
         

    

1. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘பதிப்புரிமை (திருத்த) விதிகள், 

2021’ஐ அறிவித்துள்ள ைத்திய அமைச்சகம் எது? 

அ) நிதி அமைச்சகம் 

ஆ) வர்த்தகம் ைற்றும் ததொழில்துமை அமைச்சகம்  

இ) உள்துமை அமைச்சகம் 

ஈ) தகவல் ைற்றும் ஒலிபரப்பு அமைச்சகம் 

✓ பதிப்புரிமை (சட்டதிருத்த) விதிகள், 2021’ஐ, ைத்திய வர்த்தகம் ைற்றும் 

ததொழில்துமை அமைச்சகம் தவளியிட்டுள்ளது. இந்தியொவில் பதிப்புரிமை, 

பதிப்புரிமை சட்டம், 1957 ைற்றும் பதிப்புரிமை விதிமுமைகள், 2013’இன் 

கீழ் நிர்வகிக்கப்படுகிைது. பதிப்புரிமை விதிமுமைகள், 2013 கமடசியொக 

கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு திருத்தப்பட்டது. 

✓ பதிப்புரிமை இதமை தவளியிடுவது ததொடர்பொன புதிய விதிமுமை சசர்க் 

-கப்பட்டுள்ளது. இதன்முலம் அரசிதழில் தவளியிடசவண்டிய சதமவ 

நீக்கப்படுகிைது. இனி அந்த இதழ் பதிப்புரிமை அலுவலகத்தின் இமைய 

தளத்தில் கிமடக்கும். 

 

2. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘SARTHAQ’ என்பது பின்வரும் 

எந்தக் சகொள்மக சதொடர்பொன அைல்படுத்தல் திட்டைொகும்? 

அ) சவளொண் சட்டங்கள் 

ஆ) புதிய கல்விக்தகொள்மக  

இ) தபொதுத்துமை நிறுவனங்களின் தகொள்மக 

ஈ) சுற்றுச்சூைல் தொக்க ைதிப்பீடு 

✓ சதசிய கல்விக்தகொள்மக, 2020’ஐ அைல்படுத்துவது ததொடர்பொன உயர் 

ைட்ட கூட்டத்திற்கு ைத்திய கல்வியமைச்சர் இரசைஷ் தபொக்ரியொல் 

தமலமை தொங்கினொர். ‘ைொைொக்கர்கள் & ஆசிரியர்கள்’ தரைொன கல்வி 

மூலம் முழுமையொன முன்சனற்ைம் (SARTHAQ) என்ை தபயரில் பள்ளி 

கல்விக்கொன பரிந்துமரப்பு அைலொக்கத் திட்டமும் தவளியிடப்பட்டது. 

 

3.வொனியல்குறித்து, சமீபத்திய சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘ஒமசரிஸ்’ 

என்றொல் என்ன? 

அ) விண்கல் 

ஆ) கருந்துமள 

இ) புைக்சகொள்  

ஈ) சிறுசகொள் 

✓ HD 209458 b என்று அதிகொரப்பூர்வைொக அமைக்கப்படும் ‘ஒமசரிஸ்’, 

புவியின் சூரிய ைண்டலத்திற்கு அப்பொல் வொனியலொளர்கள் கண்டறிந்த 

முதல் சகொளொகும். சேச்சர் இதழில் தவளியிடப்பட்ட புதிய ஆய்வின்படி, 

ஒமசரிஸின் வளிைண்டலத்தில் 6 சவதிப்தபொருட்கள் இருப்பது கண்டறி 

-யப்பட்டுள்ளது. சவதியியல் தபொருட்களின் கலமவ, அந்தப் புைக்சகொள் 

அதன் தற்சபொமதய நிமலமய விட 100 ைடங்கு ததொமலவில் உள்ளது 

என்பமத உறுதிப்படுத்துகிைது. 

 

4.‘PS சசொச ொஸ்டர்’ என்ற சபயரில் ̀ 100 சகொடி மதிப்புள்ள விரைவு 

ச ொந்துக்கப்பமை, இந்தியொ, எந்த நொட்டிடம் ஒப்பமடத்துள்ளது? 

அ) தெர்ைனி 

ஆ) ஐக்கிய அதைரிக்க ேொடுகள் 

இ) சீதெல்ஸ்  

ஈ) பிரொன்ஸ் 

✓ இந்தியொ, ‘PS சசொசரொஸ்டர்’ என்ை விமரவு சரொந்துக்கப்பமல முமையொ 

-க சீதெல்ஸிடம் ஒப்பமடத்தது. சீதெல்ஸ் அதிபர் சவதவல் ரொம்கலவ 

-னுடனொன தைய்நிகர் சந்திப்பில் பிரதைர் ேசரந்திர சைொடி பங்சகற்ைொர்.  

✓ இது, 2005ஆம் ஆண்டு முதல் சீதெல்ஸுக்கு பரிசளிக்கப்படுகிை இந்திய 

தயொரிப்பினொலொன ேொன்கொவது சரொந்துக் கப்பலொகும். இது, கொர்டன் ரீச் 

கப்பல் கட்டுேர்கள் ைற்றும் தபொறியொளர்கள் நிறுவனத்தொல் கட்டப்பட்டது 

ஆகும். சரொந்து, கடத்தல் ைற்றும் சவட்மட எதிர்ப்பு ேடவடிக்மககள், 

சதடல் ைற்றும் மீட்பு ஆகியவற்றிற்கு இந்தக் கப்பல் பயன்படுத்தப்படும். 

 

 

5. “பயங்க வொதத்திற்கு எதிைான ஐநொ அறக்கட்டமள நிதியம்” நிறு 

-வப்பட்ட ஆண்டு எது? 

அ) 1945 

ஆ) 1992 

இ) 2009  

ஈ) 2020 

✓ பயங்கரவொதத்திற்கு எதிரான ஐேொ அைக்கட்டமள நிதியம், கடந்த 2009 

ஆம் ஆண்டில் அதன் தபொதுச்தசயலொளரொல் நிறுவப்பட்டது. ஐேொ பயங்கர 

-வொதத்திற்கு எதிரான மையம் ைற்றும் சிைப்பு திட்டங்கள் & புத்தொக்கக் 

கிமளமூலம் உறுப்பு ேொடுகளுக்கு திைன் சைம்பொட்டு ஆதரமவ வைங்க 

இந்த நிதியம் பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

✓ பயங்கரவொதத்திற்கு எதிரொன ஐேொ அைக்கட்டமள நிதியத்துக்கு, இந்தி 

-யொ, அண்மையில் $500,000 டொலர்கமள கூடுதலொக வைங்கியுள்ளது. 

இதன்மூலம், இந்த நிதியத்துக்கு இந்தியொவின் தைொத்த பங்களிப்பு $1.05 

மில்லியன் டொலர்களொக ஆகியுள்ளது. 

 

6.இந்தியொவில், ‘Women will’ என்ற வமைதளத்மத அறிமுகப்படுத் 

-தியுள்ள சதொழில்நுட்ப நிறுவனம் எது? 

அ) கூகிள்  

ஆ) சொம்சங் 

இ) மைக்சரொசொப்ட் 

ஈ) LG 

✓ கூகிள், இந்தியொவில் ‘Women will’ என்ை ஒரு புதிய வமலதளத்மத 

அறிமுகப்படுத்தியது. 

✓ இத்திட்டம், ததொழில்முமனசவொரொக விரும்பும் தபண்களுக்கு வழிகொட்டு 

-தமல வைங்குவமத சேொக்கைொகக் தகொண்டுள்ளது. கடந்த 2015ஆம் 

ஆண்டில், ‘கூகிள் ஃபொர் இந்தியொ’ நிகழ்வில் ததொடங்கப்பட்ட இமைய 

சொதி முயற்சிமய நிறுத்துவதொகவும் கூகிள் அறிவித்துள்ளது. கடந்த ஆறு 

ஆண்டுகளில், இந்த முயற்சி, கிரொைப்புை இந்தியொ முழுவதும் 30 மில்லிய 

-னுக்கும் அதிகைொன தபண்களுக்கு பயிற்சியளித்துள்ளது. 

 

7.உயிரி-பல்வமகமைமயக்குறித்து, சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற 

“ஆர்ச சதரியம் சசன் - Orretherium tzen” என்றொல் என்ன? 

அ) தொவர இனம் 

ஆ) விலங்கினம்  

இ) பைமவயினம் 

ஈ) பொக்டீரியொ 

✓ ததொன்ைொக்கள் கொலத்தில் வொழ்ந்த ஒரு பொலூட்டியின் புமதபடிவம் ததன் 

அதைரிக்கொவின் சிலியின் படசகொனியொ பகுதியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள் 

-ளது. ‘5 பற்களுமடய விலங்கு’ என்று தபொருள்படும், “ஆர்தரததரியம் 

தசன்” என தபயரிடப்பட்ட இது, 72 முதல் 74 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு 

முன்பு வொழ்ந்ததொகக் கூைப்படுகிைது. 

✓ இது ஒரு தொவர உண்ணி என்றும், இமடயூழியின் முடிவில் ததன்னதை 

-ரிக்கொவில் வொழ்ந்ததொகவும் கூைப்படுகிைது. 

 

8. சமீபசசய்திகளில் இடம்சபற்ற, “அதின்” என்ற பழங்கொை நக ம் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நொடு எது? 

அ) இத்தொலி 

ஆ) எகிப்து  

இ) ஆஸ்திசரலியொ 

ஈ) கிரீஸ் 

✓ ததொல்தபொருள் ஆய்வொளர்கள் குழுவானது அண்மையில் எகிப்தில் ஒரு 

மிகப்தபரிய பண்மடய ேகரத்மதக் கண்டறிந்துள்ளது. இந்த ேகரத்திற்கு 

“தி மரஸ் ஆப் அதின்” என்று தபயரிடப்பட்டுள்ளது. இது 3,000 ஆண்டுக 

-ளுக்கு முற்பட்ட ேகரம் ஆகும். இது, லக்சரின் சைற்குக்கமரயில் ைைல 

-டியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

✓ தபொ ஆ மு 1391 ைற்றும் 1353’க்கு இமடயில் எகிப்மத ஆண்ட மூன்ைொம் 

அைன்ச ொதடப் ைன்னரின் ஆட்சிக்கொலத்மதச் சொர்ந்ததொகும் இந்ேகரம். 
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எகிப்திய சொம்ரொஜ்யத்தின் கொலத்தில் இந்த ேகரம் மிகப்தபரிய நிர்வொக 

ைற்றும் ததொழில்துமை குடிசயற்ைைொக இருந்துள்ளது. 

 

9. சமீபத்தில் சவடிப்புக்குள்ளொன ைொ சசொபொரியர் எரிைமை அமைந் 

-துள்ள நொடு எது? 

அ) பிலிப்மபன்ஸ் 

ஆ) புனித வின்தசன்ட் ைற்றும் கிதரனமடன்ஸ்  

இ) இந்சதொசனசியொ 

ஈ) ெப்பொன் 

✓ கிைக்கு கரீபியன் தீவொன புனித வின்தசன்ட்டில் அமைந்துள்ள லொ சசொபொ 

-ரியர் எரிைமல பல்லொண்டுகளொக தசயலற்ைநிமலயிலிருந்து தற்சபொது 

தவடித்துச் சிதறியுள்ளது. 1979ஆம் ஆண்டு முதல் தசயலற்ை நிமலயில் 

இருந்த இந்த எரிைமல, கடந்த ஆண்டு டிசம்பரில் தசயல்படுவதற்கொன 

அறிகுறிகமளக் கொட்டியது. தவடித்துச் சிதறியதை அடுத்து அப்பகுதியில் 

உள்ள ைக்கமள தவளிசயற்றுைொறு அத்தீவின் பிரதைர் உத்தரவிட்டொர். 

 

10. சபருங்கடல்களில் சுற்றுப்புற ைனித ஒலிகள் குமறப்பின் தொக்க 

-த்மத அளவிடுவமத சநொக்கைொகக் சகொண்ட உைகளொவிய பரிசசொ 

-தமனயின் சபயர் என்ன? 

அ) International Human-Ocean Experiment 

ஆ) International Ocean Sound Experiment 

இ) International Ambient Sound Experiment 

ஈ) International Quiet Ocean Experiment  

✓ சர்வசதச அமைதியொன தபருங்கடல் பரிசசொதமனயொனது முதலில் 2011 

ஆம் ஆண்டில், தவவ்சவறு தபருங்கடற்புைங்களில் சுற்றுப்புை ஒலியின் 

அளவீடுகளின் சேர-வரிமசமய உருவொக்குவதற்கொக உருவொக்கப்பட் 

-டது. சமீபத்தில், சர்வசதச அமைதியொன தபருங்கடல் பரிசசொதமனயின் 

அறிவியலொளர்கள் குழு, COVID-19 தபொது முடக்கம் கொரைைொக தபருங்க 

-டல்களில், சுற்றுப்புை ைனித தசயல்பொடுகளின் குமைப்பின் தொக்கத்மதப் 

புரிந்துதகொள்வதற்கும் அளவிடுவதற்கும் சசொதமனகமள சைற்தகொண் 

-டுள்ளது. 

 


1. மைக்சரொசொப்ட் நிறுவனத்துடன் சவளொண் அமைச்சகம் ஒப்பந்தம் 

உைவர்களின் வருவொமய அதிகரிப்பதற்கொன ைொதிரி திட்டத்மதச் தசயல்ப 

-டுத்துவதற்கொக மைக்சரொசொப்ட் நிறுவனத்துடன் ைத்திய சவளொண் 

அமைச்சகம் ஒப்பந்தம் சைற்தகொண்டுள்ளது. 

விவசொயத்துக்கொன உள்ளீட்டுப் தபொருள்களுக்கொன தசலமவ குமைத்தும் 

அறுவமடக்குப்பிைகொன தசலமவக்குமைத்தும் விவசொயிகளின் வருவொ 

-மய அதிகரிக்கும் வமகயிலொன ைொதிரி திட்டத்மதச்தசயல்படுத்த ைத்திய 

அரசு முடிதவடுத்துள்ளது. அதற்கொக மைக்சரொசொப்ட் நிறுவனத்துடன் ைத்தி 

-ய சவளொண் அமைச்சகம் ஒப்பந்தம் சைற்தகொண்டுள்ளது. அந்த விைொவில் 

ைத்திய சவளொண்துமை அமைச்சர் ேசரந்திர சிங் சதொைர் பங்சகற்ைொர். 

இந்த ைொதிரி திட்டைொனது ஆறு ைொநிலங்களில் உள்ள 100 கிரொைங்களில் 

ஓரொண்டுக்கு தசயல்படுத்தப்படவுள்ளது. 

 

 

3. இந்திய கடற்பமடக் கப்பல் இலங்மகக்கு ேல்லிைக்க பயைம் 

இந்தியொ- இலங்மக ேொடுகளுக்கிமடயிலொன தேருக்கைொன கடல் ைற்றும் 

பொதுகொப்பு ஒத்துமைப்மப அதிகரித்துக் தகொள்வதற்கொன முயற்சிகளின் 

ஒரு பகுதியொக இந்திய கடற்பமடக்குச் தசொந்தைொன INS ரொன்விெய் நீர் 

மூழ்கிக்கப்பல், இலங்மகக்கு மூன்று ேொள்கள் ேல்லிைக்க பயைைொக 

தசன்ைமடந்தது. இதுகுறித்து இந்திய தூதரகம் சொர்பில் தவளியிட்டுள்ள 

அறிக்மகயில் ததரிவித்திருப்பதொவது: சிங்கள ைற்றும் தமிழ்ப்புத்தொண்டின் 

புனித நிகழ்வொன “அவருடு” தினத்மததயொட்டி, இந்திய கடற்பமடக் கப்பல் 

தகொழும்புவுக்கு வருவதன் மூலம், இலங்மக ைக்களுக்கு ஒற்றுமை, ேல்லி 

-ைக்கத்துக்கொன தசய்திமயத் தொங்கி வருகிைது. 

இந்தியொவும் இலங்மகயும் பொரம்பரியைொக ரொணுவம் ைற்றும் பொதுகொப்பில் 

தேருக்கைொன ஒத்துமைப்மபப் பகிர்ந்து தகொண்டுள்ளன. இந்த ேொடுகளின் 

கடற்பமடகள் கூட்டுப் பயிற்சி ைற்றும் திைன்சைம்பொட்டில் தீவிரைொக 

ஈடுபட்டு, பரஸ்பரம் ஒத்துமைப்பு வைங்குவதன்மூலம் பல்சவறு ேன்மைக 

-மளப் தபற்று வருகின்ைன. தற்சபொது இந்தக் கப்பலின் வருமகயொல் இரு 

ேொடுகளுக்கிமடயிலொன ேட்பில் சைலும் தேருக்கமும், கடல் ைற்றும் 

பொதுகொப்பு ஒத்துமைப்மப வளர்ப்பதற்கொன ைற்தைொரு படியொகவும் இது 

விளங்கும் என்று ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இரொெபுத்திர வம்சத்தினரின் நிமனவொக தபயர் சூட்டப்பட்ட இந்தியொவின் 

ஐந்தொவது நீர்மூழ்கிக்கப்பலொன INS ரொன்விெய்யில், ஏவுகமைகமள 

அழிக்கும் கருவிகளும், உள்ேொட்டிசலசய வடிவமைக்கப்பட்ட பிரசைொஸ் 

சூப்பர்சொனிக் ஏவுகமையும் தபொருத்தப்பட்டுள்ளது. 

இந்திய-இலங்மக உடன்படிக்மகயின் ஒருபகுதியொக 1987 முதல் 1990 

ஆம் ஆண்டு வமரயிலொன கொலகட்டத்தில் இலங்மகயின் வடக்கு ைற்றும் 

கிைக்கு பகுதியில் ேமடதபற்ை இலங்மக உள்ேொட்டுப் சபொரில் IPKF 

பணியொற்றியது குறிப்பிடத்தக்கது. 

  

 

 

 

 


