
         

    

1.உலக அறிவுசார் சசாத்து நாள் சகாண்டாடப்படுகிற தேதி எது? 

அ) ஏப்ரல் 25 

ஆ) ஏப்ரல் 26  

இ) ஏப்ரல் 27 

ஈ) ஏப்ரல் 28  

✓ உலக அறிவுசார் சசாத்து நாளானது ஆண்டுத ாறும் ஏப்ரல்.26 அன்று 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

✓ உலக அறிவுசார் சசாத்து அமைப்பானது (WIPO) கடந்  2000ஆம் ஆண் 

-டில் “காப்புரிமைகள், பதிப்புரிமை, வணிக முத்திமரகள் ைற்றும் வடிவ 

-மைப்புகள் ஆகியமவ அன்றாட வாழ்க்மகயில் எவ்வாறு  ாக்கத்ம  

ஏற்படுத்துகிறது என்பது பற்றிய விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்துவ ற்காகவு 

-ம், “பமடப்பாற்றமலயும் உலசகங்குமுள்ள சமூகங்களின் வளர்ச்சிக்கு 

பமடப்பாளிகள் ைற்றும் புத் காக்குநர்கள் அளித்  பங்களிப்புகமள 

சகாண்டாடுவ ற்காகவுைாக” இந்நாமள உருவாக்கியது. நடப்பாண்டில் 

(2021) வரும் இந்நாளுக்கானக் கருப்சபாருள் – “IP and SMEs: Taking 

your ideas to market”. 

 

2.அண்மைய NASA திட்டம் குறித்து, ‘MOXIE’இல் உள்ள ‘M’ எமைக் 

குறிக்கின்றது? 

அ) Maintained 

ஆ) Minimum 

இ) Maximum 

ஈ) Mars  

✓ NASA’இன் சபர்ஸிசவரன்ஸ் ஊர்தி அ ன் MOXIE (Mars Oxygen In-Situ 

Resource Utilization Experiment) சா ானத்ம ப் பயன்படுத்தி சசவ்வாய் 

கிரகத்தில் ஆக்ஸிஜமன பிரித்ச டுத்துள்ளது. சசவ்வாய் தகாளின் வளி 

ைண்டலத்திலிருந்  கரியமிலவாயுவிலிருந்து ஐந்து கிராம் ஆக்ஸிஜமன 

MOXIE உற்பத்தி சசய்துள்ளது. 5 கிராம் என்பது ைனி ன் சராசரியாக 10 

நிமிடங்களில் சுவாசிக்கும் ஆக்ஸிஜன் அளவு. 

✓ சசவ்வாயின் வளிைண்டலம் 96 ச வீ ம் கரியமிலவாயுவாதலதய 

நிமறந்துள்ளது. ஆக்சிஜன் 0.13% ைட்டுதை உள்ளது. கரியமிலவாயுமவ 

உட்கவர்ந்து அதிலிருந்து உயிர்வளிமய உருவாக்குவத  MOXIE’இன் 

வேலையாகும். 

 

3. IEA அறிக்மகயின்படி, நடப்பு 2021ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவில், 

CO2 உமிழ்வின் சைவீைம், கடந்ை 2020ஆம் ஆண்டட ஒப்பிடும்த ோது 

எத்ேடை சைவீைம் அதிகைாக இருக்கும்? 

அ) 1.4%  

ஆ) 5.4% 

இ) 10.4% 

ஈ) 20% 

✓ பன்னாட்டு எரிசக்தி முகமை (IEA)  னது சமீபத்திய அறிக்மகயில், நடப்பு 

2021ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவில், கரியமில வாயு (CO2) உமிழ்வு 1.4% 

அதிகைாக இருக்கும் என்று கூறியுள்ளது. அது, 2020ஆம் ஆண்டில் உமி 

-ழப்பட்ட 30 மில்லியன் டன் கரியமில வாயுமவ விட 1.4% அதிகமாகும். 

தைலும், நிலக்கரி அடிப்பமடயிலான மின்னுற்பத்தியில் எதிர்பார்க்கப்படு 

-ம் அதிகரிப்பு ைற்ற மூலங்களிலிருந்து கிமடக்கும் உற்பத்திமய விட 3 

ைடங்கு அதிகைாக இருக்கும் என்றும் அவ்வறிக்மக கூறியுள்ளது. 

 

4. COVID-19’இன் ைாக்கத்திற்கு எதிரான இமளயயாரின் யயாச 

-மனகளுக்கு நிதியளிப்பமை யநாக்கைாகக்சகாண்ட, WHO’ஆல் 

ஆைரிக்கப்படும் திட்டத்தின் சபயர் என்ன? 

அ) Global Youth Mobilization  

ஆ) World COVID Response Program 

இ) World Health Programme 

ஈ) Global Economy Recover Programme 

✓ “Global Youth Mobilization” என்பது COVID-19 ச ாற்றுதநாயின்  ாக்கத் 

-திற்கு எதிரான இமளதயார்களின் தயாசமனகளுக்கு நிதியளிப்பம  

தநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது. இ ற்கு உலக சுகா ார அமைப்பு ைற்றும் 

ஐநா அறக்கட்டமள ஆகியமவ துமணபுரிகின்றன. 

✓ இ ற்கு UNICEF, USAID, UNFPA, ஐதராப்பிய ஆமணயம், தசல்ஸ் 

தபார்ஸ், FIFA ைற்றும் உலக நாடுகளின்  மலவர்களும் அரசாங்கங்க 

-ளும் ஆ ரிக்கின்றன. 

 

5. ஆக்ஸிஜன் ைணிக்மகக் குழுமை உருைாக்கியுள்ள ைாநிலம் / 

யூனியன் பிரயைசம் எது? 

அ) தகரளா 

ஆ) ைகாராஷ்டிரா 

இ) தகாவா 

ஈ) தில்லி  

✓ தில்லி முழுவதுமுள்ள ைருத்துவைமனகளில் ைருத்துவ ஆக்ஸிஜனின் 

கடுமையான பற்றாக்குமறமய அடுத்து, தில்லி அரசு 24 தபர்சகாண்ட 

ஆக்ஸிஜன்  ணிக்மகக் குழுமவ அமைத்துள்ளது. இக்குழு, ஆக்ஸிஜன் 

இருப்பு ைற்றும் அவற்றின் பயன்பாடு ஆகியவற்மற ச ாடர்ந்து கண்கா 

-ணிக்கும். ஆக்ஸிஜன் அமனவருக்கும் உகந்  முமறயில் கிமடப்ப 

-ம யும் இந் க் குழு உறுதிசசய்யும். 

 

6. SHIELDS என்ற சபயரில் திட்டம ோன்டை சைாடங்கியுள்ள விண் 

-சைளி நிறுைனம் எது? 

அ) NASA  

ஆ) ISRO 

இ) ESA 

ஈ) ROSCOSMOS 

✓ அசைரிக்க விண்சவளி முகமையான NASA, அண்மையில் SHIELDS 

(Spatial Heterodyne Interferometric Emission Line Dynamics 

Spectrometer) என்ற சபயரில் ஒரு திட்டத்ம த் ச ாடங்கியுள்ளது. சூரிய 

ைண்டலத்திற்குள் நகர்ந்து ேந்த விண்மீனிமட துகள்களின் ஒளிமய 

ஆராய்வத  இ ன் தநாக்கைாகும். சைக்ஸிதகாவிலிருந்து NASA பிளாக் 

பிராண்ட் IX ஆய்வு ஏவுகலத்ம ப் பயன்படுத்தி இத்திட்டம் ஏவப்பட்டது. 

 

7. அண்மைச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, “CODEX ALIMENTARIUS” 

என் துடன் சைாடர்புமடய துமற எது? 

அ) இராணுவ சகாள்மு ல் 

ஆ) பருவநிமல ைாற்றம் 

இ) உணவு  ரநிமலகள்  

ஈ) சசயற்மக நுண்ணறிவு 

✓ “CODEX ALIMENTARIUS” பன்னாட்டு உணவுத்  ரநிலைகளும் 

வழிகாட்டு ல்களும் சர்வத ச உணவு வர்த் கத்தின் பாதுகாப்பு ைற்றும் 

 ரத்திற்கு பங்களிக்கின்றன. 1963’இல் நிறுவப்பட்ட இத் ரநிமலகமள, 

இடர் ைதிப்பீட்டு அமைப்புகள் அல்லது FAO ைற்றும் WHOஆல் ஏற்பாடு 

சசய்யப்பட்ட ஆதலாசமன நிறுேனங்கள் வழங்கின. 

✓ அண்மையில், “CODEX ALIMENTARIUS” ஆமணயத்தின்கீழ் நிறுவப்ப 

-ட்ட ைசாலா ைற்றும் சமையல் மூலிமககள்பற்றிய CODEX குழுவின் 

ஐந் ாவது அைர்வு சைய்நிகராக நடத் ப்பட்டது. ஏப்.20 மு ல் ஏப்ரல்.29 

வமர இது நமடசபறுகிறது. 

 

8. டிராக்யகாைாமை ஒழித்ைைற்காக உலக நல்ைாழ்வு அமைப்பிடம் 

இருந்து சான்றுசபற்ற நாடு எது? 

அ) காம்பியா  

ஆ) ஜிம்பாப்தவ 

இ) ச ன்னாப்பிரிக்கா 

ஈ) சாட் 

✓ சபாதுநலச்சிக்கலான கண்ணிமை தநாமய ஒழித்  ற்காக உலக நல 

வாழ்வு அமைப்பிடம் இருந்து அண்மையில் காம்பியா சான்றி ழ் சபற்றது. 

இ ன்மூலம், இந்  மைல்கல்மல எட்டிய உலக நல வாழ்வு அமைப்பின் 

ஆப்பிரிக்க பிராந்தியத்தில் உள்ள 2ஆவது நாடாக காம்பியா ஆனது.  

1.4% 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ புறக்கணிக்கப்பட்ட சவப்பைண்டல தநாய்களுக்காக 2021 மு ல் 2030 

வமரயிலான சசயல்திட்டத்ம  WHO அறிமுகப்படுத்தியது. தகாட் டி 

ஐதவாயர் நாடு இந் ச் சா மனமய அமடந்  மு ல் நாடாகும். 

 

9. KRI நங்கலா-402 என்னும் எந்ை நாட்டின் நீர்மூழ்கிக்கப்பமலத் 

யைடும்பணியில் இந்திய கடற்பமட இமைந்துள்ளது? 

அ) தநபாளம் 

ஆ) இலங்மக 

இ) இந்த ாதனசியா  

ஈ) ஜப்பான் 

✓ இந்த ாதனசிய நீர்மூழ்கிக்கப்பலான KRI நங்கலா-402 அ ன் 53 தபர் 

சகாண்ட குழுவினருடன் அண்லமயில் திடீரென காணாமல் வ ானது, 

அதலன வதடி மீட்கும் நடவடிக்மகயில் இந்திய கடற்பமட அண்லமயில் 

இமணந்துள்ளது. பாலி தீவுக்கு வடக்தக இந்நீர்மூழ்கி காணாைல்தபான 

பிறகு, இந்த ாதனசியா இந்தியாவின் உ விமயக் தகாரியது. 

✓ மீட்பு நடவடிக்மகயின் ஒருபகுதியாக இந்திய கடற்பமடயின் ஆழ்கடல் 

நீர்மூழ்கு மீட்புக்கப்பல் விசாகப்பட்டினத்திலிருந்து புறப்பட்டது. 

 

10. இந்திய சபண்கள் ஏழு ைங்கங்கமள சைன்ற உலக இமளஞர் 

குத்துச்சண்மட சாம்பியன்ஷிப் யபாட்டிகள் நடத்ைப்பட்ட நாடு எது? 

அ) ரஷியா 

ஆ) தபாலந்து  

இ) உக்மரன் 

ஈ) பிரான்ஸ் 

✓ தபாலந்தின் கீல்ஸில் நமடசபற்ற உலக இமளதயார் குத்துச்சண்மட 

சாம்பியன்ஷிப்பில், இந்திய குத்துச்சண்மட வீராங்கமனகள் 7  ங்கப் 

ப க்கங்கமள சவன்று வரலாற்றுச் சா மனமய உருவாக்கினர்.  

✓ இறுதிப்தபாட்டியாளர்களான கிதிகா, சநளரம் பாபிதராஜிசனா சானு, 

பூனம், விங்கா, அருந் தி சசளத்ரி, டி சனாைாச்சா சானு ைற்றும் அல்பியா 

ப ான் ஆகிதயார்  ங்கப்ப க்கம் சவன்றனர். தைலும் மூன்று இந்திய 

குத்துச்சண்மட வீரர்களும் சவண்கலப் ப க்கங்கமள சவன்றனர். 

 


1. ச ாமலத்ச ாடர்பு தசமவ வழங்குவது ச ாடர்பாக BSNL-இந்தியன் 

வங்கி புரிந்துணர்வு ஒப்பந் ம் 

ச ாமலத்ச ாடர்பு தசமவ வழங்குவது ச ாடர்பாக பாரத் சஞ்சார் நிகம் 

நிறுவனம் (BSNL) ைற்றும் இந்தியன் வங்கி ஆகியவற்றுக்கிமடதய 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந் ம் தைற்சகாள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்தியன் வங்கிக்கு 

குமறந்  விமலயில் ச ாமலத்ச ாடர்பு இமணய ள தசமவமய 

வழங்குவ ற்காக, அந்  வங்கியுடன் BSNL நிறுவனம் இந் ப் புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந் த்ம  தைற்சகாண்டுள்ளது. 

 

2. இந்தியப்சபண் அறிவியலாளருக்கு சர்வத ச சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு 

அமைப்பு விருது 

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பில் சிறப்பாக சசயல்பட்ட இந்தியப் சபண் விஞ்ஞானி 

கிரிதி கரந்த், சர்வத ச அமைப்பால் சகௌரவிக்கப்பட்டுள்ளார்.  

சுற்றுச்சூழமலப் பாதுகாப்பதில் உள்ள பிரச்சமனகளுக்குத் தீர்வு காண்ப 

- ற்காக சர்வத ச விஞ்ஞானிகளுடன் இமணந்து ‘மவல்ட் எலைண்ட்ஸ்’ 

அறக்கட்டமள அமைப்பு சசயல்பட்டு வருகிறது. ைனி  உலகம்,  ாவர 

உலகம், விலங்குலகம் ஆகியவற்மற ஒருங்கிமணத்து பாதுகாப்ப ற்கு 

இந்  அமைப்பு முக்கியத்துவம் அளித்து வருகிறது. 

அந்  அமைப்பு கிரிதி கரந்துக்கு ‘வன புத் ாக்க அறிவியலாளர்’ விரும  

வழங்கியுள்ளது. இந்  விரும ப் சபறும் மு ல் இந்தியப் சபண் கிரிதி 

கரந்த் என்பது குறிப்பிடத் க்கது. சபங்களூமரச் தசர்ந்  உயிரியல் 

அறிவியலாளரான கிரிதி கரந்த், வனப் பாதுகாப்பு ஆய்வு மையத்தின் 

 மலமை அறிவியலாளராகவும் உள்ளார். அசைரிக்கா, பிரிட்டன், சகன்யா, 

சகாலம்பியா, ஆஸ்திதரலியா நாடுகமளச் தசர்ந்  அறிவியலாளர்கள் 

சிலருக்கும் இந்  விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

இவ்விரும ப் சபறுதவாருக்கு ஆராய்ச்சிப்பணிகளுக்காக ஈராண்டுகட்கு 

`75 இலட்சத்ம  அந்  அமைப்பு வழங்கவுள்ளது. வனப்பாதுகாப்பு ச ாடர் 

-பான நடவடிக்மககமள ஊக்குவிப்ப ற்கு இந்  விருது உ வும் என்று 

கிரிதி கரந்த் ச ரிவித்துள்ளார். 

 

3. அசைரிக்க நீதி துமறயில் இந்திய சபண்ைணி! 

இந்தியாமவ பூர்வீகைாக சகாண்ட வனி ா குப் ாமவ அசைரிக்காவின் 

இமண அட்டர்னி சஜனரலாக நியமிக்க, பார்லிசைன்டின் சசனட் சமப 

ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது. வனி ா குப் ா, சமூக உரிமைகள் ச ாடர்பான 

விஷயத்தில், அசைரிக்காவில்  மலச்சிறந்  வழக்கறிஞராக இருந்து 

வருகிறார். ஒபாைா அதிபராக இருந் தபாது, உ வி அட்டர்னி சஜனரலாக 

பணியாற்றியும் உள்ளார்.  ற்தபாது, ஜனநாயக கட்சிமயச் தசர்ந்  தஜா 

மபடன் அதிபராக ப விதயற்ற பின், நீதித் துமறயில் மூன்றாவது உயரிய 

ப வியான, இமண அட்டர்னி சஜனரலாக, வனி ா குப் ா ப வி ஏற்கிறார். 

அவரது நியைனத்ம  உறுதிசசய்வ ற்காக, பார்லிசைன்டின் சசனட் சமப 

-யில் ஓட்சடடுப்பு நடந் து. சைாத் ம், 100 உறுப்பினர்கள் உள்ள சசனட் 

சமபயில், ஜனநாயகக்கட்சி ைற்றும் குடியரசு கட்சிக்கு  லா, 50 உறுப்பினர் 

-கள் உள்ளனர். குடியரசு கட்சியின் லிசா முர்தகாவ்ஸி ஆ ரித்து ஓட்டளித் 

-  ால், 51 - 49 என்ற ஓட்டு விகி த்தில், வனி ா குப் ா நியைனத்துக்கு, 

சசனட் சமப ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது. 

 

 

 

 


