
         

    

1. 80 மில்லியன் ட ோஸ் COVID-19 தடுப்பூசிகளை டதளைப்படும் 

நோடுகளுக்கு விநிடயோகிப்பதோக கூறியுள்ை நாடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) ரஷியா 

இ) சீனா 

ஈ) ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகள்  

✓ வரும் வாரங்களில் 80 மில்லியன் ட ாஸ் COVID-19 தடுப்பூசிகளை 

டதளவப்படும் நாடுகளுக்கு பகிர்ந்து அனுப்பப்படும் என்று அமெரிக்க 

அதிபர் ட ா ளப ன் கூறியுள்ைார். இந்த அறிவிப்பு, அமெரிக்காவில் 

தடுப்பூசிகளுக்கான டதளவ குளைந்தளதயடுத்தும் உலகைவில் அதன் 

டதளவ அதிகரித்தளதயடுத்தும் வந்துள்ைது. 80 மில்லியன் அைவுகளில் 

ளபசர், ொ ர்னா அல்லது  ான்சன் &  ான்சன் தயாரித்த 20 மில்லியன் 

ட ாஸ்களும் அ ங்கும். 

 

2. இந்தியோவில், COVID-19 சிகிச்ளைகள் பட்டியலிலிருந்து ளகவி ப் 

-பட்  சிகிச்ளை முளை எது? 

அ) பிைாஸ்ொ தான சிகிச்ளச  

ஆ) தடுப்பூசி ப ாடுதல் 

இ) உயிர்வளி சிகிச்ளச 

ஈ) ளைட்டராள டலட்ட ஷன் 

✓ இந்திய அரசாங்கத்தால் COVID சிகிச்ளசகள் பட்டியலிலிருந்து பிைாஸ்ொ 

தான சிகிச்ளச நீக்கப்பட்டுள்ைது. COVID மதாற்றுக்கு சிகிச்ளசயளிப்பதில் 

இந்தச் சிகிச்ளச முளை பயனற்ைது எனக் கண் றியப்பட் தால், இந்த 

முடிவு, டதசிய COVID பணிக்குழுவால் எடுக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

3. ைமீப சைய்திகளில் இ ம்சபற்ை, “New Big 5” திட் ம் என்ைோல் 

என்ன? 

அ) மெட்டரா இரயில் திட் ம் 

ஆ) வனவுயிரிகளை நிழற்ப ம் எடுத்தல் திட் ம்  

இ) தடுப்பூசி திட் ம் 

ஈ) மசயற்ளகக்டகாள் திட் ம் 

✓ “New Big 5” திட் ம் என்பது உலமகங்கிலும் 250’க்கும் டெற்பட்  நிழற் 

ப க்களலஞர்கள், பாதுகாவலர்கள் ெற்றும் வனவுயிரி மதாண்டு நிறுவ 

-னங்கள் ஆகியளவ 5 விலங்குகளை நிழற்ப ம் எடுப்பதற்கான ஒரு 

பன்னாட் ைவிலான முயற்சியாகும். 

✓ அந்த ஐந்து விலங்குகள் டவட்ள யா ப்படுவதிலிருந்து தடுப்பளத இத் 

திட் ம் டநாக்கொகக் மகாண்டுள்ைது. அந்த விலங்குகள் யாளன, துருவ 

கரடி, மகாரில்லா, புலி ெற்றும் சிங்கொகும். கசிரங்கா டதசிய பூங்காளவச் 

டசர்ந்த இரு விலங்குகள் இப்பட்டியலில் இ ம்பிடித்துள்ைன. ஆனால், 

புகழ்மபற்ை ஒற்ளைக்மகாம்பு காண் ாமிருகம் இப்பட்டியலில் இல்ளல. 

 

4. தனது இறப்பிற்குப்பின், கூள ப்பந்து புகழரங்கில் டைர்க்கப்பட்  

கூள ப்பந்து மேதை யார்? 

அ) வில்ட் டசம்பர்டலன் 

ஆ)  ாம் மைய்ன்டசான் 

இ) டகாபி பிளரயன்ட்  

ஈ)  ான் ைவ்லிமசக் 

✓ COVID மதாற்றுடநாயால் 9 ொதங்கள் தாெதொக ந ந்த ஒரு விழாவில் 

கூள ப்பந்து டெளதயான டகாபி பிளரயன்ட், அவரது இைப்பிற்குப்பின் 

கூள ப்பந்து புகழரங்கில் டசர்க்கப்பட் ார். 

✓ டகாபி: கூள ப்பந்து வாழ்வு, காம ாலி அஞ்சலி, ப ங்கள், பழங்கால 

உள , காலணிகள் ெற்றும் கூள ப்பந்துகள், பிளரயண்டின் ஆஸ்கர் 

விருதுமபற்ை திளரப்ப ொன டியர் கூள ப்பந்து ஆகியளவ இ ம்மபற்ை 

ஒரு கண்காட்சியும் அங்கிருந்தது. க ந்த 2020ஆம் ஆண்டில், பிளரயன்ட், 

அவரது ெகள் கியானா ெற்றும் எழுவரு ன் கலிடபார்னியாவில் ஒரு 

மைலிகாப் ர் விபத்தில் இைந்தார். 

 

 

5. கலப்பு தற்கோப்பு களலஞர் உலக ைோம்பியன்ஷிப்ளப சைன்ை 

முதல் இந்திய-ைம்ைோைளி வீரர் யோர்? 

அ) அர் ன் புல்லர்  

ஆ) ம யிண்ட் சஞ்சீர் 

இ) குரு ராஜ் 

ஈ) தில்ஷர் ஷாங்கி 

✓ கலப்பு தற்காப்பு களலஞர் அர் ன் புல்லர், கலப்பு தற்காப்பு களலஞர் 

உலக சாம்பியன்ஷிப்ளப மவன்ை முதல் இந்திய-வம்சாவளி வீரர் என்ை 

மபருளெளயப் மபற்ைார். சிங்கப்பூரின் ஒன் சாம்பியன்ஷிப் டபாட்டியின் 

பட் த்ளத மவல்வதற்காக, புல்லர், ஐந்து முளை மைவிமவயிட் சாம்பிய 

-னான பிராண் ன் டவராக்கு எதிராக இரண் ாம் சுற்று மதாழில்நுட்ப 

நாக் அவுட் மவற்றிளயப் பதிவு மசய்தார். 

 

6. அண்ளையில் கோலைோன கி இரோஜநோரோயணன், எந்த சைோழிைோர் 

எழுத்தோைரோைோர்? 

அ) தமிழ்  

ஆ) ெளலயாைம் 

இ) மதலுங்கு 

ஈ) கன்ன ம் 

✓ மூத்த தமிழ் எழுத்தாைரும் சாகித்ய அகா மி மவற்றியாைருொன ‘கி ரா’ 

என பிரபலொக அறியப்பட்  கி இரா நாராய ன், மூப்பு கார ொக 98 

வயதில் காலொனார். அவரது முதல் சிறுகளத, க ந்த 1958ஆம் ஆண்டில் 

மவளியானதிலிருந்து, அவர் ஒரு விரிவான இலக்கிய வாழ்க்ளகளய 

டெற்மகாண்டுவந்தார். ‘கரிசல் இலக்கியத்தின்’ தந்ளத என அறியப்பட்  

இவர், 1991’இல் ‘டகாபல்லபுரத்து ெக்கள்’ நாவலுக்காக சாகித்ய அகா மி 

விருளத மவன்ைார். ‘கரிசல் பூமி’ என்பது மதன்தமிழகத்தின் மவப்பொன 

ெற்றும் வைண்  நிலப் பகுதியாகும். 

 

7. ___ அளைச்ைகத்தின் பரிந்துளரயின் டபரில் ___அளைச்ைகம், 

கிரோைப்புை உள்ைோட்சி அளைப்புகளுக்கு ைோனியம் ைழங்குைதற்கோக 

25 ைோநிலங்களுக்கு `8,923.8 டகோடிளய விடுவித்தது? 

அ) பஞ்சாயத்து ராஜ், நிதி  

ஆ) நிதி, பஞ்சாயத்து ராஜ் 

இ) உள்துளை, ஊரக வைர்ச்சி 

ஈ) நிதி, ஊரக வைர்ச்சி 

✓ ெத்திய பஞ்சாயத்து ராஜ் அளெச்சகத்தின் பரிந்துளரளய ஏற்று, ெத்திய 

நிதியளெச்சகத்தின் மசலவினத்துளை, 25 ொநிலங்களின் ஊரக 

உள்ைாட்சி அளெப்புகளுக்கு `8,923.8 டகாடி ொனியத்மதாளகளய 

வழங்கியுள்ைது. இத்மதாளக அடிப்பள ொனியத்தின், முதல் தவள த் 

மதாளக. இதனை COVID-19 தடுப்பு ந வடிக்ளககளுக்கு பயன்படுத்திக் 

மகாள்ைலாம். 

 

8. ைமீப சைய்திகளில் இ ம்சபற்ை  ோர்வின் ைளைவு அளைந்துள்ை 

நோடு எது? 

அ) ஈக்வ ார்  

ஆ) ஸ்மபயின் 

இ) இத்தாலி 

ஈ) ஐக்கியப் டபரரசு 

✓  ார்வின் வளைவு என்பது ஈக்வ ாரில் உள்ை கலபடகாஸ் தீவுக்கூட் த் 

-தில்  ார்வின் தீவின் மதன்கிழக்கில் உள்ை பாளை உருவாக்கொகும். 

இயற்ளக அரிப்பு கார ொக இந்த அளெப்பு அண்ளெயில் சரிந்தது.  

✓ தற்டபாது, பசிபிக் மபருங்க ல் தீவுக்கூட் த்தின் வ திளசயில் இரண்டு 

பாளைத்தூண்கள் ெட்டுடெ எஞ்சியுள்ைன.  ார்வின் வளைவானது 

 ார்வின் தீவின் ஒருபகுதியாக இருந்த இயற்ளக கல்லால் ஆனது. இது 

சுைாக்கள் ெற்றும் பிை நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கான சிைந்த இ ங்களில் 

ஒன்ைாக கருதப்படுகிைது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. COVID சதோற்றுடநோளய ளகயோை, ஆப்பிரிக்கோவுக்கு உதவும் 

திட் த்ளத ஒப்புக்சகோண்  போரிஸ் உச்சிைோநோட்ள  ந த்திய நோடு 

எது? 

அ) ஐக்கியப் டபரரசு 

ஆ) ஆஸ்திடரலியா 

இ) பிரான்ஸ்  

ஈ) ரஷியா 

✓ பிமரஞ்சு அதிபர் இம்ொனுடவல் ெக்டரான் ஆப்பிரிக்க, ஐடராப்பிய ெற்றும் 

நிதியியல் தளலவர்களுக்கான பாரிஸ் உச்சிொநாட்ள  ந த்தினார்.  

✓ 'ஆப்பிரிக்காவால் ஆப்பிரிக்காவுக்காக புதிய ஒப்பந்தம்’ என்று அளழக்கப் 

-படும் COVID மதாற்றுடநாயின் மபாருைாதார விளைவுகளை சொளிக்க 

ஆப்பிரிக்காவுக்கு உதவும் திட் த்திற்கு அவர்கள் ஒப்புக்மகாண் னர். 

ஆப்பிரிக்கா தனது மசாந்த தடுப்பூசிகளை தயாரிக்கத் மதா ங்குவதற்காக, 

COVID தடுப்பூசி காப்புரிளெளய தள்ளுபடிமசய்யுொறு பிமரஞ்சு அதி ர் 

அளழப்புவிடுத்துள்ைார். அறிவுசார் மசாத்துக்களின் அடிப்பள யிலான 

அளனத்து தள களையும் நீக்குொறு WHO, WTP ெற்றும் ெருந்துகள் 

காப்புரிளெ குழு ஆகியவற்ளை தளலவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ைனர். 

 

10. 2020-21ஆம் ஆண்டில், ஆயுஷ்ைோன் போரத் திட் த்தின்கீழ் நல 

ைோழ்வு ளையங்களை அளைப்பதில் முதலி ம் பிடித்துள்ை ைோநிலம் 

எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) கர்நா கா  

இ) டகரைா 

ஈ) ஒடிஸா 

✓ 2020-21ஆம் ஆண்டில் ஆயுஷ்ொன் பாரத் திட் த்தின்கீழ் நலவாழ்வு 

ளெயங்களை நிறுவுவதில் கர்நா கா முதலி த்ளதப் பிடித்தது. 2,263 

ளெயங்களை நிறுவுவதற்கான இலக்ளக நடுவ ரசு நிர் யித்திருந் 

-தாலும், கிராெப்புைங்களில் விரிவான ஆரம்ப நலவாழ்வுச் டசளவளய 

வழங்குவதற்காக ொர்ச்.31ஆம் டததி வளர ெட்டும் 3,300 ளெயங்களை 

கர்நாடக மாநில அரசு டெம்படுத்தியுள்ைது. 

 


1. CBI இயக்குநராக மபாறுப்டபற்ைார் சுடபாத் குொற் ள ஸ்வால் 

மூத்த IPS அதிகாரியான சுடபாத் குொர் ள ஸ்வால் புதிய CBI இயக்குநரா 

-க மபாறுப்டபற்றுக்மகாண் ார். 1985ஆம் ஆண்டு ெகாராஷ்டிர பிரிவு IPS 

அதிகாரியான ள ஸ்வால் தற்டபாது CISF இயக்குநராக பணிபுரிந்து 

வருகிைார். பிரதெர் டொடி தளலளெயில் 3 டபர் மகாண்  டதர்வுக்குழு 

இவளர நியமித்தது. CBI இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ை ள ஸ்வால் 2 

ஆண்டுகள் அப்பதவி வகிப்பார் என ெத்திய அரசு மதரிவித்துள்ைது. 

 

2. காஞ்சி வரதரா  மபருொள் டகாயில் உள்ளிட்  11 டகாயில்களுக்கு 

உலக பாரம்பரிய நிளனவுச் சின்ன பட்டியலில் இ ம் 

மசங்கல்பட்டு ொவட் ம், ொெல்லபுரத்தில் பல்லவ ென்னர்களின் கு வளர 

சிற்பங்கள், நிளனவுச் சின்னங்கள் என 45 களலச் சின்னங்களை 

மதால்லியல் துளை பாதுகாத்து பராெரித்து வருகிைது. இவற்றில் கு வளர 

சிற்பங்கள் உலக பாரம்பரிய நிளனவுச் சின்னங்கைாக யுமனஸ்டகாவால் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ைன. இடதடபால், காஞ்சிபுரம் ொவட் த்தில் 17 புராதன 

டகாயில்கள் ெற்றும் 31 பாரம்பரிய களலச் சின்னங்கள் மதால்லியல் துளை 

கட்டுப்பாட்டில் உள்ைன. 

இந்நிளலயில், ஏற்மகனடவ மதால்லியல் துளை கட்டுப்பாட்டில் உள்ை 

சுரடகஸ்வரர் டகாயில், ளகலாசநாதர், ளவகுண்  மபருொள், முக்தீஸ்வரர், 

இைவாதீஸ்வரர், பிைவாதீஸ்வரர் டகாயில்கள் ெற்றும் அைநிளலயத் துளை 

கட்டுப்பாட்டில் உள்ை வரதரா  மபருொள் டகாயில், ஏகாம்பரநாதர் 

உள்ளிட்  11 டகாயில்கள், உலகபாரம்பரிய நிளனவுச் சின்னங்கைாக 

அங்கீகரிப்பதற்கான யுமனஸ்டகாவின் தற்காலிக பட்டியலில் இ ம் 

மபற்றுள்ைன. 

 

 

 

 


