
         

    

1. வெப்பமண்டல ொனிலல ஆய்வு நிறுெனம் அலமந்துள்ள இடம் 

எது? 

அ) மும்பை 

ஆ) ககொல்கத்தொ 

இ) புது தில்லி 

ஈ) புனே  

✓ கெப்ைமண்டல ெொனிபல ஆய்வு நிறுெேம் என்ைது நடுெண் புவி 

அறிவியல் அபமச்சகத்தின்கீழ் உள்ள ஒரு தன்ேொட்சி நிறுெேமொகும். 

இது புனேவில் அபமந்துள்ளது. தில்லி - என்சிஆர் ைகுதியில் கொற்றின் 

தர அளவீடு மற்றும் நிர்ெொகத்திற்கொக, தற்னைொதுள்ள ‘கொற்றின் தர ஆரம்ை 

எச்சரிக்பக அபமப்பை’ னமம்ைடுத்தும் னநொக்கத்துடன், இந்த நிறுெேம் 

புதிய ‘முடிவு ஆதரவு அபமப்பை’ உருெொக்கி அறிமுகப்ைடுத்தியுள்ளது. 

 

2. UNESCO’இன் 2021 - தற்காப்புக் கலலக் கல்விப் பரிலை வென்ற 

குங் ஃபூ கன்னியாஸ்திரிகள் ைார்ந்த வபௌத்த ெம்ைம் எது? 

அ) துருக்ைொ  

ஆ) நிங்மொ 

இ) கொக்யு 

ஈ) சொக்யொ 

✓ கைௌத்த மதத்தின் துருக்ைொ ெம்சத்பதச் சொர்ந்த உலகப் புகழ்கைற்ற குங் 

ஃபூ கன்னியொஸ்திரிகள் தங்கள் துணிச்சலொே னசபெகளுக்கொக 

UNESCO சர்ெனதச தற்கொப்புக்கபல பமயத்தின் 2021ஆம் ஆண்டுக்கான 

மதிப்புமிக்க தற்கொப்புக்கபலக்கல்விப்ைரிபச கென்றுள்ளேர். தற்கொப்புக் 

கபலகள்மூலம், இளம் கைண்கள் தங்கபளத் தற்கொத்துக்ககொள்ளவும், 

தன்ேம்பிக்பகபய ெளர்த்துக்ககொள்ளவும், அெர்களின் சமூகங்களில் 

தபலபமப் ைொத்திரங்கபள ஏற்கவும் துருக்ைொ ெம்ச கன்னியொஸ்திரிகள் 

ெல்லபமயளிக்கிறொர்கள். 

 

3. இந்தியாவின் முதல் உள்நாட்டு விமானந்தாங்கிக்கப்பலின் 

வபயர் என்ன? 

அ) அர்ஜுன் 

ஆ) விக்ரொந்த்  

இ) கட்டகைொம்மன் 

ஈ) ைொரதி 

✓ இந்தியொவின் முதல் உள்நொட்டு விமொேந்தொங்கிப்னைொர்க்கப்ைலொே 

விக்ரொந்த், 2022 ஆகஸ்டு மொதத்திற்குள் இந்திய கடற்ைபடயில் 

னசர்க்கப்ைடவுள்ள இந்தக் கப்ைலின் 2ஆம் கட்ட னசொதபேகள் சமீைத்தில் 

கதொடங்கிே. இப்னைொர்க்கப்ைல், MiG-29K னைொர் விமொேங்கள், Kamov-

31 கெலிகொப்டர்கள், MH-60R ஆகியெற்பற இயக்கும். 

 

4. ககரளாவில் அலமந்துள்ள முல்லலப் வபரியாறு அலையானது 

பின்ெரும் எந்த மாநிலத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது? 

அ) தமிழ்நொடு  

ஆ) கர்நொடகொ 

இ) ஆந்திர பிரனதசம் 

ஈ) கதலுங்கொேொ 

✓ னகரள மொநிலத்தில் அபமந்துள்ள முல்பலப் கைரியொறு அபையொேது 

தமிழ்நொட்டின் கட்டுப்ைொட்டில் உள்ளது. இது, னகரளொவில் இவ்ெொறு ைொயும் 

திபசயில் ெொழும் இலட்சக்கைக்கொே மக்களுக்கு அச்சுறுத்தலொகவும், 

தமிழ்நொட்டின் 5 மொெட்டங்களில் 2 லட்சம் கெக்னடருக்கு னமல் ைொசே 

ெசதி ெழங்கி ெருெதொலும் நீண்டகொலமொக சர்ச்பசக்குரியதொக இருந்து 

ெருகிறது. முல்பலப் கைரியொறு அபையில் நெம்ைர்.10ஆம் னததி ெபர 

அதிகைட்ச நீர்மட்டம் 139.50 அடியொக இருக்க னெண்டும் எே சமீைத்தில் 

உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. தமிழ்நொட்டில் உற்ைத்தியொகி னகரள 

-த்தில்ைொயும் கைரியொற்றின் னமற்ைகுதியில் இவ்ெபை அபமந்துள்ளது. 

 

 

 

5. கபாலதப்வபாருள் பயன்பாட்லடக் கட்டுப்படுத்தும் கதசிய நிதியம், 

பின்ெரும் எந்த மத்திய அலமச்ைகத்துடன் வதாடர்புலடயது? 

அ) உள்துபற அபமச்சகம் 

ஆ) சமூக நீதி & அதிகொரமளித்தல் அபமச்சகம்  

இ) கைண்கள் & குழந்பதகள் னமம்ைொட்டு அபமச்சகம் 

ஈ) சட்டம் & நீதி அபமச்சகம் 

✓ சமூக நீதி மற்றும் அதிகொரமளித்தல் அபமச்சகமொேது னைொபதப்கைொருள் 

ையன்ைொட்படக் கட்டுப்ைடுத்தும் னதசிய நிதியத்பத னைொபத ஒழிப்புத் 

திட்டங்கபளச் கசயல்ைடுத்தப் ையன்ைடுத்தலொம் என்று அண்பமயில் 

ைரிந்துபரத்துள்ளது. 1985ஆம் ஆண்டு னைொபதப்கைொருள் மருந்துகள் 

மற்றும் மேனநொய் கைொருட்கள் சட்டத்தின் விதியின்ைடி இந்த நிதியம் 

உருெொக்கப்ைட்டது. இதன் கமொத்த மதிப்பு `23 னகொடியொகும். 

✓ இந்நிதியொேது னைொபதப்கைொருள் கடத்தபல எதிர்த்துப் னைொரொடுதற்கும், 

அடிபமயொேெர்கபள மறுெொழ்வு கசய்ெதற்கும், னைொபதப்கைொருள் 

ைொெபேபயத் தடுப்ைதற்கும் ையன்ைடுத்தப்ைடும் எேச் சட்டம் கூறுகிறது. 

இதன் நிதியொேது கொெல்துபற நடெடிக்பககளுக்கு மட்டுனம ையன்ைடு 

-த்தப்ைடுெதொல், னைொபதப்ைழக்க ஒழிப்பையும் இதனேொடு னசர்த்துக் 

ககொள்ள நடுெண் அபமச்சகம் முன்கமொழிந்துள்ளது. 

 

6. ‘ஆபகரஷன் வரட் கராஸ்’ என்பது ைட்டவிகராத மதுவுக்கு எதிராக, 

எந்த மாநிலத்தில் வையல்படுத்தப்படுகிற ஒரு திட்டமாகும்? 

அ) தமிழ்நொடு 

ஆ) புது தில்லி 

இ) ைஞ்சொப்  

ஈ) இரொஜஸ்தொன் 

✓ ைஞ்சொபின் கலொல் துபற 2020ஆம் ஆண்டில் ‘ஆைனரஷன் கரட் னரொஸ்’ 

என்ற திட்டத்பத அறிமுகப்ைடுத்தியது. இது சட்டவினரொத மதுைொே 

ெர்த்தகம் மற்றும் கலொல் கதொடர்ைொே குற்றங்கபளத் தடுக்கிறது.  

✓ சமீைகொலமொக, குனளொைல் கைொசிஷனிங் சிஸ்டம் (ஜிபிஎஸ்) கதொழில்நுட்ைம் 

னைொன்ற துல்லியமொே கண்கொணிப்பு அபமப்புகபளப் ையன்ைடுத்தி, 

சட்டவினரொதமொக மதுைொேம் கடத்தப்ைடுெபத இது தடுத்து ெருகிறது. 

 

7. “ஆப்ஸ்ககல் அகாடமி” என்பது MeitY ஸ்டார்ட்அப் ஹப்புடன் 

இலைந்து பின்ெரும் எத்வதாழில்நுட்ப நிறுெனத்தால் எடுக்கப்பட்ட 

ஒரு முயற்சியாகும்? 

அ) யொெூ 

ஆ) முகநூல் 

இ) ட்விட்டர் 

ஈ) கூகிள்  

✓ கதொழில்நுட்ை நிறுெேமொே கூகுள், MeitY ஸ்டொர்ட்அப் ெப் உடன் 

இபைந்து, ‘Appscale Academy’ஐ அறிமுகப்ைடுத்தியுள்ளது. இது உயர் 

தர கசயலிகபள உருெொக்குெதற்கு இந்திய துளிர் நிறுெேங்களுக்கு 

உதவுெபத னநொக்கமொகக்ககொண்டுள்ளது. கூகுளின் இந்த முன்முயற்சி 

ஆேது, இந்தியொவிலுள்ள கதொடக்க மற்றும் இபடநிபல துளிர் நிறுெே 

-ங்களுக்கொே னதபெகபளப் பூர்த்தி கசய்யும் மற்றும் னகமிங், கல்வி, 

சமூக ைொதிப்பு, சுகொதொரப் ைொதுகொப்பு னைொன்ற களங்களில் கசயலிகபள 

உருெொக்க அெர்களுக்கு ஆதரெளிக்கும். 

 

8. ஐநா வபாதுச்ைலபயானது 2021ஆம் ஆண்லட எந்த ஆண்டாக 

அறிவித்துள்ளது? 

அ) ையங்கரெொதத்திற்கு எதிரொே சர்ெனதச ஆண்டு 

ஆ) சர்ெனதச சுகொதொர ஆண்டு 

இ) COVID’க்கு எதிரொே சர்ெனதச ஆண்டு 

ஈ) ைழங்கள் மற்றும் கொய்கறிகளின் சர்ெனதச ஆண்டு  

✓ ஐநொ கைொதுச்சபையொேது நடப்பு 2021ஆம் ஆண்பட ைழங்கள் மற்றும் 

கொய்கறிகளுக்கொே சர்ெனதச ஆண்டொக அறிவித்துள்ளது, உைவு 

மற்றும் உழவு அபமப்பு (FAO), இந்த ஆண்படக் ககொண்டொடுெதற்கொே 

முதன்பம நிறுெேமொக உள்ளது. இந்த ஆண்டு மனித ஊட்டச்சத்திலும், 

உைவுப் ைொதுகொப்பிலும் ைழங்கள் மற்றும் கொய்கறிகளின் ைங்கு ைற்றிய 

விழிப்புைர்பெ ைரப்ை ஐநொ முயற்சி கசய்கிறது. 

  

 

 

 

 

 

 



         

    

9. குஷாக்ரா ராெத் மற்றும் ஸ்ரீஹரி நடராஜ் ஆகிகயாருடன் 

வதாடர்புலடய விலளயாட்டு எது? 

அ) மட்படப்ைந்து 

ஆ) னகொல்ப் 

இ) வில்வித்பத 

ஈ) நீர்சொர் விபளயொட்டுக்கள்  

✓ தில்லிபயச் னசர்ந்த குஷொக்ரொ ரொெத் மற்றும் கர்நொடகொவின் ஸ்ரீெரி 

நடரொஜ் ஆகினயொர் 74ஆம் சீனியர் னதசிய அக்ெொடிக் சொம்பியன்ஷிப்பில் 

முபறனய 400மீ பிரீஸ்படல் மற்றும் 100மீ னைக்ஸ்ட்னரொக் னைொட்டிகளில் 

புதிய னதசிய சொதபேகபள ைபடத்துள்ளேர். குஷக்ரொ ரொெத் 3:53.68 

விேொடிகளில் புதிய சொதபேபய ைபடத்துள்ளொர். அனத னநரத்தில் 

ஸ்ரீெரி நடரொஜ் 100மீ னைக் ஸ்ட்னரொக்பக 55.10 விேொடிகளில் முடித்தொர். 

 

10. கபாலதப்வபாருள் & குற்றங்களுக்கான ஐநா அலுெலகத்தின் 

தலலலமயகம் அலமந்துள்ள இடம் எது? 

அ) ஆஸ்திரியொ  

ஆ) அகமரிக்கொ 

இ) கஜர்மனி  

ஈ) ெங்னகரி 

✓ னைொபதப்கைொருள் மற்றும் குற்றங்களுக்கொே ஐநொ அலுெலகம் (UNODC) 

கடந்த 1997ஆம் ஆண்டில் ஆஸ்திரியொவின் வியன்ேொபெ 

தபலபமயிடமொகக்ககொண்டு நிறுெப்ைட்டது. ைொதுகொப்பு அபெயின் 

ையங்கரெொத எதிர்ப்பு குழுவின் நிர்ெொக இயக்குநரகத்துடன் இபைந்து 

தரவு கெளிப்ைடுத்தல் கட்டபமப்பை (DDF) அறிமுகப்ைடுத்தியபத அடுத்து, 

இந்நிறுெேம் சமீைத்திய கசய்திகளில் இடம்கைற்றது. 

✓ DDF என்ைது ையங்கரெொத எதிர்ப்பு விசொரபைகளுக்கொக கெளிநொட்டு 

குற்றவியல் நீதி அதிகொரிகளின் தரவு னகொரிக்பககபளக் பகயொளவும் 

ைதிலளிக்கவும் உருெொக்கப்ைட்ட நபடமுபறகபள விெரிக்கும் ஒரு 

கருவியொகும். 

 


1. னசதி கதரியுமொ? 

அக்.23: தமிழகத்தில் கல்வி, னெபலெொய்ப்பில் சமூக நீதி சரியொே 

முபறயில் அமல்ைடுத்தப்ைடுகிறதொ என்ைபதக் கண்கொணிக்க சமூக நீதி 

கண்கொணிப்புக் குழுபெ தமிழக அரசு அபமத்தது. 

அக்.23: தமிழக னரஷன் கபடகளில் ‘கற்ைகம்’ என்கிற கையரில் ைபே 

கெல்லம் விற்கும் திட்டம் கதொடங்கப்ைட்டது. 

அக்.24: பிகொரின் கஜய்நகர் - னநைொளம் குர்தொ ெபரயிலொே ரயில் 

இபைப்புப் ைொபதபய னநைொள அரசிடம் இந்திய அரசு ஒப்ைபடத்தது. 

அக்.25: இந்திய சினிமொ கபலஞர் களுக்கு ெழங்கப்ைடும் உயரிய தொதொ 

சொனகப் ைொல்னக விருது நடிகர் ரஜினிகொந்துக்கு ெழங்கப்ைட்டது. 

அக்.26: ஐபிஎல் கிரிக்ககட்டில் அகமதொைொத் மற்றும் லக்னேொ நகரங்கபள 

பமயமொகக் ககொண்டு இரு புதிய அணிகள் உருெொக்கப்ைட்டுள்ளே. 

இதன்மூலம் IPL அணிகளின் எண்ணிக்பக 10-ஆக அதிகரித்துள்ளது. 

அக்.27: நிலம் விட்டு நிலம் ைொயும் ‘அக்னி-5’ என்ற ஏவுகபை ஒடிஷொ 

மொநிலம் கலொம் தீவிலிருந்து கெற்றிகரமொகப் ைரினசொதிக்கப்ைட்டது. 

அக்.28: விழுப்புரம் மொெட்டம் முதலியொர்குப்ைத்தில் இல்லம் னதடி கல்வித் 

திட்டத்பத தமிழக அரசு கதொடங்கியது. 

அக்.29: னைரியம் கலந்து தயொரிக்கப்ைடும் ைட்டொசுகபளத் தயொரிக்கவும் 

விற்கவும் உச்ச நீதிமன்றம் தபட விதித்தது. 

அக்.29: இந்திய ரிசர்வ் ெங்கியின் ஆளுநர் சக்திகொந்த தொஸின் 

ைதவிக்கொலம் னமலும் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிக்கப்ைட்டது. 

அக்.30: ஆண்டுனதொறும் ஜூபல 18 அன்று தமிழ்நொடு திேம் ககொண்டொட 

விபரவில் அரசொபை கெளியிடப்ைடும் என்று முதல்ெர் மு க ஸ்டொலின் 

அறிவித்தொர். 

 

 

2. கசன்பேயில் ெொனிபல ஆய்வு பமயத்தின் புதிய னரடொர் 

கசயல்ைடத் கதொடங்கியது 

கசன்பேயில் ெொனிபல ஆய்வு பமயத்தின் புதிய னரடொர் 

ைள்ளிக்கரபையில் னநற்று கசயல்ைடத் கதொடங்கியது. 

மபழ னமகங்களின் தன்பம, நகர்வு, மபழ அளவு னைொன்றெற்பற 

னரடொர் மூலம் கிபடக்கும் தரவுகள் மூலம் கசன்பே ெொனிபல ஆய்வு 

பமயம் கணித்து ெருகிறது. னரடொர்களில் இருந்து கசலுத்தப்ைடும் மின் 

கொந்த அபலகள் மூலமொகக் கிபடக்கும் தரவுகபளக் ககொண்டு, 

குறுகியகொல ெொனிபல முன்ேறிவிப்பு, நிகழ்னநர மபழ நிலெரம் 

னைொன்றெற்பற ஆய்வு பமயத்தொல் ெழங்க முடியும். 

இது கதொடர்ைொே னரடொர் ைடங்கள் http://www.imdchennai.gov.in/ என்ற 

இபையதளம் மூலம் ெழங்கப்ைடுகின்றே. இபையதள னசபெ 

மற்றும் சமூக ஊடங்கள் ெருபகயொல், ெொனிபல ஆய்வு பமயம் 

கெளியிடும் னரடொர் ைடங்கபள, தன்ேொர்ெ அடிப்ைபடயில் 

ெொனிபலபயக் கணிக்கும் ஆர்ெலர்கள் ையன்ைடுத்தி, ெொனிபல 

நிலெரங்கபள முகநூல், ட்விட்டர், யூடியூப் னைொன்றெற்றில் கெளியிடத் 

கதொடங்கிேர். இது மக்கள் மத்தியில் நல்ல ெரனெற்பைப் கைற்றது. 

னமலும், இபையதளத்தில் னரடொர் ைடங்கபள மக்கனள னநரடியொகப் 

ைொர்பெயிட்டு, நிகழ்னநரெொனிபலபய கதரிந்துககொள் ெதில் ஆர்ெம் 

கொட்டிேர். 

ைழுதபடந்த னரடொர் 

கசன்பே துபறமுகக் கட்டிடத்தில் கசயல்ைட்டு ெந்த னரடொர் 2018-ல் 

ைழுதபடந்தது. அதற்கொே உதிரி ைொகங்கள் கிபடக்கொததொல், ைழுது 

நீக்குெதில் சிக்கல் ஏற்ைட்டது. இதேொல் மக்கள் னநரடியொக நிகழ்னநர 

மபழ நிலெரத்பத அறியமுடியொமல் அெதிப்ைட்டு ெருகின்றேர். 

இதுகுறித்து இந்திய ெொனிபல ஆய்வு பமய கதன் மண்டலத் தபலெர் 

எஸ் ைொலச்சந்திரனிடம் கூறியதொெது: ைழுதொகியுள்ள னரடொர் விபரவில் 

சீரபமக்கப்ைட்டு, ையன்ைொட்டுக்கு ெரும். இதற்கிபடயில், 

ைள்ளிக்கரபையில் உள்ள இந்திய கைருங்கடல் சொர் கதொழில்நுட்ை 

நிறுெே (NIOT) ெளொகத்தில் புதிய னரடொர் நிறுெப்ைட்டுள்ளது. இது 

னநற்று முதல் கசயல்ைடத் கதொடங்கியுள்ளது. அதன் ைடங்கள் தற்னைொது 

ெொனிபல ஆய்வு பமய இபையதளத்தில் கெளியிடப்ைட்டு 

ெருகின்றே. அெற்பறப் கைொதுமக்கள் ைொர்பெயிடலொம். 

ைபழய னரடொர் ைழுதொல் ெொனிபல கணிப்பில் எந்த சிக்கலும் 

ஏற்ைடவில்பல. ஸ்ரீெரினகொட்டொ, திருெேந்தபுரத்தில் இயங்கும் ISRO 

னரடொர்கள், கொபரக்கொலில் உள்ள இந்திய ெொனிபல ஆய்வு பமய 

னரடொர் ஆகியெற்றின் தரவுகபளப் ையன்ைடுத்தி ெருகினறொம். 

நிகழ்னநர மபழ நிலெரக் கணிப்பு னரடொர் தரவுகள் அடிப்ைபடயில் 

மட்டுமின்றி, கசயற்பகக்னகொள் புபகப்ைடம், ைலூன் மூலம் ைறக்க 

விடப்ைடும் கருவி உள்ளிட்ட ைல்னெறு ெழிகளில் கிபடக்கும் தரவுகள் 

அடிப்ைபடயில்தொன் கணிக்கப்ைடுகின்றே. இவ்ெொறு அெர் கூறிேொர். 

 

3. அக்.31 – தேசிய ஒற்றுமை நாள் 

 

4. கொஷ்மீர் தொல் ஏரியில் மிதக்கும் திறந்தகெளி திபரயரங்கம் 

கதொடக்கம் 

கொஷ்மீரின் தொல் ஏரியில் இருக்கும் ைடகு வீடுகள் உலகப் புகழ்கைற்றபெ. 

இங்கு ெரும் சுற்றுலொப் ையணிகள் ைடகு வீடுகளில் தங்கி இயற்பக 

அழபக ரசிக்க தெறுெதில்பல. இந்நிபலயில் தொல் ஏரியில் உள்ள ஒரு 

ைடகு வீட்டில் திறந்தகெளி திபரயரங்பக உருெொக்கியுள்ளேர். 

கொஷ்மீரினலனய முதன் முதலொக அபமக்கப்ைட்ட மிதக்கும் திறந்தகெளி 

திபரயரங்கம் இதுதொன். ஜம்மு-கொஷ்மீர் தபலபமச் கசயலர் அருண் 

குமொர் னமத்தொ அண்பமயில் இபத கதொடங்கி பெத்தொர். முதல் நொளில் 

இந்திப்ைடமொே கொஷ்மீர் கி கொளி திபரப்ைடம் சுற்றுலொப் ையணிகளுக்கொ 

-கவும், தொல் ஏரி ைகுதி மக்களுக்கொகவும் திபரயிடப்ைட்டது. 

 

5. இல்லம் னதடி கல்வி திட்டம்: சிறப்புப் ைணி அதிகொரியொக னக இளம் 

ைகெத் நியமேம் 

இல்லம் னதடி கல்வி திட்டத்தின் சிறப்புப் ைணி அதிகொரியொக னக இளம் 

ைகெத் நியமிக்கப்ைட்டுள்ளொர். தமிழகத்தில் கற்றல் இபடகெளிபய 

குபறப்ைதற்கொக இல்லம் னதடி கல்வித் திட்டத்பத தமிழக அரசு 

அறிமுகப்ைடுத்தியுள்ளது. 

 

 

 



         

    

6. கடலுக்கடியில் 6,000 மீட்டர் ஆழத்தில் கனிம ஆய்வு 

இந்தியப் கைருங்கடலுக்கு அடியில் 6,000 மீ ஆழத்தில் கனிம ஆரொய்ச்சி 

நடெடிக்பககபள முன்கேடுக்க உள்ளதொக மத்திய புவி அறிவியல் 

துபற இபையபமச்சர் ஜினதந்திர சிங் கதரிவித்தொர். 

ைல்னெறு நிகழ்ச்சிகளில் ைங்னகற்ைதற்கொக கசன்பே ெந்துள்ள 

அபமச்சொா் ஜினதந்திர சிங், கசன்பே துபறமுகத்தில் நிறுத்தப்ைட்டிருந்த 

னதசிய கடல்ெளத் துபற கதொழில்நுட்ைக் கழகத்துக்கு கசொந்தமொே ‘சொகர் 

நிதி’ எனும் கப்ைபல ைொர்பெயிட்டொர். அப்னைொது கப்ைலின் கதொழில்நுட்ை 

ெசதிகபள அெர் ஆய்வு கசய்தொர். ஆழ்கடல் ஆரொய்ச்சிக்கு மனிதர்கபள 

அபழத்துச் கசல்ெதற்கொக உருெொக்கப்ைட்ட ‘மத்யொஸொ’ என்ற கலன், அக் 

கப்ைலில் கொட்சிக்கு பெக்கப்ைட்டிருந்தது. அதபேயும் மத்திய அபமச்சர் 

ஆய்வு கசய்தொர். 

 

7. னடபிள் கடன்னிஸ்: சத்தியன்/னதசொய் இபை சொம்பியன் 

டுனீசியொவில் நபடகைற்ற உலக னடபிள் கடன்னிஸ் கன்கடண்டர் 

னைொட்டியில் ஆடெர் இரட்படயர் பிரிவில் இந்தியொவின் ஜி சத்தியன் / 

ெர்மீத் னதசொய் இபை சொம்பியன் ைட்டம் கென்றது. இது இந்த 

இபையின் முதல் சர்ெனதச புனரொ டூர் ைட்டமொகும். 

இறுதிச்சுற்றில் சத்தியன்/ெர்மீத் இபை 11-9, 4-11, 11-9, 11-6 என்ற 

கசட் கைக்கில் பிரொன்ஸின் இமொனுெல் கலகைசொன்/அகலக்ஸொண்ட்னர 

கொசின் இபைபய னதொற்கடித்தது. 

 

8. சிட்டி யூனியன் ெங்கிக்கு ெரி ெசூலிக்க அனுமதி 

மத்திய அரசின் னநரடி ெரிகள் ெொரியம் மற்றும் மபறமுக ெரிகள் 

ெொரியத்தின் ெரிகபள ெசூலிக்க, சிட்டி யூனியன் ெங்கிக்கு ரிசர்வ் 

ெங்கி அங்கீகொரம் ெழங்கி உள்ளது. 

இதன்ைடி, மபறமுக ெரிகள் ெொரியத்தின் ஜி எஸ் டி - சுங்க ெரி உட்ைட, 

ைல்னெறு மபறமுக ெரிகபளயும், னநரடி ெரிகள் ெொரியத்தின் ெருமொே 

ெரிபயயும் சிட்டி யூனியன் ெங்கி ெொடிக்பகயொளர்கள், அதன் ெங்கி 

கிபளகளில் கசலுத்தலொம். 

 

9. நவ.1 – உலக ோவர உணவு நாள் 

 

10. INS விசொகப்ைட்டிேம் னைொர்க்கப்ைல் நெ.18இல் நொட்டுக்கு அர்ப்ைணிப்பு: 

உள்நொட்டு கதொழில்நுட்ைத்தில் தயொரிக்கப்ைட்ட அதிநவீே ஐஎன்எஸ் 

விசொகப்ைட்டிேம் னைொர்க்கப்ைல் நெ.18 அன்று நொட்டுக்கு அர்ப்ைணிக்கப்ைட 

உள்ளது. மும்பை மஸகொன் கப்ைல்கட்டும் தளத்தில் முற்றிலும் உள்நொட்டு 

கதொழில்நுட்ைத்துடன் INS விசொகப்ைட்டிேம் னைொர்க்கப்ைல் தயொரிக்கப்ைட்டு 

உள்ளது. 7,300 டன் எபட, 163 மீட்டர் நீளம் ககொண்ட இந்த கப்ைலில் 

300 வீரர்கள் ைணியொற்றுெொர்கள். 

ெொன் இலக்பக தொக்கி அழிக்கும் ஏவுகபைகள், னைொர்க்கப்ைல்கபள 

தொக்கும் ஏவுகபைகள், நீர்மூழ்கிகபள தொக்கும் ஏவுகபைகள் 

கப்ைலில் கைொருத்தப்ைட்டுள்ளே. இந்த னைொர்க்கப்ைலொல் ஒனர னநரத்தில் 

32 ெொன் இலக்குகபள தொக்கி அழிக்க முடியும். அணு ஆயுத தொக்குதல், 

உயிரி ரசொயே தொக்குதல்கபள சமொளிக்கும் கதொழில்நுட்ைங்கள் 

உள்ளே. 2 கெலிகொப்டர்களும் கப்ைலில் நிறுத்தப்ைட்டிருக்கும். 

நெ.18 அன்று மும்பையில் நபடகைறும் விழொவில் INS விசொகப்ைட்டிேம் 

னைொர்க்கப்ைல் நொட்டுக்கு அர்ப்ைணிக்கப்ைட உள்ளது. மத்திய ைொதுகொப்புத் 

துபற அபமச்சர் ரொஜ்நொத் சிங் விழொவுக்கு தபலபமனயற்ைொர் என்று 

எதிர்ைொர்க்கப்ைடுகிறது. ஐஎன்எஸ் விசொகப்ைட்டிேம் னைொர்க்கப்ைபல 

கதொடர்ந்து இந்த மொத இறுதியில் ஐஎன்எஸ் னெலொ நீர்மூழ்கி கப்ைல், 

கடற்ைபடயில் னசர்க்கப்ைட உள்ளது. புதிய னைொர்க்கப்ைல், நீர்மூழ்கியொல் 

கடற்ைபடயின் ைலம் னமலும் அதிகரிக்கும் என்று ைொதுகொப்புத் துபற 

ெல்லுநர்கள் கதரிவித்துள்ளேர். 

 

11. கின்ேஸ் உலக சொதபே புத்தகத்தில் நமொமி கங்பக திட்டம் 

ஒரு மணி னநரத்தில் அதிக எண்ணிக்பகயில், பகயொல் எழுதப்ைட்ட 

குறிப்புகளின் ைடங்கள் ைதிவிடப்ைட்டதற்கொக கின்ேஸ் உலக சொதபே 

புத்தகத்தில் கங்பக தூய்பமக்கொே னதசியத் திட்டம் (நமொமி கங்பக) 

இடம்பிடித்துள்ளது. 

கங்பக நதித் திருவிழொ திங்கள்கிழபம கதொடங்கியது. அபதகயொட்டி, 

கங்பக தூய்பமக்கொே னதசியத் திட்டத்தின்கீழ் சொதபே முயற்சிக்கு 

ஏற்ைொடு கசய்யப்ைட்டிருந்தது. அதன்ைடி, கங்பக குறித்து பகயொல் 

எழுதப்ைட்ட குறிப்புகளின் ைடங்கபள ஒரு மணி னநரத்தில் ஃனைஸ்புக் 

சமூக ெபலதளத்தில் ைதிவிட ஏற்ைொடு கசய்யப்ைட்டது. 

அதில் கைரும்ைொலொனேொர் கலந்துககொண்டு, பகயொல் எழுதப்ைட்ட 

குறிப்புகளின் ைடங்கபளப் ைதிவிட்டேர். ஒரு மணி னநரத்தில் அதிக 

எண்ணிக்பகயிலொே ைடங்கள் ைதிவிடப்ைட்டபத கின்ேஸ் அபமப்பு 

உலக சொதபேயொக அறிவித்து சொன்றிதபழ ெழங்கியது. 

 


