
         

    

1. ‘ப ொருளொதொர அறிக்கையின் நிகை’யை பெளியிட்ட நிறுெனம் 

எது? 

அ) பன்னாட்டுச் செலவாணி நிதியம்  

ஆ) உலக வங்கி 

இ) ரிெர்வ் வங்கி  

ஈ) NITI ஆயயாக் 

✓ ரிெர்வ் வங்கியானது அண்மையில், ‘சபாருளாதார நிமல’ அறிக்மகமய 

சவளியிட்டுள்ளது. இந்த அறிக்மகயில், COVID-19 ய ாய்த்சதாற்றுகள் 

உடனடி கட்டுப்பாட்டுக்குள் சகாண்டுவரப்படவில்மல என்றும் அதன் 

காரணைாக விநியயாகச் ெங்கிலி கடுமையாக பாதிக்கும் என்றும் அது 

பணவீக்க அழுத்தங்களுக்கு வழிவகுக்கும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 

2. சொண்ட்ைர் நல்ைரசு குறியீட்டில் இந்தியொவின் தரநிகை என்ன? 

அ) 14 

ஆ) 49  

இ) 100 

ஈ) 150 

✓ ொண்ட்லர்  ல்லரசு குறியீட்டில் இந்தியா 49ஆவது இடத்தில் உள்ளது. 

இக்குறியீட்டில் பின்லாந்து முதலிடத்தில் உள்ளது. 50‘க்கும் யைற்பட்ட 

திறந்த தரவுகளின் அடிப்படையில் இந்தக் குறியீடு 104  ாடுகமளத் 

தரவரிமெப்பபடுத்தியுள்ளது. இது தமலமைத்துவம் ைற்றும் சதாமலய ா 

-க்குப் பார்மவ; வலுவான ெட்டங்கள் ைற்றும் சகாள்மககள்; வலுவான 

நிறுவனங்கள்; நிதி; ஈர்க்கக்கூடிய ெந்மத; உலகளாவிய செல்வாக்கு 

ைற்றும்  ற்சபயர்; ைற்றும்  ாட்டு ைக்கமள முன்னுக்குக் சகாண்டுவர 

உதவுவது ஆகிய சகாண்ட ஏழு தூண்கமள அடிப்பமடயாகக் சகாண்டு 

அமைந்துள்ளது. 

 

3. அண்கைச்பசய்திைளில் இடம்ப ற்ற தீபிைொ குைொரி ைற்றும் அதொனு 

தொஸ் ஆகியயொருடன் பதொடர்புகடய விகளயொட்டு எது? 

அ) குத்துச்ெண்மட 

ஆ) ைல்யுத்தம் 

இ) டைபிள் சடன்னிஸ்  

ஈ) வில்வித்மத  

✓ இந்தியாவின் முன்னணி வில்வித்மத ொம்பியன்களான தீபிகா குைாரி 

ைற்றும் அவரது கணவர் அதானு தாஸ் ஆகியயார் வில்வித்மத உலகக் 

யகாப்மப நிமல-1 ைகளிர் ைற்றும் ஆடவர் நிகழ்வின் ‘ரீகர்வ்’ நிகழ்வில் 

தங்கப்பதக்கங்கமள சவன்றுள்ளனர். கடந்த 7 ஆண்டுகளில், ைகளிர் 

‘ரீகர்வ்’ அணிக்கு இது முதல் உலகக்யகாப்மப தங்கப்பதக்கம் ஆகும்.  

✓ யைலும், அதானு தாஸ் ைற்றும் அங்கிதா ஆகியயாமரக்சகாண்ட இந்தியா 

-வின் கலப்பு அணி, அயத யபாட்டியில் சவண்கலம் சபற்றுள்ளது. 

 

4. ஐநொ  ன்னொட்டு பசர்யனொபில் ய ரிடர் நிகனவு நொள் அனுசரிக்ை 

-ப் டுகிற யததி எது? 

அ) ஏப்ரல் 20 

ஆ) ஏப்ரல் 26  

இ) ஏப்ரல் 30 

ஈ) யை 1 

✓ செர்யனாபில் அணுவுமல யபரிடரானது 1986ஆம் ஆண்டில் நிகழ்ந்தது. 

ஐ ா அமவயானது ஆண்டுயதாறும் ஏப்ரல்.26’ஐ ெர்வயதெ செர்யனாபில் 

யபரிடர் நிமனவு ாளாக அனுெரித்துவருகிறது. 

✓  டப்பாண்டு (2021), இந்த அணுவுமல யபரிடரின் முப்பதாம் ஆண்டு 

நிமறமவக்குறிக்கிறது. அணுவாற்றலின் அபாயங்கள் ைற்றும் செர்யனா 

-பில் யபரிடரின் விமளவுகள் குறித்து விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்த இந்த 

 ாள் அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

5. ெொனூர்தி ப ொறிைளுக்கு, ‘கிரிஸ்டல் தைடு பதொழில்நுட் த்கத’ 

உருெொக்கிய அகைப்பு எது? 

அ) ISRO 

ஆ) HAL 

இ) BEL 

ஈ) DRDO  

✓ பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி ைற்றும் யைம்பாட்டு அமைப்பானது (DRDO), ஒற்மற 

படிக தகடு (Single Crystal Blade) சதாழில்நுட்பத்மத உருவாக்கியுள்ளது. 

ஹிந்துஸ்தான் ஏயரா ாட்டிக்ஸ் நிறுவனத்தின் உலங்கூர்தி யைம்பாட்டு 

திட்டத்திற்கு பயன்படுத்துதற்காக இது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. புதிதாக 

உருவாக்கப்பட்ட இந்தத் சதாழில்நுட்பத்தின்கீழ் 60 தகடுகள் HAL 

நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

6. அண்கைச் பசய்திைளில் இடம்ப ற்ற DANTAK திட்டம், BRO’ஆல் 

எந்த நொட்டில் யைற்பைொள்ளப் ட்ட முதன்கை திட்டைொகும்? 

அ) வங்காளயதெம் 

ஆ) ய பாளம் 

இ) பூட்டான்  

ஈ) மியான்ைர் 

✓ அப்யபாமதய பிரதைர் ஜவஹர்லால் ய ருவின் தமலமையில், கடந்த 

1961 ஏப்.24 அன்று DANTAK திட்ைம் நிறுவப்பட்டது. இது, எல்மலப்புறச் 

ொமலகள் அமைப்பின் (BRO) மிகப்பமழமையான திட்டங்களுள் ஒன் 

-றாகும், இது பூட்டானில் வண்டிகள் செல்லக்கூடிய ொமலகமள அமை 

-க்கும் பணியில் ஈடுபட்டது. அண்மையில், இத்திட்டத்தின் மவரவிழா, 

பூட்டானில், டான்டாக் நிமனவிடத்தில் நிமனவுகூரப்பட்டது. 

 

7. ‘ ணியின் ய ொதொன  ொதுைொப்பு & நைம்’ குறித்த உைைளொவிய 

உத்தி’ என் துடன் பதொடர்புகடய அகைப்பு எது? 

அ) WTO 

ஆ) ILO  

இ) IMF 

ஈ) WCO 

✓ பணியின் யபாதான பாதுகாப்பு ைற்றும்  லத்திற்கான உலக  ாள், முதன் 

முதலில், 2003ஆம் ஆண்டில் பன்னாட்டு சதாழிலாளர் அமைப்பால் (ILO) 

அதன் பணியின்யபாதான பாதுகாப்பு ைற்றும்  லம் குறித்த உலகளாவிய 

உத்தியின் ஒருபகுதியாக சகாண்டாடப்பட்டது. ஆண்டுயதாறும் ஏப்.28 

அன்று பணியிடங்களில் நிகழும் விபத்துக்கள் ைற்றும் ய ாய்களின் 

தடுப்புகுறித்து கவனஞ்செலுத்துவதற்காக ‘பணியின்யபாதான பாதுகாப்பு 

ைற்றும்  லத்திற்கான உலக  ாள்’ என்று அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

 

8.சமீ த்திய பசய்திைளில் இடம்ப ற்ற, இந்யதொ-பெர்ைன் திட்டைொன 

‘க ரயசொல்’ என் துடன் பதொடர்புகடய துகற எது? 

அ) கரியமிலவாயு உமிழ்மவக் குமறத்தல் 

ஆ)  கர்ப்புற கழிவு யைலாண்மை  

இ) ையலரியாமவ ஒழித்தல் 

ஈ) சபண்களில் ஊட்டச்ெத்மத யைம்படுத்துவது 

✓ சபாலிவுறு  கரங்களின்  கர்ப்புற இயற்மகக் கழிவுகமள உயிரிக் 

கரிைப் சபாருட்கள் ைற்றும் ஆற்றலாக ைாற்றுவதற்காக இந்யதா-சஜர்ைன் 

திட்டைான ‘மபரயொல்’ திட்டம் சதாடங்கப்பட்டது. இது, CSIR-CLRI’க்கு 

இந்யதா-சஜர்ைன் அறிவியல்&சதாழினுட்ப மையத்தால் வழங்கப்பட்டது.  

✓ இது, இந்திய சீர்மிகு  கரங்களின்  ார்த்தன்மையுள்ள கரிைக் கழிவுகள் 

ைற்றும் கழிவுநீர் கெடுகள் ஆகியவற்மற உயிரிக்கரிைப் சபாருட்களாக 

செயலாக்குவமத ய ாக்கைாகக்சகாண்டுள்ளது. ஒருங்கிமணந்த யொ 

-லார் உலர்த்தி ைற்றும் சவப்பச் சிமதவு மையத்துக்கான அடிக்கல், 

அண்மையில், தமிழ் ாட்டின் சென்மன CSIR-CLRI’இல்  ாட்டப்பட்டது. 
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9. கிரிப்யடொ நிறுெனங்ைள் கூட்டணியின், ‘கிரிப்யடொ ைொைநிகை 

ஒப் ந்தத்தின்’ முதன்கை யநொக்ைம் என்ன? 

அ) GHG உமிழ்மவ ஒழித்தல்   

ஆ) காலநிமல ைாற்ற திட்டங்களில் முதலீடு 

இ) காலநிமலைாற்ற திட்டங்களுக்கு பிளாக் செயிமனப் பயன்படுத்துதல் 

ஈ) கிரிப்யடாகரன்ஸிகள் குறித்து விழிப்புணர்மவ உருவாக்குதல் 

✓ கிரிப்யடாகரன்சி நிறுவனங்கள் ைற்றும் அமைப்புகளின் கூட்டணியான 

-து கிரிப்யடா காலநிமல ஒப்பந்தத்மத அறிவித்துள்ளது. இது ஒரு சதாழி 

-ற்துமறொர்ந்த ஒப்பந்தைாகும். இதில், கிரிப்யடாகரன்சி நிறுவனங்கள் 

அமனத்தும் 2025’க்குள் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிெக்தி ஆதாரங்களுக்கு 

ைாறுவதாகவும், 2040’க்குள் மபங்குடில் வாயு சவளியயற்றத்மத முற்றி 

-லுைாக ஒழிப்பதாகவும் உறுதியளித்துள்ளன. 

✓ இந்த ஒப்பந்தைானது ராக்கி ைவுண்மடன் நிறுவனம்; புத்தாக்க ஒழுங்கு 

-முமறக்கான கூட்டணி; ைற்றும் ஆற்றல் வமலய அறக்கட்டமள ஆகிய 

மூன்று இலாபய ாக்கற்ற குழுக்களால் வழி டத்தப்படுகிறது. 

 

10. மீன்ைளுக்ைொன முதல் உள்நொட்டு தடுப்பூசியின் ப யர் என்ன? 

அ) Nodavac-R  

ஆ) Fishaxin-R 

இ) Fishyvac-R 

ஈ) Newvac-R 

✓ சென்மனயில் உள்ள ைத்திய உவர்நீர் மீன்வளர்ப்புக் கழகைானது 

மவரல்  ரம்புத்திசு அழுகல் ய ாய்க்கு ஒரு உள் ாட்டு தடுப்பூசிமய 

உருவாக்கியுள்ளது. Nodavac-R என்பது அந்தத்தடுப்பூசியின் சபயராகும். 

இந்த ய ாய், சபட்டயனாடமவரஸால் ஏற்படுகிறது. இது சபரும்பாலும் 

எலும்பு மீனினங்கமள தாக்குகிறது. இந்த மவரஸால்  ாற்பதுக்கும் 

யைற்பட்ட இனங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன; அவற்றில் சபரும்பாலானமவ 

கடல்மீனினங்கள். இந்த மவரஸ் தானூடுபரவுதல் ைற்றும் சதாடர்பின் 

மூலைாகவும் பரவுகிறது. இந்த ய ாய், சபரும்பாலும் மீன்குஞ்சுகளில் 

ஏற்படுகிறது. சில யவமளகளில், சபரிய மீன்கமளயும் தாக்குகிறது. 

 


1. RBI துமண ஆளு ராக டி ரவிெங்கர் நியைனம் 

இந்திய ரிொா்வ் வங்கியின் (RBI) துமண ஆளு ராக நிர்வாக இயக்கு ர் 

டி ரவிெங்கர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ரிெர்வ் வங்கியில் ஆளு ரும்  ான்கு 

துமண ஆளு ர்களும் உள்ளனர். துமண ஆளு ராக இருந்த B P 

கனுங்யகா கடந்த ஏப்.2 அன்று ஓய்வுசபற்றார். அமதயடுத்து, புதிய ஆளு  

-ராக டி ரவிெங்கர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் RBI நிர்வாக இயக்கு ராக 

இருந்துவந்தார். மூன்றாண்டுகள் வமர அல்லது வயது காரணைாக பணி 

ஓய்வுசபறும் வமர அப்பதவியில் அவர் நீடிப்பார். 

 

 

 


