேோ ங்கிடவத்ேனர். 

 

  

 

 

 

 

 

 



         

    

9. ைத்திய உள்துடற அடைச்ச ைானது அண்டையில் எந்ே ைத்திய 

ஆயுேதைந்திய  ாவல்படையின் அதி ாரங் டள தைம்படுத்தியது? 

அ) ITBP 

ஆ) BSF  

இ) CRPF 

ஈ) CISF 

✓ மத்திய உள்துடற அடமச்ச மோனது அஸ்ஸோம், டமற்கு வங் ம் மற்றும் 

பஞ்சோபில் உள்ள பன்னோட்டு எல்டலயிலிருந்து 50 கிடலோமீட் ருக்குள் 

ட து கசய்யவும், டே வும், ட ப்பற்றவும் எல்டலப் போது ோப்புப் 

பட க்கு அதி ோரம் வழங்கியுள்ளது. 

✓ BSF என்பது நடுவணரசின்கீழ் உள்ள ஒரு மத்திய ஆயுேடமந்திய 

 ோவல்பட யோகும். இந்ே அதி ோரம், புதிேோ  உருவோக் ப்பட்  ஜம்மு–

 ோஷ்மீர் மற்றும் ல ோக் யூனியன் பிரடேசங் ளுக்கும் கபோருந்தும். 

இேற்கு முன்னர்வடர, BSF’இன் வரம்பு, குஜரோத்தில் உள்ள பன்னோட்டு 

எல்டலயிலிருந்து 80 கிமீ வடரயும் இரோஜஸ்ேோன், பஞ்சோப், டம வங் ம் 

மற்றும் அஸ்ஸோமில் 15 கிமீ வடரயும் நிர்ணயிக் ப்பட்டிருந்ேது. 

 

10. உை  எஃகு சங் த்தின் ேடைவரா  தேர்ந்கேடுக் ப்பட்ை முேல் 

இந்தியர் யார்? 

அ) சஜ்ஜன் ஜிண் ோல்  

ஆ) ஆதித்யோ மிட் ல் 

இ) அனிர்பன் ேோஸ்குப்ேோ 

ஈ) க ௌேம் அேோனி 

✓ JSW ஸ்டீலின் ேடலவரும் நிர்வோ  இயக்குநருமோன சஜ்ஜன் ஜிண் ோல், 

2021–22  ோலத்திற்கு உல  எஃகு சங் த்தின் ேடலவரோ  டேர்ந்கேடு 

–க் ப்பட் ோர். இேன்மூலம் இந்ேச் சங் த்தின் ேடலவரோ  பணியோற்றிய 

இந்தியோவின் முேல் பிரதிநிதியோ வும் ஜிண் ோல் ஆனோர். இவருக்கு 

முன் யூ டயோங் அச்சங் த்தின் ேடலவரோ  இருந்ேோர். இந்ேச் சங் த்தின் 

உறுப்பினர் ள், உலகின் எஃகு உற்பத்தியில் சுமோர் 85 சேவீேத்டே 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றனர்.   ந்ே 1967’இல் நிறுவப்பட்  இேன் 

ேடலடமய ம் பிரஸ்ஸல்ஸில் அடமந்துள்ளது. 

 


1. இ–ஷ்ரம் இடணயேளத்தில் – 4 ட ோடி அடமப்புசோரோ கேோழிலோளர் ள் 

பதிவு: 

 டரோனோ  ோலத்தில் கபோருளோேோர ந வடிக்ட  ள் மு ங்கியதில் 

அடமப்புசோரோ கேோழிலோளர் ள் அதி  போதிப்புக்குள்ளோயினர். 

ஆனோல் இவர் ள் குறித்ே முடறயோன புள்ளிவிவரங் ள் இல்லோேேோல் 

அவர் ளுக்கு நலத்திட் ங் டள வழங்குவதில் சிக் ல் ஏற்பட் து. இடே 

அடுத்து அடமப்புசோரோ கேோழிலோளர் ளின் விவரங் டள திரட் வும், 

அவர் ளுக் ோன நலத்திட் ங் டள கசயல்படுத்ேவும் மத்திய அரசு இ–

ஷ்ரம் திட் த்டே ஆ ஸ்ட் 26ஆம் டேதி அறிமு ப்படுத்தியது. 

இேற்க ன பிரத்டய  இடணயேளம் கேோ ங் ப்பட்டு கேோழிலோளர் ள் 

ேங் ளின் விவரங் டள பதிவு கசய்ய ஏற்போடு கசய்யப்பட் து. இந்ே 

இடணயேளம் கேோ ங் ப்பட்டு 2 மோேங் ள் ஆகியுள்ள நிடலயில் 4.15 

ட ோடி கேோழிலோளர் ள்இதுவடர இ–ஷ்ரம் இடணயேளத்தில் பதிவு 

கசய்துள்ளேோ  மத்திய கேோழிலோளர் ள் மற்றும் டவடலவோய்ப்பு துடற 

அடமச்சர் பூடபந்திர யோேவ் கேரிவித்துள்ளோர். 

டமலும் அவர் கூறும்டபோது, “இ–ஷ்ரம் இடணயேளத்தில் பதிவு கசய்து   

உள்ள அடமப்புசோரோ கேோழிலோளர் ள் ேங் ளுக் ோன நலத்திட்  உேவி 

– டள எளிதில் டநரடியோ ப் கபற முடியும். இதுவடர பதிவு கசய்துள்ள 

4.15 ட ோடி கேோழிலோளர் ளில் 50.6% டபர் கபண் ள். அதி மோன கேோழி 

–லோளர் ள் டவளோண் &  ட்டுமோனத்துடற சோர்ந்ேவர் ளோ  உள்ளனர். 

டமலும் பதிவோனவர் ளில் 65.68 சேவீேத்தினர் 16–40 வயதினரோவர். 

34.32 சேவீேத்தினர் 40 வயதுக்கு டமலோனவர் ள் ஆவர்” என்றோர். 

 

 

 

2. இந்தியோவில் கேோழில் கேோ ங்குவேற் ோன வோய்ப்பு டள 

பயன்படுத்திக் க ோள்ளவும் 

இந்தியோவில் கேோழில் கேோ ங்குவேற்குள்ள வோய்ப்பு டள இஸ்டரல் 

நிறுவனங் ள் பயன்படுத்திக் க ோள்ள டவண்டும் என்று மத்திய 

கவளியுறவு அடமச்சர் S கஜய்சங் ர் ட ட்டுக்க ோண் ோர். 

கவளியுறவு அடமச்சர் S கஜய்சங் ர் ஐந்து நோள் பயணமோ  இஸ்டரல் 

கசன்றுள்ளோர். அங்கு அந்நோட்டின் முக்கிய கேோழில் நிறுவனத் 

ேடலவர் ள் பங்ட ற்ற ஆடலோசடனக் கூட் த்தில் அவர் டபசியேோவது: 

இந்தியோவில் மி ப்கபரிய மோற்றத்துக் ோன முயற்சி ள் டமற்க ோள்ளப்பட் 

-டு வருகின்றன. அதுகேோ ர்போன அடனத்து புள்ளி டளயும் 

இடணத்ேோல், உல ப்கபோருளோேோரத்தில் அதி  டபோட்டித்ேன்டமயுள்ள 

வலுவோன இ த்டே டநோக்கி இந்தியோ முன்டனறிச் கசல்வது குறித்ே 

போர்டவ இஸ்டரல் கேோழில் நிறுவனங் ளுக்கு புலப்படும். அந்ே 

வலுவோன இ ம்மூலம்ேோன் புதிய வோய்ப்பு ள் கிட க்கும். 

  ந்ே சில ஆண்டு ளோ  இந்தியோவில் கேோ ர்ந்து மோற்றங் ள் நி ழ்ந்து 

வரும் நிடலயில்,  டரோனோ கேோற்று பரவத் கேோ ங்கிய இந்ே 2 ஆண்டு 

 ோலத்தில் மோற்றத்துக் ோன ந வடிக்ட  துரிேமோகியுள்ளது. எனடவ 

இஸ்டரலில் போது ோப்புத் துடற சோர்ந்து இயங்கி வரும் நிறுவனங் ள் 

உள்ப  அடனத்து நிறுவனங் ளும் இந்தியோவில் கேோழில் கேோ ங்குவ 

-ேற்கு உ ந்ே விேத்தில் உள்ள க ோள்ட  டள பயன்படுத்தி அங்கு 

முேலீடு கசய்ய டவண்டும். இந்தியோவில் மி ப்கபரிய அளவில் சில 

சீர்திருத்ேங் ள் டமற்க ோள்ளப்பட்டுள்ளன. 

அவற்றில் உற்பத்தி சோர்ந்ே ஊக் த்கேோட  திட் மும் ஒன்று. இந்தியோவு 

-க்கு புதிய உற்பத்தி திறன் டள க ோண்டு வந்து டசர்ப்பவர் டள 

ஈர்த்து, அவர் ளுக்கு உரிய முடறயில் ஊக் த்கேோட  அளிப்படே அந்ே 

திட் த்தின் டநோக் ம். இதுவடர 13 துடற ள் இத்திட் த்தில் டசர்க் ப்பட் 

-டுள்ளன. அவற்றில் டபட் ரி உற்பத்தி, மின்னணு டபோன்றடவ 

இஸ்டரல் நிறுவனங் ளுக்கு ஆர்வமுள்ள துடற ளோகும். 

இந்தியோவில் புதிேோ  இயற்றப்பட்டுள்ள மூன்று டவளோண் சட் ங் ள் 

டவளோண்டமடய நிடலயோன வளர்ச்சி க ோண் ோேோக்குகின்றன. அச் 

சட் ங் ள் டவளோண்டமத் துடறயில் மி ப்கபரிய அளவில் கேோழில்  

-டளத் கேோ ங் வும் டவடலவோய்ப்பு டள உருவோக் வும் அடித்ேளம் 

இடுகின்றன. இதுடபோன்ற மோற்றங் ள் டவளோண்டம மற்றும் உணவு 

உற்பத்தியில் அதி  முேலீடு டள ஊக்குவிக்கும் என இந்தியோ 

 ருதுகிறது. இந்தியோவில் ேற்டபோது எண்மம், சு ோேோரம், நீர், உழவு, 

போது ோப்புத் துடற ளுக்கு முன்னுரிடம அளிக் ப்படுகிறது என்று 

கேரிவித்ேோர். கவளியுறவு அடமச்சரோ  S கஜய்சங் ர் இஸ்டரல் 

கசன்றுள்ளது இதுடவ முேல்முடற. 

 

3. ‘ஈரோன் எரிவோயு உற்பத்தியில் இந்தியோவுக் ோன உரிடம கேோ ரும்’ 

ஈரோனின் ஃபர்ஸோத்-பி எரிவோயு வயலில் உற்பத்திப் பணி ள் உள்நோட்டு 

நிறுவனத்துக்கு வழங் ப்பட் ோலும், அந்ேப் பணியில் 30 சேவீே உரிடம 

இந்திய எண்கணய் நிறுவனங் ளின் கூட் டமப்புக்கு இப்டபோதும் 

இருப்பேோ  அதி ோரி ள் கேரிவித்துள்ளனர். 

இதுகுறித்து அந்ே அடமப்டபச் டசர்ந்ே அதி ோரி ஒருவர் கூறியேோவது: 

ஃபர்ஸோத்-பி பகுதியில் எரிவோயு இருப்படே ஓஎன்ஜிசி ேடலடமயிலோன 

இந்திய எண்கணய் நிறுவனங் ளின் கூட் டமப்புேோன்  ண் றிந்ேது. 

எனடவ, அந்ேப் பகுதியில் எரிவோயு உற்பத்தி கசய்ய கூட் டமப்பு 

இயல்போ டவ விரும்புகிறது. இதுகேோ ர்போன கசயல்திட் த்டேயும் 

கூட் டமப்பு சமர்ப்பித்துள்ளது. எனினும், எரிவோயு உற்பத்திக் ோன 

ஒப்பந்ேத்டே உள்நோட்டு நிறுவனத்துக்கு ஈரோன் அரசு வழங்கியுள்ளது. 

இேன்விடளவோ , இந்ேத் திட் ம் இந்தியோவின் ட  ளிலிருந்து 

முழுடமயோ  நழுவிவி வில்டல. அடிப்பட  ஒப்பந்ேத்தின் கீழும் அசல் 

உரிமத்தின் அடிப்பட யிலும் ஃபர்ஸோத்-பி எரிவோயு உற்பத்தியில் 

இந்தியோவுக்கு 30 சேவீேம் உரிடம உள்ளது. 

எரிவோயு உற்பத்தித் திட் த்டே எந்ே நிறுவனம் கசயல்படுத்தினோலும், 

அதில் இந்திய எண்கணய் நிறுவனங் ளின் கூட் டமப்புக்கு 30% 

உரிடம உள்ளேோ  அடிப்பட  ஒப்பந்ேத்தில் கேளிவோ  கேரிவிக் ப்பட்டு 

உள்ளது என்றோர் அவர். 

 

 

 

 

 



         

    

4.2023ஆம் ஆண்டில் இந்தியோவிலிருந்து 4 வீரர் டள விண்கவளிக்கு 

அனுப்ப திட் ம் - இஸ்டரோ அதி ோரி ே வல் 

துபோயில் ந ந்து வரும் எக்ஸ்டபோ 2020  ண் ோட்சி வளோ த்தில் டநற்று 

விண்கவளி வோர நி ழ்ச்சி ள் கேோ ங்கின. இதில் பல்டவறு நோட்டு 

அரங்கு ளில் அந்ேந்ே நோடு ளின் விண்கவளி கேோழில்நுட்பங் ள் 

மற்றும் வளர்ச்சித்திட் ங் ள் குறித்ே சிறப்பு நி ழ்ச்சி ள் ந ந்ேது. 

இந்திய அரங்கிலும் விண்கவளி வோர நி ழ்ச்சி ள் டநற்று கேோ ங்கியது. 

இதில் முேல் நோளில் நட கபற்ற  ருத்ேரங்கில் சிறப்பு விருந்தினரோ  

இஸ்டரோவின் அறிவியல் கசயலோளர்  ோக் ர் ஆர் உமோமட ஷ்வரன் 

 லந்துக ோண் ோர். அப்டபோது அவர் டபசியேோவது: 

  ந்ே ஆண்டில் ஏற்பட்  க ோடரோனோ கபருந்கேோற்று  ோரணமோ  அடுத்ே 

ஆண்டில் (2022) விண்கவளிக்கு இந்திய வீரர் டள அனுப்பும் திட் ம் 

ேற்டபோது ேள்ளி டவக் ப்பட்டுள்ளது. மற்றகேோழில் டள டபோலல்லோமல் 

விண்கவளித்துடறயில்  ட்டுமோனங் ள் மற்றும்  ருவி டள ேயோரிக்  

டநரடியோ   ளத்தில் பணியோற்ற டவண்டிய சூழ்நிடல உள்ளது.  

இேடன வீட்டிலிருந்து கசய்ய முடியோே நிடல உருவோனேோல், இஸ்டரோ 

சோர்பில் பல்டவறு உதிரி போ ங் ள் மற்றும் கேோழில்நுட்ப  ருவி டள 

கேோ ர்ந்து ேயோரிக்  இயலவில்டல. நமது பிரேமர் டமோடி அடுத்ே 

ஆண்டு (2022) ஆ ஸ்டில் விண்கவளிக்கு மனிேர் டள அனுப்பும் 

திட் த்தில் ஆர்வமோ  இருந்ேோர். 

ஆனோல் ேற்டபோது அேடன நோங் ள் ேவறவிட்டு விட்ட ோம். எனடவ 

வருகிற 2023ஆம் ஆண்டில் இந்திய விண்கவளி வீரர் டள 

விண்ணுக்கு அனுப்ப முயற்சி கசய்து வருகிடறோம். மனிேர் டள 

விண்கவளிக்கு அனுப்பும் இந்ே திட் த்தில்   ன்யோன் என்ற விண் லம் 

முழுக்  முழுக்  இந்தியோவிடலடய உருவோக் ப்பட்டு அேன் மூலம் 4 

இந்திய விண்கவளி வீரர் டள 2023ஆம் ஆண்டு விண்ணுக்கு 

அனுப்ப திட் மி ப்பட்டுள்ளது. 

இந்தியோ சோர்பில் மனிேர் ள் அல்லோே விண் லன் டள விண்கவளிக்கு 

அனுப்பும் திட் மோனது 2  ட் ங் ளோ  கசயல்படுத்ேப்ப  உள்ளது. ஒன்று 

வருகிற டிசம்பர் மோேத்திலும், மற்கறோன்டற அடுத்ே ஆண்டிலும் 

விண்ணில் ஏவ திட் மி ப்பட்டுள்ளது. 

இந்தியோவின் விண்கவளி திட் ங் ளில் அடுத்ேேோ  சந்திரயோன்-3 

என்ற விண் லம் அடுத்ே ஆண்டு நிலவுக்கு அனுப்ப திட் மி ப்பட்டு 

உள்ளது. அடேடபோல் வீனஸ் கிர த்டே (கவள்ளி) 4 ஆண்டு ளுக்கு 

அேன் சுற்றுவட் ப்போடேயில் சுற்றி வந்து ஆய்வு கசய்யும் ‘சுக்ரோயன்-1 

ஆர்பிட் ர் விண் லம்’ வருகிற 2024ஆம் ஆண்டு விண்ணில் ஏவ 

திட் மி ப்பட்டுள்ளது. இவ்வோறு அவர் கூறினோர். 

 

5. அக்.17 - சர்வடேச வறுடம ஒழிப்பு தினம் 

கருப்ப ொருள்: Building forward together: Ending Persistent Poverty, 

Respecting all People and our Planet (ஒன்றோ  முன்டனறுேல், கேோ ர்ந்து 

க ோண்டிருக்கும் வறுடமடய முடிவுக்குக் க ோண்டுவருேல், நமது 

கிர த்டேயும் அடனத்து மக் டளயும்  மதித்ேல்). 

 

6. அக்.13 - சர்வடேச டபரி ர் அபோய குடறப்பு தினம் 

கருப்ப ொருள்: International cooperation for developing countries to reduce 

their disaster risk and disaster losses (வளரும் நோடு ளின் டபரி ர் 

அபோயம் மற்றும் டபரி ர் இழப்பு டளக் குடறப்பேற் ோன சர்வடேச 

ஒத்துடழப்பு) 

 

 


