
         

     

1.உலக சுங்க அமைப்பின் தமலமையகம் அமைந்துள்ள இடம் 

எது? 

அ) ர ோம் 

ஆ) போரிஸ் 

இ) பி ஸ்ஸல்ஸ்  

ஈ) பபர்லின் 

✓ உலக சுங்க அமைப்பின் தமலமையில் ஒவ்ர ோர் ஆண்டும் ஜன.26 

அன்று சர் ரதச சுங்க தினம் உலகம் முழு தும் பகோண்டோடப்படுகிறது. 

இதன் தமலமையகம் பபல்ஜியத்தின் பி ஸ்ஸல்ஸில் அமைந்துள்ளது. 

இது முன்னர் சுங்க ஒத்துமைப்பு கவுன்சில் என்று அமைக்கப்பட்டது. 

1983 முதல் இந்நோள் பகோண்டோடப்பட்டு  ருகிறது. “Customs bolstering 

Recovery, Renewal and Resilience for a sustainable supply chain” 

என்பது நடப்போண்டில் (2021) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்ப ாருளாகும். 

 

2. அண்மையில் வெளியிடப்பட்ட ததசிய பரொத ாய் கண்காணிப்பு 

(National Non-communicable Disease Monitoring Survey) ஆய்ொனது 

எந்தக் காலகட்டத்தில்  டத்தப்பட்டதாகும்? 

அ) 2019-20 

ஆ) 2018-19 

இ) 2017-18  

ஈ) 2016-17 

✓ ரதசிய ப  ோரநோய்கள் கண்கோணிப்பு ஆய்ம  நடு ண் நல ோழ்வு 

அமைச்சகம் ப ளியிட்டது. 2017-18 கோலகட்டத்தில் நடத்தப்பட்ட இந்த 

ஆய்வில், இந்தியோவில் உள்ள ஐந்தில் இரு பபரிய ர்களுக்கு, ப  ோ 

ரநோய்கள்  ரு தற்கோன மூன்று அல்லது அதற்கு ரைற்பட்ட கோ ணிகள் 

இருப்பது பதரிய ந்தது. இந்தியோவில் புற்றுரநோய், நீ ழிவு ரநோய், இதய 

ரநோய்கள் & பக்க ோதம் ஆகிய ற்றிற்கு பதோமலைருத்து  (telemedicine) 

முமறமய பயன்படுத்து து குறித்த கட்டமைப்மபயும் மத்திய சுகோதோ  

அமைச்சர் பதோடங்கிம த்தோர். 

 

3.அண்மையில், அண்டார்டிகா பனியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அரிய 

வெவ்ொய் கனிைத்தின் வபயர் என்ன? 

அ) ஜோர ோமசட்  

ஆ) கார்னனாடைட் 

இ) ரஜோகன்பசமனட் 

ஈ) இல்பைமனட் 

✓ அறிவியல் இதழின் கருத்துப்படி, அண்டோர்டிகோ பனியில், ‘ஜோர ோமசட்’ 

என்ற அரிய பசவ் ோய் கனிைத்மத அறிவியலோளர்கள் கண்டுபிடித்து 

உள்ளனர். பூமியில் அரிதோகவும், ஆனோல் பசவ் ோய் ரகோளில் அதிகைோக 

-வும் கோணப்படுகிற ைஞ்சள்-பழுப்பு நிறத்திலோன இத்தோது அண்டோர்டிக் 

பி ோந்தியத்தில் ஒரு மைல் ஆைத்திற்கு ரைல் ரதோண்டியபின் கோணப்படு 

-கிறது. பசவ் ோய் ஒரு தூசி நிமறந்த இடம் என்று நம்பப்படுகிறது; இக் 

கண்டுபிடிப்பு, இந்தக் ரகோட்போட்மட விளக்க பயன்படுத்தப்படலோம். 

 

4. COVID-19 தடுப்பூசிகமள  ட்பு  ாடுகளுக்கு ெழங்குெதற்கான 

இந்தியாவின் முன்முயற்சியின் வபயர் என்ன? 

அ) COVID டமத்ரி 

ஆ) ர க்ஸின் மைத்ரி  

இ) உதவும் கரங்கள் 

ஈ) உதவி ரகோரும் நண்பர்கள் 

✓ இந்தியோ தனது ‘ர க்ஸின் மைத்ரி’ என்ற முன்முயற்சியின்கீழ், ைோனிய 

உதவியோக 500,000 ரகோவிசீல்ட் தடுப்பூசிகமள இலங்மகக்கு அனுப்ப 

உள்ளது. இம்முயற்சியின்கீழ், இந்தியோ ஏற்கனர  ைோலத்தீவு, ரநபோளம், 

பைோரீஷியஸ் உள்ளிட்ட ஏழு நோடுகளுக்கு கிட்டத்தட்ட ஐந்து மில்லியன் 

தடுப்பூசிகமள  ைங்கியுள்ளது. ‘ர க்ஸின் மைத்ரி’ முயற்சிமய கடந்த 

ஜன.20 அன்று இந்தியோ பதோடங்கியது. 

 

 

5. ‘பாலின ெைத்துெம்’ குறித்த பன்னாட்டு ைா ாட்மட  டத்தவுள்ள 

இந்திய ைாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நோடு 

ஆ) ரக ளம்  

இ) கர்நோடகோ 

ஈ) பதலங்கோனோ 

✓ ‘போலின சைத்து ம்’ பதோடர்போன பன்னோட்டு ைோநோட்டின் (ICGE-II) 

இ ண்டோம் பதிப்பு, 2021 பிப்  ரியில், ரக ள ைோநிலம் ரகோழிக்ரகோடு 

போலின பூங்கோ  ளோகத்தில் நடத்தப்படவுள்ளது. இது, பபண்கள் ைற்றும் 

குைந்மதகள் ரைம்போட்டுத் துமறயின்கீழ் 2013’இல் நிறு ப்பட்டது. இது, 

‘ஐநோ பபண்கள்’ ரபோன்ற பல்ர று உலகளோவிய அமைப்புகளுடன் 

கூட்டோண்மைகமளக் பகோண்டுள்ளது. 

 

6. “Global Climate Litigation Report: 2020” என்ற தலைப்பிைான 

அறிக்லைய ான்லற யெளியிட்டுள்ள அலைப்பு எது? 

அ) UNEP  

ஆ) UNESCO 

இ) உலக வங்கி 

ஈ) UNFCCC 

✓ ஐநோ சுற்றுச்சூைல் திட்டம் (UNEP) சமீபத்தில், “உலகளோவிய கோலநிமல 

 ைக்குகளின் அறிக்மக: 2020 - நிமல ஆய்வு” என்ற தமலப்பில் ஓர் 

அறிக்மகமய ப ளியிட்டது. இந்த அறிக்மக, கோலநிமல ைோற்ற  ைக்கு 

ைற்றும் உலகளவில் அதன் ரபோக்குகள் பற்றிய ஒரு கண்ரணோட்டத்மத 

 ைங்குகிறது. இந்த அறிக்மகயின்படி, கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் 

உலபகங்கிலும் உள்ள கோலநிமல சோர்ந்த  ைக்குகளின் எண்ணிக்மக 

கிட்டத்தட்ட இருைடங்கோக அதிகரித்துள்ளது. 

 

7. “புதிய ைாறுபாடு ைதிப்பீட்டு தளத்மத” அறிமுகப்படுத்தியுள்ள  ாடு 

எது? 

அ) USA 

ஆ) UK  

இ) சீனோ 

ஈ) பிர ஸில் 

✓ ஐக்கியப் ரப  சு (UK) ஒரு “New Variant Assessment Platform - புதிய 

ைோறுபோடு ைதிப்பீட்டு தளத்மத” பதோடங்கியுள்ளது. இது புதிய  மகயோன 

COVID-19 ம  ஸ்கமள அமடயோளங்கோண பயன்படும். இது, UK’இன் 

 சம் உள்ள ை பியல் நிபுணத்து த்மதப் பயன்படுத்துகிறது. புதிய 

COVID ம  சு திரிபுகமள அமடயோளங்கோண ரபோதுைோன ஆதோ ங்கள் 

இல்லோத நோடுகளின் பயன்போட்டிற்கோக இது அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

8.வைராபி ைமல அமைந்துள்ள  ாடு எது? 

அ) ஜப்போன் 

ஆ) பதன் பகோரியோ 

இ) இந்ரதோரனசியோ  

ஈ)  ட பகோரியோ 

✓ பை ோபி ைமல இந்ரதோரனசியோவில் அமைந்துள்ளது. இது ஒரு பசயலில் 

உள்ள எரிைமலயோகும். ைத்திய ஜோ ோவிற்கும் ரயோகோகர்த்தோவிற்கும் 

இமடயிலோன எல்மலயில் இது அமைந்துள்ளது. 1500’களில் இருந்து 

அவ் ப்ரபோது இது ப டித்துச்சிதறி  ருகிறது. இந்த எரிைமல, சமீபத்தில் 

மீண்டும் ப டித்தது. “பநருப்பு  மளயப்” பகுதியில் இந்ரதோரனசியோ 

அமைந்துள்ளது. இதன் கோ ணைோக அதிக எண்ணிக்மகயிலோன 

பசயலில் உள்ள எரிைமலகள் இந்ரதோரனசியோவில் உள்ளன. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

     

9.பின்ெரும் எந்த உயிரினத்தின் பாதுகாப்பிற்கான ததசிய வெயல் 

திட்டத்மத சுற்றுச்சூழல் அமைச்ெகம் அண்மையில் வெளியிட்டது? 

அ) கடலோமை  

ஆ) கோன ையில் 

இ) பி ம்ைபுத்தி  ஓங்கில் 

ஈ) ப ளிைோன் 

✓ கடலில்  ோழும் உயிரினங்கள் ைற்றும் ஆமைகமளப் போதுகோப்பதற்கோன 

அ சியத்மத கருத்தில்பகோண்டு, அது பதோடர்போன  ழிகோட்டுதல்கள் 

ைற்றும் ரதசிய பசயல்திட்டத்மத ைத்திய சுற்றுச்சூைல்,  னம் ைற்றும் 

பரு நிமல ைோற்றம் அமைச்சகம் புது தில்லியில் ப ளியிட்டது. 

✓ கம யில் சிக்கித்தவிக்கும் உயிரிகமள மகயோள் தற்கோன கட்டமைப்பு, 

கடலில் அல்லது படகில் சிக்கியுள்ள உயிரிகள், கடல் ோழ் உயிரினங்கள் 

ைற்றும் அ ற்றின்  ோழிடங்களுக்கு அச்சுறுத்தல்கமள குமறப்பதற்கோன 

ரைலோண்மை நட டிக்மககள், சீ ழிந்த  ோழ்விடங்கமள புண மைப்பு 

பசய்தல் ரபோன்றம  இந்தச் பசயல்திட்டத்தில் உள்ளன. 

 

10.கீழ்க்ைாணும் எந்தத்ததாழமை  ாட்தடாடு இமைந்து, இந்தியா, 

‘சுற்றுச்சூழல் ஆண்டு’ என்பமத அறிவித்துள்ளது? 

அ) ரநபோளம் 

ஆ) பி ோன்ஸ்  

இ) பிர ஸில் 

ஈ) ஜப்போன் 

✓ நடு ண் சுற்றுச்சூைல்,  னம் ைற்றும் கோலநிமல ைோற்ற அமைச்சர் 

பி கோஷ் ஜ ரடகர் ைற்றும் பி ோன்ஸ் நோட்டின் சூைலியல் ைோற்ற 

அமைச்சர் போர்ப ோ பபோம்பிலி ஆகிரயோர் இமணந்து இந்ரதோ-பிப ஞ்சு 

‘சுற்றுச்சூைல் ஆண்மட’ புது தில்லியில் பதோடங்கி ம த்தனர். 

✓ நீடித்த  ளர்ச்சியில் இந்ரதோ-பிப ஞ்சு கூட்டணிமய  லுப்படுத்து தும், 

பன்னோட்டுச் சுற்றுச்சூைல் போதுகோப்புக்கோன திறன்மிகு பசயல்கமள 

அதிகப்படுத்து தும் இதன் அடிப்பமட ரநோக்கைோகும். இந்தியோவும் 

பி ோன்சும் இமணந்து அஸ்ஸோம், இ ோஜஸ்தோன் ைற்றும் ஜோர்க்கண்ட் 

ஆகிய ைோநிலங்களில் சுற்றுச்சூைல்சோர் திட்டங்கமள பதோடங்கவுள்ளன. 

 

 

 

 


