


         

    

1. மன்னார் வளைகுடாவில் ஆற்றல் தீளவ உருவாக்குவதற்காக, 

தமிழ்நாடு, எந்த நாட்டடாடு கூட்டிளைந்துள்ைது? 

அ) ஜெர்மனி 

ஆ) ஜென்மார்க்  

இ) ெப்பான் 

ஈ) ஜென் ஜ ாரியா 

✓ ெமிழ்நாடும் ஜென்மார்க்கும் இலங்க யின் மமற்கு  ெற் கைக்கும் 

இந்தியாவின் ஜென்கிழக்கு முகைக்கும் இகெமய அகமந்துள்ள மன் 

-ைார் வகளகுொவில் ஆற்றல் தீஜவான்கற உருவாக்  திட்ெமிட்டுள்ள 

-ை. பசுகம ஆற்றல் துகறயில் ெமிழ்நாடு ெைது ெெத்ெகெ விரிவாக்  

விகழவொல் இந்ெத் திட்ெம் உருவாக் ப்பட்ெது. 

✓ இந்ெ இலக்க  அகெய, புதுப்பிக் த்ெக்  ஆற்றல் துகறயில் $5-10 

பில்லியன் நிதிகய ெமிழ்நாட்டில் ஜென்மார்க் முெலீடு ஜெய்ய வாய்ப்பு 

உள்ளது. இந்ெ முெலீட்டின்மூலம், 4-10 GW ஆற்றகல உற்பத்தி ஜெய்ய 

முடியும். 

 

2. எம்மாநிலத்தின் கிராமப்புற இளைப்ளை விரிவுைடுத்துவதற்காக 

இந்திய அரசாங்கமும் ஆசிய வைர்ச்சி வங்கியும் $300 மில்லியன் 

டாலர் மதிப்பிலான கடனனாப்ைந்தத்தில் ளகனயழுத்திட்டுள்ைன? 

அ) அஸ்ஸாம் 

ஆ) ம ாைாஷ்டிைா  

இ) ஒடிஸா 

ஈ) ொர்க் ண்ட் 

✓ ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியும் இந்திய அைசும் ம ாைாஷ்டிைா மாநிலத்தின் 

கிைாமப்புற ஜபாருளாொைத்கெ மமம்படுத்ெ உெவும் வக யில் கிைாமப்புற 

இகைப்பு கள மமம்படுத்துவெற் ா  கூடுெல் நிதியுெவியா  $300 

மில்லியன்  ெஜைாப்பந்ெத்தில் க ஜயழுத்திட்டுள்ளை. ெற்மபாகெய 

ம ாைாஷ்டிை கிைாமப்புற இகைப்பு மமம்பாட்டு திட்ெத்திற் ாை கூடுெல் 

நிதி, 1100 கிைாமப்புற ொகல ள் மற்றும் 230 பாலங் கள மமம்படுத்ெ 

உெவும். 

 

3. CII டதசிய ஆற்றல் தளலவர் மற்றும் சிறப்பு ஆற்றல் திறன் அலகு 

ஆகிய மதிப்புமிக்க விருதுகளை னவன்றுள்ை இந்திய வானூர்தி 

நிளலயம் எது? 

அ) மநொஜி சுபாஷ் ெந்திை மபாஸ் ெர்வமெெ விமாை நிகலயம் 

ஆ) தில்லி ெர்வமெெ விமாை நிகலய லிட்  

இ) ஜென்கை ெர்வமெெ விமாை நிகலய லிட் 

ஈ) ெர்ொர் வல்லபாய் பமெல் ெர்வமெெ விமாை நிகலயம் 

✓ இந்திய ஜொழிற்துகற கூட்ெகமப்பு (CII) ஏற்பாடு ஜெய்ெ 22ஆவது மெசிய 

விருது வழங்கும் விழாவில், தில்லி ெர்வமெெ விமாை நிகலய லிட் CII 

‘மெசிய ஆற்றல் ெகலவர்’ மற்றும் ‘சிறந்ெ ஆற்றல் திறன் அலகு’ ஆகிய 

மதிப்புமிக்  விருது கள ஜவன்றுள்ளது. 

 

4. புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் டமம்ைாட்டு திட்டங்களுக்கான புரிந்து 

உைர்வு ஒப்ைந்தத்தில் இந்திய புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி டமம்ைாட்டு 

நிறுவனம், பின்வரும் எந்த நிறுவனத்துடன் ளகனயழுத்திட்டது? 

அ) ெமிழ்நாடு மின்னுற்பத்தி மற்றும் விநிமயா க்  ழ ம்  

ஆ) குெைாத் மாநில மின்ொைக்  ழ ம்  

இ) மமற்கு வங்  மாநில மின்ொை விநிமயா க்  ழ ம் 

ஈ) ஜெற்கு பீ ார் மின் விநிமயா  நிறுவைம் 

✓ இந்திய புதுப்பிக் த்ெக்  எரிெக்தி மமம்பாட்டு நிறுவைமாைது ெமிழ்நாடு 

மின்னுற்பத்தி & விநிமயா க் ழ த்துெைாை (TANGEDCO) புரிந்துைர்வு 

ஒப்பந்ெத்தில் க ஜயழுத்திட்டுள்ளது. இந்தப் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ெத்தின் 

கீழ், IREDA, புதுப்பிக் த்ெக்  எரிெக்தி திட்ெமமம்பாட்டுக் ா  TANGEDCO’ 

க்கு ஜொழில்நுட்ப நிபுைத்துவத்கெயும் ஆெைகவயும் விரிவுபடுத்தும்.  

✓ IREDA, TANGEDCO’க்கு நிதிொர் மாதிரி கள உருவாக்குெல், ெந்கெ 

 ருவிகயப் புரிந்துஜ ாள்வது, முன்ஜமாழியப்பட்ெ  ென் மெகவக் ாை 

 ாப்பீட்டு மெகவ ள், ெந்கெக்கு முந்கெய  ைக்ஜ டுப்பு ள் மற்றும் 

ொத்தியமாை முெலீட்ொளர் ளிகெமய ஆர்வத்கெத் தூண்டுவென் 

மூலம்  ென் திைட்டுவதில் உெவி ஜெய்யும். 

 

5. அண்ளமயில், 2 நாள் நளடனைற்ற, ‘நிலவு அறிவியல் ையிலரங்கம் 

2021’ஐ னதாடங்கிய நிறுவனம் எது? 

அ) இஸ்மைா  

ஆ) நாொ 

இ) ஐஐஎஸ்சி 

ஈ) பிர்லா ம ாளைங் ம் 

✓ இந்திய விண்ஜவளி ஆய்வுகமயமாைது (இஸ்மைா) ெந்திையான்-2 

விண் த்தின் ஈைாண்டு ால ஜெயல்பாட்டின் நிகறகவ நிகைவுகூரும் 

வக யில் 2 நாள் ‘நிலவு அறிவியல் பயிலைங் த்கெத்’ ஜொெங்கியது.  

✓ ெந்திையான்-2 ஆைது நிலகவ 9,000’க்கும் மமற்பட்ெ முகற சுற்றி 

முடித்துள்ளது. ISRO ெகலவர், ெந்திையான்-2 ெைவின் அடிப்பகெயில் 

ஆவைங் களயும், விண் லத்தின் ெைவு களயும் ஜவளியிட்ொர். 

 

6. இமயமளல னவற்றி நாள் னகாண்டாடப்ைடுகிற டததி எது? 

அ) ஜெப்ெம்பர் 9  

ஆ) ஜெப்ெம்பர் 10 

இ) ஜெப்ெம்பர் 11 

ஈ) ஜெப்ெம்பர் 12 

✓ 2021 ஜெப்.9 அன்று ஜநௌலா அறக் ட்ெகளயுென் இகைந்து மெசிய 

தூய்கம  ங்க  திட்ெம், இமயமகல ஜவற்றி நாகள ஏற்பாடு ஜெய்ெது. 

“Contribution of Himalayas and our responsibilities” என்பது நெப்பு (2021) 

ஆண்டில் வரும் இந்நாளுக் ாைக்  ருப்ஜபாருளாகும். இமயமகல 

ஜவற்றி நாளாைது ஆண்டுமொறும் ஜெப்ெம்பர்.9ஆம் மெதி உத்ெை ண்ட் 

மாநிலத்தில் ஜ ாண்ொெப்படுகிறது. இமயமகல சுற்றுச்சூழல் மற்றும் 

பிைாந்தியத்கெ பாது ாக்கும் மநாக் த்துென் இது ஜ ாண்ொெப்படுகிறது. 

 ெந்ெ 2015ஆம் ஆண்டில் அப்மபாகெய முெல்வைால் அதி ாைப்பூர்வமா  

இமயமகல ஜவற்றி நாள் அறிவிக் ப்பட்ெது. 

 

7. கரைநீங்குங்காற்று (Offshore Wind) குறித்த சிறப்பு ளமயத்ளதத் 

னதாடங்குவதற்காக, எந்த நாட்டடாடு, இந்தியா, கூட்டுடசர்ந்துள்ைது? 

அ)  ைொ 

ஆ) பிைான்ஸ் 

இ) ஜென்மார்க்  

ஈ) ெப்பான் 

✓ மத்திய மின்ொைம் மற்றும் புதிய & புதுப்பிக் த்ெக்  எரிெக்தி அகமச்ெர் R 

K சிங், ஜென்மார்க்கின்  ாலநிகல, எரிெக்தி மற்றும் பயன்பாட்டுத் துகற 

அகமச்ெர் ொன் மொர்ஜ ன்ெகை புதுதில்லியில் ெந்தித்ொர். பசுகமகய 

மநாக்கிய ஆற்றல்மாற்றம் இந்தியாவின் ஜ ாள்க யின் ஒரு முக்கிய 

பகுதியாகும் என்பது சிறப்பிக் ப்பட்ெது. 

✓ 2030’க்குள் புதுப்பிக் த்ெக்  எரிெக்தியின் உற்பத்தித்திறகை 450 GW 

அளவுக்கு அகெய இந்தியா இலக்கு நிர்ையித்துள்ளது. ெற்மபாது, 

இந்தியாவின் புதுப்பிக் த்ெக்  எரிெக்தி திறன் 146 GW ஆ  உள்ளது, 

மமலும் லொக், அந்ெமான் & நிக்ம ாபார் தீவு மற்றும் இலட்ெத்தீவு தீகவ 

எரிெக்தி மற்றும் மபாக்குவைவில் பசுகமயாக்குவகெ இது மநாக் மா க் 

ஜ ாண்டுள்ளது. இரு அகமச்ெர் ளும் கூட்ொ  இகைந்து பசுகம 

உத்தி கூட்ொண்கமயின்கீழ், ‘ கைநீங்குங் ாற்று குறித்ெ சிறப்பு 

கமயத்கெத்’ ஜொெங்கிைர். 

 

8. ஸ்வச் சர்டவக்ஷன் கிராமீன்-2021’ஐ னதாடங்கியுள்ை நடுவண் 

அளமச்சகம் எது? 

அ) வீட்டுவெதி & ந ர்ப்புற விவ ாைங் ள் அகமச்ெ ம் 

ஆ) ஊை  வளர்ச்சி அகமச்ெ ம் 

இ) சிறுபான்கம விவ ாை அகமச்ெ ம் 

ஈ) ெல் ெக்தி அகமச்ெ ம்  

✓ ெல் ெக்தி அகமச்ெ த்தின் இகையகமச்ெர், ஸ்ரீ பிை லாத் சிங் பட்மெல், 

தூய்கம இந்தியா இயக் ம் (கிைாமீன்)  ட்ெம் – II’இன்கீழ் ‘ஸ்வச் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

ெர்மவக்ஷன் கிைாமீன் – 2021’ஐ ஜொெங்கிகவத்ொர். 2021 ஜெப்ெம்பர்.9 

அன்று குடிநீர் மற்றும் சு ாொைத் துகற ஏற்பாடு ஜெய்ெ நி ழ்வில் இது 

ஜொெங் ப்பட்ெது. ‘ஸ்வச் ெர்மவக்ஷன் கிைாமீன் – 2021’, நாடு முழுவதும் 

குடிநீர் & சு ாொைத்துகறயால் மமற்ஜ ாள்ளப்படும். 

 

9. புளனவுநாவலான பிரடனசிக்காக புளனகளதக்கான னைண்கள் 

ைரிளச னவன்றவர் யார்? 

அ) J K மைாலிங் 

ஆ) சுென்ைா கிளார்க்  

இ) சுொ மூர்த்தி 

ஈ) கமக்ம ல் ஒபாமா 

✓ பிரிட்டிஷ் எழுத்ொளர் சுென்ைா கிளார்க் ெைது மைகெவருடும் புகைவு 

நாவலாை ‘பிைமைசி’க் ாக பு ழ்ஜபற்ற ஜபண் ள் பரிகெ ஜவன்றார். 61 

வயொை கிளார்க்கின் இந்நாவலுக் ா  30,000 பவுண்டு ள் ($41,000) 

பரிசு வழங் ப்பட்ெது. 

 

10. உலக தற்னகாளல தடுப்பு நாள் களடப்பிடிக்கப்ைடுகிற டததி 

எது? 

அ) ஜெப்ெம்பர் 11 

ஆ) ஜெப்ெம்பர் 10  

இ) ஜெப்ெம்பர் 9 

ஈ) ஜெப்ெம்பர் 12 

✓ உல  ெற்ஜ ாகல ெடுப்பு நாளாைது ஆண்டுமொறும் ஜெப்.10 அன்று 

 கெப்பிடிக் ப்படுகிறது. “Creating hope through action” என்பது நெப்பு 

(2021) ஆண்டில் வரும் இந்நாளுக் ாைக்  ருப்ஜபாருளாகும். உல  

ெற்ஜ ாகல ெடுப்பு நாள் என்பது ஆண்டுமொறும் ஜெப்ெம்பர்.10 அன்று 

ஒரு விழிப்புைர்வு நாளா  அனுெரிக் ப்படுகிறது. இந்ெநாள், ெர்வமெெ 

ெற்ஜ ாகல ெடுப்பு ெங் த்ொல் ஏற்பாடு ஜெய்யப்படுகிறது. 

 


1. 15-09-2021 – ‘பேரறிஞர்’ அண்ணா அவர்களின் 113ஆவது 

பிறந்தநாள். 

 

2. வா ைங் ளுக்கு 5 ஆண்டு ‘பம்பர் டூ பம்பர்’  ாப்பீடு  ட்ொயம் என்ற 

உத்ெைவு வாபஸ் 

‘பம்பர் டூ பம்பர்’ அடிப்பகெயில் வா ைங் ளுக்கு ஐந்து ஆண்டுக் ாை 

 ாப்பீடு  ட்ொயம் என்ற உத்ெைகவ ஜென்கை உயர்நீதிமன்றம் வாபஸ் 

ஜபற்றுள்ளது. ொகலவிபத்து மைைம்ஜொெர்பாை வழக்கு ஒன்றில், ‘பம்பர் 

டூ பம்பர்’ அடிப்பகெயில் வா ைங் ளுக்கு ஐந்து ஆண்டுக் ாை  ாப்பீடு 

 ட்ொயம் என்று ஜென்கை உயர்நீதிமன்றம் கூறியிருந்ெது. ‘பம்பர் டூ 

பம்பர்’ அடிப்பகெயில் வா ை உரிகமயாளர், ஓட்டுநர், வா ைத்தில் 

பயணிக்கும் அகைவருக்கும்  ாப்பீடு ஜெய்யப்படுகிறது. 

ஜெப்.1ஆம் மெதி முெல் விற் ப்படும் அகைத்து வா ைங் ளுக்கும் ‘பம்பர் 

டூ பம்பர்’ அடிப்பகெயில் 5 ஆண்டு  ாப்பீடு  ட்ொயம் என்று ஜென்கை 

உயர்நீதிமன்றம் கூறியிருந்ெ நிகலயில், ெற்மபாகெய சூழ்நிகலயில் 

அகைத்து வா ைங் ளுக்கும் ொத்தியமில்கல என்று எதிர்ெைப்பிைர் 

கூறியகெ அடுத்து, நீதிமன்றம் கூறிய உத்ெைவு வாபஸ் ஜபறப்பட்டுள்ளது. 

பயணி ளின் பாது ாப்பு  ருதி உரிய ெட்ெதிருத்ெங் ள்ஜ ாண்டு 

வைப்படும் என்று நம்புவொ  இந்ெ வழக்கிகை விொரித்ெ நீதிபதி 

கவத்தியநாென் அமர்வு கூறியுள்ளது. 

 

3.  ாவல்துகறயில் 134 மபருக்கு அண்ைா பெக் ங் ள்: மு  ஸ்ொலின் 

அறிவிப்பு 

 ாவல் துகறயில் 134 மபருக்கு நெப்பாண்டில் அண்ைா பெக் ங் ள் 

அளிக் ப்படும் எை முெல்வர் மு ஸ்ொலின் அறிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து 

ஜவளியிட்ெ அறிவிப்பு: ெமிழ்நாட்டில்  ாவல், தீயகைப்பு, சிகறத்துகற, 

ஊர்க் ாவல், விைல்மைக  உள்ளிட்ெ பல்மவறு பிரிவு ளில் சிறப்பா ப் 

பணியாற்றும்  ாவலர் களப்பாைாட்டும் வக யில் ஒவ்மவார் ஆண்டும் 

ஜெப்ெம்பர்.15’இல் அண்ைா பிறந்ெ திைத்தின் மபாது முெலகமச்ெரின் 

பெக் ங் ள் அறிவிக் ப்பட்டு வருகின்றை. 

இந்ெ ஆண்டு  ாவல்துகறயில் இைண்ொம் நிகல  ாவலர் முெல்  ாவல் 

 ண் ாணிப்பாளர் வகையிலாை 100 பணியாளர் ள், தீயகைப்புத் 

துகறயில் எட்டு மபர், சிகறத் துகறயில் 10 மபர், ஊர்க் ாவல் பகெயில் 

5 மபர், விைல்மைக ப் பிரிவில் 2 மபர், ெெய அறிவியல் துகறயில் 2 

மபருக்கும் பெக் ங் ள் அளிக் ப்படும். மமலும், மதுகையில் உள்ள ெஞ்ெய் 

ஜெக்ஸ்கெல் என்ற நிறுவைத்தில் நெந்ெ விபத்தில் தீகய அகைக் ப் 

மபாைாடி உயிகைத் தியா ம் ஜெய்ெ ஏழு தீயகைப்பு வீைர் ளுக்கும் 

அண்ைா பெக் ங் ள் அளிக் ப்பெ உள்ளை. 

ஜமாத்ெமா  134 மபருக்கு பெக் ங் ள் வழங் ப்படுகிறது. இந்ெப் 

பெக் ங் ள் மவஜறாரு நாளில் அளிக் ப்படும். 

 

3. ‘ென்ெத் ஜொகலக் ாட்சி’ இன்று ஜொெக் ம் 

நாொளுமன்ற நெவடிக்க  கள மநைடி ஒளிபைப்பு ஜெய்வெற் ாை 

‘ென்ெத்’ ஜொகலக் ாட்சிகய குடியைசு துகைத்ெகலவர் ஜவங்க யா 

நாயுடு, பிைெமர் மமாடி, மக் ளகவத் ெகலவர் ஓம் பிர்லா ஆகிமயார் 

இகைந்து ஜொெக்கி கவக்கின்றைர். ெர்வமெெ ெைநாய  திைமாை 

ஜெப்.15’இல் இந்ெ ஜொகலக் ாட்சி மெைல் ஜொெங் ப்படுவொ  பிைெமர் 

அலுவல ம் ஜெரிவித்துள்ளது. 

கூட்ெத்ஜொெர் நகெஜபறும்மபாது மக் ளகவ நெவடிக்க  கள ‘மலாக் 

ெபா’ ஜொகலக் ாட்சியும், மாநிலங் ளகவ நெவடிக்க  கள ‘ைாஜ்ய 

ெபா’ ஜொகலக் ாட்சியும் மநைடியா  ஒளிபைப்பிவருகின்றை. அத்ஜொகல 

-க் ாட்சி கள ஒன்றா  இகைத்து ‘ென்ெத்’ என்ற ஜபயரில் ஒமை ஜொ 

-கலக் ாட்சியா  மாற்ற மத்திய அைசு  ெந்ெ பிப்ைவரியில் முடிஜவடுத்ெது. 

அென்படி இப்மபாது ென்ெத் ஜொகலக் ாட்சி அதி ாைபூர்வமா த்ஜொெக்கி 

கவக் ப்படுகிறது. இென்மூலமா  மக் ளகவ, மாநிலங் ளகவ 

நெவடிக்க  கள மக் ள் மநைடியா  அறிந்துஜ ாள்ளமுடியும். இதுெவிை 

மற்ற நாள் ளில் நாட்டின் ெைநாய  அகமப்பு ள், அைசு நிர்வா ம், 

திட்ெங் ள், ஜ ாள்க  ள் அமல்படுத்ெப்படும் விெம், இந்தியாவின் 

 லாொைம், வைலாற்றுத் ஜொன்கம, நாட்டுநலன்ொர்ந்ெ ஜெயல்பாடு ள் 

உள்ளிட்ெ நி ழ்ச்சி ள் ஒளிபைப்பாகும் என்று ஜெரிவிக் ப்பட்டுள்ளது. 

 

4. யுஎஸ் ஓபன்: ெக் ை நாற் ாலியில் இரு ொெகையாளர் ள்: ‘ம ால்ென் 

ஸ்லாம்’ ஜபற்றைர் குரூட், அல் ாட் 

யுஎஸ் ஓபன் ஜென்னிஸ் மபாட்டியில் மொம ாவிச் ொெகை பகெப்பாைா 

எை ெர்வமெெ விகளயாட்டு ைசி ர் ளும் ஆர்வத்துென்  வனித்துக் 

ஜ ாண்டிருந்ெ நிகலயில், அமெ யுஎஸ் ஓபனில் ெத்ெமின்றி இருவர் 

ெக் ைநாற் ாலியில் இருந்ெபடிமய ொெகை பகெத்திருக்கிறார் ள். 

US ஓபன் மபாட்டியில் ஆெவர், ம ளிர் ஒற்கறயர் மற்றும் இைட்கெயர் 

பிரிவு மபாட்டி ளுென், ெூனியர் பிரிவு மபாட்டி ளும், ெக் ை நாற் ாலியுெ 

-ன் விகளயாடும் மாற்றுத்திறைாளி ளுக் ாை மபாட்டி ளும் நெப்பது 

வழக் ம். அந்ெ வக யில் இந்ெ முகற ெக் ைநாற் ாலி வீைர், வீைாங்  

-கை ளுக் ா  நெத்ெப்பட்ெ மபாட்டியில் ம ளிர்பிரிவில் ஜநெர்லாந்தின் 

கெமெ டி குரூட் (24), ஆெவர் பிரிவில் ஆஸ்திமைலியாவின் கெலன் 

அல் ாட் (30) ொம்பியைாகியுள்ளைர். சிறப்பு என்ைஜவன்றால், இவர் ள் 

இருவமம இந்ெ ொம்பியன்ஷிப் பட்ெம்மூலம் ‘ம ால்ென் ஸ்லாம்’ 

ொெகைகய எட்டியிருக்கிறார் ள். 

ஒமை ஜென்னிஸ்  ாலண்ெரில் வரும் 4 கிைாண்ட்ஸ்லாம் மபாட்டி ளிலும் 

ொம்பியைாகி, அமெ ஆண்டில் நகெஜபறும் ஒலிம்பிக் மபாட்டியிலும் 

ொம்பியன் ஆவமெ ‘ம ால்ென் ஸ்லாம்’ எைப்படுகிறது. 

குரூட் மற்றும் அல் ாட் இருவருமம ெற்மபாது அத்ெக ய ொெகைகய 

எட்டியிருக்கிறார் ள். நெப்பு  ாலண்ெரில் ஏற்ஜ ைமவ ஆஸ்திமைலிய 

ஓபன், பிஜைஞ்சு ஓபன், விம்பிள்ென் ஆகியவற்றில் ம ாப்கப ஜவன்றிருந்ெ 

இருவரும், பின்ைர் மொக்கிமயா பாைாலிம்பிக்கிலும் ெங் ம் ஜவன்றிருந்ெ 

-ைர்.  கெசியா  ெற்மபாது நகெஜபற்ற யுஎஸ் ஓபனில் இருவருமம 

ொம்பியைாகி ம ால்ென் ஸ்லாம் கமல்  ல்கல எட்டியிருக்கிறார் ள்.  

இதில் ெக் ைநாற் ாலி மபாட்டியாளர் ளில் ‘ம ால்ென் ஸ்லாம்’ ஜவன்ற 

முெல் மபாட்டியாளர் என்ற ஜபருகமகய குரூட் எட்ெ, அவகைத் 

ஜொெர்ந்து அல் ாட்டும் அமெ ொெகைகய பகெத்ொர்.  

கிைாண்ட்ஸ்லாமில் இதுவகை ொம்பியன் பட்ெம் 

கெமெ டி குரூட் 

ஆஸ்திமைலிய ஓபன் - 2018, 2019, 2021 

 

 



         

    

பிஜைஞ்சு ஓபன் - 2019, 2021 

விம்பிள்ென் - 2017, 2018, 2021 

US ஓபன் - 2018, 2019, 2020, 2021 (இைட்கெயர் பிரிவில் 12 பட்ெங் ள்) 

(பாைாலிம்பிக் - ஒரு ஜவள்ளி (2016), ஒரு ெங் ம் (2021) 

கெலன் அல் ாட் 

ஆஸ்திமைலிய ஓபன் - 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021  

பிஜைஞ்சு ஓபன் - 2019, 2020, 2021 

விம்பிள்ென் - 2019, 2021 

US ஓபன் - 2015, 2018, 2021 (இைட்கெயர் பிரிவில் 8 பட்ெங் ள்) 

(பாைாலிம்பிக் - இரு ெங் ம் (2016, 2021) 

 

5. ஓய்வு ஜபற்றார் மலிங் ா 

இலங்க  கிரிக்ஜ ட் வீைர் லசித் மலிங் ா (38), அகைத்து விெமாை 

கிரிக்ஜ ட்டிலும் இருந்து ஓய்வுஜபறுவொ  அறிவித்ொர்.  

மவ ப்பந்துவீச்ொளைாை அவர், உலகின் முன்ைணி மபட்ஸ்மமன் ள் 

மிைளும் வக யில் யார்க் ர் பந்து ள் வீசுவதில் வல்லவைா  இருந்ொர். 

ஏற்ஜ ைமவ ஜெஸ்ட் மற்றும் ஒன்மெ கிரிக்ஜ ட்டிலிருந்து  ெந்ெ ெைவரி 

மாெம் ஓய்வு ஜபற்றிருந்ெ மலிங் ா, ெற்மபாது டி20 கிரிக்ஜ ட்டிலிருந்தும் 

ஓய்வுஜபறுவொ  அறிவித்துள்ளார். 

ெர்வமெெ கிரிக்ஜ ட்டில்  ெந்ெ 2004 ெூகலமாெம் ஆஸ்திமைலியாவுக்கு 

எதிைாை ஜெஸ்ட் ஜொெர்மூலம்  ளம் ண்ெ மலிங் ா,  கெசியா  2020 

மார்ச்சில் மமற்கிந்தியத் தீவு ளுக்கு எதிைாை T20 ஜொெரில் விகளயாடி 

-யிருந்ொர். IPL கிரிக்ஜ ட் மபாட்டியில் மும்கப இந்தியன்ஸ் அணிக் ா  

அவர் விகளயாடிைார். 

 

 



         

    

1. அண்மையில் பதவி விலகிய ஆளுநர் பபபி இராணி மைௌரியா, 

பின்வரும் எந்த ைாநிலத்தின் ஆளுநராக இருந்தார்? 

அ) உத்தர பிரததசம் 

ஆ) ஒடிஸா 

இ) மணிப்பூர் 

ஈ) உத்தரகாண்ட்  

✓ உத்தரகாண்ட் மாநில ஆளுநர் தேபி இராணி மமௌரியா தனது ேதவிக் 

காலம் முடிவதற்கு ஈராண்டுகளுக்கு முன்தே (2021 மசப்டம்ேர்.8) ேதவி 

விலகியுள்ளார். அவர்தனது ேதவிவிலகல் கடிதத்தத குடியரசுத்ததலவர் 

இராம்நாத் தகாவிந்திடம் வழங்கினார். அவர், கடந்த 2018 ஆகஸ்ட்.26 

அன்று உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தின் ஆளுநராக ேதவிதயற்றார். 

 

2. புவி அறிவியல் துமையில் ஒத்துமைப்பு குறித்து இந்தியாவிற்கும் 

எந்த நாட்டிற்கும் இமைபயயான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்திற்கு 

நடுவண் அமைச்சரமவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது? 

அ) ஆஸ்திதரலியா 

ஆ) பிரான்ஸ் 

இ) ரஷ்யா  

ஈ) நியூசிலாந்து 

✓ இந்திய புவியியல் ஆய்வு நிறுவனம் மற்றும் உருசிய கூட்டதமப்பு 

சட்டங்களின்கீழ் நிறுவப்ேட்டுள்ள அரசுத்துதற நிறுவனமான ஜாயின்ட் 

ஸ்டாக் கம்மேனி ராஸ்ஜியாதலாஜியா இதடதய புவி அறிவியல் துதற 

-யில் ஒத்துதழப்தே தமம்ேடுத்துவதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்ேந்தத்தில் 

தகமயழுத்திட பிரதமர் தமாடி ததலதமயிலான அதமச்சரதவ ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. 

 

3. சில்சார் ைருத்துவக்கல்லூரி ைற்றும் ைருத்துவைமையில் சுகாதார 

உட்கட்ைமைப்மப வலுப்படுத்துவதற்காக, அஸ்ஸாம் ைாநில அரசு, 

எந்த அமைப்பபாடு கூட்டிமணந்துள்ளது? 

அ) இந்திய நிலக்கரி நிறுவனம்  

ஆ) NTPC லிட் 

இ) AIIMS 

ஈ) ICMR 

✓ நிலக்கரி அதமச்சகத்தின் கீழ் உள்ள இந்திய நிலக்கரி நிறுவனம் (CIL) 

சில்சார் மருத்துவக்கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமதனயின் சுகாதார 

உட்கட்டதமப்தே வலுப்ேடுத்துவதற்காக அஸ்ஸாம் மாநில அரசின் நல 

வாழ்வு மற்றும் குடும்ேநலத்துதறயுடனான புரிந்துணர்வு ஒப்ேந்தத்தில் 

தகமயழுத்திட்டுள்ளது. இந்தப் புதிய CSR முயற்சியில், CIL, `5 தகாடி 

மதிப்பீட்டில், சில்சார் மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமதனயில் 

ICU வசதி மற்றும் மருத்துவ வாயு குழாய் ஆகியவற்தற அதமக்கும். 

 

4. அண்மையில், ரிசர்வ் வங்கியால் உைைடி திருத்த நைவடிக்மக 

(Prompt Corrective Action) கட்ைமைப்பிலிருந்து நீக்கப்பட்ை மபாதுத் 

துமை வங்கி எது? 

அ) யூனியன் தேங்க் ஆப் இந்தியா 

ஆ) ேஞ்சாப் & சிந்து வங்கி 

இ) தேங்க் ஆப் இந்தியா 

ஈ) UCO வங்கி  

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கியானது மோதுத்துதற வங்கியான UCO வங்கிதய 

நிதி மற்றும் கடன்விவரங்கதள தமம்ேடுத்துவதற்கான உடனடி திருத்த 

நடவடிக்தக கட்டதமப்பிலிருந்து நீக்கியுள்ளது. இம்முடிவு, அவ்வங்கிக்கு 

கடன் வழங்குவதற்கு (குறிப்ோக ேரிந்துதரக்கப்ேட்ட விதிமுதறகளுக்கு 

உட்ேட்டு நிறுவனங்களுக்கு) அதிக சுதந்திரத்தத அளிக்கிறது. 

 

5. கல்விமய ஆபத்திலிருந்துப் பாதுகாப்பதற்காை சர்வபதச நாள் 

அனுசரிக்கப்படுகிை பததி எது? 

அ) மசப்டம்ேர் 9  ஆ) மசப்டம்ேர் 10 

இ) மசப்டம்ேர் 12 ஈ) மசப்டம்ேர் 15 

✓ கல்விதய ஆேத்திலிருந்துப் ோதுகாப்ேதற்கான சர்வததச நாள் மசப்9 

அன்று உலகளவில் கதடபிடிக்கப்ேடுகிறது. ஆேத்திலிருந்து கல்விதயப் 

ோதுகாப்ேதற்கான முதல் சர்வததச நாள், 2020 மசப்.9 அன்று அனுசரிக் 

-கப்ேட்டது. இராணுவ தமாதல்களால் ோதிக்கப்ேட்ட நாடுகளில் வாழும் 

குழந்ததகள் எதிர்மகாள்ளும் சிக்கல்கள் குறித்த விழிப்புணர்தவ 

ேரப்ேவும் இந்நாள் அனுசரிக்கப்ேடுகிறது. 

 

6. அண்மையில், TATA AIA ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவைத்தின் 

விளம்பரத் தூதுவராக அறிவிக்கப்பட்ைவர் யார்? 

அ) ேஜ்ரங் புனியா 

ஆ) நீரஜ் தசாப்ரா  

இ) லவ்லினா தோர்தகாமெய்ன் 

ஈ) PV சிந்து 

✓ இந்திய தடகள வீரரும் ஒலிம்பிக்கில் தங்கப்ேதக்கம் மவன்றவருமான 

நீரஜ் தசாப்ராதவ TATA AIA ஆயுள்காப்பீட்டு நிறுவனம் அதன் விளம்ேரத் 

தூதுவராக அறிவித்துள்ளது. நீரஜ் தசாப்ராவால் தகமயாப்ேமிடப்ேட்ட 

முதல் விளம்ேரத் தூதுவ கூட்டாண்தமதயயும் இது குறிக்கிறது. 

 

7. அண்மையில் இந்தியா, பின்வரும் எந்த நாட்டுைன் கைல்சார் 

விவகார பபச்சுவார்த்மதமய நைத்தியது? 

அ) ஆஸ்திதரலியா 

ஆ) இங்கிலாந்து 

இ) ஜப்ோன்  

ஈ) பிரான்ஸ் 

✓ 2021 மசப்.9 அன்று இந்தியாவும் ஜப்ோனும் தங்கள் ஆறாவது கடல்சார் 

விவகார தேச்சுவார்த்தததய மமய்நிகர் வடிவத்தில் நடத்தின. கடல்சார் 

ோதுகாப்புச்சூழல், பிராந்திய ஒத்துதழப்பு நடவடிக்தககள் & இந்ததா-

ேசிபிக் பிராந்தியத்தில் இருநாடுகளுக்கிதடதயயான ஒத்துதழப்புக்கா 

-ன வாய்ப்புகள்ேற்றிய ஆதலாசதனகள் இதில் கலந்துதரயாடப்ேட்டன. 

 

8. சமீபத்தில், குடிமபயர்ந்பதாரின் பாதுகாவலர்களின் நான்காவது 

ைாநாட்டில் சிைப்புமர வைங்கிய மவளியுைவு இமணயமைச்சர் யார்? 

அ) நித்யானந்த் ராய் 

ஆ) V முரளீதரன்  

இ) அனுராக் தாக்கூர் 

ஈ) ோபுல் சுப்ரிதயா 

✓ குடிமேயர்ந்ததாரின் ோதுகாவலர்களின் நான்காவது மாநாடு மசப்.10 

அன்று நதடமேற்றது. கடந்த 1983ஆம் ஆண்டில் இதத தததியில்தான் 

குடிமேயர்வுச்சட்டம் இயற்றப்ேட்டது. இதன்சமயம், மவளியுறவு இதண 

அதமச்சர் V முரளீதரன் சிறப்புதர ஆற்றினார். அப்தோது, புதிய இடங்கள் 

மற்றும் வாய்ப்புகள்ேற்றி இதளதயார்களுக்கும் மதாழிலாளர்களுக்கும் 

மதரிவிப்ேதில் குடிமேயர்ந்ததாரின் ோதுகாவலர்கள் வகிக்கும் முக்கியப் 

ேங்கு குறித்து அவர் சிறப்பித்துத் மதரிவித்தார். 

 

9. டிஜிட்ைல் ைக்கள்மதாமக கடிகாரம் திைக்கப்பட்டுள்ள நகரம் எது? 

அ) தெதராோத் 

ஆ) மும்தே 

இ) நாக்பூர் 

ஈ) தில்லி  

✓ மக்கள்மதாதக, மனித முதலீடு மற்றும் நீடித்த வளர்ச்சி குறித்த 

கருத்தரங்கிற்கு, மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ேநலத்துதற இதண 

அதமச்சர் டாக்டர் ோரதி பிரவீன் ேவார் ததலதமதாங்கினார். தில்லி 

ேல்கதலயில் உள்ள மோருளாதார வளர்ச்சி தமயத்தில், டிஜிட்டல் 

மக்கள்மதாதக கடிகாரத்தத, அவர் திறந்து தவத்தார். 

✓ Dr தீோஞ்சலி ெலாய் மற்றும் Dr சுதரஷ் சர்மா எழுதிய ‘அஸ்ஸாமில் 

குழந்தத மற்றும் குழந்தத இறப்பு - மக்கள்மதாதக மற்றும் சமூக-

மோருளாதார மதாடர்புகள்’ என்ற நூல், HMIS சிற்தறடு, மதிப்பீட்டு 

தகதயடு ஆகியவற்தற மத்திய இதணயதமச்சர் மவளியிட்டார். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

10. பஞ்சாபின் ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்ைவர் யார்? 

அ) R N இரவி 

ஆ) ேன்வாரிலால் புதராகித்  

இ) குர்மித் சிங் 

ஈ) மஜகதீப் தங்கர் 

✓ ேஞ்சாப் மாநிலத்தின் புதிய ஆளுநராக தமிழ்நாடு ஆளுநர் ேன்வாரிலால் 

புதராகித்தத குடியரசுத்ததலவர் இராம்நாத் தகாவிந்த் நியமித்துள்ளார். 

 


1. மதாதல மதாடர்பு துதறயில் முக்கிய சீர்திருத்தங்களுக்கு மத்திய 

அதமச்சரதவ ஒப்புதல் 

மதாதல மதாடர்பு துதறயில் அதமப்பு மற்றும் மசயல்முதற 

சீர்த்திருத்தங்களுக்கு பிரதமர் திரு நதரந்திர தமாடி ததலதமயிலான 

மத்திய அதமச்சரதவ இன்று ஒப்புதல் அளித்தது. இது தவதல 

வாய்ப்தே உருவாக்கி ோதுகாக்கும், ஆதராக்கியமான தோட்டிதய 

ஊக்குவிக்கும், நுகர்தவார் நலதன ோதுகாக்கும், ேணப்புழக்கத்தத 

ஏற்ேடுத்தும், முதலீட்தட ஊக்குவிக்கும் மற்றும் மதாதல மதாடர்பு 

தசதவ அளிப்ேவர்கள் மீதான ஒழுங்குமுதற சுதமதய குதறக்கும்.  

மகாதரானா சவால்கதள எதிர்மகாள்வதில் மதாதல மதாடர்பு 

துதறயின் சிறப்ோன மசயல்ோடுகளின் பின்னணியில், ஆன்தலன் 

கல்வி, வீட்டிலிருந்தத ேணியாற்றுதல், காமணாலி காட்சி கூட்டம், சமூக 

ஊடகம் மூலம் தனிநேர்கள் இதடதயயான மதாடர்பு அதிகரிப்பு 

ஆகியவற்றால் இதணயதள தடட்டா நுகர்வு மிகவும் அதிகரித்துள்ளதால், 

இந்த சீர்திருத்த நடவடிக்தககள், பிராட் தேண்ட் மற்றும் மதாதல 

மதாடர்பின் ஊடுருவல் மற்றும் ேரவதல தமலும் ஊக்குவிக்கும். 

வலுவான மதாதல மதாடர்பு என்ற பிரதமரின் மதாதலதநாக்தக, 

மத்திய அதமச்சரதவயின் முடிவு வலுப்ேடுத்துகிறது. தோட்டி மற்றும் 

நுகர்தவார் ததர்வு, அதனத்தும் உள்ளடங்கிய வளர்ச்சிக்கான 

அந்திதயாதயா மற்றும் பின்தங்கிய ேகுதிகதள முன்னுக்கு மகாண்டு 

வருதல், ஆகியவற்றுடன் இதணக்கப்ேடாதவர்கதள உலகளாவிய 

பிராட்தேண்ட் இதணக்கும். இந்த சீர்திருத்தம், 4ஜி ேரவதல 

ஊக்குவிக்கும், ேணப்புழக்கத்தத புகுத்தும், 5ஜி வதலயதமப்புக்கான 

முதலீட்டு சூழதல ஏற்ேடுத்தும். மதாதல மதாடர்பு தசதவ 

அளிப்ேவர்களுக்கான 9 அதமப்பு சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் 5 மசயல்ோட்டு 

சீர்திருத்தங்கள் கீதழ மகாடுக்கப்ேட்டுள்ளன. 

அதமப்பு சீர்திருத்தங்கள்: 

1. சரிமசய்யப்ேட்ட மமாத்த வருவாய் சீரதமப்பு: மதாதலமதாடர்பு அல்லாத 

வருவாய் சரிமசய்யப்ேட்ட மமாத்த வருவாயின் வதரயதறயிலிருந்து 

விலக்கப்ேடும். 

2. வங்கி உத்திரவாதங்கள் சீரதமப்பு: உரிமம் கட்டணம் மற்றும் இதர 

கட்டணங்கள் மீதான வங்கி உத்திரவாத தததவகள் 80 சதவீதம் 

குதறப்பு. 

3. வட்டி விகிதங்கள் சீரதமப்பு / அேராதங்கள் நீக்கம். 

4. இனிதமல் நதடமேறும் ஏலங்களுக்கு வங்கி உத்திரவாதம் 

தததவயில்தல. 

5. அதலக்கற்தற (ஸ்மேக்டரம்) ஏலம் எடுக்கும் காலம் 20 

ஆண்டிலிருந்து 30 ஆண்டுகளாக அதிகரிப்பு. 

6. எதிர்கால ஏலங்களில் மேறப்ேடும் அதலக்கற்தறகதள, 10 

ஆண்டுகளுக்குப்பின் ஒப்ேதடக்கலாம். 

7. ஏலத்தில் மேறப்ேடும் அதலக்கற்தறக்கு அதலக்கற்தற ேயன்ோட்டு 

கட்டணம் வசூலிக்கப்ேடாது. 

8. அதலக்கற்தற ேகிர்வு ஊக்குவிக்கப்ேடும். 

9. மூதலீட்தட ஊக்குவிக்க, மதாதல மதாடர்பு துதறயில் 100 சதவீத 

அன்னிய தநரடி முதலீட்டுக்கு அனுமதி 

மசயல்ோட்டு சீர்திருத்தங்கள்: 

1. அதலக்கற்தற ஏலம், ஒவ்மவாரு நிதியாண்டில் கதடசி காலாண்டில் 

நதடமேறும். 

2. எளிதாக மதாழில் மசய்வது ஊக்குவிக்கப்ேடும். 

3. வாடிக்தகயாளர்ேற்றி அறியும் முதறயில் சீர்திருத்தங்கள்: 

வாடிக்தகயாளரின் சுய தகவல்களுக்கு அனுமதி. 

4. வாடிக்தகயாளர் விவரம் ேற்றிய ேடிவங்கள் டிஜிட்டல் முதறயில் 

தசமிக்கப்ேடும். 

 

2. ரஷியாவில் ‘எஸ்சிஓ’ நாடுகளின் கூட்டு ராணுவப் ேயிற்சி: இந்தியா 

ேங்தகற்பு 

ரஷியாவில் நதடமேறும் ஷாங்காய் ஒத்துதழப்பு கூட்டதமப்பு (எஸ்சிஓ) 

நாடுகளின் கூட்டு ராணுவப் ேயிற்சியில் இந்தியா ேங்தகற்றுள்ளது.  

ேயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான கூட்டு ராணுவத் தாக்குதல் ேயிற்சி 

ஷாங்காய் ஒத்துதழப்பு நாடுகளிதடதய இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு 

ஒருமுதற நதடமேற்று வருகிறது. இதன் 6-ஆவது கட்டப் ேயிற்சி மசப்.13 

-25ஆம் தததி வதர ரஷியாவின் ஆரன்மேர்க் ேகுதியில் நதடமேறுகிறது.  

ஷாங்காய் ஒத்துதழப்பு கூட்டதமப்பின் உறுப்பு நாடுகள் இதடதயயான 

உறதவ தமம்ேடுத்துவதும், ேல்தவறு நாடுகளின் ராணுவ 

வீரர்களுக்குத் ததலதம தாங்கும் வதகயில் ராணுவ தளேதிகளின் 

மசயல்திறதன வலுப்ேடுத்துவதும் இந்தப் ேயிற்சியின் தநாக்கமாகும். 

இந்தியாவின் சார்பில் 38 இந்திய விமானப்ேதட வீரர்கள் உள்ேட 200 

ராணுவ வீரர்கள் இந்தப் ேயிற்சியில் இடம்மேற்றுள்ளனர் என்று இந்திய 

ராணுவம் மதரிவித்துள்ளது. ஷாங்காய் ஒத்துதழப்பு கூட்டதமப்பு 

நாடுகளின் ஆயுதப் ேதடகள் இதடதய சிறந்த ேயிற்சி முதறகதள 

ேரிமாறிக்மகாள்ள இப்ேயிற்சி ஏதுவாக இருக்கும். 2001இல் உருவாக்கப்ே 

-ட்ட ஷாங்காய் ஒத்துதழப்பு கூட்டதமப்பில் (SCO) ரஷியா, சீனா, கிர்கி 

-ஸ்தான், கஜகஸ்தான், தஜிகிஸ்தான், உஸ்மேகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகள் 

முதலில் இடம்மேற்றிருந்தன. 2017இல் இந்தியா, ோகிஸ்தானும் நிரந்தர 

உறுப்பினர்களாக இதணந்தன. 

 

3. இதணய குற்றங்கள்: 2020-இல் 11.8 சதவீதம் அதிகரிப்பு 

இந்தியாவில் இதணய குற்றங்கள் (தசேர் கிதரம்) மதாடர்ோக 2020-

ஆம் ஆண்டில் 50,035 வழக்குகள் ேதிவு மசய்யப்ேட்டிருப்ேதும், இது 

முந்ததய ஆண்தடக் காட்டிலும் 11.8 சதவீதம் கூடுதல் என்ேதும் ததசிய 

குற்றப் ேதிவுத் துதற (என்சிஆர்பி) புள்ளிவிவரத்தின் மூலம் 

மதரியவந்துள்ளது. இவற்றில் 578 வழக்குகள், சமூக ஊடகங்களில் 

தோலியான மசய்திகதள மவளியிட்டது மதாடர்ோனதவயாகும். 972 

வழக்குகள் மேண்கள் மற்றும் குழந்ததகதள சமூக ஊடகங்கள் 

உள்ளிட்ட இதணயவழியில் பின்மதாடர்ந்து மதால்தல மகாடுத்தல் 

மதாடர்ோனதவ. தோலியான சுயவிவரப் ேதிவு மதாடர்ோக 149 

வழக்குகள் ேதிவு மசய்யப்ேட்டுள்ளன. இதணயவழியில் தகவல் திருட்டு 

மதாடர்ோக 98 வழக்குகள் ேதிவு மசய்யப்ேட்டுள்ளன. 

2020-இல் ேதிவு மசய்யப்ேட்ட இதணய குற்ற வழக்குகளில், 

குற்றத்துக்கான தநாக்கத்ததப் மோருத்தவதர 60.2 சதவீதம் தமாசடி 

திட்டத்துடன் நதடமேற்றுள்ளன. அதாவது, 50,035 வழக்குகளில் 

30,142 வழக்குகள் தமாசடி திட்டத்துடன் தமற்மகாள்ளப்ேட்ட 

குற்றங்களாகும். இதற்கு அடுத்தேடியாக, 6.6 சதவீதம் (3,293 வழக்குகள்) 

ோலியல் அத்துமீறல் மதாடர்ோன வழக்குகள், மிரட்டி ேணம் ேறித்தல் 

மதாடர்ோக 4.9 சதவீத (2,440 வழக்குகள்) வழக்குகள் ேதிவு 

மசய்யப்ேட்டுள்ளதாக என்சிஆர்பி புள்ளிவிவரங்கள் மதரிவிக்கின்றன.  

வழக்குப் ேதிவில் உ.பி. முதலிடம்: 

அதிக இதணய குற்ற வழக்குகள் ேதிவு மசய்யப்ேடும் மாநிலங்கதளப் 

மோருத்தவதர 11,097 வழக்குகளுடன் உத்தர பிதரதசம் முதலிடத்தில் 

உள்ளது. அதற்கு அடுத்தேடியாக கர்நாடகம் (10,741 வழக்குகள்), 

மகாராஷ்டிரம் (5,496), மதலங்கானா (5,024), அஸ்ஸாம் (3,530) ஆகிய 

மாநிலங்கள் உள்ளன. 

கர்நாடகத்தில் அதிக குற்றங்கள்: அதத தநரம், இதணய குற்றங்கள் 

அதிகம் நதடமேறும் மாநிலங்களில் 16.2 சதவீத குற்றங்களுடன் 

கர்நாடகம் முதலிடம் வகிக்கிறது. அதற்கு அடுத்தேடியாக மதலங்கானா 

(13.4 சதவீதம்), அஸ்ஸாம் (10.1 சதவீதம்), உத்தர பிரததசம் (4.8 சதவீதம்), 

மகாராஷ்டிரம் (4.4 சதவீதம்) ஆகிய மாநிலங்கள் உள்ளன. 

ததலநகர் தில்லியில் 2020-ஆம் ஆண்டில் 168 இதணய குற்ற 

வழக்குகள் ேதிவு மசய்யப்ேட்டுள்ளன. குற்றங்களின் விகிதம் 0.8 

சதவீதமாக உளளது என்றும் என்சிஆர்பி புள்ளிவிவரங்களில் 

மதரிவிக்கப்ேட்டுள்ளது. கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டில் நாடு முழுவதும் 

ேதிவு மசய்யப்ேட்ட இதணய குற்றங்களின் எண்ணிக்தக 44,735 

 



         

    

ஆகும். 2018-ஆம் ஆண்டில் 27,248 இதணய குற்ற வழக்குகள் ேதிவு 

மசய்யப்ேட்டிருந்தன என்ேது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

4. தடகள சாம்பியன்ஷிப்: ேவித்ரா மவங்கதடஷ் மவற்றி 

ததசிய ஓேன் தடகள சாம்பியன்ஷிப் தோட்டியில் கம்பு ஊன்றித் 

தாண்டுதல் தோட்டியில் தமிழக வீராங்கதன ேவித்ரா மவங்கதடஷ் 

முதலிடம் பிடித்தார். அவர் 3.90 மீ தாண்டி முதலிடம் பிடிக்க, ரயில்தவ 

-சின் மரியா மஜய்சன் (3.80 மீ), கிருஷ்ணா ராச்சன் (3.60 மீ) ஆகிதயார் 

2 மற்றும் 3-ஆம் இடங்கதளப் பிடித்தனர். 

5,000 மீ ஓட்டத்தில் ஆடவர் மற்றும் மகளிர் பிரிவில் முதறதய ரயில்தவ 

தோட்டியாளர்கள் அபிதஷக் ோல், ோருல் மசௌதரி ஆகிதயார் சாம்பியன் 

ஆகினர். அபிதஷக் 14 நிமிஷம் 16.35 மநாடிகளில் இலக்தக எட்டி 

முதலிடம் பிடிக்க, சர்வீசஸ் வீரர்கள் தர்தமந்தர் (14:17.20) இரண்டாம் 

இடம், அஜய்குமார் (14:20.98) மூன்றாமிடம் பிடித்தனர். மகளிர் பிரிவில் 

ோருல் 15 நிமிஷம் 59.69 விநாடிகளில் இலக்தக எட்ட, மகாராஷ்டிரத்தி 

-ன் தகாமல் சந்திரகாந்த் (16:01), சஞ்சீவனி ோேர் ஜாதவ் (16:19) ஆகிதயா 

-ர் அடுத்த இரு இடங்கதளப் பிடித்தனர். 

 

5. மாரியப்ேனுக்கு ‘தம ஸ்டாம்ப்’ வழங்கி மகௌரவித்த தோல்துதற 

ோரா ஒலிம்பிக்கில் மவள்ளிப்ேதக்கம் மவன்ற மாரியப்ேனுக்கு ‘தம 

ஸ்டாம்ப்’ மகாடுத்து அஞ்சல் துதற மகளரவித்துள்ளது. 

 

 

 



         

    

1. குஜராத்தின் முதலமைச்சராக பதவியேற்றவர் ோர்? 

அ) பூபேந்திர ேபேல்  

ஆ) ஆச்சார்யா பேவ்ரத் 

இ) ஆனந்திபேன் ேபேல் 

ஈ) புஷ்கர் சிங் ோமி 

✓ குஜராத் மாநில முேலமமச்சராக பூபேந்திர ேபேல் ேேவிபயற்றார். காந்தி 

நகரிலுள்ள ஆளுநர் மாளிமகயில், ஆளுநர் ஆச்சார்யா பேவ்ரத் ேேவிப் 

பிரமாணம் பசய்துமைத்ோர். அைர் குஜராத் மாநிலத்தின் கட்பலாடியா 

போகுதியின் சட்ேமன்ற உறுப்பினராைார். பசப்.13 அன்று விஜய் ரூோனி 

ேனது ேேவிமய ராஜினாமா பசய்ேபிறகு, பூபேந்திர ேபேல் குஜராத்தின் 

முேலமமச்சரானார். 

 

2. ைத்திே நிலக்கரி வேல்கள் நிறுவனத்தின் திறந்தவவளி சுரங்கத் 

-தில் பணிபுரிந்த முதல் வபண் அகழ்வாய்வுப் வபாறிோளர் ோர்? 

அ) அகன்க்ஷா குமாரி 

ஆ) சிைாங்கி சிங் 

இ) ோைனா காந்த் 

ஈ) ஷிைானி மீனா  

✓ பஜாத்பூர் ஐஐடி’இன் முன்னாள் மாணைரான ஷிைானி மீனா, இந்திய 

நிலக்கரி நிறுைனத்தின் பிரிைான (CCL) மத்திய நிலக்கரி ையல்கள் 

நிறுைனத்தின் திறந்ேபைளி சுரங்கத்தில் ேணிபுரிந்ே முேல் பேண் 

அகழ்ைாய்வு போறியாளர் ஆைார். 

✓ நிலக்கரி சுரங்கத்தின் முக்கிய நிறுைனங்களுள் ஒன்றான CCL’இன் 

ராஜ்ரப்ோ திட்ேத்தில் அைர் நியமிக்கப்ேடுைார். ேற்போது ைமர இந்ேப் 

ேேவிமய ஆண்கபள ைகித்து ைருகின்றனர். ஜார்க்கண்டில் உள்ள 

ைேக்கு கரன்புரா ேகுதியிலுள்ள CCL’இன் சூரியில் நிலத்ேடி சுரங்கத்தில் 

ேணிபுரியும் நிலக்கரி இந்தியாவின் முேல் பேண் சுரங்கப்போறியாளராக 

அகன்க்ஷா குமாரி ஆனார். 

 

3. வலபனானின் புதிே பிரதைராக நிேமிக்கப்பட்டுள்ளவர் ோர்? 

அ) ஹசன் மேயப் 

ஆ) அஜீஸ் அகன்னூச் 

இ) நஜிப் மிகடி  

ஈ) மமக்பகல் ஔன் 

✓ பேரழிவு ேந்ே பேய்ரூட் துமறமுக பைடிவிேத்மே போேர்ந்து, முந்மேய 

நிர்ைாகம் ேேவி விலகிய ஓர் ஆண்டுக்குப் பிறகு பலேனானில் புதிய 

அரசாங்கம் அறிவிக்கப்ேட்ேது. பலேனானின் மிகப்பேரிய ேணக்காரரான 

நஜிப் மிகடி பிரேமராகிறார். அைர் இேற்கு முன்பு இரண்டு முமற பிரேமர் 

ேேவிைகித்துள்ளார். 

 

4. வைாராக்யகாவின் பிரதைராக நிேமிக்கப்பட்டவர் ோர்? 

அ) பமௌபல ஹாபித் எலலாமி 

ஆ) அஜீஸ் அகன்னூச்  

இ) நிசார் ேரகா 

ஈ) அஜீஸ் ரப்ோ  

✓ பமாராக்பகா மன்னர் ஆறாம் முகமது, பேசிய விடுேமலப் பேரணியின் 

அஜீஸ் அகன்பனாச்மச பிரேமராக நியமித்து, அைமர அரசாங்கத்மே 

அமமக்கவும் கூறினார். பசப்ேம்ேர்.8 அன்று நமேபேற்ற நாோளுமன்றத் 

பேர்ேலில் அக்கட்சி மிகப்பேரிய கட்சியாக உருபைடுத்ேது. பமாராக்பகா 

-வில், அரசியல்ைாதிகளுக்கு மட்டுப்ேடுத்ேப்ேட்ே அதிகாரங்கள் மட்டுபம 

உள்ளன; முக்கிய முடிவுகள் அமனத்தும் மன்னரிேபம உள்ளன. 

 

5. ‘Human Rights and Terrorism in India’ என்ற நூலின் ஆசிரிேர் 

ோர்? 

அ) அஜித் போைல் 

ஆ) சுப்பிரமணியன் சுைாமி  

இ) பிபின் ராைத் 

ஈ) சசி ேரூர் 

✓ கேந்ே 1999ஆம் ஆண்டில் ஆப்கானிஸ்ோனின் காந்ேகாரில் கேத்ேப்ேட்ே 

இந்தியன் ஏர்மலன்ஸ் விமானப்ேயணிகளுக்கு ஈோக மூன்று 

ேயங்கரைாதிகமள விடுவித்ேது, இந்தியாவின் நவீனகால ைரலாற்றில் 

ேயங்கரைாதிகளிேம் “பமாசமாக சரணமேேல்” என்று ோஜக நாோளு 

மன்ற உறுப்பினர் சுப்பிரமணியன் சுைாமி கூறினார். 

✓ அரசியலமமப்ோல் அனுமதிக்கப்ேட்ே மற்றும் உச்சநீதிமன்றத்ோல் 

நியாயப்ேடுத்ேப்ேட்ே கட்டுப்ோடுகளுக்குள், ேயங்கரைாேத்மே எவ்ைாறு 

எதிர்த்துப் போராடுைது என்ேமே விளக்கும் “Human Rights and 

Terrorism in India” என்ற நூமல அைர் பைளியிட்டுள்ளார். 

 

6. உத்தரகண்ட் ைாநிலத்தின் புதிே ஆளுநராக நிேமிக்கப்பட்டு 

உள்ளவர் ோர்? 

அ) ஆச்சார்யா பேவ்ரத் 

ஆ) பேபி ராணி பமௌரியா 

இ) ேண்ோரு ேத்ோத்பரயா 

ஈ) குர்மித் சிங்  

✓ ராணுை துமணத்ேமலைராக இருந்து ஓய்வுபேற்ற Lt.பஜனரல் குர்மித் 

சிங், உத்ேரகண்ட் மாநிலத்தின் ஆளுநராக நியமிக்கப்ேட்டுள்ளார். 

இைருக்குமுன் அந்ேப் ேேவிமய ைகித்து ைந்ே பேபி இராணி பமௌரியா 

ேேவி விலகியதிலிருந்து அப்ேேவி காலியாகபை இருந்ேது. 

 

7. ைருந்துகள், அழகுசாதனப் வபாருட்கள் ைற்றும் ைருத்துவ 

சாதனங்களுக்கான புதிே சட்டத்மத உருவாக்குவதற்காக, புதிதாக 

உருவாக்கப்பட்ட அரசாங்கக் குழுவின் தமலவர் ோர்? 

அ) ேல்ராம் ோர்கைா 

ஆ) ரன்தீப் குபலரியா 

இ) V G பசாமனி  

ஈ) ககன்தீப் காங் 

✓ மருந்துகள், அழகுசாேனப் போருட்கள் மற்றும் மருத்துை சாேனங்களுக் 

-கான புதிய சட்ேத்மே உருைாக்குைேற்காக எட்டு உறுப்பினர்கள் 

பகாண்ே குழுமை அரசாங்கம் அமமத்துள்ளது. இக்குழுவிற்கு இந்திய 

ேமலமம மருந்துக்கட்டுப்ோட்ோளர் ோக்ேர் V G பசாமனி ேமலமம 

ோங்குகிறார். 1940ஆம் ஆண்டு மருந்துகள் மற்றும் ஒப்ேமன சட்ேமானது 

மருந்துகள், ஒப்ேமன மற்றும் மருத்துை சாேனங்களின் இறக்குமதி, 

உற்ேத்தி, விநிபயாகம் மற்றும் விற்ேமனமய ஒழுங்குேடுத்துகிறது. 

இந்ேச் சட்ேம் அவ்ைப்போது திருத்ேப்ேடுகிறது. கமேசியாக 2008’இல் 

இந்ேச் சட்ேம் திருத்ேஞ்பசய்யப்ேட்ேது. 

 

8. 13ஆவது BRICS உச்சிைாநாட்டிற்கு தமலமைதாங்கிேவர் ோர்? 

அ) ஜி ஜின்பிங் 

ஆ) நபரந்திர பமாடி  

இ) விளாடிமிர் புதின் 

ஈ) சிரில் ராமபோசா 

✓ 13ஆைது BRICS உச்சிமாநாட்டிற்கு பிரேமர் பமாடி ேமலமமைகித்ோர். 

“BRICS@15: Intra BRICS Cooperation for Continuity, Consolidation and 

Consensus” என்ேமே இந்ே உச்சிமாநாட்டின் கருப்போருளாக இந்தியா 

பேர்ந்பேடுத்ேது. BRICS ேமலைர்களான பிபரசில் அதிேர் பஜய்ர் 

போல்சனாபரா, ரஷ்ய அதிேர் விளாடிமிர் புதின், சீன அதிேர் ஜி ஜின்பிங், 

பேன்னாப்பிரிக்க அதிேர் சிரில் ராமபோசா ஆகிபயார் உச்சிமாநாட்டில் 

ேங்பகற்றனர். 

✓ இந்தியாவின் BRICS ேமலமம போறுப்பின் போது ேல்பைறு புதிய முன் 

முயற்சிகள் சாத்தியமாகின. BRICS டிஜிட்ேல் நலைாழ்வு மாநாடு, 

ேல்முமன சீர்திருத்ேங்கள் குறித்ே BRICS அமமச்சர்களின் முேல் 

கூட்ேறிக்மக, BRICS ேயங்கரைாே எதிர்ப்பு திட்ேம், போமலதூர 

திறனறி பசயற்மகக்பகாள்கள் துமறயில் ஒத்துமழப்புக்கான ஒப்ேந்ேம், 

BRICS பமய்நிகர் ேடுப்பூசி ஆராய்ச்சி மற்றும் பமம்ோட்டு மமயம், ேசுமம 

சுற்றுலாவுக்கான BRICS கூட்ேணி ஆகியமை இைற்றில் அேங்கும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. ‘bob World’ என்ற வபேரில் தனது டிஜிட்டல் வங்கி தளத்மத 

வதாடங்கியுள்ள வங்கி எது? 

அ) இந்தியன் ைங்கி 

ஆ) ேந்ேன் ைங்கி 

இ) ேபராோ வங்கி  

ஈ) ோசிம் ேங்கா கிராமின் ைங்கி 

✓ அமனத்து ைங்கியியல் பசமைகமளயும் ஒபர கூமரயின்கீழ் ைழங்கும் 

பநாக்கில் ேபராோ ைங்கி ேனது டிஜிட்ேல் ைங்கி ேளத்மே ‘bob World’ 

என்ற பெயரில் அறிமுகப்ேடுத்தியுள்ளது. பசமிப்பு, முேலீடு, கேன் மற்றும் 

ைாங்கு ஆகிய நான்கு முக்கிய தூண்களின்கீழ், ைங்கித் ேயாரிப்புகள் 

மற்றும் பசமைகளின் ேரந்ே ைசதிமய இது ைழங்கும். 

 

10.இந்திே ஏற்றுைதி-இறக்குைதி வங்கியின் (EXIM வங்கி) நிர்வாக 

இேக்குநராக நிேமிக்கப்பட்டுள்ளவர் ோர்? 

அ) ஹர்ஷ பூபேந்திர ேங்காரி  

ஆ) பேவிட் ரஸ்கின்ஹா 

இ) சக்திகாந்ே ோஸ் 

ஈ) நிருபேந்திர மிஸ்ரா 

✓ இந்திய ஏற்றுமதி-இறக்குமதி ைங்கியின் நிர்ைாக இயக்குநராக ஹர்ஷ 

பூபேந்திர ேங்காரிமய அரசாங்கம் நியமித்துள்ளது. ேற்போது EXIM 

ைங்கியின் துமண நிர்ைாக இயக்குநராக இருந்து ைரும் ேங்காரி, 3 

ஆண்டு காலத்திற்பகா அல்லது அரசாங்கத்தின் அடுத்ே உத்ேரவு ைரும் 

ைமரபயா இந்ேப் போறுப்பில் இருப்ோர். 

 


1. திருச்பசந்தூர், சமயபுரம், திருத்ேணி பகாவில்களில் முழுபநர 

அன்னோனம் திட்ேம்: முேல்ைர் போேக்கி மைத்ோர் 

திருச்பசந்தூர் சுப்பிரமணிய சுைாமி பகாவில், சமயபுரம் மாரியம்மன் 

பகாவில், திருத்ேணி சுப்பிரமணிய சுைாமி பகாவில் ஆகிய பகாவில்களி 

-ல் நாள் முழுைதும் அன்னோனம் ைழங்கும் திட்ேத்மே முேல்ைர் முக 

ஸ்ோலின் ேமலமமச்பசயலகத்திலிருந்து காபணாலி காட்சி ைாயிலாக 

போேக்கிமைத்ோர். 

ஏற்கனபை, ேழனி ேண்ோயுேோணி சுைாமி பகாவில், திருைரங்கம் 

அரங்கநாேசுைாமி பகாவில் ஆகியைற்றில் நாள் முழுைதும் அன்னோனம் 

ைழங்கும் திட்ேம் பசயல்ேட்டுைருகிறது. ேற்போமேய 3 பகாவில்கமளயு 

-ம் பசர்த்து பமாத்ேம் 5 பகாவில்களில் நாள் முழுைதும் அன்னோனம் 

ைழங்கும் திட்ேம் பசயல்ேடுத்ேப்ேடுகிறது. ேமிழகத்தில் பமாத்ேம் 754 

பகாவில்களில் மதியம் அன்னோனம் ைழங்கப்ேட்டு ைருகிறது. 

 

2. அரசுப்ேணிகளுக்கான பநரடி நியமன ையது 32ஆக உயர்வு 

அரசுப்ேணிகளுக்கான பநரடி நியமன ையது ைரம்மே 32ஆக உயர்த்தி 

ேமிழக அரசு அரசாமண பைளியிட்ேது. சட்ேப்பேரமையில் மனிேைள 

பமலாண்மமத் துமற மானியக் பகாரிக்மக மீோன விைாேத்தின்போது 

நிதியமமச்சர் ேழனிபைல் தியாகராஜன் கபரானா பேருந்போற்று கார 

-ணமாக ேணியாளர் பேரிவு முகமமகளால் நேத்ேப்ேடும் அரசுப் ேணிக 

-ளுக்கான போட்டித் பேர்வுகள் ோமேமானோல், பநரடி நியமன ையது 

உச்சைரம்பு இரண்டு ஆண்டுகள் உயர்த்ேப்ேடும் என அறிவித்திருந்ோர்.  

அேன்ேடி அரசுப்ேணிகளில் பநரடி நியமனத்துக்கான ையது ைரம்மே 

30லிருந்து 32ஆக உயர்த்தி ேமிழக அரசு அரசாமண பைளியிட்டுள்ளது. 

கருமண அடிப்ேமே ேணி நியமன ையது உச்சைரம்பில் எந்ேவிே 

மாற்றம் இல்மல எனவும் கூறப்ேட்டுள்ளது. 

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 4% இேஒதுக்கீடு: 

பமலும் அரசு பைமலைாய்ப்புகளில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான 4% 

இேஒதுக்கீட்மே உறுதிபசய்ைேற்காக அமனத்துத் துமறகளிலும் கண் 

-காணிப்பு அதிகாரிகமள நியமிக்கவும் ேமிழக அரசு உத்ேரவிட்டுள்ளது. 

 

3. 17-09-2021 – ஈ பவ ரா பெரியாரின் 143ஆவது பிறந்தநாள். 

 

4. எல்பலார்க்கும் எல்லாம்; சமூக நீதிக் கண்காணிப்புக் குழு அமமக்க 

முடிவு: முேல்ைர் ஸ்ோலின் 

சமூகநீதி அளவுபகாலானது சட்ேப்ேடி உள்ளது. ஆனால் முழுமமயாகச் 

பசயல்ேடுத்ேப்ேடுகிறோ என்ேமேக் கண்காணிப்ேேற்காகத் ேமிழ்நாடு 

அரசால் ஒரு கண்காணிப்புக் குழு அமமக்க முடிபைடுக்கப்ேட்டுள்ளது 

என்று முேல்ைர் ஸ்ோலின் பேரிவித்துள்ளார். 

கல்வி, பைமலைாய்ப்பு, ேேவிகள், ேேவி உயர்வுகள், நியமனங்கள் 

ஆகியைற்றில் சமூக நீதி அளவுபகால் முமறயாக, முழுமமயாகப் 

பின்ேற்றப்ேடுகிறோ என்ேமே இக்குழு கண்காணிக்கும்; ைழிகாட்டும்; 

பசயல்ேடுத்தும். சரியாக நமேமுமறப்ேடுத்ேப்ேோவிட்ோல் உரிய 

நேைடிக்மக எடுக்க அரசுக்கு இக்குழு ேரிந்துமர பசய்யும். இேற்கான 

விதிமுமறகள் விமரவில் பைளியிேப்ேடும். இதில் அரசு அதிகாரிகள், 

கல்வியாளர்கள், சட்ே ைல்லுநர்கள் இேம்பேறுைார்கள். 

1916ஆம் ஆண்டு பேன்னிந்திய நல உரிமமச் சங்கம் என்ற பேயரால் 

போேங்கப்ேட்ே நீதிக்கட்சியானது அன்மறய பசன்மன மாகாணத்தில் 

சமூக நீதி, தீண்ோமம ஒழிப்பு, ஒடுக்கப்ேட்போர் உரிமம, சுயாட்சிக் 

கருத்துகள் ஆகியைற்றுக்காகக் குரல் பகாடுத்ேது. 1920ஆம் ஆண்டு 

நேந்ே முேல் பேர்ேலில் பைன்ற நீதிக்கட்சி ஆட்சியானது இேமனப் 

ேல்பைறு அரசாமணகள் மூலமாகச் பசயல்ேடுத்தியது. 

அதில் மிக மிக முக்கியமான அரசாமண பைளியிேப்ேட்டு இன்றுேன் 100 

ஆண்டுகள் ஆகின்றன. அதுோன் ேமிழ்ச் சமுோயத்தின் ேல 

ேமலமுமறகமள மாற்றிய சமூக நீதி அரசாமண ஆகும். 

16.9.1921 அன்று நீதிக்கட்சி ஆட்சியின் முேல்ைரான ேனகல் அரசர் 

காலத்தில் இந்ே உத்ேரவு பிறப்பிக்கப்ேட்ேது. “அரசுப் ேணிகளில் 

குறிப்பிட்ே ைகுப்பினர் ஆதிக்கம் பசலுத்தும் நிமல இருக்குமானால் அது 

நாட்டுக்குப் பேரும் தீங்மக விமளவிக்கும். அமனத்துச் சமூகத்தினரும் 

ஏற்றம் பேறும் ைமகயில் மக்கள் போமகமய அடிப்ேமேயாகக் 

பகாண்டு ேணியிேங்கள் ைழங்கப்ேே பைண்டும்” என்ற அடித்ேளத்தில் 

அந்ே அரசாமண பைளியிேப்ேட்ேது. இதுோன் சமூக நீதிக்கான அடித் 

ேளம் ஆகும். அதிலிருந்துோன் சமூக நீதி ைரலாற்றின் மாபேரும் ேயணம் 

போேங்கியது. 

நூறு ஆண்டுகள் கழித்து பசப்ேம்ேர் 16ஆம் நாளான இன்று பைள்ளுமே 

பைந்ேர் தியாகராயர், சமுோய சீர்திருத்ே மருத்துைர்களான நபேசனார், 

TM நாயர், கேலூர் ஏ சுப்ேராயலு, ேனகல் அரசர், அமமச்சர் S முத்மேயா, 

பி டி இராஜன் ஆகிபயாமர நிமனத்துப் ோர்க்கிபறன். இைர்கள் 

உள்ளிட்ே பேருமக்கள் அன்று போேங்கிமைத்ே சமூக நீதிப்புரட்சிோன் 

ேமிழ்ச்சமுோயத்தின் லட்சக்கணக்கானைர்கள் இல்லங்களில் விளக்பக 

-ற்றக் காரணமாக அமமந்ேது. இந்ே உத்ேரமை எப்ேடிச் பசயல்ேடுத்ே 

பைண்டும் என்ற ேரைரிமசப் ேட்டியமலப் போட்டுக் பகாடுத்ோர் 

அன்மறய அமமச்சர் எஸ் முத்மேயா. அேனால்ோன், “இனிப்பிறக்கும் 

பிள்மளகளுக்கு முத்மேயா என்று பேயர் சூட்டுங்கள்” என்றார் ேந்மே 

பேரியார். 

 

 

 

 

 

 



         

    

1. 2021 - இத்தாலிய கிராண்ட் பிரிக்ஸை வென்றெர் யார்? 

அ) மேக்ஸ் வெர்ஸ்டாவென் 

ஆ) மடனியல் ரிச்சியார்மடா  

இ) லாண்மடா ம ாரிஸ் 

ஈ) லூயிஸ் ஹாமில்டன் 

✓ வோன்சாவில்  டடவெற்ற F1 கார் பந்தயத்தில், ஆஸ்திமேலியாடெச் 

சார்ந்த மடனியல் ரிச்சியார்மடா, 2021 - இத்தாலிய கிோண்ட் பிரிக்டை 

வென்றார். லாண்மடா ம ாரிஸ் இேண்டாெது இடத்டதப் பிடித்தார். F1 

சாம்பியன் மொட்டியாளர்களான மேக்ஸ் வெர்ஸ்டாப்ென் ேற்றும் லூயிஸ் 

ஹாமில்டன் ஒருெருக்வகாருெர் ெந்தயத்திலிருந்து வெளிமயறினர். 

ொல்மடரி மொட்டாஸ் மூன்றாெது இடத்டதப் பிடித்தார். 

 

2.50’க்கும் மேற்பட்ட புற்றும ாய் ெஸைைஸை ைண்டறியும் உலகின் 

மிைப்வபரிய இரத்த பரிம ாதஸைஸய ைண்டறிந்துள்ை  ாடு எது? 

அ) சீனா 

ஆ) ேஷ்யா 

இ) பிோன்ஸ் 

ஈ) ஐக்கியப் மெேேசு  

✓ இங்கிலாந்டதச் மசர்ந்த NHS ேருத்துெர்கள், இேத்த ெரிமசாதடனமூலம் 

வதாடக்க நிடலயிமலமய 50 ெடகயான புற்றும ாய்கடள கண்டறியும் 

“Revolutionary” என்ற மசாதடனடய கண்டுபிடித்துள்ளனர். அறிகுறிக 

-ள் வெளிப்ெடுெதற்கு முன்மெ ஐம்ெது ெடகயான புற்றும ாய்கடள 

இதன்மூலம் கண்டறியவியலும். 

 

3.  மீபத்தில் ைாலோை பிரபல எழுத்தாைர் அஜீஸ் ஹஜினி  ார்ந்த 

ோநிலம் அல்லது யூனியன் பிரமத ம் எது? 

அ) லடாக் 

ஆ) ஜம்மு காஷ்மீர்  

இ) இோச்சல பிேமதசம் 

ஈ) உத்தேகாண்ட் 

✓ ஜம்மு-காஷ்மீரின் பிேெல எழுத்தாளர் அஜீஸ் ஹஜினி அண்டேயில் 

காலோனார். காஷ்மீர் எழுத்தாளர், கவிஞர், விேர்சகோொர் அெர். அெர் 

ஜம்மு காஷ்மீர் கடல, கலாச்சாேம் ேற்றும் வோழிகளின் அகாதமியின் 

முதல் வசயலாளோக ெணியாற்றினார். 2013ஆம் ஆண்டில் அெேது ‘மதஜ் 

ெஜார்’ ேற்றும் 2016ஆம் ஆண்டில் ‘கிடாப் ஆன் காமனவு’க்காக அெருக்கு 

சாகித்திய அகாதமி விருதும் ெழங்கப்ெட்டது. 

 

4.அண்ஸேயில், பின்ெரும் எந்த  ாட்டுடன், ைடல் ார் விெைாரங்ைள் 

குறித்த மபச்சுொர்த்ஸதஸய இந்தியா  டத்தியது? 

அ) ஆஸ்திமேலியா 

ஆ) இங்கிலாந்து 

இ) ஜப்ொன்  

ஈ) பிோன்ஸ் 

✓ 2021 வசப்.9 அன்று இந்தியாவும் ஜப்ொனும் ஆறாெது கடல்சார் விெகாே 

மெச்சுொர்த்டதடய  டத்தின. இந்தப் மெச்சுொர்த்டதயில் கடல்சார் 

ொதுகாப்பு சூழல், பிோந்திய ஒத்துடழப்பு  டெடிக்டககள் & இந்மதா-

ெசிபிக் பிோந்தியத்தில் 2  ாடுகளுக்கிடடமயயான ஒத்துடழப்புக்கான 

ொய்ப்புகள்ெற்றி விொதிக்கப்ெட்டன. 

 

5. சுப்பிரேணிய பாரதியின் நிஸைவு ாஸை ‘ேைாைவி நாள்’ எனக் 

வைாண்டாட முடிவுவ ய்துள்ை ோநிலம் எது? 

அ) தமிழ் ாடு  

ஆ) மகேளம் 

இ) ஆந்திே பிேமதசம் 

ஈ) ஒடிைா 

✓ கவிஞர் ேற்றும் விடுதடலப் மொோட்ட வீேோன சுப்பிேேணிய ொேதியின் 

நிடனவு  ாடள, வசப்டம்ெர்.11 அன்று ‘ேகாகவி  ாள்’ எனக்வகாண்டாட 

தமிழ் ாடு அேசு முடிவுவசய்துள்ளது. அெேது ெடடப்புகள் மதசெக்திடய 

ஊட்டுெடெயாக தமிழ் இலக்கியத்தில் அழியாத முத்திடேடய ெதித்தன.  

✓ அேசுப்ெள்ளி ேற்றும் கல்லூரி ோணெர்களுக்கான ோநில அளவிலான 

கவிடத மொட்டிடய  டத்தி, ‘ொேதி இளங்கவி விருது’ம் `1 லட்சம் ெணப் 

ெரிசும் ெழங்க, தமிழ் ாடு அேசு முடிவுவசய்துள்ளது. வெண்கள் 

ொழ்ொதாே இயக்கத்திற்கு ‘ொேதியார்’ எனப் வெயர்சூட்டப்ெடவுள்ளது. 

இந்தத் திட்டம் ஊேக ெளர்ச்சித் துடறயால் வசயல்ெடுத்தப்ெடவுள்ளது. 

 

6. அண்ஸேயில், ஆசியாவின் ஒலிம்பிக் ைவுன்சிலின் இஸடக்ைால 

தஸலெராை நியமிக்ைப்பட்டுள்ைெர் யார்? 

அ) மேக் அஹ்ேத் அல்-ெஹத் அல்-சொ 

ஆ) தாேஸ் ொக் 

இ) ேந்தீர் சிங்  

ஈ) ஜியானி இன்ொன்டிமனா 

✓ வஜனீொ நீதிேன்றத்தால் மொலி ெழக்கில் குற்றம் சாட்டப்ெட்ட மேக் 

அஹ்ேத் அல்-ஃெஹத் அல்-சொ பதவி விலகியடத அடுத்து, ஆசியாவின் 

ஒலிம்பிக் கவுன்சிலின் இடடக்கால தடலெோக இந்திய விடளயாட்டு 

நிர்ொகி ேந்தீர் சிங் நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார். அெர் 1991 முதல் 2015 ெடே 

24 ஆண்டுகள் OCA’இன் வொதுச்வசயலாளோக ெணியாற்றினார். அெர், 

1987 முதல் 2012 ெடே இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கத்தின் (IOA) வொதுச் 

வசயலாளோகவும் ெணியாற்றினார். 2001 முதல் 2014 ெடே சர்ெமதச 

ஒலிம்பிக் கமிட்டியின் முழு ம ே உறுப்பினோக இருந்தார். 

 

7. திஸை உற்பத்திஸய அதிைரிப்பதற்ைாை எந்த ோநிலத்தின் 14 

ோெட்டங்ைள் இந்திய திஸை ஆராய்ச்சி நிறுெைத்துடன் கூட்டு 

ம ர்ந்துள்ைை? 

அ) தமிழ் ாடு 

ஆ) ேத்திய பிேமதசம் 

இ) சத்தீஸ்கர்  

ஈ) ஜார்க்கண்ட் 

✓ சத்தீஸ்கர் ோநிலத்தின் 14 ோெட்டங்கள், அந்தந்த ெகுதிகளில் திடன 

உற்ெத்திடய அதிகரிப்ெதற்காக ஐதோொத்டதச் மசர்ந்த இந்திய திடன 

ஆோய்ச்சி நிறுெனத்துடனான புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தங்களில் டகவயாப்ெ 

-மிட்டுள்ளன. இந்தத் திடன, சத்தீஸ்கர் குறு ென உற்ெத்தி கூட்டுறவு 

கூட்டடேப்பின் ொன்தான் சங்கங்கள்மூலம் வகாள்முதல் வசய்யப்ெடும்.  

✓ அடெ ெதப்ெடுத்தப்ெட்டபின், ேதிய உணவு திட்டங்கள், வொது விநிமயாக 

முடற ேற்றும் ஊட்டச்சத்து திட்டங்களில் ெயன்ெடுத்தப்ெடும். 

 

8. மதசிய நிறுெை தரெரிஸ  ைட்டஸேப்பு (NIRF) 2021’இல், சிறந்த 

ைல்வி நிறுெைோை மதர்வுவ ய்யப்பட்டுள்ை உயர்ைல்வி நிறுெைம் 

எது? 

அ) ஐஐடி வேட்ோஸ்  

ஆ) ஐஐடி ெம்ொய் 

இ) அண்ணா ெல்கடலக்கழகம் 

ஈ) ேதுடே காேோஜர் ெல்கடலக்கழகம் 

✓ வேட்ோஸ் இந்திய வதாழில்நுட்ெ நிறுெனம் (IIT-M) 2021’இல் சிறந்த 

உயர்கல்வி நிறுெனோகத் மதர்வுவசய்யப்ெட்டுள்ளது. அடதத்வதாடர்ந்து 

வெங்களூரு இந்திய அறிவியல் நிறுெனமும் (IISc) ேற்றும் ஐஐடி ெம்ொய் 

கல்வி நிறுவனமும் உள்ளன. 

✓ மதசிய நிறுென தேெரிடச கட்டடேப்பின் (NIRF) ஒருெகுதியாக, கல்வித் 

துடற அடேச்சர் தர்மேந்திே பிேதான், தேெரிடசகடள அறிவித்தார். இது 

இந்திய நிறுெனங்களின் தேெரிடசயாகும். 

 

9. எந்த  ாட்டில், ைாற்றிலிருந்து CO2’ஐப் பிரிக்கும் உலகின் மிைப் 

வபரிய ஆஸல வ யல்படத் வதாடங்கியுள்ைது? 

அ) ஐஸ்லாந்து  

ஆ) வஜர்ேனி 

இ) இந்தியா 

ஈ) ஜப்ொன் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ காற்றில் இருந்து கரியமில ொயுடெ உறிஞ்சி ொடறயாக ோற்றும் 

உலகின் மிகப்வெரிய ஆடல ஐஸ்லாந்தில் இயங்கத் வதாடங்கியது.  

✓ ‘எரிசக்தி’ என்று வெயரிடப்ெட்ட ‘Orca’ என்ற ஐஸ்லாந்திய வசால்டல 

நிறுெனத்தின் வெயோகக்வகாண்ட இந்த ஆடல  ான்கு அலகுகடளக் 

வகாண்டுள்ளது. சுவிச்சர்லாந்தின் கிடளம்வொர்க்ஸ் & ஐஸ்லாந்தின் 

கார்ப்பிக்ஸ் ஆகியெற்றால் கட்டப்ெட்ட இந்த ஆடல ஒவ்வொரு ஆண்டும் 

4,000 டன் CO2’ஐ காற்றிலிருந்து உறிஞ்சும். 

 

10. பாரத் வபட்மராலிய நிறுெைத்தின் புதிய தஸலெர் ேற்றும் 

மேலாண்ஸே இயக்கு ராை நியமிக்ைப்பட்டுள்ைெர் யார்? 

அ) அருண் குோர் சிங்  

ஆ) S ெேதோஜன் 

இ) அருண் சிங் 

ஈ) K இளங்மகாென் 

✓ ‘ேகாேத்னா’ நிறுெனமும் ொர்ச்சூன் குமளாெல் 500’இல் இடம்வெற்று 

உள்ள நிறுெனமுோன BPCL அதன் தடலெோகவும் ேற்றும் நிர்ொக 

இயக்குனோகவும் அருண் குோர் சிங்டக நியமிப்ெதாக அறிவித்தது. வசப். 

7, 2021 அன்று அெர் வொறுப்மெற்றுக்வகாண்டார். 

 


1. ம ாயாளிகள் ொதுகாப்பு  ாள் 

ம ாயாளிகள் ொதுகாப்பு  ாள் 17-09-2021 அன்று கடடபிடிக்கப்ெட்டது. 

உலக ம ாயாளிகள் ொதுகாப்பு  ாள் ஆண்டுமதாறும் வசப்டம்ெர்.17ஆம் 

மததி கடடப்பிடிக்கப்ெட்டு ெருகிறது. அந்த ெடகயில்,  டப்ொண்டில் 

“தாய் ேற்றும் மசய் ொதுகாப்பு” என்ற கருப்வொருளின்கீழ் விழிப்புணர்வு 

நிகழ்ச்சிகடள  டத்த உலக சுகாதாே அடேப்பு அறிவுறுத்தியுள்ளது. 

 

2. ெடன மேம்ொட்டுத் திட்டம் 

ெடன ேேங்களின் எண்ணிக்டகடய அதிகரிக்க ெடக வசய்யும் ெடன 

மேம்ொட்டுத் திட்டத்டத தமிழ் ாடு அேசு வதாடங்கியுள்ளது.  

இதுகுறித்து, தமிழ் ாடு அேசு வெளியிட்ட வசய்தி: 

தமிழ் ாட்டில் ெடனேேங்களின் எண்ணிக்டக வெகுொகக் குடறந்து 

ெருெடதக் கருத்தில் வகாண்டு, இப்மொதுள்ள ெடன ேேங்கடளப் 

ொதுகாப்ெதுடன், கூடுதலாக ெடன ேேங்களின் எண்ணிக்டகடய 

அதிகரிக்கத் திட்டம் ெகுக்கப்ெட்டது. அதன்ெடி,  டப்ொண்டு முப்ெது 

ோெட்டங்களில் 76 லட்சம் ெடன விடதகடளயும், ஒரு லட்சம் ெனங் 

கன்றுகடளயும் முழு ோனியத்தில் விநிமயாகம் வசய்ய  டெடிக்டக 

எடுக்கப்ெடும் என்று மெளாண்டே நிதிநிடல அறிக்டகயில் 

அறிவிக்கப்ெட்டது. ெடன மேம்ொட்டு இயக்கோக ெடிெடேக்கப்ெட்டுள்ள 

இந்தத் திட்டத்துக்கு `3 மகாடி நிதியும் ஒதுக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 

3. பிேெல இயற்பியல் விஞ்ஞானி தாணு ெத்ே ாென் ேடறவு 

பிேெல இயற்பியல் மெோசிரியரும் ‘ெத்ேஸ்ரீ’ விருதுவெற்ற விஞ்ஞானியுோ 

-ன தாணு ெத்ே ாென் (64) காலோனார். 

ெத்ே ாெனுக்கு ேத்திய அேசு கடந்த 2007’இல் ெத்ேஸ்ரீ விருடத ெழங்கி 

வகௌேவித்தது. அண்டேயில் அெருக்கு மகேள அறிவியல், வதாழில்நுட்ெ 

கவுன்சில் ‘மகேள சாஸ்திே புேஸ்காேம்’ என்னும் ொழ் ாள் சாதடன 

விருடதயும் ெழங்கி வகௌேவித்தது. 

 

4. சுற்றுச்சூழல் விதிமீறல்கள்: அதிகெட்சோக தமிழகத்தில் 42,756 

ெழக்குகள்; 2019-ஐ காட்டிலும் 3 ேடங்கு அதிகரிப்பு 

சுற்றுச்சூழல் விதிமீறல் வதாடர்ொக கடந்த 2020-இல் இந்திய அளவில் 

ெதிவு வசய்யப்ெட்ட 61,767 ெழக்குகளில் அதிகெட்சோக 42,756 

ெழக்குகள் தமிழகத்தில் ெதிவு வசய்யப்ெட்டுள்ளன. இது கடந்த 2019ஆம் 

ஆண்டடக் காட்டிலும் 3 ேடங்கு அதிகரித்துள்ளதாக மதசிய குற்றப்ெதிவு 

ஆெணக் காப்ெகம் வதரிவித்துள்ளது. 

இந்திய அளவில்  டடவெறும் குற்றங்கள் குறித்த புள்ளிவிெேத்டத 

மதசிய குற்றப்ெதிவு ஆெணக் காப்ெகம் ஆண்டுமதாறும் வெளியிட்டு 

ெருகிறது. இதன்ெடி, கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு  டந்த குற்றச்வசயல்கள் 

குறித்த புள்ளிவிெேம் கடந்த சில  ாள்களுக்கு முன்பு வெளியிடப்ெட்டது. 

அதில், இந்திய அளவில் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டடக் காட்டிலும் குற்றச் 

வசயல்களின் எண்ணிக்டக 28 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. அதிலும் 

குறிப்ொக இந்திய ெனச் சட்டம், ெனப் ொதுகாப்பு சட்டம், சுற்றுச்சூழல் 

ொதுகாப்பு சட்டம், நீர் ேற்றும் காற்று ொதுகாப்பு சட்டம், ென விலங்குகள் 

ொதுகாப்புச் சட்டம், சிகவேட் ேற்றும் புடகயிடல தடுப்புச் சட்டம், ஒலி ோசு 

தடுப்புச்சட்டம், மதசிய ெசுடேத்தீர்ப்ொயச்சட்டத்தின்கீழ் ெதிவு வசய்யப்ெட்ட 

ெழக்குகளின் எண்ணிக்டக 2019’ஐக் காட்டிலும் 78.1% அதிகரித்துள்ள 

-து வதரியெந்துள்ளது. 

தமிழகம் முதலிடம்: கமோனா வதாற்று காேணோக பிற குற்றச் வசயல்கள் 

வெரிய அளவில் அதிகரிக்காத நிடலயில், சுற்றுச்சூழல் ேற்றும் ென 

விலங்குகள் மீதான குற்றச் வசயல்கள் அதிகரித்துள்ளது.  

சுற்றுச்சூழல் ோசு வதாடர்ொன சட்டங்களின்கீழ், 2020-இல் 61,767 

ெழக்குகள்  ாடு முழுெதும் ெதிவு வசய்யப்ெட்டுள்ளன. அதில், 

தமிழகத்தில் ேட்டும் இந்தச் சட்டத்தின்கீழ், 42,756 ெழக்குகள் ெதிவு 

வசய்யப்ெட்டுள்ளன. இது முந்டதய ஆண்டடக் காட்டிலும் 3 ேடங்கு 

அதிகோகும். தமிழகத்டத அடுத்து ோஜஸ்தானில் 9,543 ெழக்குகளும், 

உத்தேப் பிேமதசத்தில் 2,981 ெழக்குகளும், மகேளத்தில் 1,795 

ெழக்குகளும், உத்தேகண்டில் 1,271ெழக்குகளும் அதிகெட்சோக ெதிவு 

வசய்யப்ெட்டுள்ளன. மிமசாேம் ோநிலத்தில் சுற்றுச்சூழல் சட்டத்தின்கீழ் 

ஒரு ெழக்கும் ெதிவு வசய்யப்ெடவில்டல. 

சிகவேட் ேற்றும் புடகயிடலச் சட்டத்தின்கீழ் ேட்டும்  ாடு முழுெதும் 

ெதிவு வசய்யப்ெட்ட 49,710 ெழக்குகளில் 42,731 ெழக்குகள் தமிழகத்தில் 

ெதிவு வசய்யப்ெட்டுள்ளன. ஒலி ோசு சட்டத்தின்கீழ் ெதிவு வசய்யப்ெட்ட 

7,318 ெழக்குகளில் அதிகெட்சோக ோஜஸ்தான் ோநிலத்தில் 7,186 

ெழக்குகளும், ேத்திய பிேமதசத்தில் 44 ெழக்குகளும், தமிழகத்தில் 19 

ெழக்குகளும் ெதிவு வசய்யப்ெட்டுள்ளன. 

தமிழகத்தில் 2020-இல் இந்திய ெனச் சட்டம், ெனவிலங்கு ொதுகாப்புச் 

சட்டத்தின்கீழ் தலா 3 ெழக்குகளும் ெதிவு வசய்யப்ெட்டுள்ளன. அமத 

மெடளயில் மதசிய ெசுடேத் தீர்ப்ொயச் சட்டம், சுற்றுச்சூழல் ொதுகாப்புச் 

சட்டம் 1986, காற்று, நீர் ொதுகாப்புச் சட்டம் ஆகிய சட்டங்களின்கீழ் ஒரு 

ெழக்கும் ெதிவு வசய்யப்ெடவில்டல என மதசிய குற்றப்ெதிவு ஆெணக் 

காப்ெகம் வதரிவித்துள்ளது. 

 

5. 2020-இல் சிறார் திருேணங்கள் 50% அதிகரிப்பு 

கடந்த ஆண்டில் சிறார் திருேணங்கள் சுோர் 50% அதிகரித்துள்ளதாக 

மதசிய குற்ற ஆெண காப்ெகத்தின் அறிக்டகயில் வதரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

2020-ஆம் ஆண்டில்  ாடு முழுெதும் ெதிவு வசய்யப்ெட்ட குற்றவியல் 

ெழக்குகள் வதாடர்ொன விெேங்கடள NCRP சமீெத்தில் வெளியிட்டது.  

அதன்ெடி, சிறார் திருேணத் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் 785 ெழக்குகள் 

ெதிவு வசய்யப்ெட்டுள்ளன. அதிகெட்சோக கர் ாடகத்தில் 184 

ெழக்குகளும், அஸ்ைாமில் 138 ெழக்குகளும், மேற்கு ெங்கத்தில் 98 

ெழக்குகளும், தமிழகத்தில் 77 ெழக்குகளும், வதலங்கானாவில் 62 

ெழக்குகளும் ெதிவு வசய்யப்ெட்டுள்ளன. 

சிறார் திருேணத் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டில் 

523 ெழக்குகள் ெதிவு வசய்யப்ெட்டிருந்தன. அதனுடன் ஒப்பிடுடகயில் 

கடந்த ஆண்டில் ெதிவு வசய்யப்ெட்ட ெழக்குகளின் எண்ணிக்டக சுோாாா் 

50 சதவீதம் அதிகோகும். 

சிறார் திருேணத் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டில் 501 

ெழக்குகளும், 2017-இல் 395 ெழக்குகளும், 2016-இல் 326 

ெழக்குகளும், 2015-இல் 293 ெழக்குகளும் ெதிவு வசய்யப்ெட்டிருந்தன. 

கமோனா வதாற்று ெேெல் காேணோக ெலேது ொழ்ொதாேம் 

ொதிக்கப்ெட்டது, கடந்த ஆண்டில் சிறார் திருேணங்கள் அதிகரிக்க 

முக்கியக் காேணோக இருந்ததாக சமூக ஆாாா்ெலாாா்கள் வதரிவித்தனர். 

 

6. ஐசிஏஓ ொதுகாப்புக் குழுவின் முதல் வெண் தடலெோக இந்தியர் 

மதர்வு 

ஐ ா சர்ெமதச விோனப் மொக்குெேத்து அடேப்பின் (ஐசிஏஓ) ொதுகாப்புக் 

குழுத் தடலெோக இந்தியாடெச் மசர்ந்த வேொலி ஜுமனஜா மதர்வு 

வசய்யப்ெட்டுள்ளார். ஐ ா’இன் ஐசிஏஓ அடேப்பு விோனப் மொக்குெேத்து 

வசயல்ொடுகள், அதன் உள்கட்டடேப்பு, சட்டவிமோத வசயல்கள் தடுப்பு, 

எல்டல தாண்டிய மொக்குெேத்தின்  டடமுடறகள் சார்ந்து இயங்கி 

ெருகிறது. இந்த அடேப்பின் ொதுகாப்புக் குழுவுக்கு முதல் வெண் 

 



         

    

தடலெோக இந்தியாடெச் மசர்ந்த வேொலி ஜுமனஜா மதர்வுவசய்யப்ெ 

-ட்டார். கடந்த 1992-ஆம் ஆண்டின் இந்திய ெருொய் ெணி பிரிவு 

அதிகாரியான இெர், ேத்திய விோனப் மொக்குெேத்து அடேச்சகத்தின் 

இடணச் வசயலோக ெணிபுரிந்துள்ளார். கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு முதல் 

ஐசிஏஓவில் இந்திய பிேதிநிதியாக ெணிபுரிந்துெந்தார். இெர் ஐசிஏஓவின் 

ொதுகாப்புக் குழுத் தடலெோகியுள்ளதன் மூலம் 12 ஆண்டுகளுக்குப் 

பிறகு அக்குழுவின் தடலடேப்வொறுப்பு இந்தியாவுக்கு கிடடத்துள்ளது. 

 

7. தமிழகத்டதச் மசர்ந்த எழுத்தாளர் இடேயம் உள்ளிட்ட 24 மெருக்கு 

சாகித்ய அகாவதமி விருது 

தமிழகத்டதச் மசர்ந்த எழுத்தாளர் இடேயம் உள்ெட ெல்மெறு இந்திய 

வோழிகடளச் மசர்ந்த எழுத்தாளர்களுக்கு சிறந்த இலக்கியத்துக்கான 

சாகித்திய அகாவதமி விருதும், ஒரு இலட்சம் ெரிசுத்வதாடகயும், தாமிே 

ெட்டயமும் தில்லியில்  டடவெற்ற நிகழ்ச்சியில் ெழங்கப்ெட்டது. இலக்கிய 

உலகில் சிறந்த ெடடப்புகளுக்கான உயரிய விருதாக சாகித்ய அகாவதமி 

கருதப்ெடுகிறது. 2020ஆம் ஆண்டுக்கான சாகித்ய அகாதமி விருது இந்த 

ஆண்டு பிப்ேெரியில் அறிவிக்கப்ெட்டது. அதில் தமிழில் எழுத்தாளர் 

இடேயம் ேற்றும் ஹிந்தி, உருது, வதலுங்கு, கன்னடம் உள்ெட 24 

வோழிகடளச் மசர்ந்த எழுத்தாளர்களுக்கு இந்த விருது அறிவிக்கப்ெட்டது. 

கடலூர் ோெட்டம் கழுதூடேச் மசர்ந்த முதுகடலப் ெட்டம் வெற்ற 

எழுத்தாளர் இடேயம் (இயற்வெயர் வெ அண்ணாேடல) எழுதிய 

‘வசல்லாத ெணம்’ என்னும்  ாெலுக்கு இந்த விருது அறிவிக்கப்ெட்டது. 

இமதமொன்று, 23 இந்திய வோழிகடளச் மசர்ந்த எழுத்தாளர்களுக்கும் 

சாகித்திய அகாவதமி விருது அறிவிக்கப்ெட்டிருந்தது. 

 



         

    

1. மதிப்புமிக்க பத்தாண்டுகால துபாய் ககால்டன் விசாவைப் பபற்ற 

உலகின் முதல் பதாழிற்முவற ககால்ப் வீரர் யார்? 

அ) டைகர் வூட்ஸ் 

ஆ) ஜீவ் மில்கா சிங்  

இ) ர ாரி மெக்லி ாய் 

ஈ) ஹிரேகி ெத்சுயாொ 

✓ ஐர ாப்பிய சுற்றுப்பயணத்தில் நான்கு முடை மென்ை ஜீவ் மில்கா சிங், 

ெதிப்புமிக்க பத்ோண்டுகால துபாய் ரகால்ைன் விசாடெப் மபற்ை 

உலகின் முேல் மோழிற்முடை ரகால்ப் வீ  ாக ொறியுள்ளார். ரகால்ப் 

விடளயாட்டில் அெ து சாேடைகடளப் ரபாற்றும் விேொக அெருக்கு 

இந்ே விசா ெழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

2. பின்ைரும் எந்த நாட்டுடன், இந்தியா, பருைநிவல நடைடிக்வக & 

நிதி திரட்டல் கபச்சுைார்த்வதவயத் பதாடங்கியுள்ளது? 

அ) சீைா 

ஆ)  ஷ்யா 

இ) பி ான்ஸ் 

ஈ) அமெரிக்கா  

✓ பருெநிடல நைெடிக்டக & நிதி தி ட்ைல் ரபச்சுொர்த்டே மோைங்கியது. 

இப்ரபச்சுொர்த்டே ெத்திய சுற்றுச்சூழல், ெைம் ெற்றும் பருெநிடலத் 

துடை அடெச்சர் புரபந்ேர் யாேவ், பருெநிடலக்காை அமெரிக்க 

அதிபரின் சிைப்பு தூேர் ஜான் மகர்ரி ஆகிரயா ால் தில்லியில் முடைப்படி 

மோைங்கி டெக்கப்பட்ைது. 

✓ இந்ே ரபச்சுொர்த்டே, பருெநிடல ெற்றும் சுற்றுச்சூழலில், இந்தியா-

அமெரிக்கா இடையிலாை இருே ப்பு கூட்டுைடெ ெலுப்படுத்துகிைது. 

 

3. நடப்பாண்டில் (2021) ைரும் உலக கதங்காய் நாளுக்கான கருப் 

பபாருள் என்ன? 

அ) Building a Safe Inclusive Resilient and Sustainable Coconut Community 

Amid COVID-19 Pandemic & Beyond  

ஆ) Coconuts and Nutrition World 

இ) Coconuts and COVID-19 

ஈ) Coconuts in Asian and Pacific regions 

✓ ஒவ்ரொர் ஆண்டும் மசப்.2 அன்று உலகம் முழுெதும் உலக ரேங்காய் 

நாள் அனுசரிக்கப்படுகிைது. ரேங்காயின் முக்கியத்துெம் ெற்றும் அேன் 

நன்டெகள் குறித்து விழிப்புணர்டெ ஏற்படுத்துெேற்காக இந்ே நாள் 

கடைப்பிடிக்கப்படுகிைது. இது, ஆசிய ெற்றும் பசிபிக் ரேங்காய் சமூகம் 

நிறுெப்பட்ை நாடளயும் நிடைவுகூர்கிைது. நைப்பாண்டு (2021) ெரும் 

இந்நாளுக்காை கருப்மபாருள் – “Building a Safe Inclusive Resilient and 

Sustainable Coconut Community Amid COVID-19 Pandemic & Beyond”. 

 

4. ‘பன்னாட்டுத் பதாண்டு நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற கததி எது? 

அ) மசப்ைம்பர்.5  

ஆ) மசப்ைம்பர்.10 

இ) மசப்ைம்பர்.15 

ஈ) மசப்ைம்பர்.20 

✓ ஆண்டுரோறும் மசப்.5 அன்று உலகம் முழுெதும் சர்ெரேச மோண்டு 

நாள் அனுசரிக்கப்படுகிைது. ேன்ைார்ெ & மகாடை நைெடிக்டககளில் 

ஈடுபடுெேற்கு ெக்கடளயும் ேன்ைார்ெ மோண்டு நிறுெைங்கடளயும் 

ஊக்குவிப்பரே இந்நாளின் ரநாக்கொகும். மசப்.5-அன்டை மே சாவின் 

நிடைவுநாடளயும் குறிக்கிைது. மகால்கத்ோவில் ரெற்மகாண்ை 

மோண்டுகளுக்காக அெர் அறியப்படுகிைார். கைந்ே 1979ஆம் ஆண்டில், 

அடெதிக்காை ‘ரநாபல்’ பரிசு அெருக்கு ெழங்கப்பட்ைது. 

 

 

 

 

5. நடப்பாண்டில் (2021) ைரும், ஓகசான் படலத்வதக் காப்பதற்கான 

பன்னாட்டு நாளுக்கான (ஓகசான் நாள்) கருப்பபாருள் என்ன? 

அ) Ozone for Life 

ஆ) Ozone and COVID–19 

இ) Ozone defending Humans 

ஈ) Montreal Protocol - Keeping us, our food and vaccines cool  

✓ உலக ஓரசான் நாள் அல்லது ‘ஓரசான் பைலத்டே பாதுகாப்பேற்காை 

சர்ெரேச நாள்’, மசப்.16 அன்று உலகம் முழுெதும் அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

ஓரசான் பைலத்டேக்காப்பேற்காை வியன்ைா தீர்ொைம் 1985 ொர்ச்.22 

அன்று 28 நாடுகளால் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்டு டகமயழுத்திைப்பட்ைது. 

“Montreal Protocol - Keeping us, our food and vaccines cool” என்பது 

நைப்பாண்டு (2021) ெரும் இந்நாளுக்காை கருப்மபாருளாகும். 

 

6. பன்னாட்டு சம ஊதிய நாள் அனுசரிக்கப்படுகிற கததி எது? 

அ) மசப்ைம்பர்.15 

ஆ) மசப்ைம்பர்.18  

இ) மசப்ைம்பர்.20 

ஈ) மசப்ைம்பர்.22 

✓ மசப்ைம்பர்.18ஆம் ரேதிடய பன்ைாட்டு செ ஊதிய நாளாக ஐநா அடெ 

மகாண்ைாடுகிைது. இந்ே நாள் முேன்முடையாக இவ்ொண்டு (2020) 

மகாண்ைாைப்பட்ைது. மபண்கள் & சிறுமிகளுக்கு எதி ாை பாகுபாட்டை 

முடிவுக்குக்மகாண்டுெருேற்காக ஐநா அடெ இந்நாடள அனுசரிக்கிைது. 

ஐநா அடெடயப் மபாறுத்ேெட , உலகின் அடைத்து பகுதிகளிலும் 

ஆண்கடளவிை மபண்களுக்கு குடைொை ஊதியம் ெழங்கப்படுகிைது. 

 

7. உலக அல்வசமர் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிற கததி எது? 

அ) மசப்ைம்பர்.20 

ஆ) மசப்ைம்பர்.21  

இ) மசப்ைம்பர்.22 

ஈ) மசப்ைம்பர்.23 

✓ அல்டசெர் என்பது ஞாபக ெைதிக்கு ெழிெகுக்கிை ஒரு நாட்பட்ை ரநாய் 

ஆகும். காலப்ரபாக்கில் இேன் நிடல மிகரொசெடைந்து அன்ைாை 

பணிகடளச் மசய்ெதுகூை கடிைொகிைது. கைந்ே 1994ஆம் ஆண்டு முேல், 

ஆண்டுரோறும் மசப்.21 அன்று அல்டசெர் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

உலமகங்குமுள்ள ரேசிய & உள்ளூர் அல்டசெர் சங்கங்கள், இந்ரநாய் 

குறித்ே விழிப்புணர்வு திட்ைங்கடள அடைய உேவும் ெடகயில், 

ஆண்டுரோறும் அல்டசெர் ொேொக மசப்ைம்பட  அனுசரிக்கின்ைை. 

 

8. 2021 - உலக முதலுதவி நாள் கவடபிடிக்கப்பட்ட கததி எது? 

அ) மசப்ைம்பர்.10 

ஆ) மசப்ைம்பர்.11  

இ) மசப்ைம்பர்.12 

ஈ) மசப்ைம்பர்.13 

✓ உலக முேலுேவி நாளாைது ஆண்டுரோறும் மசப்ைம்பர் இ ண்ைாெது 

சனிக்கிழடெயன்று கடைபிடிக்கப்படுகிைது. இந்ே ஆண்டு (2021) மசப்.11 

அன்று இந்த நாள் கடைபிடிக்கப்பட்ைது. முேலுேவி பயிற்சியில் ெக்கடள 

ஊக்குவிப்பேற்காக இந்நாள் கடைபிடிக்கப்படுகிைது; அது காயங்கடளத் 

ேடுக்கவும் ெற்றும் முக்கியொை சூழ்நிடலகளில் உயிட க் காக்கவும் 

உேவுகிைது. பன்ைாட்டு மசஞ்சிலுடெ சங்கம் ெற்றும் மசம்பிடை 

சங்கங்களின்படி, 2021 உலக முேலுேவி நாளிற்காை கருப்மபாருள், 

“First aid and road safety” ஆகும். 

 

9. சிறுபான்வமயினருக்கான கதசிய ஆவையத்தின் தவலைராக 

நியமிக்கப்பட்டைர் யார்? 

அ) இக்பால் சிங் லால்பு ா  

ஆ) அதிப்  ஷீத் 

இ) P K பிஞ்சா 

ஈ) ஜான் பார்லா 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ முன்ைாள் இகாப அதிகாரி இக்பால் சிங் லால்பு ா, 

சிறுபான்டெயிைருக்காை ரேசிய ஆடணயத்தின் ேடலெ ாக ரேர்வு 

மசய்யப்பட்டுள்ளார். குடிய சுத்ேடலெரின் காெல் பேக்கம், சிைப்பாக 

ரசடெ புரிந்ேடெக்காை காெல் பேக்கம், சிர ாெணி சீக் சாஹித்கர் 

விருது, சீக்கிய அறிஞர் விருது உள்ளிட்ை பல்ரெறு விருதுகடள அெர் 

மபற்றுள்ளார். அெர் பஞ்சாடபச் சார்ந்ேெ ாொர். 

 

10. இந்தியாவின் முதல் உள்நாட்டில் ைடிைவமக்கப்பட்ட உயர் 

சாம்பல் நிலக்கரி ைளிமயமாக்கல் அடிப்பவடயிலான பமத்தனால் 

உற்பத்தி ஆவல திறக்கப்பட்டுள்ள நகரம் எது? 

அ) டைே ாபாத்  

ஆ) மசன்டை 

இ) ெங்களூரு 

ஈ) மபங்களூரு 

✓ இந்தியாவின் முேல் உள்நாட்டில் ெடிெடெக்கப்பட்ை உயர்-சாம்பல் 

நிலக்கரி ெளிெயொக்கல் அடிப்படையிலாை மெத்ேைால் உற்பத்தி 

ஆடல டைே ாபாத் BHEL ஆ ாய்ச்சி ெற்றும் ெளர்ச்சி டெயத்தில் 

திைக்கப்பட்ைது. NITI ஆரயாக், PMO-இந்தியா ெற்றும் ெத்திய நிலக்கரி 

அடெச்சகத்தின் முயற்சியாை இந்ே ஆடலக்கு அறிவியல் ெற்றும் 

மோழில்நுட்பத் துடை நிதியளித்ேது. 

 


1. மபாறியியல் கல்லூரிகளின் ே ெரிடச மெளியீடு 

மசன்டை ரெற்கு ோம்ப ம் ஸ்ரீ சாய் ாம் மபாறியியல் கல்லூரி ரேசிய 

ே ெரிடசப் பட்டியலில் 109-ஆெது இைத்டேயும், ேமிழ்நாட்டில் 7-ஆெது 

இைத்டேயும் மபற்றுள்ளது. ரேசிய அளவில் ே ெரிடசப் பட்டியலில் இைம் 

மபற்ை ேமிழகத்டேச் ரசர்ந்ே 10 மபாறியியல் கல்லூரிகள் குறித்ே 

விெ ங்கள் அண்டெயில் மெளியிைப்பட்டுள்ளை. ரேசிய அளவில் 45-

ஆெது இைத்டேப் மபற்ை மசன்டை SSN மபாறியியல் கல்லூரி ேமிழக 

அளவில் 1-ஆெது இைத்டேயும், ரேசிய அளவில் 53-ஆெது இைத்டேப் 

மபற்ை ரகாடெ PSG மபாறியியல் கல்லூரி ேமிழக அளவில் 2-ஆெது 

இைத்டேயும் மபற்றுள்ளை. 

ரேசிய அளவில் 71-ஆெது இைத்டேப் மபற்ை ெதுட  தியாக ாசர் 

மபாறியியல் கல்லூரி ேமிழக அளவில் 3-ஆெது இைத்டேயும், ரேசிய 

அளவில் 78-ஆெது இைத்டேப் பிடித்துள்ள ரகாடெ ஸ்ரீ கிருஷ்ணா 

மபாறியியல் கல்லூரி ேமிழக அளவில் 4-ஆெது இைத்டேயும், ரேசிய 

அளவில் 90-ஆெது இைத்டேப் மபற்ை குெ குரு மபாறியியல் கல்லூரி 

ேமிழக அளவில் 5-ஆெது இைத்டேயும், ரேசிய அளவில் 102-ஆெது 

இைத்டேப்மபற்றுள்ள ரகாடெ CIT மபாறியியல் கல்லூரி ேமிழக அளவில் 

6-ஆெது இைத்டேயும் மபற்றுள்ளை. 

ரேசிய அளவில் 109-ஆெது இைத்டேப் மபற்ை மசன்டை ஸ்ரீ சாய் ாம் 

மபாறியியல் கல்லூரி ேமிழக அளவில் 7-ஆெது இைத்டேயும், ரேசிய 

அளவில் 110-ஆெது இைத்டேப் மபற்ை  ாஜலட்சுமி மபாறியியல் கல்லூரி 

ேமிழக அளவில் 8-ஆெது இைத்டேயும் மபற்றுள்ளை. ரேசிய அளவில் 

124-ஆெது இைத்டேப் மபற்ை சிெகாசி மெப்ரகா மபாறியியல் கல்லூரி 

ேமிழக அளவில் 9-ஆெது இைத்டேயும், ரேசிய அளவில் 128-ஆெது 

இைத்டேப் மபற்ை ரகாடெ அ சு மபாறியியல் கல்லூரி ேமிழக அளவில் 

10-ஆெது இைத்டேயும் மபற்றுள்ளை. 

 

2. ரேசிய ேைகள சாம்பியன்ஷிப்: ேமிழக வீ ர் பி வீணுக்கு ேங்கம் 

ரேசிய ஓபன் ேைகள சாம்பியன்ஷிப்பில் மும்முடை ோண்டுேலில் ேமிழக 

வீ ர் பி வீண் சித் ரெல் ேங்கம் மென்ைார். அெர் ேைது முேல் 

முயற்சியிரலரய 16.88 மீ தூ ம் ோண்டி முேலிைம் பிடித்ோர். சர்வீசஸ் 

வீ ர் அப்துல்லா அபுபக்கர் 16.84 மீ கைந்து மெள்ளியும், சகவீ ர் கார்த்திக் 

உன்னிகிருஷ்ணன் 16.80 மீ கைந்து மெண்கலமும் மென்ைைர்.  

இந்திய வீ ர்களில் இதுெட  சிைப்பாகச் மசயல்பட்ைெர்கள் ெரிடசயில், 

 ஞ்சித் ெரைஸ்ெரி (17.30 மீ), அர்விந்ேர் சிங் (17.17 மீ) ஆகிரயாட  

அடுத்து பி வீண் 3-ஆெது இைத்தில் இருக்கிைார். 

ெகளிருக்காை 200 மீ ஓட்ைத்தில் ேமிழக வீ ாங்கடை அர்ச்சைா 

சுசீந்தி ன், தில்லியின் ே ன்ஜீத் மகௌட  ரோற்கடித்து முேலிைம் 

பிடித்ோர். ஆைெர் 200 மீ ஓட்ைத்தில் அஸ்ஸாம் வீ ர் அெலன் 

ரபார்ரகாமைய்ன் 20.75 விநாடிகளில் இலக்டக எட்டி ேங்கம் 

மென்ைார். ெகளிர் சங்கிலி குண்டு எறிேலில் ெஞ்சு பாலா சிங் 64.42 மீ 

தூ ம் எறிந்து முேலிைம் பிடித்ோர்.  யில்ரெயின் சரிோ ர ாமித் சிங், 

ரஜாதி ஜாக்கர்  ாணா ஆகிரயார் முடைரய அடுத்ே இரு இைங்கடளப் 

பிடித்ேைர். 10,000 மீ ஓட்ைத்தில் சர்வீசஸ் வீ ர் கார்த்திக் குொர், ெகா ா 

-ஷ்டி  வீ ர் சஞ்சீெனி பாபு ாவ் ஜாேவ் ஆகிரயார் முேலிைம் பிடித்ேைர். 

 

 



         

    

1. பின்வரும் எந்த நகரத்தில், இராஜ மககந்திர பிரதாப் சிங் 

பல்கலைக்கழகத்திற்கு பிரதமர் கமாடி அடிக்கல் நாட்டினார்? 

அ) அலிகார்  

ஆ) மீரட் 

இ) ஜெய்ப்பூர் 

ஈ) வாரணாசி 

✓ அலிகரில் ராொ மககந்திர பிரதாப் சிங் மாநிலப் பல்கலலக்கழகத்துக்கு 

பிரதமர் கமாடி அடிக்கல் நாட்டினார். தலலசிறந்த விடுதலலப் கபாராட்ட 

வீரர், கல்வியாளர் மற்றும் சமூக சீர்திருத்தவாதியான ராொ மககந்திர 

பிரதாப் சிங்கின் நிலனவாகவும், அவலர ஜகௌரவிக்கும் வலகயிலும், 

உபி மாநில அரசால் இப்பல்கலலக்கழகம் அலமக்கப்படுகிறது. அலிகார் 

பிரிவில் உள்ள 395 கல்லூரிகளுக்கு இப்பல்கலல அங்கீகாரமளிக்கும். 

 

2. பபாறியாளர்கள் நாள் கலைபிடிக்கப்படுகிற கததி எது? 

அ) ஜசப்டம்பர்.14 

ஆ) ஜசப்டம்பர்.10 

இ) ஜசப்டம்பர்.15  

ஈ) ஜசப்டம்பர்.11 

✓ சர் கமாக்ஷகுண்டம் விஸ்கவஸ்வரய்யாவின் பிறந்தநாலள முன்னிட்டு 

ஜசப்.15 அன்று ஜபாறியாளர்கள் நாள் அனுசரிக்கப்பட்டது. இந்த நாள் 

ஜபாறியியல் மற்றும் கல்வித்துலறயில் சர் கமாக்ஷகுண்டம் விஸ்கவஸ்வ 

-லரயாவின் பங்களிப்புகலளக் குறிக்கிறது. இந்தியா முழுவதும் 

அலணகள், நீர்த்கதக்கங்கள் மற்றும் நீர்மின்திட்டங்கலள அலமப்பதில் 

அவர் குறிப்பிடத்தக்க பங்லகக் ஜகாண்டிருந்தார். 

 

3. சமீபத்தில், மத்திய மலறமுக வரிகள் & சுங்கங்கள் வாரியத்தால் 

சுங்க விமான நிலையமாக அறிவிக்கப்பட்ை விமான நிலையம் எது? 

அ) காங்க்ரா விமான நிலலயம்  

ஆ) பாக்கிகயாங் விமான நிலலயம் 

இ) சுவாமி விகவகானந்தா விமான நிலலயம் 

ஈ) குஷிநகர் விமான நிலலயம்  

✓ மத்திய மலறமுக வரிகள் மற்றும் சுங்கநங்கள் வாரியமானது (CBIC), 

குஷிநகர் விமான நிலலயத்லத, சுங்க விமான நிலலயமாக அறிவித்து 

உள்ளது. இந்த அறிவிப்பு ஜபௌத்த யாத்திரீகர்கள் உட்பட பன்னாட்டுப் 

பயணிகளின் கபாக்குவரத்துக்கு உதவும். 

 

4. ஹிந்தி திவாஸின்கபாது “உதான் திட்ைத்லத” பதாைங்கிய 

அலமப்பு எது? 

அ) ஐஐடி ஜகௌகாத்தி 

ஆ) ஐஐடி பம்பாய்  

இ) ஐஐடி காந்திநகர் 

ஈ) ஐஐடி தில்லி 

✓ 2021 ஜசப்.14 அன்று ஹிந்தி திவாஸ் நாளன்று ஐஐடி-பாம்கப தனது 

“உதான் திட்டத்லத” அறிமுகப்படுத்தியது. உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் 

கசரும்கபாது பல மாணவர்கள் எதிர்ஜகாள்ளும் ஜமாழி ரீதியிலான 

தலடலய உலடக்கும் கநாக்கில் இந்தத் திட்டம் ஜதாடங்கப்பட்டது.  

✓ இந்த “உதான் திட்டம்” பாடப்புத்தகங்கள் & பிற ஆய்வுப்ஜபாருட்கலள 

ஆங்கில ஜமாழியிலிருந்து ஹிந்தி மற்றும் பிற இந்திய ஜமாழிகளுக்கு 

ஜமாழிஜபயர்க்க உதவுகிறது. 

 

5. 2021 - சுவாமி பிரம்மானந்த் விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்ைது? 

அ) H C வர்மா 

ஆ) அரவிந்த் ஜகஜ்ரிவால் 

இ) ஆனந்த் மஹிந்திரா 

ஈ) ஆனந்த் குமார்  

✓ ஐஐடி நுலழவுத் கதர்வுக்கு ஆதரவற்ற மாணவர்கலளத் தயார்படுத்தும் 

“சூப்பர் 30” முயற்சியின்மூலம் கல்வித்துலறக்கு அவர் ஆற்றிவரும் 

பங்களிப்பிற்காக கணிதவியலாளர் ஆனந்த் குமாருக்கு 2021 - சுவாமி 

பிரம்மானந்த் விருது வழங்கப்பட்டது. 

 

6. US ஓபன் பபண்கள் இரட்லையர் பட்ைத்லத பவன்றவர் யார்? 

அ) ககாககா காஃப் மற்றும் ககட்டி ஜமக்னலி 

ஆ) சமந்தா ஸ்கடாசூர் மற்றும் ொங் ஷுவாய்  

இ) சமந்தா ஸ்கடாசூர் மற்றும் எம்மா ரடுகானு 

ஈ) ஜபங் சுவாய் மற்றும் வாங் கியாங் 

✓ ஆஸ்திகரலியாவின் சமந்தா ஸ்கடாசர் மற்றும் சீனாவின் ொங் ஷுவாய் 

ஆகிகயார் ஜதாடர்ச்சியாக 11ஆவது ஆட்டத்தில் ஜவற்றிஜபற்று அஜமரிக்க 

ஓபன் மகளிர் இரட்லடயர் இறுதிப்கபாட்டியில் அஜமரிக்க இளம்ஜபண்க 

-ளான ககாககா காப் மற்றும் ககட்டி ஜமக்னலி ஆகிகயாலர வீழ்த்தி 

ஜவற்றிஜபற்றனர். 

 

7.எந்நாட்டின் கைற்பலையுைன் இணைந்து, INS தபார், பசங்கைலில் 

இராணுவப்பயிற்சிலய நைத்தியது? 

அ) சூடான்  

ஆ) எகிப்து 

இ) எத்திகயாப்பியா 

ஈ) ஓமன் 

✓ இந்திய கடற்பலடயும் சூடான் கடற்பலடயும் சூடான் கடலுக்கு அப்பால் 

ஜசங்கடலில் இருதரப்பு கடற்பயிற்சிலய கமற்ஜகாண்டன. INS தபார் 

மற்றும் அல்மாஸ் & நிமர் ஆகிய இரண்டு சூடான் கடற்பலட கப்பல்கள் 

இந்திய கடற்பலடயுடன் இலணந்து இந்தப் பயிற்சியில் பங்ககற்றன. 

 

8. 2022 பபய்ஜிங் குளிர்காை ஒலிம்பிக் கபாட்டியிலிருந்து சர்வகதச 

ஒலிம்பிக் குழுமத்தால் இலைநீக்கம் பசய்யப்பட்ை நாடு எது? 

அ) கியூபா 

ஆ) வட ஜகாரியா  

இ) ஜவனிசுலா 

ஈ) ஜபரு 

✓ COVID ஜதாற்றுகநாலயக்காரணங்காட்டி கடாக்கிகயா விலளயாட்டுக்கு 

ஓர் அணிலய அனுப்ப மறுத்ததற்காக, 2022ஆம் ஆண்டு ஜபய்ஜிங் 

குளிர்கால ஒலிம்பிக்கிலிருந்து, வட ஜகாரியாலவ பன்னாட்டு ஒலிம்பிக் 

குழுமம் முலறயாக இலடநீக்கம் ஜசய்துள்ளது. 

 

9. மருத்துவ படிப்புகளின் கசர்க்லகக்கு NEET விைக்கு ககாரும் 

மகசாதாலவ நிலறகவற்றிய மாநிைம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு  

ஆ) ககரளா 

இ) மகாராஷ்டிரா 

ஈ) ஒடிஸா 

✓ NEET (கதசிய தகுதி மற்றும் நுலழவுத்கதர்வு)’இலிருந்து மாநிலத்திற்கு 

நிரந்தர விலக்கு ககாரும் மகசாதாலவ தமிழ்நாட்டின் சட்டசலப 

நிலறகவற்றியது. இம்மகசாதா நிலறகவறியவுடன், மாணவர்கள் NEET 

அமல்படுத்தப்படுவதற்கு முன்பு இருந்ததுகபால், பன்னிரண்டாம் வகுப்பு 

மதிப்ஜபண்களின் அடிப்பலடயில் மருத்துவ இலங்கலல பட்டப்படிப்புக-

ளில் கசர்க்கப்படுவார்கள். 

 

10. பின்வரும் எந்த நாட்டிைம், இந்தியா, ைார்னியர் விமானத்லத 

ஒப்பலைத்துள்ளது? 

அ) சிங்கப்பூர் 

ஆ) வியட்நாம் 

இ) ஜமாரிஷியஸ்  

ஈ) இலங்லக 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ இந்தியப் ஜபருங்கடல் பிராந்தியத்தில் கடல்சார் ஒத்துலழப்லப 

கமம்படுத்துவதற்காக விஷன் சாகர் திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக, இந்தியா, 

ஜமாரிஷியஸிடம் டார்னியர் இரக விமானத்லத ஒப்பலடத்துள்ளது.  

✓ “Security and Growth for All in the Region” என்பதன் சுருக்கந்தான் 

SAGAR. இதன்மூலம் இந்தியா தனது கடல்சார் அண்லட நாடுகளுடன் 

பாதுகாப்பு & ஜபாருளாதார ஒத்துலழப்லப கமம்படுத்த எண்ணுகிறது. 

 


1. NEET கதர்வு நீடித்தால் தமிழகம் 75 ஆண்டுகாலம் பின்கனாக்கி 

ஜசன்றுவிடும் 

நீட் கதாோ்வு குறித்து ஆய்வு ஜசய்ய அலமக்கப்பட்ட ஓய்வு ஜபற்ற நீதிபதி 

ஏ.கக.ராென் தலலலமயிலான குழுவின் ஆய்வறிக்லக மக்கள் 

நல்வாழ்வுத் துலற இலணயப் பக்கத்தில் ஜவளியிடப்பட்டுள்ளது. நீட் 

கதாோ்வு இன்னும் சில ஆண்டுகள் ஜதாடாோ்ந்தால் சுதந்திரத்துக்கு முன்பு 

இருந்த பின்னடலவ தமிழகம் மீண்டும் சந்திக்கும் என்று அதில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மாநிலத்தின் மருத்துவத் துலற மிகப் ஜபரிய 

அளவில் பாதிக்கப்படக் கூடும் என்றும், நகாோ்ப்புறங்கள், 

கிராமப்புறங்களில் வசிக்கும் ஏலழகளுக்கு மருத்துவக் கல்வி 

எட்டாக்கனியாகிவிடும் என்றும் அதில் ஜதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

சட்ட வாய்ப்புகலளப் பயன்படுத்தியும், புதிய சட்ட முன்வடிலவக் 

ஜகாண்டு வந்தும் நீட் கதாோ்வு முலறலய தமிழகத்தில் ரத்து ஜசய்ய 

நடவடிக்லக கவண்டும் என்று நீதிபதி ராென் குழு பரிந்துலரத்துள்ளது. 

நாடு முழுதும், மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான மாணவாோ் கசாோ்க்லகக்கு நீட் 

நுலழவுத் கதாோ்வு நடத்தப்படுகிறது. தமிழகத்லதப் ஜபாருத்தவலர மாநில 

அரசு அத்கதாோ்லவ ரத்து ஜசய்ய கவண்டும் என்ற நிலலப்பாட்டில் 

இருந்து வருகிறது. 

அதன் ஜதாடாோ்ச்சியாக நீட் கதாோ்வில் உள்ள பாதகங்கலள ஆராய நீதிபதி 

ஏ.கக.ராென் தலலலமயில் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துலற முதன்லமச் 

ஜசயலாளாோ், மருத்துவக் கல்வி இயக்குநாோ் உள்பட 9 கபாோ் அடங்கிய 

உயாோ்நிலலக் குழு ஒன்லற அரசு அலமத்தது. இக்குழுவானது 

அதுஜதாடாோ்பான ஆகலாசலனக் கூட்டங்கலள நடத்தியதுடன், 

ஜபாதுமக்களிடம் இருந்தும் கருத்துகலளக் ககட்டிருந்தது. அதன்படி, 

சுமாாோ் 85 ஆயிரத்துக்கும் கமற்பட்கடாாோ் தங்களுலடய கருத்துகலள 

ஜதரிவித்து இருந்தனாோ். 

அதன் அடிப்பலடயில் தயாரிக்கப்பட்ட ஆய்வறிக்லகலய முதல்வாோ் 

மு.க.ஸ்டாலினிடம் கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு நீதிபதி ராென் குழு 

சமாோ்ப்பித்தது. இதற்கிலடகய, சட்டப் கபரலவயில் நீட் கதாோ்வுக்கு விலக்கு 

அளிக்கும் மகசாதாலவ நிலறகவற்றி, அதலன ஆளுநாோ் மற்றும் 

குடியரசுத் தலலவரின் ஒப்புதலுக்கு தமிழக அரசு அனுப்பியுள்ளது. 

இந்நிலலயில், ராென் குழுவின் ஆய்வறிக்லக மக்கள் நலத் துலற 

இலணயப் பக்கத்தில் திங்கள்கிழலம ஜவளியிடப்பட்டது. அதில் 

குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதாவது: 

நீட் கதாோ்வின் சாதக, பாதகங்கலள ஆய்வு ஜசய்ததுடன் அதுஜதாடாோ்பாக 

ஜபாது மக்களிடம் கருத்தறியப்பட்டது. அதற்காக விளம்பரம் 

ஜவளியிடப்பட்டு, முலறயாகக் கருத்துகள் ஜபறப்பட்டன. ஜமாத்தம் 

86,342 கபரிடமிருந்து கருத்துகள் ஜபறப்பட்டன. அவற்றில், 85,953 

கருத்துகள் மின்னஞ்சல் மூலமாகவும், 332 அஞ்சல் மூலமாகவும், 57 

டிராப்-பாக்ஸ் மூலமாகவும் ஜபறப்பட்டன. அவற்லறப் பரிசீலித்தகபாது 

அதில் 65,007 கபாோ் நீட் கதாோ்வுக்கு எதிராகவும், 18,966 கபாோ் 

ஆதரவாகவும் கருத்து ஜதரிவித்திருந்தனாோ். 1,453 கபாோ் கருத்து 

ஜதரிவிக்க விரும்பவில்லல என்று குறிப்பிட்டிருந்தனாோ். அவாோ்கள் 

அளித்த ஆகலாசலனகள் மற்றும் கருத்துகலள ஆய்வு ஜசய்ததில் நீட் 

கதாோ்வு தமிழகத்துக்கு ஜபரும் பாதிப்லப ஏற்படுத்தும் என்பலத உணர 

முடிகிறது. 

இந்தத் கதாோ்வு முலற ஜதாடாோ்ந்தால், மாநிலத்தின் சுகாதாரக் கட்டலமப்பு 

சீாோ்குலலயும். சுதந்திரத்துக்கு முன்பு கிராமங்களிலும், சிறுநகரங்களிலும், 

அடிப்பலட மருத்துவப் பயிற்சிகலள மட்டுகம கற்ற சுகாதார ஊழியாோ்கள் 

மருத்துவம் பாாோ்த்து வந்தனாோ். அந்த நிலலக்குத்தான் தமிழகம் 

தள்ளப்படும். இலதத் தவிாோ்க்க கதலவயான சட்ட நடவடிக்லககலள 

கமற்ஜகாண்டு மருத்துவ இடங்கலள மாநில அரகச நிரப்பலாம். அல்லது 

சட்ட மகசாதாலவ நிலறகவற்றி குடியரசுத் தலலவரின் ஒப்புதலுக்கு 

அனுப்பலாம். அலதத் ஜதாடாோ்ந்து பிளஸ் 2 மதிப்ஜபண் அடிப்பலடயில் 

மாணவாோ் கசாோ்க்க நடத்த கவண்டும் என்று அந்த ஆய்வறிக்லகயில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

2. உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் இந்தியா-கநபாளம் கூட்டு ராணுவ 

பயிற்சி 

இந்தியா மற்றும் கநபாள நாட்டின் ராணுவம் கூட்டாக 15 நாட்கள் கபார்ப் 

பயிற்சி ஜபறுகின்றன. இந்த பயிற்சி உத்தரகாண்ட் மாநிலம் 

பித்கதாராகரில் கநற்று ஜதாடங்கி உள்ளது. இலதஜயாட்டி கலாசார 

நிகழ்வுகள் இடம் ஜபற்றன. அக்கடாபர் 3-ந்கததி வலர பயிற்சி நடக்கிறது. 

இந்த கபார்ப்பயிற்சிக்கு சூர்யகிரண் என்று ஜபயரிடப்பட்டு உள்ளது. 

முன்னதாக கடந்த சனிக்கிழலம இந்த கபார் பயிற்சிக்காக 

உத்தரகாண்ட் வந்திறங்கிய கநபாள ராணுவ குழுவினருக்கு இந்திய 

ராணுவ அணிவகுப்பு நடத்தி வரகவற்பு ஜகாடுக்கப்பட்டது. 

இதுகுறித்து இந்திய ராணுவம் ஜவளியிட்டுள்ள அறிக்லகயில், “இது 

இந்தியாவும், கநபாளமும் இலணந்து பங்குஜபறும் 15-வது பயிற்சியாகும். 

இரு நாட்டு ராணுவ தலடப்பலட குழுக்கள், தங்கள் பயங்கரவாத தடுப்பு 

யுத்திகள் மற்றும் கபரிடர் மீட்பு உத்திகள் பற்றிய பயிற்சிகலள பங்கிட்டு 

ஜகாள்வதுடன், தங்கள் அனுபவங்கலள பகிர்ந்து ஜகாள்கின்றன” 

என்று கூறப்பட்டு உள்ளது. 

 

3. இந்திய, இந்கதாகனசிய கடற்பலட கூட்டுப் பயிற்சி ஜதாடக்கம் 

இந்திய, இந்கதாகனசிய கடற்பலடகள் இலணந்து கமற்ஜகாள்ளும் 

கூட்டுப் பயிற்சி திங்கள்கிழலம ஜதாடங்கியது. கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டு 

முதல் இந்தியா, இந்கதாகனசியா கடற்பலடகள் இலணந்து ‘சமுத்திர 

சக்தி’  என்ற ஜபயரில் கூட்டுப் பயிற்சி கமற்ஜகாண்டு வருகின்றன. 

இந்தப் பயிற்சி 3-ஆவது முலறயாக இந்கதாகனசியாவின் ொவா, 

சுமத்ரா தீவுகளுக்கு இலடகய உள்ள சுன்டா நீரிலணப் பகுதியில் 

திங்கள்கிழலம ஜதாடங்கியது. இந்தப் பயிற்சியில் இந்திய கடற்பலடயின் 

ஷிவாலிக், கட்மத் கபாாோ்க்கப்பல்களும், கடற்பகுதியில் நீண்ட தூரம் 

உளவு பாாோ்க்கும் பி81 விமானமும் பங்ககற்கின்றன. 

இதுஜதாடாோ்பாக இந்திய கடற்பலட ஜசய்தித்ஜதாடாோ்பாளரும் 

கமாண்டருமான விகவக் மத்வால் கூறுலகயில், ‘‘கடல்சாாோ் 

நடவடிக்லககளில் இந்தியா, இந்கதாகனசியா கடற்பலடகளுக்கு 

இலடயிலான உறலவ வலுப்படுத்துவலதயும், பரஸ்பர புரிதல் மற்றும் 

கூட்டாக ஜசயல்படுவலத கமம்படுத்துவலதயும் ‘சமுத்திர சக்தி’ பயிற்சி 

கநாக்கமாகக் ஜகாண்டுள்ளது. கடல்சாாோ் பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள் 

சாாோ்ந்த ஜபாதுவான புரிதலல வளாோ்த்துக் ஜகாள்ளவும், 

இருதரப்பிலுமுள்ள சிறந்த நலடமுலறகலள பகிாோ்ந்துஜகாள்ளவும் இந்தப் 

பயிற்சி உதவும்’’ என்று ஜதரிவித்தாாோ். 

 

4. புகளாரன்ஸ் லநட்டிங்ககல் விருது: எஸ்.வி. சரஸ்வதிக்கு குடியரசுத் 

தலலவாோ் வழங்கினாாோ் 

ராணுவ ஜசவிலியாோ் கசலவ (எம்என்எஸ்) துலணத் தலலலம 

இயக்குநாோ் பிரிககடியாோ் எஸ்.வி.சரஸ்வதிக்கு 2020-ஆம் ஆண்டுக்கான 

கதசிய புகளாரன்ஸ் லநட்டிங்ககல் விருலத குடியரசுத் தலலவாோ் 

ராம்நாத் ககாவிந்த் வழங்கி ஜகளரவித்தாாோ். ராணுவ ஜசவிலியாோ் 

கசலவயில் மகத்தான பங்களிப்புக்காக அவருக்கு 

ஜசவிலியாோ்களுக்கான மிக உயாோ்ந்த விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

காஜணாலி வாயிலாக திங்கள்கிழலம நலடஜபற்ற இந்த விழாவில் 

குடியரசுத் தலலவாோ், பிரிககடியாோ் எஸ்.வி.சரஸ்வதிக்கு இந்த விருலத 

வழங்கினாாோ். 

 

 


