 











5. விவாசடக் சதாழில்நுட்ப மாநாட்ணட நடத்திய நாடு எது?

என்பதுடன் சதாடர்புணடய துணற எது?

அ) பிரான்ஸ் 

அ) நலம்

ஆ) சீனா

ஆ) பருவநிலல மாற்றம் 

இ) இந்தியா

இ) சமயம்

ஈ) ரஷ்யா
✓

பருவநிலல மாற்றத்தினால் ஏற்படும் தாக்கம் குறித்த ஆராய்ச்சிகலை
மமற்ககாள்ளும் மபாட்ஸ்டாம் நிறுவனத்தின் தலலலமயிலான பன்னா
-ட்டு ஆராய்ச்சியாைர்கள் குழு, ‘ISIபீடியா’ என்றகவாரு இலையதைத்
-லத அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது. இது அணுகக்கூடிய தரவு, வலரபடங்கள்
மற்றும் மகாட்டுருக்கள் மற்றும் உலகைாவிய ஆய்வுகளிலிருந்து கபறப்ப
ட்ட நாடு அைவிலான தகவல்கலை வழங்குகிறது. காலநிலல தாக்க
அறிவியலல கபாதுமக்கள் அணுகுமாறு கசய்வலதத் தவிர, பகுப்பாய்வுக
-ள்பற்றிய நுண்ைறிலவயும் இது வழங்குகிறது.

‘விவாகடக்’ என்பது ஆண்டுமதாறும் நலடகபறும் ஒரு கதாழில்நுட்ப
மாநாடு ஆகும். அது பிரான்ஸின் பாரிஸில் ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டுள்ைது.
2016 முதல் இந்த மாநாடு ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்தியப்
பிரதமர் மமாடி, 2021 விவாகடக் மாநாட்டில் சிறப்புலரயாற்றினார். அங்கு,
கதாழில்நுட்ப முன்னணியில் இந்தியா மற்றும் பிரான்ஸின் கநருங்கிய
கதாடர்லப அவர் எடுத்துலரத்தார்.

6. சில்வர்ணைன் என்பது பின்வரும் எந்த மாநிைத்தின் முதன்ணம
இரயில் திட்டமாகும்?
அ) கர்நாடகா

2. CSIR-மத்திய அறிவியல் கருவிகள் அணமப்பானது PIVA என்ற

ஆ) மகரைா 

கருவியை உருவாக்கியுள்ளது. அது எதன் மதிப்ணப அளவிடுகிறது?

இ) மத்திய பிரமதசம்

அ) பாஸ்பரஸ்

ஈ) உத்தர பிரமதசம்

ஆ) ஐமயாடின் 
இ) அம்மமானியம்

✓

பகுதியைவு அதிமவக இரயில் திட்டமான சில்வர்லலன் திட்டத்திற்கு
நிலம் லகயகப்படுத்துவதற்கு மகரை மாநில அரசு சமீபத்தில் ஒப்புதல்
அளித்துள்ைது. `63,940 மகாடி கசலவிலான இத்திட்டம், மகரைத்தின்
வட மற்றும் கதன்பகுதிகலை இரயில் மூலம் இலைத்து பயை மநரத்
-லதக் குலறப்பலத மநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ைது.

✓

இது, சமீபத்திய காலங்களில் அம்மாநிலத்தில் நிகழ்த்தப்படும் மிகப்கபரிய
உட்கட்டலமப்பு திட்டங்களுள் ஒன்றாகும்.

ஈ) மமற்கூறிய எதுவும் இல்லல

✓



1. சமீபத்திய சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, இணையதளமான ‘ISIபீடியா’

ஈ) விலையாட்டு

✓



அறிவியல் மற்றும் கதாழிலக ஆராய்ச்சி மன்றத்தின் மத்திய அறிவியல்
கருவிகள் அலமப்பானது Precision Iodine Value Analyzer கதாழில்நுட்பத்
-லத உருவாக்கியுள்ைது. PIVA என்பது ஐமயாடின் மதிப்லப அைவிடுவ
-தற்கான ஒரு கருவியாகும். இது, தாவர எண்கைய்களில், நிலறவுறாத
அைலவ அைவிடும். உள்நாட்டிமலமய உருவாக்கப்பட்ட இந்த உைவு
மசாதலன உபகரைத்திற்கு இந்திய உைவுப்பாதுகாப்பு மற்றும் தர
நிர்ைய ஆலையத்தால் (FSSAI) அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ைது.

7.சமீபத்திய சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘இன்டர்ஸ்சடல்ைர் பவுண்டரி

எக்ஸ்ப்ளளாரர் (IBEX) சசயற்ணகக்ளகாணள’ ஏவிய விண்சவளி
நிறுவனம் எது?

3. பின்வரும் எந்தச்சட்டத்தின்கீழ் NAFED பதிவு சசய்யப்பட்டுள்ளது?

அ) NASA 

அ) நிறுவனங்கள் சட்டம்

ஆ) ESA

ஆ) வங்கி ஒழுங்குமுலற சட்டம்

இ) ISRO

இ) கூட்டுறவு சங்கங்கள் சட்டம் 

ஈ) JAXA

ஈ) NABARD சட்டம்

✓

இந்திய மதசிய மவைாண் கூட்டுறவு சந்லதப்படுத்தல் கூட்டலமப்பு லிட்
(NAFED) கூட்டுறவு சங்கங்கள் சட்டத்தின்கீழ் பதிவு கசய்யப்பட்டுள்ைது.
மவைாண் விலைகபாருட்களின் கூட்டுறவு சந்லதப்படுத்தலல ஊக்குவி
-ப்பதற்காக இது நிறுவப்பட்டுள்ைது. அண்லமயில், NAFED “NAFED
கசறிவூட்டப்பட்ட தவிட்கடண்கைலய” அறிமுகப்படுத்தியது.

✓

இது, இவ்கவண்கையின் இறக்குமதிலய கவகுவாகாக் குலறப்பமதாடு,
ஆத்ம நிர்பார் பாரத் முன்கனடுப்புக்கு ஓர் உத்மவகத்லத அளிக்கும்
என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

✓

NASA’இன் புவிலயச் சுற்றிவரும் இன்டர்ஸ்கடல்லர் பவுண்டரி எக்ஸ்ப்
-மைாரர் (IBEX) கசயற்லகக்மகாளிலிருந்து பபறப்பட்ட தரலவப்பயன்படு
-த்தி முதன்முலறயாக பரிதிசார்மகாைத்தின் எல்லலலய அறிவியலாை
-ர்கள் வலரபடமாக்கியுள்ைனர். இது சூரியனும் விண்மீன் வளிகளும்
எவ்வாறு கதாடர்புககாள்கின்றன என்பதற்கான சிறந்த புரிதலல வழங்
-கும். இந்தப்பகுதியின் முப்பரிமாை வலரபடம் பரிதிசார்மகாைம் என்று
அலழக்கப்படுகிறது.

8. ளபாைந்து ஓப்பன் ளபாட்டியில் தங்கப்பதக்கம் சவன்ற இந்திய
மல்யுத்த வீராங்கணன யார்?

4. ணபன் தீவு பனிப்பாணற அணமந்துள்ள இடம் எது?

அ) சாக்ஷி மாலிக்

அ) இமயமலல

ஆ) கவிதா மதவி

ஆ) ஆல்ப்ஸ்

இ) பபிதா குமாரி

இ) அண்டார்டிகா 

✓

ஈ) விமனஷ் மபாகத் 

ஈ) கிரீன்லாந்து

✓

லபன் தீவு பனிப்பாலற என்பது அண்டார்டிகாவின் மிகப்கபரிய பனி
நீமராலடகளுள் ஒன்றாகும். மமலும் அது அப்பகுதியில் மவகமாக உருகி
வரும் பனியடுக்குகளுள் ஒன்றாகவும் உள்ைது. வாஷிங்டன் பல்கலல
மற்றும் பிரிட்டிஷ் அண்டார்டிக் ஆய்வு ஆகியவற்றின் ஓர் அண்லமய
ஆய்வின்படி, லபன் தீவு பனிப்பாலறயின் பனி அடுக்குகள் விலரவாக
உலடந்துவிடும் எனத் கதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. அது முழுலமயாக
உருகினால் உலகின் கடல் மட்டங்களில் 0.5 மீ உயர்வு ஏற்படக்கூடும்.

வார்சாவில் நடந்த மபாலந்து ஓப்பனில் இந்திய மல்யுத்த வீரர் விமனஷ்
மபாகத், 53 கிமலா எலடப்பிரிவில் தங்கம் கவன்றார். இதற்கு முன்னர்
மமட்டிமயா கபல்லிமகான் நிகழ்வு (மார்ச்) மற்றும் ஆசிய சாம்பியன்ஷிப்
(ஏப்ரல்) ஆகியவற்றில் அவர் தங்கப்பதக்கங்கலை கவன்றுள்ைார்.

✓

இறுதிப்மபாட்டியில், 8-0 என்ற புள்ளிக்கைக்கில் உக்லரனின் கிறிஸ்டி
-யானா கபகரசாவுக்கு எதிராக விமனஷ் கவற்றிகபற்றார். இந்த கவற்றி,
அவலர மடாக்கிமயா ஒலிம்பிக்கில் முதலிடத்திற்கு ககாண்டுகசல்லும்.











 











9. பாணைவனமாக்கல் மற்றும் வறட்சிக்கு எதிரான உைக நாள்
அனுசரிக்கப்படுகிற ளததி எது?





கதாழிலாைர்களுக்கு `10 லட்சம் வலரயும் 100% உத்தரவாதத்துடன்
கடன் வழங்கப்படும்.

அ) ஜூன்.17 
ஆ) ஜூன்.18

3. இந்திய வீராங்கலன ராஹி சர்மனாபாத் தங்கம் கவன்றார்

இ) ஜூன்.19

உலகக்மகாப்லப துப்பாக்கி சுடுதல் மபாட்டி குமராஷியாவில் உள்ை
ஒசிகஜக் நகரத்தில் நலடகபற்று வருகிறது. இதில் கபண்களுக்கான 25
மீ பிஸ்டல் பந்தயத்தில் இறுதிச்சுற்றில் மடாக்கிமயா ஒலிம்பிக் மபாட்டிக்கு
தகுதிகபற்றுள்ை இந்திய வீராங்கலனயான மராட்டியத்லதச்மசர்ந்த
ராஹி சர்மனாபாத் 39 புள்ளிகள் கபற்று தங்கம் கவன்றார். இந்தப்
மபாட்டியில், இந்தியா கவல்லும் முதல் தங்கம் இதுவாகும். ஏற்கனமவ
இந்தியா ஒரு கவள்ளியும், 2 கவண்கலப்பதக்கமும் கவன்றுள்ைது.

ஈ) ஜூன்.20
✓

பாலலவனமயமாதலல தடுப்பதற்காக பன்னாட்டைவில் மமற்ககாள்ைப்
-படும் முயற்சிகள்குறித்து கபாதுமக்களிலடமய விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்
-துவதற்காக ஆண்டுமதாறும் ஜூன்.17 அன்று பாலலவனமயமாதல்
மற்றும் வறட்சிக்கு எதிரான உலக நாள் கலடப்பிடிக்கப்படுகிறது.

✓

வலுவான சமுதாய ஈடுபாடு மற்றும் ஒத்துலழப்புமூலம் நிலச்சீரழிலவ
தடுக்கமுடியும் என்பலத அலனவருக்கும் நிலனவூட்டுவதற்கான ஒரு
தனிப்பட்ட தருைமாக இந்நாள் அலமந்துள்ைது. “Restoration.Land.Reco
-very: We build back better with healthy land” என்பது நடப்பாண்டில்
(2021) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்கபாருைாகும்.

10. சர்வளதச ‘குடும்பத்திற்கு பைமனுப்புதல்’ நாள் கணடப்பிடிக்கப்ப
-டும் ளததி எது?
அ) ஜூன்.15
ஆ) ஜூன்.16 
இ) ஜூன்.17
ஈ) ஜூன்.18

✓

சர்வமதச ‘குடும்பத்திற்கு பைமனுப்புதல்’ நாைானது உலகம் முழுவதும்
ஒவ்மவார் ஆண்டும் ஜூன்.16 அன்று ககாண்டாடப்படுகிறது.

✓

“Recovery and resilience through digital and financial inclusion” என்பது
நடப்பாண்டில் (2021) வரும் இந்த நாளுக்கான கருப்கபாருைாகும். தனி
நபர்கள் அல்லது கூட்டு கசயற்பாடுகள்மூலம் பைமனுப்புவதன் தாக்கத்
-லத அதிகரிக்கக்கூடிய வழிகலைக்கண்டறிய அரசாங்கங்கள், தனியா
-ர்துலற நிறுவனங்கள் மற்றும் உள்நாட்டு சமூகங்கள் ஆகியவற்றுக்கு
இந்நாள் அலழப்புவிடுக்கிறது.



4. புதிய சட்டம் - ஒழுங்கு டிஜிபியாக லசமலந்திர பாபு நியமனம்
தமிழ்நாடு காவல்துலற சட்டம் - ஒழுங்கு DGP திரிபாதி ஓய்வுகபறுவதால்,
புதிய சட்டம் - ஒழுங்கு டிஜிபிலயத் மதர்வு கசய்யும் பணி சில நாட்கைாக
நடந்து வந்தது. இந்நிலலயில், UPSC’இலிருந்து வந்த பட்டியல் அடிப்பலட
-யில் புதிய சட்டம் - ஒழுங்கு டிஜிபியாக லசமலந்திர பாபுலவ நியமித்து
அரசு அறிவித்துள்ைது.
தமிழகக் காவல்துலறயில் உயரிய பதவி, சட்டம்- ஒழுங்கு டிஜிபி பதவி.
தீயலைப்புத் துலற, சிபிசிஐடி, சீருலடப் பணியாைர் மதர்வாலையம்,
சிலறத்துலற, லஞ்ச ஒழிப்புத்துலற என பல டிஜிபிக்கள் பதவியில்
இருந்தாலும் அலனத்திற்கும் தலலயாயப் பதவி சட்டம்- ஒழுங்கு டிஜிபி
அல்லது காவல்துலற தலலலம இயக்குநர் பதவி. இலத கெட் ஆஃப் தி
மபாலீஸ் ஃமபார்ஸ் (HOPF) என்றும் அலழக்கிறார்கள்.
இந்தப் பதவிக்கு வரும் IPS அதிகாரிலய தமிழ்நாடு அரசு மநரடியாகத்
மதர்வுகசய்தாலும் அதற்கான பட்டியலல மத்திய அரசு மதர்வாலையத்
-துக்கு (UPSC) சமர்ப்பித்து அவர்கள் அளிக்கும் பட்டியலிலிருந்மத ஒருவ
-லரத் மதர்வு கசய்ய முடியும். இது உச்சநீதிமன்ற உத்தரவு. அப்படித்
மதர்வு கசய்யப்படுபவர் அடுத்த 2 ஆண்டுகளுக்குக் கட்டாயம் பதவியில்
இருப்பார்.
புதிய சட்டம் - ஒழுங்கு டிஜிபி லசமலந்திர பாபு 1987ஆம் ஆண்டு மபட்ச்
ஐபிஎஸ் அதிகாரி. தற்மபாது ரயில்மவ டிஜிபியாகப் பதவி வகிக்கிறார்.
காவல்துலறயில் பல்மவறு கபாறுப்புகளில் பணியாற்றி சட்டம் - ஒழுங்கு
பிரிவிலும் அதிக அனுபவம் உள்ைவராவார். அவர், ‘நீங்களும் ஐபிஎஸ்
அதிகாரி ஆகலாம்’, ‘சாதிக்க ஆலசப்படு’, ‘உடலிலன உறுதிகசய்ய’
உள்ளிட்ட 10’க்கும் மமற்பட்ட நூல்கலை எழுதியுள்ைார்.

1. அக்னி பிலரம் ஏவுகலை மசாதலன கவற்றி
அணு ஆயுதங்கலை சுமந்து கசல்லும் திறன் ககாண்ட, கண்டம் விட்டு
கண்டம் பாயும் அதிநவீன அக்னி பிலரம் ஏவுகலை கவற்றிகரமாக
மசாதிக்கப்பட்டது. அக்னி இரக ஏவுகலைகளில் அதிநவீன, மமம்பட்ட
வலகயாக அக்னி பிலரம் ஏவுகலை விைங்குகிறது. 1000 கிமீ முதல்
2000 கிமீ தூரம்வலரயுள்ை இலக்குகலை எட்டும் திறலன இந்த
ஏவுகலை கபற்றுள்ைது.
பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி & மமம்பாட்டு அலமப்பு (DRDO) உருவாக்கிய இந்த
ஏவுகலை, ஒடிஸா மாநிலத்தின் பாமலசுவரம் அருமக உள்ை APJ
அப்துல் கலாம் தீவிலிருந்து விண்ணில் ஏவி கவற்றிகரமாக மசாதலன
கசய்யப்பட்டது. கிழக்குக் கடற்கலரமயாரத்தில் அலமக்கப்பட்டிருந்த
பல்மவறு கதாலலதூரத் கதாடர்பு நிலலயங்கள் மற்றும் மரடார் நிலலய
-ங்களின்மூலம் ஏவுகலை கண்காணிக்கப்பட்டது. நிர்ையிக்கப்பட்ட
பாலதயில் பயணித்து இந்த ஏவுகலை மிகத்துல்லியமாக இலக்லகத்
தாக்கியது.
2. 5 லட்சம் கவளிநாட்டு பயணிகளுக்கு இலவச விசா
சுற்றுலாத் துலறலய மமம்படுத்தும் மநாக்கில் இந்தியாவுக்கு வருலக
தரும் 5 லட்சம் கவளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு நுலழவு இலசவு
இலவசமாக வழங்கப்படும். அடுத்த ஆண்டு மார்ச்.31 வலர கசயல்படுத்த
-ப்படவுள்ை இந்தத் திட்டத்தின்கீழ், முதல் ஐந்து இலட்சம் கவளிநாட்டுப்
பயணிகளுக்கு மட்டும் கட்டைமின்றி நுலழவு இலசவு வழங்கப்படும்.
இந்தத் திட்டத்தின்மூலமாக இந்தியாவுக்கு வருலகதரும் சுற்றுலாப்
பயணிகளின் எண்ணிக்லக அதிகரிக்கும். இந்தத் திட்டத்துக்காக `100
மகாடி
ஒதுக்கப்படவுள்ைது.
பதிவுகசய்யப்பட்ட
சுற்றுலா
வழிகாட்டிகளுக்கு `1 இலட்சம் வலரயும், சுற்றுலாத்துலற சார்ந்த மற்ற











