 













1. உலகின் முதல் வணிக ரீதியான சிறிய மட்டு உலலயான

5. ‘தவளாண் உள்கட்டலமப்பு நிதி’ திட்டத்தின் காலம் என்ன?

‘லிங்லாங் ஒன்’ஐ உருவாக்குகிற நாடு எது?

அ) 1 ஆண்டு

அ) சீனா 

ஆ) 10 ஆண்டு ள் 

ஆ) ஜப்பான்

இ) 20 ஆண்டு ள்

இ) ரஷ்யா

ஈ) 25 ஆண்டு ள்

ஈ) தென் த ாரியா

✓

சீனா ெனது சாங்ஜியாங் அணுமின்னுற்பத்தி நிலையத்தில் உைகின்
முெல் வணி ரீதியான மட்டு சிறிய உலையான ‘லிங்ைாங் ஒன்’னின்
ட்டுமானத்லெ அதி ாரப்பூர்வமா த் தொடங்கியுள்ளது.

✓

இென் ட்டுமானம் முடிந்ெதும், சிறிய மட்டு உலை ளின் உற்பத்தித்
திறன் 1 பில்லியன் கிலைாவாட் மணிலேரத்லெ எட்டும். இது சீனாவில் 5
ைட்சத்துக்கும் லமற்பட்ட குடும்பங் ளின் மின்சார லெலவலயப் பூர்த்தி
தசய்யும் என எதிர்பார்க் ப்படுகிறது. இப்பல்லோக்கு சிறிய மட்டு உலை,
முென்முெலில், பன்னாட்டு அணுசக்தி மு லமயால், டந்ெ 2016ஆம்
ஆண்டில் அங்கீ ரிக் ப்பட்டது.

✓

இந்திய அரசாங் த்ொல் தொடங் ப்பட்ட லவளாண் உட் ட்டலமப்பு நிதி
திட்டம்
என்பது
இந்தியாவில்
மி ப்தபரிய
லவளாண்
உட் ட்டலமப்பு லள லமம்படுத்துவலெ லோக் மா க்த ாண்ட ஒரு
ேடுத்ெர நீண்ட ாை டனளிப்பு வசதி ஆகும். இந்ெத் திட்டத்தின் ாைம்
2020 நிதியாண்டு முெல் 2029 நிதியாண்டு வலர 10 ஆண்டு ளாகும்.

✓

‘லவளாண் உள் ட்டலமப்பு நிதி’யின்கீழ் நிதி வசதி வழங்கும் மத்திய
துலற திட்டத்தில் மாற்றங் ளுக்கு அலமச்சரலவ ஒப்புெைளித்துள்ளது.
இென்மூைம்,
மாநிை
மு லம ள்/லவளாண்
தபாருட் ள்
சந்லெப்படுத்துெல் குழுக் ள், லெசிய&மாநிை கூட்டுறவு கூட்டலமப்பு ள்,
விவசாயி ள் உற்பத்தியாளர் ள் அலமப்பு ளின் கூட்டலமப்பு ள் & சுய
உெவி குழுக் ளின் கூட்டலமப்பு ளுக்கு ெகுதி நீட்டிக் ப்பட்டுள்ளது.

2. உலக மலாலா நாள் ககாண்டாடப்படுகிற தததி எது?

6. ஜிகா லவரஸ் கதாற்று பாதிப்புகள் அதிகரித்துள்ள மாநிலம் எது?

அ) ஜூலை.4

அ) அருணாச்சை பிரலெசம்

ஆ) ஜூலை.8

ஆ) பஞ்சாப்

இ) ஜூலை.10

இ) ைரியானா

ஈ) ஜூலை.12 

✓

பாகிஸ்ொலனச் லசர்ந்ெ இளம்
ல்வி ஆர்வைரான மைாைாவின்
நிலனவா அவரது பிறந்ெோளான ஜூலை.12ஆம் லெதிலய உை
மைாைா ோளா ஐக்கிய ோடு ள் சலப அறிவித்ெது. 2012ஆம் ஆண்டில்,
மைாைா பள்ளிக்குச் தசல்லும்லபாது ொலிபான் கிளர்ச்சியாளர் ளால்
சுடப்பட்டார். ெங் ள் ோட்டில் உள்ள ஒவ்தவாரு குழந்லெக்கும் ட்டாய
மற்றும் இைவச ல்விலய உறுதிதசய்வெற்கு உை ெலைவர் ளிடம்
முலறயீடு தசய்யும் லோக்ல ாடு இந்ெ ோள் அனுசரிக் ப்படுகிறது.

ஈ) ல ரளா 

✓

3. என்கெலடஸ் என்பது எந்தக் தகாளின் நிலவாகும்?
அ) சனி 

✓

ல ரள மாநிைத்தில் ஜி ா லவரஸால் பாதிக் ப்பட்டவர் ளின்
எண்ணிக்ல அதி ரித்து வருகிறது. இத்தொற்றானது ஒருவரிடமிருந்து
இன்தனாருவருக்கு த ாசுக் டியின்மூைம் பரவுகிறது. தபரும்பாைான
லவலள ளில், அறிகுறியற்றொ
உள்ள இது, சிை லவலள ளில்
பக் வாெத்திற்கு வழிவகுக்கிறது. அண்லட மாநிைங் ளான ெமிழ்ோடு
மற்றும் ர்ோட ா, லோய்த்தொற்று பரவாமல் ெடுக் , மாநிைங் ளுக்கு
இலடலயயான எல்லை ளில் ெங் ளின் லசாெலன லள மி வும்
தீவிரப்படுத்தியுள்ளன.

7. STI தலலலமயிலான BRICS புத்தாக்க ஒத்துலைப்பு கெயல்

ஆ) வியாழன்

✓



திட்டத்லத (2021-24) முன்கமாழிந்த BRICS உறுப்பு நாடு எது?

இ) தவள்ளி

அ) பிலரஸில்

ஈ) தேப்டியூன்

ஆ) இந்தியா 

என்தசைடஸ் சனியின் ஆறாவது தபரிய நிைவாகும். ோசாவின் ாசினி
விண் ைம், சமீபத்தில், சனியின் நிைவு ளில் ரியமிை வாயு மற்றும்
லடலைட்ரஜனுடன் லசர்ந்து, வழக் த்திற்கு மாறா
மீத்லென்
தசறிலவக் ண்டறிந்துள்ளது.

இ) ரஷ்யா
ஈ) சீனா

✓

சனியின் மற்தறாரு நிைவான லடட்டனின் வளிமண்டைத்தில் மீத்லென்
இருப்பலெயும், என்தசைடஸில் வாயு மற்றும் ெண்ணீருடன் ஒரு திரவ
டல் இருப்பலெயும் அவ்விண் ைம் ண்டறிந்துள்ளது. என்தசைடஸில்
மீத்லென் உற்பத்தி தசய்யும் தசயல்முலற ள் இருக் ைாம் என்று
ஆராய்ச்சியாளர் ள் ருதுகின்றனர்.

அறிவியல், தொழினுட்பம் புத்ொக் ெலைலமயிைான BRICS புத்ொக்
ஒத்துலழப்பு தசயல் திட்டத்லெ (2021-24) இந்தியா முன்தமாழிந்ெது.
சமீபத்தில், அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத் துலறயால் ேடத்ெப்பட்ட
BRICS S&T வழிேடத்து குழுவின் 12ஆம் கூட்டத்தின்லபாது, அலனத்து
BRICS ோடு ளும் STI ெலைலமயிைான தசயல் திட்டத்திற்கு ஒப்புக்
த ாண்டன. இது ஒருவருக்த ாருவர் புத்ொக் சூழல் அலமப்பின்
அனுபவங் லளப் பகிர்ந்துத ாள்ளவும், புத்ொக்குேர் ள் மற்றும் தொழில்
முலனலவாலர ஒருங்கிலணக் வும் உெவுகிறது.

4. ததங்காய் வளர்ச்சி வாரியம் என்பது எந்த அலமச்ெகத்தின்கீழ்
நிறுவப்பட்ட ஒரு ெட்டபூர்வமான அலமப்பாகும்?

8. 50 ஆண்டுகளில் முதன்முலறயாக இந்தியாவுக்கு ஆப்பிள்கலள

அ) உணவு பெப்படுத்தும் தொழில் ள் அலமச்ச ம்

✓

✓

ஏற்றுமதி கெய்த நாடு எது?

ஆ) லவளாண் அலமச்ச ம் 

அ) சீனா

இ) வர்த்ெ மற்றும் தொழில்துலற அலமச்ச ம்

ஆ) இஸ்லரல்

ஈ) எம்.எஸ்.எம்.இ அலமச்ச ம்

இ) ஐக்கியப் லபரரசு 

லெங் ாய் வளர்ச்சி வாரியம் என்பது மத்திய லவளாண் அலமச்ச த்தின்
கீழ் நிறுவப்பட்ட ஒரு சட்டபூர்வமான அலமப்பாகும். இது லெங் ாய் &
லெங் ாய் தொடர்பான தபாருட் ளின் ஒருங்கிலணந்ெ வளர்ச்சிக் ா
தசயல்படுகிறது. லெங் ாய் வளர்ச்சி வாரியத்தின் ெலைவர் பெவிலய
அதி ாரவர்க் ம் சாரா ெலைவர் பெவியா மாற்றுவெற்கு லெலவயான
திருத்ெத்லெ லெங் ாய் வளர்ச்சி வாரிய சட்டம், 1979‘இல் தசய்ய
அலமச்சரலவ ஒப்புெல் அளித்துள்ளது.

ஈ) ஆஸ்திலரலியா

ெற்லபாலெய ேலடமுலறயான ோன்கு மாநிைங் லளச் லசர்ந்ெ ோன்கு
உறுப்பினர் ளிலிருந்து ஆறு உறுப்பினர் லள மத்திய அரசு பரிந்துலர
தசய்யும்.









✓

ஐக்கியப்லபரரசானது 50 ஆண்டு ளில் முென்முலறயா இந்தியாவுக்கு
ஆப்பிள் லள ஏற்றுமதி தசய்துள்ளது. இது இங்கிைாந்து-இந்தியா
லமம்படுத்ெப்பட்ட
வர்த்ெ
கூட்டணியின்
அலடயாளமா க்
ருெப்படுகிறது.

✓

லமம்படுத்ெப்பட்ட வர்த்ெ கூட்டணிலய பிரிட்டிஷ் பிரெமர் லபாரிஸ்
ஜான்சன் மற்றும் இந்தியப் பிரெமர் ேலரந்திர லமாடி ஆகிலயார் லம
மாெம் ேடந்ெ தமய்நி ர் உச்சிமாோட்டின்லபாது ஒப்புக் த ாண்டனர்.



 











அென்பிறகு, வர்த்ெ மற்றும் தொழிற்துலற அலமச்சர் பியூஷ் ல ாயல்
இந்ெ ஒப்பந்ெத்தில் ல தயழுத்திட்டார்.
✓

2030ஆம் ஆண்டுக்குள் இங்கிைாந்து-இந்தியா இருெரப்பு வர்த்ெ த்லெ
இரட்டிப்பாக் அவர் இைக்கு நிர்ணயித்ொர்.

9. ததசிய கொத்து புனரலமப்பு நிறுவனத்தின் முதல் நிர்வாக
இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்?
அ) K V ாமத்
ஆ) ஷியாம் சீனிவாசன்
இ) பத்மகுமார் மாெவன் 
ஈ) M K லஜன்
✓

லெசிய தசாத்து புனரலமப்பு நிறுவனம் என்னும் மமோசமோன வங்கியை
இந்தியா முலறயா அலமத்து பதிவு தசய்துள்ளது. மும்லபயில், `74.6
ல ாடி மூைெனத்துடன் இது பதிவுதசய்யப்பட்டுள்ளது.

✓

இென் நிர்வா இயக்குேரா பத்மகுமார் மாெவன் நியமிக் ப்பட்டுள்ளார்.
அவர் முன்னர் SBI’இன் வாரக் டன் ளுக்கு தீர்வு ண்டுள்ளார். இந்திய
வங்கி ள் சங் த்தின் ெலைலமச் தசயல் அதி ாரி சுனில் லமத்ொ இென்
இயக்குேரா இருப்பார். முன்னொ , தபாதுத்துலற வங்கி ள், `89,000
ல ாடி மதிப்புள்ள 22 லமாசமான டன் ணக்கு லள லெசிய தசாத்து
புனரலமப்பு நிறுவனத்துக்கு மாற்றும்.

10. COVID தடுப்பூசியின் முதல் தடாஸை 100 ெதவீத மக்களுக்கு
கெலுத்திய முதல் இந்திய மாநிலம் / யூனியன் பிரததெம் எது?
அ) ல ாவா
ஆ) ைடாக் 
இ) அந்ெமான் & நிக்ல ாபார் தீவு ள்
ஈ) புதுச்லசரி

✓

ைடாக்கில், பதிதனட்டு வயதுக்கு லமற்பட்ட அலனவருக்கும் த ாலரானா
ெடுப்பூசியின் முெல் லடாஸ் தசலுத்ெப்பட்டுள்ளது. இென்மூைம் COVID
ெடுப்பூசியின் முெல் லடாலஸ ெனது 100 செவீெ மக் ளுக்கு தசலுத்திய
முெல் இந்திய யூனியன் பிரலெசமா ைடாக் ஆனது.

✓

அலனத்து சு ாொரப்பணியாளர் ள், முன் ளப் பணியாளர் ள் என
அலனவலரயும் உள்ளடக்கியது. இந்தியாவின் ெடுப்பூசி இயக் த்தின்
மூைம், 2021 ஜூலை.14 வலர முப்பத்து எட்டு ல ாடி லபருக்கு ெடுப்பூசி
தசலுத்ெப்பட்டுள்ளது.







2. ‘ லரானாவால் 1.19 ைட்சம் இந்திய சிறுவர் ள் ஆெரவு இழப்பு’
லரானா தேருக் டி ாரணமா இந்தியாவில் 1.19 ைட்சம் சிறுவர் ள்
ஆெரவற்றவர் ளாகியுள்ளொ அண்லமயில் தவளியிடப்பட்டுள்ள ஓர்
ஆய்வறிக்ல யில் தெரிவிக் ப்பட்டுள்ளது.
லெசிய சு ாொர நிறுவனத்தின் ஓர் அங் மான லெசிய லபாலெப்பழக் ம்
தொடர்பான ஆய்வு நிறுவனத்தின் நிதியுெவியுடன் லமற்த ாள்ளப்பட்ட
அந்ெ ஆய்வில் தெரிவிக் ப்பட்டுள்ளொவது: லரானா பாதிப்பால் உைகின்
21 ோடு ளில் பதிலனந்து ைட்சம் சிறுவர் ள் ெங் ளுக்கு ஆெரவளித்து
வந்ெவர் லள இழந்துள்ளனர். அவர் ளில் 1.19 ைட்சம் லபர்
இந்தியாலவச் லசர்ந்ெவர் ள்.
ோட்டில் 25,500 சிறுவர் ள் ெங் ளது ொலயயும் 90,751 சிறுவர் ள்
ெங் ளது ெந்லெலயயும்
லரானாவுக்கு பறித ாடுத்துள்ளனர். 12
சிறுவர் ளது ொய், ெந்லெ ஆகிய இருவருலம லரானா பாதிப்பால்
உயிரிழந்துள்ளனர். உை ம் முழுவதும் லரானா பாதிப்பால் 11.34
ைட்சம் சிறுவர் ள் ெங் ளது ொய் அல்ைது ெந்லெலயலயா, ொத்ொ
பாட்டி லளலயா இழந்துள்ளனர்.
ஒட்டுதமாத்ெமா , 15.62 ைட்சம் சிறுவர் ள் ெங் ளுக்கு ஆெரவளித்து
வந்ெவர் ளில் ஒருவலர லரானாவுக்கு பறித ாடுத்துள்ளனர் என்று
அந்ெ அறிக்ல யில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
3. 2032’இல் பிரிஸ்லபனில் ேடக்கிறது ஒலிம்பிக் லபாட்டி ள்
வரும் 2032ஆம் ஆண்டு ஒலிம்பிக் லபாட்டி ள், ஆஸ்திலரலியாவின்
பிரிஸ்லபன் ே ரத்தில் ேடக்குதமன அதி ாரப்பூர்வமா அறிவிக் ப்பட்டது.
ஆஸ்திலரலியாவில் லடசியா , டந்ெ 2000ஆம் ஆண்டு சிட்னி
ே ரத்தில் ஒலிம்பிக் லபாட்டி ள் ேலடதபற்ற நிலையில், ெற்லபாது 32
ஆண்டு ளுக்குப் பிறகு மீண்டும் அந்ெ ோட்டில் ஒலிம்பிக் லபாட்டி ள்
ேடத்ெப்படவுள்ளன. ஆஸ்திலரலியாவில் முெல்முலறயா
1956’இல்
தமல்லபார்ன் ே ரத்தில் ஒலிம்பிக் லபாட்டி ள் ேடத்ெப்பட்டன.
லடாக்கிலயாலவத் தொடர்ந்து பாரீஸில் 2024ஆம் ஆண்டும், பின்னர்
ைாஸ் ஏஞ்சலீஸ் ே ரத்தில் 2028ஆம் ஆண்டும் ஒலிம்பிக் லபாட்டி ள்
ேலடதபறவுள்ளது குறிப்பிடத்ெக் து.

4. லைத்தி: புதிய பிரெமர் தபாறுப்லபற்பு
ரீபியன் தபருங் டல் ோடான லைத்தியின் அதிபர் லஜாவனல் மாய்ஸ்
படுத ாலை தசய்யப்பட்டொல் எழுந்துள்ள பெற்ற சூழலுக்கிலடலய, அந்ெ
ோட்டின் புதிய பிரெமரா ஏரியல் தைன்றி தபாறுப்லபற்றுக்த ாண்டார்.
இதுகுறித்து
அலசாசிலயட்டட்
பிரஸ்
தசய்தி
நிறுவனம்
தெரிவித்துள்ளொவது: இதுவலர இலடக் ாை பிரெமரா இருந்து வந்ெ
கிளாட் லஜாசப்புக்கு பதிைா , அந்ெப் தபாறுப்புக்கு ஏரியல் தைன்றி
நியமிக் ப்பட்டிருந்ொர். இந்ெ நிலையில், அவர் அந்ெப்தபாறுப்லப ஏற்றுக்
த ாண்டார் என்று அந்ெச் தசய்தி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

1. புதிய ெலைமுலற ஆ ாஷ் ஏவு லண லசாெலன தவற்றி
நிைத்தில் இருந்து விண்ணில் உள்ள இைக்கு லளத் ொக்கி அழிக்கும்
வல்ைலம த ாண்ட புதிய ெலைமுலற ஆ ாஷ் ஏவு லணலய
பாது ாப்பு ஆராய்ச்சி, லமம்பாட்டு அலமப்பு (DRDO) தவற்றி ரமா
லசாதித்ெது. இதுகுறித்து பாது ாப்புத் துலற அலமச்ச ம் தவளியிட்ட
அறிக்ல யில் கூறப்பட்டிருப்பொவது: ஒடிஸா டற் லரப் பகுதியில்
உள்ள ஒருங்கிலணந்ெ பரிலசாெலன லமயத்தில் இருந்து ஆ ாஷ்
ஏவு லண தவற்றி ரமா பரிலசாதிக் ப்பட்டது.
ட்டலள பிறப்பிப்பு, ட்டுப்பாட்டு அலமப்பு, தொலைத்தொடர்பு அலமப்பு
உள்ளிட்ட அலனத்து பாது ாப்பு
ட்டலமப்பு ளுடன் நிைப்பரப்பில்
இருந்து இந்ெ ஏவு லண பரிலசாதிக் ப்பட்டது.
பரிலசாெலனக்குப் பிறகு
ட்டுப்பாட்டு அலமப்பு அளித்ெ புள்ளி
விவரங் லள ஆய்வு தசய்ெதில், இந்ெ ஏவு லண எந்ெவிெ குலறபாடும்
இன்றி இயங்கியது உறுதிதசய்யப்பட்டது. இந்ெ ஏவு லணலய இந்திய
விமானப்பலடயில் லசர்த்ெதும், அென் வலிலம பை மடங்கு அதி ரிக்கும்
என்று அந்ெ அறிக்ல யில் பாது ாப்பு அலமச்ச ம் தெரிவித்துள்ளது.
ஆ ாஷ் ஏவு லண (ஆ ாஷ்-என்.ஜி.), நிைத்தில் இருந்து 60 கிமீ
தொலைவு வலர விண்ணில் உள்ள இைக்ல த் ொக்கி அழிக்கும் சக்தி
த ாண்டது. இந்ெ ஏவு லணலய 2.5 மாக் லவ ம் வலர தசலுத்ெ
முடியும். பாது ாப்புத் துலறலயச் லசர்ந்ெ பிற நிறுவனங் ளுடன்
இலணந்து இந்ெ ஏவு லணலய DRDO வடிவலமத்துள்ளது.









5. இன்றுமுெல் ஒலிம்பிக் லபாட்டி ள்: பெக்
இந்தியர் ள்

லவட்ல யில் 120

லடாக்கிலயா ஒலிம்பிக் லபாட்டி ள் ஜூலை.23 முெல் தொடங்குகின்றன.
இந்ெ ஒலிம்பிக்கிற் ா இந்தியா 68 ஆடவர், 52 ம ளிர் என 120
லபாட்டியாளர் ள் அடங்கிய குழுலவ அனுப்புகிறது. டந்ெ 1900ஆம்
ஆண்டு முெல் ஒலிம்பிக் லபாட்டி ளில் பங்ல ற்று வரும் இந்தியா,
இதுவலர 28 பெக் ங் லளலய அதில் தவன்றுள்ளது. அதிலும் ெங் ப்
பெக் ம் என்றால், டந்ெ 2008’இல் துப்பாக்கி சுடுெல் வீரர் அபினவ்
பிந்த்ரா தவன்றது மட்டும்ொன். இந்ெ ஒலிம்பிக்கில் ெனது பெக் ங் ளின்
எண்ணிக்ல லய இரட்டிப்பாக் முலனப்பு ாட்டுகிறது இந்திய அணி.
துப்பாக்கிசுடுெலில் ளம் ாணும் மானு பா ர், இளலவனில் வாைறிவன்,
திவ்யான் சிங் பன்வார், ஐஸ்வர்ய பிரொப் சிங் லொமர் ஆகிலயார் பெக் ம்
தவல்லும் வாய்ப்பு ள் அதி ம் உள்ளொ
ணிக் ப்பட்டுள்ளது.
இவர் ள்ெவிர பளுதூக்குெலில் சாய்ல ாம் மீராபாய் சானு, வில்
வித்லெயில் தீபி ா குமாரி - அொனு ொஸ் ெம்பதி, குத்துச்சண்லடயில்
லமரி ல ாம், அமித் பங் ல் உள்ளிட்லடார், மல்யுத்ெத்தில் பஜ்ரங் புனியா,
விலனஷ் லபா த், ஈட்டி எறிெலில் நீரஜ் லசாப்ரா, பாட்மிண்டனில் பி வி
சிந்து, தடன்னிஸில் சானியா மிர்சா ஆகிலயாரும் பெக் வாய்ப்பு லள
ஒரு ல பார்க் வுள்ளனர்.
ெட ள பிரிவில் 18 லபர் ெடம்பதிக்கும் முலனப்பில் உள்ளனர். லமலும்,
இந்திய ஆடவர் மற்றும் ம ளிர் ைாக்கி அணியும் பெக் லவட்ல யுடன்



 















ளம் ாண உள்ளன. இந்திய ஒலிம்பிக் வரைாற்றில் முெல் முலறயா
வாள்வீச்சில் ெமிழ வீராங் லன பவானி லெவியும், குதிலரலயற்றத்தில்
தபௌவாத் மிர்ஸா ஆகிலயார் ஈடுபடுகின்றனர். லமலும் நீச்சல், படகுப்
லபாட்டி
என
இெர
பை
விலளயாட்டு ளிலும்
இந்தியர் ள்
பங்ல ற்கின்றனர்.

மணலூர் ஆகிய பத்து தவவ்லவறு இடங் ளில் ெற்லபாது அ ழாய்வு ள்
லமற்த ாள்ளப்பட்டு வருகின்றன. அென்படி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்,
பர்கூர் வட்டம், தொ ரப்பள்ளி அருல யுள்ள மயிைாடும்பாலறயில்
ெமிழ்ோடு தொல்லியல் துலற சார்பில், டந்ெ மார்ச்முெல் அ ழாய்வுப்
பணி ள் ேலடதபற்று வருகின்றன.

ெமிழ லபாட்டியாளர் ள்:

இந்ெ அ ழாய்வில் டந்ெ 15 ோள் ளுக்கு முன்பு ல்திட்லட பகுதியில்
உலடந்ெ நிலையில் 70 தசமீ நீளமுள்ள இரும்பு வாளும் ோன்கு
பாலன ளும்
ண்தடடுக் ப்பட்டன. அலெ பகுதியில் உள்ள
ல்
திட்லடயில் ெற்லபாது 3 ால் ளுடான மண் குடுலவ ள், உலடந்ெ
நிலையில் உள்ள மண் குவலள, இரும்புக் த்தி ள் ஆகியலவ
ண்தடடுக் ப்பட்டுள்ளன.

லடாக்கிலயா ஒலிம்பிக் லபாட்டி ளில் ெமிழ்ோட்லடச் லசர்ந்ெ வாள்வீச்சு
வீராங் லன பவானி லெவி, லடபிள் தடன்னிஸ் வீரர் ள் சரத் மல், ஜி
சத்தியன், ெட ள லபாட்டியாளர் ள் ஆலராக்கிய இராஜீவ், ோ ோென்
பாண்டி, லரவதி வீரமணி, ெனைட்சுமி லச ர், சுபா தவங் லடசன், பாய்
மரப்படகு லபாட்டியாளர் ள் லேத்ரா குமணன், ல சி ணபதி, வருண்
ெக் ர் ஆகிலயார் பங்ல ற்பது குறிப்பிடத்ெக் து.
6. 1971ஆம் ஆண்டு பாகிஸ்ொன் லபார் தவற்றிக் த ாண்டாட்டம்:
தசன்லனயில் ேலடதபற்றது
டந்ெ 1971ஆம் ஆண்டு ேலடதபற்ற பாகிஸ்ொனுடனான லபாரில்
இந்தியா தவற்றி தபற்றலெக் த ாண்டாடும் நி ழ்வா தசன்லன
வந்ெலடந்ெ தவற்றி லஜாதிலய ெமிழ்ோட்டின் ஆளுேர் பன்வாரிைால்
புலராஹித் தபற்றுக்த ாண்டார்.
1971ஆம் ஆண்டு பாகிஸ்ொனுடன் ேலடதபற்ற லபாரில் இந்தியா தவற்றி
தபற்று கிழக்கு பாகிஸ்ொன் என்று அலழக் ப்பட்ட வங் லெசம் ெனி
ோடா விடுெலை தபற்றது. இப்லபார் ேலடதபற்று 50 ஆண்டு ள்
ஆனலெ ஒட்டி தபான்விழாக் த ாண்டாட்ட நி ழ்ச்சி ள் டந்ெ ஆண்டு
டிசம்பர் மாெம் தொடங்கியது. புது தில்லியில் உள்ள லபார் நிலனவு
சதுக் த்தில் ோன்கு தவற்றி லஜாதி ள் ஏற்றப்பட்டு ோட்டின் ோன்கு
திலச ளுக்கும் எடுத்துச்தசல்ைப்பட்டது. இென் ஒரு தவற்றி லஜாதி
தில்லியில் தொடங்கி ன்னியாகுமரி வலர தசன்று ெற்லபாது தசன்லன
வந்ெலடந்துள்ளது.

இதுகுறித்து மயிைாடும்பாலற
கூறியொவது:

அ ழாய்வு

இயக்குேர்

சக்திலவல்

மயிைாடும்பாலற, சானரப்பன் மலையில்
ற் ாை மனிெர் ள்
வாழ்ந்ெெற் ான அலடயாளங் ள் உள்ளன. மலையின் அடிவாரம் முெல்
1½ கிமீ சுற்றுப்புறப் பகுதியில் தபருங் ற் ாை ஈமச்சின்னங் ளான ல்
திட்லட ளும் ற்குழி ளும் ாணப்படுகின்றன. டந்ெ 1980, 2003இல்
இங்கு லமற்த ாண்ட ஆய்வு ளில் இலவ புதிய
ற் ாைத்லெச்
லசர்ந்ெலவ என்று வரைாற்று ஆய்வாளர் ள் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
டந்ெ 3 மாெ ஆய்வில் தபருங் ற் ாைத்லெச் லசர்ந்ெ 70 தசமீ நீளமுள்ள
இரும்பு வாள் ஒன்றும், ோன்கு மண் பாலன ளும் ஏற் னலவ
ண்தடடுக் ப்பட்டுள்ளன. ெற்லபாது அலெ பகுதியில் இறந்ெவர் லளப்
புலெக்கும் குழியின் ோன்கு மூலை ளிலும் 3 த்தி துண்டு ள், மூன்று
ால் ளுடன் கூடிய 4 சிறிய மண் குடுலவ ள், உலடந்ெ நிலையில்
மண் குவலளயும் ண்தடடுக் ப்பட்டுள்ளன. இலவ அலனத்தும் 2500
ஆண்டு ளுக்கு முற்பட்ட தபருங் ற் ாைத்லெச் லசர்ந்ெலவயாகும்
என்றார்.

9. லசதி தெரியுமா?
7. பல்ைவர் ாை ைகுலீசர் சிலை உத்திரலமரூரில் ண்தடடுப்பு
உத்திரலமரூர் அடுத்ெ ல ாழியாளம் கிராமத்தில், பல்ைவர் ாைத்லெ
சார்ந்ெ, கிபி ஏழாம் நுாற்றாண்டு ைகுலீசரின் அரிய சிலைலய,
உத்திரலமரூர் வரைாற்று ஆய்வு லமயத்தினர் ண்தடடுத்துள்ளனர்.
இது குறித்து உத்திரலமரூர் வரைாற்று ஆய்வு லமயத் ெலைவர்
த ாற்றலவஆென் கூறியொவது: ‘ைகுைம்’ என்றால் ெடி, ‘ஈசம்’ என்றால்
ஈஸ்வரன் ெடிலயக் த ாண்டு லசவ சமயத்லெ பரப்ப சிவதபருமாலன
மனிெ உருவில், 28ஆவது அவொரமா உருதவடுத்ெலெ ைகுலீசர்
என்பொகும். லசவ சமயத்தின் முக்கிய பிரிவான பாசுபெத்திலிருந்து
இந்ெ ைகுலீசம் லொன்றியது.
கிபி 2ஆம் நுாற்றாண்டில், குஜராத் மாநிைம் வலொெரா மாவட்டத்தில்
ாலராைன் என்னுமிடத்தில் லொன்றி, ெமிழ்ோட்டில் மூன்றாம்
நுாற்றாண்டிற்கு பின், லவர்விடத்துவங்கியது. இலெ பின்பற்றுலவார்,
விபூதிலய உடல் முழுதும் பூசி, சாம்பலில் ேடனமாடி, ைகுலீச பாசுபெம்
சார்ந்ெ ல ாவில் ளில் மட்டுலம இரவில் ெங்குவர்.
பல்ைவர்
ாைத்தில் உச்சத்திலிருந்ெ இந்ெ ைகுலீசம், படிப்படியா
வலுவிழக் தொடங்கியது. ெமிழ்ோட்டில் இதுவலர 20’க்கும் லமற்பட்ட
ைகுலீசர் உருவங் ள் மட்டுலம அலடயாளப்படுத்ெப்பட்டுள்ளன.
ாஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில், இதுொன் முெல் சிலை என்பொல் அரிய சிலை
எனக்கூறைாம். இச்சிலை, 95 தசமீ உயரம், 65 தசமீ அ ைம், ஆலட
இன்றி சம்மணமிட்டு அமர்ந்ெ நிலையில் ாணப்படுகிறது. இலெ ஊர்
மக் ள் சிைர், அம்புரீஸ்வரர் என அலழக்கின்றனர்.
ெமழ்ோட்டில்
ைகுலீச
பாசுபெ
ஆய்வாளர் ளும்
தொல்லியல்
அறிஞர் ளுமான மங்ல
வீரரா வன் மற்றும் சு வன முரு ன்
ஆகிலயார், இலெ ைகுலீசர் என்பலெயும், ஏழாம் நுாற்றாண்லட சார்ந்ெ
பல்ைவர் ாை சிலை என்பலெயும் உறுதிபடுத்தியுள்ளனர். டந்ெ ாை
வரைாற்லற பலறசாற்றும்
இந்ெ
அரிய
வரைாற்று
லைப்
தபாக்கிஷத்லெ பாது ாக் லவண்டும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
8. மயிைாடும்பாலற அ ழாய்வில் மண் குடுலவ ள் ண்தடடுப்பு

ஜூலை.9: ரீபியன் தபருங் டலில் உள்ள லைதி ோட்டின் அதிபர்
லஜாவலனல் மாய்ஸும் அவருலடய மலனவியும் மர்ம ேபர் ளால்
படுத ாலைதசய்யப்பட்டனர்.
ஜூலை.9: தடல்டா+ லரானா வல லயவிட அபாய ரமான ‘ைம்படா’
வல 30 ோடு ளில் பரவியிருப்பது ண்டுபிடிக் ப்பட்டுள்ளது.
ஜூலை.11: இந்தியாவின் முெல் டிஜிட்டல் பல் லைக் ழ ம் ல ரளத்
ெலைே ர் திருவனந்ெபுரத்தில் தொடங் ப்பட்டது.
ஜூலை.11: ல ாபா-அதமரிக் க் ால்பந்துலபாட்டியின் இறுதிப்லபாட்டியில்
பிலரசில் அணிலய வீழ்த்தி 28 ஆண்டு ளுக்குப் பிறகு அர்தஜண்டினா
அணி ல ாப்லபலய தவன்றது.
ஜூலை.11-12: விம்பிள்டன் கிராண்ஸ்ைாம் ம ளிர் ஒற்லறயர் பட்டத்லெ
ஆஸ்திலரலியாவின் ஆஷ்லி பார்டியும் ஆடவர் பட்டத்லெ தசர்பியாவின்
லஜால ாவிச்சும் தவன்றனர்.
ஜூலை.12: இைண்டனில் ேலடதபற்ற யூலரா ால்பந்து ல ாப்லபயின்
இறுதிப்லபாட்டியில்
இங்கிைாந்லெ
வீழ்த்தி
இத்ொலி
அணி
ல ாப்லபலய தவன்றது.
ஜூலை.14: இதுவலர 431 T20 கிரிக்த ட் லபாட்டி ளில் விலளயாடி 14
ஆயிரம் இரன் லளக் டந்து புதிய சாெலனலயப் பலடத்திருக்கிறார்
கிறிஸ் த ய்ல்.
ஜூலை.14: 1983’இல் இந்தியா உை க்ல ாப்லப தவல்ை ாரணமா
இருந்ெ கிரித ட் வீரர் ளில் ஒருவரான யஷ்பால் ஷர்மா (66)
ாைமானார்.
ஜூலை.15: நீட் லெர்வின் ொக் ம்குறித்து ஆராய அலமக் ப்பட்ட
ஓய்வுதபற்ற நீதிபதி ஏ ல இராஜன் ெலைலமயிைான குழு, முெல்வர் மு
ஸ்டாலினிடம் அறிக்ல லயத் ொக் ல் தசய்ெது.
ஜூலை.16: லமல ொட்டு அலண விவ ாரம் தொடர்பா த் ெமிழ்ோடு
நீர்வளத்துலற அலமச்சர் துலரமுரு ன் ெலைலமயில் அலனத்துக்
ட்சிக்குழு தில்லியில் நீர்வளத்துலற அலமச்சர்
லஜந்திர சிங்
தஷ ாவத்லெச் சந்தித்ெது.

கிருஷ்ணகிரி
மாவட்டம்,
மயிைாடும்பாலறயில்
அண்லமயில்
லமற்த ாண்ட அ ழாய்வில் மூன்று
ால் ளுடன் கூடிய மண்
குடுலவ ள், மண் குவலள ஆகியலவ ண்தடடுக் ப்பட்டன.
ெமிழ்நோட்டில் மயிைாடும்பாலற, கீழடி, த ாந்ெல , அ ரம், ங்ல
த ாண்ட லசாழபுரம், த ாற்ல , சிவ லள, ஆதிச்சேல்லூர், த ாடுமணல்,











 













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.











 















1. இந்திய கடற்படடக்கு பத்தாவது நீர்மூழ்கி எதிர்ப்பு பபார்

5. இந்தியாவின் மிகப்கபரிய சூரிய மின்னாற்றல் பூங்காடவ, எந்த

வானூர்தியான P-8I’ஐ வழங்கிய நிறுவனம் எது?

மாநி த்தில் அடமக்க NTPC REL முடிவு கசய்துள்ைது?

அ) ப ோயிங் 

அ) தமிழ் ோடு

ஆ) ஏர் ஸ்

ஆ) இரோெஸ்தோன்

இ) டசோல்ட் ஏவிபேஷன்

இ) குெரோத் 

ஈ) டடஸ்லோ

ஈ) பகரளோ

✓

அடெரிக்கோவைச் சோர்ந்த ைோனூர்தி நிறுைனெோன ப ோயிங்கிடமிருந்து
இந்திே கடற் வட, 10ஆைது நீர்மூழ்கி எதிர்ப்பு ப ோர் ைோனூர்திேோன P8I’ஐ ட ற்றுள்ளது. ோதுகோப்பு அவெச்சகம் முதன்முதலில் 2009ஆம்
ஆண்டில், 8 P-8I விெோனங்களுக்கோன ஒப் ந்தத்தில் வகடேழுத்திட்டது.

✓

பின்னர், 2016’இல், 4 கூடுதல் P-8I விெோனங்கவள ைோங்குைதற்கோன
ஒப் ந்தத்தில் வகடேழுத்திட்டது. ப ரிடர் நிைோரணம் ெற்றும்
ெனிதோபிெோனப் ணிகளின்ப ோது P-8I ேன் டுத்தப் டுகிறது.

✓

ோட்டின் மிகப்ட ரிே சூரிே மின்சக்தி பூங்கோவை குெரோத்தின் கட்ச்
குதியில் ரோண் என்ற இடத்தில் NTPC அவெக்கவுள்ளது. பதசிே அனல்
மின் நிறுைனத்தின் (NTPC) 100 சதவீத துவண நிறுைனெோன NTPC
புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி நிறுைனெோனது (REL) குெரோத் ெோநிலத்தின்
கட்ச் குதியில் உள்ள ரோண் என்ற இடத்தில் 4750 MW திறனுள்ள
புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி பூங்கோ அவெக்க, புதிே ெற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க
எரிசக்தி அவெச்சகத்திடம் அனுெதிட ற்றது.

✓

சுவெ எரிசக்தித் துவற ைளர்ச்சியின் ஒரு குதிேோக, NTPC நிறுைனம்,
2032ஆம் ஆண்டுக்குள் 60 GW புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தித் திறவன
உருைோக்க திட்டமிட்டுள்ளது.

2. சுரங்கங்கடை டிஜிட்டல் மயமாக்குவதற்காக இந்திய நிலக்கரி
நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் பமற்ககாண்டுள்ை தகவல் கதாழில்நுட்ப
ஆப ாசடன நிறுவனம் எது?

6. ‘கீழ் அருண் நீர்மின் திட்டம்’ அடமக்கப்படவுள்ை நாடு எது?

அ) அடசஞ்சர் 

அ) இந்திேோ

ஆ) டோடோ கன்சல்டன்ஸி சர்வீசஸ்

ஆ) பூட்டோன்

இ) கோக்னிசன்ட்

இ) இலங்வக

ஈ) இன்ப ோசிஸ்

✓

நிறுைனத்தின் பதர்ந்டதடுக்கப் ட்ட ஏழு திறந்தடைளி சுரங்கங்களில்
தன்னுவடே டசேல்முவறவே டிஜிட்டல் ெேெோக்குைதற்கோக இந்திே
நிலக்கரி நிறுைனம் முவறேோக அடசஞ்சர் நிறுைனத்வத ஆபலோசகரோக
நிேமித்துள்ளது. அவடேோளங்கோணப் ட்ட 7 சுரங்கங்கள் - குஸ்முண்டோ,
டகவ்ரோ, டதன்கிழக்கு நிலக்கரிக்கள நிறுைனத்தின் (SECL) திப்கோ
ெற்றும் நிகோஹி, டெேந்த், துதிச்சுைோ, ைட நிலக்கரிக்கள நிறுைனத்தின்
(NCL) கோடிேோ. SECL ெற்றும் NCL ஆகிேவை இந்திே நிலக்கரி
நிறுைனத்தின் இவண நிறுைனங்களோகும்.

✓

உற் த்தி ெற்றும் டசேல்திறவன உேர்த்துைதற்கு தரவு குப் ோய்வு
நுட் ங்கவளப் ேன் டுத்துைவத இந்த ஒப் ந்தம் தனது ப ோக்கெோகக்
டகோண்டுள்ளது.

ஈ) ப

✓

ோளம் 

கீவழ ப ோளத்தில் 679 MW உற்பத்தித் திறனுடன் கீழ் அருண் நீர்மின்
திட்டத்வத நிறுை இந்திே அரசுக்கு டசோந்தெோன ட ோதுத்துவற
நிறுைனெோன சத்லுஜ் ெல் வித்யுத் நிகோம், ப ோள அரசுடனோன
புரிந்துணர்வு ஒப் ந்தத்தில் வகடேழுத்திட்டுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின்
ெதிப்பீடு சுெோர் $1.3 பில்லிேன் ஆகும். இது, ப ோளத்தின் மிகப்ட ரிே
மிகப்ட ரிே அந்நிே ோட்டு முதலீட்டு திட்டெோகும். ப ோளத்தில் இந்திேோ
பெற்டகோண்டுள்ள இரண்டோைது மிகப்ட ரிே திட்டம் இதுைோகும்.

7. உணவு பாதுகாப்பு & ஊட்டச்சத்தின் நிட குறித்த உ கைாவிய
அறிக்டகயின்படி, 2020’ல் எத்தடன பபர் பசியுடன் இருந்தார்கள்?
அ) 112 மில்லிேன்

3. ரஷ்ய COVID-19 தடுப்பூசியான ஸ்புட்னிக்-வி’ஐ இந்தியாவில்

ஆ) 222 மில்லிேன்

தயாரிக்கவுள்ை இந்திய மருந்து நிறுவனம் எது?

இ) 553 மில்லிேன்

அ) டோக்டர் டரட்டி ஆய்ைகங்கள்

ஈ) 811 மில்லிேன் 

ஆ) சீரம் இந்தியா நிறுைனம் 
இ) ோரத் பேோடடக்

✓

‘உலகின் உணவு ோதுகோப்பு ெற்றும் ஊட்டச்சத்து நிவல’ என் து FAO,
IFAD, UNICEF, WFP ெற்றும் WHO ஆகிேவை இவணந்து தேோரிக்கும்
ைருடோந்திர முதன்வெ அறிக்வகயாகும். சிவே ஒழித்தல், உணவுப்
ோதுகோப்பு நிவலவே அவடதல் & ஊட்டச்சத்வத பெம் டுத்துைதற்கோன
முன்பனற்றம் குறித்து அறிவிப் வத இது ப ோக்கெோகக் டகோண்டுள்ளது.

✓

அந்த அறிக்வகயின் டி, உலக ெக்கள்டதோவகயில் கிட்டத்தட்ட த்தில்
ஒரு ங்கினர், 2020ஆம் ஆண்டில், 811 மில்லிேன் ெக்கள் ைவர
சியுடன் இருந்துள்ளனர். ஐந்து ஆண்டுகளோக ெோறோெல் இருந்த இந்த
எண்ணிக்வக கடந்த ஆண்டு அதிகரித்தது. 2030ஆம் ஆண்டில் சுெோர்
660 மில்லிேன் ெக்கள் சிக்கோளோக ப ரிடும் என அது கணித்துள்ளது.

ஈ) பேோகோன்

✓

புபனவைச் சோர்ந்த சீரம் இந்திேோ நிறுைனம், ைரும் டசப்டம் ர் மாதம்
முதல் ரஷ்ே COVID-19 தடுப்பூசிேோன ஸ்புட்னிக்-வி’ஐ இந்திேோவில்
தேோரிக்கவுள்ளது. ரஷ்ே ப ரடி முதலீட்டு நிதிேெோனது SII ஏற்கனபை
டசல் ெற்றும் திவசேன் ெோதிரிகவளப் ட ற்றுள்ளதோக அறிவித்தது.
அைற்றின் இறக்குெதி, இந்திே தவலவெ ெருந்துக் கட்டுப் ோட்டோளரோல்
அங்கீகரிக்கப் ட்டதோல், அதன் உற் த்தி டசேல்முவற டதோடங்கிேது.

4. முத ாமாவது வடரவு “உ கைாவிய பல்லுயிர் கட்டடமப்டப”

8. NTPC புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தியானது இந்தியாவின் முதல்

கவளியிட்ட நிறுவனம் எது?

‘பசுடம டைட்ரஜன் இயக்கத் திட்டத்டத’ அடமக்கவுள்ை இந்திய
மாநி ம் / யூனியன் பிரபதசம் எது?

அ) உயிரிேல் ன்முகத்தன்வெ டசேலகத்திற்கோன ஐ ோ ப ரவை 
ஆ) உலக லைோழ்வு அவெப்பு

அ) சிக்கிம்

இ) ன்னோட்டு சூரிே ஆற்றல் கூட்டணி

ஆ) ஹிெோச்சல பிரபதசம்

ஈ) NITI ஆபேோக்
✓

இ) லடோக் 

முதலோைது ைவரவு “உலகளோவிே ல்லுயிர் கட்டவெப்வ ”, உயிரிேல்
ன்முகத்தன்வெ டசேலகத்திற்கோன ஐ ோ ப ரவைேோல் டைளியீடு
டசய்ேப் ட்டது. இந்தக் கட்டவெப்பில், இேற்வகயின் ோதுகோப்பிற்கோக
2030’க்குள் டசய்ேப் டபைண்டிே, உலகளோவிே டைடிக்வககளோக
ெோற்றப் டபைண்டிே ைழிகோட்டுதல்கள் உள்ளன. இந்தக் கட்டவெப்பில்,
2030ஆம் ஆண்டிற்குள் அவடே பைண்டிே 21 இலக்குகள் உள்ளன.









ஈ) பகோைோ
✓

ோட்டின் முதல் சுவெ வைட்ரென் இேக்கத் திட்டத்வத நிறுவுைதற்கு
லடோக் யூனிேன் பிரபதசம் ெற்றும் LAHTC ஆகிேைற்றுடனான
புரிந்துணர்வு ஒப் ந்தத்தில் ெத்திே எரிசக்தி அவெச்சகத்தின் ெகோரத்னோ
ட ோதுத்துவற நிறுைனெோன பதசிே அனல்மின் கழகம் வகடேழுத்து
இட்டுள்ளது. பெலும், பல கரத்தில் பதசிே அனல்மின் கழகத்தின் சூரிே
மின்சக்தி திட்டங்களும் டதோடங்கப் ட்டன.



 
✓











இதன்மூலம் சுவெ வைட்ரெனில் இேங்கும் இேக்கத் திட்டத்வதக்
டகோண்ட இந்திேோவின் முதல் கரெோக பல விளங்கும்.

9. பதசிய ஆயுஷ் இயக்கமானது பின்வரும் எந்த வடக திட்டமாக
வடகப்படுத்தப்பட்டுள்ைது?
அ) ெத்திே துவற திட்டம்



இந்திேோவும் இந்பதோபனசிேோவும் கலோசோர ெற்றும் ைர்த்தக ரீதியில் ட்பு
ோரோட்டி ைருகின்றன. ோதுகோப் ோன இந்திே- சிபிக் கடல் குதிவே
உருைோக்குைதற்கு 2 ோடுகளும் இவணந்து ணிேோற்றி ைருகின்றன.
இரண்டு
ோடுகளின் கடற் வடகளும் டதோடர் கூட்டுப் யிற்சிகவள
பெற்டகோண்டு ைருகின்றன.
3. உலக பகடட் ெல்யுத்தம்: தங்கம் டைன்றோர் பிரிேோ ெோலிக்

ஆ) ெத்திே நிதியுதவித் திட்டம் 
இ) முக்கிே திட்டம்
ஈ) முதன்வெ திட்டம்
✓

பதசிே ஆயுஷ் இேக்கத்வத ெத்திே நிதியுதவித் திட்டெோக 01-04-2021
முதல் 31-03-2026 ைவர `4607.30 பகோடி ெதிப்பில் (ெத்திே அரசின்
ங்கோக `3000 பகோடி, ெோநில அரசின் ங்கோக `1607.30 பகோடி) டதோடர
ெத்திே அவெச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

✓

2014 டசப்.15 அன்று டதோடங்கப் ட்ட இத்திட்டத்வத ஆயுஷ் அவெச்சகம்
டசேல் டுத்தி ைருகிறது. இந்தத் திட்டத்வத பெம் டுத்துைதன்மூலம்
உலகளோவிே அணுகலுடன்கூடிே ெலிைோன பசவைகவள ைழங்குைது
இதன் ப ோக்கெோகும்.

10. WHO மற்றும் UNICEF கவளியிட்டுள்ை தரவுகளின்படி, 2020ஆம்
ஆண்டில், எத்தடன சிறார்கள், தங்களின் வழடமயான பநாய்த்
தடுப்பு மருந்துகடை தவறவிட்டுள்ைனர்?
அ) 3 மில்லிேன் சிறோர்கள்
ஆ) 23 மில்லிேன் சிறோர்கள் 
இ) 80 மில்லிேன் சிறோர்கள்
ஈ) 100 மில்லிேன் சிறோர்கள்

✓



உலக லைோழ்வு அவெப்பு (WHO) ெற்றும் UNICEF டைளியிட்டுள்ள
தரவுகளின் டி, உலடகங்கிலும் உள்ள 23 மில்லிேன் சிறோர்கள், 2020
ஆம் ஆண்டில் தாங்கள் ைழக்கெோக எடுத்துக்டகோள்ளும் ப ோய்த்தடுப்பு
ெருந்துகவள எடுத்துக்டகோள்ள இேலோெல் தைறவிட்டுள்ளனர். பெலும்
இந்த எண்ணிக்வக, கடந்த 2019’இன் ெதிப்வ விடவும் 3.7 மில்லிேன்
அதிகெோகும். 2020’இல் COVID டதோற்றுப ோேோல் ஏற் ட்ட உலகளோவிே
பசவை இவடயூறுகள் இதற்கு கோரணெோக கூறப் டுகின்றன.

உலக பகடட் ெல்யுத்தப் ப ோட்டியில் ெகளிர் பிரிவில் தங்கம் டைன்றோர்
இந்திேோவின் பிரிேோ ெோலிக். ைங்பகரி தவல கர் புடோட ஸ்டில் உலக
பகடட் ெல்யுத்த சோம்பிேன்ஷிப் ப ோட்டி வடட றுகிறது. இதில் ெகளிர்
73 கிபலோ எவடப்பிரிவில் 5-0 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் ட லோரஸின்
பகஸ்னிேோ படோப ோவிச்வச வீழ்த்தி தங்கத்வத வகப் ற்றினோர்.
4. உலக ோரம் ரிே சின்னங்களின் ட்டிேலில் டதலங்கோனோ ரோெப் ோ
பகோயில்
டதலங்கோனோ ெோநிலத்தில் ைோரங்கல் அருபகயுள்ள ரோெப் ோ பகோயிவல
உலக ோரம் ரிே சின்னெோக UNESCO அறிவித்துள்ளதோக ெத்திே
கலோசோர துவற அவெச்சகம் டதரிவித்துள்ளது.
கண தி பதைோ என்ற கோகதிே ைம்ச ென்னரின் ஆட்சிக்கோலத்தில் 13ஆம்
நூற்றோண்டில் எழுப் ப் ட்ட பிரசித்தி ட ற்ற இக்பகோயிலின் மூலவர்
ரோெலிங்பகசுைரர். எனினும், இந்த அற்புதெோன பகோயிவல ைடிைவெத்த
கட்டடக்கவலஞரோன ரோெப் ோவின் ட ேரோல் அறிேப் டுைது குறிப்பிடத்
தக்கது. 2019ஆம் ஆண்டுக்கோன யுடனஸ்பகோவின் உலக ோரம் ரிே
சின்னம் ட்டிேலில் இடம்ட றுைதற்கோக ெத்திே அரசோல் இக்பகோயில்
ரிந்துவர டசய்ேப் ட்டிருந்தது.
கோகதிே ைம்சத்வதச் பசர்ந்த ென்னர்கள் இப்ப ோவதே டதலங்கோனோ,
ஆந்திரத்வத உள்ளடக்கிே ட ரும் ோலோன குதிகவளயும், கிழக்கு
கர் ோடகம், டதற்கு ஒடிசோவின் சில குதிகவளயும் 12 முதல் 14ஆம்
நூற்றோண்டுக்கு இவடப் ட்ட கோலத்தில் ஆட்சி டசய்துைந்தனர்.


1. ஒலிம்பிக்: இந்திேோவுக்கு முதல் தக்கம்
படோக்கிபேோ ஒலிம்பிக்ஸ் ப ோட்டியில் இந்திேோ தனது முதல் தக்கத்வத
டைன்றுள்ளது. 21 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, முதல்முவறேோக
ளு
தூக்குதல் ப ோட்டியில் இந்திேோ தக்கத்வத டைன்றுள்ளது. 49 கிபலோ
எவட பிரிவில் மீரோ ோய் சோனு டைற்றிட ற்று டைள்ளிப் தக்கத்வத
ட ற்றுள்ளோர். 26 ைேதோன மீரோ ோய் சோனு டெோத்தெோக, 202 கிபலோ
எவடவே தூக்கி சிட்னி ஒலிம்பிக்ஸ் ப ோட்டியில் கர்ணம் ெல்பலஸ்ைரி
வடத்த சோதவனவே முறிேடித்துள்ளோர். சீனோவின் ைூ சிஉய் தங்க
தக்கத்வதயும் இந்பதோபனசிேோவின் ஐசோ விண்டி கோன்டிகோ டைண்கல
தக்கத்வதயும் டைன்றுள்ளனர். ெணிப்பூவர பசர்ந்த மீரோ ோய் சோனு,
‘ஸ்னோட்ச்’ பிரிவில் 87 கிபலோ எவடவே தூக்கி சோதவன வடத்துள்ளர்.
2. கபரோனோ நிைோரணப் ட ோருள்களுடன் இந்பதோபனசிேோ டசன்ற
ஐஎன்எஸ் ஐரோைத்
இந்திே கடற் வடவேச் பசர்ந்த INS ஐரோைத் ப ோர்க்கப் ல் கபரோனோ
நிைோரணப் ட ோருள்களுடன் இந்பதோபனசிேோ டசன்றவடந்தது.
INS ஐரோைத் ப ோர்க்கப் ல் ரோணுை தளைோடங்கவளயும் ஏற்றிச்டசல்லும்
திறன்டகோண்டது. இந்திே ட ருங்கடல் பிரோந்திேத்தில்
ல்பைறு
நிைோரணப்
ணிகளில் ஈடு டுத்தப் டும் ஐரோைத் ப ோர்க்கப் ல்,
ெனிதோபிெோன அடிப் வடயில் உதவிபுரியும் ணிகளிலும் ப ரிடர்களின்
ப ோது மீட்பு டைடிக்வககளிலும் ஈடு டுத்தப் ட்டு ைருகிறது.
ஐரோைத் ப ோர்க்கப் ல்மூலம் இந்பதோபனசிேோவுக்கு 5 கிவரபேோெனிக்
டகோள்கலன்களில் 100 டெட்ரிக் டன் திரை ஆக்சிென் ெற்றும் 300
ஆக்சிென் டசறிவூட்டிகள் அனுப்பிவைக்கப் ட்டது. இந்தப் ப ோர்க்கப் ல்
இந்பதோபனசிே தவல கர் ெகோர்தோவின் துவறமுகத்வத அவடந்தது.











 













1. OECD நிறுவப்பட்ட ஆண்டு எது?

5. 2021 ஜூமையில் நமடசபற்ற 7ஆவது BRICS சதாழிைாளர் &
க்ஷவமைவாய்ப்பு அமமச்சர்கள் கூட்டத்திற்கு தமைமமதாங்கிய
நாடு எது?

அ) 1940
ஆ) 1957

அ) பியரசில்

இ) 1961 

ஆ) ரஷ்யொ

ஈ) 1999

✓

ப ொருளியல் கூட்டுறவு மற்றும் வளர்ச்சிக்கொன அமமப்பு (OECD) என் து
பன்னாட்டு அரசுகளுக்கிமையயயொன ஒரு ப ொருளியல் அமமப் ொகும்.
இது, கைந்த 1961ஆம் ஆண்டில் பிரொன்ஸ் நொட்டின் ொரிமை தமைமம
இைமொகக்பகொண்டு நிறுவப் ட்ைது. அண்மமயில் பவளியிைப் ட்ை OECD
FAO யவளொண் கண்ய ொட்ைம் 2021-2030’இன் டி, வரும் 2030ஆம்
ஆண்டில், உைகளொவிய பருப்பு வகை சந்மதயொனது தற்ய ொமதய 92
மில்லியன் ைன்களிலிருந்து 22 மில்லியன் ைன்களொக அதிகரிக்கும்.
கணிக்கப் ட்டுள்ள இவ்வதிகரிப்பு ப ரும் ொலும் ஆசிய நொடுகளிலிருந்து,
குறிப் ொக இந்தியொவிலிருந்து வரும் என்று அவ்வறிக்மக கூறுகிறது.

இ) இந்தியொ 
ஈ) சீனொ
✓

இந்தியொவின் தமைமமயில் நமைப ற்ற BRICD பதொழிைொளர் மற்றும்
யவமைவொய்ப்பு அமமச்சர்கள் கூட்ைத்திற்கு மத்திய பதொழிைொளர் &
யவமைவொய்ப்பு அமமச்சர் பூய ந்தர் யொதவ் தமைமமவகித்தொர்.
பியரஸில், ரஷ்யொ, இந்தியொ, சீனொ மற்றும் பதன்னொப்பிரிக்கொ ஆகிய
உறுப்புநொடுகளின் அமமச்சர்கள் அக்கூட்ைத்தில் ங்யகற்றனர்.

✓

வலுவொன யதசிய ப ொருளொதொரம், உள்ளைக்கிய பதொழிைொளர் சந்மதகள்
மற்றும் சமூக ொதுகொப்பு அமமப்புகளுைன் மீண்டுவர ஐந்து நொடுகளும்
தீர்மொனித்தன. 2020 அக்யைொ ர்.9 அன்று மொஸ்யகொவில் பதொழிைொளர் &
யவமைவொய்ப்பு அமமச்சர்களின் ஆறொவது கூட்ைத்மத ரஷ்யொ ஏற் ொடு
பசய்திருந்தது.

2. பிரதம அமமச்சர் கானிஜ் க்ஷேத்ரா கல்யாண் க்ஷயாஜனாமவ
சசயல்படுத்துகிற மத்திய அமமச்சகம் எது?
அ) சுரங்கங்கள் அமமச்சகம் 

6. சமீபத்தில் எந்த இருநாடுகளுடன் இமைந்து ‘ஷீல்டு’ என்னும்

ஆ) நிைக்கரி அமமச்சைம்

சபயரிைான ஒரு சமய்நிகர் கடல் பயிற்சிமய இந்தியா நடத்தியது?

இ) உள்துமற அமமச்சகம்

அ) இைங்மக மற்றும் மொைத்தீவு 

ஈ) ப ண்கள் மற்றும் குழந்மதகள் நை அமமச்சகம்

✓

✓



ஆ) வங்கயதசம் மற்றும் மொைத்தீவு

மொவட்ை கனிம அறக்கட்ைமள நிதியின் முழு கட்டுப் ொட்மையும் மத்திய
அரசு எடுத்துக்பகொண்டுள்ளது. சுரங்க குத்தமகதொரர்களிைமிருந்து
கட்ைொய ங்களிப்பில் ப றப் ட்ை நிதியிலிருந்து யமற்பகொள்ளப் டும் எந்த
ஒரு பசைமவயும் அனுமதிக்கும் (அ) ஒப்புதல் அளிக்கும் மொநிைங்களின்
உரிமமமய அது நிரொகரித்துள்ளது.

இ) ஜப் ொன் மற்றும் தொய்ைொந்து
ஈ) அபமரிக்கொ மற்றும் ரஷ்யொ

பிரதம அமமச்சர் கொனிஜ் யசத்ரொ கல்யொண் யயொஜனொவின்கீழ், சுரங்கம்
பதொைர்புமைய நைவடிக்மககளொல்
ொதிக்கப் ட்ை ந ர்கள் மற்றும்
குதிகளின் நைனுக்கொக மொவட்ை கனிம அறக்கட்ைமள நிதியங்கள்
இந்த நிதிமயப் யன் டுத்த யவண்டும். ழங்குடி மக்கள் இதன் முக்கிய
யனொளிகளொக இருப் ர்.

இந்தியவொனது இைங்மக மற்றும் மொைத்தீவின் கைற் மைகளுைன்
இம ந்து ‘ஷீல்டு’ என்னும் ப யரில் ய ொமதப்ப ொருள் எதிர்ப்பு மற்றும்
கைல்சொர் யதடுதல் மற்றும் மீட்புப் யிற்சிமய நைத்தியது. பமய்நிகரொக
இப் யிற்சி நமைப ற்றது. ய ொமதப்ப ொருள் கைத்தமைத் தடுப் தற்கொன
சிறந்த நமைமுமறகள் மற்றும் யநர்த்தியொன நமைமுமறகமளப்
கிர்ந்து பகொள்வமத இது யநொக்கமொகக் பகொண்டுள்ளது. இப் யிற்சிமய
மும்ம கைல்சொர் ய ொர்ப் யிற்சி மமயம் ஒருங்கிம த்து நைத்தியது.

3. “விகாஸ் எஞ்சினுடன்” சதாடர்புமடய அமமப்பு எது?

7. 2021 உைக இமளக்ஷயார் திறன்கள் நாளுக்கான கருப்சபாருள்

✓

என்ன?

அ) ISRO 
ஆ) DRDO

அ) Reimagining Youth Skills Post-Pandemic 

இ) HAL

ஆ) Leaving No one Behind

ஈ) BHEL

இ) Skillful World, Safe World

✓

இந்திய விண்பவளி ஆய்வு மமயமொனது (ISRO) விகொஸ் எஞ்சினின்
யசொதமனமய பவற்றிகரமொக நைத்தியுள்ளது.

ஈ) Skill Development in Schools

✓

இது, இந்தியொவின் மனிதர்கமள விண்ணுக்கு அனுப்பும் ககன்யொன்
திட்ைத்தில் யன் டுத்தப் ைவுள்ள திரவ உந்து எஞ்சினொகும். ககன்யொன்
திட்ைத்திற்கொக GSLV Mk-III ஏவுகைத்தின் மமய L110 திரவ கட்ைத்தில்
இந்த எஞ்சின் யன் டுத்தப் டும்.

✓

ஐநொ ப ொது அமவயொனது கைந்த 2014ஆம் ஆண்டில், ஜூமை.15ஆம்
யததிமய உைக இமளயயொர் திறன்கள் நொளொக அறிவித்தது.

✓

இமளயயொருக்கு ணிவொய்ப்பு, நல்ை யவமை மற்றும் பதொழில்முமனவு
ஆகியவற்றுக்கொன திறன்கமள வழங்குவதன் முக்கியத்துவத்மத
பகொண்ைொடும் விதமொக இந்நொள் உருவொக்கப் ட்ைது. “Reimagining Youth
Skills Post-Pandemic” என் து நைப் ொண்டின் (2021) இந்த நொளுக்கொன
கருப்ப ொருளொகும். UNESCO’இன் கூற்றுப் டி, COVID பதொற்று, பதொழினுட்
மற்றும் பதொழிற்கல்வி மற்றும் யிற்சித்துமறயில் ரவைொக இமையூறு
விமளவித்தது. திறன் இந்தியொ திட்ைத்தின் ஆறொவது ஆண்டுவிழொ
சமீ த்தில் இந்தியொவில் அனுசரிக்கப் ட்ைது.

4. ‘FASTER’ / ‘Fast and Secure Transmission of Electronic Records’
என்ற புதிய திட்டத்மத அறிமுகப்படுத்தியுள்ள நிறுவனம் எது?
அ) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி
ஆ) இந்திய உச்சநீதிமன்றம் 
இ) இந்திய யதர்தல் ஆம

8. எந்த நாட்டின் க்ஷதசிய பிளாஸ்டிக் அறுமவ சிகிச்மச நாள், உைக

யம்

பிளாஸ்டிக் அறுமவ சிகிச்மச நாளாக சகாண்டாடப்படுகிறது?

ஈ) மத்திய புைனொய்வு முகமம
✓

✓

அ) ஜப் ொன்

இந்தியொவின் தமைமம நீதி தி N V இரம ொ, ‘FASTER’ / ‘Fast and
Secure Transmission of Electronic Records’ என்ற புதிய திட்ைத்மதத்
பதொைங்கினொர். இந்தத் திட்ைத்தின்கீழ், சிமற அதிகொரிகள், மொவட்ை நீதி
மன்றங்கள்
மற்றும்
உயர்நீதிமன்றங்களுக்கு
உச்சநீதிமன்றம்
உைனடியொக பிம
மற்றும் பிற ஆம கமள அனுப்பும்.
இது மின்னணு முமறயில் ொதுகொப் ொன முமறயில் யமற்பகொள்ளப் டும்.
தற்ய ொமதய நமைமுமறயில், பிம
உத்தரவின் அச்சிடப்பட்ட நகல்
யநரியையய ப றப் ட்டு வருகிறது.









ஆ) இந்தியொ 
இ) தொய்ைொந்து
ஈ) சிங்கப்பூர்
✓

பிளொஸ்டிக் அறுமவ சிகிச்மச இந்தியொவில் யதொன்றியதொகக்
கூறப் டுகிறது. இந்தியொவில் உள்ள பிளொஸ்டிக் அறுகவ சிகிச்கை
நிபுணர்ைள் சங்கமொனது 2011ஆம் ஆண்டில் யதசிய பிளொஸ்டிக் அறுமவ
சிகிச்மச நொள் என்ற கருத்மத அறிமுகப் டுத்தியது. அப்ய ொதிருந்து,
ஜூமை.15ஆம் யததி, இந்தியொவில், நொடு முழுவதும் பிளொஸ்டிக் அறுமவ



 









சிகிச்மச நிபு ர்கள் இைவச பசயல் ொடுகமளச் பசய்து விழிப்பு
நிகழ்ச்சிகமள நைத்தும் நொள் அனுசரிக்கப் ட்ைது.
✓







ர்வு

சமீ த்தில் ஏற் ொடு பசய்யப் ட்ை உைகத்தமைவர்கள் சம யில், ஜூமை
15ஆம் யததியொனது உைக பிளொஸ்டிக் அறுமவ சிகிச்மச நொளொக ஏற்றுக்
பகொள்ளப் ட்ைது.

9. ‘பள்ளி புதுமம தூதர் பயிற்சி திட்டத்மத’ வடிவமமத்து
அறிமுகப்படுத்திய மத்திய அமமச்சகம் எது?
அ) திறன் யமம் ொட்டு அமமச்சகம்
ஆ) கல்வி அமமச்சைம் 
இ) ப ண்கள் & குழந்மதகள் யமம் ொட்டு அமமச்சகம்
ஈ) தகவல் மற்றும் ஒலி ரப்பு அமமச்சகம்
✓

மத்திய கல்வி அமமச்சர் தர்யமந்திர பிரதொனும் மத்திய ழங்குடியினர்
நைன் அமமச்சர் அர்ஜுன் முண்ைொவும் இம ந்து ‘ ள்ளி புதுமம தூதர்
யிற்சி திட்ைத்மத’ பதொைக்கி மவத்தனர். ள்ளி ஆசிரியர்களுக்கொன
இந்தப் புதுமமயொன & பிரத்தியயகமொன திட்ைத்தின்மூைம், புதுமமகள்,
பதொழில்முமனதல், தனிந ர் அறிவுசொர் பசொத்துரிமம, வடிவமமப்பு
சிந்தமன, ப ொருள் உருவொக்கம், சிந்தமன உருவொக்கம் ஆகியவற்றில்
50,000 ஆசிரியர்களுக்கு யிற்சியளிக்கப் டும்.

✓

கல்வி அமமச்சகத்தின் புதுமமகள் பிரிவு மற்றும் அமனத்திந்திய
பதொழில்நுட் கல்வி குழுவொல் ள்ளி ஆசிரியர்களுக்கொக இந்தத் திட்ைம்
வடிவமமக்கப் ட்டுள்ளது.

10. வமளகுடா பிராந்தியத்தில் இந்திய கப்பல்கமளப் பாதுகாக்க
இந்திய கடற்பமட க்ஷமற்சகாண்ட நடவடிக்மகயின் சபயர் என்ன?
அ) ஆ யரஷன் பவண்ணிைொ
ஆ) ஆ யரஷன் சங்கல்ப் 
இ) ஆ யரஷன் ர்ப்பிள்
ஈ) ஆ யரஷன் குரூட்

✓

ஓமொன் வமளகுைொவில் இரு எண்ப ய்க் கப் ல்களில் பவடிவி த்து
ஏற் ட்ைமத அடுத்து, 2019 ஜூனில் ‘ஆ யரஷன் சங்கல்ப்ம ’ இந்திய
கைற் மை பதொைங்கியது.

✓

இந்தியகைற் மையின் அலுவல்பூர்வ அறிக்மகயின் டி, இந்நைவடிக்மக,
ஒவ்பவொரு நொளும், வமளகுைொ பிரொந்தியத்தில் சரொசரியொக 16 இந்தியக்
பகொடியிைப் ட்ை வணிகக் கப் ல்களுக்கு ொதுகொப் ொன வழித்தைத்மத
வழங்கியுள்ளது. உைங்கூர்தியுைன் கூடிய இந்திய கைற் மை கப் ல்
கைந்த 2019 ஜூனிலிருந்து வையமற்கு அரபிக்கைல், ஓமொன் வமளகுைொ
மற்றும் ொரசீக வமளகுைொவில் பதொைர்ந்து நிறுத்தப் ட்டுள்ளது.


1. கொர்கில் பவற்றி நொள்:
கொர்கில் ய ொரில் பவற்றி ப ற்ற தினத்மதபயொட்டி, அப்ய ொரில் உயிர்
நீத்த வீரர்களுக்கு ரொணுவத்தினரும், நொைொளுமன்ற உறுப்பினர்களும்
மரியொமத பசலுத்தினர். ைைொக்கில் உள்ள கொர்கில் குதியில் ஊடுருவி
மகப் ற்றுவதற்கு ொகிஸ்தொன் இரொணுவம் கைந்த 1999ஆம் ஆண்டில்
முயற்சி பசய்தது. அந்த முயற்சிமய இந்திய இரொணுவ வீரர்கள் தடுத்து
நிறுத்தினர். இருநொட்டு ரொணுவங்களுக்குமிமையய நமைப ற்ற ய ொரில்
இந்தியொ பவற்றிப ற்றது.
ய ொரில் பவற்றி ப ற்ற ஜூமை.26ஆம் யததியொனது ஆண்டுயதொறும்
கொர்கில் பவற்றி நொளொக பகொண்ைொைப் ட்டு வருகிறது. ய ொரின் 22ஆவது
பவற்றி தின விழொ ைைொக்கின் திரொஸ் குதியில் அமமந்துள்ள கொர்கில்
ய ொர் நிமனவிைத்தில் நமைப ற்றது.











 











1. ‘ஜம்மு-காஷ்மீர் யூனியன் பிரதேசம் மற்றும் லடாக் யூனியன்


✓

பிரதேச ப ாது உயர்நீதிமன்றத்தின்’ புதிய ப யர் என்ன?
அ) ஜம்மு-காஷ்மீர் மற்றும் லடாக் உயர்நீதிமன்றம் 

அறிமுகப் டுத்திய மத்திய அமமச்சகம் எது?

இ) ஜம்மு-காஷ்மீர் மற்றும் லடாக் சிறப்பு உயர்நீதிமன்றம்

அ) சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிமல மாற்ற அமமச்சகம்

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,

ாகிஸ்ோனுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இமடயில் 74:26 சேவீே ங்கில் ஒரு
சிறப்பு தநாக்கங்பகாண்ட வாகனம் ஒன்றும் உருவாக்கப் ட்டுள்ளது.

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

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

✓



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.

பின்வரும் எந்த நாட்டில் திவானது?
அ) பகன்யா
ஆ) காங்தகா மக்களாட்சிக் குடியரசு 

✓

✓

இ) ஐக்கிய அபமரிக்க நாடுகள்

6. அண்மமயில் பதாடங்கப் ட்ட யதசிய லாஜிஸ்டிக்ஸ் எக்ஸலன்ஸ்

ஈ) மநஜீரியா

விருதுகளுடன் பதாடர்புமடய அமமச்சகம் எது?

தநாய் கட்டுப் ாடு மற்றும் ேடுப்பு மமயத்தின் கூற்றுப் டி,
அபமரிக்க நாடுகளின் படக்சாஸில் குரங்கம்மமயின் ஓர் அரிய
கண்டறியப் ட்டது. ப ரியம்மமத ான்ற மவரஸ்களின் குடும்
சார்ந்ேதுோன் குரங்கம்மம. இது காய்ச்சல், நிைநீர் வீக்கம்
அரிப்பு த ான்ற அறிகுறிகமளத் ஏற் டுத்துகிறது.

அ) எம்.எஸ்.எம்.இ அமமச்சகம்

ஐக்கிய
ாதிப்பு
த்மேச்
மற்றும்

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.

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

3. 2021’இல் ஆசிய- சிபிக் ப ாருளாதார கூட்டுறவு மன்றத்மத
நடத்தும் நாடு எது?
அ) சீனா

7. இந்தியாவில், ‘கடவுச்சீட்டு யசமவ நாள்’ பகாண்டாடப் டுகிற

ஆ) இந்தியா

யததி எது?

இ) அபமரிக்கா

அ) ஜூன்.24 

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.

ஆ) ஜூன்.25
இ) ஜூமல.01
ஈ) ஜூமல.03

✓

8. ன்னாட்டு கடல்சார் அமமப் ால் பகாண்டாடப் டும் மாலுமிகள்

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

நாளுக்கான கருப்ப ாருள் என்ன?

இமடயயயான எரிவாயு குழாய் ஒப் ந்தமாகும்?

அ) Seafarers are Key Workers

அ) இந்தியா மற்றும் ஈரான்

ஆ) Importance of Seafarers

ஆ) இந்தியா மற்றும் ரஷ்யா

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

இ) ாகிஸ்ோன் மற்றும் ரஷ்யா 

ஈ) Support Seafarers

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 “வடக்குபேற்கு எரிவாயு திட்டம்” என்று அமழக்கப் டுகிறது. தமலும் இது
ாக்ஸ்ட்ரீம் எரிவாயு குழாய் திட்டம் என்றும் அமழக்கப் டுகிறது.



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.







✓

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?
ஆ) APJ அப்துல் கலாம் 
ா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

✓

✓



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.

அ) இராோகிருஷ்ைன்
இ) த



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.

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.

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.

பசுமை
தேசிய
நெடுஞ்சாமை
வழித்ேடங்கமை
உருவாக்குவேற்காக கீழ்காணும் எந்ே வங்கியுடனான கடன்
ஒப்பந்ேத்தில் இந்திய அரசு மகநயழுத்திட்டது?

மில்லியன் குழந்மேகள் அடிப்பமட ேடுப்பூசிகமை ேவைவிட்டோக
இந்ேத் ேரவு எடுத்துக்காட்டுகிைது.

அ) IMF

5. UNDP நிைெடுக்தகாடு பரிமச நவன்ற ஆதிைமை பழங்குடியினர்
உற்பத்தியாைர் நிறுவனம் ைற்றும் சிதனககுஞ்சா அறக்கட்டமை
அமைந்துள்ை ைாநிைம் எது?

ஆ) உலக வங்கி 
இ) AIIB

அ) ேமிழ்ொடு ைற்றும் கர்ொடகா 

ஈ) ADB

✓

✓

பசுமை தேசிய நெடுஞ்சாமல வழித்ேடங்கமை உருவாக்குவேற்காக
உலக வங்கியுடனான கடன் ஒப்பந்ேத்தில் மகநயழுத்திட்டுள்ைோக
ைத்திய சாமல தபாக்குவரத்து ைற்றும் நெடுஞ்சாமல அமைச்சர் நிதின்
நெய்ராம் கட்கரி அறிவித்ோர்.
இராெஸ்ோன், ஹிைாச்சல பிரதேசம், உத்ேர பிரதேசம் ைற்றும் ஆந்திர
பிரதேசம் ஆகிய ைாநிலங்கள் வழியாகச் நசல்லும் சுைார் 781 கிமீ நீை
பல்தவறு தேசிய நெடுஞ்சாமலகமை தைம்படுத்தும் திட்டம் இதில்
அடங்கும். நைாத்முள்ை 781 கிமீட்டரில் 287.96 கிமீட்டருக்கு `1664.44
தகாடி நிதி வழங்கப்பட்டுள்ைது. இந்ேத் திட்டம் 2025 டிசம்பருக்குள்
நிமைவமடயும் என்று ைதிப்பிடப்பட்டுள்ைது.

ஆ) ேமிழ்ொடு ைற்றும் தகரைா
இ) கர்ொடகா ைற்றும் ஒடிைா
ஈ) ஒடிைா ைற்றும் நேலுங்கானா
✓

ஐொ வைர்ச்சி நிதியத்தின் (UNDP) ெடப்பாண்டுக்கான நிலெடுக்தகாடு
பரிசிமனப் நபற்ை பத்து விருோைர்களுள் ஆதிைமல பழங்குடியினர்
உற்பத்தியாைர் நிறுவனமும் சிதனககுஞ்சா அைக்கட்டமையும் அடங்கும்.
இது பல்லுயிர் பாதுகாப்பு ைற்றும் நிமலத்ே பயன்பாட்டிற்கான சமூக
முன்நனடுப்புகமை அங்கீகரிக்கும் ஒரு விருோகும்.

✓

ஆதிைமல பழங்குடியினர் உற்பத்தியாைர் நிறுவனம் என்பது 1,700
உறுப்பினர்கமைக் நகாண்ட ஒரு கூட்டுைவு அமைப்பாகும். இது, ேமிழ்
ொட்டின் நீலகிரி உயிர்க்தகாைக் காப்புப் பகுதிமயச் தசர்ந்ே பழங்
குடியினரால் ெடத்ேப்படுகிைது. சிதனககுஞ்சா அைக்கட்டமையானது
தைற்குத்நோடர்ச்சி ைமலயிலும் கர்ொடக கடற்கமரயிலும் உள்ை ஈர
நிலம் ைற்றும் கடதலார சூழலமைப்புகமைப் பாதுகாத்துள்ைது.

2. ஜூமை 18 ஆனது தொபல் பரிசு நபற்ற எந்ேத் ேமைவரின் பிறந்ே
ொள் ஆகும்?
அ) ஆங் சான் சூகி
ஆ) நெல்சன் ைண்தடலா 

6. FIDE என்பது எந்ே விமையாட்டின் சர்வதேச கூட்டமைப்பாகும்?

இ) தகாபி அன்னன்

அ) கால்பந்து

ஈ) யாசர் அராபத்

✓

ெூமல 18ஆம் தேதியானது நெல்சன் ைண்தடலா பன்னாட்டு ொைாக
நகாண்டாடப்படுகிைது.

✓

அமைதி ைற்றும் ெல்லிணக்கத்மே தைம்படுத்துவேற்கான அவரது
முயற்சிகளுக்காக உலகம் முழுவதும் அவர் நிமனவுகூரப்படுகிைார்.
அவர், நேன்னாப்பிரிக்காவின் முேல் கறுப்பின அதிபராவார். 1993ஆம்
ஆண்டில் அமைதிக்கான தொபல் பரிசு அவருக்கு வழங்கப்பட்டது.
நேன்னாப்பிரிக்க நிைநவறி எதிர்ப்புப் புரட்சியாைரான அவர் 1994 முேல்
1999 வமர நேன்னாப்பிரிக்காவின் அதிபராக இருந்ோர்.

ஆ) நசஸ் 
இ) கூமடப்பந்து
ஈ) ொக்கி

✓

Federation Internationale des Echecs (FIDE) என்பது உலக நசஸ்
கூட்டமைப்பு ஆகும். இேன் ேமலமையகம் சுவிசர்லாந்தின் தலாசானில்
அமைந்துள்ைது. இது ெூமல 20, 1924’இல் நிறுவப்பட்டது. இது 195
உறுப்புொடுகமைக் நகாண்டுள்ைது.

✓

FIDE உருவானமே நிமனவுகூரும் வமகயில், உலக நசஸ் ொள், 1966
முேல் ஒவ்தவார் ஆண்டும் ெூமல.20 அன்று நகாண்டாடப்படுகிைது.
சதுரங்க விமையாட்மட விமையாடுவேற்கும் ரசிப்பேற்கும் இந்ே ொள்
அதிக ைக்கமை ஊக்குவிக்கிைது. இந்தியாவில் தோன்றிய சதுரங்கம்,
நபர்சியாவுக்குச் நசன்று நேற்கு ஐதராப்பா முழுவதும் பரவியது.

3. MH-60R பன்முக நெலிகாப்டர்கமை இந்தியாவிற்கு வழங்கிய
ொடு எது?
அ) சீனா
ஆ) இங்கிலாந்து

7. ஆப்கானிஸ்ோனில் ெமடநபறும் டுநராயிகா பிைஸ் சந்திப்புக்கு

இ) அநைரிக்கா 

✓



முேல்முமறயாக இந்தியாமவ அமழத்ே ொடு எது?

ஈ) நியூசிலாந்து

அ) ரஷ்யா 

இந்திய கடற்பமடயானது அநைரிக்காவிலிருந்து இரண்டு MH-60R பன்
முக நெலிகாப்டர்கமைப் நபற்றுள்ைது. சான் டியாதகாவில் உள்ை ஒரு
கடற்பமட வானூர்தி நிமலயத்தில் ெடந்ே விழாவில், இந்திய கடற்பமட
அநைரிக்க கடற்பமடயிடமிருந்து முமையாக உலங்கூர்திகமை நபற்ைது.
இந்ே நெலிகாப்டர்கமை லாக்ஹீட் ைார்ட்டின் நிறுவனம் ேயாரித்ேது.

ஆ) அநைரிக்கா

✓

ஆப்கானிஸ்ோனில் ெமடநபறும் ரஷ்யா-அநைரிக்கா-சீனா டுநராயிகா+
சந்திப்புக்கு ரஷ்யா முேல்முமையாக இந்தியாமவ அமழத்துள்ைது.

4. ஐொ ேரவுகளின்படி, DTP-1 ேடுப்பூசியின் முேல் தடாமைப்

✓

இந்ேச் சந்திப்பு ோலிபான்களின் பங்கு ைற்றும் அந்ே ொட்டின் எதிர்காலம்
தபான்ைவற்மை விவாதிப்பமே தொக்கைாகக் நகாண்டுள்ைது. ஊடக
அறிக்மகயின்படி, ஈரானுக்கும் இந்ேச்சந்திப்புக்கு அமழப்பு விடுக்கப்பட்டு
உள்ைது. இந்ேக் கூட்டத்தில் பாகிஸ்ோன் ைற்றும் ஆப்கானிஸ்ோன்
பிரதிநிதிகளும் பங்தகற்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது.

இ) சீனா
ஈ) பாகிஸ்ோன்

நபறாே குழந்மேகள் அதிகமுள்ை ொடு எது?
அ) ஜிம்பாப்தவ
ஆ) இலங்மக
இ) இந்தியா 

8. அண்மைச் நசய்திகளில் இடம்நபற்ற கனிமீடு என்பது எந்ேக்

ஈ) வங்காைதேசம்
✓

✓

தகாளின் நிைவாகும்?

உலக ெலவாழ்வு அமைப்பு ைற்றும் ஐொ குழந்மேகள் அமைப்பான
UNICEF’இன் அண்மைய ேரவுகளின்படி, நோண்மட அமடப்பான் (D) இசிவு தொய் (T) – கக்குவான் (P) ஒருங்கிமணந்ே ேடுப்பூசியின் முேல்
தடாமைப்நபைாே குழந்மேகளின் எண்ணிக்மகயில், கடந்ே 2020’இல்
இந்தியா உலகின் மிகப்நபரிய அதிகரிப்மபப் பதிவு நசய்துள்ைது.
COVID-19 காரணைாக ஏற்பட்ட இமடயூறுகள் காரணைாக, 2020ஆம்
ஆண்டில், வழக்கைான தொய்த்ேடுப்பு தசமவகள்மூலம் உலகைவில் 23









அ) நவள்ளி
ஆ) புேன்
இ) வியாழன் 
ஈ) சனி
✓

கனிமீடு என்பது வியாழன் தகாளின் நிலவாகும். தைலும் இது சூரியக்
குடும்பத்தில் இருக்கும் நிலவுகளிதலதய மிகப்நபரியோகும்.



 
✓











இது சூரியன் உட்பட சூரிய ைண்டலத்தில் உள்ை ஒன்போவது நபரிய
வான்நபாருைாகும். அண்மையில் NASA ஒரு புதிய காநணாலிமய
நவளியிட்டுள்ைது. அதில், ெூதனா விண்கலம் வியாழனின் நிலவான
கனிமீடிற்கு அருதக பைந்து நசன்ைது. அது அேன் இருண்ட ைற்றும் ஒளி
பகுதிகள் ைற்றும் மிகப்நபரிய ைற்றும் பிரகாசைான பள்ைத்துள் ஒன்ைான
டுதராஸ் பள்ைத்மேயும் நவளிப்படுத்தியது.

9. இந்தியாவில் கிராைப்புற சுற்றுைா தைம்பாட்டிற்கான வமரவு
தேசிய உத்தி ைற்றும் நசயல் திட்டத்மே உருவாக்கியுள்ை ைத்திய
அமைச்சகம் எது?
அ) சுற்றுலா அமைச்சகம் 
ஆ) நோழிலாைர் அமைச்சகம்
இ) சட்ட அமைச்சகம்
ஈ) உள்துமை அமைச்சகம்
✓

✓

இந்தியாவில் கிராமிய சுற்றுலாமவ தைம்படுத்துவேற்கான ஒரு வமரவு
தேசிய உத்தி ைற்றும் நசயல்திட்டத்மே ெடுவண் சுற்றுலா அமைச்சகம்
வகுத்துள்ைது. ஆத்ை நிர்பார் பாரேத்மே தொக்கிய ஒரு முயற்சியாகும்
இது. இக்நகாள்மக நோடர்பாக அமனத்து ைாநில அரசுகள் / யூனியன்
பிரதேச நிர்வாகங்களிடமிருந்தும் கருத்துக்கமை ெடுவண் சுற்றுலா
அமைச்சகம் தகட்டுள்ைது.
டிஜிட்டல் நோழில்நுட்பங்கள், நகாத்துக்கமை உருவாக்குேல்தபான்ை
புதிய தயாசமனகளில் இந்ே உத்தி கவனம் நசலுத்துகிைது. இது சுதேஷ
ேரிசனத் திட்டத்தின்கீழ், கிராமிய சுற்றுலாமவ இனங்கண்டுள்ைது.

10. NEA ஸ்நகௌட் என்பது எந்ே விண்நவளி முகமையின் புதிய
விண்கைைாகும்?
அ ISRO
ஆ) JAXA
இ) NASA 
ஈ) ESA

✓

NASA அண்மையில் அேன் புதிய விண்கலைான NEA ஸ்நகௌட் (NearEarth Asteroid Scout) அேன் அமனத்து தசாேமனகமையும் முடித்து,
விண்நவளி ஏவுேை அமைப்பு ஏவுகமணக்குள் பாதுகாப்பாக
அமடக்கப்பட்டுள்ைோக அறிவித்ேது.

✓

ஆர்ட்நடமிஸ்-I’இல் பயணஞ்நசய்யும் பலவற்றுள் NEA ஸ்நகௌட்டும்
ஒன்ைாகும், இது, ெவம்பரில் ஏவப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது.
ஆர்ட்நடமிஸ் திட்டத்தின்கீழ், 2024ஆம் ஆண்டில் முேல் நபண்மண
நிலவில் ேமரயிைக்க NASA இலக்கு மவத்துள்ைது.


1. வங்கிகளில் மவப்புத்நோமகக்கு ரூ.5 லட்சம் காப்பீடு: சட்டத் திருத்ேம்
நகாண்டுவர ைத்திய அமைச்சரமவ ஒப்புேல்
வங்கிகளில் நபாதுைக்களின் மவப்புத்நோமகக்கு `5 லட்சம் வமர
காப்பீடு அளிக்கும் வமகயில் மவப்புத்நோமக காப்பீடு ைற்றும்
கடனுறுதிக் கழக சட்டத்தில் திருத்ேம் நகாண்டுவருவேற்கு ைத்திய
அமைச்சரமவ ஒப்புேல் அளித்ேது. கடந்ே ஆண்டு பஞ்சாப்-ைகாராஷ்டிர
கூட்டுைவு வங்கி நிதிநெருக்கடியில் ேவித்ேதபாது, அதில் மவப்புத்
நோமக மவத்திருந்ேவர்கள் ேங்கள் பணத்மே எடுக்க முடியாைல்
திணறினார்கள்.





லட்சைாக உயர்த்தும் வமகயில், 1961ஆம் ஆண்டின் மவப்புத்நோமக
காப்பீடு ைற்றும் கடனுறுதிக் கழக சட்டத்தில் திருத்ேம் நகாண்டுவர
முடிவு நசய்யப்பட்டது.
இந்ே ைதசாோ சட்டைானால், நிதி நெருக்கடியில் ேவிக்கும் வங்கிகளில்
மவப்புத்நோமக மவத்துள்ை ஆயிரக்கணக்கான வாடிக்மகயாைர்கள்
பயனமடவார்கள் அமடவார்கள் என்று அவர் கூறினார்.
எல்எல்பி சட்டத்தில் திருத்ேம்: பல்தவறு நிறுவனங்கள் நோழில்
நசய்வமே
எளிமையாக்கும்
வமகயில்,
நிறுவனங்களுக்கான
நபாறுப்புகள் வமரயறுக்கப்பட்ட கூட்டாண்மைச் சட்டத்தில் (எல்எல்பி)
உள்ை அபராேம் விதிக்கப்படக் கூடிய பிரிவுகமை நீக்குவேற்கு ைத்திய
அமைச்சரமவ ஒப்புேல் அளித்துள்ைது.
அேன்படி, அந்ேச் சட்டத்தில் உள்ை அபராேம் விதிக்கப்படக் கூடிய
பிரிவுகள்
22-ஆகக்
குமைக்கப்பட்டுள்ைன.
இந்ேத்
திருத்ேம்
நகாண்டுவரப்படுவோல், ொடு முழுவதும் 2.30 லட்சம் நிறுவனங்கள்
பயன்நபறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. கடந்ே 2009-ஆம் ஆண்டு
ெமடமுமைக்கு வந்ே இந்ேச் சட்டத்தில் முேல் முமையாக இந்ே ைாற்ைம்
தைற்நகாள்ைப்படுகிைது. இேற்கு ைத்திய அமைச்சரமவ ஒப்புேலளித்ேது.
இதுகுறித்து ைத்திய நிதி ைற்றும் நிறுவனங்கள் விவகாரத்துமை
அமைச்சர் நிர்ைலா சீோராைன் கூறியோவது:
இந்தியாவில் நோழில் நசய்வமே எளிோக்கும் வமகயில் நிறுவனங்கள்
சட்டம் 2013-இல் பல்தவறு ைாற்ைங்கள் நசய்யப்பட்டுள்ைன. அதுதபால
புதிய துளிர் நிறுவனங்களுக்கு வமரயறுக்கப்பட்ட கூட்டாண்மை சட்டம்
(எல்எல்பி) முக்கியைானோகும். இந்ே எல்எல்பி சட்டத்தில் இப்தபாது 24
ேண்டமன குற்ை ெமடமுமைகள் இடம்நபற்றுள்ைன. அதில் 21 விதிகள்
கூட்டுக் குற்ைங்கள் நோடர்பானது. 3 பிரிவுகள் கூட்டுக்குற்ைங்கள்
அல்லாேமவ. இப்தபாது பரிந்துமரக்கப்பட்டிருக்கும் திருத்ேங்களின்படி,
எல்எல்பி சட்டத்தில் இடம்நபற்றிருக்கும் ேண்டமன ெமடமுமைகள்
22ஆக குமைக்கப்படும் என்பதோடு, கூட்டுக் குற்ைப் பிரிவுகள் 7ஆக
குமைந்துவிடும். கூட்டுக்குற்ைம் அல்லாேமவ 3 பிரிவுகள் என்ை
நிமலயில் இருக்கும். 12 குற்ைங்கள் நிறுவனங்கதை தீர்வுகாணும்
வமகயிலான பிரிவுகைாக குமைக்கப்பட உள்ைன.
இேன்மூலம், எல்எல்பி சட்டத்தில் 12 குற்ைங்களுக்கான ேண்டமன
குமைக்கப்படுவதோடு, 3 பிரிவுகள் முழுமையாக நீக்கப்பட உள்ைன.
இது, நபரு நிறுவனங்களுடனான வமரயறுக்கப்பட்ட கூட்டு
ெமடமுமைக்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் புதிய துளிர் நிறுவனங்களுக்கு
சிைந்ே வாய்ப்பாக அமையும் என்ைார்.
2. உலகப் பாரம்பரிய இடைாக குெராத்தின்தோலாவிராமவ அறிவித்ேது
யுநனஸ்தகா
இந்தியாவில் உள்ை ெரப்பா ெகரான தோலாவிராமவ உலகப்
பாரம்பரிய இடைாக யுநனஸ்தகா அறிவித்துள்ைது.
தோலாவிரா
தோலாவிரா என்பது சதுப்புநிலைாக பாமலவனைாக விரிந்து பரந்து
கிடக்கும் குெராத் ைாநிலத்தின் ராண் ஆப் கட்ச் என்ை பகுதியின் ெடுதவ
இருக்கிைது. தோலாவிராவின் மிகப்நபரிய ஆச்சரியதை பிரைாண்ட நீர்
தசமிப்பு கட்டமைப்புோன். தோலாவிரா ெகரத்தின் கட்டமைப்பு இன்மைய
ெவீனத்மேவிட மிக அற்புேைானோக திட்டமிட்டு கட்டப்பட்டிருக்கிைது.
சிந்துசைநவளி ைக்கள் எப்படியான உச்சநிமல பண்பாட்டில் வாழ்ந்ேனர்
என்பமே பாமலவனத்துக்கு ெடுதவ சாட்சியைாக நின்று நசால்கிைது
இந்ேத் தோலாவிரா.

மவப்புத்நோமக காப்பீடு ைற்றும் கடனுறுதிக் கழக சட்டத்தின்படி,
அவர்கள் அதிகபட்சைாக `1 லட்சம் வமர ைட்டுதை காப்பீடு நபை முடியும்
என்ை நிமல இருந்ேது. அமேத்நோடர்ந்து, மவப்புத்நோமககளுக்கான
காப்பீட்டுத்நோமக `1 லட்சத்தில் இருந்து `5 லட்சைாக உயர்த்ேப்படும்
என்று ைத்திய பட்நெட்டில் நிதியமைச்சர் நிர்ைலா சீோராைன்
அறிவித்திருந்ோர். அந்ேத் நோமகமய, விண்ணப்பித்ே 90 ொள்களில்
ரிசர்வ் வங்கியின்கீழ் நசயல்படும் மவப்புத்நோமக காப்பீடு ைற்றும்
கடனுறுதிக்கழகம் வழங்கும்.
இந்நிமலயில், தில்லியில் பிரேைர் தைாடி ேமலமையில் ைத்திய
அமைச்சரமவக் கூட்டம் ெமடநபற்ைது. அதில், வங்கிகளில் மவப்புத்
நோமகக்கான காப்பீட்டுத் நோமகமய `1 லட்சத்தில் இருந்து `5











 













பீ ங்கி வளத் தோக்கியழிக்கும் சிறிய
வெற்றி
ோ ரசோதவன வசய்தது.

1. ‘SuperBIT’ என்ற த ொலைந ொக்கிலை உருவொக்கும் விண்தவளி
நிறுவனம் எது?
✓

அ) இஸ்ர ோ



ஆ) நோசோ 

ஏவு வைவய (MPATGM)

ஒடிஸோ டற் வ யில் உள்ள ஒருங்கிவைந்த ரசோதவன தளத்தில்
இருந்து புதிய தவலமுவற ஆ ோஷ் ஏவு வைவயயும் (ஆ ோஷ்-NG),
DRDO வெற்றி
ோ ரசோதவன வசய்தது.

இ) ESA

✓

ஈ) ர ோஸ்ர ோஸ்ர ோஸ்

5. UNESCO’இன் உைே பொரம்பரிை ளங்ேளிலிருந்து நீக்ேப்பட்ட

நோசோ ற்றும் னடிய விண்வெளி நிறுெனம் ஆகியவெ இவைந்து
மீயழுத்த பலூன்மூலம் இயங்கும் பட ோக் ல் வதோவலரநோக்கி அல்லது
சூப்பர்பிட் என்ற வதோவலரநோக்கிவய உருெோக்குகின்றன. இது
ஹப்பிள் வதோவலரநோக்கியின் பின்னது எனக் கூறப்படுகிறது. சமீபத்திய
ஊட
அறிக்வ ளின்படி, பூமியின் ெளி ண்டலத்தின் ர ல்
ட்டங் ளுக்கு அனுப்பப்படவுள்ள இத்வதோவலரநோக்கிவய வ ோண்டு
வசல்ல ஓர் அ ங் ம் அளவிலோன ஹீலியம் பலூன் பயன்படுத்தப்பட
உள்ளது. வடோ ோண்ரடோ பல் வல, பிரின்ஸ்டன் பல் வல ற்றும்
இங்கிலோந்தின் டர்ஹோம் பல் வலயும் நோசோவும் னடிய விண்வெளி
நிறுெனமும் இவைந்து இவத ெடிெவ த்துள்ளன.

லிவர்பூல் அலமந்துள்ள ொடு எது?
அ) அவ ரிக் ோ
ஆ) இங்கிலோந்து 
இ) வடன் ோர்க்
ஈ) ஷ்யோ
✓

UNESCO ஆனது ஐக்கியப் ரப சின் லிெர்பூல் ந த்வத அதன் உல
போ ம்பரிய தளங் ளிலிருந்து நீக்கியுள்ளது. ோல்பந்து வ தோனம் உட்பட
புதிய ட்டடங் ள், அந்த ந த்தின் போ ம்பரியத்வத குவற திப்பிற்கு
உட்படுத்தியதோல் லிெர்பூல் ந ம் பட்டியலிலிருந்து நீக் ப்பட்டதோ
UNESCO வதரிவித்துள்ளது. 2014ஆம் ஆண்டு உல போ ம்பரிய தள ோ
லிெர்பூல் அறிவிக் ப்பட்டது. திப்புமிக் உல போ ம்பரிய பட்டியலில்
இருந்து நீக் ப்படும் 3ஆெது இடம் லிெர்பூல் என்பது குறிப்பிடத்தக் து.

✓

இதற்கு முன், 2007’இல் ஓ ன் ெனவுயிரி ச ைலோயம், 2009’இல்
வ ர் னியின் டிவ ஸ்டன் எல்ரப பள்ளத்தோக்கு ஆகியவெ உல
போ ம்பரிய பட்டியலிலிருந்து நீக் ப்பட்டது குறிப்பிடத்தக் து.

2.நேரளொவில் ேொணப்பட்ட ஓர் அரிை உயிரினமொன Chrysilla volupe
என்பது பின்வரும் எந் வலேலைச் சொர்ந்

ொகும்?

அ) சிலந்தி 
ஆ) ஆவ
இ) போம்பு

✓

✓

ஈ) தெவள

6. 600 கிமீ நவேத்ல எட்டும் அதிநவே நமக்தைவ் இரயிலை

ர

அறிமுேப்படுத்தியுள்ள ொடு எது?

ளோவில் உள்ள புத்தனஹள்ளி ஏரியில், சமீபத்தில், ஒரு ர ோடி அரிய
Chrysilla volupe சிலந்தி ள் ோைப்பட்டன. 2018ஆம் ஆண்டில் ெயநோடு
ெனவுயிரி ச ைோலயத்தில் ண்டறியப்படும் ெவ , Chrysilla volupe 150
ஆண்டு ளோ
ோைப்படோ ல் இருந்த ோ ைத்தோல் அழிந்துவிட்டதோ
நம்பப்பட்டது.
இச்சிலந்தி
குதிக்கும்
சிலந்தி ளின்
(Salticidae)
குடும்பத்வதச் ரசர்ந்தது.
ஆண் சிலந்தி ள் நீண்ட ோல் ளும் ற்றும் 1.76 மிமீ அ லமும் 5.44
மிமீ நீளமும் வ ோண்டது. வபண் சிலந்தி ள் 2.61 மிமீ நீளமும் 0.88 மிமீ
அ லமும் வ ோண்டதோ உள்ளன.

அ) சீனோ 
ஆ)

இ) அவ ரிக் ோ
ஈ) இந்தியோ

✓

3. “Faster, Higher, Stronger – Together” என்பது பின்வரும் எந்
நிேழ்வின் புதுப்பிக்ேப்பட்ட குறிக்நேொளொகும்?
அ) BRICS உச்சி ோநோடு

துலணத்திட்டமொகும்?

இ) ஒலிம்பிக் 2021 

அ) ப ம்ப ோ த் கிருஷி வி ோஸ் ரயோ னோ 

ஈ) இந்திய நோடோளு ன்றத்தின் வைக் ோல கூட்டத்வதோடர்

✓

2021 ூவல 2021 அன்று, “Faster, Higher, Stronger” என்ற ஒலிம்பிக்
குறிக்ர ோள், “Faster, Higher, Stronger – Together” என புதுப்பிக் ப்பட்டது.
COVID-19 வதோற்று ோலத்தில் நோடு ளின் ஒற்றுவ வயக் ோட்ட இந்தப்
புதுப்பிப்பு வசய்யப்பட்டது. ரடோக்கிரயோ ஒலிம்பிக்கிற்கு முன்னதோ நடந்த
அ ர்வில், பன்னோட்டு ஒலிம்பிக் குழு இம் ோற்றத்திற்கு ஒப்புதலளித்தது.
பன்னோட்டு ஒலிம்பிக் குழு த்தின் நிறுெனர் பியர் டி கூவபர்டினின்
பரிந்துவ யின்ரபரில், 1894 முதல், ஒலிம்பிக் குறிக்ர ோள் இலத்தீன்
வ ோழியில் “Citius, Altius, Fortius” (அ) “Faster, Higher, Stronger” என
ஏற்றுக்வ ோள்ளப்பட்டது. “Citius, Altius, Fortius, Communiter” என்பது புதிய
குறிக்ர ோளின் இலத்தீன் பதிப்போகும்.

ஆ) பி த ர் பசல் பீ ோ ரயோ னோ
இ) PM ோத்ரு ெந்தனோ ரயோ னோ
ஈ) PM கிசோன்

✓

நடுெண் அ சோனது 2020-21ஆம் ஆண்டு முதல் ப ம்ப ோ த் கிருஷி
வி ோஸ் ரயோ னோவின் துவைத்திட்ட ோ போ திய பி கிருத்திக் கிருஷி
பதோதிவய (BPKP) வசயல்படுத்தி ெருகிறது. இது, போ ம்பரிய பைங்குடி
நவடமுவற வள ஊக்குவிப்பவத ரநோக் ோ க் வ ோண்டுள்ளது.

✓

இந்தத்திட்டம் இயற்வ ரெளோண்வ வய ஊக்குவிக்கிறது. BPKP’இன்
கீழ், வஹக்ரடர் ஒன்றுக்கு `12200 நிதியுதவி மூன்று ெருட ோலத்திற்கு
ெைங் ப்படுகிறது.

4. உள் ொட்டிநைநை உருவொக்ேப்பட்ட, குலறந் த ொலைவிலுள்ள

8.இந்திைொ முழுவதும் எத் லன ஆயு உற்பத்தி த ொழிற்சொலைேள்

பீரங்கிேலளத் ொக்கிைழிக்கும் சிறிை ரே ஏவுேலணலை (MPATGM)
தவற்றிேரமொே பரிநசொ லன தசய் நிறுவனம் எது?

இைங்குகின்றன?
அ) 11

அ) BEL

ஆ) 41 

ஆ) DRDO 

இ) 91

இ) ISRO

ஈ) 181

ஈ) HAL
✓

போது ோப்பு ஆ ோய்ச்சி
ற்றும் ர ம்போட்டு நிறுென ோனது (DRDO)
உள்நோட்டிரலரய
உருெோக் ப்பட்ட
குவறந்த
வதோவலவில்



சீனோ, 600 கிமீ ரெ த்வத அவடயும் ோந்தத்தூக் ல் (magnetic levitation)
அடிப்படையில் ரெவலவசய்யும் அதிரெ யிவல அறிமு ம்வசய்துள்ளது.
இது உலகின் அதிரெ தவ ெழி ெோ னம் எனக் கூறப்படுகிறது.
இந்தத் திட்டம், 2016ஆம் ஆண்டில் சீனோெோல் வதோடங் ப்பட்டது ற்றும்
இதன் முன் ோதிரி 2019ஆம் ஆண்டில் தயோரிக் ப்பட்டது. இந்த ோதிரி,
2020’இல் ரசோதிக் ப்பட்டது. தற்ரபோது அது வசயல்போட்டுக்கு ெந்துள்ளது.

7. பொரதிை பிரகிருத்திக் கிருஷி ப ொதி என்பது எந் த் திட்டத்தின்

ஆ) G20 உச்சி ோநோடு

✓

ப்போன்







✓

அத்தியோெசிய போது ோப்பு ரசவெ ள் ரசோதோ சமீபத்தில் க் ளவெயில்
அறிமு ப்படுத்தப்பட்டது. ரசோதோவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ரசவெ வள



 



அத்தியோெசிய போது ோப்பு ரசவெ ளோ
அதி ோ ளிக்கிறது.
✓







அறிவிப்பதற்கு அ சுக்கு இது

அத்தியோெசிய போது ோப்பு ரசவெ ள் ரசோதோ, அ சுக்கு வசோந்த ோன
ஆயுத உற்பத்தி வதோழிற்சோவல ளின் ஊழியர் ள் ரெவலநிறுத்தத்தில்
ஈடுபடுெவத தடுக்கும் ரநோக் த்தில் உள்ளது. நோடு முழுெதும் உள்ள 41
இத்தவ ய வதோழிற்சோவல ளில் சு ோர் 70,000 ரபர் பணிபுரிகின்றனர்.

9. ல நப என்பது எந்

ொட்டின் லை ேரமொகும்?

அ) வதெோன் 
ஆ) ஜிம்போப்ரெ
இ) வசௌதி அர பியோ
ஈ) தோய்லோந்து
✓

வதரப என்பது வதெோனின் தவலந
ோகும். இது புதிய வதெோன்
டோலவ அதன் அதி ோ ப்பூர்ெ நோைய ோ வ ோண்டுள்ளது. வதெோன்
அ சு தனது வசோந்தப் வபயவ பயன்படுத்தி ஐர ோப்பிய நோடோன லித்து
ரெனியோவில் அலுெல த்வத நிறுெ முன்ெந்துள்ளது. ற்ற அவனத்து
அலுெல ங் ளும் “வதரப” என்ற வபயரில் அவெ இயங்குகின்றன.
சீனோவுக்கு எரிச்சவல ஏற்படுத்தியுள்ள இந்நடெடிக்வ அவ ரிக் ோெோல்
ெ ரெற் ப்பட்டுள்ளது.

10. ஐக்கிை ொடுேளின் வரி குழுமத்தின் உறுப்பினரொே நிைமனம்
தசய்ைப்பட்டுள்ள இந்திைர் ைொர்?
அ உர்ஜித் பரடல்
ஆ) இ ோஸ்மி இ ஞ்சன் தோஸ் 
இ) இ கு ோம் இ ோ ன்
ஈ) அதோனு சக்





என்று வதரிவித்துள்ளோர். இந்திய அ சு, டந்த ஆண்டு ூன் ோதம்,
விண்வெளித் துவற சீர்திருத்தங் வள அறிவித்தது. தனியோரின்
நடெடிக்வ வள ண் ோணிப்பதற் ோ விண்வெளித் துவறயின் கீழ்
இந்திய ரதசிய விண்வெளி ர ம்போடு ற்றும் அங்கீ ோ வ யம் என்ற
தனி முதன்வ மு வ உருெோக் ப்பட்டது.
தனியோர் துவறயினருக்கு அனு தியளிக் ப்படும்ரபோது இந்திய
விண்வெளி ஆ ோய்ச்சி நிறுென ோன இஸ்ர ோவின் நிறுெப்பட்ட
இயந்தி ங் ளின் போது ோப்வப இந்த மு வ உறுதி வசய்யும். வபோது
க் ளின் ருத்து ள் ர ட்டறியப்பட்டுள்ளது. பல்ரெறு துவற ள் ற்றும்
அவ ச்ச ங் ளுடனும் இதுவதோடோா்போ ஆரலோசவன நடத்தப்பட்டுள்ளது.
தனியோரின் நடெடிக்வ ளுக்கு ஆத வு அளிப்பதற் ோ விண்வெளித்
துவறயின்
வதோழில்நுட்ப
ெசதி வள
தனியோர்
துவறயினர்
பயன்படுத்திக்வ ோள்ள அனு தி அளிக் ப்பட்டுள்ளது.
2. புலி வளப் போது ோப்பதில் இந்தியோ உறுதி: பி த ர் ர ோடி
புலி வளப்
போது ோப்பதிலும்,
அெற்றுக்குப்
போது ோப்போன
ெோழ்விடங் வள ெைங்குெதிலும் இந்தியோ உறுதியோ உள்ளது என்று
பி த ர் ர ோடி வதரிவித்துள்ளோர்.
நோட்டில் 18 ோநிலங் ளில் 51 புலி ள் ச ைோலயங் ள் உள்ளன. 2018
ஆம் ஆண்டில் இறுதியோ ர ற்வ ோள்ளப்பட்ட புலி ள் ைக்வ டுப்பில்,
அெற்றின் எண்ணிக்வ அதி ரித்துள்ளது வதரியெந்துள்ளது. புலிப்
போது ோப்பு குறித்த புனித பீட்டர்ஸ்பர்க் பி டனத்தின் இலக் ோன,
புலி ளின் எண்ணிக்வ வய இ ட்டிப்போக்கும் ரநோக் த்வத நோன்கு
ஆண்டு ளுக்கு முன்னதோ ரெ இந்தியோ அவடந்தது என பி த ர் ர ோடி
கூறியுள்ளோர்.
3. ஜூடை.30 – மருத்துவர் முத்துைட்சுமி அவர்களின் பிறந்தநாள்

ெர்த்தி

✓

நிதி அவ ச்ச த்தின் இவைச்வசயலோள ோன இ ோஸ்மி இ ஞ்சன் தோஸ்,
2021 முதல் 2025 ெவ யிலோன ோலத்திற்கு ஐக்கிய நோடு ள் ெரி
குழு த்தின் உறுப்பின ோ நியமிக் ப்பட்டுள்ளோர். ெரி விெ ோ ங் ளில்
பன்னோட்டு ஒத்துவைப்புக் ோன ஐக்கிய நோடு ளின் ெல்லுநர் குழு என
முன்னர் அவைக் ப்பட்டு ெந்த ஐநோ ெரி குழு த்தில் உலவ ங்கிலும்
உள்ள 25 ெரி ெல்லுநர் ள் உறுப்பினர் ளோ நியமிக் ப்பட்டுள்ளனர்.

✓

ெலுெோன ெரிக் வ ோள்வ வள பின்பற்றுெதற்கு உல நோடு ள்
எடுத்துெரும் முயற்சி ளுக்கு ெழி ோட்டுெவத இது தனது ரநோக் ோ க்
வ ோண்டுள்ளது.


1. இயற்வ ரபரிடர் வள துல்லிய ோ க்
அனுப்ப திட்டம்: அவ ச்சர் ஜிரதந்தர் சிங்

ணிக்கும் வசயற்வ க்ர ோள்

வெள்ளம், புயல் ரபோன்ற இயற்வ
ரபரிடர் வள துல்லிய ோ
ணிக்கும் புவி ண் ோணிப்பு வசயற்வ க்ர ோவள இந்த ஆண்டு
விண்ணில் ஏெ திட்டமிடப்பட்டுள்ளதோ
த்திய அறிவியல் ற்றும்
வதோழில்நுட்பம், புவி அறிவியல் துவற ளின் இவை அவ ச்சர்
ஜிரதந்தி சிங் வதரிவித்துள்ளோர்.
ோநிலங் ளவெயில் ர ள்வி ஒன்றுக்கு எழுத்துபூர்ெ ோ அெர் அளித்த
பதிலில் குறிப்பிட்டுள்ளதோெது:
இந்திய விண்வெளி ற்றும் ஆ ோய்ச்சி நிறுென ோன இஸ்ர ோவின்
இஓஎஸ்-3 வசயற்வ க்ர ோள், தினமும் 4-5 முவற பூமிவய
படவ டுக்கும் திறவனப் வபற்றுள்ளது. இயற்வ ரபரிடர் ளுடன், நீர்
நிவல ள், பயிர் ள், தோெ நிவல, ெனப்பகுதி ள் உள்ளிட்டெற்வறயும்
இந்தச் வசயற்வ க்ர ோளோல்
ண் ோணிக்
முடியும். இதன்மூலம்
வெள்ளம், புயல் ரபோன்ற இயற்வ ரபரிடர் வள துல்லிய ோ
ணிக்
இயலும். சிறிய இ
வசயற்வ க்ர ோள் வசலுத்தும் ெோ னத்தின் முதல்
ரசோதவன ஸ்ரீஹரிர ோட்டோவில் உள்ள விண்வெளி வ யத்தில் இருந்து
2021ஆம் ஆண்டின் 4ஆெது ோலோண்டில் ர ற்வ ோள்ள திட்டமிடப்பட்டு
உள்ளது. சிறிய வசயற்வ க்ர ோள் வள விண்ணில் ஏவுெதற்கு இந்த
ெோ னம் ஏதுெோ இருக்கும்.
விண்வெளி வதோழில்நுட்பங் ள், ரசவெ ள் ற்றும் உப ைங் வள
உள்நோட்டிரலரய தயோரிப்பதற்கு தனியோர் துவறயின் பங் ளிப்வப
ஊக்குவிப்பதற் ோன சூைலியவல உருெோக் அ சு தீவி ோ உள்ளது











முத்துலட்சுமி பற்றி:
புதுக்ர ோட்வட ன்னர் ல்லூரியில் படித்த முதல் ோைவி. வசன்வனப்
பல் வலக் ை த்தில் ருத்துெம் படித்துப் பட்டம் வபற்ற முதல் வபண்
ருத்துெர். வசன்வன
ோ ோை சட்டப்ரப வெயில் முதல் வபண்
உறுப்பினர். சட்டப்ரப வெயின் துவைத் தவலெர் பதவிவய ெகித்த
முதல் வபண் ணி. வசன்வன ோந ோட்சியின் முதல் வபண் ர யர்.
வசன்வன ோ ோை சமூ நல ெோரியத்தின் முதல் வபண் தவலெர்.
இந்தியப் வபண் ள் சங் த்தின் முதல் தவலெர் என பல ‘முதல்’ வளக்
ண்டெர் டோக்டர் முத்துலட்சுமி வ ட்டி.
புதுக்ர ோட்வடயில் 30.7.1886’இல் பிறந்த முத்துலட்சுமி வ ட்டி, தமிை
ெ லோற்றில் அழியோப்பு ழ்வபற்றெர். வபண்ணுரிவ க் ோ ரபோ ோடிய
வபரு க் ளுள் முதன்வ யோனெர். வபண் ளுக்கு ஓட்டுரிவ வயப்
ரபோ ோடிப்வபற்றெர். பன்வனடுங் ோல ோ
இருந்துெந்த ரதெதோசி
முவறவய ஒழிப்பதற்குச் சட்டம் இயற்ற ெழிெகுத்தெர் என இெரின்
சோதவன ள் ஏ ோளம்.
1917 முதல் இந்திய
ோதர் சங் த்தில் இவைந்து வபண் ளின்
உரிவ க் ோ ப் போடுபட்டோர். 1926’இல் அகில உல ப் வபண் ள் ோநோடு
பி ோன்ஸ் தவலந ர் போரீஸில் நடந்தரபோது 43 நோடு ளிலிருந்து
பி திநிதி ள் பங்ர ற்றனர். அதில் இந்தியோவின் பி திநிதியோ
லந்து
வ ோள்ளும் வபருவ வய டோக்டர் முத்துலட்சுமி வபற்றோர். அந்த ோநோட்டில்,
“ஆண் ளுக்குச் ச ோ வபண் ள் முன்ரனற ரெண்டும்; வபண் வள
அடிவ ளோ நடத்தும் ெைக் ம் ஒழிய ரெண்டும்” என்று முைங்கினோர்.
பின்னர், ஹர்டோக் மிட்டியின் உறுப்பின ோ 1928’இல் இலண்டன்
வசன்று, இந்தியப் வபண் ளின்
ல்வி நிவலக் ோ
ெோதோடினோர்.
1930’இல் உப்புசத்தியோக்கி த்தின்ரபோது
ோந்தியடி ள் வ து
வசய்யப்பட்டதற்கு எதிர்ப்புத் வதரிவித்து, தன் ர ல்சவப உறுப்பினர்
பதவிவய ோஜினோ ோ வசய்தோர் முத்துலட்சுமி.
1933’இல் அவ ரிக் ோவில் நவடவபற்ற பன்னோட்டுப் வபண் ள் வுன்சில்
ர வடயில் இந்தியோவின் கு வல உல றியச்வசய்தோர். ‘ஸ்திரீ தர் ம்’
என்ற வபண் ள் ோத இதழின் ஆசிரிய ோ இருந்தோர். வபண் ளுக்கு
வசோத்துரிவ , போல்ய விெோ த் தவட சட்டம், அநோவதக் குைந்வத ள்
ெோழ்வு ல அவ்வெ இல்லம், அவடயோறு புற்றுரநோய் ருத்துெ வன
உருெோக் ம் என இெரின் சமூ ப்பணி ள் அளப்பரியது. இெருக்குப்
வபருவ ரசர்க்கும் ெண்ைம் த்திய அ சு ‘பத் பூஷண்’ விருவத
1956’இல் இெர் ெோழும்ரபோரத ெைங்கி வ ௌ வித்தது. தனிப்வபரும்
சோதவன ளின் உவறவிட ோ த் தி ழ்ந்த முத்துலட்சுமி, தம் 82ஆம்
ெயதில் 22.7.1968’இல் ோல ோனோர்.



 















4. இ த்த ெங்கி இல்லோ ல் 63 ோெட்டங் ள்: க் ளவெயில் அவ ச்சர்
த ெல்
நோடு முழுெதும் இ த்த ெங்கி ெசதி இல்லோ ல் 63 ோெட்டங் ள்
உள்ளதோ நோடோளு ன்றத்தில் த்திய அ சு வதரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து
க் ளவெயில் ர ட் ப்பட்ட ர ள்வி ளுக்கு
த்திய
சு ோதோ த் துவற அவ ச்சர்
ன்சுக்
ோண்டவியோ எழுத்துமூலம்
அளித்துள்ள பதிலில வதரிவித்துள்ளதோெது: இந்தியோவில் 3,500 இ த்த
ெங்கி ள் முவறயோன உரி ம் வபற்று இயங்கி ெருகின்றன. 63
ோெட்டங் ளில் இ த்த ெங்கி ெசதி இல்லோ ல் உள்ளது. எனினும்,
அவனத்து ோெட்டங் ளிலும் இ த்த ெங்கி அவ ப்பதற் ோன பல்ரெறு
நடெடிக்வ வள த்திய அ சு ர ற்வ ோண்டு ெருகிறது. ர லும்,
இதற் ோன திட்டங் வளயும் அ சு ெகுத்து ெருகிறது.
ந ப்பகுதி ளில் அதி எண்ணிக்வ யிலும் கி ோ ப் பகுதி ளில் மி க்
குவறெோ வும் இ த்த ெங்கி ள் அவ ெவதத் தடுக்கும் ெவ யில்,
ஒவ்வெோரு ோெட்டத்திலும் குவறந்தது ஒரு இ த்த ெங்கிக் ோெது
உரி ம் ெைங்கும் ெவ யில் ரதசிய இ த்தக் வ ோள்வ யில் விதிமுவற
நிர்ையிக் ப்பட்டுள்ளது.
ர லும், அதி அளவில் இ த்தம் ரச ரிக்கும் இ த்த ெங்கி ளிலிருந்து
குவறந்த அளரெ இ த்தம் கிவடக்கும் இ த்த ெங்கி ள் இ த்தம் வபற
ெழிெவ வசய்ெதற் ோன இ த்த வ யங் வள அவ க் வும் ரதசியக்
வ ோள்வ பரிந்துவ க்கிறது. நிர்ெோ க் ோ ைங் ளுக் ோ
ோநில
அ சு ள் புதிய ோெட்டங் வள உருெோக்குகின்றன. எனினும், புதிய
ோெட்டங் ளுக் ோன இ த்த ரதவெவய அருகிலுள்ள ோெட்டங் ளின்
இ த்த ெங்கி ள் பூர்த்தி வசய்து ெருகின்றன என்று தனது பதிலில்
அவ ச்சோ ன்சுக் ோண்டவியோ குறிப்பிட்டுள்ளோர்.











