
         

    

1. ‘ஜம்மு-காஷ்மீர் யூனியன் பிரதேசம் மற்றும் லடாக் யூனியன் 

பிரதேச ப ாது உயர்நீதிமன்றத்தின்’ புதிய ப யர் என்ன? 

அ) ஜம்மு-காஷ்மீர் மற்றும் லடாக் உயர்நீதிமன்றம்  

ஆ) ஜம்மு-காஷ்மீர் & லடாக் யூனியன் பிரதேச ப ாது உயர்நீதிமன்றம் 

இ) ஜம்மு-காஷ்மீர் மற்றும் லடாக் சிறப்பு உயர்நீதிமன்றம் 

ஈ) மறுசீரமமக்கப் ட்ட ஜம்மு-காஷ்மீர் மற்றும் லடாக் உயர்நீதிமன்றம் 

✓ “‘ஜம்மு-காஷ்மீர் யூனியன் பிரதேச & லடாக் யூனியன் பிரதேசத்தின் 

ப ாது உயர்நீதிமன்றம்” என்ற நீண்ட மற்றும் சிக்கலான ப யரானது 

“ஜம்மு-காஷ்மீர் & லடாக் உயர்நீதிமன்றம்” என மாற்றப் ட்டுள்ளது.  

✓ இந்ே ஆமைமய சட்ட அமமச்சகத்தின் நீதித்துமற அறிவித்ேது. அசல் 

ப யமர பகாண்டுள்ள ஜம்மு-காஷ்மீர் மறுசீரமமப்பு (சிரமங்கமள 

நீக்குேல்) ஆமை, 2021’இல் இந்தியக் குடியரசுத் ேமலவர் இராம்நாத் 

தகாவிந்த் மகபயழுத்திட்டார். 

 

2. மனிதர்களில் குரங்கம்மமயின் முதல்  ாதிப் ானது 1970’இல், 

பின்வரும் எந்த நாட்டில்  திவானது? 

அ) பகன்யா 

ஆ) காங்தகா மக்களாட்சிக் குடியரசு  

இ) ஐக்கிய அபமரிக்க நாடுகள் 

ஈ) மநஜீரியா 

✓ தநாய் கட்டுப் ாடு மற்றும் ேடுப்பு மமயத்தின் கூற்றுப் டி, ஐக்கிய 

அபமரிக்க நாடுகளின் படக்சாஸில் குரங்கம்மமயின் ஓர் அரிய  ாதிப்பு 

கண்டறியப் ட்டது. ப ரியம்மமத ான்ற மவரஸ்களின் குடும் த்மேச் 

சார்ந்ேதுோன் குரங்கம்மம. இது காய்ச்சல், நிைநீர் வீக்கம் மற்றும் 

அரிப்பு த ான்ற அறிகுறிகமளத் ஏற் டுத்துகிறது. 

✓ குரங்கம்மம மவரஸின் இரண்டு ேனித்துவமான மர ணு குழுக்கமள 

அறிவியலாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். அமவ, மத்திய ஆப்பிரிக்க 

மற்றும் தமற்கு ஆப்பிரிக்க குழுக்களாம். மனிேர்களில் குரங்கம்மமயின் 

முேல்  ாதிப்பு, கடந்ே 1970’இல், காங்தகா மக்களாட்சிக் குடியரசில்  திவு 

பசய்யப் ட்டது. 

 

3. 2021’இல் ஆசிய- சிபிக் ப ாருளாதார கூட்டுறவு மன்றத்மத 

நடத்தும் நாடு எது? 

அ) சீனா 

ஆ) இந்தியா 

இ) அபமரிக்கா 

ஈ) நியூசிலாந்து  

✓ ஆசிய- சிபிக் ப ாருளாோர கூட்டுறவு மன்றத்மே நியூசிலாந்து நடத்ே 

உள்ளது. இேன் ேமலமமயகம் சிங்கப்பூரில் அமமந்துள்ளது. நவம் ரில் 

நமடப றவுள்ள முமறயான கூட்டத்திற்கு முன்னோக, அண்மமயில், 

நியூசிலாந்து, முன்தனாட்டமாக இக்கூட்டத்திற்கு ேமலமமோங்கியது.  

✓ அபமரிக்க அதி ர் தஜா பிடன், ரஷ்யாவின் விளாடிமிர் புதின், சீனாவின் 

ஜி ஜின்பிங் மற்றும் பிறநாட்டுத்ேமலவர்கள் பமய்நிகராக இந்ேக் 

கூட்டத்தில்  ங்தகற்றனர். COVID போற்று மற்றும் அேன் ப ாருளாோர 

ோக்கங்கமள மகயாளுவேற்கான கூட்டு நடவடிக்மககள் குறித்து 

அவர்கள் அப்த ாது விவாதித்ேனர். 

 

4. “வடக்கு-பதற்கு எரிவாயு திட்டம்” என் து எவ்விருநாடுகளுக்கு 

இமடயயயான எரிவாயு குழாய் ஒப் ந்தமாகும்? 

அ) இந்தியா மற்றும் ஈரான் 

ஆ) இந்தியா மற்றும் ரஷ்யா 

இ)  ாகிஸ்ோன் மற்றும் ரஷ்யா  

ஈ) அபமரிக்கா மற்றும் கனடா 

✓ கராச்சியில் உள்ள காசிம் துமறமுகம் முேல் லாகூர் வமர 1,100 கிமீ 

நீளத்துக்கு எரிவாயு குழாய் அமமக்கும் ஒப் ந்ேத்தில்  ாகிஸ்ோனும் 

ரஷ்யாவும் மகபயழுத்திட்டுள்ளன. இந்ேத் திட்டம் ப ாதுவாக “வடக்கு-

பேற்கு எரிவாயு திட்டம்” என்று அமழக்கப் டுகிறது. தமலும் இது 

 ாக்ஸ்ட்ரீம் எரிவாயு குழாய் திட்டம் என்றும் அமழக்கப் டுகிறது.  

✓  ாகிஸ்ோனுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இமடயில் 74:26 சேவீே  ங்கில் ஒரு 

சிறப்பு தநாக்கங்பகாண்ட வாகனம் ஒன்றும் உருவாக்கப் ட்டுள்ளது. 

 

5. ‘COVID டீகா சங் சுரக்ஷித் வான், தன் ஔர் உத்யம்’ திட்டத்மத 

அறிமுகப் டுத்திய மத்திய அமமச்சகம் எது? 

அ) சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிமல மாற்ற அமமச்சகம் 

ஆ)  ழங்குடியினர் நலத்துமற அமமச்சகம்  

இ) உள்துமற அமமச்சகம் 

ஈ) சுகாோரம் மற்றும் குடும் நல அமமச்சகம் 

✓  ழங்குடியினர் நலத்துமற அமமச்சர் அர்ஜுன் முண்டா, “COVID டீகா 

சங் சுரக்ஷித் வான், ேன் ஔர் உத்யம்” என்ற நாடுேழுவிய இயக்கத்மே 

பமய்நிகராக போடங்கினார். இந்தியாவில் உள்ள  ழங்குடியினருக்கு 

COVID-19 ேடுப்பூசி செலுத்தும் பணியை விமரவாக்குவமே இது 

தநாக்கமாக பகாண்டுள்ளது. 

✓ இது இந்திய  ழங்குடியினர் கூட்டுறவு சந்மேப் டுத்ேல் தமம் ாட்டு 

கூட்டமமப்பின் 45,000 வான் ேன் விகாஸ் தகந்திரங்கள் மீது கவனஞ் 

பசலுத்தும். கிராமங்களில் உள்ள  ாரம் ரிய கிராமத்ேமலவர்கள், சுய 

உேவிக்குழுக்கள் உேவியுடன் இது பசயல் டுத்ேப் டும். 

 

6. அண்மமயில் பதாடங்கப் ட்ட யதசிய லாஜிஸ்டிக்ஸ் எக்ஸலன்ஸ் 

விருதுகளுடன் பதாடர்புமடய அமமச்சகம் எது? 

அ) எம்.எஸ்.எம்.இ அமமச்சகம் 

ஆ) வணிகம் மற்றும் போழில்துமற அமமச்சகம்  

இ) சாமல த ாக்குவரத்து மற்றும் பநடுஞ்சாமல அமமச்சகம் 

ஈ) எரிசக்தி அமமச்சகம் 

✓ தேசிய லாஜிஸ்டிக்ஸ் எக்ஸலன்ஸ் விருதுகமள இந்திய அரசு அறிமுகம் 

பசய்துள்ளது. இவ்விருதுகள் 2 பிரிவுகளாக உள்ளன, முேல் குழுவானது 

லாஜிஸ்டிக்ஸ் உட்கட்டமமப்பு / தசமவ வழங்குநர்களுக்கானோகவும் 

இரண்டாவது குழுவானது  ல்தவறு போழிற்துமறசார்  யனர்களுக்கு 

உரியோகவும் உள்ளது. 

✓ வர்த்ேக மற்றும் போழிற்துமற அமமச்சகத்தின் வமலத்ேளம்மூலம் 

விண்ைப் ங்கமள சமர்ப்பிக்க நிறுவனங்கள் வரதவற்கப் ட்டுள்ளன. 

பவற்றியாளர்கள் 2021 அக்தடா ர்.31 அன்று அறிவிக்கப் டுவார்கள் 

 

7. இந்தியாவில், ‘கடவுச்சீட்டு யசமவ நாள்’ பகாண்டாடப் டுகிற 

யததி எது? 

அ) ஜூன்.24  

ஆ) ஜூன்.25 

இ) ஜூமல.01 

ஈ) ஜூமல.03 

✓ 1967 ஜூன்.24 அன்று கடவுச்சீட்டு சட்டம் இயற்றப் ட்டமே நிமனவு 

கூரும் வமகயில், ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஜூன்.24 அன்று இந்தியாவில், 

‘கடவுச்சீட்டு தசமவ நாள்’ பகாண்டாடப் டுகிறது. சிறப் ாக பசயல் டும் 

கடவுச்சீட்டு அலுவலகங்கள் மற்றும் அவற்றின்  ணியாளர்களுக்காக 

கடவுச்சீட்டு தசமவ விருதுகளும் இந்நாளில் வழங்கப் ட்டு வருகின்றன. 

 

8.  ன்னாட்டு கடல்சார் அமமப் ால் பகாண்டாடப் டும் மாலுமிகள் 

நாளுக்கான கருப்ப ாருள் என்ன? 

அ) Seafarers are Key Workers 

ஆ) Importance of Seafarers 

இ) Seafarers: at the core of shipping's future  

ஈ) Support Seafarers 

✓  ன்னாட்டு வணிகம் மற்றும் உலகப்ப ாருளாோரத்தில் மாலுமிகளின் 

 ங்களிப்ம  அங்கீகரிப் ேற்காக ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஜூன்.25 அன்று, 

“மாலுமிகள் நாள்” பகாண்டாடப் டுகிறது. 

✓ 2010ஆம் ஆண்டில் பிலிப்ம ன்ஸில் நமடப ற்ற  ன்னாட்டு மாநாட்டில், 

ஒரு தீர்மானத்தின்மூலம் அறிவிக்கப் ட்ட பின்னர் 2011ஆம் ஆண்டில் 

இருந்து “மாலுமிகள் நாள்” பகாண்டாடப் ட்டு வருகிறது. “Seafarers: at 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

the core of shipping's future” என் து நடப் ாண்டில் (2021) வரும் இந்ே 

நாளுக்கான கருப்ப ாருளாகும். 

 

9. எந்த இந்திய ஆளுமமயின் பிறந்தநாள், உலக மாணவர்கள் 

நாபளன பகாண்டாடப் டுகிறது? 

அ) இராோகிருஷ்ைன் 

ஆ) APJ அப்துல் கலாம்  

இ) த ாமி J  ா ா 

ஈ) விக்ரம் சாரா ாய் 

✓ இந்தியாவின்  திதனாராவது குடியரசுத்ேமலவரான டாக்டர். APJ 

அப்துல் கலாம் அவர்களின் பிறந்ே நாளான அக்.15ஆம் தேதிமய உலக 

மாைவர் நாளாக ஐநா அமவ அங்கீகரித்து பகாண்டாடி வருகிறது. 

✓ சமீ த்தில், ஜூமல.27 அன்று, ‘இந்தியாவின் ஏவுகமை மனிேர்’ என 

அமழக்கப் டும் APJ அப்துல் கலாம் அவர்களின் நிமனவுநாள் இந்தியா 

முழுவதும் அனுசரிக்கப் ட்டது. ஷில்லாங்கிலுள்ள IIM’இல் மாைவர்கள் 

இமடதய உமரயாற்றும்த ாது, மாரமடப்பு காரைமாக அவர் 

காலமானார். 

 

10. இந்திய  ாரம் ரிய நிறுவனம் நிறுவப் டவுள்ள நகரம் எது? 

அ வாரைாசி 

ஆ) ஆமோ ாத் 

இ) பநாய்டா  

ஈ) காந்தி நகர் 

✓ பநாய்டாவில் இந்திய  ாரம் ரிய நிறுவனத்மே அமமக்க மத்திய அரசு 

முடிவுபசய்துள்ளது. இேன்கீழ் நாட்டில் உள்ள அமனத்து  ாரம் ரிய 

நிறுவனங்களும் பசயல் டும். இந்ே நிறுவனம் கமல, போல்ப ாருள், 

மகபயழுத்துப் பிரதியிைல் ஆகியவற்றில் முதுநிமல மற்றும் முமனவர் 

நிமல  டிப்புகமள வழங்கும். 

✓ இது போல்ப ாருள் நிறுவனம், கலாச்சார  ண்புமடய பசாத்துக்கமளப் 

 ாதுகாப் ேற்கான தேசிய ஆராய்ச்சி ஆய்வகம், தேசிய அருங்காட்சியகம் 

 ாதுகாப்பு மற்றும் அருங்காட்சியகவியல் நிறுவனம் மற்றும் இந்திரா 

காந்தி தேசிய கமல மமயத்தின் கல்விப் பிரிவு ஆகியவற்மற 

ஒருங்கிமைத்து உருவாக்கப் ட்ட “ ல்கமலக்கழகமாகக் கருேப் டும்”. 

 


1. சங்கரய்யாவுக்கு ‘ேமகசால் ேமிழர்’ விருது 

மார்க்சிஸ்ட் ப ாதுவுமடமமக் கட்சியின் முதுப ரும் ேமலவரான N 

சங்கரய்யாவுக்கு ‘ேமகசால் ேமிழர்’ என்ற விருதுக்கு தேர்வு 

பசய்யப் ட்டுள்ளார். ேமிழ்நாட்டிற்கும், ேமிழினத்தின் வளர்ச்சிக்கும் 

மாப ரும்  ங்காற்றியவர்கமளப் ப ருமமப் டுத்தும் விேமாக, ‘ேமகசால் 

ேமிழர்’ என்ற ப யரில் புதிய விருமே உருவாக்கி ேமிழக முேல்வர் மு க 

ஸ்டாலின் உத்ேரவிட்டிருந்ோர். 

இந்நிமலயில், இந்ோண்டிற்கான ‘ேமகசால் ேமிழர்’ என்ற விருதுக்கு 

மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் முதுப ரும் ேமலவர் N சங்கரய்யா 

தேர்வுபசய்யப் ட்டுள்ளார். தமலும், விடுேமல நாளன்று சங்கரய்யாவுக்கு 

இவ்விருதிமன வழங்கி முேல்வர் மு க ஸ்டாலின் பகௌரவிக்கவுள்ளார். 

 

2. 33 லட்சம் வீடுகளுக்கு குழாய்வழி சமமயல் எரிவாயு திட்டத்மே 

போடக்கிமவத்ோர் முேல்வர் ஸ்டாலின் 

குழாய் வழிதய 33 லட்சம் வீடுகளுக்கு சமமயல் எரிவாயு பகாண்டு 

பசல்லும் திட்டத்திமன முேல்வர் மு க ஸ்டாலின் போடக்கி மவத்ோர். 

இதுகுறித்து, ேமிழக அரசு பவளியிட்ட பசய்தி: 

இயற்மக எரிவாயு உற் த்தி பசய்யும் திட்டத்மே தடாரன்ட் தகஸ் 

நிறுவனம் தமற்பகாண்டு வருகிறது. இந்ே நிறுவனமானது பசன்மன 

மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் எரிவாயு விநிதயாகத் 

திட்டத்துக்காக `5,000 தகாடி முேலீடு பசய்துள்ளது. அேன்மூலமாக 

5,000 த ருக்கு தவமலவாய்ப்பு கிமடக்கும். இந்ேத்திட்டத்தின் முேல் 

கட்டமாக, எண்ணூர் அருதக வல்லூரில் சிட்டிதகட் நிமலயம் என்ற 

ப யரில் புதிய அமமப்பு உருவாக்கப் ட்டுள்ளது. 

1.4 ஏக்கரிலான இந்ேத் திட்டத்தின்மூலம் 33 லட்சத்துக்கும் தமலான 

வீடுகளுக்கு குழாய்மூலமாக சமமயல் எரிவாயு விநிதயாகம் பசய்திட 

முடியும். பசன்மன & திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் 25 அழுத்ேப் ட்ட 

இயற்மக எரிவாயு நிமலயங்கள் அமமக்கப் ட்டு, வாகனங்களுக்கு 

எரிவாயு விநிதயாகம் தமற்பகாள்ளத் ேயார் நிமலயில் உள்ளன.  

வல்லூரில் உள்ள சிட்டிதகட் நிமலயத்திலிருந்து 25 நிமலயங்களுக்கு 

எரிவாயு பகாண்டு வரப் ட்டு, வாகனங்களுக்கு விநிதயாகம் பசய்யப் ட 

உள்ளது. டீசல் & ப ட்தராலுக்கு மாற்றாக இது மாற்றாக அமமவதுடன், 

சுற்றுச்சூழல் மாசு டாமல் இருக்கும். இப்த ாது  யன் ாட்டிலுள்ள 

இயற்மக எரிவாயு அடிப் மடயிலான வாகனங்களுக்கும் த ருேவியாக 

இருக்கும் என்று ேமிழக அரசு பேரிவித்துள்ளது. 

 

3. ேமிழகத்தில் சிறு, குறு, நடுத்ேர நிறுவனங்களில் 12.5 லட்சம் 

ப ண்கள்  ணிபுரிகின்றனர் 

ேமிழகத்தில் 12,65,588 ப ண்கள் சிறு, குறு, நடுத்ேர நிறுவனங்களில் 

 ணிபுரிவோக மத்திய போழிலாளர்கள் மற்றும் தவமலவாய்ப்புத் துமற 

இமையமமச்சர் ராதமஷ்வர் பேளி மக்களமவயில் பேரிவித்துள்ளார். 

ப ண் போழிலாளர்கள் எண்ணிக்மக, அவர்கள் நலன் குறித்து மத்திய 

அரசு எடுத்துள்ள நடவடிக்மககள் குறித்து கரூர் மக்களமவ காங்கிரஸ் 

உறுப்பினர் பச தஜாதிமணி எழுப்பிய தகள்விகளுக்கு மத்திய இமை 

அமமச்சர் ராதமஷ்வர் பேளி எழுத்து மூலம் அளித்துள்ள  தில்: 

2019-20ஆம் ஆண்டில், மத்திய புள்ளியியல், திட்டச் பசயலாக்க 

அமமச்சகத்தின் தேசிய புள்ளியியல் அலுவலகம் நடத்திய போழிலாளர் 

ஆற்றல் மதிப்பீடு கைக்பகடுப்பின் டி, இந்தியா முழுவதும் 

 ணியிலிருப் வர்களில் 30 சேவீேத்தினர் ப ண்கள். ேமிழ்நாட்டில் 

40.2% ப ண்கள்  ணிபசய்து வருகின்றனர். அதிக அளவில் ப ண்கள் 

 ணியாற்றுவது ஹிமாசல பிரதேசம் (65 %). 

சிக்கிம், சத்தீஸ்கர் த ான்ற மாநிலங்களிலும் ப ண்கள் அதிகமாக சிறு, 

குறு, நடுத்ேர நிறுவனங்களில்  ணியாற்றுகின்றனர். மிகக் குமறவாக 

பிகாரில் 9.5 சேவீேமும், உத்ேர பிரதேசத்தில் 17.7 சேவீேம் மட்டுதம 

ப ண்கள்  ணியாற்றுகின்றனர். 

ேமிழகத்தில் சிறு, குறு, நடுத்ேர நிறுவனங்களில் 2021 ஜூமல 20-ஆம் 

தேதி வமர 15 வயதுக்கு தமலாக உள்ள  ணிபுரியும் ப ண்களின் 

எண்ணிக்மக 12,65,588 ஆகும். அதிக அளவாக பசன்மன, திருப்பூர், 

தகாமவ ஆகிய நகரங்களில் முமறதய 2.44 லட்சம், 1.50 லட்சம், 1.17 

லட்சம் ப ண்கள் சிறு, குறு, நடுத்ேர நிறுவனங்களில்  ணிபுரிகின்றனர்.  

சிறு, குறு, நடுத்ேர நிறுவனங்களுக்கான உேயம்  திவு வமலேளத்தில் 

ேகவல் டி, இந்ே ஆண்டு ஜூமல மாேம் வமர நாட்டில் 6,28,447 ப ண் 

போழில் முமனதவார் (ப ண்களால் நடத்ேப் டும் நிறுவனங்கள்) 

இருக்கின்றனர். இதில் ேமிழ்நாட்டில் 89,400 நிறுவனங்கள் 

ப ண்களால் நடத்ேப் டுகின்றன. தமலும் உத்தயாக் ஆோர்  திவின் டி 

2020 ஜூன் வமர நாடு முழுக்க 14,75,207 ப ண்களும், ேமிழகத்தில் 

1,88,061 ப ண்களும் சிறு, குறு, நடுத்ேர நிறுவனங்கமள நடத்தி 

வருகின்றனர் என்று பேரிவித்துள்ளார். 

 

4. அப்துல் கலாம் நிமனவு நாள்:  

‘மக்களின் குடியரசுத் ேமலவர்’ என்று த ாற்றப் டும் அப்துல் கலாம், 

2015 ஜூமல.27ஆம் தேதி ேனது 83ஆவது வயதில் காலமானார். 

 

 

 

 

 


