


         

    

1. எந்த ஆண்டுக்குள், நிலச்சீரழிவை ஒழிப்பதற்கு இந்தியா இலக்கு 

க ாண்டுள்ளது? 

அ) 2030  

ஆ) 2035 

இ) 2037 

ஈ) 2040 

✓ பாலைவனமாக்கலுக்கு எதிரான ஐநா தீர்மானத்தில் இந்தியா லகயயழு 

-த்திட்டுள்ளது. அது, 2030ஆம் ஆண்டளவில் நிைச்சீரழிலவ ஒழிக்க 

எண்ணுகிறது. பாலைவனமாக்கல், நிைச்சீரழிவு மற்றும் வறட்சிகுறித்த 

உயர்மட்ட கூட்டத்தில் சமீபத்தில் பிரதமர் மமாடி உலரயாற்றினார். 

2019’இல் புது தில்லியில் நடந்த பாலைவனமாக்கலுக்கு எதிரான ஐநா 

அலவயின் 14ஆவது அமர்வின் தலைவராக பிரதமர் மமாடி இருந்தார். 

 

2. உலகில், ைாவைப்பைங் வள அதி  அளவில் உற்பத்தி கெய்யும் 

நாடு எது? 

அ) ஐக்கிய அயமரிக்க நாடுகள் 

ஆ) ஈக்வடார் 

இ) இந்தியா  

ஈ) யதன்னாப்பிரிக்கா 

✓ 2020-21 நிதியாண்டில், இந்தியா, `619 மகாடி மதிப்புள்ள யமாத்தம் 1.91 

இைட்சம் டன் வாலைப்பைங்கலள ஏற்றுமதி யசய்துள்ளதாக நடுவண் 

வணிக அலமச்சகம் யதரிவித்துள்ளது. முந்லதய 2019-20 நிதியாண்டி 

-ல், ஏற்றுமதி யசய்யப்பட்ட `660 மகாடி மதிப்புள்ள 1.95 ைட்சம் யமட்ரிக் 

டன் வாலைப்பைத்லதவிடவும் இது அதிகமாகும். 

✓ உைக வாலைப்பை உற்பத்தியில் 25 சதவீத பங்லகக்யகாண்ட இந்தியா, 

மிகப்யபரிய வாலைப்பை உற்பத்தியாளராக உள்ளது. 

 

3. அண்வைச் கெய்தி ளில் இடம்கபற்ற AY.1 என்றால் என்ன? 

அ) யகாமரானா லவரஸ் திரிபு  

ஆ) விண்யவளித்திட்டம் 

இ) COVID தடுப்பூசி 

ஈ) உள்கட்டலமப்புத்திட்டம் 

✓ B.1.617.2.1 என்னுயமாரு புதிய யகாமரானா லவரஸ் திரிபு, எளிலமயாக 

புரிவதற்காக ‘AY.1’ எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது. இத்திரிபு, இந்தியா உட்பட 

பல்மவறு நாடுகளில் மிகமவகமாக பரவிவருவது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 

இக்யகாமரானா லவரஸ் திரிபானது உடலின் மநாயயதிர்ப்பு ஆற்றலில் 

இருந்து தன்லனக் காத்துக்யகாள்ளும் பண்புகலளக் யகாண்டுள்ளது.  

✓ இதன்மூைம் உடலின் மநாயயதிர்ப்பு ஆற்றல், தடுப்பூசிகள் மற்றும் பிற 

யபாருயளதிரி சிகிச்லசகலள இது பகுதியாகமவா (அ) முழுலமயாகமவா 

எதிர்க்கும். 

 

4.பிரதைரால் கதாடங்கிவைக் ப்பட்ட, ‘COVID-19 முன் ளப் பணியா 

-ளர் ளுக் ான சிறப்பு பயிற்சி திட்டைானது’ எந்தத் திட்டத்தின்கீழ் 

ைடிைவைக் ப்பட்டுள்ளது? 

அ) பிரதமர் ஆத்ம நிர்பார் பாரத் மயாஜனா 

ஆ) பிரதமர் யகௌஷல் விகாஸ் மயாஜனா 3.0  

இ) பிரதமர் தூய்லம இந்தியா திட்டம் 

ஈ) PM மகர்ஸ் 

✓ இந்தியப் பிரதமர் மமாடி, ‘COVID-19 முன்களப் பணியாளர்களுக்கான 

சிறப்பு பயிற்சி திட்டத்லத’ யதாடங்கினார். நாடு முழுலமக்கும் உள்ள `1 

இைட்சத்துக்கும் மமற்பட்ட COVID-19 முன்களப்பணியாளர்களின் திறன் 

-கலள மமம்படுத்துவமத இதன் மநாக்கம். இந்தத் திட்டம், பிரதமரின் 

யகௌஷல் விகாஸ் திட்டம் 3.0’ன்கீழ் `276 மகாடி யசைவில் மமற்யகாள் 

-ளப்படும் சிறப்பு திட்டமாகும். 

 

 

 

 

5. இந்ததா-பசிபிக் நிவலப்புத்தன்வைக் ா  கீழ் ாணும் எந்த இரு 

நாடு ளுடனான முத்தரப்பு ஒப்பந்தத்வத இந்தியா தைற்க ாண்டுள் 

-ளது? 

அ) இத்தாலி – ஜப்பான்  

ஆ) பிரான்ஸ் - ஆஸ்திமரலியா 

இ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் - நியூசிைாந்து 

ஈ) யஜர்மனி - யதன் யகாரியா 

✓ இந்தியா, இத்தாலி மற்றும் ஜப்பான் ஆகிய நாடுகள் முத்தரப்பு ஒப்பந்தம் 

ஒன்லற மமற்யகாண்டுள்ளன. இந்த முத்தரப்பு ஒப்பந்தம் இந்மதா-பசிபிக் 

பிராந்தியத்தில் நிலைப்புத்தன்லமலயயும், விதிகள் அடிப்பலடயிைான 

பன்னாட்டு ஒழுங்லகயும் உருவாக்குவலத மநாக்கமாகக் யகாண்டுள்ள 

து. இது, “அலனவரின் இலசவு” என்பலதயும் “சிைரின் ஆதிக்கத்துக்கு 

உட்படாதது” என்பலதயும் அடிப்பலடயாகக் யகாண்டது ஆகும். 

 

6. கூட்டு ெர்ைததெ நிலவு ஆராய்ச்சி நிவலயத்திற் ான கெயல்திட்ட 

-த்வத அண்வையில் கைளியிட்ட இரு நாடு ள் எவை? 

அ) அயமரிக்கா மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

ஆ) அயமரிக்கா மற்றும் இங்கிைாந்து 

இ) ரஷ்யா மற்றும் சீனா  

ஈ) ரஷ்யா மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

✓ அண்லமயில் ரஷ்யாவும் சீனாவும் இணைந்து கூட்டு சர்வமதச நிைவு 

ஆராய்ச்சி நிலையத்திற்கான யசயல்திட்டத்லத யவளியிட்டன. சர்வமதச 

நிைவு ஆராய்ச்சி நிலையம் என்பது நீண்டகாை யசயல்பாட்டு திறனுடன் 

கூடிய விரிவான அறிவியல் பரிமசாதலன தளமாகும். இது, 2036ஆம் 

ஆண்டு முதல் யசயல்படும். பைவிதமான அறிவியல் வசதிகள் மற்றும் 

உபகரணங்கலள இது யகாண்டிருக்கும். 

 

7. அண்வைச் கெய்தி ளில் இடம்கபற்ற Paraceratherium என்பது 

பின்ைரும் எந்த விலங்கின் அழிந்துதபான ஓர் இனைாகும்? 

அ) காண்டாமிருகம்  

ஆ) முதலை 

இ) யதான்மா 

ஈ) பாம்பு 

✓ Paraceratherium என்பது யகாம்பற்ற காண்டாமிருகத்தின் அழிந்துமபான 

ஓர் இனமாகும். இது, நிைப்பரப்பில் வாழும் மிகப்யபரிய பாலூட்டிகளுள் 

ஒன்றாகும். புலதபடிவங்களின் முழுலமயற்ற தன்லமயால் Paracerathe 

-rium’இன் சரியான அளவு யதரியவில்லை. வறண்ட பாலைவனங்கள் 

முதல் யவப்பமண்டை காடுகள் வலரயிைான வாழ்விடங்களில் இந்த 

உயிரினம் வாழ்ந்தது. 

 

8. ெமீப கெய்தி ளில் இடம்கபற்ற Stygarctus keralensis  ண்டுபிடிக் 

- ப்பட்ட ைாநிலம் எது? 

அ) மகாவா 

ஆ) மகாராஷ்டிரா 

இ) மகரளா  

ஈ) மணிப்பூர் 

✓ யகாச்சினின் அறிவியல் & யதாழில்நுட்ப பல்கலைக்கைகத்லதச் சார்ந்த 

கடல்சார் உயிரியல், நுண்ணுயிரியல் மற்றும் உயிரி மவதியியல் துலற 

மபராசிரியர்கள் NK விஷ்ணுதத்தன், PR யஜயச்சந்திரன் மற்றும் பிமஜாய் 

நந்தன் மற்றும் மகாபன்மேகன் பல்கலைக்கைகத்தின் J G மேன்சன் 

ஆகியயாணை உள்ளடக்கிய ஓர் ஆய்வுக்குழுவால் மகரள மாநிைத்தில் 

Stygarctus keralensis கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இது Stygarctus keralensis 

இனத்தின்கீழ் யபயரிடப்பட்ட எட்டாவது இனமாகும். 

 

9. மி வும் அருகிவிட்ட புல்லினைான Lophopogon prasannae 

 ண்டுபிடிக் ப்பட்டுள்ள இந்திய ைாநிலம் எது? 

அ) மணிப்பூர்  ஆ) இராஜஸ்தான் 

இ) ஆந்திர பிரமதசம்  ஈ) ேரியானா 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ புதிய புல்லினமான “Lophopogon prasannae” சமீபத்தில் ஆந்திர பிரமதச 

மாநிைத்தின் அனந்தபூர் மாவட்டத்தின் நிஜிடி காட்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட் 

-டது. Dr PV பிரசன்னாவின் யபயரால் இப்புல்லினம் அலைக்கப்படுகிறது. 

பன்னாட்டு இயற்லகப் பாதுகாப்புச் சங்கத்தின் (IUCN) ‘சிவப்புப்பட்டியல்’ 

அடிப்பலடயில் இவ்வினம் ‘மிகவும் அருகிவிட்ட இனம்’ எனக்குறிக்கப்ப 

-ட்டுள்ளது. 

 

10. உல  முதவல நாள் அனுெரிக் ப்படுகிற தததி எது? 

அ) ஜூன்.15 

ஆ) ஜூன்.16 

இ) ஜூன்.17  

ஈ) ஜூன்.18 

✓ உையகங்கிலுமுள்ள அருகிவரும் முதலை இனங்கள் அவற்றின் அவை 

நிலைலய எடுத்துக்காட்டுவதற்காக ஜூன்.17 உைக முதலை நாளாக 

கலடப்பிடிக்கப்படுகிறது. இந்தியாவில், சதுப்புநிை முதலை (Crocodylus 

palustris); உவர்நீர் முதலை (Crocodylus porosus) மற்றும் யசாம்புமூக்கு 

முதலை (Gavialis gangeticus) ஆகிய 3 முதலை இனங்கள் காணப்படுகி 

-ன்றன. இவற்றுள் யசாம்புமூக்கு முதலை இனம் அருகிவரும் இனமாக 

உள்ளது. 

 


1. சர்வமதச இலணய பாதுகாப்புக் குறியீடு: 10ஆம் இடத்துக்கு இந்தியா 

முன்மனற்றம் 

2020ஆம் ஆண்டுக்கான சர்வமதச இலணய பாதுகாப்புக் குறியீடு 

தரவரிலசப்பட்டியலில் 10ஆவது இடத்துக்கு முன்மனறி, உைக அளவில் 

இலணய பாதுகாப்பில் தலைசிறந்த நாடு என்ற நிலைலய இந்தியா 

எட்டியுள்ளது. ‘டிஜிட்டல் இந்தியா’ திட்டத்லத மத்திய அரசு அறிமுகம் 

யசய்து, வருகிற ஜூலை 1ஆம் மததி ஆறாம் ஆண்லட நிலறவு யசய்ய 

உள்ள சூைலில், இந்தியாவுக்கு இந்த அங்கீகாரத்லத ஐநா அலமப்பின் 

அங்கமான சர்வமதச யதாலைத்யதாடர்பு சங்கம் வைங்கியிருக்கிறது. 

2020ஆம் ஆண்டுக்கான சர்வமதச இலணய பாதுகாப்புக் குறியீடு 

தரவரிலசப் பட்டியலை ITU யவளியிட்டது. அதில் அயமரிக்கா முதலிடத் 

-லதப் பிடித்துள்ளது. பிரிட்டன், யசௌதி அமரபியா நாடுகள் இரண்டாம் 

இடத்லதயும், எஸ்மதானியா மூன்றாம் இடத்லதயும் பிடித்துள்ளன. இந்த 

தரவரிலசப் பட்டியலில் இந்தியா ஒட்டுயமாத்த அளவில் 10ஆவது இடத் 

-லதயும், ஆசிய பசிபிக் பிராந்திய அளவில் 4ஆம் இடத்லதயும் பிடித்துள்ள 

-து. கடந்த ஆண்டு பின்தங்கியிருந்த இந்தியா 37 இடங்கள் முன்மனறி, 

10ஆம் இடத்லதப் பிடித்துள்ளது. 

சட்ட நடவடிக்லககள், யதாழில்நுட்ப நடவடிக்லககள், அலமப்புசார்ந்த 

நடவடிக்லக, திறன்மமம்பாடு, கூட்டு ஒத்துலைப்பு ஆகிய 5 அளவீடுகளி 

-ன் அடிப்பலடயில் மகள்வி-பதில் அடிப்பலடயிைான இலணயவழி 

ஆய்வின்மூைம் சர்வமதச இலணய பாதுகாப்புக் குறியீடு யவளியிடப்படு 

-கிறது. யமாத்தம் 100 புள்ளிகளுக்கு நடத்தப்படும் இந்த ஆய்வில் 

இந்தியா 97.5 புள்ளிகலளப் யபற்றுள்ளது. இது, இலணய பாதுப்புக்கான 

அலனத்து வலரயலறகலளயும் இந்திய சிறப்பாக வலுப்படுத்தி, 

இலணய பாதுகாப்பில் மமம்பட்டிருப்பலத காட்டுகிறது. 

 

2. ஜூன்.1 - யேசிய மருத்துவர்கள் நாள் 

கருப்ப ாருள்: Save The Saviours. 

 

3. அட்டர்னி யஜனரைாக மீண்டும் மக.மக.மவணுமகாபால் நியமனம் 

மத்திய அரசின் அட்டர்னி யஜனரைாக மக.மக.மவணுமகாபால் மமலும் 

ஓராண்டுக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவருக்கு வயது 90. 

அட்டர்னி யஜனரைாக நியமிக்கப்படுபவர் மூன்றாண்டுகளுக்கு அந்தப் 

பதவிலய வகிப்பார். இந்நிலையில் மத்திய அரசின் அட்டர்னி யஜனரைாக 

கடந்த 2017 முதல்முலறயாக நியமிக்கப்பட்ட மக.மக.மவணுமகாபாலின் 

பதவிக்காைம் கடந்தஆண்டு நிலறவலடய இருந்தது. அவர் பணிநீட்டிப்பு 

மகாரியலதயடுத்து அவரின் பதவிக்காைம் ஓராண்டுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டது. 

அவரின் பணிநீட்டிப்பு காைம் ஜூன்.30 நிலறவலடந்தது. இந்நிலையில் 

அவலர ஜூலை 1ஆம் மததி முதல் ஓராண்டு காைம் மீண்டும் அட்டர்னி 

யஜனரைாக குடியரசுத்தலைவர் நியமித்துள்ளதாக சட்ட அலமச்சகத்தின் 

கீழ் யசயல்படும் சட்டவிவகாரங்கள் துலற அறிவிக்லக யவளியிட்டுள்ளது. 

 

4. தமிைக அரசுப்பள்ளி ஆசிரியர்கள் 6 மபருக்கு யதாழில்நுட்பத்துக்கான 

மதசிய விருது 

தமிழ்நாட்லடச் சார்ந்த அரசுப்பள்ளி ஆசிரியர்கள் அறுவருக்கு யதாழில்நுட் 

-பத்துக்கான மதசிய விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த அறிவிப்லப 

மத்திய கல்வி அலமச்சகம் யவளியிட்டுள்ளது. மத்திய கல்வி அலமச்சகம் 

சார்பில், கடந்த 2010ஆம் ஆண்டு முதல் தகவல் யதாழில்நுட்பத்தில் பலட 

-ப்பாற்றலைக் யகாண்டு சிறப்பாகக் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு ICT 

விருது வைங்கப்படுகிறது. ஆண்டுமதாறும் மதசிய கல்வியியல் ஆராய்ச்சி 

மற்றும் பயிற்சி நிறுவனத்தின் சார்பில் இந்த விருது விைா நடத்தப்பட்டு 

வருகிறது. இதில் கல்வித்துலற சார்ந்து சிறந்த முலறயில் தகவல் மற்றும் 

யதாழில்நுட்பக்கலைமூைம் கற்பிப்பவர்களுக்கு விருது வைங்கப்படுகிறது. 

அந்த வலகயில் 2018 மற்றும் 2019-ஆம் ஆண்டுக்கான விருது யபற்ற 

ஆசிரியர்களின் பட்டியலை NCERT யவளியிட்டுள்ளது. இதில் 2018ஆம் 

ஆண்டுக்கான விருதுப் பட்டியலில் நாடு முழுவதிலும் இருந்து 25 

ஆசிரியர்கள் மதர்ந்யதடுக்கப்பட்டுள்ளனர். 

தமிைகத்திலிருந்து அதிகபட்சமாக 3 ஆசிரியர்கள் மதர்வுயபற்றுள்ளனர். 

2018ஆம் ஆண்டுக்கான விருதுக்கு மதர்வு யபற்றவர்கள்: கமணஷ், 

(கணினிசார் வளங்களான காயணாளிகள், விலளயாட்டுகள், யசயலி 

மூைமாக கணிதம் கற்பிப்பவர்), கிளரியம் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் 

பள்ளி, திருவாரூர் மாவட்டம். 

மமனாகர் சுப்பிரமணியம் (QR குறியீட்டுடன் கூடிய அலடயாள அட்லட 

தயாரித்து மாணவர்கலள கற்றல் - கற்பித்தல் யசயல்பாடுகளில் 

ஆர்வமுடன் பங்மகற்கச் யசய்தவர்) யவள்ளியலண ஊராட்சி ஒன்றியத் 

யதாடக்கப்பள்ளி, கரூர் மாவட்டம். 

தயானந்த் (கற்றல்-கற்பித்தலுக்காக 170-க்கும் மமற்பட்ட காயணாலிகள் 

மற்றும் அனிமமஷன்கலள உருவாக்கியவர்), உடுமலை அரசு ஆண்கள் 

மமல்நிலைப்பள்ளி, திருப்பூர் மாவட்டம். 

2019ஆம் ஆண்டுக்கான விருதுகள்: நாடு முழுவதிலும் இருந்து 24 

ஆசிரியர்கள் மதர்ந்யதடுக்கப்பட்டுள்ளனர். இதில் தமிைகத்தில் இருந்து 

அதிகபட்சமாக 3 ஆசிரியர்கள் விருது யபற்றுள்ளனர். 

யஜ யசந்தில் யசல்வன், (குலறந்த யசைவில் ஸ்மார்ட் கரும்பைலகலய 

உருவாக்கியவர்), மாங்குடி அரசு மமல்நிலைப்பள்ளி, சிவகங்லக 

மாவட்டம். 

தங்கராஜா மகாமதவன், (அனிமமஷன் பாடங்கலள உருவாக்கி, 

சூைலியல் சார்ந்த விடிமயாக்கலளத் தயாரித்துக் கற்பிப்பவர்), பாரப்பட்டி 

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி, மசைம் மாவட்டம். 

இளவரசன் (யதாழில்நுட்ப உதவியுடன் இருபத்திரண்டு நாடுகலளச் 

மசர்ந்த மாணவர்களுடன் தனது மாணவர்கலள உலரயாட 

லவத்தவர், அரசு அறிமுகப்படுத்தும் முன்னமர QR மகாடு திட்டத்லதச் 

யசயல்படுத்தியவர்), மவடப்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளி, 

மசைம் மாவட்டம். 

இந்த ICT விருது மத்திய கல்வி அலமச்சகம் ஆண்டுமதாறும் வைங்கும் 

மதசிய நல்ைாசிரியர் விருதுக்கு ஈடானது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

 

 



         

    

1. ‘ஜான் ஹை டு ஜைான் ஹை’ என்ற பெயரில் COVID தடுப்பூசி 

விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்ஹத பதாடங்கியுள்ள நடுவண் அஹைச்சகம் 

எது? 

அ) நலவாழ்வு அமைச்சகம் 

ஆ) ஊரக வளர்ச்சி அமைச்சகம் 

இ) சிறுபான்மையினர் நலத்துமை அமைச்சகம்  

ஈ) சமூக நீதி அமைச்சகம் 

✓ நாட்டின் கிராைப்புை ைற்றும் த ாமலதூரப்பகுதிகளில் தகாரரானா  டுப்பு 

ைருந்து வழங்கல் குறித்  விழிப்புணர்மவ உருவாக்கும் வமகயிலும், 

 டுப்பு ைருந்து குறித்து சிலர் பரப்பிவரும் வ ந்திகள் ைற்றும்  வைான 

 கவல்கமள முறியடிக்கவுைாக ‘ஜான் மை ர ா ஜகான் மை’ என்ை 

ர சிய அளவிலான பிரச்சாரத்ம  நடுவண் சிறுபான்மையினர் நல 

அமைச்சகம் ரைற்தகாள்ளவுள்ளது. 

✓ இந் ப் பிரச்சாரம், ஜூன்.21 அன்று பல்ரவறு சமூக-கல்வி இயக்கங்கள், 

அரசு சாரா த ாண்டு நிறுவனங்கள் ைற்றும் ைகளிர் சுய உ வி குழுக்கள் 

ஆகிரயாருடன் இமணந்து த ாடங்கப்பட்டது. 

 

2. நடுவணரசின் நலவாழ்வு அஹைச்சகத்தால் பவளியிடப்ெட்ட புதிய 

பைன்பொருளான ‘CSS’ என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன? 

அ) Coronavirus Science Software 

ஆ) COVID Severity Score  

இ) COVID Serious Score 

ஈ) COVID Scientific Score 

✓ ைத்திய நலவாழ்வு அமைச்சகைானது ‘COVID Severity Score (CSS)’ 

என்ை தைன்தபாருமளப் பற்றிய  கவல்கமள தவளியிட்டது. இப்புதிய 

தைன்தபாருள், தீவிர சிகிச்மச பிரிவில் சுவாசக்கருவி தபாருத்துவ ற்கா 

-ன ர மவ ஏற்படக்கூடிய ரநாயாளிகமள கண்டறிந்து இடர் ஏற்படுவ 

- ற்கு முன்னர் ர மவயான ஏற்பாடுகமள தசய்ய உ வும். 

✓ இந்திய அரசின் அறிவியல் ைற்றும் த ாழில்நுட்ப துமையின் ஆ ரவுடன், 

IIT தகௌகாத்தியுடன் இமணந்து தகால்கத் ாமவச் சார்ந்  நலம் சார் 

கண்டறிவுகள் அைக்கட்டமள இம்தைன்தபாருமள உருவாக்கியுள்ளது. 

அறிகுறிகள், உடல்நிமல, பரிரசா மன அறிக்மககள் ைற்றும் இமண 

ரநாய்த் ன்மை ஆகியவற்மை கணக்கிட்டு தீவிர சிகிச்மசப்பிரிவில் 

சுவாசக்கருவி தபாருத்துவ ற்கான ர மவ ஏற்படக்கூடிய ரநாயாளிக 

-மள இது கண்டறிகிைது. 

 

3. நடப்ொண்டு (2021) யயாகா நாளுக்கான கருப்பொருள் என்ன? 

அ) Yoga and Science 

ஆ) Yoga amid COVID 

இ) Yoga for Wellness  

ஈ) Yoga for World 

✓ உலக ரயாகா நாளானது கடந்  2015ஆம் ஆண்டு மு ல் ஒவ்ரவார் 

ஆண்டும் ஜூன்.21 அன்று தகாண்டாடப்படுகிைது. ஐநா அமவயின் 69ஆம் 

அைர்வின் த ாடக்க விழாவில் பிர ைர் ரைாடி  னது உமரயில் சர்வர ச 

ரயாகா தினத்ம  தகாண்டாட முன்தைாழிந் ார். 

✓ “Yoga for Wellness” என்பது நடப்பாண்டில் (2021) வந்  உலக ரயாகா 

நாளுக்கான கருப்தபாருள் ஆகும். 

 

4.நிஹலயான அறுசுஹவ உணவியல் நாள் (Sustainable Gastronom 

-y Day) அனுசரிக்கப்ெடுகிற யததி எது? 

அ) ஜூன்.5 

ஆ) ஜூன்.10 

இ) ஜூன்.18  

ஈ) ஜூன்.26 

✓ நிமலயான அறுசுமவ உணவியல் ஆற்ைக்கூடிய பாத்திரத்ம  ரநாக்கி 

உலகின் கவனத்ம க் குவிப்ப ற்காக, ஆண்டுர ாறும் ஜூன்.18 அன்று 

உலக நிமலயான அறுசுமவ உணவியல் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிைது.  

✓ அமனத்து பண்பாடுகளும் நாகரிகங்களும் நிமலயான வளர்ச்சியின் 

பங்காளர்களாக உள்ளன என்பம  இந் ச்சிைப்புநாள் மீண்டும் மீண்டும் 

உறுதிப்படுத்துகிைது. 

 

5. உலக அரிவாள் பசல் நாள் அனுசரிக்கப்ெடுகிற யததி எது? 

அ) ஜூன்.19  

ஆ) ஜூன்.20 

இ) ஜூன்.21 

ஈ) ஜூன்.22 

✓ அரிவாள் தசல் ரநாய் ைற்றும் அ ன் சிகிச்மச முமைகள் குறித்து தபாது 

ைக்களிமடரய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவ ற்காக ஒவ்ரவார் ஆண்டும் 

ஜூன்.19 அன்று உலக அரிவாள்தசல் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிைது.  

✓ அரிவாள் தசல் ரநாய் என்பது இரத் ரசாமகயின் ஒரு ைரபுவழி வடிவம் 

ஆகும். இதில் இரத்  சிவப்பணுக்கள் உடல் முழுவதும் ரபாதுைான 

உயிர்வளிமய எடுத்துச்தசல்ல முடியா  நிமலயிலிருக்கும். “Shine the 

Light on Sickle Cell” என்பது நடப்பாண்டில் (2021) வரும் இந்நாளுக்கா 

-னக் கருப்தபாருளாகும். 

 

6. ‘யைாதலின்யொதான ொலியல் வன்முஹறகஹள ஒழிப்ெதற்கான 

ென்னாட்டு நாள்’ அனுசரிக்கப்ெடும் யததி எது? 

அ) ஜூன்.19  

ஆ) ஜூன்.20 

இ) ஜூன்.21 

ஈ) ஜூன்.22 

✓ ரைா ல்களின்ரபாது ரைற்தகாள்ளப்படும் பாலியல் வன்முமைகமள 

ஒரு முடிவுக்குக் தகாண்டுவருவ ற்கான விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்துவ 

- ற்கும், உலகம் முழுவதும் பாலியல் வன்முமைகளால் பாதிக்கப்பட்டு 

அதிலிருந்து  ப்பிப்பிமழத்து வாழ்ரவாமர தகளரவிப்ப ற்கும் ைற்றும் 

இந் க் குற்ைங்கமள ஒழித்துக்கட்டுவ ற்காக  ங்கள் இன்னுயிமர 

ஈந்ர ாருக்கு அஞ்சலி தசலுத் வ ற்குைாக ஒவ்ரவார் ஆண்டும் ஜூன்.19 

அன்று ரைா லின்ரபா ான பாலியல் வன்முமைகமள ஒழிப்ப ற்கான 

பன்னாட்டு நாள் (International Day for the Elimination of Sexual Violence 

in Conflict) கமடப்பிடிக்கப்படுகிைது. 

 

7. நடப்ொண்டு (2021) உலக அகதிகள் நாளுக்கான கருப்பொருள் 

என்ன? 

அ) Every Action Counts 

ஆ) Anti–racism wins 

இ) Rights of Refugees 

ஈ) Together we heal, learn and shine  

✓ உலதகங்குமுள்ள அகதிகளின் நிமலகுறித்  விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத் 

-துவ ற்காக ஆண்டுர ாறும் ஜூன்.20 அன்று உலக அகதிகள் நாள் 

அனுசரிக்கப்படுகிைது. “Together we heal, learn and shine” என்பது இந்  

ஆண்டில் (2021) வரும் இந் ச் சிைப்பு நாளுக்கான கருப்தபாருளாகும்.  

✓ 2000 டிசம்பர்.4 அன்று, ஐநா தபாது அமவ, ஜூன்.20’ஐ உலக அகதிகள் 

நாளாகக் தகாண்டாடப்படும் என முடிவுதசய் து. கடந்  1951ஆம் ஆண்டு 

நமடதபற்ை அகதிகள் ைாநாடும் அ ன் 1967 தநறிமுமையும் உலதகங்கி 

-லும் உள்ள அகதிகமளப் பாதுகாக்கின்ைன. 

 

8. பெர்பெரா வஹளகுடா என்றும் அஹைக்கப்ெடுகிற நீர்நிஹல எது? 

அ) ைன்னார் வமளகுடா 

ஆ) ஏ ன் வமளகுடா  

இ) பாக் நீரிமண 

ஈ) கட்ச் பாமலவனம் 

✓ இந்திய கடற்பமடயானது மு ன்முமையாக ஐரராப்பிய ஒன்றிய கடற்ப 

-மடயுடன் இமணந்து ஒரு கூட்டுப் பயிற்சியில் பங்ரகற்கிைது. அது, 

தபர்தபரா வமளகுடா என்றும் அமழக்கப்படுகிை ஏ ன் வமளகுடாவில் 

நமடதபைவுள்ளது. இந் ப்பயிற்சியில் மிகவும் அதிநவீன வான் பாதுகாப்பு, 

நீர்மூழ்கி பயிற்சிகள், உத்திசார் நிகழ்வுகள் ரபான்ைமவ அடங்கும். 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. காைன்பவல்த் விஹளயாட்டுப் யொட்டிகளில் தனிநெர் தங்கம் 

பவன்ற முதல் இந்தியர் யார்? 

அ) P T உஷா 

ஆ) மில்கா சிங்  

இ) தியான் சந்த் 

ஈ) பான் சிங் ர ாைர் 

✓ “பைக்கும் சீக்கியர்” என்றும் அமழக்கப்படும் மில்கா சிங், COVID த ொற்று 

காரணைாக அண்மையில் காலைானார். அவருக்கு 91 வயது. 1958’இல் 

ரவல்ஸில் நடந்  காைன்தவல்த் விமளயாட்டுப் ரபாட்டிகளில் இந்தியா 

-வின் மு ல்  னிநபர்  ங்கப்ப க்கத்ம  மில்கா சிங் தவன்ைார். 

✓ பமடவீரரும்  டகள வீரருைான மில்கா சிங், பல்ரவறு சர்வர ச நிகழ்வு 

-களில் இந்தியாமவப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி, நாட்டிற்கு பல பரிசுகமள 

தவன்று தகாடுத்துள்ளார். 

 

10. 2024ஆம் ஆண்டளவில், எத்தனன சதவீத அளவுக்கு சாஹல 

விெத்து இறப்புகஹளக் குஹறப்ெதற்கு அரசு இலக்கு பகாண்டுள்ளது? 

அ) 20% 

ஆ) 25% 

இ) 50%  

ஈ) 75% 

✓ சாமல ரபாக்குவரத்து ைற்றும் தநடுஞ்சாமலகள் ைற்றும் குறு, சிறு & 

நடுத் ர நிறுவனங்களுக்கான அமைச்சர் நிதின் கட்கரி, அண்மையில், 

2024ஆம் ஆண்டளவில் சாமல விபத்து இைப்புகமள 50% குமைப்பர  

அரசாங்கத்தின் இலக்கு எனக் கூறினார். விபத்து ரநரிடும் பகுதிகமள 

அகற்றுவ ற்காக, ைாநிலங்கள் ைற்றும் NHAI’க்கு, அரசு, `14000 ரகாடி 

ஒதுக்கீடு தசய்யுந்திட்டத்திற்கு உலக வங்கியும் ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியும் 

அனுைதித்துள்ளன. 

 


1.  மிழ்நாடு ரவளாண்மைப் பல்கமலக்கு வாசமனப் பயிர்களின் 

ரைம்பாட்டுக்கான விருது 

ரகாமவயில் உள்ள  மிழ்நாடு ரவளாண்மைப் பல்கமலக்கழகத்துக்கு 

வாசமனப் பயிர்களின் ரைம்பாட்டுக்கான விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

இது த ாடர்பாக பல்கமலக்கழகம் கூறியிருப்ப ாவது: 

 மிழ்நாடு ரவளாண்மைப் பல்கமலக்கழகத்தில் இந்திய அரசின் 

ஒருங்கிமணந்  ர ாட்டக்கமலப் பயிர்களின் ரைம்பாட்டுத் திட்டத்தின் 

கீழ் வாசமனப் பயிர்களின் விம , நடவுப்தபாருள் உற்பத்தி, வாசமனப் 

பயிர்களின் த ாழில்நுட்பத்ம  பிரபலப்படுத்து ல் என்ை திட்டைானது 

வாசமன, ைமலத்ர ாட்டப்பயிர்கள் துமை, தபரியகுளம் ர ாட்டக்கமல 

ஆராய்ச்சி நிமலயத்ம   மலமையிடைாகக்தகாண்டு தசயல்படுத் ப்பட் 

-டு வருகிைது. 

இந் த் திட்டத்துக்காக ரகாழிக்ரகாட்டில் உள்ள பாக்கு, வாசமனப் 

பயிாிா்கள் ரைம்பாட்டு இயக்ககம் 2019-20ஆம் ஆண்டுக்கு `78.51 

லட்சமும், 2020-21ஆம் ஆண்டுக்கு `88.87 லட்சமும் நிதி ஒதுக்கியுள்ள 

-து. இத்திட்டத்தில்  மிழ்நாடு ரவளாண்மைப் பல்கமலக்கழகத்தின் கீழ் 

உள்ள தபரியகுளம், ரகாயம்புத்தூர், பவானிசாகர், உ மக, ஏற்காடு, 

திருச்சி, கிள்ளிகுளம், தகாமடக்கானல் உள்ளிட்ட 16 துமண மையங்க 

-ளில் நறுைணப்பயிர்களில் வளர்ச்சி நடவடிக்மககள் ரைற்தகாள்ளப்பட் 

-டு வருகின்ைன. இங்கு இஞ்சி, பூண்டு, மிளகாய், தகாத் ைல்லி, 

ஜாதிக்காய், கிராம்பு, இலவங்கப் பட்மட, சாிா்வசுகந்தி, புளி, கறிரவப்பிமல, 

நறுைணப் பயிர்களின் விம ,  ரைான நாற்றுகள் உற்பத்தி 

தசய்யப்படுகின்ைன. வயல்தவளி முன்ரனாடி திட்டத்தின்கீழ் நறுைணப் 

பயிர்களான ைஞ்சள், மிளகு, தகாத் ைல்லி, மிளகாய் ஆகியவற்றில் 

அங்கக ரவளாண் சாகுபடி திடல்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. 

ஏற்காடு,  டியன்குடிமச, ரபச்சிப்பாமை ஆகிய இடங்களில் உள்ள 

ர ாட்டக்கமல ஆராய்ச்சி நிமலயங்களில் வாசமனப் பயிர்களின் 

நாற்ைங்கால் ரைம்படுத் ப்பட்டு ரகாழிக்ரகாடு பாக்கு, வாசமனப் 

பயிர்கள் ரைம்பாட்டு இயக்ககத்தின் மூலம்  ரச்சான்றி ழ் 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. வாசமனப் பயிர்களின் முக்கியத்துவம்பற்றி 

பிரபலப்படுத் வும், சாகுபடி பரப்பளமவ அதிகரிக்கவும் பல்ரவறு துமண 

மையங்களில் விவசாயிகளுக்கு த ாழில்நுட்பப் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. 

ரைலும், வாசமனப் பயிர்கள் குறித்  கருத் ரங்குகளும் நடத் ப்பட்டன. 

இந்  நிமலயில் இத்திட்டத்தின் வருடாந்திர ைறுஆய்வுக் கூட்டம் 

இமணயவழியில் அண்மையில் நமடதபற்ைது. இந் க் கூட்டத்தில் 

அகில இந்திய அளவிலிருந்து பங்ரகற்ை 45 மையங்களில்,  மிழ்நாடு 

ரவளாண்மைப் பல்கமலக்கழகம் 2020-21ஆம் ஆண்டில்  மலசிைந்  

தசயல்பாட்டு மையைாக அறிவிக்கப்பட்டு, பாராட்டுச் சான்றி ழுடன் 

விருது வழங்கி தகௌரவிக்கப்பட்டிருப்ப ாகத் த ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

 

 

 



         

    

1. நடப்பாண்டுக்கான (2021) பபரிடர் அபாயக் குறைப்பு – வைட்சி 

குறித்த சிைப்பு அறிக்றகயின் உலகளாவிய மதிப்பீட்டு அறிக்றகறய 

வவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 

அ) FAO 

ஆ) UNDRR  

இ) WFP 

ஈ) UNESCO 

✓ பேரிடர் அோயக் குறைப்புக்கான ஐநா அலுவலகமானது (UNDRR) 2021 

வைட்சி அோயக் குறைப்பு - சிைப்பு அறிக்றக குறித்த உலகளாவிய 

மதிப்பீட்டு அறிக்றகறய வவளியிட்டுள்ளது. அந்த மதிப்பீட்டின்ேடி, இந்த 

நூற்ைாண்டில் இதுவறை 1.5 பில்லியன் மக்கறள, வைட்சி, பநைடியாக 

ோதித்துள்ளது. இந்த அதிகரித்த எண்ணிக்றகக்கு காலநிறல மாற்ைம், 

சுற்றுச்சூழல் சீைழிவு மற்றும் மக்கள்வதாறக மாற்ைங்கள் காைணமாகும்.  

 

2. சமீப வசய்திகளில் இடம்வபற்ை ‘ICMED 13485 PLUS’ என்ைால் 

என்ன? 

அ) தைச்சான்றிதழ் திட்டம்  

ஆ) வறுறமவயாழிப்புத் திட்டம் 

இ) சாறல திட்டம் 

ஈ) தடுப்பூசி திட்டம் 

✓ ICMED என்ேது 2016ஆம் ஆண்டில் மருத்துவ சாதனங்கள் சான்றிதழ் 

வேறுவதற்காக வதாடங்கப்ேட்ட ஒரு திட்டமாகும். சமீேத்தில், இந்திய தை 

கவுன்சிலும் இந்திய மருத்துவ சாதனங்களின் உற்ேத்தியாளர்கள் சங்க 

-மும் இந்தத் திட்டத்தில் சில அம்சங்கறளச் பசர்த்துள்ளன இந்தப் புதிய 

திட்டத்தின் வேயர் “ICMED 13485 PLUS” ஆகும். இது, மருத்துவ சாதனங் 

-களின் தைம், ோதுகாப்பு மற்றும் வசயல்திைன் ஆகியவற்றை சரிோர்க்கும். 

 

3. பன்னாட்டு கார்பன் விறல தளத்றத அறமக்கவுள்ள அறமப்பு 

எது? 

அ) ேன்னாட்டுச் வசலவாணி நிதியம்  

ஆ) உலக வங்கி 

இ) ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி 

ஈ) ஆசிய உட்கட்டறமப்பு & முதலீட்டு வங்கி 

✓ புவி வவப்ேமறடதறலக் கட்டுப்ேடுத்துவதற்காக ேன்னாட்டு கார்ேன் 

விறல தளத்றத அறமக்க ேன்னாட்டுச் வசலவாணி நிதியம் (IMF) 

முன்வமாழிந்துள்ளது. இந்த தசாப்தத்தில், குறைந்த கார்ேன் வவளிபயற்ை 

-த்றத பநாக்கிச்வசல்வறத இது பநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது.  

✓ ேன்னாட்டுச் வசலவாணி நிதிய தறலவரின் கூற்றுப்ேடி, புவி வவப்ேம 

-றடதறல 1.5 முதல் 2 டிகிரி அளவுக்கு மட்டுப்ேடுத்தினால் 2030’க்குள் 

உமிழ்றவ கால் முதல் அறை ேங்கு வறை குறைக்க பவண்டும். 

 

4.இந்தியாவில் எத்தனால் உற்பத்திக்கான மாற்றுதீவன ஆதாரமாக 

அறடயாளங்காணப்பட்டுள்ள பயிர் எது? 

அ) ேருத்தி 

ஆ) சணல் 

இ) மைவள்ளிக்கிழங்கு  

ஈ) உருறளக்கிழங்கு 

✓ ICAR-மத்திய கிழங்கு ேயிர் ஆைாய்ச்சி நிறுவனம் மைவள்ளிக்கிழங்றக 

உயிரி எத்தனால் உற்ேத்திக்கான ஓர் உறுதியான மூலப்வோருளாகக் 

கண்டறிந்துள்ளது. ஓர் உயிரி எரிவோருள் ேயிைாக, கரும்புடன் ஒப்பிடும் 

போது மைவள்ளிக்கிழங்கு ேல்பவறு நன்றமகறளக் வகாண்டுள்ளது.  

✓ மைவள்ளிக்கிழங்கில் அதிக மாவுச்சத்து உள்ளடக்கம் மற்றும் குறைந்த 

பமலாண்றம நிறலறமகளின்கீழ் வளரும் திைனுள்ளது. இது, இந்தியா 

-வின் எத்தனால் கலப்பு வேட்பைால் திட்ட இலக்கு 2025’ஐ அறடய 

உதவும். 

 

 

 

5. அண்றமச் வசய்திகளில் இடம்வபற்ை வபருந்தடுப்புப்பவளத்திட்டு 

அறமந்துள்ள நாடு எது? 

அ) ஐக்கிய அவமரிக்க நாடுகள் 

ஆ) ஆஸ்திபைலியா  

இ) ஜப்ோன் 

ஈ) இந்தியா 

✓ ஆஸ்திபைலியாவின் வடகிழக்கு கடற்கறையில் 2300 கிமீ நீளத்துக்கு 

அறமந்துள்ள வேருந்தடுப்புப்ேவளத்திட்டானது அதன் அறிவியல் மற்றும் 

உள்ளார்ந்த முக்கியத்துவத்தின் காைணமாக கடந்த 1981’இல் உலக 

ோைம்ேரிய தைவரிறசறயப் வேற்ைது. சமீேத்தில், UNESCO வேருந்தடுப்புப் 

ேவளத்திட்டு, உலக ோைம்ேரிய தளங்களின் ேட்டியலில் றவக்கப்ேட 

பவண்டும் எனக் கூறியது. 

 

6. சமீபத்தில் இந்தியாவால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட M-பயாகா வசயலி, 

எந்த அறமப்பபாடு இறணந்து உருவாக்கப்பட்டது? 

அ) ஐநா 

ஆ) WHO  

இ) CDC 

ஈ) ஜான் ஹாப்கின்ஸ் ேல்கறலக்கழகம் 

✓ இந்தியப்பிைதமர் நபைந்திை பமாடி, ‘உலக நலவாழ்வு அறமப்பு M-பயாகா’ 

வசயலிறய அறிமுகப்ேடுத்தினார். வோது பயாகா வசயல்முறையின் அடிப் 

-ேறடயிலான ேல்பவறு பயாகா ேயிற்சிகள் மற்றும் வசய்முறைகள் 

குறித்த காவணாளிகறள ேல வமாழிகளில் இந்தச் வசயலி வழங்கும். 

✓ இந்தச் வசயலிறய உலக நலவாழ்வு அறமப்பும் (WHO) இந்திய அைசின் 

ஆயுர்பவதம், பயாகா மற்றும் இயற்றக மருத்துவம், யுனானி, சித்த மருத் 

-துவம் மற்றும் பஹாமிபயாேதி (AYUSH அறமச்சகம்) அறமச்சகமும் 

இறணந்து உருவாக்கியுள்ளன. 

 

7.ஒலிம்பிக்கில் பபாட்டியிடுவதற்காக பதர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ள முதல் 

திருநங்றக விறளயாட்டு வீராங்கறனயான லாரல் ஹப்பார்ட் 

சார்ந்த நாடு எது? 

அ) ஐக்கிய அவமரிக்க நாடுகள் 

ஆ) ைஷ்யா 

இ) நியூசிலாந்து  

ஈ) வதன்னாப்பிரிக்கா 

✓ படாக்கிபயா ஒலிம்பிக்கில் போட்டியிடும் முதல் திருநங்றக விறளயாட் 

-டு வீைாங்கறனயாக நியூசிலாந்றதச் சார்ந்த 43 வயதான லாைல் 

ஹப்ோர்ட் பதர்வுவசய்யப்ேட்டுள்ளார். சூப்ேர் வஹவிவவயிட் வேண்கள் 

போட்டியில் ேங்பகற்கும்போது, ஹப்ோர்ட், ஒலிம்பிக்கில் ேங்பகற்கும் 

முதல் திருநங்றக விறளயாட்டு வீைாங்கறனயாக இருப்ோர்.  

✓ ேன்னாட்டு ஒலிம்பிக் குழு (IOC) குறிப்பிட்டிருக்கும் வடஸ்படாஸ்டிபைான் 

அளவுகள் பூர்த்திவசய்யப்ேட்ட பின்னர் அவர் சூப்ேர் வஹவிவவயிட் 87 

கிபலா பிரிவில் போட்டியிடுவார். 

 

8. 100% கச்சா எண்வணய் / 100% எத்தனால் பயன்படுத்தக்கூடிய 

எஞ்சினின் வபயர் என்ன? 

அ) ேல எரிவோருள் எஞ்சின் 

ஆ) பிவளக்ஸ் எரிவோருள் எஞ்சின்  

இ) மாற்று எஞ்சின் 

ஈ) நிறலயான எஞ்சின் 

✓ ஆட்படாவமாறேல் வதாழிலுக்காக, பிவளக்ஸ் எரிவோருள் எஞ்சின்கள் 

கட்டாயமாக உருவாக்கப்ேடும் என்று மத்திய சாறல போக்குவைத்து & 

வநடுஞ்சாறலத்துறை அறமச்சர் அறிவித்தார். 

✓ பிவளக்ஸ் எரிவோருள் எஞ்சின்களில், 100% கச்சா எண்வணபயா (அ) 

100% எத்தனாறலபயா ேயன்ேடுத்தவியலும். வேட்பைாலில் 20% எத்த 

-னால் கலப்ேதற்கான இலக்கு ஆண்றட, இந்தியா, 2030லிருந்து 

2025க்கு மாற்றியறமத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



         

    

9. நடப்பாண்டின் (2021) உலக முதலீட்டு அறிக்றகறய வவளியிட்ட 

அறமப்பு எது? 

அ) UNCTAD  

ஆ) WTO 

இ) ேன்னாட்டுச் வசலவாணி நிதியம் 

ஈ) உலக வங்கி 

✓ ஐநா வர்த்தக & பமம்ோட்டு கூட்டறமப்ோனது (UNCTAD) அண்றமயில் 

நடப்ோண்டின் (2021) உலக முதலீட்டு அறிக்றகறய வவளியிட்டுள்ளது. 

COVID வதாற்றுபநாயால் உலகளாவிய அந்நிய பநைடி முதலீடு 35% 

குறைந்துள்ளதாக அவ்வறிக்றக குறிப்பிட்டது. 

✓ 2020ஆம் ஆண்டில், உலகில், அந்நிய பநைடி முதலீடு (FDI) வருவாறயப் 

வேறுவதில் ஐந்தாவது வேரிய நாடாக இந்தியா இருப்ேதாகவும் அதன் 

மதிப்பு $64 பில்லியன் டாலைாக இருப்ேதாகவும் UNCTAD கூறியுள்ளது. 

 

10. எஸ்தர் டப்பலா மற்றும் ரகுராம் ராஜன் ஆகிபயாறரக்வகாண்ட 

வபாருளாதார ஆபலாசறனக் குழுறவ உருவாக்கவுள்ள மாநிலம் 

எது? 

அ) தமிழ்நாடு  

ஆ) பகைளா 

இ) பமற்கு வங்கம் 

ஈ) ஆந்திை பிரதேசம் 

✓ தறலசிைந்த வோருளாதாை வல்லுநர்களான பநாேல் ேரிசு வேற்ை எஸ்தர் 

டப்பலா, இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) முன்னாள் ஆளுநர் இைகுைாம் 

இைாஜன், முன்னாள் தறலறமப் வோருளாதாை ஆபலாசகர் அைவிந்த் 

சுப்பிைமணியன், பமம்ோட்டு வோருளாதாை நிபுணர் ஜீன் ட்ரீஸ், 

முன்னாள் மத்திய நிதிச்வசயலாளர் S நாைாயண் ஆகிதயோர் அடங்கிய 

வோருளாதாை ஆபலாசறனக் குழுறவ உருவாக்குவதற்கு தமிழ்நாடு 

மாநில அைசு முடிவுவசய்துள்ளது.  

 


1. வகாந்தறக அகழாய்வு: பமலும் ஒரு சமநிறல எலும்புக்கூடு 

கண்வடடுப்பு 

சிவகங்றக மாவட்டம் கீழடி அருபக வகாந்தறகயில் நறடவேற்றுவரும் 

அகழாய்வில் வவள்ளிக்கிழறம சமநிறலயில் பமலும் ஒரு எலும்புக்கூடு 

கண்வடடுக்கப்ேட்டது. கீழடி, அகைம், மணலூர், வகாந்தறக ஆகிய 

ேகுதிகளில் கடந்த பிப்.13 முதல் 7ஆம் கட்ட அகழாய்வுப்ேணிகள் வதாடங்கி 

நறடவேற்று வருகின்ைன. இதுவறை நறடவேற்ை அகழாய்வுகளின் 

அடிப்ேறடயில் வகாந்தறக ேண்றடய காலத்தில் ஈமக் காடாக இருந்தது 

வதரியவந்துள்ளது. 

இங்கு பதாண்டப்ேட்ட குழிகளில் ஏைாளமான முதுமக்கள் தாழிகள், 

எலும்புக்கூடுகள் அடுத்தடுத்து கிறடத்து வருகின்ைன. கடந்த சில 

நாள்களுக்கு முன்பு இப்ேகுதியில் சமநிறலயில் முழு எலும்புக்கூடு 

கண்வடடுக்கப்ேட்டுள்ளது. அபத அகழாய்வுக் குழியில் ஏற்வகனபவ 

கிறடத்த சமநிறல எலும்புக்கூடுக்கு அருகிபலபய, மற்வைாரு சமநிறல 

எலும்புக்கூடு கண்வடடுக்கப்ேட்டுள்ளது. 3.5 அடி நீளமுள்ள இந்த எலும்பு 

-க்கூட்டின் ோலினம் ஆய்வுக்கு பின்னபை வதரியவரும் என வதால்லியல் 

ஆய்வாளர்கள் வதரிவித்தனர். 

 

2. உத்தைகண்ட் முதல்வைாக புஷ்கர் சிங் தாமி பதர்வு 

உத்தைகண்ட் மாநிலத்தின் புதிய முதலமைச்சைாக புஷ்கர் சிங் தாமி 

பதர்வு வசய்யப்ேட்டுள்ளார். முதலமைச்சைாக இருந்த தீைத் சிங் ைாவத் 

ைாஜிநாமா வசய்தறதயடுத்து, படைாடூனில் நறடவேற்ை சட்டப்பேைறவ 

உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தில் புதிய முதல்வர் பதர்ந்வதடுக்கப்ேட்டுள்ளார். 

 

 

 

 

 



         

    

1. வானூர்தி நிலைய சேலவ தரத்திற்காக பன்னாட்டு வானூர்தி 

நிலைய குழும விருலத வவன்ற இந்திய வானூர்தி நிலையம் எது? 

அ) மும்பை ைன்னாட்டு வானூர்தி நிபையம் 

ஆ) தில்லி ைன்னாட்டு வானூர்தி நிபையம் 

இ) க ாச்சின் ைன்னாட்டு வானூர்தி நிபையம்  

ஈ) கென்பன ைன்னாட்டு வானூர்தி நிபையம் 

✓ க ாச்சின் ைன்னாட்டு விமான நிபையமானது விமான நிபைய செபவ 

தரத்திற் ா  ைன்னாட்டு விமான நிபைய குழுமத்தின் தபைபம 

இயக்குநரிடமிருந்து சிறப்பு விருபத கவன்றது. விமான நிபைய செபவ 

தர ஆய்வில், கதாடர்ச்சியா  சிறந்த செபவ பை வழங்கிய வானூர்தி 

நிபையங் ள், ையணி ளின்  ருத்தின் அடிப்ைபடயில் அங்கீ ரிக் ப்ைட் 

-டு விருது ள் வழங்கி க ௌரவிக் ப்ைடுகின்றன. 

 

2. உைகின் முதல் பிரத்திசயக ‘விலரவு இரயிலுக்கான பசுலம 

மதிப்பீட்டு முலற’லய அறிமுகப்படுத்தியுள்ள நாடு எது? 

அ) அகமரிக் ா 

ஆ) இந்தியா  

இ) இஸ்சரல் 

ஈ) ஜப்ைான் 

✓ விபரவு இரயிலுக் ான உைகின் முதல் பிரத்திசய  ைசுபம மதிப்பீட்டு 

முபறபய இந்தியா அறிமு ப்ைடுத்தியுள்ைது. CII-இந்திய ைசுபம  ட்டட 

 வுன்சிைானது IGBC ைசுபம விபரவு இரயில் மதிப்பீட்டு முபறபய 

அறிமு ப்ைடுத்தியுள்ைது. IGBC ஆனது சதசிய விபரவு இரயில்  ழ த்துட 

-ன் ஒத்துபழத்துள்ைது. இந்த மதிப்பீட்டு முபற, புதிய விபரவு இரயில் 

நிபையங் பை அவற்றின் கெயல்ைாடு ளின்சைாது ஆற்றல் திறபமயா 

-ன  ருத்தாக் ங் பைப் ையன்ைடுத்துவதற்கு உதவும். 

 

3.NFSA பயனாளிகளுக்கு கூடுதல் உணவு-தானியங்கலள வழங் 

-கும் பின்வரும் எந்தத் திட்டம், நவம்பர் வலர நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது? 

அ) பிரதமர் கிஸான் 

ஆ) பிரதமர்  ரீப்  ல்யாண் சயாஜனா  

இ) பிரதமர் ஆத்ம நிர்ைார் சயாஜனா 

ஈ) PM உணவு தானிய சயாஜனா 

✓ பிரதமரின் ஏபழ ள் நை உணவு திட்டத்பத 2021 ஜூபையிலிருந்து 

2021 நவம்ைர் மாதம் வபர நீட்டிக்  மத்திய அபமச்ெரபவ ஒப்புதல் 

அளிக் ப்ைட்டுள்ைது. இதன்ைடி, பிரதமரின் ஏபழ ள் நை உணவு திட்டம் 

( ட்டம் - 4) கீழ், சதசிய உணவு ைாது ாப்பு ெட்டத்தின் அதி ைட்ெம் 81.35 

ச ாடி ையனாளி ளுக்கு ஜூபை முதல் நவம்ைர் வபர ஒரு மாதத்திற்கு 

ஐந்து கிசைா உணவு தானியங் ள் இைவெமா  வழங் ப்ைடும். 

 

4. ஓர் அண்லமய ஆய்வின்படி, உைகில் பல்சவறு வலகயிைான 

பட்டாம்பூச்சிகள் காணப்படும் நாடு எது? 

அ) க ாைம்பியா  

ஆ) பிஜி 

இ) ைப்புவா நியூ கினியா 

ஈ) நியூசிைாந்து 

✓ இயற்ப  வரைாற்று அருங் ாட்சிய ம் கவளியிட்டுள்ை ஓர் அண்பமய 

ஆய்வின்ைடி, ைல்சவறு வப யிைான ைட்டாம்பூச்சி ளின் தாய மா  

க ாைம்பியா உள்ைது. கதன்னகமரிக்  நாட்டில் அறியப்ைட்ட அபனத்து 

உயிரினங் ளிலும் சுமார் 20% ைட்டாம்பூச்சி ைா  உள்ைன. ெர்வசதெ 

அறிவியைாைர் ள் குழு, “க ாைம்பிய ைட்டாம்பூச்சி ளின் ெரிைார்ப்பு ைட்டி 

-யல்” என்ற தபைப்பில் ஆவணகமான்பறத் தயாரித்தது.  

✓ க ாைம்பியாவில் மட்டும் இருநூற்றுக்கும் சமற்ைட்ட வண்ணத்துப்பூச்சி 

இனங் ள்  ாணப்ைடுகின்றன. 

 

 

 

 

5.NASA’இன் சராசபாட்டிக் உைங்கு வானூர்தியான இஞ்வேனுயிட்டி, 

எந்த வான் வபாருளில் இயங்கி வருகிறது? 

அ) நிைா 

ஆ) கெவ்வாய்  

இ) கவள்ளி 

ஈ) வியாழன் 

✓ அகமரிக்  விண்கவளி ஆய்வு மு பமயின் ‘மார்ஸ் 2020’ திட்டத்தின் 

ஒருைகுதியா  கெவ்வாய்க்ச ாளில் இயங்கும் NASA’இன் சிறு சராசைா 

உைங்கு வானூர்திதான் ‘இஞ்கெனுயிட்டி’. 

✓ இந்த உைங்கு வானூர்தி, எட்டாவது முபறயா , கெவ்வாய்க்ச ாளில் 

ஒரு புதிய இடத்தில் தபரயிறங்கியது. அதன்ெமயம், 160 மீட்டர் கதற்ச  

ஒரு புதிய இடத்திற்கு அந்த உைங்கு வானூர்தி ைறந்துகென்றது. 

 

6. பசுலம லைட்ரஜன் முன்வனடுப்புகள்குறித்த BRICS உச்சிமாநா 

-ட்லட நடத்தவுள்ள நாடு எது? 

அ) இந்தியா  

ஆ) ரஷ்யா 

இ) பிசரஸில் 

ஈ) சீனா 

✓ இந்திய அரசுக்கு கொந்தமான NTPC லிட், ைசுபம பைட்ரஜன் முன்னன 

-டுப்புகள் குறித்த இரண்டு நாள் உச்சிமாநாட்படத் கதாகுத்து வருகிறது. 

இந்த நி ழ்வில், BRICS நாடு ளின் ைங்ச ற்பு அடங்கும். 

✓ இவ்வுச்சிமாநாடு, உை நாடு ளின் ைசுபம பைட்ரஜன் முன்கனடுப்பு 

- பைப் ைகிர்ந்து க ாள்வதற் ான ஒரு தைத்பத உருவாக்குகிறது. 

சமலும், ைசுபம ஆற்றபை அடுத்த  ட்டங் ளுக்கு க ாண்டுகெல்ை ஒரு 

விரிவான கெயல்திட்டங் பை முன்பவக்கிறது. 

 

7. ‘குழந்லதகள் மற்றும் ஆயுத சமாதல்கள்’ குறித்த வருடாந்திர 

அறிக்லகலய வவளியிட்ட அலமப்பு எது? 

அ) ஐநா  

ஆ) யுகனஸ்ச ா 

இ) யுனிகெஃப் 

ஈ) ஐ.யூ.சி.என் 

✓ சிறார் ள் & ஆயுத சமாதல் ள் குறித்து ஐநா தபைவர் அன்சடானிசயா 

குடகரஸ், ைாது ாப்பு  வுன்சிலுக்கு அனுப்பிய ஆண்டு அறிக்ப யின்ைடி, 

 டந்த ஆண்டு உை ம் முழுவதும் ைல்சவறு சமாதல் ளில் 8,500’க்கும் 

சமற்ைட்ட குழந்பத ள் ையன்ைடுத்தப்ைட்டுள்ைனர். 

✓ சொமாலியா,  ாங்ச ா மக் ைாட்சிக் குடியரசு, ஆப் ானிஸ்தான், சிரியா 

மற்றும் ஏமன் ஆகிய நாடு ளில்,  டந்த 2020’ஆம் ஆண்டில் அதி  விதி 

மீறல் ள் நடந்துள்ைன. 

 

8. உைக இலே நாள் கலடப்பிடிக்கப்படுகிற சததி எது? 

அ) ஜூன்.20 

ஆ) ஜூன்.21  

இ) ஜூன்.22 

ஈ) ஜூன்.23 

✓ ஒவ்சவார் ஆண்டும் ஜூன்.21 அன்று உை  இபெ நாள் க ாண்டாடப்ை 

-டுகிறது. இந்த நாள், முதன்முதலில், 1982ஆம் ஆண்டில் பிரான்ஸில் 

க ாண்டாடப்ைட்டது. ச ாபட  திர்த்திருப்ை நிபையுடன் இந்த நாள் 

ஒத்துப்சைாகிறது. சமலும், மக் பை, இபெச ட்டு மகிழ்வபடயச் கெய்வ 

-பதயும் சநாக் மா க் க ாண்டுள்ைது. 

 

9. வேய்திகளில் நம்பகத்தன்லமயின் அடிப்பலடயில், ‘டிஜிட்டல் 

வேய்தி அறிக்லக – 2021’இல் இந்தியாவின் தரநிலை என்ன? 

அ) 11 

ஆ) 21 

இ) 31  

ஈ) 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ டிஜிட்டல் கெய்தி அறிக்ப யின் 10ஆம் ைதிப்பை, ராய்ட்டர்ஸ் நிறுவனம், 

ைத்திரிப  ஆய்வுக் ா  கவளியிட்டுள்ைது. கெய்தி நு ர்வில் COVID-19 

கதாற்றின் தாக் த்பத இது விவரிக்கிறது. இந்தியா, இந்சதாசனசியா, 

தாய்ைாந்து, பநஜீரியா, க ாைம்பியா மற்றும் கைரு உட்ைட 6  ண்டங் ள் 

மற்றும் 46 ெந்பத ளிலிருந்து செ ரிக் ப்ைட்ட தரவு ளின் அடிப்ைபடயி 

-ல் இந்த அறிக்ப  கதாகுக் ப்ைட்டுள்ைது. கெய்தி மீதான நம்பிக்ப யின் 

அடிப்ைபடயில், 46 நாடு ளுள் இந்தியா 31ஆவது இடத்தில் உள்ைது. 

 

10. ‘துளிர் நிறுவனங்கள் மற்றும் இடர் நிதியளிப்புபற்றிய ஆராய்ச்சி 

லமயத்’லத (CREST) அறிமுகப்படுத்தியுள்ள நிறுவனம் எது? 

அ) IIT கென்பன  

ஆ) IIT மும்பை 

இ) IIT ஆமதாைாத் 

ஈ) IIT கைங் ளூரு 

✓ இந்திய கதாழில்நுட்ை நிறுவனம் – கென்பன, ‘துளிர் நிறுவனங் ள் & 

இடர் நிதியளிப்புைற்றிய ஆராய்ச்சி பமயத்’பத அறிமு ப்ைடுத்தியுள்ைது. 

உயர்தர ஆராய்ச்சியில் ஈடுைடுவதில் உள்ை கைரும் இபடயூறு பை 

எதிர்க ாள்வதற் ா  இது இந்திய துளிர்நிறுவன நிபை ளில் ஒரு தரவு 

 ைஞ்சியத்பத உருவாக்கும். 

✓ ஆராய்ச்சியாைர் ளும் க ாள்ப  வகுப்ைாைர் ளும் அணு க்கூடியதா  

இருக்கும் இந்தத் த வல் ள் ெர்வசதெ கவளியீடு ளுக்கு வழிவகுக்கும். 

 


1.அபனவருக்கும் எழுத்தறிவு அளிக்கும் ‘நிபுண் ைாரத் திட்டம்’ கதாடக் ம் 

2020ஆம் ஆண்டின் சதசியக்  ல்வி க ாள்ப யின் ஓர் அங் மா , 

நாட்டில் அபனத்துக் குழந்பத ளுக்கும் எழுத்தறிவு வழங்கும் ‘நிபுண் 

ைாரத்’ திட்டம் ஜூபை.5 அன்று கதாடங்கி பவக் ப்ைடுகிறது. 

மத்திய  ல்வித்துபறயின்கீழ் உள்ை ைள்ளிக் ல்வி மற்றும் எழுத்தறிவுத் 

துபற, நாட்டில் உள்ை ஒவ்கவாரு குழந்பதயும் புரிதலுடன் வாசிப்ைதிலும், 

எண்ணறிவில் சைாதிய தகுதிபயப் கைறுவதற்கு ஏதுவா  ‘நிபுண் ைாரத்’ 

என்கிற திட்டத்பத இயக் மா  அறிமு ப்ைடுத்தவிருக்கிறது. 

நாட்டில் 3 வயது முதல் 11 வயது வபரயில் சுமார் 5 ச ாடி குழந்பத ள் 

உள்ைன. இபத முன்னிட்டு 2026-27ஆம் ஆண்டிற்குள் மூன்றாம் 

வகுப்பை நிபறவுகெய்வதற்குள் ஒவ்கவாரு குழந்பதயும் புரிதலுடனான 

எழுத்து வாசிப்பிலும், எண்ணறிவில் சைாதிய தகுதிபயப் கைறுவதற்கும் 

ஏதுவா , அடிப்ைபட எழுத்தறிவு மற்றும் எண்ணறிபவப் கைறுவதற் ான 

சூழலியபை உருவாக்கும் கதாபைசநாக்குப் ைார்பவயுடன் இந்த 

இயக் ம் கதாடங் ப்ைடுகிறது. 

இத்திட்டம், அபனத்து மாநிைங் ள், யூனியன் பிரசதெங் ளில் சதசிய- 

மாநிை-மாவட்ட-வட்டார-ைள்ளி ள் ஆகிய ஐந்து நிபை ளில் மத்திய 

அரசின் ‘ெமக்ரா ஷிக்ஷா’ திட்டத்தின்கீழ் கெயல்ைடுத்தப்ைடுகிறது. 

 

2. கவப்ை அபை தாக்குதல்: ஐம்ைது ஆண்டு ளில் 17,000 சைர் ைலி; 

ஆய்வறிக்ப யில் த வல் 

இந்தியாவில்  டந்த 50 ஆண்டு ளில் ஏற்ைட்ட கவப்ை அபை தாக்குதல் 

ெம்ைவங் ளில் 17,000’க்கும் சமற்ைட்சடார் உயிரிழந்ததா , ஓர் ஆய்வு 

அறிக்ப யில் கதரிவிக் ப்ைட்டுள்ைது. புவி அறிவியல் அபமச்ெ த்தின் 

கெயைர் M இராஜீவன் தபைபமயிைான அறிவியைாைர் ள் குழு இந்த 

ஆய்வறிக்ப பய கவளியிட்டுள்ைது. அதில் கூறப்ைட்டிருப்ைதாவது: 

இந்தியாவில்  டந்த 1971 முதல் 2019 வபரயிைான 50 ஆண்டு ளில் 

சமாெமான வானிபை  ாரணமா  நி ழ்ந்த விைத்து ைால் 1,41,308 சைர் 

உயிழந்திருக்கிறார் ள். அவர் ளில், கவப்ை அபைதாக்குதல்  ாரணமா  

மட்டும் 17,362 சைர் உயிரிழந்திருக்கிறார் ள். இது கமாத்த உயிரிழப்பில் 

12 ெதவீதமாகும். 2019 வபரயிைான 50 ஆண்டு ளில் கமாத்தம் 706 

கவப்ை அபை தாக்குதல் ெம்ைவங் ள் இந்தியாவில் நடந்துள்ைன. 

கவப்ை அபை தாக்குதைால், ஆந்திர பிரசதெம், கதைங் ானா, ஒடிஸா 

ஆகிய மாநிைங் ளில் அதி  அைவில் உயிரிழப்பு ள் ஏற்ைட்டுள்ைன. 

ைஞ்ொப், ஹிமாெை பிரசதெம், உத்தர ண்ட், தில்லி, ைரியானா, 

இராஜஸ்தான், உத்தரபிரசதெம், குஜராத், மத்தியபிரசதெம், ம ாராஷ்டிரா, 

ெத்தீஸ் ர், பீ ார், ஜார்க் ண்ட், சமற்கு வங் ம், ஒடிஸா, ஆந்திர பிரசதெம், 

கதைங் ானா மாநிைங் ளில் சம மாதங் ளில் அடிக் டி கவப்ை அபை 

தாக்குதல் நி ழ்கின்றன. 

வட இந்திய ெமகவளிப் ைகுதியிலும், மபைப் ைகுதியிலும் கவப்ை அபை 

தாக்குதல் ெம்ைவங் ள் நபடகைறுகின்றன.  டந்த வாரம் ெமகவளிப் 

ைகுதியில் கவப்ைநிபை 40 டிகிரி கெல்சியஸுக்கும் அதி மா  இருந்தது. 

சமாெமான வானிபையால் ஏற்ைடும் விைத்து ளில் கவப்ை அபை 

தாக்குதல், மின்னல் தாக்குதல் ஆகியவற்றால்தான் அதி  உயிரிழப்பு ள் 

ஏற்ைடுகின்றன என்று அந்த ஆய்வறிக்ப யில் கதரிவிக் ப்ைட்டுள்ைது. 

 

 

 



         

    

1. ஜம்மு-காஷ்மீர் த ாடர்பான எல்லை வலையலை 

ஆலையத்தின்  லைவர் யார்? 

அ) ஏ.கே.சிக்ரி 

ஆ) ரஞ்சன் கேோகேோய் 

இ) ரஞ்சனோ கேசோய்  

ஈ) கே வி ேோமத் 

✓ 370ஆவது பிரிவு இரத்து சசய்யப்பட்டு 2019 ஆேஸ்டில் ஜம்மு மற்றும் 

ேோஷ்மீரின் சிறப்பு அந்ேஸ்தே திரும்பப்சபற்ற 6 மோேங்ேளுக்குப் பிறகு 

வதரயதற ஆதையம் அதமக்ேப்பட்டது. 

✓ இந்ே ஆதையத்திற்கு ஓய்வுசபற்ற உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி ரஞ்சனோ 

கேசோய் ேதைதம ேோங்குகிறோர். சமீபத்தில் இந்ே ஆதைக்குழு, ஜம்மு 

மற்றும் ேோஷ்மீரில் உள்ள அதனத்து 20 மோவட்டங்ேளின் துதை 

ஆதையர்ேளுடன் ஒரு சந்திப்தப நடத்தியது. பிரேமர் அதைப்பு 

விடுத்ே அதனத்து ேட்சி கூட்டத்திற்கு முன்னேோே இது நதடசபற்றது. 

 

2. டிைாகுனனாவ் குறிபார்த்து சுடும் துப்பாக்கிகலை இந்திய 

இைாணுவத்திற்கு வழங்கிய நாடு எது? 

அ) அசமரிக்ேோ 

ஆ) ரஷ்யோ  

இ) இஸ்கரல் 

ஈ) ஜப்போன் 

✓ இந்திய இரோணுவமோனது 1990’ேளில் ரஷ்யோவிலிருந்து டிரோகுகனோவ் 

என்ற குறிபார்த்து சுடும் துப்போக்கிேதள வோங்கியது. உைேம் முழுவதும் 

பயன்படுத்ேப்படும் ேற்ேோை துப்போக்கிேதளவிட இது பதையேோகும்.  

✓ சமீபத்தில், டிரோகுகனோவ் துப்போக்கியின் நவீன வடிவத்திதன இந்திய 

இரோணுவத்திடம் வைங்ே ரஷ்யோ ஒப்புக்சேோண்டது. 

 

3. இந்திய வான்பலடயும் இந்திய கடற்பலடயும் பின்வரும் எந்  

நாட்டின் கடற்பலடயுடன் இலைந்து திருவனந் புைத்திற்கு த ற்னக 

‘பானேஜ்’ என்ை பயிற்சியில் பங்னகற்ைன? 

அ) அசமரிக்ேோ  

ஆ) ஆஸ்திகரலியோ 

இ) பிரோன்ஸ் 

ஈ) ஜப்போன் 

✓ இந்திய வோன்பதட மற்றும் இந்திய ேடற்பதட ஆகியதவ அசமரிக்ே 

ேடற்பதடயின் கேரியர் ஸ்ட்தரக் குழுவுடன் இதைந்து ‘போகேஜ்’ 

என்றசவோரு பயிற்சியில் பங்கேற்றன. திருவனந்ேபுரத்திற்கு சேற்கே 

இந்ேப் பயிற்சி கமற்சேோள்ளப்பட்டது. இந்திய முன்னணியில், சுகேோய் 

விமோனம், ஜோகுவோர்ஸ், எரிசபோருள் நிரப்பும் வோனூர்தி மற்றும் கபோர்க் 

ேப்பல்ேள் மற்றும் ேடற்புற கரோந்து வோனூர்திேள் பங்கேற்றன. 

 

4. ஹுருன் ஆைாய்ச்சி & எதடல்கிவ் அைக்கட்டலை அறிக்லகயின்படி, 

கடந்  நூற்ைாண்டின் உைகின் மிகப்தபரிய தகாலடயாளி யார்? 

அ) ஜோம்சசட்ஜி டோடோ  

ஆ) முகேஷ் அம்போனி 

இ) பில் கேட்ஸ் 

ஈ) ரஜினிேோந்த் 

✓ ஹுருன் ஆரோய்ச்சி மற்றும் எசடல்கிவ் அறக்ேட்டதள அறிக்தேயின்படி, 

இந்தியோவின் சேோழிைதிபரும் டோடோ குழும நிறுவனருமோன ஜோம்சசட்ஜி 

நுசர்வோன்ஜி டோடோ, ேடந்ே நூற்றோண்டின் உைகின் மிேப்சபரிய 

சேோதடயோளி என்று அறிவிக்ேப்பட்டுள்ளோர். அவர், $102.4 பில்லியன் 

மதிப்புள்ள நன்சேோதடேதள வைங்கியுள்ளோர். பில் மற்றும் சமலிண்டோ 

கேட்ஸ் இரண்டோவது இடத்தேப் பிடித்ேனர். விப்கரோ நிறுவனர் மற்றும் 

ேதைவரோன அசிம் பிகரம்ஜி, பட்டியலில் 12ஆவது இடத்தில் உள்ளோர். 

 

 

 

 

5. பின்வரும் எந்  நிறுவனத்துடன் மத்திய ையில்லைட் கிடங்கு 

நிறுவனம் இலைக்கப்படவுள்ைது? 

அ) மத்திய கிடங்கு ேைேம்  

ஆ) ஐ.ஆர்.சி.டி.சி. 

இ) ஜி.எஸ்.ஆர்.இ லிமிசடட் 

ஈ) என்டிபிசி 

✓ “குதறந்ேபட்ச அரசு, அதிேபட்ச ஆளுதே” என்பேற்கு இைங்ேவும், 

எளிேோே சேோழில்புரிவதே கமம்படுத்ேவுமோே, மத்திய ரயில்தசட் கிடங்கு 

நிறுவனம் மற்றும் மத்திய கிடங்கு நிறுவனம் இதைப்புக்கு மத்திய 

அதமச்சரதவ ஒப்புேல் அளித்துள்ளது. 

✓ இேன்மூைம் இந்நிறுவனங்ேளின் சசோத்துக்ேள், சபோறுப்புேள் மற்றும் 

உரிதமேள் ஒன்றோே இதைக்ேப்படும். இந்ே இதைப்பு, இரு 

நிறுவனங்ேளின் சசயல்போடுேதள ஒகர நிர்வோேத்தின் கீழ் இதையும். 

 

6. கடந்  1997ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்ட ஓர் உயர்நிலை 

ஆனைாைலனக்குழுவான MSDC உடன் த ாடர்புலடய அலமச்ைகம் 

எது? 

அ) திறன் கமம்போட்டு அதமச்சேம் 

ஆ) துதறமுேம், ேப்பல் மற்றும் நீர்வழி அதமச்சேம்  

இ) ேல்வி அதமச்சேம் 

ஈ) மின்னணு மற்றும் ேேவல் சேோழில்நுட்ப அதமச்சேம் 

✓ ேடல்சோர் கமம்போட்டு ேவுன்சில் (MSDC) என்பது கடந்த 1997ஆம் 

ஆண்டில் உருவோக்ேப்பட்ட ஓர் உயர்நிதை ஆகைோசதனக் குழுவோகும். 

அது, முேன்தம மற்றும் முேன்தமயற்ற துதறமுேங்ேளின் 

வளர்ச்சிக்ேோே உருவோக்ேப்பட்டேோகும். 

✓ சமீபத்தில், துதறமுேம், ேப்பல் மற்றும் நீர்வழிப் கபோக்குவரத்துக்ேோன 

மத்திய இதையதமச்சர் ேோசைோளிவழியில் MSDC’இன் 18ஆவது 

கூட்டத்திற்கு ேதைதமேோங்கினோர். ‘இந்திய துதறமுே மகசோேோ-2021’ 

ஆனது ேடகைோரப்பகுதியின் உேந்ே கமைோண்தம மற்றும் 

பயன்போட்தட உறுதிசசய்யும் என அவர் எடுத்துதரத்ேோர். 

 

7. னடாக்கினயா 2020’இல் பங்னகற்கும் இந்திய ஒலிம்பிக் 

அணிக்கான அதிகாைப்பூர்வ பாடலின் இலையலமப்பாைர் யார்? 

அ) ஏ ஆர் ரஹ்மோன் 

ஆ) கமோஹித் சவுேோன்  

இ) விஷோல் ேத்ைோனி 

ஈ) சங்ேர் மேோகேவன் 

✓ கடோக்கிகயோ 2020 ஒலிம்பிக் கபோட்டிேளில் ேைந்துசேோள்ளும் இந்திய 

ஒலிம்பிக்குழுவின் போடதை மத்திய இதளகயோர் விவேோரங்ேள் மற்றும் 

விதளயோட்டு அதமச்சர் கிரண் ரிஜிஜு, ஒலிம்பிக் தினத்தே முன்னிட்டு 

புது தில்லியில் அறிமுேப்படுத்தினோர். 

✓ இந்ேப் போடதை போடேர் கமோஹித் சவுேோன் இதசயதமத்து, போடியுள்ளோர். 

கடோக்கிகயோ கபோட்டிேளில், 100’க்கும் கமற்பட்ட விதளயோட்டு வீரர்ேள் 

இந்தியோவின் சோர்போே பங்கேற்போர்ேள் என எதிர்போர்க்ேப்படுகிறது. 

 

8. ஐ.சி.சி’இன் மு ல் உைக தடஸ்ட் ைாம்பியன்ஷிப்லப தவன்ை நாடு 

எது? 

அ) இந்தியோ 

ஆ) நியூசிைோந்து  

இ) ஆஸ்திகரலியோ 

ஈ) இங்கிைோந்து 

✓ ஐ.சி.சி’இன் முேல் உைே சடஸ்ட் சோம்பியன்ஷிப்பின் இறுதிப்கபோட்டியில், 

நியூசிைோந்து, இந்தியோதவ வீழ்த்தி முேல் உைே சடஸ்ட் சோம்பியனோனது. 

இது, இருபேோண்டுேளில் நியூசிைோந்து சவல்லும் முேல் ஐ.சி.சி பட்டம் 

ஆகும். இறுதிப்கபோட்டியன்று நியூசிைோந்து 139 ரன்ேள் இைக்தே, எட்டு 

விக்சேட்டுேள் வித்தியோசத்தில் எடுத்ேது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. ஐநா  ைவுகளின்படி, நடப்பு 2021ஆம் ஆண்டு நிைவைப்படி, 

உைதகங்கிலும் உள்ை லகம்தபண்களின் எண்ணிக்லக என்ன? 

அ) 25 மில்லியன் 

ஆ) 258 மில்லியன்  

இ) 56 மில்லியன் 

ஈ) 568 மில்லியன் 

✓ சபண்ேளுக்கு அதிேோரம் அளிப்பேற்கும், ககம்பபண்ேளின் 

உரிதமேதளப் போதுேோப்பேற்குமோே, ஐநோ சபோது அதவ, தீர்மோனம் 

ஒன்தற நிதறகவற்றி ஜூன்.23’ஐ பன்னோட்டு தேம்சபண்ேள் நோள் 

என அறிவித்ேது. இந்ே நோள், இதைதய இைந்ே சபண்ேளுக்கு ஆேரவு 

ேோட்டுவதே கநோக்ேமோேக் சேோண்டுள்ளது. 

✓ ஐக்கிய நோடுேள் அதவயின் கூற்றுப்படி, உைசேங்கும் 258 மில்லியன் 

தேம்சபண்ேள் உள்ளேோே மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. கமலும் பத்தில் ஒருவர் 

ேடுதமயோன வறுதம நிதையில் வோழ்ந்து வருகின்றனர். 

 

10. ‘எல்லைகைற்ை வரி ஆய்வாைர்கள்’ என்பது எந்  அலமப்புடன் 

இலைந்  UNDP’இன் முன்தனடுப்பாகும்? 

அ) OECD  

ஆ) IMF 

இ) UNESCO 

ஈ) UNICEF 

✓ ஐக்கிய நோடுேளின் வளர்ச்சித் திட்டமும் (UNDP) சபோருளியல் கூட்டுறவு 

மற்றும் வளர்ச்சிக்ேோன அதமப்பும் (OECD) இதைந்து, பூட்டோன் நோட்டில் 

“எல்தைேளற்ற வரி ஆய்வோளர்ேள்” என்ற கூட்டு முயற்சிதயத் 

சேோடங்கின. இந்ே முன்சனடுப்புக்கு, இந்தியோவும் ஒரு கூட்டோளரோே 

கேர்வுசசய்யப்பட்டுள்ளது. இந்ேத் திட்டம், பூட்டோன் நோட்டுக்கு அேன் வரி 

நிர்வோேத்தே வலுப்படுத்ே உேவுவதே கநோக்ேமோேக் சேோண்டுள்ளது. 

 


1. மனிே உரிதம ஆர்வைர் ஸ்கடன் சுவோமி மதறவு 

ேடுப்புக்ேோவலில் தவக்ேப்பட்டிருந்ே சமூே சசயற்போட்டோளர் ஸ்கடன் 

சுவோமியின் ேோைமோனோர். எல்ேர் பரிஷத் வைக்கில் கேசிய புைனோய்வு 

முேதமயோல் தேது சசய்யப்பட்டு சிதறயில் அதடக்ேப்பட்டிருந்ே 

நிதையில் மனிே உரிதம ஆர்வைருமோன அவர் உயிரிைந்ேோர். 

 

2. கடோக்கிகயோ ஒலிம்பிக்: கமரி கேோம், மன்பிரீத் சிங் 

சேோடிகயந்துகின்றனர் 

கடோக்கிகயோ ஒலிம்பிக் கபோட்டி சேோடக்ே நிேழ்ச்சி அணிவகுப்பின்கபோது 

இந்தியோவின் சோர்பில் குத்துச்சண்தட வீரோங்ேதன கமரிகேோம், ஹோக்கி 

வீரர் மன்பிரீத் சிங் ஆகிகயோர் கேசிய சேோடிகயந்திச் சசல்ைவுள்ளனர். 

அகேகபோல், நிதறவு நிேழ்ச்சி அணிவகுப்பின்கபோது மல்யுத்ே வீரர் பஜ்ரங் 

புனியோ கேசிய சேோடிகயந்திச் சசல்ை இருப்பேோே இந்திய ஒலிம்பிக் 

சங்ேம் அறிவித்ேது. இந்ே முடிவு கடோக்கிகயோ ஒலிம்பிக் கபோட்டி 

ஒருங்கிதைப்புக் குழுவிடமும் சேரிவிக்ேப்பட்டுள்ளது. 

 

3. புதிய வோனிதை ஆய்வு சசயற்தேக்கேோள்: சவற்றிேரமோே 

சசலுத்தியது சீனோ 

புதிய வோனிதை ஆய்வு சசயற்தேக்கேோதள சீனோ சவற்றிேரமோே 

விண்ணில் சசலுத்தியது. வோனிதை முன்னறிவிப்தப கமம்படுத்ேவும், 

ேடல் சவப்பநிதைதயக் ேண்ேோணிக்ேவும் இந்ே சசயற்தேக்கேோள் 

உேவும் என அரசு சசய்தி நிறுவனம் சேரிவித்துள்ளது. 

இதுசேோடர்போே அச்சசய்தி நிறுவனம் சேரிவித்திருப்பது: 11 சசயற்தே 

உைர்திறன் ேருவிேள் சேோண்ட FY-3இ என்ற அச்சசயற்தேக்கேோள் 

வடகமற்கு சீனோவில் உள்ள ஜிகுவோன் சசயற்தேக்கேோள் ஏவுேள 

தமயத்திலிருந்து ைோங் மோர்ச் 4-சி ஏவுேதைமூைம் திட்டமிடப்பட்ட 

சுற்றுப்போதேக்குள் சசலுத்ேப்பட்டது. 

8 ஆண்டு சசயல்படும் வதேயில் வடிவதமக்ேப்பட்டுள்ள சசயற்தேக் 

கேோள், வளிமண்டை சவப்பநிதை, ஈரப்பேம் ஆகியவற்தறக் 

ேண்ேோணிக்கும். கமலும், வோனிதை கபரழிவுேதளத் ேடுக்கும் 

வதேயில் உைேளோவிய பனிப்படைம், ேடல்நீர் சவப்பநிதை, இயற்தேப் 

கபரிடர்ேள் ஆகியவற்தறயும் ேண்ேோணிக்கும் எனத் 

சேரிவிக்ேப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

 

 



         

    

1. பரிச ோதனை ச ோக்கங்களுக்கோக கணவோய் மீன்குஞ்சுகனை 

விண்வவளிக்கு வகோண்டு வ ன்றுள்ை விண்வவளி நிறுவைம் எது? 

அ) ISRO 

ஆ) ESA 

இ) ROSCOSMOS 

ஈ) NASA  

✓ அமெரிக்க விண்மெளி முகமெயான NASA, பரிச ாதமன ெற்றும் 

ஆராய்ச்சி ச ாக்கங்களுக்காக சில கணொய் மீன்குஞ்சுகமை 

விண்மெளிக்கு மகாண்டு ம ன்றுள்ைது. ஹொய் பல்கமலக்கழகத்தின் 

- மகொசலா கடல் ார் ஆய்ெகத்தில் ெைர்க்கப்பட்ட இந்தக் கணொய் 

மீன் குஞ் சுகள், பன்னாட்டு விண்மெளி நிமலயத்திற்கு ஸ்சபஸ்எக்ஸ் 

ஏவுகலம்மூலம் அனுப்பப்பட்டன. 

 

2. சவைோண்துனை மற்றும் அதனுடன் வதோடர்புனடய துனைகளில், 

எந்த  ோட்டுடைோை புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் இந்தியோ  மீபத்தில் 

னகவயழுத்திட்டது? 

அ) ெசலசியா 

ஆ) பிஜி  

இ) ஆஸ்திசரலியா 

ஈ) மதன்னாப்பிரிக்கா 

✓ இந்தியா ெற்றும் பிஜி  ாடுகளுக்கிமடசய செைாண்மெ ெற்றும் அது 

 ம்பந்தொன துமைகளில் ஒத்துமழப்மப செம்படுத்துெதற்கான ஒரு 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் இந்தியா அரசு மகமயழுத்திட்டுள்ைது. 

✓ பால்ெை செம்பாடு, அரிசி செம்பாடு, பன்முகத்தன்மெ ொய்ந்த கிழங்குப் 

பயிர்கள், நீர்ெை செலாண்மெ, சதங்காய் செம்பாடு உள்ளிட்ட 

துமைகளில் இந்த ஒப்பந்தம் ஒத்துமழப்மப ெலுப்படுத்தும். 

 

3. எந்த இந்திய மோநிலத்தில், உலகின் முதல் மரபணு மோற்ைப்பட்ட 

ரப்பரின் கை ச ோதனைகள் சமற்வகோள்ைப்பட்டுள்ைை? 

அ) சகரைா 

ஆ) கர் ாடகா 

இ) அஸ்ஸாம்  

ஈ) ெத்திய பிரசத ம் 

✓ இந்திய இரப்பர் ொரியொனது உலகின் முதல் ெரபணு ொற்ைப்பட்ட 

ரப்பரின் கைச ாதமனகமை மகௌகாத்தியில் உள்ை ரப்பர் ொரியத்தின் 

 ாருதாரி ஆராய்ச்சி பண்மணயில் மதாடங்கியது. 

✓ இந்த இரப்பமர சகரைாவின் சகாட்டயம் புதுப்பள்ளியில் உள்ை இரப்பர் 

ஆராய்ச்சி நிறுெனம் உருொக்கியுள்ைது. சகரை ொநிலத்தில் ெரபணு 

ொற்ைப்பட்ட பயிர்களின் கை ச ாதமனகமை  டத்த சகரை அரசு ெறுப்பு 

மதரிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

4. முவ்வனகயோை முதனலகனையும் வகோண்ட ஒசர மோநிலம் எது? 

அ) சகரைம் 

ஆ) பீகார் 

இ) ஒடிஸா  

ஈ) செற்கு ெங்கம் 

✓ ஒடி ாவில் அண்மெயில் ம ாம்புமூக்கு முதமலகளின் இயற்மகயான 

கூடுகள் கண்டறியப்பட்டது. இதன்மூலம்,  ன்னீர் முதமலகள், ம ாம்பு 

மூக்கு முதமலகள் ெற்றும் உெர்நீர் முதமலகள் ஆகிய மூன்று ெமக 

முதமல இனங்கமையும் மகாண்ட ஒசர ொநிலொக ஒடிஸா ஆனது.  

✓ ம ாம்புமூக்கு முதமலகள் முதன்முதலில் கடந்த 1975’இல் ஒடிஸா 

ொநிலத்தில் ெைர்க்கப்பட்டன. உெர்நீர் முதமலகள் ெற்றும்  ன்னீர் 

முதமலகளுடன் ஒப்பிடும்சபாது ம ாம்புமூக்கு முதமலகள் மிகவும் 

அருகிவிட்ட இனொகவும் ெரபணு ரீதியாக பலவீனொன 

உயிரினொகவும் கருதப்படுகின்ைன. 

 

 

 

5.  மீப வ ய்திகளில் இடம்வபற்ை, ‘சகோப்பர்நிக்கஸ் வ ன்டிைல்-6 

னமக்சகல் பிரீலிச்’ என்பது எவ்வனகயோை வ யற்னகக்சகோைோகும்? 

அ) மபருங்கடல் கண்காணிப்பு ம யற்மகக்சகாள்  

ஆ) தகவல்மதாடர்பு ம யற்மகக்சகாள் 

இ) மதாமலயுணரி ம யற்மகக்சகாள் 

ஈ) ெழிகாட்டும் ம யற்மகக்சகாள் 

✓ சகாப்பர்நிக்கஸ் ம ன்டினல்-6 மெக்சகல் பிரீலிச் ம யற்மகக்சகாள் 

ஆனது 2020  ெம்பரில் ஏெப்பட்டது. இது ஒரு மபருங்கடல்-

கண்காணிப்பு ம யற்மகக்சகாைாகும். இது கடல்ெட்டத்தின் உயர்மெ 

அைவிடுெதற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ைது. 

✓ 6 ொதகால அைவுத்திருத்த பணிகளுக்குப்பிைகு, இச்ம யற்மகக்சகாள், 

அண்மெயில், ம யல்படத் மதாடங்கியது. ஐசராப்பிய ஒன்றியத்தின் 

திட்டொன இதனை, ESA, NASA ெற்றும் CNES பிமரஞ்சு முகனை 

ஆகியமெ இமணந்து ம யல்படுத்துகின்ைன. சகாப்பர்நிக்கஸ் 

ம ன்டினல்-6பி ம யற்மகக்சகாைானது 2025’இல் ஏெப்படவுள்ைது. 

 

6. ஆண்டுத ோறும் உலக ஒலிம்பிக்  ோள் வகோண்டோடப்படுகிை சததி 

எது? 

அ) ஜூன்.23  

ஆ) ஜூன்.24 

இ) ஜூன்.25 

ஈ) ஜூன்.26 

✓ ஆண்டுததோறும் ஜூன்.23 அன்று உலக ஒலிம்பிக்  ாைாக உலகம் 

முழுெதும் மகாண்டாடப்படுகிைது.  வீன ஒலிம்பிக் சபாட்டிகள், 1894ஆம் 

ஆண்டு ஜூன்.23 அன்று பாரிசில் உள்ை ச ார்சபானில் மதாடங்கியமத 

நிமனவுகூரும் ெமகயில் இந் ாள் முதன்முதலில் 1948ஆம் ஆண்டில் 

மகாண்டாடப்பட்டது. 

✓ ெயது, பாலினம் அல்லது தடகை திைமன மபாருட்படுத்தாெல் ெக்கள் 

விமையாட்டில் பங்சகற்பமத ஊக்குவிப்பமத இந்த  ாள் ச ாக்கொகக் 

மகாண்டுள்ைது. 

 

7. “Suicide Worldwide 2019” என்ற அறிக்னகனய வவளியிட்டுள்ை 

அனமப்பு எது? 

அ) உலக  லொழ்வு அமெப்பு  

ஆ) ஐ ா 

இ) UNICEF 

ஈ) பன்னாட்டு ென்னிப்பு அமெ 

✓  மீபத்தில், உலக  லொழ்வு அமெப்பு “Suicide Worldwide 2019” என்ை 

தமலப்பில் அறிக்மகமயான்மை மெளியிட்டுள்ைது.  

✓ அவ்ெறிக்மகயின்படி, ஒவ்சொர் ஆண்டும் 7 இலட் ம்சபர் தற்மகாமல 

ம ய்துமகாண்டு ெரணிக்கின்ைனர். உலகில்  மடமபறும் 

தற்மகாமலகளில் கிட்டத்தட்ட 77% குமைந்த ெற்றும்  டுத்தர ெருொய் 

மகாண்ட  ாடுகளில் நிகழ்கின்ைன எனவும் 15-19 

ெயதுமடயெர்களின் இைப்புக்கான முக்கிய காரணங்களுள் 

தற்மகாமல  ான்காெது இடத்தில் உள்ைது என்றும் இந்த அறிக்மக 

மெளிப்படுத்துகிைது. 

 

8. குய்லின்-போர் ச ோய்க்குறியோைது பின்வரும் எந்தத்தடுப்பூசியுடன் 

வதோடர்புனடயது எைத் வதரிவிக்கப்படுகிைது? 

அ) அஸ்ட்ராமஜமனகா-ஆக்ஸ்சபார்டு தடுப்பூசி  

ஆ) சகாொக்ஸின் 

இ) ஸ்புட்னிக் 

ஈ) சிசனாொக் 

✓ குய்லின்-பார் ச ாய்க்குறி என்பது ஓர் அரிய  ரம்பியல் சகாைாறு ஆகும். 

அதில், உடலின் ச ாமயதிர்ப்பு அமெப்பானது  ரம்பு இமழகளில் உள்ை 

அதன் ம ாந்த பாதுகாப்பு பூச்சுகமைசய தாக்குகிைது. ஐசராப்பாவிலும் 

இங்கிலாந்திலும் உள்ை சில ச ாயாளிகளிமடசய அஸ்ட்ராமஜமனகா-

ஆக்ஸ்சபார்டு COVID-19 தடுப்பூசி ம லுத்தப்பட்டபின் இந்த ச ாய்க்குறி 

சதான்றியதாக முதன்முதலில் அறிவிக்கப்பட்டது. 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ இந்த ச ாய்க்குறி, தீவிர பலவீனத்துடன் மதாடங்கி இறுதியில் முழு 

உடமலயும் ம யலிழக்கச் ம ய்யலாம். இந்தத் தடுப்பூசி, இந்தியாவில் 

‘சகாவிஷீல்ட்’ என்ை மபயரில் ெர்த்தகம் ம ய்யப்பட்டு ெருகிைது. 

இந்தியாவிலும் இதுசபான்ை சில பாதிப்புகள் சதான்றியுள்ைன. 

 

9.  டுவண் வபருநிறுவை விவகோரங்கள் அனமச் கம் வழங்கிய 

வனரயனையின்படி சிறு மற்றும்  டுத்தர நிறுவைங்களின் வருவோய் 

வரம்பு என்ை? 

அ) `50 சகாடி 

ஆ) `100 சகாடி 

இ) `250 சகாடி  

ஈ) `500 சகாடி 

✓ ெத்திய மபருநிறுென விெகாரங்கள் அமெச் கம் சிறு ெற்றும்  டுத்தர 

நிறுெனங்களின் ெருொய் ெமரயமைமய விரிவுபடுத்தியுள்ைது. புதிய 

ெமரயமையின்படி, சிறு ெற்றும்  டுத்தர நிறுெனங்கள் என்பமெ 

ெங்கிகள், நிதி நிறுெனங்கள் அல்லது காப்பீட்டு நிறுெனங்கள் அல்லாத 

பட்டியலிடப்படாத நிறுெனங்கைாகும்.  முந்மதய கணக்கியல் ஆண்டில் 

`250 சகாடி ெமர விற்று முதல் ஈட்டியும் ̀ 50 சகாடி ெமர கடன் மபற்ை 

நிறுெனங்களும் இதன்கீழ்ெரும். 

 

10.  டப்போண்டின் (2021) உலக சபோனதப்வபோருள் அறிக்னகனய 

வவளியிட்டுள்ை அனமப்பு எது? 

அ) OECD 

ஆ) IMF 

இ) UNODC  

ஈ) UNICEF 

✓ 2021 - உலக ெருந்து அறிக்மகனை ஐ ா சபாமதப்மபாருள் ெற்றும் 

குற்ைம் மதாடர்பான அலுெலகம் (UNODC) மெளியிட்டுள்ைது. 2020ஆம் 

ஆண்டில், உலகைவில் 275 மில்லியன் ெக்கள் சபாமதப்மபாருமைப் 

பயன்படுத்தியதாகவும், 36 மில்லியன் ெக்கள் சபாமதப்மபாருள் ச ாய்க் 

சகாைாறுகைால் பாதிக்கப்பட்டுள்ைதாகவும் இவ்ெறிக்மக கூறுகிைது.  

✓ கடந்த 24 ஆண்டுகளில், கஞ் ா பயன்பாடு சுொர்  ான்கு ெடங்கு 

அதிகரித்துள்ைது என்றும் இந்த அறிக்மக மெளிப்படுத்துகிைது. 

 


1. ச தி மதரியுொ? 

ஜூன்.25: குடியரசுத்தமலெர் இராம் ாத் சகாவிந்த் தில்லியிலிருந்து 

கான்பூரில் உள்ை ம ாந்த ஊருக்கு இரயிலில் ம ன்ைார். இதன்மூலம் 

2006ஆம் ஆண்டில் அப்துல் கலாமுக்குப்பிைகு ரயிலில் ம ன்ை குடியரசுத் 

தமலெரானார் இராம் ாத் சகாவிந்த். 

ஜூன்.25: தமிழ் ாட்டிசலசய 100  தவீதம் கசரானா தடுப்பூசி ம லுத்திய 

கிராெொக திருொரூர் ொெட்டத்தில் உள்ை காட்டூர் சதர்ொனது. 

ஜூன்.26: ஸ்ொர்ட் சிட்டி திட்டத்மதச் ம யல்படுத்துெதில்  ாட்டிசலசய 

தமிழ் ாடு மூன்ைாம் இடத்மதப் பிடித்துள்ைது. முதலிடத்தில் உத்தர 

பிரசத  ொநிலம் உள்ைது. 

ஜூன்.27: புதுச்ச ரியில் N R காங்கிரஸ் - பாஜக கூட்டணி அரசில் 40 

ஆண்டுகளுக்குப்பிைகு மபண்  ெஉ  ந்திரபிரியங்கா அமெச் ரானார். 

கமடசியாக 1980’இல் திமுக அமெச் ரமெயில் சரணுகா அப்பாதுமர 

அமெச் ராக இருந்தார். 

ஜூன்.28: சடாக்கிசயா ஒலிம்பிக்கில் நீச் ல் சபாட்டிக்குத் சதர்ொன 

முதல் இந்தியர் என்னும் சிைப்மப இந்திய வீரர்  ஜன் பிரகாஷ் மபற்ைார். 

ஜூன்.29:  ர்ெசத  ஒரு ாள் கிரிக்மகட்டில் இருபத்திரண்டு ஆண்டுகள் 

விமையாடிய முதல் ெகளிர் கிரிக்மகட் வீராங்கமன என்னும் 

மபருமெக்குரியெரானார் இந்திய ெகளிர் அணி சகப்டன் மிதாலிராஜ்.  

ஜூமல.2: தமிழ் ாட்டில் ென்னியர்  முதாயத்துக்கான 10.5  தவீத உள் 

இட ஒதுக்கீட்டுக்குத் தமட விதிக்க உச் நீதிென்ைம் ெறுப்பு மதரிவித்தது. 

 

 

 

 

 



         

    

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. 

 

 



         

    

1. நிலக்கரி உற்பத்தியில் இந்தியாவின் முதன்மை ைாநிலம் எது? 

அ) ஜார்க்கண்ட் 

ஆ) சத்தீஸ்கர்  

இ) ஒடிஸா 

ஈ) தெலுங்கானா 

✓ 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. 

✓ 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. 

 

2.ஈராண்டு பணிநீட்டிப்பு செய்யப்பட்ட NEOWISE என்பது பின்வரும் 

எந்த விண்செளி நிறுெனத்தின் சதாமலந ாக்கியாகும்? 

அ) இஸ்லரா 

ஆ) நாசா  

இ) லராஸ்லகாஸ்லமாஸ் 

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. 

 

3.உலகின் மிகப்சபரிய ஆயுதத்திட்டைான கூட்டு ஸ்ட்மரக் மபட்டர் 

திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக ெமீபத்தில் 15ஆெது  ாடாக இமைந்த 

 ாடு எது? 

அ) தென்னாப்பிரிக்கா 

ஆ) தநெர்லாந்து 

இ) சுவிச்சர்லாந்து  

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. 

 

4. உலகின் மிகப்சபரிய பால் உற்பத்தியாளர் எது? 

அ) இந்தியா  

ஆ) அதமரிக்கா 

இ) சீனா 

ஈ) தடன்மார்க் 

✓ உலகளவில் மிகப்தபரிய பால் உற்பத்தியாளராக இந்தியா உள்ளது. 

2020-21ஆம் நிதியாண்டில் 208 மில்லியன் டன் பாமல உற்பத்தி 

தசய்துள்ளது. 

 

 

5. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்சபற்ற விராச்சி நதசிய பூங்கா 

அமைந்துள்ள  ாடு எது? 

அ) ொய்லாந்து 

ஆ) மலலசியா 

இ) கம்லபாடியா  

ஈ) சிங்கப்பூர் 

✓ 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 

ஆனது பின்ெரும் எந்த ைாநிலத்தின் ஒநர நதசிய பூங்காொகும்? 

அ) கர்நாடகா 

ஆ) உத்ெர பிரலெசம் 

இ) பீகார்  

ஈ) மகாராஷ்டிரா 

✓ 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. 

 

7.அண்மையில் கியூபாமெ தாக்கிய செப்பைண்டல புயலின் சபயர் 

என்ன? 

அ) எல்சா  

ஆ) பில் 

இ) லடனி 

ஈ) எரின் 

✓ 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  

இ) அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அமமச்சகம் 

ஈ) மின்னணு மற்றும் ெகவல் தொழில்நுட்ப அமமச்சகம் 

✓ 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. உலகளாவிய நகாவின் ைா ாட்மட  டத்திய  ாடு எது? 

அ) அதமரிக்கா 

ஆ) இந்தியா  

இ) கனடா 

ஈ) ஆஸ்திலரலியா 

✓ 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. 

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 

முற்றிலும் சுற்றுப்புறச்சூழல் பாதுகாப்புடன் கூடிய கட்டடமாக இருக்கும். 

மமயத்தில் லபாதுமான பாதுகாப்பு வசதிகள் தசய்யப்பட்டுள்ளன. 

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. 

 

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. 

 

 

 

 

 



         

    

1. உலகளாவிய துளிர் நிறுவன சுற்றுச்சூழல் குறியீடு – 2021’இல் 

அதிக தரநிலல பெற்றுள்ள இந்திய நகரம் எது? 

அ) புது தில்லி 

ஆ) பெங்களூரு  

இ) புனே 

ஈ) ப ொய்டொ 

✓ 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. 

 

2. ட ாக்கிடயா ொராலிம்பிக்ஸ் – 2021’இல் இந்திய அணியின் 

பகாடியை ஏந்தவுள்ளவர் யார்? 

அ) ைொரியப்ென் தங்கனெலு  

ஆ) சுந்தர் சிங் குர்ெொர் 

இ) ெருண் சிங் ெொட்டீ 

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. 

 

3. 2021 டகால்ட்மனி ஆசிய டரபிட் ஆன்லலன் பெஸ் ெட் த்லத 

பவன்றவர் யார்? 

அ) விளொடிமிர் ஆர்ட்படமிவ் 

ஆ) னைக்ேஸ் கொர்ல்சன் 

இ) டிங் லிரன் 

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. 

 

4. விலளயாட்டு அலமச்ெகத்தால் ெமீெத்தில் டதசிய விலளயாட்டு 

கூட் லமப்ொக அங்கீகாரமளிக்கப்ெட்  விலளயாட்டு கூட் லமப்பு 

எது? 

அ) WAKO இந்தியொ கிக்ெொக்ஸிங் கூட்டமைப்பு  

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. 

5. ‘Under2Coalition’இல் இலைந்த 5ஆவது இந்திய மாநிலமாகவும் 

125ஆவது உலக மாநிலமாகவும் ஆன மாநிலம் எது? 

அ) ஹரியொேொ 

ஆ) னகொெொ 

இ) பீகொர் 

ஈ) ைகொரொஷ்டிரொ  

✓ 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 

யார்? 

அ) ெொல்னடரி னெொடொஸ் 

ஆ) லூயிஸ் ஹொமில்டன் 

இ) னைக்ஸ் பெர்ஸ்டொப்ென்  

ஈ) லொண்னடொ ன ொரிஸ் 

✓ 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 

நிறுவப்ெ வுள்ள நகரம் எது? 

அ) புனே  

ஆ) பசன்மே 

இ) மும்மெ 

ஈ) திருெேந்தபுரம் 

✓ 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? 

அ) குெொலியர்  

ஆ) னெொெொல் 

இ) பகொல்கத்தொ 

ஈ) லக்னேொ 

✓ 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.  

பதொடர்ந்து அகழொய்வு  டந்தனெொது, னைலும் 2 உமைகள் பெளிப்ெட்டே. 

அதன் உயரம் 84 பச மீ இெற்றில் 2 உமைகள் 19 பச மீட்டரும், மூன்ைொம் 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

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. 

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 ஒலிம்பிக்ஸ் (அதிகெட்ச ெதக்கம் பென்ை 

அபைரிக்கொ) 

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 

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 13-

ஆம் 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. 

 

 

 

 



         

    

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 

இ) Business Expansion and Profit Shifting 

ஈ) Base Expansion and Profit Shifting 

✓ 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. 

✓ இருப்பினும், உலகளாவிய வரி விதிமுமற அமல்படுத்தப்படும்தபாது 

கூகிள், அதமசான் மற்றும் தபஸ்புக் தபான்ற MNC’களுக்கு விதிக்கும் 

சமன்பாட்டு வரிமய இந்தியா திரும்பப்சபறதவண்டும். 

 

2. ரிசர்வ் வங்கியின் ஆமைப்படி, நுண் நிறுவனங்களுக்கான 

முன்னுரிமைத்துமை கடன் இலக்கு என்ன? 

அ) 5% 

ஆ) 7.5%  

இ) 10% 

ஈ) 12% 

✓ 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. 

 

3. இந்தியாவில் ‘சசட்டிமலட் டிவி வகுப்பமைகமள’ சசயல்படுத்த 

ஒப்புதல் அளித்த நிறுவனம் எது? 

அ) DRDO 

ஆ) ISRO  

இ) CDAC 

ஈ) NASSCOM 

✓ 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) அசமரிக்கா 

ஆ) வங்கததசம் 

இ) சீனா 

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 

துமறயின்கீழ், ஒரு இலாபதநாக்கற்ற முயற்சியாக இன்சவஸ்ட் இந்தியா 

கடந்த 2009’இல் அமமக்கப்பட்டது. 

✓ இது இந்தியாவின் ததசிய முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வசதி 

நிறுவனமாகும். இந்தியாவில் முதலீட்டாளர்களுக்கான சதாடக்கமாக 

இது சசயல்படுகிறது. 

 

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

2021 உடன் சதாடர்புமடய ைத்திய அமைச்சகம் எது? 

அ) சபண்கள் மற்றும் குழந்மதகள் தமம்பாட்டு அமமச்சகம்  

ஆ) உள்துமற அமமச்சகம் 

இ) சட்டம் மற்றும் நீதி அமமச்சகம் 

ஈ) கல்வி 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. 

 

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

சபருங்கடலில் அமைந்துள்ளது? 

அ) ஆர்க்டிக் சபருங்கடல்  

ஆ) அண்டார்டிக் சபருங்கடல் 

இ) பசிபிக் சபருங்கடல் 

ஈ) இந்திய சபருங்கடல் 

✓ 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. 

 

7. அண்மைச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ை மசகா என்பது பின்வரும் 

எந்த இனத்தின் ஓர் அரிய வமகயாகும்? 

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. 

 

8. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ை தால் எரிைமல அமைந்துள்ள நாடு 

எது? 

அ) தாய்லாந்து 

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 

அமைச்சகத்துடன் இமைந்து ஏற்பாடு சசய்த அமைப்பு எது? 

அ) FICCI 

ஆ) CII  

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 

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. 

 

2. சதாழிலாளாா் நலத் துமற முக்கிய சபாறுப்பில் இந்திய அசமரிக்காா் 

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. 

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. 

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 

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 எம்செச்-

60ஆாா் 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. 

 



         

    

1. யானைகளின் வாழ்விடங்கனை மேம்படுத்துவதற்காக, எந்த 

ோநிலத்னதச் சார்ந்த வல்லுநர்கள், பூர்வீக புல் ேற்றும் ேரங்கனை 

அனடயாைம் கண்டுள்ைைர்? 

அ) தமிழ்நாடு  

ஆ) கேரளா 

இ) ேர்நாடோ 

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. 

 

2. எந்த ஒலிம்பிக்கின் ததாடக்க விழாவில், இருபாலிைத்தவரும் 

தகாடிமயந்தலாம் எை பன்ைாட்டு ஒலிம்பிக் குழுேம் அறிவித்தது? 

அ) கடாக்கிகயா 2020  

ஆ) ரிகயா டி கெனிகரா 2016 

இ) ைண்டன் 2012 

ஈ) கபய்ஜிங் 2008 

✓ 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. 

 

3. ததாழில் ேற்றும் உள்நாட்டு வர்த்தகத்னத மேம்படுத்துவதற்காை 

துனையால் சமீபத்தில் ததாடங்கப்பட்ட ONDC என்பதன் விரிவாக்கம் 

என்ை? 

அ) Open Network for Digital Commerce  

ஆ) Outsourced for Digital Commerce 

இ) Open Network for Development Commerce 

ஈ) Output Network for Development Commerce 

✓ கதாழில் மற்றும் உள்நாட்டு ேர்த்தேத்லத கமம்படுத்துேதற்ோன துலற 

சமீபத்தில் அதன் டிஜிட்டல் ேர்த்தேத்திற்ோன திறந்த ேலையலமப்பு 

திட்டத்திற்ோன ஆகைாசலனக் குழுலே நியமித்துள்ளது. 

✓ 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. 

 

4. அண்னேச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ை ஹரிபங்கா ோம்பழங்கள் 

பயிரிடப்படுகின்ை நாடு எது? 

அ) அகமரிக்ோ 

ஆ) ேங்ேகதசம்  

இ) சீனா 

ஈ) இந்தியா 

✓ ஹரிபங்ோ மா ேலேயானது ேங்ேகதசத்தில் குறிப்பாே ரங்க்பூர் 

மாேட்டத்தில் ேளர்க்ேப்படுகிறது. அண்லமயில், ேங்ேகதச பிரதமர் 

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. 

 

5. மபாலி தனலப்புகளுடன் மோசடி குறுந்தகவல் அனுப்புவ ோருக்கு 

ததானலத்ததாடர்பு துனையால் விதிக்கப்படும் அதிகபட்ச அபராதத் 

ததானக என்ை? 

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. 

 

6. ஆண்டுமதாறும், ஆட்கடத்தல்குறித்த அறிக்னகனய தவளியிடுகிை 

நாடு எது? 

அ) அகமரிக்ோ  

ஆ) சுவீடன் 

இ) கநார்கே 

ஈ) ஆஸ்திகரலியா 

✓ 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 

பிலிம்மபர் விருதுகனை னவத்துள்ை நடிகர் யார்? 

அ) திலீப் குமார்  

ஆ) இரஜினிோந்த் 

இ) விெய் 

ஈ) அஜித் 

✓ புேழ்கபற்ற நடிேர் திலீப் குமார் அண்லமயில் தனது 98ஆம் ேயதில் 

ோைமானார். 8 முலற விருலத கேன்றதன்மூைம் சிறந்த நடிேருக்ோன 

அதிே பிலிம்கபர் விருலதப் கபற்ற சாதலனலய அேர் பலடத்துள்ளார்.  

✓ 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 

தவளியிட்ட நிறுவைம் எது? 

அ) உைே ேங்கி 

ஆ) யுனிகசப் 

இ) ஆக்ஸ்பாம்  

ஈ) பில் & கமலிண்டா கேட்ஸ் அறக்ேட்டலள 

✓ 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 2.5-

1.5 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. 

 

 

 

 

 



         

    

1. மத்திய மீன்வள, கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத்துடை 

அடமச்சகத்தால் வவளியிைப்பட்ை ‘மத்ஸ்ய சசது’ என்ைால் என்ன? 

அ) ஜி பி எஸ் செயலி 

ஆ) ஆன்லைன் பாடத்திட்ட செயலி  

இ) மீன்பிடி ர ாரபா 

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. 

 

2. இந்திய அரசியலடமப்பின் எந்தப் பிரிவு, ‘மாநிலங்களில் சட்ை 

சமலடவடய ஒழித்தல் / உருவாக்குதலுைன்’ வதாைர்புடையது? 

அ) பிரிவு 123 

ஆ) பிரிவு 169  

இ) பிரிவு 69 

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. 

 

3.வபாதுத்துடை நிறுவனங்கள் துடையானது கனரக வதாழிற்துடை 

அடமச்சகத்திலிருந்து பின்வரும் எந்த நடுவண் அடமச்சகத்திற்கு 

மாற்ைப்பட்டுள்ளது? 

அ) வணிைம் மற்றும் ச ாழில்துலற அலமச்ெைம் 

ஆ) எம் எஸ் எம் இ அலமச்ெைம் 

இ) நிதி அலமச்ெைம்  

ஈ) உள்துலற அலமச்ெைம் 

✓ 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. 

 

4. அண்டமயில் படுவகாடல வசய்யப்பட்ை ச ாவவனல் வமாய்ஸ், 

பின்வரும் எந்த நாட்டின் பிரதமராக இருந்தார்? 

அ) ச ன்னாப்பிரிக்ைா 

ஆ) லைத்தி  

இ) பப்புவா நியூ கினி 

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 

செய்துள்ளனர். லைத்தி, சடாமினிைன் குடிய சிற்கு அருகிலுள்ள ஒரு 

ைரீபியன் நாடாகும். 

 

5. இத்தாலிய கைற்படையுைனான இராணுவப்பயிற்சியில் பங்சகற்ை 

இந்திய இராணுவக்கப்பல் எது? 

அ) ஐ என் எஸ்  பார்  

ஆ) ஐ என் எஸ்  ல்வார் 

இ) ஐ என் எஸ் திரிசூல் 

ஈ) ஐ என் எஸ் திரிைண்ட் 

✓ 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 

கைல் எது? 

அ) மத்திய  ல க்ைடல் 

ஆ) ைாஸ்பியன் ைடல்  

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. 

 

7. சீனப் வபாதுவுடைடமக் கட்சியின் நூற்ைாண்டு விழாடவக் 

குறிக்கும் வடகயில் நிடனவு நாணயத்டத வவளியிட்ை நாடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) இைங்லை  

இ)  ாய்ைாந்து 

ஈ) பாகிஸ் ான் 

✓ ைட்சியின் 100ஆவது ஆண்டுவிழா மற்றும் 65 ஆண்டுைாை இைங்லை-

சீன 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 

சபச்சுவார்த்டதயின் வதாைக்கக் கூட்ைத்டத கீழ்காணும் எந்த 

நாட்சைாடு இடணந்து இந்தியா நைத்தியது? 

அ) அசமரிக்ைா 

ஆ) இங்கிைாந்து  

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? 

அ) யாலன 

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. 

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 

அமைந்துள்ள ைோநிலம் எது? 

அ) மேற்கு வங்கம் 

ஆ) ஒடிஸா  

இ) உத்தரகண்ட் 

ஈ) பீகார் 

✓ 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. 

 

2. COVID-19’இன் கெோதோன மைஜரின் அவலநிமலமய சவளிச்ெம் 

கெோட்டுக்கோட்டுவதற்கோக, ‘Suffering in Silence’ என்ற தமலப்பில் 

அறிக்மக ஒன்மற சவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 

அ) உலக வங்கி 

ஆ) UNICEF  

இ) பன்னாட்டுச் தசலவாணி நிதியம் 

ஈ) UNHCR 

✓ 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. 

 

3. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற ககம்பிரிட்ஜ்-1 என்ெது எந்த 

ைோட்டின் சூப்ெர் கம்ப்யூட்டரோகும்? 

அ) ஐக்கியப் மபரரசு  

ஆ) ரஷ்யா 

இ) அதேரிக்கா 

ஈ) ஜப்பான் 

✓ 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. 

✓ மகம்பிரிட்ஜ்-1’ஆல் தவவ்மவறு தரவுத்ததாகுப்புகழள ஒருங்கிழணக்க 

முடியும். இது, பல்மவறு ேருந்து நிறுவனங்கள் ேற்றும் தரவுகளுக்கான 

துளிர் நிறுவனங்களுடன் கூட்டிழணந்துள்ளது. 

 

4. இந்திய உயிரியலோளர்கள், பின்வரும் எந்தக்கண்டத்தில், ‘Bryum 

bharatiensis’ என்ற புதிய தோவர இனத்மத அமடயோளம் கண்டனர்? 

அ) ஆப்பிரிக்கா 

ஆ) அண்டார்டிகா  

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. 

5. ெமீெ செய்திகளில் இடம்செற்ற புவிெோர் குறியீடு செற்ற ைல்லிமகப் 

பூக்கள், பின்வரும் எந்த ைோநிலத்மதச் ெோர்ந்தமவயோகும்? 

அ) தமிழ்நாடு  

ஆ) மகரளம் 

இ) ஆந்திர பிரமதசம் 

ஈ) கர்நாடகா 

✓ 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. 

 

6. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற நிஹோல் ெரின், பின்வரும் 

எந்த விமளயோட்கடோடு சதோடர்புமடயவரோவோர்? 

அ) தடன்னிஸ் 

ஆ) மடபிள் தடன்னிஸ் 

இ) தசஸ்  

ஈ) நீச்சல் 

✓ 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 

எது? 

அ) ேத்திய பிரமதசம் 

ஆ) குஜராத்  

இ) அஸ்ஸாம் 

ஈ) உத்தரகண்ட் 

✓ 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? 

அ) தடன்ோர்க்  

ஆ) ஸ்காட்லாந்து 

இ) பிரான்ஸ் 

ஈ) நார்மவ 

✓ 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 

ஆ) International Trade Finance Services  

இ) Indian Trade Finance Secretariat 

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. 

 

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 

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. 

 

3. அதிவலிவு தகாண்ட ழடட்டானியம் கலழவழய உருவாக்கியது 

டிஆர்டிஓ 

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. 

 

 

 

 

 

 



         

    

1. உலகின் முதல் வணிக ரீதியான சிறிய மட்டு உலலயான 

‘லிங்லாங் ஒன்’ஐ உருவாக்குகிற நாடு எது? 

அ) சீனா  

ஆ) ஜப்பான் 

இ) ரஷ்யா 

ஈ) தென் த ாரியா 

✓ சீனா ெனது சாங்ஜியாங் அணுமின்னுற்பத்தி நிலையத்தில் உைகின் 

முெல் வணி  ரீதியான மட்டு சிறிய உலையான ‘லிங்ைாங் ஒன்’னின் 

 ட்டுமானத்லெ அதி ாரப்பூர்வமா த் தொடங்கியுள்ளது. 

✓ இென்  ட்டுமானம் முடிந்ெதும், சிறிய மட்டு உலை ளின் உற்பத்தித் 

திறன் 1 பில்லியன் கிலைாவாட் மணிலேரத்லெ எட்டும். இது சீனாவில் 5 

ைட்சத்துக்கும் லமற்பட்ட குடும்பங் ளின் மின்சார லெலவலயப் பூர்த்தி 

தசய்யும் என எதிர்பார்க் ப்படுகிறது. இப்பல்லோக்கு சிறிய மட்டு உலை, 

முென்முெலில், பன்னாட்டு அணுசக்தி மு லமயால்,  டந்ெ 2016ஆம் 

ஆண்டில் அங்கீ ரிக் ப்பட்டது. 

 

2. உலக மலாலா நாள் ககாண்டாடப்படுகிற தததி எது? 

அ) ஜூலை.4 

ஆ) ஜூலை.8 

இ) ஜூலை.10 

ஈ) ஜூலை.12  

✓ பாகிஸ்ொலனச் லசர்ந்ெ இளம்  ல்வி ஆர்வைரான மைாைாவின் 

நிலனவா  அவரது பிறந்ெோளான ஜூலை.12ஆம் லெதிலய உை  

மைாைா ோளா  ஐக்கிய ோடு ள் சலப அறிவித்ெது. 2012ஆம் ஆண்டில், 

மைாைா பள்ளிக்குச் தசல்லும்லபாது ொலிபான் கிளர்ச்சியாளர் ளால் 

சுடப்பட்டார். ெங் ள் ோட்டில் உள்ள ஒவ்தவாரு குழந்லெக்கும்  ட்டாய 

மற்றும் இைவச  ல்விலய உறுதிதசய்வெற்கு உை  ெலைவர் ளிடம் 

முலறயீடு தசய்யும் லோக்ல ாடு இந்ெ ோள் அனுசரிக் ப்படுகிறது. 

 

3. என்கெலடஸ் என்பது எந்தக் தகாளின் நிலவாகும்? 

அ) சனி  

ஆ) வியாழன் 

இ) தவள்ளி 

ஈ) தேப்டியூன் 

✓ என்தசைடஸ் சனியின் ஆறாவது தபரிய நிைவாகும். ோசாவின்  ாசினி 

விண் ைம், சமீபத்தில், சனியின் நிைவு ளில்  ரியமிை வாயு மற்றும் 

லடலைட்ரஜனுடன் லசர்ந்து, வழக் த்திற்கு மாறா  மீத்லென் 

தசறிலவக் ண்டறிந்துள்ளது. 

✓ சனியின் மற்தறாரு நிைவான லடட்டனின் வளிமண்டைத்தில் மீத்லென் 

இருப்பலெயும், என்தசைடஸில் வாயு மற்றும் ெண்ணீருடன் ஒரு திரவ 

 டல் இருப்பலெயும் அவ்விண் ைம்  ண்டறிந்துள்ளது. என்தசைடஸில் 

மீத்லென் உற்பத்தி தசய்யும் தசயல்முலற ள் இருக் ைாம் என்று 

ஆராய்ச்சியாளர் ள்  ருதுகின்றனர். 

 

4. ததங்காய் வளர்ச்சி வாரியம் என்பது எந்த அலமச்ெகத்தின்கீழ் 

நிறுவப்பட்ட ஒரு ெட்டபூர்வமான அலமப்பாகும்? 

அ) உணவு பெப்படுத்தும் தொழில் ள் அலமச்ச ம் 

ஆ) லவளாண் அலமச்ச ம்  

இ) வர்த்ெ  மற்றும் தொழில்துலற அலமச்ச ம் 

ஈ) எம்.எஸ்.எம்.இ அலமச்ச ம் 

✓ லெங் ாய் வளர்ச்சி வாரியம் என்பது மத்திய லவளாண் அலமச்ச த்தின் 

கீழ் நிறுவப்பட்ட ஒரு சட்டபூர்வமான அலமப்பாகும். இது லெங் ாய் & 

லெங் ாய் தொடர்பான தபாருட் ளின் ஒருங்கிலணந்ெ வளர்ச்சிக் ா  

தசயல்படுகிறது. லெங் ாய் வளர்ச்சி வாரியத்தின் ெலைவர் பெவிலய 

அதி ாரவர்க் ம் சாரா ெலைவர் பெவியா  மாற்றுவெற்கு லெலவயான 

திருத்ெத்லெ லெங் ாய் வளர்ச்சி வாரிய சட்டம், 1979‘இல் தசய்ய 

அலமச்சரலவ ஒப்புெல் அளித்துள்ளது. 

✓ ெற்லபாலெய ேலடமுலறயான ோன்கு மாநிைங் லளச் லசர்ந்ெ ோன்கு 

உறுப்பினர் ளிலிருந்து ஆறு உறுப்பினர் லள மத்திய அரசு பரிந்துலர 

தசய்யும். 

5. ‘தவளாண் உள்கட்டலமப்பு நிதி’ திட்டத்தின் காலம் என்ன? 

அ) 1 ஆண்டு 

ஆ) 10 ஆண்டு ள்  

இ) 20 ஆண்டு ள் 

ஈ) 25 ஆண்டு ள் 

✓ இந்திய அரசாங் த்ொல் தொடங் ப்பட்ட லவளாண் உட் ட்டலமப்பு நிதி 

திட்டம் என்பது இந்தியாவில் மி ப்தபரிய லவளாண் 

உட் ட்டலமப்பு லள லமம்படுத்துவலெ லோக் மா க்த ாண்ட ஒரு 

ேடுத்ெர நீண்ட ாை  டனளிப்பு வசதி ஆகும். இந்ெத் திட்டத்தின்  ாைம் 

2020 நிதியாண்டு முெல் 2029 நிதியாண்டு வலர 10 ஆண்டு ளாகும். 

✓ ‘லவளாண் உள் ட்டலமப்பு நிதி’யின்கீழ் நிதி வசதி வழங்கும் மத்திய 

துலற திட்டத்தில் மாற்றங் ளுக்கு அலமச்சரலவ ஒப்புெைளித்துள்ளது. 

இென்மூைம், மாநிை மு லம ள்/லவளாண் தபாருட் ள் 

சந்லெப்படுத்துெல் குழுக் ள், லெசிய&மாநிை கூட்டுறவு கூட்டலமப்பு ள், 

விவசாயி ள் உற்பத்தியாளர் ள் அலமப்பு ளின் கூட்டலமப்பு ள் & சுய 

உெவி குழுக் ளின் கூட்டலமப்பு ளுக்கு ெகுதி நீட்டிக் ப்பட்டுள்ளது. 

 

6. ஜிகா லவரஸ் கதாற்று பாதிப்புகள் அதிகரித்துள்ள மாநிலம் எது? 

அ) அருணாச்சை பிரலெசம் 

ஆ) பஞ்சாப் 

இ) ைரியானா 

ஈ) ல ரளா  

✓ ல ரள மாநிைத்தில் ஜி ா லவரஸால் பாதிக் ப்பட்டவர் ளின் 

எண்ணிக்ல  அதி ரித்து வருகிறது. இத்தொற்றானது ஒருவரிடமிருந்து 

இன்தனாருவருக்கு த ாசுக் டியின்மூைம் பரவுகிறது. தபரும்பாைான 

லவலள ளில், அறிகுறியற்றொ  உள்ள இது, சிை லவலள ளில் 

பக் வாெத்திற்கு வழிவகுக்கிறது. அண்லட மாநிைங் ளான ெமிழ்ோடு 

மற்றும்  ர்ோட ா, லோய்த்தொற்று பரவாமல் ெடுக் , மாநிைங் ளுக்கு 

இலடலயயான எல்லை ளில் ெங் ளின் லசாெலன லள மி வும் 

தீவிரப்படுத்தியுள்ளன. 

 

7. STI தலலலமயிலான BRICS புத்தாக்க ஒத்துலைப்பு கெயல் 

திட்டத்லத (2021-24) முன்கமாழிந்த BRICS உறுப்பு நாடு எது? 

அ) பிலரஸில் 

ஆ) இந்தியா  

இ) ரஷ்யா 

ஈ) சீனா 

✓ அறிவியல், தொழினுட்பம் புத்ொக்  ெலைலமயிைான BRICS புத்ொக்  

ஒத்துலழப்பு தசயல் திட்டத்லெ (2021-24) இந்தியா முன்தமாழிந்ெது. 

சமீபத்தில், அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத் துலறயால் ேடத்ெப்பட்ட 

BRICS S&T வழிேடத்து குழுவின் 12ஆம் கூட்டத்தின்லபாது, அலனத்து 

BRICS ோடு ளும் STI ெலைலமயிைான தசயல் திட்டத்திற்கு ஒப்புக் 

த ாண்டன. இது ஒருவருக்த ாருவர் புத்ொக்  சூழல் அலமப்பின் 

அனுபவங் லளப் பகிர்ந்துத ாள்ளவும், புத்ொக்குேர் ள் மற்றும் தொழில் 

முலனலவாலர ஒருங்கிலணக் வும் உெவுகிறது. 

 

8. 50 ஆண்டுகளில் முதன்முலறயாக இந்தியாவுக்கு ஆப்பிள்கலள 

ஏற்றுமதி கெய்த நாடு எது? 

அ) சீனா 

ஆ) இஸ்லரல் 

இ) ஐக்கியப் லபரரசு  

ஈ) ஆஸ்திலரலியா 

✓ ஐக்கியப்லபரரசானது 50 ஆண்டு ளில் முென்முலறயா  இந்தியாவுக்கு 

ஆப்பிள் லள ஏற்றுமதி தசய்துள்ளது. இது இங்கிைாந்து-இந்தியா 

லமம்படுத்ெப்பட்ட வர்த்ெ  கூட்டணியின் அலடயாளமா க் 

 ருெப்படுகிறது. 

✓ லமம்படுத்ெப்பட்ட வர்த்ெ  கூட்டணிலய பிரிட்டிஷ் பிரெமர் லபாரிஸ் 

ஜான்சன் மற்றும் இந்தியப் பிரெமர் ேலரந்திர லமாடி ஆகிலயார் லம 

மாெம் ேடந்ெ தமய்நி ர் உச்சிமாோட்டின்லபாது ஒப்புக் த ாண்டனர். 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

அென்பிறகு, வர்த்ெ  மற்றும் தொழிற்துலற அலமச்சர் பியூஷ் ல ாயல் 

இந்ெ ஒப்பந்ெத்தில் ல தயழுத்திட்டார். 

✓ 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் இங்கிைாந்து-இந்தியா இருெரப்பு வர்த்ெ த்லெ 

இரட்டிப்பாக்  அவர் இைக்கு நிர்ணயித்ொர். 

 

9. ததசிய கொத்து புனரலமப்பு நிறுவனத்தின் முதல் நிர்வாக 

இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

அ) K V  ாமத் 

ஆ) ஷியாம் சீனிவாசன் 

இ) பத்மகுமார் மாெவன்  

ஈ) M K லஜன் 

✓ லெசிய தசாத்து புனரலமப்பு நிறுவனம் என்னும் மமோசமோன வங்கியை 

இந்தியா முலறயா  அலமத்து பதிவு தசய்துள்ளது. மும்லபயில், `74.6 

ல ாடி மூைெனத்துடன் இது பதிவுதசய்யப்பட்டுள்ளது. 

✓ இென் நிர்வா  இயக்குேரா  பத்மகுமார் மாெவன் நியமிக் ப்பட்டுள்ளார். 

அவர் முன்னர் SBI’இன் வாரக் டன் ளுக்கு தீர்வு ண்டுள்ளார். இந்திய 

வங்கி ள் சங் த்தின் ெலைலமச் தசயல் அதி ாரி சுனில் லமத்ொ இென் 

இயக்குேரா  இருப்பார். முன்னொ , தபாதுத்துலற வங்கி ள், `89,000 

ல ாடி மதிப்புள்ள 22 லமாசமான  டன்  ணக்கு லள லெசிய தசாத்து 

புனரலமப்பு நிறுவனத்துக்கு மாற்றும். 

 

10. COVID தடுப்பூசியின் முதல் தடாஸை 100 ெதவீத மக்களுக்கு 

கெலுத்திய முதல் இந்திய மாநிலம் / யூனியன் பிரததெம் எது? 

அ) ல ாவா 

ஆ) ைடாக்  

இ) அந்ெமான் & நிக்ல ாபார் தீவு ள் 

ஈ) புதுச்லசரி 

✓ ைடாக்கில், பதிதனட்டு வயதுக்கு லமற்பட்ட அலனவருக்கும் த ாலரானா 

ெடுப்பூசியின் முெல் லடாஸ் தசலுத்ெப்பட்டுள்ளது. இென்மூைம் COVID 

ெடுப்பூசியின் முெல் லடாலஸ ெனது 100 செவீெ மக் ளுக்கு தசலுத்திய 

முெல் இந்திய யூனியன் பிரலெசமா  ைடாக் ஆனது. 

✓ அலனத்து சு ாொரப்பணியாளர் ள், முன் ளப் பணியாளர் ள் என 

அலனவலரயும் உள்ளடக்கியது. இந்தியாவின் ெடுப்பூசி இயக் த்தின் 

மூைம், 2021 ஜூலை.14 வலர முப்பத்து எட்டு ல ாடி லபருக்கு ெடுப்பூசி 

தசலுத்ெப்பட்டுள்ளது.  

 


1. புதிய ெலைமுலற ஆ ாஷ் ஏவு லண லசாெலன தவற்றி 

நிைத்தில் இருந்து விண்ணில் உள்ள இைக்கு லளத் ொக்கி அழிக்கும் 

வல்ைலம த ாண்ட புதிய ெலைமுலற ஆ ாஷ் ஏவு லணலய 

பாது ாப்பு ஆராய்ச்சி, லமம்பாட்டு அலமப்பு (DRDO) தவற்றி ரமா  

லசாதித்ெது. இதுகுறித்து பாது ாப்புத் துலற அலமச்ச ம் தவளியிட்ட 

அறிக்ல யில் கூறப்பட்டிருப்பொவது: ஒடிஸா  டற் லரப் பகுதியில் 

உள்ள ஒருங்கிலணந்ெ பரிலசாெலன லமயத்தில் இருந்து ஆ ாஷ் 

ஏவு லண தவற்றி ரமா  பரிலசாதிக் ப்பட்டது. 

 ட்டலள பிறப்பிப்பு,  ட்டுப்பாட்டு அலமப்பு, தொலைத்தொடர்பு அலமப்பு 

உள்ளிட்ட அலனத்து பாது ாப்பு  ட்டலமப்பு ளுடன் நிைப்பரப்பில் 

இருந்து இந்ெ ஏவு லண பரிலசாதிக் ப்பட்டது. 

பரிலசாெலனக்குப் பிறகு  ட்டுப்பாட்டு அலமப்பு அளித்ெ புள்ளி 

விவரங் லள ஆய்வு தசய்ெதில், இந்ெ ஏவு லண எந்ெவிெ குலறபாடும் 

இன்றி இயங்கியது உறுதிதசய்யப்பட்டது. இந்ெ ஏவு லணலய இந்திய 

விமானப்பலடயில் லசர்த்ெதும், அென் வலிலம பை மடங்கு அதி ரிக்கும் 

என்று அந்ெ அறிக்ல யில் பாது ாப்பு அலமச்ச ம் தெரிவித்துள்ளது.  

ஆ ாஷ் ஏவு லண (ஆ ாஷ்-என்.ஜி.), நிைத்தில் இருந்து 60 கிமீ 

தொலைவு வலர விண்ணில் உள்ள இைக்ல த் ொக்கி அழிக்கும் சக்தி 

த ாண்டது. இந்ெ ஏவு லணலய 2.5 மாக் லவ ம் வலர தசலுத்ெ 

முடியும். பாது ாப்புத் துலறலயச் லசர்ந்ெ பிற நிறுவனங் ளுடன் 

இலணந்து இந்ெ ஏவு லணலய DRDO வடிவலமத்துள்ளது.  

 

2. ‘ லரானாவால் 1.19 ைட்சம் இந்திய சிறுவர் ள் ஆெரவு இழப்பு’ 

 லரானா தேருக் டி  ாரணமா  இந்தியாவில் 1.19 ைட்சம் சிறுவர் ள் 

ஆெரவற்றவர் ளாகியுள்ளொ  அண்லமயில் தவளியிடப்பட்டுள்ள ஓர் 

ஆய்வறிக்ல யில் தெரிவிக் ப்பட்டுள்ளது. 

லெசிய சு ாொர நிறுவனத்தின் ஓர் அங் மான லெசிய லபாலெப்பழக் ம் 

தொடர்பான ஆய்வு நிறுவனத்தின் நிதியுெவியுடன் லமற்த ாள்ளப்பட்ட 

அந்ெ ஆய்வில் தெரிவிக் ப்பட்டுள்ளொவது:  லரானா பாதிப்பால் உைகின் 

21 ோடு ளில் பதிலனந்து ைட்சம் சிறுவர் ள் ெங் ளுக்கு ஆெரவளித்து 

வந்ெவர் லள இழந்துள்ளனர். அவர் ளில் 1.19 ைட்சம் லபர் 

இந்தியாலவச் லசர்ந்ெவர் ள். 

ோட்டில் 25,500 சிறுவர் ள் ெங் ளது ொலயயும் 90,751 சிறுவர் ள் 

ெங் ளது ெந்லெலயயும்  லரானாவுக்கு பறித ாடுத்துள்ளனர். 12 

சிறுவர் ளது ொய், ெந்லெ ஆகிய இருவருலம  லரானா பாதிப்பால் 

உயிரிழந்துள்ளனர். உை ம் முழுவதும்  லரானா பாதிப்பால் 11.34 

ைட்சம் சிறுவர் ள் ெங் ளது ொய் அல்ைது ெந்லெலயலயா, ொத்ொ 

பாட்டி லளலயா இழந்துள்ளனர். 

ஒட்டுதமாத்ெமா , 15.62 ைட்சம் சிறுவர் ள் ெங் ளுக்கு ஆெரவளித்து 

வந்ெவர் ளில் ஒருவலர  லரானாவுக்கு பறித ாடுத்துள்ளனர் என்று 

அந்ெ அறிக்ல யில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

3. 2032’இல் பிரிஸ்லபனில் ேடக்கிறது ஒலிம்பிக் லபாட்டி ள் 

வரும் 2032ஆம் ஆண்டு ஒலிம்பிக் லபாட்டி ள், ஆஸ்திலரலியாவின் 

பிரிஸ்லபன் ே ரத்தில் ேடக்குதமன அதி ாரப்பூர்வமா  அறிவிக் ப்பட்டது. 

ஆஸ்திலரலியாவில்  லடசியா ,  டந்ெ 2000ஆம் ஆண்டு சிட்னி 

ே ரத்தில் ஒலிம்பிக் லபாட்டி ள் ேலடதபற்ற நிலையில், ெற்லபாது 32 

ஆண்டு ளுக்குப் பிறகு மீண்டும் அந்ெ ோட்டில் ஒலிம்பிக் லபாட்டி ள் 

ேடத்ெப்படவுள்ளன. ஆஸ்திலரலியாவில் முெல்முலறயா  1956’இல் 

தமல்லபார்ன் ே ரத்தில் ஒலிம்பிக் லபாட்டி ள் ேடத்ெப்பட்டன. 

லடாக்கிலயாலவத் தொடர்ந்து பாரீஸில் 2024ஆம் ஆண்டும், பின்னர் 

ைாஸ் ஏஞ்சலீஸ் ே ரத்தில் 2028ஆம் ஆண்டும் ஒலிம்பிக் லபாட்டி ள் 

ேலடதபறவுள்ளது குறிப்பிடத்ெக் து. 

 

4. லைத்தி: புதிய பிரெமர் தபாறுப்லபற்பு 

 ரீபியன் தபருங் டல் ோடான லைத்தியின் அதிபர் லஜாவனல் மாய்ஸ் 

படுத ாலை தசய்யப்பட்டொல் எழுந்துள்ள பெற்ற சூழலுக்கிலடலய, அந்ெ 

ோட்டின் புதிய பிரெமரா  ஏரியல் தைன்றி தபாறுப்லபற்றுக்த ாண்டார்.  

இதுகுறித்து அலசாசிலயட்டட் பிரஸ் தசய்தி நிறுவனம் 

தெரிவித்துள்ளொவது: இதுவலர இலடக் ாை பிரெமரா  இருந்து வந்ெ 

கிளாட் லஜாசப்புக்கு பதிைா , அந்ெப் தபாறுப்புக்கு ஏரியல் தைன்றி 

நியமிக் ப்பட்டிருந்ொர். இந்ெ நிலையில், அவர் அந்ெப்தபாறுப்லப ஏற்றுக் 

த ாண்டார் என்று அந்ெச் தசய்தி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. 

 

5. இன்றுமுெல் ஒலிம்பிக் லபாட்டி ள்: பெக்  லவட்ல யில் 120 

இந்தியர் ள் 

லடாக்கிலயா ஒலிம்பிக் லபாட்டி ள் ஜூலை.23 முெல் தொடங்குகின்றன. 

இந்ெ ஒலிம்பிக்கிற் ா  இந்தியா 68 ஆடவர், 52 ம ளிர் என 120 

லபாட்டியாளர் ள் அடங்கிய குழுலவ அனுப்புகிறது.  டந்ெ 1900ஆம் 

ஆண்டு முெல் ஒலிம்பிக் லபாட்டி ளில் பங்ல ற்று வரும் இந்தியா, 

இதுவலர 28 பெக் ங் லளலய அதில் தவன்றுள்ளது. அதிலும் ெங் ப் 

பெக் ம் என்றால்,  டந்ெ 2008’இல் துப்பாக்கி சுடுெல் வீரர் அபினவ் 

பிந்த்ரா தவன்றது மட்டும்ொன். இந்ெ ஒலிம்பிக்கில் ெனது பெக் ங் ளின் 

எண்ணிக்ல லய இரட்டிப்பாக்  முலனப்பு  ாட்டுகிறது இந்திய அணி.  

துப்பாக்கிசுடுெலில்  ளம் ாணும் மானு பா ர், இளலவனில் வாைறிவன், 

திவ்யான் சிங் பன்வார், ஐஸ்வர்ய பிரொப் சிங் லொமர் ஆகிலயார் பெக் ம் 

தவல்லும் வாய்ப்பு ள் அதி ம் உள்ளொ   ணிக் ப்பட்டுள்ளது. 

இவர் ள்ெவிர பளுதூக்குெலில் சாய்ல ாம் மீராபாய் சானு, வில் 

வித்லெயில் தீபி ா குமாரி - அொனு ொஸ் ெம்பதி, குத்துச்சண்லடயில் 

லமரி ல ாம், அமித் பங் ல் உள்ளிட்லடார், மல்யுத்ெத்தில் பஜ்ரங் புனியா, 

விலனஷ் லபா த், ஈட்டி எறிெலில் நீரஜ் லசாப்ரா, பாட்மிண்டனில் பி வி 

சிந்து, தடன்னிஸில் சானியா மிர்சா ஆகிலயாரும் பெக்  வாய்ப்பு லள 

ஒரு ல  பார்க் வுள்ளனர். 

ெட ள பிரிவில் 18 லபர் ெடம்பதிக்கும் முலனப்பில் உள்ளனர். லமலும், 

இந்திய ஆடவர் மற்றும் ம ளிர் ைாக்கி அணியும் பெக்  லவட்ல யுடன் 

 

 

 



         

    

 ளம் ாண உள்ளன. இந்திய ஒலிம்பிக் வரைாற்றில் முெல் முலறயா  

வாள்வீச்சில் ெமிழ  வீராங் லன பவானி லெவியும், குதிலரலயற்றத்தில் 

தபௌவாத் மிர்ஸா ஆகிலயார் ஈடுபடுகின்றனர். லமலும் நீச்சல், படகுப் 

லபாட்டி என இெர பை விலளயாட்டு ளிலும் இந்தியர் ள் 

பங்ல ற்கின்றனர். 

ெமிழ  லபாட்டியாளர் ள்: 

லடாக்கிலயா ஒலிம்பிக் லபாட்டி ளில் ெமிழ்ோட்லடச் லசர்ந்ெ வாள்வீச்சு 

வீராங் லன பவானி லெவி, லடபிள் தடன்னிஸ் வீரர் ள் சரத்  மல், ஜி 

சத்தியன், ெட ள லபாட்டியாளர் ள் ஆலராக்கிய இராஜீவ், ோ ோென் 

பாண்டி, லரவதி வீரமணி, ெனைட்சுமி லச ர், சுபா தவங் லடசன், பாய் 

மரப்படகு லபாட்டியாளர் ள் லேத்ரா குமணன், ல  சி  ணபதி, வருண் 

ெக் ர் ஆகிலயார் பங்ல ற்பது குறிப்பிடத்ெக் து. 

 

6. 1971ஆம் ஆண்டு பாகிஸ்ொன் லபார் தவற்றிக் த ாண்டாட்டம்: 

தசன்லனயில் ேலடதபற்றது 

 டந்ெ 1971ஆம் ஆண்டு ேலடதபற்ற பாகிஸ்ொனுடனான லபாரில் 

இந்தியா தவற்றி தபற்றலெக் த ாண்டாடும் நி ழ்வா  தசன்லன 

வந்ெலடந்ெ தவற்றி லஜாதிலய ெமிழ்ோட்டின் ஆளுேர் பன்வாரிைால் 

புலராஹித் தபற்றுக்த ாண்டார். 

1971ஆம் ஆண்டு பாகிஸ்ொனுடன் ேலடதபற்ற லபாரில் இந்தியா தவற்றி 

தபற்று கிழக்கு பாகிஸ்ொன் என்று அலழக் ப்பட்ட வங் லெசம் ெனி 

ோடா  விடுெலை தபற்றது. இப்லபார் ேலடதபற்று 50 ஆண்டு ள் 

ஆனலெ ஒட்டி தபான்விழாக் த ாண்டாட்ட நி ழ்ச்சி ள்  டந்ெ ஆண்டு 

டிசம்பர் மாெம் தொடங்கியது. புது தில்லியில் உள்ள லபார் நிலனவு 

சதுக் த்தில் ோன்கு தவற்றி லஜாதி ள் ஏற்றப்பட்டு ோட்டின் ோன்கு 

திலச ளுக்கும் எடுத்துச்தசல்ைப்பட்டது. இென் ஒரு தவற்றி லஜாதி 

தில்லியில் தொடங்கி  ன்னியாகுமரி வலர தசன்று ெற்லபாது தசன்லன 

வந்ெலடந்துள்ளது. 

 

7. பல்ைவர்  ாை ைகுலீசர் சிலை உத்திரலமரூரில்  ண்தடடுப்பு 

உத்திரலமரூர் அடுத்ெ ல ாழியாளம் கிராமத்தில், பல்ைவர்  ாைத்லெ 

சார்ந்ெ, கிபி ஏழாம் நுாற்றாண்டு ைகுலீசரின் அரிய சிலைலய, 

உத்திரலமரூர் வரைாற்று ஆய்வு லமயத்தினர்  ண்தடடுத்துள்ளனர். 

இது குறித்து உத்திரலமரூர் வரைாற்று ஆய்வு லமயத் ெலைவர் 

த ாற்றலவஆென் கூறியொவது: ‘ைகுைம்’ என்றால் ெடி, ‘ஈசம்’ என்றால் 

ஈஸ்வரன் ெடிலயக் த ாண்டு லசவ சமயத்லெ பரப்ப சிவதபருமாலன 

மனிெ உருவில், 28ஆவது அவொரமா  உருதவடுத்ெலெ ைகுலீசர் 

என்பொகும். லசவ சமயத்தின் முக்கிய பிரிவான பாசுபெத்திலிருந்து 

இந்ெ ைகுலீசம் லொன்றியது. 

கிபி 2ஆம் நுாற்றாண்டில், குஜராத் மாநிைம் வலொெரா மாவட்டத்தில் 

 ாலராைன் என்னுமிடத்தில் லொன்றி, ெமிழ்ோட்டில் மூன்றாம் 

நுாற்றாண்டிற்கு பின், லவர்விடத்துவங்கியது. இலெ பின்பற்றுலவார், 

விபூதிலய உடல் முழுதும் பூசி, சாம்பலில் ேடனமாடி, ைகுலீச பாசுபெம் 

சார்ந்ெ ல ாவில் ளில் மட்டுலம இரவில் ெங்குவர். 

பல்ைவர்  ாைத்தில் உச்சத்திலிருந்ெ இந்ெ ைகுலீசம், படிப்படியா  

வலுவிழக்  தொடங்கியது. ெமிழ்ோட்டில் இதுவலர 20’க்கும் லமற்பட்ட 

ைகுலீசர் உருவங் ள் மட்டுலம அலடயாளப்படுத்ெப்பட்டுள்ளன. 

 ாஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில், இதுொன் முெல் சிலை என்பொல் அரிய சிலை 

எனக்கூறைாம். இச்சிலை, 95 தசமீ உயரம், 65 தசமீ அ ைம், ஆலட 

இன்றி சம்மணமிட்டு அமர்ந்ெ நிலையில்  ாணப்படுகிறது. இலெ ஊர் 

மக் ள் சிைர், அம்புரீஸ்வரர் என அலழக்கின்றனர். 

ெமழ்ோட்டில் ைகுலீச பாசுபெ ஆய்வாளர் ளும் தொல்லியல் 

அறிஞர் ளுமான மங்ல  வீரரா வன் மற்றும் சு வன முரு ன் 

ஆகிலயார், இலெ ைகுலீசர் என்பலெயும், ஏழாம் நுாற்றாண்லட சார்ந்ெ 

பல்ைவர் ாை சிலை என்பலெயும் உறுதிபடுத்தியுள்ளனர்.  டந்ெ ாை 

வரைாற்லற பலறசாற்றும் இந்ெ அரிய வரைாற்று  லைப் 

தபாக்கிஷத்லெ பாது ாக்  லவண்டும். இவ்வாறு அவர் கூறினார். 

 

8. மயிைாடும்பாலற அ ழாய்வில் மண் குடுலவ ள்  ண்தடடுப்பு 

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், மயிைாடும்பாலறயில் அண்லமயில் 

லமற்த ாண்ட அ ழாய்வில் மூன்று  ால் ளுடன் கூடிய மண் 

குடுலவ ள், மண் குவலள ஆகியலவ  ண்தடடுக் ப்பட்டன.  

ெமிழ்நோட்டில் மயிைாடும்பாலற, கீழடி, த ாந்ெல , அ ரம்,  ங்ல  

த ாண்ட லசாழபுரம், த ாற்ல , சிவ லள, ஆதிச்சேல்லூர், த ாடுமணல், 

மணலூர் ஆகிய பத்து தவவ்லவறு இடங் ளில் ெற்லபாது அ ழாய்வு ள் 

லமற்த ாள்ளப்பட்டு வருகின்றன. அென்படி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், 

பர்கூர் வட்டம், தொ ரப்பள்ளி அருல யுள்ள மயிைாடும்பாலறயில் 

ெமிழ்ோடு தொல்லியல் துலற சார்பில்,  டந்ெ மார்ச்முெல் அ ழாய்வுப் 

பணி ள் ேலடதபற்று வருகின்றன. 

இந்ெ அ ழாய்வில்  டந்ெ 15 ோள் ளுக்கு முன்பு  ல்திட்லட பகுதியில் 

உலடந்ெ நிலையில் 70 தசமீ நீளமுள்ள இரும்பு வாளும் ோன்கு 

பாலன ளும்  ண்தடடுக் ப்பட்டன. அலெ பகுதியில் உள்ள  ல் 

திட்லடயில் ெற்லபாது 3  ால் ளுடான மண் குடுலவ ள், உலடந்ெ 

நிலையில் உள்ள மண் குவலள, இரும்புக் த்தி ள் ஆகியலவ 

 ண்தடடுக் ப்பட்டுள்ளன. 

இதுகுறித்து மயிைாடும்பாலற அ ழாய்வு இயக்குேர் சக்திலவல் 

கூறியொவது: 

மயிைாடும்பாலற, சானரப்பன் மலையில்  ற் ாை மனிெர் ள் 

வாழ்ந்ெெற் ான அலடயாளங் ள் உள்ளன. மலையின் அடிவாரம் முெல் 

1½ கிமீ சுற்றுப்புறப் பகுதியில் தபருங் ற் ாை ஈமச்சின்னங் ளான  ல் 

திட்லட ளும்  ற்குழி ளும்  ாணப்படுகின்றன.  டந்ெ 1980, 2003இல் 

இங்கு லமற்த ாண்ட ஆய்வு ளில் இலவ புதிய  ற் ாைத்லெச் 

லசர்ந்ெலவ என்று வரைாற்று ஆய்வாளர் ள் குறிப்பிட்டுள்ளனர். 

 டந்ெ 3 மாெ ஆய்வில் தபருங் ற் ாைத்லெச் லசர்ந்ெ 70 தசமீ நீளமுள்ள 

இரும்பு வாள் ஒன்றும், ோன்கு மண் பாலன ளும் ஏற் னலவ 

 ண்தடடுக் ப்பட்டுள்ளன. ெற்லபாது அலெ பகுதியில் இறந்ெவர் லளப் 

புலெக்கும் குழியின் ோன்கு மூலை ளிலும் 3  த்தி துண்டு ள், மூன்று 

 ால் ளுடன் கூடிய 4 சிறிய மண் குடுலவ ள், உலடந்ெ நிலையில் 

மண் குவலளயும்  ண்தடடுக் ப்பட்டுள்ளன. இலவ அலனத்தும் 2500 

ஆண்டு ளுக்கு முற்பட்ட தபருங் ற் ாைத்லெச் லசர்ந்ெலவயாகும் 

என்றார். 

 

9. லசதி தெரியுமா? 

ஜூலை.9:  ரீபியன் தபருங்  டலில் உள்ள லைதி ோட்டின் அதிபர் 

லஜாவலனல் மாய்ஸும் அவருலடய மலனவியும் மர்ம ேபர் ளால் 

படுத ாலைதசய்யப்பட்டனர். 

ஜூலை.9: தடல்டா+  லரானா வல லயவிட அபாய ரமான ‘ைம்படா’ 

வல  30 ோடு ளில் பரவியிருப்பது  ண்டுபிடிக் ப்பட்டுள்ளது. 

ஜூலை.11: இந்தியாவின் முெல் டிஜிட்டல் பல் லைக் ழ ம் ல ரளத் 

ெலைே ர் திருவனந்ெபுரத்தில் தொடங் ப்பட்டது. 

ஜூலை.11: ல ாபா-அதமரிக் க்  ால்பந்துலபாட்டியின் இறுதிப்லபாட்டியில் 

பிலரசில் அணிலய வீழ்த்தி 28 ஆண்டு ளுக்குப் பிறகு அர்தஜண்டினா 

அணி ல ாப்லபலய தவன்றது. 

ஜூலை.11-12: விம்பிள்டன் கிராண்ஸ்ைாம் ம ளிர் ஒற்லறயர் பட்டத்லெ 

ஆஸ்திலரலியாவின் ஆஷ்லி பார்டியும் ஆடவர் பட்டத்லெ தசர்பியாவின் 

லஜால ாவிச்சும் தவன்றனர். 

ஜூலை.12: இைண்டனில் ேலடதபற்ற யூலரா  ால்பந்து ல ாப்லபயின் 

இறுதிப்லபாட்டியில் இங்கிைாந்லெ வீழ்த்தி இத்ொலி அணி 

ல ாப்லபலய தவன்றது. 

ஜூலை.14: இதுவலர 431 T20 கிரிக்த ட் லபாட்டி ளில் விலளயாடி 14 

ஆயிரம் இரன் லளக்  டந்து புதிய சாெலனலயப் பலடத்திருக்கிறார் 

கிறிஸ் த ய்ல். 

ஜூலை.14: 1983’இல் இந்தியா உை க்ல ாப்லப தவல்ை  ாரணமா  

இருந்ெ கிரித ட் வீரர் ளில் ஒருவரான யஷ்பால் ஷர்மா (66) 

 ாைமானார். 

ஜூலை.15: நீட் லெர்வின் ொக் ம்குறித்து ஆராய அலமக் ப்பட்ட 

ஓய்வுதபற்ற நீதிபதி ஏ ல  இராஜன் ெலைலமயிைான குழு, முெல்வர் மு 

  ஸ்டாலினிடம் அறிக்ல லயத் ொக் ல் தசய்ெது. 

ஜூலை.16: லமல ொட்டு அலண விவ ாரம் தொடர்பா த் ெமிழ்ோடு 

நீர்வளத்துலற அலமச்சர் துலரமுரு ன் ெலைலமயில் அலனத்துக் 

 ட்சிக்குழு தில்லியில் நீர்வளத்துலற அலமச்சர்  லஜந்திர சிங் 

தஷ ாவத்லெச் சந்தித்ெது. 

 

 

 



         

    

1. NASA’இன் சமீபத்திய ஆய்வின்படி, எந்தத் துணைக்க ோளின் 

சுற்றுப்போணதயில் உள்ள தள்ளோட்டம்  ோரைமோ  2030ஆம் ஆண்டில் 

‘ததோல்ணை தெள்ளம் - Nuisance floods’ அடிக் டி ஏற்படும்? 

அ) நிலா  

ஆ) டைட்ைன் 

இ) ப ாப ாஸ் 

ஈ) டீப ாஸ் 

✓ அண்ட யில், அம ரிக்காவின் NASA நிறுவனம் நைத்திய ஆய்வின் டி, 

நிலவின் சுற்றுப் ாடையில் உள்ள ‘ைள்ளாட்ைம்’, காலநிடல  ாற்றத்தின் 

காரண ாக உயரும் கைல்  ட்ைங்களுைன் இடணந்து பூமியில் ப ரழிவு 

ைரும் மெள்ளத்திற்கு ெழிெகுக்கும். 

✓ ‘மைால்டல மெள்ளம் - Nuisance floods’ என்று அடைக்கப் டும் இடெ 

ெைக்க ாக கடரபயாரப்  குதிகளில் சராசரி அடலகடளவிைவும் 2 அடி 

உயர ான அடலகடள அடிக்கடி ஏற் டுத்தும். இந்ை ஆய்வின் டி, இந்ை 

‘மைால்டல மெள்ளம்’ 2030’இன் நடுப் குதியில் அடிக்கடி நிகழும். 

 

2. உை  மக் ள்ததோண  நோள் அனுசரிக் ப்படுகிற கததி எது? 

அ) ஜூடல.11  

ஆ) ஜூடல.12 

இ) ஜூடல.14 

ஈ) ஜூடல.16 

✓ உலக  க்கள் மைாடக நாளானது ஒவ்பொர் ஆண்டும் ஜூடல.11 அன்று 

அனுசரிக்கப் டுகிறது. இந்ை நாள் முைன்முைலில் 1990ஆம் ஆண்டில் 

மகாண்ைாைப் ட்ைது. 1987ஆம் ஆண்டில் உலக  க்கள்மைாடக ஐந்து 

பில்லியடன எட்டிய அபை நாளன்று உருொக்கப் ட்ை விழிப்புணர்ொல் 

ஈர்க்கப் ட்ை UNDP, ஜூடல.11 அன்று  க்கள்மைாடக நாடள கடைபிடிக்க 

 ரிந்துடரத்ைது. 

✓ “The impact of the COVID-19 pandemic on fertility” என்பது நடப்பாண்டு 

(2021) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்பபாருளாகும். 

 

3. KVIC என்பது எந்த ஆண்டில் உருெோக் ப்பட்ட ஒரு சட்டப்பூர்ெ 

அணமப்போகும்? 

அ) 1947 

ஆ) 1957  

இ) 1988 

ஈ) 1999 

✓ காதி  ற்றும் கிரா ப்புற மைாழிற்துடற ஆடணயம் (KVIC) என்பது 

 த்திய MSME அட ச்சகத்தின்கீழுள்ள ஒரு சட்ைரீதியான அட ப் ாகும். 

இது, 1957 ஏப்ரலில் நாைாளு ன்றத்தின் ‘காதி  ற்றும் கிரா ப்புற 

மைாழிற்துடறகள் ஆடணயகச் சட்ைம் 1956’இன்கீழ் உருொக்கப் ட்ைது.  

✓ ‘காதி’ ெணிக அடையாளத்டை  ன்னாட்ைளவில்  ாதுகாக்கும் மிகப் 

ம ரிய நைெடிக்டகயாக, பூைான், ஐக்கிய அரபு அமீரகம் (UAE)  ற்றும் 

ம க்ஸிபகா ஆகிய மூன்று நாடுகளில் ெர்த்ைக குறியீட்டு  திவுகடள 

காதி  ற்றும் கிரா ப்புற மைாழில்கள் ஆடணயம் சமீ த்தில் ம ற்றுள்ளது. 

 

4. ெங் பந்து இருக்ண  அணமப்பதற் ோ  ICCR’உடன் கூட்டு 

கசர்ந்த இந்திய பல் ணைக் ழ ம் எது? 

அ) ம ட்ராஸ்  ல்கடலக்கைகம் 

ஆ) தில்லி  ல்கடலக்கைகம்  

இ) அண்ணா  ல்கடலக்கைகம் 

ஈ) ம ரியார்  ல்கடலக்கைகம் 

✓ தில்லி  ல்கடலக்கைகத்தில் ‘ெங்க ந்து இருக்டக’ அட ப் ைற்காக 

இந்திய கலாச்சார உறவுகள் கைகம் (ICCR)  ற்றும் தில்லி  ல்கடலக் 

கைகம் இடைபய புரிந்துணர்வு ஒப் ந்ைம் டகமயழுத்ைானது. 

✓ இருநாடுகளின் ம ாதுொன  ாரம் ரியம்  ற்றும் ம ௌத்ை ஆய்வுகள், 

ெங்காளம், புவியியல், ெரலாறு, இடச, நுண்கடலகள், அரசியல் 

அறிவியல்,  ன்னாட்டு உறவுகள்  ற்றும் சமூகவியல் உள்ளிட்ை  ல 

 ாைங்களில் இந்ை இருக்டக கெனம் மசலுத்தும். பேக் முஜிபுர் ரகு ான் 

ெங்காளபைசத்தின் முைல் குடியரசுத்ைடலெராக இருந்ைார். 

5. 2021 ஷோங் ோய் ஒத்துணழப்பு அணமப்பின் கூட்டம் நணடதபறும் 

இடம் எது? 

அ) துேன்ப   

ஆ)  ாஸ்பகா 

இ) ோங்காய் 

ஈ) புது தில்லி 

✓ ோங்காய் ஒத்துடைப்பு அட ப்பின் கூட்ைம் சமீ த்தில் ைஜிகிஸ்ைானின் 

ைடலநகர ான துேன்ப  நகரத்தில் நடைம ற்றது. இதில் 

இந்தியாவின் சார் ாக இந்தியாவின் மெளியுறவுத் துடற அட ச்சர் எஸ் 

மஜய்சங்கர்  ங்பகற்றார்.  யங்கரொை நிதியுைவிடய நிறுத்து ாறு அெர் 

SCO’ஐ ெலியுறுத்தினார். 

✓ இதில் ரஷ்யா, சீனா  ற்றும்  ாகிஸ்ைான் மெளியுறவு அட ச்சர்களும் 

 ங்பகற்றனர். ஆப்கானிஸ்ைானின் சூைல்  ற்றும் ம ாதுநலொழ்வு 

 ற்றும் ம ாருளாைார மீட்சி குறித்தும் விொதிக்கப் ட்ைது. 

 

6. க ோக்கிங் நிைக் ரி ததோடர்போன ஒத்துணழப்பிற் ோ  எந்த 

நோட்டுடனோன புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்திற்கு மத்திய அணமச்சரணெ 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது? 

அ) ரஷ்யா  

ஆ) சுவீைன் 

இ) ஜப் ான் 

ஈ) ஆஸ்திபரலியா 

✓ எஃகு உற் த்தியில்  யன் டுத்ைப் டும் பகாக்கிங் நிலக்கரி மைாைர் ான 

ஒத்துடைப்பிற்காக இந்திய குடியரசின் எஃகு அட ச்சகம்  ற்றும் ரஷிய 

கூட்ைட ப்பின் எரிசக்தி அட ச்சகத்திற்கு இடைபயயான 

புரிந்துணர்வு ஒப் ந்ைத்திற்கு நடுெணட ச்சரடெ ஒப்புைலளித்துள்ளது. 

✓ உள்ளீட்டு விடல குடறெைன் மூலம் ஒட்டும ாத்ை எஃகு துடறக்கும் 

இந்ைப் புரிந்துணர்வு ஒப் ந்ைம்  லனளிக்கும். இைனால் நாட்டில் எஃகு 

விடல குடறய ொய்ப்புள்ளபைாடு, ச நிடல  ற்றும் ஒருங்கிடணப்பு 

ப ம் டும். சுகாைாரம்  ற்றும்  ருத்துெ துடறயில் ஒத்துடைப்பிற்காக 

இந்திய குடியரசின் சுகாைாரம்  ற்றும் குடும்  நல அட ச்சகம்  ற்றும் 

மைன் ார்க் முடியரசின் சுகாைார அட ச்சகம் ஆகியெற்றுக்கு 

இடைபயயான புரிந்துணர்வு ஒப் ந்ைத்திற்கும்  த்திய அட ச்சரடெ 

ஒப்புைல் அளித்துள்ளது. 

 

7.ெடகிழக்கு நோட்டுப்புற மருத்துெ நிறுெனம் (NEIFM) அணமந்துள்ள 

மோநிைம் எது? 

அ) அஸ்ஸாம் 

ஆ) சிக்கிம் 

இ) அருணாச்சல பிரபைசம்  

ஈ) ப காலயா 

✓ ெைகிைக்கு நாட்டுப்புற  ருத்துெ நிறுெனத்தின் (NEIFM) ம யர்  ற்றும் 

ஆடணடய ெைகிைக்கு ஆயுர்பெை  ற்றும் நாட்டுப்புற  ருத்துெ 

ஆராய்ச்சி நிறுெனம் (NEIAFMR) என  ாற்ற  த்திய அட ச்சரடெ 

ஒப்புைல் அளித்துள்ளது. NEIFM, அருணாச்சல பிரபைசத்தின்  ாசிகாட்டில் 

அட ந்துள்ளது. இது முடறயான ஆராய்ச்சி,  ாரம் ரிய நாட்டுப்புற 

 ருத்துெ முடறகடள ஆெணப் டுத்துைல்  ற்றும் அப்பிராந்தியத்தின் 

 ருத்துெ நடைமுடறகளுக்காக சிறப்புற ெடகயில் நிறுெப் ட்ைது. 

 

8. மோநிைங் ளணெயின் தணைெரோ  நியமிக் ப்பட்டுள்ள மத்திய 

அணமச்சர் யோர்? 

அ) பியூஷ் பகாயல்  

ஆ) அமித் ோ 

இ) இராஜ்நாத் சிங் 

ஈ) நிர் லா சீைாரா ன் 

✓ கர்நாைக ஆளுநராக நியமிக்கப் ட்ை ைாெர்சந்த் மகலாட் உருொக்கிய 

காலியிைத்டை நிரப்புெைற்காக நடுெண் அட ச்சர் பியூஷ் பகாயல் 

 ாநிலங்களடெயின் ைடலெராக நியமிக்கப் ட்ைார்.  கராஷ்டிராடெச் 

பசர்ந்ை  ாநிலங்களடெ உறுப்பினராக உள்ள பியூஷ் பகாயல், 

ெர்த்ைகம்  ற்றும் மைாழில், நுகர்பொர் விெகாரங்கள், உணவு  ற்றும் 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

ம ாதுவிநிபயாகம்  ற்றும் ஜவுளி உள்ளிட்ை  ல அட ச்சகங்களுக்கான 

ம ாறுப்பிலுள்ளார். அடெயின் சீரான மசயல் ாட்டை உறுதி 

மசய்ெதிலும், அடனத்து கட்சியினரிடைபய சிறந்ை ஒருங்கிடணப்ட  

ஏற் டுத்துெதிலும்  ாநிலங்களடெத்ைடலெர் முக்கிய  ங்கு ெகிப் ார். 

 

9. மத்திய பட்டியலிலுள்ள OBC’க்குள் உள்-ெண ப்படுத்தல் குறித்த 

சிக் ணை ஆரோய அணமக் ப்பட்ட ஆணையத்தின் தணைெர் யோர்? 

அ) A K சிக்ரி 

ஆ) G பராகிணி  

இ) இரஞ்சன் பகாபகாய் 

ஈ) S A ப ாப்பை 

✓  த்திய  ட்டியலில் உள்ள இைர பிற் டுத்ைப் ட்ை ெகுப்பினருக்குள் உள்-

ெடகப் டுத்ைடல ஆய்வு மசய்ய அரசட ப்பின் 340ஆெது பிரிவின் டி 

அட க்கப் ட்டுள்ள ஆடணயத்தின் கால அெகாசத்டை 11ஆெது 

முடறயாக நீட்டிக்க  த்திய அட ச்சரடெ ஒப்புைல் அளித்துள்ளது.  

✓ இைன்மூலம், 2021 ஜூடல 31 முைல் 2022 ஜனெரி 31 ெடர ஆறு  ாை 

காலத்திற்கு ஆடணயத்தின் கால அெகாசம் நீட்டிக்கப் டும். அக்பைா ர் 

11, 2017 அன்று ம ாறுப்ப ற்ற இந்ை ஆடணயத்திற்கு, தில்லி உயர்நீதி 

 ன்ற ஓய்வும ற்ற ைடலட  நீதி தி G பராகினி ைடலட ைாங்குகிறார். 

 

10. ஆண்டுகதோறும் தெளியிடப்படும் மின்னல் அறிக்ண யின்படி, 

2020-21 ஆண்டு  ோைப்பகுதியில், மின்னல் தோக் த்தோல் அதி பட்ச 

மரைங் ணளக்  ண்ட மோநிைம் / யூனியன் பிரகதசம் எது? 

அ) பகரளா 

ஆ) கர்நாைகா 

இ) அஸ்ஸாம் 

ஈ) பீகார்  

✓ இந்தியாவின் இரண்ைாெது ெருைாந்திர மின்னல் அறிக்டகயின் டி, 

ஏப்ரல் 1, 2020 முைல்  ார்ச் 31, 2021 ெடர, மின்னல் காரண ாக அதிக 

இறப்புகடள (401 இறப்புகள்) பீகார்  ாநிலம்  திவுமசய்துள்ளது. அடைத் 

மைாைர்ந்து உத்ைரபிரபைசம்  ற்றும்  த்திய பிரபைசம் ஆகிய  ாநிலங்கள் 

உள்ளன. அந்ை அறிக்டகயின் டி, ைனியான உயர ான  ரங்களின்கீழ் 

 க்கள் நிற் ைால் ைான் அதிகப் டியான இறப்புகள் நிகழ்கின்றன. 

✓ பசாைா நாக்பூர் பீைபூமியில் பைான்றும் மின்னல் காரண ாக, ஒடிஸா -

ப ற்கு ெங்கம் - ஜார்கண்ட்  குதி அதிக மின்னல் ைாக்குெைற்கான 

ொய்ப்புள்ள  குதியாக உள்ளது. 2019-2020ஆம் ஆண்டில் 1.38 பகாடி 

மின்னல் ைாக்கங்களுைன் ஒப்பிடும்ப ாது, 2020-2021ஆம் ஆண்டில், 

இந்தியா, 1.85 பகாடி மின்னல் ைாக்கங்கடள கண்டுள்ளது. 

 


1. ைமிைக நீர்ப் ாசன கட்டு ானங்கடள நவீனப் டுத்ை உலக ெங்கி 

`992 பகாடி 

ைமிழ்நாட்டின் நீர்ப் ாசன கட்டு ானங்கடள நவீனப் டுத்தும் 

திட்ைத்துக்கு உலக ெங்கி `2,073 பகாடிடய கைனுைவியாக 

ெைங்குகிறது. இதில் இதுெடர `992.19 பகாடி ெைங்கப் ட்டுள்ளைாக 

 த்திய ஜல்சக்தி இடணயட ச்சர் விஸ்பெஷ்ெர் துடு  க்களடெயில் 

மைரிவித்ைார். 

ைமிைகத்தில் நீர்ப் ாசன விெசாயத்டை நவீனப் டுத்ைல் திட்ைத்தின் 

ம ாத்ை மசலவில் 70 சைவீை ான `2,073 பகாடிடய உலக ெங்கியின் 

ஐபிஆர்டி அட ப்பு கைனாக ெைங்குகிறது. இந்ை திட்ைத்டை 2025’க்குள் 

முடிக்க திட்ைமிட்ைப் ட்டுள்ளது. இதில் கைந்ை ஜூடல.7ஆம் பைதி ெடர 

`992.19 பகாடி கைனுைவியாக ெைங்கப் ட்டுள்ளது. இந்ைத் திட்ைத்தில் 

 ாநில அரசும் 30%, அைாெது சு ார் `1000 பகாடிடய ைன்  ங்காக 

ெைங்குகிறது. இைன் டி கைந்ை  ார்ச்.31ஆம் பைதி ெடர ைமிைக அரசு 

`409.88 பகாடிடய ெைங்கியுள்ளது. இது முற்றிலும்  ாநில அரசின் 

திட்ைம் என் ைால் கைடன ம ற்றுக்மகாடுத்டைத்ைவிர  த்திய அரசால் 

நிதி அனு திப் து குறித்ை எந்ை சிக்கல்களும் இதில் இல்டல என அெர் 

மைரிவித்ைார். 

 

2. டிஜிட்ைல், நிடலயான ெர்த்ைக ெசதிகள்: ஐ.நா. ஆய்வில் இந்தியா 

முன்பனற்றம் 

எண்  முடறயிலான (டிஜிட்ைல்) நிடலயான ெர்த்ைக ெசதி மைாைர் ாக 

ஐ.நா. ம ாருளாைார  ற்றும் சமூக ஆடணயம் நைத்திய ஆய்வில் 

இந்தியா 90.32 சைவீை  திப்ம ண்களுைன் முன்பனறியுள்ளது. கைந்ை 

2019ஆம் ஆண்டில் இந்ை அளவு 78.49 சைவீை ாக இருந்ைது. 

143 நாடுகளின் ம ாருளாைாரங்கடள  திப்பீடு மசய்ைபின், 2021-ஆம் 

ஆண்டு கணக்மகடுப்பில் மெளிப் டைத்ைன்ட , நடைமுடறகள், 

நிறுென ஏற் ாடு  ற்றும் ஒத்துடைப்பு, காகிைப்  யன் ாடு இல்லாை 

ெர்த்ைகம், நாடுகள் ைாண்டி ெர்த்ைகம் ஆகிய 5 முக்கிய விேயங்களில் 

இந்தியாவின் முன்பனற்றம் சிறப் ாக உள்ளைாக மைரிவிக்கப் ட்டுள்ளது. 

மைற்கு  ற்றும் மைன்ப ற்கு ஆசிய நாடுகள் (63.12 சைவீைம்)  ற்றும் 

ஆசிய  சிபிக் நாடுகள் (63.12 சைவீைம்) ஆகியெற்றுைன் ஒப்பிடுடகயில் 

இந்தியாவின் மசயல் ாடு மிகச்சிறப் ாக இருப் டை ஐ.நா. கணக்மகடுப்பு 

காட்டுகிறது. இந்தியாவின் ஒட்டும ாத்ை  திப்ம ண், ம ாருளாைார 

ஒத்துடைப்பு  ற்றும் ப ம் ாட்டு அட ப்பில் உறுப்பினராக உள்ள 

பிரான்ஸ், பிரிட்ைன், கனைா, நார்பெ, பின்லாந்து ப ான்ற நாடுகடளவிை 

அதிக ாக உள்ளது. இந்தியாவின் ஒட்டு ம ாத்ை  திப்ம ண், ஐபராப்பிய 

யூனியன் நாடுகளின் சராசரிடயவிை அதிக ாக உள்ளது. 

மெளிப் டைத்ைன்ட  விேயத்தில் இந்தியா 100%  திப்ம ண்டண 

ம ற்றுள்ளது. ெர்த்ைகத்தில்  களிர் என்ற பிரிவில் 66% 

 திப்ம ண்டண இந்தியா ம ற்றுள்ளது. விடரொன சுங்க 

நைெடிக்டகயின்கீழ், காகிைம் இல்லா,  னிை மைாைர்பில்லா சுங்க 

நைெடிக்டககள் ப ான்ற புதுட யான சீர்திருத்ைங்கடளக் மகாண்டு 

ெந்ைதில்  டறமுக ெரிகள்  ற்றும் சுங்க ொரியம் முன்னணியில் 

உள்ளது. இைன் பநரடி ைாக்கம், டிஜிட்ைல்  ற்றும் நிடலயான ொா்த்ைக 

ெசதி குறித்ை ஐநா’இன்  திப்பீட்டில் பிரதி லித்துள்ளது. 

இந்ைத் ைகெல்  த்திய மசய்தி ைகெல் பிரிவு மெளியிட்டுள்ள 

மசய்திக்குறிப்பில் மைரிவிக்கப் ட்டுள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

1. இந்திய கடற்படடக்கு பத்தாவது நீர்மூழ்கி எதிர்ப்பு பபார் 

வானூர்தியான P-8I’ஐ வழங்கிய நிறுவனம் எது? 

அ) ப ோயிங்  

ஆ) ஏர் ஸ் 

இ) டசோல்ட் ஏவிபேஷன் 

ஈ) டடஸ்லோ 

✓ அடெரிக்கோவைச் சோர்ந்த ைோனூர்தி நிறுைனெோன ப ோயிங்கிடமிருந்து 

இந்திே கடற் வட, 10ஆைது நீர்மூழ்கி எதிர்ப்பு ப ோர் ைோனூர்திேோன P-

8I’ஐ ட ற்றுள்ளது.  ோதுகோப்பு அவெச்சகம் முதன்முதலில் 2009ஆம் 

ஆண்டில், 8 P-8I விெோனங்களுக்கோன ஒப் ந்தத்தில் வகடேழுத்திட்டது.  

✓ பின்னர், 2016’இல், 4 கூடுதல் P-8I விெோனங்கவள ைோங்குைதற்கோன 

ஒப் ந்தத்தில் வகடேழுத்திட்டது. ப ரிடர் நிைோரணம் ெற்றும் 

ெனிதோபிெோனப்  ணிகளின்ப ோது P-8I  ேன் டுத்தப் டுகிறது. 

 

2. சுரங்கங்கடை டிஜிட்டல் மயமாக்குவதற்காக இந்திய நிலக்கரி 

நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் பமற்ககாண்டுள்ை தகவல் கதாழில்நுட்ப 

ஆப ாசடன நிறுவனம் எது? 

அ) அடசஞ்சர்  

ஆ) டோடோ கன்சல்டன்ஸி சர்வீசஸ்  

இ) கோக்னிசன்ட் 

ஈ) இன்ப ோசிஸ் 

✓ நிறுைனத்தின் பதர்ந்டதடுக்கப் ட்ட ஏழு திறந்தடைளி சுரங்கங்களில் 

தன்னுவடே டசேல்முவறவே டிஜிட்டல் ெேெோக்குைதற்கோக இந்திே 

நிலக்கரி நிறுைனம் முவறேோக அடசஞ்சர் நிறுைனத்வத ஆபலோசகரோக 

நிேமித்துள்ளது. அவடேோளங்கோணப் ட்ட 7 சுரங்கங்கள் - குஸ்முண்டோ, 

டகவ்ரோ, டதன்கிழக்கு நிலக்கரிக்கள நிறுைனத்தின் (SECL) திப்கோ 

ெற்றும் நிகோஹி, டெேந்த், துதிச்சுைோ, ைட நிலக்கரிக்கள நிறுைனத்தின் 

(NCL) கோடிேோ. SECL ெற்றும் NCL ஆகிேவை இந்திே நிலக்கரி 

நிறுைனத்தின் இவண நிறுைனங்களோகும். 

✓ உற் த்தி ெற்றும் டசேல்திறவன உேர்த்துைதற்கு தரவு  குப் ோய்வு 

நுட் ங்கவளப்  ேன் டுத்துைவத இந்த ஒப் ந்தம் தனது ப ோக்கெோகக் 

டகோண்டுள்ளது. 

 

3. ரஷ்ய COVID-19 தடுப்பூசியான ஸ்புட்னிக்-வி’ஐ இந்தியாவில் 

தயாரிக்கவுள்ை இந்திய மருந்து நிறுவனம் எது? 

அ) டோக்டர் டரட்டி ஆய்ைகங்கள் 

ஆ) சீரம் இந்தியா நிறுைனம்  

இ)  ோரத்  பேோடடக் 

ஈ)  பேோகோன் 

✓ புபனவைச் சோர்ந்த சீரம் இந்திேோ நிறுைனம், ைரும் டசப்டம் ர் மாதம் 

முதல் ரஷ்ே COVID-19 தடுப்பூசிேோன ஸ்புட்னிக்-வி’ஐ இந்திேோவில் 

தேோரிக்கவுள்ளது. ரஷ்ே ப ரடி முதலீட்டு நிதிேெோனது SII ஏற்கனபை 

டசல் ெற்றும் திவசேன் ெோதிரிகவளப் ட ற்றுள்ளதோக அறிவித்தது. 

அைற்றின் இறக்குெதி, இந்திே தவலவெ ெருந்துக் கட்டுப் ோட்டோளரோல் 

அங்கீகரிக்கப் ட்டதோல், அதன் உற் த்தி டசேல்முவற டதோடங்கிேது. 

 

4. முத ாமாவது வடரவு “உ கைாவிய பல்லுயிர் கட்டடமப்டப” 

கவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 

அ) உயிரிேல்  ன்முகத்தன்வெ டசேலகத்திற்கோன ஐ ோ ப ரவை  

ஆ) உலக  லைோழ்வு அவெப்பு 

இ)  ன்னோட்டு சூரிே ஆற்றல் கூட்டணி 

ஈ) NITI ஆபேோக் 

✓ முதலோைது ைவரவு “உலகளோவிே  ல்லுயிர் கட்டவெப்வ ”, உயிரிேல் 

 ன்முகத்தன்வெ டசேலகத்திற்கோன ஐ ோ ப ரவைேோல் டைளியீடு 

டசய்ேப் ட்டது. இந்தக் கட்டவெப்பில், இேற்வகயின்  ோதுகோப்பிற்கோக 

2030’க்குள் டசய்ேப் டபைண்டிே, உலகளோவிே  டைடிக்வககளோக 

ெோற்றப் டபைண்டிே ைழிகோட்டுதல்கள் உள்ளன. இந்தக் கட்டவெப்பில், 

2030ஆம் ஆண்டிற்குள் அவடே பைண்டிே 21 இலக்குகள் உள்ளன. 

 

5. இந்தியாவின் மிகப்கபரிய சூரிய மின்னாற்றல் பூங்காடவ, எந்த 

மாநி த்தில் அடமக்க NTPC REL முடிவு கசய்துள்ைது? 

அ) தமிழ் ோடு 

ஆ) இரோெஸ்தோன் 

இ) குெரோத்  

ஈ) பகரளோ 

✓  ோட்டின் மிகப்ட ரிே சூரிே மின்சக்தி பூங்கோவை குெரோத்தின் கட்ச் 

 குதியில் ரோண் என்ற இடத்தில் NTPC அவெக்கவுள்ளது. பதசிே அனல் 

மின் நிறுைனத்தின் (NTPC) 100 சதவீத துவண நிறுைனெோன NTPC 

புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி நிறுைனெோனது (REL) குெரோத் ெோநிலத்தின் 

கட்ச்  குதியில் உள்ள ரோண் என்ற இடத்தில் 4750 MW திறனுள்ள 

புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி பூங்கோ அவெக்க, புதிே ெற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க 

எரிசக்தி அவெச்சகத்திடம் அனுெதிட ற்றது. 

✓  சுவெ எரிசக்தித் துவற ைளர்ச்சியின் ஒரு குதிேோக, NTPC நிறுைனம், 

2032ஆம் ஆண்டுக்குள் 60 GW புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தித் திறவன 

உருைோக்க திட்டமிட்டுள்ளது. 

 

6. ‘கீழ் அருண் நீர்மின் திட்டம்’ அடமக்கப்படவுள்ை நாடு எது? 

அ) இந்திேோ 

ஆ) பூட்டோன் 

இ) இலங்வக 

ஈ) ப  ோளம்  

✓ கீவழ ப  ோளத்தில் 679 MW உற்பத்தித் திறனுடன் கீழ் அருண் நீர்மின் 

திட்டத்வத நிறுை இந்திே அரசுக்கு டசோந்தெோன ட ோதுத்துவற 

நிறுைனெோன சத்லுஜ் ெல் வித்யுத் நிகோம், ப  ோள அரசுடனோன 

புரிந்துணர்வு ஒப் ந்தத்தில் வகடேழுத்திட்டுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின் 

ெதிப்பீடு சுெோர் $1.3 பில்லிேன் ஆகும். இது, ப  ோளத்தின் மிகப்ட ரிே 

மிகப்ட ரிே அந்நிே  ோட்டு முதலீட்டு திட்டெோகும். ப  ோளத்தில் இந்திேோ 

பெற்டகோண்டுள்ள இரண்டோைது மிகப்ட ரிே திட்டம் இதுைோகும். 

 

7. உணவு பாதுகாப்பு & ஊட்டச்சத்தின் நிட குறித்த உ கைாவிய 

அறிக்டகயின்படி, 2020’ல் எத்தடன பபர் பசியுடன் இருந்தார்கள்? 

அ) 112 மில்லிேன் 

ஆ) 222 மில்லிேன் 

இ) 553 மில்லிேன் 

ஈ) 811 மில்லிேன்  

✓ ‘உலகின் உணவு  ோதுகோப்பு ெற்றும் ஊட்டச்சத்து நிவல’ என் து FAO, 

IFAD, UNICEF, WFP ெற்றும் WHO ஆகிேவை இவணந்து தேோரிக்கும் 

ைருடோந்திர முதன்வெ அறிக்வகயாகும்.  சிவே ஒழித்தல், உணவுப் 

 ோதுகோப்பு நிவலவே அவடதல் & ஊட்டச்சத்வத பெம் டுத்துைதற்கோன 

முன்பனற்றம் குறித்து அறிவிப் வத இது ப ோக்கெோகக் டகோண்டுள்ளது.  

✓ அந்த அறிக்வகயின் டி, உலக ெக்கள்டதோவகயில் கிட்டத்தட்ட  த்தில் 

ஒரு  ங்கினர், 2020ஆம் ஆண்டில், 811 மில்லிேன் ெக்கள் ைவர 

 சியுடன் இருந்துள்ளனர். ஐந்து ஆண்டுகளோக ெோறோெல் இருந்த இந்த 

எண்ணிக்வக கடந்த ஆண்டு அதிகரித்தது. 2030ஆம் ஆண்டில் சுெோர் 

660 மில்லிேன் ெக்கள்  சிக்கோளோக ப ரிடும் என அது கணித்துள்ளது. 

 

8. NTPC புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தியானது இந்தியாவின் முதல் 

‘பசுடம டைட்ரஜன் இயக்கத் திட்டத்டத’ அடமக்கவுள்ை இந்திய 

மாநி ம் / யூனியன் பிரபதசம் எது? 

அ) சிக்கிம் 

ஆ) ஹிெோச்சல பிரபதசம் 

இ) லடோக்  

ஈ) பகோைோ 

✓  ோட்டின் முதல்  சுவெ வைட்ரென் இேக்கத் திட்டத்வத நிறுவுைதற்கு 

லடோக் யூனிேன் பிரபதசம் ெற்றும் LAHTC ஆகிேைற்றுடனான 

புரிந்துணர்வு ஒப் ந்தத்தில் ெத்திே எரிசக்தி அவெச்சகத்தின் ெகோரத்னோ 

ட ோதுத்துவற நிறுைனெோன பதசிே அனல்மின் கழகம் வகடேழுத்து 

இட்டுள்ளது. பெலும், பல  கரத்தில் பதசிே அனல்மின் கழகத்தின் சூரிே 

மின்சக்தி திட்டங்களும் டதோடங்கப் ட்டன. 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ இதன்மூலம்  சுவெ வைட்ரெனில் இேங்கும் இேக்கத் திட்டத்வதக் 

டகோண்ட இந்திேோவின் முதல்  கரெோக பல விளங்கும். 

 

9. பதசிய ஆயுஷ் இயக்கமானது பின்வரும் எந்த வடக திட்டமாக 

வடகப்படுத்தப்பட்டுள்ைது? 

அ) ெத்திே துவற திட்டம் 

ஆ) ெத்திே நிதியுதவித் திட்டம்  

இ) முக்கிே திட்டம் 

ஈ) முதன்வெ திட்டம் 

✓ பதசிே ஆயுஷ் இேக்கத்வத ெத்திே நிதியுதவித் திட்டெோக 01-04-2021 

முதல் 31-03-2026 ைவர `4607.30 பகோடி ெதிப்பில் (ெத்திே அரசின் 

 ங்கோக ̀ 3000 பகோடி, ெோநில அரசின்  ங்கோக ̀ 1607.30 பகோடி) டதோடர 

ெத்திே அவெச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

✓ 2014 டசப்.15 அன்று டதோடங்கப் ட்ட இத்திட்டத்வத ஆயுஷ் அவெச்சகம் 

டசேல் டுத்தி ைருகிறது. இந்தத் திட்டத்வத பெம் டுத்துைதன்மூலம் 

உலகளோவிே அணுகலுடன்கூடிே ெலிைோன பசவைகவள ைழங்குைது 

இதன் ப ோக்கெோகும். 

 

10. WHO மற்றும் UNICEF கவளியிட்டுள்ை தரவுகளின்படி, 2020ஆம் 

ஆண்டில், எத்தடன சிறார்கள், தங்களின் வழடமயான பநாய்த் 

தடுப்பு மருந்துகடை தவறவிட்டுள்ைனர்? 

அ) 3 மில்லிேன் சிறோர்கள் 

ஆ) 23 மில்லிேன் சிறோர்கள்  

இ) 80 மில்லிேன் சிறோர்கள் 

ஈ) 100 மில்லிேன் சிறோர்கள் 

✓ உலக  லைோழ்வு அவெப்பு (WHO) ெற்றும் UNICEF டைளியிட்டுள்ள 

தரவுகளின் டி, உலடகங்கிலும் உள்ள 23 மில்லிேன் சிறோர்கள், 2020 

ஆம் ஆண்டில் தாங்கள் ைழக்கெோக எடுத்துக்டகோள்ளும் ப ோய்த்தடுப்பு 

ெருந்துகவள எடுத்துக்டகோள்ள இேலோெல் தைறவிட்டுள்ளனர். பெலும் 

இந்த எண்ணிக்வக, கடந்த 2019’இன் ெதிப்வ விடவும் 3.7 மில்லிேன் 

அதிகெோகும். 2020’இல் COVID டதோற்றுப ோேோல் ஏற் ட்ட உலகளோவிே 

பசவை இவடயூறுகள் இதற்கு கோரணெோக கூறப் டுகின்றன. 

 


1. ஒலிம்பிக்: இந்திேோவுக்கு முதல்  தக்கம் 

படோக்கிபேோ ஒலிம்பிக்ஸ் ப ோட்டியில் இந்திேோ தனது முதல்  தக்கத்வத 

டைன்றுள்ளது. 21 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, முதல்முவறேோக  ளு 

தூக்குதல் ப ோட்டியில் இந்திேோ  தக்கத்வத டைன்றுள்ளது. 49 கிபலோ 

எவட பிரிவில் மீரோ ோய் சோனு டைற்றிட ற்று டைள்ளிப்  தக்கத்வத 

ட ற்றுள்ளோர். 26 ைேதோன மீரோ ோய் சோனு டெோத்தெோக, 202 கிபலோ 

எவடவே தூக்கி சிட்னி ஒலிம்பிக்ஸ் ப ோட்டியில் கர்ணம் ெல்பலஸ்ைரி 

 வடத்த சோதவனவே முறிேடித்துள்ளோர். சீனோவின் ைூ சிஉய் தங்க 

 தக்கத்வதயும் இந்பதோபனசிேோவின் ஐசோ விண்டி கோன்டிகோ டைண்கல 

 தக்கத்வதயும் டைன்றுள்ளனர். ெணிப்பூவர பசர்ந்த மீரோ ோய் சோனு, 

‘ஸ்னோட்ச்’ பிரிவில் 87 கிபலோ எவடவே தூக்கி சோதவன  வடத்துள்ளர். 

 

2. கபரோனோ நிைோரணப் ட ோருள்களுடன் இந்பதோபனசிேோ டசன்ற 

ஐஎன்எஸ் ஐரோைத் 

இந்திே கடற் வடவேச் பசர்ந்த INS ஐரோைத் ப ோர்க்கப் ல் கபரோனோ 

நிைோரணப் ட ோருள்களுடன் இந்பதோபனசிேோ டசன்றவடந்தது.  

INS ஐரோைத் ப ோர்க்கப் ல் ரோணுை தளைோடங்கவளயும் ஏற்றிச்டசல்லும் 

திறன்டகோண்டது. இந்திே ட ருங்கடல் பிரோந்திேத்தில்  ல்பைறு 

நிைோரணப்  ணிகளில் ஈடு டுத்தப் டும் ஐரோைத் ப ோர்க்கப் ல், 

ெனிதோபிெோன அடிப் வடயில் உதவிபுரியும்  ணிகளிலும் ப ரிடர்களின் 

ப ோது மீட்பு  டைடிக்வககளிலும் ஈடு டுத்தப் ட்டு ைருகிறது. 

ஐரோைத் ப ோர்க்கப் ல்மூலம் இந்பதோபனசிேோவுக்கு 5 கிவரபேோெனிக் 

டகோள்கலன்களில் 100 டெட்ரிக் டன் திரை ஆக்சிென் ெற்றும் 300 

ஆக்சிென் டசறிவூட்டிகள் அனுப்பிவைக்கப் ட்டது. இந்தப் ப ோர்க்கப் ல் 

இந்பதோபனசிே தவல கர் ெகோர்தோவின் துவறமுகத்வத அவடந்தது. 

இந்திேோவும் இந்பதோபனசிேோவும் கலோசோர ெற்றும் ைர்த்தக ரீதியில்  ட்பு 

 ோரோட்டி ைருகின்றன.  ோதுகோப் ோன இந்திே- சிபிக் கடல்  குதிவே 

உருைோக்குைதற்கு 2  ோடுகளும் இவணந்து  ணிேோற்றி ைருகின்றன. 

இரண்டு  ோடுகளின் கடற் வடகளும் டதோடர் கூட்டுப் யிற்சிகவள 

பெற்டகோண்டு ைருகின்றன. 

 

3. உலக பகடட் ெல்யுத்தம்: தங்கம் டைன்றோர் பிரிேோ ெோலிக் 

உலக பகடட் ெல்யுத்தப் ப ோட்டியில் ெகளிர் பிரிவில் தங்கம் டைன்றோர் 

இந்திேோவின் பிரிேோ ெோலிக். ைங்பகரி தவல கர் புடோட ஸ்டில் உலக 

பகடட் ெல்யுத்த சோம்பிேன்ஷிப் ப ோட்டி  வடட றுகிறது. இதில் ெகளிர் 

73 கிபலோ எவடப்பிரிவில் 5-0 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் ட லோரஸின் 

பகஸ்னிேோ  படோப ோவிச்வச வீழ்த்தி தங்கத்வத வகப் ற்றினோர். 

 

4. உலக  ோரம் ரிே சின்னங்களின்  ட்டிேலில் டதலங்கோனோ ரோெப் ோ 

பகோயில் 

டதலங்கோனோ ெோநிலத்தில் ைோரங்கல் அருபகயுள்ள ரோெப் ோ பகோயிவல 

உலக  ோரம் ரிே சின்னெோக UNESCO அறிவித்துள்ளதோக ெத்திே 

கலோசோர துவற அவெச்சகம் டதரிவித்துள்ளது. 

கண தி பதைோ என்ற கோகதிே ைம்ச ென்னரின் ஆட்சிக்கோலத்தில் 13ஆம் 

நூற்றோண்டில் எழுப் ப் ட்ட பிரசித்தி ட ற்ற இக்பகோயிலின் மூலவர் 

ரோெலிங்பகசுைரர். எனினும், இந்த அற்புதெோன பகோயிவல ைடிைவெத்த 

கட்டடக்கவலஞரோன ரோெப் ோவின் ட ேரோல் அறிேப் டுைது குறிப்பிடத் 

தக்கது. 2019ஆம் ஆண்டுக்கோன யுடனஸ்பகோவின் உலக  ோரம் ரிே 

சின்னம்  ட்டிேலில் இடம்ட றுைதற்கோக ெத்திே அரசோல் இக்பகோயில் 

 ரிந்துவர டசய்ேப் ட்டிருந்தது. 

கோகதிே ைம்சத்வதச் பசர்ந்த ென்னர்கள் இப்ப ோவதே டதலங்கோனோ, 

ஆந்திரத்வத உள்ளடக்கிே ட ரும் ோலோன  குதிகவளயும், கிழக்கு 

கர் ோடகம், டதற்கு ஒடிசோவின் சில  குதிகவளயும் 12 முதல் 14ஆம் 

நூற்றோண்டுக்கு இவடப் ட்ட கோலத்தில் ஆட்சி டசய்துைந்தனர். 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

1. OECD நிறுவப்பட்ட ஆண்டு எது? 

அ) 1940 

ஆ) 1957 

இ) 1961  

ஈ) 1999 

✓ ப ொருளியல் கூட்டுறவு மற்றும் வளர்ச்சிக்கொன அமமப்பு (OECD) என் து 

பன்னாட்டு அரசுகளுக்கிமையயயொன ஒரு ப ொருளியல் அமமப் ொகும். 

இது, கைந்த 1961ஆம் ஆண்டில் பிரொன்ஸ் நொட்டின்  ொரிமை தமைமம 

இைமொகக்பகொண்டு நிறுவப் ட்ைது. அண்மமயில் பவளியிைப் ட்ை OECD 

FAO யவளொண் கண்ய ொட்ைம் 2021-2030’இன் டி, வரும் 2030ஆம் 

ஆண்டில், உைகளொவிய பருப்பு வகை சந்மதயொனது தற்ய ொமதய 92 

மில்லியன் ைன்களிலிருந்து 22 மில்லியன் ைன்களொக அதிகரிக்கும். 

கணிக்கப் ட்டுள்ள இவ்வதிகரிப்பு ப ரும் ொலும் ஆசிய நொடுகளிலிருந்து, 

குறிப் ொக இந்தியொவிலிருந்து வரும் என்று அவ்வறிக்மக கூறுகிறது. 

 

2. பிரதம அமமச்சர் கானிஜ் க்ஷேத்ரா கல்யாண் க்ஷயாஜனாமவ 

சசயல்படுத்துகிற மத்திய அமமச்சகம் எது? 

அ) சுரங்கங்கள் அமமச்சகம்  

ஆ) நிைக்கரி அமமச்சைம் 

இ) உள்துமற அமமச்சகம் 

ஈ) ப ண்கள் மற்றும் குழந்மதகள் நை அமமச்சகம் 

✓ மொவட்ை கனிம அறக்கட்ைமள நிதியின் முழு கட்டுப் ொட்மையும் மத்திய 

அரசு எடுத்துக்பகொண்டுள்ளது. சுரங்க குத்தமகதொரர்களிைமிருந்து 

கட்ைொய  ங்களிப்பில் ப றப் ட்ை நிதியிலிருந்து யமற்பகொள்ளப் டும் எந்த 

ஒரு பசைமவயும் அனுமதிக்கும் (அ) ஒப்புதல் அளிக்கும் மொநிைங்களின் 

உரிமமமய அது நிரொகரித்துள்ளது. 

✓ பிரதம அமமச்சர் கொனிஜ் யசத்ரொ கல்யொண் யயொஜனொவின்கீழ், சுரங்கம் 

பதொைர்புமைய நைவடிக்மககளொல்  ொதிக்கப் ட்ை ந ர்கள் மற்றும் 

 குதிகளின் நைனுக்கொக மொவட்ை கனிம அறக்கட்ைமள நிதியங்கள் 

இந்த நிதிமயப்  யன் டுத்த யவண்டும்.  ழங்குடி மக்கள் இதன் முக்கிய 

 யனொளிகளொக இருப் ர். 

 

3. “விகாஸ் எஞ்சினுடன்” சதாடர்புமடய அமமப்பு எது? 

அ) ISRO  

ஆ) DRDO 

இ) HAL 

ஈ) BHEL 

✓ இந்திய விண்பவளி ஆய்வு மமயமொனது (ISRO) விகொஸ் எஞ்சினின் 

யசொதமனமய பவற்றிகரமொக நைத்தியுள்ளது. 

✓ இது, இந்தியொவின் மனிதர்கமள விண்ணுக்கு அனுப்பும் ககன்யொன் 

திட்ைத்தில்  யன் டுத்தப் ைவுள்ள திரவ உந்து எஞ்சினொகும். ககன்யொன் 

திட்ைத்திற்கொக GSLV Mk-III ஏவுகைத்தின் மமய L110 திரவ கட்ைத்தில் 

இந்த எஞ்சின்  யன் டுத்தப் டும். 

 

4. ‘FASTER’ / ‘Fast and Secure Transmission of Electronic Records’ 

என்ற புதிய திட்டத்மத அறிமுகப்படுத்தியுள்ள நிறுவனம் எது? 

அ) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

ஆ) இந்திய உச்சநீதிமன்றம்  

இ) இந்திய யதர்தல் ஆம யம் 

ஈ) மத்திய புைனொய்வு முகமம 

✓ இந்தியொவின் தமைமம நீதி தி N V இரம ொ, ‘FASTER’ / ‘Fast and 

Secure Transmission of Electronic Records’ என்ற புதிய திட்ைத்மதத் 

பதொைங்கினொர். இந்தத் திட்ைத்தின்கீழ், சிமற அதிகொரிகள், மொவட்ை நீதி 

மன்றங்கள் மற்றும் உயர்நீதிமன்றங்களுக்கு உச்சநீதிமன்றம் 

உைனடியொக பிம  மற்றும் பிற ஆம கமள அனுப்பும். 

✓ இது மின்னணு முமறயில்  ொதுகொப் ொன முமறயில் யமற்பகொள்ளப் டும். 

தற்ய ொமதய நமைமுமறயில், பிம  உத்தரவின் அச்சிடப்பட்ட நகல் 

யநரியையய ப றப் ட்டு வருகிறது. 

 

5. 2021 ஜூமையில் நமடசபற்ற 7ஆவது BRICS சதாழிைாளர் & 

க்ஷவமைவாய்ப்பு அமமச்சர்கள் கூட்டத்திற்கு தமைமமதாங்கிய 

நாடு எது? 

அ) பியரசில் 

ஆ) ரஷ்யொ 

இ) இந்தியொ  

ஈ) சீனொ 

✓ இந்தியொவின் தமைமமயில் நமைப ற்ற BRICD பதொழிைொளர் மற்றும் 

யவமைவொய்ப்பு அமமச்சர்கள் கூட்ைத்திற்கு மத்திய பதொழிைொளர் & 

யவமைவொய்ப்பு அமமச்சர் பூய ந்தர் யொதவ் தமைமமவகித்தொர். 

பியரஸில், ரஷ்யொ, இந்தியொ, சீனொ மற்றும் பதன்னொப்பிரிக்கொ ஆகிய 

உறுப்புநொடுகளின் அமமச்சர்கள் அக்கூட்ைத்தில்  ங்யகற்றனர். 

✓ வலுவொன யதசிய ப ொருளொதொரம், உள்ளைக்கிய பதொழிைொளர் சந்மதகள் 

மற்றும் சமூக  ொதுகொப்பு அமமப்புகளுைன் மீண்டுவர ஐந்து நொடுகளும் 

தீர்மொனித்தன. 2020 அக்யைொ ர்.9 அன்று மொஸ்யகொவில் பதொழிைொளர் & 

யவமைவொய்ப்பு அமமச்சர்களின் ஆறொவது கூட்ைத்மத ரஷ்யொ ஏற் ொடு 

பசய்திருந்தது. 

 

6. சமீபத்தில் எந்த இருநாடுகளுடன் இமைந்து ‘ஷீல்டு’ என்னும் 

சபயரிைான ஒரு சமய்நிகர் கடல் பயிற்சிமய இந்தியா நடத்தியது? 

அ) இைங்மக மற்றும் மொைத்தீவு  

ஆ) வங்கயதசம் மற்றும் மொைத்தீவு 

இ) ஜப் ொன் மற்றும் தொய்ைொந்து 

ஈ) அபமரிக்கொ மற்றும் ரஷ்யொ 

✓ இந்தியவொனது இைங்மக மற்றும் மொைத்தீவின் கைற் மைகளுைன் 

இம ந்து ‘ஷீல்டு’ என்னும் ப யரில் ய ொமதப்ப ொருள் எதிர்ப்பு மற்றும் 

கைல்சொர் யதடுதல் மற்றும் மீட்புப் யிற்சிமய நைத்தியது. பமய்நிகரொக 

இப் யிற்சி நமைப ற்றது. ய ொமதப்ப ொருள் கைத்தமைத் தடுப் தற்கொன 

சிறந்த நமைமுமறகள் மற்றும் யநர்த்தியொன நமைமுமறகமளப் 

 கிர்ந்து பகொள்வமத இது யநொக்கமொகக் பகொண்டுள்ளது. இப் யிற்சிமய 

மும்ம  கைல்சொர் ய ொர்ப் யிற்சி மமயம் ஒருங்கிம த்து நைத்தியது. 

 

7. 2021 உைக இமளக்ஷயார் திறன்கள் நாளுக்கான கருப்சபாருள் 

என்ன? 

அ) Reimagining Youth Skills Post-Pandemic  

ஆ) Leaving No one Behind 

இ) Skillful World, Safe World 

ஈ) Skill Development in Schools 

✓ ஐநொ ப ொது அமவயொனது கைந்த 2014ஆம் ஆண்டில், ஜூமை.15ஆம் 

யததிமய உைக இமளயயொர் திறன்கள் நொளொக அறிவித்தது.  

✓ இமளயயொருக்கு  ணிவொய்ப்பு, நல்ை யவமை மற்றும் பதொழில்முமனவு 

ஆகியவற்றுக்கொன திறன்கமள வழங்குவதன் முக்கியத்துவத்மத 

பகொண்ைொடும் விதமொக இந்நொள் உருவொக்கப் ட்ைது. “Reimagining Youth 

Skills Post-Pandemic” என் து நைப் ொண்டின் (2021) இந்த நொளுக்கொன 

கருப்ப ொருளொகும். UNESCO’இன் கூற்றுப் டி, COVID பதொற்று, பதொழினுட்  

மற்றும் பதொழிற்கல்வி மற்றும்  யிற்சித்துமறயில்  ரவைொக இமையூறு 

விமளவித்தது. திறன் இந்தியொ திட்ைத்தின் ஆறொவது ஆண்டுவிழொ 

சமீ த்தில் இந்தியொவில் அனுசரிக்கப் ட்ைது. 

 

8. எந்த நாட்டின் க்ஷதசிய பிளாஸ்டிக் அறுமவ சிகிச்மச நாள், உைக 

பிளாஸ்டிக் அறுமவ சிகிச்மச நாளாக சகாண்டாடப்படுகிறது? 

அ) ஜப் ொன் 

ஆ) இந்தியொ  

இ) தொய்ைொந்து 

ஈ) சிங்கப்பூர் 

✓ பிளொஸ்டிக் அறுமவ சிகிச்மச இந்தியொவில் யதொன்றியதொகக் 

கூறப் டுகிறது. இந்தியொவில் உள்ள பிளொஸ்டிக் அறுகவ சிகிச்கை 

நிபுணர்ைள் சங்கமொனது 2011ஆம் ஆண்டில் யதசிய பிளொஸ்டிக் அறுமவ 

சிகிச்மச நொள் என்ற கருத்மத அறிமுகப் டுத்தியது. அப்ய ொதிருந்து, 

ஜூமை.15ஆம் யததி, இந்தியொவில், நொடு முழுவதும் பிளொஸ்டிக் அறுமவ 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

சிகிச்மச நிபு ர்கள் இைவச பசயல் ொடுகமளச் பசய்து விழிப்பு ர்வு 

நிகழ்ச்சிகமள நைத்தும் நொள் அனுசரிக்கப் ட்ைது. 

✓ சமீ த்தில் ஏற் ொடு பசய்யப் ட்ை உைகத்தமைவர்கள் சம யில், ஜூமை 

15ஆம் யததியொனது உைக பிளொஸ்டிக் அறுமவ சிகிச்மச நொளொக ஏற்றுக் 

பகொள்ளப் ட்ைது. 

 

9. ‘பள்ளி புதுமம தூதர் பயிற்சி திட்டத்மத’ வடிவமமத்து 

அறிமுகப்படுத்திய மத்திய அமமச்சகம் எது? 

அ) திறன் யமம் ொட்டு அமமச்சகம் 

ஆ) கல்வி அமமச்சைம்  

இ) ப ண்கள் & குழந்மதகள் யமம் ொட்டு அமமச்சகம் 

ஈ) தகவல் மற்றும் ஒலி ரப்பு அமமச்சகம் 

✓ மத்திய கல்வி அமமச்சர் தர்யமந்திர பிரதொனும் மத்திய  ழங்குடியினர் 

நைன் அமமச்சர் அர்ஜுன் முண்ைொவும் இம ந்து ‘ ள்ளி புதுமம தூதர் 

 யிற்சி திட்ைத்மத’ பதொைக்கி மவத்தனர்.  ள்ளி ஆசிரியர்களுக்கொன 

இந்தப் புதுமமயொன & பிரத்தியயகமொன திட்ைத்தின்மூைம், புதுமமகள், 

பதொழில்முமனதல், தனிந ர் அறிவுசொர் பசொத்துரிமம, வடிவமமப்பு 

சிந்தமன, ப ொருள் உருவொக்கம், சிந்தமன உருவொக்கம் ஆகியவற்றில் 

50,000 ஆசிரியர்களுக்கு  யிற்சியளிக்கப் டும். 

✓ கல்வி அமமச்சகத்தின் புதுமமகள் பிரிவு மற்றும் அமனத்திந்திய 

பதொழில்நுட்  கல்வி குழுவொல்  ள்ளி ஆசிரியர்களுக்கொக இந்தத் திட்ைம் 

வடிவமமக்கப் ட்டுள்ளது. 

 

10. வமளகுடா பிராந்தியத்தில் இந்திய கப்பல்கமளப் பாதுகாக்க 

இந்திய கடற்பமட க்ஷமற்சகாண்ட நடவடிக்மகயின் சபயர் என்ன? 

அ) ஆ யரஷன் பவண்ணிைொ 

ஆ) ஆ யரஷன் சங்கல்ப்  

இ) ஆ யரஷன்  ர்ப்பிள் 

ஈ) ஆ யரஷன் குரூட் 

✓ ஓமொன் வமளகுைொவில் இரு எண்ப ய்க் கப் ல்களில் பவடிவி த்து 

ஏற் ட்ைமத அடுத்து, 2019 ஜூனில் ‘ஆ யரஷன் சங்கல்ப்ம ’ இந்திய 

கைற் மை பதொைங்கியது. 

✓ இந்தியகைற் மையின் அலுவல்பூர்வ அறிக்மகயின் டி, இந்நைவடிக்மக, 

ஒவ்பவொரு நொளும், வமளகுைொ பிரொந்தியத்தில் சரொசரியொக 16 இந்தியக் 

பகொடியிைப் ட்ை வணிகக் கப் ல்களுக்கு  ொதுகொப் ொன வழித்தைத்மத 

வழங்கியுள்ளது. உைங்கூர்தியுைன் கூடிய இந்திய கைற் மை கப் ல் 

கைந்த 2019 ஜூனிலிருந்து வையமற்கு அரபிக்கைல், ஓமொன் வமளகுைொ 

மற்றும்  ொரசீக வமளகுைொவில் பதொைர்ந்து நிறுத்தப் ட்டுள்ளது. 

 


1. கொர்கில் பவற்றி நொள்: 

கொர்கில் ய ொரில் பவற்றி ப ற்ற தினத்மதபயொட்டி, அப்ய ொரில் உயிர் 

நீத்த வீரர்களுக்கு ரொணுவத்தினரும், நொைொளுமன்ற உறுப்பினர்களும் 

மரியொமத பசலுத்தினர். ைைொக்கில் உள்ள கொர்கில்  குதியில் ஊடுருவி 

மகப் ற்றுவதற்கு  ொகிஸ்தொன் இரொணுவம் கைந்த 1999ஆம் ஆண்டில் 

முயற்சி பசய்தது. அந்த முயற்சிமய இந்திய இரொணுவ வீரர்கள் தடுத்து 

நிறுத்தினர். இருநொட்டு ரொணுவங்களுக்குமிமையய நமைப ற்ற ய ொரில் 

இந்தியொ பவற்றிப ற்றது. 

ய ொரில் பவற்றி ப ற்ற ஜூமை.26ஆம் யததியொனது ஆண்டுயதொறும் 

கொர்கில் பவற்றி நொளொக பகொண்ைொைப் ட்டு வருகிறது. ய ொரின் 22ஆவது 

பவற்றி தின விழொ ைைொக்கின் திரொஸ்  குதியில் அமமந்துள்ள கொர்கில் 

ய ொர் நிமனவிைத்தில் நமைப ற்றது. 

 

 

 

 

 



         

    

1. ‘ஜம்மு-காஷ்மீர் யூனியன் பிரதேசம் மற்றும் லடாக் யூனியன் 

பிரதேச ப ாது உயர்நீதிமன்றத்தின்’ புதிய ப யர் என்ன? 

அ) ஜம்மு-காஷ்மீர் மற்றும் லடாக் உயர்நீதிமன்றம்  

ஆ) ஜம்மு-காஷ்மீர் & லடாக் யூனியன் பிரதேச ப ாது உயர்நீதிமன்றம் 

இ) ஜம்மு-காஷ்மீர் மற்றும் லடாக் சிறப்பு உயர்நீதிமன்றம் 

ஈ) மறுசீரமமக்கப் ட்ட ஜம்மு-காஷ்மீர் மற்றும் லடாக் உயர்நீதிமன்றம் 

✓ “‘ஜம்மு-காஷ்மீர் யூனியன் பிரதேச & லடாக் யூனியன் பிரதேசத்தின் 

ப ாது உயர்நீதிமன்றம்” என்ற நீண்ட மற்றும் சிக்கலான ப யரானது 

“ஜம்மு-காஷ்மீர் & லடாக் உயர்நீதிமன்றம்” என மாற்றப் ட்டுள்ளது.  

✓ இந்ே ஆமைமய சட்ட அமமச்சகத்தின் நீதித்துமற அறிவித்ேது. அசல் 

ப யமர பகாண்டுள்ள ஜம்மு-காஷ்மீர் மறுசீரமமப்பு (சிரமங்கமள 

நீக்குேல்) ஆமை, 2021’இல் இந்தியக் குடியரசுத் ேமலவர் இராம்நாத் 

தகாவிந்த் மகபயழுத்திட்டார். 

 

2. மனிதர்களில் குரங்கம்மமயின் முதல்  ாதிப் ானது 1970’இல், 

பின்வரும் எந்த நாட்டில்  திவானது? 

அ) பகன்யா 

ஆ) காங்தகா மக்களாட்சிக் குடியரசு  

இ) ஐக்கிய அபமரிக்க நாடுகள் 

ஈ) மநஜீரியா 

✓ தநாய் கட்டுப் ாடு மற்றும் ேடுப்பு மமயத்தின் கூற்றுப் டி, ஐக்கிய 

அபமரிக்க நாடுகளின் படக்சாஸில் குரங்கம்மமயின் ஓர் அரிய  ாதிப்பு 

கண்டறியப் ட்டது. ப ரியம்மமத ான்ற மவரஸ்களின் குடும் த்மேச் 

சார்ந்ேதுோன் குரங்கம்மம. இது காய்ச்சல், நிைநீர் வீக்கம் மற்றும் 

அரிப்பு த ான்ற அறிகுறிகமளத் ஏற் டுத்துகிறது. 

✓ குரங்கம்மம மவரஸின் இரண்டு ேனித்துவமான மர ணு குழுக்கமள 

அறிவியலாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். அமவ, மத்திய ஆப்பிரிக்க 

மற்றும் தமற்கு ஆப்பிரிக்க குழுக்களாம். மனிேர்களில் குரங்கம்மமயின் 

முேல்  ாதிப்பு, கடந்ே 1970’இல், காங்தகா மக்களாட்சிக் குடியரசில்  திவு 

பசய்யப் ட்டது. 

 

3. 2021’இல் ஆசிய- சிபிக் ப ாருளாதார கூட்டுறவு மன்றத்மத 

நடத்தும் நாடு எது? 

அ) சீனா 

ஆ) இந்தியா 

இ) அபமரிக்கா 

ஈ) நியூசிலாந்து  

✓ ஆசிய- சிபிக் ப ாருளாோர கூட்டுறவு மன்றத்மே நியூசிலாந்து நடத்ே 

உள்ளது. இேன் ேமலமமயகம் சிங்கப்பூரில் அமமந்துள்ளது. நவம் ரில் 

நமடப றவுள்ள முமறயான கூட்டத்திற்கு முன்னோக, அண்மமயில், 

நியூசிலாந்து, முன்தனாட்டமாக இக்கூட்டத்திற்கு ேமலமமோங்கியது.  

✓ அபமரிக்க அதி ர் தஜா பிடன், ரஷ்யாவின் விளாடிமிர் புதின், சீனாவின் 

ஜி ஜின்பிங் மற்றும் பிறநாட்டுத்ேமலவர்கள் பமய்நிகராக இந்ேக் 

கூட்டத்தில்  ங்தகற்றனர். COVID போற்று மற்றும் அேன் ப ாருளாோர 

ோக்கங்கமள மகயாளுவேற்கான கூட்டு நடவடிக்மககள் குறித்து 

அவர்கள் அப்த ாது விவாதித்ேனர். 

 

4. “வடக்கு-பதற்கு எரிவாயு திட்டம்” என் து எவ்விருநாடுகளுக்கு 

இமடயயயான எரிவாயு குழாய் ஒப் ந்தமாகும்? 

அ) இந்தியா மற்றும் ஈரான் 

ஆ) இந்தியா மற்றும் ரஷ்யா 

இ)  ாகிஸ்ோன் மற்றும் ரஷ்யா  

ஈ) அபமரிக்கா மற்றும் கனடா 

✓ கராச்சியில் உள்ள காசிம் துமறமுகம் முேல் லாகூர் வமர 1,100 கிமீ 

நீளத்துக்கு எரிவாயு குழாய் அமமக்கும் ஒப் ந்ேத்தில்  ாகிஸ்ோனும் 

ரஷ்யாவும் மகபயழுத்திட்டுள்ளன. இந்ேத் திட்டம் ப ாதுவாக “வடக்கு-

பேற்கு எரிவாயு திட்டம்” என்று அமழக்கப் டுகிறது. தமலும் இது 

 ாக்ஸ்ட்ரீம் எரிவாயு குழாய் திட்டம் என்றும் அமழக்கப் டுகிறது.  

✓  ாகிஸ்ோனுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இமடயில் 74:26 சேவீே  ங்கில் ஒரு 

சிறப்பு தநாக்கங்பகாண்ட வாகனம் ஒன்றும் உருவாக்கப் ட்டுள்ளது. 

 

5. ‘COVID டீகா சங் சுரக்ஷித் வான், தன் ஔர் உத்யம்’ திட்டத்மத 

அறிமுகப் டுத்திய மத்திய அமமச்சகம் எது? 

அ) சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிமல மாற்ற அமமச்சகம் 

ஆ)  ழங்குடியினர் நலத்துமற அமமச்சகம்  

இ) உள்துமற அமமச்சகம் 

ஈ) சுகாோரம் மற்றும் குடும் நல அமமச்சகம் 

✓  ழங்குடியினர் நலத்துமற அமமச்சர் அர்ஜுன் முண்டா, “COVID டீகா 

சங் சுரக்ஷித் வான், ேன் ஔர் உத்யம்” என்ற நாடுேழுவிய இயக்கத்மே 

பமய்நிகராக போடங்கினார். இந்தியாவில் உள்ள  ழங்குடியினருக்கு 

COVID-19 ேடுப்பூசி செலுத்தும் பணியை விமரவாக்குவமே இது 

தநாக்கமாக பகாண்டுள்ளது. 

✓ இது இந்திய  ழங்குடியினர் கூட்டுறவு சந்மேப் டுத்ேல் தமம் ாட்டு 

கூட்டமமப்பின் 45,000 வான் ேன் விகாஸ் தகந்திரங்கள் மீது கவனஞ் 

பசலுத்தும். கிராமங்களில் உள்ள  ாரம் ரிய கிராமத்ேமலவர்கள், சுய 

உேவிக்குழுக்கள் உேவியுடன் இது பசயல் டுத்ேப் டும். 

 

6. அண்மமயில் பதாடங்கப் ட்ட யதசிய லாஜிஸ்டிக்ஸ் எக்ஸலன்ஸ் 

விருதுகளுடன் பதாடர்புமடய அமமச்சகம் எது? 

அ) எம்.எஸ்.எம்.இ அமமச்சகம் 

ஆ) வணிகம் மற்றும் போழில்துமற அமமச்சகம்  

இ) சாமல த ாக்குவரத்து மற்றும் பநடுஞ்சாமல அமமச்சகம் 

ஈ) எரிசக்தி அமமச்சகம் 

✓ தேசிய லாஜிஸ்டிக்ஸ் எக்ஸலன்ஸ் விருதுகமள இந்திய அரசு அறிமுகம் 

பசய்துள்ளது. இவ்விருதுகள் 2 பிரிவுகளாக உள்ளன, முேல் குழுவானது 

லாஜிஸ்டிக்ஸ் உட்கட்டமமப்பு / தசமவ வழங்குநர்களுக்கானோகவும் 

இரண்டாவது குழுவானது  ல்தவறு போழிற்துமறசார்  யனர்களுக்கு 

உரியோகவும் உள்ளது. 

✓ வர்த்ேக மற்றும் போழிற்துமற அமமச்சகத்தின் வமலத்ேளம்மூலம் 

விண்ைப் ங்கமள சமர்ப்பிக்க நிறுவனங்கள் வரதவற்கப் ட்டுள்ளன. 

பவற்றியாளர்கள் 2021 அக்தடா ர்.31 அன்று அறிவிக்கப் டுவார்கள் 

 

7. இந்தியாவில், ‘கடவுச்சீட்டு யசமவ நாள்’ பகாண்டாடப் டுகிற 

யததி எது? 

அ) ஜூன்.24  

ஆ) ஜூன்.25 

இ) ஜூமல.01 

ஈ) ஜூமல.03 

✓ 1967 ஜூன்.24 அன்று கடவுச்சீட்டு சட்டம் இயற்றப் ட்டமே நிமனவு 

கூரும் வமகயில், ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஜூன்.24 அன்று இந்தியாவில், 

‘கடவுச்சீட்டு தசமவ நாள்’ பகாண்டாடப் டுகிறது. சிறப் ாக பசயல் டும் 

கடவுச்சீட்டு அலுவலகங்கள் மற்றும் அவற்றின்  ணியாளர்களுக்காக 

கடவுச்சீட்டு தசமவ விருதுகளும் இந்நாளில் வழங்கப் ட்டு வருகின்றன. 

 

8.  ன்னாட்டு கடல்சார் அமமப் ால் பகாண்டாடப் டும் மாலுமிகள் 

நாளுக்கான கருப்ப ாருள் என்ன? 

அ) Seafarers are Key Workers 

ஆ) Importance of Seafarers 

இ) Seafarers: at the core of shipping's future  

ஈ) Support Seafarers 

✓  ன்னாட்டு வணிகம் மற்றும் உலகப்ப ாருளாோரத்தில் மாலுமிகளின் 

 ங்களிப்ம  அங்கீகரிப் ேற்காக ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஜூன்.25 அன்று, 

“மாலுமிகள் நாள்” பகாண்டாடப் டுகிறது. 

✓ 2010ஆம் ஆண்டில் பிலிப்ம ன்ஸில் நமடப ற்ற  ன்னாட்டு மாநாட்டில், 

ஒரு தீர்மானத்தின்மூலம் அறிவிக்கப் ட்ட பின்னர் 2011ஆம் ஆண்டில் 

இருந்து “மாலுமிகள் நாள்” பகாண்டாடப் ட்டு வருகிறது. “Seafarers: at 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

the core of shipping's future” என் து நடப் ாண்டில் (2021) வரும் இந்ே 

நாளுக்கான கருப்ப ாருளாகும். 

 

9. எந்த இந்திய ஆளுமமயின் பிறந்தநாள், உலக மாணவர்கள் 

நாபளன பகாண்டாடப் டுகிறது? 

அ) இராோகிருஷ்ைன் 

ஆ) APJ அப்துல் கலாம்  

இ) த ாமி J  ா ா 

ஈ) விக்ரம் சாரா ாய் 

✓ இந்தியாவின்  திதனாராவது குடியரசுத்ேமலவரான டாக்டர். APJ 

அப்துல் கலாம் அவர்களின் பிறந்ே நாளான அக்.15ஆம் தேதிமய உலக 

மாைவர் நாளாக ஐநா அமவ அங்கீகரித்து பகாண்டாடி வருகிறது. 

✓ சமீ த்தில், ஜூமல.27 அன்று, ‘இந்தியாவின் ஏவுகமை மனிேர்’ என 

அமழக்கப் டும் APJ அப்துல் கலாம் அவர்களின் நிமனவுநாள் இந்தியா 

முழுவதும் அனுசரிக்கப் ட்டது. ஷில்லாங்கிலுள்ள IIM’இல் மாைவர்கள் 

இமடதய உமரயாற்றும்த ாது, மாரமடப்பு காரைமாக அவர் 

காலமானார். 

 

10. இந்திய  ாரம் ரிய நிறுவனம் நிறுவப் டவுள்ள நகரம் எது? 

அ வாரைாசி 

ஆ) ஆமோ ாத் 

இ) பநாய்டா  

ஈ) காந்தி நகர் 

✓ பநாய்டாவில் இந்திய  ாரம் ரிய நிறுவனத்மே அமமக்க மத்திய அரசு 

முடிவுபசய்துள்ளது. இேன்கீழ் நாட்டில் உள்ள அமனத்து  ாரம் ரிய 

நிறுவனங்களும் பசயல் டும். இந்ே நிறுவனம் கமல, போல்ப ாருள், 

மகபயழுத்துப் பிரதியிைல் ஆகியவற்றில் முதுநிமல மற்றும் முமனவர் 

நிமல  டிப்புகமள வழங்கும். 

✓ இது போல்ப ாருள் நிறுவனம், கலாச்சார  ண்புமடய பசாத்துக்கமளப் 

 ாதுகாப் ேற்கான தேசிய ஆராய்ச்சி ஆய்வகம், தேசிய அருங்காட்சியகம் 

 ாதுகாப்பு மற்றும் அருங்காட்சியகவியல் நிறுவனம் மற்றும் இந்திரா 

காந்தி தேசிய கமல மமயத்தின் கல்விப் பிரிவு ஆகியவற்மற 

ஒருங்கிமைத்து உருவாக்கப் ட்ட “ ல்கமலக்கழகமாகக் கருேப் டும்”. 

 


1. சங்கரய்யாவுக்கு ‘ேமகசால் ேமிழர்’ விருது 

மார்க்சிஸ்ட் ப ாதுவுமடமமக் கட்சியின் முதுப ரும் ேமலவரான N 

சங்கரய்யாவுக்கு ‘ேமகசால் ேமிழர்’ என்ற விருதுக்கு தேர்வு 

பசய்யப் ட்டுள்ளார். ேமிழ்நாட்டிற்கும், ேமிழினத்தின் வளர்ச்சிக்கும் 

மாப ரும்  ங்காற்றியவர்கமளப் ப ருமமப் டுத்தும் விேமாக, ‘ேமகசால் 

ேமிழர்’ என்ற ப யரில் புதிய விருமே உருவாக்கி ேமிழக முேல்வர் மு க 

ஸ்டாலின் உத்ேரவிட்டிருந்ோர். 

இந்நிமலயில், இந்ோண்டிற்கான ‘ேமகசால் ேமிழர்’ என்ற விருதுக்கு 

மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் முதுப ரும் ேமலவர் N சங்கரய்யா 

தேர்வுபசய்யப் ட்டுள்ளார். தமலும், விடுேமல நாளன்று சங்கரய்யாவுக்கு 

இவ்விருதிமன வழங்கி முேல்வர் மு க ஸ்டாலின் பகௌரவிக்கவுள்ளார். 

 

2. 33 லட்சம் வீடுகளுக்கு குழாய்வழி சமமயல் எரிவாயு திட்டத்மே 

போடக்கிமவத்ோர் முேல்வர் ஸ்டாலின் 

குழாய் வழிதய 33 லட்சம் வீடுகளுக்கு சமமயல் எரிவாயு பகாண்டு 

பசல்லும் திட்டத்திமன முேல்வர் மு க ஸ்டாலின் போடக்கி மவத்ோர். 

இதுகுறித்து, ேமிழக அரசு பவளியிட்ட பசய்தி: 

இயற்மக எரிவாயு உற் த்தி பசய்யும் திட்டத்மே தடாரன்ட் தகஸ் 

நிறுவனம் தமற்பகாண்டு வருகிறது. இந்ே நிறுவனமானது பசன்மன 

மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் எரிவாயு விநிதயாகத் 

திட்டத்துக்காக `5,000 தகாடி முேலீடு பசய்துள்ளது. அேன்மூலமாக 

5,000 த ருக்கு தவமலவாய்ப்பு கிமடக்கும். இந்ேத்திட்டத்தின் முேல் 

கட்டமாக, எண்ணூர் அருதக வல்லூரில் சிட்டிதகட் நிமலயம் என்ற 

ப யரில் புதிய அமமப்பு உருவாக்கப் ட்டுள்ளது. 

1.4 ஏக்கரிலான இந்ேத் திட்டத்தின்மூலம் 33 லட்சத்துக்கும் தமலான 

வீடுகளுக்கு குழாய்மூலமாக சமமயல் எரிவாயு விநிதயாகம் பசய்திட 

முடியும். பசன்மன & திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் 25 அழுத்ேப் ட்ட 

இயற்மக எரிவாயு நிமலயங்கள் அமமக்கப் ட்டு, வாகனங்களுக்கு 

எரிவாயு விநிதயாகம் தமற்பகாள்ளத் ேயார் நிமலயில் உள்ளன.  

வல்லூரில் உள்ள சிட்டிதகட் நிமலயத்திலிருந்து 25 நிமலயங்களுக்கு 

எரிவாயு பகாண்டு வரப் ட்டு, வாகனங்களுக்கு விநிதயாகம் பசய்யப் ட 

உள்ளது. டீசல் & ப ட்தராலுக்கு மாற்றாக இது மாற்றாக அமமவதுடன், 

சுற்றுச்சூழல் மாசு டாமல் இருக்கும். இப்த ாது  யன் ாட்டிலுள்ள 

இயற்மக எரிவாயு அடிப் மடயிலான வாகனங்களுக்கும் த ருேவியாக 

இருக்கும் என்று ேமிழக அரசு பேரிவித்துள்ளது. 

 

3. ேமிழகத்தில் சிறு, குறு, நடுத்ேர நிறுவனங்களில் 12.5 லட்சம் 

ப ண்கள்  ணிபுரிகின்றனர் 

ேமிழகத்தில் 12,65,588 ப ண்கள் சிறு, குறு, நடுத்ேர நிறுவனங்களில் 

 ணிபுரிவோக மத்திய போழிலாளர்கள் மற்றும் தவமலவாய்ப்புத் துமற 

இமையமமச்சர் ராதமஷ்வர் பேளி மக்களமவயில் பேரிவித்துள்ளார். 

ப ண் போழிலாளர்கள் எண்ணிக்மக, அவர்கள் நலன் குறித்து மத்திய 

அரசு எடுத்துள்ள நடவடிக்மககள் குறித்து கரூர் மக்களமவ காங்கிரஸ் 

உறுப்பினர் பச தஜாதிமணி எழுப்பிய தகள்விகளுக்கு மத்திய இமை 

அமமச்சர் ராதமஷ்வர் பேளி எழுத்து மூலம் அளித்துள்ள  தில்: 

2019-20ஆம் ஆண்டில், மத்திய புள்ளியியல், திட்டச் பசயலாக்க 

அமமச்சகத்தின் தேசிய புள்ளியியல் அலுவலகம் நடத்திய போழிலாளர் 

ஆற்றல் மதிப்பீடு கைக்பகடுப்பின் டி, இந்தியா முழுவதும் 

 ணியிலிருப் வர்களில் 30 சேவீேத்தினர் ப ண்கள். ேமிழ்நாட்டில் 

40.2% ப ண்கள்  ணிபசய்து வருகின்றனர். அதிக அளவில் ப ண்கள் 

 ணியாற்றுவது ஹிமாசல பிரதேசம் (65 %). 

சிக்கிம், சத்தீஸ்கர் த ான்ற மாநிலங்களிலும் ப ண்கள் அதிகமாக சிறு, 

குறு, நடுத்ேர நிறுவனங்களில்  ணியாற்றுகின்றனர். மிகக் குமறவாக 

பிகாரில் 9.5 சேவீேமும், உத்ேர பிரதேசத்தில் 17.7 சேவீேம் மட்டுதம 

ப ண்கள்  ணியாற்றுகின்றனர். 

ேமிழகத்தில் சிறு, குறு, நடுத்ேர நிறுவனங்களில் 2021 ஜூமல 20-ஆம் 

தேதி வமர 15 வயதுக்கு தமலாக உள்ள  ணிபுரியும் ப ண்களின் 

எண்ணிக்மக 12,65,588 ஆகும். அதிக அளவாக பசன்மன, திருப்பூர், 

தகாமவ ஆகிய நகரங்களில் முமறதய 2.44 லட்சம், 1.50 லட்சம், 1.17 

லட்சம் ப ண்கள் சிறு, குறு, நடுத்ேர நிறுவனங்களில்  ணிபுரிகின்றனர்.  

சிறு, குறு, நடுத்ேர நிறுவனங்களுக்கான உேயம்  திவு வமலேளத்தில் 

ேகவல் டி, இந்ே ஆண்டு ஜூமல மாேம் வமர நாட்டில் 6,28,447 ப ண் 

போழில் முமனதவார் (ப ண்களால் நடத்ேப் டும் நிறுவனங்கள்) 

இருக்கின்றனர். இதில் ேமிழ்நாட்டில் 89,400 நிறுவனங்கள் 

ப ண்களால் நடத்ேப் டுகின்றன. தமலும் உத்தயாக் ஆோர்  திவின் டி 

2020 ஜூன் வமர நாடு முழுக்க 14,75,207 ப ண்களும், ேமிழகத்தில் 

1,88,061 ப ண்களும் சிறு, குறு, நடுத்ேர நிறுவனங்கமள நடத்தி 

வருகின்றனர் என்று பேரிவித்துள்ளார். 

 

4. அப்துல் கலாம் நிமனவு நாள்:  

‘மக்களின் குடியரசுத் ேமலவர்’ என்று த ாற்றப் டும் அப்துல் கலாம், 

2015 ஜூமல.27ஆம் தேதி ேனது 83ஆவது வயதில் காலமானார். 

 

 

 

 

 



         

    

1. பசுமை தேசிய நெடுஞ்சாமை வழித்ேடங்கமை 

உருவாக்குவேற்காக கீழ்காணும் எந்ே வங்கியுடனான கடன் 

ஒப்பந்ேத்தில் இந்திய அரசு மகநயழுத்திட்டது? 

அ) IMF 

ஆ) உலக வங்கி  

இ) AIIB 

ஈ) ADB 

✓ பசுமை தேசிய நெடுஞ்சாமல வழித்ேடங்கமை உருவாக்குவேற்காக 

உலக வங்கியுடனான கடன் ஒப்பந்ேத்தில் மகநயழுத்திட்டுள்ைோக 

ைத்திய சாமல தபாக்குவரத்து ைற்றும் நெடுஞ்சாமல அமைச்சர் நிதின் 

நெய்ராம் கட்கரி அறிவித்ோர். 

✓ இராெஸ்ோன், ஹிைாச்சல பிரதேசம், உத்ேர பிரதேசம் ைற்றும் ஆந்திர 

பிரதேசம் ஆகிய ைாநிலங்கள் வழியாகச் நசல்லும் சுைார் 781 கிமீ நீை 

பல்தவறு தேசிய நெடுஞ்சாமலகமை தைம்படுத்தும் திட்டம் இதில் 

அடங்கும். நைாத்முள்ை 781 கிமீட்டரில் 287.96 கிமீட்டருக்கு `1664.44 

தகாடி நிதி வழங்கப்பட்டுள்ைது. இந்ேத் திட்டம் 2025 டிசம்பருக்குள் 

நிமைவமடயும் என்று ைதிப்பிடப்பட்டுள்ைது. 

 

2. ஜூமை 18 ஆனது தொபல் பரிசு நபற்ற எந்ேத் ேமைவரின் பிறந்ே 

ொள் ஆகும்? 

அ) ஆங் சான் சூகி 

ஆ) நெல்சன் ைண்தடலா  

இ) தகாபி அன்னன் 

ஈ) யாசர் அராபத் 

✓ ெூமல 18ஆம் தேதியானது நெல்சன் ைண்தடலா பன்னாட்டு ொைாக 

நகாண்டாடப்படுகிைது. 

✓ அமைதி ைற்றும் ெல்லிணக்கத்மே தைம்படுத்துவேற்கான அவரது 

முயற்சிகளுக்காக உலகம் முழுவதும் அவர் நிமனவுகூரப்படுகிைார். 

அவர், நேன்னாப்பிரிக்காவின் முேல் கறுப்பின அதிபராவார். 1993ஆம் 

ஆண்டில் அமைதிக்கான தொபல் பரிசு அவருக்கு வழங்கப்பட்டது. 

நேன்னாப்பிரிக்க நிைநவறி எதிர்ப்புப் புரட்சியாைரான அவர் 1994 முேல் 

1999 வமர நேன்னாப்பிரிக்காவின் அதிபராக இருந்ோர். 

 

3. MH-60R பன்முக நெலிகாப்டர்கமை இந்தியாவிற்கு வழங்கிய 

ொடு எது? 

அ) சீனா 

ஆ) இங்கிலாந்து 

இ) அநைரிக்கா  

ஈ) நியூசிலாந்து 

✓ இந்திய கடற்பமடயானது அநைரிக்காவிலிருந்து இரண்டு MH-60R பன் 

முக நெலிகாப்டர்கமைப் நபற்றுள்ைது. சான் டியாதகாவில் உள்ை ஒரு 

கடற்பமட வானூர்தி நிமலயத்தில் ெடந்ே விழாவில், இந்திய கடற்பமட 

அநைரிக்க கடற்பமடயிடமிருந்து முமையாக உலங்கூர்திகமை நபற்ைது. 

இந்ே நெலிகாப்டர்கமை லாக்ஹீட் ைார்ட்டின் நிறுவனம் ேயாரித்ேது. 

 

4. ஐொ ேரவுகளின்படி, DTP-1 ேடுப்பூசியின் முேல் தடாமைப் 

நபறாே குழந்மேகள் அதிகமுள்ை ொடு எது? 

அ) ஜிம்பாப்தவ 

ஆ) இலங்மக 

இ) இந்தியா  

ஈ) வங்காைதேசம் 

✓ உலக ெலவாழ்வு அமைப்பு ைற்றும் ஐொ குழந்மேகள் அமைப்பான 

UNICEF’இன் அண்மைய ேரவுகளின்படி, நோண்மட அமடப்பான் (D) -

இசிவு தொய் (T) – கக்குவான் (P) ஒருங்கிமணந்ே ேடுப்பூசியின் முேல் 

தடாமைப்நபைாே குழந்மேகளின் எண்ணிக்மகயில், கடந்ே 2020’இல் 

இந்தியா உலகின் மிகப்நபரிய அதிகரிப்மபப் பதிவு நசய்துள்ைது.  

✓ COVID-19 காரணைாக ஏற்பட்ட இமடயூறுகள் காரணைாக, 2020ஆம் 

ஆண்டில், வழக்கைான தொய்த்ேடுப்பு தசமவகள்மூலம் உலகைவில் 23 

மில்லியன் குழந்மேகள் அடிப்பமட ேடுப்பூசிகமை ேவைவிட்டோக 

இந்ேத் ேரவு எடுத்துக்காட்டுகிைது. 

 

5. UNDP நிைெடுக்தகாடு பரிமச நவன்ற ஆதிைமை பழங்குடியினர் 

உற்பத்தியாைர் நிறுவனம் ைற்றும் சிதனககுஞ்சா அறக்கட்டமை 

அமைந்துள்ை ைாநிைம் எது? 

அ) ேமிழ்ொடு ைற்றும் கர்ொடகா  

ஆ) ேமிழ்ொடு ைற்றும் தகரைா 

இ) கர்ொடகா ைற்றும் ஒடிைா 

ஈ) ஒடிைா ைற்றும் நேலுங்கானா 

✓ ஐொ வைர்ச்சி நிதியத்தின் (UNDP) ெடப்பாண்டுக்கான நிலெடுக்தகாடு 

பரிசிமனப் நபற்ை பத்து விருோைர்களுள் ஆதிைமல பழங்குடியினர் 

உற்பத்தியாைர் நிறுவனமும் சிதனககுஞ்சா அைக்கட்டமையும் அடங்கும். 

இது பல்லுயிர் பாதுகாப்பு ைற்றும் நிமலத்ே பயன்பாட்டிற்கான சமூக 

முன்நனடுப்புகமை அங்கீகரிக்கும் ஒரு விருோகும். 

✓ ஆதிைமல பழங்குடியினர் உற்பத்தியாைர் நிறுவனம் என்பது 1,700 

உறுப்பினர்கமைக் நகாண்ட ஒரு கூட்டுைவு அமைப்பாகும். இது, ேமிழ் 

ொட்டின் நீலகிரி உயிர்க்தகாைக் காப்புப் பகுதிமயச் தசர்ந்ே பழங் 

குடியினரால் ெடத்ேப்படுகிைது. சிதனககுஞ்சா அைக்கட்டமையானது 

தைற்குத்நோடர்ச்சி ைமலயிலும் கர்ொடக கடற்கமரயிலும் உள்ை ஈர 

நிலம் ைற்றும் கடதலார சூழலமைப்புகமைப் பாதுகாத்துள்ைது. 

 

6. FIDE என்பது எந்ே விமையாட்டின் சர்வதேச கூட்டமைப்பாகும்? 

அ) கால்பந்து 

ஆ) நசஸ்  

இ) கூமடப்பந்து 

ஈ) ொக்கி 

✓ Federation Internationale des Echecs (FIDE) என்பது உலக நசஸ் 

கூட்டமைப்பு ஆகும். இேன் ேமலமையகம் சுவிசர்லாந்தின் தலாசானில் 

அமைந்துள்ைது. இது ெூமல 20, 1924’இல் நிறுவப்பட்டது. இது 195 

உறுப்புொடுகமைக் நகாண்டுள்ைது. 

✓ FIDE உருவானமே நிமனவுகூரும் வமகயில், உலக நசஸ் ொள், 1966 

முேல் ஒவ்தவார் ஆண்டும் ெூமல.20 அன்று நகாண்டாடப்படுகிைது. 

சதுரங்க விமையாட்மட விமையாடுவேற்கும் ரசிப்பேற்கும் இந்ே ொள் 

அதிக ைக்கமை ஊக்குவிக்கிைது. இந்தியாவில் தோன்றிய சதுரங்கம், 

நபர்சியாவுக்குச் நசன்று நேற்கு ஐதராப்பா முழுவதும் பரவியது. 

 

7. ஆப்கானிஸ்ோனில் ெமடநபறும் டுநராயிகா பிைஸ் சந்திப்புக்கு 

முேல்முமறயாக இந்தியாமவ அமழத்ே ொடு எது? 

அ) ரஷ்யா  

ஆ) அநைரிக்கா 

இ) சீனா 

ஈ) பாகிஸ்ோன் 

✓ ஆப்கானிஸ்ோனில் ெமடநபறும் ரஷ்யா-அநைரிக்கா-சீனா டுநராயிகா+ 

சந்திப்புக்கு ரஷ்யா முேல்முமையாக இந்தியாமவ அமழத்துள்ைது.  

✓ இந்ேச் சந்திப்பு ோலிபான்களின் பங்கு ைற்றும் அந்ே ொட்டின் எதிர்காலம் 

தபான்ைவற்மை விவாதிப்பமே தொக்கைாகக் நகாண்டுள்ைது. ஊடக 

அறிக்மகயின்படி, ஈரானுக்கும் இந்ேச்சந்திப்புக்கு அமழப்பு விடுக்கப்பட்டு 

உள்ைது. இந்ேக் கூட்டத்தில் பாகிஸ்ோன் ைற்றும் ஆப்கானிஸ்ோன் 

பிரதிநிதிகளும் பங்தகற்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

 

8. அண்மைச் நசய்திகளில் இடம்நபற்ற கனிமீடு என்பது எந்ேக் 

தகாளின் நிைவாகும்? 

அ) நவள்ளி 

ஆ) புேன் 

இ) வியாழன்  

ஈ) சனி 

✓ கனிமீடு என்பது வியாழன் தகாளின் நிலவாகும். தைலும் இது சூரியக் 

குடும்பத்தில் இருக்கும் நிலவுகளிதலதய மிகப்நபரியோகும். 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ இது சூரியன் உட்பட சூரிய ைண்டலத்தில் உள்ை ஒன்போவது நபரிய 

வான்நபாருைாகும். அண்மையில் NASA ஒரு புதிய காநணாலிமய 

நவளியிட்டுள்ைது. அதில், ெூதனா விண்கலம் வியாழனின் நிலவான 

கனிமீடிற்கு அருதக பைந்து நசன்ைது. அது அேன் இருண்ட ைற்றும் ஒளி 

பகுதிகள் ைற்றும் மிகப்நபரிய ைற்றும் பிரகாசைான பள்ைத்துள் ஒன்ைான 

டுதராஸ் பள்ைத்மேயும் நவளிப்படுத்தியது. 

 

9. இந்தியாவில் கிராைப்புற சுற்றுைா தைம்பாட்டிற்கான வமரவு 

தேசிய உத்தி ைற்றும் நசயல் திட்டத்மே உருவாக்கியுள்ை ைத்திய 

அமைச்சகம் எது? 

அ) சுற்றுலா அமைச்சகம்  

ஆ) நோழிலாைர் அமைச்சகம் 

இ) சட்ட அமைச்சகம் 

ஈ) உள்துமை அமைச்சகம் 

✓ இந்தியாவில் கிராமிய சுற்றுலாமவ தைம்படுத்துவேற்கான ஒரு வமரவு 

தேசிய உத்தி ைற்றும் நசயல்திட்டத்மே ெடுவண் சுற்றுலா அமைச்சகம் 

வகுத்துள்ைது. ஆத்ை நிர்பார் பாரேத்மே தொக்கிய ஒரு முயற்சியாகும் 

இது. இக்நகாள்மக நோடர்பாக அமனத்து ைாநில அரசுகள் / யூனியன் 

பிரதேச நிர்வாகங்களிடமிருந்தும் கருத்துக்கமை ெடுவண் சுற்றுலா 

அமைச்சகம் தகட்டுள்ைது. 

✓ டிஜிட்டல் நோழில்நுட்பங்கள், நகாத்துக்கமை உருவாக்குேல்தபான்ை 

புதிய தயாசமனகளில் இந்ே உத்தி கவனம் நசலுத்துகிைது. இது சுதேஷ 

ேரிசனத் திட்டத்தின்கீழ், கிராமிய சுற்றுலாமவ இனங்கண்டுள்ைது. 

 

10. NEA ஸ்நகௌட் என்பது எந்ே விண்நவளி முகமையின் புதிய 

விண்கைைாகும்? 

அ ISRO 

ஆ) JAXA 

இ) NASA  

ஈ) ESA 

✓ NASA அண்மையில் அேன் புதிய விண்கலைான NEA ஸ்நகௌட் (Near-

Earth Asteroid Scout) அேன் அமனத்து தசாேமனகமையும் முடித்து, 

விண்நவளி ஏவுேை அமைப்பு ஏவுகமணக்குள் பாதுகாப்பாக 

அமடக்கப்பட்டுள்ைோக அறிவித்ேது. 

✓ ஆர்ட்நடமிஸ்-I’இல் பயணஞ்நசய்யும் பலவற்றுள் NEA ஸ்நகௌட்டும் 

ஒன்ைாகும், இது, ெவம்பரில் ஏவப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

ஆர்ட்நடமிஸ் திட்டத்தின்கீழ், 2024ஆம் ஆண்டில் முேல் நபண்மண 

நிலவில் ேமரயிைக்க NASA இலக்கு மவத்துள்ைது. 

 


1. வங்கிகளில் மவப்புத்நோமகக்கு ரூ.5 லட்சம் காப்பீடு: சட்டத் திருத்ேம் 

நகாண்டுவர ைத்திய அமைச்சரமவ ஒப்புேல் 

வங்கிகளில் நபாதுைக்களின் மவப்புத்நோமகக்கு `5 லட்சம் வமர 

காப்பீடு அளிக்கும் வமகயில் மவப்புத்நோமக காப்பீடு ைற்றும் 

கடனுறுதிக் கழக சட்டத்தில் திருத்ேம் நகாண்டுவருவேற்கு ைத்திய 

அமைச்சரமவ ஒப்புேல் அளித்ேது. கடந்ே ஆண்டு பஞ்சாப்-ைகாராஷ்டிர 

கூட்டுைவு வங்கி நிதிநெருக்கடியில் ேவித்ேதபாது, அதில் மவப்புத் 

நோமக மவத்திருந்ேவர்கள் ேங்கள் பணத்மே எடுக்க முடியாைல் 

திணறினார்கள். 

மவப்புத்நோமக காப்பீடு ைற்றும் கடனுறுதிக் கழக சட்டத்தின்படி, 

அவர்கள் அதிகபட்சைாக `1 லட்சம் வமர ைட்டுதை காப்பீடு நபை முடியும் 

என்ை நிமல இருந்ேது. அமேத்நோடர்ந்து, மவப்புத்நோமககளுக்கான 

காப்பீட்டுத்நோமக `1 லட்சத்தில் இருந்து `5 லட்சைாக உயர்த்ேப்படும் 

என்று ைத்திய பட்நெட்டில் நிதியமைச்சர் நிர்ைலா சீோராைன் 

அறிவித்திருந்ோர். அந்ேத் நோமகமய, விண்ணப்பித்ே 90 ொள்களில் 

ரிசர்வ் வங்கியின்கீழ் நசயல்படும் மவப்புத்நோமக காப்பீடு ைற்றும் 

கடனுறுதிக்கழகம் வழங்கும். 

இந்நிமலயில், தில்லியில் பிரேைர் தைாடி ேமலமையில் ைத்திய 

அமைச்சரமவக் கூட்டம் ெமடநபற்ைது. அதில், வங்கிகளில் மவப்புத் 

நோமகக்கான காப்பீட்டுத் நோமகமய `1 லட்சத்தில் இருந்து `5 

லட்சைாக உயர்த்தும் வமகயில், 1961ஆம் ஆண்டின் மவப்புத்நோமக 

காப்பீடு ைற்றும் கடனுறுதிக் கழக சட்டத்தில் திருத்ேம் நகாண்டுவர 

முடிவு நசய்யப்பட்டது. 

இந்ே ைதசாோ சட்டைானால், நிதி நெருக்கடியில் ேவிக்கும் வங்கிகளில் 

மவப்புத்நோமக மவத்துள்ை ஆயிரக்கணக்கான வாடிக்மகயாைர்கள் 

பயனமடவார்கள் அமடவார்கள் என்று அவர் கூறினார். 

எல்எல்பி சட்டத்தில் திருத்ேம்: பல்தவறு நிறுவனங்கள் நோழில் 

நசய்வமே எளிமையாக்கும் வமகயில், நிறுவனங்களுக்கான 

நபாறுப்புகள் வமரயறுக்கப்பட்ட கூட்டாண்மைச் சட்டத்தில் (எல்எல்பி) 

உள்ை அபராேம் விதிக்கப்படக் கூடிய பிரிவுகமை நீக்குவேற்கு ைத்திய 

அமைச்சரமவ ஒப்புேல் அளித்துள்ைது. 

அேன்படி, அந்ேச் சட்டத்தில் உள்ை அபராேம் விதிக்கப்படக் கூடிய 

பிரிவுகள் 22-ஆகக் குமைக்கப்பட்டுள்ைன. இந்ேத் திருத்ேம் 

நகாண்டுவரப்படுவோல், ொடு முழுவதும் 2.30 லட்சம் நிறுவனங்கள் 

பயன்நபறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. கடந்ே 2009-ஆம் ஆண்டு 

ெமடமுமைக்கு வந்ே இந்ேச் சட்டத்தில் முேல் முமையாக இந்ே ைாற்ைம் 

தைற்நகாள்ைப்படுகிைது. இேற்கு ைத்திய அமைச்சரமவ ஒப்புேலளித்ேது.  

இதுகுறித்து ைத்திய நிதி ைற்றும் நிறுவனங்கள் விவகாரத்துமை 

அமைச்சர் நிர்ைலா சீோராைன் கூறியோவது: 

இந்தியாவில் நோழில் நசய்வமே எளிோக்கும் வமகயில் நிறுவனங்கள் 

சட்டம் 2013-இல் பல்தவறு ைாற்ைங்கள் நசய்யப்பட்டுள்ைன. அதுதபால 

புதிய துளிர் நிறுவனங்களுக்கு வமரயறுக்கப்பட்ட கூட்டாண்மை சட்டம் 

(எல்எல்பி) முக்கியைானோகும். இந்ே எல்எல்பி சட்டத்தில் இப்தபாது 24 

ேண்டமன குற்ை ெமடமுமைகள் இடம்நபற்றுள்ைன. அதில் 21 விதிகள் 

கூட்டுக் குற்ைங்கள் நோடர்பானது. 3 பிரிவுகள் கூட்டுக்குற்ைங்கள் 

அல்லாேமவ. இப்தபாது பரிந்துமரக்கப்பட்டிருக்கும் திருத்ேங்களின்படி, 

எல்எல்பி சட்டத்தில் இடம்நபற்றிருக்கும் ேண்டமன ெமடமுமைகள் 

22ஆக குமைக்கப்படும் என்பதோடு, கூட்டுக் குற்ைப் பிரிவுகள் 7ஆக 

குமைந்துவிடும். கூட்டுக்குற்ைம் அல்லாேமவ 3 பிரிவுகள் என்ை 

நிமலயில் இருக்கும். 12 குற்ைங்கள் நிறுவனங்கதை தீர்வுகாணும் 

வமகயிலான பிரிவுகைாக குமைக்கப்பட உள்ைன. 

இேன்மூலம், எல்எல்பி சட்டத்தில் 12 குற்ைங்களுக்கான ேண்டமன 

குமைக்கப்படுவதோடு, 3 பிரிவுகள் முழுமையாக நீக்கப்பட உள்ைன. 

இது, நபரு நிறுவனங்களுடனான வமரயறுக்கப்பட்ட கூட்டு 

ெமடமுமைக்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் புதிய துளிர் நிறுவனங்களுக்கு 

சிைந்ே வாய்ப்பாக அமையும் என்ைார். 

 

2. உலகப் பாரம்பரிய இடைாக குெராத்தின்தோலாவிராமவ அறிவித்ேது 

யுநனஸ்தகா 

இந்தியாவில் உள்ை ெரப்பா ெகரான தோலாவிராமவ உலகப் 

பாரம்பரிய இடைாக யுநனஸ்தகா அறிவித்துள்ைது. 

தோலாவிரா 

தோலாவிரா என்பது சதுப்புநிலைாக பாமலவனைாக விரிந்து பரந்து 

கிடக்கும் குெராத் ைாநிலத்தின் ராண் ஆப் கட்ச் என்ை பகுதியின் ெடுதவ 

இருக்கிைது. தோலாவிராவின் மிகப்நபரிய ஆச்சரியதை பிரைாண்ட நீர் 

தசமிப்பு கட்டமைப்புோன். தோலாவிரா ெகரத்தின் கட்டமைப்பு இன்மைய 

ெவீனத்மேவிட மிக அற்புேைானோக திட்டமிட்டு கட்டப்பட்டிருக்கிைது. 

சிந்துசைநவளி ைக்கள் எப்படியான உச்சநிமல பண்பாட்டில் வாழ்ந்ேனர் 

என்பமே பாமலவனத்துக்கு ெடுதவ சாட்சியைாக நின்று நசால்கிைது 

இந்ேத் தோலாவிரா. 

 

 

 

 

 

 



         

    

1. ‘SuperBIT’ என்ற த ொலைந ொக்கிலை உருவொக்கும் விண்தவளி 

நிறுவனம் எது? 

அ) இஸ்ர ோ 

ஆ) நோசோ  

இ) ESA 

ஈ) ர ோஸ்ர ோஸ்ர ோஸ் 

✓ நோசோ  ற்றும்  னடிய விண்வெளி நிறுெனம் ஆகியவெ இவைந்து 

மீயழுத்த பலூன்மூலம் இயங்கும் பட ோக் ல் வதோவலரநோக்கி அல்லது 

சூப்பர்பிட் என்ற வதோவலரநோக்கிவய உருெோக்குகின்றன. இது 

ஹப்பிள் வதோவலரநோக்கியின் பின்னது எனக் கூறப்படுகிறது. சமீபத்திய 

ஊட  அறிக்வ  ளின்படி, பூமியின் ெளி ண்டலத்தின் ர ல் 

 ட்டங் ளுக்கு அனுப்பப்படவுள்ள இத்வதோவலரநோக்கிவய வ ோண்டு 

வசல்ல ஓர் அ ங் ம் அளவிலோன ஹீலியம் பலூன் பயன்படுத்தப்பட 

உள்ளது. வடோ ோண்ரடோ பல் வல, பிரின்ஸ்டன் பல் வல  ற்றும் 

இங்கிலோந்தின் டர்ஹோம் பல் வலயும் நோசோவும்  னடிய விண்வெளி 

நிறுெனமும் இவைந்து இவத ெடிெவ த்துள்ளன. 

 

2.நேரளொவில் ேொணப்பட்ட ஓர் அரிை உயிரினமொன Chrysilla volupe 

என்பது பின்வரும் எந்  வலேலைச் சொர்ந்  ொகும்? 

அ) சிலந்தி  

ஆ) ஆவ  

இ) போம்பு 

ஈ) தெவள 

✓ ர  ளோவில் உள்ள புத்தனஹள்ளி ஏரியில், சமீபத்தில், ஒரு ர ோடி அரிய 

Chrysilla volupe சிலந்தி ள்  ோைப்பட்டன. 2018ஆம் ஆண்டில் ெயநோடு 

ெனவுயிரி ச ைோலயத்தில்  ண்டறியப்படும் ெவ , Chrysilla volupe 150 

ஆண்டு ளோ   ோைப்படோ ல் இருந்த  ோ ைத்தோல் அழிந்துவிட்டதோ  

நம்பப்பட்டது. இச்சிலந்தி குதிக்கும் சிலந்தி ளின் (Salticidae) 

குடும்பத்வதச் ரசர்ந்தது. 

✓ ஆண் சிலந்தி ள் நீண்ட  ோல் ளும்  ற்றும் 1.76 மிமீ அ லமும் 5.44 

மிமீ நீளமும் வ ோண்டது. வபண் சிலந்தி ள் 2.61 மிமீ நீளமும் 0.88 மிமீ 

அ லமும் வ ோண்டதோ  உள்ளன. 

 

3. “Faster, Higher, Stronger – Together” என்பது பின்வரும் எந்  

நிேழ்வின் புதுப்பிக்ேப்பட்ட குறிக்நேொளொகும்? 

அ) BRICS உச்சி ோநோடு 

ஆ) G20 உச்சி ோநோடு 

இ) ஒலிம்பிக் 2021  

ஈ) இந்திய நோடோளு ன்றத்தின்  வைக் ோல கூட்டத்வதோடர் 

✓ 2021  ூவல 2021 அன்று, “Faster, Higher, Stronger” என்ற ஒலிம்பிக் 

குறிக்ர ோள், “Faster, Higher, Stronger – Together” என புதுப்பிக் ப்பட்டது. 

COVID-19 வதோற்று ோலத்தில் நோடு ளின் ஒற்றுவ வயக்  ோட்ட இந்தப் 

புதுப்பிப்பு வசய்யப்பட்டது. ரடோக்கிரயோ ஒலிம்பிக்கிற்கு முன்னதோ  நடந்த 

அ ர்வில், பன்னோட்டு ஒலிம்பிக் குழு இம் ோற்றத்திற்கு ஒப்புதலளித்தது.  

✓ பன்னோட்டு ஒலிம்பிக் குழு த்தின் நிறுெனர் பியர் டி கூவபர்டினின் 

பரிந்துவ யின்ரபரில், 1894 முதல், ஒலிம்பிக் குறிக்ர ோள் இலத்தீன் 

வ ோழியில் “Citius, Altius, Fortius” (அ) “Faster, Higher, Stronger” என 

ஏற்றுக்வ ோள்ளப்பட்டது. “Citius, Altius, Fortius, Communiter” என்பது புதிய 

குறிக்ர ோளின் இலத்தீன் பதிப்போகும். 

 

4. உள் ொட்டிநைநை உருவொக்ேப்பட்ட, குலறந்  த ொலைவிலுள்ள 

பீரங்கிேலளத்  ொக்கிைழிக்கும் சிறிை ரே ஏவுேலணலை (MPATGM) 

தவற்றிேரமொே பரிநசொ லன தசய்  நிறுவனம் எது? 

அ) BEL 

ஆ) DRDO  

இ) ISRO 

ஈ) HAL 

✓ போது ோப்பு ஆ ோய்ச்சி  ற்றும் ர ம்போட்டு நிறுென ோனது (DRDO) 

உள்நோட்டிரலரய உருெோக் ப்பட்ட குவறந்த வதோவலவில் 

பீ ங்கி வளத் தோக்கியழிக்கும் சிறிய    ஏவு வைவய (MPATGM) 

வெற்றி   ோ  ரசோதவன வசய்தது. 

✓ ஒடிஸோ  டற் வ யில் உள்ள ஒருங்கிவைந்த ரசோதவன தளத்தில் 

இருந்து புதிய தவலமுவற ஆ ோஷ் ஏவு வைவயயும் (ஆ ோஷ்-NG), 

DRDO வெற்றி   ோ  ரசோதவன வசய்தது. 

 

5. UNESCO’இன் உைே பொரம்பரிை  ளங்ேளிலிருந்து நீக்ேப்பட்ட 

லிவர்பூல் அலமந்துள்ள  ொடு எது? 

அ) அவ ரிக் ோ 

ஆ) இங்கிலோந்து  

இ) வடன் ோர்க் 

ஈ)  ஷ்யோ 

✓ UNESCO ஆனது ஐக்கியப் ரப  சின் லிெர்பூல் ந  த்வத அதன் உல  

போ ம்பரிய தளங் ளிலிருந்து நீக்கியுள்ளது.  ோல்பந்து வ தோனம் உட்பட 

புதிய  ட்டடங் ள், அந்த ந  த்தின் போ ம்பரியத்வத குவற திப்பிற்கு 

உட்படுத்தியதோல் லிெர்பூல் ந  ம் பட்டியலிலிருந்து நீக் ப்பட்டதோ  

UNESCO வதரிவித்துள்ளது. 2014ஆம் ஆண்டு உல  போ ம்பரிய தள ோ  

லிெர்பூல் அறிவிக் ப்பட்டது.  திப்புமிக்  உல  போ ம்பரிய பட்டியலில் 

இருந்து நீக் ப்படும் 3ஆெது இடம் லிெர்பூல் என்பது குறிப்பிடத்தக் து.  

✓ இதற்கு முன், 2007’இல் ஓ ன் ெனவுயிரி ச ைலோயம், 2009’இல் 

வ ர் னியின் டிவ ஸ்டன் எல்ரப பள்ளத்தோக்கு ஆகியவெ உல  

போ ம்பரிய பட்டியலிலிருந்து நீக் ப்பட்டது குறிப்பிடத்தக் து. 

 

6. 600 கிமீ நவேத்ல  எட்டும் அதிநவே நமக்தைவ் இரயிலை 

அறிமுேப்படுத்தியுள்ள  ொடு எது? 

அ) சீனோ  

ஆ)  ப்போன் 

இ) அவ ரிக் ோ 

ஈ) இந்தியோ 

✓ சீனோ, 600 கிமீ ரெ த்வத அவடயும்  ோந்தத்தூக் ல் (magnetic levitation) 

அடிப்படையில் ரெவலவசய்யும் அதிரெ   யிவல அறிமு ம்வசய்துள்ளது. 

இது உலகின் அதிரெ  தவ ெழி ெோ னம் எனக் கூறப்படுகிறது. 

இந்தத் திட்டம், 2016ஆம் ஆண்டில் சீனோெோல் வதோடங் ப்பட்டது  ற்றும் 

இதன் முன் ோதிரி 2019ஆம் ஆண்டில் தயோரிக் ப்பட்டது. இந்த  ோதிரி, 

2020’இல் ரசோதிக் ப்பட்டது. தற்ரபோது அது வசயல்போட்டுக்கு ெந்துள்ளது. 

 

7. பொரதிை பிரகிருத்திக் கிருஷி ப ொதி என்பது எந் த் திட்டத்தின் 

துலணத்திட்டமொகும்? 

அ) ப ம்ப ோ த் கிருஷி வி ோஸ் ரயோ னோ  

ஆ) பி த ர் பசல் பீ ோ ரயோ னோ 

இ) PM  ோத்ரு ெந்தனோ ரயோ னோ 

ஈ) PM கிசோன் 

✓ நடுெண் அ சோனது 2020-21ஆம் ஆண்டு முதல் ப ம்ப ோ த் கிருஷி 

வி ோஸ் ரயோ னோவின் துவைத்திட்ட ோ  போ திய பி கிருத்திக் கிருஷி 

பதோதிவய (BPKP) வசயல்படுத்தி ெருகிறது. இது, போ ம்பரிய பைங்குடி 

நவடமுவற வள ஊக்குவிப்பவத ரநோக்  ோ க் வ ோண்டுள்ளது.  

✓ இந்தத்திட்டம் இயற்வ  ரெளோண்வ வய ஊக்குவிக்கிறது. BPKP’இன் 

கீழ், வஹக்ரடர் ஒன்றுக்கு `12200 நிதியுதவி மூன்று ெருட  ோலத்திற்கு 

ெைங் ப்படுகிறது. 

 

8.இந்திைொ முழுவதும் எத் லன ஆயு  உற்பத்தி த ொழிற்சொலைேள் 

இைங்குகின்றன? 

அ) 11 

ஆ) 41  

இ) 91 

ஈ) 181 

✓ அத்தியோெசிய போது ோப்பு ரசவெ ள்  ரசோதோ சமீபத்தில்  க் ளவெயில் 

அறிமு ப்படுத்தப்பட்டது.  ரசோதோவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ரசவெ வள 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

அத்தியோெசிய போது ோப்பு ரசவெ ளோ  அறிவிப்பதற்கு அ சுக்கு இது 

அதி ோ  ளிக்கிறது. 

✓ அத்தியோெசிய போது ோப்பு ரசவெ ள்  ரசோதோ, அ சுக்கு வசோந்த ோன 

ஆயுத உற்பத்தி வதோழிற்சோவல ளின் ஊழியர் ள் ரெவலநிறுத்தத்தில் 

ஈடுபடுெவத தடுக்கும் ரநோக் த்தில் உள்ளது. நோடு முழுெதும் உள்ள 41 

இத்தவ ய வதோழிற்சோவல ளில் சு ோர் 70,000 ரபர் பணிபுரிகின்றனர். 

 

9. ல நப என்பது எந்   ொட்டின்  லை ேரமொகும்? 

அ) வதெோன்  

ஆ) ஜிம்போப்ரெ 

இ) வசௌதி அர பியோ 

ஈ) தோய்லோந்து 

✓ வதரப என்பது வதெோனின் தவலந   ோகும். இது புதிய வதெோன் 

டோலவ  அதன் அதி ோ ப்பூர்ெ நோைய ோ  வ ோண்டுள்ளது. வதெோன் 

அ சு தனது வசோந்தப் வபயவ  பயன்படுத்தி ஐர ோப்பிய நோடோன லித்து 

ரெனியோவில் அலுெல த்வத நிறுெ முன்ெந்துள்ளது.  ற்ற அவனத்து 

அலுெல ங் ளும் “வதரப” என்ற வபயரில் அவெ இயங்குகின்றன. 

சீனோவுக்கு எரிச்சவல ஏற்படுத்தியுள்ள இந்நடெடிக்வ  அவ ரிக் ோெோல் 

ெ ரெற் ப்பட்டுள்ளது. 

 

10. ஐக்கிை  ொடுேளின் வரி குழுமத்தின் உறுப்பினரொே நிைமனம் 

தசய்ைப்பட்டுள்ள இந்திைர் ைொர்? 

அ உர்ஜித் பரடல் 

ஆ) இ ோஸ்மி இ ஞ்சன் தோஸ்  

இ) இ கு ோம் இ ோ ன் 

ஈ) அதோனு சக்  ெர்த்தி 

✓ நிதி அவ ச்ச த்தின் இவைச்வசயலோள ோன இ ோஸ்மி இ ஞ்சன் தோஸ், 

2021 முதல் 2025 ெவ யிலோன  ோலத்திற்கு ஐக்கிய நோடு ள் ெரி 

குழு த்தின் உறுப்பின ோ  நியமிக் ப்பட்டுள்ளோர். ெரி விெ ோ ங் ளில் 

பன்னோட்டு ஒத்துவைப்புக் ோன ஐக்கிய நோடு ளின் ெல்லுநர் குழு என 

முன்னர் அவைக் ப்பட்டு ெந்த ஐநோ ெரி குழு த்தில் உலவ ங்கிலும் 

உள்ள 25 ெரி ெல்லுநர் ள் உறுப்பினர் ளோ  நியமிக் ப்பட்டுள்ளனர்.   

✓ ெலுெோன ெரிக் வ ோள்வ  வள பின்பற்றுெதற்கு உல  நோடு ள் 

எடுத்துெரும் முயற்சி ளுக்கு ெழி ோட்டுெவத இது தனது ரநோக்  ோ க் 

வ ோண்டுள்ளது. 

 


1. இயற்வ  ரபரிடர் வள துல்லிய ோ க்  ணிக்கும் வசயற்வ க்ர ோள் 

அனுப்ப திட்டம்: அவ ச்சர் ஜிரதந்தர் சிங் 

வெள்ளம், புயல் ரபோன்ற இயற்வ  ரபரிடர் வள துல்லிய ோ  

 ணிக்கும் புவி  ண் ோணிப்பு வசயற்வ க்ர ோவள இந்த ஆண்டு 

விண்ணில் ஏெ திட்டமிடப்பட்டுள்ளதோ   த்திய அறிவியல்  ற்றும் 

வதோழில்நுட்பம், புவி அறிவியல் துவற ளின் இவை அவ ச்சர் 

ஜிரதந்தி  சிங் வதரிவித்துள்ளோர். 

 ோநிலங் ளவெயில் ர ள்வி ஒன்றுக்கு எழுத்துபூர்ெ ோ  அெர் அளித்த 

பதிலில் குறிப்பிட்டுள்ளதோெது: 

இந்திய விண்வெளி  ற்றும் ஆ ோய்ச்சி நிறுென ோன இஸ்ர ோவின் 

இஓஎஸ்-3 வசயற்வ க்ர ோள், தினமும் 4-5 முவற பூமிவய 

படவ டுக்கும் திறவனப் வபற்றுள்ளது. இயற்வ  ரபரிடர் ளுடன், நீர் 

நிவல ள், பயிர் ள், தோெ  நிவல, ெனப்பகுதி ள் உள்ளிட்டெற்வறயும் 

இந்தச் வசயற்வ க்ர ோளோல்  ண் ோணிக்  முடியும். இதன்மூலம் 

வெள்ளம், புயல் ரபோன்ற இயற்வ  ரபரிடர் வள துல்லிய ோ   ணிக்  

இயலும். சிறிய இ   வசயற்வ க்ர ோள் வசலுத்தும் ெோ னத்தின் முதல் 

ரசோதவன ஸ்ரீஹரிர ோட்டோவில் உள்ள விண்வெளி வ யத்தில் இருந்து 

2021ஆம் ஆண்டின் 4ஆெது  ோலோண்டில் ர ற்வ ோள்ள திட்டமிடப்பட்டு 

உள்ளது. சிறிய வசயற்வ க்ர ோள் வள விண்ணில் ஏவுெதற்கு இந்த 

ெோ னம் ஏதுெோ  இருக்கும். 

விண்வெளி வதோழில்நுட்பங் ள், ரசவெ ள்  ற்றும் உப  ைங் வள 

உள்நோட்டிரலரய தயோரிப்பதற்கு தனியோர் துவறயின் பங் ளிப்வப 

ஊக்குவிப்பதற் ோன சூைலியவல உருெோக்  அ சு தீவி  ோ  உள்ளது 

என்று வதரிவித்துள்ளோர். இந்திய அ சு,  டந்த ஆண்டு  ூன்  ோதம், 

விண்வெளித் துவற சீர்திருத்தங் வள அறிவித்தது. தனியோரின் 

நடெடிக்வ  வள  ண் ோணிப்பதற் ோ  விண்வெளித் துவறயின் கீழ் 

இந்திய ரதசிய விண்வெளி ர ம்போடு  ற்றும் அங்கீ ோ  வ யம் என்ற 

தனி முதன்வ  மு வ  உருெோக் ப்பட்டது. 

தனியோர் துவறயினருக்கு அனு தியளிக் ப்படும்ரபோது இந்திய 

விண்வெளி ஆ ோய்ச்சி நிறுென ோன இஸ்ர ோவின் நிறுெப்பட்ட 

இயந்தி ங் ளின் போது ோப்வப இந்த மு வ  உறுதி வசய்யும். வபோது 

 க் ளின்  ருத்து ள் ர ட்டறியப்பட்டுள்ளது. பல்ரெறு துவற ள்  ற்றும் 

அவ ச்ச ங் ளுடனும் இதுவதோடோா்போ  ஆரலோசவன நடத்தப்பட்டுள்ளது. 

தனியோரின் நடெடிக்வ  ளுக்கு ஆத வு அளிப்பதற் ோ  விண்வெளித் 

துவறயின் வதோழில்நுட்ப ெசதி வள தனியோர் துவறயினர் 

பயன்படுத்திக்வ ோள்ள அனு தி அளிக் ப்பட்டுள்ளது. 

 

2. புலி வளப் போது ோப்பதில் இந்தியோ உறுதி: பி த ர் ர ோடி 

புலி வளப் போது ோப்பதிலும், அெற்றுக்குப் போது ோப்போன 

ெோழ்விடங் வள ெைங்குெதிலும் இந்தியோ உறுதியோ  உள்ளது என்று 

பி த ர் ர ோடி வதரிவித்துள்ளோர். 

நோட்டில் 18  ோநிலங் ளில் 51 புலி ள் ச ைோலயங் ள் உள்ளன. 2018 

ஆம் ஆண்டில் இறுதியோ  ர ற்வ ோள்ளப்பட்ட புலி ள்  ைக்வ டுப்பில், 

அெற்றின் எண்ணிக்வ  அதி ரித்துள்ளது வதரியெந்துள்ளது. புலிப் 

போது ோப்பு குறித்த புனித பீட்டர்ஸ்பர்க் பி  டனத்தின் இலக் ோன, 

புலி ளின் எண்ணிக்வ வய இ ட்டிப்போக்கும் ரநோக் த்வத நோன்கு 

ஆண்டு ளுக்கு முன்னதோ ரெ இந்தியோ அவடந்தது என பி த ர் ர ோடி 

கூறியுள்ளோர். 

 

3. ஜூடை.30 – மருத்துவர் முத்துைட்சுமி அவர்களின் பிறந்தநாள் 

முத்துலட்சுமி பற்றி: 

புதுக்ர ோட்வட  ன்னர்  ல்லூரியில் படித்த முதல்  ோைவி. வசன்வனப் 

பல் வலக் ை த்தில்  ருத்துெம் படித்துப் பட்டம் வபற்ற முதல் வபண் 

 ருத்துெர். வசன்வன  ோ ோை சட்டப்ரப வெயில் முதல் வபண் 

உறுப்பினர். சட்டப்ரப வெயின் துவைத் தவலெர் பதவிவய ெகித்த 

முதல் வபண் ணி. வசன்வன  ோந  ோட்சியின் முதல் வபண் ர யர். 

வசன்வன  ோ ோை சமூ  நல ெோரியத்தின் முதல் வபண் தவலெர். 

இந்தியப் வபண் ள் சங் த்தின் முதல் தவலெர் என பல ‘முதல்’ வளக் 

 ண்டெர் டோக்டர் முத்துலட்சுமி வ ட்டி. 

புதுக்ர ோட்வடயில் 30.7.1886’இல் பிறந்த முத்துலட்சுமி வ ட்டி, தமிை  

ெ லோற்றில் அழியோப்பு ழ்வபற்றெர். வபண்ணுரிவ க் ோ  ரபோ ோடிய 

வபரு க் ளுள் முதன்வ யோனெர். வபண் ளுக்கு ஓட்டுரிவ வயப் 

ரபோ ோடிப்வபற்றெர். பன்வனடுங் ோல ோ  இருந்துெந்த ரதெதோசி 

முவறவய ஒழிப்பதற்குச் சட்டம் இயற்ற ெழிெகுத்தெர் என இெரின் 

சோதவன ள் ஏ ோளம். 

1917 முதல் இந்திய  ோதர் சங் த்தில் இவைந்து வபண் ளின் 

உரிவ க் ோ ப் போடுபட்டோர். 1926’இல் அகில உல ப் வபண் ள்  ோநோடு 

பி ோன்ஸ் தவலந ர் போரீஸில் நடந்தரபோது 43 நோடு ளிலிருந்து 

பி திநிதி ள் பங்ர ற்றனர். அதில் இந்தியோவின் பி திநிதியோ   லந்து 

வ ோள்ளும் வபருவ வய டோக்டர் முத்துலட்சுமி வபற்றோர். அந்த  ோநோட்டில், 

“ஆண் ளுக்குச் ச  ோ  வபண் ள் முன்ரனற ரெண்டும்; வபண் வள 

அடிவ  ளோ  நடத்தும் ெைக் ம் ஒழிய ரெண்டும்” என்று முைங்கினோர்.  

பின்னர், ஹர்டோக்  மிட்டியின் உறுப்பின ோ  1928’இல் இலண்டன் 

வசன்று, இந்தியப் வபண் ளின்  ல்வி நிவலக் ோ  ெோதோடினோர். 

1930’இல் உப்புசத்தியோக்கி  த்தின்ரபோது  ோந்தியடி ள் வ து 

வசய்யப்பட்டதற்கு எதிர்ப்புத் வதரிவித்து, தன் ர ல்சவப உறுப்பினர் 

பதவிவய  ோஜினோ ோ வசய்தோர் முத்துலட்சுமி. 

1933’இல் அவ ரிக் ோவில் நவடவபற்ற பன்னோட்டுப் வபண் ள்  வுன்சில் 

ர வடயில் இந்தியோவின் கு வல உல  றியச்வசய்தோர். ‘ஸ்திரீ தர் ம்’ 

என்ற வபண் ள்  ோத இதழின் ஆசிரிய ோ  இருந்தோர். வபண் ளுக்கு 

வசோத்துரிவ , போல்ய விெோ த் தவட சட்டம், அநோவதக் குைந்வத ள் 

ெோழ்வு  ல  அவ்வெ இல்லம், அவடயோறு புற்றுரநோய்  ருத்துெ வன 

உருெோக் ம் என இெரின் சமூ ப்பணி ள் அளப்பரியது. இெருக்குப் 

வபருவ  ரசர்க்கும் ெண்ைம்  த்திய அ சு ‘பத் பூஷண்’ விருவத 

1956’இல் இெர் ெோழும்ரபோரத ெைங்கி வ ௌ வித்தது. தனிப்வபரும் 

சோதவன ளின் உவறவிட ோ த் தி ழ்ந்த முத்துலட்சுமி, தம் 82ஆம் 

ெயதில் 22.7.1968’இல்  ோல ோனோர்.

 

 

 

 



         

    

4. இ த்த ெங்கி இல்லோ ல் 63  ோெட்டங் ள்:  க் ளவெயில் அவ ச்சர் 

த ெல் 

நோடு முழுெதும் இ த்த ெங்கி ெசதி இல்லோ ல் 63  ோெட்டங் ள் 

உள்ளதோ  நோடோளு ன்றத்தில்  த்திய அ சு வதரிவித்துள்ளது.  

இதுகுறித்து  க் ளவெயில் ர ட் ப்பட்ட ர ள்வி ளுக்கு  த்திய 

சு ோதோ த் துவற அவ ச்சர்  ன்சுக்  ோண்டவியோ எழுத்துமூலம் 

அளித்துள்ள பதிலில வதரிவித்துள்ளதோெது: இந்தியோவில் 3,500 இ த்த 

ெங்கி ள் முவறயோன உரி ம் வபற்று இயங்கி ெருகின்றன. 63 

 ோெட்டங் ளில் இ த்த ெங்கி ெசதி இல்லோ ல் உள்ளது. எனினும், 

அவனத்து  ோெட்டங் ளிலும் இ த்த ெங்கி அவ ப்பதற் ோன பல்ரெறு 

நடெடிக்வ  வள  த்திய அ சு ர ற்வ ோண்டு ெருகிறது. ர லும், 

இதற் ோன திட்டங் வளயும் அ சு ெகுத்து ெருகிறது. 

ந  ப்பகுதி ளில் அதி  எண்ணிக்வ யிலும் கி ோ ப் பகுதி ளில் மி க் 

குவறெோ வும் இ த்த ெங்கி ள் அவ ெவதத் தடுக்கும் ெவ யில், 

ஒவ்வெோரு  ோெட்டத்திலும் குவறந்தது ஒரு இ த்த ெங்கிக் ோெது 

உரி ம் ெைங்கும் ெவ யில் ரதசிய இ த்தக் வ ோள்வ யில் விதிமுவற 

நிர்ையிக் ப்பட்டுள்ளது. 

ர லும், அதி  அளவில் இ த்தம் ரச ரிக்கும் இ த்த ெங்கி ளிலிருந்து 

குவறந்த அளரெ இ த்தம் கிவடக்கும் இ த்த ெங்கி ள் இ த்தம் வபற 

ெழிெவ  வசய்ெதற் ோன இ த்த வ யங் வள அவ க் வும் ரதசியக் 

வ ோள்வ  பரிந்துவ க்கிறது. நிர்ெோ க்  ோ ைங் ளுக் ோ   ோநில 

அ சு ள் புதிய  ோெட்டங் வள உருெோக்குகின்றன. எனினும், புதிய 

 ோெட்டங் ளுக் ோன இ த்த ரதவெவய அருகிலுள்ள  ோெட்டங் ளின் 

இ த்த ெங்கி ள் பூர்த்தி வசய்து ெருகின்றன என்று தனது பதிலில் 

அவ ச்சோ  ன்சுக்  ோண்டவியோ குறிப்பிட்டுள்ளோர். 

 


