 











1. இந்திய இரயில்வே ஆனது எந்த நகரங்களுக்கு இடைவய ‘கதி


✓

சக்தி சூப்பர்ஃபாஸ்ட் சிறப்பு இரயிடை’ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது?
அ) தில்லி-பாட்னா 
ஆ) தில்லி-வாரணாசி

✓

5. வதசபக்தி கீதம் இயற்றுேதற்கான வபாட்டிகடள அறிவித்துள்ள

ஈ) தில்லி-நைனிடால்

மத்திய அடமச்சகம் எது?

இந்திய இரயில்கவ ஆனது தில்லி மற்றும் பாட்னா இநடகய ‘ேதி சக்தி
சூப்பர்ஃபாஸ்ட் சிறப்பு இரயிநைத்' த ாடங்கியுள்ளது. இந் ப் பண்டிநேக்
ோைத்தில் பயணிேளின் வசதிக்ோே ஆனந்த் விஹார் முநனயம் பாட்னா - ஆனந்த் விஹார் முநனயம் வநர இந் க் ‘ேதி சக்தி சூப்பர்
பாஸ்ட் சிறப்பு இரயில் இயக்ேப்படுகிறது.

அ) தவளியுறவு அநமச்சேம்
ஆ) ேைாச்சார அநமச்சேம் 
இ) ஊரே வளர்ச்சி அநமச்சேம்
ஈ) மின்னணு மற்றும் ேவல் த ாழில்நுட்ப அநமச்சேம்

2. 2021ஆம் ஆண்டு முதல் எத்தடன ஆண்டுகளுக்கு இந்திய ரிசர்வ்
ேங்கியின் ஆளுநராக சக்திகாந்த தாஸ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்?
அ) இரண்டு ஆண்டுேளுக்கு
ஆ) மூன்று ஆண்டுேளுக்கு 
இ) ைான்கு ஆண்டுேளுக்கு
ஈ) ஐந்து ஆண்டுேளுக்கு

✓

ஜூநை 1, 1949 மு ல் ஜனவரி 14, 1957 வநர RBI’இன் ஆளுைராேப்
பணியாற்றிய தபனேல் ராமா ராவ் அவர்ேகள RBI வரைாற்றில் அதிே
ைாள் ஆளுைராேப் பணியாற்றியவர் ஆவார்.

மற்றும் திட்ை நிர்ோகத்தில் சீர்திருத்தங்கடள பதாைங்கியுள்ள
நடுேண் அடமச்சகம் எது?

-ல்படுத்துகிற நடுேண் அடமச்சகம் எது?
அ) உைவு மற்றும் குடும்பைை அநமச்சேம்
ஆ) ஊரே வளர்ச்சி அநமச்சேம்
இ) கூட்டுறவு அநமச்சேம் 
ஈ) உணவு ப ப்படுத்தும் த ாழிற்துநற அநமச்சேம்

✓

அமுலின் 75ஆவது நிறுவன ஆண்டு தோண்டாட்டத்தின்கபாது, குஜராத்
மாநிைம் ஆனந்த் என்ற இடத்தில், மத்திய அநமச்சர் அமித் ஷா, “நடயரி
சோேர்” திட்டத்ந த ாடங்கி நவத் ார். கூட்டுறவு அநமச்சேத்தின்கீழ்,
தமாத் ம் `5000 கோடி மு லீட்டில், என்சிடிசியால் நடயரி சோேர்
திட்டம் தசயல்படுத் ப்படும்.

✓

இந் த்திட்டத்தின்கீழ், பால் தோள்மு ல், ப ப்படுத்து ல், ர உத் ரவா ம்,
மதிப்புக்கூட்டல், பிராண்டிங், கபக்கேஜிங், சந்ந ப்படுத் ல், தபாருட்ேள்
மற்றும் ஏற்றுமதிேளின் கபாக்குவரத்து மற்றும் கசமிப்பு கபான்ற
பல்கவறு ைடவடிக்நேேட்கு குதியுள்ள கூட்டுறவு நிறுவனங்ேளுக்கு
நிதியு வி வைங்ேப்படும்.

அ) MSME அநமச்சேம்
ஆ) நிதி அநமச்சேம் 
இ) வீட்டுவசதி & ைேர்ப்புற விவோரங்ேள் அநமச்சேம்

7. முதன்முடறயாக தும்பியினங்கடள ஆேணப்படுத்தியுள்ள

ஈ) உணவு ப ப்படுத்தும் த ாழிற்துநற அநமச்சேம்

✓

ஆசாதி ோ அம்ரித் மகோத்சவத்தின்கீழ் மூன்று கபாட்டிேநள ேைாச்சார
அநமச்சேம் அறிவித்துள்ளது. அநவ க சபக்தி கீ ம் இயற்று ல், இரங்
-கோலி வரைதல் மற்றும் கைாரி எழுது ல் ஆகும். இந் ப் கபாட்டிேள்
ாலுோ மட்டத்திலிருந்து க சிய அளவில் த ாடங்ேப்பட்டுள்ளன. இந்
முயற்சிநய பிர மர் கமாடி மான்கிபாத் நிேழ்ச்சியில் அறிவித் ார். இந் ப்
கபாட்டி ஓரிரு மா ங்ேளுக்கு ைடத் ப்பட்டு தவற்றியாளர்ேளுக்கு பரிசுேள்
வைங்ேப்படும்.

6. அண்டமயில் பதாைங்கப்பட்ை ‘டையரி சகாகர்’ திட்ைத்டதச் பசய

அநமச்சரநவயின் நியமனக்குழு, 10.12.2021’க்குப்பிறகு அல்ைது அடுத்
உத் ரவு வரும் வநரயில், இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) ஆளுைரான
சக்திோந் ாநை 3 ஆண்டுேளுக்கு மறுநியமனம்தசய்து உத் ரவிட்டு
உள்ளது. ஓய்வுதபற்ற இந்திய ஆட்சிப் பணி அதிோரியான சக்திோந்
ாஸ், டிசம்பர் 12, 2018 மு ல் ரிசர்வ் வங்கியின் 25ஆவது ஆளுைராேப்
தபாறுப்கபற்றார். அவர் 15ஆவது நிதிக்குழுவின் உறுப்பினராேவும் ஓர்
ஆண்டு ோைம் பணியாற்றினார்.

3. MSME’களுக்கு உதவும் ேடகயில் பபாதுத்துடற பகாள்முதல்

✓

2020ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவில் தினமும் சராசரியாே 31 குைந்ந ேள்
ற்தோநை தசய்துதோள்வ ாேவும் அது கமற்கோளிட்டுள்ளது. 2019ஆம்
ஆண்டிலிருந்து 18 ச வீ ம் அதிேரித்து 2020’இல் 11,396 குைந்ந ேள்
ற்தோநை தசய்துதோண்டுள்ளனர்.

இ) வாரணாசி-கேவாடியா

✓

✓



மாநிைம் எது?

நிதி அநமச்சேமானது தபாது தோள்மு ல் மற்றும் திட்ட நிர்வாேத்தில்
சீர்திருத் ங்ேநளத் த ாடங்கியுள்ளது. இது திட்டங்ேநளச் தசயல்படுத்
-வும், சிறு, குறு மற்றும் ைடுத் ர நிறுவனங்ேளுக்கு (MSME) சரியான
கைரத்தில் பணஞ்தசலுத் வும் கைாக்ேம் தோண்டது.
இப்புதிய வழிோட்டு ல்ேள் ஒப்பந் ாரர்ேநளத் க ர்ந்த டுப்ப ற்ோன
மாற்று வழிமுநறேநளத் ருகிறது. பநைய முநற குநறந் வணிே
ஏைத்திற்கு அதிே ஆ ரவளிக்கிறது.

அ) மிழ்ைாடு
ஆ) கேரளா 
இ) ஆந்திர பிரக சம்
ஈ) ேர்ைாடோ

✓

4. தற்பகாடைகள் குறித்த NCRB’இன் தரவுகளின்படி, நிகழ்ந்த
பமாத்த தற்பகாடைகளில், பின்ேரும் எந்தத் துடறசார்ந்வதார் அதிக
பங்கிடனக் பகாண்டுள்ளனர்?

பூச்சியியல் வல்லுைர்ேள் குழு மு ன்முநறயாே கேரள மாநிைத்தில்
தும்பியினங்ேநள ஆவணப்படுத்தியுள்ளது. கேரளாவில் 181 வநேயான
தும்பியினங்ேள் உள்ளன. இது கமற்குத் த ாடர்ச்சி மநைேளுக்குச்
தசாந் மான 68 இனங்ேநளயும் உள்ளடக்கிய எண்ணிக்நேயாகும்.
இந் ஆய்வின்படி, கமற்குத்த ாடர்ச்சி மநையின் தும்பியினங்ேள் 207
ஆே உள்ளன; அவற்றுள் 80 இனங்ேள் உள்ளூர் இனங்ேளாம்.

அ) தினக்கூலிேள் 

✓

ஆ) இல்ைத் ரசிேள்

8. வதசிய நிறுேன சட்ை வமல்முடறயீட்டு தீர்ப்பாயத்தின் (NCLAT)

இ) கவநையற்கறார்

புதிய தடைேராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்?

ஈ) உைவர் தபருமக்ேள்

அ) அகசாக் பூஷன் 

க சிய குற்ற ஆவணக் ோப்பேத்தின் (NCRB) ரவுேளின்படி, 2020ஆம்
ஆண்டில் தமாத் ம் 37,666 தினக்கூலிேள் ற்தோநை தசய்துதோண்டு
இறந்துள்ளனர். இந் எண்ணிக்நே தமாத்
ற்தோநைேளில் மிேப்
தபரிய பங்நேக் தோண்டுள்ளது. அவர்ேநளப் பின்த ாடர்ந்து இல்ைத்
-ரசிேளும் உைவர் தபருமக்ேளும் உள்ளனர். இவ்வறிக்நேயின்படி,
ேடந் பத்து ஆண்டுேளில் இல்ைா அளவுக்கு ேடந் ஆண்டு 1.53
இைட்சத்திற்கும் அதிேமான ற்தோநைேள் பதிவாகியுள்ளன.

ஆ) AK சிக்ரி









இ) ரஞ்சன் கோகோய்
ஈ) J முகோபா யா
✓

ஓய்வுதபற்ற உச்சநீதிமன்ற நீதியைசைான அகசாக் பூஷன், க சிய
நிறுவன சட்ட கமல்முநறயீட்டு தீர்ப்பாயத்தின் புதிய நைவராே 4
ஆண்டுேள் / அவர் 70 வயது வநர எட்டும் வநர நியமிக்ேப்பட்டுள்ளார்.



 
✓











2020 மார்ச்சில் அப்கபாந ய நைவராே இருந் நீதியரசர் S J
முகோபா யா ஓய்வுதபற்ற ால், அப்ப வி ோலியாே இருந் து. மணிப்பூர்
உயர்நீதிமன்றத்தின் ஓய்வுதபற்ற நைநம நீதியரசர் இராமலிங்ேம்
சு ாேநர, க சிய நிறுவன சட்டத்தீர்ப்பாயத்தின் (NCLT) நைவராேவும்
அரசாங்ேம் நியமித்துள்ளது.

9. ‘சர்தார் பவைல் தடைடமத்துே டமயம்’ திறக்கப்பட்டுள்ள இைம்
எது?
ஆ) முகசாரி 
இ) வாரணாசி
ஈ) ைாக்பூர்
முகசாரியில் உள்ள ைால் பேதூர் சாஸ்திரி க சிய நிர்வாே அோடமியில்
(LBSNAA) ‘சர் ார் பகடல் நைநமத்துவ நமயத்ந ’ ைாட்டிற்கு அர்ப்ப
-ணித் ார் மத்திய மாநிை பணியாளர்ேள், தபாது குநறேள், ஓய்வூதியங்
-ேள், டாக்டர் ஜிக ந்திர சிங். சர் ார் வல்ைபாய் பகடலின் பிறந் ைாநளக்
குறிக்கும் ராஷ்டிரிய ஏக் ா திவாஸ் விைாவில் இது திறக்ேப்பட்டது.

10. 2021 - வதசிய ஆயுர்வேத நாளுக்கானக் கருப்பபாருள் என்ன?
அ) Ayurveda for Poshan 
ஆ) Ayurveda for COVID
இ) Aatmanirbhar Ayurveda
ஈ) Amrut Ayurveda

✓

க சிய ஆயுர்கவ ைாளானது ேடந் 2016ஆம் ஆண்டு மு ல் ன்வந்திரி
தஜயந்தி அன்று தோண்டாடப்படுகிறது. “Ayurveda for Poshan” என்பது
இந் ஆண்டு (2021), க சிய ஆயுர்கவ ைாளுக்ோனக் ேருப்தபாருள்
ஆகும். இமாச்சை பிரக ச மாநிைத்தில் உள்ள பஞ்சகுைாவில் உள்ள
க சிய ஆயுர்கவ நிறுவனத்தின் துநண நமயத்தின் உட்ேட்டநமப்
-நப விரிவுபடுத்துவ ற்ோே மத்திய ஆயுஷ் அநமச்சர் சர்பானந் ா
கசாகனாவால் `260 கோடி நிதியு வி அறிவித் ார். ைல்ை ஆகராக்கியம்
மற்றும் தசல்வத்திற்ோே ன்வந்திரி பேவான் வழிபடப்படுகிறார்.


1. 2021ஆம் ஆண்டுக்ோன
வைங்கினார்

பத்ம

விருதுேள்:

குடியரசுத் நைவர்

2021ஆம்
ஆண்டுக்ோன
பத்ம
விருதுேநள
தில்லியில்
தசவ்வாய்க்கிைநம ைநடதபற்ற விைாவில் குடியரசுத் நைவர் ராம்ைாத்
கோவிந்த் வைங்கினார்.
மிைேத்திலிருந்து மநறந் பாடேர் எஸ் பி பாைசுப்பிரமணியம் சார்பில்
அவரின் மேன், கபராசிரியர் சாைமன் பாப்நபயா, வடதசன்நன
மருத்துவர் மநறந் திருகவங்ேடம் சார்பில் அவரின் குடும்பத்தினர், 106
வயது பாப்பம்மாள் உள்ளிட்கடார் பத்ம விருதுேநளப் தபற்றுக்
தோண்டனர்.
ேகரானா கைாய்த்த ாற்றின் ோரணமாே 2020ஆம் ஆண்டுக்ோன பத்ம
விருதுேள் ோை ாம மாே ேடந் திங்ேள்கிைநம வைங்ேப்பட்டது.
நிேைாண்டு குடியரசு தினத்ந முன்னிட்டு அறிவிக்ேப்பட்ட 2021ஆம்
ஆண்டுக்ோன பத்ம விருதுேள் வைங்கும் விைா குடியரசுத் நைவர்
மாளிநே ர்பார் மண்டபத்தில் தசவ்வாய்க்கிைநம ைநடதபற்றது.
விருது தபற்றவர்ேள் விவரம் வருமாறு:
பத்ம விபூஷண்: 15 தமாழிேளில் 40,000 பாடல்ேநளப் பாடிய மநறந்
பின்னணிப் பாடேர் எஸ்.பி. பாைசுப்பிரமணியத்துக்கு அறிவிக்ேப்பட்ட
பத்மவிபூஷண் விருந அவரின் மேன் எஸ்.பி.பி. சரண் குடியரசுத்
நைவரிடமிருந்து தபற்றுக்தோண்டார்.
பிரபை மருத்துவர் பி எம் தஹக்கட, அேண்ட அநைவரிநசயில் ஃநபபர்
ஆப்டிேல் த ாழில்நுட்பத்தின் ந்ந என்று அநைக்ேப்படும் மநறந்
அதமரிக்ேவாழ் இந்திய விஞ்ஞானி ைகரந்திர சிங் ேபானி, சர்வக ச
அளவில் முன்னிநையில் இருக்கும் ஒடியா சிற்பக் ேநைஞர் சு ர்சன்
சாகு, மநறந் இஸ்ைாமிய அறிஞர் தமௌைானா வஹிதுதீன் ோன்,





த ால்லியல் வல்லுைர் பிபி ைால் உள்ளிட்ட ஏழு கபருக்கு பத்ம விபூஷண்
விருது வைங்ேப்பட்டது.
பத்ம பூஷண் விருது: பத்ம பூஷண் விருது 10 கபருக்கு வைங்ேப்பட்டது.
பின்னணிப் பாடகி கே எஸ் சித்ரா, ஓய்வு தபற்ற ஐஏஎஸ் அதிோரியும்,
பிர மர் அலுவைே மு ன்நமச் தசயைாளராே இருந் வருமான
நிருகபந் ர மிஸ்ரா, முன்னாள் மக்ேளநவத் நைவர் சுமித்ரா மோஜன்
உள்ளிட்கடார் பத்ம பூஷண் விருந ப் தபற்றனர்.
அரசியல், தபாதுவாழ்க்நேயில் சா நன பநடத் மநறந்
ருண்
கோகோய் (அஸ்ைாம் முன்னாள் மு ல்வர்), மநறந் ராம்விைாஸ்
பாஸ்வான் (முன்னாள் மத்திய அநமச்சர்) ஆகிகயாருக்கு வைங்ேப்பட்ட
பத்ம பூஷண் விருந அவர்ேளின் குடும்பத்தினர் தபற்றனர்.

அ) நைனிடால்

✓









பத்மஸ்ரீ: 102 கபருக்கு பத்மஸ்ரீ வைங்ேப்பட்டது. மிைேத்ந ச் கசர்ந்
க சிய கூநடப்பந்து வீராங்ேநன பி அனி ா, வில்லுப்பாட்டு ேநைஞர்
சுப்பு ஆறுமுேம், கபராசிரியர் சாைமன் பாப்நபயா, இயற்நே
விவசாயத்தில் புேழ்தபற்ற பாப்பம்மாள், ேர்ைாடே இநசப் பாடகி பாம்கப
தஜயஸ்ரீ ராம்ைாத், ைட்சக்ேணக்ோன மீனவக் குடும்பங்ேளுக்கு குநறந்
தசைவில் ேழிப்பநறேநள நிறுவி சுோ ாரத்ந
நிநைைாட்டிய
திருச்சிநயச் கசர்ந் சமூே கசவேர் மராச்சி சுப்புராமன், ஐடி துநற
த ாழில்முநனகவாராகி, 5 கோடி கபர் பயன்படுத்தி வரும் தமன்தபாரு
-ள்ேநளத் யாரித் ஸ்ரீ ர் கவம்பு ஆகிகயார் குடியரசுத் நைவரிடம்
பத்மஸ்ரீ விருதுேநளப் தபற்றனர்.
வடதசன்நனயில் ஐந்து ரூபாய்க்கு மருத்துவம் புரிந்து சாமானிய
மக்ேளுக்கு த ாண்டாற்றி மநறந்
மருத்துவர் திருகவங்ேடம்
வீரராேவன், ‘சந் மாமா’ பத்திரிநேயின் ோர்ட்டூன் ேநைஞரான
மநறந் கே சி சிவசங்ேர், கியர் யாரிப்பில் புேழ்தபற்று ‘கியர்கமன்’ என
அநைக்ேப்பட்ட கோநவநயச் கசர்ந்
மநறந்
த ாழிைதிபர் பி
சுப்பிரமணியன் ஆகிகயாருக்ோன பத்மஸ்ரீ விருதுேநள அவர்ேளின்
குடும்பத்தினர் தபற்றனர்.
40 ஆண்டுேளாே சமூே, ேல்வி கைாக்ேங்ேளுக்ோே தபாம்மைாட்ட
நிேழ்ச்சிேநள ைடத்திய புதுச்கசரி கேசவசாமியும் பத்மஸ்ரீ விருந ப்
தபற்றார். தபங்ேளூநரச் கசர்ந் பாரா டேள வீரர் கே ஒய் தவங்ேகடஷ்
கபான்கறார் பத்ம விருது தபற்றவர்ேளில் குறிப்பிடத் க்ேவர்ேள்.
2. ஞ்சாவூர் தபரிய கோயிலில் ைவ.13-ல் ராஜராஜ கசாைனின் 1036வது
ச ய விைா
ஞ்சாவூர் தபரிய கோயிலில் ராஜராஜ கசாைனின் 1036-வது ச ய விைா
ைவ.13-ம் க தி ைநடதபற உள்ளது.
உைேகம வியக்கும் வநேயில் ஞ்சாவூர் தபரிய கோயிநைக் ேட்டி
மிைேத்துக்கு தபருநம கசர்த் மாமன்னன் ராஜராஜ கசாைனின் பிறந்
ைாளான ஐப்பசி ச யைட்சத்திரம் அன்று, ச ய விைாவாே ஆண்டுக ாறும்
தோண்டாடப்படுகிறது.
அ ன்படி, மாமன்னன் ராஜராஜ கசாைனின் 1036-வது ச ய விைா
ைவ.13-ம் க தி தோண்டாடப்பட உள்ளது.
3. ைம்பிக்நே ரும் ேகரானா மாத்திநரேள்
ேகரானாவுக்கு எதிரான கபாரில், உைே ைாடுேள் டுப்பூசிேநளப்
கபராயு மாேப் பயன்படுத்திக்தோண்டிருக்கும் கவநளயில், இரண்டு
வநே மாத்திநரேள் புதிய ஆயு ங்ேளாே வந்திருப்பது ேகரானா
சிகிச்நசயில் ஒரு முக்கிய நமல்ேல்ைாேக் ேரு ப்படுகிறது.
அதமரிக்ோநவத்
நைநமயேமாேக் தோண்டு இயங்கும் தமர்க்
நிறுவனம், ரிட்ஜ்கபக் பகயாத ரபியூடிக்ஸ் நிறுவனத்துடன் இநணந்து
யாரித்துள்ள ‘EIDD 2801’ மாத்திநரக்கு பிரிட்டன் அரசு அவசரோைப்
பயன்பாட்டுக்கு அனுமதி அளித்துள்ளது. இது அட்ைாண்டாவில் உள்ள
எகமாரி பல்ேநைக்ேைே ஆய்வாளர்ேளால் உருவாக்ேப்பட்டது.
ற்கபாது ேகரானா த ாற்றாளர்ேளுக்கு வைங்ேப்படும் தரம்தடசிவிர்,
தடக்சாதமத் கசான், ‘ஒற்நறப் படியாக்ே எதிரணு மருந்து’ (Monoclonal
antibody) ஆகியவற்றின் வரிநசயில் புதி ாே இந்
மாத்திநரயும்
கசர்ந்திருக்கிறது. ‘கமால்னுபிரவிர்’ (Molnupiravir) என்பது இ ன்
வணிேப் தபயர். பிரிட்டனில் இது ‘கைகேவ்ரிகயா’ (Lagevrio) எனும்
தபயரில் சந்ந ப்படுத் ப்படுகிறது. மு ன்மு லில் ேகரானாவுக்கு
எதிராே வைங்ேப்படும் வாய்வழி நவரஸ் மாத்திநர என்பது இ ன்
னித்துவம்.
ேகரானா டுப்பூசிக்கு மு ன்மு லில் அனுமதி அளித் ைாடு பிரிட்டன்.
ஆனாலும், அங்கு ேகரானா தபருந்த ாற்றுப் பரவல் இன்னமும்



 











நீடிக்கிறது. அந க் ேட்டுப்படுத் கவண்டிய அவசியம் அந் ைாட்டுக்கு
இருக்கிறது.
அ னால்,
இந் ப்
புதிய
மருந்துக்கு
அனுமதி
அளித்திருக்கிறது. இந்
வநேயில் ேகரானா த ாற்றுப் பரவல்
ஏறுமுேத்தில் இருக்கும் ஐகராப்பிய ஒன்றிய ைாடுேள் உள்ளிட்ட உைே
ைாடுேளிடத்திலும் இது முக்கியத்துவம் தபற்றுவருகிறது. இந்தியாவில்
இந த் யாரிக்ேவும் ஒப்பந் ங்ேள் நேதயழுத் ாகின்றன.
கமால்னுபிரவிர் மாத்திநர ேகரானா த ாற்நறத் த ாடக்ேத்திகைகய
ேட்டுப்படுத்திவிடுவ ால்,
த ாற்றாளர்ேநள
மருத்துவமநனயில்
அனுமதித்து சிகிச்நச அளிக்ேப்பட கவண்டிய அவசியத்ந க்
குநறப்பதிலும், அவர்ேளின் உயிநரக் ோப்பதிலும் தபரும் பங்கு
வகிக்கும் என்று வல்லுைர்ேள் எதிர்பார்க்கின்றனர். இ ன் மூன்று ேட்ட
ஆய்வுேளின்கபாது, மி மான மற்றும் ைடுத் ர பாதிப்பு ஏற்பட்ட ேகரானா
த ாற்றாளர்ேளுக்கு இந் மாத்திநர வைங்ேப்பட்டது. 60 வயதுக்கு
கமற்பட்டவர்ேளுக்கும், உடற்பருமன், இ யகைாய், நீரிழிவு கபான்ற
துநண கைாய்ேளில் ஏ ாவது ஒன்று ோணப்பட்ட ேகரானா
த ாற்றாளர்ேளிடமும் ஆய்வு தசய்யப்பட்டதில், இந்
மாத்திநர
த ாற்றாளர்ேளின் இறப்பு விகி த்ந 50% குநறத்திருக்கிறது. 29
ைாட்ேள் அவர்ேநளத் த ாடர்ந்து ேவனித் அளவில் இந் மாத்திநர
வைங்ேப்பட்டவர்ேளில் யாரும் மரணமநடயவில்நை எனவும், தபாய்
மாத்திநர
(Placebo)
வைங்ேப்பட்டவர்ேளில்
8
கபர்
மரணமநடந்துள்ளனர் எனவும்
ரவுேள் த ரிவிக்கின்றன. இந்
வநேயில் கமால்னுபிரவிர் மாத்திநரயின் பாதுோப்புத் ன்நமயும்
உறுதிதசய்யப்பட்டுள்ளது.
கமலும்,
ேகரானா
டுப்பூசி
தசலுத்திக்தோள்ளா த ாற்றாளர்ேளிடம் இது ஆய்வு தசய்யப்பட்ட ால்,
இ ன் ைம்பேத் ன்நமயும் உறுதியாகியுள்ளது. இது ேர்ப்பிணிேளிடம்
ஆய்வு தசய்யப்படவில்நை என்பது மட்டுகம குநற.
எப்படி கவநை தசய்கிறது?
வைக்ேத்தில்,
த ாற்றாளரின்
தசல்ேளில்
ேகரானா
நவரஸ்
கவேகவேமாே ைேதைடுத்துப் தபருகி வளரும் குணமுநடயது.
கமால்னுபிரவிர் மாத்திநர ேகரானா நவரஸின் மரபணு வரிநசயில்
ைேதைடுக்ே உ வுகிற முக்கியமான தைாதிேநள மாற்றியநமத்துப்
பல்கவறு பிநைேநள உண்டாக்கிவிடுவ ால், எப்கபாதும்கபால்
ைேதைடுப்பதில் ேகரானா நவரைுக்குத் டுமாற்றம் ஏற்படுகிறது. இ ன்
ைேதைடுப்பு
கவேம்
குநறந்துவிடுகிறது.
உடலில்
நவரஸ்
எண்ணிக்நே ேட்டுப்படுத் ப்படுகிறது. இப்படி, ேகரானா த ாற்று
ஆரம்பத்திகைகய அடங்கிவிடுகிறது.
ேகரானா நவரஸிடம் இதுவநர ோணப்பட்ட ோமா, தடல்டா, தடல்டா
பிளஸ், மியூ என எல்ைா வநே கவற்றுருவங்ேளின் த ாற்நறயும்
ேட்டுப்படுத்தும் ஆற்றல் கமால்னுபிரவிர் மாத்திநரக்கு உள்ளது என்பது
கூடு ல் ைன்நம. உைே அளவில் 53 ைட்சம் கபநர பலிவாங்கியிருக்கும்
ேகரானா த ாற்நற முடிவுக்குக் தோண்டுவர இது ஓர் அருமருந் ாே
அநமயும் என்று வல்லுைர்ேள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
18 வயதுக்கு கமற்பட்ட, ஏக னும் ஒரு துநணகைாயுள்ள ேகரானா
த ாற்றாளருக்கு அறிகுறிேள் த ாடங்கிய 5 ைாட்ேளுக்குள் த ாற்நற
உறுதிதசய்து, இந் மாத்திநரநயக் தோடுத்துவிட கவண்டும். ஒரு
கவநளக்கு 800 மி.கி. வீ ம் தினமும் இரண்டு கவநளேளுக்கு
தமாத் ம் 5 ைாட்ேளுக்கு இந
எடுத்துக்தோள்ள கவண்டும்.
மருத்துவரின் கமற்பார்நவயில், வீட்டில் இருந்துதோண்கட இந் ச்
சிகிச்நசநய கமற்தோள்ளைாம் என்பது மற்தறாரு ைன்நம.
நபசர் மாத்திநர
தமர்க்
நிறுவனத்ந ப்கபாைகவ
நபசர்
நிறுவனமும்
‘PF07321332/Ritonavir’ எனும் ேகரானா மாத்திநரநயத் யாரித்துள்ளது.
அதமரிக்ோவின் உணவு மற்றும் மருந்து ஒழுங்ோற்றுக் ேைேத்தின்
(FDA) அனுமதிக்ோே இந் நிறுவனம் ோத்திருக்கிறது. ‘கபக்ஸ்கைாவிட்’
(Paxlovid) எனும் வணிேப் தபயரில் இது சந்ந க்கு வர இருக்கிறது;
ேகரானா த ாற்நற ஆரம்பநிநையிகைகய டுத்து, த ாற்றாளருக்கு
இறப்பு ஏற்படுவந 89% விர்த்துவிடும் ஆற்றல் தோண்டது. இந க்
ேர்ப்பிணிேளுக்கும் வைங்ேைாம் என்பது கூடு ல் ைன்நம.
இதுவும் ேகரானா த ாற்றின் அறிகுறிேள் த ாடங்கிய 5 ைாட்ேளுக்குள்
எடுக்ேப்பட கவண்டிய மாத்திநர ான். ஒரு கவநளக்கு 2 மாத்திநரேள்
வீ ம் தினமும் இரண்டு கவநளேளுக்கு தமாத் ம் 5 ைாட்ேளுக்கு
எடுக்ேப்பட கவண்டும். இது, ேகரானா நவரஸ் ைேதைடுக்ேத்
க நவயான
‘புகராட்டிகயஸ்’
தைாதியின்
உற்பத்திநயத்
டுத்துவிடுவ ால், த ாற்றாளரிடம் இ ன் எண்ணிக்நே ேட்டுப்படுகிறது.
த ாற்று தீவிரமாவது மட்டுப்படுகிறது.













பக்ேவிநளவுேள் அதிேம் இல்ைா இந் இரண்டு வநே மாத்திநரேள்
வைங்ேப்படுவது ைநடமுநறக்கு வரும்கபாது, த ாற்றாளர்ேளுக்குச்
சளிப் பரிகசா நனேநள உடனடியாே கமற்தோள்ள கவண்டியதும்,
பரிகசா நனேநள அதிேப்படுத்
கவண்டியதும், அறிகுறிேநள
அைட்சியம் தசய்யாமல் உடகன சிகிச்நச தபறகவண்டியதும்
முக்கியமாகின்றன. அ ற்கு அரசுேளும் சமூேமும் யாராே கவண்டும்
என்கின்றனர் வல்லுைர்ேள். இது எல்ைா ைாடுேளுக்கும் தபாருந்தும்.
அடுத் ாே,
டுப்பூசிேள் தசலுத்திக்தோண்டவர்ேளுக்கும் ேகரானா
த ாற்று ஏற்பட வாய்ப்புள்ள ால், தபருந்த ாற்நறக் ேட்டுப்படுத்
ேகரானா மாத்திநரேளின் பயன்பாடு அவசரமாேத் க நவப்படுகிறது
எனவும், டுப்பூசிேள் மிேக் குநறவான அளவில் தசலுத் ப்பட்டுள்ள
ஏநை மற்றும் ைடுத் ர ைாடுேளில் ேகரானா த ாற்றாளர்ேளுக்கு இந்
மாத்திநரேநளப் பயன்படுத்தித் த ாற்நறக் ேட்டுப்படுத் ைாம் எனவும்
வல்லுைர்ேள்
கயாசநன
கூறியுள்ளனர்.
ஆே
தமாத் த்தில்,
டுப்பூசியுடன் இந்
மாத்திநரேளும் பயனுக்கு வந்துவிட்டால்,
அடுத் டுத் ேகரானா அநைேள் எத் நன வந் ாலும், உயிராபத்து
இல்ைாமல் அவற்நற எதிர்தோள்ள முடியும் எனும் ைம்பிக்நே
பிறந்துள்ளது.
4. அதிேரிக்கும் னிைபர் ேடன்ேள்: தபாருளா ார நிநை கமாசமாவ ன்
அறிகுறி
வங்கிேளால் அளிக்ேப்பட்டுவரும் பல்கவறு வநேயான ேடன்ேளில்
னிைபர் ேடன்ேளின் அளவு மட்டும் அதிேரிக்ேத் த ாடங்கியுள்ளது
ைாட்டின் தபாருளா ார நிநைக்கு ைல்ை அறிகுறியாேத் க ான்றவில்நை.
ைடப்பு நிதியாண்டின் இரண்டாம் ோைாண்டில் (ஜூநை-தசப்டம்பர்)
மற்ற ேடன்ேநளக் ோட்டிலும் னிைபர் ேடன்ேகள அதிேமாே உள்ளன.
இ ற்கு முன் எப்கபாதும் இப்படி னிைபர் ேடன்ேளின் அளவு, த ாழில்
துநறக் ேடன்ேள் உள்ளிட்ட மற்ற ேடன்ேளின் அளநவக்
ேடந் தில்நை.
ரிசர்வ் வங்கி சமீபத்தில் தவளியிட்டுள்ள அறிக்நேயின்படி, இரண்டாம்
ோைாண்டு வநரயிலும் வங்கிேளிடமிருந்து அளிக்ேப்பட்ட தமாத் க்
ேடன் த ாநே ரூ.109.5 ைட்சம் கோடி எனத் த ரியவந்துள்ளது. ேடந்
ஆண்டின் இக ோைாண்டுடன் ஒப்பிடுநேயில், த ாழில் துநறக்கு
வைங்ேப்பட்ட இதுவநரயிலுமான தமாத் க் ேடன் ரூ.28.3 ைட்சம்
கோடியாேக் குநறந்துள்ளது; விகி ாச்சாரக் ேணக்கில், தமாத் க்
ேடனளவில் 27%-லிருந்து 26%- ஆேக் குநறந்துள்ளது. அக
கைரத்தில், தமாத் த்
னிைபர் ேடன்ேள் ரூ.29.2 ைட்சம் கோடி
உயர்ந்தும் 25%-லிருந்து 27%-ஆே அதிேரித்தும் உள்ளன.
த ாழில் துநறயினருக்கு அளிக்ேப்பட்ட ேடனளவு குநறந்திருப்ப ற்கு,
அடிப்பநடத் த ாழில்ேநள ைடத்துகவார் ாம் வைக்ேமாே வாங்கும்
ேடன்ேளின் அளநவக் குநறத்துக்தோண்டிருப்பது ஒரு முக்கியமான
ோரணம். இரும்பு மற்றும் எஃகு, உரங்ேள் மற்றும் மருந்துப் தபாருட்ேள்
உள்ளிட்ட ரசாயனங்ேள் ஆகிய அடிப்பநடத் த ாழில் துநறயினர்
வாங்கும்
ேடன்ேளின்
அளவு
குநறந்துள்ளது.
சாநைேள்,
துநறமுேங்ேள், மின்சக்தி ஆகிய துநறேள் வாங்கும் ேடனளவு
அதிேரித்துள்ளது என்றாலுகமகூட அதுவும்கூட உள்ேட்டநமப்புத்
துநறயில் கைர்மநறயான ேடன் வளர்ச்சியாே பார்க்ேப்படவில்நை.
வைக்ேமாே ஜூநை த ாடங்கி தசப்டம்பரில் முடியும் ோைாண்டில்
வங்கிேளின் ேடன் வளர்ச்சி விகி ம் அதிேரிப்பது கைர்மநறயாே
மதிப்பிடப்படும். அடுத் ோைாண்டு, பண்டிநேக் ோைம் என்ப ால்
த ாழில்
துநறயில்
தசய்யப்படும்
புதிய
மு லீடுேள்
கவநைவாய்ப்புேநள
அதிேப்படுத்தும்
என்ற
அடிப்பநடயில்
வரகவற்ேப்படும். ஆனால், ைடப்பு நிதியாண்டின் மு ல் அநரயாண்டில்,
தபருந்த ாழில் துநறயினர் வாங்கிய ேடன்ேள் வைக்ேத்ந க் ோட்டிலும்
5% குநறந்துள்ளது. த ாழில் துநறயின் ேடன் வளர்ச்சி விகி ம் 2.3%
குநறந்துள்ளது. அ ற்கு மாறாே, இந் ஆறு மா ங்ேளில் வீட்டுக்
ேடன்ேள், வாேனக் ேடன்ேள், ைநேக் ேடன்ேள் உள்ளிட்ட னிைபர்
ேடன்ேளின் அளவு வைக்ேத்ந க் ோட்டிலும் ரூ.73,000 கோடி
வநரயில் அதிேரித்துள்ளது. வங்கிேளால் இதுவநர வைங்ேப்பட்டுள்ள
னிைபர்
ேடன்ேள்
தமாத் ம்
ரூ.29.2
ைட்சம்
கோடியாே
அதிேரித்திருப்ப ற்கும் அதுகவ ோரணம்.
ேடன் வளர்ச்சி, த ாழில் துநற உற்பத்தியில் கைரடி விநளநவ
ஏற்படுத்துவது. ேடன் வளர்ச்சி விகி ம் நிநையாே இருந் ால் ான்
வட்டியும் நிநையாே இருக்கும். கசமிப்புக்ோன சூைநையும் அது
உருவாக்கும். விர, னிைபர் ேடனளநவ அதிேரிப்ப ால் குறுகிய ோை
அளவுக்குப் பணப் புைக்ேத்ந ஏற்படுத் ைாகமதயாழிய, அ னாகைகய
தபாருளா ார நிநைநய மீட்தடடுத்துவிட இயைாது.



 











5. கசதி த ரியுமா?
அக்.29: ஃகபஸ்புக் நிறுவனத்தின் தபயர் ‘தமட்டா’ என்று மாற்றப்பட்டுள்
-ள ாே அந்நிறுவனத்தின்
நைநம நிர்வாகி மார்க் ைேர்பர்க்
அறிவித்துள்ளார்.
ைவ.1: வன்னியர்ேளுக்கு 10.5% உள் இடஒதுக்கீடு வைங்கும் மிைே
அரசின் சட்டத்ந ரத்து தசய்து தசன்நன உயர் நீதிமன்ற மதுநர
கிநள உத் ரவிட்டது.
ைவ.1: இந்தியாவின் கோகவக்சின் டுப்பூசிநய அங்கீேரித்து, அவசர
பயன்பாட்டுப் பட்டியலில் உைே சுோ ார அநமப்பு கசர்த் து.
ைவ.3: ற்கபாது விதிக்ேப்பட்டுவரும் ேைால் வரியிலிருந்து ஒரு லிட்டர்
தபட்கராலுக்கு ரூ.5, டீசலுக்கு ரூ.10 குநறக்ேப்படுவ ாே மத்திய அரசு
அறிவித் து.
ைவ.3: இந்திய கிரிக்தேட் அணியின்
நைநமப் பயிற்சியாளராே
முன்னாள் கேப்டன் ராகுல் டிராவிட் நியமிக்ேப்பட்டார். 2023 உைேக்
கோப்நப வநர இப்தபாறுப்பில் அவர் இருப்பார் என்று இந்திய கிரிக்தேட்
ேட்டுப்பாட்டு வாரியம் (பிசிசிஐ) அறிவித் து.
ைவ.4: விங் ேமாண்டர் அபிைந் ன் வர் மானுக்கு இந்திய விமானப்
பநட குரூப் கேப்டனாேப் ப வி உயர்வு வைங்ேப்பட்டுள்ளது.
ைவ.5: ாம்பரம் பகுதி மாைேராட்சியாே ரம் உயர்த் ப்பட்ட ற்ோன
அவசரச் சட்டத்ந த் மிைே அரசு பிறப்பித் து.
ைவ.6: சர்வக ச ஒலிம்பிக் ேமிட்டிக்ோன (ஐஓசி) உறுப்பினர்ேள் க ர் ல்
ஆநணயத்தின் க ர்வுக் குழுவில் இந்தியாவின் ஒலிம்பிக் சாம்பியன்
அபினவ் பிந்த்ரா இடம்தபற்றார்.
6. ஆப்ேன் சூைல் குறித்து ஆகைாசநன: 7 ைாடுேளின் பாதுோப்பு
ஆகைாசேர்ேள் தில்லி வருநே
ஆப்ோனிஸ் ான்
லிபான்ேளின் ேட்டுப்பாட்டில் தசன்ற பின்னர்
ஏற்பட்டுள்ள பாதுோப்பு சூைல் குறித்து ஆகைாசநன ைடத் இந்தியா
ஏற்பாடு தசய்துள்ள கூட்டத்தில் பங்கேற்ே ரஷியா, ஈரான் மற்றும் ஐந்து
மத்திய ஆசிய ைாடுேளின் பாதுோப்பு ஆகைாசோா்ேள் தசவ்வாய்க்கிைநம
தில்லி வருகின்றனர்.
அவர்ேள் அநனவரும் க சிய பாதுோப்பு ஆகைாசேர் அஜித் க ாவல்
நைநமயில் ைநடதபறும் மாைாட்டில் பங்கேற்று ஆப்ேன் நிைவரம்
குறித்து ஆகைாசிக்ே உள்ளனர். இந் மாைாட்டில் பங்கேற்ே சீனா,
பாகிஸ் ானுக்கும் அநைப்பு விடுக்ேப்பட்டது. ஆனால், முன்கூட்டிகய
திட்டமிட்ட கூட்டங்ேள் உள்ள ால் இக்கூட்டத்தில் பங்கேற்ே முடியவில்
-நை என சீனாவும், இந் க்கூட்டத்ந புறக்ேணிப்ப ாே பாகிஸ் ானும்
அறிவித் ன.
எனினும், இந் க் கூட்டத்தில் ேஜேஸ் ான், கிர்கிஸ் ான், ஜிகிஸ் ான்,
துர்க்கமனிஸ் ான், உஸ்தபகிஸ் ான் உள்பட தமாத் ம் 8 ைாடுேளின்
க சிய பாதுோப்பு ஆகைாசேர்ேள் பங்கேற்ே உள்ள ாேத் ேவல்ேள்
த ரிவிக்கின்றன. ஆப்ேனில் அண்நமயில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்ேளால்
உருவாகியுள்ள பாதுோப்பு அச்சுறுத் ல், பாதுோப்பு சவால்ேள், ஆப்ேன்
மக்ேளுக்கு அநமதியும், ஸ்திரத் ன்நமயும் ஏற்படுத்து ல் ஆகியநவ
குறித்து இக்கூட்டத்தில் ஆகைாசிக்ேப்படும் என இந்திய த ரிவித்துள்ளது.
இந் க் கூட்டத்தில் பங்கேற்கும் அநனத்து ைாடுேளும் லிபான்ேநள
அங்கீேரிக்ோ ைாடுேள் என்றும், ஆப்ேன் நிநைநமயில் ஒருமித்
ேருத்துேநள இந் ைாடுேள் தோண்டுள்ளன என்றும் அதிோரிேள்
த ரிவித் னர்.
7. ைவ.11-இல் தில்லியில் ஆளுைர்ேள் மாைாடு
குடியரசுத் நைவர் ராம்ைாத் கோவிந்த் நைநமயில் ைவ.11ஆம் க தி
ஆளுைர்ேள் மற்றும் துநணநிநை ஆளுைர்ேளின் 51ஆவது மாைாடு
தில்லியில் உள்ள அவரது மாளிநேயில் ைநடதபறுகிறது.
இதில், குடியரசு துநணத் நைவர் M தவங்நேயா, பிர மர் கமாடி,
மத்திய உள்துநற அநமச்சர் அமித் ஷா உள்பட அநனத்து மாநிைங்ேள்
மற்றும் யூனியன் பிரக சங்ேளின் ஆளுைர்ேள் மற்றும் துநணநிநை
ஆளுைர்ேள் ேைந்துதோள்கின்றனர். ராம்ைாத் கோவிந்த் நைநமயில்
ைடக்கும் ைான்ோவது மாைாடு இதுவாகும்.













8. சர்வக ச கடபிள் தடன்னிஸ்: இந்தியாவின் மனிோ-அர்ச்சனா கஜாடி
‘சாம்பியன்’
உைே கடபிள் தடன்னிஸ் வாய்ப்புக்ோன சர்வக ச கபாட்டி
சுகைாதவனியா ைாட்டின் ைாஸ்கோ ைேரில் ைடந் து. இதில் தபண்ேள்
ஒற்நறயர் அநரஇறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் மனிோ பத்ரா, 11-ம்
நிநை வீராங்ேநனயான சீனாவின் வாங் யிடியிடம் கமாதினார்.
விறுவிறுப்பான இந் கமா லில் வாங் யிடி 11-7, 7-11, 13-11, 10-12, 11-7,
11-5 என்ற தசட் ேணக்கில் மனிோநவ க ாற்ேடித்து இறுதிப்கபாட்டிக்கு
முன்கனறினார். க ால்வி அநடந் மனிோ தவண்ேைப்ப க்ேத்துடன்
திருப்தி அநடய கவண்டிய ாயிற்று.
இந த் த ாடர்ந்து கைற்று ைடந் தபண்ேள் இரட்நடயர் இறுதி
ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் மனிோ பத்ரா, அர்ச்சனா ேமாத் கஜாடியினர் 113, 11-8, 12-10 என்ற கைர் தசட் ேணக்கில் சகோ ரிேளான தமைானி
நடயாஸ்- அட்ரினா நடயாஸ் (பியுர்கடா ரிகோ) இநணநய வீழ்த்தி
சாம்பியன் கோப்நபநய ட்டிச் தசன்றனர்.

9. விண்தவளியில் ைடந் மு ல் சீனப் தபண்!
சீன விமானப் பநட தபண் விமானியான வாங் யாபிங் (41), விண்தவளி
நிநைய ேட்டநமப்புப் பணிக்ோே விண்தவளியில் ைடந்து சா நன
புரிந் ாாா். இ ன்மூைம் விண்தவளியில் ைடந் மு ல் சீனப் தபண் என்ற
வரைாற்நற அவாா் பநடத்துள்ளாாா்.
சீனா ‘தியாங்ோங்’ என்ற விண்தவளி நிநையத்ந க் ேட்டநமத்து
வருகிறது. பூமியிலிருந்து 340 கி.மீ. மு ல் 450 கி.மீ. உயரத்தில் இந்
விண்தவளி நிநையம் அநமக்ேப்பட்டு வருகிறது. இ ற்ோன
பாேங்ேநள விண்ேைங்ேள் மூைம் பைேட்டங்ேளாே சீனா தோண்டு
தசன்றுள்ளது. அ ன் நமயத் த ாகுதியான ‘தியான்கஹ’ ஏற்தேனகவ
விண்தவளி நிநையத்தில் தபாருத் ப்பட்டுள்ளது.
இந்நிநையில், தசன்கஷா-13 என்ற விண்ேைம் மூைம் வாங் யாபிங்
உள்ளிட்ட மூன்று விண்தவளி வீராா்ேள் ேடந் அக். 16-ஆம் க தி
விண்தவளி நிநையத்துக்கு அனுப்பப்பட்டனாா். அவாா்ேளில் வாங் யாபிங்,
ஷாய் ஷிோங் ஆகிகயாாா் விண்தவளி நிநையத்தின் நமயத்
த ாகுதியான தியான்கஹயிலிருந்து தவளிகய வந்து ேட்டநமப்புப்
பணியில் ஈடுபட்டனாா்.
பூமியின் வளிமண்டைத்துக்கு அப்பால் உள்ள விண்ேைம் அல்ைது
விண்தவளி நிநையத்திலிருந்து அ ன் பராமரிப்பு, ேட்டநமப்புப்
பணிக்ோே வீராா்ேள் தவளிகய வருவது ‘விண்தவளி ைநட’
எனப்படுகிறது.
‘அந் வநேயில் இருவரும் திங்ேள்கிைநம சுமாாா் 6.30 மணி கைரம்
விண்தவளியில் ைடந்து
மது பணிேநள முடித்துவிட்டு நமயத்
த ாகுதிக்குத் திரும்பிய ாே’ சீன அரசு தசய்தி நிறுவனமான
ஷின்ஹுவா த ரிவித்துள்ளது. அப்கபாது மூன்றாவது விண்தவளி
வீரரான யீ குவாங்ஃபு நமயத் த ாகுதியின் உள்கள இருந்து
அவாா்ேளுக்கு
உ வி
புரிந் ாேவும்
அச்தசய்தி
நிறுவனம்
த ரிவித்துள்ளது.
இதுவநர... இ ற்கு முன்ன ாே, 1984-ஆம் ஆண்டுமு ல் 2019,
அக்கடாபாா் வநர தமாத் ம் 15 தபண்ேள் 42 முநற விண்தவளி
ைநடயில் பங்கேற்றுள்ளனாா். ரஷியாநவ கசாா்ந்
ஸ்தவட்ைானா
சாவிட்ஸ்ேயா என்பவாா் ான் விண்தவளியில் ைடந் மு ல் தபண்
ஆவாாா்.
சா நனப் தபண்: ஷான்டாங் மாோணத்ந ச் கசாா்ந் வாங் யாபிங், 5
வயது தபண் குைந்ந க்குத் ாய் ஆவாாா். 1997-இல் சீன ராணுவத்தின்
விமானப் பநடயில் விமானியாே கசாா்ந் ாாா். பின்னாா், சீன
ராணுவத்தின் விண்தவளிப் பிரிவில் 2010-இல் இநணந் ாாா்.
இப்கபாந ய விண்தவளிப் பயணத்துக்ோே அவாா் 2019, டிசம்பரில்
க ாா்வு தசய்யப்பட்டாாா்.
தசன்கஷா விண்ேைம் மூைம் விண்தவளி நிநையத்துக்குச் தசன்ற
அவாா்,
ஏற்தேனகவ
நமயத்
த ாகுதிக்குள்
இருந் வாறு
மாணவாா்ேளுக்கு விரிவுநர நிேழ்த்தினாாா். இந ைாடு முழுவதும்
உள்ள 80,000 பள்ளிேநளச் கசாா்ந் 6 கோடி மாணவாா்ேள் ேண்டு
பயனநடந் னாா் என்பது குறிப்பிடத் க்ேது.
‘விண்தவளி ைநடயில் தபண்ேள் பங்கேற்பது விண்தவளித் திட்டத்தின்
ஒருங்கிநணந் பகுதி ான் என்றாலும் வாங் யாபிங்கின் துணிச்சலுக்கு
ைன்றி த ரிவித்துக் தோள்கிகறாம்’ என சாா்வக ச விண்தவளி வீராா்ேள்
கூட்டநமப்புக்ோன கபாக்குவரத்துக் குழுவின் துநணத் நைவாா் யாங்
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த ரிவித்துள்ளது.
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ைாளி ழ்

10. பாரிஸ் மாஸ்டர்ஸ் தடன்னிஸ் 6வது முநறயாே கஜாகோவிச்
சாம்பியன்
பிரான்சில் ைடந் பாரிஸ் மாஸ்டர்ஸ் ஓபன் தடன்னிஸ் த ாடரின்
ஆண்ேள் ஒற்நறயர் பிரிவில், ைம்பர் 1 வீரர் கைாவாக் கஜாகோவிச் 6
முநறயாே சாம்பியன் பட்டம் தவன்று அசத்தினார். இறுதிப் கபாட்டியில்
ரஷ்யாவின் ைடப்பு சாம்பியன் டானியல் தமட்வக வுடன் (25 வயது,
2வது கரங்க்) கமாதிய கஜாகோவிச் (34வயது) 4-6, 6-3, 6-3 என்ற
தசட் ேணக்கில் 2 மணி, 15 நிமிடம் கபாராடி தவன்று பாரிஸ் மாஸ்டர்ஸ்
பட்டத்ந 6வது முநறயாே நேப்பற்றினார். ஏற்ேனகவ 2009, 2013,
2014, 2015, 2019ல் அவர் இங்கு பட்டம் தவன்றிருந் ார். சமீபத்தில்
ைடந் யுஎஸ் ஓபன் நபனலில் ன்நன க ாற்ேடித் தமட்வக வுக்கு
கைற்நறய ஆட்டத்தின் மூைம் பதிைடி தோடுத் ார்.
கமலும், ஏடிபி மாஸ்டர்ஸ் 1000 அந் ஸ்து த ாடர்ேளில் இது கஜாகோவிச்
தவல்லும் 37வது பட்டமாகும். இந் வரிநசயில் ஸ்தபயின் ைட்சத்திரம்
ரகபல் ைடால் (36 பட்டம்) 2வது இடத்துக்கு ள்ளப்பட்டார். அடுத் ாே,
இத் ாலியின் டுரின் ைேரில் வரும் 14ம் க தி த ாடங்கும் நிட்கடா ஏடிபி
நபனல்ஸ் த ாடரில் கஜாகோவிச் ேளமிறங்குகிறார். இந் த ாடரில்
பங்கேற்ே குதி தபற்றுள்ள, சீசன் முடிவு ரவரிநசயில் டாப் 8
இடங்ேநளப் பிடித் வீரர்ேள்: 1. கஜாகோவிச், 2. தமட்வக வ் (ைடப்பு
சாம்பியன்), 3. அதைக்சாண்டர் ஸ்தவரவ் (தஜர்மனி), 4. ஸ்தடபகனாஸ்
சிட்சிபாஸ் (கிரீஸ்), 5. ஆந்த்கர ருப்கைவ் (ரஷ்யா), 6. கமட்டிகயா
தபரட்டினி, 7. ஹூபர்ட் ஹர்ோக்ஸ் (கபாைந்து), கேஸ்பர் ரூட் (ைார்கவ).











