
        

    

1. இந்தியாவின் முதல் குடிமக்களால் உருவாக்கப்பட்ட 

மாநில அளவிலான பறவவகள் விவரப்படத்தை வவளியீடு 

வெய்துள்ள மாநிலம் / UT எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) கேரளா  

இ) ேர்நாடோ 

ஈ) கேற்கு வங்ேம் 

✓ அண்மேயில் வவளியிடப்பட்ட கேரள பறமவேள் அட்லஸ் 

ஆனது ‘ஆசியாவின் மிேப்வபரிய பறமவ அட்லஸ்’ என்று 

கூறப்படுகிறது. இந்தியாவிகலகய இதன்வமேயில் 

முதலாவதாே தயார்வெய்யப்பட்டுள்ள இந்த ோநில 

அளவிலான பறமவேள் விவரப்படம், 1000க்கும் கேற்பட்ட 

தன்னார்வலர்ேளின் பங்கேற்புடன் உருவாக்ேப்பட்டது. 

 

2. புதிய இராம்ெர் தளமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள கிஜாடியா 

வனவுயிரி ெரணாலயம் அவமந்துள்ள மாநிலம்/UT எது? 

அ) ஹரியானா 

ஆ) பீோர் 

இ) குஜராத்  

ஈ) உத்தரோண்ட் 

✓ உலே ெதுப்பு நில நாமள முன்னிட்டு இரு புதிய இராம்ெர் 

தளங்ேள் அறிவிக்ேப்பட்டுள்ளன. குஜராத்தில் கிஜாடியா 

வனவுயிரி ெரணாலயம், உபியில் பகீரா வனவுயிரி 

ெரணாலயம் ஆகிய இரண்டு ெரணாலயங்ேள் ராம்ெரில் 

கெர்ேப்பட்டுள்ளன. 

✓ இந்தியா 10,93,636 வஹக்கடர் பரப்பளமவக்வோண்ட 

49 தளங்ேளின் வமலயமேப்மபக் வோண்டுள்ளது. இது 

வதற்ோசியாவிகலகய மிே அதிேோகும். ேத்திய சுற்றுச் 

சூழல் அமேச்ெேம் ஜஜ்ஜாரில் உள்ள சுல்தான்பூர் கதசியப் 

பூங்ோ ேற்றும் பிந்தாவாஸ் வனவுயிரி ெரணாலயத்மத 

ஹரியானாவில் உள்ள இராம்ொர் தளங்ேளாே முன்னர் 

அறிவித்தது. 

 

3. ெத்தீஸ்கரின் ஒருங்கிவணப்புடன், ‘ஒரர நாடு ஒரர 

குடும்ப அட்வடத்’திட்டம் எத்தவன மாநிலங்கள்/யூனியன் 

பிரரதெங்களில் வெயல்படுத்தப்படுகிறது? 

அ) 15 

ஆ) 20 

இ) 28 

ஈ) 35  

✓ ெத்தீஸ்ேர் ோநிலம் ெமீபத்தில் ‘ஒகர நாடு ஒகர குடும்ப 

அட்மட’த்திட்டத்மத அேல்படுத்தியுள்ளது. இதன்கீழ் அந்த 

ோநில ேக்ேள் தங்ேள் உணவு தானிய ஒதுக்கீட்மட நாடு 

முழுவதும் உள்ள எந்தவவாரு நியாயவிமலக்ேமடேளில் 

இருந்தும் வாங்கிக்வோள்ளலாம். 

✓ ெத்தீஸ்ேரின் ஒருங்கிமணப்புடன், நாட்டில் உள்ள சுோர் 

77 கோடி NFSA பயனாளிேளில் கிட்டத்தட்ட 96.8 

ெதவீதத்மத உள்ளடக்கிய 35 ோநிலங்ேள் / யூனியன் 

பிரகதெங்ேளில் இந்தத் திட்டம் இப்கபாது வெயல்பாட்டில் 

உள்ளது. இதமன உணவு ேற்றும் வபாது விநிகயாேத் 

துமற வதரிவித்துள்ளது. 

 

4. தவலயில்லா குதிவரக்கருரக புவதக்கப்பட்ட மனிதனி 

-ன் எலும்புக்கூடு, எந்த நாட்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது? 

அ) ரஷ்யா 

ஆ) கிரீஸ் 

இ) வஜர்ேனி  

ஈ) சீனா 

✓ தமலயில்லா குதிமரக்கு அருகில் புமதக்ேப்பட்டிருந்த 

ேனிதனின் எலும்புக்கூடுேமள ஆராய்ச்சியாளர்ேள் 

அண்மேயில் ேண்டுபிடித்தனர். வதற்கு வஜர்ேனியில் 

உள்ள நிட்லிங்ேனில் இந்த எலும்புக்கூட்டடின் எச்ெங்ேள் 

ேண்டுபிடிக்ேப்பட்டுள்ளன. 1400 ஆண்டுேளுக்கு முன்பு 

இப்பகுதி வேகராவிங்கியன் வம்ெத்தால் ஆளப்பட்டகபாது 

இம்ேனிதனும் குதிமரயும் புமதக்ேப்பட்டிருக்ேகவண்டும் 

என ஆராய்ச்சியாளர்ேள் ேதிப்பிடுகின்றனர். 

 

5. அண்வமயில் IT துவறக்காக பிரத்ரயக ‘வதாழில்நுட்ப 

பூங்கா’வவத் திறந்த வடகிழக்கு மாநிலம் எது? 

அ) அஸ்ஸாம் 

ஆ) கேோலயா  

இ) ேணிப்பூர் 

ஈ) மிகொரம் 

✓ கேோலயா முதலமேச்ெர் ோன்ராட் கே ெங்ோ, ‘ஷில்லாங் 

வதாழில்நுட்ப பூங்ோ’மவச் ெமீபத்தில் திறந்துமவத்தார். 

இதில் பல நிறுவனங்ேள் தங்ேள் கிமளேமளத் திறக்ே 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளன. தற்கபாது, கேோலயாவில் 35 

வயதுக்குட்பட்கடார் 70 ெதவீதம் உள்ளனர். வதாழில்நுட்ப 

பூங்ோவின் முதல்ேட்டம் கநரடியாே 1,500 கபருக்கு பணி 

வாய்ப்மப உருவாக்கும். கேலும் ேமறமுேோேவும் இது 

அதிே கவமலேமள உருவாக்கும். 

 

6. 2021இல் இந்தியாவின் மின்னணுப் வபாருட்களின் 

ஏற்றுமதியில் முதலிடம் வகிக்கும் நாடு எது? 

அ) அவேரிக்ோ  

ஆ) சீனா 

இ) வநதர்லாந்து 

ஈ) வஜர்ேனி 

✓ இந்தியாவின் மின்னணுப்வபாருட்ேளின் ஏற்றுேதி 2021 

டிெம்பரில் 1.67 பில்லியன் அவேரிக்ே டாலமரத் எட்டியது. 

இது ேடந்த 2020 டிெம்பரில் ோணப்பட்ட 1.25 பில்லியன் 

அவேரிக்ே டாலர்ேமளவிட 33.99% அதிேோகும். 

✓ ேடந்த நிதியாண்டில் மின்னணுப்வபாருட்ேளின் 

ஒட்டுவோத்த ஏற்றுேதி $11.11 பில்லியன்டாலர்ேளாே 

இருந்தது. 2021 ஏப்ரல்-நவம்பரில் இந்திய மின்னணுப் 

வபாருட்ேளின் முதல் 5 ஏற்றுேதி இடங்ேள்: அவேரிக்ோ 

(18%), UAE (16.6%), சீனா (7.6%), வநதர்லாந்து (4.5%) & 

வஜர்ேனி (4.2%). இந்தியாவின் மின்னணுப் வபாருட்ேள் 

 

 

 

  

 

 

 



        

    

துமற ஏற்றுேதியில் வோமபல் கபான்ேள் முக்கியப் பங்கு 

வகிக்கின்றன. 

 

7. கடந்த பத்தாண்டுகளில் 0.93% என்ற மிகக்குவறந்த 

வளர்ச்சிவயக்கண்ட இந்திய அண்வட நாடு எது? 

அ) இலங்மே 

ஆ) கநபாளம்  

இ) பங்ேளாகதஷ் 

ஈ) மியான்ேர் 

✓ கநபாளத்தின் கதசிய ேக்ேள்வதாமே ேணக்வேடுப்பு 2021 

இன் ஆரம்பக்கட்ட முடிவுேளின்படி, அந்நாட்டின் ேக்ேள் 

வதாமே 29,192,480’ஐ எட்டியுள்ளது. இது வவறும் 0.93% 

வளர்ச்சியாகும். இது ேடந்த எண்பதாண்டுங்ேளில் மிேக் 

குமறந்த வளர்ச்சியாகும். கநபாளத்தின் ேக்ேள்வதாமே 

வளர்ச்சி விகிதம் உலே ேக்ேள்வதாமேயின் ெராெரி 

வளர்ச்சி விகிதத்மதவிடவும் குமறவாே உள்ளது.  

✓ கநபாளிேள் கவமலக்ோேவும் படிப்புக்ோேவும் வவளியில் 

குடிகயறுவகத இதற்குக் ோரணோகும். ேடந்த 2011ஆம் 

ஆண்டு ேக்ேள்வதாமே ேணக்வேடுப்பில் ெராெரி ேக்ேள் 

வதாமே வளர்ச்சி விகிதம் 1.35 ெதவீதோே இருந்தது. 

 

8. “A Little Book of India: Celebrating 75 years of 

Independence” என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

அ) ரஸ்கின் பாண்ட்  

ஆ) அருந்ததி ராய் 

இ) சுதா மூர்த்தி 

ஈ) விக்ரம் கெத் 

✓ மூத்த எழுத்தாளர் ரஸ்கின் பாண்ட், “A Little Book of India: 

Celebrating 75 years of Independence” என்ற தமலப்பில் 

தனது ெமீபத்திய நூமல வவளியிட்டார். 

✓ பிரிட்டிஷ் வம்ொவளிமயச் கெர்ந்த 87 வயதான இந்திய 

எழுத்தாளர், இந்தியாவின் ஆன்மீே சித்தாந்த பண்புேமள 

இதில் சித்தரித்துள்ளார். ரஸ்கின் பாண்ட் ொகித்ய அோடமி 

விருது, ொகித்ய அோடமியின் பால ொகித்ய புரஸ்ோர், 

பத்ேஸ்ரீ ேற்றும் பத்ே பூஷன் ஆகியவற்மறப் வபற்றுள்ளார். 

 

9. ெத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகம் அதைந்துள்ள 

ைாவட்டம் எது? 

அ) ஈகராடு  

ஆ) கோயம்புத்தூர் 

இ) திண்டுக்ேல் 

ஈ) கெலம் 

✓ தமிழ்நாட்டின் ஈகராடு ோவட்டத்தில் அமேந்துள்ள ெத்திய 

ேங்ேலம் புலிேள் ோப்பேம் புலிேமள இரட்டிப்பாக்கியதற் 

-ோன ‘TX2’ விருமதப் வபற்றுள்ளது. இந்தப் புலிேள் 

ோப்பேம் கேற்குத்வதாடர்ச்சி ேமலயில் அமேந்துள்ள ஒரு 

பாதுோக்ேப்பட்ட பகுதியும் புலிேளின் ோப்பேமுோகும்.  

✓ இந்தக் ோப்புக்ோடு நீலகிரி உயிர்க்கோள நிலப்பரப்பின் 

ஒருபகுதியாகும். இது உலகின் மிேப்வபரிய புலிேள் 

வாழிடோகும். IUCN, UNDP, உலே இயற்மே நிதியம் 

உள்ளிட்ட பன்னாட்டு அமேப்புேள் இமணந்து இந்த 

விருமத வழங்குகின்றன. 

 

10. ரதசிய பாரம்பரிய நகர ரமம்பாடு மற்றும் வளர்ச்சித் 

திட்டத்தின் (HRIDAY) திட்ட காலம் என்ன? 

அ) 2014-2018 

ஆ) 2015-2019  

இ) 2016-2020 

ஈ) 2017-2021 

✓ நடுவணரசின் ரதசிய பாரம்பரிய நகர ரமம்பாடு மற்றும் 

வளர்ச்சித்திட்டமானது (HRIDAY) கடந்த 2015ஆம் ஆண்டில் 

வதாடங்கப்பட்டு 12 நகரங்களில் வெயல்படுத்தப்பட்டது.  

✓ `453.90 ரகாடி மதிப்பீட்டில் 77’க்கும் ரமற்பட்ட 

திட்டங்கள் வெயல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. `18.34 ரகாடி 

மதிப்பிலான இரண்டு திட்டங்கள் - பாதாமி (கர்நாடகா) 

திட்டம் மற்றும் வாரங்கல் (வதலுங்கானா) திட்டம் வெயல்ப 

-டுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இதன் திட்ட காலம் கடந்த 

2019ஆம் ஆண்டில் நிவறவவடந்தது. 

 

 

1. தமிழேத்தில் 87 ெதவீதம் கபருக்கு கநாய் எதிர்ப்பு ெக்தி: 

சுோதாரத் துமற அமேச்ெர் ோ சுப்பிரேணியன் தேவல் 

தமிழேத்தில் 87 ெதவீதம் கபருக்குகநாய் எதிர்ப்பு ெக்தி 

உருவாகியுள்ளது என்று சுோதாரத்துமற அமேச்ெர் ோ 

சுப்பிரேணியன் வதரிவித்தார். 

இமதத்வதாடர்ந்து வெய்தியாளர்ேளிடம் அமேச்ெர் ோ 

சுப்பிரேணியன் கூறியதாவது: 

தமிழேத்தில் 2 தவமண தடுப்பூசி வெலுத்திக் வோள்ளாத 

ேகரானா கநாயாளிேளில் 70% கபர் உயிரிழக்கின்றனர். 

10 கோடி தடுப்பூசி இலக்கு 

இதுவமர 4 லட்ெத்து 99,408 கபருக்கு பூஸ்டர் தடுப்பூசி 

கபாடப்பட்டுள்ளது. அகதகபால 15 முதல் 18 வயதுக்குட்பட்ட 

சிறுவர்ேள் 26 லட்ெத்து 92,917 கபருக்கு முதல் தவமண 

தடுப்பூசியும், 7 லட்ெத்து 40,383 சிறுவர்ேளுக்கு 2ஆவது 

தவமண தடுப்பூசியும் வெலுத்தப்பட்டுள்ளது. தமிழேத்தில் 

இதுவமர வோத்தோே 9 கோடிகய 71 லட்ெத்து 61,368 

கடாஸ் தடுப்பூசி வெலுத்தப்பட்டுள்ளது. விமரவில் 10 கோடி 

தடுப்பூசி என்ற இலக்மே அமடகவாம். 

தமிழேத்தில் பல்கவறு பகுதிேளில் கேற்வோள்ளப்பட்ட 

குருதிொர் ஆய்வின் (சீகரா ெர்கவ) 4ஆம்ேட்ட முடிவுேள் 

வவளியிடப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, ேடந்த 2020ஆம் ஆண்டு 

நவம்பரில் வவளியான முதல்ேட்ட ஆய்வில் 32 ெதவீதம் 

கபருக்கும், 2021ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் ோதம் வவளியான 

2ஆம் ேட்ட ஆய்வில் 29% கபருக்கும், 2021ஆம் ஆண்டு 

ஆேஸ்டில் வவளியான 3ஆம்ேட்ட ஆய்வில் 70% கபருக்கும் 

தமிழேத்தில் கநாவயதிர்ப்பு ெக்தி ேண்டறியப்பட்டது. 

அகதகபால், தமிழேத்தில் கநற்றுமுன்தினம் வவளியான 

4ஆம் ேட்டஆய்வில் 10 வயதுக்கு கேற்பட்ட 87 ெதவீதம் 

கபருக்கு கநாவயதிர்ப்புெக்தி இருப்பது ேண்டறியப்பட்டு 

 

 

 

 



        

    

உள்ளது. இந்த ஆய்வு 30 குழுக்ேமளக் வோண்ட 1,706 

கபர், 32,245 கிராேேற்றும் நேர்ப்புற ேக்ேளின் இரத்த 

ோதிரிேமள கெேரித்து ோநில வபாது சுோதாரத்துமற 

ஆய்வேங்ேளில் பரிகொதமனக்கு உட்படுத்தப்பட்டு 

வவளியான முடிவுேளாகும். 

திருவாரூர் ோவட்டம் முதலிடம் 

இதில் தடுப்பூசி வெலுத்தியவர்ேளுக்கு கநாய் எதிர்ப்பு 

ெக்தி 90 ெதவீதோேவும், தடுப்பூசி வெலுத்தாதவர்ேளுக்கு 

கநாய் எதிர்ப்பு ெக்தி 69 ெதவீதோேவும் உள்ளது வதரிய 

வந்துள்ளது. கநாய் எதிர்ப்பு ெக்தி அதிேபட்ெோே 

திருவாரூரில் 93 ெதவீதம் கபருக்கும், வதன்ோசியில் 92 

ெதவீதம் கபருக்கும், வபரம்பலூர், ேதுமர, சிவேங்மே, 

ேன்னியாகுேரி, விருதுநேர் ஆகிய 5 ோவட்டங்ேளில் 91 

ெதவீதம் கபருக்கும் கநாய் எதிர்ப்பு ெக்தி உள்ளது. 

ேடலூர், நாேப்பட்டினம் ோவட்டங்ேளில் 90 ெதவீதம் 

கபருக்கும், வநல்மல, நாேக்ேல், வென்மன, திண்டுக்ேல் 

ஆகிய ோவட்டங்ேளில் 88 ெதவீதம் கபருக்கும், நீலகிரி, 

அரியலூர், தூத்துக்குடி, ஈகராடு ஆகிய ோவட்டங்ேளில் 

87 ெதவீதம் கபருக்கும், கதனி, திருச்சி, திருப்பூர், 

இராணிப்கபட்மட, கிருஷ்ணகிரி, ேரூர், கவலூர், புதுக் 

கோட்மட, ேள்ளக்குறிச்சி, தஞ்ொவூர், வெங்ேல்பட்டு ஆகிய 

ோவட்டங்ேளில் 86 ெதவீதம் கபருக்கும், 

திருவண்ணாேமல, இராேநாதபுரம், ேயிலாடுதுமற, 

கோமவ, கெலம் ஆகிய ோவட்டங்ேளில் 85% கபருக்கும், 

தருேபுரி, ோஞ்சிபுரம், திருப்பத்தூர் ோவட்டங்ேளில் 

முமறகய 84, 83, 82% கபருக்கு கநாய் எதிர்ப்பு ெக்தி 

உள்ளது. இவ்வாறு அவர் வதரிவித்தார். 

 

2. சூரிய புயலில் சிக்கிய 40 வெயற்மேக்கோள்ேள் 

வளிேண்டலத்தில் நுமழந்து எரிந்தன 

அவேரிக்ோவின் ஸ்கபஸ்எக்ஸ் நிறுவனம் விண்வவளிக்கு 

அனுப்பியிருந்த 40 வெயற்மேக்கோள்ேள் சூரிய புயல் 

தாக்குதலால் புவிவட்டப்பாமதயிலிருந்து விலகி வளி 

ேண்டலத்துக்குள் நுமழந்து எரிந்தன. 

இதுவதாடர்பாே ஸ்கபக்ஸ்X நிறுவனம் வதரிவித்ததாவது: 

ெமீபத்தில் ஏற்பட்ட சூரிய புயல், வளிேண்டலத்மத 

அடர்த்தியாக்கியது. இதனால் ேடந்த வாரம் 

விண்வவளியில் வெலுத்தப்பட்டிருந்த 49 சிறிய வெயற்மேக் 

கோள்ேளில் (ஒரு வெயற்மேக்கோளின் எமட 260 கிகி) 

40 வெயற்மேக்கோள்ேள் புவி வட்டப்பாமதயிலிருந்து 

விலகி மீண்டும் வளிேண்டலத்துக்குள் நுமழந்து 

எரிந்தன. சில வெயற்மேக்கோள்ேள் புவிவட்டப்பாமதயில் 

இருந்து விலகும் தறுவாயில் உள்ளன. இந்த விபத்மதத் 

தவிர்க்ே கேற்வோண்ட நடவடிக்மேேள் கதால்வியில் 

முடிந்தன. இந்தச் ெம்பவத்தால் புவி வட்டப்பாமதயிகலா, 

பூமியிகலா எந்த ஆபத்தும் ஏற்படவில்மல. 

பூமியின் சுற்றுவட்டப்பாமதயில் ஸ்கபஸ்X நிறுவனத்தின் 

சுோர் 2,000 ஸ்டார்லிங்க் வெயற்மேக்கோள்ேள் சுற்றி 

வருகின்றன. அவற்றின்மூலம் உலகின் வதாமலதூர 

இடங்ேளுக்கு இமணயவழி கெமவ கிமடத்து வருகிறது. 

இச்வெயற்மேக்கோள்ேள் பூமிமய 340 மேல்ேளுக்கும் 

அதிேோன உயரத்தில் சுற்றிவருகின்றன என்று 

வதரிவித்துள்ளது. 

3. வென்மன - விளாடிகவாஸ்க் நேரங்ேளுக்ோன 

ேடல்வழி வர்த்தே கபாக்குவரத்து திட்டம்: விமரவில் 

வெயல்படுத்தப்படும் என ரஷ்ய துமணத் தூதர் தேவல் 

வென்மன - விளாடிகவாஸ்க் (ரஷ்யா) நேரங்ேளுக்ோன 

ேடல்வழி வர்த்தே கபாக்குவரத்து திட்டம் விமரவில் 

வெயல்படுத்தப்பட உள்ளது என்று ரஷ்ய துமணத்தூதர் 

ஒவலக் என் அவ்தீவ் கூறினார். 

இந்தியா, ரஷ்யா இமடயிலான உறமவ வலுப்படுத்த 

ேலாச்ொரம், வர்த்தேம், அறிவியல் உட்பட பல்கவறு 

துமறேளில் இருநாடுேளும் ஒருங்கிமணந்து வெயல்பட்டு 

வருகின்றன. அதன்வதாடர்ச்சியாே இந்திய - ரஷ்ய 

வதாழில் வர்த்தே ெமப ேற்றும் ரஷ்ய பிரிகோர்ஸ்கி 

ேண்டல வதாழில் வர்த்தே கூட்டமேப்பு ொர்பில் இரு 

நாடுேளுக்கு இமடகய புதிய வதாழில் வாய்ப்புேளுக்ோன 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்ேள் இமணயவழியில் கநற்று 

மேவயழுத்தாகின. 

இந்த ஒப்பந்தத்தில் இந்திய - ரஷ்ய வதாழில் வர்த்தே 

ெமப நிறுவனர் V M லட்சுமி நாராயணன், பிரிகோர்ஸ்கி 

ேண்டல வதாழில் வர்த்தே கூட்டமேப்பு தமலவர் 

கபாரிஸ் ஸ்டுப்நட்ஸ்கி ஆகிகயார் மேவயழுத்திட்டனர். 

 


