
         

    

1. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற ெண்டிட் தீனதயாள் ஆற்றல் 

ெல்கமைக்கழகம் அமைந்துள்ள ைாநிைம் எது? 

அ) மகாராஷ்டிரா 

ஆ) குஜராத்  

இ) உத்தர பிரததசம் 

ஈ) கர்நாடகா 

✓ குஜராத் மாநில அரசானது மாநிலத்தின் ஏழு தனியார் பல்கலலக்கழகங் 

-களுக்கு சிறப்பு அந்தஸ்லத வழங்க முடிவுசசய்துள்ளது. நிர்மா பல்க 

-லலக்கழகம், CEPT பல்கலலக்கழகம், பண்டிட் தீனதயாள் ஆற்றல் 

பல்கலலக்கழகம், DAIICT, ஆமதாபாத் பல்கலலக்கழகம், சதராட்டர் 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்ப பல்கலலக்கழகம் மற்றும் மார்வாடி 

பல்கலலக்கழகம் உள்ளிட்ட ஏழு பல்கலலக்கழகங்களுக்கு சிறப்பு 

அந்தஸ்லத வழங்க குஜராத் மாநில முதலலமச்சர் விஜய் ரூபானி 

சகாள்லக அடிப்பலடயில் ஒப்புதல் அளித்தார். 

 

2. ெமீெ செய்திகளில் இடம்செற்ற, ‘Canadarm2’ என்றால் என்ன? 

அ) COVID தடுப்பு மருந்து 

ஆ) உள்நாட்டு வான் தபாக்குவரத்து திட்டம் 

இ) பன்னாட்டு விண்சவளி நிலலயத்தின் 

    எந்திரக்லக  

ஈ) கஞ்சா ஒழிப்புத் திட்டம்  

✓ சமீபத்தில், ‘Canadarm2’ என அலழக்கப்படும் ISS’இன் எந்திரக்லகயின் 

ஒருபகுதிலய விண்சவளி குப்லபகள் தாக்கி தசதப்படுத்தின. லகயின் 

சசயல்பாடுகள், தசதத்தால் பாதிக்கப்படாது என்பலத வானியலாளர்கள் 

உறுதிப்படுத்தினர். விண்சவளி நிலலய சதாலலநிலல லகயாளுதல் 

அலமப்பான ‘Canadarm2’, நிலலயத்திற்கு சவளிதய சபாருட்கலள நக 

-ர்த்தவும், நிலலயத்தில் பணிகலள சரிசசய்யவும் பயன்படுகிறது. 

 

3.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, ‘செஞ்சுற்றுைா’ என்பதுடன் 

ச ாடர்புமடய நாடு எது? 

அ) இந்ததாதனசியா 

ஆ) இந்தியா 

இ) சீனா  

ஈ) இலங்லக 

✓ கம்யூனிஸ்ட் கட்சிசார்ந்த வரலாற்று மற்றும் கலாச்சார முக்கியத்துவம் 

வாய்ந்த இடங்கலள தமம்படுத்துவதற்காக, சீனா, 2004ஆம் ஆண்டில் 

‘சசஞ்சுற்றுலா’லவ அறிமுகப்படுத்தியது. இது நாட்டில் சுற்றுலாதவாடு 

இலைந்து உள்ளூர் வணிகங்கலள தமம்படுத்துவலதயும் தநாக்கமா 

-கக்சகாண்டது. அண்லமயில், ‘சசஞ்சுற்றுலா’வின்கீழ் உள்ள இடங்கள் 

அதிக எண்ணிக்லகயிலான பயணிகளுடன் சாதலனபலடத்தது.  

✓ 1921ஆம் ஆண்டில் சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் முதல் ததசிய காங்கிரஸ் 

நலடசபற்ற நன்ஹூ ஏரி மற்றும் மாதவா தசதுங்கின் பிறப்பிடமான 

தஷாஷன் ஆகியலவ அடங்கும். 

 

4. அண்மையில் 7 ைநநர விண்செளி நமடெயணத்ம  நிகழ்த்திய 

ஒசைக் நநாவிட்ஸ்கி ைற்றும் பிநயாட்ர் டுப்நராவ் ஆகிநயார் ொர்ந்  

நாடு எது? 

அ) ஐக்கிய அசமரிக்க நாடுகள் 

ஆ) ரஷ்யா  

இ) இஸ்தரல் 

ஈ) பிரான்ஸ் 

✓ ஓசலக் தநாவிட்ஸ்கி மற்றும் பிதயாட்ர் டுப்தராவ் ஆகிய இரண்டு ரஷ்ய 

விண்சவளி வீரர்கள், பன்னாட்டு விண்சவளி நிலலயத்திலிருந்து 7 

மதநர விண்சவளியில் நலடபயைத்தில் ஒரு புதிய ரஷ்ய சதாகுதிக்கு 

வந்து தசரந்தனர். 

✓ ஏப்ரலில் விண்சவளி நிலலயத்திற்கு வந்த இவ்விரு விண்சவளி வீரர்க 

-ளுக்கும் இது முதல் விண்சவளிப்பயைமகும். புதிய சநௌகா (அறிவிய 

-ல்) பல்தநாக்கு ஆய்வக சதாகுதி வருவதற்கு முன்பு, பன்னாட்டு விண் 

-சவளி நிலலயத்திற்கு சவளிதய பலழய மின்கலங்கலள மாற்றுவது 

உள்ளிட்ட சதாழில்நுட்ப பணிகலள அவர்கள் தமற்சகாள்வர். 

 

5. ைதுரா ைற்றும் ொனஸ்கந் ா ஆகியெற்மற எந் த் துமறயில் 

ஏற்றுைதி நைம்ொட்டுக்கான ச ாகுதிகளாக APEDA இனங்கண்டுள் 

-ளது? 

அ) ஜவுளி 

ஆ) பால்  

இ) பருத்தி 

ஈ) பழங்கள் 

✓ தவளாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உைவுப் சபாருட்கள் ஏற்றுமதி 

தமம்பாட்டாலையமானது (APEDA) பால்சபாருட்களின் ஏற்றுமதிலய 

தமம்படுத்துவதற்காக ஒரு ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு மன்றத்லத அலமத்து 

உள்ளது. இத்துலறயிலுள்ள பல்தவறு சிக்கல்களுக்கு தீர்வுகாண்பதும் 

இதன் தநாக்கமாகும். பால் வர்த்தகத்லத அபிவிருத்தி சசய்வதற்காக 

உத்தர பிரததச மாநிலத்தில் மதுரா மற்றும் குஜராத்தில் பானஸ்காந்தா 

ஆகிய இரண்டு சதாகுதிகளுக்கு இந்த ஆலையம் அங்கீகரித்துள்ளது.  

✓ இத்சதாகுதிகளில் உள்ள உழவர்கள் மற்றும் சிறு பால் வணிகர்களுக்கு 

ஏற்றுமதியில் திறலன வளர்ப்பதற்கு பயிற்சியும் உதவியும் வழங்கப்படும். 

 

6. CSIR-NCL ஆனது பின்வரும் எந்  ைருத்துெ முமறமயப் 

ெயன்ெடுத்தி,  ண்ணீமரக் கிருமிநீக்கம் செய்ய, ‘SWASTIIK’ என்ற 

ச ாழில்நுட்ெத்ம  உருொக்கியது? 

அ) சித்த மருத்துவம் 

ஆ) ஆயுர்தவதம்  

இ) தஹாமிதயாபதி 

ஈ) தசாவா-ரிக்பா 

✓ புதனவில் உள்ள CSIR-ததசிய தவதியியல் ஆய்வகமானது (CSIR-NCL) 

இயற்லக எண்சைய்கலளப் பயன்படுத்தி தண்ணீலரக் கிருமிநீக்கம் 

சசய்வதற்காக, ‘SWASTIIK’ என்ற சதாழினுட்பத்லத உருவாக்கியுள்ளது.  

✓ அறிவியல் & சதாழில்நுட்பத் துலறயின் சதாழில்நுட்ப முன்முயற்சியின் 

ஆதரவுடன், இத்சதாழில்நுட்பம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

✓ அழுத்தக்குலறப்பின் (குழிவுறுதல்) மூலமாக ஒரு திரவத்லத சகாதிக்கச் 

சசய்து, பின்னர் கிருமிநீக்கம் சசய்வதற்கு, நுண்ணுயிர்க்சகால்லி பண்பு 

-கலளக் சகாண்ட இயற்லக எண்சைய்கலள இது பயன்படுத்துகிறது. 

 

7. நிமையாக ெளர்ச்சியுறும் அமைப்பு (Standard Developing Organiz 

-ation) என அறிவிக்கப்ெட்ட இந்தியாவின் மு ல் நிறுெனம் எது? 

அ) RDSO  

ஆ) IRCTC 

இ) DRDO 

ஈ) RITES 

✓ இந்திய இரயில்தவயின்கீழ் சசயல்படும் ஆராய்ச்சி வடிவலமப்பு மற்றும் 

தரநிலலகள் அலமப்பானது (RDSO) சமீபத்தில் நிலலயாக வளர்ச்சியுறும் 

அலமப்பு என அறிவிக்கப்பட்ட நாட்டின் முதல் நிறுவனமாக மாறியுள்ளது. 

அரசாங்கத்தின் “ஒரு நாடு ஒரு தரம்” என்ற இலக்லக அலடவதற்காக, 

‘SDOஐ அங்கீகரித்தல்’ என்ற திட்டத்லத இந்திய தரநிர்ைய அலமப்பு 

(BIS) அறிமுகப்படுத்தியது. 

 

8.PMGKP’இல் உள்ள புதிய முமறயின்ெடி, காப்பீட்டு நிறுெனங்கள் 

____ொன்றி ழின் அடிப்ெமடயில் இழப்பீடுகளுக்கு ஒப்பு ைளித்து 

தீர்வு காணைாம். 

அ) உள்துலற அலமச்சகம் 

ஆ) மாவட்ட ஆட்சியர்  

இ) தலலலமப் பதிவாளர் 

ஈ) மாவட்ட நீதிமன்றம் 

✓ COVID-19 ததாற்றுடன் தபாராடும் சுகாதார ஊழியர்களுக்கான பிரதமர் 

கரீப் கல்யாண் சதாகுப்பு (PMGKP) காப்பீட்டு திட்டம், அலனத்து சுகாதார 

ஊழியர்களுக்கும் `50 லட்சம் என்ற காப்பீடு வரம்புடன் சதாடங்கப்பட்ட 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

திட்டமாகும். சமீபத்தில், இழப்பீடு தகாருதவாலர அங்கீகரிப்பதற்கான 

புதிய அலமப்பு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இழப்பீடுதகாரல் திட்டத்தின் 

நலடமுலறக்கு இைங்க மாவட்ட ஆட்சியர் சான்றளிப்பார். 

✓ தமலும் இந்தச் சான்றிதழின் அடிப்பலடயில், காப்பீட்டு நிறுவனம், 48 

மணி தநரத்திற்குள்ளாக இழப்பீட்டிற்கு ஒப்புதல் அளித்து தீர்வு காணும். 

 

9.ென்னாட்டு மநட்ரஜன் முன்முயற்சி – 2021’ஐ நடத்திய நாடு எது? 

அ) பிரான்ஸ் 

ஆ) ஐக்கிய அசமரிக்க நாடுகள் 

இ) சஜர்மனி  

ஈ) ஆஸ்திதரலியா 

✓ பன்னாட்டு லநட்ரஜன் முன்முயற்சிலய சஜர்மனியின் சபடரல் சுற்றுச் 

சூழல் முகலம (Umweltbundesamt–UBA) நடத்தியுள்ளது. ஐநா அலவயி 

-ன் நீடித்த வளர்ச்சி இலக்குகள், மூன்றாண்டுக்கு ஒருமுலற நடக்கும் 

எட்டாவது பன்னாட்டு லநட்ரஜன் முன்முயற்சி மாநாட்டின் முக்கிய கருப் 

சபாருளாக இருந்தது. இது, 2021 தம.31 முதல் ஜூன்.3 வலர சமய்நிகர் 

முலறயில் நலடசபற்றது. 

 

10.நடுெணரொல் ைாநிைங்களமெக்கு ெரிந்துமரக்கப்ெட்ட ைநகஷ் 

சஜத்ைைானியின் ச ாழில் என்ன? 

அ) மருத்துவர் 

ஆ) வழக்குலரஞர்  

இ) அறிவியலாளர் 

ஈ) வங்கியாளர் 

✓ புகழ்சபற்ற வழக்குலரஞரான மதகஷ் சஜத்மலானி, சமீபத்தில், நடுவண் 

அரசால் மாநிலங்களலவக்கு பரிந்துலரக்கப்பட்டார். தமலும், முன்னாள் 

பத்திரிலகயாளர் சுவபன் தாஸ்குப்தாவும் மாநிலங்களலவக்கு பரிந்து 

-லரக்கப்பட்டுள்ளார். ரகுநாத் தமாகபத்ராவின் மலறவின் காரைமாக 

ஏற்பட்ட காலியிடங்கலள நிரப்பும் சபாருட்டு மதகஷ் சஜத்மலானி மாநில 

-ங்களலவக்கு பரிந்துலரக்கப்பட்டுள்ளார். 

 


1. இஸ்தரல் புதிய பிரதமராக சபன்னட் பதவிதயற்பு: சநதன்யாகு ஆட்சி 

முடிவுக்கு வந்தது 

இஸ்தரலின் புதிய பிரதமராக நப்தாலி சபன்னட் பதவிதயற்றுக்சகாண் 

-டார். 2009ஆம் ஆண்டிலிருந்து இஸ்தரலின் பிரதமராக சபஞ்சமின் 

சநதன்யாகு பதவிவகித்தார். சபஞ்சமின் சநதன்யாகு மீது ஊழல், தமாசடி 

மற்றும் நம்பிக்லக தமாசடி புகார்கள் கடந்த சில ஆண்டுகளாக எழுந்து 

வந்தன. அங்கு இரண்டு ஆண்டுகளாக 4 முலற நாடாளுமன்ற ததர்தல் 

நடந்தும் எந்தக்கட்சிக்கும் சபரும்பான்லம பலம் கிலடக்கவில்லல. 

கடந்த மார்ச் மாதம் 23ஆம் தததி நடந்த ததர்தலில், சமாத்தம் உள்ள 120 

இடங்களில் சபஞ்சமின் சநதன்யாகு கட்சி 54 இடங்கலளப் பிடித்தது. 

தனிப்சபரும் கட்சியாக வந்ததபாதும் அவரால் கூட்டணி அரசு அலமக்க 

முடியவில்லல. இதனால் இழுபறி நிலலலம நீடித்தது. அங்கு எட்டு எதிர் 

-க்கட்சிகள் ஒன்றாக தசர்ந்து கூட்டணி அலமத்தன. இஸ்தரலில் அரபு 

கட்சி தலலலமயில் எட்டு அரசியல் கட்சிகள் கூட்டாக இலைந்து 

சநதன்யாகுவின் ஆட்சிக்குத் தற்தபாது முற்றுப்புள்ளி லவத்துள்ளன. 

இக்கூட்டணிக்கட்சிகள் சுழற்சி முலறயில் பிரதமர் பதவிலயப் பகிர்ந்து 

சகாள்ளவுள்ளன. இதன்படி வலதுசாரி கட்சியான யாமினா கட்சியின் 

தலலவர் நப்தாலி சபன்னட் பிரதமராகப் பதவிதயற்பார் என்றும் அறிவிக் 

-கப்பட்டது. இதன்மூலம் சபஞ்சமின் சநதன்யாகுவின் 12 ஆண்டுகால 

ஆட்சி முடிவுக்கு வந்துள்ளது. இதலனத்சதாடர்ந்து இஸ்தரல் நாடாளும 

-ன்றத்தில் நம்பிக்லக வாக்சகடுப்பு நலடசபற்றது. இதில் யமினா கட்சி 

தலலவர் நப்தாலி சபனட் சவற்றிசபற்றார். இலதயடுத்து, இஸ்தரலின் 

புதிய பிரதமராக நப்தாலி சபன்னட் பதவிதயற்றுக்சகாண்டார். 

இஸ்ரேல்: சில தகவல்கள் 

தலலநகேம்: தெருசலம் 

அலுவல் தமாழி: ஹீப்ரூ 

நாணயம்: இஸ்ரேலிய ரசக்கல் 

2. பிசரஞ்சு ஓப்பன்: தஜாதகாவிச் சாம்பியன் 

பிசரஞ்சு ஓப்பன் கிராண்ட்ஸ்லாம் சடன்னிஸ் சதாடரில் சசர்பியாவின் 

தஜாதகாவிச் சாம்பியன் பட்டம் சவன்றார். பிசரஞ்சு ஓப்பன் சடன்னிஸ் 

தபாட்டியின் ஆடவர் ஒற்லறயர் பிரிவு இறுதியாட்டம் பாரீஸ் நகரத்தில் 

நலடசபற்றது. இதில் உலகின் முதல் நிலல வீரர் சசர்பியாவின் தநாவக் 

தஜாதகாவிச், ஐந்தாம் நிலல வீரரான கிரீஸ் நாட்லடச் சிட்ஸிபாலை 

எதிர்சகாண்டார். இந்த ஆட்டத்தில் 6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 என்ற சசட் 

கைக்கில் சிட்ஸிபாலை வீழ்த்தி வாலக சூடினார் தஜாதகாவிச். இது 

தஜாதகாவிச் சவல்லும் 19ஆவது கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டமாகும். தராஜர் 

சபடரர், ரஃதபல் நடால் தலா 20 கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டங்கலள சவன்று 

முதலிடத்தில் உள்ளனர். 

 

3. ஜூன்.14 – உலக குருதிக்சகாலட நாள் 

கருப்த ாருள்: Give Blood and Keep the World Beating. 

 

 

 

 

 


