
         

    

1.செயல்பாட்டிலுள்ள எரிமலைகளில் ஒன்றான சமராபி எரிமலை 

அலமந்துள்ள நாடு எது? 

அ) இந்த ோதேசியோ  

ஆ) ஆஸ்திதேலியோ 

இ) கேடோ 

ஈ) ககன்யோ 

✓ கெேோபி எரிமலை என்பது இந்த ோதேசியோவின் ெத்திய ஜோவோ ெோகோண 

-த்திற்கும் தயோககர்த் ோ பிேோந்தியத்திற்கும் இடடயில் அடெந்துள்ள 

கெயல்போட்டில் உள்ள ஒரு எரிெடையோகும். மிகவும் ககோந் ளிப்பு மிக்க 

எரிெடையோே இது கடந்  1548ஆம் ஆண்டு மு ல் க ோடர்ந்து கவடித்து 

வருகிறது. இவ்கவரிெடை  ற்தபோது மீண்டும் கவடிக்கத் க ோடங்கியது. 

 

2. ஜூன்.5 அன்று நடப்பாண்டுக்கான (2021) உைக சுற்றுச்சூழல் 

நாள் சகாண்டாட்டங்கலள நிகழ்த்திய நாடு எது? 

அ) ஐக்கிய அகெரிக்க நாடுகள் 

ஆ) சீேோ 

இ) போகிஸ் ோன்  

ஈ) ேஷ்யோ 

✓ ஒவ்தவோர் ஆண்டும் ஜூன்.5ஆம் த திடய உைக சுற்றுச்சூழல் நோளோக 

ஐநோ அடவ ககோண்டோடுகிறது. இந்நோள் மு ன்மு லில் கடந்  1972ஆம் 

ஆண்டில் நடடமுடறக்கு வந் து. “Reimagine – Recreate - Restore” 

என்பது நடப்போண்டில் (2021) வரும் இந்நோளுக்கோே கருப்கபோருளோகும். 

நடப்போண்டின் (2021) உைக சுற்றுச்சூழல் நோள் ககோண்டோட்டங்கடள 

போகிஸ் ோன் நடத்தியது. 

 

3. அண்லமயில் ச ாடங்கப்பட்ட ‘E-100’ என்ற ச ாதனை அடிப்ப 

-னடயிலாை திட்டத்துடன் ச ாடர்புலடயது எது? 

அ) மின்ேோளுடக 

ஆ) மின்ேணு இேசீது 

இ) எத் ேோல் உற்பத்தி  

ஈ) மின்னுற்பத்தி 

✓ உைக சுற்றுச்சூழல் நோடள முன்னிட்டு புதேவில் பிே ெர் தெோடி E-100 

என்ற தெோ டே அடிப்படடயிைோே திட்டத்ட  க ோடங்கிேோர். இந் த் 

திட்டம், நோடு முழுவதும் எத் ேோல் உற்பத்தி ெற்றும் விநிதயோகத்திற்கோ 

-ே ஒரு வடையடெப்டப அடெப்பட  தநோக்கெோகக் ககோண்டுள்ளது.  

✓ ‘இந்தியோவில் 2020-2025இல் எத் ேோல் கைப்பிற்கோே கெயல்திட்டம் 

குறித்  நிபுணர் குழுவின் அறிக்டகடய’ பிே ெர் கவளியிட்டோர். 

2025ஆம் ஆண்டுக்குள், 20 ெ வீ ம் எத் ேோல் கைக்கும் இைக்டக 

அடடய இந்தியோ தீர்ெோனித்துள்ளது என்றும் அவர் கூறிேோர். 

 

4. அண்லமயில் த சியப்பூங்காவாக அறிவிக்கப்பட்ட லரதமானா 

காப்புக்காடு அலமந்துள்ள மாநிைம் எது? 

அ) அஸ்ஸோம்  

ஆ) ெத்திய பிேத ெம் 

இ) உத் ே பிேத ெம் 

ஈ) தகேளோ 

✓ அஸ்ஸோம் ெோநிைத்தின் தபோதடோைோந்து பிேோந்தியத்திலுள்ள டேதெோேோ 

கோப்புக்கோடு அம்ெோநிைத்தின் ஆறோவது த சியப்பூங்கோவோக  ேமுயர்த் ப் 

-பட்டுள்ளது. கசிேங்கோ, ெேோஸ், நதெரி, ஒேோங் ெற்றும் திப்ரு-டெதகோ 

-வோ ஆகியடவ அஸ்ஸோமில் உள்ள பிற 5 த சியப்பூங்கோக்களோகும்.  

✓ வளெோே  ோவேங்கள் ெற்றும் விைங்கிேங்களுக்கு குறிப்போக  ங்கநிற 

ெந்தி, படடச்சிறுத்ட , இந்தியக்காட்டெருது ெற்றும் இருவோச்சி ஆகியவ 

-ற்றிற்கு பிேபைெோே ோகும் இந் ப் பூங்கோ. 

 

5. பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் மீ ான குலறந் பட்ெ உைகளாவிய 

வரிலய அறிவித்துள்ள பன்னாடுகளுக்கு இலடதயயான குழு எது? 

அ) BRICS  ஆ) G7  

இ) ஐதேோப்பிய ஒன்றியம் ஈ) G20 

✓ ஏழு தெம்பட்ட கபோருளோ ோேங்களின் குழுவானது (G7) அண்டெயில் 

பன்ேோட்டு நிறுவேங்களுக்கு வரி விதிப்பது குறித்து ஓர் அறிவிப்டப 

கவளியிட்டுள்ளது. இது “குடறந் பட்ெ உைகளோவிய வரி விகி ம்” ஆக 

இருக்கும். தெலும் அ ன்கீழ் குடறந் பட்ெ வேம்பு 15% ஆக நிர்ணயிக்கப் 

-பட்டுள்ளது. G7 என்பது கேடோ, பிேோன்ஸ், கஜர்ெனி, இத் ோலி, ஜப்போன், 

ஐக்கியப்தபேேசு ெற்றும் ஐக்கிய அகெரிக்க நோடுகள் உள்ளடக்கிய ஒரு 

பன்ேோட்டு அேெோங்கங்களுக்கு இடடதயயோே ஓர் அடெப்பு ஆகும். 

 

6. “I-Familia” என்ற  ரவுத் ளத்ல  ச ாடங்கிய அலமப்பு எது? 

அ) பன்ேோட்டுச் கெைவோணி நிதியம் 

ஆ) உைக வங்கி 

இ) இன்டர்தபோல்  

ஈ) CBI 

✓ பன்ேோட்டு ெட்ட அெைோக்க நிறுவேெோே இன்டர்தபோல் “ஐ-தபமிலியோ” 

என்ற உைகளோவிய  ேவுத் ளத்ட  க ோடங்கியுள்ளது. இத் ேவுத் ளம் 

குடும்ப உறுப்பிேர்களின் DNA’ஐப் பயன்படுத்தி கோணோெல் தபோேவர்க 

-டள அடடயோளங்கோணும் தநோக்கங்ககோண்டது. 

✓ DNA  கவல்கள்ககோண்ட பிேத்தயக உைகளோவிய  ேவுத் ளம், தபோே 

-பர்தட எேப்படும் DNA’ஐப் கபோருத்திப் போர்க்கும் கென்கபோருள் ெற்றும் 

இன்டர்தபோல் உருவோக்கிய விளக்க வழிகோட்டு ல்கள் ஆகிய மூன்று 

கூறுகடள ‘ஐ-தபமிலியோ’ ககோண்டுள்ளது. 

 

7. BIMSTEC’இன்  லைலமயகம் அலமந்துள்ள இடம் எது? 

அ) டோக்கோ  

ஆ) புது தில்லி 

இ) கபய்ஜிங் 

ஈ) ககோழும்பு 

✓ Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic 

Cooperation (BIMSTEC) என்பது க ற்கோசியோ ெற்றும் க ன்கிழக்கோசியோ 

-வின் ஏழு நோடுகடள உள்ளடக்கிய ஓேடெப்போகும். இ ன்  டைடெய 

-கம் வங்கோளத ெத்தின் டோக்கோவில் அடெந்துள்ளது. இந்  அடெப்பு, 

மு ன்மு லில், 1997ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது. 24ஆவது BIMSTEC 

நோள், 2021 ஜூன்.6 அன்று ககோண்டோடப்பட்டது. 

 

8. எத் லன அளவுருக்களின் அடிப்பலடயில், செயல்திறன்  ரவரி 

-ன க்குறியீடு அல்ைது PGI 2019-20 சவளியிடப்பட்டது? 

அ) 5 

ஆ) 10 

இ) 25 

ஈ) 70  

✓ கெயல்திறன்  ேவரிடெக்குறியீடு அல்ைது PGI 2019-20 என்பது இந்திய 

ெோநிைங்கள் & யூனியன் பிேத ெங்களின் கல்வி க ோடர்போே குறியீடு 

ஆகும். இ டே கவளியிட ெத்திய கல்வி அடெச்ெகம் ஒப்பு ல் அளித்து 

-ள்ளது. இக்குறியீடு, 70 அளவுருக்களின் க ோகுப்டப அடிப்படடயோகக் 

ககோண்டது. இக்குறியீட்டின்கீழ், பஞ்ெோப், ெண்டிகர்,  மிழ்நோடு, அந் ெோன் 

& நிக்தகோபோர் தீவுகள் ெற்றும் தகேளோ ஆகியடவ 2019-20ஆம் ஆண்டி 

-ற்கோே குறியீட்டில் மு ல் 5 இடங்கடளப் பிடித்துள்ளே. 

 

9. இந்திய சுற்றுச்சூழல் அறிக்லக - 2021’இன்படி, 17 நீடித்  வளர்ச் 

-சி இைக்குகலள அலடவதில் இந்தியாவின்  ரநிலை என்ன? 

அ) 67 

ஆ) 89 

இ) 117  

ஈ) 123 

✓ இந்தியோவின் சுற்றுச்சூழல் அறிக்டக - 2021 என்பது கடௌன் டூ எர்த் 

இ ழின் வருடோந்திே கவளியீடு ஆகும். இந்  அறிக்டகயின்படி, 2030 

நீடித்  வளர்ச்சி இைக்குகடள கெயல்படுத்துவதிலும், அடடவதிலும் 

இந்தியோ 117ஆவது இடத்திலுள்ளது. கடந்  ஆண்டு, இந்தியோ, 115ஆவது 

இடத்திலிருந் து. பட்டினியில்ைோடெ, போலிே ெெத்துவம்தபோன்ற மு ன் 

-டெ ெவோல்களின் கோேணெோக ஈரிடங்கடள இந்தியோ இழந்துள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

10.விருச்சிக விண்மீன் குழாம், தகாலடத்திருப்புநிலை மற்றும் ஸ்ட் 

-ராசபரி நிைவு ஆகிய பல்தவறு விண் நிகழ்வுகள் நிகழும் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படுகிற மா ம் எது? 

அ) ஜூன்  

ஆ) ஜூடை 

இ) ஆகஸ்ட் 

ஈ) கெப்டம்பர் 

✓ ஜூன்.10 அன்று சூரிய கிேகணமும், ஜூன்.20-21 ஆகிய த திகளில், 

வெந்  கோைத்தின் வோனியல் ரீதியிைோே முடிவும் தகோடடகோைத்தின் 

க ோடக்கமும் ஏற்படும். இது நீண்டபகடைக்ககோண்ட கோைெோக இருக்கும். 

தகோடடகாை அந்திகளில், க ன்வோேம் முழுவதும் விண்மீன்களின் 

குழுவோகக் கோணப்படுகிறது. அது விருச்சிக விண்மீன் குழோம் ஆகும். அது 

ஜூன் ெோ த்தில் கோணப்படுகிறது. ஜூன் முழு நிைவு, ‘ஸ்ட்ேோகபரி நிைவு’ 

என்றும் அடழக்கப்படுகிறது. 

 

 


