
         

    

1. சமீபத்தில் ஆப்பிரிக்காவின் கிழக்கு கடற்கரையில் த ாடங்கிய, 12 

கீரழ ஆப்பிரிக்க நாடுகள் பங்ககற்ற பாதுகாப்புப்பயிற்சியின் தபயர் 

என்ன? 

அ) வஜ்ர பிரகார் 

ஆ) டஸ்ட்லிக் II 

இ) கருட சக்தி 

ஈ) கட்லாஸ் எக்ஸ்பிரஸ்  

✓ நடப்பாண்டின் (2021) கட்லாஸ் எக்ஸ்பிரஸ் என்ற பயிற்சியானது 

ஆப்பிரிக்காவின் கீழைக்கடற்கழரயில் ஜூழல.26 அன்று த ாடங்கியது. 

இது கீழை ஆப்பிரிக்கா மற்றும் மமழல இந்தியப்தெருங்கடலில், ம சிய 

மற்றும் பிராந்திய கடல் ொதுகாப்ழெ மமம்ெடுத்துவ ற்காக நடத் ப்ெடும் 

ஒரு வருடாந்திர கடற்சார் ெயிற்சியாகும். இப்ெயிற்சியின் நடப்ொண்டு 

(2021) ெதிப்பில், 12 கீழை ஆப்பிரிக்க நாடுகள், அதமரிக்கா, இங்கிலாந்து, 

இந்தியா மற்றும் IMO, UNODC, EUNAVFOR, CRIMARIO மற்றும் EUCAP 

மசாமாலியா மொன்ற ெல்மவறு ென்னாட்டு நிறுவனங்கள் ெங்மகற்றன. 

INS  ல்வார், இதில் ெங்மகற்றது. 

 

2. ‘இந்திய உணவு ப ப்படுத்து ல் த ாழில்நுட்ப நிறுவனம்’ 

அரைந்துள்ள இடம் எது? 

அ)  ஞ்சாவூர்  

ஆ) திருதநல்மவலி 

இ) தசன்ழன 

ஈ) மசலம் 

✓ மக்களழவயானது சமீெத்தில் ம சிய உணவு த ாழில்நுட்ெம், த ாழில் 

முழனவு மற்றும் மமலாண்ழம மமசா ா, 2021’ஐ நிழறமவற்றியது. 

இது, ஹரியானாவில் உள்ள குண்டிலியில் உள்ள NIFTEM (ம சிய 

உணவு த ாழில்நுட்ெ த ாழில்முழனவு & மமலாண்ழம நிறுவனம்) & 

 மிழ்நாட்டின்  ஞ்சாவூரில் அழமந்துள்ள IIFPT (உணவு ெ ப்ெடுத்து ல் 

த ாழில்நுட்ெ நிறுவனம்) ஆகியவற்றுக்கு “ம சிய முக்கியத்துவம் 

வாய்ந்  நிறுவனங்கள்” என்ற அந் ஸ்ழ  வைங்கியுள்ளது.  

 

3.இந்தியாவின் மு ல் பசுரை சிறப்புப்தபாருளா ாை ைண்டலம் எது? 

அ) தசன்ழன ( மிழ்நாடு) 

ஆ) சாண்டா குரூஸ் (மகாராஷ்டிரா) 

இ) தகாச்சி (மகரளா) 

ஈ) கண்ட்லா (குஜராத்)  

✓ CII’இன் இந்திய ெசுழம கட்டடக் கவுன்சிலால் (IGBC)  ற்மொதுள்ள 

நகரங்களுக்கான IGBC ெசுழம நகரங்கள் பிளாட்டினம் மதிப்பீட்ழட 

அழடந்  மு ல் ெசுழம சிறப்பு தொருளா ார மண்டலமாக கண்ட்லா 

மாறியுள்ளது. 

✓ கண்ட்லா, ஆசியாவின் மு ல் ஏற்றுமதி தசயலாக்க மண்டலமாகும். இது, 

இந்தியாவின் மிகப்தெரிய ெல  யாரிப்பு தசயல்ொட்டு சிறப்பு தொருளா ார 

மண்டலமாக கரு ப்ெடுகிறது. இது, குஜராத்தின் மமற்கு கடற்கழரயில் 

கட்ச் வழளகுடாவில் கண்ட்லா துழறமுகத்திலிருந்து 9 கிமீ 

த ாழலவில் அழமந்துள்ளது. 

 

4. UNESCO’இன் ‘உலக பாைம்பரிய இடைாக’ அறிவிக்கப்பட்டுள்ள 

இைாைப்பா ககாவில் அரைந்துள்ள ைாநிலம் எது? 

அ) மகரளா 

ஆ) கர்நாடகா 

இ) த லுங்கானா  

ஈ) மகாராஷ்டிரா 

✓ ஐநா கல்வி, அறிவியல் மற்றும் கலாச்சார அழமப்ொனது (UNESCO) 

சமீெத்தில் த லுங்கானாவின் ொலாம்மெட்ழடயில் அழமந்துள்ள 13ஆம் 

நூற்றாண்ழடச் சார்ந்  இராமப்ொ மகாவிலுக்கு ‘உலக ொரம்ெரிய இடம்’ 

என்ற அந் ஸ்ழ  வைங்கியுள்ளது. இந் க் மகாவில், 1213ஆம் ஆண்டில் 

காகத்திய வம்சத்தின் ரீசர்லா ருத்ராவால் கட்டப்ெட்ட ாக கூறப்ெடுகிறது. 

உலக ொரம்ெரியக் குழுவில் உள்ள 17 நாடுகள் ஒருமன ாக இ ற்கு 

ஆ ரவு த ரிவித் ன. 

 

5. ககைள கால்நரட ைருத்துவர் ஒருவர் அண்ரையில் எதிலிருந்து 

பகயாடீசரலக் கண்டுபிடித்  ற்காக காப்புரிரைரயப் தபற்றார்? 

அ) கண்ணாடி 

ஆ) ெருத்தி 

இ) மகாழிக்கழிவுகள்  

ஈ) மீன் கழிவுகள் 

✓ கால்நழட மருத்துவரிலிருந்து ஒரு கண்டுபிடிப்ொளராக மாறிய ஜான் 

ஆபிரகாம், தவட்டப்ெட்ட மகாழிகளின் கழிவுகளிலிருந்து ெமயாடீசழலக் 

கண்டுபிடித்  ற்காக காப்புரிழமழயப்தெற்றுள்ளார். இந் ப் ெமயாடீசல், 

டீசலின்  ற்மொழ ய விழலயின் 40 ச வீ த்தில் லிட்டருக்கு 38 கிமீ 

ழமமலஜ் வைங்குகிறது. இது காற்று மாசுொட்ழட ொதியாக குழறக்கும் 

என்று எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. இந்திய காப்புரிழம அலுவலகம், ‘மகாழி 

எண்தணயிலிருந்து  யாரிக்கப்ெட்ட ெமயாடீசழல' கண்டுபிடித்  ற்காக 

காப்புரிழமழய வைங்கியுள்ளது. 

 

6. எந்  இந்திய ைாநிலம் / யூனியன் பிைக சத்ர ச் சார்ந்  ைக்கள், 

2019-20’இல், அதிக அளவு மீன் உணவவ உட்தகாண்டுள்ளனர்?  

அ) மகரளா 

ஆ) குஜராத் 

இ) இலட்சத்தீவுகள்  

ஈ) சத்தீஸ்கர் 

✓ இந்தியாவில் மீன்நுகர்வு குறித்து மக்களழவயில் அண்ழமயில்  ாக்கல் 

தசய்யப்ெட்ட  ரவுகளின்ெடி, 2019-20’இல் லட்சத்தீழவச் மசர்ந்  மக்கள் 

நெர் ஒன்றுக்கு 105.6 கிமலா மீழனச் சாப்பிட்டுள்ளனர். எனில் அவர்கள் 

நாதளான்றுக்கு 300 கிராம் மீன் சாப்பிடுகின்றனர். அம  மவழளயில் 

ஹரியானா மக்கள் ஓராண்டுக்மக இவ்வளவு ான் உண்கிறார்கள்.  

✓ ம சிய சராசரி ஆண்டுக்கு சுமார் 6.46 கிமலாவாக உள்ளது. அந் மான் 

நிமகாொர் தீவுகழளச் மசர்ந்  மக்கள் நெர் ஒன்றுக்கு 59 கிமலா மீழனச் 

உண்டு இரண்டாவது இடத்ழ ப் பிடித்துள்ளனர். 25.45 கிமலாவுடன் 

திரிபுரா மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது. 2019-20ஆம் ஆண்டில், 

நாட்டில் பிடிெட்ட மீன்களின் அளவு 141.64 லட்சம் டன் ஆகும்; அதில் 30% 

ஆந்திராவில் உற்ெத்தி தசய்யப்ெட்ட ாகும். 

 

7. சமீபத்தில் கடாக்கிகயா ஒலிம்பிக்கில்  ங்கப்ப க்கம் தவன்ற 13 

வயது கைாமிஜி நிஷியா சார்ந்த விரளயாட்டு எது? 

அ) ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் 

ஆ) ஸ்மகட்மொர்டு  

இ) நீச்சல் 

ஈ) துப்ொக்கிச்சுடு ல் 

✓ மடாக்கிமயா ஒலிம்பிக் மொட்டிகளில் ஸ்மகட்மொர்டிங் மகளிர் பிரிவில் 

ஜப்ொனின் இளம் வீராங்கழன மமாமிஜி நிஷியா  ங்கம் தவன்று 13 

வயதில்  ங்கம் தவன்ற சாம்பியன் என்ற வரலாற்றுச் சா ழனழய 

நிகழ்த்தினார். ஆடவர் மொட்டியிலும் ஜப்ொனிய வீரர் யூமடா ஓரிமகாம் 

இந்  விழளயாட்டின் மு ல்  ங்கம் தவன்ற வீரர் என்ற சா ழனழய 

நிகழ்த்தினார். 13 வய ான பிமரசிலியர் ழரஸ்ஸா லீல் இரண்டாவது 

இடத்ழ யும், ஜப்ொனின் புனா நகாயாமா தவண்கலமும் தவன்றனர். 

 

8. ‘ஆபகைஷன் விஜய்’ என்பது எந்  நாட்டிற்கு எதிைாக இந்தியா 

நடத்திய ஒரு மிகப்தபரிய பாதுகாப்பு நடவடிக்ரகயாகும்? 

அ) சீனா 

ஆ) ொகிஸ் ான்  

இ) மியான்மர் 

ஈ) இலங்ழக 

✓ தொதுவாக கார்கில் மொர் என்றழைக்கப்ெடுகிற ‘ஆெமரஷன் விஜய்’, 

ொகிஸ் ானுக்கு எதிரான ஒரு ொதுகாப்பு நடவடிக்ழகயாகும். அது, 1999 

ஆம் ஆண்டு நடத் ப்ெட்டது. ஒவ்மவார் ஆண்டும் ஜூழல.26ஆம் ம தி 

விஜய் திவாஸாக தகாண்டாடப்ெடுகிறது. அது மொரில் ொகிஸ் ானுக்கு 

எதிரான இந்தியாவின் தவற்றிழய குறிக்கிறது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. “Vision for Everyone” என்ற தீர்ைானத்ர  அங்கீகரித்துள்ள 

உலகளாவிய அரைப்பு எது? 

அ) UNGA  

ஆ) WHO 

இ) உலக வங்கி 

ஈ) AIIB 

✓ ஐநா தொது அழவ  னது மு ல் “Vision for Everyone” தீர்மானத்ழ  

அங்கீகரித் து. இந் த் தீர்மானம் வங்காளம சம், ஆன்டிகுவா மற்றும் 

அயர்லாந்து ஆகிய நாடுகள் நிதியளித்துள்ளன. மமலும் நூற்றுக்கும் 

மமற்ெட்ட நாடுகள் இழணந்து இ ற்கு நிதியளித் ன. 

✓ 2030ஆம் வாக்கில் குழறந் ெட்சம் 1.1 பில்லியன் ொர்ழவக்குழறொடு 

உள்ளவர்களுக்கு உ வ மவண்டும் என ஐநா தொது அழவ  னது 193 

உறுப்புநாடுகளுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது. 

 

10.ைத்திய கவளாண் அரைச்சகத் ால் உருவாக்கப்பட்ட கவளாண் 

டிஜிட்டல் சூழலரைப்பின் தபயர் என்ன? 

அ) அக்ரிஸ்மடக்  

ஆ) அக்மரா இந்தியா 

இ) ஆத்மநிர்ொர் அக்ரி 

ஈ) கிசான்ஸ்மடக் 

✓ ‘அக்ரிஸ்மடக்’ என்னும் நாட்டின் மவளாண் டிஜிட்டல் சூைலழமப்ழெ 

உருவாக்கும் திட்டத்ழ  மவளாண் அழமச்சகம் த ாடங்கியுள்ளது. 

உைவர்களின் வருமானத்ழ  அதிகரிப்ெ ற்கும் மவளாண் துழறயின் 

தசயல்திறழன மமம்ெடுத்துவ ற்கும் அரசுக்குத் திட்டமிடல் தசய்ய 

உ வுவழ  இது மநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

✓ உைவர்களுக்கு  னிப் ெயனாக்கப்ெட்ட மசழவகழள வைங்குவ ற்காக, 

டிஜிட்டல் மயமாக்கப்ெட்ட நிலப்ெதிவுகழளப் ெயன்ெடுத்தி, ம சிய 

உைவர்கள்  ரவுத் ளத்ழ  உருவாக்குவழ  அரசாங்கம் மநாக்கமாகக் 

தகாண்டுள்ளது என்று மவளாண் அழமச்சகம் சமீெத்தில் அறிவித் து. 

 


1. குத்துச்சண்ழட: லவ்லினாவுக்கு தவண்கலம் 

மடாக்கிமயா ஒலிம்பிக்கில் மகளிருக்கான 69 கிமலா கிராம் பிரிவு குத்துச் 

சண்ழடயில் இந்தியாவின் லவ்லினா மொர்மகாதஹய்ன் தவண்கலப் 

ெ க்கம் தவன்றார். இந்  ஒலிம்பிக்கில் இந்தியாவுக்கு இது 3ஆவது 

ெ க்கமாகும். அழரயிறுதிக்கு முன்மனறியிருந்  லவ்லினா, அச்சுற்றில் 

துருக்கியின் புதசனாஸ் சுர்தமதனலியிடம் (0-5) வீழ்ந் ார்.  

குத்துச்சண்ழடயின் அழரயிறுதிகளில் ம ால்வி காணுமவாருக்கும் 

தவண்கலம் வைங்கப்ெடுகிறது. இந்தியாவுக்காக ஒலிம்பிக் குத்துச் 

சண்ழடயில் ெ க்கம் தவன்ற 3ஆவது மொட்டியாளர் லவ்லினா. 

முன்ன ாக விமஜந் ர் சிங் (2008 தெய்ஜிங்), மமரி மகாம் (2012 

லண்டன்) ஆகிமயார் இம மொல் தவண்கலம் தவன்றனர். 

இந்  ஒலிம்பிக்கில் லவ்லினாவுக்கு முன்ொக, ெளுதூக்கு ல் 

வீராங்கழன சாய்மகாம் மீராொய் சானு தவள்ளியும், ொட்மிண்டன் 

வீராங்கழன பி வி சிந்து தவண்கலமும் ழகப்ெற்றியது குறிப்பிடத் க்கது.  

4ஆவது ெ க்கத்ழ  உறுதி தசய் ார் ரவி  ாஹியா 

இந்தியாவுக்காக, மல்யுத் த்தில் ஒரு ெ க்கத்ழ  ரவி  ாஹியா உறுதி 

தசய்துள்ளார். ஆடவருக்கான 57 கிமலா கிராம் பிரிவு இறுதிச்சுற்றுக்கு 

முன்மனறியுள்ள அவர்,  ங்கம் அல்லது தவள்ளிழய ழகப்ெற்றுவார். 

இ ன்மூலம், ஒலிம்பிக் மல்யுத் த்தில் இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்மனறிய 

2ஆவது இந்தியர் என்ற தெருழமழய அவர் தெற்றுள்ளார். முன்ன ாக, 

சுஷீல் குமார் 2012 லண்டன் ஒலிம்பிக்கில் அவ்வாறு இறுதிச்சுற்றுக்கு 

முன்மனறி அதில் தவள்ளி தவன்றிருந் ார். ஒலிம்பிக் மல்யுத் த்தில் 

இந்தியாவுக்காக மு லில் ெ க்கம் தவன்றது மக டி ஜா வ் ஆவார். அவர் 

1952 தஹல்சிங்கி ஒலிம்பிக்கில் தவண்கலம் தவன்றிருந் ார். இந்  

ஒலிம்பிக்கில் இன்னும் ஹாக்கி,  டகளம் ஆகியவற்றிலும் இந்தியாவுக்கு 

ெ க்கங்கள் கிழடக்கலாம் எனத் த ரிகிறது. 

 

 

2. இந்தியாவில் மு ல்முழற; ‘மக்கழளத்ம டி மருத்துவம்’ திட்டம்: 

மு ல்வர் ஸ்டாலின் த ாடங்கிழவத் ார் 

‘மக்கழளத்ம டி மருத்துவம்’ திட்டத்ழ  மு ல்வர் முக ஸ்டாலின் இன்று 

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் த ாடங்கிழவத் ார். நீரழிவு மநாய், இரத்  

அழுத் ம், இரு ய மநாய்கள், டயாலிசிஸ் சிகிச்ழச ம ழவப்ெடுமவார் 

உள்ளிட்ட மநாயாளிகளுக்கு, வீடுகளுக்மக மநரடியாகச் தசன்று 

ம ழவயான மருந்து, மாத்திழரகள், சிகிச்ழசகள் வைங்க, 

இந்தியாவிமலமய மு ன்முழறயாக, ‘மக்கழளத்ம டி மருத்துவம்’ என்ற 

திட்டத்ழ த்  மிைக அரசு அறிவித் து. ெரவா மநாய்கழளத்  டுக்கும் 

வழகயில் இத்திட்டம் முன்தனடுக்கப்ெட்டுள்ளது. 

இத்திட்டத்துக்காக `242 மகாடி ஒதுக்கப்ெட்டது. மு ற்கட்டமாக, நீரழிவு 

மநாய், இரத்  அழுத் ம் ஆகியவற்றால் ொதிக்கப்ெட்ட மநாயாளிகளின் 

வீடுகளுக்மக தசன்று மருந்துகள் வைங்கப்ெடவுள்ளன. இத்திட்டத்தில், 

மு ற்கட்டமாக 30 இலட்சம் மெர் ெயன்தெறுவர். 

 

3. ‘12பி’ அந் ஸ்து ெட்டியலில் இடம்தெற்றது  மிழ்நாடு கல்வியியல் 

ெல்கழலக்கைகம் 

தசன்ழன காரப்ொக்கத்தில் தசயல்ெட்டு வரும்  மிழ்நாடு ஆசிரியர் 

கல்வியியல் ெல்கழலக்கைகத்துக்கு ெல்கழலக்கைக மானியக்குழு ‘12பி’ 

அந் ஸ்து வைங்கியுள்ளது. இதுகுறித்து அந் ப் ெல்கழலக்கைகத்தின் 

ெதிவாளர் (தொறுப்பு) தவளியிட்ட தசய்தி: 

ஆசிரியர்கல்விழய மமம்ெடுத்தி சிறந்  ஆசிரியர்கழள உருவாக்குவழ  

மநாக்கமாகக்தகாண்டு  மிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் ெல்கழலக் 

கைகம் கடந்  2008’இல்  மிழ்நாடு அரசின் சார்பில் த ாடக்கப்ெட்டது. 

ெல்கழலக்கைக மானியக் குழுவின் விதிமுழறப்ெடி, ‘12பி’ அந் ஸ்து 

தெற்ற கல்வி நிறுவனங்களுக்கு மட்டுமம மத்திய அரசின் நிதியு வி, 

கல்விசார்ந்  புதிய திட்டங்கழள தசயல்ெடுத்துவ ற்கான அனுமதி 

ஆகியழவ வைங்கப்ெடும். 

 

4.  டகளம்: நீரஜ் மசாப்ரா அசத் ல் 

ஆடவருக்கான ஈட்டி எறி ல் மொட்டியில் இந்தியாவின் நீரஜ் மசாப்ரா 

 னது  குதிச்சுற்றில் மு ல் முயற்சியிமலமய 86.65 மீட்டர் தூரம் எறிந்து 

இறுதிச்சுற்றுக்கு  குதிதெற்றார். இந்தியாவின் ஒலிம்பிக் வரலாற்றில் 

ஈட்டி எறி ல் இறுதிச்சுற்றுக்கு  குதிதெற்ற மு ல் வீரர் என்ற 

தெருழமழய அவர் தெற்றுள்ளார். அவருக்கு இது மு ல் ஒலிம்பிக் 

மொட்டியாகும். 15 மொட்டியாளர்கள் ெங்மகற்ற ‘ஏ’ பிரிவு  குதிச்சுற்றில் 

அவமர மு லிடம் பிடித் தும் குறிப்பிடத் க்கது. 

 

 

 

 

 

 


