
         

    

1. மாநிலத்தில் COVID த ாற்றுந ாய் குறித்   கவல்களை வழங்க 

‘அம்ரித் வாகினி’ மற்றும் ‘சாட்ந ாட்’ ஆகிய தசயலிகளை அறிமுகம் 

தசய்துள்ை மாநில அரசு எது? 

அ) பீகார் 

ஆ) ஹிமாச்சல பிரதேசம் 

இ) ஜார்க்கண்ட்  

ஈ) சத்தீஸ்கர் 

✓ ஜார்க்கண்ட் மாநில முேலமமச்சர் தேமந்த் தசாரன் சமீபத்தில், ‘அம்ரித் 

வாகினி’ மற்றும் ‘சாட்தபாட்’ ஆகிய சசயலிகமை அறிமுகப்படுத்தினார். 

‘அம்ரித் வாகினி’ சசயலி அல்லது வமலத்ேைத்தின்மூலம் மருத்துவம 

-மன படுக்மககள் இருப்பு மற்றும் படுக்மகமய பதிவுசசய்வது குறித்ே 

அமனத்து ேகவல்கமையும் ஆன்மலனில் சபறலாம். ‘சாட்தபாட்’மூலம், 

COVID சோடர்பான பரிந்துமரக்கப்பட்ட மருந்துகள், பரிந்துமரக்கப்பட்ட 

உணவு உள்ளிட்ட அமனத்து ேகவல்கமையும் ஒருவர் சபறலாம். 

 

2. ளையாங் 2D என்பது எந்   ாட்டால் ஏவப் ட்ட புதிய புவி 

கண்காணிப்பு தசயற்ளகக்நகாைாகும்? 

அ) சேன் சகாரியா 

ஆ) ஈரான் 

இ) சீனா  

ஈ) இஸ்தரல் 

✓ லாங் மார்ச்-4B ஏவுகலத்தின்மூலம் மேயாங்-2D (HY-2D) என்ற ஒரு 

புதிய சபருங்கடல் கண்காணிப்பு சசயற்மகக்தகாமை சீனா சவற்றிகர 

-மாக ஏவியது. இச்சசயற்மகக்தகாள் அமனத்து விேமான வானிமல 

மற்றும் கடற்சூழல் கண்காணிப்பு அமமப்மப உருவாக்குவேற்காக 

HY-2B மற்றும் HY-2C ஆகிய சசயற்மகக்தகாள்களுடன் இமணந்து 

ஒரு சோகுப்மப உருவாக்கும். கடல் தபரிடர்கள் குறித்து முன்கூட்டிதய 

எச்சரிக்மக வழங்கும் அமமப்மப சீனா உருவாக்கி வருகிறது. 

 

3. ‘தடர்மட்டாலஜி அசிஸ்ட்’ என் து எந்  நிறுவனத் ால் அறிமுகம் 

தசய்யப் ட்ட, தசயற்ளக நுண்ணறிவில் இயங்கும் கருவியாகும்? 

அ) கூகிள்  

ஆ) ஆப்பிள் 

இ) சாம்சங் 

ஈ) மமக்தராசாப்ட் 

✓ கூகிளின் I/O சடவலப்பர் மாநாட்டின்தபாது, கூகிள் நிறுவனம் ‘சடர்மட் 

-டாலஜி அசிஸ்ட்’ என்ற கருவிமய அறிமுகப்படுத்தியது. இது திறன்தபசி 

நிழற்படக்கருவிகமைப்பயன்படுத்தி தோல் தநாய்கமைக் கண்டறிகிறது. 

இந்ேக் கருவி இமணயத்மே அடிப்பமடயாகக்சகாண்டு இயங்குகிறது. 

இவ்வாண்டின் பிற்பகுதியில், தசாேமன அடிப்பமடயில் கூகிள் இேமன 

அறிமுகம் சசய்யவுள்ைது. இது தோல், முடி மற்றும் நகங்கள் சோடர்பான 

சிக்கல்கமைப் புரிந்துசகாள்ை பயனருக்கு உேவுகிறது. 

 

4. LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) என் து எந்  

நிறுவனத் ால் அறிமுகப்படுத்தப் ட்ட, தசயற்ளக நுண்ணறிவில் (AI) 

இயங்கும் கருவியாகும்? 

அ) கூகிள்  

ஆ) ஆப்பிள் 

இ) சாம்சங் 

ஈ) மமக்தராசாப்ட் 

✓ கூகிள் நிறுவனம் அண்மமயில் ேனது சசயற்மக நுண்ணறிவில் (AI) 

இயங்கும் நவீன நுட்பத்மே அறிமுகப்படுத்தியது. அது, பல்தவறு ேமலப் 

-புகளில் உமரயாடல்கமை தமற்சகாள்ை அனுமதிக்கிறது. LaMDA 

(Language Model for Dialogue Applications) எனப் சபயரிடப்பட்ட இது ஒரு 

எந்திரகற்றல் நுட்பமாகும். அது ேனக்கும் பயனர்களுக்கும் இமடயிலான 

உமரயாடல்கமை சசயல்படுத்துகிறது. இது இயலிகளின் அடுத்ே கட்டம் 

எனக் கூறப்படுகிறது. 

 

5. COVID த ாடர் ான  ன்தகாளடகளுக்கு வசூலிக்கப் ட்ட GST’ஐ 

திருப்பிச்தசலுத்திய மு ல் மாநிலம் எது? 

அ) ஆந்திர பிரதேசம் 

ஆ) ேரியானா  

இ) இராஜஸ்ோன் 

ஈ) பஞ்சாப் 

✓ மாநில அரசு மற்றும் அரசுசார் நிறுவனங்களுக்கு COVID சோடர்பாக 

சசலுத்ேப்பட்ட நன்சகாமடகளின்தபாது வசூலிக்கப்பட்ட சரக்கு மற்றும் 

தசமவ வரிமய (GST) திருப்பிச் சசலுத்திய நாட்டின் முேல் மாநிலமாக 

ேரியானா திகழ்கிறது. நிபந்ேமனகளுக்கு உட்பட்டு இதுதபான்ற 

COVID சோடர்பாக ஏற்கனதவ சபறப்பட்ட GST’ஐ ேரியானா திருப்பிச் 

சசலுத்தும். நிறுவனங்கள், ேன்னார்வ சோண்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் 

ேனிநபர்களின் முயற்சிகமை ஊக்குவிப்பதும், உயிர்வளி சசறிவூட்டிகள், 

COVID ேடுப்பூசிகள், சரம்சடசிவிர் ஊசி தபான்றவற்மற நன்சகாமடயா 

-க சபறுமேயும் தநாக்கமாகக்சகாண்ட இந்ே நடவடிக்மக ஜூன்.30 

வமர சபாருந்தும். 

 

6.சுற்றுச்சூழல் அறிவியளலப் த ாருத் வளர, சமீ த்திய தசய்திகளி 

-ல் இடம்த ற்ற A76 என்றால் என்ன? 

அ) ேவமை 

ஆ) பனிப்பாமற  

இ) பாசி 

ஈ) பூஞ்மச 

✓ ஐதராப்பிய விண்சவளி ஆய்வு முகமமயின் சமீபத்திய ேரவுகளின்படி, 

அண்டார்டிகாவில் உள்ை தராதன பரப்பிலிருந்து உமடந்ே பனிப்பாமற 

A76, சவசடல் கடலில் மிேக்கிறது. 170 கிமீ நீைமும் 25 கிமீ அகலமும் 

சகாண்ட இது, உலகின் மிகப்சபரிய பனிப்பாமற என்று கூறப்படுகிறது. 

அண்டார்டிகா பனிக்கட்டிகள், புவியின் மற்ற பகுதிகமைவிட தவகமாக 

சவப்பமமடந்து வருகிறது. இேனால் சவசடல் கடமலச்சுற்றி பனிக்கட்டி 

-களும் பனிப்பாமறகளும் மிேந்து வருகின்றன. 

 

7. DAP உரத்திற்கான மானியத்ள  அரசாங்கம் 140% உயர்த்தி 

உள்ைது. DAP என்பது எள க் குறிக்கிறது? 

அ) Diammonium Phosphate  

ஆ) Dialuminium Phosphate 

இ) Dichloride Pottasium 

ஈ) Dihydroxyacetone phosphate 

✓ மட அதமானியம் பாஸ்தபட் (DAP) உரத்திற்கான மானியத்மே மப 

ஒன்றுக்கு `1,200ஆக உயர்த்துவோக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ைது. 

பன்னாட்டைவில் பாஸ்தபாரிக் அமிலம், அம்தமானியா தபான்றவற்றின் 

விமலகள் அதிகரித்து வருவமேக் கருத்தில்சகாண்டு உரங்களின் 

விமல குறித்ே உயர்மட்டக்கூட்டத்தில் இந்ே முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

8. UNESCO’இன் உலக  ாரம் ரிய  ைங்களின்  ற்காலிக  ட்டியலில் 

நசர்க்கப் ட்டுள்ை சாத்புரா புலிகள் காப் கம் அளமந்துள்ை மாநிலம் 

எது? 

அ) மகாராஷ்டிரா 

ஆ) மத்திய பிரதேசம்  

இ) ஒடிஸா 

ஈ) தமற்கு வங்கம் 

✓ கலாச்சார அமமச்சின் சமீபத்திய அறிவிப்பின்படி, இந்திய சோல்சபாருள் 

ஆய்வு நிறுவனம், 6 இந்திய ேைங்கமை UNESCO’இன் உலக பாரம்பரிய 

ேைங்களின் ேற்காலிக பட்டியலில் சமர்ப்பித்துள்ைது. மத்திய பிரதேச 

மாநிலத்தின் சாத்புரா புலிகள் காப்பகம், வாரணாசியின் ஆற்றங்கமர, 

கர்நாடக மாநிலத்தின் மேர் சபங்கலில் உள்ை சபருங்கற்கால ேைம், 

மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் உள்ை மராத்ோ இராணுவ கட்டடக்கமல, 

ஜபல்பூரின் நர்மோ பள்ைத்ோக்கிலுள்ை சபடகாட்-லாசமேகாட், ேமிழ்நாட் 

-டின் காஞ்சியில் உள்ை தகாவில்கள் ஆகியமவ அந்ே 6 இடங்கைாகும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. சமீ த்தில் ICMR’ஆல் ஒப்பு ல் அளிக்கப் ட்ட ‘Coviself’ என்றால் 

என்ன? 

அ) COVID மருந்து 

ஆ) COVID ேன்பரிதசாேமனக்கருவி  

இ) வீட்டுப்பயன்பாடுக்கான உயிர்வளி உருமை 

ஈ) உயிர்வளி சசறிவூட்டிகள் 

✓ மமதலப் டிஸ்கவரி சசால்யூசன்ஸ் உருவாக்கிய COVID-19’க்கான ேன் 

பரிதசாேமனக் கருவிக்கு இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் கழகம் (ICMR) 

ஒப்புேல் அளித்துள்ைது. இந்தியாவில் உருவாக்கப்பட்ட இேற்கு ‘Coviself’ 

எனப் சபயரிடப்பட்டுள்ைது. ICMR வழிகாட்டுேல்களின்படி, அறிகுறியுள்ள 

நபர்கள் இந்ேக்கருவிமயப்பயன்படுத்ேலாம். 

✓ அறிகுறிகைால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் RAT’ஆல் எதிர்மமறயான 

முடிவு சபற்றவர்கள் RTPCR’ஆல் பரிதசாதிக்கப்பட தவண்டும் என்றும் 

ICMR எச்சரித்துள்ளது. 

 

10.  ைானு நகால்வாட் சந ாட்டா என் து எந்  மாநிலத்திலிருந்து 

புவிசார் குறியீடு த ற்ற  யாரிப் ாகும்? 

அ) ேமிழ்நாடு 

ஆ) மகாராஷ்டிரா  

இ) தகரைா 

ஈ) ஒடிஸா 

✓ மகாராஷ்டிராவின் பால்கர் மாவட்டத்மேச் சார்ந்ே புவிசார் குறியீடு சபற்ற 

ேோனு தகால்வாட் சதபாட்டா சரக்கு ஐக்கிய தபரரசிற்கு அனுப்பப்பட்டது. 

இப்பழம் அேன் இனிமமயான மற்றும் ேனித்துவமான சுமவக்கு சபயர் 

சபற்றது. தகால்வாட் கிராமத்தின் கால்சியம் நிமறந்ே மண்ணிலிருந்து 

ேனித்துவமான இந்ேச் சுமவ சபறப்படுவோக நம்பப்படுகிறது. பால்கர் 

மாவட்டத்தில், சுமார் 5000 சேக்தடர் நிலம் சதபாட்டா தோட்டமாக 

உள்ைது. 

 


1. ‘முத்ரா’ திட்டத்தில் ஆறு ஆண்டுகளில் `15 இலட்சம் தகாடி கடன் 

வழங்கல்: மத்திய நிதியமமச்சகம் 

பிரேமரின் ‘முத்ரா’ கடன் திட்டத்தின்கீழ் கடந்ே ஆறு ஆண்டுகளில் 28.81 

தகாடி தபருக்கு `15.10 இலட்சம் தகாடி கடன் வழங்க ஒப்புேல் 

அளிக்கப்பட்டுள்ைோக மத்திய நிதியமமச்சகம் புேன்கிழமம சேரிவித்ேது. 

சோழில்முமனதவாமர ஊக்குவிக்கும் விேமாக கடந்ே 2015 ஏப்ரல் 8-

ஆம் தேதி ‘முத்ரா’ கடன் திட்டத்மே பிரேமர் தமாடி சோடக்கி மவத்ேது 

குறிப்பிடத்ேக்கது. 

இதுசோடர்பாக நிதியமமச்சகத்தின்கீழ் வரும் நிதிச்தசமவகள் துமற 

சுட்டுமரயில் சவளியிட்ட பதிவில், ‘நடப்பாண்டு மார்ச் 26 வமர முத்ரா 

திட்டத்தின் கீழ் வங்கிகளும், நிதி நிறுவனங்களும் 28.81 தகாடி தபருக்கு 

`15.10 இலட்சம் தகாடி கடன் வழங்க ஒப்புேல் அளித்துள்ைன. 

இத்திட்டத்தின்கீழ் ‘சிஷு’, ‘கிதஷார்’, ‘ேருண்’ ஆகிய மூன்று பிரிவுகளில் 

சமாத்ேமாக `10 இலட்சம் வமர பிமணயில்லா கடன் வழங்கப்படுகிறது. 

உற்பத்தி, வர்த்ேகம், தசமவத்துமறகள், தவைாண்சார் நடவடிக்மககள் 

ஆகியவற்றின்மூலம் வருவாய் ஈட்டும் சோழிலில் ஈடுபடுவேற்காக இந்ேக் 

கடன் வழங்கப்படுகிறது’ என்று கூறப்பட்டுள்ைது. 

கடந்ே ஆண்டு கதரானா சபாது முடக்கத்ோல் பாதிக்கப்பட்ட சிறு 

சோழில்களுக்கு உேவும் வமகயில் அந்ே ஆண்டு தம மாேம் சபாருைாோர 

ஊக்குவிப்பு சோகுப்பு அறிவிக்கப்பட்டது. அேன் ஒரு பகுதியாக, முத்ரா 

திட்டத்தின் ‘சிஷு’ பிரிவில் கடன் சபற்றவாா்களுக்கு 2 சேவீேம் வட்டிச் 

சலுமக வழங்க மத்திய அரசு முடிவு சசய்ேது. ‘சிஷு’ பிரிவில் `50,000 

வமர பிமணயில்லா கடன் வழங்கப்படுகிறது. பின்னர் 2020 மார்ச்.31 

வமர நிலுமவயில் இருக்கும் கடன் கணக்குகளுக்கும் இந்ேச் சலுமக 

நீட்டிக்கப்பட்டது. அந்ே ஆண்டு மார்ச் கமடசி நிலவரப்படி, ‘சிஷு’ பிரிவின் 

கீழ் உள்ை `1.62 இலட்சம் தகாடி மதிப்பிலான சுமார் 9.37 தகாடி கடன் 

கணக்குகள் நிலுமவயில் உள்ைன. 

 

2. ‘30.54 தகாடி டன் உணவு ோனியங்கள் 2020-21 நிதியாண்டில் 

விமைவிக்கப்படும்’ 

2020-21ஆம் ஆண்டுக்கான முக்கிய தவைாண் பயிர்களின் மூன்றாவது 

முன்கூட்டிய மதிப்பீடுகமை தவைாண், கூட்டுறவு மற்றும் விவசாயிகள் 

நலத்துமற சவளியிட்டுள்ைது. அேன்படி, உணவு ோனியங்களின் சமாத்ே 

விமைச்சல் சாேமன அைவாக 30.54 தகாடி டன்கைாக மில்லியன் 

டன்கைாக இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ைது. 

 

3. கவிஞர் மவரமுத்துவுக்கு ஓ என் வி இலக்கிய விருது 

தகரைத்தில் இலக்கியத்துக்கான உயர்ந்ே தேசிய விருோக வழங்கப்படும் 

ஓ என் வி இலக்கிய விருது இந்ே ஆண்டு கவிஞர் மவரமுத்துவுக்கு 

வழங்கப்படுகிறது. மமலயாளி அல்லாே ஒருவர் சபறும் முேல் விருது 

இதுோன். ஓ என் வி பண்பாட்டுக் கழகம் இந்ே விருமே வழங்குகிறது.  

மமலயாைப்சபருங்கவிஞர்களுள் ஒருவர் ஓ என் வி குறுப். சிறந்ே இலக்கி 

-யவாதியாகவும் பாடலாசிரியராகவும் விைங்கியவர். இந்தியாவின் உயர் 

-ந்ே இலக்கிய விருோன ஞானபீட விருதுசபற்றவர். சிறந்ே பாடலுக்சகன 

ஒரு தேசிய விருதும் சபற்றவர். 25 கவிமேத்சோகுதிகமை சவளியிட்டிரு 

-க்கிறார். அவர் சபயரால் 2017இல் நிறுவப்பட்டது ஓ என் வி இலக்கிய 

விருது. இதுவமர சுகேகுமாரி, எம் டி வாசுதேவன் நாயர், அக்கிேம் அச்சுே 

-ன் நம்பூதிரி, லீலாவதி தபான்ற மூத்ே மமலயாைப் பமடப்பாைர்களுக்கு 

இந்ே விருது வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இதில் எம் டி வாசுதேவன் நாயர், 

அக்கிேம் அச்சுேன் நம்பூதிரி இருவரும் ஞானபீட விருதுகமையும் 

சபற்றவர்கள். 

இந்ே ஆண்டுோன் மமலயாளி அல்லாே ஓர் இலக்கியவாதிக்கு இந்ே 

விருது வழங்கப்படுகிறது. இது அகில இந்திய அைவில் வழங்கப்படும் 

தேசிய விருோகும். இந்திய இலக்கியத்திற்கு கவிஞர் மவரமுத்துவின் 

ஒட்டுசமாத்ே பங்களிப்மபப் பாராட்டி இவ்விருது வழங்கப்படுகிறது. இந்ே 

விருது ஒரு சிமல, ஒரு ேகுதிப்பட்டயம் மற்றும் `3 இலட்சம் சராக்கம் 

சகாண்டோகும். ஓ என் வி குறுப் ஒரு கவிஞராகவும் பாடலாசிரியராகவும் 

திகழ்ந்ேதுதபால், கவிஞர் மவரமுத்துவும் கவிஞராகவும் பாடலாசிரியராக 

-வும் திகழ்வது குறிப்பிடத்ேக்கது. 

 

 

 

 


