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1. ‘அல்லூரி சீதாராம இராஜு’ என்பவர் இன்றைய எந்த மாநிலத்றதச் சேர்ந்த விடுதறலப் சபாராட்ட வீரராவார்? 
அ. தமிழ்நாடு 

ஆ. கேரளா 

இ. ஆந்திர பிரகதசம்  

ஈ. ோ்நாடோ 

✓ விடுதறலப்சபாராட்ட வீரர் அல்லூரி சீதாராம இராஜுவின் 125ஆவது பிைந்தநாறை முன்னிட்டு முப்பது அடி உயர 

வவண்கலச்சிறலறய பிரதமர் சமாடி திைந்து றவத்தார். ஆந்திர பிரசதே மாநிலம் பீமாவரத்தில் உள்ை க்ஷத்ரிய 

சேவா ேமிதியால் 15 டன் எறடவகாண்ட இந்தச் சிறல `3 சகாடி வேலவில் வேதுக்கப்பட்டு நிறுவப்பட்டது. 

இரம்பசோடவரம் காட்டுப்பகுதியில், வலிறமமிக்க ஆங்கிசலயப் பறடகளுக்கு எதிராக சமற்வகாள்ைப்பட்ட ‘ராம்பா 

கிைர்ச்சி’ அல்லது ‘மான்யம் எழுச்சிக்காக அவர் அறியப்படுகிைார். 

2. ‘எண்ணியல் இந்தியா வாரம் – 2022’இன் கருப்வபாருள் என்ன? 
அ. Catalyzing New India’s Techade  

ஆ. India’s Digital Start Ups 

இ. Local to Global 

ஈ. Atmanirbhar Start up Ecosystem 

✓ குஜராத் மாநிலத்தில் உள்ை காந்திநகரில், 2022 – டிஜிட்டல் இந்தியா வாரத்றத பிரதமர் சமாடி வதாடங்கிறவத்தார். 

“Catalyzing New India’s Techade” என்பது 2022 – டிஜிட்டல் இந்தியா வாரத்தின் கருப்வபாருைாகும். 

✓ இந்திய வமாழிகளில் இறையம் மற்றும் டிஜிட்டல் சேறவகறை எளிதாக அணுகும் வறகயில், ‘டிஜிட்டல் இந்தியா 

பாஷினி’றயயும் பிரதமர் வதாடங்கிறவத்தார். ‘டிஜிட்டல் இந்தியா வஜனிசிஸ்’ – நாடு தழிவிய வதாழில்நுட்பம் 

உள்ைார்ந்த துளிர் நிறுவல் தைம், அடுக்கு–II மற்றும் அடுக்கு–III நகரங்களில் `750 சகாடி வேலவில் வவற்றிகரமான 

துளிர் நிறுவல்கறை ஆதரிக்கும் வறகயில் இது வதாடங்கப்பட்டது. இந்தியா ஸ்சடக்கின்கீழ் வேயல்படுத்தப்படும் 

முக்கிய திட்டங்களின் உலகைாவிய கைஞ்சியமான ‘Indiastack.global’உம் அப்சபாது வதாடங்கப்பட்டது. 

3. ‘மாநிலங்களின் துளிர்–நிறுவல்கள் தரவரிறே – 2021’ஐ வவளியிட்ட நடுவண் அறமச்ேகம் எது? 
அ. MSME அமமச்சேம் 

ஆ. வணிேம் மற்றும் ததாழிற்துமற அமமச்சேம்  

இ. நிதி அமமச்சேம் 

ஈ. தபருநிறுவன விவோரங்ேள் அமமச்சேம் 

✓ வதாழிற்துறை மற்றும் உள்நாட்டு வணிகத்றத சமம்படுத்துவதற்கான துறை (DPIIT), வணிகம் & வதாழிற்துறை 

அறமச்ேகம், ‘மாநிலங்களின் துளிர்–நிறுவல்கள் தரவரிறே – 2021’ஐ வவளியிட்டுள்ைது. தரவரிறே ஏழு சீர்திருத்தப் 

பகுதிகளில் கவனஞ்வேலுத்துகிைது. குஜராத், கர்நாடகா மற்றும் சமகாலயா ஆகியறவ சிைந்த வேயல்திைன் வகாண்ட 

மாநிலங்கைாக வறகப்படுத்தப்பட்டுள்ைன; பீகார், ஆந்திர பிரசதேம், மிசோரம் மற்றும் லடாக் ஆகியறவ வைர்ந்து 

வரும் துளிர்–நிறுவல்கள் சூழலறமப்றபக் வகாண்டுள்ைன. சகரைா, மகாராஷ்டிரா, ஒடிஸா, வதலுங்கானா மற்றும் 

ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் ஆகியறவ சிைந்த வேயல்திைன்வகாண்ட பிரிவில் தரவரிறேப்படுத்தப்பட்டுள்ைன. 

4. ேமீப வேய்திகளில் இடம்வபற்ை, ‘லிஸ்பன் பிரகடனம்’ என்பது பின்வரும் எதன் பாதுகாப்சபாடு வதாடர்புறடயது? 
அ. வளி  ஆ. மமைேள் 

இ. தபருங்ேடை்ேள்  ஈ. நன்னீா் பனிப்பாமறேள் 
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✓ “நமது வபருங்கடல், நமது எதிர்காலம், நமது வபாறுப்பு” என்ை லிஸ்பன் சபரறிவிப்றப ஒருமனதாக ஏற்றுக் 

வகாண்டதன்மூலம் ஐநா–இன் வபருங்கடல் மாநாடு – 2022 நிறைவறடந்தது. 150–க்கும் சமற்பட்ட நாடுகள் 

கடல்ோர் அவேரநிறலக்குத் தீர்வுகாை அறிவியல் அடிப்பறடயிலான மற்றும் புதுறமயான நடவடிக்றககறை 

அதிகரிக்க ஒப்புக்வகாண்டன. லிஸ்பன் சபரறிவிப்பு வைரும் நாடுகள் எதிர்வகாள்ளும் திைன் ேவால்கறை கைக்கில் 

எடுத்துக்வகாள்கிைது. 

5. தையற்கார எறும்புகறைக் வகாண்டு வேய்யப்படும், ‘றக ேட்னி’ என்பது எம்மாநிலத்தின் பிரபல உைவாகும்? 

அ. ஜாா்ேண்ட் 

ஆ. ஒடிஸா  

இ. சத்தீஸ்ோ் 

ஈ. கமற்கு வங்ேம் 

✓ ஓசகாபில்லா ஸ்மரக்டினா என்ை அறிவியல் வபயர்வகாண்ட றதயற்கார எறும்புகள், ஒடிஸா மாநிலத்தின் மயூர்பஞ்சு 

மாவட்டத்தில் காைப்படுகின்ைன. அம்மாவட்ட மக்கள் குறிப்பாக பழங்குடியினர், ‘றக ேட்னி’ என்று அறழக்கப்படும் 

எறும்புகறைக்வகாண்டு வேய்யப்படும் உைவுப்வபாருறைச் வேய்கிைார்கள். ஒடிஸாறவச் சேர்ந்த அறிவியலாைர்கள் 

‘றக ேட்னி’க்குப் புவிோர் குறியீட்றடப் (GI) பெறுவதற்கான பணியில் ஈடுபட்டுள்ைனர். 

6. அண்றமயில் வகாலம்பியாவின் முதல் கறுப்பின துறை அதிபரானவர் யார்? 
அ. குஸ்டாகவா தபட்கரா 

ஆ. பிரான்சியா மாா்ே்தவஸ்  

இ. விா்ஜிைிகயா பாா்கோ வா்ோஸ் 

ஈ. ஜுவான் குமவகடா 

✓ வகாலம்பியாவின் துறை அதிபராக பதவிசயற்கும் முதல் கறுப்பின வபண் என்ை வபருறமறய பிரான்சியா 

மார்க்வவஸ் வபற்றுள்ைார். சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலரான இவர், தங்கச்சுரங்கத்திற்கு எதிராக சபாராடியதற்காக கடந்த 

2018ஆம் ஆண்டு மதிப்புமிக்க ‘சகால்ட்சமன் சுற்றுச்சூழல்’ பரிறேப் வபற்ைார். 

7. இந்திய கடசலாரக் காவல்பறடயின் ‘840 பறடயணி’ எங்கு உருவாக்கப்பட்டது? 
அ. விசாேப்பட்டினம் 

ஆ. தசன்மன  

இ. தஞ்சாவூா் 

ஈ. மும்மப 

✓ இந்திய கடசலாரக் காவல்பறடயின் புதிய வான்பறட ‘840 பறடயணி’ என்ை வபயரில் 2022 ஜூன்.20 அன்று 

வேன்றனயில் உருவாக்கப்பட்டது. இந்தப் பறடயணி வதாடக்கத்தில் உள்நாட்டு ALH மார்க்–III வானூர்திவகாண்டு 

உருவாக்கப்பட்டது. கிழக்குப்பிராந்தியத்தில் நிறுத்தப்பட்டுள்ை முதல் வானூர்தி இதுவாகும். 

8. ேமீப வேய்திகளில் இடம்வபற்ை கும்பு பனியாறு அறமந்துள்ை இடம் எது? 
அ. இந்தியா  ஆ. பூட்டான் 

இ. கநபாளம்   ஈ. திதபத் 

✓ கும்பு பனியாைானது சநபாைத்தின் கும்பு பகுதியில் எவவரஸ்ட் சிகரத்திற்கும் சலாட்சே–நுப்ட்சே மறலமுகட்டுக்கும் 

இறடசய அறமந்துள்ைது. இமயமறலயிலுள்ை பல பனியாறுகறைப் சபாலசவ, கும்பு பனியாறும் வவகுசவகமாக 

உருகி வருகிைது. இது சநபாைத்தின் எவவரஸ்ட் முகாமுக்கு மிகவும் ஆபத்தானதாகப் பார்க்கப்படுகிைது. 
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9. ASEAN–இந்தியா நட்புறவு ஆண்டாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ை ஆண்டு எது? 
அ. 2021 

ஆ. 2022  

இ. 2023 

ஈ. 2025 

✓ ASEAN–இந்தியாவின் நட்புைவு ஆண்டாக நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டு அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. இவ்வாண்டு, இந்தியா 

மற்றும் ASEAN நாடுகளுக்கு இறடசயயான உைவுகளின் முப்பதாவது ஆண்டு நிறைறவக் குறிக்கிைது. இரு 

தரப்புக்கும் இறடயிலான அரசியல் ரீதியான உைவுகள் கடந்த 1990–களின் முற்பகுதியில் வதாடங்கியது. 

10. ேர்வசதே இலக்கிய விழாவான, ‘Unmesha – அன்மேஷா’ ஏற்பாடு வேய்யப்பட்டுள்ை மாநிலம்/UT எது? 
அ. ஹிமாச்சை பிரகதசம்  

ஆ. குஜராத் 

இ. ததலுங்ோனா 

ஈ. கேரளா 

✓ ஹிமாச்ேல பிரசதே மாநிலத்தில் 3 நாள் நடக்கும் ேர்வசதே இலக்கிய விழாவான, ‘Unmesha’ ஏற்பாடு வேய்யப்பட்டது. 

இவ்விழாறவ மத்திய கலாச்ோரத்துறை இறையறமச்ேர் அர்ஜுன் இராம் சமகவால் வதாடங்கி றவத்தார்.  

✓ 15 நாடுகறைச் சேர்ந்த 425–க்கும் சமற்பட்ட எழுத்தாைர்கள், கவிஞர்கள், வமாழிவபயர்ப்பாைர்கள், விமர்ேகர்கள் 

மற்றும் பிரமுகர்கள், 60–க்கும் சமற்பட்ட வமாழிகறைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி, இந்நிகழ்ச்சியில் பங்சகற்கின்ைனர். 

‘விடுதறலப் வபருவிழா’ நிகழ்வின் ஒருபகுதியாக, ஹிமாச்ேலப் பிரசதே மாநில கறல மற்றும் கலாச்ோரத் துறையின் 

ஆதரவுடன் மத்திய கலாச்ோர அறமச்ேகம் மற்றும் ோகித்ய அகாடமி இறைந்து இந்த விழாறவ நடத்துகின்ைன. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. RIMPAC துறைமுக ஒத்திறகயில் இந்திய கடற்பறடயின் INS ோத்புரா மற்றும் பி–81 பங்சகற்பு 

பசிபிக் வறைய சபார்ப்பயிற்சி ஒத்திறகயான ரிம்பாக்கில் (RIMPAC) உலகின் மிகப்வபரிய பன்னாட்டு கடற்பறட 

ஒத்திறகயில் பங்சகற்பதற்காக, இந்திய கடற்பறடயின் முற்றிலும் உள்நாட்டிசலசய வடிவறமத்துத் தயாரிக்கப்பட்ட 

INS ோத்புரா சபார்க்கப்பலும், பி–81 LRMRASW விமானமும், ஹவாய் தீவின் முத்துத் துறைமுகத்திற்கு 

வேன்றுள்ைன. இதில் ோத்புரா கப்பல் 27 ஜூன் 2022 அன்று ஹவாறய வேன்ைறடந்த நிறலயில், பி–81 விமானம் 

2022 ஜூறல.2 அன்று வேன்ைறடந்தது. துறைமுக வைாகத்தில் நறடவபறும் இந்த ஒத்திறகயின் ஒரு பகுதியாக, 

கருத்தரங்குகள், திட்டமிடல், விவாதங்கள் மற்றும் விறையாட்டுப்சபாட்டிகள் நடத்தப்படுகிைது.  

ஆறு வார காலம் நறடவபறும் இந்தப் சபார் பயிற்சியில் INS ோத்புரா மற்றும் ஒரு பி–81 கடசலார சராந்து விமானமும் 

பங்சகற்றுள்ைன.  நட்பு நாட்டு கடற்பறடகளிறடசய, வேயல்பாட்டுத் திைறன சமம்படுத்தும் சநாக்கில், இந்தப் சபார்ப் 

பயிற்சிக்கு ஏற்பாடு வேய்யப்பட்டுள்ைது. வமாத்தம் 28 நாடுகறைச் சேர்ந்த 38 சபார்க்கப்பல்கள், 9 நாடுகளின் தறரப் 

பறடயினர், 31 ஆளில்லா ோதனங்கள், 170 விமானங்கள் மற்றும் 25 ஆயிரத்துக்கும் சமற்பட்ட வீரர்கள் இதில் 

பங்சகற்றுள்னனர். கடல் ஒத்திறக ஜூறல.12ஆம் சததி வதாடங்கவுள்ை நிறலயில், ஆகஸ்ட்.4ஆம் சததி  பயிற்சி 

நிறைவு நிகழ்ச்சி நறடவபைவுள்ைது. 
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2. புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ை வபாருள் கதிரியக்க ஒளிறய புதுப்பிக்கவல்ல எரிேக்தியாக மாற்றும் 

வவப்பத்றத வவளியிடுகிை கதிரியக்க ஒளிறய மாற்றியறமக்கின்ை புதிய வபாருள் ஒன்றை அறிவியலாைர்கள் 

கண்டுபிடித்துள்ைனர். சூரிய மற்றும் வவப்பேக்திறய பயன்படுத்தும் உயர்திைன் வகாண்டதாக இது இருக்கும். 

மின்னுற்பத்தி, வதாறலத்தகவல் வதாடர்பு, பாதுகாப்பு மற்றும் பந்சதாபஸ்து வதாழில்நுட்பங்கள், உைர்வுக்கருவிகள், 

சுகாதார கவனிப்பு சேறவகள் சபான்ைவற்றுக்கு பயன்படத்தக்க, புதுப்பிக்கவல்ல எரிேக்தி ஆதாரமாக மின்காந்த 

இயல் அறலகள் உள்ைன. இத்தறகய அறலகறை உயர்வதாழில்நுட்ப முறைகறை பயன்படுத்தி துல்லியத்தன்றம 

உறடயதாக அறிவியலாைர்கள் மாற்ைமுடியும். தனித்தன்றமவகாண்ட வபாருட்கறை பயன்படுத்தி இதன் அைவு 

மனித சராமத்றதவிட ஆயிரம் மடங்கு சிறியதாக இருக்கும். இருப்பினும் இதறன கண்டறிவதும், மாற்றியறமப்பதும் 

சிரமம் என்பதால், அறனத்து ஒளி அறலகறையும் குறிப்பாக கதிரியக்க ஒளிறய எளிதாக பயன்படுத்த முடியாது.  

மத்திய அறிவியல் வதாழில்நுட்பத் துறையின் தன்னாட்சி நிறுவனமான வபங்களூருவில் உள்ை நவீன அறிவியல் 

ஆராய்ச்சிக்கான ஜவஹர்லால் சநரு றமயத்றதச் சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாைர்கள் குறிப்பிடத்தக்க வைர்ச்சியாக SCN 

(single–crystalline scandium nitride) என்ைறழக்கப்படும் புதிய வபாருறை கண்டுபிடித்துள்ைனர். 

நவீன அறிவியல் ஆராய்ச்சிக்கான ஜவஹர்லால் சநரு றமயத்றத தவிர, இந்திய அறிவியல் கல்விக்கழகத்றதச் 

சேர்ந்த நாசனா அறிவியல் மற்றும் வபாறியியல் றமயத்றதச் சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாைர்களும், சிட்னி பல்கறலக் 

கழகமும், இந்த ஆய்வில் பங்சகற்ைன. இந்த ஆய்வுபற்றிய விவரம் நாசனா வலட்டர்ஸ் எனப்படும் அறிவியல் இதழில் 

அண்றமயில் வவளியிடப்பட்டது. 

 

3. உைவகங்கள் சேறவக் கட்டைம் வசூலிக்கக் கூடாது 

உைவகங்களும் தங்கும் விடுதிகளும் வாடிக்றகயாைர்களிடமிருந்து சேறவக்கட்டைம் எறதயும் வசூலிக்கக் 

கூடாது என்று மத்திய நுகர்சவார் பாதுகாப்பு ஆறையம் (சிசிபிஏ) உத்தரவிட்டுள்ைது. உைவகங்களும் தங்கும் 

விடுதிகளும் கட்டை ரசீதில் சேறவக் கட்டைத்றத விதிப்பதாக மத்திய அரசிடம் வாடிக்றகயாைர்கள் பலர் புகார் 

வதரிவித்திருந்தனர். இந்நிறலயில், சிசிபிஏ தறலறம ஆறையர் வவளியிட்டுள்ை வழிகாட்டுதல்களில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ைதாவது: 

உைவகங்களும் தங்கும் விடுதிகளும் தாமாக சேறவக் கட்டைத்றத விதிக்கக் கூடாது. சவறு எந்தப் வபயரிலும் 

சேறவக்கட்டைத்றத வசூலிக்கக்கூடாது. எந்த உைவகமும், தங்கும் விடுதியும் சேறவக்கட்டைம் வேலுத்துமாறு 

வாடிக்றகயாைறரக் கட்டாயப்படுத்த முடியாது. வாடிக்றகயாைர் விரும்பினால் மட்டுசம சேறவக்கட்டைத்றத 

வழங்கலாம். இறத உைவகங்களும் தங்கும் விடுதிகளும் வாடிக்றகயாைர்களிடம் வதளிவுபடுத்த சவண்டும். 

வழிகாட்டுதல்கறை மீறி எந்த உைவகசமா தங்கும் விடுதிசயா சேறவக் கட்டைத்றத வசூலித்தால், அறத 

நீக்குமாறு வாடிக்றகயாைர்கள் சகாரலாம். அறதயும் மீறி சேறவக் கட்டைம் வசூலிக்கப்பட்டால், 

வாடிக்றகயாைர்கள் அதுவதாடர்பாக நுகர்சவார் ஆறையத்தில் புகாரளிக்கலாம். 

சதசிய நுகர்சவார் உதவிறமயத்தின் வதாறலசபசி எண்ைான 1915 வாயிலாகசவா அல்லது சதசிய நுகர்சவார் 

உதவி றமயத்தின் வேயலி வாயிலாகசவா புகார் வதரிவிக்கலாம். இறைய வழியாகவும் புகார் வதரிவிக்க முடியும் 

என்று அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. 

 

4. புதிய வதாழில் நிறுவனங்களுக்கான முன்வனடுப்புகள்: வதளிவான பார்றவயுடன் தமிழ்நாடு: மத்திய அரசு 

புதிய வதாழில் நிறுவனங்களுக்கான (ஸ்டார்ட்-அப்) முன்வனடுப்புகளில் வதளிவான பார்றவ மற்றும் இலக்குகறை 

தமிழ்நாடு வகாண்டிருப்பதாக மத்திய அரசு வதரிவித்துள்ைது. 

ஸ்டார்ட்-அப்களுக்கான உகந்த சூழறல வழங்கும் மாநிலங்களின் தரவரிறே அறிக்றகறய மத்திய வர்த்தகம் 

மற்றும் வதாழில்துறை அறமச்ேர் பியூஷ் சகாயல் தில்லியில் வவளியிட்டார். ஸ்டார்ட்-அப் முன்வனடுப்புகறை 

உருவாக்குதல், ஸ்டார்ட்-அப்களுக்கு ஆதரவான முன்வனடுப்புகறைக் கண்டறிந்து முறைப்படுத்துதல், ஸ்டார்ட்-

அப்களுக்கான முன்வனடுப்புகளில் வதளிவான பார்றவ மற்றும் இலக்குகறை வகாண்டிருத்தல், ஸ்டார்ட் 
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அப்களுக்கான சூழலில் சிைந்த முன்சனற்ைம், ஸ்டார்ட்-அப்களுக்கான மிகச்சிைந்த முன்வனடுப்புகள் மற்றும் 

புதுறமயான நடவடிக்றககள் என அந்தத் தரவரிறேயில் 5 பிரிவுகளில் 24 மாநிலங்கள், 7 யூனியன் பிரசதேங்கள் 

இடம்வபற்றுள்ைன. ஒவ்வவாரு மாநிலமும் யூனியன் பிரசதேமும் பிைமாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரசதேங்களிடம் 

உள்ை சிைந்த நறடமுறைகறைக் கற்று ஸ்டார்ட்-அப்களுக்கு உகந்த சூழறல உருவாக்க உதவும் சநாக்கில் இந்த 

தரவரிறே அறிக்றக வவளியிடப்பட்டுள்ைது. 

 

5. காரியாபட்டி அருசக ேமைர் பள்ளி தடயங்கள் கண்வடடுப்பு 

காரியாபட்டி அருசக புல்லூர் கிராமத்தில் ஆயிராத்து நூறு ஆண்டுகளுக்கு முந்றதய ேமைர் பள்ளி தடயங்கள் 

கண்வடடுக்கப்பட்டுள்ைன. 

விருதுநகர் மாவட்டம், காரியாபட்டி வட்டம் புல்லூர் கிராமத்தில் பறழறமயான இடிந்த சகாவிலில் கல்வவட்டுகள் 

இருப்பதாக அக்கிராமத்தினர் தகவல் வகாடுத்தனர். அதன்படி, பாண்டிய நாடு பண்பாட்டு றமயத்றதச் சேர்ந்த 

வரலாற்று ஆர்வலர் மதுறர அருண் ேந்திரன் சநரில் வேன்று ஆய்வுவேய்தார். 

இதுகுறித்து அவர் கூறியதாவது: இந்தக் சகாவில் வைாகத்தில் ஆய்வுசமற்வகாண்டதில் வமாத்தம் ஒன்பது துண்டு 

கல்வவட்டுகள் கிறடத்துள்ைன. இறவ அறனத்திலும் வட்வடழுத்து மற்றும் கிரந்த எழுத்தால் எழுதப்பட்டுள்ைன. 

இதில் முற்கால பாண்டிய மன்னன் மாைன் ேறடயனின் நான்காம் ஆட்சியாண்டு கல்வவட்டும், இராஜராஜ சோழன் 

இக்சகாவிலுக்குக் வகாடுத்த நிவந்தம் பற்றிய கல்வவட்டும் காைப்படுகிைது. புல்லூரின் பறழய வபயர் திருப்புல்லூர் 

என்று கல்வவட்டின்மூலம் வதரிய வருகிைது. இது 1100 ஆண்டுகளுக்கு முந்றதய ேமைர் பள்ளியின் தடயங்கள் 

ஆகும். இது ஒரு ேமைர் பள்ளியாக வேயல்பட்டு வந்துள்ைது. இக்சகாவிலின் வபயர் திருப்புல்லூர் வபரும்பள்ளி, 

உள்ளிருக்கும் இறைவன் அருகர் பட்டாைகர் என்பறத அறிய முடிகிைது. சகாவிலில் நந்தா விைக்கு எரிக்க ஆடுகள் 

தானமாக வழங்கப்பட்டதும் இக்கல்வவட்டுகள்மூலம் அறிந்துவகாள்ைலாம். பாண்டிய நாட்டில் ேமை மதம் சிைப்பான 

நிறலயில் இருந்ததற்கு இச்ேமைப்பள்ளிசய ஒரு சிைந்த உதாரைம். ஏற்கனசவ, விருதுநகர் மாவட்டம் குரண்டியில் 

திருக்காட்டாம்பள்ளி என்ை ேமைர் பள்ளி கண்டறியப்பட்டுள்ை நிறலயில், தற்சபாது கண்டறியப்பட்டுள்ை இப்பள்ளி 

இரண்டாவது ேமைப்பள்ளியாகும். சமலும் குண்டாற்றின் சமல் கறரயான சமல உப்பிலிகுண்டு கிராமத்தில் 

தீர்த்தங்கரர் சிற்பம் கண்டறியப்பட்டுள்ைது. இங்குள்ை 9 துண்டு கல்வவட்டுகறையும் முறையாகபடி எடுத்து ஆய்வு 

வேய்ய வதால்லியல் துறைக்கு தகவல் வதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது என்ைார் அவர். 

 

https://www.winmeen.com/tnpsc-tamil-current-affairs/

