


         

    

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. 

 

 

 

 


