
         

    

1.சமீபசசய்திகளில் இடம்சபற்ற SATAT திட்டத்துடன் ச ொடர்புடடய 

துடற எது? 

அ) கிராமப்புற மின்மயமாக்கல் 

ஆ) மலிவு விலை ப ாக்குவரத்து  

இ) LPG மானியம் 

ஈ) MSME’இல் முதலீடு 

✓ இந்தியாவில் எண்ணெய் துறற ண ாதுத்துறற நிறுவனங்கள், அதாவது 

இந்தியன் ஆயில், HPCL, BPCL, GAIL மற்றும் IGL ஆகியறவ SATAT 

திட்டத்றத பமம் டுத்துவதற்கான ஓர் ஒத்துறைப்பு ஒப் ந்தத்றத பமற் 

ணகாண்டுள்ளன. 

✓ Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation (கட்டுப் டியா 

-கக்கூடிய ப ாக்குவரத்றத ப ாக்கிய நிறையான மாற்று) என் தன் 

சுருக்கந்தான் SATAT. இது அழுத்தப் ட்ட உயிரிவாயு உற் த்தி ஆறைக 

-றள அறமத்து, சந்றதயில் அழுத்தப் ட்ட உயிரிவாயு கிறடப்ற  

உறுதிணசய்வதற்காக 01.10.2018 அன்று ணதாடங்கப் ட்டது. 

 

2. ஐநொ அடைப்பொல் உலக சபற்றறொர் நொள் அனுசரிக்கப்படுகிற 

ற தி எது? 

அ) ஜூன்.01  

ஆ) ஜூன்.05 

இ) ஜூன்.10 

ஈ) ஜூன்.15 

✓ ஒவ்பவார் ஆண்டும் ஜூன்.1 அன்று ஐக்கிய  ாடுகள் அறவயால் உைக 

ண ற்பறார்  ாள் அனுசரிக்கப் டுகிறது. இதுணதாடர் ான தீர்மானம், ஐ ா 

ண ாது அறவயால் ஏற்றுக்ணகாள்ளப் ட்டது. முதன்முறறயாக 2012ஆம் 

ஆண்டில் உைக ண ற்பறார்  ாள் அனுசரிக்கப் ட்டது. ண ற்பறாருத்துவத் 

-றதயும் அதன் தன்னைமற்ற அர்ப் ணிப்ற யும் ணகாண்டாட இந்த  ாள் 

அனுசரிக்கப் டுகிறது. 

 

3. WHOஆல் ஒப்பு ல் வழங்கப்பட்ட சிற ொவொக் என்ற COVID-19 

 டுப்பூசிடய உருவொக்கிய நொடு எது? 

அ) இந்பதாபனசியா 

ஆ) இந்தியா 

இ) சீனா  

ஈ) இைங்றக 

✓ சீனாவின் சிபனாவாக்  பயாணடக் லிமிணடட் உருவாக்கிய சிபனாவாக் 

தடுப்பூசிக்கு உைக சுகாதார அறமப்பின் அவசரகாை  யன் ாட்டு ஒப்புதல் 

வைங்கப் ட்டுள்ளது. இந்தத் தடுப்பூசிறய 18 வயது மற்றும் அதற்கு பமற்  

-ட்டவர்கள்  யன் டுத்த WHO  ரிந்துறரத்துள்ளது. 2-4 வார இறட 

ணவளியுடன் 2 படாஸ்களாக இத்தடுப்பூசிறய எடுத்துக்ணகாள்ளைாம். 

 

4. ILO ைதிப்பீடுகளின்படி, வரும் 2022ஆம் ஆண்டில் உலகளொவிய 

றவடலயின்டை விகி ம் என் வொக இருக்கும்? 

அ) 1% 

ஆ) 3% 

இ) 5.7%  

ஈ) 10.4% 

✓ உைகளாவிய பவறையின்றம விகிதமானது வரும் 2022ஆம் ஆண்டில், 

5.7 சதவிகிதமாக இருக்கும் என  ன்னாட்டு ணதாழிைாளர் அறமப்பு (ILO) 

மதிப்பிடப் ட்டுள்ளது. உைணகங்கிலும் கிட்டத்தட்ட 205 மில்லியன் பேர் 

 ணியற்பறாராக இருப் ார்கள் என ILO மதிப்பிட்டுள்ளது. இது, 2019ஆம் 

ஆண்டின் 187 மில்லியன் எண்ணிக்றகறயவிட அதிகமாக உள்ளது. 

பமலும் 108 மில்லியன்  ணியாளர்கள் ஏறைகள் அல்ைது வறியவர்கள் 

என வறகப் டுத்தப் ட்டுள்ளதாக ILO ணதரிவித்துள்ளது. 

 

 

 

5. WHO நிர்வொகக் குழுவின்  டலவரொக நியமிக்கப்பட்டுள்ள Dr 

றபட்ரிக் அறைொத் சொர்ந்  நொடு எது? 

அ) ஐக்கிய அணமரிக்க நாடுகள் 

ஆ) ணகன்யா  

இ) நியூசிைாந்து 

ஈ) பிபரஸில் 

✓ இந்திய ஒன்றிய சுகாதார அறமச்சர் டாக்டர் ஹர்ஷ் வர்தன், ஜூன்.02 

அன்று உைக சுகாதார அறமப்பின் நிர்வாகக் குழுவின் தறைவராக 

தனது  தவிக்காைத்றத நிறறவுணசய்தார். உைக சுகாதார அறமப்பின் 

நிர்வாகக்குழுவின் 149ஆவது அமர்வின்ப ாது, ணகன்யாவின் சுகாதார 

அறமச்சகத்தின் சுகாதார இயக்கு ர் ணஜனரல் டாக்டர் ப ட்ரிக் அபமாத் 

நிர்வாகக் குழுவின் தறைவராக அறிவிக்கப் ட்டு நியமிக்கப் ட்டார். 

 

6. அதிக ைகசூல்  ரக்கூடிய விட கடள, உழவர்களுக்கு விநிறயொ 

-கிக்கும் அரசொங்க திட்டத்தின் சபயசரன் ? 

அ) Seed Minikit Programme  

ஆ) HYV Seeds Programme 

இ) Seeds Distribution Programme 

ஈ) Seeds to Farmers Programme 

✓ மத்திய பவளாண் அறமச்சர்  பரந்திர சிங் பதாமர், விறத சிறு ணதாகுப்பு 

திட்டத்றத, உைவர்களுக்கு அதிக மகசூல் தரும் விறதகளின் ணதாகுப்பி 

றன விநிபயாகித்து ணதாடங்கிறவத்தார். இது, உைவர்களுக்கு புதிய 

வறக விறதகறள அறிமுகப் டுத்துவறத ப ாக்கமாகக்ணகாண்டுள்ளது. 

இந்த சிறு ணதாகுப்புகறள பதசிய விறத கைகம், NAFED மற்றும் குஜராத் 

மாநிை விறத கைகம் வைங்குகின்றன. 

✓ பதசிய உெவுப் ாதுகாப்பு திட்டத்தின்மூைம் ஒன்றிய அரசால் முழுறம 

-யாக இந்தத் திட்டத்திற்கு நிதியளிக்கப் டுகின்றது. 

 

7. ற சிய ைனி வுரிடைகள் ஆடையத்தின் புதிய  டலவரொக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யொர்? 

அ) அருண் மிஸ்ரா  

ஆ) A K சிக்ரி 

இ) மார்க்கண்படய கட்ஜூ 

ஈ) ரஞ்சன் பகாபகாய் 

✓ பதசிய மனிதவுரிறமகள் ஆறெயத்தின் புதிய தறைவராக முன்னாள் 

உச்சநீதிமன்ற நீதியரசர் அருண் மிஸ்ரா ண ாறுப்ப ற்றார். 2019ஆம் 

ஆண்டில் பமற்ணகாள்ளப் ட்ட மனிதவுரிறமகள்  ாதுகாப்புச் சட்டத்தின் 

திருத்தத்திற்குப் பின்னர், NHRC தறைறமப்  தவிக்கு நியமிக்கப் ட்ட 

முதல் இந்தியத் தலைலை நீதியரசரல்ைாத ஒருவர் மிஸ்ரா ஆவார். 

முன்னாள் தறைவரான நீதியரசர் H L தட்டுவின் ேதவிக்காைம் கடந்த 

டிசம்ேருடன் நிலைவலடந்தது. இந்த ஆறெயத்தில் பமலும் இரண்டு 

உறுப்பினர்களும் நியமிக்கப் ட்டுள்ளனர். 

 

8. NITI ஆறயொக்கின் நீடித்  வளர்ச்சி இலக்குகள் (SDG) குறியீட்டில் 

மு லிடம் வகிக்கும் இந்திய மாநில அரசு எது? 

அ) தமிழ் ாடு 

ஆ) பகரளா  

இ) இராஜஸ்தான் 

ஈ) அஸ்ஸாம் 

✓  டப் ாண்டில் (2021) ணவளியிடப் ட்ட NITI ஆபயாக்கின் நீடித்த வளர்ச்சி 

இைக்குகள் (SDG) குறியீட்டில் பகரளா முதலிடத்றதத் தக்கறவத்துக் 

ணகாண்டது. SDGகளில், 2019ஆம் ஆண்டில் 60ஆக இருந்த இந்தியாவின் 

ஒட்டுணமாத்த மதிப்ண ண், 2021ஆம் ஆண்டில் 66ஆக அதிகரித்துள்ளது.  

✓ ஆண்டுபதாறும் ணவளியிடப் டுகிற இக்குறியீடு சமூகம், ண ாருளாதாரம் 

மற்றும் சுற்றுச்சூைல் அளவுருக்களில் மாநிைங்கள் மற்றும் யூனியன் 

பிரபதசங்களின் முன்பனற்றத்றத மதிப்பீடு ணசய்கிறது. ஹிமாச்சை 

பிரபதசம் மற்றும் தமிழ் ாடு ஆகிய மாநிைங்கள் முறறபய இரண்டாவது 

மற்றும் மூன்றாவது இடத்றதப்பிடித்தன. பீகார் மாநிைம், இக்குறியீட்டின் 

கறடசி இடத்தில் உள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. சமீபத்தில், சபஞ்சியுன்-4B என்ற புதிய தலலமுலற வொனிடல 

சசயற்டகக்றகொடள ஏவிய நொடு எது? 

அ) ஜப் ான் 

ஆ) சீனா  

இ) இஸ்பரல் 

ஈ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

✓ அண்றமயில் சீனா, ண ஞ்சியுன்-4B (FY-4B) என்ற புதிய தறைமுறற 

வானிறை ணசயற்றகக்பகாறள ணவற்றிகரமாக அதன் சுற்றுப் ாறதயில் 

நிறைநிறுத்தியது. ண ஞ்சியுன்-4B ணசயற்றகக்பகாள், ைாங் மார்ச் 3B 

என்ை ஏவுகலைமூைம் புவிசுற்றுப் ாறதயில் நிறைநிறுத்தப் ட்டது.  

✓ அது ண ஞ்சியுன் ணசயற்றகக்பகாள்களின் வறையறமப்பில் இறெந்த 

-து. ண ஞ்சியுன் ணதாடரின் முதல், தாழ்நிறை புவிசுற்றுப் ாறத ணசயற் 

-றகக்பகாள் பசாதறன இயந்திரமான FY-1A, 1988’இல் ஏவப் ட்டது. 

 

10. ஐநொ நீடித்  றபொக்குவரத்து ைொநொடு-2021’ஐ நடத்துகிற நொடு 

எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) சீனா  

இ) ஜப் ான் 

ஈ) ஆஸ்திபரலியா 

✓ ஐ ா நீடித்த ப ாக்குவரத்து மா ாடு - 2021 ஆனது அக்.14-16 வறர 

சீனாவின் ண ய்ஜிங்கில்  றடண றவுள்ளது. நீடித்த வளர்ச்சி இைக்குகள் 

மற்றும் காைநிறைமாற்றம் ணதாடர் ான  ாரிஸ் ஒப் ந்தத்றத அறடய, 

நீடித்த ப ாக்குவரத்றத ஊக்குவிப் பத இம்மா ாட்டின் ப ாக்கமாகும். 

✓ மிதிவண்டிகளின் நீண்ட ஆயுள்,  ல்திறசயியக்கத்திறம் மற்றும் சுற்றுச் 

சூைல் பதாைறமத்தன்றமறய அங்கீகரிப் தற்காக, ஐ ா ண ாது அறவ 

ஆனது ஜூன்.3’ஐ உைக மிதிவண்டி  ாளாக அறிவித்தது. 

 


1.  ருவநிறை மாற்றம்: கடந்த 200 ஆண்டுகளில் இந்தியாவின் தாக்கம் 

3 சதவீதம்தான்: பிரகாஷ் ஜாவபடகர் 

 ருவநிறை மாற்றத்தில் இந்தியாவின் தாக்கம் 3 சதவீதம்தான் என்று 

மத்திய சுற்றுச்சூைல் துறற அறமச்சர் பிரகாஷ் ஜாவபடகர் ணதரிவித்தார். 

சுற்றுச்சூைல் குறித்து  றடண ற்ற கருத்தரங்கு ஒன்றில் காணொலி 

வழியாக அவர் ப சியதாவது: கடந்த 200 ஆண்டுகளில்  ருவநிறை 

மாற்றம் அறடந்ததில் இந்தியாவின்  ங்கு 3 சதவீதம்தான்.  ருவநிறை 

மாற்றத்தில் குறறந்த தாக்கத்றத ஏற் டுத்திய  ாடுகளில் இந்தியாவும் 

ஒன்று என அவர் கூறினார். 

 

2. இந்தியாவில் கண்டறியப் ட்டிருக்கும் புதிய ‘ணடல்டா-பிளஸ்’ வறக 

கபரானா தீநுண்மி 

இந்தியாவில் முதலில் கண்டறியப் ட்டு பவகமாகப்  ரவி வந்த ணடல்டா 

(பி.1.617.2) வறக தீநுண்மி இப்ப ாது ணடல்டா-பிளஸ் (ஏஒய்.1) 

வறகயாக உருமாற்றம் ண ற்றிருப் து கண்டறியப் ட்டுள்ளது. இந்தப் 

புதிய உருமாறிய வறக கபரானா தாக்கம் இப்ப ாது குறறந்த அளவில் 

இருப் தால், இதனால் இந்தியாவில் இப்ப ாறதக்கு ஆ த்தில்றை என்று 

விஞ்ஞானிகள் ணதரிவித்தனர். 

இந்தியாவில் முதலில் கண்டறியப் ட்ட உருமாறிய கபரானா 

தீநுண்மிகளான கப் ா (பி.1.617.1) ணடல்டா ஆகியவற்றின்  ரவல் கடந்த 

ஏப்ரல், பம மாதங்களில் அதிகரித்து காெப் ட்டது. இதனால்,  ாடு 

முழுவதும்  ல்பவறு மாநிைங்களில் அதிக எண்ணிக்றகயிைான மக்கள் 

 ாதிப்புக்கு உள்ளாகினர். குறிப் ாக, ணடல்டாவறக உருமாறிய கபரானா 

தீநுண்மியின்  ரவல் அதிக அளவில் காெப் ட்டது என்று மத்திய அரசு 

சார்பில் அறமக்கப் ட்ட 10 பதசிய ஆய்வகங்கறள உள்ளடக்கிய ஆய்வுக் 

குழு ணதரிவித்தது. 

இந்த நிறையில், இந்த அதிக  ரவல் வீரியம் ணகாண்ட ணடல்டா வறக 

தீநுண்மி இப்ப ாது ணடல்டா-பிளஸ் வறகயாக உருமாற்றம் 

ண ற்றிருப் து கண்டறியப் ட்டுள்ைது. இதுகுறித்து சிஎஸ்ஐஆர் மரபியல் 

மற்றும் ஒருங்கிறெந்த உயிரியயல் ஆய்வு நிறுவன மருத்துவ 

அறிவியல் விஞ்ஞானி விபனாத் ஸ்பகரியா தனது சுட்டுறரப்  க்கத்தில் 

ணவளியிட்ட  திவில் கூறியிருப் தாவது- 

ணடல்டா வறக தீநுண்மியிலிருந்து புதிய உருமாறிய வறக உருவாகியி 

-ருக்கிறது. அது பக417என் உருமாறிய ணடல்டா-பிளஸ் தீநுண்மி 

பி.1.617.2.1 அல்ைது ஏஒய்.1 என வறகப் டுத்தப் ட்டுள்ளது. சார்ஸ்-

ணகாறவட்2 ஸ்ற க் புரதத்தில் இடம்ண ற்றிருக்கும் இந்த உருமாறிய 

தீநுண்மி, மனித உடலுக்குள் நுறைந்து திசுக்கறள பசதப் டுத்துகின்ற 

-ன. இைண்டன் சுகாதரத் துறற ணவளியிட்ட அறிக்றகயின் டி, இந்த 

ணடல்டா-பிளஸ் வறக தீநுண்மி கடந்த ஜூன்.7-ஆம் பததி வறரயிைான 

நிைவரப் டி இந்தியாவில் அதிக அளவில்  ரவவில்றை. ண ரும் ாலும் 

ஐபராப் ா, ஆசியா மற்றும் அணமரிக்கா  குதிகளிபைபய இந்த வறக 

உருமாற்றம் காெப் டுகிறது. 

இந்த ணடல்டா-பிளஸ்  ாதிக்கப் ட்டவர்களுக்கு, இந்திய மருந்து தரக் 

கட்டுப் ாட்டு அறமப்பு அண்றமயில் அவசரக்காை  யன் ாட்டுக்கு 

அனுமதியளித்த பகசிரிவிமாப் மற்றும் இம்ணடவிமாப் ஆகிய மருந்துகள் 

 ல்ை  ைனளிக்கும் என் றத மருத்துவ ஆதாரங்கள் ணதரிவிக்கின்றன. 

ஆனால், இந்த மருந்து ஒரு படாஸ் `59,750 என விறை 

நிர்ெயிக்கப் ட்டுள்ளது என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். 

 

3. ஜூன்.15 – முதிபயார் ககாடுலை விழிப்புைர்வு ஊட்டும் நாள் (World 

Elder Abuse Awareness Day) 

கருப்கோருள்: “Access to Justice”. 

 

4. பசதி ணதரியுமா? 

ஜூன்.5: கபரானா காரெமாக +2 ண ாதுத்பதர்வு ரத்து ணசய்யப் டுவதாக 

தமிழ் ாடு அரசு அறிவித்தது. 

ஜூன்.5: உைகின் இரண்டாம் நிறை ணடன்னிஸ் வீராங்கறன யான 

ஜப் ானின்  பவாமி ஒசாகா பிணரஞ்சு ஓ ன் ப ாட்டித் ணதாடரிலிருந்து 

மன ைப் பிரச்சறனகள் காரெமாக இறடயிபைபய விைகினார். 

ஜூன்.5: பதசிய மனிதவுரிறமகள் ஆறெயத்தின் தறைவராக ஓய்வு 

ண ற்ற உச்சநீதிமன்ற நீதி தி அருண் மிஸ்ரா ண ாறுப்ப ற்றார். 

ஜூன்.6: ஆசிரியர் தகுதித்பதர்வின் (TET) சான்றிதழ் இனி வாழ் ாள் 

முழுவதும் ணசல்லும் என மத்திய கல்வி அறமச்சகம் அறிவித்தது. 

ஜூன்.6: எட்டு அணிகள்  ங்பகற்கும் ICC சாம்பியன்ஸ் டிராபி 2025 

முதல் மீண்டும் ணதாடங்கும் என்றும் 50 ஓவர் உைகக் பகாப்ற யில் 14 

அணிகளும், T20 உைகக்பகாப்ற யில் 20 அணிகளும்  ங்பகற்கும் 

என்றும் சர்வபதச கிரிக்ணகட் கவுன்சில் அறிவித்தது. 

ஜூன்.7:  ாவல் கபரானா றவரஸ் ணதாற்றுக்கு எதிரான ரஷ்யாவின் 

ஸ்புட்னிக்-வி தடுப்பூசிறயத் தயாரிக்க சீரம் நிறுவனத்துக்கு இந்திய 

மருந்துக் கட்டுப் ாட்டு அறமப்பு அனுமதி அளித்துள்ளது. 

ஜூன்.8: தமிழ் ாடு இந்துசமய அறநிறையத்துறற அலுவைகக்பகாப்புகள், 

பகாவில் ணசாத்துகள் ஆகியவற்றற டிஜிட்டல் மயப் டுத்தும்  ணிகள் 

ணதாடங்கின. 

ஜூன்.8: மத்திய அரசு ணவளியிட்ட எத்தனால் ணகாள்றகயில், 2025ஆம் 

ஆண்டுக்குள் ண ட்பராலில் 20% எத்தனாறைக் கைந்து விநிபயாகிக்க 

 டவடிக்றக எடுக்கப் டும் எனத் ணதரிவிக்கப் ட்டுள்ளது. 

ஜூன்.9: எண் து பகாடி மக்களுக்கு  வம் ர் மாதம் வறர பரஷன் 

கறடகளில் உெவு தானியம் இைவசமாக வைங்கப் டும் என்று மத்திய 

அரசு அறிவித்துள்ளது. 

 

 

 

 

 


