


         

    

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. 

 

 

 

 

 


