
         

    

1.அரபிக்கடலில் உருவான புயலுக்கு “டக்தே” என்ற பெயரர வழங் 

-கிய நாடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) இலங்கை 

இ) மியான்மர்  

ஈ) பாகிஸ்தான் 

✓ இந்திய வானிகல ஆய்வுத்துகையின் ைருத்துப்படி, அரபிக்ைடலில் 

உருவான ஒரு தாழ்வழுத்தப்பகுதி, ஒரு புயலாை உருவானது. அதற்கு 

“டவ்-தத” என்ை பபயர் வழங்ைப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பபயகர மியான்மர் 

வழங்கியுள்ளது. அரபிக்ைடலில் உருவாகியுள்ள இந்தப் புயலால் குஜராத், 

மைாராஷ்டிரா, தைாவா மற்றும் பதற்கு பைாங்ைன் பிராந்தியத்தில் பலத்த 

மகழப்பபாழிய வாய்ப்புள்ளது. 

 

2. பவரிஸ்க் தேப்பிள்கிராப்ட்டின் சுற்றுச்சூழல் ொதிப்புக்கு ஆளாகக் 

கூடிய நகரங்கள் குறித்ே அறிக்ரகயின்ெடி, முேல் 100 இடங்களில் 

எத்ேரன நகரங்கள் ஆசியாவில் உள்ளன? 

அ) 2 

ஆ) 19 

இ) 56 

ஈ) 99  

✓ வணிை இடர் ஆய்வு நிறுவனமான பவரிஸ்க் தமபிள்கிராப்ட் சமீபத்தில் 

சுற்றுச்சூழல் இடர்ைளுக்கு ஆளாைக்கூடிய நைரங்ைள் குறித்த அறிக்கை 

-கய பவளியிட்டது. அவ்வறிக்கையின்படி, பாதிக்ைப்படக்கூடிய முதல் 

100 நைரங்ைளில் 99 நைரங்ைள் ஆசியாவில் அகமந்துள்ளன. இந்தப் 

பட்டியலில் ஜைார்த்தா முதலிடத்திலும், தில்லி இரண்டாவது இடத்திலும் 

உள்ளன. பமாத்தம் 1.5 பில்லியன் மக்ைள்பதாகைபைாண்ட உலபைங்கி 

-லும் உள்ள 400’க்கும் தமற்பட்ட பபரிய நைரங்ைள் “அதீத” அல்லது 

“தீவிர” இடரில் உள்ளதாை இந்த அறிக்கை கூறுகிைது. 

 

3. 2 வரக தயாகன் பெயற்ரகக்தகாள்கரள ஏவிய நாடு எது? 

அ) ஜப்பான் 

ஆ) அபமரிக்ைா 

இ) சீனா  

ஈ) இந்தியா 

✓ பதன்தமற்கு சீனாவில் உள்ள சிச்சாங் பசயற்கைக்தைாள் ஏவுதளத்தில் 

இருந்து சீனா சமீபத்தில் 2 வகையான தயாைன் பசயற்கைக்தைாள்ை 

-கள ஏவியது. இந்தச் பசயற்கைக்தைாள்ைகள சாங்தச 2 சி ஏவுைகை 

சுமந்துபசன்ைது. இந்தச் பசயற்கைக்தைாள்ைள் மின்ைாந்த சுற்றுச்சூழல் 

ஆய்வுைள் மற்றும் பிை பதாடர்புகடய பதாழில்நுட்ப தசாதகனைளில் 

பயன்படுத்தப்படவுள்ளதாை கூைப்படுகிைது. 

 

4.‘ோேரி துலார் தயாஜனா’ என்றபவாரு திட்டத்ரே போடங்கியுள்ள 

ோநிலம் எது? 

அ) உத்தரைண்ட் 

ஆ) உத்தர பிரததசம் 

இ) சத்தீஸ்ைர்  

ஈ) ஒடிஸா 

✓ சத்தீஸ்ைர் மாநில அரசு, “சத்தீஸ்ைர் மாதரி துலார் தயாஜனா” என்ை 

திட்டத்கத அறிமுைப்படுத்தியுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின்கீழ், COVID-19 

ைாரைமாை பபற்தைாகர இழந்த குழந்கதைளின் ைல்விச் பசலவுைகள 

அரதச ஏற்கும். 1 முதல் 8ஆம் வகுப்பு வகர படிக்கும் அத்தகைய 

குழந்கதைளுக்கு 9 முதல் 12ஆம் வகுப்பு வகர மாதத்திற்கு `500 

உதவித்பதாகை வழங்ைப்படும். அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிைளில் 

படிக்கும் அகனத்து குழந்கதைளுக்கு இந்தத் திட்டம் பபாருந்தும். 

 

 

 

 

5. இந்திய ரிெர்வ் வங்கி ெட்டத்தின் இரண்டாவது அட்டவரையில் 

குறிப்பிடப்ெட்டுள்ள ஒரு வங்கி எவ்வாறு அறியப்ெடுகிறது? 

அ) கூட்டுைவு வங்கி 

ஆ) சிறு நிதி வங்கி 

இ) அட்டவகையிடப்பட்ட வணிை வங்கி  

ஈ) இந்தியாவில் பசயல்படும் பவளிநாட்டு வங்கி 

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கி சட்டத்தின் இரண்டாவது அட்டவகையில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஒரு வங்கி, ‘அட்டவகையிடப்பட்ட வணிை வங்கி’ 

என்ைகழக்ைப்படுகிைது. ைடந்த ஆண்டு, DBS வங்கி இந்தியா லிமிபடட் 

உடன் இகைக்ைப்பட்ட பின்னர் ரிசர்வ் வங்கி சட்டத்தின் இரண்டாவது 

அட்டவகையிலிருந்து இலக்ஷ்மி விலாஸ் வங்கிகய இந்திய ரிசர்வ் 

வங்கி (RBI) நீக்கியுள்ளது. 

 

6. ேனிப்ெட்ட நிறுவனங்களிலிருந்து கிரடக்கும் உேவிகரளக் 

கண்டறிவேற்காக, CovAid என்றவ ொரு பிரத்தயக வரலத்ேளத்ரே 

அரேத்துள்ள நிறுவனம் எது? 

அ) இந்திய உச்ச நீதிமன்ைம் 

ஆ) ICMR 

இ) Give India அறக்கட்டளை 

ஈ) NITI ஆதயாக்  

✓ NITI ஆதயாக் ஒரு விரிவான நிகலயான இயக்ை நகடமுகைமூலம், 

தனிப்பட்ட அகமப்புைளின்மூலம் வரும் அகனத்து உதவிைகளயும் 

ைண்ைாணிப்பதற்காக, ‘CovAid’ என்ை பிரத்தயை வகலத்தளத்கத 

அகமத்துள்ளது. தற்தபாதுவகர, உதவிைள் பபறுவதற்கு மூன்றுவழிைள் 

உள்ளன - அரசாங்ைத்திடமிருந்து அரசாங்ைத்திற்கு, பவளியுைவுத்துகை 

அகமச்சைம் வழியாை சுைாதார அகமச்சைத்திற்கு வழங்ைப்படுவது; 

தனியார் நிறுவனங்களிடமிருந்து அரசாங்ைத்திற்கு கிகடப்பது. 

✓ COVAID வகலத்தளம் மூலமாைவும், மாநிலங்ைள், தன்னார்வ பதாண்டு 

நிறுவனம் மற்றும் CSO ஆகியவற்றின் மூலமாைவும் நன்பைாகடைள் 

பபைப்படுகின்ைன. 

 

7. அண்ரேயில் ெதிபனட்டு யாரனகள் இறந்ே குண்டலி காப்புக் 

காடு அரேந்துள்ள ோநிலம் எது? 

அ) ைர்நாடைா 

ஆ) ஹிமாச்சல பிரததசம் 

இ) அஸ்ஸாம்  

ஈ) தைரளா 

✓ தம.12 இரவு, அஸ்ஸாமின் ைத்தியதடாலி சரைத்திற்குட்பட்ட குண்டலி 

ைாப்புக்ைாட்டுப்பகுதியில் உள்ள பமுனி மகலப்பகுதியில், 18 யாகனைள் 

இைந்து கிடந்தன. உடற்கூராய்வு பரிதசாதகனயின் ஆரம்பநிகல ைண் 

-டறிவுைள், இைப்புக்ைான ைாரைம் மின்னல் தாக்குதல் என சுட்டிக்ைாட்டு 

-கின்ைன. தமலும் நுண்ணுயிரியல் மற்றும் நச்சுயியல் பரிதசாதகனக் 

-ைாை, மாதிரிைள், ஆய்வைங்ைளுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன. 

 

8.நடப்ொண்டில் (2021) வரும் ெர்வதேெ குடும்ெங்கள் நாளுக்கான 

கருப்பொருள் என்ன? 

அ) Families during COVID 

ஆ) Families and New Technologies  

இ) Family during Quarantine 

ஈ) Social Distancing for Families 

✓ 1993ஆம் ஆண்டில், ஐநா பபாது அகவ, ஒவ்தவார் ஆண்டும் தம.15’ஐ 

பன்னாட்டு குடும்பங்ைள் நாளாைக் ைகடப்பிடிக்ைப்படும் என அறிவித்தது. 

“குடும்பங்ைள் மற்றும் புதிய பதாழில்நுட்பங்ைள்” என்பது நடப்பாண்டில் 

(2021) வரும் இந்நாளுக்ைான ைருப்பபாருளாகும். இது, குடும்பங்ைளின் 

நலவாழ்வில் புதிய பதாழில்நுட்பங்ைளின் தாக்ைங்ைகள கமயமாைக் 

பைாண்டுள்ளது. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. எந்ே ோநிலத்தின் புதிய ோவட்டோக ேதலர்பகாட்லா அறிவிக்கப் 

-ெட்டுள்ளது? 

அ) பஞ்சாப்  

ஆ) ைர்நாடைா 

இ) இராஜஸ்தான் 

ஈ) உத்தரபிரததசம் 

✓ பஞ்சாப் மாநில முதலகமச்சர் அமரீந்தர் சிங், மதலர்பைாட்லாகவ அம்மா 

-நிலத்தின் புதிய மாவட்டமாை அறிவித்தார். அப்பகுதி மக்ைளின் நீண்ட 

ைால தைாரிக்கைகய ஏற்று, மதலர்பைாட்லா, பஞ்சாப் மாநிலத்தின் 23ஆ 

-வது மாவட்டமாை அறிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

✓ மபலர்பைாட்லா – இசுலாமியர்ைள் பபரும்பான்கமயாை வாழும் ஒரு நைர 

-மாகும். இது, சங்ரூர் மாவட்டத்தின் ஒருபகுதியாை இருந்துவந்தது. நாடு 

விடுதகலயகடந்த ைாலத்தில் பஞ்சாபில் 13 மாவட்டங்ைள் இருந்தன. 

 

10.‘தவளாண் சுற்றுலா பகாள்ரக’ரய நிரறதவற்றிய முேலாவது 

ோநில அரசு எது? 

அ) பஞ்சாப் 

ஆ) மைாராஷ்டிரா  

இ) இராஜஸ்தான் 

ஈ) உத்தரபிரததசம் 

✓ மைாராஷ்டிர மாநில அகமச்சரகவ விவசாயிைகள தமம்படுத்துவகத 

தநாக்ைமாைக்பைாண்ட ஒரு தவளாண் சுற்றுலா பைாள்கைக்கு, 2020 

பசப்டம்பரில் ஒப்புதல் அளித்தது. விவசாய விகளபபாருட்ைளுக்ைான 

சந்கதகய வழங்குதல், விவசாயத்துடன் பதாடர்புகடய வணிைத்கத 

ஊக்குவித்தல் மற்றும் கிராமப்புைங்ைளில் பபண்ைள் மற்றும் இகளதயா 

-ருக்கு தவகலவாய்ப்புைகள வழங்குவகத இது தநாக்ைமாைக் பைாண் 

-டுள்ளது. ஆண்டுததாறும் உலை தவளாண் சுற்றுலா நாள் – தம.16 

அன்று பைாண்டாடப்படுகிைது. இந்த ஆண்டு, மைாராஷ்டிர மாநில அரசும், 

தவளாண் சுற்றுலா தமம்பாட்டுக்ைழைமும் இகைந்து தவளாண் 

சுற்றுலா பதாடர்பான பன்னாட்டு மாநாட்கட நடத்தவுள்ளன. 

 


1. டிஏபி உர மானியம் `1,200ஆை அதிைரிப்பு: மத்திய அரசு அறிவிப்பு 

சாா்வததச சந்கதயில் உரங்ைளின் விகல அதிைரித்துள்ளதபாதிலும், கட 

அதமானியம் பாஸ்தபட் (DAP) உரத்துக்ைான மானியத்கத `1,200ஆை 

மத்திய அரசு உயர்த்தியுள்ளது. இது, 140% அதிைரிப்பாகும். இதுகுறித்து 

பிரதமர் அலுவலைம் பவளியிட்ட அறிக்கையில் கூைப்பட்டிருப்பதாவது: 

பிரதமர் தமாடி தகலகமயில் உயர்நிகலக் கூட்டம் நகடபபற்ைது. அதில், 

விவசாயிைள் உரத்துக்கு அடுத்தபடியாை அதிை அளவில் பயன்படுத்தும் கட 

அதமானியம் பாஸ்தபட் உரத்துக்ைான மானியத்கத 140% உயர்த்துதற்கு 

முடிவு பசய்யப்பட்டது. 

வரலாற்றுச் சிைப்புமிக்ை இந்த முடிவால் அரசுக்கு கூடுதலாை `14,775 

தைாடி பசலவாகும். ைடந்த ஆண்டு, ஒரு மூட்கட உரத்தின் சந்கத விகல 

`1,700ஆை இருந்தது. அதில் மூட்கட ஒன்றுக்கு `500 மானியமாை 

வழங்ைப்பட்டது. இதனால் ஒரு மூட்கட உரம் ̀ 1,200க்கு விவசாயிைளுக்கு 

விற்பகன பசய்யப்பட்டு வந்தது. தற்தபாது சர்வததச அளவில் உரம் மற்றும் 

ரசாயனங்ைளின் விகல அதிைரித்துள்ளது. இதனால், விவசாயிைளின் 

நலன்ைருதி, உர மானியத்கத `1,200ஆை மத்திய அரசு உயர்த்தியுள்ளது.  

எனதவ, உழவர்ைள் பகழய விகலயிதலதய பதாடர்ந்து உரத்கத வாங்ை 

அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. விகலயுயர்வால் ஏற்படும் நிதிசுகமகய 

அரதச ஏற்றுக்பைாள்கிைது. ஒதர தநரத்தில் இந்த அளவுக்கு உரமானியம் 

இதுவகர வழங்ைப்பட்டதில்கல என அவ்வறிக்கையில் கூைப்பட்டுள்ளது. 

 

2. மாற்றுத்திைனாளிைளின் மறுவாழ்வுக்ைாை புதுகம திட்டம்: மத்திய அரசு 

அறிமுைம் 

மாற்றுத்திைனாளிைளின் மறுவாழ்வுக்ைாை 6 மாதைால, சமுதாய அடிப்பகட 

-யிலான ஒருங்கிகைந்த வளர்ச்சித் திட்டத்கத அரசு அறிமுைப்படுத்தியது. 

மத்திய சமூை நீதி மற்றும் அதிைாரமளித்தல் துகை அகமச்சர் தாவர்சந்த் 

பைலாட் ைாபைாலிமூலம் இதகன பதாடங்கிகவத்தார். 

பயிற்சித்திட்டத்தின் 6 நூல்ைள் இந்த விழாவின்தபாது பவளியிடப்பட்டன. 

மாற்றுத்திைனாளிைளுக்ைான பிரச்கனைகள எதிாா்பைாள்வதிலும், அவர்ை 

-கள சமுதாயத்துடன் இகைப்பதிலும் ஆஷா மற்றும் அங்ைன்வாடி பணி 

-யாளர்ைளுடன் இகைந்துபணியாற்ை கூடிய கீழ்நிகல அளவு மறுவாழ் 

-வு பணியாளர்ைகள உருவாக்குவகத இத்திட்டம் தநாக்ைமாைக் பைாண் 

-டுள்ளது. இந்திய மற்றும் ஆஸ்திதரலிய அரசுைளுக்கிகடதய மாற்றுத் 

திைனாளிைள் துகையில் ஒத்துகழப்புக்ைாை 2018ஆம் ஆண்டு கைபயழுத் 

-திடப்பட்ட புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தின்கீழ் இந்திய மறுவாழ்வுக் குழு 

மற்றும் பமல்பர்ன் பல்ைகலக்ைழைத்தால் இப்பாடத்திட்டம் தயாரிக்ைப்பட்டு 

-ள்ளது. இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திதரலியாவில் இருந்து ததர்ந்பதடுக்ைப்பட்ட 

நிபுைர் குழு இதற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்திய மறுவாழ்வுக் 

குழுவின்கீழ் இயங்கும் மறுவாழ்வு ததாா்வுைளுக்ைான ததசிய வாரியம் 

ததர்வுைகள நடத்தி ததர்ச்சி பபற்ைவர்ைளுக்கு சான்றிதழ்ைகள வழங்கும். 

 

3. 18 வயதுக்கு தமற்பட்தடாருக்கு ைதரானா தடுப்பூசி: முதல்வர் பதாடக்கி 

கவத்தார் 

தமிழ்நாட்டில் 18 வயதுக்கு தமற்பட்தடாருக்ைான ைதரானா தடுப்பூசி 

பசலுத்தும் திட்டத்கத திருப்பூரில் முதல்வர் மு ை ஸ்டாலின் பதாடக்கி 

கவத்தார். தசலம், திருப்பூர், தைாகவ மாவட்டங்ைளில் தமற்பைாள்ளப்பட்டு 

வரும் ைதரானா தடுப்புப் பணிைள் பதாடர்பாை ஆய்வு பசய்ய முதல்வர் மு ை 

ஸ்டாலின் சுற்றுப்பயைம் தமற்பைாண்டார். தசலத்தில் ஆய்வுப்பணிைகள 

முடித்தபின், திருப்பூர் ஈட்டிவீரம்பாகளயத்தில் 18 முதல் 44 வயதுக்கு 

உள்பட்தடாருக்ைான ைதரானா தடுப்பூசி பசலுத்தும் திட்டத்கத பதாடக்கி 

கவத்தார். இதில், தடுப்பூசி பசலுத்திக் பைாண்டவர்ைளுக்கு சான்றிதழ்ை 

-களயும் முதல்வர் வழங்கினார். 

 

4. ைருப்புப் பூஞ்கச பாதிப்பு: பரவும் தநாயாை அறிவித்தது ராஜஸ்தான் 

ைருப்புப் பூஞ்கச பாதிப்கப, பரவும் ஒரு தநாயாை ராஜஸ்தான் மாநில அரசு 

அறிவித்தது. ராஜஸ்தானில் தற்தபாது சுமார் 100 தபர் ைருப்புப்பூஞ்கச 

தநாயால் பாதிக்ைப்பட்டுள்ளனர். இந்நிகலயில், ைருப்புப் பூஞ்கச பாதிப்கப 

‘ராஜஸ்தான் பைாள்கள தநாய்த் பதாற்று சட்டம் 2020’இன் கீழ் தநாயாை 

அறிவித்து, மாநில சுைாதாரத் துகை முதன்கமச் பசயலர் அகில் அதராரா 

அறிவிக்கை பவளியிட்டுள்ளார். 

‘மியூதைார்கமதைாசிஸ்’ என்னும் ைருப்புப் பூஞ்கச மிைவும் அபாயைரமான, 

அரியவகை பூஞ்கசயாகும். இந்தப் பூஞ்கச தாக்குவதால் தகலவலி, 

ைாய்ச்சல், ைண்ைளில் வலி, மூக்ைகடப்பு, பார்கவக் குகைபாடுதபான்ை 

அறிகுறிைள் உண்டாகும். இந்தப் பூஞ்கச பாதிப்பால் உயிரிழப்பு ஏற்படும் 

அபாயம் அதிைம். பபரும்பாலும் ைதரானாவில் இருந்து மீண்டவர்ைகளதய 

தாக்கும் இந்தப் பூஞ்கசயால், சர்க்ைகர தநாயாளிைள் அதிைம் பாதிக்ைப்பட 

வாய்ப்புள்ளதாை நிபுைர்ைள் பதரிவித்துள்ளனர். 

இந்தநாயால் மைாராஷ்டிரத்தில் இதுவகர 52 தபர் உயிரிழந்துவிட்டனர். 

அதுதவிர ஹரியானா, உத்தரைண்ட் மாநிலங்ைளுக்கும் இந்தநாய் பரவியு 

-ள்ளது. ஏற்ைனதவ ஹரியானாவில் ‘பரவும்தநாயாை’ அறிவிக்ைப்பட்டிருந்த 

ைருப்புப்பூஞ்கச தநாய் தற்தபாது ராஜஸ்தானிலும் அத்தகைய தநாயாை 

அறிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

 

5. மே.20 – பண்டிதர் அமயாத்திதாசரின் பிறந்தநாள். 

 

 

 

 

 

 


