


         

    

1. இந்தியாவில் செயல்படும் உள்நாட்டு நீர்வழிப் ப ோக்குவரத்தின் 

வரம்பு என்ன? 

அ) 1000 கிமீ 

ஆ) 2000 கிமீ 

இ) 4000 கிமீ  

ஈ) 6000 கிமீ 

✓ துறைமுகங்கள், கப்பல் & நீர்வழிப் பபோக்குவரத்துத் துறை அறைச்சரோன 

சர்போனந்த பசோபனோவோல், உள்நோட்டு கப்பல் ைபசோதோ, 2021’ஐ ைக்கள் 

அறவயில் அறிமுகப்படுத்தினோர். இது வழிசசலுத்தல் போதுகோப்பு, உயிர் 

ைற்றும் சரக்கு போதுகோப்பு ைற்றும் ஏற்படக்கூடிய ைோசுபோட்றடத் தடுக்க 

முயற்சி சசய்கிைது. உள்நோட்டு நீர்வழிப் பபோக்குவரத்து நிர்வோகத்தில் 

சவளிப்பறடத்தன்றைறயக் சகோண்டுவரவும், உள்நோட்டு கப்பல்கறை 

நிர்வகிக்கும் நறடமுறைகறை வலுப்படுத்தவும் இது எண்ணுகிைது. 

4000 கிமீ நீை உள்நோட்டு நீர்வழிகள் இந்தியோவில் இயங்குகின்ைன. 

 

2. எந்த மாநிலத்தின் இரு நகரங்கள் யுசனஸ்ககாவால் ‘வரலாற்று 

நகர்ப்புற நிலப்பரப்பு திட்டத்தின்’கீழ் கதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளன? 

அ) உத்தர பிரபதசம் 

ஆ) ைத்திய பிரபதசம்  

இ) ைகோரோஷ்டிரோ 

ஈ) ஒடிஸா 

✓ ைத்திய பிரபதச ைோநிலத்றதச் சோர்ந்த குவோலியர் ைற்றும் ஓர்ச்சோ ஆகிய 

நகரங்கள் யுசனஸ்பகோவோல் ‘வரலோற்று நகர்ப்புை நிலப்பரப்பு திட்டத்தின்’ 

கீழ் பதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ைன. பவகைோக வைர்ந்து வரும் வரலோற்றுச் 

சிைப்புமிக்க நகரங்கறை உள்ைடக்கிய இந்தத்திட்டம் 2011ஆம் ஆண்டில் 

சதோடங்கப்பட்டது. இந்தியோவில் ஆஜ்மீர் ைற்றும் வோரணோசி உட்பட 

சதற்கோசியோவின் ஆறு நகரங்கள் ஏற்கனபவ இத்திட்டத்தில் உள்ைன. 

ஓர்ச்சோ ைற்றும் குவோலியர் ஆகியறவ முறைபய ஏழோவது ைற்றும் 

எட்டோவது நகரங்கைோக பசர்க்கப்பட்டுள்ைன. 

 

3. இந்தியாவின் இரண்டாவது நூல்களின் கிராமத்தத அதமத்த 

இந்திய மாநிலம் எது? 

அ) ஒடிஸா 

ஆ) பகரைோ  

இ) கர்நோடகோ 

ஈ) பைற்கு வங்கம் 

✓ ைகோரோஷ்டிரோவின் சதோரோ ைோவட்டத்தில் உள்ை பிலோர் என்ை கிரோைம், 

கடந்த 2017ஆம் ஆண்டில் அம்ைோநில அரசோல் ‘நூல்களின் கிரோைம்’ என 

அறிவிக்கப்பட்டது. இந்தியோவின் இரண்டோவது ‘நூல்களின் கிரோைம்’, 

பகரைத்தின் சகோல்லம் சகோட்டோரக்கரோ நகரத்திலிருந்து ஐந்து கிமீட்டர் 

சதோறலவில் உள்ை சபருங்குைம் என்ை குக்கிரோைத்தில் அறைக்கப்பட்டு 

உள்ைது. ைகோத்ைோ கோந்தியின் நிறனவோக, அக்கிரோைத்தில் உள்ை 

வோசகர்கறை அதிக நூல்கறைப் படிக்க ஊக்குவிக்கும் வறகயில் ஒரு 

நூலகமும் சதோடங்கப்பட்டுள்ைது. 

 

4. அண்தமயில் எந்த நகரத்தில், உலகின் முதல் 3D முறையில் 

அச்சிடப்பட்ட எஃகு பாலம் திறக்கப்பட்டுள்ளது? 

அ) ஆம்ஸ்டர்டோம்  

ஆ) படோக்கிபயோ 

இ) சிட்னி 

ஈ) ைோஸ்பகோ 

✓ உலகின் முதல் 3D முறையில் அச்சிடப்பட்ட எஃகு போலைோனது சமீபத்தில் 

ஆம்ஸ்டர்டோமில் சபோதுைக்களின் பயன்போட்டுக்கோக திைக்கப்பட்டது. இது 

MX3D என்ை ஒரு டச்சு பரோபபோடிக்ஸ் நிறுவனத்தோல் உருவோக்கப்பட்டது 

ஆகும். இந்தப் போலத்றத சநதர்லோந்தின் ைகோரோணி சைக்ஸிைோ திைந்து 

றவத்தோர். நோன்கு ஆண்டுகோலைோக கட்டப்பட்டு வந்த இந்தப் போலம் 

ஆம்ஸ்டர்டோம் நகரத்தின் றையத்திலுள்ை பழறையோன கோல்வோய்களில் 

ஒன்ைோன அவுசடஜிட்ஸ் அச்சசர்பர்க்வோலில் நிறுவப்பட்டுள்ைது. 

 

5.மீகாங்-கங்கா ஒத்துதைப்பில் உள்ள நாடுகளின் எண்ணிக்தக? 

அ) 5 

ஆ) 6  

இ) 7 

ஈ) 8 

✓ மீகோங்-கங்கோ ஒத்துறழப்பு என்பது இந்தியோ, கம்பபோடியோ, மியோன்ைர், 

தோய்லோந்து, லோபவோஸ் ைற்றும் வியட்நோம் ஆகிய ஆறு நோடுகளுக்கு 

இறடபயயோன கூட்டோண்றை அறைப்போகும். இந்த நோடுகளுக்கிறடபய 

அரசியல் ரீதியோன ஒத்துறழப்றப அதிகரிக்க இது 2000ஆம் ஆண்டில் 

நிறுவப்பட்டது. சமீபத்தில், 11ஆவது மீகோங்-கங்கோ ஒத்துறழப்பு கூட்டம் 

ஏற்போடு சசய்யப்பட்டது. இதில் இந்தியோவின் சோர்போக சவளியுைவுத்துறை 

அறைச்சர் எஸ் செய்சங்கர் பங்பகற்ைோர். 

 

6. ஒலிம்பிக்கில் சடன்னிஸ் ஒற்தறயர் கபாட்டியில் சவன்ற 3ஆவது 

இந்தியர் யார்? 

அ) பசோம்பதவ் பதவ்வர்ைன் 

ஆ) சுமித் நோகல்  

இ) யூகி போம்ப்ரி 

ஈ) பரோகன் பபோபண்ணோ 

✓ கடந்த 25 ஆண்டுகளில் முதன்முறையோக, படோக்கிபயோ விறையோட்டுப் 

பபோட்டியின் முதல் பபோட்டியில் சடனிஸ் இஸ்படோறைறன பதோற்கடித்து 

ஒலிம்பிக் ஆடவர் ஒற்றையர் பபோட்டியில் சவன்ை மூன்ைோவது இந்தியர் 

என்னும் சபருறைறய சுமித் நோகல் சபற்றுள்ைோர். 1988ஆம் ஆண்டு 

சிபயோல் விறையோட்டுப் பபோட்டியில், போரகுபவறவச் சோர்ந்த விக்படோ 

கபல்சலபரோறவ வீழ்த்தி, ஒற்றையர் பபோட்டியில் சவன்ை முதல் 

இந்தியரோக ஆனோர் ஜீஷன் அலி. 

✓ அதன்பிைகு, 1996ஆம் ஆண்டு அட்லோண்டோ விறையோட்டுப்பபோட்டிகளில் 

ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில், பிபரசிலின் சபர்னோண்படோ சைலிசகனிறய 

வீழ்த்தி சவண்கலம் சவன்ைோர் லியோண்டர் பயஸ். 

 

7. இந்தியாவில் நிறுவனங்கள் ெட்டம், 2013’ஐ அமல்படுத்துகிற 

நடுவண் அதமச்ெகம் எது? 

அ) நிதி அறைச்சகம் 

ஆ) சபருநிறுவன விவகோரங்கள் அறைச்சகம்  

இ) MSME அறைச்சகம் 

ஈ) வணிகம் ைற்றும் சதோழில்துறை அறைச்சகம் 

✓ நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013’இன்கீழ் நிறுவனங்கறை இறணப்பது 

சதோடர்போன விதிகறை நடுவண் அரசு திருத்தியுள்ைது. நிறுவனங்கள் 

சட்டம், 2013’ஐ அைல்படுத்தும் நிறுவன விவகோரங்கள் அறைச்சகம், 

நிறுவனங்கள் (ஒருங்கிறணப்பு) விதிகள், 2014’ஐ திருத்தியுள்ைது.  

✓ இச்சட்டத்தின் பிரிவு 16’இன்கீழ், ஏற்கனபவயுள்ை நிறுவனத்திற்கு புதிய 

சபயறர ஒதுக்கீடுசசய்யும் முறையில் திருத்தஞ்சசய்யப்பட்டுள்ைது. இந்த 

ைோற்ைங்கள் சசப்டம்பர் 1 முதல் நறடமுறைக்கு வரும். 

 

8. யூகராபா கிளிப்பர் மிஷனுக்கான ஏவுதள கெதவகதள வைங்க 

நாொவால் கதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட விண்சவளி நிறுவனம் எது? 

அ) புளூ ஆர்ஜின் 

ஆ) ஸ்பபஸ் X  

இ) விர்ஜின் பகலக்டிக் 

ஈ) பபோயிங் 

✓ யூபரோபோ கிளிப்பர் மிஷனுக்கோன ஏவுதை பசறவகறை வழங்குதற்கோக 

NASA, ஸ்பபஸ் X நிறுவனத்றத பதர்ந்சதடுத்துள்ைது. வியோழனின் 

நிலவோன யூபரோபோறவ விரிவோக ஆய்வு சசய்வதற்கோக பூமியிலிருந்து 

சசல்லும் முதல் திட்டம் இதுவோகும். 

✓ புபைோரிடோவில் உள்ை நோசோவின் சகன்னடி விண்சவளி றையத்தில் 

இருந்து போல்கன் ஏவுகலத்தின்மூலம் வரும் 2024 அக்படோபரில் இது 

ஏவப்படும். நோசோவின் செட் ப்ரோபல்ஷன் ஆய்வகைோனது ெோன்ஸ் 

ஹோப்கின்ஸ் அப்றைடு இயற்பியல் ஆய்வகத்துடன் இறணந்து யூபரோபோ 

கிளிப்பர் திட்டத்தின் வைர்ச்சிக்கு உதவுகிைது. 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. கதசிய புள்ளியியல் அலுவலகம் (NSO) சவளியிட்ட அண்தமய 

தரவுகளின்படி, 2019-20’இல் கவதலயின்தம விகிதம் என்ன? 

அ) 6.1% 

ஆ) 5.4% 

இ) 4.8%  

ஈ) 3.2% 

✓ பதசிய புள்ளியியல் அலுவலகத்தோல் (NSO) 2019 ெூறல – 2020 ெூன் 

ைோதத்திற்கு இறடயில் நடத்தப்பட்ட கோலமுறை சதோழிலோைர் 

கணக்சகடுப்பு மீதோன மூன்ைோமாண்டு அறிக்றகயின்படி, 2019-20’இல் 

பவறலயின்றை விகிதம் 4.8% ஆக குறைந்துள்ைது. 2018-19’இல் 

பவறலயின்றை விகிதம் 5.8% ஆகவும், 2017-18’இல் 6.1% ஆகவும் 

இருந்தது. முந்றதய ஆண்டுகளுடன் ஒப்பிடுறகயில், 2019-20’இல், 

சதோழிலோைர் குறிகோட்டிகளும் அதிகரிப்றபப் பதிவுசசய்துள்ைன. 

 

10. 2021-22 முதல் 2025-26 வதரயிலான காலகட்டத்தில் 

எத்ததன நச்சுயிரியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் கண்டறி ஆய்வகங்கதள 

அதமக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது? 

அ 12 

ஆ) 42  

இ) 82 

ஈ) 142 

✓ இந்திய அரசோங்கம் நோடு முழுவதும் 42 றவரோலஜி ஆரோய்ச்சி ைற்றும் 

றவரஸ் கண்டறியும் ஆய்வகங்கறை நிறுவ திட்டமிட்டுள்ைது. சைோத்தம் 

`324 பகோடி சசலவில் இறவ நிறுவப்படவுள்ைன. 

✓ 2021-22 முதல் 2025-26 வறரயிலோன 15ஆம் நிதி ஆறணயத்தின் 

கோலத்தில் இறவ நிறுவப்படும். இந்திய ைருத்துவ ஆரோய்ச்சி கழகத்தின் 

நலவோழ்வு ஆரோய்ச்சித்துறையின் கீழ் உள்ை திட்டத்தின்மூலம் இறவ 

நிறுவப்படும். 

 


1. கடற்பறட துறணத் தைபதியோக எஸ்.என்.பகோோோா்ைோபட பதவிபயற்பு 

கடற்பறட துறணத் தைபதியோக எஸ்.என்.பகோோோா்ைோபட சனிக்கிழறை 

சபோறுப்பபற்றுக் சகோண்டோோோா். தில்லியில் நறடசபற்ை நிகழ்ச்சியில், 

கடற்பறடயில் 39 ஆண்டு பசறவயோற்றிய பின் துறணத் தைபதி 

சபோறுப்பில் இருந்து ஓய்வுசபற்ை ஜி.அபசோக் குைோரிடம் இருந்து 

அப்சபோறுப்றப எஸ்.என்.பகோோோா்ைோபட ஏற்றுக் சகோண்டோோோா். துறணத் 

தைபதி சபோறுப்பபற்ைதும் அளிக்கப்பட்ட அணிவகுப்பு ைரியோறதறயப் 

போோோா்றவயிட்டு ஏற்ைோோோா். முன்னதோக, கடற்பறட சசயல்போடுகள் தறலறை 

இயக்குநோோா், கிழக்கு கடற்பறட கட்டுப்போட்டு றைய தறலறை அதிகோரி, 

போதுகோப்புத்துறை பணியோைோோா் பசறவகள் கட்டுப்போட்டு அதிகோரி பபோன்ை 

சவோலோன பல பதவிகறை எஸ்.என்.பகோோோா்ைோபட வகித்துள்ைோோோா். 

கடற்பறட துறணத் தைபதி சபோறுப்றப ஏற்கும் முன்பு, அவோோா் 

ஒருங்கிறணந்த போதுகோப்பு பணியோைோோா் தறலறையகத்தில் 

முப்பறடகளின் சசயல்போடுகள் ைற்றும் பயிற்சி பிரிவின் துறணத் 

தறலவோோா் பதவிறய வகித்துள்ைோோோா். 

 

2. சேதி தெரியுமா? 

ெூறல 16: நோட்டில் முதன் முறையோக ஹரியோணோ ைோநிலம் 

குருகிரோமில் உணவு தோனிய ஏடிஎம் இயந்திரத்றத அந்த ைோநில அரசு 

நிறுவியுள்ைது. 

ெூறல 17: கீழடியில் நடந்துவரும் ஏழோம் கட்ட அகழோய்வில் சுடுைண் 

சபண் சபோம்றை, உறைகிணறு ஆகியறவ கண்டறியப்பட்டன. 

ெூறல 18: திருச்சி துப்போக்கித் சதோழிற்சோறலயில் தயோரிக்கப்பட்ட நவீன 

ரக ரிபைோட் கன்ட்பரோல் துப்போக்கி இந்தியக் கடற்பறட வசம் 

ஒப்பறடக்கப்பட்டது. இந்தத் துப்போக்கி தோனோகபவ இலக்றகத் பதடும் 

நுட்பம்சகோண்டது. 

ெூறல 18: ஐந்து நட்சத்திர பஹோட்டல் வசதியுடன் கூடிய ரயில் 

நிறலயத்றத குெரோத் ைோநிலம் கோந்திநகரில் பிரதைர் பைோடி 

திைந்துறவத்தோர். 

ெூறல 19: ஆந்திரம், சதலங்கோனோ இறடபயயோன தண்ணீர் 

பிரச்சிறனயோல் கிருஷ்ணோ, பகோதோவரி நதிகளின் குறுக்பக அறணகள் 

கட்டும் உரிறைறய ஒன்றிய அரசு ஏற்றுக்சகோண்டது. 

ெூறல 19: தமிழ்நோட்டில் பிைஸ் 2 ைோணவர்களுக்கோன பதர்வு 

முடிவுகள் சவளியிடப்பட்டன. முதன் முறையோக தசை எண்களில் 

ைதிப்சபண்கள் கணக்கிடப்பட்டுள்ைன. 

ெூறல 20: தமிழ்நோட்டில் ரூ.17 ஆயிரம் பகோடி ைதிப்பில் 33 புதிய 

சதோழில் திட்டங்களுக்கோன புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் முதல்வர் 

மு.க.ஸ்டோலின் முன்னிறலயில் றகசயழுத்தோகின. 

ெூறல 21: சீனோவில் ைணிக்கு 600 கி.மீ. பவகத்தில் சசல்லும் உலகின் 

அதிபவக ரயில் அறிமுகைோனது. மின்கோந்த சக்தியில் இயங்கும் 

வறகயில் இந்த ரயில் வடிவறைக்கப்பட்டுள்ைது. 

ெூறல 23: உலக விறையோட்டுத் திருவிழோவோன 32-வது ஒலிம்பிக், 

ெப்போன் தறலநகர் படோக்கிபயோவில் சதோடங்கியது. 206 நோடுகள் 

பங்பகற்கும் ஒலிம்பிக் பபோட்டிகள் ஆகஸ்ட் 8 வறர நறடசபறுகின்ைன. 

 

3. உலகத் தரம் மிக்க புலிகள் கோப்பகைோக ஆறனைறல, முதுைறல 

கோப்பகங்களுக்கு அங்கீகோரம் 

பகோறவ ைோவட்டம் ஆறனைறல ைற்றும் நீலகிரி முதுைறல 

புலிகள்கோப்பகங்கறை உலகத் தரமிக்கபுலிகள் கோப்பகைோக அங்கீகரித்து, 

பதசிய புலிகள் போதுகோப்பு ஆறணயம் சோன்றிதழ் வழங்கியுள்ைது. 

இந்தியோவில் 20 ைோநிலங்களில் 50 புலிகள் கோப்பகங்கள் உள்ைன. 

அவற்றில் உலக அைவிலோன புலிகள் போதுகோப்பு தரநிறலகறை 

உறுதிப்படுத்துதல் ஆய்விறன பதசிய புலிகள் போதுகோப்பு ஆறணயம் 

கடந்த 2020-ம் ஆண்டு சசயல்படுத்தியது. அதில் சுற்றுச்சூழல், வனம் 

ைற்றும் கோலநிறல ைோற்ைம், புலிகள் போதுகோப்புக்கோன பைலோண்றை, 

போதுகோப்பு ைற்றும் சபோதுைக்கள் ஈடுபோடு ஆகியன கணக்கிடப்பட்டன. 

புலிகள் வோழும் 20 ைோநிலங்களில் உள்ை 28 புலிகள் கோப்பகங்கள் 

பதர்வு சசய்யப்பட்டு, பதசிய புலிகள் போதுகோப்பு ஆறணயத்தோல் 

அறைக்கப்பட்ட குழுவினரோல் ைதிப்பீடு சசய்யப்பட்டது. அதில் 14 புலிகள் 

கோப்பகங்களுக்கு புலிகள் போதுகோப்பு தரநிறலறய உறுதிப்படுத்தி 

ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ைது. 

 

4. சவண்கலம் சவன்ைோர் பி.வி.சிந்து 

படோக்பயோ ஒலிம்பிக் பபட்மிண்டனில் இந்திய வீரோங்கறன பி.வி.சிந்து 

சவண்கலப் பதக்கம் சவன்ைோர். படோக்பயோ ஒலிம்பிக் ைகளிர் ஒற்றையர் 

பிரிவு பபட்மிண்டனில் சவண்கலப் பதக்கத்திற்கோன இன்று நடத்த 

பபோட்டியில் இந்திய வீரோங்கறன பி.வி.சிந்துவும், சீன வீரோங்கறன ஹி 

பிங்ஜியோவும் பைோதினர். விறுவிறுப்போக நறடசபற்ை இந்த பபோட்டியில் 

சீன வீரோங்கறனறய 21-13, 21-15 என்ை சசட் கணக்கில் வீழ்த்தினோர் 

பி.வி.சிந்து. 

பி.வி.சிந்து சவண்கலம் சவன்ைதன் மூலம் படோக்பயோ ஒலிம்பிக்கில் 

இந்தியோவுக்கு 2ஆவது பதக்கம் கிறடத்தது. ஏற்சகனபவ படோக்பயோ 

ஒலிம்பிக் பளுதூக்குதலில் இந்தியோவின் மீரோபோய் சோனு 

சவள்ளிப்பதக்கம் சவன்றுள்ைோர். முன்னதோக ைல்யுத்த வீரர் சுஷில் 

குைோர் ஒலிம்பிக்கில் சவள்ளி, சவண்கலப் பதங்கங்கறை 

சவன்றிருந்தோர். தற்பபோது அவறரத் சதோடர்ந்து சிந்துவும் ஒலிம்பிக் 

பபோட்டியில் 2 பதங்கறை சவன்ை முதல் வீரோங்கறன என்கிை 

வரலோற்று சோதறனறய பறடத்துள்ைோர். 2016 ஆண்டு நடந்த ரிபயோ 

ஒலிம்பிக் பபோட்டியில் பி.வி.சிந்து சவள்ளிப் பதக்கம் சவன்றிருந்தது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

5. தமிழக பைலறவயின் வரலோறு 

இன்று தமிழக ‘சட்டபைலறவ’  தனது நூற்ைோண்றட நிறைவு 

சசய்கிைது. அந்த பைலறவக்கு மூன்று தடறவ உறுப்பினரோகத் 

பதோோா்ந்சதடுக்கப்பட்டவன் என்கிை முறையில், எனக்கும் இது 

சபருறைக்குரிய தருணம். நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 1921-இல், 

நம்முறடய பைலறவ (சலஜிஸ்பலடிவ் கவுன்சில்) உதயைோவதற்கு 

முன்பு, இந்திய நோட்டில் நறடசபற்ை சில முக்கியைோன நிகழ்வுகறை 

விைக்குவது அவசியம். ைகோத்ைோ கோந்தி நடத்திய ஒத்துறழயோறை 

பபோரோட்டத்தின் விறைவோக, அப்பபோறதய பிரிட்டிஷ் அரசின் 

இந்தியோவுக்கோன அறைச்சோோா் சோோா் சைோண்சடகுவும் இந்திய நோட்டின் 

றவஸ்ரோயோக இருந்த சசம்ஸ்ஃபபோோோா்ட் பிரபுவும் கூடி விவோதித்து, 

 

 

 



         

    

பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு எதிரோன பபோரோட்டத்றத வலுவிழக்கச் சசய்ய சற்று 

கூடுதலோன அதிகோரங்கறை வழங்க பவண்டுசைன முடிசவடுத்தனோோா். 

இது ‘சைோண்சடகு - சசம்ஸ்ஃபபோோோா்ட் சீோோா்திருத்தம்’  என அந்த 

கோலத்தில் கூைப்பட்டது. இதன் பலனோக ‘இந்திய அரசோங்கத்தின் 1919 

சட்டம்’  பிைந்தது. இந்த சட்டத்தின் ஒரு பகுதியோக, பிரிட்டிஷோரின் 

பநரடிக் கட்டுப்போட்டில் உள்ை பகுதிகளில் (ரோெதோனிகளில்) பைலறவ 

ஏற்படுத்தலோம் என முடிசவடுக்கப்பட்டது. அந்த வறகயில் உருவோனது 

தோன், இந்த பைலறவ. தமிழக பைலறவ உருவோக்கப்பட்ட 1919-இல் 

தமிழ்நோடு இருக்கவில்றல. இது சசன்றன ரோெதோனியோக 

(பிரஸிசடன்சி) இருந்தது. பிரிட்டிஷோரின் பநரடிக் கட்டுப்போட்டில் உள்ை 

பகுதிகள் ரோெதோனிகைோகவும், ஏறனய பகுதிகள் அந்தந்த ரோெோக்களின் 

சைஸ்தோன ஆட்சிப்பகுதிகைோகவும் இருந்தன. 

சசன்றன ரோெதோனியில் இன்றைய தமிழகம், ஆந்திர பிரபதசம், ஒடிஸோ 

ைோநிலத்தின் சதற்கு ைோவட்டங்கள், ைலபோோோா் ைற்றும் சதற்கு கோோா்நோடகம் 

ஆகியறவ அடங்கியிருந்தன. இந்த ஒட்டுசைோத்தப் பகுதிகளின் 

ைக்கள்சதோறக, அன்று நோன்கு பகோடியோக இருந்தது. பைலறவ 

அங்கத்தினோோா்கறைத் பதோோா்ந்சதடுப்பதற்கோக வோக்கோைோோா் பட்டியல் தயோோோா் 

சசய்யப்பட்டது. இந்தப் பட்டியலில் இடம்சபை, ஒருவோோா் தனக்சகன ஒரு 

வீடு அல்லது ஒரு ைறன றவத்திருக்க பவண்டும் என 

நிோோா்ணயிக்கப்பட்டது. இந்த நிபந்தறனயோல், நோன்கு பகோடி ைக்களில் 

சவறும் 12,48,156 பபோோா் ைட்டும் வோக்கோைோோா் பட்டியலில் இடம் சபற்ைனோோா். 

நம்முறடய பைலறவக்கோன முதல் பதோோா்தல், 1920-ஆம் ஆண்டு 

நவம்போோா் ைோதம் நறடசபற்ைது. அப்பபோது 12.5 லட்சம் பபோோா் 

வோக்கோைோோா்கைோக இருந்தும் சவறும் 3,03,558 வோக்குகள் (25%) ைட்டும் 

பதிவோயின. 

பிரிட்டிஷ் அரசோங்கத்துடன் பபோரோட்டம் நடத்திக் சகோண்டிருந்ததோல், 

அன்றைய கோங்கிரஸ் கட்சி பைலறவக்கோன பதோோா்தறலப் 

புைக்கணித்தது. பதோோா்தலில் கோங்கிரஸ் இல்லோத நிறலயில், ெஸ்டிஸ் 

கட்சி ஒரு சபரிய கட்சியோக உருசவடுத்தது. அதனுறடய தறலவரோன 

சோோா் பிட்டி தியோகரோய சசட்டி தறலறையில் அந்தக் கட்சி பதோோா்தல் கைத்தில் 

இைங்கியது. 1920 நவம்பரில் நறடசபற்ை பைலறவத் பதோோா்தலில், 93 

சதோகுதிகளில் 63 சதோகுதிகளில், ெஸ்டிஸ் கட்சி சவற்றி சபற்ைது. 

சசன்றன ரோெதோனியின் ஆளுநரோக இருந்த சவல்லிங்டன், ஆட்சி 

அறைக்கும்படி ஐஸ்டிஸ் கட்சியின் தறலவரோக இருந்த சோோா் பிட்டி 

தியோகரோய சசட்டிறயக் பகட்டுக் சகோண்டோோோா். ஆனோல், அவோோா் அதறன 

ஏற்க ைறுத்து, தனக்கு பதிலோக சுப்புரோயலு சரட்டியோறர முதலறைச்சரோக 

அைோோா்த்தினோோோா். 

12.1.1921 அன்று, நம்முறடய பைலறவ சோோா் பி. ரோெபகோபோலோச்சோரி 

(ரோெோஜி அல்ல, பவறு ஒருவோோா்) தறலறையில் (பசோோா்ைன்) கூடியது. அந்த 

அறவயில் ஒரு சபண்ைணி கூட இடம் சபைவில்றல என்பதோல், 1.4.1921 

அன்று, மீண்டும் பைலறவ கூடி பைலறவயில் சபண்களுக்கு இட 

ஒதுக்கீடு சசய்ய பவண்டுசைன்கிை தோோா்ைோனத்றத நிறைபவற்றியது. 

இதன் விறைவோக, நம் நோட்டின் முதல் எம்பிபிஎஸ் படித்த 

சபண்ைணியோன டோக்டோோா் முத்துலட்சுமி சரட்டி 1926-இல், பைலறவ 

உறுப்பினரோனோோோா். 1919 இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் கீழ் 

உருவோக்கப்பட்ட இந்த பைலறவ, மீண்டும் நோன்கு முறை (1923, 1926, 

1930,1934) பதோோா்ந்சதடுக்கப்பட்டது. 

இதற்கிறடயில், சுதந்திரப் பபோரோட்டம் கோரணைோக ைக்களுக்கு அதிக 

ஆட்சி அதிகோரம் வழங்க பவண்டிய நிோோா்பந்தம் பிரிட்டிஷோருக்கு ஏற்பட்டது. 

அதன் கோரணைோக, 1935 இந்திய அரசின் சட்டம் நிறைபவற்ைப்பட்டது. 

இதன் விறைவோக எல்லோ ரோெதோனிகளிலும் 1937-இல், சபோதுத்பதோோா்தல் 

நடத்தப்பட்டு சட்டைன்ைப் பபரறவ (சலஜிஸ்பலடிவ் அசசம்பிளி) வந்தது. 

ரோெோஜி சசன்றன ரோெதோனியின் முதலறைச்சோோா் ஆனோோோா். 

அப்பபோதும்கூட ரோெோஜி பைலறவயின் உறுப்பினரோகத்தோன் 

பதோோா்ந்சதடுக்கப்பட்டோோோா். 

1953-ஆம் ஆண்டில், தமிழகம் தனி ைோநிலைோனதற்குப் பின் 63 

உறுப்பினோோா்கறைக் சகோண்டதோக ஆனது தமிழக சட்ட பைலறவ. 

இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை 21 புது உறுப்பினோோா்கறைத் 

பதோோா்ந்சதடுக்க பவண்டிய முறையும் கறடப்பிடிக்கப்பட்டது. இந்த 

உறுப்பினோோா்களில், இரண்டு இடங்கள் பட்டதோரி சதோகுதியின் 

மூலைோகவும், இரண்டு இடங்கள் ஆசிரியோோா் சதோகுதியின் மூலைோகவும், 

சட்டைன்ைப் பபரறவயின் மூலைோகவும், உள்ைோட்சி உறுப்பினோோா்கள் 

மூலைோகவும் தலோ ஏழு உறுப்பினோோா்களும், மூன்று உறுப்பினோோா்கள் 

ஆளுநரோல் நியமிக்கப்பட்ட உறுப்பினோோா்கள் மூலைோகவும் இடம்சபற்ைனோோா். 

1962-இல் ஆசிரியோோா் சதோகுதியிலிருந்து பபரோசிரியோோா் க. அன்பழகனும், 

1964, 1978, 1984 ஆகிய ஆண்டுகளில் மூன்று முறை நோனும், 

பைலறவ உறுப்பினோோா்கைோகத் பதோோா்ந்சதடுக்கப்பட்படோம். தமிழக 

பைலறவ உறுப்பினோோா்கைோக இருந்தவோோா்களில் நோனும், ஆோோா்எம். 

வீரப்பனும்தோன் இப்பபோது இருக்கிபைோம். 

தமிழக பைலறவயில் புகழ்சபற்ை தறலவோோா்களில் சிலோோா், முன்னோள் 

குடியரசுத் தறலவோோா் ஆோோா். சவங்கட்ரோைன், டோக்டோோா் ஏ.எல். முதலியோோோா், 

டோக்டோோா் வி.பக. ெோன், ை.சபோ.சி, டோக்டோோா் முத்துலட்சுமி சரட்டி, டோக்டோோா் யூ. 

ரோை ரோவ், டோக்டோோா் பி.வி. சசரியன், ைோணிக்கபவல் நோயக்கோோா், எஸ்.எஸ். 

ரோைசோமி பறடயோச்சியோோோா், தமிழக முன்னோள் முதலறைச்சோோா் மு. 

கருணோநிதி ஆகிபயோோோா். 1.11.1986 அன்று தமிழக பைலறவ 

கறலக்கப்பட்டது. இந்த ஆண்டு, நம்முறடய பைலறவ சதோடங்கப்பட்டு 

நூறு ஆண்டு நிறைவறடகிைது. 

 

6. இ-ருபி: டிஜிட்டல் கட்டண முறை; பிரதைர் பைோடி சதோடங்கி றவத்தோர் 

இ-ருபி என்ை ஒரு நபர் ைற்றும் குறிப்பிட்ட பதறவக்கோன டிஜிட்டல் 

கட்டண தர்வு முறைறய பிரதைர் நபரந்திர பைோடி, இன்று கோசணோலி 

கோட்சி மூலம் சதோடங்கி றவத்தோர். இ-ருபி என்பது டிஜிட்டல் முறையில் 

பணம் சசலுத்துவதற்கோன சரோக்கமில்லோ ைற்றும் சதோடர்பில்லோ சோதனம். 

இது க்யூஆர் குறியீடு அல்லது எஸ்எம்எஸ் அடிப்பறடயிலோன மின்னணு 

-சோன்று. இது பயனோளிகளின் சசல்பபோனுக்கு அனுப்பப்படுகிைது. இந்த 

தறடயற்ை, ஒபர முறை பணம் சசலுத்தும் சபோறிமுறைறய 

பயன்படுத்துபவர்கள், சடபிட் ைற்றும் கிசரடிட் கோர்டு இல்லோைல், டிஜிட்டல் 

முறையில் பணம் சசலுத்தும் சசயலி இல்லோைல் அல்லது சநட் பபங்கிங் 

முறைறய பயன்படுத்தோைல், மின்னணு சோன்று மூலம் பசறவ 

அளிப்பவரிடம் பணம் சசலுத்த முடியும். 

இறத யுபிஐ தைத்தில், பநஷனல் பபசைன்ட்ஸ் கோர்ப்பபரஷன் ஆப் 

இந்தியோ, நிதி பசறவகள் துறை, ைத்திய சுகோதோர ைற்றும் குடும்ப நல 

அறைச்சகம் ைற்றும் பதசிய சுகோதோர ஆறணயம் ஆகியவற்றுடன் 

இறணந்து உருவோக்கியுள்ைது. இந்த இ-ருபி, இந்த பசறவகளுக்கு 

ஆதரவு அளிப்பவர்கறை, பயனோளிகளுடன் இறணக்கிைது ைற்றும் 

பசறவ அளிப்பவர்கறையும் பநரடி தறலயீடு இன்றி டிஜிட்டல் 

முறையில் இறணக்கிைது. பரிவர்த்தறன முடிந்தோல் ைட்டுபை, பசறவ 

அளிப்பவருக்கு பணம் சசலுத்தப்படுவறத இது உறுதி சசய்கிைது. 

முன்கூட்டிபய பணம் சசலுத்தப்படும் (ப்ரீ-சபய்டு) முறையோக இது 

இருப்பதோல், எந்த நடுவர் தறலயீடும் இன்றி, பசறவ அளிப்பவருக்கு 

குறித்த பநரத்தில் பணம் சசலுத்தப்படுவறத இது உறுதி சசய்கிைது. 

நலன்சோர்ந்த பசறவகறை வழங்குவதில் ஆதோர கசிவு இல்லோைல் 

இருப்பறத உறுதி சசய்யும் பநோக்கில், இது புரட்சிகரைோன முயற்சியோக 

இருக்கும் என எதிர்போர்க்கப்படுகிைது. தோய் பசய் நலத்திட்டங்கள், டி.பி 

ஒழிப்பு திட்டங்கள், ஆயுஸ்ைோன் போரத் பிரதைரின் ைக்கள் ஆபரோக்கிய 

திட்டத்தின் கீழ் ைருந்துகள் ைற்றும் பரிபசோதறன, உர ைோனியம் பபோன்ை 

திட்டங்களின் பசறவகறை வழங்கவும் இறத பயன்படுத்த முடியும். 

ஊழியர்களின் நலன் ைற்றும் கோர்ப்பபரட் சமூக சபோறுப்பு திட்டங்களின் 

ஒரு பகுதியோகவும் இந்த டிஜிட்டல் சோன்றுகறை தனியோர் நிறுவனங்கள் 

கூட பயன்படுத்த முடியும். இ-ருபி என்ை ஒரு நபர் ைற்றும் குறிப்பிட்ட 

பதறவக்கோன டிஜிட்டல் கட்டண தர்வு முறைறய பிரதைர் நபரந்திர 

பைோடி, இன்று கோசணோலி கோட்சி மூலம் சதோடங்கி றவத்தோர். 

 

7. 3 ஆண்டுகளில் 24 ஆயிரத்துக்கும் பைற்பட்ட சிைோர்கள் தற்சகோறல! 

நோடு முழுவதும், சிைோர்கள் தற்சகோறல சசய்துசகோண்டது சதோடர்போக, 

பதசிய குற்ை ஆவணக் கோப்பகம்(என்சிஆோோா்பி) அறிக்றக ஒன்றை, 

நோடோளுைன்ைத்தில் தோக்கல் சசய்தது. அதில், ’கடந்த 2017 முதல் 2019ம் 

ஆண்டு வறரயிலோன கோலகட்டத்தில், 13,325 சபண்கள் உள்பட 

24,568 சிைோர்கள் தற்சகோறல சசய்து சகோண்டனர். 2017ம் ஆண்டு 

8029 சிைோர்களும், 2018ம் ஆண்டு, 8,162 சிைோர்களும் 2019ம் ஆண்டு 

8,377 சிைோர்களும் தற்சகோறல சசய்துசகோண்டனர். இவர்கள் 

அறனவரும் 14 வயது முதல் 18 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் ஆவர். 

நோட்டிபலபய அதிகபட்சைோக ைத்தியப் பிரபதசத்தில் 3,115 பபரும், அதற்கு 

அடுத்தபடியோக பைற்கு வங்கத்தில் 2,802 பபரும், ைகோரோஷ்டிரத்தில் 

2,527 பபரும், தமிழ்நோட்டில் 2,035 பபரும் தற்சகோறல சசய்து 

சகோண்டுள்ைனர். 

தற்சகோறல சசய்துசகோண்ட சிைோர்களில், 4046 பபர் பதர்வுகளில் 

பதோல்வியறடந்ததோல் தற்சகோறல சசய்துசகோண்டுள்ைனர். திருைணம் 

சதோடர்போன கோரணங்களினோல், 639 பபர் தற்சகோறல 

சசய்துசகோண்டுள்ைனர். அவர்களில் 411 பபர் சபண்கள் ஆவர். கோதல் 

பதோல்வி கோரணைோக, 3315 பபர் தற்சகோறல சசய்து சகோண்டுள்ைனர். 

2567 சிைோர்கள் உடல்நலக் பகோைோறு கோரணைோகத் தற்சகோறல சசய்து 

சகோண்டுள்ைனர். 81 சிைோர்கள் உடல் ரீதியிலோன துன்புறுத்தல்கள் 



         

    

கோரணைோக தற்சகோறல சசய்து சகோண்டுள்ைனர். சில சிைோர்களின் 

தற்சகோறலக்கு, சநருக்கைோனவர் ஒருவரின் ைரணம், பபோறதப் பழக்கம், 

பவறலயின்றை, ஏழ்றை நிறல, தகோத உைவோல் ஏற்படும் கர்ப்பம், 

சமூகத்தில் ைதிப்பு குறைதல் ஆகியறவ கோரணங்கைோகக் 

கூைப்படுகிைது என்று அந்த அறிக்றகயில் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

8. இந்தியோ - வங்கபதசம் இறடபய 50 ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு சரக்கு 

ரயில் பசறவ சதோடக்கம் 

இந்தியோ - வங்கபதச நோடுகளிறடபய 50 ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு 

மீண்டும் சரக்கு ரயில் பசறவ ஞோயிற்றுக்கிழறை சதோடங்கியது. இரு 

நோடுகளிறடபய ரயில் பசறவறய மீண்டும் சதோடங்கும் வறகயில், 

பைற்கு வங்க ைோநிலம் ஹல்திபோரி நகறரயும் வங்கபதசத்தின் 

சிலோஹோட்டி நகறரயும் இறணக்கும் ரயில் போறத அண்றையில் 

ைறுசீரறைக்கப்பட்டது. ைறுசீரறைக்கப்பட்ட இந்த ரயில் போறதறய கடந்த 

2020-ஆம் ஆண்டு டிசம்போோா் 17-ஆம் பததி பிரதைோோா் நபரந்திர பைோடியும், 

வங்கபதச பிரதைோோா் பஷக் ஹசீனோவும் இறணந்து சதோடக்கிறவத்தனோோா். 

எனினும், கபரோனோ போதிப்பு சூழல் கோரணைோக இந்த ரயில் போறதயில் 

ரயில்கள் எதுவும் அதிகோரபூோோா்வைோக இயக்கப்படவில்றல. 

இந்த நிறலயில், 58 சபட்டிகறைக் சகோண்ட சரக்கு ரயில் கற்கறை 

ஏற்றிக்சகோண்டு பைற்கு வங்கத்தின் அலிபூோோா்துவோரில் உள்ை டிம்டிைோ 

ரயில் நிறலயத்திலிருந்து ஞோயிற்றுக்கிழறை கோறல 10.30 ைணிக்கு 

புைப்பட்டது. இந்த ரயில் ஹல்திபோரி வழியோக வங்கபதசத்தின் 

சிலோஹோடிறய சசன்ைறடய உள்ைது. முன்னதோக, ‘ஹல்திபோரி - 

சிலோஹோட்டி இறடபய முதல் சரக்கு ரயில் பசறவ ஞோயிற்றுக்கிழறை 

சதோடங்கப்படும்’ என்று வடகிழக்கு எல்றல ரயில்பவ (என்எஃப்ஆோோா்) 

சசய்தித்சதோடோோா்போைோோா் சனிக்கிழறை கூறியிருந்தோோோா். அதன்படி, இந்த 

ரயில் புைப்பட்டுள்ைது. ஹல்திபோரியிலிருந்து 4.5 கிபலோ மீட்டோோா் 

பயணித்து சோோா்வபதச எல்றலறய அறடயும் இந்த ரயில், அதன் பிைகு 

வங்கபதசத்தின் சிலோஹோட்டியிலிருந்து 7.5 கிபலோ மீட்டோோா் தூரம் 

பயணம் சசய்ய உள்ைது. 

வடக்கு வங்க ைோவட்டம் ைட்டுமின்றி ஒட்டுசைோத்த பைற்கு வங்க ைோநில 

சபோருைோதோர வைோோா்ச்சிக்கு உதவ உள்ை இந்த சரக்கு ரயில் பசறவயின் 

சதோடக்க நிகழ்ச்சியில், வடக்கு வங்க வோோா்த்தக சறப தறலவோோா் கிபஷோோோா் 

ைபரோதியோ பங்பகற்ைோோோா். அப்பபோது பபசிய அவோோா் ‘சரக்கு ரயில் பசறவ 

மீண்டும் சதோடங்கப்பட்டிருப்பது சதோழிலதிபோோா்களிறடபய மிகுந்த 

ைகிழ்ச்சிறய ஏற்படுத்தியிருக்கிைது’ என்று அவோோா் கூறினோோோா். 

‘இந்த ரயில் போறத கடந்த 1965-ஆம் ஆண்டு வறர பயன்போட்டில் 

இருந்தது. அதன் பிைகு, இந்தியோ - போகிஸ்தோன் இறடபய நறடசபற்ை 

பபோோோா் கோரணைோக இந்தியோவுக்கும் அப்பபோறதய கிழக்கு 

போகிஸ்தோனுக்கும் (வங்கபதசம்) இறடபயயோன ரயில் பசறவகள் 

முழுறையோக ரத்து சசய்யப்பட்டன. அதன் கோரணைோக, இந்த ரயில் 

போறதயும் துண்டிக்கப்பட்டது’  என்று கடந்த 2020 டிசம்போோா் ைோதம் 

ரயில்பவ அறைச்சகம் சவளியிட்ட அறிக்றகயில் சதரிவிக்கப்பட்டது. 

 



         

    

1. “ஆசிய மற்றும் பசிபிக்கிற்கான ஐநா பபாருளாதார மற்றும் சமூக 

ஆணையத்தின்” (UNECSCAP) தணைணமயகம் அணமந்துள்ள இடம் 

எது? 

அ) பாரிஸ் 

ஆ) பாங்காக்  

இ) ர ாம் 

ஈ) வியன்னா 

✓ தாய்லாந்தின் பாங்காக்கக தகலகையிடைாகக் ககாண்ட ஆசிய 

பசிபிக்கிற்கான ஐநா கபாருளாதா  ைற்றும் சமூக ஆகையம், சமீபத்தில், 

டிஜிட்டல் ைற்றும் நிகலத்த வர்த்தகவசதி குறித்த உலகளாவிய ஆய்கவ 

கவளியிட்டுள்ளது. இந்த ைதிப்பீட்டின்கீழ் 143 நாடுகள் ஐந்து முக்கிய 

குறிகாட்டிகளில் ைதிப்கபண்கள் கபற்றுள்ளன. நடப்பு 2021ஆம் ஆண்டில் 

இந்தியா 90.32% ைதிப்கபண்ககளப்கபற்றுள்ளது. 2019’இல் அது 78.49 

சதவீதைாக இருந்தது. கவளிப்பகடத்தன்கையின் அடிப்பகடயில், 

இந்தியா, நடப்பு 2021ஆம் ஆண்டில் 100% கபற்றுள்ளது. 

 

2. இந்தியாவில் ததசிய ஒலிபரப்பு நாள் அனுசரிக்கப்படுகிற தததி 

எது? 

அ) ஜூகல.23  

ஆ) ஜூகல.25 

இ) ஜூகல.27 

ஈ) ஜூகல.29 

✓ ஒவ்ரவார் ஆண்டும் ஜூகல.23 அன்று இந்தியாவில் ரதசிய ஒலிப ப்பு 

நாள் ககாண்டாடப்படுகிறது.  கடந்த 1927ஆம் ஆண்டு இரத நாளின் 

ரபாது, நாட்டின் முதல் வாகனாலி ஒலிப ப்பு, அன்கறய பம்பாய் 

நிகலயத்திலிருந்து ரைற்ககாள்ளப்பட்டது. 

✓ இந்த முதல் ஒலிப ப்கப இந்தியன் பி ாட்காஸ்டிங் கம்கபனி என்ற 

தனியார் அகைப்பு ரைற்ககாண்டது. தற்ரபாது, பி ஸார் பா தி, ரதசிய 

கபாதுச்ரசகவ ஒலிப ப்பு நிறுவனைாக கசயல்பட்டு வருகிறது. அது 

தூர்தர்ஷன் கதாகலக்காட்சி வகலயகைப்பு ைற்றும் அகில இந்திய 

வாகனாலி (AIR) ஆகியவற்கற உள்ளடக்கியுள்ளது. இந்த நாகள 

நிகனவுகூரும் வககயில், அகில இந்திய வாகனாலி புதுதில்லியில் 

“புதிய இந்தியாகவ உருவாக்குதல் ைற்றும் ஒலிப ப்பு ஊடகம்” என்ற 

தகலப்பில் ஒரு கருத்த ங்கக ஏற்பாடு கசய்தது. 

 

3. இந்தியாவில் வருமான வரி நாள் பகாண்டாடப்படுகிற தததி 

எது? 

அ) ஜூகல.24  

ஆ) ஜூகல.26 

இ) ஜூகல.28 

ஈ) ஜூகல.30 

✓ வருைான வரி நாளானது ஆண்டுரதாறும் ஜூகல.24 அன்று ைத்திய 

ரந டி வரிகள் வாரியத்தாலும் அதுசார் அலுவலகங்களாலும் நாடு 

முழுவதும் ககாண்டாடப்படுகிறது. முதலாவது விடுதகலப்ரபாரின்ரபாது 

ஏற்பட்ட இழப்புககள ஈடுகசய்வதற்காக, 1860ஆம் ஆண்டில் இரதநாளில், 

வருைான வரி என்னுகைாரு புதிய வரி, முதன்முதலில் சர் ரஜம்ஸ் 

வில்சனால் இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. நடப்பாண்டில் (2021) 

வரும் வருைான வரி நாள், அந்நாளின் 161ஆவது ஆண்டுநாளாகும். 

 

4. தடாக்கிதயா 2021’க்கான இந்தியாவின் ஒலிம்பிக் குழுவில் 

உள்ள பங்தகற்பாளர்களின் எண்ணிக்ணக என்ன? 

அ) 100 

ஆ) 127  

இ) 153 

ஈ) 200 

✓ ரடாக்கிரயா ஒலிம்பிக்ஸ் 2021’க்கு 127 பங்ரகற்பாளர்ககளக் ககாண்ட 

கபரிய குழுகவ இந்தியா அனுப்பியுள்ளது. அவர்கள் 18 கவவ்ரவறு 

விகளயாட்டு நிகழ்வுகளில் பங்ரகற்பர். இதில் ஆடவர் ைற்றும் ைகளிர் 

ஹாக்கி அணிகளில் 2 ைாற்று வீ ர்கள் ைற்றும் தலா ஒரு ரிசர்வ் ரகால் 

கீப்பரும் அடங்குவர். முந்கதய 2016 ஒலிம்பிக்கில், 117 விகளயாட்டு 

வீ ர்கள், 15 விகளயாட்டுப் ரபாட்டிகளில் பங்ரகற்றனர். 

 

5.நடப்பாண்டின் (2021) G20 எரிசக்தி & சுற்றுச்சூழல் அணமச்சர்கள் 

கூட்டத்ணத நடத்திய நாடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) இத்தாலி  

இ) அகைரிக்கா 

ஈ) பி ான்ஸ் 

✓ இத்தாலியால் நடத்தப்படும் G20 நாடுகளின் எரிசக்தி & சுற்றுச்சூழல் 

அகைச்சர்கள் கூட்டம் ரநபிள்ஸில் நகடகபற்றது. இந்தச் சந்திப்பு, 

கிளாஸ்ரகாவில் நகடகபறவுள்ள ஐநா காலநிகல ைாநாடு – சிஓபி 26 

நகடகபறுவதற்கு 100 நாட்களுக்கு முன்னதாக கூட்டப்பட்டிருப்பதால் 

குறிப்பிடத்தக்க முக்கியத்துவம் கபற்றுள்ளது. 

✓ ஆனால் உறுப்புநாடுகள், தங்களது இறுதி அறிக்ககயில், முக்கிய பருவ 

நிகலைாற்ற உறுதிகைாழிககள ஏற்றுக்ககாள்ளத்தவறியதால் இந்தச் 

சந்திப்பு விைர்சனத்துக்கு உள்ளானது. 

 

6. இந்தியாவில் ததசிய மீன் விவசாயிகள் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிற 

தததி எது? 

அ) ஜூகல.10  

ஆ) ஜூகல.15 

இ) ஜூகல.20 

ஈ) ஜூகல.25 

✓ மீன்வளத்துகற ஆ ாய்ச்சியாளர்களான Dr K H அலிகுனி ைற்றும் Dr H L 

கசளத்ரி ஆகிரயார் நிகனவாக ஆண்டுரதாறும் ஜூகல.10ஆம் ரததி 

அன்று ரதசிய மீன் விவசாயிகள் நாள் (National Fish Farmers Day) 

ககடப்பிடிக்கப்படுகிறது. 

✓ மீனவர்களின் மீன்வளத் கதாழிலின் ரைம்பாட்டுக்காக பி தை ைந்திரி 

மீன்வளத்திட்டம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. நடப்பாண்டில் (2021) வரும் 

மீன் விவசாயிகள் நாள், அந்நாளின் 21ஆம் ஆண்டுநாளாகும். 

 

7. ஆட்கடத்தலுக்கு எதிரான உைக நாள் அனுசரிக்கப்படுகிற தததி 

எது? 

அ) ஜூகல.30  

ஆ) ஜூகல.31 

இ) ஆகஸ்ட்.01 

ஈ) ஆகஸ்ட்.02 

✓ ஆட்கடத்தலுக்கு உள்ளாரனாரின் நிகலகைகுறித்த விழிப்புைர்கவ 

ஏற்படுத்துவதற்கும் அவர்களின் உரிகைககளப் பாதுகாப்பதற்குைாக 

ஆண்டுரதாறும் ஜூகல.30 ரததியன்று உலககங்கும் ஆட்கடத்தலுக்கு 

எதி ான உலக நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

✓ கடந்த 2013’இல், ஐநா கபாது அகவ, உலகளாவிய கசயல்திட்டத்கத 

மீளாய்வு கசய்வதற்காக ஓர் உயர்ைட்டக் கூட்டத்கத நடத்தியது; 

அப்ரபாது, ஜூகல.30ஆம் ரததிகய ஆட்கடத்தலுக்கு எதி ான உலக 

நாளாக அறிவித்தது. ரபாகதப்கபாருள் ைற்றும் குற்றம் கதாடர்பான ஐநா 

அலுவலகம் அதன் உறுப்புநாடுகளின் முயற்சிகளுக்கு உதவி வருகிறது. 

“Victims' Voices Lead the Way” என்பது நடப்பாண்டில் (2021) வரும் 

இந்த நாளுக்கானக் கருப்பபாருளாகும். 

 

8. நடப்பாண்டில் (2021) வரும் உைக தாய்ப்பால் வாரத்துக்கான 

கருப்பபாருள் என்ன? 

அ) Protect Breastfeeding: A Shared Responsibility  

ஆ) Innocenti Declaration Anniversary 

இ) Exclusive Breastfeeding 

ஈ) Support Lactating Mothers 

✓ உலக தாய்ப்பால் வா ம் ஆகஸ்ட் முதல் வா  காலத்தில் (ஆகஸ்ட் 1-7) 

உலகம் முழுவதும் 120 நாடுகளில் ககாண்டாடப்படுகிறது. 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ கடந்த 1992ஆம் ஆண்டில் உலக நலவாழ்வு அகைப்பு ைற்றும் UNICEF 

ஆகியவற்றுடன் இகைந்து தாய்பாலூட்டலுக்கான உலக கூட்டகைப்பு 

(WABA) இதகன ககடப்பிடித்து வந்தது. இன்னகசன்டி தீர்ைானத்தில் 

கககயாப்பமிடப்பட்டகதயும் இந்த வா ம் குறிக்கிறது. 

✓ “Protect Breastfeeding: A Shared Responsibility” என்பது நடப்பாண்டில் 

(2021) வரும் இவ்வா த்துக்கான கருப்கபாருளாகும். 

 

9. சமீபத்திய வாழ்க்ணகத்தர ஆய்வின்படி, இந்தியாவில், தமாசமான 

வாழ்க்ணகத் தரத்ணதக் பகாண்டுள்ள வயது வந்ததாரின் சதவீதம் 

என்ன? 

அ) 16.2% 

ஆ) 25.6% 

இ) 46.2%  

ஈ) 72.6% 

✓ உலக நலவாழ்வு அகைப்பின் ரகள்விகள் ைற்றும் கூடுதல் கருவிககள 

அடிப்பகடயாகக்ககாண்ட வாழ்க்ககத்த  ஆய்வானது 2021 ரை ைற்றும் 

ஜூன் ைாதத்திற்கு இகடயில் பல்ரவறு நக ங்களில் உள்ள இந்திய 

வயது வந்ரதாரிகடரய நடத்தப்பட்டது. இது ஐந்தாவது பு த வா த்தின் 

கதாடக்கத்கதயும் குறிக்கிறது. இந்த ஆய்வின்படி, இந்தியாவில் வயது 

வந்தவர்களில் கிட்டத்தட்ட 46.2% ரபர் ரைாசைான வாழ்க்ககத் த த்கத 

ககாண்டுள்ளனர். 

✓ இதில் ரைாசைான வாழ்க்ககத்த  ைதிப்கபண்ணுடன் அதிக சதவீத 

வயது வந்ரதாக  (65%) ககால்கத்தா பதிவு கசய்திருந்தாலும், மும்கப 

அதிக ைதிப்கபண் கபற்று முதலிடத்தில் உள்ளது. பு த வா ைானது 

ஆண்டுரதாறும் ஜூகல 24-30 வக , டாரனான் இந்தியாவால் CII 

உடன் இகைந்து ககாண்டாடப்படுகிறது. 

 

10. தசாரா என்பது எம்மாநிைத்தில் அணமந்துள்ள ஒரு நகரமாகும்? 

அ) அஸ்ஸாம் 

ஆ) அருைாச்சல பி ரதசம் 

இ) ரைகாலயா  

ஈ) ைத்திய பி ரதசம் 

✓ ‘சி புஞ்சி’ என்றும் அகழக்கப்படுகிற ரசா ா என்பது, வடகிழக்கு இந்திய 

ைாநிலைான ரைகாலயாவில் உள்ள ஒரு நக ைாகும். ைத்திய உள்துகற 

அகைச்சர் அமித் ஷா, ரசா ா நக த்தில், பசுகை ரசா ா காடுவளர்ப்பு 

இயக்கத்கத கதாடங்கிகவத்தார். ரைலும், கபருநக  ரசா ா நீர்வழங்கல் 

திட்டத்கதயும் அவர் அப்ரபாது கதாடங்கிகவத்தார். 

✓ இந்தக் காடுவளர்ப்பு இயக்கத்கத, அஸ்ஸாம் க பிள்ஸ் உதவியுடன் 

ரைகாலய ைாநில அ சு நடத்தும். 

 


1. நிக  வரி வருவாய் 5% அதிகரிப்பு: நிதியகைச்சர் 

ைத்திய அ சின் நிக  ரந டி வருவாய் கடந்த நிதியாண்டில் 5 சதவீதம் 

அதிகரித்துள்ளதாக நடுவண் நிதி அகைச்சர் நிர்ைலா சீதா ாைன் 

கதரிவித்தார். இதுகுறித்து அவர் ைக்களகவயில் அளித்த எழுத்துப்பூர்வ 

பதிலில் கூறியுள்ளதாவது: 

ரந டி ைற்றும் ைகறமுக வரி வருவாகய அதிகரிக்க நடுவண் அ சு 

பல்ரவறு நடவடிக்ககககள எடுத்து வருகிறது. குறிப்பாக, வரி ஏய்ப்பு 

நடவடிக்ககககள கட்டுப்படுத்துதல், வரி தளங்ககள விரிவாக்குதல், 

டிஜிட்டல் பரிவர்த்தகனககள ஊக்குவித்தல், வரிகதாடர்பான 

வழக்குககள குகறத்தல் உள்ளிட்டவற்றின்மூலைாக அ சு தீவி  

முயற்சிககள ரைற்ககாண்டுள்ளது. 

இதுரபான்ற கா ைங்களால், கடந்த 2020-21ஆம் ஆண்டில் நிக  வரி 

(ரந டி ைற்றும் ைகறமுக வரிகள்) வசூல் `14.24 இலட்சம் ரகாடியாக 

அதிகரித்தது. இது, முந்கதய நிதியாண்டின் வரி வசூலான `13.56 

இலட்சம் ரகாடியுடன் ஒப்பிடுககயில் 5 சதவீதம் அதிகம். இருப்பினும், 

வரிசா ா வருவாய் வசூல் கடந்த நிதியாண்டில் `3.27 இலட்சம் 

ரகாடியிலிருந்து 36 சதவீதம் குகறந்து `2.08 இலட்சம் ரகாடியானது.  

ைத்திய அ சின் நிக  வருவாய் (வரி ைற்றும் வரிசா ா வருவாய்) வசூல் 

கடந்த 2020-21ஆம் நிதியாண்டில் 3.09 சதவீதம் குகறந்து `16.32 

இலட்சம் ரகாடியானது என நிர்ைலா சீதா ாைன் கதரிவித்துள்ளார். 

 

2. கர ானா சிகிச்கசயில் அஸ்வகந்தா மூலிகக: ஆய்வு ரைற்ககாள்கிறது 

ஆயுஷ் அகைச்சகம் 

கர ானாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அஸ்வகந்தா மூலிககயால் 

தயாரிக்கப்பட்ட ைருந்து எந்த அளவுக்குப் பலனளிக்கும் என்பது குறித்து 

ஆய்வு கசய்ய ஆயுஷ் அகைச்சகம் முடிவு கசய்துள்ளது. 

ைத்திய ஆயுஷ் அகைச்சகத்தின் அகில இந்திய ஆயுர்ரவத நிறுவனமும், 

பிரிட்டகனச் ரசர்ந்த இலண்டன் சுகாதா ம் ைற்றும் கவப்பைண்டல 

ைருத்துவ கையமும் இகைந்து இந்த ஆய்கவ நடத்தவுள்ளன. 

இதற்காக ஒரு புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்கதயும் ரைற்ககாண்டுள்ளன. 

இதன்படி, பிரிட்டனில் உள்ள கலஸ்டர்கஷர், பர்மிங்ஹாம், லண்டன் 

ஆகிய மூன்று நக ங்ககளச் ரசர்ந்த 2,000 ரபர் ரதர்வுகசய்யப்பட்டு 

ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்படுவர் என ஆயுஷ் அகைச்சகம் கவளியிட்டுள்ள 

கசய்திக்குறிப்பில் கதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

பா ம்பரிய இந்திய மூலிககயான அஸ்வகந்தா ைனிதர்களின் உடல் 

ஆற்றகல அதிகரிக்கவும், ைனவழுத்தத்கத குகறக்கவும், ரநாகயதிர்ப்பு 

ைண்டலத்கத வலுவாக்கவும் உதவுகிறது. பல்ரவறு ரநாய்களுக்கு 

அஸ்வகந்தா மூலிகக எவ்வாறு பலனளிக்கிறது என இதுவக  பல 

ஆய்வுகள் ரைற்ககாள்ளப்பட்டிருந்தாலும், முதல்முகறயாக கவளிநாட்டு 

நிறுவனத்துடன் இகைந்து கர ானா சிகிச்கசயில் அஸ்வகந்தாவின் 

பலன்குறித்த ஆய்கவ ஆயுஷ் அகைச்சகம் ரைற்ககாள்கிறது. 

இந்த ஆய்வில் பங்ரகற்பவர்கள் ரதா ாயைாகத் ரதர்ந்கதடுக்கப்பட்டு 

உள்ளனர். இவர்கள் தலா 1000 ரபர் என இரு பிரிவாகப் பிரிக்கப்படுவர். 

ஒரு பிரிவினருக்கு தினமும் இருரவகள அஸ்வகந்தா ைாத்திக  500 

மிகி வழங்கப்படும். ைற்கறாரு பிரிவினருக்கு அஸ்வகந்தா ைாத்திக யின் 

வடிவம், சுகவயில் ரவறுபாடு கதரியாத அளவு தீங்கற்ற ைாத்திக  

வழங்கப்படும். மூன்று ைாதம் கழித்து அவர்களின் ைன ைற்றும் உடல் 

நலத்தின் ைாற்றங்கள்குறித்து ஆய்வு ரைற்ககாள்ளப்படும். இச்ரசாதகன 

கவற்றிக ைாக முடிக்கப்பட்டால் இந்திய பா ம்பரிய ைருத்துவ முகறக்கு 

அறிவியல்பூர்வைான ைதிப்பீடு கிகடக்கும். 

 

3. ஐர ாப்பிய நாடுகளில் தமிழ்க்கல்வி, ஆ ாய்ச்சிகளில் இகைந்து 

கசயல்பட - நார்டிக் அறிவியல் கதாழில்நுட்பக்கழகம் - தமிழ்ப் 

பல்ககலக்கழகம் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம்: 

தமிழ்க்கல்வி, ஆ ாய்ச்சிகளில் தஞ்கச தமிழ்ப் பல்ககலகழகமும், நார்டிக் 

அறிவியல், கதாழில்நுட்பக்கழகமும் இகைந்து பணியாற்றும் விதைாக 

ரநற்று புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் ரைற்ககாள்ளப்பட்டது. 

ஐர ாப்பிய நாடுகளில் தமிழ் கற்பித்தல், ஆ ாய்ச்சிப் பணி ைற்றும் 

ைாைவர் பரிைாற்ற நிகழ்வுகளில் இகைந்து கசயல்பட, தஞ்சாவூர் 

தமிழ்ப் பல்ககலக்கழகம் ைற்றும் சுவீடன் நாட்கடச் ரசர்ந்த நார்டிக் 

அறிவியல் & கதாழில்நுட்பக்கழகம், பன்னாட்டுத் தமிழர்ப்ரப கவ ஆகிய 

நிறுவனங்கள் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் ஒன்கற ரைற்ககாண்டுள்ளன. 

அந்த ஒப்பந்தத்தில், ஆ ாய்ச்சி கதாடர்பான தகவல்ககளப் பகிர்ந்து 

ககாள்ளுதல், கூட்டு ஆ ாய்ச்சி நிகழ்வு, பன்னாட்டு நிதிநல்ககயில் 

ஆய்வு ரைற்ககாள்ளுதல், குறுகியகாலப் பயிற்சிககள நடத்துதல், 

பண்பாட்டுப் பயிற்சிககள நடத்துதல் ஆகியவற்கற இகைந்து 

நடத்துவது என உறுதிகசய்யப்பட்டது. 

தமிழ்ப்பல்ககல துகைரவந்தர், நார்டிக் அறிவியல் & கதாழில்நுட்பக் 

கழகத்தின் சார்பாக சுவீடனின் சால்ைர்ஸ் பல்ககலக்கழக ஆ ாய்ச்சி 

ைற்றும் கல்வியாளர் விஜய் அரசாகன், தமிழ்ப்பல்ககலக்கழகத்தின் 

பதிவாளர் (கபாறுப்பு) ஆகிரயார் இந்த ஒப்பந்தத்தில் கககயழுத்திட்டனர். 

 

 

 

 



         

    

1. தனிப்பயனாக்கப்பட்ட விண்வெளி-மைய ெணிகத்திட்டத்மத 

உருொக்கியுள்ள இந்திய அமைப்பு எது? 

அ) DRDO 

ஆ) ISRO  

இ) HAL 

ஈ) BEL 

✓ இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையைானது (ISRO) தனிப்பயனாக்கப்பட்ட 

விண்வெளி சார்ந்த ெணிகத்திட்டத்மத அறிமுகப்படுத்தியது. சமீபத்தில் 

8 நிறுெனங்கள் இந்தத்திட்டத்மத மைற்வகாள்ெதற்காக இஸ்ம ாவுடன் 

கூட்டாண்மைக்காக பதிவுவசய்துள்ளன. ஆர்ெமுள்ள நபர்கள் ISRO’இன் 

திட்டங்கள் ைற்றும் பணி வதாடர்பான அங்கீகரிக்கப்பட்ட தயாரிப்புகமள 

அதாெது அளவுமகால் ைாதிரிகள், T-சட்மடகள், விண்வெளிசார் கல்வி 

விமளயாட்டுகள், அறிவியல் வபாம்மைகள் மபான்றெற்மற ொங்க 

முடியும். இவ்விளம்ப ப்பயிற்சியானது ைாணெர்கள், சிறார்கள் ைற்றும் 

வபாதுைக்கள் ைத்தியில் விண்வெளி அறிவியல் & வதாழில்நுட்பத்தில் 

விழிப்புணர்மெயும் ஆர்ெத்மதயும் உருொக்கும். 

 

2. நீர்நிமைகளில் மூழ்குெமதத் தடுப்பதற்கான முதைாெது உைக 

நாள் அனுசரிக்கப்பட்ட தததி எது? 

அ) 2021 ஜூமை.23 

ஆ) 2021 ஜூமை.25  

இ) 2020 ஜூமை.27 

ஈ) 2020 ஜூமை.29 

✓ நீர்நிமைகளில் மூழ்குெமதத் தடுப்பதற்கான முதைாெது உைக நாள், 

ஜூமை.25 அன்று அனுசரிக்கப்பட்டது. இந்த நாமள உைக நைொழ்வு 

அமைப்பு ஒருங்கிமணந்து அனுசரித்தது. ஐநா வபாது அமெயானது 

2021 ஏப் ல்.28 அன்று நீர்நிமைகளில் மூழ்குெமதத் தடுப்பதற்கான 

உைகளாவிய தீர்ைானத்மத ஏற்றுக்வகாண்டது. ஒவ்மொர் ஆண்டும் 

236,000 மபர் நீரில் மூழ்கி இறக்கின்றனர். 5-14 ெயதிற்குட்பட்ட 

குழந்மதகளின் இறப்பிற்கான பத்து முக்கிய கா ணங்களுள் நீரில் 

மூழ்குெதும் ஒன்வறன உள்ளது. 

 

3. சமீபத்தில் வதாடங்கப்பட்ட “ஆசாத் கி வ ௌர்யா கதா” கண்காட்சி 

என்பது பின்ெரும் எந்த விடுதமைப் தபாராளியின் ொழ்க்மகமய 

அடிப்பமடயாக வகாண்டதாகும்? 

அ) சந்தி மசகர் ஆசாத்  

ஆ) பகத் சிங் 

இ) சுபாஷ் சந்தி  மபாஸ் 

ஈ) ஜான்சி இ ாணி 

✓ விடுதமையின் அம்ருத் ைமகாத்செத்தின் ஒருபகுதியாக, தியாகி சந்தி  

மசகர் ஆசாதின் ொழ்மெப் மபாற்றும் ெமகயில் “ஆசாத் கி வ ௌர்யா 

கதா” என்ற தமைப்பிைான கண்காட்சிமய புதுதில்லியில் இந்தி ாகாந்தி 

மதசிய கமை மையத்தில், ைத்திய கைாச்சா  இமணயமைச்சர் அர்ஜுன் 

இ ாம் மைக்ொல் வதாடங்கிமெத்தார். 

 

4. ெடகிழக்கு விண்வெளி பயன்பாடுகள் மையம் அமைந்துள்ள 

மாநிலம் எது? 

அ) நாகாைாந்து 

ஆ) மைகாையா  

இ) அஸ்ஸாம் 

ஈ) சிக்கிம் 

✓ ெடக்கு கிழக்கு விண்வெளி பயன்பாடுகள் மையம் (NESAC) என்பது 

விண்வெளித்துமற ைற்றும் ெடகிழக்கு கவுன்சில் ஆகியெற்றின் கூட்டு 

முயற்சியாகும். இது மைகாையா ைாநிைத்தின் உமியத்தில் அமைந்து 

உள்ளது. ெடகிழக்கு விண்வெளி பயன்பாட்டு மையத்தின் பல்மநாக்கு 

ைாநாட்டு மையம் ைற்றும் கண்காட்சி அமைப்புக்காக அண்மையில் 

ஷில்ைாங்கில் உள்துமற அமைச்சர் அமித் ா அடிக்கல் நாட்டினார். 

 

5. 2021 தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக்கில் இந்தியாவின் முதல் பதக்கத்மத 

வென்ற மீராபாய் சானு சார்ந்த விமளயாட்டு எது? 

அ) குறுவிம மயாட்டம் 

ஆ) ைல்யுத்தம் 

இ) குத்துச்சண்மட 

ஈ) பளுதூக்குதல்  

✓ 2021 மடாக்மயா ஒலிம்பிக்கில் இந்தியாவின் பளுதூக்கும் வீ ாங்கமன 

மீ ாபாய் சானு, 49 கிகி ாம் பிரிவில், வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றுள்ளார். P 

V சிந்துவுக்குப்பிறகு ஒலிம்பிக்கில் வெள்ளிவென்ற இ ண்டாெது இந்திய 

வபண் இெராவார். மைலும், ஒலிம்பிக்கில் வெள்ளி வென்ற முதல் இந்திய 

வபண் பளுதூக்குபெர் என்ற வபருமைமயயும் அெர் வபற்றார். 

 

6. பிரிட்டிஷ் அரசால் ெழங்கப்பட்ட அவைக்சாண்டர் டால்ரிம்பிள் 

விருமத வென்ற இந்திய நீரியைாளர் யார்? 

அ) வினை பத்ொர்  

ஆ) க ம்பீர் சிங் 

இ) ஆர் ஹரி குைார் 

ஈ) அனில் குைார் சாவ்ைா 

✓ இந்தியாவின் தமைமை நீரியைாளர் மெஸ் அட்மி ல் விமன பத்ொர், 

பிரிட்டிஷ் அ சாங்கத்தால் ெழங்கப்படும் அவைக்சாண்டர் டால்ரிம்பிள் 

விருமதப்வபற்றுள்ளார். நீரியல் ைற்றும் கடல் ெம படப் பிரிவுகளில் 

அெ து பமடப்புகமள அங்கீகரித்து இவ்விருது ெழங்கப்பட்டுள்ளது.  

✓ 2006’இல் நிறுெப்பட்ட இந்த விருது, பிரிட்டிஷ் கடற்பமடக் குழுவின் 

முதல் நீரியைாளரின் வபயரில் ெழங்கப்படுகிறது. விமன பத்ொருக்கு 

கடந்த 2019’இல் ெழங்கப்பட்டது இவ்விருது. வதாற்றுப ெல் கா ணைாக 

சமீபத்தில் இதற்கான விழா நமடவபற்றது. 

 

7. பன்னாட்டு எரிசக்தி முகமையுடன் இமைந்து, ‘இந்தியாவில் 

புதுப்பிக்கத்தக்க ஒருங்கிமைப்பு’ என்ற அறிக்மகமய அறிமுகம் 

வசய்த நிறுெனம் எது? 

அ) BEE 

ஆ) NITI ஆமயாக்  

இ) PFC 

ஈ) REC 

✓ “இந்தியாவில் புதுப்பிக்கத்தக்க ஒருங்கிமணப்பு 2021” பற்றிய அறிக்மக 

ஒன்மற NITI ஆமயாக்கும் பன்னாட்டு எரிசக்தி முகமையும் இமணந்து 

வெளியிட்டுள்ளன. புதுப்பிக்கத்தக்க ெளங்கள் நிமறந்த ைாநிைங்கள் 

எதிர்வகாள்ளும் குறிப்பிட்ட ஆற்றல்ைாற்ற சொல்கமளப் புரிந்துவகாள்ள 

ைகா ாஷ்டி ா, கர்நாடகா ைற்றும் குஜ ாத் அ சுகளுடன் நடத்தப்பட்ட மும் 

ைாநிைப்பயிை ங்கங்களின் முடிவுகமள அடிப்பமடயாகக் வகாண்டது 

ஆகும் இந்த அறிக்மக. இந்தியாவின் ஆற்றல் அமைப்பிற்கு மூைங்கமள 

அமடயாளங்காணவும் நவீன வதாழில்நுட்பங்கமள முன்வனடுக்கவும் 

இந்த அறிக்மக ெலியுறுத்துகிறது. 

 

8. ைரபணு ைாற்றஞ்வெய்யப்பட்ட ‘தங்க அரிசி’மய அங்கீகரித்த முதல் 

நாடு எது? 

அ) அவைரிக்கா 

ஆ) பிலிப்மபன்ஸ்  

இ) சீனா 

ஈ) இைங்மக 

✓ பி காசைான ைஞ்சள் நிறங்க ாண்ட ை பணு ைாற்றஞ்வசய்யப்பட்ட ‘தங்க 

அரிசி’யின் ெணிக ரீதியான உற்பத்திமய அங்கீகரித்த உைகின் முதல் 

நாடாக பிலிப்மபன்ஸ் ஆனது. இவ்ெரிமய அதிக ஊட்டச்சத்து மிக்கதாக 

ஆக்குெதற்காக மெட்டமின் ஏ முன்மனாடி பீட்டா கம ாட்டினால் இது 

வசறிவூட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த அரிசி சிறார் பருெ குருட்டுத்தன்மைமய 

எதிர்த்துப் மபா ாடும் என்று நிபுணர்கள் நம்புகிறார்கள். சர்ெமதச அரிசி 

ஆ ாய்ச்சி நிறுெனமும், பிலிப்மபன்ஸ் வநல் ஆ ாய்ச்சி நிறுெனமும் 

இமணந்து இந்தத் ‘தங்க அரிசி’மய உருொக்கியுள்ளன. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. இந்திய இராணுெத்தால் வதாடங்கப்பட்ட மிகப்வபரிய பனிச் 

சறுக்கு பயைைான ‘ARMEX-21’ என்பது பின்ெரும் எந்த இரண்டு 

பகுதிகமள உள்ளடக்கியுள்ளது? 

அ) ைடாக் ைற்றும் உத்த கண்ட்  

ஆ) குல்ைார்க் ைற்றும் ைடாக் 

இ) ைணாலி ைற்றும் குல்ைார்க் 

ஈ) ைடாக் ைற்றும் ம ாதாங் கணொய் 

✓ ‘ARMEX-21’ என்பது ஒரு மிகப்வபரிய பனிச்சறுக்கு பயணைாகும். அது, 

இந்திய இ ாணுெத்தால் ைடாக்கின் கா மகா ம் கணொயிலிருந்து 

உத்த காண்டின் லிபுமைக் கணொய் ெம  சுைார் 1500 கிமீ தூ த்மத 

உள்ளடக்கியுள்ளது. இது ைடாக், இைாச்சைம், கார்ொல் ைற்றும் குைாவுன் 

மகாட்டங்களுக்கு அருமகயுள்ள வைய்யான கட்டுப்பாட்டுக்மகாட்டுக்கு 

வநருக்கைாக உள்ளது. இந்தியாவிற்கும் சீனாவிற்கும் இமடயிைான 

எல்மைப்பதற்றங்களுக்கு ைத்தியில் இந்தப் பயணம் நடத்தப்படுகிறது. 

 

10. ரஷ்ய கடற்பமடயின் 325ஆெது கடற்பமட தின விழாவில் 

பங்தகற்ற இந்தியக்கடற்பமடக்கப்பல் எது? 

அ) INS தபார்  

ஆ) INS திரிசூல் 

இ) INS தல்ொர் 

ஈ) INS திரிகண்ட் 

✓ இந்தியா,  ஷ்யா கடற்பமட இமடமய ஈ ாண்டுகளுக்கு ஒருமுமற 

நடத்தப்படும் ‘இந்தி ா கடற்பமட’ 12ஆம் கூட்டுப்பயிற்சி பால்டிக் கடலில் 

கடந்த 28 & 29 ஆகிய மததிகளில் நடந்தது. இந்தக் கூட்டுப்பயிற்சி முதன் 

முதலில் கடந்த 2003ஆம் ஆண்டு வதாடங்கியது. இந்தக் கூட்டுப் பயிற்சி 

இருநாட்டு கடற்பமடகள் இமடமயயான நீண்டகாை யுக்தி கூட்டுறமெ 

எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

✓  ஷ்ய கடற்பமடயின் 325ஆெது ஆண்டுவிழாவில் பங்மகற்க INS தபார் 

மபார்க்கப்பல்  ஷ்யாவின் வசயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் வசன்றது. அதன் ஒரு 

பகுதியாக இந்தி ா கடற்பமட-21 பயிற்சி மைற்வகாள்ளப்பட்டது. 2 நாள் 

நடந்த கூட்டுப்பயிற்சியில், ொன்தாக்குதமை முறியடிப்பது, கப்பல்கள் 

இமடமய ச க்கு பரிைாற்றம், எரிவபாருள் பரிைாற்றம், வஹலிகாப்டர் 

வசயல்பாடுகள் உட்பட பை பயிற்சிகள் மைற்வகாள்ளப்பட்டன. 

 


1. அவைரிக்காவிடமிருந்து `600 மகாடிக்கு ‘ஹார்பூன்’ ஏவுகமண 

வகாள்முதல் 

கப்பல்கமளத் தாக்கி அழிக்கக் கூடிய திறன்வகாண்ட ‘ஹார்பூன்’ 

ஏவுகமணமயயும் அதன் உதிரி பாகங்கமளயும் சுைார் `600 மகாடி 

ைதிப்பில் அவைரிக்காவிடமிருந்து இந்தியா வகாள்முதல் வசய்யவுள்ளது.  

இதுவதாடர்பாக அவைரிக்க வெளியுறவு அமைச்சகம் த ப்பில் 

வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்மகயில், ‘இந்தியாவுக்கு ஹார்பூன் ஏவுகமண 

அமைப்மப விற்பதற்கு ஒப்புதைளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஹார்பூன் ப ாைரிப்பு 

அமைப்பு, ஏவுகமணக்கான உதிரிபாகங்கள், அமதப் ப ாைரிப்பதற்கான 

கருவிகள், ஏவுகமணமயப் பரிமசாதிப்பதற்கான கருவிகள், 

ஏவுகமணமய எடுத்துச் வசல்ெதற்கான கருவிகள் உள்ளிட்டமெயும் 

இந்தியாவுக்கு ெழங்கப்படவுள்ளன. 

ஹார்பூன் ஏவுகமண அமைப்மப சுைார் `600 மகாடிக்கு இந்தியாவுக்கு 

ெழங்க முடிவுவசய்யப்பட்டுள்ளது. இதன்மூைைாக இந்தியா-அவைரிக்கா 

இமடமயயான நல்லுறவு மைலும் ெலுெமடயும். இந்மதா-பசிபிக் 

பி ாந்தியம், வதற்காசியப் பி ாந்தியம் ஆகியெற்றில் அமைதி, நிமைத் 

தன்மை உள்ளிட்டமெ நிைவுெதில் இந்தியா முக்கியப்பங்கு ெகித்து 

ெருகிறது. 

பாதுகாப்புத் துமறயில் அவைரிக்காவின் முக்கிய கூட்டாளியான 

இந்தியாவின் பாதுகாப்மப மைலும் ெலுப்படுத்துெதற்கு ஹார்பூன் 

ஏவுகமண அமைப்பு உதவும். இதன் ொயிைாக தற்மபாமதய, எதிர்காை 

பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல்கமள இந்தியா திறம்பட எதிர்வகாள்ளமுடியும். 

ஹார்பூன் ஏவுகமண அமைப்மப இந்தியாவுக்கு விற்பதற்கான 

ஆெணங்கமள அவைரிக்க பாதுகாப்புத்துமற இறுதிவசய்துெருகிறது. 

ஏவுகமண அமைப்பு விற்பமனயில் முதன்மை ஒப்பந்ததா  ாக மபாயிங் 

நிறுெனம் திகழும். 

‘ஹார்பூன்’ ஏவுகமணயின் சிறப்பம்சங்கள்: 

கடந்த 1977ஆம் ஆண்டுமுதல் ஹார்பூன் ஏவுகமண அமைப்பு அவைரிக்க 

இ ாணுெத்தில் பயன்பாட்டில் உள்ளது. அடுத்தடுத்த காைகட்டங்களில் 

மைம்படுத்தப்பட்டு ெருகிறது. கடலில் உள்ள கப்பல்கமளத் தாக்கி 

அழிக்கெல்ை திறன்வகாண்ட அந்த ஏவுகமண, ம டாரின் துமணயுடன் 

வசயல்படும் தன்மைவகாண்டது. கப்பல்கமளத் தாக்கி அழிப்பதில் 

உைகின் மிகச்சிறந்த ஏவுகமண அமைப்பாக ஹார்பூன் உள்ளது.  

தற்மபாது முப்பதுக்கும் மைற்பட்ட நாடுகள் அந்த ஏவுகமணமயப் 

பயன்படுத்தி ெருகின்றன’ என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

இந்தியாவுக்கு ‘முக்கிய பாதுகாப்பு கூட்டாளி’ என்ற அந்தஸ்மத கடந்த 

2016ஆம் ஆண்டில் அவைரிக்கா ெழங்கியது. அதன் அடிப்பமடயில் 

பாதுகாப்புத் துமற சார்ந்த முக்கிய வதாழில்நுட்பங்கமளயும் மபார்த் 

தளொடங்கமளயும் இந்தியாவுக்கு அவைரிக்கா ெழங்கி ெருகிறது. 

 

2. ‘அன்மனத் தமிழில் அர்ச்சமன’ திட்டம்: அறிவிப்புப் பைமகமய 

வெளியிட்டார் முதல்ெர் ஸ்டாலின் 

‘அன்மனத்தமிழில் அர்ச்சமன’ திட்டத்தின்கீழ் மகாவில்களில் 

மெக்கப்படும் அறிவிப்புப்பைமகமய முதைமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் 

வெளியிட்டார். 

‘அன்மனத் தமிழில் அர்ச்சமன’ எனப்வபயரிடப்பட்டுள்ள இத்திட்டத்தில் 

தமிழகத்தில் உள்ள மகாயில்களில் ஆக.06 முதல் தமிழில் அர்ச்சமன 

வசய்யப்படவுள்ளது. முதற்கட்டைாக, 47 வபரிய மகாவில்கள் மதர்வு 

வசய்யப்பட்டுள்ளன. இந்தத் திட்டம் வசன்மன திருையிமையில் 

அமைந்துள்ள கபாலீஸ்ெ ர் வதாடங்கப்படவுள்ளது. 

 

3. நிறவெறிக்கு எதி ாக ஐ.நா. தனிப்பிரிவு 

நிறவெறிக்கு எதி ான ஐநா’இல் தனிப்பிரிமெ உருொக்க ஐநா வபாதுக் 

குழு அனுைதி அளித்துள்ளது. இதுகுறித்து அமசாசிமயட்டட் பி ஸ் வசய்தி 

நிறுெனம் வதரிவித்துள்ளதாெது: நிறவெறிக்கு எதி ான புதிய பிரிவு 

ஒன்மற அமைப்பதற்கான தீர்ைானத்மத 193 உறுப்பினர்கமளக் 

வகாண்ட ஐநா வபாது அமெ நிமறமெற்றியுள்ளது. 

ஆப்பிரிக்க ெம்சாெளியினரின் பாதுகாப்பு ைற்றும் ொழ்க்மகத்த த்மத 

உயர்த்துெதற்கு அந்த அமைப்பு பாடுபடும். கடந்க 2015 முதல் 2024ஆம் 

ஆண்டு ெம யிைான காைகட்டத்மத ஆப்பிரிக்க 

ெம்சாெளியினருக்கான ஆண்டுகளாக ஐநா அறிவித்துள்ளது. இந்த 

நிமையில், நிறவெறிக்கு எதி ான தனிப்பிரிவு வதாடங்கப்படுகிறது என்று 

அமசாசிமயட்டட் பி ஸ் வசய்தி நிறுெனம் வதரிவித்துள்ளது. 

 

4. 04-8-2021 – விடுதமைப் மபா ாட்ட வீ ர் ‘தீரன்’ சின்ைமனையின் 

216ஆவது நினைவுநாள் 

 

 

 

 



         

    

1. சமீபத்தில் ஆப்பிரிக்காவின் கிழக்கு கடற்கரையில் த ாடங்கிய, 12 

கீரழ ஆப்பிரிக்க நாடுகள் பங்ககற்ற பாதுகாப்புப்பயிற்சியின் தபயர் 

என்ன? 

அ) வஜ்ர பிரகார் 

ஆ) டஸ்ட்லிக் II 

இ) கருட சக்தி 

ஈ) கட்லாஸ் எக்ஸ்பிரஸ்  

✓ நடப்பாண்டின் (2021) கட்லாஸ் எக்ஸ்பிரஸ் என்ற பயிற்சியானது 

ஆப்பிரிக்காவின் கீழைக்கடற்கழரயில் ஜூழல.26 அன்று த ாடங்கியது. 

இது கீழை ஆப்பிரிக்கா மற்றும் மமழல இந்தியப்தெருங்கடலில், ம சிய 

மற்றும் பிராந்திய கடல் ொதுகாப்ழெ மமம்ெடுத்துவ ற்காக நடத் ப்ெடும் 

ஒரு வருடாந்திர கடற்சார் ெயிற்சியாகும். இப்ெயிற்சியின் நடப்ொண்டு 

(2021) ெதிப்பில், 12 கீழை ஆப்பிரிக்க நாடுகள், அதமரிக்கா, இங்கிலாந்து, 

இந்தியா மற்றும் IMO, UNODC, EUNAVFOR, CRIMARIO மற்றும் EUCAP 

மசாமாலியா மொன்ற ெல்மவறு ென்னாட்டு நிறுவனங்கள் ெங்மகற்றன. 

INS  ல்வார், இதில் ெங்மகற்றது. 

 

2. ‘இந்திய உணவு ப ப்படுத்து ல் த ாழில்நுட்ப நிறுவனம்’ 

அரைந்துள்ள இடம் எது? 

அ)  ஞ்சாவூர்  

ஆ) திருதநல்மவலி 

இ) தசன்ழன 

ஈ) மசலம் 

✓ மக்களழவயானது சமீெத்தில் ம சிய உணவு த ாழில்நுட்ெம், த ாழில் 

முழனவு மற்றும் மமலாண்ழம மமசா ா, 2021’ஐ நிழறமவற்றியது. 

இது, ஹரியானாவில் உள்ள குண்டிலியில் உள்ள NIFTEM (ம சிய 

உணவு த ாழில்நுட்ெ த ாழில்முழனவு & மமலாண்ழம நிறுவனம்) & 

 மிழ்நாட்டின்  ஞ்சாவூரில் அழமந்துள்ள IIFPT (உணவு ெ ப்ெடுத்து ல் 

த ாழில்நுட்ெ நிறுவனம்) ஆகியவற்றுக்கு “ம சிய முக்கியத்துவம் 

வாய்ந்  நிறுவனங்கள்” என்ற அந் ஸ்ழ  வைங்கியுள்ளது.  

 

3.இந்தியாவின் மு ல் பசுரை சிறப்புப்தபாருளா ாை ைண்டலம் எது? 

அ) தசன்ழன ( மிழ்நாடு) 

ஆ) சாண்டா குரூஸ் (மகாராஷ்டிரா) 

இ) தகாச்சி (மகரளா) 

ஈ) கண்ட்லா (குஜராத்)  

✓ CII’இன் இந்திய ெசுழம கட்டடக் கவுன்சிலால் (IGBC)  ற்மொதுள்ள 

நகரங்களுக்கான IGBC ெசுழம நகரங்கள் பிளாட்டினம் மதிப்பீட்ழட 

அழடந்  மு ல் ெசுழம சிறப்பு தொருளா ார மண்டலமாக கண்ட்லா 

மாறியுள்ளது. 

✓ கண்ட்லா, ஆசியாவின் மு ல் ஏற்றுமதி தசயலாக்க மண்டலமாகும். இது, 

இந்தியாவின் மிகப்தெரிய ெல  யாரிப்பு தசயல்ொட்டு சிறப்பு தொருளா ார 

மண்டலமாக கரு ப்ெடுகிறது. இது, குஜராத்தின் மமற்கு கடற்கழரயில் 

கட்ச் வழளகுடாவில் கண்ட்லா துழறமுகத்திலிருந்து 9 கிமீ 

த ாழலவில் அழமந்துள்ளது. 

 

4. UNESCO’இன் ‘உலக பாைம்பரிய இடைாக’ அறிவிக்கப்பட்டுள்ள 

இைாைப்பா ககாவில் அரைந்துள்ள ைாநிலம் எது? 

அ) மகரளா 

ஆ) கர்நாடகா 

இ) த லுங்கானா  

ஈ) மகாராஷ்டிரா 

✓ ஐநா கல்வி, அறிவியல் மற்றும் கலாச்சார அழமப்ொனது (UNESCO) 

சமீெத்தில் த லுங்கானாவின் ொலாம்மெட்ழடயில் அழமந்துள்ள 13ஆம் 

நூற்றாண்ழடச் சார்ந்  இராமப்ொ மகாவிலுக்கு ‘உலக ொரம்ெரிய இடம்’ 

என்ற அந் ஸ்ழ  வைங்கியுள்ளது. இந் க் மகாவில், 1213ஆம் ஆண்டில் 

காகத்திய வம்சத்தின் ரீசர்லா ருத்ராவால் கட்டப்ெட்ட ாக கூறப்ெடுகிறது. 

உலக ொரம்ெரியக் குழுவில் உள்ள 17 நாடுகள் ஒருமன ாக இ ற்கு 

ஆ ரவு த ரிவித் ன. 

 

5. ககைள கால்நரட ைருத்துவர் ஒருவர் அண்ரையில் எதிலிருந்து 

பகயாடீசரலக் கண்டுபிடித்  ற்காக காப்புரிரைரயப் தபற்றார்? 

அ) கண்ணாடி 

ஆ) ெருத்தி 

இ) மகாழிக்கழிவுகள்  

ஈ) மீன் கழிவுகள் 

✓ கால்நழட மருத்துவரிலிருந்து ஒரு கண்டுபிடிப்ொளராக மாறிய ஜான் 

ஆபிரகாம், தவட்டப்ெட்ட மகாழிகளின் கழிவுகளிலிருந்து ெமயாடீசழலக் 

கண்டுபிடித்  ற்காக காப்புரிழமழயப்தெற்றுள்ளார். இந் ப் ெமயாடீசல், 

டீசலின்  ற்மொழ ய விழலயின் 40 ச வீ த்தில் லிட்டருக்கு 38 கிமீ 

ழமமலஜ் வைங்குகிறது. இது காற்று மாசுொட்ழட ொதியாக குழறக்கும் 

என்று எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. இந்திய காப்புரிழம அலுவலகம், ‘மகாழி 

எண்தணயிலிருந்து  யாரிக்கப்ெட்ட ெமயாடீசழல' கண்டுபிடித்  ற்காக 

காப்புரிழமழய வைங்கியுள்ளது. 

 

6. எந்  இந்திய ைாநிலம் / யூனியன் பிைக சத்ர ச் சார்ந்  ைக்கள், 

2019-20’இல், அதிக அளவு மீன் உணவவ உட்தகாண்டுள்ளனர்?  

அ) மகரளா 

ஆ) குஜராத் 

இ) இலட்சத்தீவுகள்  

ஈ) சத்தீஸ்கர் 

✓ இந்தியாவில் மீன்நுகர்வு குறித்து மக்களழவயில் அண்ழமயில்  ாக்கல் 

தசய்யப்ெட்ட  ரவுகளின்ெடி, 2019-20’இல் லட்சத்தீழவச் மசர்ந்  மக்கள் 

நெர் ஒன்றுக்கு 105.6 கிமலா மீழனச் சாப்பிட்டுள்ளனர். எனில் அவர்கள் 

நாதளான்றுக்கு 300 கிராம் மீன் சாப்பிடுகின்றனர். அம  மவழளயில் 

ஹரியானா மக்கள் ஓராண்டுக்மக இவ்வளவு ான் உண்கிறார்கள்.  

✓ ம சிய சராசரி ஆண்டுக்கு சுமார் 6.46 கிமலாவாக உள்ளது. அந் மான் 

நிமகாொர் தீவுகழளச் மசர்ந்  மக்கள் நெர் ஒன்றுக்கு 59 கிமலா மீழனச் 

உண்டு இரண்டாவது இடத்ழ ப் பிடித்துள்ளனர். 25.45 கிமலாவுடன் 

திரிபுரா மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது. 2019-20ஆம் ஆண்டில், 

நாட்டில் பிடிெட்ட மீன்களின் அளவு 141.64 லட்சம் டன் ஆகும்; அதில் 30% 

ஆந்திராவில் உற்ெத்தி தசய்யப்ெட்ட ாகும். 

 

7. சமீபத்தில் கடாக்கிகயா ஒலிம்பிக்கில்  ங்கப்ப க்கம் தவன்ற 13 

வயது கைாமிஜி நிஷியா சார்ந்த விரளயாட்டு எது? 

அ) ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் 

ஆ) ஸ்மகட்மொர்டு  

இ) நீச்சல் 

ஈ) துப்ொக்கிச்சுடு ல் 

✓ மடாக்கிமயா ஒலிம்பிக் மொட்டிகளில் ஸ்மகட்மொர்டிங் மகளிர் பிரிவில் 

ஜப்ொனின் இளம் வீராங்கழன மமாமிஜி நிஷியா  ங்கம் தவன்று 13 

வயதில்  ங்கம் தவன்ற சாம்பியன் என்ற வரலாற்றுச் சா ழனழய 

நிகழ்த்தினார். ஆடவர் மொட்டியிலும் ஜப்ொனிய வீரர் யூமடா ஓரிமகாம் 

இந்  விழளயாட்டின் மு ல்  ங்கம் தவன்ற வீரர் என்ற சா ழனழய 

நிகழ்த்தினார். 13 வய ான பிமரசிலியர் ழரஸ்ஸா லீல் இரண்டாவது 

இடத்ழ யும், ஜப்ொனின் புனா நகாயாமா தவண்கலமும் தவன்றனர். 

 

8. ‘ஆபகைஷன் விஜய்’ என்பது எந்  நாட்டிற்கு எதிைாக இந்தியா 

நடத்திய ஒரு மிகப்தபரிய பாதுகாப்பு நடவடிக்ரகயாகும்? 

அ) சீனா 

ஆ) ொகிஸ் ான்  

இ) மியான்மர் 

ஈ) இலங்ழக 

✓ தொதுவாக கார்கில் மொர் என்றழைக்கப்ெடுகிற ‘ஆெமரஷன் விஜய்’, 

ொகிஸ் ானுக்கு எதிரான ஒரு ொதுகாப்பு நடவடிக்ழகயாகும். அது, 1999 

ஆம் ஆண்டு நடத் ப்ெட்டது. ஒவ்மவார் ஆண்டும் ஜூழல.26ஆம் ம தி 

விஜய் திவாஸாக தகாண்டாடப்ெடுகிறது. அது மொரில் ொகிஸ் ானுக்கு 

எதிரான இந்தியாவின் தவற்றிழய குறிக்கிறது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. “Vision for Everyone” என்ற தீர்ைானத்ர  அங்கீகரித்துள்ள 

உலகளாவிய அரைப்பு எது? 

அ) UNGA  

ஆ) WHO 

இ) உலக வங்கி 

ஈ) AIIB 

✓ ஐநா தொது அழவ  னது மு ல் “Vision for Everyone” தீர்மானத்ழ  

அங்கீகரித் து. இந் த் தீர்மானம் வங்காளம சம், ஆன்டிகுவா மற்றும் 

அயர்லாந்து ஆகிய நாடுகள் நிதியளித்துள்ளன. மமலும் நூற்றுக்கும் 

மமற்ெட்ட நாடுகள் இழணந்து இ ற்கு நிதியளித் ன. 

✓ 2030ஆம் வாக்கில் குழறந் ெட்சம் 1.1 பில்லியன் ொர்ழவக்குழறொடு 

உள்ளவர்களுக்கு உ வ மவண்டும் என ஐநா தொது அழவ  னது 193 

உறுப்புநாடுகளுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது. 

 

10.ைத்திய கவளாண் அரைச்சகத் ால் உருவாக்கப்பட்ட கவளாண் 

டிஜிட்டல் சூழலரைப்பின் தபயர் என்ன? 

அ) அக்ரிஸ்மடக்  

ஆ) அக்மரா இந்தியா 

இ) ஆத்மநிர்ொர் அக்ரி 

ஈ) கிசான்ஸ்மடக் 

✓ ‘அக்ரிஸ்மடக்’ என்னும் நாட்டின் மவளாண் டிஜிட்டல் சூைலழமப்ழெ 

உருவாக்கும் திட்டத்ழ  மவளாண் அழமச்சகம் த ாடங்கியுள்ளது. 

உைவர்களின் வருமானத்ழ  அதிகரிப்ெ ற்கும் மவளாண் துழறயின் 

தசயல்திறழன மமம்ெடுத்துவ ற்கும் அரசுக்குத் திட்டமிடல் தசய்ய 

உ வுவழ  இது மநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

✓ உைவர்களுக்கு  னிப் ெயனாக்கப்ெட்ட மசழவகழள வைங்குவ ற்காக, 

டிஜிட்டல் மயமாக்கப்ெட்ட நிலப்ெதிவுகழளப் ெயன்ெடுத்தி, ம சிய 

உைவர்கள்  ரவுத் ளத்ழ  உருவாக்குவழ  அரசாங்கம் மநாக்கமாகக் 

தகாண்டுள்ளது என்று மவளாண் அழமச்சகம் சமீெத்தில் அறிவித் து. 

 


1. குத்துச்சண்ழட: லவ்லினாவுக்கு தவண்கலம் 

மடாக்கிமயா ஒலிம்பிக்கில் மகளிருக்கான 69 கிமலா கிராம் பிரிவு குத்துச் 

சண்ழடயில் இந்தியாவின் லவ்லினா மொர்மகாதஹய்ன் தவண்கலப் 

ெ க்கம் தவன்றார். இந்  ஒலிம்பிக்கில் இந்தியாவுக்கு இது 3ஆவது 

ெ க்கமாகும். அழரயிறுதிக்கு முன்மனறியிருந்  லவ்லினா, அச்சுற்றில் 

துருக்கியின் புதசனாஸ் சுர்தமதனலியிடம் (0-5) வீழ்ந் ார்.  

குத்துச்சண்ழடயின் அழரயிறுதிகளில் ம ால்வி காணுமவாருக்கும் 

தவண்கலம் வைங்கப்ெடுகிறது. இந்தியாவுக்காக ஒலிம்பிக் குத்துச் 

சண்ழடயில் ெ க்கம் தவன்ற 3ஆவது மொட்டியாளர் லவ்லினா. 

முன்ன ாக விமஜந் ர் சிங் (2008 தெய்ஜிங்), மமரி மகாம் (2012 

லண்டன்) ஆகிமயார் இம மொல் தவண்கலம் தவன்றனர். 

இந்  ஒலிம்பிக்கில் லவ்லினாவுக்கு முன்ொக, ெளுதூக்கு ல் 

வீராங்கழன சாய்மகாம் மீராொய் சானு தவள்ளியும், ொட்மிண்டன் 

வீராங்கழன பி வி சிந்து தவண்கலமும் ழகப்ெற்றியது குறிப்பிடத் க்கது.  

4ஆவது ெ க்கத்ழ  உறுதி தசய் ார் ரவி  ாஹியா 

இந்தியாவுக்காக, மல்யுத் த்தில் ஒரு ெ க்கத்ழ  ரவி  ாஹியா உறுதி 

தசய்துள்ளார். ஆடவருக்கான 57 கிமலா கிராம் பிரிவு இறுதிச்சுற்றுக்கு 

முன்மனறியுள்ள அவர்,  ங்கம் அல்லது தவள்ளிழய ழகப்ெற்றுவார். 

இ ன்மூலம், ஒலிம்பிக் மல்யுத் த்தில் இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்மனறிய 

2ஆவது இந்தியர் என்ற தெருழமழய அவர் தெற்றுள்ளார். முன்ன ாக, 

சுஷீல் குமார் 2012 லண்டன் ஒலிம்பிக்கில் அவ்வாறு இறுதிச்சுற்றுக்கு 

முன்மனறி அதில் தவள்ளி தவன்றிருந் ார். ஒலிம்பிக் மல்யுத் த்தில் 

இந்தியாவுக்காக மு லில் ெ க்கம் தவன்றது மக டி ஜா வ் ஆவார். அவர் 

1952 தஹல்சிங்கி ஒலிம்பிக்கில் தவண்கலம் தவன்றிருந் ார். இந்  

ஒலிம்பிக்கில் இன்னும் ஹாக்கி,  டகளம் ஆகியவற்றிலும் இந்தியாவுக்கு 

ெ க்கங்கள் கிழடக்கலாம் எனத் த ரிகிறது. 

 

 

2. இந்தியாவில் மு ல்முழற; ‘மக்கழளத்ம டி மருத்துவம்’ திட்டம்: 

மு ல்வர் ஸ்டாலின் த ாடங்கிழவத் ார் 

‘மக்கழளத்ம டி மருத்துவம்’ திட்டத்ழ  மு ல்வர் முக ஸ்டாலின் இன்று 

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் த ாடங்கிழவத் ார். நீரழிவு மநாய், இரத்  

அழுத் ம், இரு ய மநாய்கள், டயாலிசிஸ் சிகிச்ழச ம ழவப்ெடுமவார் 

உள்ளிட்ட மநாயாளிகளுக்கு, வீடுகளுக்மக மநரடியாகச் தசன்று 

ம ழவயான மருந்து, மாத்திழரகள், சிகிச்ழசகள் வைங்க, 

இந்தியாவிமலமய மு ன்முழறயாக, ‘மக்கழளத்ம டி மருத்துவம்’ என்ற 

திட்டத்ழ த்  மிைக அரசு அறிவித் து. ெரவா மநாய்கழளத்  டுக்கும் 

வழகயில் இத்திட்டம் முன்தனடுக்கப்ெட்டுள்ளது. 

இத்திட்டத்துக்காக `242 மகாடி ஒதுக்கப்ெட்டது. மு ற்கட்டமாக, நீரழிவு 

மநாய், இரத்  அழுத் ம் ஆகியவற்றால் ொதிக்கப்ெட்ட மநாயாளிகளின் 

வீடுகளுக்மக தசன்று மருந்துகள் வைங்கப்ெடவுள்ளன. இத்திட்டத்தில், 

மு ற்கட்டமாக 30 இலட்சம் மெர் ெயன்தெறுவர். 

 

3. ‘12பி’ அந் ஸ்து ெட்டியலில் இடம்தெற்றது  மிழ்நாடு கல்வியியல் 

ெல்கழலக்கைகம் 

தசன்ழன காரப்ொக்கத்தில் தசயல்ெட்டு வரும்  மிழ்நாடு ஆசிரியர் 

கல்வியியல் ெல்கழலக்கைகத்துக்கு ெல்கழலக்கைக மானியக்குழு ‘12பி’ 

அந் ஸ்து வைங்கியுள்ளது. இதுகுறித்து அந் ப் ெல்கழலக்கைகத்தின் 

ெதிவாளர் (தொறுப்பு) தவளியிட்ட தசய்தி: 

ஆசிரியர்கல்விழய மமம்ெடுத்தி சிறந்  ஆசிரியர்கழள உருவாக்குவழ  

மநாக்கமாகக்தகாண்டு  மிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் ெல்கழலக் 

கைகம் கடந்  2008’இல்  மிழ்நாடு அரசின் சார்பில் த ாடக்கப்ெட்டது. 

ெல்கழலக்கைக மானியக் குழுவின் விதிமுழறப்ெடி, ‘12பி’ அந் ஸ்து 

தெற்ற கல்வி நிறுவனங்களுக்கு மட்டுமம மத்திய அரசின் நிதியு வி, 

கல்விசார்ந்  புதிய திட்டங்கழள தசயல்ெடுத்துவ ற்கான அனுமதி 

ஆகியழவ வைங்கப்ெடும். 

 

4.  டகளம்: நீரஜ் மசாப்ரா அசத் ல் 

ஆடவருக்கான ஈட்டி எறி ல் மொட்டியில் இந்தியாவின் நீரஜ் மசாப்ரா 

 னது  குதிச்சுற்றில் மு ல் முயற்சியிமலமய 86.65 மீட்டர் தூரம் எறிந்து 

இறுதிச்சுற்றுக்கு  குதிதெற்றார். இந்தியாவின் ஒலிம்பிக் வரலாற்றில் 

ஈட்டி எறி ல் இறுதிச்சுற்றுக்கு  குதிதெற்ற மு ல் வீரர் என்ற 

தெருழமழய அவர் தெற்றுள்ளார். அவருக்கு இது மு ல் ஒலிம்பிக் 

மொட்டியாகும். 15 மொட்டியாளர்கள் ெங்மகற்ற ‘ஏ’ பிரிவு  குதிச்சுற்றில் 

அவமர மு லிடம் பிடித் தும் குறிப்பிடத் க்கது. 

 

 

 

 

 

 



         

    

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% 

 

 



         

    

1. வறண்ட நிலங்களில் மூங்கில் ச ோலல அலைக்கும் திட்டத்லை 

(BOLD) ச யல்படுத்துகிற நிறுவனம் எது? 

அ) KVIC  

ஆ) NABARD 

இ) SIDBI 

ஈ) இந்திய இராணுவம் 

✓ பாலைவனமாவலைத் ைடுக்கவும் மற்றும் ஊரக பபாருளாைாரத்துக்கு 

உைவவும் லைசல்மரில் உள்ள ைனனாத் கிராமத்தில், மூங்கில் னசாலை 

திட்டத்லை (Bamboo Oasis on Lands in Drought) காதி கிராம பைாழிற்புற 

ஆலையம் மற்றும் எல்லைப் பாதுகாப்புப் பலட பைாடங்கியது. இந்ைத் 

திட்டமானது நிைம் பாலையாவலை குலறப்பனைாடு, உள்ளூர் மக்களின் 

வாழ்வாைாரத்லை உயர்த்ைவும், பன்னனாக்கு ஊரக பைாழிற்துலறக்கும் 

உைவியாக இருக்கும். இந்ை மூங்கில் கன்றுகலள வளர்க்கும் பபாறுப்பு 

எல்லைப் பாதுகாப்புப் பலடயிடம் (BSF) ஒப்பலடக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

2. இந்திய புவியியல் ஆய்வு லையத்தின் ைலலலையகம் அலைந்து 

உள்ள இடம் எது? 

அ) புது தில்லி 

ஆ) பகால்கத்ைா  

இ) ராஞ்சி 

ஈ) ராய்பூர் 

✓ அருைாச்சை பிரனைசம், ஆந்திர பிரனைசம், சத்தீஸ்கர், ைார்க்கண்ட், ைம்மு 

& காஷ்மீர் மற்றும் ராைஸ்ைான் ஆகிய மாநிைங்களில் இந்திய புவியியல் 

ஆய்வு மையம் (GSI) ஏழு லித்தியம் ஆய்வுத்திட்டங்கலள எடுத்துள்ளது. 

இைன் ைலைலமயகம் பகால்கத்ைாவில் அலமந்துள்ளது. 

✓ அணுவாற்றல் துலறயின்கீழ் வரும் ஆய்வு & ஆராய்ச்சிக்கான அணு 

கனிமங்கள் இயக்குநரகம் (AMDER) கர்நாடகா மற்றும் இராைஸ்ைானில் 

லித்தியம் ஆய்லவ னமற்பகாண்டுள்ளது. இது இந்தியாவின் எரிசக்தி 

பாதுகாப்பு திட்டங்களின் ஒருபகுதியாக பார்க்கப்படுகிறது. ̀ 18,100 னகாடி 

மதிப்பிைான இந்ை உற்பத்தியுடன் இலைக்கப்பட்ட ஊக்கத்பைாலக 

திட்டமானது சமீபத்தில் இந்தியாவில் மின்சார வாகன னபாக்குவரத்லை 

ஊக்குவிப்பைற்காக லித்தியம் அயன் மின்கைங்கலள உருவாக்குவைாக 

அறிவித்ைது. 

 

3. ஹரப்ப நகரைோன ‘சைோலவிரோ’ அலைந்துள்ள ைோநிலம் எது? 

அ) ஆந்திர பிரனைசம் 

ஆ) மத்திய பிரனைசம் 

இ) குைராத்  

ஈ) கர்நாடகா 

✓ னமற்கு குைராத் ைாநிலத்தின் ரான் ஆப் கட்சில் உள்ள ஹரப்ப நகரமான 

‘னைாைவிரா’, UNESCO’இன் உைக பாரம்பரிய ைளங்களின் பட்டியலில் 

னசர்க்கப்பட்டுள்ளது. இைன்மூைம், இந்ைப் பட்டியலில் னசர்க்கப்பட்டுள்ள 

இந்தியாவின் 40ஆவது ைளமாக இது மாறியுள்ளது. இத்ைளம், 1968ஆம் 

ஆண்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. நீர் னமைாண்லம, சிறப்பு வாய்ந்ை புலை 

குழிகள்னபான்ற ைனித்துவமான பண்புகளுக்கு அது பபயர்பபற்றது. 

 

4. புவி அலைப்பு அறிவியல் ைரவுத்ைளத்லை உருவோக்கி சவளியிட்டு 

உள்ள அலைச் கம் எது? 

அ) உள்நாட்டு வான் னபாக்குவரத்து அலமச்சகம் 

ஆ) புவி அறிவியல் அலமச்சகம்  

இ) சுரங்க அலமச்சகம் 

ஈ) உள்துலற அலமச்சகம் 

✓ மத்திய புவி அறிவியல் அலமச்சகமானது “Earth System Science Data 

Portal” என்ற ஒருங்கிலைந்ை ைளத்லை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்ை 

ைளமானது பபாதுமக்களுக்கு புவி பைாடர்புலடய பல்னவறு ைரவுகலள 

கிலடக்கச்பசய்யும். ைூலை.27 அன்று அலமச்சகத்தின் பதிலனந்ைாவது 

உையதின விழாவின் ஒருபகுதியாக இத்ைளம் பைாடங்கப்பட்டது. இந்திய 

அரசின் டிஜிட்டல் இந்தியா முயற்சியுடன் இலைந்து இந்ை வலைத்ைளம் 

உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

5.‘உலக சபோருளோைோர கண்ச ோட்டம்’ என்னும ோர் அறிக்லகலய 

சவளியிடுகிற அலைப்பு எது? 

அ) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

ஆ) UNESCO 

இ) உைக வங்கி 

ஈ) பன்னாட்டுச் பசைவாணி நிதியம்  

✓ பன்னாட்டுச் பசைவாணி நிதியமானது “Fault Lines widen in the Global 

Recovery” என்ற ைலைப்பில் 2021 ைூலை மாைத்திற்கான உைக 

பபாருளாைார கண்னைாட்டத்தின் னமம்பட்ட பதிப்லப பவளியிட்டுள்ளது. 

இைன்படி, உைக பபாருளாைாரமானது 2021’இல் 6.0 சைவீைமும், 2022’ 

இல் 4.9 சைவீைமும் வளரும் எனக்கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 2021-22’க்கு 

ஆன இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கணிப்லப, 12.5 சைவீைத்திலிருந்து 9.5% 

ஆக பன்னாட்டுச் பசைவாணி நிதியம் குலறத்துள்ளது. 

 

6. C வகை கல்லீரல் அழற்சி சிகிச்ல க்கோக உலகின் முைல் ைலிவு 

விலல ைருந்ைோன ‘Ravidasvir’ஐ பதிவுச ய்துள்ள நோடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) சீனா 

இ) மனைசியா  

ஈ) ரஷ்யா 

✓ C வலக கல்லீரல் அழற்சி சிகிச்லசக்காக உைகின் முைல் மலிவு விமல 

மருந்லை மனைசியா பதிவுபசய்துள்ளது. இது உைகம் முழுவதும் அந்ை 

னநாயால் பாதிக்கப்பட்ட ைட்சக்கைக்கான மக்களுக்கு, அணுகக்கூடிய 

சிகிச்லச முலறக்கு வழிவகுத்துள்ளது. ‘Ravidasvir’ என்ற மருந்து 

ைற்னபாதுள்ள ‘Sofosbuvir’உடன் பயன்படுத்ை ஒப்புைைளிக்கப்பட்டுள்ளது.  

✓ இந்ைப் புதிய மருந்து, மனைசிய சுகாைார அலமச்சகத்ைால் பைாடங்கப்பட்டு, 

எகிப்திய மருந்து உற்பத்தியாளரான பார்னகாவுடன் இலைந்து 

புறக்கணிக்கப்பட்ட னநாய்களுக்கான முன்பனடுப்பால் (பைனீவாலவ 

சார்ந்ை இைாபனநாக்கமற்ற மருந்து அலமப்பு) உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

7. K2 சிகரத்லை அலடந்ை இளம்வயது நபரோன செசரோஸ் கோஷிப் 

 ோர்ந்ை நோடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) பாகிஸ்ைான்  

இ) மியான்மர் 

ஈ) னநபாளம் 

✓ பாகிஸ்ைாலனச் சார்ந்ை மலைனயற்ற வீரரான பெனராஸ் காஷிப் (19), 

உைகின் 2ஆம் உயரமான மலைச்சிகரமானதும் சராசரி கடல்மட்டத்தில் 

இருந்து 8,611 மீட்டர் உயரத்தில் அலமந்துள்ளதுமான K2 சிகரத்லை 

அலடந்ை மிகவும் இளம்வயது நபராக மாறியுள்ளார். சமீபத்தில் 2021 னம 

மாைத்தில், எவபரஸ்ட் சிகரத்லை ஏறி, பாகிஸ்ைானிலிருந்து உைகின் மிக 

உயரமான சிகரத்லை எட்டிய இளம்வயது நபராக அவர் ஆனார். 

 

8. “அலனவருக்கும் நல்லு வு – Good Food for All” சபோட்டிலய 

நடத்திய அலைப்பு எது? 

அ) உைவு மற்றும் உழவு அலமப்பு 

ஆ) உைக நைவாழ்வு அலமப்பு 

இ) ஐக்கிய நாடுகள்  

ஈ) உைக வங்கி 

✓ நைமான & நிலைத்ை உைவுக்கான அணுகலை னமம்படுத்துவைற்காக 

மாறுபட்ட மற்றும் ைாக்கம் நிலறந்ை தீர்வுகலள வழங்கும் ‘சிறந்ை சிறு 

வணிகங்கலள’ னைடும் னநாக்கில், “அலனவருக்கும் நல்லுைவு” என்ற 

னபாட்டிலய ஐநா அலவ நடத்தியது. 

✓ இப்னபாட்டியில், இந்தியாலவச்சார்ந்ை மூன்று நிறுவனங்கள் - சலமயல் 

ரூட்ஸ், ஊர்ைா படவைப்பமன்ட் பசால்யூென்ஸ் இந்தியா மற்றும் ைாரு 

னநச்சுரல்ஸ் ஆகியலவ “சிறந்ை சிறு வணிகங்களுக்கான” 

பவற்றியாளர்களுள் ஒன்றாக இடம்பபற்றன. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. நீரிடி & திடீர் சவள்ளத்ைோல் போதிக்கப்பட்ட கிஷ்த்வோர் ைோவட்டம் 

அலைந்துள்ள ைோநிலம் / யூனியன் பிரசை ம் எது? 

அ) ைம்மு & காஷ்மீர்  

ஆ) அஸ்ஸாம் 

இ) னமகாையா 

ஈ) அருைாச்சை பிரனைசம் 

✓ ைம்மு மற்றும் காஷ்மீரின் மலைப்பாங்கான கிஷ்த்வார் மாவட்டம் நீரிடி 

மற்றும் கடுலமயான பவள்ளத்ைால் சமீபத்தில் பாதிக்கப்பட்டது. அம் 

மாநிைத்தின் னபரிடர் மீட்புப்பலட இைற்கான மீட்பு நடவடிக்லககலள 

னமற்பகாண்டுள்ளது. மலைப்பகுதி மற்றும் கடினமான நிைப்பரப்பின் 

காரைமாக மீட்பு நடவடிக்லககளில் பைாய்வு காைப்பட்டது. 

 

10. ஐநோ அலவயோல், “பன்னோட்டு நட்பு நோள்” சகோண்டோடப்படுகிற 

சைதி எது? 

அ) ஆகஸ்ட்.08 

ஆ) ஆகஸ்ட்.01 

இ) ைூலை.30  

ஈ) ைூலை028 

✓ 2011’இல், ஐநா பபாது அலவயானது ைூலை.30ஆம் னைதிலய சர்வனைச 

நட்பு நாபளன அறிவித்ைது. இந்நாள் பல்னவறு கைாச்சாரங்கள், நாடுகள் 

மற்றும் மைங்களின் மக்களிலடனய நட்பு பிலைப்லப உருவாக்கி 

உைக அலமதிலய அலடய உைவும் என்ற எண்ைத்துடன் இந்ை முடிவு 

எடுக்கப்பட்டது. ஐக்கிய நாடுகள் அலவ என்பது கடந்ை 1945ஆம் 

ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட ஒரு பன்னாட்டு அலமப்பாகும். இது நியூயார்க்லக 

ைலைலமயிடமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

✓ சர்வனைச அலமதி மற்றும் பாதுகாப்லபப் னபணுைல், நாடுகளுக்கிலடனய 

நட்புறலவ வளர்ப்பது, சர்வனைச ஒத்துலழப்லப அலடைல் மற்றும் 

பல்னவறு நாடுகளின் பசயல்கலள ஒருங்கிலைக்கும் லமயமாக 

பசயல்படுவது னபான்றலவ ஐநா அலமப்பின் முக்கிய னநாக்கமாகும். 

ைற்னபாது, 193 நாடுகள் ஐநா அலவயின் உறுப்பினர்களாக உள்ளன. 

 


1. முன்னைதியிட்டு வரி வசூலிக்கும் முலற ரத்து: மக்களலவயில் மனசாைா 

ைாக்கல் 

நிறுவனங்களிடமிருந்து முன்னைதியிட்டு வரிவசூலிக்கும் 

நலடமுலறலய ரத்து பசய்யும் வலகயில் வரிவிதிப்புச் சட்டத்தில் 

திருத்ைங்கலள னமற்பகாள்வைற்கான மனசாைாலவ மத்திய அரசு 

மக்களலவயில் ைாக்கல் பசய்துள்ளது. முன்னைதியிட்டு வரி வசூலிக்கும் 

விவகாரத்தில் பகய்ர்ன், னவாடனபான் நிறுவனங்கள் பைாடுத்ை 

வழக்குகளில் மத்திய அரசின் நடவடிக்லகக்கு எதிராக சர்வனைச 

தீர்ப்பாயம் உத்ைரவிட்டிருந்ை நிலையில், இந்ை முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

னவாடனபான் வழக்கு: 

ஹட்சிசன் நிறுவனத்தின் பங்குகலள வாங்கியதில் ஈட்டிய ைாபத்துக்கு 

வட்டியுடன் னசர்த்து `22,100 னகாடிலய வரியாகச் பசலுத்ை னவண்டும் 

என னவாடனபான் நிறுவனத்துக்கு மத்திய அரசு உத்ைரவிட்டது. இலை 

எதிர்த்து சர்வனைச தீர்ப்பாயத்தில் பைாடரப்பட்ட வழக்கில், னவாடனபான் 

நிறுவனத்திடமிருந்து வரிவசூலிக்கும் நடவடிக்லகக்குத் ைலட 

விதிக்கப்பட்டது. னமலும், இந்ை வழக்கு விசாரலைக்காக னவாடனபான் 

நிறுவனம் பசைவிட்ட பைாலகயில் 60 சைவீைத்லை மத்திய அரசு 

இழப்பீடாக வழங்க னவண்டும் என்றும் தீர்ப்பாயம் உத்ைரவிட்டது. அந்ை 

உத்ைரலவ எதிர்த்து மத்திய அரசு னமல்முலறயீடு பசய்ைது. அைன் 

மீைான விசாரலை பசப்டம்பரில் நலடபபறவுள்ளது. 

பகய்ர்ன் வழக்கு: 

பிரிட்டலனச்னசர்ந்ை பகய்ர்ன் நிறுவனத்திடமிருந்து முன்னைதியிட்டு வரி 

வசூல் நலடமுலறலய மத்திய அரசு னமற்பகாண்டது. இந்ை விவகாரம் 

சர்வனைச தீர்ப்பாயத்துக்குக் பகாண்டுபசல்ைப்பட்டது. அங்கு பகய்ர்ன் 

நிறுவனத்துக்கு சாைகமாக உத்ைரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது.  

அந்நிறுவனத்துக்கு ஒட்டுபமாத்ைமாக சுமார் `12,500 னகாடிலய மத்திய 

அரசு வழங்க னவண்டுபமன்று தீர்ப்பாயம் உத்ைரவிட்டது. அந்ை 

உத்ைரலவ ரத்து பசய்ய னவண்டும் என்றும் தீர்ப்பாயத்தில் மத்திய அரசு 

முலறயிட்டுள்ளது. இந்நிலையில், முன்னைதியிட்டு வரி வசூலிக்கும் 

நலடமுலறலய ரத்து பசய்வைற்கான நடவடிக்லககலள மத்திய அரசு 

னமற்பகாண்டுள்ளது. 

 

2. 07-08-2021 – ஏழாவது னைசிய லகத்ைறி நாள் 

 

3. இராஜீவ் காந்தி னகல் ரத்னா விருது பபயர் மாற்றம் - விலளயாட்டில் 

சாதிப்னபாருக்கு ையான் சந்த் விருது: பிரைமர் நனரந்திர னமாடி அறிவிப்பு 

விலளயாட்டுத் துலறயில் சாதிப்னபாருக்கு இந்தியாவில் வழங்கப்படும் 

உயரிய விருைான ராஜீவ் காந்தி னகல் ரத்னா விருதின் பபயர் மாற்றம் 

பசய்யப்பட்டுள்ளது. இனினமல் இந்ை விருது னமைர் ையான் சந்த் னகல் 

ரத்னா விருது என்னற அலழக்கப்படும் எனப் பிரைமர் நனரந்திர னமாடி 

அறிவித்துள்ளார். மதிப்புமிக்க னகல்ரத்னா விருைானது `25 ைட்சம் பரிசுத் 

பைாலகலய உள்ளடக்கியைாகும். 

யார் இந்ை ையான் சந்த்? 

1905ஆம் ஆண்டு ஆக.29ஆம் னைதி அைகாபாத்தில் பிறந்ை ையான் சந்த் 

எல்ைா காைத்திலும் சிறந்ை வீரர்களில் ஒருவராக கருைப்படுகிறார். 

1928ஆம் ஆண்டு முைல் 1936ஆம் ஆண்டு வலர பைாடர்ச்சியாக மூன்று 

ஒலிம்பிக் ைங்கங்கலள பவன்ற இந்திய ஹாக்கி அணியின் நட்சத்திர 

வீரர். ஹாக்கி மட்லடலய லகயாளுவதில் லகனைர்ந்ைவராகவும், பந்லை 

ைாவகமாக கட்டுப்படுத்தி எதிரணியிடம் பிடிபகாடுக்காமல் கடத்தி 

பசல்வைால் ‘மந்திரவாதி’ என்று அலழக்கப்பட்டார். ையான் சந்தின் மூத்ை 

சனகாைரர் ரூப் சிங்கும் ஹாக்கி வீரர். 

1936 பபர்லின் ஒலிம்பிக்கில் இந்திய ஹாக்கி அணியின் னகப்டனாக 

ையான் சந்த் இருந்ைார். இறுதிப்னபாட்டியில் ஒலிம்பிக்லக நடத்திய 

பைர்மனிலய இந்தியா எதிர்பகாண்டது. இதில் ையான் சந்த் 3 

னகால்கலள அடித்து அசத்ை இந்திய அணி 8-1 என்ற னகால் கைக்கில் 

பைர்மனிலய வீழ்த்தி ைங்கம் பவன்றது. 

ையான் சந்த் ைலைலமயிைான இந்திய அணியிடம் பைர்மனி 

னைால்வியலடந்ைைால் அந்நாட்டு அதிபர் அடால்ப் ஹிட்ைர் கடும் 

அதிருப்தியலடந்ைார். எனினும் மறுநானள ையான் சந்த்லை அலழத்ை 

ஹிட்ைர், பைர்மனி ராணுவத்தில் பணி வழங்குவைாக பைரிவித்ைார். 

ஆனால் ஹிட்ைரின் இந்ைசலுலகலய ஏற்க மறுத்து விட்டார் ையான் சந்த். 

ையான் சந்த் ைனது இறுதி சர்வனைச னபாட்டியில் 1948ல் விலளயாடினார், 

அவரது சர்வனைச ஹாக்கி வாழ்க்லகயில் நானூற்றுக்கும் னமற்பட்ட 

னகால்கலள அடித்துள்ளார். ையான் சந்தின் பிறந்ைநாளான ஆகஸ்ட் 29, 

இந்தியாவில் னைசிய விலளயாட்டு நாளாக பகாண்டாடப்படுகிறது. 

இவருக்கு ‘பத்ம பூென’ விருது 1956’இல் வழங்கப்பட்டது. 

 

4. மின்னணுத்துலற னமம்பாட்டில் ஒத்துலழப்பு: G20 அலமச்சர்கள் 

கூட்டத்தில் முடிவு 

டிஜிட்டல் (மின்னணு) பபாருளாைாரம் மற்றும் டிஜிட்டல் அரசு 

நிர்வாகத்தில் அதிக ஒத்துலழப்புடன் பசயல்படுவைாக ஜி20 நாடுகளின் 

அலமச்சாா்கள் கூட்டத்தில் ஒப்புக்பகாள்ளப்பட்டது. ஜி20 நாடுகளின் 

மின்னணுத் துலற அலமச்சாா்கள் கூட்டம் இத்ைாலியின் ட்ரீஸ்னட நகரில் 

நலடபபற்றது. காபைாலிக் காட்சி மூைம் நலடபபற்ற இந்ைக் கூட்டத்தில், 

இந்திய குழுவுக்கு மத்திய மின்னணு மற்றும் ைகவல் பைாழில்நுட்பத் 

துலற அலமச்சர் அஸ்வினி லவஷ்ைவ் ைலைலமைாங்கினார்.  

‘எழுச்சியுடன்கூடிய வலிலமயான, நிலையான மற்றும் அலனத்தும் 

உள்ளடக்கிய மீட்புக்கான டிஜிட்டல் மயமாக்கல் பிரகடனம்’ ஜி20 

டிஜிட்டல் அலமச்சர்கள் கூட்டத்தில் ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்டது. 

டிஜிட்டல் பபாருளாைாரம் மற்றும் டிஜிட்டல் அரசில், அதிக ஒத்துலழப்புடன் 

பசயல்படுவைாக இந்ை கூட்டத்தில் ஜி20 நாடுகளின் அலமச்சர்கள் ஒப்புக் 

பகாண்டனர். டிஜிட்டல்மயமாக்கத்தில் இந்தியா பவற்றிகரமாக 

பசயல்படுவலை அலமச்சர் அஸ்வினி லவஷ்ைவ் பகிர்ந்து பகாண்டார். 

டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டம் மூைம், கடந்ை 2015ஆம் ஆண்டிலிருந்து சமூக 

னமம்பாட்டில் சாதித்ை மாற்றங்கலளயும் அவர் பகிர்ந்ைார். 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

5. நாடு முழுவதும் 8,001 மக்கள் மருந்ைகங்கள் திறப்பு: மாநிைங்கள் 

அலவயில் ைகவல் 

நாடு முழுவதும் 8,001 மக்கள் மருந்ைகங்கள் திறக்கப்பட்டுள்ளைாக 

மத்திய சுகாைாரம் மற்றும் குடும்பநைத்துலற அலமச்சர் மன்சுக் 

மாண்டவியா பைரிவித்ைார். இதுபைாடர்பாக மாநிைங்களலவயில் அவர் 

எழுத்துபூர்வமாக ைாக்கல் பசய்ை பதிலில் கூறியைாவது: 

பிரைமரின் பாரை மக்கள் மருத்துவத் திட்டத்தின் கீழ், நாடு முழுவதும் 

அலனத்து மாவட்டங்களிலும் கடந்ை 2ஆம் னைதி வலர 8,001 மக்கள் 

மருந்ைகங்கலள மத்திய அரசு திறந்துள்ளது. 

2025ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாைத்துக்குள் 10,500 மக்கள் மருந்ைகங்கள் 

திறக்கப்படும். அரசு மருத்துவமலன வளாகங்களில், கடந்ை 2ஆம் னைதி 

வலர 1,012 மக்கள் மருந்ைகங்கள் பசயல்படுகின்றன. மக்கள் மருந்ைக 

உரிலமயாளர்களுக்கான ஊக்கத்பைாலகலய `2.5 ைட்சத்திலிருந்து 

`5 ைட்சமாக மத்திய அரசு சமீபத்தில் அதிகரித்துள்ளது. 

 

6. நீரிழிவு னநாயாளிகளின் காயங்களுக்கு கட்டுப்னபாட நவீன 

னபண்னடஜ்: இந்திய விஞ்ஞானிகள் உருவாக்கம் 

நீரிழிவு னநாயாளிகளுக்கு ஏற்படும் காயங்கள் மற்றும் நாள்பட்ட 

காயங்களுக்கு கட்டுப்னபாட நவீன னபண்னடலை இந்திய 

விஞ்ஞானிகள் உருவாக்கியுள்ளனர். இதில் ‘அகர்’ என்ற கடல்பாசி 

பசடியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட இயற்லக பாலிமர் பயன்படுத்ைப்படுகிறது.  

இது நீரிழிவு னநாயாளிகளின் காயங்கள் மற்றும் நாள்பட்ட 

காயங்களுக்கு சிகிச்லசயளிக்க மிகச்சிறந்ைைாக உள்ளது. உள்நாட்டு 

பைாழில்நுட்பத்தில் ையாரிக்கப்பட்ட இந்ை னபண்னடைுக்கு குலறந்ை 

பசைவு ஏற்படுகிறது. மக்கக்கூடிய, காயத்லை ஆற்றக்கூடிய இந்ை 

னபண்னடலை டாக்டர் வினவக் வர்மா ைலைலமயிைான கான்பூர் ஐஐடி 

குழுவினர் உருவாக்கியுள்ளனர். இதில் அனயாடின் மற்றும் சிட்ரிக் 

அமிைம் ஆகியலவ பயன்படுத்ைப்பட்டுள்ளன. இந்ைக் கண்டுபிடிப்புக்கு 

மத்திய அரசின் அறிவியல் மற்றும் பைாழில்நுட்பத் துலறயின் னமம்பட்ட 

ையாரிப்பு பைாழில்நுட்பங்கள் திட்டம் உைவியது. 

‘இந்தியாவில் ையாரிப்னபாம்’ திட்டத்தின்கீழ் னமற்பகாள்ளப்பட்ட இந்ை 

முயற்சிக்கு னைசிய காப்புரிலம பபறப்பட்டுள்ளது. நவீன னபண்னடஜ்கள் 

ையாரிப்பில் பபரும்பாலும் பவளிநாட்டு நிறுவனங்கனள ஈடுபட்டுள்ளைால், 

உள்நாட்டு பைாழில்நுட்பத்தில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்ைக் 

கண்டுபிடிப்பானது புதிய வர்த்ைகத்துக்கு வழிவகுத்துள்ளது. 

 

7. “ைங்க மகன்” நீரஜ் னசாப்ரா 

னடாக்கினயா ஒலிம்பிக் ஈட்டி எறிைல் னபாட்டியில் நீரஜ் னசாப்ரா ைங்கம் 

பவன்றுள்ளார். னடாக்கினயா ஒலிம்பிக் ஈட்டி எறிைலில் இந்தியாவின் 

நீரஜ் னசாப்ரா 87.58 மீட்டர் தூரம் வீசி இந்தியாவுக்கு முைல் ைங்கப் 

பைக்கத்லைப் பபற்றுத்ைந்ைார். னடாக்கினயா ஒலிம்பிக் னபாட்டியில் 

இந்தியா பபற்ற முைல் ைங்கப்பைக்கம் இதுவாகும். 

 

8.ஒலிம்பிக்ஸ் மல்யுத்ைம்: இந்தியாவின் பஜ்ரங் புனியாவுக்கு பவண்கைம் 

னடாக்கினயா ஒலிம்பிக்ஸில் மல்யுத்ைம் பவண்கைப்பைக்கத்துக்கான 

னபாட்டியில் இந்தியாவின் பஜ்ரங் புனியா பவற்றிபபற்றுள்ளார்.  

இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரரான பஜ்ரங் புனியா ஆடவர் ப்ரீஸ்லடல் 65 

கினைா பிரிவில் களம்கண்டார். காலிறுதிச்சுற்றில் ஈரானிய வீரர் 

பமார்னடஸாலவ வீழ்த்தினார். அலரயிறுதிச்சுற்றில் அசர்லபைானின் 

ஹாஜி அலிபயலவ எதிர்பகாண்டார் பஜ்ரங். 5-12 என்ற புள்ளிக் 

கைக்கில் னைால்வியலடந்ைார் பஜ்ரங் புனியா. 

பவண்கைப்பைக்கத்துக்காக நலடபபற்ற ஆட்டத்தில் கைகஸ்ைான் வீரர் 

நியாஸ்பபனகாவுடன் னமாதினார் பஜ்ரங் புனியா. ஏற்கனனவ கடந்ை 

2019 உைக சாம்பியன்ஷிப்பில் அலரயிறுதிச் சுற்றில் நியாஸிடம் 

னைால்விலயத் ைழுவினார் பஜ்ரங். இைனால் முைல் பாதியில் 2-0 என 

முன்னிலை பபற்றார். பைாடர்ந்து ஆதிக்கம் பசலுத்தி 8-0 என்கிற 

புள்ளிக்கைக்கில் னபாட்டியில் பவற்றிபபற்று பவண்கைப்பைக்கத்லைக் 

லகப்பற்றினார். னடாக்கினயா ஒலிம்பிக்ஸில் இந்தியாவுக்குக் 

கிலடத்துள்ள 6ஆவது பைக்கம் இது. 

 

 

 

 



         

    

1. நடப்பாண்டின் (2021) “கடத்தலுக்கு எதிரான உலக நாளுக்கான” 

கருப்ப ாருள் என்ன? 

அ) Save lives 

ஆ) The future we want, the UN we need 

இ) Human Trafficking: Call Your Government To Action 

ஈ) Victims voices lead the way  

✓ “ப ோதைப்ப ொருள் மற்றும் அது தைோடர்புதடய குற்றத்திற்கோன ஐக்கிய 

நோடுகள் அலுவலகம்” ஜூதல.20 அன்று “கடத்ைலுக்கு எதிரோன உலக 

நோதை” கதடப்பிடித்ைது. “Victims voices lead the way” என் து நடப்பு 

ஆண்டில் (2021) வரும் இந்நோளுக்கோன கருப்த ோருைோகும்.  

✓ ஆட்கடத்ைலில் ைப்பிப்பிதைத்ைவர்களுடன் தைோடர்புதகோள்வைன் 

முக்கியத்துவத்தைப்  ற்றிய விழிப்புணர்தவ ஏற் டுத்தும் விைமோக 

இந்ைக் கருப்த ோருள் அதமந்துள்ைது. ப ோதைப்த ோருள் மற்றும் அது 

தைோடர்புதடய குற்றத்திற்கோன ஐநோ அலுவலகம் ஒரு சர்வபைச அதமப்பு 

அல்லது நிறுவனமோகும். அது கடந்ை 1997’இல் நிறுவப் ட்டது. இது 

வியன்னோதவ (ஆஸ்திரியோ) ைதலதமயிடமோகக் தகோண்டுள்ைது. 

 

2. “NISAR” என்ற திட்டத்தத பதாடங்குவதற்காக ஒத்துதைத்துள்ள 

இரண்டு விண்பவளி ஆய்வு நிறுவனங்கள் எதவ? 

அ) பரோஸ்பகோஸ்பமோஸ் மற்றும் நோசோ 

ஆ) நோசோ மற்றும் சிஎன்எஸ்ஏ 

இ) இஸ்பரோ மற்றும் பரோஸ்பகோஸ்பமோஸ் 

ஈ) இஸ்பரோ மற்றும் நோசோ  

✓ NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) - இது இஸ்பரோ மற்றும் 

நோசோவின் கூட்டுப் ணியோக 2023’இல் தைோடங்க திட்டமிடப் ட்டுள்ைது. 

இது அதிநவீன பரடோர்  டமோக்கல் நுட் த்தைப்  யன் டுத்தி நிலத்தின் 

பமற் ரப்பு மோற்றங்கதை உலக அைவில் அைவிடுவதில் கவனம் 

தசலுத்துகிறது. இத்ைகவதல புவி அறிவியல் அதமச்சர் ஜிபைந்திர சிங் 

தைரிவித்ைோர். NISAR தசயற்தகக்பகோள், இரட்தட அதிர்தவண்கதைப் 

 யன் டுத்தும் முைல் தசயற்தகக்பகோைோக இருக்கும். 

✓ இது தைோதலயுணரி பநோக்கத்திற்கோகவும்  யன் டுத்ைப் டும். இது 

துருவ ைோழ்தவப்  மண்டலம் மற்றும் இந்தியப் த ருங்கடல்  குதி உட் ட 

அதனத்து நிலப் ரப்பு ஆய்வுக்கும்  யன் டுத்ைப் டும். இைன்மூலம் 

பூமியின் இயற்தக தசயல்முதறகதைப் புரிந்துதகோள்ை இயலும். 

 

3. இந்திய இராணுவம் மற்றும் இரஷ்ய இராணுவத்தின் கூட்டு 

இராணுவப் யிற்சியான INDRA-21 நதடப றும் இடம் எது? 

அ) புது தில்லி 

ஆ) மோஸ்பகோ 

இ) பவோல்பகோகிரோட்  

ஈ) கோசியோ ோத் 

✓ ஆக.1 முைல் ரஷ்யோவில் அதமந்துள்ை பவோல்பகோகிரோட் நகரில் இந்திய 

மற்றும் ரஷ்ய ரோணுவத்திற்கு இதடபயயோன 13 நோள் தமகோ ரோணுவப் 

 யிற்சி ஏற் ோடு தசய்யப் ட்டுள்ைது. இந்திய & இரஷ்ய இரோணுவத்திற்கு 

இதடயிலோன இக்கூட்டு இரோணுவப் யிற்சியின் த யர் INDRA.  

✓ இது இந்ைப் யிற்சியின் 12ஆவது  திப் ோகும், அைற்கு “INDRA-21” என்று 

த யரிடப் ட்டுள்ைது. இருைரப்பு  ோதுகோப்பு ஒத்துதைப்த  வலுப் டுத்ை 

இந்ை இரோணுவப் யிற்சி உைவுகிறது. இந்தியோ மற்றும் ரஷ்யோ இதடபய 

நீண்டகோல நட்பு உறதவ இது வலுப் டுத்ை உைவும். 

 

4. மமாசமான நிதிநிதல காரணமாக 2021 ஜூதல மாத இறுதியில், 

ரிசர்வ் வங்கியால், எந்த வங்கியின் உரிமம் இரத்து பசய்யப் ட்டது? 

அ) ஆந்திர பிரபைச கிரோம விகோஸ் வங்கி 

ஆ) ஆர்யவர்த் வங்கி 

இ) மட்கோம் நகர கூட்டுறவு வங்கி லிட்  

ஈ) பிரைம யூபி கிரோமின் வங்கி 

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கியோது பகோவோவின் மட்கவில் அதமந்துள்ை மட்கோம் 

நகர கூட்டுறவு வங்கியின் உரிமத்தை இரத்து தசய்ைது. 2021 ஜூதல 

29 அன்று அைன் உரிமம் இரத்து தசய்யப் ட்டது. ரிசர்வ் வங்கியின் 

கூற்றுப் டி, அவ்வங்கியின் ைற்ப ோதைய நிதி நிதலதமதயக்தகோண்டு 

தவப்புைோரர்களுக்கு முழு தைோதகதய தசலுத்ை முடியோது. எனபவ 

அைன் உரிமம் இரத்து தசய்யப் ட்டது. 

 

5. “சர்வமதச தூயவளி வினையூக்கி - International Clean Air 

Catalyst” திட்டத்திற்கு மதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட முதல் இந்திய நகரம் 

எது? 

அ) சூரத் 

ஆ) குருகிரோம் 

இ) இந்தூர்  

ஈ) ப ோ ோல் 

✓ இந்தூர் இந்தியோவின் தூய்தமயோன நகரமொகும். ைற்ப ோது, “சர்வபைச 

தூயவளி விதனயூக்கி” திட்டத்திற்கு பைர்ந்தைடுக்கப் ட்ட முைல் இந்திய 

நகரமோகவும் இது மோறியுள்ைது. நகரத்தின் கோற்தற தூய்தமப் டுத்தும் 

பநோக்கில், இந்ைத் திட்டம் 5 ஆண்டுகள் இயங்கும். இந்தூர் மோநகரோட்சி 

மற்றும் மத்தியப் பிரபைச மோசுக்கட்டுப் ோட்டு வோரியம் இத்திட்டத்தை 

கவனிக்கும். 

✓ சர்வபைச தூயவளி விதனயூக்கி திட்டம் என் து நகரங்களில் தூய 

வளிக்கோன தீர்வுகதை விதரவுப் டுத்துவைற்கோக  ன்னோட்டு 

வைர்ச்சிக்கோன அதமரிக்க நிறுவனம் (USAID), WRI மற்றும் சுற்றுச்சூைல் 

 ோதுகோப்பு நிதி ஆகியவற்றின் முயற்சியோகும். வோஷிங்டன் DC’ஐ 

ைதலதமயிடமோகக் தகோண்டு USAID இயங்கி வருகிறது. அது 3 நவம் ர் 

1961’இல் ஜோன் எப் தகன்னடியோல் நிறுவப் ட்டது. 

 

6. 3ஆவது ஆர்க்டிக் அறிவியல் அதமச்சர்கள் கூட்டத்தத ஏற் ாடு 

பசய்த இரண்டு நாடுகள் எதவ? 

அ) இந்தியோ மற்றும் ஜப் ோன் 

ஆ) ஜப் ோன் மற்றும் ஐஸ்லோந்து  

இ) ஜப் ோன் மற்றும் ரஷ்யோ 

ஈ) இந்தியோ மற்றும் இலங்தக 

✓ மூன்றோவது ஆர்க்டிக் அறிவியல் அதமச்சர்கள் கூட்டத்தை ஜப் ோனும் 

ஐஸ்லோந்தும் இதணந்து ஏற் ோடு தசய்ைன. இது தமய்நிகரோக ஜப் ோனோல் 

நடத்ைப் ட்டது. ஆர்க்டிக் பிரோந்தியத்தில் ஆரோய்ச்சி மற்றும் ஒத்துதைப்பு 

 ற்றி விவோதிப் ைற்கோக இந்ைக் கூட்டம் ஏற் ோடு தசய்யப் ட்டது. 

“Knowledge for a Sustainable Arctic” என் து இந்ைச் சந்திப்பின் கருப் 

த ோருைோகும். 

 

7. 2021 ஜூதல நிலவரப் டி, உள்நாட்டு வான் ம ாக்குவரத்து 

அதமச்சகத்தின் அதமச்சர் யார்? 

அ) பியூஷ் பகோயல் 

ஆ) பஜோதிரோதித்ய சிந்தியோ  

இ) நபரந்திர பமோடி 

ஈ) நிர்மலோ சீைோரோமன் 

✓ வோனூர்தி நிதலய த ோருைோைோர ஒழுங்குமுதற ஆதணய (AERA) 

(திருத்ை) மபசோைோ, 2021 ஜூதல.29 அன்று மக்கைதவயில் உள்நோட்டு 

வோன்ப ோக்குவரத்து அதமச்சர் பஜோதிரோதித்யோ சிந்தியோவோல் அறிமுகம் 

தசய்யப் ட்டது. AERA சட்டம், 2008இன் கீழ் முக்கிய வோனூர்தி 

நிதலயத்தின் வதரயதறதய மோற்ற இம்மபசோைோ முன்தமோழிகிறது.  

✓ இது ஒரு சிறிய வோனூர்தி நிதலயத்தை ஒரு த ரிய வோனூர்தி 

நிதலயத்துடன் இதணப் ைன்மூலம் நஷ்டத்தில் இயங்கும் ஒரு சிறிய 

வோனூர்தி நிதலயத்தை ைனியோர்மயமோக்க வழிவகுக்கிறது. உைோன் 

பிரோந்திய இதணப்த  விதரவுப் டுத்ைவும் இது உைவும். 

 

8. நடப் ாண்டின் (2021) ஐநா உணவு அதமப்புகளின் ஒத்திதக 

உச்சிமாநாடு ஏற் ாடு பசய்யப் ட்ட இடம் எது? 

அ)  ோரிஸ் 

ஆ) பரோம்  

இ) நியூயோர்க் 

ஈ) சுவீடன் 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ ஐநோ உணவு அதமப்புகளின் ஒத்திதக உச்சிமோநோடோனது சமீ த்தில் 

ஐநோ மற்றும் இத்ைோலி அரசோங்கத்ைோல் பரோமில் ஏற் ோடு தசய்யப் ட்டது.  

✓ மத்திய உைவு மற்றும் உைவர்கள் நலத்துதற அதமச்சரோன நபரந்திர 

சிங் பைோமர், இந்ை ஒத்திதக உச்சிமோநோட்டில் இந்தியோதவ 

பிரதிநிதித்துவப் டுத்தினோர். 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் நிதலக்கத்ைக்க 

வைர்ச்சி இலக்குகதை அதடவதில் விவசோயத்தின் முக்கியத்துவத்தை 

எடுத்துதரக்கும் பவைோண் அதமச்சகத்தின் அறிக்தகதய நபரந்திர 

சிங் பைோமர் வைங்கினோர். தமோத்ைமுள்ை 17 நிதலக்கத்ைக்க வைர்ச்சி 

இலக்குகளில், 12 நிதலக்கத்ைக்க வைர்ச்சி இலக்குகள் பநரடியோக 

உைதவச் சோர்ந்துள்ைன. 

 

9. இயங்கு டம், காட்சி விதளவுகள், விதளயாட்டு & வதரகதத 

ஆகியவற்றிற்கான மதசிய அளவிலான சிறப்பு தமயத்தத நிறுவ 

உதவும் கல்வி நிறுவனம் எது? 

அ) ஐஐடி மும்த   

ஆ) ஐஐடி தசன்தன 

இ) ஐஐடி கரக்பூர் 

ஈ) ஐஐடி த ங்களூரு 

✓ இயங்கு டம் (animation), கோட்சி விதைவுகள் (visual effects), இணைய 

விதையோட்டு (gaming) மற்றும் வதரகதை (comics) ஆகியவற்றிற்கோன 

பைசிய அைவிலோன சிறப்பு தமயமொனது ஐஐடி மும்த யுடன் இதணந்து 

அதமக்கப் டும் என மத்திய ைகவல் மற்றும் ஒலி ரப்புத்துதற அதமச்சர் 

அனுரோக் ைோக்கூர் அறிவித்துள்ைோர். இந்தியோவில் ஓர் உலகத்ைரம் 

வோய்ந்ை திறதமக்குழுமத்தை உருவோக்குவபை இைன் முக்கிய பநோக்கம். 

ஊடகம் மற்றும் த ோழுதுப ோக்குத்துதறயோனது இந்தியோவில் வைர்ந்து 

வரும் துதறகளுள் ஒன்றோகும். 

 

10. அண்தமச் பசய்திகளில் இடம்ப ற்ற காங்ரா ஓவியத்துடன் 

பதாடர்புதடய மாநிலம் எது? 

அ) இமோச்சல பிரபைசம்  

ஆ) உத்ைரகோண்ட் 

இ) மத்திய பிரபைசம் 

ஈ) உத்ைர பிரபைசம் 

✓ கோங்ரோ ஓவியம் என் து இமோச்சல பிரபைச மொநிலத்தின் கோங்ரோவின் 

சித்திரக்கதலயோகும். இந்ைக் கோங்ரோ ஓவியம், முன்னோள் சமஸ்ைோன 

பிரபைசமோன கோங்ரோவின் ஆட்சியோைர்களின்கீழ் ஒரு ைனித்துவமோன 

கதல வடிவமோக உருவோனது. 

✓ ஆனோல் அரசோங்கத்தின் ஆைரவில்லோமல், இந்ைத் ைனித்துவமோன கதல 

பிர லமதடயோமல் ப ோனது. இந்ைக் கதலதய மீண்டும் பிர லமோக்கும் 

பநோக்கில், கோங்ரோ ஓவியக் கதலஞர்களுக்கு உைவுவைற்கோக, கோங்ரோ 

கதலயின் வணிக வடிவத்தை ையோரிப் தில், கோங்ரோ கதல ஊக்குவிப்பு 

சங்கம் பசோைதன பமற்தகோண்டது. அவர்கள் கோங்ரோ ஓவியத்தைக் 

தகோண்டு பசதலகதை அலங்கரிக்க முடிவுதசய்துள்ைனர். 

 


1. கண்கவர் வோணபவடிக்தககளுடன் நிதறவுத ற்ற ஒலிம்பிக் 

திருவிைோ 

கண்கவர் கதல நிகழ்ச்சிகள், வோணபவடிக்தககளுடன் படோக்கிபயோ 

ஒலிம்பிக் ப ோட்டி நிதறவதடந்ைது. படோக்கிபயோ ஒலிம்பிக்கின் நிதறவு 

விைோ தமைோனத்தில்  ோர்தவயோைர்களின்றி நடத்ைப் ட்டு முடித்து 

தவக்கப் ட்டது. கடந்ை 2020 ஜூதல - ஆகஸ்டில் நதடத ற இருந்ை 

படோக்கிபயோ ஒலிம்பிக் ப ோட்டி, கபரோனோ தைோற்று சூைல் கோரணமோக 

இந்ை ஆண்டுக்கு ஒத்திதவக்கப் ட்டது. 

கபரோனோ சூைலின் தீவிரம் குதறயோை நிதலயில் இந்ை ஆண்டும் 

ஒலிம்பிக் ப ோட்டிதய நடத்துவதில் சிக்கல் இருந்ைது. படோக்கிபயோ நகர 

மக்கள் உள் ட  ல்பவறு ைரப்பிலிருந்தும் எதிர்ப்புகள் எழுந்ைன. 

எனினும், அத்ைதகய சவோல்கதைக் கடந்து த ரிைோக  ோதிப்புகள் ஏதும் 

இன்றி தவற்றிகரமோக நடத்தி முடிக்கப் ட்டுள்ைது. 

இந்ை ஒலிம்பிக்கின் தைோடக்க நிகழ்ச்சியோனது ‘ஒன்றிதணந்து 

முன்பனறுைல்’ என் தை கருத்துருதவ அடிப் தடயோகக் தகோண்டிருந்ை 

நிதலயில், நிதறவு நிகழ்ச்சியோனது ‘நோம்  கிர்ந்துதகோள்ளும் உலகம்’ 

என்ற கருத்தைக் தகோண்டிருந்ைது. அடுத்ை ஒலிம்பிக் ப ோட்டிகள் 

பிரோன்ஸ் ைதலநகர்  ோரிஸில் 2024ஆம் ஆண்டு நதடத றவுள்ைது. 

படோக்கிபயோ ஒலிம்பிக்கில் ஒட்டுதமோத்ைமோக 39 ைங்கப் ைக்கங்கதை 

தவன்றுள்ை அதமரிக்கோ 41 தவள்ளி, 33 தவண்கலம் உள் ட தமோத்ைம் 

113  ைக்கங்கதை தவன்று  ைக்கப் ட்டியலில் முைலிடத்தைப் 

பிடித்துள்ைது. 38 ைங்கப் ைக்கங்கதை தவன்றுள்ை சீனோ 2ஆவது 

இடத்தில் உள்ைது. 1 ைங்கம், 2 தவள்ளி, 4 தவண்கலம் என தமோத்ைம் 7 

 ைக்கங்களுடன் இந்தியோ 48ஆவது இடத்தில் உள்ைது. ஒலிம்பிக்கின் 

கதடசி ைங்கப் ைக்கத்தை தசர்பியோ தவன்றது. முதல் தங்கப்  தக்கத்ணத 

சீனொ பென்றது. 

 

2. இனி வோட்ஸ் அப்பில் கபரோனோ ைடுப்பூசி சோன்றிைழ் 

கபரோனோ ைடுப்பூசி தசலுத்திக்தகோண்டைற்கோன சோன்றிைதை வோட்ஸ் 

அப்பில் இனி தநோடிகளில் த றலோம் என்று மத்திய சுகோைோரத்துதற 

அதமச்சர் மன்சுக் மோண்டவியோ தைரிவித்துள்ைோர். இதுகுறித்து அவர் 

ைனது சுட்டுதரயில், 90131 51515 வோட்ஸ்அப் எண்ணில் covid certificate 

என அனுப்  பவண்டும். சம் ந்ைப் ட்ட ந ர் OTP எண்தண  திவு 

தசய்ைவுடன் ைடுப்பூசி சோன்றிைதை தநோடிகளில் த றலோம். 

 

3. மத்திய அதமச்சரதவச் தசயலர் ரோஜீவ் தகௌ ோவுக்கு ஓரோண்டு  ைவி 

நீட்டிப்பு 

மத்திய அதமச்சரதவச் தசயலர் ரோஜீவ் தகௌ ோவுக்கு ஓரோண்டு  ணி 

நீட்டிப்பு அளித்து மத்திய  ணியோைர் நலத்துதற அதமச்சகம் உத்ைரவு 

பிறப்பித்ைது. முன்னோள் உள்துதற தசயலரோன தகௌ ோ, கடந்ை 2019ஆம் 

ஆண்டு மத்திய அதமச்சரதவச் தசயலரோக இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு 

நியமிக்கப் ட்டோர். இப்ப ோது, அப் ைவிக்கோலம் நிதறவதடவதையடுத்து 

அவருக்குப்  ணிநீட்டிப்பு அளிக்கப் ட்டுள்ைது. 

ஜோர்க்கண்ட் மோநில பிரிதவச் பசர்ந்ை, கடந்ை 1982ஆம் ஆண்டு இஆ  

அதிகோரியோன ரோஜீவ் தகௌ ோ, அடுத்ை ஓரோண்டுக்கு மத்திய 

அதமச்சரதவச் தசயலர்  ைவியில் இருப் ோர். ஜம்மு-கோஷ்மீருக்கு 

அளிக்கப் ட்டு வந்ை சிறப்பு அந்ைஸ்து இரத்து தசய்யப் ட்ட பிறகு, அந்ை 

மோநிலம் இரு யூனியன் பிரபைசங்கைோகப்பிரிக்கப் ட்டது. இது தைோடர் ோக 

கடந்ை 2019ஆம் ஆண்டு தகோண்டு வரப் ட்ட ஜம்மு-கோஷ்மீர் மறு 

நிர்மோணச்சட்டத்தை வகுப் தில் ரோஜீவ் தகௌ ோ முக்கிய  ங்கு வகித்ைோர். 

 

4. முைல் த ண் அதிகோரிகதை ப ோரில் ஈடு டுத்தும் ஐடிபிபி 

இந்தியோ-தித த்திய எல்தல கோவல்  தடதய  ோதுகோக்கும் இந்தியோ-

சீன எல்ஏசி, முைல் இரண்டு த ண் அதிகோரிகதை ப ோரில் நியமித்ைது. 

முபசோரியில் அதமந்துள்ை ஐடிபிபி அதிகோரிகள்  யிற்சி அகோடமியில் 

தமோத்ைம் 53 அதிகோரிகள் பைர்ச்சி த ற்ற அணிவகுப்பு நதடத ற்றது. 

எல்தலப்  ோதுகோப்புப்  தடயின்  ல அறியப் டோை உண்தமகள் மற்றும் 

புதகப் டங்கதைக் தகோண்ட 680  க்கங்கதைக் தகோண்ட முைல் 

‘ஐடிபிபியின் வரலோறு’ புத்ைகம் ஐடிபிபி இயக்குநர் தஜனரல் எஸ் எஸ் 

பைஸ்வோலோல் தவளியிடப் ட்டது. 

ஐடிபிபி 2016ஆம் ஆண்டு முைல் யூனியன்  ப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனோல் 

நடத்ைப் ட்ட அகில இந்தியத் பைர்வின்மூலம் ைனது ப ோரோளிகளில் 

த ண் ப ோர் அதிகோரிகதை நியமிக்கத் தைோடங்கியது. இைற்கு முன்பு, 

இது கோன்ஸ்டபூலரி வரிதசயில் ப ோர் த ண்கதை மட்டுபம 

தகோண்டிருந்ைது. தமோத்ைமுள்ை 53 அதிகோரிகளில், 42 அதிகோரிகள் 

த ோதுப் ணிப்ப ோரில் உள்ைனர், அபை பநரத்தில் 11,000 ப ர் சுமோர் 

90,000  ணியோைர்கள் வலுவோன மதலப்ப ோர்  யிற்சி த ற்ற 

த ோறியியல் பிரிவில் உள்ைனர். இந்ை அதிகோரிகள் இப்ப ோது நோட்டின் 

ஐடிபிபி அதமப்புகளில் நியமிக்கப் டுவோர்கள், இதில் சீனோவுடனோன 

எல்ஏசி மற்றும் சத்தீஸ்கரிலுள்ை நக்சல் எதிர்ப்பு தசயல் ோட்டு திபயட்டர் 

ஆகியதவ அடங்கும். 

 

5. இந்தியோ, ஐக்கிய அரபு அமீரகம் கூட்டு கடற் தடப்  யிற்சி 

இந்தியோ - ஐக்கிய அரபு அமீரகம் இதடபய  ோதுகோப்பு ஒத்துதைப்த  

வலுப் டுத்தும் விைமோக இரு நோடுகளும் இதணந்து கூட்டு கடற் தட 

 யிற்சியில் ஈடு ட்டன. ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ைதலநகர் அபுைோபிதய 

ஒட்டிய கடற் குதியில் நதடத ற்ற இப்ப ோர்  யிற்சி தைோடர் ோக இந்திய 

கடற் தட தவளியிட்ட தசய்திக்குறிப்பில் தைரிவிக்கப் ட்டுள்ைைோவது:  

 

 

 



         

    

இந்தியோ, ஐக்கிய அரபு அமீரகம் இதடபய அபுைோபியில் ‘தையத் ைல்வோர்’ 

கூட்டு கடற் தட  யிற்சி நதடத ற்றது. இந்ைப்  யிற்சியில் இந்திய 

கடற் தட சோர்பில் INS தகோச்சி ப ோர்க்கப் ல், இரண்டு ஒருங்கிதணந்ை 

சீ கிங் எம்பக 42பி தெலிகோப்டர்கள்  ங்பகற்றன. 

ஐக்கிய அரபு அமீரகம் சோர்பில் அல்-ைோஃப்ரோ ப ோர்க் கப் ல், ஏஎஸ்565பி 

ப ந்ைர் தெலிகோப்டர்  யிற்சியில் ஈடு ட்டன. இரு நோடுகளின் 

கடற் தடகளுக்கு இதடயிலோன திறன் மற்றும் ஒருங்கிதணப்த  

பமம் டுத்ை பைடுைல், மீட்பு, மின்னணு தைோழில்நுட் ம் உள் ட  ல்பவறு 

 யிற்சிகள் பமற்தகோள்ைப் ட்டன என இந்திய கடற் தட தசய்தித் 

தைோடர் ோைரும் கமோண்டருமோன விபவக் மத்வோல் தைரிவித்ைோர். 

கடந்ை வோரம் இந்திய வோன் தட ைதலதம ைை தி ஆர் பக எஸ் 

 தைைரியோ ஐக்கிய அரபு அமீரகம் தசன்றதைத் தைோடர்ந்து இந்ைக் கூட்டுப் 

 யிற்சி பமற்தகோள்ைப் ட்டுள்ைது என்று தைரிவிக்கப் ட்டுள்ைது. 

 

 

 



         

    

1. நடப்பாண்டின் (2021) ல ோகமோன்ய தி க் லேசிய விருதினை 

வென்றெர் யோர்? 

அ) சஞ்சச குப்தா 

ஆ) தீபக் திலக் 

இ) சசரஸ் பூனாவல்லா  

ஈ) ஆதார் பூனாவல்லா 

✓ லலாகமான்ய திலக் அறக்கட்டசையின் தசலவரான தீபக் திலக், 

சமீபத்தில், சீரம் இந்தியா நிறுவனத்தின் (SII) தசலவர் Dr சசரஸ் 

பூனாவல்லா, நடப்பாண்டுக்கான (2021) லலாகமான்ய திலக் விருது 

வழங்கி ககௌரவிக்கப்படுவார் என்று அறிவித்தார். 

✓ லகாவிஷீல்டு தடுப்பூசியின் உற்பத்திவழியில் சமூகத்திற்கான அவரது 

பங்களிப்சப அங்கீகரிக்கும் விதமாக இந்த விருது வழங்கப்பட்டடுள்ைது. 

லலாகமான்ய திலக் லதசிய விருது, கடந்த 1983’இலிருந்து வழங்கப்பட்டு 

வருகிறது. இந்த விருது, ஆண்டுலதாறும், லலாகமான்ய திலகரின் 

நிசனவு நாைான ஆக.1 அன்று வழங்கப்படுகிறது. 

 

2. இந்தியோவில் முேன்முனறயோக “இசு ோமிய வெண்கள் உரினம 

நோள்” கனைப்பிடிக்கப்ெட்ை லேதி எது? 

அ) ஆகஸ்ட் 12 

ஆ) ஜூசல 30 

இ) ஆகஸ்ட் 1  

ஈ) ஜூசல 26 

✓ ஆக.1 அன்று, “இசுலாமிய கபண்கள் உரிசமகள் நாள்” முதல்முசறயாக 

நாடுமுழுவதும் கசடப்பிடிக்கப்பட்டது. ‘முத்தலாக்’கிற்கு எதிரான சட்டம் 

ககாண்டுவரப்பட்டு ஈராண்டுகள் நிசறவானசத அடுத்து, இந்த நாள் 

ககாண்டாடப்பட்டது. சிறுபான்சம விவகாரங்கள் துசற அசமச்சர் 

முக்தார் அப்பாஸ் நக்வியின் கூற்றுப்படி, 2019 ஆக.1 அன்று முத்தலாக் 

முசறக்கு எதிராக அரசு சட்டம் இயற்றியது. அச்சட்டம், ‘முத்தலாக்’ சமூக 

முசறலகட்சட ஒரு கடுங்குற்றமாக மாற்றியது. 

 

3. 2 ஒலிம்பிக் ெேக்கங்கனை வென்ற முேல் இந்தியப் வெண்மணி 

யோர்? 

அ) தீபிகா குமாரி 

ஆ) மனிகா பத்ரா 

இ) P V சிந்து  

ஈ) சாய்னா லநவால் 

✓ 2 ஒலிம்பிக் பதக்கங்கசை கவன்ற முதல் இந்தியப்கபண்மணி P V சிந்து 

ஆவார். அவர் தனது முதல் ஒலிம்பிக் பதக்கமான கவள்ளிப்பதக்கத்சத, 

கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு நடந்த ரிலயா ஒலிம்பிக்கில் கவன்றார்.  

✓ சீனாவின் ஹீ பிங் ஜியாலவாசவ வீழ்த்தி 2021 லடாக்கிலயா ஒலிம்பிக் 

லபாட்டியில் கவண்கலத்சத கவன்றார். P V சிந்து, கதலுங்கானாவின் 

சைதராபாத்சதச் லசர்ந்தவராவார். அவரது தனிப்பட்ட பயிற்சியாைர் 

பார்க் லட சாங் மற்றும் லதசிய பயிற்சியாைர் புல்லலலா லகாபிசந்த் ஆவார். 

2020’இல் அவருக்கு ‘பத்ம பூஷன்’ விருது வழங்கப்பட்டது. ‘பத்மஸ்ரீ’ 

(2015), இராஜீவ் காந்தி லகல் ரத்னா (2016) அர்ஜுனா (2013) ஆகிய 

விருதுகளையும் அவர் பபற்றுள்ைார். 

 

4. 2021 ஆகஸ்ட்டில் புதிய ேன னமக் கணக்குக் கட்டுப்ெோட்ைோைர் 

ஆக நியமிக்கப்ெட்டுள்ைெர் யோர்? 

அ) V N ககௌல் 

ஆ) ராஜீவ் மகரிஷி 

இ) லசாமா ராய் பர்மன் 

ஈ) தீபக் தாஸ்  

✓ தீபக் தாசை இந்தியாவின் புதிய தசலசமக்கணக்குக்கட்டுப்பாட்டாைர் 

ஆக இந்திய அரசு நியமித்துள்ைது. இந்தப் கபாறுப்பானது நடுவண் நிதி 

அசமச்சகத்தின் கசலவினத் துசறயின் கீழ் வருகிறது. தீபக் தாஸ், 25 

ஆவது தசலசமக்கணக்குக்கட்டுப்பாட்டாைர் ஆவார். 

✓ இந்த நியமனத்திற்கு முன்பு வசர, மத்திய லநரடி வரிகள் வாரியத்தில் 

முதன்சம கணக்குக் கட்டுப்பாட்டாைராக அவர் பணியாற்றினார். 

5. வகோல ோைோ சிகிச்னையில், ‘அஸ்ெகந்ேோ’ மூலினகயின் ெயன் 

குறித்ே ஆய்னெ நைத்துெேற்கோக ஆயுஷ் அனமச்ைகத்துைன் கூட்டு 

லைர்ந்துள்ை நிறுெைம் எது? 

அ) ககௌதம புத்தர் பல்கசலக்கழகம் 

ஆ) IIT தில்லி 

இ) பதஞ்சலி ஆயுர்லவத கல்லூரி 

ஈ) லண்டன் சுகாதாரம் & கவப்பமண்டல மருத்துவப்பள்ளி  

✓ ககாலரானாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ‘அஸ்வகந்தா’ மூலிசகயால் 

தயாரிக்கப்பட்ட மருந்து எந்த அைவுக்குப் பலனளிக்கும் என்பது குறித்து 

ஆய்வு கசய்ய மத்திய ஆயுஷ் அசமச்சகம் முடிவுகசய்துள்ைது. ஆயுஷ் 

அசமச்சகத்தின் அகில இந்திய ஆயுர்லவத நிறுவனமும், பிரிட்டசனச் 

லசர்ந்த லண்டன் சுகாதாரம் மற்றும் கவப்பமண்டல மருத்துவ சமயமும் 

இசணந்து இந்த ஆய்சவ நடத்தவுள்ைன. இதற்காக ஒரு புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தத்சதயும் லமற்ககாண்டுள்ைன. 

✓ இதன்படி, பிரிட்டனில் உள்ை கலஸ்டர்சஷர், பர்மிங்ைாம், லண்டன் 

ஆகிய மூன்று நகரங்கசைச் லசர்ந்த 2000 லபர் லதர்வு கசய்யப்பட்டு 

ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்படுவர் என ஆயுஷ் அசமச்சகம் கவளியிட்டுள்ை 

கசய்திக்குறிப்பில் கதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

6. பீ ங்கிப்ெனையின் புதிய ேன னம இயக்குந ோக நியமைம் 

வைய்யப்ெட்டுள்ைெர் யோர்? 

அ) லமஜர் கஜனரல் விகாஸ் லஜாஷி 

ஆ) கலப்டினன்ட் கஜனரல் J P சிங் 

இ) கலப்டினன்ட் கஜனரல் தருண் குமார் சாவ்லா  

ஈ) கலப்டினன்ட் கஜனரல் விலனாத் நாயனார் 

✓ பீரங்கிப்பசட தசலசம இயக்குநராக கலப்டினன்ட் கஜனரல் தருண் 

குமார் சாவ்லா, 2021 ஆகஸ்ட்.1 அன்று கபாறுப்லபற்றுக்ககாண்டார். 

இராணுவத்தில் 39 ஆண்டுகள் பணியாற்றி ஜூசல.31 அன்று ஓய்வு 

கபறும் கலப்டினன்ட் கஜனரல் லக இரவி பிரசாத்திடமிருந்து அவர் இந்தப் 

கபாறுப்சபப் கபற்றுக்ககாள்வார். 

✓ கலப்டினன்ட் கஜனரல் தருண் குமார் சாவ்லா, லடராடூனில் உள்ை புனித 

லதாசமயார் உயர்நிசலப்பள்ளி, கடக்வாஸ்லாவில் உள்ை லதசிய 

பாதுகாப்பு அகாடமி ஆகியவற்றின் முன்னாள் மாணவராவார். அவர் 

கடந்த 1984ஆம் ஆண்டு பீரங்கிப் பசடயில் இசணந்தது முதல் 

பல்லவறு முக்கிய கபாறுப்புகசை வகித்துள்ைார். அவர், சலபீரியாவில் 

உள்ை ஐநா இயக்கத்தின் ராணுவ பார்சவயாைராக பணியாற்றினார். 

 

7. எந்ே நோட்டின் ேன னமயின்கீழ், BRICS ெயங்க ெோேத்திற்கு 

எதி ோை வையற்குழு கூட்ைம், 2021 ஏற்ெோடு வைய்யப்ெட்ைது? 

அ) பிலரசில் 

ஆ) இரஷ்யா 

இ) இந்தியா  

ஈ) சீனா 

✓ அண்சமயில், ஜூசல 28-29 அன்று இந்தியாவின் தசலசமயில், 

கமய்நிகர் முசறயில், “BRICS பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான கசயற்குழு” 

கூட்டம் நடந்தது. இது BRICS பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான கசயற் 

குழுவின் ஆறாவது கூட்டமாகும். 

✓ BRICS தளைவர்கைால் கடந்த 2020’இல் ஏற்றுக்பகாள்ைப்பட்ட, ‘BRICS 

பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான உத்தி’சய கசயல்படுத்துவதற்கான 

சிறப்பு நடவடிக்சககசை உள்ைடக்கிய BRICS பயங்கரவாத எதிர்ப்பு 

கசயல்திட்டம் இக்கூட்டத்தில் இறுதியாக்கம் கசய்யப்பட்டது. 

 

8. ெோ ர்பள்ளிக்குழந்னேகளுக்கோக இந்திய அ சு வேோைங்கியுள்ை 

முன்வைடுப்பின் வெயர் என்ை? 

அ) NDEAR 

ஆ) SAFAL 

இ) வித்யா பிரலவஷ்  

ஈ) கல்வி வங்கி 

✓ ஜூசல.29 அன்று லதசிய கல்விக்ககாள்சக, 2020’இன் விரிவாக்கத்தின் 

ஒருபகுதியாக சில முன்கனடுப்புகசை பிரதமர் லமாடி கதாடங்கினார்.  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ கதாடக்கப்பள்ளி மாணவர்களுக்காக, பாலர்பள்ளிக்குழந்சதகளுக்காக 

‘வித்யா பிரலவஷ்’ என்ற முன்கனடுப்பு கதாடங்கப்பட்டுள்ைது. இந்த 

முன்கனடுப்பின்கீழ், குழந்சதகசை பள்ளிக்குத் தயார்கசய்யும் லநாக்கில் 

3 மாத விசையாட்டு அடிப்பசடயிலான பாடத்கதாகுதி உருவாக்கப்படும். 

இது இரண்டாம் நிசல மட்டத்தில், இந்திய சசசக கமாழி பாடத்சதயும் 

உள்ைடக்கும். 

 

9. வேன்லமற்கு இ யில்லெயின் (SWR) புதிய வெோது லம ோை ோக 

நியமிக்கப்ெட்டுள்ைெர் யோர்? 

அ) இராகுல் சஜன் 

ஆ) சஞ்சச குமார் கமாகந்தி 

இ) சஞ்சீவ் மிட்டல் 

ஈ) சஞ்சீவ் கிலஷார்  

✓ கர்நாடக மாநிலம், ைூப்ளிசயத் தசலசமயிடமாகக் ககாண்டு 

கசயல்பட்டுவரும் கதன்லமற்கு இரயில்லவயின் புதிய கபாதுலமலாைராக 

சஞ்சீவ் கிலஷார் நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். இதற்குமுன்பாக, இரயில்லவ 

வாரியத்தின் கூடுதல் உறுப்பினராக (உற்பத்தி அலகுகள்) பணியாற்றி 

வந்தார். கதன்லமற்கு இரயில்லவ ஆனது இந்தியாவின் 18 இரயில்லவ 

மண்டலங்களுள் ஒன்றாகும். இது, 2003’இல் கதற்கு ரயில்லவ மற்றும் 

கதற்கு மத்திய இரயில்லவயிலிருந்து பிரித்து உருவாக்கப்பட்டது. 

 

10. ெோர்னெயற்லறோருக்கோக அறிவியல் மற்றும் வேோழி க ஆய்வு 

மன்றத்ேோல் ெடிெனமக்கப்ெட்ை ேனிப்ெட்ை ெோசிப்பு ைோேைத்தின் 

வெயர் என்ை? 

அ) திங்க் லபட் 

ஆ) இண்டி டிரஸ்ட் 

இ) கின்டில் 

ஈ) திவ்ய நயன்  

✓ சண்டிகரில் அசமந்துள்ை CSIR - மத்திய அறிவியல் கருவிகள் அசமப்பு 

ஆனது பார்சவக்குசறபாடுள்ைவர்களுக்காக “திவ்ய நயன்” என்ற 

தனிப்பட்ட வாசிப்பு சாதனத்சத உருவாக்கியுள்ைது. இந்தச் சாதனத்தில், 

எந்தகவாரு அச்சிடப்பட்ட அல்லது டிஜிட்டல் ஆவணத்சதயும் லபச்சு 

வடிவத்தில் அணுகலாம். பயனர் படிக்கலவண்டிய ஆவணத்தின்மீது 

சாதனத்சத சவத்து சகமுசறயாகவும் லமவி பயன்படுத்தலாம். 

✓ கமாழி அடிப்பசடயிலான ஒளியியல் உரு நுட்ப உதவியுடன் படம் 

உசரயாகவும், உசர லபச்சு மற்றும் ஒலிவடிவமாகவும் மாற்றப்படுகிறது. 

அறிவியல் மற்றும் கதாழிலக ஆய்வு மன்றமானது (CSIR) 1942 கசப்டம்பர் 

மாதத்தில் இந்திய அரசால் நிறுவப்பட்டது. இந்தியாவின் மிகப்கபரிய 

ஆராய்ச்சி மற்றும் வைர்ச்சி அசமப்பாக இது உள்ைது. சாந்தி ஸ்வரூப் 

பட்நாகரால் இந்த நிறுவனம் நிறுவப்பட்டது. 

 


1. தமிழகத்தின் கடன்சுசம `5.70 லட்சம் லகாடி: நிதிநிசல கவள்சை 

அறிக்சகயில் நிதியசமச்சர் பழனிலவல் தியாகராஜன் 

கடந்த அஇஅதிமுக ஆட்சிக்காலத்தில் வரிவருவாயில் மிகப்கபரும் சரிவு 

ஏற்பட்டுள்ைது. லமலும், மாநிலத்தின் ஒட்டுகமாத்த கடன் சுசம வரும் 

மார்ச் மாதத்தில் `5.70 இலட்சம் லகாடியாக இருக்கும் எனவும் 

மதிப்பிடப்பட்டுள்ைதாக நிதி மற்றும் மனிதவை லமலாண்சமத் துசற 

அசமச்சர் பழனிலவல் தியாகராஜன் கதரிவித்தார். இசதத்கதாடர்ந்து, 

அசமச்சர் பழனிலவல் தியாகராஜன் அளித்த லபட்டி: 

மாநில கமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் (GDP), கசாந்த வரி வருவாய் 

விகிதத்தில் அசனத்து மாநிலங்களின் சராசரி வீழ்ச்சிசயவிட, 

தமிழ்நாட்டில் கபருமைவில் வீழ்ச்சி ஏற்பட்டுள்ைது. 

2018-19 நிதியாண்டில் முதல் முசறயாக லதசிய சராசரி அைசவ விட 

தமிழகத்தின் மாநில கமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் கமாத்த வரி 

வருவாயின் விகிதம் குசறந்துள்ைது. கடந்த 2020-21 நிதியாண்டில் 

வருவாய் பற்றாக்குசற `61,320 லகாடியாக உள்ைது. இது மாநிலத்தின் 

கமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 3.16 சதவீதமாகும். 2006-11ஆம் 

ஆண்டு வசரயில் வருவாய் உபரியாக இருந்தது. இதன்பின்பு, அதிமுக 

ஆட்சிக் காலத்தில் `17 ஆயிரம் லகாடி அைவுக்கு வருவாய் பற்றாக்குசற 

ஏற்பட்டது. 

கமாத்த கடன் சுசம: கபாதுத்துசற நிறுவனங்களுக்கான கடன் சுசம 

உள்பட ஒட்டுகமாத்தமான கடன்கள் வரும் மார்ச் மாதத்தில் `5 லட்சத்து 

70,189 லகாடியாக இருக்கும். கடந்த காலங்களில் ஊழியர்களுக்கான 

ஊதியம், ஓய்வூதியம் ஆகியவற்சற அளிக்க வருவாய்கள் லபாதிய 

அைவுக்கு வந்தன. ஆனால், இப்லபாது அரசு ஊழியர்களுக்கான ஊதியம், 

ஓய்வூதியம் லபான்ற கசலவுகசைக்கூட கடன்கள் கபற்று பூர்த்திகசய்ய 

லவண்டிய நிசல ஏற்பட்டுள்ைது. 

வருவாய் பற்றாக்குசற, கடன்கள் அதிகரிப்புக்கு கலரானா லநாய்த் 

கதாற்சற மட்டும் காரணம் கூற முடியாது. தமிழ்நாட்டில் கலரானாவுக்கு 

முன்பாகலவ வருவாயில் சரிவு ஏற்படத் கதாடங்கிவிட்டது. வருமானம் 

வராத காரணத்தால், நிதிப்பற்றாக்குசறயும் உயர்ந்துள்ைது. 

குடும்பத்துக்கு `2.64 இலட்சம் கடன்: தமிழகத்தின் ஒட்டுகமாத்த கடன் 

சுசமசய ஒரு தனி நபருக்கு பிரித்து அளித்தால், அது ஒரு நபருக்கு `1.10 

லட்சமாக இருக்கும். அதன்படி, ஒவ்கவாரு குடும்பத்தின் மீதும் `2 

லட்சத்து 63,976 கடன் உள்ைது. இந்தக் கடன் சுசமசய, வருவாசய 

ஈட்டுவதன் மூலமாகலவ குசறக்க முடியும். மாநிலத்துக்கு 4 வசககளில் 

வருவாய் கிசடக்கிறது. மாநிலத்தின் வரி வருவாய், வரியல்லாத 

வருமானம், மத்திய அரசிடம் இருந்து கிசடக்கப்கபற லவண்டிய பங்கு, 

மானியங்கள்-திட்டங்கள்மூலமாக வர லவண்டியது என நான்கு 

அம்சங்களின் வழியாக வருவாய் கிசடக்கிறது. 

இதில், மாநில வரிகள் மூலமாகக் கிசடக்கக்கூடிய வருவாயில் மிகப் 

கபரிய சரிவு ஏற்பட்டுள்ைது. 2008-09ஆம் நிதியாண்டில் கமாத்த 

உள்நாட்டு உற்பத்தியில் வருவாய் வரவுகளின் நிசல 13.35 சதவீதமாக 

இருந்தது. ஆனால், கடந்த நிதியாண்டில் (2020-21) 4.19 சதவீதமாகக் 

குசறந்துள்ைது. 

 

2. மூன்று மலசாதாக்களுக்கு மக்கைசவ ஒப்புதல் 

மூன்று மலசாதாக்களுக்கு மக்கைசவ ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. சுதந்திரப் 

லபாராட்டத்தின் முக்கிய நிகழ்வுகளில் ஒன்றான “கவள்சையலன 

கவளிலயறு” இயக்கம் கடந்த 1942ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டில் கதாடங்கியது. 

அந்த இயக்கத்தின் 79ஆவது ஆண்டு தினம் ஆக.9ஆம் லததியன்று 

ககாண்டாடப்பட்டது. 

லதசிய லைாமிலயாபதி ஆசணய சட்டத் திருத்த மலசாதா, இதர 

பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவினசர மாநில அரசுகலை கண்டறிவதற்கு 

வழிவசக கசய்யும் அரசசமப்புச் சட்ட (127ஆவது திருத்தம்) மலசாதா, 

வசரயறுக்கப்பட்ட கூட்டாண்சமச் சட்டத்திருத்த மலசாதா மற்றும் 

சவப்புத்கதாசக காப்பீடு மற்றும் கடன் உத்தரவாதக் கழகச் சட்டத் 

திருத்த மலசாதா ஆகியன தாக்கல் கசய்யப்பட்டன. 

 

3. புவி கவப்பமயமாதல் லவகமாகி உள்ைது: ஐ.நா. அறிக்சக 

புவி கவப்பமயமாதல் எதிர்பார்த்தசதவிட மிகவும் லவகமாகி வருவதாக 

ஐநா அறிக்சகயில் கூறப்பட்டுள்ைது. இதுகுறித்து அவ்வறிக்சகயில் 

லமலும் கூறப்பட்டுள்ைதாவது: புவி கவப்பமயமாதல் நடவடிக்சக 

எதிர்பார்த்தசதவிட மிகவும் லவகமாக நிகழ்ந்து வருகிறது. 

இதசன கருத்தில்ககாள்ளும்லபாது, உலக நாடுகளின் தசலவர்கள் 10 

ஆண்டுகளில் நிர்ணயித்துள்ை வரம்சபக் காட்டிலும் புவி அதிக கவப்பம் 

அசடந்துவிடும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ைது. இது மனித குலத்துக்கு மிகவும் 

லபரழிசவ ஏற்படுத்தும். புவிகவப்பமயமாதலிலிருந்து தப்பித்துவிடுலவாம் 

என எண்ணும் வசகயில், உலகின் எந்தப் பகுதியும் பாதுகாப்பானதாக 

இல்சல. எனலவ, எங்கும் ஓடவும் முடியாது; ஒளியவும் முடியாது. 

பிரச்சனயின் தீவிரத்சத உணர்ந்து புவி கவப்பமயமாதசல 1.5 டிகிரி 

கசல்ஷியைுக்குள் கட்டுப்படுத்த உலக நாடுகளின் தசலவர்கள் 

வரம்சப நிர்ணயம் கசய்தனர். ஆனால், ஏற்கனலவ புவியின் கவப்ப 

அதிகரிப்பு அைவு 1.1 டிகிரி கசல்ஷியசை எட்டிவிட்டது. இந்த நிசலயில், 

வரும் 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் இது நிர்ணயிக்கப்பட்ட அைவான 1.5 

டிகிரி கசல்ஷியசை தாண்டிவிடும் எனக் கணிக்கப்பட்டுள்ைது. 

புவி கவப்பமசடவதால் ஏற்கனலவ கடல்மட்டம் உயர்வு, பனிக்கட்டி 

உருகுதல், கவப்ப அசலகள், வறட்சி, கவள்ைம், புயல் லபான்ற 

லமாசமான இயற்சகப் லபரழிவுகசை சந்தித்து வருகிலறாம். லமலும், 

ஆர்டிக் கடலின் பனிப் பாசறகள் லகாசடயில் லவகமாக உருகி வருவது 

சுற்றுச்சூழல் சமநிசலசய கவகுவாக பாதித்துள்ைது. 

 

 



         

    

இவற்சற கருத்தில்ககாள்ளும்லபாது, புவி லமலும் கவப்பமசடயுமானால் 

நிசலசம இன்னும் லமாசமாகும் என அதில் கூறப்பட்டுள்ைது. 

 

4. லடாக்கிலயா ஒலிம்பிக்: ஏற்றங்களும்... ஏமாற்றங்களும்... 

சாதித்துக் காட்டியிருக்கிறது லடாக்கிலயா. கலரானா சூழலில் கபாது 

இடங்களில் நூற்றுக்கணக்கில் மக்கள் கூடினாலல அது பாதிப்சப 

அதிகரிக்கும் எனும் நிசலயில், சுமார் 30,000 லபசர ஒரு (ஒலிம்பிக்) 

கிராமத்தில் திரட்டி கவற்றிகரமாக நடத்தி முடிக்கப்பட்டிருக்கிறது 

லடாக்கிலயா ஒலிம்பிக். அதற்காக லமற்ககாண்ட முயற்சிகளும், 

முன்லனற்பாடுகளும் நிச்சயம் அபாரமானசவ, பாராட்டுக்குரியசவ. 

கலரானா சூழலில் மனித இனத்துக்கான மிகப்கபரிய நம்பிக்சகயும், 

உத்லவகமும் அளித்திருக்கிறது லடாக்கிலயா ஒலிம்பிக். 

ஏற்ககனலவ ஓராண்டு ஒத்திசவக்கப்பட்ட நிசலயில், நடப்பாண்டிலும் 

இந்த ஒலிம்பிக்சக நடத்துவதற்கு தசடகள் ஏற்படாமல் இல்சல. உலக 

நாடுகளில் கலரானா ‘அசல’யடித்துக் ககாண்டிருக்கும் சூழலில், ஆயிரக் 

கணக்காலனாசர கூட்டி லபாட்டிசய நடத்துவதற்கு பல்லவறு தரப்பிலும் 

எதிர்ப்பு எழுந்தது. ஏன், லபாட்டி நடத்தப்பட்ட லடாக்கிலயா நகரிலலலய 

பலத்த எதிர்ப்பு இருந்தது. 

ஆனாலும், ஒலிம்பிக் கனவுடன் ஓயாமல் தங்கசை தயார்படுத்தியிருந்த 

லபாட்டியாைர்களின் கனவுகசை கசலக்க விரும்பவில்சல 

லடாக்கிலயா ஒலிம்பிக் மற்றும் சர்வலதச ஒலிம்பிக் கமிட்டிகள். 

ஒலிம்பிக் லபாட்டி கதாடங்கும் நிசலயில் லடாக்கிலயாவில் கலரானா 

சூழல் சற்று தீவிரமசடந்தது அச்சத்சத ஏற்படுத்தியது. சவால்கசைக் 

கடந்து லபாட்டிசய நடத்தி அதில் கவற்றியும் கண்டுள்ைன அந்தக் 

கமிட்டிகள். கலரானா சூழலில் சுமார் இரு ஆண்டுகைாக வழக்கமான 

லபாட்டிகளில் பங்லகற்க முடியாமல் மன உசைச்சலில் இருந்த சர்வலதச 

லபாட்டியாைர்களுக்கு இந்த ஒலிம்பிக் வரப்பிரசாதமாக இருந்தது.  

அத்தசகய ஒலிம்பிக்கில் இந்தியாவும் உத்லவகத்துடன் பங்லகற்று, 

புதிய உச்சத்சத எட்டியிருக்கிறது. தனது ஒலிம்பிக் வரலாற்றில் 

இதுவசர இல்லாத வசகயில் 7 பதக்கங்கசை கவன்றிருக்கிறது. 

ஒட்டுகமாத்தமாக ஒலிம்பிக்கில் இது இந்தியாவுக்கு முன்லனற்றலம. இந்த 

ஒலிம்பிக்கில் இந்தியா கண்ட சாதசனகசை பார்ப்லபாம். 

பதக்கம் 

நீரஜ் லசாப்ரா (ஈட்டி எறிதல் - தங்கம்) 

லடாக்கிலயா ஒலிம்பிக்கில் இந்தியாவின் பிரம்மாஸ்திரம். இந்தியாவின் 

124 லபாட்டியாைர்களில் கசடசியாக கைம் கண்டு வரலாற்றுத் தங்கம் 

கவன்றவர். சர்வலதச லபாட்டிகளில் ஏற்கனலவ தங்கம், கவள்ளியாக 

தட்டித்தூக்கியிருந்த நீரஜ் மீதான நம்பிக்சக அதிகமாகலவ இருந்தது. 

அது எந்தவிதத்திலும் கபாய்த்து விடாதபடி கவன்றுள்ைார்.  

தகுதிச்சுற்றிலலலய முதலிடம் பிடித்து பதக்கத்துக்கு முன்பதிவு கசய்த 

நீரஜ், இறுதிச்சுற்றில் எறிந்த இரண்டாவது முயற்சி, ஒலிம்பிக் 

தடகைத்தில் இந்தியாவுக்கு முதல் தங்கமாக மாறியது. பாராட்டுகைாலும், 

பரிசுகைாலும் நிசறக்கப்படும் நீரஜ் லசாப்ரா, நிச்சயம் அடுத்த 

லபாட்டிகளிலும் இந்தியாவுக்காக சாதசனகள் பசடப்பார். 

சாய்லகாம் மீராபாய் சானு (பளுதூக்குதல் - கவள்ளி) 

இந்தியாவுக்காக முதல் நாளிலலலய முதல் பதக்கம் கவன்றவர். சிட்னி 

ஒலிம்பிக்கில் (2000) கர்ணம் மல்லலஸ்வரி கவண்கலம் கவன்ற பிறகு, 

ஒலிம்பிக் பளுதூக்குதலில் இந்தியாவின் 21 ஆண்டுகால பதக்க 

தாகத்சத தீர்த்தவர். 

சானு பதக்கம் கவல்வது ஏற்கனலவ கணிக்கப்பட்டது. 49 கிலலா எசடப் 

பிரிவில் 202 கிலலா எசடசய தூக்கி 2ஆம் இடம்பிடித்தார். ரிலயா 

ஒலிம்பிக்கில் சரிசவச் சந்தித்தாலும், அதிலிருந்து மீண்டு இதில் 

சாதசன பசடத்தார். 

குஞ்சராணி லதவிசயப் பார்த்து இந்த விசையாட்டில் ஈடுபாடு ககாண்ட 

சானுவின் வசலம, கிளீன் & கஜர்க் பிரிவு உலக சாதசன (119 கிலலா) 

உள்ைது. பளுதூக்குதலில் இந்தியாவின் நம்பகமான வீராங்கசன. 

ரவிகுமார் தாஹியா (மல்யுத்தம் - கவள்ளி) 

57 கிலலா பிரீஸ்சடல் பிரிவு இறுதிச்சுற்றில் லபாராடித்லதாற்று கவள்ளிப் 

பதக்கம் கபற்றார். இந்தியாவுக்கு மல்யுத்தத்தில் ஏற்ககனலவ ஒலிம்பிக் 

பதக்கம் கவன்று தந்த சுஷீல்குமார், லயாலகஷ்வர் தத் ஆகிலயாசர 

உருவாக்கிய தில்லி சத்ரசால் சமதானலம இவருக்குமான பயிற்சி கைம்.  

உலக சாம்பியன்ஷிப்பில் கவண்கலம் கவன்ற அடிப்பசடயில் தனது 

முதல் ஒலிம்பிக்கிற்கு வந்து, அசதயும் கவற்றிகரமாக நிசறவு 

கசய்துள்ைார். அசரயிறுதியில் கஜகஸ்தான் வீரர் சனாலயவ் சகயில் 

கடித்து கடுசமயான காயத்சத ஏற்படுத்தியும், அசத கபாருட்படுத்தாமல் 

இறுதிச்சுற்றில் விசையாடினார். 

பி வி சிந்து (பாட்மிண்டன் - கவண்கலம்) 

ரிலயா ஒலிம்பிக்கில் கவள்ளி கவன்றதால், இதில் தங்கம் கவல்வார் 

என்று கபரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்டார். ஆனாலும், விடாமல் லபாராடி 

கவண்கலம் கவன்று, கதாடர்ந்து இருஒலிம்பிக்குகளில் இந்தியாவுக்காக 

பதக்கம் கவன்ற முதல் வீராங்கசன என்ற கபருசமசய எட்டினார்.  

சிந்துவுக்கு எப்லபாதும் சவாலாக இருக்கும் சீன சதலபவின் சட ைு 

யிங்கிடம் அசரயிறுதியில் லதாற்று, பிறகு கவண்கலப்பதக்கத்துக்கான 

சுற்றில் கவற்றிகபற்றார். இந்த ஒலிம்பிக்கில் 6 ஆட்டங்களில் 

விசையாடிய சிந்து, அதில் அசரயிறுதி ஆட்டம் தவிர இதர ஆட்டங்களில் 

லநர் கசட்களில் கவன்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

லவ்லினா லபார்லகாகைய்ன் (குத்துச்சண்சட - கவண்கலம்) 

முதல் ஒலிம்பிக்கிலலலய கவண்கலம் (69 கிகி பிரிவு) கவன்றிருக்கிறார். 

லடாக்கிலயா ஒலிம்பிக் குத்துச்சண்சடயில் இந்தியாவுக்கு கிசடத்த ஒலர 

பதக்கம். கிக் பாக்ைராக இருந்து, பின்னர் குத்துசண்சடக்கு மாறியவர். 

ஒலிம்பிக் பயிற்சிக்காக ஐலராப்பா கசல்ல இருந்த நிசலயில் 

கலரானாவால் பாதிக்கப்பட்டு அந்த வாய்ப்பு தசடபட்டலபாதும், 

திறசமசய கவளிப்படுத்தி பதக்கம் கவன்றுள்ைார். 

முதல் சுற்றில் கஜர்மனியின் நாடிலன அகபட்ஸ் (3-2), காலிறுதியில் சீன 

சதலபவின் நீன் சின் கசன் (4-1) ஆகிலயாசர கவன்ற லவ்லினா, அசர 

இறுதியில் துருக்கியின் புகசனாஸ் சுர்கமகனலியிடம் லபாராடி வீழ்ந்து 

கவண்கலம் கபற்றார். 

பஜ்ரங் புனியா (மல்யுத்தம் - கவண்கலம்) 

தங்கம் கவல்வார் என்ற நம்பிக்சக இருந்த நிசலயில், சற்லற சறுக்கி 

கவண்கலத்துடன் திரும்புகிறார். இவருக்கும் இது முதல் ஒலிம்பிக் 

லபாட்டி. 65 கிலலா பிரிவில் முதலிரு சுற்றுகளில் அபாரமாக கவன்றாலும், 

அசரயிறுதியில் உலக சாம்பியனான அஜர்சபஜானின் ைாஜி 

அலிலயவிடம் வீழ்ந்தார் (5-12). பின்னர் கவண்கலப் பதக்கத்துக்கான 

சுற்றில் கஜகஸ்தானின் கதௌலத் நியாஸ்கபலகாசவ 8-0 என 

முழுசமயாக வீழ்த்தினார். 34 கிகி எசட இருந்தலபாது, ஒரு லபாட்டியில் 

60 கிகி பிரிவில் பங்லகற்று அந்த எசடப்பிரிவு எதிராளிசய சாய்த்தவர். 

ஆடவர் ைாக்கி அணி (கவண்கலம்) 

41 ஆண்டுகால தவத்துக்கு, கிசடத்தது வரம். முதல் ஆட்டத்தில் 

நியூஸிலாந்சத வீழ்த்தி அட்டகாசமாக கதாடங்கிய ஆடவர் அணி, அடுத்த 

ஆட்டத்தில் ஆஸ்திலரலியாவிடம் லமாசமாக லதாற்றது. மூன்றாவது 

ஆட்டத்தில் மீண்டு ஸ்கபயிசன வீழ்த்த, நான்காவது ஆட்டத்தில் 

அர்கஜன்டீனாசவயும், 5ஆவது ஆட்டத்தில் ஜப்பாசனயும் லதாற்கடித்து 

நாக் அவுட் சுற்றுக்கு முன்லனறியது. 

காலிறுதியில் இங்கிலாந்சத கவன்றாலும், அசரயிறுதியில் 

கபல்ஜியத்திடம் லதாற்றது. பிறகு 3ஆவது இடத்துக்கான ஆட்டத்தில் 

கஜர்மனிசய கவன்றது. ஒலிம்பிக் ைாக்கியில் 8 முசற தங்கம் கவன்ற 

வரலாற்சறக் ககாண்ட இந்திய ைாக்கி அணி, இந்த கவற்றியின்மூலம் 

மீண்டும் புதிய சகாப்தத்சத கதாடங்கும் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ைது.  

லகப்டன் மன்பிரீத் சிங், லகால்கீப்பர் ஸ்ரீலஜஷ், சிம்ரன்ஜீத் சிங் 

ஆகிலயாரின் ஆட்டம் குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

 

 



         

    

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. 

 

 

 

 

 



         

    

1.ஆர்மீனியாவின் பிரதமராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார்? 

அ) நிக ோல் போஷின்யன்  

ஆ) ஆர்தர் சர்க்ஸியன் 

இ) அரம் வர்கதவனியன் 

ஈ) ஆர்மென் சர்க்கிஸியன் 

✓ சிவில் ஒப்பந்தக் ட்சியின் தலைவர் நிக ோல் பஷின்யன், 

ஆர்மீனியோவின் பிரதெரோ  மீண்டும் நியமிக் ப்பட்டுள்ளோர். அவர் முதன் 

முதலில்  டந்த 2018’இல் பிரதெரோ  நியமிக் ப்பட்டோர். ஆர்மீனிய பிரதெர் 

பதவிக் ோன பஷின்யனின் கவட்புெனுலவ அந்நோட்டு அதிபர் ஆர்மென் 

சர்க்கிஸியன் அங்கீ ரித்தோர். ஆர்மீனியோ, ஆசியோவில் உள்ள ஒரு நோடு. 

இது ஆசியோவிற்கும் ஐகரோப்போவிற்கும் இலடகய உள்ள  ோ சஸ் ெலைப் 

பகுதியில் அலெந்துள்ளது. மயமரவன், ஆர்மீனியோவின் தலைந ரம் 

ஆகும். ஆர்மீனிய டிரோம் அதன் நோணயெோகும். 

 

2. UNSC விவாதக் கூட்டத்திற்கு தலைலம வகித்த முதல் இந்தியப் 

பிரதமர் யார்? 

அ) இந்திரோ  ோந்தி 

ஆ) டோக்டர் ென்கெோ ன் சிங் 

இ) நகரந்திர கெோடி  

ஈ) அடல் பிஹோரி வோஜ்போய் 

✓ ஐநோ போது ோப்பு அலவயின் (UNSC) நிரந்தரெற்ற உறுப்பினரோ  இந்தியோ 

தனது ஈரோண்டு பதவி ோைத்லத 2021 ஜனவரி.1 அன்று மதோடங்கியது. 

இந்தியோ, ஆ ஸ்ட் ெோதத்தில் UNSC’இன் தலைவர் பதவிலய வகிக்கிறது. 

UNSC விவோதக்கூட்டத்திற்கு தலைலெவகிக்கும் முதல் இந்தியப்பிரதெர் 

நகரந்திர கெோடி ஆவோர். 

✓ இந்தியோ, 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85 & 1991-

92 ஆகிய ஆண்டு ளில் UNSC’இல் உறுப்பினரோ  இருந்தது. உை  

அலெதிலய நிலைநோட்டுவதற்கு உை  நோடு ள் சங் ம் தவறியலத 

அடுத்து, இரண்டோம் உை ப்கபோருக்குப் பிறகு, UNSC உருவோக் ப்பட்டது. 

UNSC’இன் முதல் அெர்வு 1946 ஜன.17 அன்று நலடமபற்றது. இது, ஐநோ 

அலவயின் ஆறு முக்கிய அலெப்பு ளில் ஒன்றோகும். பன்னோட்டளவில் 

அலெதி ெற்றும் போது ோப்லப உறுதி மசய்வது இதன் பணியோகும். 

 

3. டடாக்கிடயா ஒலிம்பிக்கில், மகளிர் ஒற்லையர் பாட்மிண்டனில் 

தங்கப்பதக்கம் வவன்ைவர் யார்? 

அ) கிகரசியோ கபோலி 

ஆ) P V சிந்து 

இ) லத சூ-யிங் 

ஈ) மசன் யூபி  

✓ கடோக்கிகயோ ஒலிம்பிக்கில் ெ ளிர் ஒற்லறயர் போட்மிண்டனில் 2021 ஆ . 

2 அன்று தங் ப்பதக் த்லத மவன்றோர் மசன் யூபி. 21-18, 19-21, 21-18 

என்ற  ணக்கில் லதவோனின் லத சூலய வீழ்த்தி அவர் பட்டத்லத 

ல ப்பற்றினோர். அவர் ஒரு சீன போட்மிண்டன் வீரோங் லனயோவோர்.  

✓ அவர், 2016 ஆசிய ெற்றும் உை  ஜூனியர் சோம்பியன்ஷிப்பில் மபண் ள் 

ஒற்லறயர் ஜூனியர் பட்டங் லள மவன்றுள்ளோர். 2017ஆம் ஆண்டில், 

அவருக்கு, 2017ஆம் ஆண்டின் மி வும் நம்பிக்ல க்குரிய விலளயோட்டு 

வீரோங் லன விருது வழங் ப்பட்டது. 

 

4.2021 ஆக.2 அன்று டடாக்கிடயா ஒலிம்பிக்கில், ஆடவர் ஒற்லையர் 

பாட்மிண்டனில் தங்கப்பதக்கம் வவன்ைவர் யார்? 

அ) விக்டர் ஆக்மசல்சன்  

ஆ) மசன் ைோங் 

இ) ம வின்  ோர்டன் 

ஈ) வோங் சூ-மவய் 

✓ ஆ ஸ்ட் 2, 2021 அன்று கடோக்கிகயோ ஒலிம்பிக்கில், ஆடவர் ஒற்லறயர் 

போட்மிண்டனில் விக்டர் ஆக்மசல்சன் தங் ப்பதக் ம் மவன்றோர். அவர் 

மடன்ெோர்க்ல ச் கசர்ந்தவர். 2016ஆம் ஆண்டு பிகரசிலின் ரிகயோ டி 

மஜனிகரோவில் நலடமபற்ற ஒலிம்பிக்கில் தங் ம் மவன்ற சீனத்தின் 

மசன் ைோங்ல  அவர் கதோற் டித்தோர். விக்டர் ஆக்மசல்சன் 2017 உை  

சோம்பியன் ெற்றும் 2020 க ோலட ோை ஒலிம்பிக்கில் தங் ம் மவன்றவர்.  

✓ உை  ஜூனியர் சோம்பியன்ஷிப்லப மவன்ற முதல் ஐகரோப்பிய வீரர் 

என்ற மபருலெலயப்மபற்றோர். அவர், 2010’இல் ம ோரியோவின்  ோங் ஜி-

வூக்ல  கதோற் டித்து உை  ஜூனியர் சோம்பியன்ஷிப்லப மவன்றோர். 

 

5. ஆஸ்திடரலிய பிரதமரின் சிைப்பு வர்த்தக தூதுவராக நியமனம் 

செய்யப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

அ) கடோனி அகபோட்  

ஆ) S மஜய்சங் ர் 

இ) பியூஷ் க ோயல் 

ஈ) ரோக ஷ் அஸ்தோனோ 

✓ கடோனி அகபோட், இந்தியோவுக் ோன ஆஸ்திகரலிய பிரதெரின் சிறப்பு 

வர்த்த  தூதுவரோ  நியமிக் ப்பட்டுள்ளோர். COVID பிந்லதய மீட்சிக்கு 

உதவும் வர்த்த  ெற்றும் முதலீட்டு இலணப்பு லள ஆழப்படுத்தும் 

கநோக் த்துடன் அவர் நியமிக் ப்பட்டுள்ளோர். 

✓ “போது ோப்போன ெற்றும் மநகிழ்திறனுடனோன விநிகயோ ச் சங்கிலி லள” 

உருவோக்குவகத இந்த முன்மெோழியப்பட்ட சந்திப்பின் முக்கிய கநோக் ம் 

ஆகும். கடோனி அகபோட், ஆஸ்திகரலியோவின் முன்னோள் பிரதெரோ  

இருந்துள்ளோர். அவர், 2013-2015 வலர, ஆஸ்திகரலியோவின் 28ஆவது 

பிரதெரோ  இருந்தோர். 

 

6. NCRB’இன் தரவுகளின்படி, கடந்த 2019’இல் டவலையின்லம 

காரணமாக பின்வரும் எம்மாநிைத்தில் அதிக எண்ணிக்லகயிைான 

தற்வகாலைகள் நிகழ்ந்துள்ளன? 

அ) பீ ோர் 

ஆ)  ர்நோட ோ  

இ) இரோஜஸ்தோன் 

ஈ) இெோச்சை பிரகதசம் 

✓ கவலைவோய்ப்பின்லெ  ோரணெோ  நி ழ்ந்த தற்ம ோலை ள், 2016ஆம் 

ஆண்டுடன் ஒப்பிடுல யில் 2019’இல் 24% அதி ரித்துள்ளது. NCRB’ 

இன் தரவு ளின்படி,  ர்நோட  ெோநிைத்தில், 2019’இல், கவலையின்லெ 

 ோரணெோ  அதி பட்ச தற்ம ோலை ள் (553) நி ழ்ந்துள்ளன.  ர்நோட  

ெோநிைத்லதத் மதோடர்ந்து ெ ோரோஷ்டிரமும், தமிழ்நோடும் உள்ளன. 

✓ கதசிய குற்ற ஆவணக்  ோப்ப ம் (NCRB) என்பது இந்திய தண்டலனச் 

சட்டம் ெற்றும் சிறப்பு உள்ளூர் சட்டங் ள் ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில் 

குற்றத் தரவு லளச் கச ரித்து பகுப்போய்வுமசய்யும் ஓர் இந்திய நிறுவனம் 

ஆகும். 1986’இல் NCRB நிறுவப்பட்டது. இதன் தலைலெய ம் புது 

தில்லியில் உள்ளது. உள்துலற அலெச்ச த்தின்கீழ் இது மசயல்படுகிறது. 

இரோம்போல் பவோர் இ கா ப, இதன் தற்கபோலதய இயக்குநரோ  உள்ளோர். 

 

7. டடாக்கிடயா ஒலிம்பிக்கில், ஹாக்கியில் வவண்கைப்பதக்கத்லத 

வவல்வதற்காக, இந்தியா, எந்த நாட்லடத் டதாற்கடித்தது? 

அ) மபல்ஜியம் 

ஆ) மஜர்ெனி  

இ) அர்மஜன்டினோ 

ஈ) மநதர்ைோந்து 

✓ இந்திய ஆடவர் ஹோக்கி அணியோனது மஜர்ெனி அணிலய 5-4 என்ற 

 ணக்கில் மவன்று, 41 ஆண்டு ளுக்குப்பிறகு ஒலிம்பிக் பதக் த்லத 

(மவண் ைப்பதக் ம்) மவன்றுள்ளது. ஒலிம்பிக் வரைோற்றில் ஹோக்கியில் 

இந்தியோ மவல்லும் மூன்றோவது மவண் ைப்பதக் ம் இதுவோகும். 1968 

மெக்ஸிக ோ ந ர ஒலிம்பிக் கபோட்டியில் ஒரு பதக் மும் 1972 முனிச் 

ஒலிம்பிக் கபோட்டியில் ஒரு பதக் மும் என இரு பதக் ங் லள இந்தியோ 

ஏற் னகவ மவன்றுள்ளது. 

 

8. சமக்ர சிக்ஷா திட்டமானது எந்த வகுப்பிலிருந்து எந்த வகுப்பு 

வலர உள்ளடக்கிய ஒரு திட்டமாகும்? 

அ) போைர் வகுப்பிலிருந்து 11ஆம் வகுப்பு வலர 

ஆ) போைர் வகுப்பிலிருந்து 10ஆம் வகுப்பு வலர 

இ) போைர் வகுப்பிலிருந்து 9ஆம் வகுப்பு வலர 

ஈ) போைர் வகுப்பிலிருந்து 12ஆம் வகுப்பு வலர  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ பள்ளிக் ல்விக் ோன முழுலெயோன  ல்வி (செக்ர சிக்ஷோ) திட்டத்லத 

2021-22ஆம் ஆண்டு முதல் 2025-26ஆம் ஆண்டு வலர ஐந்தோண்டு 

 ோைத்திற்கு மதோடர மபோருளோதோர விவ ோரங் ளுக் ோன அலெச்சரலவ 

குழு அனுெதியளித்துள்ளது. 

✓ அங் ன்வோடி பணியோளர் ளுக்கு பயிற்சியளித்தல்; ெோணவி ளின் 

விடுதி ளுக்கு அலணயோலட வழங்கும் எந்திரங் ள் & சோம்பைோக்கி ள் 

ஆகியலவ வழங்குதல்; கெல்நிலைப்பள்ளி ளில் துலணப்போட 

பிரிவு ளுக்குப்பதில் புதிய போடப்பிரிவு லள கசர்த்தல்; முழுலெயோன, 

முன்கனற்றத்லத மதரிவிக்கும் பை பரிெோண அறிக்ல , முழுலெயோன 

ெதிப்மபண் அட்லட வடிவில் அறிமு ப்படுத்துதல்; அலனத்து  ஸ்தூரிபோ 

 ோந்தி போலி ோ வித்யோையோக் லளயும் கெம்படுத்துதல் ஆகியலவ 

திருத்தப்பட்ட இந்தத் திட்டத்தின் முன்மனடுப்பு ளுள் ஒன்றோகும். செக்ர 

சிக்ஷோ திட்டெோனது போைர் பள்ளி முதல் 12ஆம் வகுப்பு வலரயிைோன 

பள்ளிக் ல்விலய உள்ளடக்கியது. 

 

9. DefExpo-2022 நலடவபைவுள்ள இடம் எது? 

அ)  ோந்திந ர்  

ஆ) சூரத் 

இ) குருகிரோம் 

ஈ) ைக்கனோ 

✓ DefExpo-2022 ஆனது 2022 ெோர்ச் 11, 13 அன்று  ோந்திந ரில் (குஜரோத்) 

நலடமபறவுள்ளது. போது ோப்பு அலெச்ச ெோனது ஈரோண்டு ளுக்கு ஒரு 

முலற போது ோப்பு  ண் ோட்சி ெற்றும் ஏகரோ இந்தியோ வடிவில் இரோணுவ 

 ண் ோட்சி லள ஏற்போடு மசய்கிறது. ‘DefExpo’ என்பது அடிப்பலடயில் 

போது ோப்பு அலெச்ச த்தின் தலர ெற்றும்  டற்பலட அலெப்பு ளின் 

 ண் ோட்சியோகும். DefExpo’இன் முந்லதய பதிப்பு ைக்கனோவில் நடந்தது. 

2014’க்கு முன்புவலர, இது, புதுதில்லியில் ெட்டுகெ நடத்தப்பட்டு வந்தது. 

 

10.ஒலிம்பிக்கில், 100 மீ மற்றும் 200 மீ பட்டங்கலள தக்கவைத்துக் 

சகொண்ட முதல் வபண்மணி யார்? 

அ) எலைன் தோம்சன்  

ஆ) டினோ ஆஷர்-ஸ்மித் 

இ) இெோனி-ைோரோ ைோன்சிக ோட் 

ஈ) கடரில் நீட்டோ 

✓ 2020 கடோக்கிகயோ ஒலிம்பிக்கில், எலைன் தோம்சன், 100 மீ ெற்றும் 200 

மீ ஒலிம்பிக் பட்டங் லள மவன்ற முதல் மபண்ெணி ஆனோர். அவர், 

ஜலெக் ோலவச் கசர்ந்தவர். அவர் 4 முலற ஒலிம்பிக் சோம்பியnaaவோர். 

அவர் 100 மீ (மபண் ள் பிரிவு) பந்தயத்லத 10.61 வினோடி ளில் முடித்து 

கதசிய ெற்றும் ஒலிம்பிக் சோதலனலய பலடத்தோர். 200 மீ ஓட்டத்லத, 

21.53 வினோடி ளில் முடித்து 2ஆவது கவ ெோன மபண் எனச் சோதலன 

பலடத்துள்ளோர். அமெரிக் ோவின் கிரிபித்-ஜோய்னர் முதல் கவ ெோன 

மபண்ெணியோ   ருதப்படுகிறோர். 

 


1. சிறந்த கபரூரோட்சியோன  ல்ைக்குடி; சோத்தியெோனது எப்படி? 

திருச்சி ெோவட்டம், ைோல்குடி அருக  குப்லபக் கிடங்ல  வளமீட்பு 

பூங் ோவோ  ெோற்றியலெத்து, ெண் புழு உரம், இயற்ல  உரம் 

கபோன்றவற்லறத் தயோரித்து விற்பதன் மூைம் வருவோலயப் 

மபருக்கியுள்ள  ல்ைக்குடி கபரூரோட்சிலய தமிழ த்தில் சிறந்த 

கபரூரோட்சியோ த் தமிழ  அரசு அறிவித்துள்ளது. இந்தப் கபரூரோட்சிப் 

பகுதி உணவ ங் ள், வணி  நிறுவனங் ள், ெற்றும் 

மபோதுெக் ளிடமிருந்து கபரூரோட்சி தூய்லெப் பணியோளர் ளோல் தினசரி 

மபறப்படும் குப்லப லள அகத பகுதியில் சுெோர் 1.30 ஏக் ர் இடத்தில் 

ெலை கபோைக் ம ோட்டி லவக்கின்றனர். 

இவற்லற ெக்கும், ெக் ோ குப்லப என தரம் பிரித்து, ெக்கும் 

குப்லப ளிலிருந்து ெண்புழு உரம், இயற்ல  உரம், மீன் 

 ழிவு ளிலிருந்து மீன் அமிைம், முட்லட ஓடு ளிலிருந்து  ல்கரோஸ் 

உரம் கபோன்றவற்லறத் தயோரித்து மபோதுெக் ளுக்கும், 

விவசோயி ளுக்கும் விற்கின்றனர். கெலும், ெக் ோத குப்லப ளோன 

பிளோஸ்டிக் கபோன்றவற்லற அருகிலுள்ள சிமெண்ட் ஆலை ளுக்கும் 

விற்கின்றனர். இதனோல் குப்லப ள் கசமிக்கும் இடத்தின் அளவு 

குறுகியதோல், பிற இடங் ளில் மூலில ச் மசடி ளோன ஓெவள்ளி, 

 ருந்துளசி, மநோச்சி, ஆடோதுலள, முடக் த்தோன் கபோன்றவற்லற 

வளர்க்கின்றனர். 

இங்கு தயோரிக்கும் இயற்ல  உரங் லளப் பயன்படுத்தி மதன்லன, 

ம ோய்யோ, நோவல் ெரம் ெற்றும்  ோய் றித் கதோட்டங் ள் அலெத்து 

அதிலிருந்தும் வருவோய் மபறுகின்றனர். இக் குப்லப கிடங்கின் ஒரு 

பகுதியில் வளர்க் ப்படும் ஆடு, ெோடு, க ோழி, வோத்து, முயல், புறோ, மீன் 

கபோன்றவற்றின்  ழிவு ளும் உரங் ள் தயோரிக் ப் பயன்படுவதுடன், 

ெோடு ளின்  ழிவு ளிலிருந்து இயற்ல  வோயுவும் தயோரிக் ப்படுகிறது. 

இது குப்லபக் கிடங்கில் பணியோற்றும் ஊழியர் ளுக்கு கதநீர் தயோரிக்  

உதவுகிறது. 

இதுெட்டுெல்ைோது இந்தக் குப்லபக் கிடங்கில் நோன்கில் ஒரு பகுதி 

இடத்தில் குப்லபக் கிடங்கும் பிற இடங் ளில் ெண் புழு உரம் உள்ளிட்ட 

உரங் ள் தயோரிக்கும் இடெோ வும், பிற இடங் ளில் பசுலெத் கதோட்டம் 

அலெத்து அதில் அப்பகுதி ெக் ள் நலடப்பயிற்சி மசல்லும் வல யிலும் 

அலெத்து வளமீட்பு பூங் ோவோ  ெோற்றியுள்ளனர் கபரூரோட்சி மசயல் 

அலுவைர் சோகுல் அமீது தலைலெயிைோன பணியோளர் ள். இது 

ெட்டுெல்ைோது கபரூரோட்சிப் பகுதியில் மபோது சு ோதோரம், மதருவிளக்கு, 

குடிநீர் விநிகயோ ம், வறுலெ ஒழிப்பு, நிதி கெைோண்லெ கபோன்ற 

பணி லளயும் சிறப்போ  மசய்துள்ளனர் கபரூரோட்சி நிர்வோ த்தினர். 

இந்தப் பணி லள ஆய்வு மசய்த திருச்சி ெண்டைப் கபரூரோட்சி ளின் 

உதவி மசயற்மபோறியோளர், அதன் ஆய்வறிக்ல லய மசன்லன 

கபரூரோட்சி இயக்குநருக்கு அனுப்பியதன் மூைம் தமிழ த்தில் உள்ள 

528 கபரூரோட்சி ளில்  ல்ைக்குடி சிறந்த கபரூரோட்சியோ  

அறிவிக் ப்பட்டு அதற் ோன விருது, மரோக் ப் பரிசோ  ரூ. 10 ைட்சம் வரும் 

ஆ . 15- ஆம் கததி மசன்லனயில் நலடமபறும் சுதந்திர தின விழோவில் 

முதல்வர் மு.  . ஸ்டோலின் வழங் வுள்ளோர். பணியோளர் ள், ெக் ள் 

ஒத்துலழப்கப  ோரணம்: இதுகுறித்து  ல்ைக்குடி கபரூரோட்சி மசயல் 

அலுவைர் சோகுல்அமீது கூறுல யில், கபரூரோட்சியின் அலனத்துப் 

பணியோளர் ளும் ெக் ளுக்குச் சிறப்போன பணியோற்றினர். இதற்கு 

 ோரணம் கபரூரோட்சி நிர்வோ ம் அவர் லள பல்கவறு வல  ளில் 

ஊக் ப்படுத்தியகத. கெலும் மபோதுெக் ளும் கபரூரோட்சிக்கு முழு 

ஒத்துலழப்பு வழங்கினர் என்றோர் அவர். 

 

2.  டற்பலடக்கு வரைோற்றுத் தருணம்! | இந்திய  டற்பலடயின் 

வரைோற்றுச் சோதலன குறித்த தலையங் ம் 

இந்தியோ தனது சுதந்திர தின பவள விழோ ஆண்லட மநருங்கும் 

கவலளயில் மி ப் மபரிய வரைோற்றுச் சோதலனமயோன்லற 

நி ழ்த்தியிருக்கிறது. இந்திய  டற்பலடக் ோ  இந்தியோவிகைகய 

உருவோக் ப்பட்ட கபோோோா்க் ப்பல் தனது முதல் சுற்று கசோதலன ஓட்டத்லத 

மவற்றி ரெோ  நடத்தியிருக்கிறது. அமெரிக் ோ, பிரிட்டன், ஸ்மபயின், 

ரஷியோ, பிரோன்ஸ், சீனோ ஆகிய ஆறு நோடு ளுக்கு ெட்டும்தோன் தோங் கள 

வடிவலெத்து விெோன தளங் ளுடன் கூடிய கபோோோா்க் ப்பல் லள 

வடிவலெத்து  ட்டலெக்கும் வல்ைலெ இருந்து வந்தது. இப்கபோது 76% 

உதிரி போ ங் லள இந்தியோவிகைகய தயோரித்து, ஒரு கபோோோா்க் ப்பலை 

உருவோக்கி மவற்றி ரெோ  அதன் கசோதலன ஓட்டத்திலும் 

இறங்கியிருப்பதன் மூைம் இந்தியோவின் சோோா்வகதச வல்ைலெ 

உறுதிப்பட்டிருக்கிறது. 

இந்திய  டற்பலடக்கு இது ஒரு வரைோற்றுத் தருணம். இதற்கு 

முன்னோலும் இந்திய  டற்பலடயிடம் விெோனம் தோங்கி கபோோோா்க் ப்பல் ள் 

இருந்தன என்றோலும், அலவ எதுவும் இந்தியோவில்  ட்டுெோனம் 

மசய்யப்பட்டலவ அல்ை. 1961-இல் இந்திய  டற்பலடயில் இலணந்த 

ஐஎன்எஸ் விக்ரோந்த்தும், 1982-இல் இலணந்த ஐஎன்எஸ் விரோத்தும் 

பிரிட்டிஷ்  டற்பலடக்  ப்பல் ள். அதற்குப் பிறகு இந்திய  டற்பலட 

வோங்கிய ஐஎன்எஸ் விக்ரெோதித்யோ, ரஷியோவோல் உருவோக் ப்பட்டது. 

ஆனோல், இப்கபோலதய ஐஎன்எஸ் விக்ரோந்த் அப்படியல்ை. 76% 

இந்தியோவில்  ட்டுெோனம் மசய்யப்பட்ட, நோகெ தயோரித்திருக்கும் 

கபோோோா்க் ப்பல். 

இந்தக்  ப்பலை வடிவலெத்ததிலும்,  ட்டுெோனம் மசய்ததிலும் இந்திய 

 டற்பலடயின்  டற்பலட வடிவலெப்பு இயக்  மும், அரசு 

நிறுவனெோன ம ோச்சி  ப்பல்  ட்டுெோனத் தளமும் போரோட்டப்பட 

கவண்டியலவ.  ோைதோெதம், அதி ரித்துவிட்ட முதலீடு என்று 

எத்தலனகயோ தலட லளயும், பிரச்லன லளயும் தோண்டி வியக்  

லவக்கும் பிரம்ெோண்டெோன கபோோோா்க் ப்பல் உருவோகியிருக்கிறது. 

ம ோச்சின்  ப்பல்  ட்டுெோனத் தளம் பை வோோா்த்த க்  ப்பல் லளத் 

தயோரித்திருப்பதற்கும் இப்கபோலதய ஐஎன்எஸ் விக்ரோந்த் 

உருவோக் ப்பட்டிருப்பதற்கும் நிலறய கவறுபோடு ள் உண்டு. 

 

 

 



         

    

 டற்பலடயிலிருந்து ஓய்வு மபற்றிருக்கும் ஐஎன்எஸ் விரோத்தின் 

பரோெரிப்புப் பணி லள மதோடோோா்ந்து கெற்போோோா்லவயிட்டுக் ம ோண்டிருந்த 

அனுபவம் ம ோச்சி  ப்பல்  ட்டுெோனத் தளத்துக்கு இலத 

உருவோக்குவதில் ல ம ோடுத்திருக்கிறது என்று கூறைோம். 

1980 முதகை நெக்ம ன்று நோகெ கபோோோா்க் ப்பல் தயோரிக்  கவண்டும் 

என்கிற  னவு இந்திய  டற்பலடக்கு இருந்து வந்தது. ஆனோல், 2002-

இல் வோஜ்போய் ஆட்சியில்தோன் அலெச்சரலவயின் போது ோப்புக் குழு, 

இந்தியோவுக்ம ன்று இந்தியோவில் தயோரிக் ப்படும் கபோோோா்க் ப்பலுக்கு 

அனுெதி வழங்கியது. 2009-இல் ென்கெோ ன் சிங் அரசோல் அதற் ோன 

நிதி ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டு, 2014-இல்  ோைதோெதத்துக்கு ஏற்றவோறு 

அந்த ஒதுக்கீடு அதி ரிக் ப்பட்டு, இப்கபோது ரூ.20,000 க ோடி மசைவில் 

ஐஎன்எஸ் விக்ரோந்த் தனது மவற்றி ரெோன கசோதலன ஓட்டத்லத  டந்த 

புதன்கிழலெ மதோடங்கியது. 

இந்தியோவில் தயோரிக் ப்பட்ட முதைோவது விெோனம் தோங்கி இந்த 

கபோோோா்க் ப்பல் பை அம்சங் ளில் கெம்போடு உலடயது. இதன் தயோரிப்பின் 

 ோரணெோ  அரசு நிறுவனெோன ஸ்டீல் அதோரிட்டி ஆஃப் இந்தியோ, 

தரெோன இரும்லப உருவோக்கும் திறன் மபற்றிருக்கிறது. இதன் உதிரி 

போ ங் ள் தயோரிப்பதற்குத் கதலவயோன மதோழில் நுட்பத்லத டிஃபன்ஸ் 

மெட்டைோோா்ஜிக் ல் ஆய்வுக் கூடமும் மபற்றிருக்கிறது. ம ோச்சி  ப்பல் 

 ட்டுெோனத் தளம், கபோோோா்க் ப்பல் லள உருவோக்கும் மதோழில் நுட்ப 

கெம்போட்லட அலடந்திருக்கிறது. 40,000 டன் எலடயுள்ள விெோனம் 

தோங்கி கபோோோா்க் ப்பைோன ஐஎன்எஸ் விக்ரோந்த், 222 மீட்டோோா் நீளமும், 62 

மீட்டோோா் அ ைமும், 59 மீட்டோோா் உயரமும் ம ோண்ட பிரம்ெோண்டம். இதில் 

 ோணப்படும் எட்டு டீசல் அல்டோோா்கனட்டோோா் ளின் மூைம் உருவோக் ப்படும் 

24 மெ ோவோட் மின்சோரத்தோல் ஒரு ந ரத்திற்க  ஒளியூட்ட முடியும். 

இந்தக்  ப்பலில் பயன்படுத்தப்பட்ட க ளிள் ளின் நீளம் 2,000 கி.மீ. 

இதற்குத் கதலவபட்ட சிறிய, மபரிய குழோய் ளின் மெோத்த நீளம் 120 கி.மீ. 

ஐஎன்எஸ் விக்ரோந்த் 12 அடுக்கு ள் ம ோண்டது. அதில் ஐந்து அடுக்கு ள் 

 ப்பலுக்கு கெகை உயோோா்ந்து நிற்கின்றன. ஏறத்தோழ 1,700 கபருக் ோன 

வசதி ள்,  டற்பலட வீரோோா் ளோ  ெ ளிரும் பங்கு மபறுவதோல் 

அவோோா் ளுக் ோன வசதி ளும் இதில் இலணக் ப்பட்டிருக்கின்றன. 

மெோத்தத்தில் 2,300 அலற ள் உள்ளன. 30 விெோனங் ள், 

தோக்குதலுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் லபட்டோோா் மஜட்டு ள், 

மஹலி ோப்டோோா் ள் ஆகியவற்லற இந்த கபோோோா்க் ப்பல் உள்ளடக்கியுள்ளது. 

அதில் விக்ரெோதித்யோ கபோைகவ, எம்ஐஜி 29 க  விெோனங் ள் 

இடம்மபறும் என்று மதரிகிறது.  கெோவ் 31 மஹலி ோப்டோோா் ள், புதிதோ  

வோங்  இருக்கும் அமெரிக் ோவின் சி ோக் மஹலி ோப்டோோா் ள் 

ஆகியலவயும் இடம்மபறும். 

18  டல் லெல் கவ த்தில் 7,500  டல் லெல் ள் பயணிக்கும் திறன் 

ம ோண்ட ஐஎன்எஸ் விக்ரோந்த். இந்திய  டற்பலடக்கு ெட்டுெல்ை, 

இந்தியோவின் போது ோப்பு மதோழில்துலறக்கும் மி ப் மபரிய வரப்பிரசோதம். 

 ப்பலிலுள்ளஉதிரி போ ங் லள வழங்கியிருப்பதில் நூற்றுக்கும் 

அதி ெோன சிறு, குறு, நடுத்தர மதோழிற்சோலை ள் உள்பட 550 

நிறுவனங் ள் பங்கு மபற்றிருக்கின்றன. 2012 வலர ஒரு விெோனம் 

தோங்கி கபோோோா்க் ப்பல்கூட இல்ைோெல் இருந்த சீனோ, இப்கபோது 

இரண்டோவது  ப்பலை தயோரித்துவிட்டது. சீனோவிடம் ஐந்து விெோனம் 

தோங்கிய கபோோோா்க் ப்பல் ள் இருக்கின்றன. அதனோல்,  ோைதோெத்லதத் 

தவிோோா்த்து அடுத்த விெோனம் தோங்கிய கபோோோா்க் ப்பலுக்கு நோம் தயோரோ  

கவண்டும். 

 

3. ஜிஎஸ்எல்வி எப்-10 ரோக்ம ட் பயணம் கதோல்வி 

புவிக்  ண் ோணிப்பு மசயற்ல க் க ோளுடன் ஜிஎஸ்எல்வி எஃப் 10 

ரோக்ம ட் இன்று வியோழக்கிழலெ விண்ணில் போய்ந்த சிறிது கநரத்தில் 

மதோழில்நுட்பக் க ோளோறு ஏற்பட்டு ரோக்ம ட் பயணம் கதோல்வியில் 

முடிந்தது. புவி  ண் ோணிப்புப் பணி ளுக் ோ  இஓஎஸ்-03 என்ற 

அதிநவீன மசயற்ல க்க ோலள இந்திய விண்மவளி ஆரோய்ச்சி 

நிறுவனம் (இஸ்கரோ) தயோரித்தது. இந்த மசயற்ல க்க ோலள 

ஜிஎஸ்எல்வி எப்-10 ரோக்ம ட் மூைம் விண்ணில் மசலுத்த திட்டமிடபட்டது. 

ஆனோல்,  கரோனோ பரவைோல் ரோக்ம ட் ஏவுதல் பணி ளில் தோெதம் 

ஏற்பட்டது. 

இந்நிலையில் கநோய்த்மதோற்று பரவல் சற்று தணிந்துள்ள நிலையில், 

மீண்டும் திட்டப்பணி லள இஸ்கரோ முடுக்கிவிட்டுள்ளது. அதன்படி 

இஓஎஸ்-03 மசயற்ல க்க ோள் ஜிஎஸ்எல்வி எப்-10 ரோக்ம ட் மூைம் 

ஸ்ரீஹரிக ோட்டோவில் உள்ள சதீஷ்தவண் விண்மவளி ஆரோய்ச்சி 

லெயத்தில் உள்ள 2-ஆவது ஏவுதளத்தில் இருந்து வியோழக்கிழலெ 

 ோலை 5.43 ெணிக்கு விண்ணில் ஏவுவதற் ோன இறுதிக்  ட்டப் 

பணி ளில் விஞ்ஞோனி ள் குழுவினோோா் ஈடுபட்டு வந்தனர். இதற் ோன 26 

ெணி கநர  வுண்ட் டவுன் புதன்கிழலெ அதி ோலை 3.43 ெணிக்கு 

மதோடங்கியது. இந்நிலையில் இன்று (வியோழக்கிழலெ)  ோலை 5.43 

ெணிக்கு ஆந்திர ெோநிைம் ஸ்ரீஹரிக ோட்டோவில் உள்ள சதீஷ் தவோன் 

விண்மவளி ஆய்வு லெயத்தில் இருந்து விண்ணில் மசலுத்தப்பட்ட 

நிலையில், கிலரகயோமஜனிக் என்ஜின் பகுதியில் ஏற்பட்ட மதோழில்நுட்ப 

க ோளோறு  ோரணெோ  திட்டம் கதோல்வி அலடந்தது என இஸ்கரோ 

தலைவர் சிவன் மதரிவித்துள்ளோர். 

 

4. மடக்ஸோஸ் பல் லை.யில் உதவித் மதோல யுடன் கூடிய  ல்விக்கு 

தமிழ  வீரோங் லன கதோோா்வு 

தமிழ த்லதச் கசோோா்ந்த வட்டு எறிதல் ஜூனியோோா் வீரோங் லன கிருஷ்ணோ 

மஜயசங் ோோா் (18), அமெரிக் ோவின் மடக்ஸோஸ் பல் லைக் ழ த்தில் 

 ல்வி ெற்றும் விலளயோட்டுக் ோன முழு உதவித்மதோல யுடன் (சுெோோோா் 

ரூ.1.5 க ோடி) கசோோா்க்ல  மபற்றுள்ளோோோா். மடக்ஸோஸின் எல் போகசோ ந ரில் 

இருக்கும் அந்த பல் லைக் ழ த்தில் இத்தல ய உதவித்மதோல யுடன் 

கசோோா்க்ல  மபற்றிருக்கும் முதல் இந்திய வட்டு எறிதல் வீரோங் லன, 

முதல் தமிழ  தட ள வீரோங் லன ஆகிய மபருலெ லள அவோோா் 

மபற்றுள்ளோோோா். 

தற்கபோது ஜலெக் ோவின் கிங்ஸ்டன் ந ரில் பயிற்சியோளோோா் மஹோகரஸ் 

லெக்க ல் வோமசலிடம் பயிற்சி மபற்று வரும் கிருஷ்ணோ மஜய்சங் ோோா், 

ஜூனியோோா் ெ ளிோோா் வட்டு எறிதல் தரவரிலசயில் இந்திய அளவில் 

முதலிடத்திலும், ஆசிய அளவில் 8-ஆவது இடத்திலும் இருக்கிறோோோா். வட்டு 

எறிதலில் அவோோா் சிறப்பிடத்தில் இருப்பதன் அடிப்பலடயில் மடக்ஸோஸ் 

பல் லைக் ழ ம் அவருக்கு இந்த வோய்ப்லப வழங்கியுள்ளது. அந்தப் 

பல் லை.யில் ‘ல ன்சியோைஜி’  எனப்படும் உடலியக் ம் சோோோா்ந்த 5 

ஆண்டு படிப்லப கதோோா்வு மசய்துள்ளோோோா் கிருஷ்ணோ மஜயசங் ோோா். 

முன்னதோ  அவோோா் 40.69 மீட்டோோா் தூரம் வட்டு எறிந்து 2019-இல் 

நலடமபற்ற 18 வயதுக்கு உள்பட்ட ெ ளிருக் ோன மதற்கு ெண்டை 

ஜூனியோோா் தட ள சோம்பியன்ஷிப்பில் எட்டப்பட்ட சோதலனலய 

முறியடித்துள்ளோோோா். அத்துடன், 2019 கதசிய ஜூனியோோா் தட ள 

சோம்பியன்ஷிப்பில் 18 வயதுக்கு உள்பட்ட ெ ளிோோா் பிரிவில் 3-ஆவது 

வீரோங் லனயோ  வந்தோோோா். கிருஷ்ணோ மஜய்சங் ரின், தந்லத 

மஜயசங் ோோா் கெனன் இந்திய கூலடப்பந்து அணியின் முன்னோள் 

க ப்டன் என்பதும், அவரது தோயோோோா் பிரசன்னோ மஜயசங் ோோா் இந்திய 

ெ ளிோோா் கூலடப்பந்து அணியின் முன்னோள் க ப்டன் ெற்றும் கதசிய 

கதோோா்வோளோோா் என்பதும் குறிப்பிடத்தக் து. 

 

5. தமிழ த்தின் சிறந்த ெோந ரோட்சியோ  தஞ்சோவூர் கதர்வு 

தமிழ த்தின் சிறந்த ெோந ரோட்சியோ  தஞ்சோவூர் ெோந ரோட்சி கதர்வு 

மசய்யப்பட்டு அதற் ோன அறிவிப்பு இன்று மவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

தமிழ த்தில் ஒவ்மவோரு ஆண்டும் ெக் ள் நைத் திட்டங் லள 

மசயல்படுத்தும் ெோந ரோட்சி ெற்றும் ந ரோட்சி ளில் தமிழ  அரசோல் 

கதர்வு மசய்யப்பட்டு, சுதந்திர தினத்தன்று அதற் ோன விருதும் பரிசுத் 

மதோல யும் தமிழ  முதல்வரோல் வழங் ப்படும். அதன்படி இந்த 

ஆண்டுக் ோன தஞ்சோவூர் ெோந ரோட்சி தமிழ த்தின் சிறந்த 

ெோந ரோட்சியோ  கதர்வு மசய்யப்பட்டு அறிவிப்பு மவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

தஞ்சோவூர் ெோந ரோட்சியில் ஸ்ெோர்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழ் பல்கவறு 

வளர்ச்சித் திட்டப் பணி ளும், நீர்நிலை ஆக்கிரமிப்பு லள அ ற்றும் 

பணியும், நீர் கெைோண்லெலய கெம்படுத்தும் பணி ளும் நலடமபற்று 

வருகிறது. இந்த பணி லள போரோட்டி ந ர்புற வளர்ச்சி துலற சோர்பில், 

தமிழ  முதல்வர் மு . . ஸ்டோலின் வருகிற ஆ ஸ்ட் 15-ம் கததி சுதந்திர 

தினத்தன்று, மசன்லனயில் ெோந ரோட்சி ஆலணயரிடம் சிறந்த 

ெோந ரோட்சிக் ோன விருது 25 ைட்சத்துக் ோன பரிசுத் மதோல க் ோன 

 ோகசோலை வழங்  உள்ளோர். 

 

 

 



         

    

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. 

 

 

 

 

 

 



         

    

1. 2021 ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அழைப்பின் எட்டாவது நீதித்துழை 

அழைச்சர்கள் சந்திப்ழை நடத்திய நாடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) தஜிகிஸ்தான்  

இ) சீனா 

ஈ) ரஷ்யா 

✓ ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அழைப்பின் நடப்பாண்டுக்கான (2021) 8ஆவது 

நீதித்துழை அழைச்சர்கள் கூட்டத்ழத தஜிகிஸ்தான் நடத்தியது. 

✓ ைத்திய சட்டம் & நீதித்துழை அழைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு, தஜிகிஸ்தானில் 

நடந்த ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அழைப்பின் 2021ஆம் ஆண்டு 8ஆவது 

நீதித்துழை அழைச்சர்கள் கூட்டத்தில் பங்ககற்ைார். இந்தக் கூட்டத்திற்கு 

தஜிகிஸ்தான் குடியரசின் நீதி அழைச்சர் M K அசுரிகயான் தழைழை 

வகித்தார். SCO அதன் 20ஆவது ஆண்டு நிழைழவ “20 years of SCO: 

Cooperation for Stability and Prosperity” என்ை கருப்பபாருளின்கீழ் 

பகாண்டாடுகிைது. அடுத்த சந்திப்பு 2022ஆம் ஆண்டில் பாகிஸ்தானில் 

நழடபபறும். 

 

2. கடல்சார் ைாதுகாப்ழை மைம்ைடுத்துவது குறித்து UNSC உயர்ைட்ட 

விவாதத்திற்கு தழைழைதாங்கியவர் யார்? 

அ) எஸ். பஜய்சங்கர் 

ஆ) TS திருமூர்த்தி 

இ) ழசயது அக்பருதீன் 

ஈ) நகரந்திர கைாடி  

✓ கடல்சார் பாதுகாப்ழப கைம்படுத்துவது குறித்து வலியுறுத்தும் “Enhancing 

Maritime Security” என்ை தழைப்பிைான UNSC உயர்ைட்ட விவாதத்திற்கு 

பிரதைர் நகரந்திர கைாடி தழைழை தாங்கினார். பிரதைர் நகரந்திர கைாடி, 

சர்வகதச சட்டத்தின்படி சர்ச்ழசகழை சைாதானைாக தீர்த்துழவக்க 

கவண்டும் என அந்த விவாதத்தில் கூறினார். UNSC விவாதத்திற்கு 

தழைழை வகிக்கும் முதல் இந்திய பிரதைர் நகரந்திர கைாடி ஆவார். 

 

3.ைன்னாட்டு அழைதி & நம்பிக்ழகயின் ஆண்டாக ஐநா அழவயால் 

அறிவிக்கப்ைட்ட ஆண்டு எது? 

அ) 2020 

ஆ) 2022 

இ) 2021  

ஈ) 2019 

✓ ஐநா அழவயானது 2021ஆம் ஆண்ழட பன்னாட்டு அழைதி ைற்றும் 

நம்பிக்ழகயின் ஆண்டாகவும், நிழையான வைர்ச்சிக்கான சர்வகதச 

ஆக்கபூர்வ பபாருைாதார ஆண்டாகவும், பைங்கள் ைற்றும் காய்கறிகளின் 

சர்வகதச ஆண்டாகவும், குைந்ழதத் பதாழிைாைர்கழை ஒழிப்பதற்கான 

சர்வகதச ஆண்டாகவும் அறிவித்துள்ைது. கைலும், கத்கதாலிக்க திருச் 

சழப, 2021’ஐ புனித கஜாசப்பின் ஆண்டாக அறிவித்துள்ைது. 

 

4. தீர்ப்ைாய சீர்திருத்த ைமசாதா, 2021’இன்கீழ், எத்தழன மைல் 

முழையீட்டு தீர்ப்ைாயங்கள் ஒழிக்கப்ைடும்? 

அ) 5 

ஆ) 6 

இ) 7 

ஈ) 9  

✓ திழரப்பட சான்ைளிப்பு கைல்முழையீட்டு தீர்ப்பாயம் (FCAT) உட்பட 

ஒன்பது கைல்முழையீட்டு நீதிைன்ைங்கழை ஒழிக்கக்ககாரும் ைகசாதா 

நாடாளுைன்ைத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. ஆக.9’இல் முன்பைாழியப்பட்ட 

இச்சட்டம் ைாநிைங்கைழவக்குச் பசன்றுள்ைது. தீர்ப்பாய சீர்திருத்த 

ைகசாதா, 2021’க்கு ஆக.3 அன்று ைக்கைழவ ஒப்புதல் அளித்தது.  

✓ இந்த ைகசாதாவின்படி, அத்தழகய தீர்ப்பாயங்களில் உள்ை அழனத்து 

வைக்குகளும் வணிக நீதிைன்ைம் / உயர்நீதிைன்ைத்திற்கு ைாற்ைப்படும். 

பல்கவறு தீர்ப்பாயங்களின் தழைவர் ைற்றும் உறுப்பினர்களுக்கு, ஒகர 

ைாதிரியான விதிமுழைகள் ைற்றும் கசழவ நிபந்தழனகழையும் இந்த 

சட்டம் வைங்குகிைது. 

5. ஆகஸ்ட்.13 அன்று தனது முதல் காகிதைற்ை ைட்ஜெட்ழட தாக்கல் 

ஜசய்த மாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு  

ஆ) ககரைா 

இ) கர்நாடகா 

ஈ) சிக்கிம் 

✓ தமிழ்நாடு சட்டப்கபரழவயின் முதல் காகிதமில்ைா பட்பஜட்ழட அந்த 

ைாநிைத்தின் நிதியழைச்சர் P T R பைனிகவல் தியாகராஜன், ஆகஸ்ட்.13 

அன்று தாக்கல்பசய்தார். இது தமிழ்நாட்டின் முதல் டிஜிட்டல் பட்பஜட் 

ஆகும். இது, 2020-21ஆம் ஆண்டிற்கான தமிழ்நாட்டின் திருத்தப்பட்ட 

வரவுபசைவுத்திட்டைாகும். 

 

6. மதசிய ைாதிரி ஆய்வு அலுவைகத்தால் நடத்தப்ைட்ட எந்த ஆய்வின் 

கீழ், இந்தியாவில் வறுழை அதிகரித்து வருகிைது என்ைழதக் 

காட்டுகிைது? 

அ) நுகர்வு பசைவின ஆய்வு  

ஆ) காைமுழை பதாழிைாைர் பழட கணக்பகடுப்பு 

இ) கதசிய கணக்குகள் புள்ளிவிவரங்கள் 2021 

ஈ) கதசிய குறிகாட்டி கட்டழைப்பு 

✓ இந்தியாவின் நுகர்வு பசைவின ஆய்வானது (Consumption Expenditure 

Survey) ஒவ்பவாரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும், கதசிய ைாதிரி ஆய்வு 

அலுவைகத்தால் நடத்தப்படுகிைது. ஆனால், 2011-2012 முதல் CES தரவு 

பவளியிடப்படவில்ழை. இந்த ஆய்வின்கீழ் இந்தியாவில் வறுழை 

மீண்டும் அதிகரித்து வருவதற்கான பதளிவான அறிகுறிகள் உள்ைன.  

✓ 2017-18ஆம் ஆண்டில் நடத்தப்பட்ட CES’இன் தரவுகள் அரசாங்கத்தால் 

பகிரங்கப்படுத்தப்படவில்ழை. 2021-22’இல் ஒரு புதிய CES நடத்தப்பட 

வாய்ப்புள்ைது, அதற்கான தரவுகள் 2022’இன் இறுதியில் கிழடக்கும். 

 

7. ஆன்ழைன் விழையாட்டுகழை தழடஜசய்யும் தமிழ்நாட்டின் 

சட்டத்ழத சமீைத்தில் இரத்துஜசய்த உயர்நீதிைன்ைம் எது? 

அ) பசன்ழன உயர்நீதிைன்ைம்  

ஆ) ககரை உயர்நீதிைன்ைம் 

இ) மும்ழப உயர்நீதிைன்ைம் 

ஈ) பகால்கத்தா உயர்நீதிைன்ைம் 

✓ ஆன்ழைன் விழையாட்டுகைான கபாக்கர், ரம்மி ைற்றும் பங்குகழை 

உள்ைடக்கிய பிை திைன்சார்ந்த விழையாட்டுகளுக்கு தழட விதித்த 

தமிைக அரசின் சட்டத்ழத பசன்ழன உயர்நீதிைன்ைம் ரத்து பசய்தது. 

ஆன்ழைன் விழையாட்டுகழைத் தழடபசய்த தமிழ்நாடு இழணயவழி 

விழையாட்டுக்கள் சட்டத்தில் ஒரு திருத்தத்ழத ைட்டும் இரத்து பசய்த 

உயர்நீதிைன்ைம், ஆன்ழைன் விழையாட்டுகளுக்கு முழுழையான 

தழட என்பது விதிமுழையற்ைது ைற்றும் பகுத்தறிவற்ைது எனக் கூறியது. 

 

8. மதசிய ஜதாழில்துழை வழித்தட திட்டத்தின் (NICP)கீழ் இதுவழர 

எத்தழன ஜதாழில்துழை வழித்தடங்கள் அங்கீகரிக்கப்ைட்டுள்ைன? 

அ) 10 

ஆ) 11  

இ) 20 

ஈ) 21 

✓ கதசிய பதாழில்துழை வழித்தட திட்டத்தின் (NICP) ஒருபகுதியாக நாடு 

முழுவதும் நான்கு கட்டங்கைாக உருவாக்கப்படும் 32 திட்டங்களுடன் 

11 பதாழில்துழை வழித்தடங்கழை உருவாக்க இந்திய அரசு ஒப்புதல் 

அளித்துள்ைது. அழவ தில்லி-மும்ழப பதாழில்துழை வழித்தடம், 

பசன்ழன-பபங்களூரு பதாழில்துழை வழித்தடம், ககாயம்புத்தூர் 

வழியாக பகாச்சி வழர பசன்ழன பபங்களூரு-பதாழில்துழை வழித்தட 

விரிவாக்கம் பதாழில்துழை வழித்தடம், பபங்களூரு-மும்ழப பதாழில் 

துழை வழித்தடம், ழவசாக்-பசன்ழன பதாழில்துழை வழித்தடம், ஒடிசா 

பபாருைாதார வழித்தடம் & தில்லி-நாக்பூர் பதாழில்துழை வழித்தடம். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. உைக இழைமயார் மைம்ைாட்டு குறியீட்டில் இந்தியாவின் நிழை 

என்ன? 

அ) 122  

ஆ) 132 

இ) 121 

ஈ) 131 

✓ ைண்டனில் உள்ை காைன்பவல்த் பசயைகம், ஆக.10 அன்று பவளியிட்ட 

181 நாடுகளிலுள்ை இழைகயாரின் நிழைழய அைவிடும் புதிய உைக 

இழைகயார் கைம்பாட்டு குறியீட்டில், இந்தியா 122ஆவது இடத்தில் 

உள்ைது. ழநஜர் கழடசி இடத்திலும் சிங்கப்பூர் முதலிடத்திலும் உள்ைது.  

✓ இழைகயார் கல்வி, கவழைவாய்ப்பு, நைவாழ்வு, சைத்துவம் & கசர்த்தல், 

அழைதி & பாதுகாப்பு ைற்றும் அரசியல் ைற்றும் குடிைக்களின் பங்ககற்பு 

ஆகியவற்றின் அடிப்பழடயில் இந்தக் குறியீடு 0.00 (குழைந்த) ைற்றும் 

1.00 (மிக உயர்ந்த) ைதிப்பபண் அடிப்பழடயில் நாடுகழைத் தரவரிழசப் 

படுத்துகிைது. இது 15 ைற்றும் 29 வயதிற்குட்பட்ட உைகின் 1.8 பில்லியன் 

ைக்களின் நிழைழய பவளிப்படுத்த, எழுத்தறிவு ைற்றும் வாக்களிப்பு 

உட்பட 27 குறிகாட்டிகழைப் பயன்படுத்துகிைது. 

 

10. அண்ழையில் எந்த நாட்மடாடு இழைந்து அல்-ஜைாஜெத் அல் 

-ஹிந்தி - 2021 என்ை கடற்ைழட ையிற்சியில் இந்தியா ைங்மகற்ைது? 

அ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்  

ஆ) பசௌதி அகரபியா 

இ) கத்தார் 

ஈ) ஓைன் 

✓ இந்தியா ைற்றும் பசௌதி அகரபியா இழடகய வைர்ந்துவரும் பாதுகாப்பு 

உைவுகளுக்கு சான்ைாக, இந்திய கைற்கு கடற்பழடயின் INS பகாச்சி, 

இம்ைாதம், அல்-ஜுழபல் துழைமுகத்துக்கு பசன்ைது. 

✓ இந்தக் கப்பலின் வருழக, இருதரப்பு பாதுகாப்பு உைவுகளில் ஒரு புதிய 

அத்தியாயத்ழத அறிவிக்கிைது. ரியாத்திலுள்ை இந்திய தூதரகம் 

பவளியிட்ட ஓர் அறிக்ழகயில், “அல்-பைாபெத் அல்-ஹிந்தி” என்ை இரு 

நாடுகளுக்கும் இழடகயயான முதல் கடற்பழட பயிற்சியின் துழைமுக 

கட்டம் பதாடங்கியதாக கூைப்பட்டுள்ைது. 

 


1. தமிைக நிதிநிழை அறிக்ழக: பபட்கரால் விழை ரூ.3 குழைந்தது 

பபட்கரால் மீது விதிக்கப்படும் ைாநிை அரசின் வரி லிட்டருக்கு ரூ.3 

குழைக்கப்படுவதாக நிதிநிழை அறிக்ழகயில் பதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

கூட்டுைவு கடன் சங்கங்கள் மூைைாக ைகளிாிா் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு 

வைங்கப்பட்ட கடன் பதாழக ரூ.2,756 ககாடி தள்ளுபடி பசய்யப்படும் 

என நிதிநிழை அறிக்ழகயில் நிதியழைச்சாிா் பைனிகவல் தியாகராஜன் 

பதரிவித்துள்ைாாிா். கைலும், நிாிா்வாகச் சீாிா்திருத்தங்கழை கைற்பகாள்ை 

நான்கு முக்கிய நடவடிக்ழககள் எடுக்கப்படுவதாகவும் அவாிா் 

குறிப்பிட்டாாிா். 

நான்கு முக்கிய அம்சங்கள்: தரவுகழை ழையைாகக் பகாண்டுள்ை 

நான்கு முக்கிய நிாிா்வாகச் சீாிா்திருத்தங்கழைச் பசயல்படுத்த அரசு 

திட்டமிட்டுள்ைதாக நிதிநிழை அறிக்ழகயில் பைனிகவல் தியாகராஜன் 

பதரிவித்தாாிா். அதன்படி, அழனத்து ைக்கள் ைற்றும் குடும்பங்களின் 

உண்ழையான பபாருைாதார நிழைழய நன்கு அறிய, அழனத்துத் 

துழைகளிலுள்ை தரவுகழை ஒருங்கிழணப்பதற்கான முயற்சி 

எடுக்கப்படும். இதன்படி, பை ககாடி ரூபாய் ைதிப்புள்ை பல்கவறு 

ைானியங்கள் வைங்கப்படுவது கைம்படுத்தப்படும் என அவாிா் 

பதரிவித்தாாிா். 

ைாநிைத்திலுள்ை அழனத்து பபாது கசழவகளிலும் மின்னணு அைவீட்டு 

முழைகள் அறிமுகப்படுத்தப்படும் எனவும், பகாள்முதல் பசய்யும் 

அழனத்து துழைகளிலும் மின்னணு பகாள்முதல் முழை பின்பற்ைப்படும் 

எனவும் நிதிநிழை அறிக்ழகயில் அழைச்சாிா் தியாகராஜன் பதரிவித்தாாிா். 

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள், பணிகளுக்கு பணம் பசலுத்துதல் உள்ளிட்ட 

அழனத்தும் கணினிையைாக்கப்படும் என அறிக்ழகயில் 

பதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

நிதிநிழை அறிக்ழக: முக்கிய அம்சங்கள் 

* பபட்கரால் மீதான வரி ரூ.3 குழைக்கப்படும். 

* ைகளிாிா் சுய உதவிக் குழுக்கள் கடன் ரூ.2,756 ககாடி தள்ளுபடி. 

* 2022-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் முதல் அரசு ஊழியாிா்களுக்கு 

அகவிழைப்படி உயாிா்வு. 

* ஆண்டுகதாறும் ஜூன் 3-இல் பசம்பைாழித் தமிழ் விருது (ரூ.10 ைட்சம்) 

அளிக்கப்படும். 

* கபரழவ உறுப்பினாிா் பதாகுதி கைம்பாட்டு நிதி ரூ.3 ககாடியாக 

அதிகரிக்கப்படும். 

* இல்ைத்தரசிகளுக்கு ஊதியம்: தகுதியானவாிா்களுக்கு ைட்டும்... 

* நடப்பாண்டில் புதிதாக 10 அரசு கழை-அறிவியல் கல்லூரிகள் 

பதாடங்கப்படும். 

* சித்த ைருத்துவத்துக்கு தனிப் பல்கழைக்கைகம் * கீைடியில் 

திைந்தபவளி அருங்காட்சியகம் 

* புதிதாக 6 இடங்களில் மீன்பிடி துழைமுகங்கள் 

* தூத்துக்குடி ைாவட்டத்தில் ைரச்சாைான் தயாரிப்பு பூங்கா 

உருவாக்கப்படும். 

* 4 இடங்களில் ழடடல் பூங்காக்கள் உருவாக்கப்படும். 

* 9 ைாவட்டங்களில் புதிய சிப்காட் பூங்காக்கள் அழைக்கப்படும். 

* பபாது நிைங்கள் கைைாண்ழைக்கு தனி அழைப்பு உருவாக்கப்படும். 

* ரூ.2,000 ககாடியில் ஜல் ஜீவன் இயக்கம் பசயல்படுத்தப்படும். 

* ரூ.1,000 ககாடியில் கழைஞாிா் நகாிா்ப்புை கைம்பாட்டுத் திட்டம். 

* ரூ.500 ககாடியில் பருவநிழை ைாற்ை இயக்கம் அழைக்கப்படும். 

* ரூ.100 ககாடியில் நகாிா்ப்புை ஊதிய கவழைவாய்ப்புத் திட்டம் 

பசயல்படுத்தப்படும். 

* 100 ஆண்டுகாை கபரழவ நிகழ்வு ஆவணங்கள் 

கணினிையைாக்கப்படும். 

* திருச்சியில் ஒருங்கிழணந்த கபருந்து நிழையம் கட்டப்படும். 

* தமிழ் ஆட்சி பைாழிப் பயன்பாடு வலுப்படுத்தப்படும். 

* சமூகப் பாதுகாப்பு ஓய்வூதியங்களுக்கு ரூ.4,807.56 ககாடி 

ஒதுக்கப்படும். 

* கபாக்குவரத்து ஆழணயரகம், கபாக்குவரத்து-சாழைப் பாதுகாப்பு 

ஆழணயரகம் என ைாற்ைப்படும். 

* 10 ஆண்டுகளில் ஆயிரம் தடுப்பழணகள்-கதவழணகள் கட்டப்படும்.  

* காசிகைடு மீன்பிடி தைம் கைம்படுத்தப்படும். 

* உள்ைாட்சி அழைப்புகள் துழணயுடன் 10 கடற்கழரகள் 

கைம்படுத்தப்படும். 

* ஒருங்கிழணந்த சுற்றுச்சூைல் கண்காணிப்பு ழையம் 

உருவாக்கப்படும். 

* 1,000 புதிய கபருந்துகள் வாங்கப்படும். 

* ைாநிை கல்விக் பகாள்ழக வகுக்க உயாிா் நிழைக் குழு 

உருவாக்கப்படும். 

* அடிப்பழட கல்வி, கணித அறிழவ உறுதி பசய்ய தனி இயக்கம் 

ஏற்படுத்தப்படும். 

* ைாதிரிப் பள்ளிகள் அழைக்க சிைப்புத் திட்டம். 

* 5 ஆண்டுகளில் 45,000 ஏக்கரில் நிை வங்கித் பதாகுப்புகள் 

உருவாக்கப்படும். 

* நந்தம்பாக்கம், காவனூரில் நிதிநுட்ப நகரங்கள். 

* துணிநூல் துழையில் கவனம் பசலுத்த தனி இயக்குநரகம். 

 

2. புவிசாாிா் குறியீடு வைங்கப்பட்ட 3 பபாருள்களுக்கு சிைப்பு அஞ்சல் 

உழைகள் பவளியீடு 

புவிசாாிா் குறியீடு வைங்கப்பட்டுள்ை நாச்சியாாிா்ககாவில் குத்துவிைக்கு, 

ைதுழர சுங்குடி கசழைகள் ைற்றும் நாகாிா்ககாவிலில் தயாரிக்கும் 

ககாவில் நழககள் ஆகியவற்றுக்கு இந்திய அஞ்சல்துழை சாாிா்பில் சிைப்பு 

அஞ்சல் உழைகள் பவளியிடப்பட்டன. 

 

 

 



         

    

நாடு முழுவதும் 365 பபாருள்களுக்கு புவிசாாிா் குறியீடு 

வைங்கப்பட்டுள்ைது. இதில், அதிகபட்சைாக காிா்நாடகாவில் 47 

பபாருள்களுக்கும், அடுத்தபடியாக தமிைகத்தில் 39 பபாருள்களுக்கும் 

புவிசாாிா் குறியீடு வைங்கப்பட்டுள்ைது. இதில், நாச்சியாாிா்ககாவில் 

குத்துவிைக்கு அஞ்சல் உழை ரூ.75ம், ைதுழர சுங்குடி கசழைகள் 

ைற்றும் நாகாிா்ககாவிலில் தயாரிக்கும் ககாவில் நழககள் அஞ்சல்உழை 

தைா ரூ.50ம் விழை நிாிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

3. ககரைத்தில் ட்கரான் தடயவியல் ஆய்வு ழையம் பதாடக்கம்: நாட்டில் 

முதல் முழை 

ஆளில்ைா சிறியரக விைானங்கள் (ட்கரான்) பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தைாக 

விைங்கி வரும் நிழையில், ட்கரான் தடயவியல் ஆய்வு ழையத்ழத 

நாட்டிகைகய முதல் முழையாக ககரை காவல் துழையினாிா் 

பதாடங்கியுள்ைனாிா். ஜம்மு விைானப் பழடத் தைத்தில் கடந்த ஜூன் 27-

ஆம் கததி ட்கரான்கள் மூைைாக பயங்கரவாதிகள் பவடிகுண்டு 

தாக்குதல் நடத்தினாிா். அதில் கட்டடங்களுக்கு சிறிய அைவிைான கசதம் 

ஏற்பட்டது; விைானப் பழட வீராிா்கள் இருவாிா் காயைழடந்தனாிா். 

ஜம்முவில் உள்ை ராணுவப் பழடத் தைத்தில் அடுத்த நாகை ட்கரான் 

மூைைாகத் தாக்குதல் நடத்த கைற்பகாள்ைப்பட்ட முயற்சி 

முறியடிக்கப்பட்டது. அழதத் பதாடாிா்ந்து, ஜம்மு-காஷ்மீரின் சிை 

ைாவட்டங்களில் ட்கரான் பயன்பாட்டுக்குத் தழட விதிக்கப்பட்டது. 

ட்கரான்கள் மூைைாக நாட்டின் பாதுகாப்புக்குப் புதிய அச்சுறுத்தல்கள் 

ஏற்பட்டுவரும் கவழையில், ட்கரான் தடயவியல் ஆய்வு ழையத்ழத 

ககரை காவல் துழையினாிா் பதாடங்கியுள்ைனாிா். 

 

4. கவைாண் பட்பஜட்: அறிய கவண்டிய அழனத்து விவரங்களும். 

தமிழ்நாட்டு வரைாற்றில் முதன்முழையாக, 2021-22 ஆம் ஆண்டில் 

கவைாண்ழைக்பகன்று தனி நிதிநிழை அறிக்ழக 14.08.2021 அன்று 

சட்டைன்ைப் கபரழவயில் கவைாண்ழை ைற்றும் உைவர் நைத்துழை 

அழைச்சர் எம்.ஆர்.கக.பன்னீர்பசல்வம் அவர்கைால் தாக்கல் 

பசய்யப்பட்டது. இதில் இடம்பபற்ை முக்கிய திட்டங்கள் ைற்றும் முக்கிய 

பகாள்ழக முடிவுகள் பின்வருைாறு. 

1. 2021-22 ஆம் ஆண்டில் கவைாண்ழை ைற்றும் சார்புத்துழைகளுக்கு 

என்று ரூ.34,220.65 ககாடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ைது. இதில், கவைாண்ழை, 

கதாட்டக்கழை, கவைாண் பபாறியியல், கவைாண் விற்பழன, தமிழ்நாடு 

கவைாண்ழைப் பல்கழைக்கைகம், சர்க்கழரத்துழை, விழதச்சான்று 

ைற்றும் அங்கக சான்ைளிப்புத்துழை கால்நழட பராைரிப்புத்துழை, 

மீன்வைம், கூட்டுைவுத்துழை, தமிழ்நாடு நுகர்பபாருள் வாணிபக் கைகம், 

ஊரக வைர்ச்சி ைற்றும் ஊராட்சித்துழை, வனத்துழை, நீர்வை 

ஆதாரத்துழை, கூட்டுைவுத்துழை, பால்வைத்துழை கபான்ை உைவர் 

நைன் சார்ந்த துழைகள் மூைம் கைற்பகாள்ைப்படும் திட்டங்களின் 

பைன்கள் ஒட்டு பைாத்த கிராை வைர்ச்சிக்கு உதவும் வழகயில் 

ஒருங்கிழணக்கப்படும். இதற்காக ஒட்டுபைாத்தைாக ரூ.34,220.65 

ககாடி நிதி ஒதுக்கீடு. 

2. ஐந்து ஆண்டுகளில் அழனத்து கிராைங்களிலும் அழனத்துக் கிராை 

ஒருங்கிழணந்த கவைாண் வைர்ச்சித் திட்டம் அறிமுகம். நடப்பாண்டில் 

2500 கிராைங்களில் நீர் ஆதாரங்கழை உருவாக்கி, சாகுபடிப் 

பரப்பிழன உயர்த்தி, விவசாயிகளின் வருைானம் உயர்வதற்கான 

திட்டப்பணிகளுக்காக ரூ.250 ககாடி ைாநிை நிதியிலிருந்து ஒதுக்கீடு. 

ைத்திய, ைாநிை அரசுத் திட்டங்கழை ஒன்றிழணத்து, ரூ.995.45 ககாடி, 

ஆக பைாத்தம் ரூ.1,245.45 ககாடியில் திட்டம் பசயல்படுத்தப்படும். 

3. பநல் விவசாயிகளின் நைனுக்காக, பநல்லிற்கான பகாள்முதல் விழை 

சாதாரண இரகத்திற்கு குவிண்டாலுக்கு ரூ.2,015 ம், சன்ன இரகத்திற்கு 

குவிண்டாலுக்கு ரூ.2,060 என உயர்த்தி நிர்ணயம். இதற்காகும் 

கூடுதல் பசைவினத்பதாழக ரூ.99.38 ககாடி, ஆக பைாத்தம்ரூ.319.38 

ககாடி ஒதுக்கீடு. 

4. சிறு, குறு விவசாயிகளின் வருைானத்ழத உயர்த்தவும், பயிர் சாகுபடி 

ைட்டுைல்ைாது இதர பதாழில்கழையும் கைற்பகாண்டு, ஆண்டு முழுவதும் 

வருைானம் ஈட்ட வல்ை ஒருங்கிழணந்த பண்ழணயம், 

கூட்டுப்பண்ழணயத்திற்காக ரூ. 119.402 ககாடி ஒதுக்கீடு 

5. விவசாயிகளின் பம்ப்பசட்டுகளுக்கு இைவச மின்சாரம் 

வைங்குவதற்காக தமிழ்நாடு மின்வாரியத்திற்கு ரூ. 4,508.23 ககாடி 

நிதி ஒதுக்கீடு. 

6. பயிர்க் காப்பீட்டுத்திட்டத்தில் விவசாயிகளின் சார்பாக, காப்பீட்டுக் 

கட்டண ைானியத்தில் ைாநிை அரசின் பங்காக ரூ.2,327 ககாடி நிதி 

ஒதுக்கீடு. 

7. முதைழைச்சரின் ஊட்டம் தரும் காய்கறித் கதாட்டத்திட்டத்தின் மூைம் 

ஒரு இைட்சம் ைாடித்கதாட்ட தழைகள் விநிகயாகம், காய்கறி விழதத் 

தழைகள் விநிகயாகத்திற்காக ரூ.95 ககாடி நிதி ஒதுக்கீடு 

8. நுண்ணீர் பாசனத்திட்டத்தின்கீழ், சிறு, குறு விவசாயிகளுக்கு 100 

சதவிகித ைானியமும், இதர விவசாயிகளுக்கு 75 சதவிகித ைானியமும் 

பதாடர்ந்து ைானியம் வைங்கி, 1,50,000 எக்டரில் பசயல்படுத்திட ரூ. 

982.48 ககாடி நிதி ஒதுக்கீடு. 

9. முதைழைச்சரின் ைானாவாரி நிை கைம்பாட்டு இயக்கத்தின் கீழ், 

நடப்பாண்டில், பதாகுப்பு அணுகுமுழையில் 7.5 இைட்சம் ஏக்கர் 

ைானாவாரி நிைங்களில் 3 இைட்சம் விவசாயிகள் பைன்பபறும் 

வழகயில், ரூ,146.64 ககாடி நிதி ஒதுக்கீடு. 

10. ரூ.140 ககாடி ைானியத்தில் கவைாண் இயந்திரையைாக்குதல் திட்டம்.  

11. முதைழைச்சரின் சூரிய சக்தி பம்புபசட்டுகள் திட்டத்தின் கீழ், 70 

சதவிகித ைானியத்தில் 5,000 விவசாயிகள் பயன்பபறுவதற்கு ரூ. 

ரூ.114.68 ககாடி ஒதுக்கீடு. 

12. தமிழ்நாடு கவைாண்ழைப் பல்கழைக்கைகத்தில் கவைாண் 

ஆராய்ச்சி ைற்றும் கவைாண் கல்விழய வலுப்படுத்துவதற்கு ரூ. 573.24 

ககாடி 

13. ககாயம்புத்தூரில் உள்ை வைங்குன்ைா கவைாண்ழைக்கான துழை 

‘நம்ைாழ்வார் இயற்ழக கவைாண்ழை ஆராய்ச்சி ழையம்’ என பபயர் 

ைாற்ைம் பசய்து, நம்ைாழ்வார் பபயரில் இயற்ழக கவைாண்ழைக்கான 

ஆராய்ச்சி ழையம் உருவாக்கி இயற்ழக கவைாண்ழை பதாடர்பான 

ஆராய்ச்சிப் பணிகழை வலுப்படுத்த ரூ.3 ககாடி. 

14. ைண் வைத்ழத பாதுகாத்து, ஆகராக்கியைான உணழவ ைக்களுக்கு 

வைங்குவதற்காக இயற்ழக கவைாண்ழை வைர்ச்சித் திட்டம் ரூ.33.03 

ககாடியில் பசயல்படுத்தப்படும். 

15. பாரம்பரிய பநல் வழககழைத் திரட்டி, பாதுகாத்து, விழத உற்பத்தி 

பசய்து, விவசாயிகளுக்கு விநிகயாகம் பசய்யும் வழகயில், பநல் 

பஜயராைன் அவர்களின் ைரபுசார் பநல் இரகங்கள் பாதுகாப்பு இயக்கம்.  

16. கவைாண்ழை பட்டதாரிகள் ைற்றும் இதர இழைஞர்கள் 

கவைாண்ழை பணிகளில் ஈடுபடுவழத ஊக்குவிக்கும் வழகயில் 

ரூ.7.68 ககாடியில் பசயல்படுத்தப்படும். திைன் கைம்பாட்டு பயிற்சியும் 

அளிக்கப்படும். 

17. நைது ைாநிை ைரைான பழன ைரத்ழத நம்பி உள்ை விவசாயிகளின் 

வாழ்வாதாரத்ழத உயர்த்த, பழன பதாடர்பான பல்கவறு பதாழில்கழை 

ஊக்குவிக்க, ரூ.3 ககாடியில் பழன கைம்பாட்டுத் திட்டம். 

கதழவயில்ைாைல் பழன ைரத்திழன பவட்டும் நழடமுழை 

பநறிமுழைப்படுத்தப்படும். 

18. பநல், சிறுதானியங்கள், பயறு வழககள், எண்பணய்வித்துக்கள், 

பதன்ழன, பருத்தி, பைங்கள் கபான்ை பயிர்களின் சாகுபடி பரப்பிழன 

அதிகரிக்கவும், உற்பத்திழய உயர்த்தவும் பைாத்தைாக ரூ.300.56 

ககாடி ஒதுக்கீடு. 

19. கரும்பு விவசாயிகளின் நைனுக்காக, கரும்பு உற்பத்திக்கான 

ஊக்கத்பதாழகயாக டன் ஒன்றுக்கு ரூ42.50, கூடுதல் “சிைப்பு 

ஊக்கத்பதாழகயாக”  டன் ஒன்றுக்கு ரூ.150/- வைங்குவதற்கு 

ரூ.178.83 ககாடி நிதி, கரும்பு உற்பத்திக்கான சிைப்புத்திட்டத்திற்கு ரூ.2 

ககாடி நிதி 

20. கவைாண்ழையின் ைகத்துவத்ழத இழைஞர்கள் அறிந்து 

பகாள்ளும் வழகயில், பசன்ழனயில் ைரபுசார் கவைாண்ழைக்கான 

அருங்காட்சியகம். 

21. ைண்பவட்டி, கழைக்பகாத்து, இரும்புச்சட்டி, கடப்பாழர, கதிர் 

அரிவாள் அடங்கிய கவைாண் உபகரணங்கள் பதாகுப்பு அழர இைட்சம் 

விவசாயிகளுக்கு வைங்குவதற்காக ரூ.15 ககாடி ஒதுக்கீடு. 

22. இயற்ழக கவைாண்ழை, ஏற்றுைதி, புதிய கண்டுபிடிப்புகளில் 

சிைந்து விைங்கும் விவசாயிகளுக்கு ைாநிை அைவிைான பரிசு. 

23. கவைாண் பதாடர்பான பல்கவறு முக்கிய பிரச்சிழனகழை 

அவ்வப்கபாது ஆய்வு பசய்து, தீர்வு காண ைாநிை அைவில் தழைழைச் 

பசயைாைர் அவர்களின் தழைழையில் உயர்நிழைக்குழு. 

24. கநாய் எதிர்ப்பு சக்திழய கைம்படுத்த, எலுமிச்ழச, முருங்ழக, 

கறிகவப்பிழை, கற்பூரவல்லி, திப்பிலி, கற்ைாழை, புதினா கபான்ை 



         

    

ைருத்துவ குணம் பகாண்ட மூலிழகச் பசடிகள் அடங்கிய இரண்டு 

இைட்சம் ஊட்டச்சத்துத் தழைகள் வைங்கும் திட்டத்திற்காக ரூ.2.18 

ககாடி நிதி ஒதுக்கீடு. 

25. திருவள்ளூர், கடலூர், நாைக்கல், பதன்காசி ைாவட்டங்களில் 

கதாட்டக்கழை பயிர்களுக்கு சிைப்புக் கவனம் பசலுத்த ரூ.12.50 ககாடி  

26. கடலூர் ைாவட்டத்தில் பைாவிற்கான சிைப்பு ழையம் துவக்கம் 

27. கடலூர் ைாவட்டம் வடலூரில் புதியதாக அரசு கதாட்டக்கழை பூங்கா 

அழைக்க ரூ.1 ககாடி 

28. குழைந்த வாடழகயில் இயந்திரங்கழை வைங்கும் திட்டத்திழன, 

வலுப்படுத்துவதற்காக, ரூ. 23.29 ககாடியில் நவீன கவைாண் 

இயந்திரங்கள் பகாள்முதல். 

29. ைழை நீரிழன கசமித்து, பயிர் உற்பத்திழய பபருக்க 

விவசாயிகளின் வயல்களிகைகய 500 பண்ழணக்குட்ழடகள் 

அழைக்க ரூ.5 ககாடி ஒதுக்கீடு. 

30. மூன்று ஏக்கர் வழர நிைம் ழவத்திருக்கும் விவசாயிகளுக்கு புதிய 

மின்கைாட்டார் பம்பு பசட்டுகள் வாங்க, ரூ.10,000 /- வீதம் 1,000 

விவசாயிகளுக்கு ைானியம் வைங்க ரூ.1 ககாடி நிதி ஒதுக்கீடு. 

31. தற்கபாதுள்ை 50 உைவர் சந்ழதகழை புனரழைக்க ரூ.12.50 ககாடி, 

புதிதாக 10 உைவர் சந்ழதகழை உருவாக்க ரூ. 6 ககாடி ஒதுக்கீடு. 

32. 2007-08 ஆம் ஆண்டில் அறிவிக்கப்பட்டழதத் பதாடர்ந்து 40 

கவைாண் விழைபபாருட்களுக்கு ஒகர சீராக உறுதி அறிவிக்ழக. 

33. ஈகராடு, திருவண்ணாைழை, திருவாரூர், கவலூர், விழுப்புரம், 

தஞ்சாவூர், கடலூர், நாகப்பட்டினம், கள்ைக்குறிச்சி ஆகிய ைாவட்ட 

ஒழுங்குமுழை விற்பழனக்கூடங்களில் விழைபபாருழை கசமிக்கவும், 

பரிவர்த்தழன பசய்வதற்கான வசதிகள் பசய்து தருவதற்காக ரூ.10 

ககாடி. 

34. ஒட்டன்சத்திரம், பண்ருட்டி ஆகிய இரண்டு இடங்களில் 10 ககாடி 

ரூபாய் பசைவில் குளிர்பதனக் கிடங்குகள் 

35. நாைக்கல் ைாவட்டம் பகால்லி ைழை பகுதியில் பைங்குடி 

விவசாயிகைால் உற்பத்தி பசய்யப்படும் மிைகிழன பதப்படுத்தி கசமித்து 

ழவக்க பரிவர்த்தழனக்கூடம், உைர்கைத்துடன் கூடிய பதப்படுத்தும் 

ழையம் அழைக்க ரூ.50 இைட்சம். 

36. நீைகிரி, எடப்பள்ளி கிராைத்தில் ரூ.2 ககாடி ைதிப்பில் 

‘ஒருங்கிழணந்த கிராை கவைாண் சந்ழத வைாகம்’. 

37. கடலூர், விழுப்புரம், கசைம், நாைக்கல், கிருஷ்ணகிரி, ஈகராடு, திருச்சி, 

தஞ்சாவூர், புதுக்ககாட்ழட, ைதுழர, இராைநாதபுரம், கதனி, திண்டுக்கல், 

திருப்பூர், கன்னியாகுைரி ஆகிய ைாவட்டங்களில் உள்ை ஒழுங்குமுழை 

விற்பழனக்கூடங்களில் ரூ.3.5 ககாடி ைதிப்பில் 28 உைர்கைங்கள். 

38. விவசாயிகளுக்கு ஏற்றுைதி குறித்த விவரங்கள், விற்பழன 

வாய்ப்புகள், தரச் சான்றுகள் பபறும் முழைகள் கபான்ைவற்ழை 

ஒருங்கிழணத்து வைங்கிட பசன்ழன, கிண்டியில் ஒரு ககாடி ரூபாய் 

ைதிப்பில் கவைாண் ஏற்றுைதி கசழவ ழையம். அ. முதன்முழையாக 

ஏற்றுைதியாைராகப் பதிவு பசய்பவர்கழை ஊக்குவிக்கும் வழகயில் 

ெஞநுனுெ தரச்சான்று ஆய்வுக்கு 50 சதவிகித ைானியம் 

39. ஈகராடு ைாவட்டம் தாைவாடி ஒழுங்குமுழை விற்பழனக்கூடத்தில் 

கசமிப்புக் கிடங்கு, பரிவர்த்தழனக்கூடம், கூட்டரங்குடன் கூடிய 

அலுவைகக் கட்டடம், மின்னணு எழட கைழட ஆகிய கட்டழைப்பு 

வசதிகள் அழைத்துத் தர 5 ககாடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு. 

40. முருங்ழக அதிகைவில் விழையும் கதனி, திண்டுக்கல், கரூர், 

தூத்துக்குடி, அரியலூர், திருப்பூர், ைதுழர ைாவட்டங்கழை உள்ைடக்கிய 

பகுதிகள் ’முருங்ழகக்கான ஏற்றுைதி ைண்டைைாக’  அறிவிப்பு. அ. 

ைதுழரயில் முருங்ழகக்பகன சிைப்பு ஏற்றுைதி கசழவ ழையம் 

அழைத்து, ைதிப்பு கூட்டப்பட்ட பபாருட்கழை தயாரித்திட உைர்த்திகள், 

இழைகழை பபாடியாக்கும் இயந்திரங்கள், தானியங்கி சிப்பம் கட்டும் 

இயந்திரம் கபான்ை கட்டழைப்பு வசதிகள் அழைத்துத் தர ரூ.1 ககாடி நிதி 

ஒதுக்கீடு. 

41. பசன்ழன ைாநகராட்சியில் பகாைத்தூர் பகுதியில் விழைபபாருட்கள் 

ைற்றும் ைதிப்புக் கூட்டப்பட்ட பபாருட்களுக்கான நவீன விற்பழன 

ழையம் துவங்க ரூ.1 ககாடி. 

42. மின்னணு ஏைம் மூைம் விவசாயிகள் தங்களின் விழைபபாருளுக்கு 

உரிய விழை பபை இழணயதைம் ைற்றும் சிைப்பு பைன்பபாருளுக்காக 

ரூ.10 ககாடி. 

43. பகால்லிைழை மிைகு, பண்ருட்டி பைா, ைண்ணச்ச நல்லூர் பபான்னி 

அரிசிக்கு புவிசார் குறியீடு பபை அரசு நடவடிக்ழக 

44. உணவுப்பதப்படுத்துதலுக்கு தனிக்கவனம் பசலுத்தி 

முன்கனற்றுவதற்காக, உணவுப் பதப்படுத்துதலுக்பகன தனி அழைப்பு. 

அ. மீன் பதப்படுத்துதலுக்கு நாகப்பட்டினம், கதங்காய்க்கு ககாயம்புத்தூர், 

வாழைக்கு திருச்சி, ைஞ்சளுக்கு ஈகராடு, சிறு தானியங்களுக்கு 

விருதுநகர் என ஐந்து பதாழில்கற்கும் ழையங்கள் பதாடங்க 

நடவடிக்ழக 

45. ஈகராடு ைாவட்டம் பவானிசாகரில் ைஞ்சள் பயிருக்கான ஆராய்ச்சி 

ழையம் அழைக்க 2 ககாடி ரூபாய் 

46. கிருஷ்ணகிரியில் கதாட்டக்கழைக் கல்லூரி புதியதாக 

துவங்குவதற்கு முதற்கட்ட நிதியாக ரூ.10 ககாடி ஒதுக்கீடு. 

47. தமிழ் வழி பயிலும் ைாணவர்களில் வசதிக்காக தமிழில் கவைாண் 

ைற்றும் கதாட்டக்கழை கல்வி அறிமுகம் 

48. கவைாண்ழையில், பதாழில் முழனகவார்கழை ஈர்க்க, கவைாண் 

பதாழில் முழனப்பு ழையம் வலுப்படுத்தப்படுவதுடன் கதழவயான 

இடங்களில் பதாழில் முழனப்பு ழையம். 

49. காகவரி படல்டா கவைாண் பபருைக்கள் ைற்றும் கவைாண் 

பதாழிைாைர்களின் வாழ்வு வைைாக, திருச்சி-நாகப்பட்டினம் 

ைாவட்டத்திற்கு இழடகயயான பகுதிழய கவைாண் 

பதாழிற்சாழைகளுக்கான பபருந்தடைாக அறிவிக்ழக. 

 

5. சிைப்பாக பணிபுரிந்த தமிைக காவல் துழையினர் 24 கபருக்கு குடியரசு 

தழைவர் விருது 

தமிைக காவல் துழையினர் 24 கபர் குடியரசுத் தழைவர் விருதுக்கு 

கதர்வுபசய்யப்பட்டுள்ைனர். காவல்துழையில் சிைப்பாகப் 

பணிபுரிந்தவர்களுக்கு ஆண்டுகதாறும் குடியரசுத்தழைவர் விருது 

வைங்கப்படுகிைது. இந்த ஆண்டு இவ்விருதுக்கு தமிைகத்தில் இருந்து 

கதர்வாகியுள்ை 24 காவல் துழை அதிகாரிகளின் கதர்வாகியுள்ைனர். 

 

6. அழனத்து ஜாதியினரும் அாிா்ச்சகராகும் திட்டம்: 24 கபருக்கு பணி 

நியைன உத்தரவு முதல்வாிா் வைங்கினாாிா் 

அழனத்து ஜாதியினரும் அாிா்ச்சகராகும் திட்டத்தின்கீழ், 24 கபருக்கு 

அாிா்ச்சகாிா் பணி நியைனத்துக்கான உத்தரவுகழை முதல்வாிா் 

மு.க.ஸ்டாலின் வைங்கினாாிா். இதற்கான நிகழ்ச்சி பசன்ழன 

கபாலீஸ்வராிா் ககாயில் திருைண ைண்டபத்தில் சனிக்கிைழை 

நழடபபற்ைது. இந்த நிகழ்வு குறித்து, தமிைக அரசு பவளியிட்ட பசய்தி: 

இந்து சைய அைநிழையத் துழை கட்டுப்பாட்டில் உள்ை ககாயில்களில் 

காலியாக உள்ை பணியிடங்கழை நிரப்ப கவண்டுபைன முதல்வாிா் 

மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டிருந்தாாிா். அதன் அடிப்பழடயில், முதல் 

கட்டைாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட பணியிடங்களில் காலியாகவுள்ை அாிா்ச்சகாிா், 

பட்டாச்சாரியாாிா், ஓதுவாாிா், பூசாரி உள்ளிட்ட பணியிடங்களுக்கு 

அறிவிப்புகள் பவளியிடப்பட்டு தகுதியான நபாிா்கள் கதாிா்வு 

பசய்யப்பட்டனாிா். 

அழனத்து ஜாதியினரும் அாிா்ச்சராகும் திட்டத்துக்கான அரசாழண 

முன்னாள் முதல்வாிா் கருணாநிதி தழைழையிைான கடந்த திமுக 

ஆட்சிக் காைத்தில் பவளியிடப்பட்டது. அவரது வழியில் பசயல்படும் 

அரசானது, இப்கபாது முழையாகப் பயிற்சி பபற்ை அழனத்து 

ஜாதியினரும் அாிா்ச்சகராகைாம் என்பழத நழடமுழைப்படுத்தி வருகிைது. 

அதன்படி, ககாயில் அாிா்ச்சகாிா் பயிற்சிப் பள்ளியில் பயின்று கதாிா்வு 

பசய்யப்பட்ட 24 அாிா்ச்சகாிா்கள், இதர பாட சாழையில் பயிற்சி பபற்ை 34 

அாிா்ச்சகாிா்களுக்கு பணி நியைன உத்தரவுகழை முதல்வாிா் 

மு.க.ஸ்டாலின் சனிக்கிைழை வைங்கினாாிா். கைலும், ஓதுவாாிா்கள், 

நந்தவனம் பராைரிப்பு உள்பட 208 காலிப் பணியிடங்களுக்கான 

உத்தரவுகழை அவாிா் அளித்தாாிா். 

 

7. ஆக. 14-ஆம் கததி பிரிவிழனக் பகாடுழைகள் நிழனவு தினம் 

இந்திய பிரிவிழனயின்கபாது நிகழ்ந்த ைக்களின் கபாராட்டங்கழையும், 

தியாகங்கழையும் நிழனவுகூரும் வழகயில் ஆகஸ்ட் 14-ஆம் 

கததியானது ‘பிரிவிழனக் பகாடுழைகள் நிழனவு தினைாக’ 

அனுசரிக்கப்படும் என்று பிரதைாிா் நகரந்திர கைாடி அறிவித்துள்ைாாிா். 

இதுபதாடாிா்பாக பிரதைாிா் கைாடி சுட்டுழரயில் சனிக்கிைழை பவளியிட்ட 

பதிவுகளில், ‘பிரிவிழனயின் வலிகழை ஒருகபாதும் ைைக்க முடியாது. 

ைட்சக்கணக்கான நைது சககாதராிா்களும் சககாதரிகளும் 



         

    

இடம்பபயாிா்ந்தனாிா். அப்கபாது பவறுப்புணாிா்வால் ஏற்பட்ட வன்முழையில் 

பைாிா் உயிரிைந்தனாிா். அந்தப் கபாராட்டத்ழதயும் ைக்களின் 

தியாகங்கழையும் நிழனவுகூரும் வழகயில் ஆகஸ்ட் 14-ஆம் 

கததியானது பிரிவிழனக் பகாடுழைகள் நிழனவு தினைாக 

அனுசரிக்கப்படும். இந்த தினத்தில் சமூகப் பிரிவிழனகள், 

ஒற்றுழையின்ழை உள்ளிட்டவற்ழை நீக்கி சமூக நல்லிணக்கம், 

ஒருழைப்பாடு, சமூக கைம்பாடு ஆகியவற்ழை ஏற்படுத்துவதற்காக 

ைக்கள் உறுதிகயற்க கவண்டும்’ என்று குறிப்பிட்டுள்ைாாிா். 

பிரதைரின் அறிவிப்ழபத் பதாடாிா்ந்து, ஆக. 14-ஆம் கததிழய பிரிவிழனக் 

பகாடுழைகள் நிழனவு தினைாக ைத்திய உள்துழை அழைச்சகம் 

அறிவிக்ழக பவளியிட்டது. உயிரிைந்தவாிா்களுக்கு அஞ்சலி: ைத்திய 

பசய்தி, ஒலிபரப்புத் துழை அழைச்சகம் பவளியிட்ட அறிக்ழகயில், 

‘ஆண்டுகதாறும் சுதந்திர தினத்ழத ைகிழ்ச்சியுடன் பகாண்டாடுகிகைாம். 

ஆனால், சுதந்திரத்துடன் பிரிவிழனயின் துயரங்கழையும் ைக்கள் 

அனுபவிக்க கநரிட்டது. பிரிவிழனயின்கபாது உயிரிைந்தவாிா்களுக்கு 

அஞ்சலி பசலுத்தும் வழகயில் பிரிவிழனக் பகாடுழைகள் நிழனவு 

தினம் அனுசரிக்கப்படும். பிரிவிழனயின்கபாது ைக்களுக்கு ஏற்பட்ட 

துயரங்கழை எதிாிா்காை சந்ததியினருக்குத் பதரியப்படுத்துவதற்கு இந்த 

தினம் வழிவகுக்கும்’ என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. 

இந்தியாவிலிருந்து பாகிஸ்தான் நாட்ழட தனியாக உருவாக்கி, இரு 

நாடுகளுக்கும் சுதந்திரம் வைங்க பிரிட்டிஷ் அரசு 1947-ஆம் ஆண்டில் 

முடிவு பசய்தது. அழதத் பதாடாிா்ந்து, இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் 

இழடகய பை ைட்சக்கணக்கான ைக்கள் இடம்பபயாிா்ந்தனாிா். இந்தியா-

பாகிஸ்தான் பிரிவிழனயின்கபாது நடந்த வகுப்புவாத வன்முழையில் 

ைட்சக்கணக்காகனாாிா் உயிரிைந்தனாிா். இந்தியா தனது சுதந்திர 

தினத்ழத ஆக. 15-ஆம் கததியும், பாகிஸ்தான் தனது சுதந்திர தினத்ழத 

ஆக. 14-ஆம் கததியும் பகாண்டாடுகின்ைன. 

 



         

    

1. வருமான வரி சட்டத்தில், சர்ச்சசக்குரிய முன்தேதியிட்டு வரி 

வசூல்சசய்யும் முசைசய நீக்குவேற்காக, அண்சமயில், வரிவிதிப்பு 

சட்டங்கள் மதசாோ, 2021 மக்களசவயில் நிசைதவற்ைப்பட்டது. 

2012ஆம் ஆண்டில் முன்தேதியிட்டு வரி வசூல் சசய்யும் முசை 

தசர்க்கப்பட்டதபாது நிதியசமச்சராக இருந்ேவர் யார்? 

அ) ப சிதம்பரம் 

ஆ) பிரணாப் முகர்ஜி  

இ) அருண் ஜேட்லி 

ஈ) ேஸ்வந்த் சிங் 

✓ வரிவிதிப்பு சட்டங்கள் (திருத்த) மஜசாதா, 2021 ஆனது ஆகஸ்ட் 6, 2021 

அன்று மக்களவவயில் நிவைஜவற்ைப்பட்டது. வரிவிதிப்பு சட்டங்கள் 

(திருத்த) மஜசாதா, 1961ஆம் ஆண்டு வருமான வரிச்சட்டத்வத 

திருத்துகிைது. 2012 ஜம.28ஆம் தேதிக்கு முன்னர் பரிவர்த்தவனகள் 

ஜமற்ககாள்ளப்பட்டிருந்தால், முன்ஜததியிட்டு வரி வசூல் கசய்யும் முவை 

திருத்தத்தின் அடிப்பவடயில் எதிர்காலத்தில் எந்த வரி ஜகாரிக்வகயும் 

வவக்கப்படாது. பிரணாப் முகர்ஜி நிதியவமச்சராக இருந்தஜபாது, 2012’ 

இல் முன்ஜததியிட்டு வரி வசூல் கசய்யும் முவை ஜசர்க்கப்பட்டது. 

 

2. சமீபத்தில் மூன்ைாண்டுகாலம் பேவிநீட்டிப்புப்சபற்ைவரும் தேசிய 

சபண்கள் ஆசையத்தின் ேற்தபாசேய ேசலவருமானவர் யார்? 

அ) அேய் தியாகி 

ஆ) M R குமார் 

இ) ஜரகா சர்மா  

ஈ) டாக்டர் திருதி பானர்ஜி 

✓ 2021 ஆகஸ்ட்.7 அன்று ஜதசிய கபண்கள் ஆவணயத்தின் தற்ஜபாவதய 

தவலவராக இருந்து வரும் ஜரகா சர்மாவுக்கு மூன்ைாண்டு காலத்திற்கு 

பதவி நீட்டிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 07.08.2021 அல்லது 65 வயதுவவர 

அல்லது அடுத்த உத்தரவு வரும் வவர அவர் இப்பதவியில் இருப்பார். 

 

3. மும்சபயின் புகழ்சபற்ை மசரன் டிசரவின் பதிப்பாகக் 

கூைப்படும் ‘கங்சக பாசே’ திைக்கப்படுகிை இந்திய நகரம் எது? 

அ) ககால்கத்தா 

ஆ) வாரணாசி 

இ) பாட்னா  

ஈ) கான்பூர் 

✓ பீகார் மாநிலத்தின் தவலநகரமான பாட்னா, மும்வபயின் புகழ்கபற்ை 

மவரன் டிவரவின் பதிப்வபப் கபைவுள்ளது. 5.50 கிமீ நீளமுள்ள திஹா-

AN சின்ஹா இன்ஸ்டிடியூட் கங்கா பாவதயானது அடுத்த ஆண்டு 

திைக்கப்படவுள்ளது. கநரிசலான அஜசாக் ராேபாத்தில் ஜபாக்குவரத்வத 

குவைப்பதற்காக கங்வக நதியின் கதன்கவரயில் வரவிருக்கும் `3,390 

ஜகாடி மதிப்பிலான திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக ‘கங்வக பாவத’ உள்ளது. 

இந்தத் திட்டத்தின் கமாத்த நீளம் 20.50 கிமீ ஆகும். 

 

4. சமீபத்தில், ஒரு முகவர் வங்கியாக சசயல்பட, ரிசர்வ் வங்கியால் 

அறிவிக்கப்பட்ட வங்கி எது? 

அ) HDFC வங்கி 

ஆ) ஐசிஐசிஐ வங்கி 

இ) கனரா வங்கி 

ஈ) கர்நாடக வங்கி  

✓ அண்வமயில், அரசு வணிகங்கள் கதாடர்பான பரிவர்த்தவனகவள 

எளிதாக்குவதற்காக, ரிசர்வ் வங்கியால் கர்நாடக வங்கி ஒரு ‘முகவர் 

வங்கி’யாக மாற்ைப்பட்டது. நடுவணரசு மற்றும் மாநிலங்களின் வருவாய் 

ரசீதுகள் & ககாடுப்பனவுகள், ஓய்வூதிய ககாடுப்பனவுகள், முத்திவரக் 

கட்டண வசூல் ஜபான்ை அரசு வணிகங்கவள ஜமற்ககாள்ள ‘முகவர் 

வங்கி’ என்ை முவையில் கர்நாடக வங்கி அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

5. நடப்பாண்டின் (2021) ராணுவ விசளயாட்டுக்கசள நடத்துகிை 

நாடு எது? 

அ) ரஷ்யா  

ஆ) இந்தியா 

இ) பிரான்ஸ் 

ஈ) அகமரிக்கா 

✓ 2021 ஆக.22ஆம் ஜததி முதல் கசப்.4ஆம் ஜததி வவர நவடகபைவுள்ள 

பன்னாட்டு இராணுவ விவளயாட்டுகளில் பங்ஜகற்க இந்திய 

இராணுவத்தின் 101 உறுப்பினர் குழு ரஷ்யா கசல்கிைது. 

✓ இராணுவ ஸ்கவுட் மாஸ்டர்ஸ் ஜபாட்டி (ASMC), எல்ப்ரஸ் ரிங், ஜபாலார் 

ஸ்டார், துப்பாக்கி சுடும் எல்வல மற்றும் உயரமான பகுதி நிலப்பரப்பில் 

பல்ஜவறு பயிற்சிகள், பனியில் கசயல்பாடுகள், துப்பாக்கி சுடும் திைன்கள், 

பல்ஜவறு ஜபாட்டிகளில் தவடகள் நிவைந்த நிலப்பரப்பில் ஜபார் 

கபாறியியல் திைன்கவள காட்டும் பாதுகாப்பான பாவத விவளயாட்டுகள் 

உள்ளிட்ட பல ஜபாட்டிகளில் இந்தக் குழுவினர் பங்ஜகற்பர். திைந்த நீர் 

மற்றும் பால்கன் ஜவட்வட விவளயாட்டுகளுக்கு இந்தக் குழுவவச் 

இருவர் பார்வவயாளர்களாக இருப்பர். 

 

6. 2021 தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக்கின் ஆடவர் கால்பந்தில் ேங்கப் 

பேக்கம் சவன்ை நாடு எது? 

அ) அர்கேன்டினா 

ஆ) ஆஸ்திஜரலியா 

இ) பிஜரசில்  

ஈ) எகிப்து 

✓ 2021 ஆகஸ்ட்.7 அன்று நடந்த ஜடாக்கிஜயா ஒலிம்பிக்கின் ஆடவர் 

கால்பந்தில், பிஜரசில் அணி 2-1 என்ை ஜகால் கணக்கில் ஸ்கபயிவன 

வீழ்த்தி தங்கப்பதக்கம் கவன்ைது. பிஜரசில் அணிக்காக மால்கம் மற்றும் 

ஜமத்தியஸ் குன்ஹா ஜகாலடித்தனர். ஸ்கபயின் அணிக்காக வமக்ஜகல் 

ஒயர்ஸபால் ஜகாலடித்தார். கமக்ஸிஜகா, 3-1 என்ை ஜகால் கணக்கில் 

ேப்பாவன வீழ்த்தி கவண்கலம் கவன்ைது. மகளிர் கால்பந்தில் தங்கப் 

பதக்கம் கவல்ல, 1-1 என்ை ஜகால் கணக்கில் சமநிவலயில் இருந்ததால் 

கனடா 3-2 என்ை ஜகால் கணக்கில் சுவீடவன வீழ்த்தியது. 

ஆஸ்திஜரலியாவவ 4-3 என்ை கணக்கில் கவன்று, அகமரிக்கா 

கவண்கலம் வத கவன்ைது. 

 

7. இந்தியாவின் ேசலசம தேர்ேல் ஆசையர், ‘FEMBoSA’இன் 11 

ஆவது ஆண்டுக்கூட்டத்சே சோடங்கிசவத்ோர். இந்தியாவின் 

ேற்தபாசேய ேசலசம தேர்ேல் ஆசையர் யார்? 

அ) அச்சல் குமார் ஜோதி 

ஆ) சுனில் அஜராரா 

இ) ராஜீவ் குமார் 

ஈ) சுஷில் சந்திரா  

✓ இந்தியாவின் தவலவம ஜதர்தல் ஆவணயரும் FEMBoSA’இன் 

தற்ஜபாவதய தவலவருமான சுஷில் சந்திரா, ஜதர்தல் ஆவணயர்கள் 

இராஜீவ் குமார் மற்றும் A C பாண்ஜட ஆகிஜயாருடன் இணைந்து ஆக.11 

அன்று கதற்காசியாவின் ஜதர்தல் ஜமலாண்வம அவமப்புகளின் (FEMBo 

SA) மன்ைத்தின் 11ஆவது ஆண்டுக் கூட்டத்வத கதாடங்கி வவத்தார். 

இக்கூட்டம், கமய்நிகர் முவையில், பூட்டானின் ஜதர்தல் ஆவணயத்தால் 

நடத்தப்பட்டது. 

 

8. இந்தியாவின் முேல் ‘வாட்டர்+’ நகரமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள 

நகரம் எது? 

அ) ககால்கத்தா 

ஆ) கபங்களூரு 

இ) இந்தூர்  

ஈ) வஹதராபாத் 

✓ நாட்டின் தூய்வமயான நகரமான இந்தூர், ‘ஸ்வச் சர்ஜவக்ஷன்-2021’ 

இன்கீழ் இந்தியாவின் முதல் ‘வாட்டர்+’ நகரமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது 

என மத்திய பிரஜதச முதல்வர் சிவராஜ் சிங் கசௌகான் கதரிவித்தார். 

இதற்கான சான்றிதவழ நடுவணரசிடமிருந்து இந்தூர் நகரம் கபற்ைது. 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. “சவள்சளயதன சவளிதயறு இயக்கம்” குறித்ே கண்காட்சிசய 

சோடக்கியுள்ள அசமச்சகம் எது? 

அ) கலாச்சார அவமச்சகம்  

ஆ) சுற்றுலா அவமச்சகம் 

இ) கல்வி அவமச்சகம் 

ஈ) வணிகம் மற்றும் கதாழில்துவை அவமச்சகம் 

✓ 2021 ஆக.8 அன்று கலாச்சார அவமச்சர் ஜி கிஷன் கரட்டி, புது தில்லியில் 

‘கவள்வளயஜன கவளிஜயறு இயக்கம்’ குறித்த கண்காட்சிவயத் 

கதாடங்கிவவத்தார். இந்தியா விடுதவல அவடந்த 75ஆவது ஆண்வட 

ககாண்டாடும், “ஆசாதி கா அம்ரித மஜகாத்சவத்தின்” ஒருபகுதியாக, 

இந்திய ஜதசிய ஆவணக்காப்பகம் நவ.8 வவர கதாடரும் கண்காட்சிவய 

ஏற்பாடு கசய்துள்ளது. 

 

10. சயீத் ேல்வார் - 2021 என்ற பயிற்சிசய நடத்திய நாடுகள் 

எசவ? 

அ) இந்தியா மற்றும் ரஷ்யா 

ஆ) இந்தியா மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம்  

இ) இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திஜரலியா 

ஈ) இந்தியா மற்றும் அகமரிக்கா 

✓ இந்தியா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம் இவடஜய அபுதாபியில் ‘சயீத் தல்வார்’ 

கூட்டு கடற்பவட பயிற்சி நவடகபற்ைது. இந்தப் பயிற்சியில் இந்திய 

கடற்பவட சார்பில் INS ககாச்சி ஜபார்க்கப்பல், இரண்டு ஒருங்கிவணந்த 

சீ கிங் எம்ஜக 42பி கஹலிகாப்டர்கள் பங்ஜகற்ைன. 

✓ ஐக்கிய அரபு அமீரகம் சாாாா்பில் அல்-தாஃப்ரா ஜபார்க் கப்பல், ஏஎஸ்565பி 

ஜபந்தர் கஹலிகாப்டர் பயிற்சியில் ஈடுபட்டன. இருநாடுகளின் கடற் 

பவடகளுக்கு இவடயிலான திைன் & ஒருங்கிவணப்வப ஜமம்படுத்த 

ஜதடுதல், மீட்பு, மின்னணு கதாழில்நுட்பம் உள்பட பல்ஜவறு பயிற்சிகள் 

ஜமற்ககாள்ளப்பட்டன. 

 


1. ரூ.100 லட்சம் ஜகாடியில் ‘உத்ஜவகம்’ திட்டம்: பிரதமாாா் நஜரந்திர 

ஜமாடி 

நாட்டில் கட்டவமப்பு வசதிகவள ஜமம்படுத்தவும், ஜவவலவாய்ப்புகவள 

உருவாக்கவும் ரூ.100 லட்சம் ஜகாடி மதிப்பில் ‘உத்ஜவகம்’ திட்டம் (கதி 

சக்தி) கசயல்படுத்தப்படும் என்று சுதந்திர தின உவரயில் பிரதமாாா் 

நஜரந்திர ஜமாடி அறிவித்தாாாா். அடுத்த 25 ஆண்டுகவள நாட்டுக்குப் 

கபருவமதரும் ஆண்டுகளாக மாற்ை ஜவண்டுகமன்று நாட்டு மக்களுக்கு 

அவாாா் அவழப்பு விடுத்தாாாா். நாட்டின் 75-ஆவது சுதந்திர தினம் நாடு 

முழுவதும் ஞாயிற்றுக்கிழவம ஜகாலாகலமாகக் ககாண்டாடப்பட்டது. 

தில்லி கசங்ஜகாட்வடயில் பிரதமாாா் ஜமாடி ஜதசியக் ககாடிஜயற்றினாாாா். 

அவதயடுத்து நாட்டு மக்களுக்கு அவாாா் ஆற்றிய உவர: நாடு கடந்த பல 

ஆண்டுகளாக பல்ஜவறு துவைகளில் முன்ஜனறி வருகிைது. ஆனால், 

வளாாா்ச்சியின் உச்சத்வத இன்னும் அவடய ஜவண்டியிருக்கிைது. 

அவனத்துக் கிராமங்களுக்கும் சாவல வசதிகள், அவனத்துக் 

குடும்பத்துக்கும் வங்கிக் கணக்கு, சவமயல் எரிவாயு இவணப்பு, 

அவனத்து தகுதியான நபாாா்களுக்கும் மருத்துவக் காப்பீடு ஆகியவற்வை 

ஏற்படுத்தித் தர ஜவண்டியுள்ளது. 

வரலாற்று உச்சம்: நாட்டில் மிகப்கபரிய மாற்ைங்கவள 

ஏற்படுத்துவதற்கான மத்திய அரசின் நடவடிக்வககளுக்கு சாாா்வஜதச 

அங்கீகாரம் கிவடத்துள்ளது. கவளிநாட்டு முதலீடுகளும் அந்நியச் 

கசலாவணி வகயிருப்பும் வரலாறு காணாத வவகயில் 

அதிகரித்துள்ளன. 

சுதந்திரத்தின் நூற்ைாண்வடக் ககாண்டாடவுள்ள அடுத்த 25 

ஆண்டுகளில் புதிய இலக்குகளுடன் பயணிக்க ஜவண்டும். அவனத்துத் 

துவைகளிலும் இந்தியா முன்னின்று விளங்குவவத மக்கள் உறுதி 

கசய்ய ஜவண்டும். ‘தற்சாாாா்பு இந்தியா’ என்ை இலக்வக அடுத்த 25 

ஆண்டுகளில் அவடய ஜவண்டும். 

அவனவரின் முயற்சி: 

அவனவருடன் இவணந்து, அவனவருவடய நம்பிக்வகயின் 

அடிப்பவடயில், அவனவரின் முயற்சியுடன், அவனவருக்குமான 

வளாாா்ச்சிக்காகப் பாடுபாட ஜவண்டும். நாட்டின் இலக்குகவள 

அவடவதற்கு இந்தக் ககாள்வக மிகவும் முக்கியமானது. நாட்டின் 

வளாாா்ச்சி இலக்குகவள அவடவதற்கு அவனவருவடய முயற்சியும் 

அவசியம். ‘உத்ஜவகம்’ ஜதசிய கபருந்திட்டத்தின் கீழ் ரூ.100 லட்சம் 

ஜகாடியில் ஜபாக்குவரத்து உள்ளிட்ட கட்டவமப்பு வசதிகள் 

ஜமம்படுத்தப்படவுள்ளன. இத்திட்டம் எதிாாா்கால கபாருளாதார 

மண்டலங்கவள உருவாக்குவதற்கு அடிப்பவடயாக இருக்கும். 

வஹட்ரேன் திட்டம்: 

எரிசக்தித் துவையில் 2047-ஆம் ஆண்டுக்குள் (சுதந்திர நூற்ைாண்டு) 

தற்சாாாா்பு அவடவதற்கு இலக்கு நிாாா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அவத அவடயும் 

ஜநாக்கில், மாசுபாட்வட ஏற்படுத்தாத வஹட்ரேவன எரிகபாருளாகப் 

பயன்படுத்துவவத ஊக்குவிப்பதற்கான திட்டம் கசயல்படுத்தப்படவுள்ளது. 

ஜதசிய வஹட்ரேன் திட்டத்தின் கீழ் வஹட்ரேன் உற்பத்திவய 

அதிகரித்து, அவத மற்ை நாடுகளுக்கு அதிக அளவில் ஏற்றுமதி கசய்யும் 

வமயமாக இந்தியாவவ மாற்றுவதற்கு இலக்கு நிாாா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 

‘வந்ஜத பாரத்’ ரயில்கள்: 

நாட்டின் 75-ஆவது சுதந்திர ஆண்வடக் ககாண்டாடும் வவகயில், 75 

வாரங்களுக்குள் நாடு முழுவதும் 75 ‘வந்ஜத பாரத்’  ரயில்கள் 

இயக்கப்படவுள்ளன. வடகிழக்கு மாநிலங்களின் தவலநகரங்கள் 

அவனத்தும் விவரவில் ரயில்கள் மூலமாக இவணக்கப்படும். 

மக்களிவடஜய காணப்படும் ஊட்டச்சத்துக் குவைபாட்வடப் ஜபாக்கும் 

ஜநாக்கில், மதிய உணவுத் திட்டம் உள்ளிட்டவற்றுக்காக வழங்கப்படும் 

அரிசியில் ஊட்டச்சத்வத ஜமம்படுத்துவதற்கான நடவடிக்வககவள 

மத்திய அரசு ஜமற்ககாள்ளவுள்ளது. 

சிறு விவசாயிகளின் நலன்: நாட்டில் உள்ள விவசாயிகளில் 80 சதவீதம் 

ஜபாாா் சிறு விவசாயிகளாக உள்ளனாாா். அவாாா்களது நலவன ஜமம்படுத்தும் 

ஜநாக்கில் பல்ஜவறு திட்டங்கள் கசயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்ைன. சிறு 

விவசாயிகள் நாட்டின் கபருவமயாக மாை ஜவண்டும். 

தலித்துகள், பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினாாா், பழங்குடியினாாா், கபாதுப் 

பிரிவவச் ஜசாாா்ந்த ஏவழகள் ஆகிஜயாருக்கு கல்வி, ஜவவலவாய்ப்புகளில் 

உரிய இடஒதுக்கீடு கிவடப்பவத மத்திய அரசு உறுதி கசய்து வருகிைது. 

மருத்துவப் படிப்புகளில் அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டுக்கான இடங்களில் 

பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கு 27 சதவீத இடஒதுக்கீடு 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

தாய்கமாழியில் கல்வி: 

ஏழ்வமக்கு எதிரான ஜபாராட்டத்தில் புதிய ஜதசிய கல்விக் ககாள்வக 

முக்கியப் பங்கு வகிக்கும். அக்ககாள்வக வாயிலாக தாய்கமாழிக் கல்வி 

ஊக்குவிக்கப்படும். 2-ஆம் உலகப் ஜபாருக்குப் பிைகு 

நாடுகளுக்கிவடஜயயான கதாடாாா்பின் தன்வம மாறியது. கஜரானா 

கதாற்று பரவல் கட்டுக்குள் வந்தபிைகும் சாாா்வஜதசத் கதாடாாா்பு 

மாற்ைங்கவளச் சந்திக்கும். கிராமப் பகுதிகளில் உள்ள அவனத்து 

வீடுகளுக்கும் 2024-ஆம் ஆண்டுக்குள் குடிநீாாா்க் குழாய் இவணப்பு 

வழங்கப்படும். கடந்த 2 ஆண்டுகளில் 4.5 ஜகாடி வீடுகளுக்கு குடிநீாாா்க் 

குழாய் இவணப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்தியாவில் தயாரிப்ஜபாம்: 

அவனத்துத் துவைகளிலும் ‘இந்தியாவில் தயாரிப்ஜபாம்’  திட்டத்வத 

ஜமம்படுத்த ஜவண்டும். பல்ஜவறு துவைகளுக்கு உற்பத்தி சாாாா்ந்த 

ஊக்கத்கதாவக திட்டத்வத மத்திய அரசு கசயல்படுத்தி வருகிைது. 7 

ஆண்டுகளுக்கு முன் ரூ.56,000 ஜகாடி மதிப்பிலான 

கசல்லிடப்ஜபசிகவள இந்தியா இைக்குமதி கசய்து வந்தது. தற்ஜபாது 

சுமாாாா் ரூ.21,000 ஜகாடி மதிப்பிலான கசல்லிடப்ஜபசிகள் ஏற்றுமதி 

கசய்யப்படுகின்ைன. சுற்றுச்சூழவலக் காப்பதற்கான நடவடிக்வககள் 

கதாடாாா்ந்து ஜமற்ககாள்ளப்பட்டு வருகின்ைன. வரி கசலுத்தும் 

விதிமுவைகள் எளிவமயாக்கப்பட்டு வருகின்ைன. 

தக்க பதிலடி: 

எதிரிகளுக்கு நாட்டின் எல்வலப் பகுதிகளில் தக்க பதிலடிவய இந்தியா 

வழங்கி வருகிைது. எதிரிப் பவடகள் மீது துல்லியத் தாக்குதலும் 

வான்வழித் தாக்குதலும் நடத்தப்பட்டுள்ளது. இந்நடவடிக்வககள் 

எந்தகவாரு கடினமான முடிவவயும் நவடமுவைப்படுத்துவதற்கு 

இந்தியா தயங்காது என்பவத கவளிப்படுத்தியுள்ளது. ேம்மு-காஷ்மீரில் 

ஜமற்ககாள்ளப்பட்டு வரும் வளாாா்ச்சிப் பணிகள் கண்கூடாகத் 

கதரிகின்ைன. அங்கு கதாகுதி மறுசீரவமப்புப் பணிகள் 

முன்கனடுக்கப்பட்டு வருகின்ைன. விவரவில் ேம்மு-காஷ்மீாாா் 

ஜபரவவக்குத் ஜதாாா்தல் நடத்தப்படும். 

 

 

 

 



         

    

விவலமதிப்பற்ை தருணம்: 

இதுதான் இந்தியாவுக்கான விவலமதிப்பற்ை தருணம். இவளஞாாா்கள், 

விவசாயிகள் உள்ளிட்ட தற்காலத் தவலமுவையினாாா் கற்பவனக்கு 

எட்டாத இலக்குகவளயும் அவடயும் திைவம ககாண்டவாாா்களாக 

உள்ளனாாா் என்ைாாாா் பிரதமாாா் ஜமாடி. 

 

2. சுதந்திர தின விழாவில் விருது கபற்ஜைாாாா் விவரம் 

சுதந்திர தின விழாவில் பல்ஜவறு விருதுகவள தமிழக முதல்வாாா் 

மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கினாாாா். விருது கபற்ஜைாாாா் விவரம்: 

அறிவியல் கதாழில்நுட்பத்துக்கான அப்துல் கலாம் விருது: திருச்சி 

பாரதிதாசன் பல்கவலக்கழக இயற்பியல் பள்ளியில் ஜநரற்ை 

இயக்கவியல் (சாாா்ய் கண்ய்ங்ஹழ் ஈஹ்ய்ஹம்ண்ஸ்ரீள்) துவை 

ஜபராசிரியாாா் மு.லட்சுமணனுக்கு அறிவியல் கதாழில்நுட்பத்துக்கான 

அப்துல் கலாம் விருது வழங்கப்பட்டது. இந்த விருதானது ரூ.5 லட்சம் 

காஜசாவல, 8 கிராம் தங்கப் பதக்கம், சான்றிதழ் அடங்கியது. 

முதல்வரின் நல் ஆளுவம விருது: கசன்வன கிண்டி அரசு கஜரானா 

மருத்துவமவன இயக்குநாாா் நாராயணசாமிக்கும், மாற்றுத் திைனாளி 

மாணவாாா்களுக்காக கல்வித் தரத்வத உயாாா்த்த நடவடிக்வக 

எடுத்ததற்காக மாநிலக் கல்லூரிக்கும், நில எடுப்பு நவடமுவைகள் மின் 

கதாகுப்பினால் எளிவமயாக்கப்பட்டு கவளிப்பவடத் தன்வம ககாண்டு 

வந்ததற்காக, ஜவலூாாா் மாவட்ட வருவாய் அலுவலராக இருந்து இப்ஜபாது 

நிலநிாாா்வாக இவண இயக்குநராக உள்ள கே.பாாாா்த்திபனுக்கும் நல் 

ஆளுவம விருது அளிக்கப்பட்டது. 

மாற்றுத் திைனாளிகள் நலன்: மாற்றுத் திைனாளிகள் நலனுக்காக 

சிைப்பாகச் கசயல்பட்டு வரும் நிறுவனமாக, திருச்சி ஜஹாலி கிராஸ் 

சாாா்வீஸ் கசாவசட்டி, மாற்றுத் திைனாளிகளுக்காக பணியாற்றி வரும் 

சிைந்த மருத்துவராக ஜசலம் அழகாபுரம் பூ.பத்மப்ரியா, சிைந்த சமூகப் 

பணியாளராக திருகநல்ஜவலி மரிய அலாசியஸ் நவமணி, அதிகளவில் 

ஜவவலவாய்ப்பு அளித்ததற்காக கசன்வன அய்யப்பன்தாங்கவலச் 

ஜசாாா்ந்த வீ ஆாாா் யுவாாா் வாய்ஸ் நிறுவனமும் விருதுக்காக ஜதாாா்வு 

கசய்யப்பட்டன. இந்த விருதுகள் 10 கிராம் தங்கப் பதக்கம், சான்றிதவழ 

அடக்கியது. மாற்றுத் திைனாளிகளுக்காக சிைப்பாகச் கசயல்படும் சிைந்த 

மாவட்ட மத்திய கூட்டுைவு வங்கியாக, ஈஜராடு மாவட்ட வங்கி ஜதாாா்வு 

கசய்யப்பட்டு விருது வழங்கப்பட்டது. 

சிைந்த உள்ளாட்சி அவமப்புகளுக்கான விருது: சிைந்த மாநகராட்சியான 

தஞ்சாவூருக்கு ரூ.25 லட்சம், சிைந்த நகராட்சிகளான உதவக, 

திருச்கசங்ஜகாடு, சின்னமனூருக்கு முவைஜய ரூ.15 லட்சம், ரூ.10 லட்சம் 

மற்றும் ரூ.5 லட்சம், சிைந்த ஜபரூராட்சிகளான கல்லக்குடி, 

ஜமல்பட்டம்பாக்கம், ஜகாட்வடயூருக்கு முவைஜய ரூ.10 லட்சம், ரூ.5 

லட்சம் மற்றும் ரூ.3 லட்சம் அளிக்கப்பட்டன. 

கசன்வன மாவட்டத்வதச் ஜசாாா்ந்த அரவிந்த் கேயபால் (58) 

குழந்வதகளின் பள்ளிக் கட்டணத்வதச் கசலுத்தியதுடன், பின்தங்கிய 

மாணவாாா்களுக்கு விமானப் பயண அனுபவத்வத ஏற்படுத்திக் 

ககாடுத்துள்ளாாாா்), கஜரானா காலத்தில் உதவிகவளச் கசய்த திருவாரூாாா் 

மாவட்டம் கந.பசுருதீன், நீலகிரி மாவட்டம் ச.ரஞ்சித்குமாாாா் ஆகிஜயாாாா் 

மாநில இவளஞாாா் விருதுக்கான ஆண்கள் பிரிவுக்கு ஜதாாா்வு 

கசய்யப்பட்டனாாா். ரத்ததானத்வத வலியுறுத்தி கசயல்பட்டு வரும் 

திண்டுக்கல் மாவட்டம் க.மஜகஸ்வரி, முதிஜயாாாா் நலன் காக்கப் 

பாடுபடும் கடலூாாா் மாவட்டம் அமலா கேனிபாாா், கஜரானா காலத்தில் 

இைந்தவாாா்களின் உடவல அடக்கம் கசய்ய உதவிய கசன்வனவயச் 

ஜசாாா்ந்த எஸ்.மீனா ஆகிஜயாாாா் மாநில இவளஞாாா் கபண்கள் பிரிவுக்கு 

ஜதாாா்வு கசய்யப்பட்டனாாா். ரூ.50,000 காஜசாவல, பாராட்டுச் சான்று, 

பதக்கம் ஆகியவற்வை உள்ளடக்கியது இவ்விருது. 

அவ்வவயாாாா் விருது 

சக்தி மசாலா நிறுவனத்வதச் ஜசாாா்ந்த மருத்துவாாா் சாந்தி துவரசாமிக்கு 

அவ்வவயாாாா் விருது வழங்கப்பட்டது. மசாலா நிறுவனம் மட்டுமின்றி, 

சக்தி ஜதவி கதாண்டு அைக்கட்டவளமூலம் உடல், மனநலம் குன்றிய 

குழந்வதகளுக்கு இலவச சிகிச்வச, அறிவுசாாாா் ஊனமுற்ஜைாருக்காக 

சக்தி பள்ளி, சக்தி ஆட்டிசம் சிைப்புப் பள்ளி, சக்தி மருத்துவமவன மூலம் 

15-க்கும் ஜமற்பட்ட கிராமங்களில் ஜசவவ, 41 அரசுப் பள்ளிகளின் 

உள்கட்டவமப்வப ஜமம்படுத்தி வருகிைாாாா். இந்த விருதானது ரூ.1 

லட்சத்துக்கான காஜசாவல, 8 கிராம் பதக்கம், சான்றிதழ், கபான்னாவட 

ஆகியன அடங்கியது. 

சிைந்த மூன்ைாம் பாலினாாா் விருது: தூத்துக்குடி மாவட்டத்வதச் ஜசாாா்ந்த 

கிஜரஸ் பானு, சிைந்த மூன்ைாம் பாலினாாா் விருதுக்கு 

ஜதாாா்ந்கதடுக்கப்படுள்ளாாாா். 

 

3. விமானப் பவட விமானிகள் இருவருக்கு வாயு ஜசனா பதக்கம்: 

குடியரசுத் தவலவாாா் வழங்கினாாாா் 

விமானப் பவடயினரின் சிைப்பான பணிகளுக்கு வழங்கப்படும் வாயு 

ஜசனா பதக்கம் ஸ்குவாட்ரான் லீடாாா் தீபக் ஜமாகனன், விங் கமாண்டாாா் 

உத்தாாா் குமாாாா் ஆகிஜயாருக்கு வழங்கப்பட்டது. குடியரசுத் தவலவாாா் 

ராம்நாத் ஜகாவிந்த் இந்தப் பதக்கங்கவள வழங்கினாாாா். 

இந்திய விமானப் பவடயின் விமானி ஸ்குவாட்ரான் லீடாாா் தீபக் 

ஜமாகனன், கடந்த ஏப்ரல் 2017 முதல் கடஜலாரக் காவல் பவட 

ஸ்குவாட்ரான் பணியில் ஈடுபட்டு வருகிைாாாா். கடந்த ஆண்டு கசப்டம்பாாா் 

4-இல் 3.40 லட்சம் கமட்ரிக் டன் கச்சா எண்கணயுடன் பயணித்துக் 

ககாண்டிருந்த எம்டி டயமண்ட் என்ை பிரம்மாண்ட கப்பலில் இலங்வக 

அருஜக பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டவதயடுத்து, ஜசத்தக் கஹலிகாப்டரின் 

ஜகப்டனாகப் பணியாற்றிய ஸ்குவாட்ரான் லீடாாா் தீபக் ஜமாகனன், அதீத 

துணிச்சவல கவளிப்படுத்தி தீவய அவணப்பதில் தமது உயிவரயும் 

கபாருட்படுத்தாது சிைப்பாக பணியாற்றினாாாா். எண்கணய்க் கசிவு மற்றும் 

மிகப்கபரிய விபத்து நவடகபைாமல் தடுக்கப்பட்டதில் கபரும் பங்கு 

வகித்தாாாா். இத்தவகய தவலசிைந்த வீரத்வத ககௌரவிக்கும் வவகயில் 

ஸ்குவாட்ரான் லீடாாா் தீபக் ஜமாகனனுக்கு வாயு ஜசனா விருது 

வழங்கப்பட்டது. 

இந்திய விமானப் பவடயின் வபலட் விங் கமாண்டாாா் உத்தாாா் குமாாாா், 

கடந்த 2017, ேூவல மாதத்திலிருந்து சுஜகாய்-30 ரக ஜபாாாா் 

விமானத்தின் விமானியாகப் பணியாற்றுகிைாாாா். கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் 

4-இல் வானில் பைந்து ககாண்ஜட தமது விமானத்தில் இருந்து மற்கைாரு 

விமானத்திற்கு எரிகபாருவள நிரப்பும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த 

ஜவவளயில், மற்கைாரு சுஜகாய்-30 ரக ஜபாாாா் விமானத்தில் 

கபாருத்தப்பட்டிருந்த எரிவாயு நிரப்பும் குழாய் உவடந்து ஜபானது. 

எனினும் குழாயின் ஒரு முவன விங் கமாண்டாாா் உத்தாாா் குமாரின் 

விமானத்தில் கதாடாாா்ந்து கபாருத்தியிருக்க, எரிவாயு கசியும் அபாயம் 

ஏற்பட்டது. ஜமலும், எரிவாயு குழாய் உவடந்த விமானத்தின் சீரான 

இயக்கமும் தவடப்பட்டது. 

இதுஜபான்ை எதிாாா்பாராத அபாய நிவலவய உணாாா்ந்து எரிவாயு 

கசிவவத தடுப்பதற்கான நடவடிக்வககவள ஜமற்ககாள்ளுமாறு 

விமானப் பணியாளாாா்களுக்கு விங் கமாண்டாாா் உத்தாாா் குமாாாா் 

உடனடியாக ஆஜலாசவன வழங்கினாாாா். மிகக் கவனமாகத் திட்டமிட்டு 

விமானத்வத பாதுகாப்பாகத் தவரயிைக்கினாாாா். அவரது பாராட்டத்தக்க 

வீரம் மற்றும் விமானம் ஓட்டும் திைவமயால் மிகப்கபரிய தீ விபத்து 

தடுக்கப்பட்டதுடன், 2 விமானங்களும் பாதுகாப்பாக தவரயிைக்கப்பட்டன. 

இந்தப் ஜபாற்றுதலுக்குரிய வீர தீரச் கசயலுக்காக விங் கமாண்டாாா் 

உத்தாாா் குமாருக்கு வாயு ஜசனா பதக்கம் வழங்கப்பட்டது. 

 



         

    

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. 

 

 

 

 



         

    

1.தேசிய கல்விக்ககொள்கக-2020’ஐ அமல்படுத்திய நொட்டின் முேல் 

மொநிலம் எது? 

அ) உத்தர பிரததசம் 

ஆ) கர்நாடகா  

இ) குஜராத் 

ஈ) மத்திய பிரததசம் 

✓ ததசிய கல்விக்ககாள்கக-2020’இன் அமலாக்கம் கதாடர்பாக உத்தரவு 

பிறப்பித்த நாட்டின் முதல் மாநிலமாக கர்நாடகா மாறியுள்ளது என்று 

மாநில உயர்கல்வி அகமச்சர் CN அஸ்வத் நாராயண் கூறினார். நடப்பு 

கல்வியாண்டு 2021-2022 முதல் நகடமுகறக்கு வரும் வககயில், 

ததசிய கல்விக்ககாள்கக-2020 அமல்படுத்துவது குறித்து கர்நாடக 

அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. 

 

2. கெயற்கக நுண்ணறிவின்மூலமொன கண்டுபிடிப்பு ஒன்றுக்கு 

கொப்புரிகம வழங்கிய உலகின் முேல் நொடு எது? 

அ) கதன்னாப்பிரிக்கா  

ஆ) இங்கிலாந்து 

இ) ஆஸ்திதரலியா 

ஈ) சுவீடன் 

✓ கசயற்கக நுண்ணறிவின் (AI) மூலம் உருவாக்கப்பட்ட கண்டுபிடிப்புக்கு 

காப்புரிகம வழங்கிய உலகின் முதல் நாடாக கதன்னாப்பிரிக்கா மாறி 

உள்ளது. பிராக்டல் வடிவவியகல அடிப்பகடயாகக் ககாண்ட உணவு 

ககாள்கலன் அகமப்புக்கு அந்நாடு காப்புரிகம வழங்கியுள்ளது. DABUS 

(Device for Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience) எனப்படும் 

AI அகமப்பால் அவ்வகமப்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது  

✓ இந்த DABUS’ஐ ஸ்டீபன் தாலர் என்பவர் உருவாக்கியுள்ளார். இது 

சிக்கலான கசயல்பாடுககளச் கசய்யக்கூடியது என்பதால் பகடப்பாற்றல் 

எந்திரங்கள் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. ககட்டுப்தபான உணவுகள் 

குறித்த எச்சரிக்கககள், அவசர எச்சரிக்கக அகமப்பு தபான்றகவ 

DABUS’இன் முக்கிய கசயல்பாடுகளாகும். 

 

3. உஜ்வொலொ 2.0 திட்டத்கே, பிரேமர் தமொடி, எம்மொநிலத்திலிருந்து 

கேொடங்கினொர்? 

அ) இராஜஸ்தான் 

ஆ) உத்தர பிரததசம்  

இ) தமற்கு வங்கம் 

ஈ) அஸ்ஸாம் 

✓ உத்தர பிரததசத்தின் மதகாபாவில் சகமயல் எரிவாயு இகணப்புககள 

வழங்கி, உஜ்வாலா 2.0 (பிரதமரின் உஜ்வாலா திட்டம்) திட்டத்கத 

பிரதமர் தமாடி காகணாலிக்காட்சி வாயிலாக கதாடங்கிகவத்தார். 

✓ முன்கனப்தபாதும் இல்லாத எண்ணிக்ககயிலான மக்களின், குறிப்பாக 

கபண்களின் வாழ்கவ உஜ்வாலா திட்டம் ஒளிமயமாக்கியுள்ளதாக 

பிரதமர் கூறினார். சுதந்திரப் தபாராட்டத்தின் முன்தனாடியான மங்கள் 

பாண்தடவின் கசாந்த ஊரான உத்தர பிரததசத்தின் பாலியாவிலிருந்து 

கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு இந்தத் திட்டம் கதாடங்கப்பட்டது. 

 

4. தவளொண் ேொனியங்கி வொனிகல நிகலயங்ககள நிறுவிய 

நிறுவனம் எது? 

அ) இந்திய வானிகல கமயம்  

ஆ) DRDO 

இ) CSIR 

ஈ) NDMA 

✓ நாட்டு மக்களுக்கு, குறிப்பாக உழவர்களுக்கு துல்லியமான வானிகல 

முன்னறிவிப்கப வழங்குவதற்காக இந்திய வானிகல ஆய்வு கமயம் 

தவளாண் தானியங்கி வானிகல நிகலயங்ககள நிறுவியுள்ளது. 

இந்திய தவளாண் ஆராய்ச்சிக் கவுன்சிலின் கீழுள்ள கிரிஷி விக்யான் 

கமயங்களில் அகமந்துள்ள மாவட்ட அக்தராகமட் அலகுகளில் அகவ 

நிறுவப்பட்டுள்ளன. 

 

5.ரொம்ெொர் ேளமொக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள ‘பிந்ேவொஸ்’ அகமந்துள்ள 

மொநிலம் எது? 

அ) குஜராத் 

ஆ) இராஜஸ்தான் 

இ) ஒடிஸா 

ஈ) ஹரியானா  

✓ சமீபத்தில், இந்தியாவிலிருந்து தமலும் நான்கு ஈரநிலங்கள் ராம்சார் 

கசயலகத்திலிருந்து ராம்சார் தளங்களாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன. இத் 

தளங்கள், குஜராத்கதச் சார்ந்த ‘வாத்வானா’ மற்றும் ‘ததால்’ மற்றும் 

ஹரியானாகவச் சார்ந்த ‘சுல்தான்பூர்’ மற்றும் ‘பிந்தவாஸ்’. இதன்மூலம் 

இந்தியாவில் உள்ள ராம்சார் தளங்களின் எண்ணிக்கக 46 ஆக மாறி 

உள்ளது. தமலும், இந்தத் தளங்களின் பரப்பளவு தற்தபாது 1,083,322 

கஹக்தடர் அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளது. 

✓ இந்த அங்கீகரிப்பின்மூலம் ஹரியானா மாநிலம் அதன் முதல் ராம்சார் 

தளத்கதயும், 2012’இல் அறிவிக்கப்பட்ட நால்சதராவருக்குப்பின் குஜராத் 

தமலும் மூன்று ராம்சார் தளத்கதயும் கபறுகிறது. 

 

6. எந்ே மொநிலம் / யூனியன் பிரதேெத்தில், நடப்பொண்டின் (2021) 

முேலீட்டொளர் உச்சிமொநொடு ஏற்பொடு கெய்யப்படுகிறது? 

அ) மகாராஷ்டிரா 

ஆ) குஜராத்  

இ) கர்நாடகா 

ஈ) தில்லி 

✓ முதலீட்டாளர் உச்சிமாநாடு குஜராத் அரசால் சாகலப் தபாக்குவரத்து & 

கநடுஞ்சாகல அகமச்சகத்துடன் இகணந்து ஏற்பாடு கசய்யப்படுகிறது.  

✓ இம்முதலீட்டாளர் உச்சிமாநாடு, அலங்காவில் உள்ள கப்பல் உகடக்கும் 

கதாழிலகம் வழங்கும் ஒருங்கிகணந்த ஸ்கிராப்பிங் கமயத்தின் 

வளர்ச்சியில் கவனஞ்கசலுத்தும். குஜராத் மாநிலத்தின் காந்திநகரில் 

இது நடத்தப்படுகிறது. இந்த உச்சிமாநாட்டில் பல்தவறு முதலீட்டாளர்கள், 

கதாழில் வல்லுநர்கள் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட மத்திய மற்றும் மாநில அரசு 

அகமச்சகங்களின் பங்தகற்பு இருக்கும். ததசிய வாகன அழிப்புக் 

ககாள்ககயானது 2021 ஆக.13 அன்று பிரதமரால் அறிவிக்கப்பட்டது. 

 

7. COVID கேொற்றுக்கு மத்தியில் பள்ளிககள மீண்டும் திறப்பேற்கு 

முன்னுரிகம அளிக்குமொறு உலக சுகொேொர அகமப்பின் ேகலகம 

அறிவியலொளர் உலக நொடுககள வலியுறுத்தியுள்ளொர். உலக 

சுகொேொர அகமப்பின் ேற்தபொகேய ேகலகம அறிவியலொளர் யொர்? 

அ) ககன்தீப் காங் 

ஆ) மரியா வான் ககர்தகாவ் 

இ) Dr கசௌமியா சுவாமிநாதன்  

ஈ) நார்மன் தபார்லாக் 

✓ உலக நலவாழ்வு அகமப்பின் தகலகம அறிவியலாளர் Dr கசௌமியா 

சுவாமிநாதன், COVID கதாற்றுதநாய்க்கு மத்தியில் பள்ளிககள மீண்டும் 

திறப்பதற்கு முன்னுரிகம அளிக்குமாறு நாடுககள வலியுறுத்தினார்.  

✓ COVID-19 மகறமுகமாக கல்விகய கபரிதும் பாதித்துள்ளது. எனதவ, 

சரியான உடல்நலத்கத பராமரிக்கும் அதததவகளயில் பள்ளி திறப்புக்கு 

முன்னுரிகம அளிக்கும்படியும் அவர் தகட்டுக்ககாண்டுள்ளார். COVID-

19 கதாற்றுதநாய் காரணமாக, 1.5 பில்லியன் சிறார்களின் கல்வி பாதிப்பு 

அகடந்துள்ளது. 2021 ஜனவரி மாதத்தில், கல்வி உரிகம மன்றம் தனது 

அறிக்கககய கவளியிட்டது. அதில், COVID கதாற்றுதநாய் காரணமாக, 

இந்தியாவில், 10 மில்லியன் கபண்கள் இகடநிகலப்பள்ளிக்கல்விகய 

விட்டு கவளிதயறக் கூடும் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 

8. எந்ே நிறுவனத்துடன் இகணந்து, அரசு மின்னணு ெந்கே 

ேளமொனது தேசிய கபொது ககொள்முேல் மொநொட்டின் 5ஆவது பதிப்கப 

ஏற்பொடு கெய்துள்ளது? 

அ) இந்திய வர்த்தகம் மற்றும் கதாழிற்துகற கூட்டகமப்பு 

ஆ) ASSOCHAM 

இ) NASSCOM 

ஈ) இந்திய கதாழிற்துகற கூட்டகமப்பு  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ அரசு மின்னணு சந்கத தளம், இந்திய கதாழிற்துகற கூட்டகமப்புடன் 

இகணந்து ததசிய கபாது ககாள்முதல் கூட்டத்தின் ஐந்தாவது பதிப்கப 

ஆக.9 மற்றும் 10 ஆகிய தததிகளில், “கதாழில்நுட்பத்துடன் கூடிய அரசு 

ககாள்முதல்-தரம், கவளிப்பகடத்தன்கம மற்றும் உள்ளடக்கத்கத 

தநாக்கி” என்ற கருப்கபாருளில் நகடகபற்றது. மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் 

கதாழிற்துகற இகணயகமச்சர் திருமதி அனுப்பிரியா பதடல், ஆக.9 

அன்று காகணாலி வாயிலாக இந்தக் கூட்டத்கதத் கதாடங்கிகவத்தார். 

 

9. நடப்பொண்டில் (2021) 7 TRIFED வொன் ேன் விருதுககள கவன்ற 

மொநிலம் எது? 

அ) அருணாச்சல பிரததசம் 

ஆ) நாகாலாந்து  

இ) சிக்கிம் 

ஈ) இமாச்சல பிரததசம் 

✓ பல்தவறு பிரிவுகளில் முன்மாதிரியான கசயல்திறனுக்காக வான் தன் 

விகாஸ் தயாஜனா (VDVY) மற்றும் குகறந்தபட்ச ஆதரவு விகல (MSP) 

திட்டங்களில் ஏழு மதிப்புமிக்க ததசிய விருதுககள நாகாலாந்து மாநிலம் 

கவன்றுள்ளது. 

✓ VDVY மற்றும் MSP’க்கான சிறு வன உற்பத்திப்கபாருட்கள் திட்டமானது 

விவசாயிகளின் கதாழில்முகனவுத் திட்டங்களில் உள்நாட்டில் 

கிகடக்கும் கபாருட்களின் கசயலாக்கம், கட்டுதல், சந்கதப்படுத்துதல் 

ஆகியவற்றில் கவனஞ்கசலுத்துகிறது என அதிகாரப்பூர்வ அறிக்ககயில் 

கதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சிறந்த ஆய்வு, சிறந்த பயிற்சி மற்றும் அதிக 

எண்ணிக்ககயிலான வான் தன் விகாஸ் ககாத்துககள நிறுவியது 

ஆகிய மூன்று பிரிவுகளில் நாகாலாந்து முதலிடத்தில் உள்ளது. 

 

10. ஸ்ககட்ரொக்ஸ் உலக வொனூர்தி நிகலய விருதுகள் – 2021’இல், 

உலகின் முேல் 50 சிறந்ே வொனூர்தி நிகலயங்களுள் ஒன்கறன 

இடம்கபற்றுள்ள இந்திய வொனூர்தி நிகலயம் எது? 

அ) சத்ரபதி சிவாஜி மகாராஜா சர்வததச விமான நிகலயம், மும்கப 

ஆ) இந்திரா காந்தி சர்வததச விமான நிகலயம், தில்லி  

இ) தநதாஜி சுபாஷ் சந்திர தபாஸ் விமான நிகலயம், ககால்கத்தா 

ஈ) இராஜீவ் காந்தி சர்வததச விமான நிகலயம், கஹதராபாத் 

✓ நடப்பாண்டின் (2021) ஸ்ககட்ராக்ஸ் உலக வானூர்தி நிகலய விருது 

தரவரிகச சமீபத்தில் கவளியிடப்பட்டது. அதில் தில்லியின் இந்திரா 

காந்தி சர்வததச விமான நிகலயம், 2021’இல் உலகின் சிறந்த 50 

விமான நிகலயங்களில் ஒன்கறன இடம்கபற்றுள்ளது. தில்லி விமான 

நிகலயமானது கதாடர்ந்து மூன்றாவது ஆண்டாக இந்தியாவின் சிறந்த 

விமான நிகலயமாக இடம்கபறுகிறது. மும்கப, கஹதராபாத் மற்றும் 

கபங்களூரு ஆகியகவ உலகின் 100 சிறந்த விமான நிகலயங்களில் 

ஒன்றாக இடம்கபற்றுள்ளன. 

✓ ஸ்ககட்ராக்ஸ்-2021 உலக விமான நிகலயத்தின் விருது பட்டியலில், 

தில்லி, 45ஆவது இடத்தில் உள்ளது. 2020ஆம் ஆண்டில் 50ஆவது 

இடத்தில் அது இருந்தது. இந்த நிகலகய அகடந்த முதல் இந்திய 

விமான நிகலயம் தில்லி விமான நிகலயம் ஆகும். கஹதராபாத், 64 

ஆவது இடத்தில் உள்ளது. மும்கப, 65ஆவது இடத்தில் உள்ளது. 

கபங்களூரு, 71ஆவது இடத்தில் உள்ளது. 

 


1. தசதி கதரியுமா? 

ஜூகல.24: தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக் 49 கிதலா பளு தூக்கும் பிரிவில் 

இந்தியாவின் சாய்தகாம் மீராபாய் சானு இந்தியாவுக்கு முதல் கவள்ளிப் 

பதக்கத்கத கவன்றார். 2000 சிட்னி ஒலிம்பிக்கில் பளு தூக்கும் பிரிவில் 

கர்ணம் மல்தலஸ்வரி கவண்கலப் பதக்கம் கவன்ற பிறகு இந்தியா 

கவன்றுள்ள பதக்கம் இது. 

ஜூகல.24: திருவாரூர் மத்தியப் பல்ககலக்கழகத் துகணதவந்தராக 

மதுகர காமராஜர் பல்ககலக்கழகத் துகணதவந்தராக இருக்கும் 

முத்துக்கலிங்கன் கிருஷ்ணகன நியமித்து மத்தியக் கல்வி அகமச்சகம் 

உத்தரவிட்டது. 

ஜூகல.25: ரஷ்யாவில் நகடகபற்ற ‘சர்வததச கணித ஒலிம்பியாட் 2021’ 

தபாட்டியில் 1 தங்கம், 1 கவள்ளி, 3 கவண்கலம் என 5 பதக்கங்ககள 

இந்திய மாணவர்கள் கவன்றனர். இது உலகின் பழகமயான 

அறிவியல் தபாட்டி. 

ஜூகல.26: ஹங்தகரியில் நகடகபற்ற உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் 

தபாட்டியில் இந்திய வீராங்ககன பிரியா மாலிக் தங்கப் பதக்கம் கவன்று 

சாதகன பகடத்தார். 

ஜூகல.26, 29: கதலங்கானாவில் வாரங்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள 13-

ஆம்நூற்றாண்கடச் தசர்ந்த ராமப்பா தகாயில், குஜராத்தில் கட்ச் 

பகுதியில் உள்ள கதான்கமயான ஹரப்பா நகரான ததாலாவீரா 

ஆகியவற்கற உலகப் பாரம்பரிய சின்னங்களாக யுகனஸ்தகா 

அறிவித்தது. 

ஜூகல.27: தமிழ்நாட்டுக்கும் தமிழினத்தின் வளர்ச்சிக்கும் 

பங்காற்றியவர்ககளக் கவுரவிக்க ‘தககசால் தமிழர்’ என்கிற புதிய 

விருகதத் தமிழக அரசு உருவாக்கியது. இதன் முதல் விருதுக்குச் 

சுதந்திரப் தபாராட்ட வீரரும் நூற்றாண்டு கண்ட இடதுசாரி 

தகலவருமான என் சங்கரய்யா ததர்வு கசய்யப்பட்டார். 

ஜூகல.27: கல்விச் தசர்க்ககயில் வன்னியர் களுக்கு 10.5 சதவீதம், 

சீர்மரபினருக்கு 7 சதவீதம், இதர பிற்படுத்தபட்தடாருக்கு 2.5 சதவீதம் 

சிறப்பு உள் ஒதுக்கீடு வழங்குவதற்கான அரசாகணகயத் தமிழக அரசு 

கவளியிட்டது. 

ஜூகல.29: தகரளத்தில் ஆண் அரசு ஊழியர்கள் திருமணத்தின்தபாது 

உயரதிகாரிகளிடம் வரதட்சகண மறுப்புச் சான்றிதழ் சமர்பிப்பது 

கட்டாயமாக்கப்பட்டது. 

ஜூகல.30: புதுக்தகாட்கடயில் சங்ககால பழகம வாய்ந்த 

கபாற்பகனக்தகாட்கடயில் அகழாய்வுப் பணிகள் கதாடங்கின. 

ஆக.1: தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக்கில் பாட்மிண்டன் மகளிர் பிரிவில் 

இந்தியாவின் P V சிந்து கவண்கலப் பதக்கம் கவன்றார். 2016-இல் 

கவள்ளிப் பதக்கம் கவன்ற சிந்து, இப்தபாது கவண்கலம் கவன்றதன் 

மூலம், ஒலிம்பிக்கில் தனிநபர் பிரிவில் கதாடர்ச்சியாக இரு பதக்கங்ககள 

கவன்ற முதல் இந்திய வீராங்ககனயாகியிருக்கிறார். 

 

 

 

 



         

    

1. பன்னாட்டு இளைய ார் நாள் க ாண்டாடப்படுகிற யேதி எது? 

அ) ஆகஸ்ட் 07 

ஆ) ஆகஸ்ட் 08 

இ) ஆகஸ்ட் 10 

ஈ) ஆகஸ்ட் 12  

✓ உலக இளைய ோர் நோைோனது ஆக.12 அன்று ககோண்டோடப்படுகிறது 

“Transforming Food Systems: Youth Innovation for Human and Planetary 

Health” என்பது நடப்போண்டு (2021) வரும் இந்நோளுக்கோன கருப்கபோருள் 

ஆகும். முதல் உலக இளைய ோர் நோள், 1999’இல் ககோண்டோடப்பட்டது. 

 

2. மின்சார வா னங்களுக்கான மின்யனற்ற உட் ட்டளைப்ளப 

நிறுவுவேற் ான ள ய ட்ளட கவளியிட்டுள்ை நிறுவனம் எது? 

அ) யதசி  வைர்ச்சிக் கழகம் 

ஆ) NITI ஆய ோக்  

இ) புதி  மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அளமச்சகம் 

ஈ) சோளல யபோக்குவரத்து மற்றும் கநடுஞ்சோளல அளமச்சகம் 

✓ மின்சோர வோகனங்களுக்கோன மின்யனற்ற (charging) உட்கட்டளமப்ளப 

நிறுவுவதற்கோன ககோள்ளககள் மற்றும் விதிமுளறகளை வகுப்பதில் 

மோநில அரசுகள் & உள்ைோட்சி அளமப்புகளுக்கு வழிகோட்டுவதற்கோன 

ளகய டு ஒன்ளற NITI ஆய ோக் கவளியிட்டது. மின்யனற்ற உட் 

கட்டளமப்ளப யமம்படுத்தி மின்சோர யபோக்குவரத்திற்கு நோடு யவகமோக 

மோறுவதற்கு உதவுவயத இந்தக் ளகய ட்டின் யநோக்கமோகும். 

✓ NITI ஆய ோக், மின் அளமச்சகம், மின்சோர சிக்கனத்திற்கோன அலுவலகம் 

மற்றும் உலக வளங்கள் நிறுவனம், இந்தி ோ ஆகி ளவ இளைந்து 

இக்ளகய ட்ளட உருவோக்கியுள்ைன. 

 

3. யேசி  ைருந்து விளையிடல் ஆளை த்தின் புதி  ேளைவரா  

நி மிக் ப்பட்டுள்ைவர்  ார்? 

அ) கமயலஷ் குமோர் பந்த்  

ஆ) சுப்ரோ சிங் 

இ) Dr ரோயகஷ் சர்வோல் 

ஈ) Dr K ரோயேஸ்வர ரோவ் 

✓ கமயலஷ் குமோர் பந்த் இ ஆ ப, மத்தி  அளமச்சரளவயின் நி மனக் 

குழுவோல் யதசி  மருந்து விளலயிடல் ஆளை த்தின் (NPPA) புதி  

தளலவரோக நி மிக்கப்பட்டுள்ைோர். இந்நியமானத்திற்கு முன்பு இமோச்சல 

பிரயதச அரசோங்கத்தின் முதன்ளமச் கச லோைர் (வருவோய்) & இமோச்சல 

பிரயதசத்தில் நிதி ஆளை ர் (யமல்முளறயீடு) & இமோச்சல பிரயதச 

மோநில மோசு கட்டுப்போட்டு வோரி த் தளலவரோக பந்த் பணிபுரிந்துள்ைோர். 

 

4. கச ற்ள க்ய ாள் கோளையபசி வசதிக ாண்ட இந்தி ாவின் 

முேல் யேசி ப்பூங் ா எது? 

அ) கசிரங்கோ யதசி ப்பூங்கோ  

ஆ) கிர் யதசி ப்பூங்கோ 

இ) ஆளனமுடி யசோளல யதசி ப்பூங்கோ 

ஈ) அன்ஷி யதசி ப்பூங்கோ 

✓ கசிரங்கோ யதசி ப்பூங்கோவோனது கச ற்ளகக்யகோள் கதோளலயபசிகள் 

வசதிககோண்ட இந்தி ோவின் முதல் யதசி ப்பூங்கோவோக மோறியுள்ைது. 

இச்கச ற்ளகக்யகோள் கதோளலயபசிகள் கமோளபல் இளைப்புகைற்ற (அ) 

யமோசமோன சிக்னலுள்ை பூங்கோவின் 6 சரகங்களில் ப ன்படுத்தப்படும். 

போரத் சஞ்சோர் நிகம் லிட் வழங்கும் யசளவக்கோன மோதோந்திர கசலளவ 

அந்தப் பூங்கோவின் அதிகோரிகள் ஏற்றுக்ககோள்வோர்கள். 

 

5. உை   ாளன ள் நாள்  ளடப்பிடிக் ப்படுகிற யேதி எது? 

அ) ஆகஸ்ட் 10 

ஆ) ஆகஸ்ட் 12  

இ) ஆகஸ்ட் 14 

ஈ) ஆகஸ்ட் 16 

✓ உலக  ோளனகள் நோைோனது ஆக.12 அன்று களடபிடிக்கப்படுகிறது. 

 ோளனகள் போதுகோப்பில் இந்நோள் கவனம் கசலுத்துகிறது.  

✓  ோளனகளுக்கு சிறந்த போதுகோப்ளப வழங்குதல், தந்த வர்த்தகத்ளத 

தடுப்பது, அமலோக்க ககோள்ளககளை யமம்படுத்துதல்,  ோளனகளின் 

வோழ்விடத்ளத போதுகோத்தல், சட்டத்துக்குப் புறம்போன யவட்ளடள த் 

தடுத்தல், சிளறபிடிக்கப்பட்ட  ோளனகளை அவற்றின் இ ற்ளக வோழ்வு 

இடங்களில் ககோண்டுவிடுதல் யபோன்ற மு ற்சிகளை யமற்ககோள்வளத 

உலக  ோளனகள் நோள் தனது யநோக்கமோகக் ககோண்டுள்ைது. 

 

6. எந்ே ைாநிைம் / யூனி ன் பிரயேசத்தில், உைகின் இரண்டாவது 

மி ப்கபரி  புதுப்பிக் ப்பட்ட அதிநவீன யேசி  ைரபணு வங்கிள  

நயரந்திர சிங் யோைர் திறந்து ளவத்ோர்? 

அ) புது தில்லி  

ஆ) உத்தர பிரயதசம் 

இ) குேரோத் 

ஈ) யகோவோ 

✓ புது தில்லியில் உள்ை பூசோவில் உள்ை யதசி  தோவர மரபணு வைங்கள் 

பணி கத்தில் உலகின் இரண்டோவது கபரி  புதுப்பிக்கப்பட்ட அதிநவீன 

யதசி  மரபணு வங்கிள  மத்தி  உழவு & உழவர்கள் நலத்துளற 

அளமச்சர் நயரந்திர சிங் யதோமர் திறந்துளவத்தோர். 

✓ உயிரி வலுவூட்டப்பட்ட பயிர் வளககளின் யதளவள  உைர்ந்த அரசு 

அதளன சமோளிக்க மு ற்சிக்கிறது. தோவர மரபணு வைங்களின் (PGR) 

விளதகளை வருங்கோல சந்ததியினருக்குப் போதுகோப்பதற்கோக 1996ஆம் 

ஆண்டு நிறுவப்பட்ட யதசி  மரபணு வங்கி, விளதகளின் வடிவில் சுமோர் 

ஒரு மில்லி ன் கேர்ம்பிைோஸத்ளத போதுகோக்கும் திறன்ககோண்டதோகும். 

தற்யபோது 2.7 லட்சம் இந்தி  கேர்ம்ப்ைோசம் உள்ைது (கமோத்தம் 4.52 

லட்சம் கேர்ம்ப்ைோசங்கள் உள்ைன). 

 

7.உை  ேட ை ேரவரிளசயில் நீரஜ் யசாப்ராவின் ேரநிளை என்ன? 

அ) 01 

ஆ) 02  

இ) 03 

ஈ) 04 

✓ 2020 யடோக்கிய ோ ஒலிம்பிக்கில் தங்கப்பதக்கம் கபற்று, உலக தடகை 

தரவரிளசயில் ஈட்டிக றி வீரர் நீரஜ் யசோப்ரோ இரண்டோவது இடத்ளதப் 

பிடித்துள்ைோர். நீரஜ் யசோப்ரோ, 1315 மதிப்கபண்களுடன் இரண்டோவது 

இடத்ளதப் பிடித்துள்ைோர். முதலிடத்தில் 1396 மதிப்கபண்கள் கபற்ற 

கேர்மன் தடகை வீரர் யேோஹன்னஸ் கவட்டர் உள்ைோர். 

 

8. ஐந்து ேனித்துவைான ஆப்பிள் ளை பஹ்ளரனுக்கு ஏற்றுைதி 

கசய்வதற்காக எந்ே ைாநிைத்துடன் APEDA ஒத்துளைத்துள்ைது? 

அ) ேம்மு & கோஷ்மீர் 

ஆ) இமோச்சல பிரயதசம்  

இ) உத்தரகோண்ட் 

ஈ) அருைோச்சல பிரயதசம் 

✓ யவைோண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உைவுப் கபோருட்களை புதி  

இடங்களுக்கு ஏற்றுமதி கசய்யும் தனது மு ற்சிகளின் கதோடர்ச்சி ோக, 5 

பிரத்திய க வளக ஆப்பிள்களை இமோச்சல பிரயதச யதோட்டக்களல 

கபோருட்கள் சந்ளதப்படுத்துதல் மற்றும் பதப்படுத்துதல் நிறுவனத்துடன் 

(HPMC) இளைந்து பஹ்ளரனுக்கு யவைோண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட 

கபோருட்கள் ஏற்றுமதி மற்றும் யமம்போட்டு ஆளை ம் (APEDA) ஏற்றுமதி 

கசய்துள்ைது. 

✓ இரோ ல் கடலிசி ஸ், டோர்க் பிகரௌன் கோலோ, ஸ்கோர்கலட் ஸ்பர், கரட் 

கவயலோக்ஸ் மற்றும் யகோல்டன் கடலிசி ஸ் ஆகி  இந்த வளககள், 

இமோச்சல பிரயதசத்திலுள்ை விவசோயிகளிடம் ககோள்முதல் கசய் ப்பட்டு 

APEDA’இல் பதிவுகபற்ற DM என்டர்பிளரசஸ் நிறுவனத்தோல் ஏற்றுமதி 

கசய் ப்பட்டது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. ைாணிக் என்ற புதி  டர்யபாஃயபன் எஞ்சினுடனான குரூஸ் 

ஏவு ளைள  யசாேளன கசய்ே நாடு எது? 

அ) இந்தி ோ  

ஆ) இஸ்யரல் 

இ) கேர்மனி 

ஈ) ேப்போன் 

✓ இந்தி ோவில் தயாரிக்கப்பட்ட ‘மோணிக்’ டர்யபோஃயபன் எஞ்சின்மூலம் 

இ க்கப்படும் ‘நிர்ளப’ என்ற உள்நோட்டு கதோழில்நுட்ப குரூஸ் 

ஏவுகளைள  ரோணுவ ஆரோய்ச்சி மற்றும் யமம்போட்டு அளமப்பு (DRDO) 

கவற்றிகரமோக யசோதித்துள்ைது. இந்த ஏவுகளைள  கபங்களூருவில் 

உள்ை DRDO ஆய்வகமோன ஏயரோநோட்டிக்கல் கடவலப்கமன்ட் 

எஸ்டோப்லிஷ்கமன்ட் வடிவளமத்துள்ைது. இந்த இ ந்திரம் மற்கறோரு 

DRDO ஆய்வகமோன கபங்களூருவில் அளமந்துள்ை யகஸ் டர்ளபன் 

ஆரோய்ச்சி நிறுவனத்தோல் வடிவளமக்கப்பட்டு உருவோக்கப்பட்டது. 

✓ 1000 கியலோமீட்டர் கதோளலவு கசன்று தோக்கும் திறன்ககோண்ட ‘நிர்ளப’ 

சப்ஸோனிக் ஏவுகளை, ஒடிசோ கடற்களரயில் உள்ை ரோணுவ யசோதளன 

ளம த்தில் இருந்து ஏவப்பட்டது; அது, 15 நிமிடங்களில் சுமோர் 150 

கியலோமீட்டளர கடந்துகசன்றது. 

 

10. உை  இடதுள  பைக் முள்ைவர் ள் நாள் க ாண்டாடப்படுகிற 

யேதி எது? 

அ) ஆகஸ்ட் 12 

ஆ) ஆகஸ்ட் 13  

இ) ஆகஸ்ட் 14 

ஈ) ஆகஸ்ட் 15 

✓ உலக இடதுளக பழக்கமுள்ைவர்கள் நோைோனது ஒவ்யவோர் ஆண்டும் 

ஆக.13 அன்று ககோண்டோடப்படுகிறது. கபரும்போன்ளம ோன மக்களைப் 

யபோலல்லோமல், இடதுளக பழக்கத்துடன் பிறந்யதோளர அங்கீகரிக்கும் 

விதமோக இந்நோள் உள்ைது. உலக மக்கள்கதோளகயில் கிட்டத்தட்ட 10-12 

சதவீதத்தினர், இடதுளக பழக்கமுளடய ோரோக உள்ைனர். இடதுளக 

பழக்கமுளடய ோளரக் கண்டு அஞ்சும் மக்களும் உள்ைனர். இந்நிளல 

சினிஸ்ட்யரோயபோபி ோ (Sinistrophobia) என்று அளழக்கப்படுகிறது. 

 


1. தமிழகத்தில் பள்ளிகள் திறப்பு: வழிகோட்டு கநறிமுளறகள் கவளியீடு 

தமிழகத்தில் கசப். 1 முதல் பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என எதிர்போர்க்கப்படும் 

நிளலயில் பின்பற்றப்பட யவண்டி  கயரோனோ வழிகோட்டு 

கநறிமுளறகளை தமிழக மருத்துவத்துளற கவளியிட்டுள்ைது. கயரோனோ 

கதோற்று கோரைமோக 2020 மோர்ச் மோதம் முதல் பள்ளிகள் அளனத்தும் 

மூடப்பட்டன. 

இந்நிளலயில், கயரோனோ கதோற்று குளறந்து வரும் நிளலயில் மீண்டும் 

பள்ளிகள் திறப்பது குறித்து பள்ளிக்கல்வித்துளற பல்யவறு 

தரப்பினரிளடய  ஆயலோசளன யமற்ககோண்டது. அதன் அடிப்பளடயில் 

கசப்.1ஆம் யததி 9 முதல் 12 வகுப்பு வளர 50 சதவீத மோைவர்களுடன் 

பள்ளிகளை திறக்க உத்யதச யததிள  தமிழக அரசு அறிவித்திருந்தது. 

இந்நிளலயில், பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டோல் பின்பற்ற யவண்டி  

வழிகோட்டு கநறிமுளறகளை மோநில மக்கள் நல்வோழ்வு மற்றும் 

மருத்துவத்துளற இன்று கவளியிட்டுள்ைது. 

அளனத்து பள்ளிகளிலும் கிருமி நோசினி மற்றும் ளககழுவ தண்ணீர் 

உள்ளிட்டளவ ஏற்போடு கசய்திருக்க யவண்டும் 

கயரோனோ அறிகுறி உள்ை மோைவர்கள் அல்லது ஆசிரி ர்கள் பள்ளிக்கு 

வர அனுமதிக்க கூடோது 

மோைவர்களுக்கு சத்து மோத்திளர மற்றும் யநோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு 

யதளவ ோனளவ வழங்க யவண்டும் 

கயரோனோ தடுப்பூசி கசலுத்த தகுதி ோன மோைவர்கள் அளனவரும் 

கட்டோ ம் தடுப்பூசி கசலுத்திக் ககோள்ை யவண்டும் 

ஒயர யநரத்தில் 50 சதவீத மோைவர்கள் மட்டுயம அனுமதிக்க 

யவண்டும் 

பள்ளி வைோகத்ளத சுத்தமோக ளவத்திருப்பளத பள்ளி நிர்வோகம் அல்லது 

உள்ைோட்சி நிர்வோகம் உறுதி கசய் யவண்டும் 

பள்ளிகளில் உள்ை யமளேகள், யகண்டீன், கழிவளறகள், அளனத்து 

வகுப்பளறகள், நூலகம் உள்ளிட்ட அளனத்து பகுதிகளும் கிருமிநோசினி 

ககோண்டு சுத்தம் கசய்திருக்க யவண்டும் 

பள்ளி வோகனங்களை கிைம்புவதற்கு முன்போக கிருமிநோசினி ககோண்டு 

சுத்தம் கசய்  யவண்டும் 

பள்ளிகளில் ஒவ்கவோரு இருக்ளகக்கும் நடுயவ குளறந்தது 6 அடி 

இளடகவளி இருக்க யவண்டும் 

ஆசிரி ர்கள் அளற, அலுவலகம் உள்ளிட்ட அளனத்து பகுதிகளிலும் 

சமூக இளடகவளிள  பின்பற்ற யவண்டும் 

பள்ளியின் கழிவளறக்கு கவளிய , ளகக்கழுவுமிடம் உள்ளிட்ட 

பகுதிகளில் சமூக இளடகவளிள  பின்பற்றி வட்டம் யபோடப்பட்டிருக்க 

யவண்டும் 

பள்ளிகளில் விழோக்கள் அல்லது நிகழ்ச்சிகள் நடத்துவளத தவிர்க்க 

யவண்டும் கட்டுப்போட்டு பகுதிக்குள் இருக்கும் ஆசிரி ர்கள் மற்றும் 

மோைவர்கள் பள்ளிகளுக்கு வர அனுமதி இல்ளல 

 

2. போமோயில் உற்பத்திள  ஊக்குவிக்க ரூ.11,040 யகோடியில் யதசி  

திட்டம்: மத்தி  அளமச்சரளவ ஒப்புதல் 

உள்நோட்டில் போமோயில் உற்பத்திள  ஊக்குவிக்க ரூ.11,040 யகோடி 

மதிப்பிலோன யதசி  திட்டத்துக்கு மத்தி  அளமச்சரளவ ஒப்புதல் 

அளித்துள்ைது. பிரதமர் யமோடி தளலளமயில் மத்தி  அளமச்சரளவக் 

கூட்டம் நளடகபற்றது. இக்கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளை, மத்தி  

அளமச்சர்கள் அனுரோக் தோக்குர், நயரந்திர சிங் யதோமர் ஆகிய ோர் 

கசய்தி ோைர்களிடம் விவரித்தனர். அப்யபோது அனுரோக் கூறி தோவது: 

அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் போமோயில் உற்பத்திள  ஊக்குவிப்பதற்கும் 

கவளிநோடுகளில் இருந்து அளத இறக்குமதி கசய்வளதக் குளறப்பதற்கும் 

யதசி  அைவிலோன திட்டத்துக்கு மத்தி  அளமச்சரளவ ஒப்புதல் 

அளித்துள்ைது. ரூ.11,040 யகோடி கசலவில் அந்தமோன் நியகோபோர் 

தீவுகளிலும் வடகிழக்கு மோநிலங்களிலும் இத்திட்டம் கச ல்படுத்தப்படும். 

அதில் மத்தி  அரசின் பங்களிப்போக ரூ.8,844 யகோடியும், மோநில 

அரசுகளின் பங்களிப்போக ரூ.2,196 யகோடியும் கசலவிடப்படும். மத்தி  

அரசின் ‘யதசி  உைவுப் போதுகோப்புத் திட்டம்- போமோயில் உற்பத்தி’ என்ற 

திட்டத்தின் கீழ் இத்திட்டம் கச ல்படுத்தப்படும் என்றோர் அவர். 

மத்தி  அளமச்சர் நயரந்திர சிங் யதோமர் கூறி தோவது: நோடு முழுவதும் 

தற்சம ம், 3.70 லட்சம் கஹக்யடரில் போமோயில் சோகுபடி கசய் ப்படுகிறது. 

வரும் 2025-26-ஆம் ஆண்டுக்குள் யமலும் 6.5 லட்சம் கஹக்யடர் 

அைவுக்கு சோகுபடி பரப்ளப அதிகரிக்க அரசு திட்டமிட்டுள்ைது. இதனோல் 

போமோயில் சோகுபடி பரப்பு 10 லட்சம் கஹக்யடரோக அதிகரிக்கும். இதன் 

மூலம், வரும் 2025-26-ஆம் ஆண்டுக்குள் உள்நோட்டு போமோயில் 

உற்பத்தி 11.20 லட்சம் டன்னோகவும், 2029-30-ஆம் ஆண்டுக்குள் 28 

லட்சம் டன்னோகவும் அதிகரிக்கும் என்று எதிர்போர்க்கப்படுகிறது. 

போமோயில் சோகுபடியில் எண்கைய் வித்துகள் வைோா்த்து, லோபம் 

கிளடப்பதற்கு 5 முதல் 7 ஆண்டுகள் வளர ஆகும். அவ்வைவு கோலம் சிறு 

விவசோயிகைோல் கோத்திருக்க முடி ோது. யமலும், போமோயில் வித்துகள் 

உற்பத்தியில் விவசோயிகள் கவற்றி கபற்றிருந்தோலும், அவோா்களுக்கு 

உரி  விளல கிளடப்பதில் நிச்ச மின்ளம நிலவி வந்தது. 

வடகிழக்கு மோநிலங்களில் போமோயில் சோகுபடி கசய்வதற்கு உகந்த சூழல் 

உள்ைது. ஆனோல், எண்கைய் உற்பத்திக்கோன கதோழிற்சோளலகள் 

இல்லோததோல் போமோயில் சோகுபடி நளடகபறவில்ளல. இவற்ளறக் 

கருத்தில்ககோண்டு போமோயில் உற்பத்திள  ஊக்குவிக்க, அதளன 

சோகுபடி கசய்யும் விவசோயிகளுக்கு யதசி  போமோயில் உற்பத்தித் 

திட்டத்தின் கீழ் நிதியுதவி அளிக்க மத்தி  அரசு முடிவு கசய்துள்ைது. 

இயதயபோன்று விவசோயிகளுக்கு முதல்முளற ோக விளல 

உத்தரவோதமும் அளிக்கப்படவுள்ைது என்றோர் அவர். 

யவைோண் சந்ளதப்படுத்துதல் நிறுவனத்ளத வலுப்படுத்த ரூ.77.45 

யகோடி: வடகிழக்கு பிரோந்தி  யவைோண் சந்ளதப்படுத்துதல் 

நிறுவனத்ளத ரூ.77.45 யகோடியில் வலுப்படுத்தும் திட்டத்துக்கு மத்தி  

அளமச்சரளவ ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. இதுகுறித்து மத்தி  அளமச்சர் 

அனுரோக் தோக்குர் கூறி தோவது: கபோதுத் துளற நிறுவனமோன வடகிழக்கு 

பிரோந்தி  யவைோண் சந்ளதப்படுத்துதல் நிறுவனம், வடகிழக்கு பிரோந்தி  

யமம்போட்டு அளமச்சகத்தின் கீழ் இ ங்கி வருகிறது. அந்த நிறுவனத்ளத 

ரூ.77.45 யகோடியில் வலுப்படுத்த பிரதமர் யமோடி தளலளமயிலோன 

 

 



         

    

கபோருைோதோர விவகோரங்களுக்கோன மத்தி  அளமச்சரளவக் குழு 

ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. 

வடகிழக்கு மோநிலங்களில் சிறந்த சோகுபடி முளறகள், விவசோயிகளுக்குப் 

பயிற்சி அளித்தல், இ ற்ளக யவைோண்ளம மற்றும் இ ற்ளக உர 

ப ன்போட்ளட ஊக்குவித்தல், அறுவளடக்குப் பிந்ளத  பணிகள் யபோன்ற 

புதுளம ோன திட்டங்களை அந்த நிறுவனம் அமல்படுத்துவதற்கு இந்த 

நிதியுதவி உதவிகரமோக இருக்கும். இதன்மூலம், வடகிழக்கு மோநில 

விவசோயிகளின் விளைகபோருள்களுக்கு உரி  விளல கிளடப்பது 

உறுதிகசய் ப்படும். யமலும், உற்பத்திப்கபோருள்களுக்கு புவிசோர் குறியீடு 

கபறுவதன்மூலம் வடகிழக்கு விவசோயிகளின் விளைகபோருள்களை 

சர்வயதச சந்ளதகளில் விற்பளன கசய்  ஊக்கப்படுத்த முடியும். 

நிறுவனத்தின் வருவோய் அதிகரித்து கசலவுகளும் குளறயும். 

யநரடி ோகவும் மளறமுகமோகவும் சுமோர் 33,000 யபருக்கு யவளல 

வோய்ப்புகள் உருவோகும் என்றோர் அவர். 

புவியி ல் ஆரோய்ச்சியில் ஒத்துளழப்பு: 

புவியி ல் ஆரோய்ச்சியில் இந்தி ோவும் அகமரிக்கோவும் ஒத்துளழப்புடன் 

கச ல்படுவதற்கோன புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்துக்கு மத்தி  அளமச்சரளவ 

ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. அந்தப் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் இந்தி  

புவியி ல் ஆய்வு ளம ம், அகமரிக்கோவின் புயைோரிடோ சர்வயதச 

பல்களலக்கழகம் ஆகி வற்றின் அதிகோரிகள் ளகக ழுத்திடுவதற்கு 

அளமச்சரளவ ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. 

இந்தி ோ-ஸ்விட்சர்லோந்து இளடய  ஒப்பந்தம்: 

மருத்துவ ஆரோய்ச்சியில் இந்தி  மருத்துவ ஆரோய்ச்சி கவுன்சில், 

ஸ்விட்சர்லோந்தின் எதிர் நுண்ணுயிர்த் தடுப்பு ஆரோய்ச்சி அளமப்புக்கும் 

இளடய  யமற்ககோள்ைப்பட்டுள்ை புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்துக்கு மத்தி  

அளமச்சரளவ ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. இயதயபோல், இந்தி  மருத்துவ 

ஆரோய்ச்சி கவுன்சில் மற்றும் ஸ்விட்சர்லோந்தின் பவுண்யடஷன் போர் 

இன்யனோயவட்டிவ் நியூ ட க்னோஸ்டிக்ஸ் நிறுவனத்துக்கும் 

இளடய  ோன புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்துக்கும் அளமச்சரளவ ஒப்புதல் 

அளித்துள்ைது. 

 

3. கதன்சீனக் கடல் பகுதியில் இந்தி ோ- வி த்நோம் கடற்பளட பயிற்சி 

கதன்சீனக் கடல் பகுதியில் இந்தி ோ-வி த்நோம் கடற்பளடகள் கூட்டோக 

யபோர் பயிற்சியில் ஈடுபட்டன. பல்யவறு வைங்களைக் ககோண்டுள்ை 

கதன்சீனக்கடல்பகுதிள க ோட்டி வி த்நோம், பிலிப்பின்ஸ், சீனோ 

உள்ளிட்ட பல்யவறு நோடுகள் உள்ைன. அங்கு பிற நோடுகளைப் 

பின்தள்ளிவிட்டு தனது ஆதிக்கத்ளத நிளலநோட்ட சீனோ மு ன்று 

வருகிறது. இந்தச் சூழ்நிளலயில் வி த்நோமுடன் இளைந்து இந்தி ோ 

அப்பகுதியில் கூட்டுப் பயிற்சி நடத்தியுள்ைது. 

இப்பயிற்சிக்கு சீனோ ஏற்கனயவ எதிர்ப்பு கதரிவித்துள்ைது. இந்தி  

கடற்பளடயின் ரன்விேய் ஏவுகளை யபோர்க்கப்பல், ஐஎன்எஸ் யகோரோ 

ஆகி ளவ இப்பயிற்சியில் பங்யகற்றன. 

வி த்நோளம ஒட்டியுள்ை கதன்சீனக் கடல் பகுதியில் எண்கைய் 

துரப்பைப் பணிகளை இந்தி ோ யமற்ககோண்டு வருகிறது. எனயவ, 

கதன்சீனக்கடல் உரிளம கதோடர்போன பிரச்ளனயில் சீனோவுக்கு எதிரோன 

நிளலப்போட்ளட இந்தி ோ ககோண்டுள்ைது. எனயவ, இந்தக் கடற்பளடப் 

பயிற்சி கூடுதல் முக்கி த்துவம் கபற்றுள்ைது. 

கதன்சீனக்கடலில் கபரி  அைவில் ளஹட்யரோகோர்பன் உள்ளிட்ட 

வைங்கள் உள்ைதோகக் கண்டறி ப்பட்டுள்ைது. எனயவ, அக்கடல் பகுதி 

முழுளமக்கும் சீனோ உரிளம ககோண்டோடி வருகிறது. அயத யநரத்தில் 

கதன்சீனக்கடலில் எல்ளலள ப் பகிர்ந்து ககோண்டுள்ை வி த்நோம், 

பிலிப்பின்ஸ், புருயை உள்ளிட்ட நோடுகளும் அக்கடல் பகுதியில் தங்கள் 

உரிளமள  விட்டுக் ககோடுக்கத் த ோரோக இல்ளல. 

 

4. இந்தி ோவில் முதல்முளற ோக வி த்நோம் துளைத் தூதரகம் 

இந்தி ோவில் முதல்முளற ோக வி த்நோம் துளைத் தூதரகம் 

கபங்களூரில் திறக்கப்பட்டுள்ைது. இதுகுறித்து கபங்களூரில் 

புதன்கிழளம வி த்நோம் நோட்டுக்கோன இந்தி  தூதர் போன் சன் கசௌ 

கசய்தி ோைர்களிடம் கூறி தோவது: கபங்களூரில் திறக்கப்பட்டுள்ை 

வி த்நோம் துளைத் தூதரகத்தின் ககௌரவ துளைத் தூதரோக என் எஸ் 

சீனிவோஸ் மூர்த்தி நி மிக்கப்பட்டுள்ைோர். 

வி த்நோம் மற்றும் இந்தி ோவுக்கு இளடய  முதலீடுகளை 

யமம்படுத்துவதற்கோகயவ துளைத் தூதரகம் திறக்கப்பட்டுள்ைது. 

வி த்நோமின் 80 சதவீத மக்கள் கபüத்த மதத்ளத பின்பற்றி வருவதோல், 

இந்தி ோவுக்கும் வி த்நோமுக்கும் இளடய  வரலோற்று ரீதி ோன கதோடர்பு 

உள்ைது. 

வி த்நோமின் 26ஆவது முதலீட்டு பங்குதோரரோக இந்தி ோ உள்ைது. இரு 

நோடுகளுக்கும் இளடயிலோன கதோழில் முதலீட்டு உறளவ யமம்படுத்தத் 

திட்டமிட்டுள்யைோம். மருந்து, ஆட்யடோகமோளபல் உற்பத்தி, தகவல் 

கதோழில்நுட்பத் துளறகளில் முதலீடு கசய்  வி த்நோம் சிறந்த நோடோகும். 

அந்நோட்டில் முதலீடு கசய்வதற்கோன எல்லோ வோய்ப்புகளும் கபங்களூரில் 

உள்ைன என்றோர். 

 

5. ேூனி ர் மல்யுத்தம்: இந்தி ோவுக்கு 6 பதக்கங்கள் 

ரஷி ோவில் நளடகபற்ற உலக ேூனி ர் மல்யுத்த சோம்பி ன்ஷிப் 

யபோட்டியில் ஆடவர் பிரிவில் இந்தி ோவுக்கு ஒரு கவள்ளி, 5 கவண்கலம் 

என 6 பதக்கங்கள் கிளடத்துள்ைன. ஆடவருக்கோன 61 கியலோ பிரிவு 

இறுதிச்சுற்றில் இந்தி ோவின் ரவீந்தர் 3-9 என்ற கைக்கில் ஈரோன் வீரர் 

ரஹ்மோன் கமைசோ அகமைசத்கோலிலியிடம் வீழ்ந்து கவள்ளிப் பதக்கம் 

கபற்றோர். ஆடவருக்கோன பியை ஆஃப் சுற்றில் 74 கியலோ பிரிவில் 

இந்தி ோவின்  ோஷ் 12-6 என்ற கைக்கில் கிர்ஜிஸ்தோனின் ஸ்டோம்புல் 

ேோனிகபக்ளக கவன்றோர். 92 கியலோ பிரிவில் பிருத்வி போபோசோயஹப் 

போட்டீல் 2-1 என்ற கைக்கில் ரஷி ோவின் இவோன் கிரியலோளவ வீழ்த்தி 

கவண்கலம் கவன்றோர். 125 கியலோ பிரிவில் அனிருத் 7-2 என்ற 

கைக்கில் அேர்ளபேோனின் அய்தின் அஹமயதோளவ கவன்றோர். 

இவர்களுக்கு முன் ககைரவ் பல் ோன் (79 கியலோ), தீபக் (97 கியலோ) 

ஆகிய ோரும் கவண்கலப் பதக்கம் கவன்றிருந்தனர். 

மகளிருக்கோன 76 கியலோ பிரிவில் இந்தி ோவின் பிபோஷோ அதிரடி ோக 6-

3 என்ற கைக்கில் கேகஸ்தோனின் தில்னோஸ் முல்கியனோவோளவயும், 

9-4 என்ற கைக்கில் மங்யகோலி ோவின் ஆட்போக் அல்ஸிபோட்ளடயும் 

வீழ்த்தி இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்யனறினோர். 50 கியலோ பிரிவில் 

இந்தி ோவின் சிம்ரன் அளரயிறுதியில் அகமரிக்கோவின் எமிலி கிங் 

ஷில்சனிடம் யதோல்வி கண்டோர். இதர இந்தி  யபோட்டி ோைர்கைோன 

சியதோ (55 கியலோ), குசும் (59 கியலோ), அர்ேு (68 கியலோ) ஆகிய ோர் 

தங்கைது கோலிறுதிச்சுற்றுகளில் யதோற்று கவளிய றினர். 

 

6. யு-20 உலக தடகை சோம்பி ன்ஷிப்: இந்தி  கலப்பு ரியல அணிக்கு 

கவண்கலம் 

ககன் ோவில் நளடகபறும் 20 வ துக்கு உள்பட்யடோருக்கோன (யு-20) 

உலக தடகை சோம்பி ன்ஷிப் யபோட்டியில் 4*400 மீட்டர் ரியலவில் 

இந்தி  கலப்பு அணி கவண்கலப் பதக்கம் கவன்றது. இப்பிரிவின் 

தகுதிச்சுற்றில் இந்தி ோவின் பரத் ஸ்ரீதர், பிரி ோ யமோகன், சம்மி, கபில் 

ஆகிய ோர் அடங்கி  அணி 3 நிமிஷம் 23.3 விநோடிகளில் இலக்ளக 

எட்டி 2-ஆவது அணி ோக இறுதிச்சுற்றுக்கு தகுதிகபற்றிருந்தது. பின்னர் 

இறுதிச்சுற்றில் 3 நிமிஷம் 20.60 விநோடிகளில் இலக்ளக எட்டி 3-ஆம் 

இடம் பிடித்தது அயத இந்தி  அணி. ளநஜீரி ோ அணி 3 நிமிஷம் 19. 70 

விநோடிகளில் வந்து தங்கமும், யபோலந்து அணி 3 நிமிஷம் 19.80 

விநோடிகளில் வந்து கவள்ளியும் கவன்றன. 

இந்தப் யபோட்டியின் வரலோற்றில் இந்தி ோ கவன்ற 5-ஆவது பதக்கம் 

இதுவோகும். இதற்கு முன் 2002-இல் வட்டு எறிதல் வீரோங்களன சீமோ 

அன்டில் கவண்கலமும், 2014-இல் வட்டு எறிதல் வீரோங்களன நவ்ஜீத் 

ககைர் தில்லோன் கவண்கலமும், 2016-இல் ஈட்டி எறிதல் வீரர் நீரஜ் 

யசோப்ரோ தங்கமும், 2018-இல் ஓட்டப் பந்த  வீரோங்களன ஹீமோ தோஸ் 

தங்கமும் கவன்றுள்ைது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

7. தமிழகம், புதுளவ ஆசிரி ர்களுக்கு யதசி  நல்லோசிரி ர் விருது 

யதசி  நல்லோசிரி ர் விருதுக்குத் யதர்வோன ஆசிரி ர்கள் பட்டி ளல 

மத்தி  கல்வி அளமச்சகம் கவளியிட்டுள்ைது. இதில் தமிழகத்ளதச் 

யசர்ந்த இரு ஆசிரி ர்கள் யதர்வு கசய் ப்பட்டுள்ைனர். ஆசிரி ரோக 

இருந்து குடி ரசுத் தளலவரோக உ ர்ந்த சர்வபள்ளி ரோதோகிருஷ்ைளன 

யபோற்றும் வளகயில் அவரது பிறந்த நோைோன கசப்டம்பர் 5-ஆம் யததி 

ஆசிரி ர் தினமோகக் ககோண்டோடப்படுகிறது. 

நோட்டில் ஆசிரி ர் பணியில் சிறந்து விைங்கும் ஆசிரி ர்களுக்கு 

இந்நோளில் யதசி  நல்லோசிரி ர் விருது வழங்கப்படுகிறது. அந்த 

வளகயில் இந்த ஆண்டு யதசி  நல்லோசிரி ர் விருதுக்கு நோடு 

முழுவதிலும் இருந்து 44 ஆசிரி ர்களை மத்தி  கல்வி அளமச்சகம் 

யதர்வு கசய்துள்ைது. இதில் தமிழகத்ளதச் யசர்ந்த இரு ஆசிரி ர்கள் 

யதர்வு கசய் ப்பட்டுள்ைனர். 



         

    

தமிழகத்தில் இருந்து திருச்சி மோவட்டம், பிரோட்டியூர் ஊரோட்சி ஒன்றி  

நடுநிளலப் பள்ளி தளலளம ஆசிரிள  யக ஆஷோ யதவி, ஈயரோடு 

மோவட்டம், கமோடக்குறிச்சி அரசு கபண்கள் யமல்நிளலப் பள்ளி தளலளம 

ஆசிரிள  டி லலிதோ ஆகி  இருவரும் விருதுக்கோகத் யதர்வு 

கசய் ப்பட்டுள்ைனர். இதில் ஆசிரி ர் ஆஷோ யதவி மோைவர்களுக்கு 

10’க்கும் யமற்பட்ட தனித்திறன் பயிற்சிகள் வழங்குவது, மோைவோா்கள் 

எண்ணிக்ளகள  அதிகரித்தது யபோன்ற பல்யவறு கச ல்போடுகளில் 

சிறந்து விைங்கியுள்ைோர். அயதயபோன்று ஆரோய்ச்சி சோர்ந்த கல்விள , 

கதோழில்நுட்பங்களைப் ப ன்படுத்தி கற்றுக்ககோடுக்கும் 

கச ல்முளறகளை ஆசிரி ர் லலிதோ அறிமுகப்படுத்தியுள்ைோர். 

இயதயபோன்று புதுச்யசரி மைப்பட்டு அரசு நடுநிளலப்பள்ளிள ச் யசர்ந்த 

அறிவி ல் ஆசிரி ர் வி கே சுந்தரும் யதசி  நல்லோசிரி ர் விருதுக்கு 

யதர்வு கசய் ப்பட்டுள்ைோர். கிரோமப்புற மோைவர்களுக்கு புதுளம ோன 

முளறயில் கல்வி கற்பிப்பதோல் இவ்விருதுக்கு யதர்வுகசய் ப்பட்டுள்ைோர். 

வழக்கமோக யதர்வு கசய் ப்பட்ட ஆசிரி ர்கள் அளனவருக்கும் தில்லி 

விக் ோன் பவனில் கசப்.5ஆம் யததி குடி ரசுத் தளலவர் இரோம்நோத் 

யகோவிந்த் ளக ோல் விருது வழங்கப்படும். கடந்த ஆண்டு கயரோனோ 

கதோற்றுப் பரவல் கோரைமோக அந்தந்த மோவட்ட ஆட்சி ர் அலுவலகத்தில் 

குடி ரசுத்தளலவர் சோர்பில் கோகைோலிக்கோட்சிமூலம் விருதுகள் 

வழங்கப்பட்டன. 

 

8. துளப மருத்துவப் பல்களலயில் சிறப்பிடம் கபற்ற யவதோரண் ம் 

மோைவிக்கு ‘யகோல்டன்’ விசோ 

துளப மருத்துவப் பல்களலக்கழகத்தில் போர்மஸி பட்டப்படிப்பில் சிறப்பிடம் 

கபற்ற யவதோரண் ம் மோைவிக்கு, அந்நோட்டரசு 10 ஆண்டுகளுக்கோன 

‘யகோல்டன்’ விசோ வழங்கி போரோட்டியுள்ைது. 

நோளக மோவட்டம், யவதோரண் ம் அருயக உள்ை யதோப்புத் துளறள  

யசர்ந்தவர் ஷர்மினோ யபகம் பஷீர் அகமது. இவர், துளப மருத்துவப் 

பல்களலக்கழகத்தில் போர்மஸி முதுகளல பட்டம் படித்து முடித்துள்ைோர். 

பல்களலக்கழக அைவிலோன யதர்ச்சி மதிப்பீட்டில், ஷர்மினோ யபகம் பஷீர் 

அகமது 2ஆம் இடம்பிடித்தோர். இளதத்கதோடர்ந்து, அந்நோட்டு அரசின் 

அறிவிப்பின்படி, 10 ஆண்டுகளுக்கோன ‘யகோல்டன்’ விசோ அவருக்கு 

வழங்கப்பட்டுள்ைது. 

 

9. உலக கமோழிகளில் கமோழிகப ர்க்கப்படும் மணியமகளல 

ஐம்கபருங்கோப்பி ங்களில் ஒன்றோன மணியமகளல கோப்பி ம் உலக 

கமோழிகளில் கமோழிகப ர்க்கப்படுகிறது. 

கபௌத்த சம ம் உலகம் முழுவதும் பரவியிருந்தோலும், தற்யபோது 

அச்சம த்துக்கோன முழுளம ோன கோப்பி மோக இருப்பது தமிழிலுள்ை 

மணியமகளல மட்டுயம. சிலப்பதிகோரத்துக்கு அடுத்ததோக இலக்கி  

அழகில் கபருளம வோய்ந்த இக்கோப்பி த்ளத எழுதி வர் சீத்தளலச் 

சோத்தனோர். துறவறத்ளத வலியுறுத்தும் இக்கோப்பி த்தின்மூலம் 1,500 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நிலவி  பல சமூக சீர்திருத்தக் கருத்துகளை 

அறிந்துககோள்ைமுடிகிறது. 

பசி ஒழிப்பு, மது ஒழிப்பு, குற்றச்கச ல் ஒழிப்பு, சிளறச்சோளலகளை 

அறச்சோளலகைோக மோற்றுதல், சகிப்புத் தன்ளம உள்ளிட்டவற்ளற 

வலியுறுத்தும் மணியமகளல கோப்பி த்ளத உலக அைவில் ககோண்டு 

கசல்ல யவண்டி  கட்டோ  நிளல ஏற்பட்டுள்ைது. 

எனயவ, இக்கோப்பி த்ளத உலகின் பல கமோழிகளில் கமோழிகப ர்க்கும் 

பணிள ச் கசம்கமோழித் தமிழோய்வு மத்தி  நிறுவனம் கதோடங்கியுள்ைது. 

இதில், முதல்கட்டமோக தோய்லோந்தின் தோய், சீனம், ேப்போனி ம், ககோரி , 

பர்மி , வி த்நோம், மலோய், சிங்கைம், கம்யபோடி ம், இந்யதோயனஷி ம், 

மங்யகோலி ம் உள்பட 18 கமோழிகளில் கமோழிகப ர்க்கத் 

திட்டமிடப்பட்டுள்ைது. இதில், முதல் கமோழி ோக தோய்லோந்திலுள்ை தோய் 

கமோழியில் கமோழிகப ர்ப்பதற்கோன ஆளை சமீபத்தில் வழங்கப்பட்டது. 

இளத தோய்லோந்து நோட்ளடச் யசர்ந்த முளனவர் சுவித் விபுல்ஸ்ரசத் 

கமோழிகப ர்க்கிறோர். 

 

 

 



         

    

1. பிரிவினையின் அதிர்ச்சி ஏற்பட்டதன் நினைவு திைமாக (Partition 

Horrors Remembrance Day) அறிவிக்கப்பட்டுள்ள தததி எது? 

அ) ஆகஸ்ட் 10 

ஆ) ஆகஸ்ட் 12 

இ) ஆகஸ்ட் 14  

ஈ) ஆகஸ்ட் 18 

✓ நமது மக்களின் ப ோரோட்டங்கள் மற்றும் தியோகங்களின் நினைவோக, 

ஆகஸ்ட்.14ஆம் பேதி, பிரிவினையின் அதிர்ச்சி ஏற் ட்டேன் நினைவு 

திைமோகக் கனடப்பிடிக்கப் டும் என்று பிரேமர் பமோடி தேரிவித்துள்ளோர். 

 

2. அமமரிக்க கடற்பனட தனைனமயிைாை மதன்கிழக்கு ஆசிய 

கூட்டுறவு & பயிற்சி (SEACAT) என்ற ராணுவப் பயிற்சியில் இந்திய 

கடற்பனட பங்தகற்றுள்ளது. இந்தப் பயிற்சி எங்தக நனடமபற்றது? 

அ) ஆஸ்திபரலியோ 

ஆ) புருபை 

இ) சிங்கப்பூர்  

ஈ) திபமோர்-தெஸ்பட 

✓ சிங்கப்பூரில் அதமரிக்க கடற் னட ேனெனமயிெோை தேன்கிழக்கு ஆசிய 

கூட்டுறவு &  யிற்சி என்ற (SEACAT) இரோணுவப்  யிற்சியில் இந்திய 

கடற் னட  ங்பகற்றது. ஒன்றினைந்து தெயற் டுவனே 

பமம் டுத்துவது, கடல்ெோர்  ோதுகோப்பு குறித்ே சிக்கல்கனளப்  கிர்ந்து 

தகோள்வது மற்றும் விதிகள் அடிப் னடயிெோை  ன்ைோட்டு ஒழுங்னக 

 ரோமரிப் து இந்ே SEACAT-2021’இன் முக்கிய பநோக்கமோகும்.  

✓  யிற்சியில்  ங்பகற்கும் மற்ற நோடுகளுள் ஆஸ்திபரலியோ,  ங்களோபேஷ், 

புருபை, கைடோ, பிரோன்ஸ், தெர்மனி, இந்பேோபைசியோ, ெப் ோன், 

மபெசியோ, மோெத்தீவு, நியூசிெோந்து, பிலிப்ன ன்ஸ், தேன் தகோரியோ, 

சிங்கப்பூர், இெங்னக, ேோய்ெோந்து, திபமோர்-தெஸ்பட, ஐக்கிய இரோச்சியம் 

மற்றும் வியத்நோம் ஆகியனவ அடங்கும். முேன்முேலில் கடந்ே 2002ஆம் 

ஆண்டில் இந்ே SEACAT பயிற்சி நடத்ேப் ட்டது. 

 

3. முதன்முனறயாக டிதரான் தடயவியல் ஆய்வகம் & ஆராய்ச்சி 

னமயத்னத மதாடங்கியுள்ள மாநிைக் காவல்துனற எது? 

அ) ேமிழ்நோடு 

ஆ) இரோெஸ்ேோன் 

இ) பகரளோ  

ஈ) பீகோர் 

✓ அதிகரித்துவரும் பிரச்ெனைகளுக்கு தீர்வுகோணும் பநோக்கில் பகரள 

மோநிெக் கோவல்துனற, முேன்முனறயோக, டிபரோன் ேடயவியல் ஆய்வகம் 

மற்றும் ஆரோய்ச்சி னமயத்னே தேோடங்கியுள்ளது. டிபரோன்களின் 

அச்சுறுத்ேல் அம்ெங்களுக்கு தீர்வுகோண் பேோடு, ஆளில்ெோ வோன்வழி 

வோகைங்களின்  யன் ோட்டுப்  குதினயயும் கண்கோணிக்கும்  ணினய 

இந்ே ஆய்வகம் & ஆரோய்ச்சி னமயம் பமற்தகோள்ளும். பகரள மோநிெ 

முேெனமச்ெர் பிைரோயி விெயன், இந்ேத் ேடயவியல் ஆய்வகம் மற்றும் 

ஆரோய்ச்சி னமயத்னே திறந்துனவத்ேோர். 

 

4.நடப்பாண்டு உைக உயிரி எரிமபாருள் நாளுக்காை கருப்மபாருள் 

என்ை? 

அ) Promotion of Biofuels for a Better Environment  

ஆ) Promote Green Fuels & Save Earth 

இ) End use of Fossil Fuels 

ஈ) Save Green Planet 

✓ வழக்கமோை புனே டிவ எரித ோருட்களுக்கு மோற்றோக புனே டிவம் 

ெோரோே எரித ோருட்களின் முக்கியத்துவம் குறித்ே விழிப்புைர்னவ 

ஏற் டுத்ே ஒவ்பவோர் ஆண்டும் ஆக.10 அன்று உெக உயிரி எரித ோருள் 

நோள் அனுெரிக்கப் டுகிறது. உயிரி எரித ோருள் துனறயில் அரசு 

பமற்தகோண்ட  ல்பவறு முன்தைடுப்புகனளயும் இந்நோள் சிறப்பிக்கிறது. 

நடப் ோண்டில் (2021) வரும் இந்நோளுக்கோை கருப்த ோருள், “Promotion 

of Biofuels for a Better Environment” ஆகும். 

 

5. உைக உடலுறுப்புதாை நாள் கனடப்பிடிக்கப்படுகிற தேதி எது? 

அ) ஆகஸ்ட் 10 

ஆ) ஆகஸ்ட் 13  

இ) ஆகஸ்ட் 14 

ஈ) ஆகஸ்ட் 16 

✓ மக்கள் ேங்களின் வினெமதிப் ற்ற உடலுறுப்புகனள ேோைம் தெய்வனே 

ஊக்குவிப் ேற்கோக, ஆண்டுத ோறும் ஆக.13 அன்று உெக உடலுறுப்பு 

ேோை நோள் கனடப்பிடிக்கப் டுகிறது. 

✓ ஆண்டுபேோறும், உடலுறுப்பு மோற்று சிகிச்னெக்கோக கோத்திருப்ப ோரில் 

சுமோர் ஐந்து இெட்ெம் ப ர், உடலுறுப்பு கினடக்கோே கோரைத்திைோல் 

மரணிக்கிறோர்கள். உடலுறுப்பு மோற்று சிகிச்னெக்கு கோத்திருப்ப ோரின் 

எண்ணிக்னகக்கும், உடலுறுப்பு கினடக்கும் எண்ணிக்னகக்கும் 

இனடபய த ருமளவு வித்தியோெம் உள்ளது. உடலுறுப்பு ேோைம் என் து 

பநோயுற்று, உடலுறுப்பு  ோதிக்கப் ட்ட ஒருவருக்கு மற்தறோருவர் அந்ே 

உடலுறுப்ன த் ேோைமோக அளிப் ேோகும். இனே, ஒருவர், உயிருடன் 

இருக்கும்ப ோபேோ அல்ெது இறந்ேபிறபகோ பமற்தகோள்ளமுடியும். சிறு 

நீரகம், நுனரயீரல், இருேயம், கண், சிறு குடல், கல்லீரல், கனையம், 

விழிப் டெம், பேோல் திசுக்கள், எலும்புத்திசுக்கள், இேயக்குழோய்கள் 

மற்றும் நரம்புகள் ஆகியவற்னற ஒருவர் ேோைமோக வழங்கவியலும். 

 

6. சமீபத்தில் உைக நிழற்பட நாள் கனடப்பிடிக்கப்பட்ட தேதி எது? 

அ) ஆகஸ்ட் 18 

ஆ) ஆகஸ்ட் 19  

இ) ஆகஸ்ட் 20 

ஈ) ஆகஸ்ட் 21 

✓ நிழற் டக்கனெனயயும், அதில் ஈடு ட்டிருக்கும் கனெஞர்கனளயும் 

த ருனமப் டுத்தும் வனகயில் ஆண்டுபேோறும் ஆகஸ்ட்.19 அன்று உெக 

நிழற் ட நோள் தகோண்டோடப் டுகிறது.  19ஆம் நூற்றோண்டில் லூயிஸ் 

டோகுபவபர என் வர் ‘டோகுரிபயோனடப்’ என்ற நிழற் ட தெயல்முனறனய 

வடிவனமத்ேோர். பிரோன்ஸ் அகோடமி இம்முயற்சினய 1839 ெை.9 அன்று 

அறிவித்ேது. அேன்பின், 1839’இல் பிரோன்ஸ் நோட்டு அரசு, ஆக.19 அன்று 

‘டோகுரிபயோனடப்’ தெயல் ோட்னட உெக மக்கள் அனைவரும் 

இெவெமோகப்  யன் டுத்ேெோம் எை அறிவித்ேது. 

✓ அந்ே ஆகஸ்ட்.19ஆம் பேதிேோன் உெகம் முழுவதும் நிழற் ட நோளோகக் 

தகோண்டோடப் ட்டுவருகிறது. 1826’இல், பிரோன்ஸ் நோட்டவரோை பெோெப் 

னநஸ்ப ோர் நீப்ஸ் என் வர், முேல் நினெயோை நவீை நிழற் டத்னே 

எடுத்ேோர். 

 

7. உைக மனிததநய நாள் கனடப்பிடிக்கப்படுகிற தததி எது? 

அ) ஆகஸ்ட் 18 

ஆ) ஆகஸ்ட் 19  

இ) ஆகஸ்ட் 20 

ஈ) ஆகஸ்ட் 21 

✓ உெக மனிேபநய நோள் (World Humanitarian Day) என் து மனிேபநயப் 

 ணியோளர்கனளயும், மனிேபநய கோரைங்களுக்கோக ேம் இன்னுயினர 

இழந்ேவர்கனளயும் நினைவுகூரும் ஒரு சிறப்பு நோளோகும். 2003 ஆக.19 

அன்று  ோக்ேோத்தில் உள்ள ஐநோ ேனெனமயகத்தில் நிகழ்ந்ே தவடி 

குண்டுத்ேோக்குேலில் 21 ப ர் தகோல்ெப் ட்டைர். அேனை நினைவு 

கூரும் விேமோக ஆண்டுபேோறும் ஆகஸ்ட்.19 அன்று உெக மனிேபநய 

நோள் கனடப்பிடிக்கப் ட்டு வருகிறது. 

 

8. இந்தியாவில் சமூக நல்லிணக்க நாள் மகாண்டாடப்படுகிற தேதி 

எது? 

அ) ஆகஸ்ட் 20  

ஆ) ஆகஸ்ட் 18 

இ) ஆகஸ்ட் 15 

ஈ) ஆகஸ்ட் 14 

✓ 1984 - 1989 வனர இந்தியோவின் 6ஆவது பிரேமரோக  ணியோற்றிைோர் 

இரோஜீவ் கோந்தி. 1984ஆம் ஆண்டு ேைது ேோயோர் பிரேமர் இந்திரோ கோந்தி 

 டுதகோனெ தெய்யப் ட்ட பின்ைர் நோற் ேோவது வயதில் இளவயது 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

இந்திய பிரேமரோக  ேவிபயற்றோர். 1991 பம.21ஆம் பேதி அன்று, இரோஜீவ், 

ேமிழ்நோட்டில் உள்ள திருப்த ரும்புதூரில் நடந்ே பேர்ேல் ப ரணியில், 

ேமிழீழ விடுேனெப் புலிகளின் (LTTE) மனிே தவடிகுண்டுத்ேோக்குேெோல் 

 டுதகோனெ தெய்யப் ட்டோர். அவரது நினைவுநோள், “பேசிய  யங்கரவோே 

எதிர்ப்பு நோளோகவும்” அனுெரிக்கப் டுகிறது. 

 

9. உைக மூத்த குடிமக்கள் நாள் மகாண்டாடப்படுகிற தேதி எது? 

அ) ஆகஸ்ட் 20 

ஆ) ஆகஸ்ட் 21  

இ) ஆகஸ்ட் 22 

ஈ) ஆகஸ்ட் 23 

✓ முதிபயோர்கனள  ோதிக்கும் பிரச்ெனைகள் குறித்ே விழிப்புைர்னவ 

ஏற் டுத்துவேற்கோக ஒவ்பவோர் ஆண்டும் ஆகஸ்ட்.21 அன்று உெக மூத்ே 

குடிமக்கள் நோள் தகோண்டோடப் டுகிறது. முதிபயோர்கள் ெமுேோயத்திற்கு 

அளித்ே  ங்களிப்புகனள இந்நோள் அங்கீகரிக்கிறது & ஏற்றுக்தகோள்கிறது. 

முதிபயோர்களின் அர் ணிப்பு, ெோேனைகள் மற்றும் வோழ்நோள் முழுவதும் 

அவர்கள் இந்ேச்ெமுேோயத்திற்கு வழங்கிய பெனவகனள  ோரோட்டுவேற்கு 

இந்நோள் ஒரு வோய்ப்ன  வழங்குகிறது. 

 

10. புதிய இனணயமவளி பாதுகாப்பு பல் வழங்குநர் அறக்கட்டனள 

நிதியத்னதத் (Cybersecurity Multi-Donor Trust Fund) மதாடங்கியுள்ள 

நிறுவைம் எது? 

அ) ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி 

ஆ) ஐபரோப்பிய மத்திய வங்கி 

இ) இந்திய ரிெர்வ் வங்கி 

ஈ) உெக வங்கி  

✓ உெக வங்கி அேன் திட்டங்கள் மற்றும் நிதியுேவி ஆகியவற்றில் னெ ர் 

 ோதுகோப்பு கருதுபகோள்களின் கணிெமோை பிரதி லிப்ன  உறுதி தெய்ய 

உேவும் வனகயில், னெ ர்  ோதுகோப்பு பமம் ோட்டு நிகழ்ச்சி நிரனெ 

சிறப் ோக வனரயறுக்கவும் மற்றும் முனறயோக உருவோக்கவும் புதிய 

இனையதவளி  ோதுகோப்பு  ல் வழங்குநர் அறக்கட்டனள நிதியத்னேத் 

அறிமுகப் டுத்தியுள்ளது. 

✓ உெக வங்கியின்  ரந்ே டிஜிட்டல் பமம் ோட்டு கூட்டோண்னம குனடயின் 

கீழ் ஓர் அறக்கட்டனள நிதியமோக உருவோக்கப் ட்டுள்ள இந்ே நிதியம் 

எஸ்படோனியோ, தெர்மனி, ெப் ோன் மற்றும் தநேர்ெோந்தினைச் ெோர்ந்ே 

நன்தகோனடயோளர்களின்  ங்களிப்புடன் தேோடங்கப் ட்டது. நோடுகளும் 

அேன் குடிகளும் ேற்ப ோனேய டிஜிட்டல் மோற்றம் மற்றும் வளர்ச்சினய 

முழுனமயோகவும்  ோதுகோப் ோகவும்  யன் டுத்திக் தகோள்வனே 

உறுதிப் டுத்துவேற்கு இது உேவுகிறது. 

 


1. ப ோர்விமோைங்கனளப்  ோதுகோக்க அதிநவீை தேோழில்நுட் ம்: டிஆர்டிஓ 

உருவோக்கம் 

இந்திய விமோைப்  னடக்குச் தெோந்ேமோை ப ோோோா் விமோைங்கனள எதிரி 

நோட்டு ஏவுகனை ேோக்குேலில் இருந்து  ோதுகோக்கும் வனகயில், 

அதிநவீை ‘ெோஃப்’ தேோழில்நுட் த்னே  ோதுகோப்பு ஆரோய்ச்சி மற்றும் 

பமம் ோட்டு அனமப்பு (DRDO) உருவோக்கியுள்ளது. 

இந்ேத் தேோழில்நுட் த்தின் மூெம், எதிரி நோட்டு ஏவுகனைகனளத் தினெ 

திருப்பிவிட்டு ப ோோோா் விமோைங்கள்  ோதுகோப் ோக ேப்பித்துவிட முடியும். 

இேன் பெோேனை தவற்றியனடந்ேனேத் தேோடர்ந்து, இந்ேத் 

தேோழில்நுட் த்னே ப ோர் விமோைங்களில் பெர்க்கும்  ணிகனள இந்திய 

விமோைப்  னட தேோடங்கியுள்ளது. 

இதுகுறித்து டிஆர்டிஓ தவளியிட்ட தெய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப் ேோவது: 

பெோத்பூர் மற்றும் புபையில் உள்ள டிஆர்டிஓ ஆய்வகங்கள் இனைந்து 

உருவோக்கியுள்ள இந்ே நவீை தேோழில்நுட் ம், ப ோர் விமோைத்தில் 

த ோருத்தும் வனகயிெோை ‘ெோஃப்’ பகட்ரிட்ஜ் - 118/ஐ’ என்ற கருவி 

உருவோக்கப் ட்டுள்ளது. அதில், சிறு அலுமினியம் அல்ெது துத்ேநோகம் 

பூெப் ட்ட நோர்த் துகள்கள் ெட்ெக்கைக்கில் அனடக்கப் ட்டிருக்கும். ப ோர் 

விமோைம்  றந்து தகோண்டிருக்கும்ப ோது, இந்ேத் துகள்கனள 

தவளிபயற்றி கோற்றில்  றக்கவிடுவேன் மூெம், ேோக்க வரும் எதிரி நோட்டு 

ஏவுகனைனய பரடோர் உேவியுடன் தினெ திருப்பிவிட முடியும். அேன் 

மூெம் ப ோர்விமோைத்தின்  ோதுகோப்ன  உறுதிப் டுத்ே முடியும். 

வோன் னடயின் தேோடர் பேனவனயப் பூோோா்த்தி தெய்யக் கூடிய வனகயில், 

அதிக எண்ணிக்னகயில் இந்ேக் கருவினய உற் த்தி தெய்வேற்கோக 

உற் த்தி நிறுவைங்களுடன் இத்தேோழில்நுட் ம்  கிர்ந்துதகோள்ளப் ட 

உள்ளது என்று டிஆர்டிஓ தேரிவித்துள்ளது.  

 

2. ெூனியர் மல்யுத்ேம்: பி ோஷோவுக்கு தவள்ளி 

ரஷியோவில் நனடத றும் உெக ெூனியர் மல்யுத்ே ெோம்பியன்ஷிப்பில் 

இந்திய வீரோங்கனை பி ோஷோ தவள்ளி தவன்றோர். அத்துடன் இரு 

தவண்கெப்  ேக்கங்களும் இந்தியோவுக்கு கினடத்ேது. இதில் பி ோஷோ, 

76 கிபெோ பிரிவு இறுதிச்சுற்றில் அதமரிக்கோவின் னகலி தரனீ 

தவல்கரிடம் பேோற்று தவள்ளி த ற்றோர். 

62 கிபெோ கிரோம் பிரிவு வீரோங்கனையோை ெஞ்சு பேவி, அனரயிறுதியில் 

அெர்ன ெோனின் பிர்குல் பெோல்டோபைோவோனவ 8-5 என்ற கைக்கில் 

வீழ்த்தி இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்பைறிைோர். அதில் அவர் ரஷியோவின் 

அலிைோ கெோபிவோனவ எதிர்தகோள்ள இருக்கிறோர். 

அபேப ோல், 65 கிபெோ பிரிவு அனரயிறுதியில் இந்திய வீரோங்கனை 

 ோபேரி - ருபமனியோவின் அமிைோ பரோக்ஸோைோ கத ஸோனை வீழ்த்தி 

இறுதிச்சுற்றுக்கு ேகுதித ற்றோர். அதில் மோல்படோவோவின் இரிைோ 

ரிகோன்சினய அவர் ெந்திக்கிறோர். 

தவண்ெகப்  ேக்கத்துக்கோை சுற்றுகளில் 50 கிபெோ பிரிவில் சிம்ரன் 7-

3 என்ற கைக்கில் த ெோரஸின் நடோலியோ வரோகிைோனவயும், 55 கிபெோ 

பிரிவில் சிபேோ - தேோழில்நுட் ப் புள்ளிகள் அடிப் னடயில் துருக்கியின் 

தமல்டோ தடதரன்க்ஸினயயும் வீழ்த்திைர். குசும் (59 கிபெோ), ஸ்பைஹோ 

(72 கிபெோ) ஆகிபயோர் அந்ேச் சுற்றில் பேோல்வி கண்டைர். பிங்கி (53 

கிபெோ), மோன்சி (57 கிபெோ) ஆகிபயோர் கோலிறுதியில் பேோற்றைர். 

 

3. னெடஸ் பகடிெோ கபரோைோ ேடுப்பூசிக்கு DCGI ஒப்புேல்: சிறோர்களுக்கும் 

தெலுத்ே அனுமதி 

கபரோைோ ேடுப்பூசினய அவெர கோெ  யன் ோட்டின் அடிப் னடயில் 

 யன் டுத்ே இந்திய மருந்து ேரக் கட்டுப் ோட்டு ஆனையம் (DCGI) 

ஒப்புேல் அளித்ேது. பிளோஸ்மிட் டிஎன்ஏ அடிப் னடயில் உருவோக்கப் ட்ட 

உெகின் முேல் ேடுப்பூசி இது என் பேோடு, இந்தியோவில் 12 வயதுக்கு 

பமற் ட்ட அனைவருக்கும் தெலுத்ே அனுமதி அளிக்கப் ட்டிருக்கும் முேல் 

ேடுப்பூசி என் தும் குறிப்பிடத்ேக்கது. 

இந்தியோவில் கடந்ே ெைவரி 16ஆம் பேதி முேல் கபரோைோ ேடுப்பூசிகள் 

தெலுத்ேப் ட்டு வருகின்றை.  ோரத்  பயோதடக் நிறுவைத்தின் 

‘பகோபவக்ஸின்’ மற்றும் சீரம் நிறுவைத்தின் ெோர்பில் ேயோரிக்கப் ட்ட 

ஆக்ஸ்ப ோர்டு  ல்கனெக்கழகத்தின் ‘பகோவிஷீல்ட்’ ஆகிய இரண்டு 

ேடுப்பூசிகளும் அவெரகோெ  யன் ோட்டின் அடிப் னடயில் முேலில் மக்கள் 

 யன் ோட்டுக்கு தகோண்டுவரப் ட்டை. பின்ைர், ரஷியோவின் ஸ்புட்னிக் 

வி ேடுப்பூசிக்கு அனுமதி அளிக்கப் ட்டு, இந்தியோவில் தெலுத்ேப் ட்டு 

வருகிறது. இந்ே ேடுப்பூசிகள் அனைத்தும், இரண்டு ேவனைகளோக 18 

வயதுக்கு பமற் ட்படோருக்கு தெலுத்ேக் கூடிய ேடுப்பூசிகளோகும்.  

இப்ப ோது, நோன்கோவேோக குெரோத் மோநிெம் ஆமேோ ோத்னே 

ேனெனமயிடமோகக் தகோண்டு தெயல் டும் னெடஸ் பகடிெோ மருந்து 

நிறுவைம், மத்திய உயிரி தேோழில்நுட் த் துனறயுடன் இனைந்து 

முழுவதும் உள்நோட்டில் உருவோக்கியுள்ள ‘னெபகோவ்-டி’ ேடுப்பூசினய 

அவெரகோெ  யன் ோடு அடிப் னடயில்  யன் டுத்ே இந்திய மருந்து ேரக் 

கட்டுப் ோட்டு ஆனையம் அனுமதி அளித்துள்ளது. 

வித்தியோெம் என்ை? 

இது நோட்டில் ஏற்தகைபவ  யன் ோட்டில் உள்ள மூன்று ேடுப்பூசிகனளப் 

ப ோல் அல்ெோமல், 3 ேவனைகளோக தெலுத்ேக்கூடிய ேடுப்பூசியோகும். 

இது, முேல் முனறயோக 12 முேல் 18 வயது வனரயிெோை சிறோர்களுக்கும் 

தெலுத்ே அனுமதி அளிக்கப் ட்டுள்ளது. பமலும், பிளோஸ்மிட் டிஎன்ஏ 

அடிப் னடயில் உருவோக்கப் ட்ட உெகின் முேல் ேடுப்பூசி இதுவோகும்.  

இது 2 முேல் 8 டிகிரி தெல்ஷியஸ் ேட் தவப் நினெயில் பெமித்து 

னவக்கப் டுகிறது. இருந்ேப ோதிலும், 25 டிகிரி தெல்ஷியஸ் ேட் தவப்  

நினெயில் குனறந்ே ட்ெம் 3 மோேங்களுக்கு நல்ெ நினெத்ேன்னமனய 

இந்ே ேடுப்பூசி தகோண்டிருப் து தேரியவந்துள்ளது. அேன் கோரைமோக 

இந்ே ேடுப்பூசினய  ல்பவறு  குதிகளுக்கு அனுப்புவது எளிது 

என் பேோடு, குளிரூட்டிகளில் ஏற் டும் பிரச்னை கோரைமோக ேடுப்பூசி 

வீைோவதும் குனறயும். 

 

 



         

    

இந்ே ேடுப்பூசி  யன் ோட்டில் உள்ள மற்ற ேடுப்பூசிகனளப் ப ோன்று ஊசி 

மூெமோக அல்ெோமல், ‘ஃ ோர்மோ தெட்’ முனறனய  யன் டுத்தி வலி 

இல்ெோே வனகயில் உடலில் தெலுத்ேக் கூடிய ேடுப்பூசி என்று னெடஸ் 

பகடிெோ நிறுவைம் தேரிவித்துள்ளது. ஆண்டுக்கு 10 முேல் 12 பகோடி 

ேடுப்பூசிகள் உற் த்தி தெய்ய திட்டமிட்டிருப் ேோகவும் அந்ே நிறுவைம் 

தேரிவித்துள்ளது. 

இதுகுறித்து மத்திய உயிரி தேோழில்நுட் த் துனற தவளியிட்டுள்ள 

அறிக்னகயில் கூறியிருப் ேோவது: னெடஸ் பகடிெோவின் ேடுப்பூசினய 

அவெர கோெ  யன் ோட்டின் அடிப் னடயில்  யன் டுத்துவேற்கோை 

ஒப்புேனெ டிசிஜிஐ அளித்ேது. இது கபரோைோ பநோய்  ோதிப்பிலிருந்து 

சிறந்ே  ோதுகோப்ன த் ேரும் என் பேோடு, உடலில் பநோய் எதிோோா்ப்புத் 

திறனை நன்கு ஊக்குவிக்கும். 

இத்ேடுப்பூசி, உருமோற்றம்த றும் கபரோைோ தீநுண்மிகளுக்கு எதிரோகவும் 

சிறப் ோக தெயல் டக் கூடியேோகும். இந்ே ேடுப்பூசி 28,000 

ேன்ைோர்வெர்களுக்கு தெலுத்ேப் ட்டு நடத்ேப் ட்ட மூன்றோம் கட்ட 

 ரிபெோேனையில், 66.6 ெேவீே தெயல்திறன் இருப் து தேயிவந்துள்ளது. 

இந்தியோவில் பமற்தகோள்ளப் ட்ட மிகப்த ரிய கபரோைோ ேடுப்பூசி 

 ரிபெோேனை இது என் து குறிப்பிடத்ேக்கது என்று தேரிவித்துள்ளது. 

 

4. உெக படபிள் தடன்னிஸ்: மணிகோ-ெத்தியன் பெோடி ெோம்பியன் 

உெக படபிள் தடன்னிஸ் கன்தடன்டர் ப ோட்டியில் இந்தியோவின் 

மணிகோ  த்ரோ / ஜி ெத்தியன் இனை கெப்பு இரட்னடயர் பிரிவில் 

ெோம்பியன்  ட்டம் தவன்றது. மணிகோ/ெத்தியன் இனை ேைது இறுதி 

ஆட்டத்தில், உெகின் 94ஆம் நினெயில் இருக்கும் ஹங்பகரிய 

பெோடியோை படோரோ மேரெோஸ் / நோன்படோர் எக்தெகினய 11-9, 9-11, 12-

10, 11-6 என்ற தெட்களில் வீழ்த்தியது. 

மணிகோ / ெத்தியன் இனை கெப்பு இரட்னடயரில் அதிகம் இனைந்து 

 ங்தகடுத்திருக்கோே நினெயில், இந்ே ெோம்பியன்  ட்டம் அவர்களுக்கு 

நினைவில் நிற்கக் கூடியேோக அனமந்துள்ளது. கெப்பு இரட்னடயர் 

பிரிவில் மணிகோ, மூத்ே வீரரோை ெரத் கமலுடன் இனைந்து ஆசிய 

வினளயோட்டுப் ப ோட்டியில் தவண்கெம் தவன்றுள்ளோர். இந்ே பெோடி 

ெமீ த்தில் படோக்கிபயோ ஒலிம்பிக்கிலும் களம் கண்டது. 

இந்ே உெக படபிள் தடன்னிஸ் ப ோட்டியில் கெப்பு இரட்னடயரில் 

ெோம்பியைோகியுள்ள மணிகோ, மகளிர் ஒற்னறயரில் அனரயிறுதிக்கு 

முன்பைறியுள்ளது குறிப்பிடத்ேக்கது. படோக்கிபயோ ஒலிம்பிக்கில் முேல் 

சுற்றிபெபய பேோற்று தவளிபயறிய ெத்தியனுக்கு இந்ேப்  ட்டம் ஆறுேல் 

அளிப் ேோக அனமந்துள்ளது. 

 

5. மீைோட்சி சுந்ேபரசுவரர் பகோயில் ஆவணி மூெத் திருவிழோ: இனறவன் 

விறகு விற்ற திருவினளயோடல் 

மீைோட்சி சுந்ேபரசுவரர் பகோயில் ஆவணி மூெத்திருவிழோவில், 

இனறவன் விறகுவிற்ற லீனெயுடன் திருவினளயோடல்கள் 

நினறவனடந்ேை. 

மதுனர மீைோட்சி சுந்ேபரசுவரர் பகோயிலில் நனடத றும் 

திருவிழோக்களில் முக்கியமோைது ஆவணி மூெத்திருவிழோ. ஆகஸ்ட் 5 

ஆம் பேதி தகோடிபயற்றத்துடன் தேோடங்கிய ஆவணி மூெத் 

திருவிழோவில், மதுனரயில் இனறவன் நிகழ்த்திய திருவினளயோடல்கள் 

அனைத்தும் நிகழ்த்ேப் டுகின்றை. 

இனேத்தேோடர்ந்து, பகோயில் 2ஆம் பிரகோரத்தில் ெந்திரபெகர் உற்ெவம் 

ஆக.10ஆம் பேதி வனர நனடத ற்றது. ஆகஸ்ட்.11’இல் கருங்குருவிக்கு 

உ பேெத்துடன் திருவினளயோடல்கள் தேோடங்கிை. அனேயடுத்து, 

நோனரக்கு முக்தியளித்ேது, மோணிக்கம் விற்ற திருவினளயோடல், 

ேருமிக்கு த ோற்கிழி அருளியது, சிவைடியோருக்கு உெவோக்பகோட்னட 

அருளியது,  ோைனுக்கு அங்கம் தவட்டியது மற்றும் திருஞோைெம் ந்ேர் 

னெவ ெமய ஸ்ேோபிே வரெோறு, வனளயல் விற்ற திருவினளயோடல் 

மற்றும் அன்று இரவு  ட்டோபிபஷகம், நரினய  ரியோக்கிய லீனெ 

ஆகியை நனடத ற்றை. 

திருவிழோவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியோை பிட்டுக்கு மண் சுமந்ே லீனெ 

பகோயில் வளோகத்தில் நனடத ற்றது. தேோடர்ந்து,  த்ேோம் நோளன்று 

இனறவன் விறகு விற்ற லீனெ நனடத ற்றது. இதில், ேனெயில் விறகு 

சுமக்கும் பகோெத்துடன் சுந்ேபரசுவரர் பிரியோவினட மீைோட்சியம்மனுடன் 

எழுந்ேருளிைோர். இத்துடன், பகோயிலில் ஆவணி மூெத்திருவிழோ 

திருவினளயோடல்கள் நினறவனடந்ேை. 

 

 



         

    

1. தலித் பந்து திட்டத்ததத் ததொடங்கியுள்ள மொநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) ததலுங்கானா  

இ) மத்திய பிரததசம் 

ஈ) சத்தீஸ்கர் 

✓ ததலுங்கானா மாநிலத்தின் உசூர்நகர் சட்டமன்றத் ததாகுதியில் உள்ள 

சலபள்ளி கிராமத்தில் தலித் பந்து திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

✓ ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட பயனாளிகளுக்கு சான்றிதழ் வழங்குவதன்மூலம் 

அவர்களின் வருமானம் ஈட்டும் தசயல்பாட்டடத் ததர்வுதசய்வதற்காக 

தலா `10 இலட்சம் நிதியுதவிடய வழங்கி முதலடமச்சர் தக சந்திரதசகர் 

ராவ் இத்திட்டத்டத ததாடங்கிடவத்தார். தமலும், ஒரு தனி பாதுகாப்பு 

நிதியம் உருவாக்கப்படும். தலித் பந்து சமிதிகள், கிராமம் முதல் மாநில 

அளவில் பல்தவறு நிடலகளில் நிறுவப்படும். தமலும் அவற்றிடம், தலித் 

பாதுகாப்பு நிதியத்டத நிர்வகிக்கும் தபாறுப்பும் ஒப்படடக்கப்படும். 

 

2. பிரதொன் மந்திரி கதிசக்தி முன்தெடுப்பில் முதலீடு தசய்யப்படும் 

ததொதக எவ்வளவு? 

அ) `150 இலட்சம் தகாடி 

ஆ) `300 இலட்சம் தகாடி 

இ) `200 இலட்சம் தகாடி 

ஈ) `100 இலட்சம் தகாடி  

✓ பிரதமர் நதரந்திர தமாடி ஆகஸ்ட் 15, 2021 அன்று `100 லட்சம் தகாடி 

திட்ட மதிப்பீட்டில் பிரதான் மந்திரி கதிசக்தி முன்தனடுப்டப அறிவித்தார். 

இந்த முன்தனடுப்பு, இந்தியாவில் வாழும் இடளஞர்களுக்கு தவடல 

வாய்ப்புகடள உருவாக்கும். இது உட்கட்டடமப்பின் வளர்ச்சி மற்றும் 

தமம்பாட்டிற்கும் வழிவகுக்கும். இது புதிய எதிர்கால தபாருளாதார 

மண்டலங்களின் சாத்தியக்கூறுகடளயும் அதிகரிக்கிறது. 

 

3. உலக நீரழிவுக்கு முந்ததயநிதல நொளொக கதடப்பிடிக்கப்படுகிற 

தததி எது? 

அ) ஆகஸ்ட் 14  

ஆ) ஆகஸ்ட் 18 

இ) ஆகஸ்ட் 21 

ஈ) ஆகஸ்ட் 23 

✓ நீரழிவு தநாடயப் பற்றிய விழிப்புணர்டவ பரப்பவும், நீரழிவு தநாயின் 

தாக்கத்டத சமன் தசய்யவுமாக, முதல் உலகளாவிய நிகழ்வு, ஆகஸ்ட்.14 

அன்று உலக நீரழிவுக்கு முந்டதயநிடல நாளாக நடத்தப்பட்டது. 2021 

ஆம் ஆண்டிலிருந்து ததாடங்கி ஆண்டுததாறும் ஆக.14ஆம் தததி அன்று 

உலக நீரழிவுக்கு முந்டதயநிடல நாள் கடடப்பிடிக்கப்படும். நீரழிவு 

நாளுக்கு 90 நாட்களுக்கு முன்னதாக இந்த நாள் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டது.  

✓ நீரழிவு தநாயின் முன்தனற்றத்டதத்தடுப்பதற்கு 90 நாட்கள் ஆகும். 

இந்தியாவில் வாழும் 9 தகாடி மக்கள், நீரழிவுக்கு முந்டதயநிடலயுடன் 

வாழ்கின்றனர். இவர்களுள் கிட்டத்தட்ட 75 சதவீதத்தினர், அடுத்த 5 

ஆண்டுகளுக்குள் நீரழிவு தநாயால் பீடிக்கப்படுவார்கள். 

 

4.ஆயுர்தவதத்தில் உலகின் முதல் உயிரிவங்கி அதமக்கப்படவுள்ள 

மொநிலம் / யூனியன் பிரததசம் எது? 

அ) உத்தரகாண்ட் 

ஆ) உத்தர பிரததசம் 

இ) தகாவா 

ஈ) புது தில்லி  

✓ மத்திய ஆயுஷ் அடமச்சர் சர்பானந்த தசாதனாவால் சமீபத்தில் உலகின் 

முதல் ஆயுர்தவத உயிரி வங்கி புது தில்லியில் அடமக்கப்படும் என்று 

அறிவித்தார். AIIA என்பது புது தில்லியில் உள்ள ஒரு தபாது ஆயுர்தவத 

மருத்துவ மற்றும் ஆராய்ச்சிநிறுவனமாகும். இது ஆயுஷ் அடமச்சகத்தின் 

கீழ் இயங்கும் ஒரு தன்னாட்சி நிறுவனமாகும். இந்நிறுவனம், பல்தவறு 

ஆயுர்தவத துடறகளில் முதுகடல மற்றும் முடனவர் பட்ட படிப்புகடள 

வழங்குகிறது. 

 

5. இந்தியொ முழுவதும் உள்ள 20 தனியொர் மருத்துவமதெகளொல் 

தமற்தகொள்ளப்படும் சுகொதொர தகள்வி ஆய்தவ (Health QUEST) 

ததொடக்கி தவத்துள்ளவர் யொர்? 

அ) டாக்டர் தக சிவன்  

ஆ) டாக்டர் ஹர்ஷ் வர்தன் 

இ) மன்சுக் எல் மாண்டவியா 

ஈ) டாக்டர் பல்ராம் பார்கவா 

✓ இந்திய விண்தவளி ஆராய்ச்சி டமயத்தின் (இஸ்தரா) தசயலாளரும் 

தடலவருமான டாக்டர் தக சிவன், இந்தியா முழுவதும் 20 தனியார் 

மருத்துவமடனகளால் தமற்தகாள்ளப்படும் சுகாதார தகள்வி ஆய்டவ 

(Health QUEST - Quality Upgradation Enabled by Space Technology) 

முடறயாகத் ததாடங்கிடவத்தார். இந்த ஆய்வின் குறிக்தகாள், மனிதத் 

தவறுகடள குடறப்பதும், மருத்துவமடனகளின் அவசர மற்றும் தீவிரச் 

சிகிச்டசப் பிரிவுகளில் சுழிய குடறபாடு மற்றும் தரமான தசடவடய 

அடடவதும் ஆகும். இந்த ஆய்வு, ISRO’இன் தரநிடலகள் மற்றும் சிறந்த 

நடடமுடறகளுக்தகற்ப, நாட்டில் நிலவும் சுகாதார அடமப்பின் தரத்டத 

தமம்படுத்துவடத தநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

 

6. கீழ்கொணும் எந்த இந்திய நகரத்தில், உலகின் முதல் நடமொடும் 

அருங்கொட்சியகம் திறக்கப்பட்டுள்ளது? 

அ) தபங்களூரு 

ஆ) மும்டப 

இ) தகால்கத்தா  

ஈ) தசன்டன 

✓ தகால்கத்தாவின் டிராம்களுக்குள் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த நடமாடும் 

அருங்காட்சியகத்டத, இந்தியா விடுதடல அடடந்து 75ஆவது ஆண்டு 

நிடறடவ முன்னிட்டு தமற்கு வங்க தபாக்குவரத்து மற்றும் வீட்டுவசதி 

அடமச்சர் பிர்ஹத் ஹக்கீமால் திறந்துடவத்தார். சுதந்திரப் தபாராட்டம், 

பிரிவிடன மற்றும் 1947 நிகழ்வுகளில் மக்களின் ஒற்றுடம குறித்து 

இந்த அருங்காட்சியகம் விளக்குகிறது. இது, டிசம்பர் மாத இறுதி வடர 

எஸ்ப்ளதனடில் (மத்திய தகால்கத்தா) காட்சிக்கு டவக்கப்படும். ஜன.1 

முதல் நகரின் மற்ற பகுதிகளுக்குச் தசல்லும். 

 

7. AFC மகளிர் ஆசிய தகொப்தப 2022’க்கு முன்ெதொக இந்திய 

மகளிர் கொல்பந்து அணியின் ததலதமப் பயிற்சியொளரொக தொமஸ் 

தடன்ெர்பி நியமிக்கப்பட்டுள்ளொர். இந்நிகழ்தவ நடத்தும் நொடு எது? 

அ) சீனா 

ஆ) ஜப்பான் 

இ) இந்தியா  

ஈ) ததன் தகாரியா 

✓ AFC மகளிர் ஆசிய தகாப்டப இந்தியா – 2022’க்கு முன்னதாக, இந்திய 

மகளிர் கால்பந்து அணியின் தடலடமப் பயிற்சியாளராக தாமஸ் 

தடன்தனர்பி தபாறுப்தபற்கிறார். AFC மகளிர் ஆசிய தகாப்டப – 2022, 

ஜன.20-பிப்.6 வடர இந்தியாவால் நடத்தப்படவுள்ளது. 

✓ இந்தியாவின் U-17 உலகக்தகாப்டப அணிக்கான தபாறுப்பில் இருந்த 

தடன்னர்பி, ஆசிய தகாப்டப முடிந்தவுடன் அந்தப் பணிக்குத் திரும்புவார். 

2022 AFC மகளிர் ஆசிய தகாப்டப, AFC மகளிர் ஆசிய தகாப்டபயின் 

20ஆவது பதிப்பாகும். 

 

8. அண்தமயில், எந்நொட்டின் கடற்பதடயுடன் இதைந்து, இந்திய 

கடற்பதட, ததன்சீெக்கடலில் கூட்டுப்பயிற்சிகதள நடத்தியது? 

அ) தாய்லாந்து 

ஆ) ஜப்பான் 

இ) கம்தபாடியா 

ஈ) வியட்நாம்  

✓ ததன்சீனக்கடலில் இந்திய கடற்படட கப்பல்கள் பணியமர்த்தப்பட்டு 

வருவதன் ததாடர்ச்சியாக, வியட்நாம் கடற்படடயுடன் இருதரப்பு கூட்டு 

பயிற்சியில் 2021 ஆகஸ்ட் 18 அன்று இந்திய கடற்படட ஈடுபட்டது. இரு 

நாட்டு கடற்படடகளுக்கு இடடதயயான உறடவ தமலும் 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

வலுப்படுத்துவதற்கும், இந்திய-வியட்நாம் இராணுவ உறவுகடள 

வலுப்படுத்துவதற்கும் இந்தப் பயிற்சி நடத்தப்பட்டது. 

✓ தபார் பயிற்சிகள், ஆயுத பயிற்சிகள் மற்றும் தஹலிகாப்டர் தசயல்பாடுகள் 

உள்ளிட்டடவ கடல் பிரிவில் நடடதபற்றன. கடந்த பல வருடங்களாக 

இருகடற்படடகளுக்கிடடதய நடந்துவரும் ததாடர் உடரயாடல்கள் 

அவற்றின் தசயல்பாடுகடள தமம்படுத்தியுள்ளன. 

 

9. தபரிடர் தமலொண்தமத் துதறயில் எந்த நொட்டுடன் இந்தியொ 

கூட்டொளியொக, மத்திய அதமச்சரதவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது? 

அ) ததன் தகாரியா 

ஆ) சுவிச்சர்லாந்து 

இ) வங்காளததசம்  

ஈ) தநபாளம் 

✓ தபரிடர் தமலாண்டம, மீட்பு மற்றும் பாதிப்பு குடறப்பு துடறகளில் 

ஒத்துடழப்புடன் தசயல்பட இந்தியா, வங்கததசம் இடடதய கடந்த மார்ச் 

மாதம் தசய்யப்பட்ட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்துக்கு, மத்திய அடமச்சரடவ 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

✓ இந்த ஒப்பந்தத்தால், இருதரப்பு தபரிடர் தமலாண்டம முடறகளால், இரு 

நாடுகளும் பயனடடயும். தபரிடர் தமலாண்டம துடறயில் தயார்நிடல, 

நடவடிக்டக, திறன் தமம்பாடு ஆகியவற்டற வலுப்படுத்த உதவும். 

 

10.எந்த ஆண்டுக்குள், ஏதைகளுக்கு, பல்தவறு திட்டங்களின் கீழ், 

வலுவூட்டப்பட்ட அரிசிதய வைங்க இந்திய அரசு முடிவுசெய்துள்ளது? 

அ) 2023 

ஆ) 2022 

இ) 2025 

ஈ) 2024  

✓ 2024ஆம் ஆண்டிற்குள் பல்தவறு திட்டங்களின்கீழ் ஏடழகளுக்கு 

தசறிவூட்டப்பட்ட அரிசிடய வழங்குவதாக பிரதமர் தமாடி அறிவித்தார். 

இந்தியாவில் ஊட்டச்சத்து குடறபாட்டட தீர்க்கும் தபாருட்டு இந்த முடிவு 

எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்தவாரு ஏடழக்கும் ஊட்டச்சத்து வழங்குவது 

அரசாங்கத்தின் முன்னுரிடமயாகும். ஏடழப்தபண்கள் மற்றும் ஏடழ 

குழந்டதகள் மத்தியில் ஊட்டச்சத்து குடறபாடு மற்றும் அத்தியாவசிய 

ஊட்டச்சத்துக்கள் இல்லாதது அவர்களின் வளர்ச்சிக்கு தபரும் தடடயாக 

உள்ளது என்ற கருத்தில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது. 

 


1. இந்திய சீன எல்டலயில் 11,000 அடி உயரத்தில் மூலிடகப் பூங்கா 

உத்தரகண்டில் இந்தியா-சீனா எல்டலப் பகுதிக்கு அருதக 11,000 அடி 

உயரத்தில் அடமக்கப்பட்டுள்ள மூலிடகப் பூங்கா 

திறந்துடவக்கப்பட்டது. சதமாலி மாவட்டத்தின் மனா கிராமமானது 

இந்திய எல்டலப் பகுதியில் அடமந்துள்ள கடடசி கிராமமாகும். 

புகழ்தபற்ற பத்ரிநாத் தகாயிலுக்கு அருதக இந்த கிராமம் அடமந்துள்ளது.  

கடல்மட்டத்திலிருந்து சுமார் 11,000 அடி உயரத்தில் உள்ள அந்த 

கிராமத்தில் மூலிடகப் பூங்கா அடமக்கப்பட்டது. மத்திய அரசின் காடு 

வளாா்த்தல் நிதித் திட்டத்தின் கீழ் உத்தரகண்ட் வனத் துடறயால் இந்தப் 

பூங்கா அடமக்கப்பட்டது. நாட்டில் மிக உயரத்தில் அடமக்கப்பட்டுள்ள 

மூலிடகப் பூங்கா இதுவாகும். அந்தப் பூங்காவானது சனிக்கிழடம 

திறந்துடவக்கப்பட்டது. இது குறித்து உத்தரகண்ட் வனத்துடறயின் 

தடலடம பாதுகாவலாா் சஞ்சீவ் சதுாா்தவதி கூறுடகயில், ‘‘மூலிடகப் 

பூங்கா 4 பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இமயமடலயின் உயரமான 

பகுதிகளில் காணப்படும் சுமாாா் 40 மூலிடக இனங்கள் பூங்காவில் 

வளாா்க்கப்பட்டுள்ளன. 

அதில் பல்தவறு மூலிடக இனங்கள் அழியும் நிடலயில் உள்ளடவயாக 

சாா்வததச இயற்டகப் பாதுகாப்பு கூட்டடமப்பால் (ஐயுசிஎன்) 

அறிவிக்கப்பட்டடவ. மருத்துவ குணங்கள் நிடறந்த பல்தவறு மூலிடகச் 

தசடிகளும் பூங்காவில் வளாா்க்கப்பட்டுள்ளன. பத்ரி துளசி, பத்ரி மரம், 

தபாஜ்பத்ரா மரம், ரித்தி, விருத்தி, ஜீவக், ரிஷ்பக், கதகாலி, பிரம்மகமல், 

நீல்கமல், கூட் உள்ளிட்ட மூலிடககளும் வளாா்க்கப்பட்டுள்ளன’’ 

என்றாாா். 

2. பருவநிடல மாற்றத்தால் இந்திய சிறாாா்களுக்கு அதிக அச்சுறுத்தல் 

பருவநிடல மாற்றத்தின் விடளவுகளால் இந்தியா, பாகிஸ்தான், 

வங்கததசம், ஆப்கானிஸ்தான் ஆகிய ததற்காசிய நாடுகடளச் தசாா்ந்த 

சிறாாா்களுக்கு அதிக அச்சுறுத்தல் ஏற்பட வாய்ப்புகள் உள்ளதாக 

யுனிதசஃப் அறிக்டகயில் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பருவநிடல 

மாற்றத்தின் விடளவுகளால் சிறாாா்களுக்கு ஏற்படும் அச்சுறுத்தல் 

குறித்து ஐ.நா.வின் யுனிதசஃப் அடமப்பு ஆய்வு தமற்தகாண்டது. 

அடதயடுத்து, சிறாாா்களுக்கான பருவநிடல அச்சுறுத்தல் குறியீட்டட 

அந்த அடமப்பு முதல் முடறயாக தவளியிட்டது. 

பருவநிடல மாற்றத்தால் ஏற்படும் புயல்கள், தவப்பக் காற்றுகள் 

உள்ளிட்டவற்றால் சிறாாா்களின் சுகாதாரம், கல்வி, பாதுகாப்புக்கு ஏற்படும் 

பாதிப்புகள் குறித்து ஆராய்ந்து அந்தக் குறியீடு தவளியிடப்பட்டுள்ளதாக 

யுனிதசஃப் ததரிவித்துள்ளது. சிறாாா்களுக்கு அதிக அச்சுறுத்தல் 

காணப்படும் நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா 26-ஆவது இடத்தில் 

உள்ளது. பாகிஸ்தான் 14-ஆவது இடத்திலும், வங்கததசம் 15-ஆவது 

இடத்திலும், ஆப்கானிஸ்தான் 25-ஆவது இடத்திலும் உள்ளன. 

இந்தியாவின் அண்டட நாடுகளான தநபாளம் (51), இலங்டக (61), 

பூடான் (111) ஆகியடவ சிறாாா்களுக்குக் குடறந்த அச்சுறுத்தல் 

காணப்படும் நாடுகளாகப் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. 

தவள்ளம், காற்று மாசுபாடு ஆகியவற்றால் ஏற்படும் சமூக-தபாருளாதார 

விடளவுகளால் தபண்களும் சிறாாா்களும் அதிகமாக பாதிக்கப்பட 

வாய்ப்புள்ள 33 நாடுகளில் இந்தியாடவயும் யுனிதசஃப் தசாா்த்துள்ளது. 

அடுத்த சில ஆண்டுகளில் சுமாாா் 60 தகாடி இந்தியாா்கள் தண்ணாா்த் 

தட்டுப்பாட்டட எதிாா்தகாள்வாா் என்றும், உலகின் தவப்பநிடல 2 டிகிரி 

தசல்சியஸுக்கு அதிகமாக உயாா்ந்தால், இந்தியாவில் தவள்ளப்தபருக்கு 

நிகழ்வுகள் அடிக்கடி ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதாகவும் அறிக்டகயில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. உடனடி நடவடிக்டக அவசியம்: அறிக்டக 

ததாடாா்பாக யுனிதசஃப் அதிகாரிகள் கூறுடகயில், ‘பருவநிடல 

மாற்றத்தின் விடளவுகளால் சிறாாா் எந்த அளவுக்குப் பாதிக்கப்படுவாா் 

என்படத அறிந்து தகாள்வதற்கும், அந்தப் பாதிப்புகடளத் தடுப்பதற்கான 

நடவடிக்டககடள தமற்தகாள்வதற்கும் இந்த அறிக்டக உதவும். 

வறட்சி, தவள்ளம், காற்று மாசுபாடு ஆகிய தபரிடாா்கள் ததற்காசியாவில் 

உள்ள லட்சக்கணக்கான சிறாாா்கடள வீடற்றவாா்களாக மாற்றுவததாடு 

அவாா்களின் பட்டினிக்கும் காரணமாக இருக்கும். கதரானா ததாற்று 

பரவல் அந்த அச்சுறுத்தடல தமலும் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. சிறாரின் 

எதிாா்காலத்டதப் பாதுகாக்கும் நடவடிக்டககடள அரசுகள் உடனடியாக 

தமற்தகாள்ள தவண்டும்’ என்றனாா். 

 

3. நாட்டின் மிகப்தபரிய மிதக்கும் சூரிய ஒளி மின்திட்டம் ததாடக்கம் 

நாட்டின் மிகப்தபரிய மிதடவ சூரிய சக்தி ஒளிமின் திட்டத்டத ஆந்திர 

பிரததச மாநிலம் விசாகப்பட்டினம், சிம்ஹாத்ரி அனல்மின் நிடலயத்தின் 

நீாா்த்ததக்கத்தில் ததசிய அனல்மின் கழகம் உருவாக்கியுள்ளது. 

25 தமகாவாட் திறன் தகாண்ட இந்தத் திட்டத்டத கடந்த 2018-ஆம் 

ஆண்டு மத்திய அரசு அறிவித்தது. ததசிய அனல்மின் கழகத்தின் 

மண்டல நிாா்வாக இயக்குநாா் திரு சஞ்சய் மதன் இந்தத் திட்டத்டத 

சனிக்கிழடம ததாடக்கி டவத்தாாா். நீாா்த்ததக்கத்தில் சுமாாா் 75 ஏக்காா் 

பரப்பளவில், ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமான சூரியசக்தி ஒளிமின்னழுத்த 

தகடுகள் அடமக்கப்பட்டுள்ளன. 

சுமாாா் 7,000 வீடுகளுக்கு ஒளியூட்டுவது மட்டுமல்லாமல் ஒவ்தவாரு 

ஆண்டும் குடறந்தபட்சம் 46,000 டன் கரியமில வாயுவின் 

பயன்பாட்டடயும் இந்தத் திட்டம் குடறக்கும். தமலும் இதன் மூலம் 

ஆண்டிற்கு 1,364 மில்லியன் லிட்டாா் தண்ணாா் தசமிக்கப்படும் என்று 

எதிாா்பாாா்க்கப்படுகிறது. இதன்மூலம் 6700 வீடுகளின் தண்ணாா் 

ததடவ பூாா்த்தி தசய்யப்படும் என்று ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

4. யு-20 உலக தடகள சாம்பியன்ஷிப் : நடடப் பந்தயத்தில் அமித் 

காத்ரிக்கு தவள்ளி 

இருபது வயதுக்கு உள்பட்தடாருக்கான (யு-20) உலக தடகள 

சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் ஆடவருக்கான 10,000 மீட்டாா் நடடப் 

பந்தயத்தில் இந்தியாவின் அமித் காத்ரி (17) தவள்ளிப் பதக்கம் தவன்று 

அசத்தினாாா். பந்தய இலக்டக அவாா் 42 நிமிஷம் 17.94 விநாடிகளில் 

எட்டி 2-ஆம் இடம் பிடித்தாாா். தகன்யாவின் தஹரிஸ்தடான் வன்தயானி 

(42:10.84) முதலிடமும், ஸ்தபயினின் பால் தமக்ராத் (42:26.11) 3-ஆம் 

இடமும் பிடித்தனாா். முன்னதாக, ஃதபடதரஷன் தகாப்டப ஜூனியாா் 

ததசிய சாம்பியன்ஷிப்பில் தங்கம் தவன்றிருக்கும் அமித் காத்ரிக்கு, இது 

 

 



         

    

முதல் சாா்வததச தபாட்டியாகும். அந்த ததசிய சாம்பியன்ஷிப்பில் பந்தய 

இலக்டக 40 நிமிஷம் 40.97 விநாடிகளில் எட்டியதத அவரது தனிப்பட்ட 

‘தபஸ்ட்’ ஆகும். 

இப்தபாட்டியில் இந்தியாவுக்கு இது 2-ஆவது பதக்கமாகும். முன்னதாக 

கலப்பு ரிதல 4*400 மீட்டாா் ஓட்டத்தில் இந்தியாவுக்கு கடந்த 

புதன்கிழடம தவண்கலப் பதக்கம் கிடடத்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

5. ஆக. 26 முதல் ‘மலபாாா்’ கூட்டு கடற்படடப் பயிற்சி 

நாற்கரக் கூட்டடமப்பு (க்வாட்) நாடுகளான இந்தியா, அதமரிக்கா, 

ஆஸ்திதரலியா, ஜப்பான் ஆகியடவ பங்தகற்கும் ‘மலபாாா்’  கூட்டு 

கடற்படடப் பயிற்சி வரும் 26-ஆம் தததிமுதல் நடடதபறவுள்ளது. 

இந்தியா-அதமரிக்கா கடற்படடகள் பங்தகற்ற மலபாாா் கூட்டுப் 

பயிற்சியானது கடந்த 1992-ஆம் ஆண்டுமுதல் ஆண்டுததாறும் 

நடடதபற்று வந்தது. கடந்த 2015-இல் இந்தப் பயிற்சியில் ஜப்பான் 

இடணந்தது. கடந்த ஆண்டு நடடதபற்ற பயிற்சியில் ஆஸ்திதரலியா 

இடணந்தது. நடப்பாண்டுக்கான மலபாாா் கூட்டு கடற்படடப் பயிற்சி 

அதமரிக்காவின் குவாம் தீவில் வரும் 26-ஆம் தததிமுதல் 29-ஆம் தததி 

வடர நடடதபறுகிறது. இந்தப் பயிற்சியில் இந்தியா, அதமரிக்கா, ஜப்பான், 

ஆஸ்திதரலியா ஆகிய நாடுகளின் கடற்படடக் கப்பல்கள் 

பங்தகற்கின்றன. 

பயிற்சியில் பங்தகற்பதற்காக இந்திய கடற்படடக் கப்பல்களான 

ஷிவாலிக், காட்மாட் ஆகியடவ சனிக்கிழடம குவாம் தீடவ அடடந்தன. 

கூட்டுப் பயிற்சி குறித்து இந்தியக் கடற்படடயின் தசய்தித் ததாடாா்பாளாா் 

விதவக் மத்வால் கூறுடகயில், ‘‘நாடுகளுக்கு இடடதயயான இயங்கு 

தன்டமடய தமம்படுத்தவும், சிறந்த தசயல்முடறகடளக் கற்றுக் 

தகாள்ளவும், கடல்சாாா் பாதுகாப்பு நடவடிக்டககளுக்கான 

நடடமுடறகளில் பரஸ்பர புரிதடல வளாா்த்துக் தகாள்ளவும் இந்தப் 

பயிற்சி உதவும். 

இந்தியா, ஆஸ்திதரலியா, ஜப்பான், அதமரிக்கா ஆகிய நாடுகளின் 

தபாாா்க் கப்பல்கள், நீாா்மூழ்கிக் கப்பல்கள், தஹலிகாப்டாா்கள், 

ததாடலதூர கடல்சாாா் கண்காணிப்பு விமானம் ஆகியடவ பயிற்சியில் 

பங்தகற்கவுள்ளன. கதரானா ததாற்று பரவல் கட்டுப்பாடுகளுக்கு 

இடடதயயும் இந்தப் பயிற்சிகள் நடடதபறுவதன் மூலம், கடல்சாாா் 

பாதுகாப்பின்மீது ‘க்வாட்’  நாடுகள் தகாண்டுள்ள உறுதித்தன்டம 

தவளிப்படுகிறது. தடர, ஆகாயம், நீாா்ப்பகுதிகள், நீருக்கு அடியில் உள்ள 

இலக்குகடளத் தாக்கி அழிப்பது ததாடாா்பான தசயல்முடறப் பயிற்சிகள் 

தமற்தகாள்ளப்படவுள்ளன. நீாா்மூழ்கிக் கப்பல்கள், ஏவுகடணகடளத் 

தாக்கி அழித்தல் உள்ளிட்ட பயிற்சிகளும் தமற்தகாள்ளப்படவுள்ளன. 

பயிற்சியில் பங்தகற்கும் ஐஎன்எஸ் ஷிவாலிக், காட்மாட் ஆகியவற்றில் 

பல்தவறு ஆயுதங்களும் தசன்சாாா்களும் தபாருத்தப்பட்டுள்ளன. 

தஹலிகாப்டாா்கடள சுமந்து தசல்லும் வசதி தகாண்ட இந்த இரண்டு 

கப்பல்களும் இந்தியாவின் தபாாா் கட்டடமப்புத் திறடன 

எடுத்துடரக்கும்’ ’  என்றாாா். இந்ததா-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் 

சீனாவின் ஆதிக்கம் அதிகரித்து வரும் சூழலில், ‘க்வாட்’ கூட்டடமப்பு 

நாடுகளின் கூட்டு கடற்படடப் பயிற்சி நடடதபறவுள்ளது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

6. உலக சம்ஸ்கிருத தினம்: பிரதமாா் வாழ்த்து 

உலக சமஸ்கிருத தினத்டத முன்னிட்டு பிரதமாா் நதரந்திர தமாடி 

வாழ்த்து ததரிவித்துள்ளாாா். சமஸ்கிருத தமாழியில் சுட்டுடரயில் தமது 

வாழ்த்துகடள அவாா் மக்களிடம் பகிாா்ந்துள்ளாாா். கடந்த 1969-ஆம் 

ஆண்டு முதல் உலக சம்ஸ்கிருத தினம் ஆகஸ்ட் 22-ஆம் தததி 

தகாண்டாடப்படுகிறது. ஆண்டுததாறும் இந்த நாளில் அந்த தமாழிடய 

தமம்படுத்துவதற்கான கருத்தரங்குகள் உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகள் 

நடத்தப்படுகின்றன. 

 

7. உலக தடகளப் தபாட்டி: தவள்ளி தவன்றாாா் டஷலி சிங் 

20 வயதுக்குட்பட்தடாாா் உலக தடகள சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டி மகளிாா் 

நீளம் தாண்டுகலில் தவள்ளிப் பதக்கம் தவன்றாாா் இந்தியாவின் டஷலி 

சிங். தகன்ய தடலநகாா் டநதராபியில் நடடதபறும் இப்தபாட்டியின் ஒரு 

பகுதியாக ஞாயிற்றுக்கிழடம நீளம் தாண்டுதல் தபாட்டி நடடதபற்றது. 

இதில் ஸ்வீடன் வீராங்கடன மஜா அஸ்காக் 6.60 மீ தூரம் குதித்து 

தங்கப் பதக்கம் தவன்றாாா். இந்தியாவின் டஷலி 6.59 மீ தூரம் குதித்து 

தவள்ளி தவன்றாாா். உக்டரன் வீராங்கடன மரியா 6.50 மீ தூரத்துடன் 

தவண்கலம் தவன்றாாா். 1 தச.மீ தூரத்தில் தங்கப் பதக்கத்டத இழந்தாாா் 

டஷலி சிங். உலக சீனியாா் தடகளப் தபாட்டி நீளம் தாண்டுதலில் 

தவண்கலம் தவன்ற அஞ்சு பாபி ஜாாா்ஜின் அகாததமியில் பயிற்சி 

தபறுகிறாாா் டஷலி. இப்தபாட்டியில் இந்தியா 2 தவள்ளி, 1 தவண்கலப் 

பதக்கத்டத தவன்றுள்ளது. 

 



         

    

1. உலக இளைய ோர் வில்வித்ளை சோம்பி ன்ஷிப்பில், இந்தி ோ, 

எத்ைளை ைங்கப்பைக்கங்களை வென்றது? 

அ) 1 

ஆ) 2 

இ) 3  

ஈ) 4 

✓ வில்வித்தை சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியா மூன்று ைங்கப்பைக்கங்கதை 

வென்றுள்ைது. உலக இதைஞர் வில்வித்தை சாம்பியன்சிப் பபாட்டியில், 

இந்திய அணி, 15 பைக்கங்கதை வென்றது. 2021 உலக வில்வித்தை 

இதைஞர் சாம்பியன்ஷிப் பபாட்டியானது பபாலந்தின் வுப ாக்லாவில் 

நதைவபற்றது. 15 பைக்கங்களில், மகளிர் மற்றும் ஆைெர் ‘காம்பவுண்ட்’ 

நிகழ்வு மற்றும் கலப்பு அணி நிகழ்வுகளில் மூன்று ைங்கப்பைக்கங்கதை 

இந்தியா வென்றது. இறுதிப்பபாட்டியில், வபண்கள் அணி துருக்கிதய 

228-216 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி ைங்கப்பைக்கம் வென்றது. 

 

2. ஓரோண்டு முழுவதும் நடைபெறும் அம்ரித் மயகோத்சவ் விைோடி 

விைோ திட்டத்ளை வைோடங்கியுள்ை நிறுெைம் எது? 

அ) AIR  

ஆ) CSIR 

இ) இஸ்ப ா 

ஈ) NITI ஆபயாக் 

✓ அகில இந்திய ொவனாலியானது (AIR) பைசிய மற்றும் பி ாந்திய 

அதலெரிதசகளில் ‘ஆசாதி கா சபர் ஆகாஷ்ொணி பக சாத்’ என்ற 

ைனித்துெமான புதுதமயான திட்ைத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது. 

‘ஆசாதி கா அம்ரித் மபகாத்சவ்’ வகாண்ைாட்ைத்தின் ஒருபகுதியாக அகில 

இந்திய ொவனாலியின் வசய்தி பசதெகள் பிரிவினால், ஓ ாண்டு கால-

த்திற்கு அம்ரித் மபகாத்சவ் வினாடிவினா ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டுள்ைது. 

 

3. ‘Freedom Cyclothon’ என்ற டைக்கிள் பெரணிடைத் வைோடங்கி 

உள்ை அளமப்பு எது? 

அ) எல்தல பாதுகாப்பு பதை  

ஆ) உள்துதற அதமச்சகம் 

இ) இந்திய விமானப்பதை 

ஈ) டிஆர்டிஓ 

✓ இந்திய விடுைதலயின் 75ஆெது ஆண்டு நிதறதெ முன்னிட்டு, 

எல்தல பாதுகாப்பு பதையின் (BSF) ைதலதம இயக்குநர் SS பைஸ்ொல், 

ஜம்மு-காஷ்மீரின் RS பு ா பகுதியில் இருந்து ‘பிரீைம் தசக்பைாத்ைான்’ 

என்ற தசக்கிள் பப ணிதயத் வைாைக்கிதெத்ைார். 

✓ இந்ைச் தசக்கிள் பப ணி ஜம்மு காஷ்மீர், பஞ்சாப்,  ாஜஸ்ைான் மற்றும் 

குஜ ாத் ஆகிய 4 மாநிலங்கள்/யூனியன் பி பைசங்கதை உள்ைைக்கும். 

புதிய இந்தியா கட்டுைல் இந்தியா, ஆத்மநிர்பார் பா த், ஒப  பா ைம் 

ஒப்பிலா பா ைம் மற்றும் தூய்தமயான கி ாமம் பசுதமயான கி ாமம் 

பற்றிய வசய்திகதை ப ப்புெபை இைன் பநாக்கமாகும். இந்ைச் தசக்கிள் 

பப ணி சுமார் 1993 கிமீட்ைர் தூ த்தை கைந்து வசல்லும். 

 

4. வபோருைோைோர ெைர்ச்சி நிறுெை சங்கத்தின் புதி  ைளலெரோக 

யைர்ந்வைடுக்கப்பட்டெர்  ோர்? 

அ) ைாக்ைர் மன்பமாகன் சிங் 

ஆ) அமிைாப் காந்த் 

இ) அஜய் தியாகி 

ஈ) என்.பக.சிங்  

✓ 15ஆெது நிதி ஆதணயத்தின் ைதலெர் NK சிங், வபாருைாைா  ெைர்ச்சி 

நிறுென சங்கத்தின் புதிய ைதலெ ாக பைர்ந்வைடுக்கப்பட்ைார். 1992 

முைல் இந்ைச் சங்கத்தின் ைதலெ ாக இருந்ை முன்னாள் பி ைமர் ைாக்ைர் 

மன்பமாகன் சிங்கிற்குப் பிறகு NK சிங் இப்பைவிக்கு ெந்துள்ைார்.  

✓ உைல்நலக் கா ணங்களுக்காக மன்பமாகன் சிங் இந்ைப் பைவியில் 

இருந்து விலகினார். பமம்பட்ை ஆ ாய்ச்சி மற்றும் பயிற்சிக்காக இந்ை 

நிறுெனம் பணியாற்றுகிறது. கடந்த 1952ஆம் ஆண்டில் VKRV  ாொல் 

நிறுெப்பட்ை இது, 1958இல்ைான் வசயல்பாட்டுக்கு ெந்ைது. புதுதில்லியின் 

தில்லி பல்கதலக்கழக ெைாகத்தில் இது அதமந்துள்ைது. 

5. இருைரப்பு கடற்பளட பயிற்சி ோை ‘வகோங்கன்-2021’இல், எந்ை 

நோட்யடோடு இடைந்து இந்தி ோ பங்யகற்றுள்ைது? 

அ) இலங்தக 

ஆ) ஆஸ்திப லியா 

இ)  ஷ்யா 

ஈ) ஐக்கிய இ ாச்சியம்  

✓ ஐக்கிய இ ாச்சியத்துைன் இருை ப்பு கைற்பதை பயிற்சியான ‘வகாங்கன்- 

2021’ பயிற்சியில் இந்தியா பங்பகற்றுள்ைது. இங்கிலாந்தின் பபார்ட்ஸ் 

வமௌத்தில், இந்திய கைற்பதை மற்றும் பிரிட்ைனின்  ாயல் கைற்பதைக்கு 

இதைபய இந்ைக் கைற்பதை பயிற்சி நதைவபற்றது. இந்திய கைற்பதை 

மற்றும் பிரிட்ைனின்  ாயல் கைற்பதைக்கு இதைபயயான ெருைாந்தி  

இருை ப்பு பயிற்சியான வகாங்கனில் INS ைபார் பங்பகற்றது. 

✓ இந்திய கைற்பதையும்  ாயல் கைற்பதையும், 2004ஆம் ஆண்டு முைல் 

ஒவ்பொர் ஆண்டும் இப்பயிற்சியிதன நைத்தி ெருகின்றன. 

 

6. உலகின் 50 ‘மோசுபட்ட நகரங்களுள்’ இரண்டோெது மோசுபட்ட 

நகரமோக யைர்வு வசய் ப்பட்டுள்ை இந்தி  நகரம் எது? 

அ) காஜியாபாத்  

ஆ) கான்பூர் 

இ) குருகி ாம் 

ஈ) தில்லி 

✓ பிரிட்டிஷ் நிறுெனமான ஹவுஸ்பிவ ஷ் ையாரித்ை அறிக்தகயின்படி, 

உத்ை பி பைச மாநிலத்தின் காசியாபாத், 2020ஆம் ஆண்டில், உலகின் 

‘50 மாசுபட்ை நக ங்களுள்’ இ ண்ைாெது மாசுபட்ை நக மாக பைர்வு 

வசய்யப்பட்டுள்ைது. இவ்ெறிக்தகயின்படி காஜியாபாத் 106.6µg/m3இல் 

ச ாசரியாக 2.5 துகள் காற்றின் ை க்குறியீட்தை வகாண்டுள்ைது.  

✓ காஜியாபாத்தை விஞ்சி, சீனாவின் சின்ஜியாங் மாகாணத்தில் உள்ை 

பஹாைான் நக ம் 110.2µg/m3 என்ற PM2.5 உைன் மிகவும் மாசுபட்ை 

நக மாக உள்ைது. பஹாைானின் இந்ைக் காற்று மாசுபாட்டிற்கு மணல் 

புயல் கா ணமாக அதமந்துள்ைது. அது ைக்லிமகன் பாதலெனத்திற்கு 

அருகில் உள்ைது; அது உலகின் மிகப்வபரிய மணல் பாதலெனமாகும். 

காஜியாபாத்தைப் வபாறுத்ைெத , மாசுபாட்டிற்கான கா ணமாக அந்ை 

நகரின் பபாக்குெ த்து கூறப்படுகிறது. 

 

7. மின்ைணு மற்றும் ைகெல் வைோழில்நுட்ப அளமச்சகத்தின் கீழ் 

உள்ை MyGov, எந்ை அளமப்யபோடு இளைந்து அம்ரித் மயகோத்சவ் 

ஸ்ரீசக்தி புத்ைோக்க செோல் – 2021’ஐத் வைோடங்குகிறது? 

அ) வபண்களுக்கான உலக நிதியம் 

ஆ) வபண்களுக்கான பைசிய அதமப்பு 

இ) வுமன் பார் வுமன் இன்ைர்பநஷனல் 

ஈ) ஐநா வபண்கள் அதமப்பு  

✓ இந்தியாவின் 75ஆெது விடுைதல ஆண்டு நிதறதெக் வகாண்ைாடும் 

ஆசாதி கா அம்ரித் மபஹாத்செத்தைவயாட்டி, மின்னணு மற்றும் ைகெல் 

வைாழினுட்ப அதமச்சகத்தின் கீழுள்ை ‘தமகவ்’ மற்றும் ஐநா வபண்கள் 

அதமப்பு இதணந்து அம்ரித் மபகாத்சவ் ஸ்ரீசக்தி புத்ைாக்க சொல் 2021 

என்றவொன்தற உருொக்கியுள்ைது. 

✓ வபண்களின் முழு திறதன அதைய அெர்களுக்கு அதிகா மளிப்பபை 

இைன் பநாக்கம். வெற்றியாைர்களுக்கு ைலா 5,00,000 ெழங்கப்படும். 

 

8. அண்ளமயில், ஆம்யெயின் விைம்பர தூைரோக நி மிக்கப்பட்டெர் 

 ோர்? 

அ) பிவி சிந்து 

ஆ) நீ ஜ் பசாப் ா 

இ) சுசீலா சானு 

ஈ) சாய்பகாம் மீ ாபாய் சானு  

✓ ஆம்பெ இந்தியா மற்றும் அைன் நியூட்ரிதலட் ையாரிப்புகளின் விைம்ப  

தூை ாக ஒலிம்பியன் தசபகாம் மீ ாபாய் சானுதெ நியமித்துள்ைைாக 

ஆம்பெ நிறுெனம் அறிவித்துள்ைது. மீ ாபாய் சானு, இந்நிறுெனத்தின் 

விைம்ப ங்கதை முன்னிதலப்படுத்துொர். பளுதூக்கும் வீ ாங்கதன 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

ஆன சாய்பகாம் மீ ாபாய் சானு, கைந்ை 2020 பைாக்கிபயா ஒலிம்பிக்கில், 

வபண்கள் 49 கி பிரிவில், வெள்ளிப்பைக்கம் வென்றார். 

 

9. வச ற்ளக நுண்ைறிவில் இ ங்கும் வமய்நிகர் உைவி ோைரோை 

‘ஊர்ஜோ’ளெ அறிமுகம் வசய்துள்ை நிறுெைம் எது? 

அ) இந்துஸ்ைான் வபட்ப ாலியம் 

ஆ) NTPC நிறுெனம் 

இ) பெர் கிரிட் கார்ப்பப ஷன் ஆப் இந்தியா 

ஈ) பா த் வபட்ப ாலியம் கார்ப்பப ஷன் லிட்  

✓ நாட்டின் எண்வணய் & எரிொயு துதறயில் முைல்முதறயாக சதமயல் 

எரிகாற்று உருதைகதை முன்பதிவு வசய்ைல், எரிகாற்று உருதைகதை 

விநிபயாகிக்கும் நிறுெனத்தை மாற்றுைல் உள்ளிட்ை பசதெகளுக்காக 

‘ஊர்ஜா’ என்ற ைகெல்பரிமாற்ற ெசதிதய பா த் வபட்ப ாலிய நிறுெனம் 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது. 

✓ ைமிழ், ஆங்கிலம், ஹிந்தி, கன்னைம், மதலயாைம் உள்பை பதிமூன்று 

வமாழிகளில் இந்ைச் பசதெகள் ெழங்கப்படுகின்றன. 

 

10. ஹியரோஷிமோ நோள் அனுசரிக்கப்படுகிற யைதி எது? 

அ) ஆகஸ்ட் 6  

ஆ) ஆகஸ்ட் 7 

இ) ஆகஸ்ட் 10 

ஈ) ஆகஸ்ட் 15 

✓ கைந்ை 1945ஆம் ஆண்டில் ஹிப ாஷிமாவில் அணுகுண்டு வீசப்பட்ைைால் 

ஏற்பட்ை பப ழிவு மற்றும் மனிை இனத்திற்கு நிகழ்ந்ை துன்பங்கதை 

நிதனவுகூரும் பநாக்பகாடு ஒவ்பொர் ஆண்டும் ஆகஸ்ட்.6ஆம் பைதி 

அன்று ஹிப ாஷிமா நாள் கதைப்பிடிக்கப்படுகிறது. 

✓ இந்ை ஆண்டு (2021), இந்த அணுகுண்டுவெடிப்பு நிகழ்ந்ை 76ஆெது 

ஆண்ைாகும். அணுகுண்ைால் ைாக்கப்பட்ை முைல் நக ம் இதுொகும். 

முதறபய ஆகஸ்ட்.6 மற்றும் 9ஆம் பைதிகளில், ஹிப ாஷிமா நக த்தில் 

வீசப்பட்ை ‘தி லிட்டில் பாய்’ மற்றும் நாகசாகி நகரில் ‘தி ஃபபட் பமன்’ 

என்ற 2 அணுகுண்டுகதையும் உருொக்கியது அவமரிக்காொகும். 

 


1.  ாணுெத்தில் 5 வபண் அதிகாரிகளுக்கு ‘கர்னல்’ பைவி உயர்வு 

இந்திய  ாணுெத்தில் பல்பெறு பதைப் பிரிவுகளில் பணியாற்றி 

குறிப்பிட்ை கால ெத யைதெப் பூாூா்த்தி வசய்ை 5 வபண் அதிகாரிகளுக்கு 

காூா்னல் அந்ைஸ்துக்கான பைவி உயாூா்தெ முைல் முதறயாக இந்திய 

 ாணுெம் திங்கள்கிழதம ெழங்கியுள்ைது. இந்திய  ாணுெத்தில் 

வபண்களுக்கான நி ந்ை ப் பணி அமாூா்வு ஏற்படுத்ைப்பட்ைதைவயாட்டி, 

இந்ை பாலின சமத்துெத்தை  ாணுெம் நதைமுதறப்படுத்தியுள்ைது. 

ஆண் ஆதிகாரிகளுக்கு மட்டுபம நி ந்ை ப் பணி அமாூா்வு பயிற்சி 

பை ாடூன் பபான்ற  ாணுெ அகாவைமியில் (ஐஎம்ஏ) வகாடுக்கப்படும். 

இந்ை நிதலயில் இந்திய  ாணுெத்தில் வபண்களுக்கு ைற்பபாது குறுகிய 

காலப் பணியமாூா்வு பயிற்சி வசன்தன பபான்ற  ாணுெ அதிகாரிகள் 

பயிற்சி அகாவைமியில் (ஓடிஏ) நதைவபறுகிறது. ஆண் அதிகாரிகளுக்கு 

இதணயாக  ாணுெத்தில் மருத்துெம்,  ாணுெ நீதிபதி, 

ெழக்குத ஞாூா்கள், கல்விப் பிரிவுகளில் பணியாற்றும் வபண்களுக்கு 

மட்டுபம காூா்னல் அந்ைஸ்துக்கு பமலான பைவி உயாூா்வு ெழங்கப்பட்டு 

ெ ப்படுகிறது. மருத்துெத் துதற வபண்  ாணுெ அதிகாரிகள் வஜன ல் 

அந்ைஸ்து ெத  பைவி உயாூா்வு வபற்று புகழ்வபற்றுள்ைனாூா். 

ஆனால் பபாரில்,  ாணுெ ஆபப ஷன் பிரிவுகளில் இருக்கும் வபண் 

அதிகாரிகளுக்கும் நி ந்ை  பணி அமாூா்வு இல்லாை நிதலயில், இந்ை 

பகாரிக்தககள் எழுந்ைன. கைந்ை பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பப 

உச்சநீதிமன்றத்தில் வபண்  ாணுெ அதிகாரிகளிைமிருந்து இைற்கான 

பகாரிக்தககள் ெந்ைன. பமலும், முப்பதைகளில், ைத ப்பதை பபான்ற 

பிரிவுகளிலும் இதுபபான்ற பகாரிக்தககள் ெலுத்ைது. இது வைாைாூா்பாக 

 ாணுெ நடுொூா் மன்றங்களிலும், உச்ச நீதி மன்றங்களிலும் ெழக்கு 

நதைவபற்றது. இறுதியாக கைந்ை ஆண்டு ஆகஸ்ட் 1 - ஆம் பைதியும், 

பின்னாூா் நைப்பு ஆண்டு மாாூா்ச் மாைமும் குறுகிய காலப் பணியமாூா்வில் 

பசாூா்க்கப்பட்ை  ாணுெ வபண் அதிகாரிகளுக்கும் ைகுதியின் 

அடிப்பதையில் நி ந்ை ப் பணி அமாூா்வு அதிகாரிகைாக நியமிக்க 

உச்சநீதிமன்றம் மத்திய அ சுக்கு உத்ை விட்ைது. 

இைன்அடிப்பதையில் குறுகிய காலப் பயிற்சி வபற்ற வபண் அதிகாரிகளின் 

உைல் ைகுதி உள்ளிட்ை பல்பெறு ைகுதிகளின் அடிப்பதையில் 

நானூறுக்கும் பமற்பட்ை வபண் அதிகாரிகள் நி ந்ை ப் பணி அமாூா்வில் 

பசாூா்க்கப்பட்ைனாூா். பமலும், இதுபபான்று பசாூா்க்கப்பட்ை வபண் 

அதிகாரிகளின் பணிக் கால ெத யைவு அடிப்பதையில் பைவி உயாூா்வு 

அளிக்கவும் பாதுகாப்புத் துதற முடிவெடுத்துள்ைது. இதுெத  

அதிகபட்சம் வலப்டினன்ட் காூா்னல் ெத  வபண் அதிகாரிகள் பைவி 

உயாூா்வு வபற்றனாூா். முைல் முதறயாக வபண் அதிகாரிகளில், சிக்னல் 

பதைப்பிரிதெச் பசாூா்ந்ை வலப். காூா்னல் சங்கீைா சாூா்ைானா, எலக்ட் ானிக், 

வமக்கானிக்கல் மற்றும் இன்ஜினியரிங் (இஎம்இ) பதைப் பிரிதெச் 

பசாூா்ந்ை வலப். காூா்னல்கள் பசானியா ஆனந்த் மற்றும் நவ்னீத் துக்கல், 

இன்ஜினியாூா்ஸ் பதைப் பிரிதெச் பசாூா்ந்ை வலப்டினன்ட் காூா்னல்கள் ரீனு 

கன்னா மற்றும் ரிட்சா சாஹாூா் ஆகிபயாாூா் காூா்னல் பைவிக்கு 

பைாூா்ந்வைடுக்கப்பட்டுள்ைைாக பாதுகாப்புத் துதற திங்கள்கிழதம 

அறிவித்துள்ைது. 

இந்திய  ாணுெத்தில் இந்ை 5 வபண் அதிகாரிகளும் 26 ஆண்டு கால 

பணிதய நிதறவு வசய்ைைதைவயாட்டி கால ெத யைவுக்கு பமலாக 

(தைம் ஸ்பகல்) பணியாற்றிய இொூா்களின் பசதெக்கு ஆறுைலாக இந்ை 

காூா்னல் பைவி ெழங்க, முன்னைாக இந்திய  ாணுெத்தின் பைாூா்வு 

ொரியம் ஆய்வு வசய்து அனுமதித்ைது. இருபது ஆண்டு பசதெக்குள் 

ைகுதி வபறும் வபண் அதிகாரிகளுக்கு பைாூா்வு நிதல அந்ைஸ்தும் இனி 

ெழங்கப்படும் என்றும்  ாணுெ ெட்ைா ங்களில் கூறப்படுகிறது. 

இத்ைதகய பைாூா்வு நிதல அதிகாரிகபை பிரிபகடியாூா்,  ாணுெ 

வஜன லாகவும் பைவு உயாூா்வு வபறவும் ொய்ப்புக் கிதைக்கும். இனி 

எதிாூா்காலத்தில் வபண்களுக்கான நி ந்ை  பணி அமாூா்வு பயிற்சியும் 

வைாைங்கப்படும் எனவும் பாதுகாப்புத் துதற ெட்ைா ங்கள் வைரிவித்ைன. 

 

2. ரூ.6 லட்சம் பகாடி மதிப்பிலான வசாத்துகதைப் பணமாக்கும் திட்ைம் 

வைாைக்கம் 

மத்திய அ சுக்குச் வசாந்ைமான ரூ.6 லட்சம் பகாடி மதிப்பிலான 

வசாத்துகதைப் பணமாக்கும் திட்ைத்தை மத்திய நிதியதமச்சாூா் நிாூா்மலா 

சீைா ாமன் வைாைக்கிதெத்ைாாூா். சாதலகள்,  யில்பெ, மின்சா ம் 

உள்ளிட்ை பல்பெறு துதறகளில் மத்திய அ சுக்குச் வசாந்ைமாக உள்ை 

ரூ.6 லட்சம் பகாடி மதிப்பிலான வசாத்துகதைப் பணமாக்குெைற்கான 

ெழிமுதறகள் அைங்கிய திட்ைத்தை நிதியதமச்சாூா் நிாூா்மலா சீைா ாமன் 

திங்கள்கிழதம வைாைக்கி தெத்ைாாூா். அப்பபாது அொூா் கூறுதகயில், 

‘‘வசாத்துகதைப் பணமாக்கும் நைெடிக்தக என்பது அெற்தற விற்பைல்ல. 

வசாத்துகளின் உரிதம அதனத்தும் மத்திய அ சு ெசபம இருக்கும். 

அபை பெதையில், அந்ைச் வசாத்துகதைத் திறம்பைப் பயன்படுத்தி நிதி 

தி ட்டும் நைெடிக்தககள் பமற்வகாள்ைப்படும். 

நாடு முழுெதும் மத்திய அ சுக்குச் வசாந்ைமாக உள்ை வசாத்துகதைப் 

பணமாக்கும் நைெடிக்தகயின் மூலமாக ரூ.6 லட்சம் பகாடிதயத் தி ட்ை 

முடியும் என்று மதிப்பிைப்பட்டுள்ைது. இந்ைத் திட்ைமானது 2024-25-ஆம் 

நிதியாண்டு ெத  வசயல்படுத்ைப்பைவுள்ைது. இவ்ொறு புதிய ெழிகளில் 

நிதிதயத் தி ட்டுெைன் ொயிலாக உள்கட்ைதமப்பு ெசதிகதை 

பமம்படுத்ை முடியும். பல்பெறு மக்கள் நலத் திட்ைங்கதையும் 

வசயல்படுத்ை முடியும். இத்திட்ைத்தின் ொயிலாக அ சின் வசாத்துகதைத் 

ைனியாாூா் நிறுெனங்கள் பயன்படுத்ை அனுமதி அளிக்கப்பட்டு, அ சு-

ைனியாாூா் பங்களிப்பு ொயிலாக சமூகப் வபாருைாைா  ெைாூா்ச்சி ஏற்படுெது 

உறுதி வசய்யப்படும். இத்திட்ைத்தின் ொயிலாக மக்களின் 

ொழ்க்தகத்ை மும் உயரும்’’ என்றாாூா். 

அ சின் வசாத்துக்கதைப் பணமாக்குெது வைாைாூா்பாக 2021-22-ஆம் 

நிதியாண்டின் நிதிநிதல அறிக்தகயில் வைரிவிக்கப்பட்டிருந்ைது. 

பல்பெறு துதறகளின் கீழுள்ை வசாத்துகதைப் பணமாக்குெது குறித்து 

நீதி ஆபயாக் ஆ ாய்ந்து அறிக்தக ையாரித்துள்ைது. வசன்தன, பபாபால், 

ொ ாணசி, ெபைாை ா உள்ளிட்ை 25 விமான நிதலயங்கள், 40 

 யில்பெ நிதலயங்கள், 15  யில்பெ அ ங்கங்கள்,  யில்பெ காலனிகள் 

ஆகியெற்றில் ைனியாாூா் முைலீடுகதை ஈாூா்ப்பைற்கான நைெடிக்தககள் 

இத்திட்ைத்தின் ொயிலாக பமற்வகாள்ைப்பைவுள்ைன. 

 

3. பசதி வைரியுமா? 

ஆக.13: பழம்வபரும் தசெ மைங்களில் ஒன்றான மதுத  ஆதீனத்தின் 

292-ெதுகுரு மகாசன்னிைானமான அருணகிரி நாை ஞானசம்பந்ை 

பைசிக ப மாச்சாரியார் உைல் நலக் குதறொல் காலமானார். 

 

 



         

    

ஆக.14: ஆகஸ்ட் 14ஆம் பைதி பைசப் பிரிவிதன நிதனவு தினமாக 

அனுசரிக்கப்படும் என்று பி ைமர் நப ந்தி  பமாடி அறிவித்ைார். 

ஆக.14: 2021ஆம் ஆண்டுக்கான ைமிழ்நாட்டின் சிறந்ை 

மாநக ாட்சிக்கான முைல்ெர் விருதுக்கு ைஞ்சாவூர் மாநக ாட்சி 

பைர்ொனது. சிறந்ை நக ாட்சியாக உைகமண்ைலம், பபரூ ாட்சியாக 

திருச்சியில் உள்ை கல்லக்குடி பைர்ொயின. 

ஆக.15: ஆப்கானிஸ்ைானிலிருந்து அவமரிக்கா உள்ளிட்ை பநட்பைா 

நாட்டுப் பதைகள் விலகத் வைாைங்கிய நிதலயில், 20 ஆண்டுகளுக்குப் 

பிறகு ைதலநகர் காபூதல ைாலிபான்கள் தகப்பற்றினர். ஆப்கன் அதிபர் 

அஷ் ப் கனி வெளிநாட்டுக்குத் ைப்பிபயாடினார். 

ஆக.15: நாட்டின் 75-ெது சுைந்தி  தின பெை விழாதெவயாட்டி வைல்லி 

வசங்பகாட்தையில் பி ைமர் நப ந்தி பமாடியும் வசன்தன வசயின்ட் 

ஜார்ஜ் பகாட்தையில் ைமிழ்நாடு முைல்ெர் மு.க.ஸ்ைாலினும் பைசியக் 

வகாடிதய ஏற்றினார்கள். 

ஆக.15: அதனத்து சாதியினரும் அர்ச்சக ாகலாம் திட்ைத்தின்படி இந்து 

அறநிதலயத் துதற கட்டுப்பாட்டில் உள்ை பகாயில்களில் பணியாற்ற 

பல்பெறு சாதிகதைச் பசர்ந்ை 58 பபருக்கு பணி நியமன ஆதணகதை 

முைல்ெர் மு.க.ஸ்ைாலின் ெழங்கினார். 

ஆக.16: 2020ஆம் ஆண்டில் உலகின் 50 மாசுபட்ை நக ங்களின் 

பட்டியலில் சீனாவின் பஹாைான் முைலிைத்தையும் இந்தியாவின் 

காசியாபாத் இ ண்ைாமிைத்தையும் பிடித்ைன. தூய்தமயான 

நக ங்களின் பட்டியலில் ஆஸ்திப லியாவின் ஜூட்புரி முைலிைத்தைப் 

பிடித்ைது. 

ஆக.18: சுபைாகு எனும் புதிர் விதையாட்தை உருொக்கிய ஜப்பாதனச் 

பசர்ந்ை மகி காஜி காலமானார். இெர், சுபைாகு விதையாட்டின் ைந்தை 

என்றதழக்கப்படுகிறார். 

ஆக.20: உச்ச நீதிமன்றத்துக்குப் புதிைாக ஒன்பது நீதிபதிகதை நியமிக்க 

மத்திய அ சுக்கு வகாலீஜியம் பரிந்துத  வசய்ைது. 

 

 



         

    

1. இந்தியாவின் மிகவுயரமான மூலிககப்பூங்கா திறக்கப்பட்டுள்ள 

மாநிலம் எது? 

அ) உத்தரகண்ட்  

ஆ) இமாச்சல பிரததசம் 

இ) சிக்கிம் 

ஈ) மிதசாரம் 

✓ உத்தரகண்ட் மாநிலம் சதமாலி மாவட்டத்தின் மனா கிராமத்தில் இந்திய 

-சீன எல்லலப்பகுதிக்கு அருதக 11,000 அடி உயரத்தில் அலமக்கப்பட்ட 

மூலிலகப்பூங்கா திறந்துலவக்கப்பட்டது. மத்திய அரசின் காடுவளர்த்தல் 

நிதித்திட்டத்தின் கீழ் உத்தரகண்ட் வனத்துலறயால் இந்தப்பூங்கா 

அலமக்கப்பட்டது. இமயமலலயின் உயரமான பகுதிகளில் காணப்படும் 

சுமார் 40 மூலிலக இனங்கள் இப்பூங்காவில் வளர்க்கப்பட்டுள்ளன. 

 

2. அண்கமயில், முன்னாள் முதல்வர் கல்யாண் சிங் காலமானார். 

அவர் எந்த மாநிலத்தின் முதல்வராக இருந்தார்? 

அ) ஹரியானா 

ஆ) இராஜஸ்தான் 

இ) உத்தர பிரததசம்  

ஈ) மத்திய பிரததசம் 

✓ உத்தரபிரததச மாநில முன்னாள் முதல்வரும் இராஜஸ்தான் மாநில 

முன்னாள் ஆளுநருமான கல்யாண் சிங், 2021 ஆகஸ்ட்.21 அன்று தனது 

89ஆவது வயதில் இலக்தனாவில் காலமானார். கல்யாண் சிங், 1991இல் 

முதல்முலறயாக உபி மாநிலத்தின் முதல்வரானார். 1992ஆம் ஆண்டு 

பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்டதபாது உபி மாநில முதலலமச்சராக பதவி 

வகித்தவர் கல்யாண் சிங். அவர், 24 ஜூன் 1991 - 1992 டிச.6 வலர & 

1997 சசப்.21 முதல் 1999 நவ.12 வலர முதல்வராக இருந்தார். 

 

3. ததசிய அனல்மின் கழகமானது பின்வரும் எந்த நகரத்தில், 25 

MW திறன்க ொண்ட மிகப்பபரிய மிதகவ த ாலார் PV திட்டத்கத 

பதாடங்கியுள்ளது? 

அ) காயங்குளம் 

ஆ) ஓம்கதரஷ்வர் 

இ) இராமகுண்டம் 

ஈ) விசாகப்பட்டினம்  

✓ ததசிய அனல்மின் கழகமானது, 25 MW திறன்சகாண்ட மிகப்சபரிய 

மிதலவ சூரியசக்தி ஒளிமின்னழுத்தத் திட்டத்லத ஆந்திர பிரததசத்தின் 

விசாகப்பட்டினத்திலுள்ள அதன் சிம்காத்ரி அனல்மின் நிலலயத்தின் 

நீர்த்ததக்கத்தில் உருவாக்கியுள்ளது. கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு இந்திய 

அரசால் அறிவிக்கப்பட்ட சநகிழ்வுத்தன்லம திட்டத்தின்கீழ் உருவாக்கப்ப 

-ட்டுள்ள முதல் சூரியசக்தி திட்டமாகவும் இது அலமந்துள்ளது. 

✓ இந்த மிதலவ சூரிய ஆற்றல் திட்டம், நீர்த்ததக்கத்தில் சுமார் 75 ஏக்கர் 

பரப்பளவில் அலமக்கப்பட்டுள்ளது. 1 லட்சத்துக்கும் தமற்பட்ட சூரியசக்தி 

ஒளிமின்னழுத்த கலங்களிலிருந்து மின்சாரத்லத உருவாக்கும் 

திறலன இந்தத் திட்டம் சபற்றுள்ளது. 

 

4. மதம் அல்லது நம்பிக்ககயின் அடிப்பகடயிலான வன்முகறச் 

ப யல்களினால் பாதிக்கப்பட்டவர்ககள நிகனவுகூரும் பன்னாட்டு 

நாள் அனு ரிக்கப்படுகிற தததி எது? 

அ) 23 ஆகஸ்ட் 

ஆ) 22 ஆகஸ்ட்  

இ) 20 ஆகஸ்ட் 

ஈ) 24 ஆகஸ்ட் 

✓ மதம் / நம்பிக்லகயின் அடிப்பலடயிலான வன்முலறச் சசயல்களினால் 

பாதிக்கப்பட்டவர்கலள நிலனவுகூரும் பன்னாட்டு நாள் ஆக.22 அன்று 

ஐநா’ஆல் அனுசரிக்கப்பட்டது. மதம் / நம்பிக்லக சார்ந்த வன்முலறச் 

சசயல்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் அவர்களின் குடும்பத்தார்க்கும் 

சபாருந்தக்கூடிய சட்டத்தின்படி ஆதரவு மற்றும் உதவிலய நல்குவதன் 

முக்கியத்துவத்லத இந்த நாள் நிலனவுகூருகிறது.  இது முதன்முதலில் 

2019’இல் அதிகாரப்பூர்வமாக அனுசரிக்கப்பட்டது. 

5. எந்த மாநிலத்கதச்  ார்ந்த 7 உள்ளூர் உணவுப்பபாருட்ககள, 

மத்திய உணவுப்பதப்படுத்தும் பதாழிற்துகறகள் மற்றும் ஜல்  க்தித் 

துகற இகணயகமச் ர் பிரகலாத் சிங் பதடல் அறிமுகம் ப ய்தார்? 

அ) அஸ்ஸாம் 

ஆ) மணிப்பூர்  

இ) ஒடிஸா 

ஈ) மத்திய பிரததசம் 

✓ ‘இந்தியாவில் தயாரிப்தபாம்’ திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக, மத்திய உணவு 

பதப்படுத்தும் சதாழில்கள் மற்றும் ஜல்சக்தித் துலற இலணயலமச்சர் 

பிரகலாத் சிங் பதடல், மணிப்பூர் மாநிலத்தின் ஏழு உள்ளூர் உணவுப் 

சபாருட்கலள இம்பாலில் அறிமுகம் சசய்து லவத்தார். அலவ, கருப்பரிசி 

லட்டு, கருப்பரிசி பழம் & சகாட்லட பிஸ்தகாத்துகள், சூடான மற்றும் 

காரமான புஜியா, கதபாக் (சபாறி) கலலவ, மணிப்பூரி கிழங்கு பர்பி, 

மூங்கில் தளிர் முரபா மற்றும் அத்தி லட்டு ஆகும். 

✓ இப்சபாருட்கள் மணிப்பூர் உணவுத் சதாழிற்துலறகள் நிறுவன அலடவு 

ஆய்வகத் திட்டத்தின்கீழ் TQS குதளாபல், காஜியாபாத்துடன் இலணந்து 

10 லட்சம் பட்சஜட் ஒதுக்கீட்டில் உருவாக்கப்பட்டது. 

 

6. ஐநா பாதுகாப்பு அகவயில், பவளியுறவு அகமச் ர் S பஜய் ங்கர் 

ஒரு பமாகபல் பதாழில்நுட்ப தளத்கத அறிமுகப்படுத்துவதாக 

அறிவித்தார். இந்தத் தளத்தின் பபயர் என்ன? 

அ) UNITE Peace 

ஆ) UNITE Aware  

இ) UNITE X 

ஈ) UNITE World 

✓ மத்திய சவளியுறவுத்துலற அலமச்சர், S சஜய்சங்கர், ஐக்கிய நாடுகளின் 

அலமதிப்பலடயினலரப் பாதுகாக்க உதவுவதற்காக, “UNITE Aware” 

சதாழில்நுட்பத்லத அறிமுகப்படுத்துவதாக அறிவித்தார். நியூயார்க்கில் 

உள்ள ஐநா தலலலமயகத்தில், அவர், “சதாழில்நுட்பம் மற்றும் அலமதி 

காத்தல்” பற்றிய ஐநா பாதுகாப்பு அலவயின் விவாதத்திற்கு தலலலம 

தாங்கியதபாது இந்த அறிவிப்லப சவளியிட்டார். 

✓ “UNITE Aware” என்பது அலமதிப்பலடயினருக்கு தலர-சதாடர்பான 

தகவல்கலள வழங்குவதற்காக இந்தியாவால் உருவாக்கப்பட்ட ஓர் 

அலமப்பாகும். இது அப்பலடயினரின் பாதுகாப்லப உறுதிசசய்வதற்காக 

உருவாக்கப்பட்டது. இந்தத் திட்டத்திற்காக இந்தியா $1.64 மில்லியன் 

டாலர்கலள சசலவிட்டுள்ளது. 

 

7.தபார் வானூர்திககள தரடார் அச்சுறுத்தல்களிலிருந்து பாதுகாக்க, 

அதிநவீன  ாப் பதாழில்நுட்பத்கத உருவாக்கியுள்ள அகமப்பு எது? 

அ) ISRO 

ஆ) HAL 

இ) DRDO  

ஈ) BHEL 

✓ தரடார்மூலம் சசயல்படும் எதிரிநாட்டு ஏவுகலணகளிலிருந்து இந்திய 

விமானப்பலடயின் தபார் விமானங்கலள பாதுகாக்க அதிநவீன ‘சாஃப்’ 

சதாழில்நுட்பத்லத இராணுவ ஆராய்ச்சி & தமம்பாட்டு அலமப்பு (DRDO) 

உருவாக்கியுள்ளது. தஜாத்பூரில் உள்ள DRDO ஆய்வகம், புதனவில் 

உள்ள DRDO’இன் உயராற்றல் சபாருட்கள் ஆய்வகத்துடன் இலணந்து 

இந்த ‘சாஃப்’ காட்ரிட்ஜ் - 118/I சாதனத்லத உருவாக்கியுள்ளது. 

✓ தபார் விமானங்களில் சபாருத்தப்படும் இச்சாதனத்தில், சிறு அலுமினியம் 

அல்லது துத்தநாகம் பூசப்பட்ட நார் துகள்கள் மில்லியன் கணக்கில் 

அலடக்கப்பட்டிருக்கும். தீப்பிழம்புடன் இது தபார் விமானங்களிலிருந்து 

சவளிதயறி காற்றில் பறக்கும்தபாது, தலசர்மூலம் சசயல்படும் எதிரி 

நாட்டு ஏவுகலணகலள திலசதிருப்பும். இதன்மூலம் தாக்குதலில் 

இருந்து தபார் விமானங்கள் தப்பிக்க முடியும். 

 

8. அண்கமயில், பதாகலயுணர்திறன் ப யற்ககக்தகாள் தரவு 

பகிர்வில் ஒத்துகழப்பு நல்குவதற்காக, எந்த அகமப்பு, தங்களுக்குள் 

ஓர் ஒப்பந்தத்தில் ககபயழுத்திட்டுக்பகாண்டது? 

அ) G20  ஆ) BIMSTEC 

இ) BRICS  ஈ) ஐதராப்பிய ஒன்றியம் 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ பிதரசில், ரஷ்யா, இந்தியா, சீனா மற்றும் சதன்னாப்பிரிக்கா (BRICS) 

ஆகியலவ சதாலலயுணர்திறன் சசயற்லகக்தகாள் தரவு பகிர்வில் 

ஒத்துலழப்பு நல்குவதற்கான ஓர் ஒப்பந்தத்தில் லகசயழுத்திட்டன.  

✓ BRICS விண்சவளி முகலமகளின் குறிப்பிட்ட சதாலலயுணர்திறன் 

சசயற்லகக்தகாள்களின் சமய்நிகர் விண்மீன் சதாகுப்லப உருவாக்கும் 

தநாக்கில் இந்த ஒப்பந்தம் லகசயழுத்திடப்பட்டது. இதன்மூலம் அந்தந்த 

தலரநிலலயங்கள் தரலவப்சபறும். இந்த ஒப்பந்தம், இந்தியா BRICS 

தலலலமயின்கீழ் உள்ள இச்சமயத்தில் லகசயழுத்திடப்பட்டுள்ளது. 

 

9. நகடபாகத பபாறியியல் மற்றும் அறிவார்ந்த தபாக்குவரத்து 

அகமப்புகளுக்காக பின்வரும் எந்த நிறுவனத்துடன் மத்திய  ாகல 

தபாக்குவரத்து & பநடுஞ் ாகல அகமச் கம் ஒத்துகழத்துள்ளது? 

அ) ஐஐடி சமட்ராஸ்  

ஆ) ஐஐடி காந்திநகர் 

இ) ஐஐடி பம்பாய் 

ஈ) ஐஐடி தில்லி 

✓ நலடபாலத (pavement) சபாறியியல் மற்றும் அறிவார்ந்த தபாக்குவரத்து 

அலமப்புகளுக்காக இந்திய அரசின் சாலல தபாக்குவரத்து மற்றும் 

சநடுஞ்சாலல அலமச்சகத்துடன் (MoRTH) சமட்ராஸ் ஐஐடி நிறுவனம் 

கூட்டிலணகிறது. புதுலமயான நலடபாலதசபாருட்கள் மற்றும் சதாழில் 

நுட்பங்கள், லஹட்ரஜன் மின்கலத்தில் இயங்கும் தபாக்குவரத்து, 

தானியங்கி வாகன வலகப்பாடு, புதிய கட்டண அலமப்புகள், நிகழ்வு 

தமலாண்லம அலமப்புகள், பயணிகளின் தகவலலமப்புகள், FastTAG 

தரவு பகுப்பாய்வு மற்றும் தபாக்குவரத்து பாதுகாப்பு தவிர தபாக்குவரத்து 

உருவகப்படுத்துதல் ஆகியலவ இதிலடங்கும். 

✓ சநடுஞ்சாலல சபாறியியல் துலறயில் MoRTH’ஆல் பரிந்துலரக்கப்பட்ட 

அதிகாரிகள் உட்பட 8-10 மாணவர்களுக்கு சமட்ராஸ் IIT நிறுவனம், 

பயிற்சியளிக்கும். 

 

10. உலக மனிதாபிமான நாள் ககடபிடிக்கப்படுகிற தததி எது? 

அ) ஆகஸ்ட் 19  

ஆ) ஆகஸ்ட் 21 

இ) ஆகஸ்ட் 23 

ஈ) ஆகஸ்ட் 25 

✓ அலனத்து முரண்பாடுகளுக்கும் எதிராக மனிதகுலத்திற்கு தசலவ 

சசய்ய எண்ணும் அலனவரின் தியாகங்கலளயும் சகௌரவிக்கும் 

வலகயில், ஐநா அலவ, ஆகஸ்ட்.19ஆம் தததிலய உலக மனிதாபிமான 

நாளாகக் சகாண்டாடுகிறது. “#TheHumanRace: a global challenge for 

climate action in solidarity with people who need it the most” என்பது 

நடப்பாண்டில் (2021) வரும் இந்நாளுக்கானக் கருப்சபாருளாகும். 

✓ கடந்த 2009ஆம் ஆண்டில் ஐநா சபாது அலவயால் இந்நாள் முலறயாக 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட பின்னர், 2009 ஆகஸ்ட்.19 அன்று முதன்முலறயாக 

நிலனவுகூரப்பட்டது. 

 


1. தமிழகத்தில் 6 புதிய மாநகராட்சிகள் 

தமிழ்நாட்டிலுள்ள உள்ளாட்சி அலமப்புகலள ஒருங்கிலணத்து தமலும் 

6 புதிய மாநகராட்சிகள் உருவாக்கப்படும் என்று தபரலவயில் நகராட்சித் 

துலற அலமச்சர் KN தநரு அறிவித்தர். 

தாம்பரம், காஞ்சிபுரம், கும்பதகாணம், கரூர், கடலூர், சிவகாசி ஆகிய 

நகராட்சிகலளயும் அதலனச் சுற்றி அலமந்துள்ள பகுதிகலளயும் 

ஒருங்கிலணத்தும் மாநகராட்சிகள் உருவாக்கப்படும் என அறிவித்தார். 

நகராட்சித் துலற மானியக் தகாரிக்லக மீதான விவாதத்துக்குப் பதில் 

அளித்து அலமச்சர் தக.என்.தநரு சவளியிட்ட அறிவிப்புகள்: 2011ஆம் 

ஆண்டு மக்கள்சதாலக கணக்சகடுப்பின்படி நகர்ப்புற மக்கள்சதாலக 

48.45 சதவீதம் ஆகும். 2021ஆம் ஆண்டு தற்தபாலதய சூழலில் சமாத்த 

மக்கள்சதாலகயில் நகர்ப்புற மக்கள்சதாலக சுமார் 53 சதவீதமாக 

உயர்ந்துள்ளது எனக் கருதப்படுகிறது. அதனால், மாநகராட்சிகள் மற்றும் 

நகராட்சிகலள ஒட்டியுள்ள நகர்ப்புறத் தன்லமதயாடு உள்ள பகுதிகலள 

நகர்ப்புறங்கதளாடு இலணத்து ததலவயான கட்டலமப்பு வசதிகள் 

ஏற்படுத்துவது இன்றியலமயாததாகக் கருதப்படுகிறது. 

தற்தபாதுள்ள நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகலளச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில், 

நகர்ப்புறத்தன்லம, மக்கள்சதாலக அடர்த்தி, ஆண்டு வருமானம், 

சபாருளாதார முக்கியத்துவம் உள்ளிட்ட பல்தவறு காரணிகளின் 

அடிப்பலடயிலும் நகர்ப்புறமாக மாறி வரும் பகுதிகளிலும் நகரத்துக்கு 

இலணயான அடிப்பலட வசதிகலள அளித்திடும் தநாக்கிலும் 

உள்ளாட்சி அலமப்புகளின் தரம் உயர்த்தப்படுகிறது. 

தாம்பரம், பல்லாவரம், சசம்பாக்கம், பம்மல், அனகாபுத்தூர் ஆகிய 

நகராட்சிகள் மற்றும் அதலனச் சுற்றி அலமந்துள்ள தபரூராட்சிகள் 

மற்றும் ஊராட்சிகலளயும் ஒன்றிலணத்து ஒரு மாநகராட்சியாக 

அலமக்கப்படும். தமலும், காஞ்சிபுரம், கும்பதகாணம், கரூர், கடலூர் 

மற்றும் சிவகாசி ஆகிய நகராட்சிகள் அதலனச் சுற்றி வளர்ச்சி 

அலடந்துள்ள உள்ளாட்சி அலமப்புகலள ஒன்றிலணத்து 

மாநகராட்சிகளாக தரம் உயர்த்தப்படும். 

4 மாநகராட்சிகள் விரிவாக்கம்: திருச்சி, நாகர்தகாவில், தஞ்சாவூர், ஓசூர் 

ஆகிய மாநகராட்சிகளும், சசங்கல்பட்டு, பூவிருந்தவல்லி, மன்னார்குடி 

ஆகிய நகராட்சிகளும் அவற்லறச் சுற்றியுள்ள வளர்ச்சியலடந்துள்ள 

தபரூராட்சிகலளயும், ஊராட்சிகலளயும் ஒன்றிலணத்து விரிவாக்கம் 

சசய்யப்படும். 

புதிய நகராட்சிகள்: பள்ளப்பட்டி, திட்டக்குடி, மாங்காடு, குன்றத்தூர், 

நந்திவரம் - கூடுவாஞ்தசரி, சபான்தனரி, திருநின்றவூர், தசாளிங்கர், 

இடங்கனசாலல, தாரமங்கலம், திருமுருகன்பூண்டி, கூடலூர், காரமலட, 

கருமத்தம்பட்டி, மதுக்கலர, வடலூர், தகாட்டக்குப்பம், திருக்தகாவிலூர், 

உளுந்தூர்தபட்லட, அதிராம்பட்டினம், மானாமதுலர, சுரண்லட, 

களக்காடு, திருச்சசந்தூர், சகால்லன்தகாடு, முசிறி, லால்குடி ஆகிய 

தபரூராட்சிகள் அதன் அருதக வளர்ச்சியலடந்துள்ள ஊராட்சிகலள 

ஒன்றிலணத்து நகராட்சிகளாக மாற்றப்படும். 

தமலும், புஞ்லச புகளூர் மற்றும் புகளூர் ஆகிய 2 தபரூராட்சிகலளயும் 

இலணத்து புகளூர் நகராட்சியாக அலமக்கப்படும். 

உறுப்பினர்கள் பதவிக்காலம்: தரம் உயர்த்தப்படும் அல்லது விரிவாக்கம் 

சசய்யப்படும்தபாது மாநகராட்சிகள் மற்றும் நகராட்சிகளுடன் 

இலணக்கப்படும் ஊராட்சிகளில் ஏற்கனதவ ததர்ந்சதடுக்கப்பட்ட (அ) 

ததர்ந்சதடுக்கப்படுகின்ற உறுப்பினர்கள் சதாடர்ந்து அவர்களது பதவிக் 

காலம் முடியும் வலர அப்பதவிகளிதலதய சதாடர்வார்கள். 

சம்பந்தப்பட்ட உள்ளாட்சி அலமப்பின் பதவிக்காலம் முடிவலடயும்தபாது 

இலணக்கப்படும் பகுதிகள் புதிதாக உருவாக்கப்படும் (அ) விரிவாக்கம் 

சசய்யப்படும் நகராட்சி அல்லது மாநகராட்சியின் முழுலமயான 

ஆளுலமக்கு உட்படுத்தப்படும் என்றார் அலமச்சர் K N தநரு. 

சமாத்தம் 21 மாநகராட்சிகள் 

தமிழ்நாட்டில் ஏற்கனதவ 15 மாநகராட்சிகள் உள்ளன. மாநகராட்சிகள் 

விவரம் (மாநகராட்சிகள் சதாடங்கப்பட்ட காலம் அலடப்புக்குறிக்குள் 

அளிக்கப்பட்டுள்ளது): 

சசன்லன (1688), மதுலர (1971), தகாயம்புத்தூர் (1981), திருச்சி (1994), 

தசலம் (1994), திருசநல்தவலி (1994), திருப்பூர் (2008), ஈதராடு (2008), 

தவலூர் (2008), தூத்துக்குடி (2008), தஞ்சாவூர் (2014), திண்டுக்கல் 

(2014), நாகர்தகாவில் (2019), ஓசூர் (2019), ஆவடி (2019) ஆகிய 

மாநகராட்சிகள் உள்ளன. இத்துடன் புதிய ஆறு மாநகராட்சிகலளயும் 

தசர்த்து மாநகராட்சிகளின் எண்ணிக்லக 21ஆக உயர்ந்துள்ளது. இதில் 

சசன்லன மட்டும் சபருநகர மாநகராட்சியாக உள்ளது. 

 

2. இந்தியாவின் கதரானா தடுப்பூசி ‘ஹக்தகா19’: முதல்கட்ட 

பரிதசாதலனயில் சவற்றி 

கதரானா தநாய் எதிர்ப்பு சக்திலயத் தூண்டுகின்ற, பாரம்பரிய 

முலறயில் உருவான ‘ஹக்தகா19 (HGCO 19) தடுப்பூசியின் முதல்கட்ட 

பரிதசாதலனலய மத்திய மருந்துகள் கட்டுப்பாட்டு அலமப்பு (DCGI) 

ஏற்றுக்சகாண்டுள்ளது. ‘ஹக்தகா19’ பாதுகாப்பானது, சசல்லத்தக்கது, 

தடுப்பூசி ஆய்வில் பங்தகற்றவர்கள் தநாய் எதிர்ப்பாற்றலலக் 

சகாண்டுள்ளனர் என்று சதரிவித்து டிசிஜிஐ நிபுணர் குழு அனுமதிலய 

வழங்கியுள்ளது. 

மத்திய அறிவியல் சதாழில்நுட்ப அலமச்சகத்தின் கீழ் உள்ள உயிரி 

சதாழில்நுட்பத் துலற தன்னுலடய உயிரி சதாழில்நுட்ப சதாழிலக 

ஆய்வு உதவி கவுன்சில் என்கிற லாப தநாக்கமற்ற சபாதுத் துலற 

நிறுவனத்லத அலமத்துள்ளது. 

 

 



         

    

இந்த நிறுவனம் கதரானா பாதுகாப்புக்கான இயக்கத்தில் புதணலவ 

தசர்ந்த சஜன்தனாவா பதயா பார்மசூட்டிகல்ஸ் என்கிற தனியார் மருந்து 

நிறுவனத்துடன் இலணந்து, தடுப்பூசி தயாரிப்பு ஆய்வுகலள 

தமற்சகாண்டது. இதற்கு மத்திய உயிரிசதாழில்நுட்பத்துலற நிதியுதவி 

அளித்தது. இந்த ‘ஹக்தகா19’ தடுப்பூசி மற்ற தடுப்பூசிகலளவிட 

தவறுபட்டது. ‘mRNA’ அடிப்பலடயில் இந்திய பாரம்பரிய முலறயில் 

தநாய் எதிர்ப்பு சக்திலய உடலில் தூண்டும்விதமான தடுப்பூசிலய 

உருவாக்குவதற்கான ஆய்லவ தமற்சகாண்டு, முதல்கட்ட 

பரிதசாதலனயில் சவற்றி சபற்றுள்ளது. இதற்கு அசமரிக்காலவச் தசர்ந்த 

சஹச்டிடி பதயா கார்ப்பதரஷன் நிறுவனமும் உதவ முன்வந்துள்ளது. 

இந்தத் தடுப்பூசிக்கு ‘ஹக்தகா19’ எனப் சபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

இந்தத் தடுப்பூசிக்கான முதல்கட்ட ஆய்லவ பரிசீலலன சசய்து ஏற்றுக் 

சகாண்ட மத்திய மருந்துகள் கட்டுப்பாட்டு அலமப்பு, இத்தடுப்பூசிக்கான 

2ஆம், 3ஆம் கட்ட ஆய்வுகலள தமற்சகாள்ளவும் அனுமதி அளித்துள்ளது. 

 

3. இந்தியாவின் தலலலமயில் ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் முக்கியக் 

கூட்டங்கள் 

இந்தியாவின் தலலலமயில் ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் 3 முக்கியக் 

கூட்டங்கள் நலடசபற்றதாகவும், அந்தக் கூட்டங்கள் வாயிலாக உறுப்பு 

நாடுகளின் கருத்துகள் முழுலமயாகப் சபறப்பட்டதாகவும் ஐ.நா.வுக்கான 

இந்தியத் தூதர் டி.எஸ்.திருமூாூா்த்தி சதரிவித்துள்ளார். ஐ.நா. பாதுகாப்பு 

கவுன்சிலில் ஆகஸ்ட் மாதத்துக்கான தலலலமப் சபாறுப்லப இந்தியா 

வகித்து வருகிறது. கவுன்சிலின் தலலலமப் சபாறுப்லப ஏற்றபிறகு 

கடல்சாாூா் பாதுகாப்பு, அலமதிப்பலட, பயங்கரவாத எதிர்ப்பு ஆகிய 

தலலப்புகளில் 3 முக்கியக் கூட்டங்கலள இந்தியா நடத்தியது. 

இன்னும் 1 வாரத்தில் இந்தியாவின் தலலலமப் சபாறுப்பு நிலறவலடய 

உள்ள சூழலில், ஐ.நா.வுக்கான இந்திய தூதர் டி எஸ் திருமூர்த்தி சசய்தி 

நிறுவனத்துக்கு அளித்த தபட்டியில் கூறியதாவது: 

இந்தியாவின் தலலலமயில் நடத்தப்பட்ட முக்கியக் கூட்டங்களின் 

வாயிலாக பல்தவறு முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டன. ஒவ்சவாரு கூட்டத்திலும் 

ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் 15 உறுப்பு நாடுகள் சதரிவித்த 

முழுலமயான கருத்துகளும் சபற்றுக் சகாள்ளப்பட்டன. 3 முக்கியக் 

கூட்டங்கள் வாயிலாகத் தயாரிக்கப்பட்ட ஆவணங்கள் அலனத்தும் 

ஐ.நா.வின் எதிர்கால நடவடிக்லககளுக்கு முக்கியப் பங்கு வகிக்கும். 

இந்தக் கூட்டங்களில் அலனத்து நாடுகளுடன் கலந்தாதலாசித்து 

ஆவணங்கலள இந்தியா தயாரித்துள்ளது. 

உறுப்பு நாடுகளின் ததலவகள், பிரச்லனகள் உள்ளிட்ட அலனத்தும் 

அந்த ஆவணங்களில் இடம்சபற்றுள்ளன. கூட்டங்களில் இந்தியா 

முன்சனடுத்த கலந்தாதலாசலன யுக்திலய அலனத்துத் தரப்பினரும் 

வரதவற்றனாூா். இந்தியாவின் தலலலமயில் நலடசபற்ற 3 முக்கியக் 

கூட்டங்களும் சவற்றி சபற்றன. நாடுகள் வரதவற்பு: கடந்த 9-ஆம் தததி 

பிரதமாூா் நதரந்திர தமாடி தலலலமயில் நலடசபற்ற கடல்சாாூா் பாதுகாப்பு 

சதாடாூா்பான கூட்டம் பல்தவறு வழிகளில் சிறப்புவாய்ந்தது. இந்தியப் 

பிரதமாூா் ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சில் கூட்டத்துக்குத் தலலலம தாங்கியது 

அதுதவ முதல் முலற. 

கடல்சாாூா் பாதுகாப்புக்சகன பிரத்தயகமாக நடத்தப்பட்ட முதல் கூட்டமும் 

அதுதவ. கடல்சாாூா் பாதுகாப்பு முக்கியத்துவம் சபற்று வரும் சூழலில் 

நடத்தப்பட்ட அக்கூட்டத்துக்குப் பல்தவறு நாடுகள் வரதவற்பு 

சதரிவித்தன. முக்கிய விவகாரத்தில் அலனத்துத் தரப்பினரின் 

கருத்துகளும் அந்தக் கூட்டத்தின் வாயிலாகப் சபறப்பட்டன. 

தீாூா்மானம் நிலறதவற்றம்: அலமதிப்பலட, பயங்கரவாத எதிாூா்ப்பு 

ஆகியலவ சதாடாூா்பான கூட்டங்கள் சவளியுறவுத் துலற அலமச்சாூா் 

எஸ்.சஜய்சங்காூா் தலலலமயில் நலடசபற்றன. உலகம் முழுவதும் 

அலமதிலய ஏற்படுத்துவதற்கு இந்தியா சதாடாூா்ந்து லகசகாடுத்து 

வருகிறது. அலமதிப் பலடகளுக்கு அதிக எண்ணிக்லகயிலான 

வீராூா்கலள இந்தியா அனுப்பி வருகிறது. 

அலமதிப் பலடயினருக்கு எதிராக நிகழ்த்தப்படும் குற்றங்களுக்கு உரிய 

தண்டலன சபற்றுத் தரும் தநாக்கிலான தீாூா்மானம் இந்தியா சாாூா்பில் 

நிலறதவற்றப்பட்டது. பயங்கரவாத எதிாூா்ப்பு விவகாரத்தில் அலனத்து 

நாடுகளும் ஒருங்கிலணந்து சசயல்பட தவண்டுசமன சிறப்புக் 

கூட்டத்தில் முடிசவடுக்கப்பட்டது. இந்தியாவின் தலலலமயில் ஐ.நா. 

பாதுகாப்பு கவுன்சில் கூட்டத்தில் சிரியா, சலபனான், தசாமாலியா, 

மியான்மாூா், தயமன் உள்ளிட்ட நாடுகளில் நிலவும் சூழல் குறித்தும் 

விவாதிக்கப்பட்டது என்றாாூா் அவாூா். 

 

4. சதாடங்கியது தடாக்கிதயா பாராலிம்பிக்: இன்று முதல் தபாட்டிகள் 

ஆரம்பம் 

ஜப்பானின் தடாக்கிதயா நகரில் 16-ஆவது பாராலிம்பிக் தபாட்டி 

சசவ்வாய்க்கிழலம அதிகாரப்பூாூா்வமாகத் சதாடங்கியது. வரும் 

சசப்டம்பாூா் 5-ஆம் தததி வலர 13 நாள்களுக்கு நலடசபறவுள்ள 

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான இந்த பாராலிம்பிக்கில், விலளயாட்டுப் 

தபாட்டிகள் புதன்கிழலமயிலிருந்து சதாடங்குகின்றன. தடாக்கிதயாவில் 

உள்ள ததசிய லமதானத்தில் சசவ்வாய்க்கிழலம மாலல நலடசபற்ற 

சதாடக்க நிகழ்ச்சியில் சாூா்வததச பாராலிம்பிக் கமிட்டி (ஐபிசி) தலலவாூா் 

ஆன்ட்ரூ பாாூா்சன்ஸ், ஜப்பான் அரசாூா் நருஹிதடா, ஜப்பான் பிரதமாூா் 

தயாஷிஹிதட சுகா உள்ளிட்ட முக்கியப் பிரமுகாூா்கள் 

கலந்துசகாண்டனாூா். 

சதாடக்க நிகழ்ச்சியானது, எண்ண இயலாத துன்பங்களுக்கு 

இலடதயயும் உயரப் பறக்கும் வலகயில் மாற்றுத்திறனாளிகள் 

தமற்சகாள்ளும் முயற்சிகலள சித்தரிக்கும் வலகயில், ‘எங்களுக்கும் 

சிறகுள்ளது’  என்ற கருத்துருலவ அடிப்பலடயாகக் சகாண்டு 

நடத்தப்பட்டது. நடனம் உள்ளிட்ட கலல நிகழ்ச்சிகளும் அலதச் சாாூா்ந்தத 

இருந்தன. நிகழ்ச்சியானது, பாராலிம்பிக் தபாட்டியாளாூா்களின் பலத்லத 

பிரதிபலிக்கும் வலகயிலான காசணாலி திலரயிடப்பட்டதில் இருந்து 

சதாடங்கியது. அலதத் சதாடாூா்ந்து கவுன்ட்டவுன் நலடசபற்று, அதன் 

நிலறவில் பாராலிம்பிக் தபாட்டி சதாடங்கியலத குறிக்கும் வலகயில் 

லமதானத்திலிருந்து வாணதவடிக்லககள் நிகழ்த்தப்பட்டன. அதன் 

பிறகு ஐபிசி தலலவாூா், அரசாூா் நருஹிதடா ஆகிதயாாூா் தமலடயில் 

ததான்ற, பாராலிம்பிக் தபாட்டி சதாடங்கியதாக அரசாூா் நருஹிதடா 

அதிகாரப்பூாூா்வமாக அறிவித்தாாூா். அலதத் சதாடாூா்ந்து ஜப்பாலனச் 

தசாூா்ந்த பாராலிம்பிக் மல்யுத்த சாம்பியன் காவ்ரி இதசா உள்பட 6 தபாூா் 

ஜப்பான் சகாடிலய தமலடக்கு ஏந்தி வந்தனாூா். அதன் பிறகு 

சகாடிதயற்றப்பட்டது. 

பின்னாூா் பங்தகற்பு நாடுகளின் அணிவகுப்பு, அகதிகள் குழுவிலிருந்து 

சதாடங்கியது. அதில் இஸ்தரல் அணியினலர ஒரு வழிகாட்டி நாய் 

அணிவகுத்து நடத்தி வந்தது அலனவரின் கவனத்லதயும் ஈாூா்ப்பதாக 

இருந்தது. தலிபான்கள் ஆதிக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள 

ஆப்கானிஸ்தானுக்கு ஆதரவளிக்கும் வலகயில், அந்நாட்டின் ததசியக் 

சகாடியும் அணிவகுப்பில் ஏந்தி வரப்பட்டது. அப்தபாது லமதானத்தில் 

கூடியிருந்தவாூா்கள் பலமான கரசவாலி மூலம் அதற்கு வரதவற்பு 

சதரிவித்தனாூா். நடப்பு அரசியல் சூழல் காரணமாக அந்நாட்டிலிருந்து 

தபாட்டியாளாூா்கள் பங்தகற்க முடியாமல் தபானது குறிப்பிடத்தக்கது. 

இந்தியா... 

சதாடக்க விழா நிகழ்ச்சியில் இந்தியாவின் சாாூா்பில் 5 தபாட்டியாளாூா்கள், 

6 அதிகாரிகள் என 11 தபாூா் பங்தகற்றனாூா். முன்னதாக, இந்தியாவின் 

அணிவகுப்பில் தமிழக உயரம் தாண்டுதல் வீராூா் மாரியப்பன் ததசியக் 

சகாடிலய ஏந்திச் சசல்வதாக இருந்தது. எனினும், விமானத்தில் 

வரும்தபாது மாரியப்பனுடன் சநருங்கிய சதாடாூா்பில் இருந்த நபருக்கு 

கதரானா சதாற்று இருப்பது உறுதி சசய்யப்பட்டலத அடுத்து, 

முன்சனச்சரிக்லகயாக மாரியப்பனும், அவருடன் இருந்த வட்டு எறிதல் 

வீராூா் விதனாத் குமாரும் தனிலமப்படுத்தப்பட்டனாூா். 

இதனால் நிகழ்ச்சியில் இந்தியாவின் ததசியக் சகாடிலய குண்டு எறிதல் 

வீராூா் ததக் சந்த் ஏந்திச் சசன்றாாூா். எனினும், பரிதசாதலனயில் 

மாரியப்பன், விதனாத் குமாருக்கு சதாற்று பாதிப்பு இல்லல எனத் 

சதரியவந்ததால் அவாூா்கள் தபாட்டியில் பங்தகற்பதில் தலடயில்லல 

என்று அணி நிாூா்வாகம் சதரிவித்தது. 

பாராலிம்பிக் தபாட்டியானது 57 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் 

தடாக்கிதயா நகரில் நடத்தப்படுகிறது. இதன் மூலம், பாராலிம்பிக் 

தபாட்டிலய இரு முலற நடத்திய முதல் நகரம் என்ற சபருலமலய 

தடாக்கிதயா சபற்றுள்ளது. 4,403 - தடாக்கிதயா பாராலிம்பிக்கில் 

பங்தகற்கும் தபாட்டியாளாூா்கள் எண்ணிக்லக. கடந்த ரிதயா 

பாராலிம்பிக்கில் பங்தகற்தறாாூா் எண்ணிக்லகலய விட (4,328) இது 

அதிகமாகும். 2,550 ஆண் தபாட்டியாளாூா்கள்/ 1,853 சபண் 

தபாட்டியாளாூா்கள். 22/540 - இந்த பாராலிம்பிக்கில் சமாத்தம் 22 

விலளயாட்டுகளில் 540 பிரிவுகளில் தபாட்டிகள் நலடசபறுகின்றன. 

 

5. நியூயார்க்கின் முதல் சபண் ஆளுநர் பதவிதயற்பு 

அசமரிக்காவின் நியூயார்க் மாகாணத்திற்கு முதல் சபண் ஆளுநராக 

தகத்தலீன் தஹாக்கல் (Kathleen Hogle) அவர்கள் பதவிதயற்றார். 

அசமரிக்காவிலுள்ள நியூயாாூா்க் மாகாணத்தின் முதல் சபண் ஆளுநராக 

தகத்தலீன் தஹாக்கல் (Kathleen Hogle) சசவ்வாய்க்கிழலம 



         

    

பதவிதயற்றுக் சகாண்டாாூா். 62 வயதாகும் அவாூா், 16 மாதங்களுக்கு 

ஆளுநாூா் சபாறுப்லப வகிப்பாாூா். இதுவலர ஆளுநராக இருந்து வந்த 

ஆண்ட்ரூ குவாதமா மீது அடுக்கடுக்காக பாலியல் புகாாூா்கள் எழுந்தலதத் 

சதாடாூா்ந்து அவாூா் பதவிலய ராஜிநாமா சசய்தாாூா். 

அதலனத் சதாடாூா்ந்து, அந்தப் பதவிக்கு தகத்தலீன் தஹாக்கல் (Kathleen 

Hogle) ததாந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளாாூா். அவலரயும் தசாத்து, தற்தபாது 

அசமரிக்காவின் 9 மாகாணங்களில் சபண்கள் ஆளுநாூா்களாக 

உள்ளனாூா். இது, அந்த நாட்டில் இதுவலர இல்லாத அதிகபட்ச 

எண்ணிக்லகயாகும். 

 

 

 

 



         

    

1. பின்வரும் எந்த மாநிலத்திலிருந்து, இந்தியாவிலலலய முதன் 

முறையாக ஓர் அரியவறக மந்தாறை இனம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது? 

அ) உத்தரகண்ட்  

ஆ) இமாச்சல பிரததசம் 

இ) சிக்கிம் 

ஈ) மிதசாரம் 

✓ ‘Cephalanthera erecta var. oblanceolata’ என்ற ஓர் அரியவகக மந்தாகர 

இனம், இந்தியாவிதலதய முதன்முகறயாக உத்தரகண்ட் மாநிலத்தின் 

சதமாலி மாவட்டத்தில் 1870 மீ உயரத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. 

BSIஇன் 6 மாதத்திற்கு ஒருமுகற வவளிவரும் இதழான வெலும்தபாவில் 

இந்திய தாவரங்களின் புதிய இனங்கள்பற்றிய ஆய்வுக்கட்டுகர 

வவளியிடப்பட்டுள்ளது. தமலும், இந்திய மந்தாகர இனங்கள் குறித்த 

தகவல்ககளக்வகாண்ட வதாகுதிகள் விகரவில் வவளியிடப்படவுள்ளது. 

 

2. வடகிழக்கு மாநிலங்களில் அதிலவக இறையலேறவயிறன 

வழங்குவதற்காக, கீழ்காணும் எந்த நிறுவனத்துடன், யுனிவர்ேல் 

ேர்வீஸ் ஆப்ளிலகஷன் பண்ட் கூட்டுலேர்ந்துள்ளது? 

அ) BSNL  

ஆ) MTNL 

இ) ஏர்வடல் 

ஈ) வி 

✓ வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கு அதிதவக இகைய தசகவ வபறுவதற்கு, 

யுனிவர்சல் சர்வீஸ் ஆப்ளிதகசன் பண்ட் (USOF) BSNL நிறுவனத்துடன் 

ஒப்பந்தம்வசய்தது. இதன்மூலம் அகர்தலாவுக்கு இகைய இகைப்புக்கு 

10 ஜிபிபிஎஸ் பன்னாட்டு அகலவரிகச, காக்ஸ் பஜார் வழியாக வங்க 

ததசத்தின் BSCCL நிறுவனத்திடமிருந்து வாடகக அடிப்பகடயில் 

வபறப்படுகிறது. இந்த ஒப்பந்தத்தின்கீழ், தமற்கண்ட பன்னாட்டு அகல 

வரிகசகய, மூன்றாண்டுகளுக்கு வாடககக்குப்வபற, பிஎஸ்என்எல் 

நிறுவனத்துக்கு, USOF நிதியுதவி அளிக்கும். இதன்மூலம் வடகிழக்குப் 

பகுதி மக்கள் அதிதவக இகைய இகைப்புடன் பல இ-தசகவககள 

வபறுவர். 

 

3. ததன்சீனக்கடலில் நீர்மூழ்கிக்கப்பல் எதிர்ப்புப்பயிற்சிறயத் ததாட 

-ங்கியுள்ள நாடு எது? 

அ) ஜப்பான்  

ஆ) சீனா 

இ) சிங்கப்பூர் 

ஈ) இந்ததாதனசியா 

✓ ஜப்பான் இராணுவ அகமச்சகத்தின் ஓர் அண்கமய அறிக்ககயின்படி, 

ஜப்பானின் கடல்சார் தற்காப்புப்பகட வதன்சீனக்கடலில் நீர்மூழ்கிக் 

கப்பல் எதிர்ப்புப் பயிற்சிககளத் வதாடங்கியுள்ளது. இந்தப் பயிற்சியில், 

உலங்கூர்தி விமானந்தாங்கி மற்றும் நீர்மூழ்கிக்கப்பல் உட்பட மூன்று 

கப்பல்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன. முழு வதன்சீனக்கடகலயும் உரிகம 

தகாரும் சீனா, அங்கு வசயற்ககத்தீவுககள அகமத்து அதில் இராணுவ 

புறக்காவல் நிகலயங்ககள நிறுவியுள்ளது. வதன்சீனக்கடகல சீனா 

இராணுவமயமாக்குவதாக அவமரிக்கா குற்றஞ்சாட்டி வருகிறது. 

 

4. ேமீபத்தில், COVID ததாற்ைால் கடுறமயாக பாதிக்கப்பட்லடாருக்கு 

உதவுவதற்காக COVIDஆல் பாதிக்கப்பட்லடாருக்கான வாழ்வாதாை 

ஆதைவுத் திட்டத்றத அறிமுகப்படுத்திய மாநிலம் எது? 

அ) மணிப்பூர்  

ஆ) புதுச்தசரி 

இ) மகாராஷ்டிரா 

ஈ) ஒடிஸா 

✓ மணிப்பூரில் COVIDஆல் கடுகமயாகப் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவி 

வழங்குவதற்காக, COVIDஆல் பாதிக்கப்பட்தடாருக்கான வாழ்வாதார 

ஆதரவுத்திட்டத்கத மணிப்பூர் முதல்வர் என் பீரன் சிங் வதாடங்கினார். 

இத்திட்டத்தின்கீழ் 6,276 பயனாளிகளுக்கு ஒரு பயனாளருக்கு `2500 

வீதம் வமாத்தமாக `1.56 தகாடி வழங்கப்பட்டது. 

 

5. ததாறலயுைரி & புவியியல் தகவலறமப்பு அடிப்பறடயிலான 

தைறவப்பயன்படுத்தி MGNREGA திட்டத்தின் புதிய தேயல்பாடுகறள 

திட்டமிட உதவும் தளத்தின் தபயர் என்ன? 

அ) பூமி இராசி 

ஆ) மதத் 

இ) யுக்தாரா  

ஈ) இ-சனத் 

✓ ‘யுக்த்தாரா’ திட்டத்தின் கீழ் வதாடங்கப்பட்டுள்ள புதிய புவிசார் திட்டமிடல் 

இகையதளம், வதாகலயுைர்வு மற்றும் புவியியல் தகவல் கருவி (GIS) 

அடிப்பகடயிலான தகவல்மூலம் மகாத்மா காந்தி ததசிய ஊரக தவகல 

வாய்ப்பு திட்டத்தின் (MGNREGA) புதிய வசயல்பாடுககள திட்டமிட உதவும். 

✓ பல்தவறு ததசிய ஊரக தமம்பாட்டு திட்டங்களின்கீழ் உருவாக்கப்பட்ட 

ஜிதயாதடக் (நிழற்படம் & காவைாளிகள் அடங்கிய புவியியல் இடங்கள்) 

தகவல்கள் களஞ்சியமாக இந்தப் புவிசார் திட்டமிடல் இகையதளம் 

வசயல்படும். இதில் மகாத்மா காந்தி ததசிய ஊரக தவகலவாய்ப்பு 

திட்டம், வசாட்டுநீர்ப்பாசனத்திட்டம், ததசிய தவளாண் தமம்பாட்டு திட்டம் 

குறித்த தகவல்கள் நிழற்படங்களுடன் இருக்கும். 

 

6.உள்நாட்டிலலலய தயாரிக்கப்பட்ட லபார் விமானம், பீைங்கி எதிர்ப்பு 

ஏவுகறைகறள ‘ARMY-2021’இல் இந்தியா அறிமுகஞ்தேய்தது. 

கீழ்கண்ட எந்த நாட்டில், ‘ARMY-2021’ நறடதபறுகிைது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) ரஷ்யா  

இ) இஸ்தரல் 

ஈ) அவமரிக்கா 

✓ மாஸ்தகா பிராந்தியத்தில் ெகடவபறும் பன்னாட்டு இராணுவ-வதாழில் 

நுட்ப மன்றமான ‘ARMY-2021’இல் இந்தியா தனது உள்ொட்டுப்தபார் 

விமானமான LCA ததஜஸ், பீரங்கி எதிர்ப்பு வழிகாட்டும் ஏவுககைகள், 

அர்ஜுன் முதன்கம தபார் பீரங்கி (MK1A) ஆகியவற்கற அறிமுகம் வசய்தது.  

✓ ஆகஸ்ட்.22-28 வகர மாஸ்தகாவின் குபின்காவில் ெகடவபறும் 

பன்னாட்டு இராணுவ-வதாழில்நுட்ப மன்றமான ‘ARMY-2021’இல் 

DRDO பங்தகற்கிறது. DRDO என்பது இந்திய காட்சியரங்கின் ஒருபகுதி 

ஆகும். அங்கு அதிெவீன பாதுகாப்பு வதாழில்நுட்பங்களும் அகமப்புகளும் 

இந்திய பாதுகாப்புத் வதாழில்களான தகாவா ஷிப்யார்ட் லிமிவடட் (GSL), 

ஆயுதத் வதாழிற்சாகலகள் மற்றும் பாரத் எர்த் மூவர்ஸ் லிமிவடட் (BEML) 

ஆகியவற்றுடன் இகைந்து காட்சிப்படுத்தப்படும். 

 

7. ேமீபத்தில், 34 தேயற்றகக்லகாள்கறள விண்ணில் தேலுத்திய 

அறமப்பு எது? 

அ) ISRO 

ஆ) ஸ்தபஸ் X 

இ) NASA 

ஈ) ஒன்வவப்  

✓ பாரதி குழுமத்தின் ஆதரவில் இயங்கும் தாழ்புவி சுற்றுப்பாகத (LEO) 

வசயற்ககக்தகாள் தகவல் வதாடர்பு நிறுவனமான ஒன்வவப், 

கபக்தகானூர் விண்வவளி ஏவுதளத்திலிருந்து அரியான்ஸ்தபஸ்மூலம் 

34 வசயற்ககக்தகாள்ககள விண்ணில் ஏவியகத உறுதிவசய்துள்ளது. 

OneWeb’இன் ‘ஐந்து முதல் 50’ திட்டத்கத வவற்றிகரமாக முடித்தகதத் 

வதாடர்ந்து இந்த ெடவடிக்கக தமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் 

ஒன்வவபின் வசயற்ககக்தகாள்ககள 288ஆக மாற்றியுள்ளது. 

 

8. தெர்மனியில் பயிலவிரும்பும் மாைவர்களுக்காக டிஜிட்டல் & 

உடனடி தடுக்கப்பட்ட கைக்றக ததாடங்கியுள்ள வங்கி எது? 

அ) சிட்டி வங்கி 

ஆ) ICICI வங்கி வஜர்மனி  

இ) டாய்ச் வங்கி 

ஈ) பாரத வங்கி 

✓ வஜர்மனியில் பயில விகழயும் மாைவர்களுக்காக டிஜிட்டல் மற்றும் 

உடனடி தடுக்கப்பட்ட கைக்கக வதாடங்குவதாக ICICI வங்கி வஜர்மனி 

அறிவித்துள்ளது. தடுக்கப்பட்ட கைக்கு (Blocked Account) என்பது ஒரு 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

சிறப்பு வகக வங்கிக்கைக்காகும்; அதில் மாைவர்கள், ஒரு இருப்பு 

உறுதிப்படுத்தல் சான்றிதகழ (Balance Confirmation Certificate (BCC)) 

வபறுவதற்காக குறிப்பிட்ட அளவு பைத்கத கவத்திருக்க தவண்டும். 

வஜர்மனியில் மாைவ விசா வபறுவதற்கு இந்தக் கைக்கு கட்டாயமாகும். 

இக்கைக்கு, மாைவர்களுக்கு வஜர்மனியில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு 

ெடப்பு கைக்கக வழங்குகிறது. இது, உலகில் எங்கும் 

பயன்படுத்தக்கூடிய விசா பற்றட்கடயுடன் வருகிறது. 

 

9. லதசிய லவளாண் ேந்றதயில் (eNAM) வர்த்தகத்தில் முன்னிலை 

வகிக்கும் மாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்ொடு 

ஆ) இராஜஸ்தான்  

இ) தமற்கு வங்கம் 

ஈ) தகரளா 

✓ ததசிய தவளாண் சந்கதயில் வர்த்தகத்தில் முன்னிகல வகிக்கும் 

மாநிலமாக இராஜஸ்தான் உருவவடுத்துள்ளது. தவளாண்வபாருட்களின் 

இ-வர்த்தகத்கத ஊக்குவிப்பதற்காக அகனத்து தனித்தனி வர்த்தக 

உரிமங்ககளயும் ஒருங்கிகைந்த உரிமமாக மாற்ற அனுமதித்த முதல் 

மாநிலம் இராஜஸ்தான் ஆகும். தற்தபாதுவகர, வமாத்தம் 37346 

வர்த்தகர்கள் ஒருங்கிகைந்த உரிமதாரர் வர்த்தகர்களாக 

பணியாற்றுகின்றனர். 

 

10. அண்றமயில், அதமரிக்க ேட்டமன்ைத்தின் தங்கப்பதக்கம் தபற்ை 

முதல் இந்தியர் யார்? 

அ) தெதாஜி சுபாஷ் சந்திர தபாஸ் 

ஆ) மகாத்மா காந்தி  

இ) பகத் சிங் 

ஈ) B R அம்தபத்கர் 

✓ நியூயார்க் காங்கிரஸ் வபண்மணி கதராலின் மாதலானி, ‘மகாத்மா’ 

காந்திக்கு, அவமரிக்க சட்டமன்றத்தின் தங்கப்பதக்கத்கத, அவரது இறப்பி 

-ற்குப்பின் வழங்குவதற்காக, அவமரிக்க பிரதிநிதிகள் சகபயில் 

அதற்கான சட்டத்கத மீண்டும் அறிமுகம்வசய்தார். அகிம்கசமுகறகளின் 

மூலம் அவராற்றிய பங்களிப்புகளுக்காக அவருக்கு இவ்விருது வழங்கப் 

-படுகிறது. அவர், அவமரிக்காவின் மிகவுயர்ந்த குடிமகன் விருதான 

காங்கிரஸ் தங்கப்பதக்கத்கத வபறும் முதல் இந்தியர் ஆவார். 

 


1. 2021-22-ஆம் ஆண்டுக்கான கரும்புப் பருவத்தில் சர்க்ககர 

ஆகலகள், கரும்புக்கு அளிக்கதவண்டிய நியாயமான மற்றும் 

லாபகரமான விகலகய நிர்ையிக்க மத்திய அகமச்சரகவ ஒப்புதல் 

கரும்பு விவசாயிகளின் ெலகனக் கருத்தில் வகாண்டு, 2021-22 

கரும்புப் பருவத்திற்கு (அக்தடாபர் -வசப்டம்பர்) சர்க்ககர ஆகலகள் 

அளிக்கும் கரும்புக்கான நியாயமான மற்றும் லாபகரமான விகலக்கு 

(எஃப் ஆர் பி) பிரதமர் திரு ெதரந்திர தமாடி தகலகமயிலான, 

வபாருளாதார விவகாரங்களுக்கான மத்திய அகமச்சரகவக் குழு 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதன்படி கரும்பின் எஃப் ஆர் பி, அடிப்பகட மீட்பு 

விகிதம் 10% உடன் குவிண்டால் ஒன்றுக்கு ரூ. 290 வழங்கப்படும். மீட்பு 

விகிதம் 10%க்கு தமல் அதிகரித்தால் ஒவ்வவாரு சதவிகிதத்திற்கும் 

ஒவ்வவாரு குவின்டாலுக்கும் 0.1% அதிகமாக அதாவது குவிண்டால் 

ஒன்றுக்கு ரூ. 2.90 கூடுதல் வதாகக அளிக்கப்படும். 

விகிதம் குகறய தெரிட்டால், ஒவ்வவாரு குவிண்டாலுக்கும் 0.1% 

குகறவாக, அதாவது எஃப் ஆர் பி விகலயிலிருந்து ரூ. 2.90 குகறவாக 

வழங்கப்படும். 9.5%க்கு குகறவாக உள்ள சர்க்ககர ஆகலகளுக்கு 

விகல குகறக்கப்படாது என்ற முடிவின் மூலம் விவசாயிகளின் 

ெலகன பாதுகாப்பதில் அரசின் ஆக்கபூர்வமான அணுகுமுகற 

வவளிப்படுகிறது. அத்தககய விவசாயிகள் கரும்பு பருவம் 2021- 22 இல் 

குவிண்டால் ஒன்றுக்கு ரூ. 275.50 வபறுவார்கள். தற்தபாகதய கரும்பு 

பருவம் 2020-21 இல் இந்தத் வதாகக ரூ. 270.75 ஆக உள்ளது. கரும்பு 

பருவம் 2021-22 க்கான உற்பத்தித் வதாகக, குவிண்டால் ஒன்றுக்கு 

ரூ. 155 ஆகும். 10% மீட்பு விகிதத்துடன் குவிண்டால் ஒன்றுக்கு ரூ. 290 

என்ற இந்த எஃப் ஆர் பி, உற்பத்தி வதாகககயவிட 87.1% அதிகம். இதன் 

வாயிலாக தங்கள் வதாகககயயும் விட கூடுதலாக 50% மீட்புத் 

வதாகககய விவசாயிகள் வபறுவார்கள். 

தற்தபாகதய கரும்பு பருவம் 2020-21 இல் ரூ. 91,000 தகாடி மதிப்பில் 

2,976 லட்சம் டன் கரும்புககள சர்க்ககர ஆகலகள் வகாள்முதல் 

வசய்துள்ளன. இதுவகரயிலான வகாள்முதலில் இந்த எண்ணிக்கக 

மிகவும் அதிகமானது. குகறந்தபட்ச ஆதரவு விகலயில் வெல்லுக்கு 

அடுத்தபடியாக கரும்பு அதிகளவில் வகாள்முதல் வசய்யப்பட்டுள்ளது. 

கரும்பு பருவம் 2021-22- ல் கரும்பின் உற்பத்தி அதிகரிக்கக்கூடும் 

என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால் சுமார் 3,088 லட்சம் டன் கரும்புகள் 

சர்க்ககர ஆகலகளால் வகாள்முதல் வசய்யப்படக்கூடும். கரும்பு 

விவசாயிகளுக்கு சுமார் ரூ. 1,00,000 தகாடி கிகடக்கும். 

விவசாயிகளுக்கு உகந்த ெடவடிக்கககளின் வாயிலாக, உரிய 

காலத்தில் கரும்பு விவசாயிகளுக்கான வதாகக அவர்களுக்கு 

வழங்கப்படுவகத அரசு உறுதி வசய்யும். 

கரும்பு பருவம் 2021-22 இல் (அக்தடாபர் 1, 2021 முதல் அமலுக்கு 

வருகிறது) சர்க்ககர ஆகலகள் விவசாயிகளிடமிருந்து வகாள்முதல் 

வசய்யும் கரும்புகளுக்கு, அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ள நியாயமான மற்றும் 

லாபகரமான விகலயில் கரும்புகள் வழங்கப்படும். சுமார் 5 தகாடி கரும்பு 

விவசாயிகள் மற்றும் அவர்ககளச் சார்ந்ததாரின் வாழ்வாதாரத்தில் 

வபரும் தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும் முக்கிய தவளாண் அடிப்பகடயிலான 

துகறயாக கரும்புத் துகற விளங்குகிறது. சுமார் 5 லட்சம் 

பணியாளர்கள் சர்க்ககர ஆகலகளில் தெரடியாக பணியாற்றுவததாடு 

ஏராளமாதனார், தவளாண் வதாழில் மற்றும் தபாக்குவரத்து சார்ந்த 

பணிகளிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். 

 

2. அவமரிக்கா: சராசரி வருவாயில் இந்திய வம்சாவளியினர் முதலிடம் 

அவமரிக்காவில் சராசரி குடும்ப வருவாய் மற்றும் கல்லூரிப் 

பட்டதாரிகளின் எண்ணிக்ககயில் ஒட்டுவமாத்த அவமரிக்காா்ககள 

இந்திய வம்சாவளியினர் விஞ்சியுள்ளனர். இதுகுறித்து அந்த ொட்டில் 

அண்கமயில் எடுக்கப்பட்ட மக்கள்வதாகக கைக்வகடுப்பு புள்ளி 

விவரங்கள் வதரிவிப்பதாவது: 

அவமரிக்காவில் வசிக்கும் இந்தியர்கள், அந்த ொட்டின் குடியுரிகம வபற்ற 

இந்தியர்கள் மற்றும் அங்கு பிறந்த இந்திய வம்சாவளியினரின் சராசரி 

குடும்ப வருவாய் 1,23,700 டாலராக (சுமார் `91.78 இலட்சம்) உள்ளது. 

கல்லூரி பட்டதாரிகளில் 79% தபர் இந்திய வம்சாவளிகயச் தசர்ந்தவர்க 

-ளாக உள்ளனர். இதன்மூலம், குடும்ப வருவாய் மற்றும் கல்லூரிக் 

கல்வியில் ஒட்டுவமாத்த அவமரிக்கர்ககள இந்திய வம்சாவளியினர் 

விஞ்சியுள்ளனர். 

கடந்த முப்பது ஆண்டுகளில் ஆசியர்களாக அகடயாளம் காைப்படும் 

ெபர்களின் எண்ணிக்கக மூன்று மடங்காக அதிகரித்துள்ளது. தற்தபாது 

ொட்டின் ொன்கு வபரிய இனக் குழுக்களில் ஆசியர்கள் மிக தவகமாக 

வளர்ச்சியகடந்து வரும் குழுவினராக ஆகியுள்ளனர். அவமரிக்காவில் 

தற்தபாது சுமார் 40 லட்சம் இந்தியர்கள் வசிக்கின்றனர். அவர்களில் 16 

லட்சம் தபர் நுகழவு இகசவு வபற்று அந்த ொட்டில் வசிப்பவர்கள். 14 

லட்சம் தபர் அவமரிக்கக் குடியுரிகம வபற்றவர்கள். 10 லட்சம் தபர் அந்த 

ொட்டிதலதய பிறந்தவர்கள் ஆவர். 

அந்தப் பிரிவினரின் சராசரி குடும்ப வருமானமான 1,23,700 டாலர்கள், 

ொடுதழுவிய சராசரி குடும்ப வருவாயான 63,922 டாலகரவிட இரு 

மடங்காகும். அறிக்ககயின்படி, ொடு முழுவதும் சராசரியாக 34 சதவிகித 

-த்தினர் பட்டம் வபற்றுள்ள நிகலயில், இந்திய வம்சாவளியினரில் 79% 

தபர் கல்லூரிகளில் பட்டம்வபற்றுள்ளவர்களாக உள்ளனர். சராசரி குடும்ப 

வருவாயில் இந்திய வம்சாவளியினருக்கு அடுத்தபடியாக கதவான் 

வம்சாவளியினரும் ($97,129), 3ஆமிடத்தில் பிலிப்பின்ஸ் ொட்டவர்களும் 

($95,000) உள்ளனர் என்று அந்தப் புள்ளிவிவரங்கள் வதரிவிக்கின்றன. 

 

3. BSF புதிய இயக்குெராக பங்கஜ் சிங் நியமனம் 

எல்கலப் பாதுகாப்புப் பகட (BSF) இயக்குெர் வஜனரலாக மூத்த ஐபிஎஸ் 

அதிகாரி பங்கஜ் சிங் (58) நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். முப்பது ஆண்டுகளுக்கு 

முன்பு இதத பதவிகய இவரின் தந்கத பிரகாஷ் சிங் வகித்தது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

ராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் 1988ஆம் ஆண்டு பிரிகவச் தசர்ந்த பங்கஜ் 

சிங், ஆக.31ஆம் தததி BSF இயக்குெராகப் பதவிதயற்றுக்வகாள்வார் என 

அதிகாரபூர்வ உத்தரவில் வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இவர் தில்லியிலுள்ள 

BSF தகலகமயகத்தில் சிறப்பு இயக்குெர் வஜனரலாக பணியாற்றி 

வருகிறார். தற்தபாது BSF இயக்குெர் வஜனரலாக இந்ததா-திவபத் 

 

 



         

    

எல்கலப் பாதுகாப்பு காவல் பகட இயக்குெர் S S ததஸ்வால் கூடுதல் 

வபாறுப்பு வகித்துவருகிறார். அவர் ஓய்வுவபறவுள்ளகதவயாட்டி புதிய 

இயக்குெர் வஜனரலாக பங்கஜ் சிங் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

பங்கஜ் சிங்கின் தந்கத பிரகாஷ் சிங், 1993-94’இல் BSF இயக்குெர் 

வஜனரலாகப் பணிபுரிந்தார். காவல்துகறயில் பல சீர்திருத்தங்ககள 

அறிமுகப்படுத்தியதற்காக அறியப்படும் பிரகாஷ் சிங்கிற்கு பத்மஸ்ரீ விருது 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்ததா-திவபத் எல்கலக் காவல் பகடயின் புதிய 

தகலவராக தமிழ்ொட்டின் 1988ஆம் ஆண்டு பிரிகவச் தசர்ந்த ஐபிஎஸ் 

அதிகாரி சஞ்சய் அதராரா, காவல் ஆராய்ச்சி & தமம்பாட்டுப் பிரிவு புதிய 

தகலவராக பாலாஜி வத்சவா ஆகிதயாகர ெடுவைரசு நியமித்துள்ளது. 

 

4. இந்தியா - கஜகஸ்தான் 5ஆம் கட்டகூட்டுப்பயிற்சி 30’இல் வதாடக்கம் 

இந்தியா-கஜகஸ்தான் ொடுகளுக்கு இகடதயயான ஐந்தாவது கட்ட 

இராணுவ கூட்டுப்பயிற்சி ஆக.30ஆம் தததி வதாடங்குகிறது. இராணுவ 

ராஜதந்திர ெடவடிக்கககள் மற்றும் கஜகஸ்தானுடனான வளர்ந்துவரும் 

உறகவ வலுப்படுத்தும் ெடவடிக்ககயாக இது பார்க்கப்படுகிறது.  

கஜகஸ்தானில் உள்ள ஆயிஷா பிபியில் இருக்கும் பயிற்சி நிகலயத்தில் 

வசப்.11 வகர ெடக்கவுள்ள இக்கூட்டுப்பயிற்சியில், இந்தியா-கஜகஸ்தான் 

ொடுகளுக்கு இகடதயயான இருதரப்பு உறகவ வலுப்படுத்தும் 

விதத்தில் இருொட்டு ராணுவங்களும் பயிற்சிககள தமற்வகாள்ளும். 

பயங்கரவாத எதிர்ப்பு ெடவடிக்ககககள தமற்வகாள்ளுதல் குறித்து 

இந்தியா மற்றும் கஜகஸ்தான் ராணுவத்தினருக்கு இந்தக் கூட்டு 

ெடவடிக்ககயின்தபாது பயிற்சியளிக்கப்படும். இந்தியா & கஜகஸ்தான் 

இராணுவங்களுக்கு இகடதய நிலவிவரும் பரஸ்பர ெம்பிக்கக, கூட்டு 

வசயல்பாடு மற்றும் சிறந்த ெகடமுகறககளப் பகிர்தல் ஆகியவற்கற 

இந்தப் பயிற்சி வலுப்படுத்தும் என்று மத்திய அரசு வவளியிட்டுள்ள 

வசய்திக்குறிப்பில் வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

5. முதல் தங்கத்கத ஆஸ்திதரலியா வவன்றது 

தடாக்கிதயா பாராலிம்பிக் தபாட்டியில் முதல் விகளயாட்டுப் தபாட்டிகள் 

வதாடங்கிய நிகலயில், முதல் தங்கப்பதக்கத்கத ஆஸ்திதரலிய 

கசக்கிளிங் வீராங்ககன வபய்ஜ் கிதரதகா வவன்றார்.  

மகளிருக்கான கசக்கிளிங் தபாட்டியில் ‘C1-3’ 3000 மீ பிரிவில் வபய்ஜ் 

கிதரதகா 3 நிமிஷம் 50.81 விொடிகளில் இலக்கக எட்டி முதலிடம் 

பிடித்தார். சீனாவின் வாங் ஜியாவ்வமய் 3 நிமிஷம் 54.97 விொடிகளில் 

வந்து வவள்ளியும், வஜர்மனியின் வடனிஸ் ஷின்ட்லர் 3 நிமிஷம் 55.12 

விொடிகளில் வந்து வவண்கலமும் வவன்றனர். கிதரதகாவுக்கு இது 

முதல் பாராலிம்பிக் பதக்கமாகும். தடாக்கிதயா பாராலிம்பிக்கில் முதல் 

ொளில் 7 விகளயாட்டுகளில் 24 பதக்க தபாட்டிகள் ெகடவபற்றன. 

 



         

    

1. பின்வரும் எந்த நகரத்தில், செயற்கக நுண்ணறிவு ஆராய்ச்சி 

மற்றும் புத்தாக்க கமயம் திறக்கப்பட்டுள்ளது? 

அ) சென்னை 

ஆ) னைதராபாத்  

இ) திருவைந்தபுரம் 

ஈ) சபங்களூரு 

✓ னைதராபாத் இந்திய சதாழில்நுட்ப நிறுவைத்தில் அனைக்கப்பட்டுள்ள 

செயற்னக நுண்ணறிவு ஆராய்ச்சி ைற்றும் புத்தாக்க னையத்னத ைத்திய 

கல்வியனைச்ெர் தர்மைந்திர பிரதான் திறந்துனவத்தார். சபாருண்ை 

அறிவியல் ைற்றும் உம ாகவியற்சபாறியியல் துனறயின் கட்டடம், உயர் 

செயல்திறன்சகாண்ட கணினி னையம் ைற்றும் உயர்-சதளிவுத்திறன் 

சகாண்ட எ க்ட்ரான் நுண்மணாக்கி வெதி ஆகியவற்னறயும் அவர் 

திறந்துனவத்தார். 

✓ செயற்னக நுண்ணறிவு ஆராய்ச்சி ைற்றும் புத்தாக்க னையைாைது 

ஜப்பான் பன்ைாட்டு ஒத்துனைப்பு நிறுவைத்துடன் (JICA) இனணந்து 

அனைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆய்வகத்னத நிறுவுவதற்காக ைனிசவல் 

சடக்ைா ஜி சொல்யூஷன்சுடன் பல்கன  ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. 

 

2. 2021 உலக தடகள U20 ொம்பியன்ஷிப்கப நடத்துகிற நாடு எது? 

அ) காைா 

ஆ) சகன்யா  

இ) சதன்ைாப்பிரிக்கா 

ஈ) ஜனைக்கா 

✓ 2021 உ க தடகள U20 ொம்பியன்ஷிப், உ க ஜூனியர் ொம்பியன்ஷிப் 

என்றும் அனைக்கப்படுகிறது; இது சகன்யாவின் னைமராபியில் உள்ள 

ையாமயா வினளயாட்டு வளாகத்தில் 2021 ஆகஸ்ட் 17 முதல் 22 வனர 

நடைபெறுகிறது. U20 ொம்பியன்ஷிப் என்ெது ஜூனியர் ொம்பியன்ஷிப் 

ஆக தகுதிசபறுவதற்காை ஒரு ெர்வமதெ தடகள மபாட்டியாகும். 

 

3. உலக சகாசு நாளாக ககடப்பிடிக்கப்படுகிற தததி எது? 

அ) ஆகஸ்ட்.18 

ஆ) ஆகஸ்ட்.20  

இ) ஆகஸ்ட்.22 

ஈ) ஆகஸ்ட்.24 

✓ ைம ரியாவிற்காை காரணங்கள் ைற்றும் அனத எவ்வாறு தடுப்பது 

என்பது பற்றிய விழிப்புணர்னவ ஏற்படுத்த ஆண்டுமதாறும் ஆகஸ்ட்.20 

அன்று உ க சகாசு ைாள் கனடபிடிக்கப்படுகிறது. ைம ரியாவால் 

ஏற்படும் மைாய்க்கு எதிராை மபாராட்டத்தில் சுகாதார அதிகாரிகள், அரசு 

ொரா நிறுவைங்கள் ைற்றும் பிற அனைப்புகளின் முன்சைடுப்புகனள 

முன்னின ப்படுத்துவதற்காக இந்த ைாள் அனுெரிக்கப்படுகிறது.  

✓ ஒவ்மவார் ஆண்டும் உ க சகாசு ைாளன்று, சகாசுக்களால் ஏற்படும் 

மைாய்கள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படுகிறது. “Reaching the 

zero-malaria target” என்பது ைடப்பாண்டு (2021) வரும் உ க சகாசு 

ைாளுக்காைக் கருப்சபாருளாகும். கடந்த 1897ஆம் ஆண்டில் பிரிட்டிஷ் 

ைருத்துவர் ெர் சராைால்ட் ராஸ், சபண் சகாசுக்கள் ைனிதர்களினடமய 

ைம ரியானவ பரப்புகின்றை என்று கண்டுபிடித்த நிகழ்னவயும் இந்த 

ைாள் நினைவுகூர்கிறது. 1902’இல், ராஸ், ைருத்துவத்திற்காை மைாபல் 

பரினெ சவன்றார் ைற்றும் அனதப்சபற்ற முதல் பிரித்தானியர் ஆைார். 

 

4.கர்னால் ஏரி உல்லாெ விடுதியில் முதல் தொலார் மின்ொர வாகன 

மின்தனற்ற நிகலயம் திறக்கப்பட்டகத அடுத்து, எந்த சநடுஞ்ொகல, 

இந்தியாவின் முதல் மின்-வாகனத்துக்குகந்த சநடுஞ்ொகலயாக 

மாறியுள்ளது? 

அ) தில்லி-ெண்டிகர் சைடுஞ்ொன   

ஆ) தில்லி-மும்னப சைடுஞ்ொன  

இ) தில்லி-சஜய்ப்பூர் சைடுஞ்ொன  

ஈ) தில்லி-மீரட் சைடுஞ்ொன  

✓ ைத்திய கைரக சதாழிற்ொன கள் அனைச்சின் FAME-1 (இந்தியாவில் 

மின்ொர ைற்றும் க ப்பு வாகைங்களுக்கு வினரவில் ைாறுதல் ைற்றும் 

உற்பத்தி) திட்டத்தின்கீழ் சூரிய ஆற்றல் அடிப்பனடயி ாை வாகை 

மின்மைற்றி நின யங்கனள தில்லி-ெண்டிகர் சைடுஞ்ொன யில் 

அதிகளவில் பாரத மிகுமின் நிறுவைம் நிறுவியிருப்பதால், இந்தியாவின் 

முதல் மின்ொர வாகைங்களுக்கு மதாைனையாை சைடுஞ்ொன யாக 

அது உருவாகி இருக்கிறது. 

✓ கர்ைால் ஏரி விடுதியில் அனைந்துள்ள சூரிய ஆற்றல் மின்ொர வாகை 

மின்மைற்றி நின யத்னத ைத்திய கைரக சதாழிற்ொன கள் அனைச்ெர் 

டாக்டர் ைமகந்திரைாத் பாண்மட காசணாலிமூ ம் திறந்துனவத்தார். 

 

5. உலகளவில் கிரிப்தடா ஏற்றலில் இந்தியாவின் தரநிகல என்ன? 

அ) முத ாவது 

ஆ) இரண்டாவது  

இ) மூன்றாவது 

ஈ) ைான்காவது 

✓ பிளாக்செயின் தரவுதளைாை செயிைாலிசிஸின்படி, 2021 உ களாவிய 

கிரிப்மடா ஏற்றல் குறியீட்டில் (Crypto Adoption), உ களவில் கிரிப்மடா 

ஏற்றலில் வியத்ைாமிற்கு அடுத்தபடியாக இந்தியா இரண்டாம் இடத்தில் 

உள்ளது. கிரிப்மடா ஏற்றலில் உள்ள முதல் 5 ைாடுகளுமை ஆசியானவச் 

மெர்ந்தனவதான். உ களவில் 47,000 பயைர்கனள அந்த நிறுவைம் 

ஆய்வுசெய்தது. இந்தியாவில், 30% மபர் தாங்கள் கிரிப்மடாகரன்ஸிகள் 

னவத்திருப்பதாக கூறிைர். அந்த அறிக்னகயின்படி, பிட்காயின் என்பது 

இந்தியாவில் மிகவும் பிரப ைாை ைாணயைாகும். அனதத் சதாடர்ந்து 

ரிப்பிள், எத்மதரியம் ைற்றும் பிட்காயின் மகஷ் ஆகியனவ உள்ளை. 

 

6. அடிகம வர்த்தகம் & அதன் ஒழிப்பிகன நிகனவுகூருவதற்கான 

பன்னாட்டு நிகனவு நாளாக அனுெரிக்கப்படுகிற தததி எது? 

அ) ஆகஸ்ட்.20 

ஆ) ஆகஸ்ட்.21 

இ) ஆகஸ்ட்.22 

ஈ) ஆகஸ்ட்.23  

✓ ஐைா அனவயாைது ஆண்டுமதாறும் ஆக.23 அன்று “அடினை வர்த்தகம் 

& அதன் ஒழிப்பினை நினைவுகூருவதற்காை பன்ைாட்டு நினைவு 

ைாளாக” அனுெரிக்கிறது. சகாடூரைாை ைனடமுனற அல் து முனறயாை 

இைசவறியால் ைனிதாபிைாைைற்ற முனறயில் பாதிக்கப்பட்ட அனைத்து 

ைக்களின் நினைவாக இந்த ைாள் அனுெரிக்கப்படுகிறது. கடந்த 1791’இல் 

செயிண்ட்-சடாமிங்குவில், அடினைத்தைத்னத முடிவுக்குக் சகாண்டுவர 

க கம் செய்த ஆண்கள் ைற்றும் சபண்களின் நினைனவ இந்த ைாள் 

சகௌரவிக்கிறது. 

 

7. சென்கன நாளாக ககடப்பிடிக்கப்படுகிற தததி எது? 

அ) ஆகஸ்ட்.22  

ஆ) ஆகஸ்ட்.24 

இ) ஆகஸ்ட்.25 

ஈ) ஆகஸ்ட்.27 

✓ 2021 ஆகஸ்ட்.22 அன்று சென்னை தைது 382ஆவது பிறந்தைானளக் 

சகாண்டாடியது. 1639 ஆக.22 அன்று, ைதராெப்பட்டணம் கிராைத்னத 

கிைக்கிந்திய நிறுவைம் விெயைகரப்மபரரசிடமிருந்து வாங்கியது. 

சென்னை ைானளக்சகாண்டாடும் கருத்து 2004இல் உருவாக்கப்பட்டது. 

 

8. உலக மூத்த குடிமக்கள் நாள் ககடப்பிடிக்கப்படுகிற தததி எது? 

அ) ஆகஸ்ட்.21  

ஆ) ஆகஸ்ட்.22 

இ) ஆகஸ்ட்.24 

ஈ) ஆகஸ்ட்.26 

✓ வமயாதிகர்கனளப் பாதிக்கும் பிரச்சினைகள் ைற்றும் மூத்மதாருக்காை 

ஆதரவு, ைரியானத ைற்றும் பாராட்டு ைற்றும் அவர்களின் ொதனைகனள 

அங்கீகரிப்பது பற்றிய விழிப்புணர்னவ ஏற்படுத்துவதற்காக உ க மூத்த 

குடிைக்கள் ைாள், ஆகஸ்ட்.21 அன்று சகாண்டாடப்படுகிறது. 1990 டிெ.14 

அன்று ஐைா சபாது அனவயால் இந்ைாள் அறிவிக்கப்பட்டது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. அண்கமயில் காலமான O ெந்திரதெகரன், ஒலிம்பிக் தபாட்டியில், 

இந்தியாகவ எந்த விகளயாட்டில் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினார்? 

அ) ைாக்கி 

ஆ) ைல்யுத்தம் 

இ) நீளந்தாண்டுதல் 

ஈ) கால்பந்து  

✓ முன்ைாள் இந்திய கால்பந்து வீரர் O ெந்திரமெகரன் 2021 ஆகஸ்ட்.24 

அன்று தைது 86ஆவது வயதில் சகாச்சியில் கா ைாைார். 1960 மராம் 

ைற்றும் 1964 மடாக்கிமயா ஒலிம்பிக்கில் பங்மகற்ற இந்திய அணியில் 

ெந்திரமெகரன் இருந்தார். 1962ஆம் ஆண்டு ஜகார்த்தாவில் ைனடசபற்ற 

ஆசிய வினளயாட்டுப் மபாட்டியில் தங்கம் சவன்ற இந்திய அணியின் 

உறுப்பிைராகவும், அமத ஆண்டு சடல் அவிவில் ைனடசபற்ற ஆசியக் 

மகாப்னபயில் சவள்ளியும் சபற்றார். 1963 ெந்மதாஷ் மகாப்னபனய 

சவன்ற ைகாராஷ்டிரா அணியின் மகப்டைாகவும் அவர் இருந்தார். 

 

10. சதாற்றுதநாய் ஆசியா மற்றும் பசிபிக் முன்தனற்றத்கத 

அச்சுறுத்துகிறது எனக்குறிப்பிடும், “ஆசியா & பசிபிக் 2021’க்கான 

முக்கிய சுட்டிகள்” என்ற அறிக்கககய சவளியிட்டுள்ள நிறுவனம் 

எது? 

அ) உ க வங்கி 

ஆ) ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி  

இ) பன்ைாட்டுச் செ வாணி நிதியம் 

ஈ) ஐைா வளர்ச்சித் திட்டம் 

✓ ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் ஒரு புதிய அறிக்னகயின்படி, வளர்ந்துவரும் 

ஆசிய ைாடுகளில், கடந்த ஆண்டை ஒப்பிடும்பெோது, மதாராயைாக 75 

முதல் 80 மில்லியனுக்கும் அதிகைாை ைக்கனள COVID-19 சதாற்று, 

தீவிர வறுனையில் தள்ளியுள்ளது. ‘ஆசியா & பசிபிக்-2021க்காை முக்கிய 

சுட்டிகள்’, COVID-19 சதாற்று ஆசியானவ அச்சுறுத்துவதாகவும், நீடித்த 

வளர்ச்சி இ க்குகளின் கீழ் முக்கியைாை இ க்குகனள மைாக்கி பசிபிக் 

முன்மைறுவதாகவும் கூறுகிறது. பசி, ை வாழ்வு ைற்றும் கல்வி 

மபான்றவற்றிலும் முன்மைற்றம் தனடபட்டுள்ளது. 

 


1. உச்ெநீதிைன்றத்துக்கு 9 புதிய நீதிபதிகள் நியைைம் 

தன னை நீதிபதி NV ரைணா தன னையி ாை சகாலீஜியத்தின் 

பரிந்துனரனய ஏற்று, உச்ெநீதிைன்றத்துக்கு 9 புதிய நீதிபதிகனளக் 

குடியரசுத்தன வர் இராம்ைாத் மகாவிந்த் நியமித்துள்ளார். 

புதிய நீதிபதிகளில் ஒருவராை பி வி ைாகரத்ைா, வரும் 2027ஆம் 

ஆண்டில் ைாட்டின் முதல் சபண் தன னை நீதிபதியாகப் பணியாற்ற 

வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. தற்மபாது 10 நீதிபதி பதவியிடங்கள் காலியாக 

உள்ள நின யில், 3 சபண்கள் உள்பட 9 மபனர புதிய நீதிபதிகளாக 

நியமிக்குைாறு தன னை நீதிபதி NV ரைணா தன னையி ாை உச்ெ 

நீதிைன்ற சகாலீஜியம் ைத்திய அரசுக்கு பரிந்துனரத்திருந்தது. அந்தப் 

பரிந்துனரனய ஏற்ற ைத்திய ெட்டத்துனற அனைச்ெகம், புதிய 

நீதிபதிகளின் நியைைத்னத உறுதிசெய்து அதிகாரபூர்வ அறிக்னகனய 

சவளியிட்டது. அவர்களது நியைைக் கடிதத்தில் குடியரசுத் தன வர் 

இராம்ைாத் மகாவிந்த் னகசயழுத்திட்டார். 

அதன்படி, கர்ைாடக உயர்நீதிைன்றத் தன னை நீதிபதி அபய் ஸ்ரீநிவாஸ் 

ஒகா, குஜராத் உயர்நீதிைன்றத் தன னை நீதிபதி விக்ரம் ைாத், சிக்கிம் 

உயர்நீதிைன்றத் தன னை நீதிபதி ஜிமதந்திர குைார் ைமகஷ்வரி, மகரள 

உயர்நீதிைன்ற நீதிபதி சிடி ரவிகுைார், சென்னை உயர்நீதிைன்ற நீதிபதி 

எம் எம் சுந்தமரஷ் ஆகிமயார் உச்ெநீதிைன்றத்தின் புதிய நீதிபதிகளாக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளைர். உச்ெநீதிைன்றத்தின் புதிய நீதிபதிகளில் பி வி 

ைாகரத்ைா (கர்ைாடக உயர்நீதிைன்ற நீதிபதி), ஹிைா மகாலி 

(சத ங்காைா உயர்நீதிைன்றத் தன னை நீதிபதி), சப ா எம் திரிமவதி 

(குஜராத் உயர்நீதிைன்ற நீதிபதி) ஆகிமயார் சபண்கள் ஆவர். 

உச்ெநீதிைன்றத்தில் தற்மபாது இந்திரா பாைர்ஜி ைட்டுமை சபண் 

நீதிபதியாக உள்ளார். புதிதாக மூன்று சபண் நீதிபதிகள் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளனதயடுத்து இந்த எண்ணிக்னக 4ஆக அதிகரிக்கும். 

உச்ெநீதிைன்றத்தில் தன னை நீதிபதினயயும் மெர்த்து 34 நீதிபதிகள் 

பணியாற்ற அனுைதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

முதல் சபண் தன னை நீதிபதி வாய்ப்பு: 

உச்ெநீதிைன்றத்தின் முதல் சபண் தன னை நீதிபதியாகும் வாய்ப்பு 

நீதிபதி பி வி ைாகரத்ைாவுக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. அவர் 2027ஆம் ஆண்டு 

செப்டம்பர் முதல் சுைார் 1 ைாதத்துக்குத் தன னை நீதிபதியாகப் 

பணியாற்ற வாய்ப்புள்ளது. 

நீதிபதியாகும் வைக்குனரஞர்: 

மூத்த வைக்குனரஞரும் முன்ைாள் கூடுதல் சொலிசிட்டர் சஜைரலுைாை 

பி எஸ் ைரசிம்ைா உச்ெநீதிைன்றத்தின் புதிய நீதிபதியாக நியைைம் 

செய்யப்பட்டுள்ளார். வைக்குனரஞர் ெங்கத்திலிருந்து உச்ெநீதிைன்ற 

நீதிபதியாக மைரடியாக நியைைம் செய்யப்பட்டுள்ள 6ஆவது 

வைக்குனரஞர் இவர் ஆவார். நீதிபதி ைாகரத்ைாவின் ஓய்வுக்குப் பிறகு, 

அடுத்த தன னை நீதிபதியாகும் வாய்ப்பு பி எஸ் ைரசிம்ைாவுக்கு உள்ளது. 

அவரது பதவிக்கா ம் ஓராண்டுக்கும் அதிகைாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது. 

 

2. கீைடி அகைாய்வில் தந்தத்திைா ாை பகனட கண்சடடுப்பு 

கீைடியில் ைனடசபற்றுவரும் 7ஆம் கட்ட அகைாய்வில், தந்தத்தில் 

செய்யப்பட்ட பகனட கண்சடடுக்கப்பட்டுள்ளதாக, தமிைக சதால்லியல் 

துனற அலுவ ர்கள் சதரிவித்துள்ளைர். சிவகங்னக ைாவட்டம் கீைடி, 

அகரம், சகாந்தனக, ைணலூர் ஆகிய பகுதிகளில் 7ஆம்கட்ட அகைாய்வுப் 

பணிகள் ைனடசபற்று வருகின்றை. இதற்காக, அகரத்தில் 8 குழிகள், 

ைணலூரில் 3 குழிகள், சகாந்தனகயில் 5 குழிகள், கீைடியில் 9 குழிகள் 

மதாண்டப்பட்டுள்ளை. 

இதில், சுடுைண் முத்தினர, உனற கிணறுகள், காதணிகள், முதுைக்கள் 

தாழி, கருப்பு சிவப்பு பானை ஓடுகள், பைங்கா  ைக்கள் பயன்படுத்திய 

சபாருள்கள் எை ஏராளைாை சதால்சபாருள்கள் கண்சடடுக்கப்பட்டு 

உள்ளை. இந்நின யில், கீைடியில் ைனடசபற்று வரும் அகைாய்வில் 

தந்தத்திைா ாை பகனட அண்னையில் கண்சடடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

இது குறித்து சதால்லிய ாளர்கள் சதரிவித்தது: 

கீைடி உள்ளிட்ட 4 பகுதிகளில் செப்டம்பர் ைாதம் வனர அகைாய்வுப் 

பணிகள் ைனடசபறும். அமதமைரம், இந்த ஆய்வில் கண்சடடுக்கப்படும் 

சதால்சபாருள்கள் அனைத்தும் ஆவணப்படுத்தும் பணிகள் மும்முரைாக 

ைனடசபற்று வருகின்றை. கீைடி அகைாய்வில், தந்தத்தில் செய்யப்பட்ட 

அைகிய மவன ப்பாடு சகாண்ட ெதுர வடிவி ாை பகனட 

கண்சடடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

இப்பகனடயில் ஒவ்சவாரு பக்கத்தின் முகங்களும் ஒரு புள்ளினயச் சுற்றி 

2 வட்டக் கீறல்கள் முத்தினரயிடப்பட்டுள்ளை. மிக மைர்த்தியாக ஒன்றன் 

மைல் ஒன்றாக வனரயப்பட்டுள்ள இப்பகனடயாைது, 4 புறமும் 1.5 செமீ 

அளவுனடயதாகவும், 4 கி எனடயுனடயதாகவும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதன்மூ ம், பைங்கா  ைக்கள் சபாழுதுமபாக்குக்காக பகனட ஆடும் 

பைக்கத்னத வைக்கைாகக் சகாண்டிருக்க ாம் என்றைர். 

 

3. தமிழ்ைாட்டில் பத்து புதிய அரசு கன , அறிவியல் கல்லூரிகள்: அரசு 

அறிவிப்பு 

தமிழ்ைாடு முழுவதும் 10 இடங்களில் புதிய அரசு கன  ைற்றும் அறிவியல் 

கல்லூரிகள் சதாடங்கப்படும் என்று தமிைக அரசு அறிவித்துள்ளது. தமிைக 

ெட்டப்மபரனவ பட்சஜட் கூட்டத்சதாடரில் ஒவ்சவாரு துனற வாரியாக 

ைானியக் மகாரிக்னக மீதாை விவாதம் ைனடசபற்று வருகிறது. ஆக.26 

அன்று உயர்கல்வி ைற்றும் பள்ளிக்கல்வித்துனற ைானியக் மகாரிக்னக 

மீதாை விவாதம் ைனடசபற்றது. 

இதில் உயர்கல்வித்துனற ொர்பில் சவளியாை அறிவிப்பு: “தமிழ்ைாட்டின் 

அனைத்துப் பகுதிகளுக்கும் சீராை உயர்கல்வி வைங்குவதற்கும், 

ைாணவர் மெர்க்னக விகிதாச்ொரத்னத அதிகப்படுத்துவதற்கும், 10 புதிய 

அரசு கன  ைற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகனளத் சதாடங்குவதற்கும் வரவு 

செ வுத்திட்டத்தில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி கீழ்காணும் 

இடங்களில் புதிய கல்லூரிகள் சதாடங்கப்படும். 

விருதுைகர் - திருச்சுழி, கள்ளக்குறிச்சி - திருக்மகாவிலூர், ஈமராடு - 

தாளவாடி, திண்டுக்கல் - ஒட்டன்ெத்திரம், திருசைல்மவலி - ைானூர், 

திருப்பூர் - தாராபுரம், தருைபுரி - ஏரியூர், புதுக்மகாட்னட - ஆ ங்குடி, 

மவலூர் - மெர்க்காடு ஆகிய இடங்களில் புதிய இருபா ர் அரசு கன  

ைற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளும், திருவாரூர் - கூத்தாைல்லூரில் புதிய 

அரசு ைகளிர் கன  ைற்றும் அறிவியல் கல்லூரியும் சதாடங்கப்படும்”. 

இவ்வாறு உயர்கல்வித்துனற அறிவிப்பு சவளியிட்டுள்ளது. 

 

 



         

    

4. செப்.1 முதல் அனைத்து வாகைங்களுக்கும் 5 ஆண்டுகளுக்காை 

காப்பீடு கட்டாயம்: உயர்நீதிைன்றம் உத்தரவு 

செப்.1ஆம் மததி முதல் விற்கப்படும் அனைத்து வாகைங்களுக்கும் ‘பம்பர் 

டூ பம்பர்’ என்ற அடிப்பனடயில் 5 ஆண்டுகளுக்குக் காப்பீடு செய்வனதக் 

கட்டாயைாக்க மவண்டும் எை சென்னை உயர்நீதிைன்றம் 

உத்தரவிட்டுள்ளது. ஒமகைக்கல்லில் கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 

ைாதம் ைடந்த ொன  விபத்தில் ைரணைனடந்த ெனடயப்பன் என்பவரின் 

குடும்பத்திைர், இைப்பீடு மகட்டு ஈமராடு மைாட்டார் வாகை விபத்து 

இைப்பீட்டு தீர்ப்பாயத்தில் வைக்குத் சதாடர்ந்தைர். 

இந்த வைக்னக விொரித்த தீர்ப்பாயம், ெனடயப்பன் குடும்பத்துக்கு 14 

 ட்ெத்து 65 ஆயிரம் ரூபாய் இைப்பீடு வைங்க உத்தரவு பிறப்பித்தது. 

இனத எதிர்த்து, ‘நியூ இந்தியா அஷுரன்ஸ்’ நிறுவைம், சென்னை உயர் 

நீதிைன்றத்தில் வைக்குத் சதாடர்ந்தது. அந்த வைக்னக ஆக.26 அன்று 

நீதிபதி எஸ் னவத்தியைாதன் விொரித்தார். வாகைத்திற்காை ஓட்டுைர் 

ைற்றும் உரினையாளர் என்ற அடிப்பனடயில் ைட்டுமை வாகைத்துக்குக் 

காப்பீடு எடுக்கப்பட்டதாகவும், ஓட்டுைர் அல் ாத ஒருவர் இறப்புக்கு ஒரு 

 ட்ெ ரூபாய் ைட்டுமை இைப்பீடு வைங்க முடியுசைை காப்பீட்டு நிறுவைம் 

சதரிவித்தது. 

ெனடயப்பன் வாகை ஓட்டுைராக அனடயாளப்படுத்தப்பட்டு இருந்தாலும் 

விபத்து ைடந்தமபாது அவர் வாகைத்னத இயக்கவில்ன  என்றும், அவர் 

ெம்பளம் சபற்றதற்காை ஆதாரங்கள் இல்ன  என்றும், காப்பீட்டு 

நிறுவைம் தரப்பில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டது. இவற்னற ஏற்றுக்சகாண்ட 

நீதிபதி னவத்தியைாதன், ஈமராடு தீர்ப்பாய உத்தரனவ ரத்து செய்து 

உத்தரவிட்டார். அமதெையம் புதிய வாகைத்னத வாங்கும்மபாது அது 

எவ்வாறு செயல்படும் என்று சதரிந்துசகாள்வதில் ஆர்வம் காட்டுபவர்கள், 

காப்பீடு ைனடமுனறகனள முழுனையாகத் சதரிந்து சகாள்வதில்ன  

எை மவதனை சதரிவித்தார். 

வாகைங்கள் வாங்குபவர்களுக்கு காப்பீடு சதாடர்பாை விவரங்கனள 

முழுனையாகத் சதரிவிப்பதில்ன  என்று விற்பனையாளர்கனளக் 

குற்றம் ொட்டிைார். வரும் செப்டம்பர் 1-ம் மததி முதல் விற்கப்படும் 

அனைத்துப் புதிய வாகைங்களுக்கும் பம்பர் டூ பம்பர் என்ற 

அடிப்பனடயில், வாகை உரினையாளர், ஓட்டுைர், பயணி எை 

அனைவனரயும் உள்ளடக்கும் வனகயில், ஐந்து ஆண்டுகளுக்குக் 

காப்பீடு செய்வனதக் கட்டாயைாக்க மவண்டும் எை உத்தரவிட்டுள்ளார். 

இது சதாடர்பாக, காப்பீட்டு நிறுவைங்களுக்குத் தமிைக அரசின் 

மபாக்குவரத்துத் துனற கூடுதல் தன னைச் செய ாளர் உரிய 

உத்தரவுகனளப் பிறப்பிக்க மவண்டும் எைவும் உத்தரவிட்டுள்ளார். 

நீதிைன்ற உத்தரனவ நினறமவற்றியது சதாடர்பாக, செப்டம்பர் 30-ம் 

மததி அறிக்னக தாக்கல் செய்ய மவண்டுசைைவும் தமிைக அரசுக்கு 

நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார். 

 

5. காெ மைாய் தடுப்பு கூட்டுக் குழுவின் தன வராக ைத்திய அனைச்ெர் 

ைன்சுக் ைாண்டவியா சபாறுப்மபற்பு 

ைத்திய சுகாதாரம் ைற்றும் குடும்ப ை  அனைச்ெர் ைன்சுக் ைாண்டவியா, 

காெமைாய் தடுப்பு குழுவின் தன வராக சபாறுப்மபற்றுக்சகாண்டார். 

2024ஆம் ஆண்டு வனர அனைச்ெர் இந்த சபாறுப்னப வகிப்பார். ஐக்கிய 

ைாடுகளின் காெமைாய் இ க்னக 2022ஆம் ஆண்டிற்குள் அனடயவும், 

2030ஆம் ஆண்டிற்குள் காெமைாய்க்கு முற்றுப்புள்ளி னவக்கும் னைல் 

கல் தருணத்னத அனடயவும், காெமைாய் தடுப்பு கூட்டு செய கம், 

கூட்டாளிகள் ைற்றும் காெமைாய் ெமூகத்தின் முயற்சிகனள அவர் 

முன்சைடுத்துச் செல்வார். 

 

6. அசைரிக்கா, இந்தியா உள்ளிட்ட 4 ைாடுகளின் ை பார் கூட்டு மபார் 

பயிற்சி சதாடங்கியது 

ை பார் கூட்டு மபார் பயிற்சி, கடந்த 1992ஆம் ஆண்டு சதாடங்கியது. 

அப்மபாது, அசைரிக்கா, இந்தியா ஆகிய இரு ைாடுகளின் கடற்பனடகள் 

ைட்டும் பங்மகற்றை. பின்ைர், ஜப்பானும், ஆஸ்திமரலியாவும் இதில் 

இனணந்தை. மைற்கண்ட 4 ைாடுகளும் ‘குவாட்’ ைாடுகள் என்று 

அனைக்கப்படுகின்றை. ஆண்டுமதாறும் ைடக்கும் ‘குவாட்’ ைாடுகளின் 

ை பார் கடற்பனட கூட்டு மபார் பயிற்சி சதாடங்கியது. குவாட் ைாட்டு 

கடற்பகுதியில் 4 ைாட்களுக்கு இப்பயிற்சி ைடக்கிறது. 

இந்மதா-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் சீைாவின் ஆதிக்கம் அதிகரித்து 

வருவதால், அது சுதந்திரைாை, சவளிப்பனடயாை பிராந்தியைாக 

நீடிக்கும்வனகயில், 4 ைாடுகளும் ஒத்துனைப்னப அளிப்பதற்காக, இந்த 

பயிற்சி ைடக்கிறது. அசைரிக்க கடற்பனட இதற்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளது.  

இதில், 4 ைாடுகளின் மபார் கப்பல்கள், விைாைங்கள், சைலிகாப்டர்கள் 

ஆகியனவ பங்மகற்று சிக்க ாை பயிற்சிகளில் ஈடுபடுகின்றை. இந்திய 

கடற்பனட தைது ஐ என் எஸ் சிவாலிக் மபார்க்கப்பல், நீர்மூழ்கி தகர்ப்பு 

கப்ப ாை ஐ என் எஸ் கட்ைட், கடல்ொர் உளவு விைாைம் ஆகியவற்னற 

பயிற்சியில் பங்மகற்க னவத்துள்ளது. 

 

26-08-2021 – ‘தமிழ்த்பதன்றல்’ திரு. வி. க’இன் 138ஆவது பிறந்தைாள். 

 

 



         

    

1.நுண்நிதி ஊக்கத்த ொகக & நிவொரணத்திட்டத்க  அறிவித்துள்ள 

மொநிலம் எது? 

அ) புதுச்சேரி 

ஆ) சிக்கிம் 

இ) அஸ்ஸாம்  

ஈ) தெலுங்கானா 

✓ அஸ்ஸாம் நுண்நிதி ஊக்கத்தொகக & நிவாரணத் திட்டம் (AMFIRS), 

2021’ஐ தேயல்படுத்துவெற்காக 37 நுண்நிதி நிறுவனங்களுடனான 

ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ெத்தில் அஸ்ஸாம் அரசு ககதயழுத்திட்டுள்ளது. 

COVID-19 காலத்தில் நல்ல கடன் ஒழுக்கத்கெ தொடர்ந்து பராமரிக்க 

உெவுவெற்காக, அஸ்ஸாமில் உள்ள நுண்கடன் வாங்குசவார்க்கு நிதி 

நிவாரணம் வழங்குவகெ இந்ெத் திட்டம் சநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

இத்திட்டம் வாடிக்ககயாளர்கள் ெங்களின் கடகன, தொடர்ந்து திருப்பிச் 

தேலுத்துவதில் ஊக்கமளிக்கும். 

 

2. குஜரொத்தில் உள்ள ஒரு த ொகுதியில் இயற்கக எரிகொற்கைக் 

கண்டுபிடித்  நிறுவனம் எது? 

அ) ரிகலயன்ஸ் தபட்சராலியம் 

ஆ) சவொந்ொ  

இ) இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பசரஷன் 

ஈ) எண்தணய் மற்றும் இயற்கக எரிகாற்று நிறுவனம் 

✓ சவொந்ொ நிறுவனமானது குஜராத்தில் உள்ள ஒரு இயற்கக எரிவாயு 

தொகுதிகய திறந்ெ ஏக்கர் உரிமக்தகாள்ககமூலம் கண்டறிந்துள்ளது. 

இந்ெ வாயு மற்றும் தேறிவு வயகல (தஜயா) கண்டுபிடித்ெொக, DGH & 

தபட்சராலியம் & இயற்கக எரிவாயு அகமச்ேகத்திடம் அந்ெ நிறுவனம் 

தெரிவித்ெது. இது குஜராத்தின் பரூச் மாவட்டத்தில் உள்ள தொகுதியில் 

துகளயிடப்பட்டு கண்டறியப்பட்டது. 

 

3. இந்தியொவின் மு ல் புககககொபுரம் திைக்கப்பட்டுள்ள நகரம் எது? 

அ) தகால்கத்ொ 

ஆ) தில்லி  

இ) மும்கப 

ஈ) தபங்களூரு 

✓ இந்தியாவின் முெல் புகக சகாபுரத்கெ தில்லியின் கன்னாட் இடத்தில் 

முெலகமச்ேர் அரவிந்த் தகஜ்ரிவால் திறந்துகவத்ொர். சோெகன 

முகறயிலான இந்ெத் திட்டம், தவற்றியகடந்ொல், சமலும் பல புகக 

சகாபுரங்கள் நிறுவப்படும். நகர்ப்புறப் பகுதிகளில் காற்று மாசுபாட்கடக் 

குகறத்து, காற்றிகன தூய்கமயாக்குகிறது. இந்ெ ஆய்வு ஐஐடி தில்லி 

மற்றும் ஐஐடி பம்பாயால் சமற்தகாள்ளப்படும். இரண்டு நிறுவனங்களும் 

திட்டத்திற்கான தொழில்நுட்ப ஆசலாேகர்களாக இருக்கும். 

 

4. மணிப்பூரின் புதிய ஆளுநரொக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யொர்? 

அ) ெமிழிகே தேௌந்ெரராஜன் 

ஆ) இல கசணேன்  

இ) ஹரிஹரன் ராஜா ேர்மா 

ஈ) L முருகன் 

✓ குடியரசுத்ெகலவர் இராம்நாத் சகாவிந்த் ஆக.22 அன்று ெமிழ்நாட்டின் 

மூத்ெ பாஜக ெகலவர் இல கசணேகன மணிப்பூரின் புதிய ஆளுநராக 

நியமித்ொர். இந்ெ மாெ தொடக்கத்தில், நஜ்மா தஹப்துல்லா ஓய்வுதபற்ற 

பிறகு, மணிப்பூர் ஆளுநர் பெவி காலியாகசவ இருந்ெது. ஆக.10 அன்று 

தஹப்துல்லா ஓய்வு தபற்றார்; அசெ நாளில், ெற்காலிக தபாறுப்பு, சிக்கிம் 

ஆளுநர் கங்கா பிரோத்திடம் தகாடுக்கப்பட்டது. 

 

5. புக படிவமற்ை எஃகு  யொரித்  உலகின் மு ல் நொடு எது? 

அ) தஜர்மனி 

ஆ) இந்தியா 

இ) ரஷ்யா 

ஈ) சுவீடன்  

✓ பசுகம எஃகு என்றும் அகழக்கப்படும் புகெபடிவமற்ற எஃகு ெயாரித்ெ 

உலகின் முெல் நாடு சுவீடன் ஆகும். இந்ெப் பசுகம எஃகு HYBRIT 

தொழில்நுட்பத்ொல் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இென் முெல் விநிசயாகம் 

சவால்சவா AB’க்கு சோெகன முகறயில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்ெ 

முயற்சி 2016ஆம் ஆண்டு முெல் தேயல்பாட்டில் இருந்துவருகிறது. முழு 

அளவிலான உற்பத்தி 2026 முெல் தொடங்கும். இவ்வறிக்கககளின்படி, 

சகாக்கிங் நிலக்கரிக்கு மாற்றாக கஹட்ரஜகன பயன்படுத்துவது, எஃகு 

ெயாரிப்பில் இருந்து குகறந்ெபட்ேம் 90% உமிழ்கவக்குகறக்கும் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 

6. 20 வயதுக்குட்பட்கடொருக்கொன உலக  டகள சொம்பியன்ஷிப்பில், 

தபண்கள் நீளந் ொண்டு லில் தவள்ளி தவன்ைவர் யொர்? 

அ) தீபிகா குமாரி 

ஆ) பிரியங்கா சகாஸ்வாமி 

இ) சீமா புனியா 

ஈ) கஷலி சிங்  

✓ ஆக.22 அன்று கநசராபியில் நடந்ெ உலக ெடகள 20 வயதுக்குட்பட்ட 

ோம்பியன்ஷிப் சபாட்டிகளில் 6.59 மீட்டர் பாய்ச்ேலில் தபண்கள் நீளம் 

ொண்டுெலில் கஷலி சிங் தவள்ளிதவன்றார். சுவீடனின் மஜா அஸ்காக் 

(6.60 மீ) விட ஒரு தேன்டிமீட்டர் குகறவாகப் பாய்ந்து அவர் ெங்கத்கெ 

இழந்ொர். மும்முகறத் ொண்டலில் அஸ்காக் ெங்கம் தவன்றார். இந்ெ 

உலக ோம்பியன்ஷிப் சபாட்டிகளில், இந்தியா மூன்று பெக்கங்களுடன் 

(2 தவள்ளி மற்றும் 1 தவண்கலம்) சபாட்டிகய நிகறவு தேய்ெது. எட்டு 

ெங்கம் உட்பட 16 பெக்கங்களுடன் தகன்யா முெலிடத்தில் உள்ளது. 

 

7. சொகலகளிலும் சீரற்ை நிலப்பரப்பிலும் பயன்படுத் க்கூடிய 

கமொட்டொர் தபொருத் ப்பட்ட சக்கர நொற்கொலிகய வடிவகமத்துள்ள 

நிறுவனம் எது? 

அ) NITI ஆசயாக் 

ஆ) ஐஐடி தமட்ராஸ்  

இ) டிஆர்டிஓ 

ஈ) ஐஐடி பம்பாய் 

✓ இந்திய தொழில்நுட்ப நிறுவனம் (ஐஐடி) தமட்ராஸ் ஒரு சமாட்டார் ேக்கர 

நாற்காலிகய வடிவகமத்துள்ளது. அெகன ோகலகளிலும் சீரற்ற நிலப் 

பரப்பிலும் பயன்படுத்ெப்படலாம். ‘நிசயாசபால்ட்’ என்ற தபயரிலான மின் 

கலம்மூலம் இயக்கப்படும் இவ்வாகனம், மணிக்கு 25 கிமீ சவகத்தில் 

பயணிப்பசொடு ஒரு முகற முழு முன்சனற்றம் தேய்ொல் 25 கிமீ வகர 

தேல்லும். இந்ெ வாகனம் ‘நிசயாசமாஷன்’ என்ற துளிர்நிறுவனம்மூலம் 

வணிகமயமாக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

8. இந்தியொவில் உள்ள குழந்க கள் பருவநிகல தநருக்கடியொல் 

அதிக ஆபத்திலுள்ள ொக அறிக்கக தவளியிட்டுள்ள நிறுவனம் எது? 

அ) UNICEF  

ஆ) உலக வங்கி 

இ) உலக நலவாழ்வு அகமப்பு 

ஈ) NITI ஆசயாக் 

✓ யுனிதேப்பின் புதிய அறிக்ககயின்படி, இந்தியாவில் உள்ள குழந்கெகள் 

பருவநிகல தநருக்கடியால் அதிக ஆபத்தில் உள்ளனர். இந்த 

அறிக்ககயின்படி, குழந்கெகள் அதிகம் ஆபத்திலிருக்கும் 4 தெற்காசிய 

நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்றாகும். காலநிகல மாற்றம் அவர்களின் 

உடல்நலம், கல்வி மற்றும் பாதுகாப்கப அச்சுறுத்துகிறது. பாகிஸ்ொன், 

வங்கசெேம், ஆப்கானிஸ்ொன் மற்றும் இந்தியா ஆகிய 4 தெற்காசிய 

நாடுகளின் குழந்கெகள் அதிக ஆபத்தில் உள்ளனர். 

✓ பாகிஸ்ொன் 14ஆவது இடத்திலும், வங்கசெேம் 15ஆவது இடத்திலும், 

ஆப்கானிஸ்ொன் 25ஆவது இடத்திலும், இந்தியா 26ஆவது இடத்திலும் 

உள்ளது. சநபாளம் 51ஆவது இடத்திலும், இலங்கக 61ஆம் இடத்திலும், 

பூடான் 111ஆவது இடத்திலும் உள்ளன. 

✓ வரவிருக்கும் ஆண்டுகளில், இந்தியர்கள் ‘கடுகமயான ெண்ணீர் 

பற்றாக்குகறகய’ ேந்திக்க சநரிடும். அசெ சநரத்தில், உலகளாவிய 

தவப்பநிகல 2° தேல்சியஸாக அதிகரித்ெபின் இந்தியாவின் நகர்ப் 

புறங்களில் திடீர் தவள்ளப்தபருக்கும் கணிேமாக அதிகரிக்கும். சமலும், 

கடந்ெ 2020’இல், உலகின் மாசுபட்ட காற்று உள்ள 30 நகரங்களில் 21 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

நகரங்கள் இந்தியாவில் இருந்ென. இந்ெ கண்டுபிடிப்புகள் யுனிதேப்பின் 

“The Climate Crisis Is a Child Rights Crisis: Introducing the Children’s 

Climate Risk Index (CCRI)” என்ற அறிக்ககயில் தவளியிடப்பட்டன. CCRI 

என்பது குழந்கெகள்மீது கவனம் தேலுத்தி தவளிவந்ெ யுனிதேப்பின் 

முெல் அறிக்ககயாகும். 

 

9. கவளொண்சொர்ந்  துகைகளுக்கு கடன்வசதியுடன்கூடிய இரு 

திட்டங்களுக்கு ஒப்பு ல் அளித்துள்ள மொநிலம் எது? 

அ) சிக்கிம் 

ஆ) மணிப்பூர் 

இ) அருணாச்ேல பிரசெேம்  

ஈ) நாகாலாந்து 

✓ அருணாச்ேல பிரசெே மாநில அகமச்ேரகவயானது கடன்வேதியுடன் 

கூடிய இரண்டு திட்டங்களுக்கு ஒப்புெல் அளித்துள்ளது. அது விவோயம் 

ோர்ந்ெ துகறகளில் `300 சகாடி அளவுக்கு முெலீடு தேய்ய உெவும்.  

✓ 2021-22 நிதியாண்டில் விவோயத்திற்காக ஆத்மநிர்பார் கிருஷி திட்டம் 

& சொட்டக்ககலக்காக ஆத்ம நிர்பார் பக்வானி திட்டம் ஆகியவற்றுக்கு 

மாநில அரசு ெலா `60 சகாடி மானியங்ககள ஒதுக்கியுள்ளது. கடன் 

வேதியுடன் கூடிய இத்திட்டங்கள் 3 கூறுககளக்தகாண்டிருக்கும்.  

✓ அகவ வங்கி கடன்கள், மானியம் மற்றும் பயனாளிகளின் பங்களிப்பு 

ஆகும். உழவர்கள், சுய-உெவிக் குழுக்கள் & உழவர் உற்பத்தியாளர் 

அகமப்புகளுக்கு இந்ெத் திட்டங்கள் கிகடக்கும். 

 

10. COVID த ொற்றின் கொரணமொக கணவகன இழந்  மகளிர்க்கு 

உ வுவ ற்கொக, “மிஷன் வத்சல்யொ” என்ை சிைப்புத் திட்டத்க  

த ொடங்கியுள்ள மொநிலம் எது? 

அ) மகாராஷ்டிரா  

ஆ) சகரளா 

இ) தில்லி 

ஈ) ஜார்க்கண்ட் 

✓ மகாராஷ்டிரா மாநில அரசு COVID-19 சநாயால் கணவகன இழந்ெ 

தபண்களுக்கு உெவுவெற்காக, “மிஷன் வத்ேல்யா” என்ற சிறப்புத் 

திட்டத்கெத் தொடங்கியது. இந்ெத் திட்டம் அதுசபான்ற தபண்களுக்கு 

பல சேகவகள் மற்றும் 18 நன்கமககள ஒசர கூகரயின்கீழ் வழங்கும். 

இது ககம்தபண்களுக்காக பிரத்சயகமாக வடிவகமக்கப்பட்டுள்ளது.  

✓ இந்ெத் திட்டத்தின்கீழ், ேஞ்கே காந்தி நிரெர் சயாஜனா மற்றும் கர்குல் 

சயாஜனா சபான்ற திட்டங்கள் தபண்களுக்கு பயனளிக்கும். இத்திட்டம் 

மகளிர் & குழந்கெகள் சமம்பாட்டுத்துகறயால் தேயல்படுத்ெப்படுகிறது. 

இந்ெத் துகறகயச் ோர்ந்ெ அதிகாரிகள், குழந்கெகள் சமம்பாட்டுத் திட்ட 

அலுவலர்கள், அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் மற்றும் உள்ளூர் பிரிவு 

அலுவலர்கள் அந்ெப் தபண்களுக்கு சேகவககள வழங்குவெற்காக 

அவர்களின் வீடுகளுக்சக தேல்வர். 

 


1. முகாம் வாழ் இலங்ககத் ெமிழாா் சமம்பாடுக்கு ரூ.317 சகாடியில் 10 

புதிய நல திட்டங்கள்: முெல்வாா் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பு 

முகாம்களில் வசிக்கும் இலங்ககத் ெமிழாா்களின் சமம்பாட்டுக்காக 

ரூ.317 சகாடியில் பத்து புதிய நலத் திட்டங்ககள முெல்வாா் 

மு.க.ஸ்டாலின், தவள்ளிக்கிழகம அறிவித்ொாா். ேட்டப் சபரகவயில் விதி 

110-ன் கீழ் அவாா் புதிய அறிவிப்புககளச் தேய்ொாா். இதுகுறித்து, முெல்வாா் 

மு.க.ஸ்டாலின் படித்ெளித்ெ அறிக்கக: 

1983-ஆம் ஆண்டு முெல் இதுவகர 3 லட்ேத்து 4 ஆயிரத்து 269 

இலங்ககத் ெமிழாா்கள் ெமிழகத்துக்கு வந்துள்ளனாா். அவாா்களில் 18 

ஆயிரத்து 944 குடும்பங்ககளச் சோா்ந்ெ 58 ஆயிரத்து 822 சபாா் 

முகாம்களில் ெங்க கவக்கப்பட்டுள்ளனாா். அவாா்கள் 29 மாவட்டங்களில் 

அகமந்துள்ள 108 முகாம்களில் ெங்க கவக்கப்பட்டுள்ளனாா். 

சமலும், 13,540 குடும்பங்ககளச் சோா்ந்ெ 34,087 சபாா் காவல் 

நிகலயங்களில் பதிவு தேய்து, தவளிப் பதிவில் வசித்து வருகிறாாா்கள். 

கடந்ெ சில ஆண்டுகளாக இலங்ககத் ெமிழாா்களின் முகாம்களில் 

அடிப்பகட வேதிகள் ஏதுமின்றி இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது. இென்படி 

நடத்ெப்பட்ட ஆய்வுகளின் அடிப்பகடயில் புதிய அறிவிப்புகள் 

தவளியிடப்படுகின்றன. 

1. இலங்ககத் ெமிழாா்களின் முகாம்களில் மிகவும் பழுெகடந்ெ 

நிகலயில் உள்ள 7,469 வீடுகள் ரூ.231.54 சகாடியில் புதிொகக் கட்டித் 

ெரப்படும். இதில் முெல்கட்டமாக 3,510 புதிய வீடுகள் கட்ட நிகழாண்டில் 

ரூ.108.81 சகாடி நிதி ஒதுக்கீடு தேய்யப்படும். 

2. முகாம்களில் உள்ள மின்வேதி, கழிப்பிட வேதி, குடிநீாா் வேதி சபான்ற 

அடிப்பகட வேதிககள சமம்படுத்திட ரூ.30 சகாடி ஒதுக்கப்படும். இகெத் 

ெவிர, ஆண்டுசொறும் இதுசபான்ற வேதிககளச் தேய்துெர இலங்ககத் 

ெமிழாா் வாழ்க்ககத் ெர சமம்பாட்டு நிதியாக ரூ.5 சகாடி ஒதுக்கீடு 

தேய்யப்படும். 

3. முகாம் வாழ் இலங்ககத் ெமிழாா்களின் குழந்கெகளுக்கு கல்வி 

உெவித் தொகக ஏற்தகனசவ அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்ெத் தொகக 

உயாா்த்ெப்படும். அென்படி, பல்வகக தொழில்நுட்பக் கல்லூரி 

(பாலிதடக்னிக்) படிப்புக்கு ரூ.10 ஆயிரம், இளநிகல ககல மற்றும் 

அறிவியல் படிப்புக்கு ரூ.12 ஆயிரம், இளநிகல தொழில்ோாா்ந்ெ 

படிப்புகளுக்கு ரூ.20 ஆயிரம் அளிக்கப்படும். இெற்காக ரூ.1.25 சகாடி 

ஒதுக்கப்படும். 

4. முகாம் வாழ் இலங்ககத் ெமிழ் இகளஞாா்களின் சவகலவாய்ப்புத் 

திறகன சமம்படுத்ெ பயிற்சி அளிக்கப்படும். ஐந்ொயிரம் இகளஞாா்களின் 

பயிற்சிக்கு ரூ.10 சகாடி ஒதுக்கீடு தேய்யப்படும். 

5. முகாம்களில் உள்ள 300 சுயஉெவிக் குழுக்களுக்கு சுழல்நிதியாக 

ஒவ்தவாரு குழுவுக்கும் ெலா ரூ.1.25 லட்ேம் அளிக்கப்படும். கடந்ெ 

ஆண்டு சொா்ந்தெடுக்கப்பட்ட 321 குழுக்களுக்கு ஏற்தகனசவ 

அளிக்கப்பட்ட தொககயுடன் ரூ.75 ஆயிரம் கூடுெலாக வழங்கப்படும். 

6. முகாம் வாழ் இலங்ககத் ெமிழாா்களுக்கு வழங்கப்படும் மாொந்திர 

உெவித் தொகக இனி குடும்பத் ெகலவருக்கு ரூ.1,500 ஆகவும், இெர 

தபரியவாா்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாயாகவும், 12 வயதுக்கு உட்பட்ட 

குழந்கெகளுக்கு ரூ.500 ஆகவும் உயாா்த்தி அளிக்கப்படும். 

7. முகாம் வாழ் இலங்ககத் ெமிழாா்களுக்கு விகலயில்லாெ எரிவாயு 

இகணப்பு, இலவே அடுப்பு அளிக்கப்படும். சமலும், குடும்பத்துக்கு 5 

எரிவாயு உருகளக்குத் ெலா ரூ.400 வீெம் மானியம் அளிக்கப்படும். 

முகாம் வாழ் ெமிழாா்களுக்கு கிசலா 57 கபோ வீெம் மாெந்சொறும் 20 

கிசலா அரிசி ெற்சபாது வழங்கப்படுகிறது. இனி அரிசி விகலயில்லாமல் 

அளிக்கப்படும். 

8. சகா-ஆப்தடக்ஸ் மூலம் ஆகடகளும், சபாாா்கவகளும் வழங்கும் 

திட்டத்துக்கான தொகக குடும்பத்துக்கு ரூ.3,473 ஆக உயாா்த்தி 

அளிக்கப்படும். 

9. முகாம் வாழ் ெமிழாா்களுக்கு ரூ.1,296 விகலயில் ேகமயல் 

பாத்திரங்கள் வழங்கப்படும். தமாத்ெமாக இலங்ககத் ெமிழாா்களின் 

சமம்பாட்டுக்தகன ரூ.317.40 சகாடி மதிப்பில் புதிய திட்டங்கள் 

தேயல்படுத்ெப்படும் என முெல்வாா் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்ொாா். 

இலங்ககத் ெமிழாா் நலன் காக்க ஆசலாேகனக் குழு 

ெமிழ்நாட்டில் வாழும் இலங்ககத் ெமிழாா்கள் நலன்ககளக் காத்திடவும், 

உரிய ஆசலாேகனககள வழங்கிடவும் ெனியாக குழு அகமக்கப்படும் 

என்று முெல்வாா் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்ொாா். இதுகுறித்து, சபரகவ 110-

ன் கீழ் அவாா் தவளியிட்ட அறிவிப்பு: 

முகாம் வாழ் இலங்ககத் ெமிழாா்கள், தவளிப்பதிவில் உள்ளவாா்களுக்கு 

உரிய உெவிகள் அளிக்கவும், அடிப்பகட வேதிககள சமம்படுத்ெவும், 

குடியுரிகம வழங்குெல், அவாா்களில் இலங்கக திரும்பும் அகதிகளுக்குத் 

ெகுந்ெ ஏற்பாடுகள் தேய்ெல் சபான்ற நீண்டகாலத் தீாா்கவ கண்டறிந்திட 

ஆசலாேகனக் குழு அகமக்கப்படும். 

இந்ெக் குழுவில் சிறுபான்கமயினாா் நலன் மற்றும் தவளிநாடுவாழ் 

ெமிழாா் நலத் துகற அகமச்ோா், நாடாளுமன்ற உறுப்பினாா், ேட்டப் 

சபரகவ உறுப்பினாா் ெலா ஒருவாா், தபாதுத் துகறச் தேயலாளாா், 

மறுவாழ்வுத் துகற இயக்குநாா், பிற அரசு உயாா் அலுவலாா்கள், அரசு ோரா 

உறுப்பினாா்கள், முகாம் வாழ் இலங்ககத் ெமிழாா் பிரதிநிதி, 

தவளிப்பதிவில் வசிக்கக் கூடிய அகதிகளுக்கான பிரதிநிதி ஆகிசயாாா் 

இடம்தபற்றிருப்பாா் என்று முெல்வாா் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்ொாா். 

 

2. ெமிழக ஆளுநருக்கு கூடுெல் தபாறுப்பு 

ெமிழக ஆளுநாா் பன்வாரிலால் புசராஹித்துக்கு பஞ்ோப் மாநில 

ஆளுநராகவும், ேண்டீகாா் யூனியன் பிரசெே நிாா்வாகியாகவும் கூடுெல் 

தபாறுப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இெற்கான உத்ெரகவ குடியரசுத் 

 

 



         

    

ெகலவாா் ராம்நாத் சகாவிந்த் தவள்ளிக்கிழகம பிறப்பித்துள்ளாாா். 

இதுதொடாா்பாக குடியரசுத் ெகலவாா் மாளிகக அறிக்ககயில் 

கூறியிருப்பொது: ெமிழக ஆளுநாா் பன்வாரிலால் புசராஹித்துக்கு பஞ்ோப் 

மாநில ஆளுநாா் தபாறுப்பு கூடுெலாக அளிக்கப்படுகிறது. பஞ்ோப் ஆளுநாா் 

பணியிடத்துக்கு முகறயான மாற்று ஏற்பாடுகள் தேய்யப்படும் வகர, 

அம்மாநில ஆளுநாா் பணிககள ெமிழக ஆளுநாா் கூடுெலாக கவனிப்பாாா். 

சமலும், ேண்டீகாா் யூனியன் பிரசெே நிாா்வாகியாகவும் பன்வாரிலால் 

புசராஹித் நியமிக்கப்பட்டுள்ளாாா் என்று அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

முன்னொக, பஞ்ோப் மாநில ஆளுநராகவும், ேண்டீகாா் நிாா்வாகியாகவும் 

வி.பி.சிங் பத்சனாாா் இருந்ொாா் என்பது குறிப்பிடத்ெக்கது. 1940 ஆம் 

ஆண்டு பிறந்ெ பன்வாரிலால் புசராஹித், ெமிழகத்தின் 14-வது 

ஆளுநராக, 2017-ம் ஆண்டு தேப்டம்பாா் மாெம் தபாறுப்சபற்றாாா். அெற்கு 

முன்பு அவாா் அஸ்ஸாம் மாநில ஆளுநராகப் பெவி வகித்ொாா். முன்னொக, 

மகாராஷ்டிர மாநிலம், நாகபுரி மக்களகவ தொகுதியிலிருந்து இரு முகற 

காங்கிரஸ் ோாா்பாகவும், ஒருமுகற பாஜக ோாா்பாகவும் அவாா் 

சொா்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளாாா். 

 

3. அதிக கண்காணிப்பு சகமரா உள்ள நகரங்கள்: உலகளவில் 

மூன்றாமிடத்கெ பிடித்ெ தேன்கன 

உலகம் முழுவதும் அதிக கண்காணிப்பு சகமராக்கள் தபாருத்ெப்பட்ட 

நகரங்களில், தேன்கன மூன்றாமிடத்கெ பிடித்துள்ளது. தேன்கன 

தபருநகரத்தின் பாதுகாப்கப பலப்படுத்தும் வககயில் காவல்துகற 

பல்சவறு நடவடிக்ககககள எடுத்து வருகிறது. இென் விகளவாக 

கடந்ெ 2017ஆம் ஆண்டு முெல் குற்றத் ெடுப்பு நடவடிக்ககயின் ஒரு 

பகுதியாக ரயில் நிகலயங்கள், சபருந்து நிகலயங்கள், வழிபாட்டு 

ெலங்கள், மாாா்க்தகட்டுகள், தபாதுஇடங்கள், ோகலகள், தெருக்கள் 

ஆகியவற்றில் கண்காணிப்பு சகமரா தபாருத்ெப்பட்டு வருகிறது. 

இதில் ெனியாாா் நிறுவனங்கள், தபாதுமக்கள் பங்களிப்புடன் நகாா் 

முழுவதும் கண்காணிப்பு சகமரா தபாருத்ெப்பட்டு வருகின்றன. 

‘மூன்றாவது கண்’  என்ற தபயரில் தபாதுமக்களிடம் கண்காணிப்பு 

சகமரா தபாருத்தும்படி காவல்துகற தீவிர விழிப்புணாா்வு பிரோரத்தில் 

ஈடுபட்டது. இென் காரணமாக 50 மீட்டருக்கு ஒரு சகமரா உள்ளது. 

இென் அடுத்ெ இலக்காக 25 மீட்டருக்கு ஒரு சகமரா தபாருத்தும் 

பணியில் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனாா். நான்கு ஆண்டுகளாக 

காவல்துகற எடுத்து வரும் நடவடிக்ககயின் காரணமாக, 

தேன்கனயில் இப்சபாது 2.60 லட்ேம் கண்காணிப்பு சகமராக்கள் 

உள்ளன. நகாா் முழுவதும் கண்காணிப்பு சகமராக்களின் பாாா்கவ 

பரந்து, விரிந்து இருப்பதினால் ெங்கச் ேங்கிலி பறிப்பு 48 

ேெவீெம்,தகாள்கள 24 ேெவீெம்,அடிெடி 11 ேெவீெம், குகறந்துள்ளொக 

காவல்துகற ெரப்பில் தெரிவிக்கப்படுகிறது. இசெசபால தேல்லிடப்சபசி 

பறிப்பும் தபருமளவு குகறந்துள்ளொக கூறப்படுகிறது. 

அசெசபால காவல்துகறயின் பணிச்சுகமகயயும் தபருமளவில் 

கண்காணிப்பு சகமரா குகறத்துள்ளது. முக்கியமாக 80 ேெவீெத்துக்கும் 

சமற்பட்ட குற்ற வழக்குகளில் துப்பு துலக்குவெற்கு கண்காணிப்பு 

சகமராசவ உெவுவொக காவல்துகறயினாா் தெரிவிக்கின்றனாா்.  

மூன்றாவது நகரம்: இந்நிகலயில் ‘சபாாா்ஃபஸ் இந்தியா‘ நிறுவனம் 

உலகம் முழுவதும் அதிக கண்காணிப்பு சகமராக்கள் தபாருத்ெப்பட்ட 20 

நகரங்கள் குறித்ெ பட்டியகல தவளியிட்டுள்ளது. இந்ெ பட்டியலில் தில்லி, 

லண்டன், தேன்கன ஆகியகவ முெல் 3 இடங்ககள பிடித்துள்ளன 

சமலும் இப் பட்டியலில் இந்தியாவில் தில்லி, தேன்கன, மும்கப ஆகிய 

3 நகரங்கள் மட்டுசம இடம் பிடித்துள்ளன. உலகளவில் அதிகளவில் 

கண்காணிப்பு சகமரா தபாருத்ெப்பட்ட நகரங்களில் முெலிடத்கெ 

பிடித்திருக்கும் தில்லியில் 2.5 ேதுர கிசலா மீட்டருக்கு 1,826 

கண்காணிப்பு சகமராக்கள் இருப்பொகவும் அந்ெ நிறுவனம் கூறியுள்ளது. 

இரண்டாமிடத்தில் இருக்கும் லண்டனில் 2.5 ேதுர கிசலா மீட்டருக்கு 

1,138 கண்காணிப்பு சகமராக்களும், மூன்றாமிடத்கெ பிடித்திருக்கும் 

தேன்கனயில் 2.5 ேதுர கிசலா மீட்டருக்கு 609 கண்காணிப்பு 

சகமராக்கள் இருப்பொக அந்ெ நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. இந்ெப் 

பட்டியலில் மும்கப 18ஆவது இடத்தில் உள்ளது. 

இந்ெ நகரத்தில்.2.5 ேதுர கிசலா மீட்டருக்கு 157 கண்காணிப்பு 

சகமராக்கள் இருப்பொக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. உலகளவில் அதிக 

கண்காணிப்பு சகமராக்கள் உள்ள நகரங்களில் தேன்கன 

மூன்றாமிடத்கெ பிடித்திருப்பது, தேன்கன தபருநகர 

காவல்துகறயினரிடம் மகிழ்ச்சிகய ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

 

4. எல்ஐசியின் ‘ஆனந்ொ’ தேயலி அறிமுகம் 

எல்ஐசி நிறுவன முகவாா்களுக்கான ‘ஆனந்ொ’ என்ற தேல்லிடப்சபசி 

தேயலி அண்கமயில் அறிமுகம் தேய்யப்பட்டது. எல்ஐசியின் ெகலவாா் 

எம்.ஆாா்.குமாாா், சமலாண்கம இயக்குநாா்கள் முசகஷ் குமாாா் குப்ொ, 

ராஜ்குமாாா், சித்ொாா்த்ொ தமாஹந்தி மற்றும் மூத்ெ அதிகாரிகள் 

முன்னிகலயில் காதணாலி வாயிலாக இந்ெ தேயலி அறிமுகம் 

தேய்யப்பட்டது. இந்ெச் தேயலி மூலம் முகவாா் அல்லது புது வணிகம் 

ோாா்ந்சொாா் மூலமாக ஆயுள் காப்பீட்டு முன்தமாழிவாளரின் ஆொாா் 

மூலம் சக.ஒய்.சியின் அங்கீகாரம் தபற்று ஆயுள் காப்பீட்கடப் தபற முடியும். 

இென் மூலம் வாடிக்ககயாளாா்ககள முகவாா்களால் தொடாா்பு 

தகாள்ளவும் முடியும். சமலும் இதில் தொடக்கம் முெல் முடிவு வகர ஆயுள் 

காப்பீடு தபறுவது குறித்ெ விளக்கமும் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

5. 3 மாவட்டங்களில் புதிய சவளாண்கமக் கல்லூரிகள்: அரசு 

அறிவிப்பு 

3 மாவட்டங்களில் புதிய சவளாண்கமக் கல்லூரிகள் தொடங்கப்படும் 

என்று சவளாண்கம மற்றும் உழவர் நலத்துகற அகமச்ேர் 

எம்.ஆர்.சக.பன்னீர்தேல்வம் தெரிவித்துள்ளார். ெமிழக ேட்டப்சபரகவ 

பட்தஜட் கூட்டத் தொடரில் ஒவ்தவாரு துகற வாரியாக மானியக் 

சகாரிக்கக மீொன விவாெம் நகடதபற்று வருகிறது. இன்று (ஆக.28) 

சவளாண்கம மற்றும் உழவர் நலத்துகற மானியக் சகாரிக்கக மீொன 

விவாெம் நகடதபற்றது. 

இதில் சவளாண் துகற ோர்பில் தவளியான அறிவிப்பு: 

''சவளாண் கல்வியின் முக்கியத்துவம் கருதி, கரூர் மாவட்டம், 

நாகப்பட்டினம் (கீழ்சவளூர்), சிவகங்கக (தேட்டிநாடு) ஆகிய மூன்று 

மாவட்டங்களில் ரூ.30 சகாடி மதிப்பில் அரசு சவளாண்கமக் 

கல்லூரிகள் தொடங்கப்படும். ெற்சபாது, சவளாண் கல்வி மற்றும் 

சவளாண் ஆராய்ச்சியின் செகவ அதிகரித்துள்ளது. இெகனக் கருத்தில் 

தகாண்டு, சவளாண் நிதிநிகல அறிக்ககயில் கிருஷ்ணகிரியில் 

புதியொக அரசுத் சொட்டக்ககலக் கல்லூரி தொடங்க அறிவிக்கப்பட்டது. 

சவளாண் கல்வியின் முக்கியத்துவம் கருதி, 2021-2022ஆம் ஆண்டில், 

கரூர் மாவட்டம், நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் கீழ்சவளூாா், சிவகங்கக 

மாவட்டத்தில் தேட்டிநாடு ஆகிய இடங்களில் மூன்று புதிய அரசு 

சவளாண்கமக் கல்லூரிகள் தொடங்குவெற்கு மாநில அரசு ெலா ரூ.10 

சகாடி வீெம் தமாத்ெம் ரூ.30 சகாடி நிதிகய ஒதுக்கும்''. இவ்வாறு 

சவளாண்கம மற்றும் உழவர் நலத்துகற அறிவித்துள்ளது. 

 

6. அகதிகள் முகாகம மறுவாழ்வு முகாம் என தபயர் மாற்றம்: 

அரோகண தவளியீடு 

இலங்ககத் ெமிழாா் அகதிகள் முகாம் என்பது இனி இலங்ககத் ெமிழாா் 

மறுவாழ்வு முகாம்கள் என அகழப்பெற்கான அரோகணகய ெமிழக 

அரசு தவளியிட்டுள்ளது. சவளாண்கம, கால்நகட, மீன்-பால் வளத் 

துகறகள் மானியக் சகாரிக்கக மீது ேனிக்கிழகம நகடதபற்ற 

விவாெத்தின் சபாது முெல்வாா் மு.க.ஸ்டாலின் சபசுககயில், இலங்கக 

அகதிகள் முகாம் இனி, இலங்ககத் ெமிழாா் மறுவாழ்வு முகாம் என 

அகழக்கப்படும். ஏதனன்றால் அவாா்கள் ஆெரவற்றவாா்கள் அல்ல. நாம் 

அவாா்களுக்குத் துகணயாக இருக்கிசறாம். அந்ெ உணாா்வுடன் 

அகதிகள் முகாம் என்று அகழக்காமல் இலங்ககத் ெமிழாா் மறுவாழ்வு 

முகாம் என்று அகழக்க அரசு ஆகணயிட்டுள்ளொக முெல்வாா் 

மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்ொாா். 

இந்நிகலயில், இலங்கக ெமிழர் அகதிகள் முகாம், இலங்கக ெமிழர் 

மறுவாழ்வு முகாம்கள் என அகழப்பெற்கான தபயர் மாற்றத்திற்கான 

அரோகணகய ெமிழக அரசு தவளியிட்டுள்ளது. இலங்கக ெமிழர் 

மறுவாழ்வு முகாம்களில் பழுெகடந்துள்ள 7469 வீடுககள கட்டித்ெரவும், 

குடிநீர் வேதி மற்றும் ோகல வேதி உள்ளிட்ட அடிப்பகட வேதிககள 

சமம்படுத்ெவும் ரூ.30 சகாடி ஒதுக்கீடு தேய்யப்பட்டுள்ளது. 

ஆண்டுசொறும் வாழ்க்கக ெரம் சமம்பாடு நிதியாக ரூ.5 சகாடி, 300 

சுய உெவிக்குழுக்களுக்கு சுழல்நிதி மற்றும் ேமுொய முெலீட்டு நிதியாக 

ரூ.6.16 சகாடி, விகலயில்லா எரிவாயு இகணப்பு மற்றும் எரிவாயு 

உருகள மானியத்திற்காக ரூ.10.50 சகாடி ஒதுக்கீடு, கல்வி உெவித் 

தொகக, இகளஞர்களுக்கு சவகலவாய்ப்பு, குடிநீர் வேதி, ோகல வேதி, 

கழிப்பிட வேதி உள்ளிட்ட அடிப்பகட வேதிகள் என ரூ. 317 சகாடிக்கு 

அறிவிப்பு தவளியிடப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்ெக்கது. 

 

 



         

    

7. ‘BH’ தொடாா் வாகனப் பதிதவண் முகற அறிமுகம் 

பணி நிமித்ெமாக தவவ்சவறு மாநிலங்களில் அடிக்கடி குடிதபயாா்சவாாா் 

ெங்கள் வாகனங்களுக்கு ‘பிதஹச்’  தொடரில் அகமந்ெ பதிதவண் 

முகறகயப் பயன்படுத்திக் தகாள்ளலாம் என்று மத்திய அரசு 

அறிவித்துள்ளது. வாகனங்கள் பதிவு தேய்யப்படும் மாநிலங்ககள 

அடிப்பகடயாகக் தகாண்டு அவற்றுக்கான எண்கள் வழங்கப்பட்டு 

வருகின்றன. மத்திய அரசு அதிகாரிகள், தபாதுத்துகற நிறுவனங்கள் 

உள்ளிட்டவற்றில் பணியாற்றுசவாாா் பணி நிமித்ெமாக அடிக்கடி சவறு 

மாநிலங்களுக்கு இடம்தபயர சவண்டிய நிகலகம உள்ளது.  

அவ்வாறான சூழலில், இடம்தபயரும் மாநிலத்துக்குச் தேன்ற 

ஓராண்டுக்குள் ேம்பந்ெப்பட்ட மாநிலத்தில் வரி தேலுத்தி புதிய வாகனப் 

பதிதவண்கணப் தபற சவண்டிய கட்டாயம் உள்ளது. வாகனத்கெ 

சவறு மாநிலத்தில் மறுபதிவு தேய்வெற்கு ஏற்தகனசவ பதிவு 

தேய்யப்பட்ட மாநிலத்தில் இருந்து ெகடயில்லாச் ோன்று தபற்று வழங்க 

சவண்டியுள்ளது. 

இந்ெ நகடமுகறகய எளிொக்கும் சநாக்கில், ‘பிதஹச்’ என்ற பாரத் 

தொடாா் அடிப்பகடயிலான வாகனப் பதிதவண்ககள மத்திய அரசு 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. மாநிலங்கள், யூனியன் பிரசெேங்கள் 

ஆகியவற்றுக்கு இகடசய அடிக்கடி குடிதபயாா்சவாாா் ெங்கள் 

வாகனங்களுக்கு ‘பிதஹச்’  தொடாா் அடிப்பகடயிலான 

பதிதவண்கணப் தபற்றுக் தகாள்ளலாம். இந்ெ முகறயில், வாகனம் 

முெலில் பதிவு தேய்யப்படும் ஆண்டு (இரு இலக்கம்)-பிதஹச்-

வாகனத்துக்கான 4 இலக்க எண்-இரு ஆங்கில எழுத்துகள் என்ற 

வரிகேயில் வாகனப் பதிதவண் அகமயும் என்று மத்திய ோகலப் 

சபாக்குவரத்து அகமச்ேகம் தெரிவித்துள்ளது. 

இத்ெககய பதிதவண்கணக் தகாண்ட வாகனங்கள் 

மாநிலங்களுக்கிகடசய எளிதில் குடிதபயர முடியும் என்று அகமச்ேகம் 

தவளியிட்டுள்ள அறிக்ககயில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ‘பிதஹச்’ தொடாா் 

அடிப்பகடயில் பதிவு தேய்வெற்கு, வாகனத்தின் விகலகயப் தபாருத்து 

8 முெல் 12 ேெவீெம் வகர வரி விதிக்கப்படும் என்றும் அகமச்ேகம் 

தெரிவித்துள்ளது. டீேகல எரிதபாருளாகப் பயன்படுத்தும் 

வாகனங்களுக்குக் கூடுெலாக 2 ேெவீெ வரியும், மின்ோர 

வாகனங்களுக்கு 2 ேெவீெம் குகறவான வரியும் விதிக்கப்படும் என்று 

தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. புதிய வாகனப் பதிதவண் முகற தேப்டம்பாா் 15-

ஆம் செதி முெல் அமல்படுத்ெப்படவுள்ளது. 

 

8. ெஞ்ோவூரில் ரூ.25 சகாடியில் கால்நகட தீவனம் ெயாரிக்கும் 

தொழிற்ோகல 

ெஞ்ோவூாா் மாவட்டம் புதுக்குடியில் ரூ.25 சகாடியில் கால்நகட தீவனம் 

ெயாரிக்கும் தொழிற்ோகல நிறுவப்படும் என்று பால்வளத்துகற 

அகமச்ோா் ோ.மு.நாோா் அறிவித்ொாா். ேட்டப்சபரகவயில் பால்வளத்துகற 

மானியக் சகாரிக்கக மீொன விவாெத்துக்குப் பதில் அளித்து அகமச்ோா் 

ோ.மு.நாோா் தவளியிட்ட அறிவிப்பு: ெற்சபாது மாெம் ஒன்றுக்கு 10 ஆயிரம் 

தமட்ரிக் டன் கால்நகட தீவனம் தகாள்முெல் தேய்யப்பட்டு பால் 

உற்பத்தியாளாா்களுக்கு மாவட்டக் கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளாா்கள் 

ஒன்றியங்கள் மூலமாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதில், ஈசராட்டில் 

உள்ள கால்நகட தீவன ஆகலயிலிருந்து 3,500 தமட்ரிக் டன் 

கால்நகட தீவனமும், இெர கூட்டுறவு அகமப்புகளின் மூலம் 6,500 

தமட்ரிக் டன் கால்நகட தீவனமும் தகாள்முெல் தேய்யப்பட்டு 

விநிசயாகிக்கப்படுகிறது. 

ெஞ்ோவூாா், புதுக்சகாட்கட, சிவகங்கக, மதுகர, திண்டுக்கல் மற்றும் 

இெர மாவட்ட கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளாா்கள் ஒன்றிய பால் 

உற்பத்தியாளாா்கள் பயன்தபறும் வககயில் ெஞ்ோவூாா் மாவட்டம் 

புதுக்குடியில் நாதளான்றுக்கு 100 தமட்ரிக் டன் உற்பத்தித் திறனில் 

கால்நகட தீவனம் ெயாரிக்கும் தொழிற்ோகல ரூ.25 சகாடி மதிப்பீட்டில் 

நிறுவப்படும். சேலம் பால் பண்கணயில் நாதளான்றுக்கு 2 தமட்ரிக் டன் 

அளவில் நீட்டிக்கப்பட்ட காலக்தகடுவுடன் கூடிய இனிப்பு இல்லாெ 

பால்சகாவா ெயாரிக்கும் நவீன மற்றும் தொடாா்ச்சியான உற்பத்திக்கான 

இயந்திரங்களுடன் கூடிய அலகு ரூ.8 சகாடி மதிப்பில் நிறுவப்படும். 

பால் தபாருள்கள், சிப்பம் கட்டும் தபாருள்கள் மற்றும் மூலப் 

தபாருள்களுக்கான ஆய்வுக்கூடம், ஆராய்ச்சி மற்றும் உருவாக்கம் 

மற்றும் நுண்ணுயிரியல் பகுப்பாய்வுக்கான ஆய்வுக்கூடம் ஆகியன 

அம்பத்தூாா் பால்பண்கணயில் ரூ.10 சகாடி மதிப்பீட்டில் நிறுவப்படும். 

தொடக்க பால் உற்பத்தியாளாா்கள் கூட்டுறவு ேங்கத்துக்கு பால் வழங்கும் 

பால் உற்பத்தியாளாா்கள் பயன்தபறும் வககயில் அவாா்கள் வழங்கும் 

பாலிகன பகுப்பாய்வு தேய்து, உடசன பாலின் ெரம் மற்றும் பாலின் 

மதிப்புக்கு ரசீது வழங்க 453 பால் பகுப்பாய்வு கருவிகள் ரூ.2.26 சகாடி 

மதிப்பில் வழங்கப்படும். 

கால்நகடகளுக்கு அவேர சிகிச்கே: கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளாா் 

ேங்கங்களில் பால் வழங்குகின்ற, பால் உற்பத்தியாளாா்களுகடய 

கறகவ மாடுகளுக்கு இலவே சிகிச்கே இனப்தபருக்க வேதி மற்றும் 

அவாா்களுக்கு தூய முகறயில் பால் உற்பத்தி பயிற்சி, ேமச்சீாா் தீவனம், 

ொது உப்புக் கலகவ, பசுந்தீவனத்தின் முக்கியத்துவம் மற்றும் கறகவ 

மாடுகள் பராமரிப்பு பற்றிய ஆசலாேகனகள் ஆகியன வழங்குவெற்காக 

கால்நகட மருத்துவ வழித்ெடங்களில் 162 கால்நகட மருத்துவ 

ஆசலாேகாா்ககள ரூ.6.80 சகாடி திட்டமதிப்பில் ஒப்பந்ெ அடிப்பகடயில் 

நியமிக்க நடவடிக்கக எடுக்கப்படும் என்றாாா். 

 

9. கரூாா், நாகப்பட்டினம், சிவகங்ககயில் சவளாண்கம கல்லூரிகள் 

கரூாா், நாகப்பட்டினம், சிவகங்கக ஆகிய இடங்களில் 3 புதிய அரசு 

சவளாண்கம கல்லூரிகள் தொடங்கப்படும் என்று அத்துகறயின் 

அகமச்ோா் எம்.ஆாா்.சக.பன்னீாா்தேல்வம் அறிவித்ொாா். சவளாண் துகற 

மானியக் சகாரிக்கக மீொன விவாெத்துக்குப் பதில் அளித்து அகமச்ோா் 

எம்.ஆாா்.சக.பன்னீாா்தேல்வம் தவளியிட்ட அறிவிப்புகள்: சவளாண் 

கல்வியின் முக்கியத்துவம் கருதி 2021-22-இல் கரூாா் மாவட்டம், 

நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் கீழ்சவளூாா், சிவகங்கக மாவட்டத்தில் 

தேட்டிநாடு ஆகிய இடங்களில் 3 புதிய அரசு சவளாண்கம கல்லூரிகள் 

துவங்குவெற்கு மாநில அரசு ெலா ரூ.10 சகாடி வீெம் தமாத்ெம் ரூ.30 

சகாடி நிதியிகன ஒதுக்கும். 

அரியலூாா், தேங்கல்பட்டு, கிருஷ்ணகிரி, காஞ்சிபுரம், ராமநாெபுரம், 

புதுக்சகாட்கட, செனி, விருதுநகாா் ஆகிய 8 மாவட்டங்களில் உள்ள 200 

ஆதிதிராவிட, பழங்குடியின விவோயிகளின் நலன்களுக்காக ெமிழக 

வரலாற்றில் முெல்முகறயாக 2021-22-இல் நிலத்ெடி நீாா் பாதுகாப்பான 

குறுவட்டங்களின் ஆழ்துகள அல்லது குழாய் கிணறுகள் அகமத்து 

மின்வேதியுடன் மின்சமாட்டாாா் தபாருத்தி, நுண்ணீாா் பாேன வேதிகள் 

100 ேெவீெ மானியத்தில் சமற்தகாள்ளப்படும். இெற்காக ரூ.12 சகாடி நிதி 

தேலவிடப்படும். உழவாா் உற்பத்தியாளாா் நிறுவனங்களின் 

தபாருள்ககளச் ேந்கெப்படுத்ெ தேன்கன, சகாயம்புத்தூாா், மதுகர, 

திருச்சி, சேலம் மாநகராட்சி பகுதிகளில் ரூ.8 சகாடி தேலவில் 50 சிறப்பு 

அங்காடிகள் அகமக்கப்படும். 

சவளாண் விகளதபாருள்ககளச் சேமிக்க விவோயிகளுக்கு உெவும் 

வககயில் திருப்பூாா் பூளவாடி, புதுக்சகாட்கட சிெம்பரவிடுதி, நாமக்கல் 

எருகமப்பட்டி, ஈசராடு பாா்கூாா் ஆகிய இடங்களில் 250 தமட்ரிக் டன் 

தகாள்ளளவு உள்ள சேமிப்புக் கிடங்குகள் ரூ.2 சகாடி தேலவில் 

கட்டப்படும். 

தநய்ெல் பூங்கா: 2021-22-இல் நாகூரில் தநய்ெல் பாரம்பரிய பூங்கா 

3.06 தஹக்சடரில் ரூ.2 சகாடி நிதியில் மீன்வளம் மற்றும் மீனவ 

நலத்துகறயின் ஒருங்கிகணப்புடன் அகமக்கப்படும். இது இளம் 

ெகலமுகறயினருக்கு பண்கடய ெமிழாா்களின் பண்பாட்கட 

எடுத்துகரக்கும் வககயில் தேயல்படும். 

2021-22-இல் 100 தபண் விவோயிகளுக்கு, ஒருவருக்கு ரூ.1 லட்ேம் 

என்கிற விகிெத்தில் குடிகே தொழிலாக குகறந்ெ பரப்பிலான காளான் 

உற்பத்திக்கூடம் அகமத்திட மானியம் வழங்க மகளிாா் திட்டத்துடன் 

இகணந்து ரூ.1 சகாடி தேலவிடப்படும். நிலமில்லாெ விவோயத் 

தொழிலாளாா்ககள தொழில் முகனசவாாா்களாக உருவாக்கும் 

வககயில் 2021-22-இல் 1,077 நபாா்களுக்கு 6 மாெ கால உகறவிடத் 

சொட்ட தொழில்நுட்பவியலாளாா் பயிற்சி ரூ.1.77 சகாடி நிதியிலும், 3 

ஆயிரம் நபாா்களுக்கு பூங்தகாத்து, பூ அலங்காரம் தேய்ெல், நுண்ணீாா் 

பாேன அகமப்புகள் நிறுவுெல் மற்றும் பராமரித்ெல், செனீ வளாா்ப்பு 

குறித்ெ 30 நாள் பயிற்சிகள் ரூ.1.69 சகாடி நிதியிலும் அரசு 

சொட்டக்ககலப் பண்கணகளில் வழங்கப்படும். இந்ெப் பயிற்சியில் 

தபண் தொழிலாளாா்களுக்கு முன்னுரிகம வழங்கப்படும். 

சவளாண் தபாறியியல் பட்டயப் படிப்பு: சவளாண் இயந்திரங்கள் 

தொடாா்பான அடிப்பகட கல்வியிகன பரவலாக்கும் வககயில் 2021-

22-இல் திருச்சி குமுளூாா் சவளாண்கம தபாறியியல் கல்லூரி மற்றும் 

ஆராய்ச்சி நிகலயத்தில் 2 ஆண்டு சவளாண்கம தபாறியியல் பட்டயப் 

படிப்பு ரூ.1 சகாடி நிதியில் தொடங்கப்படும். இந்ெப் படிப்பில் ஆண்டுக்கு 

40 மாணவாா்கள் அனுமதிக்கப்படுவாா். இென் மூலம் கிராமப்புற 

மாணவாா்களுக்கான சவகலவாய்ப்பு உயரும் என்பதுடன் 

விவோயிகளின் சவளாண் இயந்திரங்ககள அவரவாா் பகுதியிசலசய 

பழுதுபாாா்க்க இயலும். 



         

    

திருப்பூரில் விகெச் ோன்றளிப்பு மற்றும் அங்ககச் ோன்றளிப்பு துகற 

ோாா்பில் 2021-22-இல் புதிொக விகெ பரிசோெகன நிகலயம் 

அகமக்கப்படும். 2021-22-இல் சகாயம்புத்தூரில் இயங்கி வரும் 

விகெச் ோன்றளிப்பு மற்றும் அங்ககச் ோன்றளிப்பு துகறயின் ெகலகம 

அலுவலகம் மாநிலத்தின் ெகலநகரான தேன்கனக்கு மாற்றப்படும் 

என்றாாா். 

 

10. 34 மாநிலங்கள், யூனியன் பிரசெேங்களில் ‘ஒசர நாடு; ஒசர குடும்ப 

அட்கட’ திட்டம் 

நாட்டில் உள்ள 34 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரசெேங்களில் ‘ஒசர 

நாடு; ஒசர குடும்ப அட்கட’ திட்டம் தேயல்படுத்ெப்பட்டுள்ளொக மத்திய 

அரசு தெரிவித்துள்ளது. செசிய உணவுப் பாதுகாப்பு ேட்டத்தின் கீழ் 

ெகுதியான குடும்பங்களுக்கு நியாய விகலக் ககடகள் வாயிலாக 

மானிய விகலயில் உணவு ொனியங்கள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. 

இெற்காக ஒவ்தவாரு மாநிலமும் குடும்ப அட்கடககள விநிசயாகித்து 

வருகின்றன. அந்ெ அட்கடககளப் பயன்படுத்தி ேம்பந்ெப்பட்ட 

மாநிலத்தில் மட்டுசம உணவு ொனியங்ககளப் தபறும் சூழல் நிலவி 

வந்ெது. இந்நிகலயில், குடும்ப அட்கடககளப் தபற்ற புலம்தபயாா் 

தொழிலாளாா்கள் உள்ளிட்சடாாா் நாட்டில் உள்ள எந்ெ நியாய விகலக் 

ககடயிலும் உணவு ொனியங்ககளப் தபற்றுக் தகாள்ளும் சநாக்கில் 

‘ஒசர நாடு; ஒசர குடும்ப அட்கட’  திட்டத்கெ மத்திய அரசு 

அறிமுகப்படுத்தியது. 

இத்திட்டத்தில் இதுவகர 34 மாநிலங்களும் யூனியன் பிரசெேங்களும் 

இகணந்துள்ளொக மத்திய உணவுத் துகற அகமச்ேகம் 

தெரிவித்துள்ளது. சமற்கு வங்கம் ஆகஸ்டிலும், தில்லி கடந்ெ 

ஜூகலயிலும் இத்திட்டத்கெ அமல்படுத்தின. அஸ்ஸாம், ேத்தீஸ்காா் 

மாநிலங்கள் மட்டும் இத்திட்டத்கெ இன்னும் தேயல்படுத்ெவில்கல. 

விகரவில் அவ்விரு மாநிலங்களும் ‘ஒசர நாடு; ஒசர குடும்ப அட்கட’ 

திட்டத்கெச் தேயல்படுத்தும் என்று மத்திய அகமச்ேகம் தெரிவித்துள்ளது. 

இது தொடாா்பாக அகமச்ேகம் தவளியிட்ட அறிக்ககயில், ‘இத்திட்டத்தின் 

கீழ் மாெந்சொறும் ேராேரியாக 2.2 சகாடி குடும்ப அட்கடொராா்கள் 

பலனகடந்து வருகின்றனாா். கடந்ெ 2019-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் முெல் 

இத்திட்டத்தின் கீழ் சுமாாா் 40 சகாடி முகற உணவு ொனியங்கள் 

விநிசயாகிக்கப்பட்டுள்ளன. 

பிகாாா் (10.14 சகாடி முகற), ஆந்திரம் (6.92 சகாடி முகற), ராஜஸ்ொன் 

(4.56 சகாடி முகற) ஆகிய மாநிலங்களில் அதிக முகற உணவு 

ொனியங்கள் விநிசயாகிக்கப்பட்டுள்ளன. குடும்ப அட்கடகளுடன் 

ஆொாா் எண்கண இகணத்ெது, நியாய விகலக் ககடகளில் 

மின்னணு இயந்திரத்தின் வாயிலாக உணவுப் தபாருள்ககள 

விநிசயாகிப்பது ஆகிய நகடமுகறகளின் வாயிலாக இத்திட்டம் 

தவற்றிகரமாகச் தேயல்படுத்ெப்பட்டு வருகிறது’  என்று 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

11. ரூ.188 சகாடியில் புதிய சராந்துக் கப்பல் ‘விக்ரகா’ : நாட்டுக்கு 

அாா்ப்பணித்ொாா் அகமச்ோா் ராஜ்நாத் சிங் 

இந்தியக் கடசலாரக் காவல் பகடயின் சராந்துப் பணிக்காக சுமாாா் 

ரூ.188 சகாடி தேலவில் கட்டகமக்கப்பட்ட ‘விக்ரகா’  எனப் 

தபயரிடப்பட்ட அதிநவீன கப்பகல தேன்கனயில் ேனிக்கிழகம 

நகடதபற்ற நிகழ்ச்சியில் பாதுகாப்புத் துகற அகமச்ோா் ராஜ்நாத் சிங் 

நாட்டுக்கு அாா்ப்பணித்ொாா். தேன்கனகய அடுத்ெ காட்டுப்பள்ளியில் எல் 

அன் டி நிறுவனத்தின் கப்பல் கட்டும் ெளம் உள்ளது. இங்கு கடற்பகட, 

கடசலாரக் காவல் பகடக்குத் செகவயான சராந்துக் கப்பல்கள், 

அதிநவீன இகடமறிக்கும் படகுகள் கட்டப்பட்டு வருகின்றன. கடந்ெ 

2015-ஆம் ஆண்டு 7 சராந்துக் கப்பல்கள் ெயாரிப்பெற்கான 

ஒப்பந்ெத்கெ எல் அன் டி நிறுவனத்திற்கு பாதுகாப்பு அகமச்ேகம் 

வழங்கியது. இதில் விக்ரம், வீரா, விஜயா, வராக, வரத், வஜ்ரா ஆகிய 6 

சராந்துக் கப்பல்கள் ஏற்கனசவ கடசலாரக் காவல் பகடயிடம் 

ஒப்பகடக்கப்பட்டு பணியில் ஈடுபடுத்ெப்பட்டு வருகின்றன. 

இெகனயடுத்து சுமாாா் ரூ.188 சகாடி மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டு ‘விக்ரகா’ 

எனப் தபயரிடப்பட்ட புதிய சராந்துக் கப்பல் கடந்ெ ஆண்டு அக்.5-இல் 

கடசலாரக் காவல் பகடயிடம் ஒப்பகடக்கப்பட்டு முெல் முகறயாக கடல் 

நீரில் இறக்கி தவள்சளாட்டம் விடப்பட்டது. கடந்ெ 10 மாெங்களாக 

இக்கப்பலில் நவீன ஆயுெங்கள், தொகலத் தொடாா்புக் கருவிகள் 

உள்ளிட்ட பல்சவறு கட்டகமப்பு வேதிகள் சமற்தகாள்ளப்பட்டு வந்ெது. 

இென்பிறகு கடசலாரக் காவல் பகடயில் முகறப்படி இகணக்கப்படும் 

நிகழ்ச்சி தேன்கனத் துகறமுகத்தில் ேனிக்கிழகம நகடதபற்றது. 

கடசலாரக் காவல் பகட ெகலகம இயக்குநாா் சக.நடராஜன் 

ெகலகமயில் நகடதபற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராகக் 

கலந்து தகாண்ட பாதுகாப்புத் துகற அகமச்ோா் ராஜ்நாத் சிங் ’விக்ரகா’

-கவ முகறப்படி நாட்டுக்கு அாா்ப்பணித்ொாா். பின்னாா் கப்பலின் தபயாா் 

பலகககய அகமச்ோா் திறந்து கவத்ொாா். 

கப்பலின் சிறப்பம்ேங்கள்: கடசலாரக் காவல் பகடயில் 

இகணக்கப்பட்டுள்ள ’விக்ரகா’  2,200 தமட்ரிக் டன் எகடயும், 98 

மீட்டாா் நீளமும், 15 மீட்டாா் அகலமும் தகாண்ட இக்கப்பல் மணிக்கு 

அதிகபட்ேமாக 26 கடல் கமல் சவகத்தில் தேல்லக் கூடியது. சமலும் 

ககரக்குத் திரும்பாமல் சுமாாா் 5,000 கடல் கமல் தூரம் பயணிக்கும் 

வககயில் பல்சவறு நவீன கட்டகமப்பு வேதிகள் ஏற்படுத்ெப்பட்டுள்ளன.  

இதில் தஹலிகாப்டாா் இறங்கும் வேதி உள்ளது. சமலும் மாசுக் 

கட்டுப்பாட்டுக் கருவிகள், கண்காணிப்புக் கருவிகள் அதிநவீன ரக 

துப்பாக்கிகள், கடல் வழித்ெடத்கெ துல்லியமாகக் காட்டும் கருவிகள் 

உள்ளிட்டகவ அகமக்கப்பட்டுள்ளன. 11 அதிகாரிகள், 110 

பணியாளாா்கள் உள்ளிட்ட 121 பகட வீராா்களுடன் பயணிக்க 

உள்ள ’விக்ரகா’ - வின் உத்செே ஆயுள் காலம் சுமாாா் 25 ஆண்டுகள் 

ஆகும். 

 

12. ரயில் பயணிகள் குகறககள தெரிவிக்க - ‘ரயில் மொத்' புதிய தேயலி 

அறிமுகம் : 

மதுகர ரயில்சவ சகாட்ட நிர்வாகம் தவளியிட்டுள்ள தேய்திக்குறிப்பு: 

ரயில் பயணிகளின் புகார்கள் மற்றும் ஆசலாேகனகள் மீது உடனடி 

நடவடிக்கக எடுக்க ‘ரயில் மொத்’ (MADAD - Mobile Application for 

Desired Assistance During travel) என்ற தேல்சபான் தேயலி 

அறிமுகப்படுத்ெப்பட்டுள்ளது. பயணிகள் ெங்களது புகார்ககள 

தொகலசபசி, இகணயெளம், ேமூக ஊடகம் வாயிலாக பதிவு 

தேய்கின்றனர். இகவ அகனத்கெயும் ஒருங்கிகணத்து உடனடி 

நடவடிக்ககக்காகசவ 24 மணி சநரமும் தேயல்படும் தேயலி 

அறிமுகப்படுத்ெப் பட்டுள்ளது. ெமிழ் உட்பட 12 தமாழிகள் மூலம் இந்ெ 

தேயலிகய பயன்படுத்ெலாம். 

இந்ெ தேயலிகய இகணயெளம், குறுஞ்தேய்தி, ேமூக ஊடகம் மற்றும் 

உெவி எண் 139 மூலம் அணுகலாம். இென்மூலம் பாதுகாப்பு, மருத்துவ 

உெவி, விபத்து பற்றிய ெகவல்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள், 

தபண்களுக்கான உெவிகள், தபாதுப்புகார், லஞ்ேப்புகார், பார்ேல் ேரக்கு 

சபாக்குவரத்து பற்றிய விோரகண, ஐஆர்சிடிசி ரயில்கள் விவரங்கள், 

ஏற்தகனசவ அளித்ெ புகாரின் நிகலகய பற்றியும் அறிந்து தகாள்ளலாம். 

இந்ெ தேயலிகய பயன்படுத்ெ முடியாெ காலங்களில் ரயில் பயணச்சீட்டு 

பரிசோெகர், நிகலய அதிகாரி, பணியில் உள்ள ரயில்சவ பாதுகாப்புப் 

பகட மற்றும் ரயில்சவ காவலர்ககள தொடர்பு தகாள்ளலாம். இவ்வாறு 

அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

13. கீழடி அகழாய்வில் ொனியக் தகாள்கலன் கண்தடடுப்பு 

சிவகங்கக மாவட்டம், கீழடியில் நகடதபற்று வரும் அகழாய்வில் 

ொனியக் தகாள்கலன் கண்தடடுக்கப்பட்டுள்ளொக ெமிழக தொல்லியல் 

துகற அலுவலாா்கள் தெரிவித்துள்ளனாா். சிவகங்கக மாவட்டம், கீழடி, 

அகரம், தகாந்ெகக, மணலூாா் ஆகிய பகுதிகளில் 7 -ஆம் கட்ட 

அகழாய்வுப் பணிகள் கடந்ெ பிப்ரவரி மாெம் முெல் நகடதபற்று 

வருகின்றன. இதில் சுடுமண் முத்திகர, உகற கிணறுகள், காெணிகள், 

ெந்ெத்தினாலான பககட, முதுமக்கள் ொழி, கருப்பு சிவப்பு பாகன 

ஓடுகள், பழங்கால மக்கள் பயன்படுத்திய புழங்குப் தபாருள்கள் 

உள்ளிட்ட ஏராளமான தொல் தபாருள்கள் கண்தடடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

இெனிகடசய, கீழடியில் நகடதபற்று வரும் அகழாய்வில் சிவப்பு 

நிறத்திலான சுடுமண்ணால் ஆன ொனியக் தகாள்கலன் அண்கமயில் 

கண்தடடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து அகழாய்வுப் பணி சமற்தகாள்ளும் 

தொல்லியலாளாா்கள் ேனிக்கிழகம கூறியது : கீழடியில் நகடதபற்று 

வரும் 7 ஆம் கட்ட அகழாய்வில் கடந்ெ ஆகஸ்ட் 8 ஆம் செதி பணி 

சமற்தகாள்ளும் சபாது 348 தே.மீ ஆழத்தில் தபரிய வாய்ப்பகுதி 

தகாண்ட சுடுமண் பாகனயின் ஒரு பகுதி கண்தடடுக்கப்பட்டது. 

தொடாா்ந்து, அசெ பகுதியில் ஆய்வு சமற்தகாண்டதில் 30 தே.மீ விட்டமும், 

60 தே.மீ உயரமும், 2 தே.மீ. ெடிமனும் தகாண்ட முழு பாகனயாக 

அண்கமயில் தவளிக்தகாணரப்பட்டுள்ளது. இந்ெ பாகன அழகிய 

சவகலப்பாடுகளுடன் அகமயப் தபற்றுள்ளது. சமலும், இென் தவளிப்புற 

கமயப்பகுதியில் கயிறு சபான்ற வடிவகமப்பு தேய்யப்பட்டுள்ளது. 

இெகன பழங்கால மக்கள் ொனியங்ககள சேமித்து கவப்பெற்கு 

ொனியக் தகாள்கலனாக பயன்படுத்தி இருக்கலாம் என்றனாா். 



         

    

1. ‘ஆனந்தா’ என்ற திறன்பேசி செயலியய அறிமுகப்ேடுத்தியுள்ள 

நிறுவனம் எது? 

அ) பாரத வங்கி 

ஆ) பணியாளர் வருங்கால வவப்பு நிதியம் 

இ) இந்திய அஞ்சல்துவை 

ஈ) இந்திய ஆயுள்காப்பீட்டு கழகம்  

✓ ஆத்மநிர்பார் திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக, LIC முகவர்கள் வாடிக்வகயாள 

-ர்கவள பல்வவறு காப்பீடுகளில் வசர்க்கும்வபாது காகிதம் இல்லாமல் 

மின்னணு முவையிவலவய அவர்களின் விவரங்கவளப் பபற்று 

சமர்ப்பிக்கும் வவகயில் ‘ஆனந்தா’ பசயலி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

Atma Nirbhar Agents New-business Digital Application என்பதின் 

சுருக்கந்தான் ‘ANANDA’. 

✓ இப்புதிய பசயலிமூலம் வாடிக்வகயாளர்களின் விவரங்கவள ஆதார் 

எண் அடிப்பவடயில் உறுதிபசய்யவும், காகிதத்தில் விண்ணப்பப் படிவம் 

இல்லாமல் மின்னணு முவையிவலவய விண்ணப்பங்கவளப் பபைவும் 

முகவர்களால் முடியும். இதன்மூலம் அவர்களின் பணி விவரவில் 

முடிவவதாடு, அதிக வாடிக்வகயாளர்கவள பபைவும் முடியும். 

 

2. சுஜலாம் என்ற பிரச்சாரத்தைத் சதாடங்கியுள்ள அயைச்ெகம் எது? 

அ) நலவாழ்வு மற்றும் குடும்பநல அவமச்சகம் 

ஆ) ஜல் சக்தி அவமச்சகம்  

இ) வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புை விவகாரங்கள் அவமச்சகம் 

ஈ) ஊரக வளர்ச்சி அவமச்சகம் 

✓ விடுதவலயின் அம்ரித் மவகாத்சவ் பகாண்டாட்டங்களின் ஒருபகுதியாக 

100 நாள் ‘சுஜலாம்’ பிரச்சாரத்வத ஆக.25 அன்று நடுவண் ஜல் சக்தி 

அவமச்சகம் பதாடங்கியுள்ளது. 

✓ கழிவுநீர் வமலாண்வமவய கிராம அளவில் வமற்பகாண்டு, திைந்த 

பவளி மலங்கழித்தலற்ை கிராமங்கவள அதிகளவில் உருவாக்குவவத 

இப்பிரச்சாரம் வநாக்கமாகக்பகாண்டுள்ளது. 10 இலட்சம் குட்வடகவள 

அவமப்பது உள்பட, கிராமங்களில் கழிவு & கழிவுநீர் வமலாண்வமக்கு 

வதவவயான உட்கட்டவமப்வப உருவாக்குவதில் கவனம் பசலுத்துவ 

-வதாடு மட்டுமில்லாமல் நீர்நிவலகளின் நீடித்த வமலாண்வமவயயும் 

இந்தப் பிரச்சாரம் கருத்தில்பகாள்ளும். 

 

3. EASE 3.0’இன்கீழ், அடிப்ேயட செயல்திறனில் இருந்து சிறந்த 

முன்பனற்றத்திற்கான விருயத சவன்ற வங்கி எது? 

அ) கனரா வங்கி 

ஆ) பஞ்சாப் வநஷனல் வங்கி 

இ) இந்தியன் வங்கி  

ஈ) யூனியன் வபங்க் ஆஃப் இந்தியா 

✓ பதாழில்நுட்பம் சார்ந்த, எளிவமயான மற்றும் கூட்டு வங்கியியலுக்கான 

2021-22ஆம் ஆண்டுக்கான பபாதுத்துவை வங்கிகள் சீர்திருத்த 

பசயல்திட்டம் – EASE 4.0 என்னும் நான்காம் பதிப்வப மத்திய நிதி & 

பபருநிறுவன விவகாரங்கள் அவமச்சர் நிர்மலா சீதாராம் பவளியிட்டார். 

✓ 2020-21ஆம் ஆண்டுக்கான பபாதுத்துவை வங்கிகள் சீர்திருத்த பசயல் 

திட்டம் – EASE 3.0’இன் வருடாந்திர அறிக்வகவயயும் பவளியிட்ட 

அவர், EASE 3.0 வங்கிகள் சீர்திருத்த குறியீட்டில் சிைந்து விளங்கிய 

வங்கிகவள பகௌரவிப்பதற்கான விருதுகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சியிலும் 

பங்வகற்ைார். பாரத வங்கி, பவராடா வங்கி மற்றும் இந்திய யூனியன் 

வங்கி ஆகியவவ EASE 3.0 வங்கிகள் சீர்திருத்த குறியீட்டில் சிைந்து 

விளங்கியதற்கான பரிசுகவளப் பபற்ைன. இந்தியன் வங்கி, EASE 3.0’ 

இன்கீழ், அடிப்பவட பசயல்திைனிலிருந்து சிைந்த முன்வனற்ைத்திற்கான 

விருவத பவன்ைது  

 

4. குஷ்பைன் & பவக்பீல்டின் நடப்பாண்டுக்கான (2021) உலக 

உற்ேத்தி அோயக்குறியீட்டின்ேடி, உலகில் அதிகம் விரும்ேப்ேடும் 

உற்ேத்தித் தளங்களில் இந்தியாவின் தரநியல என்ன? 

அ) முதலாவது  ஆ) இரண்டாவது  

இ) மூன்ைாவது  ஈ) நான்காவது 

✓ உலகளவில், ‘மிகவும் விரும்பப்படும் உற்பத்தி வமயங்கள்’ பட்டியலில், 

இந்தியா, அபமரிக்காவவ விஞ்சி இரண்டாவது இடத்வதப் பிடித்துள்ளது. 

முதலிடத்தில் சீனா உள்ளது. இதற்கு முக்கியமான காரணம், உற்பத்தி 

பசலவு மிகவும் குவைவாக இருப்பதுதான் என, ‘குஷ்வமன் & வவக்பீல்டு’ 

நிறுவனம் பதரிவித்துள்ளது. கடந்த ஆண்டில், அபமரிக்கா இரண்டாவது 

இடத்திலும், இந்தியா மூன்ைாமிடத்திலும் இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

5. காெப ாயாளிகளில் கடுயையான COVID-19 நியலயைகளின் 

தாக்கத்யத ஆய்வு செய்ய, எந்த நிறுவனத்துடன், ேபயாசடக்னாலஜி 

துயற ஒத்துயைத்துள்ளது? 

அ) BRICS  

ஆ) G20 

இ) G7 

ஈ) BIMSTEC 

✓ அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்ப அவமச்சகத்தின் உயிரி பதாழில்நுட்பத் 

துவை, BRICS நாடுகளுடன் ஒருங்கிவணந்து, காசவநாயால் 

பாதிக்கப்பட்ட வநாயாளிகளிவடவய தீவிர COVID-19 பதாற்றின் தாக்கம் 

குறித்து ஆய்வுபசய்வதற்காக SARS–CoV2 NGS–BRICS கூட்டவமப்வப 

பசயல்படுத்தி வருகிைது. சிைந்த வநாய் வமலாண்வமக்காக COVID-19 

பதாற்ைால் பாதிக்கப்பட்ட அல்லது பாதிக்கப்படாத நுவரயீரல் காசவநாய் 

வநாயாளிகளில் இவணவநாய் குறித்த தகவவல இந்த ஒருங்கிவணந்த 

ஆய்வு வழங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

 

6. ஆப்கானிஸ்தான் சதாடர்ோன ஆபலாெயனகளுக்காக நிரந்தர 

இருதரப்பு பெனயல உருவாக்குவதற்காக, இந்தியா, எந் ாட்படாடு 

ஒப்புக்சகாண்டுள்ளது? 

அ) ரஷ்யா  

ஆ) ஈரான் 

இ) சீனா 

ஈ) அபமரிக்கா 

✓ ஆப்கானிஸ்தான் பதாடர்பான ஆவலாசவனகளுக்கு நிரந்தர இருதரப்பு 

வசனவல உருவாக்க இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் ஒப்புக்பகாண்டுள்ளன. 

1996-2001’க்கு இவடயில், காபூலில் இஸ்லாமியக் குழு கவடசியாக 

ஆட்சியில் இருந்தவபாது இந்தியா, ரஷ்யா மற்றும் ஈரான் ஆகியவை 

தலிபான் எதிர்ப்பு கூட்டணியின் முக்கிய ஆதரவாளர்களாக இருந்தன. 

 

7. வங்கி ைற்றும் நிதி பைாெடிகளுக்கான ஆபலாெயனக் குழுவின் 

தயலவராக நியமிக்கப்ேட்டுள்ளவர் யார்? 

அ) பத்மஜா சுந்துரு 

ஆ) SS மல்லிகார்ஜுன ராவ் 

இ) T M பாசின்  

ஈ) ஹஸ்முக் ஆதியா 

✓ மத்திய விஜிபலன்ஸ் கமிஷன்மூலம் வங்கி & நிதிவமாசடிகளுக்கான 

ஆவலாசவனக்குழுவின் தவலவராக TM பாசின் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

2 ஆண்டுகாலத்திற்கு அவர் இப்பதவியிலிருப்பார். `50 வகாடிக்கும் 

அதிகமான வங்கி வமாசடிகவள ஆராய்ந்து அதற்கு பபாருத்தமான 

நடவடிக்வககவள பரிந்துவரப்பதற்காக இக்குழு உருவாப்பட்டது. 

 

8. ேயனர்கள், தடுப்பூசி செலுத்திக்சகாள்ள முன்ேதிவு செய்வதற்காக, 

சுகாதாரம் ைற்றும் குடும்ே ல அயைச்ெகத்துடன் கூட்டுபெர்ந்துள்ள 

நிறுவனம் எது? 

அ) வாட்ஸ்ஆப்  

ஆ) டுவிட்டர் 

இ) படலிகிராம் 

ஈ) கூகிள் 

✓ சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல அவமச்சகத்துடன் வாட்ஸ்ஆப் கூட்டு 

வசர்ந்துள்ளது. இதன்மூலம் வாட்ஸ்ஆப்பில், MyGov பகாவரானா உதவி 

எண்ணுக்கு ‘Book Slot’ என அனுப்புவதன்மூலம் தடுப்பூசி பசலுத்திக் 

பகாள்ள முன்பதிவு பசய்துபகாள்ளவியலும். வமலும் தடுப்பூசி பசலுத்திக் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

பகாண்டாதற்கான சான்றிதவழயும் வாட்ஸ்ஆப்பில் இருந்து பதிவிைக்கம் 

பசய்யும் வசதியும் ஏற்கனவவ அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 

9. எந்த ைாநிலத்தின் திட்டமிடல் துயறயுடன் இயைந்து, இந்தியக் 

குடியரசுத்துயைத்தயலவர் ‘தடுப்பூசி இந்தியா’ திட்டத்யதத் 

சதாடங்கினார்? 

அ) உத்தர பிரவதசம் 

ஆ) பதலங்கானா 

இ) ஆந்திர பிரவதசம் 

ஈ) கர்நாடகா  

✓ இந்தியக்குடியரசுத்துவணத்தவலவர், M பவங்வகயா, ஆக.24 அன்று 

‘தடுப்பூசி இந்தியா’ திட்டத்வதத் பதாடங்கிவவத்தார். இந்தத் திட்டத்வத 

பபங்களூரில் ‘கிவ்விங் இந்தியா’ அைக்கட்டவள & நீடித்த இலக்குகள் 

ஒருங்கிவணப்பு வமயம் ஏற்பாடு பசய்தன. இது கர்நாடக மாநில அரசின் 

திட்டமிடல் துவையுடன் இவணந்து CSIR’இன் கீழ் பதாடங்கப்பட்டது. 

இந்தியா தனது COVID-19 தடுப்பூசி திட்டத்வத 2021 ஜனவரி.16 அன்று 

பதாடங்கியது. 

 

10. உலக தண்ணீர் வாரைானது ஆகஸ்ட் ைாதத்தில் எத்பததியில் 

இருந்து எத்பததி வயர ஏற்ோடு செய்யப்ேட்டது? 

அ) 19-23 ஆகஸ்ட் 

ஆ) 23-27 ஆகஸ்ட்  

இ) 20-26 ஆகஸ்ட் 

ஈ) 27-31 ஆகஸ்ட் 

✓ உலக நீர் வாரம் என்பது ஸ்டாக்வஹாம் பன்னாட்டு நீர் நிறுவனத்தால் 

(SIWI) கடந்த 1991ஆம் ஆண்டு முதல் உலகளாவிய நீர் பிரச்சவனகள் 

மற்றும் பன்னாட்டு வளர்ச்சி பதாடர்பான சிக்கல்களுக்குத் தீர்வுகாணும் 

வநாக்கத்துடன் ஏற்பாடு பசய்யப்படுகிை வருடாந்திர நிகழ்வாகும். உலக 

நீர் வாரம், 2021 ஆக.23-27 வவர ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த 

ஆண்டின் (2021) நிகழ்வு முற்றிலும் பமய்நிகரான முவையில் ஏற்பாடு 

பசய்யப்பட்டுள்ளது. “Building Resilience Faster” என்பது 2021 உலக நீர் 

வாரத்திற்கான கருப்பபாருளாகும். 

 


1. வடாக்கிவயா பாராலிம்பிக்: ஒவர நாளில் இந்தியாவுக்கு 2 பவள்ளி, 1 

பவண்கலம் 

வடாக்கிவயா பாராலிம்பிக் வபாட்டியில் ஒவர நாளில் இந்தியா 2 பவள்ளி, 

1 பவண்கலப் பதக்கங்கவள வகப்பற்றியது. ஒலிம்பிக் வபாட்டிகவளத் 

பதாடாா்ந்து பாராலிம்பிக் வபாட்டிகள் நவடபபறுவது வழக்கம். அதன்படி 

வடாக்கிவயா நகரில் தற்வபாது பாராலிம்பிக் வபாட்டிகள் நடந்து 

வருகின்ைன. பமாத்தம் 4,400-க்கு வமற்பட்ட வீராா், வீராங்கவனகள் 

கலந்து பகாண்டுள்ளனாா். இந்தியா சாாா்பில் தமிழகத்தின் தங்கவவலு 

மாரியப்பன் உள்பட 54 வபாா் பாராலிம்பிக் வபாட்டியில் 

பங்வகற்றுள்ளனாா்,. 

இந்நிவலயில் ஞாயிற்றுக்கிழவம மகளிாா் வடபிள் படன்னிஸ் கிளாஸ் 4 

பிரிவு இறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் பவினா பபன் பவடல் 0-3 என்ை 

வகம் கணக்கில் உலகின் நம்பாா் ஒன் நிவல வீராங்கவன சீனாவின் 

யிங் ஸூவிடம் வதால்வியவடந்து பவள்ளிப் பதக்கத்வத வகப்பற்றினாாா். 

வடாக்கிவயா பாராலிம்பிக் வபாட்டியில் இந்தியா பவன்ை முதல் 

பதக்கமாகவும், வடபிள் படன்னிஸ் விவளயாட்டில் இந்தியாவின் முதல் 

பதக்கமாகவும் இது அவமந்தது. 

உயரம் தாண்டுதல்-நிஷாத் குமாாா்: 

ஆடவாா் உயரம் தாண்டுதல் டி47 பிரிவில் 21 வயவத ஆன இந்திய வீராா் 

நிஷாத் குமாாா் 2.06 மீட்டாா் குதித்து புதிய ஆசிய சாதவனயுடன் 

பவள்ளிப் பதக்கத்வதக் வகப்பற்றினாாா். ஹிமாசலபிரவதசம் ஆம்ப் 

நகவரச் வசாா்ந்த நிஷாத் குமாாா் தங்கள் விவசாய நிலத்தில் புற்கவள 

பவட்டும் வபாது அந்த இயந்திரத்தில் வலது வகவய இழந்தாாா் என்பது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

வட்டு எறிதல்-விவனாத் குமாாா்: 

41 வயதான பிஎஸ்எப் வீரரான விவனாத்குமாாா் வட்டு எறிதல் எஃப் 52 

பிரிவில் 19.91 தூரம் எறிந்து பவண்கலப் பதக்கத்வத வகப்பற்றினாாா். 

விவனாத்குமாரும் புதிய ஆசிய சாதவனவய பவடத்தாாா். பவள்ளிப் 

பதக்கம் பவன்ை பவினா பவடல், நிஷாத்குமாாா், பவண்கலம் பவன்ை 

விவனாத்குமாாா் உள்ளிட்வடாருக்கு தவலவாா்கள் உள்பட பல்வவறு 

தரப்பினாா் பாராட்டுகவள பதரிவித்துள்ளனாா். 

 

2. வதசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் இவணய வயது வரம்பு அதிகரிப்பு 

வதசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் (என்பிஎஸ்) இவணவதற்கான உச்ச 

வயது வரம்பு 65-லிருந்து 70-ஆக உயாா்த்தப்பட்டுள்ளது. வதசிய 

ஓய்வூதியத் திட்டத்வத ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுவை-வளாா்ச்சி 

ஆவணயம் (பிஎஃப்ஆாா்டிஏ) பசயல்படுத்தி வருகிைது. அத்திட்டத்தில் 

இவணவது, திட்டத்தின் பலன்கவளப் பபறுவது உள்ளிட்டவவ 

பதாடாா்பான மாற்ைப்பட்ட விதிமுவைகவள பிஎஃப்ஆாா்டிஏ 

பவளியிட்டுள்ளது. 

அதன்படி, வதசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் இவணவதற்கான அதிகபட்ச 

வயது வரம்பு 65-லிருந்து 70-ஆக உயாா்த்தப்பட்டுள்ளது. குவைந்தபட்ச 

வயது வரம்பு 18-ஆகவவ நீடிக்கிைது. இந்தியாா்கள், பவளிநாட்டில் 

வசிக்கும் இந்தியாா்கள் ஆகிவயாாா் 75 வயது வவர வதசிய ஓய்வூதியத் 

திட்டத்தில் வசமித்து வவக்க முடியும் என்று பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது 

பதாடாா்பாக பிஎஃப்ஆாா்டிஏ பவளியிட்டுள்ள அறிக்வகயில், ‘ஓய்வூதியத் 

திட்டத்தில் இவணவவாரின் வசமிப்புத் பதாவக எந்த வவகயில் முதலீடு 

பசய்யப்பட வவண்டும் என்பவதப் பபாருத்து முதலீட்டு சதவீதம் 

மாறுபடும். 65 வயவதக் கடந்வதாாா் வதசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் 

இவணயும்வபாது, ஏற்பகனவவ தீாா்மானிக்கப்பட்ட பசாத்துகளில் 

(ஆட்வடா சாய்ஸ்) 15 சதவீதம் வவர மட்டுவம முதலீடுகவள வமற்பகாள்ள 

முடியும். 

பசாத்துகள் மீதான முதலீடுகவள ஓய்வூதியதாராா்கவள முடிவு பசய்தால் 

(ஆக்டிவ் சாய்ஸ்), அதில் 50 சதவீதம் வவரயிலான பதாவகவய முதலீடு 

பசய்ய முடியும். 65 வயவதக் கடந்தவாா்கள் வதசிய ஓய்வூதியத் 

திட்டத்தில் இவணந்தால், குவைந்தபட்சம் 3 ஆண்டுகளுக்குப் பிைவக 

திட்டத்வத விட்டு பவளிவயை முடியும். திட்டத்தில் இருந்து பவளிவயறும் 

ஓய்வூதியதாராா்கள், குவைந்தபட்சம் 40 சதவீதத் பதாவகவய எதிாா்கால 

ஓய்வூதியத்துக்காக வவத்துக் பகாண்டு மீதத்பதாவகவய ஒவர 

தவவணயில் பபற்றுக் பகாள்ளலாம்’ என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

3. முறிந்த எலும்வப விவரவாக இவணக்கும் ஆராய்ச்சி: கும்மிடிப்பூண்டி 

மாணவாா் சாதவன 

கும்மிடிப்பூண்டிவயச் வசாா்ந்த உயிரியல் பதாழில்நுட்ப இறுதியாண்டு 

மாணவாா், முறிந்த எலும்புகவள 15 நாள்களுக்குள் ஒட்ட வவக்கும் 

ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு, பவற்றி பபற்றுள்ளாாா். கும்மிடிப்பூண்டிவய 

வசாா்ந்த பாஸ்கரன்-லதா தம்பதியின் மகன் வவத்தியநாதன் (21). இவாா் 

தஞ்வச சாஸ்த்ரா நிகாா்நிவல பல்கவலக்கழகத்தில் உயிரியல் 

பதாழில்நுட்பப் படிப்பில் இறுதி ஆண்டு படித்து வருகிைாாா். இவாா் 

உயிரியல் பதாழில்நுட்பத் துவையில் வமற்பகாண்ட ஆராய்ச்சி குறித்த 

அறிக்வக, பலரின் கவனத்வத ஈாா்த்து வருகிைது. எலும்பு முறிவு 

சிகிச்வசயில், முறிந்த எலும்புகள் ஒன்றுகூட, ஒரு மாதம் முதல் மூன்று 

மாதங்கள் வவர கால அவகாசம் வதவவப்படும். இதனால் ஏற்படும் 

சிரமங்கவளத் தவிாா்க்க, முறிந்த எலும்புகள் விவரந்து கூடுவதற்கான 

ஆராய்ச்சிவய வவத்தியநாதன் வதாா்வு பசய்தாாா். 

இவரது ஆராய்ச்சியின் பலனாக, எலும்புகவள விவரந்துகூட வவக்கும் 

‘கய்வடாசன்’ என்ை பவயா பாலிமருடன், பதாற்று பாதிப்பு ஏற்படாமல் 

இருக்க சில்வாா் நாவனா துகள்கள் கலந்து தயாரித்த கலவவவய, 

முறிந்த எலும்புகளுக்கு இவடவய நிரப்ப வவண்டும். அப்படி பசய்தால், 

முறிந்த எலும்புகள், 15 நாள்களுக்குள் ஒன்றுகூடும் என ஆராய்ச்சி 

அறிக்வகவய 2020-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம், பல்கவலக்கழகத்தில் 

வவத்தியநாதன் சமாா்ப்பித்தாாா். அவரது ஆராய்ச்சிவய, மத்திய அரசின் 

உயிரியல் பதாழில்நுட்பத் துவை அங்கீகரித்தது. இவதயடுத்து, 2021-

ஆம் ஆண்டின் இளம் சாதவனயாளாா் விருதான இன்ஸ்டிட்டியூட் ஆப் 

ஸ்காலாா்ஸ் விருதிவன வழங்கியது. 

அவதத் பதாடாா்ந்து பாக்ஸ் க்ளூஸ் மற்றும் ஜி நியூஸ் இவணந்து, 2021-

ஆம் ஆண்டின் ‘இந்தியா பிவரம் குவாலிட்டி எஜுவகஷன்’ விருதிவன 

வவத்தியநாதனுக்கு வழங்கியது. இந்த உயிரியல் பதாழில்நுட்பக் 

கண்டுபிடிப்பால், அவருக்கு விருதுகளும் பாராட்டுகளும் பதாடாா்ந்து 

குவிந்து வருகின்ைன. 

 

 



         

    

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. 

 

 

 

 


