
         

    

1. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற ருஷிகுல்யா ஆறு பாயும் மாநிலம் 

எது? 

அ) கர்நாடகா 

ஆ) ஒடிஸா  

இ) ஆந்திர பிரதேசம் 

ஈ) பீகார் 

✓ ஒடிஸா மாநிலத்தில் பாயும் ருஷிகுல்யா ஆற்றுமுகத்துவாரம், ககிர்மாோ 

-வுக்குப் பிறகு, இந்தியாவில், ஆலிவ் ரிட்லி ஆமமகளின் இரண்டாவது 

பபரிய பபாறிப்பகமாக கருேப்படுகிறது. இந்ே ஆண்டு, ருஷிகுல்யா ஆற்று 

முகத்துவாரத்துக்கு அருதக ஆலிவ் ரிட்லி கடலாமமகள் கூடுகட்ட வர 

-வில்மல. ஏபெனில் கூடு கட்டும் காலம் கடந்துவிட்டது. கடந்ே 2020 

மார்ச்சில், மூன்று இலட்சத்துக்கும் தமற்பட்ட ஆமமகள் இந்ே இடத்தில் 

கூடு கட்டியிருந்ேது குறிப்பிடத்ேக்கது. 

 

2. உலக டூனா நாளானது ஆண்டுத ாறும் தம.2ஆம் த தியன்று 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. சபருங்கடல்கள் மற்றும் கடல்வளங்களின் 

நீடித்  பயன்பாட்டிற்கு அழைப்பு விடுக்கும் SDG எது? 

அ) SDG 7 

ஆ) SDG 9 

இ) SDG 11 

ஈ) SDG 14  

✓ டூொ மற்றும் டூொ தபான்ற இெங்கள், வளர்ந்ே மற்றும் வளரும் 

நாடுகளில் அவற்றின் ஊட்டச்சத்து பண்புகளின் காரணமாக உணவின் 

குறிப்பிடத்ேக்க ஆோரமாக விளங்குகின்றெ. அவற்றின் இமறச்சியில் 

ஒதமகா-3 நிமறந்துள்ளது. தமலும் இதில் ோதுக்கள், புரேங்கள் மற்றும் 

மவட்டமின் B12 ஆகியமவ உள்ளெ. 2016ஆம் ஆண்டில், ஐநா பபாது 

அமவ ஆண்டுதோறும் தம.2 அன்று உலக டூொ நாள் கமடப்பிடிக்கப்ப 

-டும் எெ அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்ேது. 

✓ பதிொன்காவது நீடித்ே வளர்ச்சி இலக்கு - பபருங்கடல்கள், கடல்கள் 

மற்றும் கடல்வளங்கமள பாதுகாத்ேல் மற்றும் நீடித்ே முமறயில் 

பயன்படுத்துவமே தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. அது உலகளாவிய 

டூொ சந்மேக்கு இணங்கும் விேத்தில் உள்ளது. 

 

3. கிரிம்சன் சூரிய ஆற்றல் உற்பத்தித் திட்டம் அழமக்கப்படவுள்ள 

நாடு எது? 

அ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

ஆ) ரஷியா 

இ) பெர்மனி 

ஈ) ஐக்கிய அபமரிக்க நாடுகள்  

✓ கலிதபார்னியா பாமலயில் ஒரு மிகப்பபரிய சூரிய ஆற்றல் உற்பத்தித் 

திட்டத்மே நிறுவ அபமரிக்க அரசு ஒப்புேலளித்துள்ளது. இது கிட்டத்ேட்ட 

90,000 வீடுகளுக்கு மின்சாரம் வழங்கும் திறன்பகாண்டது.  

✓ கலிதபார்னியாவில், 2000 ஏக்கர் கூட்டாட்சி நிலத்தில் 550 மில்லியன் 

அபமரிக்க டாலர் மதிப்பில் கிரிம்சன் சூரிய திட்டம் நிறுவப்படும். இமே 

கதெடிய சூரிய ஆற்றல் நிறுவெம் உருவாக்கியுள்ளது. இந்ே நடவடிக் 

-மக காலநிமல மாற்றத்மே எதிர்த்துப் தபாராடுவது, தவமலகமள 

உருவாக்குவது மற்றும் புமேபடிவ எரிபபாருட்களின் சார்புநிமலமயக் 

குமறப்பமே தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

4. கீழ்காணும் எந்  தநாய் முற்றுசபற்ற ாக, காங்தகா மக்களாட்சிக் 

குடியரசு அறிவித்துள்ளது? 

அ) பபரியம்மம 

ஆ) எதபாலா  

இ) மதலரியா 

ஈ) மூமளயழற்சி தநாய் 

✓ காங்தகா மக்களாட்சிக் குடியரசாெது எதபாலா பபருந்போற்று முற்று 

பபற்றோக அறிவித்துள்ளது. கிழக்கு மாகாணத்தில் 12 தபமரப் பாதித்ே 

எதபாலா, அவர்களுள் அறுவரின் இறப்பிற்குக் காரணமாக அமமந்ேது. 

பமர்க்கின் (MRK.N) எதபாலா ேடுப்பூசிமயப் பயன்படுத்தி அந்நாடு 

எதபாலாமவ ஒழித்ேது. தநாயிலிருந்து மீண்ட தநாயாளி ஒருவரின் 

விந்து உட்பட சில உடல் திரவங்களில் இந்ே மவரஸ் இருக்கக்கூடும். 

 

5. “துருவ் Mk - III MR” என்றால் என்ன? 

அ) ICAR’இன் புதிய அரிசி வமக 

ஆ) நவீெ இலகு இரக உலங்கூர்தி  

இ) ேமரயிலிருந்து ேமர பபாருமளத் ோக்கும் ஏவுகமண 

ஈ) பல்ஸ் டாப்ளர் ராடார் 

✓ துருவ் Mk - III MR என்பது ஒரு நவீெ இலகு இரக உலங்கூர்தி ஆகும். 

இேமெ, பபங்களூரு ஹிந்துஸ்ோன் ஏதராநாட்டிக்ஸ் லிட் வடிவமமத்து 

உருவாக்கியுள்ளது. இந்ே உலங்கூர்தி பரிதசாேமெ பசய்யப்பட்டு, 

பசன்மெ கடற்கமரயில், ஓர் இந்திய கடதலார காவல்பமட கப்பலின் 

தமல் ேளத்தில் பவற்றிகரமாக ேமரயிறங்கியது. இந்திய கடதலார 

காவல்பமடயிெர் பயன்படுத்துவேற்காக இது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

6.  னிப்பட்ட பயன்பாட்டிற்காக இறக்குமதி செய்யப்படும் உயிர்வளி 

சசறிவூட்டிகளுக்கு சபாருந்தும் புதிய IGST விகி ம் என்ன? 

அ) 5% 

ஆ) 10% 

இ) 12%  

ஈ) 18% 

✓ ேனிப்பட்ட பயன்பாட்டிற்காக இறக்குமதி பசய்யப்படும் உயிர்வளி பசறிவூ 

-ட்டிகளுக்காெ IGST’ஐ ேற்தபாமேய 28 சதவீதத்திலிருந்து 12 சேவீே 

-மாக இந்திய அரசு குமறத்துள்ளது. இது, 2021 ெூன்.30ஆம் தேதி வமர 

பபாருந்தும். COVID பாதிக்கப்பட்ட தநாயாளிகளுக்கு பயன்படுத்ேப்படும் 

உயிர்வளியின் தேமவ திடீபரெ அதிகரித்ேமே அடுத்து இந்ே அரிய 

வரிகுமறப்பு நிகழ்வு நடந்துள்ளது. 

 

7. இந்திய அரசியலழமப்பின் சரத்து 164, கீழ்காணும் எ ழனக் 

ழகயாளுகிறது? 

அ) இந்தியக்குடியரசுத்தலைவர் 

ஆ) மாநில அரசின் அமமச்சமர நியமித்ேல்  

இ) மத்திய அரசு & மாநில அரசிற்கு இமடயிலாெ அதிகாரப்பகிர்வு 

ஈ) இந்திய உச்சநீதிமன்றம் 

✓ இந்திய அரசியலமமப்பின் 164ஆவது சரத்து ஒரு மாநில அமமச்சரின் 

நியமெம் பற்றியோகும். ஒரு மாநிலத்தின் முேலமமச்சர் ஆளுநரால் 

நியமிக்கப்படுவோகவும், மாநிலத்தின் மற்ற அமமச்சர்கள் முேல்வருடன் 

கலந்ோதலாசித்து ஆளுநரால் நியமிக்கப்படுவார்கள் என்றும் அச்சரத்து 

கூறுகிறது. போடர்ந்து 6 மாேங்களுக்கு சமஉ’வாக இல்லாே அமமச்சர் 

ஒருவர், 6 மாேங்கள் நிமறவமடந்ே பிறகு, ஒரு அமமச்சராக பசயல்பட 

அருகமேயற்றவர் எெ அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

8.த சிய மனி வுரிழமகள் ஆழையத்தின் இழடக்கால  ழலவ 

-ராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

அ) SA பாப்தட 

ஆ) A K சிக்ரி 

இ) P K மிஸ்ரா 

ஈ) P C பந்த்  

✓ தேசிய மனிேவுரிமமகள் ஆமணயத்தில் உறுப்பிெராக உள்ள நீதிபதி 

(ஓய்வு) பிரபுல்லா சந்திர பந்த், 2021 ஏப்ரல்.25 முேல் அமலுக்கு வரும் 

வமகயில் அேன் இமடக்கால ேமலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.  

✓ NHRC உறுப்பிெராக நியமிக்கப்படுவேற்கு முன்பு, 2014-2017 வமர 

உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியாக அவர் பதவி வகித்து வந்தார். தமகாலயா 

உயர்நீதிமன்றத்தின் ேமலமம நீதிபதியாக 2013 முேல் 2014 வமர 

அவர் பேவி வகித்துள்ளார். 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. COVID-19 ச ாற்றுதநாழய ழகயாளுவ ற்காக இந்திய ஆயு ப் 

பழட ச ாடங்கியுள்ள நடவடிக்ழகயின் சபயர் என்ன? 

அ) ஆபதரஷன் பாரத் 

ஆ) ஆபதரஷன் ஆத்மநிர்பார் 

இ) ஆபதரஷன் CO-JEET  

ஈ) ஆபதரஷன் CO-WIN 

✓ இந்திய ஆயுேப்பமடகள் நாட்டின் COVID-19 பபருந்ததாற்றுக்கு எதிரான 

முயற்சிகளுக்கு ஆேரவாக “CO-JEET” என்ற நடவடிக்மகமயத் போட 

-ங்கியுள்ளெ. இது மருத்துவ உட்கட்டமமப்பு & உயிர்வளி விநிதயாக 

சங்கிலிகமள வலுப்படுத்துவமேயும் மக்களின் மெநலமெ உறுதி 

பசய்வமேயும் தநாக்கமாகக்பகாண்டுள்ளது. 

✓ உயிர்வளி விநிதயாகச்சங்கிலிகமள மீட்படடுக்கவும், COVID படுக்மகக 

-மள அமமக்கவும், நிர்வாகத்திற்கு உேவவும் இராணுவம், வான்பமட 

மற்றும் கடற்பமட வீரர்கள் ஈடுபட்டுள்ளெர். 

 

10. கங்ழகயின் முக்கிய கிழளயாறான பத்மா ஆறு பாய்கிற நாடு 

எது? 

அ) தநபாளம் 

ஆ) வங்காளதேசம்  

இ) சீொ 

ஈ) மியான்மர் 

✓ பத்மா ஆறு கங்மகயின் முக்கிய கிமளயாறாகும். அது வங்காளதேசத்து 

-க்குள் நுமழவேற்கு முன்பு இந்தியாவிற்கும் வங்காளதேசத்துக்கும் 

இமடயிலாெ தமற்கு எல்மலமய உருவாக்குகிறது. சமீபத்தில், பத்மா 

ஆற்றில், மணல் ஏற்றிச் பசன்ற ஒரு சரக்குக் கப்பமலத் ோக்கியதில், 

30’க்கும் தமற்பட்ட பயணிகமளக் பகாண்ட ஒரு படகு கவிழ்ந்ேது.  

✓ வங்காளதேசத்தின் பமழய காந்ேல்பரி படகு முமெயத்தில் நிகழ்ந்த 

இந்ே விபத்தில் குமறந்ேது 26 தபர் மரணித்திருப்பர். 

 

 

 


