 













1. எந்தப் ப ோரின்ப ோது தங்கள் இன்னுயிரை இழந்தவர்களின்



5. பகைள அைசியலில் த ோதுவோக, ‘இரும்புப்ப ண்மணி’ எை அரழ

நிரைரவப் ப ோற்றுவதற்கும் நல்லிணக்கத்தின் அரையோளமோகவு
-ம் பம 8-9 அனுசரிக்கப் டுகிறது?

-க்கப் டு வர் யோர்?
அ) K R ரகைரி 

அ) முதலாம் உலகப்ப ார்

ஆ) இரம்யா ஹரிதாஸ்

ஆ) இரண்டாம் உலகப்ப ார் 

இ) M கேலம்

இ) இந்பதா-சீனப்ப ார்

ஈ) P சதிபதவி

ஈ) பிரரஞ்சு புரட்சிகர ப ார்கள்

✓

✓

2004ஆம் ஆண்டில், ஐநா ர ாது அவை பே 8-9 பததிகவை இரண்டாம்
உலகப்ப ாரின்ப ாது உயிரிழந்தைர்கவை நிவனவுகூருைதற்காகவும்
நல்லிணக்கத்தின் அவடயாைோகவும் அறிவித்தது.

✓

UNGA அதன் உறுப்புநாடுகளுடன், ப ாரால் ாதிக்கப் ட்ட அவனைருக்
-கும் அஞ்சலி ரசலுத்துைதற்காக, முழுவேயான சந்திப்வ நடத்துகிறது.
40 மில்லியன் ர ாதுேக்கள் ேற்றும் 20 மில்லியன் வீரர்கள் ரகால்லப் ட்
-ட இப்ப ாவர “ைரலாற்றில் விடுதவலக்கான காவிய ப ாராட்டங்களில்
இது ஒன்று” என்று அரேரிக்கா விைரிக்கிறது.

பகரைாவைச் சார்ந்த மூத்த கம்யூனிஸ்ட் தவலைர் திருேதி K R ரகைரி
ையது முதிர்வின் காரணோன பநாய்கைால் சமீ த்தில் காலோனார்.
அைருக்கு ையது 102. பகரை அரசியலில் அைர் ர ரும் ாலும் ‘இரும்புப்
ர ண்ேணி’ என்று குறிப்பிடப் டுகிறார், பேலும் 1957’இல் கம்யூனிஸ்ட்
தவலைர் EMS நம்பூதிரி ாட் தவலவேயிலான உலகின் முதல் னநாய
-க ரீதியாக பதர்ந்ரதடுக்கப் ட்ட கம்யூனிஸ்ட் அரசாங்க அவேச்சரவையி
-ல் உறுப்பினராக இருந்தார்.

6. ‘புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் சந்ரத புதுப்பிப்பு 2021’ஐ தவளியிட்ை
அரமப்பு எது?

2. COVID-19 பநோய்த்ததோற்ரற ரகயோளுவதற்கோக எவதைஸ்ட்

அ) இந்தியன் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் பேம் ாட்டு நிறுைனம் லிட்

சிகைத்தின் உச்சியில், “பிரிப்புக்பகோடு” ஒன்ரற உருவோக்கவுள்ள
நோடு எது?

ஆ) ன்னாட்டு எரிசக்தி முகவே 
இ) பதசிய அனல்மின் கழகம்

அ) பந ாைம்

ஈ) பிரரஞ்சு ைைர்ச்சி ஆவணயம்

ஆ) சீனா 
இ) இந்தியா
ஈ) ைங்காைபதசம்

✓

✓

“புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் சந்வத புதுப்பிப்பு - 2021” என்ற தவலப்பிலான
அறிக்வகவய ன்னாட்டு எரிசக்தி முகவே (IEA) ரைளியிட்டுள்ைது.

✓

இந்த அறிக்வக, 2021 ேற்றும் 2022ஆம் ஆண்டுகளுக்கான புதிய
உலகைாவிய புதுப்பிக்கத்தக்க மின் திறன் கூடுதல்கள் குறித்த ஒரு முன்
அறிவிப்வ அளிக்கிறது. IEA என் து பிரான்சின் ாரிவை தவலவேயிட
-ோகக்ரகாண்ட ஓர் அரசுகளுக்கிவடபயயான அவேப் ாகும். இது,
கடந்த 1974’இல் OECD’இன் கட்டவேப்பின்கீழ் உருைாக்கப் ட்டது.

எைரரஸ்ட் சிகரத்தின் உச்சியில், “பிரிப்புக்பகாடு” ஒன்வற உருைாக்க
இருப் தாக சீனா அண்வேயில் அறிவித்தது. இது பந ாைத்திலிருந்து
சிகரத்வத அவட ைர்கைால் சீனத்தரப்பிலிருந்து ஏறு ைர்கள் ாதிக்கப்
-டுைவதத்தடுக்கும் என எதிர் ார்க்கப் டுகிறது. முன்னதாக, பந ாைத்தி
-லிருந்து ேவல ஏறிய லருக்கு COVID ாதிப்புகள் கண்டறியப் ட்டன.

7. COP26 மக்களின் வழக்குரைஞைோக அறிவிக்கப் ட்ைவர் யோர்?
3. புக்கதைஸ்ட் ஒன் து என் து எந்தப் ன்ைோட்டு கூட்ைணிரயச்

அ) சர் படவிட் அட்டன் பரா 

சோர்ந்த ஒன் து நோடுகளின் குழுமமோகும்?

ஆ) படவிட் ோல் ாஸ்

அ) G20

இ) Dr கிறிஸ்டலினா

ஆ) ஐபராப்பிய ஒன்றியம்
இ) NATO 
ஈ) காேன்ரைல்த்

✓

✓

ார்ஜீைா

ஈ) கிறிஸ்டின் லகார்ட்

ல்பகரியா, ரசக் குடியரசு, எஸ்படானியா, ஹங்பகரி, லத்வியா,
லித்துபைனியா, ப ாலந்து, ருபேனியா ேற்றும் சுபலாைாக்கியா ஆகிய
ஒன் து நாடுகள் NATO’வுக்குள் அரசியல் ஆபலாசவனகள் ேற்றும்
ஒத்துவழப்புக்கான ஒரு தைத்வத அவேத்தன.

✓

இத்தாலியுடன் கூட்டாக இணைந்து இங்கிலாந்தின் தவலவேயின்கீழ்
நவடர றவுள்ை ஐநா காலநிவல ோற்ற உச்சிோநாட்டின் COP26க்கா
-ன ேக்கள் ைழக்குவரஞராக வழவேைாதி, ஒலி ரப் ாைர் ேற்றும் ைர
-லாற்றாசிரியர் சர் படவிட் அட்டன் பரா அறிவிக்கப் ட்டுள்ைார்.

✓

இந்த உச்சிோநாடு இந்த ஆண்டு கிைாஸ்பகாவில் நவடர றவுள்ைது.
COP26’க்கு முன்னும் பின்னும் முடிரைடுப் ைர்கள் எடுக்கபைண்டிய
நடைடிக்வககவை முன்னிவலப் டுத்தவும், ங்பகற்கும் நாடுகளின்
காலநிவல ரதாடர் ான அவனத்து நிகழ்ச்சி நிரல்கவையும் ஒருங்கி
-வணக்கவும் அைருக்கு ணி ஒதுக்கப் ட்டுள்ைது.

புக்கரரஸ்ட் 9 அல்லது B9 எனப்ர யரிடப் ட்ட இது NATO கூட்டணியில்,
“கிழக்கின் குரல்” என்றும் கருதப் டுகிறது. அண்வேயில், B9
உச்சிோநாட்டில், அரேரிக்க அதி ர் ப ா வ டன், ரேய்நிகர் ைடிைத்தில்
அந்த நாடுகள் இவடபய உவரயாற்றினார்.

8. வருமோை வரிச்சட்ைத்தின் டி, ணத்ரத தைோக்கமோக த றுவதற்
4. அதன் உறுப்பிைர்களிரைபய சிறந்த வரி ஒருங்கிரணப்புக்கோக

-கோை உச்சவைம்பு என்ை?

ஆசிய- சிபிக் வரி ரமயத்ரத ததோைங்கியுள்ள லதைப்பு நிறுவைம்
எது?

அ) `2 இலட்சம் 
ஆ) `5 இலட்சம்

அ) AIIB

இ) `10 இலட்சம்

ஆ) ADB 

ஈ) `50 இலட்சம்

இ) உலக ைங்கி

✓

ஈ) ன்னாட்டுச் ரசலைாணி நிதியம்
✓

ஆசிய ைைர்ச்சி ைங்கியானது (ADB) ஆசிய- சிபிக் ைரி வேயத்வத
ரதாடங்கியுள்ைது. இது அறிவு கிர்வை பேம் டுத்துைதற்கான ஒரு திறந்
-த தைத்வத உருைாக்கும். பேலும், ADB அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும்
பேம் ாட்டு கூட்டாைர்களிவடபய ைரிக்ரகாள்வக குறித்த ஒருங்கிவண
-ப்வ ைலுப் டுத்தும்.

✓

ADB’இன் ைைரும் உறுப்புநாடுகளில் உள்நாட்டு ைை அணிதிரட்டல் ேற்
-றும் ன்னாட்டு ைரி ஒத்துவழப்பு ஆகியைற்வற ைலுப் டுத்த பிராந்திய
ேற்றும் ன்னாட்டு ைைங்கவை இந்த வேயம் திரட்டுகிறது.









பநாயாளிகளிடமிருந்து `2 லட்சம் அல்லது அதற்கு பேற் ட்ட ணத்வதப்
ர றுைதற்கு COVID ேருத்துைேவனகள், நலைாழ்வு வேயங்கள் ேற்றும்
COVID ராேரிப்பு வேயங்களுக்கான ைருோன ைரி விதிமுவறகவை
ேத்திய அரசு தைர்த்தியுள்ைது. ைருோன ைரிச்சட்டத்தின் பிரிவு 269ST’
இல் தைர்வு அறிவித்து நிதி அவேச்சகம் அறிவிப்வ ரைளியிட்டது.
ணஞ்ரசலுத்தும் ரசீதுக்கான விலக்கு 2021 ஏப்ரல் 1 முதல் 2021 பே 31
ைவர இருக்கும்



 









9. 'பமோசமோை வங்கி’ எனக் கூறப் டுகிற NARCL’இன் தரலரமச்
தசயல் அதிகோரியோக நியமிக்கப் ட்ைவர் யோர்?
அ) த்ேகுோர் M நாயர் 
ஆ) அ ய் பூஷண் ாண்பட
இ) S C கார்க்
ஈ) K சுப்பிரேணியம்

✓

ாரத ைங்கியின் (SBI) த்ேகுோர் M நாயர் பதசிய ரசாத்து புனரவேப்பு
நிறுைனத்தின் (NARCL) தவலவேச் ரசயல் அதிகாரியாக இருப் ார்.

✓

‘போசோன ைங்கி’ என்றும் அவழக்கப் டும் NARCL, 2021 ூனில் ரசய
-ல் டும் என்று எதிர் ார்க்கப் டுகிறது. இது கடன் ைழங்குநர்களின் (மு
-க்கியோக ர ாதுத்துவற ைங்கிகள்) ைாராக்கடன்கவை எடுத்துக்ரகாள்
-ைதற்காக நிறுைப் ட்ட ஒரு நிறுைனோகும்.

10. இந்திய வைவுயிரி நிறுவைம் (WII) வடிவரமத்த திறன்ப சி
தசயலிரயப் யன் டுத்தி சமீ த்தில் குைங்குகள் கணக்தகடுப்ர
நைத்திய மோநிலம் எது?







ான் ரகரி ரதரிவித்துள்ைார். ருைநிவல ோற்றம் ரதாடர் ான கூட்டம்
அரேரிக்கத் தவலநகர் ைாஷிங்டனில் நவடர ற்றது.
பிரதேர் நபரந்திர போடி தவலவேயிலான இந்திய அரசு, ேரபுசாரா ஆற்றல்
மூலங்கள் ைாயிலாக 450 கிகா ைாட் எரிசக்திவய உற் த்தி ரசய்ைதற்கு
இலக்கு நிர்ணயித்துள்ைது. அந்த இலக்வக அவடைதற்கான ரதாழில்நுட்
ைசதிகளும் நிதியாதாரமும் இந்தியாவிடம் தற்ப ாது இல்வல. அவதக்
கருத்தில்ரகாண்டு, நிர்ணயிக்கப் ட்ட இலக்வக எட்டுைதற்காக இந்தியா
-வுக்கு அரேரிக்கா உதவி ைருகிறது.
ர ாருைாதார ஒத்துவழப்பு-பேம் ாட்டு அவேப்பில் (OECD) 37 நாடுகள்
இடம்ர ற்றுள்ைன. அந்நாடுகவைக் காட்டிலும் சீனாவில் கரியமிலைாயு
ரைளிபயற்றம் அதிகைவில் உள்ைது. கரியமிலைாயு ரைளிபயற்றத்வத
சீனா ர ருேைவில் குவறக்க பைண்டும் என அக்கூட்டத்தில் கூறப்பட்டது.
5. அரேரிக்க அதி ரின் ஆபலாசகராக இந்திய ைம்சாைளிவயச் பசர்ந்த
நீரா டாண்டன் நியேனம்
அரேரிக்க அதி ர் ப ா வ டனின் மூத்த ஆபலாசகராக, இந்திய ைம்சாை
-ளிவயச் சார்ந்த நீரா டாண்டன் (50) நியமிக்கப் ட்டுள்ைார்.

அ) கு ராத்
ஆ) ஹரியானா 

6. ரசவ்ைாய் கிரகத்தில் ரைற்றிகரோக இறங்கிய சீன விண்கலம்

இ) இரா ஸ்தான்

சீன விண்கலத்தின் ஆய்வுக்கலம் ரசவ்ைாய் கிரகத்தில் ரைற்றிகரோகத்
தவரயிறங்கியது. இதன்மூலம் அரேரிக்காவுக்கு அடுத்த டியாக ரசவ்ைாயி
-ல் பராைவர தவரயிறக்கிய 2ஆைது நாடு என்கிற ர ருவேவய சீனா
ர ற்றுள்ைது. ‘ ுபராங்’ என்ற அந்த பராைருடன் தியான்ரைன்-1 விண்க
-லம் கடந்த ஆண்டு ூவலயில் ரசலுத்தப் ட்டது. கடந்த பிப்ரைரி ோதம்
ரசவ்ைாயின் சுற்றுைட்டப் ாவதக்குள் அவ்விண்கலம் நுவழந்தது.

ஈ) பேற்கு ைங்கம்

✓

ஹரியானா-2021’க்கான ர ரிய ைனவுயிரி கணக்ரகடுப்பின் ஒரு குதி
-யாக, ஹரியானா, மூன்று நாள் குரங்கு கணக்ரகடுப்வ நடத்தியது.

✓

ஹரியானா முழுைதுமிருந்து அறுநூற்றுக்கும் பேற் ட்படார் இக்குரங்கு
கணக்ரகடுப்பில் ங்பகற்றனர். சுோர் 6,000 குரங்குகவை ‘ைனவுயிரி
கணக்ரகடுப்பு ஹரியானா’ என்ற தவலப்பில், இந்திய ைனவுயிரி
நிறுைனம் அதன் திறன்ப சி ரசயலி ைாயிலாக ஆைணப் டுத்தியது.


1. COVID கட்டணை ணையம் உதவி எண் – 104
❖
❖
❖
❖

படுக்ணக நிலவரம்பற்றி அறிய
ததாணலபபசி வாயிலாக ைருத்துவரின் ஆபலாசணனணயப்தபற
தடுப்பூசி பற்றி அறிந்துதகாள்ை
COVID ததாற்றினால் வீட்டில் தனிணைப்படுத்திக்தகாண்டுள்ை
ப ாயாளிகளுக்கு

2. அரபிக்கடலில் உருைாகிறது ‘டவ்-பத’ புயல்
ரதன்கிழக்கு அரபிக்கடலில் நிவலரகாண்டுள்ை ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத்
தாழ்வுேண்டலம் பேலும் ைலுைவடந்து இன்று (15-05-2021) புயலாக
ைலுைவடகிறது. இந்தப் புயலுக்கு மியான்ேர் நாடு ைழங்கிய ‘டவ்-பத’
என்று ர யர் வைக்கப் டவுள்ைது.

3. ஹரியானாவில் கருப்புப் பூஞ்வச ாதிப்பு பநாயாக அறிவிப்பு
ஹரியானா ோநிலத்தில் கருப்புப் பூஞ்வச ாதிப்வ பநாயாக அந்த ோநில
அரசு அறிவித்துள்ைது.
‘மியூபகார்வேபகாசிஸ்’ என்னும் கருப்புப்பூஞ்வச மிகவும் அ ாயகரோன,
அரியைவக பூஞ்வசயாகும். இந்தப் பூஞ்வச தாக்குைதால் தவலைலி,
காய்ச்சல், கண்களில் ைலி, மூக்கவடப்பு, ார்வைக் குவற ாடு ப ான்ற
அறிகுறிகள் உண்டாகும். இந்தப் பூஞ்வச, ர ரும் ாலும் கபரானாவில்
இருந்து மீண்டைர்கவைபய தாக்கியுள்ைது. இந்தப் பூஞ்வச தாக்குதலுக்கு
ேகாராஷ்டிரத்தில் இதுைவர 52 ப ர் உயிரிழந்துள்ைனர்.
4. ேரபுசாரா எரிசக்தி உற் த்தி இலக்வக அவடய இந்தியாவுக்கு
அரேரிக்கா உதவி
ேரபுசாரா எரிசக்தி உற் த்தியில் இந்தியா நிர்ணயித்துள்ை இலக்வக
அவடைதற்கு அரேரிக்கா உறுதுவணயாக இருக்கும் என்று அந்நாட்டு
அதி ர் ப ா வ டனின் ருைநிவல ோற்ற விைகாரங்களுக்கான தூதர்









இந்த நிவலயில், விண்கலத்திலிருந்து பிரிந்த ஆய்வு ைாகனம், ரந்த நிலப்
ரப் ான ‘உபடாபியா பிைானிடியா’ என்ற குதியில் தவரயிறங்கியதாக
சீன அரசு ஊடகம் ரதரிவித்துள்ைது.
சீன ரநருப்புக் கடவுைான ‘ ுபராங்’ ர யரிலான இந்த பராைர் உயர்
ரதளிவுத்திறன்ரகாண்ட நிலப் ரப்பு பகேரா உள்ளிட்ட ஆறு அறிவியல்
கருவிகவைக் ரகாண்டுள்ைது. ரசவ்ைாய் கிரக தவரப் ரப்பின் ேண்
ேற்றும் ைளிேண்டலத்வத ஆய்வு ரசய்யும் ‘ ுபராங்’, தவரப் ரப்பில்
தண்ணீர் உள்ைதா, அங்கு முன்னர் உயிரினங்கள் ைாழ்ந்ததற்கான
தடயங்கள் உள்ைனைா எனவும் ஆய்வு பேற்ரகாள்ளும்.
தியான்ரைன்-1 விண்கலோனது ரசவ்ைாய் கிரகத்துக்கான சீனாவின்
முதல் தனித்துைோன விண்கலோகும். 2011’இல் ரஷியாவுடன்
இவணந்து ரசவ்ைாய் கிரகத்துக்கு சீனா அனுப்பிய விண்கலத்திட்டம்
பதால்வியவடந்தது.
மூன்றாைது விண்கலம்: ஐந்து டன் எவடரகாண்ட தியான்ரைன்-1
விண்கலம், கடந்த பிப்ரைரியில் ரசவ்ைாய் கிரகத்வத அவடந்த 3ஆைது
விண்கலோகும். அரேரிக்காவின் ர ர்சிைரன்ஸ் விண்கலம் பிப்.18ஆம்
பததி ரசவ்ைாய் கிரகத்தின் ர பசபரா ள்ைத்தாக்கு குதியில் ரைற்றிகர
-ோகத் தவரயிறங்கியது. தியான்ரைன் விண்கல பராைர் தவரயிறங்கிய
குதியான ‘உபடாபியா பிைானிடியா’ என்ற இடத்திலிருந்து ர பசபரா
ள்ைத்தாக்கு 2,000 கிமீ ரதாவலவில் உள்ைது.
பிப்ரைரியில் ரசவ்ைாவய ரசன்றவடந்த ேற்ரறாரு விண்கலம் பஹாப்.
ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் இந்த விண்கலம் ரசவ்ைாயில் தவரயிறங்காவிட்
-டாலும் ரசவ்ைாயின் சுற்றுைட்டப் ாவதயில் சுற்றிைந்து, அதன் ைளிேண்
-டலம் ேற்றும் காலநிவல குறித்து ஆய்வுப் ணியில் ஈடு ட்டுள்ைது.
ரசவ்ைாய் கிரகத்தில் முதன்முவறயாகத் தவரயிறங்கிய விண்கலம்
அரேரிக்காவின் வைக்கிங்-1 ஆகும். வைக்கிங்-1 விண்கலம் 1976ஆம்
ஆண்டு ூவலயிலும், வைக்கிங்-2 விண்கலம் அபத ஆண்டு ரசப்டம் ரி
-லும் ரைற்றிகரோகத் தவரயிறங்கின. 1971’இல் அப்ப ாவதய பசாவியத்
யூனியனின் விண்கலம் ரசவ்ைாயில் தவரயிறங்கினாலும், அதன் தகைல்
ரதாடர்பு சில விநாடிகளில் துண்டிக்கப் ட்டது.
7. கபரானா நிைாரணம்
ைழங்கினார் ஆளுநர்

விருப்புரிவே

நிதியிலிருந்து

`1

பகாடி

கபரானா நிைாரண நிதியாக தனது விருப்புரிவே நிதியில் இருந்து `1
பகாடிவய ைழங்கினார் ஆளுநர் ன்ைாரிலால் புபராஹித். இந்த நிதிவய
ஆளுநரிடமிருந்து முதலவேச்சர் மு க ஸ்டாலின் ர ற்றுக்ரகாண்டார்.



 













“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.

1. உலக தடகள நாள் கடடப்பிடிக்கப்படுகிற தததி எது?
அ) மே 7 
ஆ) மே 8
இ) மே 9
ஈ) மே 10

✓

5. நடப்பாண்டுக்கான (2021) உலக பதாடலத்பதாடர்பு மற்றும்

இளைமேோரிளைமே தைகை விளைேோட்டுகளை பிரபலப்படுத்தவும், பள்
-ளிகள் ேற்றும் கல்விநிறுவனங்களில் முதன்ளேேோன விளைேோட்ைோக
தைகைத்ளத ஊக்குவிப்பதற்கோகவும் மவண்டி ஒவ்மவோர் ஆண்டும் மே.
7 அன்று உலக தைகை நோள் அனுசரிக்கப்படுகிறது.

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

2.தநாபல் பரிசுபபற்ற இரவீந்திரநாத் தாகூரின் பிறந்தநாள் பகாண்
-டாடப்படுகிற தததி எது?
அ) மே 7 

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.

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.

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 

3. நடப்பாண்டின் (2021) பன்னாட்டு குடும்பங்கள் நாளுக்கான
கருப்பபாருள் என்ன?

ஈ) Healthy diet, healthy blood pressure

✓

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.

‘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?

குடும்பங்களுக்கிளைமே சேத்துவத்ளத வைர்ப்பதுவும், வீட்டுப்பபோறுப்பு
-கள், பதோழில்வோய்ப்புக்கள்பற்றி குடும்பங்களின் பங்கிளன உணர்த்து
-வதும் இந்நோளின் முக்கிே குறிக்மகோள்கைோகும். “Families and new
technologies” என்பது நைப்போண்டில் (2021) வரும் இந்நோளுக்கோன கருப்
பபோருைோகும்.

அ) திங்கள்
ஆ) ஞோயிறு
இ) பசவ்வோய் 
ஈ) பவள்ளி

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









✓

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.





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.

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.











 













1. உயிர்வளியின் தினசரி உற்பத்தியை 3000 மெட்ரிட் டன் வயை

5.உலக வங்கியின் புலம்மபைர்வு & ரெம்பாட்டு அறிக்யகயின்படி,

அதிகரிப்பதற்காக ‘மிஷன் ஆக்ஸிஜன்’ என்றமவாரு திட்டத்யத அறி
-முகப்படுத்தியுள்ள ொநிலம் எது?

2020ஆம் ஆண்டில் அதிகம் பணம் அனுப்பிை நாடு எது?
அ) சீனா

அ) தமிழ்நாடு

ஆ) இந்தியா 

ஆ) மகாராஷ்டிரா 

இ) ரஷ்யா

இ) ககரளா

ஈ) இந்கதாகனசியா

ஈ) உத்தர பிரகதசம்

✓



✓

சுவயம்பூர்ணா மகாராஷ்டிரா என்றும் அழைக்கப்படும் அதன் ‘மிஷன்
ஆக்ஸிஜன்’இன்கீழ், தினசரி ஆக்ஸிஜனின் உற்பத்திழய 3,000
மமட்ரிக் டன் வழர அதிகரிப்பதற்கு மகாராஷ்டிர மாநில அரசு இலக்கு
மகாண்டுள்ளது. அடுத்த ஆறு மாதங்களில் 2300 மமட்ரிக் டன் வழரயி
-லான உற்பத்தி என்ற குறுகிய கால இலக்ழகயும் அம்மாநில அரசு
மகாண்டுள்ளது. திரவ மருத்துவ ஆக்ஸிஜழன உருவாக்க, தனியார்
துழறழய ஊக்குவிப்பழத இது கநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது.

2.விண்மீனியடமவளியில் இரைச்சல் சத்தத்ரதக் கண்டறிந்துள்ள
விண்வெளி ஆய்வுக்கலம் எது?

மவளிநாடுவாழ் இந்தியர்கள் 2020ஆம் ஆண்டில் சுமார் $83 பில்லியன்
டாலர்கழள (இந்திய மதிப்பில் `6.13 இலட்சம் ககாடி) தாய்நாட்டுக்கு
அனுப்பிழவத்துள்ளதாக உலக வங்கியின் புலம்மபயர்வு & கமம்பாட்டு
அறிக்ழக மதரிவித்துள்ளது. இது கடந்த 2019ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடு
-ழகயில் 0.2% குழறவாகும். இந்தப் பட்டியலில் இந்தியா முதலிடத்தில்
உள்ளது. இந்தியாழவத் மதாடர்ந்து சீனா உள்ளது. மவளிநாடுகளில்
பணிபுரியும் சீனர்கள் தங்கள் நாட்டுக்கு $59.5 பில்லியன் அமமரிக்க
டாலர்கழள அனுப்பிழவத்துள்ளனர். கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் மவளி
நாடுவாழ் சீனர்கள் `68.3 பில்லியன் அமமரிக்க டாலழர அனுப்பி
ழவத்திருந்தனர். கடந்த 2020ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவிலிருந்து $7
பில்லியன் டாலர் பணமனுப்பப்பட்டுள்ளது. கடந்த 2019’இல் அது $7.5
பில்லியன் அமமரிக்க டாலராக இருந்தது.

அ) Voyager 1 

✓

ஆ) Insight

6. முதலாவது BRICS ரவயலவாய்ப்பு மசைற்குழு கூட்டத்யத நடத்

இ) Ingenuity

-திை நாடு எது?

ஈ) Reconnaissance Orbiter

அ) சீனா

NASA’இன் வாகயஜர் 1 ஆய்வுக்கலம், விண்மவளியில் இழரச்சல் ஒலி
-ழயக் கண்டறிந்துள்ளது. அவ்மவாலி, விண்மீனிழடமவளியில் உள்ள
வாயுவால் ஏற்படுவதாகக் கூறப்படுகிறது. வாகயஜர் 1 ஆய்வுக்காலத்தின்
பிளாஸ்மா அழலயழமப்பு, இந்தக் கண்டறிழவ கமற்மகாண்டது. சூரிய
மண்டலத்துக்குப் புறத்கத ஆய்வு மசய்வதற்காக, 1977ஆம் ஆண்டில்
NASA’ஆல் வாகயஜர் 1 ஆய்வுக்கலம் ஏவப்பட்டது.

ஆ) இந்தியா 
இ) ரஷியா
ஈ) பிகரசில்

✓

BRICS நாடுகளின் முதல் கவழலவாய்ப்பு மசயற்குழு கூட்டத்தில், மதாழி
-லாளர்களின் சமூக பாதுகாப்பு குறித்து உறுப்புநாடுகள் ஆகலாசித்தன.
BRICS அழமப்புக்கு இந்தாண்டு, இந்தியா தழலழம தாங்குகிறது. இத
-னால் BRICS நாடுகளின் முதல் கவழலவாய்ப்பு குழு கூட்டம், தில்லியி
-ல் காமணாலிக்காட்சிமூலம் நடந்தது. இதற்கு மதாழிலாளர் மற்றும்
கவழலவாய்ப்புத்துழற மசயலர் அபூர்வ சந்திரா தழலழமதாங்கினார்.

✓

BRICS நாடுகளிழடகய சமூகபாதுகாப்பு ஒப்பந்தங்கழள கமம்படுத்துவ
-து, மதாழிலாளர் சந்ழதகழள முழறப்படுத்துவது, மபண் மதாழிலாளர்க
-ள், சாழலகயார மதாழிலாளர்களின் பங்களிப்பு, மதாழிலாளர் சந்ழதயி
-ன் பங்கு குறித்து இதில் விவாதிக்கப்பட்டது.

3. ெண் பாதுகாப்புக்காக, எந்த ொநிலத்தின் KVK முதன்முயறைாக
யைட்ரைாமஜல் மபாதிகயள அறிமுகப்படுத்திைது?
அ) தமிழ்நாடு
ஆ) ககரளா 
இ) கர்நாடகா
ஈ) ஒடிஸா

✓

✓

ககரள மாநிலத்தின் பாலக்காட்டில் உள்ள கிருஷி விக்யான் ககந்திரா
(KVK), முதன்முழறயாக ஓராண்டுக்கு முன்பு ழைட்கராமஜல் மபாதிக
-ழள அறிமுகப்படுத்தியது. மக்கும் மாவுக்களியால் ஆன அது, அதன்
எழடழயப் கபான்று 400 மடங்கு வழரயிலான தண்ணீழரக்
மகாண்டுள்ளது. அந்த மஜல் மண்ணில் நீழர விடுவித்து மண்ணின்
ஈரப்பதத்ழத தக்கழவத்துக்மகாள்ள உதவுகிறது.
ICAR உருவாக்கிய இப்ப ாதி தற்கபாது அம்மாநிலத்தில் மிகவும் பிரபல
-மாகியுள்ளது, கமலும், KVK சுமார் 3-4 இலட்சம் மபாதிகழள இதுவழர
விற்பழன மசய்துள்ளது.

7. இந்திை வம்சாவளியைச் சார்ந்த நிபுணர் ெருத்துவர் சகுந்தலா
ைைக்சிங் தில்ஸ்மடட்டுக்கு சமீபத்தில் எந்தப் பரிசு வழங்கப்பட்டது?
அ) உலகளாவிய ஆசிரியர் விருது
ஆ) பன்னாட்டு புக்கர் பரிசு
இ) உலக உணவு பரிசு 
ஈ) மசர்ன் பதக்கம்

✓

4.வாக்காளர்கள் தங்கள் அயடைாளங்கயள நிரூபிக்க வழிமசய்யும்
புதிை வாக்காளர் சட்டத்யத அறிமுகப்படுத்தவுள்ள நாடு எது?
அ) ஐக்கிய அமமரிக்க நாடுகள்
ஆ) இந்தியா
இ) சீனா

8. குழந்யதகளில் எந்த வயகைான ரநாய்த்தாக்குதலுக்கு HPIV’கள்

ஈ) ஐக்கியப் கபரரசு 
✓

ஐக்கியப்கபரரசு, இந்த ஆண்டு ஒரு புதிய சட்டத்ழத அறிமுகப்படுத்த
முன்மமாழிந்துள்ளது. அது, வாக்காளர்கள் வாக்களிக்கும் கநரத்தில்
தங்கள் அழடயாளங்கழள நிரூபிக்க கட்டாயப்படுத்துகிறது. தற்கபாது,
வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க தங்கள் மபயழரயும் முகவரிழயயும் மட்டு
-கம மகாடுக்க கவண்டும். வாக்காளர் கமாசடிகழள கட்டுப்படுத்த புதிய
சட்டத்ழத UK அரசு முன்ழவத்துள்ளது. ஆனால், இந்த நடவடிக்ழக
நாட்டின் ஜனநாயகத்திற்கு அச்சுறுத்தலாகவும் பார்க்கப்படுகிறது.



இந்திய வம்சாவளிழயச் சார்ந்த உலகளாவிய ஊட்டச்சத்து நிபுணரான
மருத்துவர் சகுந்தலா ைரக்சிங் தில்ஸ்மடட், 2021ஆம் ஆண்டுக்கான
மதிப்புமிக்க உலக உணவு பரிழச மவன்றுள்ளார். உலமகங்குமுள்ள
மில்லியன் கணக்கான மக்களின் ஊட்டச்சத்து, நலவாழ்வு மற்றும் வாழ்
-வாதாரங்கழள கமம்படுத்துவதற்காக மீன்சார்ந்த உணவழமப்புகளில்
முன்கனாடியான அவரது சாதழனகளுக்காக அவருக்கு இப்பரிசு வைங்
-கப்பட்டுள்ளது.







முதன்யெ காைணொக விளங்குகின்றன?
அ) சுவாசக்ககாளாறு 
ஆ) நரம்பியல் கநாய்
இ) மசரிமான கநாய்
ஈ) மன கநாய்
✓

மனித பாராஇன்புளூயன்சா ழவரஸ்கள் (HPIV’கள்) குைந்ழதகளில்
சுவாச கநாய்த்மதாற்றுகளுக்கு முக்கிய காரணியாக உள்ளன. நிகமானி
-யாகபான்ற கநாய்களில் 30% முதல் 40% வழர அழவ காரணியாக



 
✓











முழுப்மபயர். இழதச்சுருக்கி, கி இராஜநாராயணன் என ழவத்துக்மகாண்
-டார்.

அண்ழமயில், ஆராய்ச்சியாளர்கள் மனித பாராஇன்புளூயன்சா ழவரஸ்
-கழள மசல்களுடன் இழணப்பழதத் தடுக்கும் ஆற்றல்மகாண்ட புரதம்
அல்லது மபப்ழடட்டின் ஒரு குறுகிய பகுதிழய வடிவழமத்துள்ளனர்.

ஏைாம் வகுப்பு வழர மட்டுகம பயின்ற இவர், விவசாயத்தில் ஈடுபட்டார். 40
வயதுக்கு கமல் எழுதத்மதாடங்கினார். இவரது முதல் சிறுகழதயான
‘மாயமான்’ 1958’இல் ‘சரஸ்வதி’ இதழில் மவளியானது. அது வாசகர்களிட
-ம் மபரும் வரகவற்ழபப் மபற்றதால், மதாடர்ந்து பல சிறுகழதகழள எழுதி
வந்தார். இவரது எழுத்துகள் கரிசல் பூமி மக்களின் வாழ்க்ழக, துன்பங்கள்,
நம்பிக்ழககள், ஏமாற்றங்கழள விவரித்ததால் ‘கரிசல் இலக்கியத்தின்
தந்ழத’ எனப்கபாற்றப்பட்டார். சிறுகழதகள், குறு நாவல்கள், புதினங்கள்,
கிராமியக்கழதகள், கட்டுழரகள் என்று தமிழ் இலக்கியத்தின் பல்கவறு
தளங்களிலும் முத்திழரப் பதித்தார்.

மதாடர்புயடைது எது?
அ) இனவாத எதிர்ப்பு
ஆ) கருக்கழலப்பு 
இ) கருழணக்மகாழல
ஈ) மனவிறுக்கம்

✓

‘இதயத்துடிப்பு மகசாதா’ என்பது அமமரிக்காவின் ஒரு சர்ச்ழசக்குரிய
சட்டமாகும். அது, ஒரு கரு, இதயத்துடிப்ழபக் மகாண்டிருக்கும் பட்சத்தில்
கருக்கழலப்புகழள சட்டத்துக்குப் புறம்பானதாக ஆக்குகிறது.

✓

முன்மமாழியப்பட்டுள்ள மடக்சாஸ் இதயத்துடிப்புச்சட்டத்தின்கீழ், கருவின்
இதயத்துடிப்பு கண்டறியப்பட்டால் கருக்கழலப்பு மசய்யப்படுவது தழட
மசய்யப்படும். அது ஆறுவார கர்ப்ப காலத்ழத குறிக்கின்றது. வழிகாட்டுத
-ல்கழளமீறும் யாருக்கும் எதிராக வைக்குத்மதாடர இது அனுமதிக்கிறது.

10. நடப்பாண்டுக்கான (2021) யவட்லி விருது வழங்கி மகளைவிக்
-கப்பட்ட இந்திைர் ைார்?

வாய்மமாழிக்கழத மசால்லும் மரபின் கூறுகழள தனது பழடப்பின் அடிப்ப
-ழட அம்சங்களாகக் மகாண்டிருந்தார். வட்டார வாய்மமாழி மரபு, மசவ்வில
-க்கியக்கூறுகள், கநரடியான இதழியல் நழட ஆகிய முக்கூறுகழளயும்
கலந்து, தனக்மகன தனி நழடழய உருவாக்கினார். இவரது கழதகள்
அழனத்தும் மதாகுக்கப்பட்டு 944 பக்கங்கள் மகாண்ட ‘நாட்டுப்புறக்கழதக்
களஞ்சியம்’ என்ற பழடப்பாக 2007’இல் மவளியானது. இவரது சில
கழதகள் ஆங்கிலத்தில் மமாழிமபயர்க்கப்பட்டன. ‘கிழட’ என்ற இவரது
குறுநாவல் ‘ஒருத்தி’ என்ற திழரப்படமாகத் தயாரிக்கப்பட்டது.
‘ககாமதி’, ‘கண்ணீாீா்’, ‘கரிசல் கழதகள்’, ‘கி ரா பக்கங்கள்’, ‘கிராமியக்
கழதகள்’, ‘மகாத்ழத பருத்தி’, ‘புதுழவ வட்டார நாட்டுப்புறக்கழதகள்’,
‘ககாபல்ல கிராமம்’, ‘புதுழமப்பித்தன்’, ‘மாமழல ஜீவா’ ஆகியழவ இவரது
பழடப்புகளில் குறிப்பிடத்தக்கழவ. 1980’களில் புதுச்கசரி பல்கழலக்கைக
-த்தில் நாட்டார் வைக்காற்றியல் துழறயில் மகௌரவ கபராசிரியராகப் பணி
-யாற்றியவர். சிறந்த இழசஞானம் மகாண்டவர்.
கரிசல் வட்டார அகராதிழய உருவாக்கி, வட்டார மமாழிக்கு அகராதி
உருவாக்கிய முன்கனாடி என்ற மபருழமக்குரியவர். ‘ககாபல்லபுரத்து
மக்கள்’ நாவலுக்காக 1991’இல் சாகித்ய அகாமதமி விருது மபற்றார்.

அ) நுக்லு கபாம் 
ஆ) அக்ஷய் குமார்
இ) கமரி ககாம்
ஈ) சுசானா டிகசாசா

✓



உள்ளன. அழவ முதிகயார்கழளயும் பலவீனமான கநாமயதிர்ப்பு
ஆற்றல் உள்ளவர்கழளயும் பாதிக்கின்றன.

9.சமீபத்திை மசய்திகளில் இடம்மபற்ற, ‘ைார்ட்பீட் ஆக்ட்’ என்பதுடன்

✓



நாகாலாந்து மாநிலத்ழதச் சார்ந்த கதவாலய ஊழியரான நுக்லு
கபாமுக்கு நடப் ாண்டுக்கான (2021) ழவட்லி விருது வைங்கப்பட்டது.
“பசுழம ஆஸ்கார்” விருது என்றும் இவ்விருது அழைக்கப்படுகிறது.
இயற்ழகழய அதன் அடிமட்டத்திலிருந்து பாதுகாக்கும் நபர்கழள அங்கீ
-கரிப்பதற்காக, ஆண்டுகதாறும் இயற்ழகக்கான ழவட்லி நிதியத்தால்
வைங்கப்படும் இந்த விருழதப் மபற்ற முதல் இந்தியர் நுக்லு கபாம் தான்.


1. பயன்பாட்டுக்கு வந்தது ‘2-டிஜி’ ககரானா மருந்து: டிசிஜிஐ அனுமதி
பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் கமம்பாட்டு (DRDO) அழமப்பு சார்பில் தயாரிக்
-கப்பட்ட தண்ணீரில் கலந்து குடிக்கும் வழகயிலான டி-டிகயாக்ஸி டிகுளூககாஸ் (2-டிஜி) ககரானா சிகிச்ழசமருந்து இந்தியாவில் பயன்பாட்டு
-க்கு வந்துள்ளது. இம்மருந்ழத அவசரகால பயன்பாட்டின் அடிப்பழடயில்
பயன்படுத்த இந்திய மருந்து தரக்கட்டுப்பாட்டு ஆழணயம் அண்ழமயில்
அனுமதி அளித்தது.
DRDO அழமப்பின் ஆய்வகமான இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் நியூக்ளியர் மமடிசன்
அண்ட் அழலட் சயின்ஸ், Dr மரட்டீஸ் மருந்து நிறுவனத்துடன் இழணந்து
மபாடி வடிவிலான டி-டிகயாக்ஸி டி-குளூககாஸ் (2-டிஜி) ககரானா
சிகிச்ழச மருந்ழத தயாரித்துள்ளது.

இலக்கியச் சிந்தழன விருது, தமிழ்நாடு அரசு விருது, கனடா இலக்கியத்
கதாட்டத்தின் தமிழ் இலக்கியச் சாதழன விருது உள்ளிட்ட பல்கவறு
விருதுகழளப் மபற்றவர். கடந்த 2016-17’ஆம் ஆண்டுக்கான மகனான்ம
-ணீயம் சுந்தரனார் விருதும் கி இராஜநாராயணனுக்கு வைங்கப்பட்டது.
‘வட்டார இலக்கியத்தின் முன்னத்தி ஏாீா்’, ‘தமிழ் எழுத்துலகின் பீஷ்மர்’,
‘தழலசிறந்த கழதமசால்லி’ என்மறல்லாம் கபாற்றப்பட்டவர். சாகித்திய
அகாமதமியின் ஆகலாசழனக்குழு உறுப்பினராக கடந்த 1998 - 2002
வழர மசயல்பட்டார்.

4. மமக்ஸிககாவின் ஆண்ட்ரியா மமஸா பிரபஞ்ச அைகியாக கதர்வு:
மமக்ஸிககாவின் ஆண்ட்ரியா மமஸா பிரபஞ்ச அைகியாக கதர்வு மசய்யப்ப
-ட்டுள்ளார். அவருக்கு கடந்த 2019ஆம் ஆண்டுக்கான பிரபஞ்ச அைகி மத
-ன்னாப்பிரிக்காவின் கஜாஜிபினி டுன்ஸி, மகுடத்ழத சூட்டினார்.
பிகரசிழல சார்ந்த ஜூலியா காமா 2ஆவது இடத்ழதயும், மபருழவ சார்ந்த
ஜானிக் மமக்டா 3ஆவது இடத்ழதயும் பிடித்தனர். இந்திய மபண் அட்லின்
ககஸ்டிலிகனாவுக்கு 4ஆவது இடம் கிழடத்தது. உலகம் முழுவதும் 74
நாடுகழளச்சார்ந்த மபண்கள் கபாட்டியில் இந்தப்கபாட்டியில் பங்ககற்றனர்.
COVID காரணமாக 2020ஆம் ஆண்டுக்கான பிரபஞ்ச அைகிப்கபாட்டி ரத்து
மசய்யப்பட்டது.
5. தடுப்பூசி தயாரிப்பில் உள்ள மபரும் சவால்கள்

2. குஜராத்தில் கழரழயக் கடந்தது ‘டவ்-கத’ புயல்
அரபிக்கடலில் உருவான ‘டவ்-கத’ புயல் அதிதீவிரப்புயலாக குஜராத்தில்
கழரழயக்கடந்தது.
3. எழுத்தாளர் கி இராஜநாராயணன் காலமானார்
சாகித்ய அகாமதமி விருது மபற்ற எழுத்தாளர் கி ரா என்று அழைக்கப்படும்
கி ராஜநாராயணன் (98) மூப்பின்காரணமாக கம.17 அன்று காலமானார்.
தற்கபாழதய தூத்துக்குடி மாவட்டம், ககாவில்பட்டி அருககயுள்ள இழடச்
மசவல் கிராமத்தில் 1922ஆம் ஆண்டில் பிறந்தவர் கி இராஜநாராயணன்.
இராயங்கல ஸ்ரீ கிருஷ்ணராஜ நாராயண மபருமாள் ராமானுஜம் என்பது









உலகில் தடுப்பூசிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அகத காலத்தில்,இந்தியாவில்
தடுப்பூசி ஆய்வுகளும் தயாரிப்பும் மதாடங்கிவிட்டன. கபாரில் காயமழடந்து
இறப்பவர்கழளவிட மதாற்றுகநாயால் தங்கள் பழடகள், அதிகாரிகள்
கூடுதலாக மடிகிறார்கள் என்பழத பிரிட்டிஷ் காலனிய அரசு உணர்ந்தது.



 



இதனால் இந்தியாவில் பதிழனந்து
நிறுவனங்கழள நிறுவியது.


தடுப்பூசி


ஆய்வு


-

தயாரிப்பு

மும்ழபயில் மதாடங்கப்பட்ட ைாஃப்ழகன் பிகளக் ஆய்வு நிறுவனம்,
அந்தக்
மகாள்ழள
கநாய்க்கானமுதல்
தடுப்பூசிழய
1897-ல்
கண்டுபிடித்தது. இகத காலகட்டத்தில் காலராவுக்கான தடுப்பூசி
மகால்கத்தாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. விழரவில் மடட்டனஸ் (TT),
டிப்தீரியா கபான்றமகாடும் கநாய்களுக்கான தடுப்பூசிகளின் தயாரிப்பும்
மதாடங்கின. இந்த காலனிய நிறுவனங்களில் இந்திய விஞ்ஞானிகள்
கசர்த்துக்மகாள்ளப்பட்டகபாது காலனியக் மகாள்ழககளின் காரணமாக
தடுப்பூசி தயாரிப்புக்கு அழுத்தம் தரப்பட்டு ஆய்வுகள் பின்னுக்கு
தள்ளப்பட்டன. அதனால், இந்தியா விடுதழல அழடந்தகபாது உலகத்தரம்
வாய்ந்த ஆய்வுகளுக்கு இந்த நிறுவனங்களில் இடம் இருக்கவில்ழல.
1967– 1977 காலகட்டத்தில் குன்னூரில் உள்ள பாஸ்டர் இன்ஸ்டிடியூட்
ஆப் இந்தியா (மபாதுத்துழற) நிறுவனம், வாய்வழிகய தரப்படும்
கபாலிகயா தடுப்பு மசாட்டு மருந்ழத கண்டுபிடித்து, உலக சுகாதார
நிறுவனத்தின் ஒப்புதழலப் மபற்றது. அதன் பின்னரும் ஒரு குறிப்பிட்ட
மதாகுப்பு உற்பத்தியில் தரம் இல்ழல எனக் கூறி அந்த நிறுவனத்தின்
தயாரிப்ழப அரசு நிறுத்திவிட்டது. அதன் பின்னர் இந்த மசாட்டு மருந்து
மவளிநாட்டிலிருந்து இறக்குமதி மசய்யப்படுகிறது. 1990-களில் புதிய
மபாருளாதாரக் மகாள்ழக நழடமுழறப்படுத்தப்பட்டகபாது கமலும் பல
மபாதுத்துழற நிறுவனங்களின் பணிகள் முடக்கப்பட்டன.
முக்கிய இந்திய தடுப்பூசி நிறுவனங்கள்
இந்தியன் இம்யூகனாலாஜிகல்ஸ் லிமிமடட், பாரத் இம்யூகனாலாஜிகல்ஸ்
அண்ட் பகயாலாஜிகல்ஸ் கார்ப்பகரஷன் லிமிமடட், ைாஃப்கின் பகயாஃபார்மாசூட்டிகல் கார்ப் லிமிமடட், மத்திய ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (கமசௌலி),
பாஸ்டர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் இந்தியா (குன்னூர்), பி.சி.ஜி. தடுப்பூசி
ஆய்வகம் (கிண்டி) ஆகிய மபாதுத்துழற நிறுவனங்களும், தனியார்
துழறயில் சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் இந்தியா லிமிமடட், பாரத் பகயாமடக்
இன்டர்கநஷனல் லிமிமடட், சாந்தா பகயாமடக், பகனசியா பகயாமடக்
லிமிமடட், சி.பி.எல். பகயாலாஜிகல்ஸ் முதலியழவயும் தடுப்பூசி தயாரிப்பில்
ஈடுபட்டு வருகின்றன.
உலகில் உள்ள சுமார் 65% குழைந்ழதகள் சீரம் நிறுவனத்தின் ஏதாவது
ஒரு தடுப்பூசிழயயாவது எடுத்துக்மகாண்டிருப்பார்கள். ஒரு ஆண்டில்
சுமார் 150 ககாடி தடுப்பூசிகழள இந்த நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. உலகின்
ஆகப் மபரிய தடுப்பூசி உற்பத்தி நிறுவனங்கள் இந்தியாவில்தான்
உள்ளன.
ககாவாக்சின் எப்படி உருவானது?







என்பழத கதசிய ழவராலஜி நிறுவன ஆய்வாளர்கள் கண்டுபிடித்தனர்.
இந்தக் கலழவழய ஆய்வுக்கூடத்தில் தயார் மசய்து விலங்குகளிடம்
பரிகசாதழன மசய்தனர். ஆய்வு பரிகசாதழனக்காக வளர்க்கப்படும்
மவள்மளலிகளுக்கு
இந்தத்
தடுப்பூசிழய
தந்து
அவற்றுக்குச்
மசயற்ழகயாக ககரானா மதாற்று ஏற்படுத்தி பரிகசாதழன மசய்து
மசயலிைந்த ழவரஸ் தடுப்பூசி கலழவ நல்ல பலன் தருகிறது எனக்
கண்டனர்.
பாரத் பகயாமடக் ஒப்பந்தம்
தடுப்பூசி தயார் மசய்ய ஆய்வக பரிகசாதழன மட்டும் கபாதாது. தடுப்பூசி
மதாழிற்சாழலயில் தயார் மசய்து அதழனப் பரிகசாதழன மசய்ய
கவண்டும். எனகவ ழைதராபாத்தில் உள்ள பாரத் பகயாமடக்
நிறுவனத்துடன் கதசிய ழவராலஜி நிறுவனத்ழத நிர்வகிக்கும் இந்திய
மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் கைகம் கம 2020-ல் ஒப்பந்தம் மசய்துமகாண்டது.
இதன் அடிப்பழடயில் BBV152 என்ற பரிகசாதழன தடுப்பூசிழய பாரத்
பகயாமடக் அதன் உயிரி காப்பு நிழல 3 (biosafety level 3) உற்பத்தி
சாழலயில் தயார்மசய்தது. சுண்மடலி, எலி, முயல்களில் முதலிலும் பின்னர்
பரிணாமத்தில் மனிதனுக்கு மநருக்கமான குரங்குகளிலும் இந்தப்
பரிகசாதழனழய தடுப்பூசி கதசிய ழவராலஜி நிறுவனம், சுகாதார
அறிவியல் - மதாழில்நுட்ப பயன்பட்டு ஆய்வு நிறுவனம் (Translational
Health Science and Technology Institute) முதலிய ஆய்வு நிறுவங்கள்
இழணந்து பரிகசாதித்தன.
விலங்கு பரிகசாதழனகளில் தடுப்பூசி ஆபத்தற்றது - கநாமயதிர்ப்பு
மண்டலத்ழதத் தூண்டி பலன் தரக்கூடியது என அறிந்த பின்னர்
தன்னார்வலர்கள் மீது மூன்று கட்ட மருத்துவ பரிகசாதழன
கமற்மகாள்ளப்பட்டது.
உள்நாட்டு உற்பத்தி
ககாவாக்சின் தடுப்பூசியின் முக்கிய உட்கூறு ஆல்மகல்-ஐஎம்டிஜி எனும்
அட்ஜுவன்ட். இந்த கவதிப்மபாருள் மவளிநாட்டிலிருந்து இறக்குமதி
மசய்யப்பட்டு வந்தது. ஆயினும் வரும் காலத்தில் இந்த கவதிப்மபாருளுக்கு
தட்டுப்பாடு வந்து இந்தியா இறக்குமதி மசய்ய முடியாமல் கபாய், கவற்று
நாடுகழள நம்பி இருக்க கவண்டிய நிழல ஏற்படும். இழத முன்கூட்டிகய
கணித்த இந்திய கவதியியல் மதாழில்நுட்ப நிறுவனம், மாற்று முழறயில்
இந்தப் மபாருழள இந்தியாவில் தயாரிக்கும் மதாழில்நுட்பத்ழத ஆய்வு
மசய்து, நான்கக மாதங்களில் மவற்றி கண்டது. இந்த மாற்று உற்பத்தி
முழறயின் மதாடர்ச்சியாக இந்த மூலப்மபாருள் இந்தியாவில் தயார்
மசய்யப்படுவதால்தான் கூடுதல் ககாவாக்சின் உற்பத்தி மபருக்கம்
சாத்தியம் ஆயிற்று.

பாக்டீரியா கபான்ற நுண்ணுயிர்கழள ஆய்வகத்தில் மடஸ்ட் டியூபில்
எளிதில் வளர்த்துவிடலாம். ஆனால், மவறும் மரபணு, அழத மபாதியும்
வழகயில் சவ்வுப் புரதம், கூர்ப் புரதம் என சில புரதங்களின் மதாகுப்பான
ககரானா ழவரஸ் மனித மசல்களுக்கு மவளிய உயிர்ப்பு தன்ழமகயாடு
இருக்க முடியாது.
கடந்த 2020 மார்ச் மாதம் இத்தாலி கபான்ற நாடுகளுக்கு பயணம்
மசய்துவிட்டு மடல்லி திரும்பிய ககரானா மதாற்றாளர் ஒருவரிடமிருந்து
எடுக்கப்பட்ட மதாண்ழட ஸ்வாப்பிலிருந்து ககரானா நுட்பத்ழதக்
கண்டுபிடித்து சாதழன பழடத்தது பூகனவில் உள்ள கதசிய ழவராலஜி
நிறுவனம். கமலும், ஒருவழக குரங்கின் மவகரா (Vero CCL-81)
மசல்களில் ஆய்வகத்தில் இந்த ழவரழச வளர்க்கும் நுட்பத்ழதயும் இந்த
ஆய்வு நிறுவனம் நடத்திக்காட்டியது. அதுவழர சீனா, அமமரிக்கா கபான்ற
நாடுகளில் மட்டுகம ககரானா ழவரழச ஆய்வகத்தில் வளர்க்கும் நுட்பம்
கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருந்தது.
NIV-2020-770 என்று மபயரிடப்பட்ட இந்த ககரானா ழவரழச
மசயற்ழகயாக ஆய்வகத்தில் வளர்த்து அதிலிருந்து மசயலிைக்கப்பட்ட
ழவரஸ் தடுப்பூசி தயாரிக்கலாம் எனக் கூடுதல் ஆய்வுகழள
கமற்மகாண்டனர். வளர்த்த ககரானா ழவரழச அறுவழட மசய்து அதன்
மீது பீட்டா புகராபிகயாலாக்கடான் (β-propiolactone) என்ற கவதிப்
மபாருழள பூசினால் ழவரசின் மரபணு அதன் உயிரி மசயல்பாட்ழட
இைந்துவிடும். அதன் கூர்ப்புரதம் கபான்ற உடல் பகுதிகள் மட்டும் பாடம்
மசய்யப்பட்டு கிழடக்கும். இழதச் மசயலிைந்த ழவரஸ் தடுப்பூசியாகப்
பயன்படுத்த முடியும் என கதசிய ழவராலஜி நிறுவன ஆய்வாளர்கள்
நிறுவினர்.
கமலும்
ஆல்மகல்-ஐஎம்டிஜி
(Algel-IMDG)
எனும்
அலுமினிய
ழைட்ராக்ழசடு மஜல் மீது இமிடாகசாகுவிகனாலின் மூலக்கூறுகழளப்
பதித்து தயார் மசய்யப்படும் அட்ஜுவன்ட் எனப்படும் கநாமயதிர்ப்ழப
தூண்டும் துழணப் மபாருள் ககரானா தடுப்பூசிக்கழள கமலும் வீரியம்
மகாள்ளச் மசய்து, கூடுதல் பலத்துடன் கநாமயதிர்ப்பு தன்ழமழய தரும்
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1.அரபிக்கடலில் உருவான புயலுக்கு “டக்தே” என்ற பெயரர வழங்

5. இந்திய ரிெர்வ் வங்கி ெட்டத்தின் இரண்டாவது அட்டவரையில்

-கிய நாடு எது?

குறிப்பிடப்ெட்டுள்ள ஒரு வங்கி எவ்வாறு அறியப்ெடுகிறது?

அ) இந்தியா

அ) கூட்டுைவு வங்கி

ஆ) இலங்கை

ஆ) சிறு நிதி வங்கி

இ) மியான்மர் 

இ) அட்டவகையிடப்பட்ட வணிை வங்கி 

ஈ) பாகிஸ்தான்

ஈ) இந்தியாவில் பசயல்படும் பவளிநாட்டு வங்கி

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.

✓

6. ேனிப்ெட்ட நிறுவனங்களிலிருந்து கிரடக்கும் உேவிகரளக்

கூடிய நகரங்கள் குறித்ே அறிக்ரகயின்ெடி, முேல் 100 இடங்களில்
எத்ேரன நகரங்கள் ஆசியாவில் உள்ளன?

கண்டறிவேற்காக, CovAid என்றவ ொரு பிரத்தயக வரலத்ேளத்ரே
அரேத்துள்ள நிறுவனம் எது?

அ) 2

அ) இந்திய உச்ச நீதிமன்ைம்

ஆ) 19

ஆ) ICMR

இ) 56

இ) Give India அறக்கட்டளை

ஈ) 99 

ஈ) NITI ஆதயாக் 

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.

✓

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.

அ) ஜப்பான்

7. அண்ரேயில் ெதிபனட்டு யாரனகள் இறந்ே குண்டலி காப்புக்

ஆ) அபமரிக்ைா

காடு அரேந்துள்ள ோநிலம் எது?

இ) சீனா 

அ) ைர்நாடைா

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.

ஆ) ஹிமாச்சல பிரததசம்
இ) அஸ்ஸாம் 
ஈ) தைரளா

✓

4.‘ோேரி துலார் தயாஜனா’ என்றபவாரு திட்டத்ரே போடங்கியுள்ள
ோநிலம் எது?
அ) உத்தரைண்ட்

கருப்பொருள் என்ன?

இ) சத்தீஸ்ைர் 

அ) Families during COVID

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.



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

ஆ) உத்தர பிரததசம்

✓

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.

2. பவரிஸ்க் தேப்பிள்கிராப்ட்டின் சுற்றுச்சூழல் ொதிப்புக்கு ஆளாகக்

3. 2 வரக தயாகன் பெயற்ரகக்தகாள்கரள ஏவிய நாடு எது?

✓









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.





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.

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.











 













1. “சாளரத்திற்கருகக அமர்ந்திருக்கும் பெண்” என்ெது பின்வரும்

5. ஆண்டுக்கு `6000 நிதிலய, கநரடியாக உழவர்களின் வங்கிக்

அ) பப்ல ோ பிகோல ோ 

கணக்குகளுக்கு வழங்குவதன்மூைம், அவர்களின் வருமானத்லத
கமம்ெடுத்துகின்ற அரசாங்கத் திட்ைம் எது?

ஆ) லில ோனோர்ல ோ ோ வின்சி

அ) PM FBY

இ) வின்ச ன்ட் வோன் லகோக்

ஆ) PM KISAN 

ஈ) ோல்வ ோர் தோ

இ) PM JJBY

எந்தக் கலைஞரின் பிரெைமான ஓவியமாகும்?

✓



பப்ல ோ பிகோல ோவின் புகழ்சபற்ற “Woman Sitting Near a Window
(Marie-Therese)” ஓவி ம் நியூ ோர்க்கில் உள்ள கிறிஸ்டிஸில் $103.4
மில்லி ன் ோ ர்களுக்கு விற்கப்பட் து. 100 மில்லி ன் ோ ருக்கு லேல்
விற்ற முதல் கல ப்பல ப்பு இதுதோன். 1932ஆம் ஆண்டில் வலை ப்பட்
இந்த ஓவி ம் முதலில் $55 மில்லி ன் ோ ர்களுக்கு விற்கப்படும் என
ேதிப்பி ப்பட் து. பிகோல ோவின் 5 கல ப்பல ப்புகள், $100 மில்லி ன்
ோ ர்கலளத் தோண்டி விற்றுள்ளன.

ஈ) PM JDY

✓

பிைதேர் கி ோன் ம்ேோன் நிதி (PM KISAN) என்ற திட் ம், இந்தி ோவில்,
விவ ோ குடும்பங்களின் வருவோல அதிகரிப்பதற்கோக சதோ ங்கப்பட்
ஒரு திட் ேோகும். இந்தத் திட் த்தின் மூ ம் உழவர்களுக்கு த ோ `2000
என 3 தவலைகளில் ஆண்டுக்கு `6000 வழங்கப்படுகிறது.

✓

அண்லேயில், லேற்கு வங்க விவ ோயிகளுக்கு இத்திட் த்தின் 8ஆவது
தவலை ோன `2,000’ஐ இந்தி அைசு அனுப்பியுள்ளது.

2. KP சர்மா ஒலி, பின்வரும் எந்த நாட்டின் பிரதமராக மீண்டும்

6. கைந்த காைங்களில் அரபிக்கைலில் உருவான சூறாவளி எது?

நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார்?

அ) வர்தோ

அ) வங்கோளலத ம்

ஆ) போனி

ஆ) மி ோன்ேர்

இ) கஜோ

இ) லேபோளம் 

ஈ) நில ோபர் 

ஈ) பூட் ோன்

✓

எதிர்க்கட்சிகள் கூட் ணில உருவோக்கத் தவறி லத அடுத்து லேபோள
பிைதேர் KP ர்ேோ ஒலி சிறுபோன்லே அை ோங்கத்லத அலேத்துள்ளோர்.
அவர் மூன்றோவது முலற ோக பிைதேைோகியுள்ளோர்.

✓

43ஆவது பிைதேைோன அவர், முன்னதோக ேோ ோளுேன்றத்தில் நடந்த ேம்
-பிக்லக வோக்சகடுப்பில் லதோல்வியுற்றோர். ேோ ோளுேன்றத்தின் மிகப்சபரி
- கட்சியின் தல வைோக இருப்பதோல், ஒலில பிைதேைோக, ஆளுேர் வித்
- ோ லதவி பண் ோரி நி மித்தோர். அவர் லேபோள கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ோன
-ஒருங்கிலைந்த ேோர்க்சி ச னினிஸ்ட் (CPN-UML) கட்சியின் ேோ ோ
-ளுேன்றத் தல வர் ஆவோர்.

✓

நில ோபோர் என்பது அைபிக்க லில் க ந்த 2014ஆம் ஆண்டில் உருவோன
ஒரு சூறோவளி ோகும். இந்தச் சூறோவளியின்லபோது கோற்று அதிகபட் ேோக
250 கிமீ லவகத்தல் வீசி து. மீபத்தில், அைபிக்க லில் க்லத சூறோவளி
உருவோகி து. அது மிகவும் கடுலே ோன பு
ோக ேோறும் என்றும்
குஜைோத்தில் கலைல க்க க்கும் என்றும் எதிர்போர்க்கப்படுகிறது.

7. ஆல்கைா ெல்கலைக்கழகத்தின் ஓர் ஆய்வின்ெடி, உைக உணவு

உற்ெத்தியின் தற்கொலதய அளவுகளிலிருந்து மூன்றில் ஒரு ெங்கு
குலறவதற்கு பின்வரும் எந்த நிலை வழிவகுக்கும்?
அ) லபங்குடில் வோயு உமிழ்வு 

3. அலனத்து பசயற்லக கஞ்சாக்கலளயும் தலைபசய்த முதல் நாடு

ஆ) அசேரிக்க / ஐலைோப்பி

எது?

இ) அசேரிக்கோ-சீனோ வர்த்தக லபோர்

அ) ஜப்போன்

ஈ) எல் நிசனோ

ஆ) அசேரிக்கோ

ஆல்ல ோ பல்கல க்கழகத்தின் ஓர் அண்லே ஆய்வின்படி, உ கில்
எல்ல மீறி லபங்குடில் வோயு உமிழ்வுகள் இருந்தோல், உ க உைவு
உற்பத்தி ோனது எதிர்கோ த்தில், தற்லபோலத உற்பத்தி நில களில்
இருந்து மூன்றில் ஒரு பங்கோக குலறவதற்கு வழிவகுக்கும்.

✓

இந்த ஆய்வறிக்லக, “ஒன் எர்த்” என்ற இதழில் சவளியி ப்பட்டுள்ளது.
உைவு உற்பத்தி ேற்றும் லபங்குடில் வோயுக்களுக்கு இல யி ோன
உறவு குறித்த விரிவோன பகுப்போய்லவ இது முன்லவக்கிறது.

ஈ) இந்தி ோ
அலனத்து ச ற்லக கஞ் ோக்களும் தல ச ய் ப்பட் ேருந்துகளின்
பட்டி லில் ல ர்க்கப்படும் என சீன அைசு அறிவித்துள்ளது. ேரிஜுவோனோ
-வில் உள்ள இ ற்லக ோன கன்னோபினோய்டுகள்லபோன்று, மூலளயில்
உள்ள அலத ஏற்பிகலளக்குறிலவக்கும் ச ற்லக கன்னோபினோய்டுகள்
அலனத்தும் உற்பத்தி ச ய் ப்பட் லவதிவலகயின்கீழ் வருகின்றன.
அதிகோரிகள், 18 பிற உளத்தூண்டிகளுக்கும் தல விதிக்கப்படுவதோக
அறிவித்துள்ளனர்.

4.

பசவ்வாய்
கிரகத்தில்
பவற்றிகரமாக
‘தியான்பவன்-1’ஐ ஏவிய நாடு எது?

8. திகயாைர் லமமனால் 1960’இல் கமற்பகாள்ளப்ெட்ை முதல் கைசர்
சிகிச்லசயின் ஆண்டு நிலறவு, பின்வரும் எந்த சர்வகதச நாளாக
அனுசரிக்கப்ெடுகிறது?
அ) பன்னோட்டு ல

தலரயிறங்கிய

அ) ஐக்கி

அசேரிக்க நாடுகள்

இ) பன்னோட்டு இ ற்பி ல் ேோள்

ஆ) ஐக்கி

அைபு அமீைகம்

ஈ) பன்னோட்டு சபோறியி ல் ேோள்
✓

பன்னோட்டு ஒளி ேோளோனது ஆண்டுலதோறும் லே.16 அன்று சகோண் ோ ப்
-படுகிறது. இ ற்பி
ோளரும் சபோறியி
ோளருேோன தில ோ ர் லேேன்
அவர்களோல் 1960’இல் லேற்சகோள்ளப்பட் முதல் ல ர் சிகிச்ல யின்
ஆண்டு நிலறலவ இந்ேோள் சகோண் ோடுகிறது. “Trust Science” என்பது
நடப்பாண்டில் (2021) வரும் பன்னோட்டு ஒளி ேோளுக்கோன கருப்சபோரு
-ளோகும்.

✓

ஒளில ச்சிறப்பிப்பதற்கும், பல்லவறு துலறகளில் அது வகிக்கும் பங்கி
-லன லபோற்றுவதற்குேோக இந்த ேோள் சகோண் ோ ப்படுகிறது.

ஈ) சீனோ 

✓

ர் ேோள்

ஆ) பன்னோட்டு ஒளி ேோள் 

இ) வ சகோரி ோ

✓

“தி ோன்சவன்-1” என்ற சீன விண்க ம் ச வ்வோய் கிைகத்தில் சவற்றிக
-ைேோக தலையிறங்கியுள்ளது. இதன்மூ ம் அசேரிக்கோவுக்கு அடுத்தபடி
- ோக சிவப்பு கிைகத்தில் தனது ஊர்தில தலையிறக்கும் இைண் ோவது
ேோ ோக சீனோ திகழ்கிறது. இந்தத் தலையிறங்கல சீனோவின் லதசி
விண்சவளி ஆய்வு நிர்வோகம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
ச வ்வோய் கிைகத்தின் வ அலைக்லகோளத்தில் ஒரு சபரி
ேசவளி ோக
இருக்கும் உல ோபி ோ பிளோனிட்டி ோவில் அந்த ஊர்தி தலையிறங்கி தோ
-கக் கூறியுள்ளது.







போதுகோப்புவோதம்

✓

இ) சீனோ 

✓

ஒன்றி





 











9. அண்லமயில் காைஞ்பசன்ற கெராசிரியர் M S நரசிம்மனுைன்
பதாைர்புலைய துலற எது?
அ) இ ற்பி ல்
ஆ) கணிதம் 
இ) ஜவுளி வடிவலேப்பு
ஈ) கட்டி க்கல

✓

பிைப கணிதவி
ோளர் லபைோசிரி ர் M S ேைசிம்ேன் (88) அண்லேயில்
கோ ேோனோர். ேைசிம்ேன்-ல ஷோத்ரி லதற்றத்திற்கோக அறி ப்பட் அவர்,
ேற்சறோரு கணிதவி
ோளைோன C S ல ஷோத்ரியு ன் இலைந்து அந்தத்
லதற்றத்லத முன்லவத்தோர். அவ்விருவரும் இ ண் னின் இைோ ல் மூ
-கத்தின் உறுப்பினர்களோக லதர்ந்சதடுக்கப்பட் னர். அறிவி ல் துலறயி
-ல் கிங் லப ல் ர்வலத பரிசு சபற்ற ஒலை இந்தி ர் இவர்தோன்.

10. இத்தாலிய ஓப்ென் பைன்னிஸ் கொட்டிலய பவன்ற பைன்னிஸ்
வீரர் யார்?





‘மியூலகோர்லேலகோசிஸ்’ எனப்படும் கருப்பு பூஞ்ல லேோய் இப்லபோது
புதிதோக வந்தது அல் . ப கோ ேோக அத்தலக போதிப்பு இருந்து வருகிறது.
போக்டீரி ோ, லவைஸ்லபோ கோற்றிலும், சுற்றுப்புறத்திலும் உள்ள பூஞ்ல
கிருமிகள் ேோசி வழில உ லுக்குள் ச ன்று சதோற்லற ஏற்படுத்துகின்றன.
அலவ சேல் , சேல் உ லின் அலனத்துப் பகுதிகளிலும் பைவுகின்றன.
கவனிக்கோவிடில் அது கண்கலள முதலில் போதிக்கும். பின்னர் மூலளப்
பகுதியில் கடுலே ோன போதிப்லப ஏற்படுத்தும்.
உ லில் எதிர்ப்பு ஆற்றல் குலறவோக இருக்கும் ேபர்களுக்கு இத்தலக
சதோற்று ஏற்ப ோம். முலற ோன சிகிச்ல லேற்சகோள்ளோவிட் ோல், கண்
போர்லவ இழப்பு, உறுப்புகள் போதிப்பு, உச் பட் ேோக உயிரிழப்புகூ லேரி
- ோம்.
ோலை எளிதில் தோக்கும்?
ர்க்கலை அளவு கட்டுப்போட்டுக்குள் இல் ோதவர்கள், கலைோனோ தீவிைேோக
போதித்து ஸ்டீைோய்டு ச லுத்திக் சகோண் வர்கள் லேோய் எதிர்ப்போற்றல க்
குலறக்கும் சிகிச்ல யில் இருப்பவர்கள் உறுப்புேோற்று சிகிச்ல லேற்சகோ
-ண் வர்கள் புற்றுலேோய், HIV லேோ ோளிகள்.
அறிகுறிகள் என்ன?

அ) லைோஜர் சப ைர்
இ) லேோவக் லஜோலகோவிச்

தீவிை தல வலி, கண் எரிச் ல், கண் சிவப்போகுதல், வோய், மூக்கு, கண்
பகுதிகள் கருலே ோக ேோறுதல், கண்ணில் வலி ேற்றும் வீக்கம், ல னஸ்
போதிப்பு, திடீசைன போர்லவ குலறவு.

ஆ) ைலபல் ே ோல் 
ஈ) ஆண்டி முர்லை

போதிப்பு அதிகரித்தது ஏன்?

✓

ஸ்போனிஷ் ச ன்னிஸ் வீைர் ைலபல் ே ோல், லேோவக் லஜோலகோவிச்ல
வீழ்த்தி இத்தோலி ஓப்பன் பட் த்லத சவன்றோர். இது, சதோ ர்ச்சி ோக
பத்தோவது முலற ோக அவர் சபறும் இத்தோலி ஓப்பன் பட் ேோகும்.

✓

ேகளிர் இறுதிப்லபோட்டியில், பிசைஞ்சு ஓப்பன் ோம்பி னோன இகோ ஸ்சவய்
-ச க் 6-0, 6-0 என்ற கைக்கில் கலைோலினோ பிளிஸ்லகோவோலவ
வீழ்த்தி பட் த்லத சவன்றோர்.

சபோதுவோக கருப்பு பூஞ்ல ோல் போதிக்கப்படுலவோரின் எண்ணிக்லக மிகச்
ச ோற்பேோகலவ இருந்துவந்தது. தற்லபோது கலைோனோ சதோற்று அதிகரித்ததன்
விலளவோக ஸ்டீைோய்டு ப ன்போடு அதிகரித்துள்ளது. ஸ்டீைோய்டு
சிகிச்ல ோல் லேோய் எதிர்ப்போற்றல் குலறந்தவர்கள், அதன்பின் அதலன
லேம்படுத்திக்சகோள்ளத்தவறுவதோல் ப ருக்கு கருப்பு பூஞ்ல போதிப்பு
ஏற்படுகிறது.
சிகிச்ல கள் என்ன?


1. AICTE வழங்கும் தூய்லே விருது: இறுதிச்சுற்றில் 12 தமிழக கல்வி
நிறுவனங்கள்
AICTE வழங்கும் தூய்லே வளோக விருதுக்கு தமிழகத்லத ல ர்ந்த 12
கல்வி நிறுவனங்கள் இறுதிச்சுற்றுக்கு லதர்வோகியுள்ளன. ேோடு முழுவதும்
சுகோதோைத்லத வலியுறுத்த தூய்லே இந்தி ோ திட் ம் ச ல்படுத்தப்பட்டு
வருகிறது. தூய்லே இந்தி ோ திட் த்லத கல்வி நிறுவனங்கள்
ச ல்படுத்துவலத ஊக்குவிக்க விருது வழங்க முடிவு ச ய் ப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, வளோகங்கலள தூய்லே ோக லவத்திருக்க புதி சதோழில்நுட்ப
வ திகலளப் ப ன்படுத்தும் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு ஆண்டுலதோறும்
விருது வழங்கப்ப வுள்ளதோக அகி இந்தி சதோழில்நுட்பக் கல்வி குழுேம்
(AICTE) க ந்த ஆண்டு அறிவித்தது. இதலன டுத்து, AICTE’இன்
அங்கீகோைம்சபற்ற போலிச க்னிக் கல்லூரிகள், சபோறியி ல் கல்லூரிகள்
ேற்றும் சதோழில்நுட்ப பல்கல க்கழகங்கள் தூய்லே விருதுக்கு
விண்ைப்பிக்க அலழப்பு விடுக்கப்பட் து.
அதன்படி, ேோடு முழுவதும் 10,000’க்கும் அதிகேோன கல்வி நிறுவனங்கள்
தூய்லே விருதுக்கு விண்ைப்பித்தன. இந்நில யில், விண்ைப்பங்க
-லள ரிபோர்த்து இறுதிச்சுற்றுக்கு தகுதி ோன கல்வி நிறுவனங்களின்
பட்டி ல AICTE சவளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, 29 கல்வி நிறுவனங்கள்
இறுதிச்சுற்றுக்கு தகுதிசபற்றுள்ளன. அதில் ேோட்டில ல அதிகப்படி ோக
போலிச க்னிக் பிரிவில் 2, சபோறியி ல் பிரிவில் 5, பல்கல க்கழக பிரிவில்
5 என சேோத்தம் தமிழ்ேோட்ல ச் ோர்ந்த பன்னிைண்டு கல்வி நிறுவனங்கள்
இ ம்சபற்றுள்ளன.
2. கருப்பு பூஞ்ல ... கவனம் லதலவ...
இந்தி ோ முழுவதும் கருப்பு பூஞ்ல சதோற்று தற்லபோது அதிகேோக
கண் றி ப்பட்டு வருகிறது. தீவிை கலைோனோ போதிப்புக்குள்ளோன லேோ ோளிக
-ளுக்கு அத்தலக போதிப்பு ஏற்படுவதோக ேருத்துவ வல்லுேர்கள் சதரிவிக்
-கின்றனர். உரி லேைத்தில் கண் றிந்து சிகிச்ல சபறோவிட் ோல் உயிரி
-ழப்லபக்கூ ஏற்படுத்தக் கூடி சகோடி போதிப்போக அது இருப்பது கவ
-ல ல ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கருப்பு பூஞ்ல என்றோல் என்ன?









கருப்பு பூஞ்ல ோல் போதிக்கப்பட் வர்களுக்கு குலறந்தது 2 வோைம் முதல்
6 ேோதங்கள் வலை சிகிச்ல ளிக்க லவண்டும். சி ருக்கு பல்லேோக்கு
சிகிச்ல கள் அவசி ம். குறிப்போக, கோது, மூக்கு, சதோண்ல ேருத்துவ
சிகிச்ல கள், இைத்தேோள சிகிச்ல முலறகள், கண் சிகிச்ல முலறகள்,
ேைம்பி ல் ேற்றும் மூலள ோர் சிறப்பு சிகிச்ல கள் லதலவப்படுகின்றன.
எப்படித் தடுப்பது?
இைத்த ர்க்கலை அளலவக் கட்டுப்போட்டுக்குள் லவத்திருத்தல், லேோய்
எதிர்ப்பு ஆற்றல லேம்படுத்துதல், கலைோனோவிலிருந்து மீண் பிறகு கோது,
மூக்கு, சதோண்ல
பரில ோதலன லேற்சகோள்ளுதல், அறிகுறிகலள
அ ட்சி ப்படுத்தோது உ னடி ோகப் பரில ோதலன ச ய்தல், ஊட் ச் த்துமிக்
-க உைவு ோப்பிடுவது, ேது, புலகப்பழக்கத்லத லகவிடுதல், உ ற்பயிற்சி
ஆகி வற்லற லேற்சகோள்வதுமூ ம் இந்த லேோல த் தடுக்க முடியும்.
3. INS ைோஜ்புத் லபோர்க்கப்பல் க ற்பல யிலிருந்து விடுவிப்பு
இந்தி க ற்பல யில் 41 ஆண்டுகள் பணி ோற்றி INS ைோஜ்புத் என்ற
லபோர்க்கப்பல் க ற்பல யிலிருந்து விடுவிக்கப்படுகிறது. ைஷ் ோவில்
த ோரிக்கப்பட் கஷின் இைகத்லதச் ல ர்ந்த இந்தப் லபோர்க்கப்பல், இந்தி
க ற்பல யில் க ந்த 1980ஆம் ஆண்டு லே.4 அன்று ல ர்க்கப்பட் து.
இலத அப்லபோலத ைஷ் ோவுக்கோன இந்தி தூதர் IK குஜ்ைோல் க ற்பல
-யில் இலைத்து லவத்தோர். க ற்பல யின் லேற்கு ேற்றும் கிழக்கு
ேண் த்தில் இந்தப் லபோர்க்கப்பல் திறம்ப பணி ோற்றியுள்ளது. இந்தி
அலேதிப்பல , இ ங்லக க ற்பகுதியில் லைோந்துபணிகளில் இந்தக்கப்பல்
ஈடுபட்டுள்ளது. க ந்த 41 ஆண்டுகளில், 31 தல லே அதிகோரியின்கீழ்
இந்தக் கப்பல் ச ல்பட்டுள்ளது.
41 ஆண்டுகள் பணி ோற்றி இந்தப் லபோர்க்கப்பலில் உள்ள க ற்பல
சகோடி, சூரி ன் ேலறயும்லபோது இறக்கப்படும். அத்து ன் இப்லபோர்க்கப்பல்
க ற்பல பணியிலிருந்து விடுவிக்கப்படும்.
4. இந்தி ோவுக்கு அக்ல ோபர்-டி ம்பரில் ைஷி
அலேப்பு

‘எஸ்-400’ ஏவுகலை

அதிேவீன எஸ்-400 வோன் போதுகோப்பு ஏவுகலை அலேப்பின் முதல்
சதோகுதி இந்தி ோவுக்கு வருகிற அக்ல ோபர்-டி ம்பர் ேோதங்களில் வழங்கப்
-படும் என்று ைஷி ோவின் ஆயுத ஏற்றுேதி ோளைோன லைோல ோலபோலைோன்
எக்ஸ்லபோர்ட் நிறுவனம் சதரிவித்துள்ளது. ைஷி ோவி மிருந்து `36,500
லகோடி ேதிப்பில் 5 சதோகுப்பு எஸ்-400 வோன் போதுகோப்பு ஏவுகலைகலள



 











சகோள்முதல் ச ய்வதற்கோன ஒப்பந்தத்லத க ந்த 2018ஆம் ஆண்டு
இந்தி ோ லேற்சகோண் து. தலையிலிருந்தபடி நீண் தூை வோன் இ க்லக
துல்லி ேோக தோக்கி ழிக்கும் திறன்சகோண் து இந்த ஏவுகலை. வோனில்
400 கிமீ சதோல விலிருக்கும் எதிரி விேோனங்கள், ஏவுகலை, ஆளில் ோ
விேோனங்கலளயும் தோக்கி ழிக்கும் திறன்சகோண் து.
5.அண் ோர்டிகோவிலிருந்து பிரிந்தது உ கின் மிகப்சபரி





சபரும்போன்லே ோன ேோவட் ங்களில் வறண் வோனில நி வும். வ
தமிழகத்தின் க ல ோை ேோவட் ங்களில் சவப்பநில 2 முதல் 4 டிகிரி
ச ல்சி ஸ் வலை உ ைக் கூடும் என்று ச ன்லன வோனில ஆய்வு
லே ம் சதரிவித்துள்ளது.

பனிப்போலற

உ கின் மிகப்சபரி பனிப்போலற அண் ோர்டிகோ பனிப்பிைலத த்திலிருந்து
பிரிந்து க லில் மிதக்கத் சதோ ங்கியிருப்பதோக ஐலைோப்பி விண்சவளி
ஆய்வுலே ம் சதரிவித்துள்ளது. அந்த லே ம் சவளியிட்டுள்ள தகவல்படி,
‘ஏ-76’ என்று சப ரி ப்பட்டுள்ள அந்தப் பனிப்போலற, புது தில்லில வி 3
ே ங்கு சபரி து என்று சதரி வந்துள்ளது. தில்லியின் பைப்பளவு 1,484 கி
மீ’களோக உள்ள நில யில், இந்தப் பனிப்போலற சுேோர் 4,320 கிமீட் ர்
பைப்பளவு சகோண் தோகும்.
170 கிமீ நீளமும், 25 கிமீ அக மும் சகோண்டுள்ள அந்தப் பனிப்போலற
தற்லபோது அண் ோர்டிகோ பனிப்பிைலத த்திலிருந்து பிரிந்து அந்தப் பகுதியில்
உ ள்ள சவ ல் என்ற க லில் மிதக்கத் சதோ ங்கியுள்ளது.
‘ஏ-76’ பனிப்போலற அண் ோர்டிகோ பனிப்பிைலத த்தின் ‘லைோனி’ என்ற
பைப்பிலிருந்து பிரிந்து க லில் மிதக்கத் சதோ ங்கியிருப்பலத பிரிட் ன்
அண் ோர்டிகோ ஆய்வு லே ம் கண் றிந்ததோகவும், அலத அசேரிக்கோவின்
லதசி பனிப்பிைலத லே ம் உறுதிச ய்துள்ளதோகவும் ஐலைோப்பி விண்
சவளி ஆய்வுலே ம் சதரிவித்துள்ளது. லைோனி உள்ப பல்லவறு பனிப்
பைப்புகள் இலைந்தலத அண் ோர்டிகோ நி ப்பகுதி ோகும்.
அண் ோர்டிகோவிலிருந்து பனிப்போலறகள் பிரிவது இது முதல் முலற ல் .
க ந்த பிப்ைவரியில் போரீஸ் ேகலைவி 1.5 ே ங்கு சபரி பனிப்போலற
அண் ர்டிகோவின் பிைன்ட் பனிப்பைப்பிலிருந்து பிரிந்தது குறிப்பி த்தக்கது.
இலதலபோ 2017-ஆம் ஆண்டிலும் ஒரு பனிப்போலற பிரிந்தது.
எனினும், பனிப்போலறகள் இவ்வோறு பிரிந்து க லில் மிதக்கத் சதோ ங்குவ
-து சுற்றுச்சூழல் ஆர்வ ர்களில ல கவல ல ஏற்படுத்தியுள்ளது.
உ க சவப்பே ேோதலும், பருவநில
ேோறுபோடுலே இவற்றுக்குக்
கோைைம் என்று ஆைோய்ச்சி ோளர்கள் சதரிவிக்கின்றனர்.
6. லே.24இல் உருவோகிறது ோஸ் பு ல்; தமிழகத்துக்கு ேலழ இருக்கோது;
சவப்பநில உ ரும்: வோனில ஆய்வு லே ம்
ேத்தி வங்கக் க ல் பகுதியில் லே 24ஆம் லததி உருவோகும் ோஸ்
பு
ோல் தமிழகத்தில் சவப்பநில லேலும் அதிகரிக்கும் என்று ச ன்லன
வோனில ஆய்வு லே ம் சதரிவித்துள்ளது. சதற்கு அந்தேோன் ேற்றும்
அதலன ஒட்டி சதன்கிழக்கு வங்கக் க ல் பகுதியில் சதன்லேற்குப்
பருவேலழ சதோ ங்கியுள்ளது. இந்நில யில் ேத்தி கிழக்கு வங்கக் க ல்
ேற்றும் அதலன ஒட்டி பகுதிகளில் ேோலள (லே 22) புதி கோற்றழுத்தத்
தோழ்வுப் பகுதி உருவோக வோய்ப்பு உள்ளதோக ச ன்லன வோனில ஆய்வு
லே ம் சதரிவித்துள்ளது.
இது 24ஆம் லததி பு
ோக வலுவல ந்து, வ லேற்கு தில யில் ேகைக்
கூடும் என்றும், அது லேலும் வலுப்சபற்று ஒடி ோ, லேற்கு வங்கக் கலைல
26ஆம் லததி க க்கக்கூடும் எனவும் வோனில
ஆய்வு லே ம்
சதரிவித்துள்ளது. எனினும் இந்தப் பு ல் தீவிைப் பு
ோக வலுப்சபறும்
வோய்ப்பு குலறலவ. இந்தப் பு லுக்கு ோஸ் என ஓேன் சப ர் சூட்டியுள்ளது.
பு
ோல் தமிழகத்திற்கு ேலழ வோய்ப்பு இல்ல . எனினும் தலைக் கோற்று
வீ வோய்ப்பிருப்பதோல் சவப்பநில உ ரும் எனத் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
லே 23 முதல் 25ஆம் லததி வலை ேத்தி வங்கக் க ல் பகுதியில் ோஸ்
பு ல் உருவோவதன் கோைைேோக, தமிழகப் பகுதிகளில் தலைக்கோற்று
லேற்கு வ லேற்கு தில யில் இருந்து வீ வோய்ப்பிருப்பதோல் தமிழகத்தில்











