 













1. ‘உலகளாவிய ப ாருளாதார வாய்ப்புகள்’ என்ற அறிக்கககய

இ) இந்தி

பவளியிடுகிற நிறுவனம் எது?

ஈ) பன்னோட்டுக் கோவலகம் 

அ) NITI ஆய ோக்

✓

ஆ) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி
இ) உலக வங்கி 
ஈ) பன்னோட்டுச் சசலவோணி நிதி ம்

✓

உலக வங்கி ோனது 2021-22ஆம் நிதியாண்டில் இந்தி ோவின் ச ோத்த
உள்நோட்டு உற்பத்தி 8.3 சதவீத ோக இருக்கும் என்று கணித்துள்ளது.
அது முந்தத
திப்பீட்டில் 10.1 சதவீத ோக கணிக்கப்பட்டிருந்தது. இது,
உலக வங்கியின் ‘உலகளோவி சபோருளோதோர வோய்ப்பு’ அறிக்தகயின்
சமீபத்தி இதழில் சவளியிடப்பட்டுள்ளது. COVID-19’இன் இரண்டோவது
அதலயின் தோக்கத்தின் கோரண ோக இந்தச் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது.

அ) உள்துதை அத ச்சகம்
ஆ) மின்னணு ற்றும் தகவல் சதோழில்நுட்ப அத ச்சகம் 
இ) நிதி அத ச்சகம்
ஈ) கோர்ப்பயரட் விவகோர அத ச்சகம்

✓

டிஜிட்டல் இந்தி ோ கோர்ப்பயரஷன் என்பது ஒரு இலோபயநோக்கற்ை நிறுவ
-ன ோகும். அது த்தி மின்னணு ற்றும் தகவல் சதோழில்நுட்ப அத ச்
-சகத்தின்கீழ் சச ல்படுகிைது. சமீபத்தில் இந்நிறுவனம், உழவர்களுக்கு
‘யததவ அடிப்பதடயிலோன சதோதலநிதல யவளோண் ஆயலோசதனக
-தள’ வழங்குவதற்கோக இந்தி யவளோண் ஆரோய்ச்சிக் கழகத்துடன்
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் சசய்துள்ளது.

✓

இப்புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின்கீழ், ICAR’இன் “DIC’இன் அளவளோவும்
தகவல் பரவல் அத ப்பு ற்றும் ற்றும் கிசோன்சோரதி இ ங்குதளம்”
ஆகி தவ ஒருங்கிதணந்து சிைந்த யசதவகதள வழங்கும்.

ஆ) ஆக்லோந்து 
இ) துதர
ஈ) வி ன்னோ

✓

2021ஆம் ஆண்டில் உலகின் மிகவும் வோழத்தகுந்த நகரங்கதளப்பற்றி
த எகனோமிஸ்ட்டின் வருடோந்திர ஆய்வின்படி, ஆக்லோந்து (நியூசிலோந்து)
உலகின் மிகவும் வோழத்தகுந்த நகரங்களின் பட்டி லில் முதலிடத்ததப்
பிடித்தது. இததத் சதோடர்ந்து ஜப்போனின் ஒசோகோ ற்றும் யடோக்கிய ோ
ஆகி நகரங்கள் உள்ளன.

✓

முன்னர் உலகின் மிகவும் வோழத்தகுந்த நகர ோன வி ன்னோ 12ஆவது
இடத்திற்கு வந்துவிட்டது. COVID-19’ஐ தக ோளுவதில் சவற்றிகர ோன
அணுகுமுதை கோரண ோக ஆக்லோந்து முதலிடத்ததப் பிடித்துள்ளது.

7. “இந்தியாவில் காலநிகல ைாற்றத்தால் ஏற் டும்

ாதிப்புகள்”
என்ற அறிக்ககயின் டி, காலநிகல ைாற்றம் காரணைாக 2040ஆம்
ஆண்டளவில், இந்தியாவின் வறுகை விகிதம் எவ்வளவு உயரும்?
அ) 2%

3. எந்த அரசியலகைப்பு ரீதியான தவிக்கு அனுப் சந்திர ாண்டட

ஆ) 3.5% 

நியமிக்கப் ட்டுள்ளார்?
அ) இந்தி

“ஆபயரஷன் போஞ்சி ோ XIV” என்ை சப ரிலோன ஒரு பயிற்சித பன்னோ
-ட்டுக்கோவலகம் (INTERPOL) நடத்தி து. இதில், ருந்துகள் ற்றும் ரு
-த்துவ த ோரிப்புகதள சட்டவியரோத ோக விற்பதன சசய்வதில் ஈடுபட்ட
வதலத்தளங்கள் ற்றும் இதண சந்ததகள் உட்பட 1.10 லட்சத்துக்கும்
ய ற்பட்ட இதண இதணப்புகதள அவ்வத ப்பு ததட சசய்துள்ளது.
இந்த நடவடிக்தகயில் இந்தி ோவும் பங்யகற்ைது. இந்தி ோவுடன் 92
நோடுகளும் இந்தப் பயிற்சியில் பங்யகற்ைன.

கீழுள்ள ஒரு நிறுவனைாகும்?

ற்றிய த எகனாமிஸ்ட்டின் வருடாந்திர ஆய்வுப் ட்டியலில் முதலிடம்
பிடித்த நகரம் எது?
அ) புது தில்லி

வோன்பதட

6. டிஜிட்டல் இந்தியா கார்ப் டரஷன் என் து எந்த அகைச்சகத்தின்

2.2021ஆம் ஆண்டில், உலகின் மிகவும் வாழத்தகுந்த நகரங்ககளப்

இ) 4%

ததலத நீதிபதி

ஈ) 10%

ஆ) யதர்தல் ஆதண ர் 
இ) CAG

✓

‘இந்தி ோவில் கோலநிதல ோற்ைத்தோல் ஏற்படும் போதிப்புகள்’ என்ை ததல
-ப்பில் இலண்டதனச்சோர்ந்த உலகளோவி
தியுதர க ோன ஓவர்சீஸ்
சடவலப்ச ண்ட் இன்ஸ்டிடியூட் சவளியிட்டுள்ளது. கோலநிதல ோற்ைம்
கோரண ோக 2040ஆம் ஆண்டளவில் இந்தி ோவின் வறுத 3.5 சதவி
-கிதம் அதிகரிக்கும் என்று அவ்வறிக்தக கூறுகிைது.

✓

2100ஆம் ஆண்டளவில் கோலநிதல ோற்ைம் கோரண ோக, இந்தி ோ
தனது ச ோத்த உள்நோட்டு உற்பத்தியில் 3 முதல் 10% வதர இழக்கும்
என்றும் அந்த அறிக்தகயில் கூைப்பட்டுள்ளது.

ஈ) ததலத வழக்குதரஞர்

✓



மூத்த யதர்தல் அதிகோரி ோன அனுப் சந்திர போண்யட, இந்தி யதர்தல்
ஆதண ரோக நி மிக்கப்பட்டுள்ளோர். கடந்த 1984ஆஆம் ஆண்டு இஆப
அதிகோரி ோன அவர், உத்தர பிரயதச ோநிலத்தின் ததலத ச்சச லரோக
பணி ோற்றியுள்ளோர். உத்தர பிரயதசம், பஞ்சோப், யகோவோ, ணிப்பூர் ற்று
-ம் உத்தரகண்ட் ஆகி
ோநிலங்களின் சட்ட ன்ைத் யதர்தல்கதள
அனுப் சந்திர போண்யட ய ற்போர்தவயிடவுள்ளோர்.

8. எந்த நிறுவனத்துடன் இகணந்து, ILO, ‘குழந்கதத் பதாழிலாளர்:
உலகளாவிய ைதிப்பீடுகள் 2020, ட ாக்குகள் ைற்றும் முன்டனாக்கி
பசல்லும் ாகத’ என்ற தகலப்பில் அறிக்கககய பவளியிட்டுள்ளது?

4. 2030ஆம் ஆண்டளவில் AIDS’ஐ முடிவுக்குக்பகாண்டுவருவதற்
-கான அரசியல் ரீதியான தீர்ைானத்கத ஏற்றுக்பகாண்ட சர்வடதச
நிறுவனம் எது?

✓

அ) UNICEF 

அ) ஐநோ சபோது அதவ 

ஆ) உலக நலவோழ்வு அத ப்பு

ஆ) பன்னோட்டுச் சசலவோணி நிதி ம்

இ) பன்னோட்டுச் சசலவோணி நிதி ம்

இ) WHO

ஈ) உலக வங்கி

ஈ) UNICEF

✓

வரும் 2030ஆம் ஆண்டிற்குள் AIDS’ஐ உலகிலிருந்து முற்ைோக ஒழித்துக்
கட்டுவதற்கு உடனடி நடவடிக்தக எடுக்க யவண்டும் என்று ஐநோ சபோது
அதவ அதழப்பு விடுத்துள்ளது. இதுசதோடர்போன ஒப்புததலயும் அது
அளித்துள்ளது. இந்தத் தீர் ோனத்தற்கு 165 வோக்குகள் ஆதரவோகவும் 4
வோக்குகள் எதிரோகவும் கிதடத்தது.

பன்னோட்டு சதோழிலோளர் அத ப்பும் UNICEFஉம் இதணந்து ‘குழந்ததத்
சதோழிலோளர்: உலகளோவி
திப்பீடுகள் 2020, யபோக்குகள் ற்றும்
முன்யனற்ை போதத’ என்ை ததலப்பில் அறிக்தகச ோன்தை சவளியிட்டு
-ள்ளன. இது, ஜூன்.12 அன்று வரும் குழந்ததத் சதோழிலோளர்களுக்கு
எதிரோன உலக நோளுக்கு முன்னதோக சவளியிடப்பட்டுள்ளது.

✓

உலசகங்கிலும் குழந்ததத்சதோழிலோளர்களின் எண்ணிக்தக 16 யகோடி
- ோக உ ர்ந்துள்ளதோக இந்த அறிக்தக கூறுகிைது.

5. ஆ டரஷன் ாஞ்சியா XIV’ஐ நடத்திய அகைப்பு எது?
அ) பன்னோட்டுச் சசலவோணி நிதி ம்
ஆ) இந்தி

இரோணுவம்











 









9. வட இந்தியப் ப ருங்கடல் பிராந்தியத்தில், சூறாவளி உருவாவ
-கதக் கண்டறியும் பதாழில்நுட் த்கத உருவாக்கியுள்ள நிறுவனம்
எது?
அ) IIT ச ட்ரோஸ்
ஆ) IISc, சபங்களூரு
இ) IIT கரக்பூர் 
ஈ) யதசி
✓

புவி இ ற்பி ல் ஆரோய்ச்சி நிறுவனம்

கரக்பூரில் உள்ள இந்தி சதோழில்நுட்ப நிறுவனம் ற்றும் சீனோவின்
கதரய ோர ண்டல ஆரோய்ச்சி நிறுவனம் ஆகி வற்றின் ஆரோய்ச்சி ோள
-ர்கள், வட இந்தி ப்சபருங்கடல் பிரோந்தி த்தில் சூைோவளி உருவோவ
-ததக்கண்டறிவதற்கோன ஒரு நுட்பத்தத உருவோக்கியுள்ளனர். இந்த
ஆய்வு, கோலநிதல ோற்ைத் திட்டத்தின்கீழ், த்தி அரசின் அறிவி ல்
ற்றும் சதோழில்நுட்பத் துதையின் ஆதரவுடன் நடத்தப்பட்டது.

10. உழவின் பின்னணியில், ‘NUE’ என் து எகதக் குறிக்கிறது?





ஆண்டிலும் 27% வளர்ச்சித க்கண்டு 6,400 யகோடி டோலரோக (`4.7
லட்சம் யகோடி) அதிகரித்துள்ளது. இதற்கு, தகவல் & சதோதலத்சதோடர்பு
சதோழில்நுட்பத் துதைய முக்கி கோரணம். இது, உலக அளவில் அந்நி
யநரடி முதலீட்தட அதிகம் ஈர்த்த நோடுகளின் பட்டி லில் இந்தி ோ
5ஆவது இடத்தத பிடிக்க உதவியுள்ளது.
கயரோனோ யபரிடர் கோரண ோக, சர்வயதச அளவில் டிஜிட்டல் கட்டத ப்பு,
யசதவகளுக்கோன யததவ சூடுபிடித்துள்ளது. இதன் விதளவோக, ITC
துதையில் புதி அந்நி யநரடி முதலீட்டு திட்டங்களுக்கோன அறிவிப்புக
-ள் 22% அதிகரித்து 8,100 யகோடி டோலரோக (`6 இலட்சம் யகோடி) அதிகரித்
-துள்ளது. இதில், இந்தி ோவில் ITC உள்கட்டத ப்தப உருவோக்க அய
-ஸோன் அறிவித்துள்ள 280 யகோடி டோலர் (`20,773 யகோடி) திட்டமும்
முக்கி அங்க ோகும் என ஐநோ வர்த்தகம் ற்றும் ய ம்போட்டு அத ப்பு
சதரிவித்துள்ளது.
3. பள்ளிகளில் புகோர்சபட்டி, ோணவர் போதுகோப்பு ஆயலோசதனக் குழு,
ஆதட கட்டுப்போடு: வழிகோட்டுதல்கள் சவளியீடு
பள்ளிக் குழந்ததகதளப் போலி ல் வன்முதையிலிருந்து போதுகோப்பது
குறித்த வழிகோட்டுதல்
ற்றும் இதண வழி வகுப்புகளுக்கோன
சநறிமுதைகள் அரசின் சோர்பில் சவளியிடப்பட்டுள்ளன. இதுகுறித்த
அரசோதணத பள்ளிக் கல்வித்துதை முதன்த ச் சச லர் கோகர்லோ
உஷோ பிைப்பித்துள்ளோர்.

அ) Nitrogen Utility Exposure
ஆ) Nitrogen Use Efficiency 
இ) Nitrogen Ultra Efficiency
ஈ) Nitro Benzene Use Efficiency

✓



Nitrogen Use Efficiency (NUE) என்பது தோவரத்தோல் உறிஞ்சப்பட்டு ப ன்
-படுத்தப்படும் ப னுறு தநட்ரஜனின் பின்னம் என வதர றுக்கப்படுகி
-ைது. சமீபத்தில், இந்தி உயிரி சதோழில்நுட்ப வல்லுநர்கள், அரிசியில்
தநட்ரஜன் ப ன்போட்டு சச ல்திைனுக்கோன ரபணுக்கதள அதட ோள
-ங்கண்டுள்ளனர். இது, தநட்ரஜன் ோதசயும் பில்லி ன் கணக்கோன
ரூபோய் திப்புள்ள உரங்கதளயும் மிச்சப்படுத்தும் என எதிர்போர்க்கப்படு
-கிைது. 16000’க்கும் ய ற்பட்ட ரபணுக்கதள ஆரோய்ந்த பின்னர்,
ஆரோய்ச்சி ோளர்கள் 6 உ ர்திைன் ரபணுக்கதள பட்டி லிட்டனர்.



வழிகோட்டுதல்கள், சநறிமுதைகளின் விவரம்:
தமிழ்நோட்டிலுள்ள அதனத்து கல்வி வோரி ங்கதளச் யசர்ந்த அதனத்துப்
பள்ளிகளுக்கும் இந்த சநறிமுதைகள் சபோருந்தும். ோணவர் போதுகோப்
-தபத் சதோர்ச்சி ோக ய ற்போர்தவ சசய் வும், அதுசோர்ந்த நடவடிக்தகக
-தள ய ற்போோா்தவ சசய் வும் ஒவ்சவோரு பள்ளியிலும், ‘ ோணவர்
போதுகோப்பு ஆயலோசதனக்குழு’ அத க்கப்படும்.
இக்குழுவில் பள்ளியின் ததலத ோசிரி ர், ஆசிரி ரிருவர், சபற்யைோர்
ஆசிரி ர் கழக உறுப்பினர் இருவர், பள்ளி நிர்வோக உறுப்பினர் ஒருவர்,
ஆசிரி ரல்லோத பணி ோளர் ஒருவர் ற்றும் யததவக்யகற்ப பள்ளி சோரோ
சவளிநபர் ஒருவர் என உறுப்பினர்களோக இருப்பர்.
வழிகோட்டுதல் ற்றும் சநறிமுதைகளின் முக்கி

அம்சங்கள்...

* பள்ளிகளில் ோணவர் போதுகோப்பு ஆயலோசதனக்குழு

1. முதலமைச்சருக்கோன சபோருளோதோர ஆயலோசதனக் குழு

* ஆசிரி ர்கள், ோணவர்களுக்கு ஆதடக்கட்டுப்போடு

ஐந்து யபர் அடங்கி சபோருளோதோர ஆயலோசதனக் குழு அத க்கப்படும்
என்ை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

* புகோர்கதளத் சதரிவிக்க கட்டுப்போட்டு அதை

இந்தக் குழுவில் இடம்சபறுயவோர்:
1. இந்தி

ரிசர்வ் வங்கியின் முன்னோள் ஆளுநர் இரகுரோம் இரோஜன்

2. யநோபல் பரிசுசபற்ை அச ரிக்கப்சபோருளோதோர நிபுணர் எஸ்தர் டஃப்யளோ
3. த்தி அரசின் முன்னோள் ததலத ப் சபோருளோதோர ஆயலோசகர்
அரவிந்த் சுப்ர ணி ன்.
4. ரோஞ்சி பல்கதலக்கழக தில்லி ஸ்கூல் ஆப் எகனோமிக்ஸ் ஜீன் ட்சரஸ்
5. த்தி

அரசின் முன்னோள் நிதித்துதைச் சச லர் நோரோ ணன்

* யபோக்யஸோ சட்டம் குறித்து பயிற்சி
* புகோர்கதளத் சதரிவிக்க போதுகோப்புப் சபட்டிகள்
* நவ.15 முதல் 22 வதர குழந்ததகள் துன்புறுத்ததலத் தடுக்கும் வோரம்
4. யசதி சதரியு ோ?
ஜூன்.11: பிட்கோயிதனச் சட்டபூர்வ நோண ோக அங்கீகரித்து அறிவிப்பு
சவளியிட்ட முதல் நோடோகியுள்ளது த்தி அச ரிக்கோவில் உள்ள எல்
சோல்வடோர்.

இவர்கள் பணிப்சபோருளோதோர நிதலத ஆரோய்ந்து, சபோருளோதோரத்தத
ய ம்படுத்த முதலத ச்சருக்கு ஆயலோசதனகதள அளிப்போர்கள். இந்த
மு ற்சி அரசி ல் வரலோற்றில் முதல்மு ற்சி என்பதோகப் போர்க்கப்படுகிைது.

ஜூன்.12: சநதர்லோந்தில் நதடசபற்ை ஒலிம்பிக் தகுதிச் சுற்றுக்கோன
களிர் 10,000 மீ ஓட்டத்தத எத்திய ோப்பி ோதவச்யசர்ந்த சலட்சசன்சப
-ட் கிடி 29:01:03 நிமிடங்களில் கடந்து புதி உலக சோததன பதடத்தோர்.

2. உலக அளவில் அந்நி
ஐந்தோவது இடம்

ஜூன்.13: கயரோனோ தடுப்பூசிகதள அதிகம் வீணடித்த ோநிலங்களில்
ஜோர்கண்ட் முதலிடம் சபற்ைது. சத்தீஸ்கர், த்தி பிரயதசம் அடுத்தடுத்த
இடங்களில் இருப்பதோக த்தி அரசு சதரிவித்தது.

யநரடி முதலீட்தட ஈர்த்ததில் இந்தி ோவுக்கு

கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டில் அதிக அளவில் அந்நி யநரடி முதலீட்தட
ஈர்த்த நோடுகளின் பட்டி லில் 6,400 யகோடி டோலர் (`4.7 லட்சம் யகோடி)
முதலீட்டுடன் இந்தி ோ ஐந்தோவது இடத்ததப் பிடித்துள்ளது. இதுகுறித்து
ஐநோ’இன் வர்த்தகம் ற்றும் ய ம்போட்டு அத ப்பு சதரிவித்துள்ளதோவது:
கயரோனோ யபரிடர் சோா்வயதச அந்நி யநரடி முதலீட்டில் சபரிதும் போதிப்
-தப ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதன் கோரண ோக, கடந்த 2020’இல் சர்வயதச
நோடுகளில் அந்நி யநரடி முதலீட்டின் அளவு 35 சதவீதம் சரிவதடந்து 1
இலட்சம் யகோடி டோலர்களோக குதைந்துள்ளது.
அயதச ம், கயரோனோ போதிப்புக்கு முந்தத 2019’ஆம் ஆண்டில் இந்த
முதலீடு 1.5 இலட்சம் யகோடி டோலரோக கோணப்பட்டது. அயதச ம், இந்தி
- ோவில் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் 5,100 யகோடி டோலரோக (`3.78 லட்சம்
யகோடி) கோணப்பட்ட அந்நி யநரடி முதலீடு யபரிடர் கோலோ ோன 2020ஆம்









ஜூன்.14: இந்தி ோவில் உருவோக்கப்பட்ட யகோயவக்சின் தடுப்பூசிக்கு
அவசரகோல அனு திதர அச ரிக்கோவின் உணவு
ற்றும்
ருந்து
நிர்வோக அத ப்பு றுத்துவிட்டது.
ஜூன்.15: சீனோவின் னித உரித மீைல்கதள அம்பலப்படுத்தி இந்தி
வம்சோவளி சசய்தி ோளர் ய கோ ரோஜயகோபோலனுக்கு புலிட்சர் பரிசு
அறிவிக்கப்பட்டது. ஆப்ரிக்க அச ரிக்கர் ஜோர்ஜ் ஃபிளோய்ட் சகோதலத ப்
படம் பிடித்த 18 வ து இளம்சபண் டோர்சனல்லோ ஃபியரசி ர் புலிட்சர்
விருதின் சிைப்புப் பரிசுக்குத் யதர்வோனோர்.
ஜூன்.15: இந்தி ோவில் விற்பதன சசய் ப்படும் தங்க நதககள் அதனத்
-துக்கும் ‘ஹோல் ோர்க்’ முத்திதர கட்டோ ம் என்கிை புதி விதிமுதை
அ லுக்கு வந்தது.



 















ஜூன்.15: தமிழ்நோட்டில் அரிசி குடும்ப அட்தடத்தோரர்களுக்கு இரண்டோம்
கட்ட ோக `2,000 COVID நிவோரண நிதி வழங்கும் திட்டம் சதோடங்கி து.
ஜூன்.17: பிசரஞ்சு ஓப்பன் கிரோண்ட்ஸ்லோம் சடன்னிஸ் சதோடரில் சசர்பி
- ோவின் யஜோயகோவிச் சோம்பி ன் பட்டம் சவன்ைோர். இது அவருதட
19ஆவது கிரோண்ட்ஸ்லோம் பட்டம்.











