
        

    

1. தேசிய சிறார்கள் உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆமையத்தி 

-ன் (NCPCR) புதிய குறிக்தகாள் வாசகம் என்ன? 

அ) Support to Children 

ஆ) Bhavishyo Rakshati Rakshit  

இ) All-round Protections of Child Rights 

ஈ) Dharmo Rakshati Rakshit 

✓ மத்திய பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மமம்ொட்டுத் 

துதை அதமச்சர் ஸ்மிருதி இரானி, மைசிய குழந்தைகள் 

உரிதமகள் ொதுகாப்பு ஆதையத்தின் (NCPCR) புதிய 

குறிக்மகாள் வாசகமான, “ெவிஷ்மயா ரக்ஷதி ரக்ஷித் - 

எதிர்காலத்தை ொதுகாப்மொம்” என்ெதை அைன் 17ஆவது 

நிறுவன நாளில் புதுதில்லியில் உள்ள பசங்மகாட்தையில் 

பவளியிட்ைார். 

✓ உயிர்த்தியாகஞ்பசய்ை BSF வீரர்களின் குழந்தைகளுக்கு 

உளவியல் மற்றும் சமூக ொதுகாப்பு ஆமலாசதன வழங்க 

‘ஷகாரா’ என்ை பெயரில் குழந்தை உரிதமகள் ொதுகாப்பு 

மைசிய ஆதையத்துைன் இதைந்து எல்தல ொதுகாப்பு 

ெதை ஏற்ொடு பசய்திருந்ை சிைப்பு நைவடிக்தகதயயும் 

மத்திய அதமச்சர் ொராட்டினார். 

 

2. திட்டம் 15B’இன்கீழ் ேயாரிக்கப்படும் இந்தியாவின் 4 

ைமறந்திருந்து ோக்கும் வழிசசலுத்துேல் இயக்கப்பட்ட 

ஏவுகமை அழிகலனுள் முேல் அழிகலனின் சபயசென்ன? 

அ) ஐஎன்எஸ் பகாச்சி 

ஆ) ஐஎன்எஸ் விசாகப்ெட்டினம்  

இ) ஐஎன்எஸ் வீரா 

ஈ) ஐஎன்எஸ் கட்ைபொம்மன் 

✓ ‘INS விசாகப்ெட்டினம்’ என்னும் நாசகார கப்ெதல ஆந்திர 

பிரதேச மாநில முைலதமச்சர் பெகன் மமாகன் பரட்டி 

நாட்டுக்கு அர்ப்ெணித்ைார். 

✓ திட்ைம் 15B’இன்கீழ் இந்தியாவிற்காக ையாரிக்கப்ெடும் 4 

மதைந்திருந்து ைாக்கும் வழிபசலுத்துைல் இயக்கப்ெட்ை 

ஏவுகதை அழிகலனுள் இது முைல் அழிகலனாகும். இது 

இந்திய கைற்ெதையின் கைற்ெதை வடிவதமப்பு இயக்குந 

-ரகத்ைால் உள்நாட்டிமலமய வடிவதமக்கப்ெட்ைைாகும்.  

✓ இது 75% உள்நாட்டு உள்ளைக்கத்தைக் பகாண்டுள்ளது. 

மும்தெயின் மசகான் கப்ெல்கட்டும் நிறுவனத்தின்மூலம் 

இந்ைக் கப்ெல் கட்ைப்ெட்ைது. 

 

3. அண்மைச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற தபென்ட்ஸ் கடல், 

எந்ே 2 நாடுகளின் கடற்கமெதயாெத்தில் அமைந்துள்ளது? 

அ) ரஷ்யா-உக்தரன் 

ஆ) ரஷ்யா-நார்மவ  

இ) ரஷ்யா-மொலந்து 

ஈ) ரஷ்யா-பெலாரஸ் 

✓ ‘மெரன்ட்ஸ் கைல்’ என்ெது ஆர்க்டிக் பெருங்கைலின் 

விளிம்பில் உள்ள ஒரு கைல் ஆகும். இது நார்மவ மற்றும் 

ரஷ்யாவின் வைக்குக் கைற்கதரயில் அதமந்துள்ளது. இது 

ரஷ்யாவில் ‘மர்மன் கைல்’ என்றும் அதழக்கப்ெடுகிைது.  

✓ ரஷ்யாவின் அணுசக்தி நீர்மூழ்கிக் கப்ெல்கள் மெரன்ட்ஸ் 

கைலில் ெயிற்சி மமற்பகாள்வைற்காக புைப்ெட்டுச் பசன்ைன. 

தசபீரியாவிலுள்ள ெனிக்காடுகளுக்கிதையில் தகயில் 

எடுத்துச்பசல்லக்கூடிய எறிகதை ஏவிகள் காைப்ெட்ை 

-தை அடுத்து, ரஷ்யா அதிெர் விளாடிமிர் புடின் உக்தரன் 

ெதைபயடுப்பு ெைட்ைங்கள்ெற்றி ைமது நாட்டின் அணுசக்தி 

ெதைகதள அதிக எச்சரிக்தகயுைன் இருக்குமாறு 

உத்ைரவிட்ைார். 

 

4. குமறந்ே கரிைத் சோழில்நுட்பங்கள் பற்றிய தேசிய 

புத்ோக்க ைாநாட்மட ஏற்பாடு சசய்ே நிறுவனம் எது? 

அ) NITI ஆமயாக் 

ஆ) எரிசக்தி திைன் ெணியகம்  

இ) ASSOCHAM 

ஈ) IIT பமட்ராஸ் 

✓ எரிசக்தி திைன் ெணியகமானது (BEE) ‘குதைந்ை கரிமத் 

பைாழில்நுட்ெங்கள்குறித்ை மைசிய புத்ைாக்க மாநாட்தை” 

நைத்தி அைன் 20ஆம் நிறுவன நாதள நிதனவுகூர்ந்ைது.  

✓ Facility for Low Carbon Technology Deployment (FLCTD) 

என்ெது உலகளாவிய சுற்றுச்சூழல் வசதியால் நிதியுைவி 

அளிக்கப்ெட்ை ஒரு திட்ைமாகும். இது ஐநா பைாழிற்துதை 

மமம்ொட்டு அதமப்பு (UNIDO)மூலம் எரிசக்தி பசயல்திைன் 

ெணியகத்துைன் இதைந்து பசயல்ெடுத்ைப்ெடுகிைது. 

 

5. உக்மென், எத்ேமன ஐதொப்பிய ஒன்றிய உறுப்பு 

நாடுகளுடன் ேனது எல்மலமயப் பகிர்ந்துசகாள்கிறது? 

அ) ஒன்று 

ஆ) இரண்டு 

இ) மூன்று 

ஈ) நான்கு  

✓ உக்தரன் 4 ஐமராப்பிய ஒன்றிய உறுப்புநாடுகளான 

ஹங்மகரி, மொலந்து, ஸ்மலாவாக்கியா (மமற்கு) மற்றும் 

ருமமனியா (பைற்கு) ஆகியவற்றுைன் ைனது எல்தலதய 

ெகிர்ந்துபகாள்கிைது. இது கிழக்கு மற்றும் வைகிழக்கில் 

ரஷ்யாவுைன் ைனது எல்தலதயப் ெகிர்ந்துபகாள்கிைது.  

✓ உக்தரன் வைக்மக பெலாரஸுைனும் பைற்கில் மால்மைா 

-வாவுைனும் ைனது எல்தலகதளப் ெகிர்ந்து பகாள்கிைது. 

உக்தரன் அதிெர் உதரயாற்றி தகைட்ைல்கதளப்பெற்ை 

விவாைத்திற்குப்பிைகு, உக்தரதன ஐமராப்பிய ஒன்றிய 

உறுப்புரிதமக்கான அதிகாரப்பூர்வ மவட்ொளராக மாற்ை 

ஐமராப்பிய நாைாளுமன்ைம் ெரிந்துதரத்ைது. 

 

6. ‘உலகளாவிய சநகிழி ஒப்பந்ே’ வமெவுக்கான 

ஆமைமய அங்கீகரித்துள்ள சர்வதேச நிறுவனம் எது? 

அ) UNFCCC 

ஆ) ஐநா சுற்றுச்சூழல் அதவ  

இ) IPCC 

ஈ) WWF 

✓ பநகிழி மாசுொட்தை முடிவுக்குக் பகாண்டுவருவைற்காக 

175 உறுப்பு நாடுகளுைன் ஐநா சுற்றுச்சூழல் மெரதவ, 

 

 

 

 

 

 



        

    

நாடுகள் சட்ைப்பூர்வமாகக் கட்டுப்ெடும் ஓர் ஆதையில் 

தகபயழுத்திட்ைது. அடுத்ை 2 ஆண்டுகளில் உலகளாவிய 

பநகிழி ஒப்ெந்ைம் வதரவு பசய்யப்ெட்டு அங்கீகரிக்கப்ெடும். 

பநகிழி உற்ெத்திதயக் தகயாள்வைற்கும் பநகிழியின் 

நச்சுச்சுதமதய நிவர்த்திபசய்வைற்கும் இந்ை ஆதை 

ெரிந்துதரக்கிைது. 

 

7. ‘How Indians View Gender Roles in Families and Society’ 

என்ற அறிக்மகமய சவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 

அ) NITI ஆமயாக் 

ஆ) UNICEF 

இ) பிரைம் அைக்கட்ைதள 

ஈ) பியூ ஆராய்ச்சி தமயம்  

✓ 29,999 வயதுவந்ே இந்தியர்களிைம் நைத்ைப்ெட்ை 

ஆய்வின் அடிப்ெதையில், வாஷிங்ைன் DC’ஐச் சார்ந்ை ஒரு 

இலாெ மநாக்கற்ை நிறுவனமான பியூ ஆராய்ச்சி தமயம், 

‘How Indians View Gender Roles in Families and Society’ 

என்ை ைதலப்பில் ஓர் அறிக்தகதய பவளியிட்ைது.  

✓ இவ்வறிக்தகயின்ெடி, பெண்கள் அரசியல் ைதலவர்கள் 

ஆகி நாட்தை ஆள்வதை இந்திய ஆண்கள் வரமவற்கின் 

-ைனர். ஆண்கதளப்மொலமவ பெண்களும் அரசியலில் 

திைதமயாக பசயல்ெை முடியும் என்ை கருத்தை 55 சைவீை 

ஆண்கள் ஒப்புக்பகாள்கின்ைனர்.  

✓ ெத்தில் ஒன்ெது இந்தியர்கள் மதனவி எப்மொதும் ைனது 

கைவருக்குக் கீழ்ப்ெடிய மவண்டும் என்ை கருத்தை 

ஒப்புக்பகாள்கிைார்கள். 34% மெர் குழந்தை ெராமரிப்பு 

முைன்தமயாக பெண்களால் தகயாளப்ெை மவண்டும் 

என்று கூறியுள்ளனர். 43% மெர் வருமானம் ஈட்டுவது 

ஆண்களின் கைதம என்று கூறியுள்ளனர். 

 

8. ‘சகாத்துக்குண்டுகள் மீோன தீர்ைானம்’ மகசயழுத்ோ 

-ன ஆண்டு எது? 

அ) 1972 

ஆ) 2008  

இ) 2020 

ஈ) 2021 

✓ 2008 மமயில், 107 நாடுகள் பகாத்துக்குண்டுகதளத் 

ைதைபசய்யும் ஒரு ென்னாட்டு தீர்மானத்தைக் பகாண்டு 

வந்ைன. அைற்கு, ‘பகாத்துக்குண்டுகள் மீைான தீர்மானம்’ 

என்று பெயரிைப்ெட்ைது. சமீெத்தில், ரஷ்யா உக்தரனுக்கு 

எதிரான மொரில் பகாத்துக்குண்டுகள் மற்றும் பவற்றிை 

குண்டுகதள ெயன்ெடுத்தியைாக குற்ைஞ்சாட்ைப்ெட்ைது.  

✓ தீர்மானத்தின்ெடி, பகாத்துக் குண்டுகள் ஒவ்பவான்றும் 

20 கிகிராம்களுக்கு குதைவான எதையுள்ள பவடிக்கும் 

துதைக்குண்டுகதள பவளியிடுகின்ைன. 

 

9. பன்னாட்டு கழிசவடுப்பவர்கள் (Waste Pickers’) நாள் 

கமடப்பிடிக்கப்படுகிற தேதி எது? 

அ) மார்ச் 01  ஆ) மார்ச் 02 

இ) மார்ச் 03 ஈ) மார்ச் 05 

✓ 11 பைாழிலாளர்களின் பகாடூரமான இைப்புக்கு வழிவகுத்ை 

பகாலம்பிய ெடுபகாதலதயக் குறிக்கும் வதகயில் 

மார்ச்.1ஆம் மைதி ென்னாட்டு கழிவு எடுப்ெவர்கள் நாள் 

அனுசரிக்கப்ெடுகிைது. இந்ை நாள் உலபகங்கிலும் உள்ள 

கழிபவடுப்ெவர்கள் அல்லது மறுசுழற்சி பசய்ெவர்களுக்கு 

ஆைரவாக குரல் பகாடுக்க முற்ெடுகிைது. 

 

10. அெசின் அதிகாெப்பூர்வ ேெவுகளின்படி, இந்தியாவில் 

COVID-19 காெைைாக பாதிக்கப்பட்ட குழந்மேகளின் 

எண்ணிக்மக என்ன? 

அ) 0.74 இலட்சம் 

ஆ) 1.54 இலட்சம்  

இ) 5.54 இலட்சம் 

ஈ) 15.54 இலட்சம் 

✓ அதிகாரப்பூர்வ ைரவுகளின்ெடி, இந்தியாவில் COVID-19 

காரைமாக ொதிக்கப்ெட்ை குழந்தைகளின் எண்ணிக்தக 

1,53,827 ஆகும். 

✓ பெற்மைாதர அல்லது ெராமரிப்ொளர்கதள இழந்ை 

குழந்தைகளின் எண்ணிக்தகதய மட்டும் இது 

பகாண்டிருக்கவில்தல. லான்பசட்டின் ஓர் அண்தமய 

ஆய்வில், இந்தியாவில் 19 லட்சம் குழந்தைகள் COVID-19 

காரணமாக ேங்களது பெற்மைார் அல்லது ெராமரிப்ொளதர 

இழந்துள்ளனர் என்று கூறியிருந்ைைற்கு ெதிலளித்ை 

பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மமம்ொட்டு அதமச்சகம், 

இந்ை எண்ணிக்தகக்கும் கள நிலவரத்துக்கும் யாபைாரு 

பைாைர்பும் இல்தல என்று கூறியது. 

 

 

1. ெந்ைல்குடியில் ெல்லுயிர் பெருக்க சுற்றுச்சூழல் பூங்கா 

அருப்புக்மகாட்தை அருமகயுள்ள ெந்ைல்குடியில் சுண்ைா 

-ம்புக்கல் சுரங்கத்தில் சுமார் 72 ஏக்கரில் ̀ 5.20 மகாடியில் 

புதிைாக உருவாக்கப்ெட்டுள்ள ெல்லுயிர் பெருக்க சுற்றுச் 

சூழல் பூங்காதவ ைமிழக முைல்வர் மு க ஸ்ைாலின் 

திைந்து தவத்ைார். 

விருதுநகர் மாவட்ைம் அருப்புக்மகாட்தை - தூத்துக்குடி 

பசல்லும் சாதலயில் உள்ள ெந்ைல்குடியில், ராம்மகா 

நிறுவனத்துக்குச் பசாந்ைமான 800 ஏக்கர் ெரப்ெளவில் 

சுண்ைாம்புக்கல் சுரங்கம் உள்ளது. சுற்றுப்புைச்சூழதலக் 

கருத்தில்பகாண்டு அச்சுரங்க ெகுதியில் உள்ள பசயல்ெைா 

72 ஏக்கர் ெரப்ெளவில் ̀ 5.20 மகாடி மதிப்பில் மறுசீரதமப்பு 

பசய்து ெல்லுயிர் பெருக்க சுற்றுச்சூழல் பூங்கா 

அதமக்கப்ெட்டுள்ளது. மதழநீதர முழுதமயாக 

சுரங்கத்தில் மசகரிப்ெது, அைனால் ஏற்ெடும் ெயன்கள் 

குறித்து இளந்ைதலமுதையினர்க்கு எடுத்துதரப்ெைற்காக 

இப்பூங்கா அதமக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 

2. குதைந்ைெட்ச ஜிஎஸ்டி 5%-லிருந்து 8%-ஆக உயர்த்ை 

ெரிசீலதன 

வரவிருக்கும் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்ைத்தில் குதைந்ைெட்ச 

ஜிஎஸ்டி விகிைம் 5%-லிருந்து 8%-ஆக உயர்த்துவது 

 

 

 

 



        

    

குறித்து கலந்ைாமலாசிக்கப்ெடும் என்று ைகவல்கள் 

பைரிவிக்கின்ைன. 

ைற்மொது ஜிஎஸ்டி 5%, 12%, 18%, 28% என நான்கு 

அடுக்குகளில் உள்ளன. இந்நிதலயில் குதைந்ைெட்ச 

விகிைத்தை 5%லிருந்து 8%ஆக உயர்த்துவது பைாைர்ொக 

அதமச்சர்கள் குழு இம்மாை இறுதியில் அல்லது அடுத்ை 

மாை பைாைக்கத்தில் நைக்கவிருக்கும் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் 

கூட்ைத்தில் அறிக்தக ைாக்கல் பசய்ய இருப்ெைாகவும், அது 

பைாைர்ொன கலந்ைாமலாசதன அக்கூட்ைத்தில் நதைபெை 

இருப்ெைாகவும் கூைப்ெடுகிைது. 

இவ்வாறு குதைந்ைெட்ச விகிைம் 8%ஆக உயர்த்ைெடுவை 

-ன்மூலம் அரசுக்கு `1.50 லட்சம் மகாடி கூடுைல் வரி 

வருவாய் கிதைக்கும் என்று கைக்கிைப்ெட்டுள்ளது. 

இதுைவிர, ஜிஎஸ்டி 5%, 12%, 18%, 28% என்ை நான்கு 

அடுக்குகளிலிருந்து 8%, 18%, 28% என்ை மூன்று 

அடுக்குகளாக குதைப்ெது குறித்தும் கலந்ைாமலாசிக்கப்ெை 

இருப்ெைாகவும் கூைப்ெடுகிைது. அவ்வாறு ஜிஎஸ்டி மூன்று 

அடுக்குகளாக குதைக்கப்ெடும்ெட்சத்தில் 12% அடுக்கில் 

வருெதவ 18% அடுக்கின்கீழ் மசர்க்கப்ெடும் என்று 

எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிைது. 

 

3. மைசிய அளவிலான சிலம்ெம்: ைமிழ்நாடு அணி 

சாம்பியன் 

கன்னியாகுமரியில் நதைபெற்ை மைசிய அளவிலான 

சிலம்ெம் மொட்டியில் ைமிழ்நாடு அணி சாம்பியன் ெட்ைம் 

பவன்ைது. 

அகில இந்திய சிலம்ெம் சம்மமளனம் சார்பில், மைசிய 

அளவிலான 18ஆவது மினி சப் ெூனியர், சப் ெூனியர், 

ெூனியர், சீனியர் பிரிவில் ஆண், பெண் ெங்மகற்ை 

சிலம்ெப்மொட்டி கன்னியாகுமரியில் இருநாட்கள் நைந்ைது. 

இப்மொட்டியில் ைமிழகம், புதுச்மசரி, மகரளம், கர்நாைகம், 

ஆந்திரம், பைலுங்கானா, மகாராஷ்டிராம், தில்லி, மத்திய 

பிரமைசம், உத்ைர பிரமைசம், ஹரியானா, இராெஸ்ைான், 

நாகலாந்து, மிமசாரம், ெம்மு-காஷ்மீர், பீகார், ஒடிஸா, 

சத்திஸ்கர் உள்ளிட்ை 22 மாநிலங்கதளச் மசர்ந்ை 

அணிகள் ெங்மகற்ைன. 1200’க்கும் மமற்ெட்ை வீரர்கள் 

மற்றும் வீராங்கதனகள் கலந்துபகாண்ைனர். 

இதில், ைமிழகம் அணி சாம்பியன் ெட்ைம் பவன்ைது. 

இரண்ைாவது இைத்தை புதுச்மசரி அணியும், மூன்ைாவது 

இைத்தை மகாராஷ்டிராம் அணியும் பிடித்ைது. 

 

4. நாட்டிமலமய முைலாவைாக தூத்துக்குடியில் `1,000 

மகாடியில் சர்வமைச அதைகலன் பூங்கா: முைல்வர் மு க 

ஸ்ைாலின் இன்று அடிக்கல் 

இந்தியாவிமலமய முைலாவைாக தூத்துக்குடியில் `1,000 

மகாடி மதிப்பீட்டில் 1,150 ஏக்கர் ெரப்ெளவில் அதமக்கப்ெை 

உள்ள சர்வமைச அதைகலன் பூங்காவுக்கு முைல்வர் மு க 

ஸ்ைாலின் இன்று அடிக்கல் நாட்டுகிைார். 

துதைமுக நகரமான தூத்துக்குடியில் பைாழில் 

வளர்ச்சிதய பெருக்கவும், புதிய மவதலவாய்ப்புகதள 

உருவாக்கவும் `1,000 மகாடியில் 1,150 ஏக்கர்ெரப்ெளவில் 

‘சர்வமைச அதைகலன் (Furniture) பூங்கா’ அதமக்கப்ெடும் 

என கைந்ை ஆண்டு சட்ைப்மெரதவயில் முைல்வர் மு க 

ஸ்ைாலின் அறிவித்ைார். அதைகலன் பூங்கா அதமக்க 

சிப்காட் நிறுவனம் சார்பில் தூத்துக்குடி சிப்காட் 

வளாகத்தில் 1,150 ஏக்கர் நிலம் சீரதமக்கப்ெட்டு ையார் 

நிதலயில் தவக்கப்ெட்டுள்ளது. 

அதைகலன் பைாழிலுக்பகன ைனியாக நாட்டிமலமய 

முைல் சிைப்பு பொருளாைார மண்ைலமாக அதமக்கப்ெடும் 

இந்ைப் பூங்காவில் மர அறுதவ ஆதல, அதைகலன் 

பொருட்கள் ையாரிப்பு நிறுவனங்கள், ஏற்றுமதி, இைக்குமதி 

நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ை சுமார் 100 நிறுவனங்கள் இைம் 

பெறுகின்ைன. அதைகலன் பைாழில்சார்ந்ை உதிரி 

ொகங்கதள ையார் பசய்யும் சிறு, குறு பைாழில் 

நிறுவனங்களும் இந்ைப் பூங்காவில் இைம்பெறும் என 

அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

3.5 இலட்சம் மெருக்கு மவதல 

அதைகலன் பைாழில் பைாைர்ொக ஆண்டுமைாறும் சுமார் 5 

ஆயிரம்மெருக்கு திைன் ெயிற்சி அளிக்கும் வதகயில் 

ெயிற்சிக்கூைம், அதைகலன் பொருட்களின் ைரத்தை 

ெரிமசாதிக்கும் ஆய்வுக்கூைம், கூட்ை அரங்கம், ைங்கும் விடு 

-திகள், உைவகங்கள்மொன்ை அதனத்து வசதிகளும் 

அங்கு இைம்பெறும். 

இந்ைப் பூங்காமூலம் சுமார் `4,500 மகாடிக்கு பைாழில் 

முைலீடுகதள ஈர்க்கவும், மநரடியாகவும், மதைமுகமாகவு 

-ம் சுமார் 3.5 லட்சம் மெருக்கு மவதலவாய்ப்பு அளிக்கவும் 

திட்ைமிைப்ெட்டுள்ளது. 

முன்னைாக, தூத்துக்குடி ஸ்பிக் நிறுவன வளாகத்தில் 

அதமக்கப்ெட்டுள்ள 22 பமகாவாட் திைன் பகாண்ை நீரில் 

மிைக்கும் சூரிய மின்சக்தி நிதலயத்தை முைல்வர் திைந்து 

தவக்கிைார். 

 

5. இலங்தக – இந்தியா கூட்டுகைற்ெதை ெயிற்சி –

ஸ்தலபநக்ஸ், 07-10 மார்ச் 2022 

இந்தியா- இலங்தக இதைமய 9ஆவது கூட்டு கைற்ெதை 

ெயிற்சி இன்று பைாைங்கி வரும் 10ஆம் மைதி வதர 

நதைபெை உள்ளது. இரண்டு கட்ைங்களாக இந்ைப் ெயிற்சி 

நைத்ைப்ெை உள்ளது. முைல்கட்ைப் ெயிற்சி விசாகப்ெட்டினம் 

துதைமுகத்தில் இன்றும் நாதளயும் நதைபெைவுள்ளது. 

அைன்பின் இரண்ைாம் கட்ை ெயிற்சி வங்காள விரிகுைாவில் 

9 மற்றும் 10ஆம் மைதிகளில் நதைபெைவுள்ளது.  

இலங்தக கைற்ெதையின், மராந்துக்கப்ெலான LLNS 

சயூரலா, இந்திய கைற்ெதையின் INS கிர்ச் கப்ெல் 

ஆகியதவ ெயிற்சியில் இைம்பெற்றுள்ளன. முன்னைாக 

கைந்ை 2020ஆம் ஆண்டு அக்மைாெர் மாைத்தில் இரு 

நாடுகளுக்கு இதைமயயான கூட்டு கைற்ெதை ெயிற்சி 

திரிமகாைமதலயில் நதைபெற்ைது. 

இருநாட்டு கைற்ெதைகளுக்கு இதைமய புரிந்துைர்வு, 

அனுெவ ெகிர்வு, கைல்சார் நைவடிக்தககள், ஆகியவற்தை 

மமம்ெடுத்தும் மநாக்கில் இக்கூட்டு கைற்ெதை ெயிற்சி 

நதைபெறுகிைது. 

 


