


         

    

1. 331,449,281 மக்கள்த ொககயுடன் உலகின் மூன்றொவது அதிக 

மக்கள்த ொககதகொண்ட நொடு எது? 

அ) இந்த ோதேசியோ 

ஆ) போகிஸ் ோன் 

இ) ஐக்கிய அமெரிக்க நோடுகள்  

ஈ) வங்கோளத சம் 

✓ ஐக்கிய அமெரிக்க நோடுகளின் ெக்கள்ம ோகக கணக்மகடுப்பு பணியகம் 

அமெரிக்கோவின் ெக்கள்ம ோகக 331,449,281 என்று அறிவித் து. இது, 

கடந்  பத் ோண்டுகளில் இது 7.4% அதிகரிப்போகும். இந்  ெக்கள்ம ோகக 

புள்ளிவிவரங்கள், ெோநில சட்டென்றங்கள் / சுயோதீே ஆகணயங்களோல் 

நோட்டின் அரசியல் வகரபடங்ககள ெறுவகரயகற மசய்ய உ வும். 

 

2. எந்  நொட்டின் இகடக்கொல பிர மரொக ஆல்பர்ட் பஹிமி படடக் 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளொர்? 

அ) ஜிம்போப்தவ 

ஆ) சோட்  

இ) பிலிப்கபன்ஸ் 

ஈ) ம ன்ேோப்பிரிக்கோ 

✓ சோட்டின் புதிய இரோணுவ ஆட்சியோளர்கள் சமீபத்தில் நோட்டின் சமீபத்திய 

அதிபர் த ர் லில் இரண்டோமிடத்க ப்பிடித்  ஆல்பர்ட் பஹிமி பதடக்கக 

இகடக்கோல அரசோங்கத்தின் பிர ெரோக அறிவித் ேர்.  

✓ கிளர்ச்சியோளர்களுடன் தபோரில் அ ன் முன்ேோள் அதிபர் இட்ரிஸ் மடபி 

இறந்  ஒருவோரகோலத்திற்குப்பிறகு இந்நடவடிக்கக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

இக யடுத்து, இரோணுவ அகவ அதிகோரத்க க் ககப்பற்றி இகடக்கோல 

பிர ெகரத் த ர்ந்ம டுத்துள்ளது. 

 

3. ‘வங்கி இகைப்பில் வொடிக்ககயொளர்களின் திருப்தி’ குறித்த 

ஆய்கவ நடத் வுள்ள நிறுவனம் எது? 

அ) NITI ஆதயோக் 

ஆ) ரிசர்வ் வங்கி  

இ) SEBI 

ஈ) நிதியகெச்சகம் 

✓ அண்கெயில் மபோதுத்துகற வங்கிகளின் இகணப்பின்  ோக்கத்க க் 

கண்டறிய, ‘வோடிக்ககயோளர் திருப்தி ஆய்கவ’ நடத்  இந்திய ரிசர்வ் 

வங்கி முடிவுமசய்துள்ளது. ‘வங்கி வோடிக்ககயோளர்களின் திருப்தி’ குறித் 

-  ஆய்வோேது 21 ெோநிலங்ககளச் சோர்ந்  மெோத் ம் 20,000 தபரின் 

பங்களிப்கப உள்ளடக்கும். வோடிக்ககயோளர் தசகவகளின் கண்தணோ 

-ட்டத்திலிருந்து, இது தநர்ெகறயோே ோ என்பக  ெதிப்பீடு மசய்ய 22 

தகள்விகள் தகட்கப்படும். 

 

4. UNICEF உலகளொவிய  டுப்பூசி முன்தனடுப்கப வழிநடத்தும் 

விகளயொட்டு ஆளுகம யொர்? 

அ) உகசன் தபோல்ட் 

ஆ) கிறிஸ்டியோதேோ மரோேோல்தடோ 

இ) தடவிட் மபக்கோம்  

ஈ) தரோஜர் மபடரர் 

✓  டுப்பூசி மசயல்போட்டில் விழிப்புணர்கவயும் நம்பிக்கககயயும் உருவோ 

-க்குவ ற்கோக, கோல்பந்து வீரரும் UNICEF நல்மலண்ண தூ ருெோே 

தடவிட் மபக்கோம்,  டுப்பூசி தூ ரோக பணியோற்றி வருகிறோர். உலக 

தநோய்த் டுப்பு வோரத்திற்கு முன்ே ோக மவளியிடப்பட்ட கோமணோளியில் 

அவர் அண்கெயில் இடம்மபற்றோர். மபற்தறோர்கள்  ங்ககளயும்  ங்கள் 

குழந்க ககளயும்  டுப்பூசிதபோட ஊக்குவிப்ப ற்கும், ம ோண்கட அகட 

-ப்போன்,  ட்டம்கெ, தபோலிதயோ தபோன்ற தநோய்களிலிருந்து அவர்ககளப் 

போதுகோப்ப ற்கும் ‘UNICEF’’ற்காே 7 நிதியத்க யும்’ அவர் நிறுவிேோர். 

 

 

 

5. கொட்டுத்தீயொல் டே மொன லுங்டல நகரம் அகமந்துள்ள இந்திய 

மொநிலம் எது? 

அ) தகரளோ 

ஆ) உத் ர பிரத சம் 

இ) திரிபுரோ 

ஈ) மிதசோரம்  

✓ மிதசோரம் ெோநிலத்தில் அகெந்துள்ள லுங்தல நகரத்திற்கு அருகிலுள்ள 

ெகலகளில் மபரும் கோட்டுத்தீ பரவி வருகிறது. இந்  தீ ெோநிலத்தின் 

லுங்தல ெற்றும் லோங்ட்லோய் ெோவட்டங்களில் உள்ள நகரங்கள் ெற்றும் 

கிரோெங்களுக்கு பரவிய ோக கூறப்படுகிறது. தீகய அகணக்க அஸ்ஸோம் 

கரபிள்ஸ், எல்கல போதுகோப்பு பகட ெற்றும் IAF பணியோளர்களின் 

உ வியுடேோே தீயகணப்பு குழுகவ அரசு ஈடுபடுத்தியுள்ளது. 

 

6. த ொழிலொளர் நிகனவு நொள் அனுேரிக்கப்படுகிற ட தி எது? 

அ) ஏப்ரல் 28  

ஆ) ஏப்ரல் 29 

இ) ஏப்ரல் 30 

ஈ) தெ 01 

✓ உலமகங்கும்  ெது பணியின்தபோது மகோல்லப்பட்ட, கோயெகடந் , உடல் 

ஊேமுற்ற ம ோழிலோளர்களின் நிகேகவப் தபோற்றும் வககயில் ஆண் 

-டுத ோறும் ஏப்ரல்.28ஆம் த தி அன்று ம ோழிலோளர் நிகேவு நோள் 

(Workers' Memorial Day) அனுசரிக்கப்படுகிறது. “Health and Safety is a 

fundamental workers' right” என்பது நடப்பாண்டில் (2021) வரும் இந்த 

நாளுக்கான கருப்பபாருளாகும். 

 

7. த ொழில்மயமொக்கல் கொலகட்டத்தின்டபொது, எந்  நொட்டினர், த ொழி 

-லதிபர்களின் உகைப்புச்சுரண்டலுக்தகதிரொக கிளர்ச்சி தேய் னர்? 

அ) ஐக்கிய தபரரசு 

ஆ) ஐக்கிய அமெரிக்க நோடுகள்  

இ) மஜர்ெனி 

ஈ) ஜப்போன் 

✓ ம ோழில்ெயெோக்கல் சகோப் த்தின்தபோது, ஐக்கிய அமெரிக்க நோடுகளின் 

ம ோழிலோளர்கள், உகழப்புச் சுரண்டகல தெற்மகோண்ட மு லோளி 

வர்க்கத்திேருக்கு எதிரோக ஒன்றோக கிளர்ந்ம ழுந் ேர். நியோயெோே 

ஊதியம், தவகலக்கு இகடதய இகடதவகள ெற்றும் ஊதியத்துடன் 

கூடிய விடுப்பு ஆகிவற்கற அவர்கள் தகோரிேர். 1886 தெ 1 அன்று 

நடந்  இக்கிளர்ச்சி, தெ நோளின் மகோண்டோட்டத்திற்கு வழிவகுத் து.  

✓ பன்ேோட்டு ம ோழிலோளர் நோள் என்றும் அகழக்கப்படும் ‘தெ நோள்’, தெ.1 

அன்று உலகம் முழுவதும் மகோண்டோடப்படுகிறது. இந்தியோவில், மு ல் 

தெ நோள், 1923 தெ.1 அன்று மசன்கேயில் உள்ள ஹிந்துஸ் ோனின் 

ம ோழிலோளர் கிசோன் கட்சியோல் மகோண்டோடப்பட்டது. 

 

8. ‘Responding to the COVID-19 Pandemic: Leaving no Country 

Behind’ என்ற தலைப்பிைான அறிக்லைய ான்லற யெளியிட்டுள்ள 

அலைப்புைள் எலெ? 

அ) IMF-UNICEF 

ஆ) ADB-UNDP-UNESCAP  

இ) உலக வங்கி-UNDP 

ஈ) IMF-ADB-UNICEF 

✓ ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியோேது ‘Responding to the COVID-19 Pandemic: 

Leaving no Country Behind’ என்ற  கலப்பிலோே அறிக்ககமயோன்கற 

UNDP & UNESCAP ஆகியவற்றுடன் இகணந்து மவளியிட்டுள்ளது.  

✓ இந்  அறிக்ககயின்படி, ஆசிய-பசிபிக் பிரோந்தியத்தில் உள்ள பணக்கோர 

நோடுகள், ஏகழ நோடுககள விடவும் ம ோற்றுதநோயின்  ோக்கத்திலிருந்து 

விகரவோக மீள்கின்றே. இந்  தவறுபோட்டுக்கு தநோமயதிர்ப்பு ஆற்றல், 

சுகோ ோர கட்டகெப்பு ெற்றும்  டுப்பூசி தபோடு ல் ஆகியவற்றின் ெோறுபோடு 

கோரணெோக உள்ள ோக கூறப்படுகிறது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. ஸ்டொக்ட ொம் பன்னொட்டு அகமதி ஆரொய்ச்சி நிறுவனம் (SIPRI) 

யெளியிட்ட ேமீபத்திய அறிக்ககயின்படி, கடந்  2020ஆம் ஆண்டில், 

இரொணுவத்துக்கு அதிகம் தேலவு தேய்  நொடு எது? 

அ) சீேோ 

ஆ) ரஷியோ 

இ) ஐக்கிய அமெரிக்க நோடுகள்  

ஈ) இந்தியோ 

✓ ஸ்டோக்த ோம் பன்ேோட்டு அகெதி ஆரோய்ச்சி நிறுவேத்தின் (SIPRI) 

அண்கெய அறிக்ககயின்படி, கடந்  2020ஆம் ஆண்டில், ஐக்கிய 

அமெரிக்க நோடுகள் (USA) இரோணுவத்துக்கு அதிகம் மசலவுமசய்துள்ளது.  

✓ ஐக்கிய அமெரிக்க நோடுகளுக்கு (US) அடுத்  இடங்களில் சீேோ, இந்தியோ, 

ரஷியோ ெற்றும் ஐக்கியப் தபரரசு ஆகிய நோடுகள் உள்ளே. இந்  ஐந்து 

நோடுகளும் இகணந்து உலக இரோணுவ மசலவிேங்களில் 62 ச வீ த் 

-க  மகோண்டுள்ளே. 2.6 ச வீ  அளவுக்கு, இந்  ஆண்டில், இரோணுவ 

மசலவிேங்களில் அதிகரிப்பு பதிவோகியுள்ளது. 

 

10. அகனத்து கொண்டொமிருகங்களில் மிகச்சிறியதும், இரண்டு தகொ 

-ம்புககளக்தகொண்ட ஒடர ஆசிய கொண்டொமிருகமும் எது? 

அ) சுெத்ரோ கோண்டோமிருகம்  

ஆ) ெதலசிய கோண்டோமிருகம் 

இ) அஸ்ஸோமிய கோண்டோமிருகம் 

ஈ) ஜோவோ கோண்டோமிருகம் 

✓ சுெத்ரோ கோண்டோமிருகங்கள் வோழும் அகேத்து கோண்டோமிருகங்களில் 

மிகச்சிறியேவோகும். இரண்டு மகோம்புககளக் மகோண்ட ஒதர ஆசிய 

கோண்டோமிருகம் அகவ ோம். அகவ, அவற்றின் நீண்ட கூந் லுக்கோக சிற 

-ப்பித்து கூறப்படுகின்றே, எேதவ அகவ ெயிருகடய கோண்டோமிருகம் 

என்று அகழக்கப்படுகின்றே. 100’க்கும் குகறவோே எண்ணிக்ககயில் 

உள்ள சுெத்ரோ வகக கோண்டோமிருகங்கள் உலகின் மிகவும் அழிந்து 

வரும் போலூட்டி இேங்களில் ஒன்றோக உள்ளே. 

✓ அண்கெயில் நடத் ப்பட்ட ஓர் ஆய்வில், மீ முள்ள சுெத்ரோ கோண்டோமிரு 

-கங்கள் மிகக்குகறந்  அளவிதலதய உள்ளிேச்தசர்க்கககய தெற் 

-மகோள்வது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இது போதுகோப்பிற்கோே ஒரு நல்ல 

அறிகுறியோகும். 

 


1. #BedsForTN: ஆக்ஸிஜன் த கவ ெற்றும் படுக்ககககள நிர்வகிக்க 

அரசின் திட்டம் 

அரசு ெற்றும்  னியோர் ெருத்துவெகேகளில், தீவிர சிகிச்கச பிரிவில் 

படுக்கககள் கிகடப்பது ெற்றும்  னியோர் ெருத்துவெகேகளில், ஆக்சிஜ 

-ன் உருகளகள் த கவககள நிர்வகிப்ப ற்கோக, COVID-19 ஒருங்கி 

-கணந்  கட்டகள கெயம் அகெக்கப்பட்டுள்ளது. த சிய நலவோழ்வு குழு 

-ெத்தில் அகெக்கப்பட்டுள்ள இம்கெயெோேது,  ற்தபோதுள்ள 104 சுகோ ோர 

தசகவ கெயங்களுடன் இகணந்து மசயல்பட உள்ளது. தெம்பட்ட மசயல் 

திறன் ெற்றும் தெம்பட்ட சுகோ ோர பணிகளுக்கோக மு லகெச்சர் கோப்பீட்டு 

-த்திட்டம், ெருத்துவெகேகள் நிறுவே சட்டம் ெற்றும் மபோது சுகோ ோர 

சட்டம் ஆகியவற்றுடன் ம ோடர்புமகோண்டு ஒருங்கிகணந்  கட்டகள 

கெயெோே UCC மசயல்படும் எே  மிழக அரசு ம ரிவித்துள்ளது. 

24 ெணி தநரமும் மசயல்படும் UCC கெயெோேது, படுக்கக தெலோண் 

-கெகய ஆன்கலன்மூலம் கண்கோணித்து, த கவப்படும் ெக்களுக்கு 

உ வவுள்ளது. படுக்கககள் த கவப்படுதவோருக்கு ஆ ரவோக டுவிட்டர் 

கணக்கு ஒன்றும் ம ோடங்கப்பட்டுள்ளது. இந் ச் தசகவகய பரவலோக 

மகோண்டுதசர்ப்ப ற்கோக, #BedsForTN என்ற  ோஷ்தடக் உருவோக்கப்பட்டு 

உள்ளது. மபோதுெக்கள் இந்  COVID-19 ஒருங்கிகணந்  கட்டகள கெய 

தசகவககள பயன்படுத்திக் மகோள்ளுெோறு  மிழக அரசு தவண்டுதகோள் 

விடுத்துள்ளது. 

 

2. கீழடி அகழோய்வில் கோதில் அணியும்  ங்க வகளயம் கண்மடடுப்பு 

சிவகங்கக ெோவட்டம், திருப்புவேம் அருதக கீழடியில் நகடமபற்றுவரும் 

ஏழோம்கட்ட அகழோய்வில், கோதில் அணியும்  ங்கவகளயம் கண்மடடுக்கப்ப 

-ட்டது. திருப்புவேம் அருதக கீழடி, மகோந் கக, அகரம், ெணலூர் ஆகிய 4 

இடங்களில் ஏழோம்கட்டெோக அகழோய்வுப்பணி நகடமபற்றுவருகிறது. 

கீழடி, மகோந் ககயில்  லோ மூன்று குழிகளும், அகரத்தில் ஒரு குழியும் 

த ோண்டப்பட்டுள்ளே. இந்நிகலயில், கீழடியில் த ோண்டப்பட்ட 1 குழியில் 

இருந்து கோதில் அணியும்  ங்க வகளயம் கண்மடடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்  

வகளயத்க  நீட்டிேோல் 4.5 மசமீ நீளமும், வகளயெோக வகளத் ோல் 

1.99 மசமீ விட்டமும் மகோண்ட ோக உள்ளது. இவ்வகளயத்க  ஆய்வுக்குட் 

-படுத்திய பின்ேதர இ ன்கோலம் ம ரியவரும். 

 

3. முக்கிய துகறகளின் உற்பத்தி 6.8% உயர்வு 

நோட்டின் முக்கிய எட்டு துகறகளின் உற்பத்தி மசன்ற ெோர்ச் ெோ த்தில் 6.8 

ச வீ ம் வளர்ச்சி கண்டுள்ள ோக ெத்திய அரசு ம ரிவித்துள்ளது.  

இதுகுறித்து ெத்திய வர்த் க ெற்றும் ம ோழிற்துகற அகெச்சகம் மவளியிட் 

-டுள்ள புள்ளிவிவரத்தில் தெலும் கூறப்பட்டுள்ள ோவது: நிலக்கரி, கச்சோ 

எண்மணய், இயற்கக எரிவோயு, சுத்திகரிப்பு மபோருள்கள், உரம், உருக்கு, 

சிமெண்ட், மின்சோரம் ஆகிய 8 முக்கிய துகறகளின் உற்பத்தி 2020 ெோர்ச் 

ெோ  த்தில் -8.6% என்ற அளவில் பின்ேகடகவச் சந்தித்திருந் து. இந்  

நிகலயில், நடப்போண்டு ெோர்ச்சில் இத்துகறகளின் உற்பத்தி 6.8 ச வீ  

வளர்ச்சிகய பதிவுமசய்துள்ளது. 

கடந்  ெோர்ச் ெோ த்தில், இயற்கக எரிவோயு, உருக்கு, சிமெண்ட் ெற்றும் 

மின்சோரம் ஆகிய துகறகளின் உற்பத்தி முகறதய 12.3%, 23%, 32.5% 

ெற்றும் 21.6% என்ற அளவில் அதிகரித்துள்ளே. 

கடந் ோண்டு ெோர்ச்சில் இத்துகறகளின் உற்பத்தி முகறதய -15.1 ச வீ ம், 

-21.9%, -25.1%, -8.2% என்ற அளவில் பின்ேகடகவக் கண்டிருந் ே. 

நடப்போண்டு ெோர்ச்சில் நிலக்கரி, கச்சோ எண்மணய், சுத்திகரிப்பு மபோருள்கள் 

ெற்றும் உரத்துகறகளின் உற்பத்தி எதிர்ெகற வளர்ச்சிகயக்கண்டே. 

முக்கிய எட்டு துகறகளின் உற்பத்தி 2020-21 ஏப்ரல் மு ல் ெோர்ச் வகர 

-யிலோே கோலகட்டத்தில் 7% சரிகவடந்துள்ளது. 

அத செயம், கடந்  2019-20’இல் இத்துகறகளின் உற்பத்தி 0.4% தநர்ெ 

-கற வளர்ச்சிகய பதிவு மசய்திருந்  ோக வர்த் க அகெச்சகம் அந் ப் 

புள்ளிவிவரத்தில் ம ரிவித்துள்ளது. 

 

4. போண்டியர்களின் துகறமுக  கலநகரம் மகோற்கக அகழோய்வில் - 

2,800 ஆண்டுகள் பழகெயோே மசங்கல் கட்டுெோேம் கண்டுபிடிப்பு: 

போண்டிய ென்ேர்களின் துகறமுக  கலநகரோக விளங்கிய ோக 

கூறப்படும் தூத்துக்குடி ெோவட்டம் மகோற்ககயில் நகடமபற்று 

வரும்அகழோய்வில் சுெோர் 2,800 ஆண்டுகள் பழகெயோே மசங்கல் 

கட்டுெோேம் கண்டுபிடிக்கப்பட் டுள்ளது.  மிழக ம ோல்லியல் துகற சோர்பில் 

தூத்துக்குடி ெோவட்டத்தில் ஆதிச்சநல்லூர், சிவககள, மகோற்கக ஆகிய 

இடங்களில் அகழோய்வுப் பணிகள் நகடமபற்று வருகின்றே. இ ற்கு 

முன்ேர் மகோற்ககயில் கடந்  1968 ெற்றும் 1969-ம் ஆண்டுகளில் 

அகழோய்வு நகடமபற்றது. 

இதில், மகோற்கக நகரம் 2,800 ஆண்டுகோல பழகெயோேது என்பது 

உறுதியோேது. இங்கு துகறமுகம் இருந்  ோகவும், இங்கிருந்து கடல்வழி 

ஏற்றுெதி, இறக்குெதி நடந்  ோகவும், போண்டிய ென்ேரின்  கலநகரோக 

இந்  இடம் விளங்கிய ோகவும் அறியப்பட்டது. சங்கு அறுக்கும்: ம ோழில் 

பண்கடய துகறமுக நகரோே மகோற்ககயில் 52 ஆண்டுகளுக்குப் 

பின்ேர்  ற்தபோது அகழோய்வு நகடமபற்று வருகிறது. இந்  அகழோய்வில் 

2,800 ஆண்டுகள் பழகெயோே மசங்கல் கட்டுெோேம் கிகடத்துள்ளது. 

இந் ப் பகுதியில் சங்கு அறுக்கும் ம ோழில் நடந்துள்ளக  உறுதிப்படுத்தும் 

வி ெோக, ஒரு குழியில் சங்குகள் முழுகெயோகவும், அறுத்  நிகலயிலும் 

உள்ளே. தெலும் அத குழியில் சங்குககள அறுத்  பின்ேர் தீட்டுவ ற்குப் 

பயன்படுத் ப்பட்ட கற்கள் பல வடிவங்களில் கிகடத்துள்ளே. மவளிநோட்டு 

 மிழறிஞர் கோல்டுமவல் இப்பகுதியில் அகழோய்வுமசய் தபோது, ம ருமுழுவ 

-தும் சங்குகளும், மவளிநோட்டு நோணயங்களும் கிகடத் ே எே எழுதியு 

-ள்ளோர்.  ற்தபோதும் அகழோய்வின்தபோது சங்குகள் கிகடக்கின்றே. 

 

5. இந்தியோவுக்கு உயிர் கோக்கும் கருவிகள்  ருகிறது ஜப்போன் 

இந்தியோவுக்கு மவன்டிதலட்டர்கள் உள்ளிட்ட உயிர் கோக்கும் கருவிககள 

ஜப்போன் வழங்க உள்ளது. COVID-19 கவரஸ் பரவகல செோளிப்ப ற்கோக 

இந்தியோவுக்கு 300 மசயற்கக சுவோச வழங்கிகள், 300 உயிர்வளி மசறி 

-வோக்கிககள வழங்க ஜப்போன் நடவடிக்கக எடுத்து வருகிறது. இகவ 

ஒரு வோரகோலத்துக்குள் இந்தியோ வந்து தசரும். 

 

 



         

    

1. ‘ப ொருளொதொர அறிக்கையின் நிகை’யை பெளியிட்ட நிறுெனம் 

எது? 

அ) பன்னாட்டுச் செலவாணி நிதியம்  

ஆ) உலக வங்கி 

இ) ரிெர்வ் வங்கி  

ஈ) NITI ஆயயாக் 

✓ ரிெர்வ் வங்கியானது அண்மையில், ‘சபாருளாதார நிமல’ அறிக்மகமய 

சவளியிட்டுள்ளது. இந்த அறிக்மகயில், COVID-19 ய ாய்த்சதாற்றுகள் 

உடனடி கட்டுப்பாட்டுக்குள் சகாண்டுவரப்படவில்மல என்றும் அதன் 

காரணைாக விநியயாகச் ெங்கிலி கடுமையாக பாதிக்கும் என்றும் அது 

பணவீக்க அழுத்தங்களுக்கு வழிவகுக்கும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 

2. சொண்ட்ைர் நல்ைரசு குறியீட்டில் இந்தியொவின் தரநிகை என்ன? 

அ) 14 

ஆ) 49  

இ) 100 

ஈ) 150 

✓ ொண்ட்லர்  ல்லரசு குறியீட்டில் இந்தியா 49ஆவது இடத்தில் உள்ளது. 

இக்குறியீட்டில் பின்லாந்து முதலிடத்தில் உள்ளது. 50‘க்கும் யைற்பட்ட 

திறந்த தரவுகளின் அடிப்படையில் இந்தக் குறியீடு 104  ாடுகமளத் 

தரவரிமெப்பபடுத்தியுள்ளது. இது தமலமைத்துவம் ைற்றும் சதாமலய ா 

-க்குப் பார்மவ; வலுவான ெட்டங்கள் ைற்றும் சகாள்மககள்; வலுவான 

நிறுவனங்கள்; நிதி; ஈர்க்கக்கூடிய ெந்மத; உலகளாவிய செல்வாக்கு 

ைற்றும்  ற்சபயர்; ைற்றும்  ாட்டு ைக்கமள முன்னுக்குக் சகாண்டுவர 

உதவுவது ஆகிய சகாண்ட ஏழு தூண்கமள அடிப்பமடயாகக் சகாண்டு 

அமைந்துள்ளது. 

 

3. அண்கைச்பசய்திைளில் இடம்ப ற்ற தீபிைொ குைொரி ைற்றும் அதொனு 

தொஸ் ஆகியயொருடன் பதொடர்புகடய விகளயொட்டு எது? 

அ) குத்துச்ெண்மட 

ஆ) ைல்யுத்தம் 

இ) டைபிள் சடன்னிஸ்  

ஈ) வில்வித்மத  

✓ இந்தியாவின் முன்னணி வில்வித்மத ொம்பியன்களான தீபிகா குைாரி 

ைற்றும் அவரது கணவர் அதானு தாஸ் ஆகியயார் வில்வித்மத உலகக் 

யகாப்மப நிமல-1 ைகளிர் ைற்றும் ஆடவர் நிகழ்வின் ‘ரீகர்வ்’ நிகழ்வில் 

தங்கப்பதக்கங்கமள சவன்றுள்ளனர். கடந்த 7 ஆண்டுகளில், ைகளிர் 

‘ரீகர்வ்’ அணிக்கு இது முதல் உலகக்யகாப்மப தங்கப்பதக்கம் ஆகும்.  

✓ யைலும், அதானு தாஸ் ைற்றும் அங்கிதா ஆகியயாமரக்சகாண்ட இந்தியா 

-வின் கலப்பு அணி, அயத யபாட்டியில் சவண்கலம் சபற்றுள்ளது. 

 

4. ஐநொ  ன்னொட்டு பசர்யனொபில் ய ரிடர் நிகனவு நொள் அனுசரிக்ை 

-ப் டுகிற யததி எது? 

அ) ஏப்ரல் 20 

ஆ) ஏப்ரல் 26  

இ) ஏப்ரல் 30 

ஈ) யை 1 

✓ செர்யனாபில் அணுவுமல யபரிடரானது 1986ஆம் ஆண்டில் நிகழ்ந்தது. 

ஐ ா அமவயானது ஆண்டுயதாறும் ஏப்ரல்.26’ஐ ெர்வயதெ செர்யனாபில் 

யபரிடர் நிமனவு ாளாக அனுெரித்துவருகிறது. 

✓  டப்பாண்டு (2021), இந்த அணுவுமல யபரிடரின் முப்பதாம் ஆண்டு 

நிமறமவக்குறிக்கிறது. அணுவாற்றலின் அபாயங்கள் ைற்றும் செர்யனா 

-பில் யபரிடரின் விமளவுகள் குறித்து விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்த இந்த 

 ாள் அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

5. ெொனூர்தி ப ொறிைளுக்கு, ‘கிரிஸ்டல் தைடு பதொழில்நுட் த்கத’ 

உருெொக்கிய அகைப்பு எது? 

அ) ISRO 

ஆ) HAL 

இ) BEL 

ஈ) DRDO  

✓ பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி ைற்றும் யைம்பாட்டு அமைப்பானது (DRDO), ஒற்மற 

படிக தகடு (Single Crystal Blade) சதாழில்நுட்பத்மத உருவாக்கியுள்ளது. 

ஹிந்துஸ்தான் ஏயரா ாட்டிக்ஸ் நிறுவனத்தின் உலங்கூர்தி யைம்பாட்டு 

திட்டத்திற்கு பயன்படுத்துதற்காக இது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. புதிதாக 

உருவாக்கப்பட்ட இந்தத் சதாழில்நுட்பத்தின்கீழ் 60 தகடுகள் HAL 

நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

6. அண்கைச் பசய்திைளில் இடம்ப ற்ற DANTAK திட்டம், BRO’ஆல் 

எந்த நொட்டில் யைற்பைொள்ளப் ட்ட முதன்கை திட்டைொகும்? 

அ) வங்காளயதெம் 

ஆ) ய பாளம் 

இ) பூட்டான்  

ஈ) மியான்ைர் 

✓ அப்யபாமதய பிரதைர் ஜவஹர்லால் ய ருவின் தமலமையில், கடந்த 

1961 ஏப்.24 அன்று DANTAK திட்ைம் நிறுவப்பட்டது. இது, எல்மலப்புறச் 

ொமலகள் அமைப்பின் (BRO) மிகப்பமழமையான திட்டங்களுள் ஒன் 

-றாகும், இது பூட்டானில் வண்டிகள் செல்லக்கூடிய ொமலகமள அமை 

-க்கும் பணியில் ஈடுபட்டது. அண்மையில், இத்திட்டத்தின் மவரவிழா, 

பூட்டானில், டான்டாக் நிமனவிடத்தில் நிமனவுகூரப்பட்டது. 

 

7. ‘ ணியின் ய ொதொன  ொதுைொப்பு & நைம்’ குறித்த உைைளொவிய 

உத்தி’ என் துடன் பதொடர்புகடய அகைப்பு எது? 

அ) WTO 

ஆ) ILO  

இ) IMF 

ஈ) WCO 

✓ பணியின் யபாதான பாதுகாப்பு ைற்றும்  லத்திற்கான உலக  ாள், முதன் 

முதலில், 2003ஆம் ஆண்டில் பன்னாட்டு சதாழிலாளர் அமைப்பால் (ILO) 

அதன் பணியின்யபாதான பாதுகாப்பு ைற்றும்  லம் குறித்த உலகளாவிய 

உத்தியின் ஒருபகுதியாக சகாண்டாடப்பட்டது. ஆண்டுயதாறும் ஏப்.28 

அன்று பணியிடங்களில் நிகழும் விபத்துக்கள் ைற்றும் ய ாய்களின் 

தடுப்புகுறித்து கவனஞ்செலுத்துவதற்காக ‘பணியின்யபாதான பாதுகாப்பு 

ைற்றும்  லத்திற்கான உலக  ாள்’ என்று அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

 

8.சமீ த்திய பசய்திைளில் இடம்ப ற்ற, இந்யதொ-பெர்ைன் திட்டைொன 

‘க ரயசொல்’ என் துடன் பதொடர்புகடய துகற எது? 

அ) கரியமிலவாயு உமிழ்மவக் குமறத்தல் 

ஆ)  கர்ப்புற கழிவு யைலாண்மை  

இ) ையலரியாமவ ஒழித்தல் 

ஈ) சபண்களில் ஊட்டச்ெத்மத யைம்படுத்துவது 

✓ சபாலிவுறு  கரங்களின்  கர்ப்புற இயற்மகக் கழிவுகமள உயிரிக் 

கரிைப் சபாருட்கள் ைற்றும் ஆற்றலாக ைாற்றுவதற்காக இந்யதா-சஜர்ைன் 

திட்டைான ‘மபரயொல்’ திட்டம் சதாடங்கப்பட்டது. இது, CSIR-CLRI’க்கு 

இந்யதா-சஜர்ைன் அறிவியல்&சதாழினுட்ப மையத்தால் வழங்கப்பட்டது.  

✓ இது, இந்திய சீர்மிகு  கரங்களின்  ார்த்தன்மையுள்ள கரிைக் கழிவுகள் 

ைற்றும் கழிவுநீர் கெடுகள் ஆகியவற்மற உயிரிக்கரிைப் சபாருட்களாக 

செயலாக்குவமத ய ாக்கைாகக்சகாண்டுள்ளது. ஒருங்கிமணந்த யொ 

-லார் உலர்த்தி ைற்றும் சவப்பச் சிமதவு மையத்துக்கான அடிக்கல், 

அண்மையில், தமிழ் ாட்டின் சென்மன CSIR-CLRI’இல்  ாட்டப்பட்டது. 
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9. கிரிப்யடொ நிறுெனங்ைள் கூட்டணியின், ‘கிரிப்யடொ ைொைநிகை 

ஒப் ந்தத்தின்’ முதன்கை யநொக்ைம் என்ன? 

அ) GHG உமிழ்மவ ஒழித்தல்   

ஆ) காலநிமல ைாற்ற திட்டங்களில் முதலீடு 

இ) காலநிமலைாற்ற திட்டங்களுக்கு பிளாக் செயிமனப் பயன்படுத்துதல் 

ஈ) கிரிப்யடாகரன்ஸிகள் குறித்து விழிப்புணர்மவ உருவாக்குதல் 

✓ கிரிப்யடாகரன்சி நிறுவனங்கள் ைற்றும் அமைப்புகளின் கூட்டணியான 

-து கிரிப்யடா காலநிமல ஒப்பந்தத்மத அறிவித்துள்ளது. இது ஒரு சதாழி 

-ற்துமறொர்ந்த ஒப்பந்தைாகும். இதில், கிரிப்யடாகரன்சி நிறுவனங்கள் 

அமனத்தும் 2025’க்குள் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிெக்தி ஆதாரங்களுக்கு 

ைாறுவதாகவும், 2040’க்குள் மபங்குடில் வாயு சவளியயற்றத்மத முற்றி 

-லுைாக ஒழிப்பதாகவும் உறுதியளித்துள்ளன. 

✓ இந்த ஒப்பந்தைானது ராக்கி ைவுண்மடன் நிறுவனம்; புத்தாக்க ஒழுங்கு 

-முமறக்கான கூட்டணி; ைற்றும் ஆற்றல் வமலய அறக்கட்டமள ஆகிய 

மூன்று இலாபய ாக்கற்ற குழுக்களால் வழி டத்தப்படுகிறது. 

 

10. மீன்ைளுக்ைொன முதல் உள்நொட்டு தடுப்பூசியின் ப யர் என்ன? 

அ) Nodavac-R  

ஆ) Fishaxin-R 

இ) Fishyvac-R 

ஈ) Newvac-R 

✓ சென்மனயில் உள்ள ைத்திய உவர்நீர் மீன்வளர்ப்புக் கழகைானது 

மவரல்  ரம்புத்திசு அழுகல் ய ாய்க்கு ஒரு உள் ாட்டு தடுப்பூசிமய 

உருவாக்கியுள்ளது. Nodavac-R என்பது அந்தத்தடுப்பூசியின் சபயராகும். 

இந்த ய ாய், சபட்டயனாடமவரஸால் ஏற்படுகிறது. இது சபரும்பாலும் 

எலும்பு மீனினங்கமள தாக்குகிறது. இந்த மவரஸால்  ாற்பதுக்கும் 

யைற்பட்ட இனங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன; அவற்றில் சபரும்பாலானமவ 

கடல்மீனினங்கள். இந்த மவரஸ் தானூடுபரவுதல் ைற்றும் சதாடர்பின் 

மூலைாகவும் பரவுகிறது. இந்த ய ாய், சபரும்பாலும் மீன்குஞ்சுகளில் 

ஏற்படுகிறது. சில யவமளகளில், சபரிய மீன்கமளயும் தாக்குகிறது. 

 


1. RBI துமண ஆளு ராக டி ரவிெங்கர் நியைனம் 

இந்திய ரிொா்வ் வங்கியின் (RBI) துமண ஆளு ராக நிர்வாக இயக்கு ர் 

டி ரவிெங்கர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ரிெர்வ் வங்கியில் ஆளு ரும்  ான்கு 

துமண ஆளு ர்களும் உள்ளனர். துமண ஆளு ராக இருந்த B P 

கனுங்யகா கடந்த ஏப்.2 அன்று ஓய்வுசபற்றார். அமதயடுத்து, புதிய ஆளு  

-ராக டி ரவிெங்கர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் RBI நிர்வாக இயக்கு ராக 

இருந்துவந்தார். மூன்றாண்டுகள் வமர அல்லது வயது காரணைாக பணி 

ஓய்வுசபறும் வமர அப்பதவியில் அவர் நீடிப்பார். 

 

 

 



         

    

1. இந்தியாவில், ஆயுஷ்மான் பாரத் திவாஸ் க ாண்டாடப்படுகிற 

தேதி எது? 

அ) ஏப்ரல் 25 

ஆ) ஏப்ரல் 28 

இ) ஏப்ரல் 30  

ஈ) மே 02 

✓ ஆயுஷ்ோன் பாரத் திவாஸ் ஆனது ஏப்ரல்.30 அன்று நாடு முழுவதும் 

க ாண்டாடப்பட்டது. ஆயுஷ்ோன் பாரத் திட்டோனது, நாட்டின் க ாலை 

தூர பகுதி ளில், எளிதில் கிலடக் க்கூடிய ேற்றும் ேலிவு விலையிைா 

-ன ேருத்துவ வசதி லை வழங்  முற்படுகிறது. இந் த் திட்டத்தின்கீழ், 

ஒரு குடும்பத்திற்கு ஆண்கடான்றுக்கு `5 இைட்சம் வலர பயன் ள் 

கிலடக் ப்கபறுகிறது. 

 

2. தில்லி திருத்தச்சட்டம், 2021’இன் ததசிய தலைந ர பிராந்தியத்தி 

-ன்படி, ‘தில்லி அரசு’ என்பது எலதக் குறிக்கின்றது? 

அ) தில்லி மு ைலேச்சர் 

ஆ) தில்லி அலேச்சரலவ அலேச்சர் ள் 

இ) இந்தியப் பிர ேர் 

ஈ) தில்லியின் துலைநிலை ஆளுநர்  

✓ ம சிய  லைந ரமான தில்லி அரசு (திருத் ம்) சட்டம், 2021 நலடமுலற 

-க்கு வந்துள்ைது. திருத் ப்பட்ட இச்சட்டத்தின்படி, தில்லியில் “அரசு” 

என்றால் “துலைநிலை ஆளுநர்” என்று கபாருள். எந் கவாரு நிர்வா  

முடிலவயும் எடுப்ப ற்கு முன்னர், தில்லி யூனியன் பிரம சத்தின் ம ர்ந் 

-க டுக் ப்பட்ட பிரதிநிதி ள் தில்லி துலைநிலை ஆளுநரின்  ருத்ல  

நாடமவண்டும். 

 

3.அண்லமயில்  ண்டுபிடிக் ப்பட்ட ஊசித்தட்டான் ளின் இரண்டு 

புதிய இனங் ள் (Euphaea thosegharensis மற்றும் Euphaea pseudodi 

-spar) இந்தியாவின் எந்தப் பகுதிலயச் சார்ந்தலவயாகும்? 

அ) தீப ற்பம் 

ஆ) சுந் ரவனக் ாடு ள் 

இ) மேற்குத்க ாடர்ச்சி ேலை ள்  

ஈ) இேயேலை 

✓ இந்திய ஆராய்ச்சியாைர் ள் ே ாராஷ்டிர ோநிைம் ச ாரா ோவட்டத்தில் 

Euphaea thosegharensis & Euphaea pseudodispar எனப் கபயரிடப்பட்ட 2 

புதிய வல  ஊசித் ட்டான் லைக்  ண்டுபிடித்துள்ைனர். மேற்குத்க ா 

-டர்ச்சி ேலை லை ஆதியா க்க ாண்ட இலவ, யூபியா இனத்ல ச் 

சார்ந்  கபரிய பூச்சி ைாகும். 

 

4. “வளரும் ஆசியாவின் கபாருளாதாரக்  ண்த ாட்டம்” என்ற 

அறிக்ல லய கவளியிட்டுள்ள நிறுவனம் எது? 

அ) உை  வங்கி 

ஆ) புதிய வைர்ச்சி வங்கி 

இ) ஆசிய வைர்ச்சி வங்கி  

ஈ) பன்னாட்டுச் கசைவாணி நிதியம் 

✓ ஆசிய வைர்ச்சி வங்கியானது அண்லேயில், “வைரும் ஆசியாவின் 

கபாருைா ார  ண்மைாட்டம்” என்ற  லைப்பில் அறிக்ல கயான்லற 

கவளியிட்டுள்ைது. இந்  அறிக்ல யின்படி,  டந்  2020ஆம் ஆண்டில் 

ஆசியாவின் கபாருைா ாரம் 0.2% அைவுக்கு சுருங்கியது. 2020’இல் 2.8 

ச வீ ோ  இருந்  ஆசியாவின் சராசரி பைவீக் ம், 2021’ஆம் ஆண்டில் 

2.3 ச வீ ோ க் குலறயும் என்று  ணிக் ப்பட்டுள்ைது. 

 

5. சுங்  குற்றங் லளத் தடுப்பதற் ா  இந்தியாவிற்கும் எந்த நாடு / 

நாடு ளுக்கும் இலடயிைான ஓர் ஒப்பந்தத்தில் ல கயழுத்திடுதற்கு 

மத்திய அலமச்சரலவ ஒப்புதல் அளித்தது? 

அ) ஆஸ்திமரலியா   ஆ) USA ேற்றும் ஜப்பான் 

இ) UK ேற்றும் வட அயர்ைாந்து  ஈ) பிமரசில் & க ன் க ாரியா 

✓ சுங்  ஒத்துலழப்பு ேற்றும் சுங் த்துலற விஷயங் ளில் பரஸ்பர நிர்வா 

-  உ விலய மேற்க ாள்ை இங்கிைாந்து ேற்றும் வடக்கு அயர்ைாந்து 

ஆகியவற்றுடன் ஒப்பந் ம் கசய்ய ேத்திய அலேச்சரலவ ஒப்பு ல் அளித் 

-துள்ைது. இந்  ஒப்பந் ம் இருநாடு ளின் சுங்  அதி ாரி ள் இலடமய 

  வல் லையும், உைவுத்  வல் லையும் பகிர்ந்துக ாள்ை சட்ட விதிமு 

-லறலய வழங்கும். சுங்  விதி லை முலறயா  அேல்படுத்தி, சுங்  

குற்றங் லைத்  டுக் வும் விசாரிக் வும் உ வும். மேலும், சட்ட ரீதியான 

வர்த்  த்துக்கும் இது உ வும். இந்  ஒப்பந் த்தின் வலரவு, இரு நாட்டு 

சுங்  நிர்வா த்தின் ஒப்பு லுடன் இறுதி கசய்யப்பட்டுள்ைது. 

 

6. சமீபகசய்தி ளில் இடம்கபற்ற யான்பு துலறமு ம் அலமந்துள்ள 

நாடு எது? 

அ) ஆப் ானிஸ் ான் 

ஆ) சவுதி அமரபியா  

இ) சூடான் 

ஈ) சாட் 

✓ யான்பு என்பது சவுதி அமரபியாவின் மேற்குப் பகுதியின் கசங் டல்  டற் 

 லரயில் அலேந்துள்ை ஒரு துலறமு  ந ரோகும். அண்லேயில், 

கவடிகபாருட் ள் நிரம்பிய  ானியங்கி படகு ஒன்று கசங் டலில் உள்ை 

யான்பு துலறமு த்திற்கு அரும   ண்டுபிடிக் ப்பட்டது.  

✓ குண்டுகவடிப்புக்கு  ாரைோ  அலேந்  அந் ப் படல , சவுதி அமரபியா 

 டுத்து  ாக்கியழித்  ா க் கூறியுள்ைது. 

 

7. ‘உை  டூனா நாள்’ 2021 தம.3 அன்று அனுசரிக் ப்பட்டது. டூனா 

சார்ந்த இனம் எது? 

அ) பறலவ 

ஆ) மீன்  

இ) பூச்சி 

ஈ) ஊர்வனம் 

✓ உை  டுனா நாைானது 2021 மே.3 அன்று உை ம் முழுவதும் 

அனுசரிக் ப்பட்டது. டூனா, ஒமே ா-3 நிலறந்  ஒரு மீனினோகும். இந்  

வல  மீன் ளில்  ாதுக் ள், புர ங் ள் ேற்றும் லவட்டமின் B12 உள்ளி 

-ட்ட அதி  ஊட்டச்சத்து ள் இருப்ப ால், அதி ப்படியான நு ர்வின்  ார 

-ைோ  இவ்வினம் அச்சுறுத் லுக்கு உள்ைாகிறது.  டந்  2016ஆம் 

ஆண்டு டிசம்பரில், ஐநா கபாது அலவயானது மே.3ஆம் ம திலய உை  

டூனா நாைா  அறிவித் து. 

 

8. WHO மற்றும் அவற்றின் கூட்டாளர் ளால் (UNICEF மற்றும் GAVI) 

முன்கமாழியப்பட்ட தநாய்த்தடுப்பு நிரல், எந்ே ஆண்டுக்குள் ஐம்பது 

மில்லியன் உயிர் லள  ாப்பாற்ற தநாக் ம் க ாண்டுள்ளது? 

அ) 2022 

ஆ) 2025 

இ) 2030  

ஈ) 2040 

✓ உை  நைவாழ்வு அலேப்பு (WHO) ேற்றும் அ ன் கூட்டாைர் ைான ஐநா 

சிறார் ள் மு லே ேற்றும்  டுப்பூசி கூட்டாைரான GAVI ஆகியலவ ஒரு 

புதிய உை ைாவிய  டுப்பூசி உத்திலய வகுத்துள்ைன - மநாய்த் டுப்பு 

நிரல் 2030 (IA2030). ஏலழ நாடு ளில் உள்ை 75% குழந்ல  ள் 

உட்பட, 2030’ஆம் ஆண்டிற்குள் ஐம்பது மில்லியன் உயிர் லைக்  ாப் 

-பாற்றுவல  இது மநாக் ோ க் க ாண்டுள்ைது. இந்  உத்தியானது 

உை ைவில் நிைவும் அம்லே ேற்றும் பிற மநாய் ளுக்கு எதிரான 

 டுப்பூசி இயக் ங் லை அதி ரிக் ச் கசய்கிறது. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. இந்திய நிதிச்கசயைாளலர நியமிப்பதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கின்ற 

அலமப்பு எது? 

அ) இந்திய உச்சநீதிேன்றம் 

ஆ) அலேச்சரலவ நியேனக்குழு  

இ) நிதியலேச்ச ம் 

ஈ) ேக் ைலவ 

✓  ற்மபால ய கசைவின கசயைாைர் T V மசாேநா லன இந்திய அரசின் 

நிதிச்கசயைாைரா  நியமிக்  அலேச்சரலவயின் நியேனக்குழு ஒப்பு ல் 

அளித்துள்ைது. இது க ாடர்பா  பணியாைர் அலேச்சகம் உத் ரவு பிறப்பி 

-த்துள்ைது. இவர், 1987ஆம் ஆண்டு, தமிழ்நாட்டுப் பிரிவைச் சாரந்த 

இந்திய ஆட்சிப் பணி (IAS) அதி ாரியாவார். 

 

10. ‘உை ளாவிய வன இைக்கு ள் அறிக்ல –2021’ஐ கவளியிட்ட 

அலமப்பு எது? 

அ) WWF 

ஆ) UN ECOSOC  

இ) UNEP 

ஈ) UNDP 

✓ ‘உை ைாவிய வன இைக்கு ள் அறிக்ல  – 2021’ அறிக்வகவய ஐநா 

அலவயின் கபாருைா ார ேற்றும் சமூ  விவ ாரங் ள் துலற  யாரித்து 

கவளியிட்டுள்ைது. ஐநா அலேப்பின்  ாடு ளுக் ான உத்தி திட்டம் 

2030’இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைபடி ஆறு உை ைாவிய வன இைக்கு ள் 

ேற்றும் அவற்றுடன் க ாடர்புலடய 26 இைக்கு லை அலடவ ற் ான 

முன்மனற்றம் குறித்  ஒரு  ண்மைாட்டத்ல  இந்  அறிக்ல  வழங்கு 

-கிறது. 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் வனப்பகுதிலய 3% வலர அதி ரிப்பது 

மு ல் உை ைாவிய வன இைக்கு ஆகும். 

 


1. கசன்லன அணுமின் நிலையத்துக்கு - புதிய இயக்குநர் நியேனம்: 

 ல்பாக் த்தில் இயங்கிவரும் கசன்லன அணுமின் நிலையத்தின் நிர்வா 

-  இயக்குநர் பணி ஓய்வுகபற்ற ால், புதிய இயக்குநரா  M பைராேமூர்த் 

-தி நியேனம் கசய்யப்பட்டுள்ைார். 

 

2. சசதி ததரியுமா? 

ஏப். 24:  மரானா மநாயாளி ளுக் ான அவசர சிகிச்லசக்கு ‘விரஃபின்’ 

ஊசி ேருந்ல ப் பயன்படுத்  இந்திய ேருந்துக்  ட்டுப்பாட்டு இயக்குநர ம் 

அனுேதி அளித் து. 

ஏப். 24: இந்ம ாமனசிய  டற்பலடலயச் மசர்ந்  KRI நங் ாைா 402 

என்கிற நீழ்மூழ்கிக்  ப்பல் 53 மபருடன் பாலி தீவு அரும  ோயோனது. 

ஏப். 24: உச்சநீதிேன்ற 48ஆவது  லைலே நீதிபதியா  என்.வி. ரேைா 

கபாறுப்மபற்றார். 

ஏப்.24: மின்னணு முலறயில் கசாத்துக் ான அட்லட வழங்கும் 

‘ஸ்வமித்வா மயாஜனா’ திட்டம் க ாடங் ப்பட்டது. 

ஏப்.25: நாடு முழுவதும் புதி ா  551 ேருத்துவ ஆக்சிஜன் உற்பத்தி 

நிலையங் லை அலேக்  ேத்திய அரசு உத் ரவிட்டது. 

ஏப்.25: உச்சநீதிேன்ற நீதிபதி மோ ன் எம் சந் ான  வுடர்  ாைோனார். 

ஏப்.26, 27: ஆக்சிஜன்  யாரிக்  ஸ்கடர்லைட் ஆலைலயயத் திறப்பது என 

மு ைவமச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி  லைலேயிைான அலனத்துக்  ட்சி 

கூட்டத்தில் முடிகவடுக் ப்பட்டது. ஸ்கடர்லைட் ஆலை ஜூலை 31 வலர 

கசயல்பட உச்சநீதிேன்றம் அனுேதியளித் து. 

ஏப்.27:  வு ோைா உை க்ம ாப்லப வில்வித்ல  மு ல்நிலை மபாட்டியில் 

இந்தியாவின் தீபி ாகுோரி, அ ானு  ாஸ் ஆகிமயார்  ங் ம் கவன்றனர்.  

ஏப்.28: இந்தியாவின் சுவாதி தியா ராஜன்  யாரிப்பு மேைாைரா ப் பணி 

-யாற்றிய ‘லே ஆக்மடாபஸ் டீச்சர்’ என்கிற ஆவைப்படத்துக்கு ஆஸ் ர் 

விருது அறிவிக் ப்பட்டது. 

ஏப்.29: இந்திய வல லயச் மசர்ந்  B.1.617 என்ற இருமுலற உருோறிய 

 மரானா லவரஸ் 17 நாடு ளில்  ண்டறியப்பட்டுள்ைது. 

ஏப்.30:  மிழ்த்திலரப்பட ஒளிப்பதிவாைரும் இயக்குநருோன K V ஆனந்த் 

 ாைோனார். 

மே.2: ஐந்து ோநிை சட்டப்மபரலவத் ம ர் ல் முடிவு ள் கவளியாகின: 

 மிழ்நாடு - தி.மு. ., ம ரைம் - இடது ஜனநாய  முன்னணி, மேற்கு 

வங் ம் - திரிைமூல்  ாங்கிரஸ், அஸ்ஸாம் - பா.ஜ. . கூட்டணி, புதுச்மசரி 

- NR  ாங்கிரஸ் கூட்டணி ஆகியலவ ஆட்சிலயப் பிடித் ன. 

 

 

 

 



         

    

1. கீழ்காணும் எந்த இந்திய ஆயுதப்படையால் ஆபரேஷன் சமுத்ே 

ரசது-2 த ொடங்கப்பட்டுள்ளது? 

அ) இந்திய இராணுவம் 

ஆ) இந்திய வான்படை 

இ) இந்திய கைற்படை  

ஈ) இந்த ா-திபபத்திய எல்டைக்காவல்படை 

✓ இந்திய கைற்படையானது ஆபதரஷன் சமுத்ர தசது-2’ஐ ப ாைங்கியுள்ள 

-து. இ ன்கீழ், இந்திய கைற்படையானது சமுத்ர தசது II பசயல்பாட்டின் 

ஒருபகுதியாக பகால்கத் ா, பகாச்சி,  ல்வார்,  ாபர், திரிகண்ட், ஜைாஷ் 

-வா மற்றும் ஐராவத் ஆகிய 7 இந்திய கைற்படைக் கப்பல்கள், பல்தவறு 

நாடுகளிலிருந்து மருத்துவ உயிர்வளி நிரப்பப்பட்ை கிடரதயாஜனிக் 

பகாள்கைன்கள் மற்றும் மருத்துவ உபகரணங்கடள பகாண்டு வருவ  

-ற்காக பணியமர்த் ப்பட்டுள்ளன. 

 

2. கீழ்காணும் எந்  மத்திய ஆயு  கொவல்படடயின் மு ல் தபண் 

அதிகொரியொக டவஷொலி எஸ் ஹிவொஸ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளொர்? 

அ) BRO  

ஆ) ITBP 

இ) CAPF 

ஈ) CRPF 

✓ சாடை கட்டுமான நிறுவனத்திற்கு நியமிக்கப்பட்ை மு ல் பபண் அதிகாரி 

-யாக டவஷாலி எஸ் ஹிவாடை எல்டைப்புறச் சாடைகள் அடமப்பு 

நியமித்துள்ளது. இந்திய - சீன எல்டை முழுவதும் சாடை இடணப்பு 

குறித்  ஆடணகடள அவர் நிறுவனத்திற்கு வழங்குவார். M Tech பட்ை 

- ாரியான அவர், ஏற்கனதவ கார்கிலில் பணிபுரிந்துள்ளார். 

 

3. கீழ்கொணும் எந்  நீடித்  வளர்ச்சி இலக்கிற்கு இணங்க பிே மர் 

ஜன் ஆரேொக்கிய ரயொஜனொ த ொடங்கப்பட்டது? 

அ) SDG 1 

ஆ) SDG 3  

இ) SDG 5 

ஈ) SDG 10 

✓ “நைமான வாழ்டவ உறுதிபசய்து, எல்ைா வயதினருக்கும் நைவாழ்டவ 

ஊக்குவிப்பது” குறித்து நீடித்  வளர்ச்சி இைக்கு (SDG) 3 கூறுகிறது. 

பிர மர் ஜன் ஆதராக்கிய தயாஜனா ஆயுஷ்மான் பாரத் தயாஜனாவின் 

முக்கிய அங்கமாகும்; இது, கைந்  2018’இல் ப ாைங்கப்பட்ைது. உைகின் 

மிகப்பபரிய நைவாழவுத் திட்ைமான இது, ஒரு குடும்பத்திற்கு ஆண்டுக்கு 

`5 ைட்சம் வடரயிைான காப்பீட்டு வசதிடய 10.74 தகாடி ஏடழகளுக்கு 

வழங்குவட  தநாக்கமாகக்பகாண்டுள்ளது. ஏப்.30 - ஆயுஷ்மான் பாரத் 

திவாஸ் எனக் பகாண்ைாைப்பட்ைது. 

 

4. டைட்ேஜன் ஆக்கிடய உயிர்வளி ஆக்கியொக மொற்றி நிரூபித்துள் 

-ள நிறுவனம் எது? 

அ) IISc பபங்களூர் 

ஆ) IIT பம்பாய்  

இ) IIT பமட்ராஸ் 

ஈ) IIT பகளகாத்தி 

✓ இந்திய ப ாழில்நுட்ப நிறுவனம்-பம்பாய்,  ற்தபாது அடமக்கப்பட்டுள்ள 

டநட்ரஜன் ஆடைடய மாற்றியடமப்ப ன்மூைம் டநட்ரஜன் ஆக்கிக 

-டள உயிர்வளி ஆக்கிகளாக மாற்றுவ ற்காக, நிரூபன அைகு ஒன்டற 

அடமத்துள்ளது. IIT-B ஆய்வகத்தில் இந்  ஆடையால் உருவாக்கப்பட்ை 

உயிர்வளிடய தசா டன பசய் தபாது 3.5 வளிமண்ைை அழுத் த்தில் 

93-96% தூய்டமயான ாக கண்ைறியப்பட்ைது. 

 

5. மத்திய ரவளொண் எந்திே பயிற்சி மற்றும் ரசொ டன நிறுவனம் 

அடமந்துள்ள மொநிலம் எது? 

அ)  மிழ்நாடு  ஆ) மத்திய பிரத சம்  

இ) ஆந்திர பிரத சம் ஈ) கர்நாைகா 

✓ பூத்னியில் உள்ள மத்திய தவளாண் எந்திர பயிற்சி மற்றும் தசா டன 

நிறுவனமானது தவளாண்டம மற்றும் உழவர்நை அடமச்சகத்தின்கீழ் 

உள்ள ஒரு மு ன்டம நிறுவனம் ஆகும். இது மத்திய பிரத ச மாநிைத்தி 

-ல் அடமந்துள்ளது. சமீபத்தில், நாட்டின் மு ல் மின்சார உழவு எந்திரம் 

இந்நிறுவனத்தில் பரிதசா டன பசய்யப்பட்ைது. இந் ப் புதிய மின்சார 

உழவு எந்திரம் மற்ற வடக உழவு எந்திரங்கடளவிை சுற்றுச்சூழலுக்கு 

உகந்  ாக இருக்கும். 

 

6. இந்தியொவில், ஒரு கூட்டுறவு வங்கியிலிருந்து உருவொக்கப்பட்ட 

மு ல் சிறு நிதி வங்கி எது? 

அ) ஈக்விைாஸ் சிறு நிதி வங்கி 

ஆ) ஜன சிறு நிதி வங்கி 

இ) பந் ன் சிறு நிதி வங்கி 

ஈ) சிவாலிக் சிறு நிதி வங்கி  

✓ சிவாலிக் பமர்கன்டைல் கூட்டுறவு வங்கியானது 2020ஆம் ஆண்டில், 

ஒரு சிறு நிதி வங்கியாக மாற்றுவ ற்காக இந்திய ரிசர்வ் வங்கியிைமிரு 

-ந்து பகாள்டக ரீதியான ஒப்பு டைப் பபற்றது. இ ன்மூைம், ஒரு சிறு 

நிதி வங்கியாக மாற்றப்பட்ை மு ல் கூட்டுறவு வங்கியாக அவ்வங்கி திக 

ழ்கிறது. சிவாலிக் பமர்கன்டைல் கூட்டுறவு வங்கியானது ஒரு சிறு நிதி 

வங்கியா -க ஏப்.26 மு ல் பசயல்பைத் ப ாைங்கியுள்ளது. 

 

7.‘CLAP’ என்ற தபயரில் ஒரு தூய்டம இயக்கத்ட  த ொடங்கவுள்ள 

இந்திய மொநில அேசு எது? 

அ) ஆந்திர பிரதேசம்  

ஆ) மத்திய பிரத சம் 

இ) இராஜஸ் ான் 

ஈ) தகரளா 

✓ CLAP (Clean Andhra Pradesh) பஜகனண்ணா ஸ்வச்ச சங்கல்ப திட்ைத் 

-ட  ஆந்திர பிரத ச மாநிை அரசு ப ாைங்கவுள்ளது. இந் த் திட்ைம் 

ஜூடை மா த்தில் ப ாைங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  

✓ சிற்றூர்கடள தூய்டமயாக டவத்திருப்ப ற்கான 100 நாட்கள் தூய்டம 

திட்ைம் தம.1 மு ல் ப ாைங்கும். சிறந்  கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு மற்றும் 

திைக்கழிவு தமைாண்டமக்கும் அம்மாநிைம் திட்ைமிட்டுள்ளது. 

 

8. பிேபல ஹிந்து யொத்திடேயொன ரசொட்டொ சர் ொம் அடமந்துள்ள 

மொநிலம் எது? 

அ) உத் ர பிரத சம் 

ஆ) உத் ரகண்ட்  

இ) பீகார் 

ஈ) ஒடிைா 

✓ தசாட்ைா சர் ாம் என்பது இமயமடையில், உத் ரகண்ட் மாநிைத்தின் 

கர்வால் பகுதியில் அடமந்துள்ள ஒரு முக்கியமான ஹிந்து யாத்திடர 

சுற்று ஆகும். இந் ச் சுற்று யமுதனாத்ரி, கங்தகாத்ரி, தக ார்நாத் மற்றும் 

பத்ரிநாத் ஆகிய 4  ளங்கடளக் பகாண்டுள்ளது. 

✓ தம மா ம் ப ாைங்கவிருந்  சர் ாம் யாத்திடரடய உத் ரகண்ட் மாநிை 

அரசு இடைநிறுத் ம் பசய்துள்ளது. குருக்கள் மட்டும் சன்னதிகளுக்குள் 

சைங்குகடள பசய்வார்கள். 

 

9. உலகளவில் மிகவும் மதிப்புமிக்க மு ல் பத்து கொப்பீட்டு நிறுவன 

-ங்களின் பட்டியலில் இடம்தபற்றுள்ள இந்திய கொப்பீட்டு நிறுவனம் 

எது? 

அ) UIIC 

ஆ) LIC  

இ) NIA 

ஈ) NICL 

✓ ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகமானது (LIC) உைகளவில் மூன்றாவது வலுவான 

மற்றும் பத் ாவது மதிப்புமிக்க காப்பீட்டு நிறுவனமாக உள்ளது. பிராண்ட் 

டபனான்ஸ் இன்சூரன்ஸ் 100-2021’இன் அறிக்டகயின்படி, LIC’இன் 

மதிப்பு கிட்ைத் ட்ை 7% அதிகரித்து 8.65 பில்லியன் ைாைராக உள்ளது.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ மு ல் பத்து இைங்களில் ஐந்து சீன காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் உள்ளன. 

அதில் பிங் ஆன் இன்ஷூரன்ஸ் நிறுவனம் மு லிைத்தில் உள்ளது. 

 

10. சமீபத்தில் 60 ஸ்டொர்லிங்க் இடணய தசயற்டகக்ரகொள்களின் 

புதிய த ொகுப்டப, சுற்றுப்பொட யில் நிடலநிறுத்திய விண்தவளி 

நிறுவனம் எது? 

அ) NASA 

ஆ) JAXA 

இ) SpaceX  

ஈ) புளூ ஆர்ஜின் 

✓ எதைான் மஸ்க்கிற்கு பசாந் மான SpaceX சமீபத்தில் 60 ஸ்ைார்லிங்க் 

இடணய பசயற்டகக்தகாள்களின் புதிய ப ாகுப்டப அ ன் பால்கான் 

9 ஏவுகைத்தின்மூைம் சுற்றுப்பாட யில் நிடைநிறுத்தியது. 

✓ இந்  ஆண்டின் பத் ாவது ஏவு டைக் குறிக்கும் வடகயில், மு ன்டம 

பால்கான் 9 ஏவுகைம், புதளாரிைாவில் உள்ள தகப் கனாபவரல் விண் 

பவளி நிடையத்திலுள்ள விண்பவளி ஏவு ல் வளாகம் நாற்பதிலிருந்து 

ஏவப்பட்ைது. இது பவற்றிகரமாக ஏழாம் முடறயாக கைலில் இறங்கியது. 

 


1. இந்தியாவுைன் பிரிட்ைன் `10,220 தகாடியில் புதிய வர்த் க ஒப்பந் ம்: 

இங்கிைாந்து பிர மர் தபாரிஸ் ஜான்சனுைன் பிர மர் நதரந்திர தமாடி 

காபணாலி ஊைாக உடரயாடினார். இக்காபணாலிவழி மாநாட்டின்தபாது, 

இந்தியாவுைன் `10,200 தகாடியில் புதிய வர்த் க ஒப்பந் ம் தமற்பகாள்வ 

-து, பிரிட்ைனில் புதி ாக 6,500 தவடைவாய்ப்புகடள உருவாக்குவது 

ஆகியடவ குறித்து முடிவுபசய்யப்பட்ைது.  

ஒப்பந் ம் குறித்து பிரிட்ைன் பிர மர் அலுவைகம் பவளியிட்ை அறிக்டகயில் 

கூறப்பட்டிருப்ப ாவது: பிரிட்ைனின் ஆக்ஸ்தபார்டு பல்கடை, அஸ்ட்ராபஜன 

-கா மருந்து நிறுவனம் ஆகியவற்றின் உ வியுைன் இந்தியாவில் தகாவி 

ஷீல்ட்  டுப்பூசிடய சீரம் நிறுவனம்  யாரிப்பது இருநாடுகளுக்கு 

இடைதயயான ஒத்துடழப்புக்கு முன்னு ாரணமாகக் கரு ப்படுகிறது.  

இந்தியா-பிரிட்ைன் இடைதயயான வர்த் க மதிப்பு  ற்தபாது ஆண்டுக்கு 

`2.35 ைட்சம் தகாடியாக உள்ளது. இட , வரும் 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் 

இருமைங்காக அதிகரிக்க பசய்யும் வடகயில் இந்தியாவுைன் புதிய வர்த் க 

ஒப்பந் த்ட  பிரிட்ைன் தமற்பகாள்ளவுள்ளது. இது விர விரிவான 

 டையற்ற வர்த் க ஒப்பந் த்ட யும் பிரிட்ைன் தமற்பகாள்ள இருக்கிறது. 

இந்  ஒப்பந் ம்மூைம் பிரிட்ைனில் மருத்துவம், உயிரிப ாழில்நுட்பம்,  கவ 

-ல் ப ாழினுட்பம், பமன்பபாருள் உள்ளிட்ை துடறகளில் சுமார் 20 இந்திய 

நிறுவனங்கள் `5,453 தகாடி மு லீடு பசய்யவுள்ளன. அதில், சீரம் 

நிறுவனம் `2,455 தகாடி மு லீடு பசய்கிறது. அந்நிறுவனம், தகாவிஷீல்ட் 

 டுப்பூசிகடள பிரிட்ைனில் உற்பத்தி பசய்து, விற்படன பசய்யவுள்ளது. 

பிரிட்ைனில் விற்படன அலுவைகத்ட யும் அந்  நிறுவனம் திறக்கவுள்ளது. 

இது விர, விப்தரா, கியூ-ரிச் கிரிதயஷன்ஸ், மாஸ்பைக், ஸ்பைர்டைட் பைக் 

-னாைஜீஸ் உள்ளிட்ை நிறுவனங்களும் பிரிட்ைனில் மு லீடு 

பசய்யவுள்ளன. 

இத தபான்று பிரிட்ைன் நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் ப ாழில் 

ப ாைங்கவும், இந்தியாவுக்கு  ங்கள்  யாரிப்புகடள ஏற்றுமதி பசய்யவும் 

இந்  ஒப்பந் ம் வழிவகுக்கிறது. அ ன்படி, இந்தியாவுக்கு `4,563 தகாடி 

அளவுக்கு ஏற்றுமதி பசய்யவும் ஒப்பந் ம் முடிவாகியுள்ளது. இ ன்மூைம் 

பிரிட்ைனில் ஏராளமாதனாருக்கு தவடைவாய்ப்பு கிடைக்கும். இந்  

ஒப்பந் த்தின் ஒரு பகுதியாக, இந்தியாவுக்கு அறுடவ சிகிச்டசயில் பயன் 

-படுத் ப்படும் தராதபா ப ாழில்நுட்ப அடமப்டப பிரிட்ைன் நிறுவனங்கள் 

ஏற்றுமதி பசய்யவுள்ளன. அந்  வாா்த் கத்தின் மதிப்பு `2,046 தகாடியாகு 

-ம். இந்  ஒப்பந்  ால், இந்தியாவிலுள்ள மருத்துவமடனகளில் அறுடவ 

சிகிச்டச எளி ாக முடியும். 

புதிய வர்த் க ஒப்பந் ப்படி, பிரிட்ைனில் உற்பத்தி பசய்யப்படும் பபாருள்க 

-ளுக்கு சுங்கவரி குடறக்கப்படும். இ னால் பிரிட்ைனிலிருந்து இந்தியாவு 

-க்கு அதிக அளவில் பபாருள்களும் ப ாடைத்ப ாைர்பு தசடவகளும் 

ஏற்றுமதி பசய்யப்படும். இடவ விர, கல்வித்துடற, சட்ை தசடவகள் 

பரிமாற்றம் ஆகிவற்றில் இந்தியாவும் பிரிட்ைனும் இடணந்து பசயல்பைவும் 

முடிவுபசய்யப்பட்டுள்ளது என அந்  அறிக்டகயில் ப ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

2. மின்வாரிய ஊழியர்களின் ஓய்வு வயது 60 ஆக உயர்வு 

மின்வாரியத்தில் பணியாற்றுதவாருக்கான ஓய்வுபபறும் வயது 59’இல் 

இருந்து 60’ஆக உயர்த் ப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள 

உத் ரவில் கூறப்பட்டுள்ள ாவது: அரசாடணயின் அடிப்படையில் 

மின்வாரிய அதிகாரிகள் மற்றும் பணியாளர்களின் ஓய்வுபபறும் வயட  

58’இலிருந்து 59’ஆக உயர்த்  உத் ரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்ைன.  

அ டனத்ப ாைர்ந்து அரசு ஊழியர்களின் ஓய்வுபபறும் வயது 59’இல் 

இருந்து 60 வய ாக உயர்த்  உத் ரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்ைது. தமலும் 

இந்  உத் ரவுகள் அரசு மற்றும் அரசு உ வி பபறும் கல்வி நிறுவனங்கள், 

சட்ை மற்றும் அரசியைடமப்பு அடமப்புகள், பபாதுத்துடற நிறுவனங்கள், 

உள்ளாட்சி அடமப்புகள் தபான்றடவகளின் ஊழியர்களுக்கு பபாருந்தும் 

என்று உத் ரவிைப்பட்டுள்ளது. 

 மிழக மின்வாரியம் இட  கவனமாக பரிசீலித்  பின்னர், அரசாங்கத்தின் 

இந்  உத் ரவுகடள மின்வாரியத்தில் ஏற்க முடிவு பசய்துள்ளது. அ ன்படி 

 மிழ்நாடு மின்வாரியத்தில் பணியாற்றும் அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்க 

-ளின் ஓய்வு வயது 59’இலிருந்து 60 ஆண்டுகளாக உயர்த்  தவண்டும் 

என இ ன் மூைம் உத் ரவிைப்படுகிறது. பணியில் உள்ள அடனவருக்கும் 

மற்றும் 31.5.2021 மு ல் ஓய்வு பபறுதவாருக்கும் இது பபாருந்தும். 

 

3. கீழடி அகழாய்வு: மூடியுைன் மண் பாடன கண்பைடுப்பு 

சிவகங்டக மாவட்ைம் திருப்புவனம் அருதக கீழடியில் நைந்து வரும் 7 ஆம் 

கட்ை அகழாய்வில் பசவ்வாய்க்கிழடம முழுடமயான நிடையில் மூடியுைன் 

கூடிய மண்பாடன கண்பைடுக்கப்பட்டுள்ளது. கீழடியில் ஏழாம்கட்ை 

அகழாய்வு கைந்  பிப்.13 மு ல் நைந்து வருகிறது. இப்பகுதியில் இதுவடர 

நடைபபற்ற அகழாய்வில் இருவண்ண மண் பாடனகள், பாடன ஓடுகள், 

பகடை, கல் உழவு கருவி உள்ளிட்ைடவ கண்ைறியப்பட்ைன. 

 ற்தபாது மூன்றாவ ாக த ாண்ைப்பட்ை குழியில் 1½ அடி உயரம் பகாண்ை 

மண்பாடன கண்பைடுக்கப்பட்டுள்ளது. மூடியுைன் கூடிய இந் ப் பாடன 

தச மடையாமல் முழுடமயாக கிடைத்துள்ளது. பாடனயின் மூடி 

இறுக்கமாக மூடிய நிடையில், இந்  பாடனயினுள் பபாருள்கள் எதுவும் 

இருக்கும் பட்சத்தில் 2,600 ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்   மிழர்கள் 

பயன்படுத்திய பபாருள்கள் குறித்  விவரம் ப ரியவரும் என வரைாற்று 

ஆய்வாளர்கள் நம்பிக்டக ப ரிவித்துள்ளனர். 

மணலூரில் அகழாய்வு ப ாைக்கம்: தமலும் ஏழாம்கட்ை அகழாய்வில் கீழடி, 

அகரம், பகாந் டக ஆகிய இைங்களில் அகழாய்வுப்பணிகள் ப ாைங்கி 

நைந்து வருகிறது. இந்நிடையில் மணலூரில் மட்டும் அகழாய்வு பசய்யும் 

இைத்ட  த ர்வுபசய்யும் பணிகள் ப ாைங்கப்பைாமல் இருந் து.  

இந்நிடையில் மணலூரில் அகழாய்வுக்காக ஜானகி அம்மாள் என்பவருக்கு 

பசாந் மான நிைத்தில் 8 குழிகள் த ாண்ை திட்ைமிைப்பட்டு, மு ல் கட்ைமாக 

இருகுழிகள் த ாண்டும் பணிகள் ப ாைங்கியுள்ளன. மணலூார் முனியா 

-ண்டி தகாவிைருதக நடைபபற்று வரும் இப்பணியில் பழங்காை பாடன 

ஓடுகள் கண்ைறியப்பட்டுள்ளன. 

 

4. ப ைங்கானாவில் 8 சிங்கங்களுக்கு கதரானா 

ப ைங்கானா மாநிைம் டை ராபாதில் உள்ள வன உயிரியல் பூங்காவில் 

எட்டுச் சிங்கங்கள் கதரானா ப ாற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது உறுதி 

பசய்யப்பட்டுள்ளது. இதுப ாைர்பாக மத்திய சுற்றுச்சூழல் அடமச்சகம் 

பவளியிட்ை அறிக்டகயில், ‘ப ைங்கானா மாநிைம் டை ராபாதில் உள்ள 

தநரு உயிரியல் பூங்காவில் கதரானா ப ாற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள எட்டுச் 

சிங்கங்கள்  னிடமப்படுத் ப்பட்டுள்ளன. அவற்றுக்கு த டவயான 

சிகிச்டச அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. அவற்றின் உைல்நிடை சீராக உள்ளது’. 

என்று ப ரிவிக்கப்பட்ைது. 

இ ற்கு முன்பு ஸ்பபயினின் பார்சிதைானா, அபமரிக்காவின் பிராங்க்ஸ் 

நகரங்களில் உள்ள உயிரியல் பூங்காக்களில் சிங்கங்கள் மற்றும் புலிகள் 

கதரானா ப ாற்றால் பாதிக்கப்பட்ைது உறுதிபசய்யப்பட்ைது. இந்நிடையில் 

இந்தியாவில் மு ல்முடறயாக சிங்கங்களுக்கு கதரானா ப ாற்று 

இருப்பது உறுதிபசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

5. இடைநிற்றடை  விர்க்க சிறப்பு ஊக்கத்ப ாடக திட்ைம்: 

உயர் கல்வி இடைநிற்றடைத்  விர்க்க சிறப்பு ஊக்கத்ப ாடக திட்ைம் 

அமல்படுத் ப்பட்டுள்ளது. ஊக்கத்ப ாடகபபறத் குதியான மாணவர்களி 

-ன் வங்கிக்கணக்கு உள்ளிட்ை முழு விவரங்கடள அனுப்புமாறு, மாவட்ை 

மு ன்டமக் கல்வி அதிகாரிகளுக்கு  மிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வித்துடற 

உத் ரவிட்டுள்ளது. 

 



         

    

 மிழ்நாட்டில் அரசு மற்றும் அரசு உ வி பபறும் பள்ளிகளில் 10, 11, 12ஆம் 

வகுப்பு பயிலும் மாணவர்கள்,  ங்கள் படிப்பு முடிந்து உயர்கல்வி பயிைச் 

பசல்லும்தபாது இடைநிற்றடைத்  விர்க்க,  மிழ்நாடு அரசு சார்பில் 

ஆண்டுத ாறும் சிறப்பு ஊக்கத்ப ாடக வழங்கப்படுகிறது. 

2011-12ஆம் கல்வியாண்டு மு ல் அமல்படுத் ப்பட்டுள்ள இத்திட்ைத்தின் 

கீழ், 10, 11ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு  ைா `1,500, +2 மாணவர்களுக்கு 

`2,000 ஊக்கத்ப ாடக வழங்கப்படுகிறது. 

 

 



         

    

1. பசிபிக் பபருங்கடல் தரையில் சிக்கித் தவித்ததற்காக அண்ரைச் 

பெய்திகளில் இடம்பபற்ற, ‘படானியா II’ என்றால் என்ன? 

அ) சரக்குக்கப்பல் 

ஆ) நீர்மூழ்கிக்கப்பல் 

இ) சுரங்கப்பணி சசய்யும் ரரோரபோ  

ஈ) சசயற்ககக்ரகோள் ச ோகுதி 

✓ பசிபிக் சபருங்கடலில் நோன்கு கிமீக்கும் அதிகமோன ஆழத்தில் ரசோ கன 

ரமற்சகோண்டிருந்  கடற்படுகககயத் ர ோண்டி ஆரோயும் படோனியோ II 

என்ற ரரோரபோ அங்கு சிக்குண்டது. அ கன புகழ்சபற்ற அகழ்வோரோய்ச்சி 

நிறுவனமோன சடம் குழுமத்தின் ஆழ்கடல் ஆய்வுப்பிரிவோன குர ோபல் சீ 

மினரல் ரிரசோர்சஸ் ரசோ கனசசய் து. பசிபிக் கடற்பரப்பில் கோணப்படும் 

ரகோபோல்ட் மற்றும் பிற மின்கல உரலோகங்கள் நிகறந்  முடிச்சுகக  

ஆரோய்வ ற்கோக இந்  ரரோரபோ உருவோக்கப்பட்டது. 

 

2. சொதரன அடிப்பரடயில் தடுப்பூசிகரை டிசைான்மூலைாகக் 

பகாண்டுபெல்வதற்கு, உள்நாட்டு வான்சபாக்குவைத்து அரைச்ெகம், 

பின்வரும் எந்த ைாநிலத்திற்கு அனுைதியளித்துள்ைது? 

அ) ரகர ோ 

ஆ) கர்நோடகோ 

இ) ச லங்கோனோ  

ஈ) ஆந்திர பிரர சம் 

✓ ரசோ கன அடிப்பகடயில்  டுப்பூசிகக  டிரரோன்மூலமோகக் சகோண்டு 

சசல்வ ற்கு, ச லங்கோனோ மோநில அரசுக்கு மத்திய உள்நோடு வோன் 

ரபோக்குவரத்து அகமச்சகம் அனுமதியளித்துள் து. இந்  விலக்கு ஓர் 

ஆண்டுகோலத்திற்ரகோ (அ) அடுத்  உத் ரவு வகரரயோ சசல்லுபடியோகும். 

COVID-19  டுப்பூசிகய விநிரயோகிக்க டிரரோன்கக ப் பயன்படுத்துவது 

குறித்து சோத்தியக்கூறு ஆய்வுசசய்ய, ஏப்ரல் மோ த்தில், இந்திய மருத்துவ 

ஆரோய்ச்சிக்கவுன்சிலுக்கு அவ்வகமச்சகம் அனுமதியளித் து. 

 

3. “இந்தியாவில் உள்ள பழங்குடியின குடும்பங்களுக்கான நீடித்த 

வாழ்வாதாைங்கள்” என்ற தரலப்பில் கூட்டு திட்டம ொன்றை பவளி 

-யிட்டுள்ை நிறுவனம் எது? 

அ) APEDA 

ஆ) MPEDA 

இ) TRIFED  

ஈ) NABARD 

✓ மத்திய பழங்குடியினர் நலத்துறை அகமச்சகத்தின் ஆ ரவுடன் பழங்கு 

-டி மக்களின் முன்ரனற்றத்திற்கோக சசயல்படும் மு ன்கம நிறுவனம் 

TRIFED ஆகும். “இந்தியோவில் பழங்குடியின குடும்பங்களுக்கோன நீடித்  

வோழ்வோ ோரங்கள்” என்ற  கலப்பில் ஒரு கூட்டு திட்டத்தில் TRIFED 

நுகழந்துள் து. வறுகமகய ஒழிப்ப ற்கும், கோலநிகல மோற்றத்தின் 

விக வுகக த் ணிப்ப ற்கும் இலக்கோகக்சகோண்ட ஓர் அறக்கட்டக  

-யோன LINK FUND இந் த் திட்டத்திற்கோக TRIFED உடன் ககரகோர்த்து 

உள் து. 

 

4. உதய சூரியன், தங்கம் ைற்றும் பவள்ளிக்கதிர்கள் ஆகியரவ 

எந்த நாட்டால் வழங்கப்படுகிற விருதுகைாகும்? 

அ) சீனோ 

ஆ) ஜப்போன்  

இ) ரஷ்யோ 

ஈ) பிரோன்ஸ் 

✓ நோற்ப ோண்டுக ோக கர்நோடகோவில் ஜப்போனிய சமோழி கற்பித்துவரும் 79 

வய ோன சபங்களூரு ஆசிரியர் ஷியோமலோ கரணஷ், ஜப்போனின் உ ய 

சூரியன்,  ங்கம் மற்றும் சவள்ளிக் கதிர்கள் ஆகிய சக ரவங்கக ப் 

சபற்றோர். சர்வர ச உறவுகளில் சோ கனகள், ஜப்போனிய கலோச்சோரத்க  

ரமம்படுத்து ல்,  ங்கள் துகறயில் முன்ரனற்றம் (அ) சுற்றுச்சூழகலப் 

போதுகோத் ல் ஆகியவற்றுக்கு இந் க்சக ரவம் வழங்கப்படுகிறது. ஆர்டர் 

ஆஃப் தி கரசிங் சூரியனில் இது ஐந் ோம் வகுப்பு. 

 

5. உலக பத்திரிரக சுதந்திை தினம் அனுெரிக்கப்படுகிற தேதி எது? 

அ) ரம 3  

ஆ) ரம 4 

இ) ரம 5 

ஈ) ரம 6 

✓ ஆண்டுத ோறும் ரம.3 அன்று உலக பத்திரிகக சு ந்திர நோ ோக ஐக்கிய 

நோடுகள் அகவ சகோண்டோடுகிறது. UN சபோது அகவயோனது பத்திரிகக 

சு ந்திரத்தின் முக்கியத்துவம் குறித்  விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத் வும், 

கருத்துச் சு ந்திரத்திற்கோன உரிகமக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கவும் இந் 

நோக  அறிவித் து. இதுச ோடர்போன தீர்மோனத்க , ஐநோ, கடந்  1993ஆம் 

ஆண்டில் நிகறரவற்றியது. “Information as a Public Good” என்பது 

நடப்போண்டில் (2021) வரும் இந்நோளுக்கோனக் கருப்பபோருளோகும். 

 

6. கீழ்காணும் எந்த ைாநிலத்தில், முதல் பசுரை சூரிய ஆற்றரல 

கட்டுப்படுத்தி பயன்படுத்தும் ஆரலரய இந்திய இைாணுவைானது 

திறந்துள்ைது? 

அ) இரோஜஸ் ோன் 

ஆ) சிக்கிம்  

இ) நோகோலோந்து 

ஈ) ச லங்கோனோ 

✓ வடக்கு சிக்கிமில் 56 KVA’இன் மு ல் பசுகம சூரிய ஆற்றகல 

கட்டுப்படுத்தி பயன்படுத்தும் ஆகலகய 16000 அடி உயரத்தில் இந்திய 

இரோணுவம் திறந்துள் து. வனடியம் அடிப்பகடயிலோன மின்கல ச ோழி 

-ல்நுட்பத்க ப் பயன்படுத்தும் இந் த் திட்டம், மும்கப IIT உடன் இகண 

-ந்து நிகறரவற்றப்பட்டுள் து. 2022ஆம் ஆண்டுக்குள் 175 GW புதுப்பி 

-க்கத் க்க ஆற்றகல உற்பத்திசசய்ய இந்தியோ இலக்கு கவத்துள் து. 

 

7.எதன் பரிந்துரையின்கீழ், SDRF பங்களிப்பானது ைாநிலங்களுக்கு 

இரு ெை தவரைகளில் வழங்கப்படுகிறது?  

அ) திட்ட ஆகணயம் 

ஆ) நிதி ஆகணயம்  

இ) NITI ஆரயோக் 

ஈ) இந்திய உச்சநீதிமன்றம் 

✓ நிதி ஆகணயத்தின் பரிந்துகரயின் ரபரில், 2021-22ஆம் ஆண்டுக்கோ 

-ன ர சிய ரபரிடர் நிவோரண நிதியில் மத்திய அரசு பங்கின் மு ல் 

 வகணகய, மத்திய நிதியகமச்சகத்தின் சசலவினங்கள் துகற, சபோ 

-துவோக வழங்கப்படும் கோலகட்டத்க விட முன்கூட்டிரய விடுவித்துள்  

-து. மோநிலங்களுக்கு, `8873.6 ரகோடி விடுவிக்கப்பட்டுள் து. சபோதுவோ 

-க ஜூன் மோ த்தில் இது விடுவிக்கப்படும். 

✓ விடுவிக்கப்பட்டுள்  ச ோககயில் 50 ச வீ த்க , அ ோவது, `4436.8 

ரகோடிகய, COVID-19 கட்டுப்போட்டு நடவடிக்கககளுக்கு மோநிலங்கள் 

பயன்படுத்திக்சகோள் லோம். 

 

8. அண்ரைச் பெய்திகளில் இடம்பபற்ற லித்தானி ஆறும் கைவுன் 

ஏரியும் அரைந்துள்ை நாடு எது? 

அ) லோரவோஸ் 

ஆ) சலபனோன்  

இ) ஈரோன் 

ஈ) இஸ்ரரல் 

✓ சலபனோனில் அகமந்துள்  ஒரு மு ன்கம நீரோ ோரம் லித் ோனி ஆறு 

ஆகும். இது சபக்கோ பள் த் ோக்கில் போய்ந்ர ோடி மத்திய கரக்கடலில் 

கலக்கிறது. சமீபத்தில், சலபனோனின் லித் ோனி ஆற்றில் உள்  கரவுன் 

ஏரிக்ககரயில் டன் கணக்கில் மீன்கள் இறந்துகிடந் ன. இவ்ரவரிக்கு 

அருரக, கழிவுநீரோல் நீர் மோசுபடுவ ோக சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் பல 

ஆண்டுக ோக எச்சரித்து வருகின்றனர். 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. வார்ொ ைம்மி திட்டத்தில் முதல் முரறயாக எந்த வரக ைம்மி 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டது? 

அ) உறுப்பு நீக்கப்பட்ட மம்மி 

ஆ) கர்ப்பிணி மம்மி  

இ) மூன்றோம் போலின மம்மி 

ஈ) பச்சி ங்குழந்க  மம்மி 

✓ வோர்சோ மம்மி திட்டத்தில், உலகின் மு ல் கர்ப்பிணி மம்மிகய ஆரோய்ச்சி 

-யோ ர்கள் கண்டுபிடித்துள் னர். எகிப்தில் மு லோம் நூற்றோண்கடச் 

சோர்ந்  ோக கூறப்படும் இந்  மம்மி, ஓர் ஆண் ரபோ கருக்கு சசோந் மோன 

சவப்சபட்டியின் உள்ர  கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள் து. 1826ஆம் ஆண்டில் 

ரபோலந்தில் உள்  வோர்சோ பல்ககலக்கழகத்திற்கு இந்  மம்மி நன்சகோ 

-கடயோக வழங்கப்பட்டது. இந் க்கண்டுபிடிப்பு, ஆரோய்ச்சியோ ர்களுக்கு 

பண்கடய கோலங்களில் நிலவிய ரபறுகோலத்திற்கு முந்க ய நலன் 

குறித்  மு லோவது ஆ ோரங்கக  ரசகரிக்க உ வுகிறது. 

 

10. அண்ரைச் பெய்திகளில் இடம்பபற்ற, “MACS 1407” என்றால் 

என்ன? 

அ) COVID  டுப்பு மருந்து 

ஆ) ரசோயோபீன்ஸ் வகக  

இ) புதிய ரகோள் 

ஈ) பீரங்கி எதிர்ப்பு ஏவுககண 

✓ இந்திய ரவ ோண் ஆரோய்ச்சிக் கழகத்துடன் இகணந்து புரனவின் 

அகர்கர் ஆரோய்ச்சி நிறுவனத்தின் அறிவியலோ ர்கள் MACS 1407 என்ற 

புதிய அதிக மகசூல்  ரக்கூடிய மற்றும் பூச்சி-எதிர்ப்புத் திைன்பகோண்ட 

ரசோயோபீன்கை உருவோக்கியுள் னர். 

✓ இந்  விக  ரமற்கு வங்கம், ஜோர்க்கண்ட் மற்றும் சத்தீஸ்கர் ரபோன்ற 

வடகிழக்கு மோநிலங்களில் பயிரிட ஏற்ற ோகும். 

 


1. பிரோன்ஸில் இருந்து புறப்பட்ட ரமலும் 3 ரரபல் விமோனங்கள் 

பிரோன்ஸில் இருந்து ரமலும் 3 ரரபல் ரபோர் விமோனங்கள் இந்தியோ 

புறப்பட்டன. இந்  விமோனங்களுடன் ரசர்த்து இந்தியோவிடம் உள்  ரரபல் 

விமோனங்களின் எண்ணிக்கக 21ஆக அதிகரிக்கவுள் து. பிரோன்ஸிடம் 

இருந்து `59,000 ரகோடி மதிப்பில் 36 ரரபல் ரபோர் விமோனங்கக  சகோள் 

மு ல் சசய்ய அந்நோட்டு அரசுடன் மத்திய அரசு ஒப்பந் ம் ரமற்சகோண்டது. 

அ ன்படி கடந்  ஆண்டு ஜூகல 29 அன்று மு ல் ச ோகுப்போக 5 ரரபல் 

விமோனங்கள் இந்தியோ வந் கடந் ன. அந்  விமோனங்களின் ஐந் ோவது 

ச ோகுப்போக 4 விமோனங்கள் கடந்  மோ ம் 21 அன்று இந்தியோ வந் ன. 

இந்நிகலயில், ரமலும் 3 ரரபல் விமோனங்கள் பிரோன்ஸிலிருந்து இந்தியோ 

புறப்பட்டுள்  ோக அந்நோட்டில் உள்  இந்திய தூ ரகம் ச ரிவித் து. இக  

அடுத்து, இந்திய வோன்பகடயில் உள்  ரரபல் ரபோர் விமோனங்களின் 

எண்ணிக்கக 21ஆக அதிகரிக்கவுள் து.  ற்ரபோது வந்து ரசரவுள்  விமோ 

-னங்கள் ரமற்கு வங்கத்தில் உள்  ஹசீமோரோ விமோனப்பகட   த்தில் 

நிறுத் ப்படவுள் ன. 

 

 

 

 



         

    

1. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற ருஷிகுல்யா ஆறு பாயும் மாநிலம் 

எது? 

அ) கர்நாடகா 

ஆ) ஒடிஸா  

இ) ஆந்திர பிரதேசம் 

ஈ) பீகார் 

✓ ஒடிஸா மாநிலத்தில் பாயும் ருஷிகுல்யா ஆற்றுமுகத்துவாரம், ககிர்மாோ 

-வுக்குப் பிறகு, இந்தியாவில், ஆலிவ் ரிட்லி ஆமமகளின் இரண்டாவது 

பபரிய பபாறிப்பகமாக கருேப்படுகிறது. இந்ே ஆண்டு, ருஷிகுல்யா ஆற்று 

முகத்துவாரத்துக்கு அருதக ஆலிவ் ரிட்லி கடலாமமகள் கூடுகட்ட வர 

-வில்மல. ஏபெனில் கூடு கட்டும் காலம் கடந்துவிட்டது. கடந்ே 2020 

மார்ச்சில், மூன்று இலட்சத்துக்கும் தமற்பட்ட ஆமமகள் இந்ே இடத்தில் 

கூடு கட்டியிருந்ேது குறிப்பிடத்ேக்கது. 

 

2. உலக டூனா நாளானது ஆண்டுத ாறும் தம.2ஆம் த தியன்று 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. சபருங்கடல்கள் மற்றும் கடல்வளங்களின் 

நீடித்  பயன்பாட்டிற்கு அழைப்பு விடுக்கும் SDG எது? 

அ) SDG 7 

ஆ) SDG 9 

இ) SDG 11 

ஈ) SDG 14  

✓ டூொ மற்றும் டூொ தபான்ற இெங்கள், வளர்ந்ே மற்றும் வளரும் 

நாடுகளில் அவற்றின் ஊட்டச்சத்து பண்புகளின் காரணமாக உணவின் 

குறிப்பிடத்ேக்க ஆோரமாக விளங்குகின்றெ. அவற்றின் இமறச்சியில் 

ஒதமகா-3 நிமறந்துள்ளது. தமலும் இதில் ோதுக்கள், புரேங்கள் மற்றும் 

மவட்டமின் B12 ஆகியமவ உள்ளெ. 2016ஆம் ஆண்டில், ஐநா பபாது 

அமவ ஆண்டுதோறும் தம.2 அன்று உலக டூொ நாள் கமடப்பிடிக்கப்ப 

-டும் எெ அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்ேது. 

✓ பதிொன்காவது நீடித்ே வளர்ச்சி இலக்கு - பபருங்கடல்கள், கடல்கள் 

மற்றும் கடல்வளங்கமள பாதுகாத்ேல் மற்றும் நீடித்ே முமறயில் 

பயன்படுத்துவமே தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. அது உலகளாவிய 

டூொ சந்மேக்கு இணங்கும் விேத்தில் உள்ளது. 

 

3. கிரிம்சன் சூரிய ஆற்றல் உற்பத்தித் திட்டம் அழமக்கப்படவுள்ள 

நாடு எது? 

அ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

ஆ) ரஷியா 

இ) பெர்மனி 

ஈ) ஐக்கிய அபமரிக்க நாடுகள்  

✓ கலிதபார்னியா பாமலயில் ஒரு மிகப்பபரிய சூரிய ஆற்றல் உற்பத்தித் 

திட்டத்மே நிறுவ அபமரிக்க அரசு ஒப்புேலளித்துள்ளது. இது கிட்டத்ேட்ட 

90,000 வீடுகளுக்கு மின்சாரம் வழங்கும் திறன்பகாண்டது.  

✓ கலிதபார்னியாவில், 2000 ஏக்கர் கூட்டாட்சி நிலத்தில் 550 மில்லியன் 

அபமரிக்க டாலர் மதிப்பில் கிரிம்சன் சூரிய திட்டம் நிறுவப்படும். இமே 

கதெடிய சூரிய ஆற்றல் நிறுவெம் உருவாக்கியுள்ளது. இந்ே நடவடிக் 

-மக காலநிமல மாற்றத்மே எதிர்த்துப் தபாராடுவது, தவமலகமள 

உருவாக்குவது மற்றும் புமேபடிவ எரிபபாருட்களின் சார்புநிமலமயக் 

குமறப்பமே தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

4. கீழ்காணும் எந்  தநாய் முற்றுசபற்ற ாக, காங்தகா மக்களாட்சிக் 

குடியரசு அறிவித்துள்ளது? 

அ) பபரியம்மம 

ஆ) எதபாலா  

இ) மதலரியா 

ஈ) மூமளயழற்சி தநாய் 

✓ காங்தகா மக்களாட்சிக் குடியரசாெது எதபாலா பபருந்போற்று முற்று 

பபற்றோக அறிவித்துள்ளது. கிழக்கு மாகாணத்தில் 12 தபமரப் பாதித்ே 

எதபாலா, அவர்களுள் அறுவரின் இறப்பிற்குக் காரணமாக அமமந்ேது. 

பமர்க்கின் (MRK.N) எதபாலா ேடுப்பூசிமயப் பயன்படுத்தி அந்நாடு 

எதபாலாமவ ஒழித்ேது. தநாயிலிருந்து மீண்ட தநாயாளி ஒருவரின் 

விந்து உட்பட சில உடல் திரவங்களில் இந்ே மவரஸ் இருக்கக்கூடும். 

 

5. “துருவ் Mk - III MR” என்றால் என்ன? 

அ) ICAR’இன் புதிய அரிசி வமக 

ஆ) நவீெ இலகு இரக உலங்கூர்தி  

இ) ேமரயிலிருந்து ேமர பபாருமளத் ோக்கும் ஏவுகமண 

ஈ) பல்ஸ் டாப்ளர் ராடார் 

✓ துருவ் Mk - III MR என்பது ஒரு நவீெ இலகு இரக உலங்கூர்தி ஆகும். 

இேமெ, பபங்களூரு ஹிந்துஸ்ோன் ஏதராநாட்டிக்ஸ் லிட் வடிவமமத்து 

உருவாக்கியுள்ளது. இந்ே உலங்கூர்தி பரிதசாேமெ பசய்யப்பட்டு, 

பசன்மெ கடற்கமரயில், ஓர் இந்திய கடதலார காவல்பமட கப்பலின் 

தமல் ேளத்தில் பவற்றிகரமாக ேமரயிறங்கியது. இந்திய கடதலார 

காவல்பமடயிெர் பயன்படுத்துவேற்காக இது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

6.  னிப்பட்ட பயன்பாட்டிற்காக இறக்குமதி செய்யப்படும் உயிர்வளி 

சசறிவூட்டிகளுக்கு சபாருந்தும் புதிய IGST விகி ம் என்ன? 

அ) 5% 

ஆ) 10% 

இ) 12%  

ஈ) 18% 

✓ ேனிப்பட்ட பயன்பாட்டிற்காக இறக்குமதி பசய்யப்படும் உயிர்வளி பசறிவூ 

-ட்டிகளுக்காெ IGST’ஐ ேற்தபாமேய 28 சதவீதத்திலிருந்து 12 சேவீே 

-மாக இந்திய அரசு குமறத்துள்ளது. இது, 2021 ெூன்.30ஆம் தேதி வமர 

பபாருந்தும். COVID பாதிக்கப்பட்ட தநாயாளிகளுக்கு பயன்படுத்ேப்படும் 

உயிர்வளியின் தேமவ திடீபரெ அதிகரித்ேமே அடுத்து இந்ே அரிய 

வரிகுமறப்பு நிகழ்வு நடந்துள்ளது. 

 

7. இந்திய அரசியலழமப்பின் சரத்து 164, கீழ்காணும் எ ழனக் 

ழகயாளுகிறது? 

அ) இந்தியக்குடியரசுத்தலைவர் 

ஆ) மாநில அரசின் அமமச்சமர நியமித்ேல்  

இ) மத்திய அரசு & மாநில அரசிற்கு இமடயிலாெ அதிகாரப்பகிர்வு 

ஈ) இந்திய உச்சநீதிமன்றம் 

✓ இந்திய அரசியலமமப்பின் 164ஆவது சரத்து ஒரு மாநில அமமச்சரின் 

நியமெம் பற்றியோகும். ஒரு மாநிலத்தின் முேலமமச்சர் ஆளுநரால் 

நியமிக்கப்படுவோகவும், மாநிலத்தின் மற்ற அமமச்சர்கள் முேல்வருடன் 

கலந்ோதலாசித்து ஆளுநரால் நியமிக்கப்படுவார்கள் என்றும் அச்சரத்து 

கூறுகிறது. போடர்ந்து 6 மாேங்களுக்கு சமஉ’வாக இல்லாே அமமச்சர் 

ஒருவர், 6 மாேங்கள் நிமறவமடந்ே பிறகு, ஒரு அமமச்சராக பசயல்பட 

அருகமேயற்றவர் எெ அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

8.த சிய மனி வுரிழமகள் ஆழையத்தின் இழடக்கால  ழலவ 

-ராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

அ) SA பாப்தட 

ஆ) A K சிக்ரி 

இ) P K மிஸ்ரா 

ஈ) P C பந்த்  

✓ தேசிய மனிேவுரிமமகள் ஆமணயத்தில் உறுப்பிெராக உள்ள நீதிபதி 

(ஓய்வு) பிரபுல்லா சந்திர பந்த், 2021 ஏப்ரல்.25 முேல் அமலுக்கு வரும் 

வமகயில் அேன் இமடக்கால ேமலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.  

✓ NHRC உறுப்பிெராக நியமிக்கப்படுவேற்கு முன்பு, 2014-2017 வமர 

உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியாக அவர் பதவி வகித்து வந்தார். தமகாலயா 

உயர்நீதிமன்றத்தின் ேமலமம நீதிபதியாக 2013 முேல் 2014 வமர 

அவர் பேவி வகித்துள்ளார். 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. COVID-19 ச ாற்றுதநாழய ழகயாளுவ ற்காக இந்திய ஆயு ப் 

பழட ச ாடங்கியுள்ள நடவடிக்ழகயின் சபயர் என்ன? 

அ) ஆபதரஷன் பாரத் 

ஆ) ஆபதரஷன் ஆத்மநிர்பார் 

இ) ஆபதரஷன் CO-JEET  

ஈ) ஆபதரஷன் CO-WIN 

✓ இந்திய ஆயுேப்பமடகள் நாட்டின் COVID-19 பபருந்ததாற்றுக்கு எதிரான 

முயற்சிகளுக்கு ஆேரவாக “CO-JEET” என்ற நடவடிக்மகமயத் போட 

-ங்கியுள்ளெ. இது மருத்துவ உட்கட்டமமப்பு & உயிர்வளி விநிதயாக 

சங்கிலிகமள வலுப்படுத்துவமேயும் மக்களின் மெநலமெ உறுதி 

பசய்வமேயும் தநாக்கமாகக்பகாண்டுள்ளது. 

✓ உயிர்வளி விநிதயாகச்சங்கிலிகமள மீட்படடுக்கவும், COVID படுக்மகக 

-மள அமமக்கவும், நிர்வாகத்திற்கு உேவவும் இராணுவம், வான்பமட 

மற்றும் கடற்பமட வீரர்கள் ஈடுபட்டுள்ளெர். 

 

10. கங்ழகயின் முக்கிய கிழளயாறான பத்மா ஆறு பாய்கிற நாடு 

எது? 

அ) தநபாளம் 

ஆ) வங்காளதேசம்  

இ) சீொ 

ஈ) மியான்மர் 

✓ பத்மா ஆறு கங்மகயின் முக்கிய கிமளயாறாகும். அது வங்காளதேசத்து 

-க்குள் நுமழவேற்கு முன்பு இந்தியாவிற்கும் வங்காளதேசத்துக்கும் 

இமடயிலாெ தமற்கு எல்மலமய உருவாக்குகிறது. சமீபத்தில், பத்மா 

ஆற்றில், மணல் ஏற்றிச் பசன்ற ஒரு சரக்குக் கப்பமலத் ோக்கியதில், 

30’க்கும் தமற்பட்ட பயணிகமளக் பகாண்ட ஒரு படகு கவிழ்ந்ேது.  

✓ வங்காளதேசத்தின் பமழய காந்ேல்பரி படகு முமெயத்தில் நிகழ்ந்த 

இந்ே விபத்தில் குமறந்ேது 26 தபர் மரணித்திருப்பர். 

 

 

 


