
        

    

1. ‘சீமா பவானி’ என்பது எல்லைப் பாதுகாப்புப் பலையின் 

(BSF) எந்தக் குழுவின் பபயர்? 

அ) ஒட்டகக் குழு 

ஆ) கிரீக் குர ோகடடல் 

இ) அடைத்து பெண்கள் டெக்கர் அணி  

ஈ) அடைத்து பெண்கள் கிரீக் குர ோகடடல் 

✓ ‘சீமோ ெவோனி’ என்ெது எல்டைப் ெோதுகோப்புப் ெடடயின் 

அடைத்து பெண்கள் டெக்கர் அணியோகும். 

✓ குடிய சு நோளன்று இந்த அணியிைர் தங்கள் திறடமடய 

பவளிப்ெடுத்துவோர்கள். இதில் ெல்ரவறு நிடைகளில் 

இருந்து நூற்றுக்கும் ரமற்ெட்ட பெண் இ ோணுவத்திைர் 

கைந்துபகோள்கின்றைர். 2016ம் ஆண்டு உருவோக்கப்ெட்ட 

‘சீமோ ெவோனி’ அணி, கடந்த 2018ம் ஆண்டு குடிய சு நோள் 

அணிவகுப்பில் முதன்முடறயோக ெங்ரகற்றது. 

 

2. சமீப பசய்திகளில் இைம்பபற்ற அைல் சுரங்கப்பாலத 

அலமந்துள்ள மாநிைம் / யூடி எது? 

அ) ஹிமோச்சை பி ரதசம்  

ஆ) அருணோச்சை பி ரதசம் 

இ) சிக்கிம் 

ஈ) உத்த கோண்ட் 

✓ அடல் சு ங்கப்ெோடதயோைது மடைப்ெோங்கோை ஹிமோச்சை 

பி ரதச மோநிைத்தில் அடமந்துள்ளது. இது ரை-மைோலி 

பநடுஞ்சோடையில் ர ோஹ்தோங் கணவோய்க்கு அடியில் 9 

கிமீ நீளத்தில் அடமந்துள்ள அடைத்து கோைநிடைக்கும் 

ஏற்ற சோடையோகும். 2022ஆம் ஆண்டின் முதல் நோளில் 

இந்தச் சு ங்கப்ெோடத அதிகெட்ச எண்ணிக்டகயிைோை 

வோகைங்கடளச் சந்தித்தது. 

✓ அதிகோரிகளின் கூற்றுப்ெடி, 2022 ஜை.1 அன்று பமோத்தம் 

7,515 வோகைங்கள் சு ங்கப்ெோடதடயக் கடந்தை. இது, 

2020 அக்.3ஆம் அன்று திறக்கப்ெட்டதிலிருந்து இதுவட  

இல்ைோத அதிகெட்ச எண்ணிக்டகயோகும். 

 

3. அண்லமச் பசய்திகளில் இைம்பபற்ற இந்திரா காந்தி 

இராஷ்ட்ரிய உரன் அகாதமி அலமந்துள்ள மாநிைம் எது? 

அ) உத்த  பி ரதசம்  

ஆ) உத்த கோண்ட் 

இ) பீகோர் 

ஈ) ரமற்கு வங்கோளம் 

✓ இந்தி ோ கோந்தி இ ோஷ்ட்ரிய உ ன் அகோதமி (IGRUA) 

இந்திய அ சோங்கத்தோல் 1986ஆம் ஆண்டு ெர்சத்கஞ்ச் 

விமோை நிடையத்தில் நிறுவப்ெட்டது. இது உத்த  பி ரதச 

மோநிைத்தில் அடமந்துள்ளது. 

✓ ஒரு தன்ைோட்சிமிக்க அடமப்ெோை IGRUA, சிவில் விமோை 

ரெோக்குவ த்து அடமச்சகத்தின்கீழ் ஓர் ஆளுங்குழுவோல் 

நிர்வகிக்கப்ெடுகிறது. கடந்த 2021ஆம் ஆண்டில் இந்தி ோ 

கோந்தி ரதசிய உ ன் அகோடமி, 18 ெயிற்சி விமோைங்கள் 

மூைம் 19,000 மணிரந ம் விமோைப்ெயிற்சி அளித்துள்ளது. 

2022ஆம் ஆண்டில் ெயிற்சி விமோைங்களின் எண்ணிக் 

-டகடய அதிகரித்து 121 ரெருக்கு 25,000 மணி ரந ம் 

ெயிற்சியளிக்க இந்நிறுவைம் இைக்கு நிர்ணயித்துள்ளது. 

 

4. சமீப பசய்திகளில் இைம்பபற்ற, “புளூ புக்” என்பது எந்த 

ஆயுதப்பலை / குழுவின் லகயயைாகும்? 

அ) மத்திய ரிசர்வ் ரெோலீஸ் ெடட 

ஆ) சிறப்பு ெோதுகோப்புக் குழு  

இ) ரதசிய ெோதுகோப்புப் ெடட 

ஈ) இந்திய கடரைோ  கோவல்ெடட 

✓ “Blue Book” என்ெது சிறப்பு ெோதுகோப்புக் குழுவின் (Special 

Protection Group) டகரயட்டின் பெய ோகும். இது இந்தியப் 

பி தமட  சிறப்புற ெோதுகோக்கிறது. இந்தியப் பி தமர் ரமோடி, 

ெஞ்சோப் ரெோ ோட்டவோதிகளின் மறியல் கோ ணமோக ஒரு ெோ 

-ைத்தில் சுமோர் 20 நி கோத்திருக்க ரவண்டியதோகி விட்டது. 

✓ வழக்கமோக, பி தமரின் நி ல்கள் முதைடமச்சர், உள்துடற 

அடமச்சர் மற்றும் கோவல்துடறத் தடைவர் உள்ளிட்ட 

மோநிைத்தின் உயர்மட்டத் தடைடமயுடன் ெகி ப்ெடும். 

SPG, ெோதுகோப்புத் திட்டத்திற்கோக மோநிைக் கோவல்துடற 

மற்றும் பிற அதிகோரிகளுடன் ஒருங்கிடணயும். 

 

5. சீக்கியர்களின் 5வது தக்தாக தக்த் தம்தாமா சாகிப்லப 

அங்கீகரித்துள்ள மாநிைம் / யூடி எது? 

அ) ெஞ்சோப் 

ஆ) தில்லி  

இ) பீகோர் 

ஈ) உத்த  பி ரதசம் 

✓ தக்த் தம்தோமோ சோகிப்டெ சீக்கியர்களின் ஐந்தோவது தக்த் 

ஆக அங்கீகரிப்ெதற்கோக, தில்லி சீக்கிய குருத்வோ ோ சட்டம், 

1971’இல் திருத்த மரசோதோடவ தில்லி சட்டமன்றம் 

நிடறரவற்றியது. ‘தக்த்’ அல்ைது ‘சிம்மோசைம்’ என்ெது 

சீக்கியர்களுக்கோை தற்கோலிக அதிகோ த்தின் இடமோகும்.  

✓ ெஞ்சோபில் மூன்று மற்றும் மகோ ோஷ்டி ோ மற்றும் பீகோரில் 

தைோ 1 எை பமோத்தம் ஐந்து சீக்கிய தக்த்துகள் உள்ளை. 

 

6. 2021ஆம் ஆண்டுக்கான சிறந்த பால்கன் தைகள வீரராக 

அறிவிக்கப்பட்ை ய ாவக் ய ாயகாவிச் சார்ந்த  ாடு எது? 

அ) ெல்ரகரியோ 

ஆ) டசபீரியோ 

இ) பசர்பியோ  

ஈ) கிர க்கம் 

✓ பசர்பியோடவச் சோர்ந்த முன்ைணி படன்னிஸ் வீ  ோை 

ரநோவக் ரஜோரகோவிச் 2021ஆம் ஆண்டின் சிறந்த ெோல்கன் 

தடகள வீ  ோக ஏழோவது முடறயோக ரதர்வு பசய்யப்ெட்டோர்.  

✓ உைகின் பந.1 இடத்டதப் பிடித்துள்ள அவர் இந்த ஆண்டு 

நோன்கு கி ோண்ட்ஸ்ைோம் ரெோட்டிகளில் மூன்றில் பவற்றி 

பெற்றோர். இந்த வோக்பகடுப்பில் கிர க்க கூடடப்ெந்து வீ ர் 

ஜியோனிஸ் அன்படட்ரடோகவுன்ம்ரெோ 2ஆவது இடத்டதப் 

பிடித்தோர். அடதத் பதோடர்ந்து மற்பறோரு கிர க்க நீளம் 

தோண்டுதல் வீ ர் மில்டியோடிஸ் படன்ரடோக்லு உள்ளோர். 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

7. ஆராய்ச்சி சாதனங்களுைன் ‘சியமார்க்’ பசயற்லகக் 

யகாள் தாங்கி ஏவுகைத்லத ஏவிய  ாடு எது? 

அ) வங்கோளரதசம் 

ஆ) ஈ ோன்  

இ) இஸ்ர ல் 

ஈ) ஐக்கிய அ பு அமீ கம் 

✓ ஈ ோன் 3 ஆ ோய்ச்சி சோதைங்கடளக் பகோண்ட ‘சிரமோர்க்’ 

என்ற பசயற்டகக்ரகோள் தோங்கி ஏவுகைத்டத ஏவியதோக 

அந்நோட்டு ஊடகங்கள் பதரிவிக்கின்றை. 

✓ ‘சிரமோர்க்’ என்ெது ஈ ோன் பமோழியில் ‘பீனிக்ஸ்’ எை 

பெோருள்பகோள்ளப்ெடுகிறது. அந்த நோடு 470 கிமீட்டர் (290 

டமல்) உய த்தில் அந்தச் சோதைங்கடள ஏவியது. 2018 

ரம மோதத்தில் அபமரிக்கோ ஒருதடைப்ெட்சமோக அணுசக்தி 

ஒப்ெந்தத்திலிருந்து விைகி ஈ ோனுக்கு எதி ோக மீண்டும் 

பெோருளோதோ த்தடடகடள விதித்தது. 

 

8. கைந்த 2021ஆம் ஆண்டில் அதிக புலிகள் இறப்லபப் 

பதிவு பசய்த மாநிைம் எது? 

அ) கர்நோடகோ 

ஆ) மத்திய பி ரதசம்  

இ) மகோ ோஷ்டி ோ 

ஈ) குஜ ோத் 

✓ ரதசிய புலிகள் ெோதுகோப்பு ஆடணயத்தின் இடணய 

தளத்தில் உள்ள த வுகளின்ெடி, கடந்த 2021ஆம் ஆண்டில் 

நோட்டில் பமோத்தம் 126 புலிகள் இறந்துள்ளை. 

✓ 126 புலிகளுள், 60 புலிகள் ரவட்டடயோலும் விெத்தோலும் 

இறந்ததோக கூறப்ெடுகிறது. இதில் அதிகெட்சமோக மத்திய 

பி ரதசத்தில் (44), மகோ ோஷ்டி ோவில் (26), கர்நோடகோவில் 

(14) புலிகள் இறந்துள்ளை. 

 

9. உைகியையய மிகநீளமான பமட்யரா ரயில் ப ட்பவார்க் 

உள்ள  கரம் எது? 

அ) பசன்டை 

ஆ) புது தில்லி 

இ) ஷோங்கோய்  

ஈ) ரடோக்கிரயோ 

✓ அண்டமயில் பசயல்ெோட்டுக்கு வந்த இ ண்டு புதிய வழித் 

தடங்களுடன் சீைோவின் ஷோங்கோய் உைகின் மிக 

நீளமோை பமட்ர ோ இ யில் பநட்பவோர்க்டகக் பகோண்ட 

தைது நிடைடயத் தக்கடவத்துக்பகோண்டுள்ளது. 

✓ இந்தப் புதிய ெோடதகள் நகரின் பமட்ர ோ பநட்பவோர்க்கின் 

பமோத்த நீளத்டத 831 கிமீஆக உயர்த்தியது. ஷோங்கோய் 

பமட்ர ோ  யில் பநட்பவோர்க்கிற்கு அடுத்தெடியோக பெய்ஜிங் 

உள்ளது. தில்லி மூன்றோவது இடத்தில் உள்ளது. 

 

10. ‘அட்ைகாமா ைார்ஜ் மில்லிமீட்ைர் / சப்மில்லிமீட்ைர் அயர 

(ALMA)’ அலமந்துள்ள  ாடு எது? 

அ) அபமரிக்கோ  ஆ) சிலி  

இ) ஆஸ்திர லியோ ஈ)  ஷ்யோ 

✓ சிலியில் உள்ள ‘Atacama Large Millimeter/submillimeter 

Array (ALMA)’ஐ அறிவியைோளர்கள் குழு WB89-789 

ெகுதியில் புதிதோக உதித்த விண்மீடை (புர ோட்ரடோ 

ஸ்டோர்) கண்கோணிக்கப் ெயன்ெடுத்தியது. இது தீவி  

பவளிப்புற ரகைக்ஸியில் அடமந்துள்ளது. 

✓ அறிவியைோளர்கள் கரிமம்-, உயிர்வளி-, டநட் ஜன்-, 

சல்ெர்- மற்றும் சிலிக்கோன்-தோங்கி மூைக்கூறுகடள 

அதில் கண்டறிந்துள்ளைர். புர ோட்ரடோஸ்டோரின் ரவதி 

பசறிந்த வளி மற்றும் அதனுடன் பதோடர்புடடய கூடு 

முதன்முடறயோக நமது அண்டத்தின் விளிம்பில் 

கண்டறியப்ெட்டுள்ளது. 

 

1. ெத்திரிடகயோளர்களுக்கோை கோப்பீட்டுத் திட்டம் இன்று 

பதோடக்கம் 

ஊதிய உச்சவ ம்பின்றி அடைத்து 

ெத்திரிடகயோளர்கடளயும் அ சின் கோப்பீட்டில் 

ரசர்ப்ெதற்கோை திட்டம் பசன்டையில் திங்கள்கிழடம 

பதோடங்கப்ெடுகிறது.  ோஜோ அண்ணோமடைபு த்தில் உள்ள 

இரமஜ் அ ங்கில் நடடபெறும் நிகழ்ச்சியில் 

ெத்திரிடகயோளர்களுக்கோை கோப்பீட்டுத் திட்டத்டத 

முதல்வர் மு க ஸ்டோலின் பதோடக்கி டவக்கிறோர். 

ெத்திரிடகயோளர்களுக்கு முதைடமச்சரின் விரிவோை 

மருத்துவக் கோப்பீட்டு திட்டத்தின் கீழ் ெயைோளிகளின் 

குடும்ெ ஆண்டு வருமோைம் இப்ரெோது `72 ஆயி மோக 

உள்ளது. அ சோல் அங்கீகரிக்கப்ெட்ட 

ெத்திரிடகயோளர்களின் குடும்ெங்கள் வருமோை 

உச்சவ ம்பின்றி முதைடமச்சரின் விரிவோை மருத்துவக் 

கோப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் ெயைோளிகளோக ரசர்த்துக் 

பகோள்ளப்ெடுவர் எை அறிவிப்பு பவளியிடப்ெட்டது. 

இதற்கோை அ சு உத்த வும் பவளியோகியுள்ளது. 

 

2. ஒடமக் ோன் ஆழிப்ரெ டை! | பகோடவட் 19 பகோள்டள 

ரநோய்த்பதோற்றின் ஒடமக் ோன் உருமோற்றம் குறித்த 

தடையங்கம் 

உைகம் முழுவதும் அதிரவகமோகப் 

ெ விக்பகோண்டிருக்கும் பகோடவட் 19 பகோள்டள 

ரநோய்த்பதோற்றின் ஒடமக் ோன் உருமோற்றம் ஏற்ெடுத்தும் 

அச்சுறுத்தல் அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. ஆழிப்ரெ டையோக 

மீண்டும் ஒருமுடற பகோடவட் 19 தோக்கக் கூடும் என்கிற 

உைக சுகோதோ  நிறுவைத்தின் எச்சரிக்டகடயப் 

புறந்தள்ளிவிட முடியோது. 

சீைோவின் ெை நக ங்களில் பெோது முடக்கம் 

அமல்ெடுத்தப்ெட்டிருப்ெதோல் அத்தியோவசியப் பெோருள்கள் 

கூட இல்ைோமல் பெோதுமக்கள் அவதிப்ெடுகிறோர்கள் என்று 

பசய்திகள் வருகின்றை. அபமரிக்கோவிலும், ஐர ோப்ெோவின் 

ெை நோடுகளிலும் இதுவட  இல்ைோத அளவிைோை 

ெோதிப்புகள் ெதிவோகி இருக்கின்றை. 

ஒருபுறம் ஒடமக் ோன் உருமோற்றம் ெ வுகிறது என்றோல், 

இன்பைோருபுறம் ஏறத்தோழ 40% அளவில் படல்டோ 

உருமோற்ற ெோதிப்பும் கோணப்ெடுகிறது. 

 

 

 

 



        

    

பிரிட்டன், துருக்கி, கிரீஸ், பஜர்மனி, பி ோன்ஸ், ஸ்வீடன், 

பின்ைோந்து, ஆஸ்திர லியோ எை தீநுண்மித் பதோற்றின் 

ெ வல் எல்டைகளும் கண்டங்களும் கடந்து கோட்டுத்தீ 

ரெோைப் ெ விக் பகோண்டிருக்கிறது. இந்தியோவும் அதற்கு 

விதிவிைக்கல்ை. 

உச்சநீதிமன்றத்தில் 4 நீதிெதிகள், 150 ெணியோளர்கடள 

தீநுண்மித் பதோற்று ெோதித்திருக்கிறது என்றோல், 

மக்களடவ - மோநிைங்களடவ பசயைகங்களில் 

ெணியோற்றும் சுமோர் 400 ரெட யும் ெோதித்திருக்கிறது. 

கடந்த ஆண்டு ஏப் ல், ரம மோதத்தில் படல்டோ உருமோற்றம் 

ஏற்ெடுத்திய, நிடைகுடைய டவத்த ெோதிப்புகளின் 

பின்ைணியில் இப்ரெோடதய ஒடமக் ோன் உருமோற்றப் 

ெ வடை நோம் கவைக்குடறவோக எடுத்துக்பகோள்ளக் 

கூடோது. தமிழகத்தில் ரநற்டறய நிைவ ப்ெடி 12,895 

ெோதிப்புகள் ெதிவோகியிருக்கின்றை. 

அவற்றில் ஏறத்தோழ ெோதிக்குப் ெோதி, அதோவது 6,156 

ெோதிப்புகள் பசன்டையில் மட்டுமோகக் கோணப்ெடுகிறது. 

ெோதிக்கப்ெட்டவோா்களில் 85% ரெருக்கு ஒடமக் ோன் 

உருமோற்ற ெோதிப்பு கோணப்ெடுவதோக மக்கள் நல்வோழ்வுத் 

துடற அடமச்சர் மோ. சுப்பி மணியன் பதரிவிக்கிறோர். 

சர்வரதச அளவில் அதிவிட வோகப் ெ விக் 

பகோண்டிருக்கும் ஒடமக் ோன் உருமோற்றத்டத 

எதிர்பகோள்வதற்கு உடைடியோக எதிர்ப்பு சக்திடய 

உறுதிப்ெடுத்தும் மூன்றோவது தவடண (பூஸ்டர் ரடோஸ்) 

ரெோடப்ெடுவது அவசியம் என்று மருத்துவ ஆய்வோளர்கள் 

கருதுகிறோர்கள். தடுப்பூசி ரெோட்டுக் பகோண்டவர்கடளயும் 

ஒடமக் ோன் உருமோற்றம் ெோதிக்கிறது என்றோலும்கூட, 

ெோதிப்பு கடுடமயோக இல்டை என்று கூறப்ெடுகிறது. 

அதைோல் பூஸ்டர்ரடோஸ் எைப்ெடும் மூன்றோவது தவடண 

தடுப்பூசி அத்தியோவசியமோகிறது. 

இந்தியோவில் ஏறத்தோழ 5 ரகோடி ரெர் இ ண்டு தவடண 

தடுப்பூசி ரெோட்டுக் பகோண்டிருக்கிறோர்கள். அவர்களில் 2.7 

ரகோடி ரெர் முன்களப் ெணியோளர்களும், இடணய ரநோய் 

உள்ளவர்களும், மூத்த குடிமக்களும். இ ண்டோவது 

தவடண தடுப்பூசியும் ரெோட்டுக்பகோண்டு ஆறு முதல் 10 

மோதங்கள் கழிந்துவிட்ட நிடையில் அவர்களது பகோடவட் 

19-க்கோை எதிர்ப்பு சக்தி குடறந்திருக்கும். அதைோல் 

உடைடியோக மூன்றோவது தவடண தடுப்பூசி 

ரெோட்டுக்பகோள்ள ரவண்டியது கட்டோயமோகிறது. 

தமிழகத்தில் மூன்றோவது தவடண தடுப்பூசி பசலுத்தும் 

ெணி முதல்வர் மு க ஸ்டோலிைோல் இன்று முதல் பதோடங்கி 

டவக்கப்ெட இருக்கிறது. தமிழகத்தில் 5.65 ைட்சம் 

மருத்துவப் ெணியோளர்கள், 9.78 ைட்சம் முன்களப் 

ெணியோளர்கள், 20.83 ைட்சம் மூத்த குடிமக்கள் எை 

36.26 ைட்சம் ரெர் மூன்றோவது தவடண தடுப்பூசிக்குத் 

தகுதி பெற்றவர்கள். தமிழகத்தில் ஏற்பகைரவ 71 ைட்சம் 

தடுப்பூசிகள் டகயிருப்பில் இருக்கும் நிடையில், கோை 

தோமதமில்ைோமல் 3ஆவது தவடண தடுப்பூசி பசலுத்தும் 

ெணிடய பதோடங்கி இருப்ெது வ ரவற்புக்குரியது. 

அகிை இந்திய அளவில் சுமோர் 1.05 ரகோடி சுகோதோ ப் 

ெணியோளர்கள், 1.9 ரகோடி முன்களப் ெணியோளர்கள், 

இடண ரநோய்களும் மூத்த குடிமக்களும் என்று 2.75 

ரகோடி ரெர் மூன்றோவது தவடண தடுப்பூசிக்குத் தகுதி 

பெற்றவர்கள். தமிழகத்டதப் ரெோைரவ எல்ைோ 

மோநிைங்களும் மூன்றோவது தவடண தடுப்பூசி ரெோடும் 

திட்டத்டத விட வுெடுத்திைோல்தோன் ஒடமக் ோன் 

ெோதிப்பிலிருந்து அவோா்கடளப் ெோதுகோக்க முடியும். 

மூன்றோவது தவடணக்கு எந்தத் தடுப்பூசி மருந்டத 

ெயன்ெடுத்துவது என்கிற ரகள்வியும் எழுந்திருக்கிறது. 

மூன்றோவது தவடணடய பசயல்ெடுத்தும் ெல்ரவறு 

நோடுகளில், டெசர் நிறுவைத்தின் எம்ஆர்என்ஏ ெ வைோக 

ெரிந்துட க்கப்ெடுகிறது. இ ண்டு தவடணக்கு ரமல் 

ரகோவிஷீல்டு தடுப்பூசியோல் முந்டதய அளவு ெோதுகோப்டெ 

வழங்க முடியுமோ என்கிற ரகள்வி சிை ோல் 

எழுப்ெப்ெடுகிறது. இந்தியோவில் மூன்றோவது தவடணயும் 

ரெோடுவதற்கோை ரகோவிஷீல்டு தடுப்பூசி டகயிருப்பு 

ரெோதுமோை அளவு இருக்கிறது. 

90% ரெர் ரகோவிஷீல்டு ரெோட்டுக் பகோண்டவர்களோகவும் 

இருக்கிறோர்கள். அதைோல்தோன் எழுப்ெப்ெட்டிருக்கும் 

ஐயப்ெோடு, சற்று கவடை அளிக்கிறது. 

இந்தியோவில் தயோரிக்கப்ெடும் ெல்ரவறு தடுப்பூசிகள் 

ெயன்ெோட்டுக்குத் தயோ ோக இருக்கின்றை. அவற்றில் 

ரகோவோக்ஸினும், டசரகோவ் டி 2 மட்டுரம அவச கோை 

ெயன்ெோட்டுக்கோை அனுமதி பெற்றிருக்கின்றை.  

இந்தியோவில் சீ ம் இன்ஸ்டியூட்டோல் தயோரிக்கப்ெடும் 

ரகோவோரவக்ஸ் பிற நோடுகளுக்கு ஏற்றுமதி 

பசய்யப்ெடுகிறது. ஆைோல், இந்தியோவில் ெயன்ெோட்டில் 

இல்டை. இப்பின்ைணியில் அடைவருக்கும் இன்னும் 

கூட முதல் 2 தவடண தடுப்பூசி ரெோடோமல் இருக்கிரறோம் 

என்ெதும், மூன்றோவது தவடண தடுப்பூசிக்கு ஐந்து 

ரகோடிக்கும் அதிகமோரைோர் இருக்கிறோர்கள் என்ெதும் நோம் 

நிடைவில் பகோள்ளரவண்டிய எதோர்த்தங்கள்.  

ரெோர்க்கோை அடிப்ெடடயில் தடுப்பூசி ரெோடுவதன்மூைம் 

தோன் பகோடவட் 19-இன் அடுத்த ஆழிப்ரெ டைடய 

எதிர்பகோள்ள முடியும்! 

 

3. ஆழ்கடல் ரசோதடை ஓட்டத்தில் ஐஎன்எஸ் விக் ோந்த் 

உள்நோட்டிரைரய கட்டப்ெட்ட முதல் விமோைம் தோங்கிப் 

ரெோர்க் கப்ெைோை ஐஎன்எஸ் விக் ோந்த் மீண்டும் ஆழ்கடல் 

ரசோதடைக்கு உள்ெடுத்தப்ெட்டது. 

ஐஎன்எஸ் விக் ோந்த் விமோைம் தோங்கிக் கப்ெைோைது 

ரூ.23,000 ரகோடி பசைவில் பகோச்சி கப்ெல்கட்டும் 

தளத்தில் கட்டப்ெட்டது. இதன் மூைமோக விமோைம் தோங்கிக் 

கப்ெடை பசோந்தமோகக் கட்டும் திறன் பகோண்ட பவகுசிை 

நோடுகளுடன் இந்தியோவும் இடணந்தது. 

ஐஎன்எஸ் விக் ோந்த் கப்ெலின் முதைோவது ரசோதடை 

ஓட்டம் கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்டில் 5 நோள்களுக்கு 

நடடபெற்றது. பின்ைர் கடந்த ஆண்டு அக்ரடோெரில் 10 

நோள்களுக்கு அக்கப்ெல் ரசோதடை பசய்யப்ெட்டது. 

இந்நிடையில், அக்கப்ெலின் ரசோதடை ஓட்டம் மீண்டும் 

நடடபெற்று வருகிறது. 

 

  



        

    

4. சோகிப்சோதோ ர ோ ோவர் சிங், சோகிப்சோதோ ெத்ரத சிங் 

தியோகத்டதக் குறிக்கும் வடகயில் டிசம்ெர் 26-ம் 

ரததிடய வீர் ெோல் திைமோக பி தமர் அறிவித்தோர் 

ஶ்ரீ குரு ரகோவிந்த் சிங் அவர்களின் ெர்கோஷ் பு ப் 

புனிதமோை திைத்டதபயோட்டி, பி தமர் நர ந்தி  ரமோடி, 

சோகிப்சோதோ ர ோ ோவர் சிங், சோகிப்சோதோ ெத்ரத சிங் 

தியோகத்டதக் குறிக்கும் வடகயில் டிசம்ெர் 26-ம் 

ரததிடய வீர் ெோல் திைமோக அறிவித்தோர். 

 

5. சீைோவில் பசயல்ெடும் ஆசிய உள்கட்டடமப்பு வங்கி 

துடண தடைவ ோைோர் உர்ஜித் 

ரிசர்வ் வங்கியின் முன்ைோள் கவர்ைர் உர்ஜித் ெரடல், 

ஆசிய உள்கட்டடமப்பு ரமம்ெோட்டு வங்கியின் (ஏஐஐபி) 

துடணத் தடைவ ோக நியமிக்கப்ெட்டுள்ளோர். கடந்த 

2016ம் ஆண்டு  கு ோம்  ோஜன் ஓய்வு பெற்ற பிறகு, ரிசர்வ் 

வங்கி கவர்ை ோக பெோறுப்ரெற்றவர் உர்ஜித் ெரடல். 

இவர் தைது ெதவிக்கோைம் முடியும் முன்ெோக கடந்த 2018ம் 

ஆண்டு. பசோந்தகோ ணங்களுக்கோக ெதவிடய  ோஜிைோமோ 

பசய்தோர். இந்நிடையில், உர்ஜித் ெரடல் தற்ரெோது ஆசிய 

உள்கட்டடமப்பு ரமம்ெோட்டு வங்கியின் துடணத் 

தடைவ ோோக நியமிக்கப்ெட்டுள்ளோர். 

துடணத் தடைவ ோக இருந்த டி.ரஜ. ெோண்டியனின் 

ெதவிக்கோைம் முடிந்தடதத் பதோடர்ந்து, அந்த ெதவியில் 

உர்ஜித் ெரடல் நியமிக்கப்ெட்டுள்ளோர். இவ து 

ெதவிக்கோைம் 3 ஆண்டுகள். அடுத்த மோதம் அவர் 

பெோறுப்ரெற்க உள்ளோர். 

ஏஐஐபி வங்கி சீைோடவ தடைடமயிடமோக பகோண்டு 

பசயல்ெடுகிறது. இது, ஆசிய ெசிபிக் பி ோந்தியத்தில் உள்ள 

நோடுகளில் கட்டடமப்பு வசதிகடள ரமம்ெடுத்த கடன் 

வழங்கி வருகிறது. இந்த வங்கிடய உருவோக்கிய உறுப்பு 

நோடுகளில் இந்தியோவும் ஒன்று. இந்த வங்கியில் சீைோ 

26.06 சதவீத ெங்குகடளயும், இந்தியோ, 7.5 சதவீத 

ெங்குகடளயும் டவத்துள்ளது. 

 

6. அடிபைய்ட் படன்னிஸ்: ரெோெண்ணோ/ ோம்குமோோா் ரஜோடி 

சோம்பியன் 

ஆஸ்திர லியோவில் நடடபெற்ற அடிபைய்ட் படன்னிஸ் 

ரெோட்டியின் ஆடவோா் இ ட்டடயோா் பிரிவில் இந்தியோவின் 

ர ோஹன் ரெோெண்ணோ/ ோம்குமோோா்  ோமநோதன் இடண 

சோம்பியன் ஆகி அசத்தியுள்ளது. 

ஏடிபி டோா் ரெோட்டிகளில் இருவரும் ரஜோடி ரசோா்ந்த முதல் 

ரெோட்டியிரைரய இவ்வோறு ெட்டம் பவன்றுள்ளைோா். ஏடிபி 

இ ட்டடயோா் ரெோட்டியில் ரெோெண்ணோவுக்கு இது 20-

ஆவது ெட்டமோக இருக்கும் நிடையில்,  ோம்குமோருக்கு இது 

முதல் ெட்டமோகும். 

பவற்றிக் ரகோப்டெயுடன் இருவரும், தைோ 250 ஏடிபி 

புள்ளிகள் பெறுகின்றைோா். அத்துடன், பமோத்த ப ோக்கப் 

ெரிசோை ரூ.13.88 ைட்சத்டதயும் அவோா்கள் 

ெகிோா்ந்துபகோள்கின்றைோா். ஆண்டின் முதல் 

கி ோண்ட்ஸ்ைோம் ரெோட்டியோை ஆஸ்திர லிய ஓெனில் 

ஒற்டறயோா் பிரிவு தகுதிச் சுற்றில் களம் கோண இருக்கும் 

நிடையில்,  ோம்குமோருக்கு இந்த சோம்பியன் ெட்டம் 

நல்ைபதோரு உத்ரவகத்டத அளிப்ெதோக இருக்கும். 

முன்ைதோக, இப்ரெோட்டியின் இறுதிச் சுற்றில் 

ரெோெண்ணோ/ ோம்குமோோா் ரஜோடி 7-6 (8/6), 6-1 என்ற 

பசட்களில் ரெோட்டித்த வரிடசயில் முதலிடத்தில் இருந்த 

குர ோஷியோவின் இவோன் ரடோடிக்/பிர ஸிலின் 

மோோா்பசரைோ பமரைோ இடணடய 1 மணி ரந ம் 21 

நிமிஷங்கள் ரெோ ோடி பவன்றது. 

ஆட்டத்தில் இந்திய இடண தோன் சந்தித்த 4 பிர க் 

ெோய்ண்ட்கடளயும் தக்க டவத்துக் பகோண்டதுடன், எதிோா் 

ரஜோடியின் பிர க் ெோய்ண்ட்கடள இரு முடற பிர க் 

பசய்தைோா். இரு பசட்களிலும் எதிோா் த ப்பு வீ ோா்களின் 

சோா்வ்கடள ரெோெண்ணோ திறம்ெட எதிோா்பகோண்டதும், 

 ோம்குமோோா் ஆல்- வுண்ட் அசத்தல் கோட்டியதும் ஆட்டத்டத 

அவோா்களுக்கு சோதகமோக மோற்றியது. 

வோடக சூடிைோோா் மோன்ஃபில்ஸ் 

இப்ரெோட்டியின் ஆடவோா் ஒற்டறயோா் பிரிவில், பி ோன்ஸின் 

ரகல் மோன்ஃபில்ஸ் சோம்பியன் ஆைோோா். இறுதிச்சுற்றில், 

ரெோட்டித்த வரிடசயில் முதலிடத்தில் இருந்த 

மோன்ஃபில்ஸ் 6-4, 6-4 என்ற ரநோா் பசட்களில், 

ரெோட்டித்த வரிடசயில் 2-ஆவது இடத்தில் இருந்த 

 ஷியோவின் கோப ன் கசோரைோடவ ரதோற்கடித்தோோா். இது 

மோன்ஃபில்ஸின் 11-ஆவது ஒற்டறயோா் பிரிவு ெட்டமோகும். 

ெோா்ட்டிக்கு இரு ரகோப்டெ 

அடிபைய்ட் இன்டோா்ரைஷைல் படன்னிஸ் ரெோட்டியில் 

மகளிோா் ஒற்டறயோா் பிரிவில் ஆஸ்திர லியோவின் ஆஷ்லி 

ெோா்ட்டி ரகோப்டெ பவன்றோோா். 

உைகின் முதல்நிடை வீ ோங்கடையோக இருக்கும் ெோா்ட்டி 

தைது இறுதிச் சுற்றில் 6-3, 6-2 என்ற ரநோா் பசட்களில், 

ரெோட்டித்த வரிடசயில் 7-ஆவது இடத்திலிருந்த 

கஜகஸ்தோனின் எைைோ ட ெோகிைோடவ ரதோற்கடித்தோோா். 

ஒற்டறயோா் பிரிவில் ெோா்ட்டிக்கு இது 14-ஆவது ெட்டமோகும். 

இந்த பவற்றியுடன் அவோா் ஆஸ்திர லிய ஓென் ரெோட்டிக்கு 

பசல்வது குறிப்பிடத்தக்கது. 

ெோா்ட்டி/சோண்டோா்ஸ் பவற்றி: மகளிோா் இ ட்டடயோா் 

பிரிவிலும் ஆஷ்லி ெோா்ட்டி, சக நோட்டவ ோை ஸ்ரடோோா்ம் 

சோண்டோா் ுடன் இடணந்து சோம்பியன் ெட்டம் பவன்றோோா். 

ெோா்ட்டி/சோண்டோா்ஸ் இடண இறுதிச் சுற்றில் 6-1, 6-4 

என்ற ரநோா் பசட்களில், ரெோட்டித்த வரிடசயில் 3-ஆவது 

இடத்திலிருந்த ஸ்ரைோரவனியோவின் ஆண்ட்ரியோ 

கிபளெோக்/குர ோஷியோவின் டரியோ ஜு ோக் ஷ்ரிெோா் 

ரஜோடிடய ரதோற்கடித்தது. 

 

7. ஏடிபி ரகோப்டெ பவன்றது கைடோ 

ஏடிபி ரகோப்டெ ஆடவோா் அணிகள் படன்னிஸ் ரெோட்டியின் 

இறுதிச்சுற்றில் கைடோ 2-0 என்ற கணக்கில் ஸ்பெயிடை 

வீழ்த்தி சோம்பியன் ஆைது. கைடோ இப்ரெோட்டியில் 

ரகோப்டெ பவன்றது இது முதல் முடறயோகும். 

இறுதிச் சுற்றின் இரு ஆட்டங்களுரம ஒற்டறயோா் பிரிவில் 

நடடபெற்றது. இதில் கைடோவின் ஃபெலிக்ஸ் ஆகோா் 

அலியோசிரம 7-6 (7/3), 6-3 என்ற பசட்களில் 

ஸ்பெயினின்  ோெோா்ரடோ பெௌதிஸ்டோ அகட்டட பவன்றோோா். 



        

    

மற்பறோரு ஆட்டத்தில் கைடோவின் படனிஸ் 

ஷரெோபவைோவ் 6-4, 6-3 என்ற ரநோா் பசட்களில் ெோப்ரைோ 

கரீரைோ ெஸ்டோடவ வீழ்த்திைோோா். 

 

8. நிைவில் தண்ணோா் ஆதோ ம்: சீை விண்கைம் 

கண்டுபிடிப்பு 

நிைவின் தட ப்ெ ப்பில் தண்ணோா் இருப்ெதற்கோை 

ஆதோ ங்கடள சீைோ விண்கைம் கண்டறிந்துள்ளது. 

நிைவில் ஆய்வு ரமற்பகோள்வதற்கோக சோங்ரக-5 என்ற 

விண்கைத்டத 2020, நவம்ெரில் சீைோ அனுப்பியது. 

நிைவின் மத்திய உயோா் அட்சர டக ெகுதியில் 

தட யிறங்கிய அந்த விண்கைத்தின் ரைண்டரில் உள்ள 

ஒரு கருவி, தட ப்ெ ப்பில் உள்ள ெோடறயின் நிறமோடை 

பி திெலிப்டெ அந்த இடத்திரைரய அளந்தது. பின்ைோா், 1, 

731 கி ோம் எடடயிைோை ெோடற மோதிரியுடன் விண்கைம் 

பூமிக்குத் திரும்பியது. 

அந்தப் ெோடற மோதிரிடய சீை அறிவியல் அகோபதமிடயச் 

ரசோா்ந்த விஞ்ஞோனிகள் ஆய்வு பசய்தைோா். அதன் முடிவுகள் 

‘சயின்ஸ் அட்வோன்சஸ்’ இதழில் பவளியோகியுள்ளது. 

அதன்ெடி, நிைவின் தட ப்ெ ப்பில் உள்ள ெோடறப் 

ெடிவங்களில் ஒரு டன்னுக்கு 120 கி ோம் தண்ணோா் 

இருப்ெதோகத் பதரியவந்துள்ளது. சந்தி னின் நிைப்ெ ப்பில் 

அதிக ஈ ப்ெதத்துக்கு கோ ணம் சூரிய கோற்று ஆகும். 

அதுதோன் தண்ணட  உருவோக்கும் டஹட் ஜடை 

பகோண்டு வந்ததோக விஞ்ஞோனிகள் பதரிவித்துள்ளைோா். 

 


