


         

    

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. 

 

 

 


