
         

    

1. உலக தடகள நாள் கடடப்பிடிக்கப்படுகிற தததி எது? 

அ) மே 7  

ஆ) மே 8 

இ) மே 9 

ஈ) மே 10 

✓ இளைமேோரிளைமே தைகை விளைேோட்டுகளை பிரபலப்படுத்தவும், பள் 

-ளிகள் ேற்றும் கல்விநிறுவனங்களில் முதன்ளேேோன விளைேோட்ைோக 

தைகைத்ளத ஊக்குவிப்பதற்கோகவும் மவண்டி ஒவ்மவோர் ஆண்டும் மே. 

7 அன்று உலக தைகை நோள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 

2.தநாபல் பரிசுபபற்ற இரவீந்திரநாத் தாகூரின் பிறந்தநாள் பகாண் 

-டாடப்படுகிற தததி எது? 

அ) மே 7  

ஆ) மே 8 

இ) மே 9 

ஈ) மே 10 

✓ இலக்கிேத்துக்கோன மநோபல் பரிசுபபற்ற முதல் ஆசிேரோன ரவீந்தரநோத் 

தோகூரின் பிறந்த நோள் மே.7 அன்று பகோண்ைோைோப்படுகிறது. ரவீந்தரநோத் 

தோகூர் புகழ்பபற்ற வங்கோை பேோழிக் கவிஞரோவோர். “கீதோஞ்சலி” என்ற 

கவிளத பதோகுப்பிற்கோக இவர் 1913ஆம் ஆண்டில் இலக்கிேத்துக்கோன 

மநோபல் பரிசு பபற்றோர். 

✓ இந்திேோவின் மதசிே கீதேோன ‘ஜன கன ேன’ போைளல இேற்றிேவரும் 

இவமர. ேக்கள் இவளர அன்புைன் ‘குருமதவ்’ என்றளைப்பர். இவருளை 

-ே ேற்பறோரு போைல் ‘அேர் மசோனோர் பங்கைோ’ வங்கமதசத்தின் மதசிே 

கீதேோக ஏற்றுக்பகோள்ைப்பட்ைது. இவரின் போைல்கள் ‘இரபீந்திர சங்கீத்’ 

என அளைக்கப்படுகின்றன. தோகூரின் பளைப்புகள் ஆங்கிலம், ைச்சு, பஜர் 

-ேன், ஸ்போனிே ேற்றும் பிற ஐமரோப்பிே பேோழிகளில் பரவலோக பேோழி 

பபேர்க்கப்பட்டுள்ைன. 

 

3. நடப்பாண்டின் (2021) பன்னாட்டு குடும்பங்கள் நாளுக்கான 

கருப்பபாருள் என்ன? 

அ) Families and inclusive societies 

ஆ) Families and new technologies  

இ) Families and Climate Action 

ஈ) Families, healthy lives and sustainable future 

✓ கைந்த 1992ஆம் ஆண்டு முதல் ஐநோ அளவ பன்னோட்டு குடும்ப நோளைப் 

பிரகைனப்படுத்தி நளைமுளறப்படுத்தி வருகிறது. ஆண்டுமதோறும் மே. 

15ஆம் மததிேன்று இந்த நோள் பகோண்ைோைப்படுகிறது. இந்தச் சிறப்பு நோள் 

குடும்பத்தின் முக்கிேத்துவத்திளன சிறப்போக உணர்த்துகின்றது.  

✓ குடும்பங்களுக்கிளைமே சேத்துவத்ளத வைர்ப்பதுவும், வீட்டுப்பபோறுப்பு 

-கள், பதோழில்வோய்ப்புக்கள்பற்றி குடும்பங்களின் பங்கிளன உணர்த்து 

-வதும் இந்நோளின் முக்கிே குறிக்மகோள்கைோகும். “Families and new 

technologies” என்பது நைப்போண்டில் (2021) வரும் இந்நோளுக்கோன கருப் 

பபோருைோகும். 

 

4. நடப்பாண்டில் (2021) வரும் உலக இடளப்பு தநாய் நாளுக்கான 

கருப்பபாருள் என்ன? 

அ) Better Air Better Breathing 

ஆ) Uncovering Asthma Misconceptions  

இ) Understanding Asthma 

ஈ) Stop for Asthma 

✓ இளைப்புமநோய்குறித்த விழிப்புணர்ளவ அதிகப்படுத்தவும், உலபகங்கும் 

இளைப்புமநோயுைன் வோழும் ேக்களின் வோழ்க்ளகத்தரத்ளத மேம்படுத்து 

-வளதயும் மநோக்கேோகக்பகோண்டு, ஒவ்மவோர் ஆண்டும் மே ேோதம் 

வரும் முதல் பசவ்வோய்க்கிைளேயில் உலக இளைப்பு மநோய் நோள் களை 

-ப்பிடிக்கப்படுகிறது. இளைப்பு மநோய் என்பது நுளரயீரலில் சுவோசப்பிரச்ச 

-ளனளே ஏற்படுத்தும் ஒரு நீண்ைகோல மநோேோகும். 

✓ இந்த மநோய் பபோதுவோக இருேல், ேோர்பில் இறுக்கம், மூச்சுத்திணறல் 

மபோன்ற அறிகுறிகளின்மூலம் மதோன்றும். நைப்போண்டில் மே.4 அன்று 

“Uncovering Asthma Misconceptions” என்னும் கருப்பபோருளுைன் இந்த 

நோள் அனுசரிக்கப்பட்ைது. இளைப்புமநோய் என்பது முதன்ளேேோன பரவோ 

மநோய்களுள் ஒன்றோகும். இது பபோதுவோக குைந்ளதகளில் கோணப்படுகிற 

-து. உைற்பயிற்சி பசய்வளத வைக்கேோகக் பகோண்டிருப்பது ஆஸ்துேோவி 

-ற்கோன அறிகுறிகளைக் குளறக்க உதவும். 

 

5. நடப்பாண்டுக்கான (2021) உலக பதாடலத்பதாடர்பு மற்றும் 

தகவல் சமூக நாளுக்கான கருப்பபாருள் என்ன? 

அ) Women and Girls in ICT 

ஆ) Bridging the standardization gap 

இ) Enabling the positive use of Artificial Intelligence for All 

ஈ) Accelerating Digital Transformation in challenging times  

✓ இளணேம் ேற்றும் பிற தகவல் ேற்றும் பதோளலத்பதோைர்பு பதோழில்நுட்ப 

பேன்போடுகளின் சோத்திேக்கூறுகள் குறித்த விழிப்புணர்ளவ அதிகரிக்க 

-வும், அளவ சமூகம் ேற்றும் பபோருைோதோரத்திற்கு என்ன மசர்ப்பிக்கின்ற 

-ன என்பது குறித்தும், டிஜிட்ைல் இளைபவளிக்கு அளவ எவ்வோறு போல 

-ேோக பசேல்படுகின்றன என்பது குறித்த விழிப்புணர்ளவ ஏற்படுத்துவத 

-ற்கோகவுேோக ஆண்டுமதோறும் மே.17 அன்று உலகம் முழுவதும் உலக 

பதோளலத்பதோைர்பு ேற்றும் தகவல் சமூக நோள் பகோண்ைோைப்படுகிறது.  

✓ நைப்போண்டு (2021) வரும் இந்நோளுக்கோன கருப்பபோருள், “Accelerating 

Digital Transformation in challenging times” என்பதோகும். முதல் உலக 

தந்தி ேோநோட்ளை நிளனவுகூரும் விதேோகவும், பன்னோட்டு பதோளலத் 

பதோைர்பு சங்கம் உருவோனளத குறிக்கும் விதேோகவும் இந்த நோள் 

பகோண்ைோைப்படுகிறது. 

 

6. நடப்பாண்டில் வரும் உலக உயர் இரத்தவழுத்த நாளுக்கான 

கருப்பபாருள் என்ன? 

அ) Awareness of high blood pressure 

ஆ) Know your numbers 

இ) Measure Your Blood Pressure Accurately, Control It, Live Longer  

ஈ) Healthy diet, healthy blood pressure 

✓ ‘அளேதிக்பகோளலேோளி’ என்றும் ‘உலகைோவிே பபோதுநலப்பிரச்சளன’ 

என்றும் உலக நலவோழ்வு அளேப்போல் அளைக்கப்படும் உேர் இரத்த 

அழுத்த மநோய் குறித்த விழிப்புணர்ளவ ஏற்படுத்துவதற்கோக ஒவ்மவோர் 

ஆண்டும் மே.17 அன்று உலக உேர் இரத்தவழுத்த நோள் களைப்பிடிக்கப் 

-படுகிறது. “Measure Your Blood Pressure Accurately, Control It, Live 

Longer” என்பது நைப்போண்டில் (2021) வரும் உலக உேர் இரத்தவழுத்த 

நோளுக்கோன கருப்பபோருளாகும். 

 

7. அண்டமயில் படம்பிடிக்கப்பட்ட, ‘பெபசதரா’ பள்ளம் அடமந்துள்ள 

வானியல் பபாருள் எது? 

அ) திங்கள் 

ஆ) ஞோயிறு 

இ) பசவ்வோய்  

ஈ) பவள்ளி 

✓ NASA’இன் பபர்சிவரன்ஸ் ஆய்வூர்திேோனது அண்ளேயில் பைங்கோல 

பள்ைேோன பஜபசமரோ பள்ைத்தின் தளரேளேப்பு குறித்த ஆய்விளனத் 

பதோைங்கிேது. அவ்வோய்வூர்தி அதன் அறிவிேல் கருவிகளை பள்ைத்தின் 

தளரயில்படும் போளறகள்மீது படும்படி ளவத்து ஆய்விளனத்பதோைங்கியு 

-ள்ைது. இந்த ஆய்வூர்தியில் உள்ை ‘வோட்சன்’ என்ற நிைற்பைக்கருவி 

போளறகளை கோட்சிப்படுத்தியுள்ைது. 

 

8. நவீன தவதி மின்கல தசமிப்பிற்கான PLI திட்டத்திற்கு ஆகும் 

பசலவு எவ்வளவு? 

அ) `8,100 மகோடி 

ஆ) `18,100 மகோடி  

இ) `48,100 மகோடி 

ஈ) `78,100 மகோடி 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ ACC வளக மின்கல உற்பத்திளே ஊக்குவிப்பதற்கோக, `18,100 மகோடி 

ேதிப்பிலோன உற்பத்திசோர்ந்த ஊக்குவிப்பு திட்ைத்துக்கு நடுவண் அளேச் 

-சரளவ ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. 50 GWh மின்னோற்றளல மசமித்து 

ளவக்கக்கூடிே அைவில் மின்கலங்களை தேோரிக்கமவண்டும் என்பமத 

இந்தத்திட்ைத்தின் மநோக்கேோகும். 

✓ இது ேோசுபோட்ளைக் கட்டுப்படுத்துவமதோடு, எண்பணய் இறக்குேதிளேக் 

குளறத்து மின்சோர வோகனங்களுக்கு பபோதுேக்கள் ேோறுவளத விளரவு 

-படுத்தும் என்று எதிர்போர்க்கப்படுகிறது. 

 

 

9. அண்டமச் பசய்திகளில் இடம்பபற்ற அல்-அக்ஸா பள்ளிவாசல் 

அடமந்துள்ள நாடு எது? 

அ) இஸ்மரல்  

ஆ) இத்தோலி 

இ) வோடிகன் நகரம் 

ஈ) ஐக்கிே அரபு அமீரகம் 

✓ இஸ்மரலின் பஜருசமலம் நகரத்தில் அளேந்துள்ை அல்-அக்ஸோ பள்ளி 

வோசல் இஸ்லோத்தின் மூன்றோவது புனிதேோன இைேோகும். மகோவில் 

ேளலயின்மீது இந்தப் பள்ளிவோசல் கட்ைப்பட்ைதோக கூறப்படுகிறது.  

✓ இஸ்மரலிே ஆயுதப்பளைகள் அல்-அக்ஸோ ேசூதிளே தோக்கிேதில் 300’ 

க்கும் மேற்பட்ை போலஸ்தீனிேர்கள் கோேேளைந்தனர். இதற்கு பதிலடி 

பகோடுக்கும் விதேோக கோசோளவ ஆண்டுவரும் இசுலோமிே மபோரோளிக்குழு 

-வோன ஹேோஸ், ஏவுகளணகளை ஏவின. பின்னர், இஸ்மரலிேர்கள் 

கோசோமீது வோன்வழித்தோக்குதளல நைத்தினர். அதில், குளறந்தது 21 

போலஸ்தீனிேர்கைோவது ேரணித்திருப்பர். 

 

10. ‘உலக பபாருளாதார நிடலமை மற்றும் எதிர்கால வாய்ப்புகள்’ 

குறித்த அறிக்டகடய பவளியிடுகிற அடமப்பு எது? 

அ) உலக வங்கி 

ஆ) பன்னோட்டு பசலவோணி நிதிேம் 

இ) ஐக்கிே நோடுகள்  

ஈ) ஆசிே வைர்ச்சி வங்கி 

✓ ஐநோ அளவேோனது சமீபத்தில், ‘உலக பபோருைோதோர நிளலளே ேற்றும் 

எதிர்கோல வோய்ப்புகள்’ குறித்த அறிக்ளகயின் மேம்பட்ை பதிப்ளப பவளி 

-யிட்ைது. இதன்படி, ஐநோ, நைப்பு 2021ஆம் ஆண்டிற்கோன இந்திேோவின் 

வைர்ச்சி கணிப்ளப 7.5 சதவீதேோக உேர்த்தியுள்ைது. இது அதன் ஜனவ 

-ரி கணிப்பிலிருந்து 0.2% அதிகேோகும். எதிர்வரும் 2022ஆம் ஆண்டில் 

இந்திேோவின் பேோத்த உள்நோட்டு உற்பத்தி 10.1% அதிகரிக்கும் என்றும் 

ஐநோ கணித்துள்ைது. 

 


1. தமிழ்நோடு மின்சோர வோரிேத் தளலவரோக இரோமஜஷ் லக்கோனி நிேேனம் 

தமிழ்நோடு மின்சோர வோரிேத் தளலவரோக இரோமஜஷ் லக்கோனி, இஆப 

நிேமிக்கப்பட்டுள்ைோர். தமிழ்நோட்டின் தளலளேச் பசேலோைர் இளறேன்பு, 

இஆப இதுகுறித்த ஆளணளே பிறப்பித்துள்ைோர். அதன்படி, தமிழ்நோடு 

ஆவணக்கோப்பகம் ேற்றும் வரலோற்று ஆரோய்ச்சித் துளறயின் முதன்ளேச் 

பசேலோைரோகப் பணிேோற்றி வந்த இரோமஜஷ் லக்கோனி இஆப, தமிழ்நோடு 

மின் வோரிேம் ேற்றும் தமிழ்நோடு மின்னுற்பத்தி ேற்றும் மின் பகிர்ேோனக் 

கைகத்தின் (TANGEDCO) தளலவர் ேற்றும் நிர்வோக இேக்குநரோக 

நிேமிக்கப்படுகிறோர். 

இப்பபோறுப்பில் முன்னதோக பங்கஜ் குேோர் என்பவர் இருந்தோர். முன்னதோக 

இஆப அதிகோரி இரோமஜஷ் லக்கோனி தமிழ்நோட்டின் தளலளேத் மதர்தல் 

அதிகோரிேோகப் பணிேோற்றினோர். அதன்பின்னர் வீட்டுவசதி ேற்றும் நகர்ப்பு 

-ற வைர்ச்சித் துளறச் பசேலரோக இருந்த அவர் தமிைக ஆவணக்கோப்பகம் 

ேற்றும் வரலோற்று ஆரோய்ச்சித் துளறக்கு கைந்த ஆண்டு நவம்பர் ேோதம் 

ேோற்றப்பட்ைது குறிப்பிைத்தக்கது. 

 

 

 

2. அதி தீவிர புேலோனது ‘ைவ்-மத’ 

ேத்திே கிைக்கு அரபிக்கைலில் தீவிர புேலோக கோணப்பட்ை ‘ைவ்-மத’ புேல் 

அதிதீவிர புேலோக வலுவளைந்தது. இது, வைக்கு-வைமேற்கு திளசயில் 

நகர்ந்து, குஜரோத் ேோநிலம் மபோர்பந்தர் அருமக களரளேக் கைக்கும் என்று 

எதிர்போர்க்கப்படுகிறது. 

 

3. 6,000 இரயில் நிளலேங்களில் இலவச ளவஃளப! 

நோடு முழுவதும் இரயில் நிளலேங்களில் இலவசேோக இளணே வசதி 

அளிப்பதற்கோன ளவஃளப மசளவ திட்ைம் 6,000 இரயில் நிளலேங்கள் 

என்ற ளேல்கல்ளல எட்டியுள்ைது. முன்னதோக, கைந்த 2016ஆம் ஆண்டு 

மும்ளப இரயில் நிளலேத்தில் இத்திட்ைம் பதோைங்கப்பட்ைது. 

ேத்திே அரசின் ‘டிஜிட்ைல் இந்திேோ’ திட்ைத்தின் ஒருபகுதிேோக இரயில் 

நிளலேங்களில் இலவச ளவஃளப திட்ைம் பதோைங்கப்பட்ைது. ரயில்பைல் 

நிறுவனம்மூலம் இத்திட்ைம் பசேல்படுத்தப்படுகிறது. கூகுள், ைோட், ைோைோ 

அறக்கட்ைளை ஆகிேளவ பின்னர் இத்திட்ைத்தில் இளணந்தன. இதன் 

மூலம் நோட்டின் அளனத்துத் தரப்பு ேக்களுக்கும் முக்கிேேோக கிரோேப்புற 

ேக்களுக்கும் இளணேதை மசளவளேக் பகோண்டுபசல்வமத இந்தத் 

திட்ைத்தின் முக்கிே மநோக்கேோகும். 

மேற்கு வங்கத்தில் மிதுனபுரி இரயில் நிளலத்தில் ளவஃளப வசதி 

அளேத்தமபோது 5,000 என்ற அைவு எட்ைப்பட்ைது. இப்மபோது ஒடிஸோ 

ேோநிலம் ஜோரபோதோ இரயில் நிளலேத்திலும், ஜோர்க்கண்ட் ேோநிலம் ஹசோரி 

-போத் ரயில் நிளலேத்திலும் இலவச ளவஃளப மசளவ பதோைங்கப்பட்ைது. 

இதன்மூலம் 6,000 இரயில் நிளலேங்களில் இலவச ளவஃளப மசளவ 

என்ற ளேல்கல் எட்ைப்பட்ைது எனத் பதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

 

 


