
         

    

1. தனிப்பயனாக்கப்பட்ட விண்வெளி-மைய ெணிகத்திட்டத்மத 

உருொக்கியுள்ள இந்திய அமைப்பு எது? 

அ) DRDO 

ஆ) ISRO  

இ) HAL 

ஈ) BEL 

✓ இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையைானது (ISRO) தனிப்பயனாக்கப்பட்ட 

விண்வெளி சார்ந்த ெணிகத்திட்டத்மத அறிமுகப்படுத்தியது. சமீபத்தில் 

8 நிறுெனங்கள் இந்தத்திட்டத்மத மைற்வகாள்ெதற்காக இஸ்ம ாவுடன் 

கூட்டாண்மைக்காக பதிவுவசய்துள்ளன. ஆர்ெமுள்ள நபர்கள் ISRO’இன் 

திட்டங்கள் ைற்றும் பணி வதாடர்பான அங்கீகரிக்கப்பட்ட தயாரிப்புகமள 

அதாெது அளவுமகால் ைாதிரிகள், T-சட்மடகள், விண்வெளிசார் கல்வி 

விமளயாட்டுகள், அறிவியல் வபாம்மைகள் மபான்றெற்மற ொங்க 

முடியும். இவ்விளம்ப ப்பயிற்சியானது ைாணெர்கள், சிறார்கள் ைற்றும் 

வபாதுைக்கள் ைத்தியில் விண்வெளி அறிவியல் & வதாழில்நுட்பத்தில் 

விழிப்புணர்மெயும் ஆர்ெத்மதயும் உருொக்கும். 

 

2. நீர்நிமைகளில் மூழ்குெமதத் தடுப்பதற்கான முதைாெது உைக 

நாள் அனுசரிக்கப்பட்ட தததி எது? 

அ) 2021 ஜூமை.23 

ஆ) 2021 ஜூமை.25  

இ) 2020 ஜூமை.27 

ஈ) 2020 ஜூமை.29 

✓ நீர்நிமைகளில் மூழ்குெமதத் தடுப்பதற்கான முதைாெது உைக நாள், 

ஜூமை.25 அன்று அனுசரிக்கப்பட்டது. இந்த நாமள உைக நைொழ்வு 

அமைப்பு ஒருங்கிமணந்து அனுசரித்தது. ஐநா வபாது அமெயானது 

2021 ஏப் ல்.28 அன்று நீர்நிமைகளில் மூழ்குெமதத் தடுப்பதற்கான 

உைகளாவிய தீர்ைானத்மத ஏற்றுக்வகாண்டது. ஒவ்மொர் ஆண்டும் 

236,000 மபர் நீரில் மூழ்கி இறக்கின்றனர். 5-14 ெயதிற்குட்பட்ட 

குழந்மதகளின் இறப்பிற்கான பத்து முக்கிய கா ணங்களுள் நீரில் 

மூழ்குெதும் ஒன்வறன உள்ளது. 

 

3. சமீபத்தில் வதாடங்கப்பட்ட “ஆசாத் கி வ ௌர்யா கதா” கண்காட்சி 

என்பது பின்ெரும் எந்த விடுதமைப் தபாராளியின் ொழ்க்மகமய 

அடிப்பமடயாக வகாண்டதாகும்? 

அ) சந்தி மசகர் ஆசாத்  

ஆ) பகத் சிங் 

இ) சுபாஷ் சந்தி  மபாஸ் 

ஈ) ஜான்சி இ ாணி 

✓ விடுதமையின் அம்ருத் ைமகாத்செத்தின் ஒருபகுதியாக, தியாகி சந்தி  

மசகர் ஆசாதின் ொழ்மெப் மபாற்றும் ெமகயில் “ஆசாத் கி வ ௌர்யா 

கதா” என்ற தமைப்பிைான கண்காட்சிமய புதுதில்லியில் இந்தி ாகாந்தி 

மதசிய கமை மையத்தில், ைத்திய கைாச்சா  இமணயமைச்சர் அர்ஜுன் 

இ ாம் மைக்ொல் வதாடங்கிமெத்தார். 

 

4. ெடகிழக்கு விண்வெளி பயன்பாடுகள் மையம் அமைந்துள்ள 

மாநிலம் எது? 

அ) நாகாைாந்து 

ஆ) மைகாையா  

இ) அஸ்ஸாம் 

ஈ) சிக்கிம் 

✓ ெடக்கு கிழக்கு விண்வெளி பயன்பாடுகள் மையம் (NESAC) என்பது 

விண்வெளித்துமற ைற்றும் ெடகிழக்கு கவுன்சில் ஆகியெற்றின் கூட்டு 

முயற்சியாகும். இது மைகாையா ைாநிைத்தின் உமியத்தில் அமைந்து 

உள்ளது. ெடகிழக்கு விண்வெளி பயன்பாட்டு மையத்தின் பல்மநாக்கு 

ைாநாட்டு மையம் ைற்றும் கண்காட்சி அமைப்புக்காக அண்மையில் 

ஷில்ைாங்கில் உள்துமற அமைச்சர் அமித் ா அடிக்கல் நாட்டினார். 

 

5. 2021 தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக்கில் இந்தியாவின் முதல் பதக்கத்மத 

வென்ற மீராபாய் சானு சார்ந்த விமளயாட்டு எது? 

அ) குறுவிம மயாட்டம் 

ஆ) ைல்யுத்தம் 

இ) குத்துச்சண்மட 

ஈ) பளுதூக்குதல்  

✓ 2021 மடாக்மயா ஒலிம்பிக்கில் இந்தியாவின் பளுதூக்கும் வீ ாங்கமன 

மீ ாபாய் சானு, 49 கிகி ாம் பிரிவில், வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றுள்ளார். P 

V சிந்துவுக்குப்பிறகு ஒலிம்பிக்கில் வெள்ளிவென்ற இ ண்டாெது இந்திய 

வபண் இெராவார். மைலும், ஒலிம்பிக்கில் வெள்ளி வென்ற முதல் இந்திய 

வபண் பளுதூக்குபெர் என்ற வபருமைமயயும் அெர் வபற்றார். 

 

6. பிரிட்டிஷ் அரசால் ெழங்கப்பட்ட அவைக்சாண்டர் டால்ரிம்பிள் 

விருமத வென்ற இந்திய நீரியைாளர் யார்? 

அ) வினை பத்ொர்  

ஆ) க ம்பீர் சிங் 

இ) ஆர் ஹரி குைார் 

ஈ) அனில் குைார் சாவ்ைா 

✓ இந்தியாவின் தமைமை நீரியைாளர் மெஸ் அட்மி ல் விமன பத்ொர், 

பிரிட்டிஷ் அ சாங்கத்தால் ெழங்கப்படும் அவைக்சாண்டர் டால்ரிம்பிள் 

விருமதப்வபற்றுள்ளார். நீரியல் ைற்றும் கடல் ெம படப் பிரிவுகளில் 

அெ து பமடப்புகமள அங்கீகரித்து இவ்விருது ெழங்கப்பட்டுள்ளது.  

✓ 2006’இல் நிறுெப்பட்ட இந்த விருது, பிரிட்டிஷ் கடற்பமடக் குழுவின் 

முதல் நீரியைாளரின் வபயரில் ெழங்கப்படுகிறது. விமன பத்ொருக்கு 

கடந்த 2019’இல் ெழங்கப்பட்டது இவ்விருது. வதாற்றுப ெல் கா ணைாக 

சமீபத்தில் இதற்கான விழா நமடவபற்றது. 

 

7. பன்னாட்டு எரிசக்தி முகமையுடன் இமைந்து, ‘இந்தியாவில் 

புதுப்பிக்கத்தக்க ஒருங்கிமைப்பு’ என்ற அறிக்மகமய அறிமுகம் 

வசய்த நிறுெனம் எது? 

அ) BEE 

ஆ) NITI ஆமயாக்  

இ) PFC 

ஈ) REC 

✓ “இந்தியாவில் புதுப்பிக்கத்தக்க ஒருங்கிமணப்பு 2021” பற்றிய அறிக்மக 

ஒன்மற NITI ஆமயாக்கும் பன்னாட்டு எரிசக்தி முகமையும் இமணந்து 

வெளியிட்டுள்ளன. புதுப்பிக்கத்தக்க ெளங்கள் நிமறந்த ைாநிைங்கள் 

எதிர்வகாள்ளும் குறிப்பிட்ட ஆற்றல்ைாற்ற சொல்கமளப் புரிந்துவகாள்ள 

ைகா ாஷ்டி ா, கர்நாடகா ைற்றும் குஜ ாத் அ சுகளுடன் நடத்தப்பட்ட மும் 

ைாநிைப்பயிை ங்கங்களின் முடிவுகமள அடிப்பமடயாகக் வகாண்டது 

ஆகும் இந்த அறிக்மக. இந்தியாவின் ஆற்றல் அமைப்பிற்கு மூைங்கமள 

அமடயாளங்காணவும் நவீன வதாழில்நுட்பங்கமள முன்வனடுக்கவும் 

இந்த அறிக்மக ெலியுறுத்துகிறது. 

 

8. ைரபணு ைாற்றஞ்வெய்யப்பட்ட ‘தங்க அரிசி’மய அங்கீகரித்த முதல் 

நாடு எது? 

அ) அவைரிக்கா 

ஆ) பிலிப்மபன்ஸ்  

இ) சீனா 

ஈ) இைங்மக 

✓ பி காசைான ைஞ்சள் நிறங்க ாண்ட ை பணு ைாற்றஞ்வசய்யப்பட்ட ‘தங்க 

அரிசி’யின் ெணிக ரீதியான உற்பத்திமய அங்கீகரித்த உைகின் முதல் 

நாடாக பிலிப்மபன்ஸ் ஆனது. இவ்ெரிமய அதிக ஊட்டச்சத்து மிக்கதாக 

ஆக்குெதற்காக மெட்டமின் ஏ முன்மனாடி பீட்டா கம ாட்டினால் இது 

வசறிவூட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த அரிசி சிறார் பருெ குருட்டுத்தன்மைமய 

எதிர்த்துப் மபா ாடும் என்று நிபுணர்கள் நம்புகிறார்கள். சர்ெமதச அரிசி 

ஆ ாய்ச்சி நிறுெனமும், பிலிப்மபன்ஸ் வநல் ஆ ாய்ச்சி நிறுெனமும் 

இமணந்து இந்தத் ‘தங்க அரிசி’மய உருொக்கியுள்ளன. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. இந்திய இராணுெத்தால் வதாடங்கப்பட்ட மிகப்வபரிய பனிச் 

சறுக்கு பயைைான ‘ARMEX-21’ என்பது பின்ெரும் எந்த இரண்டு 

பகுதிகமள உள்ளடக்கியுள்ளது? 

அ) ைடாக் ைற்றும் உத்த கண்ட்  

ஆ) குல்ைார்க் ைற்றும் ைடாக் 

இ) ைணாலி ைற்றும் குல்ைார்க் 

ஈ) ைடாக் ைற்றும் ம ாதாங் கணொய் 

✓ ‘ARMEX-21’ என்பது ஒரு மிகப்வபரிய பனிச்சறுக்கு பயணைாகும். அது, 

இந்திய இ ாணுெத்தால் ைடாக்கின் கா மகா ம் கணொயிலிருந்து 

உத்த காண்டின் லிபுமைக் கணொய் ெம  சுைார் 1500 கிமீ தூ த்மத 

உள்ளடக்கியுள்ளது. இது ைடாக், இைாச்சைம், கார்ொல் ைற்றும் குைாவுன் 

மகாட்டங்களுக்கு அருமகயுள்ள வைய்யான கட்டுப்பாட்டுக்மகாட்டுக்கு 

வநருக்கைாக உள்ளது. இந்தியாவிற்கும் சீனாவிற்கும் இமடயிைான 

எல்மைப்பதற்றங்களுக்கு ைத்தியில் இந்தப் பயணம் நடத்தப்படுகிறது. 

 

10. ரஷ்ய கடற்பமடயின் 325ஆெது கடற்பமட தின விழாவில் 

பங்தகற்ற இந்தியக்கடற்பமடக்கப்பல் எது? 

அ) INS தபார்  

ஆ) INS திரிசூல் 

இ) INS தல்ொர் 

ஈ) INS திரிகண்ட் 

✓ இந்தியா,  ஷ்யா கடற்பமட இமடமய ஈ ாண்டுகளுக்கு ஒருமுமற 

நடத்தப்படும் ‘இந்தி ா கடற்பமட’ 12ஆம் கூட்டுப்பயிற்சி பால்டிக் கடலில் 

கடந்த 28 & 29 ஆகிய மததிகளில் நடந்தது. இந்தக் கூட்டுப்பயிற்சி முதன் 

முதலில் கடந்த 2003ஆம் ஆண்டு வதாடங்கியது. இந்தக் கூட்டுப் பயிற்சி 

இருநாட்டு கடற்பமடகள் இமடமயயான நீண்டகாை யுக்தி கூட்டுறமெ 

எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

✓  ஷ்ய கடற்பமடயின் 325ஆெது ஆண்டுவிழாவில் பங்மகற்க INS தபார் 

மபார்க்கப்பல்  ஷ்யாவின் வசயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் வசன்றது. அதன் ஒரு 

பகுதியாக இந்தி ா கடற்பமட-21 பயிற்சி மைற்வகாள்ளப்பட்டது. 2 நாள் 

நடந்த கூட்டுப்பயிற்சியில், ொன்தாக்குதமை முறியடிப்பது, கப்பல்கள் 

இமடமய ச க்கு பரிைாற்றம், எரிவபாருள் பரிைாற்றம், வஹலிகாப்டர் 

வசயல்பாடுகள் உட்பட பை பயிற்சிகள் மைற்வகாள்ளப்பட்டன. 

 


1. அவைரிக்காவிடமிருந்து `600 மகாடிக்கு ‘ஹார்பூன்’ ஏவுகமண 

வகாள்முதல் 

கப்பல்கமளத் தாக்கி அழிக்கக் கூடிய திறன்வகாண்ட ‘ஹார்பூன்’ 

ஏவுகமணமயயும் அதன் உதிரி பாகங்கமளயும் சுைார் `600 மகாடி 

ைதிப்பில் அவைரிக்காவிடமிருந்து இந்தியா வகாள்முதல் வசய்யவுள்ளது.  

இதுவதாடர்பாக அவைரிக்க வெளியுறவு அமைச்சகம் த ப்பில் 

வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்மகயில், ‘இந்தியாவுக்கு ஹார்பூன் ஏவுகமண 

அமைப்மப விற்பதற்கு ஒப்புதைளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஹார்பூன் ப ாைரிப்பு 

அமைப்பு, ஏவுகமணக்கான உதிரிபாகங்கள், அமதப் ப ாைரிப்பதற்கான 

கருவிகள், ஏவுகமணமயப் பரிமசாதிப்பதற்கான கருவிகள், 

ஏவுகமணமய எடுத்துச் வசல்ெதற்கான கருவிகள் உள்ளிட்டமெயும் 

இந்தியாவுக்கு ெழங்கப்படவுள்ளன. 

ஹார்பூன் ஏவுகமண அமைப்மப சுைார் `600 மகாடிக்கு இந்தியாவுக்கு 

ெழங்க முடிவுவசய்யப்பட்டுள்ளது. இதன்மூைைாக இந்தியா-அவைரிக்கா 

இமடமயயான நல்லுறவு மைலும் ெலுெமடயும். இந்மதா-பசிபிக் 

பி ாந்தியம், வதற்காசியப் பி ாந்தியம் ஆகியெற்றில் அமைதி, நிமைத் 

தன்மை உள்ளிட்டமெ நிைவுெதில் இந்தியா முக்கியப்பங்கு ெகித்து 

ெருகிறது. 

பாதுகாப்புத் துமறயில் அவைரிக்காவின் முக்கிய கூட்டாளியான 

இந்தியாவின் பாதுகாப்மப மைலும் ெலுப்படுத்துெதற்கு ஹார்பூன் 

ஏவுகமண அமைப்பு உதவும். இதன் ொயிைாக தற்மபாமதய, எதிர்காை 

பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல்கமள இந்தியா திறம்பட எதிர்வகாள்ளமுடியும். 

ஹார்பூன் ஏவுகமண அமைப்மப இந்தியாவுக்கு விற்பதற்கான 

ஆெணங்கமள அவைரிக்க பாதுகாப்புத்துமற இறுதிவசய்துெருகிறது. 

ஏவுகமண அமைப்பு விற்பமனயில் முதன்மை ஒப்பந்ததா  ாக மபாயிங் 

நிறுெனம் திகழும். 

‘ஹார்பூன்’ ஏவுகமணயின் சிறப்பம்சங்கள்: 

கடந்த 1977ஆம் ஆண்டுமுதல் ஹார்பூன் ஏவுகமண அமைப்பு அவைரிக்க 

இ ாணுெத்தில் பயன்பாட்டில் உள்ளது. அடுத்தடுத்த காைகட்டங்களில் 

மைம்படுத்தப்பட்டு ெருகிறது. கடலில் உள்ள கப்பல்கமளத் தாக்கி 

அழிக்கெல்ை திறன்வகாண்ட அந்த ஏவுகமண, ம டாரின் துமணயுடன் 

வசயல்படும் தன்மைவகாண்டது. கப்பல்கமளத் தாக்கி அழிப்பதில் 

உைகின் மிகச்சிறந்த ஏவுகமண அமைப்பாக ஹார்பூன் உள்ளது.  

தற்மபாது முப்பதுக்கும் மைற்பட்ட நாடுகள் அந்த ஏவுகமணமயப் 

பயன்படுத்தி ெருகின்றன’ என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

இந்தியாவுக்கு ‘முக்கிய பாதுகாப்பு கூட்டாளி’ என்ற அந்தஸ்மத கடந்த 

2016ஆம் ஆண்டில் அவைரிக்கா ெழங்கியது. அதன் அடிப்பமடயில் 

பாதுகாப்புத் துமற சார்ந்த முக்கிய வதாழில்நுட்பங்கமளயும் மபார்த் 

தளொடங்கமளயும் இந்தியாவுக்கு அவைரிக்கா ெழங்கி ெருகிறது. 

 

2. ‘அன்மனத் தமிழில் அர்ச்சமன’ திட்டம்: அறிவிப்புப் பைமகமய 

வெளியிட்டார் முதல்ெர் ஸ்டாலின் 

‘அன்மனத்தமிழில் அர்ச்சமன’ திட்டத்தின்கீழ் மகாவில்களில் 

மெக்கப்படும் அறிவிப்புப்பைமகமய முதைமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் 

வெளியிட்டார். 

‘அன்மனத் தமிழில் அர்ச்சமன’ எனப்வபயரிடப்பட்டுள்ள இத்திட்டத்தில் 

தமிழகத்தில் உள்ள மகாயில்களில் ஆக.06 முதல் தமிழில் அர்ச்சமன 

வசய்யப்படவுள்ளது. முதற்கட்டைாக, 47 வபரிய மகாவில்கள் மதர்வு 

வசய்யப்பட்டுள்ளன. இந்தத் திட்டம் வசன்மன திருையிமையில் 

அமைந்துள்ள கபாலீஸ்ெ ர் வதாடங்கப்படவுள்ளது. 

 

3. நிறவெறிக்கு எதி ாக ஐ.நா. தனிப்பிரிவு 

நிறவெறிக்கு எதி ான ஐநா’இல் தனிப்பிரிமெ உருொக்க ஐநா வபாதுக் 

குழு அனுைதி அளித்துள்ளது. இதுகுறித்து அமசாசிமயட்டட் பி ஸ் வசய்தி 

நிறுெனம் வதரிவித்துள்ளதாெது: நிறவெறிக்கு எதி ான புதிய பிரிவு 

ஒன்மற அமைப்பதற்கான தீர்ைானத்மத 193 உறுப்பினர்கமளக் 

வகாண்ட ஐநா வபாது அமெ நிமறமெற்றியுள்ளது. 

ஆப்பிரிக்க ெம்சாெளியினரின் பாதுகாப்பு ைற்றும் ொழ்க்மகத்த த்மத 

உயர்த்துெதற்கு அந்த அமைப்பு பாடுபடும். கடந்க 2015 முதல் 2024ஆம் 

ஆண்டு ெம யிைான காைகட்டத்மத ஆப்பிரிக்க 

ெம்சாெளியினருக்கான ஆண்டுகளாக ஐநா அறிவித்துள்ளது. இந்த 

நிமையில், நிறவெறிக்கு எதி ான தனிப்பிரிவு வதாடங்கப்படுகிறது என்று 

அமசாசிமயட்டட் பி ஸ் வசய்தி நிறுெனம் வதரிவித்துள்ளது. 

 

4. 04-8-2021 – விடுதமைப் மபா ாட்ட வீ ர் ‘தீரன்’ சின்ைமனையின் 

216ஆவது நினைவுநாள் 

 

 

 

 


