
         

    

1. நடப்பாண்டுக்கான (2021) காசநநாய் தடுப்புக் கூட்டுக் குழுவின் 

தலைவராக பபாறுப்நபற்ற நாடு எது? 

அ) ஐக்கிய இராச்சியம் 

ஆ) ஆஸ்திரரலியா 

இ) இந்தியா  

ஈ) வங்காளரேசம் 

✓ மத்திய சுகாோரம் & குடும்பநல அமமச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா, காச 

ரநாய் ேடுப்புக்கூட்டுக்குழுவின் ேமலவராக பபாறுப்ரபற்றுக்பகாண்டார். 

2024ஆம் ஆண்டு வமர அமமச்சர் இந்ேப்பபாறுப்மப வகிப்பார். 

✓ ஐநா’இன் காசரநாய் இலக்மக 2022ஆம் ஆண்டிற்குள் அமடயவும், 

2030ஆம் ஆண்டிற்குள் காசரநாய்க்கு முற்றுப்புள்ளி மவக்கும் மமல்கல் 

ேருணத்மே அமடயவும், காசரநாய் ேடுப்புக்கூட்டுச்பசயலகம், 

கூட்டாளிகள் மற்றும் காசரநாய் சமூகத்தின் முயற்சிகமள அவர் 

முன்பெடுத்துச் பசல்வார். 

 

2. “Accelerating India: 7 Years of Modi Government” என்ற நூலின் 

ஆசிரியர்/பதாகுப்பாசிரியர் யார்? 

அ) K J அல்ரபான்ஸ்  

ஆ) கும்மெம் இராஜரசகரன் 

இ) A P அப்துல்லாகுட்டி 

ஈ) A N இராோகிருஷ்ணன் 

✓ முன்ொள் மத்திய அமமச்சர் K J அல்ரபான்ஸ், “இந்தியாமவ 

முன்ரெற்றுேல்: நரரந்திர ரமாடி அரசின் 7 ஆண்டுகள்” என்ற ேமது 

நூமல பிரேமர் ரமாடியிடம் வழங்கிொர். 

✓ இந்திய நிர்வாகத்தின் 25 துமறகள் குறித்ே இந்ே நூலில், 28 புகழ்மிக்க 

எழுத்ோளர்களின் 25 கட்டுமரகள் இடம்பபற்றுள்ளெ. இது ரமாடி 

அரசின் சாேமெகளின் ஆவணமாகும். 

 

3. பபண்கள் பதாழில்முலனவு தளம் என்பது கீழ்காணும் எந்த 

நிறுவனத்தின் முன்பனடுப்பாகும்? 

அ) NITI ஆரயாக்  

ஆ) ஐநா பபண்கள் அமைப்பு 

இ) மகளிர் & குழந்மேகள் ரமம்பாட்டு அமமச்சகம் 

ஈ) NASSCOM 

✓ நாடு முழுவதும் உள்ள பபண்கள் போழில்முமெரவாருக்கு அதிகாரம் 

அளிக்கும் வமகயில் NITI ஆரயாக்கும், CISCOஉம் மகளிர் போழில் 

முமெவு ேளத்தின் அடுத்ே கட்டத்மே அறிமுகப்படுத்தியுள்ளெ. 

✓ WEP Nxt எெப்பபயரிடப்பட்டுள்ள இத்ேளம், சிஸ்ரகாவின் போழினுட்பம் 

மற்றும் பணி அனுபவத்ோல் நாடு முழுவதுமுள்ள பபண்களால் நடத்ேப்ப 

-டும் வர்த்ேகங்களின் எண்ணிக்மகமய அதிகரிக்க உேவிகரமாக 

இருக்கும். இந்ேத் ேளம் NITI ஆரயாக்மூலம் கடந்ே 2018 மார்ச்.8 அன்று 

முமறயாக போடங்கப்பட்டது. 

 

4. “Shared Destiny-2021” என்ற பாதுகாப்புப் பயிற்சிலய நடத்த 

திட்டமிட்டுள்ள நாடு எது? 

அ) சீொ  

ஆ) ோய்லாந்து 

இ) பாகிஸ்ோன் 

ஈ) மங்ரகாலியா 

✓ சீொ, பாகிஸ்ோன், மங்ரகாலியா மற்றும் ோய்லாந்தின் ராணுவத்திெர் 

“Shared Destiny-2021” பாதுகாப்புப் பயிற்சி என்ற பபயரில் பன்ொட்டு 

அமமதிகாக்கும் பயிற்சியில் பங்ரகற்போகக் கூறப்படுகிறது. இப்பயிற்சி 

அடுத்ே மாேம் சீொவின் மத்திய பெொன் மாகாணத்தில் மக்கள் 

விடுேமல ராணுவத்ோல் நடத்ேப்படவுள்ளது. இந்ே நான்கு நாடுகளும் 

பங்ரகற்கும் முேல் பன்ொட்டு அமமதிகாக்கும் ரநரடிப்பயிற்சி இது 

ஆகும். இந்ேப் பாதுகாப்பு பயிற்சி சீொவில் பசப்.6-15 வமர நமடபபற 

உள்ளது. 

 

5. ‘பகாடுப்பனவு உட்கட்டலைப்பு நைம்பாட்டு நிதித்திட்டம்’ என்பது 

எந்த நிறுவனத்தின் முன்பனடுப்பாகும்? 

அ) NPCI 

ஆ) RBI  

இ) NASSCOM 

ஈ) DSCI 

✓ ‘பகாடுப்பெவு உட்கட்டமமப்பு ரமம்பாட்டு நிதித்திட்டம்’ என்பது இந்திய 

ரிசர்வ் வங்கியின் முயற்சியாகும். இது `345 ரகாடி மதிப்பில் போடங்கப் 

பட்ட திட்டமாகும். ஆண்டுரோறும் 30 லட்சம் புதிய டச் பாயிண்டுகமள 

அடுக்கு-3 முேல் அடுக்கு-6 வமரயிலாெ மமயங்களில் டிஜிட்டல் 

பகாடுப்பெவுகளுக்காக உருவாக்க ரவண்டும் என்பது இேன் ரநாக்கம் 

ஆகும். 1ஆவது மற்றும் 2ஆவது மமயங்களில் PM SV நிதி திட்டத்தின் 

கீழ் உள்ள வீதிரயார விற்பமெயாளர்களுக்கு விற்பமெ 

முமெயங்களில் (POS) உட்கட்டமமப்மப விரிவுபடுத்தும் திட்டத்மே 

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அண்மமயில் விரிவுபடுத்தியுள்ளது. 

 

6. அண்லையில் பதன்சீனக்கடலில், எந்த நாட்டுடன் இலைந்து, 

இந்திய கடற்பலட, பயிற்சிய ொன்றை நடத்தியது? 

அ) பிலிப்மபன்ஸ்  

ஆ) மரலசியா 

இ) ோய்லாந்து 

ஈ) இந்ரோரெசியா 

✓ இந்திய கடற்பமட மற்றும் பிலிப்மபன்ஸ் கடற்பமட இமடரய, 

பிலிப்மபன்ஸ் கடல்பகுதியில், கடல்சார் கூட்டு பயிற்சி நடக்கிறது. இதில் 

இந்திய கடற்பமடயின் ஐஎன்எஸ் ரன்விஜய், ஐஎன்எஸ் ரகாரா ஆகிய 2 

ரபார்க்கப்பல்கள் பங்ரகற்கின்றெ. 

✓ ரமற்கு பசிபிக் கடல்பகுதியில் பணியில் ஈடுபடுத்ேப்பட்டுள்ள இந்ே 2 

ரபார்க்கப்பல்களும், பிலிப்மபன்சு கடற்பமடயின் BRP ஆன்டனிரயா 

லுொ என்ற ரபார்க்கப்பலுடன், ரமற்கு பிலிப்மபன்ஸ் கடல்பகுதியில் 

கடல்சார் கூட்டு பயிற்சியில் ஈடுபடுகின்றெ. இேன்மூலம் பிலிப்மபன்ஸ் 

கடற்பமடயுடன் இருேரப்பு உறவுகள் ஒருங்கிமணக்கப்படும். 

 

7. ைாநிைத்தில் உள்ள நீர்நிலைகள் ைற்றும் பூங்காக்கலள மீட்டு 

உருவொக்கம் யெய்வதற்காக `300 நகாடி நிதி ஒதுக்கியுள்ள ைாநிைம் 

எது? 

அ) ேமிழ்நாடு  

ஆ) ரகரளா 

இ) மத்திய பிரரேசம் 

ஈ) கர்நாடகா 

✓ ேமிழ்நாட்டில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமமப்புகளில் உள்ள நீர்நிமலகள் 

மற்றும் பூங்காக்கள் மீட்கப்பட்டு, `300 ரகாடி மதிப்பீட்டில் அேன் 

வசதிகள் ரமம்படுத்ேப்படும். ரமலும், `100 ரகாடி பசலவில் நகர்ப்புற 

ஏமழகளின் வாழ்வாோரத்மே ரமம்படுத்துவேற்காக நகர்ப்புற ஊதிய 

ரவமலவாய்ப்பு திட்டத்மே அரசு பசயல்படுத்தும். 

✓ இந்ேத் திட்டமாெது நகர்ப்புற ஏமழகமள பூங்காக்கள், விமளயாட்டு 

மமோெங்கள், மமழநீர் வடிகால்கள், சாமலகள், கட்டடங்கள் மற்றும் 

நீர்நிமலகளுக்கு புத்துயிர் அளித்ேல்ரபான்ற பபாதுச்பசாத்துக்கமள 

உருவாக்குேல் மற்றும் பராமரிப்பதில் ஈடுபடமவப்பேன்மூலம் ரவமல 

வாய்ப்மப வழங்குகிறது. நகர்ப்புற நிர்வாக அமமச்சர் KN நேரு, “நமக்கு 

நாரம” திட்டத்திற்கு, `300 ரகாடி ஒதுக்கீடு பசய்வோக அறிவித்துள்ளார். 

இத்திட்டத்தின்கீழ், பபருநகர பசன்மெ மாநகராட்சி உட்பட அமெத்து 

மாநகராட்சிகளிலும் நீர்நிமலகள் மீட்கப்பட்டு அங்கு புதிய பூங்காக்கள் 

அமமக்கப்படும். 

 

8. 2021 - பாதுகாப்பான நகரங்கள் குறியீட்டின்படி, அறுபது உைக 

நகரங்களுள், உைகின் பாதுகாப்பான நகரைாக நதர்வு பசய்யப்பட்ட 

நகரம் எது? 

அ) ரடாக்கிரயா ஆ) சிட்னி 

இ) ொங்காங் ஈ) ரகாபன்ரெகன்  

  

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ படன்மார்க் நாட்டின் ேமலநகரமாெ ரகாபன்ரெகன், அறுபது உலக 

நகரங்களுள் உலகின் பாதுகாப்பாெ நகரமாக பபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

ரகாபன்ரெகன், நூற்றுக்கு 82.4 மதிப்பபண்கமளப்பபற்றது. இந்ே 

நகரம், நகர்ப்புற பாதுகாப்மப அளவிடும் EIU குறியீட்டின் நான்காவது 

பதிப்பில் முன்னிமல வகிக்கிறது. யங்ரகான் 39.5 மதிப்பபண்ணுடன் 

குறியீட்டின் கடனிமலயில் உள்ளது. புது தில்லி 56.1 மதிப்பபண்ணுடன் 

48ஆவது இடத்திலும், மும்மப 54.4 மதிப்பபண்ணுடன் ஐம்போவது 

இடத்திலும் உள்ளது. இந்ேக்குறியீடு முேன்முேலில் 2015ஆம் ஆண்டில் 

பவளியிடப்பட்டது. 2021ஆம் ஆண்டில், நகரங்கள் டிஜிட்டல், சுகாோரம், 

உட்கட்டமமப்பு, ேனிப்பட்ட மற்றும் சுற்றுசூழல் உள்ளிட்ட 76 பாதுகாப்பு 

அம்சங்களின் அடிப்பமடயில் ேரவரிமசப்படுத்ேப்பட்டெ. 

 

9. “கார்பன் பவளிநயற்றைற்ற நபாக்குவரத்துக்கான அலைப்பிறை” 

கீழ்காணும் எந்த நிறுவனத்துடன் இலைந்து NITI ஆநயாக் 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது? 

அ) சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு நிதியம் 

ஆ) உலக பபாருளாோர மன்றம் 

இ) உலக வளங்கள் நிறுவெம்  

ஈ) பன்ொட்டு வளர்ச்சி மமயம் 

✓ இந்தியாவில் கார்பன் பவளிரயற்றம் இல்லாே ரபாக்குவரத்துக்காெ 

அமமப்மப நிதிஆரயாக் மற்றும் உலக வளங்கள் இந்திய மமயம் (WRI) 

ஆகியமவ கூட்டாக இமணந்து போடங்கியுள்ளெ. ஆசியாவுக்காெ 

NDC-ரபாக்குவரத்து முயற்சித் திட்டத்தின் (NDC-TIA) ஒருபகுதியாக 

இந்ே அமமப்பு போடங்கப்பட்டுள்ளது. 

✓ ஆசியாவின் ரபாக்குவரத்துத் துமறயில் கார்பன் பவளிரயற்றத்மேக் 

குமறப்பமே ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. NDC-TIA என்பது கார்பன் 

பவளிரயற்றமில்லா ரபாக்குவரத்துக்காெ ஒருங்கிமணந்ே விரிவாெ 

அணுகுமுமறமய ஊக்குவிக்கும் கூட்டுத் திட்டமாகும். இதில் சீொ, 

இந்தியா மற்றும் வியட்நாம் உள்ளிட்ட ஏழு நிறுவெங்கள் உள்ளெ. 

 

10. நக்சலியத்லத எதிர்த்து சுக்ைா ைாவட்டத்தில் உருவாக்கப்பட்டு 

உள்ள 32 பபண் ஊழியர்கலளக்பகாண்ட பலடக்கு பபயர் என்ன? 

அ) துர்கா ஃமபட்டர்  

ஆ) பத்ரா ஃமபட்டர் 

இ) நாரி ஃமபட்டர் 

ஈ) ரேவி ஃமபட்டர் 

✓ நக்சல்களால் பாதிப்பமடந்ே சுக்மா மாவட்டத்தில் நக்சலிசத்மே எதிர்த்து 

32 பபண் ஊழியர்கள் அடங்கிய ‘துர்கா ஃமபட்டர்’ என்ற பபயரிலாெ 

பமட அமமக்கப்பட்டுள்ளது. 

✓ இந்ேப்பமட உருவாக்கப்பட்டேன் பின்ெணியில் பாலிெ சமத்துவத்மே 

ஊக்குவிப்பே எண்ணம் உள்ளது. இந்ேப் பமடப்பிரிவில் உள்ரளார்க்கு 

ஒரு மாேகாலத்திற்கு கமாண்ரடா பணிக்காெ பயிற்சி அளிக்கப்படும். 

ஆஷா பசன், இந்ே ‘துர்கா ஃமபட்டரின்’ ேமலவராக இருப்பார். 

 


1. பாராலிம்பிக்கில் இந்தியா பேக்க மமழ: ஒரர நாளில் 2 ேங்கம், 2 

பவள்ளி, 1 பவண்கலம் 

ரடாக்கிரயா பாராலிம்பிக்கில் இந்தியாவுக்கு ஒரர நாளில் 2 ேங்கம், 2 

பவள்ளி, 1 பவண்கலம் எெ 5 பேக்கங்கள் கிமடத்ேெ. இமேயடுத்து 

இந்ே பாராலிம்பிக்கில் இந்தியாவுக்கு இதுவமர கிமடத்ே பேக்கங்களின் 

எண்ணிக்மக 7ஆக அதிகரித்துள்ளது. 2016 ரிரயா பாராலிம்பிக்கில் 4 

பேக்கங்கள் கிமடத்ேரே அதிகபட்சமாக இருந்ே நிமலயில், ேற்ரபாது 

இந்ே பாராலிம்பிக்கில் இந்திய ரபாட்டியாளர்கள் புதிய உச்சத்மே 

எட்டியுள்ளெர். இப்பேக்க எண்ணிக்மக இன்னும் உயர வாய்ப்புள்ளது. 

துப்பாக்கி சுடுேல்: மகளிருக்காெ துப்பாக்கி சுடுேலில் (ஆர்-2) 10 மீட்டர் 

ஏர் மரபிள் ஸ்டான்டிங் எஸ்பெச்1-இல் அவனி பலகாரா (19) ேங்கம் 

பவன்றார். பாராலிம்பிக்கில் இந்தியாவுக்காக ேங்கம் பவன்ற முேல் 

வீராங்கமெ என்ற பபருமமமய அவர் பபற்றுள்ளார். பாராலிம்பிக்கில் 

இந்தியாவுக்காக ேங்கம் பவன்ற 4ஆவது ரபாட்டியாளார் அவனியாவார்.  

அவர் பவன்றரே பாராலிம்பிக் துப்பாக்கி சுடுேலில் இந்தியாவுக்கு 

கிமடத்ே முேல் பேக்கமாகும். அவருக்கு இது முேல் பாராலிம்பிக் ரபாட்டி 

என்பது குறிப்பிடத்ேக்கது. 

ஈட்டி எறிேல்: ஆடவர் ஈட்டி எறிேலில் ‘எப்64’ பிரிவில் சுமித் அன்டில் (23) 

உலக சாேமெமய 3 முமற முறியடித்து ேங்கம் பவன்றார். மற்பறாரு 

பிரிவாெ ‘எப்46’இல் ரேரவந்திர ஜஜ்ஜரியா (40) பவள்ளியும், சுந்ேர் சிங் 

குர்ஜர் (25) பவண்கலமும் பவன்றெர். சுமித் அன்டில் ேெது முேல் 

பாராலிம்பிக்கிரலரய ேங்கம் பவன்றுள்ளார். ஏற்பகெரவ 2 முமற 

ேங்கம் பவன்ற ஜஜ்ஜரியாவுக்கு இந்ே பவள்ளி இது 3ஆவது பேக்கம்.  

ரிரயா பாராலிம்பிக்கிரலரய களம்கண்ட சுந்ேர் சிங், ரபாட்டிக்காக 

ரிப்ரபார்டிங் பசய்வதில் ோமேமாெோல் அப்ரபாது ேகுதிநீக்கம் 

பசய்யப்பட்டார். ேற்ரபாது பவண்கலம் பவன்று அமே ஈடு பசய்துள்ளார். 

இத்துடன் பாராலிம்பிக் ஈட்டி எறிேலில் இந்தியாவுக்கு 3 ேங்கம் உள்பட 

7 பேக்கங்கள் கிமடத்துள்ளெ. 

வட்டு எறிேல்: ஆடவர் வட்டு எறிேலில் ‘எப்56’ பிரிவில் ரயாரகஷ் 

கதுனியா (24) பவள்ளி பவன்றார். பாராலிம்பிக்கிற்காக பயிற்சியாளரர 

இல்லாே நிமலயில் ஓராண்டாகத் ேயாராகி சமளக்காமல் பேக்கம் 

பவன்றுள்ளார் ரயாரகஷ். 2019 உலக பாரா ேடகள சாம்பியன்ஷிப்பில் 

பவண்கலம் பவன்றேன்மூலம் ரடாக்கிரயா பாராலிம்பிக்கிற்கு ேகுதி 

பபற்றிருந்ோர். 

 

2. வங்க எழுத்ோளர் புத்ேரேவ் குொ காலமாொர் 

புகழ்பபற்ற வங்கபமாழி எழுத்ோளராெ புத்ேரேவ் குொ (85) சமீபத்தில் 

காலமாொர். ‘மதுகரி’, ‘ஜங்கல்மொல்’, ‘ரசாரராய்ரபடி’ உள்ளிட்ட பல 

சிறந்ே வங்கபமாழி நூல்களின் ஆசிரியராவார் அவர். இயற்மக மீது 

அதிக ஈடுபாடு பகாண்டிருந்ே புத்ேரேவ் குொ ேெது பமடப்புகளுக்காக 

ஆெந்ே புரஸ்கார், சிரராமண் புரஸ்கார் உள்ளிட்ட பல விருதுகமளப் 

பபற்றுள்ளார். 

 

3. குத்துச்சண்மட: இந்தியாவுக்கு 3 ேங்கம் உள்பட 9 பேக்கம் 

துமபயில் நமடபபற்ற ஆசிய இமளரயார் குத்துச்சண்மட 

சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியா 3 ேங்கம், 6 பவள்ளி எெ 9 பேக்கங்கள் 

பவன்றது. 

ஆடவருக்காெ இறுதிச்சுற்றில் 51 கிரலா பிரிவில் விஷ்வாமித்ர ரசாங்ேம் 

4-1 என்ற கணக்கில் உஸ்பபகிஸ்ோனின் குஸிரபாரயவ் 

அஹ்மத்ரஜாமெ பவன்றார். 80 கிரலா பிரிவில் விஷால் 5-0 என்ற 

கணக்கில் கிர்ஜிஸ்ோனின் அக்மரோவ் சன்ஸாமர வீழ்த்திொர். 

மகளிருக்காெ 54 கிரலா பிரிவில் ரநொ 3-2 என்ற கணக்கில் 

கஜகஸ்ோனின் ஐஷாகுல் யலுபரயவாமவ ரோற்கடித்ோர். எனினும், 

ஆடவர் பிரிவில் விஷ்வநாத் சுரரஷ் (48 கிரலா), வன்ஷாஜ் (63.5 

கிரலா), பஜய்தீப் ராவத் (71 கிரலா) ஆகிரயாரும், மகளிர் பிரிவில் 

நிரவதிோ (48 கிரலா), ேமன்ொ (50 கிரலா), சிம்ரன் (52 கிரலா) 

ஆகிரயாரும் இறுதிச்சுற்றில் ரோல்விகண்டு பவள்ளி பபற்றெர். 

 

 

 

 


