 











1. COVID-19 திரிபுகளை அளையாைங்காண, “பன்னாட்டு ந ாய்க்
கிருமி கண்காணிப்பு வளையளைப்ளப”
அறிவித்துள்ை ாடு எது?


✓

ஆண்டுத ாறும் பெ.23 அன்று உலக கடலாமெ நாள் கமடப்பிடிக்கப்ே
-டுகிறது. இது கடலாமெகள் ெற்றும் அவற்றின் வாழ்விடங்கள் குறித்து
ெக்களுக்கு விழிப்புைர்மவ ஏற்ேடுத்துகிறது. “Turtles Rock!” என்பது
நடப்பாண்டில் (2021) வரும் இந்நாளுக்கானக் கருப்மோருளாகும்.

✓

அமெரிக்க ஆமெ மீட்பு என்ற இலாே பநாக்கற்ற அமெப்ோல் 2000ஆம்
ஆண்டிலிருந்து ேரவலாக இந்த நாள் மகாண்டாடப்ேட்டு வருகிறது.

த ாைங்கவுள்ை ாக

அ) ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகள்
ஆ) ஐக்கியப் பேரரசு 



இ) இந்தியா
ஈ) மெர்ெனி

✓

6.

ைப்பாண்டில் (2021) வரும் உைக அைவீட்டியல் (Metrology)
ாளுக்கான கருப்தபாருள் என்ன?

உலக நலவாழ்வு அமெப்பு (WHO) ெற்றும் உலமகங்கிலும் உள்ள பிற
தமலவர்களுடன் இமைந்து, இங்கிலாந்து, “ேன்னாட்டு பநாய்க்கிருமி
கண்காணிப்பு வமலயமெப்மே” உருவாக்கும் என்று இங்கிலாந்து
பிரதெர் போரிஸ் ொன்சன் அறிவித்துள்ளார். இந்த வமலயமெப்பு, புதிய
COVID-19 திரிபுகமள அமடயாளங்கண்டு, நிகழ்பநர தரமவ வழங்கு
-வமத பநாக்கொகக் மகாண்டுள்ளது.

2. NIDHI4COVID2.0 என்பதை அளைத்துள்ை அளைச்சகம் எது?

அ) Precision in Measurement
ஆ) Measurement for Health 
இ) Accuracy Matters
ஈ) Measurement for Science

✓

கடந்த 1875ஆம் ஆண்டு மகமயழுத்திடப்ேட்ட மீட்டர் சாசனத்மத
நிமனவுகூரும் வமகயில், ஒவ்பவார் ஆண்டும் பெ.20 அன்று உலக
அளவீட்டியல் நாள் கமடப்பிடிக்கப்ேடுகிறது. அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு
ெற்றும் புத்தாக்கம், மதாழிற்துமற உற்ேத்தி ெற்றும் ேன்னாட்டு வர்த்தக
-ம் அத்துடன் வாழ்க்மகத்தரம் ெற்றும் ேன்னாட்டுச் சூழலின் ோதுகாப்பு
ஆகியவற்மற பெம்ேடுத்தும் ஓர் சீரான அளவீட்டு முமறமய இந்தச்
சாசனம் வழங்குகிறது.

✓

“Measurement for Health” என்ேது நடப்ோண்டில் (2021) வரும் இந்தச்
சிறப்பு நாளுக்கான கருப்மோருளாகும்.

அ) ோதுகாப்பு அமெச்சகம்
ஆ) சுகாதார அமெச்சகம்
இ) வர்த்தக அமெச்சகம்
ஈ) அறிவியல் ெற்றும் மதாழில்நுட்ே அமெச்சகம் 

✓

ெத்திய அறிவியல் ெற்றும் மதாழில்நுட்ே அமெச்சகத்தின் அறிவியல்
ெற்றும் மதாழில்நுட்ேத்துமறயானது ‘NIDHI4COVID2.0’ஐ அறிமுகப்ேடுத்
-தியுள்ளது. இது உயிர்வளி, ெருத்துவ ோகங்கள், உேகரைங்களின்
மேயர்வுத்திறன், பநாயறிதல்போன்ற துமறகளில் தீர்வுகமள வழங்குகி
-ற இந்தியாவில் ேதிவுமசய்யப்ேட்ட துளிர் நிறுவனங்களுக்கு நிதியளிக்
-கும். COVID-19 சிகிச்மசக்கு பதமவயான ேல்பவறு ெருத்துவ உேகர
-ைங்கள் ெற்றும் சாதனங்கள் இறக்குெதி மசய்யப்ேடுவதால், அவற்மற
இந்தியாவில் தயாரிப்ேமத ஊக்குவிப்ேதற்காக இது மசய்யப்ேடுகிறது.

7. ஆண்டுதைோறும், “ஆப்பிரிக்கா ாள்” தகாண்ைாைப்படுகிற ந தி
எது?
அ) பெ 25 
ஆ) பெ 26
இ) பெ 27

3. ந ாசாலிண்ட் பி ாங்க்ளின் ஊர்தியானது எந் க் நகாளுக்கு
ஏவுவ ற்காக ESA’ஆல் கட்ைப்பட்டு வருகிறது?

ஈ) பெ 28

✓

ஐம்ேத்பதழு ஆண்டுகளுக்கு முன் நிறுவப்ேட்ட ‘ஆப்பிரிக்க ஒற்றுமெ’
அமெப்பின் நிறுவுநாமள நிமனவுகூரும் வமகயில், ‘ஆப்பிரிக்கா நாள்’
மகாண்டாடப்ேடுகிறது. அவ்வமெப்ோனது கடந்த 1963ஆம் ஆண்டு பெ
25 அன்று நிறுவப்ேட்டது. அதன்பின், 2002ஆம் ஆண்டில் அவ்வமெப்பு,
‘ஆப்பிரிக்க ஒன்றியம்’ என்று நிறுவப்ேட்டது. ஆப்பிரிக்காவின் வலிமெ
ெற்றும் ேன்முகத்தன்மெமயயும், ஆப்பிரிக்க ஒற்றுமெமய வளர்ப்ேதற்
-கும் இந்த நாள் மகாண்டாடப்ேடுகிறது.

✓

“Arts, Culture and Heritage: Levers for Building the Africa We Want”
என்பது நடப்ோண்டில் (2021) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்மோருளாகும்.

அ) திங்கள்
ஆ) மவள்ளி
இ) மசவ்வாய் 
ஈ) வியாழன்

✓

மசவ்வாய் பகாளுக்கு ஏவப்ேடவுள்ள ஐபராப்பிய விண்மவளி முகமெ
(ESA) உருவாக்கி வரும் பராசாலிண்ட் பிராங்க்ளின் ஊர்தி அதன் பசாத
-மனகளின்போது மவற்றிகரொன மசயல்ோடுகமள நிரூபித்துள்ளது.

✓

2023’இல் மதாடங்க திட்டமிடப்ேட்டுள்ள ESA’இன் எக்ப ாொர்ஸ் திட்ட
-த்தின் ஒருேகுதியாகும் இந்த ஊர்தி. முன்னதாக, இந்தப்ேணி, 2020ஆம்
ஆண்டில் மதாடங்க திட்டமிடப்ேட்டது. ஆனால், தற்போது நிலவிவரும்
COVID மதாற்று ேரவலால் அப்ேணிகள் தாெதொனது.

8. ஆண்டுந ாறும் நை.25 அன்று, ாைமில்ைா சு ப்பிச் சீர்நகடுைன்
த ாைர்புளைய எந் ச் சிறப்பு ாள் களைப்பிடிக்கப்படுகிறது?
அ) உலக நீரிழிவு நாள்
ஆ) உலக மதராய்டு நாள் 

4. ள ாநகாங்நகா ைளை அளைந்துள்ை ாடு எது?

இ) உலக எலும்புத்துமள பநாய் நாள்

அ) மநஜீரியா

ஈ) உலக அடிசன் பநாய் நாள்

ஆ) அல்பேனியா
இ) காங்பகா 
ஈ) ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகள்
✓

மநராபகாங்பகா ெமல என்ேது காங்பகா ெக்களாட்சிக் குடியரசில்
அமெந்துள்ள ஒரு மசயலிலுள்ள அடுக்கு எரிெமல ஆகும். 3,470 மீட்டர்
உயரங்மகாண்ட இவ்மவரிெமல சமீேத்தில் மவடித்து எரிெமலக்குழம்
-மே கக்கியது. இதன் காரைொக அங்கிருந்த வீடுகள் ெற்றும் மநடுஞ்
-சாமலகள் ேலத்த பசதத்துக்கு உள்ளாகின.

✓

கடந்த 2008ஆம் ஆண்டு முதல், ஆண்டுபதாறும் பெ.25 அன்று உலக
மதராய்டு நாள் உலகம் முழுவதும் அனுசரிக்கப்ேட்டு வருகிறது.

✓

மதராய்டு பநாய் குறித்த விழிப்புைர்மவ ஏற்ேடுத்துவதற்காக ஐபராப்பி
-ய மதராய்டு சங்கமும், அமெரிக்க மதராய்டு சங்கமும் இமைந்து
உலக மதராய்டு நாமள நிறுவின. மதராய்டு என்ேது மிகப்மோதுவான
நாளமில்லா சுரப்பிச்சீர்பகடாகும். மதராய்டின் அறிகுறிகளுக்கு சிகிச்மச
-யளிப்ேதிலும், எமட குமறக்க உதவுவதிலும் தண்ணீர் முக்கியப்ேங்கு
வகிப்ேதாக ெல் சக்தி அமெச்சகம் மதரிவித்துள்ளது.

5. உைக கைைாளை ாள் களைப்பிடிக்கப்படுகிற ந தி எது?
அ) பெ 22
ஆ) பெ 23 
இ) பெ 21
ஈ) பெ 20











 













9. நவைாண் துளறயில் ஒத்துளைப்புக்காக, எந்

ாட்டுைனான 3
ஆண்டு நவளை திட்ைத்தில் இந்தியா ளகதயழுத்திட்டுள்ைது?

நாட்டின் மோருளாதார வளர்ச்சி 2020-21ஆம் நிதியாண்டில் மிக
பொசொன நிமலக்கு மசன்றுள்ளது.

அ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்

முந்மதய 2019-20ஆம் நிதியாண்டில் மொத்த உள்நாட்டு உற்ேத்தி
வளர்ச்சி விகிதம் நான்கு சதவீதொக காைப்ேட்டது என NSO மதரிவித்து
-ள்ளது. நடப்பு 2021-22ஆம் நிதியாண்டில் நாட்டின் மோருளாதாரம் 1011 சதவீத வளர்ச்சிகண்டு `145 லட்சம் பகாடி அளமவ மீண்டும் எட்டும்
என எதிர்ோர்க்கப்ேட்டது. இந்நிமலயில், கபரானா இரண்டாவது அமல
மோருளாதார வளர்ச்சியில் பதக்கத்மத ஏற்ேடுத்தியுள்ளது.

ஆ) இஸ்பரல் 
இ) பிரான்ஸ்
ஈ) ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகள்

✓



இந்தியா-இஸ்பரல் நாடுகளுக்கு இமடபயயான பவளாண் கூட்டமெப்
-மே வலுப்ேடுத்துவதற்காக வளர்ந்துவரும் இருதரப்பு கூட்டணி ெற்றும்
இருநாட்டு உறவுகளில் பவளாண்மெ ெற்றும் நீர் துமறகமள மெயப்ே
-டுத்தி அங்கீகாரம் வழங்கி, பவளாண் ஒத்துமழப்மே பெம்ேடுத்துவதற்
-கான மூன்றாண்டுகால மசயல்திட்ட ஒப்ேந்தத்தில் இருநாடுகளும்
மகமயழுத்திட்டுள்ளன. இந்தியாவும் இஸ்பரலும் “இந்திய-இஸ்பரல்
பவளாண் சிறப்புத்திட்ட மெயங்கள்” ெற்றும் “இந்திய-இஸ்பரல் சிறப்பு
கிராெங்கள்” திட்டங்கமள மசயல்ேடுத்தி வருகின்றன.

10. 2020-21 காைப்பகுதியில் அதிகபட்ச அந்நிய ந டி மு லீட்ளை
ஈர்த் ைாநிைம் எது?
அ) தமிழ்நாடு

2. எவமரஸ்டில் ஏறி சாதமன ேமடத்த சீனாமவ பசர்ந்த ெமலபயற்ற
வீரர்!
எவமரஸ்ட் ெமலமீது ஏறி சாதமன ேமடத்துள்ளார் சீனாமவச் பசர்ந்த
ோர்மவயற்ற ெமலபயற்ற வீரர். எவமரஸ்டில் ஏறிய ஆசியாமவ பசர்ந்த
முதல் ோர்மவயற்றவர், உலகின் மூன்றாவது ோர்மவயற்றவர் என்கிற
சாதமனமயயும் அவர் மசாந்தொக்கியுள்ளார்.
சீனாமவ பசர்ந்தவர் ஷாங் காங் (44), ோர்மவயற்றவரான இவர்,
ெமலபயறும் வழிகாட்டிகளுடன் எவமரஸ்ட் ெமல மீது ஏறத்மதாடங்கி,
கடந்த பெ 24ஆம் பததி உச்சிமய அமடந்தார். பின்னர் ோதுகாப்ோக
காத்ொண்டு திரும்பினார்.

ஆ) கர்நாடகா

✓

இ) குெராத் 

3. சிஐஐ கூட்டமெப்பின் புதிய தமலவராக நபரந்திரன் பதர்வு

ஈ) ெகாராஷ்டிரா

இந்திய மதாழிலக கூட்டமெப்பின் புதிய தமலவராக டி வி நபரந்திரன்
பதர்வு மசய்யப்ேட்டுள்ளார். இதுகுறித்து CII மவளியிட்ட மசய்திக்குறிப்பில்
மதரிவித்துள்ளதாவது: டாடா ஸ்டீல் நிறுவனத்தின் தமலமெச் மசயல்
அதிகாரியும், நிர்வாக இயக்குநருொன டி வி நபரந்திரன் CII கூட்டமெப்பி
-ன் புதிய தமலவராக பதர்வு மசய்யப்ேட்டுள்ளார். இவர், 2021-22
ஆண்டுக்கான புதிய தமலவராக இருப்ோர். முன்பு இப்ேதவியில் இருந்த
பகாட்டக் ெஹிந்திரா வங்கியின் தமலமெச்மசயலதிகாரியும், நிர்வாக
இயக்குநருொன உதய் பகாட்டக்கிடமிருந்து நபரந்திரன் மோறுப்புகமள
ஏற்றுக்மகாண்டுள்ளார்.

2020-21ஆம் நிதியாண்டில், இந்தியா, மொத்தம் $81.72 பில்லியன்
அமெரிக்க டாலர் அந்நிய பநரடி முதலீட்மட ஈர்த்துள்ளது. கடந்த 201920 நிதியாண்டுடன் ஒப்பிடும்போது இது 10% அதிகெயக்கும். 2020-21
நிதியாண்டில் அதிகேட்ச அந்நிய பநரடி முதலீட்மட ஈர்த்த ொநிலங்களு
-ள் குெராத் முதலிடத்மதப் பிடித்துள்ளது. ஈர்க்கப்ேட்ட மொத்த அந்நிய
பநரடி முதலீட்டு வருவாயில் 37% ேங்மக குெராத் ொநிலம் மகாண்டுள்
-ளது. அமதத்மதாடர்ந்து ெகாராஷ்டிரா (27%), கர்நாடகா (13%) ஆகிய
ொநிலங்கள் உள்ளன.



CII கூட்டமெப்பில் நபரந்திரன், ெண்டல, ொநில, பதசிய அளவில் ேல்பவ
-று மோறுப்புகமள வகித்துள்ளார். பெலும், ஹீபரா பொட்படாகார்ப்பின்
தமலவரும், தமலமெச் மசயல் அதிகாரியுொன ேவன் முன்ொல் CIIஇன்
துமைத்தமலவராக மோறுப்பேற்றுக்மகாண்டுள்ளதாக அந்தச் மசய்திக்
குறிப்பில் மதரிவிக்கப்ேட்டுள்ளது.

1. நாட்டின் மோருளாதார வளர்ச்சி -7.3 சதவீதொக சரிவு
நாட்டின் மோருளாதாரம் கடந்த நிதியாண்டில் -7.3 சதவீதொக சரிமவச்
சந்தித்துள்ளது என ஒன்றிய அரசு மதரிவித்தது. இதுகுறித்து பதசிய
புள்ளியியல் அலுவலகம் மவளியிட்ட புள்ளிவிவரத்தில் பெலும் மதரிவித்
-திருப்ேதாவது: கடந்த 2020-21 நிதியாண்டில் இந்திய மோருளதாரம்
-7.3 சதவீத சரிமவச் சந்தித்துள்ளது. இது, எதிர்ோர்த்தமதக் காட்டிலும்
குமறவான பின்னமடபவயாகும். உலகின் மிகபொசொன COVID
மதாற்று இந்தியாமவ தாக்குவதற்கு சற்று முன்னதான நான்காவது
காலாண்டில் (ெனவரி-ொர்ச்) இந்தியாவின் மோருளாதார வளர்ச்சி
பவகம் ெற்றும் விகிதம் சிறப்ோன நிமலயில் காைப்ேட்டது. அதன்
காரைொகபவ நாட்டின் மோருளாதரம் அஞ்சிய அளவுக்கு வீழ்ச்சிமய
சந்திக்கவில்மல.
ஆசியாவின் மூன்றாவது மிகப் மேரிய மோருளாதார ேலத்மதக் மகாண்ட
இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்ேத்தி வளாா்ச்சி ெனவரி-ொர்ச்
காலகட்டத்தில் 1.6 சதவீதொக இருந்தது. இது, முந்மதய டிசம்ேர்
காலாண்டு வளர்ச்சியான 0.5 சதவீதத்மதக் காட்டிலும் குறிப்பிடத்தக்க
அளவு அதிகொகும். முந்மதய ஆறு ொதங்கள் கபரானா பேரிடரின்
பொசொன ோதிப்பிலிருந்து மீண்டு வருவமத எடுத்துக்காட்டும்
வமகயில் டிசம்ேர் காலாண்டு வளர்ச்சி அமெந்திருந்தது. அபதசெயம்,
2020 ெனவரி- ொர்ச் காலகட்டத்தில் நாட்டின் மோருளாதாரம் 3 சதவீத
வளர்ச்சிமய ேதிவு மசய்திருந்தது.
COVID பேரிடமர கட்டுக்குள் மகாண்டுவர பதசிய அளவில் மோதுமுடக்க
-ம் அறிவிக்கப்ேட்டமதத் மதாடர்ந்து நுகர்வு ெற்றும் மோருளாதார
நடவடிக்மககள் கடுமெயாக ோதிக்கப்ேட்டன. இது, 2020 ஏப்ரல் முதல்
2021 ொர்ச் வமரயிலான காலகட்டத்தில் மொத்த உள்நாட்டு உற்ேத்தி
-7.3 சதவீதம் அளவுக்கு சரிவு ஏற்ேட முக்கிய காரைொக அமெந்தது.

4. பசதி மதரியுொ?
பெ.22: ‘A76’ என்று மேயரிடப்ேட்ட உலகின் மிகப் மேரிய ேனிப்ோமற
அண்டார்டிகா ேனிப்பிரபதசத்திலிருந்து பிரிந்து கடலில் மிதக்கத் மதாடங்
-கியிருப்ேதாக ஐபராப்பிய விண்மவளி ஆய்வு மெயம் மதரிவித்துள்ளது.
பெ.23: கபரானா காரைொக இந்தியாவில் இந்த ஆண்டு ரத்து மசய்யப்ே
-ட்ட 17 வயதுக்குட்ேட்படாருக்கான ெகளிர் உலகக் பகாப்மே கால்ேந்துப்
போட்டி அடுத்த ஆண்டு நமடமேறும் என்று சர்வபதச கால்ேந்து சங்கக்
கூட்டமெப்பு அறிவித்துள்ளது.
பெ.24: தமிழகத்தில் காஞ்சிபுரம் பகாவில்கள் உள்ேட இந்தியாவில் ஆறு
இடங்கள் UNESCO’இன் உத்பதச உலகப் ோரம்ேரிய தளங்களில்
பசர்க்கப்ேட்டுள்ளன.
பெ.25: பநோளத்தில் பிரதெர் சர்ொ ஒலி அரசு நம்பிக்மக வாக்மகடுப்பில்
பதால்வியமடந்தால், நாடாளுென்றத்மதக் கமலத்து 6 ொதங்களில்
பதர்தல் நடத்த அந்நாட்டு அதிேர் வித்யாபதவி ேண்டாரி உத்தரவிட்டார்.
பெ.26: தமிழகச் சட்டப்பேரமவ காங்கிரஸ் கட்சித் தமலவராக
ஸ்ரீமேரும்புதூர் ச ெ உ., கு மசல்வமேருந்தமக நியமிக்கப்ேட்டுள்ளார்.
பெ.27: வங்கக்கடலில் உருவான அதிதீவிர ‘யாஸ்’ புயல் ஒடி
ோலபசார் அருபக கமரமயக் கடந்தது.

ாவின்

பெ.28: தமிழகத்தில் தளர்வில்லாத கபரானா முழு ஊரடங்மக ெூன்.7
வமர நீட்டித்துத் தமிழக அரசு உத்தரவிட்டது.

கடந்த 1979-80ஆம் ஆண்டில் நாட்டின் மோருளாதாரம் 5.2 சதவீதொக
சரிவமடந்தபத இதுவமர பொசொன வளர்ச்சியாக ோர்க்கப்ேட்டது. இந்த
நிமலயில், 40 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, கபரானா மதாற்றுகாரைொக,











