
         

    

1. 2020 ட ோக்கிட ோ ஒலிம்பிக்கின் பதக்கப்பட்டி லில் முதலி ம் 

பிடித்த நோடு எது? 

அ) அமெரிக்கா  

ஆ) சீனா 

இ) ஜப்பான் 

ஈ) இந்தியா 

✓ 2020 ட ாக்கிடயா விளையாட்டுக்கள், ஆக.8 அன்று நிளைவுற்ைதாக 

பன்னாட்டு ஒலிம்பிக் குழுெத்தின் தளைவர் தாெஸ் பாக் அறிவித்தார். 

அமெரிக்கா, 39 தங்கங்கள் மவன்று பதக்கப்பட்டியலில் முதலி த்ளதப் 

பிடித்தது. சீனாளவ அமெரிக்காளவவி  ஒரு தங்கம் குளைவாகப் மபற்று 

இரண் ாமி ம் மபற்ைது. 

✓ டபாட்டிளய ந த்திய ஜப்பான் 27 தங்கங்களு ன் மூன்ைாமி த்ளதயும், 

கிடரட் பிரிட் ன் 22 தங்கப்பதக்கங்களு ன் நான்காமி த்ளதயும் 20 

தங்கங்களு ன் ரஷ்ய ஒலிம்பிக் கமிட்டி ஐந்தாமி த்ளதயும் பிடித்தது. 

இந்தியா 1 தங்கம், 2 மவள்ளி ெற்றும் 4 மவண்கைத்து ன் 48ஆவது 

இ த்ளதப் பிடித்தது. 

 

2. ஆண்டுத ோறும் சர்வடதச பழங்குடிகள் நோள் ககோண் ோ ப்படுகிற 

டததி எது? 

அ) ஆகஸ்ட் 09  

ஆ) ஆகஸ்ட் 10 

இ) ஆகஸ்ட் 11 

ஈ) ஆகஸ்ட் 12 

✓ சர்வடதச பழங்குடிகளின் நாைானது ஆண்டுடதாறும் ஆகஸ்ட்.9 அன்று 

மகாண் ா ப்படுகிைது. “Leaving no one behind: Indigenous peoples and 

the call for a new social contract” என்பது ந ப்பாண்டில் (2021) வரும் 

இந்த நாளுக்கான கருப்ப ாருளாகும். உைகம் முழுவதும் 90 நாடுகளில், 

476 மில்லியனுக்கும் அதிகொன பழங்குடி ெக்கள் வாழ்கின்ைனர். இது, 

உைக ெக்கள்மதாளகயில் 6.2% ஆகும். பழங்குடி ெக்கள் தனித்துவொன 

கைாசாரம், ெரபுகள் ெற்றும் மொழிகள் ஆகியவற்றின் பரந்த பன்முகத் 

தன்ளெளயக் மகாண் வர்கள். 

 

3. சமீபத்தில், ‘கவள்ளை டே கவளிட று’ இ க்கத்தின் 79ஆவது 

ஆண்டுவிழோ ககோண் ோ ப்பட் து. மும்ளபயில் எந்த இ த்திலிருந்து 

ககோண்டு ‘மகோத்மோ’ கோந்தி கவள்ளை ளே விரட்டுவதற்கோக “கசய் 

அல்லது கசத்துமடி” எே முழக்கமிட் ோர்? 

அ) ஆகஸ்ட் கிரந்தி ளெதானம்  

ஆ) ராஜாபாய் ெணிக்கூண்டு 

இ) அளெதி டகாபுரம் 

ஈ) ெணி பவன் 

✓ ‘மவள்ளையடன மவளிடயறு’ இயக்கத்தின் 79ஆம் ஆண்டுவிழா 2021 

ஆகஸ்ட்.8 அன்று அனுசரிக்கப்பட் து. 1942ஆம் ஆண்டு இடத நாைன்று, 

‘டதசத்தந்ளத’ ‘ெகாத்ொ’ காந்தி, பிரிட்டிஷாளர நாட்ள விட்டு விரட்டும் 

டநாக்கில் அளனத்து இந்தியர்களை டநாக்கியும் “மசய் அல்ைது மசத்து 

ெடி” என்று முழக்கமிட் ார். மும்ளபயிலுள்ை ஆகஸ்ட் கிரந்தி ளெதானம் 

(டகாவாலியா) என்ை இ த்திலிருந்து இந்த இயக்கம் மதா ங்கியது. 

ஆண்டுடதாறும் ஆகஸ்ட் கிரந்தி நாைாக இது கள ப்பிடிக்கப்படுகிைது. 

 

4. ஒலிம்பிக் த கைப்த ோட்டிகளில் இதுவளர எத்தளே பதக்கங்க 

-ளை இந்தி ோ கவன்றுள்ைது? 

அ) 1  

ஆ) 2 

இ) 3 

ஈ) 10 

✓ நீரஜ் டசாப்ரா, ஆண்களுக்கான ஈட்டி எறிதல் இறுதிப்டபாட்டியில் 87.58 

மீட் ர் தூரம் ஈட்டி எறிந்து த கைத்தில் இந்தியாவுக்கு வரைாற்றுச் சிைப்பு 

மிக்க தங்கப்பதக்கத்ளத மவன்றுதந்தார். ஒலிம்பிக் த கைத்தில், இது, 

இந்தியா மவல்லும் முதல் தங்கப்பதக்கொகும். 

 

5. நோட்டிலுள்ை எத்தளே கோவல்துளற அதிகோரிகளுக்கு உள்துளற 

அளமச்சரின் சிறந்த புலேோய்வு விருது வழங்கப்பட்டுள்ைது? 

அ) 151 

ஆ) 152  

இ) 155 

ஈ) 145 

✓ 2021ஆம் ஆண்டுக்கான, “சிைந்த புைனாய்வுக்கான ெத்திய உள்துளை 

அளெச்சரின் பதக்கம்”, அகிை இந்திய அைவில் 152 காவல்துளை 

அலுவைர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. குற்ைப்புைனாய்வில் சிைந்த 

மசயல்திைளன ஊக்குவிக்கவும், புைனாய்வில் சிைப்பாக மசயல்படும் 

அதிகாரிகளுக்கு அங்கீகாரம் அளிக்கவுொக, க ந்த 2018ஆம் ஆண்டில் 

இவ்விருது நிறுவப்பட் து. இந்த ஆண்டுக்கான (2021) விருதாைர்களுள் 

தமிழ்நாட்ள ச் டசர்ந்த நால்வர் உட்ப , 28 டபர் ெகளிர் அதிகாரிகள் 

என்பது குறிப்பி த்தக்கது. 

 

6. நுண்-உணவு கச லோக்க நிறுவேங்கள் திட் த்தின் PM 

முளறப்படுத்தலின்கீழ் 7,500 SHG உறுப்பிேர்களுக்கு கதோ க்க 

நிதி ோக பிரதமரோல் அறிவிக்கப்பட்  நிதி எவ்வைவு? 

அ) `35 டகாடி 

ஆ) `45 டகாடி 

இ) `15 டகாடி 

ஈ) `25 டகாடி  

✓ 2021 ஆகஸ்ட்.12 அன்று பிரதெர் நடரந்திர டொடி, உணவு பதப்படுத்தும் 

மதாழிற்துளை அளெச்சகத்தின் PMFME (PM Formalisation of Micro Food 

Processing Enterprises) திட் த்தின்கீழ் 7,500 SHG உறுப்பினர்களுக்கு 

`25 டகாடி ெற்றும் 75 FPO’களுக்கு ̀ 4.13 டகாடி நிதியாக வழங்கினார். 

இந்த SHG’கள் தீனதயாள் அந்திடயாதயா டயாஜனா-டதசிய கிராெப்புை 

வாழ்வாதார திட் த்தின் கீழ் (DAY-NRLM) ஊக்குவிக்கப்படுகின்ைன. 

 

7. மத்தி  & மோநில அரசுகள் மற்றும் தனி ோர் துளற பிரிவுகளின் 

துளறசோர்ந்த நிறுவேங்கள் மற்றும் கபோதுத்துளற நிறுவேங்களில் 

பணிபுரியும் எத்தளே பணி ோைர்களுக்கு பிரதம அளமச்சரின் 

ஷ்ரோம் விருதுகள் வழங்கப்படும்? 

அ) 67 

ஆ) 75 

இ) 59 

ஈ) 69  

✓ 2021 ஆக.12 அன்று, இந்திய அரசு, 2018ஆம் ஆண்டிற்கான பிரதெரின் 

ஷ்ராம் விருதுகளை அறிவித்தது. இந்த விருதுகள் ெத்திய ெற்றும் ொநிை 

அரசுகள் ெற்றும் தனியார் துளைகளின் துளைசார்ந்த ெற்றும் மபாதுத் 

துளை நிறுவனங்களில் பணியாற்றும் 69 மதாழிைாைர்களுக்கு 

வழங்கப்ப வுள்ைது. அவர்களின் தனித்துவொன மசயல்திைளன 

அங்கீகரிக்கும் வளகயில் இவ்விருதுகள் வழங்கப்படுகின்ைன. 

✓ இந்த ஆண்டு (2021) பிரதெரின் ஷ்ராம் விருதுகள் மூன்று பிரிவுகளில் 

வழங்கப்படுகின்ைன. அளவ, ஷ்ராம் பூஷன் விருதுகள் (`1,00,000/- 

மராக்கப் பரிசு), ஷ்ராம் வீர்/ஷ்ராம் வீராங்கனா விருதுகள் (`60,000/- 

மராக்கப் பரிசு) ெற்றும் ஷ்ராம் ஸ்ரீ/ஷ்ராம் டதவிவிருதுகள் (`40,000/- 

மராக்கப் பரிசு) ஆகும். 

 

8. 2021 CONCACAF தங்கக்டகோப்ளபள  கவன்ற அணி எது? 

அ) அமெரிக்கா  

ஆ) மெக்ஸிடகா 

இ) டகாஸ்ட் ா ரிக்கா 

ஈ) கத்தார் 

✓ US ஆ வர் டதசிய அணியானது இறுதிப்டபாட்டியில் மெக்ஸிடகாளவ 

டதாற்கடித்து 16ஆவது CONCACAF தங்கக்டகாப்ளபளய மவன்ைது. 

இறுதிப்டபாட்டி, அமெரிக்காவின் மநவா ாவின் ைாஸ் டவகாஸில் உள்ை 

அமைஜியண்ட் அரங்கில் ந ந்தது. இந்தக் டகாப்ளப, அமெரிக்கா மவன்ை 

7ஆவது தங்கக்டகாப்ளபயாகும். ஈராண்டுக்கு ஒருமுளை நள மபறும் 

இப்டபாட்டி, CONCACAF’ஆல் ந த்தப்படுகிைது. 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. ஆகஸ்ட் மோதத்தின் எந்தத் டததி, உலக சிங்கங்கள் நோைோக 

ககோண் ோ ப்படுகிறது? 

அ) ஆகஸ்ட் 09  

ஆ) ஆகஸ்ட் 10 

இ) ஆகஸ்ட் 11 

ஈ) ஆகஸ்ட் 12 

✓ சிங்கங்கள் குறித்த விழிப்புணர்ளவ ஏற்படுத்தும் வளகயில் ஒவ்டவார் 

ஆண்டும் ஆக.10 அன்று உைக சிங்கங்கள் நாள் மகாண் ா ப்படுகிைது. 

சிங்கத்தின் பாதுகாப்பிற்கான ஆதரளவ திரட் வும் இந்த நாள் முயற்சி 

மசய்கிைது. விைங்குகளுக்கான உைகைாவிய நிதியத்தின்படி (WWF), 

சிங்கங்கள், புல்மவளிகள் ெற்றும் செமவளிகளில் ெட்டுடெ வாழ்கிைது.  

✓ சசன்-கிர் டதசியப்பூங்காவின் பாதுகாக்கப்பட்  பகுதிகளில் வசிக்கும் 

கம்பீரொன ஆசிய சிங்கத்தின் தாயகம் இந்தியா ஆகும். WWF’இன் 

கூற்றுப்படி, சிங்கங்கள் ஆப்பிரிக்கா, ஆசியா ெற்றும் ஐடராப்பா முழுவதும் 

காணப்பட் ன. ஆனால் சமீப காைொக, அவற்றின் எண்ணிக்ளக இந்தக் 

கண் ங்களில் குளைந்து வருகிைது. சிங்கங்களைப் பாதுகாப்பதற்கான 

முன்மனடுப்பு, 2013’இல் மதா ங்கப்பட் து. முதல் உைக சிங்கங்கள் 

நாள் 2013’இல் அனுசரிக்கப்பட் து.  

 

10. எஞ்சிய ஆசி  சிங்கங்கள் கோணப்படுகிற டதசி ப்பூங்கோ எது? 

அ) துத்வா டதசியப்பூங்கா 

ஆ) கசிரங்கா டதசியப்பூங்கா 

இ) கிர் டதசியப்பூங்கா  

ஈ) கன்ஹா புலிகள் காப்பகம் 

✓ எஞ்சிய ஆசிய சிங்கங்கள் குஜராத் ொநிைத்தின் கிர் டதசியப்பூங்காவில் 

காணப்படுகின்ைன. 2020ஆம் ஆண்டில், குஜராத்தின் கிர் காடுகளில் 

வாழும் ஆசிய சிங்கங்களின் எண்ணிக்ளக சுொர் 29% அதிகரித்தது. 

சிங்கங்கள் பரவி வாழும் பகுதியும் 36% அதிகரித்துள்ைது. 

✓ கிர் டதசியப் பூங்கா ெற்றும் வனவுயிரி சரணாையொனது சசன்-கிர் 

என்றும் அளழக்கப்படுகிைது. இது, இந்தியாவின் குஜராத் ொநிைத்தில் 

தைைா கிர் அருகிலுள்ை ஒரு காடு, டதசியப்பூங்கா ெற்றும் வனவிைங்கு 

சரணாையொகும். க ந்த 1965’இல் இந்தத் டதசியப்பூங்கா நிறுவப்பட் து. 

 


1. மசன்ளன உள்ப  10 இ ங்களில் ளகத்தறி வடிவளெப்பு வை ளெயம்: 

ெத்திய அரசு அளெக்கிைது 

ளகத்தறி துளைக்கு மபரியைவில் ஊக்கெளிக்கும் வளகயில் பல்டவறு 

புதிய ந வடிக்ளககளை ஜவுளி அளெச்சகம் எடுத்து வருகிைது. 

இதன்படி, மசன்ளன உள்ப  10 இ ங்களில் ளகத்தறி வடிவளெப்பு வை 

ளெயங்கள் அளெக்கப்ப வுள்ைன. 

ளகத்தறி துளையில் வடிவளெப்பு சாாாா்ந்த உயாாா்சிைப்பு நிளைளய எட்டும் 

வளகயிலும், மநசவாைாாா்கள், ஏற்றுெதியாைாாா்கள், உற்பத்தியாைாாா்கள் 

ெற்றும் வடிவளெப்பாைாாா்களுக்கு ொதிரி, மபாருள் டெம்பாடு ெற்றும் 

உருவாக்கத்துக்கான வடிவளெப்பு கைஞ்சியங்களை வழங்கும் 

டநாக்கத்திலும் மசன்ளன, மகால்கத்தா, மபங்களூரு, ளஹதராபாத், 

கண்ணாாா், இந்தூாாா், நாகபுரி, மீரட், பாகல்பூாாா் ெற்றும் பானிப்பட் ஆகிய 

இ ங்களில் உள்ை மநசவாைாாா் டசளவ ளெயங்களில் டெலும் 10 

ளகத்தறி வடிவளெப்பு வை ளெயங்களை ெத்திய டதசிய ஃடபஷன் 

மதாழில்நுட்ப நிறுவனம் (நிஃப்ட்) அளெக்கவுள்ைது. 

ஜவுளி அளெச்சகத்தின் அளெப்பாக நிஃப்ட் விைங்குவதாலும், நவீன 

நாகரிகம் ெற்றும் வடிவளெப்பு உள்ளிட் வற்றில் நிஃப்ட்டின் 

நிபுணத்துவத்ளதப் பயன்படுத்தி ளகத்தறி துளைக்கு மபரியைவில் 

சந்ளத இளணப்புகளை வழங்க முடியுமென்பதாலும், இப்பணிக்காக 

நிஃப்ட்ள  அளெச்சகம் டதாாா்ந்மதடுத்துள்ைது. 

மநசவாைாாா் டசளவ ளெயங்களில் நிஃப்ட் படிப்படியாக 

அளெக்கவிருக்கும் ளகத்தறி வடிவளெப்பு வை ளெயங்களின் மூைம் 

மநசவாைாாா்கள், ஏற்றுெதியாைாாா்கள், உற்பத்தியாைாாா்கள் ெற்றும் 

வடிவளெப்பாைாாா்களுக்கு வடிவளெப்பு ெற்றும் வைங்கள் குறித்த 

விரிவான தகவல்கள் கிள க்கும். தில்லி, மும்ளப, ஆெதாபாத், 

புவடனசுவரம், குவாஹாட்டி, மஜய்ப்பூாாா் ெற்றும் வாரணாசியில் உள்ை 

மநசவாைாாா் டசளவ ளெயங்களில் ளகத்தறி வடிவளெப்பு வை 

ளெயங்கள் ஏற்கனடவ நிறுவப்பட்டுள்ைன. காஞ்சிபுரத்தில் 

அளெக்கப்பட்டுள்ை எட் ாவது ளகத்தறி வடிவளெப்பு வை ளெயத்ளத 

டதசிய ளகத்தறி தினொன க ந்த 7 -ஆம் டததி திைந்துளவக்கப்பட் து. 

 

2. தூத்துக்குடி வஉசி துளைமுகம் நிைக்கரி ளகயாள்வதில் சாதளன: 

தூத்துக்குடி வஉசி துளைமுக மபாறுப்புக் கழகம் மவளியிட்டுள்ை 

மசய்திக்குறிப்பு: வஉசி துளைமுகத்தின் கப்பல் சரக்குதைம் 9-ல் க ந்த 

15.08.2021 அன்று எம்.வி. ஸ் ார் ைாரா என்ை கப்பலில் இருந்து 57,090 

 ன் நிைக்கரிளய 24 ெணி டநரத்தில் ளகயாண்டு புதிய சாதளன 

பள க்கப்பட்டுள்ைது. இச்சாதளனயானது இதற்கு முன்பு க ந்த 

27.10.2020 அன்று கப்பல் சரக்கு தைம் 9-ல் எம்.வி. ஓசன் ட்ரீம் என்ை 

கப்பலில் இருந்து 24 ெணி டநரத்தில் ளகயாைப்பட்  அைவான 56,785 

 ன் நிைக்கரிளய வி  அதிகம். 

ொர்மசல் தீவு மகாடியு ன் வந்துள்ை எம்.வி. ஸ் ார் ைாரா என்ை 

பனொக்ஸ் வளக கப்பல் 14.20 மீட் ர் மிதளவ ஆழம் மகாண் து. 

இந்டதாடனசியா நாட்டில் உள்ை முரா புடராவ் என்ை துளைமுகத்தில் 

இருந்து 77,675  ன் நிைக்கரிளய ஏற்றிக்மகாண்டு வஉசி துளைமுகம் 

வந்துள்ைது. இக்கப்பலில் வந்த 77,675  ன் நிைக்கரியும் இந்தியா டகாக் 

& பவர் பிளரடவட் லிட் நிறுவனத்துக்காக இைக்குெதி மசய்யப்பட்டுள்ைது. 

புதிய சாதளன பள க்க காரணொக இருந்த அளனத்து 

ஊழியர்களுக்கும் துளைமுக மபாறுப்புக் கழக தளைவர் தா கி 

ராெச்சந்திரன் பாராட்டு மதரிவித்தார். இவ்வாறு மதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

3. இந்தியாவு ன் புதுளவ இளணந்த நாள்: கீழாாா் நிளனவி த்தில் 

ெரியாளத 

பிரான்ஸ் ஆதிக்கத்திலிருந்த புதுளவ ொநிைம், க ந்த 1962 ஆகஸ்ட்.16 

ஆம் டததி இந்தியாவு ன் அதிகாரப்பூாாா்வொக இளணக்கப்பட் து. 

முன்னதாக, புதுச்டசரி அருடக உள்ை கீழாாா் பகுதியில் மபாதுெக்கள் 

முன்னிளையில், தளைவாாா்கள் வாக்மகடுப்ளப ந த்தி, இதற்கான 

முடிளவ எடுத்தனாாா். இளதயடுத்து, தாயகத்து ன் புதுளவ 

சட் ப்பூாாா்வொக இளணந்தது. இந்த நாளில், கீழரில் வாக்மகடுப்பு 

நள மபற்ை இ த்தில் புதுளவ அரசு சாாாா்பில் ஆண்டுடதாறும் ெரியாளத 

மசலுத்தப்படுகிைது. 

 

4. நரிக்குைவாாா் மொழி உள்ப  பத்து மொழிகளில் மவளியாகிைது 

திருக்குைள் 

நரிக்குைவாாா் இன ெக்கள் டபசும் வாக்ரிடபாலி மொழி உள்ப  பத்து 

மொழிகளில் திருக்குைள் மொழிமபயாாா்ப்புகள் மவளியி ப்ப வுள்ைதாக 

மசம்மொழித் தமிழாய்வு ெத்திய நிறுவனம் மதரிவித்துள்ைது. இது குறித்து 

அந்த நிறுவனத்தின் இயக்குநாாா் டபராசிரியாாா் இரா.சந்திரடசகரன் 

மவளியிட்டுள்ை அறிவிப்பு: ெத்திய கல்வி அளெச்சகம், திருக்குைளை 

இந்திய அரசளெப்பின் எட் ாவது அட் வளணயில் உள்ை 21 

மொழிகளில் மொழிமபயாாா்க்கும் திட் த்ளதச் மசம்மொழித் தமிழாய்வு 

ெத்திய நிறுவனத்துக்கு வழங்கியுள்ைது. இந்த நிறுவனம், ஏற்மகனடவ 

பஞ்சாபி (2012), ெணிப்புரி (2012), மதலுங்கு (2014), கன்ன ம் (2014), 

குஜராத்தி (2015) ஆகிய மொழிகளில் திருக்குைள் மொழிமபயாாா்ப்புகளை 

மவளியிட்டுள்ைது. டெலும் திருக்குைள் ஆங்கிை மொழிமபயாாா்ப்புகளின் 

மதாகுப்புகளையும் மூன்று பாகங்கைாக மவளியிட்டுள்ைது. 

இதன் மதா ாாா்ச்சியாக வரும் அக்ட ாபாாா் ொதம் ெளையாைம், ெராத்தி, 

ஒடியா, ஹிந்தி, டநபாளி, உருது, அரபி, பாரசீகம், வாக்ரிடபாலி 

(நரிக்குைவாாா் மொழி), படுகு ஆகிய பத்து மொழிகளில் திருக்குைள் 

மொழிமபயாாா்ப்புகள் மவளியி ப்ப வுள்ைன. இது தவிர மொழிமபயாாா்ப்புத் 

திட் த்தின் மூைொகவும், குறுந்திட்  ஆய்வுகள் மூைொகவும் வரப் 

மபற்றுள்ை ஆய்வுகள் மசம்மொழித் தமிழாய்வு ெத்திய நிறுவனத்தின் 

மூைம் நூைாக்கம் மபற்று வருகின்ைன. அந்த வளகயில் 

உ.டவ.சாமிநாளதயாாா் நாட்குறிப்பு, உ.டவ.சாமிநாளதயாாா் அருஞ்மசால் 

அகராதியும் சங்கநூற் மசால்ைள வும், நற்றிளண (கன்ன  

மொழிமபயாாா்ப்பு), மதால்காப்பியம் (ஹிந்தி மொழிமபயாாா்ப்பு), பதிற்றுப்பத்து 

(கன்ன  மொழிமபயாாா்ப்பு) ஆகியளவ உள்ளிட்  20 நூல்கள் மசப் ம்பாாா் 

ொதம் மவளியி ப்ப வுள்ைன என அதில் மதரிவித்துள்ைாாாா். 

 

 

 

 


