 















1. 2020-21ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் முதலீட்டாளர் நாடுகளின்

5. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) புத்தாக்க ளமயத்தின் தளலளமச்

பட்டியலில் முதலிடம் வகிக்கிற நாடு எது?

கசயலதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டவர் யார்?

அ) ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகள்

அ) R காந்தி

ஆ) சீனா

ஆ) இராநஜஷ் பன்ோல் 

இ) சிங்கப்பூர் 

இ) ேந்தன் நிநலகனி

ஈ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்

ஈ) உர்ஜித் பநடல்

✓

2020-21 காலப்பகுதியில் இந்தியாவில் அந்நிய நேரடி முதலீடு வரத்து
குறித்த அண்மெய தகவல்களின்படி, சிங்கப்பூர் 29% உடன் முதலிடத்தி
-லும், ஐக்கிய அமெரிக்க ோடுகள் 23%) ெற்றும் மொரீஷியஸ் (9%) ஆகிய
ோடுகள் அடுத்தடுத்த இடங்களிலும் உள்ளன.

✓

மொத்த அந்நிய நேரடி முதலீடு வரத்துகளில் சுொர் 44% பங்மகக்
மகாண்டு ‘கணினி மென்மபாருள் ெற்றும் வன்மபாருள்’ துமையானது
முதலிடத்தில் உள்ளது. அமதத்மதாடர்ந்து கட்டுொன ேடவடிக்மககள்
(13%) ெற்றும் நேமவத்துமை (8%) ஆகிய துமைகள் உள்ளன.

✓

ரிேர்வ் வங்கி புத்தாக்க மெயொனது ஆதார் நிறுவனக் குழுவின்
உறுப்பினரான இராநஜஷ் பன்ோேமல அதன் தமலமெச் மேயலதிகாரி
-யாக நியமித்துள்ளது. அவர் முன்னர் ரிேர்வ் வங்கியில் மதாழில்நுட்பம்,
நிதி நேர்க்மக ெற்றும் மகாடுப்பனவு முமைகள் நபான்ை பல்நவறு
துமைகளில் பணியாற்றியுள்ளார். UIDAI’இல் இந்தியாவின் நேரடி பயன்
-கள் பரிொற்ைத்மத வடிவமெப்பதில் அவர் முக்கிய பங்குவகித்தார்.

6. “பாதுகாக்கப்பட்ட ககாள் அறிக்ளக” என்றகவார் அறிக்ளகளய
கவளியிடுகிற நிறுவனம் எது?

2. மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கிகளள மாநில கூட்டுறவு வங்கிக

அ) FAO

-ளுடன் இளைப்பதற்கு அனுமதி வழங்கும் நிறுவனம் எது?

ஆ) UNEP 

அ) ரிேர்வ் வங்கி 

இ) IUCN

ஆ) ேபார்ட்

ஈ) IMF

இ) நிதி அமெச்ேகம்

✓

ஈ) ொநில அரசு

✓

வங்கி ஒழுங்குமுமை (திருத்த) ேட்டம், 2020 ஆனது ொவட்ட ெத்திய
கூட்டுைவு வங்கிகளுக்கும் ொநில கூட்டுைவு வங்கிகளுடம் இமைந்து
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வங்கிகளின் இந்த ஒருங்கிமைப்பிற்கு ரிேர்வ்
வங்கி தனது அனுெதிமயத் தர நவண்டும். அண்மெயில், ரிேர்வ் வங்கி,
பல்நவறு நிபந்தமனகளுக்கு உட்பட்டு ொநில கூட்டுைவு வங்கிகளுடன்
ொவட்ட ெத்திய கூட்டுைவு வங்கிகமள இமைப்பது குறித்து பரிசீலிப்ப
-தாக கூறியது. இதில் ேம்பந்தப்பட்ட ொநில அரோல் ஒரு முன்மொழிவு
மேய்யப்படநவண்டும். NABARD’இன் பரிந்துமர, நிதியுதவி மதாடர்பான
உத்தரவாதம் நபான்ைமவ அடங்கும்.

7. இந்தியாவுடனான கட்டற்ற வர்த்தக கபச்சுவார்த்ளதகளுக்கான
ஆகலாசளன கசயல்முளறளய கதாடங்கியுள்ள நாடு எது?
அ) ஐக்கிய அமெரிக்க ோடுகள்
ஆ) ஐக்கியப் நபரரசு 

3. CPEC என்பது எந்த உலகளாவிய முன்முயற்சியின் முதன்ளம
திட்டமாகும்?

இ) ஆஸ்திநரலியா

அ) Global Infrastructure Connectivity Alliance

ஈ) பிரான்ஸ்

ஆ) Belt and Road Initiative 

✓

இ) EU Connectivity partnership
ஈ) Central Asia Regional Economic Cooperation Program

✓

சீனா-பாகிஸ்தான் மபாருளாதார வழித்தடம் (CPEC) என்பது சீனாவின்
பட்மட ெற்றும் பாமத முன்முயற்சியின் (BRI) முதன்மெ திட்டொகும்.

✓

இந்தத் திட்டத்மத பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமித்த காஷ்மீர் (PoK) வழியாக
மேல்வதால், இந்தியா, இந்தத் திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு மதரிவித்து வருகிைது.
சீனாவும் பாகிஸ்தானும் அண்மெயில் தங்களது 70 ஆண்டுகால
அரசியல் உைவுகமள மகாண்டாடின. பாகிஸ்தானுடனான $60 பில்லிய
-ன் டாலர் CPEC திட்டத்மத சீனா மீண்டும் தக்கமவத்துள்ளது.

நாட்டின் அதிபராக பதவிகயற்றார்?
அ) ஈக்வடார் 
ஆ) ஜிம்பாப்நவ
இ) மதன்னாப்பிரிக்கா

ஒப்புக்ககாண்ட நாடு எது?

ஈ) ஆஸ்திநரலியா

அ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்
✓

ஆ) இஸ்நரல்
இ) ஈரான் 
ஈ) ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகள்
பன்னாட்டு அணுேக்தி முகமெமய (IAEA) அணுவாற்ைல் தளங்களில்
கண்காணிப்பு நகெராக்கமள ஒரு ொதத்திற்குள் மவக்க அனுெதிக்கும்
ஒப்பந்தத்திற்கு ஈரான் ஒப்புக்மகாண்டுள்ளது. IAEA’இன் தமலவர் ரநபல்
கிராஸியின் கருத்துப்படி, இந்த ஒப்பந்தம் ஜூன்.24 அன்று முடிவமடயும்.



இந்தியாவுடனான கட்டற்ை வர்த்தக நபச்சுவார்த்மதகமளத் மதாடங்க
வணிகபிரதிநிதிகள் ேம்பந்தப்பட்ட பதினான்கு வார ஆநலாேமன
மேயல்முமைமய ஐக்கியப்நபரரசு மதாடங்கியுள்ளது. இந்தச்மேயல்முமை
மேப்-அக்நடாபரில் எதிர்பார்க்கப்படும் முமையான கட்டற்ை வர்த்தக நபச்
-சுவார்த்மதகளுக்கு முன்னால் ேடத்தப்படும். விஸ்கி, கார்கள் ெற்றும்
நேமவகள்நபான்ை பிரிட்டிஷ் தயாரிப்புகளுக்கான மிகப்மபரிய ேந்மத
-யாக இந்தியா பார்க்கப்படுகிைது.

8. அண்ளமச் கசய்திகளில் இடம்கபற்ற கில்லர்கமா லாகசா, எந்த

4. சமீபத்தில், IAEA அணுசக்தி கண்காணிப்பு ஒப்பந்தத்ளத நீட்டிக்க

✓

பாதுகாக்கப்பட்ட நகாள் அறிக்மக என்பது ஐோ சுற்றுச்சூழல் திட்டத்தால்
(UNEP) மவளியிடப்படுகிை ஓர் அறிக்மகயாகும். இந்த அறிக்மக உலமக
-ங்கிலும் உள்ள பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளின் நிமலமய ெதிப்பிடுகிைது.
பாதுகாக்கப்பட்ட நகாள் அறிக்மக 2020’இன் படி, உலகளாவிய ேமூகம்,
பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பு குறித்த இலக்மக நோக்கி மபரும்
முன்நனற்ைத்மதக் கண்டுள்ளது. ஆனால் தரம்குறித்த அதன் உறுதிப்பா
-ட்மட நிமைநவற்ைவில்மல.







கில்லர்நொ லாநோ, ஈக்வடாரின் புதிய அதிபராக பதவிநயற்ைார். ோடு
மபரும் மபாருளாதார ெற்றும் ேமூக ேவால்கமள எதிர்மகாண்டுள்ள இச்
ேெயத்தில் அவர் பதவிநயற்றுள்ளார். பதவிநயற்ை பின்னர், மபாருளாதார
நிபுைரான சிென்கியூவாமவ அவர் தனது நிதியமெச்ேராக நியமித்தார்.
ஈக்வடார் என்பது மதன் அமெரிக்காவின் நெற்கு கடற்கமரயில் பூெத்திய
நரமகக்கு அருகில் அமெந்துள்ள ஒரு ோடாகும்.



 









9.அழிவின்விளிம்பிலிருக்கும் ஆப்பிரிக்காளவ பூர்வீகமாகககாண்ட
பூக்குந்தாவரமான ‘ஆப்பிரிக்க வயலட்’, பின்வரும் எந்த மாநிலத்தில்
முதன்முளறயாக காைப்பட்டுள்ளது?
அ) நகரளம்
ஆ) நகாவா
இ) மிநோரம் 
ஈ) சிக்கிம்

✓

இந்திய அறிவியல் கல்வி ெற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் நபாபாமலச்
ோர்ந்த அறிவியலாளர்கள் மிநோரம் ொநிலத்தில் பூக்குந்தாவரொன
ஆப்பிரிக்க வயலட்டுகளின் ஒரு வமகயிமனக் கண்டறிந்துள்ளனர்.

✓

Didymocarpus vickifunkiae என்று மபயரிடப்பட்ட, அழிவில் விளிம்பிலுள்ள
இவ்வினங்கள் இந்தியாவில் முதல்முமையாக அறிவியல் பூர்வொக
பதிவுமேய்யப்பட்டுள்ளன. தான்ோனியா ெற்றும் மகன்யாமவ பூர்வீகொ
-கக்மகாண்ட இந்த ஆப்பிரிக்க வயலட்டுகள், ெரங்களில் வளர்ந்து ெமழ
-க்காலங்களில் மவளிர் இளஞ்சிவப்பு பூக்கமள உருவாக்கும் மதாற்று
தாவரொகும்.







2. 1 முதல் 8ஆம் வகுப்புவமர அமனவரும் நதர்ச்சி: எந்த ொைவமரயும்
நதக்கநிமலயில் மவக்கக்கூடாது
தமிழகத்தில் 2020-21ஆம் கல்வியாண்டில் 1 முதல் 8ஆம் வகுப்புவமர
அமனவரும் நதர்ச்சிமபற்றுள்ளதாகப் பள்ளிக்கல்வித்துமை அறிவித்துள்
-ளது.
தமிழ்ோட்டில் ொநிலப்பாடத்திட்டத்தின்கீழ் மேயல்படும் அமனத்து அரசுப்
பள்ளிகள், அரசு உதவிமபறும் பள்ளிகள், மெட்ரிகுநலஷன் பள்ளிகள்
ெற்றும் சுயநிதிப் பள்ளிகளில் ஒன்பதாம் வகுப்பு பயிலும் ொைவர்கள்
அமனவரும் முழு ஆண்டுத் நதர்வு ெற்றும் 10, 11ஆம் வகுப்புப்பயிலும்
ொைவர்கள் அமனவரும் மபாதுத்நதர்வுகளில் நதர்ச்சி மபற்ைதாக
அறிவிக்கப்பட்டது. குழந்மதகளுக்கான இலவே ெற்றும் கட்டாயக்கல்வி
உரிமெச்ேட்டம் 2009’இன்கீழ் எட்டாம் வகுப்பு முடியும் வமரயில் எந்த
ஒரு ொைவமனயும் நதக்கநிமலயில் மவத்தல்கூடாது. அதாவது
அமனவரும் நதர்ச்சி அமடயநவண்டும். எந்தக்குழந்மதயும் பள்ளிமய
விட்டு மவளிநயைக்கூடாது எனத்மதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

3. கநரானா சிகிச்மே: புதிய வழிகாட்டி மேறிமுமை மவளியீடு

10. அண்ளமச் கசய்திகளில் இடம்கபற்ற கமககதாட்டு அளை

கநரானா சிகிச்மேக்கான புதிய வழிகாட்டி மேறிமுமைகமள ெக்கள்
ேல்வாழ்வுத் துமைச் மேயலர் மஜ ராதாகிருஷ்ைன் மவளியிட்டுள்ளார்.

அளமந்துள்ள மாநிலம் எது?

இதுகுறித்து மவளியிடப்பட்ட மேய்திக்குறிப்பு:

அ) தமிழ்ோடு

இரத்த ஆக்சிஜன் அளவு 94 ேதவீதத்துக்கு அதிகொக இருப்பவர்கள்
குமைந்த பாதிப்புமடயவர்கள் என்றும், 90-94 வமர உள்ளவர்கள்
மிதொன பாதிப்புமடயவர்கள் என்றும், 90’க்கும்கீழ் உள்ளவர்கமள
தீவிர பாதிப்புக்குள்ளானவர்களாகவும் கருதநவண்டும்.

ஆ) கர்ோடகா 
இ) நகரளா
ஈ) மதலுங்கானா

✓

கர்ோடகாவின் நெநகதாட்டில் காவிரியாற்றின் குறுக்நக அமை கட்டு
-வதில் விதிமுமைகமள மீறியதாகக்கூைப்படும் அறிக்மகமய ேெர்ப்பிக்
-க நதசிய பசுமெத்தீர்ப்பாயம் ஒரு குழுமவ அமெத்துள்ளது.

✓

முன்னதாக இப்பகுதியில் அமைகட்ட, கர்ோடகா திட்டமிட்டிருந்தது.
நெலும் இத்திட்டத்மத காவிரி நீர் நெலாண்மெ ஆமையம் இரண்டு
முமை ஒத்திமவத்தது. உச்ேநீதிென்ைத்தில் வழக்கு நிலுமவயில் இருப்
-பமதக்காரைம்காட்டி தமிழ்ோடு அரசு தனது கடுமெயான எதிர்ப்மப
மவளிப்படுத்தியிருந்தது.


1. உருொறிய கநரானா தீநுண்மிகளுக்கு புதிய அமடயாளப் மபயர்
பல்நவறு ோடுகளில் கண்டறியப்பட்ட உருொறிய கநரானா தீநுண்மிக
-மள எளிதில் அமடயாளம் காணும் நோக்கில் அவற்றுக்குப் புதிய மபய
-ர்கமள உலக ேலவாழ்வு அமெப்பு வழங்கியுள்ளது. அதன்படி, இந்தியா
-வில் கண்டறியப்பட்ட கநரானா தீநுண்மிகளுக்கு ‘கப்பா’, ‘மடல்டா’
என்ை மபயர்கள் சூட்டப்பட்டுள்ளன.

ஆக்சிஜன் அளவு, 90 முதல் 94’க்குள் இருப்பவர்கள், ஆரம்ப சுகாதார
நிமலயம், கநரானா சிகிச்மே மெயங்களில் சிகிச்மேமபைலாம். ரத்த
ஆக்சிஜன் அளவு, 90’க்குகீழ் உள்ளவர்கமள ெட்டுநெ, ெருத்துவெமன
-யில் அனுெதித்து சிகிச்மேயளிக்க நவண்டும். ஆக்சிஜன் அளமவ
அதிகரிக்கும் வமகயிலான குப்புைக்கவிழந்து படுப்பமத உறுதிமேய்ய
நவண்டும் என்று அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
4. ஹர்ஷ் வர்தனுக்கு உலக சுகாதார அமெப்பு விருது
புமகயிமல கட்டுப்பாடு மதாடர்பாக தனி ேபர் அல்லது அமெப்புகள்
மேய்த பணிகமள பாராட்டி உலக சுகாதார அமெப்பு ஆண்டுநதாறும்
சிைப்பு விருது வழங்கி வருகிைது. அந்த வமகயில் இந்த ஆண்டுஉலக
புமகயிமல ஒழிப்பு தினத்மதமயாட்டி, உலக சுகாதார அமெப்பு
இயக்குேரின் சிைப்பு அங்கீகார விருது ெத்திய சுகாதாரத்துமை அமெச்ேர்
ஹர்ஷ் வர்தனுக்கு வழங்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 2019-ம்
ஆண்டு இந்தியாவில் இ-சிகமரட்மட ஒழிக்கவும், சூடுபடுத்தப்பட்ட
புமகயிமலப் மபாருட்கமள ஒழிக்கவும் ேட்டம் இயற்றியமத பாராட்டும்
வமகயில் ஹர்ஷ் வர்தனுக்குஇந்த விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

உருொறிய கநரானா தீநுண்மிகள், அமவ முதன்முதலில் கண்டறியப்பட்
-ட ோடுகளின் மபயரால் அமழக்கப்படுவதற்கு பல ோடுகள் எதிர்ப்பு மதரி
-வித்த நிமலயில் இந்த அறிவிப்மப உலக சுகாதார அமெப்பு மவளியிட்
-டுள்ளது. ெரபணுொற்ைெமடந்த உருொறிய கநரானா தீநுண்மிகள் பல
ோடுகளில் பரவின. அவற்மை நவறுபடுத்திக் காட்டுவதற்காக அறிவியல்
மபயார்கள் வழங்கப்பட்டன.
உருொறிய கநரானா தீநுண்மிகளுக்கு கிநரக்க எழுத்துகமளப் மபயரா
-க மவக்கலாம் என்று உலக சுகாதார அமெப்பு முடிவு மேய்தது.
புதிய மபயர்கள்: இந்தியாவில் முதன்முதலாகக் கண்டறியப்பட்ட பி.1.617.1
வமக கநரானா தீநுண்மிக்கு ‘கப்பா’ என்று மபயரிடப்பட்டுள்ளது.
இந்தியாவில் கண்டறியப்பட்ட பி.1.617.2 வமக தீநுண்மிக்கு ‘மடல்டா’
என மபயர்சூட்டப்பட்டுள்ளது. பிரிட்டனில் முதன்முதலில் கண்டறியப்பட்ட
பி.1.1.7 என்ை உருொறிய வமக கநரானா தீநுண்மிக்கு ‘ஆல்பா’ எனவும்,
மதன்னாப்பிரிக்காவில் நதான்றிய பி.1.351 என்ை தீநுண்மிக்கு ‘பீட்டா’
எனவும், பிநரஸிலில் கண்டறியப்பட்ட பி.1 வமக கநரானா தீநுண்மிக்கு
‘காொ’ எனவும் மபயரிடப்பட்டுள்ளது.
பிநரஸிலில் கண்டறியப்பட்ட ெற்மைாரு பி.2 வமக உருொறிய கநரானா
தீநுண்மிக்கு ‘ஜீட்டா’ எனவும், அமெரிக்காவில் முதன்முதலாகக் கண்டறி
-யப்பட்ட கநரானா தீநுண்மிகளுக்கு ‘எப்சிலான்’, ‘நலாட்டா’ எனவும்
உலக சுகாதார அமெப்பு மபயர்சூட்டியுள்ளது.











