
         

    

1. துவரை, உளுந்து மற்றும் பாசிப்பயறு ஆகியரவ எந்த வரை 

முதன்ரம பயிர்ைளுக்கு எடுத்துக்ைாட்டுைளாகும்? 

அ) முன்பட்டப்பயிர்  

ஆ) பின்பட்டப்பயிர் 

இ) பங்குனிப்பட்டப்பயிர் 

ஈ) மேற்கூறிய எதுவுமில்லை 

✓ ேலைக்காைத்தில் விலைக்கப்படும் பயிர்கலை இந்தியாவில் முன்பட்டப் 

பயிர்கள் என்று அலைக்கிறார்கள். அலை மகாலட அல்ைது பருைேலை 

காைப்பயிர்கள் என்றும் அலைக்கப்படுகின்றன. தைன்மேற்கு பருைேலை 

காைத்தில் ஜூலை ோை முைல் ேலையின் தைாடக்கத்மைாடு முன்பட்டப் 

பயிர்கள் விலைக்கப்படுகின்றன. 

✓ துைலை, உளுந்து ேற்றும் பாசிப்பயறு ஆகியலை இந்ைப் பருைத்தில் 

விலைக்கப்படுகிற முைன்லே பருப்பு ைலககைாகும். பருப்பு ைலககள் 

உற்பத்தியில் ைன்னிலறவுதபற மைைாண் அலேச்சகம் அண்லேயில் 

ஒரு சிறப்பு முன்பட்டப் பயிர்கள் உத்திலய ைகுத்துள்ைது. 

 

2. ைாலநிரல நடவடிக்ரை தடமியின் பகுப்பாய்வின்படி, 2100’க்குள் 

உலை வவப்பநிரல எவ்வளவுக்கு அதிைரிக்கும்? 

அ) 0.5% 

ஆ) 1.5% 

இ) 2.4%  

ஈ) 3.0% 

✓ 2100ஆம் ஆண்டைவில் உைகம் 2.4°C தைப்பேலடயும் என காைநிலை 

நடைடிக்லக ைடமியின் பகுப்பாய்வு கூறியுள்ைது. இது உைகைாவிய 

நடைடிக்லக அல்ைாை தைப்பநிலைலயவிட 0.2°C மட்டுமம குலறைாகு 

-ம். ஆனால், கடந்த 2016’இல் லகதயழுத்திடப்பட்ட காைநிலை ோற்றம் 

தைாடர்பான பாரிஸ் ஒப்பந்ைத்தின்கீழ் ஒப்புக்தகாள்ைப்பட்ட 1.5°C இைக் 

-லகவிட இம்ேதிப்பீடு மிக அதிகோக உள்ைது. 

✓ 1.5°C இைக்கானது இன்னமும் சாத்தியமே என்று அைன் அறிக்லக 

பரிந்துலைத்துள்ைது; ஆனால் அைற்கு முக்கிய நாடுகளின் நடைடிக்லக 

மைலைப்படுகிறது. 

 

3. COVID-19 தடுப்பூசிைளுக்ைான அறிவுசார் வசாத்து பாதுைாப்ரபத் 

தள்ளுபடி வசய்வதில் வதாடர்புரடய அமைப்பு எது? 

அ) WHO 

ஆ) UNICEF 

இ) WTO  

ஈ) FAO 

✓ COVID ைடுப்பூசிகளுக்கு அறிவுசார் தசாத்துக்கள் பாதுகாப்லபத் ைள்ளுபடி 

தசய்ைது குறித்து பை நாடுகள் உைக ைர்த்ைக அலேப்லப (WTO) 

அணுகியுள்ைன. அண்லேயில், COVID-19 ைடுப்பூசிகளுக்கு அறிவுசார் 

தசாத்துக்கள் பாதுகாப்லபத் ைள்ளுபடி தசய்ைைற்கான ஆைைலை ஐக்கிய 

அதேரிக்க நாடுகள் அறிவித்ைது. உைக ைணிக அலேப்பில் ைள்ளுபடி 

தைாடர்பான மபச்சுைார்த்லைகலை அதேரிக்கா தைாடரும். அலனத்து 

164 உைக ைணிக அலேப்பின் உறுப்பினர்களும் ைலைவுக்கு உடன்பட 

மைண்டும், மேலும் எந்ை ஒரு உறுப்பினரும் அலை ேறுக்கைாம். 

 

4.சமீப வசய்திைளில் இடம்வபற்ற DDoS தாக்குதலுடன் வதாடர்புரடய 

துரற எது? 

அ) இைாணுைம் 

ஆ) இலையதைளி பாதுகாப்பு  

இ) கடல்சார் பயிற்சி 

ஈ) உைவியல் 

✓ மசலை ேறுப்பு தாக்குதல் (DDoS) என்பது ஒரு கணினிமயா அல்ைது 

ைலையலேப்மபா ைரும் மசலைலய / ைைங்கலை அைன் தேய்யான 

பயனர்கள் அணுகாைண்ைம் முடக்க மேற்தகாள்ைப்படும் தீயமுயற்சி 

ஆகும். அைசாங்கம், நாடாளுேன்றம், பல்கலைகள் ேற்றும் ஆைாய்ச்சி 

நிறுைனங்கள் உட்பட தபல்ஜியம் முழுைதும் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட 

அலேப்புகளின் ைலைத்ைைங்கலை ஒரு தபரிய DdoS ைாக்குைல் பாதித்ை 

-து. 

✓ மே.4 அன்று தைாடங்கிய இந்த DDoS ைாக்குைல், நாட்டின் கல்வி நிறுை 

-னங்கள் ேற்றும் அைசாங்க மசலைகளுக்கான இலைய மசலைலய 

ைைங்கும் தபல்தனட் நிறுைனத்லை குறிலைத்ைது. 

 

5. NASA’இன் பார்க்ைர் சூரிய ஆய்வுக்ைலமானது எந்தக்கைாளின் 

வளிமண்டலத்தில் இயற்ரையான கைடிகயா சமிக்ரைரயக் ைண் 

-டறிந்தது? 

அ) தசவ்ைாய் 

ஆ) தைள்ளி  

இ) பூமி 

ஈ) வியாைன் 

✓ NASA’இன் பார்க்கர் மசாைார் ஆய்வுக்கலமானது தைள்ளியின் மேல் 

ைளிேண்டைத்தில் பறக்கும்மபாது இயற்லகயான மைடிமயா சிக்னலைக் 

கண்டறிந்ைது. ஏறக்குலறய கடந்ை முப்பது ஆண்டுகளில் தைள்ளியின் 

ைளிேண்டைத்தின் அைவீடு தசய்யப்பட்ட முைல் முைல் மநைடி அைவீடு 

இதுைாகும். இது, அந்ைக்மகாளின் கடந்ைகாை சித்ைரிப்பிலிருந்து மிகவும் 

வித்தியாசோக தைரிகிறது. தைள்ளியின் மேல் ைளிேண்டைம் நிலறய 

ோற்றங்களுக்குள்ைாகிறது, எனமை இது பூமியிலிருந்து ோறுபடுகிறது. 

 

6. இந்திய அைசு மற்றும் LIC’க்கு வசாந்தமான எந்த வங்கியின் உத்தி 

-சார் முதலீட்டிற்கு CCEA ஒப்புதல் அளித்தது? 

அ) ைட்சுமி விைாஸ் ைங்கி 

ஆ) IDBI ைங்கி  

இ) HDFC ைங்கி 

ஈ) பஞ்சாப் ேற்றும் ேகாைாஷ்டிைா கூட்டுறவு ைங்கி 

✓ பிைைேர் மோடி ைலைலேயிைான தபாருைாைாை விைகாைங்களுக்கான 

அலேச்சைலைக்குழு (CCEA) IDBI ைங்கியில் நிர்ைாகக் கட்டுப்பாட்லட 

ோற்றுைமைாடு உத்திசார் முைலீடு தசய்ைைற்கான அைன் தகாள்லக 

ரீதியான ஒப்புைலையும் ைைங்கியுள்ைது. எவ்ைாறாயினும், இந்திய அைசு 

ேற்றும் LIC ஆகியைற்றால் ஒதுக்கப்பட மைண்டிய பங்குைாைர்களின் 

அைைானது இந்திய ரிசர்வ் ைங்கியுடன் (RBI) கைந்ைாமைாசித்து 

பரிைர்த்ைலன சமயத்தில் தீர்ோனிக்கப்படும். 

 

7. மானஸ் பிஹாரி வர்மா யார்? 

அ) அைசியல்ைாதி 

ஆ) ைானூர்தி அறிவியைாைர்  

இ) சமூக ஆர்ைைர் 

ஈ) ேருத்துைர் 

✓ புகழ்மிக்க ைானூர்தி அறிவியைாைைான ‘பத்ேஸ்ரீ’ ோனஸ் பிஹாரி ைர்ோ, 

அண்லேயில் ோைலடப்பால் காைோனார். அைருக்கு ையது 78. நாட்டின் 

முைல் இைகு இைக மபார் ைானூர்தியான ‘மைஜாஸின்’ மூலையாகச் 

தசயல்பட்டைர் இைர். முன்னாள் குடியைசுத்ைலைைர் Dr APJ அப்துல் 

கைாமுடன் இவர் தநருக்கோக பணியாற்றியுள்ைார். 

 

8. அண்ரமச் வசய்திைளில் இடம்வபற்ற, “வசயல் திட்டம் - 2030” 

என்பரத எந்த நாட்கடாடு இரைந்து இந்தியா ஏற்றுக்வைாண்டது? 

அ) சீனா  

ஆ) USA 

இ) UK  

ஈ) ஜப்பான் 

✓ இந்தியப்பிைைேர் நமைந்திை மோடி ேற்றும் பிரிட்டிஷ் பிைைேர் மபாரிஸ் 

ஜான்சன் ஆகிமயாருக்கு இலடயிைான ஒரு தேய்நிகர் இருைைப்பு 

சந்திப்பின்மபாது, இந்தியாவும், இங்கிைாந்தும் கூட்டாக ‘தசயல் திட்டம் - 

2030’ஐ ஏற்றுக்தகாண்டன. இந்ைச் தசயல் திட்டத்லை ஒரு விரிைான 

உத்திசார் கூட்டாண்லேக்கு உயர்த்துைைாக 2 நாட்டு ைலைைர்களும் 

உறுதியளித்ைனர். ஓர் ஒருங்கிலைந்ை கட்டற்ற ைர்த்ைக ஒப்பந்ைத்லை 

உருைாக்கும் மநாக்கத்துடன் ஒரு விரிைான ைர்த்ைக கூட்டாண்லே 

-லய மேற்தகாள்ைைாகவும் அைர்கள் அறிவித்ைனர். 
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9. 2020-21 நிதியாண்டில் MGNREGA திட்டத்தின்கீழ் அதிை எண் 

-ணிக்ரையிலான மக்ைளுக்கு கவரல வழங்கிய மாநிலம் எது? 

அ) உத்ைை பிைமைசம் 

ஆ) மேற்கு ைங்கம்  

இ) பீகார் 

ஈ) ேத்திய பிைமைசம் 

✓ மேற்கு ைங்க மாநிலமானது 11.8 மில்லியன் ேக்களுக்கு, MGNREGA 

திட்டத்தின்கீழ், 2020-21 நிதியாண்டில் மைலை ைைங்கியுள்ைது. இது, 

நாட்டிமைமய மிகவுயர்ந்ை எண்ணிக்லகயாகும். இைலன தசயல்படுத்ை 

சுோர் `10,403.13 மகாடி நிதிலய அம்ோநிைம் பயன்படுத்தியுள்ைது.  

✓ இத்திட்டத்திற்கு நிதி தசைைழிப்பதில், உத்ைை பிைமைசம் ேற்றும் ஆந்திை 

பிைமைசத்திற்கு அடுத்ை நிலையில் மேற்கு ைங்க ோநிைம் உள்ைது. 2021 

ஏப்ைலில் சுோர் 27.3 மில்லியன் குடும்பங்கள் MGNREGA திட்டத்தின் 

கீழ் மைலை தபற்றுள்ைன. 

 

10.“உைவு வநருக்ைடிைள்-2020” குறித்த சர்வகதச அறிக்ரைரய 

தயாரித்துள்ள அரமப்பு எது? 

அ) UNCTAD 

ஆ) UNEP 

இ) UNWTO 

ஈ) GNAFC  

✓ “உைவு தநருக்கடிகள்-2020” குறித்ை சர்ைமைச அறிக்லக சமீபத்தில் 

தைளியிடப்பட்டது. அது, உைவு தநருக்கடிகளுக்கு எதிைான உைகைாவி 

-ய ைலையலேப்பால் ையாரிக்கப்பட்டைாகும். இது, தீவிை பசியின் மூை 

காைைங்களுக்கு தீர்வுகாண்பைற்காக தசயல்பட்டுைரும் ஒரு சர்ைமைச 

கூட்டணியாகும். இந்ை அறிக்லக, உைதகங்கிலும் உள்ை உைவு தநரு 

-க்கடிகளுக்கு பங்களிக்கும் காைணிகலை பகுப்பாய்வு தசய்கிறது.  

✓ மேலும், COVID தைாற்றுமநாய் எவ்ைாறு தநருக்கடிலய மோசோக்கும் 

என்பலையும் இந்ை அறிக்லக விைக்குகிறது. 

 


1. ஒரு மகாடி மபர் பயன்படுத்திய மைசிய டிஜிட்டல் நூைகம்: ேத்திய கல்வி 

அலேச்சகம் ைகைல் 

மைசிய டிஜிட்டல் நூைகத்தில் உள்ை நூல்கள், ஒலி, காதைாலி பாடங்கள் 

உள்ளிட்டைற்லற ஒரு மகாடிக்கும் அதிகோன ோைைர்கள், ஆசிரியர்கள் 

பயன்படுத்தியுள்ைனர். புத்ைகங்கள், காதைாலி பாடங்கள் என சுோர் 4.89 

மகாடி ைைவுகளுடன், பள்ளி, கல்லூரி ோைைர்களுக்காக ேத்திய அைசு 

மைசிய டிஜிட்டல் நூைகத்லை அலேத்ைது. ைமிழ், ஆங்கிைம், ேலையாைம், 

இந்தி உள்ளிட்ட 11 தோழிகளில் இந்ை நூைகம் தசயல்படுகிறது. 

பள்ளிக்கல்வி, CBSE மைர்வுகளுக்கான ையாரிப்பு, தபாறியியல், அறிவியல், 

ோனுடவியல், இைக்கியம், சட்டம், மேைாண்லே உள்ளிட்ட பல்மைறு 

பிரிவுகளில் பாடங்கள், ஆைாய்ச்சியாைர்களின் ஆய்ைறிக்லக உள்ளிட்ட 

60’க்கும் மேற்பட்ட பிரிவுகைாக டிஜிட்டல் நூைகத்தில் ைைவுகள் உள்ைன. 

இந்ை டிஜிட்டல் நூைகத்லை ஐஐடி காைக்பூர் ைடிைலேத்ைது. 

இந்நிலையில், மைசிய டிஜிட்டல் நூைகத்தில் உள்ை புத்ைகம், ஆய்ைறிக்லக, 

ஆடிமயா ேற்றும் காதைாலி பாடங்கள் உள்ளிட்டைற்லற ஒரு மகாடிக்கும் 

அதிகோன ோைைர்கள், ஆசிரியர்கள், ஆயாச்சியாைர்கள் பார்லையிட்டுப் 

பயனலடந்துள்ைைாக ேத்திய கல்வி அலேச்சகம் தைரிவித்துள்ைது. இந்ை 

மின்னணு நூைகத்லைப் பயன்படுத்திக் தகாள்ை விரும்புமைார் 

https://ndl.iitkgp.ac.in/ என்ற இலைய முகைரிக்குள் நுலைந்து, ைங்கலை 

டிஜிட்டல் உறுப்பினைாகப் பதிவு தசய்துதகாள்ை மைண்டும். பின்னர், 

அைர்களுக்கான பயனர் ஐடி, கடவுச்தசால் ைைங்கப்படும். அலைப் 

பயன்படுத்தி, மின்னணு புத்ைகங்கலைப் பதிவிறக்கம் தசய்து தகாள்ைைாம். 

 

2. உைகப் பட்டியலில் மூன்று ைமிைகப் பல்கலைக்கைகங்கள் 

QS உைகப்பல்கலைக்கைகப் பட்டியலில் 29 இந்தியக்கல்லூரிகள் இடம் 

பிடித்துள்ைன. இதில் பம்பாய் இந்தியத் தைாழில்நுட்பக் கைகம் மைசிய 

அைவில் முைலிடத்லையும் உைக அைவில் 172ஆைது இடத்லையும் பிடித்து 

உள்ைது. 

தபங்களூரு இந்திய அறிவியல் கைகம் மைசிய அைவில் இைண்டாம் 

இடத்லையும் தில்லி இந்திய தைாழில்நுட்பக் கைகம் மூன்றாம் இடத்லையும் 

தசன்லன இந்தியத் தைாழில்நுட்பக் கைகம் நான்காம் இடத்லையும் (உைக 

அைவில் 275ஆமிடம்) பிடித்துள்ைன. 

ைமிழ்நாட்லடச்சார்ந்ை அண்ைா பல்கலைக்கைகமும் மைலூர் தைாழில்நுட் 

-பக் கல்லூரியும் இந்ைப் பட்டியலில் இடம்தபற்றுள்ைன. 

 

3. மசதி ததரியுமா? 

மே.2: தடாைண்மடா பல்கலையில் ைமிழிருக்லக உறுதியானலை கனடா 

நாடாளுேன்றம் அதிகாைபூர்ைோக அறிவித்ைது. 

மே.4: ஊடகங்களில் பணிபுரிமைார் முன்கைப் பணியாைர்கைாகக் கருைப் 

-படுைார்கள் என்று ைமிழ்நாடு முைைலேச்சைாகப் தபாறுப்மபற்கவிருந்ை மு 

க ஸ்டாலின் அறிவித்ைார். 

மே.4: ேகாத்ோ காந்தியின் ைனிச்தசயைாைைாக இருந்ை வி கல்யாைம் 

(98), சமூக ஆர்ைைர் டிைாபிக் ைாேசாமி (87) ஆகிமயார் காைோனார்கள்.  

மே.5: இந்தியாவில் முைன்முலறயாக லஹைைாபாத் விைங்குக்காட்சியகத் 

-தில் எட்டுச்சிங்கங்களுக்கு கமைானா தைாற்று உறுதியானது. 

மே.5: மேற்குைங்க முைைலேச்சைாக ேம்ைா பானர்ஜி தைாடர்ந்து மூன்றாம் 

முலறயாகப் பைவிமயற்றார். 

மே.5: கமைானா பைைலையடுத்து IPL கிரிக்தகட் தைாடலை ஒத்திலைப்பைா 

-க இந்திய கிரிக்தகட் கட்டுப்பாட்டு ைாரியம் அறிவித்ைது. 

மே.6: உைக அைவில் ைற்மபாது ஏற்படும் கமைானா பாதிப்பில் 46 சைவீைம் 

இந்தியாலைச் சார்ந்ைது என்று உைக சுகாைாை நிறுைனம் அறிவித்ைது. 

மே.6: ICC தடஸ்ட் ைைைரிலசயில் முைல் பத்து இடங்களுக்குள் நுலைந்ை 

முைல் இந்திய விக்தகட் கீப்பர் என்கிற தபருலேலய ரிஷப் பந்த் தபற்றார்.  

மே.7: ைமிழ்நாட்டின் முைைலேச்சைாக திமுக ைலைைர் மு.க. ஸ்டாலினும், 

அைமைாடு 33 அலேச்சர்களும் பைவிமயற்றனர். புதுச்மசரி யூனியன் 

பிைமைச முைைலேச்சைைாக NR காங்கிைஸ் ைலைைர் N ைங்கசாமி நான்காம் 

முலறயாகப் பைவிமயற்றார். 

கமைானா தைாற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருந்ை முன்னாள் அட்டர்னி தஜனைல் 

மசாலி தசாைாப்ஜி (91) - மே 1, முன்னாள் பிைைேர் சைண் சிங்கின் ேகனும் 

ேத்திய முன்னாள் அலேச்சருோன அஜித் சிங் (82) - மே 6, நலகச்சுலை, 

குைச்சித்திை நடிகர் பாண்டு (74) - மே 6 ஆகிமயார் உயிரிைந்ைனர். 

 

 

 

 


