


         

    

1. அத்தியாவசிய சேவவகளில் பணியாற்ற மறுப்பது எச்ேட்டத்தின் 

கீழ் தவடசேய்யப்பட்டுள்ளது? 

அ) அத்தியாவசிய சேவவகள் பராமரிப்பு ேட்டம் (ESMA)  

ஆ) சபரிடர் சமலாண்வம ேட்டம் 

இ) த ாற்று ச ாய்கள் ேட்டம் 

ஈ) தகாள்வை ச ாய் நிவலகள் ேட்டம் 

✓ சில அத்தியாவசிய சேவவகவையும் ேமூகத்தின் இயல்பு நிவலவயயும் 

பராமரிப்ப ற்காக, கடந்  1968’இல் அத்தியாவசிய சேவவகள் பராமரிப்பு 

ேட்டமானது (ESMA) இயற்றப்பட்டது. இந் ச் ேட்டம் அ ன் ோேனத்தில் 

அத்தியாவசிய சேவவகளின் பட்டியவல தகாண்டுள்ைது. COVID-19 

பாதிப்புகள் விவரவாக அதிகரித் வ  அடுத்து, ேத்தீஸ்கர் மாநில அரசு 

அத்தியாவசிய சேவவகள் பராமரிப்பு ேட்டத்வ  தேயல்படுத்தியுள்ைது.  

✓ அத்தியாவசிய சேவவகளில் பணியாற்ற மறுப்பது  வடதேய்யப்பட்டுள் 

-ைது. இதில் சுகா ார ஊழியர்கள், தூய்வமப் பணியாைர்கள், நீர் மற்றும் 

மின்ோரம் விநிசயாகிக்கும் சேவவகளில் பணியாற்றும் பனியாைர்கள் 

உள்ைனர். 

 

2. “IP குரு” என்ற வல்லுநர் குழுவவ சதாடக்கிய நிறுவனம் எது? 

அ) மின்னணு &  கவல் த ாடர்பு அவமச்ேகம் 

ஆ) NITI ஆய ோக் 

இ) NIXI  

ஈ) NASSCOM 

✓ இந்தியாவின் ச சிய இவைய பரிமாற்றகம் (NIXI), இந்தியாவில் IPv6 

த றிமுவற குறித்  விழிப்புைர்வவ ஏற்படுத்  சில புதிய முயற்சிகவை 

அறிவித் து. கடந் ாண்டு பிப்ரவரி மோதத்தில், 2020 மார்ச் மா த்துக்குள் 

அவனத்து அரோங்க நிறுவனங்கவையும் IPv6’க்கு மாற்றுமாறு த ாவல 

த ாடர்புத்துவற ஆவையிட்டது. 

✓ IPv6 முவறகளுக்கு மாறுவவ  ஆ ரிப்ப ற்காக ‘IP குரு’ என்ற நிபுைர் 

குழுவவ NIXI அறிமுகப்படுத்தியது. NIXI, IPv6’க்கான கல்வி  ைத்வ யும் 

உருவாக்குகிறது. அது, NIXI அகா மி மற்றும் ஒரு NISI IP-Index என 

அவைக்கப்படுகிறது. 

 

3. அண்வமச் சேய்திகளில் இடம்சபற்ற சபனின் சவண்கலங்கள் 

காணப்பட்ட நாடு எது? 

அ) த ன்னாப்பிரிக்கா 

ஆ) வ ஜீரியா  

இ) கிசரக்கம் 

ஈ) எகிப்து 

✓ தபனின் தவண்கலங்கள் என்பவை தபனின் இராச்சியத்தின் அரே 

அரண்மவனயில் உள்ை ஆயிரத்திற்கும் சமற்பட்ட உசலாக  கடுகள் 

மற்றும் சிற்பங்களின் ஒரு த ாகுப்பாகும். தபனின்  கரம்,  வீன த ற்கு 

வ ஜீரியாவில் அவமந்துள்ைது. வரலாற்று மற்றும் கலாச்ோர முக்கியத் 

-துவம்வாய்ந்  பவடப்புகவை உருவாக்கிய திறவமயான வகவிவன 

-ஞர்களுக்கு இது புகழ்தபற்ற ாகும். 

✓ 1897ஆம் ஆண்டில், பிரிட்டிஷ் வீரர்கள் தபனின்  கரத்வ  சூவறயாடி, 

உசலாக சிற்பங்களின் த ாகுப்வபத்திருடினர். அண்வமயில், அந்  

உசலாக சிற்பங்கள் அவனத்வ யும் இங்கிலாந்து அ ன்  ற்சபாவ ய 

ஐசராப்பிய சுங்க அதிகாரிகைால் மூன்று ஆண்டுகளுக்குள் வைங்கப்பட 

சவண்டும் என்பவ  ஏற்றுக்தகாண்டது.  

 

4. அண்வமச் சேய்திகளில் இடம்சபற்ற INS நிரீக்ஷக், கீழ்காணும் 

எந்த வவக கப்பலின்கீழ் வவகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது? 

அ) நீர்மூழ்கிக்கப்பல் 

ஆ) நீர்மூழ்கு ஆ ரவு கலம்  

இ) கடசலார சராந்து கலம் 

ஈ) அழித்ததோழிப்பான் 

✓ காைாமல்சபான மீனவர்கவை ச டி மீட்ப ற்காக இந்திய கடற்பவட 

 னது சிறப்பு நீர்மூழ்கு ஆ ரவு கலமான INS நிரீக்ஷக்வக மங்களூரு 

கடற்கவரயில் நிறுத்தியுள்ைது. 

✓ அண்வமயில், சகரைாவில் பதிவு தேய்யப்பட்ட எந்திர மீன்பிடி படகில் 

தேன்ற ஒன்பது மீனவர்கள் காைாமல்சபாயினர். இந் ப்பிரச்ேவனயின் 

காரைமாக, இந்திய கடற்பவட சிறப்பு உபகரைங்கள் மற்றும் கடற்ப 

வட மூழ்காைர்கவைப் பயன்படுத்தி ஆழ்கடல் மூழ்கு  டவடிக்வககவை 

சமற்தகாண்டு வருகிறது. 

 

5. லாக்ஹீட் மார்டினுடன் இவணந்து இந்திய விமானப்பவடக்கு 

முதலாவது சலோன குண்டு துவளக்காத வாகனங்கவள வழங்கிய 

நிறுவனம் எது? 

அ) BEL 

ஆ) DRDO 

இ) அய ோக் யேேண்ட்  

ஈ) TATA யமோட்டோர்ஸ் 

✓ ஹிந்துஜா குழுமத்தின் மு ன்வம நிறுவனமான அசோக் சலலண்ட், 

மு ல் சலோன குண்டு துவைக்கா  வாகனங்கவை இந்திய வான் 

பவடக்கு வைங்கியுள்ைது. இந்  வாகனங்கள் அதமரிக்காவவச் ோர்ந்  

விண்தவளி மற்றும் பாதுகாப்பு த ாழில்நுட்ப நிறுவனமான லாக்ஹீட் 

மார்டினுடன் இவைந்து வடிவவமக்கப்பட்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ைன. 

 

6. ேமீப சேய்திகளில் இடம்சபற்ற, “MK-4482” என்றால் என்ன? 

அ) ஏவுகவை துவக்கி 

ஆ) வவரஸ் எதிர்ப்பு மருந்து  

இ) நீர்மூழ்கி கப்பல் 

ஈ) ஆளில்லா வான்வழி வாகனம் 

✓ ஓர் அண்வமய ஆய்வின்படி, ஒரு சோ வன வவரஸ்  டுப்பு மருந் ான 

MK-4482, SARS-CoV-2 ச ாய்த்த ாற்றுக்கு சிகிச்வேயளிக்கப்பட்ட 

தவள்தைலிகளின் நுவரயீரலில் வவரஸின் அைவவ குவறத்துள்ை ாக 

கூறப்படுகிறது. அதமரிக்க ச சிய சுகா ார நிறுவனத்தின் அறிவியலாைர் 

-கள் ச ச்ேர் கம்யூனிசகஷன்ஸ் இ ழில் இந்  ஆய்வவ தவளியிட்டனர்.  

✓ MK-4482,  ற்சபாது மனி ர்களில் பரிசோதிக்கப்பட்டு வருகிறது. இது 

வாய்வழி மருந் ாக வைங்கப்படுகிறது. இத் கவல்கள்மூேம் MK-4482 

சிகிச்வேயானது, தகாசரானா வவரோல் அதிக ஆபத்து ஏற்படுவவ க் 

குவறக்கக்கூடும் என்று த ரிகிறது. 

 

7. சதசிய அளவிலான பருவநிவல பாதிப்பு குறித்து விரிவான 

மதிப்பீட்டு அறிக்வகவய சவளியிடுகிற துவற எது? 

அ) சுற்றுச்சூைல் துவற 

ஆ) அறிவியல் மற்றும் த ாழில்நுட்பத் துவற  

இ) அணுவாற்றல் துவற 

ஈ) விண்தவளித் துவற 

✓ “ச சிய அைவிலான பருவநிவல பாதிப்பு குறித்து விரிவான மதிப்பீட்டு 

அறிக்வக” என்ற  வலப்பிலான அறிக்வகதயான்று அறிவியல் மற்றும் 

த ாழில்நுட்பத் துவறயால் தவளியிடப்படவுள்ைது. இந்தியா முழுவதும் 

உள்ை மாநிலங்கள் & மாவட்டங்களின் காலநிவலமாற்ற பாதிப்பு குறித்  

விரிவான ச சிய அைவிலான மதிப்பீட்வட இவ்வறிக்வக வைங்குகிறது.  

✓ அறிவியல் த ாழில்நுட்பத் துவற, வைர்ச்சி & ஒத்துவைப்புக்கான சுவிஸ் 

முகவம ஆகியவற்றின் உ வியுடன் இவ்வறிக்வக  யாரிக்கப்பட்டது. 

 

8. சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு குற்றச்சேயல்களுக்கு தண்டவன வழங்கு 

-வதற்காக ‘ஈசகாவேட்’ மசோதாவவ உருவாக்கியுள்ள நாடு எது? 

அ) தஜர்மனி 

ஆ) பிரான்ஸ்  

இ) நியூசிலாந்து 

ஈ) பிசரஸில் 

✓ சுற்றுச்சூைல் பாதிப்புச் தேயல்கவைத்  ண்டிக்க முற்படும் “சுற்றுச்சூைல் 

குற்றத்வ ” அமல்படுத்தும் மய ோதவை உருவாக்க பிரான்ஸின் ச சிய 

ேட்டமன்றம் அண்வமயில் ஒப்பு ல் அளித்துள்ைது. ஆதறான்வற மாசுபடு 

-த்து ல்சபான்ற ச சிய அைவில் சுற்றுச்சூைல் பாதிப்பு ஏற்படும் மிகசமா 

-ேமான நிகழ்வுகளுக்கு இந்  மசோ ா பயன்படுத் ப்படும்.  
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✓ சுற்றுச்சூைலுக்கு சகடுவிவைவிக்கும் ஒரு குற்றம் உயிருக்கு ஆபத்வ  

விவைவிக்கும் வவகயில்  ண்டவனக்குரிய ாகும். 

 

9.மூவளயின் அளவவ அதிகரிக்கவும் குவறக்கவும் திறன்சகாண்ட 

முதல் உயிரினம் எது? 

அ) இந்திய குதிக்கும் எறும்பு  

ஆ) சிங்கவால் குரங்கு 

இ) இந்திய கானமயில் 

ஈ) ஆலிவ் ரிட்லி ஆவம 

✓ இந்திய குதிக்கும் எறும்புகள் அ ன் மூவைவய கிட்டத் ட்ட 20 ே வீ  

அைவுக்கு சுருக்கி அ ன் உடவல இனப்தபருக்கம் தேய்ய  யார் தேய்கிற 

-து என அண்வமயில் அறிவியலாைர்கள் கண்டறிந்துள்ைனர். இந்  

ஆய்வின்படி, எறும்பு அ ன் மூவையின் அைவவ அ ற்கடுத்  வாரங்களி 

-ல் மீண்டும் அதிகரிக்கக்கூடும். 

✓ மூவையின் அைவவ அதிகரிக்கும் மற்றும் குவறக்கும் திறன்தகாண்ட 

மு ல் பூச்சியினம் இதுைோகும். ச னீ உள்ளிட்ட பிற பூச்சிகள் அவற்றின் 

மூவையின் அைவவ அதிகரிக்கும் திறன் தகாண்ட ாகும். 

 

10. உலகின் முதல் மலிவான மற்றும் நீடித்து உவழக்கக்கூடிய 

நலவாழ்வு தயாரிப்வப, ‘டியூச ாகீ சீரிஸ்’ என்ற சபயரில் உருவாக்கி 

உள்ள நிறுவனம் எது? 

அ) IISc, தபங்களூர் 

ஆ) IIT வை ராபாத்  

இ) IIT தமட்ராஸ் 

ஈ) NIT வாரங்கல் 

✓ மத்திய கல்வி அவமச்ேர் இரசமஷ் தபாக்ரியால் ‘நிஷாங்க்’, உலகின் 

மு ல் மலிவான மற்றும் நீடித்து உவைக்கக்கூடிய  லவாழ்வு  யாரிப் 

-வப, ‘டியூசராகீ சீரிஸ்’ என்ற தபயரில் அறிமுகப்படுத்தினார்.  

✓ IIT வை ராபாத் ஆராய்ச்சியாைர்கைால் இந்   லவாழ்வு  யாரிப்பு உரு 

-வாக்கப்பட்டுள்ைது. இப்புதுவமயான மற்றும் நீடித்து உவைக்கக்கூடிய 

த ாழில்நுட்பங்கள் COVID-19 பரவவல எதிர்த்து உருவாக்கப்பட்டது. 

 


1. 70 சகாடி ஸ்புட்னிக்-வி  டுப்பூசிகள்: 6 இந்திய நிறுவனங்கள்  யாரிப்பு 

ஆண்டுச ாறும் எழுபது சகாடி ஸ்புட்னிக்-வி  டுப்பூசிகவை ஆறு இந்திய 

நிறுவனங்கள்  யாரிக்கவுள்ை ாக மத்திய அரசு த ரிவித்துள்ைது.  

இதுத ாடர்பாக மத்திய அறிவியல் மற்றும் த ாழில்நுட்ப அவமச்ேகத்தின் 

கீழ் தேயல்படும் உயிரித ாழில்நுட்பத் துவற தேயலர் சரணு ஸ்வருப் 

கூறியது: 

 ற்சபாது மூன்று கசரானா  டுப்பூசிகள் இந்தியாவில் அவேரகால பயன்பா 

-ட்டுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ைன. இவவ விர பாரத்பசயாதடக்கின் மூக்கு 

வழியாக தேலுத்தும்  டுப்புமருந்து, வைடஸ் கடிலா, பசயாஇ, தஜசனாவா 

நிறுவனங்களின்  டுப்பூசிகள் பல்சவறு கட்ட பரிசோ வனகளில் உள்ை 

-ன. அவற்வற உருவாக்கும் ஆரம்பகட்டப்பணிகளின்சபாது அந்  நிறுவ 

-னங்களுக்கு மத்திய உயிரித ாழில்நுட்பத்துவற ஆசலாேவனகள், த ா 

-ழில்நுட்பம் மற்றும் நிதியு வி வைங்கியது. அந் த்  டுப்பூசி மருந்துகளின் 

 ற்சபாவ ய பணிகளுக்கு சுமார் `400 சகாடி நிதியு விவய மத்திய 

அரசு வைங்குகிறது. 

அந் த்  டுப்பூசி மருந்துகவை மா ந்ச ாறும் 1.5 சகாடி மு ல் 2 சகாடி 

அைவில்  யாரிக்கும் வி மாக ஏற்கனசவ உற்பத்தித்திறன் சமம்படுத் ப்ப 

-ட்டுள்ைது. அவற்றுக்கு ஒப்பு ல் கிவடத் வுடன், அந் த்  டுப்பூசி மருந்துக 

-வை பயன்பாட்டுக்கு தகாண்டுவரமுடியும். ரஷியா உருவாக்கியுள்ை 

ஸ்புட்னிக்-வி கசரானா  டுப்பூசிவய ஆண்டுச ாறும் 70 சகாடி அைவில் 

6 இந்திய நிறுவனங்கள்  யாரிக்கவுள்ைன என்று த ரிவித் ார். 

 

 

 

2. இந்தியாவில் தினேரி 7,500 தமட்ரிக் டன் ஆக்சிஜன் உற்பத்தி: மத்திய 

அரசு 

இந்தியாவில் தினேரி 7,500 தமட்ரிக் டன் ஆக்சிஜன் உற்பத்தி தேய்யப்படு 

-வ ாகவும், அதில் 6,600 தமட்ரிக் டன் ஆக்சிஜன் மருத்துவப் பயன்பாட்டுக் 

-காக மாநிலங்களுக்கு ஒதுக்கீடு தேய்யப்படுவ ாகவும் மத்திய அரசு 

த ரிவித்துள்ைது. தில்லியில் மத்திய சுகா ாரத் துவற தேயலர் இராசஜஷ் 

பூஷன், NITI ஆசயாக் உறுப்பினர் (சுகா ாரம்) VK பால் ஆகிசயார் கூட்டாக 

தேய்தியாைர்கவை ேந்தித் னர். அப்சபாது சுகா ாரச் தேயலர் இராசஜஷ் 

பூஷன் கூறியது: 

த ாழிற்துவறகளில் ஒன்பது துவறகவைத் விர இ ர துவறகளின் பயன் 

-பாட்டுக்காக ஆக்சிேன் விநிசயாகிக்க  ற்சபாது  வடவிதிக்கப்பட்டுள்ைது. 

இ ன்மூலம் மருத்துவபயன்பாட்டுக்கு கூடு லாக ஆக்சிேன் விநிசயாகிக்க 

முடியும். இந்தியாவில் தினேரி 7,500 தமட்ரிக் டன் ஆக்சிஜன்  யாரிக்கப்ப 

-டுகிறது. இதில் 6,600 தமட்ரிக் டன் ஆக்சிஜன் மருத்துவப் பயன்பாட்டுக் 

-காக மாநிலங்களுக்கு ஒதுக்கீடு தேய்யப்படுகிறது என்று த ரிவித் ார். 

 

3. பிரான்ஸிலிருந்து இந்தியா வரும் சமலும் 4 ரசபல் சபார் விமானங்கள்: 

விமானப்பவடத்  ைபதி பத ைரியா தகாடியவேத்து அனுப்பி வவப்பு 

பிரான்ஸ்  ாட்டிலிருந்து ஐந் ாவது  வவையாக  ான்கு ரசபல் சபார் 

விமானங்கள் இந்தியாவுக்கு அனுப்பிவவக்கப்பட்டுள்ைன. பிரான்ஸின் 

தமரிக்சனக்-சபார்டியாக்ஸ் விமானப்பவடத் ைத்தில்  டந்  நிகழ்ச்சியில், 

அங்கு ஐந்து  ாள் பயைமாக தேன்றுள்ை இந்திய விமானப்பவடத் ைபதி 

RKS பத ைரியா பங்சகற்று விமானங்கவை தகாடியவேத்து இந்தியா 

அனுப்பிவவத் ார். 

பிரான்ஸ்  ாட்டின் டஸ்ைால்ட் ஏவிசயஷன் நிறுவனத்திடம் இருந்து 36 

அதி வீன ரசபல் சபார் விமானங்கவை வாங்க கடந்  2016ஆம் ஆண்டு 

இந்தியா ஒப்பந் ம் சமற்தகாண்டது. ̀ 59,000 சகாடியில் இந்  விமானங்க 

-வை வாங்க ஒப்பந் ம் தேய்யப்பட்டது. அ ன்படி, இதுவவர 14 ரசபல் 

சபார் விமானங்கவை அந்  நிறுவனம் இந்தியாவிடம் ஒப்பவடத்துள்ைது. 

இப்சபாது சமலும்  ான்கு விமானங்கள் வைங்கப்பட்டுள்ைன. 

 

4. சவைாண் தபாருள்கள் ஏற்றுமதி 16.88 ே வீ ம் அதிகரிப்பு 

கடந்  2020-21ஆம் நிதியாண்டில் பிப்ரவரி மா ம் வவர, இந்தியாவின் 

சவைாண் உற்பத்திப் தபாருள்கள் ஏற்றுமதி 16.88% அதிகரித்துள்ை ாக, 

மத்திய சவைாண் அவமச்ேகம் த ரிவித்துள்ைது. இதுகுறித்து அந்  

அவமச்ேகம் தவளியிட்ட அறிக்வகயில் கூறப்பட்டிருந் து: கடந்  2020ஆம் 

ஆண்டு ஏப்ரல் மு ல்  டப்பாண்டு பிப்ரவரி வவரயிலான காலகட்டத்தில் 

`2.74 இலட்ேம் சகாடி மதிப்பிலான சவைாண் உற்பத்திப் தபாருள்கள் 

ஏற்றுமதி தேய்யப்பட்டுள்ைன. 

கடந்  ஆண்டு இச  காலகட்டத்தில் `2.31 இலட்ேம் சகாடி மதிப்பிலான 

தபாருள்கள் ஏற்றுமதி தேய்யப்பட்டன. அ ாவது, சவைாண் உற்பத்திப் 

தபாருள்களின் ஏற்றுமதி 16.88% அதிகரித்துள்ைது. 

இச சபான்று, அச  காலகட்டத்தில் சவைாண் உற்பத்திப் தபாருள்களின் 

இறக்குமதி 3 ே வீ ம் அதிகரித்துள்ைது. கடந்  ஆண்டு `1,37,014 சகாடி 

மதிப்பிலான சவைாண் தபாருள்கள் இறக்குமதி தேய்யப்பட்ட நிவலயில், 

இந்  ஆண்டில் `1,41,034 சகாடியாக அதிகரித்துள்ைது. கசரானா த ாற்று 

பரவலால் பல்சவறு துவறகள் பாதிக்கப்பட்ட சபாதிலும், சவைாண் துவற 

வர்த் கம் `93,097.76 சகாடியிலிருந்து `1,32,579.69 சகாடியாக அதிகரி 

-த்துள்ைது. 

பல ஆண்டுகைாக அதிக அைவிலான சவைாண் உற்பத்திப் தபாருள்கவை 

ஏற்றுமதி தேய்து, வர்த் க உபரி நிவலவய இந்தியா த ாடர்ந்து  க்க 

வவத்துக்தகாண்டு வருகிறது. கசரானா த ாற்று பரவல் காலகட்டத்தில் 

கூட, உைவுப்தபாருள்கள் விநிசயாகத்தில் பாதிப்பு ஏற்படக்கூடாது என்ப  

-ற்காக, இந்தியா த ாடர்ந்து உைவுப் தபாருள்கவை ஏற்றுமதி தேய்து 

வந் து என்று அந்  அறிக்வகயில் த ரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

5. வபங்குடில் வாயு தவளிசயற்றத்வ  55% குவறக்க ஐசராப்பிய 

யூனியன் ஒப்பு ல் 

வரும் 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் வபங்குடில் வாயுக்களின் தவளிசயற்றத் 

-வ  55% குவறக்க ஐசராப்ய யூனியன்  ாடுகள் ஒப்புக்தகாண்டுள்ைன. 

இதுகுறித்து ஐசராப்பிய ஆவையத்  வலவர் உர்சுலா சவான்தடர் 

சலயன் கூறிய ாவது: வரும் 2050ஆம் ஆண்டுக்குள் காற்றிலிருந்து 

அகற்றப்படும் வபங்குடில் வாயுக்களின் அைவுக்கும் காற்றில் கலக்கப்படும் 

 

 



         

    

அந்  வவக வாயுக்களின் அைவுக்கும் இவடசய சவறுபாடில்லாமல் 

தேய்வ ற்கான எங்கைது வாக்குறுதி,  ற்சபாது ேட்டப்பூர்வமாகியுள்ைது. 

இந்  இலக்வக எட்டுவ ற்கு ஐசராப்பிய யூனியன் உறுப்பு ாடுகளும் 

ஐசராப்பிய  ாடாளுமன்றமும் ஒப்பு ல் அளித்துள்ைன. மு ற்கட்டமாக, 

வரும் 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் காற்றில் வபங்குடில் வாயுக்களின் அைவவ 

கடந்  1990ஆம் ஆண்டில் இருந் வ விட 55 ே வீ ம் குவறப்ப ற்கும் 

உறுப்பு ாடுகள் ஒப்புக்தகாண்டுள்ைன என்றார் அவர். 

பூமி கடுங்குளிரில் உவறந்து சபாகாமல், அதில் பசுவமத்  ாவரங்களும் 

பிற உயிரினங்களும் வாழ்வ ற்சகற்ற தவப்பத்வ  ஏற்படுத்தித்  ரும் 

கரியமில வாயு, மீத்ச ன், வ ட்ரஸ் ஆக்வேடு, ஓசோன் வாயு ஆகியவவ 

வபங்குடில் வாயுக்கள் என்றவைக்கப்படுகின்றன. இந்  வாயுக்களின் 

விகி ம், த ாழிற்புரட்சி காரைமாக வளிமண்டலத்தில் அதிகரித்து வருகிற 

-து. இ ன் காரைமாக புவியின் தவப்பம் அதிகரித்து, வளிமண்டலத்தின் 

சுைற்சிப் சபாக்கில் மாற்றம் ஏற்பட்டு வறட்சி, அனல்காற்று, காட்டுத்தீ, பனிப் 

பாவறகள் உருகி கடல்மட்டம் அதிகரித் ல், அதீ  மவை, புயல், தவள்ைம் 

சபான்ற இயற்வகப் சபரிடர்கள் அதிகரித்து வருகின்றன. 

‘பருவநிவல மாற்றம்’ என்றவைக்கப்படும் இந் ப் பிரச்ேவனவயத் தீர்ப்ப  

-ற்காக ேர்வச ே  ாடுகள் பிரான்ஸ்  வல கர் பாரீஸில் கடந்  2015ஆம் 

ஆண்டு ஒப்பந் ம் சமற்தகாண்டன. அதில், இந் ப் பிரச்ேவனக்குக் காரை 

-மான கரியமிலவாயு தவளிசயற்றத்வ க் குவறத்துக்தகாள்ைசவண்டிய 

அவசியத்வ  உலக  ாடுகள் ஒப்புக்தகாண்டன. இதுத ாடர்பான ேர்சவ ே 

முயற்சியின் ஒருபகுதியாக, அதமரிக்க அதிபர் சஜா வபடன்  வலவமயில் 

சுமார் 40  ாடுகள் பங்சகற்கும் ேர்வச ே பருவநிவல மா ாடு வரும் ஏப். 

22 மற்றும் 23’இல்  வடதபறவிருக்கிறது. அ ற்கு முன்ன ாக, ஐசராப்பிய 

யூனியன்  ாடுகள் இந்  ஒப்பந் த்வ  சமற்தகாண்டுள்ைன. 

 

6. ராம்சகா சிதமன்ட்ஸ் நிறுவனத்துக்கு விருது: 

ராம்சகா சிதமன்ட்ஸ் நிறுவனத்தின் அரியலூர் ஆவலக்கு இந்தியா உச்ே 

த ாழில்ோர் சுகா ார மற்றும் பாதுகாப்பு விருதுகள்-2020 ோர்பில் 

‘ ங்கரகம்’ விருது வைங்கப்பட்டுள்ைது. 

 

7. தபண்கள் பாதுகாப்பு குறித்து விழிப்புைர்வு கருத் ரங்கு: கல்லூரிகளில் 

 டத்  UGC உத் ரவு 

பல்கவலக்கைக மானியக்குழு (UGC) தேயலர் ரஜ்னிஸ் வஜன், அவனத்து 

உயர்கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் அனுப்பிய சுற்றறிக்வக விவரம்: மத்திய 

 ாடாளுமன்ற நிவலக்குழுவின் 230ஆவது அறிக்வகயில், தபண்கள் மற் 

-றும் குைந்வ களுக்கு எதிரான குற்றங்கவைத்  டுப்ப ற்காக பல்சவறு 

பரிந்துவரகள் வைங்கப்பட்டுள்ைன. 

அந்  வழிகாட்டு ல்கவை  ாடு முழுவதும் உள்ை பல்கவலக்கைகங்கள், 

கல்லூரிகள் அவசியம் பின்பற்ற சவண்டும். பாலின ேமத்துவம், தபண்கள் 

உடல் லன், அதிகாரப்பகிர்வு, பாதுகாப்பு,  வலவமப்பண்பு உள்ளிட்ட 

அம்ேங்கவை பாடத்திட்டத்தில் கூடு லாக இவைக்க சவண்டும். 

அச சபால, தபண்களிடம் மரியாவ யாகவும், கண்ணியத்துடனும்  டந்து 

தகாள்வது குறித்து ‘தபண்கள் பாதுகாப்பு’ என்ற  வலப்பில் இவையவழி 

-யில் கருத் ரங்குகவை  டத் சவண்டும். இதுத ாடர்பாக எடுக்கப்பட்ட 

 டவடிக்வககவை அறிக்வகயாக  யாரித்து UGC’க்கு அனுப்பிவவக்க 

சவண்டும். இவ்வாறு சுற்றறிக்வகயில் கூறப்பட்டுள்ைது. 

 

8. கசரானா வவரஸ் த ாற்றுக்கான  டுப்பூசிவய அதிகம் வீைாக்கும் 

மாநிலங்கள்:  மிழ் ாடு மு லிடத்தில் உள்ை ாக RTI மூலம் அம்பலம் 

 டுப்பூசிவய மாநிலங்கள் அதிக அைவில் வீைாக்கி வருவ ாக  கவல் 

அறியும் உரிவமச் ேட்டம் (RTI) மூலம் த ரியவந்துள்ைது. இதில்  மிழ் ாடு 

மு லிடத்தில் உள்ைது. உலக  ாடுகளில் கசரானா வவரஸ் பாதிப்பு இந்தி 

-யாவில் ான் மிகசமாேமாக உள்ைது.  ாள்ச ாறும் சுமார் 2 லட்ேத்துக்கும் 

அதிகமாசனாருக்கு கசரானா பாதிப்பு உறுதிதேய்யப்படுகிறது. 

கசரானா பாதிப்பில்  ான்காம் இடம்: இந்நிவலயில் கசரானா பாதிப்பில் 

 மிழ் ாடு 4ஆவது இடத்தில் உள்ைது. பல மாநிலங்களில் கசரானா கால 

கட்டுப்பாடுகள் அமல்படுத் ப்பட்டுள்ைன. சில மாநிலங்களில் இரவு ச ர 

ஊரடங்கு அமல்படுத் ப்பட்டுள்ைது. மகாராஷ்டிராவில் பதிவனந்து  ாட்கள் 

முழு ஊரடங்கும், தில்லியில் ஆறு  ாட்களுக்கு ஊரடங்கும் அமல்படுத் ப்ப 

-ட்டுள்ைது. கசரானா அதிகம் உள்ை மாநிலங்களில் கசரானா வவரஸ் 

 டுப்பூசிகளும் அதிக அைவில் சபாடப்பட்டு வருகின்றன. 

ஆனால் பல்சவறு மாநிலங்களில் கசரானா  டுப்பூசிகளுக்கு பற்றாக்குவற 

இருப்ப ாகவும் புகார்கள் எழுந்துள்ைன. இந்நிவலயில் மாநிலங்கள் அதிக 

அைவில் கசரானா  டுப்பூசிகவை வீைாக்கி வருவ ாக RTIமூலம் த ரிய 

-வந்துள்ைது. குறிப்பாக இவ்வரிவேயில் தமிழ்நோடு மு லிடத்தில் உள்ைது. 

சுமார் 12 சகாடி  டுப்பூசி சடாஸ்கள் மாநிலங்களில் விநிசயாகம் தேய்யப்ப 

-ட்டுள்ைன. இதில் 44 லட்ேம் சடாஸ்கள் மாநிலங்கைால் வீைாக்கப்பட் 

டுள்ைன. வீைாக்கப்பட்ட சடாஸ்களில்  மிழ் ாடு 12.10 ே வீ த்துடன் 

மு லிடத்தில் உள்ைது. 

ைரியாைா 9.74 ே வீ த்துடன் இரண்டாவது இடத்திலும், பஞ்ோப் 8.12 

ே வீ த்துடன் 3ஆவது இடத்திலும், மணிப்பூர் 7.8 ே வீ த்துடன் 4ஆவது 

இடத்திலும், த லங்கானா 7.5 ே வீ த்துடன் 5ஆம் இடத்திலும் உள்ைன. 

கடந்  11ஆம் ச தியுடன் முடிவவடந்  காலத்தில் இவ்வைவு  டுப்பூசி 

சடாஸ்கள் வீைாக்கப்பட்டுள்ை ாகத் த ரியவந்துள்ைது. 

சகரைா, சமற்கு வங்கம், ஹிமாச்ேல பிரச ேம், மிசோரம், சகாவா, டாமன் & 

வடயூ, அந் மான் மற்றும் நிசகாபார் தீவுகள், லட்ேத்தீவுகளில்  டுப்பூசிகள் 

குவறந்  அைவில் வீைாக்கப்பட்டுள்ைன. இ னிவடசய  டுப்பூசி மருந்து 

உற்பத்திக்காக சீரம் நிறுவனத்துக்கு `3,000 சகாடியும், பாரத் பசயாதடக் 

நிறுவனத்துக்கு `1,500 சகாடியும் மத்திய அரசு வைங்கியுள்ைது. 

 



         

    

1. அண்டார்டிகாவுக்கு நாற்பதாவது அறிவியல் பயணத்தத 

மேற்ககாண்ட அதேச்சகம் எது? 

அ) கப்பல் வாணிப அமைச்சகம் 

ஆ) புவி அறிவியல் அமைச்சகம்  

இ) வவளியுறவு அமைச்சகம் 

ஈ) அறிவியல் ைற்றும் வ ாழில்நுட்ப அமைச்சகம் 

✓ ைத்திய புவி அறிவியல் அமைச்சகம் அண்டார்டிகாவிற்கு நாற்ப ாவது 

அறிவியல் பயணத்ம  மைற்வகாண்டது. இந் ப் பயணம், 2021 ஏப்.10 

அன்று வவற்றிகரைாக மகப்டவுனுக்குத் திரும்பியுள்ளது. 

✓ வவறும் 94 நாட்களில் சுைார் 12,000 கடல் மைல் நீள பயணத்ம  முடித் 

-  பின்னர் இந் க் குழு திரும்பியது. MV வாசிலி மகாம ாவ்னின் கப்ப 

-லில் இந் ப் பயணம் மைற்வகாள்ளப்பட்டது. இந் ச் சா மன, அண்டார்டி 

-காவில் இந்தியாவின் நாற்ப ாண்டுகா  அறிவியல்பூர்வ முன்வனடுப்பு 

-மள நிமறவு வசய்துள்ளது. 

 

2. ‘லூனா 25’ என்பது நிலவு ஆராய்ச்சி குறித்த எந்த நாட்டு திட்டத்தி 

-ன் கபயராகும்? 

அ) ரஷியா  

ஆ) ஜப்பான் 

இ) சீனா 

ஈ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

✓ நி வு ஆராய்ச்சி குறித்  ஒரு புதிய வ ாடர் திட்டங்கமள ரஷியா 

அறிவித்துள்ளது. “லூனா 25” எனப் வபயரிடப்பட்ட அந்  திட்டங்களில் 

மு  ாவது திட்டம் வரும் அக்மடாபரில் வ ாடங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.  

✓ 45 ஆண்டுகளாக ரஷியா இதுமபான்ற நி வு ஆராய்ச்சி திட்டங்களில் 

ஈடுபடாைல் இருந் து. நி வின் மைற்பரப்பிற்குக்கீமே நிரந் ரைாக உமற 

-ந்திருக்கும் பனிமய ஆராயும் வி ைாக இந் த்  மரயிறங்கி வடிவமை 

-க்கப்பட்டுள்ளது. நி வு சூழ் புழுதியின் கூர்மையான துண்டுகளால் 

ஏற்படும் இடர்கமளயும் அறிவிய ாளர்கள் ைதிப்பீடு வசய்வார்கள். 

 

3. “Complex Pasts: Diverse Futures” என்பது ஏப்ரல்.18 அன்று 

ககாண்டாடப்படும் எந்தச் சிறப்பு நாளின் கருப்கபாருளாகும்? 

அ) உ க க ாச்சார நாள் 

ஆ) உ க பாரம்பரிய நாள்  

இ) உ க வ ால்லியல் நாள் 

ஈ) உ க சுற்று ா நாள் 

✓ ஆண்டும ாறும் ஏப்18 அன்று உ க பாரம்பரிய நாள் அல் து நிமனவுச் 

சின்னங்கள் ைற்றும் பாரம்பரிய   ங்களுக்கான பன்னாட்டு நாளாக 

வகாண்டாடப்படுகிறது. “Complex Pasts: Diverse Futures” என்பது இந்  

ஆண்டு (2021), உ க பாரம்பரிய நாளுக்கான கருப்வபாருளாகும்.  

✓ இந்தியாவில், இராைாயணம்குறித்  மு ல் ஆன்ம ன் கண்காட்சிமய 

சுற்று ா & க ாச்சார அமைச்சர் வ ாடங்கினார். இந் க் கண்காட்சியில், 

புது தில்லியிலுள்ள ம சிய அருங்காட்சியகத்தின் 49 சிற்மறாவியங்கள் 

வ ாகுப்புகளும் காட்சிப்படுத் ப்பட்டுள்ளன.  

 

4. அண்தேச்கசய்திகளில் இடம்கபற்ற மடபிள் ேவுண்தடன் மதசிய 

பூங்கா அதேந்துள்ள நாடு எது? 

அ) ஆஸ்திமரலியா 

ஆ) வ ன்னாப்பிரிக்கா  

இ) நியூசி ாந்து 

ஈ) பிலிப்மபன்ஸ் 

✓ வ ன்னாப்பிரிக்காவின் மேசை ேசை ம சிய பூங்காவில் எரிந்து வரும் 

காட்டுத்தீ, கட்டடங்கமள மச ப்படுத்தும் என்று கூறப்படுகிறது.  

✓ இந்தத்தீசை கட்டுக்குள் ககொண்டுவருவதற்கொக சுைார் 200 தீயமணப்பு 

வீரர்களும் 4 உ ங்கூர்திகளும் பணியில் ஈடுபடுத் ப்பட்டுள்ளன. 1796 

ஆம் ஆண்டில் கட்டப்பட்ட மகப்டவுன் பல்கம க்கு அருகிலுள்ள மைாஸ் 

-வடர்ட்ஸ் மில் என்ற வர ாற்று கா  காற்றாம யும் இந் த் தீவிபத்தில் 

மச ைமடந்துள்ளது. 

5. குஜராத்தின் பனிதரில் இந்தியாவில் தனது முதல் கேகா உணவு 

பூங்கா திட்டத்தத கதாடங்கியுள்ள நாடு எது? 

அ) பிரான்ஸ் 

ஆ) இஸ்மரல் 

இ) இத் ாலி  

ஈ) ஐக்கிய அவைரிக்க நொடுகள் 

✓ அண்மையில், உணவு ப ப்படுத்தும் வசதிகமள உள்ளடக்கிய  னது 

மு ல் வைகா உணவு பூங்கா திட்டத்ம , இத் ாலி, இந்தியாவில் அறிமுக 

-ப்படுத்தியது. “தி வைகா புட் பார்க்” என்ற மசா மன அடிப்பமடயி ான 

இந் த் திட்டம், வைய்நிகர் முமறயில் வ ாடங்கப்பட்டது. 

✓ மும்மபயில் உள்ள ICE அலுவ கத்திற்கும் குஜராத்தின் பனி ர் வைகா 

உணவு பூங்காவிற்கும் இமடமய ஒரு விருப்பகடி ம் மகவயழுத் ானது. 

 

6. சாகச விதளயாட்டு நிறுவனம் திறக்கப்பட்டுள்ள மதரி ஏரி உள்ள 

ோநிலம் எது? 

அ) ைகாராஷ்டிரா 

ஆ) உத் ரகண்ட்  

இ) ஒடிஸொ 

ஈ) மைற்கு வங்கம் 

✓ ம ரி ஏரியின் கமரயில் நீர் விமளயாட்டு ைற்றும் சாகச நிறுவனத்ம  

உத் ரகண்ட் ைாநி  மு  மைச்சர் தீரத் சிங் ராவத் ைற்றும் ைத்திய 

அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு ஆகிமயார் திறந்துமவத் னர். இந்ம ா-திவபத் 

-திய எல்ம ப்புற காவல்துமறயால் நடத் ப்படு இந்  நிறுவனம், `20 

மகாடி வச வில் கட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

7. எந்த நாட்டுடனான தனது மிகப்கபரிய இராணுவ ககாள்முதல் 

ஒப்பந்தத்தில், அண்தேயில், இஸ்மரல் தககயழுத்திட்டது? 

அ) ஐக்கிய அவைரிக்க நாடுகள் 

ஆ) சீனா 

இ) வஜர்ைனி 

ஈ) கிமரக்கம்  

✓ இஸ்மரலும் கிமரக்கமும்  ங்களது மிகப்வபரிய பாதுகாப்பு வகாள்மு ல் 

ஒப்பந் த்தில் மகவயழுத்திட்டன. இஸ்மரலிய இராணுவ ஒப்பந் க்கார 

-ரால் வெவ னிக் வான்பமடக்கு (கிமரக்கம்) ஒரு பயிற்சி மையத்ம  

நிறுவுவ ற்கும் வசயல்படுத்துவ ற்கும் 1.65 பில்லியன் அவைரிக்க டா ர் 

ைதிப்பி ான ஓர் ஒப்பந் மும் இதி டங்கும். 

✓ இந்  ஒப்பந் ம் நாடுகளுக்கு இமடயி ான அரசியல் & வபாருளா ார 

உறவுகமள வலுப்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருநாடுகளின் 

வான்பமடகளும் ஒரு கூட்டுப் பயிற்சிமயத் வ ாடங்கியுள்ளன. 

 

8. அண்தேயில் கூகிள் டூடுலில் இடம்கபற்ற மவரா ககட்ராய்ட்ஸ் 

என்பவர் எந்த நாட்டின் முதல் கபண் இராணுவ அறுதவ சிகிச்தச 

நிபுணராவார்? 

அ) வஜர்ைனி 

ஆ) ரஷியா  

இ) இத் ாலி 

ஈ) பிரான்ஸ் 

✓ ரஷிய அறுமவ சிகிச்மச நிபுணர், மபராசிரியர், கவிஞர் ைற்றும் எழுத் ா 

-ளருைான Dr மவரா வகட்ராய்ட்ஸின் 151ஆவது பிறந் நாமள கூகிள் 

வகாண்டாடியது. அவர், அந்நாட்டின் மு ல் வபண் இராணுவ அறுமவ 

சிகிச்மச நிபுணராகவும், உ கின் மு ல் வபண் மபராசிரியர்களுள் 

ஒருவராகவும் கரு ப்படுகிறார். கடந்  1904’இல், ருஸ்ம ா-ஜப்பானிய 

மபாரின்மபாது ஓர் அறுமவ சிகிச்மச நிபுணராக டாக்டர் வகட்ராய்ட்ஸ் 

 ாைாக முன்வந்து பணியாற்றினார். 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. ேனித உடலில், திசு ேட்டத்தில் மபாதுோன அளவு உயிர்வளி (O2) 

கபறாத நிதலக்கு கபயர் என்ன? 

அ) மையாக்ஸியா 

ஆ) மெபாக்ஸியா  

இ) மெபராக்ஸியா 

ஈ) மடபாக்ஸியா 

✓ மெபாக்ஸியா என்பது ைனி  உடலில், திசு ைட்டத்தில் மபாதுைான 

அளவு உயிர்வளி வபறா  ஒரு நிம யாகும். மவரஸ் வ ாற்று காரணைா 

-க COVID-19 மநாயாளிக்கு இந்  நிம  மீண்டும் மீண்டும் வருகிறது.  

✓ வகாமரானா மவரஸ் பாதிப்புகள் அதிகரிப்ப ால் நாட்டில் உயிர்வளி 

உருமளகளின் வபரும் பற்றாக்குமறக்கு ைத்தியில், இராணுவ ஆராய்ச்சி 

ைற்றும் மைம்பாட்டு அமைப்பு (DRDO) SpO2 (குருதி உயிர்வளி வசறிவு) 

கூடு ல் உயிர்வளி வேங்கல் முமறமய உருவாக்கியுள்ளது. இது, ஒரு 

நபமர, மெபாக்ஸியா நிம க்கு ஆளாகாைல் காப்பாற்றுகிறது. 

 

10. ‘கடல் சூழலுக்குள் நுதழயும் கநகிழிதய எதிர்த்து நகரங்கள்’ 

குறித்த எந்த நாட்டுடனான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் இந்தியா 

தககயழுத்திட்டுள்ளது? 

அ) பின் ாந்து 

ஆ) வஜர்ைனி  

இ) சுவிச்சர் ாந்து 

ஈ) பிரான்ஸ் 

✓ இந்திய அரசின் வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்சகமும் 

வஜர்ைானிய சுற்றுச்சூேல், இயற்மக பாதுகாப்பு ைற்றும் அணுவாற்றல் 

அமைச்சகத்தின் சார்பாக GIZ GmbH இந்தியாவும் வ ாழில்நுட்ப ஒத்து 

-மேப்பு வ ாடர்பான ஓர் ஒப்பந் த்தில் மகவயழுத்திட்டன. 

✓ இத்திட்டத்தின் விமளவுகள் நகர்ப்புற தூய்மை இந்தியா இயக்கத்தின் 

மநாக்கங்களான நீடித்  திடக்கழிவு மை ாண்மை ைற்றும் 2022’க்குள் 

ஒற்மற பயன்பாட்டு வநகிழிமய ஒழிப்ப ற்கான இ க்கு ஆகியவற்மற 

மையைாகக் வகாண்டுள்ளன. 

 


1. மை 1 மு ல் இ வச  டுப்பூசி முகாம்:  மிழ்நாடு அரசு 

மை 1 மு ல் 18 வயதுக்கு மைற்பட்மடாருக்கு இ வசைாக கமரானா  டுப்பூசி 

மபாடப்படும் என  மிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. ைத்திய அரசின் வழிகாட் 

-டு லின்படி,  மிழ்நாட்டில் 2020 ேொர்ச் 25 மு ல் ம சிய மபரிடர் மை ா 

-ண்மைச் சட்டத்தின்கீழ், ஊரடங்கு உத் ரவு பல்மவறு கட்டுப்பாடுகளுட 

-னும்,  ளர்வுகளுடனும் அைலில் இருந்துவருகிறது. 

 

2. குத்துச்சண்மட: இந்தியாவுக்கு 5  ங்கம் 

மபா ந்தில் நமடவபறும் இமளமயார் உ க குத்துச்சண்மட மபாட்டியில் 

இந்திய ைகளிர் 4 மபர்  ங்கப்ப க்கம் வவன்றனர். இறுதிச்சுற்றுகளில், 48 

கிம ா பிரிவில் கீதிகா - மபா ாந்தின் நடாலியா குவெவ்ஸ்காமவ 5-0 

என்ற கணக்கில் வவன்றார். 51 கிம ா பிரிவில் மபபிமராஜிசனா சானு - 

ரஷியாவின் வாவ ரியா லின்மகாவாமவ அம  புள்ளிகள் கணக்கில் ம ா 

-ற்கடித் ார். 57 கிம ா பிரிவில் பூனம் 5-0 என்ற கணக்கில் பிரான்ஸின் 

ஸ்வ லின் கிராசிமயயும், 60 கிம ா பிரிவில் வின்கா - கஜகஸ் ானின் 

ஜுல்மடஸ் ெயாக்மீமடாவாமவயும் வீழ்த்தினர். இப்மபாட்டியில் இன்னும் 

3 ைகளிரும், ஓர் ஆடவரும் இறுதிச்சுற்றில் விமளயாட உள்ளனர். 

 

 

 

 



         

    

1. சுவையூட்டப்பட்ட நறுமணப்பால் தயாரிப்புகளுக்கு சரக்கு மற்றும் 

சசவை ைரியின்கீழ் 12 சதவீத ைரி விதிக்கப்படும் என்று சமீபத்தில் 

தீர்ப்பளித்த ஆவணயம் எது? 

அ) நிதி அமைச்சகம் 

ஆ) மைம்பட்ட ஆளும் ஆமையம் (AAR)  

இ) நிதி ஆமையம் 

ஈ) ைத்திய ைமைமுக வரிகள் வாரியம் 

✓ சுமவயூட்டப்பட்ட நறுைைப்பால் தயாரிப்புகளுக்கு சரக்கு & மசமவ 

வரியின்கீழ் 12% வரி விதிக்கப்படும் என்று குஜராத் ைாநிலத்தின் GST 

வழக்குகமை விசாரிக்கும் AAR ஆமையம் ததரிவித்துள்ைது. அமுல் 

பிராண்டின்கீழ் பால் தயாரிப்புகமை சந்மதப்படுத்தும் குஜராத் கூட்டுைவு 

பால் சந்மதப்படுத்துதல் கூட்டமைப்பு நிறுவனம், அமுல் கூல்/அமுல் கூல் 

கமப என்ை தபயரில் விற்பமன தசய்யும் நறுைை பாலுக்கு GST வரி 

விதிப்பது குறித்து AAR ஆமையத்மத அணுகியது. 

 

2. பின்ைரும் எந்த நாடு யுசரனியத்வத 60% ைவர சசறிவூட்ட 

சதாடங்கியுள்ளது என்பவத பன்னாட்டு அணுைாற்றல் முகவம உறு 

-திப்படுத்தியுள்ளது? 

அ) இஸ்மரல் 

ஆ) ஈரான்  

இ) ஆப்கானிஸ்தான் 

ஈ) மநஜீரியா 

✓ ஈரான் 60 சதவீதம் வமர யுமரனியம் தசறிவூட்டமல ததாடங்கிவிட்டது 

என பன்னாட்டு அணுவாற்ைல் முகமை உறுதிதசய்துள்ைது. இதுமவ 

அதிகபட்ச தசறிவூட்டல் நிமலயாகும். அண்மையில் நடந்த சம்பவத்தால் 

நடான்சில் உள்ை மின்விநிமயாக வமலயமைப்பு மசதப்படுத்தப்பட்டமத 

அடுத்து, யுமரனியம் தசறிவூட்டமல உயர்த்துவதற்கும், நவீனையைாக்கப் 

-பட்ட மையவிலக்கிகமை நடான்ஸ் அணுவாற்ைல் நிமலயத்தில் நிறு 

-வுவதற்கும் ஈரான் முடிவுதசய்துள்ைது.  

 

3. பாதுகாப்பு குறித்து, அண்வமயில் பணியமர்த்தப்பட்ட “INAS 323” 

என்றால் என்ன? 

அ) ஆளில்லா வானூர்தி 

ஆ) வான்பமடயணி  

இ) நீர்மூழ்கிக்கப்பல் 

ஈ) ஏவுகமை துவக்கி 

✓ இந்திய கடற்பமடயின் உள்நாட்டில் கட்டப்பட்ட நவீன இலகு இரக 

உலங்கு வானூர்தி Mk III, இந்திய கடற்பமடயின் INAS 323 வான்பமட 

அணி ஆகியமவ மகாவாவின் INS ஹன்சாவிலிருந்து பணியில் சேர்க்க 

-ப்பட்டன. நவீன இலகு இரக உலங்கு வானூர்தியான Mk III, மதடல் & 

மீட்பு, சிைப்பு நடவடிக்மககள் ைற்றும் கடமலார கண்காணிப்புக்கு ஆகிய 

-வற்றுக்கு பயன்படுத்தப்படும். 

✓ இப்பமடயணி, மூன்று நவீன இலகு ரக Mk III உலங்கு வானூர்திகமை 

இயக்கும், சக்தி எந்திரத்துடன்கூடிய இந்த உலங்கு வானூர்திமய, 

ஹிந்துஸ்தான் ஏமராநாட்டிக்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ைது. 

 

4. அண்வமச்சசய்திகளில் இடம்சபற்ற சிைசுப்பிரமணியன் ராமன், 

கீழ்காணும் எந்த அவமப்பின் தவைைர் & நிர்ைாக இயக்குநராக 

சபாறுப்சபற்றார்? 

அ) SEBI 

ஆ) SIDBI  

இ) ISRO 

ஈ) DRDO 

✓ சிவசுப்பிரைணியன் ராைன் SIDBI வங்கியின் தமலவர் ைற்றும் நிர்வாக 

இயக்குநராக தபாறுப்மபற்றுள்ைதாக சிறு ததாழிற்துமை மைம்பாட்டு 

வங்கி (SIDBI) அறிவித்தது. மூன்ைாண்டு காலத்துக்கு அவர் இப்பதவிமய 

வகிப்பார். இந்த நியைனத்திற்கு முன்பு, ராைன், மதசிய மின்னாளுமக 

மசமவகள் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் ைற்றும் தமலமைச் 

தசயல் அதிகாரியாக பணியாற்றி வந்தார். 

✓ இந்திய பங்கு ைற்றும் பரிவர்த்தமன வாரியத்தின் (SBI) நிர்வாக 

இயக்குநர் பதவிமயயும் வகித்துள்ைார். 

 

5. ஆண்டுத ாறும் ஏப்ரல்.19 அன்று சகாண்டாடப்படும் ஒரு சிறப்பு 

நாசளாடு சதாடர்புவடய மனித உடலின் இரண்டாைது மிகப்சபரிய 

உறுப்பு எது? 

அ) மதால் 

ஆ) கல்லீரல்  

இ) நுமரயீரல் 

ஈ) மூமை 

✓ கல்லீரல் ததாடர்பான மநாய்கள் குறித்த விழிப்புைர்மவ பரப்புவதற்காக 

உலக கல்லீரல் நாள் ஒவ்மவார் ஆண்டும் ஏப்ரல்.19 அன்று உலகம் 

முழுவதும் அனுசரிக்கப்படுகிைது. கல்லீரல், ைனிதவுடலின் இரண்டாவது 

தபரிய உறுப்பு ைற்றும் தசரிைான அமைப்பின் ஒரு முக்கிய பகுதியாகும்.  

✓ இது மதாலுக்கடுத்து இரண்டாவது மிகப்தபரிய உறுப்பாகும். 2018ஆம் 

ஆண்டில், சுகாதார ைற்றும் குடும்பநல அமைச்சகம் மதசிய நச்சுயிரியால் 

கல்லீரல் அழற்சி ச ோய் கட்டுப்பாட்டு திட்டத்மத அறிமுகப்படுத்தியது. 

இது இந்தியாவில் நச்சுயிரியால் கல்லீரல் அழற்சி ச ோயைத் தடுப்பமத 

-யும் கட்டுப்படுத்துவமதயும் மநாக்கைாகக் தகாண்டுள்ைது.  

 

6. அண்வமச்சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, “புளூ சநச்சர் அவையன்ஸ்” 

என்பதுடன் சதாடர்புவடயது எது? 

அ) விண்தவளி பாதுகாப்பு 

ஆ) தபருங்கடல் பாதுகாப்பு  

இ) மவைாண் பாதுகாப்பு 

ஈ) ையில்கள் பாதுகாப்பு 

✓ அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில், 18 மில்லியன் சதுர கிமீட்டர் பபருங்கடல் 

பரப்மபப் பாதுகாப்பதற்காக ஒரு புத்தம் புதிய உலகைாவிய கடல்சார் 

முன்தனடுப்பு ததாடங்கப்பட்டுள்ைது. இந்த முன்தனடுப்பு, “புளூ மநச்சர் 

அமலயன்ஸ்” என்று அமழக்கப்படுகிைது. இது மதசிய அரசாங்கங்கள், 

உள்ளூர் சமூகங்கள், பழங்குடி ைக்கள், அறிவியலாைர்கள் ைற்றும் 

கல்வியாைர்கள் ைற்றும் நன்தகாமடயாைர்கைால் வழிநடத்தப்படுகிைது. 

 

7. உைக பத்திரிவக சுதந்திர குறியீடு – 2021’இல் இந்தியாவின் 

தரநிவை என்ன? 

அ) 142  

ஆ) 152 

இ) 162 

ஈ) 172 

✓ ‘எல்மலகைற்ை நிருபர்கள்’ என்ை அமைப்பு தவளியிட்டுள்ை உலக பத்தி 

-ரிமக சுதந்திர குறியீட்டில், இந்தியா, 142ஆவது இடத்மத இந்தாண்டும் 

தக்கமவத்து மைாசைான நிமலயில் ததாடர்வதாக கூைப்பட்டுள்ைது. 

✓ பத்திரிமக சுதந்திரம்பற்றி தவளியிடப்பட்ட 180 நாடுகள்தகாண்ட இந்தப் 

பட்டியலில் நார்மவ முதலிடத்தில் உள்ைது. அதமனத்ததாடர்ந்து பின்லா 

-ந்து, தடன்ைார்க் ஆகியமவ 2 ைற்றும் 3ஆம் இடங்கள் பிடித்துள்ைன. 

பத்திரிமகயாைர்களுக்கு மிகவும் ஆபத்தான நாடாக இந்தியா உள்ைது 

என அக்குறியீடு ததரிவித்துள்ைது. 

 

8. ஐக்கியப்சபரரசால் சைளியடப்படும் புதிய டிஜிட்டல் நாணயத்தின் 

சபயர் என்ன? 

அ) UK நாையம் 

ஆ) பிரிட்காயின்  

இ) டிஜி பிரிட் 

ஈ) பிரிட் நாையம் 

✓ ஐக்கியப்மபரரசு (UK) ஒரு புதிய டிஜிட்டல் நாையத்மத உருவாக்குவதற் 

-கான சாத்தியக்கூறுகயை ஆராய்ந்து வருகிைது. இது, “பிரிட்காயின்” 

என்று அமழக்கப்படுகிைது. ைத்திய வங்கியின் இந்த டிஜிட்டல் நாையம் 

குறித்த நன்மைகமை ைதிப்பிடுவதற்காக, இங்கிலாந்து வங்கியும் கருவூ 

-லமும் இமைந்து தசயல்படவுள்ைன. 
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✓ வீட்டுச் தசலவுகள் ைற்றும் வணிகங்களின் பயன்பாட்டிற்கான டிஜிட்டல் 

நாையத்தின் புதிய வடிவைாக இந்தப் புதிய நாையம் இருக்கும் என 

அவ்வங்கி கூறியுள்ைது. 

 

9. அண்வமயில் காைமான இட்ரிஸ் சடபி இட்சனா, முப்பதாண்டுக 

-ளுக்கும் சமைாக, பின்ைரும் எந்த மத்திய ஆப்பிரிக்க சதசத்தின் 

ஆட்சியாளராக இருந்தார்? 

அ) சூடான் 

ஆ) சாட்  

இ) எகிப்து 

ஈ) மநஜீரியா 

✓ ைத்திய ஆப்பிரிக்க மதசைான சாட் நாட்மட முப்பதாண்டுகளுக்கும் மை 

-லாக ஆட்சிபுரிந்த சதிபர் இட்ரிஸ் தடபி இட்மனா, அண்மையில் கிைர்ச்சி 

-யாைர்களுடனான மபாரின்மபாது இைந்தார். அவர் ைரணிப்பதற்கு சில 

ைணிமநரங்களுக்கு முன்னதாக, ஏப்.11 அன்று அதிபர் மதர்தலில் தடபி 

தவற்றிதபற்ைதாக மதர்தல் அதிகாரிகள் அறிவித்திருந்தனர். 

 

10. பிரதமர் கரிப் கல்யாண் சதாகுப்பின்கீழ் நைைாழ்வுப் பணியாள 

-ர்களுக்கு ைழங்கப்படும் காப்பீட்டுத் சதாவக எவ்ைளவு? 

அ) `5 இலட்சம் 

ஆ) `10 இலட்சம் 

இ) `25 இலட்சம் 

ஈ) `50 இலட்சம்  

✓ பிரதைர் கரிப் கல்யாண் ததாகுப்பின்கீழ், சுகாதாரப் பணியாைர்களுக்கா 

-ன காப்பீட்டுத்திட்டத்மத இந்திய அரசு ஓராண்டுகாலத்திற்கு நீட்டித்து 

-ள்ைது. COVID-19 காரைைாக உயிரிழப்பு ஏற்பட்டாமலா அல்லது 

COVID-19 ததாடர்பான பணியின் காரைைாக தற்தசயலாக உயிரிழப்பு 

ஏற்பட்டாமலா இந்தக் காப்பீட்டுத் திட்டம் பபோருந்தும். காப்பீடு தசய்யப்பட்ட 

நபரின் உரிமைமகாருபவருக்கு `50 இலட்சம் வழங்கப்படும். 

 


1. COVID சிகிச்மசக்கு ‘விரஃபின்’ ஊசி ைருந்து: அவசரகால பயன்பாட்டுக்கு 

DGCI அனுைதி 

COVID மநாயாளிகளின் அவசரகால சிகிச்மசக்கு ‘விரஃபின்’ ஊசி 

ைருந்மத பயன்படுத்த இந்திய ைருந்துக் கட்டுப்பாட்டு இயக்குநரகம் (DGCI) 

அனுைதிைளித்தது. கமரானா ததாற்ைால் மிதைாக பாதிக்கப்பட்டுள்ை மநா 

-யாளிகளின் சிகிச்மசக்கு அந்த ைருந்மத அளிக்க ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டு 

-ள்ைது. இந்திய ைருந்து உற்பத்தி நிறுவனைான மைடஸ் கடிலா இந்த 

ஊசிைருந்மத உற்பத்தி தசய்கிைது. நாட்டில் கமரானா ததாற்றின் 2ஆவது 

அமல தீவிரைாகியுள்ைது. இந்நிமலயில் அவசரகால பயன்பாட்டுக்கு 

‘விரஃபின்’ ைருந்து அனுைதிக்கப்பட்டுள்ைது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

2. உயர்கல்வி விருப்பப் பாடப்பிரிவில் NCC இமைப்பு: UGC தகவல் 

உயர்கல்வி பயிலும் ைாைவர்களுக்கான விருப்பப் பாடப்பிரிவில் மதசிய 

ைாைவர் பமட (NCC) மசர்க்கப்பட்டுள்ைதாக UGC ததரிவித்துள்ைது. நாடு 

முழுவதும் உள்ை பள்ளி, கல்லூரி ைாைவர்களிடம் மதசப்பற்று ைற்றும் 

ஒற்றுமை உைர்வுகமை வைர்க்கும் விதைாக ‘மதசிய ைாைவர் பமட’ 

இைம் வயதுகளிமலமய வழங்கப்பட்டு வருகிைது. இந்தப் பயிற்சி தபறும் 

ைாைவர்களுக்கு ராணுவம், காவல்துமை சார்ந்த மவமலவாய்ப்புகளில் 

முன்னுரிமை வழங்கப்படுகிைது. 

 

3. யூ-டியூப் வழிமய குடிமைப்பணித் மதர்வு பயிற்சி: தமிழக அரசு அறிவிப்பு 

சமூக ஊடகைான யூ-டியூப் வழிமய குடிமைப் பணித் மதர்வுக்கான பயிற்சி 

வகுப்புகள் நடத்தப்படும் என்று அண்ைா மைலாண்மை நிமலயம் அறிவி 

-த்துள்ைது. இதுகுறித்து, அந்த நிமலயத்தின் இயக்குநர் தவ இமையன்பு 

தவளியிட்ட அறிவிப்பு: கமரானா இரண்டாவது அமல பரவமலக் கருத்தில் 

தகாண்டு அண்ைா மைலாண்மை பயிற்சி நிமலயத்தில் மநர்முகைாக 

நமடதபறும் அமனத்து வமகயான பயிற்சிகளும் நிறுத்தி மவக்கப்பட்டு 

-ள்ைன. இந்தத் தமட காரைைாக பயிற்சி நிமலயத்தில் பயின்று வந்த 

ைாைவர்கள் தசாந்த ஊர்களுக்குச் தசன்றுள்ைனர். 

இமதத் ததாடர்ந்து, சமூக ஊடகைான யூ-டியூப் வழிமய குடிமைப்பணித் 

மதர்வுக்கான பயிற்சிகள் அளிக்கப்படும். யூ-டியூப் குறியீடுகள் அண்ைா 

மைலாண்மை பயிற்சி நிமலயத்தின் சார்பில் இயக்கப்பட்டு வருகின்ைன. 

அவற்றின் வழிமய குடிமைப் பணித் மதர்வு ைாைவர்களுக்கு பயிற்சிகள் 

அளிக்கப்படும். மதர்வுக்குரிய காதைாளிகள் அதில் பதிமவற்ைப்படும். 

மைலும், அரசு ஊழியர்களுக்கான மைலாண்மை பயிற்சியும் அதன் வழிமய 

அளிக்கப்படும். 

 

4. மகாமட காலப் பயிர்கள் சாகுபடி பரப்பைவு 21.50 சதவீதம் அதிகரிப்பு! 

பருப்பு வமக சாகுபடியில் தமிழ்நாடு முன்னிமல 

நாட்டில் மகாமடகாலப்பயிர்கள் சாகுபடி பரப்பைவு 21.5% அதிகரித்துள்ைது 

என்று ைத்திய மவைாண், உழவர்கள் நலத்துமை ததரிவித்துள்ைது. இதில், 

அதிக அைவில் பருப்பு வமககள் சாகுபடி தசய்யும் ைாநிலங்களில் தமிழகம் 

முன்னிமலயில் உள்ைது என்றும் மவைாண்துமை ததரிவித்துள்ைது.  

கமரானா ததாற்மைதயாட்டி நாட்டின் வைர்ச்சி விகிதம் பல்மவறு 

துமைகளில் பாதிக்கப்பட்டுள்ைது. ஆனால், மவைாண் துமை வைர்ச்சியில் 

பின்னமடவு ஏதும் ஏற்படவில்மல. விவசாயிகளின் கடின உமழப்மபாடு 

ைத்திய - ைாநில அரசுகளின் ஒருங்கிமைந்த முயற்சிகைால் ததாடர்ந்து 

இரண்டாவது ஆண்டாக மகாமடகாலப்பயிர்கள் சாகுபடிப் பரப்பைவு 

அதிகரித்துள்ைதாக ைத்திய மவைாண் துமை ததரிவித்துள்ைது. 

இது ததாடர்பாக ைத்திய மவைாண் ைற்றும் விவசாயிகள் நலத்துமை 

கூறியுள்ைதாவது: நாட்டில் மகாமடகாலப்பயிர்கைான பருப்பு வமககள், 

தானியங்கள், எண்தைய் வித்துகள் மபான்ைவற்மை அறிவியல் ரீதியாக 

சாகுபடி தசய்வதற்கான நடவடிக்மககமை ைத்திய மவைாண்துமை 

எடுத்தது. இதன் விமைவாக ஏப்.23ஆம் மததி வமரயில் நாட்டில் 73.76 

இலட்சம் தஹக்மடர் பரப்பைவில் மகாமடகாலப்பயிர்கள் சாகுபடி தசய்யப்ப 

-ட்டுள்ைன. இது சுைார் 21.5 சதவீதம் அதிகைாகும். கடந்த ஆண்டு இது 

60.67 இலட்சம் தஹக்மடராக இருந்தது. 

பருப்பு வமககள்: இதில், பருப்பு வமககள் சாகுபடிப் பரப்பு இரு ைடங்காக 

உயர்ந்துள்ைது. பருப்பு வமககள் சுைார் 6.45 இலட்சம் தஹக்மடர் 

பரப்பைவில் சாகுபடி தசய்யப்பட்டு வந்தது. இது இந்த ஆண்டு 12.75 லட்சம் 

தஹக்மடராக உயர்ந்துள்ைது. இதில் தமிழகம் முன்னிமலயில் உள்ைது. 

தமிழகம் 2.12 லட்சம் தஹக்மடருக்கு மைலாக பருப்பு வமககமை சாகுபடி 

தசய்து முன்னனி ைாநிலைாக திகழ்கிைது. மைலும், ைத்திய பிரமதசம், 

மைற்கு வங்கம், உத்தர பிரமதசம், குஜராத் உள்பட 8 ைாநிலங்களில் அதிக 

அைவில் பருப்பு வமககள் சாகுபடி தசய்யப்படுகின்ைன. 

எண்தைய் வித்துகள்: நாட்டில் எண்தைய் வித்துகள் சாகுபடி 9.03 

இலட்சம் தஹக்மடரிலிருந்து 10.45 இலட்சம் தஹக்மடராக (16 சதவீதம்) 

அதிகரித்துள்ைது. இதில் முன்னிமல பட்டியலில் உள்ை 8 ைாநிலங்களில் 

தமிழகம் ஆைாவது இடத்தில் உள்ைது. கடந்த ஆண்டு 33.82 இலட்சம் 

தஹக்மடர் பரப்பில் தநல் சாகுபடி தசய்யப்பட்டது. இது இந்த ஆண்டு 39.10 

இலட்சம் தஹக்மடராக உயர்ந்துள்ைது. குறுமவ தநல் சாகுபடியில் மைற்கு 

வங்கம், ததலங்கானா, கர்நாடகம் ஆகியமவ முன்னிமலயில் உள்ைது. 

இந்த வமகயில் தமிழகம் ஏழாவது இடத்தில் உள்ைது. 

மகாமடகாலப்பயிர்கள் சாகுபடி பரப்பைவு அதிகரிப்பால் கூடுதல் வருவாயு 

-ம், மவமலவாய்ப்புகளும் கிமடக்கின்ைன. மைலும், விவசாயிகளுக்கு 

மவைாண்துமை சார்பில் மகாமடகாலப்பயிர்கள் சாகுபடிக்கான பயிற்சிக 

-ளும் அளிக்கப்படுகின்ைன. இந்தப்பயிற்சி ஜனவரி ைாதம் நமடதபறுகிைது.  

பயிர்சாகுடி பரப்பைவு அதிரிக்கப்படுவதால், உைவு தானியங்களின் கூடுத 

-ல் மதமவயும், கால்நமடகளுக்கான உைவுத்மதமவயும் பூர்த்தி தசய்ய 

-ப்படுகின்ைன. பயிர் சாகுபடியில் ததாழில்நுட்பங்கமைப் பயன்படுத்தவதற் 

-கும் விவசாயிகளுக்கு மபாதிய பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிைது என்றும் 

ைத்திய மவைாண் துமை ததரிவித்துள்ைது. 

ஏற்றுைதி அதிகரிப்பு 

நாட்டில் தற்மபாது நிலவும் மநாய்த்ததாற்று காலகட்டத்தில், மவைாண் 

தபாருள்களின் ஏற்றுைதி அதிகரித்துள்ைது. 2020 ஏப்ரல் முதல் 2021 

பிப்ரவரி வமரயிலான காலத்தில் `2.74 லட்ச மகாடியைவுக்கு மவைாண் 

ைற்றும் மவைாண்சார்ந்த தபாருள்கள் ஏற்றுைதி தசய்யப்பட்டுள்ைன.  

தசன்ை ஆண்டில் மவைாண் தபாருள்கள் ஏற்றுைதி `2.31 லட்ச மகாடியாக 

இருந்தது. மகாதுமை, தானியங்கள், அரிசி, மசாயா, சர்க்கமர, பருத்தி மபா 

-ன்ைமவ ஏற்றுைதி தசய்யப்படும் தபாருள்களில் முக்கியைானமவயாகும். 

2020-21’இல் மகாதுமை `3,283 மகாடி, தானிய வமககள் `4,542 

மகாடி, அரிசி `30,277 மகாடி அைவுக்கு ஏற்றுைதி தசய்யப்பட்டுள்ைது.  

 

 



         

    

ஆப்கானிஸ்தானுக்கு 50,000 தைட்ரிக் டன், தலபனானுக்கு 40,000 தைட் 

-ரிக் டன் மகாதுமைமய NABARD நிறுவனம் ஏற்றுைதி தசய்தது என்று 

மவைாண் துமை ததரிவித்துள்ைது. 

 

5. NASAஉடன் இமைந்து 4 விண்தவளி வீரர்கமை விண்ணுக்கு 

அனுப்பும் ஸ்மபஸ் X 

அதைரிக்கா, ரஷியா, ஜப்பான் உள்ளிட்ட நாடுகள் இமைந்து 

விண்தவளியில் சர்வமதச விண்தவளி ஆய்வு மையத்மத அமைத்து 

உள்ைன. அங்கு அதைரிக்கா ைற்றும் ரஷியாமவச் மசர்ந்த விண்தவளி 

வீரர்கள் தங்கியிருந்து ஆய்வு பணிகமை மைற்தகாண்டு வருகின்ைனர். 

6 ைாதத்துக்கு ஒருமுமை என்கிை வமகயில் சுழற்சிமுமையில் விண்தவளி 

வீரர்கள் சர்வமதச விண்தவளி மையத்துக்கு அனுப்பப்படுகிைார்கள். 

விண்தவளி வீரர்கமை சர்வமதச விண்தவளி மையத்துக்கு அனுப்புவதற் 

-காக அதைரிக்காவின் அரசு விண்தவளி ஆய்வு நிறுவனைான NASA, 

ஸ்மபஸ் X என்னும் தனியார் நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் தசய்துள்ைது.  

இதற்காக ஸ்மபஸ் X நிறுவனம் குரூ டிராகன் விண்கலத்துடன் கூடிய 

பால்கன் 9 இரக ஏவுகலத்மத தயாரித்துள்ைது. கடந்த ஆண்டு மை ைாதம் 

2 வீரர்களும், நவம்பர் ைாதம் 4 வீரர்களும் ஸ்மபஸ் X ஏவுகலம்மூலம் 

சர்வமதச விண்தவளி ஆய்வு மையம் தசன்ைனர். நாசாவும் ஸ்மபஸ் எக்ஸ் 

நிறுவனமும் இமைந்து மூன்ைாவது முமையாக விண்தவளி வீரர்கமை 

சர்வமதச விண்தவளி மையத்திற்கு அனுப்பவுள்ைது. 

ஸ்மபஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்தில் பயிற்சி தபற்ை தாைஸ் தபஸ்தகட், மைகன் 

தைக் ஆர்தர், NASA காைண்டர் மேன் கிம்பமரா ைற்றும் ஜப்பாமன மசர்ந்த 

விண்தவளி வீரரான அகிஹிமகா மஹாமேட் ஆகிய 4 மபரும் ஏப்.22ஆம் 

மததி புமைாரிடா ைாகாைத்திலுள்ை தகன்னடி விண்தவளி ஆய்வு மையத் 

-திலிருந்து ஏவப்படும் பால்கன் 9 ஏவுகலத்தில் பைக்கவுள்ைனர். இவர்கள் 

ஆறுைாதகாலம் அங்கிருந்து ஆய்வுகமை மைற்தகாள்வர். 

 



         

    

1. “மரண தண்டனை குறித்த உலகளாவிய ஆய்வு” அறிக்னகனய 

வெளியிட்டுள்ள அனமப்பு எது? 

அ) ILO 

ஆ) பன்னாட்டு மன்னிப்பு அவை  

இ) NHRC 

ஈ) பன்னாட்டு நீதிமன்றம் 

✓ பன்னாட்டு மன்னிப்பு அவை தனது ைருடாந்திர அறிக்வையான “மரண 

தண்டவன குறித்த உலைளாவிய ஆய்வு” என்பவத வைளியிட்டுள்ளது.  

✓ இந்த அறிக்வையின்படி, ைடந்த 2020ஆம் ஆண்டில் உலைளாவிய மரண 

தண்டவனைளின் எண்ணிக்வையில் ஒட்டுவமாத்தமாக சரிவு ைாணப்ப 

-டுகிறது. ஆனால் சில நாடுைள் மரணதண்டவனைவள அதிைரித்துள்ள 

-ன. இந்த அறிக்வையின்படி, சீனா, உலகில் அதிகம் மரணதண்டவன 

விதிக்கும் நாடாை ைருதப்படுகிறது. 

 

2. வதாடங்கிடு இந்தியா வினத நிதியத்துக்கு எவ்ெளவு நிதி ஒதுக்கீ 

-டு வெய்யப்பட்டுள்ளது? 

அ) `145 கைாடி 

ஆ) `500 கைாடி 

இ) `945 கைாடி  

ஈ) `2000 கைாடி 

✓ வதாடங்கிடு இந்தியா விவத நிதியத்வத மத்திய ைர்த்தை அவமச்சர் 

பியூஷ் கைாயல் அதிைாரப்பூர்ைமாை வைளியிட்டார். இந்த நிதியத்துக்ைாை 

`945 கைாடி நிதி ஒதுக்கீடு வசய்யப்பட்டுள்ளது. 

✓ இதன்மூலம், நாட்டில், 3600’க்கும் கமற்பட்ட துளிர் நிறுைனங்ைளுக்கு 

நன்வம கிவடக்கும் என எதிர்பார்க்ைப்படுகிறது. கமலும் இது, அடுக்கு-

2 மற்றும் 3 நைரங்ைளில் துளிர் நிறுைன சூழலவமப்வப அதிைரிக்கும் 

என்று எதிர்பார்க்ைப்படுகிறது. 

 

3. வெகைண்ணா வித்யா தீவெைா திட்டம் வெயல்படுத்தப்படுகிற 

மாநிலம் எது? 

அ) வதலங்ைானா 

ஆ) ஆந்திர பிரகதசம்  

இ) ஒடிஸா  

ஈ) ைர்நாடைா 

✓ ஆந்திர பிரகதச மாநில அரசு வெைனண்ணா வித்யா தீகைனா திட்டம் 

என்ற திட்டத்வத வசயல்படுத்தி ைருகிறது. இதன்கீழ், மாணைர்ைளுக்கு 

உயர்ைல்விவயத் வதாடர நிதியுதவி ைழங்ைப்படுகிறது. அண்வமயில், 

அம்மாநில முதலவமச்சர் YS வெைன் கமாைன் வரட்டி, 10.88 இலட்சம் 

தாய்மார்ைளின் ைங்கிக் ைணக்குைளுக்கு, இந்தத் திட்டத்தின்கீழ் முதல் 

தைவண ைல்வி ைட்டணத்வத வைப்பு வைத்தார். 

 

4. பன்ைாட்டு எரிெக்தி முகனமயின் தனலனமயிடம் அனமந்துள்ள 

இடம் எது? 

அ) ைாஷிங்டன் 

ஆ) வெனீைா 

இ) பாரிஸ்  

ஈ) புது தில்லி 

✓ பிரான்ஸின் பாரிவஸ தவலவமயிடமாைக்வைாண்ட பன்னாட்டு எரிசக்தி 

முைவம, அண்வமயில் அறிக்வைவயான்வற வைளியிட்டது. அது, உலவை 

-ங்கிலும் எரிசக்தி வதாடர்பான ைரியமிலைாயு (CO2) உமிழ்வு, 2021ஆம் 

ஆண்டில் சுமார் 1.5 பில்லியன் டன் அளவிற்கு உயர்ந்துள்ளதாை கூறுகி 

-றது. 2010ஆம் ஆண்டிற்குப்பிறகு ைரியமிலைாயு உமிழ்வின் மிைப்வபரிய 

அதிைரிப்பாை இது ைருதப்படுகிறது. 

 

5. இந்தியாவின் முதல் ‘ஆக்ஸிென் எக்ஸ்பிரஸ்’, எந்த மாநிலத்திற்கு 

ஆக்ஸிெனைக் வகாண்டுவென்றது? 

அ) உத்தர பிரகதசம் ஆ) மைாராஷ்டிரா  

இ) அஸ்ஸாம்  ஈ) ஹரியானா 

✓ நாட்டின் முதல் ‘ஆக்ஸிென் எக்ஸ்பிரஸ்’, மைாராஷ்டிரா மாநிலத்திற்கு 

ஆக்ஸிெவன ைழங்குைதற்ைாை ஆந்திர மாநிலத்திலிருந்து புறப்பட்டுச் 

வசன்றது. COVID வதாற்றுகநாயால் மைாராஷ்டிர மாநிலத்தில் திடீவரன 

ஆக்ஸிென் கதவை அதிைரித்தவத வதாடர்ந்து மத்திய இரயில்கையால் 

இயக்ைப்படும் Ro-Ro (roll-on, roll-off) கசவை, விசாைப்பட்டினம் எஃகு 

ஆவலயிலிருந்து ஆக்ஸிெவன எடுத்துச்வசன்றது. 

 

6. “2020ஆம் ஆண்டில் உலகளாவிய காலநினலயின் நினல” என்ற 

தனலப்பிலாை அறிக்னகனய வெளியிட்ட அனமப்பு எது? 

அ) உலை ைங்கி 

ஆ) பன்னாட்டுச் வசலைாணி நிதியம் 

இ) ஆசிய ைளர்ச்சி ைங்கி 

ஈ) ஐக்கிய நாடுைள் அவை  

✓ ஐநா அவை, கடந்த 2020ஆம் ஆண்டிற்ைான உலைளாவிய ைாலநிவல 

அறிக்வைவய வைளியிட்டுள்ளது. ைடந்த ஆண்டு இந்தியா-ைங்ைகதசம் 

எல்வலயில் நிலச்சரிவை ஏற்படுத்திய ஆம்பன் சூறாைளி, ைட இந்தியப் 

வபருங்ைடலில் பதிைான மதிப்புமிக்ை வைப்பமண்டல சூறாைளி என்று 

அவ்ைறிக்வை கூறியுள்ளது. இது பாதிக்ைப்பட்ட நாடுைளில் 14 பில்லியன் 

டாலர் வபாருளாதார இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. 

 

7. உலக வபாருளாதார மன்றத்தின் உலகளாவிய ‘ஆற்றல் மாற்றம் 

குறியீட்டில்’ இந்தியாவின் தரநிலை என்ை? 

அ) 74  

ஆ) 84 

இ) 94 

ஈ) 104 

✓ உலை வபாருளாதார மன்றம் சமீபத்தில் உலைளாவிய ‘ஆற்றல் மாற்றம் 

குறியீட்வட’ வைளியிட்டது. நாடுைளின் எரிசக்தி அவமப்புைளின் தற்கபா 

-வதய வசயல்திறன் மற்றும் பாதுைாப்பான மற்றும் நிவலயான எரிசக்தி 

அவமப்புைளுக்கு மாறுைதற்ைான அைற்றின் தயார்நிவல ஆகியைற்றின் 

அடிப்பவடயில் இந்தக்குறியீடு 115 வபாருளாதாரங்ைவள தரைரிவசப்படுத் 

-தியுள்ளது. முந்வதய ஆண்வடவிட இந்தியா இரு இடங்ைள் முன்கனறி 

74ஆைது இடத்வதப் பிடித்துள்ளது. கமலும், அவனத்து முக்கிய அளவுரு 

-க்ைளிலும் இந்தியா முன்கனறியுள்ளது. 

✓ ஆற்றல் மாற்றம் குறியீட்டில் வதாடர்ச்சியாை 3ஆைது ஆண்டாை சுவீடன் 

முதலிடத்தில் உள்ளது. அடுத்தடுத்த இடங்ைளில் சுவிச்சர்லாந்து மற்றும் 

பின்லாந்து ஆகிய நாடுைள் இடம்வபற்றுள்ளன. 

 

8. அண்னமச் வெய்திகளில் இடம்வபற்ற, FACT கிளர்ச்சிக் குழுவுடன் 

வதாடர்புனடய நாடு எது? 

அ) சூடான் 

ஆ) சாட்  

இ) ஆப்ைானிஸ்தான் 

ஈ) வநஜீரியா 

✓ FACT கிளர்ச்சிக் குழுைானது 2016ஆம் ஆண்டில் உருைாக்ைப்பட்டது. 

அதிபர் இட்ரிஸ் வடபிவய பதவியிலிருந்து தூக்கிவயறியும் கநாக்ைத்துடன் 

இந்தக்குழு சமீபத்தில் சாட் நைருக்குள் நுவழந்ததாைக் கூறப்படுகிறது. 

வடபி மீண்டும் கதர்ந்வதடுக்ைப்பட்டதாை அறிவிக்ைப்பட்ட ஒருநாள் ைழித்து, 

கிளர்ச்சியாளர்ைளுக்கு எதிரான கபாரின்கபாது ஏற்பட்ட ைாயங்ைளால் 

வடபி இறந்துவிட்டதாை அந்நாட்டு இராணுைம் அறிவித்தது. 

 

9. ‘காஸ்மிக் வராஸ்’ ெடிெத்திலாை அளெளாவும் விண்மீன் திரள் 

‘Arp 273’இன் படத்னத வெளியிட்ட விண்வெளி நிறுெைம் எது? 

அ) ISRO 

ஆ) JAXA 

இ) ROSCOSMOS 

ஈ) NASA  

✓ அண்வமயில் NASA, ‘ைாஸ்மிக் கராஸ்’ ைடிைத்திலான அளைளாவும் 

விண்மீன் திரளான ‘Arp 273’இன் நிழற்படத்வத வைளியிட்டுள்ளது.  
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✓ இந்த நிழற்படம், NASA’இன் ஹப்பிள் விண்வைளி வதாவலகநாக்கியின் 

அதிைாரப்பூர்ை இன்ஸ்டாகிராம் பக்ைத்தில் பகிரப்பட்டுள்ளது. இந்த நிழற் 

படத்தில், சுருள் ைடிை விண்மீன் திரள்ைளின் குழு, கராொவை ஒத்த 

ைடிைத்வத உருைாக்குகிறது. விண்மீன் திரள்ைளாலான இந்த அவமப்பு 

ஆண்ட்கராவமடா கபரவடயிலிருந்து சுமார் 300 மில்லியன் ஒளியாண் 

-டுைள் வதாவலவில் அவமந்துள்ளது. 

 

10. நடப்பாண்டு (2021) புவி நாளுக்காை கருப்வபாருள் என்ை? 

அ) Covid and Climate Change 

ஆ) Restore Our Earth  

இ) One Earth 

ஈ) Earth is our asset 

✓ ஏப்.22 அன்று உலைம் முழுைதும் புவி நாள் அனுசரிக்ைப்படுகிறது. சுற்றுச் 

சூழல் பாதுைாப்புக்கு ஆதரைாை உலைம் முழுைதும் வைாண்டாடப்படும் 

ஒரு பன்னாட்டு நிைழ்ைாகும் இந்தச் சிறப்பு நாள். நடப்பாண்டு (2021) 

ைரும் இந்நாள், இந்நாளின் 51ஆைது ஆண்டு நிவறவைக் குறிக்கிறது.  

✓ “Restore Our Earth” என்பது நடப்பாண்டு (2021) ைரும் இந்நாளுக்ைான 

ைருப்வபாருளாகும். ஐநா அவை ஏப்ரல்.22’ஐ ‘சர்ைகதச தாய்பூமி நாள்’ 

என்று அறிவித்துள்ளது. 

 


1. மாநில வமாழிைளில் புதிய ைல்விக் வைாள்வை: தமிழ் புறக்ைணிப்பு 

கதசிய ைல்விக்வைாள்வையின் உள்ளூர் வமாழிைளுக்ைான வமாழிவபயர்ப் 

-வப 17 வமாழிைளில் மத்திய ைல்வி அவமச்சைம் வைளியிட்டுள்ளது. இதில் 

தமிழ்வமாழிவபயர்ப்பு இடம்வபறவில்வல. கதசிய ைல்விக்வைாள்வை 1968ஆம் 

ஆண்டு முதன்முதலில் உருைாக்ைப்பட்டது. இவதத் வதாடர்ந்து 1976ஆம் 

ஆண்டு அரசியலவமப்புச் சட்டத்தின் 42ஆைது திருத்தத்தின்படி ைல்வி 

வபாதுப்பட்டியலில் கசர்க்ைப்பட்டது. இவதயடுத்து 1986, 1992ஆம் 

ஆண்டுைளில் ைல்விக்வைாள்வை திருத்தப்பட்டது. 

அதன்பின்னர் ைடந்த 2016ஆம் ஆண்டில் TSR சுப்பிரமணியன் குழு ைல்விக் 

வைாள்வையில் சில திருத்தங்ைள் வசய்து தாக்ைல் வசய்தது. இதற்கிவடகய 

2019ஆம் ஆண்டு ைஸ்தூரி ரங்ைன் ைல்விக் குழு தாக்ைல் வசய்த ைல்விக் 

வைாள்வைவய அடிப்பவடயாை வைத்து ைடந்த 2020ஆம் ஆண்டில் புதிய 

ைல்விக்வைாள்வை உருைாக்ைப்பட்டது. இதற்கு மத்திய அவமச்சரவை, 

ைடந்த ஆண்டு ெூவல 29ஆம் கததி ஒப்புதல் அளித்தது. இது தற்கபாது 

நாடு முழுைதும் அமல்படுத்தப்பட்டு ைருகிறது. 

புதிய ைல்விக்வைாள்வையின்படி 10+2 என்ற பள்ளிப்பாடமுவற மாற்றப்பட் 

-டு, 5+3+3+4 என்ற அடிப்பவடயில் 3 முதல் 8 ையது, 8 முதல் 11 ையது, 11 

முதல் 14 ையது, மற்றும் 14-18 ையது ஆகிய மாணைர்ைளுக்ைாை பாடமு 

-வற மாற்றப்படும். மாணைர்ைளுக்குக் குவறந்தபட்சம் ஐந்தாம் ைகுப்பு 

ைவரயில், தாய்வமாழி, உள்ளூர் வமாழி, பிராந்திய வமாழி, பயிற்று 

வமாழியாை இருக்ை கைண்டும். 

பல்ைவலக்ைழைங்ைள் மற்றும் உயர்ைல்வி பயில விரும்பும் மாணைர்ைளுக் 

-கு வபாதுைான நுவழவுத்கதர்வு நடத்தப்படும். மாணைர்ைளின் பள்ளிப் 

பாடங்ைள் அளவு குவறக்ைப்படும். ஆறாம் ைகுப்பிலிருந்து மாணைர்ைள் 

வதாழிற்ைல்வி ைற்ை ஊக்ைப்படுத்தப்படுைார்ைள் என்பன உள்ளிட்ட 

பல்கைறு அம்சங்ைள் இதில் கூறப்பட்டுள்ளன. 

ஆரம்பத்தில் ஆங்கிலம் மற்றும் ஹிந்தி ஆகிய வமாழிைளில் மட்டுகம கதசிய 

ைல்விக்வைாள்வை வைளியிடப்பட்டது. இதற்ைான பிராந்திய வமாழிவபயர்ப்பு 

-ைள் வைளியிடப்படும் என்று மத்திய அரசு வதரிவித்திருந்த நிவலயில், 

தற்கபாது 17 பிராந்திய வமாழிைளில் ைல்விக்வைாள்வை வமாழிவபயர்ப்பு 

வைளியாகியுள்ளது. ைன்னடம், மவலயாளம், வதலுங்கு, வைாங்ைணி, 

குெராத்தி, ைாஷ்மீரி, கநபாளி, ஒடியா, அசாமி, வபங்ைாலி, கபாகடா, மராத்தி, 

பஞ்சாபி, கடாக்ரி, வமதிலி, மணிப்புரி, சந்தாலி ஆகிய 17 வமாழிைளில் 

கதசிய ைல்விக்வைாள்வை வமாழிவபயர்க்ைப்பட்டு - 2020 என்ற 

இவணயதளத்தில் வைளியாகியுள்ளது. எனினும் இதில் தமிழ் வமாழிக்ைா 

-ன வமாழிவபயர்ப்பு இடம்வபறவில்வல. 

புதிய கதசிய ைல்விக்வைாள்வைவய அமல்படுத்த தமிழைத்தில் ைடுவமயா 

-ன எதிர்ப்புைள் இருந்துைரும் சூழலில் தற்கபாது அதன் வமாழிவபயர்ப்பில் 

கூட தமிழ்வமாழி இடம்வபறாதது சர்ச்வசவய ஏற்படுத்துைதாை அவமந்துள் 

-ளது. இதற்கு தமிழ் ஆர்ைலாா்ைள், ைல்வியாளர்ைள் ைண்டனம் வதரிவித்து 

-ள்ளனர். இதுகுறித்து மத்திய ைல்வி அவமச்சைம் உரிய நடைடிக்வை 

எடுத்து தமிழ் வமாழியிலும் கதசிய ைல்விக்வைாள்வை வைளியிடப்பட 

கைண்டும் என அைர்ைள் கைாரிக்வை விடுத்துள்ளனர். 

 

2. உச்சநீதிமன்ற புதிய தவலவம நீதிபதியாை NV ரமணா பதவிகயற்பு 

உச்சநீதிமன்றத்தின் தவலவம நீதிபதியாை N V ரமணா வபாறுப்கபற்றுக் 

வைாண்டார். உச்சநீதிமன்ற தவலவம நீதிபதியாை இருந்த கபாப்கடவின் 

பதவிக்ைாலம் முடிைவடந்த நிவலயில், N V ரமணா வபாறுப்கபற்றார்.  

ஆந்திர மாநிலத்வதச் கசர்ந்த ரமணா, ஆந்திர உயர்நீதிமன்றம், மத்திய 

மற்றும் மாநில நிர்ைாை தீர்ப்பாயங்ைளில் பணியாற்றியுள்ளார். கமலும், 

ைடந்த 2000ஆம் ஆண்டில் ஆந்திர உயர்நீதிமன்றத்தின் நீதிபதியாைவும் 

நியமிக்ைப்பட்டார். இைருக்கு குடியரசுத்தவலைர் இராம்நாத் கைாவிந்த் 

பதவிப்பிரமாணம் வசய்துவைத்தார். அடுத்தாண்டு ஆை.26 ைவர ரமணா 

உச்சநீதிமன்ற தவலவம நீதிபதியாைச் வசயல்படுைார். 

 

3. ைகரானா தடுப்பூசி, ஆக்சிெனுக்கு சுங்ை ைரி விலக்கு: மத்திய அரசு 

நாட்டில் ைகரானா பாதிப்பு நாளுக்கு நாள் அதிைரித்து ைரும் நிவலயில், 

ைகரானா தடுப்பூசி, மருத்துை ஆக்சிென் மற்றும் ைகரானா சிகிச்வச 

வதாடர்பான உபைரணங்ைளுக்கு சுங்ை ைரி விதிப்பிலிருந்து மத்திய அரசு 

விலக்ைளித்தது. நாட்டில் ஆக்சிென் வையிருப்வப அதிைரிப்பது வதாடர்பாை 

பிரதமர் கமாடி தவலவமயில் நவடவபற்ற ஆகலாசவன கூட்டத்தில் 

இதற்ைான முடிவு எடுக்ைப்பட்டுள்ளது. 

இதுகுறித்து அரசு வசய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாைது: அதிைரித்து ைரும் 

கதவைவய பூர்த்தி வசய்யும் ைவையில் ஆக்சிென் மற்றும் ஆக்சிென் 

வதாடர்பான உபைரணங்ைளுக்கு மும்மாத ைாலத்துக்கு அடிப்பவட சுங்ை 

ைரி மற்றும் சுைாதார ைரியிலிருந்து முழு விலக்கு அளிப்பது என பிரதமர் 

தவலவமயிலான கூட்டத்தில் முடிவைடுக்ைப்பட்டது. இம்முடிவு உடனடியா 

-ை நவடமுவறக்கு ைருைதாைவும் அறிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

அதுகபால, இறக்குமதி வசய்யப்படும் ைகரானா தடுப்பூசிக்ைான சுங்ை ைரி 

-வயயும் மும்மாத ைாலத்துக்கு ரத்து வசய்ைது என்று முடிவைடுக்ைப்பட்டு, 

அந்த நவடமுவறயும் உடனடியாை அமலுக்கு வைாண்டுைரப்பட்டுள்ளது. 

இந்தக் கூட்டத்தில் எடுக்ைப்பட்ட முடிவின்படி, மீட்டருடன் கூடிய ஆக்சிென் 

வசலுத்தும் ைருவி, டியூப் மற்றும் இவணப்பு உபைரணங்ைள், ஆக்சிென் 

குப்பி, ைாயு நிரப்பும் உபைரணம், கசமிப்பு கடங்குைள், சிலிண்டர்ைள், 

கிவரகயாவெனிக் சிலிண்டர் மற்றும் கடங்குைள் உள்பட ஆக்சிென் வதாட 

-ர்பான 16 உபைரணங்ைளுக்கு சுங்ை ைரி மற்றும் சுைாதார ைரி விதிப்பில் 

இருந்து 3 மாதங்ைளுக்கு விலக்கு அளிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

கமலும் வசயற்வை சுைாசக் ைருவி (வைன்டிகலட்டர்) மற்றும் அதனுடன் 

வதாடர்புவடய பிற உபைரணங்ைளுக்கு இறக்குமதி ைரி மற்றும் சுைாதார 

ைரியிலிருந்து விலக்கு அளிக்ைப்பட்டுள்ளது என்று அந்த வசய்திக்குறிப்பில் 

வதரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

வைளிநாடுைளிலிருந்து வைாண்டுைரப்படும் தடுப்பூசிைளுக்கு தற்கபாது 10% 

சுங்ை ைரி அல்லது இறக்குமதி ைரிவய மத்திய அரசு விதித்து ைருகிறது. 

ைரும் கம.1 கததி முதல் 18 ையதுக்கு கமற்பட்கடாருக்கு தடுப்பூசி 

வசலுத்தப்படவுள்ள நிவலயில், மத்திய அரசு அறிவித்திருக்கும் இந்த ைரி 

விலக்கு வைளிநாட்டு தடுப்பூசிைள் குவறந்த விவலயில் கிவடப்பவதயும் 

தட்டுப்பாடின்றி தடுப்பூசி கிவடப்பவதயும் உறுதிப்படுத்தும். 

அண்வமயில், மத்திய அரசு அைசர ைால பயன்பாட்டுக்கு அனுமதி அளித்த 

ரஷியாவின் ஸ்புட்னிக்-வி தடுப்பூசிைள் இம்மாத இறுதியில் அல்லது 

அடுத்தமாதம் இந்தியா ைந்தவடயவுள்ளன. அதுகபால மாடர்னா, ொன்சன் 

& ொன்சன் உள்ளிட்ட தடுப்பூசி நிறுைனங்ைளும் அைற்றின் ைகரானா 

தடுப்பூசிைவள இந்தியாவில் அைசரைால பயன்பாட்டுக்கு அனுமதிக்ை 

கைாரிக்வை விடுத்துள்ளன. இத்தவையச் சூழலில் மத்திய அரசு இந்த ைரி 

விலக்வை அறிவித்திருக்கிறது. 

முன்னதாை, ைகரானா பாதிக்ைப்பட்டைர்ைளுக்ைான சிகிச்வசக்கு அத்தியா 

-ைசியமான வரம்வடசிவிர் மருந்துக்கு இறக்குமதி ைரி விலக்வை மத்திய 

அரசு அளித்தது. அந்த மருந்து ஏற்றுமதிக்கும் தவட விதித்தது. 

 

4. இந்தியா-ஸ்வீடன் சுற்றுச்சூழல் பாதுைாப்பு திட்டத்தில் இவணந்தது 

அவமரிக்ைா 

சுற்றுச்சூழவலப் பாதுைாப்பதற்ைாை இந்தியாவும் ஸ்வீடனும் ஒருங்கிவண 

-ந்து வசயல்படுத்திைரும் திட்டத்தில் அவமரிக்ைா இவணந்தது.  

சுற்றுச்சூழவலப் பாதுைாக்கும் கநாக்கில் ‘வதாழிற்துவற மாற்றத்துக்ைான 

தவலவமத்துை குழு’ (லீட் இட்) என்ற திட்டத்வத இந்தியாவும் ஸ்வீடனும் 

 



         

    

இவணந்து வசயல்படுத்தி ைருகின்றன. அண்வமயில் அவமரிக்ைா சார்பில் 

நவடவபற்ற பருைைாலமாற்ற மாநாட்டில், லீட் இட் திட்டத்தில் இவணைதற் 

-கு அந்நாட்டு அதிபர் கொ வபடன் விருப்பம் வதரிவித்திருந்தார். இந்தத் 

திட்டத்தின் ைாயிலாை, சுற்றுச்சூழல் பாதுைாப்பு விைைாரத்தில் இந்தியாவுட 

-ன் இவணந்து வசயல்பட உள்ளதாை அைர் வதரிவித்தார். 

 

5. பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் வபாருள்ைளின் ஏற்றுமதி 26% அதிைரிப்பு: 

மத்திய அரசு 

இந்தியாவின் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் வபாருள்ைள் ஏற்றுமதி 2020-21 

நிதியாண்டின் ஏப்ரல்-பிப்ரைரிக்கு இவடப்பட்ட ைாலைட்டத்தில் 26.51% 

அதிைரித்துள்ளது என மத்திய அரசு வதரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து ைர்த்தை 

அவமச்சைம் வைளியிட்ட புள்ளிவிைரத்தில் வதரிவித்துள்ளதாைது: ைகரானா 

கபரிடர் வதாடாா்பான பல்கைறு சைால்ைளுக்கிவடயிலும் 2020-21ஆம் 

நிதியாண்டின் ஏப்ரல் முதல் பிப்ரைரி ைவரயிலான 11 மாத ைாலைட்டத்தில் 

பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் வபாருள்ைளின் ஏற்றுமதி 26.51% அதிைரித்து 

`43,798 கைாடிவய எட்டியுள்ளது. 

குறிப்பாை, பதப்படுத்தப்பட்ட ைாய்ைறிைள், பருப்பு ைவைைள், பழங்ைள், 

பழச்சாறுைள், நிலக்ைடவல, ஆல்ைஹால் பானங்ைள், பிண்ணாக்கு, 

அரவைப் வபாருள்ைள் உள்ளிட்டைற்றின் ஏற்றுமதி சிறப்பான அளவில் 

கமம்பட்டது. பதப்படுத்தப்பட்ட ைாய்ைறி மற்றும் ஆல்ைஹால் பானங்ைள் 

கபான்ற மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வபாருள்ைளின் ஏற்றுமதி ஏப்ரல்-பிப்ரைரி 

ைாலைட்டத்தில் 40 சதவீதத்துக்கும் கமல் ைளர்ச்சி ைண்டுள்ளது என 

அந்தப் புள்ளிவிைரத்தில் வதரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

 

6. ஆக்சிென் கதவைக்கு 104-ஐ வதாடர்பு வைாள்ளலாம் – தமிழ்நாடு அரசு 

அறிவிப்பு! 

தமிழ்நாட்டு மருத்துைமவனைள் ஆக்சிென் கதவைக்கு 104 என்ற அைசர 

எண்வண வதாடர்பு வைாள்ளலாம் என்று தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. 

மருத்துை ஆக்சிென் ைழங்ைல் வதாடர்பான சிக்ைல்ைவளத் தீர்க்ை, மருந்து 

ைட்டுப்பாட்டு இயக்குநரின்கீழ் 24 மணி கநரமும் இயங்கும் அவழப்பு 

வமயத்வத தமிழ்நாடு அரசு ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

 

7. புதிதாை 551 ஆக்ஸிென் உற்பத்தி வமயம் அவமக்ை பிரதமர் உத்தரவு 

நாடு முழுைதும் புதிதாை 551 ஆக்ஸிென் உற்பத்தி நிவலயங்ைவள 

அவமக்ை பிரதமர் உத்தரவிட்டுள்ளார். நாட்டில் ைகரானா இரண்டாமவல 

கைைமாை பரவிைரும் நிவலயில், ஆக்ஸிென் பற்றாக்குவறயால் பலர் 

உயிரிழந்து ைருகின்றனர். இந்நிவலயில், PM கைர்ஸ் நிதியிலிருந்து நாடு 

முழுைதும் உள்ள அவனத்து மாைட்ட அரசு மருத்துைமவனைளிலும் வமாத் 

-தம் 551 ஆக்ஸிென் உற்பத்தி நிவலயம் அவமக்ை கமாடி உத்தரவிட்டுள் 

-ளார். கமலும், இந்த நிவலயங்ைளில் உற்பத்தி வசய்யப்படும் ஆக்ஸிென் 

அந்த மாைட்டத்தில் உள்ள பிற மருத்துைமவனைளுக்கு ைழங்ைப்படும் 

எனத் வதரிவித்துள்ளனர். 

 

8.‘அஸ்ட்கராசாட்’ வசயற்வைக்கைாள் தரவுைவளப்வபற விண்ணப்பிக்ைலாம் 

நாடு முழுைதும் உள்ள ைானியலாளர்ைள், ஆர்ைலர்ைள் ‘அஸ்ட்கராசாட்’ 

வசயற்வைக்கைாளின் தரவுைவளப் வபற கம.31’க்குள் விண்ணப்பிக்ைலாம் 

என்றும் கதர்ைாகும் நபர்ைளுக்கு தைைல்ைளுடன் உரிய நிதியுதவியும் 

ைழங்ைப்படும் என்றும் ISRO அறிவித்துள்ளது. ISRO சார்பில் ைானியல் 

ஆய்வுக்ைாை PSLV ஏவுைலம்மூலம் அஸ்ட்கராசாட் வசயற்வைக்கைாள் 

ஆந்திர பிரகதச மாநிலத்துக்குட்பட்ட ஸ்ரீஹரிகைாட்டாவில் இருந்து 2015ஆம் 

ஆண்டு வசப்.28’இல் விண்ணில் வசலுத்தப்பட்டது. விண்வைளியில் உள்ள 

புற ஊதாக் ைதிர்ைள், அங்கு பரவும் X ைதிர்ைள் இயக்ைம், நட்சத்திரங்ைளின் 

வசயல்பாடு ஆகியைற்வற ஆய்வுவசய்ய அஸ்ட்கராசாட் பயன்படுத்தப்படுகிற 

-து. 2018ஆம் ஆண்டு முதல் அஸ்ட்கராசாட் அனுப்பிய படங்ைள், தரவுைள் 

உள்ளிட்ட விைரங்ைவள வபாதுவைளியில் ISRO வைளியிட்டு ைருகிறது. 

இவை பல்கைறு முக்கிய அறிவியல் ஆய்வுைளுக்குப் பயனுள்ளதாை 

அவமந்தது. அஸ்ட்கராசாட் அனுப்பிய படங்ைள் மூலம், பூமியில் இருந்து 9.3 

பில்லியன் ஒளியாண்டுைள் வதாவலவில் நட்சத்திரக் கூட்டங்ைள் இருப்பது 

ைடந்த ஆண்டு ைண்டறியப்பட்டது. இந்த நிவலயில் அஸ்ட்கராசாட்டின் 

தரவுைவளப் பயன்படுத்தி ஆய்வு வசய்ைதற்கு ISRO மீண்டும் அவழப்பு 

விடுத்துள்ளது. இது வதாடர்பாை ISRO வைளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், ‘நாடு 

முழுைதும் உள்ள ைானியல் ஆய்ைாளர்ைள், ஆர்ைலர்ைள் அஸ்ட்கராசாட் 

வசயற்வைக்கைாளின் தரவுைவளக்வைாண்டு ஆய்வுைவள கமற்வைாள்ளலா 

-ம். விருப்பம் உள்ளைர்ைள் தங்ைள் திட்ட ஆய்ைறிக்வை விைரங்ைவள கம 

31’க்குள் மின்னஞ்சல் முைைரிக்கு அனுப்ப கைண்டும். இதில் கதர்ைாகும் 

நபாா்ைளுக்கு தைைல்ைளுடன் உரிய நிதியுதவியும் ைழங்ைப்படும். 

 

9. கைாத்தகிரியிலிருந்து ஐக்கிய நாடுைள் சவபயில் ஒலித்த சிறுைன் குரல் 

கைாத்தகிரியிலுள்ள குழந்வத உரிவம ஆர்ைலர் பி ராகுல், ஐக்கிய நாடுைள் 

சவபயின் குழந்வதைளின் உரிவமைள் மாநாட்டின் முதல் இவணயைழி 

ைருத்தரங்கில் பங்கைற்று வபருவம கசர்த்துள்ளார். கைாத்தகிரி 

அருகையுள்ள ைாக்ைாகசாவல கிராமத்தில் ைசித்து ைருபைர் ராகுல் (13).  

இைர் கைாத்தகிரி அருகையுள்ள கைர்வைாம்வப அரசு உயர்நிவலப்பள்ளியி 

-ல் ஏழாம் ைகுப்பு படித்து ைருகிறார். தனது ஏழாைது ையதிலிருந்கத 

சுற்றுச்சூழல், குழந்வதைளின் உரிவம உள்ளிட்டைற்றின்மீது அதிை 

அக்ைவற வைாண்டைராைார். இதன் ைாரணமாை கைர் அறக்ைட்டவளயின் 

சார்பில் ைாக்ைாகசாவல கிராமத்தில் நடத்தப்படும் குழந்வதைள் வசயல்பாட் 

-டு வமயத்தில் இவணந்து ைாழ்வியல் ைல்வி, குழந்வதைளின் உரிவம 

ைல்வி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ைல்வி ஆகிய பிரிவுைளில் இைருக்கு பல்கைறு 

சிறப்பு பயிற்சிைளும் ைழங்ைப்பட்டன. 

இதில் சிறப்பாைப் பங்கைற்ற ராகுல் கைர் அறக்ைட்டவளயுடன் இவணந்து 

மரக்ைன்றுைள் நடுைது, விவதப்பந்துைள் தயாரிப்பது, வநகிழி வபைளுக்கு 

எதிரான பிரசாரம் உள்ளிட்டைற்றில் தன்வன ஈடுபடுத்தி ைந்துள்ளார். 

இந்நிவலயில் ஐக்கிய நாடுைள் சவப சார்பில் அண்வமயில் நடத்தப்பட்ட 

இவணயைழி ைருத்தரங்கில் இந்தியாவின் சார்பில் இைர் பங்கைற்றுள்ளா 

-ர். தன்வன ‘ைனங்ைளின் சகைாதரர்’ என அவழத்துக்வைாள்ளும் இைர், 

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் குழந்வத உரிவமைள் என்ற தவலப்பில் இந்தியாவி 

-லிருந்து பங்கைற்ற ஒகர சிறுைன் ஆைார். 

இந்தியா, கநபாளம், பாகிஸ்தான், ஆப்ைானிஸ்தான் ஆகிய நாடுைளின் 

சுற்றுச்சூழல் உரிவமைள் குறித்த குழந்வதைளின் கைாரிக்வைைவள அைர் 

முன்வைத்துள்ளார். இந்தக் ைருத்தரங்கில் ஐநா சவபயின் குழந்வதைள் 

நல உரிவமக்குரல் உறுப்பினர்ைள், குழுவின் முந்வதய தவலைர்ைள், 

சர்ைகதச குழந்வதைள் உரிவம நல அவமப்புைள் பங்கைற்று, பருைநிவல 

மாற்றம் குழந்வதைளின் ைாழ்க்வைவய எவ்ைாறு ைடுவமயாை பாதிக்கிற 

-து என்பது குறித்தும் விைாதித்துள்ளனர். இக்ைருத்தரங்கில் அரசுைளும், 

சமூைங்ைளும் தூய்வமயான சூழலுக்ைான உரிவமவய ைழங்ைவும், 

அைர்ைளின் எதிர்ைாலத்வதப் பாதுைாப்பாைவும் மாற்ற கைண்டிய கநரம் 

இதுவைன ராகுல் ைலியுறுத்தியுள்ளார். 

 

10. பத்திரிவையாளர்ைள் இழந்த சுதந்திரம்! 

சமூை நிைழ்வுைவள மக்ைளிடம் எடுத்துச் வசல்ைதில் பத்திரிவையாளர்ைளு 

-க்கு முக்கிய பங்குண்டு. உண்வம நிைழ்ச்சிைவள மக்ைளுக்குக்வைாண்டு 

வசல்லகைண்டும் என்ற கநாக்கில் பத்திரிவைைள் வசயல்பட்டு ைருகின்ற 

-ன. பத்திரிவைைள், பத்திரிவையாளர்ைளின் வசயல்பாட்டுக்கு சுதந்திரம் 

மிைவும் முக்கியமானது. எந்தவிதத் தவலயீடும் இல்லாமல் அைர்ைள் வசய 

-ல்பட்டால்தான் உண்வமயான தைைல்ைவள மக்ைள் அறிந்துவைாள்ள 

முடியும். பத்திரிவையாளர்ைளின் சுதந்திரமான வசயல்பாட்டுக்கு இந்திய 

அரசவமப்புச் சட்டகம ைழிகைாலுகிறது. 

அரசவமப்புச் சட்டத்தின் 19 (1) (ஏ) பிரிைானது, சுதந்திரமாைக் ைருத்து வைளி 

-யிடும் உரிவமவய ைழங்குகிறது. அதுகை, பத்திரிவையாளர்ைளின் சுதந் 

-திரமான வசயல்பாட்டுக்கு அடிப்பவடயாை உள்ளது. 

தற்கபாவதய ைாலைட்டத்தில் பத்திரிவையாளர்ைள் மீதும் பத்திரிவை 

நிறுைனங்ைள் மீதுமான ைன்முவற அதிைரித்துள்ளது. அைர்ைள் 

சுதந்திரமாைச் வசயல்படுைவத பயங்ைரைாத அவமப்புைள், தீவிரைாத 

அவமப்புைள் உள்ளிட்டவை தடுக்ை முயற்சிக்கின்றன. சில நாட்டு 

அரசுைகள பத்திரிவை சுதந்திரத்வதக் கைள்விக்குறியாக்கி ைருகின்றன. 

சில நாடுைளில் பத்திரிவையாளர்ைள் வைால்லப்படுைதும் நிைழ்கிறது.  

இந்தியாவின் வைௌரி லங்கைஷ், சவூதி அகரபியாவின் ெமால் ைக ாகி 

என அந்தப் பட்டியல் வதாடர்ந்து நீண்டு வைாண்கட இருக்கிறது. உலை 

அளவில் ைடந்த 2020ஆம் ஆண்டில் மட்டுகம சுமார் 50 பத்திரிவையாளர்ை 

-ள் வைால்லப்பட்டதாை ‘எல்வலைளற்ற நிருபர்ைள்’ அவமப்பு வதரிவிக்கிறது. 

நடப்பு ஆண்டுக்ைான பத்திரிவை சுதந்திரக் குறியீட்வட ‘எல்வலைளற்ற 

நிருபர்ைள்’ அவமப்பு வைளியிட்டுள்ளது. அதில் வமாத்தமுள்ள 180 நாடுைளி 

-ல் நார்கை முதலிடத்தில் உள்ளது. முதல் 4 இடங்ைவள ஸ்ைான்டிகனை 

-யியா என்று அறியப்படும் நாடுைள் பிடித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்ைது.  

இந்தியா 142ஆைது இடத்தில் உள்ளது. ைடந்த ஆண்டும் இந்தியா இகத 

இடத்தில்தான் இருந்தது. ைடந்த 2016ஆம் ஆண்டில் 133ஆைது இடத்தில் 



         

    

இருந்தது. பத்திரிவையாளர்ைளுக்கு மிைவும் ஆபத்து நிவறந்த நாடுைளில் 

ஒன்றாை இந்தியாவை அந்த அவமப்பு பட்டியலிட்டுள்ளது.  

ைாைல்துவறயினர், அரசியல் வசல்ைாக்கு வைாண்கடார், சில அவமப்புை 

-வளச் கசர்ந்கதார் உள்ளிட்கடாரிடமிருந்து பத்திரிவையாளர்ைள் திட்டமிட் 

-ட தாக்குதவல அதிைம் எதிர்வைாண்டு ைருைதாை அந்த அறிக்வையில் 

கூறப்பட்டுள்ளது. ெனநாயைம் தவழப்பதற்கும் நாட்டின் சுதந்திரம் நிவலப்ப 

-தற்கும் பத்திரிவைைளும் பத்திரிவையாளர்ைளும் எந்தவிதத் தவலயீடுமி 

-ன்றி சுதந்திரமாைச் வசயல்படுைது அைசியம் என்பவத அறிஞர்ைளும் நிபு 

ணர்ைளும் சுட்டிக்ைாட்டியுள்ளனர். 

பத்திரிவை சுதந்திரம் - முதல் ஐந்து நாடுைள் 

1-நார்கை 

2-பின்லாந்து 

3-ஸ்வீடன் 

4-வடன்மார்க் 

5-கைாஸ்டா ரிைா 

பத்திரிவை சுதந்திரம் - ைவடசி ஐந்து நாடுைள் 

176-ஜிபூட்டி 

177-சீனா 

178-துர்க்வமனிஸ்தான் 

179-ைட வைாரியா 

180-எரித்ரியா 

 

 

 

 



         

    

1.சமீபத்தில் 2021 ஏப்ரலில், S&P குள ோபல் மதிப்பீடுகள் வெளியிட்ட 

அறிக்ககயின்படி, நடப்பு 2021ஆம் ஆண்டில் இந்தியோவின் ெ ர்ச்சி 

முன்கணிப்பு சதவீதம் என்ன? 

அ) 6 சதவீதம் 

ஆ) 8 சதவீதம் 

இ) 11 சதவீதம்  

ஈ) 14 சதவீதம் 

✓ S & P குள ோபல் மதிப்பீடுகள், ஆசிய-பசிபிக் நிதி நிறுவனங்கள் குறித்த 

தனது அறிக்ககயில், நடப்பு நிதியோண்டில் இந்திய பபோரு ோதோரம் 11 

சதவீதமோக வ ர்ச்சியகடயும் என்று கணித்துள் து. அதிகோரப்பூர்வ 

மதிப்பீடுகளின்படி, 2020-21ஆம் நிதியோண்டில், இந்திய பபோரு ோதோரம் 

8 சதவீத அ வுக்கு சுருங்கும். 

 

2. ‘COVIRAP’ வதோழில்நுட்பத்கத உருெோக்கிய நிறுெனம் எது? 

அ) NIT திருச்சிரோப்பள்ளி 

ஆ) AIIMS 

இ) MIT 

ஈ) IIT கரக்பூர்  

✓ கரக்பூர் - இந்திய பதோழில்நுட்ப நிறுவனம் தனது சுகோதோர தயோரிப்போன 

‘COVIRAP’ஐ வணிகமயமோக்கியுள் து. இது, COVID ந ோய்த்த ோற்றை 

கண்டறியும் த ோழில்நுட்பமோகும். எளிய முகையில், மலிவு கட்டணத்தில் 

ளமற்பகோள் ப்படும் இப்பரிளசோதகனயின் முடிவுகக , 45 நிமிடத்தில் 

திைன்ளபசியின் பசயலியின் வோயிலோக பபற்றுக்பகோள் லோம். 

 

3. ஏப்ரல்.1 அன்று எந்த மோநிலத்தின் உதய நோள், ‘உத்கல் திெோஸ்’ 

எனக் வகோண்டோடப்படுகிறது? 

அ) பதலங்கோனோ 

ஆ) ஆந்திர பிரளதசம் 

இ) ஒடிஸோ  

ஈ) கர்நோடகோ 

✓ இந்திய மோநிலமோன ஒடிஸோ, 1936 ஏப்ரல்.1 அன்று உருவோக்கப்பட்டது. 

அதன் மோநில நோள், ‘உத்கல் திவோஸ்’ என அகைக்கப்படுகிைது.  மோநிலம் 

முழுவதும் இந்த நோள் பகோண்டோடப்படுகிைது. முந்கதய பீகோர் மற்றும் 

ஒடிஸோ மோகோணத்திலிருந்து ஒடிஸோ ஒரு தனி மோநிலமோக உருவோன 

நிகனவோக, அந்த நோள் பகோண்டோடப்படுகிைது. 

 

4. உலக ள ோமிளயோபதி நோள் வகோண்டோடப்படுகிற ளததி எது? 

அ) ஏப்ரல் 10  

ஆ) ஏப்ரல் 11 

இ) ஏப்ரல் 12 

ஈ) ஏப்ரல் 13 

✓ ஆண்டுந ோறும் ஏப்.10 உலக ள ோமிளயோபதி நோள் பகோண்டோடப்போடுகி 

-ைது. “Homeopathy- Roadmap for Integrative Medicine” என்பது  டப்பு 

ஆண்டில் (2021) வரும் இந்   ோளுக்கோனக் கருப்தபோருளோகும். 

ள ோமிளயோபதி மருத்துவ முகையின் தந்கத என்று அகைக்கப்படும் 

மருத்துவர் சோமுளவல் ள ன்ளமனின் பிைந்தநோக  நிகனவுகூரும் 

வககயில் இந்த நோள் பகோண்டோடப்படுகிைது. 

 

5. ளதசிய போதுகோப்போன தோய்கமப்பருவ நோள் வகோண்டோடப்படுகிற 

ளததி எது? 

அ) ஏப்ரல் 10 

ஆ) ஏப்ரல் 11  

இ) ஏப்ரல் 12 

ஈ) ஏப்ரல் 13 

✓ கர்ப்பிணி மற்றும் போலூட்டும் பபண்களுக்கு மகப்ளபறு பரோமரிப்பு குறித்த 

விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்துவதற்கோக ளதசிய போதுகோப்போன தோய்கமப் 

பருவ நோள் ஒவ்ளவோர் ஆண்டும் ஏப்ரல்.11 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிைது.  

✓ இந்தியோவின் போதுகோப்போன தோய்கமப்பருவத்துக்கோன பவண்ணோடோ 

கூட்டணியின் (White Ribbon Alliance for Safe Motherhood, India) ஒரு 

முன்பனடுப்போக இந்நோள் பகோண்டோடப்போடுகிைது. “Stay at Home during 

Coronavirus, keep Mother and Newborn Safe from Coronavirus” என்பது 

 டப்போண்டில் (2021) வரும் இந் ோளுக்கோனக் கருப்தபோருளோகும். 

 

6. ஜோலியன்ெோலோ போக் படுவகோகல நடந்த ஆண்டு எது? 

அ) 1919  

ஆ) 1820 

இ) 1819 

ஈ) 1857 

✓ ஜோலியன்வோலோ போக் படுபகோகல (1919): பிரிட்டிஷ் அரசோங்கத்தின் அடக் 

-குமுகைக் பகோள்கககளுக்கு எதிர்ப்புத் பதரிவித்து, நிரோயுதபோணியோன 

மக்கள் அமிர்தசரஸில் உள்  ஜோலியன்வோலோ போக் என்ை இடத்தில் 1919 

ஏப்ரல் 13 அன்று கூடியிருந்தனர். மக்கள் கி ர்ச்சிகய அடக்குவதற்கோக, 

பஜனரல் டயர் தனது துருப்புக்கக  முன்னறிவிப்பு ஏதுமின்றி அவர்கள் 

மீது துப்போக்கிச்சூடு நடத்த உத்தரவிட்டோன். 

✓ அத்ளதோட்டத்தில் பிரிட்டிஷ்கோரர்க ோல் நடத்தப்பட்ட கோட்டுமிரோண்டித்த 

-னமோன பசயல், வரலோற்றில், ஜலியன்வோலோ போக் படுபகோகல (அல்லது 

அமிர்தசரஸ் படுபகோகல) என்று அறியப்பட்டது. 

 

7. ளதசிய குடிகமப் பணிகள் நோள் வகோண்டோடப்படுகிற ளததி எது? 

அ) ஏப்ரல் 20 

ஆ) ஏப்ரல் 21  

இ) ஏப்ரல் 22 

ஈ) ஏப்ரல் 23 

✓ 1947 ஏப்.21 அன்று இந்தியோவின் முதல் உள்துகை அகமச்சரோன சர்தர் 

வல்லபோய் பளடல், தகுதிகோண் பருவத்திலிருந்த நிர்வோக ளசகவ 

அதிகோரிகளின் மத்தியில் உகரயோற்றினோர். தில்லியின் பமட்கோல்ப் 

மோளிககயில் நடந்ளதறிய அவ்வரலோற்றுச் சிைப்புமிக்க உகரநிகழ்த்தலி 

-ன்ளபோது, அரசு ஊழியர்கக  “இந்தியோவின் எஃகு சட்டகம்” என அவர் 

விவரித்தோர். இந்நிகழ்கவ நிகனவுகூரும் வககயில், நோடு முழுவதும் 

ஏப்.21 அன்று குடிகமப்பணிகள் நோள் அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

 

8. ளதசிய பஞ்சோயத்து ரோஜ் நோள் வகோண்டோடப்படுகிற ளததி எது? 

அ) ஏப்ரல் 23 

ஆ) ஏப்ரல் 24  

இ) ஏப்ரல் 25 

ஈ) ஏப்ரல் 26 

✓ ஒவ்ளவோர் ஆண்டும் ஏப்ரல்.24 அன்று பஞ்சோயத்து ரோஜ் அகமச்சகத்தோல் 

ளதசிய பஞ்சோயத்து ரோஜ் நோள் பகோண்டோடப்படுகிைது. உள் ோட்சிகக  

சட்டரீதியோக வலுப்படுத்த 1993ஆம் ஆண்டு இளத நோளில், அரசியலகமப்பு 

(73ஆவது சட்டதிருத்தம்) சட்டம், 1992 அமலுக்கு பகோண்டுவரப்பட்டது. 

 

9. உலக நூல் & பதிப்புரிகம நோள் ககடபிடிக்கப்படுகிற ளததி எது? 

அ) ஏப்ரல் 22 

ஆ) ஏப்ரல் 23  

இ) ஏப்ரல் 24 

ஈ) ஏப்ரல் 25 

✓ உலக நூல் மற்றும் பதிப்புரிகம நோள் (World Book and Copyright Day) 

அல்லது உலக நூல் நோள் என்பது வோசித்தல், பதிப்பித்தல் மற்றும் பதிப்புரி 

-கமயூடோக அறிவுசோர் பசோத்துக்கக ப் போதுகோத்தல் ஆகியவற்கை 

வ ர்க்கும் ளநோக்குடன் ஐநோ கல்வி, அறிவியல் & பண்போட்டு நிறுவனம் 

ஆண்டுளதோறும் ஏப்.23 அன்று நடத்தும் ஒரு நிகழ்வோகும். 

✓ உலக இலக்கியத்துக்கோன ஒரு குறியீடோகளவ இந்நோள் ளதர்வு பசய்யப்ப 

-ட்டதோக UNESCO அறிவித்துள் து. 1616ஆம் ஆண்டு இந்நோளிளலளய 

மிகுளவல் டி பசர்வண்ளடஸ், வில்லியம் ளேக்ஸ்பியர், இன்கோ டி லோ 

ளவகோ ஆகிளயோர் கோலமோனோர்கள். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ ஒவ்பவோரு நோட்டிலும் பல்ளவறு வசதிகக க்பகோண்ட, அகனத்து நூல் 

-களும் கிகடக்கும் வககயில் ஒரு நூல் தகலநகரத்கத உருவோக்கும் 

திட்டத்கத கடந்த 2001’இல் UNESCO பதோடங்கியது. ளமலும் ஒவ்ளவோர் 

ஆண்டும் ஒரு நகரத்கத நூல்களின் தகலநகரமோகத் ளதர்வு பசய்யும். 

2021ஆம் ஆண்டுக்கோன நூல்களின் தகலநகரமோக ஜோர்ஜியோ நோட்டின் 

தகலநகரமோன திபிலீசி நகரம் பதரிவோகியுள் து. 

 

10. உலக மளலரியோ நோள் ககடப்பிடிக்கப்படுகிற ளததி எது? 

அ) ஏப்ரல் 24 

ஆ) ஏப்ரல் 25  

இ) ஏப்ரல் 26 

ஈ) ஏப்ரல் 27 

✓ ஆண்டுந ோறும் ஏப்.25 அன்று உலக மளலரியோ நோள் ககடப்பிடிக்கப்படு 

-கிைது. “Reaching the 0-malaria target” என்பது நடப்போண்டில் (2021) 

வரும் உலக மளலரியோ நோளுக்கோனக் கருப்பபோரு ோகும். 

✓ உலக நலவோழ்வு அகமப்பின் 2019ஆம் ஆண்டுக்கோன அறிக்ககயின் 

படி, இந்தியோ, உலக ோவிய மளலரியோ போதிப்புகளில் மூன்று சதவீத 

போதிப்புக்கு கோரணமோக அகமகிைது. ளமலும், 2017ஆம் ஆண்டின் சூை 

-கல ஒப்பிடும்ளபோது, இந்தியோ, 49% அளவுக்கு மளலரிய போதிப்புகக  

குகைத்தளதோடு அதுசோர்ந்த இைப்புகக யும் 50.5% அ வுக்கு குகைத்து 

-ள் து. 

 


1. பகோடுமணல் அகழ்வோரோய்ச்சியில் இரும்பு உருக்கும் கட்டகமப்பு 

கண்டுபிடிப்பு 

பகோடுமணல் அகழ்வோரோய்ச்சியில் மண் அடுப்புக ோல் பசய்யப்பட்ட இரும்பு 

உருக்கும் கட்டகமப்பு இருந்ததற்கோன தரவுகள் கண்டறியப்பட்டுள் ன. 

ஈளரோடு மோவட்டம், பகோடுமணல் பநோய்யல் ஆற்றின் ககரளயோரம் பபோதுப் 

பணித் துகைக்குச் பசோந்தமோன இடத்தில் தமிைக பதோல்லியல் துகை 

மூலம் பத்தோவது முகையோக அகழ்வோரோய்ச்சி கடந்த பிப்ரவரி 26ஆம் ளததி 

பதோடங்கியது. பதோல்லியல் துகை அகைோய்வுத் திட்ட இயக்குநர் பஜ ரஞ்சித் 

தகலகமயில் பணிகள் நகடபபற்று வருகின்ைன. 

இதுகுறித்து பதோல்லியல் நிபுணர்கள் கூறியதோவது: இப்பகுதியில் 2,400 

ஆண்டுகளுக்கு முன்ளப மக்கள் வோழ்ந்துள் னர் என்பதற்கு குடியிருப்புக 

-ள், பயன்போட்டுப் பபோருள்கள், நோணயம், மண்போகன ஓடுகள், குறிப்புகள் 

ளபோன்ை தரவுகள் கிகடத்து வருகின்ைன. பல்ளவறு பகுதிகளில் நடந்த 

அகைோய்வில் 1,999 தமிழ் பிரோமி எழுத்து ஆவணங்கள் கிகடத்துள் ன. 

அதில் 1,000க்கும் ளமற்பட்டகவ இங்கு கிகடத்தகவ. இதன்மூலம் இப் 

பகுதியில் பபோ ஆ மு 400’க்கு முன்ளப பண்டமோற்றுகள், அறிவியல் சோர்ந்த 

பதோழில்நுட்பங்கள் ககயோ ப்பட்டது பதரியவருகிைது. 

தற்ளபோகதய அகைோய்வில் கருப்பு, பசம்மண் அடர்ந்த இப்பகுதியில் இரும்பு 

-க்கோன மூலப்பபோருள்கள் கிகடத்துள் ன. அவற்கை எடுத்து ககரளயோர 

-ம் 10’க்கும் ளமற்பட்ட மண் அடுப்புகளில் 1,800° பசல்சியசுக்கு ளமல் சூடு 

-படுத்தி இரும்கப பிரித்து எடுத்துள் னர். இரும்கப உருக்கி, மண் 

போத்திரத்தில் ளசகரித்து, கத்தி, ஈட்டி உள்ளிட்ட ஆயுதங்கள், ஆணி, கம்பி 

ளபோன்ை பயன்போட்டுப் பபோருள்கள் பசய்ததற்கோன அகடயோ ங்கள் 

கண்டறியப்பட்டுள் ன. 

இங்கு ளதோண்டப்பட்ட 30 குழிகளில் 12’க்கும் ளமற்பட்ட குழிகளில் அடுப்பு 

மூலம் ஆகல ளபோன்று இரும்பு உருக்கியதற்கோன அகடயோ மும், பிரித்து 

எடுத்தபின் விட்டுச்பசல்லப்பட்ட இரும்புக்கழிவுகளும் ளசகரிக்கப்பட்டுள்  

-ன. ஆய்வுபதோடரும்ளபோது ளமலும் பல தகவல்கள் கிகடக்க வோய்ப்புள் து. 

ளமலும் பசம்பு நோணயங்கள், தமிழ் பிரோமி எழுத்துகள், போகன ஓடுகள், 

கல்லகைகள், இரும்பு மூலப்பபோருள், கழிவுகள் கிகடத்துள் ன. 

இங்கு வசித்த மக்கள் ஆரம்பத்தில் ஆற்ைங்ககரகய ஒட்டியும், அதன்பின் 

ளபரழிவுக்குப்பின் உயரமோன பகுதிகளிலும் வசித்துள் னர். அவோா்கள் 

குடியிருப்புக்கு கிைக்ளக கல்லகைகள் அகமத்துள் னர். இங்குள்  

கல்லகைகள் பலகக கற்க ோல் அகை ஏற்படுத்தப்பட்டு, அதில் பபரிய மண் 

போகனக்குள் உடல்கள் கவக்கப்பட்டுள் ன. சில இடங்களில் ளநரடியோக 

போகனக்குள் எலும்புகள் கிகடத்துள் ன. 

புகதக்கப்பட்டவோறு எலும்பு அகமப்புகள் கிகடக்கவில்கல. இருப்பினும், 

மதுகர கோமரோஜர் பல்ககலக்கைகத்துக்கு இவற்கை அனுப்பி எந்த 

கோலத்கதச் ளசர்ந்த எலும்புகள் எனக் ளகட்டுள்ள ோம். இந்த அகைோய்வு 

வரும் ஜூகல வகர பதோடர வோய்ப்புள் து என்ைனர். 

 

2. மணலுரில் இன்று அகைோய்வு பதோடக்கம் 

கீைடியில் நடந்துவரும் ஏைோம்கட்ட அகைோய்வின் ஒருபகுதியோக மணலூரில் 

அகைோய்வுப்பணிகள் பதோடங்குகின்ைன. சிவங்கக மோவட்டம் திருபுவனம் 

அருளகயுள்  கீைடியில் கடந்த பிப்ரவரி மோதம் 13ஆம் ளததி ஏைோம்கட்ட 

அகைோய்வுப் பணிகள் பதோடங்கின. கீைடி, அகரம், பகோந்தகக ஆகிய மூன்று 

இடங்களில் அகைோய்வு நடந்துவருகிைது. ஆைோம்கட்ட அகைோய்வுப்பணிகள் 

கீைடி, அகரம், பகோந்தகக, மணலூர் ஆகிய நோன்கு இடங்களிலும் நடந்தன.  

ஏைோம்கட்ட அகைோய்வும் ளமற்கண்ட நோன்கு இடங்களிலும் நகடபபறும் 

என பதோல்லியல்துகை சோர்பில் அறிவிக்கப்பட்டது. பணிகள் பதோடங்கி இரு 

மோதங்கள் கடந்துவிட்ட நிகலயில் மணலூரில் மட்டும் அகைோய்வுப் 

பணிகள் பதோடங்கப்படோமல் இருந்தது. 

மணலூரில் இடம் ளதர்வுபசய்வதில் ஏற்பட்ட கு றுபடி கோரணமோக பணிக 

-ள் பதோடங்கப்படவில்கல. ஆைோம்கட்ட அகைோய்வில் மணலூரில் ஏழு 

குழிகள் ளதோண்டப்பட்டு 39 பபோருள்கள் மட்டுளம கண்டறியப்பட்டதோல் 7 

ஆம் கட்ட அகைோய்வில் சரியோன இடத்கத ளதர்வு பசய்வதில் அதிகோரிகள் 

கவனமோக இருந்தனர். தற்ளபோது மணலூகரச் ளசர்ந்த ஜோனகி அம்மோள் 

என்பவரின் 1 ஏக்கர் நிலத்கத அகைோய்வுக்கோக பதோல்லியல்துகையினர் 

ளதர்வு பசய்துள் னர். 

மணலூர், அகரம், கழுளகர்ககட உள்ளிட்ட கிரோமங்களில் முக ப்போரி 

உற்சவம் உள்ளிட்டகவகள் நகடபபறும் ளபோது நிகைவோக மணலூர் 

முனியோண்டி ளகோயிலில் முடிவகடயும். தற்ளபோது வகர இந்த நிகழ்வு 

பதோடர்வதோல் பண்கடயகோலத்திற்கும் இம்முக ப்போரி உற்சவத்துக்கும் 

பதோடர்பு இருக்கலோம் எனக்கருதி மணலூரில் அந்த இடத்தில் அகைோய்வுப் 

பணிகயத் பதோடங்க திட்டமிடப்பட்டுள் து. 

பசப்டம்பர் மோதம் மகைக்கோலம் பதோடங்கிவிடும் என்பதோல் அதற்குள் 

விகரவோக அகைோய்வுப் பணிகக  முடிக்க திட்டமிடப்பட்டுள் து. கீைடியில் 

இதுவகர 3 குழிகள் மட்டும் ளதோண்டப்பட்டு சுடுமண்ணோல் பசய்யப்பட்ட 

தோயகட்கட, கல் உைவு கருவி, போகன ஓடுகள் உள்ளிட்டகவகள் 

கண்டறியப்பட்டுள் ன. தற்ளபோது ளமலும் இரு குழிகள் ளதோண்டும் பணி 

பதோடங்கியுள் து. பகோந்தகக, அகரம் ஆகிய இடங்களில் தலோ மூன்று 

குழிகள் ளதோண்டப்பட்டு பணிகள் நடந்து வருகின்ைன. 

 

3. தமிழில் புதிய கல்விக் பகோள்கக பவளியோனது 

புதிய கல்விக் பகோள்ககயின் உள்ளூர் பமோழிபபயோப்பு 17 பமோழிகளில் 

பவளியோகி, தமிழில் மட்டும் பவளியிடப்படவில்கல. இதற்கு பல்ளவறு 

தரப்பிலும் கடும் எதிர்ப்பு எழுந்த நிகலயில் தமிழ்பமோழிபபயர்ப்கப மத்திய 

கல்வி அகமச்சகம் பவளியிட்டுள் து. மத்திய அரசின் சோர்பில் 2019ஆம் 

ஆண்டு கஸ்தூரி இரங்கன் கல்விக்குழு தோக்கல்பசய்த கல்விக்பகோள்கக 

-கய அடிப்பகடயோகக்பகோண்டு 2020ஆம் ஆண்டில் புதிய கல்விக் 

பகோள்கக உருவோக்கப்பட்டது. இதற்கு மத்திய அகமச்சரகவ, கடந்த 

ஆண்டு ஜூகல 29’இல் ஒப்புதல் அளித்தது. 

10+2 என்ை பள்ளிப்போடமுகை மோற்ைப்பட்டு, 5+3+3+4 என்ை அடிப்பகடயில் 

3 முதல் 8 வயது, 8 முதல் 11 வயது, 11 முதல் 14 வயது, 14-18 வயது ஆகிய 

மோணவர்களுக்கோகப் போடமுகை மோற்ைப்படும், மோணவர்களுக்குக் 

குகைந்தபட்சம் ஐந்தோம் வகுப்பு வகரயில், தோய்பமோழி, உள்ளூர் பமோழி, 

பிரோந்திய பமோழி, பயிற்றுபமோழியோக இருக்களவண்டும், பல்ககலகள், 

உயர்கல்வி பயில விரும்பும் மோணவர்களுக்கு பபோதுவோன நுகைவுத் 

ளதர்வு நடத்தப்படும், மோணவர்களின் பள்ளிப்போட அ வு குகைக்கப்படும். 

ஆைோம் வகுப்பிலிருந்து மோணவர்கள் பதோழிற்கல்வி கற்க ஊக்கப்படுத்தப்ப 

-டுவோர்கள் என்பன உள்ளிட்ட பல்ளவறு அம்சங்கள் இதில் கூைப்பட்டன. 

ஆரம்பத்தில் ஆங்கிலம், ஹிந்தி ஆகிய பமோழிகளில் மட்டுளம ளதசிய 

கல்விக்பகோள்கக பவளியிடப்பட்டது. பிரோந்திய பமோழிகளில் பமோழிபபயர்ப் 

-புகள் பவளியிடப்படும் என்று மத்திய அரசு பதரிவித்திருந்த நிகலயில், 17 

பிரோந்திய பமோழிகளில் கல்விக் பகோள்ககயின் பமோழிபபயர்ப்பு கடந்த ஏப். 

24 பவளியோகி இருந்தது. கன்னடம், மகலயோ ம், பதலுங்கு உள்ளிட்ட 17 

பமோழிகளில் ளதசிய கல்விக்பகோள்கக பமோழிபபயர்க்கப்பட்டு பவளியோன 

நிகலயில், தமிழ் பமோழிக்கோன பமோழிபபயர்ப்பு இடம்பபைவில்கல. 

இந்த நிகலயில் ளதசிய கல்விக் பகோள்ககயின் தமிழ் பமோழிக்கோன 

பமோழிபபயர்ப்பு பவளியிடப்பட்டது. பமோத்தம் 155 பக்கங்களுடன் கூடிய 

பமோழிபபயர்ப்கப இகணயத  முகவரியில் மத்திய கல்வி அகமச்சகம் 

பவளியிட்டுள் து. 

 



         

    

4. ஆஸ்கர் விருதுகள் 2021: சிைந்த திகரப்படமோக ‘ளநோளமட்ளலண்ட்’ 

ளதர்வு 

93ஆவது ஆஸ்கர் விருது வைங்கும் விைோ லோஸ் ஏஞ்சல்ஸ், கலிளபோர்னியோ 

-வில் இருக்கும்  ோலிவுட்டின் டோல்பி திளயட்டரில் மட்டுமல்லோமல் லோஸ் 

ஏஞ்சல்ஸின் யூனியன் ஸ்ளடேன் அரங்கிலும் இம்முகை நகடபபற்ைது. 

இதில் குள ோயி ஸோளவோ இயக்கிய ’ளநோளமட்ளலண்ட்’ சிைந்த திகரப்பட 

-மோகவும், ஸோளவோ சிைந்த இயக்குநரோகவும் பவற்றிபபற்ைனர். 

சிைந்த இயக்குநர் என்கிை ஆஸ்ககர பவல்லும் இரண்டோவது பபண் 

ஸோளவோ என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

விருது பவன்ைவர்கள் பட்டியல் 

சிைந்த இயக்குநர் – குள ோயீ ஸோளவோ 

சிைந்த திகரப்படம் – ளநோளமட்ளலண்ட் 

சிைந்த நடிகக – பிரோன்சிஸ் பமக்டோர்மண்ட் (ளநோளமட்ளலண்ட்) 

சிைந்த நடிகர் - ஆந்தனி  ோப்கின்ஸ் (தி போதர்) 

சிைந்த உறுதுகண நடிகர் - ளடனியல் கலூயோ (Judas and the Black 

Messiah) 

சிைந்த உறுதுகண நடிகக - யூ ஜங் யூன் (மினோரி) 

சிைந்த சர்வளதசத் திகரப்படம் - அனதர் ரவுண்ட் (படன்மோர்க்) 

சிைந்த தழுவல் திகரக்ககத - தி போதர் 

சிைந்த திகரக்ககத – பிரோமிஸிங் யங் வுமன் 

சிைந்த அனிளமேன் திகரப்படம் – ளஸோல் 

சிைந்த போடல் - கபட் போர் யூ (Judas and the Black Messiah) 

சிைந்த இகச – ளஸோல் 

சிைந்த படத்பதோகுப்பு - சவுண்ட் ஆஃப் பமடல் 

சிைந்த ஒளிப்பதிவு – ளமங்க் 

சிைந்த தயோரிப்பு வடிவகமப்பு – ளமங்க் 

சிைந்த வகரககல – படனட் 

சிைந்த ஆவணப்படம் - கம ஆக்ளடோபஸ் டீச்சர் 

சிைந்த ஆவணக் குறும்படம் – ளகோபலட் 

சிைந்த அனிளமேன் குறும்படம் - இஃப் எனிதிங் ள ப்பன்ஸ் ஐ லவ் யூ 

சிைந்த குறும்படம் - டூ டிஸ்டண்ட் ஸ்ட்ளரஞ்சர்ஸ் 

சிைந்த ஒலி - சவுண்ட் ஆஃப் பமடல் 

சிைந்த ஒப்பகன, சிகக அலங்கோரம் - மோ பரய்னீஸ் ப் ோக் போட்டம் 

சிைந்த ஆகட வடிவகமப்பு - மோ பரய்னீஸ் ப் ோக் போட்டம் 

 

 

 



         

    

1.உலக அறிவுசார் சசாத்து நாள் சகாண்டாடப்படுகிற தேதி எது? 

அ) ஏப்ரல் 25 

ஆ) ஏப்ரல் 26  

இ) ஏப்ரல் 27 

ஈ) ஏப்ரல் 28  

✓ உலக அறிவுசார் சசாத்து நாளானது ஆண்டுத ாறும் ஏப்ரல்.26 அன்று 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

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

-டில் “காப்புரிமைகள், பதிப்புரிமை, வணிக முத்திமரகள் ைற்றும் வடிவ 

-மைப்புகள் ஆகியமவ அன்றாட வாழ்க்மகயில் எவ்வாறு  ாக்கத்ம  

ஏற்படுத்துகிறது என்பது பற்றிய விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்துவ ற்காகவு 

-ம், “பமடப்பாற்றமலயும் உலசகங்குமுள்ள சமூகங்களின் வளர்ச்சிக்கு 

பமடப்பாளிகள் ைற்றும் புத் காக்குநர்கள் அளித்  பங்களிப்புகமள 

சகாண்டாடுவ ற்காகவுைாக” இந்நாமள உருவாக்கியது. நடப்பாண்டில் 

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

your ideas to market”. 

 

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

குறிக்கின்றது? 

அ) Maintained 

ஆ) Minimum 

இ) Maximum 

ஈ) Mars  

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

Resource Utilization Experiment) சா ானத்ம ப் பயன்படுத்தி சசவ்வாய் 

கிரகத்தில் ஆக்ஸிஜமன பிரித்ச டுத்துள்ளது. சசவ்வாய் தகாளின் வளி 

ைண்டலத்திலிருந்  கரியமிலவாயுவிலிருந்து ஐந்து கிராம் ஆக்ஸிஜமன 

MOXIE உற்பத்தி சசய்துள்ளது. 5 கிராம் என்பது ைனி ன் சராசரியாக 10 

நிமிடங்களில் சுவாசிக்கும் ஆக்ஸிஜன் அளவு. 

✓ சசவ்வாயின் வளிைண்டலம் 96 ச வீ ம் கரியமிலவாயுவாதலதய 

நிமறந்துள்ளது. ஆக்சிஜன் 0.13% ைட்டுதை உள்ளது. கரியமிலவாயுமவ 

உட்கவர்ந்து அதிலிருந்து உயிர்வளிமய உருவாக்குவத  MOXIE’இன் 

வேலையாகும். 

 

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

CO2 உமிழ்வின் சைவீைம், கடந்ை 2020ஆம் ஆண்டட ஒப்பிடும்த ோது 

எத்ேடை சைவீைம் அதிகைாக இருக்கும்? 

அ) 1.4%  

ஆ) 5.4% 

இ) 10.4% 

ஈ) 20% 

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

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

அதிகைாக இருக்கும் என்று கூறியுள்ளது. அது, 2020ஆம் ஆண்டில் உமி 

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

தைலும், நிலக்கரி அடிப்பமடயிலான மின்னுற்பத்தியில் எதிர்பார்க்கப்படு 

-ம் அதிகரிப்பு ைற்ற மூலங்களிலிருந்து கிமடக்கும் உற்பத்திமய விட 3 

ைடங்கு அதிகைாக இருக்கும் என்றும் அவ்வறிக்மக கூறியுள்ளது. 

 

4. COVID-19’இன் ைாக்கத்திற்கு எதிரான இமளயயாரின் யயாச 

-மனகளுக்கு நிதியளிப்பமை யநாக்கைாகக்சகாண்ட, WHO’ஆல் 

ஆைரிக்கப்படும் திட்டத்தின் சபயர் என்ன? 

அ) Global Youth Mobilization  

ஆ) World COVID Response Program 

இ) World Health Programme 

ஈ) Global Economy Recover Programme 

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

-திற்கு எதிரான இமளதயார்களின் தயாசமனகளுக்கு நிதியளிப்பம  

தநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது. இ ற்கு உலக சுகா ார அமைப்பு ைற்றும் 

ஐநா அறக்கட்டமள ஆகியமவ துமணபுரிகின்றன. 

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

தபார்ஸ், FIFA ைற்றும் உலக நாடுகளின்  மலவர்களும் அரசாங்கங்க 

-ளும் ஆ ரிக்கின்றன. 

 

5. ஆக்ஸிஜன் ைணிக்மகக் குழுமை உருைாக்கியுள்ள ைாநிலம் / 

யூனியன் பிரயைசம் எது? 

அ) தகரளா 

ஆ) ைகாராஷ்டிரா 

இ) தகாவா 

ஈ) தில்லி  

✓ தில்லி முழுவதுமுள்ள ைருத்துவைமனகளில் ைருத்துவ ஆக்ஸிஜனின் 

கடுமையான பற்றாக்குமறமய அடுத்து, தில்லி அரசு 24 தபர்சகாண்ட 

ஆக்ஸிஜன்  ணிக்மகக் குழுமவ அமைத்துள்ளது. இக்குழு, ஆக்ஸிஜன் 

இருப்பு ைற்றும் அவற்றின் பயன்பாடு ஆகியவற்மற ச ாடர்ந்து கண்கா 

-ணிக்கும். ஆக்ஸிஜன் அமனவருக்கும் உகந்  முமறயில் கிமடப்ப 

-ம யும் இந் க் குழு உறுதிசசய்யும். 

 

6. SHIELDS என்ற சபயரில் திட்டம ோன்டை சைாடங்கியுள்ள விண் 

-சைளி நிறுைனம் எது? 

அ) NASA  

ஆ) ISRO 

இ) ESA 

ஈ) ROSCOSMOS 

✓ அசைரிக்க விண்சவளி முகமையான NASA, அண்மையில் SHIELDS 

(Spatial Heterodyne Interferometric Emission Line Dynamics 

Spectrometer) என்ற சபயரில் ஒரு திட்டத்ம த் ச ாடங்கியுள்ளது. சூரிய 

ைண்டலத்திற்குள் நகர்ந்து ேந்த விண்மீனிமட துகள்களின் ஒளிமய 

ஆராய்வத  இ ன் தநாக்கைாகும். சைக்ஸிதகாவிலிருந்து NASA பிளாக் 

பிராண்ட் IX ஆய்வு ஏவுகலத்ம ப் பயன்படுத்தி இத்திட்டம் ஏவப்பட்டது. 

 

7. அண்மைச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, “CODEX ALIMENTARIUS” 

என் துடன் சைாடர்புமடய துமற எது? 

அ) இராணுவ சகாள்மு ல் 

ஆ) பருவநிமல ைாற்றம் 

இ) உணவு  ரநிமலகள்  

ஈ) சசயற்மக நுண்ணறிவு 

✓ “CODEX ALIMENTARIUS” பன்னாட்டு உணவுத்  ரநிலைகளும் 

வழிகாட்டு ல்களும் சர்வத ச உணவு வர்த் கத்தின் பாதுகாப்பு ைற்றும் 

 ரத்திற்கு பங்களிக்கின்றன. 1963’இல் நிறுவப்பட்ட இத் ரநிமலகமள, 

இடர் ைதிப்பீட்டு அமைப்புகள் அல்லது FAO ைற்றும் WHOஆல் ஏற்பாடு 

சசய்யப்பட்ட ஆதலாசமன நிறுேனங்கள் வழங்கின. 

✓ அண்மையில், “CODEX ALIMENTARIUS” ஆமணயத்தின்கீழ் நிறுவப்ப 

-ட்ட ைசாலா ைற்றும் சமையல் மூலிமககள்பற்றிய CODEX குழுவின் 

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

வமர இது நமடசபறுகிறது. 

 

8. டிராக்யகாைாமை ஒழித்ைைற்காக உலக நல்ைாழ்வு அமைப்பிடம் 

இருந்து சான்றுசபற்ற நாடு எது? 

அ) காம்பியா  

ஆ) ஜிம்பாப்தவ 

இ) ச ன்னாப்பிரிக்கா 

ஈ) சாட் 

✓ சபாதுநலச்சிக்கலான கண்ணிமை தநாமய ஒழித்  ற்காக உலக நல 

வாழ்வு அமைப்பிடம் இருந்து அண்மையில் காம்பியா சான்றி ழ் சபற்றது. 

இ ன்மூலம், இந்  மைல்கல்மல எட்டிய உலக நல வாழ்வு அமைப்பின் 

ஆப்பிரிக்க பிராந்தியத்தில் உள்ள 2ஆவது நாடாக காம்பியா ஆனது.  

1.4% 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ புறக்கணிக்கப்பட்ட சவப்பைண்டல தநாய்களுக்காக 2021 மு ல் 2030 

வமரயிலான சசயல்திட்டத்ம  WHO அறிமுகப்படுத்தியது. தகாட் டி 

ஐதவாயர் நாடு இந் ச் சா மனமய அமடந்  மு ல் நாடாகும். 

 

9. KRI நங்கலா-402 என்னும் எந்ை நாட்டின் நீர்மூழ்கிக்கப்பமலத் 

யைடும்பணியில் இந்திய கடற்பமட இமைந்துள்ளது? 

அ) தநபாளம் 

ஆ) இலங்மக 

இ) இந்த ாதனசியா  

ஈ) ஜப்பான் 

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

சகாண்ட குழுவினருடன் அண்லமயில் திடீரென காணாமல் வ ானது, 

அதலன வதடி மீட்கும் நடவடிக்மகயில் இந்திய கடற்பமட அண்லமயில் 

இமணந்துள்ளது. பாலி தீவுக்கு வடக்தக இந்நீர்மூழ்கி காணாைல்தபான 

பிறகு, இந்த ாதனசியா இந்தியாவின் உ விமயக் தகாரியது. 

✓ மீட்பு நடவடிக்மகயின் ஒருபகுதியாக இந்திய கடற்பமடயின் ஆழ்கடல் 

நீர்மூழ்கு மீட்புக்கப்பல் விசாகப்பட்டினத்திலிருந்து புறப்பட்டது. 

 

10. இந்திய சபண்கள் ஏழு ைங்கங்கமள சைன்ற உலக இமளஞர் 

குத்துச்சண்மட சாம்பியன்ஷிப் யபாட்டிகள் நடத்ைப்பட்ட நாடு எது? 

அ) ரஷியா 

ஆ) தபாலந்து  

இ) உக்மரன் 

ஈ) பிரான்ஸ் 

✓ தபாலந்தின் கீல்ஸில் நமடசபற்ற உலக இமளதயார் குத்துச்சண்மட 

சாம்பியன்ஷிப்பில், இந்திய குத்துச்சண்மட வீராங்கமனகள் 7  ங்கப் 

ப க்கங்கமள சவன்று வரலாற்றுச் சா மனமய உருவாக்கினர்.  

✓ இறுதிப்தபாட்டியாளர்களான கிதிகா, சநளரம் பாபிதராஜிசனா சானு, 

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

ப ான் ஆகிதயார்  ங்கப்ப க்கம் சவன்றனர். தைலும் மூன்று இந்திய 

குத்துச்சண்மட வீரர்களும் சவண்கலப் ப க்கங்கமள சவன்றனர். 

 


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

வங்கி புரிந்துணர்வு ஒப்பந் ம் 

ச ாமலத்ச ாடர்பு தசமவ வழங்குவது ச ாடர்பாக பாரத் சஞ்சார் நிகம் 

நிறுவனம் (BSNL) ைற்றும் இந்தியன் வங்கி ஆகியவற்றுக்கிமடதய 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந் ம் தைற்சகாள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்தியன் வங்கிக்கு 

குமறந்  விமலயில் ச ாமலத்ச ாடர்பு இமணய ள தசமவமய 

வழங்குவ ற்காக, அந்  வங்கியுடன் BSNL நிறுவனம் இந் ப் புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந் த்ம  தைற்சகாண்டுள்ளது. 

 

2. இந்தியப்சபண் அறிவியலாளருக்கு சர்வத ச சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு 

அமைப்பு விருது 

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பில் சிறப்பாக சசயல்பட்ட இந்தியப் சபண் விஞ்ஞானி 

கிரிதி கரந்த், சர்வத ச அமைப்பால் சகௌரவிக்கப்பட்டுள்ளார்.  

சுற்றுச்சூழமலப் பாதுகாப்பதில் உள்ள பிரச்சமனகளுக்குத் தீர்வு காண்ப 

- ற்காக சர்வத ச விஞ்ஞானிகளுடன் இமணந்து ‘மவல்ட் எலைண்ட்ஸ்’ 

அறக்கட்டமள அமைப்பு சசயல்பட்டு வருகிறது. ைனி  உலகம்,  ாவர 

உலகம், விலங்குலகம் ஆகியவற்மற ஒருங்கிமணத்து பாதுகாப்ப ற்கு 

இந்  அமைப்பு முக்கியத்துவம் அளித்து வருகிறது. 

அந்  அமைப்பு கிரிதி கரந்துக்கு ‘வன புத் ாக்க அறிவியலாளர்’ விரும  

வழங்கியுள்ளது. இந்  விரும ப் சபறும் மு ல் இந்தியப் சபண் கிரிதி 

கரந்த் என்பது குறிப்பிடத் க்கது. சபங்களூமரச் தசர்ந்  உயிரியல் 

அறிவியலாளரான கிரிதி கரந்த், வனப் பாதுகாப்பு ஆய்வு மையத்தின் 

 மலமை அறிவியலாளராகவும் உள்ளார். அசைரிக்கா, பிரிட்டன், சகன்யா, 

சகாலம்பியா, ஆஸ்திதரலியா நாடுகமளச் தசர்ந்  அறிவியலாளர்கள் 

சிலருக்கும் இந்  விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

இவ்விரும ப் சபறுதவாருக்கு ஆராய்ச்சிப்பணிகளுக்காக ஈராண்டுகட்கு 

`75 இலட்சத்ம  அந்  அமைப்பு வழங்கவுள்ளது. வனப்பாதுகாப்பு ச ாடர் 

-பான நடவடிக்மககமள ஊக்குவிப்ப ற்கு இந்  விருது உ வும் என்று 

கிரிதி கரந்த் ச ரிவித்துள்ளார். 

 

3. அசைரிக்க நீதி துமறயில் இந்திய சபண்ைணி! 

இந்தியாமவ பூர்வீகைாக சகாண்ட வனி ா குப் ாமவ அசைரிக்காவின் 

இமண அட்டர்னி சஜனரலாக நியமிக்க, பார்லிசைன்டின் சசனட் சமப 

ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது. வனி ா குப் ா, சமூக உரிமைகள் ச ாடர்பான 

விஷயத்தில், அசைரிக்காவில்  மலச்சிறந்  வழக்கறிஞராக இருந்து 

வருகிறார். ஒபாைா அதிபராக இருந் தபாது, உ வி அட்டர்னி சஜனரலாக 

பணியாற்றியும் உள்ளார்.  ற்தபாது, ஜனநாயக கட்சிமயச் தசர்ந்  தஜா 

மபடன் அதிபராக ப விதயற்ற பின், நீதித் துமறயில் மூன்றாவது உயரிய 

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

அவரது நியைனத்ம  உறுதிசசய்வ ற்காக, பார்லிசைன்டின் சசனட் சமப 

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

சமபயில், ஜனநாயகக்கட்சி ைற்றும் குடியரசு கட்சிக்கு  லா, 50 உறுப்பினர் 

-கள் உள்ளனர். குடியரசு கட்சியின் லிசா முர்தகாவ்ஸி ஆ ரித்து ஓட்டளித் 

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

சசனட் சமப ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது. 

 

 

 

 



         

    

1. இந்தியா, கீழ்காணும் எந்த நாட்டுடன் இணைந்து ‘காலநிணல & 

தூய ஆற்றல் நிகழ்ச்சிநிரல் 2030 கூட்டணி’ணய ததாடங்கியுள்ளது? 

அ) ஆஸ்திரேலியா 

ஆ) ஜெர்மனி 

இ) பிோன்ஸ் 

ஈ) ஐக்கிய அஜமரிக்க நாடுகள்  

✓ ஐக்கிய அஜமரிக்க நாடுகளின் அதிபர் ரொ பபடன் கூட்டிய காலநிபல 

மாற்றம் குறித்த ஜமய்நிகோன உச்சிமாநாட்டின்ரபாது, இந்தியாவும் 

ஐக்கிய அஜமரிக்க நாடுகளும் இபைந்து பசுபம ஒத்துபைப்பு குறித்த 

“நிகழ்ச்சி நிேல் 2030” கூட்டணிபயத் ஜதாடங்குவதாக இந்தியப் 

பிேதமர் நரேந்திே ரமாடி அறிவித்தார். 

✓ “இந்தியா-அஜமரிக்கா காலநிபல மற்றும் தூய ஆற்றல் நிகழ்ச்சி நிேல் 

2030 கூட்டாண்பம”, காலநிபல மாற்றத்பத எதிர்த்து விபேவாகவும், 

உலக அளவில் ஜபருமளவிலும் நடவடிக்பககபள ஜெயல்படுத்துவபத 

ரநாக்கமாகக் ஜகாண்டுள்ளது. இந்த உச்சிமாநாட்டில், சீன அதிபர் ஜி 

ஜின்பிங், ேஷிய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் ரபான்ற பல்ரவறு நாட்டுத் 

தபலவர்கள் கலந்துஜகாண்டனர். 

 

2. வேதி ஆயுதங்கணள தணட தெய்ேதற்கான அணைப்பின் தேளியக 

தணிக்ணகயாளராக வதர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ளேர் யார்? 

அ) ஜவங்பகயா 

ஆ) G C முர்மு  

இ) இோரெஷ் குமார் 

ஈ) S A பாப்ரட 

✓ ரவதி ஆயுதங்கபள தபடஜெய்வதற்கான அபமப்பின் ஜவளியக தணிக் 

-பகயாளோக தபலபம கைக்கு தணிக்பக அதிகாரி G C முர்மு 

ரதர்வுஜெய்யப்பட்டுள்ளார். அவர் மூன்றாண்டு காலத்திற்கு இப்பதவியில் 

பணியாற்றுவார். ஜவளியக தணிக்பகயாளோக அவேது பதவிக்காலம் 

நடப்பு 2021ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஜதாடங்குகிறது. 

✓ ரவதி ஆயுதங்களின் தபடக்கான அபமப்பு என்பது ஜநதர்லாந்தின் தி 

ரேக் நகேத்தில் அபமந்துள்ள பன்னாட்டு அேசுகளுக்கிபடரயயான 

அபமப்பு ஆகும். 

 

3. பின்ேரும் எந்தத் திட்டத்தின்கீழ், வை ைற்றும் ஜூன் ைாதங்களில் 

ஏணைகளுக்கு, இந்திய அரொங்கம், இலேெ உைவு தானியங்கணள 

ேைங்கவுள்ளது? 

அ) பிேதமர் ென் தன் ரயாெனா 

ஆ) பிேதமர் கரிப் கல்யாண் அன்ன ரயாெனா  

இ) பிேதமர் முத்ோ ரயாெனா 

ஈ) பிேதமர் ஆத்மா நிர்பார் கல்யாண் ரயாெனா 

✓ ரம மற்றும் ெூன் மாதங்களில் ஏபை எளிரயாருக்கு இலவெ உைவு 

தானியங்கபள வைங்குவபத மீண்டும் ஜதாடங்க இந்திய அேசு முடிவு 

ஜெய்துள்ளது. PDS பயனாளிகளுக்கு ஐந்து கிரலா கூடுதல் உைவு 

தானியங்கள், PMGKAY’இன்கீழ் ரம & ெூன் ஆகிய இரு மாதங்களுக்கு 

வைங்கப்படவுள்ளன. ஆனால், இம்முபற, பருப்புவபககள் ஏபைகளுக் 

-கு வைங்கப்படமாட்டாது. ஏபை எளிய மக்கள், ஜதாற்றுரநாய் காலத்பத 

பகயாளுவதற்காக, PMGKAY திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது. 

 

4. ITUஆல் நடப்பாண்டுக்கான (2021) “பன்னாட்டு தகேல் ைற்றும் 

ததாணலத்ததாடர்பு ததாழில்நுட்பத்தில் தபண்கள்” நாள் அனுெரிக்கப் 

-பட்ட வததி எது? 

அ) ஏப்ேல் 21 

ஆ) ஏப்ேல் 22  

இ) ஏப்ேல் 23 

ஈ) ஏப்ேல் 24 

✓ பன்னாட்டு ஜதாபலத்ஜதாடர்பு ஒன்றியமானது (ITU) ஆண்டுத ாறும் 

ஏப்ேல் மா த்தில் வரும் நான்காவது வியாைக்கிைபம அன்று பன்னாட்டு 

தகவல் மற்றும் ஜதாபலத்ஜதாடர்பு ஜதாழினுட்பத்தில் ஜபண்கள்” நாபள 

ஜகாண்டாடுகிறது. இந்த ஆண்டு, ஏப்ேல்.22 அன்று, அந்நாளின் 10ஆவது 

ஆண்டு நிபறபவ “Connected Girls; Creating Brighter Futures” என்ற 

கருப்ஜபாருளுடன் அது ஜகாண்டாடியது. 

✓ பன்னாட்டு ஜதாபலத்ஜதாடர்பு ஒன்றியமானது ஐநா அபமப்பின் சிறப்பு 

நிறுவனமாகும். அது ஜெனீவாபவ தபலபமயிடமாகக் ஜகாண்டுள்ளது. 

 

5. சீனாவின் ஆக்கிரமிப்புக்கு எதிராக, பின்வரும் எந்த இரு நாடுக 

-ளுடன் இணைந்து ஜப்பான் தனது முதல் கூட்டு இராணுேப் பயிற் 

-சிணய வைற்தகாள்ளவுள்ளது? 

அ) இந்தியா மற்றும் அஜமரிக்கா 

ஆ) அஜமரிக்கா மற்றும் பிோன்ஸ்  

இ) ேஷியா அஜமரிக்கா 

ஈ) ேஷியா மற்றும் பிோன்ஸ் 

✓ மண்டல நீரில் சீனாவின் எல்பலமீறிய நடவடிக்பககளுக்கு மத்தியில், 

அஜமரிக்கா (US) மற்றும் பிஜேஞ்சு துருப்புக்களுடன் இபைந்து ெப்பான் 

தனது முதல் கூட்டு இோணுவப்பயிற்சிபய நடத்தவுள்ளது. இந்தப்பயிற்சி 

ரம 11-17 வபே நபடஜபறும். இது மூன்று நாடுகளின் தபேப்பபடகபள 

உள்ளடக்கிய முதல் மிகப்ஜபரிய அளவிலான பயிற்சியாகும். இப்பயிற்சி, 

3 நாடுகளுக்கும் இபடயிலான பாதுகாப்பு ஒத்துபைப்பப ஆைப்படுத்தும். 

 

6.ேளரும் நாடுகளின் காலநிணல நிதிணய இரட்டிப்பாக்க, ‘ெர்ேவதெ 

காலநிணல நிதித் திட்டத்ணத’ அறிவித்த நாடு எது? 

அ) சீனா 

ஆ) ஐக்கிய அஜமரிக்க நாடுகள்  

இ) ஜெர்மனி 

ஈ) பிோன்ஸ் 

✓ அஜமரிக்கா அதிபர் ரொ பபடன், “அஜமரிக்க ெர்வரதெ காலநிபல நிதி 

திட்டத்பத” ஜவளியிட்டார். பபங்குடில் வாயு உமிழ்பவக் குபறப்பதற்கு 

ஏபை நாடுகளுக்கு உதவும் வபகயில். நாட்டின் காலநிபல நிதிபய 

இேட்டிப்பாக்கும் என்று அவர் அறிவித்தார். புதிய காலநிபல நிதி திட்டம், 

2005ஆம் ஆண்டின் வாயு உமிழ்பவ ஒப்பிடும்ரபாது அதிலிருந்து 50% 

-52% பபங்குடில் வாயு உமிழ்பவ குபறக்கும் புதிய குறிக்ரகாளுடன் 

ஜவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

 

7.அண்ணைச்தெய்திகளில் இடம்தபற்ற, அன்னபூர்ைா ைணலச்சிகரம் 

அணைந்துள்ள நாடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) ரநபாளம்  

இ) வங்காளரதெம் 

ஈ) சீனா 

✓ இமயமபலயில் உள்ள அன்னபூர்ைா மபலத்ஜதாடர் வடக்கு மத்திய 

ரநபாளத்தில் அபமந்துள்ளது. இது உலகின் பத்தாவது மிகவுயேமான 

(8000 மீ) மபலச்சிகேமாகும். ெமீபத்தில், மகாோஷ்டிோவின் ெதாோபவச் 

ரெர்ந்த பிரியங்கா ரமாகித், இம்மபலச்சிகேத்பத அபடந்த முதல் இந்தி 

-யப்ஜபண்மணி என்ற ஜபருபமபயப்ஜபற்றார். அவர், ஏற்கனரவ 

எவஜேஸ்ட் மபலச்சிகேம் உட்பட பல சிகேங்கபள அபடந்துள்ளார். 

 

8.ணகவிடப்பட்ட சிறார்களுக்கு புனர்ோழ்ேளிப்பதற்காக, ‘ஹரிஹர்’ 

என்ற தகாள்ணகணய அறிமுகப்படுத்தியுள்ள ைாநிலம் எது? 

அ) பீகார் 

ஆ) உத்தே பிேரதெம் 

இ) ேரியானா  

ஈ) பஞ்ொப் 

✓ ேரியானா மாநில அபமச்ெேபவயானது ‘ேரிேர்’ - வீடற்ற பகவிடப் 

-பட்ட மற்றும் ெேைாகதி அபடந்த சிறார்களுக்கு புனர்வாழ்வளிக்கும் 

முன்ஜனடுப்புக்கு ேரியானா ஜகாள்பகக்கு ஒப்புதல் அளித்தது. 

✓ ஐந்து அகபவக்குக்கீழ் பகவிடப்பட்டிருந்தாரலா அல்லது ஒரு அகபவ 

முடியும் முன்னரோ ெேைாகதி அபடந்த சிறார்களுக்கு அவர்களின் 25 

அகபவ வபே கல்வி, ரவபலவாய்ப்பு மற்றும் நிதியுதவி அளிக்கப்படும். 

திருமைத்திற்கும் உதவி வைங்கப்படும்.  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9.ைனித உடலின் ஒத்த ைாதிரியாக தெயல்படும் பல்வேறு உயிரணு 

ேணககணளக்தகாண்ட ைனித உறுப்புகளின் சிறிய ைாதிரிகளுக்கு 

தகாடுக்கப்பட்ட தபயர் என்ன? 

அ) உடல் மாதிரிகள் 

ஆ) திசு சில்லுகள்  

இ) ஜெல் மாதிரிகள் 

ஈ) திசு மேபணுக்கள் 

✓ ‘திசு சில்லுகள்’ மனித உறுப்புகளின் சிறிய மாதிரிகள் ஆகும்; அபவ, 

மனிதவுடலுக்கு ஒத்ததாக ஜெயல்படும் பல்ரவறு உயிேணு வபககபள 

ஜகாண்டுள்ளன. வர்த்தக குழு திட்டத்தின்கீழ், NASA மற்றும் ஸ்ரபஸ் X 

இபடரயயான ஒத்துபைப்பின் ஒருபகுதியாக 4 விண்ஜவளி வீேர்கள் 

ெமீபத்தில் பன்னாட்டு விண்ஜவளி நிபலயத்திற்கு அனுப்பப்பட்டனர். 

விண்ஜவளி ஆய்வுகளில் திசு சில்லுகளின் பயன்பாடு குறித்து ஆோய்வ 

-தில் அவர்கள் கவனம் ஜெலுத்துவர். 

 

10. அண்ணைச் தெய்திகளில் இடம்தபற்ற, ‘இ-2025 முன்தனடுப்பு’ 

என்பதுடன் ததாடர்புணடய துணற எது? 

அ) பருவநிபல மாற்றம் 

ஆ) மரலரியாபவ ஒழித்தல்  

இ) நிதியியல் ஜதாழில்நுட்பம் 

ஈ) ஊட்டச்ெத்து 

✓ உலக நலவாழ்வு அபமப்பு (WHO) தனது ‘E-2025 முன்ஜனடுப்பின்’கீழ் 

வரும் 2025ஆம் ஆண்டுக்குள் மரலரியாபவ ஒழிக்கும் திறனுடன் 25 

நாடுகபள அபடயாளம் கண்டுள்ளது. மரலரியா ஒழிப்பு ஜதாடர்பான 

WHO-ஜீரோயிங்கின் புதிய அறிக்பகயின்படி, ஆப்பிரிக்காபவச் ரெர்ந்த 

மூன்று நாடுகள் உட்பட இந்த 25 நாடுகளும், மரலரியா மற்றும் COVID-

19 ஆகிய இேட்பட அச்சுறுத்தலுக்காகவும் ஜெயல்பட ரவண்டியிருக்கும்.  

✓ இந்த நாடுகளுக்கு உலக நலவாழ்வு அபமப்பு தனது ஆதேவு மற்றும் 

ஜதாழில்நுட்ப வழிகாட்டுதல்கபள வைங்கும். 

 


1. ரபார் ரதபவயில்பல! 

COVID ஜபருந்ஜதாற்பற வீழ்த்த ரபார் எபதயும் நடத்தத் ரதபவயில்பல. 

மாறாக, முகக்கவெம் - ெமூக இபடஜவளி - பக தூய்பம ஆகியவற்பற 

மக்கள் கபடப்பிடித்தாரல ரபாதுமானது. கரோனா தீநுண்மியிடம் மட்டும் 

தீண்டாபம ஜகாண்டால் மனிதகுலம் மகிழ்ச்சியாக வாை வழி கிபடக்கும். 

அதற்கு வீட்டிலிருந்தாலும் ஜவளியில் ஜென்றாலும் முகக் கவெம் அணிவது, 

ெமூக இபடஜவளிபய எப்ரபாதும் எச்ெரிக்பக உைர்வுடன் கபடப்பிடிப்ப 

-து, அடிக்கடி பககபளக் கழுவுதல் ஆகியவற்பறப் பின்பற்றினால் COVID 

தீநுண்மி மனிதகுலத்பத ஜநருங்காது. 

குறிப்பாக, ஏரதனும் ஜபாருபளரயா (அ) இடத்பதரயா ஜதாடரநர்ந்தால், 

உடரன ரொப்பினால் பககபளக் கழுவிக்ஜகாள்ளரவண்டும். ஜவளியிட 

-ங்களில் இருக்கும்ரபாது ொனிபடெர் பயன்படுத்தி பககபள சுத்தம் 

ஜெய்துஜகாள்ளலாம். ொனிபடெர் இல்பலஜயன்றாலும், ொதாேை ரொப்பி 

-ன்மூலம் பககபளக் கழுவினாரல கரோனாபவ விேட்டியடிக்க முடியும்.  

மனிதனிடமிருந்து பிரிக்க முடியாத ஓர் உறுப்பாகரவ தற்ரபாது திறன்ரபசி 

மாறியுள்ளது. அதபனப் பயன்படுத்துவதில் தவறில்பல. ஆனால், அதுரவ 

கரோனாபவப் பேப்பும் காேணியாக மாறக்கூடும் என்பபத மறந்துவிடக் 

கூடாது. எனரவ, கபடகளுக்கும், பிற இடங்களுக்கும் ஜெல்ல ரநர்ந்தால், 

திறன்ரபசிபயத் தவிர்ப்பது நல்லது. 

நல்ல காற்ரறாட்டம் கரோனா பேவபலத் தடுக்கும்; குபறக்கும். அதனால், 

வீடுகளில் ென்னல்கபளத் திறந்து பவயுங்கள். சூரிய ஒளியும், சுத்தமான 

காற்றும் வீட்டுக்குள் வேரவண்டியது அவசியம். குடும்ப உறுப்பினர்களாக 

-ரவ இருந்தாலும் அேட்பட, ஜநருக்கம், ஜநரிெல் பாோட்டுவது நமக்குப் 

பபக. கவெம், காற்று, ஜதாபலவு, தூய்பம ஆகியபவ மட்டுரம நமக்கு 

நன்பமதரும். COVID தீநுண்மி குறித்த விழிப்புைர்ரவ ரநாய்த்தடுப்பின் 

முதல் ஆயுதம் என்பபத மறந்து விடாதீர்கள். 

நமது உயிர்க்கவெம் 

முகக்கவெத்பத முபறயாக அணிய ரவண்டும். மூக்பகயும் வாபயயும் 

மூடரவண்டும். இறுக்கமாக இல்லாமல் முகக்கவெம் ெற்ரற தளர்வாக 

இருப்பது நல்லது. 

 

2. ஜபண் காவலர்களுக்கு ‘குபறதீர்க்கும் மனுஜபட்டி’ திட்டம் ஜதாடக்கம் 

ஜென்பன காவல்துபறயில் பணிபுரியும் ஜபண்காவலர்களுக்காக, ‘குபற 

தீர்க்கும் மனுஜபட்டி’ என்ற திட்டத்பத காவல் ஆபையர் மரகஷ்குமார் 

அகர்வால் ஜதாடக்கிபவத்தார். 

 

3. ரதெஸ் ரபார் விமானத்தில் ‘பபத்தான்-5’ ஏவுகபை இபைப்பு 

முழுவதும் உள்நாட்டில் உருவாக்கப்பட்ட ரதெஸ் இலகு இேக ரபார் விமா 

-னத்தில் வானிலிருந்தபடி வானிலக்பக துல்லியமாகத் தாக்கியழிக்கும் 

அதிநவீன ஐந்தாம் தபலமுபற ஏவுகபையான ‘பபத்தான்-5’ ஏவுக 

-பைபய ஏந்திச்ஜெல்ல ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

‘பபத்தான்-5’ ஏவுகபையுடன் ரபார் விமானத்தின் ஜெயல்பாட்பட மதிப் 

-பீடு ஜெய்யும் வபகயில் ஜதாடாா்ச்சியாக ரமற்ஜகாள்ளப்பட்ட பரிரொதபன 

-களின் முடிவில் இதற்கான ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டதாக அதிகாரிகள் ஜதரி 

-வித்தனர். இதுகுறித்து பாதுகாப்பு ஆோய்ச்சி மற்றும் ரமம்பாட்டு அபமப்பு 

ஜவளியிட்ட ஜெய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது: 

உள்நாட்டு தயாரிப்பான ரதெஸ் ரபார் விமானத்தில் ஏற்கனரவ ‘ஜடர்பி’ 

ஏவுகபை இபைத்து பரிரொதபன ரமற்ஜகாள்ளப்பட்டது. அதில், 

பார்பவக்கு அப்பால் உள்ள வான் இலக்பகயும் மிக ரவகமாகச்ஜென்று 

துல்லியமாகத் தாக்கியது. அதபனத் ஜதாடர்ந்து ஐந்தாம் தபலமுபற 

ஜதாழில்நுட்பத்தில் உருவாக்கப்பட்ட பபத்தான்-5 ஏவுகபையும் அதில் 

இபைக்கப்பட்டு ரகாவாவில் பரிரொதிக்கப்பட்டது. மிகவும் கடினமான 

சூைல்கபள எதிர்ஜகாள்ளக் கூடிய வபகயில் ஜதாடர்ச்சியாக ரமற்ஜகாள் 

-ளப்பட்ட பரிரொதபனகளில், ரதெஸ் ரபார் விமானம் வானிலிருந்தபடி 

அபனத்து இலக்குகபளயும் 100 ெதவீதம் துல்லியமாக வான் இலக்பக 

தாக்கி அழித்தது. அதனடிப்பபடயில், பபத்தான்-5 ஏவுகபையும் ரதெஸ் 

விமானத்தில் இபைக்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ரகாவாவில் நடத்தப்பட்ட இப்பரிரொதபனக்கு முன்பாக, ரபார் விமானம் 

‘பபத்தான்-5’ ஏவுகபைபய தாங்கிச்ஜெல்லும் திறன்குறித்து ஜபங்களூ 

-ரில் ரொதபன ஜெய்யப்பட்டது. 

வானில் ஏற்படும் உயர் அச்சுறுத்தபல திறம்பட எதிர்ஜகாள்ளும் திறன் 

பபடத்த ரதெஸ் ரபார் விமானம் இந்தியாபவச் ரெர்ந்த ஹிந்துஸ்தான் 

விமானம் ஜதாழில்நுட்ப நிறுவனம் ொர்பில் தயாரிக்கப்பட்டதாகும். கடந்த 

பிப்ேவரியில் ஜேச்ஏஎல் நிறுவனத்திடமிருந்து `48,000 ரகாடியில் 83 

ரதெஸ் இலக இேக ரபார் விமானங்கபள வாங்க மத்திய அேசு ஒப்பந்தம் 

ரமற்ஜகாண்டது. 

 

4. 17 நாடுகளில் இந்திய வபக கரோனா கண்டுபிடிப்பு: உலக சுகாதாே 

அபமப்பு 

இந்திய வபகபயச் ரெர்ந்த இருமுபற உருமாறிய கரோனா தீநுண்மி, 

பதிரனழு நாடுகளில் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக உலக நலவாழ்வு அபமப்பு 

ஜதரிவித்துள்ளது. உலகம் முழுவதும் கடந்த வாேம் ரமலும் 57 இலட்ெம் 

ரபருக்கு கரோனா ஜதாற்று ஏற்பட்டுள்ளது. இந்தியாவிலும் பல இலட்ெம் 

ரபருக்கு கரோனா ஜதாற்று உறுதியாகியுள்ளது. இதற்கு B.1.617 என்ற 

வபகபயச் ரெர்ந்த இந்திய வபக கரோனா தீநுண்மி காேைமாக 

இருக்கலாம் என்று கருதப்படுகிறது. 

இந்நிபலயில், உலக நலவாழ்வு அபமப்பு அறிக்பக ஒன்பற ஜவளியிட்ட 

-து. அதில் கூறப்பட்டிருப்பதாவது: 

ஏப்.27 வபே, 17 நாடுகளில் இருந்து 1,200 முபற B.1.617 வபக கரோனா 

தீநுண்மி கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இந்தியா, பிரிட்டன், அஜமரிக்கா, 

சிங்கப்பூர் ஆகிய நாடுகளில் இருந்து அதிகம் இந்த வபக கரோனா 

தீநுண்மி கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் பேவும் மற்ற வபக 

கரோனா தீநுண்மிகபளவிட B.1.617 வபக தீநுண்மி ரவகமாக வளர்ந்து 

பேவும் தன்பமஜகாண்டது. 

இதனால்தான் இந்தியாவில் முதல் அபலபயக் காட்டிலும் இேண்டாவது 

அபல ரவகமாகப் பேவி வருவதாக ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. ரமலும், 

ஜபாதுசுகாதாே விதிகபளப்பின்பற்றாமல் இருப்பது, கரோனா ஜநறிமுபறக 

-பளப் பின்பற்றாமல் ரதர்தல், திருவிைா, கலாொே நிகழ்ச்சிகளுக்கு மக்கள் 

ஒன்றாகக் கூடுவதும் கரோனா பேவலுக்கு காேைமாக இருக்கலாம். 

இபவ ஜதாடர்பாக ரமலும் பல ஆய்வுகள் நடத்தப்பட ரவண்டும் என்று 

அந்த அறிக்பகயில் ஜதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 



         

    

5. மத்திய நிதித்துபற ஜெயலோக டி வி ரொமநாதன் நியமனம் 

மத்திய நிதித்துபற ஜெயலோக தமிழ்நாடு பிரிவு இ ஆ ப அதிகாரி டி வி ரொ 

-மநாதன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். கடந்த 1987ஆம் ஆண்டின் தமிைக பிரிவு 

இஆப அதிகாரியான டி வி ரொமநாதன் மத்திய நிதியபமச்ெகத்தின் ஜெல 

-வினத்துபற ஜெயலோக பணிபுரிந்து வந்தார். இந்நிபலயில், அவர் மத்தி 

-ய நிதித்துபற ஜெயலோக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மத்திய நிதியபமச்ெகத் 

-தில் உள்ள ஜெயலர்களில் மிக மூத்த அதிகாரி நிதித்துபற ஜெயலோக 

நியமிக்கப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

6. சுங்கத்துபற குற்றங்கபளத் தடுக்க பிரிட்டனுடன் ஒப்பந்தம்: மத்திய 

அபமச்ெேபவ ஒப்புதல் 

சுங்கத்துபற ஜதாடர்பான குற்றங்கபளத் தடுப்பதற்கும், தகவல்கபளப் 

பரிமாறிக் ஜகாள்வதற்கும் பிரிட்டனுடன் இந்தியா ஒப்பந்தம் ரமற்ஜகாள்ள 

மத்திய அபமச்ெேபவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதுகுறித்து மத்திய அேசு 

ஜவளியிட்ட அறிக்பகயில் கூறப்பட்டுள்ளதவது: பிேதமர் தபலபமயிலான 

மத்திய அபமச்ெேபவக் கூட்டம் நபடஜபற்றது. இக்கூட்டத்தில், பிரிட்டன், 

வட அயர்லாந்து ஆகிய நாடுகளுடன் சுங்கத்துபற விவகாேங்களில் பேஸ் 

-பே நிர்வாக உதவி, ஒத்துபைப்புடன் ஜெயல்படுவதற்கு ஒப்பந்தம் ரமற்ஜகா 

-ள்ளவும், அந்த ஒப்பந்தத்தில் பகஜயழுத்திடவும் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. 

சுங்கத்துபற ஜதாடர்பான குற்றங்கபளத் தடுப்பதிலும், அவற்பற விொரிப் 

-பதிலும் தகவல்கபளப் பரிமாறிக் ஜகாள்வதற்கு இந்த ஒப்பந்தம் உதவும். 

ரமலும், இருநாட்டு சுங்கத்துபற நிர்வாகத்துக்கு இபடரய தகவல்கபளப் 

பரிமாறிக்ஜகாள்வதற்கு ெட்டரீதியிலான வழிமுபறபய இந்த ஒப்பந்தம் 

ஏற்படுத்தித் தரும். நாடுகளுக்கு இபடரயயான வர்த்தகத்தில் விபேவில் 

ஒப்புதல் கிபடக்கவும் இந்த ஒப்பந்தம் உதவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது 

என்று அந்த அறிக்பகயில் ஜதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

7. கீைடி ஏைாம்கட்ட அகைாய்வு: முதுமக்கள் தாழிகளிலிருந்து பாபனகள் 

கண்ஜடடுப்பு 

சிவகங்பக மாவட்டம் திருப்புவனம் அருரக கீைடியில் நபடஜபற்றுவரும் 

ஏைாம் கட்ட அகைாய்வில் ஜகாந்தபகப் பகுதியில் கிபடத்த 2600 

ஆண்டுகளுக்கு முந்பதய முதுமக்கள் தாழிகளிலிருந்து குறியீடுகளுடன் 

கூடிய பாபனகள் கண்ஜடடுக்கப்பட்டன. கீைடியில் தமிழ்நாடு ஜதால்லியல் 

துபற ொர்பில் ஏைாம்கட்ட அகைாய்வுப் பணிகள் நபடஜபற்று வருகின்றன. 

பிப்.13ஆம் ரததி ஜதாடங்கிய இந்த அகைாய்வுப் பணிகள் கீைடி, அகேம், 

ஜகாந்தபக ஆகிய பகுதிகளில் நபடஜபற்று வருகின்றன. 

அப்ரபாது ஜகாந்தபகயில் மூன்று குழிகள் ரதாண்டப்பட்டு ஏழு முதுமக்கள் 

தாழிகள் கண்ஜடடுக்கப்பட்டன. இதில் 3 மற்றும் நான்காம் எண்ஜகாண்ட 

முதுமக்கள் தாழிகளில் இருந்த ஜபாருள்கள் ஆய்வுக்காக ஜவளிரய 

எடுக்கப்பட்டன. மூன்றாம் எண்ஜகாண்ட தாழி முழுபமயாக கிபடத்ததால் 

அதற்குள் மனித எலும்புகள், பாபனகள் மற்றும் இரும்பு ஆயுதம் உள்ளிட்ட 

-பவ இருந்தன. இதில் சிறிய வடிவிலான பாபனகளில் ஒரேமாதிரியான 

குறியீடுகள் காைப்படுகின்றன. இது உைவுப்பாத்திேம் (அ) குவபளயாக 

இருக்கலாம் எனக்கருதப்படுகிறது. 

19 ஜெமீ விட்டமுள்ள ஓர் உைவுப் பாத்திேத்தின் உயேம் 4.5 ஜெமீ உள்ளது. 

மற்ஜறாரு பாத்திேம் 14 ஜெமீ விட்டமும், 16 ஜெமீ உயேமும் உள்ளது. மற்ஜறா 

-ரு பாத்திேம் ரெதமபடந்த நிபலயில் காைப்படுகிறது. 3 குறியீடுகளும் 

எதபனக் குறிக்கிறது என்பது குறித்து அடுத்த கட்ட ஆய்வுக்குப் பின்னரே 

ஜதரியவரும். கீைடி ஆறாம் கட்ட அகைாய்வில் 42 குழிகளில் 39 முதுமக்கள் 

தாழிகள் கண்ஜடடுக்கப்பட்டன. அவற்றிலிருந்து 20 எலும்புக்கூடுகள் 

ஜவளிரய எடுக்கப்பட்டன. இதில் சிலவற்றில் இதுரபான்ற பாத்திேங்கள் 

இருந்தன. ஆனால் அதில் குறியீடுகள் எதுவும் காைப்படவில்பல. 

ஏைாம்கட்ட அகைாய்வில் இதுவபே ஜவளிரய எடுக்கப்பட்டுள்ள 2 முதுமக்க 

-ள் தாழிகளிலும் குறியீடுகளுடன் பாத்திேங்கள் கிபடத்துள்ளது குறிப்பிட 

-த்தக்கது. ரமலும் ஆறாம்கட்ட அகைாய்வில் ஜவளிரய எடுக்கப்பட்ட எலும்பு 

-க்கூடுகபள மதுபே காமோெர் பல்கபலக்கைகம் லக்ரனாவில் உள்ள 

பீர்பால் ஷாகினி இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் ரபலிரயா ெயின்ஸ் ஆய்வு கூடத்துக்கு 

ஆய்வுக்காக அனுப்பியுள்ளது. 

ஆனால் வடமாநிலங்களில் கரோனா ஜதாற்று பேவல் அதிகரித்துள்ளபதத் 

ஜதாடர்ந்து அந்த ஆய்வகம் மூடப்பட்டு, அது கரோனா வார்டாக மாற்றப்பட்டு 

-ள்ளதாக கூறப்படுகிறது. எனரவ எலும்புகளின் DNA பரிரொதபன முடிவு 

-கள் வருவதில் அதிக காலதாமதம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக ஜதால்லியல் 

ஆய்வாளர்கள் ஜதரிவித்துள்ளனர். 

 

8. 2020’இல் இோணுவத்துக்கு அதிகம் ஜெலவிட்ட நாடுகளில் இந்தியா 

மூன்றாவது இடம் 

கடந்த 2020ஆம் ஆண்டில் ோணுவத்துக்கு அதிகம் ஜெலவிட்ட நாடுகளில் 

அஜமரிக்கா மற்றும் சீனாபவ ஜதாடர்ந்து இந்தியா மூன்றாவது இடத்தில் 

உள்ளது. ஸ்வீடன் தபலநகர் ஸ்டாக்ரோமில் ‘ஸ்டாக்ரோம் ெர்வரதெ 

அபமதி ஆோய்ச்சி நிறுவனம்’ உள்ளது. 

உலகளாவிய இோணுவ ஜெலவினம் மற்றும் ஆயுத வர்த்தகத்பத இந்த 

நிறுவனம் கண்காணித்து வருகிறது. உலக நாடுகளின் இோணுவ 

ஜெலவினம் ஜதாடர்பான இதன் ெமீபத்திய அறிக்பக ஜவளியானது. 
இதன்படி கடந்த 2020ஆம் ஆண்டில் இோணுவத்துக்கு அதிகம் ஜெலவிட்ட 

நாடுகளில் அஜமரிக்கா, சீனாபவ ஜதாடர்ந்து இந்தியா மூன்றாவது 

இடத்தில் உள்ளது. உலக நாடுகளின் ஒட்டுஜமாத்த இோணுவ ஜெலவில் 

அஜமரிக்காவின் பங்கு 39 ெதவீதமாக உள்ளது. இபதயடுத்து சீனாவின் 

பங்கு 13 ெதவீதமாகவும் இந்தியாவின் பங்கு 3.7 ெதவீதமாகவும் உள்ளது. 

அஜமரிக்கா தனது இோணுவத்துக்கு கடந்த 2020’ல் 77,800 ரகாடிடாலர் 

ஜெலவிட்டுள்ளது. சீனா 25,200 ரகாடி டாலரும் இந்தியா 7,290 ரகாடி 

டாலரும் ஜெலவிட்டுள்ளன. கடந்த 2020ஆம் ஆண்டில், கரோனா பவேஸ் 

பேவல் இருந்தாலும் இந்த மூன்று நாடுகளும் முந்பதபய ஆண்படவிட 

கூடுதலாக இோணுவத்துக்கு ஜெலவிட்டுள்ளன. அஜமரிக்கா தனது ஜமாத்த 

உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 3.7 ெதவீதத்பத இோணுவத்துக்கு ஜெலவிட்டுள் 

-ளது. சீனா 1.7 ெதவீதமும் இந்தியா 2.9 ெதவீதமும் ஜெலவிட்டுள்ளன. 

2011-2020 வபே அஜமரிக்க இோணுவ ஜெலவு 10% குபறந்துள்ளது. 

ஆனால் சீனாவின் ோணுவ ஜெலவு 76 ெதவீதமும் இந்தியாவின் ோணுவ 

ஜெலவு 34 ெதவீதமும் வளர்ச்சி கண்டுள்ளது. உலகில் இோணுவத்துக்கு 

அதிகம் ஜெலவிட்ட நாடுகள் பட்டியலில் அஜமரிக்கா, சீனா, இந்தியாபவ 

ஜதாடர்ந்து, ேஷியா, பிரிட்டன், ெவுதி அரேபியா, ஜெர்மனி, பிோன்ஸ் ஆகிய 

நாடுகள் உள்ளன. 2020’ல் உலக நாடுகளின் ஜமாத்த ோணுவ ஜெலவு 

முந்பதய ஆண்படவிட 2.6% அதிகரித்துள்ளது. முதல் ஐந்து நாடுகளின் 

இோணுவ ஜெலவு, ஜமாத்த இோணுவ ஜெலவில் 62 ெதவீதமாக உள்ளது. 

 

 



         

    

1. குஜராத் மாநிலத்தின் GIFT நகரத்தில், பின்வரும் எவ்வககயான 

நிறுவனங்கள் செயல்பட அனுமதியளிக்கப்பட்டுள்ளன? 

அ) க ொடுப்பனவு வங்கி ள் 

ஆ) வங்கி சொரொத நிதி நிறுவனங் ள்  

இ) அகில இந்திய நிதி நிறுவனங் ள் 

ஈ) நியயொ வங்கி ள் 

✓ உள்நொட்டு மற்றும் கவளிநொட்டின் வங்கி அல்லொத நிதி நிறுவனங் ள் 

குஜரொத்தின் GIFT ந ரத்தில், பன்னொட்டு நிதியியல் யசவவ வமயத்தொல் 

கசயல்பட அனுமதியளிக் ப்பதடுள்ளன.  டன் ள், முதலீட்டு வங்கி மற் 

-றும் மூன்றொந்தரப்பு தயொரிப்பு விற்பவன உள்ளிட்ட முழு அளவிலொன 

நிதியியல் யசவவ வள வழங்  அவவ அனுமதிக் ப்படுகின்றன. 

 

2.“LeadIT”– ச ாழிற்துகை மாற்ைத்துகான  கைகமத்துவ குழுவில் 

அண்கமயில் இகைந்  நாடு எது? 

அ) ஐக்கிய அகமரிக்  நொடு ள்  

ஆ) சீனொ 

இ) ரஷியொ 

ஈ) ஜப்பொன் 

✓ ஐக்கிய அகமரிக்  நொடு ள் “LeadIT” - கதொழிற்துவற மொற்றத்திற் ொன 

தவலவமக் குழுவில் யசர்ந்துள்ளது. அது, இந்தியொ மற்றும் சுவீடனின் 

ஒரு  ொலநிவல முன்கனடுப்பொகும். அகமரிக் ொ ‘LeadIT’இல் யசருவதொல், 

பொரிஸ் ஒப்பந்த இலக்கு வள பூர்த்திகசய்யவும், யபொட்டித்தன்வமவய 

வலுப்படுத்தவும், மூன்று நொடு ளிலும் புதிய நிவலயொன யவவல வள 

உருவொக் வும் இந்தக் கூட்டணி உதவும் என எதிர்பொர்க் ப்படுகிறது. 

 

3. APEDA’இன்படி, 2020-21 நிதியாண்டின் ஏப்ரல்-பிப்ரவரிக்கு 

இகடப்பட்ட காைத்தில், எத் கன ெ வீ த்துக்கு, ப ப்படுத் ப்பட்ட 

உைவுப் சபாருட்ககள இந்தியா ஏற்றுமதி செய்துள்ளது? 

அ) 5.51% 

ஆ) 10.51% 

இ) 26.51%  

ஈ) 50.51% 

✓ இந்தியொவின் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் கபொருள் ள் ஏற்றுமதி 2020-

21ஆம் நிதியொண்டின் ஏப்ரல்-பிப்ரவரிக்கு இவடப்பட்ட  ொல ட்டத்தில் 

26.51% அதி ரித்துள்ளது என யவளொண் & பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் 

கபொருட் ள் ஏற்றுமதி யமம்பொட்டு ஆவணயம் (APEDA) கதரிவித்துள்ளது. 

✓ COVID யபரிடர் கதொடர்பொன பல்யவறு சவொல் ளுக்கிவடயிலும் 2020-

21ஆம் நிதியொண்டின் ஏப்ரல் முதல் பிப்ரவரி வவரயிலொன 11 மொத  ொல 

 ட்டத்தில் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் கபொருள் ளின் ஏற்றுமதி 26.51% 

அதி ரித்து `43,798 ய ொடிவய எட்டியுள்ளது. 

 

4. உைகின் மிகவும் ஆற்ைல்வாய்ந்  காைநிகைமாற்ை முன்கணிப்பு 

மீத்திைன் கணினி உருவாக்கப்படவுள்ள நாடு எது? 

அ) இந்தியொ 

ஆ) UK 

இ) சீனொ 

ஈ) அகமரிக் ொ 

✓ வமக்யரொசொப்ட் மற்றும் கமட் ஆபிஸ் (UK) ஆகியவவ வொனிவல மற்றும் 

 ொலநிவல மொற்றத்வத முன் ணிப்பு கசய்வதற் ொ  உலகின் மி வும் 

ஆற்றல்வொய்ந்த மீத்திறன்  ணினிவய உருவொக்  வ ய ொர்த்துள்ளன.  

✓ 2022ஆம் ஆண்டில் கசயல்படக்கூடிய இந்த மீத்திறன்  ணினி,  டுவம 

-யொன வொனிவலகுறித்த துல்லியமொன முன்கனச்சரிக்வ  வள வழங் 

-கும். அது, நொட்வட  டுவமயொன புயல் ள், கவள்ளம் மற்றும் பனியின் 

தொக் த்திலிருந்து பொது ொக்  உதவும். 

 

 

 

5. அண்கமச் செய்திகளில் இடம்சபற்ை ஸ்சடர்கைட்  ாமிர உருக்கு 

ஆகை அகமந்துள்ள மாநிைம் எது? 

அ) தமிழ்நொடு  

ஆ) ய ரளொ 

இ) ம ொரொஷ்டிரொ 

ஈ) பஞ்சொப் 

✓ மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலவமச்சர் டொக்டர் எடப்பொடி   பழனிச்சொமி 

தவலவமயில் நவடகபற்ற அவனத்துக்  ட்சி கூட்டத்திற்குப் பிறகு, 

தூத்துக்குடியில் அவமந்துள்ள ஸ்கடர்வலட் தொமிர உருக்கு ஆவலவய 

மீண்டும் திறக்  தமிழ்நொடு அரசு முடிவுகசய்துள்ளது. 

✓ மருத்துவத்துக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய உயிர்வளிவய உற்பத்தி கசய்யும் 

யநொக் த்திற் ொ  4 மொத  ொலத்திற்கு இவ்வொவல கசயல்பட அனுமதி 

வழங் ப்பட்டுள்ளது. தொமிர உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தப்படும் பிற ஆவல  

-வளத் திறக் யவொ (அ) இயக் யவொ அந்நிறுவனம் அனுமதிக் ப்படொது. 

உள்ளூர்வொசி ளின் எதிர்ப்வபத் கதொடர்ந்து இந்த ஆவல,  டந்த 2018 

ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நொட்டு அரசொல் மூடப்பட்டது. 

 

6. சடன்னிஸில், 12ஆவது பார்சிலைானா ஓப்பன் பட்டத்க  சவன்ை 

வீரர் யார்? 

அ) ரயபல் நடொல்  

ஆ) ஸ்டீபயனொஸ் சிட்சிபொஸ் 

இ) ஜொனிக் சின்னர் 

ஈ) ஆண்ட்ரி ரூப்கலவ் 

✓ 12ஆவது பொர்சியலொனொ ஓப்பன் யபொட்டியில், ஸ்பொனிஷ் கடன்னிஸ் வீரர் 

ரயபல் நடொல் பட்டத்வத கவன்றொர். இது அவரது 87ஆவது பட்டமொகும். 

முதல் 10 சர்வயதச வீரர் ளுள் ஒருவரொ  உள்ள கியரக்  வீரர் ஸ்டீப 

-யனொஸ் சிட்ஸிபொவை வீழ்த்தி அவர் இப்பட்டத்வத கவன்றொர்.  

✓ நடொலுக்கும் சிட்சிபொசுக்கும் இவடயில் நடந்த இந்த இறுதிப்யபொட்டி 2021 

ஆம் ஆண்டின் மி  நீண்ட ATP யபொட்டியொ   ருதப்படுகிறது. 

 

7. ‘வருைா’ என்பது இந்தியாவிற்கும் எந்நாட்டிற்கும் இகடயிைான 

பை ரபட்ட பாதுகாப்புப் பயிற்சியாகும்? 

அ) ஆஸ்தியரலியொ 

ஆ) பிரொன்ஸ்  

இ) இந்யதொயனசியொ 

ஈ) இத்தொலி 

✓ ‘வருணொ’ என்பது இந்தியொவிற்கும் பிரொன்ஸிற்கும் இவடயிலொன 

பலதரபட்ட  டற்பவடப் பயிற்சியொகும். இந்த இருதரப்பு பயிற்சியின் 19ஆம் 

பதிப்பு ‘வருணொ-2021’ 2021 ஏப்.27 அன்று நிவறவவடந்தது. 

✓ அரபிக் டலில் நடத்தப்பட்ட இந்தப் பயிற்சியில் யமம்பட்ட வொன் பொது ொப்பு 

மற்றும் நீர்மூழ்கிக் ப்பல் எதிர்ப்பு பயிற்சி ள், தீவிர வொன்வழி பயிற்சி ள், 

தவர மற்றும் வொன்வழி எதிர்ப்பு ஆயுதங் ள் மற்றும் பிற  டல்சொர் 

பொது ொப்பு நடவடிக்வ  ள் அடங்கும். 

 

8. CSIR நடத்திய சீலரா ஆய்வின்படி, மார்ச் மா த்தில் மறுபடியும் 

COVID-19 பரவிய ற்கு, கீழ்காணும் எ ன் இல்ைாகம, காரைமாக 

அகமந் து? 

அ) ஆன்டிகஜன் ள் 

ஆ) ஆன்டிபொடி ள்  

இ) லிம்யபொவசட்டு ள் 

ஈ) கவள்வள இரத்த அணுக் ள் 

✓ அறிவியல் மற்றும் கதொழில  ஆய்வு மன்றம் (CSIR) நடத்திய கசயரொ 

ஆய்வின்படி,  டந்த 2020 கசப்டம்பரில் உச்சத்வத அவடந்த COVID-19 

மொர்ச்சில் மீண்டும் பரவியதற்கு, சீயரொ-பொசிட்டிவ் மக் ளில் யதவவயொன 

ஆன்டிபொடி ள் இல்லொதது  ொரணமொ  இருக் லொம்.  

✓ 17 மொநிலங் ள் மற்றும் இரு யூனியன் பிரயதசங் வளச் சொர்ந்த 10,427 

யபரிடம் CSIR ஒரு சீயரொ-ஆய்வவ நடத்தியது. ஆய்வு நடத்தப்பட்ட மக்  

-ளிவடயயயொன சரொசரி சீயரொ-யநர்மவற 10.14 சதவீதமொ  இருந்தது. 

26.51% 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. சுற்றுப்புை வளியிலுள்ள உயிர்வளிகய செறிவாக்கும் மருத்துவ 

ொ னத்தின் சபயர் என்ன? 

அ) கதளிப்பொன் 

ஆ) உயிர்வளி கசறிவொக்கி  

இ) உயிர்வளி கசயற்வ  சுவொசக் ருவி 

ஈ) உயிர்வளி ஆக்கி 

✓ உயிர்வளி கசறிவொக்கி என்பது ஒரு மருத்துவ சொதனமொகும்; அது, சுற்றுப் 

புற வளியில் உள்ள உயிர்வளிவய கசறிவொக்குகிறது. COVID-19 கதொற் 

-றுயநொய் ளின் யபொது, யநொயொளி ளுக்கு சிகிச்வசயளிக்  இது மி வும் 

யதவவப்படுகிறது. இந்த உயிர்வளி கசறிவொக்கி, 78% வநட்ரஜன் மற்று 

-ம் 21% உயிர்வளிவயக்க ொண்ட வளிமண்டத்தில் உள்ள உயிர்வளி 

-வய ஒரு சல்லவடமூலம் வடி ட்டி, வநட்ரஜவன மீண்டும் வளியில் 

விடுவித்து, மீதமுள்ள உயிர்வளிவய கசறிவொக்குகிறது. 

 

10. நடப்பாண்டின் (2021) உைக லநாய்த் டுப்பு வாரத்துக்கான 

கருப்சபாருள் என்ன? 

அ) Vaccines bring us closer  

ஆ) Vaccine Works 

இ) Educate and Immunise 

ஈ) Vaccination Vacation 

✓ ஆண்டுததாறும் ஏப்ரல்  வடசி வொரத்தில், “உல  யநொய்த்தடுப்பு வொரம்” 

அனுசரிக் ப்படுகிறது. யநொய் ளுக்கு எதிரொ  எல்லொ வயதினவரயும் 

பொது ொக் , தடுப்பூசி ளின் பயன்பொட்வட ஊக்குவிப்பவத இந்த நொள் 

தனது யநொக் மொ க் க ொண்டுள்ளது. “Vaccines bring us closer” என்பது 

நடப்பொண்டில் (2021) வரும் உல  யநொய்த்தடுப்பு வொரத்துக் ொன  ருப் 

கபொருளொகும். நடப்பொண்டு (2021) உல  யநொய்த்தடுப்பு வொரத்தின் கதொட 

-க் த்தில், நலவொழ்வு ஊழியர் ளுக்கு நன்றி கதரிவிக்கும் விதமொ  

கூகிள் நிறுவனம் ஒரு டூடுவலயும் உருவொக்கியிருந்தது. 

 


1.யலசொன மற்றும் மிதமொன COVID கதொற்று: யநொயொளி ளுக் ொன ஆயுஷ்-

64 மருந்து பலனளிக்கும் 

 யரொனொ கபருந்கதொற்றின் இரண்டொவது அவலயொல் கபரும் பொதிப்பு 

ஏற்பட்டுள்ள இந்தச் சூழலில், யலசொன மற்றும் மிதமொன  யரொனொ கதொற்று 

 ண்டறியப்பட்டுள்ள யநொயொளி ளுக்கு ஆயுஷ்-64 மருந்து பலனளிக்கும் 

என்று அறிவிக் ப்பட்டுள்ளது. மத்திய ஆயுஷ் அவமச்ச த்தின் ஆயுர்யவத 

அறிவியல் ஆரொய்ச்சிக் ொன மத்திய குழு, பல்யவறு மூலிவ  ளிலிருந்து 

தயொரித்த ‘ஆயுஷ்-64’ மருந்வத தயொரித்துள்ளது. அறிகுறி ள் இல்லொத, 

யலசொன மற்றும் மிதமொன  யரொனொ கதொற்று ஏற்பட்டுள்ளவர் ளுக் ொன 

சிகிச்வசயில் நல்ல பலனளிப்பதொ  நொட்டின் ஆரொய்ச்சி நிறுவனங் ளின் 

அறிவியலொளர் ள் கதரிவித்துள்ளனர். 

யலசொனது முதல் மிதமொனது வவரயிலொன கதொற்றுள்ள யநொயொளி ளுக்கு 

ஆயுஷ்-64 மருந்வத வழங்கி அதன் பொது ொப்பு மற்றும் தரத்வத உறுதி 

கசய்ய, பலதரப்பட்ட மருத்துவ யசொதவன வள, ஆயுஷ் அவமச்ச ம் - 

அறிவியல் மற்றும் கதொழில் ஆரொய்ச்சி மன்றம் ஆகியவவ அண்வமயில் 

கவற்றி ரமொ  நிவறவுகசய்தன. இந்திய மருத்துவ ஆரொய்ச்சி  வுன்சிலின் 

 யரொனொ யமலொண்வமக் ொன யதசிய பணிக்குழு, ஆயுர்யவதம் மற்றும் 

யயொ ொ அடிப்பவடயில் யதசிய மருத்துவ யமலொண்வம கநறிமுவற ளுள் 

இந்த மருந்வத பரிந்துவரத்துள்ளது. 

 

2. இந்தியொவுக்கு 20 டன் மருத்துவ நிவொரணப் கபொருள் வள அனுப்பி 

வவத்தது ரஷியொ 

COVID கதொற்றின் இரண்டொவது அவலயில் சிக்கித்தவித்துவரும் இந்தியொ 

-வுக்கு உதவுவதற் ொ  20 டன் மருத்துவ நிவொரணப் கபொருள் வள 

ரஷியொ அனுப்பிவவத்துள்ளது. அந்த நிவொரணப் கபொருள் ள் இந்தியொவவ 

வந்தவடந்தன. 

வங் யதசம் உதவிக் ரம்:  யரொனொ கதொற்றுக்கு எதிரொ ப் யபொரொடி வரும் 

இந்தியொவுக்கு அவசர ொல மருந்து வளயும் மருத்துவ உப ரணங் வள 

-யும் வழங்குவதொ  அண்வட நொடு ளில் ஒன்றொன வங் யதசம் 

அறிவித்துள்ளது. 

சீனொ ஆதரவு: இந்தியொவுக்கு அதி பட்ச உதவி வள வழங் த் தயொரொ  

இருப்பதொ  சீனொ கதரிவித்துள்ளது. இயதயபொல், அகமரிக் ொ, பிரொன்ஸ், 

கஜர்மனி, ஆஸ்தியரலியொ, அயர்லொந்து, கபல்ஜியம், ருயமனியொ, லக்சம்பர்க், 

சிங் ப்பூர், யபொர்ச்சு ல், சுவீடன், நியூசிலொந்து, குவவத், யமொரீஷஸ் ஆகிய 

நொடு ளும் இந்தியொவுக்கு உதவி கசய்வதொ  அறிவித்துள்ளன. 

 

3. கசொந்த விண்கவளி நிவலயத்து ொன  லத்வத கவற்றி ரமொ  ஏவியது 

சீனொ 

விண்கவளியில் கசொந்த ஆய்வு நிவலயத்வத அவமக்  திட்டமிட்டுள்ள 

சீனொ, அதற் ொன முக்கிய  லத்வத கவற்றி ரமொ  விண்ணில் ஏவியது. 

இதுகுறித்து PTI கசய்தி நிறுவனம் கதரிவித்துள்ளதொவது: சீனொவின் 

விண்கவளி நிவலயத் திட்டத்தின் ஒருபகுதியொ , அந்த நிவலயத்தின் 

முக்கிய பகுதியொ  அவமயவிருக்கும்  லத்வத சீனொ விண்ணில் ஏவியுள் 

-ளது. ‘தியொன்யே’ என்று கபயரிடப்பட்டுள்ள அந்த விண்கவளி ஆய்வுக் 

 லம், சீனொவின் ‘லொங் மொர்ச்-5B Y2’ இர  ஏவு லம்மூலம் வேனொன் 

மொ ொணத்திலுள்ள கவன்சொங் ஏவுதளத்திலிருந்து விண்ணியலவப்பட்டது. 

ஏற் னயவ, சிறு அளவிலொன, குவறந்த யநரயம கசயல்படும் 2 விண்கவளி 

நிவலயக் லங் வள சீனொ யசொதவன முவறயில் விண்ணில் ஏவியுள்ள 

-து. இந்த நிவலயில், முதல்முவறயொ  மி ப்கபரிய அளவிலொன ஆய்வு 

நிவலயக் லத்வத சீனொ முதல்முவறயொ  விண்ணில் கசலுத்தியுள்து. 

இவ்விண்கவளி நிவலயக் லம், 16.6 மீ நீளமும் 4.2 மீ அ லமும் க ொண் 

-டது. விண்கவளி நிவலயத்துக்கு வரும் வீரர் ள் தங்கியிருப்பதற் ொன 

கதொழில்நுட்ப வசதி ள் அவனத்தும் இதில் உள்ளது. 

இக் லத்வதப் யபொலயவ, ‘தியொன் ொங்’ என்று கபயரிடப்பட்டுள்ள தனது 

எதிர் ொல விண்கவளி நிவலயத்துக் ொன யமலும் 10 கதொகுதி வள 

விண்ணில் கசலுத்த சீனொ திட்டமிட்டுள்ளது. அவற்வறக்க ொண்டு உருவொ 

-க் ப்படும் சீனொவின் விண்கவளி ஆய்வு நிவலயம் 10 ஆண்டு ளுக்குச் 

கசயல்படும் என்று எதிர்பொர்க் ப்படுகிறது. பூமியிலிருந்து 340 கிமீ முதல் 

450 கிமீ வவரயிலொன கதொவலவில் வலம் வந்து அந்த ஆய்வுக் லம் 

கசயல்படும் என்று PTI கசய்தி நிறுவனம் கதரிவித்துள்ளது. 

தற்யபொது அகமரிக் ொ, ரஷியொ, ஐயரொப்பொ, ஜப்பொன் ஆகிய நொடு ளின் 

கூட்டணியில் அவமக் ப்பட்டுள்ள சொா்வயதச விண்கவளி நிவலயம் 

மட்டுயம விண்கவளியில் இயங்கி வருகிறது. எனினும், அந்த ஆய்வு 

நிவலயத் திட்டத்தில் சீனொ பங்ய ற்  அகமரிக் ொ அனுமதிக் வில்வல. 
அதவனத் கதொடர்ந்து, கசொந்தமொ  விண்கவளி நிவலயம் அவமக்  சீனொ 

முடிவுகசய்தது. அதன் விவளவொ யவ, ‘தியொன் ொங்’ விண்கவளி நிவலய 

திட்டம் தற்யபொது கசயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. தற்யபொது கசயல்பட்டு 

வரும் சர்வயதச விண்கவளி நிவலயம் வரும் 2024ஆம் ஆண்டுடன் 

ஓய்வுகபறுகிறது. அதற்குள் சீனொ விண்கவளி நிவலயம் கவற்றி ரமொ  

அவமக் ப்பட்டொல், விண்ணில் கசயல்படவிருக்கும் ஒயர ஆய்வுநிவலயமொ 

-  அது இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. 

 

4. முதுகுளத்தூர் அருய  சங்  ொல கபொருள் ள்  ண்கடடுப்பு 

இரொமநொதபுரம் மொவட்டம் முதுகுளத்தூர் அருய   ருங் லக்குறிச்சியில் 

2,000 ஆண்டு ள் பவழவமயொன சங்  ொலத்வதச் யசர்ந்த மொன் 

க ொம்பு ள்,  ருப்பு சிவப்பு நிற பொவன ஓடு ள் உள்ளிட்ட கபொருள் ள் 

 ண்கடடுக் ப்பட்டன. 

இங்கு கிவடத்த ஒரு முழு கசங் ல்லின் நீளம் 29 கசமீ அ லம் 15 கசமீ 

உயரம் 7 கசமீ ஆகும். இது கபொ ஆ 1ஆம் நூற்றொண்வடச் யசர்ந்த சங்  ொல 

கசங் ல் அளவில் உள்ளது. இயதயபொன்ற கசங் ல்  முதி அருய  

யபவரயூரிலும் கிவடத்துள்ளது. இரு  ருப்பு, சிவப்பு நிற பொவன ஓடு ளில் 

ஆங்கில எழுத்து ளொன “உ, ஏ” யபொன்ற குறியீடு ள் உள்ளன. இதில் “உ” 

யபொன்ற குறியீடு அழ ன்குளம் அ ழொய்வில்  ண்டுபிடிக் ப்பட்டுள்ளது. 

அவரப்புக் ல் சிவப்புநிற  ல்லிலும், குழவி  ருங் ல்லிலும் கசய்யப்பட்டுள் 

-ளது. 

 

 

 


