 









1. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, அஸ்சபர்ஜில்ல ோசிஸ் என்பது ஒரு




✓

______ல ோய்?
அ) வைரல்
ஆ) பாக்டீரியா
இ) பூஞ்வை 
ஈ) மேற்கண்ட எதுவும் இல்வை

✓

✓

துருக்கி கடற்கவரயில் கடற்மகாவழ அல்ைது கூழ் குவிந்துைருை ாக
கூறப்படுகிறது. கடற்கூழ் என்பது டிேனான பஜல்லிமபான்ற மைறாகும்.
இது அவை ாைரம் எனப்படும் நுண் ாைரங்களின் திடீர் அதீ இனப்
பபருக்கத் ால் உருைாகிறது. காைநிவைோற்றங்காரணோக கடலின்
மேற்பரப்பு பைப்பநிவை அதிகரிப்பம இவ்விவளவுக்கு ைழிைகுத் ாக
ஆராய்ச்சியாளர்கள் ம்புகின்றனர். அதீ மீன்பிடித் லும் இ ற்கு மூை
காரணோக இருக்கும் எனச் சிைர் கருதுகிறார்கள்.

அஸ்பபர்ஜிைஸ் பூஞ்வையால் ஏற்படும் ப ாற்று, ஒவ்ைாவே அல்ைது
பூஞ்வை ைளர்ச்சி ான் அஸ்பபர்ஜில்மைாசிஸ். ைமீபத்தில், இந்தியாவில்
கருப்பு ேற்றும் பைள்வள பூஞ்வை பாதிப்புகள் கடுவேயாக அதிகரித்
பின்னர், அஸ்பபர்ஜில்மைாசிஸ் ம ாய்த்ப ாற்றுகள் பதிைாகியுள்ளன.

6. “அகங்க்ஷோ” என்ற சபயரில் இமணயதளம் ஒன்மற அறிமுகம்

COVID-19 ம ாயாளிகளில் பபாதுைாகக் காணப்படும் ைலுவிழந் ம ாய்
எதிர்ப்பு அவேப்புகள் (அ) நுவரயீரல் ம ாய்கள் உள்ளைர்கள் இத்ப ாற்
-றும ாயால் பாதிக்கப்பட அதிக ைாய்ப்பிருப்ப ாகக் கூறப்படுகிறது.

ஆ) ஒடிஸா 

2.முத மைச்சரின் சிசு லசவோ திட்டத்மத சதோடங்கிய மாநிலம் எது?

சசய்துள்ள ைோநி

இ) ேத்திய பிரம ைம்
ஈ) ஹரியானா

✓

கர் ாடக ோநிைத்தின் அவனத்து பபருநிறுைன ைமூக பபாறுப்புணர்வு
டைடிக்வககள்குறித் விைரங்கவள ைழங்கும் “அகங்ைஷா” என்ற
பபயரிைான ைவைத் ளத்வ கர் ாடக ோநிை மு ைவேச்ைர் எடியுரப்பா
ப ாடங்கினார். இந் ைவைத் ளம் ோநிை அரசு அதிகாரிகள், பபரு நிறு
-ைனங்கள் ேற்றும் ன்பகாவடயாளர்களுக்கு உ வும்.

✓

ைமூக பபாறுப்புணர்வு நிதிவயப் பயன்படுத்துைதில் பைளிப்பவடத் ன்
-வேவய மேம்படுத் இது முயற்சி பைய்கிறது.

ஆ) அஸ்ஸாம் 
இ) பீகார்
ஈ) ைத்தீஸ்கர்

அரசு எது?

அ) கர் ாடகா

அ) உத் ர பிரம ைம்

✓



COVID-19 காரணோக பபற்மறாவர இழந் குழந்வ களின் ைனுக்கா
-க மு ைவேச்ைரின் சிஷு மைைா திட்டத்வ அஸ்ஸாம் அரசு ைமீபத்தில்
அறிவித் து. பபற்மறாவர இழந் ஆனால் அைர்களின் குடும்ப உறுப்பின
-ர்கவளக்பகாண்ட குழந்வ களுக்கு ோ த்திற்கு ோ உ வித்ப ாவக
-யாக `3,500 ைழங்கப்படும். குடும்ப உறுப்பினர்களற்ற குழந்வ கட்கு
இைைை குடியிருப்பும் கல்வி ைைதிகளும் ைழங்கப்படும்.

7. ஈகிள் சட்டம் என்ற புதிய சட்டத்மத அறிமுகப்படுத்தியுள்ள ோடு
எது?
அ) ஐக்கிய அபேரிக்க நாடுகள் 
ஆ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்
இ) ஐக்கியப் மபரரசு

3. இந்தியோவின் முதல் கர கழிவுநீர் கண்கோணிப்பு முமறமய
அறிமுகப்படுத்தியுள்ள மாநிலம் எது?

ஈ) சிரியா

✓

அ) மிழ் ாடு
ஆ) கர் ாடகா 
இ) ேகாராஷ்டிரா
ஈ) உத் ர பிரம ைம்

✓

கர் ாடக ோநிை அரைானது பபங்களூரில் கர கழிவுநீர் கண்காணிப்பு
முவறவய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது ஆரம்ப கட்டத்தில் பகாமரானா
வைரவஸக் கண்காணிக்கும் ம ாக்கத்திவனக் பகாண்டுள்ளது.

✓

கர் ாடகாவின் இந் முன்பனடுப்வப USAID (United States Agency for
International Development) ேற்றும் COVIDactionCollab (CAC) ஆகியவை
ஆ ரிக்கின்றன. CAC ஆனது தூய்வேத்ப ாழிைாளர்களுக்கு ோதிரிகள்
மைகரிப்ப ற்கும் அைற்வற ஆய்ைகங்களில் பகுப்பாய்வு பைய்ை ற்கும்
பயிற்சியளிப்ப ன்மூைம் ோநிைத்திற்கு உ வுகிறது.

4. லகரளோமவச்சோர்ந்த தஸ்னீம் அஸ் ோம், பின்வரும் எந் ோட்டுக்கு
விதிவி க்கோன ைோணவர் பிரிவில், ‘தங்க விசோ’மவப் சபற்றுள்ளோர்?

8. செர்ைனிக்கும் ோர்லவக்கும் இமடயி ோன கடலுக்கடியில் உள்ள
மின்வட திட்டத்தின் சபயர் என்ன?
அ) GermanLink
ஆ) NordLink 
இ) NorwayLink
ஈ) GeNorLink
✓

அ) ஐக்கிய அபேரிக்க நாடுகள்
ஆ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 
இ) ஜப்பான்
ஈ) ஆஸ்திமரலியா
✓

மகரளாவைச் ைார்ந் இந்திய ோணைர் ஸ்னீம் அஸ்ைாம், ஐக்கிய அரபு
அமீரகத்திடமிருந்து விதிவிைக்கான ோணைர் பிரிவின்கீழ் பத் ாண்டுக்
-கான ‘ ங்க விைா’வைப் பபற்றுள்ளார். 2031ஆம் ஆண்டு ைவர அைர்
ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் ங்குை ற்கு அனுேதிக்கப்படுகிறார். இந்
விைா, மிகவும் புகழ்பபற்ற கல்வியாளர்களுக்கு ைழங்கப்படுகிறது.

சபோதுத்துமற வங்கிகள், பின்வரும் எந்த அளவுவமர பிமணயற்ற
கடன்கமள தனி பர்களுக்கு வழங்குவதோக அறிவித்துள்ளன?
அ) `1 இைட்ைம்
ஆ) `2 இைட்ைம்
இ) `5 இைட்ைம் 

கடற்கமரயில் குவிந்துவருவதோக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது?
இ) துருக்கி 

ஈ) `25 இைட்ைம்

ஆ) சிங்கப்பூர்

✓

ஈ) ஜப்பான்





பஜர்ேனியும் ார்மையும் இரு ாடுகளுக்கிவடயில், 623 கிமீ கடலுக்கடி
-யில் உள்ள மின்ைடத்தின் பையல்பாடுகவளத் ப ாடங்கியுள்ளன. இந்
திட்டம் ‘ ார்ட்லிங்க்’ என அவழக்கப்படுகிறது. இரு ாடுகளுக்கும் இவட
-யில் பசுவே ஆற்றவை பரிோறிக்பகாள்ளும் ம ாக்கங்பகாண்டது இது.
இந் த் திட்டத்வ நிவறமைற்ற $2.2 பில்லியன் டாைருக்கும் அதிகோக
பைைைாகியுள்ளது. இது பசுவே ஆற்றலுக்கு ோறுை ற்கான ஒரு முக்கிய
முன்பனடுப்பாக கரு ப்படுகிறது.

9. COVID துயரத்மதத் தணிக்கும் ஒரு டவடிக்மகயோக, இந்திய

5. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, “கடற்கூழ்” என்பது எந்த ோட்டின்
அ) இந்தியா

அபேரிக்க ைட்டேன்றத்தில், “Ensuring American Global Leadership and
Engagement” அல்ைது EAGLE ைட்டம் என்ற பபயரிலான ேமைா ா ஒன்று
பகாண்டுைரப்பட்டுள்ளது. இம்ேமைா ா சீனா முன்வைக்கும் பகாள்வக
ைைால்களுக்கு எதிர்ோறாக பார்க்கப்படுகிறது. அபேரிக்க உற்பத்தி, ைர்த்
- கத்வ மேம்படுத்துை ற்காக, அதிகப்படியான மு லீட்வட இம்ேமைா
- ா எதிர்ம ாக்குகிறது. வ ைான் & ஹாங்காங்கில் அபேரிக்காவின்
வையீட்வட அதிகரிக்கவும் இது எண்ணம் பகாண்டுள்ளது.





COVID-19 ப ாற்றும ாயால் ஏற்படும் பண ரீதியான சிக்கல்கவளத்
ணிக்கும் ஒரு டைடிக்வகயாக, இந்திய பபாதுத்துவற ைங்கிகள் (PSB),



 









னி பர்களுக்கு, பிவணயற்ற கடன்களின் ைடிவில் `5 இைட்ைம் ைவர
நிதியு வி ைழங்குை ாக அறிவித்துள்ளன.

✓

டுப்பூசி உற்பத்தியாளர்கள், ேருத்துைேவனகள் / ேருந் கங்கள், ம ா
-யியல் ஆய்ைகங்கள் மபான்றைற்றுக்கு நிதியு வி ைழங்க PSB’கள்
அறிமுகப்படுத்திய 3 புதிய கடன் யாரிப்புகளில் இது ஒன்றாகும்.

10. சதோம கடல் லரோந்துக்கப்ப ோன ‘செோக்’, பணியில் லசர்க்கப்பட்
-டுள்ள ஆயுதப்பமட எது?
அ) இந்திய கடமைார காைற்பவட 
ஆ) இந்திய கடற்பவட
இ) இந்திய இராணுைம்
ஈ) CRPF

✓

ப ாவைகடல் மராந்துக்கப்பைான ‘ICG ைஜாக்’, இந்திய கடமைார காைற்ப
வடயில் இந்தியாவின் ம சிய பாதுகாப்பு ஆமைாைகர் அஜித் ம ாைாளால்
பணியில் மைர்க்கப்பட்டது. இந் க் கப்பல், மகாைா கப்பல் கட்டுந் ளத்தில்
கடமைார காைற்பவடக்காக பிரத்திமயகோக கட்டப்பட்டுள்ளது. இந்திய
கடமைார காைல்பவடயானது ற்மபாது 160 கப்பல்கவளயும் 62 ைானூ
-ர்திகவளயும் அ ன் கடற்பவடயில் பகாண்டுள்ளது.


1. குவறந் பட்ை ஆ ார விவை ப ல்லுக்கு `72 அதிகரிப்பு: ஒன்றிய
அவேச்ைரவை ஒப்பு ல்
தில்லியில் பிர ேர் மோடி வைவேயிைான அவேச்ைரவை கூட்டத்தில்,
ப ல்லுக்கான குவறந் பட்ை ஆ ார விவை குவிண்டாலுக்கு `72
உயர்த் ஒப்பு ல் அளிக்கப்பட்டது. 2021-2022 நிதியாண்டில் ப ல்லுக்
-கான குவறந் பட்ை ஆ ாரவிவை `1,868-லிருந்து `72 அதிகரித்து
`1,940-ஆக நிர்ணயிப்ப ற்கு ேத்திய அவேச்ைரவை அனுேதி
அளித்துள்ளது. கம்புக்கான குவறந் பட்ை ஆ ார விவை குவிண்டாலுக்கு
`2,150-லிருந்து `2,250-ஆக உயர்த் ப்பட்டுள்ளது.
2. மகாவின் இவணய ளத்தில் மிழ் போழி மைர்ப்பு
கமரானா
டுப்பூசிக்கான
முன்பதிவு
பைய்யும்
இவணய ளத்தில் மிழ் போழி மைர்க்கப்பட்டுள்ளது.

மகாவின்

மகாவின் இவணய ளத்தில் ஹிந்தி, ேராத்தி, குஜராத்தி உள்ளிட்ட
ோநிை போழிகள் மைர்க்கப்பட்ட நிவையில், மிழ் போழி மைர்க்கப்படோல்
இருந் து. இவ யடுத்து ோநிை போழிகள் மைர்க்கப்பட்டுள்ள நிவையில்,
மிழ் போழி மைர்க்கப்படாேல் இருந் ற்கு பை ரப்பில் இருந்தும்
கண்டனம் எழுந் து. இந்நிவையில், மகாவின் இவணய ளத்தில் மிழ்
போழி மைர்க்கப்பட்டுள்ளது. கமரானா டுப்பூசிக்கான முன்பதிவு பைய்யும்
இவணயத்தில்
பைம்போழியான
மிழ்
12ஆைது
போழியாக
மைர்க்கப்பட்டுள்ளது.

3. உைகத் ரைரிவை: மு ல் 200 இடங்களில் 3 இந்திய பல்கவைகள்







ஜப்பான் ஆகிய ாடுகளுடன் இவணந்து குைாட் கூட்டவேப்வப உருைாக்
-கி, இந்தியப்பபருங்கடல் பகுதியில் கூட்டு மபார்ப்பயிற்சி உள்ளிட்ட பல்
-மைறு டைடிக்வககவள இந்தியா மேற்பகாண்டு ைருகிறது.
அ ன் ஒருபகுதியாக, ைாகர் திட்டத்தின்கீழ் ாய்ைாந்து ாட்டு கடற்பவடயுட
-ன் இவணந்து கூட்டு மராந்து பணிவயயும் ப ாடர்ந்து மேற்பகாண்டு
ைருகிறது. இந் ஆண்டுக்கான கூட்டு மராந்து டைடிக்வக ப ாடங்கியது.
இதுகுறித்து இந்திய கடற்பவட பைய்தித்ப ாடர்பாளர் விமைக் ேத்ைால்
கூறிய ாைது: இந்தியப்பபருங்கடல் பகுதியின் பாதுகாப்பு ேற்றும் ைர்ைம ை
ைர்த் க கப்பல் பாதுகாப்வப உறுதிப்படுத்தும் ைவகயில், இந்தியா ாய்ைாந்து இரு ாட்டு கடற்பவடகளும் கடந் 2005ஆம் ஆண்டு மு ல்
அைற்றின் ைர்ைம ை கடல் எல்வைவய ஒட்டியப் பகுதிகளில் ஆண்டுக்கு
இரு முவற ‘CORPAT’ என்ற கூட்டு மராந்துப்பணிவய மேற்பகாண்டு
ைருகின்றன. அந் ைவகயில் இந் ஆண்டுக்கான 31ஆைது பகுதி கூட்டு
மராந்து அந் ோன் கடல் பகுதியில் ப ாடங்கியது.
இந் 3 ாள்கள் கூட்டு மராந்து டைடிக்வகயில் இந்திய கடற்பவடயின்
மராந்து கப்பைான INS சூர்யா, ாய்ைாந்தின் கிரபி மபார் கப்பல் ஆகியவை
மடானியர் மபார்விோனத்துடன் மராந்து டைடிக்வகயில் பங்மகற்றுள்ள
-ன. கடல்ைார் ைட்டவிமரா
டைடிக்வககள், ைட்டவிமரா ோக மீன்பிடித்
-ல், மபாவ ப்பபாருள் கடத் ல், கடல்ைார் சுற்றுைா, கடற்பகாள்வள ஆகிய
-ைற்வறத் டுப்பம இந் CORPAT கூட்டு மராந்தின் முக்கிய ம ாக்கம்
ஆகும். இது கடல்ைழியாக ைட்டவிமரா ோன குடிமயறு ல்கவளத் டுக்க
-வும், கடல்பகுதியில் ம டு ல் ேற்றும் மீட்புப்பணிகளுக்கும் இந் த்திட்டம்
பபரும் உ வியாக உள்ளது.
5. பிட்காயிவன ைட்டப்பூர்ை ாணயோக அங்கீகரித் து எல் ைால்ைடார்
பேய்நிகர் ாணயோன பிட்காயிவன பபாதுேக்கள் அன்றாடம் பயன்படுத்
-தும் ைட்டப்பூர்ை ாணயோக ேத்திய அபேரிக்க ாடான எல் ைால்ைடார்
அங்கீகரித்துள்ளது. இத் வகய அறிவிப்வப பைளியிட்டுள்ள மு ல் ாடு
எல் ைால்ைடார் ான் என்பது குறிப்பிடத் க்கது.
6. மிழ் ாட்டில் கள்ளச்ைாராய விற்பவனவயத்
விண்ட்”: காைல்துவற டைடிக்வக

டுக்க “ஆபமரஷன்

மிழகத்தில் கள்ளச்ைாராயம் யாரிக்கப்படுைவ
டுக்கும் ைவகயில்
“ஆபமரஷன் விண்ட்” (Operation Wind) என்ற பபயரில் காைல்துவறயினர்
டைடிக்வக எடுக்கத் ப ாடங்கியுள்ளனர். கமரானா ப ாற்வறத் டுக்கும்
ைவகயில் முழு பபாதுமுடக்கம் அேல்படுத் ப்பட்டிருப்ப ால், கடந் ோ ம்
10ஆம் ம தி மு ல் டாஸ்ோக் ேதுபானக் கவடகள் மூடப்பட்டுள்ளன.
இ னால் ைட்டவிமரா ோக ேதுபானம் விற்கப்படுைது அதிகரித்துள்ளது.
குறிப்பாக ோநிைத்தில் ேவைப்பகுதிகள், ைனப் பகுதிகளில் கள்ளச்ைாராயம்
யாரிக்கப்பட்டு விற்கப்படுகிறது. அம மபாை கர் ாடகம், ஆந்திரம்,
புதுச்மைரி ோநிைங்களிலிருந்து ேதுபாட்டில்கள் கடத்தி பகாண்டுைரப்பட்டு,
அதிக விவைக்கு விற்கப்படுகின்றன. இவ த் டுப்ப ற்கு காைல்துவற
பல்மைறு டைடிக்வககவள எடுத்து ைருகிறது.
கள்ளச்ைாராயம் குறித்து கைல் ப ரிந் ால் பபாதுேக்கள் 10581 என்ற
ப ாவைமபசி எண்ணிலும், 9498410581 என்ற அவைமபசி எண்ணிலும்
ப ாடர்புபகாண்டு ப ரிவிக்கைாம் என மிழ் ாட்டின் காைல்துவறயின்
ேதுவிைக்குப்பிரிவு மைண்டுமகாள் விடுத்துள்ளது.

QS உைக பல்கவைக்கழக ரைரிவைப்பட்டியலில் 3 இந்திய பல்கவைகள்
மு ல் 200 இடத்துக்குள்ளாக ைந்துள்ளன. ஆராய்ச்சி பிரிவில், உைக
அளவில் மு ைாைது இடத்தில் பபங்களூரில் உள்ள இந்திய அறிவியல்
கல்வி நிறுைனம் உள்ளது. உைக அளவில் உயர்கல்விகுறித்து ‘குைாக்க
-பரலி வைேண்ட்ஸ்’ (QS) என்ற அவேப்பு ஆய்வுபைய்து ரைரிவைப்
பட்டியவை ஒவ்பைாரு ஆண்டும் பைளியிட்டு ைருகிறது. இந் அவேப்பு
னது 18ஆைது ைர்ைம ை பல்கவை ரைரிவைப்பட்டியவை பைளியிட்டது.
இதில் மும்வப ஐஐடி 177-ஆைது இடத்வ யும், தில்லி ஐஐடி 185-ஆைது
இடத்வ யும், பபங்களூரு IISc 186-ஆைது இடத்வ யும் பிடித்துள்ளன.
4. அந் ோன் கடல் பகுதியில் இந்தியா- ாய்ைாந்து கடற்பவடகள் கூட்டு
மராந்து
அந் ோன் கடல் பகுதியில் இந்தியா - ாய்ைாந்து கடற்பவடகளின் 3 ாள்
கூட்டு மராந்து டைடிக்வக ப ாடங்கியது. இந்திய கடல் பிராந்தியத்தில்
சீனாவின் ஆதிக்கம் அதிகரித்து ைரும் சூழலில், பிராந்திய கடல் பகுதி
பாதுகாப்வப உறுதிப்படுத்தும் ைவகயில் ஆஸ்திமரலியா, அபேரிக்கா,











