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1. இந்தியாவில், ‘டிஜிட்டல் கடன் வழங்கும் நடவடிக்ககககை’ ஒழுங்குபடுத்துகிற நிறுவனம் எது? 
அ. நிதி அமைச்சகை் 

ஆ. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி  

இ. இந்திய ததசிய ககரடுப்பனவு கழகை் 

ஈ. NITI ஆதயரக் 

✓ டிஜிட்டல் கடன் வழங்கும் நடவடிக்கககளுக்கான ஒழுங்குமுகற கட்டகைப்கப வலுப்படுத்துவதற்கான வழிகாட்டு 

நநறிககை இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) நவளியிட்டுள்ைது. ைத்திய வங்கியால் கட்டுப்படுத்தப்படும் அல்லது சட்டத்தின் 

கீழ் அனுைதிக்கப்பட்ட நிறுவனங்கைால் ைட்டுமை கடன் வழங்குதகல மைற்நகாள்ை முடியும் என்றும் இந்திய ரிசர்வ் 

வங்கி குறிப்பிட்டுள்ைது. இகையவழி கடன் வழங்கும் முகறகைகள்மூலம் கடன் வழங்குவதால் வரும் 

சிக்கல்ககைத் தணிக்கும் முயற்சியாக இது நவளியிடப்பட்டுள்ைது. 

2. ‘இையைகல தாண்டிய பல பரிைாை இகைப்பு வகலயகைப்புடன்’ நதாடர்புகடய நாடுகள் எகவ? 
அ. இந்தியர–தநபரளை் 

ஆ. சீனர–தநபரளை்  

இ. இந்தியர–வங்கரளததசை் 

ஈ. சீனர–வங்கரளததசை் 

✓ ‘இையைகல தாண்டிய பல பரிைாை இகைப்பு வகலயகைப்பின்’கீழ் மநபாைத்துடன் எல்கல தாண்டிய இரயில் 

மபாக்குவரத்துக்கான சாத்தியக்கூறு ஆய்வுக்கு நிதியளிக்க சீனா ஒப்புக்நகாண்டுள்ைது. இது பட்கட ைற்றும் பாகத 

முகனவின் ஒருபகுதியாகும். நாட்டில் சீனாவின் உதவி திட்டங்களுக்கு $118 மில்லியன் அநைரிக்க டாலர்ககை 

வழங்க சீனா உறுதியளித்தது. ைானிய உதவியின்கீழ் நகய்ருங்–காத்ைாண்டு இரயில்மவ மபாக்குவரத்துக்கான 

சாத்தியக்கூறு ஆய்கவ சீனா மைற்நகாள்ளும். 

3. ‘SPARK’ என்னும் நைய்நிகர் விண்நவளி நதாழில்நுட்ப பூங்காகவ அறிமுகப்படுத்திய நிறுவனம் எது? 
அ. NITI ஆதயரக் 

ஆ. DRDO 

இ. ISRO  

ஈ. BEL 

✓ இந்திய விண்நவளி ஆய்வு கையம் (ISRO) சமீபத்தில் அமுதப்நபருவிழாவின் ஒருபகுதியாக, நைய்நிகர் விண்நவளி 

நதாழில்நுட்ப பூங்காவான ‘SPARK’ஐ அறிமுகம் நசய்தது. இது ISRO தகலவர் S மசாைநாத்தால் நதாடங்கப்பட்டது. 

இந்த நைய்நிகர் விண்நவளி அருங்காட்சியகத்தில் ஏவுகலங்கள், நசயற்ககக்மகாள்கள், அறிவியல் திட்டங்கள் 

ைற்றும் இந்தியாவின் விண்நவளித் துகறயின் முன்மனாடிகள் நதாடர்பான பல ஆவைங்கள், படங்கள் ைற்றும் 

காநைாளிகள் உள்ைன. 

4. அடல் ஓய்வூதியத்திட்ட விதிகளில் சமீபத்திய ைாற்றங்களின்படி, எவ்வகக பயனாளிகள் விலக்கப்பட்டுள்ைனர்? 
அ. நடுவணரசு ஊழியர்கள் 

ஆ. ைரநில அரசு ஊழியர்கள் 

இ. வருைரன வரி கசலுத்துதவரர்  

ஈ. கவளிநரடுவரழ் இந்தியர்கள் 
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✓ 2022 அக்.1 முதல் அைலுக்கு வரும் அடல் ஓய்வூதியத் திட்ட விதிகளில் அரசாங்கம் ைாற்றங்ககைச் நசய்துள்ைது. நிதி 

அகைச்சகத்தின் அறிவிப்பின்படி, வருைான வரி நசலுத்துபவராக இருக்கும் அல்லது வருைான வரி நசலுத்துபவராக 

இருக்கும் எந்தநவாரு குடிைகனும் இதில் மசரத் தகுதிநபற ைாட்டார்கள். வருைான வரி நசலுத்தும் முதலீட்டாைர் அக்.1 

அல்லது அதற்குப்பிறகு இத்திட்டத்தில் மசர்ந்தால், அவர்கள் கைக்கு மூடப்படும். 

5. சமீப நசய்திகளில் இடம்நபற்ற, ‘NIPAM’ என்பதுடன் நதாடர்புகடய துகற எது? 

அ. ைின்னணுப் கபரருட்கள் உற்பத்தி 

ஆ. அறிவுசரர் கசரத்து  

இ. பருவநிமல ைரற்றை் 

ஈ. உணவு விநிதயரகை் 

✓ மதசிய அறிவுசார் நசாத்து விழிப்புைர்வு இயக்கம் (NIPAM) என்பது அறிவுசார் நசாத்து விழிப்புைர்கவ பரப்புவதற்கும் 

அடிப்பகட பயிற்சிககை வழங்குவதற்குைான ஒரு திட்டைாகும். 2022 ஆகஸ்ட்.15 வகரயிலான காலக்நகடுவிற்கு 

முன்னதாகமவ, 2022 ஜூகல.31 அன்று ஒரு மில்லியன் ைாைவர்களுக்குப் பயிற்சியளிக்கும் இலக்கக இந்தத் 

திட்டம் பூர்த்தி நசய்துள்ைது. 

6. 2024 பாரிஸ் ஒலிம்பிக்கின் அதிகாரப்பூர்வ முழக்கவரி (Slogan) என்ன? 
அ. Inclusive and Impressive 

ஆ. Games Wide Open  

இ. Global Partnership 

ஈ. Brotherly and Beautiful 

✓ 2024 பாரிஸ் ஒலிம்பிக்கின் அகைப்பாைர்கள் இரசிகர்களுக்கான நுகழவுச்சீட்டுகளின் விகலககை அறிவித்தகத 

அடுத்து அதற்கான அதிகாரப்பூர்வ முழக்கவரி (Games Wide Open) நவளியிடப்பட்டது. பிநரஞ்சு நைாழியில், ‘Ouvrons 

Grand les Jeux’ என்பது அம்முழக்கவரி. 2024 மகாகடகால ஒலிம்பிக்ஸ் அல்லது 33ஆவது ஒலிம்பியாட் 2024 

ஜூகல–ஆகஸ்டில் நகடநபறவுள்ைது. 

7. பன்னாட்டு மபார் விைானங்கள் பயிற்சியான, ‘பிட்ச் பிைாக்’ஐ நடத்தும் நாடு எது? 
அ. அகைரிக்கர 

ஆ. ஆஸ்திதரலியர  

இ. பிரரன்ஸ் 

ஈ. இஸ்தரல் 

✓ பன்னாட்டு மபார் விைானங்கள் பயிற்சியான, ‘பிட்ச் பிைாக்’ நிகழ்கவ ஆஸ்திமரலியா நடத்துகிறது. பதிமனழு 

நாடுகள் பங்மகற்கும் பயிற்சியில் இந்தியா பங்மகற்கவுள்ைது. இதில் 17 நாடுககைச்மசர்ந்த சுைார் 100 விைானங்கள் 

ைற்றும் 2,500 இராணுவ வீரர்கள் பங்மகற்றுள்ைனர். ைற்ற பங்மகற்பாைர்களுள் ஆஸ்திமரலியா, கனடா, பிரான்ஸ், 

நஜர்ைனி, இந்மதாமனசியா, ஜப்பான், ைமலசியா, நநதர்லாந்து, நியூசிலாந்து, பிலிப்கபன்ஸ், நகாரிய குடியரசு, 

சிங்கப்பூர், தாய்லாந்து, UAE, UK ைற்றும் US ஆகியகவ அடங்கும். 

8. அண்கையில் நவளியான, ‘லாக் நடௌன் லிரிக்ஸ்’ என்ற நூகல எழுதியவர் யார்? 
அ. சஞ்சுக்தர தரஷ்   ஆ. இரஸ்கின் பரண்ட் 

இ. அருந்ததி ரரய்  ஈ. விக்ரை் தசத் 
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✓ கவிஞர் சஞ்சுக்தா தாஷ் எழுதிய கவிகதகளின் நதாகுப்பான, ‘லாக் நடௌன் லிரிக்ஸ்’ என்ற நூகல ஒடிஸா ைாநில 

முதலகைச்சர் நவீன் பட்நாயக் நவளியிட்டார். ஒடியா நைாழிக் கவிஞரான தாஷ், ஒடியா நைாழியில் மூன்று கவிகதத் 

நதாகுப்புககை எழுதியுள்ைார். ‘லாக் நடௌன் லிரிக்ஸ்’ என்பது ஆங்கிலத்தில் நவளிவரும் இவரது முதல் நூலாகும். 

இது நதாற்றுமநாய் காலகட்டத்தில் ஏற்பட்ட அவரது அனுபவங்களின் அடிப்பகடயில் எழுதப்பட்டது. 

9. கூகுளுடன் இகைந்து மபாக்குவரத்து உமிழ்வுத் தரகவ நவளியிட்ட முதல் இந்திய நகரம் எது? 
அ. கசன்மன 

ஆ. புதன 

இ. ஔரங்கரபரத்  

ஈ. ககௌகரத்தி 

✓ கூகுளிலிருந்து Environmental Insights Explorer (EIE) தரகவ நவளியிடும் நாட்டின் முதல் நகரைாக ஔரங்காபாத் 

ைாறியுள்ைது. EIE அம்சத்தின்கீழ், நகரங்கள் CO2 உமிழ்வு மூலங்ககை அைவிடுகின்றன, பகுப்பாய்வு நடத்துகின்றன 

ைற்றும் அவ்வுமிழ்கவக் குகறப்பதற்கான உத்திககை அகடயாைம் காணுகின்றன. இந்தியாவில், EIE அம்சைானது 

ஔரங்காபாத், நபங்களூரு, நசன்கன ைற்றும் புமன ஆகிய நகரங்களுக்கு ைட்டுமை கிகடக்கிறது; மைலும், 

மபாக்குவரத்து உமிழ்வுத் தரகவ நபாதுவில் நவளியிடும் முதல் நகரம் ஔரங்காபாத் ஆகும். 

10. ‘கவப்பீட்டாைருக்குப் மபாதித்தல் ைற்றும் விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்துதலுக்கான’ நிதியத்கதப் பராைரிக்கின்ற 

அகைப்பு எது? 
அ. நிதி அமைச்சகை் 

ஆ. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி  

இ. இந்திய ததசிய ககரடுப்பனவு கழகை் 

ஈ. NITI ஆதயரக் 

✓ மசமிப்பு, நடப்புக்கைக்குகள் அல்லது முதிர்வு மததியிலிருந்து 10 ஆண்டுகளுக்குள் மகாரப்படாத கவப்புகள் யாவும் 

மகாரப்படாத கவப்புத்நதாகககள் என வகரயறுக்கப்படுகிறது. இந்தத் நதாகககள், வங்கிகைால் இந்திய ரிசர்வ் 

வங்கியால் பராைரிக்கப்படும், ‘கவப்பீட்டாைருக்குப் மபாதித்தல் & விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்துதலுக்கான’ நிதியத்திற்கு 

ைாற்றப்படுகின்றன. அந்தந்த வங்கிகளிலிருந்து இதுமபான்றுள்ை கவப்புத்நதாககககை நபறுவதற்கு ரிசர்வ் வங்கி 

அவ்கவப்புக்குரிய ைக்ககை ஊக்குவித்து வருகிறது. இருப்பினும், மகாரப்படாத கவப்புகளின் அைவு அதிகரித்துக் 

நகாண்மடதான் நசல்கிறது. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. விடுதகலயின் 75ஆவது ஆண்டில் 75 ராம்சர் தைங்கள். இராம்சர் தைங்களின் பட்டியலில் தமிழ்நாட்டில் நான்கு 

இடங்கள் உள்பட இந்தியா மைலும் 11 ஈரநிலங்ககை மசர்த்துள்ைது. 

சுதந்திரத்தின் 75ஆவது ஆண்டில் 13,26,677 நெக்மடர் பரப்பைகவக்நகாண்ட 75 ராம்சர் தைங்ககை உருவாக்க 

ராம்சர் தைங்களின் பட்டியலில் தமிழகத்கதச் மசர்ந்த நான்கு இடங்கள் உள்பட மைலும் 11 ஈரநிலங்ககை இந்தியா 

மசர்த்துள்ைது. 

11 புதிய தைங்கள்: தமிழ்நாட்டில் நான்கு (4) தைங்கள், ஒடிசாவில் மூன்று (3), ஜம்மு & காஷ்மீரில் இரண்டு (2) ைற்றும் 

ைத்திய பிரமதசம் ைற்றும் ைகாராஷ்டிராவில் தலா ஒன்று (1) ஆகியகவ அடங்கும். இந்தத் தைங்களின் நபயர் சதுப்பு 

நிலங்களின் பாதுகாப்பு ைற்றும் மைலாண்கை ைற்றும் அவற்றின் வைங்ககை புத்திசாலித்தனைாக பயன்படுத்த 

உதவும். 
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1971ஆம் ஆண்டு ஈரானின் ராம்சர் நகரில் ககநயழுத்திடப்பட்ட ராம்சர் உடன்படிக்கக நாடுகளில் இந்தியாவும் 

ஒன்றாகும். இந்தியா பிப்ரவரி 1, 1982இல் இதில் ககநயழுத்திட்டது. 1982 முதல் 2013 வகர, ராம்சர் தைங்களின் 

பட்டியலில் நைாத்தம் 26 தைங்கள் மசர்க்கப்பட்டன. 2014 முதல் 2022 வகர, நாடு 49 புதிய ஈரநிலங்ககை ராம்சார் 

தைங்களின் பட்டியலில் மசர்த்துள்ைது. இந்த ஆண்டிமலமய (2022) நைாத்தம் 28 இடங்கள் ராம்சர் தைங்கைாக 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ைன. 

அதிகபட்சைாக ராம்சர் தைங்களுடன் (14 எண்கள்) தமிழ்நாடு முன்னணியில் உள்ைது. அகதத் நதாடர்ந்து உ.பி. யில் 

10 ராம்சர் தைங்கள் உள்ைன. 

260.47 நெக்டர் பரப்பைவு நகாண்ட சித்திரங்குடி பறகவகள் சரைாலயம், 94.3 நெக்டர் பரப்பைவுநகாண்ட 

சுசீந்திரம் மதரூர் சதுப்புநில வைாகம், 94.23 நெக்டர் பரப்பைவு நகாண்டவடுவூர் பறகவகள் சரைாலயம், 112.64 

நெக்டர் பரப்பைவு நகாண்டகாஞ்சிரங்குைம் பறகவகள் சரைாலயம் ஆகியகவ தமிழகத்தில் புதிதாக 

மசர்க்கப்பட்டுள்ைன. 

சித்திரங்குடி பறகவகள் சரைாலயம் தமிழ்நாட்டின் இராைநாதபுரம் ைாவட்டத்தில் அகைந்துள்ைது. இந்த ஈரநிலம் 

1989 முதல் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியாகவும், பறகவகள் சரைாலயைாகவும் அறிவிக்கப்பட்டு, தமிழ்நாடு வனத்துகற, 

ராைநாதபுரம் மகாட்டத்தின் கீழ் வருகிறது. சித்திரங்குடி பறகவகள் சரைாலயம் குளிர்காலத்தில் புலம்நபயர்ந்த 

பறகவகளுக்கு ஏற்ற இடைாகும். 30 குடும்பங்ககைச் மசர்ந்த சுைார் 50 பறகவகள் தைத்தில் இருந்து 

பதிவாகியுள்ைன. இவற்றில் 47 நீர்ப்பறகவகள் ைற்றும் 3 நிலப்பறகவகள். ஸ்பாட்-பில்ட் நபலிகன், லிட்டில் எக்நரட், 

கிமர நெரான், நபரிய எக்மரட், ஓபன் பில்ட் நாகர, ஊதா ைற்றும் குைம் நெரான்கள் தைப்பகுதியில் இருந்து 

குறிப்பிடத்தக்க நீர்ப்பறகவகள் காைப்படுகின்றன. சித்திரங்குடி விவசாய வயல்கைால் சூழப்பட்டுள்ைது, இங்கு 

ஆண்டு முழுவதும் பல்மவறு பயிர்கள் விகைகின்றன. ஈரநிலம் பல மீன்கள், நீர்வீழ்ச்சிகள், நைால்லஸ்கள், நீர்வாழ் 

பூச்சிகள் ைற்றும் அவற்றின் லார்வாக்கள் ஆகியகவ நீர்ப்பறகவகளுக்கு நல்ல உைவு ஆதாரங்ககை 

உருவாக்குகின்றன. விவசாய மநாக்கங்களுக்காக சதுப்பு நிலத்கத சுற்றியும் உள்மையும் பாசனத்திற்காக நிலத்தடி 

நீர் எடுக்கப்படுகிறது.   

சுசீந்திரம் மதரூர் சதுப்பு நில வைாகம் சுசீந்திரம்-மதரூர் ைைக்குடி பாதுகாப்பு காப்பகத்தின் ஒரு பகுதியாகும். இது 

ஒரு முக்கியைான பறகவப் பகுதி என்று அறிவிக்கப்பட்டு, ைத்திய ஆசியாவின் புலம்நபயர்ந்த பறகவகளின் நதற்கு 

முகனயில் அகைந்துள்ைது. இது பறகவகள் கூடு கட்டும் மநாக்கத்திற்காக உருவாக்கப்பட்டது. இது ஒவ்நவாரு 

ஆண்டும் ஆயிரக்கைக்கான பறகவககை ஈர்க்கிறது. மதரூகர நம்பியுள்ை நைாத்த ைக்கள் நதாகக சுைார் 10,500. 

ைக்கள்நதாககயில் 75% வாழ்வாதாரம் விவசாயத்கத சார்ந்துள்ைது, இது மதரூர் குைத்தில் இருந்து நவளியாகும் 

நீகர நம்பிமய உள்ைது.  ைனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட, இந்த உள்நாட்டு குைம் எப்மபாதும் வற்றாதது. 9ஆம் 

நூற்றாண்கடச் மசர்ந்த நசப்மபடுகள், கல்நவட்டுகள் ஆகியவற்றில் பசும்குைம், நவஞ்சிக்குைம், நநடுைருதுகுைம், 

நபரும்குைம், எலமிச்சிக்குைம், மகாைடுங்குைம் ஆகிய இடங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைன. இப்பகுதியில் சுைார் 250 

வககயான பறகவகள் பதிவு நசய்யப்பட்டுள்ைன, அவற்றில் 53 புலம்நபயர்ந்தகவ, 12 உள்ளூருக்கு உட்பட்டகவ. 

வடுவூர் பறகவகள் சரைாலயம் 112.638 நெக்மடர் பரப்பைவில் பரவியுள்ைது, இது ஒரு நபரிய, ைனிதனால் 

உருவாக்கப்பட்ட நீர்ப்பாசன ஏரியாகும். புலம்நபயர்ந்த பறகவகளுக்கான தங்குமிடைாகவும் இது உள்ைது. 

ஏநனனில் இது உைவு, தங்குமிடம் ைற்றும் இனப்நபருக்கம் நசய்வதற்கான நபாருத்தைான சூழகல வழங்குகிறது. 

இந்த நீர்ப்பாசனக் குைங்கள் சமூக-நபாருைாதார ைற்றும் கலாச்சார முக்கியத்துவத்கதக் நகாண்டிருந்தாலும், 

அவற்றின் சுற்றுச்சூழல் முக்கியத்துவம் பற்றி மிகக் குகறவாகமவ அறியப்படுகிறது. இந்த நதாட்டிகள் குடியுரிகை 

ைற்றும் குளிர்கால நீர் பறகவகளின் நல்ல எண்ணிக்கககய அகடக்கும் திறகனக் நகாண்டுள்ைன, ஆனால் 

இகத உறுதிப்படுத்த எந்த ஆய்வும் நசய்யப்படவில்கல. 

காஞ்சிரங்குைம் பறகவகள் சரைாலயம் தமிழ்நாட்டின் ராைநாதபுரம் ைாவட்டம் முதுகுைத்தூர் அருமக உள்ை ஒரு 

பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியாகும். இது1989 இல் அறிவிக்கப்பட்டது. பல புலம்நபயர்ந்த நெரான் இனங்களின் கூடு 

கட்டும் இடைாக இது குறிப்பிடத்தக்கது. அகவ அங்குள்ை பாபுல் ைரங்களின் முக்கிய வைர்ச்சியில் உள்ைன. 

புலம்நபயர்ந்த நீர்ப்பறகவகளின் இனப்நபருக்கம் அக்மடாபர் ைற்றும் பிப்ரவரி ைாதங்களுக்கு இகடயில் இங்கு வந்து 

மசர்க்கிறது. புதிதாக மசர்க்கப்பட்டுள்ை 11 தைங்களின் நைாத்த பரப்பைவு 76316 நெக்டர் ஆகும். 
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2. நவளிச்சந்கதயில் தமிழ்நாடு அரசின் புதிய உப்பு விற்பகன: முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் நதாடக்கி கவத்தார் 

நவளிச்சந்கதயில் தமிழக அரசு புதிய உப்பு விற்பகன நசய்யப்படவுள்ைது. ‘நநய்தல்’ எனப்நபயரிடப்பட்டுள்ை இந்த 

உப்பிகன முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் அறிமுகம் நசய்து கவத்தார். 

 

3. நநல்கல, அகத்தியர் ைகலயில் நாட்டின் 32ஆவது யாகனக்காப்பகம் 

நாட்டிலுள்ை 31 யாகனக்காப்பகங்கமைாடு 32ஆவது யாகனக்காப்பகைாக திருநநல்மவலி ைாவட்டத்தில் உள்ை 

அகத்தியர் ைகல அர்ப்பணிக்கப்படுவதாக நடுவண் சுற்றுச்சூழல், வனம், பருவநிகல அகைச்சர் பூமபந்தர் யாதவ் 

நதரிவித்தார். இந்த அகத்தியர் ைகலயில் சுைார் 1,197 சதுர கிமலாமீட்டர் பரப்பைவில் யாகனகள் பாதுக்காக்கப்பட்ட 

பகுதியாக மசர்க்கப்பட்டுள்ைது. 

 

4. கடல்நீகர மின்பகு நபாருைாக்கி எரிய கவக்கப்படும் LED விைக்கு: நடுவைரசு அறிமுகம் 

கடல்நீகர மின்பகுநபருைாக (எலக்ட்மராகலட்) பயன்படுத்தி எரிய கவக்கப்படும் நாட்டின் முதல் உப்பு நீர் LED 

விைக்கக நசன்கனயில் நடுவண் அகைச்சர் ஜிமதந்திர சிங் அறிமுகப்படுத்தினார். 

LED விைக்குககை இயக்குவதற்காக பிரத்மயகைாக வடிவகைக்கப்பட்ட மின்முகனகளுக்கு இகடமய கடல்நீகர 

எலக்ட்மராகலட்டாகப் பயன்படுத்தி விைக்குககை எரிய கவப்பமத இத்திட்டத்தின் மநாக்கைாகும். இந்த விளக்கிற்கு 

‘மராஷினி’ என்று நபயரிடப்பட்டுள்ைது. 

 

5. இந்தியாவில் பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான மபார்ப்பயிற்சி: பாகிஸ்தான் பங்மகற்பு 

இந்தியாவில் நகடநபறவுள்ை ஷாங்காய் ஒத்துகழப்பு அகைப்பின் பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான மபார்ப்பயிற்சியில் 

பாகிஸ்தான் பங்மகற்கவுள்ைது. இதுநதாடர்பாக பாகிஸ்தான் நவளியுறவு அகைச்சக நசய்தித் நதாடர்பாைர் அசிம் 

இப்திகார் கூறியதாக அந்நாட்டில் நவளியாகும் ‘தி எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரிப்யூன்’ நாளிதழில் நதரிவிக்கப்பட்டுள்ைதாவது: 

ஷாங்காய் ஒத்துகழப்பு அகைப்பு சார்பில் இந்தியாவில் அக்மடாபர் ைாதம் பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான சர்வமதச 

மபார்ப்பயிற்சி நகடநபறவுள்ைது. இந்த ஆண்டு இந்தியா தகலகையில் அந்தப்பயிற்சி நகடநபறவுள்ைது. ஷாங்காய் 

ஒத்துகழப்பு அகைப்பில் பாகிஸ்தான் உறுப்பினர் என்பதால் மபார்ப்பயிற்சியில் பங்மகற்கும். 

இந்தியா, பாகிஸ்தான் இராணுவங்கள் இகைந்து பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான மபார்ப்பயிற்சியில் ஏற்நகனமவ 

ஈடுபட்டுள்ைன. எனினும் இந்தியாவில் நகடநபறும் மபார்ப்பயிற்சியில் பாகிஸ்தான் இராணுவம் பங்மகற்பது 

இதுமவ முதல்முகற என்று நதரிவித்துள்ைார். 

ஷாங்காய் ஒத்துகழப்பு அகைப்பில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், சீனா, ரஷியா, ஈரான், கஜகஸ்தான், கிர்கிஸ்தான், 

தஜிகிஸ்தான், உஸ்நபகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகள் இடம்நபற்றுள்ைன. அந்த அகைப்பு சார்பில் அக்மடாபரில் 

நகடநபறவுள்ை மபார்ப்பயிற்சி ெரியானா ைாநிலம் ைாமனசாரில் நகடநபறவுள்ைது. 

 

6. வாநனாலி நசய்தி வாசிப்பாைர் சமராஜ் நாராயைசுவாமி காலைானார் 

அகில இந்திய வாநனாலியின் முதல் நபண் நசய்தி வாசிப்பாைரான சமராஜ் நாராயைசுவாமி (87) வயது முதிர்வு 

காரைைாக மும்கபயில் சனிக்கிழகை காலைானார். தஞ்சாவூகரப் பூர்விகைாகக் நகாண்ட அவர் மும்கபயில் 

வைர்ந்தவர். அகில இந்திய வாநனாலியில் சுைார் 35 ஆண்டு காலம் தமிழ் நசய்தி வாசிப்பாைராகப் பணியாற்றிய 

அவர், இத்துகறயில் நபண்களுக்கு முன்னுதாரைைாகத் திகழ்ந்தார். தமிழ்த்திகரப்படங்கள், ஆவைப்படங்களிலும் 

அவர் பணியாற்றியுள்ைார். நசய்தி ஒலிபரப்புத்துகறயில் அவரது பங்களிப்கப பாராட்டி தமிழக அரசு அவருக்கு 

‘ககலைாைணி’ பட்டம் அளித்து நகௌரவித்துள்ைது. 
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