 











1. இந்தியா வானிலை ஆய்வு லையமும் ICMR’உம், கீழ்காணும்


✓

எந்த ந ாய்க்கான வல்லு ர் குழுலவ அலைத்துள்ளன?
அ) AIDS
ஆ) மலேரியா 

✓

✓



கர்ப்பிணிப் டபண்களில் கிட்ெத்தட்ெ 50%, ஐந்து வயதிற்கு குலறவான
குழந்லதகளில் 59%, வளரிளம்பருவ டபண்கள் 54% மற்றும் கர்ப்பிணி
அல்ோத பாலூட்ொத டபண்களில் 53% லபர் இந்தியாவில் இரத்த
லைாலக ல ாய்க்கு ஆளாகியுள்ளனர்.

இ) COVID

5. ICAN’இன் ஒரு ெமீ அறிக்லகயின் டி, அணுவாயுதங்களுக்காக

ஈ) டெங்கு

அதிக பெைவினம் பெய்துள்ள ாடு எது?

இந்தியா வானிலே ஆய்வு லமயமும் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சிக்
கழகமும் (ICMR), “மலேரியா ல ா லமார்” என்ற தன்னார்வ டதாண்டு
நிறுவனத்துென் இலைந்து மலேரியா மற்றும் காேநிலே டதாெர்பான
இந்திய இருமுகலம வல்லு ர் குழுலவ உருவாக்கியுள்ளது.

அ) ஐக்கிய அடமரிக்க நாடுகள் 
ஆ) சீனா
இ) இந்தியா
ஈ) ரஷ்யா

இந்தியாவில் மலேரியாலவ விலரவாக கண்ெறிவதற்கான காேநிலே
அடிப்பலெயிோன தீர்வுகலள ஆராய்ந்து வழங்குவலத இக்குழு ல ாக்க
-மாகக் டகாண்டுள்ளது.

✓

அணுவாயுதங்கலள ஒழிப்பதற்கான டெனீவாலவச் ைார்ந்த பன்னாட்டு
இயக்கம் (ICAN) “Complicit: 2020 Global Nuclear Weapons Spending”
என்ற தலேப்பிோன ஓர் அறிக்லகலய டவளியிட்டுள்ளது.

2. நைற்கூலையில் ப ாருத்துவதன்மூைம் COVID பதாற்லைக் கண்ட

✓

ஆயுதங்களுக்காக டைேவு டைய்த ாடுகள், இோபமீட்டிய நிறுவனங்கள்
குறித்த தகவல்கலள இந்த அறிக்லக விவரிக்கிறது. இந்தத் டதாலக
கெந்த ஆண்லெவிெ $1.4 பில்லியன் ொேர் அதிகரித்துள்ளது. $37.4
பில்லியன் ொேர்கள் டைேவு டைய்து அடமரிக்கா முதலிெத்திலும், $10.1
பில்லியன் ொேர்கள் டைேவு டைய்து சீனா இரண்ொமிெத்திலும் உள்ளது.
இரஷ்யா, இங்கிோந்து & பிரான்ஸ் அடுத்தடுத்த இெங்களில் உள்ளன.

-றியக்கூடிய ‘COVID அைாைம்’ என்றவ ொன்றற உருவாக்கியுள்ள
ாடு எது?
அ) ஐக்கிய அடமரிக்க நாடுகள்
ஆ) சீனா
இ) ஐக்கியப் லபரரசு 

6. 2021 - உைக பகாடுக்கும் குறியீட்லட பவளியிடுகிை நிறுவனம்

ஈ) இந்தியா

✓

லமற்கூலரயில் டபாருத்துவதன்மூேம் 15 நிமிெங்களில் பாதிக்கப்பட்ெ
பர்கலளக் கண்ெறியும் திறன்டபற்ற ‘COVID அோரம்’ என்றவ ான்லற
ஐக்கியப்லபரரலைச் ைார்ந்த அறிவியோளர்கள் உருவாக்கியுள்ளனர்.

✓

இந்தத் துல்லியமான ைாதனத்லத வானூர்தி அலறகள், வகுப்பலறகள்,
பராமரிப்பு இல்ேங்கள் மற்றும் அலுவேகங்களில் லைாதலனயிெ பயன்ப
-டுத்தோம். லதாோல் உற்பத்தி டைய்யப்படும் லவதிப்டபாருட்கலளக்
உைர்வதன்மூேலமா அல்ேது டகாலரானா லவரஸால் பாதிக்கப்பட்ெ
பர்களின் சுவாைத்தின்மூேலமா இதன் உைரி டையல்படுகிறது.

எது?
அ) லைரிட்டீஸ் எய்ட் பவுண்லெென் 
ஆ) உேக வங்கி
இ) பன்னாட்டு மன்னிப்பு அலவ
ஈ) உேக ேவாழ்வு அலமப்பு

✓

3. அண்லைச் பெய்திகளில் இடம்ப ற்ை ‘நியூ பெப் ர்ட்’ என் து
எந்த விண்பவளி முகலையின் ஏவுகை அலைப் ாகும்?

ெப்பாண்டிற்கான (2021) உேக டகாடுக்கும் குறியீட்லெ லைரிட்டீஸ்
எய்ட் பவுண்லெென் டவளியிட்டுள்ளது. COVID-19 மற்றும் அதனுென்
டதாெர்புலெய முெக்கங்கள், உேடகங்குமுள்ள ாடுகளின் லபாக்லக
மாற்றியுள்ளதாக அவ்வறிக்லக கூறுகிறது. உேகின் தாராள மனப்பாங்கு
-லெய ாடுகளில் இந்தியா பதினான்காவது இெத்தில் உள்ளது. அந்தக்
குறியீட்டில், இந்லதாலனசியா முதலிெத்தில் உள்ளது.

அ) ஸ்லபஸ்X

✓

✓

ஆ) NASA

7. பகல்ஃ ாண்ட் ெவால் – 2021’ஐ பவன்ை பெஸ் வீைர் யார்?

இ) புளூ ஆர்ஜின் 

அ) டகாலனரு ஹம்பி

ஈ) லராஸ்லகாஸ்லமாஸ்

ஆ) D குலகஷ் 

அலமைான் நிறுவனரான டெஃப் டபலைாஸின் விண்டவளி நிறுவனமான
புளூ ஆர்ஜின், அண்லமயில், நியூ டெப்பர்டில் பயணிப்பதற்கான முதல்
இருக்லகக்கான இலையவழி ஏேத்லத நிலறவு டைய்தது.

இ) விஸ்வ ாதன் ஆனந்த்

சுற்றுோப் பயணிகலள விண்டவளிக்கு அலழத்துச் டைல்வதற்காக
உருவாக்கப்பட்ெ ஏவுகே அலமப்பு இது. இவ்விருக்லகலய ஏேடமடுக்க
159 ாடுகளிலிருந்து 7,600’க்கும் லமற்பட்லொர் பதிவு டைய்துள்ளனர்.
$28 மில்லியன் ொேருக்கு இதலன ஒருவர் ஏேத்தில் எடுத்தார். அவர்,
டெஃப் டபலைாஸுென் ‘நியூ டெப்பர்டில்’ விண்டவளிக்கு பறப்பார்.

ஈ) டபண்ொோ ஹரிகிருஷ்ைா

✓

4.இைத்தநொலக முக்த் ாைத் குறியீட்டில் முதலிடத்திலுள்ள ைாநிைம்

8. உைக மூத்நதார் வன்பகாடுலை ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு

எது?

அ) ெூன்.10

ஆ) மகாராஷ்டிரா

ஆ) ெூன்.15 

இ) மத்திய பிரலதைம் 

இ) ெூன்.20

ஈ) லகரளா
இரத்தலைாலக முக்த் பாரத் குறியீட்டில் மத்திய பிரலதை மாநிேம் 64.1
மதிப்டபண்களுென் முதலிெத்தில் உள்ளது. இது லதசிய சுகாதார இயக்க
-த்தால் டவளியிெப்படுகிறது. மத்திய பிரலதைத்லதத் டதாெர்ந்து ஒடிஸா
59.3 மதிப்டபண்களுென் இரண்ொமிெத்தில் உள்ளது. ஹிமாச்ைே
பிரலதை மாநிேம் இந்த ஆண்டு மூன்றாமிெத்திற்கு முன்லனறியுள்ளது;
அது 2018-19ஆம் ஆண்டில் 18ஆவது இெத்தில் இருந்தது.



ாள்

கலடப்பிடிக்கப் டும் நததி எது?

அ) தமிழ் ாடு

✓

இந்திய டைஸ் வீரர் D குலகஷ், $15,000 பரிசு மதிப்புடைய டகல்ஃபாண்ட்
ைவால் டைஸ் பட்ெத்லதயும், டமல்ட்வாட்ெர்ஸ் ைாம்பியன்ஸ் டைஸ் சுற்றுப்
பயைத்திற்கான நுடைவுச்சீட்டையும் டவன்றார். 15 வயதான குலகஷ்,
பிரக்னானந்தாவுக்கு எதிரான லபாட்டி உட்பெ ான்கு சுற்றுகலளயும்
டவன்றார். 2019 மார்ச்சில், கிராண்ட்மாஸ்ெர் பட்ெத்திற்கு தகுதிடபற்ற
இரண்ொவது இளம் வீரரானார் இவர்.







ஈ) ெூன்.25

✓

ஐ ா அலவயானது ஒவ்லவார் ஆண்டும் வரும் ெூன்.15ஆம் லததிலய
உேக மூத்லதார் வன்டகாடுலம ஒழிப்பு விழிப்புைர்வு ாளாக (World
Elder Abuse Awareness Day) அனுைரிக்கிறது. இந்த ாள், மூத்லதார்
வன்டகாடுலமலயத் தடுப்பதற்கான பன்னாட்டு வலேயலமப்பால்
(INPEA) 2006’இல் டதாெங்கப்பட்ெது. ஐ ா டபாது அலவ, இது டதாெர்பாக
2011ஆம் ஆண்டில் ஒரு தீர்மானத்லத நிலறலவற்றியது. “Safeguard
older persons during COVID-19 and beyond” என்ற தலேப்பில் இந்த
ஆண்டுக்கான ாள் டகாண்ொெப்பட்ெது.



 









9. ‘நீடித்த

ளர்ச்சி இலக்குகள் அறிக்லக – 2021’இன் டி SDG
குறியீட்டில் முதலிடம் பிடித்த ாடு எது?
அ) இந்தியா





பிடித்தார். அவர் 3.90 மீட்ெர் தாண்டி தங்கம் டவல்ே, மத்திய பிரலதை
மாநிேத்தின் பபிதா பலெல் (3.40 மீ), தமிழ் ாட்டின் லராசி மீனா பால்ராஜ்
(3.30 மீ) ஆகிலயார் முலறலய அடுத்த இரு இெங்கலளப் பிடித்தனர்.
மகளிருக்கான உயரந்தாண்டுதலில், லகரளத்தின் ஏஞ்டைல் பி லதவசியா
(1.65 மீ) முதலிெமும், தமிழக வீராங்கலன ஜிஜி ொர்ஜ் ஸ்டீபன் (1.60 மீ)
2ஆம் இெம் பிடித்தனர்.

ஆ) சீனா
இ) ஐக்கிய அடமரிக்க நாடுகள்
ஈ) பின்ோந்து 
✓



நீடித்த வளர்ச்சி தீர்வுகள் வலேயலமப்பானது அண்லமயில் நீடித்த
வளர்ச்சி அறிக்லக – 2021’ஐ டவளியிட்டுள்ளது. அந்த அறிக்லகயின்படி,
SDG குறியீட்டில் பின்ோந்து 85.9 மதிப்டபண்களுென் முதலிெத்திலும்,
சுவீென் மற்றும் டென்மார்க் இரண்ொமிெத்திலும் உள்ளன. 193 ாடுக
-ளுள், 60.1 மதிப்டபண்களுென் இந்தியா 120ஆவது இெத்தில் உள்ளது.

ஆெவர் 800 மீ ஓட்ெத்தில் ஹரியானாவின் கிருென் குமார் 1 நிமிெம்
50.15 வி ாடிகளில் இேக்லக எட்ெ, உத்தரகண்டின் அனு குமார் (1
நிமிெம் 51.05 வி ாடி) 2ஆம் இெமும், ஹரியாைாவின் மஞ்சித் சிங் (1
நிமிெம் 51.44 வி ாடி) 3ஆம் இெமும் பிடித்தனர்.
மகளிர் பிரிவில் ஹார்மிேன் 2 நிமிெம் 2.57 வி ாடிகளில் பந்தயத்லத
நிலறவு டைய்ய, தில்லியின் ைந்தா (2 நிமிெம் 3.36 வி ாடி) 2ஆம் இெம்,
நிமலி (2 நிமிெம் 5.69 வி ாடி) 3ஆம் இெமும் பிடித்தனர்.

10. அண்லையில் பவளியிடப் ட்ட எந்த அறிக்லக “The race against
time for smarter development” என்ை தலைப்பில் இருந்தது?
அ) உேக வளர்ச்சி அறிக்லக
ஆ) உேகளாவிய டபாருளாதார முன்லனற்றம்
இ) ஐ ா நீடித்த வளர்ச்சி அறிக்லக
ஈ) UNESCO அறிவியல் அறிக்லக 

✓

UNESCO அறிவியல் அறிக்லகயின் ஏழாவது பதிப்பானது அண்லமயில்,
“The race against time for smarter development” என்ற தலேப்பில்
டவளியிெப்பட்ெது. இந்த அறிக்லகயானது அறிவியல் துலறயில், கெந்த
ஐந்து ஆண்டுகளில், ாடுகள் பின்பற்றி வரும் வளர்ச்சிப்பாலத குறித்து
விரிவாக பகுப்பாய்வு டைய்கிறது.


1. வங்கிகள் தனியார்மயமாக்கம்: அலமச்ைரலவ டையேர் தலேலமயில்
முக்கிய கூட்ெம்
இரு டபாதுத்துலற வங்கிகலளத் தனியார்மயமாக்குவது டதாெர்பாக
அலமச்ைரலவ டையேர் தலேலமயிோன முக்கிய கூட்ெம் லெடபற்றது.
இரு டபாதுத்துலற வங்கிகள் தனியார்மயமாக்கப்படும் என்று ெப்பு
2021-22ஆம் நிதியாண்டுக்கான நிதிநிலே அறிக்லகலயத் தாக்கல்
டைய்யும்லபாது மத்திய நிதியலமச்ைர் நிர்மோ சீதாராமன் டதரிவித்திருந்
-தார். அலதத்டதாெர்ந்து, தனியார்மயமாக்கப்பெ லவண்டிய வங்கிகள்
குறித்த பரிந்துலரகலள NITI ஆலயாக் அலமப்பு, அலமச்ைரலவ டையேர்
தலேலமயிோன
குழுவுக்கு
வழங்கியுள்ளதாகத்
தகவல்கள்
டதரிவிக்கின்றன.
இந்நிலேயில், டபாதுத்துலற வங்கிகலளத் தனியார்மயமாக்கும் ெவடி
-க்லககலளத் துரிதப்படுத்துவது டதாெர்பான கூட்ெம் அலமச்ைரலவ
டையேர் தலேலமயில் அண்லமயில்
லெடபற்றது. டபாதுத்துலற
வங்கிகலளத் தனியார்மயமாக்குவதற்கான வழிமுலறகலள வகுப்பது
டதாெர்பாகவும் கூட்ெத்தின்லபாது ஆலோசிக்கப்பட்ெது. தனியார்மயமாக்
-கப்பெ லவண்டிய வங்கிகளின் விவரங்கலள பங்கு விேக்கலுக்கான
அலமச்ைர்கள் அெங்கிய குழுவுக்கு அலமச்ைரலவ டையேர் தலேலமயி
-ோன குழு வழங்கவுள்ளது.
ெப்பு நிதியாண்டில் இரு டபாதுத் துலற வங்கிகள், ஒரு டபாதுத்துலற
காப்பீட்டுவிநிறுவனம் உள்ளிட்ெவற்லறத் தனியாருக் வாயிோக `1.75
ேட்ைம் லகாடிலயத் திரட்டுவதற்கு மத்திய அரசு இேக்கு நிர்ையித்துள்ள
-து. கெந்த நிதியாண்டில் இந்த இேக்கு `2.10 ேட்ைம் லகாடியாக நிர்ை
-யிக்கப்பட்டிருந்தது குறிப்பிெத்தக்கது.
கெந்த 4 ஆண்டுகளில் 14 டபாதுத்துலற வங்கிகள் மற்ற வங்கிகளுென்
இலைக்கப்பட்டுள்ளன. கெந்த நிதியாண்டில் மட்டும் 10 டபாதுத்துலற
வங்கிகள் ஒன்றிலைக்கப்பட்டு 4 வங்கிகளாக மாற்றப்பட்ென. மத்திய
அரசின்
ெவடிக்லககள் காரைமாக, டபாதுத்துலற வங்கிகளின்
எண்ணிக்லக 27’இலிருந்து 12ஆகக் குலறந்துள்ளது.
2. லதசிய தெகள ைாம்பியன்ஷிப்: கம்பு ஊன்றித்தாண்டுதலில் தமிழ் ாட்டு
-க்கு தங்கம்
லதசிய தெகள ைாம்பியன்ஷிப் லபாட்டியில் மகளிருக்கான கம்பு ஊன்றித்
தாண்டுதலில் தமிழ் ாட்டின் பரணிகா இளங்லகாவன் முதலிெம்











