
         

    

1. ‘இந்தியா சைக்கிள்ஸ்4சைஞ்ச் ைவாலுடன்’ த ாடர்புசடய மத்திய 

அசமச்ைகம் எது? 

அ) சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காலநிலல மாற்ற அலமச்சகம் 

ஆ) வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அலமச்சகம்  

இ) அறிவியல் மற்றும் த ாழில்நுட்ப அலமச்சகம் 

ஈ) வவளாண் அலமச்சகம் 

✓ நாடு முழுவதும் மிதிவண்டி சார்ந்  முன்தனடுப்புகலள உருவாக்க, 

வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அலமச்சகம், கடந்  2020 

ஆம் ஆண்டில், ‘இந்தியா லசக்கிள்ஸ்4வசஞ்ச்’ என்ற சவாலல அறிமுகம் 

தசய் து. சமீபத்தில், நாட்டின் 11 நகரங்களுக்கு ‘India’s Top 11 Cycling 

Pioneers’ என்ற பட்டத்ல  அவ்வலமச்சகம் வழங்கியது. அத்துடன் மு ல் 

பருவத்தின் அடுத்  கட்டமும் த ாடங்கியுள்ளது. இந்  11 நகரங்களும் 

 ங்களின் முயற்சிகளுக்காக  லா `1 வகாடி பரிசிலனப் தபறும். 

 

2. CSR நிதிசயப் பயன்படுத்தி  னியார் மருத்துவமசைகள்மூலம் 

இலவை COVID-19  டுப்பூசி இயக்கத்ச  த ாடங்கியுள்ள மு ல் 

மாநிலம் எது? 

அ)  மிழ்நாடு  

ஆ) வகரளா 

இ) கர்நாடகா 

ஈ) ஆந்திர பிரவ சம் 

✓  னியார் மருத்துவமலனகளில் இலவச COVID  டுப்பூசி இயக்கத்தை 

அறிமுகப்படுத்திய நாட்டின் மு ல் மாநிலமாக  மிழ்நாடு அரசு உள்ளது. 

இந் த் திட்டத்திற்கு பல்வவறு நிறுவனங்களின் தபருநிறுவன சமூக 

தபாறுப்புணர்வு நிதியங்கள் நிதியளிக்கின்றன. 

✓ இத்திட்டத்தின்கீழ், 130  னியார் மருத்துவமலனகள் தபாதுமக்களுக்கு 

இலவச COVID  டுப்பூசிகலள வழங்கவுள்ளன. உற்பத்தி தசய்யப்படும் 

 டுப்பூசிகளில் 75 ச விகி த்ல  மத்திய அரசு தகாள்மு ல் தசய்கிறது; 

மீ முள்ள 25%  னியார் மருத்துவமலனகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது. 

அதில் தபரும்பாலானலவ பயன்படுத் ப்படாமவலவய உள்ளன. 

 

3. COVID-19 ச ாயாளிகளுக்காை இந்தியாவின் மு ல் உள் ாட்டு 

உடலியல் அளவுருக்கள் கண்காணிப்பு அசமப்பின் தபயர் என்ை? 

அ) COVID BEEP  

ஆ) COVID SYS 

இ) C19- MONITOR 

ஈ) C19- CHECK 

✓ “COVID BEEP” என்பது இந்தியாவின் மு ல் உள்நாட்டு, கம்பியில்லா 

உடலியல் அளவுருக்கள் கண்காணிப்பு அலமப்பாகும். இ தன COVID-

19 வநாயாளிகளுக்காக, எலக்ட்ரானிக்ஸ் கார்ப்பவரஷன் ஆஃப் இந்தியா 

லிட் & அணுசக்தித் துலற ஆகியவற்றுடன் இலணந்து ஐ ராபாத்தின் 

ESIC மருத்துவக்கல்லூரி உருவாக்கியுள்ளது. இந்  அலமப்லப தபரிய 

அளவில் பயன்படுத்துவ ற்காக, த ாழிலாளர் மற்றும் வவலலவாய்ப்பு 

அலமச்சகத்திடம் திட்டதமான்று சமீபத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

 

4. மருத்துவக்கல்லூரி சைர்க்சககுறித்து, “அகில இந்திய ஒதுக்கீடு” 

திட்டம் அறிமுகப்படுத் ப்பட்ட ஆண்டு எது? 

அ) 1975 

ஆ) 1980 

இ) 1986  

ஈ) 1990 

✓ 1986ஆம் ஆண்டில், உச்சநீதிமன்றத்தின் வழிகாட்டு லின்கீழ், “அகில 

இந்திய ஒதுக்கீடு” திட்டம் அறிமுகப்படுத் ப்பட்டது. வவதறாரு 

மாநிலத்தில் அலமந்துள்ள மருத்துவக்கல்லூரியில் படிக்க விலழயும் பிற 

மாநிலத்ல ச்வசர்ந்  மாணவர்களுக்கு, இருப்பிடத்ல  அடிப்பலடயாகக் 

தகாள்ளாமல்  குதி அடிப்பலடயில் வாய்ப்புகலள வழங்கும் 

வநாக்கத்துடன் இது அறிமுகப்படுத் ப்பட்டது. 

✓ இத்திட்டத்தில் அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் 15% UG இடங்களும் 

50% PG இடங்களும் உள்ளன. சமீபத்தில் மத்திய சுகா ார அலமச்சகம் 

ஆனது இளங்கலல மற்றும் முதுகலல மருத்துவச் வசர்க்லகயில் இ ர 

பிற்படுத் ப்பட்ட வகுப்பினருக்கு (OBC) 27% இடஒதுக்கீடும் தபாருளா ார 

ரீதியாக பின் ங்கிய பிரிவினருக்கு 10% இடஒதுக்கீடும் அகில இந்திய 

ஒதுக்கீடு திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் என்று அறிவித்துள்ளது. 2021-

22 மு ல் மருத்துவம் மற்றும் பல் மருத்துவப் படிப்புகளில் இந்  இட 

ஒதுக்கீடு அமல்படுத் ப்படும். 

 

5. இந்தியாவின் எத் சை புலிகள் காப்பகங்கள், உலகளாவிய 

பாதுகாப்பு உறுதி தைய்யப்பட்ட புலிகள்  ரநிசலகளின் (CA | TS) 

அங்கீகாரத்ச ப் தபற்றுள்ளை? 

அ) 5 

ஆ) 3 

இ) 11 

ஈ) 14  

✓ உலக புலிகள் நாலளதயாட்டி, சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காலநிலல 

மாற்றம் அலமச்சரான பூவபந்திர யா வ் இந்தியாவின் 14 புலிகள் 

காப்பகங்கள் உலகளாவிய பாதுகாப்பு உறுதி தசய்யப்பட்ட புலிகள் 

 ரநிலலகளின் (CA | TS) அங்கீகாரத்ல ப் தபற்றுள்ள ாகக் கூறினார்.  

✓ அஸ்ஸாமில் உள்ள மானஸ், காசிரங்கா மற்றும் ஓராங்; மத்திய 

பிரவ சத்தின் சாத்புரா, கன்ஹா மற்றும் பன்னா; மகாராஷ்டிராவின் 

தபஞ்ச்; பீகாரின் வால்மீகி புலிகள் காப்பகம்; உத் ரபிரவ சத்தின் துத்வா; 

வமற்கு வங்கத்தின் சுந் ரவனக்காடுகள்; வகரளத்தின் பரம்பிக்குளம்; 

கர்நாடகத்தின் பந்திப்பூர் மற்றும்  மிழ்நாட்டின் முதுமலல மற்றும் 

ஆலனமலல ஆகியன அந்  14 அங்கீகரிக்கப்பட்ட புலிகள் காப்பகங்கள் 

ஆகும். 

✓ CA|TS என்பது புலிகள் மற்றும் அவற்றின் பாதுகாப்லப நிர்வகிக்க, சிறந்  

நலடமுலற மற்றும்  ரங்கலள நிறுவும் அளவுருக்களின் த ாகுப்பாகும். 

இது உலகளவில் ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்ட பாதுகாப்பு கருவியாகும். CA|TS 

2013’இல் த ாடங்கப்பட்டது. இது புலிகள் & காப்புப்பகுதி நிபுணர்களால் 

உருவாக்கப்பட்ட ாகும். இது 2022’க்குள் புலிகளின் எண்ணிக்லகலய 

இரட்டிப்பாக்குவ ற்கான உலகளாவிய குறிக்வகாளான T*2’இன் ஒரு 

முக்கியப்பகுதியாகும். புலிகளுக்கான பாதுகாப்பான இடத்ல  உறுதி 

தசய்வவ  CA|TS’இன் நீண்டகால இலக்காகும். 

 

6.  டப்பாண்டுக்காை (2021) மகாராஷ்டிர பூஷன் விருதிசை 

தவன்றவர் யார்? 

அ) சச்சின் தடண்டுல்கர் 

ஆ) ல ா மங்வகஷ்கர் 

இ) ஆஷா வபாஸ்வல  

ஈ) ரத் ன் டாடா 

✓ மு லலமச்சர் உத் வ்  ாக்கவர  லலலமயிலான, மகாராஷ்டிர பூஷன் 

வ ர்வுக்குழு, ஆஷா வபாஸ்வலலவ மதிப்புமிக்க மகாராஷ்டிரா பூஷன் 

விருது – 2021’க்கு வ ர்வுதசய்துள்ளது. மகாராஷ்டிராவின் கலாச்சார 

விவகார அலமச்சர் அமித் வ ஷ்முக் இ லன அறிவித் ார். மகாராஷ்டிர 

பூஷன் என்பது மகாராஷ்டிராவின் மிகவுயர்ந்  குடிமக்கள் விரு ாகும்.  

✓ இலக்கியம், கலல, விலளயாட்டு, அறிவியல், சமூகப்பணி, பத்திரிலக & 

தபாது நிர்வாகம் ஆகிய துலறகளில் சிறப்பான சா லன புரிவவாருக்கு 

இவ்விருது வழங்கப்படுகிறது. ஆண்டுவ ாறும் மகாராஷ்டிர மாநில 

அரசால் வழங்கப்படுகின்ற இவ்விருது, மு ன்மு லில் கடந்  1996’இல் 

வழங்கப்பட்டது. இந்  விருல  தவன்ற மு ல் நபர், புருவஷாத் ம் 

இலட்சுமண் வ ஷ்பாண்வட ஆவார். மகாராஷ்டிர பூஷன் விருது 

தவன்வறாருக்கு `10 இலட்சம் தராக்கப் பரிசும், நிலனவுப்பரிசும் 

சான்றி ழும் வழங்கப்படுகிறது. 

 

7. “அசைவருக்கும் AI” என்ற முன்தைடுப்புக்காக CBSE மற்றும் 

கல்வி அசமச்ைகத்துடன் ஒத்துசைத்துள்ள நிறுவைம் எது? 

அ) லமக்வராசாப்ட் 

ஆ) இன்தடல்  

இ) விப்வரா 

ஈ) தடல் 

✓ இன்தடல், CBSE மற்றும் கல்வியலமச்சகம் ஆகியலவ 2021 ஜூலல.29 

அன்று “அலனவருக்கும் AI” என்ற முன்தனடுப்லபத் த ாடங்குவ ாக 

அறிவித் ன. இந்  முன்தனடுப்பின் முக்கிய வநாக்கம், இந்தியாவில் 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

உள்ள அலனவருக்கும் தசயற்லக நுண்ணறிவு (AI) பற்றிய அடிப்பலட 

புரி லல உருவாக்குவ ாகும். அலனவருக்கும் AI என்பது 4 மணி வநர, 

சுயகற்றல் திட்டமாகும். 

 

8. ‘ைதுப்புநில சுற்றுச்சூைலசமப்சபப் பாதுகாப்ப ற்காை ைர்வச ை 

 ாள்’ அனுைரிக்கப்படுகிற ச தி எது? 

அ) ஜூலல.23 

ஆ) ஜூலல.26  

இ) ஜூலல.28 

ஈ) ஜூலல.30 

✓ ‘சதுப்புநில சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புக்கான சர்வவ ச நாளானது, 2015ஆம் 

ஆண்டில், UNESCO’இன் தபாது மாநாட்டில் ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

UNESCO ஆனது ஆண்டுவ ாறும் ஜூலல.26ஆம் வ தியன்று சதுப்புநில 

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு நாலளக் தகாண்டாடுகிறது. 

✓ இது சதுப்புநில அலமப்புகள்பற்றிய விழிப்புணர்லவ ஏற்படுத்துவவ ாடு 

அவற்றின் நிலலத்  வமலாண்லம மற்றும் பாதுகாப்லப ஊக்குவிப்பல  

வநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. UNESCO’இன் கூற்றுப்படி, உலகளாவிய 

வனப்பகுதியின் ஒட்டுதமாத்  இழப்புகலளவிட 3-5 மடங்கு வவகத்தில் 

சதுப்புநிலங்கலள நாம் இழந்து வருகிவறாம். உட்கட்டலமப்பு வமம்பாடு, 

நகரமயமாக்கல் மற்றும் உழவு நிலமாக மாற்று ல் ஆகியன இ ற்கு 

முக்கிய காரணங்களாக கூறப்படுகின்றது. 

 

9. அறிவியல் மற்றும் த ாழில்நுட்ப அசமச்ைகமாைது பின்வரும் 

எந்  மாநிலத்தில் வடகிைக்கின் மு ல் சிறப்பு சமயத்ச  அசமக்க 

உள்ளது? 

அ) அஸ்ஸாம் 

ஆ) சிக்கிம் 

இ) அருணாச்சல பிரவ சம்  

ஈ) வமகாலயா 

✓ அறிவியல் & த ாழில்நுட்ப அலமச்சகமானது அருணாசல பிரவ சத்தின் 

பாபம் பவர மாவட்டத்தில் உள்ள கிமினில், வடகிழக்கின் மு ல் சிறப்பு 

லமயத்ல  நிறுவவுகிறது. உயிரியல் வளங்கள் மற்றும் நிலலத்  

வளர்ச்சிக்கான சிறப்பு லமயமான இ லன உயிரித்த ாழினுட்பத்துலற 

அங்கீகரித்துள்ளது. இ ன் புதிய கட்டடம் மற்றும் பிற உட்கட்டலமப்பு 

கட்டுமானம் ஆகியலவ `50 வகாடி தசலவில் முடிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

10. முந்ச ய ஆண்டுடன் ஒப்பிடுசகயில், இந்தியாவில் 

உருவாக்கப்பட்ட மின்ைணுக்கழிவுகளின் ை விகி ம், 2020ஆம் 

ஆண்டில், எவ்வளவுக்கு உயர்ந்துள்ளது? 

அ) 12.6% 

ஆ) 24.6% 

இ) 31.6%  

ஈ) 42.6% 

✓ கடந்ை 2020ஆம் ஆண்டில், இந்தியா, 10,14,961.2 டன் மின்-கழிவுகலள 

உருவாக்கியுள்ளது என மத்திய சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காலநிலல 

மாற்ற இலணயலமச்சர் அஷ்வினி குமார் தசௌவப கூறினார். இது, 

அ ற்கு முந்ல ய ஆண்டில் (2019) உருவான மின்னணுக்கழிவுகளின் 

அளலவவிட 31.6% அதிகமாகும். 

✓ வமலும், மின்னணுக்கழிவுகள் த ாடர்பான வ சிய அளவிலான  ரவுகள் 

2017-18ஆம் ஆண்டிலிருந்து ான் கிலடக்கும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 


1. ஒலிம்பிக் ஹாக்கியில் இந்தியாவுக்கு தவண்கலம்: 41 

ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ப க்கம் லககூடியது 

ஜப்பானில் நலடதபறும் வடாக்கிவயா ஒலிம்பிக்கில் இந்தியாவுக்கு ஒவர 

நாளில் ஒரு தவள்ளி, ஒரு தவண்கலம் என இரு ப க்கங்கள் கிலடத் து. 

அதில், ஹாக்கி வபாட்டியில் 3ஆவது இடத்துக்கான ஆட்டத்தில் இந்தியா 

5-4 என்ற வகால் கணக்கில் தஜர்மனிலய வீழ்த்தி தவண்கலப்ப க்கம் 

தவன்றது. மல்யு த்தில் இரவி  ாஹியா 57 கிவலா பிரிவில் தவள்ளி 

தபற்றார். இத்துடன் வடாக்கிவயா ஒலிம்பிக்கில் இந்தியாவின் ப க்க 

எண்ணிக்லக 5 ஆகியுள்ளது. 

ஹாக்கி தவண்கலம், ஒலிம்பிக் ஹாக்கி வபாட்டியில் 41 ஆண்டுகளுக்குப் 

பிறகு இந்திய ஆடவர் அணிக்கு கிலடத்துள்ள ப க்கமாகும். கலடசியாக 

இந்தியா 1980 மாஸ்வகா ஒலிம்பிக்கில்  ங்கப்ப க்கம் தவன்றிருந் து. 

 ற்வபாது தவன்றுள்ள தவண்கலத்ல யும் வசர்த்து, ஒலிம்பிக் 

ஹாக்கியில் இந்திய ஆடவர் அணி 8  ங்கம், 1 தவள்ளி, 3 தவண்கலம் 

என 12 ப க்கங்கலள தவன்றுள்ளது. 

 

2. சேதி தைரியுமா? 

ஜூலல.24: வடாக்கிவயா ஒலிம்பிக் 49 கிவலா பளு தூக்கும் பிரிவில் 

இந்தியாவின் சாய்வகாம் மீராபாய் சானு இந்தியாவுக்கு மு ல் தவள்ளிப் 

ப க்கத்ல  தவன்றார். 2000 சிட்னி ஒலிம்பிக்கில் பளு தூக்கும் பிரிவில் 

கர்ணம் மல்வலஸ்வரி தவண்கலப் ப க்கம் தவன்ற பிறகு இந்தியா 

தவன்றுள்ள ப க்கம் இது. 

ஜூலல.24: திருவாரூர் மத்தியப் பல்கலலக்கழகத் துலணவவந் ராக 

மதுலர காமராஜர் பல்கலலக்கழகத் துலணவவந் ராக இருக்கும் 

முத்துக்கலிங்கன் கிருஷ்ணலன நியமித்து மத்தியக் கல்வி அலமச்சகம் 

உத் ரவிட்டது. 

ஜூலல.25: ரஷ்யாவில் நலடதபற்ற ‘சர்வவ ச கணி  ஒலிம்பியாட் 2021’ 

வபாட்டியில் 1  ங்கம், 1 தவள்ளி, 3 தவண்கலம் என 5 ப க்கங்கலள 

இந்திய மாணவர்கள் தவன்றனர். இது உலகின் பழலமயான 

அறிவியல் வபாட்டி. 

ஜூலல.26: ஹங்வகரியில் நலடதபற்ற உலக மல்யுத்  சாம்பியன்ஷிப் 

வபாட்டியில் இந்திய வீராங்கலன பிரியா மாலிக்  ங்கப் ப க்கம் தவன்று 

சா லன பலடத் ார். 

ஜூலல.26, 29: த லங்கானாவில் வாரங்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள 13ஆம் 

நூற்றாண்லடச் வசர்ந்  இராமப்பா வகாயில், குஜராத்தில் கட்ச் பகுதியில் 

உள்ள த ான்லமயான ஹரப்பா நகரான வ ாலவிரா ஆகியவற்லற 

உலக பாரம்பரிய சின்னங்களாக யுதனஸ்வகா அறிவித் து. 

ஜூலல.27:  மிழ்நாட்டுக்கும்  மிழினத்தின் வளர்ச்சிக்கும் 

பங்காற்றிவயாலர தகௌரவிக்க ‘ லகசால்  மிழர்’ என்கிற புதிய 

விருல   மிழ்நாடு அரசு உருவாக்கியது. இ ன் மு ல் விருதுக்குச் 

விடு லலப் வபாராட்ட வீரரும் நூற்றாண்டு கண்ட இடதுசாரி 

 லலவருமான என் சங்கரய்யா வ ர்வுதசய்யப்பட்டார். 

ஜூலல.27: கல்விச்வசர்க்லகயில் வன்னியர்களுக்கு 10.5 ச வீ ம், 

சீர்மரபினருக்கு 7 ச வீ ம், இ ர பிற்படுத் பட்வடாருக்கு 2.5 ச வீ ம் 

சிறப்பு உள்-ஒதுக்கீடு வழங்குவ ற்கான அரசாலணலயத்  மிழக அரசு 

தவளியிட்டது. 

ஜூலல.29: வகரளத்தில் ஆண் அரசு ஊழியர்கள் திருமணத்தின்வபாது 

உயரதிகாரிகளிடம் வர ட்சலண மறுப்புச்சான்றி ழ் சமர்பிப்பது 

கட்டாயமாக்கப்பட்டது. 

ஜூலல.30: புதுக்வகாட்லடயில் சங்ககால பழலமவாய்ந்  தபாற்பலனக் 

வகாட்லடயில் அகழாய்வுப் பணிகள் த ாடங்கின. 

ஆகஸ்ட்.1: வடாக்கிவயா ஒலிம்பிக்கில் பாட்மிண்டன் மகளிர் பிரிவில் 

இந்தியாவின் பி வி சிந்து தவண்கலப் ப க்கம் தவன்றார். 2016’இல் 

தவள்ளிப்ப க்கம் தவன்ற சிந்து, இப்வபாது தவண்கலம் தவன்ற ன் 

மூலம், ஒலிம்பிக்கில்  னிநபர் பிரிவில் த ாடர்ச்சியாக இருப க்கங்கலள 

தவன்ற மு ல் இந்திய வீராங்கலனயாகியிருக்கிறார். 

 

 

 

31.6% 

 

 


