 













1.இந்தியாவின் முன்னேற எண்ணும் மாவட்டங்கள் திட்டம் குறித்த

5. IMD’இன் அண்கமய தரவுகளின்படி, கடந்த 121 ஆண்டுகளில்,

அ) FAO

அ) ஏப்ைல் 2021

ஆ) UNDP 

ஆ) னம 2021 

இ) IMF

இ) ஜூன் 2021

மதிப்பீட்டு அறிக்கககய வவளியிட்டுள்ள உலகளாவிய நிறுவேம்
எது?

இந்தியாவில், 2ஆவது அதிகபட்ச மாதாந்திர மகைப்வபாழிகவப் பதிவு
வசய்துள்ள மாதம் எது?

ஈ) உலக வங்கி

ஈ) ஜூகல 2021

✓

ஐநா வளர்ச்சித்திட்டமானது (UNDP) இந்தியாவின் முன்னனற எண்ணும்
மாவட்டங்கள் திட்டம்குறித்த சுயாதீன மதிப்பீட்டு அறிக்கககய வவளியி
-ட்டுள்ளது. இவ்வறிக்ககயின்படி, இந்தத்திட்டத்தின் விகளவாக துகற
வளர்ச்சி & ஆளுகக மற்றும் நிர்வாகத்தில் முன்னனற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.

✓

இது முன்னனற எண்ணும் மாவட்டங்கள் திட்டத்தின் முன்னனற்றத்கத
பகுப்பாய்வு வெய்து முன்னனற்றத்திற்கான பரிந்துகைககள வழங்கியது.
UNDP’இன் இந்திய பிைதிநிதி, NITI ஆனயாக்கிற்கு இந்த அறிக்கககய
வழங்கினார்.

✓

இந்திய வானிகல ஆய்வு கமயத்தின் (IMD) ெமீபத்திய தைவுகளின்படி,
கடந்த 121 ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் னம மாதம் அதிகபட்ெமாக 107.9
மிமீ மகழ பதிவாகியுள்ளது. கடந்த 1901’க்குப் பிறகு இந்த னம மாதத்தில்
ெைாெரியாக 34.18°C வவப்பநிகல, நான்காவது மிகக்குகறந்த வவப்பநி
-கலயாக பதிவாகியுள்ளது.

✓

னம மாதத்தில், இந்தியாவில் இம்மகழப்வபாழிவு கடந்த 1901ஆம் ஆண்டில்
இருந்து இைண்டாவது அதிகபட்ெமாகும். அைபிக்கடல் மற்றும் வங்காள
விரிகுடாவில் தலா ஒரு சூறாவளி உருவானது. ‘தக்னத’ புயல் அைபிக்
கடலிலும், ‘யாஷ்’ சூறாவளி வங்காள விரிகுடாவிலும் உருவாகியது.

2. ஐநா பாதுகாப்பு அகவயாேது ____ உறுப்பிேர்கள்வகாண்ட

6. AISHE அறிக்கக 2019-20’இன்படி, ஒட்டுவமாத்த உயர்கல்வி

ஓர் அகமப்பாகும்.

னசர்க்கக விகிதம் என்ே?

அ) 10

அ) 27.1 

ஆ) 15 

ஆ) 37.1

இ) 20

இ) 47.1

ஈ) 30

✓



ஐநா பாதுகாப்பு அகவ என்பது 15 உறுப்பினர்கள்வகாண்ட ஓர் அகமப்பு
ஆகும். இவ்வகவயின் வீட்னடா அதிகாைம்வபற்ற நிைந்தை உறுப்பினர்கள்
ஆக அவமரிக்கா, இைஷ்யா, சீனா, ஐக்கியப் னபைைசு மற்றும் பிைான்ஸ்
ஆகிய நாடுகள் உள்ளன. ெமீபத்தில், பினைசில், ஐக்கிய அைபு அமீைகம்,
அல்னபனியா, கானா மற்றும் கானபான் ஆகிய 5 நாடுகள் ஐநா பாதுகாப்பு
அகவயில் னெருவதற்கு னதர்வுவெய்யப்பட்டுள்ளன.

ஈ) 57.1

✓

2019-20ஆம் ஆண்டுக்கான அகில இந்திய உயர்கல்வி ஆய்வறிக்கக
-கய மத்திய கல்வி அகமச்ெகம் வவளியிட்டது. ஒட்டுவமாத்த உயர்
கல்வி னெர்க்கக விகிதம், 2019-20ஆம் ஆண்டில் 27.1%ஆக உள்ளது.

✓

இது கடந்த 2018-19ஆம் ஆண்டில் 26.3%ஆகவும், 2014-15ஆம் ஆண்டில்
24.3%ஆகவும் இருந்தது. கடந்த 2018-19ஆம் ஆண்டு 3.74 னகாடியாக
இருந்த ஒட்டுவமாத்த மாணவர் னெர்க்கக, 2019-20ஆம் ஆண்டில் 3.85
னகாடியாக அதிகரித்து, 11.36 லட்ெமாக (3.04%) வளர்ச்சியகடந்துள்ளது.
இந்தக் காலக்கட்டத்தில் உயர்கல்வியில் னெர்ந்த மாணவிகளின்
எண்ணிக்கக 18.2% அதிகரித்தது.

3. சமூகத்தில் _____’இன் பரவகலத் தீர்மானிப்பதற்காக வசனரா
ஆய்வு பயன்படுத்தப்படுகிறது.
அ) பிறவபாருவளதிரியாக்கி

✓

ஆ) பிறவபாருவளதிரி 

7. உலகின் மிகநீள வடமாே ‘ஃபிர்மிோ’கவ கட்டகமத்த வதாழில்

இ) கவைஸ் திரிபு

நுட்ப நிறுவேம் எது?

ஈ) னமற்கண்ட எதுவும் இல்கல

அ) கமக்னைாொப்ட்

ெமூகத்தில் பிறவபாருவளதிரிகள் இருப்பகத தீர்மானிப்பதற்காக வெனைா
ஆய்வு பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்தச்வெயல்பாட்டில், இைத்த மாதிரிகளில்
IgG (இம்யூனனாகுனளாபுலின் G) பிறவபாருவளதிரிகள் இருப்பது னொதிக்க
-ப்படுன்றன. அவை COVID காைணமாக ஏற்பட்ட கடந்தகால வதாற்கற
தீர்மானிக்கின்றன. இந்திய மருத்துவ ஆைாய்ச்சிக் கழகமானது 4ஆவது
நாடு தழுவிய COVID-19 வெனைா ஆய்கவத் வதாடங்கவுள்ளதாக NITI
ஆனயாக் உறுப்பினர் Dr V K பால் அறிவித்தார்.

ஆ) கூகிள் 

4. வணிக அகமச்சகத்தின் சமீபத்திய தரவுகளின்படி, இந்தியாவின்
இயற்கக னவளாண் வபாருட்களின் ஏற்றுமதி, 2020-21இல் ____
சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது.

இ) ஆப்பிள்
ஈ) அனமொன்

✓

ஐக்கிய அவமரிக்க நாடுகள், பினைசில், உருகுனவ & அர்வஜன்டினாகவ
இகணக்கும் ‘Firmina’ என்ற கடலடிவெல்லும் வடத்கத உருவாக்கவுள்
-ளதாக கூகிள் அறிவித்தது. உலகின் மிகநீளமான வடமாக இருக்கும்
இந்த வடம், குறிபிடப்பட்டுள்ள பிைாந்தியங்களுக்கு இகடயில் இகணய
இகணப்புத்திறகன னமம்படுத்துவகத னநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது.

✓

இந்த வடம், அவமரிக்காவின் கீகழக்கடற்ககையிலிருந்து அர்வஜன்டினா
வகை இயங்கும். னமலும் வதன்னவமரிக்காவிலுள்ள பயனர்களுக்கான
கூகிள் னெகவகளுக்கான அணுககல னமம்படுத்தும்.

அ) 11

✓

ஆ) 31

8. மாசுபாட்கடக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக ‘நச்சுக்காற்று னகாபுரத்கத’

இ) 51 

அகமக்கவுள்ள மாநிலம் / யூனியன் பிரனதசம் எது?

ஈ) 71

அ) கர்நாடகா

வணிக அகமச்ெகத்தின் அண்கமய தைவுகளின்படி, 2020-21ஆம்
ஆண்டில், இந்தியாவின் இயற்கக னவளாண் வபாருட்களின் ஏற்றுமதி
51% உயர்ந்துள்ளது. இயற்கக னவளாண் வபாருட்களின் வவளிப்புற
ஏற்றுமதியானது கடந்த ஆண்டின் 689 மில்லியன் டாலர்ககள விஞ்சி
1,040 மில்லியன் டாலர்ககளத் வதாட்டது.

ஆ) குஜைாத்









இ) புது தில்லி 
ஈ) மகாைாஷ்டிைா

✓

தில்லி சுற்றுச்சூழல் அகமச்ெரின் கூற்றுப்படி, ஆக.15ஆம் னததிக்குள்
னதசிய தகலநகைத்தில் முதல் ‘நச்சுக்காற்று னகாபுைம்’ அகமக்கப்படும்.
னொதகன அடிப்பகடயிலான இத்திட்டம் கடந்த ஆண்டு வதாடங்கப்பட்
-டாலும், தற்னபாது நிலவிவரும் COVID வதாற்றால் அதன் கட்டுமானம்
தாமதமானது. 25 மீ கட்டகமப்பில் தூசி மாசு, வாகன மாசுபாடு முதல்



 









அண்கட பகுதிகளில் பயிர்த்தூர் எரிப்பால் ஏற்படும் மாசுபாடு வகை 10
விதமான சிக்கல்கள் இதனால் தீர்க்கப்படும்.

9.எந்த விண்வவளி நிறுவேம் தேது வவள்ளிக்னகாள் பயணத்தின்
ஒருபகுதியாக ‘என்விஷன்’ ஆய்வுக்கலத்கத அறிவித்துள்ளது?
அ) NASA
ஆ) JAXA
இ) ISRO
ஈ) ESA 
✓

ஐனைாப்பிய விண்வவளி முககம தனது வவள்ளிக்னகாள் பயணத்தின்
ஒருபகுதியாக ‘என்விஷன்’ என்ற ஆய்வுக்கலத்கத அண்கமயில் அறி
-வித்தது. அவமரிக்க (USA) விண்வவளி ஆய்வு நிறுவனமான NASA,
வவரிட்டாஸ் மற்றும் டாவின்சி+ என அகழக்கப்படும் 2 வவள்ளிக்னகாள்
பயணத்திட்டங்ககளத் அறிவித்த ஒருவாைகாலத்திற்குப்பின் ESA இகத
அறிவித்தது. ESA’கவப் வபாறுத்தவகை, 2034-35’க்குள் இந்த ஆய்வுக்
கலம் தயாைாக இருக்கும்.







அவமரிக்கா ொர்பில் அணுெக்தியில் இயங்கக்கூடிய ‘USS வைானால்ட்
ரீகன்’ விமானம் தாங்கி னபார்க்கப்பல், F-18 இைக னபார் விமானங்கள்,
தட்பவவப்பநிகலகளிலும் ஆபத்துகுறித்து துல்லியமாக முன்வனச்ெரிக்
-கக வெய்யும் இ-2சி விமானம் ஆகியகவ இந்தப் னபார்ப்பயிற்சியில்
ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளன.
இந்தியா ொர்பில் ஜாகுவார் மற்றும் சுனகாய்-30 MKI னபார் விமானங்கள்,
விண்ணில் பறந்தபடி எரிவபாருள் நிைப்பும் IL-78 விமானம், விண்ணில்
பறந்தபடி முன்வனச்ெரிக்கக மற்றும் கட்டுப்பாட்டு வதாழில்நுட்பத்துடன்
கூடிய விமானம், வகாச்சி மற்றும் வடக் னபார்க்கப்பல்கள் ஆகியகவ
ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளன. அவமரிக்கா ொர்பில் ஏற்வகனனவ, னபார்க்கப்பல்
குழு ஒன்றும் இந்திய வபருங்கடல் பகுதியில் நிறுத்திகவக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தப் னபார்க் கப்பல் குழுவில் ஏைாளமான னபார் விமானங்களுடன்
கூடிய ஒரு விமானம் தாங்கி னபார்க்கப்பல், சிறிய அளவிலான னபார்க்
கப்பல்கள் மற்றும் பிற கப்பல்களும் இடம்வபற்றிருக்கும்.
இந்த 2 நாள் னபார்ப்பயிற்சி இந்தியா-அவமரிக்க நாடுகளிகடனயயான
உறகவ வலுப்படுத்தும் என்பனதாடு, கடல்ொர் நடவடிக்கககளிலும் இரு
நாடுகளிகடனயயான ஒத்துகழப்கப வலுப்படுத்தும். வான்வழி ெவால்க
-கள திறம்பட எதிர்வகாள்வது, நீர்மூழ்கிக்கப்பல் எதிர்ப்பு நடவடிக்ககக
-ள் என்பன உள்ளிட்ட பலதைப்பட்ட னபார்ப்பயிற்சிகள் இந்த இைண்டு
நாள் பயிற்சியில் னமற்வகாள்ளப்படும்.

10. ஃனபார்ப்ஸின் உலகின் சிறந்த வங்கிகள் - 2021 பட்டியலில்,
இந்தியாவில் முதலிடத்தில் உள்ள வங்கி எது?
அ) இந்தியன் வங்கி
ஆ) பாரத ைங்கி
இ) கனைா வங்கி
ஈ) DBS 

✓

உலகளாவிய வாடிக்ககயாளர் கருத்துக்னகட்பின் அடிப்பகடயில்
ஃனபார்ப்ஸின் உலகின் சிறந்த வங்கிகள் - 2021 பட்டியலில் DBS ைங்கி
இடம்வபற்றுள்ளது. இந்தியாவின் 30 உள்நாட்டு மற்றும் பன்னாட்டு வங்
-கிகளில் முதலிடத்தில் DBS ைங்கி உள்ளது.

✓

ெந்கத ஆைாய்ச்சி நிறுவனமான ஸ்டாடிஸ்டாவுடன் இகணந்து நடத்தப்ப
-ட்ட ஃனபார்ப்ஸின் ‘உலகின் சிறந்த வங்கிகள்’ பட்டியலின் மூன்றாவது
பதிப்பு இதுவாகும். இந்தப் பட்டியலில் இைண்டாவது வங்கியாக னகைள
மாநிலத்கதகச் ொர்ந்த CSB வங்கியும், அதகனத் வதாடர்ந்த இடங்களில்
ICICI வங்கியும் HDFC வங்கியும் உள்ளன.


1. உலக வடஸ்ட் ொம்பியன்ஷிப்: நியூஸிலாந்து ொம்பியன்
உலக வடஸ்ட் ொம்பியன்சிப் னபாட்டியின் இறுதியாட்டத்தில் நியூசிலாந்து
8 விக்வகட்டுகள் வித்தியாெத்தில் இந்தியாகவ வீழ்த்தி ொம்பியனானது.
வடஸ்ட் கிரிக்வகட்டின் 144 ஆண்டுகால வைலாற்றில் முதல்முகறயாக
நடத்தப்பட்ட இந்த ொம்பியன்ஷிப் னபாட்டியில் பட்டத்கத வவன்று புதிய
வைலாறு பகடத்துள்ளது நியூஸிலாந்து. இரு இன்னிங்ஸ்களிலுமாக 7
விக்வகட்டுகள் ொய்த்த ககல் னஜமிென் ஆட்டநாயகன் ஆனார்.
உலக வடஸ்ட் ொம்பின்ஷிப்பில் பட்டம் வவன்றுள்ள நியூஸிலாந்து
அணிக்கு `11.7 னகாடியும், 2ஆம் இடம்பிடித்த இந்திய அணிக்கு `5.8
னகாடியும் வைாக்கப்பரிசு வழங்கப்பட்டது.
2. ‘கவியைசு’ கண்ணதாென் – 95ஆவது பிறந்தநாள்
3. இந்திய வபருங்கடல் பகுதியில் இந்தியா-அவமரிக்கா கூட்டு னபார்ப்
பயிற்சி
இந்தியாவும், அவமரிக்காவும் இந்திய வபருங்கடல் பகுதியில் மிகப்வபரிய
அளவிலான 2 நாள் கூட்டு னபார்ப்பயிற்சிகய வதாடங்கின. வதன்சீன
கடல்பகுதி மற்றும் இந்திய வபருங்கடல் பகுதிகளில் சீனா ஆதிக்கம்
வெலுத்திவரும் நிகலயில், அதன்மூலம் எழும் எவ்விதமான ெவாகலயும்
எதிர்வகாள்ளும் வககயில் இந்தக் கடல் பிைாந்திய பகுதிகளில் இந்தியா,
அவமரிக்கா, ஆஸ்தினைலியா, ஜப்பான் நாடுகள் கூட்டு னபார்ப் பயிற்சியில்
வதாடர்ச்சியாக ஈடுபட்டு வருகின்றன.











