


         

    

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. 

 


