


         

    

1.மத்திய ஐர ோப்பிய பல்கலைக்கழக பபோதுநைச் சங்கத்தின் பரிசு 

பென்ற KK லைைஜோ சார்ந்த மாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) கேரளா  

இ) ேர்நாடோ 

ஈ) அஸ்ஸாம் 

✓ கேரளாவின் முன்னாள் நலவாழ்வு அமைச்சரான திருைதி KK மைலஜா 

(ப ாதுவாே “மைலாஜா ஆசிரியர்” என்று அமைக்ேப் டு வர்), ப ாது 

நலவாழ்வுச் கசமவேளில் அவரது தன்னலைற்ற அர்ப் ணிப்புக்ோே 

ைத்திய ஐகராப்பிய  ல்ேமலக்ேைேத்தின் ப ாதுநலச் சங்ேத்தின்  ரிமச 

பவன்றுள்ளார். சமுதாயத்தின் ப ாதுநலத்திற்ோே பசயலாற்றும் சிறந்த 

ஆளுமைேளுக்கு இந்த  ரிசு வைங்ேப் டுகிறது. 

 

2. நோைோ முக்த் போ த் அபியோலை பசயல்படுத்துகிற அலமச்சகம் 

எது? 

அ) நலவாழ்வு ைற்றும் குடும் நல அமைச்சேம் 

ஆ) சமூே நீதி ைற்றும் அதிோரைளித்தல் அமைச்சேம்  

இ) உைவு ைற்றும் உைவர்நல அமைச்சேம் 

ஈ) சட்டம் ைற்றும் நீதித்துமற அமைச்சேம் 

✓ ைத்திய சமூே நீதி & அதிோரைளித்தல் அமைச்சேைானது நாைா முக்த் 

 ாரத் (ப ோதை மருந்தில்லோ  ோரைம்) அபியாமன பசயல் டுத்துகிறது.  

✓ ைத்திய சமூே நீதி அமைச்சரானவர் அண்மையில் நாைா முக்த்  ாரத் 

அபியானுக்ோன வமலத்தளத்மத பதாடங்கிமவத்தார். ைத்திய சமூே 

நீதி ைற்றும் அதிோரைளித்தல் அமைச்சேைானது இந்தியாவில் க ாமதப் 

ப ாருள் ஒழிப்புக்ோன மைய அமைச்சேைாே உள்ளது. 

 

3. ஐநோ பபோதுச்ரசலெ நோள் அனுசரிக்கப்படுகிற ரேதி எது? 

அ) ஜூன்.21 

ஆ) ஜூன்.22 

இ) ஜூன்.23  

ஈ) ஜூன்.24 

✓ ஆண்டுபைோறும் ஜூன்.23 அன்று ஐக்கிய நாடுேளின் ப ாதுச்கசமவ 

நாள் அனுசரிக்ேப் டுகிறது. இந்த நாள், ப ாதுச்கசமவயின்  ங்மே 

அங்கீேரிக்கிறது, அதன் முக்கியத்துவத்மத வலியுறுத்துகிறது ைற்றும் 

உலேம் முழுவதுமுள்ள அரசு ஊழியர்ேளின்  ணிமய அங்கீேரிக்கிறது.  

✓ “Innovating the Future Public Service: New Government Models for a New 

Era to Reach the SDGs” என் து நடப் ாண்டில் (2021) வரும் இந்த 

ேருப்ப ாருளாகும். 

 

4. 2021’இல் G20 ேலைலமப்பேவிலய ெகிக்கும் நோடு எது? 

அ) ரஷ்யா 

ஆ) இத்தாலி  

இ) பஜர்ைனி 

ஈ) பிரான்ஸ் 

✓ நடப்பு 2021’இல், G20 கூட்டமைப்பின் தமலமைப் தவிமய இத்தாலி 

வகிக்கிறது. இது சமீ த்தில், G20 பதாழிலாளர் ைற்றும் கவமலவாய்ப்பு 

அமைச்சர்ேள் கூட்டத்மத நடத்தியது. 

✓ இந்திய ஒன்றியத்தின் பதாழிலாளர் ைற்றும் கவமலவாய்ப்பு அமைச்சர் 

சந்கதாஷ் ேங்வார், க ரறிவிப்பு ைற்றும் EWG முன்னுரிமைேள் குறித்த 

அமைச்சர் உமரமய வைங்குகிறார். G20 ேல்வி அமைச்சர்ேள் 

கூட்டத்மதயும் இத்தாலி நடத்தியுள்ளது. 

 

5. ெரிவசூல் ேகெல் பரிமோற்றத்திற்கோை எந்ேக் கரீபியன் நோட்டின் 

ஒப்பந்ேத்திற்கு இந்திய மத்திய அலமச்ச லெ ஒப்புேல் அளித்ேது? 

அ) புனித வின்பசன்ட் ைற்றும் கிபரனமடன்ஸ்  

ஆ)  ார் டாஸ் 

இ) படாமினிோ 

ஈ) ஜமைக்ோ 

✓ ேரீபியன் நாடான புனித வின்பசன்ட் ைற்றும் கிபரபனமடன்ஸ் ைற்றும் 

இந்தியா இமடகய வரிவசூல் பதாடர் ான தேவல்ேள் ைற்றும் 

உதவிேமள  கிர்ந்துபோள்ளும் ஒப் ந்தத்துக்கு ைத்திய அமைச்சரமவ 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

✓ இரு நாடுேளிமடகயயான இந்தப் புதிய ஒப் ந்தம்மூலம், இருநாட்டின் 

பிரதிநிதிேளும், ைற்ற நாடுேளுக்கு பசன்று தனிந ர்ேளிடம் வரி 

பதாடர் ான விசாரமை ைற்றும் ஆய்வுநடத்த முடியும். வங்கிேள் ைற்றும் 

இதர நிதி நிறுவனங்ேளிலிருந்து நிதி பதாடர் ான தேவல்ேமளப்ப ற 

முடியும். இதன்மூலம் இருநாடுேளும், வரி ஏய்ப்பு ைற்றும் ேருப்புப் ை 

 துக்ேமல தடுக்ேவியலும். 

 

6. அண்லமயில் ஐநோ அலமப்பு ஒப்புேல் அளித்ே CEOS ரகோஸ்ட் 

திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள இந்திய நிறுெைம் எது? 

அ) ISRO  

ஆ) எல்மலப்புறச் சாமலேள் அமைப்பு 

இ) NTPC 

ஈ) இந்திய ேடற் மட 

✓ Committee on Earth Observation Satellites - Coastal Observations, 

Applications, Services, and Tools என் தன் சுருக்ேைான ‘CEOS COAST’ 

என் து ஒரு  ன்னாட்டுத் திட்டைாகும். 

✓ இந்தத் திட்டத்மத அபைரிக்ோவிலிருந்து ISRO’உம் கதசிய ப ருங்ேடல் 

ைற்றும் வளிைண்டல நிர்வாேமும் இமைந்து வழிநடத்துகின்றன. 

பசயற்மேக்கோள் ைற்றும் நில-அடிப் மடயிலான ஆய்வுக்குறிப்புேளின் 

அடிப் மடயில் ேடகலார தரவுேளின் துல்லியத்மத கைம் டுத்துவமத 

இது கநாக்ேைாேக் போண்டுள்ளது. இத்திட்டத்திற்கு சமீ த்தில் சர்வகதச 

ேடல்சார் ஆமையம் தனது ஒப்புதமல அளித்தது. 

 

7. ‘கோெல் பிளஸ் திட்ட’த்லே பசயல்படுத்துகிற மோநிை அ சு எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) கேரளம்  

இ) ஆந்திர பிரகதசம் 

ஈ) ஒடிஸா 

✓  ராைரிப்பு கதமவப் டும் குைந்மதேளுக்கும்,  ாலியல் சீண்டல்ேளுக்கு 

ஆளாகி தப்பிப்பிமைப் வர்ேளுக்கும் ஆதரவாே, ேடந்த 2020 டிசம் ரில், 

கேரள ைாநில அரசு ‘ோவல் பிளஸ் திட்டத்மத’ ஒரு கசாதமன திட்டைாே 

அறிமுேப் டுத்தியது. இச்கசாதமன திட்டத்தின் பவற்றிமயத்பதாடர்ந்து, 

கேரள ப ண்ேள் ைற்றும் குைந்மதேள் கைம் ாட்டுத்துமறயானது 

ோவல் பிளமஸ கைலும் ஐந்து ைாவட்டங்ேளுக்கு விரிவு டுத்தவுள்ளது.  

✓ இது வீடுேளில் உள்ள குைந்மதேள், சிறார்  ராைரிப்பு நிறுவனங்ேள் & 

சமூேநலக்குழுக்ேளுக்கு அப் ாலுள்ள சமூேத்மத உள்ளடக்குகிறது. 

 

8. DRDO பரிரசோேலை பசய்ே புதிய ேலைமுலற அணுசக்தி திறன் 

ஏவுகலையின் பபயர் என்ை? 

அ) அக்னி-பி (பிமரம்)  

ஆ) பீம் 

இ) அர்ஜுன்-பி (பிமரம்) 

ஈ)  ாரத் 

✓  ாதுோப்பு ஆராய்ச்சி ைற்றும் கைம் ாட்டு நிறுவனம் அணுவாயுதங்ேமள 

சுைந்துபசல்லும் திறன்போண்ட ேண்டம்விட்டு ேண்டம் ாயும் புதிய 

தமலமுமற அக்னி பி ஏவுேமை, ஒடிஸா ைாநிலத்தின்  லாகசார் 

அருகேயுள்ள டாக்டர் APJ அப்துல் ேலாம் தீவிலிருந்து பவற்றிேரைாே 

கசாதமன பசய்யப் ட்டது. 

✓ அக்னி இரே ஏவுேமைேளில் புதிய தமலமுமற கைம் ட்ட வமேயாே 

அக்னி பி ஏவுேமை விளங்குகிறது. 1000 முதல் 2000 கிமீ தூரம்வமர 

 யணிக்கும் திறமன இந்த ஏவுேமை ப ற்றுள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. ஆத்மநிர்போர் போ த் ர ோஜ்கோர் ரயோஜைோலெ பசயல்படுத்துகிற 

நடுெண் அலமச்சகம் எது? 

அ) ஊரே வளர்ச்சி அமைச்சேம் 

ஆ) வீட்டுவசதி ைற்றும் நேர்ப்புற விவோரங்ேள் அமைச்சேம் 

இ)  ணியாளர் ைற்றும் கவமலவாய்ப்பு அமைச்சேம்  

ஈ) உைவு அமைச்சேம் 

✓ COVID-19 பதாற்றுோலத்தின்க ாது சமூே  ாதுோப்பு சலுமேேளுடன் 

புதிய கவமலவாய்ப்புேமள உருவாக்குதற்கு  ணி வைங்குநர்ேமள 

ஊக்குவிப் தற்ோே ஆத்ைநிர் ார்  ாரத் கராஜ்ோர் கயாஜனா 

பதாடங்ேப் ட்டது. அது நடுவண் பதாழிலாளர் ைற்றும் கவமலவாய்ப்பு 

அமைச்சேத்தால் பசயல் டுத்தப் டுகிறது. ஆத்ைநிர் ார்  ாரத் கராஜ்ோர் 

திட்டத்மத, 2022 ைார்ச்.31 வமர நீட்டிக்ேப் டும் என்று நிதியமைச்சர் 

தனது அண்மைய பதாகுப்பில் அறிவித்தார். 

 

10.எதிர்ெரும் 2022ஆம் ஆண்டில் இயக்கப்படவுள்ள, இந்தியோவின் 

முேல் உள்நோட்டு விமோைந்ேோங்கிக்கப்பலின் பபயர் என்ை? 

அ) விக்ராந்த்  

ஆ) ஆதித்யா 

இ)  கடல் 

ஈ) தீரன் 

✓ இந்திய ேடற் மடயின் முதல் உள்நாட்டு விைானந்தாங்கிக்ேப் ல், வரும் 

2022ஆம் ஆண்டில் கசமவயில் ஈடு டுத்த உத்கதசிக்ேப் ட்டுள்ளது.  

✓ கைலும் கசமவயில் ஈடு டுத்தப் ட்டவுடன் அக்ேப் ல் INS விக்ராந்த் எனப் 

ப யரிடப் டும். இந்தக் ேப் ல் கேரள போச்சியின் போச்சின் ேப் ல்ேட்டும் 

நிறுவனத்தால் ேட்டப் ட்டு வருகிறது. ஆத்ை நிர் ார்  ாரதத்திற்கு இந்த 

விைானந்தாங்கிக்ேப் ல் ஓர் எடுத்துக்ோட்டு என்று ைத்திய  ாதுோப்பு 

அமைச்சர் கூறியுள்ளார்.  

 


1. இத்தாலிய ேடற் மட ேப் லுடன் INS த ார்  யிற்சி 

இத்தாலிய ேடற் மட ேப் லுடன் இமைந்து INS த ார் ேப் ல்  யிற்சி 

கைற்போண்டது. ைத்திய தமரக்ேடலில் நமடப ற்றுவரும்  யிற்சியில் 

ேலந்துபோள்வதற்ோே INS த ார் ேப் ல், இத்தாலியின் கநபிள்ஸ் துமற 

முேத்துக்கு பசன்றது. வான் ாதுோப்பு நமடமுமறேள், ேடலில் மீட்பு 

நடவடிக்மேேள், தேவல் பதாடர்புப்  யிற்சிேள் முதலிய  ல்கவறு 

ேடல்சார்  யிற்சிேளில் இரு ேப் ல்ேளும் ஈடு ட்டன. 

இயங்குதளத்மத கைம் டுத்துவதற்கும், ேடல்சார் அச்சுறுத்தல்ேளுக்கு 

எதிராே ஒருங்கிமைந்த நடவடிக்மேேமள வலுப் டுத்துவதற்கும் 

இப் யிற்சி இருநாடுேளுக்கும்  யனளித்தது. ேடற் மடயின் வைக்ேப் டி 

நடந்த ‘நீராவி அணிவகுப்பு’டன்  யிற்சி நிமறவமடந்தது. 

 

 

 

 

 



         

    

1. தாய்மார்கள், இளம்பருவத்தினர் மற்றும் குழந்ததகளின் உடல் 

பருமதன தடுப்பதற்கான ததசிய மாநாட்தட நடத்திய நிறுவனம் 

எது? 

அ) NITI ஆய ோக்  

ஆ) எய்ம்ஸ் 

இ) உலக சுகோதோர அமைப்பு 

ஈ) யுனிசெஃப் 

✓ தோய்ைோர்கள், இளம்பருவத்தினர் & குழந்மதகளின் உடல் பருைமன 

தடுப்பதற்கோன யதசி  ைோநோட்மட NITI ஆய ோக் கூட்டி து. உடல் 

பருைமன ஓர் “அமைதி ோன சதோற்று” என NITI ஆய ோக் கூறுகிறது.  

✓ செ ல்போடு ைற்றும் நலைோன வோழ்வுமுமைம  யைம்படுத்துவதற்கோக 

இளம்பருவத்தினமர இலக்கோகக்சகோண்ட பல்துமை அணுகுமுமை 

யதமவ என NITI ஆய ோக் கூறி து. உலகளோவி  வல்லுநர்கள் ைற்றும் 

UNICEF, WHO ைற்றும் WFP உள்ளிட்ட ஐநோ அமைப்புகளின் 

பிரதிநிதிகள் இதில் பங்யகற்ைனர். 

 

2. SCM, AMRUT & PMAY (U) ஆகிய திட்டங்கதள செயல்படுத்துகிற 

அதமச்ெகம் எது? 

அ) நலவோழ்வு ைற்றும் குடும்பநல அமைச்ெகம் 

ஆ) வீட்டுவெதி ைற்றும் நகர்ப்புை விவகோரங்கள் அமைச்ெகம்  

இ) உழவு ைற்றும் உழவர்நல அமைச்ெகம் 

ஈ) ெட்டம் ைற்றும் நீதித்துமை அமைச்ெகம் 

✓ சபோலிவுறு நகரங்கள் திட்டம், அம்ருத், பிரதைரின் வீட்டு வெதி திட்டம் 

ஆகிவற்றின் ஆைோவது ஆண்டு விழோமவ, வீட்டு வெதி ைற்றும் நகர்ப்புை 

விவகோரங்கள் அமைச்ெகம் சகோண்டோடி து. 2022ஆம் ஆண்டுக்குள் 

அமனவரும் வீட்டுவெதிம  அமட  யவண்டும் என்ை யநோக்கத்துடன் 

பிரதைரின் வீட்டு வெதி திட்டம் 2015 ஜூன்.25 அன்று சதோடங்கப்பட்டது. 

 

3. பன்னாட்டு சூரிய ஆற்றல் கூட்டணி கட்டதமப்பின் ஒப்பந்தத்தத 

ஏற்புறுதி செய்த முதல் நாடு எது? 

அ) சடன்ைோர்க்  

ஆ) பின்லோந்து 

இ) பிஜி 

ஈ) ஆஸ்தியரலி ோ 

✓ பன்னோட்டு சூரி  ஆற்ைல் கூட்டணி (ISA) என்பது நூற்றியிருபதுக்கும் 

யைற்பட்ட நோடுகளின் ஓர் அரசுகளுக்கிமடய  ோன கூட்டணி ோகும். 

இந்தி ோவோல் சதோடங்கப்பட்ட இந்தக் கூட்டணி குருகிரோமை தமலமை 

இடைோகக்சகோண்டுள்ளது. அண்மையில், சடன்ைோர்க், பன்னோட்டு சூரி  

ஆற்ைல் கூட்டணி கட்டமைப்பு ஒப்பந்தத்திற்கு ஏற்புறுதி அளித்தது. இதன் 

மூலம், இவ்வோறு செய்த முதல் நோடு சடன்ைோர்க் ஆனது. 

 

4. K417N திரிபு, SARS-CoV-2 தவரஸின் எந்த வதகப்பாட்டுடன் 

சதாடர்புதடயது? 

அ) ஆல்போ 

ஆ) பீட்டோ 

இ) சடல்டோ 

ஈ) சடல்டோ பிளஸ்  

✓ கடந்த 2020 அக்யடோபரில், இந்தி  அறிவி லோளர்கள், சடல்டோ வமக 

மவரமை அமட ோளங்கண்டு உலகளோவி  தரவுத்தளத்தில் 

ெைர்ப்பித்தனர். SARS-CoV-2 B.1.617 என்றும் அமழக்கப்படும் சடல்டோ 

வமக, சுைோர் 15-17 திரிபுகமளக் சகோண்டுள்ளது. இந்த சடல்டோ வமக 

(B.1.617) B1.617.1, B.1.617.2 ைற்றும் B.1.617.3 ஆகி  மூன்று துமை 

வமககமளக் சகோண்டுள்ளது. அவற்றுள் B.1.617.2 (சடல்டோ பிளஸ்) 

ஆனது கவமலசகோள்ளத்தக்க ைோறுபோடோக வமகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

சடல்டோ பிளஸ் வமகயில், ‘K417N திரிபு’ என்ை கூடுதல் திரிபும் உள்ளது. 

 

 

 

5. இந்தியாவில், ‘இலாப தநாக்கற்ற’ மாதிரி மருத்துவமதன குறித்த 

ஆய்வறிக்தகதய சவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 

அ) ஐ.சி.எம்.ஆர் 

ஆ) NITI ஆய ோக்  

இ) எய்ம்ஸ் 

ஈ) ஐ.எம்.ஏ. 

✓ இலோபயநோக்கற்ை ைருத்துவைமன சதோடர்போன துமையில் 

சகோள்மககமள வலுப்படுத்தவும், இதுயபோன்ை நிறுவனங்கள்பற்றி  

தகவல்களில் நிலவும் இமடசவளிம க் குமைக்கவும், லோப யநோக்கற்ை 

ைோதிரி ைருத்துவைமன குறித்த விரிவோன ஆய்வறிக்மகம  NITI 

ஆய ோக் சவளியிட்டது. 

✓ இலோப யநோக்கில்லோத ைோதிரி ைருத்துவைமனகளின் செ ல்போடுகமள 

இந்த ஆய்வறிக்மக எடுத்துமரக்கிைது. இதமன, தனி ோர் ைருத்துவ 

ைமனகள் ைற்றும் ைத்தி  அரசின் சுகோதோரத் திட்டங்களுடன் ஒப்பீடும் 

செய் ப்பட்டுள்ளது. இலோப யநோக்கற்ை ைருத்துவைமனகளில் 

செ ல்படுத்தப்படும் கட்டைக் குமைவு உத்திகள் பற்றி இந்த அறிக்மக 

விரிவோக விவோதிக்கிைது. 

 

6. நடப்பாண்டுக்கான (2021) உலக சமாதபல் மாநாட்டை நடத்தும் 

நிறுவனம் எது? 

அ) IEEE 

ஆ) GSMA  

இ) ITU 

ஈ) OMA 

✓ உலகின் மிகப்சபரி , புதி  சைோமபல்கள் சவளியீட்டு நிகழ்வோன உலக 

சைோமபல் ைோநோடு, ஜூன்.28 அன்று ஸ்சபயினில் உள்ள போர்சியலோனோ 

நகரத்தில் சதோடங்கி து. கடந்த ஆண்டு, COVID-19 சதோற்று கோரைைோக 

இந்நிகழ்வு இரத்து செய் ப்பட்டிருந்தது. கூகிள், யநோக்கி ோ, ஷோவ்மி, 

யபஸ்புக் ைற்றும் யெோனி யபோன்ை முன்னணி நிறுவனங்கள் இந்த 

ஆண்டின் யநரடி நிகழ்வில் கலந்துசகோள்ளவில்மல. 

✓ போர்சியலோனோவில் GSMAஆல் ஆண்டுய ோறும் நடத்தப்படும் இந்நிகழ்வு, 

சதோமலத்சதோடர்புத்துமையின் புதுமைகமள கோட்சிப்படுத்துகிைது. 

 

7. இனநீதி & ெமத்துவமின்தம குறித்த உலகளாவிய அறிக்தகதய 

சவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 

அ) உலக வங்கி 

ஆ) UNHRC  

இ) பன்னோட்டுச் செலவோணி நிதி ம் 

ஈ) யுனிசெஃப் 

✓ இனநீதி ைற்றும் ெைத்துவமின்மை குறித்த அறிக்மகம  ஐநோ ைனித 

உரிமைகள் ஆமை த்தின் தமலவர் சவளியிட்டு, ஐநோ ைனித 

உரிமைகள் யபரமவயில் ெைர்ப்பித்தோர். 

✓ இவ்வறிக்மகயின்படி, ஆப்பிரிக்க வம்ெோவளிம ச் யெர்ந்தவர்களுக்கு 

எதிரோன இனசவறி, இன்னும் உலகின் பல்யவறு பகுதிகளிலும் இருந்து 

வருகிைது. உலகளவில் ஆப்பிரிக்கர்கள் & ஆப்பிரிக்க வம்ெோவளிம ச் 

யெர்ந்த 190 யபரின் இைப்புகள் குறித்த தகவல்கள் ெட்ட அைலோக்க 

அதிகோரிகளின் மககளில் இருப்பதோக இந்த அறிக்மக கூறுகிைது. 

 

8. நடப்பாண்டின் (2021) தபாததப்சபாருள் பயன்பாடு மற்றும் ெட்ட 

விர ாதமான தபாததப்சபாருள் கடத்தலுக்கு எதிரான ெர்வததெ 

நாளுக்கான கருப்சபாருள் என்ன?  

அ) Share Facts on Drugs, Save Lives  

ஆ) Better Knowledge for Better Care 

இ) Justice for Health 

ஈ) Listen First 

✓ யபோமதப்சபோருள் ப ன்போடு ைற்றும் ெட்டத்துக்குப்புைம்போன யபோமதப் 

சபோருள் கடத்தலுக்கு எதிரோன ெர்வயதெ நோளோனது ஜூன்.26 அன்று 

அனுெரிக்கப்படுகிைது. யபோமதப்சபோருள் ப ன்போடற்ை ஒரு நிமல ோன 

உலகிமன அமடவதற்கோன ஒத்துமழப்மப வலுப்படுத்துவதற்கோக, 

உலகம் முழுவதும் இந்நோள் அனுெரிக்கப்படுகிைது. 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ “Share Facts on Drugs, Save Lives” என்பது நடப்போண்டில் (2021) வந்த 

இந்த நோளுக்கோன கருப்சபோருளோகும். 

 

9. ெமீப செய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘ொம்பல் பட்டியல்’ என்பதுடன் 

சதாடர்புதடய நிறுவனம் எது? 

அ) WHO 

ஆ) FATF  

இ) பன்னோட்டுச் செலவோணி நிதி ம் 

ஈ) உலக வங்கி 

✓ போரிமைச் ெோர்ந்த நிதி செ ற்போட்டு பணிக்குழு (FATF) என்பது பை 

யைோெடி ைற்றும் ப ங்கரவோத அமைப்புகளுக்கு செல்லும் நிதியுதவிகமள 

கண்கோணிக்கும் உலகளோவி  அமைப்போகும். 

✓ FATF, ஒரு நோட்மட ‘ெோம்பல் பட்டி லில்’ மவக்கின்ைது எனில், அந்நோடு 

அதிகப்படி ோன கண்கோணிப்புக்கு உள்ளோகிைது என்பது சபோருளோகும். 

ெமீபத்தில், ைோல்டோ, மைத்தி, பிலிப்மபன்ஸ் ைற்றும் சதற்கு சூடோன் 

ைற்றும் போகிஸ்தோன் ஆகி வற்மை அதன் ெோம்பல் நோடுகளின் பட்டி லில் 

FATF யெர்த்தது. கோனோமவ பட்டி லில் இருந்து FATF நீக்கியுள்ளது. 

 

10 ெமீபத்தில் இந்தியாவுக்காக தங்கப்பதக்கம் சவன்ற அபிதேக் 

வர்மாவுடன் சதாடர்புதடய விதளயாட்டு எது? 

அ) பூப்பந்து 

ஆ) துப்போக்கிச்சுடுதல் 

இ) வில்வித்மத  

ஈ) குத்துச்ெண்மட 

✓ தனிநபர் ‘கோம்பவுண்ட்’ பிரிவு வில்வித்மத யபோட்டியில் இரண்டு உலகக் 

யகோப்மப தங்கப்பதக்கங்கமள சவன்ை முதல் நபர் என்ை வரலோற்று 

ெோதமனம  அபியஷக் வர்ைோ உருவோக்கியுள்ளோர். அவர் அண்மையில், 

போரிஸில் நமடசபற்ை வில்வித்மத உலகக்யகோப்மப ‘நிமல-3’இல் 

ஆண்கள் தனிநபர் கலப்புப் யபோட்டியில் தங்கம் சவன்ைோர். முன்பு, 2015’ 

இல் வுயரோக்லோவில் நடந்த தனிநபர் நிகழ்வில் தங்கம் சவன்றிருந்தோர். 

 


1. ஐந்து விமள ோட்டு வீரர்களுக்கு தலோ `5 இலட்ெம் ஊக்கத்சதோமக: 

அமைச்ெர் சைய் நோதன் வழங்கினோர் 

ஒலிம்பிக் யபோட்டிகளில் பங்யகற்கவுள்ள 5 விமள ோட்டு வீரர்களுக்கு 

தலோ `5 இலட்ெத்மத விமள ோட்டு யைம்போட்டுத் துமை அமைச்ெர் சிவ 

வீ சைய் நோதன் அளித்தோர். 

ஒலிம்பிக் யபோட்டியில் பங்யகற்கவுள்ள தடகள விமள ோட்டு வீரர்கள் 

ஆயரோக்கி  ரோஜீவ், நோகநோதன் போண்டி, சுபோ சவங்கயடென், தனலட்சுமி 

யெகர், யரவதி வீரைணி ஆகி  5 வீரர்களுக்கு தலோ ̀ 5 இலட்ெத்துக்கோன 

கோயெோமலகமள அவர்களது உைவினர்கள் சபற்றுக்சகோண்டனர்.  

ஒலிம்பிக் யபோட்டிகளில் கலந்துசகோள்ளவுள்ள தமிழ்நோட்மடச் யெர்ந்த 7 

வீரர்களுக்கு தலோ `5 இலட்ெத்மத முதலமைச்ெர் ஏற்கனயவ வழங்கி 

உள்ளோர். அவர்களுடன் இப்யபோது கூடுதலோக 5 வீரர்களுக்கு ஊக்கத் 

சதோமக அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

2. அரி லூர் ைோளிமகயைடு அகழோய்வில் கூடுதல் சுவர் கண்டுபிடிப்பு 

அரி லூர் ைோவட்டம், கங்மகசகோண்டயெோழபுரம் அடுத்த ைோளிமக 

யைட்டில் நமடசபற்றுவரும் அகழ்வோரோய்ச்சிப் பணியில், ைோளிமகயின் 

கூடுதல் சுவர் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. 

தமிழ்நோட்டில் கீழடி, ஆதிச்ெநல்லூர், கங்மகசகோண்ட யெோழபுரம் உள்பட 

7 இடங்களில் அகழோய்வுப் பணிகள் நமடசபற்று வருகின்ைன. இதில், 

அரி லூர் ைோவட்டம் கங்மகசகோண்டயெோழபுரம் அருயகயுள்ள ைோளிமக 

யைடு பகுதியில் கடந்த ைோர்ச்சில் முதற்கட்ட ஆய்வுப்பணிகள் நமடசபற்று, 

அகழோய்வுப் பணிகள் சதோடங்கி நமடசபற்று வருகின்ைன. 

இந்த ஆய்வில் போமன ஓடுகள், கூமர ஓடுகள், ஆணி வமககள், செப்புக் 

கோசு, ைோளிமகயின் சுவர், கோப்பர் உள்ளிட்டமவ கண்சடடுக்கப்பட்டன. 

இதனிமடய , கயரோனோ இரண்டோம் அமல கோரைைோக கடந்த ைோதம் 10 

ஆம் யததி முதல் அகழோய்வுப்பணிகள் நிறுத்தப்பட்டன. ஜூன்.15’க்குப் 

பிைகு சபோதுமுடக்கத்தில் தளர்வுகமள அரசு அறிவித்தமத டுத்து 

அகழோய்வுப்பணிகள் மீண்டும் சதோடங்கின. ைோளிமக யைட்டில் உள்ள 

ைோளிமகயின் சுவர் கண்டறி ப்பட்ட நிமலயில், தற்யபோது யைலும் 

கூடுதல் சுவர் கண்டறி ப்பட்டுள்ளன. 

இதுகுறித்து சதோல்லி ல் துமை அலுவலர்கள் கூறுமகயில், இப்பகுதியில் 

புமதந்துள்ள ைோளிமகயின் சுவர்கள் தற்யபோது கண்டறி ப்பட்டு 

வருகின்ைன. இங்கு கண்டறி ப்படும் ஆணி, ஓடுகள் உள்ளிட்ட 

சபோருள்கள் 1,000 ஆண்டுகள் பமழமை வோய்ந்ததோகும். தற்யபோது 

கண்டறி ப்பட்டுள்ள வடிகோல் யபோன்ை சுவர் முழு ஆய்வுக்கு பிையக 

எவ்வமக ோன சுவர் எனத் சதரி வரும். யைலும், முழுமை ோக சதரியும் 

வமகயில் போதுகோப்புடன் பள்ளம் யதோண்டும் பணிகள் நமடசபற்று 

வருகின்ைன. வரலோற்றுச் சிைப்புமிக்க சபோருள்கள் கிமடக்கும் என 

எதிர்போர்க்கப்படுகிைது என்ைனர். 

 

 

 

 

 



         

    

1. மத்திய நிதி அமமச்சகத்தின் அறிவிப்பின்படி, COVID சிகிச்மச 

சசலவினங்களுக்கு, பிறித ொரு நபரிடமிருந்து எவ்வளவுவமை நிதி 

சபறப்பட்டால், அதற்கு வரி விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது? 

அ) `1 இலட்சம் 

ஆ) `5 இலட்சம் 

இ) `10 இலட்சம்  

ஈ) `25 இலட்சம் 

✓ நிதி அமைச்சகத்தின் சமீபத்திய அறிவிப்பின்படி, பணி வழங்குநர்கள் (அ) 

வவறு நபர்களால் வைற்ககாள்ளப்படுகிற ஊழியரின் COVID சிகிச்மசயில் 

ஏற்படும் கசலவினங்களுக்கான வரிக்கு விலக்களிக்கப்படுகிறது. இந்த 

விலக்கு, பணிவழங்குநர் கசலுத்தும் யாகதாரு கதாமகக்கும் கபாருந்தும். 

வைலும், பிறிகதாரு நபரிடமிருந்தும் நிதி கபறப்பட்டால், அதற்கான 

வமையமற `10 இலட்சைாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 

✓ இது, 2019-20 நிதியாண்டு ைற்றும் அதமனத் கதாடர்ந்த ஆண்டுகளில் 

வைற்ககாள்ளப்படும் COVID சிகிச்மசகமளயும் உள்ளடக்கியதாகும். 

 

2. அதிநவீன பினாகா ஏவுகமை மற்றும் காலிபர் ஏவுகமைகமள 

பரிசசாதமன சசய்கின்ற அமமப்பு எது? 

அ) எச்.ஏ.எல் 

ஆ) டிஆர்டிஓ  

இ) இஸ்வைா 

ஈ) எல் அண்ட் டி 

✓ உள்நாட்டிவலவய தயாரிக்கப்பட்ட 122 எம்எம் காலிகபர் ைாக்ககட் ைற்றும் 

வைம்படுத்தப்பட்ட பினாகா ைாக்ககட் ஆகியவற்மற ஒடிசா கடற்கமைக்கு 

அருகில் சந்திப்பூரில் உள்ள ஒருங்கிமணந்த பரிவசாதமன தளத்தில் 

அமைந்துள்ள பல்முமன ைாக்ககட் ஏவும் வசதியில் இருந்து டிஆர்டிஓ 

என்றமழக்கப்படும் பாதுகாப்பு ஆைாய்ச்சி ைற்றும் வைம்பாட்டு நிறுவனம் 

கவற்றிகைைாக வசாதமன கசய்தது. 

 

3. ‘Hylocereusundatus’ என அறிவியல் பூர்வமாக குறிப்பிடப்படுகிற 

பழம் எது? 

அ) டிைாகன் பழம்  

ஆ) ஆைஞ்சு 

இ) சீதாப்பழம் 

ஈ) தர்பூசணி 

✓ அறிவியல் பூர்வைாக ‘Hylocereusundatus’ என்று குறிப்பிடப்படும் டிைாகன் 

பழம், தாைமை ைலர் வபான்று இருப்பதால் இந்தியாவில் ‘கைலம்’ என்று 

அமழக்கப்படுகிறது. வணிகம் ைற்றும் கதாழிற்துமற அமைச்சகத்தின் 

அண்மைய அறிவிப்பின்படி, ைகாைாஷ்டிை ைாநிலத்தின் சாங்லி ைாவட்ட 

உழவர்களிடமிருந்து கபறப்பட்ட டிைாகன் பழத்தின் முதல் சைக்குகமள, 

இந்தியா, துபாய்க்கு ஏற்றுைதி கசய்தது. 

 

4. சமீபத்தில், உலக நலவாழ்வு அமமப்பால் மசலரியா இல்லாததாக 

அறிவிக்கப்பட்ட ஆசிய நாடு எது? 

அ) வங்கவதசம் 

ஆ) சீனா  

இ) தாய்லாந்து 

ஈ) வநபாளம் 

✓ உலக நலவாழ்வு அமைப்பானது சீனாவுக்கு, ‘ைவலரியா இல்லாத’ நாடு 

என அதிகாைப்பூர்வைாக சான்றிதழ் அளித்துள்ளது. 2016ஆம் ஆண்டில் 

இலங்மகக்கு இத்தமகய சான்றிதழ் அளிக்கப்பட்ட பிறகு, ஆசிய பசிபிக் 

பிைாந்தியத்தில் இச்சான்றிதமழப்கபற்ற இைண்டாவது நாடு இதுவாகும். 

கடந்த 1940’களில், சீனா, 30 மில்லியன் பாதிப்புகமளயும் ஆண்டுக்கு 

300,000 இறப்புகமளயும் ககாண்டிருந்தது. 

 

 

 

 

5. சசௌதி அசைபியாவின் மிகப்சபரிய வானூர்தி நிறுவனம் எது? 

அ) எமிவைட்ஸ் ஏர்மலன்ஸ் 

ஆ) எட்டிஹாட் ஏர்வவஸ் 

இ) கசௌதி அவைபிய ஏர்மலன்ஸ்  

ஈ) குவாண்டாஸ் ஏர்மலன்ஸ் 

✓ அைசுக்கு கசாந்தைான கசௌதி அவைபிய ஏர்மலன்ஸ் நிறுவனம் கசௌதி 

அவைபியாவின் மிகப்கபரிய வானூர்தி நிறுவனைாகும். சமீபத்தில், கசௌதி 

அவைபியா 2ஆவது வதசிய வானூர்தி வசமவமய கதாடங்குவதற்கான 

திட்டங்கமள அறிவித்தது. அது வானூர்தி வபாக்குவைத்மதப் கபாறுத்த 

ைட்டில் கசௌதி அவைபியாமவ உலக அளவில் ஐந்தாவது மிகப்கபரிய 

வானூர்தி வசமவ நாடாக ைாற்றும். 

 

6. இந்தியாவில் அவசைகால பயன்பாட்டு உரிமத்மதப் சபறும் முதல் 

mRNA தடுப்பூசி எது? 

அ) ஸ்புட்னிக் 

ஆ) சிவனாவாக் 

இ) ைாடர்னா mRNA 1273  

ஈ) மபசர் தடுப்பூசி 

✓ இந்தியா தனது நான்காவது COVID-19 தடுப்பூசிக்கு ஒப்புதல் அளித்தது. 

அது முதல் ைற்றும் ைாடர்னாவின் mRNA-1273 தடுப்பூசியாகும். அது, 

அகைரிக்காவில், ‘ஸ்மபவகவாக்ஸ்’ என்ற கபயரில் விற்கப்படுகிறது. 

தற்வபாது ைருத்துவ ஆய்வுக்கு உட்படுத்தாைல் இந்தத் தடுப்பூசிகமள 

இந்தியாவுக்கு இறக்குைதி கசய்யலாம். 94.1 சதவிகித கசயல்திறமனக் 

ககாண்ட ைாடர்னா தடுப்பூசி, இந்திய ைருந்து நிறுவனைான சிப்லாமூலம் 

இந்தியாவில் விநிவயாகிக்கப்படுகிறது. 

 

7. பமன கச்சா மீதான எந்த வரி, அண்மமயில், பத்து சதவீதமாகக் 

குமறக்கப்பட்டது? 

அ) கலால் வரி 

ஆ) சுங்க வரி  

இ) சைக்கு ைற்றும் வசமவ வரி 

ஈ) வைற்கூறிய எதுவும் இல்மல 

✓ ைத்திய ைமறமுக வரிகள் ைற்றும் சுங்க வாரியத்தின் (CBIC) சமீபத்திய 

அறிவிப்பின்படி, கச்சா பமனகயண்கணய்மீதான அடிப்பமட சுங்க வரி 

10 சதவீதைாகவும், சுத்திகரிக்கப்பட்ட பமனகயண்கணய்மீதான 

அடிப்பமட சுங்க வரி 37.5 சதவீதைாகவும் குமறக்கப்பட்டுள்ளது.  

✓ இவ்வரி குமறப்பு வசாயா எண்கணய் & சூரியகாந்தி எண்கணமயவிட 

பமனகயண்கணயின் நுகர்மவ அதிகைாக ைாற்றக்கூடும். அது 

இறக்குைதிமய அதிகரிக்கும் ைற்றும் சமையல் எண்கணய் விமலமய 

குமறக்கும். இந்த குமறந்த வரி விகிதம் ஜூன்.30 முதல் கசப்டம்பர்.30 

வமை கபாருந்தும். 

 

8. COVID சநாயாளிகளுக்கு சிகிச்மசயளிக்க பயன்படும் DRDO’இன் 

2-DG மருந்த த் தயாரிக்கும் மருந்து நிறுவனம் எது? 

அ) டாக்டர் கைட்டிஸ்  

ஆ) சன் பார்ைா 

இ) சீைம் நிறுவனம் 

ஈ) பாைத் பவயாகடக் 

✓ 2-டிவயாக்ஸி-டி-குளுக்வகாஸ் (2-DG) மருந்தினை டாக்டர் கைட்டியின் 

நிறுவனத்துடன் இமணந்து பாதுகாப்பு ஆைாய்ச்சி ைற்றும் வைம்பாட்டு 

அமைப்பின் (DRDO) ஆய்வகைான அணு ைருத்துவம் ைற்றும் அதனுடன் 

கதாடர்புமடய அறிவியல் நிறுவனம் உருவாக்கியது. டாக்டர் கைட்டியின் 

ஆய்வகங்கள் வணிகரீதியாக 2-DG ைருந்மத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

அது COVID வநாயாளிகளின் சிகிச்மசக்கு பயன்படுத்தப்படும் வாய்வழி 

ைருந்தாகும். 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. பர்மிய திைாட்மச, சிவப்பரிசி மற்றும் எலுமிச்மச ஆகியவற்மற 

சவளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி சசய்த இந்திய மொநில அைசு எது? 

அ) வைற்கு வங்கம் 

ஆ) பீகார் 

இ) அஸ்ஸாம்  

ஈ) அருணாச்சல பிைவதசம் 

✓ அஸ்ஸாமி கைாழியில் ‘கலட்கடகு’ என்று குறிப்பிடப்படும் புதிய பர்மிய 

திைாட்மசகள் சமீபத்தில் ககௌகாத்தியிலிருந்து வான்வழியாக துபாய்க்கு 

ஏற்றுைதிகசய்யப்பட்டது. மவட்டமின் சி ைற்றும் இரும்புச்சத்து நிமறந்த 

இப்பழங்கமள ஏற்றுைதி கசய்வதற்கு APEDA உதவி கசய்தது. 

✓ சமீபத்தில், அகைரிக்காவிற்கு ‘சிவப்பரிசி’ ைற்றும் புவிசார் குறியீடு கபற்ற 

அஸ்ஸாம் எலுமிச்மச ஆகியவற்மற இலண்டனுக்கு ஏற்றுைதி கசய்ய 

APEDA உதவியது. 

 

10. 2021ஆம் ஆண்டுக்கான ஜப்பானின புகுசயாகா பரிமசசவன்ற 

இந்தியர் யார்? 

அ) அைர்த்தியா கசன் 

ஆ) P சாய்நாத்  

இ) உர்ஜித் பவடல் 

ஈ) இைகுைாம் இைாஜன் 

✓ மூத்த இதழியலாளர் P சாய்நாத், 2021ஆம் ஆண்டுக்கான ஜப்பானின் 

புகுவயாகா பரிமசப்கபற்ற மூவருள் ஒருவைாகத் வதர்ந்கதடுக்கப்பட்டார். 

கிைாைப்புற இந்தியா குறித்த பமடப்புகள் ைற்றும் வர்ணமனகள்மூலம் 

அறிமவப்பைப்புவது ைற்றும் உள்நாட்டு ஒத்துமழப்மப வைம்படுத்துவது 

ஆகியவற்றுக்காக, சாய்நாத், புக்குவயாகா பரிமச கவன்றுள்ளார். 

இதுவமை, 11 இந்தியர்கள் புகுவயாகா பரிமசப் கபற்றுள்ளனர். 

 


1. ககாவலான் பல்கமலக்கு நிதி: முதல்வருக்கு அயல்நாட்டினர் நன்றி 

கஜர்ைனியின் ககாவலான் பல்கமலக்கழக தமிழ்த்துமறக்கு நிதி 

வழங்கிய முதலமைச்சர் முக ஸ்டாலினுக்கு பல்வவறு தைப்பினரும் நன்றி 

கதரிவித்துள்ளனர். இதுகுறித்து, தமிழ்நாடு அைசு கவளியிட்ட கசய்தி: 

கஜர்ைனியில் உள்ள ககாவலான் பல்கமலக்கழகத்தின் தமிழ்த்துமற 

கதாடர்ந்து இயங்கிட `1.25 வகாடி நிதிமய வழங்கிட முதல்வர் மு க 

ஸ்டாலின் உத்தைவிட்டார். தமிழ்கைாழியின் கதாடர் பயன்பாட்டுக்கும், 

முன்வனற்றத்துக்கும் வலுவசர்த்து பல சர்வவதச பல்கமலக்கழகங்களில் 

தமிழ் இடம்கபறும் வமகயில் இந் நிதியுதவி அமைந்துள்ளது. 

 

2. உலக அளவில் பட்டினியால் நிமிடத்துக்கு 11 வபர் உயிரிழப்பு; உணவுப் 

பஞ்சம் 6 ைடங்கு அதிகரிப்பு: ஆக்ஸ்ஃபாம் ஆய்வில் தகவல் 

உலக அளவில் பட்டினியில் நிமிடத்துக்கு 11 வபர் உயிரிழக்கிறார்கள். 

உணவுப்பஞ்சம் உள்ளிட்ட சூழல் உலக அளவில் கடந்த ஆண்மடவிட 

ஆறு ைடங்கு அதிகரித்துள்ளது என்று வறுமைக்கு எதிைான அமைப்பான 

ஆக்ஸ்ஃபாம் நடத்திய ஆய்வில் கதரியவந்துள்ளது. 

வறுமைக்கு எதிைான அமைப்பான ஆக்ஸ்ஃபாம், உலகளவில் கவைானா 

காலத்தில் பட்டினி குறித்து 'பல்கிப்கபருகிய பட்டினி மவைஸ்' என்ற 

தமலப்பில் ஆய்வு நடத்தியது. 

அந்த ஆய்வறிக்மகயில் கூறப்பட்டிருப்பதாவது: “கவைானாவால் ஏற்பட்ட 

உணவுப்பஞ்சம் கடந்த ஆண்வடாடு ஒப்பிடுமகயில் ஆறுைடங்கு 

அதிகரித்துள்ளது. இந்த உணவுப் பஞ்சத்தால் ைட்டும் உலக அளவில் 

நிமிடத்துக்கு ஏழு வபர் உயிரிழக்கின்றனர். பட்டினியால் உலக அளவில் 

நிமிடத்துக்கு 11 வபர் உயிரிழக்கின்றனர். 

உலக அளவில் கடந்த ஆண்டு பட்டினி, உணவுப் பாதுகாப்பின்மை, 

பஞ்சம் வபான்ற காைணிகளால் 2 வகாடிக்கும் அதிகைான ைக்கள் 

பாதிக்கப்பட்டிருந்தனர். ஆனால், தற்வபாது அது உலக அளவில் 15.5 

வகாடியாக அதிகரித்துள்ளது. ைக்கள் உலக அளவில் வறுமைமயயும், 

பட்டினிமயயும், பஞ்சத்மதயும் எதிர்ககாள்ள உலக நாடுகளுக்கு 

இமடவய நடக்கும் வபார் முக்கியக் காைணைாக இருக்கிறது. 

பட்டினியுடன் வபாரிடுவதற்கு பதிலாக, உலக நாடுகள் தங்களுக்குள் 

வபாரிட்டு வருகின்றன. வகாடிக்கணக்கான ைக்கள் ஏற்ககனவவ 

காலநிமலயால் ஏற்படும் வபைழிவுகளாலும், கபாருளாதாை 

இடர்ப்பாடுகளாலும் பாதிக்கப்பட்டு வரும் நிமலயில் பட்டினியும் 

வசர்ந்துள்ளது. உலக அளவில் ைாணுவத்துக்குச் கசலவிடும் கதாமக 

5,100 வகாடி டாலர்களாக (ரூ.38 ஆயிைம் வகாடி) அதிகரித்துள்ளது. 

உலக அளவில் பட்டினியால் வாடும் ைக்களுக்கு உதவி வரும் ஐ.நா. 

கசலவிடும் கதாமகயில் இது 6 ைடங்காகும். 

ஆப்கானிஸ்தான், எத்திவயாப்பியா, கதற்கு சூடான், சிரியா, ஏைன் ஆகிய 

நாடுகளில் பட்டினி மிகவும் வைாசைான நிமலயில் இருக்கிறது. வபாரில் 

பட்டினி ஓர் ஆயுதைாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. குடிைக்களுக்கு 

உணவு, தண்ணீர் உள்ளிட்ட அடிப்பமட ைனிதவநய உதவிகள் கூட 

ைறுக்கப்படுகின்றன. 

ைக்கள் பாதுகாப்பாக வாழ முடியாது, உணமவத் வதட முடியாது. அதற்கு 

முன்பாகவவ நாடுகள் சந்மதகமளயும், உணவுச் சந்மதகமளயும், 

கால்நமடகமளயும் குறிமவத்து அழித்துவிடுகின்றன. கதாடர்ந்து 

ஏற்பட்டு வபைழிவு தைக்கூடிய பட்டினிமய நிறுத்த நாடுகளுக்கு இமடவய 

நடக்கும் வபாமை நிறுத்த வவண்டும். வபார் நடக்கும் பகுதியில் கதாண்டு 

நிறுவனங்கள் பாதிக்கப்பட்ட ைக்களுக்கு ைனிதவநய உதவி 

கிமடப்பமத உறுதி கசய்ய வவண்டும். ஐ.நா.வின் பட்டினி வபாக்கும் 

முயற்சிக்கு உலக நாடுகள் உதவ வவண்டும்''. இவ்வாறு ஆய்வு 

அறிக்மகயில் கதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

3. 11.07.2021 – விடுதமலப் வபாைாட்ட வீைர் ‘ைாவீைன்’ 

அழகுமுத்துக்வகானின் 311ஆவது பிறந்தநாள் 

ைாவீைன் அழகுமுத்துக்வகான் வாழ்க்மக குறிப்பு: 

ைாவீைன் அழகுமுத்துக்வகான், கவள்மள ஏகாதிபத்தியத்திற்கு எதிைான 

விடுதமலப் வபாைாட்டத்தில் வீைத்திலகைாய் விளங்கிய ைாவீைர் ஆவார். 

ைாவீைன் அழகுமுத்துக்வகான் 11.07.1710 அன்று தூத்துக்குடி ைாவட்டம், 

வகாவில்பட்டி அருவகயுள்ள கட்டாலங்குளத்தில் பிறந்தார். இவைது தந்மத 

முத்துக்வகான், தாயார் பாக்கியத்தாய் அம்ைாள் ஆவர். 

1755ஆம் ஆண்டு ஆங்கிவலயர்கள் கநல்மலச் சீமையிலுள்ள எல்லா 

பாமளயக்காைர்களிடமும் வநைடியாக வரி வசூலிப்பமத விடுதமல 

உணர்வு நிைம்பப்கபற்ற வீைர் அழகுமுத்துக்வகான் எதிர்த்தார். எட்டப்ப 

ைன்னர் வரிகட்ட ைறுத்ததால், 1756-இல் ைதுமை, கநல்மலச் சீமைக்கு 

ஆங்கிவலயர்களின் கைாண்டைாக இருந்த கான்சாகிப்பின் பீைங்கிப்பமட 

எட்டயபுைத்மதத் தாக்கியமதத் கதாடர்ந்து எட்டயபுைம் ஆங்கிவலயர் 

வசைானது. 

விடுதமல வீைர் அழகுமுத்துக்வகான் எட்டப்ப ைன்னமைக் காப்பாற்றி 

அவமை கபருநாழிக்காட்டில் பாதுகாப்பாக மவத்திருந்தார். 

எட்டயபுைத்மத மீட்கடடுக்க விடுதமல வீைர் அழகுமுத்துக்வகான் 

ைாவவலி ஓமட கபத்தநாயக்கனூர் பகுதியிலிருந்து வீைர்கள் அடங்கிய 

பமடயிமனத் திைட்டி ைன்னர் கவங்கவடஸ்வை எட்டப்பர், ைாவீைன் 

அழகுமுத்துக்வகான் ஆகிவயார் தமலமையில் இருகபரும் பமடகள் 

இருவவறு திமசயில் வபார் கதாடுக்கப் புறப்பட்டனர். 

ைாவீைன் அழகுமுத்துக்வகான் பமடயினர் கபத்தநாயக்கனூர் 

வகாட்மடயில் இைவில் தங்கியிருந்தமத உளவறிந்த கான்சாகிப் 

பமடயினர் திடீர் தாக்குதமல நடத்தியதால், இத்தாக்குதமல 

எதிர்ககாள்ள இயலாைல் வீைர்கள் இப்வபாரில் வீை ைைணம் அமடந்தனர். 

ைாவீைன் அழகுமுத்துக்வகான் ைற்றும் 255 வீைர்கமள நடுக்காட்டூர் 

சீமை என்ற இடத்திற்கு இழுத்துச்கசன்று அவர்களில் 248 வபரின் வலது 

கைங்கமள கவட்டி எறிந்த ககாடுமைமய நிகழ்த்தினார்கள் 

ஆங்கிவலயர்கள். ைாவீைன் அழகுமுத்துக்வகான், ககச்சிலணன் வசர்மவ, 

கவங்கவடசுைகைட்டு வசர்மவ, முத்தழகு வசர்மவ, பரிவாைம் முத்திருளன் 

இவைது தம்பி கசகவீை கைட்டுலட்சுைணன், தமலக்காட்டுபுைம் 

ையிலுப்பிள்மள ஆகிய 7 வபமையும் பீைங்கி வாயில் கட்டி மவத்துச் 

சுட்டுத்தள்ளினார்கள். 

1759ஆம் ஆண்டு ஜூமல ைாதம் இந்தக் ககாடூைத்மத நிகழ்த்தினார்கள் 

கவள்மளயர்கள். சுதந்திைப் வபாைாட்ட வீைர் ைாவீைன் 

அழகுமுத்துக்வகான் அவர்களின் வீைத்மதயும் வைலாற்மறயும் உலகிற்கு 

எடுத்துமைக்கும் வமகயில் தூத்துக்குடி ைாவட்டம், கட்டாலங்குளத்தில் 

உள்ள அன்னாைது நிமனவு ைண்டபத்தில் ஆண்டுவதாறும், அவைது 

பிறந்தநாள் விழா அைசு விழாவாகக் ககாண்டாடப்பட்டு வருகிறது. 

 

 

 

 

 



         

    

4. விம்பிள்டன் கடன்னிஸ்: ஆஷ்லி பர்டி சாம்பியன் 

விம்பிள்டன் கடன்னிஸ் வபாட்டியின் ைகளிர் ஒற்மறயர் பிரிவில் ஆஸி 

வீைாங்கமன ஆஷ்லி பர்டி சாம்பியனானார். விம்பிள்டனில் இது அவைது 

முதல் பட்டைாகும். கிைாண்ட்ஸ்லாம் வபாட்டிகளில் இது அவைது 2ஆவது 

சாம்பியன் பட்டம். இதற்குமுன் 2019 பிகைஞ்சு ஓபனில் அவர் வாமக 

சூடியிருந்தார். லண்டனில் நமடகபற்ற இறுதிச்சுற்றில், உலகின் 13ஆம் 

நிமலயில் உள்ள கசக் குடியைசின் கவைாலினா பிளிஸ்வகாவாமவ அவர் 

எதிர்ககாண்டார். 

 

5. விண்கவளி கசல்லும் 3-ஆவது இந்திய வம்சாவளிப் கபண் 

அகைரிக்காவின் வாா்ஜின் கலாக்டிக் நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட 

விண்கவளி ஓடத்தில் கசல்லும் குழுவுக்கு இந்திய வம்சாவளிமயச் 

வசர்ந்த ஸ்ரீஷா பண்ட்லா வதர்வு கசய்யப்பட்டுள்ளார். இதுகுறித்து பிடிஐ 

கசய்தி நிறுவனம் கதரிவித்துள்ளதாவது: அகைரிக்காமவச் வசர்ந்த 

தனியார் நிறுவனைான வர்ஜின் கலாக்டிக், ைனிதர்கமள ஏற்றிச் 

கசல்லக்கூடிய ‘ஸ்வபஸ்ஷிப்-2 யூனிட்டி’ என்ற தனது விண்கவளி 

ஓடத்மத வசாதமன முமறயில் விண்கவளியில் கசலுத்துகிறது. 

அந்த ஓடத்தில் வர்ஜின் கலாக்டிக் நிறுவன உரிமையாளைான சர் ரிச்சர்ட் 

பிைான்ஸனுடன் 6 வபர் கசல்கின்றனர். அவர்களில் ஒருவைாக, இந்திய 

வம்சாவளிமயச்வசர்ந்த ஸ்ரீஷா பண்டலா (34) 

வதர்ந்கதடுக்கப்பட்டுள்ளார். 

ஆந்திைாவில் பிறந்த அவர், அகைரிக்காவின் கடக்ஸாஸ் ைாகாணம், 

ஹூஸ்டனில் வளர்ந்தவர். ஸ்வபஸ்ஷிப்-2 யூனிட்டி வசாதமன 

கவற்றிகைைாக நிமறவமடயும்வபாது, விண்கவளிக்குச் கசன்ற 3ஆவது 

கபண் வீைாங்கமன என்ற கபருமைமய ஸ்ரீஷா கபறுவார். ஏற்ககனவவ, 

இந்திய வம்சாவளிமயச் வசர்ந்த கல்பனா சாவ்லா, சுனிதா வில்லியம்ஸ் 

ஆகிவயார் விண்கவளிக்குச் கசன்று வந்துள்ளது நிமனவுகூைத்தக்கது. 

 

5. கீழடி அகழாய்வில் கதாட்டி வபான்ற அமைப்பு கண்டுபிடிப்பு 

சிவகங்மக ைாவட்டம், திருப்புவனம் அருவக கீழடியில் நமடகபற்று 

வரும் ஏழாம் கட்ட அகழாய்வில் சனிா்க்கிழமை கதாட்டி வபான்ற அமைப்பு 

கண்டறியப்பட்டுள்ளது. கீழடி, அகைம், ககாந்தமக, ைணலூர் உள்ளிட்ட 

நான்கு இடங்களில் தமிழக கதால்லியல் துமற சார்பில் ஏழாம் கட்ட 

அகழாய்வு பணிகள் கடந்த பிப்ைவரி ைாதம் 13ஆம் வததி முதல் நடந்து 

வருகிறது. கீழடியில் கவணசன் என்பவைது நிலத்தில் இதுவமை ஏழு 

குழிகள் வதாண்டப்பட்டு அவற்றில் சுடுைண் பகமட, கிண்ணம், 

மூடியுடன் கூடிய பாமன, பாமன ஓடுகள், உழவு கருவி உள்ளிட்ட 

பல்வவறு கபாருட்கள் கண்டறியப்பட்டன. 

கீழடியில் வதாண்டப்பட்ட 6 ஆவது குழியில் சிறிய வவமலப்பாடுடன் 

கூடிய பாமன ஒடு கண்டறியப்பட்டது. இது தற்வபாது முழுமையாக 

வதாண்டப்பபட்ட நிமலயில் உருமள வடிவிலான கதாட்டி வபான்ற 

அமைப்பு கவளிவய காணப்பட்டது. 44 கச.மீ உயைமும், 77 கச.மீ 

அகலமும் ககாண்ட இது சிறிய கதாட்டியாக இருந்திருக்கலாம் என 

கருதப்படுகிறது. கீழடி உள்ளிட்ட நான்கு தளங்களில் நமடகபற்று வரும் 

அகழாய்வில் கீழடி கதாழில் சார்ந்த நகைைாகவும், ககாந்தமக பண்மடய 

கால ைக்கள் இடுகாடாகவும் பயன்படுத்தியுள்ளனர். அகைம் சமையல் 

கூடைாக இருந்திருக்க வாய்ப்புண்டு, இதுவமை நடந்த அகழாய்வில் 

அதற்கான சான்றுகள் கிமடத்துள்ளது. கீழடியில் ஏற்கனவவ நடந்த 

அகழாய்வில் கநசவு கதாழிலில் பயன்படுத்தப்படும் தக்கழி, களிைண் 

குண்டு, கநசவு ஊசி உள்ளிட்டமவகள் கண்டறியப்பட்டன. தற்வபாது 

கிமடத்துள்ள கதாட்டி வபான்ற அமைப்பும் கதாழிற்சாமலயில் 

பயன்படுத்தியிருக்கலாம் என கதால்லியல் ஆய்வாளர்கள் கதரிவித்தனர். 

இனி வரும் நாட்களில் கீழடி அகழாய்வுத்தளத்தில் வைலும் கட்டடங்கள் 

வபான்ற அமைப்புகள் கவளிவய கதரிய வாய்ப்பிருப்பதாக நம்பப்படுகிறது. 

 

 



         

    

1. இந்தியாவின் மிகவும் ஒருங்கிணைந்த இரயில் திட்டம் என்று 

பெயரிடப்ெட்ட எந்த நகரத்தின் புறநகர் இரயில் திட்டம், விணரவில் 

பதாடங்கப்ெட உள்ளது? 

அ) தில்லி 

ஆ) ககொல்கத்தொ 

இ) கென்னை 

ஈ) கெங்களூரு  

✓ கெங்களூரு புறநகர் இரயில் திட்டமொைது முதன்முதலில் கடந்த 1983ஆம் 

ஆண்டில் முன்கமொழியப்ெட்டது. இந்தத் திட்டம் வினரவில் கதொடங்கப்ெட 

இருப்ெதொக அம்மொநில அரசு அறிவித்தது. 

✓ இது, கெங்களூருனை அதன் துனை நகரங்கள், புறநகர்ப்ெகுதிகள் 

மற்றும் சுற்றியுள்ள கிரொமப் புறங்களுடன் ஒரு இரயில் அடிப்ெனடயிலொை 

வினரவுப் பெொக்குைரத்து அனமப்புமூலம் இனைக்கும். கர்நொடகொவின் 

இரயில் உட்கட்டனமப்பு பமம்ெொட்டு நிறுைைம் இந்த திட்டத்துக்கொை 

கெொறுப்பில் உள்ளது. இது, `15,767 பகொடி கெலவில் 2026’க்குள் 

நினறைனடயும் என்று எதிர்ெொர்க்கப்ெடுகிறது. 

 

2. ‘ெழங்குடி மக்களின் உைவுமுணற’ என்ற தணைப்பில் அறிக்ணக 

ஒன்றை பெளியிட்டுள்ள அணமப்பு எது? 

அ) உைவு மற்றும் உழவு அனமப்பு  

ஆ) ஐக்கிய நொடுகள் அனை 

இ) உலக உைவுத் திட்டம் 

ஈ) ஐநொ ைளர்ச்சித் திட்டம் 

✓ உைவு மற்றும் உழவு அனமப்ெொைது ெபயொைர்சிட்டி இன்டர்பநஷைல் 

கூட்டணி மற்றும் கைப்ெமண்டல உழவுக்கொை ெர்ைபதெ னமயம் (CIAT) 

ஆகியைற்றுடன் இனைந்து, ெழங்குடி மக்களின் உைவு முனறனம 

ெற்றிய புதிய அறிக்னகனய கைளியிட்டது. 

✓ உைனை நினலயொை முனறயில் உற்ெத்தி கெய்ைதற்கும், ெல்லுயிர் 

கெருக்கத்னத பமம்ெடுத்துைதற்குமொக உலககங்குமுள்ள ெழங்குடியிை 

மக்கள் தாங்கள் சார்ந்துள்ள நூற்றுக்கைக்கொை மொறுெட்ட தொைர 

மற்றும் விலங்கு இைங்கனள இது அனடயொளம் கண்டுள்ளது. இந்த 

உைவுமுனறகளுக்கு அச்சுறுத்தல்கள் அதிகரிப்ெதொகவும் இவ்ைறிக்னக 

எச்ெரித்துள்ளது. 

 

3. இந்தியாவில் ெட்டய கைக்காளர்கள் நாள் பகாண்டாடப்ெடுகிற 

தததி எது? 

அ) ஜூனல.1  

ஆ) ஜூனல.2 

இ) ஜூனல.3 

ஈ) ஜூனல.4 

✓ இந்திய ெட்டய கைக்கொளர் நிறுைைம் உருைொக்கப்ெட்டனத நினைவு 

கூரும் ைனகயில் ஆண்டுபதொறும் ஜூனல.1 ஆம் பததி ெட்டய 

கைக்கொளர்கள் நொள் ககொண்டொடப்ெடுகிறது. இந்திய ெட்டய 

கைக்கொளர் நிறுைைமொைது கடந்த 1949ஆம் ஆண்டில் இந்திய 

நொடொளுமன்றத்தொல் ஒரு ெட்டத்தின்கீழ் நிறுைப்ெட்டது. 

 

4. அண்ணமயில், இந்திய ெட்டய கைக்காளர் நிறுெனத்தால் 

மாைெர்களுக்காக அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்ட பெயலியின்பெயபரன்ன? 

அ) ICAI-BOS  

ஆ) ICAI-COS 

இ) ICAI-DOS 

ஈ) ICAI-FOS 

✓ இந்திய ெட்டய கைக்கொளர் நிறுைைமொைது துளிர்நினல, இனடநினல 

மற்றும் இறுதிநினல மொைொக்கர்களுக்கொை திறன்பெசி கெயலினய 

அறிமுகப்ெடுத்தவுள்ளது. “ICAI-BOS” எைப் கெயரிடப்ெட்ட இந்தச் கெயலி, 

மொைொக்கருக்கு தரமொை பெனைகனள பமம்ெடுத்துதற்கு புதுனமயொை 

ைழிகனள ைழங்கும். 

 

 

5. 2019-2020ஆம் ஆண்டிற்கான UDISE+’ஐ அறிமுகப்ெடுத்திய 

மத்திய அணமச்ெகம் எது? 

அ) கல்வி அனமச்ெகம்  

ஆ) சுகொதொர அனமச்ெகம் 

இ) உள்துனற அனமச்ெகம் 

ஈ) நிதி அனமச்ெகம் 

✓ கல்வி+ (UDISE+) 2019-20ஆம் ஆண்டுக்கொை ஐக்கிய மொைட்ட தகைல் 

அனமப்பு குறித்த அறிக்னகனய மத்திய கல்வியனமச்ெர் இரபமஷ் 

கெொக்ரியொல் நிஷொங்க் கைளியிட்டொர். இது நொட்டில் உள்ள ெள்ளிக்கல்வி 

நிலைரத்னத கதரிவிக்கிறது. 

 

6. 149 ஆண்டுகள் ெழணமயான ‘தர்ொர் நகர்வு’ நணடமுணறணய 

ெமீெத்தில் முடிவுக்குக் பகாண்டுெந்த மாநிைம் / யூனியன் பிரததெம் 

எது? 

அ) ஜம்மு-கொஷ்மீர்  

ஆ) லடொக் 

இ) உத்தரபிரபதெம் 

ஈ) மத்திய பிரபதெம் 

✓ ஜம்மு-கொஷ்மீர் அரசு ெமீெத்தில் 149 ஆண்டுகள் ெழனமயொை ‘தர்ெொர் 

நகர்வு’ நனடமுனறனய முடிவுக்குக் ககொண்டுைந்தது. கெயலகம் மற்றும் 

ஜம்மு-கொஷ்மீரின் அனைத்து அரசு அலுைலகங்களும் ஒரு தனலநகரில் 

இருந்து மற்பறொர் இடத்திற்கு மொற்றப்ெடுைதற்கு ைழங்கப்ெடுகிற கெயர் 

‘தர்ெொர் நகர்வு’ ஆகும். 

 

7. Good-Neighborliness and Friendly Cooperation ஒப்ெந்தம் என்ெது 

எந்த இருநாடுகளுக்கிணடதயயான ஒப்ெந்தமாகும்? 

அ) இந்தியொ-ரஷ்யொ 

ஆ) சீைொ-ரஷ்யொ  

இ) இந்தியொ-ஆஸ்திபரலியொ 

ஈ) சீைொ-ஆஸ்திபரலியொ 

✓ சீைொ மற்றும் ரஷ்யொவின் தனலைர்கள் அதிகொரப்பூர்ைமொக சீை-ரஷ்ய 

Good-Neighborliness and Friendly Cooperation ஒப்ெந்தத்னத நீட்டிப்ெதொக 

அறிவித்தைர். இது, கடந்த 2001ஆம் ஆண்டில் இருநொடுகளுக்கினடயில் 

னககயழுத்திடப்ெட்ட நட்பு & ஒத்துனழப்பு கதொடர்ெொை இருெதொண்டு 

கொல இருதரப்பு ஒப்ெந்தமொகும். அகமரிக்கொவும் ஐபரொப்பிய ஒன்றியமும் 

இருநொடுகளுக்கும் எதிரொக மனிதவுரினமகள் மற்றும் பிற பிரச்ெனைகள் 

குறித்து அழுத்தம் ககொடுத்துைருகின்றை. 

 

8. ெமீெத்தில், உைகக்தகாப்ணெயில் தங்கம் பென்ற ரகி ெர்தனாெத், 

எந்த விணளயாட்டில் இந்தியாணெப் பிரதிநிதித்துெப்ெடுத்துகிறார்? 

அ) வில்வித்னத 

ஆ) துப்ெொக்கிச்சுடுதல்  

இ) குத்துச்ெண்னட 

ஈ) ெளு தூக்குதல் 

✓ குபரொஷியொவின் ஒசிகஜக்கில் நனடகெற்ற துப்ெொக்கிச்சுடுதல் உலகக் 

பகொப்னெயில் ரகி ெர்பைொெத் 25 மீ பிஸ்டல் பிரிவில் தங்கம்கைன்றொர். 

இந்த உலகக்பகொப்னெயில் இது இந்தியொ கெறும் முதல் தங்கமொகும். ரகி 

ெர்பைொெத், துப்ெொக்கிச்சுடுதலுக்கொை அர்ஜுைொ விருனதயும் கைன்றொர். 

 

9. டிஜிட்டல் கிரீன் ொஸ் என்பது எந்தக் கூட்டணி நாடுகளால் 

ெழங்கப்ெடும் COVID ொன்றிதழாகும்? 

அ) ASEAN 

ஆ) BRICS 

இ) ஐபரொப்பிய ஒன்றியம்  

ஈ) BASIC 

✓ டிஜிட்டல் கிரீன் ெொஸ் என்ெது ஐபரொப்பிய ஒன்றியத்தின் டிஜிட்டல் COVID 

ெொன்றிதழொகும். இது, தடுப்பூசி பெொடப்ெட்ட மக்கனள ஐபரொப்பிய ஒன்றிய 

நொடுகளுக்கு கெொது மற்றும் சுற்றுலொ பநொக்கங்களுக்கொக கென்றுைர 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

அனுமதிக்கிறது. ஒரு நெர் COVID-19 கதொற்றுபநொய்க்கு எதிரொக தடுப்பூசி 

பெொடப்ெட்டதற்கொை ெொன்றொக இது கெயல்ெடுகிறது. 

✓ இந்தியொவின் பகொவிஷீல்டு ஐபரொப்பிய மருந்துகள் நிறுைைத்தொல் 

அங்கீகரிக்கப்ெட்ட தடுப்பூசிகளின் ெட்டியலில் இடம்கெறவில்னல. 

ஆதலொல், பகொவிஷீல்டு தடுப்பூசி பெொடப்ெட்டைர்களுக்கு டிஜிட்டல் கிரீன் 

ெொஸ் மறுக்கப்ெடுகிறது. 

 

10. லூசியானா படல்டா அணமப்பு அணமந்துள்ள நாடு எது? 

அ) ஆஸ்திபரலியொ 

ஆ) அகமரிக்கொ  

இ) பிரொன்ஸ் 

ஈ) ரஷ்யொ 

✓ NASA மற்றும் சில ெல்கனலக்கழகங்கனளச் ெொர்ந்த அறிவியலொளர்கள் 

லூசியொைொவின் அருகிலுள்ள ெகுதிகளில் $15 மில்லியன் டொலர் 

மதிப்பிலொை, ஐந்தொண்டுகொல ஆய்னை பமற்ககொண்டு ைருகின்றைர்.  

✓ கெயற்னகக்பகொள் தரவுகளுடன் ெயன்ெடுத்தக்கூடிய கணினிெொர் 

மொதிரிகனள உருைொக்குைனத இக்குழு பநொக்கமொகக் ககொண்டுள்ளது. 

இது, உலககங்கிலும் உள்ள நொடுகளுக்கு அைற்றின் கடல்டொக்களின் 

எந்தகதந்தப் ெகுதிகனள நவீைப்ெடுத்த முடியும் என்ெனத அறிய உதவும். 

 


1. 20 கிரொண்ட்ஸ்லொம்: பஜொபகொவிச்சும் இனைந்தொர்; விம்பிள்டனில் 

ெொம்பியைொகி ெொதனை ெனடத்தொர் 

விம்பிள்டன் கடன்னிஸ் பெொட்டியில் ஆடைர் ஒற்னறயர் பிரிவில் கெர்பிய 

வீரர் பநொைக் பஜொபகொவிச் ெொம்பியைொைொர். இது விம்பிள்டனில் அைரது 

ஆறொைது ெட்டமொகும். ஒட்டுகமொத்தமொக இது அைரது இருெதொைது 

கிரொண்ட்ஸ்லொம் ெட்டம். இதன்மூலம் ஓப்ென் எரொவில் இருெது கிரொண்ட் 

ஸ்லொம் ெட்டம் கைன்ற 3ஆைது வீரர் என்ற கெருனமனய பஜொபகொவிச் 

கெற்றுள்ளொர். 

முன்ைதொக அத்தனகய ெொதனைனய முதல் வீரரொக சுவிச்ெர்லொந்தின் 

பரொஜர் கெடரர் 2018’இல் எட்ட, அனத ஸ்கெயினின் ரபெல் நடொல் 2020’இல் 

எட்டி ெமன் கெய்தொர். தற்பெொது அந்த 20 கிரொண்ட்ஸ்லொம் ைரினெயில் 

பஜொபகொவிச்சும் இனைந்துள்ளொர். 

நடப்பு சீெனில் பஜொபகொவிச் ஆஸ்திபரலிய ஓப்ென், பிகரஞ்சு ஓப்ென், 

விம்பிள்டன் ஆகிய கிரொண்ட்ஸ்லொம் பெொட்டிகளில் ெொம்பியைொகியுள்ளொர். 

எதிர்ைரும் அகமரிக்க ஓப்ெனிலும் ெொம்பியைொகும் ெட்ெத்தில் டொன் ெட்ஜ் 

(1938), ரொட் பலைர் (1962, 1969) ஆகிபயொர் ைரினெயில் கொலண்டர் 

கிரொண்ட்ஸ்லொம் கைன்ற 3ஆைது வீரரொக இனைைொர். ஒருபைனள 

அதன்பிறகு படொக்கிபயொ ஒலிம்பிக்கிலும் அைர் ெொம்பியைொகும் ெட்ெத்தில், 

அது ‘பகொல்டன் கிரொண்ட்ஸ்லொம்’ எைப்ெடும். அனதச்கெய்தொல், 

அத்தனகய ெொதனை ெனடத்த முதல் வீரரொக பஜொபகொவிச் இருப்ெொர். 

ஜூனியர் பிரிவு: 

இந்திய ைம்ெொைளி வீரர் ெொம்பியன் விம்பிள்டன் கடன்னிஸ் பெொட்டியில் 

ஆடைர் ஜூனியர் பிரிவில் இந்திய ைம்ெொைளி அகமரிக்கரொை ெமீர் 

ெொைர்ஜி ெொம்பியைொைொர். இறுதிச்சுற்றில் அைர் ெக அகமரிக்கரொை 

விக்டர் லிபலொனை 7-5, 6-3 என்ற கெட்களில் வீழ்த்திைொர். 

குபரொஷிய பஜொடிக்கு ெட்டம் 

ஆடைர் இரட்னடயர் பிரிவில் குபரொஷியொவின் நிபகொலொ கமக்டிச் / பமட் 

ெொவிச் இனை ெட்டம் கைன்றது. பெொட்டித்தரைரினெயில் முதலிடத்தில் 

இருந்த இந்த பஜொடி இறுதிச்சுற்றில், பெொட்டித்தரைரினெயில் நொன்கொம் 

இடத்திலிருந்த ஸ்கெயினின் மொர்கெல் கிரொபைொலர்ஸ் / க ொரொசிபயொ 

கஜெொபலொஸ் பஜொடினய 6-4, 7-6 (7/5), 2-6, 7/5 என்ற கெட்களில் 

கைன்றது. 

 

2. பகொெொ அகமரிக்கொ: பகொப்னெ கைன்றது ஆர்கஜன்டீைொ 

பகொெொ அகமரிக்கொ கொல்ெந்து பெொட்டியின் இறுதியொட்டத்தில் 

ஆர்கஜன்டீைொ 1-0 என்ற பகொல் கைக்கில், நடப்புச்ெொம்பியைொக இருந்த 

பிபரஸினல வீழ்த்தி புதிய ெொம்பியனாைது. இப்பெொட்டியில் 

ஆர்கஜன்டீைொ 15ஆைது முனறயொக ெொம்பியன் ஆகியுள்ளது. எனினும், 

கடந்த 1993ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு அந்த அணி கொல்ெந்து பெொட்டியில் 

கைல்லும் முதல் ெட்டம் இதுைொகும். அந்த ஆண்டில் பகொெொ அகமரிக்கொ 

மற்றும் இன்டர்கொன்டிகைன்டல் பகொப்னெ ஆகிய பெொட்டிகளில் 

ஆர்கஜன்டீைொ ெொம்பியன் ஆகியிருந்தது. 

 

 

 



         

    

1. கங்ககயாற்று வடிநிலத்தின் ஒருபகுதியாக இருக்கும் பனிப் 

பாகை ஏரிகளின் வகைபடத்கை புதுப்பித்துள்ள அகைச்சகம் எது? 

அ) ஜல் சக்தி அமைச்சகம்  

ஆ) சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனம் அமைச்சகம் 

இ) உள்துமை அமைச்சகம் 

ஈ) பாதுகாப்பு அமைச்சகம் 

✓ கங்மகயாற்று வடிநிலத்தின் ஒருபகுதியாக இருக்கும் பனிப்பாமை 

ஏரிகளின் புதுப்பிக்கப்பட்ட வமைபடத்த ாகுப்மப நடுவண் ஜல் சக்தி 

அமைச்சகம் அண்மையில் தவளியிட்டது. இந்  வமைபடத்த ாகுப்மப 

தபாருத் வமை, கங்மகயாற்று வடிநிலத்தில் 4,707 பனிப்பாமை ஏரிகள் 

வமைபடைாக்கப்பட்டுள்ளன. அமவ தைாத் ம் 0.25 தெக்டடருக்கு டைல் 

பைவியுள்ளன. இ ற்காக ரிடசார்ஸ்ஸாட்-2 பயன்படுத் ப்பட்டுள்ளது. 

 

2. 2021 ஜூகல.3 அன்று ககாண்டாடப்பட்ட பன்னாட்டு கூட்டுைவு 

நாளுக்கான கருப்கபாருள் என்ன? 

அ) Cooperatives for a Better World 

ஆ) Cooperatives for Yesterday, Today and Tomorrow 

இ) Cooperatives for Every Community 

ஈ) Rebuild Better Together  

✓ பன்னாட்டு கூட்டுைவு நாளானது 2021 ஜூமல.3 அன்று “Rebuild Better 

Together” என்ை கருப்தபாருளின்கீழ் தகாண்டாடப்பட்டது. ஒவ்டவார் 

ஆண்டும் ஜூமல மாதத்தில் வரும் மு ல் சனிக்கிழமையன்று இந்  

நாள் தகாண்டாடப்படுகிைது. 

 

3. சமீபத்தில் உத்ைைகண்ட் ைாநிலத்தின் 11ஆவது ைற்றும் இளம் 

முைல்வருைான புஷ்கர் சிங் ைாமி சார்ந்ை கைாகுதி எது? 

அ) சம்பாவத் 

ஆ) சித் ர்கஞ்ச் 

இ) காதிைா  

ஈ) டகாட்வார் 

✓ கடந்  1975ஆம் ஆண்டில் பிறந்தவரான புஷ்கர் சிங்  ாமி அண்மையில் 

உத் ைகண்ட் ைாநிலத்தின் 11ஆவது ைற்றும் இளம் மு ல்வைாக ஆனார். 

அவர் உத் ம் சிங் நகர் ைாவட்டத்தில் உள்ள காதிைா த ாகுதிமயச் 

டசர்ந்  சட்டைன்ை உறுப்பினைாக உள்ளார். 

 

4.BOLD திட்டம் (வைண்ட நிலங்களில் மூங்கில் சசாகல) சமீபத்தில் 

இந்தியாவில் எந்ை ைாநிலத்திலிருந்து கைாடங்கப்பட்டது? 

அ) குஜைாத் 

ஆ) இைாஜஸ் ான்  

இ) ெரியானா 

ஈ) ைத்திய பிைட சம் 

✓ இைாஜஸ் ானில் பழங்குடியினர் வருவாய் ைற்றும் மூங்கில்சார்ந்  

தபாருளா ாைத்ம  ஊக்குவிக்க வைண்ட நிலத்தில் மூங்கில் டசாமல 

திட்டம் என்ை  னித்துவைான திட்டத்ம  காதி ைற்றும் கிைாைத்த ாழில் 

ஆமையம் த ாடங்கியுள்ளது. 

✓ பாமலவனப்பகுதிமய குமைக்கவும், வாழ்வா ாைத்ம  அளிக்கவும், பல் 

டநாக்கு ஊைக த ாழில் உ விமய காதி ைற்றும் கிைாைத்த ாழில் 

ஆமையம் த ாடங்கியுள்ளது. இந் த் திட்டத்துக்கு வைண்ட நிலத்தில் 

மூங்கில் டசாமல (Bamboo Oasis on Lands in Drought (BOLD) எனப் 

தபயரிடப்பட்டுள்ளது. நாட்டில் மு ன்முமையாக இத்திட்டம் ைாஜஸ் ான் 

ைாநிலம் உ ய்பூர் ைாவட்டத்தில் நிக்லாைண்டவா என்ை பழங்குடியின 

கிைாைத்தில் த ாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

✓ நாட்டின் 75ஆவது விடு மல ஆண்மட தகாண்டாட காதி கிைாைத் 

த ாழில் ஆமையம் நடத்தும் ‘காதி மூங்கில் திருவிழா’வின் ஒரு 

பகுதியாக இந்  நடவடிக்மக த ாடங்கப்பட்டுள்ளது. இட  திட்டத்ம  

குஜைாத் ஆை ாபாத் ைாவட்டத்திலுள்ள ட ாடலைா கிைாைம் ைற்றும் டல-

லடாக் பகுதியிலும் காதி கிைாைத் த ாழில் ஆமையம் இந் ாண்டு 

ஆகஸ்டுக்குள் த ாடங்கவுள்ளது. ஆக.21ஆம் ட திக்கு முன்பாக தைாத் ம் 

15,000 மூங்கில் கன்றுகள் நடப்படும். 

5. அண்மையில் பதவி நீட்டிப்பு அளிக்கப்பட்ட அமிைாப் காந்த், 

பின்வரும் எந்ைப் பைவிகய வகித்து வருகிைார்? 

அ) SBI  மலவர் 

ஆ) NITI ஆடயாக்  மலமைச் செயல் அதிகாரி  

இ) துமைத் ட ர் ல் ஆமையர் 

ஈ)  மலமைக் கைக்கு  ணிக்மக அதிகாரி 

✓ NITI ஆடயாக்கின்  மலமைச் செயல் அதிகாரியாக (CEO) அமி ாப் காந்த், 

பணியாற்றிவருகிைார். பிை ைர் டைாடி  மலமையிலான அமைச்சைமவ 

நியைனக்குழு, அமி ாப் காந்தின் ப விக்காலத்ம  டைலும் ஓைாண்டு 

காலத்திற்கு நீட்டித்துள்ளது. 2016ஆம் ஆண்டில், அவர், NITI ஆடயாக்கில் 

டசர்ந்  பிைகு, அவர் செறும் மூன்ைாவது நீட்டிப்பு இதுவாகும். 

 

6. உலகளாவிய இகையகவளிப் பாதுகாப்பு குறியீடு – 2020’இல் 

இந்தியா அகடந்துள்ள ைைநிகல என்ன? 

அ) 35 

ஆ) 25 

இ) 16 

ஈ) 10  

✓ உலகளாவிய இமையதவளிப் பாதுகாப்பு குறியீடு – 2020’ஐ ஐநா’இன் 

சர்வட ச த ாமலத்த ாடர்பு ஒன்றியம் (ITU) அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

மு ன்முமையாக பட்டியலின் மு ல் பத்து இடங்களுக்குள் இந்தியா 

இடம்தபற்றுள்ளது. 

✓ மு ன்மை இமையதவளிப்பாதுகாப்பு அளவுருக்களில் உலகின் 10ஆம் 

சிைந்  நாடாக இடம்தபறுவ ற்கு, இந்தியா, 37 இடங்கள் முன்டனறி 

வந்துள்ளது. இக்குறியீட்டில் அதைரிக்கா மு லிடத்திலும், இங்கிலாந்து 

(UK) ைற்றும் தசௌதி அடைபியா (UAE) ஆகியன இைண்டாவது இடத்திலும், 

எஸ்ட ானியா மூன்ைாவது இடத்திலும் உள்ளன. 

 

7. சைசிய விண்கவளிப் சபாக்குவைத்துக் ககாள்கககய கவளியிட்ட 

துகை எது? 

அ) விண்தவளித் துமை  

ஆ)  கவல் த ாழில்நுட்பத் துமை 

இ)  கவல் த ாடர்புத் துமை 

ஈ)  ளவாடங்கள் துமை 

✓ இந்திய அைசின் விண்தவளித் துமையானது அண்மையில் வமைவு 

விண்தவளி டபாக்குவைத்துக் தகாள்மகமய தகாண்டு வந்துள்ளது. 

விண்தவளி த ாழில்நுட்பத்தில்  னியார் பங்களிப்மப ஊக்குவிக்கும் 

டநாக்கில் இது உள்ளது. பசுமை எரிதபாருள், டைாடபாட்டிக் விண்தவளி 

ஆய்வு ைற்றும் மீண்டும் பயன்படுத் க்கூடிய ஏவுகலங்கள் ஆகியவற்றில் 

ஆைாய்ச்சி ைற்றும் டைம்பாட்டுக்கு இந் க்தகாள்மக சிைப்பு முக்கியத்துவம் 

அளிக்கிைது. 

 

8. இந்தியாவில் GST வரிவிதிப்பு முகை கசயல்படுத்ைப்பட்ட தததி 

எது? 

அ) 2019 ஜூன் 01 

ஆ) 2018 ஜூமல 01 

இ) 2017 ஜூமல 01  

ஈ) 2018 ஆகஸ்ட் 15 

✓ 2021 ஜூமல.1 - சைக்கு ைற்றும் டசமவ வரியின் (GST) 4ஆம் ஆண்டு 

நிமைமவக்குறிக்கிைது. கடந்த 2017 ஜூமல.1ஆம் ட தியன்று GST வரி 

விதிப்புமுமை தசயல்படுத் ப்பட்டது. இத்ட திமய, நடுவைைசு, GST 

நாளாக அறிவித்துள்ளது. இந்  ஆண்டு (2021) GST நாளைக் குறிக்கும் 

வமகயில், சரியான டநைத்தில் வரி ாக்கல்தசய்  54,000 GST வரி 

தசலுத்துபவர்களுக்கு பாைாட்டு சான்றி ழ்கமள வழங்க நடுவண் நிதி 

அமைச்சகம் திட்டமிட்டுள்ளது. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. எந்ை நாட்டின் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, அண்கையில் ைனது 100ஆவது 

நிறுவன ஆண்கடக் ககாண்டாடியது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) சீனா  

இ) ஜப்பான் 

ஈ) ம வான் 

✓ சீனத்தின் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியானது அண்மையில்  னது நூைாவது 

ஆண்டு நிமைமவக் தகாண்டாடியது. அது சீன நாட்டின் தியனன்தைன் 

சதுக்கத்தில் மிகப்தபரிய அளவில் தகாண்டாடப்பட்டது. இந்  நிகழ்மவக் 

குறிக்கும் வமகயில், வாளன நநாக்கி 100 குண்டுகள் முழங்கப்பட்டன. 

இந்நிகழ்ச்சியில் டபசிய சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங், நாட்டின் எழுச்சிமய 

உறுதிதசய்யும் ஒடை ஆற்ைல் கட்சி கம்யூனிஸ்ட் ைட்டுடை என்று 

உமையாற்றினார். 

 

10. ‘COVID-19 ைற்றும் சுற்றுலா’ என்ை ைகலப்பிலான அறிக்கக 

ஒன்கை கவளியிட்டுள்ள பன்னாட்டு அகைப்பு எது? 

அ) IMF 

ஆ) UNCTAD  

இ) WHO 

ஈ) UNESCO 

✓ ஐநா வர்த் கம் ைற்றும் டைம்பாட்டு அமைப்பானது (UNCTAD) சமீபத்தில் 

“COVID-19 ைற்றும் சுற்றுலா” என்ை  மலப்பிலான ஓர் அறிக்மகமய 

தவளியிட்டது. இந்  அறிக்மகயின்படி, உலகின் சுற்றுலாத்துமையானது 

குமைந் து $1.2 டிரில்லியன் டாலர்கள் அல்லது உலகின் தைாத்  உள் 

நாட்டு உற்பத்தியில் 1.5% அளவுக்கு இழக்கக்கூடும். 

✓ பன்னாட்டளவிலான சுற்றுலாவின் இமடதவளி எட்டு ைா ங்களுக்கும் 

டைல் நீடித் ால், இந்  இழப்பு, $2.2 டிரில்லியன் அதைரிக்க டாலர் அல்லது 

உலக தைாத்  உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 2.8%ஆக உயைக்கூடும். 

 


1. கட்டாய ொல்ைார்க் திட்டம் அைல்: அதிக ைாவட்டங்கள் பட்டியலில் 

 மிழ்நாடு மு லிடம் 

 ங்க நமககளின்  ைத்ம  நிர்ையிக்கும் ொல்ைார்க் முத்திமைமய 

கட்டாயைாக்கும் மு ல்கட்டத் திட்டத்தில்  மிழ்நாடு, குஜைாத், ைகாைாஷ்டிை 

ைாநிலங்கமளச் டசர்ந்  அதிக ைாவட்டங்கள் இடம்தபற்றுள்ளன. கடந்  

ஜூன்.16 மு ல்  ங்க நமககளுக்கு ொல்ைார்க் முத்திமையிடுவம  

ைத்திய அைசு கட்டாயைாக்கியுள்ளது. 

இதுத ாடர்பாக நடுவண் அைசு தவளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், ‘கட்டாய 

ொல்ைார்க் திட்டம்’ 28 ைாநிலங்கள் ைற்றும் யூனியன் பிைட சங்களில் 

உள்ள 256 ைாவட்டங்களில் மு ல்கட்டைாக தசயல்படுத் ப்படுகிைது. 

இதில் அதிகபட்சைாக  மிழ்நாட்டில் 24 ைாவட்டங்களும், குஜைாத்தில் 23 

ைாவட்டங்களும், டைற்கு வங்கம் ைற்றும் உத் ை பிைட சத்தில் 19 

ைாவட்டங்களும் இடம்தபற்றுள்ளன. 

தில்லி, த லங்கானா, ஆந்திை பிைட சம், பஞ்சாப் ஆகிய ைாநிலங்களில் 

 லா 12 ைாவட்டங்களும், டகைளத்தில் 13 ைாவட்டங்களும், கர்நாடகத்தில் 

பதினான்கு ைாவட்டங்களும், ெரியானாவில் 15 ைாவட்டங்களும் ட ர்வு 

தசய்யப்பட்டுள்ளன. இந்  ைாவட்டங்களில் 14, 18, 22 காைட்  ங்க 

நமககள் ைட்டும் ொல்ைார்க் முத்திமையுடன் விற்பமன தசய்யப்பட 

டவண்டும் என்று த ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்திய  ைக் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு (BIS) 2000, ஏப்ைல் ைா ம் மு ல்  ங்க 

நமககளுக்கு ொல்ைார்க் முத்திமை வழங்கி வருகிைது.  ற்டபாது சுைார் 

40 ச வீ   ங்க நமககள் ொல்ைார்க் முத்திமையிடப்படுகின்ைன. 

இந்தியாவில் சுைார் 4 லட்சம்  ங்கநமக வியாபாரிகள் உள்ளனர். இதில் 

35,879 டபர் ைட்டுடை BIS  ைச்சான்றி ழ் தபற்றுள்ளனர். ஆண்டுட ாறும் 

700-800 டன்  ங்கத்ம  இந்தியா இைக்குைதி தசய்வ ாக உலக  ங்க 

கவுன்சில் புள்ளிவிவைங்கள் த ரிவிக்கின்ைன. 

 

 

2. பிஎம்சி வங்கிமய மகயகப்படுத்தி ‘ஸ்ைால் ஃமபனான்ஸ் டபங்க்’ 

அமைக்க ஒப்பு ல்: நீதிைன்ைத்தில் ரிசர்வ் வங்கி  கவல் 

டைாசடியில் சிக்கிய பஞ்சாப் ைற்றும் ைகாைாஷ்டிைா கூட்டுைவு (பிஎம்சி) 

வங்கிமய விமைவில் மகயகப்படுத்தி ‘ஸ்ைால் ஃமபனான்ஸ் டபங்க்’ 

அமைக்க அனுைதி வழங்கப்பட்டுள்ள ாக தில்லி உயர்நீதிைன்ைத்தில் 

ரிசர்வ் வங்கி த ரிவித்துள்ளது. பிஎம்சி வங்கி த ாடர்பான வழக்கு தில்லி 

உயர்நீதிைன்ைத்தில் நீதிபதிகள் டி என் பாட்டீல், டஜாதி சிங் ஆகிடயார் 

அடங்கிய அைர்வு முன்பு விசாைமைக்கு வந் து. 

 

3. `9,695 டகாடியில் நீர்மின்னுற்பத்தி திட்டம்: இந்தியாவுடன் டநபாளம் 

ஒப்பந் ம் 

டநபாளத்தில் 679 தைகாவாட் உற்பத்தித் திைனுடன் கூடிய நீர் மின் 

திட்டத்ம  அமைத்துத்  ருவ ற்கான `9,695 டகாடி ஒப்பந் த்ம  

அந்நாடு இந்தியாவுடன் டைற்தகாண்டுள்ளது. இது அந்  நாட்டுடன் 

இந்தியா டைற்தகாள்ளும் இைண்டாவது மிகப்தபரிய திட்டைாகும்.  

முன்ன ாக, அந்  நாட்டில் 900 தைகாவாட் உற்பத்தித் திைனுடன் கூடிய 

அருண்-3 நீர்மின் திட்டத்ம  அமைத்துத்  ருவ ற்கான `7,756 டகாடி 

ஒப்பந் த்ம  இந்தியா டைற்தகாண்டது. இப்டபாது, கிழக்கு டநபாளத்தில் 

சங்குவசபா ைற்றும் டபாஜ்பூர் ைாவட்டங்களுக்கு இமடடய அமைந்துள்ள 

கீழ் அருண் நதியில் 679 தைகா வாட் நீர் மின் நிமலயத்ம  அமைத்துத் 

 ருவ ற்காக இந்தியாவின் சட்லஜ் ஜல் வித்யத் நிகாம் நிறுவனத்துடன் 

டநபாளம் புரிந்துைாா்வு ஒப்பந் ம் டைற்தகாண்டுள்ளது. 

இ ன் திட்ட ைதிப்பு `9,695 டகாடியாகும். கடந்  2017ஆம் ஆண்டு 

விமல நிலவைத்தின் அடிப்பமடயில் இந் த் திட்ட ைதிப்பு நிர்ையம் 

தசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

 

 



         

    

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. 

 

 


