 











1. எந்த ஆண்டுக்குள், நிலச்சீரழிவை ஒழிப்பதற்கு இந்தியா இலக்கு
அ) 2030 

நாடு ளுடனான முத்தரப்பு ஒப்பந்தத்வத இந்தியா தைற்க ாண்டுள்
-ளது?

ஆ) 2035

அ) இத்தாலி – ஜப்பான் 

இ) 2037

ஆ) பிரான்ஸ் - ஆஸ்திமரலியா

ஈ) 2040

இ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் - நியூசிைாந்து

பாலைவனமாக்கலுக்கு எதிரான ஐநா தீர்மானத்தில் இந்தியா லகயயழு
-த்திட்டுள்ளது. அது, 2030ஆம் ஆண்டளவில் நிைச்சீரழிலவ ஒழிக்க
எண்ணுகிறது. பாலைவனமாக்கல், நிைச்சீரழிவு மற்றும் வறட்சிகுறித்த
உயர்மட்ட கூட்டத்தில் சமீபத்தில் பிரதமர் மமாடி உலரயாற்றினார்.
2019’இல் புது தில்லியில் நடந்த பாலைவனமாக்கலுக்கு எதிரான ஐநா
அலவயின் 14ஆவது அமர்வின் தலைவராக பிரதமர் மமாடி இருந்தார்.

ஈ) யஜர்மனி - யதன் யகாரியா
✓

2. உலகில், ைாவைப்பைங் வள அதி அளவில் உற்பத்தி கெய்யும்

-த்வத அண்வையில் கைளியிட்ட இரு நாடு ள் எவை?

அ) ஐக்கிய அயமரிக்க நாடுகள்

அ) அயமரிக்கா மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம்

ஆ) ஈக்வடார்

ஆ) அயமரிக்கா மற்றும் இங்கிைாந்து

இ) இந்தியா 

இ) ரஷ்யா மற்றும் சீனா 

ஈ) யதன்னாப்பிரிக்கா

✓

2020-21 நிதியாண்டில், இந்தியா, `619 மகாடி மதிப்புள்ள யமாத்தம் 1.91
இைட்சம் டன் வாலைப்பைங்கலள ஏற்றுமதி யசய்துள்ளதாக நடுவண்
வணிக அலமச்சகம் யதரிவித்துள்ளது. முந்லதய 2019-20 நிதியாண்டி
-ல், ஏற்றுமதி யசய்யப்பட்ட `660 மகாடி மதிப்புள்ள 1.95 ைட்சம் யமட்ரிக்
டன் வாலைப்பைத்லதவிடவும் இது அதிகமாகும்.

ஈ) ரஷ்யா மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம்

உைக வாலைப்பை உற்பத்தியில் 25 சதவீத பங்லகக்யகாண்ட இந்தியா,
மிகப்யபரிய வாலைப்பை உற்பத்தியாளராக உள்ளது.

அண்லமயில் ரஷ்யாவும் சீனாவும் இணைந்து கூட்டு சர்வமதச நிைவு
ஆராய்ச்சி நிலையத்திற்கான யசயல்திட்டத்லத யவளியிட்டன. சர்வமதச
நிைவு ஆராய்ச்சி நிலையம் என்பது நீண்டகாை யசயல்பாட்டு திறனுடன்
கூடிய விரிவான அறிவியல் பரிமசாதலன தளமாகும். இது, 2036ஆம்
ஆண்டு முதல் யசயல்படும். பைவிதமான அறிவியல் வசதிகள் மற்றும்
உபகரணங்கலள இது யகாண்டிருக்கும்.

3. அண்வைச் கெய்தி ளில் இடம்கபற்ற AY.1 என்றால் என்ன?

7. அண்வைச் கெய்தி ளில் இடம்கபற்ற Paraceratherium என்பது

✓

பின்ைரும் எந்த விலங்கின் அழிந்துதபான ஓர் இனைாகும்?

அ) யகாமரானா லவரஸ் திரிபு 

அ) காண்டாமிருகம் 

ஆ) விண்யவளித்திட்டம்

ஆ) முதலை

இ) COVID தடுப்பூசி

இ) யதான்மா

ஈ) உள்கட்டலமப்புத்திட்டம்

✓

✓

இந்தியா, இத்தாலி மற்றும் ஜப்பான் ஆகிய நாடுகள் முத்தரப்பு ஒப்பந்தம்
ஒன்லற மமற்யகாண்டுள்ளன. இந்த முத்தரப்பு ஒப்பந்தம் இந்மதா-பசிபிக்
பிராந்தியத்தில் நிலைப்புத்தன்லமலயயும், விதிகள் அடிப்பலடயிைான
பன்னாட்டு ஒழுங்லகயும் உருவாக்குவலத மநாக்கமாகக் யகாண்டுள்ள
து. இது, “அலனவரின் இலசவு” என்பலதயும் “சிைரின் ஆதிக்கத்துக்கு
உட்படாதது” என்பலதயும் அடிப்பலடயாகக் யகாண்டது ஆகும்.

6. கூட்டு ெர்ைததெ நிலவு ஆராய்ச்சி நிவலயத்திற் ான கெயல்திட்ட

நாடு எது?

✓



5. இந்ததா-பசிபிக் நிவலப்புத்தன்வைக் ா கீழ் ாணும் எந்த இரு

க ாண்டுள்ளது?

✓



B.1.617.2.1 என்னுயமாரு புதிய யகாமரானா லவரஸ் திரிபு, எளிலமயாக
புரிவதற்காக ‘AY.1’ எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது. இத்திரிபு, இந்தியா உட்பட
பல்மவறு நாடுகளில் மிகமவகமாக பரவிவருவது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
இக்யகாமரானா லவரஸ் திரிபானது உடலின் மநாயயதிர்ப்பு ஆற்றலில்
இருந்து தன்லனக் காத்துக்யகாள்ளும் பண்புகலளக் யகாண்டுள்ளது.

ஈ) பாம்பு

✓

Paraceratherium என்பது யகாம்பற்ற காண்டாமிருகத்தின் அழிந்துமபான
ஓர் இனமாகும். இது, நிைப்பரப்பில் வாழும் மிகப்யபரிய பாலூட்டிகளுள்
ஒன்றாகும். புலதபடிவங்களின் முழுலமயற்ற தன்லமயால் Paracerathe
-rium’இன் சரியான அளவு யதரியவில்லை. வறண்ட பாலைவனங்கள்
முதல் யவப்பமண்டை காடுகள் வலரயிைான வாழ்விடங்களில் இந்த
உயிரினம் வாழ்ந்தது.

இதன்மூைம் உடலின் மநாயயதிர்ப்பு ஆற்றல், தடுப்பூசிகள் மற்றும் பிற
யபாருயளதிரி சிகிச்லசகலள இது பகுதியாகமவா (அ) முழுலமயாகமவா
எதிர்க்கும்.

8. ெமீப கெய்தி ளில் இடம்கபற்ற Stygarctus keralensis ண்டுபிடிக்
4.பிரதைரால் கதாடங்கிவைக் ப்பட்ட, ‘COVID-19 முன் ளப் பணியா

- ப்பட்ட ைாநிலம் எது?

-ளர் ளுக் ான சிறப்பு பயிற்சி திட்டைானது’ எந்தத் திட்டத்தின்கீழ்
ைடிைவைக் ப்பட்டுள்ளது?

அ) மகாவா

அ) பிரதமர் ஆத்ம நிர்பார் பாரத் மயாஜனா

இ) மகரளா 

ஆ) பிரதமர் யகௌஷல் விகாஸ் மயாஜனா 3.0 

ஈ) மணிப்பூர்

இ) பிரதமர் தூய்லம இந்தியா திட்டம்

✓

ஈ) PM மகர்ஸ்
✓

ஆ) மகாராஷ்டிரா

இந்தியப் பிரதமர் மமாடி, ‘COVID-19 முன்களப் பணியாளர்களுக்கான
சிறப்பு பயிற்சி திட்டத்லத’ யதாடங்கினார். நாடு முழுலமக்கும் உள்ள `1
இைட்சத்துக்கும் மமற்பட்ட COVID-19 முன்களப்பணியாளர்களின் திறன்
-கலள மமம்படுத்துவமத இதன் மநாக்கம். இந்தத் திட்டம், பிரதமரின்
யகௌஷல் விகாஸ் திட்டம் 3.0’ன்கீழ் `276 மகாடி யசைவில் மமற்யகாள்
-ளப்படும் சிறப்பு திட்டமாகும்.

யகாச்சினின் அறிவியல் & யதாழில்நுட்ப பல்கலைக்கைகத்லதச் சார்ந்த
கடல்சார் உயிரியல், நுண்ணுயிரியல் மற்றும் உயிரி மவதியியல் துலற
மபராசிரியர்கள் NK விஷ்ணுதத்தன், PR யஜயச்சந்திரன் மற்றும் பிமஜாய்
நந்தன் மற்றும் மகாபன்மேகன் பல்கலைக்கைகத்தின் J G மேன்சன்
ஆகியயாணை உள்ளடக்கிய ஓர் ஆய்வுக்குழுவால் மகரள மாநிைத்தில்
Stygarctus keralensis கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இது Stygarctus keralensis
இனத்தின்கீழ் யபயரிடப்பட்ட எட்டாவது இனமாகும்.

9. மி வும் அருகிவிட்ட புல்லினைான Lophopogon prasannae
ண்டுபிடிக் ப்பட்டுள்ள இந்திய ைாநிலம் எது?









அ) மணிப்பூர்

ஆ) இராஜஸ்தான்

இ) ஆந்திர பிரமதசம் 

ஈ) ேரியானா



 
✓









புதிய புல்லினமான “Lophopogon prasannae” சமீபத்தில் ஆந்திர பிரமதச
மாநிைத்தின் அனந்தபூர் மாவட்டத்தின் நிஜிடி காட்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்
-டது. Dr PV பிரசன்னாவின் யபயரால் இப்புல்லினம் அலைக்கப்படுகிறது.
பன்னாட்டு இயற்லகப் பாதுகாப்புச் சங்கத்தின் (IUCN) ‘சிவப்புப்பட்டியல்’
அடிப்பலடயில் இவ்வினம் ‘மிகவும் அருகிவிட்ட இனம்’ எனக்குறிக்கப்ப
-ட்டுள்ளது.

10. உல முதவல நாள் அனுெரிக் ப்படுகிற தததி எது?
அ) ஜூன்.15
ஆ) ஜூன்.16
இ) ஜூன்.17 
ஈ) ஜூன்.18

✓

உையகங்கிலுமுள்ள அருகிவரும் முதலை இனங்கள் அவற்றின் அவை
நிலைலய எடுத்துக்காட்டுவதற்காக ஜூன்.17 உைக முதலை நாளாக
கலடப்பிடிக்கப்படுகிறது. இந்தியாவில், சதுப்புநிை முதலை (Crocodylus
palustris); உவர்நீர் முதலை (Crocodylus porosus) மற்றும் யசாம்புமூக்கு
முதலை (Gavialis gangeticus) ஆகிய 3 முதலை இனங்கள் காணப்படுகி
-ன்றன. இவற்றுள் யசாம்புமூக்கு முதலை இனம் அருகிவரும் இனமாக
உள்ளது.


1. சர்வமதச இலணய பாதுகாப்புக் குறியீடு: 10ஆம் இடத்துக்கு இந்தியா
முன்மனற்றம்
2020ஆம் ஆண்டுக்கான சர்வமதச இலணய பாதுகாப்புக் குறியீடு
தரவரிலசப்பட்டியலில் 10ஆவது இடத்துக்கு முன்மனறி, உைக அளவில்
இலணய பாதுகாப்பில் தலைசிறந்த நாடு என்ற நிலைலய இந்தியா
எட்டியுள்ளது. ‘டிஜிட்டல் இந்தியா’ திட்டத்லத மத்திய அரசு அறிமுகம்
யசய்து, வருகிற ஜூலை 1ஆம் மததி ஆறாம் ஆண்லட நிலறவு யசய்ய
உள்ள சூைலில், இந்தியாவுக்கு இந்த அங்கீகாரத்லத ஐநா அலமப்பின்
அங்கமான சர்வமதச யதாலைத்யதாடர்பு சங்கம் வைங்கியிருக்கிறது.
2020ஆம் ஆண்டுக்கான சர்வமதச இலணய பாதுகாப்புக் குறியீடு
தரவரிலசப் பட்டியலை ITU யவளியிட்டது. அதில் அயமரிக்கா முதலிடத்
-லதப் பிடித்துள்ளது. பிரிட்டன், யசௌதி அமரபியா நாடுகள் இரண்டாம்
இடத்லதயும், எஸ்மதானியா மூன்றாம் இடத்லதயும் பிடித்துள்ளன. இந்த
தரவரிலசப் பட்டியலில் இந்தியா ஒட்டுயமாத்த அளவில் 10ஆவது இடத்
-லதயும், ஆசிய பசிபிக் பிராந்திய அளவில் 4ஆம் இடத்லதயும் பிடித்துள்ள
-து. கடந்த ஆண்டு பின்தங்கியிருந்த இந்தியா 37 இடங்கள் முன்மனறி,
10ஆம் இடத்லதப் பிடித்துள்ளது.
சட்ட நடவடிக்லககள், யதாழில்நுட்ப நடவடிக்லககள், அலமப்புசார்ந்த
நடவடிக்லக, திறன்மமம்பாடு, கூட்டு ஒத்துலைப்பு ஆகிய 5 அளவீடுகளி
-ன் அடிப்பலடயில் மகள்வி-பதில் அடிப்பலடயிைான இலணயவழி
ஆய்வின்மூைம் சர்வமதச இலணய பாதுகாப்புக் குறியீடு யவளியிடப்படு
-கிறது. யமாத்தம் 100 புள்ளிகளுக்கு நடத்தப்படும் இந்த ஆய்வில்
இந்தியா 97.5 புள்ளிகலளப் யபற்றுள்ளது. இது, இலணய பாதுப்புக்கான
அலனத்து வலரயலறகலளயும் இந்திய சிறப்பாக வலுப்படுத்தி,
இலணய பாதுகாப்பில் மமம்பட்டிருப்பலத காட்டுகிறது.







யஜனரைாக குடியரசுத்தலைவர் நியமித்துள்ளதாக சட்ட அலமச்சகத்தின்
கீழ் யசயல்படும் சட்டவிவகாரங்கள் துலற அறிவிக்லக யவளியிட்டுள்ளது.
4. தமிைக அரசுப்பள்ளி ஆசிரியர்கள் 6 மபருக்கு யதாழில்நுட்பத்துக்கான
மதசிய விருது
தமிழ்நாட்லடச் சார்ந்த அரசுப்பள்ளி ஆசிரியர்கள் அறுவருக்கு யதாழில்நுட்
-பத்துக்கான மதசிய விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த அறிவிப்லப
மத்திய கல்வி அலமச்சகம் யவளியிட்டுள்ளது. மத்திய கல்வி அலமச்சகம்
சார்பில், கடந்த 2010ஆம் ஆண்டு முதல் தகவல் யதாழில்நுட்பத்தில் பலட
-ப்பாற்றலைக் யகாண்டு சிறப்பாகக் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு ICT
விருது வைங்கப்படுகிறது. ஆண்டுமதாறும் மதசிய கல்வியியல் ஆராய்ச்சி
மற்றும் பயிற்சி நிறுவனத்தின் சார்பில் இந்த விருது விைா நடத்தப்பட்டு
வருகிறது. இதில் கல்வித்துலற சார்ந்து சிறந்த முலறயில் தகவல் மற்றும்
யதாழில்நுட்பக்கலைமூைம் கற்பிப்பவர்களுக்கு விருது வைங்கப்படுகிறது.
அந்த வலகயில் 2018 மற்றும் 2019-ஆம் ஆண்டுக்கான விருது யபற்ற
ஆசிரியர்களின் பட்டியலை NCERT யவளியிட்டுள்ளது. இதில் 2018ஆம்
ஆண்டுக்கான விருதுப் பட்டியலில் நாடு முழுவதிலும் இருந்து 25
ஆசிரியர்கள் மதர்ந்யதடுக்கப்பட்டுள்ளனர்.
தமிைகத்திலிருந்து அதிகபட்சமாக 3 ஆசிரியர்கள் மதர்வுயபற்றுள்ளனர்.
2018ஆம் ஆண்டுக்கான விருதுக்கு மதர்வு யபற்றவர்கள்: கமணஷ்,
(கணினிசார் வளங்களான காயணாளிகள், விலளயாட்டுகள், யசயலி
மூைமாக கணிதம் கற்பிப்பவர்), கிளரியம் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்
பள்ளி, திருவாரூர் மாவட்டம்.
மமனாகர் சுப்பிரமணியம் (QR குறியீட்டுடன் கூடிய அலடயாள அட்லட
தயாரித்து மாணவர்கலள கற்றல் - கற்பித்தல் யசயல்பாடுகளில்
ஆர்வமுடன் பங்மகற்கச் யசய்தவர்) யவள்ளியலண ஊராட்சி ஒன்றியத்
யதாடக்கப்பள்ளி, கரூர் மாவட்டம்.
தயானந்த் (கற்றல்-கற்பித்தலுக்காக 170-க்கும் மமற்பட்ட காயணாலிகள்
மற்றும் அனிமமஷன்கலள உருவாக்கியவர்), உடுமலை அரசு ஆண்கள்
மமல்நிலைப்பள்ளி, திருப்பூர் மாவட்டம்.
2019ஆம் ஆண்டுக்கான விருதுகள்: நாடு முழுவதிலும் இருந்து 24
ஆசிரியர்கள் மதர்ந்யதடுக்கப்பட்டுள்ளனர். இதில் தமிைகத்தில் இருந்து
அதிகபட்சமாக 3 ஆசிரியர்கள் விருது யபற்றுள்ளனர்.
யஜ யசந்தில் யசல்வன், (குலறந்த யசைவில் ஸ்மார்ட் கரும்பைலகலய
உருவாக்கியவர்), மாங்குடி அரசு மமல்நிலைப்பள்ளி, சிவகங்லக
மாவட்டம்.
தங்கராஜா மகாமதவன், (அனிமமஷன் பாடங்கலள உருவாக்கி,
சூைலியல் சார்ந்த விடிமயாக்கலளத் தயாரித்துக் கற்பிப்பவர்), பாரப்பட்டி
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி, மசைம் மாவட்டம்.
இளவரசன் (யதாழில்நுட்ப உதவியுடன் இருபத்திரண்டு நாடுகலளச்
மசர்ந்த மாணவர்களுடன் தனது மாணவர்கலள உலரயாட
லவத்தவர், அரசு அறிமுகப்படுத்தும் முன்னமர QR மகாடு திட்டத்லதச்
யசயல்படுத்தியவர்), மவடப்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளி,
மசைம் மாவட்டம்.
இந்த ICT விருது மத்திய கல்வி அலமச்சகம் ஆண்டுமதாறும் வைங்கும்
மதசிய நல்ைாசிரியர் விருதுக்கு ஈடானது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

2. ஜூன்.1 - யேசிய மருத்துவர்கள் நாள்
கருப்ப ாருள்: Save The Saviours.

3. அட்டர்னி யஜனரைாக மீண்டும் மக.மக.மவணுமகாபால் நியமனம்
மத்திய அரசின் அட்டர்னி யஜனரைாக மக.மக.மவணுமகாபால் மமலும்
ஓராண்டுக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவருக்கு வயது 90.
அட்டர்னி யஜனரைாக நியமிக்கப்படுபவர் மூன்றாண்டுகளுக்கு அந்தப்
பதவிலய வகிப்பார். இந்நிலையில் மத்திய அரசின் அட்டர்னி யஜனரைாக
கடந்த 2017 முதல்முலறயாக நியமிக்கப்பட்ட மக.மக.மவணுமகாபாலின்
பதவிக்காைம் கடந்தஆண்டு நிலறவலடய இருந்தது. அவர் பணிநீட்டிப்பு
மகாரியலதயடுத்து அவரின் பதவிக்காைம் ஓராண்டுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டது.
அவரின் பணிநீட்டிப்பு காைம் ஜூன்.30 நிலறவலடந்தது. இந்நிலையில்
அவலர ஜூலை 1ஆம் மததி முதல் ஓராண்டு காைம் மீண்டும் அட்டர்னி











 









1. ‘ஜான் ஹை டு ஜைான் ஹை’ என்ற பெயரில் COVID தடுப்பூசி


✓

விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்ஹத பதாடங்கியுள்ள நடுவண் அஹைச்சகம்
எது?
அ) நலவாழ்வு அமைச்சகம்

அமனத்து பண்பாடுகளும் நாகரிகங்களும் நிமலயான வளர்ச்சியின்
பங்காளர்களாக உள்ளன என்பம இந் ச்சிைப்புநாள் மீண்டும் மீண்டும்
உறுதிப்படுத்துகிைது.

அ) ஜூன்.19 

இ) சிறுபான்மையினர் நலத்துமை அமைச்சகம் 

ஆ) ஜூன்.20

ஈ) சமூக நீதி அமைச்சகம்

✓



5. உலக அரிவாள் பசல் நாள் அனுசரிக்கப்ெடுகிற யததி எது?

ஆ) ஊரக வளர்ச்சி அமைச்சகம்

✓



நாட்டின் கிராைப்புை ைற்றும் த ாமலதூரப்பகுதிகளில் தகாரரானா டுப்பு
ைருந்து வழங்கல் குறித் விழிப்புணர்மவ உருவாக்கும் வமகயிலும்,
டுப்பு ைருந்து குறித்து சிலர் பரப்பிவரும் வ ந்திகள் ைற்றும் வைான
கவல்கமள முறியடிக்கவுைாக ‘ஜான் மை ர ா ஜகான் மை’ என்ை
ர சிய அளவிலான பிரச்சாரத்ம நடுவண் சிறுபான்மையினர் நல
அமைச்சகம் ரைற்தகாள்ளவுள்ளது.
இந் ப் பிரச்சாரம், ஜூன்.21 அன்று பல்ரவறு சமூக-கல்வி இயக்கங்கள்,
அரசு சாரா த ாண்டு நிறுவனங்கள் ைற்றும் ைகளிர் சுய உ வி குழுக்கள்
ஆகிரயாருடன் இமணந்து த ாடங்கப்பட்டது.

இ) ஜூன்.21
ஈ) ஜூன்.22
✓

அரிவாள் தசல் ரநாய் ைற்றும் அ ன் சிகிச்மச முமைகள் குறித்து தபாது
ைக்களிமடரய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவ ற்காக ஒவ்ரவார் ஆண்டும்
ஜூன்.19 அன்று உலக அரிவாள்தசல் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிைது.

✓

அரிவாள் தசல் ரநாய் என்பது இரத் ரசாமகயின் ஒரு ைரபுவழி வடிவம்
ஆகும். இதில் இரத் சிவப்பணுக்கள் உடல் முழுவதும் ரபாதுைான
உயிர்வளிமய எடுத்துச்தசல்ல முடியா நிமலயிலிருக்கும். “Shine the
Light on Sickle Cell” என்பது நடப்பாண்டில் (2021) வரும் இந்நாளுக்கா
-னக் கருப்தபாருளாகும்.

2. நடுவணரசின் நலவாழ்வு அஹைச்சகத்தால் பவளியிடப்ெட்ட புதிய

✓

✓

பைன்பொருளான ‘CSS’ என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன?

6. ‘யைாதலின்யொதான ொலியல் வன்முஹறகஹள ஒழிப்ெதற்கான

அ) Coronavirus Science Software

ென்னாட்டு நாள்’ அனுசரிக்கப்ெடும் யததி எது?

ஆ) COVID Severity Score 

அ) ஜூன்.19 

இ) COVID Serious Score

ஆ) ஜூன்.20

ஈ) COVID Scientific Score

இ) ஜூன்.21

ைத்திய நலவாழ்வு அமைச்சகைானது ‘COVID Severity Score (CSS)’
என்ை தைன்தபாருமளப் பற்றிய கவல்கமள தவளியிட்டது. இப்புதிய
தைன்தபாருள், தீவிர சிகிச்மச பிரிவில் சுவாசக்கருவி தபாருத்துவ ற்கா
-ன ர மவ ஏற்படக்கூடிய ரநாயாளிகமள கண்டறிந்து இடர் ஏற்படுவ
- ற்கு முன்னர் ர மவயான ஏற்பாடுகமள தசய்ய உ வும்.

ஈ) ஜூன்.22

✓

இந்திய அரசின் அறிவியல் ைற்றும் த ாழில்நுட்ப துமையின் ஆ ரவுடன்,
IIT தகௌகாத்தியுடன் இமணந்து தகால்கத் ாமவச் சார்ந் நலம் சார்
கண்டறிவுகள் அைக்கட்டமள இம்தைன்தபாருமள உருவாக்கியுள்ளது.
அறிகுறிகள், உடல்நிமல, பரிரசா மன அறிக்மககள் ைற்றும் இமண
ரநாய்த் ன்மை ஆகியவற்மை கணக்கிட்டு தீவிர சிகிச்மசப்பிரிவில்
சுவாசக்கருவி தபாருத்துவ ற்கான ர மவ ஏற்படக்கூடிய ரநாயாளிக
-மள இது கண்டறிகிைது.

ரைா ல்களின்ரபாது ரைற்தகாள்ளப்படும் பாலியல் வன்முமைகமள
ஒரு முடிவுக்குக் தகாண்டுவருவ ற்கான விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்துவ
- ற்கும், உலகம் முழுவதும் பாலியல் வன்முமைகளால் பாதிக்கப்பட்டு
அதிலிருந்து ப்பிப்பிமழத்து வாழ்ரவாமர தகளரவிப்ப ற்கும் ைற்றும்
இந் க் குற்ைங்கமள ஒழித்துக்கட்டுவ ற்காக ங்கள் இன்னுயிமர
ஈந்ர ாருக்கு அஞ்சலி தசலுத் வ ற்குைாக ஒவ்ரவார் ஆண்டும் ஜூன்.19
அன்று ரைா லின்ரபா ான பாலியல் வன்முமைகமள ஒழிப்ப ற்கான
பன்னாட்டு நாள் (International Day for the Elimination of Sexual Violence
in Conflict) கமடப்பிடிக்கப்படுகிைது.

7. நடப்ொண்டு (2021) உலக அகதிகள் நாளுக்கான கருப்பொருள்
என்ன?

3. நடப்ொண்டு (2021) யயாகா நாளுக்கான கருப்பொருள் என்ன?

அ) Every Action Counts

அ) Yoga and Science

ஆ) Anti–racism wins

ஆ) Yoga amid COVID

இ) Rights of Refugees

இ) Yoga for Wellness 

ஈ) Together we heal, learn and shine 

ஈ) Yoga for World

✓

✓

உலக ரயாகா நாளானது கடந் 2015ஆம் ஆண்டு மு ல் ஒவ்ரவார்
ஆண்டும் ஜூன்.21 அன்று தகாண்டாடப்படுகிைது. ஐநா அமவயின் 69ஆம்
அைர்வின் த ாடக்க விழாவில் பிர ைர் ரைாடி னது உமரயில் சர்வர ச
ரயாகா தினத்ம தகாண்டாட முன்தைாழிந் ார்.

உலதகங்குமுள்ள அகதிகளின் நிமலகுறித் விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்
-துவ ற்காக ஆண்டுர ாறும் ஜூன்.20 அன்று உலக அகதிகள் நாள்
அனுசரிக்கப்படுகிைது. “Together we heal, learn and shine” என்பது இந்
ஆண்டில் (2021) வரும் இந் ச் சிைப்பு நாளுக்கான கருப்தபாருளாகும்.

✓

✓

“Yoga for Wellness” என்பது நடப்பாண்டில் (2021) வந் உலக ரயாகா
நாளுக்கான கருப்தபாருள் ஆகும்.

2000 டிசம்பர்.4 அன்று, ஐநா தபாது அமவ, ஜூன்.20’ஐ உலக அகதிகள்
நாளாகக் தகாண்டாடப்படும் என முடிவுதசய் து. கடந் 1951ஆம் ஆண்டு
நமடதபற்ை அகதிகள் ைாநாடும் அ ன் 1967 தநறிமுமையும் உலதகங்கி
-லும் உள்ள அகதிகமளப் பாதுகாக்கின்ைன.

4.நிஹலயான அறுசுஹவ உணவியல் நாள் (Sustainable Gastronom

✓

-y Day) அனுசரிக்கப்ெடுகிற யததி எது?

8. பெர்பெரா வஹளகுடா என்றும் அஹைக்கப்ெடுகிற நீர்நிஹல எது?

அ) ஜூன்.5

அ) ைன்னார் வமளகுடா

ஆ) ஜூன்.10

ஆ) ஏ ன் வமளகுடா 

இ) ஜூன்.18 

இ) பாக் நீரிமண

ஈ) ஜூன்.26

ஈ) கட்ச் பாமலவனம்

நிமலயான அறுசுமவ உணவியல் ஆற்ைக்கூடிய பாத்திரத்ம ரநாக்கி
உலகின் கவனத்ம க் குவிப்ப ற்காக, ஆண்டுர ாறும் ஜூன்.18 அன்று
உலக நிமலயான அறுசுமவ உணவியல் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிைது.









✓

இந்திய கடற்பமடயானது மு ன்முமையாக ஐரராப்பிய ஒன்றிய கடற்ப
-மடயுடன் இமணந்து ஒரு கூட்டுப் பயிற்சியில் பங்ரகற்கிைது. அது,
தபர்தபரா வமளகுடா என்றும் அமழக்கப்படுகிை ஏ ன் வமளகுடாவில்
நமடதபைவுள்ளது. இந் ப்பயிற்சியில் மிகவும் அதிநவீன வான் பாதுகாப்பு,
நீர்மூழ்கி பயிற்சிகள், உத்திசார் நிகழ்வுகள் ரபான்ைமவ அடங்கும்.



 









9. காைன்பவல்த் விஹளயாட்டுப் யொட்டிகளில் தனிநெர் தங்கம்
பவன்ற முதல் இந்தியர் யார்?
அ) P T உஷா
ஆ) மில்கா சிங் 
இ) தியான் சந்த்
ஈ) பான் சிங் ர ாைர்
✓

“பைக்கும் சீக்கியர்” என்றும் அமழக்கப்படும் மில்கா சிங், COVID த ொற்று
காரணைாக அண்மையில் காலைானார். அவருக்கு 91 வயது. 1958’இல்
ரவல்ஸில் நடந் காைன்தவல்த் விமளயாட்டுப் ரபாட்டிகளில் இந்தியா
-வின் மு ல் னிநபர் ங்கப்ப க்கத்ம மில்கா சிங் தவன்ைார்.

✓

பமடவீரரும் டகள வீரருைான மில்கா சிங், பல்ரவறு சர்வர ச நிகழ்வு
-களில் இந்தியாமவப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி, நாட்டிற்கு பல பரிசுகமள
தவன்று தகாடுத்துள்ளார்.







மையங்களில் விவசாயிகளுக்கு த ாழில்நுட்பப் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது.
ரைலும், வாசமனப் பயிர்கள் குறித் கருத் ரங்குகளும் நடத் ப்பட்டன.
இந்
நிமலயில் இத்திட்டத்தின் வருடாந்திர ைறுஆய்வுக் கூட்டம்
இமணயவழியில் அண்மையில் நமடதபற்ைது. இந் க் கூட்டத்தில்
அகில இந்திய அளவிலிருந்து பங்ரகற்ை 45 மையங்களில், மிழ்நாடு
ரவளாண்மைப் பல்கமலக்கழகம் 2020-21ஆம் ஆண்டில் மலசிைந்
தசயல்பாட்டு மையைாக அறிவிக்கப்பட்டு, பாராட்டுச் சான்றி ழுடன்
விருது வழங்கி தகௌரவிக்கப்பட்டிருப்ப ாகத் த ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

10. 2024ஆம் ஆண்டளவில், எத்தனன சதவீத அளவுக்கு சாஹல
விெத்து இறப்புகஹளக் குஹறப்ெதற்கு அரசு இலக்கு பகாண்டுள்ளது?
அ) 20%
ஆ) 25%
இ) 50% 
ஈ) 75%

✓

சாமல ரபாக்குவரத்து ைற்றும் தநடுஞ்சாமலகள் ைற்றும் குறு, சிறு &
நடுத் ர நிறுவனங்களுக்கான அமைச்சர் நிதின் கட்கரி, அண்மையில்,
2024ஆம் ஆண்டளவில் சாமல விபத்து இைப்புகமள 50% குமைப்பர
அரசாங்கத்தின் இலக்கு எனக் கூறினார். விபத்து ரநரிடும் பகுதிகமள
அகற்றுவ ற்காக, ைாநிலங்கள் ைற்றும் NHAI’க்கு, அரசு, `14000 ரகாடி
ஒதுக்கீடு தசய்யுந்திட்டத்திற்கு உலக வங்கியும் ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியும்
அனுைதித்துள்ளன.


1. மிழ்நாடு ரவளாண்மைப் பல்கமலக்கு வாசமனப் பயிர்களின்
ரைம்பாட்டுக்கான விருது
ரகாமவயில் உள்ள மிழ்நாடு ரவளாண்மைப் பல்கமலக்கழகத்துக்கு
வாசமனப் பயிர்களின் ரைம்பாட்டுக்கான விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இது த ாடர்பாக பல்கமலக்கழகம் கூறியிருப்ப ாவது:
மிழ்நாடு ரவளாண்மைப் பல்கமலக்கழகத்தில் இந்திய அரசின்
ஒருங்கிமணந் ர ாட்டக்கமலப் பயிர்களின் ரைம்பாட்டுத் திட்டத்தின்
கீழ் வாசமனப் பயிர்களின் விம , நடவுப்தபாருள் உற்பத்தி, வாசமனப்
பயிர்களின் த ாழில்நுட்பத்ம பிரபலப்படுத்து ல் என்ை திட்டைானது
வாசமன, ைமலத்ர ாட்டப்பயிர்கள் துமை, தபரியகுளம் ர ாட்டக்கமல
ஆராய்ச்சி நிமலயத்ம
மலமையிடைாகக்தகாண்டு தசயல்படுத் ப்பட்
-டு வருகிைது.
இந் த் திட்டத்துக்காக ரகாழிக்ரகாட்டில் உள்ள பாக்கு, வாசமனப்
பயிாிா்கள் ரைம்பாட்டு இயக்ககம் 2019-20ஆம் ஆண்டுக்கு `78.51
லட்சமும், 2020-21ஆம் ஆண்டுக்கு `88.87 லட்சமும் நிதி ஒதுக்கியுள்ள
-து. இத்திட்டத்தில் மிழ்நாடு ரவளாண்மைப் பல்கமலக்கழகத்தின் கீழ்
உள்ள தபரியகுளம், ரகாயம்புத்தூர், பவானிசாகர், உ மக, ஏற்காடு,
திருச்சி, கிள்ளிகுளம், தகாமடக்கானல் உள்ளிட்ட 16 துமண மையங்க
-ளில் நறுைணப்பயிர்களில் வளர்ச்சி நடவடிக்மககள் ரைற்தகாள்ளப்பட்
-டு வருகின்ைன. இங்கு இஞ்சி, பூண்டு, மிளகாய், தகாத் ைல்லி,
ஜாதிக்காய், கிராம்பு, இலவங்கப் பட்மட, சாிா்வசுகந்தி, புளி, கறிரவப்பிமல,
நறுைணப் பயிர்களின் விம ,
ரைான நாற்றுகள் உற்பத்தி
தசய்யப்படுகின்ைன. வயல்தவளி முன்ரனாடி திட்டத்தின்கீழ் நறுைணப்
பயிர்களான ைஞ்சள், மிளகு, தகாத் ைல்லி, மிளகாய் ஆகியவற்றில்
அங்கக ரவளாண் சாகுபடி திடல்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
ஏற்காடு, டியன்குடிமச, ரபச்சிப்பாமை ஆகிய இடங்களில் உள்ள
ர ாட்டக்கமல ஆராய்ச்சி நிமலயங்களில் வாசமனப் பயிர்களின்
நாற்ைங்கால் ரைம்படுத் ப்பட்டு ரகாழிக்ரகாடு பாக்கு, வாசமனப்
பயிர்கள்
ரைம்பாட்டு
இயக்ககத்தின்
மூலம்
ரச்சான்றி ழ்
வழங்கப்பட்டுள்ளது. வாசமனப் பயிர்களின் முக்கியத்துவம்பற்றி
பிரபலப்படுத் வும், சாகுபடி பரப்பளமவ அதிகரிக்கவும் பல்ரவறு துமண











 













1. நடப்பாண்டுக்கான (2021) பபரிடர் அபாயக் குறைப்பு – வைட்சி

5. அண்றமச் வசய்திகளில் இடம்வபற்ை வபருந்தடுப்புப்பவளத்திட்டு

குறித்த சிைப்பு அறிக்றகயின் உலகளாவிய மதிப்பீட்டு அறிக்றகறய
வவளியிட்ட நிறுவனம் எது?

அறமந்துள்ள நாடு எது?
அ) ஐக்கிய அவமரிக்க நாடுகள்

அ) FAO

ஆ) ஆஸ்திபைலியா 

ஆ) UNDRR 

இ) ஜப்ோன்

இ) WFP

ஈ) இந்தியா

ஈ) UNESCO

✓



✓

பேரிடர் அோயக் குறைப்புக்கான ஐநா அலுவலகமானது (UNDRR) 2021
வைட்சி அோயக் குறைப்பு - சிைப்பு அறிக்றக குறித்த உலகளாவிய
மதிப்பீட்டு அறிக்றகறய வவளியிட்டுள்ளது. அந்த மதிப்பீட்டின்ேடி, இந்த
நூற்ைாண்டில் இதுவறை 1.5 பில்லியன் மக்கறள, வைட்சி, பநைடியாக
ோதித்துள்ளது. இந்த அதிகரித்த எண்ணிக்றகக்கு காலநிறல மாற்ைம்,
சுற்றுச்சூழல் சீைழிவு மற்றும் மக்கள்வதாறக மாற்ைங்கள் காைணமாகும்.

ஆஸ்திபைலியாவின் வடகிழக்கு கடற்கறையில் 2300 கிமீ நீளத்துக்கு
அறமந்துள்ள வேருந்தடுப்புப்ேவளத்திட்டானது அதன் அறிவியல் மற்றும்
உள்ளார்ந்த முக்கியத்துவத்தின் காைணமாக கடந்த 1981’இல் உலக
ோைம்ேரிய தைவரிறசறயப் வேற்ைது. சமீேத்தில், UNESCO வேருந்தடுப்புப்
ேவளத்திட்டு, உலக ோைம்ேரிய தளங்களின் ேட்டியலில் றவக்கப்ேட
பவண்டும் எனக் கூறியது.

6. சமீபத்தில் இந்தியாவால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட M-பயாகா வசயலி,
2. சமீப வசய்திகளில் இடம்வபற்ை ‘ICMED 13485 PLUS’ என்ைால்

எந்த அறமப்பபாடு இறணந்து உருவாக்கப்பட்டது?

என்ன?

அ) ஐநா

அ) தைச்சான்றிதழ் திட்டம் 

ஆ) WHO 

ஆ) வறுறமவயாழிப்புத் திட்டம்

இ) CDC

இ) சாறல திட்டம்

ஈ) ஜான் ஹாப்கின்ஸ் ேல்கறலக்கழகம்

ஈ) தடுப்பூசி திட்டம்

✓

ICMED என்ேது 2016ஆம் ஆண்டில் மருத்துவ சாதனங்கள் சான்றிதழ்
வேறுவதற்காக வதாடங்கப்ேட்ட ஒரு திட்டமாகும். சமீேத்தில், இந்திய தை
கவுன்சிலும் இந்திய மருத்துவ சாதனங்களின் உற்ேத்தியாளர்கள் சங்க
-மும் இந்தத் திட்டத்தில் சில அம்சங்கறளச் பசர்த்துள்ளன இந்தப் புதிய
திட்டத்தின் வேயர் “ICMED 13485 PLUS” ஆகும். இது, மருத்துவ சாதனங்
-களின் தைம், ோதுகாப்பு மற்றும் வசயல்திைன் ஆகியவற்றை சரிோர்க்கும்.

✓

இந்தியப்பிைதமர் நபைந்திை பமாடி, ‘உலக நலவாழ்வு அறமப்பு M-பயாகா’
வசயலிறய அறிமுகப்ேடுத்தினார். வோது பயாகா வசயல்முறையின் அடிப்
-ேறடயிலான ேல்பவறு பயாகா ேயிற்சிகள் மற்றும் வசய்முறைகள்
குறித்த காவணாளிகறள ேல வமாழிகளில் இந்தச் வசயலி வழங்கும்.

✓

இந்தச் வசயலிறய உலக நலவாழ்வு அறமப்பும் (WHO) இந்திய அைசின்
ஆயுர்பவதம், பயாகா மற்றும் இயற்றக மருத்துவம், யுனானி, சித்த மருத்
-துவம் மற்றும் பஹாமிபயாேதி (AYUSH அறமச்சகம்) அறமச்சகமும்
இறணந்து உருவாக்கியுள்ளன.

3. பன்னாட்டு கார்பன் விறல தளத்றத அறமக்கவுள்ள அறமப்பு

7.ஒலிம்பிக்கில் பபாட்டியிடுவதற்காக பதர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ள முதல்

எது?

திருநங்றக விறளயாட்டு வீராங்கறனயான லாரல் ஹப்பார்ட்
சார்ந்த நாடு எது?

அ) ேன்னாட்டுச் வசலவாணி நிதியம் 
ஆ) உலக வங்கி

அ) ஐக்கிய அவமரிக்க நாடுகள்

இ) ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி

ஆ) ைஷ்யா

ஈ) ஆசிய உட்கட்டறமப்பு & முதலீட்டு வங்கி

✓

✓

புவி வவப்ேமறடதறலக் கட்டுப்ேடுத்துவதற்காக ேன்னாட்டு கார்ேன்
விறல தளத்றத அறமக்க ேன்னாட்டுச் வசலவாணி நிதியம் (IMF)
முன்வமாழிந்துள்ளது. இந்த தசாப்தத்தில், குறைந்த கார்ேன் வவளிபயற்ை
-த்றத பநாக்கிச்வசல்வறத இது பநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது.

இ) நியூசிலாந்து 
ஈ) வதன்னாப்பிரிக்கா

✓

படாக்கிபயா ஒலிம்பிக்கில் போட்டியிடும் முதல் திருநங்றக விறளயாட்
-டு வீைாங்கறனயாக நியூசிலாந்றதச் சார்ந்த 43 வயதான லாைல்
ஹப்ோர்ட் பதர்வுவசய்யப்ேட்டுள்ளார். சூப்ேர் வஹவிவவயிட் வேண்கள்
போட்டியில் ேங்பகற்கும்போது, ஹப்ோர்ட், ஒலிம்பிக்கில் ேங்பகற்கும்
முதல் திருநங்றக விறளயாட்டு வீைாங்கறனயாக இருப்ோர்.

✓

ேன்னாட்டு ஒலிம்பிக் குழு (IOC) குறிப்பிட்டிருக்கும் வடஸ்படாஸ்டிபைான்
அளவுகள் பூர்த்திவசய்யப்ேட்ட பின்னர் அவர் சூப்ேர் வஹவிவவயிட் 87
கிபலா பிரிவில் போட்டியிடுவார்.

ேன்னாட்டுச் வசலவாணி நிதிய தறலவரின் கூற்றுப்ேடி, புவி வவப்ேம
-றடதறல 1.5 முதல் 2 டிகிரி அளவுக்கு மட்டுப்ேடுத்தினால் 2030’க்குள்
உமிழ்றவ கால் முதல் அறை ேங்கு வறை குறைக்க பவண்டும்.

4.இந்தியாவில் எத்தனால் உற்பத்திக்கான மாற்றுதீவன ஆதாரமாக
அறடயாளங்காணப்பட்டுள்ள பயிர் எது?
அ) ேருத்தி

8. 100% கச்சா எண்வணய் / 100% எத்தனால் பயன்படுத்தக்கூடிய

ஆ) சணல்

✓

✓

எஞ்சினின் வபயர் என்ன?

இ) மைவள்ளிக்கிழங்கு 

அ) ேல எரிவோருள் எஞ்சின்

ஈ) உருறளக்கிழங்கு

ஆ) பிவளக்ஸ் எரிவோருள் எஞ்சின் 

ICAR-மத்திய கிழங்கு ேயிர் ஆைாய்ச்சி நிறுவனம் மைவள்ளிக்கிழங்றக
உயிரி எத்தனால் உற்ேத்திக்கான ஓர் உறுதியான மூலப்வோருளாகக்
கண்டறிந்துள்ளது. ஓர் உயிரி எரிவோருள் ேயிைாக, கரும்புடன் ஒப்பிடும்
போது மைவள்ளிக்கிழங்கு ேல்பவறு நன்றமகறளக் வகாண்டுள்ளது.

இ) மாற்று எஞ்சின்

மைவள்ளிக்கிழங்கில் அதிக மாவுச்சத்து உள்ளடக்கம் மற்றும் குறைந்த
பமலாண்றம நிறலறமகளின்கீழ் வளரும் திைனுள்ளது. இது, இந்தியா
-வின் எத்தனால் கலப்பு வேட்பைால் திட்ட இலக்கு 2025’ஐ அறடய
உதவும்.









ஈ) நிறலயான எஞ்சின்
✓

ஆட்படாவமாறேல் வதாழிலுக்காக, பிவளக்ஸ் எரிவோருள் எஞ்சின்கள்
கட்டாயமாக உருவாக்கப்ேடும் என்று மத்திய சாறல போக்குவைத்து &
வநடுஞ்சாறலத்துறை அறமச்சர் அறிவித்தார்.

✓

பிவளக்ஸ் எரிவோருள் எஞ்சின்களில், 100% கச்சா எண்வணபயா (அ)
100% எத்தனாறலபயா ேயன்ேடுத்தவியலும். வேட்பைாலில் 20% எத்த
-னால் கலப்ேதற்கான இலக்கு ஆண்றட, இந்தியா, 2030லிருந்து
2025க்கு மாற்றியறமத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.



 















9. நடப்பாண்டின் (2021) உலக முதலீட்டு அறிக்றகறய வவளியிட்ட
அறமப்பு எது?
அ) UNCTAD 
ஆ) WTO
இ) ேன்னாட்டுச் வசலவாணி நிதியம்
ஈ) உலக வங்கி
✓

ஐநா வர்த்தக & பமம்ோட்டு கூட்டறமப்ோனது (UNCTAD) அண்றமயில்
நடப்ோண்டின் (2021) உலக முதலீட்டு அறிக்றகறய வவளியிட்டுள்ளது.
COVID வதாற்றுபநாயால் உலகளாவிய அந்நிய பநைடி முதலீடு 35%
குறைந்துள்ளதாக அவ்வறிக்றக குறிப்பிட்டது.

✓

2020ஆம் ஆண்டில், உலகில், அந்நிய பநைடி முதலீடு (FDI) வருவாறயப்
வேறுவதில் ஐந்தாவது வேரிய நாடாக இந்தியா இருப்ேதாகவும் அதன்
மதிப்பு $64 பில்லியன் டாலைாக இருப்ேதாகவும் UNCTAD கூறியுள்ளது.

10. எஸ்தர் டப்பலா மற்றும் ரகுராம் ராஜன் ஆகிபயாறரக்வகாண்ட
வபாருளாதார ஆபலாசறனக் குழுறவ உருவாக்கவுள்ள மாநிலம்
எது?
அ) தமிழ்நாடு 
ஆ) பகைளா
இ) பமற்கு வங்கம்
ஈ) ஆந்திை பிரதேசம்

✓

தறலசிைந்த வோருளாதாை வல்லுநர்களான பநாேல் ேரிசு வேற்ை எஸ்தர்
டப்பலா, இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) முன்னாள் ஆளுநர் இைகுைாம்
இைாஜன், முன்னாள் தறலறமப் வோருளாதாை ஆபலாசகர் அைவிந்த்
சுப்பிைமணியன், பமம்ோட்டு வோருளாதாை நிபுணர் ஜீன் ட்ரீஸ்,
முன்னாள் மத்திய நிதிச்வசயலாளர் S நாைாயண் ஆகிதயோர் அடங்கிய
வோருளாதாை ஆபலாசறனக் குழுறவ உருவாக்குவதற்கு தமிழ்நாடு
மாநில அைசு முடிவுவசய்துள்ளது.


1. வகாந்தறக
கண்வடடுப்பு

அகழாய்வு:

பமலும்

ஒரு

சமநிறல

எலும்புக்கூடு

சிவகங்றக மாவட்டம் கீழடி அருபக வகாந்தறகயில் நறடவேற்றுவரும்
அகழாய்வில் வவள்ளிக்கிழறம சமநிறலயில் பமலும் ஒரு எலும்புக்கூடு
கண்வடடுக்கப்ேட்டது. கீழடி, அகைம், மணலூர், வகாந்தறக ஆகிய
ேகுதிகளில் கடந்த பிப்.13 முதல் 7ஆம் கட்ட அகழாய்வுப்ேணிகள் வதாடங்கி
நறடவேற்று வருகின்ைன. இதுவறை நறடவேற்ை அகழாய்வுகளின்
அடிப்ேறடயில் வகாந்தறக ேண்றடய காலத்தில் ஈமக் காடாக இருந்தது
வதரியவந்துள்ளது.
இங்கு பதாண்டப்ேட்ட குழிகளில் ஏைாளமான முதுமக்கள் தாழிகள்,
எலும்புக்கூடுகள் அடுத்தடுத்து கிறடத்து வருகின்ைன. கடந்த சில
நாள்களுக்கு முன்பு இப்ேகுதியில் சமநிறலயில் முழு எலும்புக்கூடு
கண்வடடுக்கப்ேட்டுள்ளது. அபத அகழாய்வுக் குழியில் ஏற்வகனபவ
கிறடத்த சமநிறல எலும்புக்கூடுக்கு அருகிபலபய, மற்வைாரு சமநிறல
எலும்புக்கூடு கண்வடடுக்கப்ேட்டுள்ளது. 3.5 அடி நீளமுள்ள இந்த எலும்பு
-க்கூட்டின் ோலினம் ஆய்வுக்கு பின்னபை வதரியவரும் என வதால்லியல்
ஆய்வாளர்கள் வதரிவித்தனர்.
2. உத்தைகண்ட் முதல்வைாக புஷ்கர் சிங் தாமி பதர்வு
உத்தைகண்ட் மாநிலத்தின் புதிய முதலமைச்சைாக புஷ்கர் சிங் தாமி
பதர்வு வசய்யப்ேட்டுள்ளார். முதலமைச்சைாக இருந்த தீைத் சிங் ைாவத்
ைாஜிநாமா வசய்தறதயடுத்து, படைாடூனில் நறடவேற்ை சட்டப்பேைறவ
உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தில் புதிய முதல்வர் பதர்ந்வதடுக்கப்ேட்டுள்ளார்.











 

✓











5.NASA’இன் சராசபாட்டிக் உைங்கு வானூர்தியான இஞ்வேனுயிட்டி,

நிலைய குழும விருலத வவன்ற இந்திய வானூர்தி நிலையம் எது?

எந்த வான் வபாருளில் இயங்கி வருகிறது?

அ) மும்பை ைன்னாட்டு வானூர்தி நிபையம்

அ) நிைா

ஆ) தில்லி ைன்னாட்டு வானூர்தி நிபையம்

ஆ) கெவ்வாய் 

இ) க ாச்சின் ைன்னாட்டு வானூர்தி நிபையம் 

இ) கவள்ளி

ஈ) கென்பன ைன்னாட்டு வானூர்தி நிபையம்

ஈ) வியாழன்

க ாச்சின் ைன்னாட்டு விமான நிபையமானது விமான நிபைய செபவ
தரத்திற் ா ைன்னாட்டு விமான நிபைய குழுமத்தின் தபைபம
இயக்குநரிடமிருந்து சிறப்பு விருபத கவன்றது. விமான நிபைய செபவ
தர ஆய்வில், கதாடர்ச்சியா சிறந்த செபவ பை வழங்கிய வானூர்தி
நிபையங் ள், ையணி ளின் ருத்தின் அடிப்ைபடயில் அங்கீ ரிக் ப்ைட்
-டு விருது ள் வழங்கி க ௌரவிக் ப்ைடுகின்றன.

✓

அகமரிக் விண்கவளி ஆய்வு மு பமயின் ‘மார்ஸ் 2020’ திட்டத்தின்
ஒருைகுதியா கெவ்வாய்க்ச ாளில் இயங்கும் NASA’இன் சிறு சராசைா
உைங்கு வானூர்திதான் ‘இஞ்கெனுயிட்டி’.

✓

இந்த உைங்கு வானூர்தி, எட்டாவது முபறயா , கெவ்வாய்க்ச ாளில்
ஒரு புதிய இடத்தில் தபரயிறங்கியது. அதன்ெமயம், 160 மீட்டர் கதற்ச
ஒரு புதிய இடத்திற்கு அந்த உைங்கு வானூர்தி ைறந்துகென்றது.

2. உைகின் முதல் பிரத்திசயக ‘விலரவு இரயிலுக்கான பசுலம

6. பசுலம லைட்ரஜன் முன்வனடுப்புகள்குறித்த BRICS உச்சிமாநா

மதிப்பீட்டு முலற’லய அறிமுகப்படுத்தியுள்ள நாடு எது?

-ட்லட நடத்தவுள்ள நாடு எது?

அ) அகமரிக் ா

அ) இந்தியா 

ஆ) இந்தியா 

ஆ) ரஷ்யா

இ) இஸ்சரல்

இ) பிசரஸில்
ஈ) சீனா

விபரவு இரயிலுக் ான உைகின் முதல் பிரத்திசய ைசுபம மதிப்பீட்டு
முபறபய இந்தியா அறிமு ப்ைடுத்தியுள்ைது. CII-இந்திய ைசுபம ட்டட
வுன்சிைானது IGBC ைசுபம விபரவு இரயில் மதிப்பீட்டு முபறபய
அறிமு ப்ைடுத்தியுள்ைது. IGBC ஆனது சதசிய விபரவு இரயில் ழ த்துட
-ன் ஒத்துபழத்துள்ைது. இந்த மதிப்பீட்டு முபற, புதிய விபரவு இரயில்
நிபையங் பை அவற்றின் கெயல்ைாடு ளின்சைாது ஆற்றல் திறபமயா
-ன ருத்தாக் ங் பைப் ையன்ைடுத்துவதற்கு உதவும்.

✓

இந்திய அரசுக்கு கொந்தமான NTPC லிட், ைசுபம பைட்ரஜன் முன்னன
-டுப்புகள் குறித்த இரண்டு நாள் உச்சிமாநாட்படத் கதாகுத்து வருகிறது.
இந்த நி ழ்வில், BRICS நாடு ளின் ைங்ச ற்பு அடங்கும்.

✓

இவ்வுச்சிமாநாடு, உை நாடு ளின் ைசுபம பைட்ரஜன் முன்கனடுப்பு
- பைப் ைகிர்ந்து க ாள்வதற் ான ஒரு தைத்பத உருவாக்குகிறது.
சமலும், ைசுபம ஆற்றபை அடுத்த ட்டங் ளுக்கு க ாண்டுகெல்ை ஒரு
விரிவான கெயல்திட்டங் பை முன்பவக்கிறது.

3.NFSA பயனாளிகளுக்கு கூடுதல் உணவு-தானியங்கலள வழங்

7. ‘குழந்லதகள் மற்றும் ஆயுத சமாதல்கள்’ குறித்த வருடாந்திர

-கும் பின்வரும் எந்தத் திட்டம், நவம்பர் வலர நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது?

அறிக்லகலய வவளியிட்ட அலமப்பு எது?

அ) பிரதமர் கிஸான்

அ) ஐநா 

ஆ) பிரதமர் ரீப் ல்யாண் சயாஜனா 

ஆ) யுகனஸ்ச ா

இ) பிரதமர் ஆத்ம நிர்ைார் சயாஜனா

இ) யுனிகெஃப்

ஈ) PM உணவு தானிய சயாஜனா

✓



1. வானூர்தி நிலைய சேலவ தரத்திற்காக பன்னாட்டு வானூர்தி

ஈ) ஜப்ைான்

✓



ஈ) ஐ.யூ.சி.என்

பிரதமரின் ஏபழ ள் நை உணவு திட்டத்பத 2021 ஜூபையிலிருந்து
2021 நவம்ைர் மாதம் வபர நீட்டிக் மத்திய அபமச்ெரபவ ஒப்புதல்
அளிக் ப்ைட்டுள்ைது. இதன்ைடி, பிரதமரின் ஏபழ ள் நை உணவு திட்டம்
( ட்டம் - 4) கீழ், சதசிய உணவு ைாது ாப்பு ெட்டத்தின் அதி ைட்ெம் 81.35
ச ாடி ையனாளி ளுக்கு ஜூபை முதல் நவம்ைர் வபர ஒரு மாதத்திற்கு
ஐந்து கிசைா உணவு தானியங் ள் இைவெமா வழங் ப்ைடும்.

✓

சிறார் ள் & ஆயுத சமாதல் ள் குறித்து ஐநா தபைவர் அன்சடானிசயா
குடகரஸ், ைாது ாப்பு வுன்சிலுக்கு அனுப்பிய ஆண்டு அறிக்ப யின்ைடி,
டந்த ஆண்டு உை ம் முழுவதும் ைல்சவறு சமாதல் ளில் 8,500’க்கும்
சமற்ைட்ட குழந்பத ள் ையன்ைடுத்தப்ைட்டுள்ைனர்.

✓

சொமாலியா, ாங்ச ா மக் ைாட்சிக் குடியரசு, ஆப் ானிஸ்தான், சிரியா
மற்றும் ஏமன் ஆகிய நாடு ளில், டந்த 2020’ஆம் ஆண்டில் அதி விதி
மீறல் ள் நடந்துள்ைன.

4. ஓர் அண்லமய ஆய்வின்படி, உைகில் பல்சவறு வலகயிைான
பட்டாம்பூச்சிகள் காணப்படும் நாடு எது?

8. உைக இலே நாள் கலடப்பிடிக்கப்படுகிற சததி எது?

அ) க ாைம்பியா 

அ) ஜூன்.20

ஆ) பிஜி

ஆ) ஜூன்.21 

இ) ைப்புவா நியூ கினியா

இ) ஜூன்.22

ஈ) நியூசிைாந்து

ஈ) ஜூன்.23

✓

இயற்ப வரைாற்று அருங் ாட்சிய ம் கவளியிட்டுள்ை ஓர் அண்பமய
ஆய்வின்ைடி, ைல்சவறு வப யிைான ைட்டாம்பூச்சி ளின் தாய மா
க ாைம்பியா உள்ைது. கதன்னகமரிக் நாட்டில் அறியப்ைட்ட அபனத்து
உயிரினங் ளிலும் சுமார் 20% ைட்டாம்பூச்சி ைா உள்ைன. ெர்வசதெ
அறிவியைாைர் ள் குழு, “க ாைம்பிய ைட்டாம்பூச்சி ளின் ெரிைார்ப்பு ைட்டி
-யல்” என்ற தபைப்பில் ஆவணகமான்பறத் தயாரித்தது.

✓

க ாைம்பியாவில் மட்டும் இருநூற்றுக்கும் சமற்ைட்ட வண்ணத்துப்பூச்சி
இனங் ள் ாணப்ைடுகின்றன.

✓

ஒவ்சவார் ஆண்டும் ஜூன்.21 அன்று உை இபெ நாள் க ாண்டாடப்ை
-டுகிறது. இந்த நாள், முதன்முதலில், 1982ஆம் ஆண்டில் பிரான்ஸில்
க ாண்டாடப்ைட்டது. ச ாபட திர்த்திருப்ை நிபையுடன் இந்த நாள்
ஒத்துப்சைாகிறது. சமலும், மக் பை, இபெச ட்டு மகிழ்வபடயச் கெய்வ
-பதயும் சநாக் மா க் க ாண்டுள்ைது.

9. வேய்திகளில் நம்பகத்தன்லமயின் அடிப்பலடயில், ‘டிஜிட்டல்
வேய்தி அறிக்லக – 2021’இல் இந்தியாவின் தரநிலை என்ன?
அ) 11
ஆ) 21
இ) 31 
ஈ) 41











 
✓









டிஜிட்டல் கெய்தி அறிக்ப யின் 10ஆம் ைதிப்பை, ராய்ட்டர்ஸ் நிறுவனம்,
ைத்திரிப ஆய்வுக் ா கவளியிட்டுள்ைது. கெய்தி நு ர்வில் COVID-19
கதாற்றின் தாக் த்பத இது விவரிக்கிறது. இந்தியா, இந்சதாசனசியா,
தாய்ைாந்து, பநஜீரியா, க ாைம்பியா மற்றும் கைரு உட்ைட 6 ண்டங் ள்
மற்றும் 46 ெந்பத ளிலிருந்து செ ரிக் ப்ைட்ட தரவு ளின் அடிப்ைபடயி
-ல் இந்த அறிக்ப கதாகுக் ப்ைட்டுள்ைது. கெய்தி மீதான நம்பிக்ப யின்
அடிப்ைபடயில், 46 நாடு ளுள் இந்தியா 31ஆவது இடத்தில் உள்ைது.







கதைங் ானா மாநிைங் ளில் சம மாதங் ளில் அடிக் டி கவப்ை அபை
தாக்குதல் நி ழ்கின்றன.
வட இந்திய ெமகவளிப் ைகுதியிலும், மபைப் ைகுதியிலும் கவப்ை அபை
தாக்குதல் ெம்ைவங் ள் நபடகைறுகின்றன. டந்த வாரம் ெமகவளிப்
ைகுதியில் கவப்ைநிபை 40 டிகிரி கெல்சியஸுக்கும் அதி மா இருந்தது.
சமாெமான வானிபையால் ஏற்ைடும் விைத்து ளில் கவப்ை அபை
தாக்குதல், மின்னல் தாக்குதல் ஆகியவற்றால்தான் அதி உயிரிழப்பு ள்
ஏற்ைடுகின்றன என்று அந்த ஆய்வறிக்ப யில் கதரிவிக் ப்ைட்டுள்ைது.

10. ‘துளிர் நிறுவனங்கள் மற்றும் இடர் நிதியளிப்புபற்றிய ஆராய்ச்சி
லமயத்’லத (CREST) அறிமுகப்படுத்தியுள்ள நிறுவனம் எது?
அ) IIT கென்பன 
ஆ) IIT மும்பை
இ) IIT ஆமதாைாத்
ஈ) IIT கைங் ளூரு

✓

இந்திய கதாழில்நுட்ை நிறுவனம் – கென்பன, ‘துளிர் நிறுவனங் ள் &
இடர் நிதியளிப்புைற்றிய ஆராய்ச்சி பமயத்’பத அறிமு ப்ைடுத்தியுள்ைது.
உயர்தர ஆராய்ச்சியில் ஈடுைடுவதில் உள்ை கைரும் இபடயூறு பை
எதிர்க ாள்வதற் ா இது இந்திய துளிர்நிறுவன நிபை ளில் ஒரு தரவு
ைஞ்சியத்பத உருவாக்கும்.

✓

ஆராய்ச்சியாைர் ளும் க ாள்ப வகுப்ைாைர் ளும் அணு க்கூடியதா
இருக்கும் இந்தத் த வல் ள் ெர்வசதெ கவளியீடு ளுக்கு வழிவகுக்கும்.


1.அபனவருக்கும் எழுத்தறிவு அளிக்கும் ‘நிபுண் ைாரத் திட்டம்’ கதாடக் ம்
2020ஆம் ஆண்டின் சதசியக் ல்வி க ாள்ப யின் ஓர் அங் மா ,
நாட்டில் அபனத்துக் குழந்பத ளுக்கும் எழுத்தறிவு வழங்கும் ‘நிபுண்
ைாரத்’ திட்டம் ஜூபை.5 அன்று கதாடங்கி பவக் ப்ைடுகிறது.
மத்திய ல்வித்துபறயின்கீழ் உள்ை ைள்ளிக் ல்வி மற்றும் எழுத்தறிவுத்
துபற, நாட்டில் உள்ை ஒவ்கவாரு குழந்பதயும் புரிதலுடன் வாசிப்ைதிலும்,
எண்ணறிவில் சைாதிய தகுதிபயப் கைறுவதற்கு ஏதுவா ‘நிபுண் ைாரத்’
என்கிற திட்டத்பத இயக் மா அறிமு ப்ைடுத்தவிருக்கிறது.
நாட்டில் 3 வயது முதல் 11 வயது வபரயில் சுமார் 5 ச ாடி குழந்பத ள்
உள்ைன. இபத முன்னிட்டு 2026-27ஆம் ஆண்டிற்குள் மூன்றாம்
வகுப்பை நிபறவுகெய்வதற்குள் ஒவ்கவாரு குழந்பதயும் புரிதலுடனான
எழுத்து வாசிப்பிலும், எண்ணறிவில் சைாதிய தகுதிபயப் கைறுவதற்கும்
ஏதுவா , அடிப்ைபட எழுத்தறிவு மற்றும் எண்ணறிபவப் கைறுவதற் ான
சூழலியபை உருவாக்கும் கதாபைசநாக்குப் ைார்பவயுடன் இந்த
இயக் ம் கதாடங் ப்ைடுகிறது.
இத்திட்டம், அபனத்து மாநிைங் ள், யூனியன் பிரசதெங் ளில் சதசியமாநிை-மாவட்ட-வட்டார-ைள்ளி ள் ஆகிய ஐந்து நிபை ளில் மத்திய
அரசின் ‘ெமக்ரா ஷிக்ஷா’ திட்டத்தின்கீழ் கெயல்ைடுத்தப்ைடுகிறது.
2. கவப்ை அபை தாக்குதல்: ஐம்ைது ஆண்டு ளில் 17,000 சைர் ைலி;
ஆய்வறிக்ப யில் த வல்
இந்தியாவில் டந்த 50 ஆண்டு ளில் ஏற்ைட்ட கவப்ை அபை தாக்குதல்
ெம்ைவங் ளில் 17,000’க்கும் சமற்ைட்சடார் உயிரிழந்ததா , ஓர் ஆய்வு
அறிக்ப யில் கதரிவிக் ப்ைட்டுள்ைது. புவி அறிவியல் அபமச்ெ த்தின்
கெயைர் M இராஜீவன் தபைபமயிைான அறிவியைாைர் ள் குழு இந்த
ஆய்வறிக்ப பய கவளியிட்டுள்ைது. அதில் கூறப்ைட்டிருப்ைதாவது:
இந்தியாவில் டந்த 1971 முதல் 2019 வபரயிைான 50 ஆண்டு ளில்
சமாெமான வானிபை ாரணமா நி ழ்ந்த விைத்து ைால் 1,41,308 சைர்
உயிழந்திருக்கிறார் ள். அவர் ளில், கவப்ை அபைதாக்குதல் ாரணமா
மட்டும் 17,362 சைர் உயிரிழந்திருக்கிறார் ள். இது கமாத்த உயிரிழப்பில்
12 ெதவீதமாகும். 2019 வபரயிைான 50 ஆண்டு ளில் கமாத்தம் 706
கவப்ை அபை தாக்குதல் ெம்ைவங் ள் இந்தியாவில் நடந்துள்ைன.
கவப்ை அபை தாக்குதைால், ஆந்திர பிரசதெம், கதைங் ானா, ஒடிஸா
ஆகிய மாநிைங் ளில் அதி அைவில் உயிரிழப்பு ள் ஏற்ைட்டுள்ைன.
ைஞ்ொப், ஹிமாெை பிரசதெம், உத்தர ண்ட், தில்லி, ைரியானா,
இராஜஸ்தான், உத்தரபிரசதெம், குஜராத், மத்தியபிரசதெம், ம ாராஷ்டிரா,
ெத்தீஸ் ர், பீ ார், ஜார்க் ண்ட், சமற்கு வங் ம், ஒடிஸா, ஆந்திர பிரசதெம்,











 





1.

ஜம்மு-காஷ்மீர்
த ாடர்பான
ஆலையத்தின் லைவர் யார்?



எல்லை









5. பின்வரும் எந்

வலையலை

நிறுவனத்துடன் மத்திய ையில்லைட் கிடங்கு
நிறுவனம் இலைக்கப்படவுள்ைது?

அ) ஏ.கே.சிக்ரி

அ) மத்திய கிடங்கு ேைேம் 

ஆ) ரஞ்சன் கேோகேோய்

ஆ) ஐ.ஆர்.சி.டி.சி.

இ) ரஞ்சனோ கேசோய் 

இ) ஜி.எஸ்.ஆர்.இ லிமிசடட்

ஈ) கே வி ேோமத்

ஈ) என்டிபிசி

✓

370ஆவது பிரிவு இரத்து சசய்யப்பட்டு 2019 ஆேஸ்டில் ஜம்மு மற்றும்
ேோஷ்மீரின் சிறப்பு அந்ேஸ்தே திரும்பப்சபற்ற 6 மோேங்ேளுக்குப் பிறகு
வதரயதற ஆதையம் அதமக்ேப்பட்டது.

✓

இந்ே ஆதையத்திற்கு ஓய்வுசபற்ற உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி ரஞ்சனோ
கேசோய் ேதைதம ேோங்குகிறோர். சமீபத்தில் இந்ே ஆதைக்குழு, ஜம்மு
மற்றும் ேோஷ்மீரில் உள்ள அதனத்து 20 மோவட்டங்ேளின் துதை
ஆதையர்ேளுடன் ஒரு சந்திப்தப நடத்தியது. பிரேமர் அதைப்பு
விடுத்ே அதனத்து ேட்சி கூட்டத்திற்கு முன்னேோே இது நதடசபற்றது.

✓

“குதறந்ேபட்ச அரசு, அதிேபட்ச ஆளுதே” என்பேற்கு இைங்ேவும்,
எளிேோே சேோழில்புரிவதே கமம்படுத்ேவுமோே, மத்திய ரயில்தசட் கிடங்கு
நிறுவனம் மற்றும் மத்திய கிடங்கு நிறுவனம் இதைப்புக்கு மத்திய
அதமச்சரதவ ஒப்புேல் அளித்துள்ளது.

✓

இேன்மூைம் இந்நிறுவனங்ேளின் சசோத்துக்ேள், சபோறுப்புேள் மற்றும்
உரிதமேள் ஒன்றோே இதைக்ேப்படும். இந்ே இதைப்பு, இரு
நிறுவனங்ேளின் சசயல்போடுேதள ஒகர நிர்வோேத்தின் கீழ் இதையும்.

6. கடந்
இைாணுவத்திற்கு வழங்கிய நாடு எது?

1997ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்ட ஓர் உயர்நிலை
ஆனைாைலனக்குழுவான MSDC உடன் த ாடர்புலடய அலமச்ைகம்
எது?

அ) அசமரிக்ேோ

அ) திறன் கமம்போட்டு அதமச்சேம்

ஆ) ரஷ்யோ 

ஆ) துதறமுேம், ேப்பல் மற்றும் நீர்வழி அதமச்சேம் 

இ) இஸ்கரல்

இ) ேல்வி அதமச்சேம்

ஈ) ஜப்போன்

ஈ) மின்னணு மற்றும் ேேவல் சேோழில்நுட்ப அதமச்சேம்

2. டிைாகுனனாவ் குறிபார்த்து சுடும் துப்பாக்கிகலை இந்திய

✓

இந்திய இரோணுவமோனது 1990’ேளில் ரஷ்யோவிலிருந்து டிரோகுகனோவ்
என்ற குறிபார்த்து சுடும் துப்போக்கிேதள வோங்கியது. உைேம் முழுவதும்
பயன்படுத்ேப்படும் ேற்ேோை துப்போக்கிேதளவிட இது பதையேோகும்.

✓

சமீபத்தில், டிரோகுகனோவ் துப்போக்கியின் நவீன வடிவத்திதன இந்திய
இரோணுவத்திடம் வைங்ே ரஷ்யோ ஒப்புக்சேோண்டது.

✓

ேடல்சோர் கமம்போட்டு ேவுன்சில் (MSDC) என்பது கடந்த 1997ஆம்
ஆண்டில் உருவோக்ேப்பட்ட ஓர் உயர்நிதை ஆகைோசதனக் குழுவோகும்.
அது,
முேன்தம
மற்றும்
முேன்தமயற்ற
துதறமுேங்ேளின்
வளர்ச்சிக்ேோே உருவோக்ேப்பட்டேோகும்.

✓

சமீபத்தில், துதறமுேம், ேப்பல் மற்றும் நீர்வழிப் கபோக்குவரத்துக்ேோன
மத்திய இதையதமச்சர் ேோசைோளிவழியில் MSDC’இன் 18ஆவது
கூட்டத்திற்கு ேதைதமேோங்கினோர். ‘இந்திய துதறமுே மகசோேோ-2021’
ஆனது
ேடகைோரப்பகுதியின்
உேந்ே
கமைோண்தம
மற்றும்
பயன்போட்தட உறுதிசசய்யும் என அவர் எடுத்துதரத்ேோர்.

3. இந்திய வான்பலடயும் இந்திய கடற்பலடயும் பின்வரும் எந்
நாட்டின் கடற்பலடயுடன் இலைந்து திருவனந் புைத்திற்கு த ற்னக
‘பானேஜ்’ என்ை பயிற்சியில் பங்னகற்ைன?
அ) அசமரிக்ேோ 

7. னடாக்கினயா 2020’இல் பங்னகற்கும் இந்திய ஒலிம்பிக்

ஆ) ஆஸ்திகரலியோ

✓

அணிக்கான அதிகாைப்பூர்வ பாடலின் இலையலமப்பாைர் யார்?

இ) பிரோன்ஸ்

அ) ஏ ஆர் ரஹ்மோன்

ஈ) ஜப்போன்

ஆ) கமோஹித் சவுேோன் 

இந்திய வோன்பதட மற்றும் இந்திய ேடற்பதட ஆகியதவ அசமரிக்ே
ேடற்பதடயின் கேரியர் ஸ்ட்தரக் குழுவுடன் இதைந்து ‘போகேஜ்’
என்றசவோரு பயிற்சியில் பங்கேற்றன. திருவனந்ேபுரத்திற்கு சேற்கே
இந்ேப் பயிற்சி கமற்சேோள்ளப்பட்டது. இந்திய முன்னணியில், சுகேோய்
விமோனம், ஜோகுவோர்ஸ், எரிசபோருள் நிரப்பும் வோனூர்தி மற்றும் கபோர்க்
ேப்பல்ேள் மற்றும் ேடற்புற கரோந்து வோனூர்திேள் பங்கேற்றன.

இ) விஷோல் ேத்ைோனி

4. ஹுருன் ஆைாய்ச்சி & எதடல்கிவ் அைக்கட்டலை அறிக்லகயின்படி,

ஈ) சங்ேர் மேோகேவன்

✓

கடோக்கிகயோ 2020 ஒலிம்பிக் கபோட்டிேளில் ேைந்துசேோள்ளும் இந்திய
ஒலிம்பிக்குழுவின் போடதை மத்திய இதளகயோர் விவேோரங்ேள் மற்றும்
விதளயோட்டு அதமச்சர் கிரண் ரிஜிஜு, ஒலிம்பிக் தினத்தே முன்னிட்டு
புது தில்லியில் அறிமுேப்படுத்தினோர்.

✓

இந்ேப் போடதை போடேர் கமோஹித் சவுேோன் இதசயதமத்து, போடியுள்ளோர்.
கடோக்கிகயோ கபோட்டிேளில், 100’க்கும் கமற்பட்ட விதளயோட்டு வீரர்ேள்
இந்தியோவின் சோர்போே பங்கேற்போர்ேள் என எதிர்போர்க்ேப்படுகிறது.

கடந் நூற்ைாண்டின் உைகின் மிகப்தபரிய தகாலடயாளி யார்?
அ) ஜோம்சசட்ஜி டோடோ 

✓

ஆ) முகேஷ் அம்போனி

8. ஐ.சி.சி’இன் மு ல் உைக தடஸ்ட் ைாம்பியன்ஷிப்லப தவன்ை நாடு

இ) பில் கேட்ஸ்

எது?

ஈ) ரஜினிேோந்த்

அ) இந்தியோ

ஹுருன் ஆரோய்ச்சி மற்றும் எசடல்கிவ் அறக்ேட்டதள அறிக்தேயின்படி,
இந்தியோவின் சேோழிைதிபரும் டோடோ குழும நிறுவனருமோன ஜோம்சசட்ஜி
நுசர்வோன்ஜி டோடோ, ேடந்ே நூற்றோண்டின் உைகின் மிேப்சபரிய
சேோதடயோளி என்று அறிவிக்ேப்பட்டுள்ளோர். அவர், $102.4 பில்லியன்
மதிப்புள்ள நன்சேோதடேதள வைங்கியுள்ளோர். பில் மற்றும் சமலிண்டோ
கேட்ஸ் இரண்டோவது இடத்தேப் பிடித்ேனர். விப்கரோ நிறுவனர் மற்றும்
ேதைவரோன அசிம் பிகரம்ஜி, பட்டியலில் 12ஆவது இடத்தில் உள்ளோர்.

ஆ) நியூசிைோந்து 









இ) ஆஸ்திகரலியோ
ஈ) இங்கிைோந்து
✓

ஐ.சி.சி’இன் முேல் உைே சடஸ்ட் சோம்பியன்ஷிப்பின் இறுதிப்கபோட்டியில்,
நியூசிைோந்து, இந்தியோதவ வீழ்த்தி முேல் உைே சடஸ்ட் சோம்பியனோனது.
இது, இருபேோண்டுேளில் நியூசிைோந்து சவல்லும் முேல் ஐ.சி.சி பட்டம்
ஆகும். இறுதிப்கபோட்டியன்று நியூசிைோந்து 139 ரன்ேள் இைக்தே, எட்டு
விக்சேட்டுேள் வித்தியோசத்தில் எடுத்ேது.



 











9. ஐநா

ைவுகளின்படி, நடப்பு 2021ஆம் ஆண்டு நிைவைப்படி,
உைதகங்கிலும் உள்ை லகம்தபண்களின் எண்ணிக்லக என்ன?
அ) 25 மில்லியன்
ஆ) 258 மில்லியன் 





ேண்ேோணிக்கும். கமலும், வோனிதை கபரழிவுேதளத் ேடுக்கும்
வதேயில் உைேளோவிய பனிப்படைம், ேடல்நீர் சவப்பநிதை, இயற்தேப்
கபரிடர்ேள்
ஆகியவற்தறயும்
ேண்ேோணிக்கும்
எனத்
சேரிவிக்ேப்பட்டுள்ளது.

இ) 56 மில்லியன்
ஈ) 568 மில்லியன்
✓

சபண்ேளுக்கு
அதிேோரம்
அளிப்பேற்கும்,
ககம்பபண்ேளின்
உரிதமேதளப் போதுேோப்பேற்குமோே, ஐநோ சபோது அதவ, தீர்மோனம்
ஒன்தற நிதறகவற்றி ஜூன்.23’ஐ பன்னோட்டு தேம்சபண்ேள் நோள்
என அறிவித்ேது. இந்ே நோள், இதைதய இைந்ே சபண்ேளுக்கு ஆேரவு
ேோட்டுவதே கநோக்ேமோேக் சேோண்டுள்ளது.

✓

ஐக்கிய நோடுேள் அதவயின் கூற்றுப்படி, உைசேங்கும் 258 மில்லியன்
தேம்சபண்ேள் உள்ளேோே மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. கமலும் பத்தில் ஒருவர்
ேடுதமயோன வறுதம நிதையில் வோழ்ந்து வருகின்றனர்.

10. ‘எல்லைகைற்ை வரி ஆய்வாைர்கள்’ என்பது எந் அலமப்புடன்
இலைந் UNDP’இன் முன்தனடுப்பாகும்?
அ) OECD 
ஆ) IMF
இ) UNESCO
ஈ) UNICEF

✓

ஐக்கிய நோடுேளின் வளர்ச்சித் திட்டமும் (UNDP) சபோருளியல் கூட்டுறவு
மற்றும் வளர்ச்சிக்ேோன அதமப்பும் (OECD) இதைந்து, பூட்டோன் நோட்டில்
“எல்தைேளற்ற வரி ஆய்வோளர்ேள்” என்ற கூட்டு முயற்சிதயத்
சேோடங்கின. இந்ே முன்சனடுப்புக்கு, இந்தியோவும் ஒரு கூட்டோளரோே
கேர்வுசசய்யப்பட்டுள்ளது. இந்ேத் திட்டம், பூட்டோன் நோட்டுக்கு அேன் வரி
நிர்வோேத்தே வலுப்படுத்ே உேவுவதே கநோக்ேமோேக் சேோண்டுள்ளது.


1. மனிே உரிதம ஆர்வைர் ஸ்கடன் சுவோமி மதறவு
ேடுப்புக்ேோவலில் தவக்ேப்பட்டிருந்ே சமூே சசயற்போட்டோளர் ஸ்கடன்
சுவோமியின் ேோைமோனோர். எல்ேர் பரிஷத் வைக்கில் கேசிய புைனோய்வு
முேதமயோல் தேது சசய்யப்பட்டு சிதறயில் அதடக்ேப்பட்டிருந்ே
நிதையில் மனிே உரிதம ஆர்வைருமோன அவர் உயிரிைந்ேோர்.
2.
கடோக்கிகயோ
ஒலிம்பிக்:
சேோடிகயந்துகின்றனர்

கமரி

கேோம்,

மன்பிரீத்

சிங்

கடோக்கிகயோ ஒலிம்பிக் கபோட்டி சேோடக்ே நிேழ்ச்சி அணிவகுப்பின்கபோது
இந்தியோவின் சோர்பில் குத்துச்சண்தட வீரோங்ேதன கமரிகேோம், ஹோக்கி
வீரர் மன்பிரீத் சிங் ஆகிகயோர் கேசிய சேோடிகயந்திச் சசல்ைவுள்ளனர்.
அகேகபோல், நிதறவு நிேழ்ச்சி அணிவகுப்பின்கபோது மல்யுத்ே வீரர் பஜ்ரங்
புனியோ கேசிய சேோடிகயந்திச் சசல்ை இருப்பேோே இந்திய ஒலிம்பிக்
சங்ேம் அறிவித்ேது. இந்ே முடிவு கடோக்கிகயோ ஒலிம்பிக் கபோட்டி
ஒருங்கிதைப்புக் குழுவிடமும் சேரிவிக்ேப்பட்டுள்ளது.
3. புதிய வோனிதை
சசலுத்தியது சீனோ

ஆய்வு

சசயற்தேக்கேோள்:

சவற்றிேரமோே

புதிய வோனிதை ஆய்வு சசயற்தேக்கேோதள சீனோ சவற்றிேரமோே
விண்ணில் சசலுத்தியது. வோனிதை முன்னறிவிப்தப கமம்படுத்ேவும்,
ேடல் சவப்பநிதைதயக் ேண்ேோணிக்ேவும் இந்ே சசயற்தேக்கேோள்
உேவும் என அரசு சசய்தி நிறுவனம் சேரிவித்துள்ளது.
இதுசேோடர்போே அச்சசய்தி நிறுவனம் சேரிவித்திருப்பது: 11 சசயற்தே
உைர்திறன் ேருவிேள் சேோண்ட FY-3இ என்ற அச்சசயற்தேக்கேோள்
வடகமற்கு சீனோவில் உள்ள ஜிகுவோன் சசயற்தேக்கேோள் ஏவுேள
தமயத்திலிருந்து ைோங் மோர்ச் 4-சி ஏவுேதைமூைம் திட்டமிடப்பட்ட
சுற்றுப்போதேக்குள் சசலுத்ேப்பட்டது.
8 ஆண்டு சசயல்படும் வதேயில் வடிவதமக்ேப்பட்டுள்ள சசயற்தேக்
கேோள்,
வளிமண்டை
சவப்பநிதை, ஈரப்பேம்
ஆகியவற்தறக்











 

✓















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.











