
         

    

1. ட ோக்கிட ோ போரோலிம்பிக்கில் பதக்கம் வென்ற மோரி ப்பன் தங்க 

டெலு & சரத் ஆகிய ோருடன் வதோ ர்புட   விடை ோட்டு எது? 

அ) பளு தூக்குதல் 

ஆ) துப்பாக்கிச் சுடுதல் 

இ) உயரந்தாண்டுதல்  

ஈ) ஈட்டி எறிதல் 

✓ ட ாக்கிடயா பாராலிம்பிக்கில் உயரந்தாண் ல் டபாட்டியில் மாரியப்பன் 

தங்கடேலு மற்றும் ஷரத் குமார் முறைடய வேள்ளி மற்றும் வேண்கலப் 

பதக்கங்கறை வேன்ைனர். மாரியப்பன் தங்கடேலு 2016 ரிடயா 

பாராலிம்பிக்கில் தங்கப்பதக்கம் வேன்றிருந்தார். 1968 பாராலிம்பிக் 

பதிப்பிலிருந்து 2016 பாராலிம்பிக் ேறர வமாத்தம் 12 பதக்கங்கறை 

இந்தியா வேன்றுள்ைது. 

 

2. வதோழில்நுட்ப நிறுெனங்கள் மோற்று கட் ண முடறடமகடை 

ெழங்குமோறு நிர்பந்திக்கும் உலகின் முதல் சட் த்டத இ ற்றி  

நோடு எது? 

அ) பிரான்ஸ் 

ஆ) இத்தாலி 

இ) வதன் வகாரியா  

ஈ) இந்தியா 

✓ கூகுள் மற்றும் ஆப்பிள் டபான்ை வதாழில்நுட்ப நிறுேனங்கறை தங்கள் 

வெயலிக்கூ ங்களில் மாற்று கட் ண முறைறமகறை ேழங்குமாறு 

நிர்பந்திக்கும் உலகின் முதல் ெட் த்றத வதன்வகாரியா நிறைடேற்றி 

உள்ைது. இதற்கான அந்த நாட்டின் முதன்றம வதாறலத்வதா ர்பு 

ெட் மான ‘வதாறலத்வதா ர்பு ேணிகச்ெட் ம்’ திருத்தப்ப வுள்ைது. 

 

3. பன்னோட்டு கிரிக்வகட்டிலிருந்து ஓய்வுவபறுெதோக அறிவித்த ட ல் 

ஸ்வ ய்ன் சோர்ந்த நோடு எது? 

அ) ஆஸ்திடரலியா 

ஆ) வதன்னாப்பிரிக்கா  

இ) நியூசிலாந்து 

ஈ) டமற்கிந்திய தீவுகள் 

✓ புகழ்வபற்ை வதன்னாப்பிரிக்க டேகப்பந்து வீச்ொைர் ட ல் ஸ்வ ய்ன் 

சுமார் 16 ஆண்டுகளுக்குப்பிைகு கிரிக்வகட்டிலிருந்து ஓய்வுவபறுேதாக 

அறிவித்தார். ஸ்வ யின், க ந்த ஆண்டு வ ஸ்ட் கிரிக்வகட்டில் இருந்து 

ஓய்வுவபற்ைடபாது 439 விக்வகட்டுகறை வீழ்த்தி வதன்னாப்பிரிக்காவின் 

அதிக விக்வகட்டுகறை வீழ்த்தியேர் ஆனார். ஸ்வ ய்ன், 2004 டிெ.17 

அன்று புடராட்டீஸ் அணிக்காக அறிமுகமானதிலிருந்து, வதன்னாப்பிரிக் 

-காவுக்காக 93 வ ஸ்ட், 125 ஒருநாள் மற்றும் 47 T20 பன்னாட்டு 

டபாட்டிகளில் விறையாடியுள்ைார். 

 

4. இந்தி  உச்சநீதிமன்றத்தில், அனுமதிக்கப்பட்  நீதி ரசர்களின் 

எண்ணிக்டக என்ன? 

அ) 18 

ஆ) 25 

இ) 34  

ஈ) 45 

✓ மூன்று வபண்கள் உட்ப  ஒன்பது புதிய நீதிபதிகள் உச்ெநீதிமன்ை 

நீதிபதிகைாக பதவிடயற்றுக்வெய்துவகாண் னர். இந்த நியமனத்தின் 

மூலம், இந்திய தறலறம நீதிபதி உட்ப , உச்ெநீதிமன்ை நீதிபதிகளின் 

எண்ணிக்றக 33 டபராக உயர்ந்துள்ைது. உச்ெநீதிமன்ை ேரலாற்றில், 

ஒன்பது நீதிபதிகள் ஒடர டநரத்தில் பதவிடயற்ைது இதுடே முதல்முறை. 

ஒன்பது நீதிபதிகளில் ஒருேரான நீதிபதி நாகரத்னா, 2027 வெப் ம்பரில் 

இந்தியாவின் முதல் வபண் தறலறம நீதிபதியாக ஆகவுள்ைார். 

 

5. சோகர் திட் த்தின் ஒருபகுதி ோக, 2021 ஆகஸ்ட்டில் INS ஐரோெத் 

வசன்றட ந்த நோடு எது? 

அ) இலங்றக ஆ) ஆப்கானிஸ்தான் 

இ) வியட்நாம்  ஈ) மடலசியா 

✓ இந்திய க ற்பற  கப்பல் – INS ஐராேத் ெமீபத்தில் மிஷன் ொகரின் ஒரு 

பகுதியாக வியட்நாமில் உள்ை ட ா சி மின் துறைமுகத்றத அற ந்தது. 

இந்தக் கப்பல், COVID 19 வதாற்றுடநாறய எதிர்த்துப் டபாராடுேதற்காக 

100 வமட்ரிக்  ன் திரே மருத்துே ஆக்ஸிஜன் மற்றும் 300 ஆக்ஸிஜன் 

வெறிவூட்டிகறை வகாண்டு வென்ைது. “Security and Growth for All in the 

Region” என்பதன் சுருக்கந்தான் SAGAR. இதன்கீழ், துயர காலங்களில், 

இந்தியா தனது அண்ற  நாடுகளுக்கு உதவிேருகிைது. 

 

6. அண்டமயில் உணவு அெசரநிடலட  அறிவித்த இந்தி ோவின் 

அண்ட நோடு எது? 

அ) பாகிஸ்தான் 

ஆ) இலங்றக  

இ) மியான்மர் 

ஈ) பூட் ான் 

✓ தீவு நா ான இலங்றக, உணவு அேெரநிறல மற்றும் வபாருைாதார 

அேெரநிறல ஆகியேற்றை ஓர் அரொறணயின்கீழ் அறிவித்துள்ைது. 

இந்த அறிவிப்பு, உணவுப் வபாருட்களின் இருப்பு மற்றும் விறல 

நிர்ணயத்தில் கட்டுப்பாடுகறை விதிக்க அதிகாரிகளுக்கு அதிகாரம் 

அளிக்கிைது. அந்நிய வெலாேணி வநருக்கடியால் இலங்றக பாதிக்கப்பட் 

-டுள்ைது, இதன்காரணமாக அதன் நாணயம் மதிப்பிழப்றப டநாக்கிச் 

வென்றுள்ைது; இதன் விறைோக, பணவீக்கம் ஏற்பட்டுள்ைது. 

 

7. “இ-டசோர்ஸ்” என்றவ ோரு இடண தைத்டத உருெோக்கியுள்ை 

நிறுெனம் எது? 

அ) பிட்ஸ் 

ஆ) ஐஐஎம்-ஏ 

இ) ஐஐடி-எம்  

ஈ) இஸ்டரா 

✓ இந்திய வதாழில்நுட்ப நிறுேனம் வமட்ராஸ் (IIT-M) “இ-டொர்ஸ்” என்ை 

இறணயதைத்றத உருோக்கிேருகிைது. இத்தைம் முறையான மற்றும் 

முறைொரா துறையில் பங்டகற்பாைர்கறை இறணப்பதன்மூலம் மின் -

அணுக் கழிவுகறை றகயாள்ேறத டநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ைது. மின் 

மற்றும் மின்னணு உபகரணங்கள் பிரிவில், மின்னணுக் கழிவுகறை 

ோங்குபேர்களுக்கும் உற்பத்தியாைர்களுக்கும் இற யில் இது ஒரு 

ெந்றதத்தைமாக வெயற்படும். இது மின்னணுக் கழிவுகறை மறுசுழற்சி 

வெய்யவும் மறுபயன்பாட்டுக்கு உகந்தோறு மாற்ைவும் ஒரு சிைந்த 

ேழிறய ேகுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

 

8. ட மன் அருடக ஏ ன் ெடைகு ோவில் பின் ரும் எந்த நோட்டு ன் 

இடணந்து, இந்தி  க ற்பட , கூட்டுப்பயிற்சிட  டமற்வகோண்டு 

ெருகிறது? 

அ) ரஷ்யா 

ஆ) வஜர்மனி  

இ) பிரான்ஸ் 

ஈ) இத்தாலி 

✓ டயமன் அருடக ஏ ன் ேறைகு ாவில், இந்தியா மற்றும் வஜர்மனியின் 

க ற்பற யினர் கூட்டுப் பயிற்சிறய டமற்வகாண் னர். இப்பயிற்சியில் 

உலங்கூர்தி தறரயிைக்கம் மற்றும் டத ல் & பறிமுதல் ந ேடிக்றககள் 

டமற்வகாள்ைப்பட் ன. இந்திய க ற்பற யின் டபார்க்கப்பலான “INS 

திரிகண்ட்” ஏ ன் ேறைகு ாவில் வஜர்மானிய கப்பலான “டபயர்ன்” 

உ ன் பயிற்சிவபற்ைது. INS திரிகண்ட், தற்டபாது ஏ ன் ேறைகு ாவில் 

க ற்வகாள்றை தடுப்பு டராந்துப்பணிக்காக நிறுத்தப்பட்டுள்ைது. 

 

9. சமீப வசய்திகளில் இ ம்வபற்ற Dr பிர்வதௌசி கோத்ரி மற்றும் முகமது 

அம்ஜத் சோகிப் ஆகிட ோர் பின்ெரும் எந்த விருது வபற்றெர்கள்? 

அ) புக்கர் பரிசு 

ஆ) இராமன் மகடெடெ விருது  

இ) புலிட்ெர் விருது 

ஈ) ஆவபல் பரிசு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ ேங்கடதெத்றதச் ொர்ந்த தடுப்பூசி ஆராய்ச்சியாைர் Dr பிர்வதௌஸி காத்ரி 

மற்றும் பாகிஸ்தாறனச் ொர்ந்த முகமது அம்ஜத் ொகிப் ஆகிடயார் இந்த 

ஆண்டுக்கான (2021) இராமன் மகடெடெ விருது வபற்ை ஐந்து டபருள் 

உள்ைனர். க ந்த 1957இல் நிறுேப்பட்  இந்த விருது ஆசியாவின் மிக 

உயரிய வகௌரேம் மற்றும் ஆசியாவின் டநாபல் பரிொக கருதப்படுகிைது.  

✓ பிலிப்றபன்ஸ் மீனேர் மற்றும் ெமூக சுற்றுச்சூழல் ஆர்ேலர் ராபர்ட ா 

பாலன், மனிதாபிமானப் பணிக்காக அவமரிக்காவின் ஸ்டீேன் மன்சி & 

புலனாய்வு இதழியல் பணிக்காக இந்டதாடனசியாவின் ோட்ச் ாக் 

ஆகிடயார் இவ்விருறதப் வபற்ை பிை வேற்றியாைர்கைாேர். ெமூகத்திற்கு 

குறிப்பி த்தக்க டெறேறய ேழங்கும் ஆசியாவில் உள்ை தனிநபர்கள் 

அல்லது அறமப்புகளுக்கு இவ்விருது ஆண்டுடதாறும் ேழங்கப்படுகிைது.  

 

10. மோநிலங்கைடெயின் புதி  வபோதுச்வச லோைரோக நி மனம் 

வசய் ப்பட்டுள்ைெர்  ோர்? 

அ) M வேங்றகயா 

ஆ) Dr ராமச்ொர்யுலு  

இ) உத்பல் குமார் சிங் 

ஈ) டதஷ் தீபக் ேர்மா 

✓ மாநிலங்கைறேத்தறலேரான M வேங்றகயா,  ாக் ர் பரெராம் பட் ாபி 

டகெே ராமச்ொர்யுலுறே மாநிலங்கைறேயின் புதிய வபாதுச்வெயலராக 

நியமித்தார். Dr ராமச்ொர்யுலு, கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு முதல் ராஜ்யெபா 

வெயலகத்தில் வெயலராக பணிபுரிந்துேருகிைார். அேர், நான்காண்டுகள் 

பதவியிலிருந்த பிைகு பதவி விலகிய டதஷ் தீபக் ேர்மாறே வதா ர்ந்து 

பதவிடயற்றுள்ைார். மாநிலங்கைறே வெயலகத்தின்படி, வபாதுச்வெயலர் 

பதவிறய அற ந்த முதல் டமலறே ஊழியர் ராமச்ொர்யுலு ஆோர். 

 


1. கற்பித்தலில் புதுறம 

டதசிய நல்லாசிரியர் விருது வபற்ை தமிழகம், புதுறேறயச் டெர்ந்த 

ஆசிரியர்கள் நவீன வதாழில்நுட்பங்கள்மூலம் கற்பித்தலில் புதுறமறயப் 

புகுத்தியேர்கள் ஆேர். திருச்சி மாேட் ம், பிராட்டியூர் ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிறலப் பள்ளித் தறலறம ஆசிரிறய டக ஆஷா டதவி 

மாணேர்களுக்கு 10க்கும் டமற்பட்  தனித்திைன் பயிற்சிகள் ேழங்குேது, 

மாணேர்கள் எண்ணிக்றகறய அதிகரித்தது டபான்ை பல்டேறு 

வெயல்பாடுகளில் சிைந்து விைங்கியுள்ைார். 

ஈடராடு மாேட் ம், வமா க்குறிச்சி அரசு வபண்கள் டமல்நிறலப் பள்ளித் 

தறலறம ஆசிரிறய டி லலிதா ஆராய்ச்சி ொர்ந்த கல்விறய, வதாழில்நுட் 

-பங்கறைப் பயன்படுத்தி கற்றுக்வகாடுக்கும் வெயல்முறைகறை 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ைார். புதுச்டெரி மணப்பட்டு அரசு நடுநிறலப் 

பள்ளிறயச் டெர்ந்த அறிவியல் ஆசிரியர் வி வஜயசுந்தர் கிராமப்புை 

மாணேர்களுக்குப் புதுறமயான முறையில் கல்வி கற்பித்து ேருகிைார். 

 

2. ட ாக்கிடயா பாராலிம்பிக் டபாட்டிகள் நிறைவு; முதல்முறையாக 19 

பதக்கங்களு ன் ேரலாற்று ொதறன பற த்த இந்தியா 

ட ாக்கிடயா பாராலிம்பிக் டபாட்டிகள் டநற்று ன் நிறைேற ந்தன. இப் 

டபாட்டியில் 5 தங்கம், 8 வேள்ளி, 6 வேண்கலத்து ன் முதல்முறையாக 

19 பதக்கங்கறைப்வபற்று இந்தியக்குழுவினர் ொதறன பற த்துள்ைனர். 

ஜப்பான் தறலநகரம் ட ாக்கிடயாவில் பாராலிம்பிக் விறையாட்டுப் 

டபாட்டிகள் க ந்த ஆக.24ஆம்டததி வதா ங்கின. இதில் 162 நாடுகறைச் 

டெர்ந்த வீரர், வீராங்கறனகள் கலந்துவகாண் னர். இந்தியா ொர்பில் 

54 வீரர், வீராங்கறனகள் 9 விறையாட்டுகளில் பங்டகற்ைனர். சுமார் 2 

ோரகாலம் ந ந்த பாராலிம்பிக், டநற்று நிறைேற ந்தது. நிறைவு விழா 

அணிேகுப்பில் இந்திய டதசியக்வகாடிறய துப்பாக்கிச் சுடுதலில் தங்கம் 

வேன்ை வீராங்கறன அேனி டலகாரா ஏந்திச்வென்ைார். அேரு ன் 

இந்தியாொர்பில் 11 டபர் அணிேகுப்பில் பங்டகற்ைனர். 

கற சி நாைான டநற்று இந்தியா இரு பதக்கங்கறை றகப்பற்றியது. 

ஆ ேருக்கான பாட்மிண் ன் SH 6 ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிச்சுற்றில் 

இந்தியாவின் கிருஷ்ணா நாகர் 21-17, 16-21, 21-17 என்ை வெட் 

கணக்கில்  ாங்காங்கின் மான் ற  சூறே வீழ்த்தி தங்கப்பதக்கம் 

வேன்ைார். அடதடேறையில் SL 4 பிரிவு இறுதிச்சுற்றில் இந்தியாவின் 

சு ாஸ் யதிராஜ் 21-15, 17-21, 15-21 என்ை வெட் கணக்கில் டபாராடி 

பிரான்ஸின் லூகாஸ் மசூரி ம் டதால்வியற ந்து வேள்ளிப்பதக்கம் 

வபற்ைார். சு ாஸ் யதிராஜ், உ பி மாநிலம் வநாய் ா மாேட்  நீதிபதி 

என்பது குறிப்பி த்தக்கது. 

இதன்மூலம் பாராலிம்பிக் வதா ரில் இந்தியா ஒட்டுவமாத்தமாக 5 தங்கம், 

8 வேள்ளி, 6 வேண்கலத்து ன் 19 பதக்கங்கள் வபற்று பதக்கப் 

பட்டியலில் 24ஆேது இ ம்பிடித்தது. பாராலிம்பிக் ேரலாற்றில் 1968 

முதல் இந்தியா பங்டகற்று ேருகிைது. க ந்த 2016ஆம் ஆண்டு 

பாராலிம்பிக் ேறர வமாத்தமாக 12 பதக்கங்கள் மட்டுடம வபற்றிருந்தது. 

ஆனால், முதல்முறையாக ட ாக்கிடயாவில் இம்முறை 19 பதக்கங்கள் 

குவித்து ேரலாற்று ொதறன பற த்துள்ைது. 

இதற்கு முன்பு அதிகபட்ெமாக 1984ஆம் ஆண்டு நியூயார்க் பாராலிம்பிக் 

மற்றும் 2016ஆம் ஆண்டு ரிடயா பாராலிம்பிக்கில் தலா 4 பதக்கங்கள் 

வபற்றிருந்தடத ொதறனயாக இருந்தது. இறத முறியடித்து தற்டபாது 

முதல்முறையாக இரட்ற  இலக்கத்தில் பதக்கங்கறை வபற்று ொதறன 

பற த்துள்ைனர் இந்தியக்குழுவினர். 

இந்தியா ொர்பில் துப்பாக்கி சுடுதலில் அேனி டலகாரா, பாட்மிண் னில் 

பிரடமாத் பகத், கிருஷ்ணா நாகர், ஈட்டி எறிதலில் சுமித் அண்டில், 

துப்பாக்கி சுடுதலில்மணீஷ் நார்ோல் ஆகிடயார் தங்கப்பதக்கம் 

வேன்ைனர். ட பிள் வ ன்னிஸில் பவினாவபன் பட ல், துப்பாக்கிச் 

சுடுதலில் சிங்ராஜ் அதனா, ேட்டு எறிதலில் டயாடகஷ் கதுனியா, உயரம் 

தாண்டுதலில் நிஷாத் குமார், மாரியப்பன் தங்கடேலு, பிரவீன் குமார், 

ஈட்டி எறிதலில் டதடேந்திர ஜஜாரியா, பாட்மிண் னில் சு ாஸ் யதிராஜ் 

ஆகிடயார் வேள்ளிப் பதக்கம் றகப்பற்றியுள்ைனர். 

டமலும், துப்பாக்கிச் சுடுதலில் அேனி டலகாரா, வில்வித்றதயில் 

 ர்விந்தர் சிங், உயரம் தாண்டுதலில் ெரத் குமார், ஈட்டி எறிதலில் சுந்தர் 

சிங் குர்ஜார், பாட்மிண் னில் மடனாஜ் ெர்கார், துப்பாக்கிச் சுடுதலில் 

சிங்ராஜ் அதனா ஆகிடயார் வேண்கலப் பதக்கம் வபற்ைனர். 

பதக்கப்பட்டியலில் 96 தங்கம், 60 வேள்ளி, 51 வேண்கலம் என வமாத்தம் 

207 பதக்கங்கள் குவித்து சீனா முதலி ம் பிடித்தது. 41 தங்கம், 38 

வேள்ளி, 45 வேண்கலம் என 124 பதக்கங்களு ன் இங்கிலாந்து 2ஆம் 

இ மும், 37 தங்கம், 36 வேள்ளி, 31 வேண்கலம் என 104 

பதக்கங்களு ன் அவமரிக்கா 3ஆம் இ மும் பிடித்தன. 

 

3. பயணம்தான், பந்தயமல்ல 

ெமீபகாலமாக நாடுமுழுேதிலும் உள்ை டதசிய - மாநில வநடுஞ்ொறலக 

-ளில்தான் அதிக அைவில் விபத்துகள் அரங்டகறுகின்ைன.  

மத்திய அரசின் ொறலப்டபாக்குேரத்து - வநடுஞ்ொறல அறமச்ெகம் 

வேளியிட்டுள்ை 2019ஆம் ஆண்டுக்கான புள்ளிவிேரம் இதறன உறுதி 

வெய்கிைது. நாடு முழுேதிலுமுள்ை அறனத்துச் ொறலகளின் நீைத்தில் 

2.03 ெதவீதம் டதசிய வநடுஞ்ொறலகள் உள்ைன. ஆனால் நம் நாட்டில் 

ஏற்படும் ொறல விபத்து உயிரழப்புகளில் 35.7% டதசிய வநடுஞ்ொறலக 

-ளில்தான் நிகழ்கின்ைன. 

நாட்டின் வமாத்த ொறலகளில் 3.01 ெதவீதமாக இருக்கும் மாநில வநடுஞ் 

-ொறலகளில் ஏற்படும் விபத்துகளில் 24.8% மரணங்கள் நிகழ்கின்ைன. 

ஆனால், உள்ளூர், கிராமப்புை ொறலகளில் டநரிடும் உயிரழப்புகள் 

வேறும் 39 ெதவீதம்தான் என்று கூறுகின்ைது புள்ளிவிேரம். 

ொறல விபத்துகளில் 69 ெதவீத விபத்துகள், ோகனங்கறை மிதமிஞ்சிய 

டேகத்தில் ஓட்டுேதாடலடய நிகழ்கின்ைன. சுமார் 6 ெதவீத விபத்துகள் 

டபாக்குேரத்து விதிகறை மீறுேதால் நிகழ்கின்ைன. 

 

 

 


