
         

    

1. எந்தப் ப ோரின்ப ோது தங்கள் இன்னுயிரை இழந்தவர்களின் 

நிரைரவப் ப ோற்றுவதற்கும் நல்லிணக்கத்தின் அரையோளமோகவு 

-ம் பம 8-9 அனுசரிக்கப் டுகிறது? 

அ) முதலாம் உலகப்ப ார் 

ஆ) இரண்டாம் உலகப்ப ார்  

இ) இந்பதா-சீனப்ப ார் 

ஈ) பிரரஞ்சு புரட்சிகர ப ார்கள் 

✓ 2004ஆம் ஆண்டில், ஐநா ர ாது அவை பே 8-9 பததிகவை இரண்டாம் 

உலகப்ப ாரின்ப ாது உயிரிழந்தைர்கவை நிவனவுகூருைதற்காகவும் 

நல்லிணக்கத்தின் அவடயாைோகவும் அறிவித்தது. 

✓ UNGA அதன் உறுப்புநாடுகளுடன், ப ாரால்  ாதிக்கப் ட்ட அவனைருக் 

-கும் அஞ்சலி ரசலுத்துைதற்காக, முழுவேயான சந்திப்வ  நடத்துகிறது. 

40 மில்லியன் ர ாதுேக்கள் ேற்றும் 20 மில்லியன் வீரர்கள் ரகால்லப் ட் 

-ட இப்ப ாவர “ைரலாற்றில் விடுதவலக்கான காவிய ப ாராட்டங்களில் 

இது ஒன்று” என்று அரேரிக்கா விைரிக்கிறது. 

 

2. COVID-19 பநோய்த்ததோற்ரற ரகயோளுவதற்கோக எவதைஸ்ட் 

சிகைத்தின் உச்சியில், “பிரிப்புக்பகோடு” ஒன்ரற உருவோக்கவுள்ள 

நோடு எது? 

அ) பந ாைம் 

ஆ) சீனா  

இ) இந்தியா 

ஈ) ைங்காைபதசம் 

✓ எைரரஸ்ட் சிகரத்தின் உச்சியில், “பிரிப்புக்பகாடு” ஒன்வற உருைாக்க 

இருப் தாக சீனா அண்வேயில் அறிவித்தது. இது பந ாைத்திலிருந்து 

சிகரத்வத அவட ைர்கைால் சீனத்தரப்பிலிருந்து ஏறு ைர்கள்  ாதிக்கப்  

-டுைவதத்தடுக்கும் என எதிர் ார்க்கப் டுகிறது. முன்னதாக, பந ாைத்தி 

-லிருந்து ேவல ஏறிய  லருக்கு COVID  ாதிப்புகள் கண்டறியப் ட்டன. 

 

3. புக்கதைஸ்ட் ஒன் து என் து எந்தப்  ன்ைோட்டு கூட்ைணிரயச் 

சோர்ந்த ஒன் து நோடுகளின் குழுமமோகும்? 

அ) G20 

ஆ) ஐபராப்பிய ஒன்றியம் 

இ) NATO  

ஈ) காேன்ரைல்த் 

✓  ல்பகரியா, ரசக் குடியரசு, எஸ்படானியா, ஹங்பகரி, லத்வியா, 

லித்துபைனியா, ப ாலந்து, ருபேனியா ேற்றும் சுபலாைாக்கியா ஆகிய 

ஒன் து நாடுகள் NATO’வுக்குள் அரசியல் ஆபலாசவனகள் ேற்றும் 

ஒத்துவழப்புக்கான ஒரு தைத்வத அவேத்தன. 

✓ புக்கரரஸ்ட் 9 அல்லது B9 எனப்ர யரிடப் ட்ட இது NATO கூட்டணியில், 

“கிழக்கின் குரல்” என்றும் கருதப் டுகிறது. அண்வேயில், B9 

உச்சிோநாட்டில், அரேரிக்க அதி ர் ப ா வ டன், ரேய்நிகர் ைடிைத்தில் 

அந்த நாடுகள் இவடபய உவரயாற்றினார். 

 

4. அதன் உறுப்பிைர்களிரைபய சிறந்த வரி ஒருங்கிரணப்புக்கோக 

ஆசிய- சிபிக் வரி ரமயத்ரத ததோைங்கியுள்ள  லதைப்பு நிறுவைம் 

எது? 

அ) AIIB 

ஆ) ADB  

இ) உலக ைங்கி 

ஈ)  ன்னாட்டுச் ரசலைாணி நிதியம் 

✓ ஆசிய ைைர்ச்சி ைங்கியானது (ADB) ஆசிய- சிபிக் ைரி வேயத்வத 

ரதாடங்கியுள்ைது. இது அறிவு  கிர்வை பேம் டுத்துைதற்கான ஒரு திறந் 

-த தைத்வத உருைாக்கும். பேலும், ADB அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் 

பேம் ாட்டு கூட்டாைர்களிவடபய ைரிக்ரகாள்வக குறித்த ஒருங்கிவண 

-ப்வ  ைலுப் டுத்தும். 

✓ ADB’இன் ைைரும் உறுப்புநாடுகளில் உள்நாட்டு ைை அணிதிரட்டல் ேற் 

-றும்  ன்னாட்டு ைரி ஒத்துவழப்பு ஆகியைற்வற ைலுப் டுத்த பிராந்திய 

ேற்றும்  ன்னாட்டு ைைங்கவை இந்த வேயம் திரட்டுகிறது. 

5. பகைள அைசியலில் த ோதுவோக, ‘இரும்புப்ப ண்மணி’ எை அரழ 

-க்கப் டு வர் யோர்? 

அ) K R ரகைரி  

ஆ) இரம்யா ஹரிதாஸ் 

இ) M கேலம் 

ஈ) P சதிபதவி 

✓ பகரைாவைச் சார்ந்த மூத்த கம்யூனிஸ்ட் தவலைர் திருேதி K R ரகைரி 

ையது முதிர்வின் காரணோன பநாய்கைால் சமீ த்தில் காலோனார். 

அைருக்கு ையது 102. பகரை அரசியலில் அைர் ர ரும் ாலும் ‘இரும்புப் 

ர ண்ேணி’ என்று குறிப்பிடப் டுகிறார், பேலும் 1957’இல் கம்யூனிஸ்ட் 

தவலைர் EMS நம்பூதிரி ாட் தவலவேயிலான உலகின் முதல்  னநாய 

-க ரீதியாக பதர்ந்ரதடுக்கப் ட்ட கம்யூனிஸ்ட் அரசாங்க அவேச்சரவையி 

-ல் உறுப்பினராக இருந்தார். 

 

6. ‘புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் சந்ரத புதுப்பிப்பு 2021’ஐ தவளியிட்ை 

அரமப்பு எது? 

அ) இந்தியன் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் பேம் ாட்டு நிறுைனம் லிட் 

ஆ)  ன்னாட்டு எரிசக்தி முகவே  

இ) பதசிய அனல்மின் கழகம் 

ஈ) பிரரஞ்சு ைைர்ச்சி ஆவணயம் 

✓ “புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் சந்வத புதுப்பிப்பு - 2021” என்ற தவலப்பிலான 

அறிக்வகவய  ன்னாட்டு எரிசக்தி முகவே (IEA) ரைளியிட்டுள்ைது.  

✓ இந்த அறிக்வக, 2021 ேற்றும் 2022ஆம் ஆண்டுகளுக்கான புதிய 

உலகைாவிய புதுப்பிக்கத்தக்க மின் திறன் கூடுதல்கள் குறித்த ஒரு முன் 

அறிவிப்வ  அளிக்கிறது. IEA என் து பிரான்சின்  ாரிவை தவலவேயிட 

-ோகக்ரகாண்ட ஓர் அரசுகளுக்கிவடபயயான அவேப் ாகும். இது, 

கடந்த 1974’இல் OECD’இன் கட்டவேப்பின்கீழ் உருைாக்கப் ட்டது. 

 

7. COP26 மக்களின் வழக்குரைஞைோக அறிவிக்கப் ட்ைவர் யோர்? 

அ) சர் படவிட் அட்டன் பரா  

ஆ) படவிட் ோல் ாஸ் 

இ) Dr கிறிஸ்டலினா  ார்ஜீைா 

ஈ) கிறிஸ்டின் லகார்ட் 

✓ இத்தாலியுடன் கூட்டாக இணைந்து இங்கிலாந்தின் தவலவேயின்கீழ் 

நவடர றவுள்ை ஐநா காலநிவல ோற்ற உச்சிோநாட்டின் COP26க்கா 

-ன ேக்கள் ைழக்குவரஞராக  வழவேைாதி, ஒலி ரப் ாைர் ேற்றும் ைர 

-லாற்றாசிரியர் சர் படவிட் அட்டன் பரா அறிவிக்கப் ட்டுள்ைார்.  

✓ இந்த உச்சிோநாடு இந்த ஆண்டு கிைாஸ்பகாவில் நவடர றவுள்ைது. 

COP26’க்கு முன்னும் பின்னும் முடிரைடுப் ைர்கள் எடுக்கபைண்டிய 

நடைடிக்வககவை முன்னிவலப் டுத்தவும்,  ங்பகற்கும் நாடுகளின் 

காலநிவல ரதாடர் ான அவனத்து நிகழ்ச்சி நிரல்கவையும் ஒருங்கி 

-வணக்கவும் அைருக்கு  ணி ஒதுக்கப் ட்டுள்ைது. 

 

8. வருமோை வரிச்சட்ைத்தின் டி,  ணத்ரத தைோக்கமோக த றுவதற் 

-கோை உச்சவைம்பு என்ை? 

அ) `2 இலட்சம்  

ஆ) `5 இலட்சம் 

இ) `10 இலட்சம் 

ஈ) `50 இலட்சம் 

✓ பநாயாளிகளிடமிருந்து `2 லட்சம் அல்லது அதற்கு பேற் ட்ட  ணத்வதப் 

ர றுைதற்கு COVID ேருத்துைேவனகள், நலைாழ்வு வேயங்கள் ேற்றும் 

COVID  ராேரிப்பு வேயங்களுக்கான ைருோன ைரி விதிமுவறகவை 

ேத்திய அரசு தைர்த்தியுள்ைது. ைருோன ைரிச்சட்டத்தின் பிரிவு 269ST’ 

இல் தைர்வு அறிவித்து நிதி அவேச்சகம் அறிவிப்வ  ரைளியிட்டது. 

 ணஞ்ரசலுத்தும் ரசீதுக்கான விலக்கு 2021 ஏப்ரல் 1 முதல் 2021 பே 31 

ைவர இருக்கும் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. 'பமோசமோை வங்கி’ எனக் கூறப் டுகிற NARCL’இன் தரலரமச் 

தசயல் அதிகோரியோக நியமிக்கப் ட்ைவர் யோர்? 

அ)  த்ேகுோர் M நாயர்  

ஆ) அ ய் பூஷண்  ாண்பட 

இ) S C கார்க் 

ஈ) K சுப்பிரேணியம் 

✓  ாரத ைங்கியின் (SBI)  த்ேகுோர் M நாயர் பதசிய ரசாத்து புனரவேப்பு 

நிறுைனத்தின் (NARCL) தவலவேச் ரசயல் அதிகாரியாக இருப் ார்.  

✓ ‘போசோன ைங்கி’ என்றும் அவழக்கப் டும் NARCL, 2021  ூனில் ரசய 

-ல் டும் என்று எதிர் ார்க்கப் டுகிறது. இது கடன் ைழங்குநர்களின் (மு 

-க்கியோக ர ாதுத்துவற ைங்கிகள்) ைாராக்கடன்கவை எடுத்துக்ரகாள் 

-ைதற்காக நிறுைப் ட்ட ஒரு நிறுைனோகும்.  

 

10. இந்திய வைவுயிரி நிறுவைம் (WII) வடிவரமத்த திறன்ப சி 

தசயலிரயப் யன் டுத்தி சமீ த்தில் குைங்குகள் கணக்தகடுப்ர  

நைத்திய மோநிலம் எது? 

அ) கு ராத் 

ஆ) ஹரியானா  

இ) இரா ஸ்தான் 

ஈ) பேற்கு ைங்கம் 

✓ ஹரியானா-2021’க்கான ர ரிய ைனவுயிரி கணக்ரகடுப்பின் ஒரு குதி 

-யாக, ஹரியானா, மூன்று நாள் குரங்கு கணக்ரகடுப்வ  நடத்தியது.  

✓ ஹரியானா முழுைதுமிருந்து அறுநூற்றுக்கும் பேற் ட்படார் இக்குரங்கு 

கணக்ரகடுப்பில்  ங்பகற்றனர். சுோர் 6,000 குரங்குகவை ‘ைனவுயிரி 

கணக்ரகடுப்பு ஹரியானா’ என்ற தவலப்பில், இந்திய ைனவுயிரி 

நிறுைனம் அதன் திறன்ப சி ரசயலி ைாயிலாக ஆைணப் டுத்தியது. 

 


1. COVID கட்டணை ணையம் உதவி எண் – 104 

❖ படுக்ணக நிலவரம்பற்றி அறிய 

❖ ததாணலபபசி வாயிலாக ைருத்துவரின் ஆபலாசணனணயப்தபற 

❖ தடுப்பூசி பற்றி அறிந்துதகாள்ை 

❖ COVID ததாற்றினால் வீட்டில் தனிணைப்படுத்திக்தகாண்டுள்ை 

ப ாயாளிகளுக்கு 

 

2. அரபிக்கடலில் உருைாகிறது ‘டவ்-பத’ புயல் 

ரதன்கிழக்கு அரபிக்கடலில் நிவலரகாண்டுள்ை ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத் 

தாழ்வுேண்டலம் பேலும் ைலுைவடந்து இன்று (15-05-2021) புயலாக 

ைலுைவடகிறது. இந்தப் புயலுக்கு மியான்ேர் நாடு ைழங்கிய ‘டவ்-பத’ 

என்று ர யர் வைக்கப் டவுள்ைது.  

 

3. ஹரியானாவில் கருப்புப் பூஞ்வச  ாதிப்பு பநாயாக அறிவிப்பு 

ஹரியானா ோநிலத்தில் கருப்புப் பூஞ்வச  ாதிப்வ  பநாயாக அந்த ோநில 

அரசு அறிவித்துள்ைது. 

‘மியூபகார்வேபகாசிஸ்’ என்னும் கருப்புப்பூஞ்வச மிகவும் அ ாயகரோன, 

அரியைவக பூஞ்வசயாகும். இந்தப் பூஞ்வச தாக்குைதால் தவலைலி, 

காய்ச்சல், கண்களில் ைலி, மூக்கவடப்பு,  ார்வைக் குவற ாடு ப ான்ற 

அறிகுறிகள் உண்டாகும். இந்தப் பூஞ்வச, ர ரும் ாலும் கபரானாவில் 

இருந்து மீண்டைர்கவைபய தாக்கியுள்ைது. இந்தப் பூஞ்வச தாக்குதலுக்கு 

ேகாராஷ்டிரத்தில் இதுைவர 52 ப ர் உயிரிழந்துள்ைனர். 

 

4. ேரபுசாரா எரிசக்தி உற் த்தி இலக்வக அவடய இந்தியாவுக்கு 

அரேரிக்கா உதவி 

ேரபுசாரா எரிசக்தி உற் த்தியில் இந்தியா நிர்ணயித்துள்ை இலக்வக 

அவடைதற்கு அரேரிக்கா உறுதுவணயாக இருக்கும் என்று அந்நாட்டு 

அதி ர் ப ா வ டனின்  ருைநிவல ோற்ற விைகாரங்களுக்கான தூதர் 

 ான் ரகரி ரதரிவித்துள்ைார்.  ருைநிவல ோற்றம் ரதாடர் ான கூட்டம் 

அரேரிக்கத் தவலநகர் ைாஷிங்டனில் நவடர ற்றது. 

பிரதேர் நபரந்திர போடி தவலவேயிலான இந்திய அரசு, ேரபுசாரா ஆற்றல் 

மூலங்கள் ைாயிலாக 450 கிகா ைாட் எரிசக்திவய உற் த்தி ரசய்ைதற்கு 

இலக்கு நிர்ணயித்துள்ைது. அந்த இலக்வக அவடைதற்கான ரதாழில்நுட்  

ைசதிகளும் நிதியாதாரமும் இந்தியாவிடம் தற்ப ாது இல்வல. அவதக் 

கருத்தில்ரகாண்டு, நிர்ணயிக்கப் ட்ட இலக்வக எட்டுைதற்காக இந்தியா 

-வுக்கு அரேரிக்கா உதவி ைருகிறது. 

ர ாருைாதார ஒத்துவழப்பு-பேம் ாட்டு அவேப்பில் (OECD) 37 நாடுகள் 

இடம்ர ற்றுள்ைன. அந்நாடுகவைக் காட்டிலும் சீனாவில் கரியமிலைாயு 

ரைளிபயற்றம் அதிகைவில் உள்ைது. கரியமிலைாயு ரைளிபயற்றத்வத 

சீனா ர ருேைவில் குவறக்க பைண்டும் என அக்கூட்டத்தில் கூறப்பட்டது. 

 

5. அரேரிக்க அதி ரின் ஆபலாசகராக இந்திய ைம்சாைளிவயச் பசர்ந்த 

நீரா டாண்டன் நியேனம் 

அரேரிக்க அதி ர் ப ா வ டனின் மூத்த ஆபலாசகராக, இந்திய ைம்சாை 

-ளிவயச் சார்ந்த நீரா டாண்டன் (50) நியமிக்கப் ட்டுள்ைார். 

 

6. ரசவ்ைாய் கிரகத்தில் ரைற்றிகரோக இறங்கிய சீன விண்கலம் 

சீன விண்கலத்தின் ஆய்வுக்கலம் ரசவ்ைாய் கிரகத்தில் ரைற்றிகரோகத் 

தவரயிறங்கியது. இதன்மூலம் அரேரிக்காவுக்கு அடுத்த டியாக ரசவ்ைாயி 

-ல் பராைவர தவரயிறக்கிய 2ஆைது நாடு என்கிற ர ருவேவய சீனா 

ர ற்றுள்ைது. ‘ ுபராங்’ என்ற அந்த பராைருடன் தியான்ரைன்-1 விண்க 

-லம் கடந்த ஆண்டு  ூவலயில் ரசலுத்தப் ட்டது. கடந்த பிப்ரைரி ோதம் 

ரசவ்ைாயின் சுற்றுைட்டப் ாவதக்குள் அவ்விண்கலம் நுவழந்தது. 

இந்த நிவலயில், விண்கலத்திலிருந்து பிரிந்த ஆய்வு ைாகனம்,  ரந்த நிலப் 

 ரப் ான ‘உபடாபியா பிைானிடியா’ என்ற  குதியில் தவரயிறங்கியதாக 

சீன அரசு ஊடகம் ரதரிவித்துள்ைது. 

சீன ரநருப்புக் கடவுைான ‘ ுபராங்’ ர யரிலான இந்த பராைர் உயர் 

ரதளிவுத்திறன்ரகாண்ட நிலப் ரப்பு பகேரா உள்ளிட்ட ஆறு அறிவியல் 

கருவிகவைக் ரகாண்டுள்ைது. ரசவ்ைாய் கிரக தவரப் ரப்பின் ேண் 

ேற்றும் ைளிேண்டலத்வத ஆய்வு ரசய்யும் ‘ ுபராங்’, தவரப் ரப்பில் 

தண்ணீர் உள்ைதா, அங்கு முன்னர் உயிரினங்கள் ைாழ்ந்ததற்கான 

தடயங்கள் உள்ைனைா எனவும் ஆய்வு பேற்ரகாள்ளும். 

தியான்ரைன்-1 விண்கலோனது ரசவ்ைாய் கிரகத்துக்கான சீனாவின் 

முதல் தனித்துைோன விண்கலோகும். 2011’இல் ரஷியாவுடன் 

இவணந்து ரசவ்ைாய் கிரகத்துக்கு சீனா அனுப்பிய விண்கலத்திட்டம் 

பதால்வியவடந்தது. 

மூன்றாைது விண்கலம்: ஐந்து டன் எவடரகாண்ட தியான்ரைன்-1 

விண்கலம், கடந்த பிப்ரைரியில் ரசவ்ைாய் கிரகத்வத அவடந்த 3ஆைது 

விண்கலோகும். அரேரிக்காவின் ர ர்சிைரன்ஸ் விண்கலம் பிப்.18ஆம் 

பததி ரசவ்ைாய் கிரகத்தின் ர பசபரா  ள்ைத்தாக்கு  குதியில் ரைற்றிகர 

-ோகத் தவரயிறங்கியது. தியான்ரைன் விண்கல பராைர் தவரயிறங்கிய 

 குதியான ‘உபடாபியா பிைானிடியா’ என்ற இடத்திலிருந்து ர பசபரா 

 ள்ைத்தாக்கு 2,000 கிமீ ரதாவலவில் உள்ைது. 

பிப்ரைரியில் ரசவ்ைாவய ரசன்றவடந்த ேற்ரறாரு விண்கலம் பஹாப். 

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் இந்த விண்கலம் ரசவ்ைாயில் தவரயிறங்காவிட் 

-டாலும் ரசவ்ைாயின் சுற்றுைட்டப் ாவதயில் சுற்றிைந்து, அதன் ைளிேண் 

-டலம் ேற்றும் காலநிவல குறித்து ஆய்வுப் ணியில் ஈடு ட்டுள்ைது.  

ரசவ்ைாய் கிரகத்தில் முதன்முவறயாகத் தவரயிறங்கிய விண்கலம் 

அரேரிக்காவின் வைக்கிங்-1 ஆகும். வைக்கிங்-1 விண்கலம் 1976ஆம் 

ஆண்டு  ூவலயிலும், வைக்கிங்-2 விண்கலம் அபத ஆண்டு ரசப்டம் ரி 

-லும் ரைற்றிகரோகத் தவரயிறங்கின. 1971’இல் அப்ப ாவதய பசாவியத் 

யூனியனின் விண்கலம் ரசவ்ைாயில் தவரயிறங்கினாலும், அதன் தகைல் 

ரதாடர்பு சில விநாடிகளில் துண்டிக்கப் ட்டது. 

 

7. கபரானா நிைாரணம் விருப்புரிவே நிதியிலிருந்து `1 பகாடி 

ைழங்கினார் ஆளுநர் 

கபரானா நிைாரண நிதியாக தனது விருப்புரிவே நிதியில் இருந்து `1 

பகாடிவய ைழங்கினார் ஆளுநர்  ன்ைாரிலால் புபராஹித். இந்த நிதிவய 

ஆளுநரிடமிருந்து முதலவேச்சர் மு க ஸ்டாலின் ர ற்றுக்ரகாண்டார்.  

 

 

 


