 













1. ‘உலகளாவிய ப ாருளாதார வாய்ப்புகள்’ என்ற அறிக்கககய

இ) இந்தி

பவளியிடுகிற நிறுவனம் எது?

ஈ) பன்னோட்டுக் கோவலகம் 

அ) NITI ஆய ோக்

✓

ஆ) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி
இ) உலக வங்கி 
ஈ) பன்னோட்டுச் சசலவோணி நிதி ம்

✓

உலக வங்கி ோனது 2021-22ஆம் நிதியாண்டில் இந்தி ோவின் ச ோத்த
உள்நோட்டு உற்பத்தி 8.3 சதவீத ோக இருக்கும் என்று கணித்துள்ளது.
அது முந்தத
திப்பீட்டில் 10.1 சதவீத ோக கணிக்கப்பட்டிருந்தது. இது,
உலக வங்கியின் ‘உலகளோவி சபோருளோதோர வோய்ப்பு’ அறிக்தகயின்
சமீபத்தி இதழில் சவளியிடப்பட்டுள்ளது. COVID-19’இன் இரண்டோவது
அதலயின் தோக்கத்தின் கோரண ோக இந்தச் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது.

அ) உள்துதை அத ச்சகம்
ஆ) மின்னணு ற்றும் தகவல் சதோழில்நுட்ப அத ச்சகம் 
இ) நிதி அத ச்சகம்
ஈ) கோர்ப்பயரட் விவகோர அத ச்சகம்

✓

டிஜிட்டல் இந்தி ோ கோர்ப்பயரஷன் என்பது ஒரு இலோபயநோக்கற்ை நிறுவ
-ன ோகும். அது த்தி மின்னணு ற்றும் தகவல் சதோழில்நுட்ப அத ச்
-சகத்தின்கீழ் சச ல்படுகிைது. சமீபத்தில் இந்நிறுவனம், உழவர்களுக்கு
‘யததவ அடிப்பதடயிலோன சதோதலநிதல யவளோண் ஆயலோசதனக
-தள’ வழங்குவதற்கோக இந்தி யவளோண் ஆரோய்ச்சிக் கழகத்துடன்
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் சசய்துள்ளது.

✓

இப்புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின்கீழ், ICAR’இன் “DIC’இன் அளவளோவும்
தகவல் பரவல் அத ப்பு ற்றும் ற்றும் கிசோன்சோரதி இ ங்குதளம்”
ஆகி தவ ஒருங்கிதணந்து சிைந்த யசதவகதள வழங்கும்.

ஆ) ஆக்லோந்து 
இ) துதர
ஈ) வி ன்னோ

✓

2021ஆம் ஆண்டில் உலகின் மிகவும் வோழத்தகுந்த நகரங்கதளப்பற்றி
த எகனோமிஸ்ட்டின் வருடோந்திர ஆய்வின்படி, ஆக்லோந்து (நியூசிலோந்து)
உலகின் மிகவும் வோழத்தகுந்த நகரங்களின் பட்டி லில் முதலிடத்ததப்
பிடித்தது. இததத் சதோடர்ந்து ஜப்போனின் ஒசோகோ ற்றும் யடோக்கிய ோ
ஆகி நகரங்கள் உள்ளன.

✓

முன்னர் உலகின் மிகவும் வோழத்தகுந்த நகர ோன வி ன்னோ 12ஆவது
இடத்திற்கு வந்துவிட்டது. COVID-19’ஐ தக ோளுவதில் சவற்றிகர ோன
அணுகுமுதை கோரண ோக ஆக்லோந்து முதலிடத்ததப் பிடித்துள்ளது.

7. “இந்தியாவில் காலநிகல ைாற்றத்தால் ஏற் டும்

ாதிப்புகள்”
என்ற அறிக்ககயின் டி, காலநிகல ைாற்றம் காரணைாக 2040ஆம்
ஆண்டளவில், இந்தியாவின் வறுகை விகிதம் எவ்வளவு உயரும்?
அ) 2%

3. எந்த அரசியலகைப்பு ரீதியான தவிக்கு அனுப் சந்திர ாண்டட

ஆ) 3.5% 

நியமிக்கப் ட்டுள்ளார்?
அ) இந்தி

“ஆபயரஷன் போஞ்சி ோ XIV” என்ை சப ரிலோன ஒரு பயிற்சித பன்னோ
-ட்டுக்கோவலகம் (INTERPOL) நடத்தி து. இதில், ருந்துகள் ற்றும் ரு
-த்துவ த ோரிப்புகதள சட்டவியரோத ோக விற்பதன சசய்வதில் ஈடுபட்ட
வதலத்தளங்கள் ற்றும் இதண சந்ததகள் உட்பட 1.10 லட்சத்துக்கும்
ய ற்பட்ட இதண இதணப்புகதள அவ்வத ப்பு ததட சசய்துள்ளது.
இந்த நடவடிக்தகயில் இந்தி ோவும் பங்யகற்ைது. இந்தி ோவுடன் 92
நோடுகளும் இந்தப் பயிற்சியில் பங்யகற்ைன.

கீழுள்ள ஒரு நிறுவனைாகும்?

ற்றிய த எகனாமிஸ்ட்டின் வருடாந்திர ஆய்வுப் ட்டியலில் முதலிடம்
பிடித்த நகரம் எது?
அ) புது தில்லி

வோன்பதட

6. டிஜிட்டல் இந்தியா கார்ப் டரஷன் என் து எந்த அகைச்சகத்தின்

2.2021ஆம் ஆண்டில், உலகின் மிகவும் வாழத்தகுந்த நகரங்ககளப்

இ) 4%

ததலத நீதிபதி

ஈ) 10%

ஆ) யதர்தல் ஆதண ர் 
இ) CAG

✓

‘இந்தி ோவில் கோலநிதல ோற்ைத்தோல் ஏற்படும் போதிப்புகள்’ என்ை ததல
-ப்பில் இலண்டதனச்சோர்ந்த உலகளோவி
தியுதர க ோன ஓவர்சீஸ்
சடவலப்ச ண்ட் இன்ஸ்டிடியூட் சவளியிட்டுள்ளது. கோலநிதல ோற்ைம்
கோரண ோக 2040ஆம் ஆண்டளவில் இந்தி ோவின் வறுத 3.5 சதவி
-கிதம் அதிகரிக்கும் என்று அவ்வறிக்தக கூறுகிைது.

✓

2100ஆம் ஆண்டளவில் கோலநிதல ோற்ைம் கோரண ோக, இந்தி ோ
தனது ச ோத்த உள்நோட்டு உற்பத்தியில் 3 முதல் 10% வதர இழக்கும்
என்றும் அந்த அறிக்தகயில் கூைப்பட்டுள்ளது.

ஈ) ததலத வழக்குதரஞர்

✓



மூத்த யதர்தல் அதிகோரி ோன அனுப் சந்திர போண்யட, இந்தி யதர்தல்
ஆதண ரோக நி மிக்கப்பட்டுள்ளோர். கடந்த 1984ஆஆம் ஆண்டு இஆப
அதிகோரி ோன அவர், உத்தர பிரயதச ோநிலத்தின் ததலத ச்சச லரோக
பணி ோற்றியுள்ளோர். உத்தர பிரயதசம், பஞ்சோப், யகோவோ, ணிப்பூர் ற்று
-ம் உத்தரகண்ட் ஆகி
ோநிலங்களின் சட்ட ன்ைத் யதர்தல்கதள
அனுப் சந்திர போண்யட ய ற்போர்தவயிடவுள்ளோர்.

8. எந்த நிறுவனத்துடன் இகணந்து, ILO, ‘குழந்கதத் பதாழிலாளர்:
உலகளாவிய ைதிப்பீடுகள் 2020, ட ாக்குகள் ைற்றும் முன்டனாக்கி
பசல்லும் ாகத’ என்ற தகலப்பில் அறிக்கககய பவளியிட்டுள்ளது?

4. 2030ஆம் ஆண்டளவில் AIDS’ஐ முடிவுக்குக்பகாண்டுவருவதற்
-கான அரசியல் ரீதியான தீர்ைானத்கத ஏற்றுக்பகாண்ட சர்வடதச
நிறுவனம் எது?

✓

அ) UNICEF 

அ) ஐநோ சபோது அதவ 

ஆ) உலக நலவோழ்வு அத ப்பு

ஆ) பன்னோட்டுச் சசலவோணி நிதி ம்

இ) பன்னோட்டுச் சசலவோணி நிதி ம்

இ) WHO

ஈ) உலக வங்கி

ஈ) UNICEF

✓

வரும் 2030ஆம் ஆண்டிற்குள் AIDS’ஐ உலகிலிருந்து முற்ைோக ஒழித்துக்
கட்டுவதற்கு உடனடி நடவடிக்தக எடுக்க யவண்டும் என்று ஐநோ சபோது
அதவ அதழப்பு விடுத்துள்ளது. இதுசதோடர்போன ஒப்புததலயும் அது
அளித்துள்ளது. இந்தத் தீர் ோனத்தற்கு 165 வோக்குகள் ஆதரவோகவும் 4
வோக்குகள் எதிரோகவும் கிதடத்தது.

பன்னோட்டு சதோழிலோளர் அத ப்பும் UNICEFஉம் இதணந்து ‘குழந்ததத்
சதோழிலோளர்: உலகளோவி
திப்பீடுகள் 2020, யபோக்குகள் ற்றும்
முன்யனற்ை போதத’ என்ை ததலப்பில் அறிக்தகச ோன்தை சவளியிட்டு
-ள்ளன. இது, ஜூன்.12 அன்று வரும் குழந்ததத் சதோழிலோளர்களுக்கு
எதிரோன உலக நோளுக்கு முன்னதோக சவளியிடப்பட்டுள்ளது.

✓

உலசகங்கிலும் குழந்ததத்சதோழிலோளர்களின் எண்ணிக்தக 16 யகோடி
- ோக உ ர்ந்துள்ளதோக இந்த அறிக்தக கூறுகிைது.

5. ஆ டரஷன் ாஞ்சியா XIV’ஐ நடத்திய அகைப்பு எது?
அ) பன்னோட்டுச் சசலவோணி நிதி ம்
ஆ) இந்தி

இரோணுவம்











 









9. வட இந்தியப் ப ருங்கடல் பிராந்தியத்தில், சூறாவளி உருவாவ
-கதக் கண்டறியும் பதாழில்நுட் த்கத உருவாக்கியுள்ள நிறுவனம்
எது?
அ) IIT ச ட்ரோஸ்
ஆ) IISc, சபங்களூரு
இ) IIT கரக்பூர் 
ஈ) யதசி
✓

புவி இ ற்பி ல் ஆரோய்ச்சி நிறுவனம்

கரக்பூரில் உள்ள இந்தி சதோழில்நுட்ப நிறுவனம் ற்றும் சீனோவின்
கதரய ோர ண்டல ஆரோய்ச்சி நிறுவனம் ஆகி வற்றின் ஆரோய்ச்சி ோள
-ர்கள், வட இந்தி ப்சபருங்கடல் பிரோந்தி த்தில் சூைோவளி உருவோவ
-ததக்கண்டறிவதற்கோன ஒரு நுட்பத்தத உருவோக்கியுள்ளனர். இந்த
ஆய்வு, கோலநிதல ோற்ைத் திட்டத்தின்கீழ், த்தி அரசின் அறிவி ல்
ற்றும் சதோழில்நுட்பத் துதையின் ஆதரவுடன் நடத்தப்பட்டது.

10. உழவின் பின்னணியில், ‘NUE’ என் து எகதக் குறிக்கிறது?





ஆண்டிலும் 27% வளர்ச்சித க்கண்டு 6,400 யகோடி டோலரோக (`4.7
லட்சம் யகோடி) அதிகரித்துள்ளது. இதற்கு, தகவல் & சதோதலத்சதோடர்பு
சதோழில்நுட்பத் துதைய முக்கி கோரணம். இது, உலக அளவில் அந்நி
யநரடி முதலீட்தட அதிகம் ஈர்த்த நோடுகளின் பட்டி லில் இந்தி ோ
5ஆவது இடத்தத பிடிக்க உதவியுள்ளது.
கயரோனோ யபரிடர் கோரண ோக, சர்வயதச அளவில் டிஜிட்டல் கட்டத ப்பு,
யசதவகளுக்கோன யததவ சூடுபிடித்துள்ளது. இதன் விதளவோக, ITC
துதையில் புதி அந்நி யநரடி முதலீட்டு திட்டங்களுக்கோன அறிவிப்புக
-ள் 22% அதிகரித்து 8,100 யகோடி டோலரோக (`6 இலட்சம் யகோடி) அதிகரித்
-துள்ளது. இதில், இந்தி ோவில் ITC உள்கட்டத ப்தப உருவோக்க அய
-ஸோன் அறிவித்துள்ள 280 யகோடி டோலர் (`20,773 யகோடி) திட்டமும்
முக்கி அங்க ோகும் என ஐநோ வர்த்தகம் ற்றும் ய ம்போட்டு அத ப்பு
சதரிவித்துள்ளது.
3. பள்ளிகளில் புகோர்சபட்டி, ோணவர் போதுகோப்பு ஆயலோசதனக் குழு,
ஆதட கட்டுப்போடு: வழிகோட்டுதல்கள் சவளியீடு
பள்ளிக் குழந்ததகதளப் போலி ல் வன்முதையிலிருந்து போதுகோப்பது
குறித்த வழிகோட்டுதல்
ற்றும் இதண வழி வகுப்புகளுக்கோன
சநறிமுதைகள் அரசின் சோர்பில் சவளியிடப்பட்டுள்ளன. இதுகுறித்த
அரசோதணத பள்ளிக் கல்வித்துதை முதன்த ச் சச லர் கோகர்லோ
உஷோ பிைப்பித்துள்ளோர்.

அ) Nitrogen Utility Exposure
ஆ) Nitrogen Use Efficiency 
இ) Nitrogen Ultra Efficiency
ஈ) Nitro Benzene Use Efficiency

✓



Nitrogen Use Efficiency (NUE) என்பது தோவரத்தோல் உறிஞ்சப்பட்டு ப ன்
-படுத்தப்படும் ப னுறு தநட்ரஜனின் பின்னம் என வதர றுக்கப்படுகி
-ைது. சமீபத்தில், இந்தி உயிரி சதோழில்நுட்ப வல்லுநர்கள், அரிசியில்
தநட்ரஜன் ப ன்போட்டு சச ல்திைனுக்கோன ரபணுக்கதள அதட ோள
-ங்கண்டுள்ளனர். இது, தநட்ரஜன் ோதசயும் பில்லி ன் கணக்கோன
ரூபோய் திப்புள்ள உரங்கதளயும் மிச்சப்படுத்தும் என எதிர்போர்க்கப்படு
-கிைது. 16000’க்கும் ய ற்பட்ட ரபணுக்கதள ஆரோய்ந்த பின்னர்,
ஆரோய்ச்சி ோளர்கள் 6 உ ர்திைன் ரபணுக்கதள பட்டி லிட்டனர்.



வழிகோட்டுதல்கள், சநறிமுதைகளின் விவரம்:
தமிழ்நோட்டிலுள்ள அதனத்து கல்வி வோரி ங்கதளச் யசர்ந்த அதனத்துப்
பள்ளிகளுக்கும் இந்த சநறிமுதைகள் சபோருந்தும். ோணவர் போதுகோப்
-தபத் சதோர்ச்சி ோக ய ற்போர்தவ சசய் வும், அதுசோர்ந்த நடவடிக்தகக
-தள ய ற்போோா்தவ சசய் வும் ஒவ்சவோரு பள்ளியிலும், ‘ ோணவர்
போதுகோப்பு ஆயலோசதனக்குழு’ அத க்கப்படும்.
இக்குழுவில் பள்ளியின் ததலத ோசிரி ர், ஆசிரி ரிருவர், சபற்யைோர்
ஆசிரி ர் கழக உறுப்பினர் இருவர், பள்ளி நிர்வோக உறுப்பினர் ஒருவர்,
ஆசிரி ரல்லோத பணி ோளர் ஒருவர் ற்றும் யததவக்யகற்ப பள்ளி சோரோ
சவளிநபர் ஒருவர் என உறுப்பினர்களோக இருப்பர்.
வழிகோட்டுதல் ற்றும் சநறிமுதைகளின் முக்கி

அம்சங்கள்...

* பள்ளிகளில் ோணவர் போதுகோப்பு ஆயலோசதனக்குழு

1. முதலமைச்சருக்கோன சபோருளோதோர ஆயலோசதனக் குழு

* ஆசிரி ர்கள், ோணவர்களுக்கு ஆதடக்கட்டுப்போடு

ஐந்து யபர் அடங்கி சபோருளோதோர ஆயலோசதனக் குழு அத க்கப்படும்
என்ை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

* புகோர்கதளத் சதரிவிக்க கட்டுப்போட்டு அதை

இந்தக் குழுவில் இடம்சபறுயவோர்:
1. இந்தி

ரிசர்வ் வங்கியின் முன்னோள் ஆளுநர் இரகுரோம் இரோஜன்

2. யநோபல் பரிசுசபற்ை அச ரிக்கப்சபோருளோதோர நிபுணர் எஸ்தர் டஃப்யளோ
3. த்தி அரசின் முன்னோள் ததலத ப் சபோருளோதோர ஆயலோசகர்
அரவிந்த் சுப்ர ணி ன்.
4. ரோஞ்சி பல்கதலக்கழக தில்லி ஸ்கூல் ஆப் எகனோமிக்ஸ் ஜீன் ட்சரஸ்
5. த்தி

அரசின் முன்னோள் நிதித்துதைச் சச லர் நோரோ ணன்

* யபோக்யஸோ சட்டம் குறித்து பயிற்சி
* புகோர்கதளத் சதரிவிக்க போதுகோப்புப் சபட்டிகள்
* நவ.15 முதல் 22 வதர குழந்ததகள் துன்புறுத்ததலத் தடுக்கும் வோரம்
4. யசதி சதரியு ோ?
ஜூன்.11: பிட்கோயிதனச் சட்டபூர்வ நோண ோக அங்கீகரித்து அறிவிப்பு
சவளியிட்ட முதல் நோடோகியுள்ளது த்தி அச ரிக்கோவில் உள்ள எல்
சோல்வடோர்.

இவர்கள் பணிப்சபோருளோதோர நிதலத ஆரோய்ந்து, சபோருளோதோரத்தத
ய ம்படுத்த முதலத ச்சருக்கு ஆயலோசதனகதள அளிப்போர்கள். இந்த
மு ற்சி அரசி ல் வரலோற்றில் முதல்மு ற்சி என்பதோகப் போர்க்கப்படுகிைது.

ஜூன்.12: சநதர்லோந்தில் நதடசபற்ை ஒலிம்பிக் தகுதிச் சுற்றுக்கோன
களிர் 10,000 மீ ஓட்டத்தத எத்திய ோப்பி ோதவச்யசர்ந்த சலட்சசன்சப
-ட் கிடி 29:01:03 நிமிடங்களில் கடந்து புதி உலக சோததன பதடத்தோர்.

2. உலக அளவில் அந்நி
ஐந்தோவது இடம்

ஜூன்.13: கயரோனோ தடுப்பூசிகதள அதிகம் வீணடித்த ோநிலங்களில்
ஜோர்கண்ட் முதலிடம் சபற்ைது. சத்தீஸ்கர், த்தி பிரயதசம் அடுத்தடுத்த
இடங்களில் இருப்பதோக த்தி அரசு சதரிவித்தது.

யநரடி முதலீட்தட ஈர்த்ததில் இந்தி ோவுக்கு

கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டில் அதிக அளவில் அந்நி யநரடி முதலீட்தட
ஈர்த்த நோடுகளின் பட்டி லில் 6,400 யகோடி டோலர் (`4.7 லட்சம் யகோடி)
முதலீட்டுடன் இந்தி ோ ஐந்தோவது இடத்ததப் பிடித்துள்ளது. இதுகுறித்து
ஐநோ’இன் வர்த்தகம் ற்றும் ய ம்போட்டு அத ப்பு சதரிவித்துள்ளதோவது:
கயரோனோ யபரிடர் சோா்வயதச அந்நி யநரடி முதலீட்டில் சபரிதும் போதிப்
-தப ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதன் கோரண ோக, கடந்த 2020’இல் சர்வயதச
நோடுகளில் அந்நி யநரடி முதலீட்டின் அளவு 35 சதவீதம் சரிவதடந்து 1
இலட்சம் யகோடி டோலர்களோக குதைந்துள்ளது.
அயதச ம், கயரோனோ போதிப்புக்கு முந்தத 2019’ஆம் ஆண்டில் இந்த
முதலீடு 1.5 இலட்சம் யகோடி டோலரோக கோணப்பட்டது. அயதச ம், இந்தி
- ோவில் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் 5,100 யகோடி டோலரோக (`3.78 லட்சம்
யகோடி) கோணப்பட்ட அந்நி யநரடி முதலீடு யபரிடர் கோலோ ோன 2020ஆம்









ஜூன்.14: இந்தி ோவில் உருவோக்கப்பட்ட யகோயவக்சின் தடுப்பூசிக்கு
அவசரகோல அனு திதர அச ரிக்கோவின் உணவு
ற்றும்
ருந்து
நிர்வோக அத ப்பு றுத்துவிட்டது.
ஜூன்.15: சீனோவின் னித உரித மீைல்கதள அம்பலப்படுத்தி இந்தி
வம்சோவளி சசய்தி ோளர் ய கோ ரோஜயகோபோலனுக்கு புலிட்சர் பரிசு
அறிவிக்கப்பட்டது. ஆப்ரிக்க அச ரிக்கர் ஜோர்ஜ் ஃபிளோய்ட் சகோதலத ப்
படம் பிடித்த 18 வ து இளம்சபண் டோர்சனல்லோ ஃபியரசி ர் புலிட்சர்
விருதின் சிைப்புப் பரிசுக்குத் யதர்வோனோர்.
ஜூன்.15: இந்தி ோவில் விற்பதன சசய் ப்படும் தங்க நதககள் அதனத்
-துக்கும் ‘ஹோல் ோர்க்’ முத்திதர கட்டோ ம் என்கிை புதி விதிமுதை
அ லுக்கு வந்தது.



 















ஜூன்.15: தமிழ்நோட்டில் அரிசி குடும்ப அட்தடத்தோரர்களுக்கு இரண்டோம்
கட்ட ோக `2,000 COVID நிவோரண நிதி வழங்கும் திட்டம் சதோடங்கி து.
ஜூன்.17: பிசரஞ்சு ஓப்பன் கிரோண்ட்ஸ்லோம் சடன்னிஸ் சதோடரில் சசர்பி
- ோவின் யஜோயகோவிச் சோம்பி ன் பட்டம் சவன்ைோர். இது அவருதட
19ஆவது கிரோண்ட்ஸ்லோம் பட்டம்.











 













1. உலக நலவாழ்வு அமைப்பின் ஓர் அண்மைய அறிக்மகயின்படி,



5. சூரியக்குடும்பத்தின் மிகப்ஜபரிய நிலவான கனிமீடு, பின்வரும்

ஒவ்வவார் ஆண்டும் சுைார் ____ மில்லியன் ைக்கள் உணவுமூலம்
பரவும் வநாய்களால் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.

எந்தக் வகாளின் துமணக்வகாளாகும்?
அ) னி

அ) 250

ஆ) விோழன் 

ஆ) 350

இ) புதன்

இ) 600 

ஈ) வவள்ளி

ஈ) 750

✓

✓

உலக நலவாழ்வு அமைப்பு உணவுமூலம் பரவும் நநாய்களின் பாதிப்புக
-மை ைதிப்பிடுவதற்கு உதவும் ஒரு மகநேட்மை வவளியிட்ைது.

✓

சுகாதார உட்கட்ைமைப்மப வலுப்படுத்துதற்கு உதவும் தரவு இமைவவளி
-கமைக் கண்ைறிவமதயும் இது நநாக்கைாகக் வகாண்டுள்ைது. இந்த
அறிக்மகயின்படி, ஒவ்நவார் ஆண்டும் 600 மில்லிேனுக்கும் நைற்பட்ை
ைக்கள் உணவுமூலம் பரவும் நநாய்கைால் பாதிக்கப்படுகின்றனர். ஐந்து
வேதிற்கு உட்பட்ை 0.12 மில்லிேனுக்கும் நைற்பட்ை சிறார்கள் பாதுகாப்ப
-ற்ற உணமவ உட்வகாள்வதால் ைரணிக்கின்றனர் என்பமதயும் இது
எடுத்துக்காட்டுகிறது.

NASA’இன் ெூநனா விண்கலைானது சூரிேக்குடும்பத்தின் மிகப்வபரிே
நிலவான கனிமீமை பார்மவயிட்ைது. அது விோழன்நகாளின் துமணக்
நகாளும் சூரிேக்குடும்பத்தில் ஒன்பதாவது மிகப்வபரிே வான்வபாருளும்
ஆகும். இந்த ஆய்வுக்கலம் கனிமீடின் உேர்வதளிவுத்திறன்வகாண்ை
நிழற்பைங்கமை எடுத்துள்ைது. இந்த நிழற்பைங்கள், கனிமீடின் பள்ைம்
ைற்றும் நைற்பரப்பு அம் ங்கமை அமைோைங்காண உதவக்கூடும்.

6. ஜபரும்பாலும் ‘மூன்றாம் துருவம்’ என அமைக்கப்படுகிற ைமலத்
ஜதாடர் எது?
அ) ஹிந்துகுஷ் இைேைமல ைமலத்வதாைர் 
ஆ) நைற்குத்வதாைர்ச்சி ைமலத்வதாைர்

2. இந்திய ைருத்துவ ஆராய்ச்சிக் கழக்கத்தால் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட
வகாவிஃமபண்ட் (CoviFind) என்பது ____?

இ) கிழக்குத்வதாைர்ச்சி ைமலத்வதாைர்

அ) விமரவான பிறவபாருவைதிரிோக்கி பரிந ாதமன 

ஈ) ஆரவல்லி ைமலத்வதாைர்

✓

ஆ) RT-PCR பரிந ாதமன
இ) ஊனீரிேல் பரிந ாதமன
ஈ) குருதிப்பரிந ாதமன

✓

இந்திே ைருத்துவ ஆராய்ச்சிக் கழகைானது அண்மையில் வைட்வவக் நிறு
-வனத்தின் தன்பேன்பாட்டு COVID-19 விரைவான பிறபபாருபெதிரி
-யாக்கி பரிந ாதமனோன CoviFind’க்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ைது.

✓

உள்நாட்டிநலநே ஆராய்ச்சி வ ய்ேப்பட்டு உருவாக்கப்பட்ை இப்பரிந ாத
-மனயின்மூலம், SARS-CoV-2 மவரமை பதிமனந்து நிமிைங்களுக்
-குள் விமரவாக கண்ைறிே முடியும்.

வபரும்பாலும் ‘மூன்றாம் துருவம்’ என்று அமழக்கப்படும் ஹிந்துகுஷ்
இைேைமலப்பகுதி இந்திோ, நநபாைம், சீனா உள்ளிட்ை எட்டு நாடுகளில்
3,500 கிமீ பரப்பைவில் பரவியுள்ைது. UNDP’ன் மீபத்திே ஆய்வின்படி,
ஹிந்துகுஷ் இைேைமல ைமலத்வதாைர்கள் 2100ஆம் ஆண்டுவாக்கில்
அதன் மூன்றில் இரண்டு பங்கு பனிமே இழக்கும் காரணத்தால் வதன்
கிழக்காசிோவில் உள்ை 2 பில்லிேன் ைக்கள்வமர உணவு ைற்றும் நீர்
பற்றாக்குமறமே எதிர்வகாள்ைவுள்ைனர்.

7. பின்வரும் எவ்வமைப்புக்கு, 5 MHz அமலக்கற்மறமய ஒதுக்கீடு
ஜசய்து நடுவண் அமைச்சரமவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது?
அ) இந்திே இரயில்நவ 

3. பின்வரும் எந்தப் பதவிக்கு, அண்மையில், ைவகஷ்குைார் ஜெயின்

ஆ) AIIMS

மீண்டும் நியமிக்கப்பட்டார்?

இ) விண்வவளி அமைச் கம்

அ) ரி ர்வ் வங்கியின் துமண ஆளுநர் 

ஈ) BSNL

ஆ) SEBI தமலவர்
இ) NABARD தமலவர்

✓

இரயில்கள் & இரயில் நிமலேங்களில் வபாதுைக்களின் பாதுகாப்பிற்காக
700 MHz கற்மறயில் 5 MHz அமலக்கற்மறமே இந்திே ரயில்நவக்கு
ஒதுக்க நடுவண் அமைச் ரமவ ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. இது இந்திே
இரயில்நவயின் தகவல்வதாைர்பு ைற்றும் மிக்மை முமறகமை நைம்படு
-த்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நபாக்குவரத்து வமலேமைப்பில்
பேணிகளின் பாதுகாப்மப நைம்படுத்தவும் இது உதவும்.

✓

இந்த அமலக்கற்மறவாயிலாக நீண்ைகால பரிணாைத்தின் அடிப்பமை
-யில் வழித்தைங்களில் நைைாடும் ரயில் வாவனாலி வதாமலத்வதாைர்மப
வழங்க இந்திே இரயில்நவ திட்ைமிட்டுள்ைது. இந்தத் திட்ைத்திற்கு ைதிப்
-பிைப்பட்டுள்ை முதலீடு சுைார் `25,000 நகாடிோகும். அடுத்த ஐந்து
ஆண்டுகளில் இந்தத் திட்ைம் நிமறவமையும்.

ஈ) SBI தமலவர்

✓

துமண ஆளுநர் ைநகஷ்குைார் வெயின் பதவிக்காலத்மத நைலும் இரு
ஆண்டுகளுக்கு நீட்டித்துள்ைதாக ரி ர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ைது. M K
வெயின், 2018ஆம் ஆண்டு ெூன் ைாதம், மூன்றாண்டுகளுக்கு துமண
ஆளுநராக நிேமிக்கப்பட்ைார். ரி ர்வ் வங்கியின் துமண ஆளுநர்கைாக
பணிோற்றும் ைற்ற மூன்று நபர் - மைக்நகல் பத்ரா, M ராநெஸ்வர் ராவ்
ைற்றும் T இரவி ங்கர்.

4. வதகிங் பட்மக வனவுயிரி சரணாலயைானது எந்த ைாநிலத்தின்
வதசியப்பூங்காவாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது?

8. சர்வவதச இருப்புப்பாமதக்கடவு குறித்த விழிப்புணர்வு நாமள

அ) அஸ்ைாம் 

✓

ஆ) சிக்கிம்

எந்த நகரத்மத அடிப்பமடயாகக்ஜகாண்டு பன்னாட்டு இரயில்வவ
யூனியன் கமடப்பிடிக்கிறது?

இ) பீகார்

அ) வெனீவா

ஈ) ஹிைாச் ல பிரநத ம்

ஆ) பாரிஸ் 

அஸ்ைாம் ைாநிலத்தின் நதகிங் பட்மக வனவுயிரி ரணாலேைானது
அஸ்ைாம் ைாநிலத்தின் ஏழாவது நதசிேப்பூங்காவாக அறிவிக்கப்பட்ைது.
அண்மையில், மரநைானா, அஸ்ைாம் ைாநிலத்தின் நதசிேப்பூங்காவாக
அறிவிக்கப்பட்ைது. ைத்திே பிரநத ைாநிலத்திற்குப்பின் (11), நாட்டில் அதிக
எண்ணிக்மகயிலான நதசிேப்பூங்காக்கமைக்வகாண்ை ைாநிலம் அ ாம்.
அந்தைான் ைற்றும் நிநகாபார் 9 நதசிேப்பூங்காக்கமைக் வகாண்டுள்ைது.

இ) நியூோர்க்









ஈ) நராம்

✓

பன்னாட்ைைவிலான இருப்புப்பாமதக்கைவு குறித்த விழிப்புணர்வு நாள்
என்பது இருப்புப்பாமதக்கைக்கும்நபாது வ ய்ேக்கூடிே பாதுகாப்பு குறித்த
விஷேங்களில் விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்துகிறது. இதமன பன்னாட்டு
இரயில் நபாக்குவரத்து வதாழிலமைப்பான பாரிமைச் ார்ந்த ர்வநத
இரயில்நவ யூனிேன் முன்வனடுத்துள்ைது.



 















9. நடப்பாண்டில் வரும் உலக அங்கீகார நாளுக்கான கருப்ஜபாருள்
என்ன?
அ) Supporting the Implementation of the SDGs 
ஆ) Safety Accreditation
இ) Quality Accreditation
ஈ) Quality Certification
✓

வணிகம் ைற்றும் வபாருைாதாரத்தில் அங்கீகாரத்தின் பங்மக முன்னி
-மலப்படுத்தவும் ஊக்குவிக்கவுைாக உலக அங்கீகார நாள் ஒவ்நவார்
ஆண்டும் ெூன்.9 அன்று வகாண்ைாைப்படுகிறது. “Supporting the
Implementation of the SDGs” என்பது நைப்பாண்டில் (2021) வரும் இந்த
நாளுக்கான கருப்வபாருைாகும். இது, பன்னாட்டு அங்கீகார ைன்றம் &
பன்னாட்டு ஆய்வக அங்கீகார ஒத்துமழப்பு ஆகிேவற்றால் தீர்ைானிக்கப்
-படுகிறது.

10. 2021’இல் G7’இன் தமலமைப்ஜபாறுப்மபக்ஜகாண்டுள்ள நாடு
எது?
அ) ஐக்கிே அவைரிக்க நாடுகள்
ஆ) ஐக்கிேப் நபரரசு 
இ) வெர்ைனி
ஈ) பிரான்ஸ்

✓

நைப்பு 2021’இல் G7’இன் தமலமைப்வபாறுப்மப வகித்துவரும் ஐக்கியப்
பபைைசு இந்திோ, ஆஸி, வதன்னாப்பிரிக்கா ைற்றும் வதன்வகாரிோமவ
உச்சிைாநாட்டிற்கு அமழத்துள்ைது. இந்திேப்பிரதைர் நைாடி, இங்கிலாந்து
பிரதைர் நபாரிஸ் ொன் ன் நைத்திே G7 உச்சிைாநாட்டின் அைர்வுகளில்
வைய்நிகராக பங்நகற்கவுள்ைார். கைந்த 2019ஆம் ஆண்டில், பிரான்ஸ்,
இந்திோமவ ‘நல்வலண்ண கூட்ைாைராக’ அமழத்த பின்னர், G7 உச்சி
மாநாட்டில் இந்தியப்பிரதைர் பங்நகற்பது இது இரண்ைாம் முமறோகும்.


1. கைல் ார் ைாசுக் கட்டுப்பாட்டுக் கப்பல்கமை உருவாக்கும் ஒப்பந்தத்தில்
ைத்திே பாதுகாப்பு அமைச் கம், ஜிஎஸ்எல் நிறுவனம் மகவேழுத்து
இந்திே கைநலாரக்காவல்பமையின் பேன்பாட்டிற்காக `583 நகாடி ைதிப்
-பில் கைல் ார் ைாசுமவக் கட்டுப்படுத்தும் 2 கப்பல்கமை உருவாக்குவத
-ற்காக நகாவா ஷிப்ோர்டு நிறுவனத்துைன் (GSL) ைத்திே பாதுகாப்பு
அமைச் கம் ெூன்.22 அன்று ஒப்பந்தத்தில் மகவேழுத்திட்டுள்ைது.
உள்நாட்டிநலநே வடிவமைக்கப்பட்டு, GSL நிறுவனத்தால் இந்தச் சிறப்பு
கப்பல்கள் உருவாக்கப்படும். கைலில் எண்வணய் கசிவால் ஏற்படும்
இைர்பாடுகமை எதிர்வகாள்ளுதல் ைற்றும் ைாசு ஏற்படுவமதத் திறம்பை
மகோளும் வமகயில் இந்திே கைநலாரக்காவல்பமையின் வ ேல்திற
-மன இந்த ஒப்பந்தம் குறிப்பிைத்தக்க அைவில் அதிகரிக்கும். இந்த இரு
கப்பல்கமை நவம்பர் 2024 ைற்றும் 2025 நையில் விநிநோகிக்க திட்ைமி
-ைப்பட்டுள்ைது.











 













1.இந்தியாவின் முன்னேற எண்ணும் மாவட்டங்கள் திட்டம் குறித்த

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

அ) FAO

அ) ஏப்ைல் 2021

ஆ) UNDP 

ஆ) னம 2021 

இ) IMF

இ) ஜூன் 2021

மதிப்பீட்டு அறிக்கககய வவளியிட்டுள்ள உலகளாவிய நிறுவேம்
எது?

இந்தியாவில், 2ஆவது அதிகபட்ச மாதாந்திர மகைப்வபாழிகவப் பதிவு
வசய்துள்ள மாதம் எது?

ஈ) உலக வங்கி

ஈ) ஜூகல 2021

✓

ஐநா வளர்ச்சித்திட்டமானது (UNDP) இந்தியாவின் முன்னனற எண்ணும்
மாவட்டங்கள் திட்டம்குறித்த சுயாதீன மதிப்பீட்டு அறிக்கககய வவளியி
-ட்டுள்ளது. இவ்வறிக்ககயின்படி, இந்தத்திட்டத்தின் விகளவாக துகற
வளர்ச்சி & ஆளுகக மற்றும் நிர்வாகத்தில் முன்னனற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.

✓

இது முன்னனற எண்ணும் மாவட்டங்கள் திட்டத்தின் முன்னனற்றத்கத
பகுப்பாய்வு வெய்து முன்னனற்றத்திற்கான பரிந்துகைககள வழங்கியது.
UNDP’இன் இந்திய பிைதிநிதி, NITI ஆனயாக்கிற்கு இந்த அறிக்கககய
வழங்கினார்.

✓

இந்திய வானிகல ஆய்வு கமயத்தின் (IMD) ெமீபத்திய தைவுகளின்படி,
கடந்த 121 ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் னம மாதம் அதிகபட்ெமாக 107.9
மிமீ மகழ பதிவாகியுள்ளது. கடந்த 1901’க்குப் பிறகு இந்த னம மாதத்தில்
ெைாெரியாக 34.18°C வவப்பநிகல, நான்காவது மிகக்குகறந்த வவப்பநி
-கலயாக பதிவாகியுள்ளது.

✓

னம மாதத்தில், இந்தியாவில் இம்மகழப்வபாழிவு கடந்த 1901ஆம் ஆண்டில்
இருந்து இைண்டாவது அதிகபட்ெமாகும். அைபிக்கடல் மற்றும் வங்காள
விரிகுடாவில் தலா ஒரு சூறாவளி உருவானது. ‘தக்னத’ புயல் அைபிக்
கடலிலும், ‘யாஷ்’ சூறாவளி வங்காள விரிகுடாவிலும் உருவாகியது.

2. ஐநா பாதுகாப்பு அகவயாேது ____ உறுப்பிேர்கள்வகாண்ட

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

ஓர் அகமப்பாகும்.

னசர்க்கக விகிதம் என்ே?

அ) 10

அ) 27.1 

ஆ) 15 

ஆ) 37.1

இ) 20

இ) 47.1

ஈ) 30

✓



ஐநா பாதுகாப்பு அகவ என்பது 15 உறுப்பினர்கள்வகாண்ட ஓர் அகமப்பு
ஆகும். இவ்வகவயின் வீட்னடா அதிகாைம்வபற்ற நிைந்தை உறுப்பினர்கள்
ஆக அவமரிக்கா, இைஷ்யா, சீனா, ஐக்கியப் னபைைசு மற்றும் பிைான்ஸ்
ஆகிய நாடுகள் உள்ளன. ெமீபத்தில், பினைசில், ஐக்கிய அைபு அமீைகம்,
அல்னபனியா, கானா மற்றும் கானபான் ஆகிய 5 நாடுகள் ஐநா பாதுகாப்பு
அகவயில் னெருவதற்கு னதர்வுவெய்யப்பட்டுள்ளன.

ஈ) 57.1

✓

2019-20ஆம் ஆண்டுக்கான அகில இந்திய உயர்கல்வி ஆய்வறிக்கக
-கய மத்திய கல்வி அகமச்ெகம் வவளியிட்டது. ஒட்டுவமாத்த உயர்
கல்வி னெர்க்கக விகிதம், 2019-20ஆம் ஆண்டில் 27.1%ஆக உள்ளது.

✓

இது கடந்த 2018-19ஆம் ஆண்டில் 26.3%ஆகவும், 2014-15ஆம் ஆண்டில்
24.3%ஆகவும் இருந்தது. கடந்த 2018-19ஆம் ஆண்டு 3.74 னகாடியாக
இருந்த ஒட்டுவமாத்த மாணவர் னெர்க்கக, 2019-20ஆம் ஆண்டில் 3.85
னகாடியாக அதிகரித்து, 11.36 லட்ெமாக (3.04%) வளர்ச்சியகடந்துள்ளது.
இந்தக் காலக்கட்டத்தில் உயர்கல்வியில் னெர்ந்த மாணவிகளின்
எண்ணிக்கக 18.2% அதிகரித்தது.

3. சமூகத்தில் _____’இன் பரவகலத் தீர்மானிப்பதற்காக வசனரா
ஆய்வு பயன்படுத்தப்படுகிறது.
அ) பிறவபாருவளதிரியாக்கி

✓

ஆ) பிறவபாருவளதிரி 

7. உலகின் மிகநீள வடமாே ‘ஃபிர்மிோ’கவ கட்டகமத்த வதாழில்

இ) கவைஸ் திரிபு

நுட்ப நிறுவேம் எது?

ஈ) னமற்கண்ட எதுவும் இல்கல

அ) கமக்னைாொப்ட்

ெமூகத்தில் பிறவபாருவளதிரிகள் இருப்பகத தீர்மானிப்பதற்காக வெனைா
ஆய்வு பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்தச்வெயல்பாட்டில், இைத்த மாதிரிகளில்
IgG (இம்யூனனாகுனளாபுலின் G) பிறவபாருவளதிரிகள் இருப்பது னொதிக்க
-ப்படுன்றன. அவை COVID காைணமாக ஏற்பட்ட கடந்தகால வதாற்கற
தீர்மானிக்கின்றன. இந்திய மருத்துவ ஆைாய்ச்சிக் கழகமானது 4ஆவது
நாடு தழுவிய COVID-19 வெனைா ஆய்கவத் வதாடங்கவுள்ளதாக NITI
ஆனயாக் உறுப்பினர் Dr V K பால் அறிவித்தார்.

ஆ) கூகிள் 

4. வணிக அகமச்சகத்தின் சமீபத்திய தரவுகளின்படி, இந்தியாவின்
இயற்கக னவளாண் வபாருட்களின் ஏற்றுமதி, 2020-21இல் ____
சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது.

இ) ஆப்பிள்
ஈ) அனமொன்

✓

ஐக்கிய அவமரிக்க நாடுகள், பினைசில், உருகுனவ & அர்வஜன்டினாகவ
இகணக்கும் ‘Firmina’ என்ற கடலடிவெல்லும் வடத்கத உருவாக்கவுள்
-ளதாக கூகிள் அறிவித்தது. உலகின் மிகநீளமான வடமாக இருக்கும்
இந்த வடம், குறிபிடப்பட்டுள்ள பிைாந்தியங்களுக்கு இகடயில் இகணய
இகணப்புத்திறகன னமம்படுத்துவகத னநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது.

✓

இந்த வடம், அவமரிக்காவின் கீகழக்கடற்ககையிலிருந்து அர்வஜன்டினா
வகை இயங்கும். னமலும் வதன்னவமரிக்காவிலுள்ள பயனர்களுக்கான
கூகிள் னெகவகளுக்கான அணுககல னமம்படுத்தும்.

அ) 11

✓

ஆ) 31

8. மாசுபாட்கடக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக ‘நச்சுக்காற்று னகாபுரத்கத’

இ) 51 

அகமக்கவுள்ள மாநிலம் / யூனியன் பிரனதசம் எது?

ஈ) 71

அ) கர்நாடகா

வணிக அகமச்ெகத்தின் அண்கமய தைவுகளின்படி, 2020-21ஆம்
ஆண்டில், இந்தியாவின் இயற்கக னவளாண் வபாருட்களின் ஏற்றுமதி
51% உயர்ந்துள்ளது. இயற்கக னவளாண் வபாருட்களின் வவளிப்புற
ஏற்றுமதியானது கடந்த ஆண்டின் 689 மில்லியன் டாலர்ககள விஞ்சி
1,040 மில்லியன் டாலர்ககளத் வதாட்டது.

ஆ) குஜைாத்









இ) புது தில்லி 
ஈ) மகாைாஷ்டிைா

✓

தில்லி சுற்றுச்சூழல் அகமச்ெரின் கூற்றுப்படி, ஆக.15ஆம் னததிக்குள்
னதசிய தகலநகைத்தில் முதல் ‘நச்சுக்காற்று னகாபுைம்’ அகமக்கப்படும்.
னொதகன அடிப்பகடயிலான இத்திட்டம் கடந்த ஆண்டு வதாடங்கப்பட்
-டாலும், தற்னபாது நிலவிவரும் COVID வதாற்றால் அதன் கட்டுமானம்
தாமதமானது. 25 மீ கட்டகமப்பில் தூசி மாசு, வாகன மாசுபாடு முதல்



 









அண்கட பகுதிகளில் பயிர்த்தூர் எரிப்பால் ஏற்படும் மாசுபாடு வகை 10
விதமான சிக்கல்கள் இதனால் தீர்க்கப்படும்.

9.எந்த விண்வவளி நிறுவேம் தேது வவள்ளிக்னகாள் பயணத்தின்
ஒருபகுதியாக ‘என்விஷன்’ ஆய்வுக்கலத்கத அறிவித்துள்ளது?
அ) NASA
ஆ) JAXA
இ) ISRO
ஈ) ESA 
✓

ஐனைாப்பிய விண்வவளி முககம தனது வவள்ளிக்னகாள் பயணத்தின்
ஒருபகுதியாக ‘என்விஷன்’ என்ற ஆய்வுக்கலத்கத அண்கமயில் அறி
-வித்தது. அவமரிக்க (USA) விண்வவளி ஆய்வு நிறுவனமான NASA,
வவரிட்டாஸ் மற்றும் டாவின்சி+ என அகழக்கப்படும் 2 வவள்ளிக்னகாள்
பயணத்திட்டங்ககளத் அறிவித்த ஒருவாைகாலத்திற்குப்பின் ESA இகத
அறிவித்தது. ESA’கவப் வபாறுத்தவகை, 2034-35’க்குள் இந்த ஆய்வுக்
கலம் தயாைாக இருக்கும்.







அவமரிக்கா ொர்பில் அணுெக்தியில் இயங்கக்கூடிய ‘USS வைானால்ட்
ரீகன்’ விமானம் தாங்கி னபார்க்கப்பல், F-18 இைக னபார் விமானங்கள்,
தட்பவவப்பநிகலகளிலும் ஆபத்துகுறித்து துல்லியமாக முன்வனச்ெரிக்
-கக வெய்யும் இ-2சி விமானம் ஆகியகவ இந்தப் னபார்ப்பயிற்சியில்
ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளன.
இந்தியா ொர்பில் ஜாகுவார் மற்றும் சுனகாய்-30 MKI னபார் விமானங்கள்,
விண்ணில் பறந்தபடி எரிவபாருள் நிைப்பும் IL-78 விமானம், விண்ணில்
பறந்தபடி முன்வனச்ெரிக்கக மற்றும் கட்டுப்பாட்டு வதாழில்நுட்பத்துடன்
கூடிய விமானம், வகாச்சி மற்றும் வடக் னபார்க்கப்பல்கள் ஆகியகவ
ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளன. அவமரிக்கா ொர்பில் ஏற்வகனனவ, னபார்க்கப்பல்
குழு ஒன்றும் இந்திய வபருங்கடல் பகுதியில் நிறுத்திகவக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தப் னபார்க் கப்பல் குழுவில் ஏைாளமான னபார் விமானங்களுடன்
கூடிய ஒரு விமானம் தாங்கி னபார்க்கப்பல், சிறிய அளவிலான னபார்க்
கப்பல்கள் மற்றும் பிற கப்பல்களும் இடம்வபற்றிருக்கும்.
இந்த 2 நாள் னபார்ப்பயிற்சி இந்தியா-அவமரிக்க நாடுகளிகடனயயான
உறகவ வலுப்படுத்தும் என்பனதாடு, கடல்ொர் நடவடிக்கககளிலும் இரு
நாடுகளிகடனயயான ஒத்துகழப்கப வலுப்படுத்தும். வான்வழி ெவால்க
-கள திறம்பட எதிர்வகாள்வது, நீர்மூழ்கிக்கப்பல் எதிர்ப்பு நடவடிக்ககக
-ள் என்பன உள்ளிட்ட பலதைப்பட்ட னபார்ப்பயிற்சிகள் இந்த இைண்டு
நாள் பயிற்சியில் னமற்வகாள்ளப்படும்.

10. ஃனபார்ப்ஸின் உலகின் சிறந்த வங்கிகள் - 2021 பட்டியலில்,
இந்தியாவில் முதலிடத்தில் உள்ள வங்கி எது?
அ) இந்தியன் வங்கி
ஆ) பாரத ைங்கி
இ) கனைா வங்கி
ஈ) DBS 

✓

உலகளாவிய வாடிக்ககயாளர் கருத்துக்னகட்பின் அடிப்பகடயில்
ஃனபார்ப்ஸின் உலகின் சிறந்த வங்கிகள் - 2021 பட்டியலில் DBS ைங்கி
இடம்வபற்றுள்ளது. இந்தியாவின் 30 உள்நாட்டு மற்றும் பன்னாட்டு வங்
-கிகளில் முதலிடத்தில் DBS ைங்கி உள்ளது.

✓

ெந்கத ஆைாய்ச்சி நிறுவனமான ஸ்டாடிஸ்டாவுடன் இகணந்து நடத்தப்ப
-ட்ட ஃனபார்ப்ஸின் ‘உலகின் சிறந்த வங்கிகள்’ பட்டியலின் மூன்றாவது
பதிப்பு இதுவாகும். இந்தப் பட்டியலில் இைண்டாவது வங்கியாக னகைள
மாநிலத்கதகச் ொர்ந்த CSB வங்கியும், அதகனத் வதாடர்ந்த இடங்களில்
ICICI வங்கியும் HDFC வங்கியும் உள்ளன.


1. உலக வடஸ்ட் ொம்பியன்ஷிப்: நியூஸிலாந்து ொம்பியன்
உலக வடஸ்ட் ொம்பியன்சிப் னபாட்டியின் இறுதியாட்டத்தில் நியூசிலாந்து
8 விக்வகட்டுகள் வித்தியாெத்தில் இந்தியாகவ வீழ்த்தி ொம்பியனானது.
வடஸ்ட் கிரிக்வகட்டின் 144 ஆண்டுகால வைலாற்றில் முதல்முகறயாக
நடத்தப்பட்ட இந்த ொம்பியன்ஷிப் னபாட்டியில் பட்டத்கத வவன்று புதிய
வைலாறு பகடத்துள்ளது நியூஸிலாந்து. இரு இன்னிங்ஸ்களிலுமாக 7
விக்வகட்டுகள் ொய்த்த ககல் னஜமிென் ஆட்டநாயகன் ஆனார்.
உலக வடஸ்ட் ொம்பின்ஷிப்பில் பட்டம் வவன்றுள்ள நியூஸிலாந்து
அணிக்கு `11.7 னகாடியும், 2ஆம் இடம்பிடித்த இந்திய அணிக்கு `5.8
னகாடியும் வைாக்கப்பரிசு வழங்கப்பட்டது.
2. ‘கவியைசு’ கண்ணதாென் – 95ஆவது பிறந்தநாள்
3. இந்திய வபருங்கடல் பகுதியில் இந்தியா-அவமரிக்கா கூட்டு னபார்ப்
பயிற்சி
இந்தியாவும், அவமரிக்காவும் இந்திய வபருங்கடல் பகுதியில் மிகப்வபரிய
அளவிலான 2 நாள் கூட்டு னபார்ப்பயிற்சிகய வதாடங்கின. வதன்சீன
கடல்பகுதி மற்றும் இந்திய வபருங்கடல் பகுதிகளில் சீனா ஆதிக்கம்
வெலுத்திவரும் நிகலயில், அதன்மூலம் எழும் எவ்விதமான ெவாகலயும்
எதிர்வகாள்ளும் வககயில் இந்தக் கடல் பிைாந்திய பகுதிகளில் இந்தியா,
அவமரிக்கா, ஆஸ்தினைலியா, ஜப்பான் நாடுகள் கூட்டு னபார்ப் பயிற்சியில்
வதாடர்ச்சியாக ஈடுபட்டு வருகின்றன.











 













1. பாலைவனமயமாக்கலுக்கு எதிரான 14ஆவது ஐநா உயர்மட்ட

5. நடப்பாண்டு (2021) ‘குழந்லதத் சதாழிைாளர் முலறக்கு எதிரான

கூட்டத்திற்கு தலைலமதாங்கியவர் யார்?

உைக நாளின்’ கருப்சபாருள் என்ன?

அ) நரேந்திே ர ோடி 

அ) Act now: end child labour 

ஆ) ர ோஷிஹைட் சுகோ

ஆ) Leaving No one Behind

இ) ஜி ஜின்பிங்

இ) Child Labour against Humanity

ஈ) ரகோத்தப

ஈ) Stop Child Labour

இேோஜபக்ஷ

✓

இந்தி ப்பிேத ர் நரேந்திே ர ோடி, போஹைவன ோதஹை எதிர்த்துப்ரபோேோ
-டுவதற்கோன ஐநோ உடன்படிக்ஹக நோடுகளின் (UNCCD) 14ஆவது உ
-ர் ட்ட கூட்டத்திற்கு தஹைஹ தோங்கினோர்.

✓

அண்ஹ யில் ஐநோ – ‘போஹைவன ோதல், நிைச்சீேழிவு ற்றும் வறட்சி
குறித்த உ ர் ட்டப்ரபச்சுவோர்த்ஹத’யில் பிேத ர் ர ோடி, கோண ோலிக்
கோட்சி வோயிைோகப் பங்ரகற்று சிறப்புஹே ோற்றினோர். இந்நிகழ்ஹவ ஐநோ
ணபோது அஹவயின் 75ஆவது அ ர்வின் தஹைவர் ரவோல்கன் ரபோஸ்கிர்
கூட்டினோர்.

✓

சதாடர்புலடய மத்திய அலமச்சகம் எது?
அ) MSME அஹ ச்சகம்
ஆ) கல்வி அஹ ச்சகம் 

ததலவலயச் சமாளிக்க, ‘இந்தியாவுக்கான O2 திட்டத்’தை அறிமுகம்
சசய்துள்ள நாடு எது?

இ) வர்த்தக ற்றும் ணதோழில்துஹற அஹ ச்சகம்
ஈ) சுகோதோேம் ற்றும் குடும்பநை அஹ ச்சகம்

அ) இைங்ஹக

✓

ஆ) இந்தி ோ 
இ) ேஷ் ோ
ஈ) இந்ரதோரனசி ோ

✓

COVID-19 இேண்டோவது அஹைக்குப் பிறகோன ருத்துவ உயிர்வளியின்
ரதஹவஹ எதிர்ணகோள்வதற்கு, ‘இந்தி ோவிற்கோன O2 திட்டத்’ஹத இந்
-தி ோ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

✓

இந்தத் திட்டத்தின்கீழ், அவசேகோை மூைப் ணபோருட்கஹள ரதசி அளவில்
விநிர ோகிப்பது, சிறி அளவிைோன O2 ஆஹைகஹள நிறுவுவது, அழுத்த
கருவிகள், O2 கருவிகள், ணசறிவூட்டிகள், ணச ற்ஹக சுவோச வழங்கிகள்
உள்ளிட்ட இறுதிகட்ட ணபோருட்கஹளத் த ோரிப்பது முதலி பணிகஹள
ரதசி பிேோ வோயுக் கூட்டஹ ப்பு ர ற்ணகோள்கிறது.

மத்திய அலமச்சகம் எது?
அ) MSME அஹ ச்சகம்
ஆ) இஹளர ோர் நைன் ற்றும் விஹள ோட்டு அஹ ச்சகம் 
இ) வர்த்தக ற்றும் ணதோழில்துஹற அஹ ச்சகம்
ஈ) சுகோதோேம் ற்றும் குடும்பநை அஹ ச்சகம்

அலமச்சகம் சவளியிட்ட சசயலியின் சபயர் என்ன?
அ) ர ோகோ ஹசன்ஸ்

✓

த்தி இஹளர ோர் நைன் ற்றும் விஹள ோட்டுத்துஹற அஹ ச்சர்
கிேண் ரிஜிஜு, த்தி தடகள கோ ர ைோண்ஹ முஹறஹ (CAIMS)
ணதோடங்கினோர். இது விஹள ோட்டு வீேர்களுக்கு வழங்கப்படும் ருந்து &
றுவோழ்வு ஆதேஹவ ணநறிப்படுத்துவஹத ரநோக்க ோகக் ணகோண்டுள்ளது.

✓

விஹள ோட்டு வீேர்களின் இருப்பிடத்திற்கு அருகிரைர சிறந்த விஹள
- ோட்டு கோ ர ைோண்ஹ ஆதேஹவ வழங்குவஹதயும் CAIMS தனது
ரநோக்க ோகக் ணகோண்டுள்ளது. நோடு முழுவதும் உள்ள விஹள ோட்டு
வீேர்களுக்கு, கோ சிகிச்ஹச ணநறிமுஹறஹ தேப்படுத்த இது உதவும்.

ஆ) ந ஸ்ரத ர ோகோ 
இ) ர ோகோ ஃபோர் ஆல்
ஈ) போேத் ர ோகோ

பள்ளிணசல்ைோ குழந்ஹதகள்குறித்த தேவுகஹள ணதோகுப்பதற்கோக கல்வி
அஹ ச்சகம், இஹ
ணதோகுப்பிஹ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. ச க்கிே
சிக்ஷோவின் ‘பிேபந்த்’ வஹைத்தளத்துடன் இந்தத்தேவுகள் இஹ க்கப்பட
உள்ளது. 6-14 வ துக்குட்பட்ட பின்தங்கி பிரிவுகஹளச்சோர்ந்த சிறோர்க
ளின் ரசர்க்ஹககஹள விஹேவோக கண்கோணிக்க இது உதவைோம். 1618 வ துக்குட்பட்ட பள்ளி குழந்ஹதகளுக்கு, ணதோஹைதூேக் கல்விமுஹற
மூைம் கல்விஹ த் ணதோடே நிதியுதவி வழங்கப்படும்.

7. ‘CAIMS’ எனப்படும் தமைாண்லம அலமப்புடன் சதாடர்புலடய

3. நடப்பாண்டு (2021) உைக தயாகா நாலள முன்னிட்டு AYUSH

7ஆவது உைக ர ோகோ நோளின் ணதோடக்க நிகழ்வின்ரபோது, “ந ஸ்ரத
ர ோகோ” என்ற திறன்ரபசிணச லி ணவளியிடப்பட்டது. DD இந்தி ோ அலை
வரிலையில் ஒளிபேப்பப்படவுள்ள கோ ன் ர ோகோ புரேோட்ரடோகோல் ணதோடரி
-ன் ணதோடக்கத்ஹத இந்நிகழ்வு குறித்தது. ண ோேோர்ஜி ரதசோய் ரதசி ர ோ
-கோ நிறுவனம் இந்தத்ணதோடஹே த ோரிக்கிறது. உைக ர ோகோ நோளோனது
ஜூன்.21 அன்று ணகோண்டோடப்படுகிறது.

8. ஒதர நாளில் ஐம்பது இைட்சம் மரங்கலள நடவு சசய்வதற்காக
நாடு முழுவதும் தபரியக்கத்லத நடத்திய ஆப்பிரிக்க நாடு எது?
அ) கோனோ 

4. COVID தடுப்பூசிகளுக்கு, இந்தியாவில், எத்ைதை சதவீதம் GST

ஆ) ஹநஜீரி ோ

வரி விதிக்கப்படுகிறது?

இ) கோங்ரகோ

அ) 5% 

ஈ) சூடோன்

ஆ) 10%
இ) 18%

✓

ர ஹை ஆப்பிரிக்க நோடோன கோனோ, “பசுஹ கோனோ” என்ற திட்டத்ஹத
ணதோடங்கியுள்ளது. அது 50 இைட்சம் கன்றுகஹள நடவுணசய்வதற்கோன
ரபரி க்க ோகும். இவ்வி க்கம், குஹறந்துவரும் வனப்பேப்புகஹளக் கோப்
-போற்றுவஹத ரநோக்க ோகக்ணகோண்டுள்ளது.

✓

கோனோ அதிபர் நோனோ அகுரபோ-அரடோ, தஹைநகர் அக்ேோவில் ஜூபிலி
இல்ை ரதோட்டத்தில் நிஹனவு ேக்கன்று ஒன்ஹற நட்டோர். உைகில் அதி
-க சதவீதம் ஹழக்கோடுகஹள இழந்துவரும் ணவப்ப ண்டை நோடுகளுள்
கோனோவும் ஒன்றோகும்.

ஈ) 28%
✓

44ஆவது GST கவுன்சில் கூட்டத்தின்ரபோது, ணபோருட்களின் வரி விகிதம்
குஹறக்கப்பட்டது ற்றும் கருப்புப்பூஞ்ஹச ரநோய்த்ணதோற்றுக்கு சிகிச்ஹச
-ளிப்பதற்கோன ருந்துகளுக்கு GST’யிலிருந்து விைக்கு அளிக்கப்பட்டன.

✓

COVID ணதோடர்போன அத்தி ோவசி ணபோருட்களின் வரிவிகிதங்கள் குறித்
-து ஆரைோசஹன வழங்குவதற்கோக அஹ க்கப்பட்ட அஹ ச்சர்கள் குழு
-வின் பரிந்துஹேகளின் அடிப்பஹடயில் இது முடிவுணசய் ப்பட்டது.
COVID தடுப்பூசிகளுக்கு 5% GST வரிவிதிக்கப்பட்டுள்ளது.



குழந்ஹதத் ணதோழிைோளர் முஹறக்கு எதிேோன உைக நோள் ஜூன்.12 அன்று
அனுசரிக்கப்படுகிறது. நடப்போண்டு (2021) வரும் இந்நோளுக்கோக ஜூன்
10 அன்று “Week of Action” என்பது ணதோடங்கப்பட்டது. “Act now: end
child labour” என்பது நடப்போண்டு (2021) வரும் இந்த நாளுக்கான கருப்
ணபோருளோகும்.

6. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற PRABANDH வதைத்ைளத்துடன்

2. COVID-19 இரண்டாவது அலைக்குப் பிறகு மருத்துவ உயிர்வளி

✓











 















9. அண்லமயில் இங்கிைாந்துக்கு ஏற்றுமதி சசய்யப்பட்ட புவிசார்
குறியீடு சபற்ற ஜர்தாலு மாம்பழங்கலள விலளவிக்கின்ற மாநிைம்
எது?
அ) பீகோர் 
ஆ) கோேோஷ்டிேோ
இ) ஆந்திே பிேரதசம்
ஈ) உத்தே பிேரதசம்
✓

புவிசோர் குறியீடுணபற்ற ஜர்தோலு ோம்பழங்கள் பீகோரிலிருந்து இங்கிைோந்து
-க்கு வர்த்தக ரீதியில் முதல்முஹற ோக ஏற்று தி ணசய் ப்பட்டன.
ைக்ரனோவில் உள்ள APEDA’இன் கட்டும் ஹ த்திலிருந்து பீகோர் அேசு,
இந்தி தூதேகம் ற்றும் இன்ணவஸ்ட் இந்தி ோவுடன் இஹ ந்து சோறு
ற்றும் வோசஹனமிக்க ோம்பழங்கஹள இங்கிைோந்துக்கு APEDA அனுப்
-பி து. சிறந்த சுஹவ ற்றும் வோசஹன ணகோண்ட ஜர்தோலு ோம்பழங்கள்
2018’ல் புவிசோர் குறியீட்ஹட ணபற்றன.

10. உைகின் முதல் மர சசயற்லகக்தகாளான ‘WISA Woodsat’ஐ
ஏவவுள்ளதாக அறிவித்துள்ள நாடு எது?
அ) ேஷ் ோ
ஆ) நியூசிைோந்து 
இ) ணஜர் னி
ஈ) இத்தோலி

✓

‘WISA Woodsat’ என்பது ஒரு நோரனோ ணச ற்ஹகக்ரகோளோகும். அது, நியூ
-சிைோந்திலிருந்து இவ்வோண்டின் இறுதிக்குள் விண்ணவளிக்கு ஏவப்பட
உள்ளது. இது உைகின் முதல் ே ணச ற்ஹகக்ரகோள் ஆகும். இந்த
நோரனோ ணச ற்ஹகக்ரகோள் என்பது கனசதுே வடிவ கட்டஹ ப்போகும்.
பிர்ச் ஒட்டுப்பைஹக ோல் ஆன அதன் உ ரிகள் ஐரேோப்பி விண்ணவளி
முகோஹ ோல் உருவோக்கப்பட்டதோகும். இது, ஓர் அண ரிக்க விண்ணவளி
நிறுவன ோன ‘இேோக்ணகட் ரைப்’ உருவோக்கி ஏவுகஹ
எைக்ட்ேோனி
-லிருந்து ஏவப்படும்.











 











1. அண்மையில், சிறப்பு புலிட்சர் விருது வழங்கி க ௌரவிக் ப்பட்ட


✓

டார்கெல்லா ஃப்ரரஷியர் சார்ந்த நாடு எது?
அ) ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகள் 
ஆ) ஐக்கியப் பேரரசு
இ) மெர்ெனி
ஈ) ஆஸ்திபரலியா

✓

புலிட்சர் ேரிசு என்ேது இதழியல் துறையில் வழங்கப்ேடும் மிகவும் ெதிப்பு
மிக்க விருதாகும். ொர்ஜ் பிலாய்டின் ெரணத்றத ேடொக்கியதற்காக
அமெரிக்க இறைஞியான டார்மனல்லா ஃப்பரஷியர் இந்த விருறதப்
மேற்ைார். COVID மதாற்றுப ாய்குறித்த மசய்திகறை சிைப்புை முறையில்
வழங்கியதற்காக ெதிப்புமிக்க மோது பசறவக்கான விருறத, நியூயார்க்
றடம்சுக்கு புலிட்சர் குழுெம் வழங்கியது.

அ) ோர்போரா கிமரஜிபகாவா 

எந்த அமைப்பின் வமலத்தைைாகும்?
அ) RBI
ஆ) NHAI 
இ) CBI
ஈ) DRDO

✓

மவளிப்ேறடத்தன்றெ, சமீே மதாழில்நுட்ேம் ஆகியவற்றை அதிகரிக்க,
ம டுஞ்சாறல திட்டப்ேணிகளில், ஆளில்லா வானூர்திகள்மூலொன
ேடப்ேதிறவ கட்டாயொக்க சாறல போக்குவரத்து ெற்றும் ம டுஞ்சாறல
அறெச்சகத்தின்கீழ் மசயல்ேடும் பதசிய ம டுஞ்சாறல ஆறணயம்
(NHAI) கட்டாயொக்கியுள்ைது.

✓

இதன்ேடி ஒப்ேந்ததாரர்கள், றடமேற்றுவரும் பதசிய ம டுஞ்சாறல
திட்டப்ேணிகறை பெற்ோர்றவ ஆபலாசகரின் குழு தறலவர் முன்னி
-றலயில் டிபரான்மூலம் காமணாளி எடுத்து, பதசிய ம டுஞ்சாறல
ஆறணய இறணயதைத்தின் ‘படட்டா பலக்’கில் ேதிபவற்ைம் மசய்ய
பவண்டும். பெற்ோர்றவ ஆலாசகர்கள் இறத ஆய்வு மசய்து தங்கள்
கருத்துக்கறை, டிஜிட்டல் ொதாந்திர அறிக்றகயில் செர்ப்பிக்கபவண்டும்.

ஆ) பவாமி ஒசாகா
இ) சிபொனா ஹாமலப்
ஈ) மெனிேர் பிராடி

✓

2021ஆம் ஆண்டு பிமரஞ்சு ஓேன் போட்டியில் ோர்போரா கிமரஜிபகாவா
தனது முதல் கிராண்ட்ஸ்லாம் ஒற்றையர் ேட்டத்றத மவன்ைார். இதன்
மூலம் இந்தப்ேட்டத்றத மவன்ை முதல் மசக் மேண் என்ை மேருறெறய
அவர் மேற்ைார். 2018 பிமரஞ்சு ஓேன், 2018 விம்பிள்டன் ெற்றும் 2021
பிமரஞ்சு ஓேன் ஆகியவற்றில் ெகளிர் இரட்றடயர் ேட்டங்கறையும், 2019,
2020, ெற்றும் 2021 ஆகிய ஆண்டுகளில் ஆஸ்திபரலிய ஓேனில் கலப்பு
இரட்றடயர் ேட்டங்கறையும் அவர் மவன்றுள்ைார்.

7. ஆழ் டல் திட்டத்மத கசயல்படுத்தும் நடுவண் அமைச்ச ம் எது?
அ) MSME அறெச்சகம்

3. டந்த 52 ஆண்டு ளில், 4 கிராண்ட்ஸ்லாம் மையும் இருமுமற
கவன்ற முதல் வீரர் யார்?

ஆ) புவி அறிவியல் அறெச்சகம் 

அ) பராெர் மேடரர்

இ) வர்த்தக ெற்றும் மதாழில்துறை அறெச்சகம்
ஈ) சுகாதாரம் ெற்றும் குடும்ே ல அறெச்சகம்

ஆ) ப ாவக் பொபகாவிச் 
இ) ரபேல் டால்

✓

டுவண் புவி அறிவியல் அறெச்சகத்தின் ஆழ்கடல் ஆய்வுத்திட்டத்துக்கு
மோருைாதார விவகாரங்களுக்கான அறெச்சரறவக்குழு ஒப்புதலளித்து
-ள்ைது. இதன்மூலம் ஆழ்கடல் வைங்கள் ஆராயப்ேட்டு நிறலயான
ேயன்ோட்டுக்கான ஆழ்கடல் மதாழில்நுட்ேங்கள் உருவாக்கப்ேடும்.

✓

ஒவ்மவாரு கட்டொக, ஐந்தாண்டு காலத்துக்கு அெல்ேடுத்தப்ேடவுள்ை
இந்த ஆழ்கடல் ஆய்வுத்திட்டத்தின் மசலவு `4,077 பகாடியாக இருக்கும்.

ஈ) ஸ்டீேபனாஸ் சிட்சிோஸ்

✓

மும்றே இந்திய மதாழில்நுட்ே நிறுவனொனது மின்சார போக்குவரத்து
குறித்த BRICS ம ட்மவார்க் ேல்கறலக்கழகங்களின் முந் ாள் மெய்நிகர்
ொ ாட்றட டத்தியது. இவ்வாண்டு 13ஆவது BRICS உச்சிொ ாடானது,
கல்வித்துறையின்கீழ் இந்தியா டத்தும் நிகழ்வுகளின் ஒருேகுதியாக
டத்தப்ேட்டது. BRICS ம ட்மவார்க் ேல்கறலக்கழகம் என்பது 5 BRICS
உறுப்பு ாடுகறைச்சார்ந்த உயர்கல்வி நிறுவனங்களின் ஒன்றியொகும்.
BRICS ம ட்மவார்க் ேல்கறலக்கழகத்திற்கான இந்தியாவின் முதன்றெ
நிறுவனொக IIT-மும்றே உள்ைது.

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

2.நடப்பாண்டு (2021) பிரஞ்சு ஓபன் ரபாட்டியின் ை ளிர் பட்டத்மத
கவன்றவர் யார்?



2021ஆம் ஆண்டு பிமரஞ்சு ஓேன் போட்டியின் இறுதிப்போட்டியில் மூத்த
மடன்னிஸ் வீரர் ப ாவக் பொபகாவிச் தனது 19ஆவது கிராண்ட்ஸ்லாம்
ேட்டத்றத மவன்று வரலாற்று சாதறன ேறடத்தார். பொபகாவிச், 52
ஆண்டுகளில், 4 கிராண்ட்ஸ்லாம்கறை இரண்டு முறை மவன்ை முதல்
வீரரும் ஆனார்.

8. கிழக்கு டற் மர கபாருைாதார வழித்தடத்மத உருவாக்குவதில்
இந்தியாவின் முன்ெணி பங் ாைரா இருக்கும் வங்கி எது?

4.ரதசிய டல்சார் பாரம்பரிய வைா ம் உருவாக் ப்படவுள்ை ைாநில

அ) AIIB

-ம் எது?

ஆ) ADB 

அ) தமிழ் ாடு

இ) உலக வங்கி

ஆ) ெகாராஷ்டிரா

ஈ) IMF

இ) குெராத் 
ஈ) பகரைா
✓

குெராத் ொநிலத்தில் உள்ை பலாத்தலில் பதசிய கடல்சார் ோரம்ேரிய
வைாகத்றத உருவாக்குவதற்கான ஒத்துறழப்பிற்காக டுவண் கலாசா
-ரம் ெற்றும் ெத்திய துறைமுகங்கள், கப்ேல் & நீர்வழிப்போக்குவரத்து
அறெச்சகங்களுக்கிறடபய புரிந்துணர்வு ஒப்ேந்தம் றகமயழுத்தானது.

✓

குெராத்தின் ஆெதாோத்திலிருந்து சுொர் 80 கிமீட்டர் மதாறலவிலுள்ை
பலாத்தல் தைத்திற்கு அருகில், உலகத்தரம்வாய்ந்த வசதியுடன் உருவா
-க்கப்ேடவுள்ைது. ேன்னாட்டு சுற்றுலாத்தலொக உருவாக்கப்ேடும் இந்த
வைாகத்தில், இந்தியாவின் கடல்சார் ோரம்ேரியம் காட்சிப்ேடுத்தப்ேடும்.

5. BRICS கநட்கவார்க் பல் மலக் ழ த்திற் ாெ இந்தியாவின்
முதன்மை நிறுவெம் எது?
அ) IISc, மேங்களூர்

ஆ) IIT மும்றே 

இ) IIT தில்லி

ஈ) IIT மசன்றன







✓

ாட்டின் கிழக்கு கடற்கறர மோருைாதார (ECEC) வழித்தடத்றத உரு
வாக்குவதில் ஆசிய வைர்ச்சி வங்கி (ADB) இந்தியாவின் முன்னணி
ேங்காைராக இருக்கும். தமிழ் ாட்டில் மசன்றன-கன்னியாகுெரி வறர
-யிலான மதாழிலக வழித்தடத்தின் (CKIC) வழியாக போக்குவரத்து
இறணப்றே பெம்ேடுத்துவதற்காக ADB’உம் டுவணரசும் $484 மில்
-லியன் டாலர் ெதிப்பிலான கடமனாப்ேந்தத்தில் றகமயழுத்திட்டன.

✓

CKIC, கிழக்கு கடற்கறர மோருைாதார வழித்தடத்தின் ஒருேகுதியாகும்;
அது பெற்கு வங்கத்திலிருந்து தமிழ் ாடு வறர நீண்டுள்ைது.

9. நடப்பாண்டின் (2021) உல குருதிக்க ாமட நாள் நி ழ்வு மை
நடத்திய நாடு எது?
அ) ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகள்
ஆ) மெர்ெனி
இ) இத்தாலி 
ஈ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்





 
✓

✓











ஒவ்பவார் ஆண்டும் ெூன்.14 அன்று உலக குருதிக்மகாறட ாள் கறட
-ப்பிடிக்கப்ேடுகிைது. ோதுகாப்ோன குருதியின் பதறவ ெற்றும் குருதி
ொற்ைத்திற்குத் பதறவயான குருதியின் உயிர்காக்கும் கூறுகள்குறித்து
உலகம் முழுவதும் இந் ாள் விழிப்புணர்றவ ஏற்ேடுத்துகிைது. 2021ஆம்
ஆண்டில் வரும், உலக குருதிக்மகாறட ாளுக்கான வாசகொக, “Give
blood and keep the world beating” உள்ைது.
இத்தாலி தனது பதசிய குருதி றெயம்மூலம், டப்ோண்டின் (2021)
உலக குருதிக்மகாறட ாள் நிகழ்வுகறை டத்தியது.

10. 2021 NATO உச்சிைாநாடு ஏற்பாடு கசய்யப்பட்ட ந ரம் எது?
அ) பிரஸ்ஸல்ஸ் 
ஆ) மெனீவா
இ) மகய்பரா
ஈ) தாபவாஸ்

✓

வட அட்லாண்டிக் ஒப்ேந்த அறெப்பின் டப்ோண்டுக்கான (2021) உச்சி
ொ ாடு, NATO உறுப்பு ாடுகளின் அரச தறலவர்கள் ெற்றும் அரசாங்கத்
தறலவர்களின் 31ஆவது கூட்டொகும். இது மேல்ஜியத்தின் பிரஸ்ஸல்
-ஸில் றடமேற்ைது. சீனா, உலகிற்கு சவால்கறை முன்றவக்கிைமதன
NATO தறலவர்கள் எச்சரித்தனர். அமெரிக்க அதிேர் பொ பிடன் கலந்து
மகாண்ட முதல் NATO உச்சிொ ாடும் இதுதான்.

✓

முன்னதாக G7 ாடுகளின் குழுெம், சீனா ெற்றும் றதவானில் நிலவும்
ெனித உரிறெகள்குறித்தான ஓர் அறிக்றகறய மவளியிட்டது.







பிரபதசத்தின் இந்தூர், குெராத் ொநிலத்தின் சூரத் ஆகியவற்றுக்கு வழ
-ங்கப்ேட்டுள்ைது. சீர்மிகு கரங்கள் தறலறெத்துவ விருது ஆெதாோத்,
வாராணசி, ராஞ்சி ஆகியவற்றுக்கு வழங்கப்ேட்டுள்ைது.
சமூக அம்சங்கள், நிர்வாகம், கலாசாரம், கர சுற்றுச்சூழல், சுகாதாரம்,
மோருைாதாரம், நீர்ேயன்ோடு, கரப்போக்குவரத்து உள்ளிட்ட பிரிவுகளி
-ன்கீழ் கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு முதல் இந்த விருதுகள் வழங்கப்ேட்டு
வருகின்ைன. டப்ோண்டில் கபரானா மதாற்று பெலாண்றெ, ஒருங்கி
-றணந்த கட்டுப்ோட்டு றெயங்கள், போக்குவரத்து ம ரிசல் பெலாண்
-றெ, திைந்தமவளிறய முறையாகப் ேயன்ேடுத்துதல், கழிவுகளிலிருந்து
எரிசக்தி உற்ேத்தி உள்ளிட்ட பிரிவுகளின்கீழ் விருதுகள் வழங்கப்ேட்டுள்
-ைதாக ெத்திய வீட்டுவசதித்துறை அறெச்சர் ஹர்தீப் சிங் புரி மதரிவித்து
உள்ைார்.
சுற்றுச்சூழறல பெம்ேடுத்தியதற்கான பிரிவில் இந்தூர், சூரத், ஈபராடு
ஆகிய கரங்கள் விருதுகறைப் மேற்றுள்ைன. கரப் போக்குவரத்து
பிரிவில் ஔரங்காோத், சூரத், ஆெதாோத் ஆகிய கரங்கள் முதல் மூன்று
இடங்கறைப் பிடித்துள்ைன.
கர சுற்றுச்சூழல் பிரிவில் போோல்,
மசன்றன கரங்கள் முதலிடத்றதப் பிடித்துள்ைன. நிர்வாகப் பிரிவில்
வபதாதராவும், கலாசாரப் பிரிவில் இந்தூர், சண்டிகர் கரங்களும், சுகா
-தாரப்பிரிவில் திருப்ேதி, இந்தூர் கரங்களும் முதலிடம் பிடித்துள்ைன.
3. பினாகா ராக்மகட் பசாதறனறய மவற்றிகரொக டத்தியது DRDO
இந்தியாவிபலபய உருவாக்கப்ேட்ட நீண்டதூரம் மசன்று தாக்கும்
பினாகா ராக்மகட் பசாதறனறய ோதுகாப்பு ஆராய்ச்சி ெற்றும் பெம்ோட்டு
நிறுவனம் (DRDO) டத்தியது. ஒடிஸா ொநிலம் ோபலசுவரம் ொவட்டத்
-திலுள்ை சந்திப்பூரில் மொத்தம் 25 பினாகா ராக்மகட்கள் மவற்றிகரொக
ேரிபசாதறன டத்தப்ேட்டது.

1. இந்திய - அமெரிக்க ேறடகள் கூட்டுப் ேயிற்சி நிறைவு

4. ‘மோலிவுரு கரம்’ திருப்ேதிக்கு 5 விருதுகள்

இந்திய மேருங்கடல் ேகுதியில் அமெரிக்க கடற்ேறடயுடன் இறணந்து
இந்திய கடற்ேறட ெற்றும் இந்திய வான்ேறட பெற்மகாண்ட இரண்டு
ாள் ஒருங்கிறணந்த கூட்டு ேயிற்சி நிறைவறடந்தது. இதுமதாடர்ோக
ெத்திய மசய்தி தகவல் பிரிவு மவளியிட்ட மசய்திக்குறிப்பில் மதரிவிக்கப்ே
-ட்டுள்ைதாவது: இந்திய கடற்ேறடயின் மிக் 29பக விொனம், நீண்டதூர
பராந்துவிொனம், கப்ேல்கள், உலங்கூர்திகள் உள்ளிட்டறவயும், இந்திய
வான்ேறடயின் ொகுவாா ெற்றும் சு 30 MKI போர்விொனங்கள், வானி
-பலபய எரிமோருள் நிரப்பும் விொனம் உள்ளிட்டறவயும் இக்கூட்டுப்
ேயிற்சியில் ேங்பகற்ைன.

ெத்திய அரசு மவளியிட்டுள்ை ஸ்ொர்ட்
கரங்களின் தரவரிறசப்
ேட்டியலில் திருப்ேதி ொ கருக்கு 5 விருதுகள் கிறடத்துள்ைன. ாட்டில்
ஏற்ேடுத்தப்ேட்டுள்ை ஸ்ொர்ட் சிட்டிகளில் (மோலிவுரு கர்) திருப்ேதியும்
ஒன்று. அதனால் திருப்ேதியில் ேல்பவறு வைர்ச்சிப் ேணிகள் பெற்மகாள்
-ைப்ேட்டு வருவதுடன், இங்கு சுத்தம் சுகாதாரமும் ன்ைாகப்பேணப்ேட்டு
வருகிைது. இதற்காக ஒவ்மவாரு ஆண்டும் திருப்ேதி ொ கரம் ெத்திய
அரசிடமிருந்து ஒரு விருறத மேற்று வந்த நிறலயில் இந்த ஆண்டு ஒட்டு
மொத்தொக 5 விருதுகறை மேற்றுள்ைது.

அமெரிக்கா தரப்பில் இருந்து மரானால்ட் ரீகன் விொனம் தாங்கி போர்க்
கப்ேல், F18 போர்விொனங்கள், தாக்குதல் உலங்கூர்திகள் உள்ளிட்ட
-றவ 2 ாள் ஒருங்கிறணந்த கூட்டு ேயிற்சியில் ேங்பகற்ைன. இரு
ாடுகள் இறடபயயான ோதுகாப்புப்ேறடகள் ஒத்துறழப்றே வலுப்ேடுத்
-தவும், கூட்டு இராணுவங்கள் ேகிாந்துமகாள்ைக்கூடிய விஷயங்கறை
வலியுறுத்தவும், சர்வபதச கடல்ேகுதிகளில் சுதந்திரத்றத உறுதிமசய்யவு
-ம், திைந்தமவளி ெற்றும் அறனவறரயும் உள்ைடக்கிய இந்பதா-ேசிபிக்
ேகுதிக்கான உரிறெறய நிறல ாட்டவும், விதிமுறைகள் சார்ந்த ேறட
டவடிக்றககள், சர்வபதச ம றிமுறைகளுக்கும் ெற்றுமொரு றெல்கல்
-லாக இந்தக் கூட்டுப் ேயிற்சி அறெந்தது என்று மதரிவிக்கப்ேட்டுள்ைது.

இந்தூர், சூரத் கரங்களுக்கு அடுத்து ஐந்து விருதுகறைப் மேற்ை ஒபர
‘மோலிவுரு கர்’ திருப்ேதி என்ை மேருறெறயப் மேற்றுள்ைது. அதில்
சுத்தம் சுகாதாரம் பேணுதற்கும், இ-மஹல்த் பிரிவுகளின் கீழ் ாட்டின்
முதலிடமும், சிைந்த கரம் ெற்றும் எகானமி பிரிவுகளின் கீழ் இரண்டாம்
இடமும், கர்ப்புை சுற்றுச்சூழல் பிரிவின் கீழ் மூன்ைாம் இடத்றதயும் தக்க
றவத்துக்மகாண்டுள்ைது. முதன்முறையாக திருப்ேதி கருக்கு ஐந்து
விருதுகள் கிறடத்துள்ைது குறிப்பிடத்தக்கது.

2. சீர்மிகு கரங்கள் திட்டத்றதச் மசயல்ேடுத்துவதில் உத்தர பிரபதசம்
முதலிடம்: தமிழ் ாட்டுக்கு மூன்ைாமிடம்
சீர்மிகு கரங்கள் (ஸ்ொர்ட்சிட்டி) திட்டத்றதச் மசயல்ேடுத்துவதில் உத்தர
பிரபதச ொநிலம் முதலிடத்றதப் பிடித்துள்ைது. தமிழ் ாடு மூன்ைாமிடம்
மேற்றுள்ைது. கரங்களின் கட்டறெப்பு வசதிகறை பெம்ேடுத்தும் ப ாக்
-கில் கடந்த 2015 ெூன்.25 அன்று சீர்மிகு கரங்கள் திட்டத்றத ெத்திய
அரசு அறிமுகப்ேடுத்தியது. இந்தத் திட்டத்தின்ேடி, ாட்டில் 100 கரங்கள்
பதர்ந்மதடுக்கப்ேட்டு அங்கு கட்டறெப்புவசதிகறை பெம்ேடுத்துவதற்காக
ெத்திய அரசு நிதி ஒதுக்கி வருகிைது.
இத்திட்டம் மசயல்ேடுத்தப்ேட்டதன் ஆைாம் ஆண்றடமயாட்டி சிைப்பு விரு
-துகறை ெத்திய வீட்டுவசதி- கர்ப்புை விவகாரங்கள் அறெச்சகம் அறி
-வித்தது. அதன்ேடி, சீர்மிகு கரங்கள் திட்டத்றதச் சிைப்ோகச் மசயல்ேடுத்
-துவதில் உத்தர பிரபதசம் முதலிடத்றதப் பிடித்துள்ைது. இதில் ெத்திய
பிரபதச ொநிலம் இரண்டாமிடத்றதயும் தமிழ் ாடு மூன்ைாமிடத்றதயும்
பிடித்துள்ைன. யூனியன் பிரபதசங்களின் ேட்டியலில் சண்டிகர் முதலிடத்
-றதப் பிடித்துள்ைது. சிைந்த சீர்மிகு கரத்துக்கான விருது ெத்திய











 











1. இந்தியா வானிலை ஆய்வு லையமும் ICMR’உம், கீழ்காணும்


✓

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

✓

✓



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

இ) COVID

5. ICAN’இன் ஒரு ெமீ அறிக்லகயின் டி, அணுவாயுதங்களுக்காக

ஈ) டெங்கு

அதிக பெைவினம் பெய்துள்ள ாடு எது?

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

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

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

✓

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

2. நைற்கூலையில் ப ாருத்துவதன்மூைம் COVID பதாற்லைக் கண்ட

✓

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

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

6. 2021 - உைக பகாடுக்கும் குறியீட்லட பவளியிடுகிை நிறுவனம்

ஈ) இந்தியா

✓

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

✓

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

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

✓

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

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

அ) ஸ்லபஸ்X

✓

✓

ஆ) NASA

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

இ) புளூ ஆர்ஜின் 

அ) டகாலனரு ஹம்பி

ஈ) லராஸ்லகாஸ்லமாஸ்

ஆ) D குலகஷ் 

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

இ) விஸ்வ ாதன் ஆனந்த்

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

ஈ) டபண்ொோ ஹரிகிருஷ்ைா

✓

4.இைத்தநொலக முக்த் ாைத் குறியீட்டில் முதலிடத்திலுள்ள ைாநிைம்

8. உைக மூத்நதார் வன்பகாடுலை ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு

எது?

அ) ெூன்.10

ஆ) மகாராஷ்டிரா

ஆ) ெூன்.15 

இ) மத்திய பிரலதைம் 

இ) ெூன்.20

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



ாள்

கலடப்பிடிக்கப் டும் நததி எது?

அ) தமிழ் ாடு

✓

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







ஈ) ெூன்.25

✓

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



 









9. ‘நீடித்த

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





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

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



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

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

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

✓

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


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











 











5. விவாசடக் சதாழில்நுட்ப மாநாட்ணட நடத்திய நாடு எது?

என்பதுடன் சதாடர்புணடய துணற எது?

அ) பிரான்ஸ் 

அ) நலம்

ஆ) சீனா

ஆ) பருவநிலல மாற்றம் 

இ) இந்தியா

இ) சமயம்

ஈ) ரஷ்யா
✓

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

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

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

2. CSIR-மத்திய அறிவியல் கருவிகள் அணமப்பானது PIVA என்ற

ஆ) மகரைா 

கருவியை உருவாக்கியுள்ளது. அது எதன் மதிப்ணப அளவிடுகிறது?

இ) மத்திய பிரமதசம்

அ) பாஸ்பரஸ்

ஈ) உத்தர பிரமதசம்

ஆ) ஐமயாடின் 
இ) அம்மமானியம்

✓

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

✓

இது, சமீபத்திய காலங்களில் அம்மாநிலத்தில் நிகழ்த்தப்படும் மிகப்கபரிய
உட்கட்டலமப்பு திட்டங்களுள் ஒன்றாகும்.

ஈ) மமற்கூறிய எதுவும் இல்லல

✓



1. சமீபத்திய சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, இணையதளமான ‘ISIபீடியா’

ஈ) விலையாட்டு

✓



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

7.சமீபத்திய சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘இன்டர்ஸ்சடல்ைர் பவுண்டரி

எக்ஸ்ப்ளளாரர் (IBEX) சசயற்ணகக்ளகாணள’ ஏவிய விண்சவளி
நிறுவனம் எது?

3. பின்வரும் எந்தச்சட்டத்தின்கீழ் NAFED பதிவு சசய்யப்பட்டுள்ளது?

அ) NASA 

அ) நிறுவனங்கள் சட்டம்

ஆ) ESA

ஆ) வங்கி ஒழுங்குமுலற சட்டம்

இ) ISRO

இ) கூட்டுறவு சங்கங்கள் சட்டம் 

ஈ) JAXA

ஈ) NABARD சட்டம்

✓

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

✓

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

✓

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

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

4. ணபன் தீவு பனிப்பாணற அணமந்துள்ள இடம் எது?

அ) சாக்ஷி மாலிக்

அ) இமயமலல

ஆ) கவிதா மதவி

ஆ) ஆல்ப்ஸ்

இ) பபிதா குமாரி

இ) அண்டார்டிகா 

✓

ஈ) விமனஷ் மபாகத் 

ஈ) கிரீன்லாந்து

✓

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

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

✓

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











 











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





கதாழிலாைர்களுக்கு `10 லட்சம் வலரயும் 100% உத்தரவாதத்துடன்
கடன் வழங்கப்படும்.

அ) ஜூன்.17 
ஆ) ஜூன்.18

3. இந்திய வீராங்கலன ராஹி சர்மனாபாத் தங்கம் கவன்றார்

இ) ஜூன்.19

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

ஈ) ஜூன்.20
✓

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

✓

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

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

✓

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

✓

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



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

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











