 

✓

✓













1. நிலக்கரி உற்பத்தியில் இந்தியாவின் முதன்மை ைாநிலம் எது?

5. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்சபற்ற விராச்சி நதசிய பூங்கா

அ) ஜார்க்கண்ட்

அமைந்துள்ள ாடு எது?

ஆ) சத்தீஸ்கர் 

அ) ொய்லாந்து

இ) ஒடிஸா

ஆ) மலலசியா

ஈ) தெலுங்கானா

இ) கம்லபாடியா 

மத்திய நிலக்கரி அமமச்சகத்தின் 2020-21ஆம் ஆண்டுக்கான
ெற்காலிக புள்ளிவிவரங்களின்படி, இந்தியாவின் தமாத்ெ நிலக்கரி
உற்பத்தியானது 2020-21ஆம் ஆண்டில் 2.02% அளவுக்கு சரிந்து
716.084 மில்லியன் டன்னாக பதிவாகியுள்ளது. தமாத்ெ உற்பத்தியில்,
671.297 தமட்ரிக் டன் கற்கரியாக்கம் தசய்யப்படாெ நிலக்கரியும், 44.787
தமட்ரிக் டன் கற்கரியாக்கம் தசய்யப்பட்ட நிலக்கரியும் ஆகும்.

ஈ) சிங்கப்பூர்

சத்தீஸ்கர் மாநிலம் நிலக்கரி உற்பத்தியில் (158.409 தமட்ரிக் டன்)
இந்தியாவிலலலய முென்மம மாநிலமாக உள்ளது. ஒடிஸா மற்றும் ம பி
ஆகிய மாநிலங்கள் அடுத்ெடுத்ெ இடங்களில் உள்ளன. கற்கரியாக்கம்
தசய்யப்பட்ட நிலக்கரி உற்பத்தியில் ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் முெலிடம்
பிடித்துள்ளது.

✓

விராச்சி லெசியபூங்காவானது கம்லபாடிய நாட்டின் வடகிழக்கு பகுதியில்
3,000 சதுர கிலலாமீட்டருக்கும் அதிகமான பரப்பளவில் அமமந்துள்ள
இரு கம்லபாடிய ஆசியான் பாரம்பரிய பூங்காக்களுள் ஒன்றாகும். இது
ரத்ெனகிரி மற்றும் ஸ்டங் ட்தரங் மாகாைங்கமள ஒன்றுடன் ஒன்றாக
இமைக்கிறது.

✓

இந்ெத் லெசிய காட்டில், கடந்ெ 2000ஆம் ஆண்டிலிருந்து சட்டவிலராெ
உள்நுமழவுகள் நிகழ்ந்து வருகின்றன. அது காடுகளின் சிமெவுக்கு
வழிவகுக்கிறது. இருப்பினும், சமீபத்திய ஆண்டுகளில் இந்ெ நிமலமம
சீர்பட்டுள்ளது. இென் காரைமாக அண்மமய மாெங்களில் லபராசிய
மான்கள் அங்கு தென்பட்டன.

6. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்சபற்ற ொல்மீகி நதசிய பூங்கா

2.ஈராண்டு பணிநீட்டிப்பு செய்யப்பட்ட NEOWISE என்பது பின்வரும்
எந்த விண்செளி நிறுெனத்தின் சதாமலந ாக்கியாகும்?

ஆனது பின்ெரும் எந்த ைாநிலத்தின் ஒநர நதசிய பூங்காொகும்?

அ) இஸ்லரா

அ) கர்நாடகா

ஆ) நாசா 

ஆ) உத்ெர பிரலெசம்

இ) லராஸ்லகாஸ்லமாஸ்

இ) பீகார் 
ஈ) மகாராஷ்டிரா

ஈ) ஜாக்ஸா

✓



நாசாவின் Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer (NEO
WISE) தொமலலநாக்கிக்கு அண்மமயில் ஈராண்டுக்கு பணி நீட்டிப்பு
வழங்கப்பட்டது. இது தபாதுவாக புவிக்கருகிலுள்ள ஒரு தபாருள்கமளத்
(விண்கற்கள் மற்றும் வால்மீன்கள்) லெடுகிறது. இது புவிக்கு ஆபத்மெ
ஏற்படுத்ெக்கூடிய தபாருள்கள் உட்பட லெடுகிறது. இத்தொமலலநாக்கி
புவிக்கருகிலுள்ள 1,850’க்கும் லமற்பட்ட தபாருட்கள் குறித்ெ மதிப்பீட்மட
வழங்கியுள்ளது.

✓

வால்மீகி லெசிய பூங்கா மற்றும் புலிகள் காப்பகம் மற்றும் வனவுயிரி
சரைாலயமானது பீகார் மாநிலத்தில் இந்தியா-லநபாள எல்மலயில்,
கந்ெக் ஆற்றின் கமரயில் அமமந்துள்ளது. பீகார் மாநிலத்தில் உள்ள
ஒலர லெசிய பூங்கா இதுவாகும். பீகாரின் வால்மீகி புலிகள் காப்பகத்தின்
அதிகாரிகள், அங்கு 150 கழுகுகமள அமடயாளம் கண்டுள்ளனர்.

✓

கழுகு பாதுகாப்பிற்கான முன்தமாழியப்பட்ட திட்டம், வனவுயிரி
வாழ்விடங்களின் ஒருங்கிமைந்ெ லமம்பாட்டுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

3.உலகின் மிகப்சபரிய ஆயுதத்திட்டைான கூட்டு ஸ்ட்மரக் மபட்டர்
திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக ெமீபத்தில் 15ஆெது
ாடு எது?

7.அண்மையில் கியூபாமெ தாக்கிய செப்பைண்டல புயலின் சபயர்

ாடாக இமைந்த

என்ன?
அ) எல்சா 

அ) தென்னாப்பிரிக்கா

ஆ) பில்

ஆ) தநெர்லாந்து

இ) லடனி

இ) சுவிச்சர்லாந்து 

ஈ) எரின்

ஈ) தஜர்மனி

✓

✓

F-35 மலட்னிங் II என்பது அதமரிக்காமவச்லசர்ந்ெ லாக்ஹீட் மார்ட்டின்
உருவாக்கிய அடுத்ெ ெமலமுமற லபார் வானூர்தியாகும். இந்ெ
வானூர்தி வான்வழித் ொக்குெல்கள், உளவுப்பணிகள் மற்றும் வான்
வழிப்லபார் ஆகியவற்மற நடத்ெவல்லது. இென் உருவாக்கத்திற்கு
அதமரிக்கா மற்றும் அென் சில NATO நட்பு நாடுகள் நிதியளித்ென.

✓

சுவிச்சர்லாந்து இப்லபார் வானூர்திகமள வாங்க முடிவு தசய்துள்ளது.
இென்மூலம் உலகின் மிகப்தபரிய ஆயுெத்திட்டமான கூட்டு ஸ்ட்மரக்
மபட்டர் திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக சமீபத்தில் 15ஆவது நாடாக
இமைந்ெ நாடாக சுவிச்சர்லாந்து மாறியுள்ளது.

தவப்பமண்டல புயலான எல்சா அண்மமயில் கியூபாமவ ொக்கியது.
அந்ெப் புயல் பின்னர் ஹவானா நகரின் கிழக்லக கியூபாவிலிருந்து
தவளிலயறி புலளாரிடாமவ லநாக்கிச்தசன்றது. புயல் காரைமாக கியூபா
பலத்ெமமழமய எதிர்தகாண்டது, இெனால் ெமலநகரத்தில், ொழ்வான
கடலலாரப்பகுதிகளில் லலசான தவள்ளப்தபருக்கு ஏற்பட்டது.

8. CTRI தளத்தில் ஆயுர்நெத தரவுத்சதாகுப்மப அறிமுகப்படுத்திய
ைருத்துெ அமைச்ெகம் எது?
அ) சுகாொர மற்றும் குடும்ப நல அமமச்சகம்
ஆ) ஆயுஷ் அமமச்சகம் 

4. உலகின் மிகப்சபரிய பால் உற்பத்தியாளர் எது?

இ) அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அமமச்சகம்

அ) இந்தியா 

ஈ) மின்னணு மற்றும் ெகவல் தொழில்நுட்ப அமமச்சகம்

ஆ) அதமரிக்கா

✓

இ) சீனா
ஈ) தடன்மார்க்
✓

உலகளவில் மிகப்தபரிய பால் உற்பத்தியாளராக இந்தியா உள்ளது.
2020-21ஆம் நிதியாண்டில் 208 மில்லியன் டன் பாமல உற்பத்தி
தசய்துள்ளது.









CTRI இமையெளத்தில் ஆயுர்லவெ ெரவுத்தொகுப்மப மத்திய ஆயுஷ்
அமமச்சகம் தொடங்கியது. இந்ெ ஆயுர்லவெ ெரவு தொகுப்மப ஐசிஎம்ஆர்
மற்றும் ஆயுர்லவெ அறிவியல் ஆராய்ச்சிக்கான மத்திய குழுமம்
ஆகியமவ இமைந்து உருவாக்கியுள்ளன. AMAR, SAHI, e-MEDHA &
RMIS ஆகிய லமலும் 4 இமையெளங்களும் தொடங்கப்பட்டுள்ளன.



 









அ) அதமரிக்கா



இந்ெ மமயமானது ஒரு தபாது நுமழவுப் பகுதி, ஒரு லசமவ நுமழவுப்
பகுதி, முக்கிய பிரமுகர்கள் நுமழவுப் பகுதி ஆகிய பகுதிகமளக்
தகாண்டிருக்கும். அமனத்து வமகயான சர்வலெச நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்ற
இடமாக இந்ெ மமயம் இருக்கும் என்று அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

ஆ) இந்தியா 
இ) கனடா
ஈ) ஆஸ்திலரலியா

✓



முற்றிலும் சுற்றுப்புறச்சூழல் பாதுகாப்புடன் கூடிய கட்டடமாக இருக்கும்.
மமயத்தில் லபாதுமான பாதுகாப்பு வசதிகள் தசய்யப்பட்டுள்ளன.

9. உலகளாவிய நகாவின் ைா ாட்மட டத்திய ாடு எது?

✓



இந்தியா சமீபத்தில் லகாவின் உலகளாவிய லகாவின் மாநாட்மட
நடத்தியது. தமய்நிகராக நடத்ெப்பட்ட இம்மாநாட்மட மத்திய சுகாொர
அமமச்சர் ஹர்ஷவர்ென் தொடங்கிமவத்ொர்.
லெசிய சுகாொர ஆமையத்தின் ெமலமமச் தசயல் அதிகாரி Dr R S
சர்மாவின் கூற்றுப்படி, சுமார் ஐம்பது நாடுகள் லகாவின்மன ஏற்றுக்
தகாள்வதில் ஆர்வம் காட்டியுள்ளன. இத்ெளத்தின் திறந்ெ மூல பதிப்மப
ஆர்வமுள்ள நாடுகளுக்கு வழங்க இந்தியா ெயாராகவுள்ளது.
இந்தியாவால் உருவாக்கப்பட்ட CoWIN என்பது ஒரு டிஜிட்டல் வமலத்
ெளமாகும். அது நாட்டின் ெடுப்பூசி இயக்கத்மெ திறம்பட இயக்குகிறது.

10. 2021’இல் இந்தியப் சபருங்கடல் கடற்பமட கருத்தரங்கத்தின்
(IONS) 7ஆெது பதிப்மப டத்திய ாடு எது?
அ) இந்தியா
ஆ) பிரான்ஸ் 
இ) தென்னாப்பிரிக்கா
ஈ) ஆஸ்திலரலியா

✓

பிதரஞ்சு கடற்பமட இந்தியப் தபருங்கடல் கடற்பமட கருத்ெரங்கத்தின்
(IONS) 7ஆவது பதிப்மப நடத்தியது. இது இந்தியப்தபருங்கடலில் உள்ள
ஒரு பிதரஞ்சு துமறயான ரியூனியன் தீவில் நடத்தி முடிக்கப்பட்டது.

✓

இந்தியப்தபருங்கடல் கடற்பமட கருத்ெரங்கம் என்பது ஈராண்டுக்கு
ஒருமுமற நடத்ெப்படும் நிகழ்வாகும். அது 2008ஆம் ஆண்டில் இந்திய
கடற்பமடயால் கருத்ொக்கம் தசய்யப்பட்டது. IONS’இல் இந்தியப் தபருங்
கடல் பிராந்தியத்திற்குள் வரும் 24 உறுப்புநாடுகளும் 8 பார்மவயாளர்
நாடுகளும் அடங்கும்.


1. 15-07-2021 - கல்விக்கண் திறந்ெ ‘கர்மவீரர்’ ‘தபருந்ெமலவர்’
கு. காமராசரின் 119ஆவது பிறந்தநாள்.
2. 15-07-2021 - ‘ெனித்ெமிழ் இயக்கத்தின் ெந்மெ’ மமறமமல
அடிகளின் 145ஆவது பிறந்தநாள்.
3. வாராைசியில் சர்வலெச மாநாட்டு மமயம்: பிரெமர் இன்று திறந்து
மவக்கிறார்
உத்ெர பிரலெச மாநிலம், வாராைசியில் கட்டப்பட்டுள்ள “ருத்ராக்ஷா”
எனப் தபயர்சூட்டப்பட்ட சர்வலெச மாநாட்டு மமயத்மெ பிரெமர் லமாடி
திறந்துமவக்கிறார். இதுதொடர்பாக அதிகாரிகள் கூறியொவது: லபாஸ்
சிகரா பகுதியில் 2.87 தஹக்லடர் நிலத்தில் இரண்டு ெளங்கள் தகாண்ட
மாநாட்டு மமயம் கட்டப்பட்டுள்ளது. இந்ெ மமயத்தில் 108’க்கும் லமல்
ருத்ராக்ஷங்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. இென் கூமர சிவலிங்க வடிவில்
கட்டப்பட்டுள்ளது. இந்ெக் கட்டடத்தின் அமனத்து இடங்களும் இரவில்
ஒளிரும் வமகயில் LED பல்புகள் தபாருத்ெப்பட்டுள்ளன.

4. கீழடி அகழாய்வில் சுடுமண் உமறகிைறு கண்டுபிடிப்பு
சிவகங்மக மாவட்டம் திருப்புவனம் அருலக கீழடியில் நமடதபற்று
வரும் 7ஆம் கட்ட அகழாய்வில் சுடுமண் உமறகிைறு புமெயுண்டு
இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. கீழடி, அகரம், தகாந்ெமக, மைலூர் ஆகிய
4 இடங்களில் இந்ெ அகழாய்வு நமடதபற்று வருகிறது. இதில் அகரத்தில்
நமடதபற்று வரும் அகழாய்வில் இதுவமர 7 குழிகள் லொண்டப்பட்டு
பணிகள் நடந்து வருகின்றன. இதில் 6ஆவது குழியில் 20 முெல் 25
தசமீ உயரமுள்ள உமறகள் தகாண்ட 3 அடுக்குகளுடன் உமறகிைறு
கண்டறியப்பட்டது. கீழடி தொழில்நகரமாகவும், தகாந்ெமக பண்மடய
கால மக்களின் இடுகாடாகவும், அகரம் அன்னச்சத்திரமாகவும்
விளங்கியெற்கான சான்றுகள் கிமடத்து வருகின்றன. 4 அகழாய்வு
ெளங்களில் அகரத்தில் மட்டுலம சமமயல் சம்பந்ெமான தபாருள்கள்
அதிகளவில் கிமடக்கின்றன.
இங்கு இதுவமர மண் பாத்திரங்கள், ெண்ணீர் எடுத்து தசல்ல
பயன்படுத்ெப்படும் ஜாடி உள்ளிட்டமவகள் கிமடத்துள்ள. லமலும் 6ஆம்
கட்ட அகழாய்வில் அகரத்தில் மட்டும் தவவ்லவறு காலகட்டத்மெச்
லசாோ்ந்ெ 7 உமறகிைறுகள் கண்டறியப்பட்டன. ெற்லபாது 7ஆம் கட்ட
அகழாய்விலும் இங்கு முெல்முமறயாக உமறகிைறு கண்டறியப்பட்டு
உள்ளது. இந்ெ உமறகிைறுகள் வறட்சிக்காலங்களில் தபாதுமக்களின்
பயன்பாட்டுக்காக லொண்டப்பட்டிருக்கலாம் எனக்கூறப்படுகிறது. இந்ெ
உமறகிைறுகள் ஒன்றுடன் ஒன்று இமைக்கப்பட விளிம்புகளில்
பள்ளமான அமமப்பு ஏற்படுத்ெப்பட்டுள்ளது.
இெனால் உமறகள் சரிந்து விழாமலும், லசெமமடயாமலும் உள்ளன.
உமறகிைறுகள்
அதிகளவில்
கிமடத்ொலும்
அவற்றிலிருந்து
ெண்ணீமர எடுக்க எந்ெ வமகயான தபாருள்கமள பயன்படுத்தி
இருந்ெனர் என்பெற்கான சான்றுகள் இதுவமர கிமடக்கவில்மல என
தொல்லியல் ஆய்வாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். உமறகிைறுகளின்
உள்லள எந்ெப் தபாருளும் கிமடக்கவில்மல. ஆனால் உமற
கிைறுகளின் அருலக மண் பாத்திரங்கள் கிமடத்துள்ளன.
அெமன மவத்து உமறகிைறுகளில் ெண்ணீர் எடுத்து இருக்க கூடும்
எனத் தெரிகிறது. 6ஆம் கட்ட அகழாய்வில் கிமடத்ெ 28 அடுக்குகள்
தகாண்ட உமறகிைற்றின் அருலக ெற்லபாது அகழாய்வுப் பணிகள்
நமடதபற்று வருகின்றன. அதிலிருந்து 10 மீட்டர் தூரத்தில் ெற்லபாது
உமறகிைறு கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 20 முெல் 25 தசமீ உயரம்
தகாண்டொக இந்ெ அடுக்குகள் உள்ளன. லமலும் அகழாய்வு தொடரும்
நிமலயில் கூடுெலாக உமறகள் கிமடக்க வாய்ப்பிருக்கலாம் என
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பண்மடய காலத்தில் அகரம் வழியாக நீலராமட,
ஆறு உள்ளிட்டமவகள் தசன்றிருக்ககூடும் என்பொல் இங்கு அதிக
அளவில்
உமறகிைறுகள்
கிமடத்துவருகின்றன
எனவும்
கூறப்படுகிறது.

அரங்கில் 1,200 லபர் அமர்ந்து நிகழ்ச்சிமயக் காணும் வசதியுடன் இந்ெக்
கட்டடம் கட்டப்பட்டுள்ளது. சமூக மற்றும் கலாசார நிகழ்ச்சிகமள நடத்ெ
வாய்ப்பு அளிக்கும் வமகயில் இந்ெ மமயம் கட்டப்பட்டுள்ளது.
இென்மூலம் சுற்றுலாத் ெலம் வளர்ச்சியமடவலொடு வாராைசியில்
தொழில் வளமும் அதிகரிக்கும். சர்வலெச மாநாடு, கண்காட்சி, இமச
கச்லசரிகள், பிற நிகழ்ச்சிகமள நடத்ெ இது ஏற்ற மமயமாக இருக்கும்.
அத்துடன் வாராைசி பற்றிய கமல, கலாசாரம், இமச தொடர்பான
கமலக் காட்சிக் கூடமும் இங்கு அமமக்கப்பட்டுள்ளது. ஜப்பான் சர்வலெச
ஒத்துமழப்பு முகமமயின் உெவியுடன் கட்டப்பட்ட இந்ெ வாராைசி
சர்வலெச மாநாட்டு மமயத்தின் பிரொன மண்டபம் லெமவப்பட்டால்
சிறுசிறு பகுதிகளாக நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடு தசய்து ெரப்படும். இது











 













1. உலகளாவிய துளிர் நிறுவன சுற்றுச்சூழல் குறியீடு – 2021’இல்

5. ‘Under2Coalition’இல் இலைந்த 5ஆவது இந்திய மாநிலமாகவும்

அதிக தரநிலல பெற்றுள்ள இந்திய நகரம் எது?

125ஆவது உலக மாநிலமாகவும் ஆன மாநிலம் எது?

அ) புது தில்லி

அ) ஹரியொேொ

ஆ) பெங்களூரு 

ஆ) னகொெொ

இ) புனே

இ) பீகொர்

ஈ) ப ொய்டொ

ஈ) ைகொரொஷ்டிரொ 

✓

ஸ்டொர்ட்அப் பிளிங்க் பெளியிட்ட உலகளொவிய சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு
குறியீடு – 2021’இல், பெங்களூரு, இந்தியொவினலனய அதிக தரநிமல
பெற்றுள்ளது. இது, உலகளவில் 10ஆெது இடத்திலும், இந்தியொவில்
1ஆெது இடத்திலும் உள்ளது. இந்தியொ 20ஆெது இடத்தில் உள்ளது. புது
தில்லி ைற்றும் மும்மெ ஆகிய கரங்கள் முமைனய 14 ைற்றும் 16ஆெது
இடத்தில் (உலகளவில்) உள்ளே.

✓

100 ொடுகளின் ெட்டியலில் 43 இந்திய கரங்கள் இடம்பெற்ைே. முதல்
ஐந்து ொடுகள் - அபைரிக்கொ, இங்கிலொந்து, இஸ்னரல், கேடொ ைற்றும்
பெர்ைனி. இக்குறியீட்டின் முதல் ஐந்து கரங்கள் - சொன் பிரொன்சிஸ்னகொ,
நியூயொர்க், பெய்ஜிங், லொஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ைற்றும் இலண்டன்.

✓

கொலநிமல ைொற்ைத்மத எதிர்த்துப் னெொரொடுெதற்கொக ைகொரொஷ்டிர
மாநிலம் இந்தியொவில் ஐந்தொெது ைொநிலைொகவும், 125ஆெது உலக
ைொநிலைொகவும் ‘Under2 Coalition’இல் இமைந்துள்ளது. ைற்ை ொன்கு
ைொநிலங்கள்: சத்தீஸ்கர், ெம்மு & கொஷ்மீர், பதலுங்கொேொ ைற்றும் னைற்கு
ெங்கம். ‘Under2 Coalition’ என்ெது ெொரிஸ் உடன்ெடிக்மகக்கு இைங்க
கொலநிமல டெடிக்மகக்கு உறுதியளித்த ைொநில ைற்றும் பிரொந்திய
அரசொங்கங்களின் உலகளொவிய சமூகைொகும்.

✓

ஒரு புரிந்துைர்வு ஒப்ெந்தைொக பதொடங்கப்ெட்ட இது, கலினெொர்னியொவின்
னசக்ரபைண்னடொவில், 2015’ஆம் ஆண்டில் 12 நிறுவு அதிகொரங்களொல்
மகபயழுத்திடப்ெட்டது.

6. ஆஸ்திரிய கிராண்ட் பிரிக்ஸ் - 2021’ஐ பவன்ற ெந்தய ஓட்டுநர்

2. ட ாக்கிடயா ொராலிம்பிக்ஸ் – 2021’இல் இந்திய அணியின்
பகாடியை ஏந்தவுள்ளவர் யார்?

யார்?

அ) ைொரியப்ென் தங்கனெலு 

அ) ெொல்னடரி னெொடொஸ்

ஆ) சுந்தர் சிங் குர்ெொர்

ஆ) லூயிஸ் ஹொமில்டன்

இ) ெருண் சிங் ெொட்டீ

இ) னைக்ஸ் பெர்ஸ்டொப்ென் 
ஈ) லொண்னடொ ன ொரிஸ்

ஈ) னதனெந்திர ெெொரியொ

✓



னடொக்கினயொ ெொரொலிம்பிக்ஸ் - 2021 இல் இந்திய அணியின் பகொடிமய
ஏந்தவுள்ளெரொக ைொரியப்ென் தங்கனெலு அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளொர். 2004
ஆம் ஆண்டுக்குப் பிைகு இந்தியொவின் முதல் ெொரொலிம்பிய தங்கப்ெதக்கம்
பென்ைெர் என்ை பெருமைக்குரியெர் ைொரியப்ென் தங்கனெலு. உயரம்
தொண்டுதலில், கடந்த 2016 - னகொமடகொல ெொரொலிம்பிக் னெொட்டிகளில்
அெர் தங்கப்ெதக்கம் பென்ைொர். அெருக்கு ெொரொ-தடகள இரொஜீவ் கொந்தி
னகல் இரத்ேொ விருதும், ெொரொ-தடகள அர்ெுேொ விருதும், ‘ெத்ைஸ்ரீ’
விருதும் ெழங்கப்ெட்டுள்ளது.

✓

னைக்ஸ் பெர்ஸ்டொப்ென், ஆஸ்திரிய கிரொண்ட் பிரிக்ஸ் 2021’ஐ பென்ைொர்.
பெல்ஜிய-டச்சு ெந்தய ஓட்டு ரொே னைக்ஸ் பெர்ஸ்டொப்ென், தற்னெொது
ெொர்முலொ ஒன்னில் டச்சு பகொடியின் கீழ், பரட் புல் னரசிங்கில் னெொட்டி
இடுகிைொர். இந்தப் ெந்தயம், 2021 ெொர்முலொ-1 உலக சொம்பியன்ஷிப்பின்
ஒன்ெதொெது சுற்ைொகும். பைர்சிடிஸின் ெொல்னடரி னெொடொஸ் இரண்டொம்
இடத்மதப்பிடித்தொர். பைக்லொரனின் லொண்னடொ ன ொரிஸ் ைற்றும்
பைர்சிடிஸின் லூயிஸ் ஹொமில்டன் முமைனய மூன்று ைற்றும் 4ஆெது
இடங்களில் இருந்தேர்.

7. இந்தியாவின் முதல் டவளாண் ஏற்றுமதி வெதி லமயம்

3. 2021 டகால்ட்மனி ஆசிய டரபிட் ஆன்லலன் பெஸ் ெட் த்லத
பவன்றவர் யார்?

நிறுவப்ெ வுள்ள நகரம் எது?

அ) விளொடிமிர் ஆர்ட்படமிவ்

அ) புனே 

ஆ) னைக்ேஸ் கொர்ல்சன்

ஆ) பசன்மே

இ) டிங் லிரன்

இ) மும்மெ
ஈ) திருெேந்தபுரம்

ஈ) பலென் அனரொனியன் 

✓

2021 னகொல்ட்ைனி ஆசிய னரபிட் ஆன்மலன் பசஸ் ெட்டத்மத பலென்
அனரொனியன் பென்ைொர். பலென் கிரினகொரி அனரொனியன் ஒரு
ஆர்மீனிய-அபைரிக்க பசஸ் கிரொண்ட்ைொஸ்டர் ஆெொர். விளொடிமிர்
ஆர்ட்படமீமெ னதொற்கடித்து அெர் இப்ெட்டத்மத பென்ைொர்.

✓

தற்னெொமதய உலக சொம்பியேொே னைக்ேஸ் கொர்ல்சன் மூன்ைொெது
இடத்திலிருந்தொர். னகொல்ட்ைனி ஆசிய னரபிட் என்ெது சொம்பியன்ஸ் பசஸ்
டூர் 2021 (அ) பைல்ட்ெொட்டர் சொம்பியன்ஸ் டூரின் ஏழொெது னெொட்டியொகும்.

✓

இந்தியொவின் முதல் னெளொண் ஏற்றுைதி ெசதி மையம் புனேவில்
நிறுெப்ெட்டுள்ளது. னெளொண்துமைசொர்ந்த ஏற்றுைதியொளர்களுக்கு இது
ஒரு மையைொக பசயல்ெடும். ைகரொட்டொ ெர்த்தக பதொழிற்துமைகள் அமெ
ைற்றும் னெளொண்மை ஆேது னதசிய னெளொண்மை ைற்றும் ஊரக
ெளர்ச்சி ெங்கியுடன் இமைந்து இந்த மையம் நிறுெப்ெட்டது.

8. பின்வரும் எந்த நகரத்தில், டதசிய டதாட் க்கலல வாரியத்தின்
புதிய லமயம் திறக்கப்ெட் து?

4. விலளயாட்டு அலமச்ெகத்தால் ெமீெத்தில் டதசிய விலளயாட்டு
கூட் லமப்ொக அங்கீகாரமளிக்கப்ெட்
எது?

அ) குெொலியர் 

விலளயாட்டு கூட் லமப்பு

ஆ) னெொெொல்
இ) பகொல்கத்தொ

அ) WAKO இந்தியொ கிக்ெொக்ஸிங் கூட்டமைப்பு 

ஈ) லக்னேொ

ஆ) னடக்ெொண்னடொ இந்தியொ கூட்டமைப்பு

✓

இ) பிரீஸ்மடல் குத்துச்சண்மட கூட்டமைப்பு
ஈ) னைற்கூறிய எதுவும் இல்மல
✓

ெொனகொ இந்தியொ கிக்ெொக்ஸிங் கூட்டமைப்புக்கு ைத்திய விமளயொட்டு
அமைச்சகம் சமீெத்தில் னதசிய விமளயொட்டு கூட்டமைப்ெொக அங்கீகொரம்
ெழங்கியுள்ளது. “ெொனகொ இந்தியொ” என்று பிரெலைொக அமழக்கப்ெடும்
இது 1993’இல் உருெொக்கப்ெட்டது. இதன் தமலமையகம் ெரிதொெொத்தில்
உள்ளது. இது, கிக்ெொக்ஸிங் அமைப்பின் உலக சங்கத்துடன் (WAKO)
இமைக்கப்ெட்டுள்ளது.









னதசிய னதொட்டக்கமல ெொரியத்தின் புதிய மையத்மத ை. பிரனதசத்தின்
குெொலியர் கரத்தில் ைத்திய னெளொண் ைற்றும் உழெர் லத்துமை
அமைச்சர் னரந்திர சிங் னதொைர் திைந்துமெத்தொர். Dr M S சுெொமி ொதன்
தமலமையிலொே “அழுகக்கூடிய னெளொண் பெொருட்களின் குழு”
ெரிந்துமரகளின் அடிப்ெமடயில் னதசிய னதொட்டக்கமல ெொரியம் 1984
ஏப்ரல் ைொதம் இந்திய அரசொல் அமைக்கப்ெட்டது.



 









9. 2021 BRICS கல்விைலமச்ெர்கள் மாநாட்ல ந த்திய நாடு எது?
அ) இந்தியொ 
ஆ) ரஷ்யொ
இ) சீேொ
ஈ) பினரசில்
✓

2021 – BRICS கல்வியமைச்சர்கள் ைொ ொட்மட இந்தியொ டத்தியது.
இந்த ஆண்டு இந்தியொ டத்தும் 13ஆெது BRICS உச்சிைொ ொட்டின் ஒரு
ெகுதியொக இந்தக்கூட்டம் மடபெற்ைது.

✓

பைய்நிகரொக டந்த 8ஆெது BRICS கல்வியமைச்சர்களின் கூட்டத்திற்கு
கல்வித்துமை அமைச்சர் சஞ்சய் னதொத்னர தமலமைதொங்கிேொர். ஐந்து
பிரிக்ஸ் உறுப்பு ொடுகமளச்னசர்ந்த கல்வியமைச்சர்கள், உயர்கல்வியில்
கல்வி ஒத்துமழப்மெ னைம்ெடுத்துெதொக தீர்ைொனித்துள்ளேர்.

10. ெமீெத்தில் காலமான ெழங்குடிகள் உரிலம ஆர்வலர் ஸ்ட ன்
சுவாமி மீது எந்தச் ெட் த்தின்கீழ் வழக்குப்ெதிவு பெய்யப்ெட் து?
அ) சட்டவினரொத பசயல்ெொடுகள் தடுப்புச் சட்டம் 
ஆ) ெயங்கரெொதச் பசயல்கமளத் தமட பசய்யும் சட்டம்
இ) ெயங்கரெொத & சீர்குமலவு டெடிக்மககள்
(தடுப்பு) சட்டம்
ஈ) னைற்கூறிய எதுவும் இல்மல

✓

இனயசு சமெ ெொதிரியொரும் ெழங்குடி உரிமை ஆர்ெலருைொே ஸ்னடன்
சுெொமி, சட்டவினரொத பசயல்ெொடுகள் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் ெழக்குப்
ெதிவு பசய்யப்ெட்ட பின்ேர் ஒன்ெது ைொதங்கள் கொெலில் இருந்தொர்.

✓

சட்டவினரொத பசயல்ெொடுகள் தடுப்புச் சட்டம் (UAPA) என்ெது இந்தியொவில்
முதன்மை ெயங்கரெொத எதிர்ப்பு சட்டைொகும். இது முதலில் 1967’இல்
இயற்ைப்ெட்ட னெொதிலும், இந்தச் சட்டம் 6 முமை திருத்தப்ெட்டு இறுதியொக
2019ஆம் ஆண்டில் இறுதி ெடிெம் பகொடுக்கப்ெட்டது. பீைொ னகொனரகொன்
ென்முமைச்சம்ெெம் பதொடர்ெொக ைொனெொயிஸ்டுகளுடன் பதொடர்பு
பகொண்டிருந்ததொகக் கூைப்ெட்ட 16 ஆர்ெலர்கள், கல்வியொளர்கள் ைற்றும்
ெழக்கறிஞர்களுள் ஸ்னடன் சுெொமியும் ஒருெரொெொர்.


1. கீழடி அகழொய்வில் ைற்பைொரு உமை கிைறும், அகரத்தில் சுடுைண்
பெண் பெொம்மையும் கண்படடுப்பு
சிெகங்மக ைொெட்டம், திருப்புெேம் அருனக கீழடியில் மடபெற்று
ெரும் 7 ஆம் கட்ட அகழொய்வில் ைற்பைொரு உமை கிைறும், அகரத்தில்
சுடுைண்ைொல் பசய்யப்ெட்ட கமல யமிக்க பெண் பெொம்மையும்
கண்டறியப்ெட்டே. கீழடியில் கடந்த பிப்ரெரி 13 ஆம் னததி முதல்,
அகழொய்வு இயக்கு ர் இரொ சிெொேந்தம் னைற்ெொர்மெயில் 7 ஆம் கட்ட
அகழொய்வுப் ெணிகள் பதொடங்கி மடபெற்று ெருகின்ைே. இதன்
விரிெொக்கைொக, அருனக உள்ள ைைலூர், பகொந்தமக, அகரம் ஆகிய
இடங்களிலும் அகழொய்வுப் ெணிகள் மடபெற்று ெருகின்ைே.
அகரத்தில் முதல்முமையொக சுடுைண் உமைகிைறு கண்டறியப்ெட்டது.
அனதனெொல், கீழடியில் ஏற்பகேனெ உமை கிைறு கண்டறியப்ெட்ட
நிமலயில், தற்னெொது ைற்பைொரு அகழொய்வுக் குழியில் 411 பச மீ ஆழத்தில்
னைலும் ஒரு உமைகிைறு கண்டறியப்ெட்டுள்ளது. இந்த உமை
கிைற்றின் விளிம்புப் ெகுதி அலங்கரிக்கப்ெட்டுள்ளது. உமையின் விட்டம்
கிழக்கு னைற்கொக 58 பச.மீ. பகொண்டுள்ளது. இதன் பதற்கு ெகுதி
ைண்ணில் புமதந்துள்ளது. இதன் தடிைன் 3 பச மீட்டரொக உள்ளது.
அகழொய்வுக் குழி ஒய்.பி. சதுரப் ெகுதியில் 1.26 மீட்டர் ஆழத்தில்
ஏற்பகேனெ சுடுைண் உமை கிைற்றின் னைல்ெகுதி பதன்ெட்டது. அதன்
விட்டம் 77 பச மீட்டரும், ெக்கெொட்டு ெகுதி 44 பச.மீ. உயரமும், தடிைன்
3 பசமீட்டருடன் பெளிப்புைத்தில் கயிறு ெடிெ புமடப்பு னெமலப்ெொடுகள்
இரண்டு ெரிகளொக அமைக்கப்ெட்டுள்ளது.
இந்த சுடுைண் உமைக்கு கீழ், ைற்பைொரு சுடுைண் உமை உள்ளடங்கிய
நிமலயில் கொைப்ெட்டது. இந்த னைல் சுடுைண் உமையின்
பெளிப்புைத்தில் கயிறு னெொன்ை அலங்கொர ெடிெமைப்பு இருப்ெதொல்,
சுடுைண் உமை கிைைொக இருக்கலொம் எேக்கருதப்ெடுகிைது.







உமை 18 பச மீட்டர் உயரம் பகொண்டதொக உள்ளே. இந்த உமைகள்
ஒன்னைொபடொன்று இமைந்த நிமலயில் உள்ளே. பதொடர்ந்து அகழொய்வு
மடபெறும்னெொது, இெற்றின் அடுத்த உமைகமள கண்டறிய முடியும்
எே, பதொல்லியல் ஆய்ெொளர்கள் பதரிவித்தேர்.
இதனிமடனய, அகரத்தில் மடபெற்று ெரும் அகழொய்வில், 3 ஆெது
குழியில் 65 பச.மீ. ஆழத்தில் ெண்மடயகொல தமிழொா்கள் ெயன்ெடுத்திய
சுடுைண்ைொலொே பெண் பெொம்மை கண்டறியப்ெட்டுள்ளது. இது,
அழகிய னெமலப்ெொடுகளுடன் கமல யத்துடன் ெடிெமைக்கப்ெட்டு
உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
2.கடல்சொர் ெொதுகொப்பு முத்தரப்புக் கூட்டம்: இந்தியொ, இலங்மக, ைொலத்தீவு
ெங்னகற்பு
கடல்சொர் ெொதுகொப்பு குறித்த முத்தரப்பு ஆனலொசமேக் கூட்டத்தில்
இந்தியொ, இலங்மக, ைொலத்தீவு ஆகிய ொடுகமளச் னசர்ந்த உயர்
அதிகொரிகள் ெங்னகற்ைேர். இரு ொள்கள் கொபைொலி ெழியொக டந்த
இந்த ஆனலொசமேக் கூட்டத்மத மும்மெயில் உள்ள கடல்சொர் ல
மையம் ஒருங்கிமைத்ததொக பகொழும்பில் உள்ள இந்திய துமைத்
தூதரகம் பதரிவித்துள்ளது.
இதுபதொடர்ெொக தூதரகம் பெளியிட்ட பசய்திக்குறிப்பு: னெொமதப் பெொருள்
தடுப்பு, கடல்சொர் னதடுதல் ைற்றும் மீட்பு டெடிக்மககளுக்கு உதவுதல்
னெொன்ை அம்சங்கமள மையைொக மெத்து இந்தக் கூட்டத்தில்
ஆனலொசிக்கப்ெட்டது. கடல்சொர் குற்ைங்கமளத் தடுக்க சிைந்த ெயிற்சி
மடமுமைகமள ெரஸ்ெரம் புரிந்துபகொள்ெது, ெரிைொற்ைம் பசய்ெது
குறித்து அதிகொரிகள் கலந்துமரயொடிேர். அண்மையில் சிங்கப்பூமர
னசர்ந்த சரக்கு கப்ெல் 1,486 கன்படய்ேர்களில் ரசொயேங்கள் ைற்றும்
சரக்குகமள ஏற்றிக்பகொண்டு ெந்தனெொது பகொழும்பு துமைமுகம் அருனக
தீப்பிடித்தது. இலங்மக கடற்ெமட, விைொேப்ெமட, இந்திய கடனலொரக்
கொெல் ெமட ஆகியமெ இமைந்து கப்ெலில் தீமய அமைத்தே.
இருப்பினும் கப்ெல் கடலில் மூழ்கிவிட்டது. கப்ெலில் தீமய அமைக்கும்
‘சொகர் ஆரக்ஷொ 2’ என்ை அத்திட்டம் பெற்றியமடந்த பின்ேணியில்
டத்தப்ெட்ட இந்த ஆனலொசமே பெொருத்தைொக அமைந்தது.
இந்தியொவின் ‘அண்மட
ொடுகளுக்கு முன்னுரிமை’ ைற்றும்
பிரொந்தியத்தில் அமேெருக்கும் ெொதுகொப்பு, ெளர்ச்சி (சொகர்) என்ை
பகொள்மககளுக்கு இைங்க இந்திய பெருங்கடல் பிரொந்தியத்தில்
அமைந்துள்ள இந்த மூன்று ொடுகள் இமடனயயொே கலந்துமரயொடல்
அண்மைக்கொலைொக அதிகரித்துள்ளது. இதற்கு முன்ேர் முத்தரப்புக்
கூட்டம் கடந்த ஆண்டு ெம்ெர் ைொதம் பகொழும்பில் மடபெற்ைது. அதில்
இந்தியொவின் னதசிய ெொதுகொப்பு ஆனலொசகர் அஜித் னதொெல், இலங்மக,
ைொலத்தீவுகளின் உயர் ெொதுகொப்பு அதிகொரிகள் ெங்னகற்ைேர்.
3. நியூஸ் ஆன் ஏர் பசயலியின் தரெரிமசயில் பகொமடக்கொேல் அகில
இந்திய ெொபேொலி முன்னேற்ைம்
நியூஸ் ஆன் ஏர் பசயலியில் அகில இந்திய ெொபேொலி ன ரமல
ஒலிெரப்புகள் பிரெலைொக உள்ள இந்திய கரங்களின் தரெரிமசயில்
பசன்மேமய பின் தள்ளி ஐதரொெொத் மூன்ைொம் இடத்மதப் பிடித்துள்ளது.
புனே, பெங்களூரு ஆகியமெ பதொடர்ந்து
ொன்கொெது ெொரைொக
முமைனய 1 ைற்றும் 2ஆம் இடம் ெகிக்கின்ைே. பெய்ப்பூர் 8ஆம்
இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ள நிமலயில், னெொெொல் 9ஆம் இடத்திற்கு
சரிந்துள்ளது. அகில இந்திய ெொபேொலியின் தரெரிமசயில் மிகப்பெரும்
ைொற்ைைொக பகொமடக்கொேல் ெொபேொலி, 10ஆெது இடத்திலிருந்து
8ஆெது இடத்திற்கு முன்னேற்ைம் அமடந்துள்ளது.
பரயின்னெொ கன்ேடொ கொைன்பிலு, 4ஆெது இடத்திலும், புனே ெொபேொலி,
5ஆெது இடத்திலும் உள்ளே. பிரச்சொர் ெொரதியின் அதிகொரப்பூர்ெ
பசயலியொே நியூஸ் ஆன் ஏர்’இல் அகில இந்திய ெொபேொலியின் சுைொர்
240 னசமெகள் ன ரமலயொக ஒலிெரப்ெப்ெடுகின்ைே. இந்தியொ
ைட்டுைல்லொது உலகம் முழுெதும் 85-க்கும் னைற்ெட்ட ொடுகளில் சுைொர்
8000 கரங்களில் ெசிக்கும் ைக்கள் இந்த பசயலியின் ெொயிலொக அகில
இந்திய ெொபேொலி நிகழ்ச்சிகமளக் னகட்டு ெருகின்ைேர்.
ெூன் 16-30ஆம் னததி ெமரயிலொே கொலகட்டத்மத அடிப்ெமடயொகக்
பகொண்டு இந்தத் தரெரிமச அமைந்துள்ளது.

பதொடர்ந்து அகழொய்வு டந்தனெொது, னைலும் 2 உமைகள் பெளிப்ெட்டே.
அதன் உயரம் 84 பச மீ இெற்றில் 2 உமைகள் 19 பச மீட்டரும், மூன்ைொம்











 









4. ஒலிம்பிக்ஸ் நிமேெமலகள்...
1896 கிரீஸ் ஒலிம்பிக்ஸ் ( வீே ஒலிம்பிக்ஸின் பதொடக்கம்)
னரொைொனிய அரசர் முதலொம் தினயொனடொசியஸ் விதித்த தமடகொரைைொக
டத்தப்ெடொைல் இருந்த ஒலிம்பிக்ஸ், 1,500 ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு
மீண்டும் வீே ஒலிம்பிக்ஸொக பதொடங்கியது. ஏப்ரல் 6 முதல் 15ஆம்
னததி ெமர டத்தப்ெட்ட இந்த ஒலிம்பிக்கில் 14 ொடுகமளச் னசர்ந்த 241
னெொட்டியொளர்கள் கலந்துபகொண்டேர். தடகளம், மசக்கிளிங், நீச்சல்,
உள்ெட 43 ெமகயொே விமளயொட்டுகள் இருந்தே.
இந்த ஒலிம்பிக்ஸில்தொன் முதல் முமையொக ெதக்கங்கள் அறிமுகைொகிே.
அதிலும் தங்கம் கிமடயொது. முதலிடதுக்கு பெள்ளிப்ெதக்கத்துடன் ஆலிவ்
ைரத் துண்டு, சொன்றிதழ் ெழங்கப்ெட்டே. 2ஆம் இடத்துக்கு பெண்கலம்
அல்லது பித்தமள ெதக்கத்துடன் பலௌபரல் ைரத்துண்டு, சொன்றிதழ்
அளிக்கப்ெட்டே. 3ஆம் இடம்பிடித்னதொருக்கு ெதக்க அறிவிப்பு ைட்டுனை
கிமடத்தது.
வீே ஒலிம்பிக்ஸில் முதல் ெதக்கத்மத அபைரிக்க மும்முமை
தொண்டுதல் வீரர் னெம்ஸ் கொேலி ஏப்ரல் 6-இல் பென்ைொர்.
ஒழுங்குெடுத்தப்ெட்ட ைொரத்தொன் இதில் தொன் அறிமுகம் பசய்யப்ெட்டது.
அதில் கிரீஸ் வீரர் ஸ்மெரிடன் லூயிஸ் சொம்பியன் ஆேொர்.
நீச்சல் னெொட்டிகள் ஜியொ கடல் ெகுதியில் டத்தப்ெட்டே. னெொட்டியொளர்கள்
சிறிய ைரக்கலத்தில் பசன்று அங்கிருந்து கமரமய இலக்கொகக்
பகொண்டு நீந்திேர். ஜிம்ேொஸ்டிக்ஸ், ைல்யுத்தம் ஆகியெற்றில் 4
பிரிவுகளில் முதலிடம் பிடித்த பெர்ைனி வீரர் கொர்ல் ஷுைொன் மிகச்சிைந்த
பெற்றியொளரொக அறிவிக்கப்ெட்டொர். 10 ெயது, 218 ொள்கனள ஆே கிரீஸ்
ஜிம்ேொஸ்டிக் வீரர் டிமிட்ரியஸ் பலௌன்ட்ரொஸ் மிக இள ெயது
னெொட்டியொளரொக
அறிவிக்கப்ெட்டொர்.
ெளுதூக்குதல்
னெொட்டியில்,
னெொட்டியொளர்கள் எமட ரீதியொகப் பிரிக்கப்ெடவில்மல.







ஒனர ஒரு குடிநீர் நிமலயம் ைட்டுனை இருந்தது. பதன் ஆப்பிரிக்கொ
ஒலிம்பிக்ஸில் ெங்னகற்ைது முதல் முமையொக இதில் தொன். அதன் ஓட்டப்
ெந்தய னெொட்டியொளரொே பலன் படௌமெ ஒரு ெந்தயத்தின்னெொது
ொய்கள் ெொதி தூரம் துரத்தி ெந்தே.
1908 லண்டன் ஒலிம்பிக்ஸ் (ஒலிம்பிக்கிற்கொக முதல் மைதொேம்)
னரொமில் டத்த திட்டமிடப்ெட்டு, நிதிச் சிக்கல்கள் கொரைைொக லண்டனில்
மடபெற்ைது. ஏப்ரல் 27-இல் படன்னிஸ் னெொட்டியில் பதொடங்கி,
அக்.31இல் ஹொக்கி னெொட்டியுடன் நிமைெமடந்தது. ஆேொல், ெூமல 13ஆம் னததி தொன் பதொடக்க நிகழ்ச்சி
டந்தது. முதல்முமையொக
ஒலிம்பிக்கிற்பகே மைதொேம் கட்டப்ெட்டிருந்தது. அதில் தடகளம், நீச்சல்
குளம், ைல்யுத்தம், ஜிம்ேொஸ்டிக்ஸுக்கொே இடங்கள் இருந்தே. இந்த
ஒலிம்பிக்ஸில்தொன் நீச்சல் னெொட்டிகள் முதல் முமையொக நீச்சல்
குளங்களில் மடபெற்ைது.
இதிலிருந்து தொன் பதொடக்க நிகழ்ச்சியில் அமேத்து
ொடுகளின்
னெொட்டியொளர்களும் தங்களது னதசியக்பகொடியுடன் அணிெகுக்கத்
பதொடங்கிேர். ைொரத்தொன் னெொட்டியின் அதிகொரப்பூர்ெபதொமலவு (42.195
கிமீ) இதில் தொன் முதல் முமையொக நிர்ையிக்கப்ெட்டது. பின்ேர் 1924
ஒலிம்பிக்ஸ் முதல் அது ெழக்கைொேது.
ஆடெருக்கொே ரினல ஓட்டத்தில் தங்கம் பென்ை அபைரிக்க அணியில்
இடம்பிடித்திருந்த ெொன் படய்லனர, ஒலிம்பிக்கில் தங்கம் பென்ை முதல்
கருப்பிே வீரர் ஆேொர். ஆஸ்தினரலியொ ைற்றும் நியூஸிலொந்து சொர்பில்
ஒனர அணி ‘ஆஸ்ட்ரொலொசியொ’ என்ை பெயரில் ெங்னகற்ைது. ஒலிம்பிக்
ரினல என்ை பிரிவு அறிமுகம் பசய்யப்ெட்டு, அதில் னெொட்டியொளர்கள் 200
மீ, 400 மீ, 800 மீ பதொமலவு ஓடிேர்.

1900 ெொரீஸ் ஒலிம்பிக்ஸ் (முதல் முமையொக பெண்கள் ெங்னகற்பு)
5 ைொதங்கள்
மடபெற்ை இந்த ஒலிம்பிக்ஸில் முதல் முமையொக
பெண்கள் ெங்னகற்ைேர். இதில் பதொடக்க, நிமைவு நிகழ்ச்சிகள்
டத்தப்ெடவில்மல. ெடகுப்னெொட்டியில் ஸ்விட்சர்லொந்து அணியில்
இடம்பெற்றிருந்த அபைரிக்கர் பஹபலன் டி னெொர்னடல்ஸ், ஒலிம்பிக்
ெதக்கம் பென்ை முதல் பெண் ஆேொர்.
தனி ெர் பிரிவில் முதல் பெண் சொம்பியேொக இங்கிலொந்து படன்னிஸ்
வீரொங்கமே சொர்லட் கூப்ெர் பெற்ைொர். தடகள னெொட்டிகள் சைதளமில்லொத
புல்பெளிகளில் டத்தப்ெட்டே. தமடதொண்டும் ஓட்டத்துக்கு முறிந்து
னெொே பதொமலனெசி கம்ெங்கள் ெயன்ெடுத்தப்ெட்டே. ெளுதூக்குதல்,
ைல்யுத்தம் ஆகியமெ நீக்கப்ெட்டு புதிதொக 13 விமளயொட்டுகள்
னசர்க்கப்ெட்டே. ஒலிம்பிக் ெரலொற்றில் கிரிக்பகட் விமளயொடப்ெட்டது
இந்த சீசனில் ைட்டும் தொன். அதில் இங்கிலொந்து, பிரொன்ஸ் ைட்டும்
ெங்னகற்ைே.
படன்னிஸ், கொல்ெந்து, னெொனலொ, துடுப்புப்ெடகு, டக் ஆப் ெொர் னெொட்டிகளில்
பெவ்னெறு ொடுகமளச் னசர்ந்த னெொட்டியொளர்கள் ஒனர அணியில்
இருந்தேர். துப்ெொக்கி சுடுதலில் புைொக்கள் இலக்கொக மெத்து சுடப்ெட்டே.
இந்த சீசனில் ைட்டும் தொன் அவ்ெொறு உயிரிேங்கள் பகொல்லப்ெட்டே.
ரக்பி னெொட்டியில் சொம்பியன் ஆே பிரொன்ஸ் அணியில் இடம்பிடித்திருந்த
கொன்ஸ்டன்டின் பஹன்ரிக்னஸ, ஒலிம்பிக் ெதக்கம் பென்ை முதல்
கருப்பிேத்தெர். மஹட்டி ெம்சொெளியொே அெர், ஒலிம்பிக்கில்
ெங்னகற்ை முதல் கருப்பிேத்தெர் என்றும் ம்ெப்ெடுகிைொர்.
1904 பசன்ட் லூயிஸ்
அபைரிக்கொ)

ஒலிம்பிக்ஸ்

(அதிகெட்ச

ெதக்கம்

பென்ை

ஐனரொப்பிய கண்டத்துக்கு பெளினய உலகளொவிய அளவில் மடபெற்ை
முதல் ஒலிம்பிக்ஸ். இதில் தொன் தங்கப் ெதக்கம் அறிமுகம் பசய்யப்ெட்டது.
குத்துச்சண்மட, டம்ெள்ஸ், பிரீஸ்மடல் ைல்யுத்தம், படக்கத்லொன்
னெொட்டிகள் அறிமுகைொகிே. விெத்தில் இடது கொமல இழந்த அபைரிக்க
ஜிம்ேொஸ்டிக்ஸ் வீரர் ெொர்ஜ் ஐசர், பசயற்மக கொலுடன் ெங்னகற்று 3
தங்கம் உள்ெட 6 ெதக்கங்கள் பென்ைொர். பசன்ட் லூயிஸுக்கு ெருெதில்
இருந்த சிரைம், ரஷியொ-ெப்ெொன் னெொரொல் ஐனரொப்பியொவில் ெதற்ைம்
ஆகிய கொரைங்களொல் இந்த சீசனில் உள் ொட்டு னெொட்டியொளர்கனள
அதிகைொக இருந்தேர். பைொத்தம் ெங்னகற்ை 630 னெரில் 523 னெர்
அபைரிக்கர்கள். ெொதிக்கும் னைற்ெட்ட விமளயொட்டுகளில் முழுெதும்
அபைரிக்க னெொட்டியொளர்கனள இருந்தேர். இதில் அபைரிக்கொ 239
ெதக்கங்கள் பென்ைனத ஒலிம்பிக்ஸில் ஒரு ொடு பென்ை அதிகெட்ச
ெதக்கைொக உள்ளது.
பசயற்மக ஏரிகளில் நீச்சல் னெொட்டிகள் டத்தப்ெட்டே. னைொசைொே
சொமலயில் டத்தப்ெட்ட ைொரத்தொன் னெொட்டியில், ெங்னகற்ெொளர்களுக்கொக











 













துமறயின்கீழ், ஒரு இலாபதநாக்கற்ற முயற்சியாக இன்சவஸ்ட் இந்தியா
கடந்த 2009’இல் அமமக்கப்பட்டது.

1. BEPS’இல் OECD / G20 உள்ளடக்கிய கட்டமைப்பில் இந்தியா
இமைந்தது. BEPS’இன் விரிவாக்கம் என்ன?
✓

அ) Base Erosion and Profit Shifting 



ஆ) Business Erosion and Profit Shifting

இது இந்தியாவின் ததசிய முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வசதி
நிறுவனமாகும். இந்தியாவில் முதலீட்டாளர்களுக்கான சதாடக்கமாக
இது சசயல்படுகிறது.

இ) Business Expansion and Profit Shifting

✓

✓

ஈ) Base Expansion and Profit Shifting

5. ஆட்கடத்தல் (தடுப்பு, பராைரிப்பு ைற்றும் ைறுவாழ்வு) ைசசாதா,

Base Erosion மற்றும் Profit Shifting’கான ஜி20-ஓஇசிடி உள்ளடக்கிய
கட்டமமப்பின்கீழ்,
உலகளாவிய வரி
ஒப்பந்தத்தில்
இந்தியா
இமைந்தது. இது சர்வததச வரி விதிகமள சீர்திருத்தவும், பன்னாட்டு
நிறுவனங்கள் எங்கு இயங்கினாலும் அவற்றின் நியாயமான பங்மக
சசலுத்துவமத உறுதிசசய்யவும் முயற்சி சசய்கிறது.

2021 உடன் சதாடர்புமடய ைத்திய அமைச்சகம் எது?

இருப்பினும், உலகளாவிய வரி விதிமுமற அமல்படுத்தப்படும்தபாது
கூகிள், அதமசான் மற்றும் தபஸ்புக் தபான்ற MNC’களுக்கு விதிக்கும்
சமன்பாட்டு வரிமய இந்தியா திரும்பப்சபறதவண்டும்.

ஈ) கல்வி அமமச்சகம்

2. ரிசர்வ் வங்கியின் ஆமைப்படி, நுண் நிறுவனங்களுக்கான

அ) சபண்கள் மற்றும் குழந்மதகள் தமம்பாட்டு அமமச்சகம் 
ஆ) உள்துமற அமமச்சகம்
இ) சட்டம் மற்றும் நீதி அமமச்சகம்

✓

‘ஆள் கடத்தல் (தடுப்பு, ப ாமரிப்பு மற்றும் மறுவாழ்வு) மதசாதா 2021’
குறித்து பங்குதா ர்கள் அமனவரின் கருத்துக்கமளயும் மகளிர் மற்றும்
குழந்மதகள் தமம்பாட்டு அமமச்சகம் வ தவற்றுள்ளது.

✓

தனி நபர்கமள, குறிப்பாக சபண்கள் மற்றும் குழந்மதகள்
கடத்தப்படுவமதத் தடுப்பது இந்த மதசாதாவின் தநாக்கமாகும். வம வு
மதசாதாவின்படி, கடத்தல் குற்றவாளி எனக்கண்டறியப்பட்ட ஒருவம
ஏழு ஆண்டுகள் முதல் 10 ஆண்டுகள் வம சிமறயில் அமடக்க முடியும்.
தண்டமன சபற்றவர்களுக்கு `1 லட்சம் முதல் 5 லட்சம் வம அப ாதம்
விதிக்கப்படும்.

முன்னுரிமைத்துமை கடன் இலக்கு என்ன?
அ) 5%
ஆ) 7.5% 
இ) 10%
ஈ) 12%

✓

✓

6. அண்மைச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ை “Last Ice Area” என்பது எந்த

வங்கியின் சமாத்த கடனில் 7.5% (ANBC அல்லது CEOBE) நுண்
நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்பட தவண்டும் என்று இந்திய ரிசர்வ் வங்கி
ஆமையிட்டுள்ளது. சமீபத்தில், MSME’களின் (மமக்த ா, சிறு மற்றும்
நடுத்த நிறுவனங்கள்) கீழ் சில்லமற மற்றும் சமாத்த வர்த்தகத்மத
தசர்ப்பதாக மத்திய MSME அமமச்சகம் அறிவித்தது.
இந்த வமகப்படுத்தலின்படி, வர்த்தகர்கள் இப்தபாது ரிசர்வ் வங்கியின்
வழிகாட்டுதலின்கீழ் முன்னுரிமமத் துமற கடன் வழங்கலின் பலமனப்
சபறுவார்கள். ‘ஆத்மனிர்பர் பா த்’கீழ் அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்களின் ஒரு
பகுதியாக உடனடி நிதி சபறவும் அவர்கள் தகுதிசபறுவார்கள்.

சபருங்கடலில் அமைந்துள்ளது?
அ) ஆர்க்டிக் சபருங்கடல் 
ஆ) அண்டார்டிக் சபருங்கடல்
இ) பசிபிக் சபருங்கடல்
ஈ) இந்திய சபருங்கடல்

✓

3. இந்தியாவில் ‘சசட்டிமலட் டிவி வகுப்பமைகமள’ சசயல்படுத்த
ஒப்புதல் அளித்த நிறுவனம் எது?
அ) DRDO
ஆ) ISRO 

ஆர்க்டிக் பனியின் ஒருபகுதி ‘Last Ice Area’ என்று அமழக்கப்படுகிறது.
அது
கிரீன்லாந்தின்
வடக்தக
அமமந்துள்ளது.
சமீபத்தில்,
ஆ ாய்ச்சியாளர்களின் கணிப்பிற்கு முன்தப இப்பகுதி உருகிவிட்டமதக்
கண்டறியப்பட்டது. புவி சவப்பமமடதமலத் தாங்கும் அளவுக்கு இந்த
பகுதி வலுவானது என்று அறிவியலாளர்கள் முன்பு நம்பினர். சமீபத்திய
ஆய்வுக்கட்டும யின்படி, ‘Last Ice Area’ அமமந்துள்ள பகுதயில், கடல்
பனியின் சசறிவு குமறவாகதவ இருந்தது. கடல் பனி சமலிவதற்கான
கா ைமாக காலநிமல மாற்றம் உள்ளது.

இ) CDAC

7. அண்மைச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ை மசகா என்பது பின்வரும்

ஈ) NASSCOM

✓

✓

எந்த இனத்தின் ஓர் அரிய வமகயாகும்?

இந்திய விண்சவளி ஆய்வு மமயம் (ISRO) இந்தியாவில் சசயற்மகக்
தகாள் சதாமலக்காட்சி வகுப்பமறகளுக்கு சதாழில்நுட்ப உதவிகமள
வழங்க கல்விசதாடர்பான நாடாளுமன்ற நிமலக்குழுவுக்கு ஒப்புதல்
அளித்தது. COVID ப ொது முடக்கம்கா ைமாக கற்றல் இமடசவளிமயக்
குமறப்பமத இது தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது.
மாைவர்களுக்கான முன்சமாழியப்பட்ட சசயற்மகக்தகாள் சதாமலக்
காட்சி வகுப்பமற குறித்து இஸ்த ா விஞ்ஞானிகள் கல்வி, MEITY மற்றும்
தூர்தர்ஷன் நாடாளுமன்ற நிமலக்குழு முன் விளக்கக்காட்சி
அளித்தனர்.

4. பின்வரும் எந்த நாட்டின் முதலீட்டு நிறுவனம், OCO குசளாபல்
நிறுவனத்தின் உலகின் மிகப் புதுமையான முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு
முகமை - 2021’ஐ சவன்ைது?

அ) மான் 
ஆ) பாம்பு
இ) சபருச்சாளி
ஈ) எருது

✓

ஈ ாண்டுகளில் நடத்தப்பட்ட முதல் வான்வழி கைக்சகடுப்பின்படி,
கஜகஸ்தானில் மசகாவின் எண்ணிக்மக 334,000’இலிருந்து
842,000ஆக உயர்ந்துள்ளது. மசகா என்பது ஓர் அரிய வமக விலங்கு
ஆகும். அது கடந்த 2015ஆம் ஆண்டில் அழிவின் விளிம்பில் இருக்கும்
உயிரினமாக கருதப்பட்டது.

✓

சதாடர்ச்சியான பாதுகாப்பு நடவடிக்மககளுக்குப் பிறகு, இவ்வரியவமக
விலங்கின் எண்ணிக்மக 2019 முதல் இருமடங்காக அதிகரித்துள்ளது.

அ) அசமரிக்கா

8. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ை தால் எரிைமல அமைந்துள்ள நாடு

ஆ) வங்கததசம்

எது?

இ) சீனா

அ) தாய்லாந்து

ஈ) இந்தியா 
✓

இன்சவஸ்ட் இந்தியா முகமமயானது OCO குதளாபல் நிறுவனத்தின்
உலகின் மிகப்புதுமமயான முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு நிறுவனம் – 2021’ஐ
சவன்றுள்ளது. வர்த்தகம் மற்றும் சதாழிற்துமற அமமச்சகத்தின்
சதாழிற்சாமல மற்றும் உள்நாட்டு வர்த்தகத்மத தமம்படுத்துவதற்கான









ஆ) பிலிப்மபன்ஸ் 
இ) இந்ததாதனசியா
ஈ) ஜப்பான்
✓

தால் எரிமமல என் து பிலிப்மபன்ஸின் மிகவும் சசயல்பாட்டில் உள்ள
இ ண்டாவது எரிமமலயாகும். அது, பிலிப்மபன்ஸின் லுசான் தீவில்



 











அமமந்துள்ளது. சமீபத்தில், இந்த எரிமமல சவடித்துச் சிதறி ஒன்பது
மமல் வம சாம்பல் தமகங்கமள கக்கியது. அச்சம் கா ைமாக
தமலநகர் மணிலாவிலிருந்து பலர் சவளிதயற்றப்பட்டுள்ளனர்.
பிலிப்மபன்ஸ் எரிமமல மற்றும் நில அதிர்வு (PHIVOLCS) மமயமானது
எச்சரிக்மக அளமவ நான்காக ஆக்கியுள்ளது. அதிகபட்சம் ஐந்து ஆகும்.

9. இந்சதா-பசிபிக் வர்த்தக உச்சி ைாநாடு – 2021’ஐ, சவளியுைவு





எரிவாயு நி ப்பும் நிமலயங்களில், காாா் தபட்டரிகமள சாாா்ஜ்
சசய்வதற்கான நிமலயங்கமள அமமப்பது குறித்து ஆதலாசிக்கப்பட்டு
வருகிறது.
இந்தியா ஒட்டுசமாத்தமாக வரும் 2022-இல் 175 ஜிகா வாட்
புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி உற்பத்தி சசய்யவும், வரும் 2030-இல் 450
ஜிகா வாட் அளவுக்கு உற்பத்தி சசய்யவும் இலக்கு நிாா்ையித்துள்ளது
என்று பியூஷ் தகாயல் கூறினாாா்.

அமைச்சகத்துடன் இமைந்து ஏற்பாடு சசய்த அமைப்பு எது?
அ) FICCI

2. சதாழிலாளாா் நலத் துமற முக்கிய சபாறுப்பில் இந்திய அசமரிக்காா்

ஆ) CII 

அசமரிக்க சதாழிலாளாா் நலத் துமறயின் தமலமம சட்ட அதிகாரியாக
இந்திய
வம்சாவளிமயச்
தசாா்ந்த
சீமா
நந்தா
(48)
நியமிக்கப்பட்டுள்ளதற்கு அந்த நாட்டு நாடாளுமன்றம் ஒப்புதல்
அளித்துள்ளது.
இதுகுறித்து
பிடிஐ
சசய்தி
நிறுவனம்
சதரிவித்துள்ளதாவது: அசமரிக்க சதாழிலாளாா் நலத் துமறயின்
தமலமம சட்ட அதிகாரி சபாறுப்புக்கு சீமா நந்தாமவ அதிபாா் தஜா
மபடன் நியமித்தாாா். அந்த நியமனத்தின் மீதான வாக்சகடுப்பு
நாடாளுமன்ற தமலமவயான சசனட் சமபயில் நமடசபற்றது. அதில்,
சீமா நந்தாவின் நியமனத்துக்கு ஆத வாக 53 வாக்குகளும் எதி ாக 46
வாக்குகளும்
பதிவாகின.
இமதயடுத்து,
அவ து
நியமனம்
சட்டபூாா்வமாக உறுதி சசய்யப்பட்டது.

இ) NASSCOM
ஈ) ASSOCHAM
✓

இந்திய சதாழிற்துமற கூட்டமமப்பு (CII) இந்ததா-பசிபிக் வர்த்தக உச்சி
மாநாட்டின் முதல் பதிப்மப சவளியுறவு அமமச்சகத்துடன் இமைந்து
ஏற்பாடு சசய்தது. சமய்நிகர் தளங்களில் ஏற்பாடு சசய்யப்பட்ட இந்த
வணிக உச்சிமாநாட்டில், இந்ததா-பசிபிக் பி ாந்தியத்மதச் சார்ந்த
நாடுகளின் அ சாங்கங்கள், நிறுவனங்கள் மற்றும் வணிக அமவகள்
பங்தகற்றன.

10. சமீபத்தில் பல்லுயிர் குறித்த ைாநாட்மட நடத்திய பன்முக சங்கம்
எது?
அ) BRICS
ஆ) G20
இ) ASEAN 
ஈ) G7

✓

பல்லுயிர் சதாடர்பான 3ஆவது ஆசியான் (சதன்கிழக்காசிய நாடுகளின்
சங்கம்) சமீபத்தில் நமடசபற்றது. மாநாட்டின் ஐந்தாவது மற்றும் இறுதி
அமர்வு ‘2050ஐ தநாக்கி: இயற்மகதயாடு இைக்கமாக வாழ்வது’ என்ற
கருப்சபாருமள மமயமாகக்சகாண்டது.

✓

ஆசியான் நாடுகமளப் சபாறுத்தவம , 2020ஆம் ஆண்டுக்குப்பிந்மதய
உலகளாவிய பல்லுயிர் கட்டமமப்மப முமறயாக சசயல்படுத்த, வளரும்
நாடுகளுக்கு வளங்கள் ததமவப்படும்.

✓

புருதன, கம்தபாடியா, இந்ததாதனசியா, லாதவாஸ், மதலசியா,
மியான்மர், பிலிப்மபன்ஸ், சிங்கப்பூர், தாய்லாந்து மற்றும் வியட்நாம்
ஆகிய 10 நாடுகமள உள்ளடக்கியதுதான் ஆசியான்.


1. 100% எத்தனால் பயன்பாடு இந்தியாவின் உச்சபட்ச இலக்கு: பியூஷ்
தகாயல்
வாகனங்கமள 100 சதவீத எத்தனால் பயன்பாட்டில் இயக்குவதுதான்
இந்தியாவின் உச்சபட்ச இலக்கு. அந்த வமகயில், வரும் 2023-24ஆம்
ஆண்டில் சபட்த ாலில் 20 சதவீத எத்தனாமல கலப்பதற்கான இலக்கு
எட்டப்படும் என்று மத்திய வாா்த்தகம் மற்றும் சதாழில்துமற அமமச்சாா்
பியூஷ் தகாயல் சவள்ளிக்கிழமம கூறினாாா். காற்று மாசுபாட்மட
குமறக்கவும் சுற்றுச்சூழமல பாதுகாக்கும் வமகயிலும் புதுப்பிக்கத்தக்க
எரிசக்தி பயன்பாடு மற்றும் தபட்டரியில் இயங்கும் வாகனங்கள்
பயன்பாட்மட ஊக்குவிக்கும் நடவடிக்மககமள மத்திய அ சு
தீவி ப்படுத்தி வருகிறது. அதுதபால, சபட்த ாலியம் சபாருள்களில்
எத்தனாமல கலப்பதற்கான நடவடிக்மகமயயும் மத்திய அ சு
தமற்சகாண்டு வருகிறது.
இதுகுறித்து தில்லியில் இந்திய சதாழிலக கூட்டமமப்பு (சிஐஐ) சாாா்பில்
சவள்ளிக்கிழமம ஏற்பாடு சசய்யப்பட்ட புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி
உற்பத்தியில் தன்னிமறவு என்ற தமலப்பிலான மாநாடு மற்றும்
கண்காட்சியில் பங்தகற்ற மத்திய அமமச்சாா் பியூஷ் தகாயல்
கூறியதாவது: வாகனங்கமள 100 சதவீத எத்தனால் பயன்பாட்டில்
இயக்குவதுதான் இந்தியாவின் உச்சபட்ச இலக்கு. அந்த வமகயில்,
வரும் 2023-24ஆம் ஆண்டில் சபட்த ாலில் 20 சதவீத எத்தனாமல
கலப்பதற்கான
இலக்கு
எட்டப்படும்.
மின்சா
காாா்கமள
பயன்படுத்துபவாா்கள், அந்தக் காாா்களின் தபட்டரிகமள புதுப்பிக்கத்தக்க
எரிசக்திஅல்லது
சூரியசக்தி
மூலம்
சாாா்ஜ்
சசய்வதற்கு
ஊக்குவிக்கப்படுவாா். அதற்காக, நாடு முழுவதும் வாகனங்களுக்கான









ஏற்சகனதவ, ஜனநாயகக் கட்சியின் ததசியக் குழு தமலமமச்
சசயலதிகாரியாகப் சபாறுப்பு வகித்துள்ள சீமா நந்தா, ஒபாமா ஆட்சிக்
காலத்தின்தபாது
சதாழிலாளாா்
நலத்
துமறயில்
துமை
ஆதலாசக ாகவும்
துமை
சட்ட
அதிகாரியாகவும்
சபாறுப்பு
வகித்துள்ளாாா். முன்னதாக, சதாழிலாளாா் மற்றும் தவமலவாய்ப்பு
சதாடாா்பான வழக்கும ஞ ாக அவாா் 15 ஆண்டுகள் பணியாற்றியுள்ளாாா்.
அவற்றில் சபரும்பாலானமவ அ சுத் துமற சபாறுப்புகள் ஆகும்.
3. இந்தியா-பிரிட்டன் கடற்பமடகள் கூட்டுப் பயிற்சி
இந்தியா-பிரிட்டன் கடற்பமடகள் பங்தகற்கும் கூட்டுப்பயிற்சி இந்திய
சபருங்கடல் பகுதியில் நமடசபறவுள்ளது. அந்தக் கூட்டுப்பயிற்சியில்
பிரிட்டனின் மிகப் சபரிய தபாாா்க்கப்பலான செச்எம்எஸ் குயின்
எலிசசபத் பங்தகற்கிறது. இந்ததா-பசிபிக் பகுதியில் சீனாவின் ஆதிக்கம்
அதிகரித்து வருகிறது. அமதத் தடுப்பதற்கான முயற்சிகமள தமற்கத்திய
நாடுகள் தமற்சகாண்டு வருகின்றன. கடற்பமட வலிமமமய
சவளிக்காட்டும் தநாக்கில் இந்ததா-பசிபிக் பி ாந்தியத்தில் உள்ள சுமாாா்
40 நாடுகளுடன் தனித்தனியாகக் கூட்டுப்பயிற்சிமய பிரிட்டன்
தமற்சகாண்டு வருகிறது.
அதன் ஒரு பகுதியாக இந்தியா-பிரிட்டன் கடற்பமடகள் இமடதயயான
கூட்டுப்பயிற்சி இந்தியப் சபருங்கடல் பகுதியில் நமடசபறவுள்ளது. வரும்
26-ஆம்
தததி
இந்தக்
கூட்டுப்பயிற்சி
நமடசபறும்
என்று
எதிாா்பாாா்க்கப்படுகிறது. அதற்காக, பிரிட்டனின் செச்எம்எஸ் குயின்
எலிசசபத் தபாாா்க்கப்பல் இந்தியாவுக்கு வருமக தந்துள்ளது.
அப்தபாாா்க்கப்பலில்
எஃப்35பி
தபாாா்
விமானங்களும்,
14
செலிகாப்டாா்களும் இடம்சபற்றுள்ளன. அக்கப்பலுடன் பிரிட்டன்
கடற்பமடயின் 6 கப்பல்களும், ஒரு நீாா்மூழ்கிக் கப்பலும் இந்தியாவுக்கு
வந்துள்ளன.
கூட்டுப்பயிற்சியின்தபாது,
பல்தவறு
வமகயான
பயிற்சிகமள இந்தியா-பிரிட்டன் கடற்பமட வீ ாா்கள் இமைந்து
தமற்சகாள்ளவுள்ளதாக
இந்திய
அதிகாரிகள்
த ப்பில்
சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒத்துமழப்பு வலுப்படும்: இந்தியாவுக்கும் பிரிட்டனுக்கும் இமடதயயான
கடற்பமட கூட்டுப்பயிற்சியானது, சபாருளாதா ம், பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட
துமறகளில் இரு நாடுகளுக்குமிமடதய நிலவி வரும் ஒத்துமழப்மப
தமலும் வலுப்படுத்தும் என்று இந்தியாவுக்கான பிரிட்டன் தூத கம்
சவளியிட்ட
அறிக்மகயில்
சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தியக்
கடற்பமடயுடனான கூட்டுப்பயிற்சிக்குப் பிறகு செச்எம்எஸ் குயின்
எலிசசபத் தபாாா்க்கப்பல் சதன்சீனக் கடல் பகுதிக்குச் சசல்லும் என்று
எதிாா்பாாா்க்கப்படுகிறது.
4. ‘தகாா்க்க முடியாத 5 ஒலிம்பிக் சாதமனகள்’
உலகத்தின் மிகப் சபரிய விமளயாட்டு திருவிழாவான ஒலிம்பிக்
தபாட்டிகளில் நிகழ்த்தப்பட்ட 5 சாதமனகள் எவ ாலும் தகாா்க்க முடியாது
என்ற நிமலயில் உள்ளன. நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுமற
நமடசபறும் ஒலிம்பிக் தபாட்டிகள் கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டு ஜப்பான்



 











தமலநகாா் தடாக்கிதயாவில் நமடசபறவிருந்தன. ஆனால் கத ானா
சதாற்று பாதிப்பால் ஓ ாண்டுக்கு தபாட்டிகள் நடத்த முடியாமல் ஒத்தி
மவக்கப்பட்டது. இந்நிமலயில் சாா்வததச ஒலிம்பிக் கமிட்டி கத ானா
பாதிப்பு குமறந்த நிமலயில் தபாட்டிமய நடத்த முடிவு சசய்து, வரும்
23-ஆம் தததி முதல் ஆகஸ்ட் 8-ஆம் தததி வம தபாட்டிகமள
நடத்துகிறது.
200 நாடுகள்-11,000 வீ ாா்கள்: சமாத்தம் 200-க்கும் தமற்பட்ட
நாடுகமளச் தசாா்ந்த 11 ஆயி த்துக்கு தமற்பட்ட வீ ாா், வீ ாங்கமனகள்,
அலுவலாா்கள் தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக் தபாட்டியில் பங்தகற்கின்றனாா்.
ஒவ்சவாரு விமளயாட்டு வீ ாா், வீ ாங்கமனக்கு ஒலிம்பிக் தபாட்டியில்
பங்தகற்று பதக்கம் சவல்வது வாழ்நாள் லட்சியமாகும். புதிய
சாதமனயுடன், பதக்கம் சவல்வது ஒலிம்பிக்கில் தமலும் சிறப்பாகும்.
தகாா்க்க முடியாத 5 சாதமனகள்: ஒலிம்பிக் தபாட்டிகளில் எவ ாலும்
தகாா்க்க முடியாத கீழ்கண்ட 5 சாதமனகள் உள்ளன.
1. நீச்சல் வீ ாா் மமக்தகல் சபல்ப்ஸ் 23 தங்கப் பதக்கம்:
ஒலிம்பிக் வ லாற்றிதலதய அதிகபட்சமாக 23 தங்கப் பதக்கங்கமள
சவன்றவாா் என்ற பி ம்மாண்டமான சாதமனமய அசமரிக்காமவச்
தசாா்ந்த பி பல நீச்சல் வீ ான மமக்தகல் சபல்ப்ஸ் நிகழ்த்தினாாா்.
கடந்த 2000-ஆம் ஆண்டு ஒலிம்பிக் தபாட்டியில் 15 வயதில்
அறிமுகமானாாா் சபல்ப்ஸ். ஒட்டுசமாத்தமாக 28 ஒலிம்பிக் பதக்கங்கமள
மகப்பற்றினாாா். தமலும் அதிக ஒலிம்பிக் பதக்கங்கமள சவன்ற நீச்சல்
வீ ாா் என்ற சாதமனயும் சபல்ப்ஸ் வசம் உள்ளது. சபல்ப்ஸின் 23 தங்கப்
பதக்க சாதமனமய எதிாா்காலத்திலும் எவ ாலும் தகாா்க்க முடியாது
என்ற நிமலதய சதாடருகிறது.
2. தடபிள் சடன்னிஸில் சீனாவின் 53 பதக்கங்கள்:
தடபிள் சடன்னிஸ் விமளயாட்டு என்றாதல சீனாவின் சவற்றிப் பயைம்
தான் நிமனவுக்கு வரும். சஜாா்மனி, ஸ்வீடன், இங்கிலாந்து, சிங்கப்பூாா்,
ஜப்பான், சதன்சகாரியா தபான்ற நாடுகள் தடபிள் சடன்னிஸில்
வலிமமயாக இருந்தாலும், ஒலிம்பிக் தபாட்டிகளில் சீனாவின் சவற்றி
நமடக்கு ஈடுத முடியவில்மல. கடந்த 1988-இல் ஒலிம்பிக் தபாட்டியில்
முதன்முமறயாக தடபிள் சடன்னிஸ் அறிமுகம் சசய்யப்பட்டது. அதுமுதல்
சீனாவின் ஆதிக்கம் சதாடாா்ந்து வருகிறது. 28 தங்கம், 17 சவள்ளி, 8
சவண்கலம் என சமாத்தம் 53 பதக்கங்கமளக் மகப்பற்றியுள்ளது சீனா.
சதன்சகாரியா அதற்கு அடுத்து 18 பதக்கங்கமளக் மகப்பற்றி உள்ளது.
3. கனடா குதிம வீ ாா் இயான் மில்லாா் 10 முமற பங்தகற்பு:
அதிகபட்சமாக 10 ஒலிம்பிக் தபாட்டிகளில் பங்தகற்றவாா் என்ற சிறப்பான
சாதமனக்கு உரியவ ாக திகழ்கிறாாா் கனடாவின் குதிம தயற்ற வீ ாா்
இயான் மில்லாா். முதன்முமறயாக 1972 சபாா்லின் ஒலிம்பிக் தபாட்டியில்
பங்தகற்றாாா் மில்லாா். அமதத் சதாடாா்ந்து அமனத்து ஒலிம்பிக்
தபாட்டிகளிலும் பங்தகற்ற மில்லாா் இறுதியாக பங்தகற்றது 2012
லண்டன் ஒலிம்பிக் தபாட்டியில் தான் ஆகும். 2016 ரிதயா ஒலிம்பிக்
தபாட்டியிலும் பங்தகற்க முமனப்பாக மில்லாா் இருந்த நிமலயில்,
அவ து குதிம காயமமடந்ததால், 11-ஆவது முமறயாக அவ ால்
பங்தகற்க முடியவில்மல. 10 ஒலிம்பிக் தபாட்டிகளில் சதாடாா்ந்து
பங்தகற்ற சாதமனமயயும் எவ ாலும் முறியடிக்க முடியாமல் சதாட ப்
தபாகிறது என்பதத உண்மமயாகும்.
4. 13 வயதில் தங்கம் சவன்ற மாா்தஜாரி சஜஸ்ட்ரிங்:
ஒலிம்பிக் வ லாற்றிதலதய மிகச் சிறிய வயதில் அதாவது 13 வயதில்
தங்கப் பதக்கம் சவன்றவாா் என்ற சாதமனக்கு உரியவாா் அசமரிக்க
நீச்சல் வீ ாங்கமன மாா்தஜாரி சஜஸ்ட்ரிங். 1936 சபாா்லின் ஒலிம்பிக்
தபாட்டியில் 3 மீ. ஸ்பிரிங் தபாாா்ட் பிரிவில் தங்கம் சவன்றாாா் சஜஸ்ட்ரிங்.
குறிப்பாக சஜாா்மானிய சாா்வாதிகாரி அடால்ப் ஹிட்லாா் முன்பு தங்கம்
சவன்றாாா் சஜஸ்ட்ரிங். மிகவும் சிறிய வயதில் அதுவும் 13 வயதில்
பதக்கம் சவல்வது நிமனத்து பாாா்க்க முடியாததாகும். இச்சாதமன
எதிாா்காலத்தில் தகாா்க்கப்படலாம் அல்லது முடியாமலும் தபாகலாம்.





முடியாது என்பதத நிதாா்சனம். தமற்கண்ட 5 ஒலிம்பிக் சாதமனகமள
எதிாா்காலத்திலும், எவ ாலும் தகாா்க்க முடியாது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

5. கடற்பமடக்கு 25 புதிய க துப்பாக்கிகள் ஒப்பமடப்பு
திருச்சி பமடக்கலன் சதாழிற்சாமலயில் (ஓஎஃப்டி) தயாரிக்கப்பட்ட 25
புதிய கத் துப்பாக்கிகமள இந்திய கடற்பமட மற்றும் கடதலா க் காவல்
பமடகளுக்கு ஒப்பமடக்கும் நிகழ்ச்சி சனிக்கிழமம நமடசபற்றது.
திருச்சி பமடக்கலன் சதாழிற்சாமலயில் ஆத்ம நிாா்பாாா் பா த் திட்டத்தின்
ஒரு
பகுதியாக
கடற்பமடக்காக
ரிதமாட்
கண்ட்த ால்
சதாழில்நுட்பத்துடன் இயங்கும் வமகயில் எஸ்ஆாா்சிஜி வமக துப்பாக்கி
தயாரிக்கப்படுகிறது. இந்த 12.7 எம்எம், எம்2 தநட்தடா
க
துப்பாக்கியானது இந்தியக் கடற்பமட, கடதலா க் காவல் பமட,
கப்பல்களில் பயன்படுத்தக் கூடியது. பகல், இ வு தந த்தில் இலக்மகத்
துல்லியமாக கண்டறிந்து தாக்கும் சாதனங்கமள உள்ளடக்கிய இந்தத்
துப்பாக்கிமய சிறிய, சபரிய படகுகளில் சபாருத்தலாம்.
இந்தப் புதிய கத் துப்பாக்கிகளின் பயன்பாட்டால் இந்திய கடற்பமட
மற்றும் கடதலா க் காவல்பமடயின் பலமானது தமலும் வலுப்படும்.
6. இரு எம்செச்-60ஆாா் அதிநவீன செலிகாப்டாா்கள்: இந்தியாவிடம்
அசமரிக்கா ஒப்பமடப்பு
அசமரிக்காவிடம் இருந்து சகாள்முதல் சசய்யப்பட்ட இரு எம்செச்60ஆாா் அதிநவீன செலிகாப்டாா்கள் இந்தியாவிடம் ஒப்பமடக்கப்பட்டன.
அசமரிக்காவிடம் இருந்து 24 எம்செச்-60ஆாா் செலிகாப்டாா்கமள
சுமாாா் ரூ.17,750 தகாடி மதிப்பில் வாங்குவதற்கு இந்திய அ சு கடந்த
ஆண்டு
பிப் வரியில்
ஒப்பந்தம்
தமற்சகாண்டது.
அந்த
செலிகாப்டாா்கமள அசமரிக்காவின் லாக்ஹீட் மாாா்ட்டின் நிறுவனம்
தயாரித்தது.
அந்த
செலிகாப்டரில்
பல்தவறு
அதிநவீன
சதாழில்நுட்பங்கள் இடம்சபற்றுள்ளன. அந்த செலிகாப்டாா் அமனத்து
கால நிமலகளிலும் இயங்கும் திறன் சகாண்டது. நீாா்மூழ்கிக்
கப்பல்கமளத் தாக்கி அழிக்கவல்ல ஏவுகமைகமளயும் இந்த
செலிகாப்டரில் இருந்து ஏவ முடியும்.
இந்நிமலயில், 2 எம்செச்-60ஆாா் செலிகாப்டாா்கமள இந்திய
கடற்பமடயிடம் அசமரிக்கக் கடற்பமட சவள்ளிக்கிழமம ஒப்பமடத்தது.
இதற்கான நிகழ்ச்சி அசமரிக்காவில் உள்ள சான்டிதயதகா கடற்பமடத்
தளத்தில் நமடசபற்றது. இந்திய கடற்பமட சாாா்பில் அசமரிக்காவுக்கான
இந்திய தூதாா் த ன்ஜித் சிங் சாந்து அந்த செலிகாப்டாா்கமளப் சபற்றுக்
சகாண்டாாா். நிகழ்ச்சியில் அவாா் கூறியதாவது: ‘பாதுகாப்புத் துமறயில்
இந்தியாவுக்கும் அசமரிக்காவுக்கும் இமடதய நிலவி வரும் நல்லுறவு
சதாடாா்ந்து வலுவமடந்து வருவதற்கு இன்மறய நிகழ்ச்சி மற்சறாரு
சிறந்த உதா ைமாக உள்ளது. கடந்த சில ஆண்டுகளில் இரு
நாடுகளுக்கும் இமடதயயான வாா்த்தகம் சுமாாா் ரூ.1,50,000 தகாடியாக
அதிகரித்துள்ளது.
பாதுகாப்புத் துமறயில் ஒருங்கிமைந்து சசயல்பட்டு வருவததாடு
மட்டுமல்லாமல், பமடத்தளங்கமள ஏற்படுத்துவதிலும் இரு நாடுகளும்
ஒத்துமழப்பு அளித்து வருகின்றன. இந்தியாவின் பாதுகாப்புத்
தளவாடங்கள் உற்பத்தி நிறுவனங்களில் சவளிநாட்டு நிறுவனங்கள்
முதலீடு சசய்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன’ என்றாாா். இது
சதாடாா்பாக இந்திய கடற்பமடயின் சசய்தித் சதாடாா்பாளாா் கூறுமகயில்,
‘‘இந்த செலிகாப்டாா்கள் இந்திய கடற்பமடயின் தாக்குதல் திறமன
தமலும் வலுப்படுத்தும். இந்த வமக செலிகாப்டாா்கமள இயக்குவது
சதாடாா்பாக இந்திய கடற்பமட வீ ாா்கமளக் சகாண்ட குழு
அசமரிக்காவில் பயிற்சி சபற்று வருகிறது’ ’ என்றாாா். பி ாந்திய
பாதுகாப்பு உள்ளிட்டவற்மறக் கருத்தில் சகாண்டு, எம்செச்-60ஆாா்
செலிகாப்டாா்களில்
இந்தியா
சாாா்பில்
கூடுதல்
கருவிகள்
இமைக்கப்படவுள்ளதாக இந்திய கடற்பமட சதரிவித்துள்ளது.

5. அசமரிக்காவின் 2,523 பதக்கங்கள் சாதமன:
ஒவ்சவாரு ஒலிம்பிக் தபாட்டியிலும் அதிக பதக்கங்கமள சவன்று
முதலிடத்மதப் சபற தவண்டும் என்பதத ஒவ்சவாரு நாட்டின்
குறிக்தகாளாகும். அந்த வமகயில் இதுவம அமனத்து ஒலிம்பிக்
தபாட்டிகமளயும் தசாா்த்து 1,022 தங்கம், 795 சவள்ளி, 706 சவண்கலப்
பதக்கங்கள் என சமாத்தம் 2,523 பதக்கங்கமள சவன்று சாதமன
பமடத்துள்ளது அசமரிக்கா. அமதத் சதாடாா்ந்து சஜாா்மனி 1,346
பதக்கங்கமளயும் மகப்பற்றியுள்ளது. 1904 ஒலிம்பிக் தபாட்டியில்
மட்டுதம அசமரிக்கா அதிகபட்சமாக 239 பதக்கங்கமளக் மகப்பற்றியது.
அசமரிக்காவின் பதக்க தவட்மட சாதமனமய எந்த நாடும் முறியடிக்க











 













கேக் ஹசீனா, பிரதமர் கமாடி மற்றும் கமற்கு ேங்ே மாநிை முதல்ேர்
மம்தா பானர்ஜி ஆகிகயாருக்கு பரிசாே 2,600 கிகைா மாம்பழங்ேலள
அனுப்பியுள்ளார். புேழ்கபற்ற ‘ஹரிபங்ோ’ மாம்பழங்ேள் கபனாகபால்
கசாதலனச்சாேடி ேழியாே அனுப்பப்பட்டது. இது ‘மாம்பழ ரீதியான
அரசியல் உறவு’ என்றும் அலழக்ேப்படுகிறது.

1. யானைகளின் வாழ்விடங்கனை மேம்படுத்துவதற்காக, எந்த
ோநிலத்னதச் சார்ந்த வல்லுநர்கள், பூர்வீக புல் ேற்றும் ேரங்கனை
அனடயாைம் கண்டுள்ைைர்?
அ) தமிழ்நாடு 
ஆ) கேரளா
இ) ேர்நாடோ

5. மபாலி தனலப்புகளுடன் மோசடி குறுந்தகவல் அனுப்புவ ோருக்கு

ததானலத்ததாடர்பு துனையால் விதிக்கப்படும் அதிகபட்ச அபராதத்
ததானக என்ை?

ஈ) மத்திய பிரகதசம்

✓

✓



தமிழ்நாடு கேளாண் பல்ேலைக்ேழேம் மற்றும் அதன் ேனவியல்
ேல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுேனத்தின் ேல்லுநர்ேள் குழுோனது
யாலனேளுக்கு ஏற்ற பூர்வீே புல் மற்றும் மரங்ேலள அலடயாளம்
ோணும் திட்டத்லத கமற்கோண்டுள்ளது. இத்திட்டம் கபரும் கபருக்ேம்
நுட்பங்ேலள தரப்படுத்துேலத கநாக்ேமாேக் கோண்டுள்ளது.
இந்த ஆண்டின் கதாடக்ேத்தில், ேனத்துலற, எட்டு உறுப்பினர்ேலளக்
கோண்ட குழுலே அலமத்தது. அது சமீபத்தில் 29 பூர்வீே புல் இனங்ேள்
மற்றும் யாலனேள் மற்றும் பிற தாேர உண்ணிேள் உண்ணக்கூடிய
14 தீேன மர இனங்ேலள அலடயாளம் ேண்டு அறிக்லே ஒன்லற
சமர்ப்பித்தது. இந்த இனங்ேலள ேளர்ப்பதற்ோே அக்குழு நாற்றாங்கால்
பண்லண ஒன்லறத் கதாடங்கியுள்ளது.

அ) `10000 
ஆ) `5000
இ) `2500
ஈ) `1000
✓

கபாலி தலைப்புேளுடன் கமாசடி குறுந்தேேைனுப்பும் ேணிே ரீதியான
குறுந்தேேல் அனுப்புநர்ேளுக்கு கதாலைத்கதாடர்புத்துலற `10,000
ேலர அபராதம் விதிக்கும். வீதிமீறலுக்கு விதிக்ேப்படும் `1000 முதல்
`10000 ேலரயிைான அபராதம் தவிர, மீறல்ேளின் எண்ணிக்லேலயப்
கபாறுத்து அனுப்பும் அைகபசி எண் அல்ைது அனுப்புநர் அலடயாள
எண்லண நிரந்தரமாே முடக்குேலதயும் அத்துலற கமற்கோள்ளும்.

2. எந்த ஒலிம்பிக்கின் ததாடக்க விழாவில், இருபாலிைத்தவரும்

✓

தகாடிமயந்தலாம் எை பன்ைாட்டு ஒலிம்பிக் குழுேம் அறிவித்தது?

6. ஆண்டுமதாறும், ஆட்கடத்தல்குறித்த அறிக்னகனய தவளியிடுகிை

அ) கடாக்கிகயா 2020 

நாடு எது?

ஆ) ரிகயா டி கெனிகரா 2016

அ) அகமரிக்ோ 

இ) ைண்டன் 2012

ஆ) சுவீடன்

ஈ) கபய்ஜிங் 2008

இ) கநார்கே

முதன்முலறயாே ேடந்தாண்டு கதாடக்ே விழாவில் இருபாலினத்தேரும்
ர்ேளிடமிருந்தும் கோடிகயந்துேதற்ோன ஏற்பாடுேலள பன்னாட்டு
ஒலிம்பிக் குழு கசய்திருந்தது. அது 2020 கடாக்கிகயா ஒலிம்பிக் முதல்
நலடமுலறக்கு ேரும். இந்திய குத்துச்சண்லட வீராங்ேலன எம் சி
கமரி கோமும் ஆடேர் ஹாக்கி அணியின் அணித்தலைேர் மன்பிரீத்சிங்
ஆகிகயார் கடாக்கிகயா ஒலிம்பிக்கின் கதாடக்ே விழாவில் இந்திய
அணிக்ோன கோடியிலன ஏற்றுோர்ேள். ஆே.8ஆம் கததி நலடகபறும்
நிலறவு விழாவில் மல்யுத்த வீரர் பஜ்ரங் புனியா கோடிகயந்துோர்.

ஈ) ஆஸ்திகரலியா

✓

3. ததாழில் ேற்றும் உள்நாட்டு வர்த்தகத்னத மேம்படுத்துவதற்காை

ஆட்ேடத்தல் குறித்த அறிக்லேலய ஐக்கிய அகமரிக்ோ ஆண்டுகதாறும்
கேளியிடுகிறது. இந்த அறிக்லேயின்படி, COVID கதாற்றுகநாய், ஆட்
ேடத்தலின் பாதிப்லப அதிேரிப்பு கசய்துள்ளது மற்றும் ஏற்ேனகே உள்ள
ஆட்ேடத்தலுக்கு எதிரான முயற்சிேலள கசதப்படுத்தியுள்ளது. சீனா
உட்பட 12 நாடுேளின் அரசாங்ேங்ேள், இவ்ேறிக்லேயிடல் ோைத்தில்
ேடத்தலுக்கு எதிரான கோள்லேலயக் கோண்டிருந்தன என்பலதயும்
இந்த அறிக்லே கதரிவித்துள்ளது.

7. 2021ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி, சிைந்த நடிகருக்காை அதிகபட்ச

துனையால் சமீபத்தில் ததாடங்கப்பட்ட ONDC என்பதன் விரிவாக்கம்
என்ை?

பிலிம்மபர் விருதுகனை னவத்துள்ை நடிகர் யார்?
அ) திலீப் குமார் 

அ) Open Network for Digital Commerce 

ஆ) இரஜினிோந்த்

ஆ) Outsourced for Digital Commerce

இ) விெய்

இ) Open Network for Development Commerce

ஈ) அஜித்

ஈ) Output Network for Development Commerce

✓

✓

கதாழில் மற்றும் உள்நாட்டு ேர்த்தேத்லத கமம்படுத்துேதற்ோன துலற
சமீபத்தில் அதன் டிஜிட்டல் ேர்த்தேத்திற்ோன திறந்த ேலையலமப்பு
திட்டத்திற்ோன ஆகைாசலனக் குழுலே நியமித்துள்ளது.

புேழ்கபற்ற நடிேர் திலீப் குமார் அண்லமயில் தனது 98ஆம் ேயதில்
ோைமானார். 8 முலற விருலத கேன்றதன்மூைம் சிறந்த நடிேருக்ோன
அதிே பிலிம்கபர் விருலதப் கபற்ற சாதலனலய அேர் பலடத்துள்ளார்.

✓

✓

திறந்தமூை
முலறலமயில்
உருோக்ேப்பட்ட
திறந்த
ேலையலமப்புேலள
கமம்படுத்துேலத
இது
கநாக்ேமாேக்
கோண்டுள்ளது. இது ஈ-ோமர்ஸ் கசயல்முலறேலளயும் திறந்தமூைமாே
மாற்றும். இந்த சலபயில் கதசிய சுோதார ஆலணயத்தின் தலைலம
நிர்ோே அதிோரி ஆர் எஸ் சர்மா மற்றும் இன்கபாசிஸின் நிர்ோேத்தில்
ஈடுபடாத தலைேர் நந்தன் நிகைேனி ஆகிகயார் நியமிக்ேப்படுகிறார்ேள்.

1994ஆம் ஆண்டில் தாதாசாகேப் பால்கே விருது, பத்ம பூேன் (1991),
பத்ம விபூேன் (2015) மற்றும் பாகிஸ்தானின் நிேன்-இ-இம்தியாஸ்
(1998) உள்ளிட்ட திலரத்துலறயில் தனது 5 தசாப்த பயணத்தின்கபாது
பல்கேறு விருதுேலள கேன்றார். 2000-2006ஆம் ோைேட்டத்தில்
மோராஷ்டிர மாநிைத்திலிருந்து மாநிைங்ேளலேக்கு நாடாளுமன்ற
உறுப்பினராே பரிந்துலரக்ேப்பட்டார்.

8. “The Hunger Virus Multiplies” என்ை தனலப்பிலாை அறிக்னகனய

4. அண்னேச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ை ஹரிபங்கா ோம்பழங்கள்

தவளியிட்ட நிறுவைம் எது?

பயிரிடப்படுகின்ை நாடு எது?

அ) உைே ேங்கி

அ) அகமரிக்ோ

ஆ) யுனிகசப்

ஆ) ேங்ேகதசம் 

இ) ஆக்ஸ்பாம் 

இ) சீனா

ஈ) பில் & கமலிண்டா கேட்ஸ் அறக்ேட்டலள

ஈ) இந்தியா
✓

✓

ஹரிபங்ோ மா ேலேயானது ேங்ேகதசத்தில் குறிப்பாே ரங்க்பூர்
மாேட்டத்தில் ேளர்க்ேப்படுகிறது. அண்லமயில், ேங்ேகதச பிரதமர்









அண்லமயில் “The Hunger Virus Multiplies” என்ற புதிய அறிக்லேலய
ஆக்ஸ்பாம் கேளியிட்டுள்ளது. அறிக்லேயின்படி, ஒவ்கோரு நிமிடமும்
பதிகனாரு கபர் பசியால் இறக்கின்றனர். உைேளவில் பஞ்சம்கபான்ற



 















நிலைலமேலள
எதிர்கோள்பேர்ேளின்
எண்ணிக்லே
ேடந்த
ஆண்லடவிட ஆறு மடங்கு அதிேரித்துள்ளது என்றும் அந்த அறிக்லே
ேண்டறிந்துள்ளது. COVID-19 ோரணமான பஞ்சம் நிமிடத்திற்கு ஏழு
கபலரக் கோல்கிறது.

9. குடும்ப வன்முனை (தடுப்பு ேற்றும் பாதுகாப்பு) ேமசாதா, 2021
உடன் ததாடர்புனடய நாடு எது?
அ) இந்தியா
ஆ) பாகிஸ்தான் 
இ) ஆப்ோனிஸ்தான்
ஈ) குலேத்
✓

கபண்ேள், குழந்லதேள், முதிகயார்ேள் மற்றும் பிற பாதிக்ேப்படக்கூடிய
குழுக்ேலள குடும்ப ேன்முலறயிலிருந்து பாதுோப்பலத கநாக்ேமாேக்
கோண்ட குடும்ப ேன்முலற (தடுப்பு மற்றும் பாதுோப்பு) மகசாதா, 2021ஐ
பாகிஸ்தான் நிலறகேற்றியுள்ளது.

✓

எந்தகோரு குடும்ப ேன்முலறச் கசயலுக்கும் ஆறு மாதங்ேள் முதல்
அதிேபட்சமாே மூன்று ஆண்டுேள் ேலர சிலறத்தண்டலனயும், `1
இைட்சம் ேலர அபராதமும் விதிக்ேப்படும் என்று இம்மகசாதா கூறுகிறது.
குடியரசுத் தலைேரின் ஒப்புதலுக்ோே இம்மகசாதா ோத்திருக்கின்றது.

10. புதிய ‘கூட்டுைவுத்துனை அனேச்சகத்தின்’ முதல் ேத்திய
அனேச்சராக நியமிக்கப்பட்டுள்ைவர் யார்?
அ) கிகரன் ரிஜிெு
ஆ) அமித் ோ 
இ) அனுராக் தாக்கூர்
ஈ) நிர்மைா சீதாராமன்

✓

நடுேண் அலமச்சர் அமித் ோ தனது தற்கபாலதய உள்துலற
அலமச்சேத்துடன் புதிதாே அலமக்ேப்பட்ட கூட்டுறவு அலமச்சேத்தின்
முதல் நடுேணலமச்சராே நியமிக்ேப்பட்டுள்ளார். கூட்டுறவு அலமச்சேம்
அலமப்பது நாட்டில் கூட்டுறவு இயக்ேத்திற்கு அதிே ேேனம்
கசலுத்துேலத கநாக்ேமாேக் கோண்டது.

✓

“சேர் கச சமிர்தி” (கூட்டுறவிலிருந்து கசழிப்பு) என்பது அதன் கநாக்ே
அறிக்லேயாகும் என்று அலமச்சரலே கசயைேத்திலிருந்து கேளியான
அறிக்லேயில் கதரிவிக்ேப்பட்டுள்ளது. இந்த மத்திய அலமச்சேம், நாட்டில்
கூட்டுறவு இயக்ேத்லத ேலுப்படுத்த தனி நிர்ோேம், சட்டம் மற்றும்
கோள்லே ேட்டலமப்லப ேழங்கும்.


1. கிராம்னிக்லே வீழ்த்தினார் விஸ்ேநாதன் ஆனந்த்
டார்ட்மண்ட்டில் நலடகபற்ற கசஸ் ஆட்டத்தில் ரஷிய கிராண்ட்மாஸ்டர்
விளாடிமிர் கிராம்னிக்லே வீழ்த்தினார் இந்தியாவின் விஸ்ேநாதன்
ஆனந்த். ஸ்பார்க்ஸன் கோப்லபக்ோன கசஸ் கபாட்டிேள் டார்ட்மண்டில்
நலடகபற்று ேருகின்றன. முன்னாள் உைே சாம்பியன் விஸ்ேநாதன்
ஆனந்துடன் கநா கேஸ்ட்லிங் ஆட்டம் ஒன்றில் கமாதினார் கிராம்னிக். 4
ஆட்டங்ேள் கோண்ட இதில் 2-1 என முன்னிலையில் ஆனந்த் இருந்த
கபாது, ேடுலமயாே கபாராடிய கிராம்னிக் 61ஆேது நேர்த்தலில் டிரா
ேண்டார். சாதேமான நிலையில் இருந்த ஆனந்த் கேற்றிோய்ப்லப
தேறவிட்டார். ஏற்ேனகே இருேரிலடகய நலடகபற்ற இரண்டாேது
ஆட்டம் டிராவில் முடிந்தது. எனினும் முதல் ஆட்டத்தில் ஆனந்த் கேற்றி
கபற்றிருந்தார்.
நலடகபற்ற நான்ோேது மற்றும் ேலடசி ஆட்டத்தில் கிராம்னிக்லே 2.51.5 என்ற புள்ளிக்ேணக்கில் கேன்றார் ஆனந்த். கநா கேஸ்ட்லிங் முலற
ஆட்டத்தில் ஒகர நேர்த்தலில் 2 ோய்ேலள லேத்து ஆடைாம். கமலும்
இராொலே பாதுோப்பதற்ோன ேழிமுலறயும் இதில் உள்ளது. இந்தப்
புதிய முலறலய ேகுத்தேர் கிராம்னிக் என்பது குறிப்பிடத்தக்ேது.











 













செய்துள்ளனர். லைத்தி, சடாமினிைன் குடிய சிற்கு அருகிலுள்ள ஒரு
ைரீபியன் நாடாகும்.

1. மத்திய மீன்வள, கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத்துடை
அடமச்சகத்தால் வவளியிைப்பட்ை ‘மத்ஸ்ய சசது’ என்ைால் என்ன?
அ) ஜி பி எஸ் செயலி

5. இத்தாலிய கைற்படையுைனான இராணுவப்பயிற்சியில் பங்சகற்ை

ஆ) ஆன்லைன் பாடத்திட்ட செயலி 

இந்திய இராணுவக்கப்பல் எது?

இ) மீன்பிடி ர ாரபா

அ) ஐ என் எஸ் பார் 

ஈ) செயற்லை நுண்ணறிவில் இயங்கும் படகு

✓

✓

மத்திய மீன்வளம், ைால்நலட ப ாமரிப்பு & பால்வள அலமச்ெைமானது
“மத்ஸ்ய ரெது” என்ற சபயரில் இலணயவழி பாடத்திட்ட செயலிலய
அறிமுைப்படுத்தியது. இச்செயலிலய புவரனஸ்வ த்தில் அலமந்துள்ள ஐ
சி ஏ ஆர் - மத்திய நன்னீர் மீன் வளர்ப்பு நிறுவனம் உருவாக்கியுள்ளது.
‘மத்ஸ்ய ரெது’ திறன்ரபசி செயலியில் இனங்ைள் வாரியாை / பாட
வாரியாை இலணயவழி பாடத்ச ாகுதிைள் உள்ளன. இது நாட்டிலுள்ள
மீன் உழவர்ைளுக்கு நவீன நன்னீர் மீன்வளர்ப்பு ச ாழில்நுட்பங்ைலள
ைற்பிக்கிறது.

ஆ) ஐ என் எஸ் ல்வார்
இ) ஐ என் எஸ் திரிசூல்
ஈ) ஐ என் எஸ் திரிைண்ட்
✓

2. இந்திய அரசியலடமப்பின் எந்தப் பிரிவு, ‘மாநிலங்களில் சட்ை
சமலடவடய ஒழித்தல் / உருவாக்குதலுைன்’ வதாைர்புடையது?

கைல் எது?

ஆ) பிரிவு 169 

அ) மத்திய ல க்ைடல்

இ) பிரிவு 69

ஆ) ைாஸ்பியன் ைடல் 

ஈ) பிரிவு 196

✓

இந்திய அ சியைலமப்பின் 169ஆவது பிரிவு, ‘மாநிைங்ைளில் ெட்ட
ரமைலவயை ஒழித் ல் / உருவாக்கு லுடன் ச ாடர்புலடயது. ரமற்கு
வங்ைத்தின் ெட்டமன்றம் ெமீபத்தில் 2/3 பங்கு சபரும்பான்லமயுடன்
ெட்டரமைலவலய அலமப்ப ற்ைான தீர்மானத்ல 169ஆவது பிரிவின்
கீழ் நிலறரவற்றியது.
இ ற்கு 196 உறுப்பினர்ைள் ஆ வும் 69 உறுப்பினர்ைள் எதிர்ப்பும்
ச ரிவித் னர். ைடந் 1969ஆம் ஆண்டில் ெட்ட ரமைலவ ைலைப்புக்கு
உள்ளாகும் வல ரமற்கு வங்ை மாநிைத்தில் ெட்ட ரமைலவ இருந் து.

இ) ைருங்ைடல்
ஈ) அ பிக்ைடல்

✓

ைாஸ்பியன் ைடலில் அலமந்துள்ள பாகு தீவுக்கூட்டத்தின் தீவுைளுள்
ஒன்று ான் டாஷ்லி தீவு. இந் எரிமலை தீவு இக்ரனசி ைல் தீவு என்றும்
அலழக்ைப்படுகிறது. ெமீபத்தில், அ ர்லப ானுக்கு சவளிரய ைாஸ்பியன்
ைடலில் ஓர் எண்சணய் வயலுக்கு அருகில் சவடிப்பு ஏற்பட்டது. ஊடை
அறிக்லையின்படி, ஒரு ரெற்று எரிமலை ான் இவ்சவடிப்புக்கு ைா ணம்.

✓

ரெற்சறரிமலைைள் சூடான நீர் மற்றும் இயற்லை எரிவாயுவால்
இயக்ைப்படுகின்றன. புவியின் உட்புறத்தில், நீர் நிலறவுற்ற ைளிமண்
பாலறைளின் அடுக்குைளுக்கு ரமரையுள்ள அடுக்குைளின் அழுத் த் ால்
அலவ நிைழ்கின்றன.

3.வபாதுத்துடை நிறுவனங்கள் துடையானது கனரக வதாழிற்துடை
அடமச்சகத்திலிருந்து பின்வரும் எந்த நடுவண் அடமச்சகத்திற்கு
மாற்ைப்பட்டுள்ளது?

7. சீனப் வபாதுவுடைடமக் கட்சியின் நூற்ைாண்டு விழாடவக்

அ) வணிைம் மற்றும் ச ாழில்துலற அலமச்ெைம்

குறிக்கும் வடகயில் நிடனவு நாணயத்டத வவளியிட்ை நாடு எது?

ஆ) எம் எஸ் எம் இ அலமச்ெைம்

அ) இந்தியா

இ) நிதி அலமச்ெைம் 

ஆ) இைங்லை 

ஈ) உள்துலற அலமச்ெைம்

✓
✓

இ) ாய்ைாந்து

நடுவண் அ ொனது சபாதுத்துலற நிறுவனங்ைளின் துலறலய நிதி
அலமச்ெைத்தின்கீழ் சைாண்டுவந்துள்ளது.
சபாதுத்துலற நிறுவனங்ைளின் மு லீடுைலள திரும்பப்சபறும் செயல்
முலறைலள இது எளி ாக்கும். முன்ன ாை சபாதுத்துலற நிறுவனங்ைள்
துலற மத்திய ைன ை ச ாழிற்துலறைள் & சபாதுத்துலற நிறுவனங்ைள்
அலமச்ெைத்தின்கீழ் இருந் து. இது மத்திய நிதி அலமச்ெைத்தின்கீழ்
இடம்சபறும் ஆறாவது துலறயாை இருக்கும். ைன ை ச ாழிற்துலறைள் &
சபாதுத்துலற நிறுவனங்ைள் அலமச்ெைம் இனி நடுவண் ைன ை
ச ாழிற்துலறைள் அலமச்ெைம் என்று அலழக்ைப்படும்.

ஈ) பாகிஸ் ான்

✓

4. அண்டமயில் படுவகாடல வசய்யப்பட்ை ச ாவவனல் வமாய்ஸ்,

சபச்சுவார்த்டதயின் வதாைக்கக் கூட்ைத்டத கீழ்காணும் எந்த
நாட்சைாடு இடணந்து இந்தியா நைத்தியது?

அ) ச ன்னாப்பிரிக்ைா
ஆ) லைத்தி 

அ) அசமரிக்ைா

இ) பப்புவா நியூ கினி

ஆ) இங்கிைாந்து 

ஈ) ஈ ாக்
ைடந் 2017ஆம் ஆண்டில் ப விரயற்ற 53 வய ான லைத்தி பி மர்
ர ாசவனல்
சமாய்ஸ்,
னது
வீட்டில்
ஆயு ரமந்திய
படுசைாலையாளர்ைளால் அண்லமயில் சுட்டுக்சைால்ைப்பட்டார். அல த்
ச ாடர்ந்து, லைத்தியில் உள்ள அந்நாட்டின் பாதுைாப்புப் பலடயினர்
பி மர் ர ாசவனல் சமாய்லெ படுசைாலைசெய் வர்ைள் என ஐயப்படும்
நால்வல
சுட்டுக்சைான்றனர்.
ரமலும்
இருவல க்
லைது



ைட்சியின் 100ஆவது ஆண்டுவிழா மற்றும் 65 ஆண்டுைாை இைங்லைசீன உறவுைலளக் குறிக்கும் வலையில் ங்ைம் மற்றும் சவள்ளி ஆகிய
இரு நாணயங்ைலள அச்சிட்டுள்ள ாை இைங்லையின் மத்திய வங்கி
அறிவித் து. அந்நாணயங்ைளில் ஒன்று, மிழ், சிங்ைளம் மற்றும் ஆங்கிை
சமாழிைளில் ‘சீனப்சபாதுவுலடலமக்ைட்சி’ என்ற சொற்ைலள சைாண்டு
உள்ளது. மற்சறான்று சைாழும்பில் அலமந்துள்ள சீனாவால் ைட்டப்பட்ட
சநைம் ரபாகுனா மகிந் இ ா பக்ஷ அ ங்ைத்ல யும் ‘இைங்லை-சீனா
65 ஆண்டுைள்’ என்ற வாெைத்ல யும் சைாண்டுள்ளது.

8. 2030 வசயல்திட்ைத்டத ஏற்றுக்வகாண்ைசதாடு நிதிச்சந்டதகள்

பின்வரும் எந்த நாட்டின் பிரதமராக இருந்தார்?

✓

மத்திய ல க்ைடலில் நடந்துவரும் பயிற்சியில் ைைந்துசைாள்வ ற்ைாை
INS பார் ைப்பல், இத் ாலியின் ரநபிள்ஸ் துலறமுைத்திற்கு சென்றது.
துலறமுைத்திலிருந்து புறப்படுலையில் இத் ாலிய ைடற்பலட முன்னணி
ைப்பைான ஐடிஎஸ் அன்ரடானிரயா மார்செக்லியாவுடன் ைடல்ொர்
கூட்டணி பயிற்சிலய டிர்சைனியன் ைடலில் ஐஎன்எஸ் பார் ைப்பல்
ரமற்சைாண்டது. இ ாணுவத் ளபதி ச ன ல் எம் எம் ந வாரண,
இங்கிைாந்து மற்றும் இத் ாலி ஆகிய நாடுைளுக்கு பயணம் சென்றார்.

6. அண்டமச் வசய்திகளில் இைம்வபற்ை ைாஷ்லி தீவு அடமந்துள்ள

அ) பிரிவு 123

✓









இ) பி ான்ஸ்
ஈ) ச ர்மனி
✓

இந்தியாவும், இங்கிைாந்தும் நிதிச்ெந்ல ரபச்சுவார்த்ல யின் ச ாடக்ை
கூட்டத்ல ைாசணாலிக்ைாட்சிமூைம் நடத்தின. நிதித்துலறயில் இரு
ப்பு உறவுைலள வலுப்படுத் , இந் ப் ரபச்சுவார்த்ல லய நடத்



 











ரவண்டும் என, ைடந் ாண்டு (2020) அக்ரடாபர் மா ம் நடந் 10ஆவது
சபாருளா ா மற்றும் நிதி ரபச்சுவார்த்ல யில் முடிவு செய்யப்பட்டது.
✓

இருநாட்டு பி மர்ைளின் ெமீபத்திய கூட்டத்தின்ரபாது இருநாடுைளும்
ஏற்றுக்சைாண்ட 2030 செயல் திட்டத்தின் முக்கிய தூணாை நிதி
ஒத்துலழப்பு உள்ளது. இந் ப் ரபச்சுவார்த்ல யின்ரபாது, கீழ்ைண்ட
நான்கு விஷயங்ைளில் ைவனம் செலுத் ப்பட்டன: அயை 1. GIFT (Gujarat
International Finance Tec) சிட்டி, இந்தியாவின் முன்னணி ெர்வர ெ நிதி
லமயம். 2. வங்கி மற்றும் பணம் செலுத்து ல் முலற. 3. ைாப்பீடு மற்றும்
4. மு லீட்டு ெந்ல ைள்.

9.WWF-UNEP அறிக்டகயின்படி, எந்த இந்திய விலங்குகளின் 35%
வனச்சரகங்கள், காப்பிைப்பட்ை பகுதிகளுக்கு வவளிசய உள்ளன?
ஆ) புலி 
இ) சிங்ைம்
ஈ) சிறுத்ல

✓

WWF மற்றும் UNEP’இன் புதிய அறிக்லையானது இந்தியாவின் புலிைள்
வாழும் வனச்ெ ைங்ைளின் 35%, ைாப்பிடப்பட்ட பகுதிைளுக்கு சவளிரய
இருப்ப ாைக் ைண்டறிந்துள்ளது. இந் அறிக்லை “A Future for All – A
need for Human-Wildlife Coexistence” என்ற லைப்பில் இருந் து.
ஆப்பிரிக்ை சிங்ை வனச்ெ ைங்ைளின் 40 ெ வீ மும் ஆப்பிரிக்ை & ஆசிய
யாலன வனச்ெ ைங்ைளின் 70 ெ வீ மும் ைாப்பிடப்பட்ட பகுதிைளுக்கு
சவளிரய உள்ளன. ைாப்புப்பகுதிைள் துண்டிக்ைப்படுவ ால், விைங்குைள்
அவற்றின் வாழ்விற்ைாை மனி ர்ைள் வாழும் இடங்ைலள ொர்ந்துள்ளது.

10. ICESat-2 என்பது எந்த நாட்டின் வசயற்டகக்சகாள்?
அ) அசமரிக்ைா 
ஆ) சீனா
இ) ச ர்மனி
ஈ) இஸ்ர ல்

✓

ெமீபத்திய ஆய்வின்படி, நாொவின் ‘Ice, Cloud and land Elevation Satellite’
அல்ைது ICESat-2 ஆனது துலண பனியாற்றடி ஏரிைலள துல்லியமாை
வல படமாக்ை அறிவியைாளர்ைளுக்கு உ வுகிறது.

✓

இந் ச் செயற்லைக்ரைாள் பனி ரமற்ப ப்பின் உய த்ல அளவிடுகிறது
புவியின் ரமற்ப ப்லப அளவிடக்கூடிய ரைெர் அல்டிமீட்டர் முலறலயப்
பயன்படுத்தி ICESat-2, பனி ரமற்ப ப்பின் உய மாற்றங்ைலள மிைத்
துல்லியத்துடன் வல படமாக்குகிறது.


1. ரநாயாளிைளின் வீடுைளுக்ரை சென்று சிகிச்லெ அளிக்கும் நடமாடும்
மருத்துவ வாைனம்
நடமாட முடியா நிலையில் முடங்கிய கிடக்கும் ரநாயாளிைளின்
வீடுைளுக்ரை ரநரில் சென்று சிகிச்லெ அளிக்கும் நடமாடும் மருத்துவ
வாைன திட்டத்ல இந்திய அளவில் மிழ்நாட்டில் மு ன்மு ைாை
திருவள்ளூரில் பால்வளத் துலற அலமச்ெர் ொ மு நாெர் ச ாடக்கி
லவத் ார். திருவள்ளூர் ஊ ாட்சி ஒன்றிய வளாைத்தில் சபாது சுைா ா ம்,
ரநாய்த் டுப்பு துலற ொர்பில், வலி ணிப்பு மற்றும் புனர்வாழ்வு சிகிச்லெ
திட்டம்மூைம், நடமாடும் மருத்துவ வாைனத்ல அலமச்ெர் ொ மு நாெர்
சைாடியலெத்துத் ச ாடக்கிலவத் ார்.
2. வருங்ைாை லவப்பு நிதிக்ைான வட்டிவிகி ம் 7.1 ெ வீ ம்: மிழை அ சு
உத் வு
வருங்ைாை லவப்பு நிதிக்ைான வட்டி விகி ம் 7.1 ெ வீ மாைரவ
ச ாடர்வ ாை மிழ்நாடு அ சு ச ரிவித்துள்ளது. ைடந்
னவரி.1ஆம்
ர தி மு ல் ூன்.30 வல யிைான ஆறு மா ைாைத்தில் வட்டி விகி ம்
7.1 ெ வீ மாைரவ இருந் து. இல த்ச ாடர்ந்து, ூலை.1ஆம் ர தி
மு ல் செப்டம்பர் வல யிைான மும்மா ங்ைளிலும் வருங்ைாை லவப்பு
நிதிக்ைான வட்டி விகி ம் 7.1 ெ வீ மாைரவ ச ாடரும் என னது
ஆலணயில் நிதித்துலற கூடு ல் லைலமச்செயைர் ச ரிவித்துள்ளார்.





3. மிழ்நாடு ெட்டப்ரப லவ 100
பழம்சபரும்
பா ம்பரியம்
சைாண்ட
மிழ்நாடு
ெட்டப்ரப லவ
நூற்றாண்லடக்
ைாண்கிறது.
இந்
நூற்றாண்டு
விழா
சைாண்டாட்டத்துக்கு லைலம வகிக்ை குடிய சுத் லைவர் இ ாம்நாத்
ரைாவிந்ல , மு ைலமச்ெர் மு ை ஸ்டாலின் ரநரில் ெந்தித்து அலழப்பு
விடுத்துள்ளார்.
1920’ைளின் இறுதியில் நடந் ர ர் லில் நீதிக்ைட்சி சவன்று அ ன்
லைலமயில் அலமயப் சபற்ற ெட்டப்ரப லவ இப்ரபாது நூறாண்லடக்
ைண்டிருக்கிறது. இந்தியாவின் அலனத்து மாநிை ெட்டப்ரப லவைள்
மற்றும் மக்ைளலவக்கு நடத் ப்படும் ர ர் லுக்கு அடிப்பலட நா மாை
இருப்பது, மக்ைள் பி திநிதித்துவ ெட்டம் ான். இந் ச் ெட்டம் 1952ஆம்
ஆண்டு நலடமுலறக்கு வந் து.
இச்ெட்டத்துக்கு முன்பாை, மாைாணங்ைளில் ர ர் ல்ைலள நடத்துவ ற்கு
வலை செய் ெட்டம், இந்திய அ சுச் ெட்டம் 1919.

அ) யாலன

✓









மு ல் மு ல்வல த் ந் ர ர் ல்: இந்திய அ சுச் ெட்டத்தின்மூைரம
மிழ்நாட்டில் (சென்லன மாைாணம்) 1920ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 30ஆம்
ர தி ர ர் ல் நடவடிக்லைைள் ச ாடங்கின. 127 உறுப்பினர்ைலளக்
சைாண்ட அப்ரபால ய சென்லன மாைாணத்துக்கு நவம்பர்.30’இல்
ச ாடங்கி டிெம்பர்.2ஆம் ர தி வல ர ர் ல் நடந் து.
ைாங்கி ஸ் பங்குசபற மறுப்பு:
அந் த் ர ர் லில் விடு லைப் ரபா ாட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந் ைாங்கி ஸ்
ைட்சி பங்குசபற மறுத் து; பிரிட்டிஷாருக்கு ஆ வாை இருந் ைட்சிைள்
மட்டுரம ர ர் ல் ைளத்தில் இருந் ன. 127 உறுப்பினர்ைளில் 98 ரபர்
ர ர்ந்ச டுக்ைப்பட்ட உறுப்பினர்ைளாை இருந் னர்; அ ாவது, 98
உறுப்பினர்ைள் மட்டுரம ர ர் ல்மூைமாை ர ர்ந்ச டுக்ைப்பட்டனர்.
அந் த்ர ர் லில் 63 இடங்ைலளப் பிடித்து நீதிக்ைட்சி சபரும்பான்லம
சபற்றது. நீதிக்ைட்சியின் லைவர்ைளுள் ஒருவ ாை இருந் ெர் பிடி
தியாை ாயர் மு ல்வர் சபாறுப்லப ஏற்ை மறுத் ால், ஏ சுப்ப ாயலு
ச ட்டியார், மு ல்வர் சபாறுப்லப ஏற்றார். அவர
சென்லன
மாைாணத்தின் மு ல் மு ல்வர் என்ற சபருலமலயப் சபற்றார். இந்திய
அ சுச்ெட்டம் 1919’இன்படி, ஒரு ர ர் ல்மூைமாை அலமக்ைப்படும்
ரப லவயின் ப விக்ைாைம் 3 ஆண்டுைள் மட்டுரம. அந் வலையில்,
1923, 1926 & 1930 ஆகிய ஆண்டுைளில் ர ர் ல்ைள் நலடசபற்றன.
ரப லவயின் ப விக்ைாைம் அதிைரிப்பு:
இ ன் பின்பு, இந்திய அ சுச் ெட்டம் திருத் ப்பட்டு, ெட்டப்ரப லவ,
ெட்டரமைலவ என இ ண்டு அலவைள் உருவாக்ைப்பட்டன. ரமலும்,
ரப லவயின் ப விக்ைாைம் 3 ஆண்டுைளில் இருந்து ஐந் ாண்டுைளாை
உயர்த் ப்பட்டது. இந் ச் ெட்டத்தின்மூைமாை நலடசபற்ற ர ர் லில்
மிழைத்தில் ைாங்கி ஸ் ஆட்சிலயப் பிடித் து. இ ண்டாம் உைைப்ரபார்
ைாைத்தில் ர ர் ல்ைள் நலடசபறவில்லை. இ ன்பின்பு, 1946ஆம்
ஆண்டு நடந் ர ர் லிலும் ைாங்கி ஸ் ைட்சி ான் சவன்றது.
1947’இல் நாடு விடு லைக்குப் பிறகு இந்திய அ ெலமப்புச் ெட்டம்
அமலுக்கு வந் து. மக்ைள் பி திநிதித்துவச் ெட்டமாை உருப்சபற்று அந் ச்
ெட்டப்பிரிவுைளின் அடிப்பலடயிரைரய இன்றளவு ர ர் ல்ைளும், ர ர் ல்
நலடமுலறைளும் பின்பற்றப்பட்டு வருகின்றன.
மக்ைள் பி திநிதித்துவச் ெட்டத்துக்கு முன்பாை, இந்திய அ சுச்ெட்டத்தின்
மூைமாை ர ர் ல் நடத் ப்பட்டு அ ன்மூைமாை மிழ்நாட்டில் ெட்டப்
ரப லவ ஏற்பட்டு நூறு ஆண்டுைள் உருண்ரடாடி விட்டன. நீதிக்
ைட்சிக்கு ரப லவயில் நுலழய வாய்ப்பு ஏற்படுத்திக் சைாடுத்
ர ர் ல் ான் 1920ஆம் ஆண்டு ர ர் ல். அந் த் ர ர் ல்மூைமாை
உருவாக்ைப்பட்ட ெட்டப்ரப லவயின் நூற்றாண்டு விழாவுக்கு ஏற்பாடு
செய்திருக்கிறது அ ன்வழி வந்
ற்ரபால ய திமுை அ சு.

4. சவளிநாட்டு மு லீடுைள் ச ாடர்ந்து அதிைரிக்கும்
நாட்டின் ெந்ல மதிப்பு, அடிப்பலடக் சைாள்லைைள் உள்ளிட்டவற்றின்
ைா ணமாை சவளிநாட்டு மு லீடுைள் ச ாடர்ந்து அதிைரிக்கும் என்று
மத்திய நிதியலமச்ெர் நிாிா்மைா சீ ா ாமன் ச ரிவித்துள்ளார். இது
ச ாடர்பாை மக்ைளலவயில் எழுப்பப்பட்ட ரைள்விக்கு அலமச்ெர் நிர்மைா
சீ ா ாமன் எழுத்துபூர்வமாை அளித் பதிலில் கூறப்பட்டுள்ள ாவது:
இந்தியாவுக்ைான அந்நிய ரந டி மு லீடு ைடந் ஆண்டில் 25.4 ெ வீ ம்
அதிைரித்துள்ளது. ைடந் 2019-ஆம் ஆண்டில் நாட்டின் அந்நிய ரந டி
மு லீடு சுமார் `3.8 ைட்ெம் ரைாடியாை இருந் து. இது ைடந் ஆண்டில்
சுமார் `4.7 ைட்ெம் ரைாடியாை அதிைரித் து.



 















ைடந் ஆண்டில் அதிை அளவில் அந்நிய ரந டி மு லீடுைலளப் சபற்ற
நாடுைள் பட்டியலில் இந்தியா 8ஆவது இடத்திலிருந்து 5ஆம் இடத்துக்கு
முன்ரனறியது. ைடந் ஆண்டில் சவளிநாட்டு நிறுவனங்ைள் புதிய
கிலளைலளத் ச ாடங்குவ ற்ைாை ரமற்சைாண்ட மு லீடுைள் 19%
ெரிலவச்ெந்தித் ன. ஆனால் மற்ற வளர்ந்துவரும் நாடுைளில் அத் லைய
மு லீடுைள் சுமார் 44 ெ வீ அளவுக்கு ெரிவலடந் து குறிப்பிடத் க்ைது.
நாட்டின் ெந்ல மதிப்பு, அடிப்பலடக் சைாள்லைைள் உள்ளிட்ட பல்ரவறு
அம்ெங்ைளின் ைா ணமாை சவளிநாட்டு மு லீடுைள் ச ாடர்ந்து
அதிைரிக்கும். ைடந் 2020-21ஆம் நிதியாண்டில் சமாத் உள்நாட்டு
உற்பத்தி (GDP) 7.3 ெ வீ ம் வீழ்ச்சி ைண்டது என்று அந் ப் பதிலில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.











 

✓













1.அண்மைச்செய்திகளில் இடம்செற்ற ெட்ககோசியோ புலிகள் கோப்ெகம்

5. ெமீெ செய்திகளில் இடம்செற்ற புவிெோர் குறியீடு செற்ற ைல்லிமகப்

அமைந்துள்ள ைோநிலம் எது?

பூக்கள், பின்வரும் எந்த ைோநிலத்மதச் ெோர்ந்தமவயோகும்?

அ) மேற்கு வங்கம்

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) ஒடிஸா 

ஆ) மகரளம்

இ) உத்தரகண்ட்

இ) ஆந்திர பிரமதசம்

ஈ) பீகார்

ஈ) கர்நாடகா

சாதாரண ேரநாயான Paradoxurus hermaphrodite’கள், ஒடிஸாவில் 129
ஆண்டுகளுக்குப்பின், சட்மகாசியா புலிகள் காப்பாகத்தில் காணப்பட்டன.
இது ததற்கு ேற்றும் ததன்கிழக்கு ஆசியாவில் காணப்படும் ஆசிய ேரநாய்
என்றும் அழழக்கப்படுகிறது. இது விவர்ரிமட குடும்பத்ழதச் மசர்ந்த ஒரு
சிறுபாலூட்டியாகும். அவற்றின் நீண்ட உடல் கரடுமுரடான மராேத்தால்
மூடப்பட்டிருக்கும். அழவ தபாதுவாக சாம்பல் நிறத்தில் இருக்கும்.

✓

தவளிநாடுகளில் வாழும் இந்தியர்கள் தங்களது இல்லங்களிலும்
மகாவில்களிலும் ேலர்களால் அலங்காரம் தசய்வதற்கு ஏதுவாக புவிசார்
குறியீட்டு சான்றிதழ் தபற்றுள்ள ேதுழர ேல்லி ேற்றும் பட்டன் மராஜா,
அல்லி, சாேந்தி, துலக்க சாேந்தி மபான்ற இதர பாரம்பரிய பூக்கள்
தமிழ்நாட்டிலிருந்து அதேரிக்கா & துபாய்க்கு ஏற்றுேதி தசய்யப்பட்டன.

✓

மவளாண் ேற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவு ஏற்றுேதி வளர்ச்சி
ஆழணயோன APEDA’இல் பதிவுதசய்யப்பட்டுள்ள மகாயம்புத்தூழரச்
மசர்ந்த மவன்கார்ட் எக்ஸ்மபார்ட்ஸ் நிறுவனம் இப்பூக்கழளப் தபற்றது.
இதன் மூலம் 130 தபண் ததாழிலாளர்களுக்கும், 30 திறழேவாய்ந்த
ததாழிலாளர்களுக்கும் மவழலவாய்ப்புகள் உருவாக்கித் தரப்பட்டது.

2. COVID-19’இன் கெோதோன மைஜரின் அவலநிமலமய சவளிச்ெம்
கெோட்டுக்கோட்டுவதற்கோக, ‘Suffering in Silence’ என்ற தமலப்பில்
அறிக்மக ஒன்மற சவளியிட்ட நிறுவனம் எது?
அ) உலக வங்கி

6. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற நிஹோல் ெரின், பின்வரும்

ஆ) UNICEF 

✓

எந்த விமளயோட்கடோடு சதோடர்புமடயவரோவோர்?

இ) பன்னாட்டுச் தசலவாணி நிதியம்

அ) தடன்னிஸ்

ஈ) UNHCR

ஆ) மடபிள் தடன்னிஸ்

COVID-19 ததாற்றுகாலத்தின்மபாதான ழநஜரின் அவல நிழலழய
எடுத்துக்காட்டுவதற்காக யுனிதசப் சமீபத்தில் ‘Suffering in Silence’ என்ற
தழலப்பில் ஓர் அறிக்ழகழய தவளியிட்டது. அறிக்ழகயின்படி, நாட்டில்
2.1 மில்லியனுக்கும் அதிகோன குழந்ழதகளுக்கு ேனிதாபிோன
அடிப்படையிலான உதவி மதழவப்படுகிறது. 2021ஆம் ஆண்டில்,
ழநஜரில், 3.8 மில்லியன் ேக்களுக்கு ேனிதாபிோன அடிப்படையிலான
உதவி மதழவப்படும். ஆயுத மோதல், புலம்தபயர்வு, தவள்ளம், மநாய்கள்
ேற்றும் ஊட்டச்சத்து குழறபாடு ஆகியவற்றுடன் கூடுதலாக, சமீபத்தில்
COVID-19’இன் தாக்கங்களாலும் ழநஜர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இ) தசஸ் 
ஈ) நீச்சல்

✓

3. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற ககம்பிரிட்ஜ்-1 என்ெது எந்த

எது?

அ) ஐக்கியப் மபரரசு 

அ) ேத்திய பிரமதசம்

ஆ) ரஷ்யா

ஆ) குஜராத் 

இ) அதேரிக்கா

இ) அஸ்ஸாம்

ஈ) ஜப்பான்

✓

தபல்கிமரடில் நடந்த தசர்பியா ஓபன் தசஸ் சாம்பியன்ஷிப்பின் முதுநிழல
பிரிவில் 16 வயதான இந்திய கிராண்ட்ோஸ்டர் நிஹால் சரின் சமீபத்தில்
சாம்பியன் ஆனார். சில்வர் மலக் ஓபன் மபாட்டியில் பட்டத்ழத தவன்ற
பிறகு, இது ததாடர்ச்சியாக இரண்டாவது முழறயாக நிஹால் சரின்
தவல்லும் பட்ைோக்கும். சரின் தனது 14 வயதில், 2018ஆம் ஆண்டில்
கிராண்ட்ோஸ்டர் ஆனார். இந்தப் மபாட்டியில், அவர் ஆறு ஆட்டங்களில்
தவன்று மூன்று மபாட்டிகளில் ஆட்டமிழக்காேல் இருந்தார்.

7. புவிெோர் குறியீடுசெற்ற ெோலியோ வமக ககோதுமை சார்ந்த ைோநிலம்

ைோட்டின் சூப்ெர் கம்ப்யூட்டரோகும்?

✓



மகம்பிரிட்ஜ்-1 எனப்தபயரிடப்பட்ட இங்கிலாந்தின் மிகவும் திறன்வாய்ந்த
சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் தற்மபாது தசயல்படுகிறது. மநாய்த்தடுப்பு, கண்டறிதல்
ேற்றும் சிகிச்ழசயளிக்கும் தசயல்முழறகழள இது விழரவாகவும்
ேலிவாகவும் மேற்தகாள்ளும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது,
அதேரிக்காழவச் சார்ந்த கம்ப்யூட்டிங் நிறுவனோன என்விடியாவின்
$100 மில்லியன் டாலர் ேதிப்பிலான திட்டோகும்.

ஈ) உத்தரகண்ட்

✓

மகம்பிரிட்ஜ்-1’ஆல் தவவ்மவறு தரவுத்ததாகுப்புகழள ஒருங்கிழணக்க
முடியும். இது, பல்மவறு ேருந்து நிறுவனங்கள் ேற்றும் தரவுகளுக்கான
துளிர் நிறுவனங்களுடன் கூட்டிழணந்துள்ளது.

பாலியா வழக மகாதுழேயானது அதிக புரதச்சத்தும் இனிப்புச்சுழவயும்
தகாண்ட மகாதுழேயாகும். இதற்கு, 2011ஆம் ஆண்டில் புவிசார் குறியீடு
வழங்கப்பட்டது. இது குஜராத் ோநிலத்தின் பால் பகுதி முழுவதும்
வளர்க்கப்படுகிறது. அண்ழேயில், குஜராத்திலிருந்து தகன்யா ேற்றும்
இலங்ழகக்கு பாலியா வழக மகாதுழே ஏற்றுேதிழய இந்திய அரசு
ததாடங்கியது.

8. உலகின் மிகவுயரைோன ைணற்ககோட்மட கட்டப்ெட்டுள்ள ைோடு
எது?

4. இந்திய உயிரியலோளர்கள், பின்வரும் எந்தக்கண்டத்தில், ‘Bryum

அ) தடன்ோர்க் 

bharatiensis’ என்ற புதிய தோவர இனத்மத அமடயோளம் கண்டனர்?

ஆ) ஸ்காட்லாந்து

அ) ஆப்பிரிக்கா

இ) பிரான்ஸ்

ஆ) அண்டார்டிகா 

ஈ) நார்மவ

இ) ஆசியா

✓

ஈ) ஐமராப்பா
✓

இந்திய உயிரியலாளர்கள், 2017ஆம் ஆண்டில் அண்டார்டிகாவிற்கு
மேற்க ாண்ை ஒரு பயணத்தின்மபாது ஒருவழக பாசிழய அழடயாளம்
கண்டுள்ளனர். இது சமீபத்தில் ஒரு சர்வமதச இதழில் தவளியிடப்பட்டது.

✓

பஞ்சாப் ேத்திய பல்கழலக்கழகத்ழதச் சார்ந்த உயிரியலாளர்கள் இந்த
இனத்திற்கு ‘Bryum bharatiensis’ எனப்தபயரிட்டுள்ளனர். பாரதி என்பது
இந்தியாவின் அண்டார்டிக் ஆராய்ச்சி நிழலயங்களுள் ஒன்றாகும்.
பாழற ேற்றும் பனிப்பரப்பில் பாசி எவ்வாறு உயிர்வாழ்கிறது என்பமத
இதில் மிகவும் வியக்கத்தகு தசய்தியாகும்.









தடன்ோர்க்கின் கடமலார நகரான புமளாகஸில், உலகின் மிகவுயரோன
ேணற்மகாட்ழட கட்டப்பட்டுள்ளது. இந்தக் மகாட்ழட 20 மீட்டருக்கும்
அதிகோன உயரங்தகாண்டது. கிட்டத்தட்ட 5,000 டன் ேணழலப்
பயன்படுத்தி கட்டப்பட்டுள்ள இது கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் தஜர்ேனியில்
கட்டப்பட்டழதவிட 3 மீட்டர் உயரங்தகாண்டதாகும்.



 









9. இந்தியோவில் கதசிய தடய அறிவியல் ெல்கமலக்கழகம் அமைந்து
உள்ள இடம் எது?
அ) ஆேதாபாத் 
ஆ) மும்ழப
இ) ழேசூரு
ஈ) தசன்ழன
✓

✓

முன்னர், ‘குஜராத் தடய அறிவியல் பல்கழல’ என அழழக்கப்பட்டு வந்த
மதசிய தடய அறிவியல் பல்கழலக்கழகோனது தடயவியல் ேற்றும்
விசாரழண அறிவியலுக்கு என அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆேதாபாத்தில் உள்ள மதசிய தடய அறிவியல் பல்கழலக்கழகத்தின்
மபாழதப்தபாருள் ேற்றும் உளநிழலோற்றிகளின் ஆராய்ச்சி ேற்றும்
பகுப்பாய்வுக்கான சிறப்புழேயத்ழத ேத்திய உள்துழற அழேச்சர் அமித்
ஷா திறந்துழவத்தார். தபண்களுக்தகதிரான குற்றங்கழள விசாரிப்பது
ததாடர்பான இழணயவழி பயிற்சியும் ததாடங்கப்பட்டது.

10.ென்னோட்டு நிதிச்கெமவ மையங்கள் ஆமணயைோனது (IFSCA)
ITFS தளத்மத அமைப்ெதற்கோன கட்டமைப்மெ சவளியிட்டது. ITFS
என்பது எமதக் குறிக்கிறது?
அ) Indian Trade Finance Services







தலா ஒரு நிறுவனத்ழத ேத்திய அரசு மதர்வு தசய்துள்ளது. அந்த 5
நிறுவனங்களில் ஏதாவது ஒன்றுடன் இழணந்து தசயல்படுவது குறித்து
இந்திய நிறுவனங்கள் முடிதவடுத்துக் தகாள்ளலாம்.
நீர்மூழ்கிக் கப்பல் கட்டுவதற்குத் மதழவயான ததாழில்நுட்பங்கழள
தவளிநாட்டு நிறுவனங்கமள வழங்கவுள்ளதாக பாதுகாப்பு அழேச்சகம்
ததரிவித்துள்ளது. நீர்மூழ்கிக் கப்பல் கட்டுோனத்தில் மதழவப்படும்
கருவிகள், உபகரணங்கள் உள்ளிட்டவற்ழற சிறு, குறு, நடுத்தர
ததாழில் நிறுவனங்கமள (MSME) தயாரிக்கும் என்பதால் அத்துழறயும்
வளர்ச்சிகாணும் என்று அழேச்சகம் சார்பில் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மிகப்தபரிய திட்டம்: ததன்சீனக் கடல் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சீனாவின்
ஆதிக்கம் அதிகரித்து வரும் சூழலில், இந்தியக் கடற்பழடழய
வலுப்படுத்தும் மநாக்கில் ‘பி-75 இந்தியா’ திட்டத்துக்கு ேத்திய அரசு
ஒப்புதல் வழங்கியது. ‘இந்தியாவில் தயாரிப்மபாம்’ திட்டத்தின்கீழ்
தசயல்படுத்தப்படவுள்ள மிகப்தபரிய திட்டோக இது இருக்கும். நீர்மூழ்கிக்
கப்பல் கட்டுோனத்தில் முன்னணி தபறுவதற்கும் இத்திட்டம் உதவும்
என்று ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இத்திட்டத்ழத 12 ஆண்டுகளில் நிழறமவற்றுவதற்கு ேத்திய அரசு
இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது. நாட்டில் தற்மபாது 15 நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கள்
உள்ளன. அவற்றுள் 2 அணுசக்தி நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கள் ஆகும். 24 புதிய
நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கழளக் தகாள்முதல் தசய்வதற்கும் ேத்திய அரசு
திட்டமிட்டுள்ளது.

ஆ) International Trade Finance Services 
இ) Indian Trade Finance Secretariat

3. அதிவலிவு தகாண்ட ழடட்டானியம் கலழவழய உருவாக்கியது
டிஆர்டிஓ

ஈ) International Trade Finance Secretariat

✓

பன்னாட்டு நிதிச்மசழவ ழேயங்களில் நிதிசார் தயாரிப்புகள், நிதிசார்
மசழவகள் ேற்றும் நிதிசார் நிறுவனங்கழள அபிவிருத்தி தசய்வதற்கும்
ஒழுங்குபடுத்துவதற்குோக பன்னாட்டு நிதிச்மசழவ ழேயங்கள்
ஆழணயம் அழேக்கப்பட்டது.

✓

பன்னாட்டு வர்த்தக நிதி மசழவகள் தளத்ழத (ITFS) அழேப்பதற்கும்
இயக்குவதற்குோன ஒரு கட்டழேப்ழப IFSCA தவளியிட்டுள்ளது.
ஏற்றுேதியாளர்களும் இறக்குேதியாளர்களும் தங்களது பன்னாட்டு
வர்த்தக பரிவர்த்தழனகளுக்கு, பல்மவறு வழகயான வர்த்தகரீதியான
நிதிசார் வசதிகழளப்தபற இது உதவும்.


1. ஒற்ழறச் சாளர இழணயம் 2.0
ததாழில் புரிவழத எளிதாக்கவும், அரசின் அனுேதிகழள விழரந்து
வழங்கிடவும் ஒற்ழறச் சாளர இழணயதளம் 2.0’ஐ தமிழ்நாடு அரசு
ததாடங்கியுள்ளது. தற்மபாதுள்ள முதலீட்டாளர்களுக்கு ேட்டுமின்றி, புதிய
முதலீட்டாளர்களுக்கும் உதவிடும் வழகயில் 24 துழறகளின் 100
மசழவகள்தகாண்ட ஒரு மேம்படுத்தப்பட்ட இழணயதளோக இது
இருக்கும்.

மபார் விோனங்கள் உள்ளிட்டவற்றின் கருவிகழளத் தயாரிப்பதற்காக
அதிக வலிழே தகாண்ட பீட்டா ழடட்டானியம் உமலாகக் கலழவழய
பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி-மேம்பாட்டு நிறுவனம் (DRDO) உருவாக்கியுள்ளது.
இது ததாடர்பாக பாதுகாப்பு அழேச்சகம் தவளியிட்ட அறிக்ழகயில், ‘பீட்டா
ழடட்டானியம் உமலாகக்கலழவயில் வமனடியம், இரும்பு, அலுமினியம்
ஆகியழவ ழடட்டானியத்துடன் கலக்கப்படுகின்றன. இந்த உமலாகக்
கலழவயானது குழறந்த எழடயுழடயதாக உள்ளது. அமத மவழளயில்,
அதிக வலிழே தகாண்டுள்ளதாகவும் கலழவ திகழ்கிறது.
டிஆர்டிஓ உருவாக்கியுள்ள இந்த உமலாகக் கலழவழயப் பயன்படுத்தி,
மபார்விோனங்கள் உள்ளிட்டவற்றில் பயன்படும் கருவிகழளத்தயாரிக்க
முடியும். இந்த உமலாகக்கலழவமூலம் கருவிகழளத் தயாரிப்பதன்
வாயிலாக, மபார் விோனங்கள் உள்ளிட்டவற்றின் எழட 40% வழர
தவகுவாகக் குழறயும். நிக்கல், குமராமியம், ோலிப்டினம் ஆகியவற்ழற
எஃகுடன் கலந்து தற்மபாது கருவிகள் தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
எஃகு மூலோகத் தயாரிக்கப்படும் கருவிகள் சீக்கிரோக அரிக்கப்பட்டு
விடுகின்றன. பீட்டா ழடட்டானியம் உமலாகக் கலழவ மூலோகத்
தயாரிக்கப்படும்
கருவிகளின்
அரிப்புத்தன்ழே
எஃழகவிடக்
குழறவாகமவ உள்ளது. ழடட்டானியம் உமலாகக் கலழவ வாயிலாகத்
தயாரிக்கப்படும் கருவிகள் நீடித்து உழழக்கும் தன்ழேழயயும்
தபற்றுள்ளன. தற்மபாது பல நாடுகள் எஃகுக்கு பதிலாக ழடட்டானியம்
கலழவழயக் கருவிகள் தயாரிக்கப் பயன்படுத்தி வருகின்றன.
அக்கலழவ வாயிலாகக் கருவிகள் தயாரிக்கும் பணி விழரவில்
ததாடங்கப்படும்’ என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

2. ரூ.40,000 மகாடியில் 6 பிரோண்ட நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கள்
6 பிரோண்ட நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கழள ரூ.40,000 மகாடிக்கும் அதிகோன
தசலவில் உள்நாட்டிமலமய கட்டுவதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளிழய
பாதுகாப்புத்துழற
அழேச்சகம்
தவளியிட்டுள்ளது.
இந்தியக்
கடற்பழடயின் வலிழேழய மேம்படுத்தும் மநாக்கில் ‘பி-75 இந்தியா’
என்ற திட்டத்தின்கீழ் 6 நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கழள சுோர் ரூ.40,000 மகாடி
தசலவில் உள்நாட்டிமலமய கட்டுவதற்கு ேத்திய அழேச்சரழவ கடந்த
ோதம் ஒப்புதல் அளித்தது. அதற்கான அதிகாரபூர்வ ஒப்பந்தப்புள்ளிழய
பாதுகாப்புத்துழற அழேச்சகம் தவளியிட்டது.
ேஸகான் டாக் கப்பல்கட்டும் நிறுவனம், லார்சன் & டியூப்மரா நிறுவனம்
ஆகியவற்றுக்கு
ஒப்பந்தப்புள்ளியானது
வழங்கப்பட்டுள்ளதாக
அழேச்சகம் ததரிவித்துள்ளது.
இத்திட்டத்தின் வாயிலாக, உள்நாட்டில் நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கழளக் கட்டும்
இரு நிறுவனங்களும் தவளிநாட்டு நிறுவனங்களின் உதவிழயப்
தபறவுள்ளன.
தவளிநாட்டு
நிறுவனங்களின்
உதவியுடன்
உள்நாட்டிமலமய நீர்மூழ்கிக்கப்பல்கள் கட்டப்படுவது இதுமவ முதல்
முழறயாகும். இத்திட்டத்ழதச் தசயல்படுத்துவதற்காக ரஷியா, ததன்
தகாரியா, தஜர்ேனி, ஸ்தபயின், பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகழளச் மசர்ந்த











