 











1. எந்த ஆண்டுக்குள், நிலச்சீரழிவை ஒழிப்பதற்கு இந்தியா இலக்கு
அ) 2030 

நாடு ளுடனான முத்தரப்பு ஒப்பந்தத்வத இந்தியா தைற்க ாண்டுள்
-ளது?

ஆ) 2035

அ) இத்தாலி – ஜப்பான் 

இ) 2037

ஆ) பிரான்ஸ் - ஆஸ்திமரலியா

ஈ) 2040

இ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் - நியூசிைாந்து

பாலைவனமாக்கலுக்கு எதிரான ஐநா தீர்மானத்தில் இந்தியா லகயயழு
-த்திட்டுள்ளது. அது, 2030ஆம் ஆண்டளவில் நிைச்சீரழிலவ ஒழிக்க
எண்ணுகிறது. பாலைவனமாக்கல், நிைச்சீரழிவு மற்றும் வறட்சிகுறித்த
உயர்மட்ட கூட்டத்தில் சமீபத்தில் பிரதமர் மமாடி உலரயாற்றினார்.
2019’இல் புது தில்லியில் நடந்த பாலைவனமாக்கலுக்கு எதிரான ஐநா
அலவயின் 14ஆவது அமர்வின் தலைவராக பிரதமர் மமாடி இருந்தார்.

ஈ) யஜர்மனி - யதன் யகாரியா
✓

2. உலகில், ைாவைப்பைங் வள அதி அளவில் உற்பத்தி கெய்யும்

-த்வத அண்வையில் கைளியிட்ட இரு நாடு ள் எவை?

அ) ஐக்கிய அயமரிக்க நாடுகள்

அ) அயமரிக்கா மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம்

ஆ) ஈக்வடார்

ஆ) அயமரிக்கா மற்றும் இங்கிைாந்து

இ) இந்தியா 

இ) ரஷ்யா மற்றும் சீனா 

ஈ) யதன்னாப்பிரிக்கா

✓

2020-21 நிதியாண்டில், இந்தியா, `619 மகாடி மதிப்புள்ள யமாத்தம் 1.91
இைட்சம் டன் வாலைப்பைங்கலள ஏற்றுமதி யசய்துள்ளதாக நடுவண்
வணிக அலமச்சகம் யதரிவித்துள்ளது. முந்லதய 2019-20 நிதியாண்டி
-ல், ஏற்றுமதி யசய்யப்பட்ட `660 மகாடி மதிப்புள்ள 1.95 ைட்சம் யமட்ரிக்
டன் வாலைப்பைத்லதவிடவும் இது அதிகமாகும்.

ஈ) ரஷ்யா மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம்

உைக வாலைப்பை உற்பத்தியில் 25 சதவீத பங்லகக்யகாண்ட இந்தியா,
மிகப்யபரிய வாலைப்பை உற்பத்தியாளராக உள்ளது.

அண்லமயில் ரஷ்யாவும் சீனாவும் இணைந்து கூட்டு சர்வமதச நிைவு
ஆராய்ச்சி நிலையத்திற்கான யசயல்திட்டத்லத யவளியிட்டன. சர்வமதச
நிைவு ஆராய்ச்சி நிலையம் என்பது நீண்டகாை யசயல்பாட்டு திறனுடன்
கூடிய விரிவான அறிவியல் பரிமசாதலன தளமாகும். இது, 2036ஆம்
ஆண்டு முதல் யசயல்படும். பைவிதமான அறிவியல் வசதிகள் மற்றும்
உபகரணங்கலள இது யகாண்டிருக்கும்.

3. அண்வைச் கெய்தி ளில் இடம்கபற்ற AY.1 என்றால் என்ன?

7. அண்வைச் கெய்தி ளில் இடம்கபற்ற Paraceratherium என்பது

✓

பின்ைரும் எந்த விலங்கின் அழிந்துதபான ஒரு இனைாகும்?

அ) யகாமரானா லவரஸ் திரிபு 

அ) காண்டாமிருகம் 

ஆ) விண்யவளித்திட்டம்

ஆ) முதலை

இ) COVID தடுப்பூசி

இ) யதான்மா

ஈ) உள்கட்டலமப்புத்திட்டம்

✓

✓

இந்தியா, இத்தாலி மற்றும் ஜப்பான் ஆகிய நாடுகள் முத்தரப்பு ஒப்பந்தம்
ஒன்லற மமற்யகாண்டுள்ளன. இந்த முத்தரப்பு ஒப்பந்தம் இந்மதா-பசிபிக்
பிராந்தியத்தில் நிலைப்புத்தன்லமலயயும், விதிகள் அடிப்பலடயிைான
பன்னாட்டு ஒழுங்லகயும் உருவாக்குவலத மநாக்கமாகக் யகாண்டுள்ள
து. இது, “அலனவரின் இலசவு” என்பலதயும் “சிைரின் ஆதிக்கத்துக்கு
உட்படாதது” என்பலதயும் அடிப்பலடயாகக் யகாண்டது ஆகும்.

6. கூட்டு ெர்ைததெ நிலவு ஆராய்ச்சி நிவலயத்திற் ான கெயல்திட்ட

நாடு எது?

✓



5. இந்ததா-பசிபிக் நிவலப்புத்தன்வைக் ா கீழ் ாணும் எந்த இரு

க ாண்டுள்ளது?

✓



B.1.617.2.1 என்னுயமாரு புதிய யகாமரானா லவரஸ் திரிபு, எளிலமயாக
புரிவதற்காக ‘AY.1’ எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது. இத்திரிபு, இந்தியா உட்பட
பல்மவறு நாடுகளில் மிகமவகமாக பரவிவருவது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
இக்யகாமரானா லவரஸ் திரிபானது உடலின் மநாயயதிர்ப்பு ஆற்றலில்
இருந்து தன்லனக் காத்துக்யகாள்ளும் பண்புகலளக் யகாண்டுள்ளது.

ஈ) பாம்பு

✓

Paraceratherium என்பது யகாம்பற்ற காண்டாமிருகத்தின் அழிந்துமபான
ஓர் இனமாகும். இது, நிைப்பரப்பில் வாழும் மிகப்யபரிய பாலூட்டிகளுள்
ஒன்றாகும். புலதபடிவங்களின் முழுலமயற்ற தன்லமயால் Paracerathe
-rium’இன் சரியான அளவு யதரியவில்லை. வறண்ட பாலைவனங்கள்
முதல் யவப்பமண்டை காடுகள் வலரயிைான வாழ்விடங்களில் இந்த
உயிரினம் வாழ்ந்தது.

இதன்மூைம் உடலின் மநாயயதிர்ப்பு ஆற்றல், தடுப்பூசிகள் மற்றும் பிற
யபாருயளதிரி சிகிச்லசகலள இது பகுதியாகமவா (அ) முழுலமயாகமவா
எதிர்க்கும்.

8. ெமீப கெய்தி ளில் இடம்கபற்ற Stygarctus keralensis ண்டுபிடிக்
4.பிரதைரால் கதாடங்கிவைக் ப்பட்ட, ‘COVID-19 முன் ளப் பணியா

- ப்பட்ட ைாநிலம் எது?

-ளர் ளுக் ான சிறப்பு பயிற்சி திட்டைானது’ எந்தத் திட்டத்தின்கீழ்
ைடிைவைக் ப்பட்டுள்ளது?

அ) மகாவா

அ) பிரதமர் ஆத்ம நிர்பார் பாரத் மயாஜனா

இ) மகரளா 

ஆ) பிரதமர் யகௌஷல் விகாஸ் மயாஜனா 3.0 

ஈ) மணிப்பூர்

இ) பிரதமர் தூய்லம இந்தியா திட்டம்

✓

ஈ) PM மகர்ஸ்
✓

ஆ) மகாராஷ்டிரா

இந்தியப் பிரதமர் மமாடி, ‘COVID-19 முன்களப் பணியாளர்களுக்கான
சிறப்பு பயிற்சி திட்டத்லத’ யதாடங்கினார். நாடு முழுலமக்கும் உள்ள `1
இைட்சத்துக்கும் மமற்பட்ட COVID-19 முன்களப்பணியாளர்களின் திறன்
-கலள மமம்படுத்துவமத இதன் மநாக்கம். இந்தத் திட்டம், பிரதமரின்
யகௌஷல் விகாஸ் திட்டம் 3.0’ன்கீழ் `276 மகாடி யசைவில் மமற்யகாள்
-ளப்படும் சிறப்பு திட்டமாகும்.

யகாச்சினின் அறிவியல் & யதாழில்நுட்ப பல்கலைக்கைகத்லதச் சார்ந்த
கடல்சார் உயிரியல், நுண்ணுயிரியல் மற்றும் உயிரி மவதியியல் துலற
மபராசிரியர்கள் NK விஷ்ணுதத்தன், PR யஜயச்சந்திரன் மற்றும் பிமஜாய்
நந்தன் மற்றும் மகாபன்மேகன் பல்கலைக்கைகத்தின் J G மேன்சன்
ஆகியயாணை உள்ளடக்கிய ஓர் ஆய்வுக்குழுவால் மகரள மாநிைத்தில்
Stygarctus keralensis கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இது Stygarctus keralensis
இனத்தின்கீழ் யபயரிடப்பட்ட எட்டாவது இனமாகும்.

9. மி வும் அருக்கிவிட்ட புல்லினைான Lophopogon prasannae
ண்டுபிடிக் ப்பட்டுள்ள இந்திய ைாநிலம் எது?









அ) மணிப்பூர்

ஆ) இராஜஸ்தான்

இ) ஆந்திர பிரமதசம் 

ஈ) ேரியானா



 
✓









புதிய புல்லினமான “Lophopogon prasannae” சமீபத்தில் ஆந்திர பிரமதச
மாநிைத்தின் அனந்தபூர் மாவட்டத்தின் நிஜிடி காட்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்
-டது. Dr PV பிரசன்னாவின் யபயரால் இப்புல்லினம் அலைக்கப்படுகிறது.
பன்னாட்டு இயற்லகப் பாதுகாப்புச் சங்கத்தின் (IUCN) ‘சிவப்புப்பட்டியல்’
அடிப்பலடயில் இவ்வினம் ‘மிகவும் அருக்கிவிட்ட இனம்’ எனக்குறிக்கப்ப
-ட்டுள்ளது.

10. உல முதவல நாள் அனுெரிக் ப்படுகிற தததி எது?
அ) ஜூன்.15
ஆ) ஜூன்.16
இ) ஜூன்.17 
ஈ) ஜூன்.18

✓

உையகங்கிலுமுள்ள அருகிவரும் முதலை இனங்கள் அவற்றின் அவை
நிலைலய எடுத்துக்காட்டுவதற்காக ஜூன்.17 உைக முதலை நாளாக
கலடப்பிடிக்கப்படுகிறது. இந்தியாவில், சதுப்புநிை முதலை (Crocodylus
palustris); உவர்நீர் முதலை (Crocodylus porosus) மற்றும் யசாம்புமூக்கு
முதலை (Gavialis gangeticus) ஆகிய 3 முதலை இனங்கள் காணப்படுகி
-ன்றன. இவற்றுள் யசாம்புமூக்கு முதலை இனம் அருகிவரும் இனமாக
உள்ளது.


1. சர்வமதச இலணய பாதுகாப்புக் குறியீடு: 10ஆம் இடத்துக்கு இந்தியா
முன்மனற்றம்
2020ஆம் ஆண்டுக்கான சர்வமதச இலணய பாதுகாப்புக் குறியீடு
தரவரிலசப்பட்டியலில் 10ஆவது இடத்துக்கு முன்மனறி, உைக அளவில்
இலணய பாதுகாப்பில் தலைசிறந்த நாடு என்ற நிலைலய இந்தியா
எட்டியுள்ளது. ‘டிஜிட்டல் இந்தியா’ திட்டத்லத மத்திய அரசு அறிமுகம்
யசய்து, வருகிற ஜூலை 1ஆம் மததி ஆறாம் ஆண்லட நிலறவு யசய்ய
உள்ள சூைலில், இந்தியாவுக்கு இந்த அங்கீகாரத்லத ஐநா அலமப்பின்
அங்கமான சர்வமதச யதாலைத்யதாடர்பு சங்கம் வைங்கியிருக்கிறது.
2020ஆம் ஆண்டுக்கான சர்வமதச இலணய பாதுகாப்புக் குறியீடு
தரவரிலசப் பட்டியலை ITU யவளியிட்டது. அதில் அயமரிக்கா முதலிடத்
-லதப் பிடித்துள்ளது. பிரிட்டன், யசௌதி அமரபியா நாடுகள் இரண்டாம்
இடத்லதயும், எஸ்மதானியா மூன்றாம் இடத்லதயும் பிடித்துள்ளன. இந்த
தரவரிலசப் பட்டியலில் இந்தியா ஒட்டுயமாத்த அளவில் 10ஆவது இடத்
-லதயும், ஆசிய பசிபிக் பிராந்திய அளவில் 4ஆம் இடத்லதயும் பிடித்துள்ள
-து. கடந்த ஆண்டு பின்தங்கியிருந்த இந்தியா 37 இடங்கள் முன்மனறி,
10ஆம் இடத்லதப் பிடித்துள்ளது.
சட்ட நடவடிக்லககள், யதாழில்நுட்ப நடவடிக்லககள், அலமப்புசார்ந்த
நடவடிக்லக, திறன்மமம்பாடு, கூட்டு ஒத்துலைப்பு ஆகிய 5 அளவீடுகளி
-ன் அடிப்பலடயில் மகள்வி-பதில் அடிப்பலடயிைான இலணயவழி
ஆய்வின்மூைம் சர்வமதச இலணய பாதுகாப்புக் குறியீடு யவளியிடப்படு
-கிறது. யமாத்தம் 100 புள்ளிகளுக்கு நடத்தப்படும் இந்த ஆய்வில்
இந்தியா 97.5 புள்ளிகலளப் யபற்றுள்ளது. இது, இலணய பாதுப்புக்கான
அலனத்து வலரயலறகலளயும் இந்திய சிறப்பாக வலுப்படுத்தி,
இலணய பாதுகாப்பில் மமம்பட்டிருப்பலத காட்டுகிறது.







யஜனரைாக குடியரசுத்தலைவர் நியமித்துள்ளதாக சட்ட அலமச்சகத்தின்
கீழ் யசயல்படும் சட்டவிவகாரங்கள் துலற அறிவிக்லக யவளியிட்டுள்ளது.
4. தமிைக அரசுப்பள்ளி ஆசிரியர்கள் 6 மபருக்கு யதாழில்நுட்பத்துக்கான
மதசிய விருது
தமிழ்நாட்லடச் சார்ந்த அரசுப்பள்ளி ஆசிரியர்கள் அறுவருக்கு யதாழில்நுட்
-பத்துக்கான மதசிய விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த அறிவிப்லப
மத்திய கல்வி அலமச்சகம் யவளியிட்டுள்ளது. மத்திய கல்வி அலமச்சகம்
சார்பில், கடந்த 2010ஆம் ஆண்டு முதல் தகவல் யதாழில்நுட்பத்தில் பலட
-ப்பாற்றலைக் யகாண்டு சிறப்பாகக் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு ICT
விருது வைங்கப்படுகிறது. ஆண்டுமதாறும் மதசிய கல்வியியல் ஆராய்ச்சி
மற்றும் பயிற்சி நிறுவனத்தின் சார்பில் இந்த விருது விைா நடத்தப்பட்டு
வருகிறது. இதில் கல்வித்துலற சார்ந்து சிறந்த முலறயில் தகவல் மற்றும்
யதாழில்நுட்பக்கலைமூைம் கற்பிப்பவர்களுக்கு விருது வைங்கப்படுகிறது.
அந்த வலகயில் 2018 மற்றும் 2019-ஆம் ஆண்டுக்கான விருது யபற்ற
ஆசிரியர்களின் பட்டியலை NCERT யவளியிட்டுள்ளது. இதில் 2018ஆம்
ஆண்டுக்கான விருதுப் பட்டியலில் நாடு முழுவதிலும் இருந்து 25
ஆசிரியர்கள் மதர்ந்யதடுக்கப்பட்டுள்ளனர்.
தமிைகத்திலிருந்து அதிகபட்சமாக 3 ஆசிரியர்கள் மதர்வுயபற்றுள்ளனர்.
2018ஆம் ஆண்டுக்கான விருதுக்கு மதர்வு யபற்றவர்கள்: கமணஷ்,
(கணினிசார் வளங்களான காயணாளிகள், விலளயாட்டுகள், யசயலி
மூைமாக கணிதம் கற்பிப்பவர்), கிளரியம் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்
பள்ளி, திருவாரூர் மாவட்டம்.
மமனாகர் சுப்பிரமணியம் (QR குறியீட்டுடன் கூடிய அலடயாள அட்லட
தயாரித்து மாணவர்கலள கற்றல் - கற்பித்தல் யசயல்பாடுகளில்
ஆர்வமுடன் பங்மகற்கச் யசய்தவர்) யவள்ளியலண ஊராட்சி ஒன்றியத்
யதாடக்கப்பள்ளி, கரூர் மாவட்டம்.
தயானந்த் (கற்றல்-கற்பித்தலுக்காக 170-க்கும் மமற்பட்ட காயணாலிகள்
மற்றும் அனிமமஷன்கலள உருவாக்கியவர்), உடுமலை அரசு ஆண்கள்
மமல்நிலைப்பள்ளி, திருப்பூர் மாவட்டம்.
2019ஆம் ஆண்டுக்கான விருதுகள்: நாடு முழுவதிலும் இருந்து 24
ஆசிரியர்கள் மதர்ந்யதடுக்கப்பட்டுள்ளனர். இதில் தமிைகத்தில் இருந்து
அதிகபட்சமாக 3 ஆசிரியர்கள் விருது யபற்றுள்ளனர்.
யஜ யசந்தில் யசல்வன், (குலறந்த யசைவில் ஸ்மார்ட் கரும்பைலகலய
உருவாக்கியவர்), மாங்குடி அரசு மமல்நிலைப்பள்ளி, சிவகங்லக
மாவட்டம்.
தங்கராஜா மகாமதவன், (அனிமமஷன் பாடங்கலள உருவாக்கி,
சூைலியல் சார்ந்த விடிமயாக்கலளத் தயாரித்துக் கற்பிப்பவர்), பாரப்பட்டி
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி, மசைம் மாவட்டம்.
இளவரசன் (யதாழில்நுட்ப உதவியுடன் இருபத்திரண்டு நாடுகலளச்
மசர்ந்த மாணவர்களுடன் தனது மாணவர்கலள உலரயாட
லவத்தவர், அரசு அறிமுகப்படுத்தும் முன்னமர QR மகாடு திட்டத்லதச்
யசயல்படுத்தியவர்), மவடப்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளி,
மசைம் மாவட்டம்.
இந்த ICT விருது மத்திய கல்வி அலமச்சகம் ஆண்டுமதாறும் வைங்கும்
மதசிய நல்ைாசிரியர் விருதுக்கு ஈடானது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

2. ஜூன்.1 - யேசிய மருத்துவர்கள் நாள்
கருப்ப ாருள்: Save The Saviours.

3. அட்டர்னி யஜனரைாக மீண்டும் மக.மக.மவணுமகாபால் நியமனம்
மத்திய அரசின் அட்டர்னி யஜனரைாக மக.மக.மவணுமகாபால் மமலும்
ஓராண்டுக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவருக்கு வயது 90.
அட்டர்னி யஜனரைாக நியமிக்கப்படுபவர் மூன்றாண்டுகளுக்கு அந்தப்
பதவிலய வகிப்பார். இந்நிலையில் மத்திய அரசின் அட்டர்னி யஜனரைாக
கடந்த 2017 முதல்முலறயாக நியமிக்கப்பட்ட மக.மக.மவணுமகாபாலின்
பதவிக்காைம் கடந்தஆண்டு நிலறவலடய இருந்தது. அவர் பணிநீட்டிப்பு
மகாரியலதயடுத்து அவரின் பதவிக்காைம் ஓராண்டுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டது.
அவரின் பணிநீட்டிப்பு காைம் ஜூன்.30 நிலறவலடந்தது. இந்நிலையில்
அவலர ஜூலை 1ஆம் மததி முதல் ஓராண்டு காைம் மீண்டும் அட்டர்னி











