
         

    

1.சமீப செய்திகளில் இடம்செற்ற Allium negianum கண்டுபிடிக்கப்ெட்ட 

இந்திய மாநிலம்/UT எது? 

அ) அஸ்ஸாம் 

ஆ) உத்தரகாண்ட்  

இ) அருணாச்சல பிரததசம் 

ஈ) தகாவா 

✓ 2019ஆம் ஆண்டில் உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் Allium negianum என்ற 

தாவரமானது கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக, PhytoKeys இதழில் வவளியிடப்பட் 

-டது. இது, அல்லியத்தின் புதிய இனமாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

✓ அல்லியம் என்பது உலகளவில் வவங்காயம் மற்றும் பூண்டுதபான்ற 

1,100 இனங்களள உள்ளடக்கிய ஓர் இனமாகும். இது உத்தரகாண்ட் 

மாநிலத்தில் உள்ள சாதமாலி மாவட்டத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இது 

கடல் மட்டத்திலிருந்து 3,000 முதல் 4,800 மீ உயரத்தில் வளர்கிறது. 

Allium negianum என்ற அறிவியல் வபயர், ஆய்வாளர் மற்றும் அல்லியம் 

தசகரிப்பாளரான மளறந்த டாக்டர் குல்தீப் சிங் தேகிளயப் தபாற்றுகிறது. 

 

2. 2021 அக்டடாெர் நிலவரப்ெடி, T20 ெர்வடேெ கிரிக்சகட்டில் அதிக 

விக்சகட்டை வீழ்த்தியவர் யார்? 

அ) R அஸ்வின் 

ஆ) ஜஸ்பிரித் பும்ரா 

இ) ஷகிப் அல் ஹசன்  

ஈ) டிம் வசௌத்தி 

✓ வங்காளததச வீரர் ஷகிப் அல் ஹசன் சர்வததச T20 கிரிக்வகட்டில் லசித் 

மலிங்காவின் விக்வகட்டுகளள முறியடித்ததன்மூலம் அதிக விக்வகட்டுக 

-ளள (107ஆவது) வீழ்த்தினார். ஷாகிப், 89 T20 சர்வததச தபாட்டிகளில் 

விளளயாடி 108 விக்வகட்டுகளள வீழ்த்தியுள்ளார். இவ்வடிவத்தில், 100 

விக்வகட்டுகள் மற்றும் 1000+ ரன்களள எடுத்த ஒதர கிரிக்வகட் வீரர். 99 

விக்வகட்டுகளுடன் நியூசிலாந்தின் டிம் வசௌத்தி 3ஆவது இடத்திலுள்ளார். 

 

3. ெமீெ செய்திகளில் இடம்செற்ற செச்சிபு சுரங்கப்ொதே அதமந்து 

உள்ள மாநிலம் எது? 

அ) அருணாச்சல பிரததசம்  

ஆ) உத்தரகாண்ட் 

இ) சிக்கிம் 

ஈ) பீகார் 

✓ அருணாச்சல பிரததசத்தில் உள்ள வேச்சிபு கணவாய் அருதக 500 மீ நீள 

சுரங்கவழிளய எல்ளலப்புறச்சாளலகள் அளமப்பு அளமத்து வருகிறது. 

இது சீன எல்ளலக்கருதக, முன்தனாக்கி தளத்ளத தோக்கிச்வசல்லும் 

வாகனங்களின் பயணதேரத்ளதக் குளறப்பளத தோக்கமாகக்வகாண் 

-டுள்ளது. வேச்சிபு சுரங்கப்பாளத 5,600 அடி உயரத்தில் BRO’வின் 

வர்டக் திட்டத்தின்கீழ் கட்டப்பட்டு வருகிறது. 

 

4. ஆயுர்டவே மூலிதககளுக்கான பிரத்திடயக வனப்ெகுதியான 

‘ஆயுஷ் வனம்’ திறக்கப்ெட்டுள்ள மாநிலம்/UT எது? 

அ) இராஜஸ்தான் 

ஆ) குஜராத்  

இ) பஞ்சாப் 

ஈ) சண்டிகர் 

✓ மத்திய துளறமுகங்கள், கப்பல் தபாக்குவரத்து மற்றும் நீர்வழித்துளற 

மற்றும் ஆயுஷ் அளமச்சரான சர்பானந்தா தசாதனாவால், குஜராத்தின் 

காந்திதாமில் ஆயுர்தவத மூலிளககளுக்கான பிரத்திதயக வனமான 

‘ஆயுஷ் வனத்ளதத்’ திறந்துளவத்தார். 

✓ தீனதயாள் துளறமுக அறக்கட்டளள வழங்கிய 30 ஏக்கர் நிலத்தில் 

‘ஆயுஷ் வனம்’ அளமக்கப்பட்டது. ேகர்ப்புறத்தில் பசுளமளய தமம்படுத்த 

-வும், கட்ச் பகுதியில் மரங்களின் அடர்த்திளய அதிகரிக்கவும் மரக்கன்று 

ேடும் பணிகள் தமற்வகாள்ளப்பட்டு வருகின்றன. 

 

 

5. ெமீெ செய்திகளில் இடம்செற்ற ேல்பிடயாட் இடுகாடு அதமந்து 

உள்ள ொடு எது? 

அ) ரஷ்யா 

ஆ) இஸ்தரல்  

இ) இத்தாலி 

ஈ) அவமரிக்கா 

✓ வவளியுறவு அளமச்சர் S வஜய்சங்கர் தனது 5 ோள் இஸ்தரல் பயணத்தி 

-ன்ப ோது, தல்பிதயாட் இடுகாட்டுக்குச் வசன்றளத அடுத்து இவ்விடம் 

சமீப வசய்திகளில் இடம்வபற்றது. வஜருசதலமில் உள்ள தல்பிதயாட்டில் 

அளமந்துள்ள இது, முதல் உலகப்தபாரின்தபாது தங்கள் இன்னுயிளர 

தியாகஞ்வசய்த இந்தியவீரர்களின் இடுகாடு ஆகும். இஸ்தரல் முழுவதும் 

வஜருசதலம், ராம்தல மற்றும் ளஹபாவில் உள்ள இடுகாடுகளில் சுமார் 

900 இந்திய வீரர்கள் புளதக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்திய இராணுவம், 

ஒவ்தவார் ஆண்டும் வசப்.23’ஐ ளஹபா ோளாக நிளனவுகூருகிறது. 

 

6. ICC எதலட் டெனல் டமட்ச் சரப்ரியுமான எந்ே இந்திய கிரிக்சகட் 

வீரர், டமரிசலடொன் கிரிக்சகட் கிளப்பின் வாழ்ொள் உறுப்பினர் 

ேகுதிதயப் செற்றுள்ளார்? 

அ) ஹர்பஜன் சிங் 

ஆ) ஜவகல் ஸ்ரீோத்  

இ) ராகுல் டிராவிட் 

ஈ) VVS லட்சுமணன் 

✓ இந்தியாவின் ஹர்பஜன் சிங் மற்றும் ஜவகல் ஸ்ரீோத் ஆகிதயார் 

வமரிலிதபான் கிரிக்வகட் கிளப்பின் வாழ்ோள் உறுப்பினர் தகுதிளயப் 

வபற்றுள்ளனர். இந்த ஆண்டு 16 கிரிக்வகட் வீரர்களுக்கு இந்தத் தகுதி 

வகாடுக்கப்பட்டது. ஹர்பஜன், வடஸ்ட் தபாட்டிகளில் இந்தியாவின் 3ஆவது 

அதிக விக்வகட்டுகள் (417 விக்வகட்டுகள்) வீழ்த்திய வீரராவார். தமலும், 

700’க்கும் தமற்பட்ட சர்வததச விக்வகட்டுகளளயும் வீழ்த்தியுள்ளார்.  

✓ ஸ்ரீோத், தற்தபாது ICC எளலட் தபனல் தபாட்டி ேடுவராக உள்ளார். 315 

ஒருோள் விக்வகட்டுகளளயும், 236 வடஸ்ட் விக்வகட்டுகளளயும் வீழ்த்தி 

-ய தவகப்பந்து வீச்சாளராவார். 

 

7. ‘ஆோர் டேக்கத்ோன் – 2021’ஐ ெடத்ேவுள்ள அதமப்பு எது? 

அ) NITI Aayog 

ஆ) NRDC 

இ) UIDAI  

ஈ) RBI 

✓ இந்திய தனித்துவ அளடயாள ஆளணயமானது (UIDAI) 2021 ‘ஆதார் 

தஹக்கத்தாளன’ ேடத்தவுள்ளது. மின்னணு & தகவல் வதாழில்நுட்ப 

அளமச்சகம் வவளியிட்ட அறிக்ளகயின்படி, ஆதார் தஹக்கத்தான்-2021 

2 தளலப்புகளள ளமயமாகக் வகாண்டது. “பதிவு மற்றும் புதுப்பித்தளல” 

ளமயமாகக்வகாண்டு முதல் கருப்வபாருள் அளமந்துள்ளது.  

✓ முகவரிளயப் புதுப்பிக்கும் தபாது குடியிருப்பாளர்கள் எதிர்வகாள்ளும் 

சில நிஜ வாழ்க்ளகயின் சவால்களள இது உள்ளடக்கியதாக இருக்கும். 

தஹக்கத்தானின் 2ஆவது கருப்வபாருள் UIDAI வழங்கும் “அளடயாளம் 

மற்றும் அங்கீகாரம்” தீர்ளவ ளமயமாகக் வகாண்டுள்ளது. இந்தக்கருப் 

வபாருளின்கீழ், ஆதார் எண் அல்லது அந்த தனிேபரின் இதர தனிப்பட்ட 

தகவளலயும் பகிராமல் அளடயாளத்ளத நிரூபிக்க புதுளமயான 

தீர்வுகளள UIDAI தகாருகிறது. 

 

8. ‘டேசிய ொதல ொதுகாப்பு வாரியத்தின்’ ேதலதமயகம் உள்ள 

இந்திய ெகரம் எது? 

அ) மும்ளப 

ஆ) புது தில்லி  

இ) ஔரங்காபாத் 

ஈ) வகால்கத்தா 

✓ சாளலப் தபாக்குவரத்து மற்றும் வேடுஞ்சாளலகள் அளமச்சகமானது 

ததசிய சாளலப் பாதுகாப்பு வாரியத்தின் கட்டளமப்ளப அறிவித்துள்ளது. 

சாளலப் பாதுகாப்பு, புதுளமகள் மற்றும் புதிய வதாழில்நுட்பத்ளத ஏற்றுக் 

  

 

 

 

 

 

 



         

    

வகாள்வது, தபாக்குவரத்து மற்றும் தமாட்டார் வாகனங்களள 

ஒழுங்குபடுத்துதல் ஆகியவற்றுக்கு வாரியம் வபாறுப்பாகும். 

✓ இவ்வாரியத்தின் தளலளம அலுவலகம் ததசிய தளலேகர பகுதியில் 

இருக்கதவண்டும். இந்தியாவில் மற்ற இடங்களில் அலுவலகங்களள 

வாரியம் நிறுவலாம். மத்திய அரசால் நியமிக்கப்பட தவண்டிய தளலவர் 

மற்றும் மூவருக்கு குளறயாமல் எழுவருக்கு மிகாமல் உறுப்பினர்கள் 

வாரியத்தில் இருக்கதவண்டும். 

 

9. 2021ஆம் ஆண்டிற்கான டவதியியலுக்கான டொெல் ெரிசு, மூலக் 

கூறுகதள உருவாக்குவேற்கான பின்வரும் எந்தப் புதிய வழிதய 

உருவாக்கியேற்காக வழங்கப்ெட்டுள்ளது? 

அ) சமச்சீரற்ற ஆர்கதனாகாடலிசிஸ்  

ஆ) மாற்றப்பட்ட DNA’க்கள் 

இ) மாற்றப்பட்ட mRNA’க்கள் 

ஈ) இவற்றில் ஏதுமில்ளல 

✓ 2021ஆம் ஆண்டிற்கான தவதியியலுக்கான தோபல் பரிசு, வபஞ்சமின் 

லிஸ்ட் மற்றும் தடவிட் டபிள்யூசி தமக்மில்லனுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

மூலக்கூறுகளள உருவாக்குதற்கான “சமச்சீரற்ற ஆர்கதனாகாடலிசிஸ்” 

எனப்படும் புதிய வழிளய உருவாக்கியதற்காக இப்பரிசு வழங்கப்பட்டு 

உள்ளது. தோபல் பரிசுக்குழுவின்படி, லிஸ்ட் & தமக்மில்லன் ஆகிதயார் 

சுயாதீனமாக ஒரு புதிய விளனயூக்க வழிளய உருவாக்கினர். 

 

10. 2021 - உலக ெருத்தி ொளுக்கானக் கருப்சொருள் என்ன? 

அ) There’s more to cotton than you think  

ஆ) Sustainable Cotton 

இ) e-commerce in Cotton 

ஈ) White Gold: Cotton 

✓ பன்னாட்டு பருத்தி ஆதலாசளனக் குழு (ICAC) மற்றும் உலக வர்த்தக 

அளமப்பு (WTO) ஆகியளவ இளணந்து உலக பருத்தி ோளள நிறுவின. 

இது, கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்தவார் ஆண்டும் அக்.7 அன்று 

வகாண்டாடப்படுகிறது. “There’s more to cotton than you think” என்பத் 

ேடப்பாண்டில் (2021) வரும் இந்த நோளுக்கோனக் கருப்ப ோருளோகும்.  

✓ பருத்தியின் முக்கியத்துவம் குறித்த விழிப்புணர்ளவ பரப்புவது இந்த 

ோளின் தோக்கமாகும். உலகில் உள்ள பருத்திப் வபாருளாதாரங்கள் 

எதிர்வகாள்ளும் பிரச்சளனகளளயும் இது வலியுறுத்துகிறது. 2019ஆம் 

ஆண்டில், வஜனிவாவில், முதல் உலக பருத்தி ோள் வகாண்டாடப்பட்டது. 

 


1. 5 ஆண்டுகளில் பாதுகாப்பு தளவாடங்கள் ஏற்றுமதி 334% அதிகரிப்பு 

கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இந்தியாவின் பாதுகாப்புத் தளவாடங்கள் 

ஏற்றுமதி 334% அதிகரித்துள்ளது என்று பாதுகாப்புத்துளற அளமச்சர் 

ராஜ்ோத் சிங் வதரிவித்துள்ளார். 

மத்திய அரசு சார்பில் குஜராத் தளலேகர் காந்திேகரில் அடுத்த ஆண்டு 

மார்ச் 11-13ஆம் தததி வளர பாதுகாப்பு கண்காட்சி ேளடவபறவுள்ளது. 

இந்தக் கண்காட்சிளய பிரபலப்படுத்தும் தோக்கில் பல ோடுகளுக்கான 

தூதர்களள அளமச்சர் ராஜ்ோத்சிங் சந்தித்துப்தபசினார். அப்தபாது அவர் 

கூறியதாவது: 

கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இந்தியாவின் பாதுகாப்புத் தளவாடங்கள் 

ஏற்றுமதி 334% அதிகரித்துள்ளது. 75’க்கும் தமற்பட்ட ோடுகளுக்கு 

தபார்த் தளவாடங்களள இந்தியா ஏற்றுமதி வசய்து வருகிறது. அதிக தரம், 

தபாட்டியிடும் திறன் ஆகியவற்றின் காரணமாக இந்திய தபார்த் 

தளவாடங்கள் அதிக அளவில் ஏற்றுமதியாகின்றன. 

அடுத்த ஆண்டு ேளடவபறவுள்ள பாதுகாப்பு கண்காட்சி, தபார்த் 

தளவாடங்கள் உற்பத்தியில் காணப்படும் ேவீன வதாழில்நுட்பங்களள 

வவளிப்படுத்தும். பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி-தமம்பாட்டில் இந்தியா 

பளடத்துள்ள சாதளனகளளயும் எதிர்கால வாய்ப்புகளளயும் 

வவளிப்படுத்தும் வளகயில் அந்தக் கண்காட்சி இருக்கும். 

 

குறுகிய காலகட்டத்தில் பாதுகாப்புத் துளறயில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள 

ேவீன வதாழில்நுட்பங்கள், ஒருங்கிளணந்த வகாள்ளககள் 

ஆகியவற்ளறயும் கண்காட்சி எடுத்துளரக்கும். பாதுகாப்பு கண்காட்சியில் 

பங்தகற்கும் ோடுகளுடனான இந்தியாவின் ேல்லுறவு தமம்படும் 

என்பதால், கண்காட்சியில் பங்தகற்க ோடுகள் முன்னுரிளம அளிக்க 

தவண்டும். 

பாதுகாப்பு உற்பத்திசார்ந்த விவகாரங்களில் மற்ற ோடுகளுக்குப் தபாதிய 

ஒத்துளழப்ளப ேல்கி ஒருங்கிளணந்து பணியாற்ற இந்தியா தயாராக 

உள்ளது. கலாசாரம், களல, உணவுப் பழக்கவழக்கம் உள்ளிட்டவற்றில் 

குஜராத் சிறந்து விளங்கி வருகிறது. அங்கு ேளடவபறவுள்ள பாதுகாப்பு 

கண்காட்சியில் பங்தகற்கும் ோடுகளுக்கு சிறந்த வாய்ப்புகள் உருவாகும். 

சுதந்திரத்தின் 75ஆவது ஆண்ளட இந்தியா வகாண்டாடி வரும் சூழலில், 

பாதுகாப்புக் கண்காட்சிளய சிறப்புடன் ேடத்துவதற்கான ேடவடிக்ளக 

-களள அளனத்துோடுகளுடனும் இளணந்து இந்தியா தமற்வகாள்ளும் 

என்றார் அவர். 

 

2. பசுளமஇல்ல வாயுக்கள்வவளிதயற்றம் புதிய உச்சம்: ஐ.ோ. அளமப்பு 

அறிக்ளக 

வவப்பமயமாதல் உள்ளிட்ட பருவநிளல மாற்றத்துக்கு முக்கியக் 

காரணியாக விளங்கும் பசுளமஇல்ல வாயுக்கள் வவளிதயற்றம் கடந்த 

ஆண்டு புதிய உச்சத்ளதத் வதாட்டதாக ஐ.ோ.வின் உலக வானிளல 

அளமப்பு வதரிவித்துள்ளது. 

இதுவதாடர்பாக உலக வானிளல அளமப்பின் ஆண்டறிக்ளகளய 

வவளியிட்டு அதன் வபாதுச்வசயலர் வபட்டரி டாலஸ் கூறியதாவது:  

முக்கியமான பசுளம இல்ல வாயுவான கார்பன் ளடஆக்ளஸடின் (கரிய 

-மிலவாயு) வவளிதயற்றமானது உலக சராசரி அளவானது 10 இலட்சத்து 

-க்கு 413.2 பாகங்கள் என்ற புதிய உச்சத்ளத 2020’இல் எட்டியது. 

வபாதுமுடக்கம் உள்ளிட்ட கதரானா கட்டுப்பாடுகளால் புளதபடிவ 

எரிவபாருள்களிலிருந்து வவளியாகும் கார்பன் ளடஆக்ளஸடின் வவளி 

-தயற்றம் குளறந்ததபாதும், இந்த உச்சமானது கடந்த 10 ஆண்டுகளில் 

அதிகமாகும். இதன்மூலம் வவப்பமயமாதல் அதிகரிக்கும். அதமசான் 

மளழக்காடுகள் அழிப்பும் இதற்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் ஆகும். 

இதற்கு முன்னர் 2015’இல் 10 இலட்சத்துக்கு 400 பாகங்கள் என்ற 

அளளவ எட்டியிருந்தது. இது, ேமது அன்றாட வாழ்க்ளக, ேமது குழந்ளத 

-களின் எதிர்காலத்தில் எதிர்மளறயான விளளவுகளள ஏற்படுத்தியுள் 

-ளது. மனிதர்களால் வவளிதயற்றப்படும் கரியமிலவாயுவானது 

எண்வணய், வாயு தபான்ற புளதபடிவ எரிவபாருள்களள எரிப்பதால் 

அல்லது சிவமன்ட் உற்பத்தி வசய்வதிலிருந்து ஏற்படுகிறது. பருவ 

நிளலயில் மூன்றில் இரு பங்கு மாற்றத்ளத இது ஏற்படுகிறது. 

கதரானா வதாற்றால் கடந்த ஆண்டு வதாழில்கள் முடங்கி, வபாருளாதார 

ததக்கநிளல ஏற்பட்டு தற்காலிகமாக கரியமிலவாயு வவளிதயற்றம் 

குளறந்திருந்தாலும், பசுளமஇல்ல வாயுக்கள் வவளிதயற்றத்தில் அது 

வவளிப்பளடயான எந்தத் தாக்கத்ளதயும் ஏற்படுத்தவில்ளல என அதில் 

வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஸ்காட்லாந்தில் ஐ.ோ.வின் பருவநிளல மாற்ற மாோடு அக்.31-ஆம் தததி 

வதாடங்கி ேவம்பர்.12 வளர ேளடவபறவுள்ள நிளலயில் இந்த அறிக்ளக 

வவளியாகியுள்ளது. 

 

 

 

 


