
         

    

1. 331,449,281 மக்கள்த ொககயுடன் உலகின் மூன்றொவது அதிக 

மக்கள்த ொககதகொண்ட நொடு எது? 

அ) இந்த ோதேசியோ 

ஆ) போகிஸ் ோன் 

இ) ஐக்கிய அமெரிக்க நோடுகள்  

ஈ) வங்கோளத சம் 

✓ ஐக்கிய அமெரிக்க நோடுகளின் ெக்கள்ம ோகக கணக்மகடுப்பு பணியகம் 

அமெரிக்கோவின் ெக்கள்ம ோகக 331,449,281 என்று அறிவித் து. இது, 

கடந்  பத் ோண்டுகளில் இது 7.4% அதிகரிப்போகும். இந்  ெக்கள்ம ோகக 

புள்ளிவிவரங்கள், ெோநில சட்டென்றங்கள் / சுயோதீே ஆகணயங்களோல் 

நோட்டின் அரசியல் வகரபடங்ககள ெறுவகரயகற மசய்ய உ வும். 

 

2. எந்  நொட்டின் இகடக்கொல பிர மரொக ஆல்பர்ட் பஹிமி படடக் 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளொர்? 

அ) ஜிம்போப்தவ 

ஆ) சோட்  

இ) பிலிப்கபன்ஸ் 

ஈ) ம ன்ேோப்பிரிக்கோ 

✓ சோட்டின் புதிய இரோணுவ ஆட்சியோளர்கள் சமீபத்தில் நோட்டின் சமீபத்திய 

அதிபர் த ர் லில் இரண்டோமிடத்க ப்பிடித்  ஆல்பர்ட் பஹிமி பதடக்கக 

இகடக்கோல அரசோங்கத்தின் பிர ெரோக அறிவித் ேர்.  

✓ கிளர்ச்சியோளர்களுடன் தபோரில் அ ன் முன்ேோள் அதிபர் இட்ரிஸ் மடபி 

இறந்  ஒருவோரகோலத்திற்குப்பிறகு இந்நடவடிக்கக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

இக யடுத்து, இரோணுவ அகவ அதிகோரத்க க் ககப்பற்றி இகடக்கோல 

பிர ெகரத் த ர்ந்ம டுத்துள்ளது. 

 

3. ‘வங்கி இகைப்பில் வொடிக்ககயொளர்களின் திருப்தி’ குறித்த 

ஆய்கவ நடத் வுள்ள நிறுவனம் எது? 

அ) NITI ஆதயோக் 

ஆ) ரிசர்வ் வங்கி  

இ) SEBI 

ஈ) நிதியகெச்சகம் 

✓ அண்கெயில் மபோதுத்துகற வங்கிகளின் இகணப்பின்  ோக்கத்க க் 

கண்டறிய, ‘வோடிக்ககயோளர் திருப்தி ஆய்கவ’ நடத்  இந்திய ரிசர்வ் 

வங்கி முடிவுமசய்துள்ளது. ‘வங்கி வோடிக்ககயோளர்களின் திருப்தி’ குறித் 

-  ஆய்வோேது 21 ெோநிலங்ககளச் சோர்ந்  மெோத் ம் 20,000 தபரின் 

பங்களிப்கப உள்ளடக்கும். வோடிக்ககயோளர் தசகவகளின் கண்தணோ 

-ட்டத்திலிருந்து, இது தநர்ெகறயோே ோ என்பக  ெதிப்பீடு மசய்ய 22 

தகள்விகள் தகட்கப்படும். 

 

4. UNICEF உலகளொவிய  டுப்பூசி முன்தனடுப்கப வழிநடத்தும் 

விகளயொட்டு ஆளுகம யொர்? 

அ) உகசன் தபோல்ட் 

ஆ) கிறிஸ்டியோதேோ மரோேோல்தடோ 

இ) தடவிட் மபக்கோம்  

ஈ) தரோஜர் மபடரர் 

✓  டுப்பூசி மசயல்போட்டில் விழிப்புணர்கவயும் நம்பிக்கககயயும் உருவோ 

-க்குவ ற்கோக, கோல்பந்து வீரரும் UNICEF நல்மலண்ண தூ ருெோே 

தடவிட் மபக்கோம்,  டுப்பூசி தூ ரோக பணியோற்றி வருகிறோர். உலக 

தநோய்த் டுப்பு வோரத்திற்கு முன்ே ோக மவளியிடப்பட்ட கோமணோளியில் 

அவர் அண்கெயில் இடம்மபற்றோர். மபற்தறோர்கள்  ங்ககளயும்  ங்கள் 

குழந்க ககளயும்  டுப்பூசிதபோட ஊக்குவிப்ப ற்கும், ம ோண்கட அகட 

-ப்போன்,  ட்டம்கெ, தபோலிதயோ தபோன்ற தநோய்களிலிருந்து அவர்ககளப் 

போதுகோப்ப ற்கும் ‘UNICEF’’ற்காே 7 நிதியத்க யும்’ அவர் நிறுவிேோர். 

 

 

 

5. கொட்டுத்தீயொல் டே மொன லுங்டல நகரம் அகமந்துள்ள இந்திய 

மொநிலம் எது? 

அ) தகரளோ 

ஆ) உத் ர பிரத சம் 

இ) திரிபுரோ 

ஈ) மிதசோரம்  

✓ மிதசோரம் ெோநிலத்தில் அகெந்துள்ள லுங்தல நகரத்திற்கு அருகிலுள்ள 

ெகலகளில் மபரும் கோட்டுத்தீ பரவி வருகிறது. இந்  தீ ெோநிலத்தின் 

லுங்தல ெற்றும் லோங்ட்லோய் ெோவட்டங்களில் உள்ள நகரங்கள் ெற்றும் 

கிரோெங்களுக்கு பரவிய ோக கூறப்படுகிறது. தீகய அகணக்க அஸ்ஸோம் 

கரபிள்ஸ், எல்கல போதுகோப்பு பகட ெற்றும் IAF பணியோளர்களின் 

உ வியுடேோே தீயகணப்பு குழுகவ அரசு ஈடுபடுத்தியுள்ளது. 

 

6. த ொழிலொளர் நிகனவு நொள் அனுேரிக்கப்படுகிற ட தி எது? 

அ) ஏப்ரல் 28  

ஆ) ஏப்ரல் 29 

இ) ஏப்ரல் 30 

ஈ) தெ 01 

✓ உலமகங்கும்  ெது பணியின்தபோது மகோல்லப்பட்ட, கோயெகடந் , உடல் 

ஊேமுற்ற ம ோழிலோளர்களின் நிகேகவப் தபோற்றும் வககயில் ஆண் 

-டுத ோறும் ஏப்ரல்.28ஆம் த தி அன்று ம ோழிலோளர் நிகேவு நோள் 

(Workers' Memorial Day) அனுசரிக்கப்படுகிறது. “Health and Safety is a 

fundamental workers' right” என்பது நடப்பாண்டில் (2021) வரும் இந்த 

நாளுக்கான கருப்பபாருளாகும். 

 

7. த ொழில்மயமொக்கல் கொலகட்டத்தின்டபொது, எந்  நொட்டினர், த ொழி 

-லதிபர்களின் உகைப்புச்சுரண்டலுக்தகதிரொக கிளர்ச்சி தேய் னர்? 

அ) ஐக்கிய தபரரசு 

ஆ) ஐக்கிய அமெரிக்க நோடுகள்  

இ) மஜர்ெனி 

ஈ) ஜப்போன் 

✓ ம ோழில்ெயெோக்கல் சகோப் த்தின்தபோது, ஐக்கிய அமெரிக்க நோடுகளின் 

ம ோழிலோளர்கள், உகழப்புச் சுரண்டகல தெற்மகோண்ட மு லோளி 

வர்க்கத்திேருக்கு எதிரோக ஒன்றோக கிளர்ந்ம ழுந் ேர். நியோயெோே 

ஊதியம், தவகலக்கு இகடதய இகடதவகள ெற்றும் ஊதியத்துடன் 

கூடிய விடுப்பு ஆகிவற்கற அவர்கள் தகோரிேர். 1886 தெ 1 அன்று 

நடந்  இக்கிளர்ச்சி, தெ நோளின் மகோண்டோட்டத்திற்கு வழிவகுத் து.  

✓ பன்ேோட்டு ம ோழிலோளர் நோள் என்றும் அகழக்கப்படும் ‘தெ நோள்’, தெ.1 

அன்று உலகம் முழுவதும் மகோண்டோடப்படுகிறது. இந்தியோவில், மு ல் 

தெ நோள், 1923 தெ.1 அன்று மசன்கேயில் உள்ள ஹிந்துஸ் ோனின் 

ம ோழிலோளர் கிசோன் கட்சியோல் மகோண்டோடப்பட்டது. 

 

8. ‘Responding to the COVID-19 Pandemic: Leaving no Country 

Behind’ என்ற தலைப்பிைான அறிக்லைய ான்லற யெளியிட்டுள்ள 

அலைப்புைள் எலெ? 

அ) IMF-UNICEF 

ஆ) ADB-UNDP-UNESCAP  

இ) உலக வங்கி-UNDP 

ஈ) IMF-ADB-UNICEF 

✓ ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியோேது ‘Responding to the COVID-19 Pandemic: 

Leaving no Country Behind’ என்ற  கலப்பிலோே அறிக்ககமயோன்கற 

UNDP & UNESCAP ஆகியவற்றுடன் இகணந்து மவளியிட்டுள்ளது.  

✓ இந்  அறிக்ககயின்படி, ஆசிய-பசிபிக் பிரோந்தியத்தில் உள்ள பணக்கோர 

நோடுகள், ஏகழ நோடுககள விடவும் ம ோற்றுதநோயின்  ோக்கத்திலிருந்து 

விகரவோக மீள்கின்றே. இந்  தவறுபோட்டுக்கு தநோமயதிர்ப்பு ஆற்றல், 

சுகோ ோர கட்டகெப்பு ெற்றும்  டுப்பூசி தபோடு ல் ஆகியவற்றின் ெோறுபோடு 

கோரணெோக உள்ள ோக கூறப்படுகிறது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. ஸ்டொக்ட ொம் பன்னொட்டு அகமதி ஆரொய்ச்சி நிறுவனம் (SIPRI) 

யெளியிட்ட ேமீபத்திய அறிக்ககயின்படி, கடந்  2020ஆம் ஆண்டில், 

இரொணுவத்துக்கு அதிகம் தேலவு தேய்  நொடு எது? 

அ) சீேோ 

ஆ) ரஷியோ 

இ) ஐக்கிய அமெரிக்க நோடுகள்  

ஈ) இந்தியோ 

✓ ஸ்டோக்த ோம் பன்ேோட்டு அகெதி ஆரோய்ச்சி நிறுவேத்தின் (SIPRI) 

அண்கெய அறிக்ககயின்படி, கடந்  2020ஆம் ஆண்டில், ஐக்கிய 

அமெரிக்க நோடுகள் (USA) இரோணுவத்துக்கு அதிகம் மசலவுமசய்துள்ளது.  

✓ ஐக்கிய அமெரிக்க நோடுகளுக்கு (US) அடுத்  இடங்களில் சீேோ, இந்தியோ, 

ரஷியோ ெற்றும் ஐக்கியப் தபரரசு ஆகிய நோடுகள் உள்ளே. இந்  ஐந்து 

நோடுகளும் இகணந்து உலக இரோணுவ மசலவிேங்களில் 62 ச வீ த் 

-க  மகோண்டுள்ளே. 2.6 ச வீ  அளவுக்கு, இந்  ஆண்டில், இரோணுவ 

மசலவிேங்களில் அதிகரிப்பு பதிவோகியுள்ளது. 

 

10. அகனத்து கொண்டொமிருகங்களில் மிகச்சிறியதும், இரண்டு தகொ 

-ம்புககளக்தகொண்ட ஒடர ஆசிய கொண்டொமிருகமும் எது? 

அ) சுெத்ரோ கோண்டோமிருகம்  

ஆ) ெதலசிய கோண்டோமிருகம் 

இ) அஸ்ஸோமிய கோண்டோமிருகம் 

ஈ) ஜோவோ கோண்டோமிருகம் 

✓ சுெத்ரோ கோண்டோமிருகங்கள் வோழும் அகேத்து கோண்டோமிருகங்களில் 

மிகச்சிறியேவோகும். இரண்டு மகோம்புககளக் மகோண்ட ஒதர ஆசிய 

கோண்டோமிருகம் அகவ ோம். அகவ, அவற்றின் நீண்ட கூந் லுக்கோக சிற 

-ப்பித்து கூறப்படுகின்றே, எேதவ அகவ ெயிருகடய கோண்டோமிருகம் 

என்று அகழக்கப்படுகின்றே. 100’க்கும் குகறவோே எண்ணிக்ககயில் 

உள்ள சுெத்ரோ வகக கோண்டோமிருகங்கள் உலகின் மிகவும் அழிந்து 

வரும் போலூட்டி இேங்களில் ஒன்றோக உள்ளே. 

✓ அண்கெயில் நடத் ப்பட்ட ஓர் ஆய்வில், மீ முள்ள சுெத்ரோ கோண்டோமிரு 

-கங்கள் மிகக்குகறந்  அளவிதலதய உள்ளிேச்தசர்க்கககய தெற் 

-மகோள்வது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இது போதுகோப்பிற்கோே ஒரு நல்ல 

அறிகுறியோகும். 

 


1. #BedsForTN: ஆக்ஸிஜன் த கவ ெற்றும் படுக்ககககள நிர்வகிக்க 

அரசின் திட்டம் 

அரசு ெற்றும்  னியோர் ெருத்துவெகேகளில், தீவிர சிகிச்கச பிரிவில் 

படுக்கககள் கிகடப்பது ெற்றும்  னியோர் ெருத்துவெகேகளில், ஆக்சிஜ 

-ன் உருகளகள் த கவககள நிர்வகிப்ப ற்கோக, COVID-19 ஒருங்கி 

-கணந்  கட்டகள கெயம் அகெக்கப்பட்டுள்ளது. த சிய நலவோழ்வு குழு 

-ெத்தில் அகெக்கப்பட்டுள்ள இம்கெயெோேது,  ற்தபோதுள்ள 104 சுகோ ோர 

தசகவ கெயங்களுடன் இகணந்து மசயல்பட உள்ளது. தெம்பட்ட மசயல் 

திறன் ெற்றும் தெம்பட்ட சுகோ ோர பணிகளுக்கோக மு லகெச்சர் கோப்பீட்டு 

-த்திட்டம், ெருத்துவெகேகள் நிறுவே சட்டம் ெற்றும் மபோது சுகோ ோர 

சட்டம் ஆகியவற்றுடன் ம ோடர்புமகோண்டு ஒருங்கிகணந்  கட்டகள 

கெயெோே UCC மசயல்படும் எே  மிழக அரசு ம ரிவித்துள்ளது. 

24 ெணி தநரமும் மசயல்படும் UCC கெயெோேது, படுக்கக தெலோண் 

-கெகய ஆன்கலன்மூலம் கண்கோணித்து, த கவப்படும் ெக்களுக்கு 

உ வவுள்ளது. படுக்கககள் த கவப்படுதவோருக்கு ஆ ரவோக டுவிட்டர் 

கணக்கு ஒன்றும் ம ோடங்கப்பட்டுள்ளது. இந் ச் தசகவகய பரவலோக 

மகோண்டுதசர்ப்ப ற்கோக, #BedsForTN என்ற  ோஷ்தடக் உருவோக்கப்பட்டு 

உள்ளது. மபோதுெக்கள் இந்  COVID-19 ஒருங்கிகணந்  கட்டகள கெய 

தசகவககள பயன்படுத்திக் மகோள்ளுெோறு  மிழக அரசு தவண்டுதகோள் 

விடுத்துள்ளது. 

 

2. கீழடி அகழோய்வில் கோதில் அணியும்  ங்க வகளயம் கண்மடடுப்பு 

சிவகங்கக ெோவட்டம், திருப்புவேம் அருதக கீழடியில் நகடமபற்றுவரும் 

ஏழோம்கட்ட அகழோய்வில், கோதில் அணியும்  ங்கவகளயம் கண்மடடுக்கப்ப 

-ட்டது. திருப்புவேம் அருதக கீழடி, மகோந் கக, அகரம், ெணலூர் ஆகிய 4 

இடங்களில் ஏழோம்கட்டெோக அகழோய்வுப்பணி நகடமபற்றுவருகிறது. 

கீழடி, மகோந் ககயில்  லோ மூன்று குழிகளும், அகரத்தில் ஒரு குழியும் 

த ோண்டப்பட்டுள்ளே. இந்நிகலயில், கீழடியில் த ோண்டப்பட்ட 1 குழியில் 

இருந்து கோதில் அணியும்  ங்க வகளயம் கண்மடடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்  

வகளயத்க  நீட்டிேோல் 4.5 மசமீ நீளமும், வகளயெோக வகளத் ோல் 

1.99 மசமீ விட்டமும் மகோண்ட ோக உள்ளது. இவ்வகளயத்க  ஆய்வுக்குட் 

-படுத்திய பின்ேதர இ ன்கோலம் ம ரியவரும். 

 

3. முக்கிய துகறகளின் உற்பத்தி 6.8% உயர்வு 

நோட்டின் முக்கிய எட்டு துகறகளின் உற்பத்தி மசன்ற ெோர்ச் ெோ த்தில் 6.8 

ச வீ ம் வளர்ச்சி கண்டுள்ள ோக ெத்திய அரசு ம ரிவித்துள்ளது.  

இதுகுறித்து ெத்திய வர்த் க ெற்றும் ம ோழிற்துகற அகெச்சகம் மவளியிட் 

-டுள்ள புள்ளிவிவரத்தில் தெலும் கூறப்பட்டுள்ள ோவது: நிலக்கரி, கச்சோ 

எண்மணய், இயற்கக எரிவோயு, சுத்திகரிப்பு மபோருள்கள், உரம், உருக்கு, 

சிமெண்ட், மின்சோரம் ஆகிய 8 முக்கிய துகறகளின் உற்பத்தி 2020 ெோர்ச் 

ெோ  த்தில் -8.6% என்ற அளவில் பின்ேகடகவச் சந்தித்திருந் து. இந்  

நிகலயில், நடப்போண்டு ெோர்ச்சில் இத்துகறகளின் உற்பத்தி 6.8 ச வீ  

வளர்ச்சிகய பதிவுமசய்துள்ளது. 

கடந்  ெோர்ச் ெோ த்தில், இயற்கக எரிவோயு, உருக்கு, சிமெண்ட் ெற்றும் 

மின்சோரம் ஆகிய துகறகளின் உற்பத்தி முகறதய 12.3%, 23%, 32.5% 

ெற்றும் 21.6% என்ற அளவில் அதிகரித்துள்ளே. 

கடந் ோண்டு ெோர்ச்சில் இத்துகறகளின் உற்பத்தி முகறதய -15.1 ச வீ ம், 

-21.9%, -25.1%, -8.2% என்ற அளவில் பின்ேகடகவக் கண்டிருந் ே. 

நடப்போண்டு ெோர்ச்சில் நிலக்கரி, கச்சோ எண்மணய், சுத்திகரிப்பு மபோருள்கள் 

ெற்றும் உரத்துகறகளின் உற்பத்தி எதிர்ெகற வளர்ச்சிகயக்கண்டே. 

முக்கிய எட்டு துகறகளின் உற்பத்தி 2020-21 ஏப்ரல் மு ல் ெோர்ச் வகர 

-யிலோே கோலகட்டத்தில் 7% சரிகவடந்துள்ளது. 

அத செயம், கடந்  2019-20’இல் இத்துகறகளின் உற்பத்தி 0.4% தநர்ெ 

-கற வளர்ச்சிகய பதிவு மசய்திருந்  ோக வர்த் க அகெச்சகம் அந் ப் 

புள்ளிவிவரத்தில் ம ரிவித்துள்ளது. 

 

4. போண்டியர்களின் துகறமுக  கலநகரம் மகோற்கக அகழோய்வில் - 

2,800 ஆண்டுகள் பழகெயோே மசங்கல் கட்டுெோேம் கண்டுபிடிப்பு: 

போண்டிய ென்ேர்களின் துகறமுக  கலநகரோக விளங்கிய ோக 

கூறப்படும் தூத்துக்குடி ெோவட்டம் மகோற்ககயில் நகடமபற்று 

வரும்அகழோய்வில் சுெோர் 2,800 ஆண்டுகள் பழகெயோே மசங்கல் 

கட்டுெோேம் கண்டுபிடிக்கப்பட் டுள்ளது.  மிழக ம ோல்லியல் துகற சோர்பில் 

தூத்துக்குடி ெோவட்டத்தில் ஆதிச்சநல்லூர், சிவககள, மகோற்கக ஆகிய 

இடங்களில் அகழோய்வுப் பணிகள் நகடமபற்று வருகின்றே. இ ற்கு 

முன்ேர் மகோற்ககயில் கடந்  1968 ெற்றும் 1969-ம் ஆண்டுகளில் 

அகழோய்வு நகடமபற்றது. 

இதில், மகோற்கக நகரம் 2,800 ஆண்டுகோல பழகெயோேது என்பது 

உறுதியோேது. இங்கு துகறமுகம் இருந்  ோகவும், இங்கிருந்து கடல்வழி 

ஏற்றுெதி, இறக்குெதி நடந்  ோகவும், போண்டிய ென்ேரின்  கலநகரோக 

இந்  இடம் விளங்கிய ோகவும் அறியப்பட்டது. சங்கு அறுக்கும்: ம ோழில் 

பண்கடய துகறமுக நகரோே மகோற்ககயில் 52 ஆண்டுகளுக்குப் 

பின்ேர்  ற்தபோது அகழோய்வு நகடமபற்று வருகிறது. இந்  அகழோய்வில் 

2,800 ஆண்டுகள் பழகெயோே மசங்கல் கட்டுெோேம் கிகடத்துள்ளது. 

இந் ப் பகுதியில் சங்கு அறுக்கும் ம ோழில் நடந்துள்ளக  உறுதிப்படுத்தும் 

வி ெோக, ஒரு குழியில் சங்குகள் முழுகெயோகவும், அறுத்  நிகலயிலும் 

உள்ளே. தெலும் அத குழியில் சங்குககள அறுத்  பின்ேர் தீட்டுவ ற்குப் 

பயன்படுத் ப்பட்ட கற்கள் பல வடிவங்களில் கிகடத்துள்ளே. மவளிநோட்டு 

 மிழறிஞர் கோல்டுமவல் இப்பகுதியில் அகழோய்வுமசய் தபோது, ம ருமுழுவ 

-தும் சங்குகளும், மவளிநோட்டு நோணயங்களும் கிகடத் ே எே எழுதியு 

-ள்ளோர்.  ற்தபோதும் அகழோய்வின்தபோது சங்குகள் கிகடக்கின்றே. 

 

5. இந்தியோவுக்கு உயிர் கோக்கும் கருவிகள்  ருகிறது ஜப்போன் 

இந்தியோவுக்கு மவன்டிதலட்டர்கள் உள்ளிட்ட உயிர் கோக்கும் கருவிககள 

ஜப்போன் வழங்க உள்ளது. COVID-19 கவரஸ் பரவகல செோளிப்ப ற்கோக 

இந்தியோவுக்கு 300 மசயற்கக சுவோச வழங்கிகள், 300 உயிர்வளி மசறி 

-வோக்கிககள வழங்க ஜப்போன் நடவடிக்கக எடுத்து வருகிறது. இகவ 

ஒரு வோரகோலத்துக்குள் இந்தியோ வந்து தசரும். 

 

 


