
         

    

1. ஒலிம்பிக்கில் வெண்கலப்பதக்கம் வென்ற மூன்றாெது இந்திய 

குத்துச்சண்டை வீராங்கடை யார்? 

அ) லவ்லினா ப ார்ப ாஹெய்ன்  

ஆ) புஹெனாஸ் சுர்ஹெஹனலி 

இ) பெரி ப ாம் 

ஈ) ொக்ஷி ஹெௌத்ரி 

✓ விபேந்தர் சிங் ெற்றும் பெரி ப ாம் ஆகிப ாருக்குப் பிறகு ஒலிம்பிக்கில் 

ஹெண் லம் ஹென்ற 3ஆெது இந்தி  குத்துச்ெண்டை வீரரா  ஆனார் 

லவ்லினா ப ார்ப ாஹெய்ன். 2020 பைாக்கிப ா ஒலிம்பிக்கில், அெர் 

ஹெண் லம் ஹென்றார். அஸ்ஸாமின் ப ாலா ாட்டைச் பெர்ந்த அெர், 

2018 AIBA ஹ ண் ள் உல  குத்துச்ெண்டை ொம்பி ன்ஷிப் ெற்றும் 

2019 AIBA ெ ளிர் உல  குத்துச்ெண்டை ொம்பி ன்ஷிப் ஆகி ெற்றில் 

ஹெண் லம் ஹென்றுள்ளார். அஸ்ஸாமில் இருந்து அர்ேுனா விருது 

ஹ ற்ற 6ஆெது ந ராொர் இெர். 

 

2. ஹார்பூன் கூட்டு வபாதுச் ச ோதனைத் வதாகுப்புகடை 

இந்தியாவுக்கு விற்க ஒப்புதல் அளித்துள்ை நாடு எது? 

அ) ரஷ் ா 

ஆ) இஸ்பரல் 

இ) இங்கிலாந்து 

ஈ) அஹெரிக் ா  

✓ ொர்பூன் என் து அடனத்து ொனிடலக்கும் ஏற்ற ஒரு  ப் ல் எதிர்ப்பு 

ஏவு டை அடெப்பு ஆகும். 82 மில்லி ன் ைாலர் ெதிப்பீட்டிலான ஒரு 

ொர்பூன் கூட்டு ஹ ாதுச் பொதடன ெற்றும் அதனுைன் ஹதாைர்புடை  

உ  ரைங் டள இந்தி ாவிற்கு விற் டன ஹெய்  அஹெரிக் ா ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. இது தற் ால ெற்றும் எதிர் ால அச்சுறுத்தல் டள 

எதிர்ஹ ாள்ெதற் ான இந்தி ாவின் திறடன பெம் டுத்த உதவும். இந்த 

ஒப் ந்தத்தின் முதன்டெ ஒப் ந்தக் ாரர் அஹெரிக் ாவின் சி ாப ாடெ 

தடலடெயிைொ க்ஹ ாண்ை ப ாயிங் நிறுெனொகும். 

 

3. மத்திய பல்கடலக்கழகங்கள் (திருத்தம்) மசசாதா, 2021’இன்படி, 

சிந்து மத்திய பல்கடலக்கழகம் நிறுெப்பைவுள்ை மாநிலம்/யூனியன் 

பிரசதசம் எது? 

அ) லைாக்  

ஆ) ேம்மு  ாஷ்மீர் 

இ)  ஞ்ொப் 

ஈ) ெரி ானா 

✓ 2021 ஆ ஸ்ட்.6 அன்று லைாக் யூனி ன் பிரபதெத்தில் ஒரு ெத்தி  

 ல் டலக் ழ த்டத நிறுவுெதற் ான ெபொதா ெக் ளடெயில் 

நிடறபெற்றப் ட்ைது. ெத்தி   ல்வி டெச்ெர் தர்பெந்ர பிரதான், ெத்தி  

 ல் டலக் ழ ங் ள் (திருத்த) ெபொதா, 2021  ற்றி தனது சுருக் ொன 

அறிக்ட யில், ஆண்டுபதாறும் சுொர் 7,000 ொைெர் ள்  ல்விக் ா  

லைாக்கிலிருந்து ஹெளிப றுெதா வும் ெத்தி   ல் டலக் ழ த்டத 

நிறுவுெதன்மூலம் சுொர் 2,500 ொைெர் ள் தாங் ள் இருக்கும் 

இைத்திலப   ல்விக் ான ொய்ப்ட ப் ஹ றுொர் ள் என்றும் கூறினார். 

`760 ப ாடி ஹெலவில், சிந்து ெத்தி   ல் டல நிறுெப் ைவுள்ளது. 

 

4. தற்சபாதுள்ை சிந்து நீர் ஒப்பந்தத்தின்படி, பின்ெரும் எந்த மூன்று 

ஆறுகளின் நீராைது இந்தியாவின் தடையற்ற பயன்பாட்டிற்காக 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ைது? 

அ) சிந்து, ஜீலம் ெற்றும் ஹெனாப் 

ஆ)  ங்ட ,  முனா ெற்றும் ப ாதாெரி 

இ) ெட்லஜ், பி ாஸ் ெற்றும் ராவி  

ஈ) பி ாஸ், ப ாஸி ெற்றும்  ாகீரதி 

✓ நாைாளுென்றக் குழுஹொன்று, ஆற்றுெடிநிலத்தின் நீர் விநிப ா த்தில் 

 ருெநிடல ொற்றத்தின் தாக் ம் குறித்தும், ஒப் ந்தத்தில்  ாைாத பிற 

ெொல் ளுக்கு தீர்வு ாண் து குறித்தும்  ாகிஸ்தானுைன் சிந்து நதிநீர் 

ஒப் ந்தம் குறித்து ெறு ப ச்சுொர்த்டத நைத்த  ரிந்துடரத்துள்ளது.  

✓ 2021 ஆ ஸ்ட்.5 அன்று, நீர்ெள ஆதார நிடலக்குழு அவ்ெறிக்ட ட  

ெக் ளடெயில் தாக் ல்ஹெய்தது. 1960ஆம் ஆண்டில் இந்தி ா ெற்றும் 

 ாகிஸ்தானால் ட ஹ ழுத்திைப் ட்ை சிந்து நதிநீர் ஒப் ந்தத்தின் டி, 

ெட்லஜ், பி ாஸ் ெற்றும் ராவி நதி ளின் அடனத்து நீரும் இந்தி ாவின் 

தடை ற்ற   ன் ாட்டிற் ா  ஒதுக் ப் டுகிறது. பெற்கு சிந்து, ஜீலம் & 

ஹெனாப் நதி ளின் ஹ ரும் ாலான நீர்  ாகிஸ்தானுக்கு ஒதுக் ப் டுகிறது. 

 

5. சதசிய டகத்தறி நாள் கடைப்பிடிக்கப்படுகிற சததி எது? 

அ) 6 ஆ ஸ்ட் 

ஆ) 8 ஆ ஸ்ட் 

இ) 5 ஆ ஸ்ட் 

ஈ) 7 ஆ ஸ்ட்  

✓ 2021 ஆ ஸ்ட்.7 அன்று ேவுளி அடெச்ெ ம் ஏழாெது பதசி  ட த்தறி 

தினத்டத ஹ ாண்ைாடி து. இந்த நாளில், ட த்தறி ஹநெவு ெமூ ம் 

இந்தி ாவின் ெமூ ப்ஹ ாருளாதார ெளர்ச்சியில் அது ஆற்றும் 

 ங் ளிப்புக் ா  ஹ ௌரவிக் ப் டுகிறது. அஸ்ஸாமின் ப ாலா ாட் 

ொெட்ைத்தில் உள்ள ஹொஹ் ரா, ப ரளத்தின் திருெனந்தபுரத்திலுள்ள 

ப ாெளம் ெற்றும் ஸ்ரீந ரின் புட் ாமில் உள்ள  னிொொ ஆகி டெ 

3 ட த்தறி ட விடன கிராெங் ளா  அந்தந்த ொநில அரசு ளுைன் 

இடைந்து ேவுளி அடெச்ெ த்தால் அடெக் ப் ை உள்ளன. 

 

6. PM-DAKSH சயாஜைாடெ வசயல்படுத்துகிற அடமச்சகம் எது? 

அ) உள்துடற அடெச்ெ ம் 

ஆ) வீட்டுெெதி ெற்றும் ந ர்ப்புற விெ ாரங் ள் அடெச்ெ ம் 

இ) ெமூ  நீதி ெற்றும் அதி ாரெளித்தல் அடெச்ெ ம்  

ஈ) ெட்ைம் ெற்றும் நீதி அடெச்ெ ம் 

✓ பிரதெரின் தக்ஷ் தளம் ெற்றும் பிரதெரின் தக்ஷ் திறன்ப சி ஹெ லிட  

ெத்தி  ெமூ  நீதி ெற்றும் அதி ாரெளித்தல் அடெச்ெ ம் ஹதாைங்கி 

உள்ளது. பதசி  மின்னாளுட  பிரிவுைன் (NeGD) இடைந்து ெத்தி  

ெமூ  நீதி ெற்றும் அதி ாரெளித்தல் அடெச்ெ ம் உருொக்கியுள்ள இந்த 

தளமும், ஹெ லியும் பின்தங்கிப ார்,  ட்டி ல் பிரிவினர் ெற்றும் தூய்டெ 

ஹதாழிலாளி ளுக்கு திறன் ெளர்த்தல் திட்ைங் டள கிடைக் ச்ஹெய்யும். 

✓ பிரதெரின் தக்ஷ் திட்ைம் 2020-21ஆம் ஆண்டு முதல் ெத்தி  ெமூ  நீதி 

ெற்றும் அதி ாரெளித்தல் அடெச்ெ த்தால் ஹெ ல் டுத்தப் ட்டு ெருகிறது. 

 

7. சைாக்கிசயா ஒலிம்பிக்கில், மல்யுத்த வெள்ளிப்பதக்கம் வென்ற 

ரவி தஹியா சார்ந்த மாநிலம் எது? 

அ) குேராத் 

ஆ) ெரி ானா  

இ)  ஞ்ொப் 

ஈ) அஸ்ஸாம் 

✓ ரவி தஹி ா, ஒலிம்பிக் ப ாட்டி ளில் ஹெள்ளி ஹென்ற இரண்ைாெது 

இந்தி  ெல்யுத்த வீரராொர். அெர் உல  ொம்பி னான ஹெௌர் 

உகுபெவிைம் ஆைெர் பிரீஸ்டைல் 57 கிகி பிரிவில்  ட்ைத்டத இழந்தார். 

ரவி தஹி ா, ெரி ானா ொநிலத்டதச் பெர்ந்தெராொர். 

 

8. நைப்பாண்டுக்காை (2021) ஐஸ்ைர் விருடத வென்ற இந்திய 

காட்சிக்கடலஞர் & இல்லுஸ்ட்சரட்ைர் யார்? 

அ) ஆனந்த் ராதாகிருஷ்ைன்  

ஆ) ஜிபின் ெர்கீஸ் 

இ)  ாஸ் ர் ராவ் 

ஈ) பிரிப ஷ் திரிபெதி 

✓ இந்தி   ாட்சிக் டலஞரான ஆனந்த் ராதாகிருஷ்ைன் சிறந்த ஓவி ர் 

/  ல்லூை   டலஞருக் ான நைப் ாண்டின் (2021) ஐஸ்னர் விருடத 

ஹென்றுள்ளார். ராம் வி எழுதி  கிராபிக் நாெலான ‘Blue in Green’க் ான 

விருடத இங்கிலாந்டதச் பெர்ந்த நிறவி லாளர் ோன் பி ர்ெனுைன் 

அெர்  கிர்ந்துஹ ாண்ைார். இவ்விருது, கிராபிக் நாெல் ளின் பெடத 

வில் ஐஸ்னரின் ஹ  ரால் ெழங் ப் டுகிறது. “ ாமிக் துடறயின் ஆஸ் ர்” 

என அடழக் ப் டும் இவ்விருது, 32 பிரிவு ளில் ெழங் ப் டுகிறது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. மக்கடைத் சதடி மருத்துெம் என்ற திட்ைத்டத வதாைங்கியுள்ை 

மாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு  

ஆ) ப ரளா 

இ) ஆந்திர பிரபதெம் 

ஈ) ஹதலுங் ானா 

✓ ெக் ளின் வீட்டுக்ப ச் ஹென்று அத்தி ாெசி  நலொழ்வுச் பெடெ டள 

ெழங்குெதற் ா , தமிழ  முதல்ெர் மு   ஸ்ைாலின், கிருஷ்ைகிரியில் 

உள்ள ொெனப் ள்ளி சிற்றூரில் ெக் டளத் பதடி ெருத்துெம் திட்ைத்டத 

ஹதாைங்கிடெத்தார். இத்திட்ைத்தின்கீழ் 45 ெ திற்கு பெற் ட்ைெர் ள் 

ெற்றும் உைல்நலக்குடறவு உள்ளெர் ளின் வீடு ளுக்ப ச் ஹென்று 

சிகிச்டெ ளிக் ப் டும். திடீர் இறப்பு ெற்றும்  ரொ பநாய் ளும் இதன் 

மூலம்  ண்ைறி ப் டும். 

 

10. 2020 சைாக்கிசயா ஒலிம்பிக்கின் பதக்கப்பட்டியலில் முதலிைம் 

பிடித்த நாடு எது? 

அ) சீனா 

ஆ) ேப் ான் 

இ) அஹெரிக் ா  

ஈ) ஹேர்ெனி 

✓ 2020 பைாக்கிப ா விடள ாட்டுப் ப ாட்டி ள் அடனத்தும் ஆ ஸ்ட்.8 

அன்று நிடறவுற்றதா   ன்னாட்டு ஒலிம்பிக்  மிட்டி தடலெர் தாெஸ் 

 ாக் அறிவித்தார். அஹெரிக் ா 39 தங் ப் தக் ங் ளுைன் முதலிைத்டதப் 

பிடித்தது. சீனா 38 தங் ப் தக் ங் ளுைன் இரண்ைாமிைத்தில் உள்ளது. 

ப ாட்டிட  நைத்தி  ேப் ான், 27 தங் ங் ளுைன் மூன்றாமிைத்டதயும், 

கிபரட் பிரிட்ைன் 22 தங் ப் தக் ங் ளுைன் நான் ாமிைத்திலும் ெற்றும் 

20 தங் ங் ளுைன் ரஷ்  ஒலிம்பிக்  மிட்டி ஐந்தாெது இைத்திலும் 

உள்ளது. இந்தி ா 1 தங் ம், 2 ஹெள்ளி ெற்றும் 4 ஹெண் லத்துைன் 48 

ஆெது இைத்டதப் பிடித்தது. 

 


1. தமிழ த்டதச் பெர்ந்த 8  ாெல் அதி ாரி ள் ெத்தி  அரசின் 

விருதுக்குத் பதர்வு 

குற்ற ெழக்கு ளில் சிறப் ா  விொரடை நைத்தி   ாெல் 

அதி ாரி ளுக்கு ெழங் ப் டும் ெத்தி  அரசின் விருதுக்குத் 

தமிழ த்டதச் பெர்ந்த 8  ாெல் அதி ாரி ள் பதர்ந்ஹதடுக் ப் ட்டுள்ளனர்.  

2018-ம் ஆண்டு முதல் ஒவ்ஹொரு ஆண்டும் சுதந்திர தினத்தன்று, குற்ற 

ெழக்கு ளில் சிறப் ா  விொரடை நைத்தி   ாெல் அதி ாரி ளுக்கு 

ெத்தி  உள்துடற அடெச்ெ த்தின் ொர்பில்  தக் ங் ள் ெழங் ப் ட்டு 

ெருகின்றன. குற்ற ெழக்கு ள் ெம் ந்தொன விொரடை ளில் 

ஹதாழில்முடறத் தன்டெட  ஊக்குவிக் வும், சிறப் ா  விொரடை 

நைத்து ெர் டள ஊக்குவிக் வும், இந்த விருது ள் ெழங் ப் டுகின்றன. 

 ாெல்துடற ெட்டுமின்றி, சிபிஐ, என் ஐ ஏ அதி ாரி ளுக்கும் இந்த 

விருது ள் ெழங் ப் டுகின்றன. 

 ைந்த ஆண்டு தமிழ த்டதச் பெர்ந்த 6  ாெல் அதி ாரி ளுக்குப் 

 தக் ங் ள் ெழங் ப் ட்ைன. அதன் டி, இந்த ஆண்டு நாடு முழுெதும் 

152  ாெல் அதி ாரி ளுக்கு இந்த விருது ள் ெத்தி  உள்துடற 

அடெச்ெ த்தால் ஆ .12’இல் அறிவிக் ப் ட்ைன. இதில், தமிழ த்டதச் 

பெர்ந்த 8  ாெல் அதி ாரி ளுக்கு விருது ள் அறிவிக் ப் ட்டுள்ளன. 

அதன் டி, சிபிசிஐடி  ாெல் ஆய்ொளர் (நா ப் ட்டினம்) ெரெைன், 

அடனத்து ெ ளிர்  ாெல் நிடல ம் (திருெண்ைாெடல)  ாெல் 

ஆய்ொளர் அன் ரசி, புதுச்ெத்திரம்  ாெல் நிடல ம் ( ைலூர்)  ாெல் 

ஆய்ொளர்  விதா, ஹெங் ல்  ாெல் நிடல ம் (திருெள்ளூர்)  ாெல் 

ஆய்ொளர் ஹே பெல், திருப்ப ாரூர்  ாெல் நிடல ம் (ஹெங் ல் ட்டு) 

 ாெல் ஆய்ொளர்  டலச்ஹெல்வி, ஹென்டன ஹ ருந ர  ாெல்துடற 

உளவுப்பிரிவு  ாெல் ஆய்ொளர் ெணிெண்ைன், குபராம்ப ட்டை 

 ாெல் நிடல ம் (ஹென்டன)  ாெல் ஆய்ொளர் சிதம் ர முருப ென், 

நா ர்ப ாவில் சிறப்புப் பிரிவு  ாெல் ஆய்ொளர்  ண்ெணி 

ஆகிப ாருக்கு விருது ள் அறிவிக் ப் ட்டுள்ளன. 

 

2. நிலவில் தண்ணாீா் இருப் டத  ண்டுபிடித்தது ‘ெந்திர ான்-2’ 

நிலவில் நீாீா் மூலக்கூறு ள் இைம்ஹ ற்றிருப் து இந்தி  விண்ஹெளி 

ஆராய்ச்சி டெ த்தின் (இஸ்பரா) ெந்திர ான்-2 விண் லம் அனுப்பி  

தரவு ள் மூலம் ஹதரி ெந்துள்ளது. இஸ்பரா முன்னாள் தடலொீா் 

ஏ.எஸ்.கிரண்குொாீா் இடைந்து எழுதியிருக்கும் ஆய்வுக்  ட்டுடரயில் 

இந்தத் த ெல் இைம்ஹ ற்றுள்ளது. 

நிலவின் ஹதன் துருெத்டத ஆய்வு ஹெய்ெதற் ா  ெந்திர ான்-2 

விண் லத்டத  ைந்த 2019 ேூடல 22-ம் பததி ஆந்திர ொநிலம் 

ஸ்ரீெரிப ாட்ைாவில் இருந்து இஸ்பரா அனுப்பி து.  ல்பெறு  ட்ை 

  ைத்துக்கு பிறகு, ெந்திர ான் விண் லம் ஹெற்றி ரொ  நிலடெ 

ஹநருங்கி து. ஆனால், ஹெப்.7-ம் பததி ெந்திர ான் விண் லத்தின் 

பலண்ைாீா்  லன் திட்ைமிட்ை டி நிலவில் தடரயிறங் வில்டல. திடீாீா் 

ஹதாழில்நுட் க் ப ாளாறால் பலண்ைாீா் பெ ொ  ஹென்று நிலவின் 

தடரயில் பொதி த ெல் ஹதாைாீா்பிலிருந்து விலகி து. 

எனினும், விண் லத்தின் ெற்ஹறாரு  குதி ான ‘ஆாீா்பிட்ைாீா்’ நிலவின் 

சுற்றுப் ாடதயில் ஹெற்றி ரொ  நிடலநிறுத்தப் ட்ைது. இந்த ஆாீா்பிட்ைாீா் 

2 ஆண்டு ளுக்கு பெலா  நிலடெ சுற்றிெந்து ஹதாைாீா்ந்து ஆய்வு 

பெற்ஹ ாண்டு, பூமிக்கு த ெல் டள அனுப்பி ெருகிறது. இந்த தரவு ள் 

மூலம் நிலவின்  ரப்பில் நீாீா் மூலக்கூறு ள் இருப் து 

 ண்ைறி ப் ட்டுள்ளது. இதுஹதாைாீா் ா  நைப்பு அறிவி ல் ஆய்வுக் 

 ட்டுடர ளுக் ான ெடலதளத்தில் ஹெளியிைப் ட்ை ஆய்வுக் 

 ட்டுடரயில் கூறியிருப் தாெது: 

ஆாீா்பிட்ைரில் இைம்ஹ ற்றிருக்கும் ஐஐஆாீா்எஸ்  ருவி எடுத்து 

அனுப்பியிருக்கும் ஆரம்   ட்ை புட ப் ை தரவு ளில், இ ற்பி ல் 

அடிப் டையிலான ஹெப்  திருத்த ஆய்வு ள் பெற்ஹ ாண்ை பிறகு, 

நிலவின்  ரப்பில் ‘29என்’  ெற்றும் ‘62என்’  இடைப  ான 

அட்ெபரட   குதியில் ‘ஓஹெச் (டெட்ராக்ஸில்), ஹெச்2ஓ’ ஆகி  நீாீா் 

மூலக்கூறு ள்  ரெலா  இைம்ஹ ற்றிருப் து ஹதளிொ  ஹதரிகிறது. 

முன்பு, அதி  அளவில் ஓஹெச் மூலக்கூறு ள் இருக்  ொய்ப்பிருப் தா  

 ண்ைறி ப் ட்ை நிலவின் உ ாீா் ஹெப்   குதிட க்  ாட்டிலும், இப்ப ாது 

 ண்ைறி ப் ட்டிருக்கும் தாதுக் ள் நிடறந்த  ாடற ளில் அதி  அளவில் 

ஓஹெச், ஹெச்2ஓ மூலக்கூறு ள் இருப் து  ண்ைறி ப் ட்டிருக்கிறது. 

நிலவின் சுற்றுப்  ாடதயில் ஆாீா்பிட்ைாீா் ஹதாைாீா்ந்து சிறப் ா  ஹெ ல் ட்டு 

ெருெபதாடு, எடுக்கும் புட ப் ைங் டள முன்னாீா் அனுப் ப் ட்ை 

ெந்திர ான்-1 விண் லத்துக்குத் தெறாெல் அனுப்பி ெருகிறது என்று 

ஆய்வுக்  ட்டுடரயில் ஹதரிவிக் ப் ட்டுள்ளது. 

 

 

 

 

 

 


