 









1. ‘ஜான் ஹை டு ஜைான் ஹை’ என்ற பெயரில் COVID தடுப்பூசி


✓

விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்ஹத பதாடங்கியுள்ள நடுவண் அஹைச்சகம்
எது?
அ) நலவாழ்வு அமைச்சகம்

அமனத்து பண்பாடுகளும் நாகரிகங்களும் நிமலயான வளர்ச்சியின்
பங்காளர்களாக உள்ளன என்பம இந் ச்சிைப்புநாள் மீண்டும் மீண்டும்
உறுதிப்படுத்துகிைது.

அ) ஜூன்.19 

இ) சிறுபான்மையினர் நலத்துமை அமைச்சகம் 

ஆ) ஜூன்.20

ஈ) சமூக நீதி அமைச்சகம்

✓



5. உலக அரிவாள் பசல் நாள் அனுசரிக்கப்ெடுகிற யததி எது?

ஆ) ஊரக வளர்ச்சி அமைச்சகம்

✓



நாட்டின் கிராைப்புை ைற்றும் த ாமலதூரப்பகுதிகளில் தகாரரானா டுப்பு
ைருந்து வழங்கல் குறித் விழிப்புணர்மவ உருவாக்கும் வமகயிலும்,
டுப்பு ைருந்து குறித்து சிலர் பரப்பிவரும் வ ந்திகள் ைற்றும் வைான
கவல்கமள முறியடிக்கவுைாக ‘ஜான் மை ர ா ஜகான் மை’ என்ை
ர சிய அளவிலான பிரச்சாரத்ம நடுவண் சிறுபான்மையினர் நல
அமைச்சகம் ரைற்தகாள்ளவுள்ளது.
இந் ப் பிரச்சாரம், ஜூன்.21 அன்று பல்ரவறு சமூக-கல்வி இயக்கங்கள்,
அரசு சாரா த ாண்டு நிறுவனங்கள் ைற்றும் ைகளிர் சுய உ வி குழுக்கள்
ஆகிரயாருடன் இமணந்து த ாடங்கப்பட்டது.

இ) ஜூன்.21
ஈ) ஜூன்.22
✓

அரிவாள் தசல் ரநாய் ைற்றும் அ ன் சிகிச்மச முமைகள் குறித்து தபாது
ைக்களிமடரய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவ ற்காக ஒவ்ரவார் ஆண்டும்
ஜூன்.19 அன்று உலக அரிவாள்தசல் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிைது.

✓

அரிவாள் தசல் ரநாய் என்பது இரத் ரசாமகயின் ஒரு ைரபுவழி வடிவம்
ஆகும். இதில் இரத் சிவப்பணுக்கள் உடல் முழுவதும் ரபாதுைான
உயிர்வளிமய எடுத்துச்தசல்ல முடியா நிமலயிலிருக்கும். “Shine the
Light on Sickle Cell” என்பது நடப்பாண்டில் (2021) வரும் இந்நாளுக்கா
-னக் கருப்தபாருளாகும்.

2. நடுவணரசின் நலவாழ்வு அஹைச்சகத்தால் பவளியிடப்ெட்ட புதிய

✓

✓

பைன்பொருளான ‘CSS’ என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன?

6. ‘யைாதலின்யொதான ொலியல் வன்முஹறகஹள ஒழிப்ெதற்கான

அ) Coronavirus Science Software

ென்னாட்டு நாள்’ அனுசரிக்கப்ெடும் யததி எது?

ஆ) COVID Severity Score 

அ) ஜூன்.19 

இ) COVID Serious Score

ஆ) ஜூன்.20

ஈ) COVID Scientific Score

இ) ஜூன்.21

ைத்திய நலவாழ்வு அமைச்சகைானது ‘COVID Serious Score (CSS)’
என்ை தைன்தபாருமளப் பற்றிய கவல்கமள தவளியிட்டது. இப்புதிய
தைன்தபாருள், தீவிர சிகிச்மச பிரிவில் சுவாசக்கருவி தபாருத்துவ ற்கா
-ன ர மவ ஏற்படக்கூடிய ரநாயாளிகமள கண்டறிந்து இடர் ஏற்படுவ
- ற்கு முன்னர் ர மவயான ஏற்பாடுகமள தசய்ய உ வும்.

ஈ) ஜூன்.22

✓

இந்திய அரசின் அறிவியல் ைற்றும் த ாழில்நுட்ப துமையின் ஆ ரவுடன்,
IIT தகௌகாத்தியுடன் இமணந்து தகால்கத் ாமவச் சார்ந் நலம் சார்
கண்டறிவுகள் அைக்கட்டமள இம்தைன்தபாருமள உருவாக்கியுள்ளது.
அறிகுறிகள், உடல்நிமல, பரிரசா மன அறிக்மககள் ைற்றும் இமண
ரநாய்த் ன்மை ஆகியவற்மை கணக்கிட்டு தீவிர சிகிச்மசப்பிரிவில்
சுவாசக்கருவி தபாருத்துவ ற்கான ர மவ ஏற்படக்கூடிய ரநாயாளிக
-மள இது கண்டறிகிைது.

ரைா ல்களின்ரபாது ரைற்தகாள்ளப்படும் பாலியல் வன்முமைகமள
ஒரு முடிவுக்குக் தகாண்டுவருவ ற்கான விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்துவ
- ற்கும், உலகம் முழுவதும் பாலியல் வன்முமைகளால் பாதிக்கப்பட்டு
அதிலிருந்து ப்பிப்பிமழத்து வாழ்ரவாமர தகளரவிப்ப ற்கும் ைற்றும்
இந் க் குற்ைங்கமள ஒழித்துக்கட்டுவ ற்காக ங்கள் இன்னுயிமர
ஈந்ர ாருக்கு அஞ்சலி தசலுத் வ ற்குைாக ஒவ்ரவார் ஆண்டும் ஜூன்.19
அன்று ரைா லின்ரபா ான பாலியல் வன்முமைகமள ஒழிப்ப ற்கான
பன்னாட்டு நாள் (International Day for the Elimination of Sexual Violence
in Conflict) கமடப்பிடிக்கப்படுகிைது.

7. நடப்ொண்டு (2021) உலக ஏதிலிகள் நாளுக்கான கருப்பொருள்
என்ன?

3. நடப்ொண்டு (2021) யயாகா நாளுக்கான கருப்பொருள் என்ன?

அ) Every Action Counts

அ) Yoga and Science

ஆ) Anti–racism wins

ஆ) Yoga amid COVID

இ) Rights of Refugees

இ) Yoga for Wellness 

ஈ) Together we heal, learn and shine 

ஈ) Yoga for World

✓

✓

உலக ரயாகா நாளானது கடந் 2015ஆம் ஆண்டு மு ல் ஒவ்ரவார்
ஆண்டும் ஜூன்.21 அன்று தகாண்டாடப்படுகிைது. ஐநா அமவயின் 69ஆம்
அைர்வின் த ாடக்க விழாவில் பிர ைர் ரைாடி னது உமரயில் சர்வர ச
ரயாகா தினத்ம தகாண்டாட முன்தைாழிந் ார்.

உலதகங்குமுள்ள ஏதிலிகளின் நிமலகுறித் விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்
-துவ ற்காக ஆண்டுர ாறும் ஜூன்.20 அன்று உலக ஏதிலிகள் நாள்
அனுசரிக்கப்படுகிைது. “Together we heal, learn and shine” என்பது இந்
ஆண்டில் (2021) வரும் இந் ச் சிைப்பு நாளுக்கான கருப்தபாருளாகும்.

✓

✓

“Yoga for Wellness” என்பது நடப்பாண்டில் (2021) வந் உலக ரயாகா
நாளுக்கான கருப்தபாருள் ஆகும்.

2000 டிசம்பர்.4 அன்று, ஐநா தபாது அமவ, ஜூன்.20’ஐ உலக ஏதிலிகள்
நாளாகக் தகாண்டாடப்படும் என முடிவுதசய் து. கடந் 1951ஆம் ஆண்டு
நமடதபற்ை ஏதிலிகள் ைாநாடும் அ ன் 1967 தநறிமுமையும் உலதகங்கி
-லும் உள்ள ஏதிலிகமளப் பாதுகாக்கின்ைன.

4.நிஹலயான அறுசுஹவ உணவியல் நாள் (Sustainable Gastronom

✓

-y Day) அனுசரிக்கப்ெடுகிற யததி எது?

8. பெர்பெரா வஹளகுடா என்றும் அஹைக்கப்ெடுகிற நீர்நிஹல எது?

அ) ஜூன்.5

அ) ைன்னார் வமளகுடா

ஆ) ஜூன்.10

ஆ) ஏ ன் வமளகுடா 

இ) ஜூன்.18 

இ) பாக் நீரிமண

ஈ) ஜூன்.26

ஈ) கட்ச் பாமலவனம்

நிமலயான அறுசுமவ உணவியல் ஆற்ைக்கூடிய பாத்திரத்ம ரநாக்கி
உலகின் கவனத்ம க் குவிப்ப ற்காக, ஆண்டுர ாறும் ஜூன்.18 அன்று
உலக நிமலயான அறுசுமவ உணவியல் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிைது.









✓

இந்திய கடற்பமடயானது மு ன்முமையாக ஐரராப்பிய ஒன்றிய கடற்ப
-மடயுடன் இமணந்து ஒரு கூட்டுப் பயிற்சியில் பங்ரகற்கிைது. அது,
தபர்தபரா வமளகுடா என்றும் அமழக்கப்படுகிை ஏ ன் வமளகுடாவில்
நமடதபைவுள்ளது. இந் ப்பயிற்சியில் மிகவும் அதிநவீன வான் பாதுகாப்பு,
நீர்மூழ்கி பயிற்சிகள், உத்திசார் நிகழ்வுகள் ரபான்ைமவ அடங்கும்.



 









9. காைன்பவல்த் விஹளயாட்டுப் யொட்டிகளில் தனிநெர் தங்கம்
பவன்ற முதல் இந்தியர் யார்?
அ) P T உஷா
ஆ) மில்கா சிங் 
இ) தியான் சந்த்
ஈ) பான் சிங் ர ாைர்
✓

“பைக்கும் சீக்கியர்” என்றும் அமழக்கப்படும் மில்கா சிங், COVID த ொற்று
காரணைாக அண்மையில் காலைானார். அவருக்கு 91 வயது. 1958’இல்
ரவல்ஸில் நடந் காைன்தவல்த் விமளயாட்டுப் ரபாட்டிகளில் இந்தியா
-வின் மு ல் னிநபர் ங்கப்ப க்கத்ம மில்கா சிங் தவன்ைார்.

✓

பமடவீரரும் டகள வீரருைான மில்கா சிங், பல்ரவறு சர்வர ச நிகழ்வு
-களில் இந்தியாமவப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி, நாட்டிற்கு பல பரிசுகமள
தவன்று தகாடுத்துள்ளார்.







மையங்களில் விவசாயிகளுக்கு த ாழில்நுட்பப் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது.
ரைலும், வாசமனப் பயிர்கள் குறித் கருத் ரங்குகளும் நடத் ப்பட்டன.
இந்
நிமலயில் இத்திட்டத்தின் வருடாந்திர ைறுஆய்வுக் கூட்டம்
இமணயவழியில் அண்மையில் நமடதபற்ைது. இந் க் கூட்டத்தில்
அகில இந்திய அளவிலிருந்து பங்ரகற்ை 45 மையங்களில், மிழ்நாடு
ரவளாண்மைப் பல்கமலக்கழகம் 2020-21ஆம் ஆண்டில் மலசிைந்
தசயல்பாட்டு மையைாக அறிவிக்கப்பட்டு, பாராட்டுச் சான்றி ழுடன்
விருது வழங்கி தகௌரவிக்கப்பட்டிருப்ப ாகத் த ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

10. 2024ஆம் ஆண்டளவில், எத்தனன சதவீத அளவுக்கு சாஹல
விெத்து இறப்புகஹளக் குஹறப்ெதற்கு அரசு இலக்கு பகாண்டுள்ளது?
அ) 20%
ஆ) 25%
இ) 50% 
ஈ) 75%

✓

சாமல ரபாக்குவரத்து ைற்றும் தநடுஞ்சாமலகள் ைற்றும் குறு, சிறு &
நடுத் ர நிறுவனங்களுக்கான அமைச்சர் நிதின் கட்கரி, அண்மையில்,
2024ஆம் ஆண்டளவில் சாமல விபத்து இைப்புகமள 50% குமைப்பர
அரசாங்கத்தின் இலக்கு எனக் கூறினார். விபத்து ரநரிடும் பகுதிகமள
அகற்றுவ ற்காக, ைாநிலங்கள் ைற்றும் NHAI’க்கு, அரசு, `14000 ரகாடி
ஒதுக்கீடு தசய்யுந்திட்டத்திற்கு உலக வங்கியும் ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியும்
அனுைதித்துள்ளன.


1. மிழ்நாடு ரவளாண்மைப் பல்கமலக்கு வாசமனப் பயிர்களின்
ரைம்பாட்டுக்கான விருது
ரகாமவயில் உள்ள மிழ்நாடு ரவளாண்மைப் பல்கமலக்கழகத்துக்கு
வாசமனப் பயிர்களின் ரைம்பாட்டுக்கான விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இது த ாடர்பாக பல்கமலக்கழகம் கூறியிருப்ப ாவது:
மிழ்நாடு ரவளாண்மைப் பல்கமலக்கழகத்தில் இந்திய அரசின்
ஒருங்கிமணந் ர ாட்டக்கமலப் பயிர்களின் ரைம்பாட்டுத் திட்டத்தின்
கீழ் வாசமனப் பயிர்களின் விம , நடவுப்தபாருள் உற்பத்தி, வாசமனப்
பயிர்களின் த ாழில்நுட்பத்ம பிரபலப்படுத்து ல் என்ை திட்டைானது
வாசமன, ைமலத்ர ாட்டப்பயிர்கள் துமை, தபரியகுளம் ர ாட்டக்கமல
ஆராய்ச்சி நிமலயத்ம
மலமையிடைாகக்தகாண்டு தசயல்படுத் ப்பட்
-டு வருகிைது.
இந் த் திட்டத்துக்காக ரகாழிக்ரகாட்டில் உள்ள பாக்கு, வாசமனப்
பயிாிா்கள் ரைம்பாட்டு இயக்ககம் 2019-20ஆம் ஆண்டுக்கு `78.51
லட்சமும், 2020-21ஆம் ஆண்டுக்கு `88.87 லட்சமும் நிதி ஒதுக்கியுள்ள
-து. இத்திட்டத்தில் மிழ்நாடு ரவளாண்மைப் பல்கமலக்கழகத்தின் கீழ்
உள்ள தபரியகுளம், ரகாயம்புத்தூர், பவானிசாகர், உ மக, ஏற்காடு,
திருச்சி, கிள்ளிகுளம், தகாமடக்கானல் உள்ளிட்ட 16 துமண மையங்க
-ளில் நறுைணப்பயிர்களில் வளர்ச்சி நடவடிக்மககள் ரைற்தகாள்ளப்பட்
-டு வருகின்ைன. இங்கு இஞ்சி, பூண்டு, மிளகாய், தகாத் ைல்லி,
ஜாதிக்காய், கிராம்பு, இலவங்கப் பட்மட, சாிா்வசுகந்தி, புளி, கறிரவப்பிமல,
நறுைணப் பயிர்களின் விம ,
ரைான நாற்றுகள் உற்பத்தி
தசய்யப்படுகின்ைன. வயல்தவளி முன்ரனாடி திட்டத்தின்கீழ் நறுைணப்
பயிர்களான ைஞ்சள், மிளகு, தகாத் ைல்லி, மிளகாய் ஆகியவற்றில்
அங்கக ரவளாண் சாகுபடி திடல்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
ஏற்காடு, டியன்குடிமச, ரபச்சிப்பாமை ஆகிய இடங்களில் உள்ள
ர ாட்டக்கமல ஆராய்ச்சி நிமலயங்களில் வாசமனப் பயிர்களின்
நாற்ைங்கால் ரைம்படுத் ப்பட்டு ரகாழிக்ரகாடு பாக்கு, வாசமனப்
பயிர்கள்
ரைம்பாட்டு
இயக்ககத்தின்
மூலம்
ரச்சான்றி ழ்
வழங்கப்பட்டுள்ளது. வாசமனப் பயிர்களின் முக்கியத்துவம்பற்றி
பிரபலப்படுத் வும், சாகுபடி பரப்பளமவ அதிகரிக்கவும் பல்ரவறு துமண











