
         

    

1. உலக நலவாழ்வு அமைப்பின் ஓர் அண்மைய அறிக்மகயின்படி, 

ஒவ்வவார் ஆண்டும் சுைார் ____ மில்லியன் ைக்கள் உணவுமூலம் 

பரவும் வநாய்களால் பாதிக்கப்படுகின்றனர். 

அ) 250 

ஆ) 350 

இ) 600  

ஈ) 750 

✓ உலக நலவாழ்வு அமைப்பு உணவுமூலம் பரவும் நநாய்களின் பாதிப்புக 

-மை ைதிப்பிடுவதற்கு உதவும் ஒரு மகநேட்மை வவளியிட்ைது.  

✓ சுகாதார உட்கட்ைமைப்மப வலுப்படுத்துதற்கு உதவும் தரவு இமைவவளி 

-கமைக் கண்ைறிவமதயும் இது நநாக்கைாகக் வகாண்டுள்ைது. இந்த 

அறிக்மகயின்படி, ஒவ்நவார் ஆண்டும் 600 மில்லிேனுக்கும் நைற்பட்ை 

ைக்கள் உணவுமூலம் பரவும் நநாய்கைால் பாதிக்கப்படுகின்றனர். ஐந்து 

வேதிற்கு உட்பட்ை 0.12 மில்லிேனுக்கும் நைற்பட்ை சிறார்கள் பாதுகாப்ப 

-ற்ற உணமவ உட்வகாள்வதால் ைரணிக்கின்றனர் என்பமதயும் இது 

எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

 

2. இந்திய ைருத்துவ ஆராய்ச்சிக் கழக்கத்தால் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட 

வகாவிஃமபண்ட் (CoviFind) என்பது ____? 

அ) விமரவான பிறவபாருவைதிரிோக்கி பரிந ாதமன  

ஆ) RT-PCR பரிந ாதமன 

இ) ஊனீரிேல் பரிந ாதமன 

ஈ) குருதிப்பரிந ாதமன 

✓ இந்திே ைருத்துவ ஆராய்ச்சிக் கழகைானது அண்மையில் வைட்வவக் நிறு 

-வனத்தின் தன்பேன்பாட்டு COVID-19 விரைவான பிறபபாருபெதிரி 

-யாக்கி பரிந ாதமனோன CoviFind’க்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ைது.  

✓ உள்நாட்டிநலநே ஆராய்ச்சி வ ய்ேப்பட்டு உருவாக்கப்பட்ை இப்பரிந ாத 

-மனயின்மூலம், SARS-CoV-2 மவரமை பதிமனந்து நிமிைங்களுக் 

-குள் விமரவாக கண்ைறிே முடியும். 

 

3. பின்வரும் எந்தப் பதவிக்கு, அண்மையில், ைவகஷ்குைார் ஜெயின் 

மீண்டும் நியமிக்கப்பட்டார்? 

அ) ரி ர்வ் வங்கியின் துமண ஆளுநர்  

ஆ) SEBI தமலவர் 

இ) NABARD தமலவர் 

ஈ) SBI தமலவர் 

✓ துமண ஆளுநர் ைநகஷ்குைார் வெயின் பதவிக்காலத்மத நைலும் இரு 

ஆண்டுகளுக்கு நீட்டித்துள்ைதாக ரி ர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ைது. M K 

வெயின், 2018ஆம் ஆண்டு ெூன் ைாதம், மூன்றாண்டுகளுக்கு துமண 

ஆளுநராக நிேமிக்கப்பட்ைார். ரி ர்வ் வங்கியின் துமண ஆளுநர்கைாக 

பணிோற்றும் ைற்ற மூன்று நபர் - மைக்நகல் பத்ரா, M ராநெஸ்வர் ராவ் 

ைற்றும் T இரவி ங்கர். 

 

4. வதகிங் பட்மக வனவுயிரி சரணாலயைானது எந்த ைாநிலத்தின் 

வதசியப்பூங்காவாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது? 

அ) அஸ்ைாம்  

ஆ) சிக்கிம் 

இ) பீகார் 

ஈ) ஹிைாச் ல பிரநத ம் 

✓ அஸ்ைாம் ைாநிலத்தின் நதகிங் பட்மக வனவுயிரி  ரணாலேைானது 

அஸ்ைாம் ைாநிலத்தின் ஏழாவது நதசிேப்பூங்காவாக அறிவிக்கப்பட்ைது. 

அண்மையில், மரநைானா, அஸ்ைாம் ைாநிலத்தின் நதசிேப்பூங்காவாக 

அறிவிக்கப்பட்ைது. ைத்திே பிரநத  ைாநிலத்திற்குப்பின் (11), நாட்டில் அதிக 

எண்ணிக்மகயிலான நதசிேப்பூங்காக்கமைக்வகாண்ை ைாநிலம் அ ாம். 

அந்தைான் ைற்றும் நிநகாபார் 9 நதசிேப்பூங்காக்கமைக் வகாண்டுள்ைது. 

 

 

 

5. சூரியக்குடும்பத்தின் மிகப்ஜபரிய நிலவான கனிமீடு, பின்வரும் 

எந்தக் வகாளின் துமணக்வகாளாகும்? 

அ)  னி 

ஆ) விோழன்  

இ) புதன் 

ஈ) வவள்ளி 

✓ NASA’இன் ெூநனா விண்கலைானது சூரிேக்குடும்பத்தின் மிகப்வபரிே 

நிலவான கனிமீமை பார்மவயிட்ைது. அது விோழன்நகாளின் துமணக் 

நகாளும் சூரிேக்குடும்பத்தில் ஒன்பதாவது மிகப்வபரிே வான்வபாருளும் 

ஆகும். இந்த ஆய்வுக்கலம் கனிமீடின் உேர்வதளிவுத்திறன்வகாண்ை 

நிழற்பைங்கமை எடுத்துள்ைது. இந்த நிழற்பைங்கள், கனிமீடின் பள்ைம் 

ைற்றும் நைற்பரப்பு அம் ங்கமை அமைோைங்காண உதவக்கூடும். 

 

6. ஜபரும்பாலும் ‘மூன்றாம் துருவம்’ என அமைக்கப்படுகிற ைமலத் 

ஜதாடர் எது? 

அ) ஹிந்துகுஷ் இைேைமல ைமலத்வதாைர்  

ஆ) நைற்குத்வதாைர்ச்சி ைமலத்வதாைர் 

இ) கிழக்குத்வதாைர்ச்சி ைமலத்வதாைர் 

ஈ) ஆரவல்லி ைமலத்வதாைர் 

✓ வபரும்பாலும் ‘மூன்றாம் துருவம்’ என்று அமழக்கப்படும் ஹிந்துகுஷ் 

இைேைமலப்பகுதி இந்திோ, நநபாைம், சீனா உள்ளிட்ை எட்டு நாடுகளில் 

3,500  கிமீ பரப்பைவில் பரவியுள்ைது. UNDP’ன்  மீபத்திே ஆய்வின்படி, 

ஹிந்துகுஷ் இைேைமல ைமலத்வதாைர்கள் 2100ஆம் ஆண்டுவாக்கில் 

அதன் மூன்றில் இரண்டு பங்கு பனிமே இழக்கும் காரணத்தால் வதன் 

கிழக்காசிோவில் உள்ை 2 பில்லிேன் ைக்கள்வமர உணவு ைற்றும் நீர் 

பற்றாக்குமறமே எதிர்வகாள்ைவுள்ைனர். 

 

7. பின்வரும் எவ்வமைப்புக்கு, 5 MHz அமலக்கற்மறமய ஒதுக்கீடு 

ஜசய்து நடுவண் அமைச்சரமவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது? 

அ) இந்திே இரயில்நவ  

ஆ) AIIMS 

இ) விண்வவளி அமைச் கம் 

ஈ) BSNL 

✓ இரயில்கள் & இரயில் நிமலேங்களில் வபாதுைக்களின் பாதுகாப்பிற்காக 

700 MHz கற்மறயில் 5 MHz அமலக்கற்மறமே இந்திே ரயில்நவக்கு 

ஒதுக்க நடுவண் அமைச் ரமவ ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. இது இந்திே 

இரயில்நவயின் தகவல்வதாைர்பு ைற்றும்  மிக்மை முமறகமை நைம்படு 

-த்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நபாக்குவரத்து வமலேமைப்பில் 

பேணிகளின் பாதுகாப்மப நைம்படுத்தவும் இது உதவும். 

✓ இந்த அமலக்கற்மறவாயிலாக நீண்ைகால பரிணாைத்தின் அடிப்பமை 

-யில் வழித்தைங்களில் நைைாடும் ரயில் வாவனாலி வதாமலத்வதாைர்மப 

வழங்க இந்திே இரயில்நவ திட்ைமிட்டுள்ைது. இந்தத் திட்ைத்திற்கு ைதிப் 

-பிைப்பட்டுள்ை முதலீடு சுைார் `25,000 நகாடிோகும். அடுத்த ஐந்து 

ஆண்டுகளில் இந்தத் திட்ைம் நிமறவமையும். 

 

8. சர்வவதச இருப்புப்பாமதக்கடவு குறித்த விழிப்புணர்வு நாமள 

எந்த நகரத்மத அடிப்பமடயாகக்ஜகாண்டு பன்னாட்டு இரயில்வவ 

யூனியன் கமடப்பிடிக்கிறது? 

அ) வெனீவா 

ஆ) பாரிஸ்  

இ) நியூோர்க் 

ஈ) நராம் 

✓ பன்னாட்ைைவிலான இருப்புப்பாமதக்கைவு குறித்த விழிப்புணர்வு நாள் 

என்பது இருப்புப்பாமதக்கைக்கும்நபாது வ ய்ேக்கூடிே பாதுகாப்பு குறித்த 

விஷேங்களில் விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்துகிறது. இதமன பன்னாட்டு 

இரயில் நபாக்குவரத்து வதாழிலமைப்பான பாரிமைச்  ார்ந்த  ர்வநத  

இரயில்நவ யூனிேன் முன்வனடுத்துள்ைது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. நடப்பாண்டில் வரும் உலக அங்கீகார நாளுக்கான கருப்ஜபாருள் 

என்ன? 

அ) Supporting the Implementation of the SDGs  

ஆ) Safety Accreditation 

இ) Quality Accreditation 

ஈ) Quality Certification 

✓ வணிகம் ைற்றும் வபாருைாதாரத்தில் அங்கீகாரத்தின் பங்மக முன்னி 

-மலப்படுத்தவும் ஊக்குவிக்கவுைாக உலக அங்கீகார நாள் ஒவ்நவார் 

ஆண்டும் ெூன்.9 அன்று வகாண்ைாைப்படுகிறது. “Supporting the 

Implementation of the SDGs” என்பது நைப்பாண்டில் (2021) வரும் இந்த 

நாளுக்கான கருப்வபாருைாகும். இது, பன்னாட்டு அங்கீகார ைன்றம் & 

பன்னாட்டு ஆய்வக அங்கீகார ஒத்துமழப்பு ஆகிேவற்றால் தீர்ைானிக்கப் 

-படுகிறது. 

 

10. 2021’இல் G7’இன் தமலமைப்ஜபாறுப்மபக்ஜகாண்டுள்ள நாடு 

எது? 

அ) ஐக்கிே அவைரிக்க நாடுகள் 

ஆ) ஐக்கிேப் நபரரசு  

இ) வெர்ைனி 

ஈ) பிரான்ஸ் 

✓ நைப்பு 2021’இல் G7’இன் தமலமைப்வபாறுப்மப வகித்துவரும் ஐக்கியப் 

பபைைசு இந்திோ, ஆஸி, வதன்னாப்பிரிக்கா ைற்றும் வதன்வகாரிோமவ 

உச்சிைாநாட்டிற்கு அமழத்துள்ைது. இந்திேப்பிரதைர் நைாடி, இங்கிலாந்து 

பிரதைர் நபாரிஸ் ொன் ன் நைத்திே G7 உச்சிைாநாட்டின் அைர்வுகளில் 

வைய்நிகராக பங்நகற்கவுள்ைார். கைந்த 2019ஆம் ஆண்டில், பிரான்ஸ், 

இந்திோமவ ‘நல்வலண்ண கூட்ைாைராக’ அமழத்த பின்னர், G7 உச்சி 

மாநாட்டில் இந்தியப்பிரதைர் பங்நகற்பது இது இரண்ைாம் முமறோகும். 

 


1. கைல் ார் ைாசுக் கட்டுப்பாட்டுக் கப்பல்கமை உருவாக்கும் ஒப்பந்தத்தில் 

ைத்திே பாதுகாப்பு அமைச் கம், ஜிஎஸ்எல் நிறுவனம் மகவேழுத்து 

இந்திே கைநலாரக்காவல்பமையின் பேன்பாட்டிற்காக ̀ 583 நகாடி ைதிப் 

-பில் கைல் ார் ைாசுமவக் கட்டுப்படுத்தும் 2 கப்பல்கமை உருவாக்குவத 

-ற்காக நகாவா ஷிப்ோர்டு நிறுவனத்துைன் (GSL) ைத்திே பாதுகாப்பு 

அமைச் கம் ெூன்.22 அன்று ஒப்பந்தத்தில் மகவேழுத்திட்டுள்ைது.  

உள்நாட்டிநலநே வடிவமைக்கப்பட்டு, GSL நிறுவனத்தால் இந்தச் சிறப்பு 

கப்பல்கள் உருவாக்கப்படும். கைலில் எண்வணய் கசிவால் ஏற்படும் 

இைர்பாடுகமை எதிர்வகாள்ளுதல் ைற்றும் ைாசு ஏற்படுவமதத் திறம்பை 

மகோளும் வமகயில் இந்திே கைநலாரக்காவல்பமையின் வ ேல்திற 

-மன இந்த ஒப்பந்தம் குறிப்பிைத்தக்க அைவில் அதிகரிக்கும். இந்த இரு 

கப்பல்கமை நவம்பர் 2024 ைற்றும் 2025 நையில் விநிநோகிக்க திட்ைமி 

-ைப்பட்டுள்ைது. 

 

 

 

 

 


