


         

    

1. COVID-19 திரிபுகளை அளையாைங்காண, “பன்னாட்டு ந ாய்க் 

கிருமி கண்காணிப்பு வளையளைப்ளப” த ாைங்கவுள்ை ாக 

அறிவித்துள்ை  ாடு எது? 

அ) ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகள் 

ஆ) ஐக்கியப் பேரரசு  

இ) இந்தியா 

ஈ) மெர்ெனி 

✓ உலக நலவாழ்வு அமெப்பு (WHO) ெற்றும் உலமகங்கிலும் உள்ள பிற 

தமலவர்களுடன் இமைந்து, இங்கிலாந்து, “ேன்னாட்டு பநாய்க்கிருமி 

கண்காணிப்பு வமலயமெப்மே” உருவாக்கும் என்று இங்கிலாந்து 

பிரதெர் போரிஸ் ொன்சன் அறிவித்துள்ளார். இந்த வமலயமெப்பு, புதிய 

COVID-19 திரிபுகமள அமடயாளங்கண்டு, நிகழ்பநர தரமவ வழங்கு 

-வமத பநாக்கொகக் மகாண்டுள்ளது. 

 

2. NIDHI4COVID2.0 என்பதை அளைத்துள்ை அளைச்சகம் எது? 

அ) ோதுகாப்பு அமெச்சகம் 

ஆ) சுகாதார அமெச்சகம் 

இ) வர்த்தக அமெச்சகம் 

ஈ) அறிவியல் ெற்றும் மதாழில்நுட்ே அமெச்சகம்  

✓ ெத்திய அறிவியல் ெற்றும் மதாழில்நுட்ே அமெச்சகத்தின் அறிவியல் 

ெற்றும் மதாழில்நுட்ேத்துமறயானது ‘NIDHI4COVID2.0’ஐ அறிமுகப்ேடுத் 

-தியுள்ளது. இது உயிர்வளி, ெருத்துவ ோகங்கள், உேகரைங்களின் 

மேயர்வுத்திறன், பநாயறிதல்போன்ற துமறகளில் தீர்வுகமள வழங்குகி 

-ற இந்தியாவில் ேதிவுமசய்யப்ேட்ட துளிர் நிறுவனங்களுக்கு நிதியளிக் 

-கும். COVID-19 சிகிச்மசக்கு பதமவயான ேல்பவறு ெருத்துவ உேகர 

-ைங்கள் ெற்றும் சாதனங்கள் இறக்குெதி மசய்யப்ேடுவதால், அவற்மற 

இந்தியாவில் தயாரிப்ேமத ஊக்குவிப்ேதற்காக இது மசய்யப்ேடுகிறது. 

 

3. ந ாசாலிண்ட் பி ாங்க்ளின் ஊர்தியானது எந் க் நகாளுக்கு 

ஏவுவ ற்காக ESA’ஆல் கட்ைப்பட்டு வருகிறது? 

அ) திங்கள் 

ஆ) மவள்ளி 

இ) மசவ்வாய்  

ஈ) வியாழன் 

✓ மசவ்வாய் பகாளுக்கு ஏவப்ேடவுள்ள ஐபராப்பிய விண்மவளி முகமெ 

(ESA) உருவாக்கி வரும் பராசாலிண்ட் பிராங்க்ளின் ஊர்தி அதன் பசாத 

-மனகளின்போது மவற்றிகரொன மசயல்ோடுகமள நிரூபித்துள்ளது.  

✓ 2023’இல் மதாடங்க திட்டமிடப்ேட்டுள்ள ESA’இன் எக்ப ாொர்ஸ் திட்ட 

-த்தின் ஒருேகுதியாகும் இந்த ஊர்தி. முன்னதாக, இந்தப்ேணி, 2020ஆம் 

ஆண்டில் மதாடங்க திட்டமிடப்ேட்டது. ஆனால், தற்போது நிலவிவரும் 

COVID மதாற்று ேரவலால் அப்ேணிகள் தாெதொனது. 

 

4. ள  ாநகாங்நகா ைளை அளைந்துள்ை  ாடு எது? 

அ) மநஜீரியா 

ஆ) அல்பேனியா 

இ) காங்பகா  

ஈ) ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகள் 

✓ மநராபகாங்பகா ெமல என்ேது காங்பகா ெக்களாட்சிக் குடியரசில் 

அமெந்துள்ள ஒரு மசயலிலுள்ள அடுக்கு எரிெமல ஆகும். 3,470 மீட்டர் 

உயரங்மகாண்ட இவ்மவரிெமல சமீேத்தில் மவடித்து எரிெமலக்குழம் 

-மே கக்கியது. இதன் காரைொக அங்கிருந்த வீடுகள் ெற்றும் மநடுஞ் 

-சாமலகள் ேலத்த பசதத்துக்கு உள்ளாகின. 

 

5. உைக கைைாளை  ாள் களைப்பிடிக்கப்படுகிற ந தி எது? 

அ) பெ 22 

ஆ) பெ 23  

இ) பெ 21 

ஈ) பெ 20 

✓ ஆண்டுத ாறும் பெ.23 அன்று உலக கடலாமெ நாள் கமடப்பிடிக்கப்ே 

-டுகிறது. இது கடலாமெகள் ெற்றும் அவற்றின் வாழ்விடங்கள் குறித்து 

ெக்களுக்கு விழிப்புைர்மவ ஏற்ேடுத்துகிறது. “Turtles Rock!” என்பது 

நடப்பாண்டில் (2021) வரும் இந்நாளுக்கானக் கருப்மோருளாகும்.  

✓ அமெரிக்க ஆமெ மீட்பு என்ற இலாே பநாக்கற்ற அமெப்ோல் 2000ஆம் 

ஆண்டிலிருந்து ேரவலாக இந்த நாள் மகாண்டாடப்ேட்டு வருகிறது. 

 

6.  ைப்பாண்டில் (2021) வரும் உைக அைவீட்டியல் (Metrology) 

 ாளுக்கான கருப்தபாருள் என்ன? 

அ) Precision in Measurement 

ஆ) Measurement for Health  

இ) Accuracy Matters 

ஈ) Measurement for Science 

✓ கடந்த 1875ஆம் ஆண்டு மகமயழுத்திடப்ேட்ட மீட்டர் சாசனத்மத 

நிமனவுகூரும் வமகயில், ஒவ்பவார் ஆண்டும் பெ.20 அன்று உலக 

அளவீட்டியல் நாள் கமடப்பிடிக்கப்ேடுகிறது. அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு 

ெற்றும் புத்தாக்கம், மதாழிற்துமற உற்ேத்தி ெற்றும் ேன்னாட்டு வர்த்தக 

-ம் அத்துடன் வாழ்க்மகத்தரம் ெற்றும் ேன்னாட்டுச் சூழலின் ோதுகாப்பு 

ஆகியவற்மற பெம்ேடுத்தும் ஓர் சீரான அளவீட்டு முமறமய இந்தச் 

சாசனம் வழங்குகிறது. 

✓ “Measurement for Health” என்ேது நடப்ோண்டில் (2021) வரும் இந்தச் 

சிறப்பு நாளுக்கான கருப்மோருளாகும். 

 

7. ஆண்டுதைோறும், “ஆப்பிரிக்கா  ாள்” தகாண்ைாைப்படுகிற ந தி 

எது? 

அ) பெ 25  

ஆ) பெ 26 

இ) பெ 27 

ஈ) பெ 28 

✓ ஐம்ேத்பதழு ஆண்டுகளுக்கு முன் நிறுவப்ேட்ட ‘ஆப்பிரிக்க ஒற்றுமெ’ 

அமெப்பின் நிறுவுநாமள நிமனவுகூரும் வமகயில், ‘ஆப்பிரிக்கா நாள்’ 

மகாண்டாடப்ேடுகிறது. அவ்வமெப்ோனது கடந்த 1963ஆம் ஆண்டு பெ 

25 அன்று நிறுவப்ேட்டது. அதன்பின், 2002ஆம் ஆண்டில் அவ்வமெப்பு, 

‘ஆப்பிரிக்க ஒன்றியம்’ என்று நிறுவப்ேட்டது. ஆப்பிரிக்காவின் வலிமெ 

ெற்றும் ேன்முகத்தன்மெமயயும், ஆப்பிரிக்க ஒற்றுமெமய வளர்ப்ேதற் 

-கும் இந்த நாள் மகாண்டாடப்ேடுகிறது. 

✓ “Arts, Culture and Heritage: Levers for Building the Africa We Want” 

என்பது நடப்ோண்டில் (2021) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்மோருளாகும். 

 

8. ஆண்டுந ாறும் நை.25 அன்று,  ாைமில்ைா சு ப்பிச் சீர்நகடுைன் 

த ாைர்புளைய எந் ச் சிறப்பு  ாள் களைப்பிடிக்கப்படுகிறது? 

அ) உலக நீரிழிவு நாள் 

ஆ) உலக மதராய்டு நாள்  

இ) உலக எலும்புத்துமள பநாய் நாள் 

ஈ) உலக அடிசன் பநாய் நாள் 

✓ கடந்த 2008ஆம் ஆண்டு முதல், ஆண்டுபதாறும் பெ.25 அன்று உலக 

மதராய்டு நாள் உலகம் முழுவதும் அனுசரிக்கப்ேட்டு வருகிறது.  

✓ மதராய்டு பநாய் குறித்த விழிப்புைர்மவ ஏற்ேடுத்துவதற்காக ஐபராப்பி 

-ய மதராய்டு சங்கமும், அமெரிக்க மதராய்டு சங்கமும் இமைந்து 

உலக மதராய்டு நாமள நிறுவின. மதராய்டு என்ேது மிகப்மோதுவான 

நாளமில்லா சுரப்பிச்சீர்பகடாகும். மதராய்டின் அறிகுறிகளுக்கு சிகிச்மச 

-யளிப்ேதிலும், எமட குமறக்க உதவுவதிலும் தண்ணீர் முக்கியப்ேங்கு 

வகிப்ேதாக ெல் சக்தி அமெச்சகம் மதரிவித்துள்ளது. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. நவைாண் துளறயில் ஒத்துளைப்புக்காக, எந்   ாட்டுைனான 3 

ஆண்டு நவளை திட்ைத்தில் இந்தியா ளகதயழுத்திட்டுள்ைது? 

அ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

ஆ) இஸ்பரல்  

இ) பிரான்ஸ் 

ஈ) ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகள் 

✓ இந்தியா-இஸ்பரல் நாடுகளுக்கு இமடபயயான பவளாண் கூட்டமெப் 

-மே வலுப்ேடுத்துவதற்காக வளர்ந்துவரும் இருதரப்பு கூட்டணி ெற்றும் 

இருநாட்டு உறவுகளில் பவளாண்மெ ெற்றும் நீர் துமறகமள மெயப்ே 

-டுத்தி அங்கீகாரம் வழங்கி, பவளாண் ஒத்துமழப்மே பெம்ேடுத்துவதற் 

-கான மூன்றாண்டுகால மசயல்திட்ட ஒப்ேந்தத்தில் இருநாடுகளும் 

மகமயழுத்திட்டுள்ளன. இந்தியாவும் இஸ்பரலும் “இந்திய-இஸ்பரல் 

பவளாண் சிறப்புத்திட்ட மெயங்கள்” ெற்றும் “இந்திய-இஸ்பரல் சிறப்பு 

கிராெங்கள்” திட்டங்கமள மசயல்ேடுத்தி வருகின்றன. 

 

10. 2020-21 காைப்பகுதியில் அதிகபட்ச அந்நிய ந  டி மு லீட்ளை 

ஈர்த்  ைாநிைம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) கர்நாடகா 

இ) குெராத்  

ஈ) ெகாராஷ்டிரா 

✓ 2020-21ஆம் நிதியாண்டில், இந்தியா, மொத்தம் $81.72 பில்லியன் 

அமெரிக்க டாலர் அந்நிய பநரடி முதலீட்மட ஈர்த்துள்ளது. கடந்த 2019-

20 நிதியாண்டுடன் ஒப்பிடும்போது இது 10% அதிகெயக்கும். 2020-21 

நிதியாண்டில் அதிகேட்ச அந்நிய பநரடி முதலீட்மட ஈர்த்த ொநிலங்களு 

-ள் குெராத் முதலிடத்மதப் பிடித்துள்ளது.  ஈர்க்கப்ேட்ட மொத்த அந்நிய 

பநரடி முதலீட்டு வருவாயில் 37% ேங்மக குெராத் ொநிலம் மகாண்டுள் 

-ளது. அமதத்மதாடர்ந்து ெகாராஷ்டிரா (27%), கர்நாடகா (13%) ஆகிய 

ொநிலங்கள் உள்ளன. 

 


1. நாட்டின் மோருளாதார வளர்ச்சி -7.3 சதவீதொக சரிவு 

நாட்டின் மோருளாதாரம் கடந்த நிதியாண்டில் -7.3 சதவீதொக சரிமவச் 

சந்தித்துள்ளது என ஒன்றிய அரசு மதரிவித்தது. இதுகுறித்து பதசிய 

புள்ளியியல் அலுவலகம் மவளியிட்ட புள்ளிவிவரத்தில் பெலும் மதரிவித் 

-திருப்ேதாவது: கடந்த 2020-21 நிதியாண்டில் இந்திய மோருளதாரம்   

-7.3 சதவீத சரிமவச் சந்தித்துள்ளது. இது, எதிர்ோர்த்தமதக் காட்டிலும் 

குமறவான பின்னமடபவயாகும். உலகின் மிகபொசொன COVID 

மதாற்று இந்தியாமவ தாக்குவதற்கு சற்று முன்னதான நான்காவது 

காலாண்டில் (ெனவரி-ொர்ச்) இந்தியாவின் மோருளாதார வளர்ச்சி 

பவகம் ெற்றும் விகிதம் சிறப்ோன நிமலயில் காைப்ேட்டது. அதன் 

காரைொகபவ நாட்டின் மோருளாதரம் அஞ்சிய அளவுக்கு வீழ்ச்சிமய 

சந்திக்கவில்மல. 

ஆசியாவின் மூன்றாவது மிகப் மேரிய மோருளாதார ேலத்மதக் மகாண்ட 

இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்ேத்தி வளாா்ச்சி ெனவரி-ொர்ச் 

காலகட்டத்தில் 1.6 சதவீதொக இருந்தது. இது, முந்மதய டிசம்ேர் 

காலாண்டு வளர்ச்சியான 0.5 சதவீதத்மதக் காட்டிலும் குறிப்பிடத்தக்க 

அளவு அதிகொகும். முந்மதய ஆறு ொதங்கள் கபரானா பேரிடரின் 

பொசொன ோதிப்பிலிருந்து மீண்டு வருவமத எடுத்துக்காட்டும் 

வமகயில் டிசம்ேர் காலாண்டு வளர்ச்சி அமெந்திருந்தது. அபதசெயம், 

2020 ெனவரி- ொர்ச் காலகட்டத்தில் நாட்டின் மோருளாதாரம் 3 சதவீத 

வளர்ச்சிமய ேதிவு மசய்திருந்தது. 

COVID பேரிடமர கட்டுக்குள் மகாண்டுவர பதசிய அளவில் மோதுமுடக்க 

-ம் அறிவிக்கப்ேட்டமதத் மதாடர்ந்து நுகர்வு ெற்றும் மோருளாதார 

நடவடிக்மககள் கடுமெயாக ோதிக்கப்ேட்டன. இது, 2020 ஏப்ரல் முதல் 

2021 ொர்ச் வமரயிலான காலகட்டத்தில் மொத்த உள்நாட்டு உற்ேத்தி 

-7.3 சதவீதம் அளவுக்கு சரிவு ஏற்ேட முக்கிய காரைொக அமெந்தது.  

கடந்த 1979-80ஆம் ஆண்டில் நாட்டின் மோருளாதாரம் 5.2 சதவீதொக 

சரிவமடந்தபத இதுவமர பொசொன வளர்ச்சியாக ோர்க்கப்ேட்டது. இந்த 

நிமலயில், 40 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, கபரானா மதாற்றுகாரைொக, 

நாட்டின் மோருளாதார வளர்ச்சி 2020-21ஆம் நிதியாண்டில் மிக 

பொசொன நிமலக்கு மசன்றுள்ளது. 

முந்மதய 2019-20ஆம் நிதியாண்டில் மொத்த உள்நாட்டு உற்ேத்தி 

வளர்ச்சி விகிதம் நான்கு சதவீதொக காைப்ேட்டது என NSO மதரிவித்து 

-ள்ளது. நடப்பு 2021-22ஆம் நிதியாண்டில் நாட்டின் மோருளாதாரம் 10-

11 சதவீத வளர்ச்சிகண்டு `145 லட்சம் பகாடி அளமவ மீண்டும் எட்டும் 

என எதிர்ோர்க்கப்ேட்டது. இந்நிமலயில், கபரானா இரண்டாவது அமல 

மோருளாதார வளர்ச்சியில் பதக்கத்மத ஏற்ேடுத்தியுள்ளது. 

 

2. எவமரஸ்டில் ஏறி சாதமன ேமடத்த சீனாமவ பசர்ந்த ெமலபயற்ற 

வீரர்! 

எவமரஸ்ட் ெமலமீது ஏறி சாதமன ேமடத்துள்ளார் சீனாமவச் பசர்ந்த 

ோர்மவயற்ற ெமலபயற்ற வீரர். எவமரஸ்டில் ஏறிய ஆசியாமவ பசர்ந்த 

முதல் ோர்மவயற்றவர், உலகின் மூன்றாவது ோர்மவயற்றவர் என்கிற 

சாதமனமயயும் அவர் மசாந்தொக்கியுள்ளார். 

சீனாமவ பசர்ந்தவர் ஷாங் காங் (44), ோர்மவயற்றவரான இவர், 

ெமலபயறும் வழிகாட்டிகளுடன் எவமரஸ்ட் ெமல மீது ஏறத்மதாடங்கி, 

கடந்த பெ 24ஆம் பததி உச்சிமய அமடந்தார். பின்னர் ோதுகாப்ோக 

காத்ொண்டு திரும்பினார். 

 

3. சிஐஐ கூட்டமெப்பின் புதிய தமலவராக நபரந்திரன் பதர்வு 

இந்திய மதாழிலக கூட்டமெப்பின் புதிய தமலவராக டி வி நபரந்திரன் 

பதர்வு மசய்யப்ேட்டுள்ளார். இதுகுறித்து CII மவளியிட்ட மசய்திக்குறிப்பில் 

மதரிவித்துள்ளதாவது: டாடா ஸ்டீல் நிறுவனத்தின் தமலமெச் மசயல் 

அதிகாரியும், நிர்வாக இயக்குநருொன டி வி நபரந்திரன் CII கூட்டமெப்பி 

-ன் புதிய தமலவராக பதர்வு மசய்யப்ேட்டுள்ளார். இவர், 2021-22 

ஆண்டுக்கான புதிய தமலவராக இருப்ோர். முன்பு இப்ேதவியில் இருந்த 

பகாட்டக் ெஹிந்திரா வங்கியின் தமலமெச்மசயலதிகாரியும், நிர்வாக 

இயக்குநருொன உதய் பகாட்டக்கிடமிருந்து நபரந்திரன் மோறுப்புகமள 

ஏற்றுக்மகாண்டுள்ளார். 

CII கூட்டமெப்பில் நபரந்திரன், ெண்டல, ொநில, பதசிய அளவில் ேல்பவ 

-று மோறுப்புகமள வகித்துள்ளார். பெலும், ஹீபரா பொட்படாகார்ப்பின் 

தமலவரும், தமலமெச் மசயல் அதிகாரியுொன ேவன் முன்ொல் CIIஇன் 

துமைத்தமலவராக மோறுப்பேற்றுக்மகாண்டுள்ளதாக அந்தச் மசய்திக் 

குறிப்பில் மதரிவிக்கப்ேட்டுள்ளது. 

 

4. பசதி மதரியுொ? 

பெ.22: ‘A76’ என்று மேயரிடப்ேட்ட உலகின் மிகப் மேரிய ேனிப்ோமற 

அண்டார்டிகா ேனிப்பிரபதசத்திலிருந்து பிரிந்து கடலில் மிதக்கத் மதாடங் 

-கியிருப்ேதாக ஐபராப்பிய விண்மவளி ஆய்வு மெயம் மதரிவித்துள்ளது. 

பெ.23: கபரானா காரைொக இந்தியாவில் இந்த ஆண்டு ரத்து மசய்யப்ே 

-ட்ட 17 வயதுக்குட்ேட்படாருக்கான ெகளிர் உலகக் பகாப்மே கால்ேந்துப் 

போட்டி அடுத்த ஆண்டு நமடமேறும் என்று சர்வபதச கால்ேந்து சங்கக் 

கூட்டமெப்பு அறிவித்துள்ளது. 

பெ.24: தமிழகத்தில் காஞ்சிபுரம் பகாவில்கள் உள்ேட இந்தியாவில் ஆறு 

இடங்கள் UNESCO’இன் உத்பதச உலகப் ோரம்ேரிய தளங்களில் 

பசர்க்கப்ேட்டுள்ளன. 

பெ.25: பநோளத்தில் பிரதெர் சர்ொ ஒலி அரசு நம்பிக்மக வாக்மகடுப்பில் 

பதால்வியமடந்தால், நாடாளுென்றத்மதக் கமலத்து 6 ொதங்களில் 

பதர்தல் நடத்த அந்நாட்டு அதிேர் வித்யாபதவி ேண்டாரி உத்தரவிட்டார்.  

பெ.26: தமிழகச் சட்டப்பேரமவ காங்கிரஸ் கட்சித் தமலவராக 

ஸ்ரீமேரும்புதூர் ச ெ உ., கு மசல்வமேருந்தமக நியமிக்கப்ேட்டுள்ளார். 

பெ.27: வங்கக்கடலில் உருவான அதிதீவிர ‘யாஸ்’ புயல் ஒடி ாவின் 

ோலபசார் அருபக கமரமயக் கடந்தது. 

பெ.28: தமிழகத்தில் தளர்வில்லாத கபரானா முழு ஊரடங்மக ெூன்.7 

வமர நீட்டித்துத் தமிழக அரசு உத்தரவிட்டது. 

 

 

 

 

 



         

    

1. 2020-21ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் முதலீட்டாளர் நாடுகளின் 

பட்டியலில் முதலிடம் வகிக்கிற நாடு எது? 

அ) ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகள் 

ஆ) சீனா 

இ) சிங்கப்பூர்  

ஈ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

✓ 2020-21 காலப்பகுதியில் இந்தியாவில் அந்நிய நேரடி முதலீடு வரத்து 

குறித்த அண்மெய தகவல்களின்படி, சிங்கப்பூர் 29% உடன் முதலிடத்தி 

-லும், ஐக்கிய அமெரிக்க ோடுகள் 23%) ெற்றும் மொரீஷியஸ் (9%) ஆகிய 

ோடுகள் அடுத்தடுத்த இடங்களிலும் உள்ளன. 

✓ மொத்த அந்நிய நேரடி முதலீடு வரத்துகளில் சுொர் 44% பங்மகக் 

மகாண்டு ‘கணினி மென்மபாருள் ெற்றும் வன்மபாருள்’ துமையானது 

முதலிடத்தில் உள்ளது. அமதத்மதாடர்ந்து கட்டுொன ேடவடிக்மககள் 

(13%) ெற்றும் நேமவத்துமை (8%) ஆகிய துமைகள் உள்ளன. 

 

2. மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கிகளள மாநில கூட்டுறவு வங்கிக 

-ளுடன் இளைப்பதற்கு அனுமதி வழங்கும் நிறுவனம் எது? 

அ) ரிேர்வ் வங்கி  

ஆ) ேபார்ட் 

இ) நிதி அமெச்ேகம் 

ஈ) ொநில அரசு 

✓ வங்கி ஒழுங்குமுமை (திருத்த) ேட்டம், 2020 ஆனது ொவட்ட ெத்திய 

கூட்டுைவு வங்கிகளுக்கும் ொநில கூட்டுைவு வங்கிகளுடம் இமைந்து 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வங்கிகளின் இந்த ஒருங்கிமைப்பிற்கு ரிேர்வ் 

வங்கி தனது அனுெதிமயத் தர நவண்டும். அண்மெயில், ரிேர்வ் வங்கி, 

பல்நவறு நிபந்தமனகளுக்கு உட்பட்டு ொநில கூட்டுைவு வங்கிகளுடன் 

ொவட்ட ெத்திய கூட்டுைவு வங்கிகமள இமைப்பது குறித்து பரிசீலிப்ப 

-தாக கூறியது. இதில் ேம்பந்தப்பட்ட ொநில அரோல் ஒரு முன்மொழிவு 

மேய்யப்படநவண்டும். NABARD’இன் பரிந்துமர, நிதியுதவி மதாடர்பான 

உத்தரவாதம் நபான்ைமவ அடங்கும். 

 

3. CPEC என்பது எந்த உலகளாவிய முன்முயற்சியின் முதன்ளம 

திட்டமாகும்? 

அ) Global Infrastructure Connectivity Alliance 

ஆ) Belt and Road Initiative  

இ) EU Connectivity partnership 

ஈ) Central Asia Regional Economic Cooperation Program 

✓ சீனா-பாகிஸ்தான் மபாருளாதார வழித்தடம் (CPEC) என்பது சீனாவின் 

பட்மட ெற்றும் பாமத முன்முயற்சியின் (BRI) முதன்மெ திட்டொகும்.  

✓ இந்தத் திட்டத்மத பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமித்த காஷ்மீர் (PoK) வழியாக 

மேல்வதால், இந்தியா, இந்தத் திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு மதரிவித்து வருகிைது. 

சீனாவும் பாகிஸ்தானும் அண்மெயில் தங்களது 70 ஆண்டுகால 

அரசியல் உைவுகமள மகாண்டாடின. பாகிஸ்தானுடனான $60 பில்லிய 

-ன் டாலர் CPEC திட்டத்மத சீனா மீண்டும் தக்கமவத்துள்ளது. 

 

4. சமீபத்தில், IAEA அணுசக்தி கண்காணிப்பு ஒப்பந்தத்ளத நீட்டிக்க 

ஒப்புக்ககாண்ட நாடு எது? 

அ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

ஆ) இஸ்நரல் 

இ) ஈரான்  

ஈ) ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகள் 

✓ பன்னாட்டு அணுேக்தி முகமெமய (IAEA) அணுவாற்ைல் தளங்களில் 

கண்காணிப்பு நகெராக்கமள ஒரு ொதத்திற்குள் மவக்க அனுெதிக்கும் 

ஒப்பந்தத்திற்கு ஈரான் ஒப்புக்மகாண்டுள்ளது. IAEA’இன் தமலவர் ரநபல் 

கிராஸியின் கருத்துப்படி, இந்த ஒப்பந்தம் ஜூன்.24 அன்று முடிவமடயும். 

 

 

 

5. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) புத்தாக்க ளமயத்தின் தளலளமச் 

கசயலதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டவர் யார்? 

அ) R காந்தி 

ஆ) இராநஜஷ் பன்ோல்  

இ) ேந்தன் நிநலகனி 

ஈ) உர்ஜித் பநடல் 

✓ ரிேர்வ் வங்கி புத்தாக்க மெயொனது ஆதார் நிறுவனக் குழுவின் 

உறுப்பினரான இராநஜஷ் பன்ோேமல அதன் தமலமெச் மேயலதிகாரி 

-யாக நியமித்துள்ளது. அவர் முன்னர் ரிேர்வ் வங்கியில் மதாழில்நுட்பம், 

நிதி நேர்க்மக ெற்றும் மகாடுப்பனவு முமைகள் நபான்ை பல்நவறு 

துமைகளில் பணியாற்றியுள்ளார். UIDAI’இல் இந்தியாவின் நேரடி பயன் 

-கள் பரிொற்ைத்மத வடிவமெப்பதில் அவர் முக்கிய பங்குவகித்தார். 

 

6. “பாதுகாக்கப்பட்ட ககாள் அறிக்ளக” என்றகவார் அறிக்ளகளய 

கவளியிடுகிற நிறுவனம் எது? 

அ) FAO 

ஆ) UNEP  

இ) IUCN 

ஈ) IMF 

✓ பாதுகாக்கப்பட்ட நகாள் அறிக்மக என்பது ஐோ சுற்றுச்சூழல் திட்டத்தால் 

(UNEP) மவளியிடப்படுகிை ஓர் அறிக்மகயாகும். இந்த அறிக்மக உலமக 

-ங்கிலும் உள்ள பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளின் நிமலமய ெதிப்பிடுகிைது. 

பாதுகாக்கப்பட்ட நகாள் அறிக்மக 2020’இன் படி, உலகளாவிய ேமூகம், 

பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பு குறித்த இலக்மக நோக்கி மபரும் 

முன்நனற்ைத்மதக் கண்டுள்ளது. ஆனால் தரம்குறித்த அதன் உறுதிப்பா 

-ட்மட நிமைநவற்ைவில்மல. 

 

7. இந்தியாவுடனான கட்டற்ற வர்த்தக கபச்சுவார்த்ளதகளுக்கான 

ஆகலாசளன கசயல்முளறளய கதாடங்கியுள்ள நாடு எது? 

அ) ஐக்கிய அமெரிக்க ோடுகள் 

ஆ) ஐக்கியப் நபரரசு  

இ) ஆஸ்திநரலியா 

ஈ) பிரான்ஸ் 

✓ இந்தியாவுடனான கட்டற்ை வர்த்தக நபச்சுவார்த்மதகமளத் மதாடங்க 

வணிகபிரதிநிதிகள் ேம்பந்தப்பட்ட பதினான்கு வார ஆநலாேமன 

மேயல்முமைமய ஐக்கியப்நபரரசு மதாடங்கியுள்ளது. இந்தச்மேயல்முமை 

மேப்-அக்நடாபரில் எதிர்பார்க்கப்படும் முமையான கட்டற்ை வர்த்தக நபச் 

-சுவார்த்மதகளுக்கு முன்னால் ேடத்தப்படும். விஸ்கி, கார்கள் ெற்றும் 

நேமவகள்நபான்ை பிரிட்டிஷ் தயாரிப்புகளுக்கான மிகப்மபரிய ேந்மத 

-யாக இந்தியா பார்க்கப்படுகிைது. 

 

8. அண்ளமச் கசய்திகளில் இடம்கபற்ற கில்லர்கமா லாகசா, எந்த 

நாட்டின் அதிபராக பதவிகயற்றார்? 

அ) ஈக்வடார்  

ஆ) ஜிம்பாப்நவ 

இ) மதன்னாப்பிரிக்கா 

ஈ) ஆஸ்திநரலியா 

✓ கில்லர்நொ லாநோ, ஈக்வடாரின் புதிய அதிபராக பதவிநயற்ைார். ோடு 

மபரும் மபாருளாதார ெற்றும் ேமூக ேவால்கமள எதிர்மகாண்டுள்ள இச் 

ேெயத்தில் அவர் பதவிநயற்றுள்ளார். பதவிநயற்ை பின்னர், மபாருளாதார 

நிபுைரான சிென்கியூவாமவ அவர் தனது நிதியமெச்ேராக நியமித்தார். 

ஈக்வடார் என்பது மதன் அமெரிக்காவின் நெற்கு கடற்கமரயில் பூெத்திய 

நரமகக்கு அருகில் அமெந்துள்ள ஒரு ோடாகும். 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9.அழிவின்விளிம்பிலிருக்கும் ஆப்பிரிக்காளவ பூர்வீகமாகககாண்ட 

பூக்குந்தாவரமான ‘ஆப்பிரிக்க வயலட்’, பின்வரும் எந்த மாநிலத்தில் 

முதன்முளறயாக காைப்பட்டுள்ளது? 

அ) நகரளம் 

ஆ) நகாவா 

இ) மிநோரம்  

ஈ) சிக்கிம் 

✓ இந்திய அறிவியல் கல்வி ெற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் நபாபாமலச் 

ோர்ந்த அறிவியலாளர்கள் மிநோரம் ொநிலத்தில் பூக்குந்தாவரொன 

ஆப்பிரிக்க வயலட்டுகளின் ஒரு வமகயிமனக் கண்டறிந்துள்ளனர். 

✓ Didymocarpus vickifunkiae என்று மபயரிடப்பட்ட, அழிவில் விளிம்பிலுள்ள 

இவ்வினங்கள் இந்தியாவில் முதல்முமையாக அறிவியல் பூர்வொக 

பதிவுமேய்யப்பட்டுள்ளன. தான்ோனியா ெற்றும் மகன்யாமவ பூர்வீகொ 

-கக்மகாண்ட இந்த ஆப்பிரிக்க வயலட்டுகள், ெரங்களில் வளர்ந்து ெமழ 

-க்காலங்களில் மவளிர் இளஞ்சிவப்பு பூக்கமள உருவாக்கும் மதாற்று 

தாவரொகும். 

 

10. அண்ளமச் கசய்திகளில் இடம்கபற்ற கமககதாட்டு அளை 

அளமந்துள்ள மாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்ோடு 

ஆ) கர்ோடகா  

இ) நகரளா 

ஈ) மதலுங்கானா 

✓ கர்ோடகாவின் நெநகதாட்டில் காவிரியாற்றின் குறுக்நக அமை கட்டு 

-வதில் விதிமுமைகமள மீறியதாகக்கூைப்படும் அறிக்மகமய ேெர்ப்பிக் 

-க நதசிய பசுமெத்தீர்ப்பாயம் ஒரு குழுமவ அமெத்துள்ளது.  

✓ முன்னதாக இப்பகுதியில் அமைகட்ட, கர்ோடகா திட்டமிட்டிருந்தது. 

நெலும் இத்திட்டத்மத காவிரி நீர் நெலாண்மெ ஆமையம் இரண்டு 

முமை ஒத்திமவத்தது. உச்ேநீதிென்ைத்தில் வழக்கு நிலுமவயில் இருப் 

-பமதக்காரைம்காட்டி தமிழ்ோடு அரசு தனது கடுமெயான எதிர்ப்மப 

மவளிப்படுத்தியிருந்தது. 

 


1. உருொறிய கநரானா தீநுண்மிகளுக்கு புதிய அமடயாளப் மபயர் 

பல்நவறு ோடுகளில் கண்டறியப்பட்ட உருொறிய கநரானா தீநுண்மிக 

-மள எளிதில் அமடயாளம் காணும் நோக்கில் அவற்றுக்குப் புதிய மபய 

-ர்கமள உலக ேலவாழ்வு அமெப்பு வழங்கியுள்ளது. அதன்படி, இந்தியா 

-வில் கண்டறியப்பட்ட கநரானா தீநுண்மிகளுக்கு ‘கப்பா’, ‘மடல்டா’ 

என்ை மபயர்கள் சூட்டப்பட்டுள்ளன. 

உருொறிய கநரானா தீநுண்மிகள், அமவ முதன்முதலில் கண்டறியப்பட் 

-ட ோடுகளின் மபயரால் அமழக்கப்படுவதற்கு பல ோடுகள் எதிர்ப்பு மதரி 

-வித்த நிமலயில் இந்த அறிவிப்மப உலக சுகாதார அமெப்பு மவளியிட் 

-டுள்ளது. ெரபணுொற்ைெமடந்த உருொறிய கநரானா தீநுண்மிகள் பல 

ோடுகளில் பரவின. அவற்மை நவறுபடுத்திக் காட்டுவதற்காக அறிவியல் 

மபயார்கள் வழங்கப்பட்டன. 

உருொறிய கநரானா தீநுண்மிகளுக்கு கிநரக்க எழுத்துகமளப் மபயரா 

-க மவக்கலாம் என்று உலக சுகாதார அமெப்பு முடிவு மேய்தது. 

புதிய மபயர்கள்: இந்தியாவில் முதன்முதலாகக் கண்டறியப்பட்ட பி.1.617.1 

வமக கநரானா தீநுண்மிக்கு ‘கப்பா’ என்று மபயரிடப்பட்டுள்ளது.  

இந்தியாவில் கண்டறியப்பட்ட பி.1.617.2 வமக தீநுண்மிக்கு ‘மடல்டா’ 

என மபயர்சூட்டப்பட்டுள்ளது. பிரிட்டனில் முதன்முதலில் கண்டறியப்பட்ட 

பி.1.1.7 என்ை உருொறிய வமக கநரானா தீநுண்மிக்கு ‘ஆல்பா’ எனவும், 

மதன்னாப்பிரிக்காவில் நதான்றிய பி.1.351 என்ை தீநுண்மிக்கு ‘பீட்டா’ 

எனவும், பிநரஸிலில் கண்டறியப்பட்ட பி.1 வமக கநரானா தீநுண்மிக்கு 

‘காொ’ எனவும் மபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

பிநரஸிலில் கண்டறியப்பட்ட ெற்மைாரு பி.2 வமக உருொறிய கநரானா 

தீநுண்மிக்கு ‘ஜீட்டா’ எனவும், அமெரிக்காவில் முதன்முதலாகக் கண்டறி 

-யப்பட்ட கநரானா தீநுண்மிகளுக்கு ‘எப்சிலான்’, ‘நலாட்டா’ எனவும் 

உலக சுகாதார அமெப்பு மபயர்சூட்டியுள்ளது. 

2. 1 முதல் 8ஆம் வகுப்புவமர அமனவரும் நதர்ச்சி: எந்த ொைவமரயும் 

நதக்கநிமலயில் மவக்கக்கூடாது 

தமிழகத்தில் 2020-21ஆம் கல்வியாண்டில் 1 முதல் 8ஆம் வகுப்புவமர 

அமனவரும் நதர்ச்சிமபற்றுள்ளதாகப் பள்ளிக்கல்வித்துமை அறிவித்துள் 

-ளது. 

தமிழ்ோட்டில் ொநிலப்பாடத்திட்டத்தின்கீழ் மேயல்படும் அமனத்து அரசுப் 

பள்ளிகள், அரசு உதவிமபறும் பள்ளிகள், மெட்ரிகுநலஷன் பள்ளிகள் 

ெற்றும் சுயநிதிப் பள்ளிகளில் ஒன்பதாம் வகுப்பு பயிலும் ொைவர்கள் 

அமனவரும் முழு ஆண்டுத் நதர்வு ெற்றும் 10, 11ஆம் வகுப்புப்பயிலும் 

ொைவர்கள் அமனவரும் மபாதுத்நதர்வுகளில் நதர்ச்சி மபற்ைதாக 

அறிவிக்கப்பட்டது. குழந்மதகளுக்கான இலவே ெற்றும் கட்டாயக்கல்வி 

உரிமெச்ேட்டம் 2009’இன்கீழ் எட்டாம் வகுப்பு முடியும் வமரயில் எந்த 

ஒரு ொைவமனயும் நதக்கநிமலயில் மவத்தல்கூடாது. அதாவது 

அமனவரும் நதர்ச்சி அமடயநவண்டும். எந்தக்குழந்மதயும் பள்ளிமய 

விட்டு மவளிநயைக்கூடாது எனத்மதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

3. கநரானா சிகிச்மே: புதிய வழிகாட்டி மேறிமுமை மவளியீடு 

கநரானா சிகிச்மேக்கான புதிய வழிகாட்டி மேறிமுமைகமள ெக்கள் 

ேல்வாழ்வுத் துமைச் மேயலர் மஜ ராதாகிருஷ்ைன் மவளியிட்டுள்ளார். 

இதுகுறித்து மவளியிடப்பட்ட மேய்திக்குறிப்பு: 

இரத்த ஆக்சிஜன் அளவு 94 ேதவீதத்துக்கு அதிகொக இருப்பவர்கள் 

குமைந்த பாதிப்புமடயவர்கள் என்றும், 90-94 வமர உள்ளவர்கள் 

மிதொன பாதிப்புமடயவர்கள் என்றும், 90’க்கும்கீழ் உள்ளவர்கமள 

தீவிர பாதிப்புக்குள்ளானவர்களாகவும் கருதநவண்டும். 

ஆக்சிஜன் அளவு, 90 முதல் 94’க்குள் இருப்பவர்கள், ஆரம்ப சுகாதார 

நிமலயம், கநரானா சிகிச்மே மெயங்களில் சிகிச்மேமபைலாம். ரத்த 

ஆக்சிஜன் அளவு, 90’க்குகீழ் உள்ளவர்கமள ெட்டுநெ, ெருத்துவெமன 

-யில் அனுெதித்து சிகிச்மேயளிக்க நவண்டும். ஆக்சிஜன் அளமவ 

அதிகரிக்கும் வமகயிலான குப்புைக்கவிழந்து படுப்பமத உறுதிமேய்ய 

நவண்டும் என்று அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

4. ஹர்ஷ் வர்தனுக்கு உலக சுகாதார அமெப்பு விருது 

புமகயிமல கட்டுப்பாடு மதாடர்பாக தனி ேபர் அல்லது அமெப்புகள் 

மேய்த பணிகமள பாராட்டி உலக சுகாதார அமெப்பு ஆண்டுநதாறும் 

சிைப்பு விருது வழங்கி வருகிைது. அந்த வமகயில் இந்த ஆண்டுஉலக 

புமகயிமல ஒழிப்பு தினத்மதமயாட்டி, உலக சுகாதார அமெப்பு 

இயக்குேரின் சிைப்பு அங்கீகார விருது ெத்திய சுகாதாரத்துமை அமெச்ேர் 

ஹர்ஷ் வர்தனுக்கு வழங்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 2019-ம் 

ஆண்டு இந்தியாவில் இ-சிகமரட்மட ஒழிக்கவும், சூடுபடுத்தப்பட்ட 

புமகயிமலப் மபாருட்கமள ஒழிக்கவும் ேட்டம் இயற்றியமத பாராட்டும் 

வமகயில் ஹர்ஷ் வர்தனுக்குஇந்த விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 



         

    

1. உயர்நீதிமன்றங்கள் மற்றும் மாவட்ட நீதிமன்றங்களின் வழக்கு 

நிலை மற்றும் வழக்கு விவரங்கலை அறிய உதவும் செயலியின் 

செயர் என்ன? 

அ) e-Justice 

ஆ) e-Courts Services  

இ) e-Nyay 

ஈ) e-Netra 

✓ தமிழ், ததலுங்கு, பஞ்சாபி, ஆங்கிலம், ஹிந்தி, அஸ்ஸாமி, தபங்காலி, 

குஜராத்தி, கன்னடம், காசி, மலலயாளம், மராத்தி, நேபாளி மற்றும் 

ஒடியா உள்ளிட்ட 14 தமாழிகளில் “இ-நகார்ட்ஸ் சர்வீசஸ் திறன்நபசி 

தசயலிக்கான” லகநயட்லட இந்திய உச்சநீதிமன்றத்தின் மின்னணு 

குழு தெளியிட்டுள்ளது. இந்தச் செயலி ெழக்குலரஞர்கள், குடிமக்கள், 

காெலர்கள் மற்றும் பிற அரசு நிறுெனங்களுக்கு பயன்தருெலத தனது 

நோக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

 

2. ‘புவி அமைப்பு கூர்ந ோக்கு ஆய்வகத்லத’ உருவாக்கவுள்ை 

விண்சவளி நிறுவனம் எது? 

அ) NASA  

ஆ) ISRO 

இ) ESA 

ஈ) JAXA 

✓ அதமரிக்க விண்தெளி ஆய்வு நிறுெனமான NASA, ஒரு புவி அலமப்பு 

கூர்நோக்கு ஆய்ெகத்லத உருொக்கவுள்ளது. அது காலநிலல மாற்றம், 

நபரிடர் தணிப்பு, காட்டுத்தீலய எதிர்த்துப்நபாராடுெது மற்றும் நிகழ்நேர 

நெளாண் தசயல்முலறகலள நமம்படுத்துெது ததாடர்பான முக்கிய 

தகெல்கலள ெழங்கும். இந்த ெடிெலமப்பு, தசயற்லகக்நகாள்களின் 

ததாகுப்லப உள்ளடக்கியது. அது புவியின் முழுலமயான 3D மாதிரிலய 

அடிப்பாலற முதல் ெளிமண்டலம் ெலர உருொக்கும். 

 

3.விைங்குகளிடமிருந்து மனிதர்களுக்கு ந ாய்கள் ெரவாமல் தடுக்க 

WHO மற்றும் அதன் ெங்காைர்கள் அலமத்த குழுவின் செயர் என்ன? 

அ) ஒரு ேலொழ்வுக் குழு  

ஆ) உலக ேலொழ்வுக் குழு 

இ) விலங்குெழி நோய்கள் குழு 

ஈ) உலக ேலக்குழு 

✓ WHO ஆனது FAO, UNEP மற்றும் விலங்குகள் ேலத்துக்கான உலக 

அலமப்பு ஆகியெற்றுடன் இலைந்து, விலங்குகளிடமிருந்து மனிதர்க 

-ளுக்கு நோய்கள் பரொமல் தடுப்பதற்காக நிபுைர் குழுதொன்லற 

அலமத்துள்ளது. ‘One Health’ உயர்மட்ட நிபுைர் குழு என தபயரிடப்பட்ட 

இது, பிரான்ஸ் மற்றும் தஜர்மனியால் ததாடங்கப்பட்ட ஒரு முயற்சியாகும்.  

✓ இடர் மதிப்பீட்லட உருொக்குெதற்கும், விலங்குெழி நோய்ப்பரெலலத் 

தடுப்பதற்கு, பயன்தரும் ேலடமுலறகலள ஏற்படுத்துெதற்கும் இது ஐோ 

அலமப்புகளுக்கு அறிவுறுத்தும். 

 

4. ஒருநிறுத்த (One-Stop) லமயங்கள் என்ெலவ கீழ்காணும் எந்த 

 டுவண் அலமச்ெகத்தின் முதன்லம திட்டமாகும்? 

அ) ேலொழ்வு மற்றும் குடும்பேலத்துலற அலமச்சகம் 

ஆ) தபண்கள் மற்றும் குழந்லதகள் நமம்பாட்டு அலமச்சகம்  

இ) உள்துலற அலமச்சகம் 

ஈ) AYUSH அலமச்சகம் 

✓ தபண்கள் மற்றும் குழந்லதகள் நமம்பாட்டலமச்சகமானது ஒரு-நிறுத்த 

லமயங்கலள அலமப்பதாக அறிவித்துள்ளது. இத்திட்டம் தபாது மற்றும் 

தனிப்பட்ட இடங்களில், குடும்பம், சமூகம் மற்றும் பணியிடத்தில் ென்மு 

-லறயால் பாதிக்கப்பட்ட தபண்களுக்கு ஆதரெளிப்பலத நோக்கமாகக் 

தகாண்டுள்ளது. இம்லமயங்கள் முதன்முலறயாக மத்திய தெளியுறவு 

அலமச்சகத்தின் ஒத்துலழப்புடன் 10 தெளிோடுகளில் அலமக்கப்படவுள் 

-ளன. 

 

 

5. 2021’இல் அறிவிக்கப்ெட்ட புதிய ெமூக ஊடக விதிகளுடன் 

சதாடர்புலடய அலமச்ெகம் எது? 

அ) உள்துலற அலமச்சகம் 

ஆ) மின்னணு மற்றும் தகெல் ததாழில்நுட்ப அலமச்சகம்  

இ) தெளியுறவு அலமச்சகம் 

ஈ) அறிவியல் மற்றும் ததாழில்நுட்ப அலமச்சகம் 

✓ மின்னணு மற்றும் தகெல் ததாழில்நுட்ப அலமச்சகம், அலனத்து சமூக 

ஊடக இலடயீட்டாளர்களிடமிருந்தும் புதிய ‘தகெல் ததாழில்நுட்பம் (இ 

-லடநிலல ெழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் தேறிமுலறக்குறியீடு) 

விதிகள், 2021’ ததாடர்பான இைக்க விெரங்கலளக் நகட்டுள்ளது.  

✓ புதிய சமூக ஊடக விதிகளுக்கு இைங்க, சமூக ஊடக தளங்களுக்கு 

ெழங்கப்பட்ட மும்மாத அெகாசம் நம.26 அன்று முடிெலடந்தது. இந்தப் 

புதிய விதிகள் தேறிமுலறகலள விதிக்கின்றன மற்றும் மூன்றடுக்கு 

குலறதீர்க்கும் கட்டலமப்லப அலமக்க நிர்பந்திக்கின்றன. 

 

6. நம மாதத்தில் வரும் செௌர்ணமி விொகம், எந்த மதத்தின் புனித 

 ாைாக கருதப்ெடுகிறது? 

அ) சீக்கியம் 

ஆ) சமைம் 

இ) தபௌத்தம்  

ஈ) இஸ்லாம் 

✓ தபௌத்த பூர்ணிமா அல்லது லெசாகம் என்பது நம மாத முழு நிலென்று 

உலகிலுள்ள அலனத்து தபௌத்தர்களாலும் சிறப்பாகக் தகாண்டாடப்படும் 

பண்டிலக ஆகும். தபா ஆ மு 623ஆம் ஆண்டில் ெந்த லெசாக ோளில் 

தான் புத்தர் பிறந்தார். அநதோளில், புத்தர் ஞானமலடந்தார். தனது 80ஆம் 

ஆண்டில், மற்தறாரு லெசாக ோளில் அெர் காலமானார். 

 

7. எந்த மாதத்தின் முழு நிைவு, சொதுவாக, ‘பூ திங்கள்’ என்று 

குறிப்பிடப்ெடுகிறது? 

அ) ஏப்ரல் 

ஆ) நம  

இ) ஜூன் 

ஈ) ஜூலல 

✓ உலதகங்கிலும் ஏராளமான பூக்கள் இருப்பதால் நம மாதம் ெரும் முழு 

நிலவு, ‘பூ திங்கள்’ என்று அலழக்கப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு, இது சந்திர 

கிரகைத்துடன் ஒத்துப்நபானது. அதன்சமயம், நிலா சிெப்புெண்ைமாக 

காட்சியளித்தது. பூமிக்கு மிகதேருக்கமாக நிலா ெந்ததால், அது தபரியதா 

-கவும் பிரகாசமாகவும் நதான்றியது. இந்த சூப்பர் பூ சிெப்பு நிலவு ததன் 

அதமரிக்கா, ஆஸ்திநரலியா மற்றும் ததன்கிழக்காசியாவின் சில பகுதிக 

-ளில் மட்டுநம காைப்பட்டது. 

 

8. அண்லமச் செய்திகளில் இடம்செற்ற ‘டாஸ்நமனியன் சடவில்’ 

என்றால் என்ன? 

அ) தீம்தபாருள் 

ஆ) கிரிப்நடாகரன்சி 

இ) ெனவிலங்கு  

ஈ) நீர்மூழ்கிக்கப்பல் 

✓ டாஸ்நமனிய பிசாசு என்றும் அலழக்கப்படும் Sarcophilus harrisii ஒரு 

மாமிச உண்ணியாகும். இது தலசயால் உருொன உடலலமப்பு, கருப்பு 

நராமங்கள், தகாடுலமயான ொசலன, அதிக ஒலியில் கத்தும் திறன், 

அதீத நமாப்ப உைர்வு மற்றும் விலரொக உைவு உண்ணும் பழக்கம் 

ஆகியெற்லற தகாண்டுள்ளது. 

✓ ஊடக அறிக்லகயின்படி, கடந்த 3,000 ஆண்டுகளில், முதன்முலறயாக 

ஆஸ்திநரலியாவின் பிரதான நிலப்பரப்பில் 7 விலங்குகள் பிறந்துள்ளன. 

அழிவின் விளிம்பிலிருக்கும் இவ்விலங்குகலள இது ஊக்குவிக்கும் என 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9.ந ோய்ப்பூச்சிக்கட்டுப்ொட்டில் ெயன்ெடுத்தப்ெடும் eDNA ெகுப்ொய்வு 

என்றால் என்ன? 

அ) ecological DNA 

ஆ) environmental DNA  

இ) entomological DNA 

ஈ) endemic DNA 

✓ சுற்றுச்சூழல் DNA (eDNA) என்பது மண், கடல்நீர் அல்லது ெளிநபான்ற 

பல்நெறு சுற்றுச்சூழல் மாதிரிகளிலிருந்து சுற்றுச்சூழலுடனான ததாடர்பு 

-களின்மூலம் நசகரிக்கப்பட்ட DNA ஆகும். ஜப்பானில், 2 இடங்களில் 

இருந்து, நமற்பரப்பு மண் மாதிரிகளிலிருந்து அர்தஜன்டினா எறும்பின் 

சுற்றுச்சூழல் DNA (eDNA)’ஐ ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெற்றிகரமாக கண்ட 

-றிந்துள்ளனர். நோய்ப்பூச்சிக்கட்டுப்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் ‘ொழ்விட 

-த்லத புரிந்துதகாள்ளுதல் தசயல்முலற’க்கு இது பயன்படுத்தப்படலாம். 

 

10.  ாநடாடி ெழங்குடியினைோன ‘வான் குஜ்ஜார்’, சொதுவாக, 

இந்தியாவின் எந்தப் ெகுதியில் வசிக்கின்றனர்? 

அ) இமயமலலப் பகுதி  

ஆ) தக்காை பிராந்தியம் 

இ) நமற்குத்ததாடர்ச்சி மலல 

ஈ) ததற்கு கடற்கலர 

✓ ோநடாடி பழங்குடியினமான ‘ொன் குஜ்ஜார்’ தபாதுொக இமயமலல 

பகுதியில் ெசிக்கின்றனர். அெர்கள் ெழக்கமாக இமயமலலயின் அடிொ 

-ரத்திலும், ஜம்மு-காஷ்மீர், ஹிமாச்சல பிரநதசம் மற்றும் உத்தரகண்ட் 

மாநிலங்களிலும் ெசிக்கின்றனர். அண்லமயில், அந்தப்பழங்குடியினலர 

மனிதாபிமானமற்ற நிலலயில் ொழ கட்டாயப்படுத்தியதற்காக மாநில 

அரலச உத்தரகண்ட் உயர்நீதிமன்றம் குற்றஞ்சாட்டியது.  

✓ உத்தரகாஷியில் உள்ள நகாவிந்த் பாஷு விகார் நதசிய பூங்காவிற்குள் 

நுலழய அனுமதிக்க அஞ்சிய மாநிலத்திடம், அெர்களுக்கு தங்குமிடம் 

ெழங்குமாறு உச்சநீதிமன்றம் நகட்டுக்தகாண்டுள்ளது. 

 


1. NHRC தலலெராக அருண் மிஸ்ரா தபாறுப்நபற்பு 

நதசிய மனித உரிலமகள் ஆலையத்தின் (NHRC) தலலெராக 

ஓய்வுதபற்ற உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி அருண் மிஸ்ரா தபாறுப்நபற்றார்.  

முன்னதாக, அப்தபாறுப்பிலிருந்த உச்சநீதிமன்ற முன்னாள் தலலலம 

நீதிபதி HL தத்துவின் பதவிக்காலம் கடந்த ஆண்டு டிசம்பரில் நிலறெ 

-லடந்தது. இந்நிலலயில், சுமார் 5 மாதங்கள் காலியாக இருந்த அந்தப் 

பதவிக்கு ஓய்வுதபற்ற நீதிபதி அருண் மிஸ்ரா தற்நபாது தபாறுப்நபற்றுக் 

தகாண்டுள்ளார். உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியாக கடந்த 2014 ஜூலலயில் 

தபாறுப்நபற்ற அருண் மிஸ்ரா, கடந்த ஆண்டு தசப்டம்பரில் அந்தப் தபாறுப் 

-பிலிருந்து ஓய்வுதபற்றார். 

 

2. நதநெந்திரகுல நெளாளர் எனும் தபாதுப்தபயரில் ஜாதிச்சான்றிதழ் 

ெழங்கலாம்: தமிழ்ோடு அரசு உத்தரவு 

ஆறு ஜாதிப் பிரிவுகலள உள்ளடக்கி நதநெந்திரகுல நெளாளார் எனும் 

தபயரில் ஜாதிச்சான்றிதழ் ெழங்கலாம் என்று மாெட்ட ஆட்சியர்களுக்கு 

தமிழ்ோடு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இதுகுறித்து, ஆதிதிராவிடர் மற்றும் 

பழங்குடியினர் ேலத்துலற முதன்லமச்தசயலாளர் நக மணிொசன் 

தெளியிட்ட உத்தரவு: பள்ளர், நதநெந்திர குலத்தான், குடும்பன், காலாடி, 

பண்ைாடி, கலடயன் ஆகிய ஜாதிப்பிரிவுகலள உள்ளடக்கியெர்கலள 

நதநெந்திரகுல நெளாளர் எனும் தபாதுப்தபயரில் அலழக்கலாம் என 

பல்நெறு தரப்பினரும் அரசுக்குக் நகாரிக்லக விடுத்திருந்தனர்.  

இதுததாடர்பாக ஆய்வுதசய்து அரசுக்கு அறிக்லக அளிக்க ஊரக ெளர்ச்சி 

மற்றும் ஊராட்சித்துலற, ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் ேலத் 

துலற, சட்டத்துலற, ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் ேலத்துலற 

இயக்குேர் ஆகிநயாலரக்தகாண்ட குழு அலமக்கப்பட்டது. இந்தக்குழு 

தமிழ்ோடு அரசுக்கு கடந்த ஆண்டு ேெம்பர்.28’இல் அறிக்லக அளித்தது. 

மத்திய அரசுக்கு தமிழ்ோடு அரசு அறிக்லகலய அனுப்பிலெத்தது. 

இதலன ஆய்வு தசய்த மத்திய அரசு உரிய சட்டத்திருத்தத்லதச்தசய்தது. 

இதற்கு குடியரசுத்தலலெர் ராம்ோத் நகாவிந்த், கடந்த ஏப்ரல்.13’இல் 

ஒப்புதலளித்தார். சட்டத்திருத்தம் அரசிதழில் தெளியிடப்பட்டது. இதனால், 

அது ேலடமுலறக்கு ெந்தது. இதலன மாெட்ட ஆட்சியர்கள், துலறத் 

தலலெர்கள் மற்றும் சான்றிதழ் ெழங்க அதிகாரம் தபற்ற அதிகாரிகள் 

பின்பற்ற நெண்டும் என்று தனது உத்தரவில் ஆதி திராவிடர் மற்றும் 

பழங்குடியினர் ேலத்துலற தசயலாளர் ததரிவித்துள்ளார். 

 

3. இந்தியாவில் கண்டறியப்பட்ட ‘தடல்டா’ ெலக கநரானா 

அச்சுறுத்தலாக உள்ளது: உலக சுகாதார அலமப்பு 

முதல் முலறயாக இந்தியாவில் கண்டறியப்பட்ட 3 ெலகயான கநரானா 

ததாற்றுகளில், ‘தடல்டா’ ெலக (பி.1.617.2) ததாற்று கெலலயளிக்கும் 

ெலகயில் தீவிரமாக இருக்கிறது என்று உலக சுகாதார அலமப்பு 

ததரிவித்தது. உலக அளவில் கநரானா பாதிப்பு குறித்த விெரங்கலள 

உலக சுகாதார அலமப்பு ஒவ்தொரு ொரமும் தெளியிட்டு ெருகிறது.  

அதுநபால, புதிதாக தெளியிட்ட புள்ளிவிெரங்களில் கூறியிருப்பதாெது: 

தபாதுமக்களுக்கு அதிக பாதிப்லப ஏற்படுத்துெதுடன், நெகமாக பரவும் 

ெலகயாக ‘தடல்டா’ (பி.1.617.2) ெலக தீநுண்மி ெலரயறுக்கப்பட்டுள்ள 

-து. மற்ற இரு உருமாறிய ெலககள் (பி.1.617.1 மற்றும் பி.1.617.3) குலற 

-ொன பரெல் மற்றும் பாதிப்லப ஏற்படுத்தக்கூடிய ெலககளாக கண்ட 

-றியப்பட்டிருக்கின்றன. ‘தடல்டா’ ெலக கநரானா இப்நபாது 62 ோடுக 

-ளில் பரவியிருக்கிறது. 

இந்தியாவில் முதலில் கண்டறியப்பட்ட ‘கப்பா’ (பி.1.617.1) ெலக ததாற்று 

குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் நெகமான பரெலலக் தகாண்டிருந்தநபாதும், 

உலக அளவில் இந்த ெலக கநரானாவின் பாதிப்பு குலறந்து ெருெதாக 

புள்ளிவிெரங்கள் காட்டுகின்றன. மூன்றாெது ெலகயான பி.1.617.3, 

இதுெலர அச்சுறுத்தக்கூடிய ெலகயிலானதா, அல்லது மிதமானதா என 

இதுெலர ெலரயறுக்கப்படவில்லல. 

இந்தியாவில் பாதிப்பு விகிதம் 26 சதவீதம் குலறவு: இந்தியாவில் கடந்த 

ொரத்தில் 13,64,668 நபர் புதிதாக கநரானாொல் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். 

இருந்தநபாதும், அது முந்லதய ொரத்துடன் ஒப்பிடும்நபாது 26 சதவீதம் 

குலறொகும். 

குலறந்துெரும் உயிரிழப்புகள்: கநரானா பாதிப்பால் ஏற்படும் உயிரிழப்பு 

-கலளப்தபாருத்தெலர ததன்கிழக்கு ஆசிய பிராந்தியத்தில் இந்தியாவி 

-ல்தான் அதிக உயிரிழப்புகள் (26,706) பதிொகியிருக்கின்றன.  

இருந்தநபாதும், இது முந்லதய ொரத்துடன் ஒப்பிடும்நபாது 8 சதவீதம் 

குலறொகும். ஒட்டுதமாத்தமாக உலக அளவில் கநரானாொல் 

பாதிக்கப்படுபொா்களின் எண்ணிக்லகயும், உயிரிழப்புகளும் தற்நபாது 

ததாடாா்ந்து குலறந்து ெருகிறது. கடந்த ொரத்தில் உலக அளவில் 35 

லட்சம் நபாா் புதிதாக கநராநனாொல் பாதிக்கப்பட்டனர். இது முந்லதய 

ொரத்துடன் ஒப்பிடும்நபாது 15 சதவீதம் குலறொகும். 

78,000 புதிய உயிரிழப்புகள் பதிொகின. இது முந்லதய ொரத்லதக் 

காட்டிலும் 7 சதவீதம் குலறவு என்றும் உலக சுகாதார அலமப்பின் புள்ளி 

விெரத்தில் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

4. மாதிரி ொடலக ஒப்பந்தச் சட்டம்; 10 முக்கிய அம்சங்கள் என்ன? 

மத்திய அலமச்சரலெக் கூட்டத்தில், ொடலக சட்டங்களில் திருத்தம் 

தகாண்டுெர மாதிரி ொடலக சட்டத்துக்கு ஒப்புதல் ெழங்கப்பட்டது.  

ொடலக மற்றும் குத்தலக முலறகளில் புதிய சட்டங்கலள தகாண்டு 

ெரவும் அல்லது தற்நபாதுள்ள ொடலக சட்டங்களில், தபாருத்தமான 

முலறயில் திருத்தங்கள் தகாண்டுெரவும், மாதிரி ொடலக சட்டம் 

உருொக்கப்பட்டது. 

வீட்டு ொடலக உயர்வு, ொடலக முன்பைம், ொடலக ஒப்பந்தம் 

புதுப்பிப்பது, வீட்லடகாலி தசய்ெதில் ஏற்படும் தகராறுநபான்ற பிரச்சலன 

-களுக்கு தீர்வுகாை இந்தச் சட்டம் தகாண்டுெரப்பட்டுள்ளது. இந்தச் 

சட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் ெருமாறு: 

*மத்திய அரசின் அலனெருக்கும் வீடு ெழங்கும் திட்டத்லத ததாடர்ந்து 

புதிய மாதிரி ொடலக ஒப்பந்த சட்டமும் தகாண்டுெரப்பட்டது. 

*ொடலகதாரர்களிடம் 2 மாத ொடலகக்கு நமல் பாதுகாப்பு லெப்புத் 

ததாலக (அட்ொன்ஸ்) ொங்க முடியாது என்பது உள்ளிட்ட அம்சங்கள் 

இதில் இடம்தபற்றுள்ளன. 

*ொடலக ஒப்பந்த ேகலல, மத்திய வீட்டுெசதி, ேகர்ப்புற விெகார 

அலமச்சகத்தின் இலையதளத்தில் பதிநெற்றம் தசய்யலாம். 

 

 



         

    

*முன்தபல்லாம் பத்திரப் பதிவு அலுெலகத்தில் ொடலக ஒப்பந்தம் பதிவு 

தசய்யப்பட்டது. இந்த ஒப்பந்தத்லத பதிவு தசய்யாவிட்டாலும் இரு தரப்பும் 

நீதிமன்றம் தசல்லமுடியும். 

*ஆனால், புதிய சட்டத்தின்படி மாெட்ட ஆட்சியர் அலுெலகத்தில் பகுதி 

ொரியாக அலமக்கப்பட்டுள்ள ொடலக ஆலையத்திடம் பதிவுதசய்ய 

நெண்டும். 

*ஆன்லலன் அல்லது நேரடியாக ொடலக ஒப்பந்தத்லத பதிவுதசய்ய 

நெண்டும். இந்த ஒப்பந்தத்லத பதிவு தசய்யாவிட்டால், நிொரைம் நகாரி 

இருதரப்பும் நீதிமன்றம் தசல்லமுடியாது. 

*அநத சமயம், ஒப்பந்தம் நபாடாத நிலலயில், வீட்டு உரிலமயாளர் மட்டும் 

நீதிமன்றத்லத ோட புதிய சட்டத்தில் ெழிெலக தசய்யப்பட்டுள்ளது. 

*வீட்லட காலி தசய்யாவிட்டால் சட்டப்படி ொடலகலய அதிகரிக்க 

உரிலமஉண்டு. 

*ொடலக ததாடர்பான புகார்கலள விசாரிக்க தனி ொடலக ஆலையம் 

அல்லது ொடலக தீர்ப்பாயம் அலமக்க புதிய சட்டத்தில் ெழிெலக 

தசய்யப்பட்டுள்ளது. 

*காலியாக இருக்கும் வீடுகலள எல்லாம், ொடலகக்குவிட இந்த மாதிரி 

ொடலக சட்டம் உதவும். ொடலக வீடுகலள, ெணிகமாக ேடத்துெதில் 

தனியார் நிறுெனங்களின் பங்களிப்லப இந்தச் சட்டம் ஊக்குவிக்கும். 

 

5. ஈரான் நபார்க் கப்பல் எரிந்து மூழ்கியது 

ஈரானின் மிகப்தபரிய நபார்க் கப்பல் ஓமன் ெலளகுடாவில் மர்மமான 

முலறயில் எரிந்து மூழ்கியது. கடல் பகுதியில் நமற்கத்திய ோடுகளுக்கும் 

ஈரானுக்கும் இலடநய ததாடர்ந்து பதற்றம் நிலவி ெரும் சூழலில், இந்த 

சம்பெம் நமலும் பரபரப்லப ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்து அநசாசிநயட் 

-டட் பிரஸ் தசய்தி நிறுெனம் ததரிவித்துள்ளதாெது: ஓமன் ெலளகுடா 

பகுதியில் ஈரான் கடற்பலடக்குச் தசாந்தமான ‘கார்க்’ கப்பலில் தீப்பிடித்த 

-து. 207 மீட்டர் நீளம்தகாண்ட அந்தக் கப்பல்தான் ஈரானின் மிகப்தபரிய 

நபார்க்கப்பலாகும். கப்பலில் பற்றிய தீலய அலைக்க தீயலைப்புக் 

கப்பல்கள் அந்தப் பகுதிக்கு விலரந்தன. தீயலைப்பு வீரர்களின் கடும் 

முயற்சிக்குப் பிறகும் அந்தக் கப்பல் கடலுக்குள் மூழ்கியது. 

தலலேகர் தடஹ்ரானுக்கு 1,270 கிமீ ததாலலவில், ஈரானின் ஜாஸ்க் 

துலறமுகப்பகுதியில் கார்க் கப்பல் மூழ்கியது. 

 

6. இஸ்நரல் புதிய அதிபராக ஐசக் தெர்ஸாக் நதர்வு 

இஸ்நரலின் 11 ஆெது அதிபராக மூத்த அரசியல்ொதி ஐசக் தெர்ஸாக் 

நதர்வு தசய்யப்பட்டார். ோடாளுமன்றத்தில் இதுததாடர்பாக ேலடதபற்ற 

ரகசிய ொக்தகடுப்பில் அெர் தபருொரியான ொக்குகள் வித்தியாசத்தில் 

தெற்றிதபற்றார். இதுகுறித்து பிடிஐ தசய்தி நிறுெனம் ததரிவித்துள்ளதாெ 

-து: இஸ்நரலின் 10ஆெது அதிபராக கடந்த 2014ஆம் ஆண்டுமுதல் 

தபாறுப்புெகித்து ெரும் ரூென் ரிவ்லினின் பதவிக்காலம் அடுத்த மாதம் 

9ஆம் நததியுடன் நிலறெலடகிறது. 

புதிய அதிபராகத் நதர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ள ஐசக் தெர்ஸாக் ததாழிலாளர் 

அலமப்பின் தலலெராக இருந்துள்ளார். 2005ஆம் ஆண்டு முதல் 2011 

ஆம் ஆண்டு ெலர வீட்டு ெசதி, சுற்றுலா, சமூகேலம் உள்ளிட்ட பல்நெ 

-று துலறகளில் இெர் அலமச்சராக தபாறுப்புெகித்துள்ளார். இஸ்நரலில் 

மிகநீண்டகாலம் பிரதமராக இருந்த தபஞ்சமின் தேதன்யாகுவின் ஆட்சிக் 

காலம் நிலறெலடந்து, புதிய பிரதமரின் தலலலமயில் அரசு 

அலமயவிருக்கும் பரபரப்பான சூழலில் ஐசக் தெர்ஸாக் அதிபராகத் நதர் 

-ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ளார். 

 

 



         

    

1. பிரதமர் உஜ்வாலா ய ாஜனாவவ செ ல்படுத்துகிற அவமச்ெகம் 

எது? 

அ) எரிசக்தி அமைச்சகம் 

ஆ) பெட்ர ோலிய அமைச்சகம்  

இ) ஊ க வளர்ச்சி அமைச்சகம் 

ஈ) புதிய ைற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அமைச்சகம் 

✓ பி தைர் உஜ்வோலோ ரயோஜனோவின் அடுத்த சுற்றுக்கோன வழிகோட்டுதல்க 

-மள ைத்திய பெட்ர ோலிய ைற்றும் இயற்மக எரிவோயு அமைச்சகம் இறு 

-திபசய்துள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின்கீழ் ரைலும் ெத்து மில்லியன் புதிய 

LPG இமைப்புகமள அ சோங்கம் வழங்கும் என எதிர்ெோர்க்கப்ெடுகிறது. 

வறுமைக்ரகோட்டுக்குக்கீழுள்ள குடும்ெங்களுக்கு LPG எரிவோயு இமை 

-ப்புகமள இலவசைோக வழங்குவரத இத்திட்டத்தின் ர ோக்கைோகும். 

 

2. அண்வமச் செய்திகளில் இடம்சபற்ற சுயபாத் குமார் சஜய்ஸ்வால், 

எந்த அவமப்பின் புதி  இ க்குநராக நி மிக்கப்பட்டார்? 

அ) CVC 

ஆ) CIC 

இ) CBI  

ஈ) NITI ஆரயோக் 

✓ ைகோ ோஷ்டி த்தின் 1985 பதோகுதி இ கோ ெ அதிகோரியோன சுரெோத் குைோர் 

பஜய்ஸ்வோல், ஈ ோண்டுகோலத்திற்கு ைத்திய புலனோய்வுப்பிரிவின் தமல 

-வ ோக நியமிக்கப்ெட்டுள்ளோர். அவர் ைத்திய பதோழிலக ெோதுகோப்புப் ெமட 

-களின் (CISF) தமலவ ோகவும் ெணியோற்றிவருகிறோர். அவர் புலனோய்வு 

ெணியகம் & ஆ ோய்ச்சி ைற்றும் ெகுப்ெோய்வு பிரிவு ( ோ) ஆகியவற்றின் ஒரு 

ெகுதியோகவும் இருந்தோர். 

 

3. எந்த நாட்டின் அட்டு நகரத்தில், இந்தி ாவின் புதி  துவைத் 

தூதரகத்வத திறக்க அவமச்ெரவவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது? 

அ) ைோலத்தீவுகள்  

ஆ) இலங்மக 

இ) பூட்டோன் 

ஈ) மியோன்ைர் 

✓ 2021ஆம் ஆண்டில் ைோலத்தீவின் அட்டு  க த்தில் இந்தியோவின் புதிய 

துமைத்தூத கத்மதத் திறப்ெதற்கு ைத்திய அமைச்ச மவ ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. ‘Neighbourhood First Policy’ ைற்றும் ‘SAGAR - Security 

& Growth for All in the Region’ ஆகியவற்றில் ைோலத்தீவுக்கு ஒரு முக்கிய 

இடமுண்டு. அட்டு  க த்தில் ஒரு துமைத்தூத கம் திறக்கப்ெடுவது 

ைோலத்தீவில் இந்தியோவின் அ சியல் இருப்மெ ரைம்ெடுத்த உதவும். 

 

4. யதசி  டிஜிட்டல் நலவாழ்வு திட்டத்தின்கீழ் அரொங்கம் சதாடங்க 

உள்ள UHI என்றால் என்ன? 

அ) Union Health Institution 

ஆ) Unified Health Interface  

இ) United Health Institute 

ஈ) Union Health Initiative 

✓ ரதசிய டிஜிட்டல்  லவோழ்வு திட்டத்தின்கீழ் பசயல்ெோடுகமள விம வோக 

விரிவோக்கம் பசய்ய அ சோங்கம் முடிவுபசய்துள்ளது. இது ஓர் ஒருங்கி 

-மைந்த  லவோழ்வு இமடமுகத்மத (UHI) பதோடங்கவுள்ளது. இது, 

இமையவழி ைருத்துவ ஆரலோசமன ைற்றும் ஆய்வகரசோதமனகமள 

முன்ெதிவு பசய்வது உள்ளிட்ட  லவோழ்வு ரசமவகமள வழங்க டிஜிட்ட 

-ல் தளத்மதப்ெயன்ெடுத்த ைக்களுக்கு உதவும். 

 

5. SARS-CoV-2 வவரஸின் மரபணு சபாருளான மூலக்கூறு எது? 

அ) DNA 

ஆ) RNA  

இ) ரைற்கண்ட இ ண்டும் 

ஈ) ரைற்கூறிய எதுவும் இல்மல 

✓ மவ ஸ்கள் அவற்றின் ை ெணுப்பெோருளோக RNA அல்லது DNA’ஐக் 

பகோண்டுள்ளன. நியூக்ளிக் அமிலைோனது ஒற்மற அல்லது இ ட்மட 

இமழகளோக இருக்கலோம். SARS-CoV-2 மவ ஸ் அதன் ை ெணுப் 

பெோருளோக RNA’ஐக்பகோண்டுள்ளது. 

✓ சமீெத்தில், மதவோனில், அறிவியலோளர்கள் ஒரு புதிய DNA அடிப்ெமடயி 

-லோன COVID-19 தடுப்பூசிமய உருவோக்கியுள்ளனர். இது எலிகள் 

ைற்றும் பவள்பளலிகளில்,  ோவல் பகோர ோனோ மவ ஸுக்கு எதி ோக 

ஆன்டிெோடிகமள பவற்றிக ைோக தூண்டியது. தற்ரெோது கிமடக்கக்கூடி 

-ய COVID-19 தடுப்பூசிகள், SARS-CoV-2 மவ மஸ ைனித ர ோபயதி 

-ர்ப்பு ைண்டலம் அங்கீகரிக்க, பைசஞ்சர் RNA (mRNA)’ஐப் ெயன்ெடுத்துகி 

-ன்றன. 

 

6.அதியவகமாக எவசரஸ்ட் சிகரத்தின் உச்சிவ  அவடந்த சபண்ம 

-ணி ான ொங் யின்-ஹங் ொர்ந்த நாடு எது? 

அ) சீனோ 

ஆ) ஹோங்கோங்  

இ) வியட் ோம் 

ஈ) ஜப்ெோன் 

✓ ஹோங்கோங் ைமலரயற்ற வீ ோங்கமனயோன சோங் யின்-ஹங், அதிவி 

-ம வோக எவப ஸ்ட் சிக த்தின் உச்சிமய அமடந்த முதல் பெண்ைணி 

என்ற சோதமனமய ெதிவுபசய்துள்ளோர். 44 வயதோன அவர், 25 ைணி 

50 நிமிடங்களில் இந்தச் சோதமனமய ெதிவுபசய்தோர். 

✓ ைற்பறோரு ைமலரயற்ற வீ  ோன, 75 வயதோன ஆர்தர் முயர், 8,848.86 

மீட்டர் உய ங்க ொண்ட உலகின் மிக உயர்ந்த சிக த்மத ஏறிய மிக 

வயதோன அபைரிக்க ோனோர். 

 

7. “Action and Investment in Menstrual Hygiene and Health” என்பது 

யம.28 அன்று சகாண்டாடப்படும் எந்த நாளின் கருப்சபாருளாகும்? 

அ) உலக ைோதவிடோய் சுகோதோ   ோள்  

ஆ) உலக ைகளிர் சுகோதோ   ோள் 

இ) உலக தனி ெர் சுகோதோ   ோள் 

ஈ) உலக சுகோதோ   ோள் 

✓ உலக ைோதவிடோய் சுகோதோ   ோளோனது ரை.28 அன்று உலகம் முழுவதும் 

அனுசரிக்கப்ெடுகிறது. “Action and Investment in Menstrual Hygiene and 

Health” என்ெது  டப்ெோண்டில் வரும் இந் ோளுக்கோன கருப்பெோருளோகும்.  

✓ ைோதவிடோயுடன் பதோடர்புமடய சமூக களங்கத்மத ைோற்றுவமத இந்த 

 ோள் தனது ர ோக்கைோகக் பகோண்டுள்ளது. ைோதவிடோய் சுழற்சியோன 28 

 ோட்கமளயும் ைோதவிடோய் இருக்கும் ஐந்து  ோட்கமளயும் குறிக்கும் வமக 

-யில் ரை.28ஆம் ரததி ரதர்வுபசய்யப்ெட்டது. 

✓ இந்த  ோள், WASH யுமனபடட் என்ற பஜர்ைனியின் இலோெ ர ோக்கற்ற 

அமைப்ெோல், கடந்த 2013ஆம் ஆண்டில் பதோடங்கப்ெட்டது. 

 

8. ஸ்சபயினின் மிகவுயர்ந்த ‘Princess of Asturias’ விருவத சவன்ற 

இந்தி  சபாருளாதார வல்லுநர்  ார்? 

அ) அைர்த்தியோ பசன்  

ஆ) உர்ஜித் ெரடல் 

இ) ைன்ரைோகன் சிங் 

ஈ) அ விந்த் சுப்பி ைணியன் 

✓ இந்திய பெோருளோதோ  வல்லு ரும் ர ோெல் ெரிசு பெற்றவருைோன அைர்த் 

-தியோ பசன் சமூக அறிவியல் பிரிவில், ஸ்பெயினின் மிகவுயர்ந்த 

‘Princess of Asturias’ விருமத பவன்றுள்ளோர். 

✓ சமூக அறிவியல் விருதுக்கு ெரிந்தும க்கப்ெட்ட 20  ோடுகமளச் சோர்ந்த 

41  ெர்களுள் ஒருவ ோன அைர்த்தியோபசன் இவ்விருமத பவன்றுள்ளோர். 

ெஞ்சங்கள்ெற்றிய அவ து ஆ ோய்ச்சி ைற்றும் ைனித வளர்ச்சி,  லன்புரி 

பெோருளோதோ ம் ைற்று -ம் வறுமையின் அடிப்ெமட வழிமுமறகள்ெற்றிய 

அவ து ரகோட்ெோடுகள் இந்த நிறுவனத்தோல் அங்கீகரிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. அண்வமச் செய்திகளில் இடம்சபற்ற வடக்யர அவமந்துள்ள நாடு 

எது? 

அ) எத்திரயோப்பியோ  

ஆ) ஐக்கிய அ பு அமீ கம் 

இ) இஸ்ர ல் 

ஈ) ஜிம்ெோப்ரவ 

✓ எத்ரயோப்பியோவின் சிக்கலோன பி ோந்தியைோன மடக்ர யில் ெஞ்சத்மதத் 

தவிர்க்க அவச   டவடிக்மககள் ரதமவ என்று ஐக்கிய  ோடுகள் அமவ 

எச்சரித்துள்ளது. ஆயி க்கைக்கோன ைக்களின் இறப்புக்குக் கோ ைைோன 

மடக்ர  ரைோதல் ஏற்ெட்டு ஏழு ைோதங்கள் ஆன நிமலயில், சுைோர் ஐந்து 

மில்லியனுக்கும் அதிகைோரனோருக்கு உதவி ரதமவப்ெடுவதோக ைதிப்பிட 

-ப்ெட்டுள்ளது. எத்திரயோப்பிய பி தைர் அபி அகைது, கடந்த 2020ஆம் 

ஆண்டில் மடக்ர யில் இ ோணுவ  டவடிக்மககளுக்கு உத்த விட்டது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

10.ெமீப செய்திகளில் இடம்சபற்ற ெமூகத்திற்கு எதிரானச்செ ல்கள் 

தடுப்புச்ெட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ள யூனி ன் பிரயதெம் எது? 

அ) அந்தைோன் & நிக்ரகோெோர் தீவுகள் 

ஆ) இலட்சத்தீவு ள்  

இ) சண்டிகர் 

ஈ) புதுச்ரசரி 

✓ இலட்சத்தீவுகளில், சமூகத்திற்கு எதி ோனச்பசயல்கள் தடுப்புச்சட்டம் ைற் 

-றும் இலட்சத்தீவுகள் ரைம்ெோட்டு ஆமையம் ஒழுங்குமுமற - 2021 

ஆகியவற்மற அைல்ெடுத்தவுள்ளதோக இலட்சத்தீவுகள் நிர்வோகம் அறிவித் 

-துள்ளது. ெழங்குடியினத்மதச்சோர்ந்த தீவுவோசிகளுக்குச் பசோந்தைோன 

சிறு ெங்கின் பசோத்துரிமைமய அகற்ற, இலட்சத்தீவுகள் ரைம்ெோட்டு 

ஆமையம் ஒழுங்குமுமற சட்டம் நிர்வோகத்திற்கு அதிகோ ைளிப்ெதோல் 

அது  ோடு முழுவதுமிருந்து விைர்சனங்கமள எழுப்பியுள்ளது. 

✓ ஒரு  ெம  எந்தபவோரு கோ ைமும் இல்லோைல் ஓ ோண்டு வம  தடுத்து 

மவக்க, சமூகத்திற்கு எதி ோனச்பசயல்கள் தடுப்புச்சட்டம், லட்சத்தீவுகள் 

நிர்வோகத்திற்கு அதிகோ ங்கமள வழங்குகிறது. 

 


1. ஆசிரியர் தகுதித்ரதர்வு சோன்றிதழ் வோழ் ோள் முழுதும் பசல்லும்: ைத்திய 

அ சு அறிவிப்பு 

ஆசிரியர் தகுதித்ரதர்வு (TET) சோன்றிதழ் வோழ் ோள் முழுவதும் பசல்லும் 

என்று ைத்திய கல்வி அமைச்சகம் அறிவிப்பு பவளியிட்டுள்ளது. இலவச 

கட்டோயக்கல்வி உரிமைச்சட்டப்ெடி அமனத்து வமக ெள்ளிகளிலும் ஆசிரி 

-ய ோகப் ெணியில் ரச  ைத்திய அ சு, ைோநில அ சுகள்  டத்தும் ஆசிரியர் 

தகுதித்ரதர்வில் ரதர்ச்சி பெறரவண்டும். அதன்ெடி  டத்தப்ெடும் ஆசிரியர் 

தகுதித்ரதர்வு பைோத்தம் 2 தோள்கமளக் பகோண்டது. முதல் தோளில் ரதர்ச்சி 

பெறுெவர்கள் இமடநிமல ஆசிரிய ோகவும், இ ண்டோம் தோளில் ரதர்ச்சி 

அமடெவர்கள் ெட்டதோரி ஆசிரிய ோகவும் ெணிபுரியலோம். 

இதற்கிமடரய படட் ரதர்வில் ரதர்ச்சி பெற்றவர்களின் சோன்றிதழ்கள் 7 

ஆண்டுகளுக்கு ைட்டுரை பசல்லுெடியோகும் என்ற நிமல இருந்தது. 

அந்நிமலமய ைோற்றித் தற்ரெோது ஆயுள் முழுவதும் படட் சோன்றிதழ் 

பசல்லும் என்று ைத்திய கல்வி அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது. இந்த 

அறிவிப்பு 2011’இலிருந்து ரதர்வு எழுதியவர்களுக்கும் பெோருந்தும் என்றும் 

பதரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 

ஜூன்.3 – உல  மிதிவண்டி நொள் 

 

2. ‘இலக்கிய ைோைணி’ விருது 

தமிழ் எழுத்தோளர்கமள ஊக்குவித்து சிறப்பிக்கும் வமகயில், ‘இலக்கிய 

ைோைணி’ என்ற விருது உருவோக்கப்ெடுகிறது. தமிழ் இலக்கியத்துக்கு வளம் 

ரசர்க்கும் எழுத்தோளர்கள் மூவருக்கு ஆண்டுரதோறும் இவ்விருது வழங்கப் 

-ெடும். விருதோளர்களுக்கு ெோ ோட்டுப்ெத்தி ம், `5 இலட்சம் ப ோக்கப்ெரிசு 

அளிக்கப்ெடும். 

 

 

 



         

    

1.அண்மையில் 6 வேள்விகுண்டங்கள் கண்டறியப்பட்ட சான்சிங்டு 

நகரம் அமைந்துள்ள நகரம் எது? 

அ) ஜப்பான் 

ஆ) சீனா  

இ) வியட்நாம் 

ஈ) வட க ாரியா 

✓ க ால்கபாருள் ஆராய்ச்சியாளர் ள் அண்மையில் சான்சிங்டூயில் ஆறு 

வவள்விகுண்டங் மளக் ண்டுபிடித் னர். அவ்வவள்விகுண்டங் ளில் 

 ங் ம் ைற்றும் கவண் ல மு மூடி ள் உட்பட சுைார் ஐந்நூறு  மலப் 

கபாருட் ள் இருப்ப ா க் கூறப்படுகிறது. கபய்ஜிங்கிலிருந்து க ன்வைற் 

-வ  1500 கிவலாமீட்டர் க ாமலவில் அமைந்துள்ள ஒரு பழங் ால சீன 

ந ரந் ான் சான்சிங்டுய். இந் க் மலப்கபாருட் ள் சுைார் 3000 ஆண்டு 

- ளுக்கு முந்ம யமவ. சீனாவின் இப்பகுதி பண்மடய இராச்சியைான 

ஷூவால் ஆளப்பட்டது. 

 

2. ைருத்துே தகேல் களஞ்சிய இமையதளத்மத அறிமுகப்படுத்தி 

-யுள்ள அமைச்சகம் எது? 

அ) நலவாழ்வு ைற்றும் குடும்பநல அமைச்ச ம் 

ஆ) AYUSH அமைச்ச ம்  

இ) க ாழிலாளர் ைற்றும் வவமலவாய்ப்பு அமைச்சகம் 

ஈ) கவளியுறவுத்துமற அமைச்ச ம் 

✓ AYUSH ைருத்துவ   வல்  ளஞ்சிய இமைய ளம் ைற்றும் ஆயுஷ் 

சஞ்சீவனி கசயலியின் மூன்றாவது பதிப்மப ைத்திய AYUSH இணைய 

-ணைச்சர் கிரண் ரிஜிஜூ அறிமுகம் சசய்து ணைத்தார். ஆயுஷ் ைருத்துவர் 

- ள் ைற்றும் கபாது ைக் ளுக்கு உ வும் வம யில் ஆயுஷ் ைருத்துவ 

  வல்  ளஞ்சிய இமைய ளம் அமைந்துள்ளது. 

 

3. “The Very Hungry Caterpillar” என்ற நூமை எழுதியேர் யார்? 

அ) வராவன் அட்கின்சன் 

ஆ) எரிக்  ார்வல  

இ) JK கரௌலிங் 

ஈ) சல்ைான் ருஷ்டி 

✓ “The Very Hungry Caterpillar” என்ற பு ழ்கபற்ற குழந்ம  ள் நூமல 

எழுதிய எரிக்  ார்வல (91) சமீபத்தில் சிறுநீர  கசயலிழப்பு  ாரைைா  

 ாலைானார். இந்நூல் உலகின் சிறந்  விற்பமனயான நூல் ளுள் 

ஒன்றாகும். மு ன்மு லில் 1969ஆம் ஆண்டில் இது கவளியிடப்பட்டது, 

இன்றுவமர, எழுபதுக்கும் வைற்பட்ட கைாழி ளில் இந்  நூல் கைாழிகபய 

-ர்க் ப்பட்டுள்ளது. 

 

4. 2020-21ஆம் ஆண்டுக்கான இந்திய ரிசர்வ் ேங்கியின் ஆண்டு 

அறிக்மக, ரிசர்வ் ேங்கியின் எத்தமன ைாத சசயற்பாடுகமள உள்ள 

-டக்கியது? 

அ) 6 

ஆ) 9  

இ) 11 

ஈ) 12 

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கியானது 2021 ைார்ச்.31ஆம் வ தியுடன் முடிவமடந் 

-  2020-21ஆம் நிதியாண்டிற் ான  னது ஆண்டறிக்ம மய கவளி 

-யிட்டது. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ஜூமல மு ல் ஜூன் வமரயிலான  ால 

 ட்டத்ம   னது நிதியாண்டா  ஏற்றுக்க ாண்டிருந் து. 

✓ ஆனால், 2020-21ஆம் நிதியாண்டிலிருந்து ஏப்ரல்-ைார்ச் வமரயிலான 

 ால ட்டத்ம   னது நிதியாண்டா  ரிசர்வ் வங்கி திருத்தியுள்ளது. 

எனவவ, 2020-21ஆம் நிதியாண்டிற் ான ஆண்டறிக்ம , இந்திய ரிசர் 

-வ் வங்கியின் கசயல்பாடு மள, 2020 ஜூமல மு ல் 2021 ைார்ச் 

வமரயிலான ஒன்பது ைா   ாலத்ம  ைட்டுவை உள்ளடக்கியுள்ளது. 

 

 

 

5.பன்னி புன்னிைக் காப்பகம் அமைந்துள்ள ைாநிைம் எது? 

அ)  மிழ்நாடு 

ஆ) குஜராத்  

இ) வைற்கு வங் ம் 

ஈ) ஒடிஸா 

✓ பன்னி புன்னிலக்  ாப்ப ம் என்பது குஜராத் ைாநிலத்தின்  ட்ச் ைாவட்டத் 

-தில் அமைந்துள்ள வறண்ட புல்கவளிச் சூழலமைப்பு ஆகும். வ சிய 

பசுமைத் தீர்ப்பாயைானது அண்மையில் இந் ப் பிராந்தியத்தில் உள்ள 

அமனத்து ஆக்கிரமிப்பு மளயும் ஆறுைா  ாலத்திற்குள் அ ற்ற வவண் 

-டும் என உத் ரவிட்டது. அ ற் ான கூட்டுக்குழு ஒரு கசயல்திட்டத்ம  

உருவாக்  வவண்டும் என்றும் அது உத் ரவிட்டது. 

 

6. ைத்திய உேர்நீர் மீன்ேளர்ப்பு நிறுேனம் அமைந்துள்ள இடம் 

எது? 

அ) கசன்மன  

ஆ) க ாச்சி 

இ) மும்மப 

ஈ) க ால் த் ா 

✓ ைத்திய உவர்நீர் மீன்வளர்ப்பு நிறுவனைானது  மிழ்நாட்டின் கசன்மன 

-யில் அமைந்துள்ளது. இந்  நிறுவனம் இந்திய வவளாண் ஆராய்ச்சிக் 

 ழ த்தின்கீழ் கசயல்பட்டு வருகிறது. சமீபத்தில் இந்நிறுவனம், மவரல் 

கநர்வஸ் கநக்வராசிஸ் எனும் வநாய்க் ான ஓர் உள்நாட்டு  டுப்பூசிமய 

உருவாக்கியுள்ளது. இந்வநாய், பல்வவறு மீனினங் மளப்பாதிக்கும் ஒரு 

மவரஸ் வநாயாகும். 

 

7. 2020ஆம் ஆண்டுக்கான எனி விருது ேழங்க் சகௌரவிக்கப்பட்ட 

இந்தியர் யார்? 

அ) CNR ராவ்  

ஆ) நவரந்திர வைாடி 

இ) இரகுராம் ராஜன் 

ஈ) விராத் வ ாலி 

✓ ‘இந்திய ைாைணி’ விருதுகபற்றவரான வபராசிரியர் CNR ராவ் அவர் ட்கு, 

2020ஆம் ஆண்டுக் ான சர்வவ ச எனி விருது வழங் ப்பட்டுள்ளது.  

✓ புதுப்பிக் த் க்  எரிசக்தி மூலங் ள் ைற்றும் எரிசக்தி வசமிப்பில்  னது 

அர்ப்பணிப்புமிக்  ஆராய்ச்சிக் ா  அவருக்கு இவ்விருது வழங் ப்பட்டுள் 

-ளது. எரிசக்தி ஆராய்ச்சியின் வநாபல் பரிசா வும் இது  ரு ப்படுகிறது. 

 

8. SeHAT OPD என்ற இமையதளத்மத அறிமுகப்படுத்தியுள்ள 

ஒன்றிய அமைச்சகம் எது? 

அ) நலவாழ்வு அமைச்ச ம் 

ஆ) பாது ாப்பு அமைச்ச ம்  

இ) நிதி அமைச்ச ம் 

ஈ) வர்த்   அமைச்ச ம் 

✓ ஒன்றிய பாது ாப்பு அமைச்ச ைானது SeHAT OPD இமைய ளத்ம  

அறிமு ப்படுத்தியுள்ளது. அது ஆயு ப்பமட வீரர் ள், முன்னாள் இராணு 

-வத்தினர் ைற்றும் அவர் ளது குடும்ப உறுப்பினர் ளுக்கு க ாமல 

ைருத்துவ வசமவ மள வழங்குவம  வநாக் ைா க்க ாண்டுள்ளது.  

✓ SeHAT என்பது “Services e-Health Assistance & Tele-consultation” 

என்பம க் குறிக்கிறது, பாது ாப்பு அமைச்சகத்தின் வமலத் ளைான 

https://sehatopd.in/’இல் பதிவுகசய்துக ாள்வ ன்மூலம் இச்வசமவமயப் 

கபறமுடியும். 
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9. ஐக்கிய அசைரிக்க நாடுகளுக்குப் (USA) பிறகு 20 வகாடி தடுப்பூசி 

சசலுத்திய இரண்டாேது நாடு எது? 

அ) சீனா 

ஆ) பிவரஸில் 

இ) இத் ாலி 

ஈ) இந்தியா  

✓ ஐக்கிய அகைரிக்  நாடு ளுக்குப் (USA) பிறகு இருபது வ ாடி  டுப்பூசி 

கசலுத்திய இரண்டாவது நாடா  இந்தியா ஆகியுள்ளது. இந் ச் சா மன 

-மய, இந்தியா, 130 நாட் ளில் அமடந்துள்ளது. மு லிடத்தில் உள்ள 

அகைரிக் ா, 124 நாட் ளில் 20 வ ாடிமய எட்டியது. 

✓ 45 வயதிற்கு வைற்பட்டவர் ளில் 34 சதவீதத்துக்கும் அதி ைாவனார் 

ஒருமுமறயாவது  டுப்பூசி வபாடப்பட்டுள்ள ா  ஒன்றிய நலவாழ்வு 

அமைச்ச ம் கூறியுள்ளது. 

 

10. “The Eclipse and After” என்ற திருவிழாமேத் சதாடங்கியுள்ள 

ைத்திய அமைச்சகம் எது? 

அ)   வல் ைற்றும் ஒலிபரப்பு அமைச்ச ம்  

ஆ) உள்துமற அமைச்ச ம் 

இ) கவளியுறவுத்துமற அமைச்சகம் 

ஈ) எரிசக்தி அமைச்ச ம் 

✓ ைத்திய   வல் ைற்றும் ஒலிபரப்பு அமைச்ச ம், “The Eclipse and After” 

என்ற திமரப்பட விழாமவத் க ாடங்கியுள்ளது. இதில் கபண் ள் குறித்  

திமரப்படங் ளும் அடங்கும். இமவ, 2021 வை.28-30 வமர இமைய 

வழியில் திமரயிடப்படுகின்றன. இவ்விழாவில் சைத்துவமின்மை ைற்று 

-ம் அநீதியிலிருந்து கவளிவரும் கபண் ளின்  ம  மள விவரிக்கும் 

10 திமரப்படங் ளின் க ாகுப்பு இடம்கபற்றுள்ளது. 

 


1. ஆறு அதிநவீன நீர்மூழ்கிக்  ப்பல்  யாரிக்  ரூ.50 ஆயிரம் வ ாடி 

திட்டத்துக்கு அனுைதி 

‘புராஜக்ட் 75 இந்தியா’ என்ற கபயரில் அதிநவீன நீர்மூழ்கிக் 

 ப்பல் மளத்  யாரிக்கும், `50,000 வ ாடி ைதிப்புள்ள திட்டத்துக்கு 

பாது ாப்புத் துமற அமைச்சர் இராஜ்நாத் சிங்  மலமையில் நமடகபற்ற, 

இராணுவ  ளவாடங் ள் க ாள்மு ல்  வுன்சில் கூட்டத்தில் ஒப்பு ல் 

வழங் ப்பட்டது. இம யடுத்து, மும்மபயில் அரசுக்கு கசாந் ைான 

ைஸா ான்  ப்பல்  ட்டுந் ளம் ைற்றும்  னியார் நிறுவனைான L&T’க்கு 

விமரவில் ஒப்பந் ம் அளிக் ப்படவுள்ளது. 

இந்  இரண்டு நிறுவனங் ளும் கவளிநாடு ளின் க ாழில்நுட்பத்துடன் 

இந்தியாவிவலவய 6 அதிநவீன நீர்மூழ்கிக்  ப்பல் மள  யாரிக்கும். 

ைஸா ான் – L&T இமைந்து ரஷ்யா, பிரான்ஸ், கஜர்ைனி, ஸ்கபயின், 

க ன்க ாரியா ஆகிய ஐந்து நாடு ளில் ஏ ாவது ஒரு நாட்டின் நிறுவனத் 

-துடன் க ாழில்நுட்ப ஒப்பந் ம் வைற்க ாண்டு ஒன்றிய அரசுக்கு 

அறிக்ம  அளிக்கும் என்று பாது ாப்புத்துமற வட்டாரங் ள் க ரிவித் ன. 

 

2. நடப்பு நிதியாண்டுக் ான கபாருளா ார வளாா்ச்சி 9.5%-ஆ  

இருக்கும்: முந்ம ய  ணிப்மப குமறத் து ஆாா்பிஐ 

நடப்பு 2021-22-ஆம் நிதியாண்டில் நாட்டின் கபாருளா ார வளாா்ச்சி 9.5 

ச வீ ைா  இருக்கும் என்று இந்திய ரிசாா்வ் வங்கி (ஆாா்பிஐ) 

 ணித்துள்ளது. முன்பு கபாருளா ார வளாா்ச்சி 10.5 ச வீ ைா  இருக்கும் 

என்று  ணித்திருந்  நிமலயில்,  வரானா க ாற்றின் 2-ஆவது அமல 

பரவல்  ாரைைா  ைதிப்பீட்மட ஆாா்பிஐ குமறத்துள்ளது. இந்திய ரிசாா்வ் 

வங்கியின் நிதிக் க ாள்ம க் குழுக் கூட்டம் ஆளுநாா் சக்தி ாந்   ாஸ் 

 மலமையில் நமடகபற்றது. அக்கூட்டத்தில் எடுக் ப்பட்ட முக்கிய 

முடிவு ள் குறித்து அவாா் கசய்தியாளாா் ளிடம் கவள்ளிக்கிழமை 

கூறிய ாவது: 

 டந்  ஆண்டில்  வரானா க ாற்று பரவல்  ாரைைா  கபாருளா ார 

வளாா்ச்சி சரிமவச் சந்தித் து. எனினும்,  டந்  2020-21-ஆம் 

நிதியாண்டின் இரண்டாவது அமரயாண்டில் நாட்டின் கபாருளா ாரம் 

மீண்டும் மீளத் க ாடங்கியது. பல்வவறு துமற ள் வளாா்ச்சிப் பாம க்குத் 

திரும்பின. அந்  வளாா்ச்சிமயத்  க் மவப்ப ற் ான நடவடிக்ம  மள 

வைற்க ாள்ள வவண்டிய அவசியம்  ற்வபாது ஏற்பட்டுள்ளது.  வரானா 

க ாற்று பரவல்  ாரைைா  கபாருளா ாரத்துக்கு ஏற்பட்ட  ாக் த்ம க் 

குமறப்ப ற் ான நடவடிக்ம  ளில் க ாடாா்ந்து  வனம் கசலுத் ப்படும். 

இத் ம ய இக் ட்டான சூழலில், ைத்திய அரசு அதி  அளவில்  டன் 

கபறுவம க் குமறக்கும் வநாக்கில், ைத்திய அரசின் நிதிப் பத்திரங் மள 

வாங்குவ ற் ான திட்டத்ம  ஆாா்பிஐ அைல்படுத்தி வருகிறது. 

அத்திட்டத்தின்படி நடப்பு நிதியாண்டின் ஏப்ரல், வை ைா ங் ளில் ரூ.1 

லட்சம் வ ாடி ைதிப்பிலான நிதிப் பத்திரங் மள வாங்குவ ற்குத் 

திட்டமிடப்பட்டிருந் து. நடப்பு வை ைா த்தில் ரூ.40,000 வ ாடி 

ைதிப்பிலான நிதிப் பத்திரங் ள் வாங் ப்படவுள்ளன. இத்திட்டத்ம  

வைலும் நீட்டிக்  ஆாா்பிஐ முடிகவடுத்துள்ளது. நடப்பு நிதியாண்டின் 2-

ஆவது  ாலாண்டில் ரூ.1.2 லட்சம் வ ாடி ைதிப்பிலான ைத்திய அரசின் 

நிதிப் பத்திரங் மள ஆாா்பிஐ வாங் வுள்ளது. பைவீக் ம்: நடப்பு 2021-

22-ஆம் நிதியாண்டில் பைவீக் ம் 5.1 ச வீ ைா  இருக்கும் என்று 

 ணிக் ப்பட்டுள்ளது. உைவுப் கபாருள் ளின் விமல அதி ரிப்பு, 

கபாதுமுடக் த் ால் விநிவயா த்தில் ஏற்பட்ட பாதிப்பு உள்ளிட்டமவ 

 ாரைைா  பைவீக் ம் அதி ரித்துக்  ாைப்பட வாய்ப்புள்ளது. 

பைவீக் த்ம  நிாா்ையிக் ப்பட்ட இலக் ான 2 மு ல் 6 

ச வீ த்துக்குள்  ட்டுக்குள் மவப்ப ற் ான நடவடிக்ம  மள ஆாா்பிஐ 

க ாடாா்ந்து வைற்க ாண்டு வருகிறது. பைப்புழக் த்ம  அதி ரிக் ...: 

 வரானா க ாற்று பரவல்  ாரைைா   டும் பாதிப்மபச் சந்தித்துள்ள 

சுற்றுலா, விடுதி ள், விைானப் வபாக்குவரத்து உள்ளிட்ட துமற ளுக்கு 

 டன் வழங்குவ ற் ா  வங்கி ள் ரூ.15,000 வ ாடி  டன் கபறுவ ற்கு 

அனுைதி அளிக் ப்பட்டுள்ளது. இந்  வசதிமய அடுத்  ஆண்டு ைாாா்ச் 31-

ஆம் வ தி வமர வங்கி ள் பயன்படுத்திக் க ாள்ள முடியும். சிறு, குறு, 

நடுத் ர க ாழில் நிறுவனங் ளுக்குக்  டனளிக்கும் வநாக்கில் இந்திய 

சிறு க ாழில  வளாா்ச்சி வங்கிக்கு (எஸ்ஐடிபிஐ) ரூ.16,000 வ ாடி நிதி 

வழங் வும் கூட்டத்தில் முடிகவடுக் ப்பட்டது. இது நிதி 

நிறுவனங் ளுக்கு ஏற்க னவவ வழங்  முடிகவடுக் ப்பட்ட ரூ.50,000 

வ ாடிக்கு கூடு லா  வழங் ப்படும். இந்  நடவடிக்ம  ள் 

கபாருளா ாரத்தில் பைப்புழக் த்ம  அதி ரிக்கும். 

 வரானா க ாற்றின் 2-ஆவது அமல பரவல்  ாரைைா  பாதிப்பு மளச் 

சந்தித்துள்ள க ாழில் நிறுவனங் மள மீட்கடடுக்கும் வநாக்கில் 

அந்நிறுவனங் ள் வங்கி ளில் கபற்றுள்ள  டன் ளுக் ான 

ைறுசீரமைப்புத் திட்டத்ம  ஆாா்பிஐ அறிவித்துள்ளது. ரூ.50 வ ாடி வமர 

 டன்நிலுமவ மவத்துள்ள நிறுவனங் ளுக்கும் அத்திட்டம் 

விரிவுபடுத் ப்படுகிறது. குமறவான பாதிப்பு:  டந்  ஆண்டில்  வரானா 

க ாற்றின் மு ல் அமல பரவியவபாது நாடு முழுவதும் கபாதுமுடக் ம் 

அைல்படுத் ப்பட்டது. அ ன்  ாரைைா  நாட்டின் கபாருளா ாரம் கபரும் 

பாதிப்மபச் சந்தித் து. ஆனால்,  வரானா க ாற்றின் 2-ஆவது அமல 

பரவலின்வபாது  ளாா்வு ளுடன்கூடிய கபாதுமுடக் வை 

அைல்படுத் ப்பட்டது. அ ன்  ாரைைா  கபாருளா ாரத்தில் கபரிய 

அளவுக்கு பாதிப்பு இருக் ாது என்வற நம்புகிவறாம். 

 வரானா க ாற்று பரவல்  ாரைைா  கபாருளா ாரத்தில் ஏற்படும் 

 ாக் ங் ள் குறித்து ஆாா்பிஐ க ாடாா்ந்து  ண் ாணித்து வருகிறது. 

கபாருளா ாரத்ம  மீட்கடடுப்ப ற் ான நடவடிக்ம  ள் 

வைற்க ாள்ளப்பட்டு வருகின்றன. கபாருளா ாரத்தில் நிதி 

ஸ்திரத் ன்மைமய ஏற்படுத்துவதில் ஆாா்பிஐ உறுதியுடன் உள்ளது. 

 வரானா க ாற்றின் 2-ஆவது அமலயில் பாதிப்பும் உயிரிழப்பு ளும் 

அதி ரித்  ன்  ாரைைா  கபாருளா ாரம் இயல்பு நிமலக்குத் திரும்பும் 

சூழல் சற்று  ாை ைமடந்துள்ளது. ஜிடிபி வளாா்ச்சி: நாட்டின் கைாத்  

உள்நாட்டு உற்பத்தி (ஜிடிபி) நடப்பு நிதியாண்டில் 9.5 ச வீ ைா  

இருக்கும். நடப்பு நிதியாண்டின் மு ல்  ாலாண்டில் 18.5 ச வீ ைா வும் 

2-ஆவது  ாலாண்டில் 7.9 ச வீ ைா வும், 3-ஆவது  ாலாண்டில் 7.2 

ச வீ ைா வும், இறுதி  ாலாண்டில் 6.6 ச வீ ைா வும் ஜிடிபி வளாா்ச்சி 

இருக்கும் என்று  ணிக் ப்பட்டுள்ளது. 

 டந்  ஏப்ரல் ைா ம் நமடகபற்ற நிதிக் க ாள்ம க் குழுக் கூட்டத்தின் 

வபாது ஜிடிபி வளாா்ச்சி 10.5 ச வீ ம் இருக்கும் என்று 

 ணிக் ப்பட்டிருந் து. ஆனால், அ ற்குப் பிறகு  வரானா க ாற்று பரவல், 

ந ரங் ள் க ாடங்கி கிராைங் ள் வமர அதி ரித்துக்  ாைப்பட்ட ால் 

 ற்வபாது ஜிடிபி வளாா்ச்சி ைதிப்பீடு குமறக் ப்பட்டுள்ளது. அமனத்து 

நாள் ளிலும் வசமவ: வ சிய பைப் பரிவாா்த் மனக்  ழ ம் வழங்கி 

வரும் என்ஏசிகெச் பைப் பரிவாா்த் மன வசமவ, ஆ ஸ்ட் 1-ஆம் வ தி 

மு ல் வாரத்தின் அமனத்து நாள் ளிலும் அளிக் ப்படும். இ ன்மூலம் 

ஒவர வநரத்தில் பலருக்கு பைப் பரிவாா்த் மன மள வைற்க ாள்ள 

முடியும். ஊதியம் அளிப்பது, ஓய்வூதியம் வழங்குவது, மின்சாரக் 

 ட்டைம் வசூலிப்பது,  டன் ளுக் ான  வமை மள வசூலிப்பது 

 

 

 



         

    

உள்ளிட்ட வசமவ ள் இனி எளி ாகும் என்றாாா் ஆளுநாா் சக்தி ாந்  

 ாஸ். 

 

3. ைாநில  மலமை குற்றவியல் வழக் றிஞரா  அசன் மு ைது ஜின்னா 

நியைனம் : 

கசன்மன உயர் நீதிைன்றத்தில் புதிய அரசு வழக் றிஞர் ள் 

நியமிக் ப்பட்டு வருகின்றனர். ஏற்க னவவ உயர் நீதிைன்ற அரசு 

 மலமை வழக் றிஞரா  ஆர்.சண்மு சுந் ரம் நியமிக் ப்பட்டுள்ளார். 

 ற் ாலி ைா  23 வபர் அரசு வழக் றிஞர் ளா  நியமிக் ப்பட்டுள்ளனர். 

இந்நிமலயில் கசன்மன உயர்நீதிைன்றத்தில்  மிழ  அரசின் ைாநில 

 மலமை குற்றவியல் வழக் றிஞரா  திருவாரூர் ைாவட்டம் 

அத்திக் மடமய வசர்ந் அசன் மு ைது ஜின்னா (44) 

நியமிக் ப்பட்டுள்ளார். 

 

4. வ ரளாமவச் வசர்ந்  நபர் ‘உல ம்  மலகீழா  வபாகிறது’ 

என்ற  மலப்பில் எடுத்  ஒராங்குட்டான் பும ப்படத்துக்கு சர்வவ ச 

விருது 

வ ரளாமவச் வசர்ந்   ாைஸ் விஜயன் என்பவர் எடுத் ப் பும ப்படம் 

ஒன்று சர்வவ ச விரும ப் கபற்றுள்ளது. அந் ப் பும ப்படத்தில் 

ஓராங்குட்டான் ஒன்று ைரத்ம  அமைத் ப்படி  மலகீழா  

க ாங்கிக்க ாண்டு இருப்பதுவபால் இருக்கிறது. அ ற்கு வைவல, ைரத்தின் 

இமல ள், வானம் க ரிகின்றன. ‘உல ம்  மலகீழா ப் வபாகிறது’ 

என்று கபயரிடப்பட்ட இந் ப் பும ப்படத்துக்கு வநச்சர் டிடிஎல் என்ற 

சர்வவ ச அமைப்பு 2021ம் ஆண்டுக் ான சிறந்  பும ப்படக் 

 மலஞருக் ான விரும  வழங்கியுள்ளது. 

‘இந் ப் பும ப்படத்ம  ஒருவர் எளிதில்  டந்து கசல்ல முடியாது’ என்று 

வநச்சர் டிடிஎல் க ரிவித்துள்ளது. இந் ப் பும ப்படம் பார்ப்பவமர ஒரு 

 ைம் குழப்பத்துக்கு ஆட்படுத்தும். ஒராங்குட்டான்  மலகீழா  

க ாங்கிக்க ாண்டிருப்பது வபால் வ ான்றச் கசய்யும். ஆனால், 

ஒராங்குட்டான்  மலக்கீழா  க ாங் வில்மல. ைரத்தின் இமல ளும், 

வானமும் நீரில் பிரதிபலிக்கின்றன. வ ரளாமவச் வசர்ந்   ாைஸ் விஜயன் 

 ற்வபாது  னடா நாட்டில் வசித்து வருகிறார். வன விலங்கு மள 

பும ப்படம் எடுப்பதில் மிகுந்  ஆர்வம் க ாண்டவர். 

வபார்னியா தீவுக்குச் கசன்றவபாது, அவருக்கு இப்படி ஒரு  ாட்சிமய 

பும ப்படைா  எடுக்  வ ான்றியிருக்கிறது. அ ற் ா  நீர் நடுவவ இருக்கும் 

ைரத்ம  வ ர்வு கசய்துள்ளார். அந்  ைரத்தில் ஏறி நின்று, அந் ப் பகுதிக்கு 

வழக் ைா  வரும் ஓராங்குட்டானுக் ா   ாத்திருந் ார். அவர் 

எதிர்பார்த் படி ஒராங்குட்டான் அந்  ைரத்துக்கு வந்து ஏறியது. அந் க் 

 ைத்ம  லாப்பூர்வைா  படம் பிடித்துள்ளார்  ாைஸ். 8000 க்கு வைற்பட்ட 

படங் ள் இடம்கபற்ற அந் ப் வபாட்டியில்,  ாைஸ் விஜயனின் இந் ப் 

பும ப்படம் விருது கபற்றுள்ளது. 1,500 பவுண்ட் விருதுத் க ாம யா  

அவருக்கு வழங் ப்பட்டிருக்கிறது. 

 

5. 72 ரயில் நிமலயங் ளுக்கு ஐஎஸ்ஓ சான்றி ழ் 

சுற்றுச்சூழல் வைலாண்மைமயச் கசயல்படுத்திய ற் ா , க ற்கு 

ரயில்வவயில் 72 ரயில் நிமலயங் ளுக்கு ஐஎஸ்ஓ 14001 சான்றி ழ் 

வழங் ப்பட்டுள்ளது. இந்திய ரயில்வவயில் பசுமை முயற்சி மள 

அதி ப்படுத்துவ ற் ா , இந்திய ரயில்வவ-இந்திய க ாழில் கூட்டமைப்பு 

இமடவய புரிந்துைாா்வு ஒப்பந் ம்  டந்  2016-ஆம் ஆண்டு 

ம கயழுத் ானது. இ ன்பிறகு, ரயில்வவயில் பசுமை நடவடிக்ம  

தீவிரப்படுத் ப்பட்டது. இந்  நடவடிக்ம யால், 30 பணிைமன ள், 7 

உற்பத்தி நிறுவனங் ள், 8 வலாவ ா பணிைமன ள், ஒரு ஸ்வடாாா்ஸ் 

டிப்வபா ஆகியமவ ‘கிரீன்வ ா’ சான்றி ழ் கபற்றுள்ளன. இது விர, 19 

ரயில்வவ நிமலயங் மளப் பசுமையா  ைாற்றிய ற் ா  சான்றி ழ் 

வழங் ப்பட்டுள்ளது. 600-க்கும் வைற்பட்ட ரயில் நிமலயங் ளில்  டந்  2 

ஆண்டு ளில் சுற்றுச்சூழல் வைலாண்மைமயச் கசயல்படுத்திய ற் ா  

ஐஎஸ்ஓ 14001சான்றி ழ் வழங் ப்பட்டுள்ளது. இதுவமர கைாத் ம் 718 

நிமலயங் ள் அமடயாளம்  ாைப்பட்டுள்ளன. 

க ற்கு ரயில்வவயில் சுற்றுச்சூழல் வைலாண்மைமயச் 

கசயல்படுத்திய ற் ா  72 ரயில் நிமலயங் ளுக்கு ஐஎஸ்ஓ 

14001சான்றி ழ் வழங் ப்பட்டுள்ளது. கசன்மன ரயில்வவ வ ாட்டத்தில் 19, 

திருவனந் புரம் வ ாட்டத்தில் 17, பாலக் ாடு வ ாட்டத்தில் 15, ைதுமர 

ரயில்வவ வ ாட்டத்தில் 8, திருச்சி வ ாட்டத்தில் 7, வசலம் வ ாட்டத்தில் 6 

ரயில் நிமலயங் ளும் என்று கைாத் ம் 72 ரயில் நிமலயங் ள் அடங்கும். 

இது விர, வ சிய எரிசக்தி பாது ாப்பு விருது நி ழ்ச்சியில், ரயில்வவ 

ஒாா்க்ஷாப் பிரிவில், திருச்சி கபான்ைமல ஒாா்க்ஷாப்-க்கு சான்றி ழ் 

வழங் ப்பட்டுள்ள என க ற்கு ரயில்வவ கசய்திக்குறிப்பில் 

க ரிவிக் ப்பட்டுள்ளது. 

 

5. 2025-ம் ஆண்டுக்குள் கபட்வராலுடன் 20% எத் னால்  லப்பு: 

சுற்றுச்சூழமலப் பாது ாக்  பிர ைர் நவரந்திர வைாடி உறுதி 

வரும் 2025-ம் ஆண்டுக்குள் கபட்வராலுடன் 20 ச வீ  எத் னால் 

வசர்க் ப்படும். இ ன்மூலம் சுற்றுச்சூழல் பாது ாக் ப்படும். 

விவசாயி ளின் வருவாய் கபருகும் என்று பிர ைர் நவரந்திர வைாடி 

க ரிவித்துள்ளார். உல  சுற்றுச் சூழல் தினம் வநற்று க ாண்டாடப்பட்டது. 

இம கயாட்டி ைத்திய சுற்றுச்சூழல், கபட்வராலிய துமற சார்பில் 

நடத் ப்பட்ட விழாவில் பிர ைர்வைாடி  ாகைாலி வாயிலா  பங்வ ற்றார். 

அப்வபாது, கபட்வராலில் எத்  னாமல  லப்பது க ாடர்பான நிபுைர் ளின் 

திட்ட அறிக்ம மய பிர ைர் கவளியிட்டார். வைலும் நாடு முழுவதும் 

எத் னால் பயன்பாட்மட ஊக்குவிக்  இ-100 என்ற திட்டத்ம  அவர் 

க ாடங்கி மவத் ார். விழாவில் பிர ைர் நவரந்திர வைாடி வபசிய ாவது: 

21-ம் நூற்றாண்டில் இந்தியாவில் எத் னால் பயன்பாடு அதி ரிக் ப்படும். 

இ ன்மூலம் சுற்றுச்சூழல் வைம்படும். விவசாயி  ளின் வருவாய் கபருகும். 

வரும் 2030-ம் ஆண்டுக்குள் 20 ச வீ  எத் னால் பயன்பாட்மட 

முழுமையா  அைலுக்கு க ாண்டு வர இலக்கு நிர்ையிக் ப்பட்டிருந் து. 

 ற்வபாது 2025-ம் ஆண்டுக் குள்வளவய இலக்ம  எட்ட முடிவு 

கசய்துள்வளாம்.  டந்  2014-ம் ஆண்டில் 1.5 ச வீ  எத் னால், 

கபட்வராலுடன் வசர்க் ப்பட்டது.  ற்வபாது 8.5 ச வீ த்ம  எட்டியுள்வளாம். 

வரும் 2025-ம் ஆண்டுக்குள் 20 ச வீ த்ம  எட்டுவவாம். 

 டந்  2013-14-ம் ஆண்டில் 38 வ ாடி லிட்டர் எத் னாமல க ாள்மு ல் 

கசய்வ ாம். இப்வபாது 320 வ ாடி லிட்டர் எத் னாமல க ாள்மு ல் 

கசய்கிவறாம். இ ன் மூலம் நாடு முழுவதும்  ரும்பு விவசாயி ள் கபரிதும் 

பலன் அமடந்து வருகிறார் ள். எத் னால் உற்பத்திமய நாடு முழுவதும் 

விரிவுபடுத்  திட்டமிட்டுள்வளாம். இந்தியாவின் முயற்சியால் சர்வவ ச 

வசாலார் கூட்டணி உருவாக் ப்பட்டுள்ளது. ஒரு சூரியன், ஓர் உல ம், 

ஒவர மின்  ட்டமைப்பு என்ற க ாள்ம யுடன் இந்  கூட்டணிமய 

அமைத்துள்வளாம். பூமியின் சுற்றுச்சூழமல பாது ாப்பதில் சிறப்பா  

கசயல்படும் மு ல் 10 நாடு ளின் வரிமசயில் இந்தியா 

இடம்கபற்றிருக்கிறது. 

 டந்  6 ஆண்டு ளில் சூரிய மின் சக்தி உற்பத்தி 15 ைடங்கு 

அதி ரித்துள்ளது. புதுப்பிக் த் க்  எரிசக்திமய அதி ம் உற்பத்தி கசய்யும் 

மு ல் 5 நாடு ளில் இந்தியா இடம் பிடித்துள்ளது.  ாற்று ைாசுமவக் 

 ட்டுப்படுத்  நீர்வழிப் வபாக்குவரத்துக்கு முன்னுரிமை அளிக் ப்படுகிறது. 

நாட்டின் 18 ந ரங் ளில் கைட்வரா ரயில் இயக் ப்படுகிறது. இ ன் மூலம் 

கபாது வபாக்குவரத்ம  பயன்படுத்துவவாரின் எண்ணிக்ம  அதி ரித்து 

வருகிறது.  டந்  2014-ம் ஆண்டுக்கு முன்பு 7 விைான நிமலயங் ளில் 

ைட்டுவை சூரிய மின் சக்திமய உற்பத்தி கசய்யும் வசதி இருந் து. 

இப்வபாது 50 விைான நிமலயங் ளில் சூரிய மின் சக்தி உற்பத்தி 

மையங் ள் அமைக் ப்பட்டுள்ளன. இவ்வாறு பிர ைர் வைாடி வபசினார். 

 

6. பன்னாட்டு நிறுவனங் ளின் வரி ஏய்ப்மபத்  டுக்கும் வரலாற்று 

ஒப்பந் ம் 

பன்னாட்டு நிறுவனங் ள் வரி ஏய்ப்பு கசய்வம த்  டுக்கும் சாா்வவ ச வரி 

சீாா்திருத் ங் மள வைற்க ாள்வ ற் ான வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்  

ஒப்பந் த்தில் உலகின் மி ப் கபரிய 7 பைக் ார நாடு ள் சனிக்கிழமை 

ம கயழுத்திட்டன. இதுகுறித்து அவசாசிவயட்டட் பிரஸ் கசய்தி நிறுவனம் 

க ரிவித்துள்ள ாவது: க ாழில் வளாா்ச்சியில் முன்னணி வகிக்கும் 7 

நாடு ளின் கூட்டமைப்பான ஜி-7 அமைப்பின் 46-ஆவது ைாநாடு 

பிரிட்டனின்  ாாா்ன்வால் ைா ாைம், பாாா்பிஸ் வப ந ரில் வரும் 11 மு ல் 

13-ஆம் வ தி வமர நமடகபறவிருக்கிறது. அ ற்கு முன்ன ா , அ ன் 

உறுப்பு நாடு ளின் நிதியமைச்சாா் ள் ைாநாடு  மலந ாா் லண்டனில் 

இரண்டாவது நாளா  சனிக்கிழமை நமடகபற்றது. 

இதில், அகைரிக் ா, பிரிட்டன், பிரான்ஸ், கஜாா்ைனி,  னடா, இத் ாலி, 

ஜப்பான் ஆகிய நாடு ளின் நிதியமைச்சாா் ள் பங்வ ற்றனாா். அந்  

ைாநாட்டில், பன்னாட்டு நிறுவனங் ள் நியாயைான முமறயில் வரி 

கசலுத்துவம  உறுதி கசய்யும் வம யில் வரி விதிப்பு சீாா்திருத் ங் மள 

வைற்க ாள்வ ற் ான சாா்வவ ச ஒப்பந் ம் ம கயழுத் ானது.  வரானா 

கநருக் டியால் நாடு ள் கபாருளா ார கநருக் டியில் சிக்கித்  விக்கும் 

இந் ச் சூழலில், வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்  இந்  ஒப்பந் த் ால் நாடு ளுக்கு 

 ணிசைான வரி வருவாய் கிமடக்கும் என்று எதிாா்பாாா்க் ப்படுகிறது. 

இந்  ஒப்பந் ம் அைலுக்கும் வந் ால், அவைஸான், கூகுள் வபான்ற மி ப் 



         

    

கபரிய பன்னாட்டு க ாழில்நுட்ப நிறுவனங் ளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் 

என்று கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து சுட்டுமர (ட்விட்டாா்) வமல ளத்தில் 

கவளியிட்டுள்ள விடிவயா பதிவில் பிரிட்டன் நிதியமைச்சாா் ரிஷி சுனக் 

கூறிய ாவது: 

சாா்வவ ச வரி விதிப்பு முமறயில் சீாா்திருத் ம் வைற்க ாள்வது க ாடாா்பா  

பல ஆண்டு ளா  வபச்சுவாாா்த்ம  நமடகபற்று வந் து. இந்  நிமலயில், 

இதுக ாடாா்பான வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்  ஒப்பந் த்ம  ஜி-7 நாடு ளின் 

நிதியமைச்சாா் ள் எட்டியுள்ளனாா்.  ற்வபாம ய நவீன க ாழில்நுட்ப 

யு த்துக்கு ஏற்ற வம யிலான வரி சீாா்திருத் ங் மள வைற்க ாள்ள அந்  

ஒப்பந் ம் வழிவகுக்கும் என்றாாா் அவாா். கபாருளா ாரத்தில் பின் ங்கிய 

நாடு ளுக்கு  வரானா  டுப்பூசி மள வழங்கி உ வ வவண்டும் என்று 

ஜி-7 நாடு ளுக்கு கநருக் டி அதி ரித்து வருகிறது. வைலும், பருவநிமல 

ைாற்றத்ம க்  ட்டுப்படுத்துவ ற் ான நடவடிக்ம  ளுக்கு நிதியளிக்  

வவண்டிய  ட்டாயத்தில் அந்  அமைப்பின் உறுப்பு நாடு ள் உள்ளன. 

இந் ச் சூழலில், அமைப்பின் 46-ஆவது ைாநாடு வரும் கவள்ளிக்கிழமை 

க ாடங் விருக்கிறது என்று அவசாசிவயட்டட் பிரஸ் கசய்தி நிறுவனம் 

க ரிவித்துள்ளது. உலகின் மி ப் கபரிய பைக் ார நாடு ள் 

வைற்க ாண்டுள்ள இந்  சாா்வவ ச வரி சீாா்திருத்  ஒப்பந் த்ம  பிற 

நாடு ளும் பின்பற்ற வவண்டிய  ட்டாயம் உருவா லாம் என்று 

கூறப்படுகிறது. எ ற் ா  இந்  சீாா்திருத் ம்? பல்வவறு நாடு ளில் 

கசயல்பட்டு வரும் மி ப் கபரிய நிறுவனங் ளுக்கு வரி விதிப்பதில், 

அரசு ள் நீண்ட  ாலைா  சவாமல சைாளித்து வருகின்றன. 

  வல் க ாழில்நுட்பப் புரட்சி ஏற்பட்டு, மி ப் பிரம்ைாண்டைான பன்னாட்டு 

க ாழில்நுட்ப நிறுவனங் ள் உருவானம த் க ாடாா்ந்து, இந் ச் சவால் 

வைலும் அதி ரித் து.  ற்வபாம ய நிமலயில், மி ப் கபரிய பன்னாட்டு 

நிறுவனங் ள் எல்லா நாடு ளிலும் க ாழில் கசய் ாலும், மி க் குமறந்  

க ாழில்வரி விதிக்கும் நாடு ளில் ஒரு கிமளமயத் திறந்து அங்கு 

 ங் ளது லாபத்ம  அறிவிக்  முடியும். அ ன் மூலம், பிற நாடு ளில் கபற்ற 

லாபத்ம யும் அந்  நாட்டில்  ைக்கு  ாட்டி, குமறந்  க ாழில் வரிமயக் 

அந்  நிறுவனங் ள் கசலுத்தி வருகின்றன. இ ற்கு சட்டப்பூாா்வைா  எந் த் 

 மடயும் இல்மல. இ னால், அந்  நிறுவனங் ள் கபருைளவில் க ாழில் 

கசய்து லாபம் ஈட்டும் நாடு ளுக்கு உரிய வரி கிமடக் ாைல் வபாகிறது. 

இ ற்கு முற்றுப்புள்ளி மவக்கும் வநாக்கிவலவய சாா்வவ  வரி 

சீாா்திருத் த்ம  வைற்க ாள்வ ற் ான ஒப்பந் த்ம  ஜி-7 நாடு ள் 

ஏற்படுத்தியுள்ளன. 

ஒப்பந்  அம்சங் ள்... - நிறுவனங் ள் எந்  நாட்டில் கசயல்பட்டு 

லாபமீட்டுகிறவ ா, அந்  லாபத்துக் ான வரிமய அந்  நாட்டில் ான் 

கசலுத்  வவண்டும். - குமறந் பட்சம் 10 ச வீ ம் லாபமீட்டும் எல்லா 

பன்னாட்டு நிறுவனங் ளுக்கும் இந்  விதிமுமற கபாருந்தும் - 

நாடு ளிமடவய க ாழில் வரி விதிப்பில் ஏற்றத் ாழ்வு மள  மளயும் 

வம யில், சாா்வவ ச குமறந் பட்ச க ாழில் வரி 15 ச வீ ைா  

நிாா்ையிக் ப்படவவண்டும். 

‘‘இந்  ஒப்பந் ம் அைலுக்கும் வந் ால், அவைஸான், கூகுள் வபான்ற மி ப் 

கபரிய பன்னாட்டு க ாழில்நுட்ப நிறுவனங் ளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் 

என்று கூறப்படுகிறது.’’  

 

 



         

    

1. பன்னாட்டு வானியல் சங்கமானது நிலவிலுள்ள அம்சங்களுக்கு 

எட்டுப்பபயர்களள அங்கீகரித்துள்ளது. அப்பபயர்கள் சார்ந்த பமாழி? 

அ) ஆங்கிலம் 

ஆ) சீனம்  

இ) ஸ்பானியம் 

ஈ) பிரெஞ்சு 

✓ பன்னாட்டு வானியல் நிலவில் உள்ள பகுதியயச் சுற்றியுள்ள அம்சங்க 

-ளுக்கான 8 சீனப்ரபயர்களுக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. கடந்த ஆண்டு, 

சீன ஆய்வுக்கலமான சாங்-5, நிலவின் மமற்பெப்பிலிருந்து மாதிரிகயள 

மசகரித்து பூமிக்கு திரும்புவதற்காக அவ்விடங்களுக்கு அருமக தயெயிற 

-ங்கியது. சீனா, கடந்த 2010ஆம் ஆண்டு முதல் நிலவின் நிலக்கூறுகளு 

-க்கு ரபயரிட்டு வருகிறது. 

 

2. உலக புறக்கணிக்கப்பட்ட பவப்பமண்டல ந ாய்கள்  ாள் களடப் 

-பிடிக்கப்படும் நததி எது? 

அ) ஜனவரி 30  

ஆ) பிப்ெவரி 28 

இ) மார்ச் 31 

ஈ) ஏப்ெல் 30 

✓ தற்மபாது நயடரபற்றுவரும் 74ஆவது உலக நலவாழ்வு அயவ, 

ஜனவரி.30ஆம் மததியய “உலக புறக்கணிக்கப்பட்ட ரவப்பமண்டல 

மநாய்கள் நாள்” என அறிவித்துள்ளது. அந்த நாயள அங்கீகரிப்பதற்கான 

மகாரிக்யக ஐக்கிய அெபு அமீெகத்தால் (UAE) முன்ரனடுக்கப்பட்டு, 

உறுப்புநாடுகளால் ஒருமனதாக ஏற்றுக்ரகாள்ளப்பட்டது. 

✓ யவெசுகள், பாக்டீரியா, முதலுயிரி மற்றும் ஒட்டுண்ணி புழுக்கள்மபான்ற 

பல்மவறு மநாய்க்கிருமிகளால் ஏற்படும் ரதாற்றுகளின் ததொகுப்புதொன் 

உலக புறக்கணிக்கப்பட்ட ரவப்பமண்டல மநாய்கள். 

 

3. அண்ளமச் பசய்திகளில் இடம்பபற்ற தால் ஏரி, ஜம்மு-காஷ்மீரின் 

எந்த  கரத்தில் அளமந்துள்ளது? 

அ) ஸ்ரீநகர்  

ஆ) ஜம்மு 

இ) அனந்த்நாக் 

ஈ) மல 

✓ ஜம்மு-காஷ்மீரின் மகாயடகால தயலநகெமான ஸ்ரீநகர் நகெத்திலுள்ள 

ஓர் ஏரிதான் இந்த தால். அது “காஷ்மீரின் மகுடத்தில் உள்ள யவெக்கல்” 

என்றும் அயைக்கப்படுகிறது. சமீபத்தில், இந்த ஏரியில் சட்டவிமொதமாக 

கட்டுமானப் பணிகள் நயடரபறுவதாக வைக்குகள் பதிவாகின. ஏரிகள் 

& நீர்வழிகள் மமம்பாட்டு ஆயையமானது அந்த ஏரியயச் சுற்றியுள்ள 

170’க்கும் மமற்பட்ட சட்டவிமொத கட்டுமானங்கயள கடந்த மூன்று 

மாதங்களில் இடித்துத் தயெமட்டமாக்கியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

4. மளைக்கால உணர்த்தியாகக் கருதப்படும் லிட்டில் பிளட் படயில் 

சார்ந்த இனம் எது? 

அ) மதன்சிட்டு 

ஆ) தட்டான்  

இ) தவயள 

ஈ) ஆயம 

✓ லிட்டில் பிளட் ரடயில் என்பது ஒரு சிறிய தட்டான்பூச்சியாகும். அது மகெள 

மாநிலத்தில் பெந்த அளவில் உள்ளது. இவ்வயக தட்டான் இனத்யத 

ஜூன் ரதாடக்கத்திலிருந்து ரசப்டம்பர் வயெயிலான காலத்தில் காை 

-லாம். இதன் வாழ்வுச் சுைற்சி, பருவமயையுடன் மிக ரநருக்கமாக ஒத்தி 

-ருப்பதால், அயவ பருவமயையின் உைர்த்தியாகக் கருதப்படுகின்றன. 

 

5. சரக்கு & நசளவகள் வரி (GST) கூட்டளமப்பின் கூட்டத்திற்கு 

தளலளம தாங்குபவர் யார்? 

அ) பிெதமர் 

ஆ) நிதியயமச்சர்  

இ) நிதிச்ரசயலாளர் 

ஈ) NITI ஆமயாக் தயலயமச் ரசயலதிகாரி 

✓ செக்கு மற்றும் மசயவகள் வரி (GST) கவுன்சில் கூட்டத்திற்கு மத்திய 

நிதியயமச்சர் நிர்மலா சீதாொமன் தயலயமதாங்குகிறார். அண்யமயில், 

43ஆவது GST கவுன்சில் கூட்டம், காரைாலிவழி மாநாடாக நடத்தப்பட் 

-டது. COVID தடுப்பூசிகளின் வரிவிகிதங்கள்குறித்த முடிவு அயமச்சர்கள் 

குழுவுக்கு பரிந்துயெக்கப்பட்டது. கொலதொமதமொக GST ரசலுத்தினால் 

ரபறப்படும் அபொதம் தளர்த்தப்பட்டுள்ளதாக அப்மபாது அறிவிக்கப்பட்டது. 

 

6.சமீபத்தில் பிரதமரால் பதாடங்கப்பட்ட YUVA திட்டத்தின் ந ாக்கம் 

என்ன? 

அ) ரபண்கள் அதிகாெமளித்தல் 

ஆ) ஆசிரியர் வழிகாட்டல்  

இ) காலநியல மாற்ற கட்டுப்பாடு 

ஈ) குைந்யதகள் பாதுகாப்பு 

✓ இளம் & வளர்ந்துவரும் எழுத்தாளர்களுக்குப் பயிற்சியளிக்கும் YUVA 

(Young, Upcoming and Versatile Authors) - இளம் எழுத்தாளர்கயள 

வழிநடத்தும் பிெதமரின் திட்டத்யத கல்வியயமச்சகத்தின் உயர்கல்வித் 

துயற அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

✓ India@75 திட்டத்தின் ஒருபகுதியொக இந்தத்திட்டம் ததொடங்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்திய விடுதயலயின் 75ஆவது ஆண்யடக் ரகாண்டாடவிருக்கும் 

தருைத்தில், விடுதயலப்மபாொட்ட வீெர்கள், விடுதயலயுடன் ரதாடர்பு 

-யடய நிகழ்வுகள் மபான்றயவப்பற்றி எழுதும் விதத்தில் இந்தத் திட்டம் 

ரசயல்படும். 

 

7. BRICS கூட்டமைப்பின் 2021ஆம் ஆண்டுக்கான தளலளமப் 

பபாறுப்ளபக் பகாண்டுள்ள  ாடு எது? 

அ) பிமெஸில் 

ஆ) இந்தியா  

இ) ெஷியா 

ஈ) சீனா 

✓ BRICS கூட்டயமப்பின் 2021ஆம் ஆண்டுக்கான தயலயமப் ரபாறுப்யப 

இந்தியா வகிக்கிறது. 2012 மற்றும் 2016’க்குப்பிறகு, இந்தியா, BRICS 

உச்சிமாநாட்யட நடத்துவது இது மூன்றாவது முயறயாகும். சமீபத்தில், 

நயடரபறவிருக்கும் BRICS ரவளியுறவு அயமச்சர்களின் கூட்டத்திற்கு 

தயாொவதற்காக, இந்தியா, இெண்டாவது BRICS கூட்டத்யத கூட்டியது. 

“BRICS @ 15: Intra-BRICS Cooperation with Continuity, Consolidation and 

Consensus” என்பது இதன் கருப்ரபாருளாக அயமந்தது. 

 

8. ‘நதசிய AI இளணயதளத்ளத (indiaAI)’ பதாடங்கிய ஒன்றிய 

அளமச்சகம் எது? 

அ) நலவாழ்வு அயமச்சகம் 

ஆ) மின்னணு & தகவல் ரதாடர்பு அயமச்சகம்  

இ) நிதி அயமச்சகம் 

ஈ) வர்த்தக அயமச்சகம் 

✓ ‘மதசிய AI இயையதளம்’ (indiaai.gov.in) அதன் முதல் ஆண்டு விைாயவ 

2021 மம.28 அன்று ரகாண்டாடியது. இந்த இயையதளம் என்பது 

மின்னணு & தகவல் ரதாழில்நுட்ப அயமச்சகம், மதசிய மின்னாளுயக 

பிரிவு மற்றும் NASSCOM ஆகியவற்றின் கூட்டுமுயற்சியாகும். 

✓ இது, உலகம் முழுவதும் AI ரதாடர்பான ரசய்திகள், கற்றல், கட்டுயெகள், 

நிகழ்வுகள் மற்றும் ரசயல்பாடுகள் மபான்றவற்றிற்கான யமயமாக ரசய 

-ல்படுகிறது. ஒரு ரமய்நிகர் நிகழ்வின்மபாது, ‘INDIAai’இன் ஓொண்டு’ 

என்ற தயலப்பில் ஓர் அறிக்யகயும், வயலத்தள முகப்புப்பக்கத்தின் புதிய 

மதாற்றமும் ரவளியிடப்பட்டன. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. இந்திய தளடக்காப்புறுதி நிறுவனம் அளமந்துள்ள இடம் எது? 

அ) ரசன்யன 

ஆ) யைதொபாத்  

இ) மும்யப 

ஈ) புமன 

✓ தடுப்பூசி உற்பத்தியய அதிகரிப்பதற்காக, மிஷன் COVID சுெக்ஷாவின் 

கீழ் சில ரபாதுத்துயற நிறுவனங்களுக்கு மானியங்கயள வைங்க 

ஒன்றிய அெசு தயாொகவுள்ளது. யைதொபாத்தில் அயமந்துள்ள இந்திய 

தயடக்காப்புறுதி நிறுவனமானது மதசிய பால்வள வாரியத்தின்கீழ் 

இயங்கி வரும் ஒரு பிரிவாகும். 

✓ அறிவியல் & ரதாழில்நுட்ப அயமச்சகத்தின் கூற்றுப்படி, மகாவாக்சின் 

தடுப்பூசி தயாரிப்பதற்கான மருந்துப்ரபாருட்கயள வைங்குவதற்காக 

இந்திய தயடக்காப்புறுதி நிறுவனமும் (Indian Immunological ltd) பாெத் 

பமயாரடக் நிறுவனமும் கூட்டியைந்துள்ளன. 

 

10. எந்த இந்திய முன்னாள் பிரதம அமைச்சரின் நிளனவு ாள், 

“பயங்கரவாத எதிர்ப்பு  ாள்” என அனுசரிக்கப்படுகிறது? 

அ) இொஜீவ் காந்தி  

ஆ) இந்திொ காந்தி 

இ) அடல் பிகாரி வாஜ்பாய் 

ஈ) ரமாொர்ஜி மதசாய் 

✓ இந்திய முன்னாள் பிெதமர் இொஜீவ் காந்தியின் நியனவுநாள், நாடு 

முழுவதும், “பயங்கெவாத எதிர்ப்பு நாள்” என அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

அவரின் 29ஆவது நியனவுநாள் மம.21 அன்று அனுசரிக்கப்பட்டது. 

✓ கடந்த 1991ஆம் ஆண்டு இமத நாளில், மதர்தல் பெப்புயெயின் மபாது 

ரசன்யனக்கருமக அயமந்துள்ள ஸ்ரீரபரும்புதூரில் அவர் படுரகாயல 

ரசய்யப்பட்டார். இொஜீவ் காந்தி தனது நாற்பதாம் வயதில் இந்தியாவின் 

ஆறொவது பிெதம அயமச்சொக பதவிமயற்றதன்மூலம், இந்தியாவின் மிக 

இளவயது பிெதமொக ஆனார். 

 


1. ஜூன் 5 – உலக சுற்றுச்சூைல் நாள். 

கருப்தபொருள்: Ecosystem Restoration 

 

2. தமிழ்நாட்டில் முதல்முயறயாக - யாயனகள் குறித்த விழிப்புைர்வு 

யமயம் மகாயவயில் உருவாக்கம்: 

தமிழ்நாட்டில் முதன்முயறயாக யாயனகள் குறித்த விழிப்புைர்வு யமயம் 

மகாயவயில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. வனத்யத பாதுகாப்பதிலும், வன 

வளத்யதப்ரபருக்குவதிலும் யாயனகளின் பங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.  

யாயனகள் குறித்த பல்மவறு தகவல்கயள ரதரிந்துரகாள்வதற்கான 

சிறப்பு யமயம் தமிழ்நாட்டில் இல்யல என்ற குயறபாடு இருந்து வந்தது. 

இந்நியலயில், மகாயம்புத்தூர்-மமட்டுப்பாயளயம் மகாத்தகிரி சாயலயில், 

வனத்துயற மெக்கிடங்கு வளாகத்தில், ‘மவைம் இயலியல்’விழிப்புைர்வு 

யமயம் உருவாக்கப்பட்டள்ளது. 

இம்யமயத்தில் பல்மவறு இன யாயனகளின் விவெங்கள் ரதாகுக்கப்பட்டு, 

காட்சிக்கு யவக்கப்பட்டுள்ளன. இயற்யகக்கும் யாயனக்குமான ரதாடர்பு, 

மனிதனுக்கும் யாயனக்குமான ரதாடர்பு, மனிதர்களால் யாயனகளுக்கு 

-ம் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகள், யாயனகயள ஏன் பாதுகாக்க மவண்டும் 

என்பன குறித்த விளக்கங்கள இங்கு இடம்ரபற்றுள்ளன. 

 

3. பள்ளிக்கல்வி ரசயல்திறன் குறியீடு: ஏ++ மதிப்பீடு ரபற்று தமிைகம் 

சாதயன 

பள்ளிக்கல்வி ரசயல்திறன் தெப்படுத்தல் குறியீட்டில் தமிழ்நாடு, மகெளா 

உள்ளிட்ட மாநிலங்கள் மிக உயரிய மதிப்பீடான ஏ++ ஐ  ரபற்றுள்ளன. 

நாடுமுழுவதும் பள்ளிக்கல்வித்துயறயில் ஏற்பட்டு வரும் மாற்றங்கயள 

70 பிரிவுகளின் கீழ் அளவிடுவதற்காக ரசயல்திறன் தெப்படுத்தல் 

குறியீட்யட அெசு அறிமுகப்படுத்தியது. மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் 

பிெமதசங்களுக்கான ரசயல்திறன் தெப்படுத்தல் குறியீடு 2019-20-ன் 

ரவளியீட்டிற்கு மத்திய கல்வி அயமச்சர் ெமமஷ் ரபாக்ரியால் ‘நிஷாங்க்’ 

அனுமதி அளித்துள்ளார். 

முதன்முயறயாக, கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு, 2017-18 ஆம் ஆண்டுக்கான 

குறியீடு ரவளியிடப்பட்டது. 2019-20 ஆம் ஆண்டிற்கான ரசயல்திறன் 

தெப்படுத்தல் குறியீடு, இந்த வரியசயில் மூன்றாவதாகும். இந்தக் குறியீடு, 

கல்வித்துயறயில் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் அம்சங்கயள பல்முயன 

முயற்சிகளின் வாயிலாக மாநிலங்களும் யூனியன் பிெமதசங்களும் 

மமற்ரகாள்ள உந்துசக்தியாக இருக்கும். பள்ளிக் கல்வி முயற அயனத்து 

நியலகளிலும் வலுவாக இருப்பயத உறுதி ரசய்வதற்கும், ஏமதனும் 

இயடரவளி ரதன்பட்டால் அதயனச் சுட்டிக்காட்டவும் இந்த குறியீடு, 

மாநிலங்களுக்கும் யூனியன் பிெமதசங்களுக்கும் உதவிகெமாக இருக்கும். 

2019-20 ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நாடு, பஞ்சாப், சண்டிகர், அந்தமான் 

நிக்மகாபார் தீவுகள் மற்றும் மகெளா ஆகிய மாநிலங்களும், யூனியன் 

பிெமதசங்களும் மிக உயரிய மதிப்பீடான ஏ++ ஐ  ரபற்றுள்ளன. முந்யதய 

ஆண்டுகளுடன் ஒப்பிடுயகயில் 2019-20 ஆண்டில் ரபரும்பாலான 

மாநிலங்களும், யூனியன் பிெமதசங்களும் தங்களது தெ நியலயில் 

மமம்பட்டுள்ளன. தமிழ்நாடு, புதுச்மசரி, அந்தமான் நிக்மகாபார் தீவுகள், 

அருைாச்சல பிெமதசம், மணிப்பூர், பஞ்சாப், ஆகியயவ தங்களது 

ஒட்டுரமாத்த குறியீட்டு மதிப்ரபண்ணில் கூடுதலாக 10%, அதாவது 100 

அல்லது அதற்கும் மமற்பட்ட புள்ளிகயளப் ரபற்றுள்ளன. 

அணுகுதல் என்ற பிரிவில் அந்தமான் நிக்மகாபார் தீவுகள், இலட்சத்தீவுகள் 

மற்றும் பஞ்சாப் ஆகியயவ 10% (8 புள்ளிகள்) வளர்ச்சியயப் ரபற்றுள்ளன. 

உள்கட்டயமப்பு மற்றும் வசதிகள் என்ற பிரிவில் சுமார் 13 மாநிலங்களும் 

யூனியன் பிெமதசங்களும் 10% (15 புள்ளிகள்) வளர்ச்சியய 

அயடந்துள்ளன. அந்தமான் நிக்மகாபார் தீவுகள் மற்றும் ஒடிசா, 20% 

வளர்ச்சியயப் ரபற்றுள்ளன. சம விகிதம் என்ற பிரிவில் அருைாச்சலப் 

பிெமதசம், மணிப்பூர், ஒடிசா ஆகிய மாநிலங்கள் 10%க்கும் அதிகமான 

வளர்ச்சியய அயடந்துள்ளன. 

ஆளுயக ரசயல்முயற என்ற பிரிவில் 19 மாநிலங்களும், யூனியன் 

பிெமதசங்களும் 10% வளர்ச்சியய (36 புள்ளிகள்) எட்டியுள்ளன. அந்தமான் 

நிக்மகாபார் தீவுகள், ஆந்திெப் பிெமதசம், அருைாச்சல பிெமதசம், மணிப்பூர், 

பஞ்சாப், ொஜஸ்தான் மற்றும் மமற்கு வங்கம் ஆகிய மாநிலங்களும், 

யூனியன் பிெமதசங்களும் குயறந்தபட்சம் 20 சதவீத வளர்ச்சியயப் (72 

அல்லது அதற்கும் மமற்பட்ட புள்ளிகள்) ரபற்றுள்ளன. 

 

4. மாநில வளர்ச்சி ரகாள்யகக் குழு துயைத் தயலவொக ரஜயெஞ்சன் 

நியமனம்: முதல்வர் உத்தெவு 

மாநில வளர்ச்சி ரகாள்யகக் குழுவுக்கு புதிய உறுப்பினர்கயள நியமனம் 

ரசய்து, தமிைக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தெவிட்டுள்ளார். இது 

ரதாடர்பாக, தமிைக அெசு ரவளியிட்ட ரசய்திக்குறிப்பு: 

"தமிைகத்தில், மாநில திட்டக் குழு, முன்னாள் முதல்வர் கருைாநிதியால், 

1971 ஆம் ஆண்டு மம மாதம் 25 ஆம் நாள் ஏற்படுத்தப்பட்டது. மாநில திட்டக் 

குழு, முதல்வரின் தயலயமயின்கீழ் ஒரு ஆமலாசயன அயமப்பாக 

ரசயல்பட்டு, மாநிலத்தின் பல்மவறு வளர்ச்சிக்கான ரசயல்பாடுகளில் 

தனது பரிந்துயெகயள அெசுக்கு அளித்து வருகிறது. 

மாநில திட்டக் குழு துயைத் தயலவரின் கீழ் வளர்ச்சி சார்ந்த முக்கிய 

துயறகளின் நிபுைர்கயள உறுப்பினர்களாகக் ரகாண்டு இந்த அயமப்பு 

ரசயல்பட்டு வருகிறது. மாநில திட்டக் குழுவானது, கடந்த 23.04.2020-ல் 

'மாநில வளர்ச்சி ரகாள்யகக் குழுவாக' மறுசீெயமப்பு ரசய்யப்பட்டு, அதன் 

இன்றியயமயாத பணிகளான இலக்கு நிர்ையிப்பது, கண்காணிப்பு, 

மதிப்பீடு மற்றும் ரகாள்யகக்கான ஆமலாசயன வைங்குதல், ரகாள்யக 

ஒத்தியசவு உருவாக்குதல், சிறப்பு திட்டங்கயளச் ரசயல்படுத்துதல் 

உள்ளிட்ட பல்மவறு முக்கியமான பணிகயள மமற்ரகாண்டு வருகிறது.  

இந்நியலயில், முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் மாநில வளர்ச்சி ரகாள்யகக் 

குழுயவப் பின்வருமாறு திருத்தியயமத்து உத்தெவு பிறப்பித்துள்ளார். 

அதன்படி, மபொசிரியர் ரஜ.ரஜயெஞ்சன் மாநில வளர்ச்சி ரகாள்யகக் 

குழுவின் துயைத் தயலவொகவும்; மபொசிரியர். ொம. சீனுவாசன் 

முழுமநெ உறுப்பினொகவும், மபொசிரியர்கள் ம. விஜயபாஸ்கர், சுல்தான் 

அஹ்மத் இஸ்மாயில், ஓய்வு ரபற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி மு.தீனபந்து, 

மன்னார்குடி சட்டப்மபெயவ உறுப்பினர் டி.ஆர்.பி.ொஜா, மல்லிகா 

சீனிவாசன், மருத்துவர் மஜா.அமமலாற்பவநாதன், சித்த மருத்துவர் 

கு.சிவொமன் மற்றும் முயனவர் நர்த்தகி நடொஜ் உள்ளிட்மடார் பகுதி மநெ 

உறுப்பினர்களாகவும் நியமனம் ரசய்யப்பட்டுள்ளனர்". இவ்வாறு அதில் 

ரதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

 



         

    

5. சூைலியல் சவால்! | சுற்றுச்சூைல் பாதிப்பு குறித்த தயலயங்கம் 

உலகம் எதிர்ரகாள்ளும் அயனத்து பிெச்யனகளுக்கும் அடிப்பயடக் 

காெைமாக இருப்பது சுற்றுச்சூைலுக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் பாதிப்புதான். 

இயத ஏறத்தாை அயெநூற்றாண்டுக்கும் மமலாக அறிந்திருந்தும் 

மபாதுமான நடவடிக்யககயள எடுக்காமல் இருக்கிமறாம். 1974 முதல் 

ஆண்டுமதாறும் ஜூன் 5-ஆம் மததி உலக சுற்றுச்சூைல் தினம் 

ரகாண்டாடப்படுகிறது. அப்படியிருந்தும் இயற்யகயயப் பாதுகாக்க 

மவண்டும் என்கிற உைர்வு மக்கள் மத்தியில் ஏற்படவில்யல. 

இந்த ஆண்டு உலக சுற்றுச்சூைல் தினத்துக்கான ரகாள்யக வாசகம் 

"சூைலியல் மீட்ரடடுப்பு' என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சூைலியலுக்கு 

ஏற்பட்டிருக்கும் பாதிப்பின் காெைமாக பருவநியல மாற்றமும், அதன் 

வியளவாக உயிரினங்களுக்கு இனப்ரபருக்க அச்சுறுத்தலும் 

உருவாகியிருக்கின்றன. இமத நியலயம ரதாடர்ந்தால், அடுத்த சில 

நூற்றாண்டுகளில் உலகில் மனித இனமும் அழியவ மநாக்கி நகெத் 

ரதாடங்கும் என்பயத நாம் ஏமனா உைெ மறுக்கிமறாம். 

கடந்த ஒரு நூற்றாண்டாக உலரகங்கிலும் வியளநிலங்கள் அழிக்கப்பட்டு 

வருகின்றன. வனப்பெப்பு குயறந்து வருகிறது. இதனால், பல்மவறு 

உயிரினங்களின் எண்ணிக்யக குயறந்து வருகிறது. 1970 முதல் 2016 

வயெயிலான 46 ஆண்டுகளில் மட்டும் பல்மவறு உயிரினங்களின் 

எண்ணிக்யக சொசரியாக 68% குயறந்திருக்கிறது. சில உயிரினங்கள் 

முற்றிலுமாக அழிந்திருக்கின்றன. மவறு பல அழியவ மநாக்கி நகர்ந்து 

ரகாண்டிருக்கின்றன. 

ஆண்டுமதாறும் ஏறத்தாை 1.1 மகாடி டன் ரநகிழிப் ரபாருள்கள் கடலில் 

ரகாட்டப்படுகின்றன. இதன் வியளவாக, கடல்வாழ் உயிரினங்களுக்கு 

ஏற்பட்டிருக்கும் அச்சுறுத்தயலச் ரசால்லிமாளாது. அது குறித்த ஆய்வுகள் 

நடத்தப்படுகின்றன. எண்ணிலடங்கா கடல் வாழ் உயிரினங்கள் 

இருப்பதால், எயவரயல்லாம் முற்றிலுமாக அழிந்திருக்கின்றன என்பது 

குறித்த சரியான புள்ளி விவெம் கியடக்கவில்யல. ரநகிழியால் ஏற்படும் 

அச்சுறுத்தயலப் மபாலமவ, புவி ரவப்பமயமாதயலத் ரதாடர்ந்து கடல்நீர் 

ரவப்பம் அதிகரிப்பதாலும் கடல்வாழ் உயிரினங்கள் பல அழிந்து 

ரகாண்டிருக்கின்றன. 

மக்கள்ரதாயகப் ரபருக்கமும், அதனால் மதயவப்படும் கூடுதல் நிலப்பெப்பு 

அவசியமும் வியளநிலங்கயளயும், வனப்பகுதிகயளயும் ஆக்கிெமிப்புக்கு 

உள்ளாக்கியிருக்கின்றன. வளர்ச்சி என்கிற ரபயரில் வனவிலங்கு 

செைாலயங்கள்கூட விட்டுயவக்கப்படாமல் ஆக்கிெமிப்புக்கு 

உள்ளாகின்றன. இதனால், வனவிலங்குகளும், பறயவகளும், புழு 

பூச்சிகளும் அழியவ மநாக்கி நகர்கின்றன. உலகின் இயற்யக 

சமநியலயய நியலநிறுத்த அயவரயல்லாம் அவசியம் என்பயத நாம் 

மறந்துவிடுகிமறாம். 

வெலாற்று ஆய்வாளர்களின் கூற்றுப்படி, இதுவயெ உலகம் ஐந்து முயற 

மபெழியவ எதிர்ரகாண்டிருக்கிறது. உலகின் ஏயனய உயிரினங்கள் 

மபெழியவ எதிர்ரகாள்ளும் மபாரதல்லாம் அதன் ரதாடர் வியளவாக 

மனித இனமும் ஏதாவது வயகயில் பாதிக்கப்பட்டு மபெழிவுக்கு 

ஆளாகியிருக்கிறது. இப்மபாயதய சூைலியல் பாதிப்பு, உலகம் ஆறாவது 

மபெழியவ மநாக்கி நகர்கிறமதா என்கிற அச்சத்யத ஏற்படுத்துவதாக 

விஞ்ஞானிகள் எச்சரிக்கிறார்கள். 

உலகில் ஆண்டுமதாறும் ஏறத்தாை 42 லட்சத்திலிருந்து 70 லட்சம் மபர் 

காற்றுமாசால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிைக்கிறார்கள். 10-இல் 9 மபர் அதிக 

அளவு மாசுபட்ட காற்யறத்தான் சுவாசிக்கிறார்கள். இது குறித்த 

அச்சத்யதயும் எச்சரிக்யகயயயும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்மப 

விஞ்ஞானிகளும், சுற்றுச்சூைல் ஆர்வலர்களும் ரவளிப்படுத்தியும்கூட, 

விழிப்புைர்வு ஏற்படாததன் வியளயவத்தான் உலகம் இப்மபாது 

எதிர்ரகாள்கிறது. தற்மபாது உலயக அச்சுறுத்திக் ரகாண்டிருக்கும் 

ரகாயவட் 19 ரகாள்யள மநாய்த்ரதாற்றுக்கும், சுற்றுச்சூைல் பாதிப்புக்கும் 

ரதாடர்பு உண்டு என்று விஞ்ஞானிகள் உறுதிபடத் ரதரிவிக்கிறார்கள். 

தீநுண்மிப் பெவலில் காற்றுமாசு மிகப் ரபரிய பங்கு வகிப்பதாகவும், 

அதனால் சுற்றுச்சூைலுக்கும் ரகாள்யள மநாய்த்ரதாற்று காெைமான 

மெைங்களுக்கும் ரதாடர்பு இருக்கக் கூடும் என்பதும் அவர்களது கருத்து. 

ஒருபுறம் ரகாள்யள மநாய்த்ரதாற்யற மருத்துவத் துயறயினரின் 

உதவியுடன் உலகம் எதிர்ரகாண்டு வருகிறது என்றாலும்கூட, 

இதுமபான்ற மபரிடர்கள் மனித இனத்யத தாக்காமல் இருக்க 

மவண்டுமானால், சூைலியல் மீட்பு உடனடியாக மமற்ரகாள்ளப்பட 

மவண்டும். அதாவது, ஏற்பட்டிருக்கும் பாதிப்புகள் தடுக்கப்பட்டும், மமலும் 

பாதிப்புகள் ஏற்படாமலும், சூைலியல் மீட்ரடடுக்கப்பட்டும், இயற்யக 

சமநியலயய நாம் உறுதிப்படுத்த மவண்டிய கட்டாயத்துக்குத் 

தள்ளப்பட்டிருக்கிமறாம். பல்லுயிர்ப் ரபருக்கம் மமலும் தகர்ந்து விடாமல் 

உடனடியாகத் தடுக்கப்பட மவண்டும். பருவநியல மாற்றம் 

எதிர்ரகாள்ளப்பட மவண்டும். அதன் மூலம்தான் மனித இனத்தின் 

வருங்காலத்யத உறுதிப்படுத்த முடியும் என்கிற நியலயம 

ஏற்பட்டிருக்கிறது. 

மனிதர்களால் ஏற்படும் பசுயம இல்ல வாயு ரவளிமயற்றத்தின் மூன்றில் 

ஒரு பங்கு, உைவு உற்பத்தித் துயறயால் ஏற்படுகிறது என்று 

ஆொய்ச்சிகள் ரதரிவிக்கின்றன. அதற்கு வனங்கள் அழிக்கப்பட்டு, கூடுதல் 

நிலங்கள் விவசாயப் பயன்பாட்டுக்கு ரகாண்டு வெப்பட்டிருப்பது 

முக்கியமான காெைம். உைவு உற்பத்தியய அதிகரிப்பதற்காகவும், 

உைவுப் பாதுகாப்யப உறுதிப்படுத்தவும், ெசாயன உெங்களும், பூச்சி 

மருந்துகளும் அதிகமாக பயன்படுத்துவதும்கூட காெணிகள் என்பயத 

மறந்துவிடக் கூடாது. இந்தியாவில் பசுயமப் புெட்சி உைவுத் 

தன்னியறயவயும், விவசாயிகளுக்கு அதிக மகசூயலயும் ஏற்படுத்தித் 

தந்திருக்கிறது என்றாலும்கூட, அதிகரித்த ெசாயன உெங்களின் 

வியளவாகப் பல்லுயிர்ப்ரபருக்க பாதிப்பும், பசுயம இல்ல வாயு 

ரவளிமயற்ற அதிகரிப்பும் ஏற்பட்டிருப்பயத மறந்துவிடுகிமறாம். 

பலவீனமான அஸ்திவாெத்தில் பலமான வீடு கட்டும் முயற்சிதான் இது. 

 

6. கமொனா 2-ஆவது அயல மவளாண் துயறயில் பாதிப்யப 

ஏற்படுத்தாது: NITI ஆமயாக் 

இந்தியாவில் கமொனா ரதாற்றின் இெண்டாவது அயல, மவளாண் 

துயறயில் எந்த வயகயிலும் பாதிப்யப ஏற்படுத்தாது என்று நீதி ஆமயாக் 

ரதரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து அந்த அயமப்பின் மவளாண் பிரிவுக்கான 

உறுப்பினாா் ெமமஷ் சந்த் ஞாயிற்றுக்கிையம கூறியதாவது: இந்தியாவில் 

கமொனா ரதாற்றின் இெண்டாவது அயல, கடந்த மம மாதத்தில் 

கிொமப்புறங்களில் மவகமாகப் பெவியது. இருப்பினும் அந்த காலகட்டத்தில் 

மவளாண் சாாா்ந்த பணிகள் ரபரிய அளவில் எதுவும் நயடரபறவில்யல. 

மகாயடக் காலம் என்பதால் சிறிய அளவில் காய்கறி சாகுபடி நயடரபற்றது 

தவிெ, உைவு, அறுவயட என்று எந்த விவசாயப் பணிகளும் மம மாதத்தில் 

நயடரபறவில்யல. 

வைக்கமாக, மவளாண் பணிகள் மாாா்ச்-ஏப்ெல் மாதங்களில் முடிவுக்கு 

வந்து, ஜூன் மாதம் பருவ மயை ரபய்யத் ரதாடங்கிய மீண்டும் 

மவகரமடுக்கும். இதனால், கமொனா ரதாற்றின் 2-ஆவது அயல 

மவளாண் துயறயில் எந்த வழியிலும் மிகப்ரபரிய பாதிப்யப ஏற்படுத்தாது 

என்று நம்புகிமறன். பருப்பு உற்பத்தியில் இந்தியா தன்னியறவு 

அயடயவில்யல. இதனால், பருப்பு உற்பத்தியில் இன்னும் கூடுதல் 

கவனம் ரசலுத்தி, சாகுபடி பெப்பளயவ அதிகரிக்கச் ரசய்ய மவண்டும். 

நமது மவளாண் மானியக் ரகாள்யககள், வியலக் ரகாள்யக, 

ரதாழில்நுட்பக் ரகாள்யக ஆகியயவ அரிசி, மகாதுயம, கரும்பு 

ஆகியவற்றுக்மக சாதகமாக உள்ளன. இமதமபான்று பருப்பு வயககளின் 

ரகாள்முதல் வியலயயயும் அதிகரிக்கச் ரசய்ய மவண்டும். சயமயல் 

எண்யையயப் மபால் பருப்பு வயககயள ரவளிநாடுகளில் இருந்து 

இறக்குமதி ரசய்ய முடியாது. ஏரனனில் சாா்வமதச சந்யதயில் குயறவான 

அளமவ பருப்பு வயககள் கியடக்கின்றன. சாா்வமதச சந்யதயில் சயமயல் 

எண்ரைய் வியல உயாா்வதால்தான் உள்ளாா் சந்யதயில் அதன் வியல 

உயாா்கிறது. 2020-21-ஆம் நிதியாண்டில் மவளாண் துயறயின் 

வளாா்ச்சி 3 சதவீதத்துக்கும் அதிகமாக இருக்கும் என்றாாா் அவாா். 

 

7. தீவிெ ஊட்டச்சத்துக் குயறபாட்டால் 9.27 லட்சம் சிறாாா்கள் பாதிப்பு: 

மத்திய அெசு தகவல் 

நாட்டில் கடந்த ஆண்டு நவம்பாா் வயெ தீவிெ ஊட்டச்சத்துக் குயறபாட்டால் 

பாதிக்கப்பட்ட 9,27,606 சிறாாா்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகத் தகவலறியும் 

உரியமச் சட்டத்தின் கீழ் மத்திய அெசு ரதரிவித்துள்ளது. தீவிெ 

ஊட்டச்சத்துக் குயறபாட்டால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள சிறாாா்களின் 

விவெங்கயள அளிக்குமாறு தகவலறியும் உரியமச் சட்டத்தின் (ஆாா்டிஐ) 

கீழ் மத்திய அெசிடம் மகாெப்பட்டிருந்தது. 

அயதயடுத்து, நாட்டில் 6 மாதங்கள் முதல் 6 வயது வயெ தீவிெ 

ஊட்டச்சத்துக் குயறபாட்டால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள சிறாாா்களின் 

விவெங்கயள மத்திய மகளிாா்-சிறாாா்கள் நல மமம்பாட்டு அயமச்சகம் 

அளித்துள்ளது. அதன்படி, கடந்த ஆண்டு நவம்பாா் வயெ நாட்டில் 9,27,606 

சிறாாா்கள் தீவிெ ஊட்டச்சத்துக் குயறபாட்டால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகத் 

ரதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதிகபட்சமாக உத்தெ பிெமதசத்தில் 3,98,359 

சிறாாா்களும், பிகாரில் 2,79,427 சிறாாா்களும் உள்ளதாக அயமச்சகம் 

ரதரிவித்துள்ளது. லடாக், லட்சத்தீவுகள், நாகாலாந்து, மணிப்பூாா், மத்திய 

பிெமதசம் ஆகியவற்றில் தீவிெ ஊட்டச்சத்துக் குயறபாட்டால் பாதிக்கப்பட்ட 

சிறாாா்கள் யாரும் இல்யலரயன அயமச்சகம் ரதரிவித்துள்ளது. 



         

    

மகாொஷ்டிெத்தில் 70,665 சிறாாா்களும், குஜொத்தில் 45,749 சிறாாா்களும், 

சத்தீஸ்கரில் 37,249 சிறாாா்களும், தமிைகத்தில் 12,489 சிறாாா்களும், 

ஆந்திெத்தில் 11,201 சிறாாா்களும், ரதலங்கானாவில் 9,045 சிறாாா்களும், 

காா்நாடகத்தில் 6,889 சிறாாா்களும், மகெளத்தில் 6,188 சிறாாா்களும், 

ொஜஸ்தானில் 5,732 சிறாாா்களும் தீவிெ ஊட்டச்சத்துக் குயறபாட்டால் 

பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அயமச்சகம் ரதரிவித்துள்ளது. அக்குயறபாட்டால் 

பாதிக்கப்பட்டுள்ள சிறாாா்களுக்கு உயெத்துக்மகற்ற எயட இருக்காது. 

அவாா்களது மநாய்எதிாா்ப்புத் திறன் மிகவும் குயறவாக இருக்கும் 

என்பதால், ஏமதனும் மநாய் ஏற்பட்டால் மற்றவாா்களுடன் ஒப்பிடுயகயில் 

அவாா்கள் உயிரிைப்பதற்கான வாய்ப்பு 9 மடங்கு அதிகமாக இருக்கும் 

என்று உலக சுகாதாெ அயமப்பு ரதரிவித்துள்ளது. 

நாட்டில் உள்ள 10 லட்சத்துக்கும் அதிகமான அங்கன்வாடி யமயங்கள் 

ஊட்டச்சத்துக் குயறபாட்டால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள சிறாாா்கயளக் கண்டறிந்து 

வருகின்றன. மத்திய அெசு அளித்துள்ள எண்ணிக்யக விவெங்கள் 

மமலும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாக சுகாதாெ நிபுைாா்கள் 

ரதரிவிக்கின்றனாா். கமொனா ரதாற்று பெவல் காெைமாகவும் இந்த 

எண்ணிக்யக அதிகரிக்கும் என்று அவாா்கள் ரதரிவித்தனாா். உடனடி 

நடவடிக்யககள் அவசியம்: இது ரதாடாா்பாக சிறாாா் நல ஆாா்வலாா்கள் 

கூறுயகயில், ‘கமொனா ரதாற்று பெவல் காெைமாக பலாா் 

மவயலயிைந்துள்ளனாா். அதன் காெைமாக பல குடும்பங்கள் வறுயமயய 

மநாக்கித் தள்ளப்பட்டுள்ளன. அதனால் சிறாாா்கள் ஊட்டச்சத்துக் 

குயறபாட்டால் பாதிக்கப்படுவது அதிகரித்துள்ளது. 

இந்த விவகாெத்தில் மத்திய, மாநில அெசுகள் உடனடி நடவடிக்யககயள 

மமற்ரகாள்ள மவண்டியது அவசியம். ரபாது முடக்கம் காெைமாக 

அங்கன்வாடி யமயங்களுக்கு சிறாாா்கள் வெமுடியாத சூைல் ஏற்பட்டுள்ளது. 

எனமவ, அங்கன்வாடி யமயங்களின் பணியாளாா்கள் சிறாாா்களின் 

வீடுகளுக்மக மநெடியாகச் ரசன்று ஊட்டச்சத்துப் ரபாருள்கயள வைங்க 

மவண்டும். நியாய வியலக் கயடகள் மூலமாக அயனத்து 

குடும்பங்களுக்கும் உைவுப் ரபாருள்கள் கியடக்கின்றனவா 

என்பயதயும் அெசுகள் உறுதி ரசய்ய மவண்டும். தீவிெ ஊட்டச்சத்துக் 

குயறபாட்டால் பாதிக்கப்பட்ட சிறாாா்கள் அதிகமாக உள்ள பகுதிகளில் தனி 

கவனம் ரசலுத்தி சிறப்புத் திட்டங்கயள அெசுகள் ரசயல்படுத்த மவண்டும்’ 

என்றனாா். 

 

8. ஐ.நா. இலக்குகயள அமல்படுத்துவதில் இந்தியாவுக்கு 117-ஆவது இடம் 

ஐ.நா.வின் நீடித்த வளாா்ச்சிக்கான இலக்குகயள 

நயடமுயறப்படுத்துவதில் இந்தியா 117-ஆவது இடத்யதப் பிடித்துள்ளது. 

வறுயமயய ஒழித்தல், பாலின சமத்துவத்யத ஏற்படுத்துதல் உள்ளிட்ட 17 

இலக்குகயள 2030-ஆம் ஆண்டுக்குள் அயடவதற்கான ஒப்பந்தத்தில் 

கடந்த 2015-ஆம் ஆண்டில் ஐ.நா.வின் 193 நாடுகளும் யகரயழுத்திட்டன. 

அந்த இலக்குகயள அயடவதற்காக ஒவ்ரவாரு நாடும் மமற்ரகாண்டு 

வரும் நடவடிக்யககயளக் கண்காணித்து, அந்நாடுகயள யாமல 

பல்கயலக்கைகம் வரியசப்படுத்தி வருகிறது. அதனடிப்பயடயில் 2021-

ஆம் ஆண்டுக்கான அறிக்யகயய அந்தப் பல்கயலக்கைகம் 

ரவளியிட்டுள்ளது. சாா்வமதச சுற்றுச்சூைல் தினத்யதரயாட்டி யாமல 

பல்கயலக்கைகம் இந்த அறிக்யகயய ரவளியிட்டுள்ளது. 

அந்த அறிக்யகயில் இந்தியா 117-ஆவது இடத்யதப் பிடித்துள்ளது. கடந்த 

ஆண்டுடன் ஒப்பிடுயகயில் இந்தியா 2 இடங்கள் சரியவச் சந்தித்துள்ளது. 

ரமாத்தமுள்ள 100 புள்ளிகளில் இந்தியா 61.9 புள்ளிகயளப் ரபற்றுள்ளது. 

முக்கியமாக, பசியின்யமயய ஒழித்து உைவுப் பாதுகாப்யப 

ஏற்படுத்துதல் (இலக்கு-2), பாலின சமத்துவத்யத ஏற்படுத்துதல் (இலக்கு-

5), மபாதுமான கட்டயமப்பு வசதிகயள மமம்படுத்துதல் (இலக்கு-9) 

ஆகியவற்றில் எதிாா்பாாா்த்த அளவுக்கு முன்மனற்றம் காைப்படாததால், 

இந்தியாவின் புள்ளிகள் சரியவச் சந்தித்ததாக அதிகாரிகள் ரதரிவித்தனாா். 

ஐ.நா.வின் நீடித்த வளாா்ச்சிக்கான இலக்குகயள 2030-ஆம் ஆண்டுக்குள் 

அயடவதற்கான நடவடிக்யககயள ஜாாா்க்கண்ட், பிகாாா் ஆகிய 

மாநிலங்கள் மந்தகதியில் மமற்ரகாண்டு வருவதாக அறிக்யகயில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மகெளம், சண்டீகாா், ஹிமாசல பிெமதசம் ஆகிய 

மாநிலங்கள் மவகமாக முன்மனறி வருகின்றன. 

ஐ.நா.வின் நீடித்த வளாா்ச்சிக்கான இலக்குகயள அயடவதில் பூடான், 

மநபாளம், இலங்யக, வங்கமதசம் ஆகிய அண்யட நாடுகள் இந்தியாயவ 

விடச் சிறப்பாகச் ரசயல்பட்டு வருவதாக அந்த அறிக்யகயில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.சுற்றுச்சூைல் குறியீடு: சுற்றுச்சூைல் நலன், 

பருவநியல மாறுபாடு, காற்று மாசுபாடு, சுகாதாெம், குடிநீாா், உயிரினங்கள் 

வாழ்வதற்மகற்ற சூைல் உள்ளிட்டவற்யற அடிப்பயடயாகக் ரகாண்டு, 180 

நாடுகளில் கைக்கிடப்பட்ட சுற்றுச்சூைல் குறியீட்டில் இந்தியா 168-ஆவது 

இடத்யதப் ரபற்றுள்ளதாக யாமல பல்கயலக்கைகம் ரவளியிட்ட 

அறிக்யகயில் ரதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஆண்டில் இந்தியா 148-

ஆவது இடத்யதப் பிடித்திருந்தது. சுற்றுச்சூைல் பாதிப்புகளில் இருந்து 

தங்கள் மக்கயள ஒவ்ரவாரு நாடும் எவ்வாறு பாதுகாக்கின்றன என்பயத 

அறிவதற்கான குறியீட்டில் இந்தியா 172-ஆவது இடத்யதப் பிடித்துள்ளது. 

 

9. குஜொத்தில் ‘மின்சாெ வாகனங்களுக்கு மட்டுமம அனுமதி’  பகுதி: 

நாட்டிமலமய முதல் முயற 

மின்சாெ வாகனங்கள் பயன்பாட்யட ஊக்குவிக்கும் மநாக்கில் 

அவ்வாகனங்களுக்கான பிெத்மயக பகுதி குஜொத்தின் மகவாடியாவில் 

அயமக்கப்படவுள்ளது. மின்சாெ வாகனங்களுக்கு மட்டும் அனுமதி 

அளிக்கும் வயகயில் பிெத்மயக பகுதி அயமக்கப்படுவது நாட்டிமலமய இது 

முதல் முயறயாகும். சுற்றுச்சூைல் மாசுபாடு, ரபட்மொல், டீசல் வியல 

உயாா்வு உள்ளிட்ட காெைங்களால் மின்சாெ வாகனங்கள் மக்களியடமய 

படிப்படியாக வெமவற்யபப் ரபற்று வருகின்றன. 

அவ்வாகனங்களின் பயன்பாட்யட ஊக்குவிப்பதற்காக மத்திய, மாநில 

அெசுகள் பல்மவறு நடவடிக்யககயள முன்ரனடுத்து வருகின்றன. அதன் 

ஒருபகுதியாக, குஜொத்தின் மகவாடியா பகுதியில் அயமந்துள்ள 182 

மீட்டாா் உயெமுள்ள வல்லபபாய் பமடலின் ‘ஒற்றுயமக்கான சியலயய’ 

சுற்றியுள்ள பகுதி முழுவயதயும் மின்சாெ வாகனங்களுக்கான பிெத்மயக 

பகுதியாக மாற்றுவதற்கு மாநில அெசு முடிரவடுத்துள்ளது. அப்பகுதி 

முழுவதிலும் மின்சாெ வாகனங்கள் மட்டுமம இயங்கும் வயகயில் 

படிப்படியாக மாற்றப்படும் என்று உள்ளாா் நிாா்வாகம் ரதரிவித்துள்ளது. 

அயதயடுத்து, நாட்டின் முதல் மின்சாெ வாகனங்கள் நகெமாக மகவாடியா 

மாறும் என்று அதிகாரிகள் ரதரிவித்துள்ளனாா். ஒற்றுயமக்கான சியல 

பகுதி வளாா்ச்சி-சுற்றுலா நிாா்வாக ஆயையம் இந்தப் பணியய 

மமற்ரகாள்ளவுள்ளது. 

மின்சாெ மபருந்துகள், மின்சாெ இெண்டு, மூன்று சக்கெ வாகனங்கயள 

வாங்குவதற்காக மகவாடியா பகுதி மக்களுக்குக் கடனுதவி வைங்கப்பட 

உள்ளதாகவும் அந்த ஆயையம் தெப்பில் ரதரிவிக்கப்படவுள்ளது.அெசு 

அதிகாரிகளுக்கும் பணியாளாா்களுக்கும் மின்சாெ வாகனங்கயள 

வாங்குவதற்காக மானியம் வைங்கப்படும். மீதமுள்ள ரதாயகயானது 

அவாா்களது ஊதியத்திலிருந்து பிடித்தம் ரசய்யப்படும். மகவாடியா 

பகுதியில் வாடயக ஆட்மடாக்கள் உள்ளிட்டயவயும் மின்சாெ 

வாகனங்களாக இயக்கப்படவுள்ளன. அந்தப் ரபாறுப்பு சில 

நிறுவனங்களிடம் ஒப்பயடக்கப்படவுள்ளது. அந்த வாகனங்கயள 

இயக்குவதற்குப் ரபண்கள் முன்னுரியம அடிப்பயடயில் 

மதாா்ந்ரதடுக்கப்படுவாா் என்றும் அவாா்களுக்கு ஓட்டுநாா் பயிற்சி 

அளிக்கப்படும் என்றும் ஆயையம் ரதரிவித்துள்ளது.மின்சாெ 

வாகனங்களுக்கான மின்மனற்று நியலயங்களும், அந்த 

வாகனங்கயளப் பழுது பாாா்ப்பதற்கான கயடகளும் மகவாடியா பகுதியில் 

அயமக்கப்படவுள்ளன. 

மகவாடியாவில் சுற்றுச்சூைலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் வயகயிலான 

ரதாழிற்சாயலகள் எதுவும் ரசயல்படவில்யல என்றும், அப்பகுதியில் 

இயங்கும் 2 காற்றாயலகள் மூலமாக மின்சாெ வாகனங்கயள 

இயக்குவதற்குத் மதயவயான மின்சாெம் விநிமயாகிக்கப்படவுள்ளதாகவும் 

ஆயையம் ரதரிவித்துள்ளது.சுற்றுச்சூைல் தினத்யதரயாட்டி கடந்த 5-

ஆம் மததி நயடரபற்ற நிகழ்ச்சியில் மபசிய பிெதமாா் நமெந்திெ மமாடி, 

மகவாடியா பகுதியானது, முற்றிலும் மின்சாெ மபருந்துகள், மின்சாெ 

இருசக்கெ வாகனங்கள் ஆகியயவ மட்டுமம இயங்கும் பகுதியாக 

வியெவில் மாற்றப்படும் என்று ரதரிவித்திருந்தது நியனவுகூெத்தக்கது. 

 

10. 5 ஆவது முயற ெசாயனக் கலயவ பூச்சுக்கு தயாொகும் திருவள்ளுவாா் 

சியல 

கன்னியாகுமரி கடலின் நடுமவ அயமந்துள்ள திருவள்ளுவாா் சியல 

உப்புக் காற்றால் மசதமயடயாமல் தடுக்கும் வயகயில் ெசாயனக் கலயவ 

பூசும் பணி வியெவில் ரதாடங்கும் என சுற்றுலா வளாா்ச்சிக் கைக 

அதிகாரிகள் ரதரிவித்தனாா். சாா்வமதச சுற்றுலாத் தலமான 

கன்னியாகுமரியில், கடலின் நடுமவ நீாா்மட்டத்திலிருந்து 30 அடி 

உயெமுள்ள பாயறயின் மீது 133 அடி உயெத்தில் அயமந்துள்ளது 

திருவள்ளுவாா் சியல. இந்தச் சியல அயமக்கும் பணி 1990 ஆம் 

ஆண்டில் அப்மபாயதய முதல்வாா் கருைாநிதியால் ரதாடங்கப்பட்டு, 

1.1.2000 அன்று திறந்து யவக்கப்பட்டது. உலகில் இதுமபான்ற 

கருங்கற்களால் ஆன சியல மவரறங்கும் இல்யல என்ற ரபருயமயய 

இந்தச் சியல ரபற்றுள்ளது. இந்தச் சியல உப்புக் காற்றால் 

மசதமயடவயத தடுக்க 4 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுயற ெசாயனக் கலயவ 



         

    

பூசப்பட்டு வருகிறது. முயறயான பொமரிப்பு காெைமாக கடந்த 20 

ஆண்டுகளுக்கும் மமலாக இந்தச் சியல கம்பீெமாக காட்சியளிக்கிறது. 

கடந்த 2004, 2008, 2013 மற்றும் 2017 ஆண்டுகளில் ெசாயனக் கலயவ 

பூசப்பட்டது. இந்நியலயில் 5 ஆவது முயறயாக திருவள்ளுவாா் சியலக்கு 

நிகைாண்டு ெசாயனக் கலயவ பூசப்பட மவண்டும். இதுகுறித்து சுற்றுலா 

வளாா்ச்சிக் கைக அதிகாரிகயள மகட்டமபாது, இதற்கான ஒப்பந்தப் பணிகள் 

வியெவில் மகாெப்பட உள்ளதாகவும், இதற்குப் பின்னாா் முயறப்படி 

பொமரிப்புப் பணிகள் ரதாடங்கும் எனவும் ரதரிவித்தனாா். திருவள்ளுவாா் 

சியலயய சுற்றுலாப் பயணிகள் மநரில் ரசன்று பாாா்யவயிட வசதியாக, 

தமிைக அெசின் பூம்புகாாா் கப்பல் மபாக்குவெத்துக் கைகம் படகு மசயவயய 

இயக்கி வருகிறது. இந்தப் படகுகள் மூலம் நாள்மதாறும் காயல 8 

மணிமுதல் மாயல 4 மணிவயெ பாாா்யவயிடலாம். 

 

11. 50-ஆவது ஆக்சிஜன் ெயில் தமிைகத்துக்கு வந்தது 

திெவ ஆக்சிஜனுடன் 50-ஆவது ெயில், தமிைகத்துக்கு ஞாயிற்றுக்கிையம 

வந்து மசாா்ந்தது. இதுவயெ ெயில் மூலம் 3,404.85 ரமட்ரிக் டன் ஆக்சிஜன் 

விநிமயாகிக்கப்பட்டுள்ளது. இது ரதாடாா்பாக ரதற்கு ெயில்மவ 

ஞாயிற்றுக்கிையம ரவளியிட்ட ரசய்திக்குறிப்பு: கடந்த மாதம் 14-ஆம் மததி, 

ஆக்சிஜயன எடுத்துக்ரகாண்டு முதல் ெயில் தமிைகத்துக்கு வந்தது. இதன் 

ரதாடாா்ச்சியாக ஏொளமான ெயில்கள் தமிைகத்துக்கு ஆக்சிஜன் எடுத்து 

வந்த நியலயில், ஞாயிற்றுக்கிையம வந்த 50-ஆவது ெயிலின் மூலம் 

இதுவயெ தமிைகத்துக்கு 3,404.85 ரமட்ரிக் டன் திெவ ஆக்சிஜன் 

கியடத்துள்ளது. ஞாயிற்றுக்கிையம மட்டும் 444 ரமட்ரிக் டன் ஆக்சிஜயன 

தமிைகத்துக்கு விநிமயாகிக்கும் வயகயில், 4 ஆக்சிஜன் ெயில்கள் 

தமிைகத்யத வந்தயடந்தன. இவ்வாறு ஒமெ நாளில் அதிகளவு ஆக்சிஜன் 

எடுத்து வந்தது இதுமவ முதன்முயற. அதில், 50-ஆவது ெயில், ஒடிஸா 

மாநிலம் ராா்மகலாவில் இருந்து மதுயெ கூடல் நகருக்கு, 

ஞாயிற்றுக்கிையம மாயல 6 மடங்காா்களில் 89.16 ரமட்ரிக் டன் திெவ 

ஆக்சிஜனுடன் வந்து மசாா்ந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 



         

    

1. தேசிய மாணவர் படையின் ேடைடமயகம் அடமந்துள்ள இைம் 

எது? 

அ) மும்பை 

ஆ) புது தில்லி  

இ) க ொச்சின் 

ஈ) விசொ ப்ைட்டினம் 

✓ தேசிய மொணவர் ைபை என்ைது இந்திய ஆயுேப்ைபை ளின் இபைதயொர் 

பிரிவொகும். அேன் ேபைபமய ம் புது தில்லியில் அபமந்துள்ைது.  

✓ தேசிய மொணவர் ைபை ேபைபம இயக்குநர த்தின் திறன்தைசி ையிற்சி 

கசயலி 2.0’ஐ 2021 தம.28 அன்று ைொது ொப்புத்துபற கசயைொைர் ைொக்ைர் 

அஜய்குமொர் கேொைங்கிபவத்ேொர். COVID-19 கைருந்கேொற்றின்தைொது நொடு 

முழுவதும் உள்ை தேசிய மொணவர் ைபையினருக்கு இபணயவழியில் 

ையிற்சியளிப்ைேற்கு இந்ேச் கசயலி உேவி ரமொ  இருக்கும். 

 

2. புைம்பபயர் வனவுயிரிகளுக்கான பாதுகாப்பு அடமப்பின் தூேர் 

பேவியிலிருந்து நீக்கப்பட்ை இந்தியர் யார்? 

அ) தசொனு சூத் 

ஆ) ரண்தீப் ஹூைொ  

இ) மதனொஜ் ைொஜ்ைொய் 

ஈ) சுனில் கெட்டி 

✓ ஐநொ சுற்றுச்சூழல் அபமப்பின் கீழியங்கும் புைம்கையர் வனவுயிரி ளின் 

ைொது ொப்பு அபமப்பின் தூேர் ைேவியிலிருந்து ரண்தீப் ஹூைொ நீக் ப்ைட்டு 

-ள்ைொர். ைகுஜன் சமொஜ்  ட்சி ேபைவரொன மொயொவதி குறித்து அவதூறொ 

-  தைசியேற் ொ  நடி ர் ரண்தீப் ஹுைொ ஐநொ தூேர் ைேவியிலிருந்து நீக் 

- ப்ைட்டுள்ைொர். CMS அல்ைது ைொன் தீர்மொனம் என்ைது கடந்த 1979’இல் 

ப கயழுத்திைப்ைட்ை ஒரு சர்வதேச தீர்மொனமொகும். அது புைம்கையர்ந்ே 

உயிரினங் பை ைொது ொப்ைபே தநொக் மொ க் க ொண்டுள்ைது. 

 

3. உைக கைைாடம நாள் பகாண்ைாைப்படுகிற தேதி எது? 

அ) தம 22 

ஆ) தம 23  

இ) தம 24 

ஈ) தம 25 

✓ ஒவ்தவொர் ஆண்டும் தம.23 அன்று உை ம் முழுவதும் உை   ைைொபம 

நொள் அனுசரிக் ப்ைடுகிறது. நிைம் மற்றும் நீரில் வொழும் ஆபம மற்றும் 

அவற்றின் ைொதிக் ப்ைைக்கூடிய வொழ்விைங் ள் குறித்து மக் ளிபைதய 

விழிப்புணர்வு ஏற்ைடுத்துவேற் ொ  இந்நொள் க ொண்ைொைப்ைடுகிறது.  

✓ 1990’இல் நிறுவப்ைட்ை அகமரிக்  ஆபம மீட்பு என்ற இைொைதநொக் ற்ற 

அபமப்பு,  ைந்ே 2000ஆம் ஆண்டு முேல் உை   ைைொபம நொள் க ொ 

-ண்ைொட்ைத்திற்கு ேபைபமேொங்குகிறது. “Turtles Rock!” என்பது 

நடப்பாண்டில் (2021) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்பபாருளாகும். 

 

4. நைப்பாண்டில் (2021) வரும் பன்னாட்டு ஐநா அடமதிகாப்தபார் 

நாளுக்கான கருப்பபாருள் என்ன? 

அ) Women in Peacekeeping: A Key to Peace 

ஆ) Honouring Peacekeeping 

இ) Women, Peace and Security 

ஈ) The road to a lasting peace  

✓ அபமதி ொக்கும் ைபையினரின் ைங் ளிப்பை தைொற்றுேற் ொ  ஒவ்தவொர் 

ஆண்டும் தம.29 அன்று ைன்னொட்டு ஐநொ அபமதி ொப்தைொர் நொள் க ொ 

-ண்ைொைப்ைடுகிறது. “The road to a lasting peace: Leveraging the power 

of youth for peace and security” என்ைது நைப்ைொண்டில் (2021) வரும் 

இந்நொளுக் ொன  ருப்கைொருைொகும். 

✓  ைந்ே 1948ஆம் ஆண்டு முேல், ேங் ள் தசபவயின்தைொது உயிரிழந்ே 

3,900’க்கும் தமற்ைட்ை ஐநொ அபமதி ொக்கும் ைபையினபர ஐநொ அபவ 

க ைரவித்து வருகிறது. 

 

 

5. நைப்பாண்டில் (2021) வரும் உைக புடகயிடை ஒழிப்பு நாளுக் 

-கான கருப்பபாருள் என்ன? 

அ) Tobacco: deadly in any form or disguise 

ஆ) Tobacco – a threat to development 

இ) Tobacco kills, don’t be duped 

ஈ) Quit Tobacco to be a Winner  

✓ உை ைொவிய புப யிபை நு ர்விபன 24 மணிதநர  ொைத்திற்கு 

ேவிர்ப்ைபே ஊக்குவிக்கும் கைொருட்டு, ஒவ்தவொர் ஆண்டும் தம.31 அன்று 

உை  புப யிபை ஒழிப்பு நொள் அனுசரிக் ப்ைடுகிறது.  

✓ புப ப்ைேனொல் ஏற்ைடும் உைல்நைச்சீர்த டு விபைவு ைொல் ேற்தைொது 

உைக ங்கிலும் கிட்ைத்ேட்ை 6 மில்லியனுக்கும் அதி மொதனொர் மரணிக் 

-கின்றனர். இதில் 6 இைட்சத்திற்கும் தமற்ைட்தைொர் புப ப்ைவர் ளின் 

அருகில் இருப்ைேொதைதய தநொய்த்ேொக் த்திற்கு ஆைொகிறொர் ள். “Quit 

Tobacco to be a Winner” என்ைது நைப்ைொண்டில் (2021) வரும் இந்நொளு 

-க் ொன  ருப்கைொருைொகும். 

 

6. பரப்பளவில் இந்தியாவின் மிகச்சிறிய மாநிைமும் தம.30 அன்று 

அேன் மாநிை நாடளக் பகாண்ைாடும் மாநிைமும் எது? 

அ) த ொவொ  

ஆ) சிக்கிம் 

இ) திரிபுரொ 

ஈ) தம ொையொ 

✓ த ொவொ - இந்தியொவின் மி ச்சிறிய மொநிைமொ வும், மக் ள்கேொப  அடி 

-ப்ைபையில் நொன் ொவது சிறிய மொநிைமொ வும் உள்ைது. அண்பமயில் 

இது ேனது மொநிை நொபை தம.30 அன்று க ொண்ைொடியது. 1961ஆம் 

ஆண்டில், ‘ஆைதரென் விஜய்’மூைம் இந்திய ரொணுவம் த ொவொ, 

ைொமன் & பையூ ஆகியவற்பற இந்திய ஒன்றியத்துைன் இபணத்ேது.  

✓ அேன்பிறகு த ொவொ, ைொமன் & பையூவுைன் இபணந்து இந்தியொவின் 

மத்திய நிர்வொ  யூனியன் பிரதேசமொ  வப ப்ைடுத்ேப்ைட்ைது.  ைந்ே 

1987 தம.30 அன்று அந்ே யூனியன் பிரதேசம் பிைவுைட்டு, த ொவொ 

இந்தியொவின் 25ஆவது மொநிைமொ  அறிவிக் ப்ைட்ைது. ைொமன் & பையூ 

கேொைர்ந்து யூனியன் பிரதேசமொ தவ இருந்ேது. 

 

7. பன்னாட்டு எவபரஸ்ட் நாள் பகாண்ைாைப்படுகிற தேதி எது? 

அ) தம 28 

ஆ) தம 29  

இ) தம 30 

ஈ) தம 31 

✓ ஆண்டுதேொறும் தம.29 அன்று உைக ங்கும் ைன்னொட்டு எவகரஸ்ட் 

நொள் க ொண்ைொைப்ைடுகிறது.  ைந்ே 1953ஆம் ஆண்டு இதே நொைன்று, 

தநைொைத்தின் கைன்சிங் தநொர்த  மற்றும் நியூசிைொந்தின் எட்மண்ட் 

ஹிைொரி ஆகிதயொர் எவகரஸ்ட் சி ரத்தின் உச்சிபய கவற்றி ரமொ  

அபைந்ேனர். தைொற்றத்ேக்  இந்ேச் சொேபனபய நி ழ்த்திய முேல் மனி 

-ேர் ைொவர் இவ்விருவர். 

✓ 2008ஆம் ஆண்டில் எட்மண்ட் ஹிைொரி  ொைமொனதிலிருந்து இந்நொபை 

ைன்னொட்டு எவகரஸ்ட் நொைொ க் க ொண்ைொை தநைொைம் முடிவுகசய்ேது. 

 

8. ஒலிபரப்பாளர்களின் உயர்மட்ை அடமப்பான இந்திய ஒலிபரப்பு 

அறக்கட்ைடளயின் புதிய பபயர் என்ன? 

அ) Indian Broadcasting Union 

ஆ) Indian Broadcasting and Digital Foundation  

இ) Indian Broadcasting and OTT Union 

ஈ) National Digital Broadcasting Federation 

✓ ஒலிைரப்ைொைர் ளின் உயர்மட்ை அபமப்ைொன இந்திய ஒலிைரப்பு 

அறக் ட்ைபையொனது இந்திய ஒலிைரப்பு மற்றும் டிஜிட்ைல் அறக் ட்ைபை 

என மறுகையரிைப்ைட்டுள்ைது. 

✓ டிஜிட்ைல் ஊை  உள்ைைக்  ஒழுங்குமுபற  வுன்சில் என்ற ேன்- ட்டுப் 

-ைொட்டு அபமப்பை உருவொக்குவேன்மூைம், டிஜிட்ைல் ேைங் பை 

உள்ைைக்கும் வப யில் அேன் ைொர்பவபய விசொைொமொக்குகிறது இந்ே 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

அபமப்பு. ஒலிைரப்ைொைர் பையும், OTT ேைங் பையும் இது ஒதர கூபர 

-யின்கீழ் க ொண்டுவரும். 

 

9. 1977 அடமதிக்கான தநாபல் பரிடை பவன்ற எந்ே அரசு ைாரா 

அடமப்பு, தம.28 அன்று நிடனவுகூரப்படுகிறது? 

அ) ஐக்கிய நொடு ள் 

ஆ) உை  நைவொழ்வு அபமப்பு 

இ) ைன்னொட்டு மன்னிப்பு அபவ  

ஈ) உை  வங்கி 

✓ ைன்னொட்டு மன்னிப்பு அபவ என்ைது மனிேவுரிபம பை பமயமொ க் 

க ொண்ை ஓர் அரசு-சொரொ அபமப்ைொகும். இது,  ைந்ே 1961ஆம் ஆண்டில் 

ைண்ைனில் நிறுவப்ைட்ைது. ைன்னொட்டு கைொது மன்னிப்பு நொைொனது 

ஒவ்தவொர் ஆண்டும் தம.28 அன்று க ொண்ைொைப்ைடுகிறது.  

✓ சித்திரவபேக்கு எதிரொன ைரப்புபரக் ொ , 1977ஆம் ஆண்டில் அபமதிக் 

- ொன தநொைல் ைரிசும், 1978’இல் மனிேவுரிபம ள் துபறயில் ஐக்கிய 

நொடு ள் ைரிசும் வழங் ப்ைட்ைது. 

 

10. எந்ே மாநிைம், ைமீபத்தில் ேனது கிராமப்புற வீடுகளுக்கு, சூரிய 

ஆற்றல் அடிப்படையிைான மின்மயமாக்கல் திட்ைத்டே போைங்கி 

டவத்ேது? 

அ) உத்ேர பிரதேசம் 

ஆ) ஒடிஸொ 

இ) அஸ்ஸொம் 

ஈ) த ொவொ  

✓ முேைபமச்சர் பிரதமொத் சொவந்த் ேபைபமயிைொன த ொவொ மொநிை அரசு, 

மொநிைத்தின் கிரொமப்புற வீடு ளுக்கு மின் இபணப்பு வழங்  சூரிய 

ஆற்றல் அடிப்ைபையிைொன மின்மயமொக் ல் திட்ைத்பே கேொைங்கியுள்ைது. 

மின்  ட்ைபமப்பின் வழியொன இபணப்பு சொத்தியமில்ைொே வீடு ளுக்கு 

புதுப்பிக் த்ேக்  ஆற்றபை வழங்குவபே இந்ேத் திட்ைம் தநொக் மொ க் 

க ொண்டுள்ைது. இதுகேொைர்ைொ , த ொவொ எரிசக்தி தமம்ைொட்டு நிறுவனம் 

 ன்வர்கஜன்ஸ் எனர்ஜி சர்வீசஸ் லிட்டுைன் ஒப்ைந்ேம் கசய்துள்ைது. 

 


1. த ொவிஷீல்ட் ேடுப்பூசி மூைமொ  அதி  தநொய்எதிர்ப்புத் திறன்: ஆய்வில் 

ே வல் 

த ொதவக்ஸின்  தரொனொ ேடுப்பூசிபயவிை த ொவிஷீல்ட் ேடுப்பூசியின் 

மூைமொ  அதி  தநொய்எதிர்ப்புத்திறன் உருவொவேொ  ஆய்வில் கேரியவந் 

-துள்ைது. ைொரத் ைதயொகைக் நிறுவனம் ேயொரித்ே த ொதவக்ஸின், சீரம் 

நிறுவனத்ேொல் ேயொரிக் ப்ைட்ை த ொவிஷீல்ட், ரஷியொவிலிருந்து இறக்கும 

-தி கசய்யப்ைடும் ஸ்புட்னிக்-வி  தரொனொ ேடுப்பூசி ள் மக் ளுக்கு கசலுத் 

-ேப்ைட்டு வருகின்றன. இந்நிபையில், த ொதவக்ஸின், த ொவிஷீல்ட் 

ஆகிய ேடுப்பூசி ளின் கசயல்திறபன ஒப்பிடுவேற் ொன ஆய்வு ள் முன் 

-கனடுக் ப்ைட்ைன. 

13 மொநிைங் பைச் தசர்ந்ே 22 ந ரங் ளில் இந்ே ஆய்வு நைத்ேப்ைட்ைது. 

 தரொனொ ேடுப்பூசி ளின் இருேவபண பையும் கசலுத்திக்க ொண்ை 

515 சு ொேொரப்ைணியொைர் ளிைம் இந்ே ஆய்வு தமற்க ொள்ைப்ைட்ைது. 

அவர் ளில் 210 தைர் கைண் ைொவர். அவர் ளிைமிருந்து ரத்ே மொதிரி ள் 

கைறப்ைட்டு ஆய்வுக்கு உள்ைடுத்ேப்ைட்ைது. அதில்,  தரொனொ தீநுண்மிபய 

எதிர்க ொள்வேற் ொன தநொகயதிர்கைொருள் எவ்வைவு உருவொகியுள்ைது 

என்ைது கேொைர்ைொ  ஆய்வு தமற்க ொள்ைப்ைட்ைது. 

இந்ே ஆய்வு கேொைர்ைொ  க ொல் த்ேொபவ தசர்ந்ே மருத்துவர் அவதேஷ் 

குமொர் சிங் கவளியிட்ை சுட்டுபரப் ைதிவில், ‘த ொதவக்ஸின், த ொவிஷீல்ட் 

ேடுப்பூசி ளின் இரு ேவபண பையும் கசலுத்திக் க ொண்ை பிறகு, 

உைலில்  தரொனொ தீநுண்மிக்கு எதிரொ  தநொகயதிர்ப்புத்திறன் சிறப்ைொ  

உருவொகிறது. எனினும். த ொதவக்ஸின் ேடுப்பூசியுைன் ஒப்பிடுப யில் 

த ொவிஷீல்ட் ேடுப்பூசியில் தநொகயதிர்கைொருள் அதி  அைவில் உருவொகி 

-றது. ஆய்வுக்குட்ைடுத்ேப்ைட்ைவொா் ளில் 425 தைருக்கு த ொவிஷீல்ட் 

ேடுப்பூசி கசலுத்ேப்ைட்ைது. அவர் ளில் 98.1% தைருக்கு அதி  அைவில் 

தநொகயதிர்கைொருள் உருவொகியிருந்ேது. 

த ொதவக்ஸின் ேடுப்பூசி கசலுத்ேப்ைட்ை 90 தைரில் 80 சேவீேம் தைருக்கு 

மட்டுதம அதி  அைவில் தநொய்எதிர்கைொருள் உருவொகியிருந்ேது. 

 தரொனொ தீநுண்மியின் புறப்ைரப்பு புரேத்பேத் ேொக் க்கூடிய தநொய்எதிர் 

கைொருள் த ொவிஷீல்ட் ேடுப்பூசிபய கசலுத்திக் க ொண்ைவொா் ளிைம் 

அதி மொ  உருவொகியிருந்ேது’ என்று குறிப்பிட்டுள்ைொர். ைொலினம், எபை, 

உயரம், இபண-தநொய் ள் உள்ளிட்ை  ொரணி ள் உைலில் தநொய்எதிர் 

கைொருள் உருவொவதில் கைரிய அைவிைொன ேொக் த்பே ஏற்ைடுத்ேவில் 

-பை. நீரிழிவு தநொய் உள்ைவர் ளுக்கு மட்டும் தநொய்எதிர்ப்புத்திறன் 

குபறவொ  உருவொகியிருந்ேது. 

 தரொனொ கேொற்றொல் ஏற் னதவ ைொதிக் ப்ைட்டு, 6 வொரங் ளுக்குப்பிறகு 

ேடுப்பூசி கசலுத்திக்க ொண்ைவர் ளுக்கு அதி ைவில் தநொய்எதிர்கைொருள் 

உருவொகியிருந்ேது. த ொவிஷீல்ட் ேடுப்பூசிபய கசலுத்திக்க ொண்ை 5.5 

சேவீேத்தினருக்கும், த ொதவக்ஸின் ேடுப்பூசிபய கசலுத்திக்க ொண்ை 

2.2 சேவீேதினருக்கும்  தரொனொ கேொற்று ைொதிப்பு ஏற்ைட்ைது என்று 

ஆய்வறிக்ப யில் குறிப்பிைப்ைட்டிருந்ேது. 

 

2. இந்திய MSME துபறபய ஊக்குவிக்  `3,650 த ொடி திட்ைம்: உை  

வங்கி ஒப்புேல் 

 தரொனொ கைொது முைக் த்ேொல்  டுபமயொ  ைொதிக் ப்ைட்ை இந்திய குறு, 

சிறு மற்றும் நடுத்ேர (MSME) கேொழில்துபறபய புத்துயிரூட்ை `3,650 

த ொடி ($50 த ொடி) திட்ைத்துக்கு உை  வங்கி ஒப்புேல் அளித்திருக்கிறது. 

இது குறித்து உை  வங்கி அண்பமயில் கவளியிட்ை அறிக்ப யில் 

கூறியிருப்ைேொவது:  தரொனொ கைொது முைக் த்ேொல்  டுபமயொ ப் 

ைொதிக் ப்ைட்ை குறு, சிறு & நடுத்ேர கேொழில் துபறபயப் புத்துயிரூட்ை 

இந்திய அரசு தேசிய அைவிைொன திட்ைத்பே அறிவித்துள்ைது. இேற்கு 

உேவும் வப யில் `3,650 த ொடி திட்ைத்துக்கு உை  வங்கியின் கசயல் 

இயக்குநர் ள் குழு ஒப்புேல் அளித்துள்ைது. 

இந்ேத் திட்ைம் இந்தியொவில் உள்ை 5,55,000 குறு, சிறு, நடுத்ேர 

நிறுவனங் ளின் கசயல்திறபன தமம்ைடுத்ே உேவும். அத்துைன், இந்ேத் 

துபறக்கு புத்துயிரளிக்  மத்திய அரசு அறிவித்துள்ை `24,820 த ொடி 

 ைனுேவித் திட்ைத்தின் ஒருைகுதியொ  `1,13,150 த ொடி நிதிபயத் 

திரட்ைவும் உேவும் என எதிர்ைொர்க் ப்ைடுகிறது. 

இந்திய குறு, சிறு, நடுத்ேர நிறுவனங் ளுக்கு உை  வங்கி அளிக்கும் 

இரண்ைொவது உேவித்திட்ைம் இது. ஏற் னதவ, MSME அவசர ொை உேவி 

திட்ைத்தினகீழ்  ைந்ே 2020ஆம் ஆண்டு ஜூபையில் `5,475 த ொடி 

திட்ைத்துக்கு உை  வங்கி ஒப்புேல் அளித்ேது. அேன்மூைம், 50 

இஇைட்சம் குறு, சிறு நிறுவனங் ள் அரசிைமிருந்து  ைனுேவி கைற்று, 

கேொழிபை தமம்ைடுத்தும் நைவடிக்ப  பை எடுத்து வருகின்றன. 

இப்தைொது புதிேொ  அளித்திருக்கும் ஒப்புேல்மூைம், MSME துபறயின் 

உற்ைத்திபயப்கைருக் வும், நிதி நிபைபய தமம்ைடுத்துவேற்க ன  ைந் 

-ே ஓரொண்டில் ̀ 9,125 த ொடி அைவில் உை  வங்கி ஒப்புேல் அளித்திருக் 

-கிறது என்று அந்ே அறிக்ப யில் கேரிவிக் ப்ைட்டுள்ைது. 

 

3. மீண்டும் நிைவுக்கு மனிேர் பை அனுப்பும் NASA திட்ைத்பே வழிநை 

-த்தும் ேமிழ்ப்கைண் 

மீண்டும் நிைவுக்கு மனிேர் பை அனுப்பும் NASA’இன் திட்ைத்தில் ேமிழ்ப் 

கைண் முக்கிய ைங் ொற்றிவருகிறொர். இந்தியொபவ பூர்வீ மொ க்க ொண்ை 

 ல்ைனொ சொவ்ைொ, சுனிேொ வில்லிம்யம்ஸ் உட்ைை ைைர் அகமரிக் ொவின் 

NASA விண்கவளி ஆய்வுபமயத்தின் திட்ைங் ளில் முக்கிய ைங் ொற்றி 

உள்ைனர். 

 ைந்ே பிப்ரவரியில் NASA’இன் கைர்ஸிவரன்ஸ் விண் ைம் கவற்றி ரமொ  

கசவ்வொய் கிர த்தில் ேபரயிறங்கியது. இந்ே திட்ைத்பே  ர்நொை ொவின் 

சுவொதி தமொ ன் வழிநைத்தி ஒட்டுகமொத்ே உை த்தின்  வனத்பேயும் 

ஈர்த்ேொர். இந்ே வரிபசயில் ேமிழ்நொட்டின் த ொயம்புத்தூபர பூர்வீ மொ க் 

க ொண்ை சுைொஷினி, நிைவுக்கு மீண்டும் மனிேர் பை அனுப்பும் 

NASA’இன் திட்ைத்தில் முக்கிய ைங் ொற்றி வருகிறொர். 

 ைந்ே 1969 ஜூபை 20ஆம் தேதி அகமரிக் ொவின் அப்தைொைொ 11 

விண் ைம் நிைவில் ேபரயிறங்கியது. அகமரிக்  விண்கவளி வீரர் நீல் 

ஆம்ஸ்ட்ரொங் முேல் மனிேரொ  நிைவில்  ொல் ைதித்ேொர். 

வரும் 2024ஆம் ஆண்டுக்குள் மீண்டும் நிைவுக்கு மனிேர் பை 

அனுப்ை NASA தீவிரமொ  ைணியொற்றி வருகிறது. இேற் ொ  ஓரியொன் 

என்ற விண் ைத்பே NASA உருவொக்கியுள்ைது. இந்ே விண் ைம் 

 ைந்ே 2014ஆம் ஆண்டில் ஆளில்ைொமல் விண்கவளிக்கு கசலுத்ேப்ைட்டு 

 

 

 



         

    

ைத்திரமொ  பூமிக்கு திரும்பியது. நிைவுக்கு மனிேர் பை அனுப்பும் 

திட்ைத்துக்கு ஆர்ட்கைமிஸ் என்று NASA கையரிட்டுள்ைது. 

ஆர்ட்கைமிஸ் 1 திட்ைத்தில் வரும் நவம்ைர் மொேம் ஓரியொன் விண் ைம் 

ஆளில்ைொமல் நிைவின் விண்கவளி ைகுதிக்கு கசலுத்ேப்ைட்டு, பூமிக்கு 

திரும்ை உள்ைது. இேன் பிறகு ஆர்ட்கைமிஸ் 2 திட்ைத்தில் வரும் 2023 

அல்ைது 2024ஆம் ஆண்டில் ஓரியொன் விண் ைம், விண்கவளி வீரர்  

-ளுைன் நிைவில் ேபரயிறங்கும் என்று எதிர்ைொர்க் ப்ைடுகிறது. 

ஏவு பண ேயொரிப்பு திட்ைம் 

இந்ே திட்ைத்தின் முதுக லும்ைொ   ருேப்ைடும் ஏவு பண ேயொரிப்பு 

திட்ைப் ைணி பை ேமிழ த்தின் த ொபவபயச் தசர்ந்ே சுைொஷினி 

அய்யர் வழிநைத்தி வருகிறொர். இதுகுறித்து அவர் கூறியேொவது: ஐம்ைது 

ஆண்டு ளுக்குப் பிறகு நிைவுக்கு மனிேர் பை அனுப்பும் திட்ைத்பே 

NASA கசயல்ைடுத்ே உள்ைது. நிைபவ ேொண்டி கசவ்வொய் கிர த்துக்கு 

மனிேர் பை அனுப்ைவும் இந்ேதிட்ைம் முன்தனொடியொ  இருக்கும்.  

ஆர்ட்கைமிஸ் 1 திட்ைத்தில் ஓரியொன் விண் ைம் 4.5 இைட்சம் கி.மீ. 

கேொபைவுக்கு அப்ைொல் ஆளில்ைொமல் கசலுத்ேப்ைை உள்ைது. இது 3 வொர 

ையண திட்ைமொகும். எஸ்எல்எஸ் என்ற உைகின் அதி சக்திவொய்ந்ே 

ஏவு பணடில், ஓரியொன் நிைவுக்கு கசலுத்ேப்ைை உள்ைது. NASA மற்றும் 

தைொயிங் நிறுவனம் இபணந்து இந்ே ஏவு பணபை ேயொரிக்கிறது. 

 ைந்ே 2 ஆண்டு ைொ  தைொயிங்நிறுவன குழுவின் தமற்ைொர்பவயொைரொ 

-  ைணியொற்றி வருகிதறன். 500 விநொடி ளில் 5.3 இைட்சம் அடி ைொயும் 

வப யில் ஏவு பண ேயொரிக் ப்ைட்டு வருகிறது. இவ்வொறு அவர் 

கேரிவித்ேொர். 

 

 



         

    

1. உலக பால் நாள் ககாண்டாடப்படுகிற தேதி எது? 

அ) ஜூன்.1  

ஆ) ஜூன்.2 

இ) ஜூன்.3 

ஈ) ஜூன்.4 

✓ உலகம் முழுவதும் ஒவ்வவோர் ஆண்டும் ஜூன்.1 அன்று உலக போல் நோள் 

ககோண்டோடப்படுகிறது. முதல் உலக போல் நோள், 2001ஆம் ஆண்டில் 

ககோண்டோடப்பட்டது. போலின் பங்கக சிறப்பித்துக்கூறுவதற்கும், போல் 

மற்றும் போல் உற்பத்தித் துகறயுடன் கதோடர்புகடய நடவடிக்ககககை 

ககோண்டு வேர்ப்பதற்குமோக ஐநோ அகவயின் உணவு மற்றும் உழவு 

அகமப்பு ஜூன்.1ஆம் வததிகய உலக போல் நோைோக வதர்வுகேய்தது. 

 

2. உலக கபற்தறார் நாள் ககாண்டாடப்படுகிற தேதி எது? 

அ) ஜூன்.1  

ஆ) ஜூன்.2 

இ) ஜூன்.3 

ஈ) ஜூன்.4 

✓ 2012’இல், ஜூன்.1ஆம் வததிகய, உலக கபற்வறோர் நோைோக ஐநோ கபோது 

அகவ அறிவித்தது. அதன்பின்னர், ஆண்டுவதோறும் ஜூன்.1 அன்று உலக 

கபற்வறோர் நோைோகக் ககோண்டோடப்பட்டு வருகிறது. உலககங்கும் உள்ை 

அகனத்து கபற்வறோர்ககையும், தங்கள் குழந்கதகளுக்கோக அவர்கள் 

கேய்யும் அர்ப்பணிப்பு மற்றும் தியோகத்திற்கோக அவர்ககை ககைரவிக்கும் 

வநோக்கத்துடன் இந்த நோள் ககோண்டோடப்படுகிறது. 

✓ “Appreciate All Parents Throughout the World” என்பது நடப்பாண்டில் 

(2021) வரும் இந்த நாளுக்கான கருப்பபாருளாகும். 

 

3. உலக மிதிவண்டி நாள் ககாண்டாடப்படுகிற தேதி எது? 

அ) ஜூன்.1 

ஆ) ஜூன்.2 

இ) ஜூன்.3  

ஈ) ஜூன்.4 

✓ ஐநோ கபோது அகவயோனது ஜூன்.3ஆம் வததிகய உலக கேக்கிள் நோைோ 

-க அறிவித்தது. நீடித்த வைர்ச்சி மற்றும் நலத்கத வமம்படுத்துவதற்கோன 

ஒருவழியோக, மிதிவண்டிப் பயன்போட்கட ஊக்குவிக்க ஐநோ அதன் 

இகண அகமப்புககை ஊக்குவிக்கிறது. வதசிய மற்றும் உள்ளூரைவில் 

மிதிவண்டிப்வபரணிககை நடத்துவதற்கும், ேமூகத்தில் மிதிவண்டி ஓட் 

-டுதல் கலோேோரத்கத வைர்ப்பதற்கும் இந்நோள் பல்வவறு முன்கனடுப்புக 

-ளுக்கு அகழப்பு விடுக்கிறது. 

 

4. ஆக்கிரமிப்பால் பாதிக்கப்பட்ட அப்பாவி சிறார்களுக்கான பன்னாட் 

-டு நாள் கடடப்பிடிக்கப்படும் தேதி எது? 

அ) ஜூன்.1 

ஆ) ஜூன்.2 

இ) ஜூன்.3 

ஈ) ஜூன்.4  

✓ ஆக்கிரமிப்போல் போதிக்கப்பட்ட அப்போவி சிறோர்களுக்கோன பன்னோட்டு நோள் 

ஆனது ஒவ்வவோர் ஆண்டும் ஜூன்.4ஆம் வததி அன்று ஐநோ அகமப்போல் 

நிகனவுகூரப்படும் ஒரு நோைோகும். இது, 1982 ஆக.19 முதல் ஆண்டுவதோ 

-றும் நிகனவுகூரப்பட்டு வருகிறது. 

✓ உடல், மன மற்றும் உணர்ச்சி ரீதியோன போதிப்புகளுக்கு ஆைோன உல 

-ககங்கிலும் உள்ை சிறோர்கள் அனுபவிக்கும் வலிகய உணர்ந்துககோள் 

-வவத இதன் வநோக்கமோகும். இந்த நோள் சிறோர்களின் உரிகமககைப் 

போதுகோப்பதற்கோன ஐநோ’இன் உறுதிப்போட்கட வலியுறுத்துகிறது. 

 

 

 

 

5. நடப்பாண்டில் (2021) வரும் உலக சுற்றுச்சூழல் நாளுக்கான 

கருப்கபாருள் என்ன? 

அ) Climate Action 

ஆ) Ecosystem Restoration  

இ) Enrich Our Environment 

ஈ) Environment and SDG 

✓ விழிப்புணர்வு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் போதுகோப்கப ஊக்குவிப்பதற்கோக 

ஐநோ அகவ ஒவ்வவோர் ஆண்டும் ஜூன்.5 அன்று உலக சுற்றுச்சூழல் 

நோகைக் ககோண்டோடப்படுகிறது. “Ecosystem Restoration” என்பது 

நடப்போண்டில் (2021) வரும் இந்நோளுக்கோன கருப்கபோருைோகும். 

 

6. “சட்டத்துக்குப்புறம்பான, பதிவுகசய்யப்படாே மற்றும் கட்டுப்பாடற்ற 

மீன்பிடித்ேடல ேடுப்பேற்கான பன்னாட்டு நாள்” அனுசரிக்கப்படுகிற 

தேதி எது? 

அ) ஜூன்.2 

ஆ) ஜூன்.3 

இ) ஜூன்.4 

ஈ) ஜூன்.5  

✓ “ேட்டத்துக்குப் புறம்போன, பதிவுகேய்யப்படோத மற்றும் கட்டுப்போடற்ற மீன்பி 

-டித்தகல தடுப்பதற்கோன பன்னோட்டு நோள்”, ஒவ்வவோரோண்டும் ஜூன்.5 

அன்று அனுேரிக்கப்படுகிறது. கட்டுப்போடற்ற மீன்பிடி நடவடிக்கககைோல் 

மீன்வைங்களுக்கு ஏற்படும் அச்சுறுத்தல்கள் குறித்து உணர்துதவல இந் 

நோளின் வநோக்கமோகும். கடந்த 2017 நவம்பரில், ஐநோ கபோது அகவ, ஜூன் 

5ஆம் வததிகய இந்தச் சிறப்பு நோைோக அறிவித்தது. கடந்த 2018ஆம் 

ஆண்டில் முதன்முகறயோக இந்நோள் ககோண்டோடப்பட்டது. 

 

7.நடப்பாண்டு (2021) வரும் உலக உணவு பாதுகாப்பு நாளுக்கான 

கருப்கபாருள் என்ன? 

அ) Safe Food Today for a Healthy Tomorrow  

ஆ) Food Safety, Everyone’s Business 

இ) Food Safety, First and Foremost 

ஈ) Food Safety is still far 

✓ நோம் உண்ணும் உணவு போதுகோப்போனது என்பகத உறுதிப்படுத்தும் 

முயற்சிககை வலுப்படுத்துவதற்கோக, ஜூன்.7 அன்று உலக உணவு 

போதுகோப்பு நோள் ககடப்பிடிக்கப்பட்டது. “Safe Food Today for a Healthy 

Tomorrow” என்பது நடப்போண்டு (2021) உலக உணவு போதுகோப்பு நோளு 

-க்கோன கருப்கபோருைோகும். உணவுப்போதுகோப்பு குறித்த விழிப்புணர்கவ 

ஊக்குவிப்பதற்கும், வதகவயோன நடவடிக்ககககை கேயல்படுத்துதற்கு 

நோடுகள், உள்நோட்டு ேமூகம் மற்றும் தனியோர் நிறுவனங்ககை ஒன்றி 

-கணப்பதற்குமோக இந்த நோள் ககோண்டோடப்படுகிறது. 

 

8. நடப்பாண்டில் (2021) வரும் உலக கபருங்கடல்கள் நாளுக்கான 

கருப்கபாருள் என்ன? 

அ) The Ocean: Life and Livelihoods  

ஆ) Innovation for a Sustainable Ocean 

இ) Oceans are our real wealth 

ஈ) Optimise our Oceans 

✓ உலக கபருங்கடல்கள் நோைோனது ஒவ்வவோர் ஆண்டும் ஜூன்.8 அன்று 

உலகம் முழுவதும் ககோண்டோடப்படுகிறது. கபருங்கடல்ககைக் ககோண் 

-டோட மக்ககை ஊக்குவிப்பதற்கும், கடல் நலத்கதப்போதுகோக்க நடவடிக் 

-கக எடுப்பதற்கும் இந்த நோள் அனுேரிக்கப்படுகிறது. 

✓ “The Ocean: Life and Livelihoods” என்பது நடப்போண்டில் (2021) வரும் 

இந்நோளுக்கோன கருப்கபோருைோகும். கடந்த 1992ஆம் ஆண்டில் ரிவயோ டி 

கஜனிவரோவில் நடந்த புவி உச்சிமோநோட்டில், உலக கபருங்கடல்கள் நோ 

-கைக் ககோண்டோடுவதற்கோன கருத்கத கனடோ நோடு முன்கமோழிந்தது. 

கடந்த 2008 டிேம்பரில், ஐநோ அகவ ஜூன்.8ஆம் வததிகய உலக கபரு 

-ங்கடல்கள் நோைோக நியமித்து அறிவித்தது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. நியூ கினியாவின் மடழக்காடுகளிலிருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 

‘லிட்தடாரியா மிரா’ என்பது ஒரு____? 

அ) போம்பு 

ஆ) தவகை  

இ) நீர் நோய் 

ஈ) வபரலகுப் பறகவ 

✓ ஆஸ்திவரலிய அறிவியலோைர்கள் குழுவோனது நியூ கினியோவின் மகழக் 

கோடுகளிலிருந்து ஒரு புதிய மரத்தவகை இனத்கதக் கண்டறிந்துள்ைது. 

அதன் ேோக்வலட் நிறம் கோரணமோக, “ேோக்வலட் தவகை” என்றும் அது 

அகழக்கப்படுகிறது. அது லிட்வடோரியோ என்ற ஆஸ்திவரலிய மரத்தவகை 

இனத்கதச்வேர்ந்ததோகும். எனவவ இப்புதிய இனத்திற்கு ‘லிட்வடோரியோ 

மிரோ’ எனப் கபயரிடப்பட்டுள்ைது. இந்த புதிய இனத்தின் கநருங்கிய 

இனமோக ஆஸ்திவரலிய பச்கே மரத்தவகை இனம் உள்ைது. 

 

10. நான்ஸி கிதரஸ் தராமன் விண்கவளி கோடலதநாக்கியை 

உருவாக்கும் நாடு எது? 

அ) ஜப்போன் 

ஆ) ஐக்கிய அகமரிக்க நாடுகள்  

இ) ரஷியோ 

ஈ) இஸ்வரல் 

✓ நோன்சி கிவரஸ் வரோமன் விண்கவளி கதோகலவநோக்கி என்பது NASA’இன் 

புதிய அடுத்த தகலமுகற விண்கவளி கதோகலவநோக்கியோகும். அது 

தற்வபோது உருவோக்க நிகலயில் உள்ைது. முன்னர், Wide Field Infrared 

Survey கதோகலவநோக்கி என்று அகழக்கப்பட்ட இது, NASA’இன் முதல் 

வோனியல் துகற தகலவரோன நோன்ஸி கிவரஸ் வரோமன் விண்கவளி 

கதோகலவநோக்கி எனப் கபயரிடப்பட்டது. அண்கமயில், சூப்பர்வநோவோ 

எனப்படும் ஆயிரக்கணக்கோன கவடிக்கும் விண்மீன்கள் இந்தத்கதோகல 

வநோக்கிமூலம் கண்கோணிக்கப்படுவதோக NASA அறிவித்தது. 

 


1. வதர்தல் ஆகணயரோக அனூப் ேந்திர போண்வட நியமனம் 

முன்னோள் IAS அதிகோரி அனூப் ேந்திர போண்வட (62) வதர்தல் ஆகணய 

-ரோக நியமிக்கப்பட்டோர். 1984ஆம் ஆண்டு உத்தர பிரவதே பிரிகவச் 

வேர்ந்த ஓய்வுகபற்ற IAS அதிகோரியோன அனூப் ேந்திர போண்வடகய 

வதர்தல் ஆகணயரோக குடியரசுத்தகலவர் நியமித்ததோக மத்திய ேட்ட 

அகமச்ேகம் அறிக்கக கவளியிட்டுள்ைது. அவரது இந்நியமனம் உடனடி 

-யோக அமலுக்கு வருவதோக அதில் கதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

முன்னதோக, வதர்தல் ஆகணயரோக இருந்த சுனில் அவரோரோ கடந்த ஏப்.12 

அன்று ஓய்வுகபற்றகதயடுத்து, சுஷீல் ேந்திரோ தகலகமத் வதர்தல் 

ஆகணயரோகப் பதவி உயர்வுகபற்றோர். இதனோல் ஒரு வதர்தல் ஆகண 

-யர் பதவி கோலியோனது. அந்த இடத்துக்கு, தற்வபோது அனூப் ேந்திர 

போண்வட நியமிக்கப்பட்டுள்ைோர். வரும் 2024ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரியில் 

அவருக்கு 65 வயது பூர்த்தியோகும் வகர அவர் வதர்தல் ஆகணயரோகப் 

பதவி வகிப்போர். உத்தர பிரவதே தகலகமச் கேயலர் உள்ளிட்ட பல 

முக்கிய பதவிககை அவர் வகித்துள்ைோர். 

 

2. கவரோனோ உறுதியோனோல் என்ன கேய்ய வவண்டும்? 

ஒன்றிய சுகோதோர அகமச்ேகத்தின் புதிய வழிகோட்டுதல்கள் கவளியீடு  

அறிகுறிகள் இல்லோத கவரோனோ வநோயோளிகள் 

வீட்டில் தனிகமப்படுத்திக்ககோள்ைவவண்டும் 

6 நிமிட நகடப்பயிற்சி பரிவேோதகன 

முகக்கவேம், கககள் தூய்கம, பிறரிடமிருந்து விலகியிருத்தல் குகறந்த 

போதிப்புகடய வநோயோளிகள் 

வீட்டில் தனிகமப்படுத்துதல் 

6 நிமிட நகடப்பயிற்சி பரிவேோதகன 

முகக்கவேம், கககள் தூய்கம, தனிநபர் இகடகவளி 

4 மணி வநரத்துக்கு ஒருமுகற நோடித்துடிப்பு, ரத்த ஆக்சிஜன் அைவு, ரத்த 

அழுத்தம், உடல் கவப்ப பரிவேோதகன 

கோய்ச்ேல், ேளிக்கு வதகவப்பட்டோல் மருந்து உட்ககோள்ைவும் 

ேளி, இருமல் அதிகரித்தோல் மூச்சிகைப்பு வநோய்க்கோன இன்வேலர்ககைப் 

பயன்படுத்தலோம் 

மிதமோன, தீவிர போதிப்புக்குள்ைோனவர்கள் 

மிதமோன போதிப்புகடயவோா்கள் மருத்துவமகனககை நோட வவண்டும் 

தீவிர போதிப்புக்கு ICU பிரிவில் சிகிச்கே அவசியம் 

6 நிமிட நகடப்பயிற்சி பரிவேோதகன 

ககவிரலில் பல்ஸ்-ஆக்ஸி மீட்டகர கபோருத்திக்ககோண்டு கதோடர்ந்து 6 

நிமிடங்களுக்கு நகடப்பயிற்சி வமற்ககோள்ை வவண்டும். அப்வபோது ரத்த 

ஆக்சிஜன் அைவு 94 ேதவீதத்துக்கும்கீழ் குகறந்தோவலோ, மூச்சுத்திணறல், 

மயக்கம் ஏற்பட்டோவலோ மருத்துவரின் ஆவலோேகனயின் வபரில் மருத்துவ 

-மகனக்குச் கேல்லவவண்டும். 

ஒவ்கவோரு 6 - 8 மணி வநரத்துக்கு ஒருமுகற இந்தப் பரிவேோதகனகய 

கதோடர்ந்து வமற்ககோள்ை வவண்டும். 

வதகவயோன ஆய்வகப் பரிவேோதகனகள் 

முழு ரத்த அணு பரிவேோதகன (சிபிசி) 

ரத்த ேர்க்ககர அைவு 

சிறுநீர் பரிவேோதகனகள் 

சி-ரியோக்டிவ் புவரோட்டின் (CRP) 

சிறுநீரகம் மற்றும் கல்லீரல் கேயல்திறன் பரிவேோதகன 

ஃகபரிட்டின் எனப்படும் ரத்த உகறதல் கதோடர்போன பரிவேோதகன 

டி-கடமர், LDG, சிபிவக உள்ளிட்ட இரத்தத்தில் கிருமிகள் உள்ைகதக் 

கண்டறியும் பரிவேோதகனகள். 

CRP, டி-கடமர் பரிவேோதகனகள் 48 முதல் 72 மணி வநரத்துக்கு முகற 

மருத்துவரின் ஆவலோேகனப்படி திரும்பவும் வமற்ககோள்ை வவண்டும். 

கநஞ்ேக ஊடு கதிர் (எக்ஸ்-வர) பரிவேோதகனகள் 48 மணி வநரத்துக்குப் 

பிறகு வதகவப்பட்டோல் மட்டுவம மீண்டும் வமற்ககோள்ை வவண்டும்.  

மிதமோன மற்றும் தீவிர போதிப்புகடயவர்கள் மட்டுவம கநஞ்ேக CT ஸ்வகன் 

பரிவேோதகன வமற்ககோள்ை வவண்டும். மருத்துவரின் ஆவலோேகனப்படி 

மட்டுவம வமற்ககோண்ட பரிவேோதகனககை கேய்தல் வவண்டும். 

தன்னிச்கேயோக எடுக்கக் கூடோத மருந்துகள் 

கரம்கடசிவிர் 

ஸ்டீரோய்டு மருந்துகள் 

இரத்தம் உகறவகதத் தடுக்கும் ஆன்ட்டிகோக்ைன்ட் மருந்துகள்  

வடோஸிலிசுவமப் அறிகுறிகளும், போதிப்புகளும். 

 

3. ஐ.நோ. ேமூக-கபோருைோதோர கவுன்சில் உறுப்பினரோக இந்தியோ வதர்வு 

ஐ.நோ. ேமூக-கபோருைோதோர கவுன்சிலின் உறுப்பினரோக 3 ஆண்டுகளுக்கு 

இந்தியோ வதர்ந்கதடுக்கப்பட்டுள்ைது. ஐநோ’வின் 6 முக்கிய அகமப்புகளில் 

ேமூக-கபோருைோதோர கவுன்சிலும் ஒன்றோக உள்ைது. 

ேமூகம், கபோருைோதோரம், சுற்றுச்சூழல் ஆகிய விவகோரங்களில் நீடித்த 

வைர்ச்சிகய ஏற்படுத்துவதற்கோன நடவடிக்ககககை அந்த கவுன்சில் 

வமற்ககோண்டு வருகிறது. ேர்வவதே அைவில் ஒப்புக்ககோள்ைப்பட்ட இலக்கு 

-ககை அகடவதற்கோன நடவடிக்ககககையும் கவுன்சில் வமற்ககோண்டு 

வருகிறது. ஐநோ ேோர்பில் நகடகபறும் மோநோடுகளில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் 

முகறயோக நகடமுகறப்படுத்தப்படுகிோ என்பகதயும் கவுன்சில் கண்கோ 

-ணிக்கும். 

ஐநோ ேமூக-கபோருைோதோர கவுன்சிலில் 54 நோடுகள் உறுப்பினர்கைோக 

இடம்கபற முடியும். பிரோந்திய ரீதியோக நோடுகள் 3 ஆண்டு கோலத்துக்குத் 

வதர்ந்கதடுக்கப்படும். ஆசிய கண்டத்தில் இருந்து 11 நோடுகளும், ஆப்பிரிக்க 

கண்டத்திலிருந்து 14 நோடுகளும், கிழக்கு ஐவரோப்பிய பகுதிகளில் இருந்து 

6 நோடுகளும், கதன் அகமரிக்க கண்டத்திலிருந்து 10 நோடுகளும், மற்ற 

பகுதிகளில் இருந்து 13 நோடுகளும் கவுன்சிலின் உறுப்பினர்கைோகத் 

வதர்ந்கதடுக்கப்படும். ஐநோ ேமூக-கபோருைோதோர கவுன்சிலுக்கோன வதர்தல் 

நகடகபற்றது. அதில், ஆசிய கண்டத்திலிருந்து இந்தியோ, ஆப்கோனிஸ்தோன், 

ஓமன், கஜகஸ்தோன் ஆகிய நோடுகள் வதர்ந்கதடுக்கப்பட்டன. 

 

 

 



         

    

அந்நோடுகள் 2022-2024 வகர கவுன்சிலின் உறுப்பினர்கைோகச் கேயல்ப 

-டவுள்ைன. 

ஆப்பிரிக்க கண்டத்திலிருந்து துனிசியோ, வமோரீஷஸ், எஸ்வதினி, 

தோன்ேோனியோ உள்ளிட்ட நோடுகளும், கிழக்கு ஐவரோப்பிய பகுதியில் இருந்து 

குவரோஷியோ, கேக் குடியரசு ஆகிய நோடுகளும், கதன் அகமரிக்க கண்டத்தி 

-லிருந்து சிலி, கபரு உள்ளிட்ட நோடுகளும் ஐநோ ேமூக-கபோருைோதோர கவு 

-ன்சில் உறுப்பினர்கைோகத் வதர்ந்கதடுக்கப்பட்டன. 

 

4. 2021-இல் இந்திய கபோருைோதோர வைர்ச்சி 8.3%: உலக வங்கி கணிப்பு 

2021ஆம் ஆண்டு இந்தியோவின் கபோருைோதோர வைர்ச்சி 8.3 ேதவீதமோகவும், 

அதுவவ 2022ஆம் ஆண்டு 7.5 ேதவீதமோகவும் இருக்கும் என உலக வங்கி 

கணித்துள்ைது. இவத வநரத்தில் ேர்வவதே கபோருைோதோரம் 2021ஆம் ஆண்டு 

5.6 ேதவீதம் வைரும் என்று உலக வங்கி கூறியுள்ைது. உலக வங்கியின் 

ேோா்வவதே கபோருைோதோர அறிக்கக வோஷிங்டனில் கவளியிடப்பட்டது. அதில் 

இந்தியோ கபோருைோதோரம் குறித்து கூறப்பட்டுள்ைதோவது: கவரோனோ இரண் 

-டோவது அகலயின் தோக்கத்திலிருந்து இந்தியோ மீண்டு வருகிறது.  

முன்னதோக, முதல் அகலத்தோக்கத்திலிருந்து இந்தியப் கபோருைோதோரம் 

வவகமோக எழும்ப முயன்றவபோது இரண்டோவது அகல தோக்கியது. எனினு 

-ம், கடந்த நிதியோண்டின் இரண்டோவது பகுதியில் இந்தியப்கபோருைோதோரம் 

சிறப்போக இருந்தது. முக்கியமோக வேகவகள் துகற சிறப்போக கேயல்பட்டது. 

இப்வபோது இந்திய அரசு எடுத்துள்ை ககோள்கக முடிவுகைோல் உள்கட்டகம 

ப்பு, கிரோமப்புற வமம்போடு, சுகோதோரத் துகறயில் கேலவிடப்படுவது அதிகரித் 

-துள்ைது கபோருைோதோர வைர்ச்சிக்கு உதவும். உற்பத்தி மற்றும் வேகவகள் 

துகறயில் எதிர்போர்த்தகதவிட வலுவோன வவகமோன மீட்சி இருக்கும். 

எனவவ, 2021ஆம் ஆண்டு இந்தியோவின் கபோருைோதோர வைர்ச்சி 8.3 

ேதவீதமோகும், 2022இல் 7.5 ேதவீதமோகவும், 2023இல் 6.5 ேதவீதமோகவும் 

இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ைது. 

கவரோனோ பிரச்ேகனயோல் இந்தியோவில் நுகர்வு, முதலீடு குகறந்துள்ைது. 

அடுத்து ஆண்டுகளில் இது கபோருைோதோரத்தில் தோக்கத்கத ஏற்படுத்தும். 

பணி நிரந்தரமின்கம கதோடர்போன அச்ேம், வருமோன அதிகரிக்கோதது 

வபோன்றகவ பிரச்ேகனக்குரிய விஷயங்கைோக கதோடரும். வீட்டில் 

வபோடப்படும் பட்கஜட் கதோடங்கி கபரு நிறுவனங்கள், வங்கிகள் நிதிநிகல 

அறிக்கக வகர இதன் தோக்கம் அடுத்து வரும் ஆண்டுகளில் இருக்கும் 

எனக்கூறப்பட்டுள்ைது. ேர்வவதே அைவில் மிகப்கபரிய கபோருைோதோரத்கதக் 

ககோண்ட சில நோடுகளில் சிறப்போன கபோருைோதோர மீட்சி இருக்கும். வைரும் 

நோடுகளில் வறுகம, வருமோன ஏற்றத்தோழ்வு அதிகரிக்கும். ஒட்டுகமோத்தமோ 

-க ேர்வவதே கபோருைோதோர வைர்ச்சி 2021’இல் 5.6 ேதவீதமோக இருக்கும் 

என்று கூறப்பட்டுள்ைது. 

 

5. நோட்டிவலவய முதல் முகறயோக 100 ேதவீத தடுப்பூசி இலக்கக எட்டிய 

கோஷ்மீர் கிரோமம் 

நோட்டில் 18 வயதுக்கு வமற்பட்ட 100% வபருக்கும் கவரோனோ தடுப்பூசி (முதல் 

வடோஸ்) கேலுத்தப்பட்ட முதல் கிரோமம் என்ற கபருகமகய கோஷ்மீரின் 

வவயோன் கிரோமம் கபற்றுள்ைது. ஜம்மு கோஷ்மீரின் பண்டிப்வபோரோ மோவட்ட 

-த்தில் கதோகலதூர மகலப்பகுதியில் உள்ைது வவயோன் என்ற கிரோமம். 

 

6. வபஸ்புக் குகறதீர்ப்பு அதிகோரியோக ஸ்பூர்த்தி பிரியோ நியமனம் 

வபஸ்புக் நிறுவனத்தின் குகற தீர்ப்பு அதிகோரியோக ஸ்பூர்த்தி பிரியோ 

நியமிக்கப்பட்டுள்ைதோக அந்நிறுவனத்தின் இகணயதைத்தில் கதரிவிக்கப் 

-பட்டுள்ைது. 

OTT மற்றும் ேமூக ஊடகங்கள் வபோன்றவற்கற முகறப்படுத்தும் வககயி 

-ல் மத்திய அரசு புதிய கதோழில்நுட்ப விதிககைக் ககோண்டுவந்துள்ைது. 

இதன்படி 50 இலட்ேத்துக்கும் வமல் பயனோைர்களுள்ை ேமூக ஊடகங்கள் 

குகறதீர்ப்பு அதிகோரிகய நியமிக்கவவண்டும். இந்த அதிகோரிகள் இந்தியோ 

-வில் வசிப்பவர்கைோக இருக்க வவண்டும். இவர்ககைப் பயனோைர்கள் 

கதோடர்புககோள்ை கதோகலவபசி எண், மின்னஞ்ேல் முகவரி வபோன்றகவயு 

-ம் வழங்கவவண்டும். 

இதன்படி வபஸ்புக் நிறுவனத்தின் குகறதீர்ப்பு அதிகோரியோக ஸ்பூர்த்தி 

பிரியோ நியமிக்கப்பட்டுள்ைதோகவும், அவகரப் பயனோைர்கள் மின்னஞ்ேல் 

மூலம் கதோடர்புககோள்ைலோம் என்றும் அதன் இகணயதை பக்கத்தில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. இவதவபோல கூகுள், வோட்ஸ் அப் நிறுவனங்களும் 

குகறதீர்ப்பு அதிகோரிககை நியமனம் கேய்துள்ைன. இகவ குறித்த 

விவரங்கள் அவற்றின் இகணயதைத்தில் கவளியிடப்பட்டுள்ைன. 

பயனோைர்களின் புகோர்ககைப் கபற்றதற்கோன ஒப்புகககய 24 மணி 

வநரத்துக்குள் இந்த அதிகோரிகள் ககோடுக்க வவண்டும். வமலும் 15 

நோட்களுக்குள் புகோர்கள் மீது நடவடிக்கக எடுக்கப்பட வவண்டும் எனவும் 

கூறப்பட்டுள்ைது. 

இந்தப் புதிய விதிகைோல் வபஸ்புக், ட்விட்டர் ஆகிய நிறுவனங்களுக்கும் 

அரசுக்கும் இகடவய வமோதல்கள் ஏற்பட்டன. இந்நிகலயில் 

அரசியல்வோதிகள், பிரபலங்கள் ஆகிவயோரின் பதிவுகளும் ேோதோரண 

மக்களின் பதிவுககைப் வபோலவவ கருதப்படும் என இந்நிறுவனங்கள் 

குறிப்பிட்டுள்ைன. 

 

 

 

 

 



         

    

1. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, அஸ்சபர்ஜில்ல ோசிஸ் என்பது ஒரு 

______ல ோய்? 

அ) வைரல் 

ஆ) பாக்டீரியா 

இ) பூஞ்வை  

ஈ) மேற்கண்ட எதுவும் இல்வை 

✓ அஸ்பபர்ஜிைஸ் பூஞ்வையால் ஏற்படும் ப ாற்று, ஒவ்ைாவே அல்ைது 

பூஞ்வை ைளர்ச்சி ான் அஸ்பபர்ஜில்மைாசிஸ். ைமீபத்தில், இந்தியாவில் 

கருப்பு ேற்றும் பைள்வள பூஞ்வை பாதிப்புகள் கடுவேயாக அதிகரித்  

பின்னர், அஸ்பபர்ஜில்மைாசிஸ் ம ாய்த்ப ாற்றுகள் பதிைாகியுள்ளன.  

✓ COVID-19 ம ாயாளிகளில் பபாதுைாகக் காணப்படும் ைலுவிழந்  ம ாய் 

எதிர்ப்பு அவேப்புகள் (அ) நுவரயீரல் ம ாய்கள் உள்ளைர்கள் இத்ப ாற் 

-றும ாயால் பாதிக்கப்பட அதிக ைாய்ப்பிருப்ப ாகக் கூறப்படுகிறது. 

 

2.முத மைச்சரின் சிசு லசவோ திட்டத்மத சதோடங்கிய மாநிலம் எது? 

அ) உத் ர பிரம ைம் 

ஆ) அஸ்ஸாம்  

இ) பீகார் 

ஈ) ைத்தீஸ்கர் 

✓ COVID-19 காரணோக பபற்மறாவர இழந்  குழந்வ களின்  ைனுக்கா 

-க மு ைவேச்ைரின் சிஷு மைைா திட்டத்வ  அஸ்ஸாம் அரசு ைமீபத்தில் 

அறிவித் து. பபற்மறாவர இழந்  ஆனால் அைர்களின் குடும்ப உறுப்பின 

-ர்கவளக்பகாண்ட குழந்வ களுக்கு ோ த்திற்கு ோ  உ வித்ப ாவக 

-யாக `3,500 ைழங்கப்படும். குடும்ப உறுப்பினர்களற்ற குழந்வ கட்கு 

இைைை குடியிருப்பும் கல்வி ைைதிகளும் ைழங்கப்படும். 

 

3. இந்தியோவின் முதல்  கர கழிவுநீர் கண்கோணிப்பு முமறமய 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ள மாநிலம் எது? 

அ)  மிழ் ாடு 

ஆ) கர் ாடகா  

இ) ேகாராஷ்டிரா 

ஈ) உத் ர பிரம ைம் 

✓ கர் ாடக ோநிை அரைானது பபங்களூரில்  கர கழிவுநீர் கண்காணிப்பு 

முவறவய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது ஆரம்ப கட்டத்தில் பகாமரானா 

வைரவஸக் கண்காணிக்கும் ம ாக்கத்திவனக் பகாண்டுள்ளது.  

✓ கர் ாடகாவின் இந்  முன்பனடுப்வப USAID (United States Agency for 

International Development) ேற்றும் COVIDactionCollab (CAC) ஆகியவை 

ஆ ரிக்கின்றன. CAC ஆனது தூய்வேத்ப ாழிைாளர்களுக்கு ோதிரிகள் 

மைகரிப்ப ற்கும் அைற்வற ஆய்ைகங்களில் பகுப்பாய்வு பைய்ை ற்கும் 

பயிற்சியளிப்ப ன்மூைம் ோநிைத்திற்கு உ வுகிறது. 

 

4. லகரளோமவச்சோர்ந்த தஸ்னீம் அஸ் ோம், பின்வரும் எந் ோட்டுக்கு 

விதிவி க்கோன ைோணவர் பிரிவில், ‘தங்க விசோ’மவப் சபற்றுள்ளோர்? 

அ) ஐக்கிய அபேரிக்க நாடுகள் 

ஆ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்  

இ) ஜப்பான் 

ஈ) ஆஸ்திமரலியா 

✓ மகரளாவைச் ைார்ந்  இந்திய ோணைர்  ஸ்னீம் அஸ்ைாம், ஐக்கிய அரபு 

அமீரகத்திடமிருந்து விதிவிைக்கான ோணைர் பிரிவின்கீழ் பத் ாண்டுக் 

-கான ‘ ங்க விைா’வைப் பபற்றுள்ளார். 2031ஆம் ஆண்டு ைவர அைர் 

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில்  ங்குை ற்கு அனுேதிக்கப்படுகிறார். இந்  

விைா, மிகவும் புகழ்பபற்ற கல்வியாளர்களுக்கு ைழங்கப்படுகிறது. 

 

5. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, “கடற்கூழ்” என்பது எந்த  ோட்டின் 

கடற்கமரயில் குவிந்துவருவதோக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது? 

அ) இந்தியா ஆ) சிங்கப்பூர் 

இ) துருக்கி  ஈ) ஜப்பான் 

✓ துருக்கி கடற்கவரயில் கடற்மகாவழ அல்ைது கூழ் குவிந்துைருை ாக 

கூறப்படுகிறது. கடற்கூழ் என்பது  டிேனான பஜல்லிமபான்ற மைறாகும். 

இது அவை ாைரம் எனப்படும் நுண் ாைரங்களின் திடீர் அதீ  இனப் 

பபருக்கத் ால் உருைாகிறது. காைநிவைோற்றங்காரணோக கடலின் 

மேற்பரப்பு பைப்பநிவை அதிகரிப்பம  இவ்விவளவுக்கு ைழிைகுத்  ாக 

ஆராய்ச்சியாளர்கள்  ம்புகின்றனர். அதீ  மீன்பிடித் லும் இ ற்கு மூை 

காரணோக இருக்கும் எனச் சிைர் கருதுகிறார்கள். 

 

6. “அகங்க்ஷோ” என்ற சபயரில் இமணயதளம் ஒன்மற அறிமுகம் 

சசய்துள்ள ைோநி  அரசு எது? 

அ) கர் ாடகா 

ஆ) ஒடிஸா  

இ) ேத்திய பிரம ைம் 

ஈ) ஹரியானா 

✓ கர் ாடக ோநிைத்தின் அவனத்து பபருநிறுைன ைமூக பபாறுப்புணர்வு 

 டைடிக்வககள்குறித்  விைரங்கவள ைழங்கும் “அகங்ைஷா” என்ற 

பபயரிைான ைவைத் ளத்வ  கர் ாடக ோநிை மு ைவேச்ைர் எடியுரப்பா 

ப ாடங்கினார். இந்  ைவைத் ளம் ோநிை அரசு அதிகாரிகள், பபரு நிறு 

-ைனங்கள் ேற்றும்  ன்பகாவடயாளர்களுக்கு உ வும். 

✓ ைமூக பபாறுப்புணர்வு நிதிவயப் பயன்படுத்துைதில் பைளிப்பவடத் ன் 

-வேவய மேம்படுத்  இது முயற்சி பைய்கிறது. 

 

7. ஈகிள் சட்டம் என்ற புதிய சட்டத்மத அறிமுகப்படுத்தியுள்ள  ோடு 

எது? 

அ) ஐக்கிய அபேரிக்க நாடுகள்  

ஆ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

இ) ஐக்கியப் மபரரசு 

ஈ) சிரியா 

✓ அபேரிக்க ைட்டேன்றத்தில், “Ensuring American Global Leadership and 

Engagement” அல்ைது EAGLE ைட்டம் என்ற பபயரிலான ேமைா ா ஒன்று 

பகாண்டுைரப்பட்டுள்ளது. இம்ேமைா ா சீனா முன்வைக்கும் பகாள்வக 

ைைால்களுக்கு எதிர்ோறாக பார்க்கப்படுகிறது. அபேரிக்க உற்பத்தி, ைர்த் 

- கத்வ  மேம்படுத்துை ற்காக, அதிகப்படியான மு லீட்வட இம்ேமைா 

- ா எதிர்ம ாக்குகிறது. வ ைான் & ஹாங்காங்கில் அபேரிக்காவின் 

 வையீட்வட அதிகரிக்கவும் இது எண்ணம் பகாண்டுள்ளது. 

 

8. செர்ைனிக்கும்  ோர்லவக்கும் இமடயி ோன கடலுக்கடியில் உள்ள 

மின்வட திட்டத்தின் சபயர் என்ன? 

அ) GermanLink 

ஆ) NordLink  

இ) NorwayLink 

ஈ) GeNorLink 

✓ பஜர்ேனியும்  ார்மையும் இரு ாடுகளுக்கிவடயில், 623 கிமீ கடலுக்கடி 

-யில் உள்ள மின்ைடத்தின் பையல்பாடுகவளத் ப ாடங்கியுள்ளன. இந்  

திட்டம் ‘ ார்ட்லிங்க்’ என அவழக்கப்படுகிறது. இரு ாடுகளுக்கும் இவட 

-யில் பசுவே ஆற்றவை பரிோறிக்பகாள்ளும் ம ாக்கங்பகாண்டது இது. 

இந் த் திட்டத்வ  நிவறமைற்ற $2.2 பில்லியன் டாைருக்கும் அதிகோக 

பைைைாகியுள்ளது. இது பசுவே ஆற்றலுக்கு ோறுை ற்கான ஒரு முக்கிய 

முன்பனடுப்பாக கரு ப்படுகிறது. 

 

9. COVID துயரத்மதத் தணிக்கும் ஒரு  டவடிக்மகயோக, இந்திய 

சபோதுத்துமற வங்கிகள், பின்வரும் எந்த அளவுவமர பிமணயற்ற 

கடன்கமள தனி பர்களுக்கு வழங்குவதோக அறிவித்துள்ளன? 

அ) `1 இைட்ைம் 

ஆ) `2 இைட்ைம் 

இ) `5 இைட்ைம்  

ஈ) `25 இைட்ைம் 

✓ COVID-19 ப ாற்றும ாயால் ஏற்படும் பண ரீதியான சிக்கல்கவளத் 

 ணிக்கும் ஒரு டைடிக்வகயாக, இந்திய பபாதுத்துவற ைங்கிகள் (PSB), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

 னி பர்களுக்கு, பிவணயற்ற கடன்களின் ைடிவில் `5 இைட்ைம் ைவர 

நிதியு வி ைழங்குை ாக அறிவித்துள்ளன. 

✓  டுப்பூசி உற்பத்தியாளர்கள், ேருத்துைேவனகள் / ேருந் கங்கள், ம ா 

-யியல் ஆய்ைகங்கள் மபான்றைற்றுக்கு நிதியு வி ைழங்க PSB’கள் 

அறிமுகப்படுத்திய 3 புதிய கடன்  யாரிப்புகளில் இது ஒன்றாகும். 

 

10. சதோம கடல் லரோந்துக்கப்ப ோன ‘செோக்’, பணியில் லசர்க்கப்பட் 

-டுள்ள ஆயுதப்பமட எது? 

அ) இந்திய கடமைார காைற்பவட  

ஆ) இந்திய கடற்பவட 

இ) இந்திய இராணுைம் 

ஈ) CRPF 

✓ ப ாவைகடல் மராந்துக்கப்பைான ‘ICG ைஜாக்’, இந்திய கடமைார காைற்ப 

வடயில் இந்தியாவின் ம சிய பாதுகாப்பு ஆமைாைகர் அஜித் ம ாைாளால் 

பணியில் மைர்க்கப்பட்டது. இந் க் கப்பல், மகாைா கப்பல் கட்டுந் ளத்தில் 

கடமைார காைற்பவடக்காக பிரத்திமயகோக கட்டப்பட்டுள்ளது. இந்திய 

கடமைார காைல்பவடயானது  ற்மபாது 160 கப்பல்கவளயும் 62 ைானூ 

-ர்திகவளயும் அ ன் கடற்பவடயில் பகாண்டுள்ளது. 

 


1. குவறந் பட்ை ஆ ார விவை ப ல்லுக்கு `72 அதிகரிப்பு: ஒன்றிய 

அவேச்ைரவை ஒப்பு ல் 

தில்லியில் பிர ேர் மோடி  வைவேயிைான அவேச்ைரவை கூட்டத்தில், 

ப ல்லுக்கான குவறந் பட்ை ஆ ார விவை குவிண்டாலுக்கு `72 

உயர்த்  ஒப்பு ல் அளிக்கப்பட்டது. 2021-2022 நிதியாண்டில் ப ல்லுக் 

-கான குவறந் பட்ை ஆ ாரவிவை `1,868-லிருந்து `72 அதிகரித்து 

`1,940-ஆக நிர்ணயிப்ப ற்கு ேத்திய அவேச்ைரவை அனுேதி 

அளித்துள்ளது. கம்புக்கான குவறந் பட்ை ஆ ார விவை குவிண்டாலுக்கு 

`2,150-லிருந்து `2,250-ஆக உயர்த் ப்பட்டுள்ளது. 

 

2. மகாவின் இவணய ளத்தில்  மிழ் போழி மைர்ப்பு 

கமரானா  டுப்பூசிக்கான முன்பதிவு பைய்யும் மகாவின் 

இவணய ளத்தில்  மிழ் போழி மைர்க்கப்பட்டுள்ளது. 

மகாவின் இவணய ளத்தில் ஹிந்தி, ேராத்தி, குஜராத்தி உள்ளிட்ட 

ோநிை போழிகள் மைர்க்கப்பட்ட நிவையில்,  மிழ் போழி மைர்க்கப்படோல் 

இருந் து. இவ யடுத்து ோநிை போழிகள் மைர்க்கப்பட்டுள்ள நிவையில், 

 மிழ் போழி மைர்க்கப்படாேல் இருந்  ற்கு பை  ரப்பில் இருந்தும் 

கண்டனம் எழுந் து. இந்நிவையில், மகாவின் இவணய ளத்தில்  மிழ் 

போழி மைர்க்கப்பட்டுள்ளது. கமரானா  டுப்பூசிக்கான முன்பதிவு பைய்யும் 

இவணயத்தில் பைம்போழியான  மிழ் 12ஆைது போழியாக 

மைர்க்கப்பட்டுள்ளது. 

 

3. உைகத் ரைரிவை: மு ல் 200 இடங்களில் 3 இந்திய பல்கவைகள் 

QS உைக பல்கவைக்கழக  ரைரிவைப்பட்டியலில் 3 இந்திய பல்கவைகள் 

மு ல் 200 இடத்துக்குள்ளாக ைந்துள்ளன. ஆராய்ச்சி பிரிவில், உைக 

அளவில் மு ைாைது இடத்தில் பபங்களூரில் உள்ள இந்திய அறிவியல் 

கல்வி நிறுைனம் உள்ளது. உைக அளவில் உயர்கல்விகுறித்து ‘குைாக்க 

-பரலி வைேண்ட்ஸ்’ (QS) என்ற அவேப்பு ஆய்வுபைய்து  ரைரிவைப் 

பட்டியவை ஒவ்பைாரு ஆண்டும் பைளியிட்டு ைருகிறது. இந்  அவேப்பு 

 னது 18ஆைது ைர்ைம ை பல்கவை  ரைரிவைப்பட்டியவை பைளியிட்டது. 

இதில் மும்வப ஐஐடி 177-ஆைது இடத்வ யும், தில்லி ஐஐடி 185-ஆைது 

இடத்வ யும், பபங்களூரு IISc 186-ஆைது இடத்வ யும் பிடித்துள்ளன. 

 

4. அந் ோன் கடல் பகுதியில் இந்தியா- ாய்ைாந்து கடற்பவடகள் கூட்டு 

மராந்து 

அந் ோன் கடல் பகுதியில் இந்தியா -  ாய்ைாந்து கடற்பவடகளின் 3  ாள் 

கூட்டு மராந்து  டைடிக்வக ப ாடங்கியது. இந்திய கடல் பிராந்தியத்தில் 

சீனாவின் ஆதிக்கம் அதிகரித்து ைரும் சூழலில், பிராந்திய கடல் பகுதி 

பாதுகாப்வப உறுதிப்படுத்தும் ைவகயில் ஆஸ்திமரலியா, அபேரிக்கா, 

ஜப்பான் ஆகிய  ாடுகளுடன் இவணந்து குைாட் கூட்டவேப்வப உருைாக் 

-கி, இந்தியப்பபருங்கடல் பகுதியில் கூட்டு மபார்ப்பயிற்சி உள்ளிட்ட பல் 

-மைறு  டைடிக்வககவள இந்தியா மேற்பகாண்டு ைருகிறது. 

அ ன் ஒருபகுதியாக, ைாகர் திட்டத்தின்கீழ்  ாய்ைாந்து  ாட்டு கடற்பவடயுட 

-ன் இவணந்து கூட்டு மராந்து பணிவயயும் ப ாடர்ந்து மேற்பகாண்டு 

ைருகிறது. இந்  ஆண்டுக்கான கூட்டு மராந்து  டைடிக்வக ப ாடங்கியது. 

இதுகுறித்து இந்திய கடற்பவட பைய்தித்ப ாடர்பாளர் விமைக் ேத்ைால் 

கூறிய ாைது: இந்தியப்பபருங்கடல் பகுதியின் பாதுகாப்பு ேற்றும் ைர்ைம ை 

ைர்த் க கப்பல் பாதுகாப்வப உறுதிப்படுத்தும் ைவகயில், இந்தியா - 

 ாய்ைாந்து இரு  ாட்டு கடற்பவடகளும் கடந்  2005ஆம் ஆண்டு மு ல் 

அைற்றின் ைர்ைம ை கடல் எல்வைவய ஒட்டியப் பகுதிகளில் ஆண்டுக்கு 

இரு முவற ‘CORPAT’ என்ற கூட்டு மராந்துப்பணிவய மேற்பகாண்டு 

ைருகின்றன. அந்  ைவகயில் இந்  ஆண்டுக்கான 31ஆைது பகுதி கூட்டு 

மராந்து அந் ோன் கடல் பகுதியில் ப ாடங்கியது. 

இந்  3  ாள்கள் கூட்டு மராந்து  டைடிக்வகயில் இந்திய கடற்பவடயின் 

மராந்து கப்பைான INS சூர்யா,  ாய்ைாந்தின் கிரபி மபார் கப்பல் ஆகியவை 

மடானியர் மபார்விோனத்துடன் மராந்து  டைடிக்வகயில் பங்மகற்றுள்ள 

-ன. கடல்ைார் ைட்டவிமரா   டைடிக்வககள், ைட்டவிமரா ோக மீன்பிடித்  

-ல், மபாவ ப்பபாருள் கடத் ல், கடல்ைார் சுற்றுைா, கடற்பகாள்வள ஆகிய 

-ைற்வறத்  டுப்பம  இந்  CORPAT கூட்டு மராந்தின் முக்கிய ம ாக்கம் 

ஆகும். இது கடல்ைழியாக ைட்டவிமரா ோன குடிமயறு ல்கவளத்  டுக்க 

-வும், கடல்பகுதியில் ம டு ல் ேற்றும் மீட்புப்பணிகளுக்கும் இந் த்திட்டம் 

பபரும் உ வியாக உள்ளது. 

 

5. பிட்காயிவன ைட்டப்பூர்ை  ாணயோக அங்கீகரித் து எல் ைால்ைடார் 

பேய்நிகர்  ாணயோன பிட்காயிவன பபாதுேக்கள் அன்றாடம் பயன்படுத் 

-தும் ைட்டப்பூர்ை  ாணயோக ேத்திய அபேரிக்க  ாடான எல் ைால்ைடார் 

அங்கீகரித்துள்ளது. இத் வகய அறிவிப்வப பைளியிட்டுள்ள மு ல்  ாடு 

எல் ைால்ைடார் ான் என்பது குறிப்பிடத் க்கது.  

 

6.  மிழ் ாட்டில் கள்ளச்ைாராய விற்பவனவயத்  டுக்க “ஆபமரஷன் 

விண்ட்”: காைல்துவற  டைடிக்வக 

 மிழகத்தில் கள்ளச்ைாராயம்  யாரிக்கப்படுைவ   டுக்கும் ைவகயில் 

“ஆபமரஷன் விண்ட்” (Operation Wind) என்ற பபயரில் காைல்துவறயினர் 

 டைடிக்வக எடுக்கத் ப ாடங்கியுள்ளனர். கமரானா ப ாற்வறத்  டுக்கும் 

ைவகயில் முழு பபாதுமுடக்கம் அேல்படுத் ப்பட்டிருப்ப ால், கடந்  ோ ம் 

10ஆம் ம தி மு ல் டாஸ்ோக் ேதுபானக் கவடகள் மூடப்பட்டுள்ளன.  

இ னால் ைட்டவிமரா ோக ேதுபானம் விற்கப்படுைது அதிகரித்துள்ளது. 

குறிப்பாக ோநிைத்தில் ேவைப்பகுதிகள், ைனப் பகுதிகளில் கள்ளச்ைாராயம் 

 யாரிக்கப்பட்டு விற்கப்படுகிறது. அம மபாை கர் ாடகம், ஆந்திரம், 

புதுச்மைரி ோநிைங்களிலிருந்து ேதுபாட்டில்கள் கடத்தி பகாண்டுைரப்பட்டு, 

அதிக விவைக்கு விற்கப்படுகின்றன. இவ த் டுப்ப ற்கு காைல்துவற 

பல்மைறு  டைடிக்வககவள எடுத்து ைருகிறது. 

கள்ளச்ைாராயம் குறித்து  கைல் ப ரிந் ால் பபாதுேக்கள் 10581 என்ற 

ப ாவைமபசி எண்ணிலும், 9498410581 என்ற அவைமபசி எண்ணிலும் 

ப ாடர்புபகாண்டு ப ரிவிக்கைாம் என  மிழ் ாட்டின் காைல்துவறயின் 

ேதுவிைக்குப்பிரிவு மைண்டுமகாள் விடுத்துள்ளது. 

 

 

 



         

    

1. “தியான்ஜ ா -2” என்பது எந்த நாட்டின் விண்கலமாகும்? 

அ) ஜப்பான் 

ஆ) ரஷ்யா 

இ) சீனா  

ஈ) தென் த ாரியா 

✓ தியான்ஜஜா-2 அல்லது “Heavenly Vessel” என்பது சீனாவின் சரக்கு 

த ாண்டுதசல்லும் விண் லமாகும். அது சீனாவால் உருவாக் ப்பட்டுவ 

-ரும் விண்தவளி நிலலயத்திற்கு தபாருட் ள், உப ரணங் ள் ஜபான்ற 

-வற்லற எடுத்துச்தசன்றது. அது, அவ்விண்தவளி நிலலயத்தின் ஒரு 

பகுதியா  இருக்கும் டியான்ஜே தொகுதியுடன் தவற்றி ரமா  இலண 

-க் ப்பட்டது. லாங் மார்ச்-7 Y3 ஏவு லணலயப் பயன்படுத்தி புவியில் 

இருந்து அவ்விண் லம் ஏவப்பட்டது. 

 

2. பூ ா இராணி ஜ ாராவுடன் ததாடர்புடடய விடையாட்டு எது? 

அ) ஜடபிள் தடன்னிஸ் 

ஆ) குத்துச்சண்லட  

இ) ெட ளம் 

ஈ) வில்வித்லெ 

✓ துபாயில் நடந்துவரும் ஆசிய குத்துச்சண்லட சாம்பியன்ஷிப் ஜபாட்டியில் 

இந்திய குத்துச்சண்லட வீராங் லன பூஜா இராணி ஜபாரா ெனது இர 

-ண்டாவது  ண்ட அளவிலான பட்டத்லெ தவன்றுள்ளார். உஸ்தபகிஸ் 

-ொனின் மவ்லுடா ஜமாவ்ஜலாஜனாவாவுக்கு எதிரா  75 கிகி பிரிவில் 

5-0 என்ற ஜ ால்  ணக்கில் அவர் தவற்றிலய பதிவுதசய்ொர். 

 

3.ஆண்டுஜதாறும் உலக நலவாழ்வடமப் ால், ‘உலக புடகயிடல 

ஒழிப்பு நாள்’ அனுசரிக்கப் டுகிற ஜததி எது? 

அ) ஜம.29 

ஆ) ஜம.30 

இ) ஜம.31  

ஈ) ஜூன்.01 

✓ ஆண்டுஜொறும் ஜம.31ஆம் ஜெதிலய, உல  நலவாழ்வு அலமப்பு (WHO) 

“உல  புல யிலல ஒழிப்பு நாள்” எனக்த ாண்டாடுகிறது. “Commit to 

quit” என்பது நடப்பாண்டில் (2021) வரும் இந்நாளுக் ான  ருப்தபாருள் 

ஆகும். புல யிலல தொற்று மற்றும் புல யிலலலயப் பயன்படுத்துவொ 

-ல் ஏற்படும் இறப்பு ள் குறித்து உல ளாவிய  வனத்லெ ஈர்க் , 1987 

ஆம் ஆண்டில் WHO உறுப்பினர் ளால் இந்ெ நாள் உருவாக் ப்பட்டது.  

✓ 1988ஆம் ஆண்டு ஜம.31 அன்று புல யிலல ஒழிப்பு நாளா  த ாண்டாட 

ஒரு தீர்மானம் நிலறஜவற்றப்பட்டது. 

 

4.ECLGS 4.0’இல், பின்வரும் துடறகளுள் எது ஜசர்க்கப் ட்டுள்ைது? 

அ) உள்நாட்டு வான் ஜபாக்குவரத்து  

ஆ) ஜவளாண்லம 

இ)  ட்டுமானம் 

ஈ)  ப்பல்  ட்டுமானம் 

✓ ஒன்றிய அரசானது அவசர ால  டனுறுதித் திட்டம் 4.0’ஐ அறிமு ப்படுத் 

-தியுள்ளதுடன், உள்நாட்டு வான் ஜபாக்குவரத்துத்துலறலயயும், உள்ள 

-  உயிர்வளி உற்பத்திதசய்யும் நலவாழ்வு நிறுவனங் ளுக்கு  டனளி 

-ப்பலெயும் திட்டத்தின் ஜநாக் மா  விரிவுபடுத்தியுள்ளது. 

✓ ECLGS 4.0’இன்கீழ் நிலுலவயில் உள்ள  டனில் அதி பட்சமா  40% 

 டன் அல்லது `200 ஜ ாடி எது குலறவா  உள்ளஜொ அெலன நிதி 

நிறுவனங் ளிலிருந்து  டன் தபறுபவர் ளால் தபறமுடியும். 

 

5. ESIC மற்றும் EPFO திட்டங்கடைச் தசயல் டுத்துகிற ஒன்றிய 

அடமச்சகம் எது? 

அ) நிதி அலமச்ச ம் 

ஆ) தொழிலாளர் அலமச்ச ம்  

இ) MSME அலமச்சகம் 

ஈ) சமூ  நீதி அலமச்ச ம் 

✓ ஒன்றிய தொழிலாளர் மற்றும் ஜவலலவாய்ப்பு அலமச்ச மானது ESIC 

மற்றும் EPFO திட்டங் ளின்கீழ் இலணக் ப்பட்ட தொழிலாளர் ளுக்கு 

அவர் ளின் குடும்பத்தின் நலவாழ்வுகுறித்ெ அச்சத்லெயும்  வலலலய 

-யும் நீக்கும் விெமா  கூடுெல் பயன் லள அறிவித்துள்ளது. 

✓ இப்புதிய நன்லம ளின்படி, COVID  ாரணமா  ஓர் ஊழியர் இறந்ொல், 

பணியின்ஜபாொன  ாயத்ொல் ஏற்படும் இறப்பில் கிலடக் ப்தபறும் அஜெ 

நன்லம லளப்ஜபான்று,  ாப்பீடு தசய்யப்பட்ட நபரின் அலனத்து குடும்ப 

உறுப்பினர் ளும் பயன் ள் வழங் ப்படும். 

 

6. த ண்கள் மற்றும் குழந்டதகள் ஜமம் ாட்டு அடமச்சகத்தின் 

குழந்டதகளுக்கான அவசரகால உதவி எண் என்ன? 

அ) 1075 

ஆ) 1098  

இ) 1091 

ஈ) 14567 

✓ ஒன்றிய அரசின் உெவி எண் ள்பற்றி விழிப்புணர்லவ ஏற்படுத்தும்படி 

ெனியார் தபாழுதுஜபாக்கு அலலவரிலச ளுக்கு மத்திய ெ வல் மற்றும் 

ஒலிபரப்பு அலமச்ச ம் ஆஜலாசலன வழங்கியுள்ளது. 

✓ ஒன்றிய சு ாொரம் மற்றும் குடும்பநல அலமச்ச த்தின் உெவி எண் - 

1075, தபண் ள் மற்றும் குழந்லெ ள் ஜமம்பாட்டு அலமச்ச த்தின் 

உெவி எண் - 1098, சமூ நீதித்துலறயின் மூத்ெ குடிமக் ளுக் ான 

உெவி எண் - 14567, நிம்ேன்ஸ் அலமப்பின் உளவியல் ஆெரவு 

உெவி எண் – 08046110007 ஆகியவற்லற ெனியார் தபாழுதுஜபாக்கு 

அலலவரிலச ள், ொங் ள் ஒளிபரப்பும் முக்கிய நி ழ்ச்சி ளுக்கிலடஜய 

ஒளிபரப்பி விழிப்புணர்லவ ஏற்படுத்ெ ஜவண்டும் என மத்திய ெ வல் 

மற்றும் ஒலிபரப்புத்துலற அலமச்ச ம் ஜ ட்டுக்த ாண்டுள்ளது. 

 

7. NASA’இன் கியூரியாசிட்டி ஆய்வூர்தி, எந்த வான்த ாருளில் 

அடமந்துள்ை ஜகல்  ள்ைத்தின் மீதிருந்த ஜமகங்கடைப்  டம்பிடித்து 

உள்ைது? 

அ) வியாழன் 

ஆ) தசவ்வாய்  

இ) திங் ள் 

ஈ) தவள்ளி 

✓ NASA’இன் கியூரியாசிட்டி ஆய்வூர்தியானது தசவ்வாய் கிர த்தின் ஜ ல் 

பள்ளத்திற்கு ஜமல்  ாணப்பட்ட ஜம ங் லளப் படம்பிடித்துள்ளது. 154 

கிமீ விட்டம்த ாண்ட இப்பள்ளம், சுமார் 3.5-3.8 பில்லியன் ஆண்டு ள் 

பழலமயானது என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஜ ல் பள்ளத்தின் மீது உலவும் 

விசித்திரவல  ஜம ங் ள்குறித்து ஆய்வுதசய்வெற் ா , கியூரியாசிட்டி 

ஆய்வூர்தியால் சமீபத்தில் எடுக் ப்பட்ட 21 ெனித்ெனி நிழற்படங் ளின் 

 லலவொன் இந்ெ நிழற்படம். 

 

8. உலகின் முதல் ‘நாஜனா யூரியா’டவ அறிமுகப் டுத்தியுள்ை 

நிறுவனம் எது? 

அ) IFFCO  

ஆ) ஜெசிய உரங் ள் நிறுவனம் 

இ) இராஷ்டிரிய இரசாயனங் ள் மற்றும் உரங் ள் 

ஈ) சம்பல் உரங் ள் 

✓ உல  உழவர் ளுக் ா  உலகின் முெல் நாஜனா யூரியா திரவத்லெ 

அறிமு ப்படுத்தியுள்ளொ  இந்திய உழவர் ள் உர கூட்டுறவு நிறுவனம் 

(IFFCO) தெரிவித்துள்ளது.  ஜலாலில் உள்ள நாஜனா பஜயாதடக்னாலஜி 

ஆராய்ச்சி லமயத்தில் இந்ெத் தொழில்நுட்பம் உருவாக் ப்பட்டது. 

✓ இது, உழவர் ளின் உள்ளீட்டு தசலலவக்குலறக்கும் என எதிர்பார்க் ப் 

-படுகிறது. ஜமலும் இது, ஜபாக்குவரவு மற்றும் கிடங்கிற் ான தசலவினத் 

-லெ  ணிசமா க் குலறக்கும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. ஹப்பிள் விண்தவளி ததாடலஜநாக்கியானது NGC 691’இன் 

விவரமான நிழற் டத்டத எடுத்துள்ைது. NGC 691 என் து ____? 

அ) ஜபரலட  

ஆ) எரி ல் 

இ) ஜம ம் 

ஈ) புறக்ஜ ாள்  

✓ NASA / ESA ேப்பிள் விண்தவளி தொலலஜநாக்கியானது NGC 691 

எனப்படும் சுழல் ஜபரலடயின் தெளிவான நிழற்படத்லெ எடுத்துள்ளது. 

NGC 691 என்பது ஜமஷ விண்மீன் மண்டலத்தில், சுமார் 125 மில்லியன் 

ஒளியாண்டு ள் தொலலவில் அலமந்துள்ள ஒரு சுழல் ஜபரலட ஆகும். 

இது மாறுபட்ட வடிவங் ள் மற்றும் வண்ணங் ள் த ாண்ட ஒன்பது 

ஜபரலட ளின் தொகுப்பான NGC 691 குழுவின் மூத்த உறுப்பினராகும். 

 

10. உலக மூடைக்கட்டி நாள் கடடப்பிடிக்கப் டுகிற ஜததி எது? 

அ) ஜூன் 8  

ஆ) ஜூன் 10 

இ) ஜூன் 12 

ஈ) ஜூன் 14 

✓ உல  மூலளக் ட்டி நாளானது ஆண்டுததாறும் ஜூன்.8 அன்று உல ம் 

முழுலமக்கும் அனுசரிக் ப்படுகிறது. மூலளக் ட்டி குறித்து விழிப்புணர் 

-லவ ஏற்படுத்துவதும், அதுகுறித்து மக் ளுக்கு அறிவுறுத்துவதும் இந்ெ 

நாளின் ஜநாக் மாகும். உல  மூலளக் ட்டி நாலள, தொடக் த்தில், 

லீப்ஜிக்ல ச்சார்ந்ெ இலாபஜநாக் ற்ற அலமப்பான தஜர்மன் மூலளக் ட் 

-டி சங் ம்  டந்ெ 2000ஆம் ஆண்டில் நியமித்து அறிவித்ெது. 

 


1. நீட் ஜெர்வின் ொக் ம்: நீதிபதி ஏ ஜ  ராஜன் குழுவில் 8 உறுப்பினர் ள் 

நியமனம் 

ெமிழ்நாட்டில் மருத்துவ மாணவர் ஜசர்க்ல யில் நீட் ஜெர்வின் பாதிப்பு 

குறித்து ஆய்வுதசய்ய நீதியர்சர் ஏ ஜ  ராஜன் ெலலலமயிலான உயர் 

நிலலக் குழுவில் ஜமலும் 8 உறுப்பினர் ள் நியமிக் ப்பட்டுள்ளனர். 

இந்ெக்குழு, உரிய புள்ளி விவரங் லள ஆய்வு தசய்து, ெமிழ்நாட்டிலுள்ள 

பின்ெங்கிய மாணவர் ளின் நலலனப் பாது ாத்திடத் ஜெலவயான 

பரிந்துலர லள ஒருமாெ ாலத்திற்குள் அரசுக்கு அளிக்கும். இந்ெப்பரிந்து 

-லர லள ஆய்வுதசய்து அடுத்ெ ட்ட நடவடிக்ல  லள ெமிழ்நாடு அரசு 

ஜமற்த ாள்ளும். 

 

2. 2020-21 நிதியாண்டில் ஜவளாண் ஏற்றுமதியில் முன்ஜனற்றம்: 

மத்திய அரசு ெ வல் 

 டந்ெ மூன்று ஆண்டு ளா  ஜெக் த்தில் இருந்ெ வந்ெ ஜவளாண் 

மற்றும் அது சார்ந்ெ தபாருள் ளின் ஏற்றுமதியில் 2020-21 நிதியாண்டு 

முன்ஜனற்றம் ஏற்பட்டுள்ளொ  மத்திய வர்த்ெ த்துலற தெரிவித்துள்ளது.  

ஜவளாண் ஏற்றுமதி  டந்ெ 2017-18 நிதியாண்டில் 38.43 பில்லியன் 

அதமரிக்  டாலரா  இருந்ெது. 2018-19-இல் கிட்டெட்ட இஜெ அளவில் 

தொடர்ந்ெது. ஆனால், 2019-20-இல் 35.16 பில்லியன் அதமரிக்  டாலரா 

-  ஏற்றுமதி குலறந்ெது. அஜெ சமயத்தில் ஜநாய்த் தொற்று சிக் ல் ள் 

நிலறந்ெ 2020-21 நிதியாண்டில் இது 41.25 பில்லியன் அதமரிக்  

டாலரா  உயர்ந்துள்ளது. இது 17.34% வளர்ச்சியாகும். இதில் ஜவளாண் 

மற்றும் ஜொட்டப்தபாருள் ள்,  டல்சார் தபாருள் ளும் அடக் ம் என 

தெரிவிக் ப்பட்டது. 

இது குறித்து மத்திய அரசின் வர்த்ெ த் துலற தசயலர் டாக்டர் அனூப் 

வாெவன் தசய்தியாளர் ளிடம் கூறியொவது: ஜவளாண் ஏற்றுமதியில் 

முந்லெய நிதியாண்டு லளவிட ெற்ஜபாது நாடு வளர்ச்சிலயக் ண்டுள் 

-ளது. ஏற்றுமதியின் இந்திய மதிப்பில் இது 2021-21 நிதியாண்டில் 

`3.05 இலட்சம் ஜ ாடியாகும். முந்லெய 2019-20’இல் `2.49 இலட்சம் 

ஜ ாடியா  இருந்ெது. 2020-21’இல் 22.62% வளர்ச்சி தபறப்பட்டுள்ளது. 

இறக்குமதியிலும் கிட்டெட்ட முந்லெய நிதியாண்லட ஜபான்று 2020-

21-இல் 20.67 பில்லியன் அதமரிக்  டாலரா  இருந்ெது. ஜநாய்த்தொற்று 

 ாலக் ட்டத்தில் ஜவளாண் தபாருள் ள் வர்த்ெ  சமநிலல (ஏற்றுமதி - 

இறக்குமதி இலடஜயயான ஜவறுபாடு) 14.51 பில்லியன் டாலரிலிருந்து 

20.58 பில்லியன் டாலரா  உயர்ந்துள்ளது. இதிலும் 42.16 செவீெ 

வளர்ச்சிலயக்  ண்டுள்ஜளாம். 2020-21’இல் ஏற்றுமதியில்  டல்சார் 

தபாருள் ள் ெவிர்த்து ஜவளாண் தபாருள் ள் மட்டும் 28.3 செவீெம் 

வளர்ச்சிலயப் தபற்று 29.81 பில்லியன் அதமரிக்  டாலரா  இருந்ெது.  

உல  நாடு ளில் இந்திய ொனியங் ள், பாஸ்மதி அல்லாெ அரிசித் 

ஜெலவ அதி ரித்துள்ளது. இதில் 4,794.54 மில்லியன் அதமரிக்  டாலர் 

மதிப்பில் ஏற்றுமதி தசய்யப்பட்டுள்ளது. ஜ ாதுலமயும் 549.19 மில்லியன் 

அதமரிக்  டாலர் அளவுக்கு ஏற்றுமதி தசய்யப்பட்டுள்ளது. மற்ற ஜவளாண் 

தபாருள் ளில் சர்க் லர, பருத்தி, புண்ணாக்கு,  ாய் றி ள், சலமயல் 

எண்தணய் ஜபான்றலவயும் ஏற்றுமதி தசய்யப்பட்டு  ணிசமான 

வளர்ச்சி எட்டப்பட்டுள்ளது. 

இஞ்சி, மிளகு, பட்லட, ஏலக் ாய், மஞ்சள், குங்குமப்பூ ஜபான்ற மசாலா 

தபாருள் ளின் ஏற்றுமதியும் குறிப்பிடத்ெக்  அளவு வளர்ச்சி  ண்டுள் 

-ஜளாம். 2020-21’இல் மசாலா தபாருள் ளின் ஏற்றுமதி இதுவலர 

இல்லாெ அளவுக்கு 4 பில்லியன் அதமரிக்  டாலலர எட்டியுள்ளது.  

இயற்ல  உரங் ளுடன் ெயாராகும் இந்திய  ரிம ஜவளாண் 

தபாருளின் ஏற்றுமதி 2020-21’இல் 1,040 மில்லியன் அதமரிக்  

டாலரா  அதி ரித்துள்ளது. இென் வளாா்ச்சி 50.94 செவீெமாகும். 

மாம்பலம், வாலழப்பழம், ஆரஞ்சு, சி ப்பு தவங் ாயம், திராட்லச 

ஜபான்றலவ நமது நாட்டில் விலளயும் பு ழ்தபற்ற பகுதியிலிருந்து 

அனுப்பப்படுவலெப் ஜபான்று, முென் முலறயா  குறிப்பிட்ட சில 

பகுதி ளிலிருந்து சில குறிப்பிட்ட தபாருள் ள் ஏற்றுமதி தசய்யப்பட்டுள்ள 

-ன. இரும்புச்சத்து நிலறந்ெ அஸ்ஸாம் சிவப்பரிசி, கும்பஜ ாணம் கிராம 

அரிசி, ஹிமாச்சல பிரஜெசம், உத்ெரக் ண்ட் ஆகிய மாநிலங் ளில் உள்ள 

சில ொனிய வல  ளும் இதில் அடங்கும். 

இந்திய ஜவளாண் தபாருள் ளுக்கு அதமரிக் ா, சீனா, வங் ஜெசம், 

ஐக்கிய அரபு அமீர ம், வியட்நாம், சவூதி அஜரபியா, இந்ஜொஜனஷியா, 

ஜநபாளம், ஈரான், மஜலசியா ஆகிய நாடு ளில் வரஜவற்புள்ளது. 

இந்ஜொஜனஷியாவுக் ான ஏற்றுமதியில் 102.42 செவீெ வளர்ச்சி  ண்டு 

முன்னிலல தபற்றுள்ஜளாம். அடுத்து வங் ஜெசத்துடன் 95.93 செவீெம், 

ஜநபாளத்துடன் 50.49% ஏற்றுமதி வளர்ச்சிலய இந்தியா  ண்டுள்ளது 

என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார். 

 

3.  ஜரானா ெடுப்பூசி விரயம்: ஜார்க் ண்ட் முெலிடம் 

 ஜரானா ெடுப்பூசிலய வீணடிக்கும் மாநிலங் ள் பட்டியலில் 33.95 

செவீெ விரயத்துடன் ஜார்க் ண்ட் மாநிலம் முெலிடம் வகிக்கிறது.  

நாட்டிஜலஜய மி க்குலறந்ெ அளவில் ெடுப்பூசி லள விலரயம் தசய்யும் 

மாநிலங் ளா  ஜ ரளமும் (-6.37), ஜமற்கு வங் ம் (-5.48) என்ற எதிர் 

மலற புள்ளி லளக்த ாண்டிருப்பொ  மத்திய அரசின் ஜம மாெத்துக் ா 

-ன புள்ளிவிவரங் ள் தெரிவிக்கின்றன.  ஜரானா ெடுப்பூசி லள வீண 

-டிப்பதில் ஜார்க் ண்டுக்கு (33.95%) அடுத்ெ இடத்தில் 15.79% விரயத்து 

-டன் சத்தீஸ் ர் உள்ளது. 

மத்திய பிரஜெசம் 7.35 செவீெ அளவிலும், பஞ்சாப் 7.08 செவீெம், தில்லி 

3.95 செவீெம், ராஜஸ்ொன் 3.91 செவீெம், உத்ெர பிரஜெசம் 3.78 செவீெம், 

குஜராத் 3.63%, ம ாராஷ்டிரம் 3.59% என்ற அறவில் ெடுப்பூசிலய ஜம 

மாெத்தில் வீணடித்துள்ளன. 

மாநிலங் ள் மற்றும் யூனியன் பிரஜெசங் ளுக்கு ஜம மாெத்தில் தமாத்ெம் 

7.9 ஜ ாடி ெடுப்பூசி ஜடாஸ் ள் விநிஜயாகிக் ப்பட்டதில் 6.1 ஜ ாடி 

ஜடாஸ் ள் மட்டுஜம பயன்படுத்ெப்பட்டுள்ளன. ஜமலும், முந்லெய ஏப்ரல் 

மாெத்துடன் ஒப்பிடும்ஜபாது, ஜம மாெத்தில் குலறந்ெ எண்ணிக்ல யி 

-ஜலஜய ெடுப்பூசி தசலுத்ெப்பட்டுள்ளது. ஏப்ரல் மாெம் 9.02 ஜ ாடி ெடுப்பூ 

-சி ள் தசலுத்ெப்பட்ட நிலலயில், ஜம மாெம் 8.98 ஜ ாடி ெடுப்பூசி ள் 

மட்டுஜம தசலுத்ெப்பட்டுள்ளன. 

 டந்ெ ஜூன்.7ஆம் ஜெதி முெல் அனுமதிக் ப்பட்ட 45 வயதுக்கு ஜமற்பட்ட 

பயனாளி ளில் நாடு முழுவதும் 38 செவீெம் ஜபருக்கு முெல் ெவலண 

ெடுப்பூசி தசலுத்ெப்பட்டுள்ளது. இதில் திரிபுரா 92 செவீெத்துடன் முெலிடம் 

வகிக்கிறது. ராஜஸ்ொன், சத்தீஸ் ர் மாநிலங் ளில் 45 வயதுக்கு 

ஜமற்பட்ட பிரிவினரில் ெலா 65% ஜபருக்கு முெல் ெவலண ெடுப்பூசி 

தசலுத்ெப்பட்டுள்ளது. 

குஜராத்தில் 53 செவீெம் ஜபருக்கும், ஜ ரளத்தில் 51 செவீெம் ஜபருக்கும், 

தில்லியில் 49 செவீெம் ஜபருக்கும், பி ாரில் 25% ஜபருக்கும், ஜார்க் ண்ட், 

உத்ெர பிரஜெச மாநிலங் ளில் ெலா 24% ஜபருக்கும் தசலுத்ெப்பட்டுள்ள 

-து. இந்ெ எண்ணிக்ல யில் ெமிழி நாடு மி வும் பின்ெங்கியுள்ளது. 

 

 

 



         

    

ெமிழ்நாட்டில் 45 வயதுக்கு ஜமற்பட்ட பிரிவினரில் 19 செவீெம் ஜபருக்கு 

மட்டுஜம முெல் ெவலண ெடுப்பூசி தசலுத்ெப்பட்டுள்ளது. 

 

4. G7 உச்சிமாநாடு: பிரெமர் நாலள பங்ஜ ற்பு 

G7 உச்சிமாநாட்டில் சனி, ஞாயிற்றுக்கிழலம ளில் (ஜூன்.12, 13) பிரெமர் 

நஜரந்திர ஜமாடி  ாதணாலி முலறயில் பங்ஜ ற்கிறார். பிரிட்டன் பிரெமர் 

ஜபாரிஸ் ஜான்சனின் அலழப்லப ஏற்று இந்ெ நி ழ்ச்சியில் ஜமாடி  லந்து 

த ாள்கிறார். G7 நாடு ள் அலமப்புக்கு ெற்ஜபாது பிரிட்டன் ெலலலமஜய 

-ற்றுள்ளது. இந்தியா, ஆஸ்திஜரலியா, தென்த ாரியா மற்றும் தென்னாப் 

-பிரிக் ா ஆகிய நாடு லள விருந்தினர் ளா  G7 உச்சிமாநாட்டுக்கு 

பிரிட்டன் பிரெமர் அலழத்துள்ளார். ஜநரடி &  ாதணாலி முலற ளில் 

மாநாடு நலடதபறும். 

“சிறப்பான முலறயில் மீண்டும்  ட்டலமப்ஜபாம்” என்பது இந்ெ உச்சி 

மாநாட்டின் லமயப்தபாருளாகும்.  ஜரானாவிலிருந்து சர்வஜெச அளவில் 

மீண்டு வருங் ாலத்தில் தபருந்தொற்று ளுக்கு எதிரான நடவடிக்ல   

-லள வலுப்படுத்துெல்; சுெந்திரமான மற்றும் நியாயமான சர்வஜெச 

வர்த்ெ த்துக்கு ஆெரவளித்து எதிர் ால வளத்லெ ஊக் ப்படுத்துெல்; 

பருவநிலல மாற்றத்லெ திறம்பட எதிர்த ாண்டு பூமியின் பல்லுயிர்ப் 

தபருக் த்லெ  ாத்ெல்; மற்றும் சர்வஜெச அளவில் பகிர்ந்துத ாள்ளும் 

மதிப்பீடு ள் மற்றும் தவளிப்பலடயான சமூ ங் லள ஊக்குவித்ெல் 

ஆகிய 4  ருத்து லள முன்னிலலப்படுத்தி உச்சிமாநாட்டு ஆஜலாச 

-லன லள பிரிட்டன் வகுத்துள்ளது. 

 ஜரானா தொற்றிலிருந்து உல ம் விடுபடுவெற் ான வழிமுலற ள் 

குறித்ெ  ருத்து லள ெலலவர் ள் பரிமாறிக்த ாள்வார் ள் என்று 

எதிர்பார்க் ப்படுகிறது. G7 கூட்டத்தில் பிரெமர் ஜமாடி பங்ஜ ற்பது இது 

இரண்டாவது முலறயாகும். பிரான்ஸ் ெலலலமயில் அந்நாட்டின் பியாரி 

-ட்ஸ் ந ரத்தில் 2019’இல் நலடதபற்ற உச்சிமாநாட்டில் “நல்தலண்ண 

பங்குொரரா ப் பங்ஜ ற்ற பிரெமர் ஜமாடி, “பருவநிலல, பல்லுயிர்ப் 

தபருக் ம் &  டல் ள்” மற்றும் “டிஜிட்டல் மாற்றம்” ஆகிய அமர்வு ளில் 

 லந்துத ாண்டார். 

 

5. ‘என்-95’க்கு மாற்றா  ‘எஸ்எச்ஜி-95’ வீரியமிக்  மலிவு விலல 

மு க் வசம் 

தீநுண்மி, நுண்ணிய கிருமி ளிடமிருந்து 99% வலர பாது ாக்கும் 

வீரியமிக்  மலிவு விலல மு க் வசங் லள இந்திய நிறுவனங் ள் 

உருவாக்கியுள்ளன. மறு உபஜயா த்துக்குப் பயன்படாெ ‘என்-95’ மு க் 

 வசங் ளுக்கு மாற்றா  இது உருவாக் ப்பட்டுள்ளொ  மத்திய அறிவிய 

-ல் தொழில்நுட்பத் துலற தெரிவித்துள்ளது. 

 ஜரானா ஜநாய்த்தொற்றிலிருந்து மனிெர் லளப் பாது ாக்  உல  சு ா 

-ொர அலமப்பு பரிந்துலரயின்படி கிருமிநாசினி ளும், மு க் வசங் ளு 

-ம் முக்கிய பங்கு வகித்ென. மருத்துவர் ளும்  ஜரானா ஜநாய்த் 

தொற்றில் பாதிக் ப்பட்டவர் ளும் பயன்படுத்தி வந்ெ ‘என்-95’ மு க் 

 வசங் ளால் ஜநாய்த்தொற்று இல்லாெவர் ளுக்கு தொற்றுபரவலில் 

மிகுந்ெ பாது ாப்பா க்  ருெப்பட்டது. அஜெசமயத்தில் இென் விலல 

மற்றும் மறு உபஜயா மின்லம ஜபான்ற அதசௌ ரியங் ள் இருந்ென. 

இவற்லறப் ஜபாக்கும் விெமா  COVID-19 நிதித்திட்டத்தின் கீழ் மத்திய 

அரசின் உயிரிதொழில்நுட்பத் தொழில் ஆராய்ச்சி உெவிக்  வுன்சில், 

ஐஜ பி நாஜலஜ் பார்க் ஜபான்ற அலமப்பு ள், லேெராபாத்தில் உள்ள 

பரிஜசாொ தடக்னாலஜிஸ் என்கிற ெனியாார் மருத்துவ நிறுவனத்திற்கு 

வழங்கிய தொழில்நுட்ப உெவி ள்மூலம் ‘SHG-95’ என்கிற வீரியமிக்  

பல அடுக்கு மு க் வசம் ெயாரிக் ப்பட்டுள்ளொ  மத்திய அறிவியல் 

தொழில்நுட்பத்துலற தெரிவித்துள்ளது. 

 

6.  ழிவுநீரில்  ஜரானா தீநுண்மி இருப்பலெக்  ண்டறியும் குலறந்ெ 

விலல உணரி 

 ழிவுநீரில்  ஜரானா தீநுண்மி இருப்பலெக்  ண்டறியும் குலறந்ெ 

விலலயிலான உணரி தொழில்நுட்பத்லெ பிரிட்டன்-இந்திய விஞ்ஞா 

-னி ள் கூட்டா  உருவாக்கியுள்ளனர். அதி  மக் ள் தநருக் ம் உள்ள 

தபரிய பகுதி ளில் ஜநாய்த்தொற்று எந்ெ அளவில் பரவியிலிருக்கிறது 

என்பலெ சு ாொர அதி ாரி ள் சிறந்ெ முலறயில் புரிந்துத ாள்ள இந்ெ 

தொழில்நுட்பம் உெவும். 

இெலனப் பயன்படுத்ெ ஆய்வ  வசதி ஜளா, விலல உயர்ந்ெ 

ரசாயனஜமா இெற்கு ஜெலவப்படாது. எளிொ  ல யில் எடுத்துச் தசல்லக் 

கூடிய வல யிலான இந்ெ தொழில்நுட்பம், குலறந்ெ வருவாய் மற்றும் 

நடுத்ெர வருவாய் நாடு ளுக்கு ஜநாய்த் தொற்று பரவலலக்  ண்டறிய 

இந்ெ தொழில்நுட்பம் மிகுந்ெ உெவி ரமா  இருக்கும் என்கின்றனர் 

ஆராய்ச்சியாளார் ள். பிரிட்டலனச்ஜசர்ந்ெ ஸ்டிராத்கிலளட் பல் லலக்  

-ழ  மற்றும் மும்லப IIT ஆராய்ச்சியாளர் ள் இலணந்து உருவாக்கிய 

இந்ெ தசன்ஸார் தொழில்நுட்பம் தொடர்பான ஆய்வுக் ட்டுலர, ‘தசன்ஸா 

-ர்ஸ் & ஆக்சுஜவடர்ஸ் பி த மிக் ல்’ ஆய்விெழில் தவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

இந்ெ ஆய்வுக் ா  மும்லபயில் உள்ள  ழிவுநீர் சுத்தி ரிப்பு ஆலலயில் 

இருந்து  ழிவுநீர் ஜச ரிக் ப்பட்டு அெனுடன் SARS CoV-2 ரிஜபாநியூக் 

-ளிக் அமிலத்லெ  லந்து, அதில் இந்ெ தசன்ஸார் தொழில்நுட்பத்லெ 

பரிஜசாதித்துள்ளனர். 

 

 



         

    

1. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற ஆர்ட்சடமிஸ் ஒப்ெந்தம், 

நியூசிலாந்துக்கும் எந்நிறுவனத்துக்கும் இமடயேோன விண்சவளி 

ஆய்வுக்கான ஒப்ெந்தைாகும்? 

அ) ROSCOSMOS 

ஆ) ISRO 

இ) NASA  

ஈ) ESA 

✓ நியூசிலாந்து, NASA உடனான விண்வெளி ஆய்வு ஒப்பந்தத்தில் கைவெ 

-ழுத்திட்டுள்ளது. இதன்மூலம், ஆர்ட்வெமிஸ் ஒப்பந்தத்தில் கைவெழுத்தி 

-டும் பதிவ ான்றாெது நாொை நியூசிலாந்து திைழ்கிறது. ெரும் 2024ஆம் 

ஆண்ெளவில் மனிதர்ைகள நிலவுக்கும், மமலும் வெவ்ொய் மைாளுக்கும் 

அனுப்பும் திட்ெத்தின் ஒருபகுதிொை NASA உட ா  இந்த ஒப்பந்தம் 

உள்ளது. 

 

2. அண்மையில் அறிவிக்கப்ெட்ட H10N3 என்ெது எதன் திரிபு? 

அ) பறகெக்ைாய்ச்ெல்  

ஆ) வைாம ா ா கெ ஸ் 

இ) ஆந்த் ாக்ஸ் 

ஈ) பன்றிக்ைாய்ச்ெல் 

✓ H10N3 எ ப்படும் அரிெ பறகெக்ைாய்ச்ெலின் முதல் மனித மநாய்த்வதா 

-ற்கற சீ ா வதரிவித்துள்ளது. இந்தப்பாதிப்பு, 41 ெெதுகெெ நபருக்கு 

ஏற்பட்டுள்ளதாை சீ ாவின் மதசிெ சுைாதா  ஆகைெத்தால் உறுதிப்படு 

-த்தியுள்ளது. 

✓ இப்பறகெக்ைாய்ச்ெல் திரிபா து குகறந்த மநாய்ப்ப ெல் தன்கமகெ 

வைாண்டுள்ளது. அதாெது ஒப்பீட்ெளவில் மைாழிப்பண்கையில் ஏற்படு 

-த்தும் வதாற்கறவிெ குகறொ  வதாற்கறமெ இது ஏற்படுத்துகிறது. 

உலகில் மெவறங்கும் இது பாதித்தாை இதுெக  பதிொைவில்கல. 

 

3.‘Ecowrap’ என்ற சொருளாதார ஆய்வறிக்மகமே சவளியிட்டுள்ள 

வங்கி எது? 

அ) பா த ெங்கி  

ஆ) பஞ்ொப் மதசிெ ெங்கி 

இ) ஆக்ஸிஸ் ெங்கி 

ஈ) HDFC வங்கி 

✓ பா த ெங்கி (SBI) த து வபாருளாதா  ஆய்ெறிக்கைொ  ‘Ecowrap’இல் 

2021-22 நிதிொண்டில் இந்திொவின் வமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி 

7.9%ஆை உெரும் எ க் ைணித்துள்ளது. முன் ர் இவ்ெறிக்கை 10.4% 

ெளர்ச்சி இருக்கும் எ க் ைணித்திருந்தது. COVID-19 வதாற்றுமநாயின் 

இ ண்ொம் அகலயின் ைா ைமாை ைணிப்பில் ெரிவு ஏற்பட்டுள்ளது. 

 

4. ஜப்ொனிே வீராங்கமன நயவாமி ஒொகாவுடன் சதாடர்புமடே 

விமளோட்டு எது? 

அ) பூப்பந்து 

ஆ) வென்னிஸ்  

இ) வில்வித்கத 

ஈ) பளு தூக்குதல் 

✓ முன் ணி வென்னிஸ் ொம்பிெனும், உலகின் வந.2 வீ ாங்ைக யுமா 

-  நமொமி ஒொைா, பிவ ஞ்சு ஓபன் மபாட்டியிலிருந்து விலகுெதாைவும், 

ைளத்திலிருந்து சிறிதுைாலம் விலகியிருக்ைவுள்ளதாைவும் அறிவித்துள்ளா 

-ர். ம நல ைா ைங்ைளுக்ைாை, மபாட்டிக்கு பிந்கதெ பத்திரிகைொளர் 

ெந்திப்புைகள புறக்ைணிப்பதாை அெர் பதிவிட்டிருந்தார். இகதவொட்டி, 

மபாட்டி அகமப்பாளர்ைள் அெருக்கு அப ாதம் விதித்த ர். 

 

5. நடப்ொண்டின் உலக ொல் நாளுக்கான கருப்சொருள் என்ன? 

அ) Sustainability in the dairy sector  

ஆ) Milk for All 

இ) Leaving No one Behind 

ஈ) Milk and SDG 

✓ ஒவ்மொர் ஆண்டும் ஜூன்.1 அன்று, ஐநா அகெயின் உைவு & உழவு 

அகமப்பு உலை பால் நாகள அனுெரிக்கிறது. உலைளாவிெ உைொை 

பாலின் முக்கிெத்துெத்கத அங்கீைரிப்பதற்கும், பால் வதாழிற்துகறகெ 

மபாற்றுெதற்குமாை, இந்நாள், முதன்முதலில் ைெந்த 2001ஆம் ஆண்டில் 

நிறுெப்பட்ெது. “Sustainability in the dairy sector” என்பது நெப்பாண்டில் 

(2021) ெரும் இந்நாளுக்ைா  ைருப்வபாருளாகும். 

 

6. யகாவா குறித்த அண்மைே செய்திகளின் சூழலில், ‘GIFT’ என்ற 

சுருக்கம் பின்வரும் எமதக்குறிக்கிறது? 

அ) Goa Institution For Future Transformation  

ஆ) Goa Institution For Financial Transformation 

இ) Goa Institution For Fin Tech 

ஈ) Goa Institution For Foreign Affairs 

✓ மைாொ மாநில அ ொ து Goa Institution For Future Transformation 

(GIFT) என்ற வபெரில் ஒரு மதியுக ெைத்கத அகமத்துள்ளது. இந்த 

நிறுெ ம், வைாள்கைொர்ந்த பல்மெறு விஷெங்ைள் மற்றும் நலன்புரி 

முடிவுைளில் மைாொ மாநில அ சுக்கு உதவும், அறிவுறுத்தும் மற்றும் ெழி 

-ைாட்டும். GIFT’இன் வெெல்பாடுைள் NITI ஆமொகின் வெெல்பாடுைளுக்கு 

மிைவும் ஒத்ததாை இருக்கும். 

 

7. தற்யொமதே இரண்டு குழந்மதகள் வரம்மெ மீறி, ெமீெத்தில், 3 

குழந்மதகளுக்கான சகாள்மகமே சகாண்டுவந்துள்ள நாடு எது? 

அ) இந்திொ 

ஆ) ஐக்கிெ அவமரிக்ை நாடுகள் 

இ) ஜப்பான் 

ஈ) சீ ா  

✓ ைெந்த 2016ஆம் ஆண்டில் வைாண்டுெ ப்பட்ெ தற்மபாகதெ இ ண்டு 

குழந்கதைள் ெ ம்கபமீறி, தம்பதியி ர் மூன்று குழந்கதைகளப் வபற 

அனுமதிப்பதாை சீ ா அறிவித்துள்ளது. நாட்டின் பிறப்பு விகிதங்ைள் ெரி 

-கெ பதிவுவெய்துள்ளகத அடுத்து சீ  அ ொங்ைத்தால் இந்த முடிவு எடு 

-க்ைப்பட்டுள்ளது.  

 

8. நடப்பாண்டின் (2021) P4G உச்சிைாநாட்மட நடத்திே நாடு எது? 

அ) இந்திொ 

ஆ) ஐக்கிெ அவமரிக்ை நாடுகள் 

இ) வதன் வைாரிொ  

ஈ) ெெ வைாரிொ 

✓ P4G - Partnering for Green Growth and the Global Goals - 2030 

உச்சிமாநாட்கெ வைாரிெ குடிெ சு / வதன் வைாரிொ நெத்திெது. அது 

சிமொலில் நெத்தப்பட்ெது. 

✓ நீடித்த மற்றும் வநகிழ்ொ  வபாருளாதா ங்ைகள உருொக்குெதற்ைாை 

ெந்கத அடிப்பகெயிலா  கூட்ொண்கமைகள மமம்படுத்துெதற்ைா  

நிைழ்வு இதுொகும். “Inclusive Green Recovery Towards Carbon 

Neutrality” என்பது இந்த நிைழ்வின் ைருப் வபாருளாகும். 

 

9. “யதாட்டக்கமல சதாகுதி யைம்ொட்டு திட்டத்மத” செேல்ெடுத்தும் 

நிறுவனம் எது? 

அ) உைவு மற்றும் உழவு அகமப்பு 

ஆ) மதசிெ மதாட்ெக்ைகல ொரிெம்  

இ) NABARD 

ஈ) உைவுப்பதப்படுத்துதல் வதாழிற்ொகலைள் அகமச்ெைம் 

✓ மத்திெ மெளாண் அகமச்ெர் நம ந்தி  சிங் மதாமர், “மதாட்ெக்ைகல 

வதாகுதி மமம்பாட்டு திட்ெத்கத” வதாெங்கிகெத்தார். இந்தத் திட்ெம், 11 

மாநிலங்ைள் / யூனிென் பி மதெங்ைகள உள்ளெக்கிெ 12 வதாகுதிைளில் 

முன்ம ாட்ெ அடிப்பகெயில் வதாெங்ைப்பட்டுள்ளது. இ ங்ைாைப்பட்ெ 

மதாட்ெக்ைகல வதாகுதிைகள உலைளாவிெ மபாட்டிக்கு உட்படுத்துெ 

-கத மநாக்ைமாைக்வைாண்டுள்ள இந்தத் திட்ெம் மதசிெ மதாட்ெக்ைகல 

ொரிெத்தால் வெெல்படுத்தப்படுகிற ஒரு மத்திெ துகற திட்ெமாகும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

10. COVID-19 பின்னணியில், ‘கப்ொ’ & ‘சடல்டா’ என்றால் என்ன? 

அ) COVID ப ெலுக்கு எதி ா  புதிெ நெெடிக்கை 

ஆ) COVID திரிபுைளுக்ைா  புதிெ வபெர்ைள்  

இ) COVID பாதிப்பு விகிதத்தில் புதிெ ெகைப்பாடு 

ஈ) புதிெ உலைளாவிெ தடுப்பூசி முன்வ டுப்பு 

✓ COVID-19 த ாற்றின் பல்மெறு திரிபுைளுக்கு கிம க்ை எழுத்துக்ைகளப் 

பென்படுத்தி புதிெ வபெர்ைகள உலை நலொழ்வு அகமப்பு அறிவித்துள் 

-ளது. உலை நலொழ்வு அகமப்பின் கூற்றுப்படி, இந்திொவில் முதன்மு 

-தலில் ைாைப்பட்ெ COVID திரிபு (B.1.617.2) வெல்ொ எ  குறிப்பிெப்படும், 

அமதெமெத்தில் நாட்டில் முன் ர் ைாைப்பட்ெ திரிபு (B.1.617.1) ைப்பா எ  

அறிெப்படும். 

 


1. எழும்பூர் இ யில்நிகலெத்தின் 113ஆெது பிறந்தநாள் 

வென்க  எழும்பூர்  யில்நிகலெத்தின் 113ஆெது ஆண்டு பிறந்தநாள் 

ஜூன்.11 அன்று வைாண்ொெப்பட்ெது. 

வதன்மாெட்ெங்ைகள இகைக்கும்: வென்க  நை த்தில் 4 நை ங்ைளு 

-க்கு இகெமெொ  இ யில்மெ முக ெங்ைளில் ஒன்றாை எழும்பூர் 

இ யில் நிகலெம் திைழ்கிறது. வென்க கெ தமிழ்நாட்டின் வதன் மாெ 

-ட்ெங்ைகள இகைக்கும் முக ெமாை இது உள்ளது.  

வதன்தமிழ்நாட்டின் நுகழவு ொயிலாை திைழும் இந்த இ யில் நிகலெம் 

ஒரு நூற்றாண்டு ைெந்து பல்மெறு ொதக ைகளப் பகெத்து, தற்மபாது 

ைம்பீ மாை ைாட்சி அளித்து ெருகிறது. 

நிகலெத்தின் ெ லாறு: 

இந்நிகலெத்தின் ைட்ெெப்பணி முடிந்து, 1908 ஜூன்.11 அன்று திறக்ைப்ப 

-ட்ெது. இந்தக் ைட்ெெத்தின் வபாறிொள ாை வென்றி இர்வின் இருந்தார். 

இக்ைட்ெெம் ைட்டுெதற்ைா  ஒப்பந்ததா  ாை ொமிநாத பிள்கள என்பெர் 

வெெல்பட்ொர். `17 இலட்ெம் வெலவில் 300 அடி நீளம், 71 அடி அைலத்தில் 

எழும்பூர்  யில் நிகலெத்தின் ைட்ெெம் ைட்டிமுடிக்ைப்பட்ெது. தக த்தளம், 

முதல்தளத்துென் இந்தக்ைட்ெெம் அகமக்ைப்பட்ெது. 

இந்நிகலெ ைட்ெெம் முடிந்த பிறகு, எழும்பூரிலிருந்து தனுஷ்மைாடிக்கு 

மபார்ட் வமயில் இ யில் இெக்ைப்பட்ெது. இந்த இ யில் நிகலெத்தில் 3 

நகெமமகெைளும், ஒரு நகெமமம்பாலமும் இருந்தது. இதன்பிறகு, 

பல்மெறு ைாலைட்ெத்தில் ெளர்ச்சிெகெந்து, இப்மபாது 11 நகெமமகெை 

-ள் இருக்கின்ற . இ யில் நிகலெத்தில் ைழிவுநீக  சுத்திைரிப்பு வெய்து, 

மீண்டும் நன்னீ ாை மாற்றி, நகெமமகெ உள்பெ பல்மெறு இெங்ைளில் 

சுத்தப்படுத்துெதற்கு பென்படுத்தப்படுகிறது. இந்திொவில் உள்ள 70 

இ யில் நிகலெங்ைளுக்கு பெணிைள் ெெதிைளுக்ைாை தலா `20 மைாடி 

ஒதுக்கீடு வெய்ெ இ யில்மெ ொரிெம் அறிவித்தது. 

இதில், எழும்பூர் இ யில் நிகலெமும் ஒன்றாகும். பெணிைளின் ெெதிக் 

-ைாை பல்மெறு பணிைள் நகெவபற்று ெந்த . தற்மபாது ைம ா ா 

வபாதுமுெக்ைம் ைா ைமாை, பணிைளில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ள .  

விக வு இ யில்ைள்: எழும்பூர் இ யில் நிகலெத்தில் இருந்து தி மும் 

50’க்கும் அதிைமா  விக வு  யில்ைள் இெக்ைப்பட்டு ெந்த . இதுதவி , 

தாம்ப ம்-ைெற்ைக  மற்றும் வெங்ைல்பட்டு ெக  இெக்ைப்படும் 250 

மின்ொ  இ யில்ைள் எழும்பூர் இ யில் நிகலெம் ெழிொை வெல்லும்.  

விக வு மற்றும் மின்ொ  இ யில்ைளில் பெைம் வெய்ெதற்ைாை தி மும் 

சுமார் 1,20,000 பெணிைள் ெந்து வெல்ொர்ைள். இந்த எண்ணிக்கை 

பண்டிகை ைாலங்ைள், விடுமுகறக்கு ஊருக்கு வெல்லும் மெகளைளில் 

அதிைமாை இருக்கும். தற்மபாது ைம ா ா வபாதுமுெக்ைம் ைா ைமாை, 

மின்ொ  இ யில்ைள் மற்றும் சிறப்பு இ யில்ைளின் எண்ணிக்கை 

குகறக்ைப்பட்டுள்ள . 

 

2. மெளாண் இெந்தி மெமாக்ைல்: தமிழ்நாடு, ஆந்தி ம் முன்னிகல 

மெளாண் இெந்தி மெமாக்ைல் திட்ெத்தில் பென்வபற்ற மாநிலங்ைள் 

பட்டிெலில் தமிழ்நாடும் ஆந்தி மும் முன்னிகலயில் உள்ள . இந்தத் 

திட்ெத்தின்மூலம் உழெர்ைளின் ெருமா ம் வபருகி, மெளாண் வபாரு 

-ளாதா  ெளர்ச்சிக்கு ஊக்ைமளித்துள்ளது எ  மத்திெ மெளாண் துகற 

வதரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து மத்திெ மெளாண்துகற கூறியுள்ளதாெது: 

சிறு, குறு விெொயிைளின் மெளாண்கமைளில் இெந்தி மெமாக்ைலின் 

ெ ம்கப அதிைரிக்கும் மநாக்கில் மத்திெ மெளாண்துகற 2014-15 நிதி 

ஆண்டில் ‘மெளாண் இெந்தி மெமாக்ைல்’ என்கிற துகைத்திட்ெத்கத 

அறிமுைப்படுத்திெது. நிலங்ைளின் பென்பாடு, நீர்ெளங்ைள் மபான்றெற் 

-கறத் திறம்பெ பென்படுத்தி மெளாண் வதாழிகல ஒரு இலாபை மாை 

மாற்றுெதிலும் ஊ ைப்பகுதி இகளஞர்ைள் இந்தத் வதாழிலார்ெத்துென் 

பங்மைற்ைவும் இெந்தி மெமாக்ைல் முக்கிெத்துெம் வபறுகிறது. 

மெளாண் ைருவிைள் மற்றும் இெந்தி ங்ைள், நவீ  மெளாண்கமக்கு 

உரிெ உள்ளீடுைள், உெர்வதாழில்நுட்பம் கமெங்ைள், மெளாண் எந்தி  

ெங்கிைள் ஆகிெெற்றிற்கு மத்திெ அ சு பல்மெறு மாநிலங்ைளுக்கு 

நிதியுதவிைகள ெழங்கிெது. இதன்மூலம் மனித துெ ங்ைள், ொகுபடிச் 

வெலவுைள் குகறந்து பயிர்ைளின் உற்பத்தித்திறன் மமம்படுத்தப்பட்ெது. 

இந்தத் திட்ெத்தால் விெொயிைள் ெருமா ம் அதிைரித்து மெளாண் 

வபாருளாதா  ெளர்ச்சி ஊக்ைவிக்ைப்பட்டுள்ள . 

2014-15 முதல் 2020-21ஆம் ஆண்டு ெக  ஆந்தி த்திற்கு `621.23 

மைாடி, தமிழைத்துக்கு `421.65 மைாடி மெளாண் கூட்டுறவு மற்றும் 

உழெர்ைள் நலத்துகறமூலம் நிதி ெழங்ைப்பட்டுள்ளது. நெப்பு 2021-22 

நிதிொண்டில் முதல்தெகைொை `21.74 மைாடி மெளாண் இெந்தி ம 

-ெமாக்ைல் துகைத்திட்ெத்தின்கீழ் தமிழைத்திற்கு ெழங்ைப்பட்டுள்ளது. 

இதன்மூலம் 269 மெளாண் இெந்தி ங்ைள் மற்றும் ொத ங்ைள் ெழங்ை 

-ப்படுகின்ற . மமலும், 115 மெளாண் ைருவிைள் ொெகை கமெங்ைள் 

அகமக்ைப்படும். 10 உெர்வதாழில்நுட்ப கமெங்ைள் மற்றும் 100 விெொெ 

இெந்தி  ெங்கிைள் கி ாம அளவில் அகமக்ைப்படுகின்ற .  

இந்த நிதிகெப் வபற்ற 11 மாநிலங்ைளில் மை ளம் `89.94 மைாடி, உத்த  

பி மதெம் `294.74 மைாடி வபற்றுள்ள . குகறொை வபற்ற மாநிலமாை 

மமற்கு ெங்ைம் (`53.81 மைாடி) உள்ளதாைத் வதரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

 

3. ெண்ெலூர் பூங்ைாவில் குட்டி ஈன்றது சிம்பன்ஸி 

வென்க கெ அடுத்த ெண்ெலூர் உயிரிெல் பூங்ைாவில் ப ாமரிக்ைப்பட் 

-டு ெரும் சிம்பன்ஸி குட்டி ஈன்றது. ெண்ெலூர் உயிரிெல் பூங்ைாவில் 

ொக , சிங்ைம், புலி உள்ளிட்ெ 2,500’க்கும் மமற்பட்ெ ெ விலங்குைள் 

ப ாமரிக்ைப்பட்டு ெருகின்ற . இதில், ைெந்த 2005ஆம் ஆண்டு, சிங்ைப் 

-பூர் உயிரிெல் பூங்ைாவிலிருந்து இகை சிம்பன்ஸிைள் ொங்ைப்பட்ெ . 

அவ்ொறு ொங்ைப்பட்ெ மைாம்பி (28) என்ற ஆண் சிம்பன்ஸியும், வைளரி 

(23) என்ற வபண் சிம்பன்ஸியும் நன்முகறயில் ப ாமரிக்ைப்பட்டு ெந்த . 

ஆப்பிரிக்ை ைண்ெத்தில் ொழும் இவ்ெகை சிம்பன்ஸிொ து அழியும் 

நிகலயில் உள்ளதாை பன் ாட்டு ெ வுயிரி  பாதுைாப்பு அகமப்பு 

ெக ெறுத்துள்ளது குறிப்பிெத்தக்ைது. 

 

4. ைருப்புப் பூஞ்கெ மருந்துக்கு GST இ த்து: 

ைருப்புப்பூஞ்கெ வதாற்றுக்குப் பென்படுத்தப்படும் ஆம்மபாவெரிசின் பி 

மருந்துக்கு GST  த்து வெய்ெப்படுெதாை மத்திெ நிதிெகமச்ெர் நிர்மலா 

சீதா ாமன் அறிவித்தார். நிர்மலா சீதா ாமன் தகலகமயிலா  GST 

ைவுன்சில் கூட்ெம் சமீபத்தில் நகெவபற்றது. இந்தக் கூட்ெத்தில் பல்மெறு 

மருத்துெப்வபாருள்ைள் மற்றும் மருத்துெ உபை ைங்ைளுக்கு ஜிஎஸ்டி 

குகறக்ைப்பட்டுள்ளது. ஆம்மபாவெரிசின் பி மற்றும் மொசிலிசுமாப் மருந்து 

-ைளுக்கு விதிக்ைப்பட்டு ெந்த 5% GST இ த்து வெய்ெப்பட்டுள்ளது. 

வ ம்வெசிவிர் மற்றும் வெபரின் மபான்ற மருந்துைளுக்ைா  ஜிஎஸ்டி 12 

ெதவிகிதத்திலிருந்து 5 ெதவிகிதமாைக் குகறக்ைப்பட்டுள்ளது. மருத்துெத் 

-துக்குப் பென்படுத்தப்படும் உயிர்ெளி, உயிர்ெளி வெறிவூட்டிைள், வெெற் 

-கை சுொெ ெழங்கி உள்ளிட்ெ ொத ங்ைளுக்ைா  ஜிஎஸ்டி விகிதம் 12 

ெதவிகிதத்திலிருந்து 5 ெதவிகிதமாைக் குகறக்ைப்பட்டுள்ளது. பல்ஸ் ஆக் 

-சிமீட்ெர், ொனிகெெர்ஸ், வெப்பபரிமொதக  ைருவி உள்ளிட்ெெற்றின் 

ஜிஎஸ்டியும் 5 ெதவிகிதமாைக் குகறக்ைப்பட்டுள்ளது. 

 

5. ைம ா ாொல் உயிரிழந்த வபற்மறாரின் குழந்கதைளுக்கு நிதியுதவி: 

ெழிைாட்டி வநறிமுகறைள் வெளியீடு 

ைம ா ா மநாய்த் வதாற்றால் உயிரிழந்த அ சு ஊழிெர்ைளின் ொரிசுைள் 

சிறப்பு நிதித்திட்ெத்தின்கீழ் பென்வபற முடிொது என்று தமிழ்நாடு அ சு 

உத்த விட்டுள்ளது. மமலும், மற்றெர்ைள் இந்த உதவிகெப் வபறுெதற்ைா 

-  ெெது ெ ம்பு 18’க்குக் கீமழ இருக்ை மெண்டும். ைம ா ா மநாய்த் 

வதாற்றால் வபற்மறாக  இழந்த குழந்கதைளுக்கு நிதியுதவிைள் ெழங்கு 

-ெது வதாெர்பா  தனித்த ெழிைாட்டு வநறிமுகறைகள ெமூை நலன் 

மற்றும் மைளிர் அதிைா மளித்தல் துகறக்ைா  முதன்கமச் வெெலாளர் 

ஷம்பு ைல்மலாலிைர் வெளியிட்ொர். அதன் விெ ம்: 

 



         

    

ைம ா ா மநாய்த்வதாற்றால் வபற்மறார் அல்லது தாய் அல்லது தந்கதகெ 

இழந்த குழந்கதக்கு `5 லட்ெம் கெப்பீடு வெய்ெப்படும். இந்தத் வதாகை 

அெர்ைள் 18 ெெது நிகறெகெயும்மபாது ெட்டிமொடு மெர்த்து திருப்பித் 

த ப்படும். ஏற்வை மெ, தாய் அல்லது தந்கதகெ இழந்து, இப்மபாது 

ைம ா ா மநாய்த்வதாற்றால் தாய் அல்லது தந்கதகெ இழந்திருந்தால் 

அெர்ைளுக்கும் `5 இலட்ெம் கெப்பீடு வெய்ெப்படும். 18 ெெது பூர்த்திொ 

- வுென் ெட்டியுென் வதாகை அளிக்ைப்படும். 

அத்தகைெ குழந்கதைளுக்கு அ சுப் பள்ளிைளிலும், அ சு உதவி வபறும் 

இல்லங்ைள், விடுதிைளில் மெருெதற்கு முன்னுரிகம அளிக்ைப்படும். 

குழந்கதைள் ைல்லூரிப் படிப்கப முடிக்கும் ெக யிலும் அெர்ைளுக்ைா  

ைல்வி மற்றும் விடுதிச் வெலகெ அ மெ ஏற்றுக் வைாள்ளும் என்று தமிழை 

அ சு அறிவித்திருந்தது. இத்திட்ெத்கதச் வெெல்படுத்துெதற்ைா  ெழிைா 

-ட்டு வநறிமுகறைகள ெகுத்திெ நிதித்துகற கூடுதல் தகலகமச் 

வெெலாளர் தகலகமயில் குழு அகமக்ைப்பட்டிருந்தது. இந்தக் குழு அண் 

-கமயில் கூடி ஆமலாசித்தது. அதன்படி, ெழிைாட்டி வநறிமுகறைள் 

ெகுக்ைப்பட்டுள்ள . 

என்வ ன்  நகெமுகறைள்? ைம ா ா மநாய்த்வதாற்று ைா ைமாை, 

வபற்மறாக  இழந்த குழந்கதைள் முதலில் அகெொளம் ைாைப்படுெர். 

இதற்ைாை மாெட்ெ ஆட்சிெர் தகலகமயில் தனிொைக்குழு அகமக்ைப்படு 

-ம். மாெட்ெங்ைளில் உள்ள சுைாதா த்துகறமூலமாை இறப்புச்ொன்றிதழ் 

மபான்ற ஆெைங்ைள் ெரிபார்க்ைப்படும். ெம்பந்தப்பட்ெ ஆெைங்ைகள 

கெத்து குடும்பத்தாரிெம் மநரிலும் விொ கை நெத்தப்படும். ைம ா ா 

ைா ைமாை வீட்டிமலமெ வபற்மறாரின் இறப்புமநரிெலாம். அப்மபாது, 

ெம்பந்தப்பட்ெ குழந்கதயின் பாதுைாெலர் அல்லது தாய் அல்லது தந்கத 

ஆகிமொரில் ஒருெர், தங்ைளிெம் இருக்கும் மருத்துெ ஆெைங்ைளின் 

அடிப்பகெயில் இறப்புச்ொன்றுக்கு விண்ைப்பிக்ைலாம். 

ைம ா ா ைா ைமாைத்தான் இறந்தார் என்பதற்ைா  ொன்று ஆெைங் 

-ைளாை அகெ இருக்ைமெண்டும். குறிப்பாை, RT-PCR பரிமொதக , 

ஸ்மைன், X-கதிர் பரிமொதக  ஆகிெகெொை இருக்ைலாம். 

18 ெெதுக்குள் இருக்ை மெண்டும்: ைம ா ா ைா ைமாை வபற்மறார், 

தாய் அல்லது தந்கதகெ இழந்த குழந்கதைளின் ெெது 18 ெெதுக்குக் 

குகறொை இருக்ை மெண்டும். வபற்மறாக  இழந்திருக்கும் பட்ெத்தில் 

ஆண்டுெருமா ம் ஏதும் ைைக்கில் வைாள்ளப்பொமல் ெம்பந்தப்பட்ெ 

குழந்கதக்கு அ சு நிதி அளிப்பதுென், ைல்விச்வெலவும் ஏற்ைப்படும்.  

வபற்மறாரில் தாய் அல்லது தந்கத இறந்திருக்கும் பட்ெத்தில், அந்த நபர் 

ெருமா ம் ஈட்டிெெ ாை இருந்தால் அெ து வபெர் ெறுகமக் மைாட்டுக் 

-குக்கீழ் உள்ளெர்ைளின் பட்டிெலில் இருக்கிறா ா எ  ஆ ாெப்படும். 

இந்தப் பட்டிெல் தமிழ்நாடு வபண்ைள் மமம்பாட்டுக் ைழைத்திெம் உள்ளது. 

அந்தப் பட்டிெலில் வபெர் இல்லாத பட்ெத்தில் ெறுகமக் மைாட்டுக்குக்கீழ் 

உள்ளெர்ைளின் பட்டிெலில் இெம்வபறுெதற்ைா  தகுதி இருக்கிறதா 

எ  ஆ ாெப்பட்டு பட்டிெலில் மெர்க்ைப்படும். 

அ சு ஊழிெர் குழந்கதைளுக்கு சிறப்பு நிதி கிகெொது: வபற்மறார், தாய் 

அல்லது தந்கத அ சு ஊழிெ ாைமொ, வபாதுத்துகற நிறுெ  பணிொள 

- ாைமொ இருப்பின் அந்தக் குழந்கத அ சின் சிறப்பு நிதி மற்றும் ைல்விச் 

வெலவு ெலுகைகெப் வபற முடிொது. 

தனிொர் பள்ளி: குழந்கதைள் எந்தப் பள்ளியில் படித்துக் வைாண்டிருக்கி 

-றார்ைமளா அமத பள்ளியில் வதாெர்ந்து படிக்ைலாம். அது, அ சு அல்லது 

அ சு உதவி வபறும் பள்ளிொை இருக்ை மெண்டும். தனிொர் பள்ளிொை 

இருந்தால், ைல்வி உரிகமச்ெட்ெ விதியின்கீழ் அப்பள்ளிக்கு ைல்விக்ைா  

ைட்ெைத்வதாகை அளிக்ைப்படும். இந்தத்வதாகைொ து PM-CARES 

அல்லது மாநில அ சின் நிதியிலிருந்து வைாடுக்ைப்படும். குழந்கதைளுக்கு 

உரிெ பள்ளிச்சீருகெைள், நூல்ைள் ஆகிெ வும் அமத நிதியின் ெழிொை 

அளிக்ைப்படும். பள்ளிப்படிப்பு முடிந்ததும் இளநிகல பட்ெப்படிப்பு ெக யி 

-லா  அக த்து வெலகெயும் அ மெ ஏற்கும். அ சு ெழங்கும் இலெெ 

ைல்விகெ ஏற்ைாத பட்ெத்தில், இளநிகல ைல்விக்ைா  வெலவிக  ெங் 

-கிக்ைெக  ெழிொைப் வபற்று படிக்ைலாம். இதற்ைா  ெட்டித் வதாகை 

-கெ அ மெ ஏற்றுக்வைாள்ளும். 

ைண்ைாணிப்புக் குழு: இந்தத் திட்ெத்கத மாெட்ெங்ைளில் ைண்ைாணித்து 

வெெல்படுத்த ஆட்சிெர் தகலகமயில் குழு அகமக்ைப்பட்டுள்ளது. இந்தக் 

குழுவின் உறுப்பி ர் வெெலாள ாை, மாெட்ெ குழந்கதைள்நல அலுெலர் 

இருப்பார். முதன்கமக் ைல்வி அலுெலர், மாெட்ெ ெமூை நல அலுெலர், 

குழந்கதைள் நல குழுவின் உறுப்பி ர், தன் ார்ெ வதாண்டு நிறுெ த் 

-திலிருந்து ஒருெர் ஆகிமொர் இதன் உறுப்பி ர்ைளாை இருப்பர் என்று 

த து உத்த வில் ஷம்பு ைல்மலாலிைர் வதரிவித்துள்ளார். 

 

6. இந்திெ ைெமலா க் ைாெல்பகெயில் Mk-3 அதிநவீ  இலகு இ ை 

வெலிைாப்ெர்ைள் மெர்ப்பு 

உள்நாட்டிமலமெ உருொக்ைப்பட்ெ அதிநவீ  இலகு  ை வெலிைாப்ெர் 

Mk-3, இந்திெ ைெமலா க் ைாெல்பகெயில் மெர்க்ைப்பட்ெது. “தற்ொர்பு 

இந்திொ” திட்ெத்தின்கீழ் உருொக்ைப்பட்ெகெ இந்த வெலிைாப்ெர்ைள். 

இந்த நவீ  வெலிைாப்ெர்ைகள வபங்ைளூரில் உள்ள ஹிந்துஸ்தான் 

ஏம ாநாட்டிக்ஸ் நிறுெ ம் உருொக்கியுள்ளது. 

இந்த இலகு  ை வெலிைாப்ெர்ைள் பகெயில் இகைக்ைப்பட்டிருப்பதன் 

மூலம் ைப்பல் ொர்ந்த நெெடிக்கைைள், ைண்ைாணிப்புப்பணிைளில் புதிெ 

மாற்றம் ஏற்படும். விமா ங்ைள் மற்றும் ைப்பல்ைளுென் ஒருங்கிகைந்து 

குறிப்பிட்ெ பகுதிைளில் மெகெைளின் திறக  ெலுப்படுத்துெதற்ைாை 

இந்த வெலிைாப்ெர்ைள் பணியில் அமர்த்தப்படும் என்றார் அெர்.  

வென்க , புெம சுெ ம், வைாச்சி மற்றும் மபார்பந்தரில் உள்ள இந்திெ 

ைெமலா க் ைாெல்பகெ பிரிவுைளில் 16 Mk-3 வெலிைாப்ெர்ைள் மெர்க்ைப் 

-பெவுள்ள . 

 

7. 1,50,000 ஆ ம்ப, துகை சுைாதா  நிகலெங்ைள் ஆயுஷ்மான் பா த் 

சுைாதா  கமெங்ைளாை மாற்றப்படும்: மத்திெ அ சு 

அடுத்த ஆண்டு டிெம்பருக்குள் 1,50,000 துகை சுைாதா  கமெங்ைள் 

மற்றும் ஆ ம்ப சுைாதா  கமெங்ைள் ஆயுஷ்மான் பா த் சுைாதா  மற்றும் 

நல கமெங்ைளாை மாற்றப்படும் என்று மத்திெ அ சு வதரிவித்துள்ளது. 

இதுவதாெர்பாை மத்திெ சுைாதா  அகமச்ெைம் வெளியிட்ெ அறிக்கையில் 

கூறப்பட்டிருந்ததாெது: ைெந்த மார்ச்.31ஆம் மததி நிலெ ப்படி, நாட்டின் 

கி ாமப்புறங்ைளில் 1,55,404 துகை சுைாதா  கமெங்ைளும், 24,918 

ஆ ம்ப சுைாதா  கமெங்ைளும், நைர்ப்புறங்ைளில் 5,895 ஆ ம்ப சுைாதா  

கமெங்ைளும் உள்ள . 

அம்கமெங்ைளில் விரிொ  மருத்துெ மெகெைள் அளிக்ைப்படும். 

துகை சுைாதா  கமெங்ைளில் 14 மநாய் ைண்ெறிதல் பரிமொதக ைளு 

-ம், ஆ ம்ப சுைாதா  நிகலெங்ைளில் 63 மநாய் ைண்ெறிதல் பரிமொத 

-க ைளும் மமற்வைாள்ளப்படுகின்ற . துகை சுைாதா  கமெங்ைளில் 

105 அத்திொெசிெ மருந்துைள், ஆ ம்ப சுைாதா  கமெங்ைளில் 172 

அத்திொெசிெ மருந்துைள் இலெெமாை ெழங்ைப்படுகின்ற . ெஞ்சீெனி 

தளம்மூலம் 60 இலட்ெத்துக்கும் மமற்பட்ெெர்ைள் வதாகலமபசி ெழிொை 

மருத்துெ ஆமலாெக ைள் வபற்றுள்ள ர். அெர்ைளில் 26.42 இலட்ெம் 

மபருக்கு சுைாதா  மற்றும் நல கமெங்ைள்மூலம் ஆமலாெக ைள் 

ெழங்ைப்பட்ெ  என்று வதரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

 

7. இந்திெ ெம்ொெளி வெய்திொளர்ைளுக்கு புலிட்ஸர் பரிசு 

இந்த ஆண்டுக்ைா  அவமரிக்ைாவின் புலிட்ஸர் பரிசுக்கு, இந்திெ ெம்ொ 

-ெளிகெச் மெர்ந்த இரு வெய்திொளர்ைள் மதர்ந்வதடுக்ைப்பட்டுள்ள ர். 

இதுகுறித்து பிடிஐ வெய்தி நிறுெ ம் வதரிவித்துள்ளதாெது: ஊெைத் 

துகறக்ைா  அவமரிக்ைாவில் மிை உெரிெ விருதா  புலிட்ஸர் விருகத, 

இந்திெ ெம்ொெளிகெச்மெர்ந்த இருெர் இந்த ஆண்டு வென்றுள்ள ர்.  

சீ ாவின் ஜின்ஜிொங் மாைாைத்திலுள்ள முஸ்லிம்ைள் தடுப்பு முைாம் 

குறித்து புதுகமொ  முகறயில் வெய்திைள் மெைரித்து வெளிப்படுத்திெ 

இந்திெ ெம்ொெளி வெய்திொளர் மமைா  ாஜமைாபாலன் இப்பரிசுக்குத் 

மதர்ந்வதடுக்ைப்பட்டுள்ளார். அவமரிக்ைாவின் ‘புஸ்பீட் நியூஸ்’ இகைெ 

தள வெய்தி ஊெைத்தில் அெர் பணிொற்றி ெருகிறார். இதுதவி , ெம்பா 

மப கெம்ஸ் இதழில் பணிொற்றிெரும் நீல் மபடியும் இந்த ஆண்டுக்ைா  

புலிட்ஸர் பரிசுக்குத் மதர்ந்வதடுக்ைப்பட்டுள்ளார். இந்திெ ெம்ொெளிகெச் 

மெர்ந்த அெர், ெை வெய்திொள ா  மைதலீன் வமக்கிம ாரியுென் மெர்ந்து 

இந்தப்பரிகெ வென்றுள்ளார். 

எதிர்ைாலத்தில் குற்றொளிைளாைக்கூடிெெர்ைள் என்று ெந்மதகிக்ைப்படு 

-ெர்ைள்குறித்து ைைனி முகறயில் ைண்ெறியும் உள்ளூர் ைாெல் அலுெ 

-லைத்தின் ெர்ச்கெக்குரிெ முெற்சிைள்குறித்து வெய்திைள் வெளியிட்ெ 

-கமக்ைாை அெர்ைளுக்கு புலிட்ஸர் விருது ெழங்ைப்படுகிறது எ  பிடிஐ 

வெய்தி நிறுெ ம் வதரிவித்துள்ளது. 

 

8. ெமூை வெெல்பாட்டுக்ைாை TNPL ஆகலக்கு தங்ைமயில் விருது 

ைரூர் மாெட்ெம் புைழூர் TNPL ஆகலக்கு தங்ைமயில் விருது கிகெத்துள் 

-ளது. இன்ஸ்டிட்யூட் ஆப் கெ க்ெர்ஸ் நியு தில்லி என்ற அகமப்பா து 

ஒவ்மொர் ஆண்டும் மெளாண்கம, எண்வைய் உற்பத்தி, வபாறியிெல், 

புதுப்பிக்ைக்கூடிெ ஆற்றல் உற்பத்தி, ெங்கித்துகற, சிவமண்ட், ைாகித 

உற்பத்தி, சு ங்ைம் மற்றும் உமலாைம் மபான்ற நிறுெ ங்ைளில் ெமுதாெ 



         

    

வபாறுப்புைர்வு திட்ெத்கத சிறப்பாை வெெல்படுத்தும் நிறுெ த்கத 

உலை அளவிலும், மதசிெ அளவிலும் மதர்வுவெய்து தங்ைமயில் விருகத 

ெழங்கி ெருகிறது. 

இந்நிகலயில், ைரூர் மாெட்ெம் புைழூர் TNPL ஆகலொ து, ஆகலகெ 

சுற்றியுள்ள கி ாமங்ைகளச்மெர்ந்த நலிவுற்ற ெமுதாெ குழந்கதைளுக்கு 

இலெெக்ைல்வி ெழங்குதல், அ சுப்பள்ளிைளில் மாைெர்ைளுக்கு ஆங்கி 

-லம் மபச்சுத்திறன் பயிற்சி அளித்தல், இலெெ மருத்துெ முைாம்ைள், ைண் 

மருத்துெ முைாம்ைள் நெத்தி மதகெொ  உதவிைள் ெழங்குதல், அ சு 

மருத்துெமக ைளுக்கு மருத்துெ உபை ைங்ைள் ெழங்குதல், திறன் 

மமம்பாட்டு பயிற்சி ெழங்குதல், கி ாம மக்ைளுக்கு குடிநீர் ெழங்குதல், ஏரி 

குளங்ைள், ைால்ொய்ைள் தூர்ொ ல், ம க்ைன்றுைள் ெழங்குதல், நடுதல் 

மபான்ற எண்ைற்ற ெமுதாெ நலப்பணித்திட்ெங்ைகள வெெல்படுத்தி 

ெருகிறது. 

2020ஆம் ஆண்டுக்ைா  ெமுதாெ வபாறுப்புைர்வுக்ைாை ெழங்ைப்படும் 

தங்ைமயில் விருதுக்கு மதசிெ அளவில் புைழூர் ைாகித (TNPL) ஆகல 

மதர்வு வெய்ெப்பட்ெது. 

 

9. தடுப்பூசி வெலுத்தி ாலும் தற்ைாப்பு அெசிெம்! 

ைம ா ா தடுப்பூசிைள் வெலுத்திக்வைாண்ெெர்ைள் அலட்சிெத்துென் 

வெெல்பொமல் கூடுதல் ைெ த்துென் இருக்ைமெண்டும் என்று மருத்து 

-ெர்ைள் அறிவுறுத்தியுள்ள ர். இருமுகற தடுப்பூசி வெலுத்தி ாலும் 

கூெ வதாற்று ஏற்பெ ொய்ப்புள்ளதாைவும் அெர்ைள் கூறியுள்ள ர்.  

இருந்தமபாதிலும் தடுப்பூசிைள் வெலுத்திெெர்ைளுக்கு ைம ா ா பாதிப்பு 

குகறொை இருப்பதும், இறப்புமநரிடுெதில்கல என்பதும் ஆதா ப்பூர்ெ 

-மாை உறுதிவெய்ெப்பட்டுள்ளது. 

இந்திொவில் தடுப்பூசிைள்... 

மைாவிஷீல்ட்: பிரிட்ெனின் ஆக்ஸ்மபார்ட் மற்றும் ஆஸ்ட் ா வஜனிைா 

நிறுெ த்தால் ைண்ெறிெப்பட்ெது மைாவிஷீல்ட் தடுப்பூசி. இந்திொவில் 

மைா ாஷ்டி  மாநிலம் புமைவில் உள்ள சீ ம் நிறுெ த்தில் 

உள்நாட்டுத் மதகெக்ைாை அகெ உற்பத்தி வெய்ெப்படுகின்ற . 

மாதந்மதாறும் 6 மைாடி தடுப்பூசிைள் அங்கு தொரிக்ைப்படுகின்ற .  

சிம்பன்ஸியிலிருந்து வபறப்பட்ெ வீரிெம் குகறக்ைப்பட்ெ தீநுண்மிகெ 

(அடிம ா கெ ஸ்) ம பணுரீதிொை சில மாற்றங்ைள் வெய்து அதக  

மனித உெலுக்குள் வெலுத்தும் நுட்பத்தில் உருொக்ைப்பட்ெது மைாவி 

ஷீல்ட் தடுப்பூசி. முதல் தடுப்பூசிக்கும் இ ண்ொெது தடுப்பூசிக்கும் 

இகெமெொ  ைால இகெவெளி 12 ொ ங்ைள். 

மைாமெக்ஸின்: வதலங்ைா ா மாநிலம், கெத ாபாதில் உள்ள பா த் 

பமொவெக் நிறுெ த்தின் மூலம் இத்தடுப்பூசிைள் தொரிக்ைப்படுகின்ற . 

வெெலிழந்த ைம ா ா தீநுண்மிகெ மருத்துெ நுட்பத்தில் உரிெ 

மாற்றங்ைள் வெய்து உெலில் வெலுத்தும் ெகையில் இந்த தடுப்பூசி 

தொரிக்ைப்படுகிறது. முதல் தடுப்பூசிக்கும் இ ண்ொெது தடுப்பூசிக்குமா  

ைால இகெவெளி 4 ொ ங்ைள். 

ஸ்புட்னிக் வி:  ஷிொவிலிருந்து இறக்குமதி வெய்ெப்படும் இந்த ெகை 

தடுப்பூசியும் அடிம ா கெ ஸ் வதாழில்நுட்பத்திலா கெதான். 

இந்திொகெப் வபாருத்தெக  கெத ாபாதில் உள்ள ொக்ெர் வ ட்டிஸ் 

ஆய்ெைத்தில் இத்தடுப்பூசிைகள உற்பத்தி வெய்ெ அெெ ைால அனுமதி 

ெழங்ைப்பட்டுள்ளது. உள்நாட்டில் குறிப்பிெத்தக்ை எண்ணிக்கையில் 

அத்தடுப்பூசிைள் இருப்பில் இருந்தாலும் அெற்றின் பென்பாடு இன் மும் 

ப ெலாக்ைப்பெவில்கல. 

ஏன் மதகெ தடுப்பூசி? வபாதுொை மனித உெலுக்குள் எந்த ெகை கிருமி 

நுகழந்தாலும், அதக  வி ட்ெக்கூடிெ எதிர்ப்புெக்தி தா ாை உருொகு 

-ம். அதுமபாலத்தான் ைம ா ாவுக்கு எதி ா  எதிர்ப்பாற்றலும் உருொ 

-கின்ற . வபாதுொை எெருக்கும் ொழ்நாள் முழுெதும் நி ந்த மாை எதி 

-ர்ப்பாற்றல் உெலில் இருந்துவைாண்மெ இருப்பதில்கல. குறிப்பிட்ெ 

ைாலத்துக்குப் பிறகு அது மகறந்துவிடும். 

அமதமெகளயில், உெலில் உள்ள பி-வெல்ைள் மற்றும் டி-வெல்ைள் அந்த 

எதிர்பாற்றகல நிக வில் கெத்திருக்கும். மீண்டும் அத்தகைெ தீ 

நுண்மி உெலுக்குள் நுகழந்தால் உெ டிொை அகெ வெெல்பட்டு எதிர் 

-ப்பாற்றகல உருொக்கிவிடும். அவ்ெகையில் தடுப்பூசிைள் வெலுத்துெத 

-ன்மூலம் மநாய் பாதிப்பின்றி உெலில் எதிர்ப்பாற்றல் உருொகிவிடும். 

அதன்பின் ர் தீநுண்மி தாக்கி ாலும்கூெ எதிர்ப்பாற்றல் தூண்ெப்பட்டு 

மநாய்ெ ாமல் ைாக்கும். 

எப்மபாது எதிர்ப்பாற்றல் உருொகும்? வபாதுொை இ ண்ொம் தெகை 

தடுப்பூசி வெலுத்திெ 3 ொ ங்ைளுக்குப்பிறகு உெலில் மநாய் எதிர்ப்பாற்ற 

-ல் உருொகும். ைம ா ாவுக்கு எதி ா  எதிர்ப்பாற்றல் உருொகியுள்ள 

-தா என்பகத IGG என்ற இ த்தப்பரிமொதக மூலம் ைண்ெறிெலாம். 

ஒரு மில்லி  த்தத்தில் எத்தக  ஆர்ப்பிட்ெரி யூனிட்ஸ் (AU) எ ப்படும் 

எதிர்ப்பாற்றல் உள்ளது என்பகத அதில் அறிெலாம். 

தடுப்பூசிக்குப் பிறகும் அெசிெம் மதகெ 

முைக்ைெெம், கைைள் தூய்கம, தனி நபர் இகெவெளி, ஊட்ெச்ெத்துமிக்ை 

உைவுைள், குகறந்தது 7 மமந  தூக்ைம் உெற்பயிற்சி மற்றும் மூச்சுப் 

பயிற்சி, இ த்த ெர்க்ைக  மற்றும் இ த்த அழுத்தக்ைட்டுப்பாடு மற்றும் மது, 

புகைப்பழக்ைங்ைள் இல்லாகம. 

எெருக்வைல்லாம் தடுப்பூசி கூொது? ைம ா ா சிகிச்கெயிலிருப்மபார், 

ைம ா ா அறிகுறிைள் ைாைப்படுமொர், பாலூட்டும் தாய்மார்ைள், 

ைர்ப்பிணிைள், தடுப்பூசிொல் ைடுகமொ  ஒவ்ொகமக்குள்ளாமொர் 

மற்றும் குழந்கதைள். 

தடுப்பூசிைள் வெெல்திறன் 

1) மைாவிஷீல்ட் - 70 ெதவீதம். 

2) மைாமெக்ஸின் - 81 ெதவீதம். 

3) ஸ்புட்னிக் வி - 90 ெதவீதம். 

 

10. அங்கீைரிக்ைப்பட்ெ பயிற்சி கமெத்தில் பயின்றால் மபாதும் ஓட்டுநர் 

உரிமம் வபறலாம்: ஜூகல 1 முதல் புதிெ விதி அமல் 

ஜூகல.1 முதல் ஓட்டுநர் உரிமம்வபற அங்கீைா ம் வபற்ற ஓட்டுநர் பயிற்சிப் 

பள்ளிைளில் முகறொைப் பயிற்சிகெ முடித்தாமல மபாதுமா து எ  

மத்திெ ொகலப் மபாக்குெ த்து மற்றும் வநடுஞ்ொகல அகமச்ெைம் 

அறிவித்துள்ளது. இந்தப்புதிெ விதிமுகற ெரும் ஜூகல.1ஆம் மததி முதல் 

அமலுக்கு ெரும் எ த்வதரிகிறது. 

புதிெ விதிமுகறொல், சிறப்புப்பயிற்சி வபற்ற ஓட்டுநர்ைள் கிகெப்பார்ைள் 

இத ால் ொகல விபத்துைள் குகறயும் எ  எதிர்பார்க்ைப்படுகிறது. 

மமாட்ொர் ொை  திருத்தச் ெட்ெம், 2019’இன் 8ஆம் பிரிவின்படி ஓட்டுநர் 

பயிற்சிப்பள்ளிைளின் அங்கீைா  விதிைகள மாற்ற முடியும். அதன்படிமெ 

இந்தப் புதிெ விதிமுகறைகள மத்திெ அ சு அறிவித்துள்ளது. 

மத்திெ அ சின் இந்தப்புதிெ விதிமுகறயின்படி அங்கீைரிக்ைப்பட்ெ பயிற்சி 

கமெங்ைளின் முக்கிெ அம்ெங்ைள் என்வ ன் ? 

1. இத்தகைெ கமெங்ைளில் பயிற்சிொளார்ைளுக்கு உெர்த  பயிற்சி 

அளிக்கும் ெகையில் பி த்மெை ஓடுதளங்ைள் இருக்கும். இத ால், 

சிறப்பா  பயிற்சி உறுதிவெய்ெப்படும். 

2. இந்த கமெங்ைள் மூலம் மமாட்ொர் ொ ச் ெட்ெம் 1988ன் படி, ஒரு 

ொடிக்கைொளர் த து ெண்டி ஓட்டும் திறக  புதுப்பித்துக் வைாள்ளும் 

ெகையிலும் பயிற்சிைகள ெடிகமக்ைலாம். 

3. இத்தகைெ அங்கீைரிக்ைப்பட்ெ பயிற்சி கமெங்ைளில் பயிற்சி 

வபறுபெர்ைள் RTO அலுெலைத்தில் உரிமம் ெழங்ைப்படும்மபாது நெத்தப் 

-படும் மதர்வுைளில் பங்மைற்ைத் மதகெயில்கல. இத ால், பயிற்சி 

முடிந்தவுெம மெ ொை  ஓட்டிைளுக்கு உரிமம் கிகெத்துவிடும். 

4. அமதமபால் இந்த கமெங்ைளில் வதாழிற்ொகலைளுக்ைா  ொை ங் 

-ைகள இெக்கும் ெகையிலும் பி த்மெை பயிற்சிெளிக்ைப்படும். இத ால், 

பி த்மெை, சிறப்பு ொை ங்ைகள இெக்குமொரின் பற்றாக்குகற தீரும். 

இத ால், ொகல விபத்துைள் தவிர்க்ைப்படும். 

 

11. இந்திெ ைெமலா க் ைாெல்பகெ புதிெ ஐ.ஜி. வபாறுப்மபற்பு 

இந்திெ ைெமலா க் ைாெல்பகெயின் கிழக்கு பி ாந்திெ புதிெ IGஆை 

ஆ ந்த் பி ைாஷ் பமொலா வபாறுப்மபற்றுக்வைாண்ொர். 

இதற்கு முன்பு IGஆை இருந்த எஸ் ப மமஷ், இந்திெ ைெமலா க் ைாெல் 

பகெயின் மமற்கு பி ாந்திெ ைமாண்ெ ாை மாற்றப்பட்ொர். புதிதாை 

வபாறுப்மபற்றுள்ள ஆ ந்த் பி ைாஷ், இந்திெ ைெமலா க் ைாெல் பகெ 

பணியில் 1990’இல் மெர்ந்தார். உத்த ைண்ட் மாநிலத்கதச் மெர்ந்த 

ஆ ந்த் பி ைாஷ், ைெமலா க்ைாெல்பகெயில் சிறப்பாை பணிொற்றிெதற் 

-ைாை, குடிெ சுத்தகலெரின் தட் க்ஷக் விருகத வபற்றார். இத்தைெகல 

பாதுைாப்புத் துகற பத்திரிகை அலுெலைம் வதரிவித்துள்ளது. 

 

  



         

    

12. மருத்துெ ைல்வி மெர்க்கை 51% அதிைரிப்பு: வபாறியிெல் மெர்க்கை 

13% ெரிந்தது 

இந்திொவில் ைெந்த 5 ஆண்டுைளில் மருத்துெக் ைல்வி மெர்க்கை 51% 

அதிைரித்துள்ளது. இமத ைாலைட்ெத்தில் வபாறியிெல் ைல்விச்மெர்க்கை 

13.4% ெரிந்திருக்கிறது எ  மத்திெ ைல்வி அகமச்ெை ஆய்ெறிக்கையில் 

வதரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. மத்திெ ைல்வி அகமச்ெைத்தின்கீழ் வெெல்படும் 

அகில இந்திெ உெர்ைல்வி ஆய்வுப்பிரிவு, நாடு முழுெதும் வெெல்படும் 

உெர்ைல்வி நிறுெ ங்ைள் குறித்து ஆய்வுவெய்து ஆண்டுமதாறும் 

அறிக்கை வெளியிட்டுெருகிறது. அதன்படி 2019-20 ஆண்டுக்ைா  ஆய் 

-ெறிக்கை வெளியிெப்பட்ெது. அதில் கூறியிருப்பதாெது: 

நாடு முழுெதும் 1,043 பல்ைகலக்ைழங்ைள், 42,434 ைல்லூரிைள், 11,779 

சுெநிதி ைல்வி நிறுெ ங்ைள் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ெ . ைெந்த 

2019-20 ைல்வியாண்டில் 3.85 மைாடிமபர் உெர்ைல்வியில் மெர்ந்துள்ள 

- ர். இதில் 1.96 மைாடிமபர் மாைெர்ைள், 1.89 மைாடிமபர் மாைவிைள். 

உத்த  பி மதெம் முதலிெம் 

உெர்ைல்வி மாைெர் மெர்க்கையில் உத்த  பி மதெம் முதலிெத்தில் 

உள்ளது. மைா ாஷ்டி ா 2ஆெது இெத்திலும் தமிழ்நாடு 3ஆெது இெத்தி 

-லும் உள்ள .  ாஜஸ்தான், ைர்நாெைம், மத்திெ பி மதெ மாநிலங்ைள் 

அடுத்தடுத்த இெங்ைகளப் பிடித்துள்ள . நாடு முழுெதும் உெர்ைல்வி 

நிறுெ ங்ைளில் 15,03,156 ஆசிரிெர்ைள் பணிொற்றி ெருகின்ற ர். 

இதில் 57.5 ெதவீதம் மபர் ஆண்ைள். 42.5 ெதவீதம் மபர் வபண்ைளாெர்.  

நாட்டின் உெர்ைல்விநிறுெ ங்ைளில் 78.6% நிறுெ ங்ைள் தனிொக  

மெர்ந்தகெ அதிைபட்ெமாை ஆந்தி ாவில் 81%, வதலங்ைா ாவில் 80%, 

உத்த  பி மதெத்தில் 78.5%, தமிழ்நாட்டில் 77.6 ெதவீத தனிொர் ைல்வி 

நிறுெ ங்ைள் வெெல்படுகின்ற . 

ைெந்த 5 ஆண்டுைளில் மருத்துெக்ைல்வி மாைெர் மெர்க்கை 51.1% 

அதிைரித்திருக்கிறது. இமத ைாலைட்ெத்தில் வபாறியிெல் ைல்வி மாைெர் 

மெர்க்கை 13.4% ெரிந்திருக்கிறது. 

 



         

    

1. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற ெண்டிட் தீனதயாள் ஆற்றல் 

ெல்கமைக்கழகம் அமைந்துள்ள ைாநிைம் எது? 

அ) மகாராஷ்டிரா 

ஆ) குஜராத்  

இ) உத்தர பிரததசம் 

ஈ) கர்நாடகா 

✓ குஜராத் மாநில அரசானது மாநிலத்தின் ஏழு தனியார் பல்கலலக்கழகங் 

-களுக்கு சிறப்பு அந்தஸ்லத வழங்க முடிவுசசய்துள்ளது. நிர்மா பல்க 

-லலக்கழகம், CEPT பல்கலலக்கழகம், பண்டிட் தீனதயாள் ஆற்றல் 

பல்கலலக்கழகம், DAIICT, ஆமதாபாத் பல்கலலக்கழகம், சதராட்டர் 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்ப பல்கலலக்கழகம் மற்றும் மார்வாடி 

பல்கலலக்கழகம் உள்ளிட்ட ஏழு பல்கலலக்கழகங்களுக்கு சிறப்பு 

அந்தஸ்லத வழங்க குஜராத் மாநில முதலலமச்சர் விஜய் ரூபானி 

சகாள்லக அடிப்பலடயில் ஒப்புதல் அளித்தார். 

 

2. ெமீெ செய்திகளில் இடம்செற்ற, ‘Canadarm2’ என்றால் என்ன? 

அ) COVID தடுப்பு மருந்து 

ஆ) உள்நாட்டு வான் தபாக்குவரத்து திட்டம் 

இ) பன்னாட்டு விண்சவளி நிலலயத்தின் 

    எந்திரக்லக  

ஈ) கஞ்சா ஒழிப்புத் திட்டம்  

✓ சமீபத்தில், ‘Canadarm2’ என அலழக்கப்படும் ISS’இன் எந்திரக்லகயின் 

ஒருபகுதிலய விண்சவளி குப்லபகள் தாக்கி தசதப்படுத்தின. லகயின் 

சசயல்பாடுகள், தசதத்தால் பாதிக்கப்படாது என்பலத வானியலாளர்கள் 

உறுதிப்படுத்தினர். விண்சவளி நிலலய சதாலலநிலல லகயாளுதல் 

அலமப்பான ‘Canadarm2’, நிலலயத்திற்கு சவளிதய சபாருட்கலள நக 

-ர்த்தவும், நிலலயத்தில் பணிகலள சரிசசய்யவும் பயன்படுகிறது. 

 

3.அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற, ‘செஞ்சுற்றுைா’ என்பதுடன் 

ச ாடர்புமடய நாடு எது? 

அ) இந்ததாதனசியா 

ஆ) இந்தியா 

இ) சீனா  

ஈ) இலங்லக 

✓ கம்யூனிஸ்ட் கட்சிசார்ந்த வரலாற்று மற்றும் கலாச்சார முக்கியத்துவம் 

வாய்ந்த இடங்கலள தமம்படுத்துவதற்காக, சீனா, 2004ஆம் ஆண்டில் 

‘சசஞ்சுற்றுலா’லவ அறிமுகப்படுத்தியது. இது நாட்டில் சுற்றுலாதவாடு 

இலைந்து உள்ளூர் வணிகங்கலள தமம்படுத்துவலதயும் தநாக்கமா 

-கக்சகாண்டது. அண்லமயில், ‘சசஞ்சுற்றுலா’வின்கீழ் உள்ள இடங்கள் 

அதிக எண்ணிக்லகயிலான பயணிகளுடன் சாதலனபலடத்தது.  

✓ 1921ஆம் ஆண்டில் சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் முதல் ததசிய காங்கிரஸ் 

நலடசபற்ற நன்ஹூ ஏரி மற்றும் மாதவா தசதுங்கின் பிறப்பிடமான 

தஷாஷன் ஆகியலவ அடங்கும். 

 

4. அண்மையில் 7 ைநநர விண்செளி நமடெயணத்ம  நிகழ்த்திய 

ஒசைக் நநாவிட்ஸ்கி ைற்றும் பிநயாட்ர் டுப்நராவ் ஆகிநயார் ொர்ந்  

நாடு எது? 

அ) ஐக்கிய அசமரிக்க நாடுகள் 

ஆ) ரஷ்யா  

இ) இஸ்தரல் 

ஈ) பிரான்ஸ் 

✓ ஓசலக் தநாவிட்ஸ்கி மற்றும் பிதயாட்ர் டுப்தராவ் ஆகிய இரண்டு ரஷ்ய 

விண்சவளி வீரர்கள், பன்னாட்டு விண்சவளி நிலலயத்திலிருந்து 7 

மதநர விண்சவளியில் நலடபயைத்தில் ஒரு புதிய ரஷ்ய சதாகுதிக்கு 

வந்து தசரந்தனர். 

✓ ஏப்ரலில் விண்சவளி நிலலயத்திற்கு வந்த இவ்விரு விண்சவளி வீரர்க 

-ளுக்கும் இது முதல் விண்சவளிப்பயைமகும். புதிய சநௌகா (அறிவிய 

-ல்) பல்தநாக்கு ஆய்வக சதாகுதி வருவதற்கு முன்பு, பன்னாட்டு விண் 

-சவளி நிலலயத்திற்கு சவளிதய பலழய மின்கலங்கலள மாற்றுவது 

உள்ளிட்ட சதாழில்நுட்ப பணிகலள அவர்கள் தமற்சகாள்வர். 

 

5. ைதுரா ைற்றும் ொனஸ்கந் ா ஆகியெற்மற எந் த் துமறயில் 

ஏற்றுைதி நைம்ொட்டுக்கான ச ாகுதிகளாக APEDA இனங்கண்டுள் 

-ளது? 

அ) ஜவுளி 

ஆ) பால்  

இ) பருத்தி 

ஈ) பழங்கள் 

✓ தவளாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உைவுப் சபாருட்கள் ஏற்றுமதி 

தமம்பாட்டாலையமானது (APEDA) பால்சபாருட்களின் ஏற்றுமதிலய 

தமம்படுத்துவதற்காக ஒரு ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு மன்றத்லத அலமத்து 

உள்ளது. இத்துலறயிலுள்ள பல்தவறு சிக்கல்களுக்கு தீர்வுகாண்பதும் 

இதன் தநாக்கமாகும். பால் வர்த்தகத்லத அபிவிருத்தி சசய்வதற்காக 

உத்தர பிரததச மாநிலத்தில் மதுரா மற்றும் குஜராத்தில் பானஸ்காந்தா 

ஆகிய இரண்டு சதாகுதிகளுக்கு இந்த ஆலையம் அங்கீகரித்துள்ளது.  

✓ இத்சதாகுதிகளில் உள்ள உழவர்கள் மற்றும் சிறு பால் வணிகர்களுக்கு 

ஏற்றுமதியில் திறலன வளர்ப்பதற்கு பயிற்சியும் உதவியும் வழங்கப்படும். 

 

6. CSIR-NCL ஆனது பின்வரும் எந்  ைருத்துெ முமறமயப் 

ெயன்ெடுத்தி,  ண்ணீமரக் கிருமிநீக்கம் செய்ய, ‘SWASTIIK’ என்ற 

ச ாழில்நுட்ெத்ம  உருொக்கியது? 

அ) சித்த மருத்துவம் 

ஆ) ஆயுர்தவதம்  

இ) தஹாமிதயாபதி 

ஈ) தசாவா-ரிக்பா 

✓ புதனவில் உள்ள CSIR-ததசிய தவதியியல் ஆய்வகமானது (CSIR-NCL) 

இயற்லக எண்சைய்கலளப் பயன்படுத்தி தண்ணீலரக் கிருமிநீக்கம் 

சசய்வதற்காக, ‘SWASTIIK’ என்ற சதாழினுட்பத்லத உருவாக்கியுள்ளது.  

✓ அறிவியல் & சதாழில்நுட்பத் துலறயின் சதாழில்நுட்ப முன்முயற்சியின் 

ஆதரவுடன், இத்சதாழில்நுட்பம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

✓ அழுத்தக்குலறப்பின் (குழிவுறுதல்) மூலமாக ஒரு திரவத்லத சகாதிக்கச் 

சசய்து, பின்னர் கிருமிநீக்கம் சசய்வதற்கு, நுண்ணுயிர்க்சகால்லி பண்பு 

-கலளக் சகாண்ட இயற்லக எண்சைய்கலள இது பயன்படுத்துகிறது. 

 

7. நிமையாக ெளர்ச்சியுறும் அமைப்பு (Standard Developing Organiz 

-ation) என அறிவிக்கப்ெட்ட இந்தியாவின் மு ல் நிறுெனம் எது? 

அ) RDSO  

ஆ) IRCTC 

இ) DRDO 

ஈ) RITES 

✓ இந்திய இரயில்தவயின்கீழ் சசயல்படும் ஆராய்ச்சி வடிவலமப்பு மற்றும் 

தரநிலலகள் அலமப்பானது (RDSO) சமீபத்தில் நிலலயாக வளர்ச்சியுறும் 

அலமப்பு என அறிவிக்கப்பட்ட நாட்டின் முதல் நிறுவனமாக மாறியுள்ளது. 

அரசாங்கத்தின் “ஒரு நாடு ஒரு தரம்” என்ற இலக்லக அலடவதற்காக, 

‘SDOஐ அங்கீகரித்தல்’ என்ற திட்டத்லத இந்திய தரநிர்ைய அலமப்பு 

(BIS) அறிமுகப்படுத்தியது. 

 

8.PMGKP’இல் உள்ள புதிய முமறயின்ெடி, காப்பீட்டு நிறுெனங்கள் 

____ொன்றி ழின் அடிப்ெமடயில் இழப்பீடுகளுக்கு ஒப்பு ைளித்து 

தீர்வு காணைாம். 

அ) உள்துலற அலமச்சகம் 

ஆ) மாவட்ட ஆட்சியர்  

இ) தலலலமப் பதிவாளர் 

ஈ) மாவட்ட நீதிமன்றம் 

✓ COVID-19 ததாற்றுடன் தபாராடும் சுகாதார ஊழியர்களுக்கான பிரதமர் 

கரீப் கல்யாண் சதாகுப்பு (PMGKP) காப்பீட்டு திட்டம், அலனத்து சுகாதார 

ஊழியர்களுக்கும் `50 லட்சம் என்ற காப்பீடு வரம்புடன் சதாடங்கப்பட்ட 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

திட்டமாகும். சமீபத்தில், இழப்பீடு தகாருதவாலர அங்கீகரிப்பதற்கான 

புதிய அலமப்பு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இழப்பீடுதகாரல் திட்டத்தின் 

நலடமுலறக்கு இைங்க மாவட்ட ஆட்சியர் சான்றளிப்பார். 

✓ தமலும் இந்தச் சான்றிதழின் அடிப்பலடயில், காப்பீட்டு நிறுவனம், 48 

மணி தநரத்திற்குள்ளாக இழப்பீட்டிற்கு ஒப்புதல் அளித்து தீர்வு காணும். 

 

9.ென்னாட்டு மநட்ரஜன் முன்முயற்சி – 2021’ஐ நடத்திய நாடு எது? 

அ) பிரான்ஸ் 

ஆ) ஐக்கிய அசமரிக்க நாடுகள் 

இ) சஜர்மனி  

ஈ) ஆஸ்திதரலியா 

✓ பன்னாட்டு லநட்ரஜன் முன்முயற்சிலய சஜர்மனியின் சபடரல் சுற்றுச் 

சூழல் முகலம (Umweltbundesamt–UBA) நடத்தியுள்ளது. ஐநா அலவயி 

-ன் நீடித்த வளர்ச்சி இலக்குகள், மூன்றாண்டுக்கு ஒருமுலற நடக்கும் 

எட்டாவது பன்னாட்டு லநட்ரஜன் முன்முயற்சி மாநாட்டின் முக்கிய கருப் 

சபாருளாக இருந்தது. இது, 2021 தம.31 முதல் ஜூன்.3 வலர சமய்நிகர் 

முலறயில் நலடசபற்றது. 

 

10.நடுெணரொல் ைாநிைங்களமெக்கு ெரிந்துமரக்கப்ெட்ட ைநகஷ் 

சஜத்ைைானியின் ச ாழில் என்ன? 

அ) மருத்துவர் 

ஆ) வழக்குலரஞர்  

இ) அறிவியலாளர் 

ஈ) வங்கியாளர் 

✓ புகழ்சபற்ற வழக்குலரஞரான மதகஷ் சஜத்மலானி, சமீபத்தில், நடுவண் 

அரசால் மாநிலங்களலவக்கு பரிந்துலரக்கப்பட்டார். தமலும், முன்னாள் 

பத்திரிலகயாளர் சுவபன் தாஸ்குப்தாவும் மாநிலங்களலவக்கு பரிந்து 

-லரக்கப்பட்டுள்ளார். ரகுநாத் தமாகபத்ராவின் மலறவின் காரைமாக 

ஏற்பட்ட காலியிடங்கலள நிரப்பும் சபாருட்டு மதகஷ் சஜத்மலானி மாநில 

-ங்களலவக்கு பரிந்துலரக்கப்பட்டுள்ளார். 

 


1. இஸ்தரல் புதிய பிரதமராக சபன்னட் பதவிதயற்பு: சநதன்யாகு ஆட்சி 

முடிவுக்கு வந்தது 

இஸ்தரலின் புதிய பிரதமராக நப்தாலி சபன்னட் பதவிதயற்றுக்சகாண் 

-டார். 2009ஆம் ஆண்டிலிருந்து இஸ்தரலின் பிரதமராக சபஞ்சமின் 

சநதன்யாகு பதவிவகித்தார். சபஞ்சமின் சநதன்யாகு மீது ஊழல், தமாசடி 

மற்றும் நம்பிக்லக தமாசடி புகார்கள் கடந்த சில ஆண்டுகளாக எழுந்து 

வந்தன. அங்கு இரண்டு ஆண்டுகளாக 4 முலற நாடாளுமன்ற ததர்தல் 

நடந்தும் எந்தக்கட்சிக்கும் சபரும்பான்லம பலம் கிலடக்கவில்லல. 

கடந்த மார்ச் மாதம் 23ஆம் தததி நடந்த ததர்தலில், சமாத்தம் உள்ள 120 

இடங்களில் சபஞ்சமின் சநதன்யாகு கட்சி 54 இடங்கலளப் பிடித்தது. 

தனிப்சபரும் கட்சியாக வந்ததபாதும் அவரால் கூட்டணி அரசு அலமக்க 

முடியவில்லல. இதனால் இழுபறி நிலலலம நீடித்தது. அங்கு எட்டு எதிர் 

-க்கட்சிகள் ஒன்றாக தசர்ந்து கூட்டணி அலமத்தன. இஸ்தரலில் அரபு 

கட்சி தலலலமயில் எட்டு அரசியல் கட்சிகள் கூட்டாக இலைந்து 

சநதன்யாகுவின் ஆட்சிக்குத் தற்தபாது முற்றுப்புள்ளி லவத்துள்ளன. 

இக்கூட்டணிக்கட்சிகள் சுழற்சி முலறயில் பிரதமர் பதவிலயப் பகிர்ந்து 

சகாள்ளவுள்ளன. இதன்படி வலதுசாரி கட்சியான யாமினா கட்சியின் 

தலலவர் நப்தாலி சபன்னட் பிரதமராகப் பதவிதயற்பார் என்றும் அறிவிக் 

-கப்பட்டது. இதன்மூலம் சபஞ்சமின் சநதன்யாகுவின் 12 ஆண்டுகால 

ஆட்சி முடிவுக்கு வந்துள்ளது. இதலனத்சதாடர்ந்து இஸ்தரல் நாடாளும 

-ன்றத்தில் நம்பிக்லக வாக்சகடுப்பு நலடசபற்றது. இதில் யமினா கட்சி 

தலலவர் நப்தாலி சபனட் சவற்றிசபற்றார். இலதயடுத்து, இஸ்தரலின் 

புதிய பிரதமராக நப்தாலி சபன்னட் பதவிதயற்றுக்சகாண்டார். 

இஸ்ரேல்: சில தகவல்கள் 

தலலநகேம்: தெருசலம் 

அலுவல் தமாழி: ஹீப்ரூ 

நாணயம்: இஸ்ரேலிய ரசக்கல் 

2. பிசரஞ்சு ஓப்பன்: தஜாதகாவிச் சாம்பியன் 

பிசரஞ்சு ஓப்பன் கிராண்ட்ஸ்லாம் சடன்னிஸ் சதாடரில் சசர்பியாவின் 

தஜாதகாவிச் சாம்பியன் பட்டம் சவன்றார். பிசரஞ்சு ஓப்பன் சடன்னிஸ் 

தபாட்டியின் ஆடவர் ஒற்லறயர் பிரிவு இறுதியாட்டம் பாரீஸ் நகரத்தில் 

நலடசபற்றது. இதில் உலகின் முதல் நிலல வீரர் சசர்பியாவின் தநாவக் 

தஜாதகாவிச், ஐந்தாம் நிலல வீரரான கிரீஸ் நாட்லடச் சிட்ஸிபாலை 

எதிர்சகாண்டார். இந்த ஆட்டத்தில் 6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 என்ற சசட் 

கைக்கில் சிட்ஸிபாலை வீழ்த்தி வாலக சூடினார் தஜாதகாவிச். இது 

தஜாதகாவிச் சவல்லும் 19ஆவது கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டமாகும். தராஜர் 

சபடரர், ரஃதபல் நடால் தலா 20 கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டங்கலள சவன்று 

முதலிடத்தில் உள்ளனர். 

 

3. ஜூன்.14 – உலக குருதிக்சகாலட நாள் 

கருப்த ாருள்: Give Blood and Keep the World Beating. 

 

 

 

 

 



         

    

1.சமீபசசய்திகளில் இடம்சபற்ற SATAT திட்டத்துடன் ச ொடர்புடடய 

துடற எது? 

அ) கிராமப்புற மின்மயமாக்கல் 

ஆ) மலிவு விலை ப ாக்குவரத்து  

இ) LPG மானியம் 

ஈ) MSME’இல் முதலீடு 

✓ இந்தியாவில் எண்ணெய் துறற ண ாதுத்துறற நிறுவனங்கள், அதாவது 

இந்தியன் ஆயில், HPCL, BPCL, GAIL மற்றும் IGL ஆகியறவ SATAT 

திட்டத்றத பமம் டுத்துவதற்கான ஓர் ஒத்துறைப்பு ஒப் ந்தத்றத பமற் 

ணகாண்டுள்ளன. 

✓ Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation (கட்டுப் டியா 

-கக்கூடிய ப ாக்குவரத்றத ப ாக்கிய நிறையான மாற்று) என் தன் 

சுருக்கந்தான் SATAT. இது அழுத்தப் ட்ட உயிரிவாயு உற் த்தி ஆறைக 

-றள அறமத்து, சந்றதயில் அழுத்தப் ட்ட உயிரிவாயு கிறடப்ற  

உறுதிணசய்வதற்காக 01.10.2018 அன்று ணதாடங்கப் ட்டது. 

 

2. ஐநொ அடைப்பொல் உலக சபற்றறொர் நொள் அனுசரிக்கப்படுகிற 

ற தி எது? 

அ) ஜூன்.01  

ஆ) ஜூன்.05 

இ) ஜூன்.10 

ஈ) ஜூன்.15 

✓ ஒவ்பவார் ஆண்டும் ஜூன்.1 அன்று ஐக்கிய  ாடுகள் அறவயால் உைக 

ண ற்பறார்  ாள் அனுசரிக்கப் டுகிறது. இதுணதாடர் ான தீர்மானம், ஐ ா 

ண ாது அறவயால் ஏற்றுக்ணகாள்ளப் ட்டது. முதன்முறறயாக 2012ஆம் 

ஆண்டில் உைக ண ற்பறார்  ாள் அனுசரிக்கப் ட்டது. ண ற்பறாருத்துவத் 

-றதயும் அதன் தன்னைமற்ற அர்ப் ணிப்ற யும் ணகாண்டாட இந்த  ாள் 

அனுசரிக்கப் டுகிறது. 

 

3. WHOஆல் ஒப்பு ல் வழங்கப்பட்ட சிற ொவொக் என்ற COVID-19 

 டுப்பூசிடய உருவொக்கிய நொடு எது? 

அ) இந்பதாபனசியா 

ஆ) இந்தியா 

இ) சீனா  

ஈ) இைங்றக 

✓ சீனாவின் சிபனாவாக்  பயாணடக் லிமிணடட் உருவாக்கிய சிபனாவாக் 

தடுப்பூசிக்கு உைக சுகாதார அறமப்பின் அவசரகாை  யன் ாட்டு ஒப்புதல் 

வைங்கப் ட்டுள்ளது. இந்தத் தடுப்பூசிறய 18 வயது மற்றும் அதற்கு பமற்  

-ட்டவர்கள்  யன் டுத்த WHO  ரிந்துறரத்துள்ளது. 2-4 வார இறட 

ணவளியுடன் 2 படாஸ்களாக இத்தடுப்பூசிறய எடுத்துக்ணகாள்ளைாம். 

 

4. ILO ைதிப்பீடுகளின்படி, வரும் 2022ஆம் ஆண்டில் உலகளொவிய 

றவடலயின்டை விகி ம் என் வொக இருக்கும்? 

அ) 1% 

ஆ) 3% 

இ) 5.7%  

ஈ) 10.4% 

✓ உைகளாவிய பவறையின்றம விகிதமானது வரும் 2022ஆம் ஆண்டில், 

5.7 சதவிகிதமாக இருக்கும் என  ன்னாட்டு ணதாழிைாளர் அறமப்பு (ILO) 

மதிப்பிடப் ட்டுள்ளது. உைணகங்கிலும் கிட்டத்தட்ட 205 மில்லியன் பேர் 

 ணியற்பறாராக இருப் ார்கள் என ILO மதிப்பிட்டுள்ளது. இது, 2019ஆம் 

ஆண்டின் 187 மில்லியன் எண்ணிக்றகறயவிட அதிகமாக உள்ளது. 

பமலும் 108 மில்லியன்  ணியாளர்கள் ஏறைகள் அல்ைது வறியவர்கள் 

என வறகப் டுத்தப் ட்டுள்ளதாக ILO ணதரிவித்துள்ளது. 

 

 

 

5. WHO நிர்வொகக் குழுவின்  டலவரொக நியமிக்கப்பட்டுள்ள Dr 

றபட்ரிக் அறைொத் சொர்ந்  நொடு எது? 

அ) ஐக்கிய அணமரிக்க நாடுகள் 

ஆ) ணகன்யா  

இ) நியூசிைாந்து 

ஈ) பிபரஸில் 

✓ இந்திய ஒன்றிய சுகாதார அறமச்சர் டாக்டர் ஹர்ஷ் வர்தன், ஜூன்.02 

அன்று உைக சுகாதார அறமப்பின் நிர்வாகக் குழுவின் தறைவராக 

தனது  தவிக்காைத்றத நிறறவுணசய்தார். உைக சுகாதார அறமப்பின் 

நிர்வாகக்குழுவின் 149ஆவது அமர்வின்ப ாது, ணகன்யாவின் சுகாதார 

அறமச்சகத்தின் சுகாதார இயக்கு ர் ணஜனரல் டாக்டர் ப ட்ரிக் அபமாத் 

நிர்வாகக் குழுவின் தறைவராக அறிவிக்கப் ட்டு நியமிக்கப் ட்டார். 

 

6. அதிக ைகசூல்  ரக்கூடிய விட கடள, உழவர்களுக்கு விநிறயொ 

-கிக்கும் அரசொங்க திட்டத்தின் சபயசரன் ? 

அ) Seed Minikit Programme  

ஆ) HYV Seeds Programme 

இ) Seeds Distribution Programme 

ஈ) Seeds to Farmers Programme 

✓ மத்திய பவளாண் அறமச்சர்  பரந்திர சிங் பதாமர், விறத சிறு ணதாகுப்பு 

திட்டத்றத, உைவர்களுக்கு அதிக மகசூல் தரும் விறதகளின் ணதாகுப்பி 

றன விநிபயாகித்து ணதாடங்கிறவத்தார். இது, உைவர்களுக்கு புதிய 

வறக விறதகறள அறிமுகப் டுத்துவறத ப ாக்கமாகக்ணகாண்டுள்ளது. 

இந்த சிறு ணதாகுப்புகறள பதசிய விறத கைகம், NAFED மற்றும் குஜராத் 

மாநிை விறத கைகம் வைங்குகின்றன. 

✓ பதசிய உெவுப் ாதுகாப்பு திட்டத்தின்மூைம் ஒன்றிய அரசால் முழுறம 

-யாக இந்தத் திட்டத்திற்கு நிதியளிக்கப் டுகின்றது. 

 

7. ற சிய ைனி வுரிடைகள் ஆடையத்தின் புதிய  டலவரொக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யொர்? 

அ) அருண் மிஸ்ரா  

ஆ) A K சிக்ரி 

இ) மார்க்கண்படய கட்ஜூ 

ஈ) ரஞ்சன் பகாபகாய் 

✓ பதசிய மனிதவுரிறமகள் ஆறெயத்தின் புதிய தறைவராக முன்னாள் 

உச்சநீதிமன்ற நீதியரசர் அருண் மிஸ்ரா ண ாறுப்ப ற்றார். 2019ஆம் 

ஆண்டில் பமற்ணகாள்ளப் ட்ட மனிதவுரிறமகள்  ாதுகாப்புச் சட்டத்தின் 

திருத்தத்திற்குப் பின்னர், NHRC தறைறமப்  தவிக்கு நியமிக்கப் ட்ட 

முதல் இந்தியத் தலைலை நீதியரசரல்ைாத ஒருவர் மிஸ்ரா ஆவார். 

முன்னாள் தறைவரான நீதியரசர் H L தட்டுவின் ேதவிக்காைம் கடந்த 

டிசம்ேருடன் நிலைவலடந்தது. இந்த ஆறெயத்தில் பமலும் இரண்டு 

உறுப்பினர்களும் நியமிக்கப் ட்டுள்ளனர். 

 

8. NITI ஆறயொக்கின் நீடித்  வளர்ச்சி இலக்குகள் (SDG) குறியீட்டில் 

மு லிடம் வகிக்கும் இந்திய மாநில அரசு எது? 

அ) தமிழ் ாடு 

ஆ) பகரளா  

இ) இராஜஸ்தான் 

ஈ) அஸ்ஸாம் 

✓  டப் ாண்டில் (2021) ணவளியிடப் ட்ட NITI ஆபயாக்கின் நீடித்த வளர்ச்சி 

இைக்குகள் (SDG) குறியீட்டில் பகரளா முதலிடத்றதத் தக்கறவத்துக் 

ணகாண்டது. SDGகளில், 2019ஆம் ஆண்டில் 60ஆக இருந்த இந்தியாவின் 

ஒட்டுணமாத்த மதிப்ண ண், 2021ஆம் ஆண்டில் 66ஆக அதிகரித்துள்ளது.  

✓ ஆண்டுபதாறும் ணவளியிடப் டுகிற இக்குறியீடு சமூகம், ண ாருளாதாரம் 

மற்றும் சுற்றுச்சூைல் அளவுருக்களில் மாநிைங்கள் மற்றும் யூனியன் 

பிரபதசங்களின் முன்பனற்றத்றத மதிப்பீடு ணசய்கிறது. ஹிமாச்சை 

பிரபதசம் மற்றும் தமிழ் ாடு ஆகிய மாநிைங்கள் முறறபய இரண்டாவது 

மற்றும் மூன்றாவது இடத்றதப்பிடித்தன. பீகார் மாநிைம், இக்குறியீட்டின் 

கறடசி இடத்தில் உள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. சமீபத்தில், சபஞ்சியுன்-4B என்ற புதிய தலலமுலற வொனிடல 

சசயற்டகக்றகொடள ஏவிய நொடு எது? 

அ) ஜப் ான் 

ஆ) சீனா  

இ) இஸ்பரல் 

ஈ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

✓ அண்றமயில் சீனா, ண ஞ்சியுன்-4B (FY-4B) என்ற புதிய தறைமுறற 

வானிறை ணசயற்றகக்பகாறள ணவற்றிகரமாக அதன் சுற்றுப் ாறதயில் 

நிறைநிறுத்தியது. ண ஞ்சியுன்-4B ணசயற்றகக்பகாள், ைாங் மார்ச் 3B 

என்ை ஏவுகலைமூைம் புவிசுற்றுப் ாறதயில் நிறைநிறுத்தப் ட்டது.  

✓ அது ண ஞ்சியுன் ணசயற்றகக்பகாள்களின் வறையறமப்பில் இறெந்த 

-து. ண ஞ்சியுன் ணதாடரின் முதல், தாழ்நிறை புவிசுற்றுப் ாறத ணசயற் 

-றகக்பகாள் பசாதறன இயந்திரமான FY-1A, 1988’இல் ஏவப் ட்டது. 

 

10. ஐநொ நீடித்  றபொக்குவரத்து ைொநொடு-2021’ஐ நடத்துகிற நொடு 

எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) சீனா  

இ) ஜப் ான் 

ஈ) ஆஸ்திபரலியா 

✓ ஐ ா நீடித்த ப ாக்குவரத்து மா ாடு - 2021 ஆனது அக்.14-16 வறர 

சீனாவின் ண ய்ஜிங்கில்  றடண றவுள்ளது. நீடித்த வளர்ச்சி இைக்குகள் 

மற்றும் காைநிறைமாற்றம் ணதாடர் ான  ாரிஸ் ஒப் ந்தத்றத அறடய, 

நீடித்த ப ாக்குவரத்றத ஊக்குவிப் பத இம்மா ாட்டின் ப ாக்கமாகும். 

✓ மிதிவண்டிகளின் நீண்ட ஆயுள்,  ல்திறசயியக்கத்திறம் மற்றும் சுற்றுச் 

சூைல் பதாைறமத்தன்றமறய அங்கீகரிப் தற்காக, ஐ ா ண ாது அறவ 

ஆனது ஜூன்.3’ஐ உைக மிதிவண்டி  ாளாக அறிவித்தது. 

 


1.  ருவநிறை மாற்றம்: கடந்த 200 ஆண்டுகளில் இந்தியாவின் தாக்கம் 

3 சதவீதம்தான்: பிரகாஷ் ஜாவபடகர் 

 ருவநிறை மாற்றத்தில் இந்தியாவின் தாக்கம் 3 சதவீதம்தான் என்று 

மத்திய சுற்றுச்சூைல் துறற அறமச்சர் பிரகாஷ் ஜாவபடகர் ணதரிவித்தார். 

சுற்றுச்சூைல் குறித்து  றடண ற்ற கருத்தரங்கு ஒன்றில் காணொலி 

வழியாக அவர் ப சியதாவது: கடந்த 200 ஆண்டுகளில்  ருவநிறை 

மாற்றம் அறடந்ததில் இந்தியாவின்  ங்கு 3 சதவீதம்தான்.  ருவநிறை 

மாற்றத்தில் குறறந்த தாக்கத்றத ஏற் டுத்திய  ாடுகளில் இந்தியாவும் 

ஒன்று என அவர் கூறினார். 

 

2. இந்தியாவில் கண்டறியப் ட்டிருக்கும் புதிய ‘ணடல்டா-பிளஸ்’ வறக 

கபரானா தீநுண்மி 

இந்தியாவில் முதலில் கண்டறியப் ட்டு பவகமாகப்  ரவி வந்த ணடல்டா 

(பி.1.617.2) வறக தீநுண்மி இப்ப ாது ணடல்டா-பிளஸ் (ஏஒய்.1) 

வறகயாக உருமாற்றம் ண ற்றிருப் து கண்டறியப் ட்டுள்ளது. இந்தப் 

புதிய உருமாறிய வறக கபரானா தாக்கம் இப்ப ாது குறறந்த அளவில் 

இருப் தால், இதனால் இந்தியாவில் இப்ப ாறதக்கு ஆ த்தில்றை என்று 

விஞ்ஞானிகள் ணதரிவித்தனர். 

இந்தியாவில் முதலில் கண்டறியப் ட்ட உருமாறிய கபரானா 

தீநுண்மிகளான கப் ா (பி.1.617.1) ணடல்டா ஆகியவற்றின்  ரவல் கடந்த 

ஏப்ரல், பம மாதங்களில் அதிகரித்து காெப் ட்டது. இதனால்,  ாடு 

முழுவதும்  ல்பவறு மாநிைங்களில் அதிக எண்ணிக்றகயிைான மக்கள் 

 ாதிப்புக்கு உள்ளாகினர். குறிப் ாக, ணடல்டாவறக உருமாறிய கபரானா 

தீநுண்மியின்  ரவல் அதிக அளவில் காெப் ட்டது என்று மத்திய அரசு 

சார்பில் அறமக்கப் ட்ட 10 பதசிய ஆய்வகங்கறள உள்ளடக்கிய ஆய்வுக் 

குழு ணதரிவித்தது. 

இந்த நிறையில், இந்த அதிக  ரவல் வீரியம் ணகாண்ட ணடல்டா வறக 

தீநுண்மி இப்ப ாது ணடல்டா-பிளஸ் வறகயாக உருமாற்றம் 

ண ற்றிருப் து கண்டறியப் ட்டுள்ைது. இதுகுறித்து சிஎஸ்ஐஆர் மரபியல் 

மற்றும் ஒருங்கிறெந்த உயிரியயல் ஆய்வு நிறுவன மருத்துவ 

அறிவியல் விஞ்ஞானி விபனாத் ஸ்பகரியா தனது சுட்டுறரப்  க்கத்தில் 

ணவளியிட்ட  திவில் கூறியிருப் தாவது- 

ணடல்டா வறக தீநுண்மியிலிருந்து புதிய உருமாறிய வறக உருவாகியி 

-ருக்கிறது. அது பக417என் உருமாறிய ணடல்டா-பிளஸ் தீநுண்மி 

பி.1.617.2.1 அல்ைது ஏஒய்.1 என வறகப் டுத்தப் ட்டுள்ளது. சார்ஸ்-

ணகாறவட்2 ஸ்ற க் புரதத்தில் இடம்ண ற்றிருக்கும் இந்த உருமாறிய 

தீநுண்மி, மனித உடலுக்குள் நுறைந்து திசுக்கறள பசதப் டுத்துகின்ற 

-ன. இைண்டன் சுகாதரத் துறற ணவளியிட்ட அறிக்றகயின் டி, இந்த 

ணடல்டா-பிளஸ் வறக தீநுண்மி கடந்த ஜூன்.7-ஆம் பததி வறரயிைான 

நிைவரப் டி இந்தியாவில் அதிக அளவில்  ரவவில்றை. ண ரும் ாலும் 

ஐபராப் ா, ஆசியா மற்றும் அணமரிக்கா  குதிகளிபைபய இந்த வறக 

உருமாற்றம் காெப் டுகிறது. 

இந்த ணடல்டா-பிளஸ்  ாதிக்கப் ட்டவர்களுக்கு, இந்திய மருந்து தரக் 

கட்டுப் ாட்டு அறமப்பு அண்றமயில் அவசரக்காை  யன் ாட்டுக்கு 

அனுமதியளித்த பகசிரிவிமாப் மற்றும் இம்ணடவிமாப் ஆகிய மருந்துகள் 

 ல்ை  ைனளிக்கும் என் றத மருத்துவ ஆதாரங்கள் ணதரிவிக்கின்றன. 

ஆனால், இந்த மருந்து ஒரு படாஸ் `59,750 என விறை 

நிர்ெயிக்கப் ட்டுள்ளது என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். 

 

3. ஜூன்.15 – முதிபயார் ககாடுலை விழிப்புைர்வு ஊட்டும் நாள் (World 

Elder Abuse Awareness Day) 

கருப்கோருள்: “Access to Justice”. 

 

4. பசதி ணதரியுமா? 

ஜூன்.5: கபரானா காரெமாக +2 ண ாதுத்பதர்வு ரத்து ணசய்யப் டுவதாக 

தமிழ் ாடு அரசு அறிவித்தது. 

ஜூன்.5: உைகின் இரண்டாம் நிறை ணடன்னிஸ் வீராங்கறன யான 

ஜப் ானின்  பவாமி ஒசாகா பிணரஞ்சு ஓ ன் ப ாட்டித் ணதாடரிலிருந்து 

மன ைப் பிரச்சறனகள் காரெமாக இறடயிபைபய விைகினார். 

ஜூன்.5: பதசிய மனிதவுரிறமகள் ஆறெயத்தின் தறைவராக ஓய்வு 

ண ற்ற உச்சநீதிமன்ற நீதி தி அருண் மிஸ்ரா ண ாறுப்ப ற்றார். 

ஜூன்.6: ஆசிரியர் தகுதித்பதர்வின் (TET) சான்றிதழ் இனி வாழ் ாள் 

முழுவதும் ணசல்லும் என மத்திய கல்வி அறமச்சகம் அறிவித்தது. 

ஜூன்.6: எட்டு அணிகள்  ங்பகற்கும் ICC சாம்பியன்ஸ் டிராபி 2025 

முதல் மீண்டும் ணதாடங்கும் என்றும் 50 ஓவர் உைகக் பகாப்ற யில் 14 

அணிகளும், T20 உைகக்பகாப்ற யில் 20 அணிகளும்  ங்பகற்கும் 

என்றும் சர்வபதச கிரிக்ணகட் கவுன்சில் அறிவித்தது. 

ஜூன்.7:  ாவல் கபரானா றவரஸ் ணதாற்றுக்கு எதிரான ரஷ்யாவின் 

ஸ்புட்னிக்-வி தடுப்பூசிறயத் தயாரிக்க சீரம் நிறுவனத்துக்கு இந்திய 

மருந்துக் கட்டுப் ாட்டு அறமப்பு அனுமதி அளித்துள்ளது. 

ஜூன்.8: தமிழ் ாடு இந்துசமய அறநிறையத்துறற அலுவைகக்பகாப்புகள், 

பகாவில் ணசாத்துகள் ஆகியவற்றற டிஜிட்டல் மயப் டுத்தும்  ணிகள் 

ணதாடங்கின. 

ஜூன்.8: மத்திய அரசு ணவளியிட்ட எத்தனால் ணகாள்றகயில், 2025ஆம் 

ஆண்டுக்குள் ண ட்பராலில் 20% எத்தனாறைக் கைந்து விநிபயாகிக்க 

 டவடிக்றக எடுக்கப் டும் எனத் ணதரிவிக்கப் ட்டுள்ளது. 

ஜூன்.9: எண் து பகாடி மக்களுக்கு  வம் ர் மாதம் வறர பரஷன் 

கறடகளில் உெவு தானியம் இைவசமாக வைங்கப் டும் என்று மத்திய 

அரசு அறிவித்துள்ளது. 

 

 

 

 

 



         

    

1. நடப்பாண்டுக்கான (2021) புக்கர் பரிசை வென்றெர் யார்? 

அ) டேவிட் டிட ோப்  

ஆ) ேக்ளஸ் ஸ்டூவர்ட் 

இ) மோர்கரெட் அட்வுட் 

ஈ) ரெர்னோர்டின் எவரிஸ்டேோ 

✓ நடப்பாண்டுக்கோன (2021) விருதுக்கு டேர்ந்ரேடுக்கப்ெட்ேதே அடுத்து, 

ென்னோட்டு புக்கர் ெரிதை ரவன்ற முேல் பிரெஞ்சு எழுத்ேோளர் என்ற 

ரெருதமத  டேவிட் டிட ோப் ரெற்றுள்ளோர். அவெது இெண்ேோவது 

புதினமோன ‘அட்தைட் ஆல் பிளட் இஸ் பிளோக்’ஐ அரமரிக்க எழுத்ேோளரும் 

கவிஞருமோன அண்ணோ டமோஸ்டகோவோக்கிஸ் ரமோழிரெ ர்த்ேோர். 

 

2. Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST) என்ற 

அறிவியல் பரிசைாதசைசய சேற்வகாள்ளும் நாடு எது? 

அ) இந்தி ோ 

ஆ) ஜப்ெோன் 

இ) ஐக்கிய அரமரிக்க நாடுகள்  

ஈ) சீனோ  

✓ சீனோவின் Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST) 

ஆனது அேன் ைமீெ டைோேதனயில் புதி  ைோேதனத  ெதேத்துள்ளது. 

இச்டைோேதன, 101 விைோடிகளில் 216 மில்லி ன் ெோென்ஹீட் பிளோஸ்மோ 

ரவப்ெநிதைத  அதேந்ேது. “ரை ற்தக சூரி ன்” திட்ேத்தில் ெணிபுரி 

-யும் அறிவி ைோளர்கள், 20 விைோடிகளில் 288 மில்லி ன் ெோென்ஹீட் 

ரவப்ெநிதைத  அதேந்ேனர். டேோகோமக் ைோேனம் என்ெது சூரி ன் 

விண்மீன்களில் நிகழும் இ ற்தக ோன அணுக்கரு இதணவு ரை ல் 

முதறத  ைகைோக்கம் ரைய்வேற்கோக வடிவதமக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 

3. சுற்றுச்சூழல் மீட்டுருொக்கம் வதாடர்பாை ஐநா தைாப்தோக அறிவி 

-க்கப்பட்டுள்ள தைாப்தம் எது? 

அ) 2001-2010 

ஆ) 2011-2020 

இ) 2021-2030  

ஈ) 2031-2040 

✓ ஐைோ சுற்றுச்சூழல் திட்ேம் மற்றும் ஐைோ’வின் உணவு மற்றும் டவளோண் 

அதமப்ெோல், ைமீெத்தில், சுற்றுச்சூழல் மறுசீெதமப்பு ரேோேர்ெோன ஐைோ 

ேைோப்ேமோக 2021-2030 அறிவிக்கப்ெட்ேது. இேன் ரேோேக்கத்தே குறிக் 

-கும் வதகயில் ‘#GenerationRestoration: Ecosystem restoration for 

People, Nature and Climate’ என்ற ேதைப்பிைோன ஓர் அறிக்தகத யும் 

அந்ே நிறுவனங்கள் ரவளியிட்ேன. அடுத்ே ேைோப்ேத்தில், குதறந்ேது 1 

பில்லி ன் சீெழிந்ே ரெக்டேர் நிைத்தே ோவது மீட்டுருவோக்கம் ரைய் , 

இந்ே அறிக்தக, உைக ைோடுகதள வலியுறுத்துகிறது. 

 

4. ‘நிரல்படுத்தக்கூடிய டிஜிட்டல் ஃசபபர்’ஐ அறிமுகப்படுத்திய பன் 

-ைாட்டு நிறுெைம் எது? 

அ) MIT  

ஆ) கூகிள் 

இ) தமக்டெோைோப்ட் 

ஈ) IBM 

✓ மோைசூரைட்ஸ் ரேோழில்நுட்ெ நிறுவனத்தின் (MIT) ஆெோய்ச்சி ோளர்கள் 

முேன்முதற ோக ‘நிெல்ெடுத்ேக்கூடி  டிஜிட்ேல் ஃதெெர்’ ஒன்தற உரு 

-வோக்கியுள்ளனர். இந்ே டிஜிட்ேல் ஃதெெர் உேலி ல் ரை ல்ெோடுகதள 

ஊகிப்ெேற்கோக நிதனவகம், ரவப்ெநிதை உணரிகள் மற்றும் ஒரு ைெம் 

-ெணு வதை  நிெல் ஆகி வற்தறக் ரகோண்டுள்ளது.  

✓ நூற்றுக்கணக்கோன ைதுெ சிலிக்கோன் தமக்டெோஸ்டகல் டிஜிட்ேல் சில்லு 

-கதள ஒரு முன்னுரிவடிவில் தவப்ெேன்மூைம் இது உருவோக்கப்ெடு 

-கிறது. அது பின்னர் ெோலிமர் ஃதெெர் உருவோக்க ெ ன்ெடுகிறது. 

 

 

 

5. அண்சேயில் உருொக்கப்பட்ட ‘சிப்-ஆஃப் நுட்பத்தின்’ முக்கிய 

சநாக்கம் என்ை? 

அ) ேெவு மீட்ரேடுப்பு  

ஆ) ேங்கச்சுெங்கம் 

இ) கிரிப்டேோகென்சி டேேல் 

ஈ) உயிரி-எரிவோயு உற்ெத்தி 

✓ தெேெோெோத்தின் மத்தி  ேே  அறிவி ல் ஆய்வகத்தின் அறிவி ைோளர் 

-கள் ஓர் உள்ைோட்டு சிப்-ஆஃப் நுட்ெத்தே உருவோக்கியுள்ளனர்.  

✓ பூட்ேப்ெட்ே மற்றும் கடுதம ோக டைேமதேந்ே திறன்டெசிகளிலிருந்து 

மதறகுறி ோக்கப்ெட்ே ேெவுகதள மீட்ரேடுப்ெடே இந்நுட்ெத்தின் முக்கி  

டைோக்கமோகும். குற்றவோளிகளுக்கு எதிெோக ைம்ெகமோன ஆேோெங்கதள 

உருவோக்க, இது புைனோய்வு அதமப்புகளுக்கு ெ னளிக்கும். 

 

6. SAGE (Senior-care Aging Growth Engine) என்பது எந்த ேத்திய 

அசேச்ைகத்தின் முன்முயற்சியாகும்? 

அ) ரெண்கள் மற்றும் குழந்தேகள் டமம்ெோட்டு அதமச்ைகம் 

ஆ) ைமூக நீதி மற்றும் அதிகோெமளித்ேல் அதமச்ைகம்  

இ) ைட்ேம் மற்றும் நீதி அதமச்ைகம் 

ஈ) சிறுெோன்தமயினர் ைைத்துதற அதமச்ைகம் 

✓ முதிட ோர்களுக்கோன டைதவகதள அளிக்கும் SAGE (முதிட ோர் ெெோம 

-ரிப்பு வளர்ச்சி இ ந்திெம்) இதண ேளத்தே மத்தி  ைமூக நீதி மற்றும் 

டமம்ெோட்டுத்துதற அதமச்ைர் ேவோர்ைந்த் ரகைோட் ரேோேங்கிதவத்ேோர். 

இந்ே SAGE இதண ேளத்தில் முதிட ோர் ெெோமரிப்புக்கோன அதனத்து 

ரெோருட்கதளயும் வோங்கமுடியும். டமலும், துளிர்நிறுவனங்கள் அளிக்கும் 

ைம்ெகமோன டைதவகதளயும் ரெறமுடியும். 

 

7. எந்த சநாசயக் குணப்படுத்துெதற்காக, நாசைா-ஃசபபர் அடிப் 

-பசடயிலாை ோத்திசரகளாை ‘AmB’ஐ, IIT-H உருொக்கியுள்ளது? 

அ) கருங்கோய்ச்ைல்  

ஆ) மடைரி ோ 

இ) ரேங்கு 

ஈ) ஜப்ெோனி  மூதளக்கோய்ச்ைல் 

✓ தெேெோெோத் - இந்தி  ரேோழில்நுட்ெ நிறுவனத்தின் (IIT-H) ஆெோய்ச்சி 

- ோளர்கள் ஆம்டெோரேரிசின் B’இன் ைோடனோ ஃதெெர் அடிப்ெதேயிைோன 

வோய்வழி உட்ககாள்ளும் மோத்திதெகதள உருவோக்கியுள்ளனர். 

✓ கருங்கோய்ச்ைதை குணப்ெடுத்துவேற்கோக, ஆம்டெோரேரிசின் - B’இன் 

ைோடனோ ஃதெப்ெஸ் அடிப்ெதேயிைோன வோய்வழி உட்ரகோள்ளும் மோத்தி 

-தெகதள உருவோக்குவேற்கோன முேல்மு ற்சி இதுவோகும். கருங்கோய்ச் 

-ைலுக்கோன சிகிச்தை ேற்டெோது கருப்புப் பூஞ்தைக்கோன சிகிச்தை ோகப் 

ெ ன்ெடுத்ேப்ெடுவேோல், COVID-19 சிகிச்தைக்குப் பின்னோன பூஞ்தை 

ரேோற்றுடைோய்களுக்கு சிகிச்தை ளிக்க இது ெ ன்ெடுத்ேப்ெேைோம். 

 

8. 2021 ஜூனில் நசடவபற்ற ரிைர்வ் ெங்கியின் பணவியல் வகாள் 

-சகக்குழு கூட்டத்திற்குப் பிறகு, வரப்சபா விகிதம் ______ எை 

நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது? 

அ) 3.75 % 

ஆ) 4.00 %  

இ) 4.25 % 

ஈ) 4.50 % 

✓ ஆளுைர் ைக்திகோந்ே ேோஸ் ேதைதமயிைோன இந்தி  ரிைர்வ் வங்கியின் 

ஆறு உறுப்பினர்கதளக்ரகோண்ே ெணவி ல் ரகோள்தகக்குழு, முக்கி  

வட்டி விகிேத்தே மோற்றோமல் தவத்திருந்ேது. ரெப்டெோ விகிேம் 4.00% 

ஆகவும், ேதைகீழ் ரெப்டெோ விகிேம் 3.35% ஆகவும் ரேோேரும். 

✓ இேன்மூைம், ரெப்டெோ விகிேம் ரேோேர்ந்து ஆறோவது முதற ோக மோறோமல் 

உள்ளது. ரகோடெோனோ தவெஸோல் ஏற்ெட்டுள்ள நிச்ை மற்ற ேன்தம & 

ெணவீக்கம்குறித்ே அச்ைங்களுக்கிதேயில் இம்முடிவு எடுக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 

 

4.00 % 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. உலக நீடித்த ெளர்ச்சி உச்சிோநாட்சட நடத்துகிற நிறுெைம் 

எது? 

அ) IEA 

ஆ) உைக வங்கி 

இ) TERI  

ஈ) NITI ஆட ோக் 

✓ உைக நீடித்ே வளர்ச்சி உச்சிமோைோடு என்ெது எரிைக்தி மற்றும் வள நிறுவ 

-னத்தின் ஆண்டுடேோறும் ைேத்ேப்ெடும் ஒரு முேன்தம நிகழ்வோகும்.  

✓ “‘Redefining Our Common Future: Safe and Secure Environment for All” 

என்ற கருப்ரெோருளின்கீழ் ைதேரெறுகிறது. உைக சுற்றுச்சூழல் ைோதள 

முன்னிட்டு சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் கோைநிதை மோற்ற அதமச்ைர் 

பிெகோஷ் ஜோவடேகர், இவ்வுச்சிமோைோட்டில் உதெ ோற்றினோர். 

 

10.உணவுப்வபாருட்களின் பன்ைாட்டு விசலகசளக் கண்டறிெத 

-ற்காக, உணவு விசலக்குறியீட்சட வெளியிடுகிற அசேப்பு எது? 

அ) உணவு மற்றும் உழவு அதமப்பு  

ஆ) உைக வங்கி 

இ) ென்னோட்டுச் ரைைவோணி நிதி ம் 

ஈ) ென்னோட்டுத் ரேோழிைோளர் அதமப்பு 

✓ ஐைோ - உணவு மற்றும் உழவு அதமப்பின் (FAO) உணவு விதைக்குறி 

-யீடு என்ெது ேோனி ங்கள், எண்ரணய் வித்துக்கள், ெோல் ரெோருட்கள், 

இதறச்சி மற்றும் ைர்க்கதெ உள்ளிட்ே உணவுப் ரெோருட்களின் ென்னோ 

-ட்டு விதையில் மோேந்டேோறும் ஏற்ெடுகிற மோற்றத்தே அளவிடும் ஒரு 

ைேவடிக்தக ோகும். ைமீெ குறியீட்டின்ெடி, டம மோேத்தி  உணவு விதை 

ஏப்ெல் மோேத்தேவிே 4.8% அதிகமோக இருந்ேது. இது 2010 அக்டேோெர் 

மோேத்திற்குப்பிறகு நிகழும் அதிகப்ெடி ோன மோேோந்திெ விதை உ ர்வோ 

-கும். இந்ே விதைகள், 2020 டம மாதத்ததவிே 39.7% அதிகமோகும். 

 


1. ரேோழிற்ெடிப்புகளில் அெசுப் ெள்ளி மோணவர்களின் டைர்க்தக நிதை: 

ஆெோ  நீதிெதி முருடகைன் ேதைதமயில் ஆதண ம் 

ரேோழிற்கல்விப் ெடிப்புகளில் அெசுப் ெள்ளி மோணவர்களின் டைர்க்தக 

அளவிதன ஆெோய்ந்து, ெரிந்துதெ ரைய்  ஓய்வுரெற்ற நீதிெதி முருடகைன் 

ேதைதமயில் அதமக்கப்ெட்ே ஆதண த்தின் ஆடைோைதனக்கூட்ேம் 

ரேோேங்கி து. 

 

2. கோப்பீட்டுத் துதறயில் 74% அந்நி  டைெடி முேலீடு: டிபிஐஐடி அறிவிப்பு 

கோப்பீட்டுத் துதறயில் அெசின் முன்னனுமதியின்றி 74% அந்நி  டைெடி 

முேலீடு ரெறுவது ரேோேர்ெோன அறிவிக்தகத  மத்தி  ரேோழிைக மற்றும் 

உள்ைோட்டு வர்த்ேக டமம்ெோட்டுத்துதற முதற ோக ரவளியிட்டுள்ளது.  

கேந்ே 2015ஆம் ஆண்டு கோப்பீட்டுத் துதறயில் அந்நி  டைெடி முேலீட்டு 

உச்ைவெம்தெ 26 ைேவீேத்திலிருந்து 49 ைேவீேமோக மத்தி  அெசு அதிகரித் 

-ேது. இந்நிதையில் அந்ேத் துதறயில் அெசின் முன்னனுமதியின்றி 74% 

அந்நி  டைெடி முேலீட்தே ரெறுவேற்கு வழிவதக ரைய்  மத்தி  அெசு 

முடிவுரைய்ேது. அதுரேோேர்ெோன கோப்பீட்டுச் ைட்ேத்திருத்ே மடைோேோ- 2021 

கேந்ே மோர்ச் மோேம் ைோேோளுமன்றத்தில் நிதறடவறி து. அந்ே மடைோேோ 

நிதறடவறி ேன்மூைம் 23 ேனி ோர் கோப்பீட்டு நிறுவனங்கள், 21 ஆயுள் 

கோப்பீடு அல்ைோே இேெ ேனி ோர் கோப்பீட்டு நிறுவனங்கள், 7 ேனி ோர் சிறப்பு 

மருத்துவக்கோப்பீட்டு நிறுவனங்கள் ெைனதேயும் என எதிர்ெோர்க்கப்ெடுகி 

-றது. 

இந்நிதையில் அந்நி  டைெடி முேலீட்டு உச்ைவெம்பு அதிகரிப்பு குறித்து 

மத்தி  ரேோழிைக மற்றும் உள்ைோட்டு வோா்த்ேக டமம்ெோட்டுத் துதற 

முதற ோக அறிவிக்தக ரவளியிட்டுள்ளது. இதுரேோேர்ெோக அந்ேத் துதற 

ரவளியிட்ே ரைய்திக் குறிப்பில், கோப்பீட்டுத் துதறயில் 74% அந்நி  டைெடி 

முேலீட்தே அனுமதித்து மத்தி  அெசு டமற்ரகோண்டிருக்கும் முடிவு அந்நி 

-  ரைைோவணி டமைோண்தம ைட்ே அறிவிக்தக ரவளியிேப்ெட்ே டேதியில் 

இருந்து அமலுக்கு வருகிறது என்று ரேரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 

 

3. ‘விவோரேக்’ ரேோழில்நுட்ெ மோைோடு 

ஐடெோப்பி  ைோடுகளின் மிகப்ரெரி  டிஜிட்ேல், புதுதம கண்டுபிடிப்புகளுக் 

-கோன அறிவி ல் ரேோழில்நுட்ெ மோைோடு, ‘விவோரேக்’ என்ற ரெ ரில் 

பிெோன்ஸ் ேதைைகெம் ெோரீஸில் கேந்ே 2016ஆம் ஆண்டிலிருந்து ைேத்ேப்ெ 

-ட்டு வருகிறது. ஐந்ேோவது மோைோடு, ஜூன் 16-19 வதெ ைதேரெறவுள்ளது. 

 

 

 

 

 



         

    

1. ICAR - இந்திய நறுமணப்ப ொருட்கள் ஆரொய்ச்சி நிறுவனமொனது 

எந்தத் தொவரத்தின் நுண்ணூட்டச்சத்து இலைசொர் உருவொக்கத்திற் 

-கொன கொப்புரிலமலயப் ப ற்றுள்ளது? 

அ) கருமிளகு  

ஆ) வெண்மிளகு 

இ) மஞ்சள் 

ஈ) ஏலக்காய் 

✓ இந்திய வெளாண் ஆராய்ச்சிக் கழகத்தின்கீழ் (ICAR) இயங்கும் இந்திய 

நறுமணப் வ ாருட்கள் ஆராய்ச்சி நிறுெனம் கருமிளகு நுண்ணூட்டச்சத் 

-து இலலசார் உருொக்கத்திற்கான காப்புரிலமலயப் வ ற்றுள்ளது.  

✓ ICAR-IISR ஆனது நுண்ணூட்டச்சத்து குலை ாடுகலள லகயாளுெதற் 

-காக முக்கிய நறுமணப் வ ாருட்களுக்கு (கருமிளகு, இஞ்சி, மஞ்சள் & 

ஏலக்காய்) நுண்ணூட்டச்சத்து இலலசார் சூத்திரங்கலள உருொக்கியு 

-ள்ளது. 

 

2. 3 புதிய குலககள் கண்டுபிடிக்கப் ட்ட திரிரொஷ்மி ப ௌத்த குலக 

வளொகம் அலமந்துள்ள மொநிைம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) மகாராஷ்டிரா  

இ) பீகார் 

ஈ) ஒடிஸா 

✓ மகாராஷ்டிராவின் நாசிக் அருவக அலமந்துள்ள திரிராஷ்மி வ ௌத்த 

குலக ெளாகத்தில் 3 புதிய குலககலள இந்திய வதால்வ ாருள் ஆய்வு 

நிறுெனம் கண்டறிந்துள்ளது. இந்தக் குலக ெளாகம்  ாண்டவ் வலனி 

என்றும் அலைக்கப் டுகிைது. இத்தளம் கிட்டத்தட்ட இரு தாண்டுகளுக்கு 

முன்னர் ஒரு பிரிட்டிஷ் இராணுெ அதிகாரியால் ஆெணப் டுத்தப் ட்டது. 

 

3. அண்லமயில் கொைமொன ‘ த்மஸ்ரீ’ விருது ப ற்ற இைட்சுமி நந்தன் 

ப ொரொ சொர்ந்த எது? 

அ) விலளயாட்டு 

ஆ) இலக்கியம்  

இ) இலச 

ஈ) நடனம் 

✓ அஸ்ஸாமிலயச் சார்ந்த பிர ல அஸ்ஸாமிய கல்வியாளர் மற்றும் ‘ த்மஸ்ரீ’ 

விருதாளருமான இலட்சுமி நந்தன் வ ாரா சமீ த்தில் COVID காரணமாக 

காலமானார். அெருக்கு ெயது 89. இலட்சுமி நந்தன் வ ாரா, அஸ்ஸாமி 

வமாழியில் அறு துக்கும் வமற் ட்ட நூல்கலள எழுதியுள்ளார்.  தல் ல ர 

-வி மற்றும் காயகல் ா ஆகியலெ அெரது சிைந்த  லடப்புகளாகும். 

கடந்த 2015ஆம் ஆண்டில் அெருக்கு ‘ த்மஸ்ரீ’ விருது ெைங்கப் ட்டது. 

 

4. அண்லமயில் திறந்துலவக்கப் ட்ட இன்டஸ் ப ஸ்ட் பிரம்மொண்ட 

உணவுப் பூங்கொ அலமந்துள்ள மொநிைம் எது? 

அ)  ஞ்சாப் 

ஆ) ஹரியானா 

இ) சத்தீஸ்கர்  

ஈ) ஒடிஸா 

✓ மத்திய உணவு  தப் டுத்துதல் வதாழில்துலை அலமச்சர் நவரந்திர சிங் 

வதாமர், சத்தீஸ்கர் மாநிலம் இராய்ப்பூரில் இன்டஸ் வ ஸ்ட் பிரம்மாண்ட 

உணவுப்பூங்காலெ வதாடங்கிலெத்தார். மதிப்புக்கூட்டல், வெளாண் 

வ ாருட்கலள நீண்டநாட்கள் வசமிப் தற்கான ெசதி, விெசாயிகளுக்கு 

அதிக ெருொய், தலலசிைந்த  ாதுகாப்பு அம்சங்கள் மற்றும் இப் குதியின் 

உைெர்களுக்கு சந்லதப் டுத்துெதற்கான மாற்றுமுலைகள் வ ான்ைெற் 

-லை இந்த உணவுப்பூங்கா உறுதிவசய்யும். 

✓ இந்தப் பூங்காவின்மூலம் சுமார் 5000 வ ருக்கு வநரடியாகவும், மலைமு 

-கமாகவும் வெலலொய்ப்பு ெைங்கப் டும். 

 

 

 

5. 4700’க்கும் பமற் ட்ட  ன்றிகலளக் பகொன்ற ஆப்பிரிக்க  ன்றிக் 

கொய்ச்சல்  ொதிப்பு ஏற் ட்டுள்ள இந்திய மொநிைம் எது? 

அ) வகாொ 

ஆ) மிவசாரம்  

இ) உத்தரபிரவதசம் 

ஈ) பீகார் 

✓ முதல்  ாதிப்பு  திொகியதிலிருந்து, 2 மாதங்களுக்குள்ளாக 4,700’க்கும் 

வமற் ட்ட  ன்றிகளின் மரணத்திற்குக் காரணமான ஆப்பிரிக்க  ன்றிக் 

காய்ச்சலால் மிவசாரம் மாநிலம் கடுலமயாக  ாதிக்கப் ட்டுள்ளது.  

✓ இப்வ ாலதக்கு, மாநிலத்தின் 99 கிராமங்கலளயும், ெட்டாரங்கலளயும் 

“ ாதிக்கப் ட்ட  குதிகளாக” மிவசாரம் மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது, 

அெற்றுள் 56, தலலநகரான ஐஸால் மாெட்டத்தில் அலமந்துள்ளன. 

 

6. நுகர்பவொர் நம்பிக்லகக்குறியீட்லட பவளியிடுகிற அலமப்பு எது? 

அ)  ாரத ெங்கி 

ஆ) நுகர்வொர் விெகாரங்கள்  

இ) இந்தியா மதிப்பீடுகள் 

ஈ) இந்திய ரிசர்வ் ெங்கி  

✓ நுகர்வொர் நம்பிக்லக ஆய்ொனது இந்திய ரிசர்வ் ெங்கியால் (RBI) 

நடத்தப் டுகிைது. அது, வ ாதுொன வ ாருளாதார நிலலலமகள் குறித்து 

 ங்வகற் ெரின் கருத்துக்கலள ெைங்குகிைது. சமீ த்தில், ரிசர்வ் ெங்கி, 

நுகர்வொர் நம்பிக்லகக் குறியீட்லட வெளியிட்டுள்ளது. அது, COVID-19 

வதாற்றின் இரண்டாெது அலல காரணமாக இதுெலரயில்லா அளவுக்கு 

வீழ்ச்சிலய  திவுவசய்துள்ளது. தற்வ ாலதய சூழ்நிலலக் குறியீடு 48.5 

ஆகவும், எதிர்கால எதிர் ார்ப்புக்குறியீடு 96.4 ஆகவும் சரிந்துள்ளது. 

 

7. அண்லமயில்  ணியிலிருந்து நீக்கப் ட்ட இந்திய கடற் லடயின் 

மிகப் லைலமயொன நீரியல் ஆய்வுக்கப் ல் எது? 

அ) INS வகால்கத்தா 

ஆ) INS சந்தயக்  

இ) INS சிந்துராக்ஷக் 

ஈ) INS சுவீர் 

✓ இந்திய கடற் லடயின் மிகப் லைலமயான நீரியல் ஆய்வுக்கப் லான 

INS சந்தயக், 2021 ஜூன்.4 அன்று விசாகப் ட்டினத்தில் உள்ள கடற்  

-லடயிலிருந்து நீக்கப் ட்டது. 40 ஆண்டுகள்  ைலமயான இந்தக்கப் ல், 

200’க்கும் வமற் ட்ட வ ரிய நீரியல் ஆய்வுகலள நடத்தியுள்ளது. இது, 

இலங்லகயில் நடத்தப் ட்ட ‘ஆ வரஷன்  ென்’ (1987), ‘ஆ வரஷன் 

வரயின்வ ா’ (2004) வ ான்ை முக்கியமான ஆ வரஷன்களின் ஒரு குதி 

-யாகவும் இருந்துள்ளது. 

 

8. திட்டமிடப் ட்ட பசயற்லகத் தீவொன லிபனட்படப ொம் கட்டப் ட 

உள்ள நொடு எது? 

அ) ஆஸ்திரியா 

ஆ) ரஷ்யா 

இ) உக்லரன் 

ஈ) வடன்மார்க்  

✓ லிவனட்வடவஹாம் என்ை வசயற்லகத் தீலெ நிர்மாணிக்க வடன்மார்க் 

அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 1 சதுர லமல் (2.6 சதுரகிமீட்டர்)  ரப் ளவில் 

இத்தீவு அலமயவுள்ளது. வமலும் அதன் துலைமுகத்லத உயரும் கடல் 

மட்டங்கள் மற்றும் புயல்களிலிருந்து  ாதுகாக்க, அதன் சுற்ைளவு முழுெ 

-தும் ஒரு தடுப்பு அலமப்பு இருக்கும். இத்தீவு, சுரங்கச்சாலலகள் மற்றும் 

வமட்வரா  ாலதகள் ெழியாக முதன்லம நிலத்துடன் இலணக்கப் டும். 

 

9. மொணவர்களுக்கொன ‘YounTab’ திட்டம் பதொடங்கப் ட்டுள்ள 

மொநிைம் அல்ைது யூனியன் பிரபதசம் எது? 

அ) தில்லி ஆ) புதுச்வசரி 

இ) கர்நாடகா ஈ) லடாக்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ லடாக் யூனியன் பிரவதசம், “YounTab” என்ை திட்டத்லத அறிமுகப் டுத்தி 

உள்ளது. இதன்கீழ் லடாக் துலணநிலல ஆளுநர் R K மாத்தூர், 9-12 

ெலர  டிக்கும் மாணெர்களுக்கு வடப்வலட் ெலக லகக்கணினிகலள 

வழங்குவார். லடாக் அரசுப் ள்ளிகளில்  யிலும் 6 முதல் 12ஆம் ெகுப்பு 

ெலரயிலான கிட்டத்தட்ட 12,300 மாணெர்களுக்கு இலெச லகக்கணி 

-னிகலள ெைங்குெவத இத்திட்டத்தின் வநாக்கமாகும். 

 

10.எந்த நிறுவனத்தொல் தயொரிக்கப் டும், ‘கொர்ப வொக்ஸ்’ என்னும் 

தடுப்பூசிலய பகொள்முதல்பசய்வதொக இந்திய அரசு அறிவித்துள்ளது? 

அ)  யாலாஜிக்கல் E  

ஆ) SII 

இ) ரான் ாக்ஸி 

ஈ)  ாரத்  வயா வடக் 

✓  யாலாஜிக்கல் E நிறுெனத்தால் தயாரிக்கப் டும் “கார்வ ொக்ஸ்” என்ை 

COVID-19 தடுப்பூசியிலன 30 வகாடி வடாஸ்கள் வகாள்முதல் வசய்ெதாக 

இந்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. இந்த நிறுெனத்தின் தலலலமயகம் 

லஹதரா ாத்தில் உள்ளது. 

✓ உள்நாட்டில் தயாரிக்கப் ட்ட இத்தடுப்பூசியானது, “Recombinant Protein 

Sub Unit Vaccine” (அதாெது) COVID லெரசின் ஸ்ல க் புரதத்திலிருந்து 

தயாரிக்கப் டுகிைது. இது, வகாொக்ஸின் (அ) வகாவிஷீல்ட் தடுப்பூசிகளி 

-லிருந்து வெறு ட்டது. 

 


1. வசன்லன - குமரி வதாழில்ெழித்தடத்திற்கு 484 மில்லியன் டாலர் 

கடன் ஒப் ந்தம். 

பின்தங்கியுள்ள தமிழ்நாட்டின் கிைக்கு கடற்கலரவயார மாெட்டங்களின் 

வ ாக்குெரத்து இலணப்பு, வதாழில்ெளர்ச்சிகலள உருொக்கும் வசன் 

-லன - கன்னியாகுமரி வதாழில்ெழித்தடத் திட்டத்திற்கு ஆசிய ெளர்ச்சி 

ெங்கி அளிக்கும் 484 மில்லியன் டாலர் கடனுக்கான ஒப் ந்தத்தில் மத்தி 

-ய அரசு லகவயழுத்திட்டது. 

வமற்கு ெங்கத்திலிருந்து தமிைகம் ெலரயிலான ‘சாகர்மாலா’ என்கிை 

கிைக்குக் கடற்கலர வ ாருளாதார ெழித்தடத் திட்டத்லத மத்திய வதாழில் 

துலையின் வதாழில் வகாள்லக, வமம் ாட்டுப் பிரிவு உருொக்கியது. இந்த 

கிைக்குக்கடற்கலர வ ாருளாதார ெழித்தடத்திட்டதின் ஒரு குதி வசன் 

-லன - கன்னியாகுமரி வதாழில்ெழித்தடமாகும். இதில் தமிைக அரசும் 

முக்கிய  ங்கு ெகிக்கிைது. 

வசன்லன - கன்னியாகுமரி ெழித்தடத்திட்டத்தில் தமிைகத்தின் 23 

மாெட்டங்கள்  யன்வ றுகின்ைன. குறிப் ாக மதுலர - தூத்துக்குடி; 

வசன்லன - திருச்சி வதாழில் ெழித்தடங்களும் இலணந்துள்ளன. இந்த 

மாெட்டங்களில் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான கிமீட்டரில் சிறிய சாலலகள், 

சுமார் 590 கிமீட்டர் ெலரயிலான மாநில வநடுஞ்சாலலகள், எண்ணூர், 

தூத்துக்குடிவ ான்ை வ ரிய துலைமுகங்கள், காட்டுப் ள்ளி, காலரக்கால் 

வ ான்ை சிறிய துலைமுகங்களும் இந்தத் திட்டத்தின்மூலம் தரமுயர்த்தப் 

- டவுள்ளது. 

கடவலாரத்தில் உள்ள நிலப் குதிகளில் உருொகும் வதாழில் முலனயங் 

-கள், துலைமுகங்களுடன் இலணப் தன் ொயிலாக, குறிப் ாக, சர்ெவத 

-ச உற் த்தி இலணப்புகள் மற்றும் சாா்ெவதச மதிப்பு சங்கிலிகளில் இந் 

-திய தயாரிப்புகளின்  ங்கு அதிகரிக்கப் டுகிைது. வமலும், இந்த ெழித்தட 

-த்தில் வெலலொய்ப்புகளும் உருொக்கப் டுகிைது. இதற்கான முதலீட் 

-டிற்கான கடன் ெைங்க ஆசிய ெளர்ச்சி ெங்கி தமிைகத்தில் சாலலகள் 

உள்ளிட்ட  லெற்றில்  ல ஆய்வுகலள வமற்வகாண்டு ெந்தது.  

இறுதியாக கடந்த ஏப்ரலில் 484 மில்லியன் டாலர் கடன் அளிக்க ஆசிய 

ெளர்ச்சி ெங்கி முடிவுவசய்தது. தற்வ ாது இதற்கான ஒப் ந்தம் 

அதிகாரபூர்ெமாக லகவயப் மானது. கிைக்குக் கடற்கலர வ ாருளாதார 

ெழித்தடத்தின்மூலம் வதற்கு, வதன்கிைக்கு மற்றும் கிைக்கு ஆசியாவின் 

வதாழில் உற் த்திவயாடு இந்தியா இலணகிைது. இதனால், கிைக்குக் 

கடற்கலர வ ாருளாதார மண்டலத்லத வமம் டுத்தும்  ணிகளில் ஆசிய 

ெளர்ச்சி ெங்கி, இந்திய அரசுடன் ஆர்ெத்துடன்  ங்வகற்று வசயல் ட்டுள் 

-ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

 

2. வராவ ாட்டிக் அறுலெ சிகிச்லச கருவிகண்டுபிடிப்புக்கு வதசிய விருது 

உள்நாட்டு வதாழில்நுட் த்துடன் குலைந்த விலலயில் அதிநவீன 

வராவ ாட்டிக் அறுலெ சிகிச்லச கருவிலய உருொக்கிய வசன்லன S S 

இன்வனாவெஷன்ஸ் நிறுெனத்துக்கு சிைந்த கண்டுபிடிப்புக்கான 

வதசிய விருது அண்லமயில் ெைங்கப் ட்டுள்ளது. 

 

3. அவமரிக்காவில் அதிகாரம்  லடத்த வ டரல் நீதி தியாக சரளா வித்யா 

நியமனம் 

அவமரிக்காவின் கவனக்டிகட் மாெட்ட நீதிமன்ைத்தின் வ டரல் நீதி தியா 

-க, இந்திய ெம்சாெளிலய வசர்ந்த சரளா வித்யா நாகலாலெ வசனட் 

சல  வதர்வுவசய்துள்ளது. இதன்மூலம், அவமரிக்காவில் முதல் முலையா 

-க வ டரல் நீதி தியாக நியமிக்கப் டும் வதற்காசியாலெ வசர்ந்தெர் 

என்ை வ ருலமலய சரளா வ ற்றுள்ளார். இெர், கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு 

முதல் கவனக்டிகட் மாெட்ட அட்டார்னி அலுெலகத்தில் முக்கிய குற்ைப்பி 

-ரிவின் துலண தலலலம அதிகாரியாக  ணியாற்றிெருகிைார். அதற்கு 

முன்பு, 2012ஆம் ஆண்டு முதல், அவமரிக்க அட்டார்னி அலுெலகத்தில் 

குற்ைப்பிரிவு ஒருங்கிலணப் ாளராக  ணியாற்றி ெந்தார். 

வ டரல் நீதி தி  தவி ொழ்நாள்  தவியாகும். பிரதிநிதி மற்றும் வசனட் 

அலெயில்  தவி நீக்க தீர்மானம் நிலைவெற்றினால் மட்டுவம வ டரல் 

நீதி திலய  தவி நீக்க முடியும். வ டரல் நீதி தி ஒருெர் அெர் விரும்பும் 

ெலர அப் ணியில் வதாடரலாம் என் து உள்ளிட்ட  ல்வெறு சிைப்பு 

அதிகாரங்கள் இப் தவிக்கு உள்ளன. 

 

4. முதிவயார் நல மருத்துெர் வி எஸ் நடராஜனுக்கு சாரகா விருது: 

முதிவயார் நல மருத்துெர் வி எஸ் நடராஜனுக்கு சாரகா விருது ெைங்கி 

வராட்டரி சங்கம் கவுரவித்துள்ளது. மருத்துெத் துலையில் ஆராய்ச்சியில் 

ஈடு ட்டுெரும் சிைந்த நிபுணர்கள் மற்றும் எளியமக்களுக்குப்  யனளிக் 

-கும் ெலகயில் சமூகவசலெ வசய்துெரும் மருத்துெர்களுக்கு வராட்டரி 

சங்கத்தின் கிண்டி கிலளயின் சார் ாக சாரகா விருது ஆண்டுவதாறும் 

ெைங்கப் ட்டு ெருகிைது. அதன் டி, 2020-21ஆம் ஆண்டுக்கான சாரகா 

விருது ெைங்கும் நிகழ்ச்சி இலணயெழியில் நலடவ ற்ைது. 

அதில், முதிவயாருக்கு கடந்த 40 ஆண்டுகளுக்கு வமலாக மருத்துெம் 

மற்றும் சமுதாய விழிப்புணர்வு வசய்து ெரும் முதிவயார் நல மருத்துெர் 

V S நடராஜனுக்கு சாரகா விருது மற்றும் நிலனவுப் ரிசு ெைங்கப் ட்டது. 

 

5. நாட்டிவலவய முதல்முலையாக மத்திய பிரவதசத்தில் கவரானாவில் 

இருந்து மீண்டெருக்கு  ச்லச பூஞ்லச வநாய்  ாதிப்பு 

மத்திய பிரவதசத்தில் கவரானாவிலிருந்து மீண்டெருக்கு நாட்டிவலவய 

முதல் முலையாக  ச்லசபூஞ்லச வநாய்  ாதிப்பு ஏற் ட்டிருப் து 

வதரியெந்துள்ளது. கவரானா வதாற்றிலிருந்து மீண்டெர்களுக்கு கடந்த 

சில மாதங்களுக்கு முன்பு கருப்பு பூஞ்லச  ாதிப்பு ஏற் ட்டது. இது முகம், 

மூக்கு, கண் அல்லது மூலளலய  ாதிக்கிைது. இதனால்  ார்லெயிைப்பு 

ஏற் டவும் நுலரயீரலுக்கு  ரெவும் ொய்ப்பு உள்ளது. பின்னர் சிலருக்கு 

மஞ்சள், வெள்லள பூஞ்லச  ாதிப்பும் ஏற் ட்டது. 

நுலரயீரலல தாக்கும் 

 ச்லச பூஞ்லச என் து அஸ்வ ர்ஜில்வலாசிஸ் வதாற்று ஆகும். இதுகுறித்து 

ஆய்வுவசய்ய வெண்டியது அெசியம். மிகவும் அரிதாக ஏற் டும் இந்த வநாய் 

நுலரயீரலலயும் தாக்கும். கருப்புப்பூஞ்லச மற்றும்  ச்லச பூஞ்லசலய 

குணப் டுத்தும் மருந்துகள் வெவ்வெைானலெ. 

 

 

 

 



         

    

1.செயல்பாட்டிலுள்ள எரிமலைகளில் ஒன்றான சமராபி எரிமலை 

அலமந்துள்ள நாடு எது? 

அ) இந்த ோதேசியோ  

ஆ) ஆஸ்திதேலியோ 

இ) கேடோ 

ஈ) ககன்யோ 

✓ கெேோபி எரிமலை என்பது இந்த ோதேசியோவின் ெத்திய ஜோவோ ெோகோண 

-த்திற்கும் தயோககர்த் ோ பிேோந்தியத்திற்கும் இடடயில் அடெந்துள்ள 

கெயல்போட்டில் உள்ள ஒரு எரிெடையோகும். மிகவும் ககோந் ளிப்பு மிக்க 

எரிெடையோே இது கடந்  1548ஆம் ஆண்டு மு ல் க ோடர்ந்து கவடித்து 

வருகிறது. இவ்கவரிெடை  ற்தபோது மீண்டும் கவடிக்கத் க ோடங்கியது. 

 

2. ஜூன்.5 அன்று நடப்பாண்டுக்கான (2021) உைக சுற்றுச்சூழல் 

நாள் சகாண்டாட்டங்கலள நிகழ்த்திய நாடு எது? 

அ) ஐக்கிய அகெரிக்க நாடுகள் 

ஆ) சீேோ 

இ) போகிஸ் ோன்  

ஈ) ேஷ்யோ 

✓ ஒவ்தவோர் ஆண்டும் ஜூன்.5ஆம் த திடய உைக சுற்றுச்சூழல் நோளோக 

ஐநோ அடவ ககோண்டோடுகிறது. இந்நோள் மு ன்மு லில் கடந்  1972ஆம் 

ஆண்டில் நடடமுடறக்கு வந் து. “Reimagine – Recreate - Restore” 

என்பது நடப்போண்டில் (2021) வரும் இந்நோளுக்கோே கருப்கபோருளோகும். 

நடப்போண்டின் (2021) உைக சுற்றுச்சூழல் நோள் ககோண்டோட்டங்கடள 

போகிஸ் ோன் நடத்தியது. 

 

3. அண்லமயில் ச ாடங்கப்பட்ட ‘E-100’ என்ற ச ாதனை அடிப்ப 

-னடயிலாை திட்டத்துடன் ச ாடர்புலடயது எது? 

அ) மின்ேோளுடக 

ஆ) மின்ேணு இேசீது 

இ) எத் ேோல் உற்பத்தி  

ஈ) மின்னுற்பத்தி 

✓ உைக சுற்றுச்சூழல் நோடள முன்னிட்டு புதேவில் பிே ெர் தெோடி E-100 

என்ற தெோ டே அடிப்படடயிைோே திட்டத்ட  க ோடங்கிேோர். இந் த் 

திட்டம், நோடு முழுவதும் எத் ேோல் உற்பத்தி ெற்றும் விநிதயோகத்திற்கோ 

-ே ஒரு வடையடெப்டப அடெப்பட  தநோக்கெோகக் ககோண்டுள்ளது.  

✓ ‘இந்தியோவில் 2020-2025இல் எத் ேோல் கைப்பிற்கோே கெயல்திட்டம் 

குறித்  நிபுணர் குழுவின் அறிக்டகடய’ பிே ெர் கவளியிட்டோர். 

2025ஆம் ஆண்டுக்குள், 20 ெ வீ ம் எத் ேோல் கைக்கும் இைக்டக 

அடடய இந்தியோ தீர்ெோனித்துள்ளது என்றும் அவர் கூறிேோர். 

 

4. அண்லமயில் த சியப்பூங்காவாக அறிவிக்கப்பட்ட லரதமானா 

காப்புக்காடு அலமந்துள்ள மாநிைம் எது? 

அ) அஸ்ஸோம்  

ஆ) ெத்திய பிேத ெம் 

இ) உத் ே பிேத ெம் 

ஈ) தகேளோ 

✓ அஸ்ஸோம் ெோநிைத்தின் தபோதடோைோந்து பிேோந்தியத்திலுள்ள டேதெோேோ 

கோப்புக்கோடு அம்ெோநிைத்தின் ஆறோவது த சியப்பூங்கோவோக  ேமுயர்த் ப் 

-பட்டுள்ளது. கசிேங்கோ, ெேோஸ், நதெரி, ஒேோங் ெற்றும் திப்ரு-டெதகோ 

-வோ ஆகியடவ அஸ்ஸோமில் உள்ள பிற 5 த சியப்பூங்கோக்களோகும்.  

✓ வளெோே  ோவேங்கள் ெற்றும் விைங்கிேங்களுக்கு குறிப்போக  ங்கநிற 

ெந்தி, படடச்சிறுத்ட , இந்தியக்காட்டெருது ெற்றும் இருவோச்சி ஆகியவ 

-ற்றிற்கு பிேபைெோே ோகும் இந் ப் பூங்கோ. 

 

5. பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் மீ ான குலறந் பட்ெ உைகளாவிய 

வரிலய அறிவித்துள்ள பன்னாடுகளுக்கு இலடதயயான குழு எது? 

அ) BRICS  ஆ) G7  

இ) ஐதேோப்பிய ஒன்றியம் ஈ) G20 

✓ ஏழு தெம்பட்ட கபோருளோ ோேங்களின் குழுவானது (G7) அண்டெயில் 

பன்ேோட்டு நிறுவேங்களுக்கு வரி விதிப்பது குறித்து ஓர் அறிவிப்டப 

கவளியிட்டுள்ளது. இது “குடறந் பட்ெ உைகளோவிய வரி விகி ம்” ஆக 

இருக்கும். தெலும் அ ன்கீழ் குடறந் பட்ெ வேம்பு 15% ஆக நிர்ணயிக்கப் 

-பட்டுள்ளது. G7 என்பது கேடோ, பிேோன்ஸ், கஜர்ெனி, இத் ோலி, ஜப்போன், 

ஐக்கியப்தபேேசு ெற்றும் ஐக்கிய அகெரிக்க நோடுகள் உள்ளடக்கிய ஒரு 

பன்ேோட்டு அேெோங்கங்களுக்கு இடடதயயோே ஓர் அடெப்பு ஆகும். 

 

6. “I-Familia” என்ற  ரவுத் ளத்ல  ச ாடங்கிய அலமப்பு எது? 

அ) பன்ேோட்டுச் கெைவோணி நிதியம் 

ஆ) உைக வங்கி 

இ) இன்டர்தபோல்  

ஈ) CBI 

✓ பன்ேோட்டு ெட்ட அெைோக்க நிறுவேெோே இன்டர்தபோல் “ஐ-தபமிலியோ” 

என்ற உைகளோவிய  ேவுத் ளத்ட  க ோடங்கியுள்ளது. இத் ேவுத் ளம் 

குடும்ப உறுப்பிேர்களின் DNA’ஐப் பயன்படுத்தி கோணோெல் தபோேவர்க 

-டள அடடயோளங்கோணும் தநோக்கங்ககோண்டது. 

✓ DNA  கவல்கள்ககோண்ட பிேத்தயக உைகளோவிய  ேவுத் ளம், தபோே 

-பர்தட எேப்படும் DNA’ஐப் கபோருத்திப் போர்க்கும் கென்கபோருள் ெற்றும் 

இன்டர்தபோல் உருவோக்கிய விளக்க வழிகோட்டு ல்கள் ஆகிய மூன்று 

கூறுகடள ‘ஐ-தபமிலியோ’ ககோண்டுள்ளது. 

 

7. BIMSTEC’இன்  லைலமயகம் அலமந்துள்ள இடம் எது? 

அ) டோக்கோ  

ஆ) புது தில்லி 

இ) கபய்ஜிங் 

ஈ) ககோழும்பு 

✓ Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic 

Cooperation (BIMSTEC) என்பது க ற்கோசியோ ெற்றும் க ன்கிழக்கோசியோ 

-வின் ஏழு நோடுகடள உள்ளடக்கிய ஓேடெப்போகும். இ ன்  டைடெய 

-கம் வங்கோளத ெத்தின் டோக்கோவில் அடெந்துள்ளது. இந்  அடெப்பு, 

மு ன்மு லில், 1997ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது. 24ஆவது BIMSTEC 

நோள், 2021 ஜூன்.6 அன்று ககோண்டோடப்பட்டது. 

 

8. எத் லன அளவுருக்களின் அடிப்பலடயில், செயல்திறன்  ரவரி 

-ன க்குறியீடு அல்ைது PGI 2019-20 சவளியிடப்பட்டது? 

அ) 5 

ஆ) 10 

இ) 25 

ஈ) 70  

✓ கெயல்திறன்  ேவரிடெக்குறியீடு அல்ைது PGI 2019-20 என்பது இந்திய 

ெோநிைங்கள் & யூனியன் பிேத ெங்களின் கல்வி க ோடர்போே குறியீடு 

ஆகும். இ டே கவளியிட ெத்திய கல்வி அடெச்ெகம் ஒப்பு ல் அளித்து 

-ள்ளது. இக்குறியீடு, 70 அளவுருக்களின் க ோகுப்டப அடிப்படடயோகக் 

ககோண்டது. இக்குறியீட்டின்கீழ், பஞ்ெோப், ெண்டிகர்,  மிழ்நோடு, அந் ெோன் 

& நிக்தகோபோர் தீவுகள் ெற்றும் தகேளோ ஆகியடவ 2019-20ஆம் ஆண்டி 

-ற்கோே குறியீட்டில் மு ல் 5 இடங்கடளப் பிடித்துள்ளே. 

 

9. இந்திய சுற்றுச்சூழல் அறிக்லக - 2021’இன்படி, 17 நீடித்  வளர்ச் 

-சி இைக்குகலள அலடவதில் இந்தியாவின்  ரநிலை என்ன? 

அ) 67 

ஆ) 89 

இ) 117  

ஈ) 123 

✓ இந்தியோவின் சுற்றுச்சூழல் அறிக்டக - 2021 என்பது கடௌன் டூ எர்த் 

இ ழின் வருடோந்திே கவளியீடு ஆகும். இந்  அறிக்டகயின்படி, 2030 

நீடித்  வளர்ச்சி இைக்குகடள கெயல்படுத்துவதிலும், அடடவதிலும் 

இந்தியோ 117ஆவது இடத்திலுள்ளது. கடந்  ஆண்டு, இந்தியோ, 115ஆவது 

இடத்திலிருந் து. பட்டினியில்ைோடெ, போலிே ெெத்துவம்தபோன்ற மு ன் 

-டெ ெவோல்களின் கோேணெோக ஈரிடங்கடள இந்தியோ இழந்துள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

10.விருச்சிக விண்மீன் குழாம், தகாலடத்திருப்புநிலை மற்றும் ஸ்ட் 

-ராசபரி நிைவு ஆகிய பல்தவறு விண் நிகழ்வுகள் நிகழும் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படுகிற மா ம் எது? 

அ) ஜூன்  

ஆ) ஜூடை 

இ) ஆகஸ்ட் 

ஈ) கெப்டம்பர் 

✓ ஜூன்.10 அன்று சூரிய கிேகணமும், ஜூன்.20-21 ஆகிய த திகளில், 

வெந்  கோைத்தின் வோனியல் ரீதியிைோே முடிவும் தகோடடகோைத்தின் 

க ோடக்கமும் ஏற்படும். இது நீண்டபகடைக்ககோண்ட கோைெோக இருக்கும். 

தகோடடகாை அந்திகளில், க ன்வோேம் முழுவதும் விண்மீன்களின் 

குழுவோகக் கோணப்படுகிறது. அது விருச்சிக விண்மீன் குழோம் ஆகும். அது 

ஜூன் ெோ த்தில் கோணப்படுகிறது. ஜூன் முழு நிைவு, ‘ஸ்ட்ேோகபரி நிைவு’ 

என்றும் அடழக்கப்படுகிறது. 

 

 



         

    

1. அலெக்சாண்டர் புஷ்கின் என்பவர் பின்வரும் எந்த ல ாழிசார்ந்த 

புகழ்லெற்ற கவிஞராவார்? 

அ) ஸ்பானிய ம ாழி 

ஆ) பிமெஞ்சு 

இ) உருஷிய ம ாழி  

ஈ) ஆங்கிலம் 

✓ அமலக்சாண்டர் புஷ்கின் என்பவர் ஒரு உருஷிய கவிஞொவார். அவர், 

நவீன உருஷிய ம ாழியின் தந்ததயாக கருதப்படுகிறார். அவெது பிறந்த 

நாள் ஐநா உருஷிய ம ாழி நாளாக ததர்ந்மதடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த 

நாள், ஆண்டுததாறும் ஜூன்.6 அன்று கதடப்பிடிக்கப்படுகிறது. 

✓ இந்த நிகழ்வு, மதாடக்கத்தில் ஐநா கல்வி, அறிவியல்  ற்றும் கலாச்சாெ 

அத ப்பால் (UNESCO) கடந்த 2010ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது. ஐநா 

ம ாழி நாட்கள், பன்ம ாழித்துவத்ததக் மகாண்டாடுவததயும் ஐநா’இன் 

ஆறு அலுவல்பூர்வ ம ாழிகளின் ச  ான பயன்பாட்தட ஊக்குவிப்பதத 

-யும் தநாக்க ாகக் மகாண்டுள்ளன. 

 

2. நடப்பாண்டின் (2021) உெக லெருங்கடல்கள் நாளுக்கான கருப் 

-லொருள் என்ன? 

அ) The Ocean: Life and Livelihoods  

ஆ) Save Our Oceans 

இ) Stop Plastic Pollution 

ஈ) Sustainably-sourced Fish 

✓ உலக மபருங்கடல்கள் நாளானது ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஜூன்.8 அன்று 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. அன்தறய நாளில், ஐநா அதவ, மபருங்கடல்க 

-தளக் காப்பதற்காக நிதலயான முன்மனடுப்புகள்  ற்றும் மநகிழி  ாசு 

-பாட்தட ஒழிப்பதற்காக அதைப்புவிடுத்துள்ளது. மகாதொனா தவெஸ் 

மதாற்றுதநாயால், ஐநா உலக மபருங்கடல்கள் நாதளய் மகாண்டாட்டங் 

-கள் இெண்டா ாண்டாக இவ்வாண்டும் ம ய்நிகர் முதறயில் நடந்தது. 

“The Ocean: Life and Livelihoods” என்பது நடப்பாண்டில் (2021) வரும் 

இந்த நாளுக்கான கருப்மபாருளாகும். 

 

3. ‘உெக வவலெவாய்ப்பு  ற்றும் சமூக ொர்லவ: வொக்குகள் 2021’ 

என்ற தலெப்பில் அறிக்லகல ான்லற லவளியிட்ட அல ப்பு எது? 

அ) ILO  

ஆ) UN 

இ) உலக வங்கி 

ஈ) IMF 

✓ பன்னாட்டு மதாழிலாளர் அத ப்பானது (ILO) ‘உலக தவதலவாய்ப்பு 

 ற்றும் சமூக பார்தவ: தபாக்குகள் 2021’ என்ற ததலப்பில்  திப்பீட்தட 

மவளியிட்டது. 

✓ இந்த அறிக்தகயின்படி, உலகளாவிய மநருக்கடியால் உண்டாக்கப்பட்ட 

‘தவதலவாய்ப்பு இதடமவளி’, 2022ஆம் ஆண்டில் 23 மில்லியனாக 

ஆவதற்கு முன்னர், நடப்பு 2021ஆம் ஆண்டில் 75 மில்லியதன எட்டும். 

குதறந்தது 2023ஆம் ஆண்டு வதெ, ஏற்பட்ட இைப்புகதள ஈடுமசய்ய, 

தவதலவாய்ப்பு வளர்ச்சி தபாது ானதாக இொது என்றும் அவ்வறிக்தக 

கணித்துள்ளது. 

 

4.‘குறு, சிறு  ற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களின் (MSME) லச ல்திறன் 

திட்டத்லத வளர்ப்ெது  ற்றும் விலரவுெடுத்துவது’ என்ெது எந்த 

அல ப்பின் முன்லனடுப்ொகும்? 

அ) பன்னாட்டு மதாழிலாளர் அத ப்பு 

ஆ) ஐக்கிய நாடுகள் அதவ 

இ) உலக வங்கி  

ஈ) பன்னாட்டுச் மசலவாணி நிதியம் 

✓ இந்தியாவின் MSME துதறதய உயர்த்த உதவும் வதகயில் $500 மில் 

-லியன் டாலர் திட்டத்திற்கு உலக வங்கி ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. RAMP 

என்பது Raising and Accelerating Micro, Small and Medium Enterprise 

(MSME) Performance என்பதத குறிக்கிறது. 

✓ MSME’களுக்கான நிதி  ற்றும் மசயல்பாட்டு மூலதனத்திற்கு சிறந்த 

அணுகதல வைங்குவதன்மூலம் 5 லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் MSME’களின் 

மசயல்திறதன த ம்படுத்த இத்திட்டம் இலக்கு மகாண்டுள்ளது. உலக 

வங்கியானது முன்னதாக கடந்த ஜூதல  ாதத்தில், `750 மில்லியன் 

 திப்புள்ள MSME அவசெகால உதவித்திட்டத்தத அறிமுகப்படுத்தியது. 

 

5. 107 ஆண்டுகள் ெலைல  ான பில்லிவ ாரா-வாகாய் ொரம்ெரி  

இரயில் இ ங்குகிற  ாநிெம் எது? 

அ) குஜொத்  

ஆ)  காொஷ்டிொ 

இ) கர்நாடகா 

ஈ) பீகார் 

✓ நவ்சாரியில் உள்ள பில்லித ாொவிற்கும், மதற்கு குஜொத்தின் டாங்ஸில் 

உள்ள வாகாய்க்கும் இதடதய 107 ஆண்டுகள் பதைத யான குற்றக 

-லப்பாததயில் பாெம்பரிய இெயில் தசதவயின் முதல் தசாததன ஓட்டம் 

சமீபத்தில் த ற்மகாள்ளப்பட்டது. 2020 டிசம்பரில், த ற்கு ெயில்தவ இந்த 

தசதவதய இெத்துமசய்தது. பின்னர் அது  றுபரிசீலதன மசய்யப்பட்டது. 

இந்த ெயில் தசதவ, 1913ஆம் ஆண்டில், பதொடாவின்  ன்னர் அெசான 

மகய்க்வாட் வம்சத்தால் மதாடங்கப்பட்டது. 

 

6. “Safe food today for a healthy tomorrow” என்ெது ஜூன்.7 அன்று 

கடடப்பிடிக்கப்பட்ட எந்த நாளின் கருப்லொருளாகும்? 

அ) உலக உணவுப்பாதுகாப்பு நாள்  

ஆ) உலக மபருங்கடல்கள் நாள் 

இ) உலக டூனா நாள் 

ஈ) உலக சுற்றுச்சூைல் நாள் 

✓ கடந்த 2018ஆம் ஆண்டில், ஐநா மபாது அதவயானது ஆண்டுததாறும் 

ஜூன்.7 - உலக உணவு பாதுகாப்பு நாளாக மகாண்டாடப்படும் என்று 

அறிவித்தது. ஐநா’இன் கூற்றுப்படி, பாதுகாப்பற்ற உணவினால் ஒவ்தவார் 

ஆண்டும் 420,000 தபர்  ெணிக்கின்றனர். “Safe food today for a 

healthy tomorrow” என்பது நடப்பாண்டில் (2021) வரும் இந்நாளுக்கான 

கருப்மபாருளாகும். 

 

7.உச்சநீதி ன்றத்தால் அலனத்து ஆக்கிரமிப்புகலளயும் அகற்றுவத 

-ற்கு உத்தரவிடப்ெட்ட ஆரவல்லி வனப்ெகுதி அல ந்துள்ள  ாநிெம் 

எது? 

அ) ஹரியானா  

ஆ)  த்திய பிெததசம் 

இ) ஒடிஸா 

ஈ)  காொஷ்டிொ 

✓ பரிதாபாத்தில் உள்ள ஒரு சிற்றூருக்கு அருகிலுள்ள ஆெவல்லி காட்டில் 

உள்ள அதனத்து ஆக்கிெமிப்புகதளயும் அகற்று ாறு ஹரியானா  ாநில 

அெசுக்கும் பரிதாபாத்  ாநகொட்சிக்கும் இந்திய உச்சநீதி ன்றம் ஆதண 

-யிட்டுள்ளது. இந்த ஆக்கிெமிப்புகள் சு ார் 10,000 குடியிருப்புகதளக் 

மகாண்டுள்ளன. 

 

8. பின்வரும் திட்டங்களுள், ஆத் நிர்ொர் ொரத் லதாகுப்பின் ஒருெகு 

-தி ாக  த்தி  அரசால் லதாடங்கப்ெட்ட உணவுப்ொதுகாப்புத்திட்டம் 

எது? 

அ) PM – FBY 

ஆ) PM – GKAY  

இ) PM – GSY 

ஈ) PM – JJBY 

✓ ஏதைகள்  ற்றும் புலம்மபயர்ந்ததாருக்கு உணவு தானியங்கதள இல 

-வச ாக வைங்குவதத தநாக்க ாகக் மகாண்ட ஆத் நிர்பார் பாெத் 

மதாகுப்பின் ஒருபகுதியாக இந்திய அெசு பிெத   ந்திரி கரீப் கல்யாண் 

அன்ன தயாஜனா (PM-GKAY) என்ற உணவுப் பாதுகாப்புத் திட்டத்தத 

மதாடங்கியது. அண்த யில், 2021 தீபாவளி (அதாவது) நவம்பர் 2021 

வதெ இந்தத் திட்டம் நீட்டிக்கப்படும் என்று பிெத ர் அறிவித்துள்ளார்.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. எந்நாட்டிடமிருந்து, MH-60 வராமிவ ா உெங்கு வானூர்திகலள 

இந்தி க் கடற்ெலட வாங்குகிறது? 

அ) ெஷ்யா 

ஆ) இஸ்தெல் 

இ) ஐக்கிய அம ரிக்க நாடுகள்  

ஈ) ஈொன் 

✓ இந்தியக்கடற்பதடயானது ஐக்கிய அம ரிக்க நாடுகளிலிருந்து MH-60 

தொமிதயா உலங்கு வானூர்திகதளக் வாங்கவுள்ளது. முன்னதாக, 

2020ஆம் ஆண்டில் இந்தியா, ஐக்கிய அம ரிக்க நாடுகளுடன் `16,000 

தகாடி  திப்பிலான ஒப்பந்தத்தில் தகமயழுத்திட்டது. 

✓ இந்திய வி ானிகள் குழு ஐக்கிய அம ரிக்க நாடுகதள (USA) அதடந்து, 

இததன இயக்குவதற்கான பயிற்சிதைப் மபற்றனர். 

 

10. ஐநா லொருளாதார  ற்றும் சமூக அலவ (ECOSOC), எத்தலன 

உறுப்பினர்கலளக் லகாண்டுள்ளது? 

அ) 192 

ஆ) 100 

இ) 54  

ஈ) 20 

✓ ஐநா மபாருளாதாெ  ற்றும் சமூக அதவ (ECOSOC) என்பது ஐநா’இன் 

முக்கிய உறுப்புகளுள் ஒன்றாகும். அது 54 உறுப்பினர்கதளக்மகாண்டு 

-ள்ளது. இதன் உறுப்பினர்கள் ஒவ்தவாொண்டும் 3 ஆண்டு பதவிகாலத் 

-திற்கு ததர்ந்மதடுக்கப்படுகிறார்கள். 

✓ ெகசிய வாக்மகடுப்பின்மூலம் 2022-2024 வதெயிலான மூன்றாண்டு 

காலத்திற்கு, இந்தியா, ECOSOC’க்கு ததர்ந்மதடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 


1. ஐநா மபாதுச்மசயலொக குட்மடமெஸ் மீண்டும் ததர்வு 

ஐநா மபாதுச்மசயலொக அன்தடானிதயா குட்மடமெஸ் மீண்டும் நியமிக்க 

-ப்பட்டார். இததயடுத்து, அவர் அந்தப்மபாறுப்தப த லும் 5 ஆண்டுகளு 

-க்கு வகிப்பார். இதுகுறித்து 75ஆவது ஐநா மபாதுச் சதபக் கூட்டத்தின் 

ததலவர் தவால்கான் தபாஸ்கிர் மதரிவித்துள்ளதாவது: ஐநா மபாதுச் 

மசயலர் பதவிக்கு தற்தபாது அந்தப் மபாறுப்தப வகித்துவரும் அன்தடானி 

-தயா குட்மடமெஸ் மீண்டும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவெது இெண்டாவது 

பதவிக்காலம் வரும் 2022 ஜன.1ஆம் தததி மதாடங்கி, 2026 டிச.31ஆம் 

தததியுடன் நிதறவதடயும் என்றார் அவர். அததனத் மதாடர்ந்து, ஐநா 

மபாதுச்சதப அெங்கில் குட்மடமெஸுக்கு தபாஸ்கிர் பதவிப்பிெ ாணம் 

மசய்துதவத்தார். 

 

2. முன்னாள் தடகள வீெர் ‘பறக்கும் சீக்கியர்’ மில்கா சிங்  தறவு 

முன்னாள் தடகள வீெர் மில்கா சிங் (91)  தறந்தார். கதொனாவிலிருந்து 

மீண்டவர், கதொனாவுக்கு பிந்ததய பாதிப்புகளால் உயிரிைந்தார். 

‘பறக்கும் சீக்கியர்’ என்று அதைக்கப்பட்ட மில்கா சிங், ஆசிய விதளயாட் 

-டுப் தபாட்டிகள்  ற்றும் கா ன்மவல்த் தபாட்டிகளில் 400 மீ ஓட்டப்பந்த 

-யப் பிரிவில் தங்கம் மவன்ற ஒதெ இந்தியர். கடந்த 1958ஆம் ஆண்டு 

தடாக்கிதயாவில் நதடமபற்ற ஆசிய விதளயாட்டுப் தபாட்டிகளில் மில்கா 

சிங் 200 மீ  ற்றும் 400 மீ பிரிவில் தங்கப்பதக்கங்கதள மவன்றார். 

1960ஆம் ஆண்டு தொமில் நதடமபற்ற ஒலிம்பிக் தபாட்டியில் மவண்கலப் 

பதக்கத்தத சிறிய வித்தியாசத்தில் தவறவிட்டாலும் அப்தபாட்டி அவருக்கு 

சர்வததச அதடயாளத்தத தந்தது. 1962ஆம் ஆண்டு இந்ததாதனசியத் 

ததலெகர் ஜகார்தாவில் நதடமபற்ற ஆசிய விதளயாட்டுப் தபாட்டியில், 

400 மீ ஓட்டப்பந்தயம்  ற்றும் 400 மீட்டர் மதாடர் ஓட்டப்பிரிவில் தங்கப் 

பதக்கங்கதள மவன்றார். 

 

3. கனடா உச்சநீதி ன்ற நீதிபதியாக இந்திய வம்சாவளிதய தசர்ந்தவர் 

நிய னம் 

கனடா உச்சநீதி ன்ற நீதிபதியாக இந்திய வம்சாவளிதயச் தசர்ந்த 

 ஹ்மூத் ஜ ால் நிய னம் மசய்யப்பட்டுள்ளார். இதன்மூலம் அந்நாட்டு 

உச்சநீதி ன்றத்துக்கு நியமிக்கப்படும் கருப்பினத்ததச் தசர்ந்த முதல் 

நீதிபதி என்கிற மபருத தயயும் அவர் மபறுகிறார். 

 

4. மசல்வாக்குமிகுந்த ததலவர்களில் உலக அளவில் த ாடி முதலிடம்: 

அம ரிக்க நிறுவன கருத்துக் கணிப்பில் தகவல் 

உலக அளவில் மசல்வாக்கு மிகுந்த ததலவர்களில் பிெத ர் த ாடி 

முதலிடத்ததப் பிடித்துள்ளார். அம ரிக்க ததலநகர் வாஷிங்டதன 

ததலத யிட ாகக் மகாண்டு மசயல்படும் பிெபல கருத்துக் கணிப்பு 

நிறுவன ான ‘ ார்னிங் கன்சல்ட்’, உலக ததலவர்களின் ததலத  

குறித்து அண்த யில் ஆய்வுநடத்தியது. இதன்படி அம ரிக்கா, பிரிட்டன், 

மஜர் னி, பிொன்ஸ், ஸ்மபயின், இத்தாலி, கனடா, ஆஸ்திதெலியா, 

ஜப்பான், மதன்மகாரியா, பிதெசில், இந்தியா, ம க்ஸிதகா ஆகிய 13 

நாடுகளின்  க்களிடம் கருத்துக்கணிப்பு நடத்தப்பட்டது. 

இக்கருத்துக்கணிப்பில், பிெத ர் நதெந்திெ த ாடி முதலிடம் பிடித்துள்ளார். 

இந்தியாவில் நடத்தப்பட்ட கருத்துக் கணிப்பில் 66 சதவீதம் தபர் பிெத ர் 

த ாடிக்கு ஆதெவாக வாக்களித்துள்ளனர். 28% தபர்  ட்டும் எதிர்ப்பு 

மதரிவித்துள்ளனர். 

கடந்த 2019 ஆகஸ்டில்  ார்னிங் கன்சல்ட் இதததபால கருத்துக் கணிப்பு 

நடத்திமுடிவுகதள மவளியிட்டது. அப்தபாது பிெத ர் நதெந்திெ த ாடிக்கு 

82 சதவீதம் தபர்ஆதெவும், 11 சதவீதம் தபர் எதிர்ப்பும் மதரிவித்திருந்தனர். 

தற்தபாததய கருத்துக் கணிப்பில் பிெத ர் த ாடியின் மசல்வாக்கு 

சரிந்திருந்தாலும் உலகளாவிய அளவில் மசல்வாக்கு மிகுந்த ததலவர்க 

-ளில் அவர் முதலிடத்ததப் பிடித்திருக்கிறார்.  

 ார்னிங் கன்சல்ட் கருத்துக் கணிப்பில் இத்தாலி பிெத ர்  ரிதயா 

மதொகி 65 சதவீத ஆதெவிதனப் மபற்று 2-வது இடத்தில் உள்ளார். 

ம க்ஸிதகா அதிபர் தலாபஸ் ஒபெதடார் 63%, ஆஸ்திதெலிய பிெத ர் 

ஸ்காட் த ாரிசன் 53%, மஜர் னி பிெத ர் ஏஞ்சலா ம ர்கல் 53%, 

அம ரிக்க அதிபர் தஜா தபடன் 53%, கனடா பிெத ர் ஜஸ்டின் 48%, 

பிரிட்டிஷ் பிெத ர் தபாரிஸ் ஜான்சன் 44%, மதன்மகாரிய அதிபர் மூன் 

தஜ இன் 37%, ஸ்மபயின் பிெத ர் மபட்தொ சான்சஸ் 36%, பிதெசில் 

அதிபர் தஜர் தபால்தசானதொ 35%, பிொன்ஸ் அதிபர் இ ானுதவல் 

த க்ொன் 35%, ஜப்பான் பிெத ர் தயாசிகிதடா சுகா 29% வாக்குகதள 

மபற்று அடுத்தடுத்த இடங்களில் உள்ளனர். 

 

5. ஈொன் அதிபொகிறார் இப்ொஹிம் ெய்சி 

ஈொனில் நதடமபற்ற அதிபர் ததர்தலில் தீவிெ நிதலப்பாட்தடக்மகாண்ட 

அந்த நாட்டின் ததலத  நீதிபதி இப்ொஹிம் ெய்சி மவற்றிமபற்றார். 

ஈொன் அதிபொகப் மபாறுப்தபற்ற பிறகு, பதவிதயற்பதற்கு முன்னதாகதவ 

அம ரிக்கவால் மபாருளாதாெத் ததட விதிக்கப்பட்ட முதல் அதிபொக 

இப்ொஹிம் ெய்சி இருப்பார். கடந்த 1988ஆம் ஆண்டில் ஏொள ான 

அெசியல் தகதிகளுக்கு  ெண தண்டதன நிதறதவற்ற உத்தெவிட்ட 

விசாெதணக்குழுவில் அங்கம் வகித்ததால் அவருக்கு எதிொக அம ரிக் 

-கா மபாருளாதாெத்ததடகதள விதித்துள்ளது. அம ரிக்காவால் மபாரு 

-ளாதாெத் ததட விதிக்கப்பட்ட ஈொனின் முதல் ததலத  நீதிபதியும் 

ெய்சிதான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

6. உலகின் மூன்றாவது மிகப்மபரிய தவெம் தபாட்ஸ்வானாவில் 

கண்டுபிடிப்பு: 

உலகின் மூன்றாவது மிகப்மபரிய தவெம் தபாட்ஸ்வானா நாட்டில் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆப்பிரிக்க கண்டத்தின் மதன்பகுதியில் தபாட் 

-ஸ்வானா நாடு உள்ளது. அந்நாட்டில் 23 லட்சம்  க்கள் வசிக்கின்றனர். 

அங்கு நான்கு மிகப்மபரிய தவெசுெங்கங்கள் மசயல்படுகின்றன. அெசின் 

வருவாயில் 50% தவெங்கள் விற்பதனமூலம் கிதடக்கிறது. கதொனா 

தவெஸால் எழுந்துள்ள அசாதாெண சூழ்நிதலயால் தவெங்கள் 

விற்பதன குதறந்து தபாட்ஸ்வானா நாட்டில் மபாருளாதாெ மநருக்கடிக 

-ள் எழுந்துள்ளன. 

இந்நிதலயில் தபாட்ஸ்வானா நாட்டின் சுெங்கம் ஒன்றில் அண்த யில் 

1,098 காெட் தவெம் ததாண்டி எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 73 மிமீ நீளம், 52 மிமீ 

அகலம், 27 மிமீ தடி ன்மகாண்ட இது உலகின் மூன்றாவது மிகப்மபரிய 

தவெ ாகும். கடந்த 1905ஆம் ஆண்டில் மதன்னாப்பிரிக்காவில் 3,106 

காெட் தவெம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதுதான் உலகத்தின் மிகப்மபரிய 

தவெ ாகும். கடந்த 2015ஆம் ஆண்டில் தபாட்ஸ்வானா நாட்டில் 1,109 

காெட் தவெம் ததாண்டி எடுக்கப்பட்டது. இது உலகத்தின் 2ஆவது மபரிய 

 

 

 



         

    

தவெ ாகும். தற்தபாது தபாட்ஸ்வானா நாட்டிதலதய உலகின் 3ஆவது 

மிகப்மபரிய 1,098 காெட் தவெம் கிதடத்துள்ளது. 

சர்வததச சந்தத நிலவெம் த ம்பட்ட பிறகு, 3ஆவது மிகப்மபரிய தவெம் 

ஏலம் விடப்படும் என தபாட்ஸ்வானா அெசுதெப்பில் மதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 



         

    

1. ஐநா அவையின் அடுத்த தவைைராக ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ள 

அப்துல்ைா ஷாஹித் சார்ந்த நாடு எது? 

அ) மாலத்தீவுகள்  

ஆ) ஈரான் 

இ) பாகிஸ்தான் 

ஈ) ச ௌதி அரரபியா 

✓ தற்ரபாது மாலத்தீவுகளின் செளியுறவுத் துறற அறமச் ராக இருக்கும் 

அப்துல்லா ஷாஹித், ஐக்கிய நாடுகள் அறெயின் அடுத்த தறலெராக 

சதரிவுச ய்யப்பட்டுள்ளார். ஐநா’இன் தறலறமப்சபாறுப்றப மாலத்தீவுகள் 

றகப்பற்றுெது இதுரெ முதல்முறறயாகும். ஐநா’இன் 76ஆெது அமர்வு 

(2021-22), ஆசிய-பசிபிக் குழுமத்தின் முறறயாகும். 

 

2.A. cooperensis என்பது அண்வையில் எந்த நாடு / பிராந்தியத்தின் 

மிகப்தபரிய ததான்ைாைாக அவையாளங்காணப்பட்டுள்ளது? 

அ) ரஷ்யா 

ஆ) ஆஸ்திரரலியா  

இ) ஆப்பிரிக்கா 

ஈ) அண்டார்டிகா 

✓ ஆசுதிரரலியாவின் மிகப்சபரிய சதான்மாொக Australotitan cooperensis 

அறடயாளங்காணப்பட்டுள்ளது. அண்றமயில் அதன் எலும்புகள் கண்டு 

-பிடிக்கப்பட்டறத அடுத்து இந்த அறிவிப்பு ச ய்யப்பட்டுள்ளது. இது சுமார் 

100 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்ொழ்ந்த றடட்டர ா ர் குடும்பத்தி 

-ன் ஒருபகுதியாகும். இது 5-6.5 மீ., உயரமும் 25-30 மீட்டர் நீளமும் 

சகாண்டதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மூட்டளவு ஒப்பீடுகளின் அடிப்பறடயி 

-ல், இப்புதிய றடட்டர ா ர், உலகின் முதல் 5 இடங்களுள் இருக்கும் 

எ  மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

3. ‘சுரக்ஷித் ஹம் சுரக்ஷித் தும் அபியான்’ என்பது எந்நிறுைனத்தின் 

முன்தனடுப்பாகும்? 

அ) AIIMS 

ஆ) NITI ஆரயாக்  

இ) ICMR 

ஈ) IMA 

✓ அறிகுறியற்ற மற்றும் மிதமா  COVID-19 பாதிப்புள்ள ரநாயாளிகளுக்கு, 

வீட்டுக்குச்ச ன்று பராமரிப்பு உதவிகறள அளிப்பதில் மாெட்ட நிர்ொகத் 

-துக்கு உதெ, ‘சுரக்ஷித் ஹம் சுரக்ஷித் தும் அபியான்’ (எங்களுக்கும் 

பாதுகாப்பு, உங்களுக்கும் பாதுகாப்பு) என்ற திட்டத்றத 112 இலக்கு 

மாெட்டங்களில் NITI ஆரயாக்கும் பிரமல் அறக்கட்டறளயும் சதாடங்கி . 

 

4. சர்ைததச தகால் எண்ணிக்வககளில் லிதயானல் தைஸ்ஸிவய 

விஞ்சிய இந்திய கால்பந்து வீரர் யார்? 

அ) குர்பிரீத் சிங்  ந்து 

ஆ) சுனில் ர த்ரி  

இ) முகமது யாசிர் 

ஈ) அம்ரிந்தர் சிங் 

✓ இந்திய கால்பந்து வீரரா  சுனில் ர த்ரி  ர்ெரத  ரகால் எண்ணிக் 

-றககளில் லிரயா ல் சமஸ்ஸிறய விஞ்சியுள்ளார். அண்றமயில் 

ரதாகாவில், ெங்கரத த்றத எதிர்த்து இந்தியா சபற்ற 2-0 என்ற ரகால் 

கணக்கில், இருரகால்கறளயும் அெரர அடித்தார். 2022 FIFA உலகக் 

ரகாப்றப மற்றும் 2023 AFC ஆசிய ரகாப்றபக்கா  தகுதிப்ரபாட்டியில் 

அடித்த ரகால்களின்மூலம் சமஸ்ஸியின் 72 ரகால் எண்ணிக்றகறய 

ர த்ரி கடந்தார்.  ர்ெரத  பட்டியலில், ரபார்ச்சுகல் வீரர் கிறிஸ்டியார ா 

சரா ால்ரடா, 103 ரகால்களுடன் முதலிடத்தில் உள்ளார். 

 

5. இந்தியாவின் முதல் CAR-T தசல் சிகிச்வசயானது அண்வையில் 

தைற்தகாள்ளப்பட்ைது. கீழ்காணும் எந்த தநாயில் இச்சிகிச்வசமுவை 

பயன்படுத்தப்படுகிைது? 

அ) கா ரநாய்  ஆ) புற்றுரநாய்  

இ) COVID  ஈ) AIDS 

✓ மும்றபயில் உள்ள TATA நிற வு மருத்துெ மற , மும்றப IIT குழு 

ஆகியறெ இறணந்து புற்றுரநாய்க்கா  முதல் CAR-T ச ல் சிகிச்ற  

-றய, எலும்பு மஜ்றை மாற்று றமயத்தில் ரமற்சகாண்ட . இதற்கு 

உயிரித்சதாழில்நுட்பத்துறற ஆதரவு சதரிவித்துள்ளது. 

✓ இந்தக்குழுவி ர் தங்கள் ஆய்வு திட்டத்தின் முதல் மற்றும் இரண்டாெது 

கட்டப்பரிர ாதற கறள மனிதர்களிடம் ரமற்சகாள்ள, உயிரித்சதாழில் 

நுட்பத்துறற மற்றும் பிராக் ஆகியறெ ரதசிய பரயாபார்மா திட்டம் 

மூலம் `19.15 ரகாடி நிதியுதவி அளிக்கின்ற . இந்த மரபணு சிகிச்ற  

இந்தியாவில் முதல்முறறயாக ரமற்சகாள்ளப்படுெது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

6. சமீப தசய்திகளில் இைம்தபற்ை ைை அட்ைாண்டிக் ைை திமிங்கைம், 

IUCN தசம்பட்டியலில், எவ்ைவகயின்கீழ் வைக்கப்பட்டுள்ளது? 

அ) அழிொய்ப்பு நிறலயிலுள்ள இ ம் 

ஆ) அருகிவிட்ட இ ம் 

இ) மிகவும் அருகிவிட்ட இ ம்  

ஈ) இயலிடத்தில் அற்றுவிட்ட இ ம் 

✓ ஓர் அண்றமய ஆய்வின்படி, ெட அட்லாண்டிக் ெல திமிங்கலங்களின் 

இளந்தறலமுறறகள், இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்த திமிங்கலங் 

-கறளவிட 3 அடி நீளங்குறறொக உள்ள . மீன்பிடி கருவி உட ா  

சிக்கல்கள், கப்பல்களுட ா  ரமாதல்கள் மற்றும் அெற்றின் உணவுப் 

பரெறல ெடக்ரக நகர்த்தும் காலநிறலமாற்றம் ஆகியறெ இந்நிகழ்வு 

-க்கு காரணங்கள் என்று கூறப்படுகிறது. இவ்ெறக திமிங்கலங்கறள 

IUCN, ‘மிகவும் அருகிவிட்ட இ ம்’ எ  ெறகப்படுத்தியுள்ளது. 

 

7.எந்த ஆற்றின்மீது, ஜங்கி ததாபன் தபாைாரி நீர்மின்சார திட்ைத்வத 

நிறுை திட்ைமிைப்பட்டுள்ளது? 

அ) கங்றக 

ஆ)  ட்சலஜ்  

இ) சிந்து 

ஈ) யமு ா 

✓ திட்டமிடப்பட்டுள்ள 804 MW ைங்கி ரதாபன் சபாொரி நீர்மின் ாரத் 

திட்டத்திற்கு ஹிமாச் லப் பிரரத  மாநில மக்கள் எதிர்ப்பு சதரிவித்து 

ெருகின்ற ர். இது,  ட்சலஜ் ஆற்றின்மீது நிறுெ திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

ஆற்றின் ரபாக்கிலா  இத்திட்டத்தில்,  ட்சலஜ் ஆற்றின் குறுக்ரக ஒரு 

திண்காறற ஈர்ப்பறண & கறரறயசயாட்டி நிலத்தடி மின்நிறலயம் 

அறமத்தல் ஆகியறெ அடங்கும். 

 

8.சமீப தசய்திகளில் இைம்தபற்ை எதகா ைம்பிங் ைவை அவைந்துள்ள 

ைாநிைம் எது? 

அ) உத்தரகண்ட் 

ஆ) சிக்கிம் 

இ) அருணாச் ல பிரரத ம்  

ஈ) ஹிமாச் ல பிரரத ம் 

✓  மீபத்தில், ெ வுயிரி ஆர்ெலர்கள் குழு ஒன்று கடல் மட்டத்திலிருந்து 

4,173 மீ உயரத்தில், எரகா டம்பிங் மறலயில், இரண்டு ெறகயா  

ரமா ல் பறறெகறளக்கண்டது. அது அருணா ல பிரரத  மாநிலத்தில் 

அறமந்துள்ளது. இமயமறல ரமா ல் (Lophophorus impejanus) ஆப்கா 

-னிஸ்தான் மற்றும் ெடகிழக்கு இந்தியாவில் பரெலாக காணப்படுகிறது. 

சகாண்றடயற்ற (Lophophorus sclateri) ரமா ல்கள் சீ ா மற்றும் 

மியான்மரில் பரெலாக காணப்படுகிற .

 

9. தநல், எள், துைவர ைற்றும் உளுந்து ஆகியைற்றின் குவைந்தபட்ச 

ஆதரவு விவைகள் அண்வையில் உயர்த்தப்பட்ைன. இவை _____ 

ைவக பயிர்கள். 

அ) ரபி 

ஆ) காரீப்  

இ)  யீத் 

ஈ) ரமற்கூறிய எதுவும் இல்றல 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ 2021-22ஆம் ஆண்டில் காரீப்  ந்றத பருெத்தின் அற த்து பயிர்களு 

-க்கும் குறறந்தபட்  ஆதரவு விறலறய உயர்த்த சபாருளாதார விெகா 

-ரங்களுக்கா  மத்திய அறமச் ரறெ குழு ஒப்புதல் அளித்தது. 

✓ அதிகபட்  உயர்ொக, எள்ளுக்கு கடந்த ஆண்டு குறறந்தபட்  ஆதரவு 

விறலறயவிட குவின்டால் ஒன்றுக்கு `452 அதிகரிக்க பரிந்துறரக்கப் 

-பட்டுள்ளது. துெறர மற்றும் உளுந்துக்கு ̀ 300 அதிகரிக்க பரிந்துறரக் 

-கப்பட்டுள்ளது. நிலக்கடறலக்கு குவின்டாலுக்கு `275 அதிகரிக்க பரிந் 

-துறரக்கப்பட்டுள்ளது. சநல் சபாதுொ  ரகத்தின் குறறந்தபட்  ஆதரவு 

விறல குவின்டாலுக்கு ̀ 1868’லிருந்து ̀ 1940 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. 

முதல் இரக சநல்லின் விறல `1960 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. 

 

10. QS உைக தரைரிவச 2022’இன் படி, உைகின் சிைந்த ஆராய்ச்சி 

பல்கவைக்கழகைாக இைம்தபற்றுள்ள இந்திய நிறுைனம் எது? 

அ) IIT ச ன்ற  

ஆ) IIT மும்றப 

இ) IIT சபங்களூரு 

ஈ) IISc, சபங்களூரு  

✓ பல்கறலக்கழக தரெரிற களின் ெருடாந்திர செளியீடா  குொக்கசர 

-ல்லி ற மண்ட்ஸ் (QS) உலக தரெரிற  2022 ஆனது அண்மையில் 

செளியிடப்பட்டது. இவ்செளியீட்டின்படி, சபங்களூரு இந்திய அறிவியல் 

நிறுெ ம் (IISc), “உலகின் சிறந்த ஆராய்ச்சி பல்கறலக்கழகமாக” இடம் 

சபற்றுள்ளது. இந்நிறுெ ம், ‘ஒருவர் சைர்ப்பித்துள்ள ஆய்வுக்கட்டுமை’ 

என்ற மதிப்பீட்டின்கீழ் 100/100 மதிப்சபண் சபற்றுள்ளது. 

 


1. ைூன்.21 – பன் ாட்டு ரயாகா நாள் 

கருப்சபாருள்: ரயாகாவுடன் இறணந்திருங்கள், வீட்டிரலரய இருங்கள் 

 

2. தமிழகத்தில் 'மின் கம்' நுகர்ரொர் ர றெ றமயம் திறப்பு 

சபாதுமக்கள் மின்துறற  ார்ந்த குறறகறளத் சதரிவித்திட 'மின் கம்' 

என்ற புதிய மின்நுகர்ரொர் ர றெ றமயத்றத மாண்புமிகு தமிழ்நாடு 

முதலறமச் ர் மு க ஸ்டாலின் சதாடக்கிறெத்தார். 

 

 

 



         

    

1. ‘உலகளாவிய ப ாருளாதார வாய்ப்புகள்’ என்ற அறிக்கககய 

பவளியிடுகிற நிறுவனம் எது? 

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. 

 

2.2021ஆம் ஆண்டில், உலகின் மிகவும் வாழத்தகுந்த நகரங்ககளப் 

 ற்றிய த எகனாமிஸ்ட்டின் வருடாந்திர ஆய்வுப் ட்டியலில் முதலிடம் 

பிடித்த நகரம் எது? 

அ) புது தில்லி 

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. 

 

3. எந்த அரசியலகைப்பு ரீதியான  தவிக்கு அனுப் சந்திர  ாண்டட 

நியமிக்கப் ட்டுள்ளார்? 

அ) இந்தி  ததலத  நீதிபதி 

ஆ) யதர்தல் ஆதண ர்  

இ) CAG 

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. 

 

4. 2030ஆம் ஆண்டளவில் AIDS’ஐ முடிவுக்குக்பகாண்டுவருவதற் 

-கான அரசியல் ரீதியான தீர்ைானத்கத ஏற்றுக்பகாண்ட சர்வடதச 

நிறுவனம் எது? 

அ) ஐநோ சபோது அதவ  

ஆ) பன்னோட்டுச் சசலவோணி நிதி ம் 

இ) WHO 

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. 

 

5. ஆ டரஷன்  ாஞ்சியா XIV’ஐ நடத்திய அகைப்பு எது? 

அ) பன்னோட்டுச் சசலவோணி நிதி ம் 

ஆ) இந்தி  இரோணுவம் 

இ) இந்தி  வோன்பதட 

ஈ) பன்னோட்டுக் கோவலகம்  

✓ “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. 

 

6. டிஜிட்டல் இந்தியா கார்ப் டரஷன் என் து எந்த அகைச்சகத்தின் 

கீழுள்ள ஒரு நிறுவனைாகும்? 

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. 

 

7. “இந்தியாவில் காலநிகல ைாற்றத்தால் ஏற் டும்  ாதிப்புகள்” 

என்ற அறிக்ககயின் டி, காலநிகல ைாற்றம் காரணைாக 2040ஆம் 

ஆண்டளவில், இந்தியாவின் வறுகை விகிதம் எவ்வளவு உயரும்? 

அ) 2% 

ஆ) 3.5%  

இ) 4% 

ஈ) 10% 

✓ ‘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. 

 

8. எந்த நிறுவனத்துடன் இகணந்து, ILO, ‘குழந்கதத் பதாழிலாளர்: 

உலகளாவிய ைதிப்பீடுகள் 2020, ட ாக்குகள் ைற்றும் முன்டனாக்கி 

பசல்லும் ாகத’ என்ற தகலப்பில் அறிக்கககய பவளியிட்டுள்ளது? 

அ) UNICEF  

ஆ) உலக நலவோழ்வு அத ப்பு 

இ) பன்னோட்டுச் சசலவோணி நிதி ம் 

ஈ) உலக வங்கி 

✓ 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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

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? 

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. 

 


1. முதலமைச்சருக்கோன சபோருளோதோர ஆயலோசதனக் குழு 

ஐந்து யபர் அடங்கி  சபோருளோதோர ஆயலோசதனக் குழு அத க்கப்படும் 

என்ை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

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  

இவர்கள் பணிப்சபோருளோதோர நிதலத  ஆரோய்ந்து, சபோருளோதோரத்தத 

ய ம்படுத்த முதலத ச்சருக்கு ஆயலோசதனகதள அளிப்போர்கள். இந்த 

மு ற்சி அரசி ல் வரலோற்றில் முதல்மு ற்சி என்பதோகப் போர்க்கப்படுகிைது. 

 

2. உலக அளவில் அந்நி  யநரடி முதலீட்தட ஈர்த்ததில் இந்தி ோவுக்கு 

ஐந்தோவது இடம் 

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 

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. 

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 

* ஆசிரி ர்கள்,  ோணவர்களுக்கு ஆதடக்கட்டுப்போடு 

* புகோர்கதளத் சதரிவிக்க கட்டுப்போட்டு அதை 

* 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. 

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.  

ஜூன்.13: கயரோனோ தடுப்பூசிகதள அதிகம் வீணடித்த  ோநிலங்களில் 

ஜோர்கண்ட் முதலிடம் சபற்ைது. சத்தீஸ்கர்,  த்தி  பிரயதசம் அடுத்தடுத்த 

இடங்களில் இருப்பதோக  த்தி  அரசு சதரிவித்தது. 

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. 

 

 

 



         

    

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. 

 

 

 

 

 



         

    

1.இந்தியாவின் முன்னேற எண்ணும் மாவட்டங்கள் திட்டம் குறித்த 

மதிப்பீட்டு அறிக்கககய வவளியிட்டுள்ள உலகளாவிய நிறுவேம் 

எது? 

அ) FAO 

ஆ) UNDP  

இ) IMF 

ஈ) உலக வங்கி 

✓ 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. 

 

2. ஐநா பாதுகாப்பு அகவயாேது ____ உறுப்பிேர்கள்வகாண்ட 

ஓர் அகமப்பாகும். 

அ) 10 

ஆ) 15  

இ) 20 

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. 

 

3. சமூகத்தில் _____’இன் பரவகலத் தீர்மானிப்பதற்காக வசனரா 

ஆய்வு பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

அ) பிறவபாருவளதிரியாக்கி 

ஆ) பிறவபாருவளதிரி  

இ) கவைஸ் திரிபு 

ஈ) னமற்கண்ட எதுவும் இல்கல 

✓ ெ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. 

 

4. வணிக அகமச்சகத்தின் சமீபத்திய தரவுகளின்படி, இந்தியாவின் 

இயற்கக னவளாண் வபாருட்களின் ஏற்றுமதி, 2020-21இல் ____ 

சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது. 

அ) 11 

ஆ) 31 

இ) 51  

ஈ) 71 

✓ 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. 

 

 

 

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

இந்தியாவில், 2ஆவது அதிகபட்ச மாதாந்திர மகைப்வபாழிகவப் பதிவு 

வசய்துள்ள மாதம் எது? 

அ) ஏப்ைல் 2021 

ஆ) னம 2021  

இ) ஜூன் 2021 

ஈ) ஜூகல 2021 

✓ 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. 

 

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

னசர்க்கக விகிதம் என்ே? 

அ) 27.1  

ஆ) 37.1 

இ) 47.1 

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. 

 

7. உலகின் மிகநீள வடமாே ‘ஃபிர்மிோ’கவ கட்டகமத்த வதாழில் 

நுட்ப நிறுவேம் எது? 

அ) கமக்னைாொப்ட் 

ஆ) கூகிள்  

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. 

 

8. மாசுபாட்கடக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக ‘நச்சுக்காற்று னகாபுரத்கத’ 

அகமக்கவுள்ள மாநிலம் / யூனியன் பிரனதசம் எது? 

அ) கர்நாடகா 

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. 

 

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. 

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. 

 

 

 

 



         

    

1. பாலைவனமயமாக்கலுக்கு எதிரான 14ஆவது ஐநா உயர்மட்ட 

கூட்டத்திற்கு தலைலமதாங்கியவர் யார்? 

அ) நரேந்திே ர ோடி  

ஆ) ர ோஷிஹைட் சுகோ 

இ) ஜி ஜின்பிங் 

ஈ) ரகோத்தப  இேோஜபக்ஷ 

✓ இந்தி ப்பிேத ர் நரேந்திே ர ோடி, போஹைவன ோதஹை எதிர்த்துப்ரபோேோ 

-டுவதற்கோன ஐநோ உடன்படிக்ஹக நோடுகளின் (UNCCD) 14ஆவது உ  

-ர் ட்ட கூட்டத்திற்கு தஹைஹ தோங்கினோர். 

✓ அண்ஹ யில் ஐநோ – ‘போஹைவன ோதல், நிைச்சீேழிவு  ற்றும் வறட்சி 

குறித்த உ ர் ட்டப்ரபச்சுவோர்த்ஹத’யில் பிேத ர் ர ோடி, கோண ோலிக் 

கோட்சி வோயிைோகப் பங்ரகற்று சிறப்புஹே ோற்றினோர். இந்நிகழ்ஹவ ஐநோ 

ணபோது அஹவயின் 75ஆவது அ ர்வின் தஹைவர் ரவோல்கன் ரபோஸ்கிர் 

கூட்டினோர். 

 

2. COVID-19 இரண்டாவது அலைக்குப் பிறகு மருத்துவ உயிர்வளி 

ததலவலயச் சமாளிக்க, ‘இந்தியாவுக்கான O2 திட்டத்’தை அறிமுகம் 

சசய்துள்ள நாடு எது? 

அ) இைங்ஹக 

ஆ) இந்தி ோ  

இ) ேஷ் ோ 

ஈ) இந்ரதோரனசி ோ 

✓ COVID-19 இேண்டோவது அஹைக்குப் பிறகோன  ருத்துவ உயிர்வளியின் 

ரதஹவஹ  எதிர்ணகோள்வதற்கு, ‘இந்தி ோவிற்கோன O2 திட்டத்’ஹத இந் 

-தி ோ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

✓ இந்தத் திட்டத்தின்கீழ், அவசேகோை மூைப் ணபோருட்கஹள ரதசி  அளவில் 

விநிர ோகிப்பது, சிறி  அளவிைோன O2 ஆஹைகஹள நிறுவுவது, அழுத்த 

கருவிகள், O2 கருவிகள், ணசறிவூட்டிகள், ணச ற்ஹக சுவோச வழங்கிகள் 

உள்ளிட்ட இறுதிகட்ட ணபோருட்கஹளத் த ோரிப்பது முதலி  பணிகஹள 

ரதசி  பிேோ வோயுக் கூட்டஹ ப்பு ர ற்ணகோள்கிறது. 

 

3. நடப்பாண்டு (2021) உைக தயாகா நாலள முன்னிட்டு AYUSH 

அலமச்சகம் சவளியிட்ட சசயலியின் சபயர் என்ன? 

அ) ர ோகோ ஹசன்ஸ் 

ஆ) ந ஸ்ரத ர ோகோ  

இ) ர ோகோ ஃபோர் ஆல் 

ஈ) போேத் ர ோகோ 

✓ 7ஆவது உைக ர ோகோ நோளின் ணதோடக்க நிகழ்வின்ரபோது, “ந ஸ்ரத 

ர ோகோ” என்ற திறன்ரபசிணச லி ணவளியிடப்பட்டது. DD இந்தி ோ அலை 

வரிலையில் ஒளிபேப்பப்படவுள்ள கோ ன் ர ோகோ புரேோட்ரடோகோல் ணதோடரி 

-ன் ணதோடக்கத்ஹத இந்நிகழ்வு குறித்தது. ண ோேோர்ஜி ரதசோய் ரதசி  ர ோ 

-கோ நிறுவனம் இந்தத்ணதோடஹே த ோரிக்கிறது. உைக ர ோகோ நோளோனது 

ஜூன்.21 அன்று ணகோண்டோடப்படுகிறது. 

 

4. COVID தடுப்பூசிகளுக்கு, இந்தியாவில், எத்ைதை சதவீதம் GST 

வரி விதிக்கப்படுகிறது? 

அ) 5%  

ஆ) 10% 

இ) 18% 

ஈ) 28% 

✓ 44ஆவது GST கவுன்சில் கூட்டத்தின்ரபோது, ணபோருட்களின் வரி விகிதம் 

குஹறக்கப்பட்டது  ற்றும் கருப்புப்பூஞ்ஹச ரநோய்த்ணதோற்றுக்கு சிகிச்ஹச  

-ளிப்பதற்கோன  ருந்துகளுக்கு GST’யிலிருந்து விைக்கு அளிக்கப்பட்டன.  

✓ COVID ணதோடர்போன அத்தி ோவசி  ணபோருட்களின் வரிவிகிதங்கள் குறித் 

-து ஆரைோசஹன வழங்குவதற்கோக அஹ க்கப்பட்ட அஹ ச்சர்கள் குழு 

-வின் பரிந்துஹேகளின் அடிப்பஹடயில் இது முடிவுணசய் ப்பட்டது. 

COVID தடுப்பூசிகளுக்கு 5% GST வரிவிதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

5. நடப்பாண்டு (2021) ‘குழந்லதத் சதாழிைாளர் முலறக்கு எதிரான 

உைக நாளின்’ கருப்சபாருள் என்ன? 

அ) Act now: end child labour  

ஆ) Leaving No one Behind 

இ) Child Labour against Humanity 

ஈ) Stop Child Labour 

✓ குழந்ஹதத் ணதோழிைோளர் முஹறக்கு எதிேோன உைக நோள் ஜூன்.12 அன்று 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. நடப்போண்டு (2021) வரும் இந்நோளுக்கோக ஜூன் 

10 அன்று “Week of Action” என்பது ணதோடங்கப்பட்டது. “Act now: end 

child labour” என்பது நடப்போண்டு (2021) வரும் இந்த நாளுக்கான கருப் 

ணபோருளோகும். 

 

6. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற PRABANDH வதைத்ைளத்துடன் 

சதாடர்புலடய மத்திய அலமச்சகம் எது? 

அ) MSME அஹ ச்சகம் 

ஆ) கல்வி அஹ ச்சகம்  

இ) வர்த்தக  ற்றும் ணதோழில்துஹற அஹ ச்சகம் 

ஈ) சுகோதோேம்  ற்றும் குடும்பநை அஹ ச்சகம் 

✓ பள்ளிணசல்ைோ குழந்ஹதகள்குறித்த தேவுகஹள ணதோகுப்பதற்கோக கல்வி 

அஹ ச்சகம், இஹ   ணதோகுப்பிஹ  அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. ச க்கிே 

சிக்ஷோவின் ‘பிேபந்த்’ வஹைத்தளத்துடன் இந்தத்தேவுகள் இஹ க்கப்பட 

உள்ளது. 6-14 வ துக்குட்பட்ட பின்தங்கி  பிரிவுகஹளச்சோர்ந்த சிறோர்க 

ளின் ரசர்க்ஹககஹள விஹேவோக கண்கோணிக்க இது உதவைோம். 16-

18 வ துக்குட்பட்ட பள்ளி குழந்ஹதகளுக்கு, ணதோஹைதூேக் கல்விமுஹற 

மூைம் கல்விஹ த் ணதோடே நிதியுதவி வழங்கப்படும். 

 

7. ‘CAIMS’ எனப்படும் தமைாண்லம அலமப்புடன் சதாடர்புலடய 

மத்திய அலமச்சகம் எது? 

அ) MSME அஹ ச்சகம் 

ஆ) இஹளர ோர் நைன்  ற்றும் விஹள ோட்டு அஹ ச்சகம்  

இ) வர்த்தக  ற்றும் ணதோழில்துஹற அஹ ச்சகம் 

ஈ) சுகோதோேம்  ற்றும் குடும்பநை அஹ ச்சகம் 

✓  த்தி  இஹளர ோர் நைன்  ற்றும் விஹள ோட்டுத்துஹற அஹ ச்சர் 

கிேண் ரிஜிஜு,  த்தி  தடகள கோ  ர ைோண்ஹ  முஹறஹ  (CAIMS) 

ணதோடங்கினோர். இது விஹள ோட்டு வீேர்களுக்கு வழங்கப்படும்  ருந்து & 

 றுவோழ்வு ஆதேஹவ ணநறிப்படுத்துவஹத ரநோக்க ோகக் ணகோண்டுள்ளது.  

✓ விஹள ோட்டு வீேர்களின் இருப்பிடத்திற்கு அருகிரைர  சிறந்த விஹள 

- ோட்டு கோ  ர ைோண்ஹ  ஆதேஹவ வழங்குவஹதயும் CAIMS தனது 

ரநோக்க ோகக் ணகோண்டுள்ளது. நோடு முழுவதும் உள்ள விஹள ோட்டு 

வீேர்களுக்கு, கோ  சிகிச்ஹச ணநறிமுஹறஹ  தேப்படுத்த இது உதவும். 

 

8. ஒதர நாளில் ஐம்பது இைட்சம் மரங்கலள நடவு சசய்வதற்காக 

நாடு முழுவதும் தபரியக்கத்லத நடத்திய ஆப்பிரிக்க நாடு எது? 

அ) கோனோ  

ஆ) ஹநஜீரி ோ 

இ) கோங்ரகோ 

ஈ) சூடோன் 

✓ ர ஹை ஆப்பிரிக்க நோடோன கோனோ, “பசுஹ  கோனோ” என்ற திட்டத்ஹத 

ணதோடங்கியுள்ளது. அது 50 இைட்சம் கன்றுகஹள நடவுணசய்வதற்கோன 

ரபரி க்க ோகும். இவ்வி க்கம், குஹறந்துவரும் வனப்பேப்புகஹளக் கோப் 

-போற்றுவஹத ரநோக்க ோகக்ணகோண்டுள்ளது. 

✓ கோனோ அதிபர் நோனோ அகுரபோ-அரடோ, தஹைநகர் அக்ேோவில் ஜூபிலி 

இல்ை ரதோட்டத்தில் நிஹனவு ேக்கன்று ஒன்ஹற நட்டோர். உைகில் அதி 

-க சதவீதம்  ஹழக்கோடுகஹள இழந்துவரும் ணவப்ப ண்டை நோடுகளுள் 

கோனோவும் ஒன்றோகும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. அண்லமயில் இங்கிைாந்துக்கு ஏற்றுமதி சசய்யப்பட்ட புவிசார் 

குறியீடு சபற்ற ஜர்தாலு மாம்பழங்கலள விலளவிக்கின்ற மாநிைம் 

எது? 

அ) பீகோர்  

ஆ)  கோேோஷ்டிேோ 

இ) ஆந்திே பிேரதசம்  

ஈ) உத்தே பிேரதசம் 

✓ புவிசோர் குறியீடுணபற்ற ஜர்தோலு  ோம்பழங்கள் பீகோரிலிருந்து இங்கிைோந்து 

-க்கு வர்த்தக ரீதியில் முதல்முஹற ோக ஏற்று தி ணசய் ப்பட்டன. 

ைக்ரனோவில் உள்ள APEDA’இன் கட்டும் ஹ  த்திலிருந்து பீகோர் அேசு, 

இந்தி  தூதேகம்  ற்றும் இன்ணவஸ்ட் இந்தி ோவுடன் இஹ ந்து சோறு 

 ற்றும் வோசஹனமிக்க  ோம்பழங்கஹள இங்கிைோந்துக்கு APEDA அனுப் 

-பி து. சிறந்த சுஹவ  ற்றும் வோசஹன ணகோண்ட ஜர்தோலு  ோம்பழங்கள் 

2018’ல் புவிசோர் குறியீட்ஹட ணபற்றன. 

 

10. உைகின் முதல் மர சசயற்லகக்தகாளான ‘WISA Woodsat’ஐ 

ஏவவுள்ளதாக அறிவித்துள்ள நாடு எது? 

அ) ேஷ் ோ 

ஆ) நியூசிைோந்து  

இ) ணஜர் னி 

ஈ) இத்தோலி 

✓ ‘WISA Woodsat’ என்பது ஒரு நோரனோ ணச ற்ஹகக்ரகோளோகும். அது, நியூ 

-சிைோந்திலிருந்து இவ்வோண்டின் இறுதிக்குள் விண்ணவளிக்கு ஏவப்பட 

உள்ளது. இது உைகின் முதல்  ே ணச ற்ஹகக்ரகோள் ஆகும். இந்த 

நோரனோ ணச ற்ஹகக்ரகோள் என்பது கனசதுே வடிவ கட்டஹ ப்போகும். 

பிர்ச் ஒட்டுப்பைஹக ோல் ஆன அதன் உ ரிகள் ஐரேோப்பி  விண்ணவளி 

முகோஹ  ோல் உருவோக்கப்பட்டதோகும். இது, ஓர் அண ரிக்க விண்ணவளி 

நிறுவன ோன ‘இேோக்ணகட் ரைப்’ உருவோக்கி  ஏவுகஹ  எைக்ட்ேோனி 

-லிருந்து ஏவப்படும். 

 

 

 

 



         

    

1. அண்மையில், சிறப்பு புலிட்சர் விருது வழங்கி க ௌரவிக் ப்பட்ட 

டார்கெல்லா ஃப்ரரஷியர் சார்ந்த நாடு எது? 

அ) ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகள்  

ஆ) ஐக்கியப் பேரரசு 

இ) மெர்ெனி 

ஈ) ஆஸ்திபரலியா 

✓ புலிட்சர் ேரிசு என்ேது இதழியல் துறையில் வழங்கப்ேடும் மிகவும் ெதிப்பு 

மிக்க விருதாகும். ொர்ஜ் பிலாய்டின் ெரணத்றத ேடொக்கியதற்காக 

அமெரிக்க இறைஞியான டார்மனல்லா ஃப்பரஷியர் இந்த விருறதப் 

மேற்ைார். COVID மதாற்றுப ாய்குறித்த மசய்திகறை சிைப்புை முறையில் 

வழங்கியதற்காக ெதிப்புமிக்க மோது பசறவக்கான விருறத, நியூயார்க் 

றடம்சுக்கு புலிட்சர் குழுெம் வழங்கியது. 

 

2.நடப்பாண்டு (2021) பிரஞ்சு ஓபன் ரபாட்டியின் ை ளிர் பட்டத்மத 

கவன்றவர் யார்? 

அ) ோர்போரா கிமரஜிபகாவா  

ஆ)  பவாமி ஒசாகா 

இ) சிபொனா ஹாமலப் 

ஈ) மெனிேர் பிராடி 

✓ 2021ஆம் ஆண்டு பிமரஞ்சு ஓேன் போட்டியில் ோர்போரா கிமரஜிபகாவா 

தனது முதல் கிராண்ட்ஸ்லாம் ஒற்றையர் ேட்டத்றத மவன்ைார். இதன் 

மூலம் இந்தப்ேட்டத்றத மவன்ை முதல் மசக் மேண் என்ை மேருறெறய 

அவர் மேற்ைார். 2018 பிமரஞ்சு ஓேன், 2018 விம்பிள்டன் ெற்றும் 2021 

பிமரஞ்சு ஓேன் ஆகியவற்றில் ெகளிர் இரட்றடயர் ேட்டங்கறையும், 2019, 

2020, ெற்றும் 2021 ஆகிய ஆண்டுகளில் ஆஸ்திபரலிய ஓேனில் கலப்பு 

இரட்றடயர் ேட்டங்கறையும் அவர் மவன்றுள்ைார். 

 

3.  டந்த 52 ஆண்டு ளில், 4 கிராண்ட்ஸ்லாம் மையும் இருமுமற 

கவன்ற முதல் வீரர் யார்? 

அ) பராெர் மேடரர் 

ஆ) ப ாவக் பொபகாவிச்  

இ) ரபேல்  டால் 

ஈ) ஸ்டீேபனாஸ் சிட்சிோஸ் 

✓ 2021ஆம் ஆண்டு பிமரஞ்சு ஓேன் போட்டியின் இறுதிப்போட்டியில் மூத்த 

மடன்னிஸ் வீரர் ப ாவக் பொபகாவிச் தனது 19ஆவது கிராண்ட்ஸ்லாம் 

ேட்டத்றத மவன்று வரலாற்று சாதறன ேறடத்தார். பொபகாவிச், 52 

ஆண்டுகளில், 4 கிராண்ட்ஸ்லாம்கறை இரண்டு முறை மவன்ை முதல் 

வீரரும் ஆனார். 

 

4.ரதசிய  டல்சார் பாரம்பரிய வைா ம் உருவாக் ப்படவுள்ை ைாநில 

-ம் எது? 

அ) தமிழ் ாடு 

ஆ) ெகாராஷ்டிரா 

இ) குெராத்  

ஈ) பகரைா 

✓ குெராத் ொநிலத்தில் உள்ை பலாத்தலில் பதசிய கடல்சார் ோரம்ேரிய 

வைாகத்றத உருவாக்குவதற்கான ஒத்துறழப்பிற்காக  டுவண் கலாசா 

-ரம் ெற்றும் ெத்திய துறைமுகங்கள், கப்ேல் & நீர்வழிப்போக்குவரத்து 

அறெச்சகங்களுக்கிறடபய புரிந்துணர்வு ஒப்ேந்தம் றகமயழுத்தானது. 

✓ குெராத்தின் ஆெதாோத்திலிருந்து சுொர் 80 கிமீட்டர் மதாறலவிலுள்ை 

பலாத்தல் தைத்திற்கு அருகில், உலகத்தரம்வாய்ந்த வசதியுடன் உருவா 

-க்கப்ேடவுள்ைது. ேன்னாட்டு சுற்றுலாத்தலொக உருவாக்கப்ேடும் இந்த 

வைாகத்தில், இந்தியாவின் கடல்சார் ோரம்ேரியம் காட்சிப்ேடுத்தப்ேடும். 

 

5. BRICS கநட்கவார்க் பல் மலக் ழ த்திற் ாெ இந்தியாவின் 

முதன்மை நிறுவெம் எது? 

அ) IISc, மேங்களூர்  ஆ) IIT மும்றே  

இ) IIT தில்லி  ஈ) IIT மசன்றன 

✓ மும்றே இந்திய மதாழில்நுட்ே நிறுவனொனது மின்சார போக்குவரத்து 

குறித்த BRICS ம ட்மவார்க் ேல்கறலக்கழகங்களின் முந் ாள் மெய்நிகர் 

ொ ாட்றட  டத்தியது. இவ்வாண்டு 13ஆவது BRICS உச்சிொ ாடானது, 

கல்வித்துறையின்கீழ் இந்தியா  டத்தும் நிகழ்வுகளின் ஒருேகுதியாக 

 டத்தப்ேட்டது. BRICS ம ட்மவார்க் ேல்கறலக்கழகம் என்பது 5 BRICS 

உறுப்பு ாடுகறைச்சார்ந்த உயர்கல்வி நிறுவனங்களின் ஒன்றியொகும். 

BRICS ம ட்மவார்க் ேல்கறலக்கழகத்திற்கான இந்தியாவின் முதன்றெ 

நிறுவனொக IIT-மும்றே உள்ைது. 

 

6. சமீப கசய்தி ளில் இடம்கபற்ற, ‘Data Lake’ என்பது பின்வரும் 

எந்த அமைப்பின் வமலத்தைைாகும்? 

அ) RBI 

ஆ) NHAI  

இ) CBI 

ஈ) DRDO 

✓ மவளிப்ேறடத்தன்றெ, சமீே மதாழில்நுட்ேம் ஆகியவற்றை அதிகரிக்க, 

ம டுஞ்சாறல திட்டப்ேணிகளில், ஆளில்லா வானூர்திகள்மூலொன 

ேடப்ேதிறவ கட்டாயொக்க சாறல போக்குவரத்து ெற்றும் ம டுஞ்சாறல 

அறெச்சகத்தின்கீழ் மசயல்ேடும் பதசிய ம டுஞ்சாறல ஆறணயம் 

(NHAI) கட்டாயொக்கியுள்ைது. 

✓ இதன்ேடி ஒப்ேந்ததாரர்கள்,  றடமேற்றுவரும் பதசிய ம டுஞ்சாறல 

திட்டப்ேணிகறை பெற்ோர்றவ ஆபலாசகரின் குழு தறலவர் முன்னி 

-றலயில் டிபரான்மூலம் காமணாளி எடுத்து, பதசிய ம டுஞ்சாறல 

ஆறணய இறணயதைத்தின் ‘படட்டா பலக்’கில் ேதிபவற்ைம் மசய்ய 

பவண்டும். பெற்ோர்றவ ஆலாசகர்கள் இறத ஆய்வு மசய்து தங்கள் 

கருத்துக்கறை, டிஜிட்டல் ொதாந்திர அறிக்றகயில் செர்ப்பிக்கபவண்டும். 

 

7. ஆழ் டல் திட்டத்மத கசயல்படுத்தும் நடுவண் அமைச்ச ம் எது? 

அ) MSME அறெச்சகம் 

ஆ) புவி அறிவியல் அறெச்சகம்  

இ) வர்த்தக ெற்றும் மதாழில்துறை அறெச்சகம் 

ஈ) சுகாதாரம் ெற்றும் குடும்ே ல அறெச்சகம் 

✓  டுவண் புவி அறிவியல் அறெச்சகத்தின் ஆழ்கடல் ஆய்வுத்திட்டத்துக்கு 

மோருைாதார விவகாரங்களுக்கான அறெச்சரறவக்குழு ஒப்புதலளித்து 

-ள்ைது. இதன்மூலம் ஆழ்கடல் வைங்கள் ஆராயப்ேட்டு நிறலயான 

ேயன்ோட்டுக்கான ஆழ்கடல் மதாழில்நுட்ேங்கள் உருவாக்கப்ேடும். 

✓ ஒவ்மவாரு கட்டொக, ஐந்தாண்டு காலத்துக்கு அெல்ேடுத்தப்ேடவுள்ை 

இந்த ஆழ்கடல் ஆய்வுத்திட்டத்தின் மசலவு ̀ 4,077 பகாடியாக இருக்கும். 

 

8. கிழக்கு  டற் மர கபாருைாதார வழித்தடத்மத உருவாக்குவதில் 

இந்தியாவின் முன்ெணி பங் ாைரா  இருக்கும் வங்கி எது? 

அ) AIIB 

ஆ) ADB  

இ) உலக வங்கி 

ஈ) IMF 

✓  ாட்டின் கிழக்கு கடற்கறர மோருைாதார (ECEC) வழித்தடத்றத உரு 

வாக்குவதில் ஆசிய வைர்ச்சி வங்கி (ADB) இந்தியாவின் முன்னணி 

ேங்காைராக இருக்கும். தமிழ் ாட்டில் மசன்றன-கன்னியாகுெரி வறர 

-யிலான மதாழிலக வழித்தடத்தின் (CKIC) வழியாக போக்குவரத்து 

இறணப்றே பெம்ேடுத்துவதற்காக ADB’உம்  டுவணரசும் $484 மில் 

-லியன் டாலர் ெதிப்பிலான கடமனாப்ேந்தத்தில் றகமயழுத்திட்டன. 

✓ CKIC, கிழக்கு கடற்கறர மோருைாதார வழித்தடத்தின் ஒருேகுதியாகும்; 

அது பெற்கு வங்கத்திலிருந்து தமிழ் ாடு வறர நீண்டுள்ைது. 

 

9. நடப்பாண்டின் (2021) உல  குருதிக்க ாமட நாள் நி ழ்வு மை 

நடத்திய நாடு எது? 

அ) ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகள் 

ஆ) மெர்ெனி 

இ) இத்தாலி  

ஈ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



         

    

✓ ஒவ்பவார் ஆண்டும் ெூன்.14 அன்று உலக குருதிக்மகாறட  ாள் கறட 

-ப்பிடிக்கப்ேடுகிைது. ோதுகாப்ோன குருதியின் பதறவ ெற்றும் குருதி 

ொற்ைத்திற்குத் பதறவயான குருதியின் உயிர்காக்கும் கூறுகள்குறித்து 

உலகம் முழுவதும் இந் ாள் விழிப்புணர்றவ ஏற்ேடுத்துகிைது. 2021ஆம் 

ஆண்டில் வரும், உலக குருதிக்மகாறட  ாளுக்கான வாசகொக, “Give 

blood and keep the world beating” உள்ைது. 

✓ இத்தாலி தனது பதசிய குருதி றெயம்மூலம்,  டப்ோண்டின் (2021) 

உலக குருதிக்மகாறட  ாள் நிகழ்வுகறை  டத்தியது. 

 

10. 2021 NATO உச்சிைாநாடு ஏற்பாடு கசய்யப்பட்ட ந ரம் எது? 

அ) பிரஸ்ஸல்ஸ்  

ஆ) மெனீவா 

இ) மகய்பரா 

ஈ) தாபவாஸ் 

✓ வட அட்லாண்டிக் ஒப்ேந்த அறெப்பின்  டப்ோண்டுக்கான (2021) உச்சி 

ொ ாடு, NATO உறுப்பு ாடுகளின் அரச தறலவர்கள் ெற்றும் அரசாங்கத் 

தறலவர்களின் 31ஆவது கூட்டொகும். இது மேல்ஜியத்தின் பிரஸ்ஸல் 

-ஸில்  றடமேற்ைது. சீனா, உலகிற்கு சவால்கறை முன்றவக்கிைமதன 

NATO தறலவர்கள் எச்சரித்தனர். அமெரிக்க அதிேர் பொ பிடன் கலந்து 

மகாண்ட முதல் NATO உச்சிொ ாடும் இதுதான். 

✓ முன்னதாக G7  ாடுகளின் குழுெம், சீனா ெற்றும் றதவானில் நிலவும் 

ெனித உரிறெகள்குறித்தான ஓர் அறிக்றகறய மவளியிட்டது. 

 


1. இந்திய - அமெரிக்க ேறடகள் கூட்டுப் ேயிற்சி நிறைவு 

இந்திய மேருங்கடல் ேகுதியில் அமெரிக்க கடற்ேறடயுடன் இறணந்து 

இந்திய கடற்ேறட ெற்றும் இந்திய வான்ேறட பெற்மகாண்ட இரண்டு 

 ாள் ஒருங்கிறணந்த கூட்டு ேயிற்சி நிறைவறடந்தது. இதுமதாடர்ோக 

ெத்திய மசய்தி தகவல் பிரிவு மவளியிட்ட மசய்திக்குறிப்பில் மதரிவிக்கப்ே 

-ட்டுள்ைதாவது: இந்திய கடற்ேறடயின் மிக் 29பக விொனம், நீண்டதூர 

பராந்துவிொனம், கப்ேல்கள், உலங்கூர்திகள் உள்ளிட்டறவயும், இந்திய 

வான்ேறடயின் ொகுவாா ெற்றும் சு 30 MKI போர்விொனங்கள், வானி 

-பலபய எரிமோருள் நிரப்பும் விொனம் உள்ளிட்டறவயும் இக்கூட்டுப் 

ேயிற்சியில் ேங்பகற்ைன. 

அமெரிக்கா தரப்பில் இருந்து மரானால்ட் ரீகன் விொனம் தாங்கி போர்க் 

கப்ேல், F18 போர்விொனங்கள், தாக்குதல் உலங்கூர்திகள் உள்ளிட்ட 

-றவ 2  ாள் ஒருங்கிறணந்த கூட்டு ேயிற்சியில் ேங்பகற்ைன. இரு 

 ாடுகள் இறடபயயான ோதுகாப்புப்ேறடகள் ஒத்துறழப்றே வலுப்ேடுத் 

-தவும், கூட்டு இராணுவங்கள் ேகிாந்துமகாள்ைக்கூடிய விஷயங்கறை 

வலியுறுத்தவும், சர்வபதச கடல்ேகுதிகளில் சுதந்திரத்றத உறுதிமசய்யவு 

-ம், திைந்தமவளி ெற்றும் அறனவறரயும் உள்ைடக்கிய இந்பதா-ேசிபிக் 

ேகுதிக்கான உரிறெறய நிறல ாட்டவும், விதிமுறைகள் சார்ந்த ேறட 

 டவடிக்றககள், சர்வபதச ம றிமுறைகளுக்கும் ெற்றுமொரு றெல்கல் 

-லாக இந்தக் கூட்டுப் ேயிற்சி அறெந்தது என்று மதரிவிக்கப்ேட்டுள்ைது. 

 

2. சீர்மிகு  கரங்கள் திட்டத்றதச் மசயல்ேடுத்துவதில் உத்தர பிரபதசம் 

முதலிடம்: தமிழ் ாட்டுக்கு மூன்ைாமிடம் 

சீர்மிகு  கரங்கள் (ஸ்ொர்ட்சிட்டி) திட்டத்றதச் மசயல்ேடுத்துவதில் உத்தர 

பிரபதச ொநிலம் முதலிடத்றதப் பிடித்துள்ைது. தமிழ் ாடு மூன்ைாமிடம் 

மேற்றுள்ைது.  கரங்களின் கட்டறெப்பு வசதிகறை பெம்ேடுத்தும் ப ாக் 

-கில் கடந்த 2015 ெூன்.25 அன்று சீர்மிகு  கரங்கள் திட்டத்றத ெத்திய 

அரசு அறிமுகப்ேடுத்தியது. இந்தத் திட்டத்தின்ேடி,  ாட்டில் 100  கரங்கள் 

பதர்ந்மதடுக்கப்ேட்டு அங்கு கட்டறெப்புவசதிகறை பெம்ேடுத்துவதற்காக 

ெத்திய அரசு நிதி ஒதுக்கி வருகிைது. 

இத்திட்டம் மசயல்ேடுத்தப்ேட்டதன் ஆைாம் ஆண்றடமயாட்டி சிைப்பு விரு 

-துகறை ெத்திய வீட்டுவசதி- கர்ப்புை விவகாரங்கள் அறெச்சகம் அறி 

-வித்தது. அதன்ேடி, சீர்மிகு  கரங்கள் திட்டத்றதச் சிைப்ோகச் மசயல்ேடுத் 

-துவதில் உத்தர பிரபதசம் முதலிடத்றதப் பிடித்துள்ைது. இதில் ெத்திய 

பிரபதச ொநிலம் இரண்டாமிடத்றதயும் தமிழ் ாடு மூன்ைாமிடத்றதயும் 

பிடித்துள்ைன. யூனியன் பிரபதசங்களின் ேட்டியலில் சண்டிகர் முதலிடத் 

-றதப் பிடித்துள்ைது. சிைந்த சீர்மிகு  கரத்துக்கான விருது ெத்திய 

பிரபதசத்தின் இந்தூர், குெராத் ொநிலத்தின் சூரத் ஆகியவற்றுக்கு வழ 

-ங்கப்ேட்டுள்ைது. சீர்மிகு  கரங்கள் தறலறெத்துவ விருது ஆெதாோத், 

வாராணசி, ராஞ்சி ஆகியவற்றுக்கு வழங்கப்ேட்டுள்ைது. 

சமூக அம்சங்கள், நிர்வாகம், கலாசாரம்,  கர சுற்றுச்சூழல், சுகாதாரம், 

மோருைாதாரம், நீர்ேயன்ோடு,  கரப்போக்குவரத்து உள்ளிட்ட பிரிவுகளி 

-ன்கீழ் கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு முதல் இந்த விருதுகள் வழங்கப்ேட்டு 

வருகின்ைன.  டப்ோண்டில் கபரானா மதாற்று பெலாண்றெ, ஒருங்கி 

-றணந்த கட்டுப்ோட்டு றெயங்கள், போக்குவரத்து ம ரிசல் பெலாண் 

-றெ, திைந்தமவளிறய முறையாகப் ேயன்ேடுத்துதல், கழிவுகளிலிருந்து 

எரிசக்தி உற்ேத்தி உள்ளிட்ட பிரிவுகளின்கீழ் விருதுகள் வழங்கப்ேட்டுள் 

-ைதாக ெத்திய வீட்டுவசதித்துறை அறெச்சர் ஹர்தீப் சிங் புரி மதரிவித்து 

உள்ைார். 

சுற்றுச்சூழறல பெம்ேடுத்தியதற்கான பிரிவில் இந்தூர், சூரத், ஈபராடு 

ஆகிய  கரங்கள் விருதுகறைப் மேற்றுள்ைன.  கரப் போக்குவரத்து 

பிரிவில் ஔரங்காோத், சூரத், ஆெதாோத் ஆகிய  கரங்கள் முதல் மூன்று 

இடங்கறைப் பிடித்துள்ைன.  கர சுற்றுச்சூழல் பிரிவில் போோல், 

மசன்றன  கரங்கள் முதலிடத்றதப் பிடித்துள்ைன. நிர்வாகப் பிரிவில் 

வபதாதராவும், கலாசாரப் பிரிவில் இந்தூர், சண்டிகர்  கரங்களும், சுகா 

-தாரப்பிரிவில் திருப்ேதி, இந்தூர்  கரங்களும் முதலிடம் பிடித்துள்ைன. 

 

3. பினாகா ராக்மகட் பசாதறனறய மவற்றிகரொக  டத்தியது DRDO 

இந்தியாவிபலபய உருவாக்கப்ேட்ட நீண்டதூரம் மசன்று தாக்கும் 

பினாகா ராக்மகட் பசாதறனறய ோதுகாப்பு ஆராய்ச்சி ெற்றும் பெம்ோட்டு 

நிறுவனம் (DRDO)  டத்தியது. ஒடிஸா ொநிலம் ோபலசுவரம் ொவட்டத் 

-திலுள்ை சந்திப்பூரில் மொத்தம் 25 பினாகா ராக்மகட்கள் மவற்றிகரொக 

ேரிபசாதறன  டத்தப்ேட்டது. 

 

4. ‘மோலிவுரு  கரம்’ திருப்ேதிக்கு 5 விருதுகள் 

ெத்திய அரசு மவளியிட்டுள்ை ஸ்ொர்ட்  கரங்களின் தரவரிறசப் 

ேட்டியலில் திருப்ேதி ொ கருக்கு 5 விருதுகள் கிறடத்துள்ைன.  ாட்டில் 

ஏற்ேடுத்தப்ேட்டுள்ை ஸ்ொர்ட் சிட்டிகளில் (மோலிவுரு  கர்) திருப்ேதியும் 

ஒன்று. அதனால் திருப்ேதியில் ேல்பவறு வைர்ச்சிப் ேணிகள் பெற்மகாள் 

-ைப்ேட்டு வருவதுடன், இங்கு சுத்தம் சுகாதாரமும்  ன்ைாகப்பேணப்ேட்டு 

வருகிைது. இதற்காக ஒவ்மவாரு ஆண்டும் திருப்ேதி ொ கரம் ெத்திய 

அரசிடமிருந்து ஒரு விருறத மேற்று வந்த நிறலயில் இந்த ஆண்டு ஒட்டு 

மொத்தொக 5 விருதுகறை மேற்றுள்ைது. 

இந்தூர், சூரத்  கரங்களுக்கு அடுத்து ஐந்து விருதுகறைப் மேற்ை ஒபர 

‘மோலிவுரு  கர்’ திருப்ேதி என்ை மேருறெறயப் மேற்றுள்ைது. அதில் 

சுத்தம் சுகாதாரம் பேணுதற்கும், இ-மஹல்த் பிரிவுகளின் கீழ்  ாட்டின் 

முதலிடமும், சிைந்த  கரம் ெற்றும் எகானமி பிரிவுகளின் கீழ் இரண்டாம் 

இடமும்,  கர்ப்புை சுற்றுச்சூழல் பிரிவின் கீழ் மூன்ைாம் இடத்றதயும் தக்க 

றவத்துக்மகாண்டுள்ைது. முதன்முறையாக திருப்ேதி  கருக்கு ஐந்து 

விருதுகள் கிறடத்துள்ைது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

 



         

    

1. இந்தியா வானிலை ஆய்வு லையமும் ICMR’உம், கீழ்காணும் 

எந்த ந ாய்க்கான வல்லு ர் குழுலவ அலைத்துள்ளன? 

அ) AIDS 

ஆ) மலேரியா  

இ) COVID 

ஈ) டெங்கு 

✓ 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.  

✓ இந்தியாவில் மலேரியாலவ விலரவாக கண்ெறிவதற்கான காேநிலே 

அடிப்பலெயிோன தீர்வுகலள ஆராய்ந்து வழங்குவலத இக்குழு ல ாக்க 

-மாகக் டகாண்டுள்ளது. 

 

2. நைற்கூலையில் ப ாருத்துவதன்மூைம் COVID பதாற்லைக் கண்ட 

-றியக்கூடிய ‘COVID அைாைம்’ என்றவ ொன்றற உருவாக்கியுள்ள 

 ாடு எது? 

அ) ஐக்கிய அடமரிக்க நாடுகள் 

ஆ) சீனா 

இ) ஐக்கியப் லபரரசு  

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. 

 

3. அண்லைச் பெய்திகளில் இடம்ப ற்ை ‘நியூ பெப் ர்ட்’ என் து 

எந்த விண்பவளி முகலையின் ஏவுகை அலைப் ாகும்? 

அ) ஸ்லபஸ்X 

ஆ) NASA 

இ) புளூ ஆர்ஜின்  

ஈ) லராஸ்லகாஸ்லமாஸ் 

✓ அலமைான் நிறுவனரான டெஃப் டபலைாஸின் விண்டவளி நிறுவனமான 

புளூ ஆர்ஜின், அண்லமயில், நியூ டெப்பர்டில் பயணிப்பதற்கான முதல் 

இருக்லகக்கான இலையவழி ஏேத்லத நிலறவு டைய்தது. 

✓ 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. 

 

4.இைத்தநொலக முக்த்  ாைத் குறியீட்டில் முதலிடத்திலுள்ள ைாநிைம் 

எது? 

அ) தமிழ் ாடு 

ஆ) மகாராஷ்டிரா 

இ) மத்திய பிரலதைம்  

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. 

 

✓ 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. 

 

5. ICAN’இன் ஒரு ெமீ  அறிக்லகயின் டி, அணுவாயுதங்களுக்காக 

அதிக பெைவினம் பெய்துள்ள  ாடு எது? 

அ) ஐக்கிய அடமரிக்க நாடுகள்  

ஆ) சீனா 

இ) இந்தியா 

ஈ) ரஷ்யா 

✓ அணுவாயுதங்கலள ஒழிப்பதற்கான டெனீவாலவச் ைார்ந்த பன்னாட்டு 

இயக்கம் (ICAN) “Complicit: 2020 Global Nuclear Weapons Spending” 

என்ற தலேப்பிோன ஓர் அறிக்லகலய டவளியிட்டுள்ளது.  

✓ 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. 

 

6. 2021 - உைக பகாடுக்கும் குறியீட்லட பவளியிடுகிை நிறுவனம் 

எது? 

அ) லைரிட்டீஸ் எய்ட் பவுண்லெென்  

ஆ) உேக வங்கி 

இ) பன்னாட்டு மன்னிப்பு அலவ 

ஈ) உேக  ேவாழ்வு அலமப்பு 

✓  ெ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. 

 

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

அ) டகாலனரு ஹம்பி 

ஆ) D குலகஷ்  

இ) விஸ்வ ாதன் ஆனந்த் 

ஈ) டபண்ொோ ஹரிகிருஷ்ைா 

✓ 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. 

 

8. உைக மூத்நதார் வன்பகாடுலை ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு  ாள் 

கலடப்பிடிக்கப் டும் நததி எது? 

அ) ெூன்.10 

ஆ) ெூன்.15  

இ) ெூன்.20 

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 

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. 

 

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 

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. 

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. 

 

 

 

 

 



         

    

1. சமீபத்திய சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, இணையதளமான ‘ISIபீடியா’ 

என்பதுடன் சதாடர்புணடய துணற எது? 

அ) நலம் 

ஆ) பருவநிலல மாற்றம்  

இ) சமயம் 

ஈ) விலையாட்டு 

✓ 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. 

 

2. CSIR-மத்திய அறிவியல் கருவிகள் அணமப்பானது PIVA என்ற 

கருவியை உருவாக்கியுள்ளது. அது எதன் மதிப்ணப அளவிடுகிறது? 

அ) பாஸ்பரஸ் 

ஆ) ஐமயாடின்  

இ) அம்மமானியம் 

ஈ) மமற்கூறிய எதுவும் இல்லல 

✓ 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. 

 

3. பின்வரும் எந்தச்சட்டத்தின்கீழ் NAFED பதிவு சசய்யப்பட்டுள்ளது? 

அ) நிறுவனங்கள் சட்டம் 

ஆ) வங்கி ஒழுங்குமுலற சட்டம் 

இ) கூட்டுறவு சங்கங்கள் சட்டம்  

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. 

 

4. ணபன் தீவு பனிப்பாணற அணமந்துள்ள இடம் எது? 

அ) இமயமலல 

ஆ) ஆல்ப்ஸ் 

இ) அண்டார்டிகா  

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. 

 

 

 

 

5. விவாசடக் சதாழில்நுட்ப மாநாட்ணட நடத்திய நாடு எது? 

அ) பிரான்ஸ்  

ஆ) சீனா 

இ) இந்தியா 

ஈ) ரஷ்யா 

✓ ‘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 

ஆ) மகரைா  

இ) மத்திய பிரமதசம் 

ஈ) உத்தர பிரமதசம் 

✓ 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. 

 

7.சமீபத்திய சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘இன்டர்ஸ்சடல்ைர் பவுண்டரி 

எக்ஸ்ப்ளளாரர் (IBEX) சசயற்ணகக்ளகாணள’ ஏவிய விண்சவளி 

நிறுவனம் எது? 

அ) NASA  

ஆ) ESA 

இ) ISRO 

ஈ) JAXA 

✓ 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? 

அ) சாக்ஷி மாலிக் 

ஆ) கவிதா மதவி 

இ) பபிதா குமாரி 

ஈ) விமனஷ் மபாகத்  

✓ 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? 

அ) ஜூன்.17  

ஆ) ஜூன்.18 

இ) ஜூன்.19 

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. 

 


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 

கதாழிலாைர்களுக்கு `10 லட்சம் வலரயும் 100% உத்தரவாதத்துடன் 

கடன் வழங்கப்படும். 

 

3. இந்திய வீராங்கலன ராஹி சர்மனாபாத் தங்கம் கவன்றார் 

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. 

 

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. 

 

 

 

 


