 

✓















1. பரிச ோதனை ச ோக்கங்களுக்கோக கணவோய் மீன்குஞ்சுகனை

5. மீப வ ய்திகளில் இடம்வபற்ை, ‘சகோப்பர்நிக்கஸ் வ ன்டிைல்-6

விண்வவளிக்கு வகோண்டு வ ன்றுள்ை விண்வவளி நிறுவைம் எது?

னமக்சகல் பிரீலிச்’ என்பது எவ்வனகயோை வ யற்னகக்சகோைோகும்?

அ) ISRO

அ) மபருங்கடல் கண்காணிப்பு ம யற்மகக்சகாள் 

ஆ) ESA

ஆ) தகவல்மதாடர்பு ம யற்மகக்சகாள்

இ) ROSCOSMOS

இ) மதாமலயுணரி ம யற்மகக்சகாள்

ஈ) NASA 

ஈ) ெழிகாட்டும் ம யற்மகக்சகாள்

அமெரிக்க விண்மெளி முகமெயான NASA, பரிச ாதமன ெற்றும்
ஆராய்ச்சி ச ாக்கங்களுக்காக சில கணொய் மீன்குஞ்சுகமை
விண்மெளிக்கு மகாண்டு ம ன்றுள்ைது. ஹொய் பல்கமலக்கழகத்தின்
- மகொசலா கடல் ார் ஆய்ெகத்தில் ெைர்க்கப்பட்ட இந்தக் கணொய்
மீன் குஞ் சுகள், பன்னாட்டு விண்மெளி நிமலயத்திற்கு ஸ்சபஸ்எக்ஸ்
ஏவுகலம்மூலம் அனுப்பப்பட்டன.

✓

சகாப்பர்நிக்கஸ் ம ன்டினல்-6 மெக்சகல் பிரீலிச் ம யற்மகக்சகாள்
ஆனது 2020
ெம்பரில் ஏெப்பட்டது. இது ஒரு மபருங்கடல்கண்காணிப்பு ம யற்மகக்சகாைாகும். இது கடல்ெட்டத்தின் உயர்மெ
அைவிடுெதற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ைது.

✓

6 ொதகால அைவுத்திருத்த பணிகளுக்குப்பிைகு, இச்ம யற்மகக்சகாள்,
அண்மெயில், ம யல்படத் மதாடங்கியது. ஐசராப்பிய ஒன்றியத்தின்
திட்டொன இதனை, ESA, NASA ெற்றும் CNES பிமரஞ்சு முகனை
ஆகியமெ இமணந்து ம யல்படுத்துகின்ைன. சகாப்பர்நிக்கஸ்
ம ன்டினல்-6பி ம யற்மகக்சகாைானது 2025’இல் ஏெப்படவுள்ைது.

2. சவைோண்துனை மற்றும் அதனுடன் வதோடர்புனடய துனைகளில்,
எந்த ோட்டுடைோை புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் இந்தியோ மீபத்தில்
னகவயழுத்திட்டது?

6. ஆண்டுத ோறும் உலக ஒலிம்பிக் ோள் வகோண்டோடப்படுகிை சததி

அ) ெசலசியா

எது?

ஆ) பிஜி 

அ) ஜூன்.23 

இ) ஆஸ்திசரலியா

ஆ) ஜூன்.24

ஈ) மதன்னாப்பிரிக்கா

✓

இந்தியா ெற்றும் பிஜி ாடுகளுக்கிமடசய செைாண்மெ ெற்றும் அது
ம்பந்தொன துமைகளில் ஒத்துமழப்மப செம்படுத்துெதற்கான ஒரு
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் இந்தியா அரசு மகமயழுத்திட்டுள்ைது.

✓

பால்ெை செம்பாடு, அரிசி செம்பாடு, பன்முகத்தன்மெ ொய்ந்த கிழங்குப்
பயிர்கள், நீர்ெை செலாண்மெ, சதங்காய் செம்பாடு உள்ளிட்ட
துமைகளில் இந்த ஒப்பந்தம் ஒத்துமழப்மப ெலுப்படுத்தும்.

3. எந்த இந்திய மோநிலத்தில், உலகின் முதல் மரபணு மோற்ைப்பட்ட

இ) ஜூன்.25
ஈ) ஜூன்.26

✓

ஆண்டுததோறும் ஜூன்.23 அன்று உலக ஒலிம்பிக் ாைாக உலகம்
முழுெதும் மகாண்டாடப்படுகிைது. வீன ஒலிம்பிக் சபாட்டிகள், 1894ஆம்
ஆண்டு ஜூன்.23 அன்று பாரிசில் உள்ை ச ார்சபானில் மதாடங்கியமத
நிமனவுகூரும் ெமகயில் இந் ாள் முதன்முதலில் 1948ஆம் ஆண்டில்
மகாண்டாடப்பட்டது.

✓

ெயது, பாலினம் அல்லது தடகை திைமன மபாருட்படுத்தாெல் ெக்கள்
விமையாட்டில் பங்சகற்பமத ஊக்குவிப்பமத இந்த ாள் ச ாக்கொகக்
மகாண்டுள்ைது.

ரப்பரின் கை ச ோதனைகள் சமற்வகோள்ைப்பட்டுள்ைை?
அ) சகரைா

✓

✓

ஆ) கர் ாடகா

7. “Suicide Worldwide 2019” என்ற அறிக்னகனய வவளியிட்டுள்ை

இ) அஸ்ஸாம் 

அனமப்பு எது?

ஈ) ெத்திய பிரசத ம்

அ) உலக லொழ்வு அமெப்பு 

இந்திய இரப்பர் ொரியொனது உலகின் முதல் ெரபணு ொற்ைப்பட்ட
ரப்பரின் கைச ாதமனகமை மகௌகாத்தியில் உள்ை ரப்பர் ொரியத்தின்
ாருதாரி ஆராய்ச்சி பண்மணயில் மதாடங்கியது.

ஆ) ஐ ா

இந்த இரப்பமர சகரைாவின் சகாட்டயம் புதுப்பள்ளியில் உள்ை இரப்பர்
ஆராய்ச்சி நிறுெனம் உருொக்கியுள்ைது. சகரை ொநிலத்தில் ெரபணு
ொற்ைப்பட்ட பயிர்களின் கை ச ாதமனகமை டத்த சகரை அரசு ெறுப்பு
மதரிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

இ) UNICEF
ஈ) பன்னாட்டு ென்னிப்பு அமெ

✓

மீபத்தில், உலக லொழ்வு அமெப்பு “Suicide Worldwide 2019” என்ை
தமலப்பில் அறிக்மகமயான்மை மெளியிட்டுள்ைது.

✓

அவ்ெறிக்மகயின்படி, ஒவ்சொர் ஆண்டும் 7 இலட் ம்சபர் தற்மகாமல
ம ய்துமகாண்டு
ெரணிக்கின்ைனர்.
உலகில்
மடமபறும்
தற்மகாமலகளில் கிட்டத்தட்ட 77% குமைந்த ெற்றும் டுத்தர ெருொய்
மகாண்ட
ாடுகளில்
நிகழ்கின்ைன
எனவும்
15-19
ெயதுமடயெர்களின்
இைப்புக்கான
முக்கிய
காரணங்களுள்
தற்மகாமல ான்காெது இடத்தில் உள்ைது என்றும் இந்த அறிக்மக
மெளிப்படுத்துகிைது.

4. முவ்வனகயோை முதனலகனையும் வகோண்ட ஒசர மோநிலம் எது?
அ) சகரைம்
ஆ) பீகார்
இ) ஒடிஸா 
ஈ) செற்கு ெங்கம்
✓

✓

8. குய்லின்-போர் ச ோய்க்குறியோைது பின்வரும் எந்தத்தடுப்பூசியுடன்

ஒடி ாவில் அண்மெயில் ம ாம்புமூக்கு முதமலகளின் இயற்மகயான
கூடுகள் கண்டறியப்பட்டது. இதன்மூலம், ன்னீர் முதமலகள், ம ாம்பு
மூக்கு முதமலகள் ெற்றும் உெர்நீர் முதமலகள் ஆகிய மூன்று ெமக
முதமல இனங்கமையும் மகாண்ட ஒசர ொநிலொக ஒடிஸா ஆனது.
ம ாம்புமூக்கு முதமலகள் முதன்முதலில் கடந்த 1975’இல் ஒடிஸா
ொநிலத்தில் ெைர்க்கப்பட்டன. உெர்நீர் முதமலகள் ெற்றும் ன்னீர்
முதமலகளுடன் ஒப்பிடும்சபாது ம ாம்புமூக்கு முதமலகள் மிகவும்
அருகிவிட்ட
இனொகவும்
ெரபணு
ரீதியாக
பலவீனொன
உயிரினொகவும் கருதப்படுகின்ைன.









வதோடர்புனடயது எைத் வதரிவிக்கப்படுகிைது?
அ) அஸ்ட்ராமஜமனகா-ஆக்ஸ்சபார்டு தடுப்பூசி 
ஆ) சகாொக்ஸின்
இ) ஸ்புட்னிக்
ஈ) சிசனாொக்
✓

குய்லின்-பார் ச ாய்க்குறி என்பது ஓர் அரிய ரம்பியல் சகாைாறு ஆகும்.
அதில், உடலின் ச ாமயதிர்ப்பு அமெப்பானது ரம்பு இமழகளில் உள்ை
அதன் ம ாந்த பாதுகாப்பு பூச்சுகமைசய தாக்குகிைது. ஐசராப்பாவிலும்
இங்கிலாந்திலும் உள்ை சில ச ாயாளிகளிமடசய அஸ்ட்ராமஜமனகாஆக்ஸ்சபார்டு COVID-19 தடுப்பூசி ம லுத்தப்பட்டபின் இந்த ச ாய்க்குறி
சதான்றியதாக முதன்முதலில் அறிவிக்கப்பட்டது.



 
✓















இந்த ச ாய்க்குறி, தீவிர பலவீனத்துடன் மதாடங்கி இறுதியில் முழு
உடமலயும் ம யலிழக்கச் ம ய்யலாம். இந்தத் தடுப்பூசி, இந்தியாவில்
‘சகாவிஷீல்ட்’ என்ை மபயரில் ெர்த்தகம் ம ய்யப்பட்டு ெருகிைது.
இந்தியாவிலும் இதுசபான்ை சில பாதிப்புகள் சதான்றியுள்ைன.

9. டுவண் வபருநிறுவை விவகோரங்கள் அனமச் கம் வழங்கிய
வனரயனையின்படி சிறு மற்றும் டுத்தர நிறுவைங்களின் வருவோய்
வரம்பு என்ை?
அ) `50 சகாடி
ஆ) `100 சகாடி
இ) `250 சகாடி 
ஈ) `500 சகாடி
✓

ெத்திய மபருநிறுென விெகாரங்கள் அமெச் கம் சிறு ெற்றும் டுத்தர
நிறுெனங்களின் ெருொய் ெமரயமைமய விரிவுபடுத்தியுள்ைது. புதிய
ெமரயமையின்படி, சிறு ெற்றும் டுத்தர நிறுெனங்கள் என்பமெ
ெங்கிகள், நிதி நிறுெனங்கள் அல்லது காப்பீட்டு நிறுெனங்கள் அல்லாத
பட்டியலிடப்படாத நிறுெனங்கைாகும். முந்மதய கணக்கியல் ஆண்டில்
`250 சகாடி ெமர விற்று முதல் ஈட்டியும் `50 சகாடி ெமர கடன் மபற்ை
நிறுெனங்களும் இதன்கீழ்ெரும்.

10. டப்போண்டின் (2021) உலக சபோனதப்வபோருள் அறிக்னகனய
வவளியிட்டுள்ை அனமப்பு எது?
அ) OECD
ஆ) IMF
இ) UNODC 
ஈ) UNICEF

✓

2021 - உலக ெருந்து அறிக்மகனை ஐ ா சபாமதப்மபாருள் ெற்றும்
குற்ைம் மதாடர்பான அலுெலகம் (UNODC) மெளியிட்டுள்ைது. 2020ஆம்
ஆண்டில், உலகைவில் 275 மில்லியன் ெக்கள் சபாமதப்மபாருமைப்
பயன்படுத்தியதாகவும், 36 மில்லியன் ெக்கள் சபாமதப்மபாருள் ச ாய்க்
சகாைாறுகைால் பாதிக்கப்பட்டுள்ைதாகவும் இவ்ெறிக்மக கூறுகிைது.

✓

கடந்த 24 ஆண்டுகளில், கஞ் ா பயன்பாடு சுொர் ான்கு ெடங்கு
அதிகரித்துள்ைது என்றும் இந்த அறிக்மக மெளிப்படுத்துகிைது.


1. ச தி மதரியுொ?
ஜூன்.25: குடியரசுத்தமலெர் இராம் ாத் சகாவிந்த் தில்லியிலிருந்து
கான்பூரில் உள்ை ம ாந்த ஊருக்கு இரயிலில் ம ன்ைார். இதன்மூலம்
2006ஆம் ஆண்டில் அப்துல் கலாமுக்குப்பிைகு ரயிலில் ம ன்ை குடியரசுத்
தமலெரானார் இராம் ாத் சகாவிந்த்.
ஜூன்.25: தமிழ் ாட்டிசலசய 100 தவீதம் கசரானா தடுப்பூசி ம லுத்திய
கிராெொக திருொரூர் ொெட்டத்தில் உள்ை காட்டூர் சதர்ொனது.
ஜூன்.26: ஸ்ொர்ட் சிட்டி திட்டத்மதச் ம யல்படுத்துெதில் ாட்டிசலசய
தமிழ் ாடு மூன்ைாம் இடத்மதப் பிடித்துள்ைது. முதலிடத்தில் உத்தர
பிரசத ொநிலம் உள்ைது.
ஜூன்.27: புதுச்ச ரியில் N R காங்கிரஸ் - பாஜக கூட்டணி அரசில் 40
ஆண்டுகளுக்குப்பிைகு மபண் ெஉ ந்திரபிரியங்கா அமெச் ரானார்.
கமடசியாக 1980’இல் திமுக அமெச் ரமெயில் சரணுகா அப்பாதுமர
அமெச் ராக இருந்தார்.
ஜூன்.28: சடாக்கிசயா ஒலிம்பிக்கில் நீச் ல் சபாட்டிக்குத் சதர்ொன
முதல் இந்தியர் என்னும் சிைப்மப இந்திய வீரர் ஜன் பிரகாஷ் மபற்ைார்.
ஜூன்.29: ர்ெசத ஒரு ாள் கிரிக்மகட்டில் இருபத்திரண்டு ஆண்டுகள்
விமையாடிய முதல் ெகளிர் கிரிக்மகட் வீராங்கமன என்னும்
மபருமெக்குரியெரானார் இந்திய ெகளிர் அணி சகப்டன் மிதாலிராஜ்.
ஜூமல.2: தமிழ் ாட்டில் ென்னியர் முதாயத்துக்கான 10.5 தவீத உள்
இட ஒதுக்கீட்டுக்குத் தமட விதிக்க உச் நீதிென்ைம் ெறுப்பு மதரிவித்தது.











