
        

    

1. த ொழிற்துறையில் அன்னிய மு லீட்றை ஊக்குவிப்பது 

த ொைர்பொன தைொள்றைக்கு சமீபத்தில் ஒப்பு லளித்துள்ள 

மொநிலம் / யூனியன் பிரத சம் எது? 

அ) க ோவோ 

ஆ) அஸ்ஸோம் 

இ) ஜம்மு- ோஷ்மீர்  

ஈ) லடோக் 

✓ துணைநிணல ஆளுநர் மக ோஜ் சின்ஹோ 

தணலணமயிலோ  நிர்வோ   வுன்சில், ஜம்மு- ோஷ்மீரில் 

ததோழிற்துணையில் அன்னிய முதலீட்ணட கமம்படுத்துவத 

-ற் ோ  த ோள்ண க்கு ஒப்புதல் அளித்தது. இந்தப் புதிய 

த ோள்ண யோ து குணைந்தபட்சம் 51 சதவீத தவளிநோட்டு 

பங்கு ளுடன் `100 க ோடிக்கும் அதி மோ  தவளிநோட்டு 

முதலீடு ணைப் தபறுவணத கநோக் மோ க் த ோண்டுள்ைது. 

 

2. இந்தியொவின் COVID-19  டுப்பூசி தமம்பொடு மற்றும் 

நிர்வொைப் பயணத்ற  ஆவணப்படுத்தும் அறிக்றைைறள 

தவளியிட்ை நிறுவனம் எது? 

அ) கபோட்டித்தன்ணமக் ோ  நிறுவ ம்  

ஆ) NITI ஆகயோக் 

இ) ஜோன் ஹோப்கின்ஸ் பல் ணல 

ஈ) எய்ம்ஸ் 

✓ மத்திய சு ோதோரத்துணை அணமச்சர் மன்சுக் மோண்டவியோ, 

இந்தியோவின் COVID தடுப்பூசி கமம்போடு மற்றும் தடுப்பூசி 

நிர்வோ ப் பயைத்ணத ஆவைப்படுத்தும் கபோட்டித்தன் 

-ணமக் ோ  நிறுவ த்தின் (இந்திய அத்தியோயம்) இரு 

அறிக்ண  ணை தவளியிட்டுள்ைோர்.  

✓ இந்தியோவின் தடுப்பூசி கமம்போடு குறித்த இவ்வறிக்ண , 

உள்நோட்டு தடுப்பூசிக் ோ  ‘PM CARES’ நிதியின் `100 

க ோடி நிதியுதவி மற்றும் மருத்துவ பரிகசோதண  ணை 

நடத்துவதற் ோ  உல ைோவிய நிறுவ ங் ளுடன் 

இந்திய மருந்து நிறுவ ங் ளின் ஒத்துணைப்பில்  வ ம் 

தசலுத்துகிைது. நிர்வோ ம் குறித்த அறிக்ண , ‘Co-WIN’ 

மற்றும் ‘ஆகரோக்கிய கசது’ கபோன்ை தசயலி ளில்  வ ம் 

தசலுத்துகிைது. 

 

3. ‘தெல்த் ஸ்ைொர் தரட்டிங்’ என்பது கீழ்ைொணும் எந்  

அறமப்பின் முன்முயற்சியொகும்? 

அ) இந்திய உைவு  ை ம் 

ஆ) FSSAI  

இ) நபோர்டு 

ஈ) NITI ஆகயோக் 

✓ இந்திய உைவுப்போது ோப்பு & தரநிர்ைய ஆணையத்தின் 

(FSSAI) வழி ோட்டுதலின்படி, பேக்பேஜ் செய்யப்பட்ட 

உைவுப் தபோருட் ளுக்கு ‘சு ோதோர நட்சத்திர மதிப்பீடு’ 

வைங் ப்படும். நட்சத்திரங் ளின் எண்ணிக்ண , தபோருள் 

எவ்வைவு ஆகரோக்கியமோ து அல்லது ஆகரோக்கியமற்ைது 

என்பணதக்குறிக்கும். உைவுப்தபோருளிலுள்ை த ோழுப்பு, 

சர்க் ணர மற்றும் உப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்பணடயில் இம் 

மதிப்பீடு தசய்யப்படும். 

4. ‘கூட்டுப்தபொருள் உற்பத்திக்ைொன த சிய உத்தி’றய 

அறிமுைப்படுத்திய மத்திய அறமச்சைம் எது? 

அ) மின் ணு & த வல் ததோழில்நுட்ப அணமச்ச ம்  

ஆ) MSME அணமச்ச ம் 

இ) வர்த்த ம் & ததோழில் அணமச்ச ம் 

ஈ) அறிவியல் & ததோழில்நுட்ப அணமச்ச ம் 

✓ மின் ணுவியல் & த வல் ததோழில்நுட்ப அணமச்ச ம் 

ஆ து ‘கூட்டுப்தபோருள் உற்பத்திக் ோ  கதசிய உத்தி’ஐ 

தவளியிட்டது. இவ்வுத்தியின்படி, அடுத்த 3 ஆண்டு ட்குள் 

உல ைோவிய கூட்டுப்தபோருள் உற்பத்தியில் பங்ண  5% 

ஆ  அதி ரிப்பணத இந்தியோ கநோக் மோ க்த ோண்டுள்ைது.  

✓ முப்பரிமோை (3D) அச்சிடுதல் அல்லது கூட்டுப்சேொருள் 

உற்பத்தியோ து தபோருள் ளின் முன்மோதிரி ள் அல்லது 

கவணலதசய்யும் மோதிரி ணை உருவோக்   ணினி உதவி 

வடிவணமப்ணபப் பயன்படுத்துகிைது. 

 

5. அண்றமச் தசய்திைளில் இைம்தபற்ை Intracortical Visual 

Prosthesis (ICVP) என்பதுைன் த ொைர்புறையது எது? 

அ) தசயற்ண  போர்ணவத்திைன்  

ஆ) தசயற்ண  நுண்ைறிவு 

இ) ஸ்ணபகவர் 

ஈ) வழிதசலுத்தல் 

✓ ஆய்வின் முதல் பங்க ற்போைருக்கு Intracortical Visual 

Prosthesis (ICVP) தவற்றி ரமோ  அறுணவ சிகிச்ணசமூலம் 

தபோருத்தப்பட்டது. இந்த அணமப்பு போர்ணவயிைந்கதோர்க்கு 

ஓரைவு போர்ணவணய மீட்தடடுக்கும் திைன்த ோண்டதோ  

கூைப்படுகிைது. ICVP என்பது விழித்திணர மற்றும் போர்ணவ 

நரம்பு ணைத்தவிர்த்துவிட்டு மூணையின் போர்ணவப்புை 

-ணியுடன் கநரடியோ  இணைக்கும் ஓர் உள்ணவப்போகும். 

 

6. 2028 ஒலிம்பிக் தபொட்டிைள் நறைதபறும் இைம் எது? 

அ) போரிஸ் 

ஆ) கரோம் 

இ) லோஸ் ஏஞ்சல்ஸ்  

ஈ) மோஸ்க ோ 

✓ 2028 ஒலிம்பிக் கபோட்டி ள் அல்லது 2028 க ோணட ோல 

ஒலிம்பிக் கபோட்டி ள் லோஸ் ஏஞ்சல்ஸில் நணடதபறும். இது 

‘LA28’ எ க் குறிப்பிடப்படுகிைது. 2024 ஒலிம்பிக் 

கபோட்டி ள் போரிஸில் நணடதபறும். அண்ணமயில், லோஸ் 

ஏஞ்சல்ஸில் நணடதபைவுள்ை 2028 - க ோணட ோல 

ஒலிம்பிக்கில் சர்பிங், ஸ்க ட்கபோர்டிங் மற்றும் ஸ்கபோர்ட் 

கிணைம்பிங் ஆகியவற்ணைச் கசர்க்கும் திட்டத்திற்கு 

பன் ோட்டு ஒலிம்பிக் குழுமம் ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. 

 

7. தசௌரி தசௌரொ கிரொமம் இன்றைய எந்  மொநிலத்தில் 

அறமந்துள்ளது? 

அ) பீ ோர் ஆ) உத்தர பிரகதசம்  

இ) ஒடிஸோ ஈ) கமற்கு வங் ம் 

 
 

 

 

 

 

 

 



        

    

✓  ோலனித்துவ நிர்வோ த்திற்கு எதிரோ  ‘ம ோத்மோ’ 

 ோந்தியின் ‘ஒத்துணையோணம இயக் ம்’ ததோடங் ப்பட்ட 

கபோது, இன்ணைய உத்தரபிரகதசத்தில் உள்ை தசௌரி 

தசௌரோ கிரோமத்தில் 23  ோவலர் ணைக் த ோன்ை கும்பல் 

 ோவல் நிணலயத்திற்கு தீணவத்தது. 

✓ அன்னிய தபோருட் ளுக்கு எதிரோ ப் கபோரோடிய குழுணவச் 

கசர்ந்த 3 கபர்  ோவல்துணையி ரின் துப்போக்கிச் சூட்டில் 

த ோல்லப்பட்டதற்குப் பதிலடியோ  இது தசய்யப்பட்டது. 

‘தசௌரி தசௌரோ’ சம்பவத்திற்குப் பிைகு,  ோந்தி, இயக் த்ணத 

ண விட்டு அவ்வன்முணைசம்பவத்ணதக்  ண்டித்தோர். 

 

8. த ன் தைொல் பனிப்பொறையொனது எந் ச் சிைரத்தின் மிை 

உயரமொன பனிப்பொறை ஆகும்? 

அ) எவதரஸ்ட் சி ரம்  

ஆ) K2 

இ)  ஞ்சஞ்சங் ோ 

ஈ) கிளிமஞ்சோகரோ 

✓ ஓர் அண்ணமய ஆய்வில்,  ோலநிணல ததோடர்போ  பனி 

இைப்பின் அறிகுறி ளுக் ோ , எவதரஸ்ட் சி ரத்தின் மி  

உயரமோ  பனிப்போணையோ  ததன் க ோல் பனிப்போணை 

-ணய  ண் ோணிக்  அறிவியலோைர் ள் குழு எவதரஸ்ட் 

சி ரத்ணத அைந்தது. 

✓ இது  டல்மட்டத்திலிருந்து கிட்டத்தட்ட 26000 அடி (8000 

மீ) உயரத்தில் உள்ைது. பனிப்போணையின் கமற்பரப்பில் 

பனி குவிவதற்கு எடுத்தணதவிட 80 மடங்கு கவ த்தில் 

அது த து பனிணய இைந்து வருகிைது என்று ஆய்வில் 

ததரியவந்துள்ைது. 

 

9. ஆண்டுத ொறும், ‘பொகுபொடுைள் ஒழிப்பு நொள் - Zero 

Discrimination Day’ அனுசரிக்ைப்படும் த தி எது? 

அ) மோர்ச் 01  

ஆ) மோர்ச் 02 

இ) மோர்ச் 03 

ஈ) மோர்ச் 04 

✓ ஒவ்கவோர் ஆண்டும் மோர்ச் 1 அன்று UNAIDSஆல் உல ம் 

முழுவதும் ‘போகுபோடு ள் ஒழிப்பு நோள்’ அனுசரிக் ப்படுகிை 

-து. 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் AIDS’ஐ ஒரு தபோதுநல 

அச்சுறுத்தலோ  எண்ணி அதண  முடிவுக்குக்த ோண்டு 

வருவணத கநோக் தம க்த ோண்ட ஐக்கிய நோடு ளின் 

அணமப்புதோன் இந்த UNAIDS. 

 

10. பன்னொட்டு துருவக்ைரடிைள் நொள் அனுசரிக்ைப்படும் 

த தி எது? 

அ) பிப்ரவரி 27  

ஆ) பிப்ரவரி 28 

இ) பிப்ரவரி 25 

ஈ) பிப்ரவரி 26 

✓ சர்வகதச துருவக் ரடி ள் நோைோ து ஒவ்கவோர் ஆண்டும் 

பிப்.27 அன்று துருவக் ரடியின் போது ோப்பு நிணல குறித்த 

விழிப்புைர்ணவ ஏற்படுத்துவதற் ோ  

த ோண்டோடப்படுகிைது. பன் ோட்டு துருவக் ரடி ள் 

நிறுவ த்தோல் இந்நோள் ஏற்போடு தசய்யப்படுகிைது. 

✓ புவி தவப்பமணடதல் மற்றும் உருகிவரும்  டல்பனிக் ட்டி 

- ள் ஆகியணவ துருவக் ரடி ளின் மீது ஏற்படுத்தும் 

தோக் ம் குறித்த விழிப்புைர்ணவ ஏற்படுத்துவணத இந்த 

நோள் த து கநோக் மோ க் த ோண்டுள்ைது. 

 

 

1. தசபி தணலவரோ  மோதவி புரி நியம ம் 

இந்திய பங்கு பரிவர்த்தண  ஒழுங் ோற்று வோரியத்தின் 

(SEBI) தணலவரோ  மோதவி புரி புச் (57) நியமிக் ப்பட்டு 

உள்ைோர். தசபி தணலவரோ  தபண் ஒருவர் பதவிகயற்பது 

இதுகவ முதல்முணையோகும். 

நிதி, வங்கித்துணையில் நீண்ட அனுபவமுள்ை மோதவி, 

தனியோர் துணையில் பணியோற்றி தசபி தணலணமப் 

தபோறுப்கபற்கும் முதல் நபர் என்ை தபருணமணயயும் 

தபற்றுள்ைோர். அடுத்த மூன்று ஆண்டு ளுக்கு அவர் இப் 

தபோறுப்பிலிருப்போர் எ  நிதியணமச்ச ம் ததரிவித்துள்ைது. 

இப்கபோது தசபி தணலவரோ  உள்ை முன் ோள் ஐஏஎஸ் 

அதி ோரி அஜை தியோகியின் பதவிக் ோலம் பிப்ரவரி.28 

உடன் முடிவணடந்தது. 

 

2. உலகின் கவ மோ  தபோருைோதோர வைர்ச்சிதபறும் நோடு 

என்ை நிணலணய தக் ணவத்துள்ை இந்தியோ 

இந்தியோவின் தபோருைோதோர வைர்ச்சி 2021-22ஆம் நிதி 

ஆண்டின் மூன்ைோவது  ோலோண்டில் 5.4 சதவீதமோ  

குணைந்துள்ைது. இருந்தகபோதும், இகத  ோல ட்டத்தில் 

சீ ோவின் 4 சதவீத ஒட்டுதமோத்த உள்நோட்டு உற்பத்தி (G 

DP) வைர்ச்சிணயக் ோட்டிலும் இந்தியோ கூடுதல் வைர்ச்சி 

தபற்றுள்ைகதோடு, உலகின் கவ மோ  தபோருைோதோர 

வைர்ச்சிதபறும் மி ப்தபரிய நோடு என்ை நிணலணய ததோடர் 

-ந்து தக் ணவத்துக் த ோண்டுள்ைது ததரியவந்துள்ைது. 

நி ழ் நிதியோண்டில் ஜிடிபி வைர்ச்சி விகிதம் ஏப்ரல்-ஜூன் 

 ோலோண்டில் 20.3 சதவீதமோ வும், ஜூணல-தசப்டம்பர் 

 ோலோண்டில் 8.5 சதவீதமோ வும் மதிப்பிடப்பட்டுள்ைது. 

கதசிய புள்ளியியல் அலுவல ம் (NSO) இரண்டோவது 

கதசிய தபோருைோதோர வைர்ச்சிக் ோ  முன்கூட்டிய 

மதிப்பீட்ணட தவளியிட்டது. 

அதன்படி, 2021-22ஆம் ஆண்டுக் ோ  நோட்டின் தபோருைோ 

-தோர வைர்ச்சி 8.9 சதவீதமோ  மதிப்பிடப்பட்டுள்ைது. இது, 

 டந்த ஜ வரியில் தவளியிடப்பட்ட முதல் முன்கூட்டிய 

மதிப்பீட்ணடக்  ோட்டிலும் வைர்ச்சி விகிதம் சற்று குணைவு 

ஆகும். அப்கபோது, தபோருைோதோர வைர்ச்சி 9.2 சதவீதமோ  

 ணிக் ப்பட்டிருந்தது. 

அதுகபோல, முந்ணதய 2020-21 ஆம் நிதியோண்டில், முதல் 

முன்கூட்டிய மதிப்பீட்டில் தபோருைோதோர வைர்ச்சி 7.3 

சதவீதமோ   ணிக் ப்பட்டது. பின்,  கரோ ோ போதிப்பின் 

தோக் த்ணத  ருத்தில்த ோண்டு NSO தவளியிட்ட திருத்திய 

மதிப்பீட்டில் வைர்ச்சி விகிதம் 6.6 சதவீதமோ  சரிந்தது. 

 

 

 



        

    

அந்த வண யில், 2020ஆம் ஆண்டில் ஜிடிபி வைர்ச்சி 

விகிதம் ஏப்ரல்-ஜூன்  ோலோண்டில் 23.8 சதவீதமோ வும், 

ஜூணல-தசப்டம்பர்  ோலோண்டில் 6.6 சதவீதமோ வும் 

பதிவோ து என்று NSO ததரிவித்துள்ைது. 

கமலும், நிணலயோ  விணல ளில் GDP 2020-21 3ஆம் 

 ோலோண்டில் `36.26 இலட்சம் க ோடியோ  மதிப்பீடு 

தசய்யப்பட்ட நிணலயில், 2021-22ஆம் நிதியோண்டின் 

மூன்ைோவது  ோலோண்டில் `38.22 இலட்சம் க ோடியோ  

மதிப்பீடு தசய்யப்பட்டது. இது 5.4 சதவீத வைர்ச்சிணயக் 

 ோட்டுகிைது என்றும் என்எஸ்ஓ ததரிவித்துள்ைது. 

 

3. உல  ‘போரோ’ வில்வித்ணதயில் இந்திய வீரோங் ண  

பூஜோ தவள்ளிப்பதக் த்ணத ண ப்பற்றி ோர். 

 

4. கதசிய ஜூனியர் கபட்மின்ட்டன் தமிழ்நோட்டு அணி 

சோம்பியன் 

திண்டுக் ல் PSNA தபோறியியல்  ல்லுோரி மற்றும் 

தமிழ்நோடு பூப்பந்தோட்டக்  ை ம் சோர்பில் 66ஆவது கதசிய 

ஜூனியர் கபட்மின்டன் சோம்பியன்ஷிப் கபோட்டி ள் 

நணடதபற்ைது. இதில் 17 மோநிலங் ளில் இருந்து 800 வீரர், 

வீரோங் ண  ள்  லந்து த ோண்ட ர். ஆண் ளுக் ோ  

இறுதிப் கபோட்டியில் தமிழ்நோடு அணி 35 - 31, 35 - 28 

என்ை புள்ளி  ைக்கில் ஆந்திரோ அணிணய வீழ்த்தியது. 

தபண் ளுக் ோ  இறுதிப் கபோட்டியில் தமிழ்நோடு அணி 

35 - 24, 35 - 18 என்ை புள்ளி  ைக்கில் ஆந்திரோ 

அணிணய வீழ்த்தியது. 

சோம்பியன் பட்டம் தவன்ை தமிழ்நோடு அணி ளுக்கு 

கிரிஸ்டல் சுைற்க ோப்ணப மற்றும் 3 லட்சம் ரூபோய் தரோக் ப் 

பரி வைங் ப்பட்டது. 

 

5. உல  தடன்னிஸ் தரவரிணசயில் நம்பர் ஒன் இடத்ணத 

பிடித்தோர் தமட்விகடவ் 

உல  தடன்னிஸ் வீரர் ளின் புதிய தரவரிணசப்பட்டியல் 

தவளியிடப்பட்டது. இதன்படி ஆண் ள் ஒற்ணையர் பிரிவில் 

2ஆவது இடம் வகித்த 26 வயது ரஷிய வீரர் கடனில் 

தமட்விகடவ் முதல்முணையோ  ‘நம்பர் ஒன்’ 

அரியணைணய அலங் ரித்து இருக்கிைோர்.  டந்த வோரம் 

நடந்த தமக்சிக ோ ஓபன் தடன்னிஸ் கபோட்டியில் அணர 

இறுதிக்கு முன்க றியதன்மூலம் தமட்விகடவ் (8,615 

புள்ளி ள்), முதலிடத்தில் இருந்த தசர்பியோவின் கநோவக் 

கஜோக ோவிச்ணச (8,465 புள்ளி ள்) 2ஆவது இடத்துக்கு 

தள்ளி முதலிடத்ணத தசோந்தமோக்கி ோர். 

தஜர்மனி வீரர் அதலக்சோண்டர் ஸ்தவகரவ் (7,515 

புள்ளி ள்) 3ஆவது இடத்தில் நீடிக்கிைோர். தமக்சிக ோ 

ஓபன் கபோட்டியில் பட்டம் தவன்ை ஸ்தபயினின் ரதபல் 

நடோல் (6,515 புள்ளி ள்) ஒரு இடம் உயர்ந்து 4ஆவது 

இடத்ணதயும், கிரீஸ் வீரர் சிட்சிபோஸ் (6,445 புள்ளி ள்) ஒரு 

இடம் சரிந்து 5ஆவது இடத்ணதயும், ரஷிய வீரர் ஆந்த்கர 

ரூப்தலவ் (5,000 புள்ளி ள்) ஒரு இடம் முன்க றி 

6ஆவது இடத்ணதயும், இத்தோலி வீரர் தபகரட்டினி (4,928 

புள்ளி ள்) ஒரு இடம் சறுக்கி 7ஆவது இடத்ணதயும் 

பிடித்த ர். நோர்கவயின் க ஸ்பர் ரூட் (3,915 புள்ளி ள்) 

8ஆவது இடத்திலும்,   டோவின் அலியோசிம் (3,883 

புள்ளி ள்) 9ஆவது இடத்திலும் ததோடருகின்ை ர். 

கபோலந்தின் ஹூபர்ட் ஹூர் ோஸ் (3,496 புள்ளி ள்) ஒரு 

இடம் உயர்ந்து 10ஆவது இடத்ணத தபற்றுள்ைோர். 

 

6. ‘ஆதிச்சநல்லூர் அ ைோய்வில் மூன்று  ோல ட்டங் ணை 

உள்ைடக்கிய 52 முதுமக் ள் தோழி ள்’ 

ஆதிச்சநல்லூர் அ ைோய்வில் மூன்று  ோல ட்டங் ணை 

உள்ைடக்கிய 52 முதுமக் ள் தோழி ள்  ண்டறியப்பட்டு 

உள்ைதோ , மத்திய ததோல்லியல் துணை ததரிவித்துள்ைது. 

தூத்துக்குடி மோவட்டம், ஸ்ரீணவகுண்டம் அருக யுள்ை 

ஆதிச்சநல்லூரில் உல த்தரம் வோய்ந்த அருங் ோட்சிய ம் 

அணமக் ப்படும் எ  மத்திய நிதி அணமச்சர் நிர்மலோ 

சீதோரோமன் 2020ஆம் ஆண்டு அறிவித்திருந்தோர். 

 

7. ‘நோன் முதல்வன்’: மோைவர் ளுக் ோ  திைன் 

கமம்போட்டுத் திட்டம் ததோடக் ம் 

மோைவர் ள், இணைஞர் ளுக் ோ  திைன் கமம்போடு 

திட்டத்ணத த து பிைந்தநோணைதயோட்டி தசன்ண யில் 

முதல்வர் மு. .ஸ்டோலின்  ததோடங்கிணவத்துள்ைோர்.  

‘நோன் முதல்வன்’ என்ை தணலப்பிலோ  திட்டம்மூலம் 

மோைவர் ள், இணைஞர் ளின் திைண  கமம்படுத்த 

திட்டமிடப்பட்டுள்ைது. இணைய சமுதோயத்ணத முழுணமயோ 

-  திைணமயோ வர் ைோ  மோற்ை ‘நோன் முதல்வன்’ 

திட்டத்தின்கீழ் பயிற்சி ள் வைங் ப்படும் என்று 

ததரிவிக் ப்பட்டுள்ைது.  

‘நோன் முதல்வன்’ என்ை திைன் கமம்போட்டுத்திட்டத்தின் 

 ருப்தபோருள் ‘உலண  தவல்லும் இணைய தமிை ம்’ எ  

நிர்ையிக் ப்பட்டுள்ைது.  

 ல்வி, ஆரோய்ச்சி, சிந்தண , தசயலில் திைணமயோ வர்  

-ைோ  மோைவ ள், இணைஞர் ணை மோற்ைகவ இந்தத் 

திட்டம் தமிை  அரசு சோர்பில் ததோடக் ங் ப்பட்டுள்ைது. 

 

8. பெதி செரியுமொ? 

பிப்.20: சீ த்தணலந ர் தபய்ஜிங்கில் நணடதபற்ை குளிர் 

 ோல ஒலிம்பிக் கபோட்டி ள் நிணைவணடந்த . 16 தங் ம், 8 

தவள்ளி, 13 தவண் லம் எ  37 பதக் ங் ளுடன் 

நோர்கவ பதக் ப் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்தது. 

பிப்.21: இணையம் வழியோ  நணடதபற்ை வரும் 

ஏர்திங்க்ஸ் மோஸ்டர்ஸ் தசஸ் கபோட்டியில் தமிை த்ணதச் 

கசர்ந்த 16 வயது வீரர் பிரக்ஞோ ந்தோ உல ப் பு ழ்தபற்ை 

தசஸ் சோம்பிய ோ  நோர்கவணயச் கசர்ந்த கமக் ஸ் 

 ோர்ல்தசண த் கதோற் டித்து சோதண  பணடத்தோர். 

பிப்.22: தமிை த்தில் நணடதபற்ை ந ர்ப்புை உள்ைோட்சித் 

கதர்தலில் பதிவோ  வோக்கு ள் எண்ைப்பட்ட . இதில் 

21 மோந ரோட்சி ணையும் திமு  கூட்டணி தவன்ைது. 

பிப்.23: உக்ணரன் மீது கபோர் நடவடிக்ண  ணைத் 

ததோடங்கும்படி ரோணுவத்துக்கு ரஷ்ய அதிபர் விைோடிமிர் 

புதின் உத்தரவிட்டோர். 

பிப்.25: உக்ணரன்மீது கபோர் ததோடுத்த ரஷ்யோவுக்கு 

எதிரோ  ஐநோ சணபயின் போது ோப்பு  வுன்சிலில் த ோண்டு 



        

    

வரப்பட்ட தீர்மோ த்ணத வீட்கடோ அதி ோரத்ணதப் 

பயன்படுத்தி ரஷ்யோ கதோற் டித்தது. இந்தத் தீர்மோ த்தின் 

மீது இந்தியோ வோக் ளிக் வில்ணல. 

பிப்.26: பைங்குடியி த்ணதச் கசர்ந்த ஒடிஷோவின் முதல் 

முதல்வர் கஹமோ ந்தோ பிஸ்வோல் (82)  ோலமோ ோர். 

 ோங்கிரஸ்  ட்சிணயச் கசர்ந்த இவர், 1989 - 90, 1999 - 

2000  ோல ட்டத்தில் ஒடிஷோ முதல்வரோ  இருந்தோர். 

பிப்.26: நோட்டின் மி ப்தபரிய  ோப்பீட்டு நிறுவ மோ  

எல்ஐசி’இன் பங்கு ணை விற்கும் கநோக்கில் தோனியங்கி 

வழிமுணைமூலம் 20 சதவீத அந்நிய கநரடி முதலீட்டுக்கு 

மத்திய அணமச்சரணவ அனுமதி வைங்கியது. 

 

9. உக்ணரனிலிருந்து இந்தியர் ணை மீட்  ‘ஆபகரஷன் 

 ங் ோ’ தசயல்படுவது எப்படி? - ஒரு போர்ணவ 

கபோரி ோல் போதிக் ப்பட்டுள்ை உக்ணரன் நோட்டில் இருந்து 

இந்தியர் ணை மீட்கும் பணிணய ஒருங்கிணைக்  4 

மத்திய அணமச்சர், உக்ணரன் அண்ணட நோடு ளுக்கு 

தசல்கின்ை ர். 

கபோர் நணடதபறும் பகுதியில் சிக்கித்தவிக்கும் இவர் ணை 

மீட் , மத்திய அரசு ததோடர்நடவடிக்ண  கமற்த ோண்டு 

உள்ைது. இந்த மீட்புப்பணிக்கு ‘ஆபகரஷன்  ங் ோ’ எ ப் 

தபயரிடப்பட்டுள்ைது. உக்ணரனில் இருக்கும் இந்தியர் ள் 

அதன் அண்ணட நோடு ளுக்கு சோணல மோர்க் மோ  

அணைக் ப்பட்டு, பிைகு அங்கிருந்து விமோ ங் ள் மூலம் 

தோய ம் அணைத்து வரப்படுகின்ை ர். 

இந்நிணலயில், இந்திய மோைவர் ளுக்கு உதவிடவும் 

அவர் ணை அங்கிருந்து தவளிகயற்றி அணைத்து வரும் 

பணிணய ஒருங்கிணைக் வும் மத்திய அணமச்சர் ள் 

ஹர்தீப் சிங் புரி, கஜோதிரோதித்ய சிந்தியோ, கிரண் ரஜிஜு, வி 

க  சிங் ஆகிகயோர் உக்ணரன் அண்ணட நோடு ளுக்கு 

தசல்கின்ை ர். 

இதனிணடகய ‘ஆபகரஷன்  ங் ோ' திட்டத்துக்கு உதவிட 

'OpGanga' என்ை பிரத்கய  டுவிட்டர்  ைக்கு 

ததோடங் ப்பட்டுள்ைது. 

 

10. உக்ணரனுக்கு தசோந்தமோ  உலகின் தபரிய சரக்கு 

விமோ த்ணத தோக்கி அழித்த ரஷ்யோ 

உக்ணரனுக்குச் தசோந்தமோ  உலகின் மி ப்தபரிய 

விமோ த்ணத ரஷ்ய ரோணுவம் தோக்கி அழித்து உள்ைது. 

ததோடர்ந்து 5ஆவது நோைோ  கநற்றும் உக்ணரன் மீதோ  

ரஷ்யோவின் அதிரடி தோக்குதல் ததோடர்ந்துநணடதபற்று 

வருகிைது. எல்ணலகயோர ந ரங் ள் மீது ரஷ்ய ரோணுவம் 

ததோடர்ந்து குண்டு மணைதபோழிந்து வருகிைது. கநற்று 

முன்தி ம் நள்ளிரவில் தணலந ர் கீவில் பல பகுதி ளில் 

குண்டு ள் தவடித்ததோ  த வல் தவளியோகியுள்ை . 

இந்நிணலயில், கீவ் அருக  உள்ை கஹோஸ்கடோமல் 

விமோ  நிணலயத்தில் ரஷ்ய பணடயி ரின் குண்டு 

வீச்சோல் உலகின் மி ப்தபரிய சரக்கு விமோ ம் 

அழிக் ப்பட்டதோ  உக்ணரனின் தவளியுைவுத்துணை 

அணமச்சர் டிமிட்கரோ குகலபோ ததரிவித்தோர். இந்த 

விமோ ம்உக்ணரனுக்குச் தசோந்தமோ தோகும். 

ஏஎன்-225 ‘மிரியோ’  என்று தபயரிடப்பட்ட அந்த 

விமோ ம் ரஷ்யோவின் ஏவு ணை தோக்குதல் மூலம் 

த ர்க் ப்பட்டு இருக்கிைது. 

இதுததோடர்போ  உக்ணரனின் தவளியுைவு அணமச்சர் 

டிமிட்கரோ குகலபோ ட்விட்டரில் கூறியதோவது: 

உலகின் மி ப்தபரிய சரக்கு விமோ மோ  மிரியோ, ரஷ்ய 

ஆக்கிரமிப்போைர் ைோல் அழிக் ப்பட்டது. நமது மிரியோணவ 

ரஷ்யோ அழித்திருக் லோம். ஆ ோல் வலுவோ  

சுதந்திரமோ  ஜ நோய  ஐகரோப்பியநோடு என்ை நமது 

  ணவ அவர் ைோல் ஒருகபோதும் அழிக்  முடியோது. நோம் 

தவற்றி தபறுகவோம். இவ்வோறு அவர் கூறியுள்ைோர். 

உலகின் மி ப்தபரிய சரக்கு விமோ மோ  மிரியோ 

விமோ ம் உக்ணரனின் அன்கடோக ோ நிறுவ த்தோல் 

 டந்த 1985-ம் ஆண்டுதயோரிக் ப்பட்டது. 30 சக் ரங் ள், 

6 இன்ஜின் ள், 290 அடி நீை இைக்ண  ணைக் த ோண்ட 

இதில் 4,500 கிகலோமீட்டர் வணர ததோடர்ந்து பைந்து 

தசல்ல முடியும்.  கரோ ோ ோல  ட்டத்தில் உல ம் 

முழுவதும் உயிர் ோக்கும் தடுப்பூசி மற்றும் மருந்து ணை 

மிரியோ விமோ ம் எடுத்துச்தசன்ைது என்பது 

குறிப்பிடத்தக் து. 

 


