
         

    

1. ரிப்ப ோர்ட்டர்ஸ் வித்த ௌட்  ோர்டர்ஸின் ஒரு சமீ த்திய 

அறிக்கையின் டி, உலை அளவில்  த்திரிகையோளர்ைகள 

அதிைம் சிகைபிடிக்கும் நோடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) வட க ாரியா 

இ) சீனா  

ஈ) பாகிஸ்தான் 

✓ ரிப்பபார்ட்டர்ஸ் வித்தவுட் பார்டர்சின் சமீபத்திய அறிக்க , 

தற்பபாது குகைந்தபட்சம் 127 நிருபர் ள் தகட கசய்து 

கவக் ப்பட்டுள்ள நிகையில், உை  அளவில் பத்திரிக  

-யாளர் கள அதி ம் சிகைபிடிக்கும் நாடு சீனா எனக் 

கூறியுள்ளது. ‘The Great Leap Backwards of Journalism in 

China' என்ை தகைப்பிைான அவ்வறிக்க ,  ருத்து மற்றும் 

 ருத்துச் சுதந்திரத்திற்கு எதிரான சீனாவின் மீைல் கள 

கவளிப்படுத்துகிைது. 

✓ COVID-19 கநருக் டிகயப் பற்றி மக் ளுக்குத் கதரிவித்த 

-தற் ா  2020இல் குகைந்தது 10 பத்திரிக யாளர் ள் 

க து கசய்யப்பட்டனர். 

 

2. BWF உலை ப ட்மிண்டன் சோம்பியன்ஷிப்பின் இறுதிப் 

ப ோட்டிக்கு முன்பேறிய முதல் இந்திய ப ட்மிண்டன் 

வீரர் யோர்? 

அ) K ஸ்ரீ ாந்த்  

ஆ) பருப்பள்ளி  ாஷ்யப் 

இ) சாய் பிரனீத் 

ஈ) நந்து நபட ர் 

✓ இந்திய பபட்மிண்டன் சாம்பியனான ப  ஸ்ரீ ாந்த், BWF 

உை  பபட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப்பின் இறுதிப்பபாட்டி 

வரை சென்ற முதல் இந்திய வீரர் என்ை கபருகமகயப் 

கபற்றுள்ளார். ஆனால் க டுவாய்ப்பா , ப  ஸ்ரீ ாந்த் 

இறுதிப்பபாட்டியில் சிங் ப்பூரின் பைா கீன் யூவிடம் 

பதால்வியகடந்து கவள்ளிப்பதக் த்கத கவன்ைார்.  

✓ ப  ஸ்ரீ ாந்த்,  டந்த 2018 ஏப்ரலில் BWF தரவரிகசயில் 

உைகின் நம்பர்.1 இடத்கதப் பிடித்தார். பமலும் 2015’இல் 

அர்ஜுனா விருது மற்றும் 2018’இல் பத்மஸ்ரீ விருது களப் 

கபற்றுள்ளார். 

 

3. சமீ த்தில் சர்வபதச விண்வவளி நிகலயத்திற்கு முதல் 

தனியோர்  யணியோே யுசோகு பேசோவோகவ அனுப்பிய 

விண்வவளி அகேப்பு எது? 

அ) NASA 

ஆ) ISRO 

இ) ROSCOSMOS  

ஈ) ESA 

✓ ஜப்பானிய ப ாடீசுவரரான யுசாகு பமசாவா, இரஷ்ய 

விண்கவளி நிறுவனமான ROSCOSMOSமூைம் டிச.8 

அன்று பசாயுஸ் விண் ைத்தில் பன்னாட்டு விண்கவளி 

நிகையத்திற்கு அனுப்பப்பட்டார். பன்னாட்டு விண்கவளி 

நிகையத்தில் 12 நாட் ள் தங்கியிருந்த பின் அவர் பூமிக்கு 

திரும்பியுள்ளார். எபைான் மஸ்க்கின் ஸ்பபஸ்X உடன் 

2023ஆம் ஆண்டு நிைவுக்குச்கசல்லும் அவரது பயணத்தி 

-ற் ான கவற்றி ரமான பரிபசாதகன ஓட்டமாகும் இது. 

 

4. 2021 டிச.20-25 வகரயிலோே வோரம் இந்தியோவில் 

என்ேவோை ைகடப்பிடிக்ைப் டுகிைது? 

அ) நல்ைாட்சி வாரம்  

ஆ) ஊழலுக்கு எதிரான வாரம் 

இ) வங்கி விழிப்புணர்வு வாரம் 

ஈ) பஞ்சாயத்து ராஜ் வாரம் 

✓ இந்திய அரசு 2021 டிச.20-25 வகரயிைான பததி கள 

‘நல்ைாட்சி வார’மா க் க ாண்டாடுகிைது. 

✓ நிர்வா ச் சீர்திருத்தங் ள் மற்றும் கபாது குகைதீர்ப்புத் 

துகை, பல்பவறு துகை ள் மற்றும் அகமச்ச ங் ளுடன் 

இகணந்து, ‘நல்ைாட்சி’பற்றிய விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்த 

பல்பவறு நி ழ்வு கள நடத்துகிைது. பமலும், ‘ஆசாதி  ா 

அம்ரித் மப ாத்சவ்’ க ாண்டாட்டத்தின் ஒருபகுதியா  

‘பிரஷாஷன் க ௌன் கி ஔர்’ என்ை கபயரில் ஒரு 

பிரச்சாரம் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இது பசகவ வழங் கை 

பமம்படுத்துதல் & கபாதுமக் ளின் குகை கள நிவர்த்தி 

கசய்வகத பநாக் மா க் க ாண்டது.

 

5. 2021 நதி உத்சவேோேது இந்தியோவில் எத்தகே ைருப் 

வ ோருள்ைளின்கீழ் வைோண்டோடப் டுகிைது? 

அ) இரண்டு 

ஆ) மூன்று 

இ) நான்கு  

ஈ) ஆறு 

✓ நதி உத்சவம் (ஆறு திருவிழா) இந்தியாவில் உத்தர ாசி 

முதல் ப ரளா வகர பதினாறு மாநிைங் ள் மற்றும் 41 

மாவட்டங் ளில் தூய்கம, பதசபக்தி, இயற்க  மற்றும் 

சுற்றுச்சூழல், பக்தி மற்றும் ஆன்மீ ம் ஆகிய நான்கு 

 ருப்கபாருள் ளின்கீழ் க ாண்டாடப்படுகிைது. 

✓ 2021 டிசம்பர்.16-23 வகர இந்த விழா நடத்தப்படுகிைது. 

நதி ளுக்கு அருகில் வசிக்கும் மக் ள் அகனவரும் 

ஆண்டுக்கு ஒருமுகையாவது ஆற்றுத்திருவிழாகவக் 

க ாண்டாட பவண்டும் என்று பிரதமர் ‘மான் கி பாத்’தில் 

ஆற்றிய உகரக்கு இணங்  இது அகமந்துள்ளது. 

 

6. பைப்ரியல் ப ோரிக், எந்த நோட்டின் இளவயது அதி ரோை 

பதர்ந்வதடுக்ைப் ட்டோர்? 

அ) சிலி  

ஆ) அர்கஜன்டினா 

இ) நியூசிைாந்து 

ஈ) இஸ்பரல் 

✓ 35 வயதான இடதுசாரி மில்லினியல் ப ப்ரியல் பபாரிக் 

சிலியின் இளம் அதிபரானார். எல் சால்வடாரின் நயிப் 

புக்ப லுக்குப் பிைகு ைத்தீன் அகமரிக் ாவில் தகைகம 

தாங்கும் இரண்டாவது மில்லினியல் ஆவார் இவர். 

 

  

 

 

 

 

  



         

    

7. ேனிதர்ைளுக்கு  ோதிப் ற்ை ஆேோல்  ோக்டீரியோகவக் 

வைோல்லும் கவரஸ்ைகளப்  யன் டுத்தும் சிகிச்கசயின் 

வ யர் என்ே? 

அ) பபஜ் சிகிச்கச  

ஆ) கவரஸ் சிகிச்கச 

இ) ஆண்டிபயாடிக் சிகிச்கச 

ஈ) நுண்ணுயிர் சிகிச்கச 

✓ ‘பபஜ் சிகிச்கச’ என்பது மனிதர் ளுக்கு பாதிப்பற்ை 

ஆனால் பாக்டீரியாகவக் க ால்லும் கவரஸ் கள (பபஜ் 

என அறியப்படுகிைது) பயன்படுத்துவதாகும். 

✓ புதியபதார் ஆராய்ச்சியின்படி, இச்சிகிச்கசயானது பநாய்த் 

கதாற்று கள மி வும் திைம்பட குணப்படுத்துவதற் ா  

நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பி ளுடன் இகணந்து பயன்படுத்தப்ப 

-டைாம். இது எதிருயிரி எதிர்ப்புத் தன்கமயின் அச்சுறுத்த 

-கைக் குகைக்கும். 

 

8. சுய-உதவி குழுக்ைளுக்கு சமூை முதலீட்டு நிதிகய 

வழங்கும் திட்டம் எது? 

அ) பிரதமர் ஸ்வச் பாரத் அபியான் 

ஆ) தீனதயாள் அந்திபயாதயா பயாஜனா - பதசிய கிராமப் 

புை வாழ்வாதார இயக் ம்  

இ) PM  தி சக்தி பயாஜனா 

ஈ) PM SHG சம்ரித்தி அபியான் 

✓ தீனதயாள் அந்திபயாதயா பயாஜனா - பதசிய கிராமப்புை 

வாழ்வாதார இயக் த்தின் (DAY-NRLM) கீழ், சுய உதவி 

குழுக் ள் சமூ  முதலீட்டு நிதிகயப் கபறுகின்ைன.  

✓ சமீபத்தில், சுமார் 16 இைட்சம் கபண் ள் பயன்கபறும் 

வக யில், பிரதமர் பமாடி `1,000 ப ாடிகய சுய-உதவி 

குழுக் ளின் வங்கிக்  ணக்கு ளில் வரவு கவத்தார். 

இது DAY-NRLM திட்டத்தின் கீழ் கசய்யப்படுகிைது. 

 

9.‘முக்கிய ேந்திரி ைன்யோ சுேங்ைலோ திட்டம்’ என் து எந்த 

ேோநிலத்தோல் வசயல் டுத்தப் ட்ட திட்டேோகும்? 

அ) பீ ார் 

ஆ) குஜராத் 

இ) மத்திய பிரபதசம் 

ஈ) உத்தர பிரபதசம்  

✓ ‘முக்கிய மந்திரி  ன்யா சுமங் ைா திட்டம்’ உத்தர பிரபதச 

மாநிைத்தால் கசயல்படுத்தப்படுகிைது. இந்தத் திட்டம் ஒரு 

கபண் குழந்கதக்கு அவளது வாழ்க்க யின் கவவ்பவறு 

 ட்டங் ளில் `15,000 நிதியுதவிகய நிபந்தகனயுடன் 

வழங்குகிைது. ̀ 15,000 கதாக யானது ஒரு பயனாளிக்கு 

அவர் பிைக்கும்பபாது, ஓராண்டு முழுகமயான தடுப்பூசி 

கசலுத்தப்பட்டவுடன், வகுப்பு-I, வகுப்பு-VI மற்றும் வகுப்பு-

IX பசர்க்க யின்பபாது, பத்தாம் வகுப்பு பதர்ச்சி கபற்ை 

பிைகு XII அல்ைது ஏபதனும் ஒரு பட்டப்படிப்பு (அ) டிப்ளபமா 

படிப்பில் பசரும்பபாது எனப் பல்பவறு நிகை ளில் 

வழங் ப்படுகிைது.  

 

 

10. Tseminyu, Niuland ேற்றும் Chumukedima ஆகியகவ 

கீழ்ைோணும் எந்த ேோநிலத்தில் உருவோக்ைப் ட்ட புதிய 

ேோவட்டங்ைள் ஆகும்? 

அ) அஸ்ஸாம் 

ஆ) சிக்கிம் 

இ) நா ாைாந்து  

ஈ) அருணாச்சை பிரபதசம் 

✓ நா ாைாந்து மாநிை அரசாங் ம் பசமின்யு, நியுைாந்து 

மற்றும் சுமுப திமா என மூன்று புதிய மாவட்டங் கள 

உருவாக்கியுள்ளது. இதன்மூைம் அம்மாநிைத்தின் கமாத்த 

மாவட்டங் ளின் எண்ணிக்க  15ஆ  மாறியுள்ளது.  

✓ நா ாைாந்து மாநிை ஆளுநர் ஜ தீஷ் முகி, ப ாஹிமா 

மாவட்டத்தின்கீழ் பசமின்யு உட்பிரிவு, திமாபூர் மாவட்டத் 

-தின்கீழ் நியுைாந்து உட்பிரிவு மற்றும் சுமுப திமா 

துகணப்பிரிவு ஆகியவற்கை அறிவித்தார். 

 

 

1. தமிழ த்தில் ‘மீண்டும் மஞ்சப்கப' திட்டம் - 

மு. .ஸ்டாலின் இன்று கதாடங்கி கவக்கிைார் 

ஒரு பிளாஸ்டிக் கப மக் ளால் சராசரியா  

பயன்படுத்தப்படும் பநரம் கவறும் 20 நிமிடங் ள் மட்டுபம, 

ஆனால், அகவ மட்குவதற்கு எடுத்துக்க ாள்ளும்  ாைம் 

பை நூறு ஆண்டு ள் ஆகும். அதி ப்படியான இந்த 

பிளாஸ்டிக் மாசுபாட்டினால் நமது பூமி தீவிரமா  

பாதிப்பகடந்துள்ளது. பமலும்,  டல்வாழ் உயிரினங் ள் 

உள்பட நமது சுற்றுச்சூழல் அகமப்பில் பபரழிகவயும் 

மற்றும் நமது குழந்கத ளின் ஆபராக்கியத்தில் 

பாத மான விகளவு களயும் இந்த பிளாஸ்டிக் மாசுபாடு 

ஏற்படுத்தி வருகிைது. 

இதகன  ருத்தில்க ான்டு ஒருமுகை மட்டும் 

பயன்படுத்தும் 14 வக  பிளாஸ்டிக் கபாருட் ளுக்கு தகட 

விதிக் ப்பட்டு  டுகமயான நடவடிக்க  கள தமிழ  

அரசு கசயல்படுத்தி வருகிைது. க ாபரானா பரவும் சூழல் 

 ருதி தகடகய நகடமுகைப்படுத்தும் வக யில் 

பதக் ம் ஏற்பட்டது. தற்பபாகதய தமிழ  அரசு இந்த 

தகடகய மீண்டும் நகடமுகைப்படுத்த மி வும் தீவிரமா  

பணி களத் கதாடங்கியுள்ளது. பிளாஸ்டிக் கப ளின் 

பயன்பாட்கட தவிர்க்கும் விழிப்புணர்கவயும், அதற்கு 

மாற்ைான துணிப்கப களயும் நாபம உபபயாகிக்கும் 

பழக் த்கத கபாதுமக் ளிகடபய ஏற்படுத்த பவண்டும் 

என்பபத “மீண்டும் மஞ்சப்கப” பரப்புகரயின் பநாக் ம். 

தமிழ  அரசின் “மீண்டும் மஞ்சப்கப” பரப்புகரக் ான 

நி ழ்ச்சி, சுற்றுச்சூழல்,  ாைநிகை மாற்ைம் மற்றும் 

வனத்துகையால் ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டுள்ளது. இதகன 

முதல்-அகமச்சர் மு. .ஸ்டாலின் 23-ந் பததி (இன்று) 

கதாடங்கி கவக்கிைார். இதில் மாநிைத்தின் முக்கிய 

பிரமு ர் ள் பைரும் பங்ப ற்கிைார் ள். 

பமலும் இந்த நி ழ்ச்சியில், தகட விதிக் ப்பட்ட பிளாஸ்டிக் 

கபாருட் ளுக்கு (கப ள் உள்பட) மாற்றுப்கபாருட் கள 

தயாரிக்கும் தயாரிப்பாளர் ளின் விளக் ப்பட  ண் ாட்சி 

  

 

 



         

    

கபாதுமக் ளின் பார்கவக் ா  கசன்கன வாைாஜா 

சாகையில் அகமந்துள்ள “ கைவானர் அரங் த்தில்” 

இன்று கவக் ப்பட உள்ளது. எனபவ, பிளாஸ்டிக் 

மாற்றுப்கபாருட் ளுக் ான  ண் ாட்சிகய இன்று 

மாகை 7 மணி வகர கபாதுமக் ள் பார்கவயிட்டு, 

அதகன தங் ளுகடய வாழ்விலும் உபபயாகித்து 

சுற்றுச்சூழகை பாது ாக்குமாறு 

ப ட்டுக்க ாள்ளப்படுகிைார் ள். தமிழ்நாடு மாசு 

 ட்டுப்பாட்டு வாரியம் கவளியிட்டுள்ள கசய்திக்குறிப்பில் 

இந்த த வல் கதரிவிக் ப்பட்டுள்ளது. 

 

2. இந்தியா அபார சாதகன: யுனி ார்ன் ஸ்டார்ட்அப்பில் 

உை  அளவில் 3-வது இடம்; பிரிட்டகன முந்தியது 

54 யுனி ார்ன் ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங் ளுடன் 

பிரிட்டகன முந்தி இந்தியா மூன்ைாவது இடத்கதப் 

பிடித்து சாதகன பகடத்துள்ளது. 

1 பில்லியன் டாைர் அதாவது 100 ப ாடி டாைர் ளுக்கு 

பமல் மதிப்கபக் க ாண்டிருக்கும் ஸ்டார்ட்அப் 

நிறுவனங் ள் யுனி ார்ன் என அகழக் ப்படுகின்ைன. 

2021-ல் அக்படாபர் மாதம் வகரயில் மட்டும் இந்தியாவில் 

30 நிறுவனங் ள் யுனி ார்ன் பட்டியலில் 

இகணந்துள்ளன. 2011-2014 வகரயில் இந்தியாவில் 

ஆண்டுக்கு ஒரு நிறுவனம் யுனி ார்ன் பட்டியலில் 

இகணந்தது. 2015-ல் அந்த எண்ணிக்க  நான் ா  

ஆனது. 

2018-க்குப் பிைகு யுனி ார்ன் பட்டியலில் இகணயும் 

நிறுவனங் ளின் எண்ணிக்க  அதி ரிக் த் 

கதாடங்கியது. 2018-ல் 8, 2019-ல், 9, 2020-ல் 10 

நிறுவனங் ள் யுனி ார்ன் பட்டியலில் இகணந்தன. இந்த 

ஆண்டு 30 நிறுவனங் ள் யுனி ார்ன் பட்டியலில் 

இகணந்திருக்கின்ைன. 

இதன் மூைம் இந்தியாவில் ஸ்டார்ட்அப் 

நிறுவனங் ளுக் ான கதாழில் வாய்ப்பு ள் மீது உைகின் 

 வனத்கத ஈர்க் ச் கசய்திருக்கிைது. 

இதுகுறித்து ஹுருன் இந்தியா கவளியிட்டுள்ள 

அறிக்க யில் கதரிவித்துள்ளதாவது: 

54 யுனி ார்ன் ளுடன் பிரிட்டகன முந்தி இந்தியா 

மூன்ைாவது இடத்கதப் பிடித்துள்ளது. இந்தியாவில் 

தற்பபாது 54 யுனி ார்ன் ள் உள்ளன. 2020 இல் 

இருந்தகத விட 33 யுனி ார்ன் ள் அதி ம். அபத 

பநரத்தில் இங்கிைாந்தில் தற்பபாது 39 யுனி ார்ன் ள் 

உள்ளன, இது ஒரு வருடத்திற்கு முந்கதயகத விட 15 

அதி மாகும். 

யுனி ார்ன் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங் கள அதி ம் 

க ாண்டிருக்கும் நாடு ளின் பட்டியலில் இந்தியா 

மூன்ைாவது இடத்தில் உள்ளது. அகமரிக் ா 396 

யுனி ார்ன் ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங் களக் க ாண்டு 

முதல் இடத்திலும், சீனா 277 நிறுவனங் களக் 

க ாண்டு இரண்டாவது இடத்திலும் உள்ளன. 

இங்கிைாந்து (32) நான் ாவது இடத்திலும், கஜர்மனி (18) 

ஐந்தாவது இடத்திலும் உள்ளன. 

பணப்பரிவர்த்தகன பசகவ வழங்கும் நிறுவனங் ளில் 

பபடிஎம், பபான்பப, இ ாமர்ஸில் பிளிப் ார்ட், ஸ்னாப்டீல், 

மீபஸா,  ல்வித் துகையில் கபஜூஸ், அன்அ ாடமி, 

பபாக்குவரத்து பசகவயில் ஓைா ப ப்ஸ், விடுதி 

பசகவயில் ஓபயா, ப மிங்கில் டீரீம் 11 என  டந்த 

பத்தாண்டு ளில் யுனி ார்ன் பட்டியலில் 

இகணந்துள்ளன. 

இதில் கபஜூஸ் மற்றும் பபடிஎம் 15 பில்லியன் டாைருக்கு 

பமல் மதிப்பு க ாண்ட நிறுவனங் ளா  மாறியுள்ளன. 

கபஜூஸ் இப்பபாது உைகின் 15 வது மி வும் மதிப்புமிக்  

யுனி ார்ன் ஆகும், அபத பநரத்தில் இன்பமாபி 28 வது 

மி வும் மதிப்புமிக்  யுனி ார்ன் ஆகும். இது நாட்டின் 

மூன்ைாவது மி வும் மதிப்புமிக்  கதாடக் மாகும். 

உை ளவில் யுனி ார்ன் ளின் வரைாற்றில் 2021 ஆம் 

ஆண்டு மி வும் கவற்றி ரமான ஆண்டா  உள்ளது. 

2020 ஆம் ஆண்டில் யுனி ார்ன் ளின் எண்ணிக்க  

கவறும் 568 இல் இருந்து 1,058 ஆ  உயர்ந்துள்ளது. 

2020 இல் 79% இல் இருந்து 74% ஆ க் குகைந்துள்ளது. 

இது உைகின் இரண்டு கபரிய கபாருளாதாரங் ளுக்கு 

கவளிபய உள்ள நாடு ளில் உள்ள நிறுவனங் ளின் 

நிதி பச ரிப்பு பவ த்கத அதி ரித்து வருகிைது. 

இந்தியாவில் கபங் ளூரில் யுனி ார்ன் ஸ்டார்ட்அப் 

நிறுவனங் ள் அதி  எண்ணிக்க யில் உருவாகின்ைன. 

அதற்கு அடுத்த இடத்தில் மும்கப இருக்கிைது. இந்த 

ஆண்டு யுனி ார்ன் பட்டியலில் இகணந்த ஸ்டார்ட்அப் 

நிறுவனங் ளில் 9 நிறுவனங் ள் கபங் ளூகரயும் 7 

நிறுவனங் ள் மும்கபகயயும் தகைகமயிடமா க் 

க ாண்டகவ. பாஸ்டன், பாபைா ஆல்படா, பாரிஸ், 

கபர்லின், சி ாப ா பபான்ை ந ரங் கள விட 

கபங் ளூரில் அதி  யுனி ார்ன் ள் இருக்கின்ைன. 

இதுமட்டுமின்றி இந்தியர் ள் கவளிநாடு ளிலும் 

யுனி ார்ன் நிறுவனங் கள கதாடங்கி சாதகன 

பகடத்து வருகின்ைனர். 

சீனா, இஸ்பரல் மற்றும் ரஷ்யா. அறிக்க யின்படி, 

பபாஸ்ட்பமன், இன்பனாவாக் ர், ஐகசர்டிஸ், பமாக்லிக்ஸ் 

உள்ளிட்ட 65 யுனி ார்ன் கள இந்தியாவுக்கு கவளிபய 

இந்தியர் ள் நிறுவியுள்ளனர். 

இவ்வாறு கதரிவிக் ப்பட்டுள்ளது. 

 

3. செதி செரியுமா? 

டிச.12: பிரான்ஸ் நாட்டின் ஆளுக யிலிருந்து விடுதகை 

கபறுவது கதாடர்பா  பசிபிக் பிராந்தியத்தில் உள்ள நியூ 

 ாலிபடானியாவில் கபாது வாக்க டுப்பு நகடகபற்ைது. 

இதில், பிரான்ஸின் அங் மா த் கதாடர மக் ள் 

ஆதரவளித்தனர். 

டிச.14: பர்மிங்ஹாமில் நகடகபற்ை  ாமன்கவல்த் 

பளுதூக்குதல் சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியாவின் அஜய் சிங் 

81 கிபைா பிரிவில் தங் ப் பதக் ம் கவன்ைார். 

டிச.15: கநஜீரியாவில் இருந்து பதா ா வழியா  தமிழ ம் 

வந்த 47 வயதுகடய நபருக்கு ஒகமக்ரான் கதாற்று 

உறுதியானதா  தமிழ  மருத்துவம் மற்றும் மக் ள் 

நல்வாழ்வுத் துகை அறிவித்தது. 

டிச.15: குன்னூர் கஹலி ாப்டர் விபத்தில்  ாயத்துடன் 

தப்பிய குரூப் ப ப்டன் வருண் சிங் சிகிச்கச பைனின்றி 



         

    

கபங் ளூருவில்  ாைமானார். இதன்மூைம் விபத்தில் 

பலினாபனார் எண்ணிக்க  14ஆ  அதி ரித்தது. 

டிச.16: 1971-ஆம் ஆண்டு வங் பதசத்கதப் பிரிக்கும் 

வக யில் நடந்த பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான பபாரில் 

கவற்றி அகடந்ததன் 50-ஆம் ஆண்டு கபான்விழா 

க ாண்டாடப்பட்டது. 

டிச.16: கபண் ளின் குகைந்தபட்ச திருமண வயகத 18 

வயதிலிருந்து 21 ஆ  உயர்த்தும் அரசின் முடிவுக்கு 

மத்திய அகமச்சரகவ ஒப்புதல் அளித்தது. 

டிச.16: பமற்கு வங் த் தகைந ர் க ால் த்தாவில் 

பிரசித்திகபற்ை திருவிழாக் ளில் ஒன்ைான துர் ா 

பூகஜக்கு யுகனஸ்ப ாவின் பாரம்பரிய அந்தஸ்து 

வழங் ப்பட்டுள்ளது. 

டிச.17: சூரியகன ஆய்வுகசய்ய முதன் முகையா  

அகமரிக் ாவின் நாசா அனுப்பிய பார்க் ர் பசாைார் 

விண் ைம் சூரியனின் பமற்பரப்பில் நுகழந்து புதிய 

அத்தியாயம் பகடத்திருக்கிைது. 

டிச.17: ‘நீராருங்  டலுடுத்த' எனத் கதாடங்கும் 

மபனான்மணீயம் சுந்தரனார் இயற்றிய தமிழ்த்தாய் 

வாழ்த்துப் பாடகை தமிழ்நாடு அரசின் மாநிைப் பாடைா  

அறிவித்து அரசாகண கவளியிடப்பட்டது. 

 

4. ‘ப்ரபை’ ஏவு கண கவற்றி ரமா  பசாதகன 

உள்நாட்டிபைபய தயாரிக் ப்பட்ட தகரயிலிருந்து 

கசலுத்தக்கூடிய ‘ப்ரபை’  ஏவு கணகய பாது ாப்பு 

ஆராய்ச்சி மற்றும் பமம்பாட்டு நிறுவனம் (டிஆாா்டிஓ) 

முதன்முகையா  கசலுத்தி கவற்றி ரமா  பரிபசாதித்தது. 

ஒடிஸா  டற் கரப் பகுதியில் உள்ள அப்துல்  ைாம் 

தீவிலிருந்து முதன்முகையா  இந்த ஏவு கண 

கசலுத்தப்பட்டு கவற்றி ரமா  பரிபசாதிக் ப்பட்டது. 

இந்தச் பசாதகன அதன் அகனத்து இைக்கு களயும் 

எட்டியது. இந்தப் புதிய ஏவு கண அதன் திட்டமிட்ட 

இைக்க  துல்லியமா  தாக்கியது என்று 

கதரிவிக் ப்பட்டுள்ளது. இந்த ஏவு கண திட எரிகபாருள் 

ராக்க ட் பமாட்டாாா் மற்றும் பல்பவறு புதிய 

கதாழில்நுட்பங் ள் அடிப்பகடயில் இயங் க் கூடியது. இது 

150 முதல் 500 கிபைா மீட்டாா் வகர பாய்ந்து கசன்று 

தாக் க் கூடியது என்பபதாடு நடமாடும் சாதனத்திலிருந்து 

கசலுத்தக் கூடியதாகும். 

விஞ்ஞானி ளின் இந்தச் சாதகனக்கு பாது ாப்புத் துகை 

அகமச்சாா் ராஜ்நாத் சிங் பாராட்டுத் கதரிவித்துள்ளாாா். 

 

5. ஆசிய ஹாக்கி: இந்தியாவுக்கு கவண் ைம்: 

பாகிஸ்தாகன வீழ்த்தி பதக் ம் கபற்ைது 

ஆசிய சாம்பியன்ஸ் ப ாப்கப ஹாக்கி பபாட்டியில் 

இந்தியா 4-3 என்ை ப ால்  ணக்கில் பாகிஸ்தாகன 

வீழ்த்தி கவண் ைப் பதக் ம் கவன்ைது. 

நடப்புச் சாம்பியனான இந்தியா  டந்த கசவ்வாய்க்கிழகம 

தனது அகரயிறுதியில் ஜப்பானிடம் 3-5 என்ை  ணக்கில் 

பதால்வியகடந்த நிகையில், 3-ஆவது இடத்துக் ா  

பாகிஸ்தாகன புதன்கிழகம சந்தித்தது. 

முன்னதா  பாகிஸ்தானும் தனது அகரயிறுதியில் கதன் 

க ாரியாவிடம் 5-6 என்ை  ணக்கில் பதாற்று இந்த 

ஆட்டத்துக்கு வந்திருந்தது. இந்தியா தனது லீக் 

ஆட்டத்திபைபய பாகிஸ்தாகன வீழ்த்தியிருந்தது 

குறிப்பிடத்தக் து. 

எனினும் அந்த ஆட்டத்துடன் ஒப்பிடுக யில், கவண் ைப் 

பதக் த்துக் ான இந்த ஆட்டத்தில் இந்தியா  டுகமயா ப் 

பபாராடும் நிகை இருந்தது. அணிக்கு 11 கபனால்டி 

 ாாா்னாா் வாய்ப்பு ள் கிகடத்தும், அதில் இரண்கடபய 

இந்தியாவால் ப ாைா  மாற்ை முடிந்தது. 

கதாடக் த்திலிருந்பத பாகிஸ்தான் தடுப்பாட்டத்துக்கு 

கநருக் டி க ாடுத்தது இந்தியா. அதன் பைனா  முதல் 

நிமிஷத்திபைபய வரிகசயா  4 கபனால்டி  ாாா்னாா் 

வாய்ப்பு ள் கிகடத்தன. அதில்  கடசி வாய்ப்பில் 

ப ாைடித்து அணியின்  ணக்க  கதாடங்கினாாா் 

துகண ப ப்டன் ஹாா்மன்பிரீத் சிங். 

கதாடாா்ந்து பாகிஸ்தானின் பாது ாப்பு வகளயத்கத 

பைமுகை ஊடுருவிச் கசன்ைாலும், துல்லியமான ப ால் 

வாய்ப்கப இந்திய அணியால் உருவாக்  முடியாத நிகை 

இருந்தது. பநரம் கசல்ைச் கசல்ை தனது ஆட்டத்கத 

கதாடங்கிய பாகிஸ்தான், 10-ஆவது நிமிஷத்தில் 

ஆட்டத்கத சமன் கசய்தது. 

இந்தியாவின் தடுப்பாட்டத்தில் ஹாா்மன்பிரீத் கசய்த சிறு 

தவகை சாத மா  பயன்படுத்திக் க ாண்ட பாகிஸ்தான் 

வீராா் அஃப்ராஸ், இந்திய ப ால்கீப்பாா் கிருஷண் ப தூாா் 

பாதக்க   டந்து ப ாைடித்தாாா். சிறிது பநரத்திபைபய 

இந்தியாவுக்கு 5-ஆவது கபனால்டி  ாாா்னாா் வாய்ப்பு 

கிகடத்தாலும், அதில் ஹாா்மன்பிரீத் பமற்க ாண்ட ப ால் 

முயற்சிகய பாகிஸ்தான் தடுப்பாட்ட வீராா் ள் தடுத்தனாா். 

14-ஆவது நிமிஷத்தில் பாகிஸ்தானுக்கு கிகடத்த முதல் 

கபனால்டி  ாாா்னாா் வாய்ப்கப ப ாைா  மாை விடாமல் 

முறியடித்தாாா் ப ால்கீப்பாா் கிருஷன் ப தூாா். 2-ஆவது 

 ால்மணி பநர ஆட்டம் மி வும் பரபரப்பா  இருந்தது. 

இந்தியாவின் பை ப ால் முயற்சி ளுக்கு பாகிஸ்தானின் 

மாற்று ப ால்கீப்பரா  வந்த அம்ஜத் அலி அகண 

பபாட்டாாா். 

22-ஆவது நிமிஷத்தில் இந்தியாவுக் ான கபனால்டி 

 ாாா்னாா் வாய்ப்பில் ஹாா்மன்பிரீத் ப ாைடிக்  முயை, 

அம்ஜத் அலி அகத தடுத்தாாா். 4 நிமிஷங் ளுக்குப் பிைகு 

ஆ ாஷ் தீப் சிங் ரிவாா்ஸ் ஹிட் முகையில் ஒரு ப ால் 

வாய்ப்புக்கு முயற்சிக் , அதுவும் அம்ஜத் அலிகய  டக்  

முடியாமல் பபானது. பின்னாா் இந்தியாவின் 7-ஆவது 

கபனால்டி  ாாா்னாா் வாய்ப்பிலும் ஜாா்மன்பிரீத் சிங்க  

ப ாைடிக்  விடாமல் கசய்தாாா் அம்ஜத். 

இவ்வாைா  முதல் பாதி ஆட்டம் சமனிகையில் முடிந்தது. 

33-ஆவது நிமிஷத்தில் பாகிஸ்தானின் 2-ஆவது 

கபனால்டி  ாாா்னாா் வாய்ப்பில் அப்துல் ராணா ப ாைடிக் , 

அந்த அணி முன்னிகை கபற்ைது. அபத நிமிஷத்தில் 

அப்துல் ராணா ஒரு ஃபீல்டு ப ாலுக்கும் முயற்சிக் , அது 

ப ால்பபாஸ்டில் பட்டு வீணானது. 

இந்நிகையில், ஆட்டத்தின் 45-ஆவது நிமிஷத்தில் 

குாா்சாஹிப்ஜித் சிங் அருகமயா  ஒரு வாய்ப்கப 

ஏற்படுத்திக் க ாடுக் , அதில் தவைாமல் ப ாைடித்த சுமித், 



         

    

ஆட்டத்கத 2-2 என சமன் கசய்தாாா். இதனால் ஆட்டம் 

விறுவிறுப்பானது. இந்தியாவுக்கு அதி  ப ால் வாய்ப்பு ள் 

கிகடத்தும் பாகிஸ்தான் அதில் பைன் கிகடக்  விடாமல் 

தடுத்தது. 

எனினும் 53-ஆவது நிமிஷத்தில் கிகடத்த இரு 

கபனால்டி  ாாா்னாா் வாய்ப்பு ளில் ஒன்கை வருண் 

குமாாா் ப ாைா  மாற்ை, இந்தியா முன்னிகை கபற்ைது. 

கதாடாா்ந்து பாகிஸ்தானுக்கும் இரு கபனால்டி  ாாா்னாா் 

வாய்ப்பு ள் கிகடத்தாலும் அகத இந்திய ப ப்டன் 

மன்பிரீத் சிங் திைம்படத் தடுத்தாாா். 

57-ஆவது நிமிஷத்தில் ைலித் யாதவ் பாஸ் கசய்த பந்கத 

ஆ ாஷ்தீப் சிங் ப ாைடிக்  இந்தியா 4-2 என 

முன்பனறியது. ஆனால், அபத நிமிஷத்தில் பாகிஸ்தான் 

வீராா் அ மது நதீமும் ப ாைடிக் , அந்த அணி 3-4 என 

கநருங்கியது. எஞ்சிய பநரத்தில் பாகிஸ்தான் ஸ்ப ாாா் 

கசய்ய முடியாததால், இறுதியில் இந்தியா 4-3 என்ை 

ப ால்  ணக்கில் த்ரில் கவற்றி  ண்டது. 

ஆசிய சாம்பியன்ஸ் ப ாப்கப ஹாக்கி பபாட்டியின் இறுதி 

ஆட்டத்தில் ஜப்பாகன வீழ்த்தி கதன் க ாரிய அணி 

சாம்பியன் ஆனது. முன்னதா  அந்த இரு அணி ள் 

பமாதிய இறுதி ஆட்டம் நிர்ணயிக் ப்பட்ட பநரத்தின் 

முடிவில் 3}3 என சமநிகையில் இருந்தது. இகதயடுத்து 

கவற்றியாளகர தீர்மானிக்  நடத்தப்பட்ட "ஷூட் அவுட்' 

முகையில் கதன் க ாரியா 4}2 என்ை ப ால்  ணக்கில் 

கவன்ைது.  

முன்னதா  லீக் சுற்றில் தனது அகனத்து ஆட்டங் ளிலும் 

கவற்றிகய பதிவு கசய்திருந்த இந்தியா, கதன் 

க ாரியாவுக்கு எதிரான முதல் ஆட்டத்கத மட்டும் சமன் 

கசய்திருந்தது குறிப்பிடத்தக் து. 

 


