 













1. ICAR - இந்திய நறுமணப்ப ொருட்கள் ஆரொய்ச்சி நிறுவனமொனது



5. 4700’க்கும் பமற் ட்ட ன்றிகலளக் பகொன்ற ஆப்பிரிக்க ன்றிக்

எந்தத் தொவரத்தின் நுண்ணூட்டச்சத்து இலைசொர் உருவொக்கத்திற்
-கொன கொப்புரிலமலயப் ப ற்றுள்ளது?

கொய்ச்சல் ொதிப்பு ஏற் ட்டுள்ள இந்திய மொநிைம் எது?
அ) வகாொ

அ) கருமிளகு 

ஆ) மிவசாரம் 

ஆ) வெண்மிளகு

இ) உத்தரபிரவதசம்

இ) மஞ்சள்

ஈ) பீகார்

ஈ) ஏலக்காய்

✓

✓

இந்திய வெளாண் ஆராய்ச்சிக் கழகத்தின்கீழ் (ICAR) இயங்கும் இந்திய
நறுமணப் வ ாருட்கள் ஆராய்ச்சி நிறுெனம் கருமிளகு நுண்ணூட்டச்சத்
-து இலலசார் உருொக்கத்திற்கான காப்புரிலமலயப் வ ற்றுள்ளது.

முதல் ாதிப்பு திொகியதிலிருந்து, 2 மாதங்களுக்குள்ளாக 4,700’க்கும்
வமற் ட்ட ன்றிகளின் மரணத்திற்குக் காரணமான ஆப்பிரிக்க ன்றிக்
காய்ச்சலால் மிவசாரம் மாநிலம் கடுலமயாக ாதிக்கப் ட்டுள்ளது.

✓

✓

ICAR-IISR ஆனது நுண்ணூட்டச்சத்து குலை ாடுகலள லகயாளுெதற்
-காக முக்கிய நறுமணப் வ ாருட்களுக்கு (கருமிளகு, இஞ்சி, மஞ்சள் &
ஏலக்காய்) நுண்ணூட்டச்சத்து இலலசார் சூத்திரங்கலள உருொக்கியு
-ள்ளது.

இப்வ ாலதக்கு, மாநிலத்தின் 99 கிராமங்கலளயும், ெட்டாரங்கலளயும்
“ ாதிக்கப் ட்ட குதிகளாக” மிவசாரம் மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது,
அெற்றுள் 56, தலலநகரான ஐஸால் மாெட்டத்தில் அலமந்துள்ளன.

6. நுகர்பவொர் நம்பிக்லகக்குறியீட்லட பவளியிடுகிற அலமப்பு எது?
அ) ாரத ெங்கி

2. 3 புதிய குலககள் கண்டுபிடிக்கப் ட்ட திரிரொஷ்மி ப ௌத்த குலக

ஆ) நுகர்வொர் விெகாரங்கள்

வளொகம் அலமந்துள்ள மொநிைம் எது?

இ) இந்தியா மதிப்பீடுகள்

அ) தமிழ்நாடு

ஈ) இந்திய ரிசர்வ் ெங்கி 

ஆ) மகாராஷ்டிரா 

✓

இ) பீகார்
ஈ) ஒடிஸா

✓

மகாராஷ்டிராவின் நாசிக் அருவக அலமந்துள்ள திரிராஷ்மி வ ௌத்த
குலக ெளாகத்தில் 3 புதிய குலககலள இந்திய வதால்வ ாருள் ஆய்வு
நிறுெனம் கண்டறிந்துள்ளது. இந்தக் குலக ெளாகம் ாண்டவ் வலனி
என்றும் அலைக்கப் டுகிைது. இத்தளம் கிட்டத்தட்ட இரு தாண்டுகளுக்கு
முன்னர் ஒரு பிரிட்டிஷ் இராணுெ அதிகாரியால் ஆெணப் டுத்தப் ட்டது.

நுகர்வொர் நம்பிக்லக ஆய்ொனது இந்திய ரிசர்வ் ெங்கியால் (RBI)
நடத்தப் டுகிைது. அது, வ ாதுொன வ ாருளாதார நிலலலமகள் குறித்து
ங்வகற் ெரின் கருத்துக்கலள ெைங்குகிைது. சமீ த்தில், ரிசர்வ் ெங்கி,
நுகர்வொர் நம்பிக்லகக் குறியீட்லட வெளியிட்டுள்ளது. அது, COVID-19
வதாற்றின் இரண்டாெது அலல காரணமாக இதுெலரயில்லா அளவுக்கு
வீழ்ச்சிலய திவுவசய்துள்ளது. தற்வ ாலதய சூழ்நிலலக் குறியீடு 48.5
ஆகவும், எதிர்கால எதிர் ார்ப்புக்குறியீடு 96.4 ஆகவும் சரிந்துள்ளது.

7. அண்லமயில் ணியிலிருந்து நீக்கப் ட்ட இந்திய கடற் லடயின்
3. அண்லமயில் கொைமொன ‘ த்மஸ்ரீ’ விருது ப ற்ற இைட்சுமி நந்தன்

மிகப் லைலமயொன நீரியல் ஆய்வுக்கப் ல் எது?

ப ொரொ சொர்ந்த எது?

அ) INS வகால்கத்தா

அ) விலளயாட்டு

ஆ) INS சந்தயக் 

ஆ) இலக்கியம் 

இ) INS சிந்துராக்ஷக்

இ) இலச

ஈ) INS சுவீர்

ஈ) நடனம்

✓

அஸ்ஸாமிலயச் சார்ந்த பிர ல அஸ்ஸாமிய கல்வியாளர் மற்றும் ‘ த்மஸ்ரீ’
விருதாளருமான இலட்சுமி நந்தன் வ ாரா சமீ த்தில் COVID காரணமாக
காலமானார். அெருக்கு ெயது 89. இலட்சுமி நந்தன் வ ாரா, அஸ்ஸாமி
வமாழியில் அறு துக்கும் வமற் ட்ட நூல்கலள எழுதியுள்ளார். தல் ல ர
-வி மற்றும் காயகல் ா ஆகியலெ அெரது சிைந்த லடப்புகளாகும்.
கடந்த 2015ஆம் ஆண்டில் அெருக்கு ‘ த்மஸ்ரீ’ விருது ெைங்கப் ட்டது.

இந்திய கடற் லடயின் மிகப் லைலமயான நீரியல் ஆய்வுக்கப் லான
INS சந்தயக், 2021 ஜூன்.4 அன்று விசாகப் ட்டினத்தில் உள்ள கடற்
-லடயிலிருந்து நீக்கப் ட்டது. 40 ஆண்டுகள் ைலமயான இந்தக்கப் ல்,
200’க்கும் வமற் ட்ட வ ரிய நீரியல் ஆய்வுகலள நடத்தியுள்ளது. இது,
இலங்லகயில் நடத்தப் ட்ட ‘ஆ வரஷன் ென்’ (1987), ‘ஆ வரஷன்
வரயின்வ ா’ (2004) வ ான்ை முக்கியமான ஆ வரஷன்களின் ஒரு குதி
-யாகவும் இருந்துள்ளது.

4. அண்லமயில் திறந்துலவக்கப் ட்ட இன்டஸ் ப ஸ்ட் பிரம்மொண்ட

8. திட்டமிடப் ட்ட பசயற்லகத் தீவொன லிபனட்படப

✓

உணவுப் பூங்கொ அலமந்துள்ள மொநிைம் எது?

உள்ள நொடு எது?

அ) ஞ்சாப்

அ) ஆஸ்திரியா

ஆ) ஹரியானா

ஆ) ரஷ்யா

இ) சத்தீஸ்கர் 

இ) உக்லரன்
ஈ) வடன்மார்க் 

ஈ) ஒடிஸா
✓

மத்திய உணவு தப் டுத்துதல் வதாழில்துலை அலமச்சர் நவரந்திர சிங்
வதாமர், சத்தீஸ்கர் மாநிலம் இராய்ப்பூரில் இன்டஸ் வ ஸ்ட் பிரம்மாண்ட
உணவுப்பூங்காலெ வதாடங்கிலெத்தார். மதிப்புக்கூட்டல், வெளாண்
வ ாருட்கலள நீண்டநாட்கள் வசமிப் தற்கான ெசதி, விெசாயிகளுக்கு
அதிக ெருொய், தலலசிைந்த ாதுகாப்பு அம்சங்கள் மற்றும் இப் குதியின்
உைெர்களுக்கு சந்லதப் டுத்துெதற்கான மாற்றுமுலைகள் வ ான்ைெற்
-லை இந்த உணவுப்பூங்கா உறுதிவசய்யும்.

✓

இந்தப் பூங்காவின்மூலம் சுமார் 5000 வ ருக்கு வநரடியாகவும், மலைமு
-கமாகவும் வெலலொய்ப்பு ெைங்கப் டும்.



ொம் கட்டப் ட







✓

லிவனட்வடவஹாம் என்ை வசயற்லகத் தீலெ நிர்மாணிக்க வடன்மார்க்
அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 1 சதுர லமல் (2.6 சதுரகிமீட்டர்) ரப் ளவில்
இத்தீவு அலமயவுள்ளது. வமலும் அதன் துலைமுகத்லத உயரும் கடல்
மட்டங்கள் மற்றும் புயல்களிலிருந்து ாதுகாக்க, அதன் சுற்ைளவு முழுெ
-தும் ஒரு தடுப்பு அலமப்பு இருக்கும். இத்தீவு, சுரங்கச்சாலலகள் மற்றும்
வமட்வரா ாலதகள் ெழியாக முதன்லம நிலத்துடன் இலணக்கப் டும்.

9. மொணவர்களுக்கொன ‘YounTab’ திட்டம் பதொடங்கப் ட்டுள்ள
மொநிைம் அல்ைது யூனியன் பிரபதசம் எது?
அ) தில்லி

ஆ) புதுச்வசரி

இ) கர்நாடகா

ஈ) லடாக் 



 
✓









லடாக் யூனியன் பிரவதசம், “YounTab” என்ை திட்டத்லத அறிமுகப் டுத்தி
உள்ளது. இதன்கீழ் லடாக் துலணநிலல ஆளுநர் R K மாத்தூர், 9-12
ெலர டிக்கும் மாணெர்களுக்கு வடப்வலட் ெலக லகக்கணினிகலள
வழங்குவார். லடாக் அரசுப் ள்ளிகளில் யிலும் 6 முதல் 12ஆம் ெகுப்பு
ெலரயிலான கிட்டத்தட்ட 12,300 மாணெர்களுக்கு இலெச லகக்கணி
-னிகலள ெைங்குெவத இத்திட்டத்தின் வநாக்கமாகும்.

10.எந்த நிறுவனத்தொல் தயொரிக்கப் டும், ‘கொர்ப வொக்ஸ்’ என்னும்
தடுப்பூசிலய பகொள்முதல்பசய்வதொக இந்திய அரசு அறிவித்துள்ளது?
அ) யாலாஜிக்கல் E 
ஆ) SII
இ) ரான் ாக்ஸி
ஈ) ாரத் வயா வடக்

✓

யாலாஜிக்கல் E நிறுெனத்தால் தயாரிக்கப் டும் “கார்வ ொக்ஸ்” என்ை
COVID-19 தடுப்பூசியிலன 30 வகாடி வடாஸ்கள் வகாள்முதல் வசய்ெதாக
இந்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. இந்த நிறுெனத்தின் தலலலமயகம்
லஹதரா ாத்தில் உள்ளது.

✓

உள்நாட்டில் தயாரிக்கப் ட்ட இத்தடுப்பூசியானது, “Recombinant Protein
Sub Unit Vaccine” (அதாெது) COVID லெரசின் ஸ்ல க் புரதத்திலிருந்து
தயாரிக்கப் டுகிைது. இது, வகாொக்ஸின் (அ) வகாவிஷீல்ட் தடுப்பூசிகளி
-லிருந்து வெறு ட்டது.


1. வசன்லன - குமரி வதாழில்ெழித்தடத்திற்கு 484 மில்லியன் டாலர்
கடன் ஒப் ந்தம்.
பின்தங்கியுள்ள தமிழ்நாட்டின் கிைக்கு கடற்கலரவயார மாெட்டங்களின்
வ ாக்குெரத்து இலணப்பு, வதாழில்ெளர்ச்சிகலள உருொக்கும் வசன்
-லன - கன்னியாகுமரி வதாழில்ெழித்தடத் திட்டத்திற்கு ஆசிய ெளர்ச்சி
ெங்கி அளிக்கும் 484 மில்லியன் டாலர் கடனுக்கான ஒப் ந்தத்தில் மத்தி
-ய அரசு லகவயழுத்திட்டது.
வமற்கு ெங்கத்திலிருந்து தமிைகம் ெலரயிலான ‘சாகர்மாலா’ என்கிை
கிைக்குக் கடற்கலர வ ாருளாதார ெழித்தடத் திட்டத்லத மத்திய வதாழில்
துலையின் வதாழில் வகாள்லக, வமம் ாட்டுப் பிரிவு உருொக்கியது. இந்த
கிைக்குக்கடற்கலர வ ாருளாதார ெழித்தடத்திட்டதின் ஒரு குதி வசன்
-லன - கன்னியாகுமரி வதாழில்ெழித்தடமாகும். இதில் தமிைக அரசும்
முக்கிய ங்கு ெகிக்கிைது.
வசன்லன - கன்னியாகுமரி ெழித்தடத்திட்டத்தில் தமிைகத்தின் 23
மாெட்டங்கள் யன்வ றுகின்ைன. குறிப் ாக மதுலர - தூத்துக்குடி;
வசன்லன - திருச்சி வதாழில் ெழித்தடங்களும் இலணந்துள்ளன. இந்த
மாெட்டங்களில் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான கிமீட்டரில் சிறிய சாலலகள்,
சுமார் 590 கிமீட்டர் ெலரயிலான மாநில வநடுஞ்சாலலகள், எண்ணூர்,
தூத்துக்குடிவ ான்ை வ ரிய துலைமுகங்கள், காட்டுப் ள்ளி, காலரக்கால்
வ ான்ை சிறிய துலைமுகங்களும் இந்தத் திட்டத்தின்மூலம் தரமுயர்த்தப்
- டவுள்ளது.
கடவலாரத்தில் உள்ள நிலப் குதிகளில் உருொகும் வதாழில் முலனயங்
-கள், துலைமுகங்களுடன் இலணப் தன் ொயிலாக, குறிப் ாக, சர்ெவத
-ச உற் த்தி இலணப்புகள் மற்றும் சாா்ெவதச மதிப்பு சங்கிலிகளில் இந்
-திய தயாரிப்புகளின் ங்கு அதிகரிக்கப் டுகிைது. வமலும், இந்த ெழித்தட
-த்தில் வெலலொய்ப்புகளும் உருொக்கப் டுகிைது. இதற்கான முதலீட்
-டிற்கான கடன் ெைங்க ஆசிய ெளர்ச்சி ெங்கி தமிைகத்தில் சாலலகள்
உள்ளிட்ட லெற்றில் ல ஆய்வுகலள வமற்வகாண்டு ெந்தது.







2. வராவ ாட்டிக் அறுலெ சிகிச்லச கருவிகண்டுபிடிப்புக்கு வதசிய விருது
உள்நாட்டு வதாழில்நுட் த்துடன் குலைந்த விலலயில் அதிநவீன
வராவ ாட்டிக் அறுலெ சிகிச்லச கருவிலய உருொக்கிய வசன்லன S S
இன்வனாவெஷன்ஸ் நிறுெனத்துக்கு சிைந்த கண்டுபிடிப்புக்கான
வதசிய விருது அண்லமயில் ெைங்கப் ட்டுள்ளது.
3. அவமரிக்காவில் அதிகாரம் லடத்த வ டரல் நீதி தியாக சரளா வித்யா
நியமனம்
அவமரிக்காவின் கவனக்டிகட் மாெட்ட நீதிமன்ைத்தின் வ டரல் நீதி தியா
-க, இந்திய ெம்சாெளிலய வசர்ந்த சரளா வித்யா நாகலாலெ வசனட்
சல வதர்வுவசய்துள்ளது. இதன்மூலம், அவமரிக்காவில் முதல் முலையா
-க வ டரல் நீதி தியாக நியமிக்கப் டும் வதற்காசியாலெ வசர்ந்தெர்
என்ை வ ருலமலய சரளா வ ற்றுள்ளார். இெர், கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு
முதல் கவனக்டிகட் மாெட்ட அட்டார்னி அலுெலகத்தில் முக்கிய குற்ைப்பி
-ரிவின் துலண தலலலம அதிகாரியாக ணியாற்றிெருகிைார். அதற்கு
முன்பு, 2012ஆம் ஆண்டு முதல், அவமரிக்க அட்டார்னி அலுெலகத்தில்
குற்ைப்பிரிவு ஒருங்கிலணப் ாளராக ணியாற்றி ெந்தார்.
வ டரல் நீதி தி தவி ொழ்நாள் தவியாகும். பிரதிநிதி மற்றும் வசனட்
அலெயில் தவி நீக்க தீர்மானம் நிலைவெற்றினால் மட்டுவம வ டரல்
நீதி திலய தவி நீக்க முடியும். வ டரல் நீதி தி ஒருெர் அெர் விரும்பும்
ெலர அப் ணியில் வதாடரலாம் என் து உள்ளிட்ட ல்வெறு சிைப்பு
அதிகாரங்கள் இப் தவிக்கு உள்ளன.

4. முதிவயார் நல மருத்துெர் வி எஸ் நடராஜனுக்கு சாரகா விருது:
முதிவயார் நல மருத்துெர் வி எஸ் நடராஜனுக்கு சாரகா விருது ெைங்கி
வராட்டரி சங்கம் கவுரவித்துள்ளது. மருத்துெத் துலையில் ஆராய்ச்சியில்
ஈடு ட்டுெரும் சிைந்த நிபுணர்கள் மற்றும் எளியமக்களுக்குப் யனளிக்
-கும் ெலகயில் சமூகவசலெ வசய்துெரும் மருத்துெர்களுக்கு வராட்டரி
சங்கத்தின் கிண்டி கிலளயின் சார் ாக சாரகா விருது ஆண்டுவதாறும்
ெைங்கப் ட்டு ெருகிைது. அதன் டி, 2020-21ஆம் ஆண்டுக்கான சாரகா
விருது ெைங்கும் நிகழ்ச்சி இலணயெழியில் நலடவ ற்ைது.
அதில், முதிவயாருக்கு கடந்த 40 ஆண்டுகளுக்கு வமலாக மருத்துெம்
மற்றும் சமுதாய விழிப்புணர்வு வசய்து ெரும் முதிவயார் நல மருத்துெர்
V S நடராஜனுக்கு சாரகா விருது மற்றும் நிலனவுப் ரிசு ெைங்கப் ட்டது.
5. நாட்டிவலவய முதல்முலையாக மத்திய பிரவதசத்தில் கவரானாவில்
இருந்து மீண்டெருக்கு ச்லச பூஞ்லச வநாய் ாதிப்பு
மத்திய பிரவதசத்தில் கவரானாவிலிருந்து மீண்டெருக்கு நாட்டிவலவய
முதல் முலையாக
ச்லசபூஞ்லச வநாய்
ாதிப்பு ஏற் ட்டிருப் து
வதரியெந்துள்ளது. கவரானா வதாற்றிலிருந்து மீண்டெர்களுக்கு கடந்த
சில மாதங்களுக்கு முன்பு கருப்பு பூஞ்லச ாதிப்பு ஏற் ட்டது. இது முகம்,
மூக்கு, கண் அல்லது மூலளலய ாதிக்கிைது. இதனால் ார்லெயிைப்பு
ஏற் டவும் நுலரயீரலுக்கு ரெவும் ொய்ப்பு உள்ளது. பின்னர் சிலருக்கு
மஞ்சள், வெள்லள பூஞ்லச ாதிப்பும் ஏற் ட்டது.
நுலரயீரலல தாக்கும்
ச்லச பூஞ்லச என் து அஸ்வ ர்ஜில்வலாசிஸ் வதாற்று ஆகும். இதுகுறித்து
ஆய்வுவசய்ய வெண்டியது அெசியம். மிகவும் அரிதாக ஏற் டும் இந்த வநாய்
நுலரயீரலலயும் தாக்கும். கருப்புப்பூஞ்லச மற்றும் ச்லச பூஞ்லசலய
குணப் டுத்தும் மருந்துகள் வெவ்வெைானலெ.

இறுதியாக கடந்த ஏப்ரலில் 484 மில்லியன் டாலர் கடன் அளிக்க ஆசிய
ெளர்ச்சி ெங்கி முடிவுவசய்தது. தற்வ ாது இதற்கான ஒப் ந்தம்
அதிகாரபூர்ெமாக லகவயப் மானது. கிைக்குக் கடற்கலர வ ாருளாதார
ெழித்தடத்தின்மூலம் வதற்கு, வதன்கிைக்கு மற்றும் கிைக்கு ஆசியாவின்
வதாழில் உற் த்திவயாடு இந்தியா இலணகிைது. இதனால், கிைக்குக்
கடற்கலர வ ாருளாதார மண்டலத்லத வமம் டுத்தும் ணிகளில் ஆசிய
ெளர்ச்சி ெங்கி, இந்திய அரசுடன் ஆர்ெத்துடன் ங்வகற்று வசயல் ட்டுள்
-ளது குறிப்பிடத்தக்கது.











