
         

    

1. சமீப செய்திகளில் இடம்செற்ற ‘ரேணுகாஜி அணை 

திட்டம்’ அணையவுள்ள ைாநிலம் எது? 

அ) மகாராஷ்டிரா 

ஆ) ஹிமாச்சல பிரதேசம்  

இ) குஜராத் 

ஈ) பீகார் 

✓ `6,700 தகாடி மதிப்பிலான ‘தரணுகாஜி அணை 

திட்ட’த்திற்கு ஹிமாச்சல பிரதேசத்தின் மண்டியிலிருந்து 

பிரேமர் தமாடி அடிக்கல் நாட்டினார். கிரி ஆற்றின் திட்டம் 

நிணைதேறியதும், 40 MW மின்னுற்பத்தி நிணலயத்தில் 

200 மில்லியன் அலகு மின்சாரம் உற்பத்தி சசய்யப்படும் 

என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

✓ அணையின் நீர்த்தேக்கக் சகாள்ளளவு 498 மில்லியன் 

கன மீட்டராக இருக்கும், இது, தில்லியின் குடிநீர்த் 

தேணேயில் 40 சேவீேத்ணே பூர்த்தி சசய்யும். 

 

2. எந்த ைத்திய அணைச்ெகத்தின் கீழ், ‘ரொணதப்சொருள் 

தடுப்புப் பிரிவு’ செயல்ெடுகிறது? 

அ) மத்திய நிதி அணமச்சகம் 

ஆ) மத்திய உள்துணை அணமச்சகம்  

இ) மத்திய சேளியுைவு அணமச்சகம் 

ஈ) மத்திய பாதுகாப்பு அணமச்சகம் 

✓ நாட்டிலிருந்து தபாணேப்சபாருணள ஒழித்ேற்கு அணனத்து 

மாநிலங்களும் அந்ேந்ே அதிகார ேரம்புகளில் பிரத்தயக 

தபாணேப்சபாருள் ேடுப்பு பணிக்குழுணே உருோக்கி 

அறிவிக்குமாறு மத்திய உள்துணை அணமச்சர் அமித் ஷா 

தகட்டுக்சகாண்டுள்ளார். அதிகாரப்பூர்ே அறிவிப்பின்படி, 

இப்பணிக்குழு மாநில அளவில் நார்தகா ஒருங்கிணைப்பு 

ணமய சசயலகமாக சசயல்பட முடியும். 

 

3. ொஹிப்ொதா திவாஸ் சகாண்டாடப்ெடும் இந்தியாவின் 

முதல் ைாநிலம் எது? 

அ) உத்ேர பிரதேசம்  

ஆ) மத்திய பிரதேசம் 

இ) அஸ்ஸாம் 

ஈ) நாகாலாந்து 

✓ உத்ேரபிரதேச மாநிலம் சமீபத்தில் குருதகாவிந்த் சிங்கின் 

4 மகன்களின் (சாகிப்சாோஸ்) தியாகத்தின் நிணனோக 

சாகிப்சாோ நாணள அனுசரித்ேது. சீக்கிய குருக்களின் 

தியாகம் பள்ளிப் பாடத்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்க 

தேண்டும் என்று முேல்ேர் தயாகி ஆதித்யநாத் அறிவித்ே 

2020ஆம் ஆண்டு முேல் சாகிப்சாோ திோஸ் அனுசரிக்கப் 

-படும் இந்தியாவின் முேல் மாநிலமாக உபி ஆனது. 

 

4. இந்திோவதி புலிகள் காப்ெகம் அணைந்துள்ள இடசைது? 

அ) கர்நாடகா 

ஆ) சத்தீஸ்கர்  

இ) பீகார் 

ஈ) தமற்கு ேங்காளம் 

✓ சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் இந்திராேதி புலிகள் காப்பகம் 

சுமார் 2799.08 சதுர கிமீ பரப்பளவில் அணமந்துள்ளது.  

✓ சமீபத்தில், 400 சகிமீட்டருக்கும் அதிகமான பரப்பளணேக் 

சகாண்ட இந்ேக் காப்பகத்தில் புலிகள் கைக்சகடுப்பு 

நடத்ேப்பட்டது. சமீபத்திய ேரவுகளின்படி, அக்காப்பகத்தில் 

3 புலிகள் இருந்ேன. 

 

5.ெமீெ செய்திகளில் இடம்செற்ற எட்வர்ட் ஓ வில்ென் யார்? 

அ) உயிரியலாளர்  

ஆ) விண்சேளி வீரர் 

இ) கிரிக்சகட் வீரர் 

ஈ) நடனமாடுபேர் 

✓ ‘எறும்பு மனிேன்’ என்று அன்புடன் அணைக்கப்படும் 

எட்ேர்ட் ஓ வில்சன், ஹார்ேர்ட் உயிரியலாளர் மற்றும் 

பூச்சியியல் ேல்லுநர் ஆோர். அேர் சமீபத்தில் ேனது 92 

ஆம் ேயதில் இைந்ோர். உயிரியலாளரான இேர் இரண்டு 

முணை புலிட்சர் பரிசு சபற்ை எழுத்ோளர் ஆோர். 1975’இல் 

சேளியிடப்பட்ட “Sociobiology: The New Synthesis” என்ை 

நூலிற்காக உலகம் முழுேதும் கேனத்ணேப் சபற்ைார். 

 

6. எத்தணை ஐரோப்பிய நாடுகணளச் ொோத நாடுகள் 

Europol’இல் உறுப்பிைோக உள்ளை? 

அ) 0 

ஆ) 10  

இ) 20 

ஈ) 30 

✓ சேன் சகாரியா அண்ணமயில் ஐதராப்பாவிற்கு சேளிதய 

யூதராதபாலில் இணைந்ே 10ஆேது நாடாக மாறியுள்ளது. 

இது பயங்கரோேம் மற்றும் பிை சர்ேதேச குற்ைங்கணள 

எதிர்த்துப் தபாராடும் ஐதராப்பிய ஒன்றியத்தின் (EU) சட்ட 

அமலாக்க ஒத்துணைப்பு நிறுேனமாகும். 

✓ சேன் சகாரியாவின் தேசிய காேல்துணை முகணம (NPA) 

இேற்கான ஒப்பந்ேத்தில் ணகசயழுத்திட்டேன்மூலம் 

யூதராதபாலுடன் இணைந்ேது. அது 27 ஐதராப்பிய 

ஒன்றிய நாடுகளால் ஒருமனோக அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

 

7. அண்ணையில் ஒடிஸா கடற்கணேயில் ெரிரொதணை 

செய்யப்ெட்ட ‘பிேரல’ என்றால் என்ை? 

அ) குறுகிய தூரம் சசல்லும் எறிகணை  

ஆ) கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் ஏவுகணை 

இ) ோன்ேழி ஏேப்படும் எறிகணை 

ஈ) கப்பேழி ஏேப்படும் எறிகணை 

✓ பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் தமம்பாட்டு நிறுேனத்ோல் 

(DRDO) உள்நாட்டிதலதய ேயாரிக்கப்பட்ட ேணரயிலிருந்து 

சசலுத்ேக்கூடிய ‘பிரதல’ எறிகணை, ஒடிஸா கடற்கணரப் 

பகுதியில் உள்ள Dr ஏ பி தஜ அப்துல் கலாம் தீவிலிருந்து 

சேற்றிகரமாக பரிதசாதிக்கப்பட்டது. 

✓ இந்ே ஏவுகணை திட எரிசபாருள் ராக்சகட் தமாட்டார் 

மற்றும் பல்தேறு புதிய சோழில்நுட்பங்கள் அடிப்பணடயில் 

இயங்கக் கூடியது. இது 150 முேல் 500 கிமீ சோணலவு 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

ேணர பாய்ந்துசசன்று ோக்கக்கூடியது என்பதோடு நடமா 

-டும் சாேனத்திலிருந்து சசலுத்ேக் கூடியோகும். 

 

8. ரொணதப்சொருள் ைற்றும் குற்றங்கள் சதாடர்ொை ஐநா 

அலுவலகத்தின்ெடி, அபின் உற்ெத்தியில் முதலிடத்தில் 

உள்ள நாடு எது? 

அ) ஆப்கானிஸ்ோன்  

ஆ) இலங்ணக 

இ) இஸ்தரல் 

ஈ) ஈரான் 

✓ தபாணேப்சபாருள் மற்றும் குற்ைங்கள் த ொடர்பொன ஐநா 

அலுேலகத்தின்படி, அபின் உற்பத்தியில் ஆப்கானிசுோன் 

முேலிடத்தில் உள்ளது. 

✓ நடப்பு 2021ஆம் ஆண்டில், உலகளவில் சட்டவிதராேமாக 

உற்பத்தி சசய்யப்பட்ட சஹராயினில் 90 சேவீேத்துக்கும் 

அதிகமானது ஆப்கானிஸ்ோனுணடயோகும். இேன்மூலம் 

2001 முேல், உலகின் மிகப்சபரிய சட்டவிதராே தபாணேப் 

சபாருள் உற்பத்தியாளராக ஆப்கானிஸ்ோன் உள்ளது. 

 

9. கலகக்காேர்களிடமிருந்ரத ரெதைணடணடந்த சொத்துக் 

-களுக்காை ெைத்ணத வசூலிக்கும் ைரொதாணவ 

ெமீெத்தில் நிணறரவற்றிய ைாநிலம் எது? 

அ) குஜராத் 

ஆ) மத்திய பிரதேசம்  

இ) உத்ேர பிரதேசம் 

ஈ) பஞ்சாப் 

✓ கலகக்காரர்களிடமிருந்தே தசேமணடணடந்ே சசாத்துக்க 

-ளுக்கான பைத்ணே ேசூலிக்கும் மதசாோணே மத்திய 

பிரதேச மொநில அரசு சமீபத்தில் நிணைதேற்றியது.  

✓ கலேரங்கள் அல்லது மக்கள் தபாராட்டங்களின்தபாது 

ஏற்படும் சசாத்துதசேம் சோடர்பான ேைக்ணக விசாரிக்கும் 

தீர்ப்பாயம் அணமப்பேற்கும் இம்மதசாோ ேணக சசய்கிைது. 

இேர பிற்படுத்ேப்பட்ட ேகுப்பினருக்கு (OBC) இடஒதுக்கீடு 

இல்லாமல் பஞ்சாயத்து தேர்ேல் நடத்ேப்படாது என்று 

அம்மாநில சட்டசணபயில் தீர்மானம் நிணைதேற்ைப்பட்டது. 

 

10. “ரேடிரயா உஜாலா ெஞ்ொப்” என்பது எந்த ைத்திய 

சிணறயின் ெண்ெணலயாகும்? 

அ) பாட்டியாலா மத்திய சிணை 

ஆ) லூதியானா மத்திய சிணை  

இ) அமிர்ேசரஸ் மத்திய சிணை 

ஈ) ஜலந்ேர் மத்திய சிணை 

✓ பஞ்சாபின் லூதியானா மத்திய சிணை ேற்தபாது ேனது 

சசாந்ே ோசனாலி அணலேரிணசயான “தரடிதயா 

உஜாலா பஞ்சாப்ணபத்” சோடங்கியுள்ளது. இச்சிணையில் 

உள்ள சிணைோசிகள் மட்டுதம இந்ே தரடிதயா தசனணல 

நடத்துோர்கள். தமலும் ோசனாலி நிகழ்ச்சி சோகுப்பாளர் 

-களாக பணிபுரியும் சிணைோசிகள் பயிற்சி சபற்றுள்ளனர்.  

✓ இந்ேத் திட்டம் ணகதிகளுக்கு மறுோழ்வு மற்றும் நலன்புரி 

ோய்ப்புகணள ேைங்குேணே ேனது தநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ளது. 

 

 

1. 2021-இல் இந்தியாவில் 126 புலிகள் உயிரிைப்பு 

இந்தியாவில் நடப்பு ஆண்டில் 126 புலிகள் 

உயிரிைந்துள்ளோக தேசிய புலிகள் பாதுகாப்பு ஆணையம் 

சேரிவித்துள்ளது. 

இது சோடாா்பாக அந்ே ஆணைய அதிகாரிகள் தமலும் 

கூறியுள்ளோேது: 

கடந்ே ஆண்ணடக் காட்டிலும் இந்ே ஆண்டு அதிக 

எண்ணிக்ணகயில் புலிகள் உயிரிைந்துள்ளன. இேற்கான 

காரைம் குறித்து விசாரணை நடத்ேப்பட்டு ேருகிைது. 

ேனப் பகுதிகளில் கண்காணிப்ணப அதிகரிப்பது, 

புலிகணள தேட்ணடயாடுபோா்கள் மீது கடும் நடேடிக்ணக 

தமற்சகாள்ேது உள்ளிட்டணே மூலம் புலிகணளக் காக்க 

கூடுேல் ஏற்பாடுகள் சசய்யப்பட்டுள்ளன. 
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புலிகள் உயிரிைந்துள்ளன. இதில் விஷம் ணேத்துக் 

சகால்லப்பட்டது தபான்ை சம்பேங்களும் நிகழ்ந்ேோக 

குற்ைச்சாட்டு உள்ளது. ஆனால், அேற்கு எவ்விே ஆோரமும் 

இல்ணல. எனினும், இந்ேக் குற்ைச்சாட்டு சோடாா்பாக 

ஆய்வு நணடசபறுகிைது. 

புலிகள் உயிரிைப்பு சோடாா்பாக சம்பந்ேப்பட்ட மாநில 

அரசுகளும், தேசிய புலிகள் பாதுகாப்பு ஆணையமும் 

ேனித்ேனியாக விசாரணை நடத்துேது ேைக்கம். நாட்டில் 

உள்ள சமாத்ே புலிகளில் 30 சேவீேம் புலிகள் 

சரைாலயங்களுக்கு சேளிதய உள்ளன. இேனால், 

அேற்றின் பாதுகாப்ணப உறுதி சசய்ேதில் பல்தேறு 

சிரமங்கள் உள்ளன என்பதும் குறிப்பிடத்ேக்கது. 

மத்திய பிரதேசத்துக்கு அடுத்ேபடியாக மகாராஷ்டிரத்தில் 

26 புலிகளும், காா்நாடகத்தில் 16 புலிகளும் இந்ே 

ஆண்டில் உயிரிைந்ேன என்று அதிகாரிகள் 

சேரிவித்ேனாா். 

 

2. உருக்கு துணை சசயலராக சஞ்சய் குமார் சிங் 

சபாறுப்தபற்பு 

மத்திய உருக்குத் துணை சசயலராக சஞ்சய் குமாாா் சிங் 

சபாறுப்தபற்றுக் சகாண்டுள்ளாாா். 

இதுகுறித்து மத்திய உருக்குத் துணை அணமச்சகம் 

வியாைக்கிைணம சேளியிட்ட அறிக்ணகயில் 

சேரிவித்துள்ளோேது: 

உருக்கு அணமச்சக துணையின்புதிய சசயலராக சஞ்சய் 

குமாாா் சிங் இன்று (டிச.30) சபாறுப்தபற்றுக் சகாண்டாாா். 

இோா் இேற்கு முன்பாக, நிாா்ோகம் மறுசீரணமப்பு & சபாது 

குணைதீாா், ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியாா் நலத் 

துணையின் சசயலராக சபாறுப்பு ேகித்ேோா். 

 

 

 



         

    

மத்திய பிரதேசத்ணேச் தசாா்ந்ே சஞ்சய் குமாாா் சிங், 1987-

ஆம் ஆண்டு ஐஏஎஸ் பணிக்கு தோா்ோனோா் என அந்ே 

அறிக்ணகயில் சேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

3. ேமிழ்த்ோய் ோழ்த்து இனி அரசின் மாநில பாடல்! 

அப்படி ேமிைர்களின் சுோசமாக திகழும் ஒப்புயர்ேற்ை 

உயர்ேனி சசம்சமாழியாம் இலக்கை, இலக்கிய 

ேளங்கள் நிணைந்ே ேமிழ் சமாழிணய ோயாக தபாற்றும் 

ேமிைர்கள், உள்ளம் மகிை ேமிழ்த்ோய் ோழ்த்து பாடணல 

பாடுேது ேைக்கம். 

“நீராரும் கடலுடுத்ே நிலமடந்ணே சகழிசலாழுகும், 

சீராரும் ேேனசமனத் திகழ்பரேக் கண்டமிதில், 

சேக்கைமும் அதிற்சிைந்ே திராவிடநல் திருநாடும், 

ேக்கசிறு பிணைநுேலும் ேரித்ேனறும் திலகமுதம, அத்திலக 

ோசணனதபால் அணனத்துலகும் இன்பமுை, எத்திணசயும் 

புகழ்மைக்க இருந்ேசபரும் ேமிைைங்தக, ேமிைைங்தக, 

உன் சீரிளணமத் திைம்வியந்து சசயல்மைந்து, 

ோழ்த்துதுதம, ோழ்த்துதுதம, ோழ்த்துதுதம, “ என்ை 

பாடணல பாடும்தபாது ேமிைர்களின் நாடி நரம்புகளில் 

எல்லாம் ேமிழ் உைர்வுகள் ேணைக்கும். 

இந்ே ேமிழ்த்ோய் ோழ்த்துக்கு 100 ஆண்டுகளுக்கு தமல் 

ேரலாறு உண்டு. 1913-ம் ஆண்டு கரந்ணே 

ேமிழ்ச்சங்கத்தின் 3-ம் ஆண்டு அறிக்ணகயில் நீராரும் 

கடலுடுத்ே என்ை ேமிழ்த்ோய் ோழ்த்து பற்றிய குறிப்பு 

இடம்சபற்றுள்ளது. 1914-ம் ஆண்டு முேல், கரந்ணே 

ேமிழ்ச்சங்கத்தின் ஆண்டு விைாக்களில் எந்ே நிகழ்ச்சிகள் 

என்ைாலும் சரி சோடக்கத்தில் இந்ே பாடணல பாடிதய 

மகிழ்ந்ோர்கள். 1967-ல் மணைந்ே தபரறிஞர் அண்ைா 

முேல்-அணமச்சராக சபாறுப்பு ஏற்ை தநரத்தில், கரந்ணே 

ேமிழ்ச்சங்க நிர்ோகிகள் அண்ைாவிடம் இணே மாநில 

பாடலாக அறிவிக்கதேண்டும் என்று தகாரிக்ணக 

விடுத்ேனர். அண்ைா இதுகுறித்து பரிசீலணன சசய்து 

ஆணை பிைப்பிக்கும் முன்தப மணைந்ோர். சோடர்ந்து 

ஆட்சிக்கு ேந்ே மணைந்ே முேல்-அணமச்சர் கருைாநிதி 

பேவி ஏற்ைவுடன், 1970-ம் ஆண்டு நேம்பர் 23-ந்தேதி 

இந்ே பாடணல அணனத்து அரசு நிகழ்ச்சிகளின் 

சோடக்கத்திலும் பாடும் ோழ்த்து பாடலாக அணமயும் 

என்று கூறி, சோடர்ந்து சமல்லிணச மன்னர் விஸ்ேநாேன் 

இணச அணமக்க, பின்னணி பாடகர்கள் 

டி.எம்.சவுந்ேரராஜன், பி.சுசீலா ஆகிதயார் பாடும் ‘நீராரும் 

கடலுடுத்ே’  என்ை ேமிழ்த்ோய் ோழ்த்து பாடல் இணச 

ேட்டுகளாக சேளியிடப்பட்டு, அரசு விைாக்களில் 

பயன்படுத்ேப்பட்டு ேந்ேது. 

மதனான்மணியம் சுந்ேரனார் இயற்றிய இந்ே பாடல் 

அன்று முேல் எல்லா அரசு நிகழ்ச்சிகளிலும் இணச ேட்டுகள் 

மூலம் ஒலிபரப்பப்பட்டது. இத்ேணகய சூழ்நிணலயில் 

சமீபத்தில் ஐதகார்ட்டில் சோடரப்பட்ட ஒரு ேைக்கில் 

நீதிபதி, “ேமிழ்த்ோய் ோழ்த்து ஒரு இணைேைக்க பாடல் 

ோன். தேசிய கீேம் அல்ல. இந்ே பாடணல பாடும்தபாது 

அணனேரும் எழுந்து நிற்கதேண்டும் என்று எந்ேவிே 

சட்டதமா, நிர்ோக உத்ேரதோ இல்ணல”  என்று 

கூறினார். இந்ே உத்ேரவு ேந்ே உடதனதய, ேமிழ்த்ோய் 

ோழ்த்து பாடப்படும்தபாது அணனேரும் எழுந்து 

நிற்கதேண்டும் என்ை ேணகயில், ஒரு அரசாணை 

சேளியிட முேல்-அணமச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் 

உத்ேரவிட்டார். இந்ே உத்ேரவில், “நீராரும் கடலுடுத்ே” 

ேமிழ்த்ோய் ோழ்த்து பாடல் ேமிைக அரசின் மாநில 

பாடலாக அறிவிக்கப்படுகிைது. 55 வினாடிகளில் 

முல்ணலப்பாணியில் (தமாகன ராகத்தில்) இந்ே பாடல் 

பாடப்படதேண்டும். 

ேமிழ்நாட்டில் அணமந்திருக்கும் அணனத்து கல்வி 

நிறுேனங்கள், பல்கணலக்கைகங்கள், அரசு 

அலுேலகங்கள், சபாதுத்துணை நிறுேனங்கள் உள்ளிட்ட 

சபாது அணமப்புகளின் நிகழ்ச்சிகளிலும் ேமிழ்த்ோய் 

ோழ்த்து பாடப்படதேண்டும். இதில் முக்கியமாக, இந்ே 

ோழ்த்து பாடணல இணச ேட்டுக்கள் சகாண்டு 

இணசக்கப்படுேணே ேவிர்த்து, பயிற்சி சபற்ைேர்களால் 

ோய்ப்பாட்டாக பாடதேண்டும். இந்ே பாடல் 

பாடப்படும்தபாது அணனேரும் ேேைாமல் எழுந்து 

நிற்கதேண்டும் என்று அந்ே உத்ேரவில் கூைப்பட்டுள்ளது. 

தபரறிஞர் அண்ைாவிடம் ணேத்ே தகாரிக்ணக 

மு.க.ஸ்டாலினால் நிணைதேற்ைப்பட்டுள்ளது மிகவும் 

ோழ்த்துக்குரியது. ேரதேற்புக்குரியது. ேமிழ் மக்கள் 

சநஞ்சில் ோய்சமாழி உைர்ணே ேட்டி எழுப்ப இந்ே 

உத்ேரவு ேழிதிைந்துவிட்டது. இந்ே பாடணல ஏதோ 

ஓரிருேர் மட்டுமல்லாமல் அணனத்து விைாக்களிலும் 

கலந்துசகாள்பேர்கள் ஒருதசர பாடினால்ோன் 

தபாற்றுேலுக்குரியோக இருக்கும். 

 

4. புத்ோண்டில் முேன்முேலாக சிறிய ரக எஸ்.எஸ்.எல்.வி. 

ராக்சகட்ணட விண்ணில் சசலுத்துகிைது, இஸ்தரா 

சகாதரானா ணேரஸ் சோற்ைால் நடப்பு 2021-ம் ஆண்டில் 

இந்திய விண்சேளி ஆய்வு நிறுேனம், இஸ்தராவின் 

விண்சேளி திட்டங்களும் பாதித்துள்ளன. இேன் 

காரைமாக புத்ோண்டில் புதிய தேகம் காட்டுேதில் 

இஸ்தரா முழு முணனப்பாக உள்ளது. 

விண்சேளிக்கு வீரர்கணள அனுப்பி ணேக்கும் 

ககன்யான் திட்டம், புத்ோண்டில் குறிப்பிடத்ேக்க திட்டமாக 

உள்ளது. முற்றிலும் உள்நாட்டிதலதய உருோக்கப்பட்ட 

விண்கலத்தில் விண்சேளிக்கு வீரர்கணள அனுப்பி 

ணேக்க நடேடிக்ணக எடுக்கப்படுகிைது. வீரர்கணள 

அனுப்புேேற்கு முன்பாக புத்ோண்டில் ஜூன் மாேத்துக்கு 

பின்னும், ஆண்டின் இறுதியிலும் என 2 முணை ஆள் 

இல்லாே விண்கலத்ணே விண்ணில் சசலுத்ே ஏற்பாடு 

சசய்யப்படுகிைது. 

அேன்பின்னர், விண்சேளி வீரர்கள் (இந்திய 

விமானப்பணடயின் 3 அதிகாரிகள்) விண்கலம் மூலம் 

2023-ம் ஆண்டு விண்சேளிக்கு அனுப்பி 

ணேக்கப்படுோர்கள். இேன் மூலம் புத்ோண்டில் 

ககன்யான் திட்டம் சிைகுகணள விரிக்கும் என்ை 

எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. . 

ககன்யான் திட்டப்பணிக்காக 4 இந்திய விமானப்பணட 

அதிகாரிகள் தேர்ந்சேடுக்கப்பட்டுள்ளனர். அேர்கள் 

ேற்தபாது பயிற்சியில் உள்ளனர். அேர்கணளப் பற்றிய 

விேரங்கள் ரகசியமாக ணேக்கப்பட்டுள்ளது. இந்திய 

ஏவுகணை ோகனத்தில் விண்சேளி வீரர்கணள 

குணைந்ே புவி சுற்றுப்பாணேக்கு அனுப்பி அேர்கணளப் 

பாதுகாப்பாக பூமிக்குத் திரும்பக்சகாண்டு ேரும் திைணன 



         

    

அணடேதுோன் ககன்யான் கனவு திட்டத்தின் தநாக்கம் 

ஆகும். 

சூரியணன ஆய்வு சசய்ேேற்காக ஆதித்யா எல்-1 என்ை 

திட்டத்ணே இஸ்தரா ணகயில் ணேத்துள்ளது. 

சகாதரானாோல் ோமேமாகி ேந்ே இந்ே திட்டமும் 

புத்ோண்டில் சோடங்கப்படும். ஆதித்யா-எல்1 திட்டம், 

பூமியிலிருந்து 15 லட்சம் கிதலா மீட்டர் சோணலவில் 

உள்ள லாக்தரஞ்ச் பாயிண்ட்- 1 (எல்-1) -ஐச் சுற்றி ஒரு 

ஒளிேட்டப் பாணேயில் சசருகப்படும். இது இஸ்தராவின் 

2-ேது உயர்நிணல விண்சேளி இலக்குப் பணியாகும். 

புத்ோண்டின் 3-ேது காலாண்டு அோேது சசப்டம்பர் 

மாேத்திற்கு பிைகு சந்திரயான்-3 திட்டத்ணே இஸ்தரா 

சோடங்க இருக்கிைது. ஏற்கனதே சந்திரயான் 1 

திட்டத்தின் மூலம் நிலவின் தமற்பரப்பில் நீர் 

இருப்பேற்கான ஆோரங்கணளக் கண்டறிேது உட்பட 

முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள் அரங்தகறின. 

சந்திரயான் 2 திட்டத்தில், நிலவில் ேணரயிைங்கி ஆய்வு 

சசய்யும் கருவியான தலண்டர் மற்றும் தராேர் 

விபத்துக்குள்ளான நிணலயில், ஆர்பிட்டர் மட்டும் நிலவின் 

தமல்பரப்பில் சுற்றி ேட்டமிட்டு ஆய்வு சசய்து ேருகிைது. 

அணே சந்திரயான்-3 திட்டத்தில் பயன்படுத்ே இஸ்தரா 

திட்டமிட்டுள்ளது. அேற்கான பணிகளில் விஞ்ஞானிகள் 

ஈடுபட்டு உள்ளனர். இது சந்திரயான்-2 தபான்ை 

கட்டணமப்பு ோன், ஆனால் அதில் ஆர்பிட்டர் இருக்காது. 

சந்திரயான்-2-ன் தபாது ஏேப்பட்ட ஆர்பிட்டர் 

சந்திரயான்-3-க்கு பயன்படுத்ேப்படும். சந்திரயான்-3 

திட்டம் 2022-ம் ஆண்டு சசயல்படுத்ேப்படும். 

குணைந்ே புவி சுற்றுப்பாணேக்கு சசயற்ணகதகாள்கணள 

சேற்றிகரமாக விண்ணில் சசலுத்துேதில் 

முன்தனாடியாக விளங்கும் இஸ்தரா, சிறிய 

சசயற்ணகதகாள்கணள எளிோக விண்ணில் 

சசலுத்துேேற்காக எஸ்.எஸ்.எல்.வி. என்ை சிறிய ேணக 

ராக்சகட்ணட உருோக்கி ேருகிைது. 

இேணன புத்ோண்டின் முேல் காலாண்டில் விண்ணில் 

சசலுத்ே திட்டமிடப்பட்டு உள்ளது. எஸ்.எஸ்.எல்.வி. ேணக 

ராக்சகட்ணட சபாறுத்ேேணரயில் 500 கிதலா மீட்டர் தூர 

சுற்றுப்பாணேயில் 500 கிதலாகிராம் எணட சகாண்ட 

சசயற்ணகதகாணள சுமந்து சசல்லும் திைன் 

சகாண்டோகும். 

நாதனா மற்றும் ணமக்தரா சசயற்ணகதகாள்கணள சுமந்து 

சசல்லும் ேணகயில், மூன்று நிணலகளுடன் அணனத்து 

திட ோகனமாக எஸ்.எஸ்.எல்.வி. ரக ராக்சகட்ணட 

உருோக்க ரூ.169 தகாடி ஒதுக்கப்பட்டு பணிகள் 

தீவிரமாக நடந்து ேருகின்ைன. புத்ோண்டில் இஸ்தரா 

புதிய சகாப்ேங்கணள பணடக்கும். 

தமற்கண்ட ேகேல்கணள இஸ்தரா விஞ்ஞானிகள் 

சேரிவித்ேனர். 

 

5. பிரபல நியூசிலாந்து கிரிக்சகட் வீரர் ஓய்வு அறிவிப்பு 

பிரபல நியூசிலாந்து கிரிக்சகட் வீரர் ராஸ் சடய்லர் 

சர்ேதேச கிரிக்சகட் தபாட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு 

சபறுேோக அறிவித்துள்ளார்.  

ேரும் சனிக்கிைணம சோடங்கவுள்ள ேங்கதேச அணிக்கு 

எதிரான நியூசிலாந்தின் சடஸ்ட் சோடருக்கு பிைகு சடஸ்ட் 

தபாட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு சபறுேோகவும், அடுத்ே 

ஆண்டு பிப்ரேரி மற்றும் மார்ச் மாேங்களில் 

நணடசபைவுள்ள ஆஸ்திதரலியா மற்றும் சநேர்லாந்து 

அணிகளுக்கு எதிரான நியூசிலாந்தின் ஒருநாள் 

சோடருக்கு பிைகு ஒருநாள் தபாட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு 

சபறுேோகவும் அறிவித்துள்ளார். 

37 ேயோகும் ராஸ் சடய்லர் இதுேணர 445 சர்ேதேச 

தபாட்டிகளில் விணளயாடியுள்ளார். 18,074 ரன்கள் எடுத்ே 

அேர் 40 சேங்கணள விளாசியுள்ளார். மூன்று ேணக 

சர்ேதேச கிரிக்சகட் தபாட்டிகளிலும் 100 ஆட்டங்களுக்கு 

தமல் விணளயாடிய முேல் சர்ேதேச வீரர் என்ை 

சபருணமணயயும் ராஸ் சடய்லர் சபற்றுள்ளார். 

 


