 













1. ‘பூர்வகுடி மற்றும் பழங்குடி மக்களின் வன ஆளுகக’ என்ற

5. ‘ைா வபவரளஸ்’ என்பது எந்த நாட்டால் நடத்தப்படவுள்ள பாதுகாப்

தகைப்பிைான அறிக்கககை வவளியிட்ட அகமப்பு எது?

-புப் பயிற்சிைாகும்?

அ) உலக வங்கி

அ) இத்தாலி

ஆ) உணவு & உழவு அமைப்பு 

ஆ) இஸ்மரல்

இ) ஐக்கிய நாடுகள்

இ) பிரான்ஸ் 

ஈ) ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி

ஈ) அவைரிக்கா

✓

ஐநா அமவயின் உணவு ைற்றும் உழவு அமைப்பானது அண்மையில்,
‘பூர்வீக ைற்றும் பழங்குடி ைக்களின் வன ஆளுமக’ என்ற அறிக்மகமய
வவளியிட்டது. அறிக்மகயின்படி, லத்தீன் அவைரிக்கா ைற்றும் கரீபியனில்
காடழிப்பு விகிதங்கள், பூர்வீக ைற்றும் பழங்குடி பகுதிகளில் கணிசைாகக்
குமறவாக உள்ளன.

✓

லத்தீன் அவைரிக்கா ைற்றும் கரீபியன் பூர்வகுடிகளின் மைம்பாட்டுக்கான
நிதியம், இந்த அறிக்மகமய கூட்டாக இமணந்து வவளியிட்டது.

✓

ஏப்ரல் 5 முதல் 7 வமர வங்காள விரிகுடாவில் ‘லா வபவரளஸ்’ என்ற
கூட்டு கடற்பமடப் பயிற்சிமய பிரான்ஸ் நடத்தவுள்ளது. இந்தியா தனது
QUAD கூட்டாளர்களான ஆஸ்திமரலியா,
ப்பான் ைற்றும் ஐக்கிய
அவைரிக்க நாடுகளுடன் இந்தப் பயிற்சியில் இமணய உள்ளது.

✓

இந்தியா, ஆஸ்திமரலியா, ப்பான் ைற்றும் USA ஆகிய நாடுகமளச்
சார்ந்த கடற்பமடக் கப்பல்களுடன் இரு பிவரஞ்சு கப்பல்கள் இமணந்து
இதில் பங்மகற்கவுள்ளது. இந்தியாவும் பிரான்சும் இமணந்து இருதரப்பு
கடற்பமடப் பயிற்சியான ‘வருணா’மவ இந்த ைாத இறுதியில்
மைற்வகாள்ளவுள்ளன.

2. ‘CACTus மற்றும் CIISCO’ என்பது அறிவிைல் & வதாழில்நுட்பத்
துகறைால் வதாடங்கப்பட்ட வமன்வபாருளாகும். இது எத்துகறயுடன்
வதாடர்புகடைது?

6.விகரவான சாகைகட்டுமானத்திற்காக உைக சாதகன பகடத்த
நாடு எது?

அ) சூரிய திட்டம் 

அ) சீனா

ஆ) நீடித்த மவளாண்மை

ஆ)

இ) இையைமல சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு
சூரியனிலிருந்து வவளிமயற்றப்படும் வளியின் மிகப்வபரிய குமிழ்கமள
கண்டறிய அறிவியலாளர்கள் ஒரு புதிய நுட்பத்மத உருவாக்கியுள்ளதா
-க அறிவியல் ைற்றும் வதாழில்நுட்பத் துமற அறிவித்துள்ளது. இப்புதிய
நுட்பம், இந்தியாவின் முதல் சூரியமன ஆராயும் திட்டைான ஆதித்யாL1’இல் பயன்படுத்தப்படும். Computer Aided CME Tracking Software
(CACTus) ைற்றும் CMEs Identification in Inner Solar Corona (CIISCO)
ஆகிய இரு வைன்வபாருட்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.

ஈ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்
✓

3. COVID-19’க்கு எதிரான உைகின் முதல் விைங்கு தடுப்பூசிகை
அறிவித்துள்ள நாடு எது?
ஆ) ரஷியா 

-ளர்களுக்கு கடன் வழங்குதற்காக,
ஜசர்ந்துள்ள வங்கி எது?

இ) ஐக்கிய அவைரிக்க நாடுகள்

அ) பஞ்சாப் மதசிய வங்கி

ஈ) இஸ்மரல்

ஆ) பாரத வங்கி 

COVID-19’க்கு எதிரான உலகின் முதல் விலங்கு தடுப்பூசி ரஷியாவில்
பதிவுவசய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கு, ‘Carnivac-Cov’ எனப் வபயர் சூட்டப்பட்
-டுள்ளது. நாட்டின் மவளாண் பாதுகாப்பு கண்காணிப்புக் குழுவான மரா
-சல்மகாஸ்னாட்ஸரின் கூற்றுப்படி, தடுப்பூசிமபாட்ட ஆறு ைாதங்களுக்கு
மநாய் எதிர்ப்பு சக்தி நீடிக்கும். இந்தத் தடுப்பூசியின் பயன்பாடு மவரஸ்
பிறழ்வுகளின் வளர்ச்சிமயத் தடுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இ) கனரா வங்கி
ஈ) ஐசிஐசிஐ வங்கி
இந்தியாவின் மிகப்வபரிய கடன் வழங்குநரான பாரத வங்கியானது
(SBI) ப்பான் வங்கியுடன் $1 பில்லியன் அவைரிக்க டாலர் வமரயிலான
கடன் ஒப்பந்தத்தில் மகவயழுத்திட்டதாக அறிவித்துள்ளது.

✓

JBIC முற்றிலும் ப்பான் அரசாங்கத்திற்கு வசாந்தைான வங்கியாகும். இக்
கடன், இந்தியாவில் உள்ள ப்பானிய ஆட்மடாவைாமபல் உற்பத்தியாள
-ர்களின் வணிக நடவடிக்மககளுக்கான நிதிமய சீராக ஊக்குவிக்க
விரும்புகிறது. SBI கடந்த ஆண்டு அக்மடாபர் மாதத்தில் JBIC’உடன்
இமதமபான்ற ஒப்பந்தத்தில் மகவயழுத்திட்டது. பயனாளிகளில் வழங்கு
-நர்கள், விநிமயாகஸ்தர்கள் ைற்றும் இறுதிப்பயனர்கள் அடங்குவர்.

நாட்டின் மாணாக்கர்களுக்காக இந்திை அரசால் வழங்கப்படுகிறது?
அ) மநபாளம்
ஆ) வங்காளமதசம் 
இ) இலங்மக

8. அதன் காந்தப்புைங்ககள பைன்படுத்தி M 87 கருந்துகளகைக்

ஈ) மியான்ைர்
இந்திய அரசு தனது புதிய முக்திம ாதா உதவித்வதாமக திட்டத்தின் கீழ்
வங்காளமதச விடுதமலப் மபாராளிகளின் 2000 குடும்பத்தினருக்கு
உதவித்வதாமக அறிவித்துள்ளது. கடந்த 2017ஆம் ஆண்டில் இத்திட்டம்
அறிவிக்கப்பட்டது. இத்திட்டம், 5 ஆண்டுகாலத்திற்குள், வங்கமதசத்தில்
உள்ள 10,000 ைாணவர்களுக்கு பயனளிப்பமத மநாக்கைாகக் வகாண்
-டுள்ளது. இந்த ஆண்டு, மைல்நிமல ைற்றும் இளங்கமல பிரிவுகமளச்
மசர்ந்த தலா 1000 ைாணவர்களுக்கு அவர்களது கணக்கில் மநரடியாக
உதவித்வதாமக வழங்கப்பட்டுள்ளது.



ப்பானின் JBIC உடன் கூட்டு

✓

4. ‘முக்திஜ ாதா உதவித்வதாகக திட்டம்’ என்பது கீழ்காணும் எந்த

✓

மிகவிமரவான சாமல கட்டுைானத்திற்கான உலக சாதமனமய
இந்தியா பமடத்திருப்பதாக ைத்திய அமைச்சர் நிதின்கட்கரி அறிவித்தார்.
இந்தியா, 24 ைணி மநரத்திற்குள் 2.5 கிமீ நீள நான்கு வழிச்சாமலமய
கான்கிரீட் சாமலயாக அமைத்து கின்னஸ் உலக சாதமன பமடத்திரு
-ப்பதாக நுமழந்துள்ளது. மைலும், 24 ைணி மநரத்திற்குள்ளாக மசாலாப்
பூர்-பீ ப்பூர் சாமலமய 25 கிமீ நீள நிலக்கீல் சாமலயாகவும் அமைத்து
சாதமன பமடக்கப்பட்டுள்ளது. 2020-21 நிதியாண்டில் ஒரு நாமளக்கு
37 கிமீ சாமல என்ற சராசரி விகித சாதமனயும் பமடக்கப்பட்டுள்ளது.

7. இந்திைாவில் உள்ள ப்பானிை ஆட்ஜடாவமாகபல் உற்பத்திைா

அ) சீனா

✓

ப்பான்

இ) இந்தியா 

ஈ) நீர் திட்டம்
✓









ககப்பற்றிை வதாகைஜநாக்கி எது?
அ) ஹப்பிள் ததாலைந ாக்கி
ஆ) ஈவண்ட் ஹாரிசான் வதாமலமநாக்கி 
இ) Giant Magellan வதாமலமநாக்கி
ஈ) Thirty Meter வதாமலமநாக்கி
✓

சமீபத்தில், ஈவண்ட் ஹாரிசான் வதாமலமநாக்கி வகாண்டு பணிபுரியும்
வானியலாளர்களால் கருந்துமளயின் புதிய மதாற்றம் வவளியிடப்பட்டது.
இந்தத் மதாற்றத்தில், வானியலாளர்கள், துமளக்கு அருமகயுள்ள காந்தப்
புலங்கமள வமரபடைாக்கியுள்ளனர்.



 
✓











இந்த ஈவண்ட் ஹாரிசான் வதாமலமநாக்கி, முதன்முதலில் 2018ஆம்
ஆண்டில், கருந்துமளயின் படங்கமள வவளிப்படுத்தியது. இக்கருந்து
மள, விண்மீன் நேரலை M87’இல் 55 மில்லியன் ஒளியாண்டுகள்
வதாமலவில் அமைந்துள்ளது.





திருப்பத்தூர் - 77.33.
கிருஷ்ணகிரி - 77.30.
திண்டுக்கல் - 77.13.
ஈமராடு - 77.07.

9. நகரங்கள் மற்றும் ஜதசிை தகைநகர பிராந்திைத்திற்கு அருகில்

திருவாரூர் - 76.53.

அனல்மின்னுற்பத்தி நிகைைங்கள் அகமத்தல் வதாடர்பான விதிக
-கள திருத்தியுள்ள அகமச்சகம் எது?

கடலூர் - 76.50.

அ) உள்துமற அமைச்சகம்

நாகப்பட்டினம் - 75.48.

ஆ) எரிசக்தி அமைச்சகம்

தஞ்சாவூர் - 74.13.

இ) புதிய ைற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அமைச்சகம்

திருச்சி - 73.79.

ஈ) சுற்றுச்சூழல், வனம் ைற்றும் காலநிமல ைாற்ற அமைச்சகம் 

✓

புதுக்மகாட்மட - 76.41.

ைத்திய சுற்றுச்சூழல், காடுகள் ைற்றும் காலநிமல ைாற்ற அமைச்சகம், 10
இலட்சத்துக்கும் அதிகைான ைக்கள்வதாமகவகாண்ட மதசிய நகரங்கள்
ைற்றும் மதசிய தமலநகர பிராந்தியத்தில் 10 கிமீ தூரத்திற்குள் அனல்
மின்னுற்பத்தி நிமலயங்கள் அமைக்கப்படுவது வதாடர்பான விதிகமள
திருத்தியுள்ளது. இத்திருத்தப்பட்ட விதிகளின்படி, சில உமிழ்வு விதிகள்,
2022ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்குள் அனல் மின்னுற்பத்தி நிமலயங்களால்
கமடப்பிடிக்கப்பட மவண்டும்.

விருதுநகர் - 73.77.
மவலூர் - 73.73.
வதன்காசி - 72.63.
காஞ்சிபுரம் - 71.98.
மதனி - 71.75.
திருவள்ளூர் - 70.56.
ைதுமர - 70.33

10. அகவவைாழுங்ககப் பராமரிப்பதற்காக சட்டமன்றத்தில் அதன்
விதிககள திருத்திை மாநிைம் எது?

✓

தூத்துக்குடி - 70.20.
திருப்பூர் - 70.12.

அ) பீகார்

நீலகிரி - 69.68.

ஆ) ஹரியானா 

இராைநாதபுரம் - 69.60.

இ) உத்தர பிரமதசம்

சிவகங்மக - 68.94.

ஈ) ைத்திய பிரமதசம்

மகாமவ - 68.70.

ஹரியானா ைாநிலம் அண்மையில் அதன் ைாநில சட்டைன்றத்தில் அதன்
நமடமுமற&நடத்மத விதிகளின்கீழ் பல்மவறு விதிகமள திருத்தியது.
இந்தப் புதிய விதிகளில், குமறந்தது 2 அமைச்சர்களாவது அமவயில்
இருப்பமத கட்டாயைாக்குதல் ைற்றும் அைளியின்மபாது, உறுப்பினர்கள்,
அமவயில் ஆவணங்கமள கிழிக்கவிடாைல் தடுப்பது ஆகியமவ அடங்
-கும். இது அமவவயாழுங்மகப்பராைரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.


1. தமிழ்நாட்டில் 72.78% வாக்குப் பதிவு: தமலமைத் மதர்தல் அதிகாரி
அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு
தமிழ்நாட்டில் ஒட்டுவைாத்தைாக 72.78 சதவீத வாக்குகள் பதிவானதாக
தமலமைத் மதர்தல் அதிகாரி சத்யபிரத சாகு வதரிவித்தார். மைலும்,
ைாவட்ட வாரியாகவும் வாக்குப் பதிவு சதவீத விவரங்கமள அவர்
வவளியிட்டுள்ளார். தமிழக சட்டப்மபரமவத் மதர்தல் வாக்குப்பதிவு கடந்த
06-04-2021 அன்று நமடவபற்றது. இந்தத் மதர்தலில் அதிகபட்சைாக
கரூர் ைாவட்டத்தில் 83.92 சதவீதமும், அரியலூர் ைாவட்டத்தில் 82.47
சதவீதமும், தருைபுரி ைாவட்டத்தில் 82.35 சதவீதமும், கள்ளக்குறிச்சி
ைாவட்டத்தில் 80.14 சதவீதமும், நாைக்கல் ைாவட்டத்தில் 79.92 சதவீத
வாக்குகளும் பதிவாகின. குமறந்தபட்சைாக வசன்மன ைாவட்டத்தில்
59.09 சதவீதமும், திருவநல்மவலியில் 66.65 சதவீத வாக்குகளும்
பதிவாகின. ைாவட்ட வாரியாக வாக்குப் பதிவு விவரங்கள்: (சதவீதத்தில்...)
கரூர் - 83.92.
அரியலூர் - 82.47.
தருைபுரி - 82.35.
கள்ளக்குறிச்சி - 80.14.
நாைக்கல் - 79.72.

வசங்கல்பட்டு - 68.18.
திருவநல்மவலி - 66.65.
வசன்மன - 59.06.
--------------------வைாத்தம் - 72.78.
--------------------ஊரகப் பகுதிகளில் வாக்கு சதவீதம் அதிகம்:
ைாநகராட்சி வதாகுதிகளில் மிகவும் குமறவு தமிழக சட்டப்மபரமவத்
மதர்தலில் பாலக்மகாடு வதாகுதியில் அதிகபட்சைாக 87.33 சதவீத
வாக்குகள் பதிவாகின. அமதத்வதாடர்ந்து கரூர் ைாவட்டம் குளித்தமல
வதாகுதியில் 86.15 சதவீத வாக்குகள் பதிவு வசய்யப்பட்டுள்ளன.
வசன்மனயில் உள்ள 16 வதாகுதிகளில் 11 வதாகுதிகளில் 60
சதவீதத்துக்கும் குமறவான வாக்குகமள பதிவாகியுள்ளன. தமிழ்நாட்டிமல
-மய மிகக்குமறந்த அளவாக வில்லிவாக்கம் வதாகுதியில் 55.52 சதவீத
வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.

2. AC., LED விளக்குகள் தயாரிப்பு: `6,238 மகாடியில் உற்பத்திசார்
ஊக்குவிப்பு திட்டம்: ைத்திய அமைச்சரமவ ஒப்புதல்
குளிர்சாதனங்கள் (AC), LED மின்விளக்குகள் தயாரிப்பில் `6,238 மகாடி
வசலவில் உற்பத்தி சார்ந்த ஊக்குவிப்பு திட்டத்மத வசயல்படுத்த ைத்திய
அமைச்சரமவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதுகுறித்து ைத்திய அரசு வவளியிட்
-ட அறிக்மகயில் கூறப்பட்டிருப்பதாவது: உள்நாட்டில் குளிர்சாதனங்கள்,
LED விளக்குகள் ஆகியவற்றின் உற்பத்தித் திறமன அதிகரிக்கவும்,
இந்திய தயாரிப்புகள் சர்வமதச அளவிலான மபாட்டியில் பங்மகற்கவும்
இந்தத் திட்டம் வதாடங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த மின்சாதனங்கமள ஐந்து ஆண்டுகள் உற்பத்தி வசய்யும் வதாழில்
நிறுவனங்களுக்கு 4 முதல் 6 சதவீதம் ஊக்கத்வதாமக வழங்கப்படும்.

மசலம் - 79.22.
வபரம்பலூர் - 79.09.

சூரியமின்சக்தி தகடுகள்: உற்பத்தி சார்ந்த ஊக்குவிப்புத் திட்டத்தின் கீழ்
`4,500 மகாடி முதலீட்டில் சூரிய மின்தகடுகமள தயாரிப்பதற்கும் ைத்திய
அமைச்சரமவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 13 முக்கிய துமறகளில் உள்நாட்டு
உற்பத்திமய ஊக்குவிக்கவும், மவமலவாய்ப்புகமள உருவாக்கவும்

திருவண்ணாைமல - 78.62.
விழுப்புரம் - 78.56.
இராணிப்மபட்மட - 77.92.



கன்னியாகுைரி - 68.67.









 











ைத்திய பட்வ ட்டில் உற்பத்திசார்ந்த ஊக்குவிப்பு திட்டத்துக்கு `1.97 லட்சம்
மகாடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
மின்சாதனங்கள், ைருந்துப்வபாருள்கள், வதாமலத்வதாடர்பு சாதனங்கள்,
உணவு தயாரிப்பு, LED விளக்கு ைற்றும் குளிர்சாதனங்கள், சூரியமின்சக்தி
தகடுகள் ஆகிய 6 துமறகளுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
கல்வி, ஆராய்ச்சியில் ஒத்துமழப்பு: இந்தியா, ப்பானிமடமய புரிந்துணர்வு
ஒப்பந்தம்:
கல்வி, ஆராய்ச்சி ஒத்துமழப்பு ைற்றும் பகிர்தலுக்காக இந்திய அரசின்
விண்வவளித் துமறயின்கீழ் இயங்கும் மதசிய வளிைண்டல ஆராய்ச்சி
ஆய்வகம், ப்பானின் கிமயாமடாவில் உள்ள கிமயாமடா பல்கமலக்கழகத்
-தின் நீடித்த ைனித ைண்டல ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ஆகியவற்றுக்கிமடமய
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மகவயழுத்தாகியுள்ளது. இந்த ஒப்பந்தம், இந்தியா
-வில் 2020 நவம்பர் 4ஆம் மததியும், ப்பானில் 2020 நவம்பர் 11ஆம்
மததியும் மகவயழுத்திடப்பட்டு அஞ்சல் மூலம் பரிைாறிக்வகாள்ளப்பட்டது.
இந்தப் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் குறித்து ைத்திய அமைச்சரமவக்கு
எடுத்துமரக்கப்பட்டது.

3. காந்திகிராை கிராமிய பல்கமலக்கழக்கத்தின் துமணமவந்தராக
எஸ் ைாமதஸ்வரன் வபாறுப்மபற்பு
காந்திகிராை கிராமியப் பல்கமலக்கழக்கத்தின் புதிய துமணமவந்தராக S
ைாமதஸ்வரன் வபாறுப்மபற்றுக்வகாண்டார். ைத்திய உயர்கல்வித்துமற
பரிந்துமரயின்படி காந்திகிராை கிராமியப் பல்கமலக்கழக்கத்தின் மவந்தர்
K M அண்ணாைமலமூலம், புதிய துமணமவந்தராக S ைாமதஸ்வரன்
(58) நியமிக்கப்பட்டார். இந்தப் பதவியில் அவர் 5 ஆண்டு காலம் நீடிப்பார்
என பல்கமல பதிவாளர் வி வப ரா சிவக்குைார் வதரிவித்துள்ளார்.
4. மவமலவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு வசய்மதார் எண்ணிக்மக 63.63
இலட்சம்
மவமலவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு வசய்து காத்திருப்மபாரின்
எண்ணிக்மக 63.63 இலட்சைாக உள்ளது. கடந்த பிப்ரவரிைாத
நிமலவரப்படி,
மவமலவாய்ப்பு
அலுவலகத்தில்
பதிவுவசய்து
காத்திருப்மபாரின் விவரங்கமள தமிழ்நாடு அரசு வவளியிட்டுள்ளது. அதன்
விவரம்: 18 வயதுக்கட்பட்ட பள்ளி ைாணவர்கள் 16.87 இலட்சம் மபரும்,
கல்லூரி ைாணவர்கள் 12.98 இலட்சமும், 24 முதல் 35 வயது வமரயிலா
-மனார் 22.78 இலட்சம் மபரும், 36 வயது முதல் 57 வயது வமரயிலா
-மனார் 10.89 இலட்சம் மபரும் மவமலவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் தங்களது
வபயர்கமளப் பதிவுவசய்துள்ளனர்.
58 வயதுக்கு மைற்பட்ட 8, 841 மபருடன் மசர்த்து அரசுமவமலக்காக பதிவு
வசய்து காத்திருக்கும் வைாத்த நபர்களின் எண்ணிக்மக 63, 63, 122 ஆக
உள்ளது என தமிழக அரசு வவளியிட்ட தகவலில் வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

5. பிரதைரின் முத்ரா திட்டம் மூலம் ஆறு ஆண்டுகளில் 28 மகாடி
மபருக்கு `14.96 இலட்சம் மகாடி கடனுதவி
பிரதை ைந்திரி முத்ரா மயா னா திட்டத்தின்கீழ் கடந்த ஆறு ஆண்டுகளில்
வங்கிகள் ைற்றும் நிதி நிறுவனங்கள் மூலம் 28.68 மகாடி மபருக்கு
`14.96 லட்சம் மகாடி வமர கடனுதவி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக ைத்திய நிதித்
துமற வதரிவித்துள்ளது. பிரதைர் மைாடி தமலமையிலான பா க ஆட்சியில்
2015ஆம் ஆண்டு நிதிநிமல அறிக்மகயில் அறிவிக்கப்பட்டது முத்ரா திட்டம்.
வபாருளாதார ரீதியாக புறக்கணிக்கப்பட்ட வகுப்பினர், வளர்ந்து வரும்
வதாழில்முமனமவார், வர்த்தகம் ைற்றும் மசமவத்துமற, மவளாண்
சார்புமடய வதாழில்முமனமவார், வபருநிறுவனங்கள் அல்லாத சிறு குறு
நிறுவனங்கள் மபான்மறார் கடன் வபரும் வமகயில் மூன்று வமகயான
முத்ரா திட்டம் வகாண்டுவரப்பட்டது. வங்கிகள், வங்கிசாரா நிதி நிறுவனங்
-கள், ஊரக வட்டார வங்கிகள்மூலம் இக்கடனுதவிகள் வழங்கப்படுகின்ற
-ன. இதில் அதிகபட்சம் `10 இலட்சம் வமர கடன் அளிக்கப்படுகிறது.





2020-21 நிதியாண்டிலும் 4.20 மகாடி மபருக்கு 2.66 லட்சம் மகாடி கடன்
வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. கடன்வபற்றவர்களில் சராசரியாக `52,000
வபற்றுள்ளனர். 88% கடன் ‘சிசு’ வமக கடனாக இருந்தது. 24% மபர் புதிய
வதாழில்முமனமவாராக இருந்தனர். பாலின ரீதியாக பார்த்தால் அதிக
கடன் வபற்றவர்களில் 68 சதவீதம் மபர் வபண் வதாழில்முமனமவார்கள்.
தாழ்த்தப்பட்மடார், பழங்குடியினர் 22.53%, சிறுபான்மையினர் 11 சதவீதம்
என உள்ளனர். இந்தக் கடன்களால் 2015 முதல் 2018 வமர சுைார் 1.12
மகாடி மபர் மவமலவாய்ப்மப வபற்றனர். இதில், வபண்கள் 69 இலட்சம்
மபராக இருந்தனர் என நிதியமைச்சகம் வவளியிட்டுள்ள அறிக்மகயில்
வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

6. பிரதைர் மைாடியுடன் ான் வகரி சந்திப்பு: பருவநிமல ைாற்ற ைாநாடு
குறித்து ஆமலாசமன
பிரதைர் மைாடிமய அவைரிக்க அதிபரின் பருவநிமல ைாற்றத்துக்கான
சிறப்புத் தூதர் ான் வகரி சந்தித்துப்மபசினார். இந்தச் சந்திப்பின்மபாது
இந்த ஆண்டு இறுதியில் நமடவபறவிருக்கும் ஐ.நா. பருவநிமல ைாற்ற
ைாநாடுகுறித்து அவர்கள் விவாதித்தனர்.

7. `1 லட்சம் மகாடி ைதிப்பிலான அரசு நிதிப்பத்திரங்கள் வாங்கப்படும்
நாட்டின் வபாருளாதார வளர்ச்சிமய ஊக்குவிக்கும் மநாக்கில், அரசு
வவளியிடும் `1 இலட்சம் மகாடி ைதிப்பிலான நிதிப்பத்திரங்கமள நடப்பு
நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் வாங்கவுள்ளதாக இந்திய ரிசர்வ்
வங்கி உறுதியளித்துள்ளது. நடப்பு 2021-22ஆம் நிதியாண்டில் இந்திய
ரிசர்வ் வங்கியின் முதலாவது நிதிக்வகாள்மகக்குழுக்கூட்டம் மும்மபயில்
நமடவபற்றது. RBI ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸ் உட்பட அக்குழுவின் 6
உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தில் கலந்துவகாண்டு நாட்டின் வபாருளாதார
வளர்ச்சி குறித்த முக்கிய ஆமலாசமனயில் ஈடுபட்டனர்.
முதலீட்டு நிதி:
வபாருளாதாரத்தில் பணப்புழக்கத்மத அதிகரிக்கும் மநாக்கில் வங்கிகளுக்
-கு மூலதன நிதிமய வழங்குவதற்கு முடிவவடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி,
NABARD வங்கிக்கு `25,000 மகாடி, சிறு வதாழில்நிறுவனங்கள் வளர்ச்சி
வங்கிக்கு `15,000 மகாடி, மதசிய வீட்டுவசதி வங்கிக்கு `10,000 மகாடி
வழங்கப்படவுள்ளது. நடப்பு நிதியாண்டில் வழங்கப்படவுள்ள இந்த
மூலதன நிதியானது, வங்கிகளின் கடன் வழங்கும் திறமன அதிகரிக்கும்.
நாட்டின் வைாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP) நடப்பு நிதியாண்டில் 10.5
சதவீதைாக இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. நடப்பு நிதியாண்டின்
முதல் காலாண்டில் வளர்ச்சி 26.2 சதவீதைாகவும், 2ஆவது காலாண்டில்
8.3 சதவீதைாகவும், 3ஆவது காலாண்டில் 5.4 சதவீதைாகவும், கமடசி
காலாண்டில் 6.2 சதவீதைாகவும் இருக்கும்.

8. இருவருக்கு கமரானா: ஒலிம்பிக் தகுதிப் மபாட்டியிலிருந்து இந்திய
ூமடா அணி விலகியது
கிர்ஜிஸ்தானில் நமடவபறும் ூமடா மபாட்டியில் பங்மகற்கச் வசன்றிருந்த
இந்திய அணியில் இருவருக்கு கமரானா பாதிப்பு ஏற்பட்டமத அடுத்து,
அணியினர் அமனவரும் மபாட்டியிலிருந்து விலகியுள்ளனர். இப்மபாட்டி,
ஆசியா-ஓசியானியா பகுதிக்கான ஒலிம்பிக் தகுதிப்மபாட்டியாகும். இந்திய
அணி ஒன்று, கமரானா பாதிப்பு காரணைாக ஒலிம்பிக் தகுதிப்மபாட்டியில்
இருந்து வவளிமயறுவது இது முதல்முமற.
73 கிமலா பிரிவு வீரர் அ ய் யாதவ், 52 கிமலா பிரிவு வீராங்கமன ரிது
ஆகிமயாருக்கு கமரானா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

9. ஆசிய பாக்ஸிங்: மைரி மகாம் தமலமையில் இந்திய அணி

இந்த நிமலயில், இந்தத் திட்டத்தில் கடந்த ைார்ச்.19 வமர அமடந்துள்ள
இலக்குகள் குறித்த பட்டியமல ைத்திய நிதியமைச்சகம் வவளியிட்டுள்ளது.
சிசு, கிம ார், தருண் ஆகிய மூன்று திட்டங்கள் வாயிலாக கடன்
அளிக்கப்படுகிறது. இதில் சிசு திட்டத்தில் `50,000 வமரயிலும், கிமசார்
திட்டத்தில் `5 இலட்சம் வமரயிலும், தருண் திட்டத்தில் `10 இலட்சம்
வமரயிலும் கடன் அளிக்கப்படுகிறது.

தில்லியில் மை ைாதம் நமடவபறவுள்ள ஆசிய சாம்பியன்ஷிப் குத்துச்
சண்மட மபாட்டியில் பங்மகற்பதற்காக மைரி மகாம் உள்ளிட்ட வீராங்க
-மனகள் அடங்கிய இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மை 21 முதல் 31
வமர நமடவபற்றவுள்ள இந்தப் மபாட்டியில் மைானிகா (48 கிமலா), மைரி
மகாம் (51 கிமலா), சாக்ஷி (54 கிமலா), ம ஸ்மின் (57 கிமலா), சிம்ரன்ஜித்
வகௌர் (60 கிமலா), பவிலாவ் பசுைதாரி (64 கிமலா), மலாவ்லினா மபார்மகா
வஹய்ன் (69 கிமலா), பூ ா ராணி (75 கிமலா), சவீதி பூரா (81 கிமலா)
அனுபைா (81 கிமலாவுக்கு மைல்) ஆகிமயார் பங்மகற்கின்றனர்.

முத்ரா திட்டம் வதாடங்கப்பட்ட ஆறு ஆண்டுகளில் 14.96 இலட்சம் மகாடி
28.68 மகாடி மபருக்கு கடன்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. வநருக்கடியான

இதில், ஆசிய மபாட்டியில் ஆறு முமற பதக்கம் வவன்றுள்ள மைரி மகாம்,
உலக சாம்பியன்ஷிப்பில் இரண்டு பதக்கம் வவன்றவரான மலாவ்லினா











 















மபார்மகாவஹய்ன், சிம்ரஞ்சித் வகௌர், பூ ா ராணி ஆகிமயார் ஏற்கனமவ
ஒலிம்பிக் மபாட்டிக்கு தகுதிவபற்றவர்களாவர்.

10. கல்வராயன் ைமல சைவவளி வனப்பகுதியில் வாழும் இருவாச்சி
பறமவகள்
மசலம் ைாவட்டம், கல்வராயன் ைமல, தருைபுரி ைாவட்டம், சித்மதரி
ைமலப்பகுதி இமடமய காணப்படும் சைவவளி வனப்பகுதியில் இந்திய
சாம்பல் இருவாச்சி பறமவகள் அதிக அளவில் வாழ்ந்து வருவது வனத்
துமறயினர் ஆய்வில் வதரியவந்துள்ளது.
மசலம் ைாவட்டம், கல்வராயன் ைமல, தருைபுரி ைாவட்டம், சித்மதரி
ைமலத்வதாடர்களுக்கு இமடமய, மசலம் ைாவட்டம் தும்பல் ைாைாஞ்சியில்
வதாடங்கி, தருைபுரி ைாவட்டம், மசலூர், மவலனுார், சிட்லிங், மகாட்டப்பட்டி
வமர 50 சதுர மைல் பரப்பளவில் சைவவளி வனப்பகுதி காணப்படுகிறது.
இந்தக் காட்டுப்பகுதியில் காட்வடருமை, பல்மவறு இன ைான்கள், கரடி
உள்ளிட்ட ஏரளைான வனவுயிரிகள் வாழ்ந்து வருகின்றன.

11. நாட்டில் முதல்முமறயாக சூரிய ஒளியில் இயங்கும் மசாலார்
மகாழிக்குஞ்சு வபாரிப்பான் இயந்திரம் வடிவமைப்பு: தமிழ்நாடு
கால்நமட ைருத்துவ அறிவியல் பல்கமலக்கழகம் புதிய முயற்சி
சூரிய ஒளியில் இயங்கும் மகாழிக்குஞ்சு வபாரிப்பான் இயந்திரத்மத,
தனியார் கல்லூரி ைாணவிகளுடன் இமணந்து கால்நமட ைருத்துவ
அறிவியல் பல்கமலக்கழகம் வடிவமைத்துள்ளது. தமிழ்நாடு கால்நமட
ைருத்துவ
அறிவியல்
பல்கமலக்கழகம்
வசன்மனமய
அடுத்த
ைாதவரத்தில் வசயல்பட்டு வருகிறது. இதன்கீழ் இயங்கும் புதிய
கண்டுபிடிப்புகள் ைற்றும் கருவிையைாக்கல் ஆய்வு மையம் கால்நமட
ைற்றும் மகாழி வளர்ப்புக்கு மதமவயான நவீன கருவிகமள குமறந்த
விமலயில் வடிவமைத்து விவசாயிகளுக்கு வழங்கி வருகிறது.
அந்தவமகயில் பல்கமலக்கழகம் ஆய்வு மையம் சார்பில் நாட்டிமலமய
முதல்முமறயாக சூரிய ஒளியில் இயங்கும் வமகயிலான மகாழிக்குஞ்சு
வபாரிப்பான் இயந்திரம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அமதமபால், வசன்மன
பனிைலர் வபாறியியல் கல்லூரியின் ைாணவிகளுடன் இமணந்து பல்க
-மல மபராசிரியர்கள் ர வவங்கடரைணன், மக சங்கிலி ைாடன் ஆகிமயார்
இந்தக் கருவிமய வடிவமைத்துள்ளனர்.

12. நடப்பு நிதி ஆண்டில் இந்தியாவின் வபாருளாதார வளர்ச்சி 12.5%:
சர்வமதச வசலாவணி நிதியம் கணிப்பு
கமரானா பரவல் தீவிரைமடந்தமதத் வதாடர்ந்து வசன்று ஆண்டுைார்ச்
ைாதம் இந்தியாவில்ஊரடங்கு நமடமுமறப்படுத்தப்பட்டது. உலக நாடுகள்
அதன் எல்மலகமள மூடின. இதனால் உலகளாவிய அளவில் வபாருளாதா
-ரச் வசயல்பாடுகள் முடங்கின. மவமலயிழப்பு, ஊதியக்குமறப்மப ைக்கள்
எதிர்வகாண்டனர். இதனால் உலகப் வபாருளாதாரம் கடும் சரிவுக்கு
உள்ளானது.
இந்தியாவில் படிப்படியாக ஊரடங்கு தளர்த்தப்பட்டமதத் வதாடர்ந்து
வதாழிற்வசயல்பாடுகள் ஊக்கம் வபறத் வதாடங்கின. இந்நிமலயில் கடந்த
னவரி ைாதம் சர்வமதச வசலாவணி நிதியம் (IMF) வவளியிட்ட கணிப்பில்
2021-22ம் நிதி ஆண்டில் இந்தியாவின் வபாருளாதார வளர்ச்சி 11.5
சதவீதைாக இருக்கும் என்று வதரிவித்தது. இந்நிமலயில் தற்மபாமதய
கணிப்பில் வளர்ச்சி விகிதம் 1 சதவீதம் அதிகரிக்கப்பட்டு 12.5 சதவீதைாக
இருக்கும் என்று ஐஎம்எஃப் வதரிவித்துள்ளது. அமதமபால் 2022-23ஆம்
நிதி ஆண்டில் வளர்ச்சி 6.9 சதவீதைாக இருக்கும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளது.
இந்தியாவின் 12.5 சதவீத வளர்ச்சி என்பது வளர்ந்த ைற்றும் வளரும்
வபாருளாதாரத்மதக் வகாண்ட நாடுகளின் வளர்ச்சி விகித்மதவிட அதிகம்.











 













1. “World 2030: Public Survey” என்ற தலைப்பிைான அறிக்லைலை

5. 2020ஆம் ஆண்டுக்கான உைை ெல்ைலைக்ைழைங்ைளின் தரெரி

அ) பன்னாட்டுச் செலவாணி நிதியம்

-லசயில், இந்திை ெல்ைலைக்ைழைங்ைளுள் முதலிடம் பிடித்த ெல்ை
-லைக்ைழைம் எது?

ஆ) உலக வங்கி

அ) அண்ணா பல்கமலக்கழகம்

இ) ஐ நா வளர்ச்சித் திட்டம்

ஆ) ஜவஹர்லால் மநரு பல்கமலக்கழகம்

ஈ) UNESCO 

இ) ஜவஹர்லால் மநரு சதாழில்நுட்ப பல்கமலக்கழகம்

வெளியிட்ட அலைப்பு எது?

✓

✓



அண்மையில், UNESCO அமைப்பானது “World 2030: Public Survey”
என்ற தமலப்பிலான அறிக்மகமய சவளியிட்டுள்ளது. இந்த அறிக்மக,
2020 மை முதல் 2020 செப்டம்பர் வமை உலகம் முழுவதும் நடத்தப்பட்ட
ஆய்வுகளின் அடிப்பமடயில் அமைந்துள்ளது.

ஈ) கல்கத்தா பல்கமலக்கழகம் 
✓

இந்த அறிக்மகயின்படி, காலநிமல ைாற்றம், வன்முமற ைற்றும் மைாதல்,
பல்லுயிர் இழப்பு, பாகுபாடு ைற்றும் ெைத்துவமின்மை மபான்றமவ
அமைதியான ெமூகத்மத பாதிக்கும் சில முக்கியைான ெவால்களாக
இனங்காணப்பட்டுள்ளன.

ஷாங்காய் தைவரிமெ என்றும் அமழக்கப்படுகிற உலக பல்கமலக்கழக
-ங்களின் தைவரிமெ - 2020 அண்மையில் சவளியிடப்பட்டது. இந்தத்
தைவரிமெப்படி, கல்கத்தா பல்கமலக்கழகம் இந்திய பல்கமலக்கழகங்க
-ளுள் முதலாவது இடத்மதயும், நாட்டின் உயர்கல்வி நிறுவனங்களுள்
மூன்றாவது இடத்மதயும் சபற்றுள்ளது. 15 இந்திய பல்கமலக்கழகங்கள்
இந்தப் பட்டியலில் இடம்சபற்றுள்ளன.

6. “சங்ைல்ப் யச சித்தி” - கிராைம் ைற்றும் டிஜிட்டல் இலைவு
2. “இந்திைாவில் வெண்ைள் ைற்றும் ஆண்ைள் 2020” அறிக்லைலை

இைக்ைத்லத அறிமுைப்ெடுத்தியுள்ள அலைப்பு எது?

வெளியிட்டுள்ள அலைச்சைம் எது?

அ) UNICEF

அ) உள்துமற அமைச்ெகம்

ஆ) இந்திய ரிெர்வ் வங்கி

ஆ) சபண்கள் ைற்றும் குழந்மதகள் மைம்பாட்டு அமைச்ெகம்

இ) NABARD

இ) புள்ளிவிவைம் ைற்றும் திட்ட அைலாக்க அமைச்ெகம் 

ஈ) TRIFED 

ஈ) பாதுகாப்பு அமைச்ெகம்

✓

✓

ைத்திய புள்ளிவிவைங்கள் ைற்றும் திட்ட அைலாக்க அமைச்ெகைானது
அண்மையில், “இந்தியாவில் சபண்கள் ைற்றும் ஆண்கள் 2020” என்ற
தமலப்பிலான ஓர் அறிக்மகமய சவளியிட்டுள்ளது. இந்த அறிக்மக,
கடந்த 1995ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டுமதாறும் ைத்திய புள்ளிவிவைங்கள்
ைற்றும் திட்ட அைலாக்க அமைச்ெகத்தால் சவளியிடப்பட்டு வருகிறது.

✓

இந்த ஆண்டின் அறிக்மக, இத்சதாடரில், 20ஆவது இடத்தில் உள்ளது.
இது, சகாள்மக வகுப்பாளர்கள், திட்டமிடுபவர்கள் ைற்றும் பிற பங்குதாைர்
-களுக்கு பாலினம் சதாடர்பான தைமவ வழங்குகிறது.

ைத்திய பழங்குடியினர் நல அமைச்ெகத்தின் கீழ் உள்ள பழங்குடியினர்
கூட்டுறவு ெந்மதப்படுத்தல் கூட்டமைப்பு (TRIFED) ெமீபத்தில் “ெங்கல்ப்
மெ சித்தி” - கிைாைம் ைற்றும் டிஜிட்டல் இமைவு இயக்கத்மத அறிமுகம்
செய்தது. இந்த இயக்கம், 2021 ஏப்ைல்.1 அன்று சதாடங்கியது. இது, 150
அணிகள் பங்மகற்கும் நாட்டின் 1500 கிைாைங்கமள உள்ளடக்கும் 100
நாள் இயக்கைாகும். அந்தக் கிைாைங்களின் வன் தன் மையங்கமள
செயல்படுத்துவமத இந்த இயக்கத்தின் முக்கிய மநாக்கைாகும்.

7. 2022ஆம் ஆண்டளவில், வெட்யராலில் எத்தனன சதவீத அளவிற்கு
எத்தனால் ைைப்ெதற்கு இந்திை இைக்கு நிர்ையித்துள்ளது?

3. நாட்டின் நைர்ப்புற வீதியைார விற்ெலனைாளர்ைளுக்கு ஆண்டுக்

அ) 1%

-கு `10,000 ெலர நடப்பு மூைதன ெசதிலை ெழங்ை முடிவு வசய்து
உள்ள திட்டத்தின் வெைர் என்ன?

ஆ) 1.5%
இ) 2%

அ) பிைதைர் கிஸான்

ஈ) 10% 

ஆ) முத்ைா மயாஜனா
இ) பிைதைர் ஸ்வநிதி 

✓

2022ஆம் ஆண்டளவில் சபட்மைாலில் 10% எத்தனால் கலக்கும் இலக்மக
இந்தியா நிர்ணயித்துள்ளது. ெமீபத்தில், எதனால் விநிமயாகம் ஆைம்பித்த
முதல் 4 ைாதங்களுக்குள், சபட்மைாலில் 7.2 ெதவீதத்திற்கும் அதிகைான
எத்தனால் கலப்மப இந்தியா அமடந்துள்ளது.

✓

மகாவா, கர்நாடகா, ைகாைாஷ்டிைா மபான்ற சில ைாநிலங்கள் 9-9.5%
எத்தனால் கலப்மப அமடந்துள்ளன. 2022ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தியா
10% எத்தனால் கலப்பு இலக்மக எட்டும் பாமதயில் உள்ளது என்பமத
இது எடுத்துக்காட்டுகிறது.

ஈ) TLTRO

✓

PM SVANIDHI திட்டத்தின்கீழ், நகர்ப்புற வீதிமயாை விற்பமனயாளர்கள்,
வங்கிகளில் ஆண்டுக்கு `10,000 வமை நடப்பு மூலதன கடன்சபற
அனுைதிக்கப்படுகிறார்கள். COVID-19 சபாது முடக்கத்தின்மபாது விற்ப
-மனயாளர்களுக்கு நுண்கடன் வெதிமய வழங்குவதற்காக இந்தத்
திட்டம் இந்திய அைொல் சதாடங்கப்பட்டது. உள்துமற அமைச்ெகத்தின்
அண்மைய தைவுகளின்படி, இந்தத் திட்டத்தின்கீழ் வழங்கப்பட்ட சைாத்த
கடன்களில், தனியார் வங்கிகள், 1.6% ைட்டுமை பங்களித்துள்ளன.

8. யதசிை ைடல்சார் நாள் வைாண்டாடப்ெடுகிற யததி எது?
அ) ஏப்ைல் 2

4. யதசிை யசமிப்பு நிறுெனத்தின் தரவுைளின்ெடி, அரசாங்ைத்தின்

ஆ) ஏப்ைல் 3

சிறு யசமிப்புத் திட்டங்ைளுக்கு அதிை ெங்ைளிப்பு வசய்துள்ள ைாநிைம்
எது?

இ) ஏப்ைல் 4
ஈ) ஏப்ைல் 5 

அ) உத்தை பிைமதெம்
ஆ) ைத்திய பிைமதெம்

✓

ஆண்டுததாறும் ஏப்.5 அன்று மதசிய கடல்ொர் நாள் சகாண்டாடப்படுகிற
-து. நடப்பாண்டின் (2021) மதசிய கடல்ொர் நாள் அதன் 58ஆவது பதிப்
-மபக்குறிக்கிறது, அமத மவமளயில், 1964ஆம் ஆண்டில் இந்நாள்
முதல் சகாண்டாட்டம் நிகழ்த்தப்பபட்டது. உலகளாவிய கடல்ொர் சபாரு
-ளாதாைத்மத ஆதரிப்பதற்காக இந்த நாள் சகாண்டாடப்படுகிறது.

✓

முழுக்க முழுக்க இந்தியாவுக்குச் சொந்தைான “SS லாயல்டி” கப்பலின்
முதல் பயணத்மத நிமனவுகூரும் வமகயில், ஏப்ைல்.5ஆம் மததி மதசிய
கடல்ொர் நாள் சகாண்டாடப்படுகிறது.

இ) மைற்கு வங்கம் 
ஈ) ஹரியானா
✓

நிதியமைச்ெகத்தின்கீழ் மதசிய மெமிப்பு நிறுவனம் சவளியிட்டுள்ள தைவு
-களின்படி, மைற்கு வங்க அைொங்கம் சிறு மெமிப்புத் திட்டங்களுக்கு மிக
உயர்ந்த பங்களிப்மப வழங்கியுள்ளது. அஞ்ெல் நிமலயங்கள் ைற்றும்
வங்கிகளில் 15%’க்கும் அதிகைான மவப்புகளில் அது பங்குசகாண்டுள்
-ளது. இப்பட்டியலில், மைற்கு வங்கத்மதத் சதாடர்ந்து உத்தை பிைமதெம்,
ைகாைாஷ்டிைா, குஜைாத் ைற்றும் தமிழ்நாடு ஆகிய ைாநிலங்கள் உள்ளன.



10%









 











9. முதன்முலறைாை, 2020ஆம் ஆண்டில், ஏப்ரல்.5ஆம் யததிலை
எந்த நாளாை ஐநா அலெ ைலடப்பிடித்தது?



பன்னாட்டு இயற்மக பாதுகாப்பு ெங்க அமைப்பு நடப்பு ஆண்டு முதல்
ெர்வமதெ அளவில் சிறந்த வனச்ெைகர் விருமத வழங்குகிறது.
இந்த அமைப்பானது உலக வனச்ெைகர் கூட்டமைப்பு, உலக வனவுயிரின
பாதுகாப்பு மையம் ைற்றும் பாதுகாக்கப்பட்ட வனவுயிரின அமைப்புமூலம்
சிறந்த வனச்ெைகருக்கான விருமத சதரிவுசெய்து வழங்குகிறது.

அ) பன்னாட்டு ைனச்ொன்று நாள் 
ஆ) அன்மப ஊக்குவிப்பதற்கான பன்னாட்டு நாள்
இ) பன்னாட்டு அமைதி நாள்
ஈ) கலாொைத்மத ஊக்குவிப்பதற்கான பன்னாட்டு நாள்

✓

கடந்த 2019’இல் நமடசபற்ற ஐநா அமவயின் 73ஆவது அைர்வின்மபாது,
ஏப்.5ஆம் மததிமய ‘பன்னாட்டு ைனச்ொன்று நாள்’ என அறிவிக்கக்மகா
-ரும் மகாரிக்மகமய பக்மைன் ஐநா அமவயிடம் வழங்கியது.

✓

“அன்பு ைற்றும் ைனச்ொன்றுடன் கூடிய அமைதியான கலாொைத்மத
ஊக்குவித்தல்” என்ற தீர்ைானத்மத ஒரு ைனதாக ஏற்றுக்சகாண்டு,
ஏப்.5ஆம் மததிமய ‘பன்னாட்டு ைனச்ொன்று நாள் - International Day of
Conscience’ என ஐநா அறிவித்தது. 2020ஆம் ஆண்டில் இச்சிறப்பு நாள்
முதன்முமறயாக சகாண்டாடப்படுகிறது.

10. BCCI’இன் ஊழல் தடுப்பு பிரிவின் தலைெராை நிைமிக்ைப்ெட்டு

இைாைநாதபுைம் ைாவட்டத்தில் ைன்னார்வமளகுடா மதசியபூங்கா பகுதியில்
கடல் அட்மட கடத்தமல தடுத்து, அமலயாத்தி காடுகமள காப்பாற்றும்
வமகயில் செயல்பட்டதற்காக இைாைநாதபுைம் வனச்ெைக அலுவலர் சு ெதீஷ்
விருதுக்குத் சதரிந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளார். மடைாடூனில் உள்ள இந்திய வன
உயிரின நிறுவன மூத்த ஆய்வாளர் சிவகுைார் பரிந்துமை அடிப்பமடயில்
அவமை விருதுக்கு மதர்ந்சதடுத்துள்ளனர். ெதீஷுக்கு ஏப்.7 அன்று இமண
-யதளம்மூலம் பாைாட்டுச்ொன்றுடன், `7.25 இலட்ெம் நிதியும் வழங்கப்பட்டு
-ள்ளது. ெதீஷூடன் கம்மபாடியா, மியான்ைர், ைஷ்யா, சகாலம்பியா
உள்ளிட்ட 8 நாட்டு வனச்ெைகர்களும், நம் நாட்டில் உத்தைகாண்ட் ைாஜாஜி
புலிகள் காப்பக வனச்ெைகர் ைமகந்திைகிரி ஆகிமயாரும் விருது சபற்றுள்ள
-னர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

-ள்ளெர் ைார்?

4. உயர்நீதிைன்றத்தில் உதவி சொலிசிட்டர் சஜனைல் நியைனம்:

அ) ஷபீர் உமென் மெகாதம் கண்ட்வாவாலா 

சென்மன உயர்நீதிைன்றத்தில் ைத்திய அைசுக்கான புதிய உதவி
சொலிசிட்டர் சஜனைலாக வழக்கறிஞர் R ைாமஜஷ் விமவகானந்தமன
குடியைசுத்தமலவர் நியமித்துள்ளார். சென்மன உயர்நீதிைன்றத்தில்
ைத்திய அைசு தைப்பில் வழக்குகளில் ஆஜைாகி வாதிடுவதற்காக
கூடுதல் சொலிசிட்டர் சஜனைல் ைற்றும் உதவி சொலிசிட்டர் சஜனைல்
தவிர்த்து, ைத்திய அைசு மபனல் வழக்கறிஞர்கள் துமற வாரியாக
நியமிக்கப்படுவது வழக்கம்.

ஆ) V K சிங்
இ) அமஜ குைார் பல்லா
ஈ) விமஜ குைார்

✓



குஜைாத்தின் முன்னாள் DGP ஷபீர் உமென் மெகாதம் கண்ட்வாவாலா,
BCCI’இன் ஊழல் தடுப்பு பிரிவின் தமலவைாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இவருக்கு முன்பு இப்பதவியிலிருந்த அஜித் சிங்கின் பதவிக்காலம் 2021
ைார்ச் ைாதம் முடிவமடந்தது. 1973ஆம் ஆண்டுத் சதாகுதிமயச் ொர்ந்த
இகாப அதிகாரியான இவர், கடந்த 2010’இல் தனது இகாப மெமவயில்
இருந்து ஓய்வுசபற்றார். ஏப்.9 முதல் IPL ததாடங்கப்படுவமத முன்னிட்டு
ஷபீர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

சென்மன உயர்நீதிைன்றத்தில் உதவிசொலிசிட்டர் சஜனைலாக பதவி
வகித்த கார்த்திமகயனின் பதவிக்காலம் முடிவுக்கு வந்தமத அடுத்து,
புதிய உதவி சொலிசிட்டர் சஜனைலாக வழக்கறிஞர் ஆர் ைாமஜஷ்
விமவகானந்தமன குடியைசுத்தமலவர் நியமித்துள்ளார்.


1. பயங்கைவாதத்துக்கு எதிைாக இமணந்து பணியாற்ற இந்தியாஇலங்மக உறுதி
பயங்கைவாத குழுக்கள், தமலைமறவாக உள்ளவர்களுக்கு எதிைாக
இமணந்து
பணியாற்ற
இந்தியாவும்
இலங்மகயும்
மீண்டும்
உறுதிமயற்றுள்ளன. இந்தியா-இலங்மக காவல் உயைதிகாரிகள்
இமடமயயான காசணாலிக் கூட்டம் நமடசபற்றது. அதில் இந்தியா
தைப்பில் உளவுத்துமறயின் இயக்குநர் அர்விந்த் குைார் தமலமையிலான
குழு பங்மகற்றது. இலங்மக ொர்பில் அந்நாட்டின் காவல்துமறத்தமலவர்
சி டி விக்ைைைத்மன தமலமையிலான குழு பங்மகற்றது.

2. ஒலிம்பிக் பாய்ைை படகு மபாட்டிக்கு மைலும் 2 தமிழக வீைர்கள்
உள்பட 3 மபர் தகுதி
மடாக்கிமயா ஒலிம்பிக் மபாட்டிக்கான ஆசிய ைண்டல தகுதிச்சுற்று பாய்ைை
படகு ொம்பியன்ஷிப் மபாட்டி ஓைனில் நடந்தது. இதில் ஆண்களுக்கான
மலெர் ஸ்டாண்டர்டு பிரிவில் இந்திய வீைர் விஷ்ணு ெைவணன்
ஒட்டுசைாத்தைாக 2ஆவது இடத்மத பிடித்து ஒலிம்பிக் மபாட்டிக்கு தகுதி
சபற்றார். இமதமபால் 49 ER கிளாஸ் பிரிவில் இந்தியாவின் மக சி கணபதி
- வருண் தாக்கர் மஜாடி முதலிடத்மத பிடித்து ஒலிம்பிக் வாய்ப்மப உறுதி
செய்தது. இவர்கள் இருவரும் சென்மனமய மெர்ந்தவர்கள் ஆவர்.
ஏற்கனமவ இந்த மபாட்டியின் மூலம் இந்திய வீைாங்கமன 23 வயதான
மநத்ைா குைணன் (சென்மன கல்லூரி ைாணவி) மலெர் மைடியல் பிரிவில்
ஒலிம்பிக்குக்கு தகுதிசபற்றதுடன், ஒலிம்பிக் பாய்ைைபடகு மபாட்டியில் அடி
எடுத்துமவக்கவிருக்கும்
முதல்
இந்திய
வீைாங்கமன
என்ற
ொதமனமயயும் பமடத்திருந்தார்.

3. இைாைநாதபுைம் வனச்ெைகருக்கு ெர்வமதெ விருது
இைாைநாதபுைம் வனச்ெைகருக்கு வன பாதுகாப்பு சதாடர்பான ெர்வமதெ
விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. சுவிச்ெர்லாந்மத தமலமையிடைாகக்சகாண்ட











 











1. ‘அரிய ந ோய்களுக்கோன நேசிய ககோள்கக - 2021’க்கு ஒப்புேல்


✓

உத்தர பிரநதச அறைச்சரறை உத்தரபிரநதச கர்ப்புை ைளாகத்தின்
குத்தறக (2ஆைது) அைசர ஆறண 2021’க்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
இது, ஒரு கசாத்றத ைாடறகக்கு எடுக்க, ஒப்பந்தத்தில் றககயழுத்திடுை
-றத கட்டாயைாக்குைதால் குத்தறக தகராறுகறள குறைப்பறத ந ாக்
-கைாகக் ககாண்டுள்ளது.

✓

தற்நபாறதய சட்டத்தின்கீழ் நைாதல் தீர்வுக்கான கதளிைான ைழிமுறை
ஏதுமில்றல. இது, 2021 ஜனைரியில் உ பி ைாநிலத்தில் அறிவிக்கப்பட்டு
கசயல்படுத்தப்பட்டது.

அளித்துள்ள அகைச்சகம் எது?
அ) உள்துறை அறைச்சகம்
ஆ) சுகாதார அறைச்சகம் 
இ) கல்வி அமைச்சகம்
ஈ) நிதி அறைச்சகம்
✓

✓

அரிய ந ாய்களுக்கான நதசிய ககாள்றக – 2021’க்கு ைத்திய சுகாதார
அறைச்சகம் சமீபத்தில் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்தத் நதசிய ககாள்றக
அரிய ந ாய்களுக்கான சிகிச்றசக்கான அதிக கசலறைக் குறைப்பறத
ந ாக்கைாகக் ககாண்டுள்ளது. இந்தக் ககாள்றக ாட்டின் பல்நைறு பங்
-குதாரர்களுடன் கலந்தாநலாசித்து ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

6. அண்கைச் கசய்திகளில் இடம்கபற்ற, Receivables Exchange of

PM-JAY’இன்கீழ் ைரும் 40% பயனாளிகள் இந்தக்ககாள்றகயின்மூலம்
பயனறடைார்கள் என்றும் கூைப்பட்டுள்ளது.

ஆ) அந்நிய கசலாைணி

India (RXIL) என்பதுடன் கேோடர்புகடய துகற எது?
அ) நைளாண்றை
இ) MSME’கள் 
ஈ) தங்க இைக்குைதி

2. வோரணோசியிலிருந்து களவோடப்பட்ட, ‘18ஆம் நூற்றோண்கடச்சோர்
-ந்ே அன்னபூர்ணோ நேவியின் சிகை’கயத் திருப்பித்ேரவுள்ள ோடு
எது?

✓

அ) கனடா 
ஆ) பிநரஸில்
இ) நபார்ச்சுகல்
ஈ) சீனா
✓

கசயைோளரோக நியமிக்கப்பட்டவர் யோர்?
அ) அறஜ நசத் 
ஆ) B P கனுங்ககோ
இ) அனில் குைார் ஜா
ஈ) R கோந்தி

✓

அ) NASA’இன் கசவ்ைாய் கெலிகாப்டர் 
ஆ) ISRO’இன் திட்டம்
இ) COVID-19 தடுப்பூசி
ஈ) புதிய நகாள்

✓

அரசோங்கத்கே அகைக்கவுள்ளோர்?
அ) இத்தாலி
ஆ) இஸ்நரல் 

இந்த கெலிகாப்டர் கசவ்ைாய் கிரகத்தின் நைற்பரப்பில் கைற்றிகரைாக
இைக்கிவிடப்பட்டது. ஏப்.11 அன்று கசவ்ைாயின் ைளிைண்டலத்தின்மீது
அது இயக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது.

இ) ஆப்கானிஸ்தான்
ஈ) ஈரான்
✓

இஸ்நரலின் மிகநீண்டகால தறலைரும், தற்நபாறதய பிரதை அறைச்ச
-ருைான கபஞ்சமின் க தன்யாகு இஸ்நரலிய அதிபரிடமிருந்து புதிய
அரசாங்கம் அறைப்பதற்கான ஆறணறயப் கபற்ைார். 2 ஆண்டுகளில்
ான்காைது முறையாக ைார்ச்.23 அன்று டந்த இஸ்நரல் நதர்தல், ஒரு
முடிவில்லாத நதர்தலாக முடிந்தது.

✓

க தன்யாகு, 2009 முதல் கதாடர்ச்சியாக ஆட்சியில் இருந்து ைருகிைார்,
இப்நபாது ஒரு புதிய அரசாங்கத்றத உருைாக்க, அைருக்கு 28 ாட்கள்
ககடு றைக்கப்பட்டுள்ளது.

4. ஏவுககண அகைப்புகளின் உற்பத்தியில் பங்ககடுக்க, ேனியோர்
துகற நிறுவனங்ககள அனுைதித்துள்ள அகைப்பு எது?

✓

ஆ) DRDO 

இ) BEML

ஈ) HAL

ஏவுகறண அறைப்புகளின் நைம்பாடு ைற்றும் உற்பத்தியில் தனியார்
துறை நிறுைனங்கள் அதனுடன் றகநகார்க்க பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி
ைற்றும் ைளர்ச்சி அறைப்பு (DRDO) அனுைதித்துள்ளது. ைளர்ச்சியுடன்
கூடிய உற்பத்தி கூட்டாண்றை திட்டத்தின்கீழ் இந்த அறிவிப்பு கைளியிட
-ப்பட்டுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், Vertical Launched Short-Range
Surface to Air Missile system (VL-SRSAM) ஆகியறை அடங்கும்.

9.சமீபகசய்திகளில் இடம்கபற்ற கசநனோபோட்கள், எவ்வுயிரினத்தின்
ஸ்கடம் கசல்களிலிருந்து உருவோக்கப்படுகிற நரோநபோக்களோகும்?
அ) முதறல
ஆ) தைறள 

5. 2021 ஜனவரியில் அறிவிக்கப்பட்ட வோடகக ைற்றும் குத்ேகக
ஒப்பந்ேங்ககள ஒழுங்குபடுத்துவேற்கோன
ஒப்புேல் அளித்துள்ள ைோநிைம் எது?
அ) குஜராத்

ஆ) உத்தரபிரநதசம் 

இ) பீகார்

ஈ) ைத்திய பிரநதசம்







அவசர

1987ஆம் ஆண்டு இஆப அதிகாரியும், கபங்களூரு கைட்நரா இரயில் கார்
-ப்பநரஷனின் நிர்ைாக இயக்கு ருைான அறஜ நசத் கபாருளாதார விை
-காரங்கள் துறை கசயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். புதிய ைருைாய்
கசயலாளராக தற்நபாறதய கபாருளாதார விைகாரங்கள் துறை கசயலர்
தருண் பஜாஜ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

8.கீழ்கோணும் எந்ே ோட்டில், கபஞ்சமின் க ேன்யோகு அவர்கள் புதிய

“Ingenuity” என்பது கசவ்ைாய் கிரகத்தில் உந்துதலுக்காக NASA உருைா
-க்கிய ஒரு மினி கெலிகாப்டர் ஆகும். சமீபத்தில் கசவ்ைாய் கிரகத்தில்
கைற்றிகரைாக தறரயிைங்கிய NASA’இன் ‘Perseverance’ ஊர்திமூலம்
இது சரிகசய்யப்பட்டது.

அ) ISRO

MSME’களுக்கான விறலப்பட்டியல் தள்ளுபடி தளைாக Receivables
Exchange of India (RXIL) உள்ளது. இது, ரிசர்வ் ைங்கியின் அங்கீகாரம்
கபற்ை TReDS (Trade Receivables Discounting System) பரிைாற்ை தளம்
ஆகும். இத்தளம் 7000’க்கும் நைற்பட்ட பதிவுகசய்யப்பட்ட MSME’கறளக்
ககாண்டுள்ளது. 2017ஆம் ஆண்டில் கதாடங்கப்பட்டதிலிருந்து 5,00,000
விறலப்பட்டியல்கறள அது கசயலாக்கியுள்ளது.

7. ேருண் பஜோகஜ அடுத்து புதிய கபோருளோேோர விவகோரத் துகற

18ஆம் நூற்ைாண்டில் ைாரணாசியில் உள்ள ஒரு நகாவிலில் இருந்து
களைாடப்பட்ட அன்னபூர்ணா நதவியின் சிறலறய கனடா ாடு திருப்பி
அனுப்பவுள்ளது. அரசாங்க அறிக்றகயின்படி, சுைார் 100 ஆண்டுகளுக்கு
முன்பு இந்தச் சிறல திருடப்பட்டது. இந்த சிறல கனடாவின் கைக்ககன்சி
கறலக்காட்சியகத்தில் றைக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூைப்படுகிைது. இது ஒட்
-டைாவிற்கான இந்திய உயராறணயரிடம் ஒப்பறடக்கப்பட்டது.

3. சமீப கசய்திகளில் இடம்கபற்ற, “Ingenuity” என்றோல் என்ன?

✓



இ) முயல்

ஆகணக்கு

ஈ) ஆடு

✓



டப்ட்ஸ் பல்கறலக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் தைறளகளின் ஸ்கடம்
கசல்களிலிருந்து ‘கஜநனாபாட்ஸ்’ என்ை நராநபாக்கறள உருைாக்கியுள்
-ளனர். இந்த நராநபாக்கள், ஏநதனும் நசதைறடந்தால் தாங்களாகநை



 











அறத ஆற்றிக்ககாள்ளும் திைன் பறடத்தறை. அைற்றின் நைற்பரப்பில்
உள்ள ‘சிலியா’ துகள்கறளப் பயன்படுத்தி அைற்ைால் கரவும் முடியும்.

✓

அைற்ைால் அணிகளாக திரண்டு ஒன்ைாக நைறல கசய்யவியலும்.
நைலும், அைற்றின் சுற்றுப்புைங்கள்பற்றிய தகைல்கறளயும் அைற்ைால்
பதிவுகசய்யவியலும். இந்த நராநபாக்கறள உயிரி-ைருத்துைம் ைற்றும்
சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுகளில் பயன்படுத்த முடியும்.

10.சந்கே மூைேனத்தில் $100 பில்லியன் அகைரிக்க டோைர்ககளக்
கடந்து, இந்தியோவில் மூன்றோவது இடத்கேப்பிடித்ே நிறுவனங்கள்
குழுைம் எது?
அ) ரிறலயன்ஸ்
ஆ) TATA
இ) றைக்நராசாப்ட்
ஈ) அதானி 

✓

TATA குழுைம் ைற்றும் ரிறலயன்ஸ் குழுைத்திற்குப் பிைகு, ககளதம்
அதானியின் அதானி நிறுைனங்கள் குழுைம், சந்றத மூலதனத்தில் $100
பில்லியன் டாலர்கறளக் கடக்கும் இந்தியாவின் மூன்ைாைது நிறுைனம்
என ஆனது. அதானி குழுைத்தின் 6 பட்டியலிடப்பட்ட நிறுைனங்களின்
கைாத்த சந்றத மூலதனம், `7.84 இலட்சம் நகாடி அல்லது $106.8
பில்லியன் டாலர்கறள எட்டியுள்ளது என்று பங்கு பரிைர்த்தறன
தகைல்கள் கதரிவிக்கின்ைன.


1. இந்திய கடல்பகுதியில் அனுைதியின்றி அகைரிக்க கடற்பறட பயிற்சி
இந்திய கடல்பகுதியில் ைத்திய அரசின் முன் அனுைதிறயப் கபைாைல்
அகைரிக்காவின் கடற்பறடக் கப்பல் பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளது. சர்ைநதச
சட்டங்களுக்கு உள்பட்டு இந்தப் பயிற்சி நைற்ககாள்ளப்பட்டதாக அகைரிக்க
தரப்பில் கதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும், இதற்கு இந்திய தரப்பில்
கண்டனம் கதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தியாவின் கடற்கறரநயாரப் பகுதிகளிலிருந்து 200 கடல்றைல்
கதாறலைானது (சுைார் 370 கிமீ) பிரத்திநயக கபாருளாதார ைண்டலைாக
ைறரயறுக்கப்பட்டுள்ளது. அந்தப் பகுதிகளில் ைற்ை ாடுகள் இராணுைப்
பயிற்சி உள்ளிட்டைற்றை நைற்ககாள்ைதற்கு, முன் அனுைதிறயப் கபை
நைண்டும் என்று இந்திய அரசு விதிகறள ைகுத்துள்ளது. ஆனால், இந்த
விதிகறள அகைரிக்கா ஏற்க ைறுத்துைருகிைது.
சர்ைநதச விதிகளுக்குள்பட்டு எந்தக் கடல்பகுதியிலும் பயணிக்கநைா
பயிற்சிகறள நைற்ககாள்ளநைா அனுைதி உண்டு என்று அந் ாட்டு கடற்
பறட கூறிைருகிைது. இத்தறகய சூழலில், இலட்சத்தீவுகளுக்கு அருநக
உள்ள கடல்பகுதியில் அகைரிக்க கடற்பறட பயிற்சிறய நைற்ககாண்டது.
இதுகதாடர்பாக அந் ாட்டு கடற்பறடசார்பில் கைளியிடப்பட்ட அறிக்றகயில்,
‘லட்சத்தீவுகளில் இருந்து 130 கடல்றைல் கதாறலவில் ‘USS ஜான் பால்
நஜான்ஸ்’ என்ை தாக்குதல் கப்பலில் கடந்த 7 அன்று பயிற்சி நைற்ககாள்ளப்
-பட்டது. இது இந்தியாவின் பிரத்நயக கபாருளாதார ைண்டலப் பகுதிக்குள்
ைருகிைது.
எனினும், பயிற்சி நைற்ககாள்ைது கதாடாா்பாக இந்திய அரசிடமிருந்து முன்
அனுைதி கபைப்படவில்றல. சர்ைநதச சட்டங்களுக்கு உள்பட்டு இப்பயிற்சி
நைற்ககாள்ளப்பட்டது. சுதந்திரைாகக் கடற்பயணம் நைற்ககாள்ைறதத்
தடுக்கும் ைறகயில் இந்திய அரசின் விதிகள் உள்ளன. அந்த விதிகளுக்கு
சைால் விடுக்கும் ைறகயிலும், அநத நைறளயில் சர்ைநதச சட்டங்களுக்கு
உள்பட்டும் அகைரிக்க கடற்பறட பயிற்சி நைற்ககாண்டது.

2. தமிழ் ாட்டில் டாக்டர் அம்நபத்கர் சட்ட பல்கறலக்கழகத்தின் புதிய
துறணநைந்தராக N S சந்நதாஷ் குைார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
3. கிரிஜா றைத்திய ாதன் நியைனத்திற்கு உயர்நீதிைன்ைம் தறட
நதசிய பசுறைத் தீர்ப்பாயத்தின் நிபுணத்துை உறுப்பினராக முன்னாள்
தறலறைச் கசயலாளர் கிரிஜா றைத்திய ாதன் நியைனத்துக்கு தறட
விதித்து உயர்நீதிைன்ைம் உத்தரவிட்டுள்ளது.





நியைனக்குழு கடந்த டிச.12 அன்று, தமிழகத்தின் தறலறைச்கசயலாளராக
பணியாற்றி ஓய்வுகபற்ை கிரிஜா றைத்திய ாதன், ைருைாய் நிர்ைாக
ஆறணயராக பணியாற்றி ஓய்வுகபற்ை சத்யநகாபால், ைற்றும் குஜராத்
ைாநிலத்றதச் நசர்ந்த இந்திய ைனத்துறை அதிகாரி அருண்குைார் ைர்ைா
உள்ளிட்ட மூைறர நதசிய பசுறைத் தீர்ப்பாயத்தின் நிபுணத்துை
உறுப்பினராக நியைனம் கசய்ய ஒப்புதல் அளித்திருந்தது.
நதசிய பசுறைத் தீர்ப்பாய சட்டப்பிரிவின்படி நிபுணத்துை உறுப்பினராக
நியைனம் கசய்யப்பட கூடிய பருக்கு 15 ஆண்டுகள் இந்திய ஆட்சிப்பணி
அனுபைமும், அதில் ஐந்து ஆண்டுகள் சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த துறையில்
பணியாற்றிய அனுபைமும் இருக்கநைண்டும். கிரிஜா றைத்ய ாதனுக்கு
15 ஆண்டுகளுக்கு நைல் இந்திய ஆட்சிப்பணி அனுபைம் இருந்தாலும், 5
ஆண்டுகளுக்கு சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த பணிகளின் அனுபைம் இல்றல.
அைர் மூன்று ஆண்டுகள் 6 ைாத காலம் ைட்டுநை சுற்றுச்சூழல் துறையில்
பணியாற்றிய அனுபைத்றதக் ககாண்டுள்ளார். எனநை, அைரது நியைனம்
நதசிய பசுறைத் தீர்ப்பாய விதிகளுக்கு எதிரானது. இதறனக் கருத்தில்
ககாண்டு அைரது நியைனத்றத இரத்து கசய்ய நைண்டும் என
நகாரப்பட்டிருந்தது. இந்த ைழக்றக விசாரித்த உயர்நீதிைன்ைம், ைத்திய
அரசு, கிரிஜா றைத்திய ாதன் ஆகிநயார் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டிருந்தது.
இந்த ைழக்கு தறலறை நீதிபதி சஞ்சீவ் பானர்ஜி, நீதிபதி கசந்தில்குைார்
ராைமூர்த்தி ஆகிநயார் அடங்கிய அைர்வு முன் விசாரறணக்கு ைந்தது.
ைழக்றக விசாரித்த நீதிபதிகள், பல்நைறு பதவிகறள ைகித்திருந்தாலும்
சுற்றுச்சூழல் விைகாரங்கறள றகயாண்டது கதாடர்பான அனுபைம்
கிரிஜா
றைத்திய ாதனுக்கு
இல்றல,
சட்டப்படி
நதறைப்படும்
தகுதிறயயும் அைர் கபற்றிருக்கவில்றல என கருத்து கதரிவித்தனர்.
பின்னர் கதன்ைண்டல நதசிய பசுறை தீர்ப்பாயத்தின் நிபுணர் குழு
உறுப்பினராக முன்னாள் தறலறைச் கசயலாளர் கிரிஜா றைத்திய ாதன்
நியைனத்துக்கு தறட விதித்து உத்தரவிட்டனர். இதுகதாடர்பாக ைத்திய
சுற்றுச்சூழல் துறை, ைத்திய பணியாளர் துறை கிரிஜா றைத்திய ாதன்
ஆகிநயார் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரறணறய ஏப்ரல் 16-ஆம்
நததிக்கு ஒத்திறைத்தனர். கிரிஜா றைத்திய ாதன் ைரும் ஏப்ரல் 19-ஆம்
நததி பதவிநயற்க இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

4. இங்கிலாந்து ராணி எலிசகபத்தின் கணைர் பிலிப் காலைானார்
இங்கிலாந்து ராணி இரண்டாம் எலிசகபத்தின் கணைர் பிலிப்
காலைானார். அைருக்கு ையது 99. இங்கிலாந்து ராணி இரண்டாம்
எலிசகபத்தின் கணைர் பிலிப், உடல் லக் குறைைால் பாதிக்கப்பட்டு சில
ைாதங்களாக சிகிச்றசயில் இருந்து ைந்த நிறலயில் இன்று அைர்
காலைானார். தனது வின்ஸ்டர் நகட்சில் அரசு ைாளிறகயில் இளைரசர்
பிலிப்பின் உயிர் பிரிந்ததாக பக்கிங்காம் அரண்ைறனயிலிருந்து
தகைல்கள் கதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இளைரசர் சார்லஸின் தந்றதயான பிலிப், ைநயாதிகம் காரணைாக கடந்த
2017ஆம் ஆண்டு கபாது ைாழ்க்றகயிலிருந்து ஓய்வு கபற்ைார். நைலும்,
இங்கிலாந்து அரச குடும்ப ைரலாற்றில் மிக அதிக காலம் இளைரசராக
இருந்தைர் பிலிப் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இளைரசர் பிலிப்பின் ைறைைா
-ல் ஏற்பட்ட துக்கத்தில் உலககங்கிலும் உள்ள ைக்களுடன் இங்கிலாந்து
அரச குடும்பமும் இறணகிைது என்றும் கதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

5. ஆன்றலனில் நதன் விற்பறன - நதனீ ைாரியத்துடன் இந்தியன்
ைங்கி ஒப்பந்தம்:
நதன் ைற்றும் நதன் கபாருட்கறள இறணயைழிமூலம் கபறுைதற்காக,
நதசிய நதனீ ைாரியத்துடன் இந்தியன் ைங்கி ஒப்பந்தம் கசய்துள்ளது.
நதன் ைற்றும் நதன் கபாருட்கறள இந்தியன் ைங்கி, தங்களது
ைாடிக்றகயாளர்கள் ைற்றும் கபாதுைக்கள் இறணயதளம் மூலம்
கபறுைதற்கான புதிய ைசதிறய ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதற்காக, நதசிய
நதனீ ைாரியத்துடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கசய்துள்ளது.
‘ைது கிரந்தி’
இறதத்கதாடர்ந்து, நதன் ைற்றும் நதன் கபாருட்கறள ைாங்குைதற்காக,
‘ைது கிரந்தி’ என்ை இறணயதளத்றத ைத்திய விைசாயத் துறை அறைச்சர்
நரந்திர சிங் நதாைர் கதாடங்கிறைத்தார். இந்த இறணயதளம்மூலம்,
நதன் & நதன் கபாருட்கறள கபறுைநதாடு, அறை எங்ககல்லாம் கிறடக்கு
-ம் என்ை விைரத்றதயும் கதரிந்து ககாள்ளலாம்.

கசன்றன உயர்நீதிைன்ைத்தில் பூவுலகின்
ண்பர்கள் அறைப்பின்
சார்பில் தாக்கல் கசய்யப்பட்ட ைனுவில், ைத்திய அறைச்சரறையின் பணி











 















1. E9 நாடுகளைச் சார்ந்த கல்வி அளைச்சர்களின் ஆல ாசளைக்

5. மும்ளபயில் அக்லடாபர் ைாதம் நிகழ்ந்த மின்தளடக்குப் பின்ைால்,

கூட்டத்தில், இந்தியாளை பிரதிநிதித்துைப்படுத்தியைர் யார்?

எந்தத் தீம்தபாருள் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது?

அ) இரமேஷ் ப ொக்ரியொல் நிஷொங்க்

அ) Shadow Pad 

ஆ) நிர்ேலொ சீதொரொேன்

ஆ) October Shutdown

இ) நரேந்திே ர ோடி

இ) Shutdown Oct

ஈ) சஞ்சச மதொத்மர 

ஈ) Blackout Oct

✓

ேத்திய கல்வி இணையசேச்சர் சஞ்சச மதொத்மர, E9 நொடுகளின் கல்வி
அசேச்சர்களின் ஆமலொசசைக் கூட்டத்தில் இந்தியொசைப் பிரதிநிதித்
-துைப் டுத்திைொர். “E9 initiative: Scaling up digital learning to accelerate
progress towards Sustainable Development Goal 4” என்பது இக்கூட்டத்
-தின் கருப்ப ொருளொகும்.

✓

ைங்கொளமதசம், பிமரசில், சீைொ, எகிப்து, இந்தியொ, இந்மதொமைசியொ, பேக்
-ஸிமகொ, சநஜீரியொ ேற்றும் ொகிஸ்தொன் ஆகியசை E9 நொடுகளொகும்.

✓

மும்ச யில் கடந்த அக்மடொ ர் ேொதம் நிகழ்ந்த மின்தசடக்குப் பின்ைொல்
‘மஷமடொம ட்’ எைக்கூைப் டும் தீம்ப ொருள் இருப் தொகக் கூைப் டுகிைது.
இது, கடந்த கொலத்திய சீை இசையபைளி தொக்குதல்களுடன் இசை
-த்து ம சப் டுகிைது. 2017ஆம் ஆண்டில் இது கண்டுபிடிக்கப் ட்டது.
இந்தத் தீம்ப ொருள் முசையொை பேன்ப ொருள் ைழங்குநரொை NetSarang
பேன்ப ொருளின் புதுப்பிப்புகளில் பசலுத்தப் ட்டது கண்டுபிடிக்கப் ட்டது.

6. சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட, ‘தீர்ப்பாய சீர்திருத்த அைசர ஆளை’யி
-ன்படி, லைல்முளறயீட்டு அதிகாரிகளின் அதிகாரங்கள் எந்த அளைப்
-புடன் லசர்க்கப்பட்டுள்ைை?

2.ைத்திய சுகாதார அளைச்சகத்தால் ததாடங்கப்பட்ட ஒருங்கிளைந்
-த சுகாதார தகைல் தைத்தின்கீழ், எத்தளை லநாய்களை கண்டறிய
இயலும்?
அ) 10

33

ஆ) 15
இ) 22
ஈ) 33 
✓

ேத்திய சுகொதொர ேற்றும் குடும் நலத்துசை அசேச்சர் Dr ஹர்ஷ் ைர்தன்
சமீ த்தில் ஒருங்கிசைந்த சுகொதொர தகைல் தளத்சத பேய்நிகர் முசை
-யில் பதொடங்கி சைத்தொர். இந்தத் தகைல் தளத்தின் முந்சதய திப்பில்
18 மநொய்கசள கண்டறியும் ைசதிசய ஒப்பிடும்ம ொது தற்ம ொது 33
மநொய்கசளக் கண்டறியும் திைசை இந்தத் தளம் பகொண்டுள்ளது.

✓

இந்தத் தகைல் தளத்தின் புதிய திப் ொைது இந்தியொவின் மநொய் கண்
-கொணிப்பு திட்டத்திற்கொை தரவு உள்ளீடு & நிர்ைொகத்சத ைழங்கும்.

அ) உச்ச நீதிேன்ைம்
ஆ) உயர்நீதிேன்ைங்கள் 
இ) உள்துசை அசேச்சகம்
ஈ) அேலொக்க இயக்குநரகம்
✓

3. இந்தியாவின் நாற்பத்து எட்டாைது தள ளை நீதிபதியாக நியமி

7. இரசாயை & உர அளைச்சகைாைது எந்த அளைப்புடன் லசர்ந்து

-க்கப்பட்டுள்ைவர் யார்?

லைதி உற்பத்தி ததாடர்பாை லதசிய கருத்தரங்கத்ளத நடத்தியது?

அ) இரஞ்சன் மகொமகொய்

அ) ஆசிய ைளர்ச்சி ைங்கி

ஆ) சேத் அரவிந்த் ொப்மட

ஆ) UNIDO 

இ) தீ க் மிஸ்ரொ

இ) ன்ைொட்டுச் பசலைொணி நிதியம்

ஈ) N V இே ைோ 

✓

இந்திய அரசியலசேப்பின் 124ஆைது பிரிவின்கீழ் ைழங்கப் ட்ட அதிகொர
-ங்களின் டி, இந்தியொவின் 48ஆைது தசலசே நீதியரசரொக நீதியரசர்
NV இரேைொ அவர்கணை இந்தியக்குடியரசுத்தசலைர் நியமித்துள்ளொர்.
அைர் 2021 ஏப்.24 அன்று இந்திய தசலசே நீதியரசரொக ப ொறுப்ம ற்று
-க்பகொள்ைொர். அைர், கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு முதல் உச்சநீதிேன்ைத்தில்
நீதியரசரொக இருந்துைருகிைொர். அைர் ஓய்வுப றுைதற்கு இன்னும் 16
ேொதகொலங்கள் உள்ளை.

ஈ) ஆசிய உட்கட்டசேப்பு & முதலீட்டு ைங்கி

✓

ேத்திய ரசொயைங்கள் ேற்றும் உரங்கள் அசேச்சகேொைது “மைதியியல்
உற் த்தியின் ம ொட்டித்திைன் ேற்றும் நீடித்த தன்சேக்கொை சிைந்த
உற் த்தி ேற்றும் புத்தொக்கம் குறித்த மதசிய உசரயொடசல” ஏற் ொடு
பசய்தது. ஐநொ பதொழிற்துசை மேம் ொட்டசேப் ொைது (UNIDO) ைறுசேக்
குசைப்பு ேற்றும் சுற்றுச்சூழல் நிசலத்தன்சேக்கொக பதொழிற்துசை
ைளர்ச்சிசய ஊக்குவிக்கிைது.

✓

இந்தத் மதசிய உசரயொடசலயும், ‘இந்தியொவில் தூய உற் த்தி’ (ஸ்ைச்
உத்மயொக்)’இன் கீழ் ஓர் உசரயொடசலயும் UNIDO ஏற் ொடு பசய்தது.

4. உ கின் மிகப்தபரிய சூரிய மின்னுற்பத்தி நிறுைைைாக கருதப்ப
-டும்

ாங்கி கிரீன் எைர்ஜி நிறுைைம் சார்ந்த நாடு எது?

8. “ைைர்ச்சி ைற்றும் அளைதிக்காை பன்ைாட்டு விளையாட்டு நாள்”

அ) இந்தியொ

அனுசரிக்கப்படுகிற லததி எது?

ஆ) ஜப் ொன்

அ) ஏப்ரல் 4

இ) சீைொ 

ஆ) ஏப்ரல் 6 

ஈ) பஜர்ேனி
✓

சீைொவின் லொங்கி சும் ஆற்ைல் பதொழினுட் நிறுைைேொைது உலகின்
மிகப்ப ரிய சூரிய ஆற்ைல் உற் த்தி நிறுைைேொகும். இந்த நிறுைைம்
சமீ த்தில் சஹட்ரஜன் சந்சதயில் நுசழந்தது. இந்த நிறுைைம் ஜியொன்
லொங்கி சஹட்ரஜன் பதொழினுட் நிறுைைம் என்ை ப யரில் ஓர் இசை
நிறுைைத்சத உருைொக்கியுள்ளது. லொங்கி கிரீன் எைர்ஜி பதொழினுட்
நிறுைைத்தின் நிறுைைர் லி பசங்குமைொவின் இப்புதிய நிறுைைத்திற்கு
தசலைரொக ணியொற்றுைொர்.



தீர்ப் ொய சீர்திருத்தங்கள் (சீரசேப்பு ேற்றும் மசசை விதிகள்) அைசர
ஆசை – 2021’ஐ ேத்திய அரசு சமீ த்தில் அறிவித்தது. இந்த அைசர
ஆசையின் டி, தற்ம ொதுள்ள மேல்முசையீட்டு அதிகொரிகள் ேொற்ைப் ட்
-டு, அைர்களின் அதிகொரங்கள் உயர்நீதிேன்ைங்களுக்கு ைழங்கப் டுகி
-ன்ைை. ஒளிப் திவு சட்டம்; திப்புரிசே சட்டம்; சுங்க சட்டம்; கொப்புரிசே
சட்டம்; AAI சட்டம்; ைர்த்தக குறியீடுகள் சட்டம்; புவிசொர் குறியீடு ( திவு &
ொதுகொப்பு) சட்டம்; தொைர ைசககள் ேற்றும் உழைர்கள் உரிசேகள்
ொதுகொப்பு சட்டம் ேற்றும் NH (நிலம் ேற்றும் ம ொக்குைரத்து) கட்டுப் ொட்டுச்
சட்டம் ஆகிய சட்டங்கள் இதனுள் அடங்கும்.







இ) ஏப்ரல் 8
ஈ) ஏப்ரல் 10
✓

2013ஆம் ஆண்டில் ஐநொ அசையின் ப ொது அசையின் தீர்ேொைத்திற்குப்
பிைகு, ஏப்.6 அன்று உலபகங்கிலும் “ைளர்ச்சி ேற்றும் அசேதிக்கொை
ன்ைொட்டு விசளயொட்டு நொள்” அனுசரிக்கப் ட்டு ைருகிைது.

✓

நீடித்த ைளர்ச்சி ேற்றும் ேனித உரிசேகளின் முன்மைற்ைத்திற்கு வி
-சளயொட்டுகளின் மநர்ேசையொை ங்களிப்ச க் பகொண்டொடுைதற்கொ
-க இந்நொள் அனுசரிக்கப் டுகிைது. பகொள்சளமநொயிலிருந்து மீள்ைது
ேற்றும் அம்மீட்படடுப்பில் சேத்துைத்தின் முக்கியத்துைம் ஆகியைற்சைச்
சுற்றி இந்த ஆண்டின் கருப்ப ொருள் அசேக்கப் ட்டுள்ளது.



 















9.அண்ளையில் அதன் ைணிக ரீதியி ாை நடைடிக்ளகளயத் ததா
-டங்கிய பராகா அணுமின் நிள யம் அளைந்துள்ை நாடு எது?

3. புதுசே பதொழில் ஊக்குவிப்பு நடைடிக்சககளில் தமிழ்நொடு முதலிடம்

அ) கத்தொர்

ேத்திய அரசு உதவியுடன் உயர்கல்வி நிறுைைங்களில் பசயல் ட்டுைரும்
புதுசே கண்டுபிடிப்புத் பதொழில் ஊக்குவிப்பு நடைடிக்சககளில் தமிழ்நொடு
முதலிடம் ைகிக்கிைது எை பசன்சை IIT புதுசே பதொழில் ஊக்குவிப்பு
சேய இசைத்தசலைர் ம ரொசிரியர் அமசொக் சூஞ்சூன்ைொலொ கூறிைொர்.

ஆ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 
இ) பசளதி அமரபியொ
ஈ) குசைத்

✓

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் (UAE) உள்ள ரொகொ அணுமின் நிசலயம் அரபு
உலகின் முதல் அணுமின்னுற்பத்தி நிசலயேொகும். அபுதொபியில் அசேந்
-துள்ள இவ்ைணுமின்னுற்பத்தி நிசலயம் அண்சேயில் அதன் ைணிக
ரீதியிலொை நடைடிக்சககசளத்பதொடங்கியது.

✓

இந்த அ ணுமின்னுற்பத்தி நிசலயத்தின் முதல் பேகொைொட் மதசிய மின்
கட்டசேப்பில் நுசழந்துள்ளது. இது 2019ஆம் ஆண்டில் திைக்கப் ட்டது.

10. 2021 உ க சுகாதார நாளுக்காை கருப்தபாருள் என்ை?
அ) Road safety
ஆ) Support Nurses and Midwives
இ) Building a Fairer and Healthier World for Everyone 
ஈ) Food safety

✓

உலக சுகொதொர நொளொைது ஒவ்மைொர் ஆண்டும் ஏப்ேல்.7 அன்று உலகம்
முழுைதும் பகொண்டொடப் டுகிைது. இது, கடந்த 1948ஆம் ஆண்டில் உலக
நலைொழ்வு அசேப்பு (WHO) நிறுைப் ட்டசத குறிக்கிைது. இந்தச் சிைப்பு
நொள், உலபகங்குமுள்ள ேக்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட சுகொதொரத்தசலப்பி
-ல் விழிப்புைர்சை ஏற் டுத்துைசத மநொக்கேொகக் பகொண்டுள்ளது.

✓

“Building a Fairer & Healthier World for Everyone” என் து நடப் ொண்டில்
(2021) ைரும் இந்நொளுக்கொை கருப்ப ொருளொகும்.


1. பரம்படசிவிர் ேருந்து ஏற்றுேதிக்கு தசட: ேத்திய அரசு
கமரொைொ சிகிச்சசக்கொை பரம்படசிவிர் ேருந்சத ஏற்றுேதி பசய்ய ேத்திய
அரசு தசட விதித்துள்ளது. நொட்டில் கமரொைொ சைரஸ் ரைலின் 2ஆைது
அசல மைகேொக ரவி ைருகிைது.
இந்த ேருந்து எளிதில் கிசடக்கும் ைசகயில், உள்நொட்டில் பரம்படசிைர்
ஊசி ேருந்து தயொரிக்கும் அசைத்து நிறுைைங்களும், பரம்படசிைர்
இருப்பு நிலைரம், விநிமயொகிஸ்தர்கள் விைரங்கசள தங்கள் இசையதள
-த்தில் பதரிவிக்க மைண்டும் எை அறிவுறுத்தப் டுகின்ைைர். இந்த இருப்பு
விைரங்கசள ேருந்து ஆய்ைொளர்கள் ேற்றும் இதர அதிகொரிகள் சரி ொர்த்து,
முசைமகடுகள் நடந்ததொல் ேற்றும் கள்ளச்சந்சதயில் விற்கப் ட்டொல் கடும்
நடைடிக்சக எடுக்கமைண்டும் எை உத்தரவிடப் ட்டிருக்கிைது. ேொநில
சுகொதொரத்துசை பசயலொளர்கள் இது குறித்து, அந்தந்த ேொநிலங்கள்/
யூனியன் பிரமதசங்களின் ேருந்து ஆய்ைொளர்களுடன் ஆமலொசிக்க
மைண்டும் எைவும் பதரிவிக்கப் ட்டுள்ளது.
COVID பதொற்ைொளர்களுக்கு அளிக்கப் டும் சிகிச்சசயில் பரம்படசிவிர் ஊசி
ேருந்து முக்கிய இடம் ைகிக்கிைது என் து குறிப்பிடத்தக்கது.

2. தமிழகத்தில் தடுப்பூசி சிைப்பு பசயல் திட்டம் பதொடக்கம்
தமிழ்நொட்டில் 45 ையதுக்கு மேற் ட்ட அசைைருக்கும் தடுப்பூசி பசலுத்தும்
ைசகயிலொை சிைப்பு பசயல் திட்டம் ஏப்.11 அன்று பதொடங்கியது. அதன் டி,
நொள்மதொறும் இரண்டு இலட்சம் ம ருக்கு தடுப்பூசி ைழங்க இலக்கு
நிர்ையிக்கப் ட்டுள்ளது. இதற்கொக ேொநிலம் முழுைதும் 5000’க்கு
மேற் ட்ட சேயங்கள் அசேக்கப் ட்டுள்ளை. தமிழகத்தில் கடந்த ஜைைரி
ேொதம் 16ஆம் மததி முதல் தடுப்பூசி பசலுத்தும் ணிகள் பதொடங்கிை.
முதல்கட்டேொக சுகொதொரப் ணியொளர்கள், முன்கள ணியொளர்கள் எை, 5
இலட்சம் ம ருக்கு தடுப்பூசி பசலுத்தப் ட்டது. அதன் பதொடர்ச்சியொக முதியை
-ர்களுக்கும், 45 ையதுக்கு மேற் ட்மடொருக்கும் தடுப்பூசிகள் ைழங்குைது
பதொடங்கப் ட்டது. அரசு ேற்றும் தனியொர் ேருத்துைேசைகளில் அைர்கள்
ஆர்ைேொக தடுப்பூசி பசலுத்திக் பகொண்டு ைருகின்ைைர். அந்த ைசகயில்,
இதுைசர 37 இலட்சத்துக்கும் மேற் ட்மடொருக்கு தடுப்பூசி ைழங்கப் ட்டதொ
-கத் பதரிவிக்கப் ட்டுள்ளது.









4. ைங்கமதசத்தில் ரொணுைத் தள திகள் ேொநொடு: எம் எம் நரைமை
ங்மகற்பு
ைங்கமதசத்தில் நசடப ற்ை இரொணுைத் தள திகள் ேொநொட்டில் இந்திய
இரொணுைத் தசலசேத்தள தி எம் எம் நரைமை
ங்மகற்ைொர்.
ொகிஸ்தொனிடம் இருந்து ைங்கமதசம் சுதந்திரம் ப ற்ைதன் ஐம் தொைது
ஆண்டு விழொ, ைங்க ந்து மஷக் முஜிபுர் ரஹ்ேொனின் பிைந்த நூற்ைொண்டு
பிைந்தநொள்விழொ ஆகியசை ைங்கமதசத்தில் பகொண்டொடப் ட்டு ைருகிைது.
இந்த விழொக்களில் ங்மகற் தற்கொக, ைங்கமதச இரொணுைத் தசலசேத்
தள தி அஜீஸ் அகேதுவின் அசழப்பின்ம ரில் எம் எம் நரைமை 5 நொள்
அரசு முசைப் யைேொக அந்நொட்டுக்குச் பசன்றுள்ளொர்.
விழொவின் ஒரு குதியொக நசடப ற்ை ேொநொட்டில் ‘சர்ைமதச மேொதல்களின்
ேொறும் தன்சே: ஐநொ அசேதிகொப்புப் சடயின் ங்கு’ என்ை தசலப்பில்
அைர் உசரயொற்றிைொர். விழொவின் ேற்பைொரு குதியொக, இந்தியொ, ைங்க
மதசம், இலங்சக, பூடொன் ஆகிய நொடுகள் ங்மகற்கும் கூட்டு ரொணுைப்
யிற்சி நசடப ற்று ைருகிைது. அபேரிக்கொ, பிரிட்டன், துருக்கி, சவூதி
அமரபியொ, குசைத், சிங்கப்பூர் ஆகிய நொடுகசளச் சொர்ந்தைர்கள் ொர்சை
-யொளர்களொகப் ங்மகற்றுள்ளைர். அண்சட நொடுகளுடன் இசைந்து
பசயல் டுைதற்கொக நடத்தப் டும் இந்த கூட்டு இரொணுைப் யிற்சி திங்கள்
கிழசே நிசைைசடகிைது.
5. நொடு முழுைதும் சைரஸ் பதொற்று அதிகரித்து ைரும் நிசலயில் - 4 நொள்
கமரொைொ தடுப்பூசி திருவிழொ பதொடங்கியது: தகுதியுள்ள அசைைரும்
ம ொட்டுக் பகொள்ள பிரதேர் நமரந்திர மேொடி மைண்டுமகொள்
நொடு முழுைதும் சைரஸ் பதொற்று ரைல் அதிகரித்து ைரும் நிசலயில், 4
நொள் கமரொைொ தடுப்பூசி திருவிழொ மநற்று பதொடங்கியது. தகுதியுள்ள
அசைைரும் தடுப்பூசி ம ொட்டுக்பகொள்ள முன்ைர மைண்டும் எை பிரதேர்
நமரந்திர மேொடி மைண்டுமகொள் விடுத்துள்ளொர்.
இந்தியொவில் கமரொைொ தடுப்பூசி ம ொடும் ணி, கடந்த ஜைைரி 16-ம் மததி
பதொடங்கியது. முதல் கட்டேொக சுகொதொரம், ேருத்துை துசையில்
ணியொற்று ைர் களுக்கு தடுப்பூசி ம ொடப் ட்டது. அசதத் பதொடர்ந்து, பிப்.2
முதல் ேக்கள் மசசையில் ணியொற்றும் முன்களப் ணியொளர்களுக்கு
ம ொடப் ட்டது. ேொர்ச் 1 முதல் 60 ையதுக்கு மேற் ட்டைர் களுக்கும், 45
ையது மேற் ட்டைர்களில் மநொய் ொதிப்புகள் உள்ளைர்களுக்கும், அசதத்
பதொடர்ந்து ஏப்.1 முதல் 45 ையதுக்கு மேற் ட்ட அசைைருக்கும் தடுப்பூசி
ம ொடப் ட்டு ைருகிைது.
சமூக ஆர்ைலர் மஜொதி ொ புமல பிைந்தநொளொை ஏப்ரல் 11 முதல் அம்ம த்கர்
பிைந்தநொளொை ஏப்.14 ைசர கமரொைொ தடுப்பூசி திருவிழொ நடக்கும் எைவும்
பிரதேர் பதரிவித்திருந்தொர். நொட்டு ேக்களிசடமய தடுப்பூசி குறித்து
விழிப்புைர்வு ஏற் டுத்துைமத இதன் மநொக்கம் ஆகும்.
மேலும் 5 ேருந்துகள்
இந்தியொவில் இப்ம ொது சீரம் நிறுைைம் தயொரிக்கும் மகொவிஷீல்டு ேற்றும்
ொரத் மயொபடக் நிறுைைத்தின் மகொமைக்ஸின் ஆகிய 2 கமரொைொ
தடுப்பூசிகள் கடந்த ஜைைரி முதல் யன் ொட்டில் உள்ளை. தற்ம ொது 45
ையதுக்கு மேற் ட்மடொருக்கு தடுப்பூசி ம ொடப் டுகிைது. ைரும் அக்மடொ ர்
ேொதத்துக்குள் மேலும் 5 தடுப்பு ேருந்து களுக்கு அனுேதி ைழங்கப் டும்
எை எதிர் ொர்க்கப் டுகிைது.
குறிப் ொக ரஷ்யொவின், ஸ்புட்னிக் - வி, மயொ - இ, மநொமைக்ஸ், சஜடஸ்
கடிலொ, இன்ட்ரொமநசல் ஆகிய 5 கமரொைொ தடுப்பு ேருந்துகள் விசரவில்
யன் ொட்டுக்கு ைரும் எை ேத்திய அரசு ைட்டொரங்கள் பதரவித்துள்ளை.
குறிப் ொக ஸ்புட்னிக்-வி ேருந்துக்கு அடுத்த 10 நொட்களில் அைசரகொல
யன் ொட்டுக்கு அனுேதி ைழங்கப் டும் எைத் பதரிகிைது.
ஸ்புட்னிக்-வி ைரும் ஜூன் ேொதத்திலும், ஜொன்சன் அண்ட் ஜொன்சன்
நிறுைைத்தின் மயொ-இ ேற்றும் சஜடஸ் கடிலொ ஆகியசை ஆகஸ்ட்
ேொதத்திலும்,
மநொைொமைக்ஸ்
பசப்டம் ரிலும்,
இன்ட்ரொமநசல்
அக்மடொ ரிலும் யன் ொட்டுக்கு ைரும் எை எதிர் ொர்க்கப் டுகிைது.
ஒரு நொளில் ைழங்கப் டும் தடுப்பூசி எண்ணிக்சக அளவிலும் இந் தியொ
முன்னிசல ைகிக்கிைது. இந்தியொ வில் ஒரு நொசளக்கு 38 லட்சத்து
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பதரிவிக்கப் ட்டுள்ளது.
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பசய்யப் டு


ைதொக

பரம்படசிைர் ஏற்றுேதிக்கு தசட
கமரொைொ மநொயொளிகள் எண்ணிக்சக அதிகரித்து ைரும் சூழலில்
பரம்படசிைர் ேருந்து ஏற்றுேதிக்கு ேத்திய அரசு தசட விதித்துள்ளது.
பரம்படசிைர் ஆக்டிவ் ொர்ேசூடிகல்ஸ் மூலப்ப ொருள் உள்ளிட்டைற்சை
ஏற்றுேதி பசய்ைதற்கு ேத்திய அரசு மநற்று தசட விதித்துள்ளது.
கமரொைொ மநொயொளிகளுக்கு சிகிச்சச அளிக்கும் ைசகயில் பரம்படசிைர்
ேருத்து பசலுத்தப் டுகிைது. தற்ம ொது பதொற்று அதிகரித்து ைரும் சூழலில்
மநொயொளிகளுக்கு சிகிச்சச அளிக்க மதசையொை ேருந்துகள் இருப்பில்
சைத்திருக்கும் மநொக்கில் இம்ேருந்து ஏற்றுேதிக்கு தசட விதிக்கப் ட்டுள்
ளது. இந்தியொவில் ஏழு நிறுைைங்கள் பரம்படசிைர் ஊசி ேருந்சத
தயொரிப் தற்கு அபேரிக்க நிறுைைேொை கிலீட் சர்வீசஸ் நிறுைைத்திடம்
அனுேதி ப ற்று ஒப் ந்தம் பசய்துபகொண்டுள்ளை.







9. 2 ேணி மநரத்துக்குள் 36 புத்தகங்கள் டித்து 5 ையது சிறுமி உலக
சொதசை
அபுதொபியில் ைசித்து ைரும் 5 ையதொை இந்திய-அபேரிக்க சிறுமி 2 ேணி
மநரத்துக்குள் 36 புத்தகங்கசள டித்து உலக சொதசை சடத்துள்ளொர்.
பசன்சைசயச் மசர்ந்த ப ற்மைொருக்கு அபேரிக்கொவில் பிைந்த இந்திய அபேரிக்க சிறுமி கியொரொ கவுர். 5 ையதொை இச்சிறுமி தற்ம ொது
ப ற்மைொருடன் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் ைசித்து ைருகிைொர்.
இந்த சிறுையதில் 36 புத்தகங்கசள 1 ேணி 45 நிமிடங்களில் டித்து
முடித்து உலக சொதசை பசய்துள்ளொர். இந்த சொதசைக்கொக லண்டன்
உலக சொதசை புத்தகத்திலும் ஆசியொ சொதசைப் புத்தகத்திலும் கியொரொ
கவுர் இடம் பிடித்துள்ளொர். கடந்த பிப்.13ஆம் மததியன்று 36 புத்தகங்கசள
இசடவிடொேல் 105 நிமிடங்களில் டித்ததற்கொக ‘குழந்சத மேசத’ என்று
இலண்டன் உலக சொதசை நூல் கியொரொ கவுசர ொரொட்டி உள்ளது.

இந்நிறுைைங்கள் ேொதத்துக்கு 38.80 லட்சம் தடுப்பு ேருந்துகசள
தயொரிக்கும் திைன்பகொண்டசை என் து குறிப்பிடத்தக்கது.
6. முதிமயொர், ேைநலம் ொதித்தைர்கள், ஆதரைற்ை சிறுைர், சிறுமிகளுக்கு
ேறுைொழ்வு அளிக்கும் ‘கொைல் கரங்கள்’ திட்டம்: பசன்சை கொைல் துசை
விசரவில் பதொடக்கம்
சொசலமயொரம் சுற்றித்திரியும் முதிமயொர், ேைநலம் ொதிக்கப் ட்டைர்கள்,
யொசகம் ைொங்கும் சிறுைர், சிறுமிகள் எை ஆதரைற்ை நிசலசேயில்
உள்ளைர்கசள மதடிக்கண்டுபிடித்து ேறுைொழ்ைளிக்கும் ‘கொைல் கரங்கள்’
திட்டத்சத பசன்சை கொைல் துசை விசரவில் பதொடங்க உள்ளது.
ப ொதுைொக, சட்டம், ஒழுங்கு, குற்ைத் தடுப்பு நடைடிக்சககள் தவிர சமூக
நலன் சொர்ந்த மசசைகளிலும் ம ொலீஸொர் ஈடு டுைது ைழக்கம். அதன் டி,
மதர்தலுக்கு பிைகு முதல் கட்டேொக ‘கொைல் கரங்கள்’ எனும் திட்டத்சத
பசன்சை ம ொலீஸொர் பதொடங்கவுள்ளைர். இத்திட்டத்தின் டி, சொசலமயொ
-ரம் சுற்றித்திரியும் ேைநலம் ொதிக்கப் ட்டைர்கசள மீட்டு, அைர்களுக்கு
உரிய சிகிச்சச அளிக்கவுள்ளைர். உடல் நலிவுற்று சொசலமயொரம் சுற்றித்
திரியும் முதியைர்கசள மீட்டு அைர்களுக்கு ேறுைொழ்வு அளிப் து அல்லது
கொப் கத்தில்
ொதுகொப் ொக மசர்த்துவிடுைது ம ொன்ை
ணிகசளயும்
மேற்பகொள்ளவுள்ளைர். உடல் நலிவுற்று
டுத்த
டுக்சகயொக
சொசலமயொரம் அல்லது வீடுகளில் இருப் ைர்கசள ேருத்துைேசையில்
மசர்த்து உரிய சிகிச்சச அளிக்கவும் முடிவு பசய்துள்ளைர்.
7. மின்தசட ஏற் டுைசத தடுக்க மின் கம் ங்களில் புதிய கருவி ப ொருத்த
மின்ைொரியம் திட்டம்
அதிக மின்-இசைப்பு உள்ள மின்கம் ங்களில் ழுது ஏற் ட்டு மின்தசட
ஏற் டுைசதத் தடுக்க, “அலுமினியம் ஸ் ர்” என்ை புதிய கருவிசய
ப ொருத்த மின்ைொரியம் திட்டமிட்டுள்ளது. தமிழ்நொட்டில் 2 மகொடி வீட்டு மின்
இசைப்புகள், 35 லட்சம் ைணிக நிறுைை மின் இசைப்புகள், 7 லட்சம்
பதொழிற்சொசல மின்-இசைப்புகள், 24 லட்சம் விைசொய மின் இசைப்புக
-ள், 11 லட்சம் குடிசச மின் இசைப்புகள் எை பேொத்தம் 2.90 மகொடிக்கும்
மேலொை மின்இசைப்புகள் உள்ளை.
இதன்மூலம், மின்கம் ங்களில் ஏமதனும் ழுது ஏற் ட்டொல் அசத உடைடி
யொக சரிபசய்ய முடிைமதொடு, மின்தசட ஏற் டுைதும் குசையும் என்று
மின்ைொரிய அதிகொரிகள் பதரிவித்தைர்.
8. இந்திய பதொழிலதி ர் யூசுப் அலிக்கு ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் உயரிய
விருது
இந்தியொசைச் மசர்ந்த பதொழிலதி ரும் லூலூ குழுேத்தின் தசலைருேொ
-ை யூசுப் அலிக்கு ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் மிகவுயரிய சிவிலியன் விருது
ைழங்கப் ட்டுள்ளது. அபுதொபி ட்டத்து இளைரசர் மஷக் முகேது பின் சயீத்
அல் நஹ்யொன் இவ்விருசத மநற்று முன்திைம் ைழங்கி பகளரவித்தொர்.
மகரளொசைச் சொர்ந்த பதொழிலதி ரொை யூசுப் அலி (65), அபுதொபியில்
ைர்த்தகம் சொர்ந்த ணிகள் ேற்றும் பதொழில்துசையில் மிக முக்கியேொை
ங்களிப்ச ஏற் டுத்தியதற்கொக இந்த விருது ைழங்கப் டுகிைது.











 













1. BRICS உறுப்பு நாடுகளின் நிதியமைச்சர்களும் ைத்திய வங்கி

5. சமீபத்தில் காலைாை கநாபல் விருைாளர் இசாமு அகசாகி யார்?

ஆளுநர்களும் பங்ககற்ற நடப்பாண்டு (2021) கூட்டத்மை நடத்திய
நாடு எது?

அ) அறிவியலாளர் 
ஆ) பாடலாசிரியர்

அ) பிரேசில்

இ) நாவலாசிரியர்

ஆ) ேஷியா 

ஈ) கவிஞர்

இ) இந்தியா
ஈ) சீனா
✓

✓

அண்மையில் இந்தியா BRICS உறுப்பு நாடுகளின் நிதியமைச்சர்களும்
ைத்திய வங்கி ஆளுநர்களும் பங்ரகற்ற நடப்பாண்டு (2021) கூட்டத்மை
நடத்தியது. இைற்கு ைத்திய நிதியமைச்சர் நிர்ைலா சீைாோைன் ைற்றும்
ரிசர்வ் வங்கியின் ஆளுநர் சக்தி காந்ை ைாஸ் ஆகிரயார் ைமலமை
ைாங்கினர். இந்ைக் கூட்டத்தில், நிதியமைச்சர் புது தில்லியில் இருந்து
மைய்நிகோக உமேயாற்றினார்.

✓

நீல ஒளிமுமனகமள (LED) கண்டுபிடித்ைைற்காக இயற்பியலுக்கான
ரநாபல் பரிமசப் பகிர்ந்து மகாண்ட மூத்ை ஜப்பானிய அறிவியலாளர்
இசாமு அகசாகி அண்மையில் காலைானார். ஜப்பானிய நாட்மடச் சார்ந்ை
மூன்று ஆோய்ச்சியாளர்களுள் ஒருவோன அகசாகி, இயற்பியலுக்கான
2014ஆம் ஆண்டின் ரநாபல் பரிமசப் மபற்றார்.

✓

நவீன மைாழில்நுட்பத்தின் முன்ரனற்றங்கமள அங்கீகரிக்கும் ஜப்பானி
-ன் மிகவுயர்ந்ை மகளேவைான 2009ஆம் ஆண்டுக்கான கிரயாட்ரடா
பரிமசயும் அவர் மபற்றார்.

புதிய வளர்ச்சி வங்கி, சமூக உட்கட்டமைப்பு, பன்னாட்டுச் மசலவாணி
நிதிய சீர்திருத்ைங்கள், SME’க்கான நிதியியல் மைாழில்நுட்ப ைற்றும் நிதி
உள்ளடக்கம், சுங்க ஒத்துமைப்பு மைாடர்பான பிேச்சமனகள் இந்ைக்
கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டன.

6. சகாழும்பு துமறமுகத்தில் அமையவுள்ள கைற்கு சரக்கு மகயா
-ளும் முமையத்மை, பின்வரும் எவ்விரு நாடுகளுடன் இமைந்து
இலங்மக உருவாக்கவுள்ளது?
அ) இந்தியா ைற்றும் ஜப்பான் 

2. PMAY-கிராைப்புற திட்டத்தின் முைல் கட்டத்தில் கட்டப்படவுள்ள
வீடுகளின் எண்ணிக்மக எத்ைமை?

ஆ) சீனா ைற்றும் இந்ரைாரனசியா

அ) 1 ரகாடி 

இ) மியான்ைர் ைற்றும் சிங்கப்பூர்

ஆ) 75 இலட்சம்

ஈ) இந்தியா ைற்றும் சிங்கப்பூர்
✓

இ) 60 இலட்சம்
ஈ) 50 இலட்சம்
✓

பிேைைர் ஆவாஸ் ரயாஜனா – கிோைப்புற (PMAY-G)’இன்கீழ், திட்டத்தின்
முைல் கட்டத்தில் 92% இலக்கு எட்டப்பட்டுள்ளது. 2016-17 முைல் 201819 வமே திட்டத்தின் முைல் கட்டத்தில் 1 ரகாடி வீடுகள் கட்ட இலக்கு
நிர்ணயிக்கப்பட்டது. 2021-22ஆம் ஆண்டுக்குள் அமனத்து அடிப்பமட
வசதிகளுடன் 2.95 ரகாடி PMAY-G வீடுகமள நிர்ைாணிப்பமை இது
ரநாக்கைாகக் மகாண்டுள்ளது.

இந்தியா ைற்றும் ஜப்பானுடன் இமணந்து மகாழும்பு துமறமுகத்தில்
ரைற்கு சேக்கு மகயாளும் முமனயத்மை இலங்மக உருவாக்கும்.
அைானி துமறமுகங்கள் ைற்றும் சிறப்பு மபாருளாைாே ைண்டல லிமிமடட்
ஆகியவற்மற இந்தியா இைற்காக பரிந்துமேத்துள்ளது. ஜப்பான்
இன்னும் எமையும் பரிந்துமேக்கவில்மல. இந்ைத் திட்டத்தில், இந்தியா
ைற்றும் ஜப்பான் 75% பங்குகமள மகாண்டுள்ளன.

7. அடல் புத்ைாக்க இயக்கத்தின் (AIM) இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டு
-ள்ளவர் யார்?
அ) ோஜீவ் குைார்

3. அமைத்திந்திய நிதி நிறுவைங்களுக்கு இந்திய ரிசர்வ் வங்கி
எந்ை அளவுக்கு ைறுநிதியளிப்பு உைவி வழங்கவுள்ளது?

ஆ) அமிைாப் காந்த்

அ) ரூ.5,000 ரகாடி

இ) நரேந்திே ரைாடி
ஈ) சிந்ைன் மவஷ்ணவ் 

ஆ) ரூ.50,000 ரகாடி 

✓

இ) ரூ.5,00,000 ரகாடி
ஈ) ரூ.50,00,000 ரகாடி

✓



அமனத்திந்திய நிதி நிறுவனங்களுக்கு அைாவது NABARD, SIDBI
ைற்றும் NHB ஆகிய நிறுவனங்களுக்கு `50,000 ரகாடி வைங்க இந்திய
ரிசர்வ் வங்கி முடிவு மசய்துள்ளது. NABARD’க்கு `25,000 ரகாடியும்,
SIDBI’க்கு `15,000 ரகாடியும், ரைசிய வீட்டு வசதி வங்கிக்கு `10,000
ரகாடியும் ைறுநிதியளிப்பு கடன் வசதி மபறும்.

NITI ஆரயாக்கின் முைன்மை முன்மனடுப்பான அடல் புத்ைாக்க இயக்கத்
-தின் (AIM) இயக்குநோக Dr சிந்ைன் மவஷ்ணவ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
2017 ஜூன் முைல் AIM’ஐ அைன் முைல் திட்ட இயக்குநோக இருந்து வழிந
-டத்தி வந்ை இோைநாைன் இேைணனிடமிருந்து அவர் இந்ைப் மபாறுப்மப
ரபற்பார். சமூக மைாழில்நுட்பவியலாளோன சிந்ைன் மவஷ்ணவ்,
ைற்ரபாது அமைரிக்காவின் ைாசசூமசட்ஸ் மைாழில்நுட்பக் கைகத்தில் (MIT)
பணியாற்றி வருகிறார்.

8. கூட்டாக நீரியல் வமரவு அளக்மகமய கைற்சகாள்வைற்காக INS
4. அண்மைச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, “IH2A” என்றால் என்ை?

சர்கவக்ஷக் பயன்படுத்ைப்பட்ட நாடு எது?

அ) COVID-19 ைடுப்பூசி

அ) ைாலத்தீவு

ஆ) விண்கல்

ஆ) மைாரீஷியஸ் 

இ) புதிய ைாவே இனம்

இ) ஜப்பான்

ஈ) இந்தியா H2 கூட்டணி 

ஈ) வியட்நாம்

✓

‘IH2A’ என்பது இந்தியா H2 கூட்டணிமயக் குறிக்கிறது. எரிசக்தி ைற்றும்
மைாழிற்துமறயில் முக்கிய உலகளாவிய பங்காளர்கள் ஒன்றிமணந்து
இந்தியா H2 கூட்டணி (IH2A) என்ற புதிய ஆற்றல் ைாற்ற கூட்டணிமய
உருவாக்கினர். இந்ைக் கூட்டணி இந்தியாவில் மைட்ேஜன் மைாழில்நு
-ட்பங்கமள வணிகையைாக்குவதில் கவனம் மசலுத்துகிறது. இது நிகே
சுழிய கரியமில உமிழ்ப்பாளோக இந்தியாமவ ைாற்றும்.

✓

இந்தியாவில் மைட்ேஜன் மபாருளாைாேத்மையும் விநிரயாகச்சங்கிலி
-மயயும் உருவாக்க இந்ைக் கூட்டணி மசயல்படும்.









✓

நீரியல் வமேவு அளக்மக கப்பலான INS சர்ரவக்ஷக், மைாரீஷிய கப்பல்க
-ளுடன் இமணந்து கூட்டாக நீரியல் வமேவு அளக்மககமள ரைற்மகா
-ள்வைற்காக மைாரீஷியசுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இந்ைக் கப்பல்
மைாரீஷியஸின் லூயி துமறமுகத்துக்கு மசன்று, ‘லூயி துமறமுகத்தின்
ஆழ்கடல்பகுதி’ குறித்ை நீரியல் வமேவளக்மகமயத் மைாடங்கியுள்ளது.

✓

நவீன நீரியல் வமேவளக்மக உபகேணங்கள் ைற்றும் நமடமுமறகள்
குறித்து மைாரிஷிய பணியாளர்களுக்கு பயிற்சியளிப்பதும் இந்ை ஆய்வில்
அடங்கும்.



 











9. SIDBI’இன் புதிய ைமலவர் ைற்றும் நிர்வாக இயக்குநராக நியமிக்
-கப்பட்டுள்ளவர் யார்?
அ) ேஜ்னிஷ் குைார்
ஆ) S இோைன் 
இ) அருந்ைதி பட்டாச்சார்யா
ஈ) R காந்தி

✓

✓

சிறு மைாழில்கள் ரைம்பாட்டு வங்கியின் (SIDBI) புதிய ைமலவோகவும்
நிர்வாக இயக்குநோகவும் S இோைமன அேசு நியமித்துள்ளது. இந்ைப்
பைவிக்கு அவேது மபயமே வங்கி வாரிய பணியகம் பரிந்துமேத்திருந்ை
-து. மூன்று ஆண்டு காலத்திற்கு அவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்திய ைணிக்மக ைற்றும் கணக்கு ரசமவ அதிகாரியான இோைன்,
ைற்ரபாது ரைசிய மின்னாளுமக ரசமவகள் நிறுவனத்தின் ைமலமைச்
மசயல் அதிகாரியாக உள்ளார்.

10. கால்நமடத்துமறயில் ஆயுர்கவைத்மை பயன்படுத்துவைற்காை
ஒழுங்குமுமற சபாறிமுமறமய உருவாக்க, AYUSH அமைச்சகம்
பின்வரும் எந்ை அமைச்சகத்துடன் மகசயழுத்திட்டுள்ளது?
அ) ரவளாண் அமைச்சகம்





3. இந்தியாவில் ஆண்டுக்கு 85 ரகாடி ‘ஸ்புட்னிக்-வி’ ைடுப்பூசிகள்
உற்பத்தி
இந்தியாவில் ஆண்டுக்கு 85 ரகாடி ‘ஸ்புட்னிக்-வி’ கரோனா ைடுப்பூசி
ரடாஸ்கள் உற்பத்தி மசய்யப்படவுள்ளைாக ேஷிய அதிகாரிகள் மைரிவித்து
-ள்ளனர். இந்தியாவில் ‘ஸ்புட்னிக்-வி’ கரோனா ைடுப்பூசியின் அவசேகால
பயன்பாட்டுக்கு இந்திய ைருந்துப் மபாருள்கள் கட்டுப்பாட்டு இயக்குநேகம்
ஒப்புைல் வைங்கியுள்ளது. ேஷியாவில் நடத்ைப்பட்ட பரிரசாைமனகள், இந்தி
-யாவில் நடத்ைப்பட்ட மூன்றாம்கட்ட பரிரசாைமனகள் ஆகியவற்றின் அடி
-ப்பமடயில் அந்ைத் ைடுப்பூசிக்கு அனுைதி வைங்கப்பட்டைாக கட்டுப்பாட்டு
இயக்குநேகம் சார்பில் மைரிவிக்கப்பட்டது.
அமையடுத்து, ரகாரவக்ஸின், ரகாவிஷீல்ட் ைடுப்பூசிகளுடன் ரசர்த்து
‘ஸ்புட்னிக்-வி’ கரோனா ைடுப்பூசியும் ைக்களுக்கு விமேவில் மசலுத்ைப்பட
-வுள்ளது. இந்நிமலயில், ேஷிய ரநேடி முைலீட்டு நிதி அமைப்பு மவளியிட்ட
அறிக்மகயில், ‘ஸ்புட்னிக்-வி ைடுப்பூசிக்கு அனுைதி அளித்ை 60ஆவது
நாடாக இந்தியா உள்ளது.
இந்தியாவில் அத்ைடுப்பூசி பயன்பாட்டுக்கு வருவரைாடு ைட்டுைல்லாைல்
உற்பத்தி மசய்யப்படவும் உள்ளது. ஸ்புட்னிக்-வி ைடுப்பூசிமய உற்பத்தி
மசய்வைற்காக கிளாண்ட் ஃபார்ைா, மைட்ரோ பரயாஃபார்ைா, பனாசியா
பரயாமடக் உள்ளிட்ட பல்ரவறு நிறுவனங்களுடன் ஒப்பந்ைம் ரைற்மகாள்
-ளப்பட்டுள்ளது’ என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
ேஷிய ரநேடி முைலீட்டு நிதி அமைப்பின் ைமலமை நிர்வாக அதிகாரி கிரில்
டிமிட்ரிவ் கூறுமகயில், “ஸ்புட்னிக்-வி கரோனா ைடுப்பூசியின் பயன்பாட்டு
-க்கு இந்தியா அனுைதி அளித்துள்ளது முக்கியைான மைல்கல்.

ஆ) மீன்வளம், கால்நமட போைரிப்பு & பால்வள அமைச்சகம் 
இ) ஊேக வளர்ச்சி அமைச்சகம்
ஈ) பஞ்சாயத்து அமைச்சகம் இோஜ்

✓

மீன்வளம், கால்நமட போைரிப்பு & பால்வள அமைச்சகைானது AYUSH
அமைச்சகத்துடனான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ைத்தில் மகமயழுத்திட்டது.
இது, ஆயுர்ரவைத்தின் கருத்மையும் அைனுடன் மைாடர்புமடய துமறக
-மளயும் கால்நமட அறிவியலில் அறிமுகப்படுத்துவமை ரநாக்கைாகக்
மகாண்டுள்ளது.

✓

கால்நமட ைருந்துகளில் புதிய சூத்திேங்கள்குறித்ை ஆோய்ச்சி ைற்றும்
வளர்ச்சிமய ரைம்படுத்துவமையும் இது ரநாக்கைாகக் மகாண்டுள்ளது.


1. புதிய ைமலமை ரைர்ைல் ஆமணயோக சுஷீல் சந்திோ நியைனம்
இந்திய ரைர்ைல் ஆமணயத்தின் அடுத்ை ைமலமை ரைர்ைலாமணயோக
சுஷீல் சந்திோ நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ைமலமை ரைர்ைல் ஆமணயர்
சுனில் அரோோ ஏப்.13 ஓய்வுமபறுகிறார். அமையடுத்து, ரைர்ைல் ஆமணய
-ோக உள்ள சுஷீல் சந்திோமவ அடுத்ை ைமலமை ரைர்ைல் ஆமணயோக
நியமித்து ைத்திய அேசு உத்ைேவிட்டுள்ளது. 2022 ரை 14 வமே சுஷீல்
சந்திோ அப்மபாறுப்பில் நீடிப்பார். அவேது பைவிக்காலத்தில் ரகாவா, ைணிப்
-பூர், உத்ைேகண்ட், பஞ்சாப், உத்ைே பிேரைச ைாநிலங்களின் சட்டப்ரபேமவ
-த்ரைர்ைல்கள் நமடமபறும்.
1980ஆம் ஆண்டு இந்திய வருவாய்ப் பணி அதிகாரியான சுஷீல் சந்திோ,
38 ஆண்டுகள் வருவாய்த்துமறயில் பணியாற்றிய அனுபவமுள்ளவர்.
ரைர்ைல் ஆமணயோக நியமிக்கப்படுவைற்கு முன்பாக ைத்திய ரநேடி
வரிகள் வாரியத்தின் ைமலவோகப் பணியாற்றி வந்ைார்.

2. அண்ணா பல்கமல. நிர்வகிக்க வழிகாட்டுைல் குழு நியைனம்
அண்ணா பல்கமலமய நிர்வகிக்க மூவர்மகாண்ட ஒருங்கிமணப்பு
குழுமவ நியமித்து ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் உத்ைேவிட்டுள்ளார்.
அண்ணா பல்கமலக்கைகத்தின் துமண ரவந்ைோக இருந்ை சூேப்பா
ஓய்வுமபற்றமை அடுத்து புதிய துமண ரவந்ைர் நியைனம் மசய்யும் வமே
பல்கமலமய நிர்வகிக்க ஒருங்கிமணப்பு குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
அந்ை ஒருங்கிமணப்புக் குழுவில், பதிவாளர் கருணாமூர்த்தி, உயர்கல்வி
மசயலாளர் அபூர்வா ைற்றும் ரபோசிரியர் ேஞ்சனி பார்த்ைசாேதி ஆகிரயார்
இடம்மபற்றுள்ளனர்.

அத்ைடுப்பூசியின்
பரிரசாைமனயில்
இந்தியாவும்
ேஷியாவும்
ஒன்றிமணந்து மசயல்பட்டன. ஸ்புட்னிக்-வி ைடுப்பூசியின் உற்பத்தியிலும்
இரு நாடுகளும் ஒன்றிமணந்து மசயல்பட உள்ளன. இந்தியாவில்
ஆண்டுக்கு 85 ரகாடி எண்ணிக்மகயிலான ைடுப்பூசி ரடாஸ்கள் உற்பத்
-தி மசய்யப்படவுள்ளன. ைடுப்பூசிகள் உற்பத்தியில் உலகளவில் இந்தியா
முன்னணி வகித்துவருகிறது. ஸ்புட்னிக்-வி ைடுப்பூசிமய உற்பத்தி மசய்
-வைற்காக இந்தியாவில் உள்ள பல்ரவறு நிறுவனங்களுடன் ஒப்பந்ைம்
ரைற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளது. அந்ை நிறுவனங்களில் உற்பத்தி மசய்யப்படும்
கரோனா ைடுப்பூசிகளானது, இந்தியாவில் ைட்டுைல்லாைல் ைற்ற
நாடுகளிலும் பயன்படுத்ைப்பட உள்ளது” என்றார்.
ஆர்மஜண்டீனா, மபாலிவியா, ைங்ரகரி, ஈோன், மைக்ஸிரகா, பாகிஸ்ைான்,
இலங்மக உள்ளிட்ட நாடுகள் ஸ்புட்னிக்-வி கரோனா ைடுப்பூசியின்
பயன்பாட்டுக்கு ஏற்மகனரவ அனுைதி வைங்கியுள்ளன.

4. ைமறமுக வரி வருவாய் 12% வளர்ச்சி
2020-21-ஆம் நிதியாண்டில் ைமறமுக வரி (GST ைற்றும் இைே வரிகள்)
வசூல் 12.3 சைவிகிைம் வளர்ச்சி கண்டுள்ளது என ைத்திய நிதியமைச்சகம்
மைரிவித்துள்ளது. இதுமைாடர்பாக நிதியமைச்சகம் மைரிவித்துள்ளைாவது:
கடந்ை 2019-20ஆம் நிதியாண்டில் ைமறமுக வரி வசூல் `9.54 இலட்சம்
ரகாடியாக இருந்ைது. இமைத்மைாடர்ந்து, 2020-21ஆம் நிதியாண்டில்
திருத்ைப்பட்ட ைறுைதிப்பீட்டின்படி, நிகே ைமறமுக வரி `10.71 லட்சம் ரகாடி
வசூலாகியுள்ளது. முந்மைய ஆண்டுடன் ஒப்பிடுமகயில் இது 12 சைவீைம்
அதிகைாகும்.
இதில், சுங்கவரி 21% அதிகரித்து `1.32 இலட்சம் ரகாடி வசூலாகியுள்ளது.
முந்மைய 2019-20’இல் சுங்க வரி `1.09 இலட்சம் ரகாடி வசூலானது.
இரைரபான்று ைத்திய கலால், ரசமவ வரி வசூல் 59% அதிகரித்துள்ளது.
கரோனா மைாற்றுக்கிமடரய, இந்ைச் சாைமன பமடக்கப்பட்டுள்ளது. இந்ை
2020-21ஆம் நிதியாண்டில் கலால் ரசமவ வரி `3.91 இலட்சம் ரகாடி
வசூலானது. முந்மைய ஆண்டில் இது `2.45 லட்சம் ரகாடியாக இருந்ைது.
ைத்திய சேக்கு ரசமவ வரி (CGST), ஒருங்கிமணந்ை சேக்கு ரசமவ வரி
(IGST) ரபான்றமவ மூலம் 2021-21ஆம் நிதியாண்டில் `5.48 இலட்சம்
ரகாடி வசூலாகியுள்ளது. கரோனா மைாற்று பேவல் காேணைாக வரி
வசூலில் 8% வீழ்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது. முந்மைய ஆண்டில் இது `5.99 லட்சம்
ரகாடியாக இருந்ைது. கரோனா பாதிப்பு காேணைாக முைல் அமேயாண்டில்
GST வரி வசூல் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது. ஆனால், அேசின் பல்ரவறு
முயற்சிகளினால் பிந்மைய அமேயாண்டில் GST வரி வசூலில் `1 லட்சம்
ரகாடிமய ைாண்டி முன்ரனற்றம் ஏற்பட்டது.
இைற்கிமடரய, கடந்ை ைார்ச் ைாைம் GST வரி `1.24 இலட்சம் ரகாடி வசூலா
-கியுள்ளது என்று நிதிமைச்சகம் மைரிவித்துள்ளது.











 











5. கடல் உணவுப்மபாருள் விற்பமனக்காக ‘இ-சான்டா’ வமலைளம்
மைாடக்கம்
கடல் உணவுப்மபாருள் விற்பமனக்கான ‘இ-சான்டா’ வமலைள
பயன்பாட்மட வர்த்ைக & மைாழில்துமறயின் ைத்திய அமைச்சர் பியூஷ்
ரகாயல் மைாடக்கிமவத்ைார். விவசாயிகளின் ரைம்பாட்மட கருத்தில்
மகாண்டு ‘இ-சான்டா’ வமலைளம் மைாடங்கப்பட்டுள்ளது. இைன்மூலம்,
அவர்களுக்கு கூடுைல் அதிகாேம் கிமடக்கும். விவசாயிகள் ைங்களது கடல்
உணவுப்மபாருள்கமள இமணய வர்த்ைக வமலைளத்தில் சந்மைப்படுத்
-துவைன்மூலம் ஒரு மசாடுக்கில் அவற்மற விற்பமன மசய்ய முடியும்.





ரைசிய அளவிலான ரபாட்டிகளில் 7 ைங்கப்பைக்கங்கமள மவன்றுள்ளார்.
2014ஆம் ஆண்டு மைன்மகாரியாவில் நமடமபற்ற ஆசிய அளவிலான பாோ
விமளயாட்டுப் ரபாட்டியில் மவண்கலப்பைக்கம், 2016ஆம் ஆண்டு மைன்
ஆப்ரிக்காவில் நமடமபற்ற காமைன்மவல்த் ரபாட்டியில் மவண்கலப்பைக்க
-ம், 2019ஆம் ஆண்டு இலண்டனில் நடந்ை காமைன்மவல்த் ரபாட்டியில்
ைங்கப்பைக்கம் மவன்றுள்ளார்.

‘இ-சான்டா’ வமலைளம் விவசாயிகளுக்கு கடல் உணவுப்மபாருள்கமள
ஒரே இடத்தில் பட்டியலிட உைவுவதுடன் அவற்றின் விற்பமனயும் கணிச
-ைாக அதிகரிக்க உைவும். இந்ை வமலைளம் விவசாயிகளுக்கு கூடுைல்
சுைந்திேத்மை வைங்கும் என்பதுடன் மிகச்சிறந்ை டிஜிட்டல் தீர்வுகமளயும்
அளிக்கும். இைன் வாயிலாக அவர்கள் வாழ்வு ரைம்படும்.
ைற்ரபாமைய நிமலயில், நாட்டின் கடல் உணவுப்மபாருள்கள் ஏற்றுைதியி
-ல் 18,000 விவசாயிகள் ைங்களது பங்களிப்மப வைங்கி வருகின்றனர்.
நவீன கருவிகள் ைற்றும் மைாழில்நுட்பங்கமள பயன்படுத்துவைன் மூலம்
இறால் உற்பத்திமய ைற்ரபாமைய 40,000 டன்னிலிருந்து 6-7 இலட்சம்
டன்னாக அதிகரிக்க முடியும். ைமிழ், ஹிந்தி, ஆங்கிலம், வங்காளம்,
மைலுங்கு, ஒடியா ஆகிய மைாழிகளில் இந்ை வமலைளம் ைற்ரபாது
பயன்பாட்டில் உள்ளது. கூடிய விமேவில் இைே மைாழிகளிலும் இந்ை
வமலைளத்தின் ரசமவ விரிவுபடுத்ை திட்டமிட்டுள்ளது.

6. ரசதி மைரியுைா?
ஏப்.3: பல்லடுக்குமகாண்ட முகக்கவசங்கமள அணிவைால், நுண்துகள்
பேவல் 96% குமறயும் என்று அமைரிக்காவின் ஜார்ஜியா மைாழில்நுட்ப
மையம் நடத்திய ஆய்வறிக்மக மைரிவிக்கிறது.
ஏப்.4: இந்திய ைகளிர் கால்பந்து அணியின் ரகப்டனாகத் ைமிைகத்மைச்
ரசர்ந்ை இந்துைதி கதிரேசன் நியமிக்கப்பட்டார்.
ஏப்.5: ேஷிய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் அடுத்து இேண்டு முமற பைவியில்
நீடிப்பைற்கான ைரசாைாவில் மகமயழுத்திட்டுள்ளார். இைன்படி ைலா ஆறு
ஆண்டுகள் என 2 முமற பைவியில் நீடிக்க வழிவமக மசய்யப்பட்டுள்ளது.
2036ஆம் ஆண்டு வமே புதின் அதிகாேத்தில் இருக்க முடியும்.
ஏப்.6: ைமிைகத்தில் 234 சட்டப்ரபேமவத் மைாகுதிகளுக்கு நமடமபற்ற
ரைர்ைலில் சோசரியாக 72.78 சைவீை வாக்குகள் பதிவாகின. புதுச்ரசரியில்
30 மைாகுதிகளுக்கு நடந்ை ரைர்ைலில் 81.88% வாக்குகள் பதிவாகின.
ஏப்.7: உச்சநீதிைன்றத்தின் புதிய ைமலமை நீதிபதியாக N V ேைணா
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவர் இந்தியாவின் 48ஆவது ைமலமை நீதிபதி.
ைற்ரபாமைய ைமலமை நீதிபதி S A ரபாப்ரடவின் பைவிக்காலம் ஏப்.
23’இல் நிமறவமடகிறது.
ஏப்.7: ைமிழ்நாடு கால்நமட ைருத்துவப்பல்கமலக்கைக புதிய துமண
ரவந்ைோகப் ரபோசிரியர் K N மசல்வகுைார் நியமிக்கப்பட்டார்.
ஏப்.8: ரடாக்கிரயா ஒலிம்பிக் ரபாட்டிக்கான 15 ரபர்மகாண்ட இந்திய
துப்பாக்கிச்சுடுைல் அணி அறிவிக்கப்பட்டது. இதில் ைமிைகத்மைச் ரசர்ந்ை
இளரவனில் வாலறிவன் இடம்பிடித்ைார்.
ஏப்.10: கரோனா இேண்டாம் அமல ரவகைாகப் பேவிவரும் நிமலயில்
ைமிழ்நாட்டில் புதிய கரோனா மபாதுமுடக்கக் கட்டுப்பாடுகள் மீண்டும்
நமடமுமறக்கு வந்ைன.

7. துருக்கியில் நமடமபற உள்ள பாோலிம்பிக்ஸ் ைகுதிச்சுற்றுக்கு
ைமிைகத்தின் ைரனாகேன் ரைர்வு:
திருவள்ளூர் ைாவட்டம் ரசாைவேத்மைச் ரசர்ந்ைவர் ைரனாகேன் (31).
பார்மவக்குமறபாடுள்ள ைரனாகேன், ஜூரடா விமளயாட்டு வீேர் ஆவார்.
இவர் பாோலிம்பிக்ஸ் ரபாட்டிக்கான ைகுதிச்சுற்றுக்குத் ரைர்வாகி உள்ளார்.
பாோலிம்பிக்ஸ் ரபாட்டிக்கான ைகுதிச்சுற்று வரும் ரை 23 அன்று, துருக்கி
நாட்டில் உள்ள அந்ைல்யா நகேத்தில் நமடமபற உள்ளது.
பாோலிம்பிக்ஸ் ரபாட்டியானது ஜப்பான் ைமலநகர் ரடாக்கிரயாவில் வரும்
ஆக.24 முைல் மசப்.5 வமே நமடமபறவுள்ளது. அைற்கான ைகுதிச்சுற்றுக்கு
ஜூரடா பிரிவில் இந்திய அளவில் நால்வர் ைட்டுரை ரைர்ந்மைடுக்கப்பட்டு
உள்ளனர். அதில் ைமிழ்நாட்டிளிருந்து ைரனாகேன் ரைர்ந்மைடுக்கப்பட்டுள்
-ளார்.
பிறவியிரலரய பார்மவக்குமறபாடு உமடயவோன ைரனாகேன்
ைன்னுமடய இருபைாவது வயதிலிருந்து ஜூரடா விமளயாடி வருகிறார்.











