 











1. அண்மையில், சிறப்பு புலிட்சர் விருது வழங்கி க ௌரவிக் ப்பட்ட


✓

டார்கெல்லா ஃப்ரரஷியர் சார்ந்த நாடு எது?
அ) ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகள் 
ஆ) ஐக்கியப் பேரரசு
இ) மெர்ெனி
ஈ) ஆஸ்திபரலியா

✓

புலிட்சர் ேரிசு என்ேது இதழியல் துறையில் வழங்கப்ேடும் மிகவும் ெதிப்பு
மிக்க விருதாகும். ொர்ஜ் பிலாய்டின் ெரணத்றத ேடொக்கியதற்காக
அமெரிக்க இறைஞியான டார்மனல்லா ஃப்பரஷியர் இந்த விருறதப்
மேற்ைார். COVID மதாற்றுப ாய்குறித்த மசய்திகறை சிைப்புை முறையில்
வழங்கியதற்காக ெதிப்புமிக்க மோது பசறவக்கான விருறத, நியூயார்க்
றடம்சுக்கு புலிட்சர் குழுெம் வழங்கியது.

அ) ோர்போரா கிமரஜிபகாவா 

எந்த அமைப்பின் வமலத்தைைாகும்?
அ) RBI
ஆ) NHAI 
இ) CBI
ஈ) DRDO

✓

மவளிப்ேறடத்தன்றெ, சமீே மதாழில்நுட்ேம் ஆகியவற்றை அதிகரிக்க,
ம டுஞ்சாறல திட்டப்ேணிகளில், ஆளில்லா வானூர்திகள்மூலொன
ேடப்ேதிறவ கட்டாயொக்க சாறல போக்குவரத்து ெற்றும் ம டுஞ்சாறல
அறெச்சகத்தின்கீழ் மசயல்ேடும் பதசிய ம டுஞ்சாறல ஆறணயம்
(NHAI) கட்டாயொக்கியுள்ைது.

✓

இதன்ேடி ஒப்ேந்ததாரர்கள், றடமேற்றுவரும் பதசிய ம டுஞ்சாறல
திட்டப்ேணிகறை பெற்ோர்றவ ஆபலாசகரின் குழு தறலவர் முன்னி
-றலயில் டிபரான்மூலம் காமணாளி எடுத்து, பதசிய ம டுஞ்சாறல
ஆறணய இறணயதைத்தின் ‘படட்டா பலக்’கில் ேதிபவற்ைம் மசய்ய
பவண்டும். பெற்ோர்றவ ஆலாசகர்கள் இறத ஆய்வு மசய்து தங்கள்
கருத்துக்கறை, டிஜிட்டல் ொதாந்திர அறிக்றகயில் செர்ப்பிக்கபவண்டும்.

ஆ) பவாமி ஒசாகா
இ) சிபொனா ஹாமலப்
ஈ) மெனிேர் பிராடி

✓

2021ஆம் ஆண்டு பிமரஞ்சு ஓேன் போட்டியில் ோர்போரா கிமரஜிபகாவா
தனது முதல் கிராண்ட்ஸ்லாம் ஒற்றையர் ேட்டத்றத மவன்ைார். இதன்
மூலம் இந்தப்ேட்டத்றத மவன்ை முதல் மசக் மேண் என்ை மேருறெறய
அவர் மேற்ைார். 2018 பிமரஞ்சு ஓேன், 2018 விம்பிள்டன் ெற்றும் 2021
பிமரஞ்சு ஓேன் ஆகியவற்றில் ெகளிர் இரட்றடயர் ேட்டங்கறையும், 2019,
2020, ெற்றும் 2021 ஆகிய ஆண்டுகளில் ஆஸ்திபரலிய ஓேனில் கலப்பு
இரட்றடயர் ேட்டங்கறையும் அவர் மவன்றுள்ைார்.

7. ஆழ் டல் திட்டத்மத கசயல்படுத்தும் நடுவண் அமைச்ச ம் எது?
அ) MSME அறெச்சகம்

3. டந்த 52 ஆண்டு ளில், 4 கிராண்ட்ஸ்லாம் மையும் இருமுமற
கவன்ற முதல் வீரர் யார்?

ஆ) புவி அறிவியல் அறெச்சகம் 

அ) பராெர் மேடரர்

இ) வர்த்தக ெற்றும் மதாழில்துறை அறெச்சகம்
ஈ) சுகாதாரம் ெற்றும் குடும்ே ல அறெச்சகம்

ஆ) ப ாவக் பொபகாவிச் 
இ) ரபேல் டால்

✓

டுவண் புவி அறிவியல் அறெச்சகத்தின் ஆழ்கடல் ஆய்வுத்திட்டத்துக்கு
மோருைாதார விவகாரங்களுக்கான அறெச்சரறவக்குழு ஒப்புதலளித்து
-ள்ைது. இதன்மூலம் ஆழ்கடல் வைங்கள் ஆராயப்ேட்டு நிறலயான
ேயன்ோட்டுக்கான ஆழ்கடல் மதாழில்நுட்ேங்கள் உருவாக்கப்ேடும்.

✓

ஒவ்மவாரு கட்டொக, ஐந்தாண்டு காலத்துக்கு அெல்ேடுத்தப்ேடவுள்ை
இந்த ஆழ்கடல் ஆய்வுத்திட்டத்தின் மசலவு `4,077 பகாடியாக இருக்கும்.

ஈ) ஸ்டீேபனாஸ் சிட்சிோஸ்

✓

மும்றே இந்திய மதாழில்நுட்ே நிறுவனொனது மின்சார போக்குவரத்து
குறித்த BRICS ம ட்மவார்க் ேல்கறலக்கழகங்களின் முந் ாள் மெய்நிகர்
ொ ாட்றட டத்தியது. இவ்வாண்டு 13ஆவது BRICS உச்சிொ ாடானது,
கல்வித்துறையின்கீழ் இந்தியா டத்தும் நிகழ்வுகளின் ஒருேகுதியாக
டத்தப்ேட்டது. BRICS ம ட்மவார்க் ேல்கறலக்கழகம் என்பது 5 BRICS
உறுப்பு ாடுகறைச்சார்ந்த உயர்கல்வி நிறுவனங்களின் ஒன்றியொகும்.
BRICS ம ட்மவார்க் ேல்கறலக்கழகத்திற்கான இந்தியாவின் முதன்றெ
நிறுவனொக IIT-மும்றே உள்ைது.

6. சமீப கசய்தி ளில் இடம்கபற்ற, ‘Data Lake’ என்பது பின்வரும்

2.நடப்பாண்டு (2021) பிரஞ்சு ஓபன் ரபாட்டியின் ை ளிர் பட்டத்மத
கவன்றவர் யார்?



2021ஆம் ஆண்டு பிமரஞ்சு ஓேன் போட்டியின் இறுதிப்போட்டியில் மூத்த
மடன்னிஸ் வீரர் ப ாவக் பொபகாவிச் தனது 19ஆவது கிராண்ட்ஸ்லாம்
ேட்டத்றத மவன்று வரலாற்று சாதறன ேறடத்தார். பொபகாவிச், 52
ஆண்டுகளில், 4 கிராண்ட்ஸ்லாம்கறை இரண்டு முறை மவன்ை முதல்
வீரரும் ஆனார்.

8. கிழக்கு டற் மர கபாருைாதார வழித்தடத்மத உருவாக்குவதில்
இந்தியாவின் முன்ெணி பங் ாைரா இருக்கும் வங்கி எது?

4.ரதசிய டல்சார் பாரம்பரிய வைா ம் உருவாக் ப்படவுள்ை ைாநில

அ) AIIB

-ம் எது?

ஆ) ADB 

அ) தமிழ் ாடு

இ) உலக வங்கி

ஆ) ெகாராஷ்டிரா

ஈ) IMF

இ) குெராத் 
ஈ) பகரைா
✓

குெராத் ொநிலத்தில் உள்ை பலாத்தலில் பதசிய கடல்சார் ோரம்ேரிய
வைாகத்றத உருவாக்குவதற்கான ஒத்துறழப்பிற்காக டுவண் கலாசா
-ரம் ெற்றும் ெத்திய துறைமுகங்கள், கப்ேல் & நீர்வழிப்போக்குவரத்து
அறெச்சகங்களுக்கிறடபய புரிந்துணர்வு ஒப்ேந்தம் றகமயழுத்தானது.

✓

குெராத்தின் ஆெதாோத்திலிருந்து சுொர் 80 கிமீட்டர் மதாறலவிலுள்ை
பலாத்தல் தைத்திற்கு அருகில், உலகத்தரம்வாய்ந்த வசதியுடன் உருவா
-க்கப்ேடவுள்ைது. ேன்னாட்டு சுற்றுலாத்தலொக உருவாக்கப்ேடும் இந்த
வைாகத்தில், இந்தியாவின் கடல்சார் ோரம்ேரியம் காட்சிப்ேடுத்தப்ேடும்.

5. BRICS கநட்கவார்க் பல் மலக் ழ த்திற் ாெ இந்தியாவின்
முதன்மை நிறுவெம் எது?
அ) IISc, மேங்களூர்

ஆ) IIT மும்றே 

இ) IIT தில்லி

ஈ) IIT மசன்றன







✓

ாட்டின் கிழக்கு கடற்கறர மோருைாதார (ECEC) வழித்தடத்றத உரு
வாக்குவதில் ஆசிய வைர்ச்சி வங்கி (ADB) இந்தியாவின் முன்னணி
ேங்காைராக இருக்கும். தமிழ் ாட்டில் மசன்றன-கன்னியாகுெரி வறர
-யிலான மதாழிலக வழித்தடத்தின் (CKIC) வழியாக போக்குவரத்து
இறணப்றே பெம்ேடுத்துவதற்காக ADB’உம் டுவணரசும் $484 மில்
-லியன் டாலர் ெதிப்பிலான கடமனாப்ேந்தத்தில் றகமயழுத்திட்டன.

✓

CKIC, கிழக்கு கடற்கறர மோருைாதார வழித்தடத்தின் ஒருேகுதியாகும்;
அது பெற்கு வங்கத்திலிருந்து தமிழ் ாடு வறர நீண்டுள்ைது.

9. நடப்பாண்டின் (2021) உல குருதிக்க ாமட நாள் நி ழ்வு மை
நடத்திய நாடு எது?
அ) ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகள்
ஆ) மெர்ெனி
இ) இத்தாலி 
ஈ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்





 
✓

✓











ஒவ்பவார் ஆண்டும் ெூன்.14 அன்று உலக குருதிக்மகாறட ாள் கறட
-ப்பிடிக்கப்ேடுகிைது. ோதுகாப்ோன குருதியின் பதறவ ெற்றும் குருதி
ொற்ைத்திற்குத் பதறவயான குருதியின் உயிர்காக்கும் கூறுகள்குறித்து
உலகம் முழுவதும் இந் ாள் விழிப்புணர்றவ ஏற்ேடுத்துகிைது. 2021ஆம்
ஆண்டில் வரும், உலக குருதிக்மகாறட ாளுக்கான வாசகொக, “Give
blood and keep the world beating” உள்ைது.
இத்தாலி தனது பதசிய குருதி றெயம்மூலம், டப்ோண்டின் (2021)
உலக குருதிக்மகாறட ாள் நிகழ்வுகறை டத்தியது.

10. 2021 NATO உச்சிைாநாடு ஏற்பாடு கசய்யப்பட்ட ந ரம் எது?
அ) பிரஸ்ஸல்ஸ் 
ஆ) மெனீவா
இ) மகய்பரா
ஈ) தாபவாஸ்

✓

வட அட்லாண்டிக் ஒப்ேந்த அறெப்பின் டப்ோண்டுக்கான (2021) உச்சி
ொ ாடு, NATO உறுப்பு ாடுகளின் அரச தறலவர்கள் ெற்றும் அரசாங்கத்
தறலவர்களின் 31ஆவது கூட்டொகும். இது மேல்ஜியத்தின் பிரஸ்ஸல்
-ஸில் றடமேற்ைது. சீனா, உலகிற்கு சவால்கறை முன்றவக்கிைமதன
NATO தறலவர்கள் எச்சரித்தனர். அமெரிக்க அதிேர் பொ பிடன் கலந்து
மகாண்ட முதல் NATO உச்சிொ ாடும் இதுதான்.

✓

முன்னதாக G7 ாடுகளின் குழுெம், சீனா ெற்றும் றதவானில் நிலவும்
ெனித உரிறெகள்குறித்தான ஓர் அறிக்றகறய மவளியிட்டது.







பிரபதசத்தின் இந்தூர், குெராத் ொநிலத்தின் சூரத் ஆகியவற்றுக்கு வழ
-ங்கப்ேட்டுள்ைது. சீர்மிகு கரங்கள் தறலறெத்துவ விருது ஆெதாோத்,
வாராணசி, ராஞ்சி ஆகியவற்றுக்கு வழங்கப்ேட்டுள்ைது.
சமூக அம்சங்கள், நிர்வாகம், கலாசாரம், கர சுற்றுச்சூழல், சுகாதாரம்,
மோருைாதாரம், நீர்ேயன்ோடு, கரப்போக்குவரத்து உள்ளிட்ட பிரிவுகளி
-ன்கீழ் கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு முதல் இந்த விருதுகள் வழங்கப்ேட்டு
வருகின்ைன. டப்ோண்டில் கபரானா மதாற்று பெலாண்றெ, ஒருங்கி
-றணந்த கட்டுப்ோட்டு றெயங்கள், போக்குவரத்து ம ரிசல் பெலாண்
-றெ, திைந்தமவளிறய முறையாகப் ேயன்ேடுத்துதல், கழிவுகளிலிருந்து
எரிசக்தி உற்ேத்தி உள்ளிட்ட பிரிவுகளின்கீழ் விருதுகள் வழங்கப்ேட்டுள்
-ைதாக ெத்திய வீட்டுவசதித்துறை அறெச்சர் ஹர்தீப் சிங் புரி மதரிவித்து
உள்ைார்.
சுற்றுச்சூழறல பெம்ேடுத்தியதற்கான பிரிவில் இந்தூர், சூரத், ஈபராடு
ஆகிய கரங்கள் விருதுகறைப் மேற்றுள்ைன. கரப் போக்குவரத்து
பிரிவில் ஔரங்காோத், சூரத், ஆெதாோத் ஆகிய கரங்கள் முதல் மூன்று
இடங்கறைப் பிடித்துள்ைன.
கர சுற்றுச்சூழல் பிரிவில் போோல்,
மசன்றன கரங்கள் முதலிடத்றதப் பிடித்துள்ைன. நிர்வாகப் பிரிவில்
வபதாதராவும், கலாசாரப் பிரிவில் இந்தூர், சண்டிகர் கரங்களும், சுகா
-தாரப்பிரிவில் திருப்ேதி, இந்தூர் கரங்களும் முதலிடம் பிடித்துள்ைன.
3. பினாகா ராக்மகட் பசாதறனறய மவற்றிகரொக டத்தியது DRDO
இந்தியாவிபலபய உருவாக்கப்ேட்ட நீண்டதூரம் மசன்று தாக்கும்
பினாகா ராக்மகட் பசாதறனறய ோதுகாப்பு ஆராய்ச்சி ெற்றும் பெம்ோட்டு
நிறுவனம் (DRDO) டத்தியது. ஒடிஸா ொநிலம் ோபலசுவரம் ொவட்டத்
-திலுள்ை சந்திப்பூரில் மொத்தம் 25 பினாகா ராக்மகட்கள் மவற்றிகரொக
ேரிபசாதறன டத்தப்ேட்டது.

1. இந்திய - அமெரிக்க ேறடகள் கூட்டுப் ேயிற்சி நிறைவு

4. ‘மோலிவுரு கரம்’ திருப்ேதிக்கு 5 விருதுகள்

இந்திய மேருங்கடல் ேகுதியில் அமெரிக்க கடற்ேறடயுடன் இறணந்து
இந்திய கடற்ேறட ெற்றும் இந்திய வான்ேறட பெற்மகாண்ட இரண்டு
ாள் ஒருங்கிறணந்த கூட்டு ேயிற்சி நிறைவறடந்தது. இதுமதாடர்ோக
ெத்திய மசய்தி தகவல் பிரிவு மவளியிட்ட மசய்திக்குறிப்பில் மதரிவிக்கப்ே
-ட்டுள்ைதாவது: இந்திய கடற்ேறடயின் மிக் 29பக விொனம், நீண்டதூர
பராந்துவிொனம், கப்ேல்கள், உலங்கூர்திகள் உள்ளிட்டறவயும், இந்திய
வான்ேறடயின் ொகுவாா ெற்றும் சு 30 MKI போர்விொனங்கள், வானி
-பலபய எரிமோருள் நிரப்பும் விொனம் உள்ளிட்டறவயும் இக்கூட்டுப்
ேயிற்சியில் ேங்பகற்ைன.

ெத்திய அரசு மவளியிட்டுள்ை ஸ்ொர்ட்
கரங்களின் தரவரிறசப்
ேட்டியலில் திருப்ேதி ொ கருக்கு 5 விருதுகள் கிறடத்துள்ைன. ாட்டில்
ஏற்ேடுத்தப்ேட்டுள்ை ஸ்ொர்ட் சிட்டிகளில் (மோலிவுரு கர்) திருப்ேதியும்
ஒன்று. அதனால் திருப்ேதியில் ேல்பவறு வைர்ச்சிப் ேணிகள் பெற்மகாள்
-ைப்ேட்டு வருவதுடன், இங்கு சுத்தம் சுகாதாரமும் ன்ைாகப்பேணப்ேட்டு
வருகிைது. இதற்காக ஒவ்மவாரு ஆண்டும் திருப்ேதி ொ கரம் ெத்திய
அரசிடமிருந்து ஒரு விருறத மேற்று வந்த நிறலயில் இந்த ஆண்டு ஒட்டு
மொத்தொக 5 விருதுகறை மேற்றுள்ைது.

அமெரிக்கா தரப்பில் இருந்து மரானால்ட் ரீகன் விொனம் தாங்கி போர்க்
கப்ேல், F18 போர்விொனங்கள், தாக்குதல் உலங்கூர்திகள் உள்ளிட்ட
-றவ 2 ாள் ஒருங்கிறணந்த கூட்டு ேயிற்சியில் ேங்பகற்ைன. இரு
ாடுகள் இறடபயயான ோதுகாப்புப்ேறடகள் ஒத்துறழப்றே வலுப்ேடுத்
-தவும், கூட்டு இராணுவங்கள் ேகிாந்துமகாள்ைக்கூடிய விஷயங்கறை
வலியுறுத்தவும், சர்வபதச கடல்ேகுதிகளில் சுதந்திரத்றத உறுதிமசய்யவு
-ம், திைந்தமவளி ெற்றும் அறனவறரயும் உள்ைடக்கிய இந்பதா-ேசிபிக்
ேகுதிக்கான உரிறெறய நிறல ாட்டவும், விதிமுறைகள் சார்ந்த ேறட
டவடிக்றககள், சர்வபதச ம றிமுறைகளுக்கும் ெற்றுமொரு றெல்கல்
-லாக இந்தக் கூட்டுப் ேயிற்சி அறெந்தது என்று மதரிவிக்கப்ேட்டுள்ைது.

இந்தூர், சூரத் கரங்களுக்கு அடுத்து ஐந்து விருதுகறைப் மேற்ை ஒபர
‘மோலிவுரு கர்’ திருப்ேதி என்ை மேருறெறயப் மேற்றுள்ைது. அதில்
சுத்தம் சுகாதாரம் பேணுதற்கும், இ-மஹல்த் பிரிவுகளின் கீழ் ாட்டின்
முதலிடமும், சிைந்த கரம் ெற்றும் எகானமி பிரிவுகளின் கீழ் இரண்டாம்
இடமும், கர்ப்புை சுற்றுச்சூழல் பிரிவின் கீழ் மூன்ைாம் இடத்றதயும் தக்க
றவத்துக்மகாண்டுள்ைது. முதன்முறையாக திருப்ேதி கருக்கு ஐந்து
விருதுகள் கிறடத்துள்ைது குறிப்பிடத்தக்கது.

2. சீர்மிகு கரங்கள் திட்டத்றதச் மசயல்ேடுத்துவதில் உத்தர பிரபதசம்
முதலிடம்: தமிழ் ாட்டுக்கு மூன்ைாமிடம்
சீர்மிகு கரங்கள் (ஸ்ொர்ட்சிட்டி) திட்டத்றதச் மசயல்ேடுத்துவதில் உத்தர
பிரபதச ொநிலம் முதலிடத்றதப் பிடித்துள்ைது. தமிழ் ாடு மூன்ைாமிடம்
மேற்றுள்ைது. கரங்களின் கட்டறெப்பு வசதிகறை பெம்ேடுத்தும் ப ாக்
-கில் கடந்த 2015 ெூன்.25 அன்று சீர்மிகு கரங்கள் திட்டத்றத ெத்திய
அரசு அறிமுகப்ேடுத்தியது. இந்தத் திட்டத்தின்ேடி, ாட்டில் 100 கரங்கள்
பதர்ந்மதடுக்கப்ேட்டு அங்கு கட்டறெப்புவசதிகறை பெம்ேடுத்துவதற்காக
ெத்திய அரசு நிதி ஒதுக்கி வருகிைது.
இத்திட்டம் மசயல்ேடுத்தப்ேட்டதன் ஆைாம் ஆண்றடமயாட்டி சிைப்பு விரு
-துகறை ெத்திய வீட்டுவசதி- கர்ப்புை விவகாரங்கள் அறெச்சகம் அறி
-வித்தது. அதன்ேடி, சீர்மிகு கரங்கள் திட்டத்றதச் சிைப்ோகச் மசயல்ேடுத்
-துவதில் உத்தர பிரபதசம் முதலிடத்றதப் பிடித்துள்ைது. இதில் ெத்திய
பிரபதச ொநிலம் இரண்டாமிடத்றதயும் தமிழ் ாடு மூன்ைாமிடத்றதயும்
பிடித்துள்ைன. யூனியன் பிரபதசங்களின் ேட்டியலில் சண்டிகர் முதலிடத்
-றதப் பிடித்துள்ைது. சிைந்த சீர்மிகு கரத்துக்கான விருது ெத்திய











