 

✓











5.NASA’இன் சராசபாட்டிக் உைங்கு வானூர்தியான இஞ்வேனுயிட்டி,

நிலைய குழும விருலத வவன்ற இந்திய வானூர்தி நிலையம் எது?

எந்த வான் வபாருளில் இயங்கி வருகிறது?

அ) மும்பை ைன்னாட்டு வானூர்தி நிபையம்

அ) நிைா

ஆ) தில்லி ைன்னாட்டு வானூர்தி நிபையம்

ஆ) கெவ்வாய் 

இ) க ாச்சின் ைன்னாட்டு வானூர்தி நிபையம் 

இ) கவள்ளி

ஈ) கென்பன ைன்னாட்டு வானூர்தி நிபையம்

ஈ) வியாழன்

க ாச்சின் ைன்னாட்டு விமான நிபையமானது விமான நிபைய செபவ
தரத்திற் ா ைன்னாட்டு விமான நிபைய குழுமத்தின் தபைபம
இயக்குநரிடமிருந்து சிறப்பு விருபத கவன்றது. விமான நிபைய செபவ
தர ஆய்வில், கதாடர்ச்சியா சிறந்த செபவ பை வழங்கிய வானூர்தி
நிபையங் ள், ையணி ளின் ருத்தின் அடிப்ைபடயில் அங்கீ ரிக் ப்ைட்
-டு விருது ள் வழங்கி க ௌரவிக் ப்ைடுகின்றன.

✓

அகமரிக் விண்கவளி ஆய்வு மு பமயின் ‘மார்ஸ் 2020’ திட்டத்தின்
ஒருைகுதியா கெவ்வாய்க்ச ாளில் இயங்கும் NASA’இன் சிறு சராசைா
உைங்கு வானூர்திதான் ‘இஞ்கெனுயிட்டி’.

✓

இந்த உைங்கு வானூர்தி, எட்டாவது முபறயா , கெவ்வாய்க்ச ாளில்
ஒரு புதிய இடத்தில் தபரயிறங்கியது. அதன்ெமயம், 160 மீட்டர் கதற்ச
ஒரு புதிய இடத்திற்கு அந்த உைங்கு வானூர்தி ைறந்துகென்றது.

2. உைகின் முதல் பிரத்திசயக ‘விலரவு இரயிலுக்கான பசுலம

6. பசுலம லைட்ரஜன் முன்வனடுப்புகள்குறித்த BRICS உச்சிமாநா

மதிப்பீட்டு முலற’லய அறிமுகப்படுத்தியுள்ள நாடு எது?

-ட்லட நடத்தவுள்ள நாடு எது?

அ) அகமரிக் ா

அ) இந்தியா 

ஆ) இந்தியா 

ஆ) ரஷ்யா

இ) இஸ்சரல்

இ) பிசரஸில்
ஈ) சீனா

விபரவு இரயிலுக் ான உைகின் முதல் பிரத்திசய ைசுபம மதிப்பீட்டு
முபறபய இந்தியா அறிமு ப்ைடுத்தியுள்ைது. CII-இந்திய ைசுபம ட்டட
வுன்சிைானது IGBC ைசுபம விபரவு இரயில் மதிப்பீட்டு முபறபய
அறிமு ப்ைடுத்தியுள்ைது. IGBC ஆனது சதசிய விபரவு இரயில் ழ த்துட
-ன் ஒத்துபழத்துள்ைது. இந்த மதிப்பீட்டு முபற, புதிய விபரவு இரயில்
நிபையங் பை அவற்றின் கெயல்ைாடு ளின்சைாது ஆற்றல் திறபமயா
-ன ருத்தாக் ங் பைப் ையன்ைடுத்துவதற்கு உதவும்.

✓

இந்திய அரசுக்கு கொந்தமான NTPC லிட், ைசுபம பைட்ரஜன் முன்னன
-டுப்புகள் குறித்த இரண்டு நாள் உச்சிமாநாட்படத் கதாகுத்து வருகிறது.
இந்த நி ழ்வில், BRICS நாடு ளின் ைங்ச ற்பு அடங்கும்.

✓

இவ்வுச்சிமாநாடு, உை நாடு ளின் ைசுபம பைட்ரஜன் முன்கனடுப்பு
- பைப் ைகிர்ந்து க ாள்வதற் ான ஒரு தைத்பத உருவாக்குகிறது.
சமலும், ைசுபம ஆற்றபை அடுத்த ட்டங் ளுக்கு க ாண்டுகெல்ை ஒரு
விரிவான கெயல்திட்டங் பை முன்பவக்கிறது.

3.NFSA பயனாளிகளுக்கு கூடுதல் உணவு-தானியங்கலள வழங்

7. ‘குழந்லதகள் மற்றும் ஆயுத சமாதல்கள்’ குறித்த வருடாந்திர

-கும் பின்வரும் எந்தத் திட்டம், நவம்பர் வலர நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது?

அறிக்லகலய வவளியிட்ட அலமப்பு எது?

அ) பிரதமர் கிஸான்

அ) ஐநா 

ஆ) பிரதமர் ரீப் ல்யாண் சயாஜனா 

ஆ) யுகனஸ்ச ா

இ) பிரதமர் ஆத்ம நிர்ைார் சயாஜனா

இ) யுனிகெஃப்

ஈ) PM உணவு தானிய சயாஜனா

✓



1. வானூர்தி நிலைய சேலவ தரத்திற்காக பன்னாட்டு வானூர்தி

ஈ) ஜப்ைான்

✓



ஈ) ஐ.யூ.சி.என்

பிரதமரின் ஏபழ ள் நை உணவு திட்டத்பத 2021 ஜூபையிலிருந்து
2021 நவம்ைர் மாதம் வபர நீட்டிக் மத்திய அபமச்ெரபவ ஒப்புதல்
அளிக் ப்ைட்டுள்ைது. இதன்ைடி, பிரதமரின் ஏபழ ள் நை உணவு திட்டம்
( ட்டம் - 4) கீழ், சதசிய உணவு ைாது ாப்பு ெட்டத்தின் அதி ைட்ெம் 81.35
ச ாடி ையனாளி ளுக்கு ஜூபை முதல் நவம்ைர் வபர ஒரு மாதத்திற்கு
ஐந்து கிசைா உணவு தானியங் ள் இைவெமா வழங் ப்ைடும்.

✓

சிறார் ள் & ஆயுத சமாதல் ள் குறித்து ஐநா தபைவர் அன்சடானிசயா
குடகரஸ், ைாது ாப்பு வுன்சிலுக்கு அனுப்பிய ஆண்டு அறிக்ப யின்ைடி,
டந்த ஆண்டு உை ம் முழுவதும் ைல்சவறு சமாதல் ளில் 8,500’க்கும்
சமற்ைட்ட குழந்பத ள் ையன்ைடுத்தப்ைட்டுள்ைனர்.

✓

சொமாலியா, ாங்ச ா மக் ைாட்சிக் குடியரசு, ஆப் ானிஸ்தான், சிரியா
மற்றும் ஏமன் ஆகிய நாடு ளில், டந்த 2020’ஆம் ஆண்டில் அதி விதி
மீறல் ள் நடந்துள்ைன.

4. ஓர் அண்லமய ஆய்வின்படி, உைகில் பல்சவறு வலகயிைான
பட்டாம்பூச்சிகள் காணப்படும் நாடு எது?

8. உைக இலே நாள் கலடப்பிடிக்கப்படுகிற சததி எது?

அ) க ாைம்பியா 

அ) ஜூன்.20

ஆ) பிஜி

ஆ) ஜூன்.21 

இ) ைப்புவா நியூ கினியா

இ) ஜூன்.22

ஈ) நியூசிைாந்து

ஈ) ஜூன்.23

✓

இயற்ப வரைாற்று அருங் ாட்சிய ம் கவளியிட்டுள்ை ஓர் அண்பமய
ஆய்வின்ைடி, ைல்சவறு வப யிைான ைட்டாம்பூச்சி ளின் தாய மா
க ாைம்பியா உள்ைது. கதன்னகமரிக் நாட்டில் அறியப்ைட்ட அபனத்து
உயிரினங் ளிலும் சுமார் 20% ைட்டாம்பூச்சி ைா உள்ைன. ெர்வசதெ
அறிவியைாைர் ள் குழு, “க ாைம்பிய ைட்டாம்பூச்சி ளின் ெரிைார்ப்பு ைட்டி
-யல்” என்ற தபைப்பில் ஆவணகமான்பறத் தயாரித்தது.

✓

க ாைம்பியாவில் மட்டும் இருநூற்றுக்கும் சமற்ைட்ட வண்ணத்துப்பூச்சி
இனங் ள் ாணப்ைடுகின்றன.

✓

ஒவ்சவார் ஆண்டும் ஜூன்.21 அன்று உை இபெ நாள் க ாண்டாடப்ை
-டுகிறது. இந்த நாள், முதன்முதலில், 1982ஆம் ஆண்டில் பிரான்ஸில்
க ாண்டாடப்ைட்டது. ச ாபட திர்த்திருப்ை நிபையுடன் இந்த நாள்
ஒத்துப்சைாகிறது. சமலும், மக் பை, இபெச ட்டு மகிழ்வபடயச் கெய்வ
-பதயும் சநாக் மா க் க ாண்டுள்ைது.

9. வேய்திகளில் நம்பகத்தன்லமயின் அடிப்பலடயில், ‘டிஜிட்டல்
வேய்தி அறிக்லக – 2021’இல் இந்தியாவின் தரநிலை என்ன?
அ) 11
ஆ) 21
இ) 31 
ஈ) 41











 
✓









டிஜிட்டல் கெய்தி அறிக்ப யின் 10ஆம் ைதிப்பை, ராய்ட்டர்ஸ் நிறுவனம்,
ைத்திரிப ஆய்வுக் ா கவளியிட்டுள்ைது. கெய்தி நு ர்வில் COVID-19
கதாற்றின் தாக் த்பத இது விவரிக்கிறது. இந்தியா, இந்சதாசனசியா,
தாய்ைாந்து, பநஜீரியா, க ாைம்பியா மற்றும் கைரு உட்ைட 6 ண்டங் ள்
மற்றும் 46 ெந்பத ளிலிருந்து செ ரிக் ப்ைட்ட தரவு ளின் அடிப்ைபடயி
-ல் இந்த அறிக்ப கதாகுக் ப்ைட்டுள்ைது. கெய்தி மீதான நம்பிக்ப யின்
அடிப்ைபடயில், 46 நாடு ளுள் இந்தியா 31ஆவது இடத்தில் உள்ைது.







கதைங் ானா மாநிைங் ளில் சம மாதங் ளில் அடிக் டி கவப்ை அபை
தாக்குதல் நி ழ்கின்றன.
வட இந்திய ெமகவளிப் ைகுதியிலும், மபைப் ைகுதியிலும் கவப்ை அபை
தாக்குதல் ெம்ைவங் ள் நபடகைறுகின்றன. டந்த வாரம் ெமகவளிப்
ைகுதியில் கவப்ைநிபை 40 டிகிரி கெல்சியஸுக்கும் அதி மா இருந்தது.
சமாெமான வானிபையால் ஏற்ைடும் விைத்து ளில் கவப்ை அபை
தாக்குதல், மின்னல் தாக்குதல் ஆகியவற்றால்தான் அதி உயிரிழப்பு ள்
ஏற்ைடுகின்றன என்று அந்த ஆய்வறிக்ப யில் கதரிவிக் ப்ைட்டுள்ைது.

10. ‘துளிர் நிறுவனங்கள் மற்றும் இடர் நிதியளிப்புபற்றிய ஆராய்ச்சி
லமயத்’லத (CREST) அறிமுகப்படுத்தியுள்ள நிறுவனம் எது?
அ) IIT கென்பன 
ஆ) IIT மும்பை
இ) IIT ஆமதாைாத்
ஈ) IIT கைங் ளூரு

✓

இந்திய கதாழில்நுட்ை நிறுவனம் – கென்பன, ‘துளிர் நிறுவனங் ள் &
இடர் நிதியளிப்புைற்றிய ஆராய்ச்சி பமயத்’பத அறிமு ப்ைடுத்தியுள்ைது.
உயர்தர ஆராய்ச்சியில் ஈடுைடுவதில் உள்ை கைரும் இபடயூறு பை
எதிர்க ாள்வதற் ா இது இந்திய துளிர்நிறுவன நிபை ளில் ஒரு தரவு
ைஞ்சியத்பத உருவாக்கும்.

✓

ஆராய்ச்சியாைர் ளும் க ாள்ப வகுப்ைாைர் ளும் அணு க்கூடியதா
இருக்கும் இந்தத் த வல் ள் ெர்வசதெ கவளியீடு ளுக்கு வழிவகுக்கும்.


1.அபனவருக்கும் எழுத்தறிவு அளிக்கும் ‘நிபுண் ைாரத் திட்டம்’ கதாடக் ம்
2020ஆம் ஆண்டின் சதசியக் ல்வி க ாள்ப யின் ஓர் அங் மா ,
நாட்டில் அபனத்துக் குழந்பத ளுக்கும் எழுத்தறிவு வழங்கும் ‘நிபுண்
ைாரத்’ திட்டம் ஜூபை.5 அன்று கதாடங்கி பவக் ப்ைடுகிறது.
மத்திய ல்வித்துபறயின்கீழ் உள்ை ைள்ளிக் ல்வி மற்றும் எழுத்தறிவுத்
துபற, நாட்டில் உள்ை ஒவ்கவாரு குழந்பதயும் புரிதலுடன் வாசிப்ைதிலும்,
எண்ணறிவில் சைாதிய தகுதிபயப் கைறுவதற்கு ஏதுவா ‘நிபுண் ைாரத்’
என்கிற திட்டத்பத இயக் மா அறிமு ப்ைடுத்தவிருக்கிறது.
நாட்டில் 3 வயது முதல் 11 வயது வபரயில் சுமார் 5 ச ாடி குழந்பத ள்
உள்ைன. இபத முன்னிட்டு 2026-27ஆம் ஆண்டிற்குள் மூன்றாம்
வகுப்பை நிபறவுகெய்வதற்குள் ஒவ்கவாரு குழந்பதயும் புரிதலுடனான
எழுத்து வாசிப்பிலும், எண்ணறிவில் சைாதிய தகுதிபயப் கைறுவதற்கும்
ஏதுவா , அடிப்ைபட எழுத்தறிவு மற்றும் எண்ணறிபவப் கைறுவதற் ான
சூழலியபை உருவாக்கும் கதாபைசநாக்குப் ைார்பவயுடன் இந்த
இயக் ம் கதாடங் ப்ைடுகிறது.
இத்திட்டம், அபனத்து மாநிைங் ள், யூனியன் பிரசதெங் ளில் சதசியமாநிை-மாவட்ட-வட்டார-ைள்ளி ள் ஆகிய ஐந்து நிபை ளில் மத்திய
அரசின் ‘ெமக்ரா ஷிக்ஷா’ திட்டத்தின்கீழ் கெயல்ைடுத்தப்ைடுகிறது.
2. கவப்ை அபை தாக்குதல்: ஐம்ைது ஆண்டு ளில் 17,000 சைர் ைலி;
ஆய்வறிக்ப யில் த வல்
இந்தியாவில் டந்த 50 ஆண்டு ளில் ஏற்ைட்ட கவப்ை அபை தாக்குதல்
ெம்ைவங் ளில் 17,000’க்கும் சமற்ைட்சடார் உயிரிழந்ததா , ஓர் ஆய்வு
அறிக்ப யில் கதரிவிக் ப்ைட்டுள்ைது. புவி அறிவியல் அபமச்ெ த்தின்
கெயைர் M இராஜீவன் தபைபமயிைான அறிவியைாைர் ள் குழு இந்த
ஆய்வறிக்ப பய கவளியிட்டுள்ைது. அதில் கூறப்ைட்டிருப்ைதாவது:
இந்தியாவில் டந்த 1971 முதல் 2019 வபரயிைான 50 ஆண்டு ளில்
சமாெமான வானிபை ாரணமா நி ழ்ந்த விைத்து ைால் 1,41,308 சைர்
உயிழந்திருக்கிறார் ள். அவர் ளில், கவப்ை அபைதாக்குதல் ாரணமா
மட்டும் 17,362 சைர் உயிரிழந்திருக்கிறார் ள். இது கமாத்த உயிரிழப்பில்
12 ெதவீதமாகும். 2019 வபரயிைான 50 ஆண்டு ளில் கமாத்தம் 706
கவப்ை அபை தாக்குதல் ெம்ைவங் ள் இந்தியாவில் நடந்துள்ைன.
கவப்ை அபை தாக்குதைால், ஆந்திர பிரசதெம், கதைங் ானா, ஒடிஸா
ஆகிய மாநிைங் ளில் அதி அைவில் உயிரிழப்பு ள் ஏற்ைட்டுள்ைன.
ைஞ்ொப், ஹிமாெை பிரசதெம், உத்தர ண்ட், தில்லி, ைரியானா,
இராஜஸ்தான், உத்தரபிரசதெம், குஜராத், மத்தியபிரசதெம், ம ாராஷ்டிரா,
ெத்தீஸ் ர், பீ ார், ஜார்க் ண்ட், சமற்கு வங் ம், ஒடிஸா, ஆந்திர பிரசதெம்,











