 











1.மத்திய ஐர ோப்பிய பல்கலைக்கழக பபோதுநைச் சங்கத்தின் பரிசு


✓

ேரீபியன் நாடான புனித வின்பசன்ட் ைற்றும் கிபரபனமடன்ஸ் ைற்றும்
இந்தியா இமடகய வரிவசூல் பதாடர் ான தேவல்ேள் ைற்றும்
உதவிேமள கிர்ந்துபோள்ளும் ஒப் ந்தத்துக்கு ைத்திய அமைச்சரமவ
ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

✓

இரு நாடுேளிமடகயயான இந்தப் புதிய ஒப் ந்தம்மூலம், இருநாட்டின்
பிரதிநிதிேளும், ைற்ற நாடுேளுக்கு பசன்று தனிந ர்ேளிடம் வரி
பதாடர் ான விசாரமை ைற்றும் ஆய்வுநடத்த முடியும். வங்கிேள் ைற்றும்
இதர நிதி நிறுவனங்ேளிலிருந்து நிதி பதாடர் ான தேவல்ேமளப்ப ற
முடியும். இதன்மூலம் இருநாடுேளும், வரி ஏய்ப்பு ைற்றும் ேருப்புப் ை
துக்ேமல தடுக்ேவியலும்.

பென்ற KK லைைஜோ சார்ந்த மாநிலம் எது?
அ) தமிழ்நாடு
ஆ) கேரளா 
இ) ேர்நாடோ
ஈ) அஸ்ஸாம்

✓



கேரளாவின் முன்னாள் நலவாழ்வு அமைச்சரான திருைதி KK மைலஜா
(ப ாதுவாே “மைலாஜா ஆசிரியர்” என்று அமைக்ேப் டு வர்), ப ாது
நலவாழ்வுச் கசமவேளில் அவரது தன்னலைற்ற அர்ப் ணிப்புக்ோே
ைத்திய ஐகராப்பிய ல்ேமலக்ேைேத்தின் ப ாதுநலச் சங்ேத்தின் ரிமச
பவன்றுள்ளார். சமுதாயத்தின் ப ாதுநலத்திற்ோே பசயலாற்றும் சிறந்த
ஆளுமைேளுக்கு இந்த ரிசு வைங்ேப் டுகிறது.

6. அண்லமயில் ஐநோ அலமப்பு ஒப்புேல் அளித்ே CEOS ரகோஸ்ட்
திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள இந்திய நிறுெைம் எது?
அ) ISRO 

2. நோைோ முக்த் போ த் அபியோலை பசயல்படுத்துகிற அலமச்சகம்

ஆ) எல்மலப்புறச் சாமலேள் அமைப்பு

எது?

இ) NTPC

அ) நலவாழ்வு ைற்றும் குடும் நல அமைச்சேம்

ஈ) இந்திய ேடற் மட

ஆ) சமூே நீதி ைற்றும் அதிோரைளித்தல் அமைச்சேம் 

✓

Committee on Earth Observation Satellites - Coastal Observations,
Applications, Services, and Tools என் தன் சுருக்ேைான ‘CEOS COAST’
என் து ஒரு ன்னாட்டுத் திட்டைாகும்.

✓

இந்தத் திட்டத்மத அபைரிக்ோவிலிருந்து ISRO’உம் கதசிய ப ருங்ேடல்
ைற்றும் வளிைண்டல நிர்வாேமும் இமைந்து வழிநடத்துகின்றன.
பசயற்மேக்கோள் ைற்றும் நில-அடிப் மடயிலான ஆய்வுக்குறிப்புேளின்
அடிப் மடயில் ேடகலார தரவுேளின் துல்லியத்மத கைம் டுத்துவமத
இது கநாக்ேைாேக் போண்டுள்ளது. இத்திட்டத்திற்கு சமீ த்தில் சர்வகதச
ேடல்சார் ஆமையம் தனது ஒப்புதமல அளித்தது.

இ) உைவு ைற்றும் உைவர்நல அமைச்சேம்
ஈ) சட்டம் ைற்றும் நீதித்துமற அமைச்சேம்

✓

ைத்திய சமூே நீதி & அதிோரைளித்தல் அமைச்சேைானது நாைா முக்த்
ாரத் (ப ோதை மருந்தில்லோ ோரைம்) அபியாமன பசயல் டுத்துகிறது.

✓

ைத்திய சமூே நீதி அமைச்சரானவர் அண்மையில் நாைா முக்த் ாரத்
அபியானுக்ோன வமலத்தளத்மத பதாடங்கிமவத்தார். ைத்திய சமூே
நீதி ைற்றும் அதிோரைளித்தல் அமைச்சேைானது இந்தியாவில் க ாமதப்
ப ாருள் ஒழிப்புக்ோன மைய அமைச்சேைாே உள்ளது.

7. ‘கோெல் பிளஸ் திட்ட’த்லே பசயல்படுத்துகிற மோநிை அ சு எது?

3. ஐநோ பபோதுச்ரசலெ நோள் அனுசரிக்கப்படுகிற ரேதி எது?

அ) தமிழ்நாடு

அ) ஜூன்.21

ஆ) கேரளம் 

ஆ) ஜூன்.22

இ) ஆந்திர பிரகதசம்

இ) ஜூன்.23 

ஈ) ஒடிஸா

ஈ) ஜூன்.24

✓

ஆண்டுபைோறும் ஜூன்.23 அன்று ஐக்கிய நாடுேளின் ப ாதுச்கசமவ
நாள் அனுசரிக்ேப் டுகிறது. இந்த நாள், ப ாதுச்கசமவயின் ங்மே
அங்கீேரிக்கிறது, அதன் முக்கியத்துவத்மத வலியுறுத்துகிறது ைற்றும்
உலேம் முழுவதுமுள்ள அரசு ஊழியர்ேளின் ணிமய அங்கீேரிக்கிறது.

✓

“Innovating the Future Public Service: New Government Models for a New
Era to Reach the SDGs” என் து நடப் ாண்டில் (2021) வரும் இந்த
ேருப்ப ாருளாகும்.

✓

✓

✓

ராைரிப்பு கதமவப் டும் குைந்மதேளுக்கும், ாலியல் சீண்டல்ேளுக்கு
ஆளாகி தப்பிப்பிமைப் வர்ேளுக்கும் ஆதரவாே, ேடந்த 2020 டிசம் ரில்,
கேரள ைாநில அரசு ‘ோவல் பிளஸ் திட்டத்மத’ ஒரு கசாதமன திட்டைாே
அறிமுேப் டுத்தியது. இச்கசாதமன திட்டத்தின் பவற்றிமயத்பதாடர்ந்து,
கேரள ப ண்ேள் ைற்றும் குைந்மதேள் கைம் ாட்டுத்துமறயானது
ோவல் பிளமஸ கைலும் ஐந்து ைாவட்டங்ேளுக்கு விரிவு டுத்தவுள்ளது.

✓

இது வீடுேளில் உள்ள குைந்மதேள், சிறார் ராைரிப்பு நிறுவனங்ேள் &
சமூேநலக்குழுக்ேளுக்கு அப் ாலுள்ள சமூேத்மத உள்ளடக்குகிறது.

4. 2021’இல் G20 ேலைலமப்பேவிலய ெகிக்கும் நோடு எது?

8. DRDO பரிரசோேலை பசய்ே புதிய ேலைமுலற அணுசக்தி திறன்

அ) ரஷ்யா

ஏவுகலையின் பபயர் என்ை?

ஆ) இத்தாலி 

அ) அக்னி-பி (பிமரம்) 

இ) பஜர்ைனி

ஆ) பீம்

ஈ) பிரான்ஸ்

இ) அர்ஜுன்-பி (பிமரம்)

நடப்பு 2021’இல், G20 கூட்டமைப்பின் தமலமைப் தவிமய இத்தாலி
வகிக்கிறது. இது சமீ த்தில், G20 பதாழிலாளர் ைற்றும் கவமலவாய்ப்பு
அமைச்சர்ேள் கூட்டத்மத நடத்தியது.

ஈ) ாரத்

இந்திய ஒன்றியத்தின் பதாழிலாளர் ைற்றும் கவமலவாய்ப்பு அமைச்சர்
சந்கதாஷ் ேங்வார், க ரறிவிப்பு ைற்றும் EWG முன்னுரிமைேள் குறித்த
அமைச்சர் உமரமய வைங்குகிறார். G20 ேல்வி அமைச்சர்ேள்
கூட்டத்மதயும் இத்தாலி நடத்தியுள்ளது.

5. ெரிவசூல் ேகெல் பரிமோற்றத்திற்கோை எந்ேக் கரீபியன் நோட்டின்

✓

ாதுோப்பு ஆராய்ச்சி ைற்றும் கைம் ாட்டு நிறுவனம் அணுவாயுதங்ேமள
சுைந்துபசல்லும் திறன்போண்ட ேண்டம்விட்டு ேண்டம் ாயும் புதிய
தமலமுமற அக்னி பி ஏவுேமை, ஒடிஸா ைாநிலத்தின் லாகசார்
அருகேயுள்ள டாக்டர் APJ அப்துல் ேலாம் தீவிலிருந்து பவற்றிேரைாே
கசாதமன பசய்யப் ட்டது.

✓

அக்னி இரே ஏவுேமைேளில் புதிய தமலமுமற கைம் ட்ட வமேயாே
அக்னி பி ஏவுேமை விளங்குகிறது. 1000 முதல் 2000 கிமீ தூரம்வமர
யணிக்கும் திறமன இந்த ஏவுேமை ப ற்றுள்ளது.

ஒப்பந்ேத்திற்கு இந்திய மத்திய அலமச்ச லெ ஒப்புேல் அளித்ேது?
அ) புனித வின்பசன்ட் ைற்றும் கிபரனமடன்ஸ் 
ஆ) ார் டாஸ்
இ) படாமினிோ
ஈ) ஜமைக்ோ











 















9. ஆத்மநிர்போர் போ த் ர ோஜ்கோர் ரயோஜைோலெ பசயல்படுத்துகிற
நடுெண் அலமச்சகம் எது?
அ) ஊரே வளர்ச்சி அமைச்சேம்
ஆ) வீட்டுவசதி ைற்றும் நேர்ப்புற விவோரங்ேள் அமைச்சேம்
இ) ணியாளர் ைற்றும் கவமலவாய்ப்பு அமைச்சேம் 
ஈ) உைவு அமைச்சேம்
✓

COVID-19 பதாற்றுோலத்தின்க ாது சமூே ாதுோப்பு சலுமேேளுடன்
புதிய கவமலவாய்ப்புேமள உருவாக்குதற்கு ணி வைங்குநர்ேமள
ஊக்குவிப் தற்ோே
ஆத்ைநிர் ார்
ாரத்
கராஜ்ோர்
கயாஜனா
பதாடங்ேப் ட்டது. அது நடுவண் பதாழிலாளர் ைற்றும் கவமலவாய்ப்பு
அமைச்சேத்தால் பசயல் டுத்தப் டுகிறது. ஆத்ைநிர் ார் ாரத் கராஜ்ோர்
திட்டத்மத, 2022 ைார்ச்.31 வமர நீட்டிக்ேப் டும் என்று நிதியமைச்சர்
தனது அண்மைய பதாகுப்பில் அறிவித்தார்.

10.எதிர்ெரும் 2022ஆம் ஆண்டில் இயக்கப்படவுள்ள, இந்தியோவின்
முேல் உள்நோட்டு விமோைந்ேோங்கிக்கப்பலின் பபயர் என்ை?
அ) விக்ராந்த் 
ஆ) ஆதித்யா
இ) கடல்
ஈ) தீரன்

✓

இந்திய ேடற் மடயின் முதல் உள்நாட்டு விைானந்தாங்கிக்ேப் ல், வரும்
2022ஆம் ஆண்டில் கசமவயில் ஈடு டுத்த உத்கதசிக்ேப் ட்டுள்ளது.

✓

கைலும் கசமவயில் ஈடு டுத்தப் ட்டவுடன் அக்ேப் ல் INS விக்ராந்த் எனப்
ப யரிடப் டும். இந்தக் ேப் ல் கேரள போச்சியின் போச்சின் ேப் ல்ேட்டும்
நிறுவனத்தால் ேட்டப் ட்டு வருகிறது. ஆத்ை நிர் ார் ாரதத்திற்கு இந்த
விைானந்தாங்கிக்ேப் ல் ஓர் எடுத்துக்ோட்டு என்று ைத்திய ாதுோப்பு
அமைச்சர் கூறியுள்ளார்.


1. இத்தாலிய ேடற் மட ேப் லுடன் INS த ார் யிற்சி
இத்தாலிய ேடற் மட ேப் லுடன் இமைந்து INS த ார் ேப் ல் யிற்சி
கைற்போண்டது. ைத்திய தமரக்ேடலில் நமடப ற்றுவரும் யிற்சியில்
ேலந்துபோள்வதற்ோே INS த ார் ேப் ல், இத்தாலியின் கநபிள்ஸ் துமற
முேத்துக்கு பசன்றது. வான் ாதுோப்பு நமடமுமறேள், ேடலில் மீட்பு
நடவடிக்மேேள், தேவல் பதாடர்புப் யிற்சிேள் முதலிய ல்கவறு
ேடல்சார் யிற்சிேளில் இரு ேப் ல்ேளும் ஈடு ட்டன.
இயங்குதளத்மத கைம் டுத்துவதற்கும், ேடல்சார் அச்சுறுத்தல்ேளுக்கு
எதிராே ஒருங்கிமைந்த நடவடிக்மேேமள வலுப் டுத்துவதற்கும்
இப் யிற்சி இருநாடுேளுக்கும் யனளித்தது. ேடற் மடயின் வைக்ேப் டி
நடந்த ‘நீராவி அணிவகுப்பு’டன் யிற்சி நிமறவமடந்தது.











