
         

    

1. ஐநா அவையின் அடுத்த தவைைராக ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ள 

அப்துல்ைா ஷாஹித் சார்ந்த நாடு எது? 

அ) மாலத்தீவுகள்  

ஆ) ஈரான் 

இ) பாகிஸ்தான் 

ஈ) ச ௌதி அரரபியா 

✓ தற்ரபாது மாலத்தீவுகளின் செளியுறவுத் துறற அறமச் ராக இருக்கும் 

அப்துல்லா ஷாஹித், ஐக்கிய நாடுகள் அறெயின் அடுத்த தறலெராக 

சதரிவுச ய்யப்பட்டுள்ளார். ஐநா’இன் தறலறமப்சபாறுப்றப மாலத்தீவுகள் 

றகப்பற்றுெது இதுரெ முதல்முறறயாகும். ஐநா’இன் 76ஆெது அமர்வு 

(2021-22), ஆசிய-பசிபிக் குழுமத்தின் முறறயாகும். 

 

2.A. cooperensis என்பது அண்வையில் எந்த நாடு / பிராந்தியத்தின் 

மிகப்தபரிய ததான்ைாைாக அவையாளங்காணப்பட்டுள்ளது? 

அ) ரஷ்யா 

ஆ) ஆஸ்திரரலியா  

இ) ஆப்பிரிக்கா 

ஈ) அண்டார்டிகா 

✓ ஆசுதிரரலியாவின் மிகப்சபரிய சதான்மாொக Australotitan cooperensis 

அறடயாளங்காணப்பட்டுள்ளது. அண்றமயில் அதன் எலும்புகள் கண்டு 

-பிடிக்கப்பட்டறத அடுத்து இந்த அறிவிப்பு ச ய்யப்பட்டுள்ளது. இது சுமார் 

100 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்ொழ்ந்த றடட்டர ா ர் குடும்பத்தி 

-ன் ஒருபகுதியாகும். இது 5-6.5 மீ., உயரமும் 25-30 மீட்டர் நீளமும் 

சகாண்டதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மூட்டளவு ஒப்பீடுகளின் அடிப்பறடயி 

-ல், இப்புதிய றடட்டர ா ர், உலகின் முதல் 5 இடங்களுள் இருக்கும் 

எ  மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

3. ‘சுரக்ஷித் ஹம் சுரக்ஷித் தும் அபியான்’ என்பது எந்நிறுைனத்தின் 

முன்தனடுப்பாகும்? 

அ) AIIMS 

ஆ) NITI ஆரயாக்  

இ) ICMR 

ஈ) IMA 

✓ அறிகுறியற்ற மற்றும் மிதமா  COVID-19 பாதிப்புள்ள ரநாயாளிகளுக்கு, 

வீட்டுக்குச்ச ன்று பராமரிப்பு உதவிகறள அளிப்பதில் மாெட்ட நிர்ொகத் 

-துக்கு உதெ, ‘சுரக்ஷித் ஹம் சுரக்ஷித் தும் அபியான்’ (எங்களுக்கும் 

பாதுகாப்பு, உங்களுக்கும் பாதுகாப்பு) என்ற திட்டத்றத 112 இலக்கு 

மாெட்டங்களில் NITI ஆரயாக்கும் பிரமல் அறக்கட்டறளயும் சதாடங்கி . 

 

4. சர்ைததச தகால் எண்ணிக்வககளில் லிதயானல் தைஸ்ஸிவய 

விஞ்சிய இந்திய கால்பந்து வீரர் யார்? 

அ) குர்பிரீத் சிங்  ந்து 

ஆ) சுனில் ர த்ரி  

இ) முகமது யாசிர் 

ஈ) அம்ரிந்தர் சிங் 

✓ இந்திய கால்பந்து வீரரா  சுனில் ர த்ரி  ர்ெரத  ரகால் எண்ணிக் 

-றககளில் லிரயா ல் சமஸ்ஸிறய விஞ்சியுள்ளார். அண்றமயில் 

ரதாகாவில், ெங்கரத த்றத எதிர்த்து இந்தியா சபற்ற 2-0 என்ற ரகால் 

கணக்கில், இருரகால்கறளயும் அெரர அடித்தார். 2022 FIFA உலகக் 

ரகாப்றப மற்றும் 2023 AFC ஆசிய ரகாப்றபக்கா  தகுதிப்ரபாட்டியில் 

அடித்த ரகால்களின்மூலம் சமஸ்ஸியின் 72 ரகால் எண்ணிக்றகறய 

ர த்ரி கடந்தார்.  ர்ெரத  பட்டியலில், ரபார்ச்சுகல் வீரர் கிறிஸ்டியார ா 

சரா ால்ரடா, 103 ரகால்களுடன் முதலிடத்தில் உள்ளார். 

 

5. இந்தியாவின் முதல் CAR-T தசல் சிகிச்வசயானது அண்வையில் 

தைற்தகாள்ளப்பட்ைது. கீழ்காணும் எந்த தநாயில் இச்சிகிச்வசமுவை 

பயன்படுத்தப்படுகிைது? 

அ) கா ரநாய்  ஆ) புற்றுரநாய்  

இ) COVID  ஈ) AIDS 

✓ மும்றபயில் உள்ள TATA நிற வு மருத்துெ மற , மும்றப IIT குழு 

ஆகியறெ இறணந்து புற்றுரநாய்க்கா  முதல் CAR-T ச ல் சிகிச்ற  

-றய, எலும்பு மஜ்றை மாற்று றமயத்தில் ரமற்சகாண்ட . இதற்கு 

உயிரித்சதாழில்நுட்பத்துறற ஆதரவு சதரிவித்துள்ளது. 

✓ இந்தக்குழுவி ர் தங்கள் ஆய்வு திட்டத்தின் முதல் மற்றும் இரண்டாெது 

கட்டப்பரிர ாதற கறள மனிதர்களிடம் ரமற்சகாள்ள, உயிரித்சதாழில் 

நுட்பத்துறற மற்றும் பிராக் ஆகியறெ ரதசிய பரயாபார்மா திட்டம் 

மூலம் `19.15 ரகாடி நிதியுதவி அளிக்கின்ற . இந்த மரபணு சிகிச்ற  

இந்தியாவில் முதல்முறறயாக ரமற்சகாள்ளப்படுெது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

6. சமீப தசய்திகளில் இைம்தபற்ை ைை அட்ைாண்டிக் ைை திமிங்கைம், 

IUCN தசம்பட்டியலில், எவ்ைவகயின்கீழ் வைக்கப்பட்டுள்ளது? 

அ) அழிொய்ப்பு நிறலயிலுள்ள இ ம் 

ஆ) அருகிவிட்ட இ ம் 

இ) மிகவும் அருகிவிட்ட இ ம்  

ஈ) இயலிடத்தில் அற்றுவிட்ட இ ம் 

✓ ஓர் அண்றமய ஆய்வின்படி, ெட அட்லாண்டிக் ெல திமிங்கலங்களின் 

இளந்தறலமுறறகள், இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்த திமிங்கலங் 

-கறளவிட 3 அடி நீளங்குறறொக உள்ள . மீன்பிடி கருவி உட ா  

சிக்கல்கள், கப்பல்களுட ா  ரமாதல்கள் மற்றும் அெற்றின் உணவுப் 

பரெறல ெடக்ரக நகர்த்தும் காலநிறலமாற்றம் ஆகியறெ இந்நிகழ்வு 

-க்கு காரணங்கள் என்று கூறப்படுகிறது. இவ்ெறக திமிங்கலங்கறள 

IUCN, ‘மிகவும் அருகிவிட்ட இ ம்’ எ  ெறகப்படுத்தியுள்ளது. 

 

7.எந்த ஆற்றின்மீது, ஜங்கி ததாபன் தபாைாரி நீர்மின்சார திட்ைத்வத 

நிறுை திட்ைமிைப்பட்டுள்ளது? 

அ) கங்றக 

ஆ)  ட்சலஜ்  

இ) சிந்து 

ஈ) யமு ா 

✓ திட்டமிடப்பட்டுள்ள 804 MW ைங்கி ரதாபன் சபாொரி நீர்மின் ாரத் 

திட்டத்திற்கு ஹிமாச் லப் பிரரத  மாநில மக்கள் எதிர்ப்பு சதரிவித்து 

ெருகின்ற ர். இது,  ட்சலஜ் ஆற்றின்மீது நிறுெ திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

ஆற்றின் ரபாக்கிலா  இத்திட்டத்தில்,  ட்சலஜ் ஆற்றின் குறுக்ரக ஒரு 

திண்காறற ஈர்ப்பறண & கறரறயசயாட்டி நிலத்தடி மின்நிறலயம் 

அறமத்தல் ஆகியறெ அடங்கும். 

 

8.சமீப தசய்திகளில் இைம்தபற்ை எதகா ைம்பிங் ைவை அவைந்துள்ள 

ைாநிைம் எது? 

அ) உத்தரகண்ட் 

ஆ) சிக்கிம் 

இ) அருணாச் ல பிரரத ம்  

ஈ) ஹிமாச் ல பிரரத ம் 

✓  மீபத்தில், ெ வுயிரி ஆர்ெலர்கள் குழு ஒன்று கடல் மட்டத்திலிருந்து 

4,173 மீ உயரத்தில், எரகா டம்பிங் மறலயில், இரண்டு ெறகயா  

ரமா ல் பறறெகறளக்கண்டது. அது அருணா ல பிரரத  மாநிலத்தில் 

அறமந்துள்ளது. இமயமறல ரமா ல் (Lophophorus impejanus) ஆப்கா 

-னிஸ்தான் மற்றும் ெடகிழக்கு இந்தியாவில் பரெலாக காணப்படுகிறது. 

சகாண்றடயற்ற (Lophophorus sclateri) ரமா ல்கள் சீ ா மற்றும் 

மியான்மரில் பரெலாக காணப்படுகிற .

 

9. தநல், எள், துைவர ைற்றும் உளுந்து ஆகியைற்றின் குவைந்தபட்ச 

ஆதரவு விவைகள் அண்வையில் உயர்த்தப்பட்ைன. இவை _____ 

ைவக பயிர்கள். 

அ) ரபி 

ஆ) காரீப்  

இ)  யீத் 

ஈ) ரமற்கூறிய எதுவும் இல்றல 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ 2021-22ஆம் ஆண்டில் காரீப்  ந்றத பருெத்தின் அற த்து பயிர்களு 

-க்கும் குறறந்தபட்  ஆதரவு விறலறய உயர்த்த சபாருளாதார விெகா 

-ரங்களுக்கா  மத்திய அறமச் ரறெ குழு ஒப்புதல் அளித்தது. 

✓ அதிகபட்  உயர்ொக, எள்ளுக்கு கடந்த ஆண்டு குறறந்தபட்  ஆதரவு 

விறலறயவிட குவின்டால் ஒன்றுக்கு `452 அதிகரிக்க பரிந்துறரக்கப் 

-பட்டுள்ளது. துெறர மற்றும் உளுந்துக்கு ̀ 300 அதிகரிக்க பரிந்துறரக் 

-கப்பட்டுள்ளது. நிலக்கடறலக்கு குவின்டாலுக்கு `275 அதிகரிக்க பரிந் 

-துறரக்கப்பட்டுள்ளது. சநல் சபாதுொ  ரகத்தின் குறறந்தபட்  ஆதரவு 

விறல குவின்டாலுக்கு ̀ 1868’லிருந்து ̀ 1940 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. 

முதல் இரக சநல்லின் விறல `1960 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. 

 

10. QS உைக தரைரிவச 2022’இன் படி, உைகின் சிைந்த ஆராய்ச்சி 

பல்கவைக்கழகைாக இைம்தபற்றுள்ள இந்திய நிறுைனம் எது? 

அ) IIT ச ன்ற  

ஆ) IIT மும்றப 

இ) IIT சபங்களூரு 

ஈ) IISc, சபங்களூரு  

✓ பல்கறலக்கழக தரெரிற களின் ெருடாந்திர செளியீடா  குொக்கசர 

-ல்லி ற மண்ட்ஸ் (QS) உலக தரெரிற  2022 ஆனது அண்மையில் 

செளியிடப்பட்டது. இவ்செளியீட்டின்படி, சபங்களூரு இந்திய அறிவியல் 

நிறுெ ம் (IISc), “உலகின் சிறந்த ஆராய்ச்சி பல்கறலக்கழகமாக” இடம் 

சபற்றுள்ளது. இந்நிறுெ ம், ‘ஒருவர் சைர்ப்பித்துள்ள ஆய்வுக்கட்டுமை’ 

என்ற மதிப்பீட்டின்கீழ் 100/100 மதிப்சபண் சபற்றுள்ளது. 

 


1. ைூன்.21 – பன் ாட்டு ரயாகா நாள் 

கருப்சபாருள்: ரயாகாவுடன் இறணந்திருங்கள், வீட்டிரலரய இருங்கள் 

 

2. தமிழகத்தில் 'மின் கம்' நுகர்ரொர் ர றெ றமயம் திறப்பு 

சபாதுமக்கள் மின்துறற  ார்ந்த குறறகறளத் சதரிவித்திட 'மின் கம்' 

என்ற புதிய மின்நுகர்ரொர் ர றெ றமயத்றத மாண்புமிகு தமிழ்நாடு 

முதலறமச் ர் மு க ஸ்டாலின் சதாடக்கிறெத்தார். 

 

 

 


