 











1. பிரதமர் உஜ்வாலா ய ாஜனாவவ செ ல்படுத்துகிற அவமச்ெகம்


✓

மவ ஸ்கள் அவற்றின் ை ெணுப்பெோருளோக RNA அல்லது DNA’ஐக்
பகோண்டுள்ளன. நியூக்ளிக் அமிலைோனது ஒற்மற அல்லது இ ட்மட
இமழகளோக இருக்கலோம். SARS-CoV-2 மவ ஸ் அதன் ை ெணுப்
பெோருளோக RNA’ஐக்பகோண்டுள்ளது.

✓

சமீெத்தில், மதவோனில், அறிவியலோளர்கள் ஒரு புதிய DNA அடிப்ெமடயி
-லோன COVID-19 தடுப்பூசிமய உருவோக்கியுள்ளனர். இது எலிகள்
ைற்றும் பவள்பளலிகளில், ோவல் பகோர ோனோ மவ ஸுக்கு எதி ோக
ஆன்டிெோடிகமள பவற்றிக ைோக தூண்டியது. தற்ரெோது கிமடக்கக்கூடி
-ய COVID-19 தடுப்பூசிகள், SARS-CoV-2 மவ மஸ ைனித ர ோபயதி
-ர்ப்பு ைண்டலம் அங்கீகரிக்க, பைசஞ்சர் RNA (mRNA)’ஐப் ெயன்ெடுத்துகி
-ன்றன.

எது?
அ) எரிசக்தி அமைச்சகம்
ஆ) பெட்ர ோலிய அமைச்சகம் 
இ) ஊ க வளர்ச்சி அமைச்சகம்
ஈ) புதிய ைற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அமைச்சகம்

✓

பி தைர் உஜ்வோலோ ரயோஜனோவின் அடுத்த சுற்றுக்கோன வழிகோட்டுதல்க
-மள ைத்திய பெட்ர ோலிய ைற்றும் இயற்மக எரிவோயு அமைச்சகம் இறு
-திபசய்துள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின்கீழ் ரைலும் ெத்து மில்லியன் புதிய
LPG இமைப்புகமள அ சோங்கம் வழங்கும் என எதிர்ெோர்க்கப்ெடுகிறது.
வறுமைக்ரகோட்டுக்குக்கீழுள்ள குடும்ெங்களுக்கு LPG எரிவோயு இமை
-ப்புகமள இலவசைோக வழங்குவரத இத்திட்டத்தின் ர ோக்கைோகும்.

6.அதியவகமாக எவசரஸ்ட் சிகரத்தின் உச்சிவ அவடந்த சபண்ம
-ணி ான ொங் யின்-ஹங் ொர்ந்த நாடு எது?

2. அண்வமச் செய்திகளில் இடம்சபற்ற சுயபாத் குமார் சஜய்ஸ்வால்,

அ) சீனோ

எந்த அவமப்பின் புதி

ஆ) ஹோங்கோங் 

இ க்குநராக நி மிக்கப்பட்டார்?

அ) CVC

இ) வியட் ோம்

ஆ) CIC

ஈ) ஜப்ெோன்

இ) CBI 

✓

ஹோங்கோங் ைமலரயற்ற வீ ோங்கமனயோன சோங் யின்-ஹங், அதிவி
-ம வோக எவப ஸ்ட் சிக த்தின் உச்சிமய அமடந்த முதல் பெண்ைணி
என்ற சோதமனமய ெதிவுபசய்துள்ளோர். 44 வயதோன அவர், 25 ைணி
50 நிமிடங்களில் இந்தச் சோதமனமய ெதிவுபசய்தோர்.

✓

ைற்பறோரு ைமலரயற்ற வீ ோன, 75 வயதோன ஆர்தர் முயர், 8,848.86
மீட்டர் உய ங்க ொண்ட உலகின் மிக உயர்ந்த சிக த்மத ஏறிய மிக
வயதோன அபைரிக்க ோனோர்.

ஈ) NITI ஆரயோக்

✓



ைகோ ோஷ்டி த்தின் 1985 பதோகுதி இ கோ ெ அதிகோரியோன சுரெோத் குைோர்
பஜய்ஸ்வோல், ஈ ோண்டுகோலத்திற்கு ைத்திய புலனோய்வுப்பிரிவின் தமல
-வ ோக நியமிக்கப்ெட்டுள்ளோர். அவர் ைத்திய பதோழிலக ெோதுகோப்புப் ெமட
-களின் (CISF) தமலவ ோகவும் ெணியோற்றிவருகிறோர். அவர் புலனோய்வு
ெணியகம் & ஆ ோய்ச்சி ைற்றும் ெகுப்ெோய்வு பிரிவு ( ோ) ஆகியவற்றின் ஒரு
ெகுதியோகவும் இருந்தோர்.

7. “Action and Investment in Menstrual Hygiene and Health” என்பது
யம.28 அன்று சகாண்டாடப்படும் எந்த நாளின் கருப்சபாருளாகும்?

3. எந்த நாட்டின் அட்டு நகரத்தில், இந்தி ாவின் புதி

துவைத்
தூதரகத்வத திறக்க அவமச்ெரவவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது?
அ) ைோலத்தீவுகள் 

ஆ) உலக ைகளிர் சுகோதோ

ஆ) இலங்மக

இ) உலக தனி ெர் சுகோதோ

இ) பூட்டோன்

ஈ) உலக சுகோதோ

ஈ) மியோன்ைர்

✓

அ) உலக ைோதவிடோய் சுகோதோ

2021ஆம் ஆண்டில் ைோலத்தீவின் அட்டு க த்தில் இந்தியோவின் புதிய
துமைத்தூத கத்மதத் திறப்ெதற்கு ைத்திய அமைச்ச மவ ஒப்புதல்
அளித்துள்ளது. ‘Neighbourhood First Policy’ ைற்றும் ‘SAGAR - Security
& Growth for All in the Region’ ஆகியவற்றில் ைோலத்தீவுக்கு ஒரு முக்கிய
இடமுண்டு. அட்டு க த்தில் ஒரு துமைத்தூத கம் திறக்கப்ெடுவது
ைோலத்தீவில் இந்தியோவின் அ சியல் இருப்மெ ரைம்ெடுத்த உதவும்.

ோள்

ோள்

✓

உலக ைோதவிடோய் சுகோதோ ோளோனது ரை.28 அன்று உலகம் முழுவதும்
அனுசரிக்கப்ெடுகிறது. “Action and Investment in Menstrual Hygiene and
Health” என்ெது டப்ெோண்டில் வரும் இந் ோளுக்கோன கருப்பெோருளோகும்.

✓

ைோதவிடோயுடன் பதோடர்புமடய சமூக களங்கத்மத ைோற்றுவமத இந்த
ோள் தனது ர ோக்கைோகக் பகோண்டுள்ளது. ைோதவிடோய் சுழற்சியோன 28
ோட்கமளயும் ைோதவிடோய் இருக்கும் ஐந்து ோட்கமளயும் குறிக்கும் வமக
-யில் ரை.28ஆம் ரததி ரதர்வுபசய்யப்ெட்டது.

✓

இந்த ோள், WASH யுமனபடட் என்ற பஜர்ைனியின் இலோெ ர ோக்கற்ற
அமைப்ெோல், கடந்த 2013ஆம் ஆண்டில் பதோடங்கப்ெட்டது.

4. யதசி டிஜிட்டல் நலவாழ்வு திட்டத்தின்கீழ் அரொங்கம் சதாடங்க
உள்ள UHI என்றால் என்ன?

8. ஸ்சபயினின் மிகவுயர்ந்த ‘Princess of Asturias’ விருவத சவன்ற

அ) Union Health Institution

இந்தி

ஆ) Unified Health Interface 

சபாருளாதார வல்லுநர்

ார்?

அ) அைர்த்தியோ பசன் 

இ) United Health Institute

ஆ) உர்ஜித் ெரடல்

ஈ) Union Health Initiative
✓

ோள் 
ோள்

ரதசிய டிஜிட்டல் லவோழ்வு திட்டத்தின்கீழ் பசயல்ெோடுகமள விம வோக
விரிவோக்கம் பசய்ய அ சோங்கம் முடிவுபசய்துள்ளது. இது ஓர் ஒருங்கி
-மைந்த லவோழ்வு இமடமுகத்மத (UHI) பதோடங்கவுள்ளது. இது,
இமையவழி ைருத்துவ ஆரலோசமன ைற்றும் ஆய்வகரசோதமனகமள
முன்ெதிவு பசய்வது உள்ளிட்ட லவோழ்வு ரசமவகமள வழங்க டிஜிட்ட
-ல் தளத்மதப்ெயன்ெடுத்த ைக்களுக்கு உதவும்.

5. SARS-CoV-2 வவரஸின் மரபணு சபாருளான மூலக்கூறு எது?
அ) DNA

இ) ைன்ரைோகன் சிங்
ஈ) அ விந்த் சுப்பி ைணியன்
✓

இந்திய பெோருளோதோ வல்லு ரும் ர ோெல் ெரிசு பெற்றவருைோன அைர்த்
-தியோ பசன் சமூக அறிவியல் பிரிவில், ஸ்பெயினின் மிகவுயர்ந்த
‘Princess of Asturias’ விருமத பவன்றுள்ளோர்.

✓

சமூக அறிவியல் விருதுக்கு ெரிந்தும க்கப்ெட்ட 20 ோடுகமளச் சோர்ந்த
41 ெர்களுள் ஒருவ ோன அைர்த்தியோபசன் இவ்விருமத பவன்றுள்ளோர்.
ெஞ்சங்கள்ெற்றிய அவ து ஆ ோய்ச்சி ைற்றும் ைனித வளர்ச்சி, லன்புரி
பெோருளோதோ ம் ைற்று -ம் வறுமையின் அடிப்ெமட வழிமுமறகள்ெற்றிய
அவ து ரகோட்ெோடுகள் இந்த நிறுவனத்தோல் அங்கீகரிக்கப்ெட்டுள்ளது.

ஆ) RNA 
இ) ரைற்கண்ட இ ண்டும்
ஈ) ரைற்கூறிய எதுவும் இல்மல











 















9. அண்வமச் செய்திகளில் இடம்சபற்ற வடக்யர அவமந்துள்ள நாடு
எது?
அ) எத்திரயோப்பியோ 
ஆ) ஐக்கிய அ பு அமீ கம்
இ) இஸ்ர ல்
ஈ) ஜிம்ெோப்ரவ

✓

எத்ரயோப்பியோவின் சிக்கலோன பி ோந்தியைோன மடக்ர யில் ெஞ்சத்மதத்
தவிர்க்க அவச டவடிக்மககள் ரதமவ என்று ஐக்கிய ோடுகள் அமவ
எச்சரித்துள்ளது. ஆயி க்கைக்கோன ைக்களின் இறப்புக்குக் கோ ைைோன
மடக்ர ரைோதல் ஏற்ெட்டு ஏழு ைோதங்கள் ஆன நிமலயில், சுைோர் ஐந்து
மில்லியனுக்கும் அதிகைோரனோருக்கு உதவி ரதமவப்ெடுவதோக ைதிப்பிட
-ப்ெட்டுள்ளது. எத்திரயோப்பிய பி தைர் அபி அகைது, கடந்த 2020ஆம்
ஆண்டில் மடக்ர யில் இ ோணுவ டவடிக்மககளுக்கு உத்த விட்டது
குறிப்பிடத்தக்கது.

10.ெமீப செய்திகளில் இடம்சபற்ற ெமூகத்திற்கு எதிரானச்செ ல்கள்
தடுப்புச்ெட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ள யூனி ன் பிரயதெம் எது?
அ) அந்தைோன் & நிக்ரகோெோர் தீவுகள்
ஆ) இலட்சத்தீவு ள் 
இ) சண்டிகர்
ஈ) புதுச்ரசரி

✓

இலட்சத்தீவுகளில், சமூகத்திற்கு எதி ோனச்பசயல்கள் தடுப்புச்சட்டம் ைற்
-றும் இலட்சத்தீவுகள் ரைம்ெோட்டு ஆமையம் ஒழுங்குமுமற - 2021
ஆகியவற்மற அைல்ெடுத்தவுள்ளதோக இலட்சத்தீவுகள் நிர்வோகம் அறிவித்
-துள்ளது. ெழங்குடியினத்மதச்சோர்ந்த தீவுவோசிகளுக்குச் பசோந்தைோன
சிறு ெங்கின் பசோத்துரிமைமய அகற்ற, இலட்சத்தீவுகள் ரைம்ெோட்டு
ஆமையம் ஒழுங்குமுமற சட்டம் நிர்வோகத்திற்கு அதிகோ ைளிப்ெதோல்
அது ோடு முழுவதுமிருந்து விைர்சனங்கமள எழுப்பியுள்ளது.

✓

ஒரு ெம எந்தபவோரு கோ ைமும் இல்லோைல் ஓ ோண்டு வம தடுத்து
மவக்க, சமூகத்திற்கு எதி ோனச்பசயல்கள் தடுப்புச்சட்டம், லட்சத்தீவுகள்
நிர்வோகத்திற்கு அதிகோ ங்கமள வழங்குகிறது.


1. ஆசிரியர் தகுதித்ரதர்வு சோன்றிதழ் வோழ் ோள் முழுதும் பசல்லும்: ைத்திய
அ சு அறிவிப்பு
ஆசிரியர் தகுதித்ரதர்வு (TET) சோன்றிதழ் வோழ் ோள் முழுவதும் பசல்லும்
என்று ைத்திய கல்வி அமைச்சகம் அறிவிப்பு பவளியிட்டுள்ளது. இலவச
கட்டோயக்கல்வி உரிமைச்சட்டப்ெடி அமனத்து வமக ெள்ளிகளிலும் ஆசிரி
-ய ோகப் ெணியில் ரச ைத்திய அ சு, ைோநில அ சுகள் டத்தும் ஆசிரியர்
தகுதித்ரதர்வில் ரதர்ச்சி பெறரவண்டும். அதன்ெடி டத்தப்ெடும் ஆசிரியர்
தகுதித்ரதர்வு பைோத்தம் 2 தோள்கமளக் பகோண்டது. முதல் தோளில் ரதர்ச்சி
பெறுெவர்கள் இமடநிமல ஆசிரிய ோகவும், இ ண்டோம் தோளில் ரதர்ச்சி
அமடெவர்கள் ெட்டதோரி ஆசிரிய ோகவும் ெணிபுரியலோம்.
இதற்கிமடரய படட் ரதர்வில் ரதர்ச்சி பெற்றவர்களின் சோன்றிதழ்கள் 7
ஆண்டுகளுக்கு ைட்டுரை பசல்லுெடியோகும் என்ற நிமல இருந்தது.
அந்நிமலமய ைோற்றித் தற்ரெோது ஆயுள் முழுவதும் படட் சோன்றிதழ்
பசல்லும் என்று ைத்திய கல்வி அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது. இந்த
அறிவிப்பு 2011’இலிருந்து ரதர்வு எழுதியவர்களுக்கும் பெோருந்தும் என்றும்
பதரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது.
ஜூன்.3 – உல மிதிவண்டி நொள்
2. ‘இலக்கிய ைோைணி’ விருது
தமிழ் எழுத்தோளர்கமள ஊக்குவித்து சிறப்பிக்கும் வமகயில், ‘இலக்கிய
ைோைணி’ என்ற விருது உருவோக்கப்ெடுகிறது. தமிழ் இலக்கியத்துக்கு வளம்
ரசர்க்கும் எழுத்தோளர்கள் மூவருக்கு ஆண்டுரதோறும் இவ்விருது வழங்கப்
-ெடும். விருதோளர்களுக்கு ெோ ோட்டுப்ெத்தி ம், `5 இலட்சம் ப ோக்கப்ெரிசு
அளிக்கப்ெடும்.











