 













கேக் ஹசீனா, பிரதமர் கமாடி மற்றும் கமற்கு ேங்ே மாநிை முதல்ேர்
மம்தா பானர்ஜி ஆகிகயாருக்கு பரிசாே 2,600 கிகைா மாம்பழங்ேலள
அனுப்பியுள்ளார். புேழ்கபற்ற ‘ஹரிபங்ோ’ மாம்பழங்ேள் கபனாகபால்
கசாதலனச்சாேடி ேழியாே அனுப்பப்பட்டது. இது ‘மாம்பழ ரீதியான
அரசியல் உறவு’ என்றும் அலழக்ேப்படுகிறது.

1. யானைகளின் வாழ்விடங்கனை மேம்படுத்துவதற்காக, எந்த
ோநிலத்னதச் சார்ந்த வல்லுநர்கள், பூர்வீக புல் ேற்றும் ேரங்கனை
அனடயாைம் கண்டுள்ைைர்?
அ) தமிழ்நாடு 
ஆ) கேரளா
இ) ேர்நாடோ

5. மபாலி தனலப்புகளுடன் மோசடி குறுந்தகவல் அனுப்புவ ோருக்கு

ததானலத்ததாடர்பு துனையால் விதிக்கப்படும் அதிகபட்ச அபராதத்
ததானக என்ை?

ஈ) மத்திய பிரகதசம்

✓

✓



தமிழ்நாடு கேளாண் பல்ேலைக்ேழேம் மற்றும் அதன் ேனவியல்
ேல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுேனத்தின் ேல்லுநர்ேள் குழுோனது
யாலனேளுக்கு ஏற்ற பூர்வீே புல் மற்றும் மரங்ேலள அலடயாளம்
ோணும் திட்டத்லத கமற்கோண்டுள்ளது. இத்திட்டம் கபரும் கபருக்ேம்
நுட்பங்ேலள தரப்படுத்துேலத கநாக்ேமாேக் கோண்டுள்ளது.
இந்த ஆண்டின் கதாடக்ேத்தில், ேனத்துலற, எட்டு உறுப்பினர்ேலளக்
கோண்ட குழுலே அலமத்தது. அது சமீபத்தில் 29 பூர்வீே புல் இனங்ேள்
மற்றும் யாலனேள் மற்றும் பிற தாேர உண்ணிேள் உண்ணக்கூடிய
14 தீேன மர இனங்ேலள அலடயாளம் ேண்டு அறிக்லே ஒன்லற
சமர்ப்பித்தது. இந்த இனங்ேலள ேளர்ப்பதற்ோே அக்குழு நாற்றாங்கால்
பண்லண ஒன்லறத் கதாடங்கியுள்ளது.

அ) `10000 
ஆ) `5000
இ) `2500
ஈ) `1000
✓

கபாலி தலைப்புேளுடன் கமாசடி குறுந்தேேைனுப்பும் ேணிே ரீதியான
குறுந்தேேல் அனுப்புநர்ேளுக்கு கதாலைத்கதாடர்புத்துலற `10,000
ேலர அபராதம் விதிக்கும். வீதிமீறலுக்கு விதிக்ேப்படும் `1000 முதல்
`10000 ேலரயிைான அபராதம் தவிர, மீறல்ேளின் எண்ணிக்லேலயப்
கபாறுத்து அனுப்பும் அைகபசி எண் அல்ைது அனுப்புநர் அலடயாள
எண்லண நிரந்தரமாே முடக்குேலதயும் அத்துலற கமற்கோள்ளும்.

2. எந்த ஒலிம்பிக்கின் ததாடக்க விழாவில், இருபாலிைத்தவரும்

✓

தகாடிமயந்தலாம் எை பன்ைாட்டு ஒலிம்பிக் குழுேம் அறிவித்தது?

6. ஆண்டுமதாறும், ஆட்கடத்தல்குறித்த அறிக்னகனய தவளியிடுகிை

அ) கடாக்கிகயா 2020 

நாடு எது?

ஆ) ரிகயா டி கெனிகரா 2016

அ) அகமரிக்ோ 

இ) ைண்டன் 2012

ஆ) சுவீடன்

ஈ) கபய்ஜிங் 2008

இ) கநார்கே

முதன்முலறயாே ேடந்தாண்டு கதாடக்ே விழாவில் இருபாலினத்தேரும்
ர்ேளிடமிருந்தும் கோடிகயந்துேதற்ோன ஏற்பாடுேலள பன்னாட்டு
ஒலிம்பிக் குழு கசய்திருந்தது. அது 2020 கடாக்கிகயா ஒலிம்பிக் முதல்
நலடமுலறக்கு ேரும். இந்திய குத்துச்சண்லட வீராங்ேலன எம் சி
கமரி கோமும் ஆடேர் ஹாக்கி அணியின் அணித்தலைேர் மன்பிரீத்சிங்
ஆகிகயார் கடாக்கிகயா ஒலிம்பிக்கின் கதாடக்ே விழாவில் இந்திய
அணிக்ோன கோடியிலன ஏற்றுோர்ேள். ஆே.8ஆம் கததி நலடகபறும்
நிலறவு விழாவில் மல்யுத்த வீரர் பஜ்ரங் புனியா கோடிகயந்துோர்.

ஈ) ஆஸ்திகரலியா

✓

3. ததாழில் ேற்றும் உள்நாட்டு வர்த்தகத்னத மேம்படுத்துவதற்காை

ஆட்ேடத்தல் குறித்த அறிக்லேலய ஐக்கிய அகமரிக்ோ ஆண்டுகதாறும்
கேளியிடுகிறது. இந்த அறிக்லேயின்படி, COVID கதாற்றுகநாய், ஆட்
ேடத்தலின் பாதிப்லப அதிேரிப்பு கசய்துள்ளது மற்றும் ஏற்ேனகே உள்ள
ஆட்ேடத்தலுக்கு எதிரான முயற்சிேலள கசதப்படுத்தியுள்ளது. சீனா
உட்பட 12 நாடுேளின் அரசாங்ேங்ேள், இவ்ேறிக்லேயிடல் ோைத்தில்
ேடத்தலுக்கு எதிரான கோள்லேலயக் கோண்டிருந்தன என்பலதயும்
இந்த அறிக்லே கதரிவித்துள்ளது.

7. 2021ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி, சிைந்த நடிகருக்காை அதிகபட்ச

துனையால் சமீபத்தில் ததாடங்கப்பட்ட ONDC என்பதன் விரிவாக்கம்
என்ை?

பிலிம்மபர் விருதுகனை னவத்துள்ை நடிகர் யார்?
அ) திலீப் குமார் 

அ) Open Network for Digital Commerce 

ஆ) இரஜினிோந்த்

ஆ) Outsourced for Digital Commerce

இ) விெய்

இ) Open Network for Development Commerce

ஈ) அஜித்

ஈ) Output Network for Development Commerce

✓

✓

கதாழில் மற்றும் உள்நாட்டு ேர்த்தேத்லத கமம்படுத்துேதற்ோன துலற
சமீபத்தில் அதன் டிஜிட்டல் ேர்த்தேத்திற்ோன திறந்த ேலையலமப்பு
திட்டத்திற்ோன ஆகைாசலனக் குழுலே நியமித்துள்ளது.

புேழ்கபற்ற நடிேர் திலீப் குமார் அண்லமயில் தனது 98ஆம் ேயதில்
ோைமானார். 8 முலற விருலத கேன்றதன்மூைம் சிறந்த நடிேருக்ோன
அதிே பிலிம்கபர் விருலதப் கபற்ற சாதலனலய அேர் பலடத்துள்ளார்.

✓

✓

திறந்தமூை
முலறலமயில்
உருோக்ேப்பட்ட
திறந்த
ேலையலமப்புேலள
கமம்படுத்துேலத
இது
கநாக்ேமாேக்
கோண்டுள்ளது. இது ஈ-ோமர்ஸ் கசயல்முலறேலளயும் திறந்தமூைமாே
மாற்றும். இந்த சலபயில் கதசிய சுோதார ஆலணயத்தின் தலைலம
நிர்ோே அதிோரி ஆர் எஸ் சர்மா மற்றும் இன்கபாசிஸின் நிர்ோேத்தில்
ஈடுபடாத தலைேர் நந்தன் நிகைேனி ஆகிகயார் நியமிக்ேப்படுகிறார்ேள்.

1994ஆம் ஆண்டில் தாதாசாகேப் பால்கே விருது, பத்ம பூேன் (1991),
பத்ம விபூேன் (2015) மற்றும் பாகிஸ்தானின் நிேன்-இ-இம்தியாஸ்
(1998) உள்ளிட்ட திலரத்துலறயில் தனது 5 தசாப்த பயணத்தின்கபாது
பல்கேறு விருதுேலள கேன்றார். 2000-2006ஆம் ோைேட்டத்தில்
மோராஷ்டிர மாநிைத்திலிருந்து மாநிைங்ேளலேக்கு நாடாளுமன்ற
உறுப்பினராே பரிந்துலரக்ேப்பட்டார்.

8. “The Hunger Virus Multiplies” என்ை தனலப்பிலாை அறிக்னகனய

4. அண்னேச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ை ஹரிபங்கா ோம்பழங்கள்

தவளியிட்ட நிறுவைம் எது?

பயிரிடப்படுகின்ை நாடு எது?

அ) உைே ேங்கி

அ) அகமரிக்ோ

ஆ) யுனிகசப்

ஆ) ேங்ேகதசம் 

இ) ஆக்ஸ்பாம் 

இ) சீனா

ஈ) பில் & கமலிண்டா கேட்ஸ் அறக்ேட்டலள

ஈ) இந்தியா
✓

✓

ஹரிபங்ோ மா ேலேயானது ேங்ேகதசத்தில் குறிப்பாே ரங்க்பூர்
மாேட்டத்தில் ேளர்க்ேப்படுகிறது. அண்லமயில், ேங்ேகதச பிரதமர்









அண்லமயில் “The Hunger Virus Multiplies” என்ற புதிய அறிக்லேலய
ஆக்ஸ்பாம் கேளியிட்டுள்ளது. அறிக்லேயின்படி, ஒவ்கோரு நிமிடமும்
பதிகனாரு கபர் பசியால் இறக்கின்றனர். உைேளவில் பஞ்சம்கபான்ற



 















நிலைலமேலள
எதிர்கோள்பேர்ேளின்
எண்ணிக்லே
ேடந்த
ஆண்லடவிட ஆறு மடங்கு அதிேரித்துள்ளது என்றும் அந்த அறிக்லே
ேண்டறிந்துள்ளது. COVID-19 ோரணமான பஞ்சம் நிமிடத்திற்கு ஏழு
கபலரக் கோல்கிறது.

9. குடும்ப வன்முனை (தடுப்பு ேற்றும் பாதுகாப்பு) ேமசாதா, 2021
உடன் ததாடர்புனடய நாடு எது?
அ) இந்தியா
ஆ) பாகிஸ்தான் 
இ) ஆப்ோனிஸ்தான்
ஈ) குலேத்
✓

கபண்ேள், குழந்லதேள், முதிகயார்ேள் மற்றும் பிற பாதிக்ேப்படக்கூடிய
குழுக்ேலள குடும்ப ேன்முலறயிலிருந்து பாதுோப்பலத கநாக்ேமாேக்
கோண்ட குடும்ப ேன்முலற (தடுப்பு மற்றும் பாதுோப்பு) மகசாதா, 2021ஐ
பாகிஸ்தான் நிலறகேற்றியுள்ளது.

✓

எந்தகோரு குடும்ப ேன்முலறச் கசயலுக்கும் ஆறு மாதங்ேள் முதல்
அதிேபட்சமாே மூன்று ஆண்டுேள் ேலர சிலறத்தண்டலனயும், `1
இைட்சம் ேலர அபராதமும் விதிக்ேப்படும் என்று இம்மகசாதா கூறுகிறது.
குடியரசுத் தலைேரின் ஒப்புதலுக்ோே இம்மகசாதா ோத்திருக்கின்றது.

10. புதிய ‘கூட்டுைவுத்துனை அனேச்சகத்தின்’ முதல் ேத்திய
அனேச்சராக நியமிக்கப்பட்டுள்ைவர் யார்?
அ) கிகரன் ரிஜிெு
ஆ) அமித் ோ 
இ) அனுராக் தாக்கூர்
ஈ) நிர்மைா சீதாராமன்

✓

நடுேண் அலமச்சர் அமித் ோ தனது தற்கபாலதய உள்துலற
அலமச்சேத்துடன் புதிதாே அலமக்ேப்பட்ட கூட்டுறவு அலமச்சேத்தின்
முதல் நடுேணலமச்சராே நியமிக்ேப்பட்டுள்ளார். கூட்டுறவு அலமச்சேம்
அலமப்பது நாட்டில் கூட்டுறவு இயக்ேத்திற்கு அதிே ேேனம்
கசலுத்துேலத கநாக்ேமாேக் கோண்டது.

✓

“சேர் கச சமிர்தி” (கூட்டுறவிலிருந்து கசழிப்பு) என்பது அதன் கநாக்ே
அறிக்லேயாகும் என்று அலமச்சரலே கசயைேத்திலிருந்து கேளியான
அறிக்லேயில் கதரிவிக்ேப்பட்டுள்ளது. இந்த மத்திய அலமச்சேம், நாட்டில்
கூட்டுறவு இயக்ேத்லத ேலுப்படுத்த தனி நிர்ோேம், சட்டம் மற்றும்
கோள்லே ேட்டலமப்லப ேழங்கும்.


1. கிராம்னிக்லே வீழ்த்தினார் விஸ்ேநாதன் ஆனந்த்
டார்ட்மண்ட்டில் நலடகபற்ற கசஸ் ஆட்டத்தில் ரஷிய கிராண்ட்மாஸ்டர்
விளாடிமிர் கிராம்னிக்லே வீழ்த்தினார் இந்தியாவின் விஸ்ேநாதன்
ஆனந்த். ஸ்பார்க்ஸன் கோப்லபக்ோன கசஸ் கபாட்டிேள் டார்ட்மண்டில்
நலடகபற்று ேருகின்றன. முன்னாள் உைே சாம்பியன் விஸ்ேநாதன்
ஆனந்துடன் கநா கேஸ்ட்லிங் ஆட்டம் ஒன்றில் கமாதினார் கிராம்னிக். 4
ஆட்டங்ேள் கோண்ட இதில் 2-1 என முன்னிலையில் ஆனந்த் இருந்த
கபாது, ேடுலமயாே கபாராடிய கிராம்னிக் 61ஆேது நேர்த்தலில் டிரா
ேண்டார். சாதேமான நிலையில் இருந்த ஆனந்த் கேற்றிோய்ப்லப
தேறவிட்டார். ஏற்ேனகே இருேரிலடகய நலடகபற்ற இரண்டாேது
ஆட்டம் டிராவில் முடிந்தது. எனினும் முதல் ஆட்டத்தில் ஆனந்த் கேற்றி
கபற்றிருந்தார்.
நலடகபற்ற நான்ோேது மற்றும் ேலடசி ஆட்டத்தில் கிராம்னிக்லே 2.51.5 என்ற புள்ளிக்ேணக்கில் கேன்றார் ஆனந்த். கநா கேஸ்ட்லிங் முலற
ஆட்டத்தில் ஒகர நேர்த்தலில் 2 ோய்ேலள லேத்து ஆடைாம். கமலும்
இராொலே பாதுோப்பதற்ோன ேழிமுலறயும் இதில் உள்ளது. இந்தப்
புதிய முலறலய ேகுத்தேர் கிராம்னிக் என்பது குறிப்பிடத்தக்ேது.











