 













1. நடப்பாண்டுக்கான (2021) பபரிடர் அபாயக் குறைப்பு – வைட்சி

5. அண்றமச் வசய்திகளில் இடம்வபற்ை வபருந்தடுப்புப்பவளத்திட்டு

குறித்த சிைப்பு அறிக்றகயின் உலகளாவிய மதிப்பீட்டு அறிக்றகறய
வவளியிட்ட நிறுவனம் எது?

அறமந்துள்ள நாடு எது?
அ) ஐக்கிய அவமரிக்க நாடுகள்

அ) FAO

ஆ) ஆஸ்திபைலியா 

ஆ) UNDRR 

இ) ஜப்ோன்

இ) WFP

ஈ) இந்தியா

ஈ) UNESCO

✓



✓

பேரிடர் அோயக் குறைப்புக்கான ஐநா அலுவலகமானது (UNDRR) 2021
வைட்சி அோயக் குறைப்பு - சிைப்பு அறிக்றக குறித்த உலகளாவிய
மதிப்பீட்டு அறிக்றகறய வவளியிட்டுள்ளது. அந்த மதிப்பீட்டின்ேடி, இந்த
நூற்ைாண்டில் இதுவறை 1.5 பில்லியன் மக்கறள, வைட்சி, பநைடியாக
ோதித்துள்ளது. இந்த அதிகரித்த எண்ணிக்றகக்கு காலநிறல மாற்ைம்,
சுற்றுச்சூழல் சீைழிவு மற்றும் மக்கள்வதாறக மாற்ைங்கள் காைணமாகும்.

ஆஸ்திபைலியாவின் வடகிழக்கு கடற்கறையில் 2300 கிமீ நீளத்துக்கு
அறமந்துள்ள வேருந்தடுப்புப்ேவளத்திட்டானது அதன் அறிவியல் மற்றும்
உள்ளார்ந்த முக்கியத்துவத்தின் காைணமாக கடந்த 1981’இல் உலக
ோைம்ேரிய தைவரிறசறயப் வேற்ைது. சமீேத்தில், UNESCO வேருந்தடுப்புப்
ேவளத்திட்டு, உலக ோைம்ேரிய தளங்களின் ேட்டியலில் றவக்கப்ேட
பவண்டும் எனக் கூறியது.

6. சமீபத்தில் இந்தியாவால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட M-பயாகா வசயலி,
2. சமீப வசய்திகளில் இடம்வபற்ை ‘ICMED 13485 PLUS’ என்ைால்

எந்த அறமப்பபாடு இறணந்து உருவாக்கப்பட்டது?

என்ன?

அ) ஐநா

அ) தைச்சான்றிதழ் திட்டம் 

ஆ) WHO 

ஆ) வறுறமவயாழிப்புத் திட்டம்

இ) CDC

இ) சாறல திட்டம்

ஈ) ஜான் ஹாப்கின்ஸ் ேல்கறலக்கழகம்

ஈ) தடுப்பூசி திட்டம்

✓

ICMED என்ேது 2016ஆம் ஆண்டில் மருத்துவ சாதனங்கள் சான்றிதழ்
வேறுவதற்காக வதாடங்கப்ேட்ட ஒரு திட்டமாகும். சமீேத்தில், இந்திய தை
கவுன்சிலும் இந்திய மருத்துவ சாதனங்களின் உற்ேத்தியாளர்கள் சங்க
-மும் இந்தத் திட்டத்தில் சில அம்சங்கறளச் பசர்த்துள்ளன இந்தப் புதிய
திட்டத்தின் வேயர் “ICMED 13485 PLUS” ஆகும். இது, மருத்துவ சாதனங்
-களின் தைம், ோதுகாப்பு மற்றும் வசயல்திைன் ஆகியவற்றை சரிோர்க்கும்.

✓

இந்தியப்பிைதமர் நபைந்திை பமாடி, ‘உலக நலவாழ்வு அறமப்பு M-பயாகா’
வசயலிறய அறிமுகப்ேடுத்தினார். வோது பயாகா வசயல்முறையின் அடிப்
-ேறடயிலான ேல்பவறு பயாகா ேயிற்சிகள் மற்றும் வசய்முறைகள்
குறித்த காவணாளிகறள ேல வமாழிகளில் இந்தச் வசயலி வழங்கும்.

✓

இந்தச் வசயலிறய உலக நலவாழ்வு அறமப்பும் (WHO) இந்திய அைசின்
ஆயுர்பவதம், பயாகா மற்றும் இயற்றக மருத்துவம், யுனானி, சித்த மருத்
-துவம் மற்றும் பஹாமிபயாேதி (AYUSH அறமச்சகம்) அறமச்சகமும்
இறணந்து உருவாக்கியுள்ளன.

3. பன்னாட்டு கார்பன் விறல தளத்றத அறமக்கவுள்ள அறமப்பு

7.ஒலிம்பிக்கில் பபாட்டியிடுவதற்காக பதர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ள முதல்

எது?

திருநங்றக விறளயாட்டு வீராங்கறனயான லாரல் ஹப்பார்ட்
சார்ந்த நாடு எது?

அ) ேன்னாட்டுச் வசலவாணி நிதியம் 
ஆ) உலக வங்கி

அ) ஐக்கிய அவமரிக்க நாடுகள்

இ) ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி

ஆ) ைஷ்யா

ஈ) ஆசிய உட்கட்டறமப்பு & முதலீட்டு வங்கி

✓

✓

புவி வவப்ேமறடதறலக் கட்டுப்ேடுத்துவதற்காக ேன்னாட்டு கார்ேன்
விறல தளத்றத அறமக்க ேன்னாட்டுச் வசலவாணி நிதியம் (IMF)
முன்வமாழிந்துள்ளது. இந்த தசாப்தத்தில், குறைந்த கார்ேன் வவளிபயற்ை
-த்றத பநாக்கிச்வசல்வறத இது பநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது.

இ) நியூசிலாந்து 
ஈ) வதன்னாப்பிரிக்கா

✓

படாக்கிபயா ஒலிம்பிக்கில் போட்டியிடும் முதல் திருநங்றக விறளயாட்
-டு வீைாங்கறனயாக நியூசிலாந்றதச் சார்ந்த 43 வயதான லாைல்
ஹப்ோர்ட் பதர்வுவசய்யப்ேட்டுள்ளார். சூப்ேர் வஹவிவவயிட் வேண்கள்
போட்டியில் ேங்பகற்கும்போது, ஹப்ோர்ட், ஒலிம்பிக்கில் ேங்பகற்கும்
முதல் திருநங்றக விறளயாட்டு வீைாங்கறனயாக இருப்ோர்.

✓

ேன்னாட்டு ஒலிம்பிக் குழு (IOC) குறிப்பிட்டிருக்கும் வடஸ்படாஸ்டிபைான்
அளவுகள் பூர்த்திவசய்யப்ேட்ட பின்னர் அவர் சூப்ேர் வஹவிவவயிட் 87
கிபலா பிரிவில் போட்டியிடுவார்.

ேன்னாட்டுச் வசலவாணி நிதிய தறலவரின் கூற்றுப்ேடி, புவி வவப்ேம
-றடதறல 1.5 முதல் 2 டிகிரி அளவுக்கு மட்டுப்ேடுத்தினால் 2030’க்குள்
உமிழ்றவ கால் முதல் அறை ேங்கு வறை குறைக்க பவண்டும்.

4.இந்தியாவில் எத்தனால் உற்பத்திக்கான மாற்றுதீவன ஆதாரமாக
அறடயாளங்காணப்பட்டுள்ள பயிர் எது?
அ) ேருத்தி

8. 100% கச்சா எண்வணய் / 100% எத்தனால் பயன்படுத்தக்கூடிய

ஆ) சணல்

✓

✓

எஞ்சினின் வபயர் என்ன?

இ) மைவள்ளிக்கிழங்கு 

அ) ேல எரிவோருள் எஞ்சின்

ஈ) உருறளக்கிழங்கு

ஆ) பிவளக்ஸ் எரிவோருள் எஞ்சின் 

ICAR-மத்திய கிழங்கு ேயிர் ஆைாய்ச்சி நிறுவனம் மைவள்ளிக்கிழங்றக
உயிரி எத்தனால் உற்ேத்திக்கான ஓர் உறுதியான மூலப்வோருளாகக்
கண்டறிந்துள்ளது. ஓர் உயிரி எரிவோருள் ேயிைாக, கரும்புடன் ஒப்பிடும்
போது மைவள்ளிக்கிழங்கு ேல்பவறு நன்றமகறளக் வகாண்டுள்ளது.

இ) மாற்று எஞ்சின்

மைவள்ளிக்கிழங்கில் அதிக மாவுச்சத்து உள்ளடக்கம் மற்றும் குறைந்த
பமலாண்றம நிறலறமகளின்கீழ் வளரும் திைனுள்ளது. இது, இந்தியா
-வின் எத்தனால் கலப்பு வேட்பைால் திட்ட இலக்கு 2025’ஐ அறடய
உதவும்.









ஈ) நிறலயான எஞ்சின்
✓

ஆட்படாவமாறேல் வதாழிலுக்காக, பிவளக்ஸ் எரிவோருள் எஞ்சின்கள்
கட்டாயமாக உருவாக்கப்ேடும் என்று மத்திய சாறல போக்குவைத்து &
வநடுஞ்சாறலத்துறை அறமச்சர் அறிவித்தார்.

✓

பிவளக்ஸ் எரிவோருள் எஞ்சின்களில், 100% கச்சா எண்வணபயா (அ)
100% எத்தனாறலபயா ேயன்ேடுத்தவியலும். வேட்பைாலில் 20% எத்த
-னால் கலப்ேதற்கான இலக்கு ஆண்றட, இந்தியா, 2030லிருந்து
2025க்கு மாற்றியறமத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.



 















9. நடப்பாண்டின் (2021) உலக முதலீட்டு அறிக்றகறய வவளியிட்ட
அறமப்பு எது?
அ) UNCTAD 
ஆ) WTO
இ) ேன்னாட்டுச் வசலவாணி நிதியம்
ஈ) உலக வங்கி
✓

ஐநா வர்த்தக & பமம்ோட்டு கூட்டறமப்ோனது (UNCTAD) அண்றமயில்
நடப்ோண்டின் (2021) உலக முதலீட்டு அறிக்றகறய வவளியிட்டுள்ளது.
COVID வதாற்றுபநாயால் உலகளாவிய அந்நிய பநைடி முதலீடு 35%
குறைந்துள்ளதாக அவ்வறிக்றக குறிப்பிட்டது.

✓

2020ஆம் ஆண்டில், உலகில், அந்நிய பநைடி முதலீடு (FDI) வருவாறயப்
வேறுவதில் ஐந்தாவது வேரிய நாடாக இந்தியா இருப்ேதாகவும் அதன்
மதிப்பு $64 பில்லியன் டாலைாக இருப்ேதாகவும் UNCTAD கூறியுள்ளது.

10. எஸ்தர் டப்பலா மற்றும் ரகுராம் ராஜன் ஆகிபயாறரக்வகாண்ட
வபாருளாதார ஆபலாசறனக் குழுறவ உருவாக்கவுள்ள மாநிலம்
எது?
அ) தமிழ்நாடு 
ஆ) பகைளா
இ) பமற்கு வங்கம்
ஈ) ஆந்திை பிரதேசம்

✓

தறலசிைந்த வோருளாதாை வல்லுநர்களான பநாேல் ேரிசு வேற்ை எஸ்தர்
டப்பலா, இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) முன்னாள் ஆளுநர் இைகுைாம்
இைாஜன், முன்னாள் தறலறமப் வோருளாதாை ஆபலாசகர் அைவிந்த்
சுப்பிைமணியன், பமம்ோட்டு வோருளாதாை நிபுணர் ஜீன் ட்ரீஸ்,
முன்னாள் மத்திய நிதிச்வசயலாளர் S நாைாயண் ஆகிதயோர் அடங்கிய
வோருளாதாை ஆபலாசறனக் குழுறவ உருவாக்குவதற்கு தமிழ்நாடு
மாநில அைசு முடிவுவசய்துள்ளது.


1. வகாந்தறக
கண்வடடுப்பு

அகழாய்வு:

பமலும்

ஒரு

சமநிறல

எலும்புக்கூடு

சிவகங்றக மாவட்டம் கீழடி அருபக வகாந்தறகயில் நறடவேற்றுவரும்
அகழாய்வில் வவள்ளிக்கிழறம சமநிறலயில் பமலும் ஒரு எலும்புக்கூடு
கண்வடடுக்கப்ேட்டது. கீழடி, அகைம், மணலூர், வகாந்தறக ஆகிய
ேகுதிகளில் கடந்த பிப்.13 முதல் 7ஆம் கட்ட அகழாய்வுப்ேணிகள் வதாடங்கி
நறடவேற்று வருகின்ைன. இதுவறை நறடவேற்ை அகழாய்வுகளின்
அடிப்ேறடயில் வகாந்தறக ேண்றடய காலத்தில் ஈமக் காடாக இருந்தது
வதரியவந்துள்ளது.
இங்கு பதாண்டப்ேட்ட குழிகளில் ஏைாளமான முதுமக்கள் தாழிகள்,
எலும்புக்கூடுகள் அடுத்தடுத்து கிறடத்து வருகின்ைன. கடந்த சில
நாள்களுக்கு முன்பு இப்ேகுதியில் சமநிறலயில் முழு எலும்புக்கூடு
கண்வடடுக்கப்ேட்டுள்ளது. அபத அகழாய்வுக் குழியில் ஏற்வகனபவ
கிறடத்த சமநிறல எலும்புக்கூடுக்கு அருகிபலபய, மற்வைாரு சமநிறல
எலும்புக்கூடு கண்வடடுக்கப்ேட்டுள்ளது. 3.5 அடி நீளமுள்ள இந்த எலும்பு
-க்கூட்டின் ோலினம் ஆய்வுக்கு பின்னபை வதரியவரும் என வதால்லியல்
ஆய்வாளர்கள் வதரிவித்தனர்.
2. உத்தைகண்ட் முதல்வைாக புஷ்கர் சிங் தாமி பதர்வு
உத்தைகண்ட் மாநிலத்தின் புதிய முதலமைச்சைாக புஷ்கர் சிங் தாமி
பதர்வு வசய்யப்ேட்டுள்ளார். முதலமைச்சைாக இருந்த தீைத் சிங் ைாவத்
ைாஜிநாமா வசய்தறதயடுத்து, படைாடூனில் நறடவேற்ை சட்டப்பேைறவ
உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தில் புதிய முதல்வர் பதர்ந்வதடுக்கப்ேட்டுள்ளார்.











