
         

    

1. ஆண்டுத ோறும் தேசிய மருத்துவர்கள் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிற 

தேதி எது? 

அ) ஜூலை.01  

ஆ) ஜூலை.05 

இ) ஜூலை.10 

ஈ) ஜூலை.15 

✓ ஆண்டுத ோறும் ஜூலை.1 அன்று இந்திய மருத்துவ சங்கத்தால் இந்திய 

ஒன்றியத்தில் ததசிய மருத்துவர் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

✓ வங்கததசத்தின் முன்னாள் முதைலமச்சராக இருந்த மருத்துவர் பிதன் 

சந்திர ராயின் நிலனவாக இந்த நாள் ககாண்டாடப்படுகிறது. அவர் ஒரு 

மருத்துவராக பணியாற்றியதன்மூைம் மனிதகுைத்திற்கு மகத்தான 

பங்களிப்லப வழங்கியுள்ளார். 

 

2. தேசிய சமூக வான ாலி விருதுகளை நிறுவிய அளமச்சகம் எது? 

அ) தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அலமச்சகம்  

ஆ) எரிசக்தி அலமச்சகம் 

இ) உள்துலற அலமச்சகம் 

ஈ) பாதுகாப்பு அலமச்சகம் 

✓ சமூக வாகனாலி நிலையங்கள் இலடதய ஆதராக்கியமான தபாட்டிலய 

ஊக்குவிப்பதற்காக தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அலமச்சகம் 2011-12ஆம் 

ஆண்டில் ததசிய சமூக வாகனாலி விருதுகலள நிறுவியது. நடப்பாண்டு 

(2021) விருதுகளில், சமுதாய வாகனாலி நிலையமான தரடிதயா 

விஷ்வாஸ் இரண்டு விருதுகலள கவன்றது. 

✓ நிலைத்தன்லம மாதிரி விருதுகள் பிரிவில் முதல் பரிலசயும், லமயக்கரு 

சார்ந்த விருதுகள் பிரிவில் 2ஆவது பரிலசயும் COVID-19 காைத்தில் 

ஒலிபரப்பான ‘அலனவருக்கும் கல்வி’ என்னும் நிகழ்ச்சிக்காக தரடிதயா 

விஷ்வாஸ் 90.8 விருதுப்கபற்றது. ரிம்ஜிம் தரடிதயா 90.4 (பீகார்) - 

புதுலமயான சமூக ஈடுபாடு என்னும் பிரிவில் முதல் பரிலச கவன்றது. 

உள்ளூர் கைாச்சாரத்லத தமம்படுத்தியலமக்காக தரடிதயா குஞ்சன் 

(ஒடிஸா) முதல் பரிலச கவன்றது. தரடிதயா மட்தடாலி (தகரளா) – கருப் 

கபாருள்சார் பிரிவில் முதல் பரிலச கவன்றது. 

 

3. ‘சீ பிதேக்கர்’ என்ற னபயரில் ேனித்தியங்கும் திறனுடன் நீண்ட 

தூேம் னசல்லும் ஏவுகளை அளமப்ளப ஏவிய நாடு எது? 

அ) இஸ்தரல்  

ஆ) ஜப்பான் 

இ) சீனா 

ஈ) அகமரிக்கா 

✓ இஸ்தரலின் பாதுகாப்பு நிறுவனமான ரதபல் அதிநவீன பாதுகாப்பு 

அலமப்புகள், தனித்தியங்கும் திறனுடன் கூடிய நீண்ட தூரம் கசல்லும் 

ஏவுகலை அலமப்பான சீ பிதரக்கரின் 5ஆம் தலைமுலற வடிவத்லத 

அறிமுகம் கசய்துள்ளது. இது அதிக மதிப்புள்ள கடல்சார் மற்றும் நிைம் 

சார் இைக்குகலள தாக்கும். நிைம் மற்றும் கப்பலின் தமற்பரப்பிலிருந்து 

ஏவும் இதன் வீச்சு 300 கிமீ ஆக உள்ளது. 

 

4. ‘இளடயீட்டாைர் வழிகாட்டுேல்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் மீடியா 

னநறிமுளறக் குறியீட்ளட’ அறிவித்ே நாடு எது? 

அ) பிரான்ஸ் 

ஆ) சீனா 

இ) இந்தியா  

ஈ) ஆஸ்திதரலியா 

✓ ‘இலடயீட்டாளர் வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் மீடியா கநறிமுலறக் 

குறியீட்லட’ இந்தியா அறிவித்தது. அது, 2021.தம முதல் நலடமுலறக்கு 

வந்தது. அந்த விதிகளின்படி, அலனத்து குறிப்பிடத்தக்க சமூக ஊடக 

இலடயீட்டாளர்களும் புகார்கள், எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்லககள் மற்றும் 

கண்காணிப்பு விவரங்கள் குறித்த மாதாந்திர அறிக்லககலள கவளியிட 

தவண்டியிருந்தது. அண்லமயில் தபஸ்புக், தம.15 முதல் ஜூன்.15 

வலரயிைான காைப்பகுதிக்குரிய தனது முதல் மாதாந்திர அறிக்லகலய 

கவளியிட்டது. அந்த அறிக்லகயின்படி, தபஸ்புக், சுமார் 30 மில்லியன் 

உள்ளடக்கங்களுக்கு எதிராக நடவடிக்லக எடுத்தது. 

5. விளை உயர்ளவக் கட்டுப்படுத்துவேற்காக னமாத்ே 

விற்பள யாைர்கள், சில்ைளற விற்பள யாைர்கள், ஆளை 

உரிளமயாைர்கள் மற்றும் எந்ேப் னபாருளின் இறக்குமதியாைர்கள் 

மீது நடுவைேசு இருப்பு ளவப்பேற்கா  வேம்புகளை விதித்ேது? 

அ) அரிசி 

ஆ) பருப்பு வலககள்  

இ) காய்கறிகள் 

ஈ) கரும்பு 

✓ குறிப்பிட்ட உைவுப்கபாருட்கள் (திருத்த) உத்தரவு 2021 மீதான இருப்பு 

வரம்புகள் மற்றும் இயக்க கட்டுப்பாடுகலள நடுவைரசு நலடமுலறக்கு 

ககாண்டுவந்துள்ளது. இவ்வுத்தரவின்படி, கமாத்த விற்பலனயாளர்கள், 

சில்ைலற விற்பலனயாளர்கள், ஆலை உரிலமயாளர்கள் மற்றும் பருப்பு 

வலககலள இறக்குமதி கசய்பவர்களுக்கு இருப்பு வரம்புகள் 

விதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

✓ அக்.31 வலர, அலனத்து மாநிைங்கள் & யூனியன் பிரததசங்களுக்கும் 

பயித்தம் பருப்பு தவிர அலனத்து பருப்பு வலககலளயும் இருப்பு 

லவப்பதற்கான வரம்புகள் நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ளன. பருப்புவலககளின் 

விலை கதாடர்ந்து உயர்ந்து வருவதால் இம்முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

6. இந்தியாவின் முேல் மத்திய மருந்து ஆய்வகம் நிறுவப்பட்டுள்ை 

மாநிைம் எது? 

அ) கர்நாடகா 

ஆ) உத்தர பிரததசம் 

இ) இமாச்சை பிரததசம்  

ஈ) மகாராஷ்டிரா 

✓ மத்திய மருந்து ஆய்வகம், ககசௌலி என்பது மனித பயன்பாட்டிற்கான 

தநாய்த்தடுப்பு மருந்துகலள (தடுப்பூசிகள் மற்றும் எதிர் ஊனீர்) 

பரிதசாதிப்பதற்கான ததசிய கட்டுப்பாட்டு ஆய்வகமாகும். அண்லமயில், 

தன்னாட்சி ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களான புதனயில் உள்ள ததசிய கசல் 

அறிவியல் லமயத்தில் ஓர் ஆய்வகத்லதயும், லைதராபாத்தில் உள்ள 

ததசிய விைங்கு உயிரித் கதாழில்நுட்பவியல் ஓர் ஆய்வகம் என இரு 

நடுவைரசு ஆய்வகங்கலள நடுவைரசு அலமத்துள்ளது. 

 

7. அண்ளமச் னசய்திகளில் இடம்னபற்ற பஞ்சுமுலி ஏரி அளமந்துள்ை 

மாநிைம் எது? 

அ) தகரளா 

ஆ) பஞ்சாப் 

இ) குஜராத்  

ஈ) ைரியானா 

✓ குஜராத்தின் ககவாடியாவில் உள்ள சர்தர் வல்ைபாய் பதடல் ‘ஒற்றுலம 

சிலை’ அருதக அலமந்துள்ளது பஞ்சுமுலி ஏரி. சுற்றுைாப் பயணிகளின் 

பாதுகாப்பிற்காக கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் 194 முதலைகள் இந்த 

ஏரியிலிருந்து இடமாற்றம் கசய்யப்பட்டுள்ளதால் இது சமீப கசய்திகளில் 

இடம்கபற்றது. அதிகாரிகளின் கூற்றுப்படி, 2019-20ஆம் ஆண்டில் 143 

முதலைகள் இடமாற்றம் கசய்யப்பட்டுள்ளன, 51 முதலைகள் 2020-

21’இல் இரு மீட்பு லமயங்களுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளன. 

 

8. இந்தியாவின் மன் ா பதடலுடன் னோடர்புளடய விளையாட்டு 

எது? 

அ) துப்பாக்கிச்சுடுதல் 

ஆ) சீருடற்பயிற்சி 

இ) வில்வித்லத 

ஈ) நீச்சல்  

✓ ‘கபாதுலம ஒதுக்கீடு’மூைம் தடாக்கிதயா 2020 ஒலிம்பிக்கிற்கு தகுதி 

கபற்ற முதல் இந்திய நீச்சல் வீராங்கலன என்ற கபருலமலய 2 ஜூலை 

2021 அன்று மானா பதடல் வரைாறு பலடத்தார். ‘கபாதுலம ஒதுக்கீடு’ 

ஆனது ஒரு நாட்டிலிருந்து ஓர் ஆண் மற்றும் ஒரு கபண்தபாட்டியாளலர 

ஒலிம்பிக்கில் பங்தகற்க அனுமதிக்கிறது. 21 வயதான மானா பதடல், 

இம்மாத தகாலடகாை ஒலிம்பிக்கிற்கான இந்தியாவின் நீச்சல் அணியில், 

சஜன் பிரகாஷ் மற்றும் ஸ்ரீைரி நடராஜன் ஆகிதயாருடன் இலைவார். 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. அண்ளமச் னசய்திகளில் இடம்னபற்ற இோம்பால் மின் நிளையம் 

அளமந்துள்ை நாடு எது? 

அ) வங்காளததசம்  

ஆ) பாகிஸ்தான் 

இ) தநபாளம் 

ஈ) ககன்யா 

✓ இராம்பால் மின் நிலையமானது 1320 கமகாவாட் மின்னுற்பத்தித்திறன் 

ககாண்ட நிைக்கரி அடிப்பலடயிைான மின்னுற்பத்தி நிலையமாகும். 

இது தற்தபாது வங்காளததசத்தின் குல்னாவில் உள்ள பாகர்ைாட் 

மாவட்டத்தின் இராம்பால் உபசிைாவில் கட்டுமான நிலையில் உள்ளது. 

இது அந்நாட்டின் மிகப்கபரிய மின்னுற்பத்தி நிலையமாக இருக்கும். 

இதலன BIFPCL (Bangladesh India Friendship Power Company Limited) 

அலமத்து வருகிறது. 

 

10. 2021 ஜூளை.1 அன்று வான்பளடப்பணியாைர்களின் புதிய 

துளைத்ேளைவோக னபாறுப்தபற்றுக்னகாண்டவர் யார்? 

அ) ஏர் மார்ஷல் பாைபத்ர இராதா கிருஷ்ைா 

ஆ) ஏர் மார்ஷல் விதவக் ராம் கசௌதாரி  

இ) ஏர் மார்ஷல் ைர்ஜித் சிங் அதராரா 

ஈ) ஏர் மார்ஷல் குருச்சரண் சிங் தபடி 

✓ வான்பலடத்தளபதியான விதவக் ராம் கசௌதாரி, 2021 ஜூலை.1 அன்று 

வான்பலடப்பணியாளர்களின் துலைத்தலைவராக கபாறுப்தபற்றார். 

1982 டிசம்பர் 29 அன்று விமானப்பலடயின் தபார்பலடப்பிரிவில் அவர் 

நியமிக்கப்பட்டார். பல்தவறு வலகயான தபார் & பயிற்சி வானூர்திகளில் 

3800 மணிதநரத்திற்கும் தமல் அவர் பறந்துள்ளார்.  

 


1. தமிழ்நாட்டில் வளர்ச்சிப் பணிகளுக்கு `40 ஆயிரம் தகாடி கடனுதவி 

நபார்டு வங்கி நடப்பு நிதியாண்டில், தமிழக வளர்ச்சிப் பணிகளுக்காக, 

`40 ஆயிரம் தகாடி கடனுதவி வழங்க உள்ளதாக தமிழ்நாடு அரசின் 

தலைலமச் கசயைாளர் கவ இலறயன்பு இஆப கதரிவித்தார். ததசிய 

தவளாண்லம மற்றும் ஊரக தமம்பாட்டு வங்கியின் (நபார்டு வங்கி) 

40ஆவது நிறுவன தினம் ககாண்டாடப்பட்டது. இந்நிகழ்ச்சியில், தமிழக 

அரசின் தலைலமச் கசயைாளர் கவ இலறயன்பு சிறப்பு விருந்தினராகப் 

பங்தகற்றார். அவர் காகைாலி மூைமாக உலரயாற்றிய தபாது, நபார்டு 

வங்கி 2020-21ஆம் ஆண்டு நிதியாண்டில், தமிழகத்தின் பல்தவறு 

வளர்ச்சி பணிகளுக்கு `27,135 தகாடிகடனுதவி வழங்கியது. நடப்பு 

நிதியாண்டில் `40 ஆயிரம் தகாடி வழங்க உள்ளது என்றார் அவர். 

 

2. தமிழக பல்கலை - ஆஸ்திதரலியா இலடதய 83 புரிந்துைர்வு 

ஒப்பந்தங்கள்: அலமச்சர் க கபான்முடி 

தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல்கலைக்கழகங்கள் - ஆஸ்திதரலியா இலடதய 

83 புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தங்கள் தமற்ககாள்ளப்பட்டுள்ளதாக உயர் 

கல்வித்துலற அலமச்சர் க கபான்முடி கதரிவித்தார். 

 

3. தநபாள பிரதமராக தஷர் பகதூர் தாபா பதவிதயற்பு 

தநபாள பிரதமராக 5ஆம் முலறயாக தஷர் பகதூர் தாபா பதவிதயற்றுக் 

ககாண்டார். இதன்மூைம் ஐந்தாம் முலறயாக பிரதமரானவர் என்ற 

சாதலனலய அவர் பலடத்தார். முன்னாள் பிரதமர் தக பி சர்மா ஓலியின் 

பரிந்துலரலய ஏற்று கீழலவலய அதிபர் வித்யாததவி பண்டாரி 

கலைத்தது கசல்ைாது எனவும், ஜூலை 13’க்குள் புதிய பிரதமராக 

தநபாள காங்கிரஸ் தலைவர் தஷர் பகதூர் தாபா பதவிதயற்க தவண்டும் 

எனவும் உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது. 

 

4. 10ஆவது பி-8ஐ தபார் விமானம் இந்தியா வருலக 

நீர்மூழ்கிக் கப்பலைத் தாக்கி அழிக்கவல்ை 10ஆவது பி-8ஐ தபார் 

விமானம் அகமரிக்காவிலிருந்து இந்தியா வந்தலடந்தது.  

அகமரிக்காவின் தபாயிங் நிறுவனத்திடமிருந்து 8 பி-8ஐ தபார் 

விமானங்கலளக் ககாள்முதல் கசய்வதற்கு மத்திய அரசு கடந்த 2009ஆம் 

ஆண்டில் ஒப்பந்தம் தமற்ககாண்டது. அலதயடுத்து, கூடுதைாக 4 தபார் 

விமானங்கலள வாங்க கடந்த 2016’இல் ஒப்பந்தம் தமற்ககாள்ளப்பட்டது. 

முதல் பி-8ஐ தபார் விமானம் கடந்த 2013’இல் இந்திய கடற்பலடயில் 

இலைக்கப்பட்டது. அப்தபாதிலிருந்து 30,000 மணி தநரத்துக்கு 

அதிகமாக அந்தப் தபார் விமானங்கள் பறந்து பாதுகாப்புப் பணியில் 

ஈடுபட்டுள்ளன. இந்திய கடற்பகுதிலயக் கண்காணிப்பதில் பி-8ஐ 

விமானங்கள் முக்கிய பங்கு வகித்து வருகின்றன. அந்தப் தபார் 

விமானங்கள் நீர்மூழ்கிக் கப்பலைத் தாக்கி அழிக்கும் திறன் 

ககாண்டலவயாகும். 9ஆவது பி-8ஐ தபார் விமானம் கடந்த ஆண்டு 

நவம்பரில் இந்தியாவுக்கு வந்தது. தற்தபாது 10ஆவது தபார் விமானம் 

வந்தலடந்துள்ளது. 

இது கதாடர்பாக பாதுகாப்பு அலமச்சகம் கவளியிட்ட அறிக்லகயில், ‘கடந்த 

2016ஆம் ஆண்டில் தமற்ககாள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தத்தின் அடிப்பலடயில் 

2ஆவது தபார் விமானம் இந்தியாவிடம் ஒப்பலடக்கப்பட்டுள்ளது. கடல் 

பாதுகாப்பில் முக்கிய பங்கு வகிப்பததாடு மட்டுமல்ைாமல், தபரிடர் மீட்புப் 

பணிகளிலும் பி-8ஐ தபார் விமானங்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டு வருகின்றன. 

தபார் விமானங்கலள இயக்குவதில் இந்திய கடற்பலடயினருக்கு 

தபாயிங் நிறுவனதம பயிற்சியளித்து வருகிறது. 

அப்தபார் விமானங்களுக்குத் ததலவயான உபகரைங்கள், பராமரிப்பு 

தசலவகள் உள்ளிட்டவற்லறயும் அந்நிறுவனதம வழங்கி வருகிறது’ 

என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

5. பிரதமரின் ஏலழகள் நை உைவுத் திட்டம்: 15.30 ைட்சம் கமட்ரிக் டன் 

உைவு தானியங்கள் விநிதயாகம் 

பிரதமரின் ஏலழகள் நை உைவுத் திட்ட 4ஆம் கட்டத்தின் கீழ் இதுவலர 

தமிழகம் உள்பட 31 மாநிைங்களுக்கு 15.30 ைட்சம் கமட்ரிக் டன் உைவு 

தானியங்கள் விநிதயாகிக்கப்பட்டுள்ளதாக நடுவைரசு கதரிவித்துள்ளது.  

இதுகதாடர்பாக மத்திய உைவுத் துலற அலமச்சம் கவளியிட்ட 

அறிக்லகயில், “கதரானா கதாற்று காைத்தில் உைவுப் பாதுகாப்லப 

உறுதி கசய்யும் தநாக்கில், இைவசமாக உைவு தானியங்கள் 

வழங்குவதற்கு பிரதமரின் ஏலழகள் நை உைவுத் திட்டத்லத கடந்த 

ஆண்டு மத்திய அரசு கதாடங்கியது. 

இந்தத் திட்டத்தின் நான்காம் கட்டம் இவ்வாண்டு நவம்பர் மாதம் வலர 

நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தக் கட்டத்தின் கீழ் விநிதயாகிக்க 198.79 ைட்சம் 

கமட்ரிக் டன் உைவு தானியங்கலள மத்திய அரசு ஒதுக்கீடு 

கசய்துள்ளது. அதில் கடந்த 12-ஆம் தததி வலர தமிழகம் உள்பட 31 

மாநிைங்களுக்கு 15.30 ைட்சம் கமட்ரிக் டன் உைவு தானியங்கள் 

விநிதயாகிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த ஆண்டு தம மாதம் முதல் நவம்பர் 

மாதம் வலர மாதந்ததாறும் 5 கிதைா உைவு தானியங்கலள 80 

தகாடிக்கும் அதிகமானவர்களுக்கு இைவசமாக வழங்க மத்திய அரசு 

`93,869 தகாடி கசைவிடவுள்ளது” என்று கதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

6. உைக பாட்மிண்டன்: 2026-இல் இந்தியா நடத்துகிறது 

2026-ஆம் ஆண்டு உைக பாட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டிலய 

இந்தியா நடத்தும் என உைக பாட்மிண்டன் சம்தமளனம் அறிவித்தது.  

முன்னதாக, 2023-இல் சுதிர்மான் தகாப்லப தபாட்டிலய இந்தியா 

ஒருங்கிலைக்க இருந்த நிலையில், அப்தபாட்டிலய ஒருங்கிலைக்கும் 

கபாறுப்லப சீனாவிடம் ஒப்பலடத்தது உைக பாட்மிண்டன் சம்தமளனம். 

நடப்பாண்டில் சீனாவில் நலடகபற இருந்த சுதிர்மான் தகாப்லப தபாட்டி, 

கதரானா சூழல் காரைமாக தற்தபாது பின்ைாந்தில் நலடகபறவுள்ளது. 

உைக சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டிலய இந்தியா நடத்துவது இது 2ஆவது 

முலறயாகும். முன்னதாக 2009’இல் லைதராபாதில் அந்தப்தபாட்டிலய 

இந்தியா ஒருங்கிலைத்துள்ளது. 

 

7. ஒலிம்பிக் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் நடுவராக தகுதிகபற்ற முதல் இந்தியர் தீபக் 

காப்ரா 

தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக்கில் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் விலளயாட்டுக்கான 

நடுவராக இந்தியாலவச் தசர்ந்த தீபக் காப்ரா (33) ததர்வு 

கசய்யப்பட்டுள்ளார். இத்தலகய கபருலமலயப் கபறும் முதல் இந்தியர் 

அவராவார். தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக்கில் வரும் 23ஆம் தததி முதல் 

நலடகபறும் ஆடவருக்கான ஆர்ட்டிஸ்டிக் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் பிரிவில் 

நடுவராக அவர் கசயல்பட இருக்கிறார். 

 

 

 



         

    

மகாராஷ்டிர மாநிைத்லதச் தசர்ந்த தீபக் தனது 12ஆவது வயதில் 

ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் விலளயாடத் கதாடங்கியுள்ளார். அப்தபாது குஜராத் 

மாநிைம், சூரத்தில் இருந்த அவருக்கு, பயிற்சிக்கான தபாதிய வசதிகள் 

கிலடக்கவில்லை. இருப்பினும் முயற்சித்து 2007’இல் அஸ்ஸாமில் 

நலடகபற்ற ததசிய அளவிைான விலளயாட்டில் பங்தகற்றார். 2005 

முதல் 2009 வலர குஜராத் மாநிை சாம்பியனாக இருந்துள்ளார். 

 

 


