
         

    

1. இந்தியாவில், ஆயுஷ்மான் பாரத் திவாஸ் க ாண்டாடப்படுகிற 

தேதி எது? 

அ) ஏப்ரல் 25 

ஆ) ஏப்ரல் 28 

இ) ஏப்ரல் 30  

ஈ) மே 02 

✓ ஆயுஷ்ோன் பாரத் திவாஸ் ஆனது ஏப்ரல்.30 அன்று நாடு முழுவதும் 

க ாண்டாடப்பட்டது. ஆயுஷ்ோன் பாரத் திட்டோனது, நாட்டின் க ாலை 

தூர பகுதி ளில், எளிதில் கிலடக் க்கூடிய ேற்றும் ேலிவு விலையிைா 

-ன ேருத்துவ வசதி லை வழங்  முற்படுகிறது. இந் த் திட்டத்தின்கீழ், 

ஒரு குடும்பத்திற்கு ஆண்கடான்றுக்கு `5 இைட்சம் வலர பயன் ள் 

கிலடக் ப்கபறுகிறது. 

 

2. தில்லி திருத்தச்சட்டம், 2021’இன் ததசிய தலைந ர பிராந்தியத்தி 

-ன்படி, ‘தில்லி அரசு’ என்பது எலதக் குறிக்கின்றது? 

அ) தில்லி மு ைலேச்சர் 

ஆ) தில்லி அலேச்சரலவ அலேச்சர் ள் 

இ) இந்தியப் பிர ேர் 

ஈ) தில்லியின் துலைநிலை ஆளுநர்  

✓ ம சிய  லைந ரமான தில்லி அரசு (திருத் ம்) சட்டம், 2021 நலடமுலற 

-க்கு வந்துள்ைது. திருத் ப்பட்ட இச்சட்டத்தின்படி, தில்லியில் “அரசு” 

என்றால் “துலைநிலை ஆளுநர்” என்று கபாருள். எந் கவாரு நிர்வா  

முடிலவயும் எடுப்ப ற்கு முன்னர், தில்லி யூனியன் பிரம சத்தின் ம ர்ந் 

-க டுக் ப்பட்ட பிரதிநிதி ள் தில்லி துலைநிலை ஆளுநரின்  ருத்ல  

நாடமவண்டும். 

 

3.அண்லமயில்  ண்டுபிடிக் ப்பட்ட ஊசித்தட்டான் ளின் இரண்டு 

புதிய இனங் ள் (Euphaea thosegharensis மற்றும் Euphaea pseudodi 

-spar) இந்தியாவின் எந்தப் பகுதிலயச் சார்ந்தலவயாகும்? 

அ) தீப ற்பம் 

ஆ) சுந் ரவனக் ாடு ள் 

இ) மேற்குத்க ாடர்ச்சி ேலை ள்  

ஈ) இேயேலை 

✓ இந்திய ஆராய்ச்சியாைர் ள் ே ாராஷ்டிர ோநிைம் ச ாரா ோவட்டத்தில் 

Euphaea thosegharensis & Euphaea pseudodispar எனப் கபயரிடப்பட்ட 2 

புதிய வல  ஊசித் ட்டான் லைக்  ண்டுபிடித்துள்ைனர். மேற்குத்க ா 

-டர்ச்சி ேலை லை ஆதியா க்க ாண்ட இலவ, யூபியா இனத்ல ச் 

சார்ந்  கபரிய பூச்சி ைாகும். 

 

4. “வளரும் ஆசியாவின் கபாருளாதாரக்  ண்த ாட்டம்” என்ற 

அறிக்ல லய கவளியிட்டுள்ள நிறுவனம் எது? 

அ) உை  வங்கி 

ஆ) புதிய வைர்ச்சி வங்கி 

இ) ஆசிய வைர்ச்சி வங்கி  

ஈ) பன்னாட்டுச் கசைவாணி நிதியம் 

✓ ஆசிய வைர்ச்சி வங்கியானது அண்லேயில், “வைரும் ஆசியாவின் 

கபாருைா ார  ண்மைாட்டம்” என்ற  லைப்பில் அறிக்ல கயான்லற 

கவளியிட்டுள்ைது. இந்  அறிக்ல யின்படி,  டந்  2020ஆம் ஆண்டில் 

ஆசியாவின் கபாருைா ாரம் 0.2% அைவுக்கு சுருங்கியது. 2020’இல் 2.8 

ச வீ ோ  இருந்  ஆசியாவின் சராசரி பைவீக் ம், 2021’ஆம் ஆண்டில் 

2.3 ச வீ ோ க் குலறயும் என்று  ணிக் ப்பட்டுள்ைது. 

 

5. சுங்  குற்றங் லளத் தடுப்பதற் ா  இந்தியாவிற்கும் எந்த நாடு / 

நாடு ளுக்கும் இலடயிைான ஓர் ஒப்பந்தத்தில் ல கயழுத்திடுதற்கு 

மத்திய அலமச்சரலவ ஒப்புதல் அளித்தது? 

அ) ஆஸ்திமரலியா   ஆ) USA ேற்றும் ஜப்பான் 

இ) UK ேற்றும் வட அயர்ைாந்து  ஈ) பிமரசில் & க ன் க ாரியா 

✓ சுங்  ஒத்துலழப்பு ேற்றும் சுங் த்துலற விஷயங் ளில் பரஸ்பர நிர்வா 

-  உ விலய மேற்க ாள்ை இங்கிைாந்து ேற்றும் வடக்கு அயர்ைாந்து 

ஆகியவற்றுடன் ஒப்பந் ம் கசய்ய ேத்திய அலேச்சரலவ ஒப்பு ல் அளித் 

-துள்ைது. இந்  ஒப்பந் ம் இருநாடு ளின் சுங்  அதி ாரி ள் இலடமய 

  வல் லையும், உைவுத்  வல் லையும் பகிர்ந்துக ாள்ை சட்ட விதிமு 

-லறலய வழங்கும். சுங்  விதி லை முலறயா  அேல்படுத்தி, சுங்  

குற்றங் லைத்  டுக் வும் விசாரிக் வும் உ வும். மேலும், சட்ட ரீதியான 

வர்த்  த்துக்கும் இது உ வும். இந்  ஒப்பந் த்தின் வலரவு, இரு நாட்டு 

சுங்  நிர்வா த்தின் ஒப்பு லுடன் இறுதி கசய்யப்பட்டுள்ைது. 

 

6. சமீபகசய்தி ளில் இடம்கபற்ற யான்பு துலறமு ம் அலமந்துள்ள 

நாடு எது? 

அ) ஆப் ானிஸ் ான் 

ஆ) சவுதி அமரபியா  

இ) சூடான் 

ஈ) சாட் 

✓ யான்பு என்பது சவுதி அமரபியாவின் மேற்குப் பகுதியின் கசங் டல்  டற் 

 லரயில் அலேந்துள்ை ஒரு துலறமு  ந ரோகும். அண்லேயில், 

கவடிகபாருட் ள் நிரம்பிய  ானியங்கி படகு ஒன்று கசங் டலில் உள்ை 

யான்பு துலறமு த்திற்கு அரும   ண்டுபிடிக் ப்பட்டது.  

✓ குண்டுகவடிப்புக்கு  ாரைோ  அலேந்  அந் ப் படல , சவுதி அமரபியா 

 டுத்து  ாக்கியழித்  ா க் கூறியுள்ைது. 

 

7. ‘உை  டூனா நாள்’ 2021 தம.3 அன்று அனுசரிக் ப்பட்டது. டூனா 

சார்ந்த இனம் எது? 

அ) பறலவ 

ஆ) மீன்  

இ) பூச்சி 

ஈ) ஊர்வனம் 

✓ உை  டுனா நாைானது 2021 மே.3 அன்று உை ம் முழுவதும் 

அனுசரிக் ப்பட்டது. டூனா, ஒமே ா-3 நிலறந்  ஒரு மீனினோகும். இந்  

வல  மீன் ளில்  ாதுக் ள், புர ங் ள் ேற்றும் லவட்டமின் B12 உள்ளி 

-ட்ட அதி  ஊட்டச்சத்து ள் இருப்ப ால், அதி ப்படியான நு ர்வின்  ார 

-ைோ  இவ்வினம் அச்சுறுத் லுக்கு உள்ைாகிறது.  டந்  2016ஆம் 

ஆண்டு டிசம்பரில், ஐநா கபாது அலவயானது மே.3ஆம் ம திலய உை  

டூனா நாைா  அறிவித் து. 

 

8. WHO மற்றும் அவற்றின் கூட்டாளர் ளால் (UNICEF மற்றும் GAVI) 

முன்கமாழியப்பட்ட தநாய்த்தடுப்பு நிரல், எந்ே ஆண்டுக்குள் ஐம்பது 

மில்லியன் உயிர் லள  ாப்பாற்ற தநாக் ம் க ாண்டுள்ளது? 

அ) 2022 

ஆ) 2025 

இ) 2030  

ஈ) 2040 

✓ உை  நைவாழ்வு அலேப்பு (WHO) ேற்றும் அ ன் கூட்டாைர் ைான ஐநா 

சிறார் ள் மு லே ேற்றும்  டுப்பூசி கூட்டாைரான GAVI ஆகியலவ ஒரு 

புதிய உை ைாவிய  டுப்பூசி உத்திலய வகுத்துள்ைன - மநாய்த் டுப்பு 

நிரல் 2030 (IA2030). ஏலழ நாடு ளில் உள்ை 75% குழந்ல  ள் 

உட்பட, 2030’ஆம் ஆண்டிற்குள் ஐம்பது மில்லியன் உயிர் லைக்  ாப் 

-பாற்றுவல  இது மநாக் ோ க் க ாண்டுள்ைது. இந்  உத்தியானது 

உை ைவில் நிைவும் அம்லே ேற்றும் பிற மநாய் ளுக்கு எதிரான 

 டுப்பூசி இயக் ங் லை அதி ரிக் ச் கசய்கிறது. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. இந்திய நிதிச்கசயைாளலர நியமிப்பதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கின்ற 

அலமப்பு எது? 

அ) இந்திய உச்சநீதிேன்றம் 

ஆ) அலேச்சரலவ நியேனக்குழு  

இ) நிதியலேச்ச ம் 

ஈ) ேக் ைலவ 

✓  ற்மபால ய கசைவின கசயைாைர் T V மசாேநா லன இந்திய அரசின் 

நிதிச்கசயைாைரா  நியமிக்  அலேச்சரலவயின் நியேனக்குழு ஒப்பு ல் 

அளித்துள்ைது. இது க ாடர்பா  பணியாைர் அலேச்சகம் உத் ரவு பிறப்பி 

-த்துள்ைது. இவர், 1987ஆம் ஆண்டு, தமிழ்நாட்டுப் பிரிவைச் சாரந்த 

இந்திய ஆட்சிப் பணி (IAS) அதி ாரியாவார். 

 

10. ‘உை ளாவிய வன இைக்கு ள் அறிக்ல –2021’ஐ கவளியிட்ட 

அலமப்பு எது? 

அ) WWF 

ஆ) UN ECOSOC  

இ) UNEP 

ஈ) UNDP 

✓ ‘உை ைாவிய வன இைக்கு ள் அறிக்ல  – 2021’ அறிக்வகவய ஐநா 

அலவயின் கபாருைா ார ேற்றும் சமூ  விவ ாரங் ள் துலற  யாரித்து 

கவளியிட்டுள்ைது. ஐநா அலேப்பின்  ாடு ளுக் ான உத்தி திட்டம் 

2030’இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைபடி ஆறு உை ைாவிய வன இைக்கு ள் 

ேற்றும் அவற்றுடன் க ாடர்புலடய 26 இைக்கு லை அலடவ ற் ான 

முன்மனற்றம் குறித்  ஒரு  ண்மைாட்டத்ல  இந்  அறிக்ல  வழங்கு 

-கிறது. 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் வனப்பகுதிலய 3% வலர அதி ரிப்பது 

மு ல் உை ைாவிய வன இைக்கு ஆகும். 

 


1. கசன்லன அணுமின் நிலையத்துக்கு - புதிய இயக்குநர் நியேனம்: 

 ல்பாக் த்தில் இயங்கிவரும் கசன்லன அணுமின் நிலையத்தின் நிர்வா 

-  இயக்குநர் பணி ஓய்வுகபற்ற ால், புதிய இயக்குநரா  M பைராேமூர்த் 

-தி நியேனம் கசய்யப்பட்டுள்ைார். 

 

2. சசதி ததரியுமா? 

ஏப். 24:  மரானா மநாயாளி ளுக் ான அவசர சிகிச்லசக்கு ‘விரஃபின்’ 

ஊசி ேருந்ல ப் பயன்படுத்  இந்திய ேருந்துக்  ட்டுப்பாட்டு இயக்குநர ம் 

அனுேதி அளித் து. 

ஏப். 24: இந்ம ாமனசிய  டற்பலடலயச் மசர்ந்  KRI நங் ாைா 402 

என்கிற நீழ்மூழ்கிக்  ப்பல் 53 மபருடன் பாலி தீவு அரும  ோயோனது. 

ஏப். 24: உச்சநீதிேன்ற 48ஆவது  லைலே நீதிபதியா  என்.வி. ரேைா 

கபாறுப்மபற்றார். 

ஏப்.24: மின்னணு முலறயில் கசாத்துக் ான அட்லட வழங்கும் 

‘ஸ்வமித்வா மயாஜனா’ திட்டம் க ாடங் ப்பட்டது. 

ஏப்.25: நாடு முழுவதும் புதி ா  551 ேருத்துவ ஆக்சிஜன் உற்பத்தி 

நிலையங் லை அலேக்  ேத்திய அரசு உத் ரவிட்டது. 

ஏப்.25: உச்சநீதிேன்ற நீதிபதி மோ ன் எம் சந் ான  வுடர்  ாைோனார். 

ஏப்.26, 27: ஆக்சிஜன்  யாரிக்  ஸ்கடர்லைட் ஆலைலயயத் திறப்பது என 

மு ைவமச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி  லைலேயிைான அலனத்துக்  ட்சி 

கூட்டத்தில் முடிகவடுக் ப்பட்டது. ஸ்கடர்லைட் ஆலை ஜூலை 31 வலர 

கசயல்பட உச்சநீதிேன்றம் அனுேதியளித் து. 

ஏப்.27:  வு ோைா உை க்ம ாப்லப வில்வித்ல  மு ல்நிலை மபாட்டியில் 

இந்தியாவின் தீபி ாகுோரி, அ ானு  ாஸ் ஆகிமயார்  ங் ம் கவன்றனர்.  

ஏப்.28: இந்தியாவின் சுவாதி தியா ராஜன்  யாரிப்பு மேைாைரா ப் பணி 

-யாற்றிய ‘லே ஆக்மடாபஸ் டீச்சர்’ என்கிற ஆவைப்படத்துக்கு ஆஸ் ர் 

விருது அறிவிக் ப்பட்டது. 

ஏப்.29: இந்திய வல லயச் மசர்ந்  B.1.617 என்ற இருமுலற உருோறிய 

 மரானா லவரஸ் 17 நாடு ளில்  ண்டறியப்பட்டுள்ைது. 

ஏப்.30:  மிழ்த்திலரப்பட ஒளிப்பதிவாைரும் இயக்குநருோன K V ஆனந்த் 

 ாைோனார். 

மே.2: ஐந்து ோநிை சட்டப்மபரலவத் ம ர் ல் முடிவு ள் கவளியாகின: 

 மிழ்நாடு - தி.மு. ., ம ரைம் - இடது ஜனநாய  முன்னணி, மேற்கு 

வங் ம் - திரிைமூல்  ாங்கிரஸ், அஸ்ஸாம் - பா.ஜ. . கூட்டணி, புதுச்மசரி 

- NR  ாங்கிரஸ் கூட்டணி ஆகியலவ ஆட்சிலயப் பிடித் ன. 

 

 

 

 


