
         

    

1. கால்வாய் தீவுகள் என்பது ஆங்கில கால்வாயில் உள்ள ஒரு தீவுக் 

கூட்டமாகும். எவ்விருநாடுகளுக்கு இடடயே அடவ அடமந்துள்ள 

-ன? 

அ) பிரான்ஸ் மற்றும் இங்கிலாந்து  

ஆ) பிரான்ஸ் மற்றும் இத்தாலி 

இ) பிரான்ஸ் மற்றும் கனடா 

ஈ) இத்தாலி மற்றும் ஜெர்மனி 

✓ கால்வாய் தீவுகள் என்பது ஆங்கில கால்வாயில் அமமந்துள்ள ஒரு தீவுக் 

கூட்டமாகும். அது பிரான்சிற்கும் இங்கிலாந்துக்கும் இமடயே அமமந்து 

உள்ளது. பிரான்ஸின் நார்மண்டி கடற்கமரயிலிருந்து 22 கியலாமீட்டர் 

ஜதாமலவில் அது அமமந்துள்ளது. அவற்றில் ஜெர்சியின் ஜபய்லிவிக் 

மற்றும் குர்ன்சியின் ஜபய்லிவிக் ஆகிே இரு தீவுகளும் பிரிட்டிஷ் அரச 

சார்புநிமலயில் உள்ளன. இரண்டாம் எலிசஜபத் யபரரசிமே அவர்கள் 

தங்கள் மாகாணத் தமலவராக அங்கீகரிக்கிறார்கள். அந்தத் தீவுகளின் 

பாதுகாப்பு மற்றும் சர்வயதச உறவுகளுக்கும் இங்கிலாந்துதான் ஜபாறுப்பு.  

✓ அண்மமயில், அறுபது பிஜரஞ்சு மீன்பிடி படகுகள் ஜெர்சி தீவுகமள 

முற்றுமகயிட்டன. அமதத்ஜதாடர்ந்து இங்கிலாந்தில் இருந்து இரண்டு 

ராேல் கடற்பமடக் கப்பல்கள் அங்கு அனுப்பப்பட்டன. 

 

2. அண்டமயில் எந்த மாநிலத்தின் வீட்டுவசதி ஒழுங்குமுடை 

சட்டத்டத அரசிேலடமப்பிற்கு எதிரானது என உச்சநீதிமன்ைம் 

தீர்ப்பளித்தது? 

அ) யகரளா 

ஆ) யமற்கு வங்கம்  

இ) ஒடிஸா 

ஈ) ஆந்திர பிரயதசம் 

✓ யமற்கு வங்க மாநிலத்தின் வீட்டுவசதி ஒழுங்குமுமற சட்டம் – 2017’ஐ 

நடுவணரசின் நிமலச்ஜசாத்து (ஒழுங்குமுமற மற்றும் யமம்பாடு) சட்டத் 

-துக்கு (RERA) யநரடி முரணாக இருப்பதால் இது ‘அரசிேலமமப்பிற்கு 

எதிரானது’ என உச்சநீதிமன்றம் கூறியுள்ளது. 

✓ இந்தத் தீர்ப்பின்படி, RERA’இன் 88 மற்றும் 89 பிரிவுகள், மாநிலங்கள் 

தங்களுக்கு ஜசாந்தமான மற்றும் நடுவணரசுக்கு இமணோன சட்டத் 

-மத உருவாக்க மமறமுகமாக அனுமதிக்கவில்மல. 

 

3. உலகின் மிகப்பபரிே அந்துப்பூச்சிோன இராட்சத மர அந்துப்பூச்சி, 

பபாதுவாக கீழ்காணும் எந்த நாட்டில் காணப்படுகிைது? 

அ) ெப்பான் 

ஆ) இந்திோ 

இ) ஆஸ்தியரலிோ  

ஈ) சீனா 

✓ இராட்சத மர அந்துப்பூச்சிதான் உலகின் மிகப்ஜபரிே அந்துப்பூச்சிோகும். 

அதன் இறக்மககள் சுமார் 23 ஜசமீ நீலமுமடேது. Endoxyla cinereus 

என்ற அறிவிேல் ஜபேர்ஜகாண்ட அமவ யகாசியட குடும்பத்மதச் சார்ந்த 

-மவோகும். இவ்வமக அந்துப்பூச்சி ஜபாதுவாக ஆஸ்தியரலிோ மற்றும் 

நியூசிலாந்தில் காணப்படுகிறது. ஆஸ்தியரலிோவில் உள்ள குயின்ஸ்லா 

-ந்து பள்ளியில் 25 ஜசமீ வமர இறக்மககள்ஜகாண்ட ஒரு ஜபரிே அந்து 

-ப்பூச்சி அண்மமயில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. மிகக்குறுகிே வாழ்க்மக 

சுழற்சிமேக் ஜகாண்டுள்ள அமவ இனச்யசர்க்மக மற்றும் முட்மடயிட்ட 

பிறகு இறப்ஜபய்துகின்றன. 

 

4.சமீப பசய்திகளில் இடம்பபற்ை லார்ட்ஸ் பரசிஸ்டன்ஸ் ஆர்மியுடன் 

பதாடர்புடடே நாடு எது? 

அ) UK 

ஆ) உகாண்டா  

இ) மநஜீரிோ 

ஈ) ஈரான் 

✓ லார்ட்ஸ் ஜரசிஸ்டன்ஸ் ஆர்மி என்பது ஒரு கிளர்ச்சிக் குழுவாகும். வடக்கு 

உகாண்டா, ஜதன் சூடான், மத்திே ஆப்பிரிக்க குடிேரசு & காங்யகா மக்க 

ளாட்சிக் குடிேரசு உள்ளிட்ட ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் அது ஜசேல்படுகிறது.  

✓ அண்மமயில் ஒரு முக்கிே தீர்ப்பில், உகாண்டாமவச்யசர்ந்த முன்னாள் 

யபாராளித் தமலவமரயும், லார்ட்ஸ் ஜரசிஸ்டன்ஸ் ஆர்மி தளபதிமேயும் 

யபார்க்குற்றங்கள் மற்றும் மனிதகுலத்திற்கு எதிரான குற்றங்களில் 

ஈடுபட்டதற்காக, பன்னாட்டு குற்றவிேல் நீதிமன்றம் அவர்களுக்கு 25 

ஆண்டுகள் சிமறத்தண்டமன விதித்துள்ளது. 

 

5.மாதாந்திர ‘உணவு விடலக்குறியீடட’ பவளியிடுகிை நிறுவனம் 

எது? 

அ) NITI ஆயோக் 

ஆ) நிதி அமமச்சகம் 

இ) உணவு மற்றும் உழவு அமமப்பு  

ஈ) ஆசிே வளர்ச்சி வங்கி 

✓ ஐநா அமவயின் உணவு மற்றும் யவளாண் அமமப்பு உணவு விமலக் 

குறியீட்மட ஜவளியிடுகிறது. அது தானிேங்கள், எண்ஜணய் வித்துக்கள், 

பால் ஜபாருட்கள், இமறச்சி மற்றும் சர்க்கமர ஆகிேவற்றின் மாதாந்திர 

விமல ஏற்ற இறக்கங்கமள அளவிடுகிறது. சமீபத்திே உணவு விமலக் 

குறியீட்டில், உலக உணவு விமலகள், ஏப்ரல் மாதத்தில் ஜதாடர்ச்சிோக 

11ஆவது மாதமாக 120.9 புள்ளிகளாக அதிகரித்தன. இது 2014 யம முதல் 

இந்தக் குறியீட்டின் மிகவுேர்ந்த ஏற்றமாகும். இந்த நிறுவனத்தின்படி, 

சர்க்கமரயின் விமல உேர்யவ மற்றமவகளின் விமல உேர்வுக்கு 

முக்கிே காரணமாக அமமந்துள்ளது. 

 

6. அண்டமயில் பதலங்கானா அரசாங்கத்தால் தடடபசய்ேப்பட்ட 

‘கிடளயபாயசட்’ என்ைால் என்ன? 

அ) கமளக்ஜகால்லி  

ஆ) உரம் 

இ) பூச்சிக்ஜகால்லி 

ஈ) பூஞ்மசக்ஜகால்லி 

✓ ‘கிமளயபாயசட்’ என்பது ஒரு கமளக்ஜகால்லிோகும். இது கமளகமளக் 

ஜகால்லவும், குறிப்பாக பருத்தி பண்மணகளில் பேன்படுத்தப்படுகிறது. 

பயிர்களுக்கு இமணோக வளரும் அகன்ற கமளகள் மற்றும் புற்கமள 

ஜகால்லவும் இது பேன்படுகிறது. இந்த இரசாேனத்தின் பரவலான 

பேன்பாடு (குறிப்பாக பருத்தியில்) மண்மண மாசுபடுத்துவயதாடு, மனித 

-ர்களுக்கு உடல்நலக்யகடுகமளயும் ஏற்படுத்துவதால், சர்ச்மசக்குரிே 

கமளக்ஜகால்லிோன ‘கிமளயபாயசட்’ மீது ஜதலங்கானா மாநில அரசு 

ஜமாத்தத் தமடவிதித்துள்ளது. 

 

7.கீழ்காணும் எந்தத் பதாழில்நுட்ப நிறுவனம், மிகச்சிறிே மற்றும் 

ஆற்ைல்வாய்ந்த 2 நாயனா மீ நுண்சில்டல உருவாக்கியுள்ளது? 

அ) குவால்காம் 

ஆ) IBM  

இ) AMD 

ஈ) சாம்சங் 

✓ IBM, 2-நாயனா மீ நுண்சில்மல உருவாக்கியுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. 

அது இதுவமரயில் உருவாக்கப்பட்ட நுண்சில்லுகளியலயே மிகச்சிறிே 

மற்றும் ஆற்றல்வாய்ந்த நுண்சில்லாகும். கணினி சில்லுகமள அடிப்ப 

-மடோகக்ஜகாண்டு இேங்கிவரும் தற்கால சாதனங்கள், ஜபரும்பாலும் 

10-நாயனா மீ அல்லது 7-நாயனா மீ ஜசேல்முமற ஜதாழில்நுட்பத்மதப் 

பேன்படுத்துகின்றன. சில நிறுவனங்கள் 5-நாயனாமீட்டர் சில்லுகமள 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளன. குமறந்த எண்ணானது சில்லின் யமம்பட்ட 

தன்மமமேக் குறிக்கின்றது. 

 

8. குடைந்த ஹீயமாகுயளாபின் மற்றும் சிவப்பு இரத்த அணுக்கடள 

உள்ளடக்கிே இரத்தக்யகாளாறின் பபேர் என்ன? 

அ) இரத்தயசாமக 

ஆ) தாலசீமிோ  

இ) லுயகமிோ 

ஈ) ஹீயமாபிலிோ 

✓ ரத்தத்தில் ஹீயமாகுயளாபின் குமறபாட்டால் ஏற்படும் யநாய் தாலசீமிோ. 

ஆண்டுத ாறும் யம.8 அன்று உலக தாலசீமிோ நாள் அனுசரிக்கப்படுகி 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

-றது. இந்த மரபணுக்யகாளாறு யநாோல் பாதிக்கப்பட்ட யநாோளிகளின் 

அல்லல்கமள நிமனவுகூருவயத இந்நாளின் யநாக்கமாகும்.  

✓ “Addressing Health Inequalities Across the Global Thalassemia 

Community” என்பது நடப்பாண்டில் (2021) வரும் இந்நாளுக்கான 

கருப்பபாருளாகும். 

 

9.நடப்பாண்டின் பன்னாட்டு பசவிலிேர் நாளுக்கான கருப்பபாருள் 

என்ன? 

அ) Nurses: A Voice to Lead – Safe Motherhood 

ஆ) Nurses A Voice to Lead – Health is a Human Right 

இ) Nurses: Working with the Poor; Against Poverty 

ஈ) Nurses: A Voice to Lead - A vision for future healthcare  

✓ 1974 ெனவரி மாதத்தில் நவீன ஜசவிலிேர் முமறமே உருவாக்கிே 

இங்கிலாந்மதச் யசர்ந்த ஃபுயளாரன்ஸ் மநட்டிங்யகலின் பிறந்தநாமள 

நிமனவுகூரும் வமகயில், ஆண்டுயதாறும் யம.12 அன்று பன்னாட்டு 

ஜசவிலிேர் நாள் ஜகாண்டாடப்படுகிறது. ஜசவிலிேர்கள், சமூகத்திற்கு 

ஆற்றும் பங்களிப்மப சிறந்த முமறயில் நிமனவுகூருவதற்காக இந்த 

நாள் யதர்ந்ஜதடுக்கப்பட்டது. 

 

10. 1998’இல் பபாக்ரானில் நடத்தப்பட்ட அணுசக்தி யசாதடனகளி 

-ன் சாதடனடேக் குறிக்கும் வடகயில், யம.11 அன்று இந்திோவில் 

பகாண்டாடப்படுகிை சிைப்பு நாள் எது? 

அ) யதசிே அணுவாற்றல் நாள் 

ஆ) யதசிே ஜதாழில்நுட்ப நாள்  

இ) யதசிே அணுவாயுத நாள் 

ஈ) ஜபாக்ரான் நாள் 

✓ கடந்த 1998ஆம் ஆண்டில் இராெஸ்தானின் ஜபாக்ரானில் இந்திோ தனது 

அணுசக்தி யசாதமனகமள நடத்திே நாமளக் குறிக்கும் வமகயில், 

ஒவ்யவார் ஆண்டும் யம.11 அன்று இந்திோவில் யதசிே ஜதாழில்நுட்ப 

நாள் ஜகாண்டாடப்படுகிறது. இந்திோ தனது முதல் அணுசக்தி 

பரியசாதமனமே 1974’இல் “சிரிக்கும் புத்தர்” என்ற ஜபேரில் நடத்திேது.  

✓ கடந்த 1998’இல் ‘ஆபயரஷன் சக்தி’ என்ற ஜபேரில், அடுத்த அணுசக்தி 

திட்டம் யமற்ஜகாள்ளப்பட்டது. Dr. APJ அப்துல் கலாம், யம.11 அன்று அணு 

ஆயுத பரியசாதமனகமள யமற்ஜகாண்ட அறிவிேல் குழுவுக்கு தமல 

-மமதாங்கினார். தற்யபாது, அணுவாயுத திட்டத்மத மவத்திருக்கும் 

உலகின் எட்டு நாடுகளுள் இந்திோவும் ஒன்றாக உள்ளது. 

 


1. நாள்யதாறும் 1 லட்சம் உணவுப் ஜபாட்டலங்கள் 

இந்துசமே அறநிமலேத்துமற சார்பில் அரசு மருத்துவமமனகளில் COVID 

யநாோளிகள் உள்ளிட்யடாருக்கு நாள்யதாறும் 1 இலட்சம் உணவுப்ஜபாட்ட 

-லங்கள் வழங்கப்படும் என அறநிமலேத்துமற அமமச்சர் பி யக யசகர் 

பாபு ஜதரிவித்தார். இந்துசமே அறநிமலேத்துமறக் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள 

சுமார் 38,661 யகாவில்களுள் 754’இல் அன்னதானத்திட்டம் ஜசேல்படுத்த 

-ப்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

2. நாடு முழுவதும் 9 மருத்துவமமனகளில் NLC சார்பில் உயிர்வளி 

ஆமலகள் 

இந்திோ முழுவதும் 9 அரசு மருத்துவமமனகளில் உயிர்வளி (ஆக்சிென்) 

உற்பத்தி ஆமலகமள நிறுவவுள்ளதாக NLC இந்திோ நிறுவனம் 

அறிவித்துள்ளது. குறிப்பாக, NLC தனது மின் திட்டங்கமளச் ஜசேல்படுத்தி 

வரும் தமிழ்நாடு, இராெஸ்தான், உத்தர பிரயதசம், ஒடிஸா யபான்ற மாநில 

-ங்களில், சமூக ஜபாறுப்புணர்வுத்திட்டத்தின்கீழ் இந்த ஆமலகமள 

அமமக்கிறது. 

 

 

 

3. அடுத்த ஆண்டு இந்திோவின் ஜபாருளாதர வளர்ச்சி 10.1%ஆக இருக்கும்: 

ஐநா 

அடுத்த ஆண்டு இந்திோவின் ஜபாருளாதார வளாா்ச்சி 10.1 சதவீதமாக 

இருக்கும் என்று ஐநா ஜதரிவித்துள்ளது. ஐநா’இன் உலக ஜபாருளாதார 

சூழல் மற்றும் எதிர்கால வாய்ப்புகள் அறிக்மக புதுப்பிக்கப்பட்டு 

ஜவளியிடப்பட்டது. அந்த அறிக்மகயில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது: இந்த ஆண்டு 

இந்திோவின் ஜபாருளாதார வளர்ச்சி 7.5 சதவீதமாக இருக்கும். அடுத்த 

ஆண்டு அதன் ஜபாருளாதார வளர்ச்சி 10.1%ஆக இருக்கும். இந்த ஆண்டு 

சீனாவின் ஜபாருளாதார வளர்ச்சி 8.2%ஆக இருக்கும். வரும் 2022ஆம் 

ஆண்டு அந்நாட்டின் ஜபாருளாதார வளர்ச்சி பின்னமடமவச் சந்தித்து 5.8 

சதவீதமாக இருக்கும். அடுத்த ஆண்டு சீனாமவ முந்திச்ஜசன்று யவகமாக 

வளரும் ஜபாருளாதாரத்மத ஜகாண்ட நாடாக இந்திோ உருஜவடுக்கும். 

இந்திோவில் இதுவமர 100’இல் 10 யபர் என்ற விகிதத்தில் தடுப்பூசி 

ஜசலுத்தப்பட்டுள்ளது. இது அஜமரிக்காவில் 100’இல் 68.2ஆகவும், 

ரஷிோவில் 100’இல் 12.4ஆகவும் உள்ளது என்று உள்ளது. 

 

4. யகரள ‘இரும்புப் ஜபண்மணி’ யக ஆர் ஜகௌரி காலமானார் 

யகரளத்தில் ‘இரும்புப்ஜபண்மணி’ என்று அறிேப்பட்டவரும் முதுஜபரும் 

கம்யூனிஸ்ட் தமலவருமான யக ஆர் ஜகௌரி (102) திருவனந்தபுரத்தில் 

காலமானார். ‘ஜகௌரிேம்மா’ என்று அமனவராலும் அமழக்கப்பட்ட அவர் 

யகரளத்தில் கம்யூனிஸ்ட் இேக்கத்மத நிறுவிேவர்களில் ஒருவர். 

 

 

 

 


