 













1. NASA’இன் சமீபத்திய ஆய்வின்படி, எந்தத் துணைக்க ோளின்



5. 2021 ஷோங் ோய் ஒத்துணழப்பு அணமப்பின் கூட்டம் நணடதபறும்

சுற்றுப்போணதயில் உள்ள தள்ளோட்டம் ோரைமோ 2030ஆம் ஆண்டில்
‘ததோல்ணை தெள்ளம் - Nuisance floods’ அடிக் டி ஏற்படும்?

இடம் எது?
அ) துேன்ப 

அ) நிலா 

ஆ) ாஸ்பகா

ஆ) டைட்ைன்

இ) ோங்காய்

இ) ப ாப ாஸ்

ஈ) புது தில்லி

ஈ) டீப ாஸ்

✓

அண்ட யில், அம ரிக்காவின் NASA நிறுவனம் நைத்திய ஆய்வின் டி,
நிலவின் சுற்றுப் ாடையில் உள்ள ‘ைள்ளாட்ைம்’, காலநிடல ாற்றத்தின்
காரண ாக உயரும் கைல் ட்ைங்களுைன் இடணந்து பூமியில் ப ரழிவு
ைரும் மெள்ளத்திற்கு ெழிெகுக்கும்.

✓

‘மைால்டல மெள்ளம் - Nuisance floods’ என்று அடைக்கப் டும் இடெ
ெைக்க ாக கடரபயாரப் குதிகளில் சராசரி அடலகடளவிைவும் 2 அடி
உயர ான அடலகடள அடிக்கடி ஏற் டுத்தும். இந்ை ஆய்வின் டி, இந்ை
‘மைால்டல மெள்ளம்’ 2030’இன் நடுப் குதியில் அடிக்கடி நிகழும்.

✓

ோங்காய் ஒத்துடைப்பு அட ப்பின் கூட்ைம் சமீ த்தில் ைஜிகிஸ்ைானின்
ைடலநகர ான
துேன்ப
நகரத்தில்
நடைம ற்றது.
இதில்
இந்தியாவின் சார் ாக இந்தியாவின் மெளியுறவுத் துடற அட ச்சர் எஸ்
மஜய்சங்கர் ங்பகற்றார். யங்கரொை நிதியுைவிடய நிறுத்து ாறு அெர்
SCO’ஐ ெலியுறுத்தினார்.

✓

இதில் ரஷ்யா, சீனா ற்றும் ாகிஸ்ைான் மெளியுறவு அட ச்சர்களும்
ங்பகற்றனர். ஆப்கானிஸ்ைானின் சூைல் ற்றும் ம ாதுநலொழ்வு
ற்றும் ம ாருளாைார மீட்சி குறித்தும் விொதிக்கப் ட்ைது.

6. க ோக்கிங் நிைக் ரி ததோடர்போன ஒத்துணழப்பிற் ோ

எந்த
நோட்டுடனோன புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்திற்கு மத்திய அணமச்சரணெ
ஒப்புதல் அளித்துள்ளது?

2. உை மக் ள்ததோண நோள் அனுசரிக் ப்படுகிற கததி எது?
அ) ஜூடல.11 

அ) ரஷ்யா 

ஆ) ஜூடல.12

ஆ) சுவீைன்

இ) ஜூடல.14

இ) ஜப் ான்

ஈ) ஜூடல.16

✓

✓

உலக க்கள் மைாடக நாளானது ஒவ்பொர் ஆண்டும் ஜூடல.11 அன்று
அனுசரிக்கப் டுகிறது. இந்ை நாள் முைன்முைலில் 1990ஆம் ஆண்டில்
மகாண்ைாைப் ட்ைது. 1987ஆம் ஆண்டில் உலக க்கள்மைாடக ஐந்து
பில்லியடன எட்டிய அபை நாளன்று உருொக்கப் ட்ை விழிப்புணர்ொல்
ஈர்க்கப் ட்ை UNDP, ஜூடல.11 அன்று க்கள்மைாடக நாடள கடைபிடிக்க
ரிந்துடரத்ைது.

ஈ) ஆஸ்திபரலியா

✓

எஃகு உற் த்தியில் யன் டுத்ைப் டும் பகாக்கிங் நிலக்கரி மைாைர் ான
ஒத்துடைப்பிற்காக இந்திய குடியரசின் எஃகு அட ச்சகம் ற்றும் ரஷிய
கூட்ைட ப்பின்
எரிசக்தி
அட ச்சகத்திற்கு
இடைபயயான
புரிந்துணர்வு ஒப் ந்ைத்திற்கு நடுெணட ச்சரடெ ஒப்புைலளித்துள்ளது.

✓

உள்ளீட்டு விடல குடறெைன் மூலம் ஒட்டும ாத்ை எஃகு துடறக்கும்
இந்ைப் புரிந்துணர்வு ஒப் ந்ைம் லனளிக்கும். இைனால் நாட்டில் எஃகு
விடல குடறய ொய்ப்புள்ளபைாடு, ச நிடல ற்றும் ஒருங்கிடணப்பு
ப ம் டும். சுகாைாரம் ற்றும் ருத்துெ துடறயில் ஒத்துடைப்பிற்காக
இந்திய குடியரசின் சுகாைாரம் ற்றும் குடும் நல அட ச்சகம் ற்றும்
மைன் ார்க் முடியரசின் சுகாைார அட ச்சகம் ஆகியெற்றுக்கு
இடைபயயான புரிந்துணர்வு ஒப் ந்ைத்திற்கும் த்திய அட ச்சரடெ
ஒப்புைல் அளித்துள்ளது.

“The impact of the COVID-19 pandemic on fertility” என்பது நடப்பாண்டு
(2021) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்பபாருளாகும்.

3. KVIC என்பது எந்த ஆண்டில் உருெோக் ப்பட்ட ஒரு சட்டப்பூர்ெ
அணமப்போகும்?
அ) 1947
ஆ) 1957 

7.ெடகிழக்கு நோட்டுப்புற மருத்துெ நிறுெனம் (NEIFM) அணமந்துள்ள

இ) 1988

மோநிைம் எது?

ஈ) 1999

✓

✓

அ) அஸ்ஸாம்

காதி ற்றும் கிரா ப்புற மைாழிற்துடற ஆடணயம் (KVIC) என்பது
த்திய MSME அட ச்சகத்தின்கீழுள்ள ஒரு சட்ைரீதியான அட ப் ாகும்.
இது, 1957 ஏப்ரலில் நாைாளு ன்றத்தின் ‘காதி ற்றும் கிரா ப்புற
மைாழிற்துடறகள் ஆடணயகச் சட்ைம் 1956’இன்கீழ் உருொக்கப் ட்ைது.
‘காதி’ ெணிக அடையாளத்டை ன்னாட்ைளவில் ாதுகாக்கும் மிகப்
ம ரிய நைெடிக்டகயாக, பூைான், ஐக்கிய அரபு அமீரகம் (UAE) ற்றும்
ம க்ஸிபகா ஆகிய மூன்று நாடுகளில் ெர்த்ைக குறியீட்டு திவுகடள
காதி ற்றும் கிரா ப்புற மைாழில்கள் ஆடணயம் சமீ த்தில் ம ற்றுள்ளது.

4. ெங் பந்து இருக்ண

அணமப்பதற் ோ
கசர்ந்த இந்திய பல் ணைக் ழ ம் எது?

ஆ) சிக்கிம்
இ) அருணாச்சல பிரபைசம் 
ஈ) ப காலயா

✓

ICCR’உடன் கூட்டு

ெைகிைக்கு நாட்டுப்புற ருத்துெ நிறுெனத்தின் (NEIFM) ம யர் ற்றும்
ஆடணடய ெைகிைக்கு ஆயுர்பெை
ற்றும் நாட்டுப்புற
ருத்துெ
ஆராய்ச்சி நிறுெனம் (NEIAFMR) என ாற்ற த்திய அட ச்சரடெ
ஒப்புைல் அளித்துள்ளது. NEIFM, அருணாச்சல பிரபைசத்தின் ாசிகாட்டில்
அட ந்துள்ளது. இது முடறயான ஆராய்ச்சி, ாரம் ரிய நாட்டுப்புற
ருத்துெ முடறகடள ஆெணப் டுத்துைல் ற்றும் அப்பிராந்தியத்தின்
ருத்துெ நடைமுடறகளுக்காக சிறப்புற ெடகயில் நிறுெப் ட்ைது.

அ) ம ட்ராஸ் ல்கடலக்கைகம்

8. மோநிைங் ளணெயின் தணைெரோ

ஆ) தில்லி ல்கடலக்கைகம் 
இ) அண்ணா ல்கடலக்கைகம்

அ) பியூஷ் பகாயல் 

ஈ) ம ரியார் ல்கடலக்கைகம்
✓

✓

ஆ) அமித் ோ

தில்லி ல்கடலக்கைகத்தில் ‘ெங்க ந்து இருக்டக’ அட ப் ைற்காக
இந்திய கலாச்சார உறவுகள் கைகம் (ICCR) ற்றும் தில்லி ல்கடலக்
கைகம் இடைபய புரிந்துணர்வு ஒப் ந்ைம் டகமயழுத்ைானது.
இருநாடுகளின் ம ாதுொன ாரம் ரியம் ற்றும் ம ௌத்ை ஆய்வுகள்,
ெங்காளம், புவியியல், ெரலாறு, இடச, நுண்கடலகள், அரசியல்
அறிவியல், ன்னாட்டு உறவுகள் ற்றும் சமூகவியல் உள்ளிட்ை ல
ாைங்களில் இந்ை இருக்டக கெனம் மசலுத்தும். பேக் முஜிபுர் ரகு ான்
ெங்காளபைசத்தின் முைல் குடியரசுத்ைடலெராக இருந்ைார்.



நியமிக் ப்பட்டுள்ள மத்திய

அணமச்சர் யோர்?







இ) இராஜ்நாத் சிங்
ஈ) நிர் லா சீைாரா ன்
✓

கர்நாைக ஆளுநராக நியமிக்கப் ட்ை ைாெர்சந்த் மகலாட் உருொக்கிய
காலியிைத்டை நிரப்புெைற்காக நடுெண் அட ச்சர் பியூஷ் பகாயல்
ாநிலங்களடெயின் ைடலெராக நியமிக்கப் ட்ைார். கராஷ்டிராடெச்
பசர்ந்ை
ாநிலங்களடெ உறுப்பினராக உள்ள பியூஷ் பகாயல்,
ெர்த்ைகம் ற்றும் மைாழில், நுகர்பொர் விெகாரங்கள், உணவு ற்றும்



 









ம ாதுவிநிபயாகம் ற்றும் ஜவுளி உள்ளிட்ை ல அட ச்சகங்களுக்கான
ம ாறுப்பிலுள்ளார். அடெயின் சீரான மசயல் ாட்டை உறுதி
மசய்ெதிலும், அடனத்து கட்சியினரிடைபய சிறந்ை ஒருங்கிடணப்ட
ஏற் டுத்துெதிலும் ாநிலங்களடெத்ைடலெர் முக்கிய ங்கு ெகிப் ார்.

9. மத்திய பட்டியலிலுள்ள OBC’க்குள் உள்-ெண ப்படுத்தல் குறித்த
சிக் ணை ஆரோய அணமக் ப்பட்ட ஆணையத்தின் தணைெர் யோர்?
அ) A K சிக்ரி
ஆ) G பராகிணி 
இ) இரஞ்சன் பகாபகாய்
ஈ) S A ப ாப்பை
✓

த்திய ட்டியலில் உள்ள இைர பிற் டுத்ைப் ட்ை ெகுப்பினருக்குள் உள்ெடகப் டுத்ைடல ஆய்வு மசய்ய அரசட ப்பின் 340ஆெது பிரிவின் டி
அட க்கப் ட்டுள்ள ஆடணயத்தின் கால அெகாசத்டை 11ஆெது
முடறயாக நீட்டிக்க த்திய அட ச்சரடெ ஒப்புைல் அளித்துள்ளது.

✓

இைன்மூலம், 2021 ஜூடல 31 முைல் 2022 ஜனெரி 31 ெடர ஆறு ாை
காலத்திற்கு ஆடணயத்தின் கால அெகாசம் நீட்டிக்கப் டும். அக்பைா ர்
11, 2017 அன்று ம ாறுப்ப ற்ற இந்ை ஆடணயத்திற்கு, தில்லி உயர்நீதி
ன்ற ஓய்வும ற்ற ைடலட நீதி தி G பராகினி ைடலட ைாங்குகிறார்.

10. ஆண்டுகதோறும் தெளியிடப்படும் மின்னல் அறிக்ண யின்படி,
2020-21 ஆண்டு ோைப்பகுதியில், மின்னல் தோக் த்தோல் அதி பட்ச
மரைங் ணளக் ண்ட மோநிைம் / யூனியன் பிரகதசம் எது?
அ) பகரளா
ஆ) கர்நாைகா







2. டிஜிட்ைல், நிடலயான ெர்த்ைக ெசதிகள்: ஐ.நா. ஆய்வில் இந்தியா
முன்பனற்றம்
எண் முடறயிலான (டிஜிட்ைல்) நிடலயான ெர்த்ைக ெசதி மைாைர் ாக
ஐ.நா. ம ாருளாைார ற்றும் சமூக ஆடணயம் நைத்திய ஆய்வில்
இந்தியா 90.32 சைவீை திப்ம ண்களுைன் முன்பனறியுள்ளது. கைந்ை
2019ஆம் ஆண்டில் இந்ை அளவு 78.49 சைவீை ாக இருந்ைது.
143 நாடுகளின் ம ாருளாைாரங்கடள திப்பீடு மசய்ைபின், 2021-ஆம்
ஆண்டு கணக்மகடுப்பில் மெளிப் டைத்ைன்ட , நடைமுடறகள்,
நிறுென ஏற் ாடு ற்றும் ஒத்துடைப்பு, காகிைப் யன் ாடு இல்லாை
ெர்த்ைகம், நாடுகள் ைாண்டி ெர்த்ைகம் ஆகிய 5 முக்கிய விேயங்களில்
இந்தியாவின் முன்பனற்றம் சிறப் ாக உள்ளைாக மைரிவிக்கப் ட்டுள்ளது.
மைற்கு ற்றும் மைன்ப ற்கு ஆசிய நாடுகள் (63.12 சைவீைம்) ற்றும்
ஆசிய சிபிக் நாடுகள் (63.12 சைவீைம்) ஆகியெற்றுைன் ஒப்பிடுடகயில்
இந்தியாவின் மசயல் ாடு மிகச்சிறப் ாக இருப் டை ஐ.நா. கணக்மகடுப்பு
காட்டுகிறது. இந்தியாவின் ஒட்டும ாத்ை
திப்ம ண், ம ாருளாைார
ஒத்துடைப்பு
ற்றும் ப ம் ாட்டு அட ப்பில் உறுப்பினராக உள்ள
பிரான்ஸ், பிரிட்ைன், கனைா, நார்பெ, பின்லாந்து ப ான்ற நாடுகடளவிை
அதிக ாக உள்ளது. இந்தியாவின் ஒட்டு ம ாத்ை திப்ம ண், ஐபராப்பிய
யூனியன் நாடுகளின் சராசரிடயவிை அதிக ாக உள்ளது.
மெளிப் டைத்ைன்ட விேயத்தில் இந்தியா 100% திப்ம ண்டண
ம ற்றுள்ளது.
ெர்த்ைகத்தில்
களிர்
என்ற
பிரிவில்
66%
திப்ம ண்டண
இந்தியா
ம ற்றுள்ளது.
விடரொன
சுங்க
நைெடிக்டகயின்கீழ், காகிைம் இல்லா,
னிை மைாைர்பில்லா சுங்க
நைெடிக்டககள் ப ான்ற புதுட யான சீர்திருத்ைங்கடளக் மகாண்டு
ெந்ைதில் டறமுக ெரிகள் ற்றும் சுங்க ொரியம் முன்னணியில்
உள்ளது. இைன் பநரடி ைாக்கம், டிஜிட்ைல் ற்றும் நிடலயான ொா்த்ைக
ெசதி குறித்ை ஐநா’இன் திப்பீட்டில் பிரதி லித்துள்ளது.
இந்ைத் ைகெல்
த்திய மசய்தி ைகெல்
மசய்திக்குறிப்பில் மைரிவிக்கப் ட்டுள்ளது.

இ) அஸ்ஸாம்
ஈ) பீகார் 

✓

இந்தியாவின் இரண்ைாெது ெருைாந்திர மின்னல் அறிக்டகயின் டி,
ஏப்ரல் 1, 2020 முைல் ார்ச் 31, 2021 ெடர, மின்னல் காரண ாக அதிக
இறப்புகடள (401 இறப்புகள்) பீகார் ாநிலம் திவுமசய்துள்ளது. அடைத்
மைாைர்ந்து உத்ைரபிரபைசம் ற்றும் த்திய பிரபைசம் ஆகிய ாநிலங்கள்
உள்ளன. அந்ை அறிக்டகயின் டி, ைனியான உயர ான ரங்களின்கீழ்
க்கள் நிற் ைால் ைான் அதிகப் டியான இறப்புகள் நிகழ்கின்றன.

✓

பசாைா நாக்பூர் பீைபூமியில் பைான்றும் மின்னல் காரண ாக, ஒடிஸா ப ற்கு ெங்கம் - ஜார்கண்ட் குதி அதிக மின்னல் ைாக்குெைற்கான
ொய்ப்புள்ள குதியாக உள்ளது. 2019-2020ஆம் ஆண்டில் 1.38 பகாடி
மின்னல் ைாக்கங்களுைன் ஒப்பிடும்ப ாது, 2020-2021ஆம் ஆண்டில்,
இந்தியா, 1.85 பகாடி மின்னல் ைாக்கங்கடள கண்டுள்ளது.

பிரிவு

மெளியிட்டுள்ள


1. ைமிைக நீர்ப் ாசன கட்டு ானங்கடள நவீனப் டுத்ை உலக ெங்கி
`992 பகாடி
ைமிழ்நாட்டின்
நீர்ப் ாசன
கட்டு ானங்கடள
நவீனப் டுத்தும்
திட்ைத்துக்கு உலக ெங்கி `2,073 பகாடிடய கைனுைவியாக
ெைங்குகிறது. இதில் இதுெடர `992.19 பகாடி ெைங்கப் ட்டுள்ளைாக
த்திய ஜல்சக்தி இடணயட ச்சர் விஸ்பெஷ்ெர் துடு க்களடெயில்
மைரிவித்ைார்.
ைமிைகத்தில் நீர்ப் ாசன விெசாயத்டை நவீனப் டுத்ைல் திட்ைத்தின்
ம ாத்ை மசலவில் 70 சைவீை ான `2,073 பகாடிடய உலக ெங்கியின்
ஐபிஆர்டி அட ப்பு கைனாக ெைங்குகிறது. இந்ை திட்ைத்டை 2025’க்குள்
முடிக்க திட்ைமிட்ைப் ட்டுள்ளது. இதில் கைந்ை ஜூடல.7ஆம் பைதி ெடர
`992.19 பகாடி கைனுைவியாக ெைங்கப் ட்டுள்ளது. இந்ைத் திட்ைத்தில்
ாநில அரசும் 30%, அைாெது சு ார் `1000 பகாடிடய ைன் ங்காக
ெைங்குகிறது. இைன் டி கைந்ை ார்ச்.31ஆம் பைதி ெடர ைமிைக அரசு
`409.88 பகாடிடய ெைங்கியுள்ளது. இது முற்றிலும் ாநில அரசின்
திட்ைம் என் ைால் கைடன ம ற்றுக்மகாடுத்டைத்ைவிர த்திய அரசால்
நிதி அனு திப் து குறித்ை எந்ை சிக்கல்களும் இதில் இல்டல என அெர்
மைரிவித்ைார்.











