
         

    

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. 

 

 


