


         

    

1. ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தின் ஹசாரிபாக் இரயில் நிலையத்தில் Wi-

fi வசதி இயக்கப்பட்டதன்மூைம், எத்தலை இரயில் நிலையங்களில் 

இந்திய இரயில்வே Wi-fi வசதியை வேற்றிகரமாக நிறுவியது? 

அ) 500 

ஆ) 1000 

இ) 2000 

ஈ) 6000  

✓ கிழக்கு மத்திய இரயில்வேயின் தன்பாத் பிரிவில் உள்ள ஜார்கண்டின் 

ஹசாரிபாக் இரயில் நிலையத்தில் Wi-fi வசதி இயக்கப்பட்டதன்மூைம், 

வம.15 நிைேரப்படி 6,000 இரயில் நிலையங்களில் இந்திய இரயில்வே 

Wi-fi ேசதிலய நிறுவியுள்ளது. 2016 ஜனேரியில், மும்லப இரயில் 

நிலையத்தில், இந்திய இரயில்வே அதன் Wi-fi ேசதிலய நிறுவியது.  

✓ பின்னர், வமற்கு ேங்க மாநிைத்தின் மிதான்பூரில் 5,000ஆேது இரயில் 

நிலையம் என்ற இைக்லக இந்திய இரயில்வே அலடந்தது. 

 

2. ஐநா கலடப்பிடிக்கும், ‘அலமதியுடன் ஒன்றாக ோழ்ேதற்காை 

பன்ைாட்டு நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற வததி எது? 

அ) வம 10 

ஆ) வம 12 

இ) வம 16  

ஈ) வம 18 

✓ ‘அலமதியுடன் ஒன்றாக ோழ்ேதற்கான பன்னாட்டு நாள்’ என்பது ஐநா 

அலேயால் ஒவ்வோர் ஆண்டும் வம.16 அன்று அனுசரிக்கப்படுறது.  

✓ அலமதி, சகிப்புத்தன்லம மற்றும் ஒற்றுலமலய வமம்படுத்துேதற்கான 

பன்னாட்டு சமூகத்தின் முன் முயற்சிகலள அணிதிரட்டுேதற்கான ஒரு 

ேழியாக இது சசயல்படுேலத வநாக்கமாகக்சகாண்டுள்ளது. “Recoverin 

-g better for an equitable and sustainable world” என்பது நடப்பாண்டில் 

(2021) ேரும் இந்நாளுக்கான கருப்சபாருளாகும். 

 

3. புவியின் மிகப்வபரிய கார உப்புநீர் ஏரியாை ோன் ஏரி உள்ள 

நாடு எது? 

அ) துருக்கி  

ஆ) சைபனான் 

இ) எகிப்து 

ஈ) பிரான்ஸ் 

✓ துருக்கியில் அலமந்துள்ள ோன் ஏரியின் நிழற்படம் NASA’இன் ‘எர்த் 

2021’ சோலில் சேன்றது. இது, புவியில் உள்ள மிகப்சபரிய கார உப்புநீர் 

ஏரியாகும். இந்த நிழற்படத்லத விண்சேளி வீரர் வகட் ரூபின்ஸ், 2016 

சசப்டம்பரில் படம்பிடித்தார். இந்த ஏரியின் pH அளவு 10 என உள்ளது. 

 

4. வமற்குத்வதாடர்ச்சி மலையில் புதிய காட்டு அரலை இைங்கள் 

காைப்பட்டை. அது எவ்ேலக உயிரிைமாகும்? 

அ) மீன் 

ஆ) ஊர்ேனம்  

இ) பூச்சி 

ஈ) பறலே 

✓ இயற்லக பாதுகாப்புக்கான சர்ேவதச ஒன்றியம் தயாரித்த சதற்காசிய 

ஊர்ேன சிேப்புப்பட்டியல் மதிப்பீட்டின்வபாது, ஆராய்ச்சியாளர்கள் குழு 

ஆசிய ேலிேற்ற அரலை என்ற புதிய இனத்லத கண்டறிந்தது. 

✓ நீைகிரி பகுதிலயசயாட்டி கண்டறியப்பட்டதால், Subdoluseps nilgiriensis 

என்று இந்த இனத்திற்கு சபயரிடப்பட்டுள்ளது. சிறு உடைலமப்லபக் 

சகாண்டு உள்ள இது சுமார் 7 சசமீ நீளமும் மைல் பழுப்பு நிறத்திலும் 

உள்ளது. கடந்த ஆயிரமாண்டுகளில் இந்தியாவிலிருந்து கண்டுபிடிக்கப் 

-பட்ட மூன்றாேது காட்டு அரலை இனம் இதுோகும். 

 

 

 

5.ஆழ்கடல் ஆய்வுக்காக அலமக்கப்பட்டுள்ள ஓகியாவைாஸ் எக்ஸ்ப் 

-வளாரர் என்பது எந்த நாட்டினுலடயதாகும்? 

அ) இஸ்வரல் 

ஆ) ஐக்கிய அசமரிக்க நாடுகள்  

இ) ரஷ்யா 

ஈ) ஜப்பான் 

✓ வதசிய சபருங்கடல் மற்றும் ேளிமண்டை நிர்ோகத்தின் கப்பைான 

ஓகியாவனாஸ் எக்ஸ்ப்வளாரர், NOAA சபருங்கடல் ஆய்வு தலைலமயி 

-ைான 2ோர பயைத்திற்கு புறப்பட்டது. NOAA என்பது அசமரிக்காவின் 

ேணிகத்துலறக்குள் உள்ள ஓர் அசமரிக்க அறிவியல் நிறுேனமாகும்.  

✓ ‘ஆர்பியஸ்’ எனப்படும் நீர்மூழ்கு வராவபா, கடற்பரப்பில் உள்ள அறிவியல் 

அம்சங்கலள அலடயாளம் காணும் அலமப்லபக் காண்பிக்கும். இந்த 

நிைப்பரப்பு-சதாடர்புலடய ேழிசசலுத்துதல் அலமப்பானது NASA’இன் 

சபர்ஸிசேரன்ஸ் ஊர்தியில், துல்லியமான தலரயிறங்குதலுக்காக பய 

-ன்படுத்தப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

6. அண்லமச் வசய்திகளில் இடம்வபற்ற வதஜஸ்வின் சங்கருடன் 

வதாடர்புலடய விலளயாட்டு எது? 

அ) வடபிள் சடன்னிஸ் 

ஆ) தடகளம்  

இ) ஹாக்கி 

ஈ) பூப்பந்து 

✓ அசமரிக்காவின் மன்ஹாட்டனில் நலடசபற்ற பிக் 12 சேளிப்புற தடகள 

சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்திய உயரந்தாண்டுதல் வீரரான வதஜஸ்வின் 

சங்கர் தங்கப்பதக்கம் சேன்றுள்ளார். அதிகபட்சமாக 2.28 மீ உயரந்தா 

-ண்டி முதலிடம் பிடித்து தங்கம் சேன்றார் வதஜஸ்வின் சங்கர். இது, 

இந்தத் சதாடரில் இேரது இரண்டாேது தங்கமாகும். 

 

7. பிரபஞ்ச அழகியாக முடிசூட்டப்பட்ட ஆண்ட்ரியா வமசா சார்ந்த 

நாடு எது? 

அ) சமக்ஸிவகா  

ஆ) ரஷியா 

இ) இத்தாலி 

ஈ) சுவீடன் 

✓ 26 ேயதான ‘சமக்ஸிவகா அழகி’ ஆண்ட்ரியா வமசா, புவளாரிடாவில் 

‘பிரபஞ்ச அழகி’யாக முடிசூட்டப்பட்டார். COVID சதாற்றுவநாயால் கடந்த 

2020ஆம் ஆண்டில் முதன்முலறயாக ரத்து சசய்யப்பட்ட பின்னர் இந்த 

நிகழ்வு இந்தாண்டு நடத்தப்பட்டது. பிவரசில் மற்றும் சபருவிய இறுதிப் 

வபாட்டியாளர்களுக்கு இலடவய ஆண்ட்ரியா வமசா முதலிடம் பிடித்தார். 

மற்சறாரு வபாட்டியாளரான ‘மியான்மர் அழகி’ தனது நாட்டில் நடந்த 

இராணுே சதித்திட்டம் குறித்த கேனத்லத ஈர்க்க தனக்கு ேழங்கப்பட்ட 

வநரத்லத பயன்படுத்தினார். 

 

8. COVID-19 வநாயாளிகளுக்கு உயிர்ேளி, படுக்லககள் மற்றும் 

பிளாஸ்மாலேப்வபற உதவும் ‘வஹளஸ்ைா’ என்றவோரு திட்டத்லத 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ள மாநிைம் எது? 

அ) குஜராத் 

ஆ) ஹரியானா 

இ) உத்தரகண்ட்  

ஈ) பஞ்சாப் 

✓ COVID-19 வநாயாளிகளுக்கு உயிர்ேளி, படுக்லககள் மற்றும் பிளாஸ் 

-மாலே சபற உதவுேதற்காக உத்தரகண்ட் காேல்துலற, ‘சஹளஸ்ைா’ 

என்ற இயக்கத்லத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

✓ அேசர சதாடர்புக்காக அலனத்து மாேட்டங்களிலும் இரு கட்டைமில்ைா 

எண்கள் குறித்து காேல்துலற தகேைளித்தது. காேல்துலற பணியாளர் 

-கள் வரஷன், மருந்துகள் ேழங்குேதிலும், வதலேப்படுபேர்களுக்கும் 

முதியேர்களுக்கும் அேசர ஊர்திலயப் சபற்றுத் தரும் பணியிலும்  ஈடுப 

-ட்டுள்ளனர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. இயற்லக வேளாண்லமலய முழுலமயாக பின்பற்றும் நாட்டின் 

முதல் மாநிைமாை எம்மாநிைம், வம.16ஆம் வததியன்று தைது மாநிை 

நாலளக் வகாண்டாடியது? 

அ) அஸ்ஸாம் 

ஆ) சிக்கிம்  

இ) மணிப்பூர் 

ஈ) வமகாையா 

✓ சிக்கிம் தனது மாநிை நாலள வம.16 அன்று சகாண்டாடியது. 1975ஆம் 

ஆண்டில், சிக்கிம், இந்தியாவின் 22ஆேது மாநிைமாக உருோன 

நாலளக் குறிக்கிறது. சிக்கிம், இந்திய மாநிைங்களிவைவய மிகக்குலறந் 

-த மக்கள்சதாலகசகாண்ட மாநிைமாகவும் இரண்டாேது சிறிய மாநிை 

-மாகவும் உள்ளது. முழுலமயான இயற்லக வேளாண் உற்பத்திலய 

எட்டிய இந்தியாவின் முதல் மாநிைமாகவும் இது திகழ்கிறது. 

 

10. அண்லமயில், ‘Go First’ என்று மறுவபயரிடப்பட்ட இந்திய 

ோனூர்தி நிறுேைம் எது? 

அ) இண்டிவகா 

ஆ) ஸ்லபஸ் சஜட் 

இ) வகா ஏர்  

ஈ) ஏர் இந்தியா 

✓ மும்லபலயச்சார்ந்த இந்திய ோனூர்தி நிறுேனமான ‘Go Air’ தனது 

சபயலர ‘Go First’ என மாற்றிக்ககாண்டுள்ளது. இந்திய ேணிக நிறுே 

-னமான ோடியா குழுமத்திற்கு சசாந்தமான இது, கடந்த 2005ஆம் 

ஆண்டில் நிறுேப்பட்டது. `3,600 வகாடி மதிப்புள்ள ஆரம்பகட்ட பங்கு 

விற்பலனக்கு, அந்த ோனூர்தி நிறுேனம் முதற்கட்ட ஆேைங்கலள 

தாக்கல் சசய்துள்ளது. பங்குகள் பட்டியலிடப்பட்டதும், வகா ஏர்லைன்ஸ் 

(இந்தியா) நிறுேனம், ஸ்லபஸ்சஜட் மற்றும் இண்டிவகா ஆகிய நிறுேன 

-ங்களுக்குப்பிறகு, இந்திய பங்குச்சந்லதகளில் ேர்த்தகம் merkollஉம் 

மூன்றாேது திட்டமிடப்பட்ட ோனூர்தி நிறுேனமாக இருக்கும். 

 


1. சுற்றுச்சூழல் ஆர்ேைர் சுந்தர்ைால் பகுகுைா காைமானார் 

சுற்றுச்சூழல் ஆர்ேைர் சுந்தர்ைால் பகுகுைா (94) கவரானா சதாற்றால் 

உயிரிழந்தார். உத்தரகாண்ட் மாநிைத்லதச் வசர்ந்த சுற்றுச்சூழல் ஆர்ேைர் 

சுந்தர்ைால் பகுகுைா மரங்கள், காடுகலளக் காக்க சதாடர்ந்து பல்வேறு 

இயக்கத்லத முன்சனடுத்தேர். 1973ஆம் ஆண்டு மரங்கலளக் காக்க 

உத்தரகண்ட் சவமாலி பகுதியில் சபண்கள் முன்சனடுத்த ‘சிப்வகா’ 

இயக்கத்லத சதாடங்கிலேத்தேர். இேரது சதாடர் வபாராட்டங்களின் 

காரைமாகவே 1980இல் அப்வபாலதய பிரதமர் இந்திராகாந்தி, மரங்கலள 

சேட்டுேதற்கு தலடவிதித்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

2. கருப்புப் பூஞ்லசக்கான மருந்து: 5000 குப்பிகள் சகாள்முதல் 

கருப்புப் பூஞ்லச பாதிப்புக்குக்கான மருந்துகளுக்கு தட்டுப்பாடு எழுந்துள்ள 

நிலையில், அதலன குைப்படுத்தும் ஆம்வபாசடரிசின் - பி மருந்லத 

சகாள்முதல் சசய்யும் நடேடிக்லககலள தமிழக அரசு தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. 

 

3. உடலில் எதிர்ப்பு சக்திலய 75 நிமிடங்களில் கண்டுபிடிக்கும் கிட்: 

DRDO தயாரித்தது 

கவரானா சதாற்லற சமாளிக்க உடலில் எதிர்ப்பு சக்தி எவ்ேளவு உள்ளது 

என்பலத 75 நிமிடங்களில் அறிந்துசகாள்ளும் சிறு கருவிலய மத்திய 

அரசின் பாதுபாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் வமம்பாட்டு நிறுேனம் (DRDO) 

உருோக்கியுள்ளது. இதுசதாடர்பாக பாதுகாப்பு அலமச்சகம் சேளியிட்ட 

சசய்திக்குறிப்பில், டிப்வகேன் என்று சபயரிடப்பட்டுள்ள இந்தக் கருவியில் 

கவரானா வநாய்க்கான எதிர்ப்பு சக்தியின் அளவு குறித்து 75 நிமிடங்களில் 

சதரிந்து சகாள்ளைாம். 

வேறு வநாய்களின் விேரங்கள் இதில் இடம்சபறாது. 18 மாதங்கள் ேலர 

பயன்பாட்டு காைம் உள்ள இக்கருவியில் கண்டுபிடிக்கப்படும் விேரங்கள் 

97 சதவீதம் முதல் 99 சதவீதம் ேலர துல்லியமாக இருக்கும். தில்லிலயச் 

வசர்ந்த ோன்கார்ட் தனியார் நிறுேனத்துடன் இலைந்து இந்தக் கருவி 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. 100 கருவிகள் விலரவில் அறிமுகபடுத்தப்படும்.  

அதன்மூைம் சுமார் 10 ஆயிரம் பரிவசாதலனகலள வமற்சகாள்ளைாம். ஒரு 

பரிவசாதலனக்கான சசைவு சுமார் `75ஆக இருக்கும். மாதந்வதாறும் 

சுமார் 500 கருவிகலள உற்பத்தி சசய்ய இைக்கு நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ளது. 

DRDO அறிவியைாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ள இந்தக் கருவிலய தில்லியின் 

பல்வேறு மருத்துேமலனகளில் ஆயிரம் வநாயாளிகளிடம் பரிவசாதலன 

வமற்சகாள்ளப்பட்டது. கடந்த ஓராண்டாக உருோக்கப்பட்டு ேரும் இந்தக் 

கருவிக்கு கடந்த ஏப்ரல் மாதம் இந்திய மருத்துே ஆராய்ச்சி கவுன்சில் 

ஒப்புதல் அளித்தது என்று சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

4. சட்டவிவராதமான சசயல்கள்குறித்து புகார் சதரிவிக்க ‘ஹவைா வபாலீஸ்’ 

திட்டம் அறிமுகம்: சசங்லக மாேட்ட காேல் கண்காணிப்பாளர் தகேல் 

சசங்கல்பட்டு மாேட்ட காேல்கண்காணிப்பாளர் ஏ. சுந்தரேதனம் 

சேளியிட்டுள்ள சசய்திக்குறிப்பு: 

சசங்கல்பட்டு காேல் மாேட்டத்தில் கள்ளத்தனமாக மதுபான விற்பலன, 

கஞ்சா விற்பலன, ைாட்டரி விற்பலன, மைல் சகாள்லள, சூதாட்டம் 

மற்றும் கள் இறக்கல் வபான்ற குற்றச்சசயல்களில் ஈடுபடுபேர்கலள பற்றி 

தகேல் சதரிவிக்க சசங்கல்பட்டு மாேட்ட காேல் கண்காணிப்பாளரின் 

வநரடிக் கண்காணிப்பில் ‘ஹவைா வபாலீஸ்’ என்ற ஒரு புதிய லகப்வபசி 

எண் சபாதுமக்களுக்காக அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. 

 

 

 

 

 



         

    

1.பருப்பு வகைைளின் விகையேற்றத்தை குகைப்பதற்ைாை, பின்வ 

-ரும் எந்த நடவடிக்கைைகை இந்திய அரசு எடுத்துள்ைது? 

அ) பருப்பு வகைைளின் உள்நாட்டு உற்பத்திகைக் குகைத்தல் 

ஆ) பருப்பு வகைைகை இருப்பு கவத்திருப்பதற்கு வரம்பு விதிப்பது 

இ) பருப்பு வகைைகை இைக்குமதி செய்ை ைட்டற்ை அனுமதிைளிப்பது  

ஈ) பருப்பு வகைைள் ஏற்றுமதிகை ஊக்குவிப்பது 

✓ பருப்பு வகைைளின் விகை மமலும் உைர்வகதத் தடுக்கும் சபாருட்டு, 

துவகர, உளுந்து மற்றும் பாசிப்பைறு பருப்பு வகைைகை ைட்டற்ை 

முகையில் இைக்குமதி செய்ை இந்திை அரசு அனுமதி அளித்துள்ைது. 

அண்கமக் ைாைங்ைளில் பருப்புைளின் விகை அதிை அைவில் உைர்ந்த 

ைாரணத்தால், அகவ, தகடசெய்ைப்படாத இைக்குமதிக்ைான பட்டிைலில் 

கவக்ைப்பட்டுள்ைன 

 

2. ஒரு மாநிை சட்டத்தின்மூைம், நுண்ைடன் வழங்ைகைக் ைட்டுப்ப 

-டுத்த முன்மமாழிந்துள்ை மாநிைம் எது? 

அ) அஸ்ஸாம்  

ஆ) உத்தரபிரமதெம் 

இ) தமிழ்நாடு 

ஈ) மைரைா 

✓ அஸ்ஸாம் மாநிை அரொங்ைம், ‘அஸ்ஸாம் நுண்ைடன் நிறுவனங்ைள் 

(பணப்பரிவர்த்தகன ஒழுங்குபடுத்துதல்) ெட்டம், 2020’ஐ இைற்றியுள்ை 

-து. இதன்மூைம் நுண்ைடன் மற்றும் சதாடர்புகடை நிறுவனங்ைகைக் 

ைட்டுப்படுத்த அது எண்ணுகிைது. இச்ெட்டத்தின்கீழ், மதர்ந்சதடுக்ைப்பட்ட 

கிராமம் (அ) நைரத்தில் பணிைாற்ை நுண் ைடன் நிறுவனங்ைளுக்கு தனி 

பதிவுைள் மதகவ. இதுசதாடர்பாை, இந்திை ரிெர்வ் வங்கி, இச்ெட்டத்கத 

அமல்படுத்துவது நுண்ைடன் ெந்கதயின் இரட்கட ஒழுங்குமுகைக்கு 

வழிவகுக்கும் என்று கூறியுள்ைது. 

 

3. “நீண்ட வவகை வநரம்” உைமைங்கிலும் ஆண்டுக்கு 7.45 ைட்சம் 

மரணங்ைளுக்கு ைாரணமாை அகமவதாை கூறியுள்ை அகமப்பு எது? 

அ) WB மற்றும் IMF 

ஆ) WHO மற்றும் ILO  

இ) UNICEF மற்றும் UNESCO 

ஈ) UN மற்றும் UNCTAD 

✓ சுற்றுச்சூழல் ெர்வமதெ இதழில் சவளியிடப்பட்ட உைை சுைாதார அகமப்பு 

மற்றும் ெர்வமதெ சதாழிைாைர் அகமப்பு ஆகிைவற்றின் கூட்டு ஆராய்ச்சி 

அறிக்கையில், ‘நீண்ட மவகை மநரம்’ உைைம் முழுவதும் 7.45 இைட்ெம் 

மக்ைகைக் சைான்ைதாைக் கூைப்பட்டுள்ைது. அவர்ைளில் 3.98 இைட்ெம் 

மபர் பக்ைவாதத்தால் இைந்துள்ைனர். 3.47 இைட்ெம் மபர் இதை மநாைால் 

இைந்துள்ைனர். மமலும், மவகை சதாடர்பான மநாய் சுகம ஆண்ைளில் 

அதிைம் ைாணப்படுவதும் ைண்டறிைப்பட்டுள்ைது. 

 

4. புைம்மபயர்ந்த மதாழிைாைர்ைளின் பற்ைாக்குகை ைாரணமாை, 1 

மில்லியன் மெக்வடகர வநரடி மநல்விகதப்பின்கீழ் மைாண்டுவர 

இைக்கு கவத்துள்ை மாநிைம் எது? 

அ) மத்திை பிரமதெம் 

ஆ) உத்தர பிரமதெம் 

இ) பஞ்ொப்  

ஈ) அஸ்ஸாம் 

✓ இந்தப் பயிராண்டில் பஞ்ொப் அரசு ஒரு மில்லிைன் செக்மடர் மவைாண் 

நிைத்கத மநரடி சநல்விகதப்பு நுட்பத்தின்கீழ் சைாண்டுவர இைக்கு 

கவத்துள்ைது. இம்முகையின்கீழ், ஓர் உழசவந்திரத்தின்மூைம் இைக்ை 

-ப்படும் எந்திரம்மூைம் வைலில் துகையிடப்பட்டு விகதைள் மநரடிைாை 

விகதக்ைப்படுகின்ைன. COVID இரண்டாவது அகைைால் புைம்சபைர்ந்த 

சதாழிைாைர்ைளின் சபரும் பற்ைாக்குகைகை எதிர்பார்த்து, இவ்விைக்கு 

திட்டமிடப்பட்டுள்ைது. 

 

 

5.கிராமப்புை இகணப்பு திட்டங்ைளுக்ைாை அஸ்ஸாம் மாநிைத்திற்கு 

`1,236 வைாடிகய வழங்கியுள்ை நிதி நிறுவனம் எது? 

அ) உைை வங்கி 

ஆ) ஆசிை வைர்ச்சி வங்கி 

இ) பாரத வங்கி 

ஈ) மவைாண்கம மற்றும் ஊரை வைர்ச்சிக்ைான மதசிை வங்கி  

✓ மவைாண்கம மற்றும் ஊரை வைர்ச்சிக்ைான வங்கி (NABARD) 

அஸ்ஸாம் மாநிை அரசுக்கு அதன் கிராமப்புை ொகை இகணப்கப மமம்ப 

-டுத்துவதற்ைாை `1,236 மைாடி நிதிகை வழங்கியுள்ைது. இந்த நிதிைள், 

2020-21 நிதிைாண்டில், NABARD தனது கிராமப்புை உட்ைட்டகமப்பு 

மமம்பாட்டு நிதியிலிருந்து வழங்கியுள்ைது. 

 

6. JUICE விண்ைைத்கத உருவாக்குகிை அகமப்பு எது? 

அ) ISRO 

ஆ) NASA 

இ) ESA  

ஈ) CASA 

✓ ஐமராப்பிை விண்சவளி ஆய்வு நிறுவனமானது (ESA) ஏர்பஸ் பாதுைாப்பு 

மற்றும் விண்சவளி நிறுவனத்துடன் இகணந்து ‘The Jupiter Icy Moons 

Explorer (JUICE)’ஐ உருவாக்கிவருகிைது. 

✓ இது விைாழன் மைாளின் மைன்மீட், ைாலிஸ்மடா மற்றும் யூமராபா ஆகிை 

3 நிைவுைகை ஆராய்வகத தனது மநாக்ைமாைக்சைாண்டுள்ைது. 2022 

ஜூனில் இந்தப் பணி சதாடங்ைப்படவுள்ைது. 88 மாத பைணத்திற்குப் 

பிைகு, 2029 அக்மடாபரில் இந்த விண்ைைம் விைாழகன எட்டும். 

 

7. முந்நூறு ஆண்டுைளுக்குப் பிைகு, கீழ்ைாணும் எந்த நாட்டில் 

நாகரைளின் வருகை மீண்டும் மதன்பட்டுள்ைன? 

அ) இந்திைா 

ஆ) அைர்ைாந்து  

இ) அசமரிக்ைா 

ஈ) ஆஸ்திமரலிைா 

✓ ொதாரண நாகரைள், 300 ஆண்டுைளுக்குப் பிைகு, தங்குவதற்ைாைவும் 

இனப்சபருக்ைம் மமற்சைாள்வதற்ைாைவும் அைர்ைாந்திற்கு வருகை 

புரிந்திருப்பதாை வனவுயிரி நிபுணர்ைள் சதரிவித்துள்ைனர். இது, நமது 

சூழல், மமம்பட்டுவருவதற்ைான அறிகுறிைாை பார்க்ைப்படுகிைது. ெட்டத்து 

-க்குப் புைம்பானவர்ைளின் கைைளிலிருந்து நாகரைகைப் பாதுைாக்ை, 

அகவ இனப்சபருக்ைம் செய்யும் இடம் இரைசிைமாை கவக்ைப்பட்டுள்ைது. 

 

8. உயிரியகைப் மபாறுத்தவகர, CD4 எண்ணிக்கை என்பது எந்த 

வநாகயக் ைண்டறிவது மதாடர்பானது? 

அ) COVID 

ஆ) AIDS  

இ) ைாெமநாய் 

ஈ) கடபாய்டு 

✓ உயிரிைலில், CD4 என்பது மநாசைதிர்ப்பு உயிரணுக்ைளின் மமற்பரப்பி 

-ல் ைாணப்படும் கிகைமைாபுமராட்டீன் ஆகும். ஒரு CD4 எண்ணிக்கை 

200 செல் / மிமீ3ஐ விடக்குகைவாை இருக்கும்மபாது, ஒரு நபர் AIDS 

மநாைறி பரிமொதகனக்கு உள்ைாகிைார். ஒவ்மவார் ஆண்டும், மம.18 

அன்று, உைை AIDS தடுப்பூசி நாைாை ைகடப்பிடிக்ைப்படுகிைது. HIV’க்கு 

எதிராை தடுப்பூசி ைண்டுபிடிப்பதில் ஈடுபட்டுள்ை ஆயிரக்ைணக்ைான 

அறிவிைைாைர்ைள் மற்றும் நைவாழ்வு நிபுணர்ைளின் முைற்சிைகை 

இந்த நாள் அங்கீைரித்து மபாற்றுகிைது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. மங்வைாலிய ைஞ்சூர் என்பது எந்த சமயத்தின் முதன்கமயான 

சமயவுகரயாகும்? 

அ) சீக்கிைம் 

ஆ) சபைத்தம்  

இ) ெமணம் 

ஈ) ஹிந்து 

✓ மங்மைாலிை ைஞ்சூர் என்பது 108 சதாகுதிைளில் உள்ை சபைத்த உகர 

ஆகும். அது மங்மைாலிைாவின் மிை முக்கிைமான ெமைவுகரைாை ைருதப் 

-படுகிைது. மங்மைாலிை ைைாச்ொர அகமச்ெருடனான இந்திை ைைாச்ொர 

மற்றும் சுற்றுைாத்துகை இகணைகமச்ெர் பிரைைாத் சிங் பமடலின் 

ெந்திப்பு அண்கமயில் சமய்நிைர் முகையில் நகடசபற்ைது.  

✓ மங்மைாலிைாவின் முக்கிை சபைத்த கமைங்ைளில் விநிமைாகிப்பதற்ைாை, 

அடுத்த ஆண்டுக்குள், நூறு புனித மங்மைாலிை ைஞ்சூர்ைகை மறு அச்ொ 

-க்ைம் செய்ை ைைாச்ொர அகமச்ெைம் முடிவு செய்துள்ைது. 

 

10. இந்தியாவின் முதல் வவைாண் ஏற்றுமதி கமயம் நிறுவப்பட்டு 

-ள்ை நைரம் எது? 

அ) மும்கப 

ஆ) புமன  

இ) சென்கன 

ஈ) சைாச்சின் 

✓ இந்திைாவின் முதைாவது மவைாண் ஏற்றுமதி கமைத்கத புமனவில் 

சதாடங்ை மொரத்தா வணிைர் ைழைம், சதாழிற்துகை & மவைாண்கம 

NABARD உடன் கூட்டிகணந்துள்ைது. அப்பிராந்திைத்தில் மவைாண் 

ஏற்றுமதிகை அதிைரிப்பது மற்றும் உைைைாவிை தரத்கத பின்பற்றுவ 

-கத இது மநாக்ைமாைக் சைாண்டுள்ைது. இது மவைாண் உணவு 

ஏற்றுமதிக்ைான திைன் மமம்பாட்டு தைமாைவும் செைல்படும். 

 


1. இந்திைாவில் ஸ்புட்னிக்-வி தடுப்பூசி உற்பத்தி சதாடக்ைம் 

ஸ்புட்னிக்-வி COVID தடுப்பூசியின் உற்பத்தி ஹிமாச்ெலில் உள்ை 

மபனசிைா பமைாசடக் நிறுவனத்தில் சதாடங்ைப்பட்டுள்ைது. ரஷிைாவின் 

ைமலீைா நிறுவனம் ஸ்புட்னிக்-வி ைமரானா தடுப்பூசிகைத் தைாரித்தது. 

அகத இந்திைாவில் பைன்படுத்துவதற்கு மத்திை அரசு அனுமதி 

அளித்துள்ைது. அத்தடுப்பூசிைள் ஏற்சைனமவ இந்திைாவுக்கு இைக்குமதி 

செய்ைப்பட்டுள்ைன. மொதகன அடிப்பகடயில் மக்ைளுக்கு ஸ்புட்னிக்-வி 

செலுத்தப்பட்டு வருகின்ைன. 

இந்நிகையில், ஹிமாெை பிரமதெத்தின் பட்டி பகுதியில் உள்ை மபனசிைா 

பமைாசடக் நிறுவனம், ஸ்புட்னிக்-வி தடுப்பூசிகை உற்பத்தி செய்வதற்ைாை 

ரஷிை மநரடி முதலீட்டு நிதி அகமப்புடன் ஒப்பந்தம் செய்துசைாண்டது. 

ஆண்டுக்கு 10 மைாடி தடுப்பூசிைகை உற்பத்தி செய்வதற்கு ஒப்பந்தம் 

மமற்சைாள்ைப்பட்டுள்ைது. 

 

2. வங்ைக்ைடலில் உருவானது ‘ைாஸ்’ புைல் 

மத்திை கிழக்கு வங்ைக்ைடல் பகுதியில் நிகைசைாண்டிருந்த ஆழ்ந்த 

ைாற்ைழுத்தத் தாழ்வு மண்டைம் மமலும் வலுவகடந்து ‘ைாஸ்’ புைைாை 

மாறிைது. இது அதிதீவிர புைைாை மாைவுள்ைது. இப்புைல் வடக்கு ஒடிஸா-

மமற்கு வங்ை ைடமைாரப்பகுதியில் பாரதீப்-ொைர் தீவுைளிகடமை ைகரகை 

ைடக்கும் என எதிர்பார்க்ைப்படுகிைது. மத்திை கிழக்கு வங்ைக்ைடல் மற்றும் 

அகதசைாட்டிை வட அந்தமான் ைடல் பகுதியில் ஒரு குகைந்த ைாற்ைழுத்தத் 

தாழ்வுப்பகுதி மம.22 அன்று உருவானது. 

இந்த ஆழ்ந்த ைாற்ைழுத்தத் தாழ்வு மண்டைம் மமலும் வலுவகடந்து, 

புைைாை மாறிைது. இந்தப் புைலுக்கு ‘ைாஸ்’ என சபைரிடப்பட்டுள்ைது. 

 

3. இைக்குமதி செய்ைப்படும் ஆக்சிஜன் செறிவூட்டிைளுக்கு 12% வரி: 

ஜிஎஸ்டி ைவுன்சில் மம 28-இல் முடிவு 

சொந்த பைன்பாட்டுக்ைாை இைக்குமதி செய்ைப்படும் ஆக்சிஜன் 

செறிவூட்டிைளுக்கு 12 ெதவீதம் ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பது குறித்து, வரும் 28-

ஆம் மததி நடக்கும் GST ைவுன்சில் கூட்டத்தில் முடிவு செய்ைப்படவுள்ைது. 

சொந்த பைன்பாட்டுக்ைாைமவா அல்ைது நன்சைாகடைாை வழங்குவதற்ைாை 

-மவா இைக்குமதி செய்ைப்படும் ஆக்சிஜன் செறிவூட்டிைளுக்ைான ஒருங்கி 

-கணந்த ஜிஎஸ்டி வரிகை ஐஜிஎஸ்டி 28 ெதவீதத்தில் இருந்து 12 ெதவீத 

-மாைக் குகைத்து மத்திை நிதிைகமச்ெைம் ைடந்த 1-ஆம் மததி அறிவித்தது. 

இந்த வரிக் குகைப்பு ஜூன் 30-ஆம் மததி வகர அமலில் இருக்கும் 

என்றும் அறிவிக்ைப்பட்டது. 

இதனிகடமை, அசமரிக்ைாவில் இருந்து உைவினாா் அனுப்பிை ஆக்சிஜன் 

செறிவூட்டிக்கு 12 ெதவீதம் ஐஜிஎஸ்டி வரி விதிக்ைப்பட்டகத எதிாா்த்து 

ைமரானா மநாைாளி ஒருவாா், தில்லி உைாா்நீதிமன்ைத்தில் மனு தாக்ைல் 

செய்திருந்தாாா். அந்த மனுகவ விொரித்த தில்லி உைாா்நீதிமன்ைம், 

தனிநபாா் பைன்பாட்டுக்ைாை இைக்குமதி செய்ைப்படும் ஆக்சிஜன் 

செறிவூட்டிைளுக்கு 12 ெதவீதம் ஐஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பது ெட்ட விமராதம் 

என்று கூறிைது. இதுசதாடாா்பாை, மத்திை நிதிைகமச்ெைம் ைடந்த 1-ஆம் 

மததி சவளியிட்ட அறிவிக்கைகையும் உைாா்நீதிமன்ைம் ரத்து செய்தது. 

இந்நிகையில், ஜிஎஸ்டி ைவுன்சில் கூட்டம், வரும் 28-ஆம் மததி 

நகடசபைவுள்ைது. இந்தக் கூட்டத்தில் சொந்த பைன்பாட்டுக்ைாை 

சவளிநாடுைளில் இருந்து இைக்குமதி செய்ைப்படும் ஆக்சிஜன் 

செறிவூட்டிைளுக்கு 12 ெதவீத ஐஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பது குறித்து முடிவு 

செய்ைப்படவுள்ைது. 

நாடு முழுவதும் ைமரானா சதாற்றின் 2-ஆவது அகை மவைமாைப் பரவி 

வருவதால் சிகிச்கெக்குப் பைன்படும் அத்திைாவசிை மருந்துைள், ஆக்சிஜன் 

செறிவூட்டிைள், தடுப்பூசிைள் ஆகிைவற்றுக்ைான மதகவ அதிைரித்துள்ைது. 

ைமரானா சிகிச்கெக்குத் மதகவைான உயிாா்ைாக்கும் மருந்துைள் மீது 

ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பகத தவிாா்க்ை மவண்டும் என்று ைாங்கிரஸ், 

திரிணமூல் ைாங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிாா்க்ைட்சிைள், மத்திை அரகெ 

வலியுறுத்தி வருகின்ைன. ஆனால், அதற்கு மத்திை அரசு மறுப்பு சதரிவித்து 

வருகிைது. 

 

4. ஆப்பிரிக்ைாவில் இருந்து இந்திைாவுக்கு சிறுத்கதப் புலிைள்: மத்திை 

பிரமதெ வனப்பகுதியில் விடப்படும் 

ஆப்பிரிக்ைாவில் இருந்து சிறுத்கதப் புலிைள் நவம்பரில் இந்திைாவுக்குக் 

சைாண்டு வரப்படவுள்ைதாை மத்திை பிரமதெ அரசு சதரிவித்துள்ைது. 

தகரயில் மிைவும் மவைமாை ஓடக் கூடிை உயிரினம் சிறுத்கதப் புலி. ஒரு 

ைாைத்தில் இந்திைாவில் சிறுத்கத புலிைள் அதிை எண்ணிக்கையில் 

ைாணப்பட்டன. ஆனால், நாட்டின் பல்மவறு பகுதிைகை ஆண்ட அரொா்ைள், 

ஆங்கிமைை ஆட்சிைாைாா்ைள் உள்ளிட்மடாாா் சபாழுதுமபாக்குக்ைாை 

அவற்கை அதிை அைவில் மவட்கடைாடிைதால், சிறுத்கதப் புலிைளின் 

இனமம இந்திைாவில் அழிந்துமபானது. 

நாட்டில் ைகடசிைாைக் ைாணப்பட்ட சிறுத்கதப் புலி, இன்கைை ெத்தீஸ்ைாா் 

பகுதியில் ைடந்த 1947-ஆம் ஆண்டில் ைண்டறிைப்பட்டது. இந்திைாவில் 

சிறுத்கதப் புலி இனம் முற்றிலும் அழிந்துவிட்டதாைக் ைடந்த 1952-ஆம் 

ஆண்டில் அறிவிக்ைப்பட்டது. சிறுத்கதப் புலிைகை இந்திைாவில் மீண்டும் 

அறிமுைப்படுத்துவதற்ைான நடவடிக்கைைகை மத்திை அரசு 

மமற்சைாண்டது. சதன்னாப்பிரிக்ைாவில் இருந்து ஆப்பிரிக்ை சிறுத்கதப் 

புலிைகை மொதகன அடிப்பகடயில் இந்திைாவுக்குக் சைாண்டு 

வருவதற்கு உச்ெநீதிமன்ைமும் ஒப்புதல் அளித்தது. ‘சிறுத்கதப் புலி’ 

திட்டத்கதச் செைல்படுத்துவதற்ைாை மதசிை புலிைள் பாதுைாப்பு 

ஆகணைத்துக்கு வழிைாட்டும் மநாக்கில் 3 மபாா் குழுகவ உச்ெநீதிமன்ைம் 

அகமத்தது. 

அக்குழுவானது இந்திைாவின் எந்தப் பகுதியில் சிறுத்கதப் புலிைகை 

அறிமுைப்படுத்தைாம் என்பது சதாடாா்பாை ஆய்வு நடத்துமாறு இந்திை 

வனஉயிரிைள் கமைத்துக்கு (டபிள்யூ.ஐ.ஐ.) வலியுறுத்திைது. 

அதனடிப்பகடயில், மத்திை பிரமதெம், மைாராஷ்டிரம் உள்ளிட்ட 

மாநிைங்ைளில் உள்ை வனப்பகுதிைளில் சிறுத்கதப் புலிைள் 

வாழ்வதற்ைான சூழல் ைாணப்படுகிா என்று வனஉயிரிைள் கமைம் ஆய்வு 

நடத்திைது. மத்திை பிரமதெத்தின் குமனா மதசிை பூங்ைாவில் தகுந்த சூழல் 

ைாணப்படுவதாைத் சதரிவிக்ைப்பட்டது. அகதத் சதாடாா்ந்து, வனஉயிரிைள் 

கமைத்தின் அதிைாரிைள், சதன்னாப்பிரிக்ை சிறுத்கதப் புலி பாதுைாப்பு 

கமை அதிைாரிைள் உள்ளிட்மடாாா் குமனா மதசிை பூங்ைாவில் ைடந்த மாதம் 

26-ஆம் மததி ஆய்வு மமற்சைாண்டனாா். 

அங்கு சிறுத்கதப் புலிைள் வாழ்வதற்ைான சூழல் ைாணப்படுவது உறுதி 

செய்ைப்பட்டது. அகதைடுத்து, சிறுத்கதப் புலிைகை சதன்னாப்பிரிக்ைாவில் 

இருந்து இந்திைாவுக்குக் சைாண்டு வருவதற்ைான நடவடிக்கைைகை 

 

 



         

    

மத்திை பிரமதெ அரசு மமற்சைாண்டு வருகிைது. இது சதாடாா்பாை மாநிை 

அரசின் வனத்துகை அகமச்ொா் விஜய் ஷா ஞாயிற்றுக்கிழகம 

கூறிைதாவது: இந்திைாவில் சிறுத்கதப் புலிைகை மீண்டும் 

அறிமுைப்படுத்துவதற்ைான திட்டத்கத வனஉயிரிைள் கமைம் சிை 

ஆண்டுைளுக்கு முன் சதாடங்கிைது. அதில் முன்மனற்ைம் 

ஏற்பட்டுள்ைகதைடுத்து சதன்னாப்பிரிக்ைாவில் இருந்து 10 சிறுத்கதப் 

புலிைகைக் சைாண்டு வருவதற்கு முடிவு செய்ைப்பட்டுள்ைது. அவற்றில் 5 

சபண் சிறுத்கதப் புலிைள் இடம்சபறும். 

அகவ சிவபுரி மாவட்டத்தில் உள்ை குமனா மதசிை பூங்ைாவில் 

பராமரிக்ைப்படவுள்ைன. இதற்ைான அலுவல் ொாா்ந்த நடவடிக்கைைள் 

ஆைஸ்டில் நிகைவகடயும். சிறுத்கதப் புலிைகைப் பராமரிப்பது சதாடாா்பாை 

அறிந்து சைாள்வதற்ைாை இந்திை அதிைாரிைள் ஜூன், ஜூகை மாதங்ைளில் 

சதன்னாப்பிரிக்ைா செல்ைவுள்ைனாா். மபாதிை இகர: சிறுத்கதப் புலிைகை 

இந்திைாவுக்குக் சைாண்டு வரும் நடவடிக்கைைள் அக்மடாபரில் சதாடங்கி 

நவம்பரில் நிகைவகடயும். ெம்பல் நதிப் பகுதியில் குமனா மதசிைப் பூங்ைா 

750 ெதுர கி.மீ. பரப்பைவில் அகமந்துள்ைது. இங்கு சிறுத்கதப் புலியின் 

இகரைைான புள்ளிமான், ொம்பாா் மான், ைாட்டுப்பன்றி உள்ளிட்டகவ 

அதிை எண்ணிக்கையில் ைாணப்படுகின்ைன. 

எனமவ, சிறுத்கதப் புலிைள் வாழ்வதற்கு ஏற்ை சூழல் குமனா மதசிைப் 

பூங்ைாவில் ைாணப்படுகிைது. சிறுத்கதப் புலிைள் திட்டத்துக்ைாை நடப்பு 

2021-22-ஆம் நிதிைாண்டில் ரூ.14 மைாடி வழங்ைப்படவுள்ைதாை மத்திை 

சுற்றுச்சூழல், வனங்ைள், பருவநிகை மாற்ை அகமச்ெைம் சதரிவித்துள்ைது. 

மத்திை பிரமதெத்துக்கு வழங்ைப்பட மவண்டிை நிதிகை மதசிை புலிைள் 

பாதுைாப்பு ஆகணைம் அடுத்த மாதத்தில் விடுவிக்ைவுள்ைது என்ைாாா். 4 

இடங்ைளில் ஆய்வு: மத்திை பிரமதெத்தின் கூடுதல் முதன்கம வனப் 

பாதுைாவைாா் மஜ.எஸ்.செௌொன் கூறுகையில், ‘ஆப்பிரிக்ை சிறுத்கதப் 

புலிைகைப் பராமரிப்பதற்கு ஏற்ை இடத்கதக் ைண்டறிவதற்ைாை 

மாநிைத்தின் 4 பகுதிைளில் இந்திை வனஉயிரிைள் கமை அதிைாரிைள் 

ஆய்வு நடத்தினாா். 

குமனா மதசிைப் பூங்ைா, ொைாா் மாவட்டத்தில் உள்ை சநௌராமதஹி 

வனவிைங்குைள் ெரணாைைம், மாண்டசூாா்-நீமூச் மாவட்ட எல்கைப் 

பகுதியில் அகமந்துள்ை ைாந்தி ொைாா் ெரணாைைம், சிவபுரி மாவட்டத்தில் 

அகமந்துள்ை மாதவ் மதசிைப் பூங்ைா ஆகிைவற்றில் ஆய்வு 

மமற்சைாள்ைப்பட்டது. இறுதிைல் குமனா மதசிைப் பூங்ைா மதாா்வு 

செய்ைப்பட்டது. மத்திை பிரமதெத்தில் ஏற்சைனமவ சிறுத்கதப் புலிைள் 

வாழ்ந்துள்ைன. அதற்ைான வாழிடச் சூழல் இங்கு சிைப்பாைக் 

ைாணப்படுகிைது. விைங்குைகை மற்ை இடங்ைளில் இருந்து சைாண்டு 

வந்து பராமரிப்பதில் மத்திை பிரமதெ அரசு சிைப்பாைச் செைல்பட்டு வருகிைது. 

மற்ை மாநிைங்ைளில் இருந்து ைடந்த 2009-ஆம் ஆண்டில் சைாண்டு 

வரப்பட்ட புலிைள், பன்னா புலிைள் ைாப்பைத்தில் சிைப்பாைப் பராமரிக்ைப்பட்டு 

வருகின்ைன’  என்ைாாா். உைை அைவில் சிறுத்கதப் புலிைளின் 

எண்ணிக்கை சதாடாா்ந்து குகைந்து சைாண்மட வருகிைது. தற்மபாது 

உைைம் முழுவதும் சுமாாா் 7,000 சிறுத்கதப் புலிைமை ைாணப்படுகின்ைன. 

அவற்றில் சபரும்பாைானகவ ஆப்பிரிக்ை ைாடுைளிமைமை உள்ைன. 

 



         

    

1.வெள்ளை மாளிளையின் மூத்த ஆல ாசைராை நியமிக்ைப்பட்டுள்ை 

இந்திய-அவமரிக்ைர் யார்? 

அ) சுவாதி ம ாகன் 

ஆ) நீரா டாண்டன்  

இ) விமவக் மூர்த்தி 

ஈ) M இரங்கசாமி 

✓ அம ரிக்க அதிபர் ம ா பபடனின் மூத்த ஆம ாசகராக இந்திய-அம ரி 

-க்கர் நீரா டாண்டன் மவள்பை  ாளிபகயில் நியமிக்கப்பட்டுள்ைதாக 

USA நிர்வாகம் அறிவித்துள்ைது. 

✓ இருகட்சிசார்புபடய வி ர்சனங்களுக்கு  த்தியில் ம  ாண்ப  

 ற்றும் வரவுமச வு திட்ட அலுவ கத்தின் தப ப ப் மபாறுப்புக்கான 

மவட்பு  னுபவ அவர் திரும்பப்மபற்றார். டாண்டன், CAP’இன் தப வர் 

 ற்றும் தப ப ச் மசயல் அதிகாரியாகவும் அம ரிக்க முன்மனற்ற நட 

-வடிக்பக நிதியத்தின் தப ப ச் மசயல் அதிகாரியாகவும் பணியாற் 

-றியுள்ைார். 

 

2.ஐநா உ ைைாவிய சாள  பாதுைாப்பு ொரம் என்பது ஈராண்டுக்கு 

ஒருமுளை, எந்த மாதத்தில் நடத்தப்படுகிை உ ை சாள  பாதுைாப்பு 

பிரச்சாரமாகும்? 

அ) ஏப்ரல் 

ஆ) ம   

இ)  ூன் 

ஈ)  ூப  

✓ ஐநா உ கைாவிய சாப  பாதுகாப்பு வாரம் என்பது ம   ாதத்தில் 

உ க ந வாழ்வு அப ப்பால் ஈராண்டுக்கு ஒருமுபற நடத்தப்படும் ஓர் 

உ க சாப  பாதுகாப்பு பிரச்சார ாகும். 2021 ம  17-23 மததிகளில் 

நபடமபறவிருக்கும் ஆறாவது சாப  பாதுகாப்பு பிரச்சாரத்துக்கான 

கருப்மபாருள் Streets for Life #Love30 என்பதாகும். 

✓ உ கின் எங்மகல் ாம்  க்கள் வாழ்கிறார்கமைா, நடக்கிறார்கமைா, 

விபையாடுகிறார்கமைா அங்மகல் ாம்  ணிக்கு 30 கிமீ என்ற மவக 

வரம்புகபை விதிக்க மவண்டும் என்பபத இது வலியுறுத்துகிறது. 

 

3. COVID-19 லநாயாளிைளுக்கு ‘AYUSH ைர் திெர்’ என்ை ந த்திட் 

-டத்ளத வதாடங்கியுள்ை மாநி ம் எது? 

அ) உத்தரகண்ட் 

ஆ) ஹி ாச்ச  பிரமதசம்  

இ) உத்தர பிரமதசம் 

ஈ)  த்திய பிரமதசம் 

✓ ஹி ாச்ச  பிரமதசத்தில், AYUSH துபற COVID-19 மநாயாளிகளுக்காக 

‘ஆயுஷ் கர் திவர்’ என்ற  ாநி  அைவி ான ந த்திட்டத்பத அறிமுகம் 

மசய்துள்ைது. இந்த முயற்சி, AYUSHமூ ம் ஒரு முழுப யான சுகாதார 

மசபவபய வழங்குவபத மநாக்க ாகக்மகாண்டுள்ைது. இது தற்மபாது 

வீட்டில் தனிப ப்படுத்தப்பட்ட  ற்றும்  ருத்துவ பனயில் மசர்க்கப்பட் 

-டுள்ை சு ார் 30,000 COVID மநாயாளிகபை மசன்றபடயும் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 

4. அண்ளமச் வசய்திகளில் இடம்பெற்ற SPOT வதாழில்நுட்பம் உரு 

-ொக்ைப்பட்டதற்ைான லநாக்ைம் எது? 

அ) விண்மவளி ஆய்வுத்திட்டம் 

ஆ) மகாமரானா பவரஸ் பரிமசாதபன முபற  

இ) ஊட்டச்சத்து  திப்புகபை சரிபார்த்தல் 

ஈ) கணினி நிரல்ம ாழி 

✓ இல்லினாய்ஸ் அர்பானா-சாம்மபயின் பல்கப க்கழகத்தைச் சார்ந்ை 

ஆராய்ச்சியாைர்கள், Scalable and Portable Testing (SPOT) என்ற புதிய 

மதாழில்நுட்பத்பத உருவாக்கியுள்ைனர். உமிழ்நீரிலிருந்து மகாமரானா 

பவரஸ் குறித்த பரிமசாதபனகபை ம ற்மகாண்டு அவற்றுக்கான 

துல்லிய ான முடிவுகபைப்மபற இது உதவும். சிக்க ான மசயல்முபற 

ஏதுமின்றி இதில் முடிவுகபைப் மபறமுடியும். 

✓ SPOT’இனால் ஒரு  ாதிரியில் உள்ை ப   ரபணுக்கபைக் கண்டறிய 

முடியும். ம லும், 1-ப க்மராலிட்டர் துளியில் உள்ை பவரஸ் துகள் 

வபர இதனால் கண்டறிய முடியும். 

 

5. ‘வபாருைாதார நிள ’ குறித்த அறிக்ளைளய வெளியிடுகிை நிதி 

நிறுெனம் எது? 

அ) NITI ஆமயாக் 

ஆ) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி  

இ) மபாருைாதார விவகாரங்கள் துபற 

ஈ) ஆசிய வைர்ச்சி வங்கி 

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அதன்  ாதாந்திர தகவம ட்டுடன் ‘மபாருைாதார 

நிப ’ அறிக்பகபய மவளியிடுகிறது. ஏப்ரல்  ாதத்திற்கான சமீபத்திய 

அறிக்பகயின்படி, மபாருைாதாரத்பதப் மபாருத்தவபர, இரண்டாவது 

அப யின் தாக்கம் முதல் அப யுடன் ஒப்பிடுபகயில் இதுவபர  ட்டுப் 

-படுத்தப்பட்டதாகத் மதரிகிறது. 2021 ஏப்ரலில் GST’இன் அதிகபட்ச 

வசூப யும் இது எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

 

6.COVID வதாடர்பான பிரச்சளனைளுக்கு தீர்வுைாண, சிைார்ைளுக்கு 

உைவியல் ரீதியான உதவி ெழங்குெதற்ைாை அரசாங்ைம் ெழங்கும் 

வதாள லபசி ஆல ாசளன லசளெயின் வபயர் என்ன? 

அ) SWAMITVA 

ஆ) SURAKSHA 

இ) SAMVEDNA  

ஈ) SAMASTHA 

✓ மதசிய சிறார் உரிதைகள் பாதுகாப்புக்கான ஆபையம், SAMVEDNA 

மசபவயின்மூ ம், தகுதிவாய்ந்த  ருத்துவ வல்லுநர்கள் /  ருத்துவர்க 

-ள் வப யப ப்பின்மூ ம் குழந்பதகளுக்கு மதாப மபசி வாயி ான 

ஆம ாசபன மசபவகபை மசய்துவருகிறது. “Sensitizing Action on 

Mental Health Vulnerability through Emotional Development and 

Necessary Acceptance” என்பதன் சுருக்கந்தான் “SAMVEDNA”. 

✓ COVID மதாடர்பாக சிறார்களுக்கு ஏற்படும்  னவழுத்தத்திற்கும் அச்சத் 

-திற்கும் தீர்வுகாண்பதற்கு உைவியல் ரீதியான ஆம ாசபனகபை 

வழங்குவமத இந்தச் மசபவயின் மநாக்க ாகும். 

 

7. நாட்டின் மூத்த குடிமக்ைளுக்கு உணர்ச்சிபூர்ெமான ஆதரளெ 

ெழங்கும் சமூை நீதி அளமச்சைத்தின் திட்டத்தின் வபயர் என்ன? 

அ) ElderLine  

ஆ) OldAge 

இ) HelpAge 

ஈ) Helping Hands 

✓ தற்மபாபதய COVID மபருந்மதாற்றின் பின்னணியில், முதிமயார்களின் 

பிரச்பனகளுக்கு தீர்வுகாணும்மபாருட்டு,  த்திய சமூக நீதி அப ச்சகம் 

‘எல்டர்ப ன்’ திட்டத்தின்கீழ் முக்கிய  ாநி ங்களில் அபழப்பு ப யங் 

-கபைத் மதாடங்கியுள்ைது. இந்த வசதி தமிழ்நாடு, உபி,  பி, ரா ஸ்தான், 

கர்நாடகா ஆகிய  ாநி ங்களில் அண்ப யில் மதாடங்கப்பட்டு, மசயல்ப 

-ட்டு வருகிறது. மதலுங்கானாவில், இந்த வசதி ஓராண்டுக்கும் ம  ாக 

மசயல்பட்டு வருகிறது. 

✓ இந்த அபழப்பு ப யங்கபை கட்டைமில் ா எண் 14567 மூ ம் 

மதாடர்பு மகாள்ை ாம். இந்த எல்டர்ப ன், TATA அறக்கட்டபை  ற்றும் 

NSE அறக்கட்டபை உதவியுடன் மசயல்படுகிறது. தமிழ்நாட்டில் 2021 

ஏப்.28 அன்று இந்தச் மசபவ மதாடங்கப்பட்டுள்ைது. 

 

8. பன்னாட்டு அருங்ைாட்சியை நாள் ைளடப்பிடிக்ைப்படும் லததி எது? 

அ) ம  16 

ஆ) ம  18  

இ) ம  20 

ஈ) ம  21  

✓ சமுதாய உயர்வுக்கு அருங்காட்சியகத்தின் பங்களிப்பு எவ்வைவு முக்கிய 

-ம் என்பபத  க்களுக்கு உைர்த்தவும், விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்தவும் 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

ஒவ்மவார் ஆண்டும் ம .18 அன்று பன்னாட்டு அருங்காட்சியக நாள் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

✓ இந்த நிகழ்வுகள் அருங்காட்சியகங்களின் பன்னாட்டுப் மபரபவயினால் 

ஒருங்கிபைக்கப்பட்டு நடத்தப்படுகின்றன.  “The Future of Museums: 

Recover & Reimagine” என்பது நடப்பாண்டு (2021) கபடப்பிடிக்கப்பட்ட 

இந்நாளுக்கான கருப்மபாருைாகும். 

 

9.திரிபுரா மாநி த்தின் சமீபத்திய முயற்சியான ெந்லத திரிபுராவின் 

லநாக்ைம் என்ன? 

அ) COVID குறித்ை விழிப்புைர்வு 

ஆ) மதாப நிப க்கல்வி  

இ) சுற்று ாத்துதற புத்துயிரளிப்பு 

ஈ) உழவர்களுக்கான ஆதரவு 

✓ பள்ளி பாடத்திட்டங்களில் உள்ை பாடங்கபை வழங்குவதற்காக, திரிபுரா 

ைாநிலம் அண்ப யில், 24×7 அர்ப்பணிப்பு உபடய கல்வி மதாப க்கா 

-ட்சி அப வரிபசபய ‘வந்மத திரிபுரா’ என்ற மபயரில் அறிமுகம் 

மசய்துள்ைது. மதாடக்கத்தில், பதிவுமசய்யப்பட்ட பாடங்களுடன் இந்த 

அப வரிபச மதாடங்கப்பட்டது. எதிர்வரும்  ூன்.1 முதல் மநரப  

வகுப்புகள், மவவ்மவறு கல்வித்தப ப்புகள் பற்றிய விவாதங்கள், கல்வி 

-த்துபற மதாடர்பான பல்மவறு தகவல்கள் அதில் இடம்மபறும். 

 

10. அண்ளமச் வசய்திைளில் இடம்வபற்ை ஷாஹித் ஜமீல் என்பெர் 

யார்? 

அ) நச்சுயிரியல் வல்லுநர்  

ஆ) அரசியல்வாதி 

இ) விபையாட்டு வீரர் 

ஈ) மவைாண் நிபுைர் 

✓ இந்திய அரசாங்கத்தின் ஆம ாசபனக் குழுவான ‘இந்திய SARS-

COV-2  ரபணுத்மதாகுதியியல் கூட்டப ப்பின் (INSACOG)’ தப வரா 

-க இருந்த பிரப  நச்சுயிரியல் வல்லுநரான ஷாஹித்  மீல் தனது அப் 

பதவியிலிருந்து வி கியுள்ைார். இந்த முடிவுக்கு அவர் எந்தக் காரைத் 

-பதயும் கூறவில்ப . INSACOG என்பது இந்தியாவில் உள்ை பத்து 

ஆய்வகங்களின் குழுவாகும். அது, மகாமரானா பவரஸின் வைர்ந்து 

வரும் திரிபுகபை எதிர்த்துப் மபாராடும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ைது. 

 


1. அந்நிய மநரடி முதலீடு 19% அதிகரிப்பு 

இந்தியாவில் கடந்த 2020-21ஆம் நிதியாண்டில் ம ற்மகாள்ைப்பட்ட 

அந்நிய மநரடி முதலீடு 19 சதவீதம் அதிகரித்துள்ைது. இதுகுறித்து  த்திய 

வர்த்தகம்  ற்றும் மதாழிற்துபற அப ச்சகம் மதரிவித்துள்ைதாவது:  

சீர்திருத்தம்: முதலீட்டு மகாள்பககளில் சீர்திருத்தம்  ற்றும் வர்த்தக 

நடவடிக்பககபை எளிதாக்க  த்திய அரசு ம ற்மகாண்ட பல்மவறு 

முயற்சிகளுக்கு ப னாக கடந்த நிதியாண்டில் FDI எனப்படும் அந்நிய 

மநரடி முதலீடு 19 சதவீதம் அதிகரித்து 5,964 மகாடி டா பர (இந்திய 

 திப்பில் சு ார் `4.47  ட்சம் மகாடி) எட்டியுள்ைது. முந்பதய 2019-20ஆம் 

நிதியாண்டில் இந்த முதலீடு 4,998 மகாடி டா ராக (`3.75  ட்சம் மகாடி) 

காைப்பட்டது. 

முன்மனப்மபாதும் இல் ா உச்சம்: பங்குகள்,  று-முதலீட்டு வருவாய் 

 ற்றும் மூ தனம் ஆகியவற்பற உள்ைடக்கிய ஒட்டும ாத்த அந்நிய 

மநரடி முதலீடு கடந்த 2021ஆவது நிதியாண்டில் 10 சதவீதம் வைர்ச்சி 

கண்டு 8,172 மகாடி டா பரத் மதாட்டுள்ைது. இது முன்மனப்மபாதும் 

இல் ாத அதிகபட்ச அைவாகும். இது, 2020ஆம் நிதியாண்டில் 7,439 

மகாடி டா ராக காைப்பட்டது. 

முதலிடம் சிங்கப்பூர்: இந்தியாவில் கடந்த நிதியாண்டில் அதிக அைவில் 

முதலீட்பட ம ற்மகாண்ட பட்டியலில் சிங்கப்பூர் 29 சதவீத பங்களிப்புடன் 

முதலிடத்பதப் பிடித்துள்ைது. இபதத்மதாடர்ந்து 23 சதவீத பங்களிப்புடன் 

அம ரிக்கா இரண்டாவது இடத்திலும், 9 சதவீத பங்களிப்புடன் ம ாரீஷஸ் 

மூன்றாவது இடத்திலும் உள்ைன. 

கணினி துபற: அதிக அைவு முதலீட்பட ஈர்த்த துபறகளில் கம்ப்யூட்டர் 

சாஃப்ட்மவர்  ற்றும் ஹார்டுமவர் துபற 44 சதவீத பங்களிப்பப வழங்கி 

முன்னிப  மபற்றது. அதபனத் மதாடர்ந்து, கட்டு ான (உள்கட்டப ப்பு) 

நடவடிக்பககள் (13 சதவீதம்), மசபவகள் துபற (8 சதவீதம்) ஆகியபவ 

உள்ைன. 

கு ராத் முன்னிப : கடந்த நிதியாண்டில் ம ற்மகாள்ைப்பட்ட ஒட்டும ாத் 

-த அந்நிய மநரடி பங்கு முதலீட்டு வரத்தில் அதிகபட்ச ாக 37 சதவீதம் 

கு ாரத்துக்கு மசன்றபடந்துள்ைது. இந்தப் பட்டியலில்  காராஷ்டிரம் (27 

சதவீதம்), கர்நாடகம் (13 சதவீதம்) அடுத்தடுத்த இடங்களில் உள்ைதாக 

வர்த்தக அப ச்சகம் மதரிவித்துள்ைது. 

 

2. சசதி தைரியுைா? 

ம  12: மகரைத்தில் நீண்ட கா ம் அப ச்சராகப் பணியாற்றிய மபண் 

என்கிற மபருப க்குரிய கம்யூனிஸ்ட் மூத்த தப வர் KR மகைரி அம் ாள் 

(101) கா  ானார். 

ம  13: கமரானாவிலிருந்து மீண்டவர்கபைப் பாதிக்கும் கருப்புப் பூஞ்பச 

மநாபயக் கட்டுப்படுத்த அம்மபாமடரிசின் - பி என்கிற  ருந்பதப் 

பயன்படுத்த  த்திய அரசு உத்தரவிட்டது. 

ம  14: மநபாை பிரத ராக சர் ா ஒலி மீண்டும் பதவிமயற்றார். அவருபடய 

ஆட்சிகவிழ்ந்திருந்த நிப யில், அந்த நாட்டு குடியரசுத்தப வர் வித்யா 

மதவி பண்டாரி மீண்டும் அவபரப் பிரத ராக நியமித்தார். 

ம  16: மகாவிஷீல்ட் தடுப்பூசியின் இரண்டாம் தவபைபயப் மபறுவதற் 

-கான இபடமவளிக்கா த்பத 6-8 வாரங்களிலிருந்து 12-16 வாரங்கைா 

-க  த்திய அரசு அதிகரித்தது. 

ம  17: புதிய கல்விக் மகாள்பகபய அ ல்படுத்துவது மதாடர்பாக  த்திய 

கல்வியப ச்சகம் நடத்திய அதிகாரிகளுக்கான ஆம ாசபனக் கூட்டத் 

-பதத் தமிழக அரசு புறக்கணித்தது. 

ம  17: DRDO டாக்டர் மரட்டிஸ்  ருந்து நிறுவனத்துடன் இபைந்து 

தயாரித்த 2DG என்கிற கமரானா பவுடர் தடுப்பு  ருந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட் 

-டது. 

ம  17: கரிசல் இ க்கியத்தின் பிதா கன் என்றபழக்கப்பட்ட கி.ரா. என்கிற 

கி இரா நாராயைன் (97) கா  ானார். காங்கிரஸ் கட்சியின் முதுமபரும் 

தப வர், கல்வியாைர், தஞ்பச முன்னாள் M P துைசி அய்யா (94) 

கா  ானார். 

ம  17: அரபிக்கடலில் உருவான டவ்-மத புயல் கு ராத்தின் மபார்பந்தர் 

அருமக கபரபயக்கடந்தது. 

ம  20: 2ஆம் முபற மகரை முதல்வராக பினராயி வி யன் தப ப யில் 

21 மபர்மகாண்ட அப ச்சரபவ பதவிமயற்றது. 

ம  20: கமரானா மதாற்று பாதிப்பப உறுதிமசய்ய ஆண்டிம ன் மரபிட் 

மடஸ்ட் என்ற பரிமசாதபனக் கருவிக்கு இந்திய  ருத்துவ ஆராய்ச்சிக் 

கழகம் அனு தி அளித்தது. 

ம  22: தமிழகத்தில் நபடமுபறயில் உள்ை கமரானா முழு ஊரடங்கு ம  

31 வபர நீட்டிக்கப்பட்டது. 

 

 

 

 



         

    

1. 80 மில்லியன் ட ோஸ் COVID-19 தடுப்பூசிகளை டதளைப்படும் 

நோடுகளுக்கு விநிடயோகிப்பதோக கூறியுள்ை நாடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) ரஷியா 

இ) சீனா 

ஈ) ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகள்  

✓ வரும் வாரங்களில் 80 மில்லியன் ட ாஸ் COVID-19 தடுப்பூசிகளை 

டதளவப்படும் நாடுகளுக்கு பகிர்ந்து அனுப்பப்படும் என்று அமெரிக்க 

அதிபர் ட ா ளப ன் கூறியுள்ைார். இந்த அறிவிப்பு, அமெரிக்காவில் 

தடுப்பூசிகளுக்கான டதளவ குளைந்தளதயடுத்தும் உலகைவில் அதன் 

டதளவ அதிகரித்தளதயடுத்தும் வந்துள்ைது. 80 மில்லியன் அைவுகளில் 

ளபசர், ொ ர்னா அல்லது  ான்சன் &  ான்சன் தயாரித்த 20 மில்லியன் 

ட ாஸ்களும் அ ங்கும். 

 

2. இந்தியோவில், COVID-19 சிகிச்ளைகள் பட்டியலிலிருந்து ளகவி ப் 

-பட்  சிகிச்ளை முளை எது? 

அ) பிைாஸ்ொ தான சிகிச்ளச  

ஆ) தடுப்பூசி ப ாடுதல் 

இ) உயிர்வளி சிகிச்ளச 

ஈ) ளைட்டராள டலட்ட ஷன் 

✓ இந்திய அரசாங்கத்தால் COVID சிகிச்ளசகள் பட்டியலிலிருந்து பிைாஸ்ொ 

தான சிகிச்ளச நீக்கப்பட்டுள்ைது. COVID மதாற்றுக்கு சிகிச்ளசயளிப்பதில் 

இந்தச் சிகிச்ளச முளை பயனற்ைது எனக் கண் றியப்பட் தால், இந்த 

முடிவு, டதசிய COVID பணிக்குழுவால் எடுக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

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

என்ன? 

அ) மெட்டரா இரயில் திட் ம் 

ஆ) வனவுயிரிகளை நிழற்ப ம் எடுத்தல் திட் ம்  

இ) தடுப்பூசி திட் ம் 

ஈ) மசயற்ளகக்டகாள் திட் ம் 

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

ப க்களலஞர்கள், பாதுகாவலர்கள் ெற்றும் வனவுயிரி மதாண்டு நிறுவ 

-னங்கள் ஆகியளவ 5 விலங்குகளை நிழற்ப ம் எடுப்பதற்கான ஒரு 

பன்னாட் ைவிலான முயற்சியாகும். 

✓ அந்த ஐந்து விலங்குகள் டவட்ள யா ப்படுவதிலிருந்து தடுப்பளத இத் 

திட் ம் டநாக்கொகக் மகாண்டுள்ைது. அந்த விலங்குகள் யாளன, துருவ 

கரடி, மகாரில்லா, புலி ெற்றும் சிங்கொகும். கசிரங்கா டதசிய பூங்காளவச் 

டசர்ந்த இரு விலங்குகள் இப்பட்டியலில் இ ம்பிடித்துள்ைன. ஆனால், 

புகழ்மபற்ை ஒற்ளைக்மகாம்பு காண் ாமிருகம் இப்பட்டியலில் இல்ளல. 

 

4. தனது இறப்பிற்குப்பின், கூள ப்பந்து புகழரங்கில் டைர்க்கப்பட்  

கூள ப்பந்து மேதை யார்? 

அ) வில்ட் டசம்பர்டலன் 

ஆ)  ாம் மைய்ன்டசான் 

இ) டகாபி பிளரயன்ட்  

ஈ)  ான் ைவ்லிமசக் 

✓ COVID மதாற்றுடநாயால் 9 ொதங்கள் தாெதொக ந ந்த ஒரு விழாவில் 

கூள ப்பந்து டெளதயான டகாபி பிளரயன்ட், அவரது இைப்பிற்குப்பின் 

கூள ப்பந்து புகழரங்கில் டசர்க்கப்பட் ார். 

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

உள , காலணிகள் ெற்றும் கூள ப்பந்துகள், பிளரயண்டின் ஆஸ்கர் 

விருதுமபற்ை திளரப்ப ொன டியர் கூள ப்பந்து ஆகியளவ இ ம்மபற்ை 

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

அவரது ெகள் கியானா ெற்றும் எழுவரு ன் கலிடபார்னியாவில் ஒரு 

மைலிகாப் ர் விபத்தில் இைந்தார். 

 

 

5. கலப்பு தற்கோப்பு களலஞர் உலக ைோம்பியன்ஷிப்ளப சைன்ை 

முதல் இந்திய-ைம்ைோைளி வீரர் யோர்? 

அ) அர் ன் புல்லர்  

ஆ) ம யிண்ட் சஞ்சீர் 

இ) குரு ராஜ் 

ஈ) தில்ஷர் ஷாங்கி 

✓ கலப்பு தற்காப்பு களலஞர் அர் ன் புல்லர், கலப்பு தற்காப்பு களலஞர் 

உலக சாம்பியன்ஷிப்ளப மவன்ை முதல் இந்திய-வம்சாவளி வீரர் என்ை 

மபருளெளயப் மபற்ைார். சிங்கப்பூரின் ஒன் சாம்பியன்ஷிப் டபாட்டியின் 

பட் த்ளத மவல்வதற்காக, புல்லர், ஐந்து முளை மைவிமவயிட் சாம்பிய 

-னான பிராண் ன் டவராக்கு எதிராக இரண் ாம் சுற்று மதாழில்நுட்ப 

நாக் அவுட் மவற்றிளயப் பதிவு மசய்தார். 

 

6. அண்ளையில் கோலைோன கி இரோஜநோரோயணன், எந்த சைோழிைோர் 

எழுத்தோைரோைோர்? 

அ) தமிழ்  

ஆ) ெளலயாைம் 

இ) மதலுங்கு 

ஈ) கன்ன ம் 

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

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

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

மவளியானதிலிருந்து, அவர் ஒரு விரிவான இலக்கிய வாழ்க்ளகளய 

டெற்மகாண்டுவந்தார். ‘கரிசல் இலக்கியத்தின்’ தந்ளத என அறியப்பட்  

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

விருளத மவன்ைார். ‘கரிசல் பூமி’ என்பது மதன்தமிழகத்தின் மவப்பொன 

ெற்றும் வைண்  நிலப் பகுதியாகும். 

 

7. ___ அளைச்ைகத்தின் பரிந்துளரயின் டபரில் ___அளைச்ைகம், 

கிரோைப்புை உள்ைோட்சி அளைப்புகளுக்கு ைோனியம் ைழங்குைதற்கோக 

25 ைோநிலங்களுக்கு `8,923.8 டகோடிளய விடுவித்தது? 

அ) பஞ்சாயத்து ராஜ், நிதி  

ஆ) நிதி, பஞ்சாயத்து ராஜ் 

இ) உள்துளை, ஊரக வைர்ச்சி 

ஈ) நிதி, ஊரக வைர்ச்சி 

✓ ெத்திய பஞ்சாயத்து ராஜ் அளெச்சகத்தின் பரிந்துளரளய ஏற்று, ெத்திய 

நிதியளெச்சகத்தின் மசலவினத்துளை, 25 ொநிலங்களின் ஊரக 

உள்ைாட்சி அளெப்புகளுக்கு `8,923.8 டகாடி ொனியத்மதாளகளய 

வழங்கியுள்ைது. இத்மதாளக அடிப்பள ொனியத்தின், முதல் தவள த் 

மதாளக. இதனை COVID-19 தடுப்பு ந வடிக்ளககளுக்கு பயன்படுத்திக் 

மகாள்ைலாம். 

 

8. ைமீப சைய்திகளில் இ ம்சபற்ை  ோர்வின் ைளைவு அளைந்துள்ை 

நோடு எது? 

அ) ஈக்வ ார்  

ஆ) ஸ்மபயின் 

இ) இத்தாலி 

ஈ) ஐக்கியப் டபரரசு 

✓  ார்வின் வளைவு என்பது ஈக்வ ாரில் உள்ை கலபடகாஸ் தீவுக்கூட் த் 

-தில்  ார்வின் தீவின் மதன்கிழக்கில் உள்ை பாளை உருவாக்கொகும். 

இயற்ளக அரிப்பு கார ொக இந்த அளெப்பு அண்ளெயில் சரிந்தது.  

✓ தற்டபாது, பசிபிக் மபருங்க ல் தீவுக்கூட் த்தின் வ திளசயில் இரண்டு 

பாளைத்தூண்கள் ெட்டுடெ எஞ்சியுள்ைன.  ார்வின் வளைவானது 

 ார்வின் தீவின் ஒருபகுதியாக இருந்த இயற்ளக கல்லால் ஆனது. இது 

சுைாக்கள் ெற்றும் பிை நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கான சிைந்த இ ங்களில் 

ஒன்ைாக கருதப்படுகிைது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. COVID சதோற்றுடநோளய ளகயோை, ஆப்பிரிக்கோவுக்கு உதவும் 

திட் த்ளத ஒப்புக்சகோண்  போரிஸ் உச்சிைோநோட்ள  ந த்திய நோடு 

எது? 

அ) ஐக்கியப் டபரரசு 

ஆ) ஆஸ்திடரலியா 

இ) பிரான்ஸ்  

ஈ) ரஷியா 

✓ பிமரஞ்சு அதிபர் இம்ொனுடவல் ெக்டரான் ஆப்பிரிக்க, ஐடராப்பிய ெற்றும் 

நிதியியல் தளலவர்களுக்கான பாரிஸ் உச்சிொநாட்ள  ந த்தினார்.  

✓ 'ஆப்பிரிக்காவால் ஆப்பிரிக்காவுக்காக புதிய ஒப்பந்தம்’ என்று அளழக்கப் 

-படும் COVID மதாற்றுடநாயின் மபாருைாதார விளைவுகளை சொளிக்க 

ஆப்பிரிக்காவுக்கு உதவும் திட் த்திற்கு அவர்கள் ஒப்புக்மகாண் னர். 

ஆப்பிரிக்கா தனது மசாந்த தடுப்பூசிகளை தயாரிக்கத் மதா ங்குவதற்காக, 

COVID தடுப்பூசி காப்புரிளெளய தள்ளுபடிமசய்யுொறு பிமரஞ்சு அதி ர் 

அளழப்புவிடுத்துள்ைார். அறிவுசார் மசாத்துக்களின் அடிப்பள யிலான 

அளனத்து தள களையும் நீக்குொறு WHO, WTP ெற்றும் ெருந்துகள் 

காப்புரிளெ குழு ஆகியவற்ளை தளலவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ைனர். 

 

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

ைோழ்வு ளையங்களை அளைப்பதில் முதலி ம் பிடித்துள்ை ைோநிலம் 

எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) கர்நா கா  

இ) டகரைா 

ஈ) ஒடிஸா 

✓ 2020-21ஆம் ஆண்டில் ஆயுஷ்ொன் பாரத் திட் த்தின்கீழ் நலவாழ்வு 

ளெயங்களை நிறுவுவதில் கர்நா கா முதலி த்ளதப் பிடித்தது. 2,263 

ளெயங்களை நிறுவுவதற்கான இலக்ளக நடுவ ரசு நிர் யித்திருந் 

-தாலும், கிராெப்புைங்களில் விரிவான ஆரம்ப நலவாழ்வுச் டசளவளய 

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

கர்நாடக மாநில அரசு டெம்படுத்தியுள்ைது. 

 


1. CBI இயக்குநராக மபாறுப்டபற்ைார் சுடபாத் குொற் ள ஸ்வால் 

மூத்த IPS அதிகாரியான சுடபாத் குொர் ள ஸ்வால் புதிய CBI இயக்குநரா 

-க மபாறுப்டபற்றுக்மகாண் ார். 1985ஆம் ஆண்டு ெகாராஷ்டிர பிரிவு IPS 

அதிகாரியான ள ஸ்வால் தற்டபாது CISF இயக்குநராக பணிபுரிந்து 

வருகிைார். பிரதெர் டொடி தளலளெயில் 3 டபர் மகாண்  டதர்வுக்குழு 

இவளர நியமித்தது. CBI இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ை ள ஸ்வால் 2 

ஆண்டுகள் அப்பதவி வகிப்பார் என ெத்திய அரசு மதரிவித்துள்ைது. 

 

2. காஞ்சி வரதரா  மபருொள் டகாயில் உள்ளிட்  11 டகாயில்களுக்கு 

உலக பாரம்பரிய நிளனவுச் சின்ன பட்டியலில் இ ம் 

மசங்கல்பட்டு ொவட் ம், ொெல்லபுரத்தில் பல்லவ ென்னர்களின் கு வளர 

சிற்பங்கள், நிளனவுச் சின்னங்கள் என 45 களலச் சின்னங்களை 

மதால்லியல் துளை பாதுகாத்து பராெரித்து வருகிைது. இவற்றில் கு வளர 

சிற்பங்கள் உலக பாரம்பரிய நிளனவுச் சின்னங்கைாக யுமனஸ்டகாவால் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ைன. இடதடபால், காஞ்சிபுரம் ொவட் த்தில் 17 புராதன 

டகாயில்கள் ெற்றும் 31 பாரம்பரிய களலச் சின்னங்கள் மதால்லியல் துளை 

கட்டுப்பாட்டில் உள்ைன. 

இந்நிளலயில், ஏற்மகனடவ மதால்லியல் துளை கட்டுப்பாட்டில் உள்ை 

சுரடகஸ்வரர் டகாயில், ளகலாசநாதர், ளவகுண்  மபருொள், முக்தீஸ்வரர், 

இைவாதீஸ்வரர், பிைவாதீஸ்வரர் டகாயில்கள் ெற்றும் அைநிளலயத் துளை 

கட்டுப்பாட்டில் உள்ை வரதரா  மபருொள் டகாயில், ஏகாம்பரநாதர் 

உள்ளிட்  11 டகாயில்கள், உலகபாரம்பரிய நிளனவுச் சின்னங்கைாக 

அங்கீகரிப்பதற்கான யுமனஸ்டகாவின் தற்காலிக பட்டியலில் இ ம் 

மபற்றுள்ைன. 

 

 

 

 



         

    

1. மாநிலத்தில் COVID த ாற்றுந ாய் குறித்   கவல்களை வழங்க 

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

தசய்துள்ை மாநில அரசு எது? 

அ) பீகார் 

ஆ) ஹிமாச்சல பிரதேசம் 

இ) ஜார்க்கண்ட்  

ஈ) சத்தீஸ்கர் 

✓ ஜார்க்கண்ட் மாநில முேலமமச்சர் தேமந்த் தசாரன் சமீபத்தில், ‘அம்ரித் 

வாகினி’ மற்றும் ‘சாட்தபாட்’ ஆகிய சசயலிகமை அறிமுகப்படுத்தினார். 

‘அம்ரித் வாகினி’ சசயலி அல்லது வமலத்ேைத்தின்மூலம் மருத்துவம 

-மன படுக்மககள் இருப்பு மற்றும் படுக்மகமய பதிவுசசய்வது குறித்ே 

அமனத்து ேகவல்கமையும் ஆன்மலனில் சபறலாம். ‘சாட்தபாட்’மூலம், 

COVID சோடர்பான பரிந்துமரக்கப்பட்ட மருந்துகள், பரிந்துமரக்கப்பட்ட 

உணவு உள்ளிட்ட அமனத்து ேகவல்கமையும் ஒருவர் சபறலாம். 

 

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

கண்காணிப்பு தசயற்ளகக்நகாைாகும்? 

அ) சேன் சகாரியா 

ஆ) ஈரான் 

இ) சீனா  

ஈ) இஸ்தரல் 

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

புதிய சபருங்கடல் கண்காணிப்பு சசயற்மகக்தகாமை சீனா சவற்றிகர 

-மாக ஏவியது. இச்சசயற்மகக்தகாள் அமனத்து விேமான வானிமல 

மற்றும் கடற்சூழல் கண்காணிப்பு அமமப்மப உருவாக்குவேற்காக 

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

ஒரு சோகுப்மப உருவாக்கும். கடல் தபரிடர்கள் குறித்து முன்கூட்டிதய 

எச்சரிக்மக வழங்கும் அமமப்மப சீனா உருவாக்கி வருகிறது. 

 

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

தசய்யப் ட்ட, தசயற்ளக நுண்ணறிவில் இயங்கும் கருவியாகும்? 

அ) கூகிள்  

ஆ) ஆப்பிள் 

இ) சாம்சங் 

ஈ) மமக்தராசாப்ட் 

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

-டாலஜி அசிஸ்ட்’ என்ற கருவிமய அறிமுகப்படுத்தியது. இது திறன்தபசி 

நிழற்படக்கருவிகமைப்பயன்படுத்தி தோல் தநாய்கமைக் கண்டறிகிறது. 

இந்ேக் கருவி இமணயத்மே அடிப்பமடயாகக்சகாண்டு இயங்குகிறது. 

இவ்வாண்டின் பிற்பகுதியில், தசாேமன அடிப்பமடயில் கூகிள் இேமன 

அறிமுகம் சசய்யவுள்ைது. இது தோல், முடி மற்றும் நகங்கள் சோடர்பான 

சிக்கல்கமைப் புரிந்துசகாள்ை பயனருக்கு உேவுகிறது. 

 

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

நிறுவனத் ால் அறிமுகப்படுத்தப் ட்ட, தசயற்ளக நுண்ணறிவில் (AI) 

இயங்கும் கருவியாகும்? 

அ) கூகிள்  

ஆ) ஆப்பிள் 

இ) சாம்சங் 

ஈ) மமக்தராசாப்ட் 

✓ கூகிள் நிறுவனம் அண்மமயில் ேனது சசயற்மக நுண்ணறிவில் (AI) 

இயங்கும் நவீன நுட்பத்மே அறிமுகப்படுத்தியது. அது, பல்தவறு ேமலப் 

-புகளில் உமரயாடல்கமை தமற்சகாள்ை அனுமதிக்கிறது. LaMDA 

(Language Model for Dialogue Applications) எனப் சபயரிடப்பட்ட இது ஒரு 

எந்திரகற்றல் நுட்பமாகும். அது ேனக்கும் பயனர்களுக்கும் இமடயிலான 

உமரயாடல்கமை சசயல்படுத்துகிறது. இது இயலிகளின் அடுத்ே கட்டம் 

எனக் கூறப்படுகிறது. 

 

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

திருப்பிச்தசலுத்திய மு ல் மாநிலம் எது? 

அ) ஆந்திர பிரதேசம் 

ஆ) ேரியானா  

இ) இராஜஸ்ோன் 

ஈ) பஞ்சாப் 

✓ மாநில அரசு மற்றும் அரசுசார் நிறுவனங்களுக்கு COVID சோடர்பாக 

சசலுத்ேப்பட்ட நன்சகாமடகளின்தபாது வசூலிக்கப்பட்ட சரக்கு மற்றும் 

தசமவ வரிமய (GST) திருப்பிச் சசலுத்திய நாட்டின் முேல் மாநிலமாக 

ேரியானா திகழ்கிறது. நிபந்ேமனகளுக்கு உட்பட்டு இதுதபான்ற 

COVID சோடர்பாக ஏற்கனதவ சபறப்பட்ட GST’ஐ ேரியானா திருப்பிச் 

சசலுத்தும். நிறுவனங்கள், ேன்னார்வ சோண்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் 

ேனிநபர்களின் முயற்சிகமை ஊக்குவிப்பதும், உயிர்வளி சசறிவூட்டிகள், 

COVID ேடுப்பூசிகள், சரம்சடசிவிர் ஊசி தபான்றவற்மற நன்சகாமடயா 

-க சபறுமேயும் தநாக்கமாகக்சகாண்ட இந்ே நடவடிக்மக ஜூன்.30 

வமர சபாருந்தும். 

 

6.சுற்றுச்சூழல் அறிவியளலப் த ாருத் வளர, சமீ த்திய தசய்திகளி 

-ல் இடம்த ற்ற A76 என்றால் என்ன? 

அ) ேவமை 

ஆ) பனிப்பாமற  

இ) பாசி 

ஈ) பூஞ்மச 

✓ ஐதராப்பிய விண்சவளி ஆய்வு முகமமயின் சமீபத்திய ேரவுகளின்படி, 

அண்டார்டிகாவில் உள்ை தராதன பரப்பிலிருந்து உமடந்ே பனிப்பாமற 

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

சகாண்ட இது, உலகின் மிகப்சபரிய பனிப்பாமற என்று கூறப்படுகிறது. 

அண்டார்டிகா பனிக்கட்டிகள், புவியின் மற்ற பகுதிகமைவிட தவகமாக 

சவப்பமமடந்து வருகிறது. இேனால் சவசடல் கடமலச்சுற்றி பனிக்கட்டி 

-களும் பனிப்பாமறகளும் மிேந்து வருகின்றன. 

 

7. DAP உரத்திற்கான மானியத்ள  அரசாங்கம் 140% உயர்த்தி 

உள்ைது. DAP என்பது எள க் குறிக்கிறது? 

அ) Diammonium Phosphate  

ஆ) Dialuminium Phosphate 

இ) Dichloride Pottasium 

ஈ) Dihydroxyacetone phosphate 

✓ மட அதமானியம் பாஸ்தபட் (DAP) உரத்திற்கான மானியத்மே மப 

ஒன்றுக்கு `1,200ஆக உயர்த்துவோக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ைது. 

பன்னாட்டைவில் பாஸ்தபாரிக் அமிலம், அம்தமானியா தபான்றவற்றின் 

விமலகள் அதிகரித்து வருவமேக் கருத்தில்சகாண்டு உரங்களின் 

விமல குறித்ே உயர்மட்டக்கூட்டத்தில் இந்ே முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

8. UNESCO’இன் உலக  ாரம் ரிய  ைங்களின்  ற்காலிக  ட்டியலில் 

நசர்க்கப் ட்டுள்ை சாத்புரா புலிகள் காப் கம் அளமந்துள்ை மாநிலம் 

எது? 

அ) மகாராஷ்டிரா 

ஆ) மத்திய பிரதேசம்  

இ) ஒடிஸா 

ஈ) தமற்கு வங்கம் 

✓ கலாச்சார அமமச்சின் சமீபத்திய அறிவிப்பின்படி, இந்திய சோல்சபாருள் 

ஆய்வு நிறுவனம், 6 இந்திய ேைங்கமை UNESCO’இன் உலக பாரம்பரிய 

ேைங்களின் ேற்காலிக பட்டியலில் சமர்ப்பித்துள்ைது. மத்திய பிரதேச 

மாநிலத்தின் சாத்புரா புலிகள் காப்பகம், வாரணாசியின் ஆற்றங்கமர, 

கர்நாடக மாநிலத்தின் மேர் சபங்கலில் உள்ை சபருங்கற்கால ேைம், 

மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் உள்ை மராத்ோ இராணுவ கட்டடக்கமல, 

ஜபல்பூரின் நர்மோ பள்ைத்ோக்கிலுள்ை சபடகாட்-லாசமேகாட், ேமிழ்நாட் 

-டின் காஞ்சியில் உள்ை தகாவில்கள் ஆகியமவ அந்ே 6 இடங்கைாகும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

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

என்ன? 

அ) COVID மருந்து 

ஆ) COVID ேன்பரிதசாேமனக்கருவி  

இ) வீட்டுப்பயன்பாடுக்கான உயிர்வளி உருமை 

ஈ) உயிர்வளி சசறிவூட்டிகள் 

✓ மமதலப் டிஸ்கவரி சசால்யூசன்ஸ் உருவாக்கிய COVID-19’க்கான ேன் 

பரிதசாேமனக் கருவிக்கு இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் கழகம் (ICMR) 

ஒப்புேல் அளித்துள்ைது. இந்தியாவில் உருவாக்கப்பட்ட இேற்கு ‘Coviself’ 

எனப் சபயரிடப்பட்டுள்ைது. ICMR வழிகாட்டுேல்களின்படி, அறிகுறியுள்ள 

நபர்கள் இந்ேக்கருவிமயப்பயன்படுத்ேலாம். 

✓ அறிகுறிகைால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் RAT’ஆல் எதிர்மமறயான 

முடிவு சபற்றவர்கள் RTPCR’ஆல் பரிதசாதிக்கப்பட தவண்டும் என்றும் 

ICMR எச்சரித்துள்ளது. 

 

10.  ைானு நகால்வாட் சந ாட்டா என் து எந்  மாநிலத்திலிருந்து 

புவிசார் குறியீடு த ற்ற  யாரிப் ாகும்? 

அ) ேமிழ்நாடு 

ஆ) மகாராஷ்டிரா  

இ) தகரைா 

ஈ) ஒடிஸா 

✓ மகாராஷ்டிராவின் பால்கர் மாவட்டத்மேச் சார்ந்ே புவிசார் குறியீடு சபற்ற 

ேோனு தகால்வாட் சதபாட்டா சரக்கு ஐக்கிய தபரரசிற்கு அனுப்பப்பட்டது. 

இப்பழம் அேன் இனிமமயான மற்றும் ேனித்துவமான சுமவக்கு சபயர் 

சபற்றது. தகால்வாட் கிராமத்தின் கால்சியம் நிமறந்ே மண்ணிலிருந்து 

ேனித்துவமான இந்ேச் சுமவ சபறப்படுவோக நம்பப்படுகிறது. பால்கர் 

மாவட்டத்தில், சுமார் 5000 சேக்தடர் நிலம் சதபாட்டா தோட்டமாக 

உள்ைது. 

 


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

வழங்கல்: மத்திய நிதியமமச்சகம் 

பிரேமரின் ‘முத்ரா’ கடன் திட்டத்தின்கீழ் கடந்ே ஆறு ஆண்டுகளில் 28.81 

தகாடி தபருக்கு `15.10 இலட்சம் தகாடி கடன் வழங்க ஒப்புேல் 

அளிக்கப்பட்டுள்ைோக மத்திய நிதியமமச்சகம் புேன்கிழமம சேரிவித்ேது. 

சோழில்முமனதவாமர ஊக்குவிக்கும் விேமாக கடந்ே 2015 ஏப்ரல் 8-

ஆம் தேதி ‘முத்ரா’ கடன் திட்டத்மே பிரேமர் தமாடி சோடக்கி மவத்ேது 

குறிப்பிடத்ேக்கது. 

இதுசோடர்பாக நிதியமமச்சகத்தின்கீழ் வரும் நிதிச்தசமவகள் துமற 

சுட்டுமரயில் சவளியிட்ட பதிவில், ‘நடப்பாண்டு மார்ச் 26 வமர முத்ரா 

திட்டத்தின் கீழ் வங்கிகளும், நிதி நிறுவனங்களும் 28.81 தகாடி தபருக்கு 

`15.10 இலட்சம் தகாடி கடன் வழங்க ஒப்புேல் அளித்துள்ைன. 

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

சமாத்ேமாக `10 இலட்சம் வமர பிமணயில்லா கடன் வழங்கப்படுகிறது. 

உற்பத்தி, வர்த்ேகம், தசமவத்துமறகள், தவைாண்சார் நடவடிக்மககள் 

ஆகியவற்றின்மூலம் வருவாய் ஈட்டும் சோழிலில் ஈடுபடுவேற்காக இந்ேக் 

கடன் வழங்கப்படுகிறது’ என்று கூறப்பட்டுள்ைது. 

கடந்ே ஆண்டு கதரானா சபாது முடக்கத்ோல் பாதிக்கப்பட்ட சிறு 

சோழில்களுக்கு உேவும் வமகயில் அந்ே ஆண்டு தம மாேம் சபாருைாோர 

ஊக்குவிப்பு சோகுப்பு அறிவிக்கப்பட்டது. அேன் ஒரு பகுதியாக, முத்ரா 

திட்டத்தின் ‘சிஷு’ பிரிவில் கடன் சபற்றவாா்களுக்கு 2 சேவீேம் வட்டிச் 

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

வமர பிமணயில்லா கடன் வழங்கப்படுகிறது. பின்னர் 2020 மார்ச்.31 

வமர நிலுமவயில் இருக்கும் கடன் கணக்குகளுக்கும் இந்ேச் சலுமக 

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

கீழ் உள்ை `1.62 இலட்சம் தகாடி மதிப்பிலான சுமார் 9.37 தகாடி கடன் 

கணக்குகள் நிலுமவயில் உள்ைன. 

 

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

விமைவிக்கப்படும்’ 

2020-21ஆம் ஆண்டுக்கான முக்கிய தவைாண் பயிர்களின் மூன்றாவது 

முன்கூட்டிய மதிப்பீடுகமை தவைாண், கூட்டுறவு மற்றும் விவசாயிகள் 

நலத்துமற சவளியிட்டுள்ைது. அேன்படி, உணவு ோனியங்களின் சமாத்ே 

விமைச்சல் சாேமன அைவாக 30.54 தகாடி டன்கைாக மில்லியன் 

டன்கைாக இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ைது. 

 

3. கவிஞர் மவரமுத்துவுக்கு ஓ என் வி இலக்கிய விருது 

தகரைத்தில் இலக்கியத்துக்கான உயர்ந்ே தேசிய விருோக வழங்கப்படும் 

ஓ என் வி இலக்கிய விருது இந்ே ஆண்டு கவிஞர் மவரமுத்துவுக்கு 

வழங்கப்படுகிறது. மமலயாளி அல்லாே ஒருவர் சபறும் முேல் விருது 

இதுோன். ஓ என் வி பண்பாட்டுக் கழகம் இந்ே விருமே வழங்குகிறது.  

மமலயாைப்சபருங்கவிஞர்களுள் ஒருவர் ஓ என் வி குறுப். சிறந்ே இலக்கி 

-யவாதியாகவும் பாடலாசிரியராகவும் விைங்கியவர். இந்தியாவின் உயர் 

-ந்ே இலக்கிய விருோன ஞானபீட விருதுசபற்றவர். சிறந்ே பாடலுக்சகன 

ஒரு தேசிய விருதும் சபற்றவர். 25 கவிமேத்சோகுதிகமை சவளியிட்டிரு 

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

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

-ன் நம்பூதிரி, லீலாவதி தபான்ற மூத்ே மமலயாைப் பமடப்பாைர்களுக்கு 

இந்ே விருது வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இதில் எம் டி வாசுதேவன் நாயர், 

அக்கிேம் அச்சுேன் நம்பூதிரி இருவரும் ஞானபீட விருதுகமையும் 

சபற்றவர்கள். 

இந்ே ஆண்டுோன் மமலயாளி அல்லாே ஓர் இலக்கியவாதிக்கு இந்ே 

விருது வழங்கப்படுகிறது. இது அகில இந்திய அைவில் வழங்கப்படும் 

தேசிய விருோகும். இந்திய இலக்கியத்திற்கு கவிஞர் மவரமுத்துவின் 

ஒட்டுசமாத்ே பங்களிப்மபப் பாராட்டி இவ்விருது வழங்கப்படுகிறது. இந்ே 

விருது ஒரு சிமல, ஒரு ேகுதிப்பட்டயம் மற்றும் `3 இலட்சம் சராக்கம் 

சகாண்டோகும். ஓ என் வி குறுப் ஒரு கவிஞராகவும் பாடலாசிரியராகவும் 

திகழ்ந்ேதுதபால், கவிஞர் மவரமுத்துவும் கவிஞராகவும் பாடலாசிரியராக 

-வும் திகழ்வது குறிப்பிடத்ேக்கது. 

 

 

 

 



         

    

1. DBTமூலம் மூன்றாம் பாலினத்தவர்களுக்கு நிதியுதவி வழங்க 

உள்ள மத்திய அமமச்சகம் எது? 

அ) உள்துறை அறைச்சகம் 

ஆ) சமூக நீதி ைற்றும் அதிகாரைளித்தல் அறைச்சகம்  

இ) சட்டம் ைற்றும் நீதி அறைச்சகம் 

ஈ) ஊரக வளர்ச்சி அறைச்சகம் 

✓ திருநங்றககளுக்கு ̀ 1,500 நிதியுதவி வழங்க மத்திய சமூக நீதி ைற்றும் 

அதிகாரைளித்தல் அறைச்சகம் முடிவு சசய்துள்ளது. பயனாளிகள், ததசிய 

சமூக பாதுகாப்பு நிறுவனத்தில் பதிவுசசய்தபிைகு, தநரடி பயன் பரிைாற்ை 

-த்தின்மூலம் மூன்ைாம் பாலினத்தவர்களுக்கு நிதியுதவி வழங்கப்படும். 

 

2. எந்தத் திட்டத்தின்கீழ், AIIMS நிறுவனங்கமள அமமக்க மத்திய 

அரசு ஒப்புதல் அளிக்கின்றது? 

அ) பிரதைர் ஜன் ஆதராக்கியா தயாஜனா 

ஆ) பிரதைர் ஸ்வஸ்திய சுரக்ஷா தயாஜனா  

இ) பிரதைர் வயா வந்தனா திட்டம் 

ஈ) பிரதைர் ைாத்ரு வந்தனா தயாஜனா 

✓ நாட்டில் மூன்ைாம் நிறல ைருத்துவைறனகளில் ஏற்படும் பற்ைாக்குறை 

-றயத் தீர்க்கவும், ைருத்துவக்கல்விறய தைம்படுத்தவும் கடந்த 2003ஆம் 

ஆண்டு ஆகஸ்ட் ைாதம் பிரதைர் ஸ்வஸ்திய சுரக்ஷா தயாஜனா திட்டத் 

-றத நடுவணரசு அறிவித்தது. இதன்படி இந்தியாவில் புதிதாக 22 AIIMS 

ைருத்துவைறனகறள நிறுவ அனுைதி அளிக்கப்பட்டததாடு, அவற்றில் 

தபாபால், புவதனசுவர், தஜாத்பூர், பட்னா, ராய்பூர், ரிஷிதகஷ் ஆகிய ஆறு 

இடங்களில் ைருத்துவைறனகள் முழுவதும் இயங்கத்சதாடங்கிவிட்டன.  

✓ தைலும் ஏழு AIIMS ைருத்துவைறனகளில் புை தநாயாளிகள் பிரிவும், 

MBBS வகுப்புகளும் சதாடங்கப்பட்டுள்ளன. ஐந்து ைருத்துவைறனகளில் 

MBBS வகுப்புகள் ைட்டும் நறடசபற்று வருகின்ைன. 

 

3. 2021 மம வமர, ‘Open Skies’ ஒப்பந்தத்தில் உறுப்பினர்களாக 

உள்ள நாடுகளின் எண்ணிக்மக என்ன? 

அ) 4 

ஆ) 14 

இ) 24 

ஈ) 34  

✓ ‘Open Skies’ ஒப்பந்தத்தின் விதிமுறைகளின்கீழ், 34 உறுப்புநாடுகள் 

தரவுகறளச் தசகரிப்பதற்காக, ஒருவருக்சகாருவர் தங்களது பிராந்தியங் 

-களில் நிராயுதபாணியாக கண்காணிப்பு பணிகளில் ஈடுபட முடியும்.  

✓ 1992’இல் றகசயழுத்திடப்பட்டு 2002’இல் நறடமுறைக்கு வந்த ‘Open 

Skies’ ஒப்பந்தத்திலிருந்து விலக, ரஷ்யாவின் நாடாளுைன்ைம் சமீபத்தில் 

வாக்களித்தது. கடந்த ஆண்டு, அசைரிக்க முன்னாள் அதிபரான டிரம்பின் 

நிர்வாகமும் இதிலிருந்து விலகுவதாக அறிவித்தது. 

 

4. அண்மமச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற ஆம்மபாசடரிசின் B என்பது 

எந்த மநாய்க்கு சிகிச்மசயளிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் மருந்தாகும்? 

அ) சடங்கு 

ஆ) நிதைானியா 

இ) COVID-19 

ஈ) கருப்புப்பூஞ்றச  

✓ ஆம்தபாசடரிசின் B தயாரிப்பதற்கான ஐந்து ைருந்து நிறுவனங்களின் 

விண்ணப்பத்திற்கு இந்திய தலைலம ைருந்துக்கட்டுப்பாட்டாளர் அலுவ 

-லகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. பூஞ்றச எதிர்ப்பு ைருந்தான இது, கருப்புப் 

பூஞ்றச சதாற்றுக்கு சிகிச்றசயளிக்கப்பயன்படுகிைது. சதாற்றுதநாய்கள் 

சட்டத்தின் விதிகளின்கீழ், ைத்திய அரசு கருப்புப் பூஞ்றசறய ஓர் அறிவி 

-க்கத்தக்க தநாயாக அறிவித்துள்ளது. பல்தவறு ைாநிலங்கறளச் சார்ந் 

-ததார் கருப்புப்பூஞ்றச தநாயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். 

 

 

5. இந்திய துமைக்கண்டத்தின் ஜூன்-சசப்டம்பர் வமரயிலான 

முதன்மம மமழக்காலமானது, எந்தப்பருவகாலமாக குறிப்பிடப்படுகி 

-றது? 

அ) சதன்தைற்கு பருவைறழ  

ஆ) வடகிழக்கு பருவைறழ 

இ) ைறழக்காலம் 

ஈ) இறலயுதிர் காலம் 

✓ இந்திய துறணக்கண்டத்தின் ஜூன் முதல் சசப்டம்பர் வறரயிலான 

முதன்றை ைறழக்காலம், ‘சதன்தைற்கு பருவைறழ’க்காலம் என்று 

குறிப்பிடப்படுகிைது. அந்தைான் ைற்றும் நிக்தகாபார் தீவுகள் வழியாக 

சதன்தைற்கு பருவைறழ வந்துவிட்டதாக இந்திய வானிறல ஆய்வு 

றையம் அறிவித்துள்ளது. அது சவகுவிறரவில் இந்திய நிலப்பரப்றப 

எட்டும் எனவும் கூைப்பட்டுள்ளது. 

 

6. இந்திய அளவில் சர்க்கமர வள்ளிக்கிழங்கு உற்பத்தியில் முதல் 

இடம் வகிக்கிற மாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) ஆந்திர பிரததசம் 

இ) ஒடிஸா  

ஈ) கர்நாடகா 

✓ இந்திய அளவில் சர்க்கறர வள்ளிக்கிழங்கு உற்பத்தியில் ஒடிஸா 

ைாநிலம் முதலிடம் வகிக்கிைது. அண்றையில், சசப்டம்பர் ைற்றும் ைார்ச் 

ைாதங்களில் அறுவறட சசய்யப்படும் குளிர்கால பயிரான ஊதா சர்க்க 

-றர வள்ளிக்கிழங்றக விவசாய குழுசவான்று தகாறடகாலத்தில் சவ 

-ற்றிகரைாக பயிரிட்டுள்ளது. 

✓ ைத்திய கிழங்கு ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் கூற்றுப்படி, ஊதா சர்க்கறர 

வள்ளிக்கிழங்கில், 100 கிராமுக்கு 90 மில்லிகிராம் அளவுக்கும் அதிகைாக 

அந்ததாசயினின் உள்ளது. 

 

7. பிறசபாருசளதிரி கண்டறிதல் அடிப்பமடயிலான ‘DIPCOVAN’ 

என்னும் கருவிமய உருவாக்கியுள்ள அமமப்பு எது? 

அ) ISRO 

ஆ) DRDO  

இ) HAL 

ஈ) BHEL 

✓ DRDO என்று அறழக்கப்படும் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி ைற்றும் தைம்பாட்டு 

அறைப்பின் ஆய்வகைான உடலியல் ைற்றும் சார்பு அறிவியலுக்கான 

பாதுகாப்பு நிறுவனம், DIPCOVAN என்ை பிைசபாருசளதிரி கண்டறி 

கருவிறய உருவாக்கியுள்ளது. SARS-CoV-2 றவரஸின் எதிர்ப்புப் 

சபாருட்கள் ைற்றும் புரதங்கறள 97 சதவீத அதிக நுண்ணறிவுடனும், 

99 சதவீதம் துல்லியத்துடனும் DIPCOVANஆல் கண்டறிய முடியும். 

✓ ‘DIPAS-VDx COVID 19 IgG Antibody Microwell ELISA’ என்பதன் 

சுருக்கதை DIPCOVAN. 

 

8. நடப்பாண்டில் (2021) வரும் உலக மதனீ நாளுக்கான கருப் 

சபாருள் என்ன? 

அ) Bee hives Matter 

ஆ) Bees and Nature 

இ) Conserve the Bee Habitat 

ஈ) Bee engaged – Build Back Better for Bees  

✓ ஆண்டுததாறும் தை.20 அன்று ஐநா அறவயால் உலக ததனீ நாள் 

உலசகங்கிலும் சகாண்டாடப்படுகிைது. இந்த நாள், ைகரந்தச் தசர்க்றக 

வகிக்கும் பங்குகுறித்து ைக்களிறடதய விழிப்புணர்றவ ஏற்படுத்துவ 

-றத தநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது. “Bee engaged – Build Back Better 

for Bees” என்பது நடப்பாண்டில் (2021) வரும் உலக ததனீ நாளுக்கான 

கருப்சபாருளாகும். 
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9. நடப்பாண்டின் (2021) G7 சுகாதார அமமச்சர்கள் கூட்டமானது 

எங்கு நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது? 

அ) IIT சைட்ராஸ் 

ஆ) MIT 

இ) ஆக்ஸ்தபார்டு பல்கறலக்கழகம்  

ஈ) அண்ணா பல்கறலக்கழகம் 

✓ நடப்பாண்டுக்கான (2021) G7 சுகாதார அறைச்சர்கள் கூட்டைானது ஆக் 

-ஸ்தபார்டு பல்கறலக்கழகத்தில் ஜூன்.3 ைற்றும் 4 ஆகிய தததிகளில் 

நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இது உலகத்தறலவர்கறள ஒரு சபாது 

தைறடயில் சகாண்டுவருவறத தநாக்கைாகக்சகாண்டுள்ளது.  

✓ உலகளாவிய நலவாழ்வுப் பாதுகாப்பு, தடுப்பூசிகளின் ைருத்துவ பரிதசாத 

-றனகள் தபான்ை பிரச்சறனகள் இதன்சையம் விவாதிக்கப்படும் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. இந்த நிகழ்வில் சைய்நிகராக பங்தகற்க, இந்தியா 

அறழக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

10. இந்தியாவில் கண்டறியப்பட்ட, மநாயெதிர்ப்பாற்றல் குமறவாக 

இருப்பதால் ஏற்படுவதும், கருப்பு பூஞ்மசமயவிட ஆபத்தானதுமான 

புதிய சதாற்று எது? 

அ) அடர் பூஞ்றச 

ஆ) சாம்பல் பூஞ்றச 

இ) சிவப்பு பூஞ்றச 

ஈ) சவள்றள பூஞ்றச  

✓ தநாசயதிர்ப்பாற்ைல் குறைவாக இருப்பதால் ஏற்படுவதும், கருப்பு பூஞ் 

-றசறயவிட ஆபத்தானதுைான சவள்றள பூஞ்றச சதாற்தைற்பட்டதாக 

இந்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. பாதிக்கப்பட்ட தநாயாளிகளுக்கு COVID 

எதிர்ைறை கண்டறியப்படுகிைது; ஆனால், CT ஸ்தகன்மூலம் ைட்டுதை 

இப்பூஞ்றச சதாற்றை கண்டறிய முடியும். நுறரயீரல், நகங்கள், ததால், 

வயிறு, சிறுநீரகம் தபான்ைவற்றை இப்பூஞ்றச பாதிக்கிைது. 

 


1. சபாறியியல் படிப்புகறள இனி தமிழ் உள்ளிட்ட எட்டு சைாழிகளில் 

படிக்கலாம்: AICTE தகவல் 

சபாறியியல் படிப்புகறள தமிழ் உள்பட எட்டு சைாழிகளில் படிக்க அகில 

இந்திய சதாழில்நுட்பக்கல்விக்கவுன்சில் (AICTE) ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.  

 

2. கதரானா 2ஆவது தாக்கத்தால் சபாருளாதாரத்தில் நிச்சயைற்ை நிறல: 

ரிசர்வ் வங்கி அறிக்றக 

இந்திய சபாருளாதாரத்தில், கதரானா முதல் அறலயின்தபாது ஏற்பட்ட 

அளவுக்கு தற்தபாது பாதிப்பு ஏற்படவில்றல; இருப்பினும் நிச்சயைற்ை 

நிறல நிலவுகிைது என்று ரிசாா்வ் வங்கி சதரிவித்துள்ளது. 2020-21ஆம் 

ஆண்டுக்கான வருடாந்திர அறிக்றகறய ரிசர்வ் வங்கி சவளியிட்டது. 

அதில் கூைப்பட்டிருப்பதாவது: 

கடந்த ஆண்டு கதரானா சதாற்று பரவல், இந்திய சபாருளாதாரத்தில் 

ைாைாத வடுறவ ஏற்படுத்திவிட்டது. 2021-21-ஆம் நிதியாண்டின் 

சதாடக்கத்திதலதய கதரானா சதாற்றின் இரண்டாவது அறல பரவத் 

சதாடங்கிவிட்டது. இது, நிகழ் நிதியாண்டில் நாட்டின் சபாருளாதார 

வளர்ச்சி 10.5 சதவீதைாக அதிகரிக்கும் என்ை ரிசர்வ் வங்கியின் கணிப்பில் 

பாதிப்றப ஏற்படுத்திவிட்டது. கதரானா சதாற்றின் இரண்டாவது அறல 

பரவத் சதாடங்கியதும் முன்சனச்சரிக்றக நடவடிக்றகயாக நாடு 

முழுவதும் தடுப்பூசி சசலுத்தும் பணிறய அரசு சதாடங்கியது பரவறலக் 

கட்டுப்படுத்த உதவியது. கதரானா சபருந்சதாற்றுக்கு எதிராக நாடுகள் 

தனித்தனியாக தபாராடுவறதக் காட்டிலும், சர்வததச அளவில் கூட்டாக 

முயற்சி சசய்தால் ைட்டுதை பலன்கள் கூடுதலாகக் கிறடக்கும். 

இந்திய சபாருளாதாரத்தில் கதரானா முதல் அறலயின்தபாது ஏற்பட்ட 

அளவுக்கு இரண்டாவது அறலயின்தபாது பாதிப்பு ஏற்படவில்றல. 

இருப்பினும் சபாருளாதாரத்தில் நிச்சயைற்ை நிறல நீடிக்கிைது. தைலும், 

இரண்டாவது அறலறய முடிவுக்கு சகாண்டு வருவறதப் சபாருத்தத 

நாட்டின் சபாருளாதார வளாா்ச்சிறய தீாா்ைானிக்க முடியும். நாட்டின் 

சபாருளாதாரம் சைல்ல வளாா்ச்சிப் பாறதறய தநாக்கி சசல்கிைது. இந்த 

தநரத்தில், எதிாா்கால திடாா் சசலவுகறள சைாளிக்கும் வறகயில் 

வருவாறய தசமிக்க தவண்டும். 

சரக்கு-தசறவ வரி சதாடாா்ந்து 7-ஆவது முறையாக ஏப்ரல் ைாதத்தில் ரூ.1 

லட்சம் தகாடிறயத் தாண்டியுள்ளது. இது, உற்பத்தி ைற்றும் தசறவத் 

துறைகள் நல்ல நிறலயில் சசயல்படுவறதக் காட்டுகிைது. பணப்புழக்கம் 

அதிகரிப்பு: கடந்த ஆண்டு கதரானா சதாற்று பரவலால், ைக்கள் தங்களிடம் 

இருக்கும் பணத்றத முன்சனச்சரிக்றகயாக பாதுகாத்து றவத்தனாா். 

இதனால், சராசரிறயக் காட்டிலும் கடந்த ஆண்டு (2020-21) 

பணப்புழக்கம் அதிகைாக இருந்தது. குறிப்பாக, 2020 ைாாா்ச் 31 நிலவரப்படி, 

ரூ.500, ரூ.2,000 தநாட்டுகளில் 83.4 சதவீதம் புழக்கத்தில் இருந்தது. இது, 

2021 ைாாா்ச்சில் 85.7 சதவீதைாக அதிகரித்தது. 

ஆகதவ, அரசின் கருவூலத்தில் தபாதிய அளவில் ரூபாய் தநாட்டுகள் 

இருப்பறத உறுதிசசய்ய நடவடிக்றககள் எடுக்கப்பட்டன. நடப்பு 

நிதியாண்டில் பணப்புழக்கம் சீரான அளவில் இருக்கவும் ரிசாா்வ் வங்கி 

நடவடிக்றக எடுக்கும். வங்கிகளுக்கு அறிவுறுத்தல்: வங்கிகள் தங்களது 

வாராக் கடன் விவரங்கறளக் கண்காணிக்க தவண்டும். கதரானா 

சதாற்றின் இரண்டாவது அறல பரவல் காரணைாக ஏற்பட்ட இழப்றப 

ஈடுசசய்வதற்கு வங்கிகள் தங்கள் மூலதனத்தின் ஒரு பகுதிறய 

கூடுதலாக ஒதுக்கீடு சசய்ய தவண்டும். கடந்த ஆண்டு வங்கிக் கடன் 

தவறணக்கான வட்டிறய ரத்து சசய்ததால், வங்கிகளுக்கு கூடுதல் நிதிச் 

சுறை ஏற்பட்டிருக்கலாம். இருப்பினும் அதற்கு முன்பாகதவ வங்கிகளின் 

நிறலறை நல்ல நிறலயில் இருந்தது. 

உணவுப் சபாருள் விநிதயாகம்: கடந்த ஆண்டு ததசிய அளவிலான 

சபாதுமுடக்கம் அைல்படுத்தப்பட்ட பிைகு உணவுப் சபாருள்கள் 

விநிதயாகத்தில் பாதிப்பு ஏற்பட்டது. இதன் காரணைாக, அவற்றின் 

விறலயும் உயாா்ந்தது. பருப்பு, சறையல் எண்சணய் தபான்ை உணவுப் 

சபாருள்கள் விற்பறனயில் விநிதயாகத்துக்கும் ததறவக்கும் 

இறடதயயான சீரற்ை நிறல சதாடாா்ந்து நீடிக்க வாய்ப்புள்ளது. 

நிகழாண்டில் உணவு தானியங்களின் உற்பத்தி அதிகரித்தால், அவற்றின் 

விறல சற்று குறைய வாயப்புள்ளது. 

கச்சா எண்சணய் விறல: கச்சா எண்சணறய ஏற்றுைதி சசய்யும் நாடுகள் 

அதன் உற்பத்திறயக் குறைத்துள்ளன. எரிசபாருள்களுக்கான 

ததறவயும் அதிகரித்து வருகிைது. இதனால், அதன் விறல அதிகரித்து 

வருகிைது. தற்தபாறதய நிறலயில் கச்சா எண்சணயின் விறல ஏற்ை 

இைக்கத்துடன் இருக்கும் என்று அந்த அறிக்றகயில் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

3. அசைரிக்காவின் சவளிநாட்டு வர்த்தக பிரிவு இயக்குநராக இந்திய 

அசைரிக்கர் நியைனம் 

அசைரிக்காவின் சவளிநாட்டு வர்த்தக தசறவகள் பிரிவின் இயக்குநராக 

இந்திய-அசைரிக்கரான அருண் சவங்கட்ராைறன அந்நாட்டு அதிபர் தஜா 

றபடன் நியமித்துள்ளார். அசைரிக்க வர்த்தக அறைச்சகத்தின் சர்வததச 

சந்றதகள் துறைகளுக்கான இறண அறைச்சராகவும் அவறர அதிபர் 

றபடன் நியமித்துள்ளார். 

 

 

 

 

 



         

    

1. COVID நெருக்கடிக்கு தீர்வுகாண இளைய ோர்களை ஈடுபடுத்த 

இந்தி ோவும் UNICEFஉம் நதோடங்கி  திட்டத்தின் நப ர் என்ன? 

அ) Covid Warrior 

ஆ) Young Warrior  

இ) COVID Champion 

ஈ) Tackle the Crisis 

✓ இளைய ோர் விவகோரங்கள் அளைச்சகம், சுகோதோரம் ைற்றும் குடும்பநல 

அளைச்சகம், ஐநோ சிறோர்கள் நிதி ம் (UNICEF) ைற்றும் அதன் கூட்டோைர் 

அளைப்போன YuWaah & அவர்கைது பங்கோைர்களும் #YoungWarrior 

என்ற யதசி  அைவிலோன திட்டத்ளதத் ததோடங்கினர். 

✓ தற்யபோது நளடதபற்றுவரும் COVID-19 தநருக்கடிக்கு தீர்வுகோண நோடு 

முழுவதும் இளைய ோர்களை ஈடுபடுத்துவளத இது யநோக்கைோகக் தகோ 

-ண்டுள்ைது. இதில் தவறோன தகவல்களைக் கண்டறிவதற்கோன பயிற்சி, 

தடுப்பூசி ைற்றும் ைனநல ஆதரவு யபோன்றவற்றுக்கோன பதிளவ ஊக்குவி 

-த்தல் ஆகி ளவ அடங்கும். 

 

2. அண்ளையில் கோலைோன சுந்தர்லோல் பகுகுணோ என்பவர் ___? 

அ) விளை ோட்டு வீரர் 

ஆ) சூழலி லோைர்  

இ) ததோழிலதிபர் 

ஈ) தபோருைோதோர வல்லுநர் 

✓ மூத்த சூழலி லோைரும், ‘பத்ை விபூஷன்’ விருதோைருைோன சுந்தர்லோல் 

பகுகுணோ (94) சமீபத்தில் கோலைோனோர். 1973ஆம் ஆண்டு ைரங்களைக் 

போதுகோக்க உத்தரகண்ட் சயைோலி பகுதியில் தபண்கள் முன்தனடுத்த 

‘சிப்யகோ’ இ க்கத்ளத ததோடங்கிளவத்தவர். 

 

3. 2021 யையில் ெளடநபற்ற BRICS வோனி ல் பணிக்குழு (BAWG) 

கூட்டத்ளத ெடத்தி  ெோடு எது? 

அ) இந்தி ோ  

ஆ) ரஷி ோ 

இ) ததன்னோப்பிரிக்கோ 

ஈ) பியரஸில் 

✓ யை 19 & 20 ஆகி  யததிகளில் இளண வழியில் BRICS வோனி ல் 

பணிக்குழுவின் (BAWG) ஏழோவது கூட்டத்ளத இந்தி ோ நடத்தி து. இக் 

கூட்டத்தின்யபோது, பங்யகற்போைர்கள் அளனவரும் இந்தப் பகுதியில் ஒரு 

முதன்ளை திட்டத்ளத உருவோக்க ஒப்புக்தகோண்டனர். உறுப்பு நோடுகளி 

-லுள்ை ததோளலயநோக்கிகளை ஒரு வளல ளைப்பில் தகோண்டுவந்து 

பிரோந்தி  தரவு வளல ளைப்ளப உருவோக்குவதற்கும் அப்பணிக்குழு 

பரிந்துளரத்தது. 

 

4. உலக யபச்சுவோர்த்ளத ைற்றும் வைர்ச்சிக்கோன கலோச்சோரப் பன்மு 

-கத்தன்ளை ெோள் (World Day for Cultural Diversity for Dialogue and 

Development) களடப்பிடிக்கப்படும் யததி எது? 

அ) யை 21  

ஆ) யை 22 

இ) யை 23 

ஈ) யை 24 

✓ பல்யவறு கலோசோரங்களுக்கிளடயிலோன இளடதவளிள  இளணக்கும் 

வளகயில், ஆண்டுயதோறும் யை.21 அன்று உலக உளர ோடல் ைற்றும் 

வைர்ச்சிக்கோன கலோச்சோரப் பன்முகத்தன்ளை நோள் களடப்பிடிக்கப்படுகி 

-றது. இது, கலோச்சோர பன்முகத்தன்ளையின் ைதிப்ளப புரிந்துதகோள்ைவும் 

எப்படி ஒன்றிளணந்து வோழயவண்டுதைன்பளத கற்றுக்தகோள்ைவும் 

உதவுவதற்கோன ஒரு நல்வோய்ப்போக உள்ைது. கடந்த 2001ஆம் ஆண்டு 

ஆப்கோனிஸ்தோனின் பமீனிலுள்ை புத்தர் சிளலகளை யசதப்படுத்தி தன் 

விளைவோக இந்நோள் உருவோக்கப்பட்டது. 

 

 

 

5. ெடப்போண்டில் (2021) வரும் உயிரி ல் பன்முகத்தன்ளைக்கோன 

பன்னோட்டு ெோளின் கருப்நபோருள் என்ன? 

அ) We're part of the solution  

ஆ) Our solutions are in Nature 

இ) Strategic Plan on Biodiversity 

ஈ) Ecosystem Restoration Ahead 

✓ பன்னோட்டைவில் உயிரி ல் பல்வளகளைபற்றி  புரிதல் ைற்றும் விழிப்பு 

-ணர்ளவ அதிகரிக்கும் யநோக்கில் ஒவ்யவோர் ஆண்டும் யை.22 அன்று 

பன்னோட்டு உயிரி ல் பல்வளகளை நோள் களடப்பிடிக்கப்படுகிறது. 

“We're part of the solution” என்பது நடப்போண்டில் (2021) வரும் இந்த 

நோளுக்கோன கருப்தபோருைோகும். 

 

6. முதல் அதிகோரப்பூர்வ பன்னோட்டு யதயிளல ெோளின் அனுசரிப்ளப 

குறிக்கும் ஆண்டு எது? 

அ) 1948 

ஆ) 2017 

இ) 2020  

ஈ) 2021 

✓ முதலோவது பன்னோட்டு யதயிளல நோைோனது, “Harnessing benefits for all 

from field to cup” என்னும் கருப்தபோருளின்கீழ் 2020 யை.21 அன்று 

களடப்பிடிக்கப்பட்டது. யதயிளல சோகுபடிள  யவளலவோய்ப்பு ைற்றும் 

வருவோயின் மூலோதோரைோக தகோண்டிருக்கும் நோடுகளை இந்த நோள் 

ஒருங்கிளணக்கிறது. 

✓ கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு, இந்தி ோ, அரசோங்கங்களுக்கு இளடய  ோன 

FAO குழுவில் முன்ளவத்த யகோரிக்ளகயின் அடிப்பளடயில், ஐநோ தபோது 

அளவ, யை 21’ஐ பன்னோட்டு யதயிளல நோைோக அறிவித்தது. 

 

7.துயரோணோச்சோர் ோ விருதுநபற்ற முதல் பயிற்சி ோைரோன பரத்வோஜ் 

அண்ளையில் கோலைோனோர். அவர் சோர்ந்த விளை ோட்டு எது? 

அ) யடபிள் தடன்னிஸ் 

ஆ) குத்துச்சண்ளட  

இ) பளு தூக்குதல் 

ஈ) தடன்னிஸ் 

✓ குத்துச்சண்ளடயில் இந்தி ோவின் முதலோவது துயரோணோச்சோர் ோ விருது 

தபற்ற பயிற்சி ோைரோன O P பரத்வோஜ் (82) சமீபத்தில் கோலைோனோர்.  

✓ 1985ஆம் ஆண்டில் அவர் துயரோணோச்சோர் ோ விருளத தவன்றோர். 1968 

- 1989ஆம் ஆண்டு வளர அவர் இந்தி ோவின் யதசி  குத்துச்சண்ளட 

பயிற்சி ோைரோக இருந்தோர். யைலும் இந்தி  குத்துச்சண்ளட அணியின் 

யதர்வோைரோகவும் பணி ோற்றியுள்ைோர். அவரது பயிற்சிகோலத்தில் இந்தி  

குத்துச்சண்ளட வீரர்கள் ஆசி  விளை ோட்டு, கோைன்தவல்த் விளை ோ 

-ட்டு, ததற்கோசி  விளை ோட்டு உள்பட பல்யவறு சர்வயதச யபோட்டிகளி 

-ல் நிளற  பதக்கம் தவன்றுள்ைனர். 

 

8. எந்த இந்தி  விைோன நிறுவனத்தின் ப ணிகள் யசளவ பிரிவு 

வழங்குெரோன SITA, சமீபத்தில் ஒரு நபரி  ளசபர் தோக்குதளல 

எதிர்நகோண்டது? 

அ) IndiGo 

ஆ) Go First 

இ) SpiceJet 

ஈ) Air India  

✓ ஏர் இந்தி ோ விைோன நிறுவன இளண தை சர்வரோன SITA அளைப்பில் 

நடத்தப்பட்ட ளசபர் தோக்குதலில், கடந்த 2011 ஆக.11 முதல் 2021 பிப்.2 

வளரயிலோன உலக அைவிலோன 45 இலட்சம் ப ணிகளின் தனிப்பட்ட 

விவரங்கள் அளனத்தும் கசிந்துள்ைன என்று ஏர் இந்தி ோ நிறுவனம் 

ததரிவித்துள்ைது. SITA சர்வர், சுவிச்சர்லோந்தில் உள்ை தெனிவோளவ 

ளை ைோக ளவத்து தச ல்படுகிறது. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. கோட்டுத்தீக்கோக அண்ளைச்நசய்திகளில் இடம்நபற்ற நெயரனி ோ 

ைளலத்நதோடர் அளைந்துள்ை ெோடு எது? 

அ) இத்தோலி 

ஆ) பிரோன்ஸ் 

இ) கியரக்கம்  

ஈ) பிலிப்ளபன்ஸ் 

✓ கியரக்கத்தின் ததற்கில் அளைந்துள்ை தெயரனி ோ ைளலத்ததோடரில் 

ப ங்கர கோட்டுத்தீ பரவி து. கியரக்க தளலநகரோன ஏததன்ஸ் நகரத்தில் 

இருந்து 90 கிமீ தூரத்தில் இந்தப் பகுதி அளைந்துள்ைது. பல தீ ளணப்பு 

வீரர்கள் இந்தக் கோட்டுத்தீள  அளணக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ைனர். 

வறண்ட வோனிளல, பலத்த கோற்று ைற்றும் அதிக தவப்பநிளல ஆகி வ 

-ற்றோல் இந்தக் கோட்டுத்தீ ஏற்படுகிறது. 

 

10.உலகைோவி  ெலவோழ்வு உச்சிைோெோட்ளட எந்ெோடும் ஐயரோப்பி  

ஆளண மும் இளணந்து ெடத்தின? 

அ) இத்தோலி  

ஆ) தெர்ைனி 

இ) ஐக்கி ப் யபரரசு 

ஈ) பிரோன்ஸ் 

✓ உலகைோவி  நலவோழ்வு உச்சிைோநோட்ளட அதன் G20 தளலளைப் 

தபோறுப்பின் ஒருபகுதி ோக ஐயரோப்பி  ஆளண மும் இத்தோலியும் 

இளணந்து நடத்தின. COVID-19 கருவிகள் முடுக்கிக்கோன அணுகல் 

(ACT) குறித்த தளலவர்களின் ஆதரளவ மீண்டும் உறுதிப்படுத்தி  

இவ்வுச்சிைோநோட்டின் முடிவில், யரோம் யபரறிவிப்பு தவளியிடப்பட்டது. 

 


1. இந்தி  அரசி ல் நிர்ண  சளப உறுப்பினர் டி எம் கோளி ண்ணன் 

கோலைோனோர்! 

இந்தி  அரசி ல் நிர்ண  சளப உறுப்பினர்களுள் ஒருவரோன, நோைக்கல் 

ைோவட்டம், திருச்தசங்யகோட்ளடச் சோர்ந்த டி எம் கோளி ண்ணன் (101) 

கோலைோனோர். 

கல்லூரிக் கோலத்தியலய  விடுதளலப் யபோரோட்டத்தில் ஆர்வம் கோட்டினோர். 

கோந்தி  வழியில் தன்ளன ஈடுபடுத்திக் தகோண்ட அவர், 1938’இல் இந்தி  

யதசி  இளைஞர் கோங்கிரஸ் உறுப்பினரோனோர். தமிழ் ஜில்லோ ைோணவர் 

சங்கம் என்ற அளைப்ளப உருவோக்கி, அரசி ல் தச ல்போடுகளில் 

ஏரோைைோன ைோணவர்களைப் பங்யகற்கச் தசய்தோர். ைகோத்ைோ கோந்தி 

நடத்தி  பல்யவறு யபோரோட்டங்களில் பங்யகற்றோர். 

அரசி ல் நிர்ண  சளப உறுப்பினர்: சுதந்திரம் தபற்ற பின்னர் இந்தி  

அரசி ல் சோசனத்ளத உருவோக்க இந்தி  அரசி ல் நிர்ண  சளப 

ஏற்படுத்தப்பட்டது. 1948ஆம் ஆண்டு தசன்ளன ைோகோணத்தில் இருந்து 

அப்யபோளத  ைக்கைளவக்கு அரசி ல் நிர்ண  சளப உறுப்பினர்கைோக 

40 யபர் யதர்வுதசய் ப்பட்டனர். அவர்களில் ஒருவரோக டி எம் கோளி ண் 

-ணனும் யதர்வோனோர். ெவகர்லோல் யநரு, அம்யபத்கர், டோக்டர் ரோயெந்திர 

பிரசோத், வல்லபோய் பட்யடல், இரோெோஜி, கோைரோெர் யபோன்ற பல்யவறு 

தளலவர்களுடன் இளணந்து அவர் பணி ோற்றியுள்ைோர். தபரும் தளலவ 

-ர்கள் இவளர ‘அரசி ல்  ோத்திரீகன்’ எனச் தசல்லைோக அளழப்பதுண்டு.  

கண்ணகிக்கு யகோட்டம்: தமிழ் இலக்கி த்திலும் ஆன்மிகத்திலும் நோட்டம் 

தகோண்டிருந்த இவர் திருச்தசங்யகோட்டில் கண்ணகிக்குக்யகோட்டம் அளை 

-த்தோர். ைதுளரள  எரித்த கண்ணகி திருச்தசங்யகோடு ைளலயிலிருந்து 

ததய்வைோகி யதவயலோகம் தசன்றதோகக் கருதப்படுகிறது. அதற்கோகயவ டி 

எம் கோளி ண்ணன், கண்ணகியின் தபருளைள ப் பளறசோற்றும் 

வளகயில் இந்தக்யகோட்டத்ளத உருவோக்கினோர். 1959ஆம் ஆண்டுமுதல் 

திருச்தசங்யகோடு நகரில் கண்ணகி விழோ 60 ஆண்டுகைோக ததோடர்ந்து 

நடத்தப்பட்டு வருகிறது. 

ளவரவிழோ விருது: 

டி எம் கோளி ண்ணனின் தன்னலைற்ற யசளவள  அங்கீகரிக்கும் 

வளகயில், தமிழக அரசும், பல்யவறு சமூக அளைப்புகளும் அவருக்கு 

விருதுகளை வழங்கியுள்ைன. தமிழக சட்டப்யபரளவயின் 60 ஆண்டுகள் 

நிளறளவத ோட்டி, தெ லலிதோ முதல்வரோக இருந்தயபோது, அப்யபோளத  

குடி ரசுத்தளலவரோன பிரணப் முகர்ஜி ோல் ளவரவிழோ விருது அவருக்கு 

வழங்கப்பட்டது. 

 

2. கருப்புப் பூஞ்ளச ைருந்துக்கு வரி விலக்கு: GST கவுன்சில் 

கருப்புப்பூஞ்ளச யநோய்க்கு சிகிச்ளச அளிப்பதற்கோக இறக்குைதி தசய் ப்படு 

-ம் ைருந்துக்கு வரிவிலக்கு அளிக்க GST கவுன்சில் முடிவுதசய்துள்ைது. 

எனினும், கயரோனோ தடுப்பூசி ைற்றும் ைருந்துகளுக்கோன வரிவிகிதத்தில் 

GST கவுன்சில் ைோற்றம் தசய் வில்ளல. தற்யபோது அவற்றுக்கு 5 சதவீதம் 

GST வரி விதிக்கப்படுகிறது. ைத்தி  நிதி ளைச்சர் நிர்ைலோ சீதோரோைன் 

தளலளையில் GST (சரக்கு & யசளவ வரி) கவுன்சில் கூட்டம் நடந்தது. 

இதில் அளனத்து ைோநிலங்கள் ைற்றும் யூனி ன் பிரயதசங்களின் 

பிரதிநிதிகள் பங்யகற்றனர். 

 

3. சிரி ோவின் அதிபரோக பஷோர் ஆசோத் 4-வது முளற ோகத் யதர்வு 

சிரி ோவின் அதிபரோக பஷோர் அல் ஆசோத் நோன்கோவது முளற ோகத் 

யதர்ந்ததடுக்கப்பட்டோர். பஷோரின் தவற்றி குறித்து சிரி  அரசின் 

அதிகோரபூர்வ டுவிட்டர் பக்கம், “சிரி  அதிபர் யதர்தலில் பஷோர் அல் ஆசோத் 

95.1% வோக்குகளைப் தபற்று தவற்றி தபற்றோர்” என்று பதிவிட்டுள்ைது. 

 

4. கயரோனோவோல் தபற்யறோளர இழந்த குழந்ளதகளுக்கு `10 இலட்சம் 

ளவப்பு நிதி: பிரதைர் யைோடி அறிவிப்பு 

கயரோனோ ததோற்றோல் தபற்யறோளர இழந்த குழந்ளதகளின் பள்ளி படிப்புச் 

தசலளவ PM யகர்ஸ் நிதிமூலம் அரயச ஏற்கும் என்று ததரிவித்த பிரதைர் 

யைோடி, அவர்களுக்கு `10 லட்சம் ளவப்பு நிதி ோக தசலுத்தப்படும் என்றோர். 

பிரதைரோக யைோடி பதவிய ற்று ஏழோவது ஆண்டு விழோளவத ோட்டி, 

கயரோனோவோல் தபற்யறோர்களை இழந்த குழந்ளதகளுக்கு பல்யவறு நலத் 

திட்ட உதவிகளை அவர் அறிவித்தோர். 

இதுததோடர்போக நளடதபற்ற ஆயலோசளனக் கூட்டத்துக்கு பிறகு பிரதைர் 

அலுவலகம் தவளியிட்ட தசய்திக்குறிப்பின் விவரம்: கயரோனோ ததோற்றோல் 

தபற்யறோரில் ஒருவளர அல்லது இருவளரயுயைோ, சட்ட ரீதியிலோன 

போதுகோவலர், தத்ததடுத்தவர்கள் ஆகிய ோளர இழந்த குழந்ளதகளுக்கு 18 

வ தோகும்யபோது `10 இலட்சம் ளவப்பு நிதி ோக அளிக்கப்படும். 

இதில் இருந்து அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகள் அவர்களுக்கு ைோதோந்திர உதவித் 

ததோளக ோக கிளடக்கும். இளத அவர்களின் யைற்படிப்புக்கோக ப ன்படுத் 

-தி தகோள்ைலோம். அவர்களுக்கு 23 வ தோகும்யபோது தைோத்த ததோளகள  

-யும் அவர்களின் படிப்பு அல்லது தசோந்த யதளவக்கோக எடுத்துக் தகோள்ை 

-லோம். 

பத்து வ துக்குட்பட்ட குழந்ளதகளுக்கு வீட்டருயக இருக்கும் யகந்திரி  

வித் ோல ோ அல்லது தனி ோர் பள்ளியில் யசர்க்ளக அளிக்கப்படும். 11-18 

வ துளட  குழந்ளதகளுக்கு ளசனிக்பள்ளி, நயவோத ோ பள்ளி யபோன்ற 

ைத்தி  அரசின் உளறவிடப் பள்ளிகளில் யசோோ்க்ளக அளிக்கப்படும்.  

போதுகோவலர் அல்லது குடும்ப யைற்போர்ளவயிலிருக்கும் குழந்ளதகளுக்கு 

அருயகயுள்ை யகந்திரி  வித் ோல ோ பள்ளிகளில் இடைளிக்கப்படும். 

தனி ோர் பள்ளிகளில் யசர்க்கப்படும் இதுயபோன்ற குழந்ளதகளுக்கு கல்வி 

உரிளைச்சட்டத்தின்கீழ் ஏற்படும் கல்விச்தசலளவ ைத்தி  அரசு வழங்கும். 

அவர்களின் உ ர்கல்விக்குத் யதளவ ோன கல்விக்கடன் தபற்றுத்தந்து 

அதற்கோன வட்டித்ததோளகள  ைத்தி  அரயச ஏற்கும். 

அவோோ்களுக்கு ைத்தி , ைோநில அரசுகள் வழங்கும் பல்யவறு உதவித் 

ததோளககளும் கிளடக்க வளக தசய் ப்படும். இதுயபோன்ற அளனத்துக் 

குழந்ளதகளுக்கும் பிரதைரின் `5 இலட்சம் ைருத்துவ கோப்பீடு வழங்கும் 

திட்டைோன ஆயுஷ்ைோன் போரத் திட்டம் வழங்கப்படும். 18 வ துவளர 

அதற்கோன ஆண்டுத்ததோளகள  ைத்தி  அரசு தசலுத்தும். இளவ 

அளனத்துக்கும் PM யகர்ஸ் குழந்ளதகள் நிதித்திட்டத்தில் இருந்து நிதி 

வழங்கப்படும். 

___ 

கயரோனோ ததோற்று போதிப்போல் தபற்யறோரில் ஒருவளர இழந்த குழந்ளதகளு 

-க்கு `5 லட்சம் ளவப்பு நிதி ோக வழங்கப்படும். உடனடி ோக `3 லட்சம் 

வழங்கப்படும் என முதல்வர் மு க ஸ்டோலின் ததரிவித்துள்ைோர். கயரோனோ 

ததோற்று போதிப்போல் தபற்யறோரில் ஒருவளர இழந்த குழந்ளதகளுக்கு தலோ 

`5 லட்சம் ளவப்புத்ததோளக வழங்கப்படும். 18 வ து நிளறவளடயும்யபோது 

அந்தத்ததோளக வட்டியுடன் வழங்கப்படும். 

தபற்யறோளர இழந்த குழந்ளதகளுக்கு அரசு இல்லங்கள், விடுதிகளில் 

முன்னுரிளை அடிப்பளடயில் தங்குவதற்கிடம். பட்டப்படிப்பு வளரயிலோன 

 

 



         

    

கல்வி, விடுதிக்கட்டணம் உள்ளிட்ட தசலவினங்களை அரயச ஏற்கும் என 

முதல்வர் ஸ்டோலின் கூறியுள்ைோர். யைலும் ஆதரவற்ற குழந்ளதகளை 

போதுகோக்கும் வளகயில் நிவோரண உதவிகளை வழங்கவும் முதல்வர் 

உத்தரவிட்டுள்ைோர். 

 

5. CRPF தளலவருக்கு என்ஐஏ இ க்குநரோக கூடுதல் தபோறுப்பு 

ைத்தி  ரிசர்வ் யபோலீஸ் பளடயின் (CRPF) தளலளை இ க்குநர் குல்தீப் 

சிங்குக்கு கூடுதலோக யதசி ப் புலனோய்வு அளைப்பின் (NIA) தளலளை 

இ க்குநர் தபோறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ைது. இதுகுறித்து ைத்தி  உள்துளற 

அளைச்சகம் பிறப்பித்த உத்தரவில் கூறப்பட்டிருப்பதோவது: NIA தளலளை 

இ க்குநரோக இருக்கும் Y C யைோடி, யை.31ஆம் யததியுடன் ஓய்வுறுகிறோர். 

இளதத்ததோடர்ந்து, அந்தப்தபோறுப்ளப CRPF தளலளை இ க்குநர் குல்தீப் 

சிங்குக்கு கூடுதலோகக் தகோடுப்பதற்கு சம்பந்தப்பட்ட நிர்வோகம் ஒப்புதல் 

அளித்துள்ைது. அதன்படி, அடுத்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும் வளர அல்லது 

யதசி ப் புலனோய்வு அளைப்புக்கு புதி  இ க்குநர் நி மிக்கப்படும் வளர 

NIA இ க்குர் பதவிள  குல்தீப் சிங் கூடுதலோகக் கவனித்துக் தகோள்வோர் 

என்று அந்த அறிக்ளகயில் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

6. ைோநிலத் யதர்தல் ஆளண ரோக தவ பழனிக்குைோர் நி ைனம் 

தமிழ்நோடு ைோநிலத்யதர்தல் ஆளண ரோக தவ பழனிக்குைோர் நி ைனம் 

தசய் ப்பட்டுள்ைோர். இதுகுறித்து தமிழக அரசு தவளியிட்ட தசய்திக்குறிப்பில், 

தமிழக ஆளுநரோல், தவ பழனிக்குைோர், இ ஆ ப (ஓய்வு) அவர்கள் தமிழ்நோடு 

ைோநிலத் யதர்தல் ஆளண ரோக நி மிக்கப்பட்டுள்ைோர். அவர் அப்பதவியில் 

தபோறுப்யபற்கும் நோளிலிருந்து ஈரோண்டு கோலம் அப்பதவியிளன வகிப்போர். 

அவ்வோயற அவ்வோளண தமிழ்நோடு சிறப்பு அரசிதழில் 29.05.2021 அன்று 

தவளியிடப்பட்டுள்ைது. இவ்வோறு அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. 

 

 



         

    

1. இந்திய தேசிய விளையாட்டு விருதுகளுள் இந்தியக்குடியரசுத் 

ேளைவரால் வழங்கப்படும் விருதுகளின் எண்ணிக்ளக என்ன? 

அ) நான்கு 

ஆ) ஆறு  

இ) எட்டு 

ஈ) பத்து 

✓ MAKA க ாப்பப; அர்ஜுனா விருது; துக ாணாச்சார்யா விருது;  ாஜீவ் 

 ாந்தி க ல் இ த்னா; தியான் சந்த் விருது மற்றும் புக ாட்சஹான் 

பு ஸ் ார் ஆகியபை கேசிய விபையாட்டு விருது ைாகும். 1956-57 

 ால ட்டத்திலிருந்து இந்தியக்குடிய சுத்ேபலைர் அைர் ைால் இந்தியா 

-வின் சிறந்ே விபையாட்டு வீ ர் ளுக்கு இவ்விருது ள் ைழங் ப்பட்டு 

ைருகின்றன. அண்பமயில் விபையாட்டு அபமச்ச ம் கேசிய விபையா 

-ட்டு விருது ளுக் ான விண்ணப்பங் பை ை கைற்றது. 

 

2. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, “கிளைட் ஸ்பாட்” அளைந்துள்ை 

தகாள் எது? 

அ) புேன் 

ஆ) சசவ்ைாய் 

இ) பூமி 

ஈ) வியாழன்  

✓ வியாழன் க ாளில் உள்ை ‘கிபைட்ஸ் ஸ்பாட்’ ஆனது,  டந்ே 2020ஆம் 

ஆண்டில், ஒரு ைைர்ந்து ைரும் ைானியலாை ால்  ண்டுபிடிக் ப்பட்டது. 

இது அக்க ாளின் ‘கிக ட் ச ட் ஸ்பாட்’க்கு அருகில் நீள்ைட்டைடிவில் 

அபமந்துள்ைது. வியாழபனச்சுற்றிைரும் NASA’இன் ஜூகனா விண்  

-லம், 2021 ஏப் லில் அவிவிடத்தின் நிழற்படத்பே சைளியிட்டது.  

✓ அண்பமயில் எடுக் ப்பட்ட நிழற்படத்தில், அவ்ைஅபமப்பு ஒரு குழம்பிய 

குமிழ்கபால கோன்றியது. 

 

3. COVID-19 சிகிச்ளசயில் பயன்படுத்ேப்படும் “ECMO” என்பேன் 

விரிவாக்கம் என்ன? 

அ) Echocardiogram Output 

ஆ) Extracorporeal membrane oxygen  

இ) Electrophysiology Output 

ஈ) Endocrine membrane Oxygen 

✓ தீவி  COVID-19 சிகிச்சையின்ப ோது, மருத்துைர் ள் ECMO அல்லது 

Extracorporeal membrane oxygen’ஐ கேர்வுசசய்கிறார் ள். கநாயாளியி 

-ன் இயற்ப  சுைாசம் சசயல்படாேகபாதும், எந்தி   ாற்கறாட்டத்திற்கு 

பதிலளிக்  முடியாே நிபலயிலும், மருத்துைர் ள் ECMO’ஐப் பயன்படுத்ே 

முடிவு சசய்கிறார் ள். இது ஒரு சசயற்ப  இருேயமா வும், உடலுக்கு 

சைளிகய சசயற்ப  நுப யீ லின் கஜாடியா வும் சசயல்படுகிறது. 

 

4. குதனா தேசிய பூங்கா அளைந்துள்ை ைாநிைம் எது? 

அ) மத்திய பி கேசம்  

ஆ) ம ா ாஷ்டி ா 

இ) ஆந்தி  பி கேசம் 

ஈ) க  ைா 

✓ 1947ஆம் ஆண்டில், சத்தீஸ் ரில் நாட்டிலிருந்ே  படசி சிறுத்பேயும் 

இறந்ே பின்னர், 1952ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் சிறுத்பே இனம் 

அழிந்துவிட்டோ  அறிவிக் ப்பட்டது. 

✓ அவ்விலங்கு இவ்ைாண்டு நைம்பரில் மீண்டும் இந்தியாவில் (மத்திய 

பி கேசத்தில் உள்ை குகனா கேசிய பூங் ாவில்) அறிமு ப்படுத்ேப்படும் 

என்று எதிர்பார்க் ப்படுகிறது. இந்திய ைனவுயிரி நிறுைனமானது (WII) 

சில ஆண்டு ளுக்கு முன்பு இேற் ான திட்டத்பேத் ேயாரித்திருந்ேது. 

 

 

 

 

5. அண்ளையில் காைைான அணுசக்தி ஆளையத்தின் முன்னாள் 

ேளைவரின் சபயர் என்ன? 

அ) சாந்தி ப ாடியா 

ஆ) ஸ்ரீகுமார் பானர்ஜி  

இ) திபாங் டாடக் 

ஈ)  ாம் சாருப் லு ானி 

✓ அணுசக்தி ஆபணயத்தின் முன்னாள் ேபலைர் ஸ்ரீகுமார் பானர்ஜி 

அண்பமயில்  ாலமானார். அைர் பாபா அணுைா ாய்ச்சி பமயத்தின் 

(BARC) இயக்குந ா வும் பணியாற்றியுள்ைார். ஸ்ரீகுமார் பானர்ஜி, 2005 

ஆம் ஆண்டில் ‘பத்மஸ்ரீ’ விருதும், 1989ஆம் ஆண்டில் சாந்தி ஸ்ைரூப் 

பட்நா ர் விருபேயும் சபற்றார். 

 

6. தகரைத்தின் ‘டியூபர் தைன்’ என்றளழக்கப்படுகிற ஷாஜி NM 

அவர்களுக்கு சமீபத்தில் எவ்விருது வழங்கி சகைரவிக்கப்பட்டது? 

அ) இந்திய பல்லுயிர்ப்சபருக்  விருது - 2021  

ஆ) சர்ோர் பகடல் சிறப்பு ICAR விருது 

இ) கிருஷி விக்யான் புக ாத்ஷஹான் பு ஸ் ர் 

ஈ) ஹரிோ கீர்த்தி விருது 

✓ க  ைாவின் ‘கிழங்கு மனிேன்’ என்றபழக் ப்படும் ஷாஜி NM, இந்திய 

பல்லுயிர்ப்ப ருக்க விருது - 2021 ைழங்கி ச ை விக் ப்பட்டுள்ைார். 

‘பழக் ப்படுத்ேப்பட்ட உயிரினங் ளின் பாது ாப்பு’ என்ற ேனிப்பட்ட பிரி 

-வில் அைர்க்கு இவ்விருது ைழங் ப்பட்டுள்ைது. 

✓ அைர் பழங்குடிப்பகுதி ள் மற்றும்  ாடு ளுக்குச்சசன்று 200 கிழங்கு 

பயிர் பை கச ரித்து அைற்பற ேனது பண்பண ளில் பாது ாத்து 

ைைர்த்து ைருகிறார். அைர் ேனது முயற்சி ளுக் ா  ஏழு முபற மாநில 

விருது பைப்சபற்றுள்ைார், கமலும் அைர், 2015ஆம் ஆண்டுக் ான 

ோை  ஜீகனாம் மீட்பர் சைகுமதிபயயும் சபற்றுள்ைார். 

 

7. நடப்பாண்டில் (2021) வரும் உயிரியல் பன்முகத்ேன்ளைக்கான 

பன்னாட்டு நாளின் கருப்சபாருள் என்ன? 

அ) We're part of the solution  

ஆ) Our solutions are in Nature 

இ) Pandemic Management 

ஈ) Ecosystem Restoration Ahead 

✓ பன்னாட்டைவில் உயிரியல் பல்ைப பமபற்றிய புரிேல் மற்றும் விழிப்பு 

-ணர்பை அதி ரிக்கும் கநாக்கில் ஒவ்கைார் ஆண்டும் கம.22 அன்று 

பன்னாட்டு உயிரியல் பல்ைப பம நாள்  படப்பிடிக் ப்படுகிறது. 

“We're part of the solution” என்பது நடப்பாண்டில் (2021) ைரும் இந்ே 

நாளுக் ான  ருப்சபாருைாகும். 

 

8. “கைப்பின அரிசியின் ேந்ளே” எனக்கருேப்படும் யுவான் ைாங்பிங், 

எந்ே நாட்ளடச் சார்ந்ே பிரபை தவைாண் அறிவியைாைராவார்? 

அ) ஜப்பான் 

ஆ) சீனா  

இ) சேன் ச ாரியா 

ஈ) வியட்நாம் 

✓ “ லப்பின அரிசியின் ேந்பே” எனக் ருேப்படும் சீன கைைாண் அறிவிய 

-லாை ான யுைான் லாங்பிங் (91)  ாலமானார். 1970 ளில் முேல் 

 லப்பின அரிசி ைப  பை உருைாக்கியேற் ா  அைர் அறியப்பட்டார்.  

✓ 2004ஆம் ஆண்டில், அதி  ம சூல் ேரும்  லப்பின அரிசி ைப  பை 

இனப்சபருக் ம் சசய்ைேற்குத் கேபையான ம பணு சபாருட் ள் மற்றும் 

சோழில்நுட்பங் பை உருைாக்கியதில் அைர் சசய்ே சாேபனக் ா  

அைருக்கு உல  உணவு பரிசு ைழங் ப்பட்டது. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. 2021ஆம் ஆண்டில் உருவான முேல் அட்ைாண்டிக் புயலின் சபயர் 

என்ன? 

அ) சபல்லா 

ஆ) ஹாரி 

இ) அனா  

ஈ) டாவ் 

✓ 2021ஆம் ஆண்டில் உருைான ‘அனா’ எனப் சபயரிடப்பட்ட முேலாைது 

அட்லாண்டிக் புயலானது அட்லாண்டிக் சபருங் டலில் ைடகிழக்கு திபச 

கநாக்கிச்சசல்லும் என எதிர்பார்க் ப்படுகிறது. மியாமியில் உள்ை கேசிய 

சூறாைளி பமயத்தின் கூற்றுப்படி, இந்ேப் புயல் சபர்முடாவிலிருந்து 

ைடகிழக்கில் 435 கிமீ சோபலவில் நிபலச ாண்டுள்ைது. 

 

10. தை.23 அன்று உைக நாைாக அனுசரிக்கப்படும், ைகப்தபற்றின் 

தபாது ஏற்படும் காயத்தின் சபயர் என்ன? 

அ) Obstetric fistula  

ஆ) Intrauterine Hypoxia 

இ) Meconium Aspiration Syndrome 

ஈ) Placenta Previa 

✓ ம ப்கபற்றுப் புண் என் து மி வும்  டுபமயான பி சை  ாயங் ளுள் 

ஒன்றாகும். இது பிறப்பு  ால்ைாய் மற்றும் சிறுநீர்ப்பப அல்லது மலக்குட 

-லுக்கு இபடகய ஏற்படும் ஒரு துபையாகும். சரியான சமயத்தில் மரு 

-த்துை சிகிச்பச அணு ல் கிபடக் ாேகபாதும் நீடித்ே அல்லது ேபடபட்ட 

பி சைத்தினாலும் இது ஏற்படுகிறது. “Women's rights are human rights! 

End fistula now!” என்பது நடப்பாண்டிற் ான  ருப்சபாருைாகும். 

 

 

 


