
         

    

1. உயிரியல் தரவுத்தளங்களின் அடிப்படையில், இந்தியாவின் தர 

நிலை (rank) என்ன? 

அ) 1ஆவது 

ஆ) 2ஆவது 

இ) 3ஆவது 

ஈ) 4ஆவது  

✓ உயிரியல் தரவுத்தளங்களுக்கு பங்களிக்கும் முதல் இருபது நாடுகளில் 

இந்தியா நான்காவது இடத்தில் உள்ளது. மத்திய அமமச்சர் ஜிததந்திர 

சிங், “Biotech-PRIDE” வழிகாட்டுதல்கமள வவளியிட்டார். PRIDE என்ற 

வசால்லுக்கு தரவு பரிமாற்றத்தின்மூலம் ஆராய்ச்சி & கண்டுபிடிப்புகமள 

ஊக்குவித்தல்” என்று வபாருள். இது அறிவியல் மற்றும் வதாழில்நுட்ப 

அமமச்சகத்தின் உயிரித்வதாழில்நுட்பத்துமறயால் உருவாக்கப்பட்டது.  

✓ இந்த வழிகாட்டுதல்கள், நாடு முழுவதும் உள்ள பல்தவறு ஆராய்ச்சிக் 

குழுக்களில், ஆராய்ச்சி மற்றும் கண்டுபிடிப்புகமள ஊக்குவிப்பதற்கு 

தகவல்பரிமாற்றத்மத வசயல்படுத்தும். ஆரம்பத்தில், இந்திய உயிரியல் 

தரவு மமயம் இந்த வழிகாட்டுதல்கமள வசயல்படுத்தும். தற்தபாதுள்ள 

பிற தரவுத்வதாகுப்புகள் / தரவு மமயங்கள் BioGrid என்ற உயிரியல் 

தரவு மமயத்துடன் இமைக்கப்படும். 

 

2. கலப்பு 4x100 மீ மெட்லி ரிலலவில் உலக சாதடன படைத்துள்ள 

நாடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) சீனா 

இ) ஜப்பான் 

ஈ) பிரிட்டன்  

✓ சமீபத்தில் நிமறவுற்ற தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக்கில், பிரித்தானியா, நீச்சல் 

நிகழ்வான 4x100 மீ வமட்லி ரிதல தபாட்டியில் தங்கப்பதக்கம் வவன்றது. 

ஆண் மற்றும் வபண் உட்பட நான்கு பிரிட்டிஷ் நீச்சல் வீரர்கள் கலப்பு 

4x100 மீ வமட்லி ரிதலவில் பங்தகற்றனர். அவர்கள் வமாத்தம் 3:37.58 

வினாடிகள் தநரத்மத எடுத்துக்வகாண்டு முதல் இடத்மதப் பிடித்தனர். 

இந்தக் காலப்பகுதியில் நிகழ்மவ முடித்து உலக சாதமன பமடத்தனர். 

இந்த உலக சாதமன 4 நீச்சல் வீரர்கள் - தகத்லீன் டாசன், ஆடம் பீட்டி, 

தஜம்ஸ் மக மற்றும் அன்னா ஹாப்கின் ஆவர். 

 

3. காடரக்கால் துடைமுகம் அடெந்துள்ள ொநிலம் (அ) யூனியன் 

பிரலதசம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) புதுச்தசரி  

இ) ஆந்திர பிரதேசம் 

ஈ) தகரளம் 

✓ துமறமுகங்கள், கப்பல் மற்றும் நீர்வழிப்தபாக்குவரத்து அமமச்சகம் 

ஆனது காமரக்கால் துமறமுகம் (புதுச்தசரி) மற்றும் காங்தகசன்துமற 

துமறமுகம் (இலங்மக) இமடதய பயணிகள் கப்பல் தபாக்குவரத்மத 

வதாடங்குவதற்காக புதுச்தசரி மற்றும் இலங்மக அரசாங்கத்திடமிருந்து 

முன்வமாழிவுகமளப்வபற்று குழுவவான்மற அமமத்துள்ளது. இந்தியா 

மற்றும் இலங்மக இமடதயயான இப்புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் கடந்த 

2011’இல் மகவயழுத்திடப்பட்டது. 

 

4. புதிதாக மெளியிைப்பட்ை “Nehru, Tibet and China” என்ை நூலின் 

ஆசிரியர் யார்? 

அ) அரவிந்த் அதிகா 

ஆ) ரதமஷ் நாராயண் 

இ) அவ்தார் சிங் பாசின்  

ஈ) ராமச்சந்திர குகா 

✓ வபன்குயின் தரண்டம் ஹவுஸ் இந்தியா, அவ்தார் சிங் பாசின் எழுதிய 

“தநரு, திவபத் மற்றும் சீனா” என்ற புதிய நூமல வவளியிட்டது. அவ்தார் 

சிங் பாசின், ஓர் அசல் காப்பக ஆவைங்கமள வவளியிடுபவரும் ஆவார்.  

✓ “தநரு, திவபத் மற்றும் சீனா” என்ற இந்நூல், இந்தியாவின் சுதந்திரம் 

முதல் 1962 இந்திய-சீனப் தபார் வமர நடந்த பல்தவறு விவரங்கள் 

மற்றும் நிகழ்வுகள்பற்றி விவரிக்கிறது. அவ்தார் சிங் பாசின், வவளியுறவு 

அமமச்சகத்தில் சுமார் முப்பதாண்டு காலம் பணியாற்றியுள்ளார். அவர், 

வரலாற்றுப் பிரிவின் இயக்குநராக இருந்து 1993’இல் ஓய்வுவபற்றார். 

வதற்காசிய விவகாரங்களில் அவர், “India in Sri Lanka: Between Lion & 

the Tigers” தபான்ற பல்தவறு நூல்கமள எழுதியுள்ளார். 

 

5. 2021 ஆகஸ்ட்டுக்கான ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் தடலெராக 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நாடு எது? 

அ) வஜர்மனி 

ஆ) பிரான்ஸ் 

இ) ஐக்கியப் தேரரசு 

ஈ) இந்தியா  

✓ ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் நிரந்தரமற்ற உறுப்பினராக அண்மமயில் 

ததர்ந்வதடுக்கப்பட்ட இந்தியா, 2021 ஆகஸ்ட்டிற்கு அதன் தமலவராக 

வசயல்படும். இந்தியா, நார்தவ, அயர்லாந்து, வமக்ஸிதகா & வகன்யா 

ஆகியமவ நிரந்தரமற்ற உறுப்பினர்களாக ததர்ந்வதடுக்கப்பட்டன. 15 

உறுப்பினர்கமளக் வகாண்ட UNSC’க்கு, 2021 ஜனவரி.1 முதல் இரண்டு 

ஆண்டுகாலத்திற்கு அந்நாடுகள் ததர்ந்வதடுக்கப்பட்டன. 

✓ துனிசியா, கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் தமலவராக இருந்தது. உறுப்பு 

நாடுகளின் வபயரின் ஆங்கில அகரவரிமசப்படி, தமலமமப் பதவி 

கிமடக்கப்வபறும். 

 

6. 100% COVID-19 தடுப்பூசி மசலுத்தப்மபற்ை இந்தியாவில் முதல் 

நகரம் எது? 

அ) சூரத் 

ஆ) வநாய்டா 

இ) புவதனசுவரம்  

ஈ) இந்தூர் 

✓ புவதனசுவர் மாநகராட்சி (வதன்கிழக்கு மண்டலம்) மண்டல துமை 

ஆமையர் அன்ஷுமன் ராத், 100% COVID-19 தடுப்பூசி சசலுத்ேப்வபற்ற 

முதல் நகரமாக புவதனசுவரம் மாறியுள்ளதாக கூறினார். முன்களப் 

பணியாளர்கள், சுகாதாரப்பணியாளர்கள், 18-44 வயதுக்குட்பட்தடார், 

45 வயதிற்கு தமற்பட்தடார் என வவவ்தவறு பிரிவுகளின் குடிகமள 

வமகப்படுத்தியதன்மூலம் 2021 ஜூமல.31ஆம் தததிக்குள்ளாகதவ 

புவதனசுவர் மாநகராட்சி இந்த இலக்மக அமடந்தது. 

 

7. ஒலர ஒலிம்பிக் லபாட்டியில் ஏழு பதக்கங்கடள மென்ை முதல் 

மபண் நீச்சல் வீராங்கடன யார்? 

அ) எம்மா வமக்கியன்  

ஆ) சாரா ஸ்தஜாஸ்ட்தராம் 

இ) வபர்னில் புளூம் 

ஈ) வகய்லி வமக்கவுன் 

✓ ஒதர ஒலிம்பிக் தபாட்டியில் ஏழு பதக்கங்கமள வவன்ற முதல் வபண் 

நீச்சல் வீராங்கமன என்ற வபருமமமய எம்மா வமக்கியன் வபற்று 

உள்ளார். தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக்கில் அவர் 7 பதக்கங்கமள வவன்றார். 

அவர் ஆஸ்திதரலியாமவச் தசர்ந்த நீச்சல் வீராங்கமனயாவார்.  

✓ தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக்கில், அவர் இரண்டுமுமற ஒலிம்பிக் சாதமனமய 

முறியடித்தார். அவர், 50மீ பிரீஸ்மடல் தபாட்டிமய 24.02 வினாடிகளில் 

முடித்து உலக சாதமன பமடத்தார். பின்னர் 50 மீ பிரீஸ்மடமல 24 

வினாடிகளில் முடித்து மீண்டும் அந்தச் சாதமனமய முறியடித்தார். ஒரு 

விமளயாட்டு / நிகழ்வில் ஐந்து அல்லது அதற்கு தமற்பட்ட தங்கங்கமள 

வவன்ற நீச்சல்காரர்களில் மமக்கா வபல்ப்ஸ், மாட் பிதயாண்டி மற்றும் 

ஓட்தடா ஆகிதயாருடன் எம்மா வமக்கியனும் தற்தபாது இமைகிறார். 

 

8.2020 லைாக்கிலயா பாராலிம்பிக்ஸிற்கான இந்தியாவின் கீதத்டத 

இயற்றியெர் யார்? 

அ) தயாதகஷ்வர் தத் 

ஆ) தீபா மாலிக் 

இ) சஞ்சீவ் சிங்  

ஈ) வருண் சிங் பதி 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ மாற்றுத்திறனாளி கிரிக்வகட் வீரரான சஞ்சீவ் சிங், 2020 தடாக்கிதயா 

பாராலிம்பிக்கிற்கான இந்தியாவின் கீதத்மத இயற்றி பாடியுள்ளார். “கர் 

தத கமல் து” என்று வதாடங்கும் இந்தக் கீதத்மத இந்திய விமளயாட்டு 

அமமச்சர் அனுராக் தாக்கூர் வவளியிட்டார். தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக்கில், 

இந்தியாவிலிருந்து 54 விமளயாட்டு வீரர்கள் ஒன்பது விமளயாட்டுப் 

பிரிவுகளில் பங்தகற்கிறார்கள். 

 

9. சமீபத்தில் காலொன மநல்லிலயாலை ொசுலதென் நம்பூதிரியுைன் 

மதாைர்புடைய நைனம் எது? 

அ) கதக் 

ஆ) கதகளி 

இ) பரதநாட்டியம்  

ஈ) தமாகினியாட்டம் 

✓ வநல்லிதயாதட வாசுததவன் நம்பூதிரி என்பவர் ஒரு கதகளி கமலஞர் 

ஆவார். அவர் தகரள மாநிலத்மதச் சார்ந்தவராவார். சமற்கிருதம் மற்றும் 

ஹிந்து புராைங்களில் அறிஞரான அவர், தகந்திர சங்கீத நாடக அகாடமி, 

தகரள சங்கீத நாடக அகாடமி விருது, தகரள மாநில கதகளி பரிசு 

தபான்ற பல்தவறு விருதுகமளப் வபற்றவர். 

 

10. ெை இந்தியாவின் முதல் ெந்தாடர (orchid) பாதுகாப்பு டெயம் 

திைக்கப்பட்டுள்ள ொநிலம் எது? 

அ) ஹரியானா 

ஆ) உத்தரகாண்ட்  

இ) பஞ்சாப் 

ஈ) இமாச்சல பிரததசம் 

✓ உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தின் சதமாலி மாவட்டத்தில் வட இந்தியாவின் 

முதல் மந்தாமர பாதுகாப்பு மமயம் திறக்கப்பட்டுள்ளது. மந்தாமர 

இனங்கமள பாதுகாப்பது மற்றும் உள்ளூர் மக்களுக்கு சுற்றுலா மற்றும் 

வாழ்வாதாரத்திற்கான வாய்ப்புகமள உருவாக்குவதத இந்தப் பாதுகாப்பு 

மமயத்தின் முக்கிய தநாக்கமாகும். 

✓ “Orchidaceae” என்ற அறிவியல் வபயர்வகாண்ட மந்தாமர என்பது ஒரு 

பூக்குந்தாவரமாகும். அமனத்து மந்தாமர இனங்களும் CITES’இன்கீழ் 

பாதுகாக்கப்படுகின்றன. கடந்த 1975 ஜூமல.1’இல் CITES நிறுவப்பட்டது. 

ஐதவான் ஹிகுவவதரா, CITES’இன் தற்தபாமதய வபாதுச்வசயலாளர் 

ஆவார். இதன் தமலமமயகம் சுவிச்சர்லாந்தின் வஜனீவாவில் உள்ளது. 

 


1. கிரவசன்ட் கல்வி நிறுவனத்திற்கு மத்திய அரசின் விருது 

வண்டலூர் B S அப்துர் ரகுமான் கிரவசன்ட் உயர்கல்வி நிறுவனத்திற்கு 

மகாத்மா காந்தி ததசிய கிராமப்புற கல்வித் திட்டத்தின் கீழ் சிறந்த பசுமம 

வளாக விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. நாட்டின் தூய்மம வசயல்திட்டத்தின் 

அங்கமாக மாவட்ட அளவில் கல்வி நிறுவன வளாகங்களில் பசுமம 

மரங்கள் வளர்ப்பு, கழிவுநீர் தமலாண்மம, மரபுசாரா எரிசக்தி பயன்பாடு, 

தூய்மம வளாக தமலாண்மம உள்ளிட்ட நடவடிக்மககமள ஆய்வு 

வசய்து ததர்ந்வதடுக்கப்படும் நிறுவனங்களுக்கு மத்திய அரசு பசுமம 

வளாக விருதுடன் வராக்கப்பரிசாக `5,000 வழங்கி ஊக்குவித்து 

வருகின்றது. 

 

2. இலவச சமமயல் எரிவாயு இமைப்புத் திட்டம் 2.0: பிரதமர் தமாடி 

வதாடக்கிமவத்தார் 

ஏமழக்குடும்பங்களுக்கு இரண்டாம்கட்ட இலவச சமமயல் எரிவாயு 

இமைப்பு வழங்கும் திட்டத்மத (பிரதம மந்திரி உஜ்வலா தயாஜனா 

2.0) பிரதமர் தமாடி வதாடக்கிமவத்தார். 

வறுமமக்தகாட்டுக்கு கீழ் உள்ள ஐந்து தகாடி ஏமழக்குடும்பங்களுக்கு 

இலவச சமமயல் எரிவாயு இமைப்பு வழங்குவதற்காக, பிரதமரின் 

இலவச சமமயல் எரிவாயு இமைப்புத் திட்டம் (பிரதம மந்திரி உஜ்வாலா 

தயாஜனா 1.0) கடந்த 2016ஆம் ஆண்டில் வதாடங்கப்பட்டது. பின்னர், 

அந்தத் திட்டத்தில் SC/ST பிரிவினர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர், 

ததயிமலத் ததாட்டத் வதாழிலாளர்கள் உள்ளிட்ட ஏழு பிரிவுகமளச் 

தசர்ந்தவர்கள் தசர்க்கப்பட்டனர். 

அதன் வதாடர்ச்சியாக, 8 தகாடி தபருக்கு இலவச எரிவாயு இமைப்பு 

வழங்குவதற்கு இலக்கு மாற்றியமமக்கப்பட்டது. அந்த இலக்மகயும் 

கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டில் அமடந்து, 8 தகாடி தபருக்கு இலவச 

சமமயல் எரிவாயு இமைப்பு வழங்கப்பட்டு விட்டது. 

அமதத்வதாடர்ந்து, ஒரு தகாடி ஏமழக்குடும்பங்களுக்கு இலவச 

சமமயல் எரிவாயு இமைப்பு வழங்கப்படும் என்று கடந்த மத்திய 

பட்வஜட்டில் அறிவிக்கப்பட்டது. அதன் வதாடர்ச்சியாக, 1 தகாடி ஏமழக் 

குடும்பங்களுக்கு இலவச சமமயல் எரிவாயு இமைப்பு வழங்கும் 

தநாக்கில், இலவச சமமயல் எரிவாயு இமைப்புத் திட்டம் 2.0 

வதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

3. ATM’இல் பைம் இல்லாவிட்டால் வங்கிகளுக்கு அபராதம்: அக்தடாபர் 

1 முதல் அமல் 

தானியங்கி பைப்பட்டுவாடா மமயத்தில் (ATM) பைம் இல்லாமல் 

இருந்தால் சம்பந்தப்பட்ட வங்கிக்கு அபராதம் விதிக்க இந்திய ரிசர்வ் 

வங்கி முடிவுவசய்துள்ளது. அக்.1ஆம் தததி முதல் இது நமடமுமறக்கு 

வருகிறது. ATM’இல் பைம் இல்லாததால் வங்கி வாடிக்மகயாளர்களுக்கு 

ஏற்படும் அவசௌகர்யங்கமளக் குமறக்கும் வமகயிலும், ATM’இல் 

எப்தபாதும் பைம் இருப்பமத உறுதி வசய்யும் வமகயிலும் இந்த 

நடவடிக்மக தமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

வதாடர்ந்து 10 மணி தநரத்துக்கு தமல் ATM பைம் இல்லாமல் இருந்தால் 

`10,000 அபராதம் விதிக்கப்படும். இதற்கு ஏற்றபடி வங்கிகள் பைம் 

நிரப்புவதற்கான தங்களது உட்கட்டமமப்பு வசதிகமள தமம்படுத்திக் 

வகாள்ளதவண்டும் என்று RBI அறிவித்துள்ளது. 

வங்கி அல்லாத பிற நிறுவனங்கள் மற்றும் வங்கிகளுடன் ஒப்பந்தம் 

தமற்வகாண்டு ATM நிர்வகிக்கும் நிறுவனங்கள் பைத்மத நிரப்பத் 

தவறினாலும் இந்த அபராதம் உண்டு. அதத தநரத்தில் வங்கிகள் அந்த 

அபராதத்வதாமகமய சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்திடம் இருந்து வசூலித்துக் 

வகாள்ளலாம். வங்கிகளின் வதாடர் விடுமுமற, மக்கள் அதிக அளவில் 

ATM இயந்திரத்மத நாடும் மாதத்தின் முதல் வாரம் மற்றும் திருவிழா 

காலங்களில் பல ATM’களில் பைம் இல்லாத சூழல் நிலவுகிறது.  

இதனால் வங்கிக்கைக்கில் பைம் இருந்தும் அதமனக் மகயில் எடுக்க 

முடியாமல் திண்டாடும் சூழல் உருவாகிறது. RBI’இன் இந்த நடவடிக்மக 

மக்கள் எதிர்வகாள்ளும் இந்தப் பிரச்மனக்குத் தீர்வு அளிக்கும் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 2021 ஜூன் மாதம் நிலவரப்படி நாட்டில் 2,13,766 

ATM’கள் உள்ளன. 

 

4. நீரஜ் தசாப்ராவுக்குக் வகளரவம்: ஆகஸ்ட் 7, ததசிய ஈட்டி எறிதல் நாள் 

நீரஜ் தசாப்ராமவக் வகளரவப்படுத்தும் விதமாக ஆகஸ்ட் 7ஆம் தததிமய 

ததசிய ஈட்டி எறிதல் நாளாகக் வகாண்டாடப்படும் என இந்தியத் தடகள 

சம்தமளனம் அறிவித்துள்ளதற்குப் பல்தவறு தரப்பினரும் பாராட்டு 

வதரிவித்துள்ளார்கள். தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக் தபாட்டியில் தடகள பிரிவில் 

இந்திய ஈட்டி எறிதல் வீரர் நீரஜ் தசாப்ரா (23) தங்கப்பதக்கம் வவன்று 

வரலாறு பமடத்தார். இறுதிச்சுற்றில் அவர் 87.58 மீட்டர் தூரம் எறிந்து 

முதலிடம் பிடித்தார். கடந்த 1920 ஆன்ட்வவர்ப் ஒலிம்பிக் தபாட்டியில் 

வதாடங்கி, 101 ஆண்டுகளாக அந்த விமளயாட்டுத் திருவிழாவில் களம் 

கண்டுவரும் இந்தியாவுக்கு தடகளத்தில் கிமடத்துள்ள முதல் மகுடம் 

இது. முன்னதாக ஒலிம்பிக் தடகளத்தில் ஓட்டப்பந்தயத்தில் மில்கா சிங் 

(1960 தராம்), பி டி உஷா (1984 லாஸ் ஏஞ்சலீஸ்) தபாராடி தவற விட்ட 

பதக்க வாய்ப்புகமள, தற்தபாது நீரஜ் தசாப்ரா தட்டிச்வசன்றுள்ளார். 

இந்நிமலயில் ஆக.7 அன்று ஈட்டி எறிதல் தபாட்டியில் தங்கம் வவன்றார் 

நீரஜ் தசாப்ரா. இமதவயாட்டி ஆக.7ஆம் தததிமய ததசிய ஈட்டி எறிதல் 

நாளாக தததி வகாண்டாடப்படும் என இந்தியத் தடகள சம்தமளனம் 

அறிவித்துள்ளது. இதற்குப் பல்தவறு தரப்பினரும் பாராட்டு 

வதரிவித்துள்ளார்கள். அடுத்த வருடம் முதல் ஒவ்வவாரு மாநிலத்திலும் 

ஈட்டி எறிதல் தபாட்டிகள் நடத்தப்படவுள்ளன. 

அதற்கடுத்த வருடம் நாட்டிலுள்ள 600’க்கும் தமற்பட்ட மாவட்டங்களில் 

ஈட்டி எறிதல் தபாட்டிகள் நடத்தப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

 

 


