 















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

5. “பயங்க வொதத்திற்கு எதிைான ஐநொ அறக்கட்டமள நிதியம்” நிறு

2021’ஐ அறிவித்துள்ள ைத்திய அமைச்சகம் எது?

-வப்பட்ட ஆண்டு எது?

அ) நிதி அமைச்சகம்

அ) 1945

ஆ) வர்த்தகம் ைற்றும் ததொழில்துமை அமைச்சகம் 

ஆ) 1992

இ) உள்துமை அமைச்சகம்

இ) 2009 

ஈ) தகவல் ைற்றும் ஒலிபரப்பு அமைச்சகம்

ஈ) 2020

2009

✓

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.

✓

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.

✓

பதிப்புரிமை இதமை தவளியிடுவது ததொடர்பொன புதிய விதிமுமை சசர்க்
-கப்பட்டுள்ளது. இதன்முலம் அரசிதழில் தவளியிடசவண்டிய சதமவ
நீக்கப்படுகிைது. இனி அந்த இதழ் பதிப்புரிமை அலுவலகத்தின் இமைய
தளத்தில் கிமடக்கும்.

✓

பயங்கரவொதத்திற்கு எதிரொன ஐேொ அைக்கட்டமள நிதியத்துக்கு, இந்தி
-யொ, அண்மையில் $500,000 டொலர்கமள கூடுதலொக வைங்கியுள்ளது.
இதன்மூலம், இந்த நிதியத்துக்கு இந்தியொவின் தைொத்த பங்களிப்பு $1.05
மில்லியன் டொலர்களொக ஆகியுள்ளது.

2. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘SARTHAQ’ என்பது பின்வரும்

6.இந்தியொவில், ‘Women will’ என்ற வமைதளத்மத அறிமுகப்படுத்

எந்தக் சகொள்மக சதொடர்பொன அைல்படுத்தல் திட்டைொகும்?

-தியுள்ள சதொழில்நுட்ப நிறுவனம் எது?

அ) சவளொண் சட்டங்கள்

அ) கூகிள் 

ஆ) புதிய கல்விக்தகொள்மக 

ஆ) சொம்சங்

இ) தபொதுத்துமை நிறுவனங்களின் தகொள்மக

இ) மைக்சரொசொப்ட்

ஈ) சுற்றுச்சூைல் தொக்க ைதிப்பீடு
✓

ஈ) LG

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.

✓

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.

3.வொனியல்குறித்து, சமீபத்திய சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘ஒமசரிஸ்’
என்றொல் என்ன?
அ) விண்கல்

7.உயிரி-பல்வமகமைமயக்குறித்து, சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற

ஆ) கருந்துமள

“ஆர்ச சதரியம் சசன் - Orretherium tzen” என்றொல் என்ன?

இ) புைக்சகொள் 

அ) தொவர இனம்

ஈ) சிறுசகொள்

✓

ஆ) விலங்கினம் 

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.

✓

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.

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

✓

இது ஒரு தொவர உண்ணி என்றும், இமடயூழியின் முடிவில் ததன்னதை
-ரிக்கொவில் வொழ்ந்ததொகவும் கூைப்படுகிைது.

இ) பைமவயினம்
ஈ) பொக்டீரியொ

ச ொந்துக்கப்பமை, இந்தியொ, எந்த நொட்டிடம் ஒப்பமடத்துள்ளது?
அ) தெர்ைனி

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

ஆ) ஐக்கிய அதைரிக்க ேொடுகள்

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நொடு எது?

இ) சீதெல்ஸ் 

அ) இத்தொலி

ஈ) பிரொன்ஸ்
✓

✓

ஆ) எகிப்து 

v

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.









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.



 









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





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.

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.











 













1. சமீபத்தில் AYUSH அமைச்சகத்தால் ததாடங்கப்பட்ட, “HCCR”

5. ‘மவளாண் ஹாக்கத்தானுக்காக AI’ஐ நடத்துவதற்காக ஹிந்துஸ்

அ) ஆயுர்வேதம்

-தான் யூனிலீவர் ைற்றும் கூகிள் நிறுவனத்துடன் ஒத்துமைத்துள்ள
அமைப்பு எது?

ஆ) யுனானி

அ) UNESCO

இ) வ

ஆ) NITI ஆயயோக்

வமைதளத்துடன் ததாடர்புமடய துமை எது?

ாமிவ ாபதி 

இ) AIM

ஈ) வ ாகா
✓

✓



மத்தி வ ாமிவ ாபதி ஆராய்ச்சிக் கவுன்சில் என்பது மத்திய AYUSH
அமமச்சகத்தின் கீழ் இ ங்கிேரும் ஒரு தன்னாட்சி ஆராய்ச்சி நிறுேனம்
ஆகும். இது, சமீபத்தில், உலக வ ாமிவ ாபதி நாளான ஏப்ரல்.10 அன்று
வ ாமிவ ாபதி பிணி ாளர் களஞ்சி
ேமலதளம் என்றவோரு
தனித்துேமான டிஜிட்டல் முன்மு ற்சிம அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

ஈ) மமவகள இந்தி ா 
✓

வ ாமிவ ாபதி மருத்துேர்கள், ஆராய்ச்சி ாளர்கள், மருத்துே மாணே
-ர்கள் பிணி ாளர்களுக்கான சிகிச்மசயில் நுமை ஒரு நிமல ான
தளத்மத உருோக்குேமத இது வநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது.

ஹிந்துஸ்தான் யூனிலீேர், கூகிள் மற்றும் மமவகள இந்தி ா ஆகி மே
இமணந்து வேளாண் துமறயில் ஒரு
ாக்கத்தாமன நடத்துதற்காக
ஒத்துமைத்துள்ளன. விேசா த்தில் நீர் பாதுகாப்பிற்கான புதுமம ான
தீர்வுகமளக்கண்டறிேதற்கும், உைேர்களுக்கு நிமல ான தீர்வுகமள
ேடிேமமப்பதில் துளிர்நிறுேனங்கமள உருோக்குேதற்காகவுமாக
இம்மூன்று நிறுேனங்கள் ஒன்றிமணந்துள்ளன.

6. 18 வயதிற்கு மைற்பட்ட அமனவரும் தங்களுக்கு விருப்பைான
மைைாண்மை அமைப்பு” ததாடங்கப்பட்ட ைாநிைம் எது?

ைதத்மதத் மதர்வு தசய்ய சுதந்திரம் இருப்பதாக சமீபத்தில் கூறிய
அரசியைமைப்பு ரீதியான அமைப்பு எது?

அ) தமிழ்நாடு

அ) வதசி

மனிதவுரிமமகள் ஆமண ம்

ஆ) வகரளா

ஆ) வதசி

நிர்ோக தீர்ப்பா ம்

இ) வகாோ 

இ) இந்தி

உச்சநீதிமன்றம் 

2. சமீப தசய்திகளில் இடம்தபற்ை, “நவீன பமைமைச் சின்னங்கள்

ஈ) மத்தி

ஈ) பிற்படுத்தப்பட்வடாருக்கான வதசி

பிரவதசம்

✓

வகாோவின் காப்பகங்கள் மற்றும் வதால்வபாருள் இ க்குநரகமானது
நவீன பமைமமச் சின்னங்கள் வமலாண்மம அமமப்மப (AAMS)
திறந்து மேத்தது. பமைமமச் சின்னங்கமள வசமித்து மேப்பதற்கான
முதல் அமமப்பு இதுோகும் என்று கூறப்படுகிறது. AAMS என்பது ஒரு
வமன்வபாருளால் இ க்கப்படும் தானி ங்கி வசமிப்பகமாகும். இது,
பல்வேறு வபாருட்களின் வசமிப்பிற்கு ப ன்படுத்தப்படுகிறது.

✓

இந்த அமமப்பு ஒரு வதால்வபாருள்பற்றி தகேல்கமள ேைங்குேவதாடு
மட்டுமல்லாமல் அேற்றின் பாதுகாப்மபயும் உறுதிவசய்கிறது.

✓

ஆமண ம்

இந்தி அரசி லமமப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள “பரப்புமர” என்ற வசால் 18
ே துக்கு வமற்பட்ட அமனேரும் தங்களுக்கு விருப்பமான மதத்மத
சுதந்திரமாக வதர்வுவசய்ேதற்கு அனுமதிக்கிறது என்று உச்சநீதிமன்றம்
சமீபத்தில் கூறி து. வமற்கூறி ேற்மற வமற்வகாள் காட்டி, இந்தி ாவில்
வமாசடி ான மதமாற்றங்கமள தடுப்பதற்கு நீதிமன்ற தமலயீட்மடக்
வகாரி வபாதுநல ேைக்மக உச்சநீதிமன்றம் தள்ளுபடி வசய்துள்ளது.

7.இமணயவழி தகராறு தீர்வுக்கான ஒரு மகமயட்மட தவளியிட
-வுள்ள நிறுவனம் எது?

3. நிதியமைச்சகத்தின் அண்மைய அறிவிப்பின்படி, கீழ்காணும்

அ) SEBI

எந்நிறுவனத்தில், அடிப்பமட மசமிப்பு வங்கிக்கணக்மகத் ததாடங்க
முடியும்?

ஆ) RBI
இ) NITI ஆயயோக் 

அ) கட்டணஞ்வசலுத்து ேங்கி

ஈ) IRDAI

ஆ) அ ல்நாட்டு ேங்கி

✓

இ) அஞ்சல் அலுேலகம் 
ஈ) சிறு நிதி ேங்கி

✓

2019ஆம் ஆண்டு அஞ்சல் அலுேலக வசமிப்பு கணக்குத் திட்டத்தில் நிதி
அமமச்சகம் மாற்றங்கமள அறிவித்துள்ளது. அறிவிப்பின்படி, அரசு நலத்
திட்டத்தின் ப னாளி, ஓர் அஞ்சல் அலுேலகத்துடன் அடிப்பமட வசமிப்பு
ேங்கி கணக்மகத் வதாடங்க முடியும். இந்த அறிவிப்பின்படி, அத்தமக
கணக்மகத் வதாடங்க குமறந்தபட்ச மேப்பிருக்க வேண்டி அேசி ம்
இல்மல. குமறந்தபட்ச இருப்மப பராமரிக்க வேண்டி அேசி முமில்
-மல. வசமிப்புக்கணக்கில் நிலுமேத்வதாமகம பராமரிக்காததற்கா
-ன கட்டணத்மதயும் அமமச்சகம் குமறத்துள்ளது.

8. ஜூலியஸ் மபயர் வாழ்க்மக முமைக் குறியீட்டின்படி, உைகில்
வாழ்வதற்கு அதிகம் தசைவு பிடிக்கும் இடம் எது?
அ) மும்மப
ஆ) ஷாங்காய் 

4. நாட்டிமைமய முதன்முமையாக ‘பசுமை பத்திரங்கமள’ தவளியி
-ட்ட ைாநகராட்சி எது?

இ) வமல்பர்ன்

அ) வசன்மன

ஈ) மாஸ்வகா
✓

ஆ) கிவரட்டர் வநாய்டா
இ) காசி ாபாத் 
ஈ) ஆமதாபாத்
✓

இந்தி அரசாங்கத்தின் மதியுமர கமான NITI ஆவ ாக், இமண ேழி
தகராறு தீர்வுக்கான ஒரு மகவ ட்மட வேளியிட திட்டமிட்டுள்ளது.
இந்தக்மகவ டு, இந்தி ாவில், இமண ேழி தகராறு தீர்மே ேணிக
நிறுேனங்களின் தமலேர்கள் பின்பற்றுேதற்கான ஓர் அமைப்பிதைாக
அமமயும். அகாமி மற்றும் ஓமிடி ார் வநட்வோர்க் இந்தி ா, ICICI ேங்கி,
வபாதுமக்களுக்கான அவசாகா கண்டுபிடிப்பாளர்கள் வபான்ற அமமப்புக
-ளுடன் இமணந்து இந்தக் கையயடு வேளியிடப்படும்.

இந்தி ாவிவலவ முதன்முமற ாக பசுமம பத்திரங்கமள காசி ாபாத்
மாநகராட்சி ேைங்கியுள்ளது. காசி ாபாத் மாநகராட்சி ானது இப்பசுமம
பத்திரத்தின்மூலம் `150 வகாடி நிதி திரட்டியுள்ளது. இந்தப் பத்திரத்தின்
மூலம் வபறப்பட்ட ேருமானம், நகரத்தில், மூன்றாம்நிமல நீர் சுத்திகரிப்பு
உட்கட்டமமப்மப உருோக்க ப ன்படுத்தப்படுகிறது. இந்தப்பத்திரங்கள்
சமீபத்தில் BSE’இல் பட்டி லிடப்பட்டுள்ளன.









2028ஆம் ஆண்டுக்குள் சீனா உலகின் மிகப்வபரி வபாருளாதாரமாக
மாறவுள்ளது. வமலும் அதன் ேணிக தமலநகரான ஷாங்காய் உலகின்
ோழ்ேதற்கு அதிகம் வசலவு பிடிக்கும் இடமாக மாறியுள்ளது. சமீபத்தில்
வேளியிடப்பட்ட ஜூலி ஸ் வப ர் ோழ்க்மக முமறக் குறியீட்டின்படி,
சீனாவின் ஷாங்காய் உலகின் ோழ்ேதற்கு அதிகம் வசலவு பிடிக்கும்
நகரமாகும். இந்தப் பட்டி லில், ஷாங்காம த் வதாடர்ந்து வடாக்கிவ ா
மற்றும்
ாங்காங் ஆகி நகரங்கள் 2 & 3ஆேது இடத்தில் உள்ளன.



 











2. இந்தி

என்பவர், எந்த நாட்டின் அரசியல்வாதியும் மகாடீஸ்வரருைாவார்?

இந்தி விமானப்பமட தளபதிகள் பங்வகற்கும் மூன்று நாள் மாநாடு ஏப்.15
அன்று வதாடங்கி து. நாட்டில் நிலவும் பாதுகாப்பு சூைல் குறித்து இந்த
மாநாட்டின்வபாது ஆய்வு வசய் ப்படவுள்ளது. விமானப்பமட தளபதிகளின்
மாநாடு ஆண்டுக்கு இருமுமற நமடவபறுேது ேைக்கம். நடப்பாண்டின்
முதலாேது மாநாடு தில்லியில் உள்ள விமானப்பமட தமலமம கத்தில்
வதாடங்கி து. அந்த மாநாட்மட பாதுகாப்புத் துமற அமமச்சர் ராஜ்நாத் சிங்
வதாடக்கிமேத்தார்.

ஆ) பிரான்ஸ் 
இ) இந்வதாவனசி ா
ஈ) ஜப்பான்
பிவரஞ்சு வகாடீஸ்ேர அரசி ல்ோதி ஆலிேர் டசால்ட் அண்மமயில் ேட
வமற்கு பிரான்சில் ஏற்பட்ட வ லிகாப்டர் விபத்தில் காலமானார். அேர்,
பிரான்ஸின் வதசி சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும் இருந்தார். அேர் டசால்
-ட் ோனூர்தி த ாரிக்கும் குடும்பத்தின் ோரிசாோர். ‘டசால்ட்’ என்பது
ஒரு முன்னணி பிவரஞ்சு ோனூர்தி உற்பத்தி நிறுேனமாகும். அேர்,
உலகின் 361ஆேது பணக்காரர் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளார்.

10. இந்தியாவின் முதல் உைக திைன் மையத்மத (World Skill
Centre) திைந்துள்ள மாநில அரசு எது?
அ) ஒடிஸா 
ஆ) மத்தி

பிரவதசம்

இ) இராஜஸ்தான்
ஈ) நாகாலாந்து

✓



9. அண்மையில் தஹலிகாப்டர் விபத்தில் இைந்த ஆலிவர் டசால்ட்
அ) பிலிப்மபன்ஸ்

✓



ஒடிஸா மாநில முதலமமச்சர் நவீன் பட்நா க் சமீபத்தில் மஞ்வசஸ்ேரில்
உலக திறன் மம த்மத (WSC) திறந்துமேத்தார். இந்தி ாவின் முதல்
திறன் மம மான WSC, ஒடிஸா திறன்வமம்பாட்டு திட்டத்தின்கீழ் ஆசி
ேளர்ச்சி ேங்கியின் ஆதரவுடன் `1,342 வகாடி வசலவில் உருோக்கப்பட்
-டுள்ளது. இது, மாநிலத்தில் உள்ள இமளஞர்களுக்கு வமம்பட்ட மற்றும்
வேமலோய்ப்புக்கு உதேக்கூடி திறன்கமள ேைங்குேமத வநாக்க
-மாகக் வகாண்டுள்ளது.


1. ‘ககன் ான்’ திட்டம்: இந்தி ா-பிரான்ஸ் ஒப்பந்தம்
மனிதர்கமள விண்வேளிக்கு அனுப்பும் ISRO’இன் ‘ககன் ான்’ திட்டத்தில்
ஒருங்கிமணந்து வச ல்படுேதற்காக இந்தி ா-பிரான்ஸ் இமடவ
ஒப்பந்தம் மகவ ழுத்தானது. இந்தி
மண்ணிலிருந்து மனிதர்கமள
முதன்முதலாக விண்வேளிக்கு அனுப்புேதற்கான பணிகமள இந்தி
விண்வேளி ஆய்வு நிறுேனம் (ISRO) வமற்வகாண்டு ேருகிறது.
நாடு சுதந்திரமமடந்த 75ஆேது ஆண்டான 2022’இல் இத்திட்டத்மதச்
வச ல்படுத்துேதற்குத் திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. ஆனால், COVID-19 வநாய்த்
வதாற்றுப்பரேல் காரணமாக ஏற்பட்ட இமடயூறுகளால் இந்தத் திட்டத்தின்
பணிகள் தாமதமமடந்துள்ளன. இந்நிமலயில், ‘ககன் ான்’ திட்டத்தில்
இந்தி ாவும் பிரான்ஸும் ஒத்துமைப்புடன் வச ல்படுேதற்கான ஒப்பந்தம்
மகவ ழுத்தாகியுள்ளது. பிரான்ஸ் வேளியுறவு அமமச்சர் ஜான் ஈவ்
வலடிரி ன், ISRO தமலேர் சிேன் ஆகிவ ார் முன்னிமலயில் இந்த
ஒப்பந்தம் மகவ ழுத்தானது.

விமானப் பமட தளபதிகள் மாநாடு வதாடக்கம்

மாநாட்டின்வபாது, கிைக்கு லடாக் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் காணப்படும்
பாதுகாப்பு சூைல் குறித்து ஆய்வுவமற்வகாள்ளப்பட்டது. எதிர்கால சோல்க
-மள எதிர்வகாள்ளும் ேமகயில் இந்தி ோன்பமடயின் வச ல்திறமன
வமம்படுத்துேது உள்ளிட்டமே வதாடர்பாகவும் ஆவலாசிக்கப்படவுள்ளது.
விமானப்பமடம ச் வசர்ந்த தளபதிகளும், முக்கி அதிகாரிகளும் இந்த
மாநாட்டில் கலந்துவகாண்டனர்.

3. எந்தவித அழுத்தத்துக்கும் இந்தி ா பணிந்துவிடாது: கிைக்கு லடாக்
விேகாரம் குறித்து விபின் ராேத் கருத்து
“இந்தி ா எந்தவித அழுத்தத்துக்கும் பணிந்துவிடாது” என சீனாவுடனான
கிைக்கு லடாக் வமாதல் வபாக்கு குறித்து முப்பமடத் தளபதி விபின் ராேத்
கூறினார். மத்தி வேளியுறவு அமமச்சகத்துடன் அப்சர்ேர் ரிசர்ச் பவுண்
-வடஷன் என்ற அமமப்பு இமணந்து பன்னாட்டு அரசி ல் மற்றும் வபாரு
-ளாதாரம் குறித்த ‘வரய்சினா வபச்சுோர்த்மத’ என்ற மாநாட்மட கடந்த 13
முதல் 16ஆம் வததி ேமர நடத்தி ேருகிறது. இதில் காவணாலி ேழியில்
பங்வகற்ற விபின் ராேத் வபசி தாேது:
சீனா தனது இராணுேபலம் மற்றும் வமம்பட்ட வதாழில்நுட்பம்மூலமாக பிற
நாடுகளுக்கு அழுத்தம் வகாடுத்து, தனது விருப்பங்கமள நிமறவேற்றிக்
வகாள்ளலாம் என்று எண்ணுகிறது. ஆனால், ேடக்கு எல்மல விேகாரத்தி
-ல் இந்தி ா உறுதிப்பாட்டுடன் உள்ளது. எந்தவித அழுத்தத்துக்கும்
இந்தி ா பணிந்துவிடாது. ேடக்கு எல்மலயில் இப்வபாது கமடப்படிக்கப்ப
-டும் நிமலப்பாட்மட மாற்ற மு ற்சிப்பமத தடுப்பதில் உறுதியுடன் இருப்ப
-தன்மூலம், பன்னாட்டு சமூகத்தின் ஆதரமேயும் இந்தி ா வபற முடியும்.
ஏவனனில், எல்மல நிமலப்பாட்மட கமடப்படிப்பது வதாடர்பாக சர்ேவதச
சட்ட நமடமுமறகள் உள்ளன. அமத ஒவ்வோரு நாடும் பின்பற்றி ாக
வேண்டும்” என்றார் அேர்.
வமலும், ராணுேத்மத நவீனம மாக்குதல் குறித்துப் வபசி விபின் ராேத்,
அவமரிக்காவின் F35 வபார் விமானம் நவீன வதாழில்நுட்பங்களுடன்
ேடிேமமக்கப்பட்டிருப்பது குறித்து விேரித்தார். அவத வநரம், இந்த F35
வபார் விமானம் த ாரிப்பு வதாழில்நுட்பத்மத அவமரிக்கா இந்தி ாவுடன்
பகிர்ந்துவகாள்ளும் என்பமத உறுதியுடன் கூறமுடி ாது. F35 விமானத்
-மதவிட குமறந்த வதாழில்நுட்பத்துடன் கூடி ‘F’ இரக வபார் விமான
வதாழில்நுட்பத்மத மட்டுவம இந்தி ாவுடன் இப்வபாது பகிர்ந்துவகாள்ள
அவமரிக்கா முன்ேந்துள்ளது என்றும் அேர் கூறினார்.

4. அவமரிக்காவில் இமண அரசு ேைக்குமரஞர் பதவியில் இந்தி அவமரிக்க வபண் நி மனத்துக்கு அங்கீகாரம்: வசனட் சமபயில்
ோக்வகடுப்பு

அதன்படி, இந்தி விண்வேளி வீரர்களுக்கு பிரான்ஸில் பயிற்சி ளிக்கப்ப
-டவுள்ளது. ‘ககன் ான்’ திட்டத்மதக் கட்டுப்படுத்துேதற்கான அமமப்பில்
பணிபுரிபேர்களும் பிரான்ஸில் பயிற்சிவபறவுள்ளனர். திட்டம் வதாடர்பான
தகேல்கமளப் பரிமாறிக்வகாள்ளவும், விண்வேளி வீரர்களுக்கான உண
-வு உள்ளிட்டேற்மறத் த ார் வசய்ேதில் ஒத்துமைப்பு அளிக்கவும் இந்த
ஒப்பந்தம் ேழிேகுக்கிறது.

அவமரிக்க நீதித்துமறயில் இமண அரசு ேைக்குமரஞர் பதவிக்கு நி மிக்
-கப்பட்டிருக்கும் இந்தி -அவமரிக்க வபண் ேைக்குமரஞர் ேனிதா குப்தா
-வின் நி மனத்துக்கு ஒப்புதல் அளிப்பதற்கான ோக்வகடுப்பு அவமரிக்க
வசனட் சமபயில் நமடவபற உள்ளது. இதில் அேருமட நி மனம் உறுதி
வசய் ப்பட்டால், அவமரிக்க நீதித்துமறயில் சக்திோய்ந்த மூன்றாேது
நிமல அதிகாரி ாக நி மிக்கப்படும் வேள்மள ரல்லாத முதல் வபண்
என்ற வபருமமம ேனிதா குப்தா (46) வபறுோர்.

கருவிகமளப் ப ன்படுத்த அனுமதி: பிரான்ஸ் விண்வேளி ஆய்வு
மம த்தில் உள்ள கருவிகள் உள்ளிட்டேற்மற இந்தி விண்வேளி வீரர்
-கள் ப ன்படுத்திக் வகாள்ளவும் ஒப்பந்தம் ேழிேகுக்கிறது. பன்னாட்டு
விண்வேளி நிமல த்தில் பிரான்ஸ் சார்பில் வபாருத்தப்பட்டுள்ள
கருவிகமள இந்தி வீரர்கள் ப ன்படுத்திக்வகாள்ளவும் ோய்ப்பு ஏற்பட்டு
-ள்ளது. பல்வேறு பாதுகாப்புக் கருவிகளும் இந்தி வீரர்களுக்கு ேைங்கப்
-படவுள்ளன. விண்வேளி வீரர்கள் பயிற்சிவமற்வகாள்ேதற்கான சிறப்பு
மம த்மத வபங்களூரில் கட்டமமக்க பிரான்ஸ் உதவி வசய் வுள்ளது.

அவமரிக்க அதிபர் வதர்தலில் வேற்றிவபற்ற வஜா மபடன், இந்தி ேம்சாே
-ளிம ச் வசர்ந்த ேனிதா குப்தாமே, இமண அரசு ேைக்குமரஞர்
பதவிக்கு நி மித்தார். அேருமட நி மனத்துக்கு அங்கீகாரம் வபறும்
ேமகயில், வசனட் சமபயில் நீதிக்குழுவில் கடந்த மார்ச் 25 அன்று நடந்த
ோக்வகடுப்பில் வபரும்பான்மம வபற்றதன்மூலம், அேருமட நி மனம்
வசனட் சமபக்கு பரிந்துமரக்கப்பட்டது. வசனட் வபரும்பான்மம தமலேர்
சுக் ஸ்கூமர் அேருமட வப மர வசனட் சமப ோக்வகடுப்புக்கு அறிமுகம்
வசய்தார்.











 















5. தனி ார்ம மாக்கப்படும் ேங்கிகள்: நிதித்துமற அமமச்சகத்துடன்
NITI ஆவ ாக் ஆவலாசமன

2010’களின் சிறந்த வீரராக தற்வபாமத இந்தி
வகாலிம யும் வதர்வு வசய்துள்ளது விஸ்டன் இதழ்.

நடப்பு நிதி ாண்டில் தனி ார்ம மாக்கப்படவுள்ள இரு வபாதுத்துமற
ேங்கிகளின் வப ர்கமள இறுதி வசய்ேதற்கான நடேடிக்மககமள
மத்தி அரசின் வகாள்மக ேகுக்கும் குழுோன NITI ஆவ ாக் வதாடங்கியு
-ள்ளது. இதுவதாடர்பாக தகேலறிந்த ேட்டாரங்கள் வதரிவித்தது:

2008’இல் சர்ேவதச கிரிக்வகட்டில் அறிமுகமான விராட் வகாலி, இதுேமர
254 ஒருநாள் வபாட்டிகளில் விமள ாடி 12,169 ரன்கள் குவித்துள்ளார்.
இதுதவிர, 2011’இல் உலகக்வகாப்மபம வேன்ற இந்தி அணியிலும்
வகாலி இடம்வபற்றிருந்தார். கடந்த 10 ஆண்டுகளில் மட்டும் வகாலி 42
சதங்களுடன் 11 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான ரன்கமள குவித்துள்ளார்.

2021-22ஆம் ஆண்டு மத்தி நிதிநிமல அறிக்மகயில் அறிவிக்கப்பட்டபடி
இரு வபாதுத்துமற ேங்கிகள், ஒரு வபாதுத்துமற காப்பீட்டு நிறுேனம்
ஆகி மே தனி ார்ம மாக்கப்படவுள்ளன. இந்த ேங்கிகள், காப்பீட்டு நிறு
-ேனத்மத வதர்வுவசய்ேது வதாடர்பாக நிதித்துமற அமமச்சகத்துடன் NITI
ஆவ ாக் ஆவலாசித்து ேருகிறது. இதுவதாடர்பாக இறுதி முடிவுக்கு
ேருேதற்கு முன்னர் சட்ட விதிமுமறகள், பணி ாளர் நிர்ோகம், நிதி
நிமலமம உள்ளிட்ட அம்சங்கமள ஆரா வேண்டியுள்ளது. இதற்காக
சில கூட்டங்கமளயும் NITI ஆவ ாக் நடத்தியுள்ளது.
NITI ஆவ ாக் தனது பரிந்துமரகமளத் வதரிவித்ததும், அதுகுறித்து பங்கு
விலக்கல் வதாடர்பான வச லர்கள் குழு ஆய்வு வசய்யும். வச லர்கள்
குழுவின் முடிவுக்குப்பின்னர், இறுதி வசய் ப்பட்ட வப ர்கள் இறுதி
ஒப்புதலுக்காக பிரதமர் தமலமமயிலான அமமச்சர் குழுவுக்கு அனுப்பி
மேக்கப்படும். அமமச்சர்கள் குழு மற்றும் மத்தி அமமச்சரமேயின்
அனுமதிக்குப் பின்னர் தனி ார்ம மாக்கல் நடேடிக்மக வதாடங்கும் என
அந்த ேட்டாரங்கள் வதரிவித்தன. ‘தனி ார்ம மாக்கப்படும் ேங்கிகளில்
பணி ாற்றும் ஊழி ர்களின் நலன்கள் பாதுகாக்கப்படும்’ என மத்தி
நிதி அமமச்சர் நிாிா்மலா சீதாராமன் கடந்த மாதம் வதரிவித்திருந்தார்.
இரு வபாதுத்துமற ேங்கிகள், ஒரு காப்பீட்டு நிறுேனத்தில் பங்கு விலக்க
-ல் நடேடிக்மகமூலமாக நடப்பு நிதி ாண்டில் `1.75 லட்சம் வகாடி திரட்ட
அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.

6. ஆசி

ஆசி மல்யுத்த சாம்பி ன்ஷிப் வபாட்டியில் இந்தி ாவின் சரிதா வதாடர்ந்து
2ஆேது முமற ாக தங்கம் வேன்றார். கஜகஸ்தானின் அல்வமட்டி நகரில்
நமடவபற்று ேரும் இப்வபாட்டியில் 59 கிவலா எமடப்பிரிவில் பங்வகற்ற
இந்தி வீராங்கமன சரிதா, தனது முதல் சுற்றில் 4-5 என்ற கணக்கில்
மங்வகாலி வீராங்கமன ஷூவ்தார் பாட்டர்ஜாவிடம் வதால்விகண்டார்.
எனினும், மறுோய்ப்மப (வரபிவசஜ் ரவுண்டு) சரி ாகப் ப ன்படுத்திக்
வகாண்ட சரிதா, அபாரமாக ஆடி அமரயிறுதிக்கு முன்வனறினார். சரிதா
தனது அமரயிறுதியில் கிர்கிஸ்தானின் நுராய்டா அனார்குவலாோமே
வீழ்த்தி இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்வனறினார்.
பின்னர் நமடவபற்ற இறுதிச்சுற்றில் சரிதா 10-7 என்ற கணக்கில் மங்வகா
-லி வீராங்கமன ஷூவ்தார் பாட்டர்ஜாமே வீழ்த்தினார். இதன்மூலம்
முதல் சுற்றில் அேரிடம் கண்ட வதால்விக்கு பதிலடி வகாடுத்தவதாடு,
சாம்பி ன் பட்டத்மதயும் தக்கமேத்துக் வகாண்டார் சரிதா. மகளிர் 50 கிகி
எமடப்பிரிவில் பங்வகற்ற இந்தி ாவின் சீமா வேண்கலம் வேன்றார்.
அேர் வேண்கலப்பதக்கத்துக்கான ஆட்டத்தில் மதவபவின் ங் ஷன்
லின்மன வீழ்த்தினார்.
மகளிர் 76 கிவலா எமடப்பிரிவில் பங்வகற்ற இந்தி வீராங்கமன பூஜா,
வேண்கலப் பதக்கத்துக்கான ஆட்டத்தில் 2-0 என்ற கணக்கில் வதன்
வகாரி ாவின் சிவ ான் ஜிவ ாங்மக வீழ்த்தினார்.

7.2010’களின் தமலசிறந்த ஒருநாள் கிரிக்வகட் வீரர் வகாலி: விஸ்டன்
இதழ் வகௌரேம்
2010’களின் தமலசிறந்த ஒருநாள் கிரிக்வகட் வீரராக இந்தி வகப்டன்
விராட் வகாலிம வதர்வு வசய்துள்ளது விஸ்டன் இதழ். ‘கிரிக்வகட்டின்
மபபிள்’ என்று ேர்ணிக்கப்படும் விஸ்டன் ேருடாந்திர இதைானது
ஆண்டுவதாறும் தமலசிறந்த கிரிக்வகட் வீரர்கள் அடங்கி
பதிப்மப
வேளியிட்டு ேருகிறது. இந்த நிமலயில் ஒருநாள் கிரிக்வகட் வபாட்டி
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு 50 ஆண்டுகள் நிமறேமடந்தமதவ ாட்டி 1971
முதல் 2021 ேமரயிலான காலங்களில் ஒவ்வோரு பத்தாண்டுகளிலும்
தமலசிறந்த ஒருநாள் கிரிக்வகட் வீரர்களாக திகழ்ந்தேர்களின் பட்டி மல
வேளியிட்டுள்ளது.
அதன்படி, 1970’களின் சிறந்த வீரராக வமற்கிந்தி த் தீவுகளின் முன்னாள்
வகப்டன் விவி ன் ரிச்சர்ட்மஸயும், 1980’களின் தமலசிறந்த வீரராக
முன்னாள் இந்தி வகப்டன் கபில்வதமேயும், 1990’களின் தமலசிறந்த
வீரராக சச்சின் வடண்டுல்கமரயும், 2000’களின் சிறந்த வீரராக
லங்மகயின் முன்னாள் சுைற்பந்துவீச்சாளர் முத்மத ா முரளீதரமனயும்,



அவதவநரத்தில் உலகின் தற்வபாமத முன்னணி கிரிக்வகட் வீரராக
இங்கிலாந்து ஆல்ரவுண்டர் வபன் ஸ்வடாக்மஸ வதர்வு வசய்துள்ளது
விஸ்டன் இதழ். அேர் வதாடர்ந்து 2ஆேது ஆண்டாக இந்த விருமதப்
வபற்றுள்ளார். வபன் ஸ்வடாக்ஸ் கடந்த சீசனில் வடஸ்ட் வபாட்டியில் 641
ரன்கமள குவித்துள்ளவதாடு, 19 விக்வகட்டுகமளயும் மகப்பற்றியுள்ளார்.

8. இந்தி ாவில்
சிட்டிவபங்க்

ேங்கிச்

வசமேயிலிருந்து

வேளிவ றுகிறது

அவமரிக்காமேச் வசர்ந்த சிட்டிவபங்க் இந்தி ாவில் நுகர்வோர் ேங்கிச்
வசமேயிலிருந்து வேளிவ றவுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. சிட்டிவபங்க்,
இந்தி ாவில் கடனட்மட, சில்லமற ேங்கியி ல், வீட்டுக்கடன் மற்றும்
வசாத்து வமலாண்மம உள்ளிட்ட ேர்த்தக பிரிவுகளில் ஈடுபட்டு ேருகிறது.
இந்த ேங்கிக்கு இந்தி ாவில் 35 கிமளகள் உள்ளன. ஏறக்குமற 4,000
பணி ாளர்கள் சிட்டிவபங்கின் நுகர்வோர் ேங்கிச் வசமேயில் ஈடுபட்டு
ேருகின்றனர். இந்நிமலயில், எதிர்பார்த்த ேளர்ச்சிம எட்ட இ லாததன்
காரணமாக, 13 நாடுகளில் நுகர்வோர் ேங்கிச்வசமேயிலிருந்து
வேளிவ ற சிட்டிவபங்கின் சர்ேவதச தமலமமச் வச ல் அதிகாரி ஜான்
பிவரஸர் முடிவேடுத்துள்ளதாக அந்த ேங்கி வதரிவித்துள்ளது.
9. நாட்டின் ஏற்றுமதி 60% அதிகரிப்பு

மல்யுத்தம்: சரிதாவுக்கு தங்கம்



வகப்டனான விராட்





நாட்டின் ஏற்றுமதி வசன்ற மார்ச் மாதத்தில் 60% ேளர்ச்சி மடந்துள்ளது
என மத்தி அரசு வேளியிட்ட புள்ளிவிேரத்தில் வதரிவித்துள்ளது. இது
குறித்து மத்தி அரசு புள்ளிவிேரத்தில் வமலும் வதரிவித்துள்ளதாேது:
நாட்டின் ஏற்றுமதி கடந்த மார்ச் மாதத்தில் 60.29 சதவீதம் ேளர்ச்சி கண்டு
3,445 வகாடி டாலமர எட்டி து. இருப்பினும், கடந்த 2020-21ஆம் முழு
நிதி ாண்டில் இந்தி ாவின் ஏற்றுமதி ானது 7.26% பின்னமடமேக்
கண்டு 29,063 வகாடி டாலராக சரிந்துள்ளது.
கடந்த மார்ச் மாதத்தில் இறக்குமதி 53.74% அதிகரித்து 4,838 வகாடி
டாலராக காணப்பட்டது. அவதசம ம், 2020-21 ஏப்ரல்-மார்ச் ேமரயிலான
காலத்தில் இறக்குமதி ானது 18% குமறந்து 38,918 வகாடி டாலராக
இருந்தது. நடப்பாண்டு மார்ச்சில் ேர்த்தக பற்றாக்குமற கடந்தாண்டுடன்
ஒப்பிடுமகயில் 998 வகாடி டாலரிலிருந்து 1,393 வகாடி டாலராக உ ர்ந்து
உள்ளது. கடந்த முழு நிதி ாண்டில் ேர்த்தக பற்றாக்குமற ானது 16,135
வகாடி டாலரிலிருந்து 9,856 வகாடி டாலராக குமறந்துள்ளது.
நடப்பாண்டு மார்ச்சில் பிண்ணாக்கு (230.4%), இரும்புத்தாது (194.89%),
சணல் (105.26%), மின்னணுப் வபாருள்கள் (91.98%), தமரவிரிப்புகள்
(89.84%), நேரத்தினங்கள்-ஆபரணங்கள் (78.93%), வபாறியி ல்
சாதனங்கள் (71.3%), அரிசி (66.77%), நறுமணப்வபாருள்கள் (60.42%),
இமறச்சி, பால் வபாருள்கள் (52.79%) உள்ளிட்ட வபாருள்களின் ஏற்றுமதி
கணிசமான ஏற்றத்மதச் சந்தித்தன. அவதசம ம், எண்வணய்வித்துகள் (6.45%), முந்திரி (-1.99%) ஆகி ேற்றின் ஏற்றுமதி வீழ்ச்சி மடந்தன.
இறக்குமதிம ப் வபாருத்தேமரயில், வேள்ளி, வபாக்குேரத்து உபகரணங்
-கள், பருப்பு ேமககள் மற்றும் உரங்கள் ஆகி துமறகள் எதிர்மமற
ேளர்ச்சிம பதிவுவசய்துள்ளன. மார்ச்சில் கச்சா எண்வணய் இறக்குமதி
2.23% அதிகரித்து 1,027 வகாடி டாலராக இருந்தது. கடந்த நிதி ாண்டில்
இதன் இறக்குமதி 36.92% குமறந்து 8,235 வகாடி டாலராக இருந்தது.
அவதவபான்று, தங்கம் இறக்குமதியும் மார்ச்சில் 122 வகாடி டாலரிலிருந்து
849 வகாடி டாலராக அதிகரித்துள்ளதாக மத்தி அரசு புள்ளிவிேரத்தில்
வதரிவித்துள்ளது.
10. ோனில் பறக்கும் இ-டாக்ஸி வசன்மன IIT ேடிேமமப்பு: ஜூமலயில்
வசாதமன ஓட்டம்
மின்கலத்தில் இ ங்கக்கூடி பறக்கும் இ-டாக்ஸிம வசன்மன IIT
ேடிேமமத்துள்ளது. வபாக்குேரத்து வநரிசமல குமறக்கும் ேமகயில்,
பறக்கும் டாக்ஸிம ேடிேமமக்க வசன்மன IIT திட்டமிட்டது. அதற்காக
‘தி இ-பிவளன் கம்வபனி’ என்ற புதி நிறுேனத்மத கடந்த ஆண்டு



 















நிறுவி து. இந்நிமலயில், மின்கலம்மூலம் இ ங்கும் பறக்கும் இ-டாக்ஸி
-ம IIT ேடிேமமத்துள்ளது.
இதில் இரண்டு வபர் ப ணிக்க முடியும். இந்த இ-டாக்ஸி சுமார் 200 கிகி
அளவிலான எமடம சுமந்தபடி மணிக்கு 200 கிமீ வேகத்தில் பறக்கும்.
இ-டாக்ஸி வசாதமன ஓட்டம் ேரும் ஜூமலயில் நடக்கவுள்ளது. அமதத்
வதாடர்ந்து 2022ஆம் ஆண்டில் முழு ேடிேம் வபற்று ப ணிகமள ஏற்றிச்
வசல்லத ாராகிவிடும். இது நமடமுமறக்கு ேரும்வபாது, ேைக்கமான கால்
டாக்ஸிம விட 2 மடங்கு மட்டுவம ோடமக அதிகம் இருக்கும்.











 













1. “வரலாற்றுச்சார்பான நீலிஸ்டுகள்” மேற்ககாண்ட இணையவழி

5. உழவர்களுக்கான மநரடி கட்டைம் கசலுத்தும் பணியில் “அர்தி

அவதூறுகணைப் புகாரளிப்பதற்காக கதாணலமபசி எண்ணை அறிமு
-கப்படுத்தியுள்ை நாடு எது?

-யாக்கணை” ஈடுபடுத்தவுள்ை ோநிலம் எது?
அ) இேொஜஸ்தொன்

அ) வட க ொரியொ

ஆ) பஞ்சொப் 

ஆ) சீனொ 

இ) ைத்திய பிேரதசம்

இ) பிரேஸில்

ஈ) உத்தே பிேரதசம்

ஈ) கியூபொ
✓

✓

“வேலொற்றுச் சொர்புடடய நீலிசம்” என்பது சீனொவில் பயன்படுத்தப்படும்
ஒரு கசொற்க ொடேொகும். அது, சீன கபொதுவுடடடை ட்சியின் டந்த ொல
நி ழ்வு ளின் விளக் த்தின் மீதொன கபொதுைக் ளின் ஐயத்டத விவரிக்
-கி து. அண்டையில், சீனொவின் இடையகவளி ஒழுங் ொற்று அடைப்பு
ஆளும் கபொதுவுடடடை ட்சிடயயும் அதன் வேலொற்ட யும் இழிவுபடுத்
-தும் இடையகவளி அவதூறு டளப் பு ொேளிப்பதற் ொ ஒரு கதொடல
ரபசி எண்டை அறிமு ப்படுத்தியது. அக் ட்சியின் நூ ொவது ஆண்டு
விழொ இவ்வொண்டு ஜூடல ைொதம் வருகி து.

‘AEFI’ என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன?
அ) Adequate events following immunisation

(BAFTA)’இன் ‘சிறந்த திரைப்பட’ விருணத கவன்ற படம் எது?

ஆ) Adverse events following immunisation 

அ) ர ொைட்ரலண்ட் 

இ) Appropriate events following immunisation

ஆ) ரசொல்

ஈ) Affected events following immunisation

இ) அனதர் ேவுண்ட்

✓

ஈ) ஜூடொஸ்
“ர ொைட்ரலண்ட்”, பிரிட்டிஷ் திடேப்பட & கதொடலக் ொட்சிக் டல ள்
அ ொடமியொன BAFTA’இன் சி ந்த திடேப்படத்திற் ொன விருது உட்பட
4 பரிசு டள கவன் து. ரசொலி ஜொரவொ, “ர ொைட்ரலண்ட்” திடேப்படத்
-திற் ொன சி ந்த இயக்கு ருக் ொன BAFTA’இன் விருதினை கவன்
இேண்டொவது கபண்ைணி ஆனொர். சி ந்த டி ருக் ொன விருது 83
வயதொன அந்ரதொனி ஹொப்கின்ஸுக்கும், சி ந்த டிட க் ொன விருது
பிேொன்சிஸ் கைக்டொர்ைண்டிற்கும் வழங் ப்பட்டது.

‘வர்த்தக வசதி திறன்மபசி கசயலி’ணய அறிமுகப்படுத்தினார்?
அ) DGFT 

தடுப்பூசியான ஸ்புட்னிக்-வி, எந்த நாட்டுணடயதாகும்?

ஆ) DGTR

அ) சீனொ

இ) MPEDA

ஆ) ேஷியொ 

ஈ) APEDA

இ) கஜர்ைனி
ொடு ள்

✓

இந்தியொவில் ேஷியொவின் ஸ்புட்னிக்-வி தடுப்பூசிடய அவசேைொ பயன்
-படுத்த வல்லு ர் ள் குழு பரிந்துடேத்தது. இந்தியொவில் ‘ஸ்புட்னிக்-வி’
ரேொனொ தடுப்பூசியின் அவசே ொல பயன்பொட்டுக்கு இந்திய ைருந்துப்
கபொருள் ள் ட்டுப்பொட்டு இயக்கு ே ம் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.

✓

ைற் இேண்டு தடுப்பூசி ள் சீேம் நிறுவனத்தின் ‘ர ொவிஷீல்ட்’ ைற்றும்
பொேத் பரயொகடக்கின் ‘ர ொவொக்சின்’ ஆகும். ஸ்புட்னிக்-வி, இந்தியொவில்
உள்ள பல நிறுவனங் ளொல் இந்தியொவிரலரய தயொரிக் ப்படவுள்ளது.

✓

வர்த்த ைற்றும் கதொழிற்துட அடைச்சேொன பியூஷ் ர ொயல் சமீபத்தில்
கவளி ொட்டு வர்த்த இயக்கு ே த்தின், ‘வர்த்த வசதி தி ன்ரபசி
கசயலி’டய அறிமு ப்படுத்தினொர். இச்கசயலி அதி வீன அடைப்டபக்
க ொண்டுள்ளரதொடு ைட்டுைல்லொைல் நி ழ்ர ே வர்த்த க ொள்ட புதுப்
-பிப்பு ள், பயன்பொடு ள் ைற்றும் நி ழ்ர ே தேடவயும் வழங்குகி து.

✓

இது கசயற்ட நுண்ைறிவு அடிப்படடயிலொன 24x7 உதவிடயயும்
DGFT’இன் அடனத்து ரசடவ டளயும் வழங்கும்.

8. ஊட்டச்சத்து சீரான உைணவ வலியுறுத்தி சுகாதார அணேச்சரால்
கதாடங்கப்படவுள்ை இயக்கத்தின் கபயர் என்ன?

4.சமீபத்திய கசய்திகளில் இடம்கபற்ற, அண்டார்டிகாவின் ‘டூம்ஸ்மட

அ) ரபொஷொன் கிேந்தி

பனிப்பாணற’யின் கேய்யான கபயர் என்ன?

ஆ) ஆ ொர் கிேந்தி 

அ) திடவட்ஸ் பனிப்பொட 

இ) உைவு இந்தியொ இயக் ம்

ஆ) டபன் தீவு பனிப்பொட

ஈ) உைவு ழிவில்லொ இயக் ம்

இ) ஜொர ொப்சவ்ன் பனிப்பொட
ஈ) கஹல்கஹய்ம் பனிப்பொட
✓

AEFI என்பது “ர ொய்த்தடுப்புக்குப்பின் ஏற்படும் ரைொசைொன நி ழ்வு
டள” குறிக்கி து. இந்தியொ இதற்கு முன்னர் AEFI கதொடர்பொன ரதசிய
குழுடவ அடைத்திருந்தது. சுைொர் 617 டுடையொன ைற்றும் தீவிேைொன
AEFI (இ ப்பு ள் உட்பட) ைற்றும் 180 இ ப்பு ள் பதிவொகியுள்ளன. AEFI
கதொடர்பொன ரதசியக் குழுவின் உறுப்பினர் ஒருவர், நிடலடைடயக்
ண் ொணிக் , விரிவொன எந்திேங் டள இந்தியொ க ொண்டுள்ளதொ
எடுத்துடேத்துள்ளொர்.

7. வர்த்தக & கதாழிற்துணற அணேச்சரானவர் எந்த அலுவலகத்தின்

3. இந்திய வல்லுநர்கள் குழுவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட COVID-19

ஈ) ஐக்கிய அகைரிக்

குட ந்தபட்ச ஆதேவு விடலடய ர ேடியொ உழவர் ளின் ைக்கு
-ளில் கசலுத்துவதொ பஞ்சொப் அேசு ைத்திய அேசிடம் கதரிவித்துள்ளது.
முன்னதொ , அர்தியொக் ள் (தேகு மு வர் ள்) உழவர் ளுக்கு பைம்
கசலுத்துவொர் ள். பஞ்சொப் ைொநில முதலடைச்சர் ர ப்டன் அைரீந்தர் சிங்,
க ொள்முதல் கைன்கபொருடள ைொநில உைவுத் துட திருத்தியுள்ளதொ
அறிவித்தொர், இதனொல் ர ேடி பைம் கசலுத்தும் பணியில் அர்தியொக் ள்
கதொடர்ந்து ஈடுபடுத்தப்படுவொர் ள்.

6. தடுப்பூசி கசயல்முணற குறித்து கசய்திகளில் அடிக்கடி காைப்பட்ட

2. பிரிட்டிஷ் திணரப்பட ேற்றும் கதாணலக்காட்சிக் கணலகள் அகாடமி

✓



“டூம்ஸ்ரட பனிப்பொட ” என்றும் அடழக் ப்படுகி திடவட்ஸ் பனிப்பொ
-ட யொனது, அண்டொர்டி ொவில் உள்ளது. இது டந்தசில ஆண்டு ளொ
ரவ ைொ உருகிவருகி து. 1.9 லட்சம் ச கி மீ., என் ரபேளவிளொன இப்
பனிப்பொட யில், உலகின் டல் ைட்டத்டத ½ மீட்டருக்கு ரைல் உயர்த்த
ரபொதுைொன நீர் உள்ளது. அண்டையில், சுவீடனின் ர ொத்தன்பர்க் பல்
-டலக் ழ ஆேொய்ச்சியொளர் ள், இந்தப் பனிப்பொட
ணித்தடதவிட
மி ரவ ைொ உருகுவடதக் ண்டறிந்துள்ளனர்.









✓

ஊட்டச்சத்து சீேொன உைவின் அவசியத்டத வலியுறுத்தி, “ஆ ொர் கிேந்
-தி” என் இயக் த்டத ைத்திய சு ொதொே அடைச்சர் ஹர்ஷ் வர்தன்
கதொடங் வுள்ளொர். “ ல்ல உைவு- ல்ல அறிவொற் ல்” என் தொே ைந்
-திேத்துடன் விஞ்ஞொன பொேதி ைற்றும் உல ளொவிய இந்திய அறிவியலொ
ளர் ள் ைற்றும் கதொழில்நுட்பவியலொளர் ள் ைன் ம் (GIST) ஆகியனை
இடைந்து இதடன கதொடங்கின.

✓

இந்தத் திட்டம் ைொைவர் ளுக்கும் அவர் ளது குடும்பத்தினருக்கும்
ற்பிக்கும் ஆசிரியர் ளுக்கு பயிற்சி அளிக்கும்.



 











9. ஓர் அண்ணேய தரவுகளின்படி, சிலிக்கா ஏரியில், பின்வரும் எந்த
உயிரினத்தின் எண்ணிக்ணக இரட்டிப்பாகியுள்ைது?
அ) ஓங்கில் ள் 
ஆ) முதடல ள்
இ) க ளுத்தி மீன் ள்
ஈ) ஆடை ள்

✓

சிலிக் ொ ஏரியொனது இந்தியொவின் மி ப்கபரிய உப்பு நீர் ஏரியொகும்; இது,
ஒடிஸொ ைொநிலத்தின் பூரி, குர்தொ ைற்றும் ஞ்சம் ஆகிய ைொவட்டங் ளில்
பேவியுள்ளது. ைொநில வன ைற்றும் சுற்றுச்சூழல் துட யின் சமீபத்திய
தேவு கவளியீட்டின்படி, இந்த ஏரியில் வொழ்ந்து வரும் ஓங்கில் ளின்
எண்ணிக்ட
டந்த ஆண்டடவிட இந்த ஆண்டு இருைடங் ொ அதி
-ரித்துள்ளது. சிலிக் ொ ஏரி அதன் ஐேொவதி ஓங்கில் ளுக்கு கபரும் கபயர்
கபற் தொகும்.

10. ஆர்ட்கடமிஸ் திட்டத்ணத மேற்ககாள்ளும் அணேப்பு எது?
ஆ) ISRO
இ) NASA 
ஈ) உல வங்கி
ஆர்ட்கடமிஸ் திட்டம் என்பது NASA’இன் ைனிதடன நிலவுக்கு அனுப்பும்
திட்டைொகும். 2024ஆம் ஆண்டில் இத்திட்டம் கசயல்படுத்தப்படவுள்ளது.
2024’இல் கசயல்படுத்தப்படவுள்ள இத்திட்டத்தின் ஒருபகுதியொ , அண்
-டையில், நிலவில்
ொல்பதிக் வுள்ள முதல் வைள்னையரல்லாத
கபண்டையும் NASA அறிவித்துள்ளது.


1. மு

ஸ்டொலினுக்கு விருது

ரைற்கு வங் த்தில் இதுவடே `118.33 ர ொடிக்கு ரபொடதப் கபொருள் ள்
பறிமுதல் கசய்யப்பட்டன. ர ேளத்தில் வொக் ொளர் டள
வே தங்
ட ள் உள்ளிட்ட விடல உயர்ந்த கபொருள் ள் வழங் ப்படுகின் ன.
அங்கு பறிமுதல் கசய்யப்பட்ட `84.91 ர ொடியில் `50.86 ர ொடிக்கு விடல
உயர்ந்த கபொருள் ளொகும். அஸ்ஸொமில் வொக் ொளர் ளுக்கு இலவசைொ
ைதுபொனங் ள் வழங் ப்படுகின் ன. அதன்படி `41.97 ர ொடிக்கு ைது
பொனங் ள் அங்கு பறிமுதல் கசய்யப்பட்டுள்ளன.
5 ைொநில ரபேடவத் ரதர்தலில் 1,000 ர ொடி வடேயில் பறிமுதல் கசய்யப்
-பட்டுள்ளது ரதர்தல் ஆடையத்தின் வேலொற்றில் டைல் ல் என்றும்,
வருைொன வரி உள்ளிட்ட பல்ரவறு துட ளுடன் ரசர்ந்து டத்திய
ரசொதடனயில்தொன் இது சொத்தியைொனது என்றும் ரதர்தல் ஆடையம்
கதரிவித்துள்ளது. தமிழ் ொடு, ர ேளம், அஸ்ஸொம், புதுச்ரசரி ஆகிய ொன்கு
ைொநிலங் ளில் ரபேடவத் ரதர்தல் ள் முடிவடடந்துள்ளன. ரைற்கு
வங் த்துக்கு இன்னும் மூன்று ட்டத் ரதர்தல் ள் டடகப வுள்ளன.
வொக்கு எண்ணிக்ட ரை.2 அன்று டடகபறுகி து.

ைத்திய நிதி அடைச்ச த்தில் கபொருளொதொே விவ ொேத் துட கசயலேொ
அஜய் ரசத் கபொறுப்ரபற்றுக் க ொண்டுள்ளொர். இதுகுறித்து நிதி அடைச்ச ம்
கவளியிட்டுள்ள சுட்டுடே கசய்தியில் கதரிவித்துள்ளதொவது: ைத்திய நிதி
அடைச்ச த்தின் கபொருளொதொே விவ ொேத் துட யின் புதிய கசயலேொ
அஜய் ரசத் கபொறுப்ரபற்றுக்க ொண்டொர்.
கபொருளொதொே விவ ொேத் துட யின் கசயலேொ இருந்த தருண் பஜொஜ்
ைத்திய நிதி அடைச்ச த்தின் வருவொய்த்துட கசயலேொ நியமிக் ப்பட்ட
-டதத் கதொடர்ந்து அஜய் ரசத் இப்கபொறுப்டப ஏற்றுக்க ொண்டுள்ளதொ
அந்தச் சுட்டுடேப் பதிவில் நிதி அடைச்ச ம் கதரிவித்துள்ளது. 1987ஆம்
ஆண்டு ர் ொட ைொநிலத்திலிருந்து IAS பணிக்கு ரதர்வொனவர் அஜய்
ரசத். பிேதைர் தடலடையிலொன அடைச்சேடவயின் நியைனக் குழு ஏப்.6
அன்று அஜய் ரசத்டத கபொருளொதொே விவ ொேங் ளுக் ொன கசயலேொ
நியைனம் கசய்வதொ அறிவித்தது குறிப்பிடத்தக் து.

4. ஆசிய ைல்யுத்தம்: விரனஷ், அன்ஷுவுக்கு தங் ம்

சமூ
லத்திட்டங் டளச் சி ப்பொ கசயல்படுத்தியதற் ொ ‘இன்டேொக்டிவ்
ரபொேம் ஆன் இந்தியன் எ ொனமி’ அடைப்பு சொர்பில் திமு ழ தடலவர்
மு
ஸ்டொலினுக்கு விருது வழங் ப்பட்டது. ‘இன்டேொக்டிவ் ரபொேம் ஆன்
இந்தியன் எ ொனமி’ என் அடைப்பு சொர்பில் திமு ழ தடலவர் மு
ஸ்டொலினுக்கு சமூ
லத் திட்டங் ளுக் ொன ‘ரசம்பியன்ஸ் ஆப் ரசஞ்ச்’
விருது ர ொவொ ைொநிலம் தொஜ் கேசொர்ட் ைற்றும் ன்கவன்ஷன் கசன்டரில்
டடகபற் விழொவில் வழங் ப்பட்டது. நி ழ்ச்சிக்கு ை ொேொஷ்டிே ைொநில
ஆளு ர் ப த் சிங் ர ொஷியொரி தடலடைவகித்தொர்.

2. 5 ைொநிலத் ரதர்தலில் ரூ. 1,000 ர ொடி பறிமுதல்: தமிழ ம் முதலிடம்
5 ைொநில ரபேடவத் ரதர்தல் ளில் இதுவடே இல்லொத அளவுக்கு `1,000
ர ொடிக்கு கேொக் ம், ைதுபொனம், இலவச கபொருள் ள் ஆகியடவ பறிமுதல்
கசய்யப்பட்டுள்ளதொ ரதர்தல் ஆடையம் கதரிவித்துள்ளது. இது டந்த
2016’இல் பறிமுதல் கசய்யப்பட்டடதவிட ொன்கு ைடங்கு அதி ைொகும்.
இதில் ரதர்தல் முடிவடடந்த தமிழ் ொட்டில் அதி பட்சைொ
`446.28
ர ொடியும், ொன்கு ட்டத் ரதர்தல் முடிவடடந்த ரைற்கு வங் த்தில்
`300.11 ர ொடியும், அஸ்ஸொமில் `122.35 ர ொடியும், ர ேளத்தில் `84.91
ர ொடியும், புதுச்ரசரியில் `36.95 ர ொடியும் அடங்கும். இதுவடே கைொத்தம்
`1001.44 ர ொடி பறிமுதல் கசய்யப்பட்டுள்ளதொ வும், டந்த 2016’இல் இது
`225.77 ர ொடியொ இருந்ததொ வும் ரதர்தல் ஆடையம் கூறியுள்ளது.
ரதர்தலில் ட்சிக்கு ஆதேவொ வொக் ளிக் வொக் ொளர் ளுக்கு பைம்
பட்டுவொடொ, இலவச கபொருள் ள், ைதுபொனப் கபொருள் ள் ஆகியடவ
வழங்குவடதத் தடுக் வொக்குப் பதிவு டடகபறும் வடே ரதர்தல்
ஆடையம் ொவல்துட , வருைொன வரித்துட யினருடன் ரசர்ந்து தீவிே
ண் ொணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகி து. அதன்படி, தமிழ் ொட்டில் பிடிபட்ட
`446.28 ர ொடி பைத்தில் `236.69 ர ொடி வொக் ொளர் ளுக்கு விநிரயொ
-கிக் ப்பட இருந்தது. தமிழ த்தில் கபரும்பொலும் வொக் ொளர் ளுக்கு பைப்
பட்டுவொடொ கசய்யப்படுகி து.
புதுடவயில் வொக் ொளர் டளக்
வே விடல உயர்ந்த கபொருள் ள்
வழங் ப்படுகின் ன. அங்கு பறிமுதல் கசய்யப்பட்ட `36.95 ர ொடியில்
`27.42 ர ொடியில் விடல உயர்ந்த கபொருள் ளொ உள்ளன.





3. கபொருளொதொே விவ ொேத் துட கசயலேொ அஜய் ரசத் கபொறுப்ரபற்பு

அ) DRDO

✓









ஆசிய ைல்யுத்த சொம்பியன்ஷிப் ரபொட்டியில் இந்தியொவின் விரனஷ் ரபொ த்,
அன்ஷு ைொலிக் ஆகிரயொர் தங் ம் கவன் னர். ஜ ஸ்தொனின் அல்ரைட்டி
ரில் டடகபற்று வரும் இந்தப் ரபொட்டியில் ை ளிர் 53 கிரலொ எடடப்
பிரிவில் பங்ர ற் விரனஷ் ரபொ த், ஒரு புள்ளிடயக்கூட இழக் ொைல்
தங் ம் கவன்றுள்ளொர். சீனொ ைற்றும் ஜப்பொடனச்ரசர்ந்த வீேொங் டன ள்
பங்ர ற் ொததொல் விரனஷ் ரபொ த்தின் கவற்றி எளிதொனது. ை ளிர் 57
கிரலொ எடடப்பிரிவில் 19 வயதொன அன்ஷு ைொலிக் தங் ம் கவன் ொர்.
விரனஷ் ரபொ த், அன்ஷு ைொலிக் ஆகிரயொர் ஆசிய ைல்யுத்த சொம்பியன்ஷி
-ப்பில் தங் ம் கவல்வது இதுரவ முதல்முட யொகும். விரனஷ் ரபொ த்
இதற்கு முன்பு டடகபற் ஆசிய சொம்பியன்ஷிப் ரபொட்டி ளில் 3 கவள்ளி
உள்பட 7 பதக் ங் ள் கவன்றிருந்தரபொதிலும், இப்ரபொதுதொன் முதல்
முட யொ தங் ம் கவன்றுள்ளொர். இரதரபொல் இந்தியொவின் திவ்யொ
ொக்ேன் (72 கிரலொ எடடப் பிரிவு) தங் மும், சொக்ஷி ைொலிக் (65 கிரலொ
எடடப் பிரிவு) கவள்ளிப்பதக் மும் கவன் னர்.
ஆசிய ைல்யுத்த சொம்பியன்ஷிப் ரபொட்டியில் இந்தியொ இதுவடே 4 தங் ம், 1
கவள்ளி, இேண்டு கவண் லப் பதக் ங் டள கவன்றுள்ளது. முன்னதொ
டடகபற் ஆட்டங் ளில் சரிதொ (59 கிரலொ எடடப்பிரிவு) தங் மும், சீைொ
பிஸ்லொ (50 கிகி எடடப்பிரிவு), பூஜொ (76 கிரலொ எடடப்பிரிவு) ஆகிரயொர்
கவண் லமும் கவன் து குறிப்பிடத்தக் து.

5. 60% யுரேனியம் கசறிவூட்டடல கதொடங்கியது ஈேொன்
வல்லேசு ொடு ளுடன் ரைற்க ொண்டுள்ள ஒப்பந்தத்டத மீறி, அணுசக்தி
எரிகபொருளொன யுரேனியத்டத 60% வடே சுத்தி ரிக்கும் பணிடயத்
கதொடங்கியுள்ளதொ ஈேொன் அறிவித்துள்ளது. டொன்ஸ்
ேத்தில் அடைந்து
உள்ள தங் ள் ொட்டின் முக்கிய யுரேனியம் கசறிவூட்டும் டையத்தில்
இஸ்ரேலின் சதிச்கசயலொல் பொதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதொ க் குற் ஞ்சொட்டி வரும்
ஈேொன், அதற்குப் பதிலடியொ இந்த டவடிக்ட டயத் கதொடங்கியுள்ளது.
ஈேொன் அணு ஆயுதம் தயொரிப்படதத் தடுக்கும் வட யில் அந்த ொடு மீது
ஐ ொ’இன் சர்வரதசப் கபொருளொதொேத் தடட விதிக் ப்பட்டிருந்தது. இதன்
ொேைைொ ஈேொனின் கபொருளொதொேம் பொதிக் ப்பட்டது. இந்த நிடலயில்,
அகைரிக் ொ, பிரிட்டன், ேஷியொ, பிேொன்ஸ், சீனொ ஆகிய ஐ ொ பொது ொப்பு
வுன்சில் நிேந்தே உறுப்பு
ொடு ள், ஐரேொப்பிய யூனியன் ைற்றும்



 











கஜர்ைனியுடன் ஈேொன் டந்த 2015ஆம் ஆண்டு அணுசக்தி ஒப்பந்தம்
ரைற்க ொண்டது. வேலொற்றுச் சி ப்புமிக்
அந்த ஒப்பந்தத்தில், தனது
அணுசக்தி திட்டங் ள் அணுவொயுதம் தயொரிப்பதற் ொனடவ இல்டல
என்படத உறுதிகசய்வதற் ொன டவடிக்ட டள ரைற்க ொள்ள ஈேொன்
ஒப்புக்க ொண்டது.
அதற்குப்பதிலொ , ஈேொன் மீதொன கபொருளொதொேத் தடட டள விலக்கிக்
க ொள்ள வல்லேசு ொடு ளும் சம்ைதித்தன. ஒப்பந்தத்தின் ஒருபகுதியொ ,
யுரேனியம் எரிகபொருடள 3.67 சதவீதத்துக்கும் ரைல் கசறிவூட்ட ைொட்ரடொ
-ம் என ஈேொன் உறுதியளித்தது. யுரேனியத்டத 90% கசறிவூட்டினொல்தொ
-ன் அதடன அணுவொயுதங் ளில் பயன்படுத்த முடியும் என்பதொல் ஒப்பந்த
-த்தில் இந்த அம்சம் இடம்கபற்றிருந்தது.
இச்சூழலில், அகைரிக் அதிபேொ ஒபொைொ இருந்தரபொது உருவொக் ப்பட்ட
இந்த ஒப்பந்தத்திலிருந்து விலகுவதொ , அடுத்த வந்த முன்னொள் அதிபர்
கடொனொல்ட் டிேம்ப் டந்த 2017ஆம் ஆண்டு அறிவித்தொர். அதன் கதொடர்ச்சி
-யொ , அந்த ஒப்பந்தத்தின்கீழ் விலக் ப்பட்டிருந்த கபொருளொதொேத் தடட
-டள ஈேொன் மீது அவர் மீண்டும் விதித்தொர். இதற்கு, அணுசக்தி ஒப்பந்த
நிபந்தடன டள மீறுவதன்மூலம் ஈேொன் பதிலடி க ொடுத்து வருகி து.
அதன் ஒருபகுதியொ , ஒப்பந்தத்தில் கூ ப்பட்டிருந்த 3.67 சதவீதத்துக்கு
பதிலொ 20% வடே யுரேனியத்டத ஈேொன் கசறிவூட்டி வந்தது.
இதற்கிடடரய, அணுசக்தி ஒப்பந்தத்டதப் பொது ொப்பதற் ொ ஆஸ்திரியொ
தடல ர் வியன்னொவில் ஈேொனுக்கும் வல்லேசு ொடு ளுக்கும் இடடரய
டந்த வொேம் ரபச்சுவொர்த்டத டடகபற் து. இதில், அந்த ஒப்பந்தத்தில்
மீண்டும் இடைய விருப்பம் கதரிவித்துள்ள புதிய அதிபர் ரஜொ டபடன்
தடலடையிலொன அேசும் பங்ர ற் து.
இந்த நிடலயில், ஈேொனின் முக்கியத்துவம் வொய்ந்த டொன்ஸ் கசறிவூட்டு
டையத்தில் திடீர் மின்தடட ஏற்பட்டு, அதன் கசறிவூட்டு ருவி ள்
பொதிக் ப்பட்டன. இஸ்ரேலின் சதிச்கசயல் ொேைைொ ரவ அந்த பொதிப்பு
ஏற்பட்டதொ ஈேொன் குற் ஞ்சொட்டி வருகி து. அதற்கு பதிலடி க ொடுக்கும்
வட யில், ஈேொன் தற்ரபொது யுரேனியத்டத 60% கசறிவூட்டத் கதொடங்கியி
-ருப்பது, அணுசக்தி ஒப்பந்தத்டதப் பொது ொப்பதற் ொ
டடகபற்றுவரும்
ரபச்சுவொர்த்டதயில் பின்னடடடவ ஏற்படுத்தும் என்று கூ ப்படுகி து.

6. அரசொக் ரலலண்ட் தயொரித்த குண்டு துடளக் ொத வொ னம்:
இந்திய விைொனப் படடயிடம் ஒப்படடப்பு
அரசொக் ரலலண்ட் நிறுவனம் லொக்கீட் ைொர்ட்டினுடன் இடைந்து
தயொரித்த குண்டு துடளக் ொத இலகு இே வொ னம் இந்திய விைொனப்
படடயிடம் ஒப்படடக் ப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து அரசொக் ரலலண்ட்
நிறுவனம் பங்குச் சந்டதயிடம் கதரிவித்துள்ளதொவது: இந்திய விைொனப்
படடக்கு ரதடவயொன இலகுே குண்டு துடளக் ொத வொ னத்டத
தயொரிக்கும் ஒப்பந்தத்டதப் அரசொக் ரலலண்ட் கபற் து. இடதயடுத்து,
லொக்கீட் ைொர்ட்டின் நிறுவனத்திடமிருந்து கதொழில்நுட்ப பரிைொற் ஒப்பந்தத்
-தின்கீழ் இந்த வொ னத்டத அரசொக் ரலலண்ட் உருவொக்கியுள்ளது.
முற்றிலும் உள் ொட்டில் தயொரிக் ப்பட்ட இந்த வொ னம் லொக்கீட் ைொர்ட்டின்
‘CVNG’ வொ னத்தின் ரைம்படுத்தப்பட்ட பதிப்பொகும். இந்த வொ னம் முதல்
ட்டைொ ஏப்.13ஆம் ரததி விைொனப்படடயிடம் ஒப்படடக் ப்பட்டுள்ளது.
LPPV வொ னம் ரசறு, ைண், பொட , தண்ணீர் உள்ளிட அடனத்திலும்
இயங் க்கூடியது. இதில், தொக்குதலுக்கு ரதடவயொன ணிசைொன உப ே
-ைங் டள க ொண்டு கசல்லலொம் என்பதுடன், 6 ரபர் அடங்கிய குழுவும்
இவ்வொ னத்தில் பயணிக் லொம் என அரசொக்ரலலண்ட் கதரிவித்துள்ளது.





ரசலம் என 5 அேசு ைருத்துவைடன ளில் பிேத்ரய சிகிச்டச டையங் ள்
உள்ளன. இது பேம்படே ர ொய் ஆகும். ஆண் டள ைட்டும் தொக்கும் ர ொய்.
தமிழ் ொட்டில் இதுவடே 1,800 ஆண் குழந்டத ள் ஹீரைொபிலியொ
ர ொயினொல் பொதிக் ப்பட்டிருப்பது ண்டறியப்பட்டுள்ளது.

8. நிலவில் தடேயி ங்குவதற் ொன NASA விண் லம்: உருவொக்குகி
- து ஸ்ரபஸ்-எக்ஸ்
நிலவுக்கு ைனிதர் டள அனுப்பும் தனது திட்டத்துக் ொ , தடேயி ங்கும்
லத்டத உருவொக்கும் கபொறுப்டப தனியொர் நிறுவனைொன ஸ்ரபஸ்எக்ஸுக்கு அகைரிக் விண்கவளி ஆய்வு டையம் NASA வழங்கியுள்ளது.
இதுகுறித்து அகைரிக் ஊட ங் ள் கதரிவித்துள்ளதொவது: வரும் 2024ஆம்
ஆண்டில் நிலவுக்கு மீண்டும் ைனிதர் டள அனுப்ப NASA ஆய்வுடையம்
திட்டமிட்டுள்ளது. அந்தத்திட்டத்தின்கீழ், நிலவுக்கு முதல்முட யொ ஒரு
கபண் விண்கவளி வீேொங் டள கசல்லவிருக்கி ொர்.
அத்திட்டத்தின்கீழ், நிலவில் தடேயி ங்குவதற் ொன லத்டத உருவொக்கு
-ம் பணிடய தனியொர்நிறுவனத்துக்கு வழங் NASA முடிவுகசய்தது. 289
ர ொடி டொலர் (சுைொர் `21,542 ர ொடி) ைதிப்புடடய இந்த ஒப்பந்தத்துக் ொ ,
அரைஸொன் நிறுவனர் கஜஃப்ரி ரபரஸொஸின் நிறுவனம், அலொபொைொடவச்
ரசர்ந்த டடனடிக்ஸ், எலொன் ைஸ்கின் ஸ்ரபஸ்-எக்ஸ் ஆகிய நிறுனங் ள்
ரபொட்டியிட்டன. இதில் ஸ்ரபஸ்-எக்ஸ் நிறுவனம் கவற்றிகபற்றுள்ளது.
அந்த நிறுவனத்தின் ஸ்டொர்ஷிப் லத்டத அடிப்படடயொ க் க ொண்டு
நிலவில் தடேயி ங்குவதற் ொன லம் வடிவடைக் படவுள்ளது. தற்ரபொது
கதற்கு கடக்ஸொக்ஸ் பகுதியில் ஸ்ரபஸ்-எக்ஸின் ஸ்டொர்ஷிப் ரசொதித்துப்
பொர்க் ப்பட்டு வருகி து என்று ஊட ங் ள் கதரிவித்துள்ளன.

9. ரேொனொ தடுப்பூசி ரபொட்டொல் கூடுதல் வட்டி: கசன்ட்ேல் பொங்க் ஆப்
இந்தியொ புதிய திட்டம்:
இதுகுறித்து கசன்ட்ேல் பொங்க் கவளியிட்டுள்ள கசய்திக்குறிப்பு: தற்ரபொடத
-ய ரபரிடர்
ொலத்டத
ருத்தில்க ொண்டு, ர ொயற்
சமுதொயத்டத
ஏற்படுத்தும் ர ொக் த்துடன் கசன்ட்ேல் பொங்க் ஆப் இந்தியொ ‘ர ொகயதிர்ப்பு
இந்தியொ டவப்புத் திட்டம்’ என் புதிய திட்டத்டத அறிமு ப்படுத்தியுள்ளது.
இத்திட்டத்தின்படி, தடுப்பூசி ரபொட்டுக்க ொண்ட வொடிக்ட யொளர் ள், 1,111
ொட் ளுக்கு குறிப்பிட்ட கதொட டய டவப்புத்கதொட யொ கசலுத்தினொல்,
அவர் ளுக்கு வழக் ைொ வழங் ப்படும் வட்டி வருவொடய விட 0.25%
கூடுதலொ வழங் ப்படும். எனரவ, அடனத்து வொடிக்ட யொளர் ளும்
தடுப்பூசி ரபொட்டுக்க ொண்டு, குட ந்த ொலரை அைலில் இருக்கும் இந்தச்
சி ப்பு சலுட திட்டத்டத பயன்படுத்தி பயன்கப ரவண்டுகிர ொம். மூத்த
குடிைக் ளுக்கும் இத்திட்டம் கபொருந்தும்.

10. அருந்தொனிய ஆண்டு
ஐ ொ கபொதுக்குழு 2023ஆம் ஆண்டட அருந்தொனிய ஆண்டொ (Year of
Millets) அறிவித்துள்ளது. 193 ொடு டள உறுப்பினர் ளொ க்க ொண்ட
கபொதுக்குழுவில் இந்தியொ முன்கைொழிந்த இந்தத் தீர்ைொனத்டதக் க ன்யொ,
ட ஜீரியொ, ர பொளம், ேஷியொ, வங் ொளரதசம், கசன ல் உள்ளிட்ட எழுபது
ொடு ள் ஆதரித்தன. இந்த அறிவிப்பொல், அருந்தொனிய உற்பத்தி அதி ரிக்கு
-ம் என எதிர்பொர்க் ப்படுகி து.

7. ‘ஹீரைொபிலியொ ர ொயொல் 1,800 குழந்டத ள் பொதிப்பு’
தமிழ் ொட்டில் 1800 ஆண் குழந்டத ள் ‘ஹீரைொபிலியொ’ ர ொயொல்
பொதிக் ப்பட்டிருப்பதொ எழும்பூர் குழந்டத ள் ல ைருத்துவர் கதரிவித்தொர்.
உல ‘ஹீரைொபிலியொ’ ொள் ஒவ்ரவொர் ஆண்டும் ஏப்.17 அன்று டடப்
பிடிக் ப்பட்டு வருகி து.
இதுகுறித்து குழந்டத ள் லப்பிரிவு ஹீைட்டொலஜி துட ரபேொசியர் Dr.
இேவிச்சந்திேன் கூறியதொவது: ொயத்தொல் ஏற்படும் ேத்தக் சிவு, ேத்தத்தில்
உள்ள உட யும் தன்டையொல், ைனிதர் ளுக்குச் சிறிது ர ேத்தில் ேத்தம்
வடிவது நின்றுவிடும். இந்த ேத்தம் உட வதற்கு என ைது உடலில் 13
வட யொன இேத்த உட கபொருள் ள் உள்ளன. ஆனொல், இேத்த உட
கபொருளின் குட பொட்டொல் இேத்தக் சிவு சிலருக்கு எளிதில் நிற்பதில்டல.
இதுரவ ‘ஹீரைொபிலியொ’ எனப்படுகி து.
உல ளவில் ‘ஹீரைொபிலியொ’ ர ொய் 10 ஆயிேத்தில் ஒருவருக்கு இருப்பது
ண்டறியப்பட்டுள்ளது. இந்ர ொய்க்கு சிகிச்டசயளிப்பதற் ொ தமிழ த்தில்,
எழும்பூர் குழந்டத ள் ல ைருத்துவைடன, ரதனி, தருைபுரி, ைதுடே,











 











1. 2020-21 நிதியாண்டுக்கான 37 பெரிய CPSE’கள் மற்றும் அரசு


✓

துறைகளின் ஒட்டுபமாத்த மூலதன பெலவு என்ன?
அ) `4.6 இலட்சம் க ோடி 
ஆ) `10.6 இலட்சம் க ோடி
இ) `40.6 இலட்சம் க ோடி
ஈ) `100.6 இலட்சம் க ோடி
✓

இந்திய அரசோங் ம் வெளியிட்டுள்ள தரவு ளின்படி, 37 வபரிய CPSE’ ள்
மற்றும் துறைசோர் நிறுெனங் ளின் வமோத்த மூலதன வசலவு ள் 202021ஆம் நிதியோண்டில் `4.6 இலட்சம் க ோடியோ உள்ளது. 2020-21 நிதி
ஆண்டிற் ோன மூலதன வசலவின் இலக்கு `5 இலட்சம் க ோடி ெறர
நிர்ணயிக் ப்பட்டிருந்தது. அதில், 92% ெறர எட்டப்பட்டுள்ளது.

ொம்பியன்ஷிப்ொன முதல் ஜப்ொனிய வீரராக மாறியுள்ளார்?
அ) வடன்னிஸ்
ஆ) ோல்ப் 
இ) சதுரங் ம்
ஈ) பூப்பந்து
✓

ஆ) ICCR 
இ) BHEL
ஈ) BARC
✓

மீன் விெசோயி றளயும் ெோங்குபெர் றளயும் இறணக்கும் மின்னணு
சந்றதயோன, ‘இ-சோண்டோ’றெ மத்திய ெர்த்த மற்றும் வதோழிற்துறை
அறமச்சர் பியூஷ் க ோயல் திைந்து றெத்தோர். ‘eSanta’ என்பது electronic
Solution for Augmenting National centre for sustainable aquaculture
(NaCSA) farmers' Trade in Aquaculture” என்பதோகும். NaCSA என்பது
டல்சோர் வபோருட் ள் ஏற்றுமதி கமம்போட்டு ஆறணயத்தின் (MPEDA)
ஒரு விரிெோக் ப்பட்ட குழுமமோகும்.

6. ஹிபடக்கி மாட்சுயாமா என்ெவர் பின்வரும் எந்த விறளயாட்டின்

2. ‘லிட்டில் குரு’ பெயலிறய அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ள நிறுவனம் எது?
அ) ISRO



இந்திய லோச்சோர உைவு ளுக் ோன வுன்சில் (ICCR) தனது 71ஆெது
நிறுவு நோறள அண்றமயில் வ ோண்டோடியது. பீஜிங்கில் உள்ள இந்திய
தூதர த்தில், சுெோமி விகெ ோனந்தர் லோச்சோர றமயத்தில் நடத்தப்பட்ட
வ ோண்டோட்டங் ளில், நிறுவுநோள் வ ோண்டோட்டங் ளுடன் ‘லிட்டில் குரு’
வசயலியும் அறிமு ப்படுத்தப்பட்டது. இது, உலகின் முதல் விளையோட்டு
ளையைோக் ப்பட்ட சமற்கிருத ற்ைல் வசயலியோகும்.

அ ஸ்டோ கநஷனல் ோல்ப் கிளப்பில் மோஸ்டர்ஸ் வென்ை ஹிவடக்கி
மோட்சுயோமோ, ஆடெர் கமஜர் சோம்பியன்ஷிப்றபப் வபற்ை முதல் ஜப்போனிய
வீரர் என்ை வபருறமறயப் வபற்ைோர். 29 ெயதோன இெர் உல ளவில் 15
வெற்றி றளயும், எட்டு சோம்பியன்ஷிப் கபோட்டி ளில் முதல் பத்து இடங்
-றளயும் வபற்றுள்ளகதோடு 4 பிவரஸிவடன்ட் க ோப்றப கபோட்டி ளிலும்
பங்க ற்றுள்ளோர். டந்த 2012ஆம் ஆண்டில், உல அவமச்சூர் ோல்ப்
தரெரிறசயில் மோட்சுயோமோ முதலிடத்றதப் பிடித்தோர்.

7. நிதித்துறைக்கான காலநிறல மாற்ை ெட்டத்றத முதன்முதலில்
அறிமுகப்ெடுத்திய நாடு எது?
அ) பிகரஸில்

3. எந்த மாநிலத்தின் 3 கிளர்ச்சிக் குழுக்களுடனான பொர்நிறுத்த

ஆ) வஜர்மனி

ஒப்ெந்தத்றத, இந்தியா, பமலும் ஓராண்டுக்கு நீட்டித்துள்ளது?

இ) நியூசிலோந்து 
ஈ) பிரோன்ஸ்

அ) அஸ்ஸோம்
ஆ) சிக்கிம்

✓

நிதித்துறைக் ோன ோலநிறல மோற்ை சட்டத்றத அறிமு ப்படுத்திய உல
-கின் முதல்நோடோ நியூசிலோந்து தி ழ்கிைது. ெங்கி ள், ோப்பீட்டோளர் ள்
மற்றும் முதலீட்டு கமலோளர் ள் தங் ள் ெணி த்தில் ோலநிறல மோற்ை
-த்தின் தோக் ங் றள வதரிவிக் இச்சட்டம் கதறெப்படுகிைது.

✓

ோலநிறல வதோடர்போன அபோயங் ள் மற்றும் ெோய்ப்பு றள நிதி நிறுெ
-னங் ள் எவ்ெோறு நிர்ெகிக்கும் என்பறத விளக் இச்சட்டம் அெற்றை
க ட்டுக்வ ோள்கிைது.

இ) நோ ோலோந்து 
ஈ) அருணோச்சல பிரகதசம்

✓

நோ ோலோந்து மோநிலத்தின் 3 கிளர்ச்சிக் குழுக் ளுடனோன கபோர்நிறுத்த
ஒப்பந்தத்றத இந்திய அரசோங் ம் கமலும் ஓரோண்டுக்கு நீட்டித்துள்ளது.
கபோர் நிறுத்த ஒப்பந்தங் ள் 2022 ஏப்ரல் ெறர நீட்டிக் ப்பட்டுள்ளன.

✓

மத்திய உள்துறை அறமச்ச த்தின்படி, இந்திய அரசோங் த்திற்கும்,
NSCN NSCN/NK, NSCN/R மற்றும் NSCN/K- ோங்க ோ ஆகிய மூன்று
குழுக் ளுக்கும் இறடகய கபோர்நிறுத்த ஒப்பந்தங் ள் கமற்வ ோள்ளப்பட்
-டு வசயல்போட்டில் இருந்து ெருகின்ைன.

8. இந்திய இராணுவம், MEGHDOOT நடவடிக்றகறய பதாடங்கிய
நாறள, பின்வரும் எந்தச் சிைப்பு நாளாக அனுெரிக்கிைது?
அ) விஜய் திெோஸ்

4.பமறல ஆஸ்திபரலியாவில் நிலச்ெரிவுகறள ஏற்ெடுத்திய பவப்ெ

ஆ) ோர்கில் திெோஸ்

மண்டல சூைாவளியின் பெயர் என்ன?

இ) சியோச்சின் நோள் 
ஈ) ரக்ஷோ திெோஸ்

அ) வசகரோஜோ 
ஆ) போப்

✓

இ) நிெர்
ஈ) போனி
✓

வெப்பமண்டல சூைோெளியோன வசகரோஜோ அண்றமயில் கமறல ஆஸ்தி
-கரலியோவின் 1,000 கிமீ நீள நிலப்பரப்றப தோக்கி கசதப்படுத்தியது.
மணிக்கு 170 கிகலோ மீட்டர் கெ த்துக்கு வீசிய மூன்ைோம் ெற புயல்,
அங்கு நிலச்சரிவு றள ஏற்படுத்தியது. ஆஸி., நோட்டின் ெோனிறல ஆய்வு
றமயத்தின்படி, இந்தப் புயல் பலவீனமறடந்த கபோதிலும், அது, மணிக்கு
110 கிமீ கெ த்தில் புயல் ோற்றை வீசும்.

1984 ஏப்.13 அன்று, சோல்கடோகரோ மு ட்டு ெறரயில் உள்ள பிலோபோண்ட்
லோ மற்றும் பிை ணெோய் றளப் போது ோப்பதற் ோ இந்திய இரோணுெம்
‘ஆபகரஷன் கம தூத்’ என்ைவெோன்றைத் வதோடங்கியது. சியோச்சின்
நோளோனது ஒவ்கெோர் ஆண்டும் இந்திய இரோணுெத்தின் பறட ள்,
உலகின் உயரம் மிகுந்த மற்றும் குளிரோன கபோர்க் ளமோன சியோச்சின்
பனிப்போறைறய போது ோப்பதில் ோட்டிய வீரத்றத நிறனவுகூர்கிைது.

9. உடல்நலம் மற்றும் ஊட்டச்ெத்துகுறித்த பதசிய டிஜிட்டல் களஞ்சி

-யமான ‘பொஷன் கியான்’ என்பதை அறிமுகப்ெடுத்திய நிறுவனம்
எது?
அ) வபண் ள் மற்றும் குழந்றத ள் கமம்போட்டு அறமச்ச ம்

5. அண்றமயில் பதாடங்கப்ெட்ட டிஜிட்டல் தளமான, “இ-ொண்டா”
என்ெதுடன் பதாடர்புறடய தயாரிப்பு எது?

ஆ) NITI ஆகயோக் 

அ) மருந்து ள்

இ) கதசிய வபண் ள் ஆறணயம்
ஈ) நிதி ஆறணயம்

ஆ) மீன்ெளர்ப்பு தயோரிப்பு ள் 
✓

இ) மின்னணு தயோரிப்பு ள்
ஈ) ஜவுளி தயோரிப்பு ள்









NITI ஆகயோக் ஆனது பில் & வமலிண்டோ க ட்ஸ் அைக் ட்டறள மற்றும்
அகசோ ோ பல் றலக் ழ த்தின் சமூ & நடத்றத மோற்ை றமயத்துடன்
இறணந்து, ‘கபோஷன் கியோறன’ அறிமு ப்படுத்தியது.



 
✓









இது, உடல்நலம் மற்றும் ஊட்டச்சத்து குறித்த கதசிய டிஜிட்டல் ளஞ்சிய
-மோகும். இது ஊட்டச்சத்து துறையில் விழிப்புணர்வு உருெோக் ம் மற்றும்
நடத்றத மோற்ைத்திற் ோ அரசு நிறுெனங் ள் மற்றும் பிை கமம்போட்டு
அறமப்பு ளோல் உருெோக் ப்பட்ட த ெல் வதோடர்பு குறிப்பு ளின் வதோகுப்
-போகும்.

10. இந்திய பதசிய பநடுஞ்ொறல ஆறையமானது (NHAI) சிைந்த
ொறலகறள வழங்குவதற்காக, ‘NSV’ஐ ெயன்ெடுத்தவுள்ளது. இங்கு,
‘NSV’ என்பது எறதக் குறிக்கிைது?
அ) National Standard Vehicle
ஆ) Network Survey Vehicle 
இ) National Signal Variance
ஈ) New Standard Vehicle

✓

இந்திய கதசிய வநடுஞ்சோறல ஆறணயமோனது பயணி ளுக்கு சிைந்த
சோறல றள ெழங்குதற் ோ , Network Survey Vehicle (NSV) என்பறத
பயன்படுத்தவுள்ளது.

✓

NSV’ஐப் பயன்படுத்தி திட்டம் நிறைவுெறடயும் கபோதும், அதன்பிைகு
ஒவ்கெோர் 6 மோதத்திற்கும் ஒருமுறை சோறலயின் நிறலறய ஆய்வுவசய்
-ெறத NHAI ட்டோயமோக்கியுள்ளது. ஆகலோசறன கசறெ ளின் நிறல
-யோன ஏல ஆெணத்தின் ஒருபகுதியோ இது கசர்க் ப்பட்டுள்ளது.


1. உதவி வசோலிசிட்டர் வஜனரலோ R ரோகஜஷ் விகெ ோனந்தன் பதவி ஏற்பு
வசன்றன உயர்நீதிமன்ைத்தில், மத்திய அரசு சோர்பில் ெழக்கு ளில் ஆஜ
ரோெதற்கு, உதவி வசோலிசிட்டர் வஜனரலோ R இரோகஜஷ் விகெ ோனந்தன்
நியமிக் ப்பட்டுள்ளோர். இதற் ோன உத்தரறெ மத்திய அரசு அண்றமயில்
பிைப்பித்தது. இதறனயடுத்து, உதவி வசோலிசிட்டர் வஜனரலோ ெழக்குறர
-ஞர் இரோகஜஷ் விகெ ோனந்தன், கூடுதல் வசோலிசிட்டர் வஜனரல் சங் ர
நோரோயணன் முன்னிறலயில் பதவி ஏற்றுக்வ ோண்டோர்.

2. 162 மருத்துெ ஆக்சிஜன் உற்பத்தி ஆறல ளுக்கு அனுமதி
நோடு முழுெதும் 162 மருத்துெ ஆக்சிஜன் உற்பத்தி ஆறல றள
அறமப்பதற்கு அனுமதி அளிக் ப்பட்டுள்ளதோ
மத்திய சு ோதோர
அறமச்ச ம் வதரிவித்துள்ளது. இது வதோடர்போ மத்திய சு ோதோர அறமச்சு
வெளியிட்ட சுட்டுறரப் பதிவு ளில், “இந்த ஆறல ள் மூலமோ 154.19
வமட்ரிக் டன் மருத்துெ ஆக்சிஜன் கூடுதலோ உற்பத்தி வசய்யப்படவுள்ளது.
33 ஆறல ள் ஏற்வ னகெ அறமக் ப்பட்டுவிட்டன.
அதி பட்சமோ மத்திய பிரகதச மோநிலத்தில் ஐந்து ஆறல ளும், ஹிமோசல
பிரகதசத்தில் நோன்கு ஆறல ளும் அறமக் ப்பட்டுள்ளன. குஜரோத், பி ோர்,
ர்நோட ம், க ரளம், ம ோரோஷ்டிரம், பஞ்சோப் உள்ளிட்ட மோநிலங் ளிலும்
ஆறல ள் அறமக் ப்பட்டுள்ளன. இம்மோத இறுதிக்குள் கமலும் 54 ஆறல
- ளும், அடுத்த மோத இறுதிக்குள் கூடுதலோ எண்பது ஆறல ளும் அரசு
மருத்துெமறன ளில் விறரவில் அறமக் ப்படும்.
ஆறல றள அறமப்பதற்கும் பரோமரிப்பதற்கும் `201.58 க ோடி நிதிறய
மத்திய அரசு வசலவிடவுள்ளது” என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.







நடப்பு ஏப்ரலின் முதல் இருெோர ோலத்தில் உச்சபட்ச மின்கதறெயோன
182.55 GW 8ஆம் கததியன்று எட்டப்பட்டது என அந்தப் புள்ளிவிெரத்தில்
வதரிவிக் ப்பட்டுள்ளது.
4. ெளர்ச்சித் திட்டங் ளில் மரபுசோரோ எரிசக்திக்கு முக்கியத்துெம்
மத்திய அரசு வசயல்படுத்தி ெரும் ெளர்ச்சித் திட்டங் ளில் மரபுசோரோ
எரிசக்திக்கு முக்கியத்துெம் அளிக் ப்பட்டு ெருெதோ மத்திய சுற்றுச்சூழல்
துறை அறமச்சர் பிர ோஷ் ஜோெகட ர் வதரிவித்துள்ளோர்.
அகமஸோன் இறணயெழி ெர்த்த நிறுெனம் சோர்பில் வதோழில்முறன
-கெோருக் ோ நடத்தப்பட்ட பிரத்கய நி ழ்ச்சியில் அறமச்சர் ஜோெகட ர்
ோவணோலி ெோயிலோ உறரயோற்றினோர். அப்கபோது அெர் கூறியதோெது:
தற்கபோறதய சூழலில், வமோத்த ரியமில ெோயு வெளிகயற்ைத்தில் 7%
மட்டுகம இந்தியோவின் பங் ளிப்போ உள்ளது. எனினும், சுற்றுச்சூழல்
போதிப்றபக்
ட்டுக்குள் வ ோண்டு ெருெதற் ோன நடெடிக்ற றள
இந்தியோ கமற்வ ோண்டுெருகிைது. டந்த 6 ஆண்டு ளில் சூரிய ஆற்ைல்
ெோயிலோ மின்சோரம் உற்பத்தி வசய்ெது 14 மடங்கு அதி ரித்துள்ளது.
ரியமில ெோயு வெளிகயற்ைம் 26 சதவீதம் குறைக் ப்பட்டுள்ளது. வமோத்த
எரிசக்தி பயன்போட்டில் மரபுசோரோ எரிசக்தியின் பங் ளிப்பு 38 சதவீதமோ
அதி ரித்துள்ளது. மரபுசோரோ எரிசக்தி ெோயிலோ தற்கபோது 136 கி ோ ெோட்
மின்சோரம் உற்பத்தி வசய்யப்பட்டு ெருகிைது. இறத அடுத்த ஆண்டுக்குள்
175 கி ோ ெோட்டோ அதி ரிக் இலக்கு நிர்ணயிக் ப்பட்டுள்ளது. 2030ஆம்
ஆண்டுக்குள் 450 கி ோ ெோட் மின்சோரத்றத மரபுசோரோ எரிசக்தி ெோயிலோ
உற்பத்தி வசய்ெதற்கும் இலக்கு நிர்ணயிக் ப்பட்டுள்ளது. 65 ந ரங் ளில்
6,500 மின்-ெோ னங் றள வசயல்போட்டுக்குக் வ ோண்டு ெருெதற் ோ
`10,000 க ோடி மோனியம் ெழங் ப்பட்டுள்ளது.
அவமரிக் ோ, ஐகரோப்பிய நோடு ள் உள்ளிட்டறெ ஆண்டுகதோறும் தனிநபரு
-க்கு 12,000 கிகலோ ெோட்டுக்கு அதி மோன மின்சோரத்றதப் பயன்படுத்தி
ெருகின்ைன. இந்தியோவில் அது 1,200 கிகலோ ெோட்டோ மட்டுகம உள்ளது.
என்ைோர் அறமச்சர் ஜோெகட ர்.
5. நோட்டின் தங் ம் இைக்குமதி 23% அதி ரிப்பு
நோட்டின் தங் ம் இைக்குமதி டந்த 2020-21ஆம் நிதியோண்டில் 22.58%
அதி ரித்துள்ளதோ மத்திய நிதி அறமச்ச ம் வதரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து
அந்த அறமச்ச ம் புள்ளிவிெரத்தில் கமலும் கூறியுள்ளதோெது: உள்நோட்டில்
கதறெ அதி ரித்தறதயடுத்து தங் ம் இைக்குமதி 2020-21ஆம் நிதி
ஆண்டில் 3,460 க ோடி டோலரோ (இந்திய மதிப்பில் சுமோர் `2.54 இலட்சம்
க ோடி) அதி ரித்துள்ளது. இது, முந்றதய 2019-2020ஆம் நிதியோண்டில்
இைக்குமதியோன 2,823 க ோடி டோலர் (`2 இலட்சம் க ோடி) தங் த்துடன்
ஒப்பிடுற யில் 22.58% அதி மோகும்.
டந்த நிதியோண்டில் வெள்ளி இைக்குமதி 71% குறைந்து 79.1 க ோடி டோலர்
என்ை அளவிகலகய ோணப்பட்டது. தங் ம் இைக்குமதி அதி ரித்த கபோதிலு
-ம் நோட்டின் ெர்த்த பற்ைோக்குறை டந்த நிதியோண்டில் 9,856 க ோடி
டோலரோ குறைந்துள்ளது. இது, 2019-20’இல் 16,130 க ோடி டோலரோ அதி
- ரித்திருந்தது என ெர்த்த அறமச்ச ம் அந்தப் புள்ளிவிெரத்தில் வதரிவி
-த்துள்ளது. ஆபரணங் ளுக் ோன கதறெ அதி ரித்து ோணப்படுெறதய
-டுத்து நம் நோட்டில் ஆண்டுக்கு 800 முதல் 900 டன் தங் த்றத
இைக்குமதி வசய்யப்படுகிைது.
மத்திய அரசு பட்வஜட்டில் தங் த்துக் ோன இைக்குமதி ெரிறய 12.5 சதவீத
-த்திலிருந்து குறைத்து 10 சதவீதமோ (7.5% சுங் ெரி + 2.5% கெளோண்
உள் ட்டறமப்பு கமம்போட்டு ெரி) நிர்ணயித்துள்ளது.

3. இந்தியோவில் மின்சோர பயன்போடு 45% உயர்வு
நடப்பு ஏப்ரல் மோதத்தின் இருெோர ோலத்தில் உள்நோட்டில் மின்சோரத்தின்
பயன்போடு ஏைக்குறைய 45% அளவுக்கு அதி ரித்து 60.62 பில்லியன்
யூனிட்டு றள எட்டியுள்ளது. இதுகுறித்து மத்திய எரிசக்தி துறை அறமச்ச
- த்தின் புள்ளிவிெரத்தில் வதரிவித்துள்ளதோெது: டந்த 2020ஆம் ஆண்டு
ஏப்.1-15 ெறரயிலோன ோல ட்டத்தில் உள்நோட்டில் மின்சோர பயன்போடு
41.91 பில்லியன் யூனிட்டு ளோ இருந்தது. இந்த நிறலயில், நடப்போண்டு
ஏப்.1-15 கததி ளுக்கு இறடப்பட்ட ோலத்தில் மின்சோர பயன்போடு 60.62
பில்லியன் யூனிட்டு ளோ
ணிசமோ
உயர்ந்துள்ளது. ஆ ,
டந்த
ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்கபோது நடப்பு மோதத்தின் இருெோர ோலத்தில் மின்
நு ர்வு 45% உயர்ந்துள்ளது.
இது, வதோழில மற்றும் ெர்த்த நடெடிக்ற ள் ெலுெோன நிறலயில்
மீண்டு ெருெறத எடுத்துக் ோட்டுெதோ அறமந்துள்ளது.











 















7. மோன்டி ோர்கலோ: சிட்சிபோஸ் சோம்பியன்
மோன்டி ோர்கலோ மோஸ்டர்ஸ் வடன்னிஸ் கபோட்டியில் கிரீஸின் ஸ்வடபோ
-கனோஸ் சிட்சிபோஸ் சோம்பியன் ஆனோர். கபோட்டித்தரெரிறசயில் நோன் ோம்
இடத்திலிருந்த சிட்சிபோஸ் இறுதிச்சுற்றில், கபோட்டித்தரெரிறசயில் ஆைோம்
இடத்திலிருந்த ரஷியோவின் ஆன்ட்கர ருபகலறெ 6-3, 6-3 என்ை கநர்
வசட் ளில் வீழ்த்தினோர். ‘மோஸ்டர்ஸ் 1000’ பிரிவில் சிட்சிபோஸ் வெல்லும்
முதல் பட்டம் இது. ATP டூர் கபோட்டி ளில் இது அெரது ஆைோெது பட்டம்.
போவிச்/வமக்டிச் சோம்பியன்: மோன்டி ோர்கலோ மோஸ்டர்ஸ் கபோட்டியில் இரட்
-றடயர் பிரிவில் குகரோஷியோவின் கமட் போவிச்/நிக ோலோ வமக்டிச் இறண
6-3, 4-6, 10-7 என்ை வசட் ளில் பிரிட்டனின் நீல் ஸ்குப்ஸ்கி / கடன்
இெோன்ஸ் இறணறய வென்று சோம்பியன் ஆனது.

8. உயர் ல்வி விருப்பப் போடப்பிரிவில் NCC கசர்ப்பு:
பல் றலக் ழ மோனியக்குழுவின் வசயலர் ரஜினிஷ் வஜயின், அறனத்து
உயர் ல்வி நிறுெனங் ளுக்கும் அனுப்பிய சுற்ைறிக்ற : புதிய ல்விக்
வ ோள்ற யில் உயர் ல்விக் ோன விருப்பப் போடப்பிரிவு கதர்வு முறையில்
தளர்வு றள ெழங் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. NCC பயிற்சிறய விருப்பப்
போடப்பிரிவில் கசர்க் வும் அதன் இயக்குநர ம் பரிந்துறர வசய்துள்ளது.
அறதகயற்று, உயர் ல்விக் ோன விருப்பப்போடப்பிரிவில் NCC கசர்க் ப்படு
-கிைது. இறத அறனத்து ல்வி நிறுெனங் ளும் உடகன அமல்படுத்த
கெண்டும். இவ்ெோறு அதில் கூைப்பட்டுள்ளது.
9. கதசிய, ஆசிய மோதிரி நீதிமன்ை கபோட்டியில் தமிழ்நோடு சட்ட பல் றல.
அணி முதலிடம்:
கதசிய, ஆசிய மோதிரி நீதிமன்ை கபோட்டியில் தமிழ்நோடு சட்டப் பல் றல
மோணெர் ள் முதலிடம் வபற்றுள்ளனர். சர்ெகதச பு ழ்வபற்ை பிலிப் சி ஜீசப்
சர்ெகதச மோதிரி நீதிமன்ை கபோட்டியின் கதசிய மற்றும் ஆசிய சுற்றுப்
கபோட்டி ள் டந்த பிப்ரெரியில் நறடவபற்ைன. இதில் பல்கெறு நோடு ளில்
இருந்தும், ஐம்பது சட்டக் ல்லூரி மற்றும் பல் றல மோணெர் அணியினர்
பங்க ற்ைனர்.
இப்கபோட்டியில், தமிழ்நோடு டோக்டர் அம்கபத் ர் சட்டப் பல் றலக் ழ த்தின்
சீர்மிகு சிைப்பு சட்டக் ல்லூரி மோணெர் ள் ஹுடோ சயீது, ஹரிகிருஷ்ணன்
பழனியப்பன், மீனோட்சி அண்ணோமறல, கசோனு கமத்தோ, சுகெதன் ஆகிய
ஐெர் அடங்கிய அணி முதலிடத்றதப் பிடித்துள்ளது.
பத்து ஆண்டு ளுக்குப் பிைகு வதன்னிந்தியோவில் கதசிய சட்டக் ல்லூரி
மோணெர் ள் சோரோத அணியினர் இச்சோதறனறய பறடத்துள்ளது குறிப்பி
-டத்தக் து. இத்த ெறல தமிழ்நோடு Dr அம்கபத் ர் சட்டப்பல் றலக் ழ ம்
வதரிவித்துள்ளது.











 











1. சமீபத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வெகுவ ொலைவில் உள்ள கொமொ-


✓

கதிலை உமிழும் பபைலடயின் வபயர் என்ன?
அ) நேந ோ-லைன் செசெர்ட் 1 
ஆ) ஆண்ட்ந ோசெடோ
இ) ஸ்லை நே
ஈ) மில்க் லைன்
✓



சதன்னசெரிக்ை ேோடோன சிலியில், 4200 டன்ைளுக்கும் அதிைெோன
ெோல்ென்ைலளக்சைோன்ற ஒரு சைோலைைோ ஆல்ைோ ெ வுேது ைண்டறியப்
-ெட்டுள்ளது. இப்ெோசித்தி ள்ைள், நீரிருப்லெ குலறக்ை ேழிேகுத்தது; அது,
ெோல்ென் மீன்ைலள மூச்சுத்திணறலுக்கு உள்ளோக்கியது. இது, உைகின்
இ ண்டோேது மிைப்செரிய ெோல்ென் உற்ெத்தியோள ோன சிலியில் ெதிவு
செய்யப்ெட்ட, அண்லெய ஒரு நெரிறப்பு நிைழ்ேோை ைருதப்ெடுகிறது.

6.ஐபைொப்பிய ஆலையம் அ ன் வபொருளொ ொைத்ல பசுலமயொகவும்

அண்லெயில், விண்சேளி அறிவியைோளர்ைள் ஒரு புதிய செயற்ெோட்டில்
உள்ள நெ லடலயக்ைண்டுபிடித்தனர். இது, இதுேல ைண்டுபிடிக்ைப்ெ
-ட்ட ைோெோ-ைதில உமிழும் நெ லடைளிநைநய சேகுசதோலைவில்
உள்ளது என்று ைருதப்ெடுகிறது. இந்தப் நெ லடக்கு, Narrow-Line
Seyfert 1 (NLS1) நெ லட என்று செயரிடப்ெட்டுள்ளது. இது, பூமியிலிருந்து
சுெோர் 31 பில்லியன் ஒளியோண்டுைள் சதோலைவில் அலெந்துள்ளது. இது
ஓர் அரிய ேோன்செோருள் என்று விேரிக்ைப்ெட்டுள்ளது.

டிஜிட்டைொகவும் மொற்றுெ ற்கு 2026ஆம் ஆண்டு ெலை ஆண்டு
ப ொறும் எவ்ெளவு நிதிலயத் திைட்ட திட்டமிட்டுள்ளது?
அ) 150 பில்லியன் யூந ோக்ைள் 
ஆ) 1000 மில்லியன் அசெரிக்ை டோைர்
இ) `1000 நைோடி
ஈ) பூப்ெந்து

2. 2020-21ஆம் ஆண்டில், முந்ல ய ஆண்லட விடவும் எத் லன

✓

ச வீ த்திற்கு நிகை மலைமுக ெரி ெசூல் அதிகரித்துள்ளது?
அ) 1%

12.3%

ஆ) 10%
இ) 12.3% 
ஈ) 15%
✓

2026ஆம் ஆண்டு ேல 150 பில்லியன் யூந ோக்ைள் ைடன் ேோங்ை
ஐந ோப்பிய ஆலணயம் திட்டமிட்டுள்ளது. இக்ைடன் ஐந ோப்பிய ஆலண
-யம் அதன் செோருளோதோ த்லத ெசுலெயோைவும் டிஜிட்டல் ெயெோைவும்
ெோற்ற ெயன்ெடுத்தப்ெடும். முதன்லெ ஒப்ெந்த ேலையலெப்புமூைம் ஏை
-ம் ெற்றும் ஆட்சிக்குழு மூைம் நிதி தி ட்ட உத்நதசிக்ைப்ெட்டுள்ளது.

7. விைொட் பகொலிலய விஞ்சி ICC ஆண்கள் ஒருநொள் பபட்டிங் ைெரி
-லசயில் மு லிடம் ெகிக்கும் பொகிஸ் ொன் வீைர் யொர்?

ெத்திய நிதியலெச்ெைம் சேளியிட்டுள்ள த வுைளின்ெடி, 2020-21ஆம்
ஆண்டில் நிை ெலறமுை ேரி ேசூல் முந்லதய நிதியோண்டுடன் ஒப்பிடு
-ம்நெோது 12.3% அதிைரித்துள்ளது. செோத்த ேசூல் `10.71 இைட்ெெோை
உள்ளது. இதன்மூைம் 2020-21ஆம் நிதியோண்டில் நிர்ணயிக்ைப்ெட்ட
ெலறமுை ேரி ேசூல் இைக்ைோன `9.89 இைட்ெத்லத அது தோண்டியது.

அ) ெோெர் ஆெோம் 
ஆ) ஹென் அலி
இ) முைெது அமீர்
ஈ) ெக்ைர் ஜெோன்

3.ெர்த் க மற்றும் வபொருளொ ொை ஒத்துலைப்புக்கொன, ‘மத்திய ஆசிய’

✓

லமயம் கட்டப்பட்டு ெருகிை நொடுகள் எலெ?
அ) உஸ்செகிஸ்தோன் ெற்றும் ைஜைஸ்தோன் 
ஆ) ஐக்கிய அசெரிக்ை ேோடுைள் ெற்றும் இந்தியோ
இ) சீனோ ெற்றும் ஜப்ெோன்
ஈ) ஐக்கிய அசெரிக்ை ேோடுைள் ெற்றும் ஐக்கியப் நெ சு

✓

ICC ஆண்ைள் ஒருேோள் நெட்டிங் த ேரிலெயில் ெோகிஸ்தோன் கிரிக்சைட்
வீ ர் ெோெர் ஆெோம் முதலிடம் பிடித்தோர். ைடந்த 2003ஆம் ஆண்டுக்குப்
பிறகு ெோகிஸ்தோன் கிரிக்சைட் வீ ர் ஒருேர் முதலிடம் பிடிப்ெது இதுநே
முதல்முலறயோகும். ெோகிஸ்தோன்-சதன்னோப்பிரிக்ை சதோடரில் 13 புள்ளிை
லளப் செற்றலத அடுத்து இந்திய நைப்டன் ெற்றும் நெட்ஸ்நென் வி ோட்
நைோலிலய ெோெர் ஆெோம் விஞ்சினோர்.

8.நொட்டில் வசயல்படும் ெங்கிகள், கொப்பீட்டொளர்கள் மற்றும் மு லீட்டு

‘ெத்திய ஆசியோ’ என்ெது ேர்த்தைம் & செோருளோதோ ஒத்துலைப்புக்ைோன
ஒரு ென்னோட்டு லெயத்தின் செய ோகும். இது, உஸ்செகிஸ்தோன் ெற்றும்
ைஜைஸ்தோன் ஆகிய இருேோடுைளின் எல்லைைளில் ைட்டப்ெட்டு ேருகிற
-து. இந்த லெயத்தில் ேோசளோன்றுக்கு இருதிலெைளிலும் இருந்து ேரும்
35,000 நெர்ேல தங்ைலேக்ை முடியும். நெலும், 5,000 செோதியுந்துைள்
ேல நிறுத்தமுடியும். இது, இரு ேோடுைளுக்குெோன ஒரு செரிய சதோழிற்
துலற, ேர்த்தைம் ெற்றும் நெோக்குே வு தளெோை செயல்ெடும்.

பமைொளர்கள் ங்கள் ெணிகத் ொல் நிகழும் கொைநிலை மொற்ைத்தின்
ொக்கங்கள் குறித்து வ ரிவிப்பல கட்டொயமொக்கியுள்ள நொடு எது?
அ) இந்தியோ
ஆ) நியூசிைோந்து 
இ) ஆஸ்திந லியோ
ஈ) சுவிச்ெர்ைோந்து

4. லைலமத் ப ர் ல் ஆலையைொக நியமிக்கப்பட்டுள்ளெர் யொர்?

✓

அ) சுஷில் ெந்தி ோ 
ஆ) பி ென்ன ெந்தி ோ
இ) அஜய் குெோர் ெல்ைோ
ஈ) இஞ்செட்டி சீனிேோஸ்
✓

இந்தியோவின் அடுத்த தலைலெத் நதர்தல் ஆலணய ோை சுஷில் ெந்தி ோ
அேர்ைலள இந்திய அ சு நியமித்துள்ளது. அேர், 2021 ஏப்.13ஆம் நததி
ஓய்வுசெற்ற சுனில் அந ோ ோலேத் சதோடர்ந்து இப்ெதவிக்கு ேந்துள்ளோர்.
ெத்திய நே டி ேரிைள் ேோரியத்தின் முன்னோள் தலைே ோன சுஷில்
ெந்தி ோ, 2019 பிப்.14 அன்று நதர்தல் ஆலணய ோை நியமிக்ைப்ெட்டோர்.

9. NEGVAC’இல் உள்ள ‘C’ என்பது எல க் குறிக்கிைது?
அ) Commission
ஆ) Collection
இ) Corruption

5. பின்வரும் எந் நொட்டில், ஒரு வகொலைகொை ஆல்கொெொல் 4200
டன் சொல்மன் வகொல்ைப்பட்டது?
அ) ஐக்கியப் நெ

ஆ) ஐக்கிய அசெரிக்ை ேோடுைள்
இ) ைனடோ
ஈ) சிலி 



ஈ) COVID-19 

✓

சு







நியூசிைோந்து அ சு ஒரு புதிய ெட்டத்லத அறிமுைப்ெடுத்தியுள்ளது; இதன்
மூைம் ேோட்டில் செயல்ெடும் ேங்கிைள், ைோப்பீட்டோளர்ைள் ெற்றும் முதலீட்
-டு நெைோளர்ைள் தங்ைள் ேணிைத்தோல் நிைழும் ைோைநிலை ெோற்றத்தின்
தோக்ைங்ைலள சதரிவிக்ை நேண்டும். இத்தலைய ெட்டத்லதக் சைோண்டு
ேந்த முதல் ேோடு நியூசிைோந்து. இப்புதிய ெட்டத்தின்ெடி, NZ$ 1 பில்லியனு
-க்கும் அதிைெோன செோத்துக்ைலளக் சைோண்ட ேங்கிைளும், ைோப்பீட்டோள
-ர்ைளும் இதலன சதரிவித்தல் நேண்டும்.

தடுப்பூசி சைோள்முதல், இருப்புநிலை நெைோண்லெ, தடுப்பூசி சதரிவுசெய்
-தல், தடுப்பூசி விநிநயோைம் ெற்றும் ைண்ைோணிப்பு செோறிமுலறக்ைோை
இந்திய அ ெோங்ைத்தோல் COVID-19’க்ைோன தடுப்பூசி நிர்ேோைம் குறித்த
நதசிய ேல்லுேர் குழு (National Expert Group on Vaccine Administration
for COVID-19 (NEGVAC)) அலெக்ைப்ெட்டது.



 
✓











அண்லெயில், அந்நிபுணர் குழு, சேளிேோடுைளில் தயோரிக்ைப்பட்ட ெற்றும்
ஐக்கிய அசெரிக்ை ேோடுைள், ஐந ோப்ெோ, இங்கிைோந்து, ஜப்ெோன் ஆகிய
ேோடுைளின் அதிைோரிைளோல் அேெ ஒப்புதல் ேைங்ைப்ெட்ட COVID-19
தடுப்பூசிைலள ெரிந்துல செய்துள்ளது. உைை ேைேோழ்வு அலெப்பின்
அேெ ைோை ெயன்ெோட்டு ெட்டியலில் ெட்டியலிடப்ெட்ட COVID-19 தடுப்பூசி
-ைளுக்கும் இந்தியோவில் அேெ ைோை ெயன்ெோட்டுக்கு ஒப்புதல் ேைங்ைப்ெ
-டைோம் எனக் ைருதப்ெடுகிறது.

10. ப சிய நொற்றுப்பண்லை ெலைத் ளத்ல த் வ ொடங்கியுள்ள
ெொரியம் அல்ைது அலமப்பு எது?
அ) நதசிய வீட்டுேெதி ேோரியம்
ஆ) நதசிய நதோட்டக்ைலை ேோரியம் 
இ) நதசிய நதயிலை ேோரியம்



3. SIDBI ேங்கியின் தலைே ோை எஸ். இ ோென் செோறுப்நெற்பு
SIDBI ேங்கி என்று சுருக்ைெோை அலைக்ைப்ெடும் இந்திய சிறுசதோழில்
நெம்ெோட்டு ேங்கியின் தலைே ோை சிேசுப் ெணியன் இ ோென் செோறுப்நெ
-ற்றுக்சைோண்டோர்.
இதுகுறித்து அந்த ேங்கி சேளியிட்ட அறிக்லையில் சதரிவித்துள்ளதோேது:
SIDBI ேங்கியின் தலைேர் ெற்றும் நிர்ேோை இயக்குே ோை சிேசுப் ெணிய
-ன் இ ோென் செோறுப்நெற்றுள்ளோர். இேர், மூன்று ஆண்டுைளுக்கு அந்தப்
செோறுப்லெ ேகிப்ெோர் என SIDBI ேங்கி சதரிவித்துள்ளது. ைடந்த 1991ஆம்
ஆண்டு இந்திய தணிக்லை ெற்றும் ைணக்குைள் ெணிக்கு (IA&AS)
நதர்ேோன இ ோென், இதற்கு முன் நதசிய மின்னோளுலை நெலேைள் நிறு
-ேனத்தின் நிர்ேோை இயக்குேர் ெற்றும் தலைலெச் செயல் அதிைோரியோை
ெணியோற்றியேர்.
4. ஒலிம்பிக்கில் சென்லன ெோணவி

ஈ) NITI ஆநயோக்

✓



நதசிய ேோற்றுப்ெண்லண ேலைத்தளத்லத நதசிய நதோட்டக்ைலை
ேோரியம் சதோடங்கியுள்ளது. இது ஒரு ேலைத்தளம் ெற்றும் திறன்நெசி
ேடிேத்தில் கிலடக்ைப்செறும் ஒரு இலணயதளெோகும். ேோற்றுப்ெண்
-லணைளும் ேோங்குநேோரும் தோே ங்ைளின் விற்ெலன சதோடர்ெோை
சதோடர்புசைோள்ளக்கூடிய இலணயேழி ெந்லதப்புறத்லத உருேோக்ை
இந்த ேலைத்தளம் நேோக்ைங்சைோண்டுள்ளது.

சென்லனலயச் நெர்ந்த ெோணவி நேத் ோ குெணன், ஒலிம்பிக் ெோய்ெ ப்
ெடகுப் நெோட்டிக்குத் தகுதிசெற்றுள்ளோர். ஒலிம்பிக் ெடகுப் நெோட்டிக்குத்
தகுதிசெறும் முதல் இந்தியப் செண் இேர். 2020 உைைக் நைோப்லெ
ெோய்ெ ப் ெடகுப் நெோட்டியில் ெோம்பியன் ெட்டம் சேன்றேர் இேர்.


1. செவ்ேோய் கி ைத்தில் ெறந்த முதல் சஹலிைோப்டர்!
அசெரிக்ை விண்சேளி நிறுேனெோன NASA, செவ்ேோய் கி ைத்துக்கு
செர்சிே ன்ஸ் விண்ைைத்துடன் இலணத்து அனுப்பியுள்ள சஹலிைோப்டர்
சேற்றிை ெோைப் ெறந்தது. இதன்மூைம் நேற்றுக்கி ைத்தில் ெறந்த முதல்
சஹலிைோப்டர் என்ற செருலெலய அதுசெற்றது.
செவ்ேோய் கி ைத்தில் இன்சஜனிட்டி சஹலிைோப்டர் சேற்றிை ெோைப் ெறந்த
-லத ‘ல ட் ெநைோத ர்ைள்’ தருணம் என விஞ்ஞோனிைள் கூறுகின்றனர்.
1903ஆம் ஆண்டு ல ட் ெநைோத ர்ைளின் முதல் விெோனம் சேற்றிை ெோைப்
ெறந்தது. உைகிநைநய முதல் விெோனெோன அதன் இறக்லையில் இடம்செற்
-றிருந்த துணியின் ஒரு சிறிய ெகுதி இன்சஜனியூட்டி சஹலிைோப்டரில்
செோருத்தப்ெட்டுள்ளது. அசெரிக்ைோவின் ேடக்கு ைந ோலினோவில் ல ட்
ெநைோத ர்ைளின் முதல் விெோனம் ெலடத்த ெோதலனலய செவ்ேோய்
கி ைத்தில் ெலடத்துள்ளது இன்சஜனியூட்டி சஹலிைோப்டர்.

2. ைந ோனோ முன்ைளப் ெணியோளர்ைளுக்குப் புதிய ைோப்பீட்டுத் திட்டம்
ைந ோனோ நேோய்த்சதோற்றுக்கு எதி ோைப் நெோ ோடி ேரும் முன்ைளப் ெணியோ
-ளர்ைளுக்குப் புதிய ைோப்பீட்டுத் திட்டம் அறிமுைப்ெடுத்தப்ெட உள்ளதோை
ெத்திய சுைோதோ அலெச்ெைம் சதரிவித்துள்ளது. இது சதோடர்ெோை, அந்த
அலெச்ெைம் சேளியிட்ட அறிக்லையில், ‘பி தெரின் ஏலைைள் ேைன்
சதோகுப்புத் திட்டத்தின்கீழ் ைந ோனோ முன்ைளப் ெணியோளர்ைளுக்ைோன
ைோப்பீட்டுத் திட்டம் ேலடமுலறப்ெடுத்தப்ெட்டு ேந்தது. அத்திட்டத்தின் கீழ்
287 நெர் ைோப்பீட்டுத் சதோலைலயப் செற்றுள்ளனர்.
ைந ோனோ நேோய்த்சதோற்றுக்கு எதி ோன நெோ ோட்டத்தில் முன்னின்று
ெணியோற்றிேரும் முன்ைளப் ெணியோளர்ைளின் ெனேலிலெலய இந்தக்
ைோப்பீட்டுத் திட்டம் நெம்ெடுத்தியுள்ளது. ேரும் 24ஆம் நததி ேல இந்தக்
ைோப்பீட்டுத் திட்டம் ேலடமுலறயில் இருக்கும். அதுேல இத்திட்டத்தின்
கீழ் ைோப்பீட்டுத் சதோலைலயக் நைோ முடியும்.
அதன்பிறகு ைந ோனோ முன்ைளப் ெணியோளர்ைளுக்சைன புதிய ைோப்பீட்டுத்
திட்டம் ேலடமுலறப்ெடுத்தப்ெட உள்ளது’ என்று குறிப்பிடப்ெட்டுள்ளது.
பி தெரின் ஏலைைள் ேைன் சதோகுப்புத்திட்டெோனது ைடந்தோண்டு ெோர்ச்சில்
அறிவிக்ைப்ெட்டது. பின்னர் அத்திட்டெோனது மூன்றுமுலற நீட்டிக்ைப்ெட்டது.
அத்திட்டத்தின்கீழ் `50 இைட்ெம் ைோப்பீடு செற முடியும்.
ைந ோனோ நேோய்த்சதோற்றுக்கு எதி ோைப் நெோ ோடி ேரும் முன்ைளப் ெணியோ
-ளர்ைள் உயிரிைக்ை நேரிட்டோல், அேர்ைளின் குடும்ெத்தினர் ெைனலடயும்
நேோக்கில் ைோப்பீட்டுத் திட்டம் அறிமுைப்ெடுத்தப்ெட்டது.











 













1. இந்தியாவில் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி திட்டத்தில் ஈடுபடவுள்ள

5. ஆறு மாநிலங்களில் உள்ள நூறு கிராமங்களில் ஒரு சசாதளன

அ) அமேஸான்

திட்டத்ளத சமற்தகாள்வதற்காக, மத்திய சவளாண் அளமச்சகத்துட
-னான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் ளகதயழுத்திட்ட அளமப்பு எது?

ஆ) மேஸ்புக் 

அ) அமேசான்

இ) மேக்ம ாசாப்ட்

ஆ) மேக்ம ாசாப்ட் 

ஈ) சாம்சங்

இ) NSDC

ததாழில்நுட்ப நிறுவனம் எது?

✓

த ாழில்நுட்ே ேற்றும் சமூக ஊடக நிறுவனோன மேஸ்புக், இந்தியாவில்,
புதுப்பிக்கத் க்க எரிசக்தி திட்டத்தில் ஈடுேடுவ ற்கான ஒப்ேந் த்தில்
மகதயழுத்திட்டுள்ளது. இந்தியாவில் இதுமோன்ற ஓர் ஒப்ேந் த்தில்
மேஸ்புக் ஈடுேடுவது இது மு ல் முமறயாகும். இந்தியாவின் மின்சா
கட்டமேப்பில் புதுப்பிக்கத் க்க மின்சா த்ம வழங்குவ ற்காக மேஸ்புக்
ேற்றும் கிளீன்மேக்ஸ் இமைந்து தசயல்ேடவுள்ளன. 32 தேகாவாட்
காற்றாமை மின்னுற்ேத்தி திட்டோனது கர்நாடகவில் அமேந்துள்ளது.

ஈ) ONGC
✓

2. “EatSmart Cities” சவால் மற்றும் “Transport 4 All” சவால் என
இரு சவால்களள அறிமுகப்படுத்தியுள்ள மத்திய அளமச்சகம் எது?

- இந்திய சபச்சுவார்த்ளத – 2021” ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டுள்ளது?

ஆ) வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகா ங்கள் அமேச்சகம் 

அ) தேட்ம ாலிய & இயற்மக எரிவாயு அமேச்சகம் 

இ) சுகா ா ேற்றும் குடும்ேநை அமேச்சகம்

ஆ) புதிய & புதுப்பிக்கத் க்க எரிசக்தி அமேச்சகம்

ஈ) தேண்கள் ேற்றும் குழந்ம கள் மேம்ோட்டு அமேச்சகம்

✓

ேத்திய வீட்டுவசதி ேற்றும் நகர்ப்புற விவகா ங்கள் அமேச்சகோனது
“EatSmart Cities Challenge ேற்றும் Transport 4 All Challenge” ஆகிய
இரு சவால்கமள அறிமுகப்ேடுத்தியுள்ளது. ‘EatSmart Cities’ சவாலானது
இந்திய உைவு ோதுகாப்பு ேற்றும்
நிர்ைய ஆமையம் (FSSAI)
ேற்றும் சீர்மிகு நக ங்கள் திட்டத்துடன் இமைந்து ஏற்ோடு தசய்யப்ேட்டு
-ள்ளது. சீர்மிகு நக ங்கள் நிமையான உைவுச் சூழமை வளர்ப்ேம
ஊக்குவிப்ேம இது மநாக்கோகக் தகாண்டுள்ளது.
‘Transport 4 All’ என்ற சவால் தோதுப்மோக்குவ த்ம மேம்ேடுத்துவ ற்
-காக மோக்குவ த்து ேற்றும் மேம்ோட்டுக்தகாள்மக நிறுவனத்துடன்
இமைந்து த ாடங்கப்ேட்டுள்ளது.

இ) எரிசக்தி அமேச்சகம்
ஈ) ோதுகாப்பு அமேச்சகம்
✓

ேத்திய தேட்ம ாலியம் ேற்றும் இயற்மக எரிவாயு அமேச்சகத்தின் கீழ்,
எரிசக்தி ேன்றமும் இந்திய தேட்ம ாலிய த ாழிற்துமற கூட்டமேப்பும்
இமைந்து “மஹட் ஜன் தோருளா ா ம்-இந்திய உம யாடல்-2021”
என்ற மைப்பில் ஒரு வட்டமேமச ோநாட்மட ஏற்ோடு தசய் ன.

✓

இந் வட்டமேமச ோநாடு, 2021 ஏப்.15 அன்று ஒரு தேய்நிகர் முமறயில்
நடத் ப்ேட்டது. வளர்ந்துவரும் மஹட் ஜன் சூழல் அமேப்புகள் ேற்றிய
விவா ங்கள் ேற்றும் ஒத்துமழப்புக்கான வாய்ப்புகமள ஆ ாய்வது
இம்ோநாட்டின் நிகழ்ச்சி நி ைாகும்.

3. பயங்கரவாதிகளால் இளையம் தவறாகப் பயன்படுத்தப்படுவது

7. “My Body My Own” என்ற தளலப்பிலான அறிக்ளகதயான்ளற

குறித்த BRICS கருத்தரங்ளக நடத்திய அளமப்பு எது?

✓

உத் பி ம சம், ேத்திய பி ம சம், குஜ ாத், ஹரியானா, இ ாஜஸ் ான்
ேற்றும் ஆந்தி பி ம சம் ஆகிய ஆறு ோநிைங்களின் உள்ள நூறு கி ாே
-ங்களில் மசா மன அடிப்ேமடயிைான திட்டத்ம தசயல்ேடுத் ேத்திய
மவளாண் அமேச்சகம் மேக்ம ாசாப்ட்டுடன் புரிந்துைர்வு ஒப்ேந் ம்
தசய்துள்ளது. இந் த் திட்டத்தின்கீழ், சீ ான ேற்றும் ஒழுங்கமேக்கப்ேட்ட
விவசாயத்திற்கான உழவர் இமடமுகத்ம மேக்ம ாசாப்ட் உருவாக்கு
-ம். இதில், அறுவமடக்கு பிந்ம ய மேைாண்மே ேற்றும் விநிமயாகம்
ஆகியமவ அடங்கும்.

6.எந்த அளமச்சகத்தின் ஆதரவின்கீழ், “ளைட்ரஜன் தபாருளாதாரம்

அ) உள்துமற அமேச்சகம்

✓



தவளியிட்ட நிறுவனம் எது?

அ) NITI ஆமயாக்

அ) உைக வங்கி

ஆ) இந்திய இ ாணுவம்

ஆ) UNFPA 

இ) ம சிய புைனாய்வு முகமே 

இ) பில் & தேலிண்டா மகட்ஸ் அறக்கட்டமள

ஈ) CDAC

ஈ) ஐநா தேண்கள் அமேப்பு

ம சிய புைனாய்வு முகமே ஏற்ோடுதசய் “ேயங்க வா மநாக்கங்களுக்
-காக இமையத்ம
வறாக ேயன்ேடுத்து ல் ேற்றும் ேயங்க வா
புைனாய்வுகளில் டிஜிட்டல் டயவியலின் ேங்கு” என்ற BRICS கருத் ங்
-மக இந்தியா நடத்தியது. இது, தேய்நிகர் வடிவத்தில் ஏற்ோடு தசய்யப்ே
-ட்ட 2 நாள் நிகழ்வாகும். இது, சர்வம ச ஒத்துமழப்பு ேற்றும் இமைய
ேயங்க வா த்ம மகயாள்வதில் நன்னமடமுமறகமள மடயின்றி
ேகிர்ந்துதகாள்வது ஆகியவற்மற வலியுறுத்தியது.

✓

ஐநா ேக்கள்த ாமக நிதியத்தின் (UNFPA) உைக ேக்கள்த ாமக அறிக்
-மக 2021 ஆனது அண்மேயில் தவளியிடப்ேட்டது.

✓

“My Body My Own” என்ற மைப்பிைான இந் அறிக்மக, 55%
தேண்கள் ேட்டுமே ங்களின் முடிமவ ாங்கமள எடுத்துக்தகாள்ள முழு அதிகா ம் தேற்றவர்களாக உள்ளனர். 57 வளரும் நாடுகமளச் சார்ந் ோதி தேண்கள், அவர்களின் உடல்குறித்து முடிதவடுப்ே ற்கும், கருத் மட சா னங்கமளப்ேயன்ேடுத்துவ ற்கும், நைத்ம ப்மேணுவ ற்கும் / அவர்களின் ோலுைர்வு எண்ைம்குறித்து முடிதவடுப்ே ற்கும்கூட
உரிமேயற்றவர்களாக உள்ளனர்.

4. தசப்.11’க்குள் பின்வரும் எந்நாட்டிலிருந்து அதமரிக்க துருப்புகளள
திரும்பப்தபற ஐக்கிய அதமரிக்க நாடுகள் முடிவு தசய்துள்ளது?

8. ஜான்சன் மற்றும் ஜான்சன் மற்றும் அஸ்ட்ராதஜதனகா தயாரித்த

அ) ஈ ான்

COVID-19 தடுப்பூசிகள், கீழ்காணும் எந்த ளவரளச அடிப்பளடயாகப்
பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்டன?

ஆ) ஈ ாக்
இ) உக்ம ன்

அ) அடிமனா மவ ஸ் 

ஈ) ஆப்கானிஸ் ான் 
✓

அதிேர் மேடன் மைமேயிைான அதேரிக்கா, அடுத் சிை ோ ங்களில்
ஆப்கானிஸ் ானில் இருந்து அமனத்து அதேரிக்க துருப்புக்கமளயும்
திரும்ேப்தேற முடிவுதசய்துள்ளது. 2021 தசப்.11’க்குள் இது நிமறவமடய
உள்ளது. இத்ம தி, ாலிோன்கள், அதேரிக்காவின் இ ட்மட மகாபு த்தி
-ன் மீது ாக்கு ல் நடத்திய 20ஆவது ஆண்டு நிமறமவக் குறிக்கிறது.









ஆ) ேப்ோவா மவ ஸ்
இ) தஹர்தேஸ் மவ ஸ்
ஈ) ோக்ஸ் மவ ஸ்
✓

அடிமனாமவ ஸ்கள் என்பது ேனி ர்களில் மகாமழ, இம ப்மே / குடல்
த ாற்று, இளஞ்சிவப்புக்கண் மநாய் மோன்ற ேைவி ோன மநாய்கமள
ஏற்ேடுத்தும் மவ ஸ்களின் ஒரு குடும்ேோகும்.

✓

ேனி ர்கமளப் ோதிக்கும் 88 வமகயான அடிமனாமவ ஸ் உள்ளன,
இமவ A-G என ஏழு தவவ்மவறு இனங்களாக த ாகுக்கப்ேட்டுள்ளன.



 









சமீேத்தில், ஜான்சன் & ஜான்சன் ேற்றும் அஸ்ட் ாதஜதனகா உள்ளிட்ட
ேல்மவறு COVID-19
டுப்பூசிகளின் உற்ேத்திக்கு இந்
மவ ஸ்
அடிப்ேமடயாகப் ேயன்ேடுத் ப்ேட்டுள்ளது.

9. காடுகளளப் தபாறுத்தவளர, குளிர்காலம் மற்றும் பருவமளைக்
காலம் ஆகியவற்றுக்கு இளடசயயான பருவம் என்ன?
அ) ேமழக்காைம்
ஆ) காட்டுத்தீ காைம் 
இ) பின்ேனிக்காைம்
ஈ) வசந் காைம்

✓

‘காட்டுத்தீ காைம்’ என்று குறிப்பிடப்ேடும் குளிர்காைம் & ேருவேமழக்
காைத்துக்கு இமடயிைான ேருவம், இந்தியாவில், காைநிமை ோற்றம்
ேற்றும் இேயேமைப் ேகுதிகளில் தோழிந் தேருேமழயின் கா ைோக
அதிகரித்து வருகிறது. உத் காண்ட் காடுகள், கடந் ஆறு ோ ங்களாக
காட்டுத்தீக்கு உள்ளாகி வருகின்றன. உத் காண்ட் காடுகளில் நவம்ேர்
2020 மு ல் ஜனவரி 2021 வம 470 தீ விேத்துக்கள் நிகழ்ந்துள்ளன.
கடந் ஆண்டில் இந் எண்ணிக்மக 39 ஆக இருந் து.

10.’பைங்குடி மக்கள் பதிசவட்ளட’ தயாரிப்பதற்காக குழுதவான்ளற
அளமக்கவுள்ள மாநிலம் எது?
அ) மிழ்நாடு
ஆ) அருைாச்சை பி ம சம்
இ) மக ளா
ஈ) நாகாைாந்து 

✓

நாகாைாந்து மாநில அ சாங்கம் அம்ோநிைத்தில் வசிக்கும் ேழங்குடியின
ேக்களுக்கான ஒரு ேதிமவட்மட உருவாக்குவ ற்காக ஒரு கூட்டு
ஆமைாசமன குழுமவ அமேக்க முடிவுதசய்துள்ளது. 2019 ஜூமையில்,
நாகாைாந்து அ சாங்கம் RIIN’ஐ அறிமுகப்ேடுத்தியது. அது, அஸ்ஸாம் ோநி
-ைத்தின் ம சிய குடிேக்களின் ேதிமவட்டின் ஒரு வமகயாகும். இந் க்
குழு, நாகாைாந்து ோநிை ேழங்குடி ேக்களின் ேதிமவட்மடத் (Register of
Indigenous Inhabitants of Nagaland (RIIN)) யாரிக்கும்.


1. இறக்குேதி தசய்யப்ேடும் கம ானா டுப்பூசிகளுக்கு சுங்க வரி ள்ளுேடி
தவளிநாடுகளிலிருந்து இறக்குேதி தசய்யப்ேடவுள்ள கம ானா டுப்பூசிக
-ளுக்கு சுங்கவரியில் 10% ள்ளுேடி வழங்க ேத்திய அ சு திட்டமிட்டுள்ள
-து. நாட்டில் 45 வயம க்கடந்ம ாருக்கு கம ானா டுப்பூசி தசலுத் ப்ேட்டு
வருகிறது. ற்மோம ய சூழலில், உள்நாட்டுத் யாரிப்ோன மகாமவக்ஸி
-ன், மகாவிஷீல்ட் ஆகிய டுப்பூசிகள் ேட்டுமே ேக்களுக்கு தசலுத் ப்ேட்டு
வருகின்றன.
ஷியாவில் யாரிக்கப்ேட்ட ஸ்புட்னிக்-வி டுப்பூசியின் ேயன்ோட்டுக்கு
ேத்திய அ சு அனுேதி அளித்துள்ளமோதிலும், அது ேக்களுக்கு இன்னும்
தசலுத் ப்ேடவில்மை. த ாடக்கத்தில் அத் டுப்பூசி ஷியாவிலிருந்து இறக்
-குேதி தசய்யப்ேட்டு ேக்களுக்கு அளிக்கப்ேடவுள்ளது. பின்னர் இந்தியாவி
-மைமய உற்ேத்தி தசய்யப்ேடவுள்ளது. அதேரிக்கா, ஐம ாப்பிய யூனியன்
நாடுகளில் அனுேதி அளிக்கப்ேட்டுள்ள COVID டுப்பூசிகமள இந்தியாவி
-லும் ேயன்ோட்டுக்கு தகாண்டுவருவ ற்கு அனுேதி அளிப்ேது த ாடர்ோக
ேத்திய அ சு ஆமைாசித்து வருகிறது.
18 வயம க் கடந் அமனவரும் மே 1ஆம் ம திமு ல் கம ானா டுப்பூசி
தசலுத்திக்தகாள்ள அனுேதி அளிக்கப்ேட்டுள்ளது. அவ்வாறான சூழலில்,
கம ானா டுப்பூசிக்குத் ட்டுப்ோடு நிைவாேல் இருப்ேம உறுதி தசய்ய
தவளிநாடுகளில் இருந்து கம ானா டுப்பூசிகள் இறக்குேதி தசய்யப்ேடும்
என்று எதிாிா்ோாிா்க்கப்ேடுகிறது. இந்நிமையில், தவளிநாடுகளில் இருந்து
இறக்குேதி தசய்யப்ேடும் கம ானா டுப்பூசிகளுக்கு 10 ச வீ சுங்கவரித்
ள்ளுேடி அளிக்கப்ேடவுள்ள ாக ேத்திய அ சு வட்டா ங்கள் த ரிவித் ன.
இறக்குேதி தசய்யப்ேடும் டுப்பூசிகளின் விமை, உள்நாட்டில் உற்ேத்தி
தசய்யப்ேடும் டுப்பூசிகளின் விமைக்கு இமையாக இருப்ேம உறுதி
தசய்யும் மநாக்கில் இந் நடவடிக்மக எடுக்கப்ேடவுள்ள ாகத் த ரிகிறது.







விதிக்கப்ேடுகிறது. சுங்கவரிக்கு ள்ளுேடி அளிப்ேது த ாடர்ோன முடிமவ
ேத்திய அ சு விம வில் தவளியிடும் என்று எதிர்ோர்க்கப்ேடுகிறது.
2. 57 ைட்சம் வழக்குகள் ம க்கம்: ஓய்வு தேற்ற நீதிேதிகமள நியமிக்க
உச்சநீதிேன்றம் புதிய வழிமுமறகள்
உயாிா்நீதிேன்றங்களில் ம ங்கிக் கிடக்கும் சுோர் 57 ைட்சம் வழக்குகமள
விம ந்து விசாரித்து தீர்வுகாை ஓய்வுதேற்ற நீதிேதிகமள ற்காலிக
முமறயில் நியமிக்க ஏதுவாக புதிய வழிமுமறகமள உச்சநீதிேன்றம்
வகுத்துள்ளது. இ ன்மூைம் மிகவும் அரி ான வமகயில், இந்திய அ சியை
-மேப்புச் சட்டத்தின் 224A பிரிமவப் ேயன்ேடுத்தி, உயர்நீதிேன்ற மை
-மே நீதிேதிகள் எந் மந த்திலும் குடிய சுத் மைவரின் ஒப்பு மைப்
தேற்று 2 அல்ைது மூன்று ஆண்டு காைத்துக்கு ஓய்வுதேற்ற நீதிேதிகமள
நியேனம் தசய்ய வழிவகுக்கிறது.
‘மைாக் பி ஹாரி’ என்ற ன்னார்வத் த ாண்டு அமேப்பு ாக்கல் தசய்
ேனு மீது மைமே நீதிேதி SA மோப்மட, நீதிேதிகள் S K தகளல், சூர்ய
காந்த் ஆகிமயார் அடங்கிய அேர்வு 37 ேக்கங்கமளக்தகாண்ட உத் மவ
வழங்கியது.
‘நாட்டிமைமய தசன்மன உயர்நீதிேன்றத்தில் அதிக நிலுமவ வழக்குகள்’
நாட்டில் உள்ள 25 உயர்நீதிேன்றங்களில் தசன்மன உயர்நீதிேன்றத்தி
-ல் ான் அதிகேட்சோக 5.8 இைட்சம் வழக்குகள் நிலுமவயில் உள்ளன
என்று உச்சநீதிேன்ற நீதிேதிகள் த ரிவித் னர். தசன்மன உயர்நீதிேன்
-றத்தில் நீதிேதிகளின் காலிப்ேணியிடங்கள் தவறும் ஏழு ச வீ ோக இரு
-ந் ாலும், நிலுமவ வழக்குகளின் அடிப்ேமடயில் அனுேவம்மிக்க ஓய்வு
தேற்ற நீதிேதிகமள நியமிக்கும் ம மவ எழுந்துள்ளது என்று மைமே
நீதிேதி உள்ள அேர்வு த ரிவித் து.
தசன்மன, மும்மே, இ ாஜஸ் ான், அைாகாோத், ேஞ்சாப் & ஹரியானா
ஆகிய ஐந்து நீதிேன்றங்களில் ேட்டும் 57,51,312 இைட்சம் வழங்குகள்
நிலுமவயில் உள்ளன என்றும் மைமே நீதிேதி அேர்வு குறிப்பிட்டது.
3. G7 தவளியுறவு அமேச்சர்கள் ோநாடு: இந்தியாவுக்கு பிரிட்டன் அமழப்பு
G7 தவளியுறவுத் துமற அமேச்சர்கள் ோநாட்டில் சிறப்பு விருந்தின ாகப்
ேங்மகற்க இந்தியாவுக்கு பிரிட்டன் அ சு அமழப்புவிடுத்துள்ளது. இதுகுறித்
-து பிரிட்டன் தவளியுறவு, காேன்தவல்த் ேற்றும் மேம்ோட்டு அலுவைகம்
தவளியிட்ட அறிக்மகயில் கூறப்ேட்டிருப்ே ாவது: G7 தவளியுறவுத்துமற
அமேச்சர்கள் ோநாடு, இைண்டனில் வரும் மே.3 மு ல் 5 வம நடக்கவு
-ள்ளது. அமேச்சர்கள் மநரில் ேங்மகற்கும் இம்ோநாட்டில் கனடா, பி ான்சு,
தஜர்ேனி, இத் ாலி, ஜப்ோன், அதேரிக்கா, பிரிட்டன் ஆகிய 7 நாடுகளின்
தவளியுறவுத்துமற அமேச்சர்களும், ஐம ாப்பிய யூனியன் பி திநிதிகளும்
ேங்மகற்கவுள்ளனர்.
இந்
ோநாட்டில் சிறப்பு விருந்தின ாகப் ேங்மகற்குோறு இந்தியா,
ஆஸ்திம லியா, த ன்தகாரியா, த ன்னாப்பிரிக்கா ஆகிய நாடுகளின்
தவளியுறவுத்துமற அமேச்சர்களுக்கும் ASEAN (த ன்கிழக்காசிய நாடுகள்)
அமேப்பின் தோதுச்தசயைருக்கும் அமழப்பு விடுக்கப்ேட்டுள்ளது என்று
அந் அறிக்மகயில் த ரிவிக்கப்ேட்டுள்ளது. இந் ோநாட்டில் இந்தியா
சார்பில் தவளியுறவுத்துமற அமேச்சர் S தஜய்சங்கர் ேங்மகற்ோர் என்று
த ரிகிறது.
4. அன்னபூர்ைா சிக த்தில் ஏறி இந்தியப் தேண் சா மன
உைகின் ோத் ாவது உய ோன சிக ோன அன்னபூர்ைா சிக த்தில் ஏறி
சா மன ேமடத்துள்ளார் ேகா ாஷ்டி த்ம ச் மசர்ந் 28 வயது தேண்
பிரியங்கா மோஹிம . இந் ச் சா மனமய நிகழ்த்திய மு ல் இந்தியப்
தேண் அவர். இேயேமைத்த ாடரில் மநோளத்தில் அமேந்துள்ள சிக ம்
அன்னபூர்ைா. இது 8,091 மீட்டர் உய ம் தகாண்டது. ஏறுவ ற்கு மிகக்
கடினோன ேமைகளில் ஒன்றாக இது கரு ப்ேடுகிறது.
மேற்கு ேகா ாஷ்டி த்தின் ச ா ா ேகுதிமயச் சார்ந் அவர், ேருந்து
உற்ேத்தி நிறுவனோன ேமயாகான் நிறுவனத்தின் ஆ ாய்ச்சிப் பிரிவில்
ேணியாற்றி வருகிறார். கடந் 2013இல் உைகின் மிகவுய ோன எவத ஸ்ட்
சிக த்திலும் (8,849 மீட்டர்), 2018இல் மைாட்ஸே சிக த்திலும் (8,516 மீட்டர்),
2016இல் ேக்காலு சிக ம் (8,485 மீட்டர்), கிளிேஞ்சாம ா சிக ம் (5,895
மீட்டர்) ஆகியவற்றிலும் பிரியங்கா ஏறியுள்ளார்.
கடந் 2017-2018இல் சாகச விமளயாட்டுகளுக்காக ேகா ாஷ்டி அ சின்
“சிவ சத் ேதி” விருது தேற்றுள்ளார் பிரியங்கா.

தவளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குேதி தசய்யப்ேடும் டுப்பூசிகளுக்குத்
ற்மோம ய சூழலில், 10% சுங்கவரியும், 16.5% ச க்கு-மசமவ வரியும்











 















5. துளிகள்
ஆசிய ேளுதூக்கு ல் சாம்பியன்ஷிப் மோட்டியில் ஆடவருக்கான 73
கிமைா ‘குரூப் பி’-இல் இந்தியாவின் அச்சிந் ா ஷியுலி 7-ஆம் இடமும், 67
கிமைா பிரிவில் தஜரிமி ைால்ரினுங்கா 8-ஆம் இடமும் பிடித் னர்.
இங்கிலீஷ் பிரீமியர் லீக் கால்ேந்து மோட்டியில் லிவர்பூல்-லீட்ஸ் அணிகள்
மோதிய ஆட்டம் 1-1 என்ற மகால்கைக்கில் டி ா ஆனது. லிவர்பூல் ப்பில்
சாடிமயா ேமன, லீட்ஸ்
ப்பில் டிமயமகா ைாத ன்மட ஆகிமயார்
மகாைடித் னர்.
இைங்மக-வங்கம ச அணிகள் மோதும் இ ண்டு தடஸ்டுகள்தகாண்ட
த ாடரின் மு ல் தடஸ்ட் ேல்ைமகமைவில் த ாடங்குகிறது.
இந்தியாவில் மு ன்முமறயாக வரும் மே.1 அன்று நடத் ப்ேடும் டபிள்யூபிசி
இந்திய சாம்பியன்ஷிப் குத்துச்சண்மட மோட்டியில் சாந்தினி தேஹ ா சுேன் குோரி மைட்தவயிட் பிரிவில் மோதுகின்றனர்.
6. கங்மகதகாண்ட மசாழபு த்தில் அகழாய்வுப் ேணிகள் த ாடக்கம்
அரியலூர் ோவட்டம், கங்மகதகாண்ட மசாழபு ம், ோளிமகமேட்டில்
மு ற்கட்ட அகழாய்வுப்ேணிகள் த ாடங்கி நமடதேற்று வருகின்றன. கீழடி,
ஆதிச்சநல்லூர் ேற்றும் அரியலூர் ோவட்டம் கங்மகதகாண்டமசாழபு ம்
உள்ளிட்ட ேகுதிகளில் அகழாய்வுப்ேணிகள் த ாடங்கப்ேடும் என மிழக
அ சு அறிவித்திருந் து.
அ ன்ேடி கங்மகதகாண்ட மசாழபு ம் ேற்றும் அ மனச்சுற்றியுள்ள ேகுதிக
-ளில் மிழ்நாடு த ால்லியல் துமறமூைம் அகழாய்வுக்கான இடம்ம ர்வு
தசய்யும் ேணிகள் கடந் ஜனவரியில் த ாடங்கியது. அப்மோது மு ற்கட்ட
-ோக கங்மகதகாண்ட மசாழபு ம் ேற்றும் அ மனச்சுற்றியுள்ள ேகுதிகளி
-ல் ஆளில்ைா விோனம்தகாண்டு நிழற்ேடக்கருவிமூைம் நிழற்ேடம் எடுத்
-து ேத்திய த ால்லியல் துமறக்கு மிழ்நாடு அ சு அனுப்பிமவத் து.
இம த்த ாடர்ந்து, ற்மோது கங்மகதகாண்ட மசாழபு த்தில் ோளிமகமே
-டு என்ற இடத்தில் அகழாய்வுப்ேணிகள் த ாடங்கி தீவி ோக நமடதேற்று
வருகிறது. ‘ோேன்னன்’ இ ாமஜந்தி மசாழன் வாழ்ந் அ ண்ேமன, தசப்
-மேடுகள், ேயன்ேடுத் ப்ேட்ட தோருள்கள்மோன்ற வ ைாற்று தோக்கிஷங்
-கமளக் கண்டறியும் வமகயில் அகழாய்வுப்ேணிகள் ற்மோது முடுக்கி
விடப்ேட்டுள்ளது. இதுகுறித்து மிழ்நாடு த ால்லியல் துமறயினர் கூறுமக
-யில், மிழ்நாடு முழுவதும் ஏழு ோவட்டங்களில் அகழாய்வுப்ேணிகள்
த ாடங்கப்ேட இருக்கிறது. ஏற்கனமவ கீழடி, ஆதிச்சநல்லூர்மோன்ற
இடங்களில் அகழாய்வுப்ேணிகள் த ாடங்கிவிட்டன. கங்மகதகாண்ட மசா
-ழபு த்தில் அகழாய்வுப்ேணிகள் நமடதேறுவ ற்கான இடங்கள் ஏற்கன
-மவ மு ல்நிமை ஆய்வுதசய்து முடிக்கப்ேட்டுள்ளது.
அ ன்ேடி மு ற்கட்ட அகழாய்மவ ற்மோது ோளிமகமேடு என்ற ேகுதியி
-ல் த ாடங்கியுள்மளாம். மிழ்நாடு த ால்லியல் துமற சார்பில் நால்வர்
தகாண்ட குழுவினர் மைமேயில் 35 த ாழிைாளர்கமளக் தகாண்டு
அகழாய்வு நமடதேற்று வருகிறது. மேற்கண்ட ஆய்வில் ேழங்காை கூம
ஓடுகள், ோமன ஓடுகள், இரும்பினால் ஆன தோருள்கள், தசம்புக்காசுகள்
ஆகியமவ கிமடக்கப்தேற்றுள்ளன. தசப்டம்ேர் ோ ம் வம இந் ஆய்வு
நமடதேறும்.











