
         

    

1. சமீபத்தில் “மகாரத்னா” அந்தஸ்து கிடைக்கப்பபற்ற பபாதுத்துடற 

நிறுவனம் எது? 

அ) பவர் பபனான்ஸ் கார்ப்பரேஷன்  

ஆ) இந்திய விமான நிபையங்கள் ஆபையம் 

இ) பாேத் பைனமிக்ஸ் லிட் 

ஈ) BEML லிட் 

✓ பவர் பபனான்ஸ் கார்ப்பரேஷனுக்கு (PFC) மத்திய அேசு “மகேத்னா” 

அந்தஸ்பத வழங்கியுள்ளது. ஓஎன்ஜிசி, இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன், 

SAIL ரபான்ற உயேடுக்கு குழுவில் ரேர்ந்து, இவ்வந்தஸ்பதப் பபறும் 11 

ஆவது பபாதுத்துபற நிறுவனம் PFC மாறியுள்ளது. 3 ஆண்டுகளுக்கு 

`5,000 ரகாடிக்கு ரமல் நிகே இைாபத்பத பதிவு பேய்த ஒரு நிறுவனத் 

–திற்கு “மகேத்னா” அந்தஸ்து வழங்கப்படுகிறது. 

 

2. 2021 – உலக கீல்வாத நாளுக்கானக் கருப்பபாருள் என்ன? 

அ) Don’t Delay, Connect Today: Time2Work  

ஆ) Leaving No one behind 

இ) Misdiagnosis in Arthritis 

ஈ) 25 years of Arthritis Day 

✓ வாத மற்றும் தபேக்கூட்டு ர ாய்களின் இருப்பு மற்றும் தாக்கம் குறித்த 

விழிப்புைர்பவ பேப்புவதற்காக ஒவ்ரவார் ஆண்டும் அக்.12 அன்று 

உைக கீல்வாத  ாள் கபைபிடிக்கப்படுகிறது. இந்த  ாள், முதன்முதலில் 

கைந்த 1996’இல் அனுேரிக்கப்பட்ைது. “Don’t Delay, Connect Today: 

Time2Work” என்பது  ைப்பாண்டில் (2021) வரும் இந்த  ாளுக்கானக் 

கருப்பபாருளாகும். 

 

3.மத்திய உள்துடற அடமச்சகமானது கூர்கா பிரதிநிதிகள் மற்றும் 

எந்த மாநில அரசுைன் முத்தரப்பு பபச்சுவார்த்டதடய பதாைங்கியது? 

அ) ஒடிஸா 

ஆ) ரமற்கு வங்கம்  

இ) அஸ்ஸாம் 

ஈ) ஜார்க்கண்ட்  

✓ மத்திய உள்துபற அபமச்ேகமானது ைார்ஜிலிங் குன்றுகள், பைர்ோய் 

மற்றும் தூர்ஸ் பிோந்தியத்தின் கூர்கா பிேதிநிதிகள் மற்றும் ரம. வங்க 

மாநிை அேோங்கத்துைன் முத்தேப்பு ரபச்சுவார்த்பதபயத் பதாைங்கியது.  

✓ வை வங்கப் பிோந்தியத்தில் மாநிை அந்தஸ்து ரகாரிக்பகக்கு தீர்வு 

காணும் ர ாக்கத்தில் இந்தப் ரபச்சுவார்த்பத  ைத்தப்பட்ைது. உள்துபற 

அபமச்ேர் அமித் ஷா தபைபமயில் இப்ரபச்சுவார்த்பத  பைபபற்றது. 

ரமற்கு வங்க மாநிை அேோங்க அதிகாரிகளுைனான இேண்ைாவது சுற்று 

ரபச்சுவார்த்பத, 2021  வம்பரில்  ைத்த திட்ைமிைப்பட்டுள்ளது. 

 

4. ‘பசந்நாய்’ என்றும் அடைக்கப்படுகிற விலங்கினம் எது? 

அ) ஆசிய காட்டு  ாய்  

ஆ) கழுபதப்புலி 

இ) பதன்னாப்பிரிக்க ஓ ாய் 

ஈ) ஆப்பிரிக்க யாபன 

✓ ‘பேந் ாய்’ (Cuon alpinus) என்பது மத்திய, பதற்கு, கிழக்கு & பதன்கிழக்கு 

ஆசியாபவ பூர்வீகமாகக் பகாண்ை ஒரு விைங்கு ஆகும். ஆசிய காட்டு 

 ாய், இந்திய காட்டு  ாய், விசில்  ாய், சிவப்பு  ாய் மற்றும் மபை ஓ ாய் 

ஆகியபவ இவ்வினங்களுக்கான பிறபபயர்களாகும். இது வனவுயிரிச் 

(பாதுகாப்பு) ேட்ைம், 1972’இன்கீழ் உள்ள அட்ைவபை–II இனமாகும்.  

✓ ேமீபத்திய ஆய்வில், 114 முன்னுரிபமபகாண்ை வட்ைங்கள் அபையாளம் 

காைப்பட்டுள்ளன. அங்கு பேந் ாய் அல்ைது ஆசிய காட்டு  ாயின் 

எண்ணிக்பகபய அதிகரிப்பதற்காக வாழ்விைங்கபள ஒருங்கிபைக் 

–க முடியும். இவ்விைங்குகள் இந்தியா முழுவதும் காைப்படுகின்றன. 

 

 

 

5. புதிய பநாய்க்கிருமிகளின் பதாற்றுவாய் (SAGO) குறித்த அறிவியல் 

ஆபலாசடனக் குழுடவ உருவாக்கியுள்ள நிறுவனம் எது? 

அ) UNICEF 

ஆ) உைக  ைவாழ்வு நிறுவனம்  

இ) உைவு & உழவு அபமப்பு 

ஈ) ஜான் ஹாப்கின்ஸ் பல்கபைக்கழகம் 

✓ உைக  ைவாழ்வு அபமப்பின் தபைபம இயக்கு ர் புதிய ர ாய்க்கிருமி 

–களின் ரதாற்றுவாய் (SAGO) குறித்த WHO அறிவியல் ஆரைாேபனக் 

குழுபவ அபமத்துள்ளார். வளர்ந்துவரும் & மீண்டும் ரதான்றுகின்ற 

ர ாய்க்கிருமிகள்பற்றிய பதாழில்நுட்ப மற்றும் அறிவியல் பரிசீைபனகள் 

குறித்து SAGO, பேயைகத்திற்கு ஆரைாேபன வழங்கும். ஓர் இந்திய 

பதாற்றுர ாயியல் நிபுைோன Dr இோமன் கங்காரகட்கர், COVID–19 

பதாற்றுர ாயின் ரதாற்றுவாபய தீர்மானிப்பதற்கான உைக  ைவாழ்வு 

அபமப்பின் அறிவியல் ஆரைாேபனக்குழுவின் ஒருபகுதியாக இருப்பார். 

 

6. மலபார் பதாைர் பயிற்சிகளானது இந்தியாவிற்கும் எந்நாட்டிற்கும் 

இடையிலான இருதரப்பு கைற்படை பயிற்சியாக, கைந்த 1992ஆம் 

ஆண்டில் பதாைங்கப்பட்டது? 

அ) அபமரிக்கா  

ஆ) பிோன்ஸ் 

இ) இைங்பக 

ஈ) வங்காளரதேம் 

✓ மைபார் பதாைர்பயிற்சிகள் என்பது இந்தியாவிற்கும் அபமரிக்காவிற்கும் 

இபைரய ஆண்டுரதாறும்  ைத்தப்படும் இருதேப்பு கைற்பபை 

பயிற்சியாக கைந்த 1992’இல் பதாைங்கியது. ஜப்பானிய கைல்ோர் சுய 

பாதுகாப்பு பபை, இோயல் ஆஸ்திரேலியா கைற்பபை மற்றும் அபமரிக்க 

கைற்பபை உைன் பைதேப்பு கைல்ோர் பயிற்சியான மைபாரின் இேண்ைாம் 

பகுதியில் இந்திய கைற்பபை பங்ரகற்கும். 

✓ வங்காள விரிகுைாவில் 2021 அக்.12–15 வபே இப்பயிற்சி  பைபபறும். 

பிலிப்பபன்ஸ் கைற்பகுதியில் 2021 ஆகஸ்ட்.26–29 வபே முதல் கட்ை 

பயிற்சி  பைபபற்றது. 

 

7. ‘Fiscal Monitor’ அறிக்டகடய பவளியிடுகிற நிறுவனம் எது? 

அ) உைக வங்கி 

ஆ) இந்திய ரிேர்வ் வங்கி 

இ) பன்னாட்டுச் பேைவாணி நிதியம்  

ஈ) உைக வர்த்தக அபமப்பு 

✓ பன்னாட்டுச் பேைவாணி நிதியத்தின் ‘Fiscal Monitor’ அறிக்பகயின்படி, 

உைகளாவிய கைன் $226 டிரில்லியன் ைாைர் என்ற புதிய உச்ேத்திற்கு 

உயர்ந்துள்ளது. 2020ஆம் ஆண்டில் உைகளாவிய கைன் குவிப்பில், 

ரமம்பட்ை பபாருளாதாேங்களும் சீனாவும் 90 ேதவீதத்திற்கும் ரமைாக 

பங்களித்தன. இந்தியாவின் கைன், 2016ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் 

பமாத்த உள் ாட்டு உற்பத்தியில் 68.9 ேதவீதத்திலிருந்தது. 

✓ அது, 2020ஆம் ஆண்டில் 89.6 ேதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது. அது, 2021 

ஆம் 90.6 ேதவீதமாக உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 

8. 2021’இல் பவளியிைப்பட்ை அரசாங்கத்தின் சமீப அறிவிப்பின்படி, 

கருக்கடலப்பிற்கான அதிகபட்ச கால வரம்பு என்ன? 

அ) 12 வாேங்கள் 

ஆ) 18 வாேங்கள் 

இ) 20 வாேங்கள் 

ஈ) 24 வாேங்கள்  

✓ அேோங்கத்தின் புதிய விதிகளின்படி, இந்தியாவில் கர்ப்பத்பத கபைப்ப 

–தற்கான அதிகபட்ே காைவேம்பு 24 வாேங்களாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இவ்வேம்பு, முன்பு 20 வாேங்களாக இருந்தது. 

✓ கர்ப்ப (திருத்தம்) விதிகள், 2021’இன்கீழ், பாலியல் வன்பகாடுபம, பாலி 

–யல் வன்புைர்வு அல்ைது தகாத உைலுறவு, 18 வயதெய்ொ சிறார்கள் 

உள்ளிட்ை பபண்கள், கர்ப்ப காைத்தில் மைநிபை மாறும் பபண்கள் 

(பகம்பபண் & மைமுறிவு) மற்றும் உைல் குபறபாடுகள் உள்ளவர்கள் 

இந்தப் புதிய வேம்பில் ரேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9.சமீப பசய்திகளில் இைம்பபற்ற பசலா சுரங்கப்பாடத அடமந்துள்ள 

மாநிலம் எது? 

அ) உத்தேகாண்ட் 

ஆ) சிக்கிம் 

இ) அருைாச்ேை பிேரதேம்  

ஈ) அஸ்ஸாம் 

✓ பாதுகாப்பு அபமச்ேர் ோஜ் ாத் சிங் ேமீபத்தில் அருைாச்ேை பிேரதேத்தில் 

உள்ள ரேைா சுேங்கப்பாபதயின் இறுதிக்கட்ைத்பத பமய்நிகோக 

பவளிக்காட்டினார். சுேங்கப்பாபதயின் கட்டுமானம் 2022 ஜூனுக்குள் 

நிபறவபையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

✓ ரேைா சுேங்கப்பாபத உைகின் மிகப்பபரிய இருவழிச்சுேங்கப்பாபதயாக 

13,000 அடிக்கும் ரமைான உயேத்தில் வீற்றிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்க 

–ப்படுகிறது. இதன் கட்டுமானம் எல்பைப்புறச்ோபைகள் அபமப்பால் 

(BRO) ரமற்பகாள்ளப்படுகிறது. இந்தச் சுேங்கப்பாபத ரேைா கைவாய் 

வழியாக பேல்கிறது. அருைாச்ேை பிேரதே மாநிைம் வழியாக சீன 

எல்பைக்கான தூேத்பத 10 கிமீ வபே இது குபறக்கும். 

 

10. ‘WHO தடலடம இயக்குநர்’ விருதுபபற்ற பென்றிட்ைா லாக்ஸ் 

சார்ந்த நாடு எது? 

அ) அபமரிக்கா  

ஆ) ஆஸ்திரேலியா 

இ) இந்தியா 

ஈ) பஜர்மனி 

✓ உைக  ைவாழ்வு அபமப்பின் தபைவர், காைஞ்பேன்ற பஹன்றிட்ைா 

ைாக்சிற்கு ‘WHO’இன் தபைபம இயக்கு ர் விருது வழங்கி தகௌேவித் 

–தார். அபமரிக்கப் பபண்மணியான ைாக்சிற்கு பதரியாமல், 1950’களில் 

அவரிைமிருந்து புற்றுர ாய் பேல்கள் பபறப்பட்ைன. பகாரோனா பவேஸ் 

பற்றிய ஆோய்ச்சி உட்பை பேந்த அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளுக்கு அந்தச் 

பேல்கள் ஓர் அடித்தளத்பத வழங்கின. பஹன்றிட்ைா ைாக்ஸின் முதல் 2 

எழுத்துகளிலிருந்து பபறப்பட்ை ‘HeLa’ பேல்கள், மனித பாப்பிரைாமா 

பவேஸ் (HPV) தடுப்பூசிகளின் உருவாக்கத்திற்கு உதவின. 

 


1. மகப்ரபறு நிதியுதவி கிபைப்பதில் தாமதமா? - ‘104’ஐ பதாைர்பு 

பகாள்ளைாம்: பபாது சுகாதாே இயக்கு ர் தகவல் 

ைாக்ைர் முத்துைட்சுமி பேட்டி மகப்ரபறு நிதியுதவி கிபைப்பதில் தாமதம் 

ஏற்பட்ைால் ‘104’ மருத்துவ ரேபவ பமயத்பத பதாைர்பு பகாள்ளைாம் 

என்று பபாது சுகாதாேத் துபற இயக்கு ர் பதரிவித்துள்ளார். 

இதுபதாைர்பாக அவர் ர ற்று பவளியிட்ை வீடிரயா பதிவில் கூறியதாவது: 

மத்திய, மாநிை நிதி பங்களிப்புைன் பேயல்படுத்தப்படும் ைாக்ைர் முத்து 

ைட்சுமி பேட்டி மகப்ரபறு நிதியுதவி திட்ைத்தில் தற்ரபாது `18,000 

வழங்கப்படுகிறது. 5 தவபைகளாக இந்த நிதி வழங்கப்படும். 

19 வயதுக்கு ரமற்பட்ை அபனவரும் இபத பபற தகுதியுபையவர்கள். 

இைங்பகத் தமிழர்கள் முழுபமயாகவும், பவளி மாநிைத்தவர்கள் 2 

தவபையில் பபற்றும்பயனபையைாம். ஆரோக்கியமான குழந்பத 

பிறப்புக்காக, ஆண்டுக்கு ̀ 950 ரகாடிபய அேசு வழங்குகிறது. இதில் ̀ 10 

இைட்ேம் ரபர் பயனபைகின்றனர். ஆனாலும், முபறயாக நிதியுதவி 

கிபைக்கவில்பை என 100’க்கும் ரமற்பட்ை புகார்கள் மாதந்ரதாறும் 

வருகின்றன. நிதியுதவி பபற முடியாதவர்கள், அந்தந்த ஆேம்ப சுகாதாே 

நிபைய அதிகாரிகளிைம் இதுபற்றி பதரிவிக்கைாம். 

 

2. மத்திய கிழக்கு, ஆசிய விவகாேங்கள்: 4  ாடுகள் ரபச்சுவார்த்பத 

அபமரிக்கா, இஸ்ரேல், ஐக்கிய அேபு அமீேகம் ஆகிய  ாடுகளுைன் 

 பைபபற்ற ரபச்சுவார்த்பதயில், மத்திய கிழக்கு, ஆசிய விவகாேங்கள் 

குறித்து பவளியுறவு அபமச்ேர் S பஜய்ேங்கர் ஆரைாேபன  ைத்தினார். 

இஸ்ரேலில் அபமச்ேர் பஜய்ேங்கர் சுற்றுப்பயைம் ரமற்பகாண்டுள்ளார். 

சுற்றுப்பயைத்தின் 2ஆவது  ாளில்  ான்கு  ாடுகளின் பவளியுறவு 

அபமச்ேர்கள் மா ாடு காபைாலி வாயிைாக  பைபபற்றது. அதில் 

அபமச்ேர் பஜய்ேங்கர், அபமரிக்க அபமச்ேர் ஆன்ைனி பிளிங்கன், 

இஸ்ரேல் அபமச்ேர் யாயிர் ைபீட், ஐக்கிய அேபு அமீேக அபமச்ேர் ரஷக் 

அப்துல்ைா பின் ஜயீத் அல்  யன் ஆகிரயார் பங்ரகற்றனர். 

இந்தப் ரபச்சுவார்த்பத குறித்து அபமச்ேர் பஜய்ேங்கர் தனது ட்விட்ைர் 

பக்கத்தில் பவளியிட்ை பதிவில், ‘பபாருளாதாே வளர்ச்சி, ேர்வரதே 

விவகாேங்கள் ஆகியவற்றில் ஒருங்கிபைந்து பேயல்படுவதற்குப் 

ரபச்சுவார்த்பதயின்ரபாது ஒப்புக்பகாள்ளப்பட்ைது. இப்ரபச்சுவார்த்பத 

ோர்ந்த  ைவடிக்பககபளத் பதாைர்ந்து கண்காணிக்கவும் ஒப்புக்பகாள் 

-ளப்பட்ைது’ என்று குறிப்பிட்டுள்ளாார். 

ஒத்துபழப்பு ரமம்பாடு: ரபச்சுவார்த்பத பதாைர்பாக அபமரிக்க 

பவளியுறவு அபமச்ேக பேய்தித் பதாைர்பாளர் ப ட் பிபேஸ் பவளியிட்ை 

அறிக்பகயில், ‘மத்திய கிழக்கு, ஆசிய விவகாேங்களில் பபாருளாதாே 

ரீதியாகவும், அேசியல் ரீதியாகவும் ஒத்துபழப்பப ரமம்படுத்துவது 

பதாைர்பாக பவளியுறவு அபமச்ேர்கள் ஆரைாேபன  ைத்தினார். 

வர்த்தகம், பருவநிபைமாற்றத்பத எதிர்பகாள்வது, எரிேக்தி ஒத்துபழப்பு, 

கைல்ோர் பாதுகாப்பு உள்ளிட்ை விவகாேங்கள் குறித்தும் ரபச்சுவார்த்பத 

 ைத்தினர். அறிவியல்-பதாழில்நுட்பம் உள்ளிட்ைவற்றில்  ான்கு தேப்பு 

 ாடுகளின் மக்களுக்கு இபைரயயான  ல்லுறபவ வளர்ப்பதற்கு 

ரமற்பகாள்ளப்பை ரவண்டிய  ைவடிக்பககள் குறித்தும் அவர்கள் விவா 

-தித்தனர். கரோனா பதாற்று பேவபைக் கட்டுப்படுத்தும் விவகாேத்தில் 

ஒத்துபழத்து பேயல்படுவது பதாைர்பாகவும் அபமச்ேர்கள் ஆரைாேபன 

 ைத்தினர்’ என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். 

இந்திய விமானப்பபை வீேர்களுைன் ேந்திப்பு 

இந்தியா, அபமரிக்கா, பிரிட்ைன், பஜர்மனி, பிோன்ஸ், இத்தாலி, கிரீஸ், 

இஸ்ரேல் ஆகிய 8  ாடுகளின் விமானப் பபைகள் பங்ரகற்கும் ‘புளூ 

ஃப்ளாக்’ (நீைக்பகாடி) கூட்டுப் பயிற்சி பஜருேரைம்  கரில்  பைபபற்று 

வருகிறது. அதில் இந்திய விமானப் பபைபயச் ரேர்ந்த 85 வீேர்கள் 

பங்ரகற்றுள்ளனர். அவர்கபள அபமச்ேர் பஜய்ங்கர் ேந்தித்துப்ரபசினார். 

‘மிோஜ் 2000’ ரபார் விமானங்கள் உள்ளிட்ைபவயும் இந்தியா ோர்பில் 

கூட்டுப்பயிற்சியில் பங்ரகற்றுள்ளன. இக்கூட்டுப் பயிற்சியானது இேண்டு 

ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுபற  பைபபற்று வருவது குறிப்பிைத்தக்கது. 

 

3. உைகளாவிய உைவுப் பாதுகாப்பு குறியீடு: இந்தியாவுக்கு 71ஆவது 

இைம் 

உைகளாவிய உைவுப் பாதுகாப்பு குறியீட்டில் இந்தியா 71ஆவது இைம் 

பிடித்துள்ளது. மலிவாக உைவு கிபைக்கும்  ாடுகளில் இந்தியாபவ 

பாகிஸ்தான் பின்னுக்குத் தள்ளியுள்ளது. 

பிரிட்ைனின் தி எகனாமிஸ்ட் ஊைகக் குழுமத்பதச் ரேர்ந்த அபமப்பு 

உைவின் தேம், பாதுகாப்பு, மலிவான விபை உள்ளிட்ைவற்றின் 

அடிப்பபையில் 113  ாடுகளில் உைவு பாதுகாப்பு குறித்து ஆய்வு 

ரமற்பகாண்ைது. அந்த அபமப்பு பவளியிட்ை அறிக்பகயின்படி, உைவுப் 

பாதுகாப்பு குறியீட்டில் இந்தியா 71ஆம் இைத்தில் இைம்பபற்றுள்ளது. சீனா 

34ஆவது இைத்பதப் பிடித்துள்ளது. 75ஆவது இைத்தில் பாகிஸ்தான், 

77ஆவது இைத்தில் இைங்பக, 79ஆவது இைத்தில் ர பாளம், 84ஆவது 

இைத்தில் வங்கரதேம் ஆகிய  ாடுகள் இைம்பபற்றுள்ளன. 

மலிவாக உைவு கிபைக்கும்  ாடுகளின் பிரிவில், இந்தியாபவ 

பாகிஸ்தான் பின்னுக்குத் தள்ளியுள்ளது. அந்தப் பிரிவில் பாகிஸ்தான் 

52.6 புள்ளிகபளயும் இந்தியா 50.2 புள்ளிகபளயும் பபற்றுள்ளன. 

எனினும் உைவு உற்பத்திக்காக இயற்பக வளங்கபள பாதுகாப்பது, 

உைவு எளிதாகக் கிபைப்பது, அதன் தேம், பாதுகாப்பு ஆகியவற்றில் 

பாகிஸ்தான், ர பாளம், வங்கரதேம், இைங்பக  ாடுகபள இந்தியா 

விஞ்சியுள்ளது. 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் பட்டினி என்பரத இல்ைாத 

நிபை என்ற ஐ ா’ன் இைக்பக எட்டுவதில் உள்ள அபமப்பு ரீதியிைான 

இபைபவளிகள், அந்த இைக்பக எட்டுவதற்கு துரிதப்படுத்த ரவண்டிய 

 ைவடிக்பககள் மீது கவனம் பேலுத்தும் ர ாக்கில் இந்த அறிக்பக 

தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதுபதார்பான ஆய்வின்ரபாது உைகளாவிய உைவுப் பாதுகாப்பு 

பதாைர்ந்து 2ஆவது ஆண்ைாகக் குபறந்துள்ளது பதரியவந்துள்ளது. 

ஐ ா’இன் பட்டினி என்பரத இல்ைாத நிபைபய உருவாக்கும் இைக்கில் 

பதாைர்ந்து ஏழு ஆண்டுகளாக முன்ரனற்றம் ஏற்பட்டு வந்த நிபையில், 

தற்ரபாது பின்னபைவு ஏற்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

 

 



         

    

4. கீழடியில் 8ஆம் கட்ை அகழாய்வு குறித்து இன்னும்முடிவு 

எடுக்கவில்பை: அபமச்ேர் தங்கம் பதன்னேசு 

கீழடியில் 8ஆம் கட்ை அகழாய்வு  ைத்துவது குறித்து இன்னும் முடிவு 

எடுக்கவில்பை என தமிழக பதால்லியல் துபற அபமச்ேர் தங்கம் 

பதன்னேசு பதரிவித்தார். 

அகழாய்வில் கண்ைறியப்பட்ை உபறகிைற்றில் மீன் சின்னம் 

கீழடியில்  பைபபற்ற 7ஆம் கட்ை அகழாய்வில் பை அடுக்குகள் பகாண்ை 

பக ரவபைப்பாடுகளால் கபை யத்துைன் வடிவபமக்கப்பட்ை சுடுமண் 

உபறகிைறு கண்ைறியப்பட்ைது. இந்த உபறகிைற்றில் மீன் சின்னம் 

பபாறிக்கப்பட்டுள்ளது தற்ரபாது பதரியவந்துள்ளது. அந்த உபற 

கிைற்றின் விளிம்பு பகுதியில் கழுத்துக்கு கீழ் வால் மட்டுரம பதரியும்படி 

அந்த மீன் சின்னம் காைப்படுகிறது. அபமச்ேர் தங்கம் பதன்னேசு தனது 

முகநூல் பக்கத்தில் மீன் சின்னம் பபாறிக்கப்பட்ை சுடுமண் உபற 

கிைற்றின் நிழற்பைத்பத பதிவிட்டு, கீழடியில் முதன்முபறயாக மீன் 

சின்னம் பபாறிக்கப்பட்ை உபறகிைறு கிபைத்துள்ளது எனக் 

குறிப்பிட்டுள்ளார். 

 


