 











1. அலெக்சாண்டர் புஷ்கின் என்பவர் பின்வரும் எந்த ல ாழிசார்ந்த


✓

புகழ்லெற்ற கவிஞராவார்?
அ) ஸ்பானிய ம ாழி
ஆ) பிமெஞ்சு



MSME’களுக்கான நிதி ற்றும் மசயல்பாட்டு மூலதனத்திற்கு சிறந்த
அணுகதல வைங்குவதன்மூலம் 5 லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் MSME’களின்
மசயல்திறதன த ம்படுத்த இத்திட்டம் இலக்கு மகாண்டுள்ளது. உலக
வங்கியானது முன்னதாக கடந்த ஜூதல ாதத்தில், `750 மில்லியன்
திப்புள்ள MSME அவசெகால உதவித்திட்டத்தத அறிமுகப்படுத்தியது.

இ) உருஷிய ம ாழி 

5. 107 ஆண்டுகள் ெலைல

ான பில்லிவ ாரா-வாகாய் ொரம்ெரி
இரயில் இ ங்குகிற ாநிெம் எது?

ஈ) ஆங்கிலம்

✓

✓

அமலக்சாண்டர் புஷ்கின் என்பவர் ஒரு உருஷிய கவிஞொவார். அவர்,
நவீன உருஷிய ம ாழியின் தந்ததயாக கருதப்படுகிறார். அவெது பிறந்த
நாள் ஐநா உருஷிய ம ாழி நாளாக ததர்ந்மதடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த
நாள், ஆண்டுததாறும் ஜூன்.6 அன்று கதடப்பிடிக்கப்படுகிறது.
இந்த நிகழ்வு, மதாடக்கத்தில் ஐநா கல்வி, அறிவியல் ற்றும் கலாச்சாெ
அத ப்பால் (UNESCO) கடந்த 2010ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது. ஐநா
ம ாழி நாட்கள், பன்ம ாழித்துவத்ததக் மகாண்டாடுவததயும் ஐநா’இன்
ஆறு அலுவல்பூர்வ ம ாழிகளின் ச ான பயன்பாட்தட ஊக்குவிப்பதத
-யும் தநாக்க ாகக் மகாண்டுள்ளன.

அ) குஜொத் 
ஆ) காொஷ்டிொ
இ) கர்நாடகா
ஈ) பீகார்
✓

2. நடப்பாண்டின் (2021) உெக லெருங்கடல்கள் நாளுக்கான கருப்
-லொருள் என்ன?
அ) The Ocean: Life and Livelihoods 

✓

ஆ) Save Our Oceans

6. “Safe food today for a healthy tomorrow” என்ெது ஜூன்.7 அன்று

இ) Stop Plastic Pollution

கடடப்பிடிக்கப்பட்ட எந்த நாளின் கருப்லொருளாகும்?

ஈ) Sustainably-sourced Fish

அ) உலக உணவுப்பாதுகாப்பு நாள் 

உலக மபருங்கடல்கள் நாளானது ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஜூன்.8 அன்று
அனுசரிக்கப்படுகிறது. அன்தறய நாளில், ஐநா அதவ, மபருங்கடல்க
-தளக் காப்பதற்காக நிதலயான முன்மனடுப்புகள் ற்றும் மநகிழி ாசு
-பாட்தட ஒழிப்பதற்காக அதைப்புவிடுத்துள்ளது. மகாதொனா தவெஸ்
மதாற்றுதநாயால், ஐநா உலக மபருங்கடல்கள் நாதளய் மகாண்டாட்டங்
-கள் இெண்டா ாண்டாக இவ்வாண்டும் ம ய்நிகர் முதறயில் நடந்தது.
“The Ocean: Life and Livelihoods” என்பது நடப்பாண்டில் (2021) வரும்
இந்த நாளுக்கான கருப்மபாருளாகும்.

ஆ) உலக மபருங்கடல்கள் நாள்
இ) உலக டூனா நாள்
ஈ) உலக சுற்றுச்சூைல் நாள்

✓

3. ‘உெக வவலெவாய்ப்பு ற்றும் சமூக ொர்லவ: வொக்குகள் 2021’
என்ற தலெப்பில் அறிக்லகல ான்லற லவளியிட்ட அல ப்பு எது?

-ற்கு உத்தரவிடப்ெட்ட ஆரவல்லி வனப்ெகுதி அல ந்துள்ள ாநிெம்
எது?

ஆ) UN
இ) உலக வங்கி

அ) ஹரியானா 

ஈ) IMF

✓

கடந்த 2018ஆம் ஆண்டில், ஐநா மபாது அதவயானது ஆண்டுததாறும்
ஜூன்.7 - உலக உணவு பாதுகாப்பு நாளாக மகாண்டாடப்படும் என்று
அறிவித்தது. ஐநா’இன் கூற்றுப்படி, பாதுகாப்பற்ற உணவினால் ஒவ்தவார்
ஆண்டும் 420,000 தபர் ெணிக்கின்றனர். “Safe food today for a
healthy tomorrow” என்பது நடப்பாண்டில் (2021) வரும் இந்நாளுக்கான
கருப்மபாருளாகும்.

7.உச்சநீதி ன்றத்தால் அலனத்து ஆக்கிரமிப்புகலளயும் அகற்றுவத

அ) ILO 

✓

நவ்சாரியில் உள்ள பில்லித ாொவிற்கும், மதற்கு குஜொத்தின் டாங்ஸில்
உள்ள வாகாய்க்கும் இதடதய 107 ஆண்டுகள் பதைத யான குற்றக
-லப்பாததயில் பாெம்பரிய இெயில் தசதவயின் முதல் தசாததன ஓட்டம்
சமீபத்தில் த ற்மகாள்ளப்பட்டது. 2020 டிசம்பரில், த ற்கு ெயில்தவ இந்த
தசதவதய இெத்துமசய்தது. பின்னர் அது றுபரிசீலதன மசய்யப்பட்டது.
இந்த ெயில் தசதவ, 1913ஆம் ஆண்டில், பதொடாவின் ன்னர் அெசான
மகய்க்வாட் வம்சத்தால் மதாடங்கப்பட்டது.

ஆ) த்திய பிெததசம்

பன்னாட்டு மதாழிலாளர் அத ப்பானது (ILO) ‘உலக தவதலவாய்ப்பு
ற்றும் சமூக பார்தவ: தபாக்குகள் 2021’ என்ற ததலப்பில் திப்பீட்தட
மவளியிட்டது.
இந்த அறிக்தகயின்படி, உலகளாவிய மநருக்கடியால் உண்டாக்கப்பட்ட
‘தவதலவாய்ப்பு இதடமவளி’, 2022ஆம் ஆண்டில் 23 மில்லியனாக
ஆவதற்கு முன்னர், நடப்பு 2021ஆம் ஆண்டில் 75 மில்லியதன எட்டும்.
குதறந்தது 2023ஆம் ஆண்டு வதெ, ஏற்பட்ட இைப்புகதள ஈடுமசய்ய,
தவதலவாய்ப்பு வளர்ச்சி தபாது ானதாக இொது என்றும் அவ்வறிக்தக
கணித்துள்ளது.

இ) ஒடிஸா
ஈ) காொஷ்டிொ

✓

பரிதாபாத்தில் உள்ள ஒரு சிற்றூருக்கு அருகிலுள்ள ஆெவல்லி காட்டில்
உள்ள அதனத்து ஆக்கிெமிப்புகதளயும் அகற்று ாறு ஹரியானா ாநில
அெசுக்கும் பரிதாபாத் ாநகொட்சிக்கும் இந்திய உச்சநீதி ன்றம் ஆதண
-யிட்டுள்ளது. இந்த ஆக்கிெமிப்புகள் சு ார் 10,000 குடியிருப்புகதளக்
மகாண்டுள்ளன.

8. பின்வரும் திட்டங்களுள், ஆத் நிர்ொர் ொரத் லதாகுப்பின் ஒருெகு
-தி ாக த்தி
எது?

4.‘குறு, சிறு ற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களின் (MSME) லச ல்திறன்

திட்டத்லத வளர்ப்ெது ற்றும் விலரவுெடுத்துவது’ என்ெது எந்த
அல ப்பின் முன்லனடுப்ொகும்?

அ) PM – FBY

அ) பன்னாட்டு மதாழிலாளர் அத ப்பு

ஆ) PM – GKAY 

ஆ) ஐக்கிய நாடுகள் அதவ

இ) PM – GSY

இ) உலக வங்கி 

ஈ) PM – JJBY

ஈ) பன்னாட்டுச் மசலவாணி நிதியம்
✓

அரசால் லதாடங்கப்ெட்ட உணவுப்ொதுகாப்புத்திட்டம்

✓

இந்தியாவின் MSME துதறதய உயர்த்த உதவும் வதகயில் $500 மில்
-லியன் டாலர் திட்டத்திற்கு உலக வங்கி ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. RAMP
என்பது Raising and Accelerating Micro, Small and Medium Enterprise
(MSME) Performance என்பதத குறிக்கிறது.









ஏதைகள் ற்றும் புலம்மபயர்ந்ததாருக்கு உணவு தானியங்கதள இல
-வச ாக வைங்குவதத தநாக்க ாகக் மகாண்ட ஆத் நிர்பார் பாெத்
மதாகுப்பின் ஒருபகுதியாக இந்திய அெசு பிெத
ந்திரி கரீப் கல்யாண்
அன்ன தயாஜனா (PM-GKAY) என்ற உணவுப் பாதுகாப்புத் திட்டத்தத
மதாடங்கியது. அண்த யில், 2021 தீபாவளி (அதாவது) நவம்பர் 2021
வதெ இந்தத் திட்டம் நீட்டிக்கப்படும் என்று பிெத ர் அறிவித்துள்ளார்.



 









9. எந்நாட்டிடமிருந்து, MH-60 வராமிவ ா உெங்கு வானூர்திகலள
இந்தி க் கடற்ெலட வாங்குகிறது?







உச்சநீதி ன்றத்துக்கு நியமிக்கப்படும் கருப்பினத்ததச் தசர்ந்த முதல்
நீதிபதி என்கிற மபருத தயயும் அவர் மபறுகிறார்.

அ) ெஷ்யா
4. மசல்வாக்குமிகுந்த ததலவர்களில் உலக அளவில் த ாடி முதலிடம்:
அம ரிக்க நிறுவன கருத்துக் கணிப்பில் தகவல்

ஆ) இஸ்தெல்
இ) ஐக்கிய அம ரிக்க நாடுகள் 
ஈ) ஈொன்
✓

இந்தியக்கடற்பதடயானது ஐக்கிய அம ரிக்க நாடுகளிலிருந்து MH-60
தொமிதயா உலங்கு வானூர்திகதளக் வாங்கவுள்ளது. முன்னதாக,
2020ஆம் ஆண்டில் இந்தியா, ஐக்கிய அம ரிக்க நாடுகளுடன் `16,000
தகாடி திப்பிலான ஒப்பந்தத்தில் தகமயழுத்திட்டது.

✓

இந்திய வி ானிகள் குழு ஐக்கிய அம ரிக்க நாடுகதள (USA) அதடந்து,
இததன இயக்குவதற்கான பயிற்சிதைப் மபற்றனர்.

10. ஐநா லொருளாதார ற்றும் சமூக அலவ (ECOSOC), எத்தலன
உறுப்பினர்கலளக் லகாண்டுள்ளது?
அ) 192
ஆ) 100
இ) 54 
ஈ) 20

✓

✓

ஐநா மபாருளாதாெ ற்றும் சமூக அதவ (ECOSOC) என்பது ஐநா’இன்
முக்கிய உறுப்புகளுள் ஒன்றாகும். அது 54 உறுப்பினர்கதளக்மகாண்டு
-ள்ளது. இதன் உறுப்பினர்கள் ஒவ்தவாொண்டும் 3 ஆண்டு பதவிகாலத்
-திற்கு ததர்ந்மதடுக்கப்படுகிறார்கள்.
ெகசிய வாக்மகடுப்பின்மூலம் 2022-2024 வதெயிலான மூன்றாண்டு
காலத்திற்கு, இந்தியா, ECOSOC’க்கு ததர்ந்மதடுக்கப்பட்டுள்ளது.


1. ஐநா மபாதுச்மசயலொக குட்மடமெஸ் மீண்டும் ததர்வு
ஐநா மபாதுச்மசயலொக அன்தடானிதயா குட்மடமெஸ் மீண்டும் நியமிக்க
-ப்பட்டார். இததயடுத்து, அவர் அந்தப்மபாறுப்தப த லும் 5 ஆண்டுகளு
-க்கு வகிப்பார். இதுகுறித்து 75ஆவது ஐநா மபாதுச் சதபக் கூட்டத்தின்
ததலவர் தவால்கான் தபாஸ்கிர் மதரிவித்துள்ளதாவது: ஐநா மபாதுச்
மசயலர் பதவிக்கு தற்தபாது அந்தப் மபாறுப்தப வகித்துவரும் அன்தடானி
-தயா குட்மடமெஸ் மீண்டும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவெது இெண்டாவது
பதவிக்காலம் வரும் 2022 ஜன.1ஆம் தததி மதாடங்கி, 2026 டிச.31ஆம்
தததியுடன் நிதறவதடயும் என்றார் அவர். அததனத் மதாடர்ந்து, ஐநா
மபாதுச்சதப அெங்கில் குட்மடமெஸுக்கு தபாஸ்கிர் பதவிப்பிெ ாணம்
மசய்துதவத்தார்.

2. முன்னாள் தடகள வீெர் ‘பறக்கும் சீக்கியர்’ மில்கா சிங் தறவு
முன்னாள் தடகள வீெர் மில்கா சிங் (91) தறந்தார். கதொனாவிலிருந்து
மீண்டவர், கதொனாவுக்கு பிந்ததய பாதிப்புகளால் உயிரிைந்தார்.
‘பறக்கும் சீக்கியர்’ என்று அதைக்கப்பட்ட மில்கா சிங், ஆசிய விதளயாட்
-டுப் தபாட்டிகள் ற்றும் கா ன்மவல்த் தபாட்டிகளில் 400 மீ ஓட்டப்பந்த
-யப் பிரிவில் தங்கம் மவன்ற ஒதெ இந்தியர். கடந்த 1958ஆம் ஆண்டு
தடாக்கிதயாவில் நதடமபற்ற ஆசிய விதளயாட்டுப் தபாட்டிகளில் மில்கா
சிங் 200 மீ ற்றும் 400 மீ பிரிவில் தங்கப்பதக்கங்கதள மவன்றார்.
1960ஆம் ஆண்டு தொமில் நதடமபற்ற ஒலிம்பிக் தபாட்டியில் மவண்கலப்
பதக்கத்தத சிறிய வித்தியாசத்தில் தவறவிட்டாலும் அப்தபாட்டி அவருக்கு
சர்வததச அதடயாளத்தத தந்தது. 1962ஆம் ஆண்டு இந்ததாதனசியத்
ததலெகர் ஜகார்தாவில் நதடமபற்ற ஆசிய விதளயாட்டுப் தபாட்டியில்,
400 மீ ஓட்டப்பந்தயம் ற்றும் 400 மீட்டர் மதாடர் ஓட்டப்பிரிவில் தங்கப்
பதக்கங்கதள மவன்றார்.
3. கனடா உச்சநீதி ன்ற நீதிபதியாக இந்திய வம்சாவளிதய தசர்ந்தவர்
நிய னம்
கனடா உச்சநீதி ன்ற நீதிபதியாக இந்திய வம்சாவளிதயச் தசர்ந்த
ஹ்மூத் ஜ ால் நிய னம் மசய்யப்பட்டுள்ளார். இதன்மூலம் அந்நாட்டு









உலக அளவில் மசல்வாக்கு மிகுந்த ததலவர்களில் பிெத ர் த ாடி
முதலிடத்ததப் பிடித்துள்ளார். அம ரிக்க ததலநகர் வாஷிங்டதன
ததலத யிட ாகக் மகாண்டு மசயல்படும் பிெபல கருத்துக் கணிப்பு
நிறுவன ான ‘ ார்னிங் கன்சல்ட்’, உலக ததலவர்களின் ததலத
குறித்து அண்த யில் ஆய்வுநடத்தியது. இதன்படி அம ரிக்கா, பிரிட்டன்,
மஜர் னி, பிொன்ஸ், ஸ்மபயின், இத்தாலி, கனடா, ஆஸ்திதெலியா,
ஜப்பான், மதன்மகாரியா, பிதெசில், இந்தியா, ம க்ஸிதகா ஆகிய 13
நாடுகளின் க்களிடம் கருத்துக்கணிப்பு நடத்தப்பட்டது.
இக்கருத்துக்கணிப்பில், பிெத ர் நதெந்திெ த ாடி முதலிடம் பிடித்துள்ளார்.
இந்தியாவில் நடத்தப்பட்ட கருத்துக் கணிப்பில் 66 சதவீதம் தபர் பிெத ர்
த ாடிக்கு ஆதெவாக வாக்களித்துள்ளனர். 28% தபர் ட்டும் எதிர்ப்பு
மதரிவித்துள்ளனர்.
கடந்த 2019 ஆகஸ்டில் ார்னிங் கன்சல்ட் இதததபால கருத்துக் கணிப்பு
நடத்திமுடிவுகதள மவளியிட்டது. அப்தபாது பிெத ர் நதெந்திெ த ாடிக்கு
82 சதவீதம் தபர்ஆதெவும், 11 சதவீதம் தபர் எதிர்ப்பும் மதரிவித்திருந்தனர்.
தற்தபாததய கருத்துக் கணிப்பில் பிெத ர் த ாடியின் மசல்வாக்கு
சரிந்திருந்தாலும் உலகளாவிய அளவில் மசல்வாக்கு மிகுந்த ததலவர்க
-ளில் அவர் முதலிடத்ததப் பிடித்திருக்கிறார்.
ார்னிங் கன்சல்ட் கருத்துக் கணிப்பில் இத்தாலி பிெத ர் ரிதயா
மதொகி 65 சதவீத ஆதெவிதனப் மபற்று 2-வது இடத்தில் உள்ளார்.
ம க்ஸிதகா அதிபர் தலாபஸ் ஒபெதடார் 63%, ஆஸ்திதெலிய பிெத ர்
ஸ்காட் த ாரிசன் 53%, மஜர் னி பிெத ர் ஏஞ்சலா ம ர்கல் 53%,
அம ரிக்க அதிபர் தஜா தபடன் 53%, கனடா பிெத ர் ஜஸ்டின் 48%,
பிரிட்டிஷ் பிெத ர் தபாரிஸ் ஜான்சன் 44%, மதன்மகாரிய அதிபர் மூன்
தஜ இன் 37%, ஸ்மபயின் பிெத ர் மபட்தொ சான்சஸ் 36%, பிதெசில்
அதிபர் தஜர் தபால்தசானதொ 35%, பிொன்ஸ் அதிபர் இ ானுதவல்
த க்ொன் 35%, ஜப்பான் பிெத ர் தயாசிகிதடா சுகா 29% வாக்குகதள
மபற்று அடுத்தடுத்த இடங்களில் உள்ளனர்.
5. ஈொன் அதிபொகிறார் இப்ொஹிம் ெய்சி
ஈொனில் நதடமபற்ற அதிபர் ததர்தலில் தீவிெ நிதலப்பாட்தடக்மகாண்ட
அந்த நாட்டின் ததலத நீதிபதி இப்ொஹிம் ெய்சி மவற்றிமபற்றார்.
ஈொன் அதிபொகப் மபாறுப்தபற்ற பிறகு, பதவிதயற்பதற்கு முன்னதாகதவ
அம ரிக்கவால் மபாருளாதாெத் ததட விதிக்கப்பட்ட முதல் அதிபொக
இப்ொஹிம் ெய்சி இருப்பார். கடந்த 1988ஆம் ஆண்டில் ஏொள ான
அெசியல் தகதிகளுக்கு ெண தண்டதன நிதறதவற்ற உத்தெவிட்ட
விசாெதணக்குழுவில் அங்கம் வகித்ததால் அவருக்கு எதிொக அம ரிக்
-கா மபாருளாதாெத்ததடகதள விதித்துள்ளது. அம ரிக்காவால் மபாரு
-ளாதாெத் ததட விதிக்கப்பட்ட ஈொனின் முதல் ததலத நீதிபதியும்
ெய்சிதான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
6. உலகின் மூன்றாவது மிகப்மபரிய தவெம் தபாட்ஸ்வானாவில்
கண்டுபிடிப்பு:
உலகின் மூன்றாவது மிகப்மபரிய தவெம் தபாட்ஸ்வானா நாட்டில்
கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆப்பிரிக்க கண்டத்தின் மதன்பகுதியில் தபாட்
-ஸ்வானா நாடு உள்ளது. அந்நாட்டில் 23 லட்சம் க்கள் வசிக்கின்றனர்.
அங்கு நான்கு மிகப்மபரிய தவெசுெங்கங்கள் மசயல்படுகின்றன. அெசின்
வருவாயில் 50% தவெங்கள் விற்பதனமூலம் கிதடக்கிறது. கதொனா
தவெஸால் எழுந்துள்ள அசாதாெண சூழ்நிதலயால் தவெங்கள்
விற்பதன குதறந்து தபாட்ஸ்வானா நாட்டில் மபாருளாதாெ மநருக்கடிக
-ள் எழுந்துள்ளன.
இந்நிதலயில் தபாட்ஸ்வானா நாட்டின் சுெங்கம் ஒன்றில் அண்த யில்
1,098 காெட் தவெம் ததாண்டி எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 73 மிமீ நீளம், 52 மிமீ
அகலம், 27 மிமீ தடி ன்மகாண்ட இது உலகின் மூன்றாவது மிகப்மபரிய
தவெ ாகும். கடந்த 1905ஆம் ஆண்டில் மதன்னாப்பிரிக்காவில் 3,106
காெட் தவெம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதுதான் உலகத்தின் மிகப்மபரிய
தவெ ாகும். கடந்த 2015ஆம் ஆண்டில் தபாட்ஸ்வானா நாட்டில் 1,109
காெட் தவெம் ததாண்டி எடுக்கப்பட்டது. இது உலகத்தின் 2ஆவது மபரிய



 















தவெ ாகும். தற்தபாது தபாட்ஸ்வானா நாட்டிதலதய உலகின் 3ஆவது
மிகப்மபரிய 1,098 காெட் தவெம் கிதடத்துள்ளது.
சர்வததச சந்தத நிலவெம் த ம்பட்ட பிறகு, 3ஆவது மிகப்மபரிய தவெம்
ஏலம் விடப்படும் என தபாட்ஸ்வானா அெசுதெப்பில் மதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.











