


         

    

1. 331,449,281 மக்கள்த ொககயுடன் உலகின் மூன்றொவது அதிக 

மக்கள்த ொககதகொண்ட நொடு எது? 

அ) இந்த ோதேசியோ 

ஆ) போகிஸ் ோன் 

இ) ஐக்கிய அமெரிக்க நோடுகள்  

ஈ) வங்கோளத சம் 

✓ ஐக்கிய அமெரிக்க நோடுகளின் ெக்கள்ம ோகக கணக்மகடுப்பு பணியகம் 

அமெரிக்கோவின் ெக்கள்ம ோகக 331,449,281 என்று அறிவித் து. இது, 

கடந்  பத் ோண்டுகளில் இது 7.4% அதிகரிப்போகும். இந்  ெக்கள்ம ோகக 

புள்ளிவிவரங்கள், ெோநில சட்டென்றங்கள் / சுயோதீே ஆகணயங்களோல் 

நோட்டின் அரசியல் வகரபடங்ககள ெறுவகரயகற மசய்ய உ வும். 

 

2. எந்  நொட்டின் இகடக்கொல பிர மரொக ஆல்பர்ட் பஹிமி படடக் 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளொர்? 

அ) ஜிம்போப்தவ 

ஆ) சோட்  

இ) பிலிப்கபன்ஸ் 

ஈ) ம ன்ேோப்பிரிக்கோ 

✓ சோட்டின் புதிய இரோணுவ ஆட்சியோளர்கள் சமீபத்தில் நோட்டின் சமீபத்திய 

அதிபர் த ர் லில் இரண்டோமிடத்க ப்பிடித்  ஆல்பர்ட் பஹிமி பதடக்கக 

இகடக்கோல அரசோங்கத்தின் பிர ெரோக அறிவித் ேர்.  

✓ கிளர்ச்சியோளர்களுடன் தபோரில் அ ன் முன்ேோள் அதிபர் இட்ரிஸ் மடபி 

இறந்  ஒருவோரகோலத்திற்குப்பிறகு இந்நடவடிக்கக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

இக யடுத்து, இரோணுவ அகவ அதிகோரத்க க் ககப்பற்றி இகடக்கோல 

பிர ெகரத் த ர்ந்ம டுத்துள்ளது. 

 

3. ‘வங்கி இகைப்பில் வொடிக்ககயொளர்களின் திருப்தி’ குறித்த 

ஆய்கவ நடத் வுள்ள நிறுவனம் எது? 

அ) NITI ஆதயோக் 

ஆ) ரிசர்வ் வங்கி  

இ) SEBI 

ஈ) நிதியகெச்சகம் 

✓ அண்கெயில் மபோதுத்துகற வங்கிகளின் இகணப்பின்  ோக்கத்க க் 

கண்டறிய, ‘வோடிக்ககயோளர் திருப்தி ஆய்கவ’ நடத்  இந்திய ரிசர்வ் 

வங்கி முடிவுமசய்துள்ளது. ‘வங்கி வோடிக்ககயோளர்களின் திருப்தி’ குறித் 

-  ஆய்வோேது 21 ெோநிலங்ககளச் சோர்ந்  மெோத் ம் 20,000 தபரின் 

பங்களிப்கப உள்ளடக்கும். வோடிக்ககயோளர் தசகவகளின் கண்தணோ 

-ட்டத்திலிருந்து, இது தநர்ெகறயோே ோ என்பக  ெதிப்பீடு மசய்ய 22 

தகள்விகள் தகட்கப்படும். 

 

4. UNICEF உலகளொவிய  டுப்பூசி முன்தனடுப்கப வழிநடத்தும் 

விகளயொட்டு ஆளுகம யொர்? 

அ) உகசன் தபோல்ட் 

ஆ) கிறிஸ்டியோதேோ மரோேோல்தடோ 

இ) தடவிட் மபக்கோம்  

ஈ) தரோஜர் மபடரர் 

✓  டுப்பூசி மசயல்போட்டில் விழிப்புணர்கவயும் நம்பிக்கககயயும் உருவோ 

-க்குவ ற்கோக, கோல்பந்து வீரரும் UNICEF நல்மலண்ண தூ ருெோே 

தடவிட் மபக்கோம்,  டுப்பூசி தூ ரோக பணியோற்றி வருகிறோர். உலக 

தநோய்த் டுப்பு வோரத்திற்கு முன்ே ோக மவளியிடப்பட்ட கோமணோளியில் 

அவர் அண்கெயில் இடம்மபற்றோர். மபற்தறோர்கள்  ங்ககளயும்  ங்கள் 

குழந்க ககளயும்  டுப்பூசிதபோட ஊக்குவிப்ப ற்கும், ம ோண்கட அகட 

-ப்போன்,  ட்டம்கெ, தபோலிதயோ தபோன்ற தநோய்களிலிருந்து அவர்ககளப் 

போதுகோப்ப ற்கும் ‘UNICEF’’ற்காே 7 நிதியத்க யும்’ அவர் நிறுவிேோர். 

 

 

 

5. கொட்டுத்தீயொல் டே மொன லுங்டல நகரம் அகமந்துள்ள இந்திய 

மொநிலம் எது? 

அ) தகரளோ 

ஆ) உத் ர பிரத சம் 

இ) திரிபுரோ 

ஈ) மிதசோரம்  

✓ மிதசோரம் ெோநிலத்தில் அகெந்துள்ள லுங்தல நகரத்திற்கு அருகிலுள்ள 

ெகலகளில் மபரும் கோட்டுத்தீ பரவி வருகிறது. இந்  தீ ெோநிலத்தின் 

லுங்தல ெற்றும் லோங்ட்லோய் ெோவட்டங்களில் உள்ள நகரங்கள் ெற்றும் 

கிரோெங்களுக்கு பரவிய ோக கூறப்படுகிறது. தீகய அகணக்க அஸ்ஸோம் 

கரபிள்ஸ், எல்கல போதுகோப்பு பகட ெற்றும் IAF பணியோளர்களின் 

உ வியுடேோே தீயகணப்பு குழுகவ அரசு ஈடுபடுத்தியுள்ளது. 

 

6. த ொழிலொளர் நிகனவு நொள் அனுேரிக்கப்படுகிற ட தி எது? 

அ) ஏப்ரல் 28  

ஆ) ஏப்ரல் 29 

இ) ஏப்ரல் 30 

ஈ) தெ 01 

✓ உலமகங்கும்  ெது பணியின்தபோது மகோல்லப்பட்ட, கோயெகடந் , உடல் 

ஊேமுற்ற ம ோழிலோளர்களின் நிகேகவப் தபோற்றும் வககயில் ஆண் 

-டுத ோறும் ஏப்ரல்.28ஆம் த தி அன்று ம ோழிலோளர் நிகேவு நோள் 

(Workers' Memorial Day) அனுசரிக்கப்படுகிறது. “Health and Safety is a 

fundamental workers' right” என்பது நடப்பாண்டில் (2021) வரும் இந்த 

நாளுக்கான கருப்பபாருளாகும். 

 

7. த ொழில்மயமொக்கல் கொலகட்டத்தின்டபொது, எந்  நொட்டினர், த ொழி 

-லதிபர்களின் உகைப்புச்சுரண்டலுக்தகதிரொக கிளர்ச்சி தேய் னர்? 

அ) ஐக்கிய தபரரசு 

ஆ) ஐக்கிய அமெரிக்க நோடுகள்  

இ) மஜர்ெனி 

ஈ) ஜப்போன் 

✓ ம ோழில்ெயெோக்கல் சகோப் த்தின்தபோது, ஐக்கிய அமெரிக்க நோடுகளின் 

ம ோழிலோளர்கள், உகழப்புச் சுரண்டகல தெற்மகோண்ட மு லோளி 

வர்க்கத்திேருக்கு எதிரோக ஒன்றோக கிளர்ந்ம ழுந் ேர். நியோயெோே 

ஊதியம், தவகலக்கு இகடதய இகடதவகள ெற்றும் ஊதியத்துடன் 

கூடிய விடுப்பு ஆகிவற்கற அவர்கள் தகோரிேர். 1886 தெ 1 அன்று 

நடந்  இக்கிளர்ச்சி, தெ நோளின் மகோண்டோட்டத்திற்கு வழிவகுத் து.  

✓ பன்ேோட்டு ம ோழிலோளர் நோள் என்றும் அகழக்கப்படும் ‘தெ நோள்’, தெ.1 

அன்று உலகம் முழுவதும் மகோண்டோடப்படுகிறது. இந்தியோவில், மு ல் 

தெ நோள், 1923 தெ.1 அன்று மசன்கேயில் உள்ள ஹிந்துஸ் ோனின் 

ம ோழிலோளர் கிசோன் கட்சியோல் மகோண்டோடப்பட்டது. 

 

8. ‘Responding to the COVID-19 Pandemic: Leaving no Country 

Behind’ என்ற தலைப்பிைான அறிக்லைய ான்லற யெளியிட்டுள்ள 

அலைப்புைள் எலெ? 

அ) IMF-UNICEF 

ஆ) ADB-UNDP-UNESCAP  

இ) உலக வங்கி-UNDP 

ஈ) IMF-ADB-UNICEF 

✓ ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியோேது ‘Responding to the COVID-19 Pandemic: 

Leaving no Country Behind’ என்ற  கலப்பிலோே அறிக்ககமயோன்கற 

UNDP & UNESCAP ஆகியவற்றுடன் இகணந்து மவளியிட்டுள்ளது.  

✓ இந்  அறிக்ககயின்படி, ஆசிய-பசிபிக் பிரோந்தியத்தில் உள்ள பணக்கோர 

நோடுகள், ஏகழ நோடுககள விடவும் ம ோற்றுதநோயின்  ோக்கத்திலிருந்து 

விகரவோக மீள்கின்றே. இந்  தவறுபோட்டுக்கு தநோமயதிர்ப்பு ஆற்றல், 

சுகோ ோர கட்டகெப்பு ெற்றும்  டுப்பூசி தபோடு ல் ஆகியவற்றின் ெோறுபோடு 

கோரணெோக உள்ள ோக கூறப்படுகிறது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. ஸ்டொக்ட ொம் பன்னொட்டு அகமதி ஆரொய்ச்சி நிறுவனம் (SIPRI) 

யெளியிட்ட ேமீபத்திய அறிக்ககயின்படி, கடந்  2020ஆம் ஆண்டில், 

இரொணுவத்துக்கு அதிகம் தேலவு தேய்  நொடு எது? 

அ) சீேோ 

ஆ) ரஷியோ 

இ) ஐக்கிய அமெரிக்க நோடுகள்  

ஈ) இந்தியோ 

✓ ஸ்டோக்த ோம் பன்ேோட்டு அகெதி ஆரோய்ச்சி நிறுவேத்தின் (SIPRI) 

அண்கெய அறிக்ககயின்படி, கடந்  2020ஆம் ஆண்டில், ஐக்கிய 

அமெரிக்க நோடுகள் (USA) இரோணுவத்துக்கு அதிகம் மசலவுமசய்துள்ளது.  

✓ ஐக்கிய அமெரிக்க நோடுகளுக்கு (US) அடுத்  இடங்களில் சீேோ, இந்தியோ, 

ரஷியோ ெற்றும் ஐக்கியப் தபரரசு ஆகிய நோடுகள் உள்ளே. இந்  ஐந்து 

நோடுகளும் இகணந்து உலக இரோணுவ மசலவிேங்களில் 62 ச வீ த் 

-க  மகோண்டுள்ளே. 2.6 ச வீ  அளவுக்கு, இந்  ஆண்டில், இரோணுவ 

மசலவிேங்களில் அதிகரிப்பு பதிவோகியுள்ளது. 

 

10. அகனத்து கொண்டொமிருகங்களில் மிகச்சிறியதும், இரண்டு தகொ 

-ம்புககளக்தகொண்ட ஒடர ஆசிய கொண்டொமிருகமும் எது? 

அ) சுெத்ரோ கோண்டோமிருகம்  

ஆ) ெதலசிய கோண்டோமிருகம் 

இ) அஸ்ஸோமிய கோண்டோமிருகம் 

ஈ) ஜோவோ கோண்டோமிருகம் 

✓ சுெத்ரோ கோண்டோமிருகங்கள் வோழும் அகேத்து கோண்டோமிருகங்களில் 

மிகச்சிறியேவோகும். இரண்டு மகோம்புககளக் மகோண்ட ஒதர ஆசிய 

கோண்டோமிருகம் அகவ ோம். அகவ, அவற்றின் நீண்ட கூந் லுக்கோக சிற 

-ப்பித்து கூறப்படுகின்றே, எேதவ அகவ ெயிருகடய கோண்டோமிருகம் 

என்று அகழக்கப்படுகின்றே. 100’க்கும் குகறவோே எண்ணிக்ககயில் 

உள்ள சுெத்ரோ வகக கோண்டோமிருகங்கள் உலகின் மிகவும் அழிந்து 

வரும் போலூட்டி இேங்களில் ஒன்றோக உள்ளே. 

✓ அண்கெயில் நடத் ப்பட்ட ஓர் ஆய்வில், மீ முள்ள சுெத்ரோ கோண்டோமிரு 

-கங்கள் மிகக்குகறந்  அளவிதலதய உள்ளிேச்தசர்க்கககய தெற் 

-மகோள்வது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இது போதுகோப்பிற்கோே ஒரு நல்ல 

அறிகுறியோகும். 

 


1. #BedsForTN: ஆக்ஸிஜன் த கவ ெற்றும் படுக்ககககள நிர்வகிக்க 

அரசின் திட்டம் 

அரசு ெற்றும்  னியோர் ெருத்துவெகேகளில், தீவிர சிகிச்கச பிரிவில் 

படுக்கககள் கிகடப்பது ெற்றும்  னியோர் ெருத்துவெகேகளில், ஆக்சிஜ 

-ன் உருகளகள் த கவககள நிர்வகிப்ப ற்கோக, COVID-19 ஒருங்கி 

-கணந்  கட்டகள கெயம் அகெக்கப்பட்டுள்ளது. த சிய நலவோழ்வு குழு 

-ெத்தில் அகெக்கப்பட்டுள்ள இம்கெயெோேது,  ற்தபோதுள்ள 104 சுகோ ோர 

தசகவ கெயங்களுடன் இகணந்து மசயல்பட உள்ளது. தெம்பட்ட மசயல் 

திறன் ெற்றும் தெம்பட்ட சுகோ ோர பணிகளுக்கோக மு லகெச்சர் கோப்பீட்டு 

-த்திட்டம், ெருத்துவெகேகள் நிறுவே சட்டம் ெற்றும் மபோது சுகோ ோர 

சட்டம் ஆகியவற்றுடன் ம ோடர்புமகோண்டு ஒருங்கிகணந்  கட்டகள 

கெயெோே UCC மசயல்படும் எே  மிழக அரசு ம ரிவித்துள்ளது. 

24 ெணி தநரமும் மசயல்படும் UCC கெயெோேது, படுக்கக தெலோண் 

-கெகய ஆன்கலன்மூலம் கண்கோணித்து, த கவப்படும் ெக்களுக்கு 

உ வவுள்ளது. படுக்கககள் த கவப்படுதவோருக்கு ஆ ரவோக டுவிட்டர் 

கணக்கு ஒன்றும் ம ோடங்கப்பட்டுள்ளது. இந் ச் தசகவகய பரவலோக 

மகோண்டுதசர்ப்ப ற்கோக, #BedsForTN என்ற  ோஷ்தடக் உருவோக்கப்பட்டு 

உள்ளது. மபோதுெக்கள் இந்  COVID-19 ஒருங்கிகணந்  கட்டகள கெய 

தசகவககள பயன்படுத்திக் மகோள்ளுெோறு  மிழக அரசு தவண்டுதகோள் 

விடுத்துள்ளது. 

 

2. கீழடி அகழோய்வில் கோதில் அணியும்  ங்க வகளயம் கண்மடடுப்பு 

சிவகங்கக ெோவட்டம், திருப்புவேம் அருதக கீழடியில் நகடமபற்றுவரும் 

ஏழோம்கட்ட அகழோய்வில், கோதில் அணியும்  ங்கவகளயம் கண்மடடுக்கப்ப 

-ட்டது. திருப்புவேம் அருதக கீழடி, மகோந் கக, அகரம், ெணலூர் ஆகிய 4 

இடங்களில் ஏழோம்கட்டெோக அகழோய்வுப்பணி நகடமபற்றுவருகிறது. 

கீழடி, மகோந் ககயில்  லோ மூன்று குழிகளும், அகரத்தில் ஒரு குழியும் 

த ோண்டப்பட்டுள்ளே. இந்நிகலயில், கீழடியில் த ோண்டப்பட்ட 1 குழியில் 

இருந்து கோதில் அணியும்  ங்க வகளயம் கண்மடடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்  

வகளயத்க  நீட்டிேோல் 4.5 மசமீ நீளமும், வகளயெோக வகளத் ோல் 

1.99 மசமீ விட்டமும் மகோண்ட ோக உள்ளது. இவ்வகளயத்க  ஆய்வுக்குட் 

-படுத்திய பின்ேதர இ ன்கோலம் ம ரியவரும். 

 

3. முக்கிய துகறகளின் உற்பத்தி 6.8% உயர்வு 

நோட்டின் முக்கிய எட்டு துகறகளின் உற்பத்தி மசன்ற ெோர்ச் ெோ த்தில் 6.8 

ச வீ ம் வளர்ச்சி கண்டுள்ள ோக ெத்திய அரசு ம ரிவித்துள்ளது.  

இதுகுறித்து ெத்திய வர்த் க ெற்றும் ம ோழிற்துகற அகெச்சகம் மவளியிட் 

-டுள்ள புள்ளிவிவரத்தில் தெலும் கூறப்பட்டுள்ள ோவது: நிலக்கரி, கச்சோ 

எண்மணய், இயற்கக எரிவோயு, சுத்திகரிப்பு மபோருள்கள், உரம், உருக்கு, 

சிமெண்ட், மின்சோரம் ஆகிய 8 முக்கிய துகறகளின் உற்பத்தி 2020 ெோர்ச் 

ெோ  த்தில் -8.6% என்ற அளவில் பின்ேகடகவச் சந்தித்திருந் து. இந்  

நிகலயில், நடப்போண்டு ெோர்ச்சில் இத்துகறகளின் உற்பத்தி 6.8 ச வீ  

வளர்ச்சிகய பதிவுமசய்துள்ளது. 

கடந்  ெோர்ச் ெோ த்தில், இயற்கக எரிவோயு, உருக்கு, சிமெண்ட் ெற்றும் 

மின்சோரம் ஆகிய துகறகளின் உற்பத்தி முகறதய 12.3%, 23%, 32.5% 

ெற்றும் 21.6% என்ற அளவில் அதிகரித்துள்ளே. 

கடந் ோண்டு ெோர்ச்சில் இத்துகறகளின் உற்பத்தி முகறதய -15.1 ச வீ ம், 

-21.9%, -25.1%, -8.2% என்ற அளவில் பின்ேகடகவக் கண்டிருந் ே. 

நடப்போண்டு ெோர்ச்சில் நிலக்கரி, கச்சோ எண்மணய், சுத்திகரிப்பு மபோருள்கள் 

ெற்றும் உரத்துகறகளின் உற்பத்தி எதிர்ெகற வளர்ச்சிகயக்கண்டே. 

முக்கிய எட்டு துகறகளின் உற்பத்தி 2020-21 ஏப்ரல் மு ல் ெோர்ச் வகர 

-யிலோே கோலகட்டத்தில் 7% சரிகவடந்துள்ளது. 

அத செயம், கடந்  2019-20’இல் இத்துகறகளின் உற்பத்தி 0.4% தநர்ெ 

-கற வளர்ச்சிகய பதிவு மசய்திருந்  ோக வர்த் க அகெச்சகம் அந் ப் 

புள்ளிவிவரத்தில் ம ரிவித்துள்ளது. 

 

4. போண்டியர்களின் துகறமுக  கலநகரம் மகோற்கக அகழோய்வில் - 

2,800 ஆண்டுகள் பழகெயோே மசங்கல் கட்டுெோேம் கண்டுபிடிப்பு: 

போண்டிய ென்ேர்களின் துகறமுக  கலநகரோக விளங்கிய ோக 

கூறப்படும் தூத்துக்குடி ெோவட்டம் மகோற்ககயில் நகடமபற்று 

வரும்அகழோய்வில் சுெோர் 2,800 ஆண்டுகள் பழகெயோே மசங்கல் 

கட்டுெோேம் கண்டுபிடிக்கப்பட் டுள்ளது.  மிழக ம ோல்லியல் துகற சோர்பில் 

தூத்துக்குடி ெோவட்டத்தில் ஆதிச்சநல்லூர், சிவககள, மகோற்கக ஆகிய 

இடங்களில் அகழோய்வுப் பணிகள் நகடமபற்று வருகின்றே. இ ற்கு 

முன்ேர் மகோற்ககயில் கடந்  1968 ெற்றும் 1969-ம் ஆண்டுகளில் 

அகழோய்வு நகடமபற்றது. 

இதில், மகோற்கக நகரம் 2,800 ஆண்டுகோல பழகெயோேது என்பது 

உறுதியோேது. இங்கு துகறமுகம் இருந்  ோகவும், இங்கிருந்து கடல்வழி 

ஏற்றுெதி, இறக்குெதி நடந்  ோகவும், போண்டிய ென்ேரின்  கலநகரோக 

இந்  இடம் விளங்கிய ோகவும் அறியப்பட்டது. சங்கு அறுக்கும்: ம ோழில் 

பண்கடய துகறமுக நகரோே மகோற்ககயில் 52 ஆண்டுகளுக்குப் 

பின்ேர்  ற்தபோது அகழோய்வு நகடமபற்று வருகிறது. இந்  அகழோய்வில் 

2,800 ஆண்டுகள் பழகெயோே மசங்கல் கட்டுெோேம் கிகடத்துள்ளது. 

இந் ப் பகுதியில் சங்கு அறுக்கும் ம ோழில் நடந்துள்ளக  உறுதிப்படுத்தும் 

வி ெோக, ஒரு குழியில் சங்குகள் முழுகெயோகவும், அறுத்  நிகலயிலும் 

உள்ளே. தெலும் அத குழியில் சங்குககள அறுத்  பின்ேர் தீட்டுவ ற்குப் 

பயன்படுத் ப்பட்ட கற்கள் பல வடிவங்களில் கிகடத்துள்ளே. மவளிநோட்டு 

 மிழறிஞர் கோல்டுமவல் இப்பகுதியில் அகழோய்வுமசய் தபோது, ம ருமுழுவ 

-தும் சங்குகளும், மவளிநோட்டு நோணயங்களும் கிகடத் ே எே எழுதியு 

-ள்ளோர்.  ற்தபோதும் அகழோய்வின்தபோது சங்குகள் கிகடக்கின்றே. 

 

5. இந்தியோவுக்கு உயிர் கோக்கும் கருவிகள்  ருகிறது ஜப்போன் 

இந்தியோவுக்கு மவன்டிதலட்டர்கள் உள்ளிட்ட உயிர் கோக்கும் கருவிககள 

ஜப்போன் வழங்க உள்ளது. COVID-19 கவரஸ் பரவகல செோளிப்ப ற்கோக 

இந்தியோவுக்கு 300 மசயற்கக சுவோச வழங்கிகள், 300 உயிர்வளி மசறி 

-வோக்கிககள வழங்க ஜப்போன் நடவடிக்கக எடுத்து வருகிறது. இகவ 

ஒரு வோரகோலத்துக்குள் இந்தியோ வந்து தசரும். 

 

 



         

    

1. ‘ப ொருளொதொர அறிக்கையின் நிகை’யை பெளியிட்ட நிறுெனம் 

எது? 

அ) பன்னாட்டுச் செலவாணி நிதியம்  

ஆ) உலக வங்கி 

இ) ரிெர்வ் வங்கி  

ஈ) NITI ஆயயாக் 

✓ ரிெர்வ் வங்கியானது அண்மையில், ‘சபாருளாதார நிமல’ அறிக்மகமய 

சவளியிட்டுள்ளது. இந்த அறிக்மகயில், COVID-19 ய ாய்த்சதாற்றுகள் 

உடனடி கட்டுப்பாட்டுக்குள் சகாண்டுவரப்படவில்மல என்றும் அதன் 

காரணைாக விநியயாகச் ெங்கிலி கடுமையாக பாதிக்கும் என்றும் அது 

பணவீக்க அழுத்தங்களுக்கு வழிவகுக்கும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 

2. சொண்ட்ைர் நல்ைரசு குறியீட்டில் இந்தியொவின் தரநிகை என்ன? 

அ) 14 

ஆ) 49  

இ) 100 

ஈ) 150 

✓ ொண்ட்லர்  ல்லரசு குறியீட்டில் இந்தியா 49ஆவது இடத்தில் உள்ளது. 

இக்குறியீட்டில் பின்லாந்து முதலிடத்தில் உள்ளது. 50‘க்கும் யைற்பட்ட 

திறந்த தரவுகளின் அடிப்படையில் இந்தக் குறியீடு 104  ாடுகமளத் 

தரவரிமெப்பபடுத்தியுள்ளது. இது தமலமைத்துவம் ைற்றும் சதாமலய ா 

-க்குப் பார்மவ; வலுவான ெட்டங்கள் ைற்றும் சகாள்மககள்; வலுவான 

நிறுவனங்கள்; நிதி; ஈர்க்கக்கூடிய ெந்மத; உலகளாவிய செல்வாக்கு 

ைற்றும்  ற்சபயர்; ைற்றும்  ாட்டு ைக்கமள முன்னுக்குக் சகாண்டுவர 

உதவுவது ஆகிய சகாண்ட ஏழு தூண்கமள அடிப்பமடயாகக் சகாண்டு 

அமைந்துள்ளது. 

 

3. அண்கைச்பசய்திைளில் இடம்ப ற்ற தீபிைொ குைொரி ைற்றும் அதொனு 

தொஸ் ஆகியயொருடன் பதொடர்புகடய விகளயொட்டு எது? 

அ) குத்துச்ெண்மட 

ஆ) ைல்யுத்தம் 

இ) டைபிள் சடன்னிஸ்  

ஈ) வில்வித்மத  

✓ இந்தியாவின் முன்னணி வில்வித்மத ொம்பியன்களான தீபிகா குைாரி 

ைற்றும் அவரது கணவர் அதானு தாஸ் ஆகியயார் வில்வித்மத உலகக் 

யகாப்மப நிமல-1 ைகளிர் ைற்றும் ஆடவர் நிகழ்வின் ‘ரீகர்வ்’ நிகழ்வில் 

தங்கப்பதக்கங்கமள சவன்றுள்ளனர். கடந்த 7 ஆண்டுகளில், ைகளிர் 

‘ரீகர்வ்’ அணிக்கு இது முதல் உலகக்யகாப்மப தங்கப்பதக்கம் ஆகும்.  

✓ யைலும், அதானு தாஸ் ைற்றும் அங்கிதா ஆகியயாமரக்சகாண்ட இந்தியா 

-வின் கலப்பு அணி, அயத யபாட்டியில் சவண்கலம் சபற்றுள்ளது. 

 

4. ஐநொ  ன்னொட்டு பசர்யனொபில் ய ரிடர் நிகனவு நொள் அனுசரிக்ை 

-ப் டுகிற யததி எது? 

அ) ஏப்ரல் 20 

ஆ) ஏப்ரல் 26  

இ) ஏப்ரல் 30 

ஈ) யை 1 

✓ செர்யனாபில் அணுவுமல யபரிடரானது 1986ஆம் ஆண்டில் நிகழ்ந்தது. 

ஐ ா அமவயானது ஆண்டுயதாறும் ஏப்ரல்.26’ஐ ெர்வயதெ செர்யனாபில் 

யபரிடர் நிமனவு ாளாக அனுெரித்துவருகிறது. 

✓  டப்பாண்டு (2021), இந்த அணுவுமல யபரிடரின் முப்பதாம் ஆண்டு 

நிமறமவக்குறிக்கிறது. அணுவாற்றலின் அபாயங்கள் ைற்றும் செர்யனா 

-பில் யபரிடரின் விமளவுகள் குறித்து விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்த இந்த 

 ாள் அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

5. ெொனூர்தி ப ொறிைளுக்கு, ‘கிரிஸ்டல் தைடு பதொழில்நுட் த்கத’ 

உருெொக்கிய அகைப்பு எது? 

அ) ISRO 

ஆ) HAL 

இ) BEL 

ஈ) DRDO  

✓ பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி ைற்றும் யைம்பாட்டு அமைப்பானது (DRDO), ஒற்மற 

படிக தகடு (Single Crystal Blade) சதாழில்நுட்பத்மத உருவாக்கியுள்ளது. 

ஹிந்துஸ்தான் ஏயரா ாட்டிக்ஸ் நிறுவனத்தின் உலங்கூர்தி யைம்பாட்டு 

திட்டத்திற்கு பயன்படுத்துதற்காக இது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. புதிதாக 

உருவாக்கப்பட்ட இந்தத் சதாழில்நுட்பத்தின்கீழ் 60 தகடுகள் HAL 

நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

6. அண்கைச் பசய்திைளில் இடம்ப ற்ற DANTAK திட்டம், BRO’ஆல் 

எந்த நொட்டில் யைற்பைொள்ளப் ட்ட முதன்கை திட்டைொகும்? 

அ) வங்காளயதெம் 

ஆ) ய பாளம் 

இ) பூட்டான்  

ஈ) மியான்ைர் 

✓ அப்யபாமதய பிரதைர் ஜவஹர்லால் ய ருவின் தமலமையில், கடந்த 

1961 ஏப்.24 அன்று DANTAK திட்ைம் நிறுவப்பட்டது. இது, எல்மலப்புறச் 

ொமலகள் அமைப்பின் (BRO) மிகப்பமழமையான திட்டங்களுள் ஒன் 

-றாகும், இது பூட்டானில் வண்டிகள் செல்லக்கூடிய ொமலகமள அமை 

-க்கும் பணியில் ஈடுபட்டது. அண்மையில், இத்திட்டத்தின் மவரவிழா, 

பூட்டானில், டான்டாக் நிமனவிடத்தில் நிமனவுகூரப்பட்டது. 

 

7. ‘ ணியின் ய ொதொன  ொதுைொப்பு & நைம்’ குறித்த உைைளொவிய 

உத்தி’ என் துடன் பதொடர்புகடய அகைப்பு எது? 

அ) WTO 

ஆ) ILO  

இ) IMF 

ஈ) WCO 

✓ பணியின் யபாதான பாதுகாப்பு ைற்றும்  லத்திற்கான உலக  ாள், முதன் 

முதலில், 2003ஆம் ஆண்டில் பன்னாட்டு சதாழிலாளர் அமைப்பால் (ILO) 

அதன் பணியின்யபாதான பாதுகாப்பு ைற்றும்  லம் குறித்த உலகளாவிய 

உத்தியின் ஒருபகுதியாக சகாண்டாடப்பட்டது. ஆண்டுயதாறும் ஏப்.28 

அன்று பணியிடங்களில் நிகழும் விபத்துக்கள் ைற்றும் ய ாய்களின் 

தடுப்புகுறித்து கவனஞ்செலுத்துவதற்காக ‘பணியின்யபாதான பாதுகாப்பு 

ைற்றும்  லத்திற்கான உலக  ாள்’ என்று அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

 

8.சமீ த்திய பசய்திைளில் இடம்ப ற்ற, இந்யதொ-பெர்ைன் திட்டைொன 

‘க ரயசொல்’ என் துடன் பதொடர்புகடய துகற எது? 

அ) கரியமிலவாயு உமிழ்மவக் குமறத்தல் 

ஆ)  கர்ப்புற கழிவு யைலாண்மை  

இ) ையலரியாமவ ஒழித்தல் 

ஈ) சபண்களில் ஊட்டச்ெத்மத யைம்படுத்துவது 

✓ சபாலிவுறு  கரங்களின்  கர்ப்புற இயற்மகக் கழிவுகமள உயிரிக் 

கரிைப் சபாருட்கள் ைற்றும் ஆற்றலாக ைாற்றுவதற்காக இந்யதா-சஜர்ைன் 

திட்டைான ‘மபரயொல்’ திட்டம் சதாடங்கப்பட்டது. இது, CSIR-CLRI’க்கு 

இந்யதா-சஜர்ைன் அறிவியல்&சதாழினுட்ப மையத்தால் வழங்கப்பட்டது.  

✓ இது, இந்திய சீர்மிகு  கரங்களின்  ார்த்தன்மையுள்ள கரிைக் கழிவுகள் 

ைற்றும் கழிவுநீர் கெடுகள் ஆகியவற்மற உயிரிக்கரிைப் சபாருட்களாக 

செயலாக்குவமத ய ாக்கைாகக்சகாண்டுள்ளது. ஒருங்கிமணந்த யொ 

-லார் உலர்த்தி ைற்றும் சவப்பச் சிமதவு மையத்துக்கான அடிக்கல், 

அண்மையில், தமிழ் ாட்டின் சென்மன CSIR-CLRI’இல்  ாட்டப்பட்டது. 
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9. கிரிப்யடொ நிறுெனங்ைள் கூட்டணியின், ‘கிரிப்யடொ ைொைநிகை 

ஒப் ந்தத்தின்’ முதன்கை யநொக்ைம் என்ன? 

அ) GHG உமிழ்மவ ஒழித்தல்   

ஆ) காலநிமல ைாற்ற திட்டங்களில் முதலீடு 

இ) காலநிமலைாற்ற திட்டங்களுக்கு பிளாக் செயிமனப் பயன்படுத்துதல் 

ஈ) கிரிப்யடாகரன்ஸிகள் குறித்து விழிப்புணர்மவ உருவாக்குதல் 

✓ கிரிப்யடாகரன்சி நிறுவனங்கள் ைற்றும் அமைப்புகளின் கூட்டணியான 

-து கிரிப்யடா காலநிமல ஒப்பந்தத்மத அறிவித்துள்ளது. இது ஒரு சதாழி 

-ற்துமறொர்ந்த ஒப்பந்தைாகும். இதில், கிரிப்யடாகரன்சி நிறுவனங்கள் 

அமனத்தும் 2025’க்குள் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிெக்தி ஆதாரங்களுக்கு 

ைாறுவதாகவும், 2040’க்குள் மபங்குடில் வாயு சவளியயற்றத்மத முற்றி 

-லுைாக ஒழிப்பதாகவும் உறுதியளித்துள்ளன. 

✓ இந்த ஒப்பந்தைானது ராக்கி ைவுண்மடன் நிறுவனம்; புத்தாக்க ஒழுங்கு 

-முமறக்கான கூட்டணி; ைற்றும் ஆற்றல் வமலய அறக்கட்டமள ஆகிய 

மூன்று இலாபய ாக்கற்ற குழுக்களால் வழி டத்தப்படுகிறது. 

 

10. மீன்ைளுக்ைொன முதல் உள்நொட்டு தடுப்பூசியின் ப யர் என்ன? 

அ) Nodavac-R  

ஆ) Fishaxin-R 

இ) Fishyvac-R 

ஈ) Newvac-R 

✓ சென்மனயில் உள்ள ைத்திய உவர்நீர் மீன்வளர்ப்புக் கழகைானது 

மவரல்  ரம்புத்திசு அழுகல் ய ாய்க்கு ஒரு உள் ாட்டு தடுப்பூசிமய 

உருவாக்கியுள்ளது. Nodavac-R என்பது அந்தத்தடுப்பூசியின் சபயராகும். 

இந்த ய ாய், சபட்டயனாடமவரஸால் ஏற்படுகிறது. இது சபரும்பாலும் 

எலும்பு மீனினங்கமள தாக்குகிறது. இந்த மவரஸால்  ாற்பதுக்கும் 

யைற்பட்ட இனங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன; அவற்றில் சபரும்பாலானமவ 

கடல்மீனினங்கள். இந்த மவரஸ் தானூடுபரவுதல் ைற்றும் சதாடர்பின் 

மூலைாகவும் பரவுகிறது. இந்த ய ாய், சபரும்பாலும் மீன்குஞ்சுகளில் 

ஏற்படுகிறது. சில யவமளகளில், சபரிய மீன்கமளயும் தாக்குகிறது. 

 


1. RBI துமண ஆளு ராக டி ரவிெங்கர் நியைனம் 

இந்திய ரிொா்வ் வங்கியின் (RBI) துமண ஆளு ராக நிர்வாக இயக்கு ர் 

டி ரவிெங்கர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ரிெர்வ் வங்கியில் ஆளு ரும்  ான்கு 

துமண ஆளு ர்களும் உள்ளனர். துமண ஆளு ராக இருந்த B P 

கனுங்யகா கடந்த ஏப்.2 அன்று ஓய்வுசபற்றார். அமதயடுத்து, புதிய ஆளு  

-ராக டி ரவிெங்கர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் RBI நிர்வாக இயக்கு ராக 

இருந்துவந்தார். மூன்றாண்டுகள் வமர அல்லது வயது காரணைாக பணி 

ஓய்வுசபறும் வமர அப்பதவியில் அவர் நீடிப்பார். 

 

 

 



         

    

1. இந்தியாவில், ஆயுஷ்மான் பாரத் திவாஸ் க ாண்டாடப்படுகிற 

தேதி எது? 

அ) ஏப்ரல் 25 

ஆ) ஏப்ரல் 28 

இ) ஏப்ரல் 30  

ஈ) மே 02 

✓ ஆயுஷ்ோன் பாரத் திவாஸ் ஆனது ஏப்ரல்.30 அன்று நாடு முழுவதும் 

க ாண்டாடப்பட்டது. ஆயுஷ்ோன் பாரத் திட்டோனது, நாட்டின் க ாலை 

தூர பகுதி ளில், எளிதில் கிலடக் க்கூடிய ேற்றும் ேலிவு விலையிைா 

-ன ேருத்துவ வசதி லை வழங்  முற்படுகிறது. இந் த் திட்டத்தின்கீழ், 

ஒரு குடும்பத்திற்கு ஆண்கடான்றுக்கு `5 இைட்சம் வலர பயன் ள் 

கிலடக் ப்கபறுகிறது. 

 

2. தில்லி திருத்தச்சட்டம், 2021’இன் ததசிய தலைந ர பிராந்தியத்தி 

-ன்படி, ‘தில்லி அரசு’ என்பது எலதக் குறிக்கின்றது? 

அ) தில்லி மு ைலேச்சர் 

ஆ) தில்லி அலேச்சரலவ அலேச்சர் ள் 

இ) இந்தியப் பிர ேர் 

ஈ) தில்லியின் துலைநிலை ஆளுநர்  

✓ ம சிய  லைந ரமான தில்லி அரசு (திருத் ம்) சட்டம், 2021 நலடமுலற 

-க்கு வந்துள்ைது. திருத் ப்பட்ட இச்சட்டத்தின்படி, தில்லியில் “அரசு” 

என்றால் “துலைநிலை ஆளுநர்” என்று கபாருள். எந் கவாரு நிர்வா  

முடிலவயும் எடுப்ப ற்கு முன்னர், தில்லி யூனியன் பிரம சத்தின் ம ர்ந் 

-க டுக் ப்பட்ட பிரதிநிதி ள் தில்லி துலைநிலை ஆளுநரின்  ருத்ல  

நாடமவண்டும். 

 

3.அண்லமயில்  ண்டுபிடிக் ப்பட்ட ஊசித்தட்டான் ளின் இரண்டு 

புதிய இனங் ள் (Euphaea thosegharensis மற்றும் Euphaea pseudodi 

-spar) இந்தியாவின் எந்தப் பகுதிலயச் சார்ந்தலவயாகும்? 

அ) தீப ற்பம் 

ஆ) சுந் ரவனக் ாடு ள் 

இ) மேற்குத்க ாடர்ச்சி ேலை ள்  

ஈ) இேயேலை 

✓ இந்திய ஆராய்ச்சியாைர் ள் ே ாராஷ்டிர ோநிைம் ச ாரா ோவட்டத்தில் 

Euphaea thosegharensis & Euphaea pseudodispar எனப் கபயரிடப்பட்ட 2 

புதிய வல  ஊசித் ட்டான் லைக்  ண்டுபிடித்துள்ைனர். மேற்குத்க ா 

-டர்ச்சி ேலை லை ஆதியா க்க ாண்ட இலவ, யூபியா இனத்ல ச் 

சார்ந்  கபரிய பூச்சி ைாகும். 

 

4. “வளரும் ஆசியாவின் கபாருளாதாரக்  ண்த ாட்டம்” என்ற 

அறிக்ல லய கவளியிட்டுள்ள நிறுவனம் எது? 

அ) உை  வங்கி 

ஆ) புதிய வைர்ச்சி வங்கி 

இ) ஆசிய வைர்ச்சி வங்கி  

ஈ) பன்னாட்டுச் கசைவாணி நிதியம் 

✓ ஆசிய வைர்ச்சி வங்கியானது அண்லேயில், “வைரும் ஆசியாவின் 

கபாருைா ார  ண்மைாட்டம்” என்ற  லைப்பில் அறிக்ல கயான்லற 

கவளியிட்டுள்ைது. இந்  அறிக்ல யின்படி,  டந்  2020ஆம் ஆண்டில் 

ஆசியாவின் கபாருைா ாரம் 0.2% அைவுக்கு சுருங்கியது. 2020’இல் 2.8 

ச வீ ோ  இருந்  ஆசியாவின் சராசரி பைவீக் ம், 2021’ஆம் ஆண்டில் 

2.3 ச வீ ோ க் குலறயும் என்று  ணிக் ப்பட்டுள்ைது. 

 

5. சுங்  குற்றங் லளத் தடுப்பதற் ா  இந்தியாவிற்கும் எந்த நாடு / 

நாடு ளுக்கும் இலடயிைான ஓர் ஒப்பந்தத்தில் ல கயழுத்திடுதற்கு 

மத்திய அலமச்சரலவ ஒப்புதல் அளித்தது? 

அ) ஆஸ்திமரலியா   ஆ) USA ேற்றும் ஜப்பான் 

இ) UK ேற்றும் வட அயர்ைாந்து  ஈ) பிமரசில் & க ன் க ாரியா 

✓ சுங்  ஒத்துலழப்பு ேற்றும் சுங் த்துலற விஷயங் ளில் பரஸ்பர நிர்வா 

-  உ விலய மேற்க ாள்ை இங்கிைாந்து ேற்றும் வடக்கு அயர்ைாந்து 

ஆகியவற்றுடன் ஒப்பந் ம் கசய்ய ேத்திய அலேச்சரலவ ஒப்பு ல் அளித் 

-துள்ைது. இந்  ஒப்பந் ம் இருநாடு ளின் சுங்  அதி ாரி ள் இலடமய 

  வல் லையும், உைவுத்  வல் லையும் பகிர்ந்துக ாள்ை சட்ட விதிமு 

-லறலய வழங்கும். சுங்  விதி லை முலறயா  அேல்படுத்தி, சுங்  

குற்றங் லைத்  டுக் வும் விசாரிக் வும் உ வும். மேலும், சட்ட ரீதியான 

வர்த்  த்துக்கும் இது உ வும். இந்  ஒப்பந் த்தின் வலரவு, இரு நாட்டு 

சுங்  நிர்வா த்தின் ஒப்பு லுடன் இறுதி கசய்யப்பட்டுள்ைது. 

 

6. சமீபகசய்தி ளில் இடம்கபற்ற யான்பு துலறமு ம் அலமந்துள்ள 

நாடு எது? 

அ) ஆப் ானிஸ் ான் 

ஆ) சவுதி அமரபியா  

இ) சூடான் 

ஈ) சாட் 

✓ யான்பு என்பது சவுதி அமரபியாவின் மேற்குப் பகுதியின் கசங் டல்  டற் 

 லரயில் அலேந்துள்ை ஒரு துலறமு  ந ரோகும். அண்லேயில், 

கவடிகபாருட் ள் நிரம்பிய  ானியங்கி படகு ஒன்று கசங் டலில் உள்ை 

யான்பு துலறமு த்திற்கு அரும   ண்டுபிடிக் ப்பட்டது.  

✓ குண்டுகவடிப்புக்கு  ாரைோ  அலேந்  அந் ப் படல , சவுதி அமரபியா 

 டுத்து  ாக்கியழித்  ா க் கூறியுள்ைது. 

 

7. ‘உை  டூனா நாள்’ 2021 தம.3 அன்று அனுசரிக் ப்பட்டது. டூனா 

சார்ந்த இனம் எது? 

அ) பறலவ 

ஆ) மீன்  

இ) பூச்சி 

ஈ) ஊர்வனம் 

✓ உை  டுனா நாைானது 2021 மே.3 அன்று உை ம் முழுவதும் 

அனுசரிக் ப்பட்டது. டூனா, ஒமே ா-3 நிலறந்  ஒரு மீனினோகும். இந்  

வல  மீன் ளில்  ாதுக் ள், புர ங் ள் ேற்றும் லவட்டமின் B12 உள்ளி 

-ட்ட அதி  ஊட்டச்சத்து ள் இருப்ப ால், அதி ப்படியான நு ர்வின்  ார 

-ைோ  இவ்வினம் அச்சுறுத் லுக்கு உள்ைாகிறது.  டந்  2016ஆம் 

ஆண்டு டிசம்பரில், ஐநா கபாது அலவயானது மே.3ஆம் ம திலய உை  

டூனா நாைா  அறிவித் து. 

 

8. WHO மற்றும் அவற்றின் கூட்டாளர் ளால் (UNICEF மற்றும் GAVI) 

முன்கமாழியப்பட்ட தநாய்த்தடுப்பு நிரல், எந்ே ஆண்டுக்குள் ஐம்பது 

மில்லியன் உயிர் லள  ாப்பாற்ற தநாக் ம் க ாண்டுள்ளது? 

அ) 2022 

ஆ) 2025 

இ) 2030  

ஈ) 2040 

✓ உை  நைவாழ்வு அலேப்பு (WHO) ேற்றும் அ ன் கூட்டாைர் ைான ஐநா 

சிறார் ள் மு லே ேற்றும்  டுப்பூசி கூட்டாைரான GAVI ஆகியலவ ஒரு 

புதிய உை ைாவிய  டுப்பூசி உத்திலய வகுத்துள்ைன - மநாய்த் டுப்பு 

நிரல் 2030 (IA2030). ஏலழ நாடு ளில் உள்ை 75% குழந்ல  ள் 

உட்பட, 2030’ஆம் ஆண்டிற்குள் ஐம்பது மில்லியன் உயிர் லைக்  ாப் 

-பாற்றுவல  இது மநாக் ோ க் க ாண்டுள்ைது. இந்  உத்தியானது 

உை ைவில் நிைவும் அம்லே ேற்றும் பிற மநாய் ளுக்கு எதிரான 

 டுப்பூசி இயக் ங் லை அதி ரிக் ச் கசய்கிறது. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. இந்திய நிதிச்கசயைாளலர நியமிப்பதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கின்ற 

அலமப்பு எது? 

அ) இந்திய உச்சநீதிேன்றம் 

ஆ) அலேச்சரலவ நியேனக்குழு  

இ) நிதியலேச்ச ம் 

ஈ) ேக் ைலவ 

✓  ற்மபால ய கசைவின கசயைாைர் T V மசாேநா லன இந்திய அரசின் 

நிதிச்கசயைாைரா  நியமிக்  அலேச்சரலவயின் நியேனக்குழு ஒப்பு ல் 

அளித்துள்ைது. இது க ாடர்பா  பணியாைர் அலேச்சகம் உத் ரவு பிறப்பி 

-த்துள்ைது. இவர், 1987ஆம் ஆண்டு, தமிழ்நாட்டுப் பிரிவைச் சாரந்த 

இந்திய ஆட்சிப் பணி (IAS) அதி ாரியாவார். 

 

10. ‘உை ளாவிய வன இைக்கு ள் அறிக்ல –2021’ஐ கவளியிட்ட 

அலமப்பு எது? 

அ) WWF 

ஆ) UN ECOSOC  

இ) UNEP 

ஈ) UNDP 

✓ ‘உை ைாவிய வன இைக்கு ள் அறிக்ல  – 2021’ அறிக்வகவய ஐநா 

அலவயின் கபாருைா ார ேற்றும் சமூ  விவ ாரங் ள் துலற  யாரித்து 

கவளியிட்டுள்ைது. ஐநா அலேப்பின்  ாடு ளுக் ான உத்தி திட்டம் 

2030’இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைபடி ஆறு உை ைாவிய வன இைக்கு ள் 

ேற்றும் அவற்றுடன் க ாடர்புலடய 26 இைக்கு லை அலடவ ற் ான 

முன்மனற்றம் குறித்  ஒரு  ண்மைாட்டத்ல  இந்  அறிக்ல  வழங்கு 

-கிறது. 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் வனப்பகுதிலய 3% வலர அதி ரிப்பது 

மு ல் உை ைாவிய வன இைக்கு ஆகும். 

 


1. கசன்லன அணுமின் நிலையத்துக்கு - புதிய இயக்குநர் நியேனம்: 

 ல்பாக் த்தில் இயங்கிவரும் கசன்லன அணுமின் நிலையத்தின் நிர்வா 

-  இயக்குநர் பணி ஓய்வுகபற்ற ால், புதிய இயக்குநரா  M பைராேமூர்த் 

-தி நியேனம் கசய்யப்பட்டுள்ைார். 

 

2. சசதி ததரியுமா? 

ஏப். 24:  மரானா மநாயாளி ளுக் ான அவசர சிகிச்லசக்கு ‘விரஃபின்’ 

ஊசி ேருந்ல ப் பயன்படுத்  இந்திய ேருந்துக்  ட்டுப்பாட்டு இயக்குநர ம் 

அனுேதி அளித் து. 

ஏப். 24: இந்ம ாமனசிய  டற்பலடலயச் மசர்ந்  KRI நங் ாைா 402 

என்கிற நீழ்மூழ்கிக்  ப்பல் 53 மபருடன் பாலி தீவு அரும  ோயோனது. 

ஏப். 24: உச்சநீதிேன்ற 48ஆவது  லைலே நீதிபதியா  என்.வி. ரேைா 

கபாறுப்மபற்றார். 

ஏப்.24: மின்னணு முலறயில் கசாத்துக் ான அட்லட வழங்கும் 

‘ஸ்வமித்வா மயாஜனா’ திட்டம் க ாடங் ப்பட்டது. 

ஏப்.25: நாடு முழுவதும் புதி ா  551 ேருத்துவ ஆக்சிஜன் உற்பத்தி 

நிலையங் லை அலேக்  ேத்திய அரசு உத் ரவிட்டது. 

ஏப்.25: உச்சநீதிேன்ற நீதிபதி மோ ன் எம் சந் ான  வுடர்  ாைோனார். 

ஏப்.26, 27: ஆக்சிஜன்  யாரிக்  ஸ்கடர்லைட் ஆலைலயயத் திறப்பது என 

மு ைவமச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி  லைலேயிைான அலனத்துக்  ட்சி 

கூட்டத்தில் முடிகவடுக் ப்பட்டது. ஸ்கடர்லைட் ஆலை ஜூலை 31 வலர 

கசயல்பட உச்சநீதிேன்றம் அனுேதியளித் து. 

ஏப்.27:  வு ோைா உை க்ம ாப்லப வில்வித்ல  மு ல்நிலை மபாட்டியில் 

இந்தியாவின் தீபி ாகுோரி, அ ானு  ாஸ் ஆகிமயார்  ங் ம் கவன்றனர்.  

ஏப்.28: இந்தியாவின் சுவாதி தியா ராஜன்  யாரிப்பு மேைாைரா ப் பணி 

-யாற்றிய ‘லே ஆக்மடாபஸ் டீச்சர்’ என்கிற ஆவைப்படத்துக்கு ஆஸ் ர் 

விருது அறிவிக் ப்பட்டது. 

ஏப்.29: இந்திய வல லயச் மசர்ந்  B.1.617 என்ற இருமுலற உருோறிய 

 மரானா லவரஸ் 17 நாடு ளில்  ண்டறியப்பட்டுள்ைது. 

ஏப்.30:  மிழ்த்திலரப்பட ஒளிப்பதிவாைரும் இயக்குநருோன K V ஆனந்த் 

 ாைோனார். 

மே.2: ஐந்து ோநிை சட்டப்மபரலவத் ம ர் ல் முடிவு ள் கவளியாகின: 

 மிழ்நாடு - தி.மு. ., ம ரைம் - இடது ஜனநாய  முன்னணி, மேற்கு 

வங் ம் - திரிைமூல்  ாங்கிரஸ், அஸ்ஸாம் - பா.ஜ. . கூட்டணி, புதுச்மசரி 

- NR  ாங்கிரஸ் கூட்டணி ஆகியலவ ஆட்சிலயப் பிடித் ன. 

 

 

 

 



         

    

1. கீழ்காணும் எந்த இந்திய ஆயுதப்படையால் ஆபரேஷன் சமுத்ே 

ரசது-2 த ொடங்கப்பட்டுள்ளது? 

அ) இந்திய இராணுவம் 

ஆ) இந்திய வான்படை 

இ) இந்திய கைற்படை  

ஈ) இந்த ா-திபபத்திய எல்டைக்காவல்படை 

✓ இந்திய கைற்படையானது ஆபதரஷன் சமுத்ர தசது-2’ஐ ப ாைங்கியுள்ள 

-து. இ ன்கீழ், இந்திய கைற்படையானது சமுத்ர தசது II பசயல்பாட்டின் 

ஒருபகுதியாக பகால்கத் ா, பகாச்சி,  ல்வார்,  ாபர், திரிகண்ட், ஜைாஷ் 

-வா மற்றும் ஐராவத் ஆகிய 7 இந்திய கைற்படைக் கப்பல்கள், பல்தவறு 

நாடுகளிலிருந்து மருத்துவ உயிர்வளி நிரப்பப்பட்ை கிடரதயாஜனிக் 

பகாள்கைன்கள் மற்றும் மருத்துவ உபகரணங்கடள பகாண்டு வருவ  

-ற்காக பணியமர்த் ப்பட்டுள்ளன. 

 

2. கீழ்காணும் எந்  மத்திய ஆயு  கொவல்படடயின் மு ல் தபண் 

அதிகொரியொக டவஷொலி எஸ் ஹிவொஸ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளொர்? 

அ) BRO  

ஆ) ITBP 

இ) CAPF 

ஈ) CRPF 

✓ சாடை கட்டுமான நிறுவனத்திற்கு நியமிக்கப்பட்ை மு ல் பபண் அதிகாரி 

-யாக டவஷாலி எஸ் ஹிவாடை எல்டைப்புறச் சாடைகள் அடமப்பு 

நியமித்துள்ளது. இந்திய - சீன எல்டை முழுவதும் சாடை இடணப்பு 

குறித்  ஆடணகடள அவர் நிறுவனத்திற்கு வழங்குவார். M Tech பட்ை 

- ாரியான அவர், ஏற்கனதவ கார்கிலில் பணிபுரிந்துள்ளார். 

 

3. கீழ்கொணும் எந்  நீடித்  வளர்ச்சி இலக்கிற்கு இணங்க பிே மர் 

ஜன் ஆரேொக்கிய ரயொஜனொ த ொடங்கப்பட்டது? 

அ) SDG 1 

ஆ) SDG 3  

இ) SDG 5 

ஈ) SDG 10 

✓ “நைமான வாழ்டவ உறுதிபசய்து, எல்ைா வயதினருக்கும் நைவாழ்டவ 

ஊக்குவிப்பது” குறித்து நீடித்  வளர்ச்சி இைக்கு (SDG) 3 கூறுகிறது. 

பிர மர் ஜன் ஆதராக்கிய தயாஜனா ஆயுஷ்மான் பாரத் தயாஜனாவின் 

முக்கிய அங்கமாகும்; இது, கைந்  2018’இல் ப ாைங்கப்பட்ைது. உைகின் 

மிகப்பபரிய நைவாழவுத் திட்ைமான இது, ஒரு குடும்பத்திற்கு ஆண்டுக்கு 

`5 ைட்சம் வடரயிைான காப்பீட்டு வசதிடய 10.74 தகாடி ஏடழகளுக்கு 

வழங்குவட  தநாக்கமாகக்பகாண்டுள்ளது. ஏப்.30 - ஆயுஷ்மான் பாரத் 

திவாஸ் எனக் பகாண்ைாைப்பட்ைது. 

 

4. டைட்ேஜன் ஆக்கிடய உயிர்வளி ஆக்கியொக மொற்றி நிரூபித்துள் 

-ள நிறுவனம் எது? 

அ) IISc பபங்களூர் 

ஆ) IIT பம்பாய்  

இ) IIT பமட்ராஸ் 

ஈ) IIT பகளகாத்தி 

✓ இந்திய ப ாழில்நுட்ப நிறுவனம்-பம்பாய்,  ற்தபாது அடமக்கப்பட்டுள்ள 

டநட்ரஜன் ஆடைடய மாற்றியடமப்ப ன்மூைம் டநட்ரஜன் ஆக்கிக 

-டள உயிர்வளி ஆக்கிகளாக மாற்றுவ ற்காக, நிரூபன அைகு ஒன்டற 

அடமத்துள்ளது. IIT-B ஆய்வகத்தில் இந்  ஆடையால் உருவாக்கப்பட்ை 

உயிர்வளிடய தசா டன பசய் தபாது 3.5 வளிமண்ைை அழுத் த்தில் 

93-96% தூய்டமயான ாக கண்ைறியப்பட்ைது. 

 

5. மத்திய ரவளொண் எந்திே பயிற்சி மற்றும் ரசொ டன நிறுவனம் 

அடமந்துள்ள மொநிலம் எது? 

அ)  மிழ்நாடு  ஆ) மத்திய பிரத சம்  

இ) ஆந்திர பிரத சம் ஈ) கர்நாைகா 

✓ பூத்னியில் உள்ள மத்திய தவளாண் எந்திர பயிற்சி மற்றும் தசா டன 

நிறுவனமானது தவளாண்டம மற்றும் உழவர்நை அடமச்சகத்தின்கீழ் 

உள்ள ஒரு மு ன்டம நிறுவனம் ஆகும். இது மத்திய பிரத ச மாநிைத்தி 

-ல் அடமந்துள்ளது. சமீபத்தில், நாட்டின் மு ல் மின்சார உழவு எந்திரம் 

இந்நிறுவனத்தில் பரிதசா டன பசய்யப்பட்ைது. இந் ப் புதிய மின்சார 

உழவு எந்திரம் மற்ற வடக உழவு எந்திரங்கடளவிை சுற்றுச்சூழலுக்கு 

உகந்  ாக இருக்கும். 

 

6. இந்தியொவில், ஒரு கூட்டுறவு வங்கியிலிருந்து உருவொக்கப்பட்ட 

மு ல் சிறு நிதி வங்கி எது? 

அ) ஈக்விைாஸ் சிறு நிதி வங்கி 

ஆ) ஜன சிறு நிதி வங்கி 

இ) பந் ன் சிறு நிதி வங்கி 

ஈ) சிவாலிக் சிறு நிதி வங்கி  

✓ சிவாலிக் பமர்கன்டைல் கூட்டுறவு வங்கியானது 2020ஆம் ஆண்டில், 

ஒரு சிறு நிதி வங்கியாக மாற்றுவ ற்காக இந்திய ரிசர்வ் வங்கியிைமிரு 

-ந்து பகாள்டக ரீதியான ஒப்பு டைப் பபற்றது. இ ன்மூைம், ஒரு சிறு 

நிதி வங்கியாக மாற்றப்பட்ை மு ல் கூட்டுறவு வங்கியாக அவ்வங்கி திக 

ழ்கிறது. சிவாலிக் பமர்கன்டைல் கூட்டுறவு வங்கியானது ஒரு சிறு நிதி 

வங்கியா -க ஏப்.26 மு ல் பசயல்பைத் ப ாைங்கியுள்ளது. 

 

7.‘CLAP’ என்ற தபயரில் ஒரு தூய்டம இயக்கத்ட  த ொடங்கவுள்ள 

இந்திய மொநில அேசு எது? 

அ) ஆந்திர பிரதேசம்  

ஆ) மத்திய பிரத சம் 

இ) இராஜஸ் ான் 

ஈ) தகரளா 

✓ CLAP (Clean Andhra Pradesh) பஜகனண்ணா ஸ்வச்ச சங்கல்ப திட்ைத் 

-ட  ஆந்திர பிரத ச மாநிை அரசு ப ாைங்கவுள்ளது. இந் த் திட்ைம் 

ஜூடை மா த்தில் ப ாைங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  

✓ சிற்றூர்கடள தூய்டமயாக டவத்திருப்ப ற்கான 100 நாட்கள் தூய்டம 

திட்ைம் தம.1 மு ல் ப ாைங்கும். சிறந்  கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு மற்றும் 

திைக்கழிவு தமைாண்டமக்கும் அம்மாநிைம் திட்ைமிட்டுள்ளது. 

 

8. பிேபல ஹிந்து யொத்திடேயொன ரசொட்டொ சர் ொம் அடமந்துள்ள 

மொநிலம் எது? 

அ) உத் ர பிரத சம் 

ஆ) உத் ரகண்ட்  

இ) பீகார் 

ஈ) ஒடிைா 

✓ தசாட்ைா சர் ாம் என்பது இமயமடையில், உத் ரகண்ட் மாநிைத்தின் 

கர்வால் பகுதியில் அடமந்துள்ள ஒரு முக்கியமான ஹிந்து யாத்திடர 

சுற்று ஆகும். இந் ச் சுற்று யமுதனாத்ரி, கங்தகாத்ரி, தக ார்நாத் மற்றும் 

பத்ரிநாத் ஆகிய 4  ளங்கடளக் பகாண்டுள்ளது. 

✓ தம மா ம் ப ாைங்கவிருந்  சர் ாம் யாத்திடரடய உத் ரகண்ட் மாநிை 

அரசு இடைநிறுத் ம் பசய்துள்ளது. குருக்கள் மட்டும் சன்னதிகளுக்குள் 

சைங்குகடள பசய்வார்கள். 

 

9. உலகளவில் மிகவும் மதிப்புமிக்க மு ல் பத்து கொப்பீட்டு நிறுவன 

-ங்களின் பட்டியலில் இடம்தபற்றுள்ள இந்திய கொப்பீட்டு நிறுவனம் 

எது? 

அ) UIIC 

ஆ) LIC  

இ) NIA 

ஈ) NICL 

✓ ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகமானது (LIC) உைகளவில் மூன்றாவது வலுவான 

மற்றும் பத் ாவது மதிப்புமிக்க காப்பீட்டு நிறுவனமாக உள்ளது. பிராண்ட் 

டபனான்ஸ் இன்சூரன்ஸ் 100-2021’இன் அறிக்டகயின்படி, LIC’இன் 

மதிப்பு கிட்ைத் ட்ை 7% அதிகரித்து 8.65 பில்லியன் ைாைராக உள்ளது.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ மு ல் பத்து இைங்களில் ஐந்து சீன காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் உள்ளன. 

அதில் பிங் ஆன் இன்ஷூரன்ஸ் நிறுவனம் மு லிைத்தில் உள்ளது. 

 

10. சமீபத்தில் 60 ஸ்டொர்லிங்க் இடணய தசயற்டகக்ரகொள்களின் 

புதிய த ொகுப்டப, சுற்றுப்பொட யில் நிடலநிறுத்திய விண்தவளி 

நிறுவனம் எது? 

அ) NASA 

ஆ) JAXA 

இ) SpaceX  

ஈ) புளூ ஆர்ஜின் 

✓ எதைான் மஸ்க்கிற்கு பசாந் மான SpaceX சமீபத்தில் 60 ஸ்ைார்லிங்க் 

இடணய பசயற்டகக்தகாள்களின் புதிய ப ாகுப்டப அ ன் பால்கான் 

9 ஏவுகைத்தின்மூைம் சுற்றுப்பாட யில் நிடைநிறுத்தியது. 

✓ இந்  ஆண்டின் பத் ாவது ஏவு டைக் குறிக்கும் வடகயில், மு ன்டம 

பால்கான் 9 ஏவுகைம், புதளாரிைாவில் உள்ள தகப் கனாபவரல் விண் 

பவளி நிடையத்திலுள்ள விண்பவளி ஏவு ல் வளாகம் நாற்பதிலிருந்து 

ஏவப்பட்ைது. இது பவற்றிகரமாக ஏழாம் முடறயாக கைலில் இறங்கியது. 

 


1. இந்தியாவுைன் பிரிட்ைன் `10,220 தகாடியில் புதிய வர்த் க ஒப்பந் ம்: 

இங்கிைாந்து பிர மர் தபாரிஸ் ஜான்சனுைன் பிர மர் நதரந்திர தமாடி 

காபணாலி ஊைாக உடரயாடினார். இக்காபணாலிவழி மாநாட்டின்தபாது, 

இந்தியாவுைன் `10,200 தகாடியில் புதிய வர்த் க ஒப்பந் ம் தமற்பகாள்வ 

-து, பிரிட்ைனில் புதி ாக 6,500 தவடைவாய்ப்புகடள உருவாக்குவது 

ஆகியடவ குறித்து முடிவுபசய்யப்பட்ைது.  

ஒப்பந் ம் குறித்து பிரிட்ைன் பிர மர் அலுவைகம் பவளியிட்ை அறிக்டகயில் 

கூறப்பட்டிருப்ப ாவது: பிரிட்ைனின் ஆக்ஸ்தபார்டு பல்கடை, அஸ்ட்ராபஜன 

-கா மருந்து நிறுவனம் ஆகியவற்றின் உ வியுைன் இந்தியாவில் தகாவி 

ஷீல்ட்  டுப்பூசிடய சீரம் நிறுவனம்  யாரிப்பது இருநாடுகளுக்கு 

இடைதயயான ஒத்துடழப்புக்கு முன்னு ாரணமாகக் கரு ப்படுகிறது.  

இந்தியா-பிரிட்ைன் இடைதயயான வர்த் க மதிப்பு  ற்தபாது ஆண்டுக்கு 

`2.35 ைட்சம் தகாடியாக உள்ளது. இட , வரும் 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் 

இருமைங்காக அதிகரிக்க பசய்யும் வடகயில் இந்தியாவுைன் புதிய வர்த் க 

ஒப்பந் த்ட  பிரிட்ைன் தமற்பகாள்ளவுள்ளது. இது விர விரிவான 

 டையற்ற வர்த் க ஒப்பந் த்ட யும் பிரிட்ைன் தமற்பகாள்ள இருக்கிறது. 

இந்  ஒப்பந் ம்மூைம் பிரிட்ைனில் மருத்துவம், உயிரிப ாழில்நுட்பம்,  கவ 

-ல் ப ாழினுட்பம், பமன்பபாருள் உள்ளிட்ை துடறகளில் சுமார் 20 இந்திய 

நிறுவனங்கள் `5,453 தகாடி மு லீடு பசய்யவுள்ளன. அதில், சீரம் 

நிறுவனம் `2,455 தகாடி மு லீடு பசய்கிறது. அந்நிறுவனம், தகாவிஷீல்ட் 

 டுப்பூசிகடள பிரிட்ைனில் உற்பத்தி பசய்து, விற்படன பசய்யவுள்ளது. 

பிரிட்ைனில் விற்படன அலுவைகத்ட யும் அந்  நிறுவனம் திறக்கவுள்ளது. 

இது விர, விப்தரா, கியூ-ரிச் கிரிதயஷன்ஸ், மாஸ்பைக், ஸ்பைர்டைட் பைக் 

-னாைஜீஸ் உள்ளிட்ை நிறுவனங்களும் பிரிட்ைனில் மு லீடு 

பசய்யவுள்ளன. 

இத தபான்று பிரிட்ைன் நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் ப ாழில் 

ப ாைங்கவும், இந்தியாவுக்கு  ங்கள்  யாரிப்புகடள ஏற்றுமதி பசய்யவும் 

இந்  ஒப்பந் ம் வழிவகுக்கிறது. அ ன்படி, இந்தியாவுக்கு `4,563 தகாடி 

அளவுக்கு ஏற்றுமதி பசய்யவும் ஒப்பந் ம் முடிவாகியுள்ளது. இ ன்மூைம் 

பிரிட்ைனில் ஏராளமாதனாருக்கு தவடைவாய்ப்பு கிடைக்கும். இந்  

ஒப்பந் த்தின் ஒரு பகுதியாக, இந்தியாவுக்கு அறுடவ சிகிச்டசயில் பயன் 

-படுத் ப்படும் தராதபா ப ாழில்நுட்ப அடமப்டப பிரிட்ைன் நிறுவனங்கள் 

ஏற்றுமதி பசய்யவுள்ளன. அந்  வாா்த் கத்தின் மதிப்பு `2,046 தகாடியாகு 

-ம். இந்  ஒப்பந்  ால், இந்தியாவிலுள்ள மருத்துவமடனகளில் அறுடவ 

சிகிச்டச எளி ாக முடியும். 

புதிய வர்த் க ஒப்பந் ப்படி, பிரிட்ைனில் உற்பத்தி பசய்யப்படும் பபாருள்க 

-ளுக்கு சுங்கவரி குடறக்கப்படும். இ னால் பிரிட்ைனிலிருந்து இந்தியாவு 

-க்கு அதிக அளவில் பபாருள்களும் ப ாடைத்ப ாைர்பு தசடவகளும் 

ஏற்றுமதி பசய்யப்படும். இடவ விர, கல்வித்துடற, சட்ை தசடவகள் 

பரிமாற்றம் ஆகிவற்றில் இந்தியாவும் பிரிட்ைனும் இடணந்து பசயல்பைவும் 

முடிவுபசய்யப்பட்டுள்ளது என அந்  அறிக்டகயில் ப ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

2. மின்வாரிய ஊழியர்களின் ஓய்வு வயது 60 ஆக உயர்வு 

மின்வாரியத்தில் பணியாற்றுதவாருக்கான ஓய்வுபபறும் வயது 59’இல் 

இருந்து 60’ஆக உயர்த் ப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள 

உத் ரவில் கூறப்பட்டுள்ள ாவது: அரசாடணயின் அடிப்படையில் 

மின்வாரிய அதிகாரிகள் மற்றும் பணியாளர்களின் ஓய்வுபபறும் வயட  

58’இலிருந்து 59’ஆக உயர்த்  உத் ரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்ைன.  

அ டனத்ப ாைர்ந்து அரசு ஊழியர்களின் ஓய்வுபபறும் வயது 59’இல் 

இருந்து 60 வய ாக உயர்த்  உத் ரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்ைது. தமலும் 

இந்  உத் ரவுகள் அரசு மற்றும் அரசு உ வி பபறும் கல்வி நிறுவனங்கள், 

சட்ை மற்றும் அரசியைடமப்பு அடமப்புகள், பபாதுத்துடற நிறுவனங்கள், 

உள்ளாட்சி அடமப்புகள் தபான்றடவகளின் ஊழியர்களுக்கு பபாருந்தும் 

என்று உத் ரவிைப்பட்டுள்ளது. 

 மிழக மின்வாரியம் இட  கவனமாக பரிசீலித்  பின்னர், அரசாங்கத்தின் 

இந்  உத் ரவுகடள மின்வாரியத்தில் ஏற்க முடிவு பசய்துள்ளது. அ ன்படி 

 மிழ்நாடு மின்வாரியத்தில் பணியாற்றும் அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்க 

-ளின் ஓய்வு வயது 59’இலிருந்து 60 ஆண்டுகளாக உயர்த்  தவண்டும் 

என இ ன் மூைம் உத் ரவிைப்படுகிறது. பணியில் உள்ள அடனவருக்கும் 

மற்றும் 31.5.2021 மு ல் ஓய்வு பபறுதவாருக்கும் இது பபாருந்தும். 

 

3. கீழடி அகழாய்வு: மூடியுைன் மண் பாடன கண்பைடுப்பு 

சிவகங்டக மாவட்ைம் திருப்புவனம் அருதக கீழடியில் நைந்து வரும் 7 ஆம் 

கட்ை அகழாய்வில் பசவ்வாய்க்கிழடம முழுடமயான நிடையில் மூடியுைன் 

கூடிய மண்பாடன கண்பைடுக்கப்பட்டுள்ளது. கீழடியில் ஏழாம்கட்ை 

அகழாய்வு கைந்  பிப்.13 மு ல் நைந்து வருகிறது. இப்பகுதியில் இதுவடர 

நடைபபற்ற அகழாய்வில் இருவண்ண மண் பாடனகள், பாடன ஓடுகள், 

பகடை, கல் உழவு கருவி உள்ளிட்ைடவ கண்ைறியப்பட்ைன. 

 ற்தபாது மூன்றாவ ாக த ாண்ைப்பட்ை குழியில் 1½ அடி உயரம் பகாண்ை 

மண்பாடன கண்பைடுக்கப்பட்டுள்ளது. மூடியுைன் கூடிய இந் ப் பாடன 

தச மடையாமல் முழுடமயாக கிடைத்துள்ளது. பாடனயின் மூடி 

இறுக்கமாக மூடிய நிடையில், இந்  பாடனயினுள் பபாருள்கள் எதுவும் 

இருக்கும் பட்சத்தில் 2,600 ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்   மிழர்கள் 

பயன்படுத்திய பபாருள்கள் குறித்  விவரம் ப ரியவரும் என வரைாற்று 

ஆய்வாளர்கள் நம்பிக்டக ப ரிவித்துள்ளனர். 

மணலூரில் அகழாய்வு ப ாைக்கம்: தமலும் ஏழாம்கட்ை அகழாய்வில் கீழடி, 

அகரம், பகாந் டக ஆகிய இைங்களில் அகழாய்வுப்பணிகள் ப ாைங்கி 

நைந்து வருகிறது. இந்நிடையில் மணலூரில் மட்டும் அகழாய்வு பசய்யும் 

இைத்ட  த ர்வுபசய்யும் பணிகள் ப ாைங்கப்பைாமல் இருந் து.  

இந்நிடையில் மணலூரில் அகழாய்வுக்காக ஜானகி அம்மாள் என்பவருக்கு 

பசாந் மான நிைத்தில் 8 குழிகள் த ாண்ை திட்ைமிைப்பட்டு, மு ல் கட்ைமாக 

இருகுழிகள் த ாண்டும் பணிகள் ப ாைங்கியுள்ளன. மணலூார் முனியா 

-ண்டி தகாவிைருதக நடைபபற்று வரும் இப்பணியில் பழங்காை பாடன 

ஓடுகள் கண்ைறியப்பட்டுள்ளன. 

 

4. ப ைங்கானாவில் 8 சிங்கங்களுக்கு கதரானா 

ப ைங்கானா மாநிைம் டை ராபாதில் உள்ள வன உயிரியல் பூங்காவில் 

எட்டுச் சிங்கங்கள் கதரானா ப ாற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது உறுதி 

பசய்யப்பட்டுள்ளது. இதுப ாைர்பாக மத்திய சுற்றுச்சூழல் அடமச்சகம் 

பவளியிட்ை அறிக்டகயில், ‘ப ைங்கானா மாநிைம் டை ராபாதில் உள்ள 

தநரு உயிரியல் பூங்காவில் கதரானா ப ாற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள எட்டுச் 

சிங்கங்கள்  னிடமப்படுத் ப்பட்டுள்ளன. அவற்றுக்கு த டவயான 

சிகிச்டச அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. அவற்றின் உைல்நிடை சீராக உள்ளது’. 

என்று ப ரிவிக்கப்பட்ைது. 

இ ற்கு முன்பு ஸ்பபயினின் பார்சிதைானா, அபமரிக்காவின் பிராங்க்ஸ் 

நகரங்களில் உள்ள உயிரியல் பூங்காக்களில் சிங்கங்கள் மற்றும் புலிகள் 

கதரானா ப ாற்றால் பாதிக்கப்பட்ைது உறுதிபசய்யப்பட்ைது. இந்நிடையில் 

இந்தியாவில் மு ல்முடறயாக சிங்கங்களுக்கு கதரானா ப ாற்று 

இருப்பது உறுதிபசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

5. இடைநிற்றடை  விர்க்க சிறப்பு ஊக்கத்ப ாடக திட்ைம்: 

உயர் கல்வி இடைநிற்றடைத்  விர்க்க சிறப்பு ஊக்கத்ப ாடக திட்ைம் 

அமல்படுத் ப்பட்டுள்ளது. ஊக்கத்ப ாடகபபறத் குதியான மாணவர்களி 

-ன் வங்கிக்கணக்கு உள்ளிட்ை முழு விவரங்கடள அனுப்புமாறு, மாவட்ை 

மு ன்டமக் கல்வி அதிகாரிகளுக்கு  மிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வித்துடற 

உத் ரவிட்டுள்ளது. 

 



         

    

 மிழ்நாட்டில் அரசு மற்றும் அரசு உ வி பபறும் பள்ளிகளில் 10, 11, 12ஆம் 

வகுப்பு பயிலும் மாணவர்கள்,  ங்கள் படிப்பு முடிந்து உயர்கல்வி பயிைச் 

பசல்லும்தபாது இடைநிற்றடைத்  விர்க்க,  மிழ்நாடு அரசு சார்பில் 

ஆண்டுத ாறும் சிறப்பு ஊக்கத்ப ாடக வழங்கப்படுகிறது. 

2011-12ஆம் கல்வியாண்டு மு ல் அமல்படுத் ப்பட்டுள்ள இத்திட்ைத்தின் 

கீழ், 10, 11ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு  ைா `1,500, +2 மாணவர்களுக்கு 

`2,000 ஊக்கத்ப ாடக வழங்கப்படுகிறது. 

 

 



         

    

1. பசிபிக் பபருங்கடல் தரையில் சிக்கித் தவித்ததற்காக அண்ரைச் 

பெய்திகளில் இடம்பபற்ற, ‘படானியா II’ என்றால் என்ன? 

அ) சரக்குக்கப்பல் 

ஆ) நீர்மூழ்கிக்கப்பல் 

இ) சுரங்கப்பணி சசய்யும் ரரோரபோ  

ஈ) சசயற்ககக்ரகோள் ச ோகுதி 

✓ பசிபிக் சபருங்கடலில் நோன்கு கிமீக்கும் அதிகமோன ஆழத்தில் ரசோ கன 

ரமற்சகோண்டிருந்  கடற்படுகககயத் ர ோண்டி ஆரோயும் படோனியோ II 

என்ற ரரோரபோ அங்கு சிக்குண்டது. அ கன புகழ்சபற்ற அகழ்வோரோய்ச்சி 

நிறுவனமோன சடம் குழுமத்தின் ஆழ்கடல் ஆய்வுப்பிரிவோன குர ோபல் சீ 

மினரல் ரிரசோர்சஸ் ரசோ கனசசய் து. பசிபிக் கடற்பரப்பில் கோணப்படும் 

ரகோபோல்ட் மற்றும் பிற மின்கல உரலோகங்கள் நிகறந்  முடிச்சுகக  

ஆரோய்வ ற்கோக இந்  ரரோரபோ உருவோக்கப்பட்டது. 

 

2. சொதரன அடிப்பரடயில் தடுப்பூசிகரை டிசைான்மூலைாகக் 

பகாண்டுபெல்வதற்கு, உள்நாட்டு வான்சபாக்குவைத்து அரைச்ெகம், 

பின்வரும் எந்த ைாநிலத்திற்கு அனுைதியளித்துள்ைது? 

அ) ரகர ோ 

ஆ) கர்நோடகோ 

இ) ச லங்கோனோ  

ஈ) ஆந்திர பிரர சம் 

✓ ரசோ கன அடிப்பகடயில்  டுப்பூசிகக  டிரரோன்மூலமோகக் சகோண்டு 

சசல்வ ற்கு, ச லங்கோனோ மோநில அரசுக்கு மத்திய உள்நோடு வோன் 

ரபோக்குவரத்து அகமச்சகம் அனுமதியளித்துள் து. இந்  விலக்கு ஓர் 

ஆண்டுகோலத்திற்ரகோ (அ) அடுத்  உத் ரவு வகரரயோ சசல்லுபடியோகும். 

COVID-19  டுப்பூசிகய விநிரயோகிக்க டிரரோன்கக ப் பயன்படுத்துவது 

குறித்து சோத்தியக்கூறு ஆய்வுசசய்ய, ஏப்ரல் மோ த்தில், இந்திய மருத்துவ 

ஆரோய்ச்சிக்கவுன்சிலுக்கு அவ்வகமச்சகம் அனுமதியளித் து. 

 

3. “இந்தியாவில் உள்ள பழங்குடியின குடும்பங்களுக்கான நீடித்த 

வாழ்வாதாைங்கள்” என்ற தரலப்பில் கூட்டு திட்டம ொன்றை பவளி 

-யிட்டுள்ை நிறுவனம் எது? 

அ) APEDA 

ஆ) MPEDA 

இ) TRIFED  

ஈ) NABARD 

✓ மத்திய பழங்குடியினர் நலத்துறை அகமச்சகத்தின் ஆ ரவுடன் பழங்கு 

-டி மக்களின் முன்ரனற்றத்திற்கோக சசயல்படும் மு ன்கம நிறுவனம் 

TRIFED ஆகும். “இந்தியோவில் பழங்குடியின குடும்பங்களுக்கோன நீடித்  

வோழ்வோ ோரங்கள்” என்ற  கலப்பில் ஒரு கூட்டு திட்டத்தில் TRIFED 

நுகழந்துள் து. வறுகமகய ஒழிப்ப ற்கும், கோலநிகல மோற்றத்தின் 

விக வுகக த் ணிப்ப ற்கும் இலக்கோகக்சகோண்ட ஓர் அறக்கட்டக  

-யோன LINK FUND இந் த் திட்டத்திற்கோக TRIFED உடன் ககரகோர்த்து 

உள் து. 

 

4. உதய சூரியன், தங்கம் ைற்றும் பவள்ளிக்கதிர்கள் ஆகியரவ 

எந்த நாட்டால் வழங்கப்படுகிற விருதுகைாகும்? 

அ) சீனோ 

ஆ) ஜப்போன்  

இ) ரஷ்யோ 

ஈ) பிரோன்ஸ் 

✓ நோற்ப ோண்டுக ோக கர்நோடகோவில் ஜப்போனிய சமோழி கற்பித்துவரும் 79 

வய ோன சபங்களூரு ஆசிரியர் ஷியோமலோ கரணஷ், ஜப்போனின் உ ய 

சூரியன்,  ங்கம் மற்றும் சவள்ளிக் கதிர்கள் ஆகிய சக ரவங்கக ப் 

சபற்றோர். சர்வர ச உறவுகளில் சோ கனகள், ஜப்போனிய கலோச்சோரத்க  

ரமம்படுத்து ல்,  ங்கள் துகறயில் முன்ரனற்றம் (அ) சுற்றுச்சூழகலப் 

போதுகோத் ல் ஆகியவற்றுக்கு இந் க்சக ரவம் வழங்கப்படுகிறது. ஆர்டர் 

ஆஃப் தி கரசிங் சூரியனில் இது ஐந் ோம் வகுப்பு. 

 

5. உலக பத்திரிரக சுதந்திை தினம் அனுெரிக்கப்படுகிற தேதி எது? 

அ) ரம 3  

ஆ) ரம 4 

இ) ரம 5 

ஈ) ரம 6 

✓ ஆண்டுத ோறும் ரம.3 அன்று உலக பத்திரிகக சு ந்திர நோ ோக ஐக்கிய 

நோடுகள் அகவ சகோண்டோடுகிறது. UN சபோது அகவயோனது பத்திரிகக 

சு ந்திரத்தின் முக்கியத்துவம் குறித்  விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத் வும், 

கருத்துச் சு ந்திரத்திற்கோன உரிகமக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கவும் இந் 

நோக  அறிவித் து. இதுச ோடர்போன தீர்மோனத்க , ஐநோ, கடந்  1993ஆம் 

ஆண்டில் நிகறரவற்றியது. “Information as a Public Good” என்பது 

நடப்போண்டில் (2021) வரும் இந்நோளுக்கோனக் கருப்பபோருளோகும். 

 

6. கீழ்காணும் எந்த ைாநிலத்தில், முதல் பசுரை சூரிய ஆற்றரல 

கட்டுப்படுத்தி பயன்படுத்தும் ஆரலரய இந்திய இைாணுவைானது 

திறந்துள்ைது? 

அ) இரோஜஸ் ோன் 

ஆ) சிக்கிம்  

இ) நோகோலோந்து 

ஈ) ச லங்கோனோ 

✓ வடக்கு சிக்கிமில் 56 KVA’இன் மு ல் பசுகம சூரிய ஆற்றகல 

கட்டுப்படுத்தி பயன்படுத்தும் ஆகலகய 16000 அடி உயரத்தில் இந்திய 

இரோணுவம் திறந்துள் து. வனடியம் அடிப்பகடயிலோன மின்கல ச ோழி 

-ல்நுட்பத்க ப் பயன்படுத்தும் இந் த் திட்டம், மும்கப IIT உடன் இகண 

-ந்து நிகறரவற்றப்பட்டுள் து. 2022ஆம் ஆண்டுக்குள் 175 GW புதுப்பி 

-க்கத் க்க ஆற்றகல உற்பத்திசசய்ய இந்தியோ இலக்கு கவத்துள் து. 

 

7.எதன் பரிந்துரையின்கீழ், SDRF பங்களிப்பானது ைாநிலங்களுக்கு 

இரு ெை தவரைகளில் வழங்கப்படுகிறது?  

அ) திட்ட ஆகணயம் 

ஆ) நிதி ஆகணயம்  

இ) NITI ஆரயோக் 

ஈ) இந்திய உச்சநீதிமன்றம் 

✓ நிதி ஆகணயத்தின் பரிந்துகரயின் ரபரில், 2021-22ஆம் ஆண்டுக்கோ 

-ன ர சிய ரபரிடர் நிவோரண நிதியில் மத்திய அரசு பங்கின் மு ல் 

 வகணகய, மத்திய நிதியகமச்சகத்தின் சசலவினங்கள் துகற, சபோ 

-துவோக வழங்கப்படும் கோலகட்டத்க விட முன்கூட்டிரய விடுவித்துள்  

-து. மோநிலங்களுக்கு, `8873.6 ரகோடி விடுவிக்கப்பட்டுள் து. சபோதுவோ 

-க ஜூன் மோ த்தில் இது விடுவிக்கப்படும். 

✓ விடுவிக்கப்பட்டுள்  ச ோககயில் 50 ச வீ த்க , அ ோவது, `4436.8 

ரகோடிகய, COVID-19 கட்டுப்போட்டு நடவடிக்கககளுக்கு மோநிலங்கள் 

பயன்படுத்திக்சகோள் லோம். 

 

8. அண்ரைச் பெய்திகளில் இடம்பபற்ற லித்தானி ஆறும் கைவுன் 

ஏரியும் அரைந்துள்ை நாடு எது? 

அ) லோரவோஸ் 

ஆ) சலபனோன்  

இ) ஈரோன் 

ஈ) இஸ்ரரல் 

✓ சலபனோனில் அகமந்துள்  ஒரு மு ன்கம நீரோ ோரம் லித் ோனி ஆறு 

ஆகும். இது சபக்கோ பள் த் ோக்கில் போய்ந்ர ோடி மத்திய கரக்கடலில் 

கலக்கிறது. சமீபத்தில், சலபனோனின் லித் ோனி ஆற்றில் உள்  கரவுன் 

ஏரிக்ககரயில் டன் கணக்கில் மீன்கள் இறந்துகிடந் ன. இவ்ரவரிக்கு 

அருரக, கழிவுநீரோல் நீர் மோசுபடுவ ோக சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் பல 

ஆண்டுக ோக எச்சரித்து வருகின்றனர். 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. வார்ொ ைம்மி திட்டத்தில் முதல் முரறயாக எந்த வரக ைம்மி 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டது? 

அ) உறுப்பு நீக்கப்பட்ட மம்மி 

ஆ) கர்ப்பிணி மம்மி  

இ) மூன்றோம் போலின மம்மி 

ஈ) பச்சி ங்குழந்க  மம்மி 

✓ வோர்சோ மம்மி திட்டத்தில், உலகின் மு ல் கர்ப்பிணி மம்மிகய ஆரோய்ச்சி 

-யோ ர்கள் கண்டுபிடித்துள் னர். எகிப்தில் மு லோம் நூற்றோண்கடச் 

சோர்ந்  ோக கூறப்படும் இந்  மம்மி, ஓர் ஆண் ரபோ கருக்கு சசோந் மோன 

சவப்சபட்டியின் உள்ர  கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள் து. 1826ஆம் ஆண்டில் 

ரபோலந்தில் உள்  வோர்சோ பல்ககலக்கழகத்திற்கு இந்  மம்மி நன்சகோ 

-கடயோக வழங்கப்பட்டது. இந் க்கண்டுபிடிப்பு, ஆரோய்ச்சியோ ர்களுக்கு 

பண்கடய கோலங்களில் நிலவிய ரபறுகோலத்திற்கு முந்க ய நலன் 

குறித்  மு லோவது ஆ ோரங்கக  ரசகரிக்க உ வுகிறது. 

 

10. அண்ரைச் பெய்திகளில் இடம்பபற்ற, “MACS 1407” என்றால் 

என்ன? 

அ) COVID  டுப்பு மருந்து 

ஆ) ரசோயோபீன்ஸ் வகக  

இ) புதிய ரகோள் 

ஈ) பீரங்கி எதிர்ப்பு ஏவுககண 

✓ இந்திய ரவ ோண் ஆரோய்ச்சிக் கழகத்துடன் இகணந்து புரனவின் 

அகர்கர் ஆரோய்ச்சி நிறுவனத்தின் அறிவியலோ ர்கள் MACS 1407 என்ற 

புதிய அதிக மகசூல்  ரக்கூடிய மற்றும் பூச்சி-எதிர்ப்புத் திைன்பகோண்ட 

ரசோயோபீன்கை உருவோக்கியுள் னர். 

✓ இந்  விக  ரமற்கு வங்கம், ஜோர்க்கண்ட் மற்றும் சத்தீஸ்கர் ரபோன்ற 

வடகிழக்கு மோநிலங்களில் பயிரிட ஏற்ற ோகும். 

 


1. பிரோன்ஸில் இருந்து புறப்பட்ட ரமலும் 3 ரரபல் விமோனங்கள் 

பிரோன்ஸில் இருந்து ரமலும் 3 ரரபல் ரபோர் விமோனங்கள் இந்தியோ 

புறப்பட்டன. இந்  விமோனங்களுடன் ரசர்த்து இந்தியோவிடம் உள்  ரரபல் 

விமோனங்களின் எண்ணிக்கக 21ஆக அதிகரிக்கவுள் து. பிரோன்ஸிடம் 

இருந்து `59,000 ரகோடி மதிப்பில் 36 ரரபல் ரபோர் விமோனங்கக  சகோள் 

மு ல் சசய்ய அந்நோட்டு அரசுடன் மத்திய அரசு ஒப்பந் ம் ரமற்சகோண்டது. 

அ ன்படி கடந்  ஆண்டு ஜூகல 29 அன்று மு ல் ச ோகுப்போக 5 ரரபல் 

விமோனங்கள் இந்தியோ வந் கடந் ன. அந்  விமோனங்களின் ஐந் ோவது 

ச ோகுப்போக 4 விமோனங்கள் கடந்  மோ ம் 21 அன்று இந்தியோ வந் ன. 

இந்நிகலயில், ரமலும் 3 ரரபல் விமோனங்கள் பிரோன்ஸிலிருந்து இந்தியோ 

புறப்பட்டுள்  ோக அந்நோட்டில் உள்  இந்திய தூ ரகம் ச ரிவித் து. இக  

அடுத்து, இந்திய வோன்பகடயில் உள்  ரரபல் ரபோர் விமோனங்களின் 

எண்ணிக்கக 21ஆக அதிகரிக்கவுள் து.  ற்ரபோது வந்து ரசரவுள்  விமோ 

-னங்கள் ரமற்கு வங்கத்தில் உள்  ஹசீமோரோ விமோனப்பகட   த்தில் 

நிறுத் ப்படவுள் ன. 

 

 

 

 



         

    

1. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற ருஷிகுல்யா ஆறு பாயும் மாநிலம் 

எது? 

அ) கர்நாடகா 

ஆ) ஒடிஸா  

இ) ஆந்திர பிரதேசம் 

ஈ) பீகார் 

✓ ஒடிஸா மாநிலத்தில் பாயும் ருஷிகுல்யா ஆற்றுமுகத்துவாரம், ககிர்மாோ 

-வுக்குப் பிறகு, இந்தியாவில், ஆலிவ் ரிட்லி ஆமமகளின் இரண்டாவது 

பபரிய பபாறிப்பகமாக கருேப்படுகிறது. இந்ே ஆண்டு, ருஷிகுல்யா ஆற்று 

முகத்துவாரத்துக்கு அருதக ஆலிவ் ரிட்லி கடலாமமகள் கூடுகட்ட வர 

-வில்மல. ஏபெனில் கூடு கட்டும் காலம் கடந்துவிட்டது. கடந்ே 2020 

மார்ச்சில், மூன்று இலட்சத்துக்கும் தமற்பட்ட ஆமமகள் இந்ே இடத்தில் 

கூடு கட்டியிருந்ேது குறிப்பிடத்ேக்கது. 

 

2. உலக டூனா நாளானது ஆண்டுத ாறும் தம.2ஆம் த தியன்று 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. சபருங்கடல்கள் மற்றும் கடல்வளங்களின் 

நீடித்  பயன்பாட்டிற்கு அழைப்பு விடுக்கும் SDG எது? 

அ) SDG 7 

ஆ) SDG 9 

இ) SDG 11 

ஈ) SDG 14  

✓ டூொ மற்றும் டூொ தபான்ற இெங்கள், வளர்ந்ே மற்றும் வளரும் 

நாடுகளில் அவற்றின் ஊட்டச்சத்து பண்புகளின் காரணமாக உணவின் 

குறிப்பிடத்ேக்க ஆோரமாக விளங்குகின்றெ. அவற்றின் இமறச்சியில் 

ஒதமகா-3 நிமறந்துள்ளது. தமலும் இதில் ோதுக்கள், புரேங்கள் மற்றும் 

மவட்டமின் B12 ஆகியமவ உள்ளெ. 2016ஆம் ஆண்டில், ஐநா பபாது 

அமவ ஆண்டுதோறும் தம.2 அன்று உலக டூொ நாள் கமடப்பிடிக்கப்ப 

-டும் எெ அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்ேது. 

✓ பதிொன்காவது நீடித்ே வளர்ச்சி இலக்கு - பபருங்கடல்கள், கடல்கள் 

மற்றும் கடல்வளங்கமள பாதுகாத்ேல் மற்றும் நீடித்ே முமறயில் 

பயன்படுத்துவமே தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. அது உலகளாவிய 

டூொ சந்மேக்கு இணங்கும் விேத்தில் உள்ளது. 

 

3. கிரிம்சன் சூரிய ஆற்றல் உற்பத்தித் திட்டம் அழமக்கப்படவுள்ள 

நாடு எது? 

அ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

ஆ) ரஷியா 

இ) பெர்மனி 

ஈ) ஐக்கிய அபமரிக்க நாடுகள்  

✓ கலிதபார்னியா பாமலயில் ஒரு மிகப்பபரிய சூரிய ஆற்றல் உற்பத்தித் 

திட்டத்மே நிறுவ அபமரிக்க அரசு ஒப்புேலளித்துள்ளது. இது கிட்டத்ேட்ட 

90,000 வீடுகளுக்கு மின்சாரம் வழங்கும் திறன்பகாண்டது.  

✓ கலிதபார்னியாவில், 2000 ஏக்கர் கூட்டாட்சி நிலத்தில் 550 மில்லியன் 

அபமரிக்க டாலர் மதிப்பில் கிரிம்சன் சூரிய திட்டம் நிறுவப்படும். இமே 

கதெடிய சூரிய ஆற்றல் நிறுவெம் உருவாக்கியுள்ளது. இந்ே நடவடிக் 

-மக காலநிமல மாற்றத்மே எதிர்த்துப் தபாராடுவது, தவமலகமள 

உருவாக்குவது மற்றும் புமேபடிவ எரிபபாருட்களின் சார்புநிமலமயக் 

குமறப்பமே தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

4. கீழ்காணும் எந்  தநாய் முற்றுசபற்ற ாக, காங்தகா மக்களாட்சிக் 

குடியரசு அறிவித்துள்ளது? 

அ) பபரியம்மம 

ஆ) எதபாலா  

இ) மதலரியா 

ஈ) மூமளயழற்சி தநாய் 

✓ காங்தகா மக்களாட்சிக் குடியரசாெது எதபாலா பபருந்போற்று முற்று 

பபற்றோக அறிவித்துள்ளது. கிழக்கு மாகாணத்தில் 12 தபமரப் பாதித்ே 

எதபாலா, அவர்களுள் அறுவரின் இறப்பிற்குக் காரணமாக அமமந்ேது. 

பமர்க்கின் (MRK.N) எதபாலா ேடுப்பூசிமயப் பயன்படுத்தி அந்நாடு 

எதபாலாமவ ஒழித்ேது. தநாயிலிருந்து மீண்ட தநாயாளி ஒருவரின் 

விந்து உட்பட சில உடல் திரவங்களில் இந்ே மவரஸ் இருக்கக்கூடும். 

 

5. “துருவ் Mk - III MR” என்றால் என்ன? 

அ) ICAR’இன் புதிய அரிசி வமக 

ஆ) நவீெ இலகு இரக உலங்கூர்தி  

இ) ேமரயிலிருந்து ேமர பபாருமளத் ோக்கும் ஏவுகமண 

ஈ) பல்ஸ் டாப்ளர் ராடார் 

✓ துருவ் Mk - III MR என்பது ஒரு நவீெ இலகு இரக உலங்கூர்தி ஆகும். 

இேமெ, பபங்களூரு ஹிந்துஸ்ோன் ஏதராநாட்டிக்ஸ் லிட் வடிவமமத்து 

உருவாக்கியுள்ளது. இந்ே உலங்கூர்தி பரிதசாேமெ பசய்யப்பட்டு, 

பசன்மெ கடற்கமரயில், ஓர் இந்திய கடதலார காவல்பமட கப்பலின் 

தமல் ேளத்தில் பவற்றிகரமாக ேமரயிறங்கியது. இந்திய கடதலார 

காவல்பமடயிெர் பயன்படுத்துவேற்காக இது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

6.  னிப்பட்ட பயன்பாட்டிற்காக இறக்குமதி செய்யப்படும் உயிர்வளி 

சசறிவூட்டிகளுக்கு சபாருந்தும் புதிய IGST விகி ம் என்ன? 

அ) 5% 

ஆ) 10% 

இ) 12%  

ஈ) 18% 

✓ ேனிப்பட்ட பயன்பாட்டிற்காக இறக்குமதி பசய்யப்படும் உயிர்வளி பசறிவூ 

-ட்டிகளுக்காெ IGST’ஐ ேற்தபாமேய 28 சதவீதத்திலிருந்து 12 சேவீே 

-மாக இந்திய அரசு குமறத்துள்ளது. இது, 2021 ெூன்.30ஆம் தேதி வமர 

பபாருந்தும். COVID பாதிக்கப்பட்ட தநாயாளிகளுக்கு பயன்படுத்ேப்படும் 

உயிர்வளியின் தேமவ திடீபரெ அதிகரித்ேமே அடுத்து இந்ே அரிய 

வரிகுமறப்பு நிகழ்வு நடந்துள்ளது. 

 

7. இந்திய அரசியலழமப்பின் சரத்து 164, கீழ்காணும் எ ழனக் 

ழகயாளுகிறது? 

அ) இந்தியக்குடியரசுத்தலைவர் 

ஆ) மாநில அரசின் அமமச்சமர நியமித்ேல்  

இ) மத்திய அரசு & மாநில அரசிற்கு இமடயிலாெ அதிகாரப்பகிர்வு 

ஈ) இந்திய உச்சநீதிமன்றம் 

✓ இந்திய அரசியலமமப்பின் 164ஆவது சரத்து ஒரு மாநில அமமச்சரின் 

நியமெம் பற்றியோகும். ஒரு மாநிலத்தின் முேலமமச்சர் ஆளுநரால் 

நியமிக்கப்படுவோகவும், மாநிலத்தின் மற்ற அமமச்சர்கள் முேல்வருடன் 

கலந்ோதலாசித்து ஆளுநரால் நியமிக்கப்படுவார்கள் என்றும் அச்சரத்து 

கூறுகிறது. போடர்ந்து 6 மாேங்களுக்கு சமஉ’வாக இல்லாே அமமச்சர் 

ஒருவர், 6 மாேங்கள் நிமறவமடந்ே பிறகு, ஒரு அமமச்சராக பசயல்பட 

அருகமேயற்றவர் எெ அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

8.த சிய மனி வுரிழமகள் ஆழையத்தின் இழடக்கால  ழலவ 

-ராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

அ) SA பாப்தட 

ஆ) A K சிக்ரி 

இ) P K மிஸ்ரா 

ஈ) P C பந்த்  

✓ தேசிய மனிேவுரிமமகள் ஆமணயத்தில் உறுப்பிெராக உள்ள நீதிபதி 

(ஓய்வு) பிரபுல்லா சந்திர பந்த், 2021 ஏப்ரல்.25 முேல் அமலுக்கு வரும் 

வமகயில் அேன் இமடக்கால ேமலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.  

✓ NHRC உறுப்பிெராக நியமிக்கப்படுவேற்கு முன்பு, 2014-2017 வமர 

உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியாக அவர் பதவி வகித்து வந்தார். தமகாலயா 

உயர்நீதிமன்றத்தின் ேமலமம நீதிபதியாக 2013 முேல் 2014 வமர 

அவர் பேவி வகித்துள்ளார். 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. COVID-19 ச ாற்றுதநாழய ழகயாளுவ ற்காக இந்திய ஆயு ப் 

பழட ச ாடங்கியுள்ள நடவடிக்ழகயின் சபயர் என்ன? 

அ) ஆபதரஷன் பாரத் 

ஆ) ஆபதரஷன் ஆத்மநிர்பார் 

இ) ஆபதரஷன் CO-JEET  

ஈ) ஆபதரஷன் CO-WIN 

✓ இந்திய ஆயுேப்பமடகள் நாட்டின் COVID-19 பபருந்ததாற்றுக்கு எதிரான 

முயற்சிகளுக்கு ஆேரவாக “CO-JEET” என்ற நடவடிக்மகமயத் போட 

-ங்கியுள்ளெ. இது மருத்துவ உட்கட்டமமப்பு & உயிர்வளி விநிதயாக 

சங்கிலிகமள வலுப்படுத்துவமேயும் மக்களின் மெநலமெ உறுதி 

பசய்வமேயும் தநாக்கமாகக்பகாண்டுள்ளது. 

✓ உயிர்வளி விநிதயாகச்சங்கிலிகமள மீட்படடுக்கவும், COVID படுக்மகக 

-மள அமமக்கவும், நிர்வாகத்திற்கு உேவவும் இராணுவம், வான்பமட 

மற்றும் கடற்பமட வீரர்கள் ஈடுபட்டுள்ளெர். 

 

10. கங்ழகயின் முக்கிய கிழளயாறான பத்மா ஆறு பாய்கிற நாடு 

எது? 

அ) தநபாளம் 

ஆ) வங்காளதேசம்  

இ) சீொ 

ஈ) மியான்மர் 

✓ பத்மா ஆறு கங்மகயின் முக்கிய கிமளயாறாகும். அது வங்காளதேசத்து 

-க்குள் நுமழவேற்கு முன்பு இந்தியாவிற்கும் வங்காளதேசத்துக்கும் 

இமடயிலாெ தமற்கு எல்மலமய உருவாக்குகிறது. சமீபத்தில், பத்மா 

ஆற்றில், மணல் ஏற்றிச் பசன்ற ஒரு சரக்குக் கப்பமலத் ோக்கியதில், 

30’க்கும் தமற்பட்ட பயணிகமளக் பகாண்ட ஒரு படகு கவிழ்ந்ேது.  

✓ வங்காளதேசத்தின் பமழய காந்ேல்பரி படகு முமெயத்தில் நிகழ்ந்த 

இந்ே விபத்தில் குமறந்ேது 26 தபர் மரணித்திருப்பர். 

 

 

 



         

    

1. ‘குறிப்பிடத்தக்க ப ொருளொதொர இருப்பு பகொள்கக’ என்பது எந்த 

வகக வரியிகை விதிக்கப் யன் டும் ஒரு கருத்துருவொகும்? 

அ) வருமான வரி 

ஆ) GST 

இ) டிஜிட்டல் வரி  

ஈ) சுங்க வரி 

✓ பண மச ாதா 2018-19’இல் குறிப்பிடத்தக்க பபாருளாதார இருப்பு பகாள் 

-கக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. தரவு அல்லது பமன்பபாருகளப் பதிவிறக் 

-குவதுசபான்ற பரிவர்த்தகனகளில், பமாத்த பகாடுப்பனவுகள் ஒரு குறி 

-ப்பிட்ட பதாகககை அல்லது குறிப்பிட்ட எண்ணிக்ககயிலான பைனர் 

-ககளக்காட்டிலும் அதிகமாக இருந்தால், அது ‘வணிக இகணப்பு’ ச ா 

-க்கத்கத விரிவுபடுத்திைது. 

✓ அண்கமயில் இந்திைா, வரி ப லுத்துவதற்கு `2 சகாடி வருவாய் வரம் 

-கபயும், கூகிள், சபஸ்புக் சபான்ற இந்திைா  ாராத பதாழில்நுட்ப நிறுவ 

-னங்களுக்கு 300,000 பைனர்களின் வரம்கபயும் அறிவித்தது. 

 

2. இந்தியொ, கீழ்கொணும் எந்த நொட்டுடன் இகைந்து $1.4 பில்லியன் 

டொலர் மதிப்பிலொை தனியொர் துகை வர்த்தகம் மற்றும் முதலீட்கட 

அறிவித்துள்ளது? 

அ) அபமரிக்கா 

ஆ) இங்கிலாந்து  

இ) ரஷிைா 

ஈ) பிசரஸில் 

✓ இந்திைாவும் இங்கிலாந்தும் 1 பில்லிைன் பவுண்டுகள் ($1.4 பில்லிைன் 

டாலர்) தனிைார் துகற வர்த்தகம் மற்றும் முதலீட்கட அறிவித்துள்ளன. 

சீரம் இந்திைா நிறுவனத்தின் 240 மில்லிைன் பவுண்டுகள் முதலீடும் 

இதில் அடங்கும். சீரம் நிறுவனம், சகாடபெனிக்ஸ் உடன் இகணந்து, 

COVID-19’க்கு எதிராக ஒரு சடாஸ்  ாசி தடுப்பூசியின் ஆரம்பக்கட்ட 

ச ாதகனககளத்பதாடங்கியுள்ளது. இந்திைாவிற்கும் இங்கிலாந்துக்கும் 

இகடயிலான வர்த்தகம் ஆண்டுக்கு சுமார் 23 பில்லிைன் பவுண்டுகள் 

ஆக உள்ளது. 

 

3. இந்தியொவில் சொகல & பநடுஞ்சொகலத்துகையில் அனுமதிக்கப்  

-ட்ட அந்நிய நநரடி முதலீட்டின் வரம்பு என்ை? 

அ) 10% 

ஆ) 20% 

இ) 50% 

ஈ) 100%  

✓ இந்திைாவில்,  ாகலகள் & ப டுஞ் ாகலத்துகறயில் 100% அந்நிை 

ச ரடி முதலீடு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. அண்கமயில், மத்திை  ாகலப் 

சபாக்குவரத்து & ப டுஞ் ாகல அகமச் கம் அடுத்த ஈராண்டுகளில் `15 

இலட் ம் சகாடி மதிப்புள்ள  ாகல கட்டுமான இலக்கக நிர்ணயித்துள்ள 

-து.  டப்பாண்டில், ப டுஞ் ாகல கட்டுமானத்தின் ஒரு  ாள் இலக்கக 

40 கிசலாமீட்டர் ஆகவும் அவ்வகமச் கம் பகாண்டுள்ளது. 

 

4. அவசரகொல  யன் ொட்டு  ட்டியகல  யன் டுத்தி உலபகங்கிலும் 

உள்ள தடுப்பூசிகளின் அவசரகால  யன் ொட்கட அங்கீகரிக்கிை 

நிறுவைம் எது? 

அ) FAO 

ஆ) WHO  

இ) UNICEF 

ஈ) CDC 

✓ உலக  லவாழ்வு நிறுவனம் அதன் அவ ரகால பைன்பாட்டு பட்டிைல் 

 கடமுகறயின்மூலம், தடுப்பூசிகை இறக்குமதி ப ய்வதற்கும் நிர்வகிப் 

-பதற்கும்  ாடுகள் தங்கள் ப ாந்த ஒழுங்குமுகற ஒப்புதல் ப ைல்முகற 

-ககளப் பைன்படுத்த அனுமதிக்கிறது. இது UNICEF மற்றும்  லவாழ்வு 

அகமப்புகளுக்கு, சதகவப்படும்  ாடுகளுக்கு விநிசைாகிப்பதற்கான தடு 

-ப்பூசிகை வாங்க உதவுகிறது. மாடர்னாவின் COVID-19 தடுப்பூசியின் 

அவ ரகால பைன்பாட்டிற்கு WHO  மீபத்தில் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

5. OECD’இன் டி, கடந்த 2020ஆம் ஆண்டில் அந்நிய நநரடி 

முதலீட்டிற்கொை முக்கிய தலமொக நின்ை நொடு எது? 

அ) இந்திைா 

ஆ) சீனா  

இ) ஐக்கிை அபமரிக்க நாடுகள் 

ஈ) ஐக்கிைப் சபரரசு 

✓ கடந்த 2020ஆம் ஆண்டில், உலகளவில், அந்நிை ச ரடி முதலீடானது 

கடந்த 15 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு வீழ்ச்சிைகடந்துள்ளதாகவும், 

முந்கதை ஆண்டுகளுடன் ஒப்பிடும்சபாது 38% குகறந்துள்ளதாகவும் 

OECD (பபாருளாதார ஒத்துகைப்பு மற்றும் சமம்பாட்டு அகமப்பு) 

பதரிவித்துள்ளது. 2020ஆம் ஆண்டில், ஐக்கிை அபமரிக்க  ாடுககள 

முந்தி, சீனா, அந்நிை ச ரடி முதலீட்டிற்கான முக்கிை தலமாக இருந்தது. 

 

6.Yamatosaurus izanagii என்ை புதிய வகக வொத்தலகு கடநைொசர் 

கண்டுபிடிக்கப் ட்டுள்ள நொடு எது? 

அ) சீனா 

ஆ) கிசரக்கம் 

இ) ெப்பான்  

ஈ) இந்சதாசனசிைா 

✓ ெப்பானின் பதற்கு தீவுகளில் ஒன்றில் ஹாட்சரா ார் அல்லது வாத்தலகு 

கடசனா ர், Yamatosaurus izanagii என்ற புதிை இனத்கத பதால்லிைல் 

ஆராய்ச்சிைாளர்கள் குழு அகடைாளம் கண்டுள்ளது. இந்தக்கண்டுபிடிப்பு 

இவ்விலங்குகள் ஆசிைாவிலிருந்து வட அபமரிக்காவிற்கு குடிபபைர்ந்த 

ஹாட்சரா ாரின் இடம்பபைர்வுபற்றிை புதிை தகவல்ககள கூறுகின்றன. 

இவ்வுயிரினங்கள் நிமிர்ந்து  டப்பதிலிருந்து  ான்கு கால்களில்  டப்பது 

வகர பரிணமித்தன என்பகதயும் இது எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

 

7. எந்த நொட்டின் நதசிய ப ருங்கடல் & வளிமண்டல நிர்வொகம், 

‘புதிய கொலநிகல இயல்புககள’ பவளியிட்டுள்ளது? 

அ) அபமரிக்கா  

ஆ) ரஷிைா 

இ) சீனா 

ஈ) பிரான்ஸ் 

✓ அபமரிக்காவின் சதசிை பபருங்கடல் மற்றும் வளிமண்டல நிர்வாகம் 

புதிை காலநிகல இைல்புககள பவளியிட்டுள்ளது. ஐக்கிை அபமரிக்க 

 ாடுகள் முழுவதும் வானிகல பவப்பமகடந்து வருவதாக இத்தரவுகள் 

பவளிப்படுத்துகிறன. NOAA, ஒவ்பவாரு 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுகற 

காலநிகல இைல்புககள பவளியிடுகிறது. சமலும் அகவ, கடந்த 30 

ஆண்டுகளின் தரகவயும் பிரதிபலிக்கின்றன. 

✓  மீபத்தில் பவளியிடப்பட்ட தரவுத்பதாகுப்பு, 1991-2020 வகரயிலான 

 ரா ரி பவப்பநிகல, படிவு மற்றும் மகைகை உள்ளடக்கிைதாகும். 

 

8. INS பகொல்கத்தொ, திரவ மருத்துவ உயிர்வளி மற்றும் மருத்துவப் 

ப ொருட்ககளக் பகொண்டுவருவதற்கொக எந்த நொட்டிலுள்ள ஷுகவக் 

துகைமுகத்கத பசன்ைகடந்தது? 

அ) ஐக்கிை அரபு அமீரகம் 

ஆ) குகவத்  

இ) ஓமன் 

ஈ) இஸ்சரல் 

✓ ஆபசரஷன்  முத்ர ச து II’இன் ஒருபகுதிைாக, INS பகால்கத்தா, குகவத் 

துகறமுகமான ஷுகவக்கிற்கு ப ன்று அங்கிருந்து திரவ மருத்துவ உ 

-யிர்வளி மற்றும் மருத்துவ பபாருட்ககள பகாண்டுவரும். முன்னதாக 

இக்கப்பல் கத்தார் சதாகாவிலிருந்து 200 பாட்டில்கள் உயிர்வளி மற்றும் 

43 உயிர்வளி ப றிவாக்கிககள ஏற்றிக்பகாண்டது.  

✓  ட்பு ாடுகளிலிருந்து திரவமருத்துவ உயிர்வளிகைப்பபற்றுவர இந்திை 

கடற்பகட ஏழு இந்திை கடற்பகடக் கப்பல்ககள அனுப்பியுள்ளது. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. 2021 நம நிலவரப் டி, மிக நீண்டகொலம்  ணியொற்றிய ப ண் 

முதலகமச்சர் யொர்? 

அ) பெ பெைலலிதா 

ஆ) மம்தா பானர்ஜி 

இ) மாைாவதி 

ஈ) ஷீலா தீட்சித்  

✓ மம்தா பானர்ஜி மூன்றாவது முகறைாக மமற்கு வங்க மாநில முதல் 

அகமச் ராக பதவிசைற்றார். அவர், கடந்த 2011ஆம் ஆண்டு முதல் சமற்கு 

வங்கத்தின் முதலகமச் ராக இருந்துவருகிறார். மூத்த தகலவர் ஷீலா 

தீட்சித், தில்லியின் மிகநீண்டகால முதலகமச் ராகவும், எந்தபவாரு 

இந்திை மாநிலத்கதச்  ார்ந்த முதலகமச் ர்களிலும் மிக நீண்டகாலம் 

பணிைாற்றிை பபண் முதலகமச் ராகவும் உள்ளார். அவர், 1998ஆம் 

ஆண்டு முதல் 15 ஆண்டுகள் முதலகமச் ராக பணிைாற்றியுள்ளார். 

 

10. அண்கமச் பசய்திகளில் இடம்ப ற்ை, ‘நமபிளவர் 400’ என்ைொல் 

என்ை? 

அ) சுரங்கப்பணி மமற்ககாள்ளும் சராசபா 

ஆ) ப ைற்கக நுண்ணறிவு கப்பல்  

இ) சூரிை ஆய்வுத் திட்டம் 

ஈ) தடுப்பூசி வைங்கும் சராசபா 

✓ ‘சமபிளவர் 400’ உலகின் முதல் ப ைற்கக நுண்ணறிவு கப்பலாகும். 

இந்தக்கப்பல், சூரிை தகடுகளால் மூடப்பட்டுள்ளது. கடல்மாசுபாடு குறித்து 

ஆய்வுப ய்து, தண்ணீரில் உள்ள ப கிழிககள பகுப்பாய்வு கெய்து 

நீர்வாழ் பாலூட்டிககளயும் இது கண்காணிக்கும். இந்திைா, அபமரிக்கா, 

சுவிச் ர்லாந்துசபான்ற பல்சவறு  ாடுககளச் ார்ந்த நூற்றுக்கணக்கா 

-ன  பர்கள் இந்தக் கப்பல் தைாரிப்பில் ஈடுபட்டனர். 

 


1. தமிழ் ாடு அரசின் தகலகமச் ப ைலாளராக இகறைன்பு நிைமனம் 

தமிழ் ாடு அரசின் புதிை தகலகமச்ப ைலாளராக பவ இகறைன்பு இஆப 

நிைமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதற்குமுன் தகலகமச்ப ைலாளராக இருந்த 

ராஜீவ் ரஞ் ன், தமிழ் ாடு ப ய்தித்தாள் கைகத்தின் நிர்வாக இைக்கு ராக 

மாற்றப்பட்டுள்ளார். 

எடடாவது உலகத்தமிழ் மா ாடு: தமிைகத்தில் கடந்த 1995’இல் எட்டாவது 

உலகத்தமிழ் மா ாட்டின் தனி அலுவலராக பவ இகறைன்பு இஆப நிைமிக் 

-கப்பட்டார். இகதத்பதாடர்ந்து,  கராட்சி நிர்வாக இகண ஆகணைர், 

ப ய்தி & மக்கள் பதாடர்புத்துகற இைக்கு ர் ஆகிை பதவிககள வகித்தார். 

அரசு நிர்வாகத்தில் மட்டுமின்றி எழுத்தாளர், கட்டுகரைாளர் என இலக்கிை 

-த்தடத்திலும் முத்திகர பதித்த, பவ இகறைன்பு, தமிழ் ாடு அரசின் 

48ஆவது தகலகமச் ப ைலாளராக பபாறுப்சபற்றுள்ளார். 

 

2. பபண்களுக்கு இலவ ப் பைணம் ஏன்? அரசு உத்தரவில் விளக்கம் 

பபண்களுக்கு இலவ மாகப் பைணிக்க அனுமதிைளித்தது ஏன்? என 

தமிழ் ாடு அரசு விளக்கமளித்துள்ளது. இதுகுறித்து  மூக  லத்துகறச் 

ப ைலர் தைானந்த் கட்டாரிைா பவளியிட்ட உத்தரவு: 2021ஆம் ஆண்டு 

பபாதுத்சதாோ்தலுக்கான முதலகமச் ரின் சதர்தல் அறிக்ககயில், தமிழ் ாடு 

முழுவதும் இலவ மாக உள்ளூர்ப்சபருந்துகளில் பபண்களுக்கு கட்டணம் 

இல்லா பைண வ தி அளிக்கப்படும் என வாக்குறுதி வைங்கப்பட்டுள்ளது. 

ஒரு மாநிலத்தின் ஒட்டுபமாத்த வளர்ச்சிக்குப் பபண்களின் பங்களிப்பு 

இன்றிைகமைாததாகும். தற்சபாது மாறிவரும்  மூக, பபாருளாதார 

சூைலில், பபண்கள் உைர்கல்வி பபறுவதற்கும், குடும்பத்தின் பபாருளாதார 

சதகவகை நிகறசவற்றும் பபாருட்டு பணிகளுக்குச் ப ல்வதற்கும், சுை 

பதாழில் புரிவதற்கும் சபாக்குவரத்துத் சதகவ இன்றிைகமைாதது ஆகும்.  

பபண்களின் பங்களிப்கப உைர்த்துவது அவசிைம்: தமிழ் ாட்டில் 

பணிபுரியும் ஆண்களின் விகிதத்கதக் கணக்கில் பகாள்ளும்சபாது 

பணிபுரியும் பபண்களின் விகிதம் பபருமளவு குகறவாகசவ உள்ளது. 

2011ஆம் ஆண்டு மக்கள்பதாகக கணக்பகடுப்பின்படி, பணிகளில் 

பபண்களின் பங்களிப்பு 31.8  தவீதமாகவும், ஆண்களின் பங்களிப்பு 59.3 

 தவீதமாகவும் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. 

பபாருளாதார வளர்ச்சிக்குப் பபண்களும் சிறப்பான பங்களிப்கப  ல்க 

இைலும் என்பகத உறுதிப்படுத்தும் வககயில், பணிகளில் பபண்களின் 

பங்களிப்பு  தவீதத்கத உைர்த்த சவண்டிைது அவசிைமாகிறது. பபாருளா 

-தார சதகவக்கு உகந்தது: உைாோ்கல்வி கற்பதற்காகவும், பணிநிமித்தமாக 

-வும், பைணம் சமற்பகாள்ளும் பபண்களுக்கு பாதுகாப்பான பைணங்க 

-கள அகமத்துக் பகாடுப்பதும், பபாதுப் சபாக்குவரத்து பைணங்ககள ஊ 

-க்குவிப்பதும், பபண்களின்  மூகப்பபாருளாதாரத் சதகவக்கு உகந்ததாக 

அகமயும். 

 ாதாரணக் கட்டணப் சபருந்தில் அனுமதி: இந்த நிகலயில், தமிைகத்தில் 

உள்ள அகனத்து அரசு சபாக்குவரத்துக் கைக கட்டுப்பாட்டில் இைங்கும் 

 ாதாரண கட்டண  கரப்சபருந்துகளில் பணிபுரியும் மகளிர் மற்றும் உைர் 

கல்வி பயிலும் மாணவிகள் உள்ளிட்ட அகனத்துப் பபண்களும் 

கட்டணமில்லாமலும், சபருந்து பைண அட்கட இல்லாமலும் பைணம் 

சமற்பகாள்வதற்கு அனுமதி வைங்கி அரசு ஆகணயிடுகிறது. இவ்வாறு 

அதில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 

3. வங்கிகள் வைங்கிை கடன் 5.71% உைர்வு 

வங்கிகள் வைங்கிை கடன் 2021 ஏப்ரல் 23ஆம் சததியுடன் முடிவகடந்த 

இருவார காலத்தில் 5.71  தவீதம் உைர்ந்துள்ளது. இதுகுறித்து ரி ர்வ் 

வங்கி புள்ளிவிவரத்தில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது: கடந்த ஏப்.23 சததியுடன் 

நிகறவகடந்த இருவார காலத்தில் வங்கிகள் வைங்கிை கடன் 5.71% 

அதிகரித்து `108.60 லட் ம் சகாடிகை எட்டிைது. அசதசபான்று வங்கிகள் 

திரட்டிை படபாசிட்டும் 10.28% வளர்ச்சி கண்டு ̀ 151.34 லட் ம் சகாடிகைத் 

பதாட்டது. கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு ஏப்.24ஆம் சததியுடன் முடிவகடந்த 

இருவார காலத்தில் வங்கிகள் வைங்கிை கடன் ̀ 102.73 லட் ம் சகாடிைாக 

-வும், திரட்டிை படபாசிட் `137.23 லட் ம் சகாடிைாகவும் இருந்தன. 

கடந்த 2020-21 நிதிைாண்டில் வங்கிகள் வைங்கிை கடன் 5.56  தவீதமு 

-ம், திரட்டிை படபாசிட் 11.4  தவீதமும் உைர்ந்துள்ளதாக இந்திை ரி ர்வ் 

வங்கி பதரிவித்துள்ளது. 

 

 

4. மம 9 – உலக அன்னனயர் நாள். 

 

5. உலகின் மிகப்பபரிை  ரக்குவிமானம்மூலம் உயிர்வளி ஆக்கிககள 

அனுப்பிைது பிரிட்டன் 

உலகின் மிகப்பபரிை  ரக்குவிமானம்மூலம் உயிர்வளி ஆக்கிககள 

இந்திைாவுக்கு அனுப்பியுள்ளதாக பிரிட்டன் அரசு பதரிவித்துள்ளது.  

இந்திைாவில் கசரானா 2ஆவது அகலயின் தாக்கம் தீவிரமகடந்துள்ளது. 

கசரானா ச ாைாளிகளுக்கு சதகவைான ஆக்சிென் மற்றும் உபகரணங் 

-களுக்கு பற்றாக்குகற ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிகலயில் உலக  ாடுகள் 

இந்திைாவுக்கு பல்சவறு உதவிககள ப ய்து வருகின்றன. 

அவ்வககயில் 18 டன் உயிர்வளி ஆக்கிகள் மற்றும் 1,000 ப ைற்கக 

சுவா  வைங்கிககள இந்திைாவுக்கு அனுப்பிகவத்துள்ளதாக பிரிட்டன் 

பவளியுறவு, காமன்பவல்த் சமம்பாட்டுத்துகற பதரிவித்துள்ளது. இந்த 

உயிர்காக்கும் உபகரணங்கள் ஏற்றப்பட்ட உலகின் மிகப்பபரிை  ரக்கு 

விமானமான அன்டசனாவ்-124 பபல்பாஸ்ட்  கரிலிருந்து புறப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

 



         

    

1. COVID-19 பாதிப்புக்குள்ளான ஆசிய சிங்கங்கள் உள்ள நேரு 

விலங்கியல் பூங்கா அமைந்துள்ள ைாநிலம் எது? 

அ) ஆந்திர பிரதேசம் 

ஆ) தெலங்கானா  

இ) ஒடிஸா 

ஈ) இராஜஸ்ொன் 

✓ ஹைெராபாத்தில் உள்ள நேரு விலங்கியல் பூங்காவில் உள்ள எட்டு 

ஆசிய சிங்கங்கள் COVID-19 பாதிப்புக்கு ஆளாகியுள்ளன. இதுநபான்று 

இந்தியாவில் ேஹைதபறுவது இது முென்முஹையாகும். அென் மாதிரிகள், 

தெல்லுலார் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல் ஆய்வகத்தில் பரிநொெஹன 

தெய்யப்பட்ைன. நமலும், RT-PCR பரிநொெஹனகளின்நபாதும் அஹவ 

COVID-19 பாதிப்புக்கு உள்ளாகியிருந்ென. இருப்பினும், விலங்குகள் 

மனிெர்களுக்கு இந்நோஹய பரப்புகின்ைன என்பெற்கு எந்ெ ஆொரமும் 

இதுவஹர கண்ைறியப்பைவில்ஹல. 

 

2. வெண்பல்வகாண்ட மூஞ்சூறு இனம் முதன்முமையாக எரிைமல 

தீொன ோர்வகாண்டாம் தீவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. அத்தீவு 

அமைந்துள்ள ைாநிலம் / யூனியன் பிரநதசம் எது? 

அ) அந்ெமான் & நிநகாபார் தீவுகள்  

ஆ) நமற்கு வங்கம் 

இ) ஒடிஸா 

ஈ) ோகாலாந்து 

✓ அந்ெமான் & நிநகாபார் தீவுக்கூட்ைத்தில் உள்ள ஒரு தீவான ோர்தகாண் 

-ைாம் தீவில், ஒரு புதிய வஹக பூச்சுண்ணும் பாலூட்டி வஹகஹயச் 

ொர்ந்ெ தவண்பல்தகாண்ை மூஞ்சூறு இனத்ஹெ அறிவியலாளர்கள் க 

-ண்டுபிடித்துள்ளனர். சுண்டெலிகள் நபான்ை இந்ெ மூஞ்சூறு இனம், 

பூச்சிகஹள முென்ஹம உணவாகக்தகாண்ை ஒரு சிறிய உயிரினமாகும்.  

✓ இந்ெ எரிமஹல தீவில் கண்ைறியப்பட்ை முெல் மூஞ்சூறு இனம் இதுவாகு 

-ம். நமலும் இது, இந்தியாவில் கண்ைறியப்பட்ை 12ஆவது தவண்பல் 

தகாண்ை மூஞ்சூறு இனமாகும். 

 

3.இந்தியாவில் 5G வதாழில்நுட்பத்திற்கான நசாதமனகமள ேடத்த 

வதாமலவதாடர்பு நிறுெனங்களுக்கு அனுைதியளிக்கின்ை அமைப்பு 

எது? 

அ) அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்துஹை 

ஆ) தொஹலதொைர்புத்துஹை  

இ) TRAI 

ஈ) NITI ஆநயாக் 

✓ இந்தியாவில் 5G தொழில்நுட்பத்திற்கான நொெஹனகஹள ேைத்துெற்கு, 

தொஹலதொைர்பு நிறுவனங்களுக்கு, இந்திய அரசின் தொஹலதொைர்பு 

துஹை அனுமதியளித்துள்ளது. இந்நிறுவனங்கள் ஆறு மாெ காலத்திற்கு 

கிராமப்புை, புைேகர்ப்புை மற்றும் ேகர்ப்புைங்களில் நொெஹனகஹள 

ேைத்துகின்ைன. இதில் உபகரணங்கள் தகாள்முெல் தெய்வெற்கும் 

அஹமப்பெற்குமான 2 மாெ கால அவகாெமும் அைங்கும். 

 

4. UCO அடிப்பமடயிலான உயரி-டீசல் கலந்த டீசலின் முதல் 

விநிநயாகம் அண்மையில் வதாடங்கிமெக்கப்பட்டது. UCO என்ைால் 

என்ன? 

அ) Unused Cooking Oil 

ஆ) Used Cooking Oil  

இ) Unutilized Cooking Oil 

ஈ) நமற்கூறிய எதுவும் இல்ஹல 

✓ பயன்படுத்ெப்பட்ை ெஹமயல் எண்தணய் அடிப்பஹையிலான உயிரி டீெல் 

கலந்ெ டீெலின் முெல் விநிநயாகம் அண்ஹமயில் புது தில்லியில் உள்ள 

இந்தியன் ஆயிலின் திக்ரிக்கலன் விற்பஹன முஹனயத்திலிருந்து தொ 

-ைங்கிஹவக்கப்பட்ைது. இவ்விழாவுக்கு தபட்நராலியம் மற்றும் இயற்ஹக 

எரிவாயு மற்றும் எஃகுத் துஹை அஹமச்ெர் ெர்நமந்திர பிரொன் ெஹலஹம 

ொங்கினார். முன்னொக 2019ஆம் ஆண்டில், தபட்நராலிய மற்றும் 

சுகாொர அஹமச்ெகங்கள், “பயன்படுத்திய ெஹமயல் எண்தணயிலிருந்து 

ெயாரிக்கப்படும் உயரி டீெஹல தகாள்முெல் தெய்ெல்” என்பெற்கான 

ஆர்வத்ஹெ தவளிப்படுத்தின. IOCL, 2021 மார்ச் வஹர 51 KL UCO-

உயிரி டீெஹலப் தபற்றுள்ளது. 

 

5. WHO ஆதரவு அமைப்பான GINA உடன் வதாடர்புமடய நோய் 

எது? 

அ) இரத்ெ நொஹக 

ஆ) ஆஸ்துமா  

இ) காெநோய் 

ஈ) புற்றுநோய் 

✓ உலக ஆஸ்துமா ோளானது ஆஸ்துமாவிற்கான உலகளாவிய முன்தன 

-டுப்பால் (GINA) ஏற்பாடு தெய்யப்பட்டுள்ளது. இது, உலக ேலவாழ்வு 

அஹமப்பின் ஆெரவில், 1993ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ை ஓர் அஹமப்பு 

ஆகும். உலகளவில் ஆஸ்துமா குறித்ெ விழிப்புணர்ஹவ ஏற்படுத்துவெற் 

-காக ஆண்டுநொறும் உலக ஆஸ்துமா ோள் நம.5ஆம் நெதியன்று 

ஏற்பாடு தெய்யப்படுகிைது. 

✓ “Uncovering Asthma Misconceptions” என்பது ேைப்பாண்டு வரும் இந்ெ 

ோளுக்கானக் கருப்தபாருளாகும. உலகளவில் 339 மில்லியனுக்கும் 

அதிகமான மக்களுக்கு ஆஸ்துமா இருப்பொக WHO மதிப்பிடுகிைது. 

 

6. அண்மையில் எந்தத் நததியில், பன்னாட்டு தீயமைப்பு வீரர்கள் 

ோள் கமடப்பிடிக்கப்பட்டது? 

அ) நம 04  

ஆ) நம 05 

இ) நம 06 

ஈ) நம 07 

✓ மனிெ ெமூகமும் சுற்றுச்சூழலும் பாதுகாப்பாக இருப்பஹெ உறுதிதெய்யும் 

தீயஹணப்பு வீரர்களின் தியாகங்கஹள அங்கீகரிக்கவும் தகளரவிப்பெற் 

-காகவுமாக ஒவ்நவார் ஆண்டும் நம.4 அன்று பன்னாட்டு தீயஹணப்பு 

வீரர்கள் ோள் தகாண்ைாைப்படுகிைது. 

✓ 1999 ஜன.4 அன்று ஆஸ்திநரலியாவில் ஏற்பட்ை தபரும் காட்டுத்தீஹயக் 

கட்டுப்படுத்தும் நபாராட்ைத்தில் உயிரிழந்ெ ஐந்து தீயஹணப்பு வீரர்கஹள 

நிஹனவுகூருவெற்கு ஆெரவாக உலதகங்கும் மின்னஞ்ெல் மூலமாக 

இைம்தபற்ை பரப்புஹரயிஹன அடுத்து நம.4ஆம் நெதிஹய உலதகங்கும் 

தீயஹணப்பு வீரர்கள் ோளாக நிஹனவுகூர முடிவுதெய்யப்பட்ைது. 

 

7.கிழக்கிந்திய கம்வபனியால் முதன்முதலில் நிலக்கரி சுரங்கப்பணி 

நைற்வகாள்ளப்பட்ட இராணிகஞ்ச் நிலக்கரி ெயல் அமைந்துள்ள 

ைாநிலம் எது? 

அ) ஜார்க்கண்ட் 

ஆ) ஒடிஸா 

இ) நமற்கு வங்கம்  

ஈ) பீகார் 

✓ கிழக்கிந்திய கம்தபனியானது நமற்கு வங்க மாநிலத்தின் ொநமாெர் 

ஆற்றின் நமற்குக்கஹரயில் அஹமந்துள்ள இராணிகஞ்ச் நிலக்கரி 

சுரங்கத்தில், கைந்ெ 1774’இல் முென்முஹையாக நிலக்கரி சுரங்கப்பணி 

-ஹயத் தொைங்கியது. ஒவ்தவாரு ஆண்டும் நம.4 அன்று நிலக்கரி 

சுரங்கத்தொழிலாளர்கள் ோள் கஹைப்பிடிக்கப்படுகிைது. 

 

8. பன்னாட்டு உைவு கட்டுப்பாடற்ை ோள் கமடப்பிடிக்கப்படுகிை 

நததி எது? 

அ) நம 04 

ஆ) நம 06  

இ) நம 08 

ஈ) நம 10 

✓ ேலமான வாழ்க்ஹக முஹைஹய வளர்த்தெடுப்பெற்கும், உணவு 

கட்டுப்பாட்ைால் ஏற்படும் இைர்கள்பற்றிய விழிப்புணர்ஹவ ஏற்படுத்துவெ 

ற்குமாக ஒவ்நவார் ஆண்டும் நம.6 அன்று பன்னாட்டு உணவு கட்டுப்பா 

-ைற்ை ோள் அனுெரிக்கப்படுகிைது. இென் சின்னம் தவளிர் நீலநிை ோைா 

ஆகும்.  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. புகழ்வபற்ை திமரப்பட இயக்குேரும் எழுத்தாளருைான சத்யஜித் 

நர சார்ந்த ைாநிலம் எது? 

அ) ஒடிஸா 

ஆ) அஸ்ஸாம் 

இ) நமற்கு வங்கம்  

ஈ) மகாராஷ்டிரா 

✓ ெத்யஜித் நர, ஓர் இந்திய திஹரப்பை இயக்குேரும் எழுத்ொளரும் கவியும் 

இெழாசிரியரும் இஹெயஹமப்பாளருமாவார். நமற்கு வங்காள மாநிலத் -

-ஹெச் ொர்ந்ெ அவர், 1965ஆம் ஆண்டில் ‘பத்ம பூஷண்’, 1985’இல் 

‘ொொொநகப் பால்நக’ விருது மற்றும் ‘பாரெ இரத்னா’ ஆகியவற்ஹைப் 

தபற்ைார். அவரது ொெஹனஹய நிஹனவுகூரும் வஹகயில், இந்தியாவி 

-லும் தவளிோட்டிலும் அவரின் நூற்ைாண்டு தகாண்ைாட்ை நிகழ்வுக 

-ஹள ஏற்பாடு தெய்வொக மத்திய ெகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அஹமச்ெகம் 

அறிவித்துள்ளது. 

 

10. ‘உலகளாவிய மின்னணு ெணிக அறிக்மக – 2019’இன் 

ைதிப்பீடுகமள’ வெளியிட்டுள்ள அமைப்பு எது? 

அ) IMF 

ஆ) ADB 

இ) UNCTAD  

ஈ) WTO 

✓ சுவிச்ெர்லாந்தின் தஜனீவாஹவ ெஹலஹமயிைமாகக் தகாண்ை ஐோ 

வர்த்ெக மற்றும் நமம்பாட்டு கூட்ைஹமப்பு (UNCTAD) ’உலகளாவிய 

மின்னணு வணிக அறிக்ஹக – 2019’இன் மதிப்பீடுகஹள’ தவளியிட்டு 

உள்ளது. COVID-19 கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக, மின்னணு வணிகம் 

மற்றும் இஹணயவழி சில்லஹை விற்பஹனயில் வியத்ெகு உயர்வு 

ஏற்பட்ைொக அவ்வறிக்ஹக குறிப்பிட்டுள்ளது. 

✓ ஐக்கிய அதமரிக்க ோடுகஹளத்தொைர்ந்து ஜப்பான் & சீனா ஆகியஹவ 

உலகின் ஒட்டுதமாத்ெ மின்னணு வணிக ெந்ஹெயில் தொைர்ந்து 

ஆதிக்கம் தெலுத்துகிைது என்று அவ்வறிக்ஹக நமலும் கூறியுள்ளது. 

 


1. அஸ்ஸாம் முெல்வராக ஹிமந்ெ விஸ்வ ெர்மா இன்று பெவிநயற்பு: 

அஸ்ஸாம் மாநிலத்தின் புதிய முெலமைச்சராக ஹிமந்ெ விஸ்வ ெர்மா 

பெவிநயற்கிைார். அஸ்ஸாம் ெட்ைப்நபரஹவக்கு கைந்ெ மாெம் நெர்ெல் 

ேஹைதபற்ைது. அதில் தமாத்ெமுள்ள 126 இைங்களில் பாஜக ெஹலஹமயிலா 

-ன நெசிய ஜனோயகக் கூட்ைணி 75 இைங்களில் தவற்றிதபற்று ஆட்சி 

-ஹயத் ெக்கஹவத்துக் தகாண்ைது. பாஜக மட்டும் 60 தொகுதிகஹளக் 

ஹகப்பற்றியது. கூட்ைணியில் இைம்தபற்றிருந்ெ அஸ்ஸாம் கண பரிஷத் 9 

தொகுதிகளிலும், ஐக்கிய மக்கள் லிபரல் கட்சி 6 தொகுதிகளிலும் தவற்றி 

தபற்ைன.  

 

2. ெமிழ்ோடு அரசின் ெஹலஹம வழக்கறிஞராக R ெண்முகசுந்ெரம் 

தபாறுப்நபற்பு 

ெமிழக அரசின் ெஹலஹம வழக்கறிஞராக R ெண்முகசுந்ெரம் தென்ஹன 

உயர்நீதிமன்ை வளாகத்தில் தபாறுப்நபற்றுக்தகாண்ைார். ெமிழக 

முெல்வராக மு க ஸ்ைாலின் பெவிநயற்ை பிைகு மாநில அளவில் முக்கிய 

பெவிகளில் மாற்ைம் ேஹைதபற்று வருகின்ைன. நமலும், ெமிழக 

முெல்வராக மு க ஸ்ைாலின் பெவிநயற்பெற்கு முன்னொகநவ ெமிழக 

அரசின் ெஹலஹம வழக்கறிஞராக இருந்ெ விஜய ோராயணன் ெனது 

பெவிஹய ராஜிோமா தெய்ொர். இஹெயடுத்து ெமிழக அரசின் ெஹலஹம 

வழக்கறிஞராக ெண்முகசுந்ெரத்ஹெ நியமித்து ஆளுேர் பன்வாரிலால் 

புநராஹித் நேற்று உத்ெரவிட்ைார். இஹெயடுத்து, ெமிழக அரசின் 

ெஹலஹம வழக்கறிஞராக R ெண்முகசுந்ெரம் தென்ஹன உயர்நீதிமன்ை 

வளாகத்தில் தபாறுப்நபற்றுக் தகாண்ைார். 

 

 

 

3. நெஹவ அவெர சிகிச்ஹெ! | மருத்துவக் கட்ைஹமப்ஹப வலுப்படுத்துவது 

குறித்ெ ெஹலயங்கம் 

பிரிட்ைனுக்கு ஜி7 ோடுகளின் கூட்ைத்தில் கலந்து தகாள்ள ோன்கு ோள் 

அரசுமுஹைப் பயணம் நமற்தகாண்டிருந்ொர் தவளியுைவுத் துஹை 

அஹமச்ெர் எஸ். தஜய்ெங்கர். அங்நக இந்தியத் தூெரகம் ஒருங்கிஹணத்ெ 

கருத்ெரங்கில் நபசும்நபாது, கைந்ெ 75 ஆண்டுகளாக இந்தியா மருத்துவக் 

கட்ைஹமப்புக்கு நபாதுமான அளவு முெலீடு தெய்யவில்ஹல என்கிை 

எொர்த்ெத்ஹெ ஒப்புக் தகாண்டிருக்கிைார். இப்நபாொவது இது குறித்ெ 

விழிப்புணர்வும், நிஜ நிஹலயும் அதிகாரத்தில் இருப்பவர்களுக்கு புரியத் 

தொைங்கியிருக்கிைநெ என்கிை அளவில் ெற்று ஆறுெல். 

மருத்துவமும், சுகாொரமும் மாநிலப் பட்டியலில் இைம் தபறுவொல், சில 

மாநில அரசுகள் மருத்துவக் கட்ைஹமப்ஹப நமம்படுத்ொமல் விட்ைென் 

விஹளஹவ தகாள்ஹள நோய்த்தொற்றுக் காலத்தில் ோம் 

எதிர்தகாள்கிநைாம். தபாது சுகாொரத்துக்கு எல்லா மாநில அரசுகளும் 

முன்னுரிஹம வழங்கி கிராமப்புைங்கள் வஹர முஹையான மருத்துவப் 

பாதுகாப்ஹப மக்களுக்கு வழங்கியிருந்ொல், தகாள்ஹள நோய்த்தொற்ஹை 

எதிர்தகாள்வதில் இந்ெ அளவிலான இைர்பாடுகஹள இந்தியா 

ெந்தித்திருக்கத் நெஹவயில்ஹல. 

ோன்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்நப இது குறித்ெ விவாெம் தொைங்கிவிட்ைது. 

2017-இல் நெசிய சுகாொரக் தகாள்ஹக உருவாக்கப்பட்டு, 2025-க்குள் 

மருத்துவத்துக்கான நிதி ஒதுக்கீடு ஜிடிபி-யில் 2.5%-ஆக அதிகரிக்க 

நவண்டும் என்று தீர்மானிக்கப்பட்ைது. ஒதுக்கீட்ஹை இரட்டிப்பாக்கி 

பல்நவறு மருத்துவத் நெஹவகளுக்கான கட்ைஹமப்பு வெதிகஹள 

வலுப்படுத்துவதுொன் இலக்கு. பின்ெங்கிய மாவட்ைங்களில் மருத்துவக் 

கல்லூரிகஹள நிறுவுவென் மூலம், சிகிச்ஹெ வெதிகஹள 

அதிகப்படுத்துவதும் மருத்துவர்கள், தெவிலியர்கள் உள்ளிட்ை மருத்துவப் 

பணியாளர்களின் எண்ணிக்ஹகஹய அதிகப்படுத்துவதும் 2017 நெசிய 

சுகாொரக் தகாள்ஹகயின் இலக்குகள். 

தெவிலியர்கள், ெடுப்பூசி வழங்குபவர்கள், தொற்றுநோய் 

கண்காணிப்பாளர்கள், பரிநொெஹனக்கூைப் பணியாளர்கள் உள்ளிட்ை 

துஹண மருத்துவப் பணியாளர்கள் மிக அதிகமாக நெஹவப்படுகிைார்கள் 

என்று நெசிய சுகாொரக் தகாள்ஹகயில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்ெது. அவெர 

சிகிச்ஹெப் படுக்ஹககள், தீவிர சிகிச்ஹெக் கட்ைஹமப்புகள் ஆகியவற்ஹை 

வலுப்படுத்துவது குறித்தும் குறிப்பிைப்பட்டிருந்ெது. அப்படியிருந்தும்கூை, 

மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு தகாள்ஹள நோய் ொக்கியநபாது எந்ெவிெ 

முன்நனற்ைமும் ஏற்பைவில்ஹல என்கிை நிஹலயில்ொன், 2017 நெசிய 

சுகாொரக் தகாள்ஹக காணப்பட்ைது. 

கைந்ெ 20 ஆண்டுகளாக இந்தியாவின் சுகாொரத் நெஹவக்கான அரசின் 

நிதி ஒதுக்கீடு ஜிடிபி-யில் 1.5%-க்கும் கீழாகநவ இருந்து வருகிைது. 

பிநரஸில் (4%), சீனா (2.9%), ஈரான் (4.4%), அதமரிக்கா (8.6%) ஆகிய 

ோடுகள் சுகாொரத்துக்கு வழங்கும் முக்கியத்துவத்ஹெ ோம் கவனத்தில் 

தகாள்ளாமல் நபானது துரதிருஷ்ைம். கைந்ெ ஆண்டு தகாஹவட் 19 

தகாள்ஹள நோய்த்தொற்று பரவத் தொைங்கியநபாது இந்தியாவின் 410 

மாவட்ைங்களில் இந்திய ஆட்சிப் பணி அதிகாரிகள் நெசிய அளவிலான 

ஆய்ஹவ நமற்தகாண்ைனர். தகாஹவட் 19-ஐ எதிர்தகாள்ள எந்ெ அளவுக்கு 

மாவட்ைங்கள் ெயாராக இருக்கின்ைன என்பஹெ அந்ெ ஆய்வு 

முன்னிஹலப்படுத்தியது. 

தீவிர சிகிச்ஹெக்கான வெதிகள், உயிர் காக்கும் உபகரணங்கள், மாவட்ை 

- ொலுகா மருத்துவமஹனகளில் உள்ள படுக்ஹக வெதிகள், அவெர 

ஊர்திகள் உள்ளிட்ை தகாள்ஹள நோய்த்தொற்ஹை எதிர்தகாள்வெற்கான 

அஹனத்து மருத்துவ நெஹவகள் குறித்தும் அந்ெ ஆய்வில் 

புள்ளிவிவரங்கள் நெகரிக்கப்பட்ைன. அப்படியிருந்தும்கூை நபாதிய 

படுக்ஹக வெதிகள் இல்லாமலும், நெஹவக்நகற்ை மருந்துகள் இல்லாமலும், 

குஹைந்ெபட்ெ ஆக்சிஜன் வெதிஹய உறுதிப்படுத்ொமலும் 

இருந்திருக்கிநைாம் என்ைால் அெற்கு கவனக்குஹைவும், தமத்ெனமும்ொன் 

காரணம். 

ெமிழகத்ஹெத் ெவிர, இந்தியாவின் ஏஹனய மாநிலங்களில் மருத்துவக் 

கல்லூரிகள் தபரும்பாலும் தபருேகரங்கஹள சுற்றிநய 

அஹமந்திருக்கின்ைன, குஹைவாகவும் இருக்கின்ைன. புதிய மருத்துவக் 

கல்லூரிகளும், தெவிலியர் கல்லூரிகளும் பின்ெங்கிய 

மாவட்ைங்களில்ொன் தொைங்கப்பை நவண்டும் என்கிை கட்ைாயம் 

இல்லாமல் இருப்பது மிகப் தபரிய குஹைபாடு. பிரின்ஸ்ைன் 

பல்கஹலக்கழகம், 2020 ஏப்ரல் மாெம் ஒரு புள்ளிவிவரத்ஹெ 

தவளியிட்டிருக்கிைது. அென்படி, இந்திய மருத்துவமஹனகளில் 19 லட்ெம் 

படுக்ஹககள் உள்ளன. அதில் 12 லட்ெம் ெனியார் மருத்துவமஹனயில் 

காணப்படுகின்ைன. 10,000 நபருக்கு 16 மருத்துவமஹனப் படுக்ஹககள் 

என்கிை அளவில்ொன் இந்தியா இருக்கிைது. சிறிய அண்ஹை ோைான 

 

 



         

    

இலங்ஹகயில்கூை 10,000 நபருக்கு 42 மருத்துவமஹனப் படுக்ஹககள் 

காணப்படுகின்ைன. 

அநெநபால, இந்தியாவிலுள்ள அவெர சிகிச்ஹெ படுக்ஹககள் தவறும் 

95,000 மட்டுநம. அதில் 59,000 ெனியார் மருத்துவமஹனகளில் 

காணப்படுகின்ைன. தவன்டிநலட்ைர்கஹள எடுத்துக்தகாண்ைால் 47,000 

தவன்டிநலட்ைர்களில் 29,000 ெனியார் மருத்துவஹனகளில்ொன் 

காணப்படுகின்ைன. முஹையான திட்ைமிைலும், தொஹலநோக்குப் 

பார்ஹவயும் இல்லாமல் நபானென் விஹளவுொன் இது. வீட்டில் இருக்கும் 

ேஹக ேட்டுகஹளயும், வங்கியில் இருக்கும் நெமிப்புகஹளயும், அஹெயாச் 

தொத்துகஹளயும் விற்று ெனியார் மருத்துவமஹனயில் சிகிச்ஹெ தபை 

நவண்டிய நிஹலக்கு தபாதுமக்கள் ெள்ளப்பட்டிருக்கிைார்கள். தபாது 

மருத்துவமஹனகளின் எண்ணிக்ஹகஹய அதிகரிப்பதும், கிராமங்கள் 

வஹர மருத்துவக் கட்ைஹமப்ஹப வலுப்படுத்துவதும் எந்ெ அளவுக்கு 

அத்தியாவசியம் என்பஹெ தகாள்ஹள நோய்த்தொற்று ேமக்கு 

கற்றுக்தகாடுத்திருக்கிைது. 

 

4. இந்திய ராணுவ வரலாற்றில் ‘காலாட் பஹை நபாலீஸ்’ பிரிவில் 83 

தபண்கள் முெல் முஹை நெர்ப்பு 

வரலாற்றில் முென் முஹையாக இந்திய ராணுவத்தின் ‘காலாட் பஹை 

நபாலீஸ்' பிரிவில் (மிலிட்ைரி நபாலீஸ்) 83 தபண்கள் நெர்க்கப் 

பட்டுள்ளனர். இந்திய ராணுவத்தில் காலாட் பஹை, விமானப்பஹை, 

கைற்பஹை ஆகிய 3 பிரிவுகள் உள்ளன. இந்ெப் பஹைகளில் 

நெர்ந்தெடுக்கப்பட்ை சில பிரிவுகளில் மட்டும் 1990-களில் தொைங்கி 

தபண்கள் பணியமர்த்ெப்பட்டு வருகின்ைனர். எனினும், களப்பணிகளில் 

அவர்கஹள ஈடுபடுத்ொமல் ‘அதிகாரி நிஹல' பெவிகளில் மட்டுநம 

தபண்கள் நியமனம் தெய்யப்பட்டு வருகிைார்கள். இவ்வாறு 9 

ஆயிரத்துக்கும் நமற்பட்ை தபண்கள் ேம் ோட்டின் முப்பஹைகளில் 

பணியாற்றுகின்ைனர். 

இந்நிஹலயில், வரலாற்றில் முென்முஹையாக இந்திய ராணுவத்தின் 

அதிகாரி நிஹல பெவி அல்லாெ ‘காலாட்பஹை நபாலீஸ்' பிரிவில் 83 

தபண்கள் நெர்க்கப்பட்டுள்ளனர். 61 வாரங் கள் கடுஹமயான பயிற்சிக்கு 

பிைகு தபங்களூருவில் ேஹைதபற்ை நிகழ்ச்சியில் அவர்கள் முஹைப்படி 

ராணுவத்தில் இஹணக்கப்பட்ைனர். இனி ஆண்டுக்கு 52 தபண்கள் வீெம் 

தமாத்ெம் 800 நபஹர 'காலாட்பஹை நபாலீஸ்' பிரிவில் இஹணக்க 

ராணுவம் திட்ைமிட்டுள்ளது குறிப்பிைத்ெக்கது. 

 

5. குஹைந்ெ விஹலயில் திைன்மிக்க தவன்டிநலட்ைர்: இஸ்நரா ொெஹன 

மிகக் குஹைந்ெ விஹலயில் 3 வஹகயான தவன்டிநலட்ைர்கஹள இந்திய 

விண்தவளி ஆய்வு நிறுவனம் (இஸ்நரா) வடிவஹமத்து ொெஹன 

பஹைத்துள்ளது. தகாநரானா தொற்று அதிகரித்துள்ள நிஹலயில், பல 

மாநிலங்களில் தவன்டிநலட்ைர், ஆக்சிஜன் தெறிவூட்டிகளின் நெஹவ 

அதிகரித்து வருகிைது. இஹவ தவளிோடுகளில் இருந்து இைக்குமதி 

தெய்யப்படுகின்ைன. இந்நிஹலயில் இஸ்நரா நிறுவனம் குஹைந்ெ 

தெலவில் 3 வஹக தவன்டிநலட்ைர்கஹள வடிவஹமத்துள்ளது. இநெநபால 

குஹைந்ெவிஹல ஆக்சிஜன் தெறிவூட்டிகஹளயும் ெயாரித்துள்ளது. 

திருவனந்ெபுரத்தில் தெயல்படும் இஸ்நராவின் விக்ரம் ொராபாய் 

விண்தவளி ஆய்வு ஹமயத்தின் இயக்குனர் நொம்ோத் கூறியொவது: ஒரு 

தவன்டிநலட்ைர் ெற்நபாது ரூ.5 லட்ெத்துக்கு விற்கப்படுகிைது. ோங்கள் 

பிராணா, வாயு, ஸ்வாஸ்ொ ஆகிய 3 வஹகயான தவன்டிநலட்ைர்கஹள 

வடிவஹமத்துள்நளாம். இஹவ ெர்வநெெ ெரத்தில் 

உருவாக்கப்பட்டிருப்பஹெ மருத்துவர்கள் உறுதி தெய்துள்ளனர். இந்ெ 

தவன்டிநலட்ைஹர ஒரு லட்ெம் ரூபாயில் வாங்க முடியும். 

தவன்டிநலட்ைர் ெவிர குஹைந்ெ விஹல ஆக்சிஜன் தெறிவூட்டிகஹளயும் 

வடிவஹமத்துள்நளாம். அடுத்ெ ஒரு மாெத்துக்குள் வர்த்ெகரீதியாக புதிய 

தவன்டிநலட்ைர், ஆக்சிஜன் தெறிவூட்டிகள் உற்பத்தி துவங்கும். இவ்வாறு 

அவர் தெரிவித்துள்ளார். 

 

 

 



         

    

1. துவரை, உளுந்து மற்றும் பாசிப்பயறு ஆகியரவ எந்த வரை 

முதன்ரம பயிர்ைளுக்கு எடுத்துக்ைாட்டுைளாகும்? 

அ) முன்பட்டப்பயிர்  

ஆ) பின்பட்டப்பயிர் 

இ) பங்குனிப்பட்டப்பயிர் 

ஈ) மேற்கூறிய எதுவுமில்லை 

✓ ேலைக்காைத்தில் விலைக்கப்படும் பயிர்கலை இந்தியாவில் முன்பட்டப் 

பயிர்கள் என்று அலைக்கிறார்கள். அலை மகாலட அல்ைது பருைேலை 

காைப்பயிர்கள் என்றும் அலைக்கப்படுகின்றன. தைன்மேற்கு பருைேலை 

காைத்தில் ஜூலை ோை முைல் ேலையின் தைாடக்கத்மைாடு முன்பட்டப் 

பயிர்கள் விலைக்கப்படுகின்றன. 

✓ துைலை, உளுந்து ேற்றும் பாசிப்பயறு ஆகியலை இந்ைப் பருைத்தில் 

விலைக்கப்படுகிற முைன்லே பருப்பு ைலககைாகும். பருப்பு ைலககள் 

உற்பத்தியில் ைன்னிலறவுதபற மைைாண் அலேச்சகம் அண்லேயில் 

ஒரு சிறப்பு முன்பட்டப் பயிர்கள் உத்திலய ைகுத்துள்ைது. 

 

2. ைாலநிரல நடவடிக்ரை தடமியின் பகுப்பாய்வின்படி, 2100’க்குள் 

உலை வவப்பநிரல எவ்வளவுக்கு அதிைரிக்கும்? 

அ) 0.5% 

ஆ) 1.5% 

இ) 2.4%  

ஈ) 3.0% 

✓ 2100ஆம் ஆண்டைவில் உைகம் 2.4°C தைப்பேலடயும் என காைநிலை 

நடைடிக்லக ைடமியின் பகுப்பாய்வு கூறியுள்ைது. இது உைகைாவிய 

நடைடிக்லக அல்ைாை தைப்பநிலைலயவிட 0.2°C மட்டுமம குலறைாகு 

-ம். ஆனால், கடந்த 2016’இல் லகதயழுத்திடப்பட்ட காைநிலை ோற்றம் 

தைாடர்பான பாரிஸ் ஒப்பந்ைத்தின்கீழ் ஒப்புக்தகாள்ைப்பட்ட 1.5°C இைக் 

-லகவிட இம்ேதிப்பீடு மிக அதிகோக உள்ைது. 

✓ 1.5°C இைக்கானது இன்னமும் சாத்தியமே என்று அைன் அறிக்லக 

பரிந்துலைத்துள்ைது; ஆனால் அைற்கு முக்கிய நாடுகளின் நடைடிக்லக 

மைலைப்படுகிறது. 

 

3. COVID-19 தடுப்பூசிைளுக்ைான அறிவுசார் வசாத்து பாதுைாப்ரபத் 

தள்ளுபடி வசய்வதில் வதாடர்புரடய அமைப்பு எது? 

அ) WHO 

ஆ) UNICEF 

இ) WTO  

ஈ) FAO 

✓ COVID ைடுப்பூசிகளுக்கு அறிவுசார் தசாத்துக்கள் பாதுகாப்லபத் ைள்ளுபடி 

தசய்ைது குறித்து பை நாடுகள் உைக ைர்த்ைக அலேப்லப (WTO) 

அணுகியுள்ைன. அண்லேயில், COVID-19 ைடுப்பூசிகளுக்கு அறிவுசார் 

தசாத்துக்கள் பாதுகாப்லபத் ைள்ளுபடி தசய்ைைற்கான ஆைைலை ஐக்கிய 

அதேரிக்க நாடுகள் அறிவித்ைது. உைக ைணிக அலேப்பில் ைள்ளுபடி 

தைாடர்பான மபச்சுைார்த்லைகலை அதேரிக்கா தைாடரும். அலனத்து 

164 உைக ைணிக அலேப்பின் உறுப்பினர்களும் ைலைவுக்கு உடன்பட 

மைண்டும், மேலும் எந்ை ஒரு உறுப்பினரும் அலை ேறுக்கைாம். 

 

4.சமீப வசய்திைளில் இடம்வபற்ற DDoS தாக்குதலுடன் வதாடர்புரடய 

துரற எது? 

அ) இைாணுைம் 

ஆ) இலையதைளி பாதுகாப்பு  

இ) கடல்சார் பயிற்சி 

ஈ) உைவியல் 

✓ மசலை ேறுப்பு தாக்குதல் (DDoS) என்பது ஒரு கணினிமயா அல்ைது 

ைலையலேப்மபா ைரும் மசலைலய / ைைங்கலை அைன் தேய்யான 

பயனர்கள் அணுகாைண்ைம் முடக்க மேற்தகாள்ைப்படும் தீயமுயற்சி 

ஆகும். அைசாங்கம், நாடாளுேன்றம், பல்கலைகள் ேற்றும் ஆைாய்ச்சி 

நிறுைனங்கள் உட்பட தபல்ஜியம் முழுைதும் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட 

அலேப்புகளின் ைலைத்ைைங்கலை ஒரு தபரிய DdoS ைாக்குைல் பாதித்ை 

-து. 

✓ மே.4 அன்று தைாடங்கிய இந்த DDoS ைாக்குைல், நாட்டின் கல்வி நிறுை 

-னங்கள் ேற்றும் அைசாங்க மசலைகளுக்கான இலைய மசலைலய 

ைைங்கும் தபல்தனட் நிறுைனத்லை குறிலைத்ைது. 

 

5. NASA’இன் பார்க்ைர் சூரிய ஆய்வுக்ைலமானது எந்தக்கைாளின் 

வளிமண்டலத்தில் இயற்ரையான கைடிகயா சமிக்ரைரயக் ைண் 

-டறிந்தது? 

அ) தசவ்ைாய் 

ஆ) தைள்ளி  

இ) பூமி 

ஈ) வியாைன் 

✓ NASA’இன் பார்க்கர் மசாைார் ஆய்வுக்கலமானது தைள்ளியின் மேல் 

ைளிேண்டைத்தில் பறக்கும்மபாது இயற்லகயான மைடிமயா சிக்னலைக் 

கண்டறிந்ைது. ஏறக்குலறய கடந்ை முப்பது ஆண்டுகளில் தைள்ளியின் 

ைளிேண்டைத்தின் அைவீடு தசய்யப்பட்ட முைல் முைல் மநைடி அைவீடு 

இதுைாகும். இது, அந்ைக்மகாளின் கடந்ைகாை சித்ைரிப்பிலிருந்து மிகவும் 

வித்தியாசோக தைரிகிறது. தைள்ளியின் மேல் ைளிேண்டைம் நிலறய 

ோற்றங்களுக்குள்ைாகிறது, எனமை இது பூமியிலிருந்து ோறுபடுகிறது. 

 

6. இந்திய அைசு மற்றும் LIC’க்கு வசாந்தமான எந்த வங்கியின் உத்தி 

-சார் முதலீட்டிற்கு CCEA ஒப்புதல் அளித்தது? 

அ) ைட்சுமி விைாஸ் ைங்கி 

ஆ) IDBI ைங்கி  

இ) HDFC ைங்கி 

ஈ) பஞ்சாப் ேற்றும் ேகாைாஷ்டிைா கூட்டுறவு ைங்கி 

✓ பிைைேர் மோடி ைலைலேயிைான தபாருைாைாை விைகாைங்களுக்கான 

அலேச்சைலைக்குழு (CCEA) IDBI ைங்கியில் நிர்ைாகக் கட்டுப்பாட்லட 

ோற்றுைமைாடு உத்திசார் முைலீடு தசய்ைைற்கான அைன் தகாள்லக 

ரீதியான ஒப்புைலையும் ைைங்கியுள்ைது. எவ்ைாறாயினும், இந்திய அைசு 

ேற்றும் LIC ஆகியைற்றால் ஒதுக்கப்பட மைண்டிய பங்குைாைர்களின் 

அைைானது இந்திய ரிசர்வ் ைங்கியுடன் (RBI) கைந்ைாமைாசித்து 

பரிைர்த்ைலன சமயத்தில் தீர்ோனிக்கப்படும். 

 

7. மானஸ் பிஹாரி வர்மா யார்? 

அ) அைசியல்ைாதி 

ஆ) ைானூர்தி அறிவியைாைர்  

இ) சமூக ஆர்ைைர் 

ஈ) ேருத்துைர் 

✓ புகழ்மிக்க ைானூர்தி அறிவியைாைைான ‘பத்ேஸ்ரீ’ ோனஸ் பிஹாரி ைர்ோ, 

அண்லேயில் ோைலடப்பால் காைோனார். அைருக்கு ையது 78. நாட்டின் 

முைல் இைகு இைக மபார் ைானூர்தியான ‘மைஜாஸின்’ மூலையாகச் 

தசயல்பட்டைர் இைர். முன்னாள் குடியைசுத்ைலைைர் Dr APJ அப்துல் 

கைாமுடன் இவர் தநருக்கோக பணியாற்றியுள்ைார். 

 

8. அண்ரமச் வசய்திைளில் இடம்வபற்ற, “வசயல் திட்டம் - 2030” 

என்பரத எந்த நாட்கடாடு இரைந்து இந்தியா ஏற்றுக்வைாண்டது? 

அ) சீனா  

ஆ) USA 

இ) UK  

ஈ) ஜப்பான் 

✓ இந்தியப்பிைைேர் நமைந்திை மோடி ேற்றும் பிரிட்டிஷ் பிைைேர் மபாரிஸ் 

ஜான்சன் ஆகிமயாருக்கு இலடயிைான ஒரு தேய்நிகர் இருைைப்பு 

சந்திப்பின்மபாது, இந்தியாவும், இங்கிைாந்தும் கூட்டாக ‘தசயல் திட்டம் - 

2030’ஐ ஏற்றுக்தகாண்டன. இந்ைச் தசயல் திட்டத்லை ஒரு விரிைான 

உத்திசார் கூட்டாண்லேக்கு உயர்த்துைைாக 2 நாட்டு ைலைைர்களும் 

உறுதியளித்ைனர். ஓர் ஒருங்கிலைந்ை கட்டற்ற ைர்த்ைக ஒப்பந்ைத்லை 

உருைாக்கும் மநாக்கத்துடன் ஒரு விரிைான ைர்த்ைக கூட்டாண்லே 

-லய மேற்தகாள்ைைாகவும் அைர்கள் அறிவித்ைனர். 

 

 

 

 

 

2.4% 

 

 

 



         

    

9. 2020-21 நிதியாண்டில் MGNREGA திட்டத்தின்கீழ் அதிை எண் 

-ணிக்ரையிலான மக்ைளுக்கு கவரல வழங்கிய மாநிலம் எது? 

அ) உத்ைை பிைமைசம் 

ஆ) மேற்கு ைங்கம்  

இ) பீகார் 

ஈ) ேத்திய பிைமைசம் 

✓ மேற்கு ைங்க மாநிலமானது 11.8 மில்லியன் ேக்களுக்கு, MGNREGA 

திட்டத்தின்கீழ், 2020-21 நிதியாண்டில் மைலை ைைங்கியுள்ைது. இது, 

நாட்டிமைமய மிகவுயர்ந்ை எண்ணிக்லகயாகும். இைலன தசயல்படுத்ை 

சுோர் `10,403.13 மகாடி நிதிலய அம்ோநிைம் பயன்படுத்தியுள்ைது.  

✓ இத்திட்டத்திற்கு நிதி தசைைழிப்பதில், உத்ைை பிைமைசம் ேற்றும் ஆந்திை 

பிைமைசத்திற்கு அடுத்ை நிலையில் மேற்கு ைங்க ோநிைம் உள்ைது. 2021 

ஏப்ைலில் சுோர் 27.3 மில்லியன் குடும்பங்கள் MGNREGA திட்டத்தின் 

கீழ் மைலை தபற்றுள்ைன. 

 

10.“உைவு வநருக்ைடிைள்-2020” குறித்த சர்வகதச அறிக்ரைரய 

தயாரித்துள்ள அரமப்பு எது? 

அ) UNCTAD 

ஆ) UNEP 

இ) UNWTO 

ஈ) GNAFC  

✓ “உைவு தநருக்கடிகள்-2020” குறித்ை சர்ைமைச அறிக்லக சமீபத்தில் 

தைளியிடப்பட்டது. அது, உைவு தநருக்கடிகளுக்கு எதிைான உைகைாவி 

-ய ைலையலேப்பால் ையாரிக்கப்பட்டைாகும். இது, தீவிை பசியின் மூை 

காைைங்களுக்கு தீர்வுகாண்பைற்காக தசயல்பட்டுைரும் ஒரு சர்ைமைச 

கூட்டணியாகும். இந்ை அறிக்லக, உைதகங்கிலும் உள்ை உைவு தநரு 

-க்கடிகளுக்கு பங்களிக்கும் காைணிகலை பகுப்பாய்வு தசய்கிறது.  

✓ மேலும், COVID தைாற்றுமநாய் எவ்ைாறு தநருக்கடிலய மோசோக்கும் 

என்பலையும் இந்ை அறிக்லக விைக்குகிறது. 

 


1. ஒரு மகாடி மபர் பயன்படுத்திய மைசிய டிஜிட்டல் நூைகம்: ேத்திய கல்வி 

அலேச்சகம் ைகைல் 

மைசிய டிஜிட்டல் நூைகத்தில் உள்ை நூல்கள், ஒலி, காதைாலி பாடங்கள் 

உள்ளிட்டைற்லற ஒரு மகாடிக்கும் அதிகோன ோைைர்கள், ஆசிரியர்கள் 

பயன்படுத்தியுள்ைனர். புத்ைகங்கள், காதைாலி பாடங்கள் என சுோர் 4.89 

மகாடி ைைவுகளுடன், பள்ளி, கல்லூரி ோைைர்களுக்காக ேத்திய அைசு 

மைசிய டிஜிட்டல் நூைகத்லை அலேத்ைது. ைமிழ், ஆங்கிைம், ேலையாைம், 

இந்தி உள்ளிட்ட 11 தோழிகளில் இந்ை நூைகம் தசயல்படுகிறது. 

பள்ளிக்கல்வி, CBSE மைர்வுகளுக்கான ையாரிப்பு, தபாறியியல், அறிவியல், 

ோனுடவியல், இைக்கியம், சட்டம், மேைாண்லே உள்ளிட்ட பல்மைறு 

பிரிவுகளில் பாடங்கள், ஆைாய்ச்சியாைர்களின் ஆய்ைறிக்லக உள்ளிட்ட 

60’க்கும் மேற்பட்ட பிரிவுகைாக டிஜிட்டல் நூைகத்தில் ைைவுகள் உள்ைன. 

இந்ை டிஜிட்டல் நூைகத்லை ஐஐடி காைக்பூர் ைடிைலேத்ைது. 

இந்நிலையில், மைசிய டிஜிட்டல் நூைகத்தில் உள்ை புத்ைகம், ஆய்ைறிக்லக, 

ஆடிமயா ேற்றும் காதைாலி பாடங்கள் உள்ளிட்டைற்லற ஒரு மகாடிக்கும் 

அதிகோன ோைைர்கள், ஆசிரியர்கள், ஆயாச்சியாைர்கள் பார்லையிட்டுப் 

பயனலடந்துள்ைைாக ேத்திய கல்வி அலேச்சகம் தைரிவித்துள்ைது. இந்ை 

மின்னணு நூைகத்லைப் பயன்படுத்திக் தகாள்ை விரும்புமைார் 

https://ndl.iitkgp.ac.in/ என்ற இலைய முகைரிக்குள் நுலைந்து, ைங்கலை 

டிஜிட்டல் உறுப்பினைாகப் பதிவு தசய்துதகாள்ை மைண்டும். பின்னர், 

அைர்களுக்கான பயனர் ஐடி, கடவுச்தசால் ைைங்கப்படும். அலைப் 

பயன்படுத்தி, மின்னணு புத்ைகங்கலைப் பதிவிறக்கம் தசய்து தகாள்ைைாம். 

 

2. உைகப் பட்டியலில் மூன்று ைமிைகப் பல்கலைக்கைகங்கள் 

QS உைகப்பல்கலைக்கைகப் பட்டியலில் 29 இந்தியக்கல்லூரிகள் இடம் 

பிடித்துள்ைன. இதில் பம்பாய் இந்தியத் தைாழில்நுட்பக் கைகம் மைசிய 

அைவில் முைலிடத்லையும் உைக அைவில் 172ஆைது இடத்லையும் பிடித்து 

உள்ைது. 

தபங்களூரு இந்திய அறிவியல் கைகம் மைசிய அைவில் இைண்டாம் 

இடத்லையும் தில்லி இந்திய தைாழில்நுட்பக் கைகம் மூன்றாம் இடத்லையும் 

தசன்லன இந்தியத் தைாழில்நுட்பக் கைகம் நான்காம் இடத்லையும் (உைக 

அைவில் 275ஆமிடம்) பிடித்துள்ைன. 

ைமிழ்நாட்லடச்சார்ந்ை அண்ைா பல்கலைக்கைகமும் மைலூர் தைாழில்நுட் 

-பக் கல்லூரியும் இந்ைப் பட்டியலில் இடம்தபற்றுள்ைன. 

 

3. மசதி ததரியுமா? 

மே.2: தடாைண்மடா பல்கலையில் ைமிழிருக்லக உறுதியானலை கனடா 

நாடாளுேன்றம் அதிகாைபூர்ைோக அறிவித்ைது. 

மே.4: ஊடகங்களில் பணிபுரிமைார் முன்கைப் பணியாைர்கைாகக் கருைப் 

-படுைார்கள் என்று ைமிழ்நாடு முைைலேச்சைாகப் தபாறுப்மபற்கவிருந்ை மு 

க ஸ்டாலின் அறிவித்ைார். 

மே.4: ேகாத்ோ காந்தியின் ைனிச்தசயைாைைாக இருந்ை வி கல்யாைம் 

(98), சமூக ஆர்ைைர் டிைாபிக் ைாேசாமி (87) ஆகிமயார் காைோனார்கள்.  

மே.5: இந்தியாவில் முைன்முலறயாக லஹைைாபாத் விைங்குக்காட்சியகத் 

-தில் எட்டுச்சிங்கங்களுக்கு கமைானா தைாற்று உறுதியானது. 

மே.5: மேற்குைங்க முைைலேச்சைாக ேம்ைா பானர்ஜி தைாடர்ந்து மூன்றாம் 

முலறயாகப் பைவிமயற்றார். 

மே.5: கமைானா பைைலையடுத்து IPL கிரிக்தகட் தைாடலை ஒத்திலைப்பைா 

-க இந்திய கிரிக்தகட் கட்டுப்பாட்டு ைாரியம் அறிவித்ைது. 

மே.6: உைக அைவில் ைற்மபாது ஏற்படும் கமைானா பாதிப்பில் 46 சைவீைம் 

இந்தியாலைச் சார்ந்ைது என்று உைக சுகாைாை நிறுைனம் அறிவித்ைது. 

மே.6: ICC தடஸ்ட் ைைைரிலசயில் முைல் பத்து இடங்களுக்குள் நுலைந்ை 

முைல் இந்திய விக்தகட் கீப்பர் என்கிற தபருலேலய ரிஷப் பந்த் தபற்றார்.  

மே.7: ைமிழ்நாட்டின் முைைலேச்சைாக திமுக ைலைைர் மு.க. ஸ்டாலினும், 

அைமைாடு 33 அலேச்சர்களும் பைவிமயற்றனர். புதுச்மசரி யூனியன் 

பிைமைச முைைலேச்சைைாக NR காங்கிைஸ் ைலைைர் N ைங்கசாமி நான்காம் 

முலறயாகப் பைவிமயற்றார். 

கமைானா தைாற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருந்ை முன்னாள் அட்டர்னி தஜனைல் 

மசாலி தசாைாப்ஜி (91) - மே 1, முன்னாள் பிைைேர் சைண் சிங்கின் ேகனும் 

ேத்திய முன்னாள் அலேச்சருோன அஜித் சிங் (82) - மே 6, நலகச்சுலை, 

குைச்சித்திை நடிகர் பாண்டு (74) - மே 6 ஆகிமயார் உயிரிைந்ைனர். 

 

 

 

 



         

    

1. கால்வாய் தீவுகள் என்பது ஆங்கில கால்வாயில் உள்ள ஒரு தீவுக் 

கூட்டமாகும். எவ்விருநாடுகளுக்கு இடடயே அடவ அடமந்துள்ள 

-ன? 

அ) பிரான்ஸ் மற்றும் இங்கிலாந்து  

ஆ) பிரான்ஸ் மற்றும் இத்தாலி 

இ) பிரான்ஸ் மற்றும் கனடா 

ஈ) இத்தாலி மற்றும் ஜெர்மனி 

✓ கால்வாய் தீவுகள் என்பது ஆங்கில கால்வாயில் அமமந்துள்ள ஒரு தீவுக் 

கூட்டமாகும். அது பிரான்சிற்கும் இங்கிலாந்துக்கும் இமடயே அமமந்து 

உள்ளது. பிரான்ஸின் நார்மண்டி கடற்கமரயிலிருந்து 22 கியலாமீட்டர் 

ஜதாமலவில் அது அமமந்துள்ளது. அவற்றில் ஜெர்சியின் ஜபய்லிவிக் 

மற்றும் குர்ன்சியின் ஜபய்லிவிக் ஆகிே இரு தீவுகளும் பிரிட்டிஷ் அரச 

சார்புநிமலயில் உள்ளன. இரண்டாம் எலிசஜபத் யபரரசிமே அவர்கள் 

தங்கள் மாகாணத் தமலவராக அங்கீகரிக்கிறார்கள். அந்தத் தீவுகளின் 

பாதுகாப்பு மற்றும் சர்வயதச உறவுகளுக்கும் இங்கிலாந்துதான் ஜபாறுப்பு.  

✓ அண்மமயில், அறுபது பிஜரஞ்சு மீன்பிடி படகுகள் ஜெர்சி தீவுகமள 

முற்றுமகயிட்டன. அமதத்ஜதாடர்ந்து இங்கிலாந்தில் இருந்து இரண்டு 

ராேல் கடற்பமடக் கப்பல்கள் அங்கு அனுப்பப்பட்டன. 

 

2. அண்டமயில் எந்த மாநிலத்தின் வீட்டுவசதி ஒழுங்குமுடை 

சட்டத்டத அரசிேலடமப்பிற்கு எதிரானது என உச்சநீதிமன்ைம் 

தீர்ப்பளித்தது? 

அ) யகரளா 

ஆ) யமற்கு வங்கம்  

இ) ஒடிஸா 

ஈ) ஆந்திர பிரயதசம் 

✓ யமற்கு வங்க மாநிலத்தின் வீட்டுவசதி ஒழுங்குமுமற சட்டம் – 2017’ஐ 

நடுவணரசின் நிமலச்ஜசாத்து (ஒழுங்குமுமற மற்றும் யமம்பாடு) சட்டத் 

-துக்கு (RERA) யநரடி முரணாக இருப்பதால் இது ‘அரசிேலமமப்பிற்கு 

எதிரானது’ என உச்சநீதிமன்றம் கூறியுள்ளது. 

✓ இந்தத் தீர்ப்பின்படி, RERA’இன் 88 மற்றும் 89 பிரிவுகள், மாநிலங்கள் 

தங்களுக்கு ஜசாந்தமான மற்றும் நடுவணரசுக்கு இமணோன சட்டத் 

-மத உருவாக்க மமறமுகமாக அனுமதிக்கவில்மல. 

 

3. உலகின் மிகப்பபரிே அந்துப்பூச்சிோன இராட்சத மர அந்துப்பூச்சி, 

பபாதுவாக கீழ்காணும் எந்த நாட்டில் காணப்படுகிைது? 

அ) ெப்பான் 

ஆ) இந்திோ 

இ) ஆஸ்தியரலிோ  

ஈ) சீனா 

✓ இராட்சத மர அந்துப்பூச்சிதான் உலகின் மிகப்ஜபரிே அந்துப்பூச்சிோகும். 

அதன் இறக்மககள் சுமார் 23 ஜசமீ நீலமுமடேது. Endoxyla cinereus 

என்ற அறிவிேல் ஜபேர்ஜகாண்ட அமவ யகாசியட குடும்பத்மதச் சார்ந்த 

-மவோகும். இவ்வமக அந்துப்பூச்சி ஜபாதுவாக ஆஸ்தியரலிோ மற்றும் 

நியூசிலாந்தில் காணப்படுகிறது. ஆஸ்தியரலிோவில் உள்ள குயின்ஸ்லா 

-ந்து பள்ளியில் 25 ஜசமீ வமர இறக்மககள்ஜகாண்ட ஒரு ஜபரிே அந்து 

-ப்பூச்சி அண்மமயில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. மிகக்குறுகிே வாழ்க்மக 

சுழற்சிமேக் ஜகாண்டுள்ள அமவ இனச்யசர்க்மக மற்றும் முட்மடயிட்ட 

பிறகு இறப்ஜபய்துகின்றன. 

 

4.சமீப பசய்திகளில் இடம்பபற்ை லார்ட்ஸ் பரசிஸ்டன்ஸ் ஆர்மியுடன் 

பதாடர்புடடே நாடு எது? 

அ) UK 

ஆ) உகாண்டா  

இ) மநஜீரிோ 

ஈ) ஈரான் 

✓ லார்ட்ஸ் ஜரசிஸ்டன்ஸ் ஆர்மி என்பது ஒரு கிளர்ச்சிக் குழுவாகும். வடக்கு 

உகாண்டா, ஜதன் சூடான், மத்திே ஆப்பிரிக்க குடிேரசு & காங்யகா மக்க 

ளாட்சிக் குடிேரசு உள்ளிட்ட ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் அது ஜசேல்படுகிறது.  

✓ அண்மமயில் ஒரு முக்கிே தீர்ப்பில், உகாண்டாமவச்யசர்ந்த முன்னாள் 

யபாராளித் தமலவமரயும், லார்ட்ஸ் ஜரசிஸ்டன்ஸ் ஆர்மி தளபதிமேயும் 

யபார்க்குற்றங்கள் மற்றும் மனிதகுலத்திற்கு எதிரான குற்றங்களில் 

ஈடுபட்டதற்காக, பன்னாட்டு குற்றவிேல் நீதிமன்றம் அவர்களுக்கு 25 

ஆண்டுகள் சிமறத்தண்டமன விதித்துள்ளது. 

 

5.மாதாந்திர ‘உணவு விடலக்குறியீடட’ பவளியிடுகிை நிறுவனம் 

எது? 

அ) NITI ஆயோக் 

ஆ) நிதி அமமச்சகம் 

இ) உணவு மற்றும் உழவு அமமப்பு  

ஈ) ஆசிே வளர்ச்சி வங்கி 

✓ ஐநா அமவயின் உணவு மற்றும் யவளாண் அமமப்பு உணவு விமலக் 

குறியீட்மட ஜவளியிடுகிறது. அது தானிேங்கள், எண்ஜணய் வித்துக்கள், 

பால் ஜபாருட்கள், இமறச்சி மற்றும் சர்க்கமர ஆகிேவற்றின் மாதாந்திர 

விமல ஏற்ற இறக்கங்கமள அளவிடுகிறது. சமீபத்திே உணவு விமலக் 

குறியீட்டில், உலக உணவு விமலகள், ஏப்ரல் மாதத்தில் ஜதாடர்ச்சிோக 

11ஆவது மாதமாக 120.9 புள்ளிகளாக அதிகரித்தன. இது 2014 யம முதல் 

இந்தக் குறியீட்டின் மிகவுேர்ந்த ஏற்றமாகும். இந்த நிறுவனத்தின்படி, 

சர்க்கமரயின் விமல உேர்யவ மற்றமவகளின் விமல உேர்வுக்கு 

முக்கிே காரணமாக அமமந்துள்ளது. 

 

6. அண்டமயில் பதலங்கானா அரசாங்கத்தால் தடடபசய்ேப்பட்ட 

‘கிடளயபாயசட்’ என்ைால் என்ன? 

அ) கமளக்ஜகால்லி  

ஆ) உரம் 

இ) பூச்சிக்ஜகால்லி 

ஈ) பூஞ்மசக்ஜகால்லி 

✓ ‘கிமளயபாயசட்’ என்பது ஒரு கமளக்ஜகால்லிோகும். இது கமளகமளக் 

ஜகால்லவும், குறிப்பாக பருத்தி பண்மணகளில் பேன்படுத்தப்படுகிறது. 

பயிர்களுக்கு இமணோக வளரும் அகன்ற கமளகள் மற்றும் புற்கமள 

ஜகால்லவும் இது பேன்படுகிறது. இந்த இரசாேனத்தின் பரவலான 

பேன்பாடு (குறிப்பாக பருத்தியில்) மண்மண மாசுபடுத்துவயதாடு, மனித 

-ர்களுக்கு உடல்நலக்யகடுகமளயும் ஏற்படுத்துவதால், சர்ச்மசக்குரிே 

கமளக்ஜகால்லிோன ‘கிமளயபாயசட்’ மீது ஜதலங்கானா மாநில அரசு 

ஜமாத்தத் தமடவிதித்துள்ளது. 

 

7.கீழ்காணும் எந்தத் பதாழில்நுட்ப நிறுவனம், மிகச்சிறிே மற்றும் 

ஆற்ைல்வாய்ந்த 2 நாயனா மீ நுண்சில்டல உருவாக்கியுள்ளது? 

அ) குவால்காம் 

ஆ) IBM  

இ) AMD 

ஈ) சாம்சங் 

✓ IBM, 2-நாயனா மீ நுண்சில்மல உருவாக்கியுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. 

அது இதுவமரயில் உருவாக்கப்பட்ட நுண்சில்லுகளியலயே மிகச்சிறிே 

மற்றும் ஆற்றல்வாய்ந்த நுண்சில்லாகும். கணினி சில்லுகமள அடிப்ப 

-மடோகக்ஜகாண்டு இேங்கிவரும் தற்கால சாதனங்கள், ஜபரும்பாலும் 

10-நாயனா மீ அல்லது 7-நாயனா மீ ஜசேல்முமற ஜதாழில்நுட்பத்மதப் 

பேன்படுத்துகின்றன. சில நிறுவனங்கள் 5-நாயனாமீட்டர் சில்லுகமள 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளன. குமறந்த எண்ணானது சில்லின் யமம்பட்ட 

தன்மமமேக் குறிக்கின்றது. 

 

8. குடைந்த ஹீயமாகுயளாபின் மற்றும் சிவப்பு இரத்த அணுக்கடள 

உள்ளடக்கிே இரத்தக்யகாளாறின் பபேர் என்ன? 

அ) இரத்தயசாமக 

ஆ) தாலசீமிோ  

இ) லுயகமிோ 

ஈ) ஹீயமாபிலிோ 

✓ ரத்தத்தில் ஹீயமாகுயளாபின் குமறபாட்டால் ஏற்படும் யநாய் தாலசீமிோ. 

ஆண்டுத ாறும் யம.8 அன்று உலக தாலசீமிோ நாள் அனுசரிக்கப்படுகி 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

-றது. இந்த மரபணுக்யகாளாறு யநாோல் பாதிக்கப்பட்ட யநாோளிகளின் 

அல்லல்கமள நிமனவுகூருவயத இந்நாளின் யநாக்கமாகும்.  

✓ “Addressing Health Inequalities Across the Global Thalassemia 

Community” என்பது நடப்பாண்டில் (2021) வரும் இந்நாளுக்கான 

கருப்பபாருளாகும். 

 

9.நடப்பாண்டின் பன்னாட்டு பசவிலிேர் நாளுக்கான கருப்பபாருள் 

என்ன? 

அ) Nurses: A Voice to Lead – Safe Motherhood 

ஆ) Nurses A Voice to Lead – Health is a Human Right 

இ) Nurses: Working with the Poor; Against Poverty 

ஈ) Nurses: A Voice to Lead - A vision for future healthcare  

✓ 1974 ெனவரி மாதத்தில் நவீன ஜசவிலிேர் முமறமே உருவாக்கிே 

இங்கிலாந்மதச் யசர்ந்த ஃபுயளாரன்ஸ் மநட்டிங்யகலின் பிறந்தநாமள 

நிமனவுகூரும் வமகயில், ஆண்டுயதாறும் யம.12 அன்று பன்னாட்டு 

ஜசவிலிேர் நாள் ஜகாண்டாடப்படுகிறது. ஜசவிலிேர்கள், சமூகத்திற்கு 

ஆற்றும் பங்களிப்மப சிறந்த முமறயில் நிமனவுகூருவதற்காக இந்த 

நாள் யதர்ந்ஜதடுக்கப்பட்டது. 

 

10. 1998’இல் பபாக்ரானில் நடத்தப்பட்ட அணுசக்தி யசாதடனகளி 

-ன் சாதடனடேக் குறிக்கும் வடகயில், யம.11 அன்று இந்திோவில் 

பகாண்டாடப்படுகிை சிைப்பு நாள் எது? 

அ) யதசிே அணுவாற்றல் நாள் 

ஆ) யதசிே ஜதாழில்நுட்ப நாள்  

இ) யதசிே அணுவாயுத நாள் 

ஈ) ஜபாக்ரான் நாள் 

✓ கடந்த 1998ஆம் ஆண்டில் இராெஸ்தானின் ஜபாக்ரானில் இந்திோ தனது 

அணுசக்தி யசாதமனகமள நடத்திே நாமளக் குறிக்கும் வமகயில், 

ஒவ்யவார் ஆண்டும் யம.11 அன்று இந்திோவில் யதசிே ஜதாழில்நுட்ப 

நாள் ஜகாண்டாடப்படுகிறது. இந்திோ தனது முதல் அணுசக்தி 

பரியசாதமனமே 1974’இல் “சிரிக்கும் புத்தர்” என்ற ஜபேரில் நடத்திேது.  

✓ கடந்த 1998’இல் ‘ஆபயரஷன் சக்தி’ என்ற ஜபேரில், அடுத்த அணுசக்தி 

திட்டம் யமற்ஜகாள்ளப்பட்டது. Dr. APJ அப்துல் கலாம், யம.11 அன்று அணு 

ஆயுத பரியசாதமனகமள யமற்ஜகாண்ட அறிவிேல் குழுவுக்கு தமல 

-மமதாங்கினார். தற்யபாது, அணுவாயுத திட்டத்மத மவத்திருக்கும் 

உலகின் எட்டு நாடுகளுள் இந்திோவும் ஒன்றாக உள்ளது. 

 


1. நாள்யதாறும் 1 லட்சம் உணவுப் ஜபாட்டலங்கள் 

இந்துசமே அறநிமலேத்துமற சார்பில் அரசு மருத்துவமமனகளில் COVID 

யநாோளிகள் உள்ளிட்யடாருக்கு நாள்யதாறும் 1 இலட்சம் உணவுப்ஜபாட்ட 

-லங்கள் வழங்கப்படும் என அறநிமலேத்துமற அமமச்சர் பி யக யசகர் 

பாபு ஜதரிவித்தார். இந்துசமே அறநிமலேத்துமறக் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள 

சுமார் 38,661 யகாவில்களுள் 754’இல் அன்னதானத்திட்டம் ஜசேல்படுத்த 

-ப்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

2. நாடு முழுவதும் 9 மருத்துவமமனகளில் NLC சார்பில் உயிர்வளி 

ஆமலகள் 

இந்திோ முழுவதும் 9 அரசு மருத்துவமமனகளில் உயிர்வளி (ஆக்சிென்) 

உற்பத்தி ஆமலகமள நிறுவவுள்ளதாக NLC இந்திோ நிறுவனம் 

அறிவித்துள்ளது. குறிப்பாக, NLC தனது மின் திட்டங்கமளச் ஜசேல்படுத்தி 

வரும் தமிழ்நாடு, இராெஸ்தான், உத்தர பிரயதசம், ஒடிஸா யபான்ற மாநில 

-ங்களில், சமூக ஜபாறுப்புணர்வுத்திட்டத்தின்கீழ் இந்த ஆமலகமள 

அமமக்கிறது. 

 

 

 

3. அடுத்த ஆண்டு இந்திோவின் ஜபாருளாதர வளர்ச்சி 10.1%ஆக இருக்கும்: 

ஐநா 

அடுத்த ஆண்டு இந்திோவின் ஜபாருளாதார வளாா்ச்சி 10.1 சதவீதமாக 

இருக்கும் என்று ஐநா ஜதரிவித்துள்ளது. ஐநா’இன் உலக ஜபாருளாதார 

சூழல் மற்றும் எதிர்கால வாய்ப்புகள் அறிக்மக புதுப்பிக்கப்பட்டு 

ஜவளியிடப்பட்டது. அந்த அறிக்மகயில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது: இந்த ஆண்டு 

இந்திோவின் ஜபாருளாதார வளர்ச்சி 7.5 சதவீதமாக இருக்கும். அடுத்த 

ஆண்டு அதன் ஜபாருளாதார வளர்ச்சி 10.1%ஆக இருக்கும். இந்த ஆண்டு 

சீனாவின் ஜபாருளாதார வளர்ச்சி 8.2%ஆக இருக்கும். வரும் 2022ஆம் 

ஆண்டு அந்நாட்டின் ஜபாருளாதார வளர்ச்சி பின்னமடமவச் சந்தித்து 5.8 

சதவீதமாக இருக்கும். அடுத்த ஆண்டு சீனாமவ முந்திச்ஜசன்று யவகமாக 

வளரும் ஜபாருளாதாரத்மத ஜகாண்ட நாடாக இந்திோ உருஜவடுக்கும். 

இந்திோவில் இதுவமர 100’இல் 10 யபர் என்ற விகிதத்தில் தடுப்பூசி 

ஜசலுத்தப்பட்டுள்ளது. இது அஜமரிக்காவில் 100’இல் 68.2ஆகவும், 

ரஷிோவில் 100’இல் 12.4ஆகவும் உள்ளது என்று உள்ளது. 

 

4. யகரள ‘இரும்புப் ஜபண்மணி’ யக ஆர் ஜகௌரி காலமானார் 

யகரளத்தில் ‘இரும்புப்ஜபண்மணி’ என்று அறிேப்பட்டவரும் முதுஜபரும் 

கம்யூனிஸ்ட் தமலவருமான யக ஆர் ஜகௌரி (102) திருவனந்தபுரத்தில் 

காலமானார். ‘ஜகௌரிேம்மா’ என்று அமனவராலும் அமழக்கப்பட்ட அவர் 

யகரளத்தில் கம்யூனிஸ்ட் இேக்கத்மத நிறுவிேவர்களில் ஒருவர். 

 

 

 

 



         

    

1. எந்த வகை வங்கிைளுக்கு `10,000 கைோடி மதிப்பிலான சிறப்பு 

நீண்ட ைோல ரெப்க ோ நடவடிக்கைகை கேற்ரைோள்ள ரிசர்வ் வங்கி 

திட்டமிட்டுள்ளது? 

அ) கூட்டுறவு வங்கிகள் 

ஆ) பிராந்திய கிராமப்புற வங்கிகள் 

இ) சிறு நிதிய வங்கிகள்  

ஈ) ககாடுப்பனவு வங்கிகள் 

✓ சிறு நிதிய வங்கிகளுக்கு அதன் சிறப்பு நீண்டகால கரப்பபா நடவடிக் 

-கககளுக்காக `10,000 பகாடி மதிப்பிலான முதல் ஏலத்கத, கரப்பபா 

விகிதத்தில், ஒவ்கவாரு மாதமும் நடத்த இந்திய ரிசர்வ் வங்கி முடிவு 

கசய்துள்ளது. இது ஒரு கடன் வாங்குபவருக்கு `10 இலட்சம் வகர புதிய 

கடகன வழங்கும் மற்றும் சிறு வணிக நிறுவனங்கள், நுண் மற்றும் 

சிறு கதாழில்கள் மற்றும் பிற அகமப்புசாரா துகற நிறுவனங்களுக்கும் 

ஆதரவளிக்கும். இந்த வசதி அக்படாபர் 31, 2021 வகர கிகடக்கும். 

 

2. எந்த நோடு உருவோக்கிை சிக ோ ோர்ம் தடுப்பூசியின் அவசெைோல 

 ைன் ோட்டிற்கு WHO ஒப்புதல் அளிக்ைவுள்ளது? 

அ) சீனா  

ஆ) ரஷ்யா 

இ) இந்தியா 

ஈ) இஸ்பரல் 

✓ உலக நலவாழ்வு அகமப்பு இறுதியாக அவசரகால பயன்பாட்டிற்காக 

சிபனாபார்ம் COVID-19 தடுப்பூசிக்கு நிபந்தகன ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

சீனா உருவாக்கிய சிபனாபார்ம் தடுப்பூசி ஏற்கனபவ 45 நாடுகளால் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. சீனா தனது ஐந்து தடுப்பூசிகளுக்கு அவசரகால 

பயன்பாட்டிற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. பமலும் உள்நாட்டு பயன்பாடு 

மற்றும் ஏற்றுமதிக்கு சிபனாபார்ம் மற்றும் சிபனாவாக் தடுப்பூசிககள 

சீனா பயன்படுத்துகிறது. 

 

3. ஆயுஷ் விநிகைோை இைக்ைத்தில் கசர்க்ைப் ட்ட ை சுெ குடிநீர், எந்த 

ேருத்துவ முகறகைச் சோர்ந்த ஒரு ேோேருந்தோகும்? 

அ) ஆயுர்பவதம் 

ஆ) சித்த மருத்துவம்  

இ) ப ாமிபயாபதி 

ஈ) யுனானி 

✓ COVID-19 கதாற்றின் இரண்டாவது அகலகயக் கட்டுக்குள் ககாண்டு 

வரும் முயற்சியில், மருத்துவமகனயில் அனுமதிக்கப்படாத கபருவாரியா 

-ன COVID பநாயாளிகளுக்கு பல மூலிகககளின் கலகவ மருந்தான 

ஆயுஷ் 64 மற்றும் சித்த மருத்துவத்தின் கபசுரக்குடிநீகர நாடு முழுவது 

-ம் வழங்கும் மாகபரும் திட்டத்கத ஆயுஷ் அகமச்சகம் கதாடங்குகிறது. 

இந்த இரண்டு மருந்துகளும் சிறப்பாகச் கசயல்படுவதாக பலதரப்பட்ட 

மருத்துவச் பசாதகனகளில் கதரியவந்துள்ளது. 

 

4. இந்திை COVID ேோறு ோட்கட Variant of Concern எ  வகைப் டு 

-த்திை நோடு எது? 

அ) ஆஸ்திபரலியா 

ஆ) ஐக்கியப் பபரரசு  

இ) சீனா 

ஈ) ரஷியா 

✓ இங்கிலாந்தில் உள்ள சுகாதார அதிகாரிகள், இந்திய மாறுபாட்டின் ஒரு 

துகை வகககய விசாரகை பிரிவின் கீழிருந்து ஒரு “Variant of 

Concern” என வககப்படுத்தியுள்ளனர். இங்கிலாந்தில் பாதிப்புகளின் 

எண்ணிக்கக அதிகரித்து, சமூக பரவலானகதத் கதாடர்ந்து இந்நடவடி 

-க்கக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

✓ அதிகாரப்பூர்வமாக B.1.617 என அகழக்கப்படும் அசல் இந்தியா மாறுபாடு 

முதன்முதலில் அக்படாபரில் கண்டறியப்பட்டது, பமலும் B.1.617.2 மாறுபா 

-டு அதிக பரவல் திறன் ககாண்டதாகக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 

 

5. அண்கேச் ரசய்திைளில் இடம்ர ற்ற, ‘ைலிக ோர்னிைோ ைோன்டோர்’ 

என்றோல் என் ? 

அ) அருங்காட்சியகம் 

ஆ) ககல வடிவம் 

இ) பறகவ இனங்கள்  

ஈ) கிரிப்படாகரன்சி 

✓ ‘கலிபபார்னியா கான்டார்’ என்பது ‘புதிய உலக’ கழுகு இனத்கதச் 

பசர்ந்த ஒரு கழுகு இனமாகும். இது மிகப்கபரிய வட அகமரிக்க நிலப் 

பறகவயாகும். கடந்த 1987ஆம் ஆண்டில் இந்தப் பறகவ, காடுகளில் 

இருந்து முற்றாக அழிந்ததாகக் கூறப்பட்டது. அண்கமயில், அழிவின் 

விளிம்பிலிருக்கும் இந்தப் பறகவயினம், கலிபபார்னியாவின் கதகச்சாபி 

நகரில் உள்ள ஒரு வீட்டில் கூட்டமாக காைப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. 

 

6. ைோலநிகல & தூை வளி கூட்டணிைோ து, எந்த அகேப்புடன் 

இகைந்து உலைளோவிை மீத்கதன் ேதிப்பீட்டு அறிக்கைகை ரவளி 

-யிட்டுள்ளது? 

அ) UNFCCC 

ஆ) UNCTAD 

இ) UNEP  

ஈ) UNDP 

✓ ஐநா சுற்றுச்சூழல் திட்டத்துடன் (UNEP) இகைந்து காலநிகல மற்றும் 

தூய வளி கூட்டணியானது “உலகளாவிய மீத்பதன் மதிப்பீடு” என்ற 

அறிக்கககய கவளியிட்டுள்ளது. இந்த மதிப்பீட்டு அறிக்கக குறிப்பாக 

புகதபடிவ எரிகபாருள் துகறசார்ந்த மீத்பதன் உமிழ்கவக் குகறப்பதன் 

மூலம் வரும் பயன்ககளயும், புவி கவப்பமகடதலின் தாக்கங்ககளயும் 

கவளிப்படுத்துகிறது. 

 

7. “ID-Art” ரசைலிகை ரதோடங்கியுள்ள அகேப்பு எது? 

அ) ரிசர்வ் வங்கி 

ஆ) CBDT 

இ) CBIC 

ஈ) இன்டர்பபால்  

✓ இன்டர்பபால், “ID-Art” என்ற திறன்பபசி கசயலிகய கவளியிட்டுள்ளது. 

இந்தச் கசயலி, களவாடப்பட்ட கலாச்சார கசாத்துக்ககள அகடயாளம் 

காைவும், சட்டத்துக்குப்புறம்பான கடத்தகலக் குகறக்கவும், திருடப்பட் 

-ட பகடப்புகள் மற்றும் ககலப்கபாருட்ககள மீட்கடடுப்பதற்கான வாய்ப் 

-புககள அதிகரிக்கவும் உதவும். 

✓ திருடப்பட்ட ககலப்பகடப்புகளுக்கான இன்டர்பபாலின் தரவுத்தளத்கத 

அணுக, உலககங்குமுள்ள சட்ட அமலாக்க நிறுவனங்களால் பயன்படுத் 

-த இது வடிவகமக்கப்பட்டுள்ளது. இகத கபாதுமக்களும் அணுகலாம். 

 

8. ஐகெோப்பிை முதலீட்டு வங்கியானது எந்த இந்திை வங்கியுடன், 

ைோலநிகலகை கேைேோைக்ரைோண்ட, சரி ஒப்பு நிதியுதவிக்ைோ  ஓர் 

ஒப் ந்தத்தில் நுகைந்துள்ளது? 

அ) பபராடா வங்கி 

ஆ) பாரத வங்கி  

இ) பஞ்சாப் பதசிய வங்கி 

ஈ) HDFC வங்கி 

✓ காலநிகல மாற்றம் மற்றும் நிகலத்தன்கமகய கமயமாகக் ககாண்ட 

இந்திய சிறு வணிகங்களுக்கு, சரிஒப்பு நிதியுதவிகய வழங்குவதற்காக 

ஐபராப்பிய முதலீட்டு வங்கி பாரத வங்கியுடன் ஓர் ஒப்பந்தம் கசய்துள்ளது. 

இந்த ஒப்பந்தம், 100 மில்லியன் யூபரா மதிப்புகடயதாகும். இந்த 

ஒப்பந்தத்கத கசயல்படுத்துவதற்காக இரு வங்கிகளும் “NEEV FUND I” 

என்ற புதிய நிதியத்கத உருவாக்கியுள்ளன. 

 

9. சமீ  ரசய்திைளில் இடம்ர ற்ற, ‘XcodeGhost’ என்றோல் என் ? 

அ) கிரிப்படாகரன்சி  ஆ) தீம்கபாருள்  

இ) ஏவுகலம்  ஈ) COVID திரிபு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ “XcodeGhost” என்பது ஒரு தீம்கபாருளாகும். அது, ஆப் ஸ்படாரில் பதிபவ 

-ற்றப்பட்ட ஐபபான் மற்றும் ஐபாட் கசயலிகளில் தீம்கபாருகள கசலுத் 

-துவதாக கூறப்படுகிறது. இது முதலில் 2015’இல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

அண்கமயில், 128 மில்லியனுக்கும் அதிகமான iOS பயனர்கள் “Xcode 

Ghost” தீம்கபாருளால் பாதிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. பாதிக்கப்பட்ட 

பயனர்களில் 55% பபர் சீனாவிலும், அவர்களுள் 18 மில்லியன் பபர் 

அகமரிக்காவிலும் உள்ளனர். 

 

10. நடப் ோண்டின் (2021) உலை ரசஞ்சிலுகவ ேற்றும் ரசம்பிகற 

நோளுக்ைோ  ைருப்ர ோருள் என் ? 

அ) Everywhere for everyone 

ஆ) Memorable smiles from around the world 

இ) Get Together for the purpose of Humanity 

ஈ) Together we are unstoppable  

✓ உலக கசஞ்சிலுகவ மற்றும் கசம்பிகற நாள் (International Red Cross 

and Red Crescent Day) பம.8ஆம் நாளன்று அகனத்து நாடுகளிலும் 

ககாண்டாடப்படுகிறது. முதலாவது பநாபல் விருகதப் கபற்றவரும் கசஞ் 

சிலுகவச்சங்கத்தின் நிறுவனருமான க ன்றி டுைான்ட் அவர்களின் 

பிறந்தநாளான இந்நாள், கடந்த 1948ஆம் ஆண்டிலிருந்து சிறப்புநாளாக 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

✓ உலகில் யுத்தம் மற்றும் இடர்களால் பாதிப்பகடபவாருக்கு, மனிதாபிமா 

-னரீதியில் நிவாரைப்பணிககள பமற்ககாள்ளும் பநாக்கில் கசஞ்சிலு 

-கவச்சங்கம் மற்றும் கசம்பிகறச் சங்கம் ஆகியன பன்னாட்டளவில் 

அகமக்கப்பட்டன. “Together we are unstoppable” என்பது நடப்பாண்டில் 

(2021) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்கபாருளாகும். 

 


1. பபரகவத் தகலவராக மு அப்பாவு பதவிபயற்றார் 

தமிழ்நாடு சட்டப்பபரகவத் தகலவராக பபாட்டியின்றி ஒருமனதாகத் பதர் 

-ந்கதடுக்கப்பட்ட மு அப்பாவு பதவிபயற்றுக்ககாண்டார். துகைத்தகலவ 

-ராக கு பிச்சாண்டியும் பதவிபயற்றுக்ககாண்டார். 

பதினாறாவது பபரகவயின் தகலவர்: பதினாறாவது சட்டப்பபரகவயின் 

தகலவராக மு அப்பாவு ஆகியுள்ளார். இதற்குமுன் பபரகவத் தகலவராக 

கெ சிவசண்முகம் பிள்கள (1952-1955), என் பகாபாலபமனன் (1955-

1956), யு கிருஷ்ை ராவ் (1957-61), எஸ் கசல்லப்பாண்டியன் (1962-67), 

சி பா ஆதித்தனார் (1967-1968), பக பகாவிந்தன் (1969-1971, 1973-

1977), பக மதியழகன் (1971-1972), முனு ஆதி (1977-1980), க ராொராம் 

(1980-1985), பி எச் பாண்டியன் (1985-1989), தமிழ்க்குடிமகன் (1989-

1991), பசடப்பட்டி முத்கதயா (1991-1996), பி டி ஆர் பழனி பவல்ராென் (19 

96-2001), காளிமுத்து (2001-2006), ஆவுகடயப்பன் (2006-2011), டி 

கெயக்குமார் (2011-2012), ப தனபால் (2012-2016, 2016-2021) ஆகிபயா 

-ர் பபரகவத்தகலவர்களாகப் பதவி வகித்துள்ளனர். 

 

2. மனிதர்களின் அச்சுறுத்தலால் பகள்விக்குறியாகும் யாகனகளின் 

உயிர் 

பவட்கட, வன ஆக்கிரமிப்பு, வழித்தட ஆக்கிரமிப்பு பபான்ற பல்பவறு 

காரைங்கள் மற்றும் மனிதர்களின் அச்சுறுத்தலால் யாகனகளின் 

உயிருக்கு பகள்விக்குறி ஏற்பட்டுள்ளது. பத்கதான்பதாம் நூற்றாண்டில் 

இமயமகலயின் பனிபடர்ந்த பகுதிகயத் தவிர அகனத்துப் பகுதிகளிலும் 

யாகனகள் வாழ்ந்துள்ளன. மனிதர்களின் அதிபவக வளர்ச்சியால் 

யாகனகளின் வாழ்விடம் சுருங்கி இமயமகலயின் அடிவாரப் பகுதியான 

வடகிழக்கு இந்தியா, ஒடிஸா, ொர்க்கண்ட் ஆகிய மாநிலங்களில் உள்ள 

கிழக்கு மத்திய பகுதி, கதன்னிந்தியாவில் உள்ள கிழக்கு மற்றும் பமற்குத் 

கதாடர்ச்சி மகலப்பகுதிகளில் யாகனகள் வாழ்ந்து வருகின்றன. 

யாகனகள் பாதுகாப்பு இல்லாமல் அழிந்து வருகின்றன என்பகத 

உைர்ந்த மத்திய அரசு யாகனகள் பாதுகாப்புத் திட்டத்கத 1992ஆம் 

ஆண்டு துவக்கியதுடன், இதுவகர 32’க்கும் அதிகமான யாகனகள் 

காப்பகங்ககள அறிவித்துள்ளது. இருந்தபபாதும், புலிகள் பாதுகாப்புத் 

திட்டத்துக்கு கிகடத்த வரபவற்பு யாகனகள் பாதுகாப்புத் திட்டத்துக்கு 

கிகடக்கவில்கல. யாகனகள் பாதுகாப்புத் திட்டம் கவறும் அறிவிப்பாக 

மட்டுபம உள்ளது. இந்தத் திட்டம் மந்த கதியில் கசயல்படுவகத உைர்ந்து, 

திட்டம் முழுத்திறனுடன் கசயல்படவும், யாகனகளுக்கு உள்ள அச்சுறுத்த 

-கலக் குகறக்கவும் அரசால் மபகஷ் இரங்கராென் தகலகமயிலான 

வல்லுநர் குழு நியமிக்கப்பட்டது. 

இந்தக் குழு எலிகபண்ட் டாஸ்க் பபார்ஸ் என்று அகழக்கப்பட்டது. இக்குழு 

‘கொ’ என்ற 187 பக்க அறிக்கககய கடந்த 2010ஆம் ஆண்டு அரசுக்கு 

சமர்ப்பித்தது. அதில் யாகனகள் வாழ என்கனன்ன நடவடிக்கககள் 

எடுக்க பவண்டும் என்பது குறித்து கதளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. இதில், 

முக்கியப் பரிந்துகரகளில் ஒன்று பதசிய புலிகள் பாதுகாப்பு ஆகையம் 

பபால பதசிய யாகனகள் பாதுகாப்பு ஆகையம் உருவாக்கப்பட பவண் 

-டும்.அவ்வாகையத்தில் ஆளுகமக்குழு உருவாக்கப்பட்டு சட்டரீதியான 

அங்கீகாரம் வழங்க பவண்டும் பபான்றகவகள் இடம்கபற்றுள்ளன. 

1987 முதல் 2007ஆம் ஆண்டு வகர இரயில் பமாதி 150 யாகனகள் 

உயிரிழந்துள்ளன. இதில் 36 சதவீத விபத்துகள் அஸ்ஸாமிலும், 26 சதவீத 

விபத்துகள் பமற்கு வங்க மாநிலத்திலும், 6% விபத்துகள் தமிழ்நாட்டிலும் 

நகடகபற்றுள்ளன. 

1996 முதல் 1998ஆம் ஆண்டு வகர 3 ஆண்டுகளில் 253 யாகனகள் 

பவட்கடயாடப்பட்டுள்ளன. 2008 முதல் 2013ஆம் ஆண்டுக்கு வகர 121 

யாகனகள் பவட்கடயாடப்பட்டன. ஐம்பது யாகனகள் சாகல, இரயில் 

விபத்துகளால் 50 யாகனகளும், மின்சாரம் பாய்ந்து 111 யாகனகளும் 

உயரிழந்துள்ளன. தற்பபாது, 12 மாநிலங்களில் சுமார் 30,000 யாகனக 

-பள உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. யாகனகள் அழிவுக்கு முக்கிய காரைம் 

வாழ்விடம் சுருங்குதல், உழவுக்காக காடு திருத்துதல், பவட்கட, பமாதல் 

கதாடர்பான இழப்புகள் அதிகம். யாகனகள் தங்களது பதாற்றத்துக்கு 

ஏற்றார்பபால தினசரி 150 கிபலா பசுந்தீவைககளயும், 100 லிட்டர் 

தண்ணீகரயும் உைவாக எடுத்துக்ககாள்கின்றன. 

உைவுத் பதகவகய பூர்த்தி கசய்ய ஆண்டுபதாறும் 300 முதல் 400 

சதுர கிமீ தூரம் யாகன பயணிக்கிறது. பருவ நிகலக்கு ஏற்ப தங்களது 

வாழ்விடங்ககள அவ்வப்பபாது பதர்வுகசய்கிறது. மனிதர்களின் 

ஆக்கிரமிப்பு காரைமாக யாகன வழித்தடங்ககள இழந்து காலநிகலக்கு 

தகுந்தாற்பபால இடம்கபற முடியாமல் யாகனகள் பாதிக்கப்படுகின்றன. 

யாகன வழித்தடங்கள் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதில் 25 சதவீத 

வழித்தடம் மட்டுபம பாதுகாக்கப்பட்ட வனப் பகுதிகள் உள்ளன. மீதமுள்ள 

75% பாதுகாப்பற்ற வனப் பகுதிகளுக்கு கவளிபய உள்ளன. இதனால் 

யாகனககள காப்பாற்றுவதில் சிக்கல் ஏற்படுகிறது. 

பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதிகளுக்கு கவளிபய உள்ள காப்புக் காடுகளும், 

இதர வனப்பகுதிகளும் பவகமாக அழிந்து வருவதால் யாகனகளின் 

எதிர்காலம் பகள்விக்குறியாகியுள்ளது. யாகனகள் நீண்டகாலம் வாழ 

குகறந்தது 5,000 சகிமீ பரப்புககாண்ட காடுகள் அவசியம். இதில்தான் 

குட்டி இடக்கூடிய 500’க்கும் பமற்பட்ட யாகனகள் வாழ முடியும்.  

இந்தியாவில் இந்த அளவுககாண்ட காடுகள் அரிதாகி வருகின்றன. 

ஆக்கிரமிப்புககள அகற்றுவதில் உள்ள கமத்தனம், வனப்பகுதிக்கு நடுபவ 

அகமக்கப்படும் இரயில் பாகதகள், சாகலகள் மற்றும் பல்பவறு 

காரைங்களால் யாகன-மனித பமாதல் அதிகரிக்கிறது. கதன்னிந்தியா 

-வில் வனப்பகுதிகய அடுத்துள்ள கிராமங்களில் ஆண்டுபதாறும் 

சராசரியாக 15% பயிர் பசதம் ஏற்படுகிறது. யாகனகளுக்கு மனிதர்களால் 

ஏற்படும் அச்சுறுத்தல் தற்பபாது அதிகரித்து வருகிறது. 

சமீபகாலமாக யாகனகள் தாக்கப்படுவதும், ககால்லப்படுவதும் என்பது 

கதாடர்கிறது. கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு பகரளத்தில் யாகன ஒன்று 

கவடிகவத்து தாக்கப்பட்டதில் அதன் வாயில் காயம் ஏற்பட்டு அது வலி 

தாங்க முடியாமல் தண்ணீரில் நின்று உயிரிழந்த சம்பவம் உலகத்கதபய 

கண்ணீர்விட கவத்தது. நீலகிரி மாவட்டம், மசினகுடி பகுதியில் ரிசார்ட் 

உரிகமயாளர்கள் தீப்பற்றகவத்த டயகர வீசி யாகனகய ககான்ற 

சம்பவம் இயற்கக ஆர்வலர்ககள பவதகன அகடயச்கசய்தது.  

அபதபபால ஆகனமகல புலிகள் காப்பகம் அருபக பிடிக்கப்பட்ட அரிசி 

இராொ யாகன மூன்று பபகரத் தாக்கி ககாண்றதாக அகனவரும் 

கூச்சலிட்டு யாகனகய பிடிக்குமாறு கதரிவித்தனர். இபதபபால, 

உடுமகல வனப்பகுதியில் யாகனகள் மீது தாக்குதல் நடத்திய விடிபயா 

சமூக வகலதளங்களில் பரவி பரபரப்கப ஏற்படுத்தியது. இது தவிர வனப் 

பகுதிகளில் யாகனகள் உயிரிழப்பது அதிகரித்து வருகிறது. 

பகாயம்புத்தூர் பகாட்டத்தில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் அதிகமான 

எண்ணிக்ககயில் யாகனகள் உயிரிழந்துள்ளன. இபதபபால ஆகன 

மகல புலிகள் காப்பகத்தில் அதிகமான எண்ணிக்ககயில் யாகனகள் 

உயிரிழந்துள்ளன. இப்படி யாகனகள் உயிரிழப்பு அதிகரித்து யாகனகளி 

-ன் பாதுகாப்பு பகள்விக்குறியாகி வருகிறது. இகதத்தடுக்க யாகனகள் 

பாதுகாப்பு ஆகையத்கத உருவாக்கி அந்த ஆகையத்துக்குத் பதகவ 

 



         

    

-யான அதிகாரத்கத வழங்கி யாகனகளின் பாதுகாப்கப உறுதி கசய்ய 

பவண்டும். இல்லாவிட்டால் யாகனகள் அழிவகதத் தடுக்கமுடியாது.  

யாகனகள் அழிந்தால் காடுகள் அழியும், காடுகள் அழிந்தால் மனித இனம் 

தண்ணீரின்றி அழிந்துவிடும். ஆகபவ யாகனகள் பாதுகாப்கப உறுதி 

கசய்ய யாகனகள் பாதுகாப்பு ஆகையத்துக்கு உயிர்ககாடுக்க பவண்டு 

-ம். யாகனகளின் பாதுகாப்கப உறுதிகசய்ய யாகனகள் பாதுகாப்பு 

ஆகையத்கத உருவாக்குவது, யாகனகளின் மீது அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத் 

-துபவர்கள் மீது கடுகமயான நடவடிக்கக எடுப்பது பபான்றகவ இன்றி 

-யகமயாததாக உள்ளது. 

 

3. அகமரிக்க ராணுவ தகலகம தளபதியுடன் நரவபை பபச்சு 

இந்திய ராணுவ தகலகமத் தளபதி M M நரவபை, அகமரிக்க ராணுவ 

தகலகமத் தளபதி பெம்ஸ் சி கமக்கான்விபலவுடன் கதாகலபபசியில் 

உகரயாடினார். இருவரிகடபய நிகழ்ந்த உகரயாடல் குறித்து அதிகாரிக 

-ள் கூறுககயில் பிராந்திய பாதுகாப்பு விவகாரத்தில் இந்தியா-அகமரிக்கா 

இகடபயயான ராணுவ ஒத்துகழப்கப சில குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் பமலும் 

விரிவுபடுத்துவதற்கான வழிகள் குறித்து நரவபை-கமக்கான்விபல 

ஆபலாசித்தனர். அத்துடன் கபரானா கதாற்று சூழகல திறம்பட எதிர்ககா 

-ள்வது கதாடர்பாகவும் அவர்கள் விவாதித்தனர் என்றனர். 

இருவரது உகரயாடல் கதாடர்பாக இந்திய ராணுவமும் சுட்டுகரயில் 

பதிவிட்டிருந்தது. கடந்த சில ஆண்டுகளாக ராணுவ ரீதியிலாக இந்தியா-

அகமரிக்கா இகடபயயான ஒத்துகழப்பு பமம்பட்டு வருகிறது. 

கடந்த ஆண்டு அக்படாபரில், ராணுவ உயர் கதாழில்நுட்பம், தளவாடங்கள், 

புவிசார் வகரபடங்கள் ஆகியவற்கற இந்தியா - அகமரிக்கா இகடபய 

பகிர்ந்துககாள்வதற்கான ஒப்பந்தம் இருநாடுகளிகடபய கககயழுத்தான 

-து. அதற்குமுன் 2018’இல், அகமரிக்காவின் இராணுவ உயர்கதாழில்நுட்ப 

-ங்ககள இந்தியாவுக்கு வழங்குவதற்கும், கமன்கபாருள் உள்ளிட்டகவ 

கதாடர்பான தரவுககள பரஸ்பரம் பகிர்ந்துககாள்வதற்கும் வழிவகுக்கும் 

ஒப்பந்தம் கககயழுத்தானது. கடந்த 2016’இல் இந்தியாகவ தனது பிரதா 

-ன பாதுகாப்புத் துகற கூட்டாளி என்று அகமரிக்கா அறிவித்தது. அபத 

ஆண்டில், இரு நாட்டு ராணுவ தளங்ககளயும் இருநாடுகளும் பரஸ்பரம் 

பயன்படுத்திக் ககாள்வதற்கான ஒப்பந்தம் இந்தியா-அகமரிக்கா இகடபய 

கககயழுத்தானது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

4. `18,100 பகாடியில் ஏசிசி பபட்டரி உற்பத்தி: பிஎல்ஐ திட்டத்துக்கு மத்திய 

அகமச்சரகவ ஒப்புதல் 

ஏசிசி வகக பபட்டரி உற்பத்திகய ஊக்குவிப்பதற்காக, `18,100 பகாடி 

மதிப்பிலான உற்பத்திசார்ந்த ஊக்குவிப்பு திட்டத்துக்கு மத்திய 

அகமச்சரகவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. தில்லியில் நகடகபற்ற மத்திய 

அகமச்சரகவக் கூட்டத்துக்குப் பிறகு, இதுகுறித்து மத்திய தகவல் -

ஒலிபரப்புத்துகற அகமச்சர் பிரகாஷ் ெவபடகர், கசய்தியாளர்களிடம் 

கூறியதாவது: ஏசிசி வகக பபட்டரி (அட்வான்ஸ்டு ககமிஸ்ட்ரி கசல்) 

என்பது அதிநவீன வகக பபட்டரியாகும். இதில், மின்சக்திகய ரசாயன 

ஆற்றலாக மாற்றி பசமித்துகவத்து பின் மீண்டும் மின்சக்தியாக மாற்றிக் 

ககாள்ளமுடியும். இந்த வகக பபட்டரிகளின் பதகவகய தற்சமயம் 

கவளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி கசய்பத பூர்த்தி கசய்து வருகிபறாம். 

எனபவ, உள்நாட்டிபலபய இந்த வகக மின்கல உற்பத்திகய 

ஊக்குவிக்க மத்திய அரசு முடிவு கசய்துள்ளது. 

அதன்படி, ஏசிசி வகக பபட்டரி உற்பத்திகய ஊக்குவிக்க `18,100 பகாடி 

மதிப்பிலான உற்பத்திசார் ஊக்குவிப்புத்திட்டத்துக்கு மத்திய அகமச்சர 

-கவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இத்திட்டத்தின்கீழ் உள்நாட்டில் இருந்தும், 

கவளிநாடுகளில் இருந்தும் `45,000 பகாடி முதலீடு ஈர்க்கப்படும் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 50 கிகா வாட் மின்சாரத்கத பசமித்து கவக்கக் 

கூடிய அளவில் பபட்டரிககள தயாரிக்க பவண்டும் என்பபத இந்தத் 

திட்டத்தின் பநாக்கமாகும். இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் அதிக அளவில் உற்பத்தி 

கசய்து, அதிக அளவில் விற்பகன கசய்யும் கதாழில் நிறுவனங்களுக்கு 

ஊக்கத்கதாகக அளிக்கப்படும். 

மின்சார வாகனங்கள், சூரியமின்சக்தி உற்பத்தி நிகலயங்கள், மின் 

பகிாிா்மான கட்டகமப்புகள் ஆகியவற்றில் ஏசிசி பபட்டரிகள் அதிகம் 

பதகவப்படும். மின்சார வாகனங்கள் பயன்பாட்டால் சுற்றுச்சூழல் 

மாசகடவது குகறயும். பமலும், எரிகபாருள் பதகவயும் குகறயும். 

இதனால் எரிகபாருள் இறக்குமதிக்கு கசலவிடும் கதாககயில் ரூ.2.5 

லட்சம் பகாடி வகர மிச்சமாகும். புதிதாக பவகலவாய்ப்புகளும் 

உருவாகும். ஏசிசி வகக பபட்டரிகள் எளிதில் கிகடக்குமானால், மின்சார 

வாகனங்களின் உற்பத்தியும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது என்றார் அவர்.  

பராப்கார் திட்டத்துக்கு நிலம்: உத்தரகண்ட் மாநிலத்தில் தகலநகர் 

படராடூனுக்கும், சுற்றுலாத்தலமான முகசௌரிக்கும் இகடபய பபாக்குவரத் 

-து கநரிசகலக்குகறப்பதற்காக பராப்கார் வழித்தடம் அகமக்கப்படவுள்ள 

-து. இந்தத் திட்டத்துக்காக, இந்திய-திகபத்திய எல்கலப் பாதுகாப்புப் 

பகடக்கு கசாந்தமான 1,500 சதுர மீட்டர் நிலத்கத உத்தரகண்ட் அரசிடம் 

ஒப்பகடப்பதற்கு மத்திய அகமச்சரகவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.  

படராடூன்-முகசௌரி இகடபய 35 கி.மீ. கதாகலவுக்கு `285 பகாடியில் 

இந்தத் திட்டம் நிகறபவற்றப்படவுள்ளது. பட்டய கைக்குத் துகறயில்  

இந்தியா-கத்தார் இகடபய ஒப்பந்தம்: இந்திய பட்டய கைக்காளர் 

நிறுவனத்துக்கும், கத்தாா நிதி ஆகையத்துக்கும் இகடபய புரிந்துைர்வு 

ஒப்பந்தம் பமற்ககாள்வற்கு மத்திய அகமச்சரகவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

இந்த ஒப்பந்தம் மூலமாக, இந்திய பட்டய கைக்காளர்கள், கத்தாரில் நிதிச் 

பசகவகள், வரி விதிப்பு, ஆபலாசகன, கைக்குத் தணிக்கக ஆகிய 

பிரிவுகளில் பணியாற்றுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். 

 

5. விரிவுபடுத்தப்படுகிறது சூயஸ் கால்வாய்: எகிப்து அறிவிப்பு 

எகிப்து நாட்டின் சூயஸ் கால்வாயில் பிரமாண்ட சரக்கு கப்பல் ஒன்று 

அண்கமயில் தகரதட்டி கப்பல் பபாக்குவரத்து கடுகமயாக 

பாதிக்கப்பட்டகதத் கதாடர்ந்து, அந்தக்கால்கவகய விரிவுபடுத்த அந்நாடு 

திட்டமிட்டுள்ளது. 

எகிப்து நாட்டில் உள்ள சூயஸ் கால்வாய் ஆசியாவின் மத்திய தகரக்கடல் 

பகுதிகயயும், ஐபராப்பாவின் கசங்கடல் பகுதிகயயும் இகைக்கும் 

முக்கிய நீர்வழித்தடமாகும். இந்தியப்கபருங்கடல் பகுதியில் பயணிக்கும் 

நூற்றுக்கைக்கான கப்பல்கள் இந்தக் கால்வாய் வழியாகத்தான் 

கசங்கடல் பகுதிக்கு பயணித்து வருகின்றன. உலக வர்த்தகத்தில் 10% 

இந்தக் கால்வாய் வழியாக நடப்பதாகவும், கடந்த ஆண்டில் மட்டும் இந்தக் 

கால்வாய் வழியாக 19,000 கப்பல்கள் கடந்துள்ளதாகவும் அதிகாரபூர்வ 

புள்ளிவிவரங்கள் கதரிவிக்கின்றன. இந்த நிகலயில், கதவான் நாட்கடச் 

பசர்ந்த ‘எவர் கிரீன் மகரன்’ என்ற நிறுவனம் இயக்கி வரும் ெப்பான் 

நாட்டுக்குச் கசாந்தமான ‘எவர் கிவன்’ என்ற பிரமாண்ட சரக்கு கப்பல் 

அண்கமயில் சூயஸ் கால்வாயில் தகரதட்டி குறுக்காக சிக்கிக்ககாண்டது. 

400 மீ நீளமும் 59 மீ அகலமும் ககாண்ட இந்தக் கப்பல், குறுகிய சூயஸ் 

கால்வாயில் குறுக்காக சிக்கிக்ககாண்டதால், அந்த வழியாக பவறு 

கப்பல்கள் கசல்ல முடியாத சூழல் உருவானது. இதனால் பல லட்சம் 

மதிப்பிலான சரக்குகள் பதக்கமகடந்தன. 6 நாள்கள் தீவிர முயற்சிக்குப் 

பிறபக அந்தக் கப்பல் மீட்கப்பட்டு, கப்பல் பபாக்குவரத்து சீரானது. 

இந்தச் சூழலில், சூயஸ் கால்வாகய விரிவுபடுத்த எகிப்து அரசு முடிவு 

கசய்துள்ளது. கால்வாயின் கதன்பகாடியில் சீனாய் தீபகற்பம் பகுதியில் 

கிழக்கு பநாக்கி 40 மீ அளவுக்கு விரிவுபடுத்தவும், கால்வாயின் ஆழத்கத 

இப்பபாது உள்ள 66 அடி அன்ற அளவிலிருந்து 72 அடியாக ஆழப்படுத்தவு 

-ம் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. அபதாடு, கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு இந்தக்கால்வா 

-யில் திறக்கப்பட்ட இரண்டாவது வழித்தடமும் 10 கிமீ நீளத்துக்கு விரிவுப 

-டுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. அதன்மூலம், இவ்விரு வழித்தட கால்வாய் 82 

கிமீ நீளம்ககாண்டதாக விரிவகடயும் என்பபதாடு, பமலும் அதிக கப்பல்க 

-ள் எளிதாக கால்வாகய கடக்க வழி ஏற்படும். 

 

6. எந்தவிதமான அறிகுறியும் இல்லாத பலசான கதாற்கற குைப்படுத்தும் 

‘கபசுரக் குடிநீர்’ - ஆராய்ச்சியில் உறுதியானதால் ஆயுஷ் அகமச்சகம் 

பரிந்துகர 

அறிகுறி இல்லாத, பலசான, மிதமானகபரானா கதாற்கற கபசுரக் குடிநீர் 

குைப்படுத்துவது ஆராய்ச்சியில் உறுதியானதால், அகதப் பயன்படுத்திக் 

ககாள்ளுமாறு அகனத்து மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய ஆயுஷ் அகமச்சகம் 

அறிவுறுத்தியுள்ளது. 

மத்திய ஆயுஷ் அகமச்சகத்தின்கீழ் தாம்பரத்தில் கசயல்படும் பதசிய சித்த 

நிறுவனமருத்துவமகனயில் 100 படுக்கககளுடன் சிகிச்கச கமயம் 

கதாடங்கப்பட்டுள்ளது. பமலும், தருமபுரி, பதனி, நாமக்கல், கரூர், 

திருவண்ைாமகல, அரியலூர், மதுகர, கதன்காசி, திண்டுக்கல், 

ராணிப்பபட்கட, புதுக்பகாட்கட, நாகப்பட்டினம் ஆகிய 12 மாவட்டங்களில் 

தமிழ்நாடு அரசு சித்த மருத்துவ கமயங்ககள அகமக்க உள்ளது. 

இந்நிகலயில், அறிகுறி இல்லாத, பலசான மற்றும் மிதமான கதாற்றால் 

பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கபசுர குடிநீர்மூலம் குைமகடவது, மத்திய சித்த 

மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் குழுமம்நடத்திய ஆராய்ச்சியில் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இபதபபால, ஆயுஷ்-64 என்ற ஆயுர்பவத மருந்து கதாற்கறக் குைப்படுத் 

-துவதும், மத்திய ஆயுர்பவத மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் குழுமத்தின் ஆராய்ச்சி 

-யில் கதரியவந்துள்ளது. இந்த இரு மருந்துகள் குறித்து விழிப்புைர்கவ 



         

    

ஏற்படுத்தவும், பதகவயானவர்களுக்கு ககாடுக்கவும் மாநில அரசுகளுக்கு, 

மத்திய ஆயுஷ் அகமச்சகம் உத்தரவிட்டுள்ளது. 

 

7. தமிழ்நாடு உளவுத்துகறயில் – DIGஆக ஆசியம்மாள் நியமனம்: 

முதன்முகறயாக கபண் அதிகாரி கபாறுப்பபற்பு 

தமிழ்நாடு உளவுத்துகற ADGPஆக படவிட்சன் பதவாசீர்வாதம், DIGஆக 

ஆசியம்மாளும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். உளவுத்துகற DIG அந்தஸ்தில் 

கபண் அதிகாரி ஒருவர் நியமிக்கப்படுவது இதுபவ முதல்முகறயாகும்.  

 

 

 



         

    

1. மனநலத்திற்காக ‘த ாஸ்ட் பார் லலப்’ திறன்தபசி செயலிலய 

செளியிட்ட நிறுெனம் எது? 

அ) AICTE 

ஆ) NTA 

இ) CBSE  

ஈ) UGC 

✓ மத்திய இடைநிடைக்கல்வி வாரியம் (CBSE) சமீபத்தில் மாணவர்களின் 

மன ா-சமூக நைனுக்கா  புதிய சசயலிடய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

இந்தப்புதிய சசயலி CBSE-உைன் இடணந்த பள்ளிகடளச் னசர்ந்த 9-

12 வகுப்பு மாணவர்களுக்கும் சபற்ன ார்களுக்கும் உதவும். 

✓ பயிற்சிசபற்  ஆனைாசகர்களால் வாரத்திற்கு மும்முட  னநரடி ஆனைாச 

-ட  அமர்வுகள் இைவசமாக நைத்தப்படும். முன் ர், கட்ைணமில்ைா 

எண்மூைம் ஆனைாசட  வழங்கும் நடைமுட  இருந்தது. 

 

2.கீழ்காணும் எவ்விரு நாடுகளால் கூட்டாக இலைந்து ‘3ஆெது 

ஆர்க்டிக் அறிவியல் அலமச்ெர்கள் கூட்டம்’ ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது? 

அ) செர்மனி மற்றும் பிரான்ஸ் 

ஆ) ஐஸ்ைாந்து மற்றும் ெப்பான்  

இ) இத்தாலி மற்றும் பிரான்ஸ் 

ஈ) ெப்பான் மற்றும் இந்தியா 

✓ ஆர்க்டிக் பகுதியில் ஆராய்ச்சி & ஒத்துடழப்பு குறித்து விவாதிப்பதற்கா  

தளமா  மூன் ாவது ஆர்க்டிக் அறிவியல் அடமச்சர்கள் கூட்ைத்தில் 

(2021 னம 8-9) இந்தியா பங்னகற் து. முதல் இரண்டு கூட்ைங்கள், 

முட னய அசமரிக்காவில் 2016’இல் மற்றும் செர்மனியில் 2018’இல் 

நடைசபற் து. ஐஸ்ைாந்து மற்றும் ெப்பான் கூட்ைாக ஏற்பாடு சசய்துள்ள 

3ஆவது ஆர்க்டிக் அறிவியல் அமைச்சர்கள் கூட்டம், ஆசியாவில் நைக்கும் 

முதல் அடமச்சர்கள் கூட்ைமாகும். ஆர்க்டிக் கவுன்சிலில் இந்தியா மற்  

பன்னிரண்டு நாடுகளுைன் ‘பார்டவயாளர்’ அந்தஸ்டதப் சபற்றுள்ளது. 

 

3. அசலக்ஸாண்டர் ஸ்செசெவ் மற்றும் ஆர்னா ெபாசலங்கா 

ஆகிதயார் பின்ெரும் எந்  ‘மாஸ்டர்ஸ் 100 தபாட்டி’யில் செற்றி 

ொலக சூடியுள்ளனர்? 

அ) மியாமி ஓபன் 

ஆ) மாட்ரிட் ஓபன்  

இ) இத்தாலியன் ஓபன் 

ஈ) ஷாங்காய் மாஸ்ைர்ஸ் 

✓ செர்மன் சைன்னிஸ் வீரர் அசைக்சாண்ைர் ஸ்சவசரவ் இத்தாலிய 

னமட்டினயா சபசரட்டினிடய னதாற்கடித்து த து நான்காவது மாஸ்ைர்ஸ் 

1000 கிரீைம் மற்றும் இரண்ைாவது மாட்ரிட் ஓபன் பட்ைத்டத சபற் ார். 

இந்த வீரர் ெூடை 2017 முதல் முதல் 10 இைங்கடளப் பிடித்துள்ளார், 

னமலும் அவர் கைந்த ஆண்டு US ஓபன் ரன் ர்-அப் ஆகவும் இருந்தார்.  

✓ முதுவா மாட்ரிட் ஓபன் ப ோட்டியில் சபைாரஷிய சைன்னிஸ் வீரர் ஆர் ா 

சபாசைங்கா த து 10ஆவது பட்ைத்டத சவன்றுள்ளார். அவர் உைகின் 

நம்பர் 1 வீராங்கட யா  ஆஷ்லீ பார்ட்டிடய னதாற்கடித்தார். 

 

4. நடப்பாண்டில் (2021) வரும் த சிய ச ாழில்நுட்ப நாளுக்கானக் 

கருப்சபாருள் என்ன? 

அ) Science and Technology for a Sustainable Future  

ஆ) Restart and Recycle 

இ) Atmanirbhar Vigyan 

ஈ) Science and Technology for Atmanirbhar India 

✓ நாடு னமற்சகாண்ை சதாழில்நுட்ப முன்ன ற் ங்கடள நிட வுகூரும் 

வடகயில் ஒவ்னவார் ஆண்டும் னம.11 அன்று னதசிய சதாழில்நுட்ப நாள் 

சகாண்ைாைப்படுகி து. “Science and Technology for a Sustainable Future” 

என்பது நைப்பாண்டில் வரும் இந்நாளுக்கா  கருப்சபாருளாகும். 

✓ இந்த நாள், முதன்முதலில் 1999 னம.11 அன்று அனுசரிக்கப்பட்ைது. அனத 

னததியில் 1998’இல், இராெஸ்தானில் உள்ள இந்திய இராணுவத்தின் 

சபாக்ரான் னசாதட த்தளத்தில் இந்தியா 3 அணு னசாதட கடள 

சவற்றிகரமாக நைத்தியது. 1998 னம.11 அன்று இந்தியா த து முதல் 

உள்நாட்டு வானூர்தியா  ஹன்சா-3 மற்றும் திரிசூல் ஆகியவற்ட  

பரினசாதட  சசய்தது. 

 

5. ெமீபத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு புதிய இனமான Ampelorhiza 

heteroxylon, கீழ்காணும் எந்  ெலகலயச் தெர்ந்  ாகும்? 

அ) பூச்சி 

ஆ) தாவரம்  

இ) நீர்வாழ் விைங்கு 

ஈ) நிைவாழ் விைங்கு 

✓ ப ாமாவில் 18.5 மில்லியன் ஆண்டுகள் பழடமயா  புடதபடிவத்டத 

ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ள ர். சகாடினயாடும் தாவரத்தின் 

பழடமயா  நம்பகமா  இ ம் இது என்று கூ ப்படுகி து. பூச்சக்காய் 

குடும்பத்டதச் சார்ந்த ‘லியா ா’ எ  அடழக்கப்படும் ஏறும் சகாடிடயச் 

னசர்ந்த இப்புதிய இ த்திற்கு ’Ampelorhiza heteroxylon’ எ ப் சபயர் 

சூட்ைப்பட்டுள்ளது. இந்தக் கண்டுபிடிப்பு, ஏறும் தாவரங்களின் பரிணாம 

வளர்ச்சிக்கு அதிக முக்கியத்துவம் தரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகி து. 

 

6. இந்தியாவில் இயக்கப்படும் ஒதெ விமானந் ாங்கிக்கப்பல் எது? 

அ) INS விராட் 

ஆ) INS விக்ரமாதித்யா  

இ) INS விக்ராந்த் 

ஈ) INS விஷால் 

✓ இந்தியாவின் ஒனர விமா ந்தாங்கிக்கப்பைா  INS விக்ரமாதித்யா 

என் து மாற்றியடமக்கப்பட்ை கினயவ் வகுப்டபச்சார்ந்த 44,500 ைன் 

எடைசகாண்ை விமா ந்தாங்கிக்கப்பைாகும். இந்த விமா ந்தாங்கிக் 

கப்பல் சமீபத்தில் த து சசாந்த துட முகமா  கர்நாைகாவில் உள்ள 

கார்வாரில் ஒரு சிறிய தீவிபத்துக்கு ஆளா து. 

✓ இந்த விமா ந்தாங்கிக்கப்படை இந்தியா ரஷ்யாவிலிருந்து வாங்கியது. 

7 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கைற்படையில் அது இடணக்கப்பட்ைது. MiG-

29K ஏவுகடணகடள ஏவ இந்த விமா ந்தாங்கிக்கப்பல் பயன்படுத்தப் 

-படுகி து. 

 

7. லாங் மார்ச் 5B’இன் மீ ங்கள் இந்தியப்சபருங்கடலில் வீழ்ந் ன. 

அது எந்  நாட்டினுலடய ஏவுகலமாகும்? 

அ) ரஷியா 

ஆ) ஐக்கிய அசமரிக்க நாடுகள் 

இ) சீ ா  

ஈ) இந்தியா 

✓ சீ ாவின் மிகப்சபரிய ஏவுகடணயின் மீதங்கள் இந்தியப்சபருங்கைலில் 

வீழ்ந்த  அதன் சபரும்பாைா  கூறுகள் பூமியின் வளிமண்ைைத்தில் 

நுடழந்தனபானத எரிந்த . ைாங் மார்ச் 5B ஏவுகடண, சீ ாவின் அடுத்த 

விண்சவளி நிடையமா  தியாங்காங்கின் முக்கிய சதாகுதிடய ஏப்ரல் 

மாதம் ஏவியது. இடவ பூமியில் எங்கு விழும் என்பது பற்றிய யூகங்கள் 

நிைவி வந்த . கைந்த ஆண்டு, முதல் ைாங் மார்ச் 5B’இன் மீதங்கள் 

ஐவரி னகாஸ்டில் விழுந்த . 

 

8.“தமா ல் மற்றும் பாதுகாப்பு” என்ற அறிக்லகலய செளியிட்டுள்ள 

அலமப்பு எது? 

அ) IUCN  

ஆ) UNFCCC 

இ) IMF 

ஈ) WHO 

✓ ‘னமாதல் மற்றும் பாதுகாப்பு’ என்பது இயற்டக பாதுகாப்புக்கா  

சர்வனதச ஒன்றியம் (IUCN), சவளியிட்டுள்ள ஓர் அறிக்டகயோகும். இந்த 

அறிக்டகயில், இயற்டகக்கும் னமாதலுக்கும் இடையிைா  சிக்கைா  

உ வுகடள ஆராய்ந்து அடமதிக் கட்ைடமத்தல் மற்றும் பாதுகாப்டப 

னநாக்கமாகக் சகாண்ை சகாள்டககடள IUCN பரிந்துடரக்கி து.  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ IUCN என் து இயற்டக மற்றும் வளங்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் நிடைத் 

தன்டமக்காக சசயல்படுகி  ஒரு பன் ாட்டு அடமப்பாகும். இதன் 

தடைடமயகம் சுவிச்சர்ைாந்தின் கிளாண்டில் அடமந்துள்ளது. 

 

9. உலக செவிலியர் நாள் கலடப்பிடிக்கப்படுகிற த தி எது? 

அ) னம 10 

ஆ) னம 11 

இ) னம 12  

ஈ) னம 13 

✓ உலக சசவிலியர் நாளா து ஒவ்னவார் ஆண்டும் னம.12 அன்று கடைப் 

-பிடிக்கப்படுகி து. கைந்த 1820ஆம் ஆண்டு இனத நாளில், பிரபை சமூக 

சீர்திருத்தவாதியும் சசவிலியருமா  புனளாரன்ஸ் டநட்டிங்னகல் 

பி ந்தார். ஓர் ஆங்கிை புள்ளிவிவர நிபுணரும் சமூக சீர்திருத்தவாதியும் 

ஆ  அவர், நவீ  சசவிலியத்தின் முக்கிய தூண்கடள நிறுவி ார்.  

✓ உைக சசவிலியர்கள் கவுன்சிைா து உைக சசவிலியர் நாடள அனுசரி 

-க்கி து. 130’க்கும் னமற்பட்ை னதசிய சசவிலியர் சங்கங்களின் கூட்ை 

-டமப்புதான் அந்தக் கவுன்சில். 

 

10. குதளாபல் பிலெம் குடியிருப்பு குறியீட்டில் 32ஆெது இடத்ல  

சென்ற இந்திய நகெம் எது? 

அ) மும்டப 

ஆ) புது தில்லி  

இ) டஹதராபாத் 

ஈ) சபங்களூரு 

✓ இைண்ைட ச் சார்ந்த சசாத்து ஆனைாசக நிறுவ மா  டநட் பிராங்க் 

குனளாபல் பிடரம் குடியிருப்பு குறியீட்டை சவளியிட்டுள்ளது. இந்தக் 

குறியீட்டின்படி, புது தில்லி மற்றும் மும்டப ஆகிய நகரங்கள் முட னய 

32 மற்றும் 36ஆவது இைங்களில் உள்ள . பிடரம் குனளாபல் சிட்டிஸ் 

இன்சைக்ஸ் என்பது ஒரு மதிப்பீட்டு அடிப்படையிைா  குறியீைாகும்; இது 

45’க்கும் னமற்பட்ை நகரங்கடள உள்நாட்டு பணத்தின் அடிப்படையில் 

பிரதா  குடியிருப்பு விடைகளின் இயக்கத்டதக் கண்காணித்தது.  

✓ உைகளவில், சீ  நகரமா  சஷன்சசன், 2020 முதல் காைாண்டு முதல் 

2021 முதல் காைாண்டு வடரயிைா  காைகட்ைத்தில் 18.9% வருைாந்திர 

மாற் த்துைன் முதலிைத்டதப் பிடித்தது. 

 


1. மாநிைங்களுக்கு ஆக்சிெட  பகிர்ந்தளிக்க பன்னிரண்டு னபர் குழு: 

உச்சநீதிமன் ம் நியம ம் 

மாநிைங்களுக்கு ஆக்சிெட  பகிர்ந்தளிக்க பன்னிரண்டு னபர் குழுடவ 

உச்சநீதிமன் ம் நியமித்துள்ளது. நாடு முழுவதும் நாள்னதாறும் 4 இைட்சம் 

னபருக்கு கனரா ா டவரஸ் சதாற்று ஏற்பட்டு வருகி து. இந்த இக்கட்ைா  

னநரத்தில் தில்லி, மகாராஷ்டிரா உள்ளிட்ை மாநிைங்களில் ஆக்சிென் 

பற் ாக்குட யால் உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டு வருகின்  . இதுசதாைர்பா  

வழக்டக உச்ச நீதிமன் ம் விசாரித்து வருகி து. இவ்வழக்கு நீதிபதிகள் 

சந்திரசூட், எம் ஆர் ஷா அமர்வு முன்பு மீண்டும் விசாரடணக்கு வந்தது. 

அப்னபாது நீதிபதிகள் பி ப்பித்த உத்தரவு வருமாறு: மாநிைங்களுக்கு 

ஆக்சிெட  பகிர்ந்தளிப்பது சதாைர்பாக 12 னபர் குழுடவ நியமிக்கின ாம். 

னமற்கு வங்க பல்கடைக்கழக முன் ாள் துடண னவந்தர் மருத்துவர் 

பாபானதாஷ் பிஸ்வாஸ், சைல்லி சர் கங்காராம் மருத்துவமட  தடைவர் 

னதனவந்தர் சிங் ராணா, சபங்களூரு நாராயணா சஹல்த்னகர் தடைவர் 

மருத்துவர் னதவி பிரசாத் சஷட்டி, தமிழ்நாட்டின் னவலூரில் சசயல்படும் 

கிறிஸ்டியன் மருத்துவ கல்லூரி னபராசிரியர் ககன்தீப், னவலூர் மருத்துவ 

கல்லூரி இயக்குநர் பீட்ைர், குருகிராம் னமதாந்தா மருத்துவமட  

தடைவர் நனரஷ், னபார்டிஸ் மருத்துவமட  இயக்குநர் இராகுல் பண்டிட், 

தில்லி சர் கங்காராம் மருத்துவமட  கல்லீரல் மாற்று அறுடவ சிகிச்டச 

பிரிவு தடைவர் சவுமித்ரா ராவத், தில்லி ஐஎல்பிஎஸ் மூத்த னபராசிரியர் 

சிவகுமார், மும்டப பிரிச் னகண்டி, இந்துொ மருத்துவமட  இதயனநாய் 

மருத்துவர் ொரிர் எப் உத்வாடியா மற்றும் மத்திய சுகாதாரத் துட  

சசயைாளர், னகபி ட் சசயைாளர் ஆகினயார் குழுவில் இைம்சபறுகின்  ர். 

அட த்து மாநிைங்களின் ஆக்சிென் னதடவடய நிபுணர் குழு ஆய்வு 

சசய்யும். அதன் அடிப்படையில் அட த்து மாநிைங்களுக்கும் சரிசமமாக 

ஆக்சிென் பகிர்ந்து அளிக்கப்படும். தற்னபாடதய ஆக்சிென் இருப்பு, 

விநினயாகம், எதிர்காை னதடவ குறித்து நிபுணர் குழு பரிந்துடரகடள 

சமர்ப்பிக்கும். ஆக்சிென் னதடவ, விநினயாகம் சதாைர்பாக அந்தந்த 

மாநிைங்களில் துடணக் குழுக்கள் அளிக்கும் பரிந்துடரகடள 12 னபர் 

குழு பரிசீலிக்கும். ஆக்சிென் சம்பந்தப்பட்ை மாநிைங்களுக்கு முட யாக 

சசன்று னசர்ந்ததா என்படத நிபுணர் குழு உறுதி சசய்ய னவண்டும். 

இவ்வாறு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்ை ர். வழக்கின் அடுத்த விசாரடண 17-

ம் னததிக்கு தள்ளிடவக்கப்பட்ைது. குழுவில் தமிழகம் முதல் சைல்லி வடர 

பை மாநிை மூத்த மருத்துவர்கள் உள்ள ர். இைம்சபற்றுள்ள ர். குழுவில் 

10 னபர் மருத்துவர்கள். 2 னபர் அரசு அதிகாரிகள். 

 

2. னகாவிஷீல்ட் 2-ஆவது தவடணக்கா  இடைசவளி 12 முதல் 16 

வாரங்களாக அதிகரிப்பு: காா்ப்பிணிகளும் தடுப்பூசி சசலுத்திக்சகாள்ள 

அனுமதி 

னகாவிஷீல்ட் தடுப்பூசி இரண்ைாவது தவடணக்கா  இடைசவளிடய 12 

முதல் 16 வாரங்களாக அதிகரித்துக்சகாள்ள மத்திய அரசு அனுமதி 

அளித்துள்ளது. காா்ப்பிணி சபண்களும் பாலூட்டும் தாய்மாாா்களும் 

கனரா ா தடுப்பூசிடய சசலுத்திக் சகாள்ளவும் அனுமதி 

அளிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்னபாது மத்திய சுகாதாரத் துட  அடமச்சக 

வழிகாட்டுதலின்படி, தடுப்பூசி இரண்டு தவடணகளுக்கா  இடைசவளி 

4 முதல் 8 வாரங்களாக நிாா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. னமலும், கனரா ா 

பாதிப்பிலிருந்து மீண்ைவாா்கள், 4 முதல் 8 வாரங்களுக்குப் பி னக தடுப்பூசி 

சசலுத்திக் சகாள்ள னவண்டும். காா்ப்பிணிகள் மற்றும் பாலூட்டும் 

தாய்மாாா்கள் தடுப்பூசி சசலுத்திக் சகாள்ளக் கூைாது என்று மத்திய அரசின் 

இப்னபாடதய வழிகாட்டுதல் சதரிவிக்கி து. 

இந்த நிடையில், ‘னகாவிஷீல்ட் தடுப்பூசி இரண்ைாம் தவடணக்கா  

இடைசவளிடய 12 முதல் 16 வாரங்களாக அதிகரிக்கைாம். 

காா்ப்பிணிகளும் பாலூட்டும் தாய்மாாா்களும் எந்தசவாரு கனரா ா 

தடுப்பூசிடயயும் சசலுத்திக் சகாள்ளைாம். சாாா்ஸ் அல்ைது கனரா ா 

சதாற் ால் பாதிக்கப்பட்ைவாா்கள் கனரா ா சதாற்றிலிருந்து 

குணமடைந்ததலிருந்து 6 மாதங்களுக்கு தடுப்பூசி சசலுத்திக் சகாள்வடத 

தவிாா்க்க னவண்டும்’  என்று என்டிஏஜிஐ பரிந்துடர சசய்தது. 

னகானவக்ஸின் தடுப்பூசி இரண்ைாம் தவடணக்கா  இடைசவளியில் 

எந்த மாற் த்டதயும் என்டிஏஜிஐ பரிந்துடரக்கவில்டை. ‘பிரிட்ைன் 

உள்ளிட்ை நாடுகளிலிருந்து கிடைத்திருக்கும் னநரடி ஆதாரங்களின் 

அடிப்படையில், னகாவிஷீல்ட் தடுப்பூசி இரண்ைாம் தவடணக்கா  

இடைசவளிடய 12 முதல் 16 வாரங்களாக அதிகரிக்க கனரா ா பணிக் 

குழு ஒப்புக்சகாண்டுள்ளது. அண்டமயில் நடைசபற்  என்டிஏஜிஐ 

கூட்ைத்தில் இதற்கா  முடிவு எடுக்கப்பட்ைது’ என்று இதுகுறித்து மத்திய 

அரசு அதிகாரிகள் கூறி ாா். 

என்டிஏஜிஐ சாாா்பில் சமாா்ப்பிக்கப்பட்ை இந்தப் பரிந்துடரடய னதசிய 

கனரா ா தடுப்பூசி சசலுத்துவதற்கா  நிபுணாா் குழு (என்இஜிவிஏசி) ஏற்று, 

அனுமதி அளித்துள்ளது. இதுகுறித்து மத்திய சுகாதாரத் துட  அடமச்சகம் 

வியாழக்கிழடம சவளியிட்ை அறிவிப்பில், ‘என்டிஏஜிஐ பரிந்துடரடய நீதி 

ஆனயாக் உறுப்பி ாா் (சுகாதாரம்) மருத்துவாா் வி.னக.பால் 

தடைடமயிைா  னதசிய கனரா ா தடுப்பூசி சசலுத்துவதற்கா  நிபுணாா் 

குழு புதன்கிழடம நடைசபற்  கூட்ைத்தில் ஏற்றுக்சகாண்ைது. அதன் 

மூைம் னகாவிஷீல்ட் தடுப்பூசி இரண்ைாம் தவடண சசலுத்துவதற்கா  

இடைசவளி 6 முதல் 8 வாரங்கள் என்பது 12 முதல் 16 வாரங்களாக 

நீட்டிக்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருக்கி து’ என்று சதரிவித்துள்ளது. 

 

3. தள்ளாடும் புதுடவ... | அரசின் ஸ்திரத்தன்டம குறித்த தடையங்கம் 

நைந்து முடிந்த சட்ைப்னபரடவத் னதாா்தலில் தமிழகத்டதப் னபாைனவ 

புதுச்னசரியிலும் ஆட்சி மாற் த்திற்கு மக்கள் வாக்களித்தும்கூை, இன்னும் 

அங்கு புதிய அரசு சசயல்பைத் சதாைங்கவில்டை என்பது 

வருத்தமளிக்கி து. இந்திய யூனியனில் இடணந்த ஒன்றியப் பிரனதசமாக 

அறிவிக்கப்பட்டு எட்வாா்ட் குனபாா் தடைடமயில் 1963 ெூடை 1-ஆம் னததி 

புதுச்னசரியில் அரசு அடமந்தது முதனை சதாைாா்ந்து பைமுட  

ஸ்திரத்தன்டம இல்ைாமல் இருந்திருப்பதால் இப்னபாடதய திரிசங்கு 

நிடை ஒன்றும் புதிதல்ை. 30 உறுப்பி ாா்கடளக் சகாண்ை புதுச்னசரி 

சட்ைப்னபரடவயில், னதசிய ெ நாயகக் கூட்ைணி 16 இைங்களில் சவன்று 

தனிப்சபரும்பான்டம சபற்றிருக்கி து. அகிை இந்திய என்.ஆாா். காங்கிரஸ் 

10 இைங்களிலும், பாெக ஆறு இைங்களிலும் சவற்றி சபற்றிருக்கின்  . 

அதன் அடிப்படையில்தான் அகிை இந்திய என்.ஆாா். காங்கிரஸ் தடைவாா் 

 

 



         

    

என். ரங்கசாமி நான்காவது முட யாக கைந்த சவள்ளிக்கிழடம தான் 

மட்டும் முதல்வராகப் பதவி ஏற் ாாா். 

மதச்சாாா்பற்  கூட்ைணி சாாா்பில் திமுக ஆறு இைங்களிலும், காங்கிரஸ் 

இரண்டு இைங்களிலும் சவற்றி சபற்றிருக்கின்  . ஏட ய ஆறு 

இைங்களில் சுனயச்டசகள் சவற்றி சபற்றிருக்கி ாாா்கள். நியாயமாகப் 

பாாா்த்தால் அங்கு எந்தவிதக் குழப்பத்துக்கும் முகாந்திரம் இல்டை. கைந்த 

முட யும் காங்கிரஸ் தடைடமயில் நிடையா  ஆட்சிதான் அடமந்தது. 

காங்கிரஸும், திமுகவும் அடவயில் சபரும்பான்டம பைம் 

சபற்றிருந்தும்கூை, அப்னபாடதய துடண நிடை ஆளுநாா் கிரண் 

னபடிக்கும், அன்ட ய முதல்வாா் னவ. நாராயணசாமிக்கும் இடையிைா  

பனிப்னபாாா் நிாா்வாகத்டத ஏ த்தாழ முைக்கிப் னபாட்டிருந்தது. கைந்த 

2016-இல் சதாைங்கிய னமாதல், னவ. நாராயணசாமி அரசு கடைக்கப்படும் 

வடர சதாைாா்ந்தது. அதன் விடளவுதான ா என் னவா கைந்த முட  15 

இைங்கடளக் டகப்பற்றிய காங்கிரஸ் கட்சி, இந்த முட  சவறும் இரண்டு 

இைங்களில் மட்டுனம சவற்றி சப  முடிந்தது. 

மத்திய அரசுைனும், துடண நிடை ஆளுநருைனும் இணக்கமா  உ வு 

இல்ைாததால் முந்டதய காங்கிரஸ் ஆட்சி சரியாக இயங்க முடியவில்டை 

என்பதால்தான் இந்த முட  பாெக-வுைன் கூட்ைணி அடமத்திருந்த 

என்.ஆாா். காங்கிரஸுக்கு மக்கள் நம்பிக்டகயுைன் வாக்களித்த ாா். 

னதாா்தலின்னபாது இடணந்து பணியாற்றிய என்.ஆாா். காங்கிரஸும், 

பாெக-வும் சபரும்பான்டம பைம் சபற்று ஆட்சி அடமத்த னவடளயில் இரு 

கட்சிகளுக்கிடைனய கருத்சதாற்றுடம இல்ைாமல் இருப்பது அதிாா்ச்சி 

அளிக்கி து. இதுவடர இல்ைாத புதிய வழிமுட யாக புதுச்னசரி ஒன்றியப் 

பிரனதசத்தில் தங்களுக்கு துடண முதல்வாா் பதவி வழங்க னவண்டும் 

என்கி  பாெக-வின் னகாரிக்டகடய ஏற்றுக்சகாள்ள முதல்வாா் ரங்கசாமி 

தயங்குவதாகத் சதரிகி து. இந்த கருத்து னவறுபாடு காரணமாகத்தான், 

முதல்வரின் பதவிப் பிரமாணம் முதலில் தள்ளி டவக்கப்பட்ைது. 

இதற்கிடையில், சகாடவட் 19 சகாள்டள னநாயால் பாதிக்கப்பட்ை 

முதல்வாா் என். ரங்கசாமி, சசன்ட யிலுள்ள தனியாாா் 

மருத்துவமட யில் சிகிச்டச சபற்று வருகி ாாா். அவருைன் 

கைந்தானைாசிக்காமல் பாெகடவச் னசாா்ந்த மூன்று னபடர நியம  

எம்எல்ஏ-க்களாக துடண நிடை ஆளுநாா் நியமித்திருக்கி ாாா். பாெக-

வின் தன்னிச்டசயா  அந்த முடிவு, கூட்ைணிக் கட்சிகளா  என்.ஆாா். 

காங்கிரடஸயும் அதிமுக-டவயும் கடும் அதிாா்ச்சிக்கு உள்ளாக்கி 

இருக்கி து. ஏற்சக னவ ஆறு இைங்கடளப் சபற்றிருக்கும் பாெக-வின் 

சட்ைப்னபரடவ உறுப்பி ாா் பைம் மூன்று நியம  உறுப்பி ாா்கடளயும் 

னசாா்த்தால் ஒன்பதாக அதிகரிக்கி து. ஆறு சுனயச்டசகளுைன் பாெக 

னபச்சுவாாா்த்டத நைத்தி வருவதாகவும், அவாா்களில் மூன்று னபாா் 

ஏற்சக னவ பாெக-வுக்கு ஆதரவு சதரிவித்திருப்பதாகவும் கூ ப்படும் 

நிடையில், பாெக-வின் பைம் 15-ஆக அதிகரித்தாலும் ஆச்சரியப்பைத் 

னதடவயில்டை. அப்படிப்பட்ை சூழலில் பாெக-வுக்கு துடண முதல்வாா் 

பதவிடய வழங்க னவண்டிய நிாா்பந்தம் முதல்வாா் ரங்கசாமிக்கு 

ஏற்பைக்கூடும். 

15 உறுப்பி ாா்களுைன் முதல்வாா் என். ரங்கசாமியின் தடைடமயிைா  

அடமச்சரடவயில் பாெக சதாைருமா? அல்ைது த து தடைடமயில் ஆட்சி 

அடமக்கக் னகாருமா என்கி  ஐயப்பாடு பைமாக எழுந்திருக்கி து. 

வாளாவிருந்தால் என்.ஆாா். காங்கிரஸ், திமுக அல்ைது காங்கிரஸ் 

உறுப்பி ாா்கடளனயகூை தன் பக்கம் இழுத்து தனிப்சபரும்பான்டமயுைன் 

பாெக புதுச்னசரியில் ஆட்சி அடமக்கக் கூடும் என்கி  அச்ச உணாா்வு 

முதல்வாா் ரங்கசாமிக்கு மட்டுமல்ைாமல், திமுக-வுக்கும், 

காங்கிரஸுக்கும்கூை எழுந்திருக்கி து. முதல்வாா் என். ரங்கசாமி 

தடைடமயில் கூட்ைணி ஆட்சி சதாைருமா அல்ைது கட்சித் தாவடை 

ஊக்குவித்து பாெக தனிப்சபரும்பான்டமயுைன் ஆட்சி அடமக்குமா 

என்கி  னகள்வி எழுந்திருக்கி து. 

இந்தியாவின் ஏட ய பகுதிகடளப் னபாைனவ புதுச்னசரியிலும் சகாடவட் 

19 சகாள்டள னநாய்த்சதாற்றுப் பரவல் கவடை அளிக்கும் நிடைடய 

எட்டியிருக்கி து. முதல்வராக என். ரங்கசாமி பதவி ஏற்றுக்சகாண்டுவிட்ை 

நிடையில், துடண நிடை ஆளுநாா் தமிழிடச சசௌந்தரராெனும் 

சசயல்பைாமல், அடமச்சரடவடய அடமயாததால் அரசும் சசயல்பைாத 

நிடையில் தவிக்கி து புதுச்னசரி. மருத்துவமட யில் இருக்கும் முதல்வாா் 

ரங்கசாமியுைன் திமுக-வும் காங்கிரஸும் ரகசிய னபச்சுவாாா்த்டதயில் 

ஈடுபட்டிருப்பதாகக் கூ ப்படுவது உண்டமயாகக்கூை இருக்கைாம். 

மணிப்பூாா், மத்திய பிரனதசம், னகாவா வரிடசயில் புதுச்னசரியும் 

இடணந்தால் ஆச்சரியப்பை னவண்ைாம். சகாள்டள னநாய்த்சதாற்ட  

எதிாா்சகாள்ள னவண்டிய னவடளயில், அரசியல் கட்சியி ாா் பதவிக்காக 

னபரம் னபசிக்சகாண்டிருக்கி ாாா்கள். தள்ளாைத்தான  சசய்யும் புதுச்னசரி... 

 

4. 5 மாநிை னபரடவத் னதாா்தல்கள்: குட பாடுகடள அறிய குழு 

அடமக்கி து னதாா்தல் ஆடணயம் 

சமீபத்தில் நடைசபற்  5 மாநிை சட்ைப்னபரடவத் னதாா்தலின்னபாது இருந்த 

குட பாடுகடள அறிய னதாா்தல் ஆடணயம் குழு ஒன்ட  அடமக்கி து. 

தமிழகம், னமற்கு வங்கம், அஸ்ஸாம், னகரளம், புதுச்னசரி ஆகிய 

மாநிைங்களில் னபரடவத் னதாா்தல் நடைசபற்  நிடையில், இந்த 

நைவடிக்டகடய னதாா்தல் ஆடணயம் னமற்சகாள்கி து. இதுசதாைாா்பாக 

னதாா்தல் ஆடணயம் சவளியிட்ை அறிக்டகயில் கூ ப்பட்டுள்ளதாவது: 

5 மாநிை னபரடவத் னதாா்தல்களின்னபாது னதாா்தல் ஆடணயத்தின் 

சசயல்பாடுகளில் இருந்த குட கள், அந்தத் னதாா்தலில் கிடைத்த அனுபவம் 

ஆகியடவ குறித்து ஆராய குழு அடமக்கப்பைவுள்ளது. னதாா்தல் ஆடணய 

சசயைாா் உனமஷ் சின்ஹா தடைடமயிைா  இந்தக் குழு 1 மாதத்தில் 

த து அறிக்டகடய சமாா்ப்பிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இனி வரும் 

னதாா்தல்கடள சி ப்பாக நைத்துவதற்கா  திட்ைமிைடை னமற்சகாள்ள 

இந்தக் குழுவின் பரிந்துடரகள் உதவும். இந்தக் குழு, சமீபத்திய னபரடவத் 

னதாா்தலின்னபாது னதாா்தல் ஆடணயத்தின் நிாா்வாகத்தில் இருந்த 

குட கள், மாநிை தடைடமத் னதாா்தல் அதிகாரிகள், மாவட்ை அதிகாரிகள் 

அளவில் அமைாக்கத்தில் இருந்த குட பாடுகள் ஆகியவற்ட  

அடையாளம் காணும். கனரா ா சதாற்று சூழல் விதிமுட கள் உள்பை, 

அட த்து விதமா  அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் வழிமுட கள் 

பின்பற் ப்படுவடத னதாா்தல் ஆடணயம் உறுதி சசய்ய சட்ைம் மற்றும் 

ஒழுங்குமுட டய விதிகடள வலுப்படுத்துவதற்கா  னதடவ குறித்தும் 

இந்தக் குழு ஆராயும். 

வாக்காளாா்கடளத் தூண்டும் வடகயிைா  நைவடிக்டககடளத் தடுத்து, 

நியாயமா  முட யில் னதாா்தல் நடைசபறுவதற்காக னவட்பாளாா்கள் 

சசைவு னமைாண்டமடய னமலும் வலுப்படுத்துவது குறித்தும் இந்தக் குழு 

ஆய்வு சசய்யும். னதாா்தலுக்குப் பி கு னதாா்தல் அதிகாரிகள் பழிவாங்கும் 

நைவடிக்டகக்கு ஆளாகாமல் இருக்கும் வடகயில் அவாா்களுக்குப் 

பாதுகாப்பு வழங்குவதில் இருக்கும் குட கள் சதாைாா்பாகவும் இந்தக் குழு 

ஆராயும் என்று அந்த அறிக்டகயில் கூ ப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய 5 மாநிை 

னபரடவத் னதாா்தல் பிரசாரத்தின்னபாது கனரா ா தடுப்பு விதிகடள 

முட யாக அமல்படுத்த னதாா்தல் ஆடணயம் தவறிவிட்ைதாக 

குற் ச்சாட்டுகள் எழுந்த . னமற்கு வங்கத்தில் முதல்வாா் மம்தா பா ாா்ஜி 

னபாட்டியிட்ை நந்திகிராம் சதாகுதியின் னதாா்தல் அதிகாரிக்கு 

பணியின்னபாது சநருக்கடி இருந்ததாக கூ ப்பட்ைது. அடத அடுத்து 

னதாா்தல் ஆடணயத்தின் அறிவுறுத்தலின்னபரில் அவருக்கு பாதுகாப்பு 

வழங்கப்பட்ைது குறிப்பிைத்தக்கது. 

 

5. 2020-இல் சவளிநாடுவாழ் இந்தியாா்கள் அனுப்பிய பணம் ரூ.6 ைட்சம் 

னகாடி 

சவளிநாடுவாழ் இந்தியாா்கள் 2020-ஆம் ஆண்டில் சுமாாா் ரூ.6.13 ைட்சம் 

னகாடிடய தாய்நாட்டுக்கு அனுப்பி டவத்துள்ளதாக உைக வங்கி 

சதரிவித்துள்ளது. சவளிநாடுகளில் பணிபுரிந்து வருனவாாா் தங்கள் 

தாய்நாட்டுக்கு 2020-ஆம் ஆண்டில் எவ்வளவு பணத்டத அனுப்பி 

டவத்த ாா் என்  விவரத்டத உைக வங்கி சவளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, 

சவளிநாடுகளில் பணிபுரியும் இந்தியாா்கள் சுமாாா் ரூ.6.13 ைட்சம் 

னகாடிடய (83.3 பில்லியன் அசமரிக்க ைாைாா்) தாய்நாட்டுக்கு அனுப்பி 

டவத்துள்ள ாா். 

இது கைந்த 2019-ஆம் ஆண்டுைன் ஒப்பிடுடகயில் 0.2 சதவீதம் 

குட வாகும். இந்தப் பட்டியலில் இந்தியா முதலிைத்தில் உள்ளது. 

அதற்கடுத்து இரண்ைாவது இைத்தில் சீ ா உள்ளது. சவளிநாடுகளில் 

பணிபுரியும் சீ ாா்கள் தங்கள் நாட்டுக்கு 59.5 பில்லியன் அசமரிக்க 

ைாைாா்கடள அனுப்பி டவத்துள்ள ாா். கைந்த 2019-ஆம் ஆண்டில் 

சவளிநாடுவாழ் சீ ாா்கள் ரூ.68.3 பில்லியன் அசமரிக்க ைாைடர அனுப்பி 

டவத்திருந்த ாா். இந்தியா, சீ ாவுக்கு அடுத்த இைங்களில் சமக்ஸினகா 

(42.8 பில்லியன் அசமரிக்க ைாைாா்), பிலிப்பின்ஸ் (34.9 பில்லியன் 

அசமரிக்க ைாைாா்), எகிப்து (29.6 பில்லியன் அசமரிக்க ைாைாா்), பாகிஸ்தான் 

(26 பில்லியன் அசமரிக்க ைாைாா்), பிரான்ஸ் (24.4 பில்லியன் அசமரிக்க 

ைாைாா்), வங்கனதசம் (21 பில்லியன் அசமரிக்க ைாைாா்) ஆகிய நாடுகள் 

உள்ள . 

கைந்த 2019-ஆம் ஆண்டுைன் ஒப்பிடுடகயில், சவளிநாடுவாழ் 

பாகிஸ்தானியாா்கள் தங்கள் நாட்டுக்கு அனுப்பிடவத்த பணம் கைந்த 

ஆண்டில் 17 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. ைத்தீன் அசமரிக்கா, கரீபியன் 

பகுதிகள், சதற்கு ஆசியா, மத்திய கிழக்கு, வைக்கு ஆப்பிரிக்கா ஆகிய 

பிராந்தியங்களில் உள்ள நாடுகடளச் னசாா்ந்த சவளிநாட்டுப் 

பணியாளாா்கள் அனுப்பி டவத்துள்ள பணம் கைந்த ஆண்டில் 

அதிகரித்துள்ளது. கிழக்கு ஆசியா, பசிபிக் பகுதி நாடுகள், ஐனராப்பிய 



         

    

நாடுகள், மத்திய ஆசியா, சஹாரா பாடைவ ப் பகுதி நாடுகள் 

ஆகியவற்ட ச் னசாா்ந்த பணியாளாா்கள் கைந்த 2019-ஆம் ஆண்டுைன் 

ஒப்பிடுடகயில் குட ந்த அளவிைா  பணத்டதனய கைந்த ஆண்டில் 

அனுப்பி டவத்துள்ள ாா். 

நாட்டிலிருந்து சவளினயறிய பணம்: அசமரிக்காவில் உள்ள சவளிநாட்டுப் 

பணியாளாா்கள் 68 பில்லியன் அசமரிக்க ைாைடர தங்கள் 

தாய்நாடுகளுக்கு அனுப்பி டவத்துள்ள ாா். அடதயடுத்து ஐக்கிய அரபு 

அமீரகத்தில் உள்ள பணியாளாா்கள் 43 பில்லியன் அசமரிக்க ைாைடரயும், 

சவூதி அனரபியாவில் உள்ள பணியாளாா்கள் 34.5 பில்லியன் அசமரிக்க 

ைாைடரயும், ஸ்விட்சாா்ைாந்தில் உள்ள பணியாளாா்கள் 27.9 பில்லியன் 

அசமரிக்க ைாைடரயும் சொா்மனியில் உள்ள பணியாளாா்கள் 22 

பில்லியன் அசமரிக்க ைாைடரயும் தங்கள் நாடுகளுக்கு அனுப்பி 

டவத்துள்ள ாா். இந்தியாவில் உள்ள சவளிநாட்டுப் பணியாளாா்கள் 

கைந்த ஆண்டில் 7 பில்லியன் அசமரிக்க ைாைடர தங்கள் 

தாய்நாடுகளுக்கு அனுப்பி டவத்துள்ள ாா். இது கைந்த 2019-ஆம் 

ஆண்டில் 7.5 பில்லியன் அசமரிக்க ைாைராக இருந்தது. 

 

6. சசல்லிைப்னபசி வாடிக்டகயாளாா்களின் எண்ணிக்டக 116 னகாடியாக 

அதிகரிப்பு: டிராய் 

சசல்லிைப்னபசி வாடிக்டகயாளாா்களின் எண்ணிக்டக 2021 பிப்ரவரி 

இறுதி நிைவரப்படி 116.77 னகாடியாக அதிகரித்துள்ளது எ  இந்திய 

சதாடைத்சதாைாா்பு ஒழுங்காற்று ஆடணயம் (டிராய்) சதரிவித்துள்ளது. 

இதுகுறித்து டிராய் புள்ளிவிவரத்தில் னமலும் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது: 

நைப்பாண்டு பிப்ரவரி இறுதி நிைவரத்தின்படி, 41.49 னகாடி 

வாடிக்டகயாளாா்களுைன் இந்தியாவின் மிகப்சபரிய சதாடைத்சதாைாா்பு 

நிறுவ மாக ரிடையன் ஜினயா உருசவடுத்துள்ளது. இந்நிறுவ ம் 

பிப்ரவரியில் 42 ைட்சம் வாடிக்டகயாளாா்கடள கூடுதைாக இடணத்துக் 

சகாண்டுள்ளது. 

பாாா்தி ஏாா்சைல் நிறுவ ம் பிப்ரவரியில் 37 ைட்சம் வாடிக்டகயாளாா்கடள 

நிகர அடிப்படையில் னசாா்த்துக் சகாண்டுள்ளது. இடதயடுத்து, அதன் 

ஒட்டுசமாத்த வாடிக்டகயாளாா் எண்ணிக்டக 34.83 னகாடியாக 

அதிகரித்துள்ளது. குறிப்பாக பை மாதங்களுக்கு பி கு, னவாைஃனபான் 

ஐடியா 6.5 ைட்சம் வாடிக்டகயாளாா்டள ஈாா்த்தது. இடதயடுத்து, 

அந்நிறுவ த்தின் வாடிக்டகயாளாா் எண்ணிக்டக 28.26 னகாடியா து. 

2021 பிப்ரவரி நிைவரப்படி நாட்டின் ஒட்டுசமாத்த சசல்லிைனபசி 

வாடிக்டகயாளாா் எண்ணிக்டக 0.72 சதவீத வளாா்ச்சி விகிதத்துைன் 

116.77 னகாடிடயத் சதாட்டுள்ளது. நகாா்ப்பு  சசல்லிைப்னபசி 

வாடிக்டகயாளாா் எண்ணிக்டக ெ வரியில் 63.32 னகாடியாக இருந்த 

நிடையில், அது பிப்ரவரியில் 63.92 னகாடிடயத் சதாட்டுள்ளது. 

அனதனபான்று, ஊரக பகுதிகளில் உள்ள சசல்லிைப்னபசி 

வாடிக்டகயாளாா்களின் எண்ணிக்டகயும் 52.61 னகாடியிலிருந்து 52.84 

னகாடியாக உயாா்ந்துள்ளது. நகாா்பு ம் மற்றும் ஊரக பகுதிகளில் 

சசல்லிைப்னபசி னசடவயில் இடணனவாாா் எண்ணிக்டகயின் மாதந்திர 

வளாா்ச்சி விகிதம் முட னய 0.94 சதவீதம் மற்றும் 0.44 சதவீதம் என்  

அளவில் உள்ளது. சசல்லிைப்னபசி னசடவயில் தனியாாா் 

சதாடைத்சதாைாா்பு நிறுவ ங்களின் பங்களிப்பு 89.57 சதவீத அளவுக்கு 

உள்ளது. அனதசமயம், சபாதுத் துட  நிறுவ ங்களா  பிஎஸ்என்எல் 

மற்றும் எம்டிஎன்எல் ஆகியவற்றின் சந்டத பங்களிப்பா து 10.43 சதவீத 

அளவுக்கு மட்டுனம உள்ளது. 

சசல்லிைப்னபசி சந்தாதாராா்களின் எண்ணிக்டக அடிப்படையில் 

ரிடையன்ஸ் ஜினயா 35.54 சதவீத பங்களிப்புைன் முதலிைத்தில் உள்ளது. 

இடதத் சதாைாா்ந்து பாாா்தி ஏாா்சைல் 29.83 சதவீத பங்களிப்டபயும், 

னவாைஃனபான் ஐடியா 24.20 சதவீத பங்களிப்டபயும் டவத்துள்ள . 

நைப்பாண்டு ெ வரியில் 75.76 னகாடியாக இருந்த பிராட்னபண்ட் 

சந்தாதாராா்களின் எண்ணிக்டக பிப்ரவரியில் 0.99 சதவீத வளாா்ச்சிடயப் 

சபற்று 76.51 னகாடிடய எட்டியது. பிராட்னபண்ட் னசடவயில் 41.74 னகாடி 

வாடிக்டகயாளாா்களுைன் ரிடையன்ஸ் ஜினயா முதலிைத்தில் உள்ளது. 

இதட யடுத்து, பாாா்தி ஏாா்சைல் (18.82 னகாடி), னவாைஃனபான் ஐடியா 

(12.32 னகாடி), பிஎஸ்என்எல் (2.54 னகாடி), அட்ரியா கன்சவாா்ென்ஸ் (18.2 

ைட்சம்) ஆகிய நிறுவ ங்கள் உள்ளதாக புள்ளிவிவரத்தில் டிராய் 

சதரிவித்துள்ளது. 

 

 



         

    

1. எந்தப் ப ோரின்ப ோது தங்கள் இன்னுயிரை இழந்தவர்களின் 

நிரைரவப் ப ோற்றுவதற்கும் நல்லிணக்கத்தின் அரையோளமோகவு 

-ம் பம 8-9 அனுசரிக்கப் டுகிறது? 

அ) முதலாம் உலகப்ப ார் 

ஆ) இரண்டாம் உலகப்ப ார்  

இ) இந்பதா-சீனப்ப ார் 

ஈ) பிரரஞ்சு புரட்சிகர ப ார்கள் 

✓ 2004ஆம் ஆண்டில், ஐநா ர ாது அவை பே 8-9 பததிகவை இரண்டாம் 

உலகப்ப ாரின்ப ாது உயிரிழந்தைர்கவை நிவனவுகூருைதற்காகவும் 

நல்லிணக்கத்தின் அவடயாைோகவும் அறிவித்தது. 

✓ UNGA அதன் உறுப்புநாடுகளுடன், ப ாரால்  ாதிக்கப் ட்ட அவனைருக் 

-கும் அஞ்சலி ரசலுத்துைதற்காக, முழுவேயான சந்திப்வ  நடத்துகிறது. 

40 மில்லியன் ர ாதுேக்கள் ேற்றும் 20 மில்லியன் வீரர்கள் ரகால்லப் ட் 

-ட இப்ப ாவர “ைரலாற்றில் விடுதவலக்கான காவிய ப ாராட்டங்களில் 

இது ஒன்று” என்று அரேரிக்கா விைரிக்கிறது. 

 

2. COVID-19 பநோய்த்ததோற்ரற ரகயோளுவதற்கோக எவதைஸ்ட் 

சிகைத்தின் உச்சியில், “பிரிப்புக்பகோடு” ஒன்ரற உருவோக்கவுள்ள 

நோடு எது? 

அ) பந ாைம் 

ஆ) சீனா  

இ) இந்தியா 

ஈ) ைங்காைபதசம் 

✓ எைரரஸ்ட் சிகரத்தின் உச்சியில், “பிரிப்புக்பகாடு” ஒன்வற உருைாக்க 

இருப் தாக சீனா அண்வேயில் அறிவித்தது. இது பந ாைத்திலிருந்து 

சிகரத்வத அவட ைர்கைால் சீனத்தரப்பிலிருந்து ஏறு ைர்கள்  ாதிக்கப்  

-டுைவதத்தடுக்கும் என எதிர் ார்க்கப் டுகிறது. முன்னதாக, பந ாைத்தி 

-லிருந்து ேவல ஏறிய  லருக்கு COVID  ாதிப்புகள் கண்டறியப் ட்டன. 

 

3. புக்கதைஸ்ட் ஒன் து என் து எந்தப்  ன்ைோட்டு கூட்ைணிரயச் 

சோர்ந்த ஒன் து நோடுகளின் குழுமமோகும்? 

அ) G20 

ஆ) ஐபராப்பிய ஒன்றியம் 

இ) NATO  

ஈ) காேன்ரைல்த் 

✓  ல்பகரியா, ரசக் குடியரசு, எஸ்படானியா, ஹங்பகரி, லத்வியா, 

லித்துபைனியா, ப ாலந்து, ருபேனியா ேற்றும் சுபலாைாக்கியா ஆகிய 

ஒன் து நாடுகள் NATO’வுக்குள் அரசியல் ஆபலாசவனகள் ேற்றும் 

ஒத்துவழப்புக்கான ஒரு தைத்வத அவேத்தன. 

✓ புக்கரரஸ்ட் 9 அல்லது B9 எனப்ர யரிடப் ட்ட இது NATO கூட்டணியில், 

“கிழக்கின் குரல்” என்றும் கருதப் டுகிறது. அண்வேயில், B9 

உச்சிோநாட்டில், அரேரிக்க அதி ர் ப ா வ டன், ரேய்நிகர் ைடிைத்தில் 

அந்த நாடுகள் இவடபய உவரயாற்றினார். 

 

4. அதன் உறுப்பிைர்களிரைபய சிறந்த வரி ஒருங்கிரணப்புக்கோக 

ஆசிய- சிபிக் வரி ரமயத்ரத ததோைங்கியுள்ள  லதைப்பு நிறுவைம் 

எது? 

அ) AIIB 

ஆ) ADB  

இ) உலக ைங்கி 

ஈ)  ன்னாட்டுச் ரசலைாணி நிதியம் 

✓ ஆசிய ைைர்ச்சி ைங்கியானது (ADB) ஆசிய- சிபிக் ைரி வேயத்வத 

ரதாடங்கியுள்ைது. இது அறிவு  கிர்வை பேம் டுத்துைதற்கான ஒரு திறந் 

-த தைத்வத உருைாக்கும். பேலும், ADB அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் 

பேம் ாட்டு கூட்டாைர்களிவடபய ைரிக்ரகாள்வக குறித்த ஒருங்கிவண 

-ப்வ  ைலுப் டுத்தும். 

✓ ADB’இன் ைைரும் உறுப்புநாடுகளில் உள்நாட்டு ைை அணிதிரட்டல் ேற் 

-றும்  ன்னாட்டு ைரி ஒத்துவழப்பு ஆகியைற்வற ைலுப் டுத்த பிராந்திய 

ேற்றும்  ன்னாட்டு ைைங்கவை இந்த வேயம் திரட்டுகிறது. 

5. பகைள அைசியலில் த ோதுவோக, ‘இரும்புப்ப ண்மணி’ எை அரழ 

-க்கப் டு வர் யோர்? 

அ) K R ரகைரி  

ஆ) இரம்யா ஹரிதாஸ் 

இ) M கேலம் 

ஈ) P சதிபதவி 

✓ பகரைாவைச் சார்ந்த மூத்த கம்யூனிஸ்ட் தவலைர் திருேதி K R ரகைரி 

ையது முதிர்வின் காரணோன பநாய்கைால் சமீ த்தில் காலோனார். 

அைருக்கு ையது 102. பகரை அரசியலில் அைர் ர ரும் ாலும் ‘இரும்புப் 

ர ண்ேணி’ என்று குறிப்பிடப் டுகிறார், பேலும் 1957’இல் கம்யூனிஸ்ட் 

தவலைர் EMS நம்பூதிரி ாட் தவலவேயிலான உலகின் முதல்  னநாய 

-க ரீதியாக பதர்ந்ரதடுக்கப் ட்ட கம்யூனிஸ்ட் அரசாங்க அவேச்சரவையி 

-ல் உறுப்பினராக இருந்தார். 

 

6. ‘புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் சந்ரத புதுப்பிப்பு 2021’ஐ தவளியிட்ை 

அரமப்பு எது? 

அ) இந்தியன் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் பேம் ாட்டு நிறுைனம் லிட் 

ஆ)  ன்னாட்டு எரிசக்தி முகவே  

இ) பதசிய அனல்மின் கழகம் 

ஈ) பிரரஞ்சு ைைர்ச்சி ஆவணயம் 

✓ “புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் சந்வத புதுப்பிப்பு - 2021” என்ற தவலப்பிலான 

அறிக்வகவய  ன்னாட்டு எரிசக்தி முகவே (IEA) ரைளியிட்டுள்ைது.  

✓ இந்த அறிக்வக, 2021 ேற்றும் 2022ஆம் ஆண்டுகளுக்கான புதிய 

உலகைாவிய புதுப்பிக்கத்தக்க மின் திறன் கூடுதல்கள் குறித்த ஒரு முன் 

அறிவிப்வ  அளிக்கிறது. IEA என் து பிரான்சின்  ாரிவை தவலவேயிட 

-ோகக்ரகாண்ட ஓர் அரசுகளுக்கிவடபயயான அவேப் ாகும். இது, 

கடந்த 1974’இல் OECD’இன் கட்டவேப்பின்கீழ் உருைாக்கப் ட்டது. 

 

7. COP26 மக்களின் வழக்குரைஞைோக அறிவிக்கப் ட்ைவர் யோர்? 

அ) சர் படவிட் அட்டன் பரா  

ஆ) படவிட் ோல் ாஸ் 

இ) Dr கிறிஸ்டலினா  ார்ஜீைா 

ஈ) கிறிஸ்டின் லகார்ட் 

✓ இத்தாலியுடன் கூட்டாக இணைந்து இங்கிலாந்தின் தவலவேயின்கீழ் 

நவடர றவுள்ை ஐநா காலநிவல ோற்ற உச்சிோநாட்டின் COP26க்கா 

-ன ேக்கள் ைழக்குவரஞராக  வழவேைாதி, ஒலி ரப் ாைர் ேற்றும் ைர 

-லாற்றாசிரியர் சர் படவிட் அட்டன் பரா அறிவிக்கப் ட்டுள்ைார்.  

✓ இந்த உச்சிோநாடு இந்த ஆண்டு கிைாஸ்பகாவில் நவடர றவுள்ைது. 

COP26’க்கு முன்னும் பின்னும் முடிரைடுப் ைர்கள் எடுக்கபைண்டிய 

நடைடிக்வககவை முன்னிவலப் டுத்தவும்,  ங்பகற்கும் நாடுகளின் 

காலநிவல ரதாடர் ான அவனத்து நிகழ்ச்சி நிரல்கவையும் ஒருங்கி 

-வணக்கவும் அைருக்கு  ணி ஒதுக்கப் ட்டுள்ைது. 

 

8. வருமோை வரிச்சட்ைத்தின் டி,  ணத்ரத தைோக்கமோக த றுவதற் 

-கோை உச்சவைம்பு என்ை? 

அ) `2 இலட்சம்  

ஆ) `5 இலட்சம் 

இ) `10 இலட்சம் 

ஈ) `50 இலட்சம் 

✓ பநாயாளிகளிடமிருந்து `2 லட்சம் அல்லது அதற்கு பேற் ட்ட  ணத்வதப் 

ர றுைதற்கு COVID ேருத்துைேவனகள், நலைாழ்வு வேயங்கள் ேற்றும் 

COVID  ராேரிப்பு வேயங்களுக்கான ைருோன ைரி விதிமுவறகவை 

ேத்திய அரசு தைர்த்தியுள்ைது. ைருோன ைரிச்சட்டத்தின் பிரிவு 269ST’ 

இல் தைர்வு அறிவித்து நிதி அவேச்சகம் அறிவிப்வ  ரைளியிட்டது. 

 ணஞ்ரசலுத்தும் ரசீதுக்கான விலக்கு 2021 ஏப்ரல் 1 முதல் 2021 பே 31 

ைவர இருக்கும் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. 'பமோசமோை வங்கி’ எனக் கூறப் டுகிற NARCL’இன் தரலரமச் 

தசயல் அதிகோரியோக நியமிக்கப் ட்ைவர் யோர்? 

அ)  த்ேகுோர் M நாயர்  

ஆ) அ ய் பூஷண்  ாண்பட 

இ) S C கார்க் 

ஈ) K சுப்பிரேணியம் 

✓  ாரத ைங்கியின் (SBI)  த்ேகுோர் M நாயர் பதசிய ரசாத்து புனரவேப்பு 

நிறுைனத்தின் (NARCL) தவலவேச் ரசயல் அதிகாரியாக இருப் ார்.  

✓ ‘போசோன ைங்கி’ என்றும் அவழக்கப் டும் NARCL, 2021  ூனில் ரசய 

-ல் டும் என்று எதிர் ார்க்கப் டுகிறது. இது கடன் ைழங்குநர்களின் (மு 

-க்கியோக ர ாதுத்துவற ைங்கிகள்) ைாராக்கடன்கவை எடுத்துக்ரகாள் 

-ைதற்காக நிறுைப் ட்ட ஒரு நிறுைனோகும்.  

 

10. இந்திய வைவுயிரி நிறுவைம் (WII) வடிவரமத்த திறன்ப சி 

தசயலிரயப் யன் டுத்தி சமீ த்தில் குைங்குகள் கணக்தகடுப்ர  

நைத்திய மோநிலம் எது? 

அ) கு ராத் 

ஆ) ஹரியானா  

இ) இரா ஸ்தான் 

ஈ) பேற்கு ைங்கம் 

✓ ஹரியானா-2021’க்கான ர ரிய ைனவுயிரி கணக்ரகடுப்பின் ஒரு குதி 

-யாக, ஹரியானா, மூன்று நாள் குரங்கு கணக்ரகடுப்வ  நடத்தியது.  

✓ ஹரியானா முழுைதுமிருந்து அறுநூற்றுக்கும் பேற் ட்படார் இக்குரங்கு 

கணக்ரகடுப்பில்  ங்பகற்றனர். சுோர் 6,000 குரங்குகவை ‘ைனவுயிரி 

கணக்ரகடுப்பு ஹரியானா’ என்ற தவலப்பில், இந்திய ைனவுயிரி 

நிறுைனம் அதன் திறன்ப சி ரசயலி ைாயிலாக ஆைணப் டுத்தியது. 

 


1. COVID கட்டணை ணையம் உதவி எண் – 104 

❖ படுக்ணக நிலவரம்பற்றி அறிய 

❖ ததாணலபபசி வாயிலாக ைருத்துவரின் ஆபலாசணனணயப்தபற 

❖ தடுப்பூசி பற்றி அறிந்துதகாள்ை 

❖ COVID ததாற்றினால் வீட்டில் தனிணைப்படுத்திக்தகாண்டுள்ை 

ப ாயாளிகளுக்கு 

 

2. அரபிக்கடலில் உருைாகிறது ‘டவ்-பத’ புயல் 

ரதன்கிழக்கு அரபிக்கடலில் நிவலரகாண்டுள்ை ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத் 

தாழ்வுேண்டலம் பேலும் ைலுைவடந்து இன்று (15-05-2021) புயலாக 

ைலுைவடகிறது. இந்தப் புயலுக்கு மியான்ேர் நாடு ைழங்கிய ‘டவ்-பத’ 

என்று ர யர் வைக்கப் டவுள்ைது.  

 

3. ஹரியானாவில் கருப்புப் பூஞ்வச  ாதிப்பு பநாயாக அறிவிப்பு 

ஹரியானா ோநிலத்தில் கருப்புப் பூஞ்வச  ாதிப்வ  பநாயாக அந்த ோநில 

அரசு அறிவித்துள்ைது. 

‘மியூபகார்வேபகாசிஸ்’ என்னும் கருப்புப்பூஞ்வச மிகவும் அ ாயகரோன, 

அரியைவக பூஞ்வசயாகும். இந்தப் பூஞ்வச தாக்குைதால் தவலைலி, 

காய்ச்சல், கண்களில் ைலி, மூக்கவடப்பு,  ார்வைக் குவற ாடு ப ான்ற 

அறிகுறிகள் உண்டாகும். இந்தப் பூஞ்வச, ர ரும் ாலும் கபரானாவில் 

இருந்து மீண்டைர்கவைபய தாக்கியுள்ைது. இந்தப் பூஞ்வச தாக்குதலுக்கு 

ேகாராஷ்டிரத்தில் இதுைவர 52 ப ர் உயிரிழந்துள்ைனர். 

 

4. ேரபுசாரா எரிசக்தி உற் த்தி இலக்வக அவடய இந்தியாவுக்கு 

அரேரிக்கா உதவி 

ேரபுசாரா எரிசக்தி உற் த்தியில் இந்தியா நிர்ணயித்துள்ை இலக்வக 

அவடைதற்கு அரேரிக்கா உறுதுவணயாக இருக்கும் என்று அந்நாட்டு 

அதி ர் ப ா வ டனின்  ருைநிவல ோற்ற விைகாரங்களுக்கான தூதர் 

 ான் ரகரி ரதரிவித்துள்ைார்.  ருைநிவல ோற்றம் ரதாடர் ான கூட்டம் 

அரேரிக்கத் தவலநகர் ைாஷிங்டனில் நவடர ற்றது. 

பிரதேர் நபரந்திர போடி தவலவேயிலான இந்திய அரசு, ேரபுசாரா ஆற்றல் 

மூலங்கள் ைாயிலாக 450 கிகா ைாட் எரிசக்திவய உற் த்தி ரசய்ைதற்கு 

இலக்கு நிர்ணயித்துள்ைது. அந்த இலக்வக அவடைதற்கான ரதாழில்நுட்  

ைசதிகளும் நிதியாதாரமும் இந்தியாவிடம் தற்ப ாது இல்வல. அவதக் 

கருத்தில்ரகாண்டு, நிர்ணயிக்கப் ட்ட இலக்வக எட்டுைதற்காக இந்தியா 

-வுக்கு அரேரிக்கா உதவி ைருகிறது. 

ர ாருைாதார ஒத்துவழப்பு-பேம் ாட்டு அவேப்பில் (OECD) 37 நாடுகள் 

இடம்ர ற்றுள்ைன. அந்நாடுகவைக் காட்டிலும் சீனாவில் கரியமிலைாயு 

ரைளிபயற்றம் அதிகைவில் உள்ைது. கரியமிலைாயு ரைளிபயற்றத்வத 

சீனா ர ருேைவில் குவறக்க பைண்டும் என அக்கூட்டத்தில் கூறப்பட்டது. 

 

5. அரேரிக்க அதி ரின் ஆபலாசகராக இந்திய ைம்சாைளிவயச் பசர்ந்த 

நீரா டாண்டன் நியேனம் 

அரேரிக்க அதி ர் ப ா வ டனின் மூத்த ஆபலாசகராக, இந்திய ைம்சாை 

-ளிவயச் சார்ந்த நீரா டாண்டன் (50) நியமிக்கப் ட்டுள்ைார். 

 

6. ரசவ்ைாய் கிரகத்தில் ரைற்றிகரோக இறங்கிய சீன விண்கலம் 

சீன விண்கலத்தின் ஆய்வுக்கலம் ரசவ்ைாய் கிரகத்தில் ரைற்றிகரோகத் 

தவரயிறங்கியது. இதன்மூலம் அரேரிக்காவுக்கு அடுத்த டியாக ரசவ்ைாயி 

-ல் பராைவர தவரயிறக்கிய 2ஆைது நாடு என்கிற ர ருவேவய சீனா 

ர ற்றுள்ைது. ‘ ுபராங்’ என்ற அந்த பராைருடன் தியான்ரைன்-1 விண்க 

-லம் கடந்த ஆண்டு  ூவலயில் ரசலுத்தப் ட்டது. கடந்த பிப்ரைரி ோதம் 

ரசவ்ைாயின் சுற்றுைட்டப் ாவதக்குள் அவ்விண்கலம் நுவழந்தது. 

இந்த நிவலயில், விண்கலத்திலிருந்து பிரிந்த ஆய்வு ைாகனம்,  ரந்த நிலப் 

 ரப் ான ‘உபடாபியா பிைானிடியா’ என்ற  குதியில் தவரயிறங்கியதாக 

சீன அரசு ஊடகம் ரதரிவித்துள்ைது. 

சீன ரநருப்புக் கடவுைான ‘ ுபராங்’ ர யரிலான இந்த பராைர் உயர் 

ரதளிவுத்திறன்ரகாண்ட நிலப் ரப்பு பகேரா உள்ளிட்ட ஆறு அறிவியல் 

கருவிகவைக் ரகாண்டுள்ைது. ரசவ்ைாய் கிரக தவரப் ரப்பின் ேண் 

ேற்றும் ைளிேண்டலத்வத ஆய்வு ரசய்யும் ‘ ுபராங்’, தவரப் ரப்பில் 

தண்ணீர் உள்ைதா, அங்கு முன்னர் உயிரினங்கள் ைாழ்ந்ததற்கான 

தடயங்கள் உள்ைனைா எனவும் ஆய்வு பேற்ரகாள்ளும். 

தியான்ரைன்-1 விண்கலோனது ரசவ்ைாய் கிரகத்துக்கான சீனாவின் 

முதல் தனித்துைோன விண்கலோகும். 2011’இல் ரஷியாவுடன் 

இவணந்து ரசவ்ைாய் கிரகத்துக்கு சீனா அனுப்பிய விண்கலத்திட்டம் 

பதால்வியவடந்தது. 

மூன்றாைது விண்கலம்: ஐந்து டன் எவடரகாண்ட தியான்ரைன்-1 

விண்கலம், கடந்த பிப்ரைரியில் ரசவ்ைாய் கிரகத்வத அவடந்த 3ஆைது 

விண்கலோகும். அரேரிக்காவின் ர ர்சிைரன்ஸ் விண்கலம் பிப்.18ஆம் 

பததி ரசவ்ைாய் கிரகத்தின் ர பசபரா  ள்ைத்தாக்கு  குதியில் ரைற்றிகர 

-ோகத் தவரயிறங்கியது. தியான்ரைன் விண்கல பராைர் தவரயிறங்கிய 

 குதியான ‘உபடாபியா பிைானிடியா’ என்ற இடத்திலிருந்து ர பசபரா 

 ள்ைத்தாக்கு 2,000 கிமீ ரதாவலவில் உள்ைது. 

பிப்ரைரியில் ரசவ்ைாவய ரசன்றவடந்த ேற்ரறாரு விண்கலம் பஹாப். 

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் இந்த விண்கலம் ரசவ்ைாயில் தவரயிறங்காவிட் 

-டாலும் ரசவ்ைாயின் சுற்றுைட்டப் ாவதயில் சுற்றிைந்து, அதன் ைளிேண் 

-டலம் ேற்றும் காலநிவல குறித்து ஆய்வுப் ணியில் ஈடு ட்டுள்ைது.  

ரசவ்ைாய் கிரகத்தில் முதன்முவறயாகத் தவரயிறங்கிய விண்கலம் 

அரேரிக்காவின் வைக்கிங்-1 ஆகும். வைக்கிங்-1 விண்கலம் 1976ஆம் 

ஆண்டு  ூவலயிலும், வைக்கிங்-2 விண்கலம் அபத ஆண்டு ரசப்டம் ரி 

-லும் ரைற்றிகரோகத் தவரயிறங்கின. 1971’இல் அப்ப ாவதய பசாவியத் 

யூனியனின் விண்கலம் ரசவ்ைாயில் தவரயிறங்கினாலும், அதன் தகைல் 

ரதாடர்பு சில விநாடிகளில் துண்டிக்கப் ட்டது. 

 

7. கபரானா நிைாரணம் விருப்புரிவே நிதியிலிருந்து `1 பகாடி 

ைழங்கினார் ஆளுநர் 

கபரானா நிைாரண நிதியாக தனது விருப்புரிவே நிதியில் இருந்து `1 

பகாடிவய ைழங்கினார் ஆளுநர்  ன்ைாரிலால் புபராஹித். இந்த நிதிவய 

ஆளுநரிடமிருந்து முதலவேச்சர் மு க ஸ்டாலின் ர ற்றுக்ரகாண்டார்.  

 

 

 



         

    

1. உலக தடகள நாள் கடடப்பிடிக்கப்படுகிற தததி எது? 

அ) மே 7  

ஆ) மே 8 

இ) மே 9 

ஈ) மே 10 

✓ இளைமேோரிளைமே தைகை விளைேோட்டுகளை பிரபலப்படுத்தவும், பள் 

-ளிகள் ேற்றும் கல்விநிறுவனங்களில் முதன்ளேேோன விளைேோட்ைோக 

தைகைத்ளத ஊக்குவிப்பதற்கோகவும் மவண்டி ஒவ்மவோர் ஆண்டும் மே. 

7 அன்று உலக தைகை நோள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 

2.தநாபல் பரிசுபபற்ற இரவீந்திரநாத் தாகூரின் பிறந்தநாள் பகாண் 

-டாடப்படுகிற தததி எது? 

அ) மே 7  

ஆ) மே 8 

இ) மே 9 

ஈ) மே 10 

✓ இலக்கிேத்துக்கோன மநோபல் பரிசுபபற்ற முதல் ஆசிேரோன ரவீந்தரநோத் 

தோகூரின் பிறந்த நோள் மே.7 அன்று பகோண்ைோைோப்படுகிறது. ரவீந்தரநோத் 

தோகூர் புகழ்பபற்ற வங்கோை பேோழிக் கவிஞரோவோர். “கீதோஞ்சலி” என்ற 

கவிளத பதோகுப்பிற்கோக இவர் 1913ஆம் ஆண்டில் இலக்கிேத்துக்கோன 

மநோபல் பரிசு பபற்றோர். 

✓ இந்திேோவின் மதசிே கீதேோன ‘ஜன கன ேன’ போைளல இேற்றிேவரும் 

இவமர. ேக்கள் இவளர அன்புைன் ‘குருமதவ்’ என்றளைப்பர். இவருளை 

-ே ேற்பறோரு போைல் ‘அேர் மசோனோர் பங்கைோ’ வங்கமதசத்தின் மதசிே 

கீதேோக ஏற்றுக்பகோள்ைப்பட்ைது. இவரின் போைல்கள் ‘இரபீந்திர சங்கீத்’ 

என அளைக்கப்படுகின்றன. தோகூரின் பளைப்புகள் ஆங்கிலம், ைச்சு, பஜர் 

-ேன், ஸ்போனிே ேற்றும் பிற ஐமரோப்பிே பேோழிகளில் பரவலோக பேோழி 

பபேர்க்கப்பட்டுள்ைன. 

 

3. நடப்பாண்டின் (2021) பன்னாட்டு குடும்பங்கள் நாளுக்கான 

கருப்பபாருள் என்ன? 

அ) Families and inclusive societies 

ஆ) Families and new technologies  

இ) Families and Climate Action 

ஈ) Families, healthy lives and sustainable future 

✓ கைந்த 1992ஆம் ஆண்டு முதல் ஐநோ அளவ பன்னோட்டு குடும்ப நோளைப் 

பிரகைனப்படுத்தி நளைமுளறப்படுத்தி வருகிறது. ஆண்டுமதோறும் மே. 

15ஆம் மததிேன்று இந்த நோள் பகோண்ைோைப்படுகிறது. இந்தச் சிறப்பு நோள் 

குடும்பத்தின் முக்கிேத்துவத்திளன சிறப்போக உணர்த்துகின்றது.  

✓ குடும்பங்களுக்கிளைமே சேத்துவத்ளத வைர்ப்பதுவும், வீட்டுப்பபோறுப்பு 

-கள், பதோழில்வோய்ப்புக்கள்பற்றி குடும்பங்களின் பங்கிளன உணர்த்து 

-வதும் இந்நோளின் முக்கிே குறிக்மகோள்கைோகும். “Families and new 

technologies” என்பது நைப்போண்டில் (2021) வரும் இந்நோளுக்கோன கருப் 

பபோருைோகும். 

 

4. நடப்பாண்டில் (2021) வரும் உலக இடளப்பு தநாய் நாளுக்கான 

கருப்பபாருள் என்ன? 

அ) Better Air Better Breathing 

ஆ) Uncovering Asthma Misconceptions  

இ) Understanding Asthma 

ஈ) Stop for Asthma 

✓ இளைப்புமநோய்குறித்த விழிப்புணர்ளவ அதிகப்படுத்தவும், உலபகங்கும் 

இளைப்புமநோயுைன் வோழும் ேக்களின் வோழ்க்ளகத்தரத்ளத மேம்படுத்து 

-வளதயும் மநோக்கேோகக்பகோண்டு, ஒவ்மவோர் ஆண்டும் மே ேோதம் 

வரும் முதல் பசவ்வோய்க்கிைளேயில் உலக இளைப்பு மநோய் நோள் களை 

-ப்பிடிக்கப்படுகிறது. இளைப்பு மநோய் என்பது நுளரயீரலில் சுவோசப்பிரச்ச 

-ளனளே ஏற்படுத்தும் ஒரு நீண்ைகோல மநோேோகும். 

✓ இந்த மநோய் பபோதுவோக இருேல், ேோர்பில் இறுக்கம், மூச்சுத்திணறல் 

மபோன்ற அறிகுறிகளின்மூலம் மதோன்றும். நைப்போண்டில் மே.4 அன்று 

“Uncovering Asthma Misconceptions” என்னும் கருப்பபோருளுைன் இந்த 

நோள் அனுசரிக்கப்பட்ைது. இளைப்புமநோய் என்பது முதன்ளேேோன பரவோ 

மநோய்களுள் ஒன்றோகும். இது பபோதுவோக குைந்ளதகளில் கோணப்படுகிற 

-து. உைற்பயிற்சி பசய்வளத வைக்கேோகக் பகோண்டிருப்பது ஆஸ்துேோவி 

-ற்கோன அறிகுறிகளைக் குளறக்க உதவும். 

 

5. நடப்பாண்டுக்கான (2021) உலக பதாடலத்பதாடர்பு மற்றும் 

தகவல் சமூக நாளுக்கான கருப்பபாருள் என்ன? 

அ) Women and Girls in ICT 

ஆ) Bridging the standardization gap 

இ) Enabling the positive use of Artificial Intelligence for All 

ஈ) Accelerating Digital Transformation in challenging times  

✓ இளணேம் ேற்றும் பிற தகவல் ேற்றும் பதோளலத்பதோைர்பு பதோழில்நுட்ப 

பேன்போடுகளின் சோத்திேக்கூறுகள் குறித்த விழிப்புணர்ளவ அதிகரிக்க 

-வும், அளவ சமூகம் ேற்றும் பபோருைோதோரத்திற்கு என்ன மசர்ப்பிக்கின்ற 

-ன என்பது குறித்தும், டிஜிட்ைல் இளைபவளிக்கு அளவ எவ்வோறு போல 

-ேோக பசேல்படுகின்றன என்பது குறித்த விழிப்புணர்ளவ ஏற்படுத்துவத 

-ற்கோகவுேோக ஆண்டுமதோறும் மே.17 அன்று உலகம் முழுவதும் உலக 

பதோளலத்பதோைர்பு ேற்றும் தகவல் சமூக நோள் பகோண்ைோைப்படுகிறது.  

✓ நைப்போண்டு (2021) வரும் இந்நோளுக்கோன கருப்பபோருள், “Accelerating 

Digital Transformation in challenging times” என்பதோகும். முதல் உலக 

தந்தி ேோநோட்ளை நிளனவுகூரும் விதேோகவும், பன்னோட்டு பதோளலத் 

பதோைர்பு சங்கம் உருவோனளத குறிக்கும் விதேோகவும் இந்த நோள் 

பகோண்ைோைப்படுகிறது. 

 

6. நடப்பாண்டில் வரும் உலக உயர் இரத்தவழுத்த நாளுக்கான 

கருப்பபாருள் என்ன? 

அ) Awareness of high blood pressure 

ஆ) Know your numbers 

இ) Measure Your Blood Pressure Accurately, Control It, Live Longer  

ஈ) Healthy diet, healthy blood pressure 

✓ ‘அளேதிக்பகோளலேோளி’ என்றும் ‘உலகைோவிே பபோதுநலப்பிரச்சளன’ 

என்றும் உலக நலவோழ்வு அளேப்போல் அளைக்கப்படும் உேர் இரத்த 

அழுத்த மநோய் குறித்த விழிப்புணர்ளவ ஏற்படுத்துவதற்கோக ஒவ்மவோர் 

ஆண்டும் மே.17 அன்று உலக உேர் இரத்தவழுத்த நோள் களைப்பிடிக்கப் 

-படுகிறது. “Measure Your Blood Pressure Accurately, Control It, Live 

Longer” என்பது நைப்போண்டில் (2021) வரும் உலக உேர் இரத்தவழுத்த 

நோளுக்கோன கருப்பபோருளாகும். 

 

7. அண்டமயில் படம்பிடிக்கப்பட்ட, ‘பெபசதரா’ பள்ளம் அடமந்துள்ள 

வானியல் பபாருள் எது? 

அ) திங்கள் 

ஆ) ஞோயிறு 

இ) பசவ்வோய்  

ஈ) பவள்ளி 

✓ NASA’இன் பபர்சிவரன்ஸ் ஆய்வூர்திேோனது அண்ளேயில் பைங்கோல 

பள்ைேோன பஜபசமரோ பள்ைத்தின் தளரேளேப்பு குறித்த ஆய்விளனத் 

பதோைங்கிேது. அவ்வோய்வூர்தி அதன் அறிவிேல் கருவிகளை பள்ைத்தின் 

தளரயில்படும் போளறகள்மீது படும்படி ளவத்து ஆய்விளனத்பதோைங்கியு 

-ள்ைது. இந்த ஆய்வூர்தியில் உள்ை ‘வோட்சன்’ என்ற நிைற்பைக்கருவி 

போளறகளை கோட்சிப்படுத்தியுள்ைது. 

 

8. நவீன தவதி மின்கல தசமிப்பிற்கான PLI திட்டத்திற்கு ஆகும் 

பசலவு எவ்வளவு? 

அ) `8,100 மகோடி 

ஆ) `18,100 மகோடி  

இ) `48,100 மகோடி 

ஈ) `78,100 மகோடி 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ ACC வளக மின்கல உற்பத்திளே ஊக்குவிப்பதற்கோக, `18,100 மகோடி 

ேதிப்பிலோன உற்பத்திசோர்ந்த ஊக்குவிப்பு திட்ைத்துக்கு நடுவண் அளேச் 

-சரளவ ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. 50 GWh மின்னோற்றளல மசமித்து 

ளவக்கக்கூடிே அைவில் மின்கலங்களை தேோரிக்கமவண்டும் என்பமத 

இந்தத்திட்ைத்தின் மநோக்கேோகும். 

✓ இது ேோசுபோட்ளைக் கட்டுப்படுத்துவமதோடு, எண்பணய் இறக்குேதிளேக் 

குளறத்து மின்சோர வோகனங்களுக்கு பபோதுேக்கள் ேோறுவளத விளரவு 

-படுத்தும் என்று எதிர்போர்க்கப்படுகிறது. 

 

 

9. அண்டமச் பசய்திகளில் இடம்பபற்ற அல்-அக்ஸா பள்ளிவாசல் 

அடமந்துள்ள நாடு எது? 

அ) இஸ்மரல்  

ஆ) இத்தோலி 

இ) வோடிகன் நகரம் 

ஈ) ஐக்கிே அரபு அமீரகம் 

✓ இஸ்மரலின் பஜருசமலம் நகரத்தில் அளேந்துள்ை அல்-அக்ஸோ பள்ளி 

வோசல் இஸ்லோத்தின் மூன்றோவது புனிதேோன இைேோகும். மகோவில் 

ேளலயின்மீது இந்தப் பள்ளிவோசல் கட்ைப்பட்ைதோக கூறப்படுகிறது.  

✓ இஸ்மரலிே ஆயுதப்பளைகள் அல்-அக்ஸோ ேசூதிளே தோக்கிேதில் 300’ 

க்கும் மேற்பட்ை போலஸ்தீனிேர்கள் கோேேளைந்தனர். இதற்கு பதிலடி 

பகோடுக்கும் விதேோக கோசோளவ ஆண்டுவரும் இசுலோமிே மபோரோளிக்குழு 

-வோன ஹேோஸ், ஏவுகளணகளை ஏவின. பின்னர், இஸ்மரலிேர்கள் 

கோசோமீது வோன்வழித்தோக்குதளல நைத்தினர். அதில், குளறந்தது 21 

போலஸ்தீனிேர்கைோவது ேரணித்திருப்பர். 

 

10. ‘உலக பபாருளாதார நிடலமை மற்றும் எதிர்கால வாய்ப்புகள்’ 

குறித்த அறிக்டகடய பவளியிடுகிற அடமப்பு எது? 

அ) உலக வங்கி 

ஆ) பன்னோட்டு பசலவோணி நிதிேம் 

இ) ஐக்கிே நோடுகள்  

ஈ) ஆசிே வைர்ச்சி வங்கி 

✓ ஐநோ அளவேோனது சமீபத்தில், ‘உலக பபோருைோதோர நிளலளே ேற்றும் 

எதிர்கோல வோய்ப்புகள்’ குறித்த அறிக்ளகயின் மேம்பட்ை பதிப்ளப பவளி 

-யிட்ைது. இதன்படி, ஐநோ, நைப்பு 2021ஆம் ஆண்டிற்கோன இந்திேோவின் 

வைர்ச்சி கணிப்ளப 7.5 சதவீதேோக உேர்த்தியுள்ைது. இது அதன் ஜனவ 

-ரி கணிப்பிலிருந்து 0.2% அதிகேோகும். எதிர்வரும் 2022ஆம் ஆண்டில் 

இந்திேோவின் பேோத்த உள்நோட்டு உற்பத்தி 10.1% அதிகரிக்கும் என்றும் 

ஐநோ கணித்துள்ைது. 

 


1. தமிழ்நோடு மின்சோர வோரிேத் தளலவரோக இரோமஜஷ் லக்கோனி நிேேனம் 

தமிழ்நோடு மின்சோர வோரிேத் தளலவரோக இரோமஜஷ் லக்கோனி, இஆப 

நிேமிக்கப்பட்டுள்ைோர். தமிழ்நோட்டின் தளலளேச் பசேலோைர் இளறேன்பு, 

இஆப இதுகுறித்த ஆளணளே பிறப்பித்துள்ைோர். அதன்படி, தமிழ்நோடு 

ஆவணக்கோப்பகம் ேற்றும் வரலோற்று ஆரோய்ச்சித் துளறயின் முதன்ளேச் 

பசேலோைரோகப் பணிேோற்றி வந்த இரோமஜஷ் லக்கோனி இஆப, தமிழ்நோடு 

மின் வோரிேம் ேற்றும் தமிழ்நோடு மின்னுற்பத்தி ேற்றும் மின் பகிர்ேோனக் 

கைகத்தின் (TANGEDCO) தளலவர் ேற்றும் நிர்வோக இேக்குநரோக 

நிேமிக்கப்படுகிறோர். 

இப்பபோறுப்பில் முன்னதோக பங்கஜ் குேோர் என்பவர் இருந்தோர். முன்னதோக 

இஆப அதிகோரி இரோமஜஷ் லக்கோனி தமிழ்நோட்டின் தளலளேத் மதர்தல் 

அதிகோரிேோகப் பணிேோற்றினோர். அதன்பின்னர் வீட்டுவசதி ேற்றும் நகர்ப்பு 

-ற வைர்ச்சித் துளறச் பசேலரோக இருந்த அவர் தமிைக ஆவணக்கோப்பகம் 

ேற்றும் வரலோற்று ஆரோய்ச்சித் துளறக்கு கைந்த ஆண்டு நவம்பர் ேோதம் 

ேோற்றப்பட்ைது குறிப்பிைத்தக்கது. 

 

 

 

2. அதி தீவிர புேலோனது ‘ைவ்-மத’ 

ேத்திே கிைக்கு அரபிக்கைலில் தீவிர புேலோக கோணப்பட்ை ‘ைவ்-மத’ புேல் 

அதிதீவிர புேலோக வலுவளைந்தது. இது, வைக்கு-வைமேற்கு திளசயில் 

நகர்ந்து, குஜரோத் ேோநிலம் மபோர்பந்தர் அருமக களரளேக் கைக்கும் என்று 

எதிர்போர்க்கப்படுகிறது. 

 

3. 6,000 இரயில் நிளலேங்களில் இலவச ளவஃளப! 

நோடு முழுவதும் இரயில் நிளலேங்களில் இலவசேோக இளணே வசதி 

அளிப்பதற்கோன ளவஃளப மசளவ திட்ைம் 6,000 இரயில் நிளலேங்கள் 

என்ற ளேல்கல்ளல எட்டியுள்ைது. முன்னதோக, கைந்த 2016ஆம் ஆண்டு 

மும்ளப இரயில் நிளலேத்தில் இத்திட்ைம் பதோைங்கப்பட்ைது. 

ேத்திே அரசின் ‘டிஜிட்ைல் இந்திேோ’ திட்ைத்தின் ஒருபகுதிேோக இரயில் 

நிளலேங்களில் இலவச ளவஃளப திட்ைம் பதோைங்கப்பட்ைது. ரயில்பைல் 

நிறுவனம்மூலம் இத்திட்ைம் பசேல்படுத்தப்படுகிறது. கூகுள், ைோட், ைோைோ 

அறக்கட்ைளை ஆகிேளவ பின்னர் இத்திட்ைத்தில் இளணந்தன. இதன் 

மூலம் நோட்டின் அளனத்துத் தரப்பு ேக்களுக்கும் முக்கிேேோக கிரோேப்புற 

ேக்களுக்கும் இளணேதை மசளவளேக் பகோண்டுபசல்வமத இந்தத் 

திட்ைத்தின் முக்கிே மநோக்கேோகும். 

மேற்கு வங்கத்தில் மிதுனபுரி இரயில் நிளலத்தில் ளவஃளப வசதி 

அளேத்தமபோது 5,000 என்ற அைவு எட்ைப்பட்ைது. இப்மபோது ஒடிஸோ 

ேோநிலம் ஜோரபோதோ இரயில் நிளலேத்திலும், ஜோர்க்கண்ட் ேோநிலம் ஹசோரி 

-போத் ரயில் நிளலேத்திலும் இலவச ளவஃளப மசளவ பதோைங்கப்பட்ைது. 

இதன்மூலம் 6,000 இரயில் நிளலேங்களில் இலவச ளவஃளப மசளவ 

என்ற ளேல்கல் எட்ைப்பட்ைது எனத் பதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

 

 



         

    

1. உயிர்வளியின் தினசரி உற்பத்தியை 3000 மெட்ரிட் டன் வயை 

அதிகரிப்பதற்காக ‘மிஷன் ஆக்ஸிஜன்’ என்றமவாரு திட்டத்யத அறி 

-முகப்படுத்தியுள்ள ொநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) மகாராஷ்டிரா  

இ) ககரளா 

ஈ) உத்தர பிரகதசம் 

✓ சுவயம்பூர்ணா மகாராஷ்டிரா என்றும் அழைக்கப்படும் அதன் ‘மிஷன் 

ஆக்ஸிஜன்’இன்கீழ், தினசரி ஆக்ஸிஜனின் உற்பத்திழய 3,000 

மமட்ரிக் டன் வழர அதிகரிப்பதற்கு மகாராஷ்டிர மாநில அரசு இலக்கு 

மகாண்டுள்ளது. அடுத்த ஆறு மாதங்களில் 2300 மமட்ரிக் டன் வழரயி 

-லான உற்பத்தி என்ற குறுகிய கால இலக்ழகயும் அம்மாநில அரசு 

மகாண்டுள்ளது. திரவ மருத்துவ ஆக்ஸிஜழன உருவாக்க, தனியார் 

துழறழய ஊக்குவிப்பழத இது கநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. 

 

2.விண்மீனியடமவளியில் இரைச்சல் சத்தத்ரதக் கண்டறிந்துள்ள 

விண்வெளி ஆய்வுக்கலம் எது? 

அ) Voyager 1  

ஆ) Insight 

இ) Ingenuity 

ஈ) Reconnaissance Orbiter 

✓ NASA’இன் வாகயஜர் 1 ஆய்வுக்கலம், விண்மவளியில் இழரச்சல் ஒலி 

-ழயக் கண்டறிந்துள்ளது. அவ்மவாலி, விண்மீனிழடமவளியில் உள்ள 

வாயுவால் ஏற்படுவதாகக் கூறப்படுகிறது. வாகயஜர் 1 ஆய்வுக்காலத்தின் 

பிளாஸ்மா அழலயழமப்பு, இந்தக் கண்டறிழவ கமற்மகாண்டது. சூரிய 

மண்டலத்துக்குப் புறத்கத ஆய்வு மசய்வதற்காக, 1977ஆம் ஆண்டில் 

NASA’ஆல் வாகயஜர் 1 ஆய்வுக்கலம் ஏவப்பட்டது. 

 

3. ெண் பாதுகாப்புக்காக, எந்த ொநிலத்தின் KVK முதன்முயறைாக 

யைட்ரைாமஜல் மபாதிகயள அறிமுகப்படுத்திைது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) ககரளா  

இ) கர்நாடகா 

ஈ) ஒடிஸா 

✓ ககரள மாநிலத்தின் பாலக்காட்டில் உள்ள கிருஷி விக்யான் ககந்திரா 

(KVK), முதன்முழறயாக ஓராண்டுக்கு முன்பு ழைட்கராமஜல் மபாதிக 

-ழள அறிமுகப்படுத்தியது. மக்கும் மாவுக்களியால் ஆன அது, அதன் 

எழடழயப் கபான்று 400 மடங்கு வழரயிலான தண்ணீழரக் 

மகாண்டுள்ளது. அந்த மஜல் மண்ணில் நீழர விடுவித்து மண்ணின் 

ஈரப்பதத்ழத தக்கழவத்துக்மகாள்ள உதவுகிறது. 

✓ ICAR உருவாக்கிய இப்ப ாதி தற்கபாது அம்மாநிலத்தில் மிகவும் பிரபல 

-மாகியுள்ளது, கமலும், KVK சுமார் 3-4 இலட்சம் மபாதிகழள இதுவழர 

விற்பழன மசய்துள்ளது. 

 

4.வாக்காளர்கள் தங்கள் அயடைாளங்கயள நிரூபிக்க வழிமசய்யும் 

புதிை வாக்காளர் சட்டத்யத அறிமுகப்படுத்தவுள்ள நாடு எது? 

அ) ஐக்கிய அமமரிக்க நாடுகள் 

ஆ) இந்தியா 

இ) சீனா 

ஈ) ஐக்கியப் கபரரசு  

✓ ஐக்கியப்கபரரசு, இந்த ஆண்டு ஒரு புதிய சட்டத்ழத அறிமுகப்படுத்த 

முன்மமாழிந்துள்ளது. அது, வாக்காளர்கள் வாக்களிக்கும் கநரத்தில் 

தங்கள் அழடயாளங்கழள நிரூபிக்க கட்டாயப்படுத்துகிறது. தற்கபாது, 

வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க தங்கள் மபயழரயும் முகவரிழயயும் மட்டு 

-கம மகாடுக்க கவண்டும். வாக்காளர் கமாசடிகழள கட்டுப்படுத்த புதிய 

சட்டத்ழத UK அரசு முன்ழவத்துள்ளது. ஆனால், இந்த நடவடிக்ழக 

நாட்டின் ஜனநாயகத்திற்கு அச்சுறுத்தலாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. 

 

5.உலக வங்கியின் புலம்மபைர்வு & ரெம்பாட்டு அறிக்யகயின்படி, 

2020ஆம் ஆண்டில் அதிகம் பணம் அனுப்பிை நாடு எது? 

அ) சீனா 

ஆ) இந்தியா  

இ) ரஷ்யா 

ஈ) இந்கதாகனசியா 

✓ மவளிநாடுவாழ் இந்தியர்கள் 2020ஆம் ஆண்டில் சுமார் $83 பில்லியன் 

டாலர்கழள (இந்திய மதிப்பில் `6.13 இலட்சம் ககாடி) தாய்நாட்டுக்கு 

அனுப்பிழவத்துள்ளதாக உலக வங்கியின் புலம்மபயர்வு & கமம்பாட்டு 

அறிக்ழக மதரிவித்துள்ளது. இது கடந்த 2019ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடு 

-ழகயில் 0.2% குழறவாகும். இந்தப் பட்டியலில் இந்தியா முதலிடத்தில் 

உள்ளது. இந்தியாழவத் மதாடர்ந்து சீனா உள்ளது. மவளிநாடுகளில் 

பணிபுரியும் சீனர்கள் தங்கள் நாட்டுக்கு $59.5 பில்லியன் அமமரிக்க 

டாலர்கழள அனுப்பிழவத்துள்ளனர். கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் மவளி 

நாடுவாழ் சீனர்கள் `68.3 பில்லியன் அமமரிக்க டாலழர அனுப்பி 

ழவத்திருந்தனர். கடந்த 2020ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவிலிருந்து $7 

பில்லியன் டாலர் பணமனுப்பப்பட்டுள்ளது. கடந்த 2019’இல் அது $7.5 

பில்லியன் அமமரிக்க டாலராக இருந்தது. 

 

6. முதலாவது BRICS ரவயலவாய்ப்பு மசைற்குழு கூட்டத்யத நடத் 

-திை நாடு எது? 

அ) சீனா 

ஆ) இந்தியா  

இ) ரஷியா 

ஈ) பிகரசில் 

✓ BRICS நாடுகளின் முதல் கவழலவாய்ப்பு மசயற்குழு கூட்டத்தில், மதாழி 

-லாளர்களின் சமூக பாதுகாப்பு குறித்து உறுப்புநாடுகள் ஆகலாசித்தன. 

BRICS அழமப்புக்கு இந்தாண்டு, இந்தியா தழலழம தாங்குகிறது. இத 

-னால் BRICS நாடுகளின் முதல் கவழலவாய்ப்பு குழு கூட்டம், தில்லியி 

-ல் காமணாலிக்காட்சிமூலம் நடந்தது. இதற்கு மதாழிலாளர் மற்றும் 

கவழலவாய்ப்புத்துழற மசயலர் அபூர்வ சந்திரா தழலழமதாங்கினார். 

✓ BRICS நாடுகளிழடகய சமூகபாதுகாப்பு ஒப்பந்தங்கழள கமம்படுத்துவ 

-து, மதாழிலாளர் சந்ழதகழள முழறப்படுத்துவது, மபண் மதாழிலாளர்க 

-ள், சாழலகயார மதாழிலாளர்களின் பங்களிப்பு, மதாழிலாளர் சந்ழதயி 

-ன் பங்கு குறித்து இதில் விவாதிக்கப்பட்டது. 

 

7. இந்திை வம்சாவளியைச் சார்ந்த நிபுணர் ெருத்துவர் சகுந்தலா 

ைைக்சிங் தில்ஸ்மடட்டுக்கு சமீபத்தில் எந்தப் பரிசு வழங்கப்பட்டது? 

அ) உலகளாவிய ஆசிரியர் விருது 

ஆ) பன்னாட்டு புக்கர் பரிசு 

இ) உலக உணவு பரிசு  

ஈ) மசர்ன் பதக்கம் 

✓ இந்திய வம்சாவளிழயச் சார்ந்த உலகளாவிய ஊட்டச்சத்து நிபுணரான 

மருத்துவர் சகுந்தலா ைரக்சிங் தில்ஸ்மடட், 2021ஆம் ஆண்டுக்கான 

மதிப்புமிக்க உலக உணவு பரிழச மவன்றுள்ளார். உலமகங்குமுள்ள 

மில்லியன் கணக்கான மக்களின் ஊட்டச்சத்து, நலவாழ்வு மற்றும் வாழ் 

-வாதாரங்கழள கமம்படுத்துவதற்காக மீன்சார்ந்த உணவழமப்புகளில் 

முன்கனாடியான அவரது சாதழனகளுக்காக அவருக்கு இப்பரிசு வைங் 

-கப்பட்டுள்ளது. 

 

8. குழந்யதகளில் எந்த வயகைான ரநாய்த்தாக்குதலுக்கு HPIV’கள் 

முதன்யெ காைணொக விளங்குகின்றன? 

அ) சுவாசக்ககாளாறு  

ஆ) நரம்பியல் கநாய் 

இ) மசரிமான கநாய் 

ஈ) மன கநாய் 

✓ மனித பாராஇன்புளூயன்சா ழவரஸ்கள் (HPIV’கள்) குைந்ழதகளில் 

சுவாச கநாய்த்மதாற்றுகளுக்கு முக்கிய காரணியாக உள்ளன. நிகமானி 

-யாகபான்ற கநாய்களில் 30% முதல் 40% வழர அழவ காரணியாக 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

உள்ளன. அழவ முதிகயார்கழளயும் பலவீனமான கநாமயதிர்ப்பு 

ஆற்றல் உள்ளவர்கழளயும் பாதிக்கின்றன. 

✓ அண்ழமயில், ஆராய்ச்சியாளர்கள் மனித பாராஇன்புளூயன்சா ழவரஸ் 

-கழள மசல்களுடன் இழணப்பழதத் தடுக்கும் ஆற்றல்மகாண்ட புரதம் 

அல்லது மபப்ழடட்டின் ஒரு குறுகிய பகுதிழய வடிவழமத்துள்ளனர். 

 

 

9.சமீபத்திை மசய்திகளில் இடம்மபற்ற, ‘ைார்ட்பீட் ஆக்ட்’ என்பதுடன் 

மதாடர்புயடைது எது? 

அ) இனவாத எதிர்ப்பு 

ஆ) கருக்கழலப்பு  

இ) கருழணக்மகாழல 

ஈ) மனவிறுக்கம் 

✓ ‘இதயத்துடிப்பு மகசாதா’ என்பது அமமரிக்காவின் ஒரு சர்ச்ழசக்குரிய 

சட்டமாகும். அது, ஒரு கரு, இதயத்துடிப்ழபக் மகாண்டிருக்கும் பட்சத்தில் 

கருக்கழலப்புகழள சட்டத்துக்குப் புறம்பானதாக ஆக்குகிறது.  

✓ முன்மமாழியப்பட்டுள்ள மடக்சாஸ் இதயத்துடிப்புச்சட்டத்தின்கீழ், கருவின் 

இதயத்துடிப்பு கண்டறியப்பட்டால் கருக்கழலப்பு மசய்யப்படுவது தழட 

மசய்யப்படும். அது ஆறுவார கர்ப்ப காலத்ழத குறிக்கின்றது. வழிகாட்டுத 

-ல்கழளமீறும் யாருக்கும் எதிராக வைக்குத்மதாடர இது அனுமதிக்கிறது. 

 

10. நடப்பாண்டுக்கான (2021) யவட்லி விருது வழங்கி மகளைவிக் 

-கப்பட்ட இந்திைர் ைார்? 

அ) நுக்லு கபாம்  

ஆ) அக்ஷய் குமார் 

இ) கமரி ககாம் 

ஈ) சுசானா டிகசாசா 

✓ நாகாலாந்து மாநிலத்ழதச் சார்ந்த கதவாலய ஊழியரான நுக்லு 

கபாமுக்கு நடப் ாண்டுக்கான (2021) ழவட்லி விருது வைங்கப்பட்டது. 

“பசுழம ஆஸ்கார்” விருது என்றும் இவ்விருது அழைக்கப்படுகிறது.  

✓ இயற்ழகழய அதன் அடிமட்டத்திலிருந்து பாதுகாக்கும் நபர்கழள அங்கீ 

-கரிப்பதற்காக, ஆண்டுகதாறும் இயற்ழகக்கான ழவட்லி நிதியத்தால் 

வைங்கப்படும் இந்த விருழதப் மபற்ற முதல் இந்தியர் நுக்லு கபாம் தான். 

 


1. பயன்பாட்டுக்கு வந்தது ‘2-டிஜி’ ககரானா மருந்து: டிசிஜிஐ அனுமதி 

பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் கமம்பாட்டு (DRDO) அழமப்பு சார்பில் தயாரிக் 

-கப்பட்ட தண்ணீரில் கலந்து குடிக்கும் வழகயிலான டி-டிகயாக்ஸி டி-

குளூககாஸ் (2-டிஜி) ககரானா சிகிச்ழசமருந்து இந்தியாவில் பயன்பாட்டு 

-க்கு வந்துள்ளது. இம்மருந்ழத அவசரகால பயன்பாட்டின் அடிப்பழடயில் 

பயன்படுத்த இந்திய மருந்து தரக்கட்டுப்பாட்டு ஆழணயம் அண்ழமயில் 

அனுமதி அளித்தது. 

DRDO அழமப்பின் ஆய்வகமான இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் நியூக்ளியர் மமடிசன் 

அண்ட் அழலட் சயின்ஸ், Dr மரட்டீஸ் மருந்து நிறுவனத்துடன் இழணந்து 

மபாடி வடிவிலான டி-டிகயாக்ஸி டி-குளூககாஸ் (2-டிஜி) ககரானா 

சிகிச்ழச மருந்ழத தயாரித்துள்ளது. 

 

2. குஜராத்தில் கழரழயக் கடந்தது ‘டவ்-கத’ புயல் 

அரபிக்கடலில் உருவான ‘டவ்-கத’ புயல் அதிதீவிரப்புயலாக குஜராத்தில் 

கழரழயக்கடந்தது. 

 

3. எழுத்தாளர் கி இராஜநாராயணன் காலமானார் 

சாகித்ய அகாமதமி விருது மபற்ற எழுத்தாளர் கி ரா என்று அழைக்கப்படும் 

கி ராஜநாராயணன் (98) மூப்பின்காரணமாக கம.17 அன்று காலமானார்.  

தற்கபாழதய தூத்துக்குடி மாவட்டம், ககாவில்பட்டி அருககயுள்ள இழடச் 

மசவல் கிராமத்தில் 1922ஆம் ஆண்டில் பிறந்தவர் கி இராஜநாராயணன். 

இராயங்கல ஸ்ரீ கிருஷ்ணராஜ நாராயண மபருமாள் ராமானுஜம் என்பது 

முழுப்மபயர். இழதச்சுருக்கி, கி இராஜநாராயணன் என ழவத்துக்மகாண் 

-டார். 

ஏைாம் வகுப்பு வழர மட்டுகம பயின்ற இவர், விவசாயத்தில் ஈடுபட்டார். 40 

வயதுக்கு கமல் எழுதத்மதாடங்கினார். இவரது முதல் சிறுகழதயான 

‘மாயமான்’ 1958’இல் ‘சரஸ்வதி’ இதழில் மவளியானது. அது வாசகர்களிட 

-ம் மபரும் வரகவற்ழபப் மபற்றதால், மதாடர்ந்து பல சிறுகழதகழள எழுதி 

வந்தார். இவரது எழுத்துகள் கரிசல் பூமி மக்களின் வாழ்க்ழக, துன்பங்கள், 

நம்பிக்ழககள், ஏமாற்றங்கழள விவரித்ததால் ‘கரிசல் இலக்கியத்தின் 

தந்ழத’ எனப்கபாற்றப்பட்டார். சிறுகழதகள், குறு நாவல்கள், புதினங்கள், 

கிராமியக்கழதகள், கட்டுழரகள் என்று தமிழ் இலக்கியத்தின் பல்கவறு 

தளங்களிலும் முத்திழரப் பதித்தார். 

வாய்மமாழிக்கழத மசால்லும் மரபின் கூறுகழள தனது பழடப்பின் அடிப்ப 

-ழட அம்சங்களாகக் மகாண்டிருந்தார். வட்டார வாய்மமாழி மரபு, மசவ்வில 

-க்கியக்கூறுகள், கநரடியான இதழியல் நழட ஆகிய முக்கூறுகழளயும் 

கலந்து, தனக்மகன தனி நழடழய உருவாக்கினார். இவரது கழதகள் 

அழனத்தும் மதாகுக்கப்பட்டு 944 பக்கங்கள் மகாண்ட ‘நாட்டுப்புறக்கழதக் 

களஞ்சியம்’ என்ற பழடப்பாக 2007’இல் மவளியானது. இவரது சில 

கழதகள் ஆங்கிலத்தில் மமாழிமபயர்க்கப்பட்டன. ‘கிழட’ என்ற இவரது 

குறுநாவல் ‘ஒருத்தி’ என்ற திழரப்படமாகத் தயாரிக்கப்பட்டது. 

‘ககாமதி’, ‘கண்ணீாீா்’, ‘கரிசல் கழதகள்’, ‘கி ரா பக்கங்கள்’, ‘கிராமியக் 

கழதகள்’, ‘மகாத்ழத பருத்தி’, ‘புதுழவ வட்டார நாட்டுப்புறக்கழதகள்’, 

‘ககாபல்ல கிராமம்’, ‘புதுழமப்பித்தன்’, ‘மாமழல ஜீவா’ ஆகியழவ இவரது 

பழடப்புகளில் குறிப்பிடத்தக்கழவ. 1980’களில் புதுச்கசரி பல்கழலக்கைக 

-த்தில் நாட்டார் வைக்காற்றியல் துழறயில் மகௌரவ கபராசிரியராகப் பணி 

-யாற்றியவர். சிறந்த இழசஞானம் மகாண்டவர். 

கரிசல் வட்டார அகராதிழய உருவாக்கி, வட்டார மமாழிக்கு அகராதி 

உருவாக்கிய முன்கனாடி என்ற மபருழமக்குரியவர். ‘ககாபல்லபுரத்து 

மக்கள்’ நாவலுக்காக 1991’இல் சாகித்ய அகாமதமி விருது மபற்றார்.  

இலக்கியச் சிந்தழன விருது, தமிழ்நாடு அரசு விருது, கனடா இலக்கியத் 

கதாட்டத்தின் தமிழ் இலக்கியச் சாதழன விருது உள்ளிட்ட பல்கவறு 

விருதுகழளப் மபற்றவர். கடந்த 2016-17’ஆம் ஆண்டுக்கான மகனான்ம 

-ணீயம் சுந்தரனார் விருதும் கி இராஜநாராயணனுக்கு வைங்கப்பட்டது.  

‘வட்டார இலக்கியத்தின் முன்னத்தி ஏாீா்’, ‘தமிழ் எழுத்துலகின் பீஷ்மர்’, 

‘தழலசிறந்த கழதமசால்லி’ என்மறல்லாம் கபாற்றப்பட்டவர். சாகித்திய 

அகாமதமியின் ஆகலாசழனக்குழு உறுப்பினராக கடந்த 1998 - 2002 

வழர மசயல்பட்டார். 

 

4. மமக்ஸிககாவின் ஆண்ட்ரியா மமஸா பிரபஞ்ச அைகியாக கதர்வு: 

மமக்ஸிககாவின் ஆண்ட்ரியா மமஸா பிரபஞ்ச அைகியாக கதர்வு மசய்யப்ப 

-ட்டுள்ளார். அவருக்கு கடந்த 2019ஆம் ஆண்டுக்கான பிரபஞ்ச அைகி மத 

-ன்னாப்பிரிக்காவின் கஜாஜிபினி டுன்ஸி, மகுடத்ழத சூட்டினார்.  

பிகரசிழல சார்ந்த ஜூலியா காமா 2ஆவது இடத்ழதயும், மபருழவ சார்ந்த 

ஜானிக் மமக்டா 3ஆவது இடத்ழதயும் பிடித்தனர். இந்திய மபண் அட்லின் 

ககஸ்டிலிகனாவுக்கு 4ஆவது இடம் கிழடத்தது. உலகம் முழுவதும் 74 

நாடுகழளச்சார்ந்த மபண்கள் கபாட்டியில் இந்தப்கபாட்டியில் பங்ககற்றனர். 

COVID காரணமாக 2020ஆம் ஆண்டுக்கான பிரபஞ்ச அைகிப்கபாட்டி ரத்து 

மசய்யப்பட்டது. 

 

5. தடுப்பூசி தயாரிப்பில் உள்ள மபரும் சவால்கள் 

 

உலகில் தடுப்பூசிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அகத காலத்தில்,இந்தியாவில் 

தடுப்பூசி ஆய்வுகளும் தயாரிப்பும் மதாடங்கிவிட்டன. கபாரில் காயமழடந்து 

இறப்பவர்கழளவிட மதாற்றுகநாயால் தங்கள் பழடகள், அதிகாரிகள் 

கூடுதலாக மடிகிறார்கள் என்பழத பிரிட்டிஷ் காலனிய அரசு உணர்ந்தது. 

 

 



         

    

இதனால் இந்தியாவில் பதிழனந்து தடுப்பூசி ஆய்வு - தயாரிப்பு 

நிறுவனங்கழள நிறுவியது. 

மும்ழபயில் மதாடங்கப்பட்ட ைாஃப்ழகன் பிகளக் ஆய்வு நிறுவனம், 

அந்தக் மகாள்ழள கநாய்க்கானமுதல் தடுப்பூசிழய 1897-ல் 

கண்டுபிடித்தது. இகத காலகட்டத்தில் காலராவுக்கான தடுப்பூசி 

மகால்கத்தாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. விழரவில் மடட்டனஸ் (TT), 

டிப்தீரியா கபான்றமகாடும் கநாய்களுக்கான தடுப்பூசிகளின் தயாரிப்பும் 

மதாடங்கின. இந்த காலனிய நிறுவனங்களில் இந்திய விஞ்ஞானிகள் 

கசர்த்துக்மகாள்ளப்பட்டகபாது காலனியக் மகாள்ழககளின் காரணமாக 

தடுப்பூசி தயாரிப்புக்கு அழுத்தம் தரப்பட்டு ஆய்வுகள் பின்னுக்கு 

தள்ளப்பட்டன. அதனால், இந்தியா விடுதழல அழடந்தகபாது உலகத்தரம் 

வாய்ந்த ஆய்வுகளுக்கு இந்த நிறுவனங்களில் இடம் இருக்கவில்ழல. 

1967– 1977 காலகட்டத்தில் குன்னூரில் உள்ள பாஸ்டர் இன்ஸ்டிடியூட் 

ஆப் இந்தியா (மபாதுத்துழற) நிறுவனம், வாய்வழிகய தரப்படும் 

கபாலிகயா தடுப்பு மசாட்டு மருந்ழத கண்டுபிடித்து, உலக சுகாதார 

நிறுவனத்தின் ஒப்புதழலப் மபற்றது. அதன் பின்னரும் ஒரு குறிப்பிட்ட 

மதாகுப்பு உற்பத்தியில் தரம் இல்ழல எனக் கூறி அந்த நிறுவனத்தின் 

தயாரிப்ழப அரசு நிறுத்திவிட்டது. அதன் பின்னர் இந்த மசாட்டு மருந்து 

மவளிநாட்டிலிருந்து இறக்குமதி மசய்யப்படுகிறது. 1990-களில் புதிய 

மபாருளாதாரக் மகாள்ழக நழடமுழறப்படுத்தப்பட்டகபாது கமலும் பல 

மபாதுத்துழற நிறுவனங்களின் பணிகள் முடக்கப்பட்டன. 

முக்கிய இந்திய தடுப்பூசி நிறுவனங்கள் 

இந்தியன் இம்யூகனாலாஜிகல்ஸ் லிமிமடட், பாரத் இம்யூகனாலாஜிகல்ஸ் 

அண்ட் பகயாலாஜிகல்ஸ் கார்ப்பகரஷன் லிமிமடட், ைாஃப்கின் பகயா-

ஃபார்மாசூட்டிகல் கார்ப் லிமிமடட், மத்திய ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (கமசௌலி), 

பாஸ்டர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் இந்தியா (குன்னூர்), பி.சி.ஜி. தடுப்பூசி 

ஆய்வகம் (கிண்டி) ஆகிய மபாதுத்துழற நிறுவனங்களும், தனியார் 

துழறயில் சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் இந்தியா லிமிமடட், பாரத் பகயாமடக் 

இன்டர்கநஷனல் லிமிமடட், சாந்தா பகயாமடக், பகனசியா பகயாமடக் 

லிமிமடட், சி.பி.எல். பகயாலாஜிகல்ஸ் முதலியழவயும் தடுப்பூசி தயாரிப்பில் 

ஈடுபட்டு வருகின்றன. 

உலகில் உள்ள சுமார் 65% குழைந்ழதகள் சீரம் நிறுவனத்தின் ஏதாவது 

ஒரு தடுப்பூசிழயயாவது எடுத்துக்மகாண்டிருப்பார்கள். ஒரு ஆண்டில் 

சுமார் 150 ககாடி தடுப்பூசிகழள இந்த நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. உலகின் 

ஆகப் மபரிய தடுப்பூசி உற்பத்தி நிறுவனங்கள் இந்தியாவில்தான் 

உள்ளன. 

ககாவாக்சின் எப்படி உருவானது? 

பாக்டீரியா கபான்ற நுண்ணுயிர்கழள ஆய்வகத்தில் மடஸ்ட் டியூபில் 

எளிதில் வளர்த்துவிடலாம். ஆனால், மவறும் மரபணு, அழத மபாதியும் 

வழகயில் சவ்வுப் புரதம், கூர்ப் புரதம் என சில புரதங்களின் மதாகுப்பான 

ககரானா ழவரஸ் மனித மசல்களுக்கு மவளிய உயிர்ப்பு தன்ழமகயாடு 

இருக்க முடியாது. 

கடந்த 2020 மார்ச் மாதம் இத்தாலி கபான்ற நாடுகளுக்கு பயணம் 

மசய்துவிட்டு மடல்லி திரும்பிய ககரானா மதாற்றாளர் ஒருவரிடமிருந்து 

எடுக்கப்பட்ட மதாண்ழட ஸ்வாப்பிலிருந்து ககரானா நுட்பத்ழதக் 

கண்டுபிடித்து சாதழன பழடத்தது பூகனவில் உள்ள கதசிய ழவராலஜி 

நிறுவனம். கமலும், ஒருவழக குரங்கின் மவகரா (Vero CCL-81) 

மசல்களில் ஆய்வகத்தில் இந்த ழவரழச வளர்க்கும் நுட்பத்ழதயும் இந்த 

ஆய்வு நிறுவனம் நடத்திக்காட்டியது. அதுவழர சீனா, அமமரிக்கா கபான்ற 

நாடுகளில் மட்டுகம ககரானா ழவரழச ஆய்வகத்தில் வளர்க்கும் நுட்பம் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருந்தது. 

NIV-2020-770 என்று மபயரிடப்பட்ட இந்த ககரானா ழவரழச 

மசயற்ழகயாக ஆய்வகத்தில் வளர்த்து அதிலிருந்து மசயலிைக்கப்பட்ட 

ழவரஸ் தடுப்பூசி தயாரிக்கலாம் எனக் கூடுதல் ஆய்வுகழள 

கமற்மகாண்டனர். வளர்த்த ககரானா ழவரழச அறுவழட மசய்து அதன் 

மீது பீட்டா புகராபிகயாலாக்கடான் (β-propiolactone) என்ற கவதிப் 

மபாருழள பூசினால் ழவரசின் மரபணு அதன் உயிரி மசயல்பாட்ழட 

இைந்துவிடும். அதன் கூர்ப்புரதம் கபான்ற உடல் பகுதிகள் மட்டும் பாடம் 

மசய்யப்பட்டு கிழடக்கும். இழதச் மசயலிைந்த ழவரஸ் தடுப்பூசியாகப் 

பயன்படுத்த முடியும் என கதசிய ழவராலஜி நிறுவன ஆய்வாளர்கள் 

நிறுவினர். 

கமலும் ஆல்மகல்-ஐஎம்டிஜி (Algel-IMDG) எனும் அலுமினிய 

ழைட்ராக்ழசடு மஜல் மீது இமிடாகசாகுவிகனாலின் மூலக்கூறுகழளப் 

பதித்து தயார் மசய்யப்படும் அட்ஜுவன்ட் எனப்படும் கநாமயதிர்ப்ழப 

தூண்டும் துழணப் மபாருள் ககரானா தடுப்பூசிக்கழள கமலும் வீரியம் 

மகாள்ளச் மசய்து, கூடுதல் பலத்துடன் கநாமயதிர்ப்பு தன்ழமழய தரும் 

என்பழத கதசிய ழவராலஜி நிறுவன ஆய்வாளர்கள் கண்டுபிடித்தனர். 

இந்தக் கலழவழய ஆய்வுக்கூடத்தில் தயார் மசய்து விலங்குகளிடம் 

பரிகசாதழன மசய்தனர். ஆய்வு பரிகசாதழனக்காக வளர்க்கப்படும் 

மவள்மளலிகளுக்கு இந்தத் தடுப்பூசிழய தந்து அவற்றுக்குச் 

மசயற்ழகயாக ககரானா மதாற்று ஏற்படுத்தி பரிகசாதழன மசய்து 

மசயலிைந்த ழவரஸ் தடுப்பூசி கலழவ நல்ல பலன் தருகிறது எனக் 

கண்டனர். 

பாரத் பகயாமடக் ஒப்பந்தம் 

தடுப்பூசி தயார் மசய்ய ஆய்வக பரிகசாதழன மட்டும் கபாதாது. தடுப்பூசி 

மதாழிற்சாழலயில் தயார் மசய்து அதழனப் பரிகசாதழன மசய்ய 

கவண்டும். எனகவ ழைதராபாத்தில் உள்ள பாரத் பகயாமடக் 

நிறுவனத்துடன் கதசிய ழவராலஜி நிறுவனத்ழத நிர்வகிக்கும் இந்திய 

மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் கைகம் கம 2020-ல் ஒப்பந்தம் மசய்துமகாண்டது. 

இதன் அடிப்பழடயில் BBV152 என்ற பரிகசாதழன தடுப்பூசிழய பாரத் 

பகயாமடக் அதன் உயிரி காப்பு நிழல 3 (biosafety level 3) உற்பத்தி 

சாழலயில் தயார்மசய்தது. சுண்மடலி, எலி, முயல்களில் முதலிலும் பின்னர் 

பரிணாமத்தில் மனிதனுக்கு மநருக்கமான குரங்குகளிலும் இந்தப் 

பரிகசாதழனழய தடுப்பூசி கதசிய ழவராலஜி நிறுவனம், சுகாதார 

அறிவியல் - மதாழில்நுட்ப பயன்பட்டு ஆய்வு நிறுவனம் (Translational 

Health Science and Technology Institute) முதலிய ஆய்வு நிறுவங்கள் 

இழணந்து பரிகசாதித்தன. 

விலங்கு பரிகசாதழனகளில் தடுப்பூசி ஆபத்தற்றது - கநாமயதிர்ப்பு 

மண்டலத்ழதத் தூண்டி பலன் தரக்கூடியது என அறிந்த பின்னர் 

தன்னார்வலர்கள் மீது மூன்று கட்ட மருத்துவ பரிகசாதழன 

கமற்மகாள்ளப்பட்டது. 

உள்நாட்டு உற்பத்தி 

ககாவாக்சின் தடுப்பூசியின் முக்கிய உட்கூறு ஆல்மகல்-ஐஎம்டிஜி எனும் 

அட்ஜுவன்ட். இந்த கவதிப்மபாருள் மவளிநாட்டிலிருந்து இறக்குமதி 

மசய்யப்பட்டு வந்தது. ஆயினும் வரும் காலத்தில் இந்த கவதிப்மபாருளுக்கு 

தட்டுப்பாடு வந்து இந்தியா இறக்குமதி மசய்ய முடியாமல் கபாய், கவற்று 

நாடுகழள நம்பி இருக்க கவண்டிய நிழல ஏற்படும். இழத முன்கூட்டிகய 

கணித்த இந்திய கவதியியல் மதாழில்நுட்ப நிறுவனம், மாற்று முழறயில் 

இந்தப் மபாருழள இந்தியாவில் தயாரிக்கும் மதாழில்நுட்பத்ழத ஆய்வு 

மசய்து, நான்கக மாதங்களில் மவற்றி கண்டது. இந்த மாற்று உற்பத்தி 

முழறயின் மதாடர்ச்சியாக இந்த மூலப்மபாருள் இந்தியாவில் தயார் 

மசய்யப்படுவதால்தான் கூடுதல் ககாவாக்சின் உற்பத்தி மபருக்கம் 

சாத்தியம் ஆயிற்று. 

 



         

    

1.அரபிக்கடலில் உருவான புயலுக்கு “டக்தே” என்ற பெயரர வழங் 

-கிய நாடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) இலங்கை 

இ) மியான்மர்  

ஈ) பாகிஸ்தான் 

✓ இந்திய வானிகல ஆய்வுத்துகையின் ைருத்துப்படி, அரபிக்ைடலில் 

உருவான ஒரு தாழ்வழுத்தப்பகுதி, ஒரு புயலாை உருவானது. அதற்கு 

“டவ்-தத” என்ை பபயர் வழங்ைப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பபயகர மியான்மர் 

வழங்கியுள்ளது. அரபிக்ைடலில் உருவாகியுள்ள இந்தப் புயலால் குஜராத், 

மைாராஷ்டிரா, தைாவா மற்றும் பதற்கு பைாங்ைன் பிராந்தியத்தில் பலத்த 

மகழப்பபாழிய வாய்ப்புள்ளது. 

 

2. பவரிஸ்க் தேப்பிள்கிராப்ட்டின் சுற்றுச்சூழல் ொதிப்புக்கு ஆளாகக் 

கூடிய நகரங்கள் குறித்ே அறிக்ரகயின்ெடி, முேல் 100 இடங்களில் 

எத்ேரன நகரங்கள் ஆசியாவில் உள்ளன? 

அ) 2 

ஆ) 19 

இ) 56 

ஈ) 99  

✓ வணிை இடர் ஆய்வு நிறுவனமான பவரிஸ்க் தமபிள்கிராப்ட் சமீபத்தில் 

சுற்றுச்சூழல் இடர்ைளுக்கு ஆளாைக்கூடிய நைரங்ைள் குறித்த அறிக்கை 

-கய பவளியிட்டது. அவ்வறிக்கையின்படி, பாதிக்ைப்படக்கூடிய முதல் 

100 நைரங்ைளில் 99 நைரங்ைள் ஆசியாவில் அகமந்துள்ளன. இந்தப் 

பட்டியலில் ஜைார்த்தா முதலிடத்திலும், தில்லி இரண்டாவது இடத்திலும் 

உள்ளன. பமாத்தம் 1.5 பில்லியன் மக்ைள்பதாகைபைாண்ட உலபைங்கி 

-லும் உள்ள 400’க்கும் தமற்பட்ட பபரிய நைரங்ைள் “அதீத” அல்லது 

“தீவிர” இடரில் உள்ளதாை இந்த அறிக்கை கூறுகிைது. 

 

3. 2 வரக தயாகன் பெயற்ரகக்தகாள்கரள ஏவிய நாடு எது? 

அ) ஜப்பான் 

ஆ) அபமரிக்ைா 

இ) சீனா  

ஈ) இந்தியா 

✓ பதன்தமற்கு சீனாவில் உள்ள சிச்சாங் பசயற்கைக்தைாள் ஏவுதளத்தில் 

இருந்து சீனா சமீபத்தில் 2 வகையான தயாைன் பசயற்கைக்தைாள்ை 

-கள ஏவியது. இந்தச் பசயற்கைக்தைாள்ைகள சாங்தச 2 சி ஏவுைகை 

சுமந்துபசன்ைது. இந்தச் பசயற்கைக்தைாள்ைள் மின்ைாந்த சுற்றுச்சூழல் 

ஆய்வுைள் மற்றும் பிை பதாடர்புகடய பதாழில்நுட்ப தசாதகனைளில் 

பயன்படுத்தப்படவுள்ளதாை கூைப்படுகிைது. 

 

4.‘ோேரி துலார் தயாஜனா’ என்றபவாரு திட்டத்ரே போடங்கியுள்ள 

ோநிலம் எது? 

அ) உத்தரைண்ட் 

ஆ) உத்தர பிரததசம் 

இ) சத்தீஸ்ைர்  

ஈ) ஒடிஸா 

✓ சத்தீஸ்ைர் மாநில அரசு, “சத்தீஸ்ைர் மாதரி துலார் தயாஜனா” என்ை 

திட்டத்கத அறிமுைப்படுத்தியுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின்கீழ், COVID-19 

ைாரைமாை பபற்தைாகர இழந்த குழந்கதைளின் ைல்விச் பசலவுைகள 

அரதச ஏற்கும். 1 முதல் 8ஆம் வகுப்பு வகர படிக்கும் அத்தகைய 

குழந்கதைளுக்கு 9 முதல் 12ஆம் வகுப்பு வகர மாதத்திற்கு `500 

உதவித்பதாகை வழங்ைப்படும். அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிைளில் 

படிக்கும் அகனத்து குழந்கதைளுக்கு இந்தத் திட்டம் பபாருந்தும். 

 

 

 

 

5. இந்திய ரிெர்வ் வங்கி ெட்டத்தின் இரண்டாவது அட்டவரையில் 

குறிப்பிடப்ெட்டுள்ள ஒரு வங்கி எவ்வாறு அறியப்ெடுகிறது? 

அ) கூட்டுைவு வங்கி 

ஆ) சிறு நிதி வங்கி 

இ) அட்டவகையிடப்பட்ட வணிை வங்கி  

ஈ) இந்தியாவில் பசயல்படும் பவளிநாட்டு வங்கி 

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கி சட்டத்தின் இரண்டாவது அட்டவகையில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஒரு வங்கி, ‘அட்டவகையிடப்பட்ட வணிை வங்கி’ 

என்ைகழக்ைப்படுகிைது. ைடந்த ஆண்டு, DBS வங்கி இந்தியா லிமிபடட் 

உடன் இகைக்ைப்பட்ட பின்னர் ரிசர்வ் வங்கி சட்டத்தின் இரண்டாவது 

அட்டவகையிலிருந்து இலக்ஷ்மி விலாஸ் வங்கிகய இந்திய ரிசர்வ் 

வங்கி (RBI) நீக்கியுள்ளது. 

 

6. ேனிப்ெட்ட நிறுவனங்களிலிருந்து கிரடக்கும் உேவிகரளக் 

கண்டறிவேற்காக, CovAid என்றவ ொரு பிரத்தயக வரலத்ேளத்ரே 

அரேத்துள்ள நிறுவனம் எது? 

அ) இந்திய உச்ச நீதிமன்ைம் 

ஆ) ICMR 

இ) Give India அறக்கட்டளை 

ஈ) NITI ஆதயாக்  

✓ NITI ஆதயாக் ஒரு விரிவான நிகலயான இயக்ை நகடமுகைமூலம், 

தனிப்பட்ட அகமப்புைளின்மூலம் வரும் அகனத்து உதவிைகளயும் 

ைண்ைாணிப்பதற்காக, ‘CovAid’ என்ை பிரத்தயை வகலத்தளத்கத 

அகமத்துள்ளது. தற்தபாதுவகர, உதவிைள் பபறுவதற்கு மூன்றுவழிைள் 

உள்ளன - அரசாங்ைத்திடமிருந்து அரசாங்ைத்திற்கு, பவளியுைவுத்துகை 

அகமச்சைம் வழியாை சுைாதார அகமச்சைத்திற்கு வழங்ைப்படுவது; 

தனியார் நிறுவனங்களிடமிருந்து அரசாங்ைத்திற்கு கிகடப்பது. 

✓ COVAID வகலத்தளம் மூலமாைவும், மாநிலங்ைள், தன்னார்வ பதாண்டு 

நிறுவனம் மற்றும் CSO ஆகியவற்றின் மூலமாைவும் நன்பைாகடைள் 

பபைப்படுகின்ைன. 

 

7. அண்ரேயில் ெதிபனட்டு யாரனகள் இறந்ே குண்டலி காப்புக் 

காடு அரேந்துள்ள ோநிலம் எது? 

அ) ைர்நாடைா 

ஆ) ஹிமாச்சல பிரததசம் 

இ) அஸ்ஸாம்  

ஈ) தைரளா 

✓ தம.12 இரவு, அஸ்ஸாமின் ைத்தியதடாலி சரைத்திற்குட்பட்ட குண்டலி 

ைாப்புக்ைாட்டுப்பகுதியில் உள்ள பமுனி மகலப்பகுதியில், 18 யாகனைள் 

இைந்து கிடந்தன. உடற்கூராய்வு பரிதசாதகனயின் ஆரம்பநிகல ைண் 

-டறிவுைள், இைப்புக்ைான ைாரைம் மின்னல் தாக்குதல் என சுட்டிக்ைாட்டு 

-கின்ைன. தமலும் நுண்ணுயிரியல் மற்றும் நச்சுயியல் பரிதசாதகனக் 

-ைாை, மாதிரிைள், ஆய்வைங்ைளுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன. 

 

8.நடப்ொண்டில் (2021) வரும் ெர்வதேெ குடும்ெங்கள் நாளுக்கான 

கருப்பொருள் என்ன? 

அ) Families during COVID 

ஆ) Families and New Technologies  

இ) Family during Quarantine 

ஈ) Social Distancing for Families 

✓ 1993ஆம் ஆண்டில், ஐநா பபாது அகவ, ஒவ்தவார் ஆண்டும் தம.15’ஐ 

பன்னாட்டு குடும்பங்ைள் நாளாைக் ைகடப்பிடிக்ைப்படும் என அறிவித்தது. 

“குடும்பங்ைள் மற்றும் புதிய பதாழில்நுட்பங்ைள்” என்பது நடப்பாண்டில் 

(2021) வரும் இந்நாளுக்ைான ைருப்பபாருளாகும். இது, குடும்பங்ைளின் 

நலவாழ்வில் புதிய பதாழில்நுட்பங்ைளின் தாக்ைங்ைகள கமயமாைக் 

பைாண்டுள்ளது. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. எந்ே ோநிலத்தின் புதிய ோவட்டோக ேதலர்பகாட்லா அறிவிக்கப் 

-ெட்டுள்ளது? 

அ) பஞ்சாப்  

ஆ) ைர்நாடைா 

இ) இராஜஸ்தான் 

ஈ) உத்தரபிரததசம் 

✓ பஞ்சாப் மாநில முதலகமச்சர் அமரீந்தர் சிங், மதலர்பைாட்லாகவ அம்மா 

-நிலத்தின் புதிய மாவட்டமாை அறிவித்தார். அப்பகுதி மக்ைளின் நீண்ட 

ைால தைாரிக்கைகய ஏற்று, மதலர்பைாட்லா, பஞ்சாப் மாநிலத்தின் 23ஆ 

-வது மாவட்டமாை அறிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

✓ மபலர்பைாட்லா – இசுலாமியர்ைள் பபரும்பான்கமயாை வாழும் ஒரு நைர 

-மாகும். இது, சங்ரூர் மாவட்டத்தின் ஒருபகுதியாை இருந்துவந்தது. நாடு 

விடுதகலயகடந்த ைாலத்தில் பஞ்சாபில் 13 மாவட்டங்ைள் இருந்தன. 

 

10.‘தவளாண் சுற்றுலா பகாள்ரக’ரய நிரறதவற்றிய முேலாவது 

ோநில அரசு எது? 

அ) பஞ்சாப் 

ஆ) மைாராஷ்டிரா  

இ) இராஜஸ்தான் 

ஈ) உத்தரபிரததசம் 

✓ மைாராஷ்டிர மாநில அகமச்சரகவ விவசாயிைகள தமம்படுத்துவகத 

தநாக்ைமாைக்பைாண்ட ஒரு தவளாண் சுற்றுலா பைாள்கைக்கு, 2020 

பசப்டம்பரில் ஒப்புதல் அளித்தது. விவசாய விகளபபாருட்ைளுக்ைான 

சந்கதகய வழங்குதல், விவசாயத்துடன் பதாடர்புகடய வணிைத்கத 

ஊக்குவித்தல் மற்றும் கிராமப்புைங்ைளில் பபண்ைள் மற்றும் இகளதயா 

-ருக்கு தவகலவாய்ப்புைகள வழங்குவகத இது தநாக்ைமாைக் பைாண் 

-டுள்ளது. ஆண்டுததாறும் உலை தவளாண் சுற்றுலா நாள் – தம.16 

அன்று பைாண்டாடப்படுகிைது. இந்த ஆண்டு, மைாராஷ்டிர மாநில அரசும், 

தவளாண் சுற்றுலா தமம்பாட்டுக்ைழைமும் இகைந்து தவளாண் 

சுற்றுலா பதாடர்பான பன்னாட்டு மாநாட்கட நடத்தவுள்ளன. 

 


1. டிஏபி உர மானியம் `1,200ஆை அதிைரிப்பு: மத்திய அரசு அறிவிப்பு 

சாா்வததச சந்கதயில் உரங்ைளின் விகல அதிைரித்துள்ளதபாதிலும், கட 

அதமானியம் பாஸ்தபட் (DAP) உரத்துக்ைான மானியத்கத `1,200ஆை 

மத்திய அரசு உயர்த்தியுள்ளது. இது, 140% அதிைரிப்பாகும். இதுகுறித்து 

பிரதமர் அலுவலைம் பவளியிட்ட அறிக்கையில் கூைப்பட்டிருப்பதாவது: 

பிரதமர் தமாடி தகலகமயில் உயர்நிகலக் கூட்டம் நகடபபற்ைது. அதில், 

விவசாயிைள் உரத்துக்கு அடுத்தபடியாை அதிை அளவில் பயன்படுத்தும் கட 

அதமானியம் பாஸ்தபட் உரத்துக்ைான மானியத்கத 140% உயர்த்துதற்கு 

முடிவு பசய்யப்பட்டது. 

வரலாற்றுச் சிைப்புமிக்ை இந்த முடிவால் அரசுக்கு கூடுதலாை `14,775 

தைாடி பசலவாகும். ைடந்த ஆண்டு, ஒரு மூட்கட உரத்தின் சந்கத விகல 

`1,700ஆை இருந்தது. அதில் மூட்கட ஒன்றுக்கு `500 மானியமாை 

வழங்ைப்பட்டது. இதனால் ஒரு மூட்கட உரம் ̀ 1,200க்கு விவசாயிைளுக்கு 

விற்பகன பசய்யப்பட்டு வந்தது. தற்தபாது சர்வததச அளவில் உரம் மற்றும் 

ரசாயனங்ைளின் விகல அதிைரித்துள்ளது. இதனால், விவசாயிைளின் 

நலன்ைருதி, உர மானியத்கத `1,200ஆை மத்திய அரசு உயர்த்தியுள்ளது.  

எனதவ, உழவர்ைள் பகழய விகலயிதலதய பதாடர்ந்து உரத்கத வாங்ை 

அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. விகலயுயர்வால் ஏற்படும் நிதிசுகமகய 

அரதச ஏற்றுக்பைாள்கிைது. ஒதர தநரத்தில் இந்த அளவுக்கு உரமானியம் 

இதுவகர வழங்ைப்பட்டதில்கல என அவ்வறிக்கையில் கூைப்பட்டுள்ளது. 

 

2. மாற்றுத்திைனாளிைளின் மறுவாழ்வுக்ைாை புதுகம திட்டம்: மத்திய அரசு 

அறிமுைம் 

மாற்றுத்திைனாளிைளின் மறுவாழ்வுக்ைாை 6 மாதைால, சமுதாய அடிப்பகட 

-யிலான ஒருங்கிகைந்த வளர்ச்சித் திட்டத்கத அரசு அறிமுைப்படுத்தியது. 

மத்திய சமூை நீதி மற்றும் அதிைாரமளித்தல் துகை அகமச்சர் தாவர்சந்த் 

பைலாட் ைாபைாலிமூலம் இதகன பதாடங்கிகவத்தார். 

பயிற்சித்திட்டத்தின் 6 நூல்ைள் இந்த விழாவின்தபாது பவளியிடப்பட்டன. 

மாற்றுத்திைனாளிைளுக்ைான பிரச்கனைகள எதிாா்பைாள்வதிலும், அவர்ை 

-கள சமுதாயத்துடன் இகைப்பதிலும் ஆஷா மற்றும் அங்ைன்வாடி பணி 

-யாளர்ைளுடன் இகைந்துபணியாற்ை கூடிய கீழ்நிகல அளவு மறுவாழ் 

-வு பணியாளர்ைகள உருவாக்குவகத இத்திட்டம் தநாக்ைமாைக் பைாண் 

-டுள்ளது. இந்திய மற்றும் ஆஸ்திதரலிய அரசுைளுக்கிகடதய மாற்றுத் 

திைனாளிைள் துகையில் ஒத்துகழப்புக்ைாை 2018ஆம் ஆண்டு கைபயழுத் 

-திடப்பட்ட புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தின்கீழ் இந்திய மறுவாழ்வுக் குழு 

மற்றும் பமல்பர்ன் பல்ைகலக்ைழைத்தால் இப்பாடத்திட்டம் தயாரிக்ைப்பட்டு 

-ள்ளது. இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திதரலியாவில் இருந்து ததர்ந்பதடுக்ைப்பட்ட 

நிபுைர் குழு இதற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்திய மறுவாழ்வுக் 

குழுவின்கீழ் இயங்கும் மறுவாழ்வு ததாா்வுைளுக்ைான ததசிய வாரியம் 

ததர்வுைகள நடத்தி ததர்ச்சி பபற்ைவர்ைளுக்கு சான்றிதழ்ைகள வழங்கும். 

 

3. 18 வயதுக்கு தமற்பட்தடாருக்கு ைதரானா தடுப்பூசி: முதல்வர் பதாடக்கி 

கவத்தார் 

தமிழ்நாட்டில் 18 வயதுக்கு தமற்பட்தடாருக்ைான ைதரானா தடுப்பூசி 

பசலுத்தும் திட்டத்கத திருப்பூரில் முதல்வர் மு ை ஸ்டாலின் பதாடக்கி 

கவத்தார். தசலம், திருப்பூர், தைாகவ மாவட்டங்ைளில் தமற்பைாள்ளப்பட்டு 

வரும் ைதரானா தடுப்புப் பணிைள் பதாடர்பாை ஆய்வு பசய்ய முதல்வர் மு ை 

ஸ்டாலின் சுற்றுப்பயைம் தமற்பைாண்டார். தசலத்தில் ஆய்வுப்பணிைகள 

முடித்தபின், திருப்பூர் ஈட்டிவீரம்பாகளயத்தில் 18 முதல் 44 வயதுக்கு 

உள்பட்தடாருக்ைான ைதரானா தடுப்பூசி பசலுத்தும் திட்டத்கத பதாடக்கி 

கவத்தார். இதில், தடுப்பூசி பசலுத்திக் பைாண்டவர்ைளுக்கு சான்றிதழ்ை 

-களயும் முதல்வர் வழங்கினார். 

 

4. ைருப்புப் பூஞ்கச பாதிப்பு: பரவும் தநாயாை அறிவித்தது ராஜஸ்தான் 

ைருப்புப் பூஞ்கச பாதிப்கப, பரவும் ஒரு தநாயாை ராஜஸ்தான் மாநில அரசு 

அறிவித்தது. ராஜஸ்தானில் தற்தபாது சுமார் 100 தபர் ைருப்புப்பூஞ்கச 

தநாயால் பாதிக்ைப்பட்டுள்ளனர். இந்நிகலயில், ைருப்புப் பூஞ்கச பாதிப்கப 

‘ராஜஸ்தான் பைாள்கள தநாய்த் பதாற்று சட்டம் 2020’இன் கீழ் தநாயாை 

அறிவித்து, மாநில சுைாதாரத் துகை முதன்கமச் பசயலர் அகில் அதராரா 

அறிவிக்கை பவளியிட்டுள்ளார். 

‘மியூதைார்கமதைாசிஸ்’ என்னும் ைருப்புப் பூஞ்கச மிைவும் அபாயைரமான, 

அரியவகை பூஞ்கசயாகும். இந்தப் பூஞ்கச தாக்குவதால் தகலவலி, 

ைாய்ச்சல், ைண்ைளில் வலி, மூக்ைகடப்பு, பார்கவக் குகைபாடுதபான்ை 

அறிகுறிைள் உண்டாகும். இந்தப் பூஞ்கச பாதிப்பால் உயிரிழப்பு ஏற்படும் 

அபாயம் அதிைம். பபரும்பாலும் ைதரானாவில் இருந்து மீண்டவர்ைகளதய 

தாக்கும் இந்தப் பூஞ்கசயால், சர்க்ைகர தநாயாளிைள் அதிைம் பாதிக்ைப்பட 

வாய்ப்புள்ளதாை நிபுைர்ைள் பதரிவித்துள்ளனர். 

இந்தநாயால் மைாராஷ்டிரத்தில் இதுவகர 52 தபர் உயிரிழந்துவிட்டனர். 

அதுதவிர ஹரியானா, உத்தரைண்ட் மாநிலங்ைளுக்கும் இந்தநாய் பரவியு 

-ள்ளது. ஏற்ைனதவ ஹரியானாவில் ‘பரவும்தநாயாை’ அறிவிக்ைப்பட்டிருந்த 

ைருப்புப்பூஞ்கச தநாய் தற்தபாது ராஜஸ்தானிலும் அத்தகைய தநாயாை 

அறிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

 

5. மே.20 – பண்டிதர் அமயாத்திதாசரின் பிறந்தநாள். 

 

 

 

 

 

 



         

    

1. “சாளரத்திற்கருகக அமர்ந்திருக்கும் பெண்” என்ெது பின்வரும் 

எந்தக் கலைஞரின் பிரெைமான ஓவியமாகும்? 

அ) பப்ல ோ பிகோல ோ  

ஆ) லில ோனோர்ல ோ  ோ வின்சி 

இ) வின்ச ன்ட் வோன் லகோக் 

ஈ)  ோல்வ ோர் தோ  

✓ பப்ல ோ பிகோல ோவின் புகழ்சபற்ற “Woman Sitting Near a Window 

(Marie-Therese)” ஓவி ம் நியூ ோர்க்கில் உள்ள கிறிஸ்டிஸில் $103.4 

மில்லி ன்  ோ ர்களுக்கு விற்கப்பட் து. 100 மில்லி ன்  ோ ருக்கு லேல் 

விற்ற முதல் கல ப்பல ப்பு இதுதோன். 1932ஆம் ஆண்டில் வலை ப்பட்  

இந்த ஓவி ம் முதலில் $55 மில்லி ன்  ோ ர்களுக்கு விற்கப்படும் என 

ேதிப்பி ப்பட் து. பிகோல ோவின் 5 கல ப்பல ப்புகள், $100 மில்லி ன் 

 ோ ர்கலளத் தோண்டி விற்றுள்ளன. 

 

2. KP சர்மா ஒலி, பின்வரும் எந்த நாட்டின் பிரதமராக மீண்டும் 

நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார்? 

அ) வங்கோளலத ம் 

ஆ) மி ோன்ேர் 

இ) லேபோளம்  

ஈ) பூட் ோன் 

✓ எதிர்க்கட்சிகள் கூட் ணில  உருவோக்கத் தவறி லத அடுத்து லேபோள 

பிைதேர் KP  ர்ேோ ஒலி சிறுபோன்லே அை ோங்கத்லத அலேத்துள்ளோர். 

அவர் மூன்றோவது முலற ோக பிைதேைோகியுள்ளோர். 

✓ 43ஆவது பிைதேைோன அவர், முன்னதோக ேோ ோளுேன்றத்தில் நடந்த ேம் 

-பிக்லக வோக்சகடுப்பில் லதோல்வியுற்றோர். ேோ ோளுேன்றத்தின் மிகப்சபரி 

-  கட்சியின் தல வைோக இருப்பதோல், ஒலில  பிைதேைோக, ஆளுேர் வித் 

- ோ லதவி பண் ோரி நி மித்தோர். அவர் லேபோள கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ோன 

-ஒருங்கிலைந்த ேோர்க்சி  ச னினிஸ்ட் (CPN-UML) கட்சியின் ேோ ோ 

-ளுேன்றத் தல வர் ஆவோர். 

 

3. அலனத்து பசயற்லக கஞ்சாக்கலளயும் தலைபசய்த முதல் நாடு 

எது? 

அ) ஜப்போன் 

ஆ) அசேரிக்கோ 

இ) சீனோ  

ஈ) இந்தி ோ 

✓ அலனத்து ச  ற்லக கஞ் ோக்களும் தல ச ய் ப்பட்  ேருந்துகளின் 

பட்டி லில் ல ர்க்கப்படும் என சீன அைசு அறிவித்துள்ளது. ேரிஜுவோனோ 

-வில் உள்ள இ ற்லக ோன கன்னோபினோய்டுகள்லபோன்று, மூலளயில் 

உள்ள அலத ஏற்பிகலளக்குறிலவக்கும் ச  ற்லக கன்னோபினோய்டுகள் 

அலனத்தும் உற்பத்தி ச ய் ப்பட்  லவதிவலகயின்கீழ் வருகின்றன. 

அதிகோரிகள், 18 பிற உளத்தூண்டிகளுக்கும் தல விதிக்கப்படுவதோக 

அறிவித்துள்ளனர். 

 

4. பசவ்வாய் கிரகத்தில் பவற்றிகரமாக தலரயிறங்கிய 

‘தியான்பவன்-1’ஐ ஏவிய நாடு எது? 

அ) ஐக்கி  அசேரிக்க நாடுகள் 

ஆ) ஐக்கி  அைபு அமீைகம் 

இ) வ  சகோரி ோ 

ஈ) சீனோ  

✓ “தி ோன்சவன்-1” என்ற சீன விண்க ம் ச வ்வோய் கிைகத்தில் சவற்றிக 

-ைேோக தலையிறங்கியுள்ளது. இதன்மூ ம் அசேரிக்கோவுக்கு அடுத்தபடி 

- ோக சிவப்பு கிைகத்தில் தனது ஊர்தில  தலையிறக்கும் இைண் ோவது 

ேோ ோக சீனோ திகழ்கிறது. இந்தத் தலையிறங்கல  சீனோவின் லதசி  

விண்சவளி ஆய்வு நிர்வோகம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. 

✓ ச வ்வோய் கிைகத்தின் வ  அலைக்லகோளத்தில் ஒரு சபரி   ேசவளி ோக 

இருக்கும் உல ோபி ோ பிளோனிட்டி ோவில் அந்த ஊர்தி தலையிறங்கி தோ 

-கக் கூறியுள்ளது. 

 

5. ஆண்டுக்கு `6000 நிதிலய, கநரடியாக உழவர்களின் வங்கிக் 

கணக்குகளுக்கு வழங்குவதன்மூைம், அவர்களின் வருமானத்லத 

கமம்ெடுத்துகின்ற அரசாங்கத் திட்ைம் எது? 

அ) PM FBY 

ஆ) PM KISAN  

இ) PM JJBY 

ஈ) PM JDY 

✓ பிைதேர் கி ோன்  ம்ேோன் நிதி (PM KISAN) என்ற திட் ம், இந்தி ோவில், 

விவ ோ  குடும்பங்களின் வருவோல  அதிகரிப்பதற்கோக சதோ ங்கப்பட்  

ஒரு திட் ேோகும். இந்தத் திட் த்தின் மூ ம் உழவர்களுக்கு த ோ ̀ 2000 

என 3 தவலைகளில் ஆண்டுக்கு `6000 வழங்கப்படுகிறது.  

✓ அண்லேயில், லேற்கு வங்க விவ ோயிகளுக்கு இத்திட் த்தின் 8ஆவது 

தவலை ோன `2,000’ஐ இந்தி  அைசு அனுப்பியுள்ளது. 

 

6. கைந்த காைங்களில் அரபிக்கைலில் உருவான சூறாவளி எது? 

அ) வர்தோ 

ஆ) போனி 

இ) கஜோ 

ஈ) நில ோபர்  

✓ நில ோபோர் என்பது அைபிக்க லில் க ந்த 2014ஆம் ஆண்டில் உருவோன 

ஒரு சூறோவளி ோகும். இந்தச் சூறோவளியின்லபோது கோற்று அதிகபட் ேோக 

250 கிமீ லவகத்தல் வீசி து.  மீபத்தில், அைபிக்க லில்  க்லத சூறோவளி 

உருவோகி து. அது மிகவும் கடுலே ோன பு  ோக ேோறும் என்றும் 

குஜைோத்தில் கலைல க்க க்கும் என்றும் எதிர்போர்க்கப்படுகிறது. 

 

7. ஆல்கைா ெல்கலைக்கழகத்தின் ஓர் ஆய்வின்ெடி, உைக உணவு 

உற்ெத்தியின் தற்கொலதய அளவுகளிலிருந்து மூன்றில் ஒரு ெங்கு 

குலறவதற்கு பின்வரும் எந்த நிலை வழிவகுக்கும்? 

அ) லபங்குடில் வோயு உமிழ்வு  

ஆ) அசேரிக்க / ஐலைோப்பி  ஒன்றி  போதுகோப்புவோதம் 

இ) அசேரிக்கோ-சீனோ வர்த்தக லபோர் 

ஈ) எல் நிசனோ 

✓ ஆல்ல ோ பல்கல க்கழகத்தின் ஓர் அண்லே  ஆய்வின்படி, உ கில் 

எல்ல மீறி  லபங்குடில் வோயு உமிழ்வுகள் இருந்தோல், உ க உைவு 

உற்பத்தி ோனது எதிர்கோ த்தில், தற்லபோலத  உற்பத்தி நில களில் 

இருந்து மூன்றில் ஒரு பங்கோக குலறவதற்கு வழிவகுக்கும். 

✓ இந்த ஆய்வறிக்லக, “ஒன் எர்த்” என்ற இதழில் சவளியி ப்பட்டுள்ளது. 

உைவு உற்பத்தி ேற்றும் லபங்குடில் வோயுக்களுக்கு இல யி ோன 

உறவு குறித்த விரிவோன பகுப்போய்லவ இது முன்லவக்கிறது. 

 

8. திகயாைர் லமமனால் 1960’இல் கமற்பகாள்ளப்ெட்ை முதல் கைசர் 

சிகிச்லசயின் ஆண்டு நிலறவு, பின்வரும் எந்த சர்வகதச நாளாக 

அனுசரிக்கப்ெடுகிறது? 

அ) பன்னோட்டு ல  ர் ேோள் 

ஆ) பன்னோட்டு ஒளி ேோள்  

இ) பன்னோட்டு இ ற்பி ல் ேோள் 

ஈ) பன்னோட்டு சபோறியி ல் ேோள் 

✓ பன்னோட்டு ஒளி ேோளோனது ஆண்டுலதோறும் லே.16 அன்று சகோண் ோ ப் 

-படுகிறது. இ ற்பி  ோளரும் சபோறியி  ோளருேோன தில ோ ர் லேேன் 

அவர்களோல் 1960’இல் லேற்சகோள்ளப்பட்  முதல் ல  ர் சிகிச்ல யின் 

ஆண்டு நிலறலவ இந்ேோள் சகோண் ோடுகிறது. “Trust Science” என்பது 

நடப்பாண்டில் (2021) வரும் பன்னோட்டு ஒளி ேோளுக்கோன கருப்சபோரு 

-ளோகும். 

✓ ஒளில ச்சிறப்பிப்பதற்கும், பல்லவறு துலறகளில் அது வகிக்கும் பங்கி 

-லன லபோற்றுவதற்குேோக இந்த ேோள் சகோண் ோ ப்படுகிறது. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. அண்லமயில் காைஞ்பசன்ற கெராசிரியர் M S நரசிம்மனுைன் 

பதாைர்புலைய துலற எது? 

அ) இ ற்பி ல் 

ஆ) கணிதம்  

இ) ஜவுளி வடிவலேப்பு 

ஈ) கட்டி க்கல  

✓ பிைப  கணிதவி  ோளர் லபைோசிரி ர் M S ேைசிம்ேன் (88) அண்லேயில் 

கோ ேோனோர். ேைசிம்ேன்-ல ஷோத்ரி லதற்றத்திற்கோக அறி ப்பட்  அவர், 

ேற்சறோரு கணிதவி  ோளைோன C S ல ஷோத்ரியு ன் இலைந்து அந்தத் 

லதற்றத்லத முன்லவத்தோர். அவ்விருவரும் இ ண் னின் இைோ ல்  மூ 

-கத்தின் உறுப்பினர்களோக லதர்ந்சதடுக்கப்பட் னர். அறிவி ல் துலறயி 

-ல் கிங் லப ல்  ர்வலத  பரிசு சபற்ற ஒலை இந்தி ர் இவர்தோன். 

 

10. இத்தாலிய ஓப்ென் பைன்னிஸ் கொட்டிலய பவன்ற பைன்னிஸ் 

வீரர் யார்? 

அ) லைோஜர் சப ைர் 

ஆ) ைலபல் ே ோல்  

இ) லேோவக் லஜோலகோவிச் 

ஈ) ஆண்டி முர்லை 

✓ ஸ்போனிஷ் ச ன்னிஸ் வீைர் ைலபல் ே ோல், லேோவக் லஜோலகோவிச்ல  

வீழ்த்தி இத்தோலி  ஓப்பன் பட் த்லத சவன்றோர். இது, சதோ ர்ச்சி ோக 

பத்தோவது முலற ோக அவர் சபறும் இத்தோலி  ஓப்பன் பட் ேோகும்.  

✓ ேகளிர் இறுதிப்லபோட்டியில், பிசைஞ்சு ஓப்பன்  ோம்பி னோன இகோ ஸ்சவய் 

-ச க் 6-0, 6-0 என்ற கைக்கில் கலைோலினோ பிளிஸ்லகோவோலவ 

வீழ்த்தி பட் த்லத சவன்றோர். 

 


1. AICTE வழங்கும் தூய்லே விருது: இறுதிச்சுற்றில் 12 தமிழக கல்வி 

நிறுவனங்கள் 

AICTE வழங்கும் தூய்லே வளோக விருதுக்கு தமிழகத்லத ல ர்ந்த 12 

கல்வி நிறுவனங்கள் இறுதிச்சுற்றுக்கு லதர்வோகியுள்ளன. ேோடு முழுவதும் 

சுகோதோைத்லத வலியுறுத்த தூய்லே இந்தி ோ திட் ம் ச  ல்படுத்தப்பட்டு 

வருகிறது. தூய்லே இந்தி ோ திட் த்லத கல்வி நிறுவனங்கள் 

ச  ல்படுத்துவலத ஊக்குவிக்க விருது வழங்க முடிவு ச ய் ப்பட்டுள்ளது.  

அதன்படி, வளோகங்கலள தூய்லே ோக லவத்திருக்க புதி  சதோழில்நுட்ப 

வ திகலளப் ப ன்படுத்தும் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு ஆண்டுலதோறும் 

விருது வழங்கப்ப வுள்ளதோக அகி  இந்தி  சதோழில்நுட்பக் கல்வி குழுேம் 

(AICTE) க ந்த ஆண்டு அறிவித்தது. இதலன டுத்து, AICTE’இன் 

அங்கீகோைம்சபற்ற போலிச க்னிக் கல்லூரிகள், சபோறியி ல் கல்லூரிகள் 

ேற்றும் சதோழில்நுட்ப பல்கல க்கழகங்கள் தூய்லே விருதுக்கு 

விண்ைப்பிக்க அலழப்பு விடுக்கப்பட் து. 

அதன்படி, ேோடு முழுவதும் 10,000’க்கும் அதிகேோன கல்வி நிறுவனங்கள் 

தூய்லே விருதுக்கு விண்ைப்பித்தன. இந்நில யில், விண்ைப்பங்க 

-லள  ரிபோர்த்து இறுதிச்சுற்றுக்கு தகுதி ோன கல்வி நிறுவனங்களின் 

பட்டி ல  AICTE சவளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, 29 கல்வி நிறுவனங்கள் 

இறுதிச்சுற்றுக்கு தகுதிசபற்றுள்ளன. அதில் ேோட்டில ல  அதிகப்படி ோக 

போலிச க்னிக் பிரிவில் 2, சபோறியி ல் பிரிவில் 5, பல்கல க்கழக பிரிவில் 

5 என சேோத்தம் தமிழ்ேோட்ல ச்  ோர்ந்த பன்னிைண்டு கல்வி நிறுவனங்கள் 

இ ம்சபற்றுள்ளன. 

 

2. கருப்பு பூஞ்ல ... கவனம் லதலவ... 

இந்தி ோ முழுவதும் கருப்பு பூஞ்ல  சதோற்று தற்லபோது அதிகேோக 

கண் றி ப்பட்டு வருகிறது. தீவிை கலைோனோ போதிப்புக்குள்ளோன லேோ ோளிக 

-ளுக்கு அத்தலக  போதிப்பு ஏற்படுவதோக ேருத்துவ வல்லுேர்கள் சதரிவிக் 

-கின்றனர். உரி  லேைத்தில் கண் றிந்து சிகிச்ல  சபறோவிட் ோல் உயிரி 

-ழப்லபக்கூ  ஏற்படுத்தக் கூடி  சகோடி  போதிப்போக அது இருப்பது கவ 

-ல ல  ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

கருப்பு பூஞ்ல  என்றோல் என்ன? 

‘மியூலகோர்லேலகோசிஸ்’ எனப்படும் கருப்பு பூஞ்ல  லேோய் இப்லபோது 

புதிதோக வந்தது அல் . ப  கோ ேோக அத்தலக  போதிப்பு இருந்து வருகிறது. 

போக்டீரி ோ, லவைஸ்லபோ  கோற்றிலும், சுற்றுப்புறத்திலும் உள்ள பூஞ்ல  

கிருமிகள் ேோசி வழில  உ லுக்குள் ச ன்று சதோற்லற ஏற்படுத்துகின்றன. 

அலவ சேல் , சேல்  உ லின் அலனத்துப் பகுதிகளிலும் பைவுகின்றன. 

கவனிக்கோவிடில் அது கண்கலள முதலில் போதிக்கும். பின்னர் மூலளப் 

பகுதியில் கடுலே ோன போதிப்லப ஏற்படுத்தும். 

உ லில் எதிர்ப்பு ஆற்றல் குலறவோக இருக்கும் ேபர்களுக்கு இத்தலக  

சதோற்று ஏற்ப  ோம். முலற ோன சிகிச்ல  லேற்சகோள்ளோவிட் ோல், கண் 

போர்லவ இழப்பு, உறுப்புகள் போதிப்பு, உச் பட் ேோக உயிரிழப்புகூ  லேரி  

- ோம். 

 ோலை எளிதில் தோக்கும்? 

 ர்க்கலை அளவு கட்டுப்போட்டுக்குள் இல் ோதவர்கள், கலைோனோ தீவிைேோக 

போதித்து ஸ்டீைோய்டு ச லுத்திக் சகோண் வர்கள் லேோய் எதிர்ப்போற்றல க் 

குலறக்கும் சிகிச்ல யில் இருப்பவர்கள் உறுப்புேோற்று சிகிச்ல  லேற்சகோ 

-ண் வர்கள் புற்றுலேோய், HIV லேோ ோளிகள். 

அறிகுறிகள் என்ன? 

தீவிை தல வலி, கண் எரிச் ல், கண் சிவப்போகுதல், வோய், மூக்கு, கண் 

பகுதிகள் கருலே ோக ேோறுதல், கண்ணில் வலி ேற்றும் வீக்கம், ல னஸ் 

போதிப்பு, திடீசைன போர்லவ குலறவு. 

போதிப்பு அதிகரித்தது ஏன்? 

சபோதுவோக கருப்பு பூஞ்ல  ோல் போதிக்கப்படுலவோரின் எண்ணிக்லக மிகச் 

ச ோற்பேோகலவ இருந்துவந்தது. தற்லபோது கலைோனோ சதோற்று அதிகரித்ததன் 

விலளவோக ஸ்டீைோய்டு ப ன்போடு அதிகரித்துள்ளது. ஸ்டீைோய்டு 

சிகிச்ல  ோல் லேோய் எதிர்ப்போற்றல் குலறந்தவர்கள், அதன்பின் அதலன 

லேம்படுத்திக்சகோள்ளத்தவறுவதோல் ப ருக்கு கருப்பு பூஞ்ல  போதிப்பு 

ஏற்படுகிறது. 

சிகிச்ல கள் என்ன? 

கருப்பு பூஞ்ல  ோல் போதிக்கப்பட் வர்களுக்கு குலறந்தது 2 வோைம் முதல் 

6 ேோதங்கள் வலை சிகிச்ல  ளிக்க லவண்டும். சி ருக்கு பல்லேோக்கு 

சிகிச்ல கள் அவசி ம். குறிப்போக, கோது, மூக்கு, சதோண்ல  ேருத்துவ 

சிகிச்ல கள், இைத்தேோள சிகிச்ல  முலறகள், கண் சிகிச்ல  முலறகள், 

ேைம்பி ல் ேற்றும் மூலள ோர் சிறப்பு சிகிச்ல கள் லதலவப்படுகின்றன. 

எப்படித் தடுப்பது? 

இைத்த  ர்க்கலை அளலவக் கட்டுப்போட்டுக்குள் லவத்திருத்தல், லேோய் 

எதிர்ப்பு ஆற்றல  லேம்படுத்துதல், கலைோனோவிலிருந்து மீண் பிறகு கோது, 

மூக்கு, சதோண்ல  பரில ோதலன லேற்சகோள்ளுதல், அறிகுறிகலள 

அ ட்சி ப்படுத்தோது உ னடி ோகப் பரில ோதலன ச ய்தல், ஊட் ச் த்துமிக் 

-க உைவு  ோப்பிடுவது, ேது, புலகப்பழக்கத்லத லகவிடுதல், உ ற்பயிற்சி 

ஆகி வற்லற லேற்சகோள்வதுமூ ம் இந்த லேோல த் தடுக்க முடியும். 

 

3. INS ைோஜ்புத் லபோர்க்கப்பல் க ற்பல யிலிருந்து விடுவிப்பு 

இந்தி  க ற்பல யில் 41 ஆண்டுகள் பணி ோற்றி  INS ைோஜ்புத் என்ற 

லபோர்க்கப்பல் க ற்பல யிலிருந்து விடுவிக்கப்படுகிறது. ைஷ் ோவில் 

த ோரிக்கப்பட்  கஷின் இைகத்லதச் ல ர்ந்த இந்தப் லபோர்க்கப்பல், இந்தி  

க ற்பல யில் க ந்த 1980ஆம் ஆண்டு லே.4 அன்று ல ர்க்கப்பட் து.  

இலத அப்லபோலத  ைஷ் ோவுக்கோன இந்தி  தூதர் IK குஜ்ைோல் க ற்பல  

-யில் இலைத்து லவத்தோர். க ற்பல யின் லேற்கு ேற்றும் கிழக்கு 

ேண்  த்தில் இந்தப் லபோர்க்கப்பல் திறம்ப  பணி ோற்றியுள்ளது. இந்தி  

அலேதிப்பல , இ ங்லக க ற்பகுதியில் லைோந்துபணிகளில் இந்தக்கப்பல் 

ஈடுபட்டுள்ளது. க ந்த 41 ஆண்டுகளில், 31 தல லே அதிகோரியின்கீழ் 

இந்தக் கப்பல் ச  ல்பட்டுள்ளது. 

41 ஆண்டுகள் பணி ோற்றி  இந்தப் லபோர்க்கப்பலில் உள்ள க ற்பல  

சகோடி, சூரி ன் ேலறயும்லபோது இறக்கப்படும். அத்து ன் இப்லபோர்க்கப்பல் 

க ற்பல  பணியிலிருந்து விடுவிக்கப்படும். 

 

4. இந்தி ோவுக்கு அக்ல ோபர்-டி ம்பரில் ைஷி  ‘எஸ்-400’ ஏவுகலை 

அலேப்பு 

அதிேவீன எஸ்-400 வோன் போதுகோப்பு ஏவுகலை அலேப்பின் முதல் 

சதோகுதி இந்தி ோவுக்கு வருகிற அக்ல ோபர்-டி ம்பர் ேோதங்களில் வழங்கப் 

-படும் என்று ைஷி ோவின் ஆயுத ஏற்றுேதி ோளைோன லைோல ோலபோலைோன் 

எக்ஸ்லபோர்ட் நிறுவனம் சதரிவித்துள்ளது. ைஷி ோவி மிருந்து `36,500 

லகோடி ேதிப்பில் 5 சதோகுப்பு எஸ்-400 வோன் போதுகோப்பு ஏவுகலைகலள 

 

 



         

    

சகோள்முதல் ச ய்வதற்கோன ஒப்பந்தத்லத க ந்த 2018ஆம் ஆண்டு 

இந்தி ோ லேற்சகோண் து. தலையிலிருந்தபடி நீண் தூை வோன் இ க்லக 

துல்லி ேோக தோக்கி ழிக்கும் திறன்சகோண் து இந்த ஏவுகலை. வோனில் 

400 கிமீ சதோல விலிருக்கும் எதிரி விேோனங்கள், ஏவுகலை, ஆளில் ோ 

விேோனங்கலளயும் தோக்கி ழிக்கும் திறன்சகோண் து. 

 

5.அண் ோர்டிகோவிலிருந்து பிரிந்தது உ கின் மிகப்சபரி  பனிப்போலற 

 

உ கின் மிகப்சபரி  பனிப்போலற அண் ோர்டிகோ பனிப்பிைலத த்திலிருந்து 

பிரிந்து க லில் மிதக்கத் சதோ ங்கியிருப்பதோக ஐலைோப்பி  விண்சவளி 

ஆய்வுலே ம் சதரிவித்துள்ளது. அந்த லே ம் சவளியிட்டுள்ள தகவல்படி, 

‘ஏ-76’ என்று சப ரி ப்பட்டுள்ள அந்தப் பனிப்போலற, புது தில்லில வி  3 

ே ங்கு சபரி து என்று சதரி வந்துள்ளது. தில்லியின் பைப்பளவு 1,484  கி 

மீ’களோக உள்ள நில யில், இந்தப் பனிப்போலற சுேோர் 4,320  கிமீட் ர் 

பைப்பளவு சகோண் தோகும். 

170 கிமீ நீளமும், 25 கிமீ அக மும் சகோண்டுள்ள அந்தப் பனிப்போலற 

தற்லபோது அண் ோர்டிகோ பனிப்பிைலத த்திலிருந்து பிரிந்து அந்தப் பகுதியில் 

உ ள்ள சவ ல் என்ற க லில் மிதக்கத் சதோ ங்கியுள்ளது. 

‘ஏ-76’ பனிப்போலற அண் ோர்டிகோ பனிப்பிைலத த்தின் ‘லைோனி’ என்ற 

பைப்பிலிருந்து பிரிந்து க லில் மிதக்கத் சதோ ங்கியிருப்பலத பிரிட் ன் 

அண் ோர்டிகோ ஆய்வு லே ம் கண் றிந்ததோகவும், அலத அசேரிக்கோவின் 

லதசி  பனிப்பிைலத  லே ம் உறுதிச ய்துள்ளதோகவும் ஐலைோப்பி  விண் 

சவளி ஆய்வுலே ம் சதரிவித்துள்ளது. லைோனி உள்ப  பல்லவறு பனிப் 

பைப்புகள் இலைந்தலத அண் ோர்டிகோ நி ப்பகுதி ோகும்.  

அண் ோர்டிகோவிலிருந்து பனிப்போலறகள் பிரிவது இது முதல் முலற ல் . 

க ந்த பிப்ைவரியில் போரீஸ் ேகலைவி  1.5 ே ங்கு சபரி  பனிப்போலற 

அண் ர்டிகோவின் பிைன்ட் பனிப்பைப்பிலிருந்து பிரிந்தது குறிப்பி த்தக்கது. 

இலதலபோ  2017-ஆம் ஆண்டிலும் ஒரு பனிப்போலற பிரிந்தது. 

எனினும், பனிப்போலறகள் இவ்வோறு பிரிந்து க லில் மிதக்கத் சதோ ங்குவ 

-து சுற்றுச்சூழல் ஆர்வ ர்களில ல  கவல ல  ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

உ க சவப்பே ேோதலும், பருவநில  ேோறுபோடுலே இவற்றுக்குக் 

கோைைம் என்று ஆைோய்ச்சி ோளர்கள் சதரிவிக்கின்றனர். 

 

6. லே.24இல் உருவோகிறது  ோஸ் பு ல்; தமிழகத்துக்கு ேலழ இருக்கோது; 

சவப்பநில  உ ரும்: வோனில  ஆய்வு லே ம் 

ேத்தி  வங்கக் க ல் பகுதியில் லே 24ஆம் லததி உருவோகும்  ோஸ் 

பு  ோல் தமிழகத்தில் சவப்பநில  லேலும் அதிகரிக்கும் என்று ச ன்லன 

வோனில  ஆய்வு லே ம் சதரிவித்துள்ளது. சதற்கு அந்தேோன் ேற்றும் 

அதலன ஒட்டி  சதன்கிழக்கு வங்கக் க ல் பகுதியில் சதன்லேற்குப் 

பருவேலழ சதோ ங்கியுள்ளது. இந்நில யில் ேத்தி  கிழக்கு வங்கக் க ல் 

ேற்றும் அதலன ஒட்டி  பகுதிகளில் ேோலள (லே 22) புதி  கோற்றழுத்தத் 

தோழ்வுப் பகுதி உருவோக வோய்ப்பு உள்ளதோக ச ன்லன வோனில  ஆய்வு 

லே ம் சதரிவித்துள்ளது. 

இது 24ஆம் லததி பு  ோக வலுவல ந்து, வ லேற்கு தில யில் ேகைக் 

கூடும் என்றும், அது லேலும் வலுப்சபற்று ஒடி ோ, லேற்கு வங்கக் கலைல  

26ஆம் லததி க க்கக்கூடும் எனவும் வோனில  ஆய்வு லே ம் 

சதரிவித்துள்ளது. எனினும் இந்தப் பு ல் தீவிைப் பு  ோக வலுப்சபறும் 

வோய்ப்பு குலறலவ. இந்தப் பு லுக்கு  ோஸ் என ஓேன் சப ர் சூட்டியுள்ளது. 

பு  ோல் தமிழகத்திற்கு ேலழ வோய்ப்பு இல்ல . எனினும் தலைக் கோற்று 

வீ  வோய்ப்பிருப்பதோல் சவப்பநில  உ ரும் எனத் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

லே 23 முதல் 25ஆம் லததி வலை ேத்தி  வங்கக் க ல் பகுதியில்  ோஸ் 

பு ல் உருவோவதன் கோைைேோக, தமிழகப் பகுதிகளில் தலைக்கோற்று 

லேற்கு வ லேற்கு தில யில் இருந்து வீ  வோய்ப்பிருப்பதோல் தமிழகத்தில் 

சபரும்போன்லே ோன ேோவட் ங்களில் வறண்  வோனில  நி வும். வ  

தமிழகத்தின் க ல ோை ேோவட் ங்களில் சவப்பநில  2 முதல் 4 டிகிரி 

ச ல்சி ஸ் வலை உ ைக் கூடும் என்று ச ன்லன வோனில  ஆய்வு 

லே ம் சதரிவித்துள்ளது. 

 

 

 



         

    

1. ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தின் ஹசாரிபாக் இரயில் நிலையத்தில் Wi-

fi வசதி இயக்கப்பட்டதன்மூைம், எத்தலை இரயில் நிலையங்களில் 

இந்திய இரயில்வே Wi-fi வசதியை வேற்றிகரமாக நிறுவியது? 

அ) 500 

ஆ) 1000 

இ) 2000 

ஈ) 6000  

✓ கிழக்கு மத்திய இரயில்வேயின் தன்பாத் பிரிவில் உள்ள ஜார்கண்டின் 

ஹசாரிபாக் இரயில் நிலையத்தில் Wi-fi வசதி இயக்கப்பட்டதன்மூைம், 

வம.15 நிைேரப்படி 6,000 இரயில் நிலையங்களில் இந்திய இரயில்வே 

Wi-fi ேசதிலய நிறுவியுள்ளது. 2016 ஜனேரியில், மும்லப இரயில் 

நிலையத்தில், இந்திய இரயில்வே அதன் Wi-fi ேசதிலய நிறுவியது.  

✓ பின்னர், வமற்கு ேங்க மாநிைத்தின் மிதான்பூரில் 5,000ஆேது இரயில் 

நிலையம் என்ற இைக்லக இந்திய இரயில்வே அலடந்தது. 

 

2. ஐநா கலடப்பிடிக்கும், ‘அலமதியுடன் ஒன்றாக ோழ்ேதற்காை 

பன்ைாட்டு நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற வததி எது? 

அ) வம 10 

ஆ) வம 12 

இ) வம 16  

ஈ) வம 18 

✓ ‘அலமதியுடன் ஒன்றாக ோழ்ேதற்கான பன்னாட்டு நாள்’ என்பது ஐநா 

அலேயால் ஒவ்வோர் ஆண்டும் வம.16 அன்று அனுசரிக்கப்படுறது.  

✓ அலமதி, சகிப்புத்தன்லம மற்றும் ஒற்றுலமலய வமம்படுத்துேதற்கான 

பன்னாட்டு சமூகத்தின் முன் முயற்சிகலள அணிதிரட்டுேதற்கான ஒரு 

ேழியாக இது சசயல்படுேலத வநாக்கமாகக்சகாண்டுள்ளது. “Recoverin 

-g better for an equitable and sustainable world” என்பது நடப்பாண்டில் 

(2021) ேரும் இந்நாளுக்கான கருப்சபாருளாகும். 

 

3. புவியின் மிகப்வபரிய கார உப்புநீர் ஏரியாை ோன் ஏரி உள்ள 

நாடு எது? 

அ) துருக்கி  

ஆ) சைபனான் 

இ) எகிப்து 

ஈ) பிரான்ஸ் 

✓ துருக்கியில் அலமந்துள்ள ோன் ஏரியின் நிழற்படம் NASA’இன் ‘எர்த் 

2021’ சோலில் சேன்றது. இது, புவியில் உள்ள மிகப்சபரிய கார உப்புநீர் 

ஏரியாகும். இந்த நிழற்படத்லத விண்சேளி வீரர் வகட் ரூபின்ஸ், 2016 

சசப்டம்பரில் படம்பிடித்தார். இந்த ஏரியின் pH அளவு 10 என உள்ளது. 

 

4. வமற்குத்வதாடர்ச்சி மலையில் புதிய காட்டு அரலை இைங்கள் 

காைப்பட்டை. அது எவ்ேலக உயிரிைமாகும்? 

அ) மீன் 

ஆ) ஊர்ேனம்  

இ) பூச்சி 

ஈ) பறலே 

✓ இயற்லக பாதுகாப்புக்கான சர்ேவதச ஒன்றியம் தயாரித்த சதற்காசிய 

ஊர்ேன சிேப்புப்பட்டியல் மதிப்பீட்டின்வபாது, ஆராய்ச்சியாளர்கள் குழு 

ஆசிய ேலிேற்ற அரலை என்ற புதிய இனத்லத கண்டறிந்தது. 

✓ நீைகிரி பகுதிலயசயாட்டி கண்டறியப்பட்டதால், Subdoluseps nilgiriensis 

என்று இந்த இனத்திற்கு சபயரிடப்பட்டுள்ளது. சிறு உடைலமப்லபக் 

சகாண்டு உள்ள இது சுமார் 7 சசமீ நீளமும் மைல் பழுப்பு நிறத்திலும் 

உள்ளது. கடந்த ஆயிரமாண்டுகளில் இந்தியாவிலிருந்து கண்டுபிடிக்கப் 

-பட்ட மூன்றாேது காட்டு அரலை இனம் இதுோகும். 

 

 

 

5.ஆழ்கடல் ஆய்வுக்காக அலமக்கப்பட்டுள்ள ஓகியாவைாஸ் எக்ஸ்ப் 

-வளாரர் என்பது எந்த நாட்டினுலடயதாகும்? 

அ) இஸ்வரல் 

ஆ) ஐக்கிய அசமரிக்க நாடுகள்  

இ) ரஷ்யா 

ஈ) ஜப்பான் 

✓ வதசிய சபருங்கடல் மற்றும் ேளிமண்டை நிர்ோகத்தின் கப்பைான 

ஓகியாவனாஸ் எக்ஸ்ப்வளாரர், NOAA சபருங்கடல் ஆய்வு தலைலமயி 

-ைான 2ோர பயைத்திற்கு புறப்பட்டது. NOAA என்பது அசமரிக்காவின் 

ேணிகத்துலறக்குள் உள்ள ஓர் அசமரிக்க அறிவியல் நிறுேனமாகும்.  

✓ ‘ஆர்பியஸ்’ எனப்படும் நீர்மூழ்கு வராவபா, கடற்பரப்பில் உள்ள அறிவியல் 

அம்சங்கலள அலடயாளம் காணும் அலமப்லபக் காண்பிக்கும். இந்த 

நிைப்பரப்பு-சதாடர்புலடய ேழிசசலுத்துதல் அலமப்பானது NASA’இன் 

சபர்ஸிசேரன்ஸ் ஊர்தியில், துல்லியமான தலரயிறங்குதலுக்காக பய 

-ன்படுத்தப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

6. அண்லமச் வசய்திகளில் இடம்வபற்ற வதஜஸ்வின் சங்கருடன் 

வதாடர்புலடய விலளயாட்டு எது? 

அ) வடபிள் சடன்னிஸ் 

ஆ) தடகளம்  

இ) ஹாக்கி 

ஈ) பூப்பந்து 

✓ அசமரிக்காவின் மன்ஹாட்டனில் நலடசபற்ற பிக் 12 சேளிப்புற தடகள 

சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்திய உயரந்தாண்டுதல் வீரரான வதஜஸ்வின் 

சங்கர் தங்கப்பதக்கம் சேன்றுள்ளார். அதிகபட்சமாக 2.28 மீ உயரந்தா 

-ண்டி முதலிடம் பிடித்து தங்கம் சேன்றார் வதஜஸ்வின் சங்கர். இது, 

இந்தத் சதாடரில் இேரது இரண்டாேது தங்கமாகும். 

 

7. பிரபஞ்ச அழகியாக முடிசூட்டப்பட்ட ஆண்ட்ரியா வமசா சார்ந்த 

நாடு எது? 

அ) சமக்ஸிவகா  

ஆ) ரஷியா 

இ) இத்தாலி 

ஈ) சுவீடன் 

✓ 26 ேயதான ‘சமக்ஸிவகா அழகி’ ஆண்ட்ரியா வமசா, புவளாரிடாவில் 

‘பிரபஞ்ச அழகி’யாக முடிசூட்டப்பட்டார். COVID சதாற்றுவநாயால் கடந்த 

2020ஆம் ஆண்டில் முதன்முலறயாக ரத்து சசய்யப்பட்ட பின்னர் இந்த 

நிகழ்வு இந்தாண்டு நடத்தப்பட்டது. பிவரசில் மற்றும் சபருவிய இறுதிப் 

வபாட்டியாளர்களுக்கு இலடவய ஆண்ட்ரியா வமசா முதலிடம் பிடித்தார். 

மற்சறாரு வபாட்டியாளரான ‘மியான்மர் அழகி’ தனது நாட்டில் நடந்த 

இராணுே சதித்திட்டம் குறித்த கேனத்லத ஈர்க்க தனக்கு ேழங்கப்பட்ட 

வநரத்லத பயன்படுத்தினார். 

 

8. COVID-19 வநாயாளிகளுக்கு உயிர்ேளி, படுக்லககள் மற்றும் 

பிளாஸ்மாலேப்வபற உதவும் ‘வஹளஸ்ைா’ என்றவோரு திட்டத்லத 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ள மாநிைம் எது? 

அ) குஜராத் 

ஆ) ஹரியானா 

இ) உத்தரகண்ட்  

ஈ) பஞ்சாப் 

✓ COVID-19 வநாயாளிகளுக்கு உயிர்ேளி, படுக்லககள் மற்றும் பிளாஸ் 

-மாலே சபற உதவுேதற்காக உத்தரகண்ட் காேல்துலற, ‘சஹளஸ்ைா’ 

என்ற இயக்கத்லத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

✓ அேசர சதாடர்புக்காக அலனத்து மாேட்டங்களிலும் இரு கட்டைமில்ைா 

எண்கள் குறித்து காேல்துலற தகேைளித்தது. காேல்துலற பணியாளர் 

-கள் வரஷன், மருந்துகள் ேழங்குேதிலும், வதலேப்படுபேர்களுக்கும் 

முதியேர்களுக்கும் அேசர ஊர்திலயப் சபற்றுத் தரும் பணியிலும்  ஈடுப 

-ட்டுள்ளனர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. இயற்லக வேளாண்லமலய முழுலமயாக பின்பற்றும் நாட்டின் 

முதல் மாநிைமாை எம்மாநிைம், வம.16ஆம் வததியன்று தைது மாநிை 

நாலளக் வகாண்டாடியது? 

அ) அஸ்ஸாம் 

ஆ) சிக்கிம்  

இ) மணிப்பூர் 

ஈ) வமகாையா 

✓ சிக்கிம் தனது மாநிை நாலள வம.16 அன்று சகாண்டாடியது. 1975ஆம் 

ஆண்டில், சிக்கிம், இந்தியாவின் 22ஆேது மாநிைமாக உருோன 

நாலளக் குறிக்கிறது. சிக்கிம், இந்திய மாநிைங்களிவைவய மிகக்குலறந் 

-த மக்கள்சதாலகசகாண்ட மாநிைமாகவும் இரண்டாேது சிறிய மாநிை 

-மாகவும் உள்ளது. முழுலமயான இயற்லக வேளாண் உற்பத்திலய 

எட்டிய இந்தியாவின் முதல் மாநிைமாகவும் இது திகழ்கிறது. 

 

10. அண்லமயில், ‘Go First’ என்று மறுவபயரிடப்பட்ட இந்திய 

ோனூர்தி நிறுேைம் எது? 

அ) இண்டிவகா 

ஆ) ஸ்லபஸ் சஜட் 

இ) வகா ஏர்  

ஈ) ஏர் இந்தியா 

✓ மும்லபலயச்சார்ந்த இந்திய ோனூர்தி நிறுேனமான ‘Go Air’ தனது 

சபயலர ‘Go First’ என மாற்றிக்ககாண்டுள்ளது. இந்திய ேணிக நிறுே 

-னமான ோடியா குழுமத்திற்கு சசாந்தமான இது, கடந்த 2005ஆம் 

ஆண்டில் நிறுேப்பட்டது. `3,600 வகாடி மதிப்புள்ள ஆரம்பகட்ட பங்கு 

விற்பலனக்கு, அந்த ோனூர்தி நிறுேனம் முதற்கட்ட ஆேைங்கலள 

தாக்கல் சசய்துள்ளது. பங்குகள் பட்டியலிடப்பட்டதும், வகா ஏர்லைன்ஸ் 

(இந்தியா) நிறுேனம், ஸ்லபஸ்சஜட் மற்றும் இண்டிவகா ஆகிய நிறுேன 

-ங்களுக்குப்பிறகு, இந்திய பங்குச்சந்லதகளில் ேர்த்தகம் merkollஉம் 

மூன்றாேது திட்டமிடப்பட்ட ோனூர்தி நிறுேனமாக இருக்கும். 

 


1. சுற்றுச்சூழல் ஆர்ேைர் சுந்தர்ைால் பகுகுைா காைமானார் 

சுற்றுச்சூழல் ஆர்ேைர் சுந்தர்ைால் பகுகுைா (94) கவரானா சதாற்றால் 

உயிரிழந்தார். உத்தரகாண்ட் மாநிைத்லதச் வசர்ந்த சுற்றுச்சூழல் ஆர்ேைர் 

சுந்தர்ைால் பகுகுைா மரங்கள், காடுகலளக் காக்க சதாடர்ந்து பல்வேறு 

இயக்கத்லத முன்சனடுத்தேர். 1973ஆம் ஆண்டு மரங்கலளக் காக்க 

உத்தரகண்ட் சவமாலி பகுதியில் சபண்கள் முன்சனடுத்த ‘சிப்வகா’ 

இயக்கத்லத சதாடங்கிலேத்தேர். இேரது சதாடர் வபாராட்டங்களின் 

காரைமாகவே 1980இல் அப்வபாலதய பிரதமர் இந்திராகாந்தி, மரங்கலள 

சேட்டுேதற்கு தலடவிதித்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

2. கருப்புப் பூஞ்லசக்கான மருந்து: 5000 குப்பிகள் சகாள்முதல் 

கருப்புப் பூஞ்லச பாதிப்புக்குக்கான மருந்துகளுக்கு தட்டுப்பாடு எழுந்துள்ள 

நிலையில், அதலன குைப்படுத்தும் ஆம்வபாசடரிசின் - பி மருந்லத 

சகாள்முதல் சசய்யும் நடேடிக்லககலள தமிழக அரசு தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. 

 

3. உடலில் எதிர்ப்பு சக்திலய 75 நிமிடங்களில் கண்டுபிடிக்கும் கிட்: 

DRDO தயாரித்தது 

கவரானா சதாற்லற சமாளிக்க உடலில் எதிர்ப்பு சக்தி எவ்ேளவு உள்ளது 

என்பலத 75 நிமிடங்களில் அறிந்துசகாள்ளும் சிறு கருவிலய மத்திய 

அரசின் பாதுபாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் வமம்பாட்டு நிறுேனம் (DRDO) 

உருோக்கியுள்ளது. இதுசதாடர்பாக பாதுகாப்பு அலமச்சகம் சேளியிட்ட 

சசய்திக்குறிப்பில், டிப்வகேன் என்று சபயரிடப்பட்டுள்ள இந்தக் கருவியில் 

கவரானா வநாய்க்கான எதிர்ப்பு சக்தியின் அளவு குறித்து 75 நிமிடங்களில் 

சதரிந்து சகாள்ளைாம். 

வேறு வநாய்களின் விேரங்கள் இதில் இடம்சபறாது. 18 மாதங்கள் ேலர 

பயன்பாட்டு காைம் உள்ள இக்கருவியில் கண்டுபிடிக்கப்படும் விேரங்கள் 

97 சதவீதம் முதல் 99 சதவீதம் ேலர துல்லியமாக இருக்கும். தில்லிலயச் 

வசர்ந்த ோன்கார்ட் தனியார் நிறுேனத்துடன் இலைந்து இந்தக் கருவி 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. 100 கருவிகள் விலரவில் அறிமுகபடுத்தப்படும்.  

அதன்மூைம் சுமார் 10 ஆயிரம் பரிவசாதலனகலள வமற்சகாள்ளைாம். ஒரு 

பரிவசாதலனக்கான சசைவு சுமார் `75ஆக இருக்கும். மாதந்வதாறும் 

சுமார் 500 கருவிகலள உற்பத்தி சசய்ய இைக்கு நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ளது. 

DRDO அறிவியைாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ள இந்தக் கருவிலய தில்லியின் 

பல்வேறு மருத்துேமலனகளில் ஆயிரம் வநாயாளிகளிடம் பரிவசாதலன 

வமற்சகாள்ளப்பட்டது. கடந்த ஓராண்டாக உருோக்கப்பட்டு ேரும் இந்தக் 

கருவிக்கு கடந்த ஏப்ரல் மாதம் இந்திய மருத்துே ஆராய்ச்சி கவுன்சில் 

ஒப்புதல் அளித்தது என்று சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

4. சட்டவிவராதமான சசயல்கள்குறித்து புகார் சதரிவிக்க ‘ஹவைா வபாலீஸ்’ 

திட்டம் அறிமுகம்: சசங்லக மாேட்ட காேல் கண்காணிப்பாளர் தகேல் 

சசங்கல்பட்டு மாேட்ட காேல்கண்காணிப்பாளர் ஏ. சுந்தரேதனம் 

சேளியிட்டுள்ள சசய்திக்குறிப்பு: 

சசங்கல்பட்டு காேல் மாேட்டத்தில் கள்ளத்தனமாக மதுபான விற்பலன, 

கஞ்சா விற்பலன, ைாட்டரி விற்பலன, மைல் சகாள்லள, சூதாட்டம் 

மற்றும் கள் இறக்கல் வபான்ற குற்றச்சசயல்களில் ஈடுபடுபேர்கலள பற்றி 

தகேல் சதரிவிக்க சசங்கல்பட்டு மாேட்ட காேல் கண்காணிப்பாளரின் 

வநரடிக் கண்காணிப்பில் ‘ஹவைா வபாலீஸ்’ என்ற ஒரு புதிய லகப்வபசி 

எண் சபாதுமக்களுக்காக அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. 

 

 

 

 

 



         

    

1.பருப்பு வகைைளின் விகையேற்றத்தை குகைப்பதற்ைாை, பின்வ 

-ரும் எந்த நடவடிக்கைைகை இந்திய அரசு எடுத்துள்ைது? 

அ) பருப்பு வகைைளின் உள்நாட்டு உற்பத்திகைக் குகைத்தல் 

ஆ) பருப்பு வகைைகை இருப்பு கவத்திருப்பதற்கு வரம்பு விதிப்பது 

இ) பருப்பு வகைைகை இைக்குமதி செய்ை ைட்டற்ை அனுமதிைளிப்பது  

ஈ) பருப்பு வகைைள் ஏற்றுமதிகை ஊக்குவிப்பது 

✓ பருப்பு வகைைளின் விகை மமலும் உைர்வகதத் தடுக்கும் சபாருட்டு, 

துவகர, உளுந்து மற்றும் பாசிப்பைறு பருப்பு வகைைகை ைட்டற்ை 

முகையில் இைக்குமதி செய்ை இந்திை அரசு அனுமதி அளித்துள்ைது. 

அண்கமக் ைாைங்ைளில் பருப்புைளின் விகை அதிை அைவில் உைர்ந்த 

ைாரணத்தால், அகவ, தகடசெய்ைப்படாத இைக்குமதிக்ைான பட்டிைலில் 

கவக்ைப்பட்டுள்ைன 

 

2. ஒரு மாநிை சட்டத்தின்மூைம், நுண்ைடன் வழங்ைகைக் ைட்டுப்ப 

-டுத்த முன்மமாழிந்துள்ை மாநிைம் எது? 

அ) அஸ்ஸாம்  

ஆ) உத்தரபிரமதெம் 

இ) தமிழ்நாடு 

ஈ) மைரைா 

✓ அஸ்ஸாம் மாநிை அரொங்ைம், ‘அஸ்ஸாம் நுண்ைடன் நிறுவனங்ைள் 

(பணப்பரிவர்த்தகன ஒழுங்குபடுத்துதல்) ெட்டம், 2020’ஐ இைற்றியுள்ை 

-து. இதன்மூைம் நுண்ைடன் மற்றும் சதாடர்புகடை நிறுவனங்ைகைக் 

ைட்டுப்படுத்த அது எண்ணுகிைது. இச்ெட்டத்தின்கீழ், மதர்ந்சதடுக்ைப்பட்ட 

கிராமம் (அ) நைரத்தில் பணிைாற்ை நுண் ைடன் நிறுவனங்ைளுக்கு தனி 

பதிவுைள் மதகவ. இதுசதாடர்பாை, இந்திை ரிெர்வ் வங்கி, இச்ெட்டத்கத 

அமல்படுத்துவது நுண்ைடன் ெந்கதயின் இரட்கட ஒழுங்குமுகைக்கு 

வழிவகுக்கும் என்று கூறியுள்ைது. 

 

3. “நீண்ட வவகை வநரம்” உைமைங்கிலும் ஆண்டுக்கு 7.45 ைட்சம் 

மரணங்ைளுக்கு ைாரணமாை அகமவதாை கூறியுள்ை அகமப்பு எது? 

அ) WB மற்றும் IMF 

ஆ) WHO மற்றும் ILO  

இ) UNICEF மற்றும் UNESCO 

ஈ) UN மற்றும் UNCTAD 

✓ சுற்றுச்சூழல் ெர்வமதெ இதழில் சவளியிடப்பட்ட உைை சுைாதார அகமப்பு 

மற்றும் ெர்வமதெ சதாழிைாைர் அகமப்பு ஆகிைவற்றின் கூட்டு ஆராய்ச்சி 

அறிக்கையில், ‘நீண்ட மவகை மநரம்’ உைைம் முழுவதும் 7.45 இைட்ெம் 

மக்ைகைக் சைான்ைதாைக் கூைப்பட்டுள்ைது. அவர்ைளில் 3.98 இைட்ெம் 

மபர் பக்ைவாதத்தால் இைந்துள்ைனர். 3.47 இைட்ெம் மபர் இதை மநாைால் 

இைந்துள்ைனர். மமலும், மவகை சதாடர்பான மநாய் சுகம ஆண்ைளில் 

அதிைம் ைாணப்படுவதும் ைண்டறிைப்பட்டுள்ைது. 

 

4. புைம்மபயர்ந்த மதாழிைாைர்ைளின் பற்ைாக்குகை ைாரணமாை, 1 

மில்லியன் மெக்வடகர வநரடி மநல்விகதப்பின்கீழ் மைாண்டுவர 

இைக்கு கவத்துள்ை மாநிைம் எது? 

அ) மத்திை பிரமதெம் 

ஆ) உத்தர பிரமதெம் 

இ) பஞ்ொப்  

ஈ) அஸ்ஸாம் 

✓ இந்தப் பயிராண்டில் பஞ்ொப் அரசு ஒரு மில்லிைன் செக்மடர் மவைாண் 

நிைத்கத மநரடி சநல்விகதப்பு நுட்பத்தின்கீழ் சைாண்டுவர இைக்கு 

கவத்துள்ைது. இம்முகையின்கீழ், ஓர் உழசவந்திரத்தின்மூைம் இைக்ை 

-ப்படும் எந்திரம்மூைம் வைலில் துகையிடப்பட்டு விகதைள் மநரடிைாை 

விகதக்ைப்படுகின்ைன. COVID இரண்டாவது அகைைால் புைம்சபைர்ந்த 

சதாழிைாைர்ைளின் சபரும் பற்ைாக்குகைகை எதிர்பார்த்து, இவ்விைக்கு 

திட்டமிடப்பட்டுள்ைது. 

 

 

5.கிராமப்புை இகணப்பு திட்டங்ைளுக்ைாை அஸ்ஸாம் மாநிைத்திற்கு 

`1,236 வைாடிகய வழங்கியுள்ை நிதி நிறுவனம் எது? 

அ) உைை வங்கி 

ஆ) ஆசிை வைர்ச்சி வங்கி 

இ) பாரத வங்கி 

ஈ) மவைாண்கம மற்றும் ஊரை வைர்ச்சிக்ைான மதசிை வங்கி  

✓ மவைாண்கம மற்றும் ஊரை வைர்ச்சிக்ைான வங்கி (NABARD) 

அஸ்ஸாம் மாநிை அரசுக்கு அதன் கிராமப்புை ொகை இகணப்கப மமம்ப 

-டுத்துவதற்ைாை `1,236 மைாடி நிதிகை வழங்கியுள்ைது. இந்த நிதிைள், 

2020-21 நிதிைாண்டில், NABARD தனது கிராமப்புை உட்ைட்டகமப்பு 

மமம்பாட்டு நிதியிலிருந்து வழங்கியுள்ைது. 

 

6. JUICE விண்ைைத்கத உருவாக்குகிை அகமப்பு எது? 

அ) ISRO 

ஆ) NASA 

இ) ESA  

ஈ) CASA 

✓ ஐமராப்பிை விண்சவளி ஆய்வு நிறுவனமானது (ESA) ஏர்பஸ் பாதுைாப்பு 

மற்றும் விண்சவளி நிறுவனத்துடன் இகணந்து ‘The Jupiter Icy Moons 

Explorer (JUICE)’ஐ உருவாக்கிவருகிைது. 

✓ இது விைாழன் மைாளின் மைன்மீட், ைாலிஸ்மடா மற்றும் யூமராபா ஆகிை 

3 நிைவுைகை ஆராய்வகத தனது மநாக்ைமாைக்சைாண்டுள்ைது. 2022 

ஜூனில் இந்தப் பணி சதாடங்ைப்படவுள்ைது. 88 மாத பைணத்திற்குப் 

பிைகு, 2029 அக்மடாபரில் இந்த விண்ைைம் விைாழகன எட்டும். 

 

7. முந்நூறு ஆண்டுைளுக்குப் பிைகு, கீழ்ைாணும் எந்த நாட்டில் 

நாகரைளின் வருகை மீண்டும் மதன்பட்டுள்ைன? 

அ) இந்திைா 

ஆ) அைர்ைாந்து  

இ) அசமரிக்ைா 

ஈ) ஆஸ்திமரலிைா 

✓ ொதாரண நாகரைள், 300 ஆண்டுைளுக்குப் பிைகு, தங்குவதற்ைாைவும் 

இனப்சபருக்ைம் மமற்சைாள்வதற்ைாைவும் அைர்ைாந்திற்கு வருகை 

புரிந்திருப்பதாை வனவுயிரி நிபுணர்ைள் சதரிவித்துள்ைனர். இது, நமது 

சூழல், மமம்பட்டுவருவதற்ைான அறிகுறிைாை பார்க்ைப்படுகிைது. ெட்டத்து 

-க்குப் புைம்பானவர்ைளின் கைைளிலிருந்து நாகரைகைப் பாதுைாக்ை, 

அகவ இனப்சபருக்ைம் செய்யும் இடம் இரைசிைமாை கவக்ைப்பட்டுள்ைது. 

 

8. உயிரியகைப் மபாறுத்தவகர, CD4 எண்ணிக்கை என்பது எந்த 

வநாகயக் ைண்டறிவது மதாடர்பானது? 

அ) COVID 

ஆ) AIDS  

இ) ைாெமநாய் 

ஈ) கடபாய்டு 

✓ உயிரிைலில், CD4 என்பது மநாசைதிர்ப்பு உயிரணுக்ைளின் மமற்பரப்பி 

-ல் ைாணப்படும் கிகைமைாபுமராட்டீன் ஆகும். ஒரு CD4 எண்ணிக்கை 

200 செல் / மிமீ3ஐ விடக்குகைவாை இருக்கும்மபாது, ஒரு நபர் AIDS 

மநாைறி பரிமொதகனக்கு உள்ைாகிைார். ஒவ்மவார் ஆண்டும், மம.18 

அன்று, உைை AIDS தடுப்பூசி நாைாை ைகடப்பிடிக்ைப்படுகிைது. HIV’க்கு 

எதிராை தடுப்பூசி ைண்டுபிடிப்பதில் ஈடுபட்டுள்ை ஆயிரக்ைணக்ைான 

அறிவிைைாைர்ைள் மற்றும் நைவாழ்வு நிபுணர்ைளின் முைற்சிைகை 

இந்த நாள் அங்கீைரித்து மபாற்றுகிைது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. மங்வைாலிய ைஞ்சூர் என்பது எந்த சமயத்தின் முதன்கமயான 

சமயவுகரயாகும்? 

அ) சீக்கிைம் 

ஆ) சபைத்தம்  

இ) ெமணம் 

ஈ) ஹிந்து 

✓ மங்மைாலிை ைஞ்சூர் என்பது 108 சதாகுதிைளில் உள்ை சபைத்த உகர 

ஆகும். அது மங்மைாலிைாவின் மிை முக்கிைமான ெமைவுகரைாை ைருதப் 

-படுகிைது. மங்மைாலிை ைைாச்ொர அகமச்ெருடனான இந்திை ைைாச்ொர 

மற்றும் சுற்றுைாத்துகை இகணைகமச்ெர் பிரைைாத் சிங் பமடலின் 

ெந்திப்பு அண்கமயில் சமய்நிைர் முகையில் நகடசபற்ைது.  

✓ மங்மைாலிைாவின் முக்கிை சபைத்த கமைங்ைளில் விநிமைாகிப்பதற்ைாை, 

அடுத்த ஆண்டுக்குள், நூறு புனித மங்மைாலிை ைஞ்சூர்ைகை மறு அச்ொ 

-க்ைம் செய்ை ைைாச்ொர அகமச்ெைம் முடிவு செய்துள்ைது. 

 

10. இந்தியாவின் முதல் வவைாண் ஏற்றுமதி கமயம் நிறுவப்பட்டு 

-ள்ை நைரம் எது? 

அ) மும்கப 

ஆ) புமன  

இ) சென்கன 

ஈ) சைாச்சின் 

✓ இந்திைாவின் முதைாவது மவைாண் ஏற்றுமதி கமைத்கத புமனவில் 

சதாடங்ை மொரத்தா வணிைர் ைழைம், சதாழிற்துகை & மவைாண்கம 

NABARD உடன் கூட்டிகணந்துள்ைது. அப்பிராந்திைத்தில் மவைாண் 

ஏற்றுமதிகை அதிைரிப்பது மற்றும் உைைைாவிை தரத்கத பின்பற்றுவ 

-கத இது மநாக்ைமாைக் சைாண்டுள்ைது. இது மவைாண் உணவு 

ஏற்றுமதிக்ைான திைன் மமம்பாட்டு தைமாைவும் செைல்படும். 

 


1. இந்திைாவில் ஸ்புட்னிக்-வி தடுப்பூசி உற்பத்தி சதாடக்ைம் 

ஸ்புட்னிக்-வி COVID தடுப்பூசியின் உற்பத்தி ஹிமாச்ெலில் உள்ை 

மபனசிைா பமைாசடக் நிறுவனத்தில் சதாடங்ைப்பட்டுள்ைது. ரஷிைாவின் 

ைமலீைா நிறுவனம் ஸ்புட்னிக்-வி ைமரானா தடுப்பூசிகைத் தைாரித்தது. 

அகத இந்திைாவில் பைன்படுத்துவதற்கு மத்திை அரசு அனுமதி 

அளித்துள்ைது. அத்தடுப்பூசிைள் ஏற்சைனமவ இந்திைாவுக்கு இைக்குமதி 

செய்ைப்பட்டுள்ைன. மொதகன அடிப்பகடயில் மக்ைளுக்கு ஸ்புட்னிக்-வி 

செலுத்தப்பட்டு வருகின்ைன. 

இந்நிகையில், ஹிமாெை பிரமதெத்தின் பட்டி பகுதியில் உள்ை மபனசிைா 

பமைாசடக் நிறுவனம், ஸ்புட்னிக்-வி தடுப்பூசிகை உற்பத்தி செய்வதற்ைாை 

ரஷிை மநரடி முதலீட்டு நிதி அகமப்புடன் ஒப்பந்தம் செய்துசைாண்டது. 

ஆண்டுக்கு 10 மைாடி தடுப்பூசிைகை உற்பத்தி செய்வதற்கு ஒப்பந்தம் 

மமற்சைாள்ைப்பட்டுள்ைது. 

 

2. வங்ைக்ைடலில் உருவானது ‘ைாஸ்’ புைல் 

மத்திை கிழக்கு வங்ைக்ைடல் பகுதியில் நிகைசைாண்டிருந்த ஆழ்ந்த 

ைாற்ைழுத்தத் தாழ்வு மண்டைம் மமலும் வலுவகடந்து ‘ைாஸ்’ புைைாை 

மாறிைது. இது அதிதீவிர புைைாை மாைவுள்ைது. இப்புைல் வடக்கு ஒடிஸா-

மமற்கு வங்ை ைடமைாரப்பகுதியில் பாரதீப்-ொைர் தீவுைளிகடமை ைகரகை 

ைடக்கும் என எதிர்பார்க்ைப்படுகிைது. மத்திை கிழக்கு வங்ைக்ைடல் மற்றும் 

அகதசைாட்டிை வட அந்தமான் ைடல் பகுதியில் ஒரு குகைந்த ைாற்ைழுத்தத் 

தாழ்வுப்பகுதி மம.22 அன்று உருவானது. 

இந்த ஆழ்ந்த ைாற்ைழுத்தத் தாழ்வு மண்டைம் மமலும் வலுவகடந்து, 

புைைாை மாறிைது. இந்தப் புைலுக்கு ‘ைாஸ்’ என சபைரிடப்பட்டுள்ைது. 

 

3. இைக்குமதி செய்ைப்படும் ஆக்சிஜன் செறிவூட்டிைளுக்கு 12% வரி: 

ஜிஎஸ்டி ைவுன்சில் மம 28-இல் முடிவு 

சொந்த பைன்பாட்டுக்ைாை இைக்குமதி செய்ைப்படும் ஆக்சிஜன் 

செறிவூட்டிைளுக்கு 12 ெதவீதம் ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பது குறித்து, வரும் 28-

ஆம் மததி நடக்கும் GST ைவுன்சில் கூட்டத்தில் முடிவு செய்ைப்படவுள்ைது. 

சொந்த பைன்பாட்டுக்ைாைமவா அல்ைது நன்சைாகடைாை வழங்குவதற்ைாை 

-மவா இைக்குமதி செய்ைப்படும் ஆக்சிஜன் செறிவூட்டிைளுக்ைான ஒருங்கி 

-கணந்த ஜிஎஸ்டி வரிகை ஐஜிஎஸ்டி 28 ெதவீதத்தில் இருந்து 12 ெதவீத 

-மாைக் குகைத்து மத்திை நிதிைகமச்ெைம் ைடந்த 1-ஆம் மததி அறிவித்தது. 

இந்த வரிக் குகைப்பு ஜூன் 30-ஆம் மததி வகர அமலில் இருக்கும் 

என்றும் அறிவிக்ைப்பட்டது. 

இதனிகடமை, அசமரிக்ைாவில் இருந்து உைவினாா் அனுப்பிை ஆக்சிஜன் 

செறிவூட்டிக்கு 12 ெதவீதம் ஐஜிஎஸ்டி வரி விதிக்ைப்பட்டகத எதிாா்த்து 

ைமரானா மநாைாளி ஒருவாா், தில்லி உைாா்நீதிமன்ைத்தில் மனு தாக்ைல் 

செய்திருந்தாாா். அந்த மனுகவ விொரித்த தில்லி உைாா்நீதிமன்ைம், 

தனிநபாா் பைன்பாட்டுக்ைாை இைக்குமதி செய்ைப்படும் ஆக்சிஜன் 

செறிவூட்டிைளுக்கு 12 ெதவீதம் ஐஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பது ெட்ட விமராதம் 

என்று கூறிைது. இதுசதாடாா்பாை, மத்திை நிதிைகமச்ெைம் ைடந்த 1-ஆம் 

மததி சவளியிட்ட அறிவிக்கைகையும் உைாா்நீதிமன்ைம் ரத்து செய்தது. 

இந்நிகையில், ஜிஎஸ்டி ைவுன்சில் கூட்டம், வரும் 28-ஆம் மததி 

நகடசபைவுள்ைது. இந்தக் கூட்டத்தில் சொந்த பைன்பாட்டுக்ைாை 

சவளிநாடுைளில் இருந்து இைக்குமதி செய்ைப்படும் ஆக்சிஜன் 

செறிவூட்டிைளுக்கு 12 ெதவீத ஐஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பது குறித்து முடிவு 

செய்ைப்படவுள்ைது. 

நாடு முழுவதும் ைமரானா சதாற்றின் 2-ஆவது அகை மவைமாைப் பரவி 

வருவதால் சிகிச்கெக்குப் பைன்படும் அத்திைாவசிை மருந்துைள், ஆக்சிஜன் 

செறிவூட்டிைள், தடுப்பூசிைள் ஆகிைவற்றுக்ைான மதகவ அதிைரித்துள்ைது. 

ைமரானா சிகிச்கெக்குத் மதகவைான உயிாா்ைாக்கும் மருந்துைள் மீது 

ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பகத தவிாா்க்ை மவண்டும் என்று ைாங்கிரஸ், 

திரிணமூல் ைாங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிாா்க்ைட்சிைள், மத்திை அரகெ 

வலியுறுத்தி வருகின்ைன. ஆனால், அதற்கு மத்திை அரசு மறுப்பு சதரிவித்து 

வருகிைது. 

 

4. ஆப்பிரிக்ைாவில் இருந்து இந்திைாவுக்கு சிறுத்கதப் புலிைள்: மத்திை 

பிரமதெ வனப்பகுதியில் விடப்படும் 

ஆப்பிரிக்ைாவில் இருந்து சிறுத்கதப் புலிைள் நவம்பரில் இந்திைாவுக்குக் 

சைாண்டு வரப்படவுள்ைதாை மத்திை பிரமதெ அரசு சதரிவித்துள்ைது. 

தகரயில் மிைவும் மவைமாை ஓடக் கூடிை உயிரினம் சிறுத்கதப் புலி. ஒரு 

ைாைத்தில் இந்திைாவில் சிறுத்கத புலிைள் அதிை எண்ணிக்கையில் 

ைாணப்பட்டன. ஆனால், நாட்டின் பல்மவறு பகுதிைகை ஆண்ட அரொா்ைள், 

ஆங்கிமைை ஆட்சிைாைாா்ைள் உள்ளிட்மடாாா் சபாழுதுமபாக்குக்ைாை 

அவற்கை அதிை அைவில் மவட்கடைாடிைதால், சிறுத்கதப் புலிைளின் 

இனமம இந்திைாவில் அழிந்துமபானது. 

நாட்டில் ைகடசிைாைக் ைாணப்பட்ட சிறுத்கதப் புலி, இன்கைை ெத்தீஸ்ைாா் 

பகுதியில் ைடந்த 1947-ஆம் ஆண்டில் ைண்டறிைப்பட்டது. இந்திைாவில் 

சிறுத்கதப் புலி இனம் முற்றிலும் அழிந்துவிட்டதாைக் ைடந்த 1952-ஆம் 

ஆண்டில் அறிவிக்ைப்பட்டது. சிறுத்கதப் புலிைகை இந்திைாவில் மீண்டும் 

அறிமுைப்படுத்துவதற்ைான நடவடிக்கைைகை மத்திை அரசு 

மமற்சைாண்டது. சதன்னாப்பிரிக்ைாவில் இருந்து ஆப்பிரிக்ை சிறுத்கதப் 

புலிைகை மொதகன அடிப்பகடயில் இந்திைாவுக்குக் சைாண்டு 

வருவதற்கு உச்ெநீதிமன்ைமும் ஒப்புதல் அளித்தது. ‘சிறுத்கதப் புலி’ 

திட்டத்கதச் செைல்படுத்துவதற்ைாை மதசிை புலிைள் பாதுைாப்பு 

ஆகணைத்துக்கு வழிைாட்டும் மநாக்கில் 3 மபாா் குழுகவ உச்ெநீதிமன்ைம் 

அகமத்தது. 

அக்குழுவானது இந்திைாவின் எந்தப் பகுதியில் சிறுத்கதப் புலிைகை 

அறிமுைப்படுத்தைாம் என்பது சதாடாா்பாை ஆய்வு நடத்துமாறு இந்திை 

வனஉயிரிைள் கமைத்துக்கு (டபிள்யூ.ஐ.ஐ.) வலியுறுத்திைது. 

அதனடிப்பகடயில், மத்திை பிரமதெம், மைாராஷ்டிரம் உள்ளிட்ட 

மாநிைங்ைளில் உள்ை வனப்பகுதிைளில் சிறுத்கதப் புலிைள் 

வாழ்வதற்ைான சூழல் ைாணப்படுகிா என்று வனஉயிரிைள் கமைம் ஆய்வு 

நடத்திைது. மத்திை பிரமதெத்தின் குமனா மதசிை பூங்ைாவில் தகுந்த சூழல் 

ைாணப்படுவதாைத் சதரிவிக்ைப்பட்டது. அகதத் சதாடாா்ந்து, வனஉயிரிைள் 

கமைத்தின் அதிைாரிைள், சதன்னாப்பிரிக்ை சிறுத்கதப் புலி பாதுைாப்பு 

கமை அதிைாரிைள் உள்ளிட்மடாாா் குமனா மதசிை பூங்ைாவில் ைடந்த மாதம் 

26-ஆம் மததி ஆய்வு மமற்சைாண்டனாா். 

அங்கு சிறுத்கதப் புலிைள் வாழ்வதற்ைான சூழல் ைாணப்படுவது உறுதி 

செய்ைப்பட்டது. அகதைடுத்து, சிறுத்கதப் புலிைகை சதன்னாப்பிரிக்ைாவில் 

இருந்து இந்திைாவுக்குக் சைாண்டு வருவதற்ைான நடவடிக்கைைகை 

 

 



         

    

மத்திை பிரமதெ அரசு மமற்சைாண்டு வருகிைது. இது சதாடாா்பாை மாநிை 

அரசின் வனத்துகை அகமச்ொா் விஜய் ஷா ஞாயிற்றுக்கிழகம 

கூறிைதாவது: இந்திைாவில் சிறுத்கதப் புலிைகை மீண்டும் 

அறிமுைப்படுத்துவதற்ைான திட்டத்கத வனஉயிரிைள் கமைம் சிை 

ஆண்டுைளுக்கு முன் சதாடங்கிைது. அதில் முன்மனற்ைம் 

ஏற்பட்டுள்ைகதைடுத்து சதன்னாப்பிரிக்ைாவில் இருந்து 10 சிறுத்கதப் 

புலிைகைக் சைாண்டு வருவதற்கு முடிவு செய்ைப்பட்டுள்ைது. அவற்றில் 5 

சபண் சிறுத்கதப் புலிைள் இடம்சபறும். 

அகவ சிவபுரி மாவட்டத்தில் உள்ை குமனா மதசிை பூங்ைாவில் 

பராமரிக்ைப்படவுள்ைன. இதற்ைான அலுவல் ொாா்ந்த நடவடிக்கைைள் 

ஆைஸ்டில் நிகைவகடயும். சிறுத்கதப் புலிைகைப் பராமரிப்பது சதாடாா்பாை 

அறிந்து சைாள்வதற்ைாை இந்திை அதிைாரிைள் ஜூன், ஜூகை மாதங்ைளில் 

சதன்னாப்பிரிக்ைா செல்ைவுள்ைனாா். மபாதிை இகர: சிறுத்கதப் புலிைகை 

இந்திைாவுக்குக் சைாண்டு வரும் நடவடிக்கைைள் அக்மடாபரில் சதாடங்கி 

நவம்பரில் நிகைவகடயும். ெம்பல் நதிப் பகுதியில் குமனா மதசிைப் பூங்ைா 

750 ெதுர கி.மீ. பரப்பைவில் அகமந்துள்ைது. இங்கு சிறுத்கதப் புலியின் 

இகரைைான புள்ளிமான், ொம்பாா் மான், ைாட்டுப்பன்றி உள்ளிட்டகவ 

அதிை எண்ணிக்கையில் ைாணப்படுகின்ைன. 

எனமவ, சிறுத்கதப் புலிைள் வாழ்வதற்கு ஏற்ை சூழல் குமனா மதசிைப் 

பூங்ைாவில் ைாணப்படுகிைது. சிறுத்கதப் புலிைள் திட்டத்துக்ைாை நடப்பு 

2021-22-ஆம் நிதிைாண்டில் ரூ.14 மைாடி வழங்ைப்படவுள்ைதாை மத்திை 

சுற்றுச்சூழல், வனங்ைள், பருவநிகை மாற்ை அகமச்ெைம் சதரிவித்துள்ைது. 

மத்திை பிரமதெத்துக்கு வழங்ைப்பட மவண்டிை நிதிகை மதசிை புலிைள் 

பாதுைாப்பு ஆகணைம் அடுத்த மாதத்தில் விடுவிக்ைவுள்ைது என்ைாாா். 4 

இடங்ைளில் ஆய்வு: மத்திை பிரமதெத்தின் கூடுதல் முதன்கம வனப் 

பாதுைாவைாா் மஜ.எஸ்.செௌொன் கூறுகையில், ‘ஆப்பிரிக்ை சிறுத்கதப் 

புலிைகைப் பராமரிப்பதற்கு ஏற்ை இடத்கதக் ைண்டறிவதற்ைாை 

மாநிைத்தின் 4 பகுதிைளில் இந்திை வனஉயிரிைள் கமை அதிைாரிைள் 

ஆய்வு நடத்தினாா். 

குமனா மதசிைப் பூங்ைா, ொைாா் மாவட்டத்தில் உள்ை சநௌராமதஹி 

வனவிைங்குைள் ெரணாைைம், மாண்டசூாா்-நீமூச் மாவட்ட எல்கைப் 

பகுதியில் அகமந்துள்ை ைாந்தி ொைாா் ெரணாைைம், சிவபுரி மாவட்டத்தில் 

அகமந்துள்ை மாதவ் மதசிைப் பூங்ைா ஆகிைவற்றில் ஆய்வு 

மமற்சைாள்ைப்பட்டது. இறுதிைல் குமனா மதசிைப் பூங்ைா மதாா்வு 

செய்ைப்பட்டது. மத்திை பிரமதெத்தில் ஏற்சைனமவ சிறுத்கதப் புலிைள் 

வாழ்ந்துள்ைன. அதற்ைான வாழிடச் சூழல் இங்கு சிைப்பாைக் 

ைாணப்படுகிைது. விைங்குைகை மற்ை இடங்ைளில் இருந்து சைாண்டு 

வந்து பராமரிப்பதில் மத்திை பிரமதெ அரசு சிைப்பாைச் செைல்பட்டு வருகிைது. 

மற்ை மாநிைங்ைளில் இருந்து ைடந்த 2009-ஆம் ஆண்டில் சைாண்டு 

வரப்பட்ட புலிைள், பன்னா புலிைள் ைாப்பைத்தில் சிைப்பாைப் பராமரிக்ைப்பட்டு 

வருகின்ைன’  என்ைாாா். உைை அைவில் சிறுத்கதப் புலிைளின் 

எண்ணிக்கை சதாடாா்ந்து குகைந்து சைாண்மட வருகிைது. தற்மபாது 

உைைம் முழுவதும் சுமாாா் 7,000 சிறுத்கதப் புலிைமை ைாணப்படுகின்ைன. 

அவற்றில் சபரும்பாைானகவ ஆப்பிரிக்ை ைாடுைளிமைமை உள்ைன. 

 



         

    

1.வெள்ளை மாளிளையின் மூத்த ஆல ாசைராை நியமிக்ைப்பட்டுள்ை 

இந்திய-அவமரிக்ைர் யார்? 

அ) சுவாதி ம ாகன் 

ஆ) நீரா டாண்டன்  

இ) விமவக் மூர்த்தி 

ஈ) M இரங்கசாமி 

✓ அம ரிக்க அதிபர் ம ா பபடனின் மூத்த ஆம ாசகராக இந்திய-அம ரி 

-க்கர் நீரா டாண்டன் மவள்பை  ாளிபகயில் நியமிக்கப்பட்டுள்ைதாக 

USA நிர்வாகம் அறிவித்துள்ைது. 

✓ இருகட்சிசார்புபடய வி ர்சனங்களுக்கு  த்தியில் ம  ாண்ப  

 ற்றும் வரவுமச வு திட்ட அலுவ கத்தின் தப ப ப் மபாறுப்புக்கான 

மவட்பு  னுபவ அவர் திரும்பப்மபற்றார். டாண்டன், CAP’இன் தப வர் 

 ற்றும் தப ப ச் மசயல் அதிகாரியாகவும் அம ரிக்க முன்மனற்ற நட 

-வடிக்பக நிதியத்தின் தப ப ச் மசயல் அதிகாரியாகவும் பணியாற் 

-றியுள்ைார். 

 

2.ஐநா உ ைைாவிய சாள  பாதுைாப்பு ொரம் என்பது ஈராண்டுக்கு 

ஒருமுளை, எந்த மாதத்தில் நடத்தப்படுகிை உ ை சாள  பாதுைாப்பு 

பிரச்சாரமாகும்? 

அ) ஏப்ரல் 

ஆ) ம   

இ)  ூன் 

ஈ)  ூப  

✓ ஐநா உ கைாவிய சாப  பாதுகாப்பு வாரம் என்பது ம   ாதத்தில் 

உ க ந வாழ்வு அப ப்பால் ஈராண்டுக்கு ஒருமுபற நடத்தப்படும் ஓர் 

உ க சாப  பாதுகாப்பு பிரச்சார ாகும். 2021 ம  17-23 மததிகளில் 

நபடமபறவிருக்கும் ஆறாவது சாப  பாதுகாப்பு பிரச்சாரத்துக்கான 

கருப்மபாருள் Streets for Life #Love30 என்பதாகும். 

✓ உ கின் எங்மகல் ாம்  க்கள் வாழ்கிறார்கமைா, நடக்கிறார்கமைா, 

விபையாடுகிறார்கமைா அங்மகல் ாம்  ணிக்கு 30 கிமீ என்ற மவக 

வரம்புகபை விதிக்க மவண்டும் என்பபத இது வலியுறுத்துகிறது. 

 

3. COVID-19 லநாயாளிைளுக்கு ‘AYUSH ைர் திெர்’ என்ை ந த்திட் 

-டத்ளத வதாடங்கியுள்ை மாநி ம் எது? 

அ) உத்தரகண்ட் 

ஆ) ஹி ாச்ச  பிரமதசம்  

இ) உத்தர பிரமதசம் 

ஈ)  த்திய பிரமதசம் 

✓ ஹி ாச்ச  பிரமதசத்தில், AYUSH துபற COVID-19 மநாயாளிகளுக்காக 

‘ஆயுஷ் கர் திவர்’ என்ற  ாநி  அைவி ான ந த்திட்டத்பத அறிமுகம் 

மசய்துள்ைது. இந்த முயற்சி, AYUSHமூ ம் ஒரு முழுப யான சுகாதார 

மசபவபய வழங்குவபத மநாக்க ாகக்மகாண்டுள்ைது. இது தற்மபாது 

வீட்டில் தனிப ப்படுத்தப்பட்ட  ற்றும்  ருத்துவ பனயில் மசர்க்கப்பட் 

-டுள்ை சு ார் 30,000 COVID மநாயாளிகபை மசன்றபடயும் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 

4. அண்ளமச் வசய்திகளில் இடம்பெற்ற SPOT வதாழில்நுட்பம் உரு 

-ொக்ைப்பட்டதற்ைான லநாக்ைம் எது? 

அ) விண்மவளி ஆய்வுத்திட்டம் 

ஆ) மகாமரானா பவரஸ் பரிமசாதபன முபற  

இ) ஊட்டச்சத்து  திப்புகபை சரிபார்த்தல் 

ஈ) கணினி நிரல்ம ாழி 

✓ இல்லினாய்ஸ் அர்பானா-சாம்மபயின் பல்கப க்கழகத்தைச் சார்ந்ை 

ஆராய்ச்சியாைர்கள், Scalable and Portable Testing (SPOT) என்ற புதிய 

மதாழில்நுட்பத்பத உருவாக்கியுள்ைனர். உமிழ்நீரிலிருந்து மகாமரானா 

பவரஸ் குறித்த பரிமசாதபனகபை ம ற்மகாண்டு அவற்றுக்கான 

துல்லிய ான முடிவுகபைப்மபற இது உதவும். சிக்க ான மசயல்முபற 

ஏதுமின்றி இதில் முடிவுகபைப் மபறமுடியும். 

✓ SPOT’இனால் ஒரு  ாதிரியில் உள்ை ப   ரபணுக்கபைக் கண்டறிய 

முடியும். ம லும், 1-ப க்மராலிட்டர் துளியில் உள்ை பவரஸ் துகள் 

வபர இதனால் கண்டறிய முடியும். 

 

5. ‘வபாருைாதார நிள ’ குறித்த அறிக்ளைளய வெளியிடுகிை நிதி 

நிறுெனம் எது? 

அ) NITI ஆமயாக் 

ஆ) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி  

இ) மபாருைாதார விவகாரங்கள் துபற 

ஈ) ஆசிய வைர்ச்சி வங்கி 

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அதன்  ாதாந்திர தகவம ட்டுடன் ‘மபாருைாதார 

நிப ’ அறிக்பகபய மவளியிடுகிறது. ஏப்ரல்  ாதத்திற்கான சமீபத்திய 

அறிக்பகயின்படி, மபாருைாதாரத்பதப் மபாருத்தவபர, இரண்டாவது 

அப யின் தாக்கம் முதல் அப யுடன் ஒப்பிடுபகயில் இதுவபர  ட்டுப் 

-படுத்தப்பட்டதாகத் மதரிகிறது. 2021 ஏப்ரலில் GST’இன் அதிகபட்ச 

வசூப யும் இது எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

 

6.COVID வதாடர்பான பிரச்சளனைளுக்கு தீர்வுைாண, சிைார்ைளுக்கு 

உைவியல் ரீதியான உதவி ெழங்குெதற்ைாை அரசாங்ைம் ெழங்கும் 

வதாள லபசி ஆல ாசளன லசளெயின் வபயர் என்ன? 

அ) SWAMITVA 

ஆ) SURAKSHA 

இ) SAMVEDNA  

ஈ) SAMASTHA 

✓ மதசிய சிறார் உரிதைகள் பாதுகாப்புக்கான ஆபையம், SAMVEDNA 

மசபவயின்மூ ம், தகுதிவாய்ந்த  ருத்துவ வல்லுநர்கள் /  ருத்துவர்க 

-ள் வப யப ப்பின்மூ ம் குழந்பதகளுக்கு மதாப மபசி வாயி ான 

ஆம ாசபன மசபவகபை மசய்துவருகிறது. “Sensitizing Action on 

Mental Health Vulnerability through Emotional Development and 

Necessary Acceptance” என்பதன் சுருக்கந்தான் “SAMVEDNA”. 

✓ COVID மதாடர்பாக சிறார்களுக்கு ஏற்படும்  னவழுத்தத்திற்கும் அச்சத் 

-திற்கும் தீர்வுகாண்பதற்கு உைவியல் ரீதியான ஆம ாசபனகபை 

வழங்குவமத இந்தச் மசபவயின் மநாக்க ாகும். 

 

7. நாட்டின் மூத்த குடிமக்ைளுக்கு உணர்ச்சிபூர்ெமான ஆதரளெ 

ெழங்கும் சமூை நீதி அளமச்சைத்தின் திட்டத்தின் வபயர் என்ன? 

அ) ElderLine  

ஆ) OldAge 

இ) HelpAge 

ஈ) Helping Hands 

✓ தற்மபாபதய COVID மபருந்மதாற்றின் பின்னணியில், முதிமயார்களின் 

பிரச்பனகளுக்கு தீர்வுகாணும்மபாருட்டு,  த்திய சமூக நீதி அப ச்சகம் 

‘எல்டர்ப ன்’ திட்டத்தின்கீழ் முக்கிய  ாநி ங்களில் அபழப்பு ப யங் 

-கபைத் மதாடங்கியுள்ைது. இந்த வசதி தமிழ்நாடு, உபி,  பி, ரா ஸ்தான், 

கர்நாடகா ஆகிய  ாநி ங்களில் அண்ப யில் மதாடங்கப்பட்டு, மசயல்ப 

-ட்டு வருகிறது. மதலுங்கானாவில், இந்த வசதி ஓராண்டுக்கும் ம  ாக 

மசயல்பட்டு வருகிறது. 

✓ இந்த அபழப்பு ப யங்கபை கட்டைமில் ா எண் 14567 மூ ம் 

மதாடர்பு மகாள்ை ாம். இந்த எல்டர்ப ன், TATA அறக்கட்டபை  ற்றும் 

NSE அறக்கட்டபை உதவியுடன் மசயல்படுகிறது. தமிழ்நாட்டில் 2021 

ஏப்.28 அன்று இந்தச் மசபவ மதாடங்கப்பட்டுள்ைது. 

 

8. பன்னாட்டு அருங்ைாட்சியை நாள் ைளடப்பிடிக்ைப்படும் லததி எது? 

அ) ம  16 

ஆ) ம  18  

இ) ம  20 

ஈ) ம  21  

✓ சமுதாய உயர்வுக்கு அருங்காட்சியகத்தின் பங்களிப்பு எவ்வைவு முக்கிய 

-ம் என்பபத  க்களுக்கு உைர்த்தவும், விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்தவும் 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

ஒவ்மவார் ஆண்டும் ம .18 அன்று பன்னாட்டு அருங்காட்சியக நாள் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

✓ இந்த நிகழ்வுகள் அருங்காட்சியகங்களின் பன்னாட்டுப் மபரபவயினால் 

ஒருங்கிபைக்கப்பட்டு நடத்தப்படுகின்றன.  “The Future of Museums: 

Recover & Reimagine” என்பது நடப்பாண்டு (2021) கபடப்பிடிக்கப்பட்ட 

இந்நாளுக்கான கருப்மபாருைாகும். 

 

9.திரிபுரா மாநி த்தின் சமீபத்திய முயற்சியான ெந்லத திரிபுராவின் 

லநாக்ைம் என்ன? 

அ) COVID குறித்ை விழிப்புைர்வு 

ஆ) மதாப நிப க்கல்வி  

இ) சுற்று ாத்துதற புத்துயிரளிப்பு 

ஈ) உழவர்களுக்கான ஆதரவு 

✓ பள்ளி பாடத்திட்டங்களில் உள்ை பாடங்கபை வழங்குவதற்காக, திரிபுரா 

ைாநிலம் அண்ப யில், 24×7 அர்ப்பணிப்பு உபடய கல்வி மதாப க்கா 

-ட்சி அப வரிபசபய ‘வந்மத திரிபுரா’ என்ற மபயரில் அறிமுகம் 

மசய்துள்ைது. மதாடக்கத்தில், பதிவுமசய்யப்பட்ட பாடங்களுடன் இந்த 

அப வரிபச மதாடங்கப்பட்டது. எதிர்வரும்  ூன்.1 முதல் மநரப  

வகுப்புகள், மவவ்மவறு கல்வித்தப ப்புகள் பற்றிய விவாதங்கள், கல்வி 

-த்துபற மதாடர்பான பல்மவறு தகவல்கள் அதில் இடம்மபறும். 

 

10. அண்ளமச் வசய்திைளில் இடம்வபற்ை ஷாஹித் ஜமீல் என்பெர் 

யார்? 

அ) நச்சுயிரியல் வல்லுநர்  

ஆ) அரசியல்வாதி 

இ) விபையாட்டு வீரர் 

ஈ) மவைாண் நிபுைர் 

✓ இந்திய அரசாங்கத்தின் ஆம ாசபனக் குழுவான ‘இந்திய SARS-

COV-2  ரபணுத்மதாகுதியியல் கூட்டப ப்பின் (INSACOG)’ தப வரா 

-க இருந்த பிரப  நச்சுயிரியல் வல்லுநரான ஷாஹித்  மீல் தனது அப் 

பதவியிலிருந்து வி கியுள்ைார். இந்த முடிவுக்கு அவர் எந்தக் காரைத் 

-பதயும் கூறவில்ப . INSACOG என்பது இந்தியாவில் உள்ை பத்து 

ஆய்வகங்களின் குழுவாகும். அது, மகாமரானா பவரஸின் வைர்ந்து 

வரும் திரிபுகபை எதிர்த்துப் மபாராடும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ைது. 

 


1. அந்நிய மநரடி முதலீடு 19% அதிகரிப்பு 

இந்தியாவில் கடந்த 2020-21ஆம் நிதியாண்டில் ம ற்மகாள்ைப்பட்ட 

அந்நிய மநரடி முதலீடு 19 சதவீதம் அதிகரித்துள்ைது. இதுகுறித்து  த்திய 

வர்த்தகம்  ற்றும் மதாழிற்துபற அப ச்சகம் மதரிவித்துள்ைதாவது:  

சீர்திருத்தம்: முதலீட்டு மகாள்பககளில் சீர்திருத்தம்  ற்றும் வர்த்தக 

நடவடிக்பககபை எளிதாக்க  த்திய அரசு ம ற்மகாண்ட பல்மவறு 

முயற்சிகளுக்கு ப னாக கடந்த நிதியாண்டில் FDI எனப்படும் அந்நிய 

மநரடி முதலீடு 19 சதவீதம் அதிகரித்து 5,964 மகாடி டா பர (இந்திய 

 திப்பில் சு ார் `4.47  ட்சம் மகாடி) எட்டியுள்ைது. முந்பதய 2019-20ஆம் 

நிதியாண்டில் இந்த முதலீடு 4,998 மகாடி டா ராக (`3.75  ட்சம் மகாடி) 

காைப்பட்டது. 

முன்மனப்மபாதும் இல் ா உச்சம்: பங்குகள்,  று-முதலீட்டு வருவாய் 

 ற்றும் மூ தனம் ஆகியவற்பற உள்ைடக்கிய ஒட்டும ாத்த அந்நிய 

மநரடி முதலீடு கடந்த 2021ஆவது நிதியாண்டில் 10 சதவீதம் வைர்ச்சி 

கண்டு 8,172 மகாடி டா பரத் மதாட்டுள்ைது. இது முன்மனப்மபாதும் 

இல் ாத அதிகபட்ச அைவாகும். இது, 2020ஆம் நிதியாண்டில் 7,439 

மகாடி டா ராக காைப்பட்டது. 

முதலிடம் சிங்கப்பூர்: இந்தியாவில் கடந்த நிதியாண்டில் அதிக அைவில் 

முதலீட்பட ம ற்மகாண்ட பட்டியலில் சிங்கப்பூர் 29 சதவீத பங்களிப்புடன் 

முதலிடத்பதப் பிடித்துள்ைது. இபதத்மதாடர்ந்து 23 சதவீத பங்களிப்புடன் 

அம ரிக்கா இரண்டாவது இடத்திலும், 9 சதவீத பங்களிப்புடன் ம ாரீஷஸ் 

மூன்றாவது இடத்திலும் உள்ைன. 

கணினி துபற: அதிக அைவு முதலீட்பட ஈர்த்த துபறகளில் கம்ப்யூட்டர் 

சாஃப்ட்மவர்  ற்றும் ஹார்டுமவர் துபற 44 சதவீத பங்களிப்பப வழங்கி 

முன்னிப  மபற்றது. அதபனத் மதாடர்ந்து, கட்டு ான (உள்கட்டப ப்பு) 

நடவடிக்பககள் (13 சதவீதம்), மசபவகள் துபற (8 சதவீதம்) ஆகியபவ 

உள்ைன. 

கு ராத் முன்னிப : கடந்த நிதியாண்டில் ம ற்மகாள்ைப்பட்ட ஒட்டும ாத் 

-த அந்நிய மநரடி பங்கு முதலீட்டு வரத்தில் அதிகபட்ச ாக 37 சதவீதம் 

கு ாரத்துக்கு மசன்றபடந்துள்ைது. இந்தப் பட்டியலில்  காராஷ்டிரம் (27 

சதவீதம்), கர்நாடகம் (13 சதவீதம்) அடுத்தடுத்த இடங்களில் உள்ைதாக 

வர்த்தக அப ச்சகம் மதரிவித்துள்ைது. 

 

2. சசதி தைரியுைா? 

ம  12: மகரைத்தில் நீண்ட கா ம் அப ச்சராகப் பணியாற்றிய மபண் 

என்கிற மபருப க்குரிய கம்யூனிஸ்ட் மூத்த தப வர் KR மகைரி அம் ாள் 

(101) கா  ானார். 

ம  13: கமரானாவிலிருந்து மீண்டவர்கபைப் பாதிக்கும் கருப்புப் பூஞ்பச 

மநாபயக் கட்டுப்படுத்த அம்மபாமடரிசின் - பி என்கிற  ருந்பதப் 

பயன்படுத்த  த்திய அரசு உத்தரவிட்டது. 

ம  14: மநபாை பிரத ராக சர் ா ஒலி மீண்டும் பதவிமயற்றார். அவருபடய 

ஆட்சிகவிழ்ந்திருந்த நிப யில், அந்த நாட்டு குடியரசுத்தப வர் வித்யா 

மதவி பண்டாரி மீண்டும் அவபரப் பிரத ராக நியமித்தார். 

ம  16: மகாவிஷீல்ட் தடுப்பூசியின் இரண்டாம் தவபைபயப் மபறுவதற் 

-கான இபடமவளிக்கா த்பத 6-8 வாரங்களிலிருந்து 12-16 வாரங்கைா 

-க  த்திய அரசு அதிகரித்தது. 

ம  17: புதிய கல்விக் மகாள்பகபய அ ல்படுத்துவது மதாடர்பாக  த்திய 

கல்வியப ச்சகம் நடத்திய அதிகாரிகளுக்கான ஆம ாசபனக் கூட்டத் 

-பதத் தமிழக அரசு புறக்கணித்தது. 

ம  17: DRDO டாக்டர் மரட்டிஸ்  ருந்து நிறுவனத்துடன் இபைந்து 

தயாரித்த 2DG என்கிற கமரானா பவுடர் தடுப்பு  ருந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட் 

-டது. 

ம  17: கரிசல் இ க்கியத்தின் பிதா கன் என்றபழக்கப்பட்ட கி.ரா. என்கிற 

கி இரா நாராயைன் (97) கா  ானார். காங்கிரஸ் கட்சியின் முதுமபரும் 

தப வர், கல்வியாைர், தஞ்பச முன்னாள் M P துைசி அய்யா (94) 

கா  ானார். 

ம  17: அரபிக்கடலில் உருவான டவ்-மத புயல் கு ராத்தின் மபார்பந்தர் 

அருமக கபரபயக்கடந்தது. 

ம  20: 2ஆம் முபற மகரை முதல்வராக பினராயி வி யன் தப ப யில் 

21 மபர்மகாண்ட அப ச்சரபவ பதவிமயற்றது. 

ம  20: கமரானா மதாற்று பாதிப்பப உறுதிமசய்ய ஆண்டிம ன் மரபிட் 

மடஸ்ட் என்ற பரிமசாதபனக் கருவிக்கு இந்திய  ருத்துவ ஆராய்ச்சிக் 

கழகம் அனு தி அளித்தது. 

ம  22: தமிழகத்தில் நபடமுபறயில் உள்ை கமரானா முழு ஊரடங்கு ம  

31 வபர நீட்டிக்கப்பட்டது. 

 

 

 

 



         

    

1. 80 மில்லியன் ட ோஸ் COVID-19 தடுப்பூசிகளை டதளைப்படும் 

நோடுகளுக்கு விநிடயோகிப்பதோக கூறியுள்ை நாடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) ரஷியா 

இ) சீனா 

ஈ) ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகள்  

✓ வரும் வாரங்களில் 80 மில்லியன் ட ாஸ் COVID-19 தடுப்பூசிகளை 

டதளவப்படும் நாடுகளுக்கு பகிர்ந்து அனுப்பப்படும் என்று அமெரிக்க 

அதிபர் ட ா ளப ன் கூறியுள்ைார். இந்த அறிவிப்பு, அமெரிக்காவில் 

தடுப்பூசிகளுக்கான டதளவ குளைந்தளதயடுத்தும் உலகைவில் அதன் 

டதளவ அதிகரித்தளதயடுத்தும் வந்துள்ைது. 80 மில்லியன் அைவுகளில் 

ளபசர், ொ ர்னா அல்லது  ான்சன் &  ான்சன் தயாரித்த 20 மில்லியன் 

ட ாஸ்களும் அ ங்கும். 

 

2. இந்தியோவில், COVID-19 சிகிச்ளைகள் பட்டியலிலிருந்து ளகவி ப் 

-பட்  சிகிச்ளை முளை எது? 

அ) பிைாஸ்ொ தான சிகிச்ளச  

ஆ) தடுப்பூசி ப ாடுதல் 

இ) உயிர்வளி சிகிச்ளச 

ஈ) ளைட்டராள டலட்ட ஷன் 

✓ இந்திய அரசாங்கத்தால் COVID சிகிச்ளசகள் பட்டியலிலிருந்து பிைாஸ்ொ 

தான சிகிச்ளச நீக்கப்பட்டுள்ைது. COVID மதாற்றுக்கு சிகிச்ளசயளிப்பதில் 

இந்தச் சிகிச்ளச முளை பயனற்ைது எனக் கண் றியப்பட் தால், இந்த 

முடிவு, டதசிய COVID பணிக்குழுவால் எடுக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

3. ைமீப சைய்திகளில் இ ம்சபற்ை, “New Big 5” திட் ம் என்ைோல் 

என்ன? 

அ) மெட்டரா இரயில் திட் ம் 

ஆ) வனவுயிரிகளை நிழற்ப ம் எடுத்தல் திட் ம்  

இ) தடுப்பூசி திட் ம் 

ஈ) மசயற்ளகக்டகாள் திட் ம் 

✓ “New Big 5” திட் ம் என்பது உலமகங்கிலும் 250’க்கும் டெற்பட்  நிழற் 

ப க்களலஞர்கள், பாதுகாவலர்கள் ெற்றும் வனவுயிரி மதாண்டு நிறுவ 

-னங்கள் ஆகியளவ 5 விலங்குகளை நிழற்ப ம் எடுப்பதற்கான ஒரு 

பன்னாட் ைவிலான முயற்சியாகும். 

✓ அந்த ஐந்து விலங்குகள் டவட்ள யா ப்படுவதிலிருந்து தடுப்பளத இத் 

திட் ம் டநாக்கொகக் மகாண்டுள்ைது. அந்த விலங்குகள் யாளன, துருவ 

கரடி, மகாரில்லா, புலி ெற்றும் சிங்கொகும். கசிரங்கா டதசிய பூங்காளவச் 

டசர்ந்த இரு விலங்குகள் இப்பட்டியலில் இ ம்பிடித்துள்ைன. ஆனால், 

புகழ்மபற்ை ஒற்ளைக்மகாம்பு காண் ாமிருகம் இப்பட்டியலில் இல்ளல. 

 

4. தனது இறப்பிற்குப்பின், கூள ப்பந்து புகழரங்கில் டைர்க்கப்பட்  

கூள ப்பந்து மேதை யார்? 

அ) வில்ட் டசம்பர்டலன் 

ஆ)  ாம் மைய்ன்டசான் 

இ) டகாபி பிளரயன்ட்  

ஈ)  ான் ைவ்லிமசக் 

✓ COVID மதாற்றுடநாயால் 9 ொதங்கள் தாெதொக ந ந்த ஒரு விழாவில் 

கூள ப்பந்து டெளதயான டகாபி பிளரயன்ட், அவரது இைப்பிற்குப்பின் 

கூள ப்பந்து புகழரங்கில் டசர்க்கப்பட் ார். 

✓ டகாபி: கூள ப்பந்து வாழ்வு, காம ாலி அஞ்சலி, ப ங்கள், பழங்கால 

உள , காலணிகள் ெற்றும் கூள ப்பந்துகள், பிளரயண்டின் ஆஸ்கர் 

விருதுமபற்ை திளரப்ப ொன டியர் கூள ப்பந்து ஆகியளவ இ ம்மபற்ை 

ஒரு கண்காட்சியும் அங்கிருந்தது. க ந்த 2020ஆம் ஆண்டில், பிளரயன்ட், 

அவரது ெகள் கியானா ெற்றும் எழுவரு ன் கலிடபார்னியாவில் ஒரு 

மைலிகாப் ர் விபத்தில் இைந்தார். 

 

 

5. கலப்பு தற்கோப்பு களலஞர் உலக ைோம்பியன்ஷிப்ளப சைன்ை 

முதல் இந்திய-ைம்ைோைளி வீரர் யோர்? 

அ) அர் ன் புல்லர்  

ஆ) ம யிண்ட் சஞ்சீர் 

இ) குரு ராஜ் 

ஈ) தில்ஷர் ஷாங்கி 

✓ கலப்பு தற்காப்பு களலஞர் அர் ன் புல்லர், கலப்பு தற்காப்பு களலஞர் 

உலக சாம்பியன்ஷிப்ளப மவன்ை முதல் இந்திய-வம்சாவளி வீரர் என்ை 

மபருளெளயப் மபற்ைார். சிங்கப்பூரின் ஒன் சாம்பியன்ஷிப் டபாட்டியின் 

பட் த்ளத மவல்வதற்காக, புல்லர், ஐந்து முளை மைவிமவயிட் சாம்பிய 

-னான பிராண் ன் டவராக்கு எதிராக இரண் ாம் சுற்று மதாழில்நுட்ப 

நாக் அவுட் மவற்றிளயப் பதிவு மசய்தார். 

 

6. அண்ளையில் கோலைோன கி இரோஜநோரோயணன், எந்த சைோழிைோர் 

எழுத்தோைரோைோர்? 

அ) தமிழ்  

ஆ) ெளலயாைம் 

இ) மதலுங்கு 

ஈ) கன்ன ம் 

✓ மூத்த தமிழ் எழுத்தாைரும் சாகித்ய அகா மி மவற்றியாைருொன ‘கி ரா’ 

என பிரபலொக அறியப்பட்  கி இரா நாராய ன், மூப்பு கார ொக 98 

வயதில் காலொனார். அவரது முதல் சிறுகளத, க ந்த 1958ஆம் ஆண்டில் 

மவளியானதிலிருந்து, அவர் ஒரு விரிவான இலக்கிய வாழ்க்ளகளய 

டெற்மகாண்டுவந்தார். ‘கரிசல் இலக்கியத்தின்’ தந்ளத என அறியப்பட்  

இவர், 1991’இல் ‘டகாபல்லபுரத்து ெக்கள்’ நாவலுக்காக சாகித்ய அகா மி 

விருளத மவன்ைார். ‘கரிசல் பூமி’ என்பது மதன்தமிழகத்தின் மவப்பொன 

ெற்றும் வைண்  நிலப் பகுதியாகும். 

 

7. ___ அளைச்ைகத்தின் பரிந்துளரயின் டபரில் ___அளைச்ைகம், 

கிரோைப்புை உள்ைோட்சி அளைப்புகளுக்கு ைோனியம் ைழங்குைதற்கோக 

25 ைோநிலங்களுக்கு `8,923.8 டகோடிளய விடுவித்தது? 

அ) பஞ்சாயத்து ராஜ், நிதி  

ஆ) நிதி, பஞ்சாயத்து ராஜ் 

இ) உள்துளை, ஊரக வைர்ச்சி 

ஈ) நிதி, ஊரக வைர்ச்சி 

✓ ெத்திய பஞ்சாயத்து ராஜ் அளெச்சகத்தின் பரிந்துளரளய ஏற்று, ெத்திய 

நிதியளெச்சகத்தின் மசலவினத்துளை, 25 ொநிலங்களின் ஊரக 

உள்ைாட்சி அளெப்புகளுக்கு `8,923.8 டகாடி ொனியத்மதாளகளய 

வழங்கியுள்ைது. இத்மதாளக அடிப்பள ொனியத்தின், முதல் தவள த் 

மதாளக. இதனை COVID-19 தடுப்பு ந வடிக்ளககளுக்கு பயன்படுத்திக் 

மகாள்ைலாம். 

 

8. ைமீப சைய்திகளில் இ ம்சபற்ை  ோர்வின் ைளைவு அளைந்துள்ை 

நோடு எது? 

அ) ஈக்வ ார்  

ஆ) ஸ்மபயின் 

இ) இத்தாலி 

ஈ) ஐக்கியப் டபரரசு 

✓  ார்வின் வளைவு என்பது ஈக்வ ாரில் உள்ை கலபடகாஸ் தீவுக்கூட் த் 

-தில்  ார்வின் தீவின் மதன்கிழக்கில் உள்ை பாளை உருவாக்கொகும். 

இயற்ளக அரிப்பு கார ொக இந்த அளெப்பு அண்ளெயில் சரிந்தது.  

✓ தற்டபாது, பசிபிக் மபருங்க ல் தீவுக்கூட் த்தின் வ திளசயில் இரண்டு 

பாளைத்தூண்கள் ெட்டுடெ எஞ்சியுள்ைன.  ார்வின் வளைவானது 

 ார்வின் தீவின் ஒருபகுதியாக இருந்த இயற்ளக கல்லால் ஆனது. இது 

சுைாக்கள் ெற்றும் பிை நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கான சிைந்த இ ங்களில் 

ஒன்ைாக கருதப்படுகிைது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. COVID சதோற்றுடநோளய ளகயோை, ஆப்பிரிக்கோவுக்கு உதவும் 

திட் த்ளத ஒப்புக்சகோண்  போரிஸ் உச்சிைோநோட்ள  ந த்திய நோடு 

எது? 

அ) ஐக்கியப் டபரரசு 

ஆ) ஆஸ்திடரலியா 

இ) பிரான்ஸ்  

ஈ) ரஷியா 

✓ பிமரஞ்சு அதிபர் இம்ொனுடவல் ெக்டரான் ஆப்பிரிக்க, ஐடராப்பிய ெற்றும் 

நிதியியல் தளலவர்களுக்கான பாரிஸ் உச்சிொநாட்ள  ந த்தினார்.  

✓ 'ஆப்பிரிக்காவால் ஆப்பிரிக்காவுக்காக புதிய ஒப்பந்தம்’ என்று அளழக்கப் 

-படும் COVID மதாற்றுடநாயின் மபாருைாதார விளைவுகளை சொளிக்க 

ஆப்பிரிக்காவுக்கு உதவும் திட் த்திற்கு அவர்கள் ஒப்புக்மகாண் னர். 

ஆப்பிரிக்கா தனது மசாந்த தடுப்பூசிகளை தயாரிக்கத் மதா ங்குவதற்காக, 

COVID தடுப்பூசி காப்புரிளெளய தள்ளுபடிமசய்யுொறு பிமரஞ்சு அதி ர் 

அளழப்புவிடுத்துள்ைார். அறிவுசார் மசாத்துக்களின் அடிப்பள யிலான 

அளனத்து தள களையும் நீக்குொறு WHO, WTP ெற்றும் ெருந்துகள் 

காப்புரிளெ குழு ஆகியவற்ளை தளலவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ைனர். 

 

10. 2020-21ஆம் ஆண்டில், ஆயுஷ்ைோன் போரத் திட் த்தின்கீழ் நல 

ைோழ்வு ளையங்களை அளைப்பதில் முதலி ம் பிடித்துள்ை ைோநிலம் 

எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) கர்நா கா  

இ) டகரைா 

ஈ) ஒடிஸா 

✓ 2020-21ஆம் ஆண்டில் ஆயுஷ்ொன் பாரத் திட் த்தின்கீழ் நலவாழ்வு 

ளெயங்களை நிறுவுவதில் கர்நா கா முதலி த்ளதப் பிடித்தது. 2,263 

ளெயங்களை நிறுவுவதற்கான இலக்ளக நடுவ ரசு நிர் யித்திருந் 

-தாலும், கிராெப்புைங்களில் விரிவான ஆரம்ப நலவாழ்வுச் டசளவளய 

வழங்குவதற்காக ொர்ச்.31ஆம் டததி வளர ெட்டும் 3,300 ளெயங்களை 

கர்நாடக மாநில அரசு டெம்படுத்தியுள்ைது. 

 


1. CBI இயக்குநராக மபாறுப்டபற்ைார் சுடபாத் குொற் ள ஸ்வால் 

மூத்த IPS அதிகாரியான சுடபாத் குொர் ள ஸ்வால் புதிய CBI இயக்குநரா 

-க மபாறுப்டபற்றுக்மகாண் ார். 1985ஆம் ஆண்டு ெகாராஷ்டிர பிரிவு IPS 

அதிகாரியான ள ஸ்வால் தற்டபாது CISF இயக்குநராக பணிபுரிந்து 

வருகிைார். பிரதெர் டொடி தளலளெயில் 3 டபர் மகாண்  டதர்வுக்குழு 

இவளர நியமித்தது. CBI இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ை ள ஸ்வால் 2 

ஆண்டுகள் அப்பதவி வகிப்பார் என ெத்திய அரசு மதரிவித்துள்ைது. 

 

2. காஞ்சி வரதரா  மபருொள் டகாயில் உள்ளிட்  11 டகாயில்களுக்கு 

உலக பாரம்பரிய நிளனவுச் சின்ன பட்டியலில் இ ம் 

மசங்கல்பட்டு ொவட் ம், ொெல்லபுரத்தில் பல்லவ ென்னர்களின் கு வளர 

சிற்பங்கள், நிளனவுச் சின்னங்கள் என 45 களலச் சின்னங்களை 

மதால்லியல் துளை பாதுகாத்து பராெரித்து வருகிைது. இவற்றில் கு வளர 

சிற்பங்கள் உலக பாரம்பரிய நிளனவுச் சின்னங்கைாக யுமனஸ்டகாவால் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ைன. இடதடபால், காஞ்சிபுரம் ொவட் த்தில் 17 புராதன 

டகாயில்கள் ெற்றும் 31 பாரம்பரிய களலச் சின்னங்கள் மதால்லியல் துளை 

கட்டுப்பாட்டில் உள்ைன. 

இந்நிளலயில், ஏற்மகனடவ மதால்லியல் துளை கட்டுப்பாட்டில் உள்ை 

சுரடகஸ்வரர் டகாயில், ளகலாசநாதர், ளவகுண்  மபருொள், முக்தீஸ்வரர், 

இைவாதீஸ்வரர், பிைவாதீஸ்வரர் டகாயில்கள் ெற்றும் அைநிளலயத் துளை 

கட்டுப்பாட்டில் உள்ை வரதரா  மபருொள் டகாயில், ஏகாம்பரநாதர் 

உள்ளிட்  11 டகாயில்கள், உலகபாரம்பரிய நிளனவுச் சின்னங்கைாக 

அங்கீகரிப்பதற்கான யுமனஸ்டகாவின் தற்காலிக பட்டியலில் இ ம் 

மபற்றுள்ைன. 

 

 

 

 



         

    

1. மாநிலத்தில் COVID த ாற்றுந ாய் குறித்   கவல்களை வழங்க 

‘அம்ரித் வாகினி’ மற்றும் ‘சாட்ந ாட்’ ஆகிய தசயலிகளை அறிமுகம் 

தசய்துள்ை மாநில அரசு எது? 

அ) பீகார் 

ஆ) ஹிமாச்சல பிரதேசம் 

இ) ஜார்க்கண்ட்  

ஈ) சத்தீஸ்கர் 

✓ ஜார்க்கண்ட் மாநில முேலமமச்சர் தேமந்த் தசாரன் சமீபத்தில், ‘அம்ரித் 

வாகினி’ மற்றும் ‘சாட்தபாட்’ ஆகிய சசயலிகமை அறிமுகப்படுத்தினார். 

‘அம்ரித் வாகினி’ சசயலி அல்லது வமலத்ேைத்தின்மூலம் மருத்துவம 

-மன படுக்மககள் இருப்பு மற்றும் படுக்மகமய பதிவுசசய்வது குறித்ே 

அமனத்து ேகவல்கமையும் ஆன்மலனில் சபறலாம். ‘சாட்தபாட்’மூலம், 

COVID சோடர்பான பரிந்துமரக்கப்பட்ட மருந்துகள், பரிந்துமரக்கப்பட்ட 

உணவு உள்ளிட்ட அமனத்து ேகவல்கமையும் ஒருவர் சபறலாம். 

 

2. ளையாங் 2D என்பது எந்   ாட்டால் ஏவப் ட்ட புதிய புவி 

கண்காணிப்பு தசயற்ளகக்நகாைாகும்? 

அ) சேன் சகாரியா 

ஆ) ஈரான் 

இ) சீனா  

ஈ) இஸ்தரல் 

✓ லாங் மார்ச்-4B ஏவுகலத்தின்மூலம் மேயாங்-2D (HY-2D) என்ற ஒரு 

புதிய சபருங்கடல் கண்காணிப்பு சசயற்மகக்தகாமை சீனா சவற்றிகர 

-மாக ஏவியது. இச்சசயற்மகக்தகாள் அமனத்து விேமான வானிமல 

மற்றும் கடற்சூழல் கண்காணிப்பு அமமப்மப உருவாக்குவேற்காக 

HY-2B மற்றும் HY-2C ஆகிய சசயற்மகக்தகாள்களுடன் இமணந்து 

ஒரு சோகுப்மப உருவாக்கும். கடல் தபரிடர்கள் குறித்து முன்கூட்டிதய 

எச்சரிக்மக வழங்கும் அமமப்மப சீனா உருவாக்கி வருகிறது. 

 

3. ‘தடர்மட்டாலஜி அசிஸ்ட்’ என் து எந்  நிறுவனத் ால் அறிமுகம் 

தசய்யப் ட்ட, தசயற்ளக நுண்ணறிவில் இயங்கும் கருவியாகும்? 

அ) கூகிள்  

ஆ) ஆப்பிள் 

இ) சாம்சங் 

ஈ) மமக்தராசாப்ட் 

✓ கூகிளின் I/O சடவலப்பர் மாநாட்டின்தபாது, கூகிள் நிறுவனம் ‘சடர்மட் 

-டாலஜி அசிஸ்ட்’ என்ற கருவிமய அறிமுகப்படுத்தியது. இது திறன்தபசி 

நிழற்படக்கருவிகமைப்பயன்படுத்தி தோல் தநாய்கமைக் கண்டறிகிறது. 

இந்ேக் கருவி இமணயத்மே அடிப்பமடயாகக்சகாண்டு இயங்குகிறது. 

இவ்வாண்டின் பிற்பகுதியில், தசாேமன அடிப்பமடயில் கூகிள் இேமன 

அறிமுகம் சசய்யவுள்ைது. இது தோல், முடி மற்றும் நகங்கள் சோடர்பான 

சிக்கல்கமைப் புரிந்துசகாள்ை பயனருக்கு உேவுகிறது. 

 

4. LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) என் து எந்  

நிறுவனத் ால் அறிமுகப்படுத்தப் ட்ட, தசயற்ளக நுண்ணறிவில் (AI) 

இயங்கும் கருவியாகும்? 

அ) கூகிள்  

ஆ) ஆப்பிள் 

இ) சாம்சங் 

ஈ) மமக்தராசாப்ட் 

✓ கூகிள் நிறுவனம் அண்மமயில் ேனது சசயற்மக நுண்ணறிவில் (AI) 

இயங்கும் நவீன நுட்பத்மே அறிமுகப்படுத்தியது. அது, பல்தவறு ேமலப் 

-புகளில் உமரயாடல்கமை தமற்சகாள்ை அனுமதிக்கிறது. LaMDA 

(Language Model for Dialogue Applications) எனப் சபயரிடப்பட்ட இது ஒரு 

எந்திரகற்றல் நுட்பமாகும். அது ேனக்கும் பயனர்களுக்கும் இமடயிலான 

உமரயாடல்கமை சசயல்படுத்துகிறது. இது இயலிகளின் அடுத்ே கட்டம் 

எனக் கூறப்படுகிறது. 

 

5. COVID த ாடர் ான  ன்தகாளடகளுக்கு வசூலிக்கப் ட்ட GST’ஐ 

திருப்பிச்தசலுத்திய மு ல் மாநிலம் எது? 

அ) ஆந்திர பிரதேசம் 

ஆ) ேரியானா  

இ) இராஜஸ்ோன் 

ஈ) பஞ்சாப் 

✓ மாநில அரசு மற்றும் அரசுசார் நிறுவனங்களுக்கு COVID சோடர்பாக 

சசலுத்ேப்பட்ட நன்சகாமடகளின்தபாது வசூலிக்கப்பட்ட சரக்கு மற்றும் 

தசமவ வரிமய (GST) திருப்பிச் சசலுத்திய நாட்டின் முேல் மாநிலமாக 

ேரியானா திகழ்கிறது. நிபந்ேமனகளுக்கு உட்பட்டு இதுதபான்ற 

COVID சோடர்பாக ஏற்கனதவ சபறப்பட்ட GST’ஐ ேரியானா திருப்பிச் 

சசலுத்தும். நிறுவனங்கள், ேன்னார்வ சோண்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் 

ேனிநபர்களின் முயற்சிகமை ஊக்குவிப்பதும், உயிர்வளி சசறிவூட்டிகள், 

COVID ேடுப்பூசிகள், சரம்சடசிவிர் ஊசி தபான்றவற்மற நன்சகாமடயா 

-க சபறுமேயும் தநாக்கமாகக்சகாண்ட இந்ே நடவடிக்மக ஜூன்.30 

வமர சபாருந்தும். 

 

6.சுற்றுச்சூழல் அறிவியளலப் த ாருத் வளர, சமீ த்திய தசய்திகளி 

-ல் இடம்த ற்ற A76 என்றால் என்ன? 

அ) ேவமை 

ஆ) பனிப்பாமற  

இ) பாசி 

ஈ) பூஞ்மச 

✓ ஐதராப்பிய விண்சவளி ஆய்வு முகமமயின் சமீபத்திய ேரவுகளின்படி, 

அண்டார்டிகாவில் உள்ை தராதன பரப்பிலிருந்து உமடந்ே பனிப்பாமற 

A76, சவசடல் கடலில் மிேக்கிறது. 170 கிமீ நீைமும் 25 கிமீ அகலமும் 

சகாண்ட இது, உலகின் மிகப்சபரிய பனிப்பாமற என்று கூறப்படுகிறது. 

அண்டார்டிகா பனிக்கட்டிகள், புவியின் மற்ற பகுதிகமைவிட தவகமாக 

சவப்பமமடந்து வருகிறது. இேனால் சவசடல் கடமலச்சுற்றி பனிக்கட்டி 

-களும் பனிப்பாமறகளும் மிேந்து வருகின்றன. 

 

7. DAP உரத்திற்கான மானியத்ள  அரசாங்கம் 140% உயர்த்தி 

உள்ைது. DAP என்பது எள க் குறிக்கிறது? 

அ) Diammonium Phosphate  

ஆ) Dialuminium Phosphate 

இ) Dichloride Pottasium 

ஈ) Dihydroxyacetone phosphate 

✓ மட அதமானியம் பாஸ்தபட் (DAP) உரத்திற்கான மானியத்மே மப 

ஒன்றுக்கு `1,200ஆக உயர்த்துவோக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ைது. 

பன்னாட்டைவில் பாஸ்தபாரிக் அமிலம், அம்தமானியா தபான்றவற்றின் 

விமலகள் அதிகரித்து வருவமேக் கருத்தில்சகாண்டு உரங்களின் 

விமல குறித்ே உயர்மட்டக்கூட்டத்தில் இந்ே முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

8. UNESCO’இன் உலக  ாரம் ரிய  ைங்களின்  ற்காலிக  ட்டியலில் 

நசர்க்கப் ட்டுள்ை சாத்புரா புலிகள் காப் கம் அளமந்துள்ை மாநிலம் 

எது? 

அ) மகாராஷ்டிரா 

ஆ) மத்திய பிரதேசம்  

இ) ஒடிஸா 

ஈ) தமற்கு வங்கம் 

✓ கலாச்சார அமமச்சின் சமீபத்திய அறிவிப்பின்படி, இந்திய சோல்சபாருள் 

ஆய்வு நிறுவனம், 6 இந்திய ேைங்கமை UNESCO’இன் உலக பாரம்பரிய 

ேைங்களின் ேற்காலிக பட்டியலில் சமர்ப்பித்துள்ைது. மத்திய பிரதேச 

மாநிலத்தின் சாத்புரா புலிகள் காப்பகம், வாரணாசியின் ஆற்றங்கமர, 

கர்நாடக மாநிலத்தின் மேர் சபங்கலில் உள்ை சபருங்கற்கால ேைம், 

மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் உள்ை மராத்ோ இராணுவ கட்டடக்கமல, 

ஜபல்பூரின் நர்மோ பள்ைத்ோக்கிலுள்ை சபடகாட்-லாசமேகாட், ேமிழ்நாட் 

-டின் காஞ்சியில் உள்ை தகாவில்கள் ஆகியமவ அந்ே 6 இடங்கைாகும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. சமீ த்தில் ICMR’ஆல் ஒப்பு ல் அளிக்கப் ட்ட ‘Coviself’ என்றால் 

என்ன? 

அ) COVID மருந்து 

ஆ) COVID ேன்பரிதசாேமனக்கருவி  

இ) வீட்டுப்பயன்பாடுக்கான உயிர்வளி உருமை 

ஈ) உயிர்வளி சசறிவூட்டிகள் 

✓ மமதலப் டிஸ்கவரி சசால்யூசன்ஸ் உருவாக்கிய COVID-19’க்கான ேன் 

பரிதசாேமனக் கருவிக்கு இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் கழகம் (ICMR) 

ஒப்புேல் அளித்துள்ைது. இந்தியாவில் உருவாக்கப்பட்ட இேற்கு ‘Coviself’ 

எனப் சபயரிடப்பட்டுள்ைது. ICMR வழிகாட்டுேல்களின்படி, அறிகுறியுள்ள 

நபர்கள் இந்ேக்கருவிமயப்பயன்படுத்ேலாம். 

✓ அறிகுறிகைால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் RAT’ஆல் எதிர்மமறயான 

முடிவு சபற்றவர்கள் RTPCR’ஆல் பரிதசாதிக்கப்பட தவண்டும் என்றும் 

ICMR எச்சரித்துள்ளது. 

 

10.  ைானு நகால்வாட் சந ாட்டா என் து எந்  மாநிலத்திலிருந்து 

புவிசார் குறியீடு த ற்ற  யாரிப் ாகும்? 

அ) ேமிழ்நாடு 

ஆ) மகாராஷ்டிரா  

இ) தகரைா 

ஈ) ஒடிஸா 

✓ மகாராஷ்டிராவின் பால்கர் மாவட்டத்மேச் சார்ந்ே புவிசார் குறியீடு சபற்ற 

ேோனு தகால்வாட் சதபாட்டா சரக்கு ஐக்கிய தபரரசிற்கு அனுப்பப்பட்டது. 

இப்பழம் அேன் இனிமமயான மற்றும் ேனித்துவமான சுமவக்கு சபயர் 

சபற்றது. தகால்வாட் கிராமத்தின் கால்சியம் நிமறந்ே மண்ணிலிருந்து 

ேனித்துவமான இந்ேச் சுமவ சபறப்படுவோக நம்பப்படுகிறது. பால்கர் 

மாவட்டத்தில், சுமார் 5000 சேக்தடர் நிலம் சதபாட்டா தோட்டமாக 

உள்ைது. 

 


1. ‘முத்ரா’ திட்டத்தில் ஆறு ஆண்டுகளில் `15 இலட்சம் தகாடி கடன் 

வழங்கல்: மத்திய நிதியமமச்சகம் 

பிரேமரின் ‘முத்ரா’ கடன் திட்டத்தின்கீழ் கடந்ே ஆறு ஆண்டுகளில் 28.81 

தகாடி தபருக்கு `15.10 இலட்சம் தகாடி கடன் வழங்க ஒப்புேல் 

அளிக்கப்பட்டுள்ைோக மத்திய நிதியமமச்சகம் புேன்கிழமம சேரிவித்ேது. 

சோழில்முமனதவாமர ஊக்குவிக்கும் விேமாக கடந்ே 2015 ஏப்ரல் 8-

ஆம் தேதி ‘முத்ரா’ கடன் திட்டத்மே பிரேமர் தமாடி சோடக்கி மவத்ேது 

குறிப்பிடத்ேக்கது. 

இதுசோடர்பாக நிதியமமச்சகத்தின்கீழ் வரும் நிதிச்தசமவகள் துமற 

சுட்டுமரயில் சவளியிட்ட பதிவில், ‘நடப்பாண்டு மார்ச் 26 வமர முத்ரா 

திட்டத்தின் கீழ் வங்கிகளும், நிதி நிறுவனங்களும் 28.81 தகாடி தபருக்கு 

`15.10 இலட்சம் தகாடி கடன் வழங்க ஒப்புேல் அளித்துள்ைன. 

இத்திட்டத்தின்கீழ் ‘சிஷு’, ‘கிதஷார்’, ‘ேருண்’ ஆகிய மூன்று பிரிவுகளில் 

சமாத்ேமாக `10 இலட்சம் வமர பிமணயில்லா கடன் வழங்கப்படுகிறது. 

உற்பத்தி, வர்த்ேகம், தசமவத்துமறகள், தவைாண்சார் நடவடிக்மககள் 

ஆகியவற்றின்மூலம் வருவாய் ஈட்டும் சோழிலில் ஈடுபடுவேற்காக இந்ேக் 

கடன் வழங்கப்படுகிறது’ என்று கூறப்பட்டுள்ைது. 

கடந்ே ஆண்டு கதரானா சபாது முடக்கத்ோல் பாதிக்கப்பட்ட சிறு 

சோழில்களுக்கு உேவும் வமகயில் அந்ே ஆண்டு தம மாேம் சபாருைாோர 

ஊக்குவிப்பு சோகுப்பு அறிவிக்கப்பட்டது. அேன் ஒரு பகுதியாக, முத்ரா 

திட்டத்தின் ‘சிஷு’ பிரிவில் கடன் சபற்றவாா்களுக்கு 2 சேவீேம் வட்டிச் 

சலுமக வழங்க மத்திய அரசு முடிவு சசய்ேது. ‘சிஷு’ பிரிவில் `50,000 

வமர பிமணயில்லா கடன் வழங்கப்படுகிறது. பின்னர் 2020 மார்ச்.31 

வமர நிலுமவயில் இருக்கும் கடன் கணக்குகளுக்கும் இந்ேச் சலுமக 

நீட்டிக்கப்பட்டது. அந்ே ஆண்டு மார்ச் கமடசி நிலவரப்படி, ‘சிஷு’ பிரிவின் 

கீழ் உள்ை `1.62 இலட்சம் தகாடி மதிப்பிலான சுமார் 9.37 தகாடி கடன் 

கணக்குகள் நிலுமவயில் உள்ைன. 

 

2. ‘30.54 தகாடி டன் உணவு ோனியங்கள் 2020-21 நிதியாண்டில் 

விமைவிக்கப்படும்’ 

2020-21ஆம் ஆண்டுக்கான முக்கிய தவைாண் பயிர்களின் மூன்றாவது 

முன்கூட்டிய மதிப்பீடுகமை தவைாண், கூட்டுறவு மற்றும் விவசாயிகள் 

நலத்துமற சவளியிட்டுள்ைது. அேன்படி, உணவு ோனியங்களின் சமாத்ே 

விமைச்சல் சாேமன அைவாக 30.54 தகாடி டன்கைாக மில்லியன் 

டன்கைாக இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ைது. 

 

3. கவிஞர் மவரமுத்துவுக்கு ஓ என் வி இலக்கிய விருது 

தகரைத்தில் இலக்கியத்துக்கான உயர்ந்ே தேசிய விருோக வழங்கப்படும் 

ஓ என் வி இலக்கிய விருது இந்ே ஆண்டு கவிஞர் மவரமுத்துவுக்கு 

வழங்கப்படுகிறது. மமலயாளி அல்லாே ஒருவர் சபறும் முேல் விருது 

இதுோன். ஓ என் வி பண்பாட்டுக் கழகம் இந்ே விருமே வழங்குகிறது.  

மமலயாைப்சபருங்கவிஞர்களுள் ஒருவர் ஓ என் வி குறுப். சிறந்ே இலக்கி 

-யவாதியாகவும் பாடலாசிரியராகவும் விைங்கியவர். இந்தியாவின் உயர் 

-ந்ே இலக்கிய விருோன ஞானபீட விருதுசபற்றவர். சிறந்ே பாடலுக்சகன 

ஒரு தேசிய விருதும் சபற்றவர். 25 கவிமேத்சோகுதிகமை சவளியிட்டிரு 

-க்கிறார். அவர் சபயரால் 2017இல் நிறுவப்பட்டது ஓ என் வி இலக்கிய 

விருது. இதுவமர சுகேகுமாரி, எம் டி வாசுதேவன் நாயர், அக்கிேம் அச்சுே 

-ன் நம்பூதிரி, லீலாவதி தபான்ற மூத்ே மமலயாைப் பமடப்பாைர்களுக்கு 

இந்ே விருது வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இதில் எம் டி வாசுதேவன் நாயர், 

அக்கிேம் அச்சுேன் நம்பூதிரி இருவரும் ஞானபீட விருதுகமையும் 

சபற்றவர்கள். 

இந்ே ஆண்டுோன் மமலயாளி அல்லாே ஓர் இலக்கியவாதிக்கு இந்ே 

விருது வழங்கப்படுகிறது. இது அகில இந்திய அைவில் வழங்கப்படும் 

தேசிய விருோகும். இந்திய இலக்கியத்திற்கு கவிஞர் மவரமுத்துவின் 

ஒட்டுசமாத்ே பங்களிப்மபப் பாராட்டி இவ்விருது வழங்கப்படுகிறது. இந்ே 

விருது ஒரு சிமல, ஒரு ேகுதிப்பட்டயம் மற்றும் `3 இலட்சம் சராக்கம் 

சகாண்டோகும். ஓ என் வி குறுப் ஒரு கவிஞராகவும் பாடலாசிரியராகவும் 

திகழ்ந்ேதுதபால், கவிஞர் மவரமுத்துவும் கவிஞராகவும் பாடலாசிரியராக 

-வும் திகழ்வது குறிப்பிடத்ேக்கது. 

 

 

 

 



         

    

1. DBTமூலம் மூன்றாம் பாலினத்தவர்களுக்கு நிதியுதவி வழங்க 

உள்ள மத்திய அமமச்சகம் எது? 

அ) உள்துறை அறைச்சகம் 

ஆ) சமூக நீதி ைற்றும் அதிகாரைளித்தல் அறைச்சகம்  

இ) சட்டம் ைற்றும் நீதி அறைச்சகம் 

ஈ) ஊரக வளர்ச்சி அறைச்சகம் 

✓ திருநங்றககளுக்கு ̀ 1,500 நிதியுதவி வழங்க மத்திய சமூக நீதி ைற்றும் 

அதிகாரைளித்தல் அறைச்சகம் முடிவு சசய்துள்ளது. பயனாளிகள், ததசிய 

சமூக பாதுகாப்பு நிறுவனத்தில் பதிவுசசய்தபிைகு, தநரடி பயன் பரிைாற்ை 

-த்தின்மூலம் மூன்ைாம் பாலினத்தவர்களுக்கு நிதியுதவி வழங்கப்படும். 

 

2. எந்தத் திட்டத்தின்கீழ், AIIMS நிறுவனங்கமள அமமக்க மத்திய 

அரசு ஒப்புதல் அளிக்கின்றது? 

அ) பிரதைர் ஜன் ஆதராக்கியா தயாஜனா 

ஆ) பிரதைர் ஸ்வஸ்திய சுரக்ஷா தயாஜனா  

இ) பிரதைர் வயா வந்தனா திட்டம் 

ஈ) பிரதைர் ைாத்ரு வந்தனா தயாஜனா 

✓ நாட்டில் மூன்ைாம் நிறல ைருத்துவைறனகளில் ஏற்படும் பற்ைாக்குறை 

-றயத் தீர்க்கவும், ைருத்துவக்கல்விறய தைம்படுத்தவும் கடந்த 2003ஆம் 

ஆண்டு ஆகஸ்ட் ைாதம் பிரதைர் ஸ்வஸ்திய சுரக்ஷா தயாஜனா திட்டத் 

-றத நடுவணரசு அறிவித்தது. இதன்படி இந்தியாவில் புதிதாக 22 AIIMS 

ைருத்துவைறனகறள நிறுவ அனுைதி அளிக்கப்பட்டததாடு, அவற்றில் 

தபாபால், புவதனசுவர், தஜாத்பூர், பட்னா, ராய்பூர், ரிஷிதகஷ் ஆகிய ஆறு 

இடங்களில் ைருத்துவைறனகள் முழுவதும் இயங்கத்சதாடங்கிவிட்டன.  

✓ தைலும் ஏழு AIIMS ைருத்துவைறனகளில் புை தநாயாளிகள் பிரிவும், 

MBBS வகுப்புகளும் சதாடங்கப்பட்டுள்ளன. ஐந்து ைருத்துவைறனகளில் 

MBBS வகுப்புகள் ைட்டும் நறடசபற்று வருகின்ைன. 

 

3. 2021 மம வமர, ‘Open Skies’ ஒப்பந்தத்தில் உறுப்பினர்களாக 

உள்ள நாடுகளின் எண்ணிக்மக என்ன? 

அ) 4 

ஆ) 14 

இ) 24 

ஈ) 34  

✓ ‘Open Skies’ ஒப்பந்தத்தின் விதிமுறைகளின்கீழ், 34 உறுப்புநாடுகள் 

தரவுகறளச் தசகரிப்பதற்காக, ஒருவருக்சகாருவர் தங்களது பிராந்தியங் 

-களில் நிராயுதபாணியாக கண்காணிப்பு பணிகளில் ஈடுபட முடியும்.  

✓ 1992’இல் றகசயழுத்திடப்பட்டு 2002’இல் நறடமுறைக்கு வந்த ‘Open 

Skies’ ஒப்பந்தத்திலிருந்து விலக, ரஷ்யாவின் நாடாளுைன்ைம் சமீபத்தில் 

வாக்களித்தது. கடந்த ஆண்டு, அசைரிக்க முன்னாள் அதிபரான டிரம்பின் 

நிர்வாகமும் இதிலிருந்து விலகுவதாக அறிவித்தது. 

 

4. அண்மமச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற ஆம்மபாசடரிசின் B என்பது 

எந்த மநாய்க்கு சிகிச்மசயளிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் மருந்தாகும்? 

அ) சடங்கு 

ஆ) நிதைானியா 

இ) COVID-19 

ஈ) கருப்புப்பூஞ்றச  

✓ ஆம்தபாசடரிசின் B தயாரிப்பதற்கான ஐந்து ைருந்து நிறுவனங்களின் 

விண்ணப்பத்திற்கு இந்திய தலைலம ைருந்துக்கட்டுப்பாட்டாளர் அலுவ 

-லகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. பூஞ்றச எதிர்ப்பு ைருந்தான இது, கருப்புப் 

பூஞ்றச சதாற்றுக்கு சிகிச்றசயளிக்கப்பயன்படுகிைது. சதாற்றுதநாய்கள் 

சட்டத்தின் விதிகளின்கீழ், ைத்திய அரசு கருப்புப் பூஞ்றசறய ஓர் அறிவி 

-க்கத்தக்க தநாயாக அறிவித்துள்ளது. பல்தவறு ைாநிலங்கறளச் சார்ந் 

-ததார் கருப்புப்பூஞ்றச தநாயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். 

 

 

5. இந்திய துமைக்கண்டத்தின் ஜூன்-சசப்டம்பர் வமரயிலான 

முதன்மம மமழக்காலமானது, எந்தப்பருவகாலமாக குறிப்பிடப்படுகி 

-றது? 

அ) சதன்தைற்கு பருவைறழ  

ஆ) வடகிழக்கு பருவைறழ 

இ) ைறழக்காலம் 

ஈ) இறலயுதிர் காலம் 

✓ இந்திய துறணக்கண்டத்தின் ஜூன் முதல் சசப்டம்பர் வறரயிலான 

முதன்றை ைறழக்காலம், ‘சதன்தைற்கு பருவைறழ’க்காலம் என்று 

குறிப்பிடப்படுகிைது. அந்தைான் ைற்றும் நிக்தகாபார் தீவுகள் வழியாக 

சதன்தைற்கு பருவைறழ வந்துவிட்டதாக இந்திய வானிறல ஆய்வு 

றையம் அறிவித்துள்ளது. அது சவகுவிறரவில் இந்திய நிலப்பரப்றப 

எட்டும் எனவும் கூைப்பட்டுள்ளது. 

 

6. இந்திய அளவில் சர்க்கமர வள்ளிக்கிழங்கு உற்பத்தியில் முதல் 

இடம் வகிக்கிற மாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) ஆந்திர பிரததசம் 

இ) ஒடிஸா  

ஈ) கர்நாடகா 

✓ இந்திய அளவில் சர்க்கறர வள்ளிக்கிழங்கு உற்பத்தியில் ஒடிஸா 

ைாநிலம் முதலிடம் வகிக்கிைது. அண்றையில், சசப்டம்பர் ைற்றும் ைார்ச் 

ைாதங்களில் அறுவறட சசய்யப்படும் குளிர்கால பயிரான ஊதா சர்க்க 

-றர வள்ளிக்கிழங்றக விவசாய குழுசவான்று தகாறடகாலத்தில் சவ 

-ற்றிகரைாக பயிரிட்டுள்ளது. 

✓ ைத்திய கிழங்கு ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் கூற்றுப்படி, ஊதா சர்க்கறர 

வள்ளிக்கிழங்கில், 100 கிராமுக்கு 90 மில்லிகிராம் அளவுக்கும் அதிகைாக 

அந்ததாசயினின் உள்ளது. 

 

7. பிறசபாருசளதிரி கண்டறிதல் அடிப்பமடயிலான ‘DIPCOVAN’ 

என்னும் கருவிமய உருவாக்கியுள்ள அமமப்பு எது? 

அ) ISRO 

ஆ) DRDO  

இ) HAL 

ஈ) BHEL 

✓ DRDO என்று அறழக்கப்படும் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி ைற்றும் தைம்பாட்டு 

அறைப்பின் ஆய்வகைான உடலியல் ைற்றும் சார்பு அறிவியலுக்கான 

பாதுகாப்பு நிறுவனம், DIPCOVAN என்ை பிைசபாருசளதிரி கண்டறி 

கருவிறய உருவாக்கியுள்ளது. SARS-CoV-2 றவரஸின் எதிர்ப்புப் 

சபாருட்கள் ைற்றும் புரதங்கறள 97 சதவீத அதிக நுண்ணறிவுடனும், 

99 சதவீதம் துல்லியத்துடனும் DIPCOVANஆல் கண்டறிய முடியும். 

✓ ‘DIPAS-VDx COVID 19 IgG Antibody Microwell ELISA’ என்பதன் 

சுருக்கதை DIPCOVAN. 

 

8. நடப்பாண்டில் (2021) வரும் உலக மதனீ நாளுக்கான கருப் 

சபாருள் என்ன? 

அ) Bee hives Matter 

ஆ) Bees and Nature 

இ) Conserve the Bee Habitat 

ஈ) Bee engaged – Build Back Better for Bees  

✓ ஆண்டுததாறும் தை.20 அன்று ஐநா அறவயால் உலக ததனீ நாள் 

உலசகங்கிலும் சகாண்டாடப்படுகிைது. இந்த நாள், ைகரந்தச் தசர்க்றக 

வகிக்கும் பங்குகுறித்து ைக்களிறடதய விழிப்புணர்றவ ஏற்படுத்துவ 

-றத தநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது. “Bee engaged – Build Back Better 

for Bees” என்பது நடப்பாண்டில் (2021) வரும் உலக ததனீ நாளுக்கான 

கருப்சபாருளாகும். 
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9. நடப்பாண்டின் (2021) G7 சுகாதார அமமச்சர்கள் கூட்டமானது 

எங்கு நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது? 

அ) IIT சைட்ராஸ் 

ஆ) MIT 

இ) ஆக்ஸ்தபார்டு பல்கறலக்கழகம்  

ஈ) அண்ணா பல்கறலக்கழகம் 

✓ நடப்பாண்டுக்கான (2021) G7 சுகாதார அறைச்சர்கள் கூட்டைானது ஆக் 

-ஸ்தபார்டு பல்கறலக்கழகத்தில் ஜூன்.3 ைற்றும் 4 ஆகிய தததிகளில் 

நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இது உலகத்தறலவர்கறள ஒரு சபாது 

தைறடயில் சகாண்டுவருவறத தநாக்கைாகக்சகாண்டுள்ளது.  

✓ உலகளாவிய நலவாழ்வுப் பாதுகாப்பு, தடுப்பூசிகளின் ைருத்துவ பரிதசாத 

-றனகள் தபான்ை பிரச்சறனகள் இதன்சையம் விவாதிக்கப்படும் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. இந்த நிகழ்வில் சைய்நிகராக பங்தகற்க, இந்தியா 

அறழக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

10. இந்தியாவில் கண்டறியப்பட்ட, மநாயெதிர்ப்பாற்றல் குமறவாக 

இருப்பதால் ஏற்படுவதும், கருப்பு பூஞ்மசமயவிட ஆபத்தானதுமான 

புதிய சதாற்று எது? 

அ) அடர் பூஞ்றச 

ஆ) சாம்பல் பூஞ்றச 

இ) சிவப்பு பூஞ்றச 

ஈ) சவள்றள பூஞ்றச  

✓ தநாசயதிர்ப்பாற்ைல் குறைவாக இருப்பதால் ஏற்படுவதும், கருப்பு பூஞ் 

-றசறயவிட ஆபத்தானதுைான சவள்றள பூஞ்றச சதாற்தைற்பட்டதாக 

இந்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. பாதிக்கப்பட்ட தநாயாளிகளுக்கு COVID 

எதிர்ைறை கண்டறியப்படுகிைது; ஆனால், CT ஸ்தகன்மூலம் ைட்டுதை 

இப்பூஞ்றச சதாற்றை கண்டறிய முடியும். நுறரயீரல், நகங்கள், ததால், 

வயிறு, சிறுநீரகம் தபான்ைவற்றை இப்பூஞ்றச பாதிக்கிைது. 

 


1. சபாறியியல் படிப்புகறள இனி தமிழ் உள்ளிட்ட எட்டு சைாழிகளில் 

படிக்கலாம்: AICTE தகவல் 

சபாறியியல் படிப்புகறள தமிழ் உள்பட எட்டு சைாழிகளில் படிக்க அகில 

இந்திய சதாழில்நுட்பக்கல்விக்கவுன்சில் (AICTE) ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.  

 

2. கதரானா 2ஆவது தாக்கத்தால் சபாருளாதாரத்தில் நிச்சயைற்ை நிறல: 

ரிசர்வ் வங்கி அறிக்றக 

இந்திய சபாருளாதாரத்தில், கதரானா முதல் அறலயின்தபாது ஏற்பட்ட 

அளவுக்கு தற்தபாது பாதிப்பு ஏற்படவில்றல; இருப்பினும் நிச்சயைற்ை 

நிறல நிலவுகிைது என்று ரிசாா்வ் வங்கி சதரிவித்துள்ளது. 2020-21ஆம் 

ஆண்டுக்கான வருடாந்திர அறிக்றகறய ரிசர்வ் வங்கி சவளியிட்டது. 

அதில் கூைப்பட்டிருப்பதாவது: 

கடந்த ஆண்டு கதரானா சதாற்று பரவல், இந்திய சபாருளாதாரத்தில் 

ைாைாத வடுறவ ஏற்படுத்திவிட்டது. 2021-21-ஆம் நிதியாண்டின் 

சதாடக்கத்திதலதய கதரானா சதாற்றின் இரண்டாவது அறல பரவத் 

சதாடங்கிவிட்டது. இது, நிகழ் நிதியாண்டில் நாட்டின் சபாருளாதார 

வளர்ச்சி 10.5 சதவீதைாக அதிகரிக்கும் என்ை ரிசர்வ் வங்கியின் கணிப்பில் 

பாதிப்றப ஏற்படுத்திவிட்டது. கதரானா சதாற்றின் இரண்டாவது அறல 

பரவத் சதாடங்கியதும் முன்சனச்சரிக்றக நடவடிக்றகயாக நாடு 

முழுவதும் தடுப்பூசி சசலுத்தும் பணிறய அரசு சதாடங்கியது பரவறலக் 

கட்டுப்படுத்த உதவியது. கதரானா சபருந்சதாற்றுக்கு எதிராக நாடுகள் 

தனித்தனியாக தபாராடுவறதக் காட்டிலும், சர்வததச அளவில் கூட்டாக 

முயற்சி சசய்தால் ைட்டுதை பலன்கள் கூடுதலாகக் கிறடக்கும். 

இந்திய சபாருளாதாரத்தில் கதரானா முதல் அறலயின்தபாது ஏற்பட்ட 

அளவுக்கு இரண்டாவது அறலயின்தபாது பாதிப்பு ஏற்படவில்றல. 

இருப்பினும் சபாருளாதாரத்தில் நிச்சயைற்ை நிறல நீடிக்கிைது. தைலும், 

இரண்டாவது அறலறய முடிவுக்கு சகாண்டு வருவறதப் சபாருத்தத 

நாட்டின் சபாருளாதார வளாா்ச்சிறய தீாா்ைானிக்க முடியும். நாட்டின் 

சபாருளாதாரம் சைல்ல வளாா்ச்சிப் பாறதறய தநாக்கி சசல்கிைது. இந்த 

தநரத்தில், எதிாா்கால திடாா் சசலவுகறள சைாளிக்கும் வறகயில் 

வருவாறய தசமிக்க தவண்டும். 

சரக்கு-தசறவ வரி சதாடாா்ந்து 7-ஆவது முறையாக ஏப்ரல் ைாதத்தில் ரூ.1 

லட்சம் தகாடிறயத் தாண்டியுள்ளது. இது, உற்பத்தி ைற்றும் தசறவத் 

துறைகள் நல்ல நிறலயில் சசயல்படுவறதக் காட்டுகிைது. பணப்புழக்கம் 

அதிகரிப்பு: கடந்த ஆண்டு கதரானா சதாற்று பரவலால், ைக்கள் தங்களிடம் 

இருக்கும் பணத்றத முன்சனச்சரிக்றகயாக பாதுகாத்து றவத்தனாா். 

இதனால், சராசரிறயக் காட்டிலும் கடந்த ஆண்டு (2020-21) 

பணப்புழக்கம் அதிகைாக இருந்தது. குறிப்பாக, 2020 ைாாா்ச் 31 நிலவரப்படி, 

ரூ.500, ரூ.2,000 தநாட்டுகளில் 83.4 சதவீதம் புழக்கத்தில் இருந்தது. இது, 

2021 ைாாா்ச்சில் 85.7 சதவீதைாக அதிகரித்தது. 

ஆகதவ, அரசின் கருவூலத்தில் தபாதிய அளவில் ரூபாய் தநாட்டுகள் 

இருப்பறத உறுதிசசய்ய நடவடிக்றககள் எடுக்கப்பட்டன. நடப்பு 

நிதியாண்டில் பணப்புழக்கம் சீரான அளவில் இருக்கவும் ரிசாா்வ் வங்கி 

நடவடிக்றக எடுக்கும். வங்கிகளுக்கு அறிவுறுத்தல்: வங்கிகள் தங்களது 

வாராக் கடன் விவரங்கறளக் கண்காணிக்க தவண்டும். கதரானா 

சதாற்றின் இரண்டாவது அறல பரவல் காரணைாக ஏற்பட்ட இழப்றப 

ஈடுசசய்வதற்கு வங்கிகள் தங்கள் மூலதனத்தின் ஒரு பகுதிறய 

கூடுதலாக ஒதுக்கீடு சசய்ய தவண்டும். கடந்த ஆண்டு வங்கிக் கடன் 

தவறணக்கான வட்டிறய ரத்து சசய்ததால், வங்கிகளுக்கு கூடுதல் நிதிச் 

சுறை ஏற்பட்டிருக்கலாம். இருப்பினும் அதற்கு முன்பாகதவ வங்கிகளின் 

நிறலறை நல்ல நிறலயில் இருந்தது. 

உணவுப் சபாருள் விநிதயாகம்: கடந்த ஆண்டு ததசிய அளவிலான 

சபாதுமுடக்கம் அைல்படுத்தப்பட்ட பிைகு உணவுப் சபாருள்கள் 

விநிதயாகத்தில் பாதிப்பு ஏற்பட்டது. இதன் காரணைாக, அவற்றின் 

விறலயும் உயாா்ந்தது. பருப்பு, சறையல் எண்சணய் தபான்ை உணவுப் 

சபாருள்கள் விற்பறனயில் விநிதயாகத்துக்கும் ததறவக்கும் 

இறடதயயான சீரற்ை நிறல சதாடாா்ந்து நீடிக்க வாய்ப்புள்ளது. 

நிகழாண்டில் உணவு தானியங்களின் உற்பத்தி அதிகரித்தால், அவற்றின் 

விறல சற்று குறைய வாயப்புள்ளது. 

கச்சா எண்சணய் விறல: கச்சா எண்சணறய ஏற்றுைதி சசய்யும் நாடுகள் 

அதன் உற்பத்திறயக் குறைத்துள்ளன. எரிசபாருள்களுக்கான 

ததறவயும் அதிகரித்து வருகிைது. இதனால், அதன் விறல அதிகரித்து 

வருகிைது. தற்தபாறதய நிறலயில் கச்சா எண்சணயின் விறல ஏற்ை 

இைக்கத்துடன் இருக்கும் என்று அந்த அறிக்றகயில் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

3. அசைரிக்காவின் சவளிநாட்டு வர்த்தக பிரிவு இயக்குநராக இந்திய 

அசைரிக்கர் நியைனம் 

அசைரிக்காவின் சவளிநாட்டு வர்த்தக தசறவகள் பிரிவின் இயக்குநராக 

இந்திய-அசைரிக்கரான அருண் சவங்கட்ராைறன அந்நாட்டு அதிபர் தஜா 

றபடன் நியமித்துள்ளார். அசைரிக்க வர்த்தக அறைச்சகத்தின் சர்வததச 

சந்றதகள் துறைகளுக்கான இறண அறைச்சராகவும் அவறர அதிபர் 

றபடன் நியமித்துள்ளார். 

 

 

 

 

 



         

    

1. COVID நெருக்கடிக்கு தீர்வுகாண இளைய ோர்களை ஈடுபடுத்த 

இந்தி ோவும் UNICEFஉம் நதோடங்கி  திட்டத்தின் நப ர் என்ன? 

அ) Covid Warrior 

ஆ) Young Warrior  

இ) COVID Champion 

ஈ) Tackle the Crisis 

✓ இளைய ோர் விவகோரங்கள் அளைச்சகம், சுகோதோரம் ைற்றும் குடும்பநல 

அளைச்சகம், ஐநோ சிறோர்கள் நிதி ம் (UNICEF) ைற்றும் அதன் கூட்டோைர் 

அளைப்போன YuWaah & அவர்கைது பங்கோைர்களும் #YoungWarrior 

என்ற யதசி  அைவிலோன திட்டத்ளதத் ததோடங்கினர். 

✓ தற்யபோது நளடதபற்றுவரும் COVID-19 தநருக்கடிக்கு தீர்வுகோண நோடு 

முழுவதும் இளைய ோர்களை ஈடுபடுத்துவளத இது யநோக்கைோகக் தகோ 

-ண்டுள்ைது. இதில் தவறோன தகவல்களைக் கண்டறிவதற்கோன பயிற்சி, 

தடுப்பூசி ைற்றும் ைனநல ஆதரவு யபோன்றவற்றுக்கோன பதிளவ ஊக்குவி 

-த்தல் ஆகி ளவ அடங்கும். 

 

2. அண்ளையில் கோலைோன சுந்தர்லோல் பகுகுணோ என்பவர் ___? 

அ) விளை ோட்டு வீரர் 

ஆ) சூழலி லோைர்  

இ) ததோழிலதிபர் 

ஈ) தபோருைோதோர வல்லுநர் 

✓ மூத்த சூழலி லோைரும், ‘பத்ை விபூஷன்’ விருதோைருைோன சுந்தர்லோல் 

பகுகுணோ (94) சமீபத்தில் கோலைோனோர். 1973ஆம் ஆண்டு ைரங்களைக் 

போதுகோக்க உத்தரகண்ட் சயைோலி பகுதியில் தபண்கள் முன்தனடுத்த 

‘சிப்யகோ’ இ க்கத்ளத ததோடங்கிளவத்தவர். 

 

3. 2021 யையில் ெளடநபற்ற BRICS வோனி ல் பணிக்குழு (BAWG) 

கூட்டத்ளத ெடத்தி  ெோடு எது? 

அ) இந்தி ோ  

ஆ) ரஷி ோ 

இ) ததன்னோப்பிரிக்கோ 

ஈ) பியரஸில் 

✓ யை 19 & 20 ஆகி  யததிகளில் இளண வழியில் BRICS வோனி ல் 

பணிக்குழுவின் (BAWG) ஏழோவது கூட்டத்ளத இந்தி ோ நடத்தி து. இக் 

கூட்டத்தின்யபோது, பங்யகற்போைர்கள் அளனவரும் இந்தப் பகுதியில் ஒரு 

முதன்ளை திட்டத்ளத உருவோக்க ஒப்புக்தகோண்டனர். உறுப்பு நோடுகளி 

-லுள்ை ததோளலயநோக்கிகளை ஒரு வளல ளைப்பில் தகோண்டுவந்து 

பிரோந்தி  தரவு வளல ளைப்ளப உருவோக்குவதற்கும் அப்பணிக்குழு 

பரிந்துளரத்தது. 

 

4. உலக யபச்சுவோர்த்ளத ைற்றும் வைர்ச்சிக்கோன கலோச்சோரப் பன்மு 

-கத்தன்ளை ெோள் (World Day for Cultural Diversity for Dialogue and 

Development) களடப்பிடிக்கப்படும் யததி எது? 

அ) யை 21  

ஆ) யை 22 

இ) யை 23 

ஈ) யை 24 

✓ பல்யவறு கலோசோரங்களுக்கிளடயிலோன இளடதவளிள  இளணக்கும் 

வளகயில், ஆண்டுயதோறும் யை.21 அன்று உலக உளர ோடல் ைற்றும் 

வைர்ச்சிக்கோன கலோச்சோரப் பன்முகத்தன்ளை நோள் களடப்பிடிக்கப்படுகி 

-றது. இது, கலோச்சோர பன்முகத்தன்ளையின் ைதிப்ளப புரிந்துதகோள்ைவும் 

எப்படி ஒன்றிளணந்து வோழயவண்டுதைன்பளத கற்றுக்தகோள்ைவும் 

உதவுவதற்கோன ஒரு நல்வோய்ப்போக உள்ைது. கடந்த 2001ஆம் ஆண்டு 

ஆப்கோனிஸ்தோனின் பமீனிலுள்ை புத்தர் சிளலகளை யசதப்படுத்தி தன் 

விளைவோக இந்நோள் உருவோக்கப்பட்டது. 

 

 

 

5. ெடப்போண்டில் (2021) வரும் உயிரி ல் பன்முகத்தன்ளைக்கோன 

பன்னோட்டு ெோளின் கருப்நபோருள் என்ன? 

அ) We're part of the solution  

ஆ) Our solutions are in Nature 

இ) Strategic Plan on Biodiversity 

ஈ) Ecosystem Restoration Ahead 

✓ பன்னோட்டைவில் உயிரி ல் பல்வளகளைபற்றி  புரிதல் ைற்றும் விழிப்பு 

-ணர்ளவ அதிகரிக்கும் யநோக்கில் ஒவ்யவோர் ஆண்டும் யை.22 அன்று 

பன்னோட்டு உயிரி ல் பல்வளகளை நோள் களடப்பிடிக்கப்படுகிறது. 

“We're part of the solution” என்பது நடப்போண்டில் (2021) வரும் இந்த 

நோளுக்கோன கருப்தபோருைோகும். 

 

6. முதல் அதிகோரப்பூர்வ பன்னோட்டு யதயிளல ெோளின் அனுசரிப்ளப 

குறிக்கும் ஆண்டு எது? 

அ) 1948 

ஆ) 2017 

இ) 2020  

ஈ) 2021 

✓ முதலோவது பன்னோட்டு யதயிளல நோைோனது, “Harnessing benefits for all 

from field to cup” என்னும் கருப்தபோருளின்கீழ் 2020 யை.21 அன்று 

களடப்பிடிக்கப்பட்டது. யதயிளல சோகுபடிள  யவளலவோய்ப்பு ைற்றும் 

வருவோயின் மூலோதோரைோக தகோண்டிருக்கும் நோடுகளை இந்த நோள் 

ஒருங்கிளணக்கிறது. 

✓ கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு, இந்தி ோ, அரசோங்கங்களுக்கு இளடய  ோன 

FAO குழுவில் முன்ளவத்த யகோரிக்ளகயின் அடிப்பளடயில், ஐநோ தபோது 

அளவ, யை 21’ஐ பன்னோட்டு யதயிளல நோைோக அறிவித்தது. 

 

7.துயரோணோச்சோர் ோ விருதுநபற்ற முதல் பயிற்சி ோைரோன பரத்வோஜ் 

அண்ளையில் கோலைோனோர். அவர் சோர்ந்த விளை ோட்டு எது? 

அ) யடபிள் தடன்னிஸ் 

ஆ) குத்துச்சண்ளட  

இ) பளு தூக்குதல் 

ஈ) தடன்னிஸ் 

✓ குத்துச்சண்ளடயில் இந்தி ோவின் முதலோவது துயரோணோச்சோர் ோ விருது 

தபற்ற பயிற்சி ோைரோன O P பரத்வோஜ் (82) சமீபத்தில் கோலைோனோர்.  

✓ 1985ஆம் ஆண்டில் அவர் துயரோணோச்சோர் ோ விருளத தவன்றோர். 1968 

- 1989ஆம் ஆண்டு வளர அவர் இந்தி ோவின் யதசி  குத்துச்சண்ளட 

பயிற்சி ோைரோக இருந்தோர். யைலும் இந்தி  குத்துச்சண்ளட அணியின் 

யதர்வோைரோகவும் பணி ோற்றியுள்ைோர். அவரது பயிற்சிகோலத்தில் இந்தி  

குத்துச்சண்ளட வீரர்கள் ஆசி  விளை ோட்டு, கோைன்தவல்த் விளை ோ 

-ட்டு, ததற்கோசி  விளை ோட்டு உள்பட பல்யவறு சர்வயதச யபோட்டிகளி 

-ல் நிளற  பதக்கம் தவன்றுள்ைனர். 

 

8. எந்த இந்தி  விைோன நிறுவனத்தின் ப ணிகள் யசளவ பிரிவு 

வழங்குெரோன SITA, சமீபத்தில் ஒரு நபரி  ளசபர் தோக்குதளல 

எதிர்நகோண்டது? 

அ) IndiGo 

ஆ) Go First 

இ) SpiceJet 

ஈ) Air India  

✓ ஏர் இந்தி ோ விைோன நிறுவன இளண தை சர்வரோன SITA அளைப்பில் 

நடத்தப்பட்ட ளசபர் தோக்குதலில், கடந்த 2011 ஆக.11 முதல் 2021 பிப்.2 

வளரயிலோன உலக அைவிலோன 45 இலட்சம் ப ணிகளின் தனிப்பட்ட 

விவரங்கள் அளனத்தும் கசிந்துள்ைன என்று ஏர் இந்தி ோ நிறுவனம் 

ததரிவித்துள்ைது. SITA சர்வர், சுவிச்சர்லோந்தில் உள்ை தெனிவோளவ 

ளை ைோக ளவத்து தச ல்படுகிறது. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. கோட்டுத்தீக்கோக அண்ளைச்நசய்திகளில் இடம்நபற்ற நெயரனி ோ 

ைளலத்நதோடர் அளைந்துள்ை ெோடு எது? 

அ) இத்தோலி 

ஆ) பிரோன்ஸ் 

இ) கியரக்கம்  

ஈ) பிலிப்ளபன்ஸ் 

✓ கியரக்கத்தின் ததற்கில் அளைந்துள்ை தெயரனி ோ ைளலத்ததோடரில் 

ப ங்கர கோட்டுத்தீ பரவி து. கியரக்க தளலநகரோன ஏததன்ஸ் நகரத்தில் 

இருந்து 90 கிமீ தூரத்தில் இந்தப் பகுதி அளைந்துள்ைது. பல தீ ளணப்பு 

வீரர்கள் இந்தக் கோட்டுத்தீள  அளணக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ைனர். 

வறண்ட வோனிளல, பலத்த கோற்று ைற்றும் அதிக தவப்பநிளல ஆகி வ 

-ற்றோல் இந்தக் கோட்டுத்தீ ஏற்படுகிறது. 

 

10.உலகைோவி  ெலவோழ்வு உச்சிைோெோட்ளட எந்ெோடும் ஐயரோப்பி  

ஆளண மும் இளணந்து ெடத்தின? 

அ) இத்தோலி  

ஆ) தெர்ைனி 

இ) ஐக்கி ப் யபரரசு 

ஈ) பிரோன்ஸ் 

✓ உலகைோவி  நலவோழ்வு உச்சிைோநோட்ளட அதன் G20 தளலளைப் 

தபோறுப்பின் ஒருபகுதி ோக ஐயரோப்பி  ஆளண மும் இத்தோலியும் 

இளணந்து நடத்தின. COVID-19 கருவிகள் முடுக்கிக்கோன அணுகல் 

(ACT) குறித்த தளலவர்களின் ஆதரளவ மீண்டும் உறுதிப்படுத்தி  

இவ்வுச்சிைோநோட்டின் முடிவில், யரோம் யபரறிவிப்பு தவளியிடப்பட்டது. 

 


1. இந்தி  அரசி ல் நிர்ண  சளப உறுப்பினர் டி எம் கோளி ண்ணன் 

கோலைோனோர்! 

இந்தி  அரசி ல் நிர்ண  சளப உறுப்பினர்களுள் ஒருவரோன, நோைக்கல் 

ைோவட்டம், திருச்தசங்யகோட்ளடச் சோர்ந்த டி எம் கோளி ண்ணன் (101) 

கோலைோனோர். 

கல்லூரிக் கோலத்தியலய  விடுதளலப் யபோரோட்டத்தில் ஆர்வம் கோட்டினோர். 

கோந்தி  வழியில் தன்ளன ஈடுபடுத்திக் தகோண்ட அவர், 1938’இல் இந்தி  

யதசி  இளைஞர் கோங்கிரஸ் உறுப்பினரோனோர். தமிழ் ஜில்லோ ைோணவர் 

சங்கம் என்ற அளைப்ளப உருவோக்கி, அரசி ல் தச ல்போடுகளில் 

ஏரோைைோன ைோணவர்களைப் பங்யகற்கச் தசய்தோர். ைகோத்ைோ கோந்தி 

நடத்தி  பல்யவறு யபோரோட்டங்களில் பங்யகற்றோர். 

அரசி ல் நிர்ண  சளப உறுப்பினர்: சுதந்திரம் தபற்ற பின்னர் இந்தி  

அரசி ல் சோசனத்ளத உருவோக்க இந்தி  அரசி ல் நிர்ண  சளப 

ஏற்படுத்தப்பட்டது. 1948ஆம் ஆண்டு தசன்ளன ைோகோணத்தில் இருந்து 

அப்யபோளத  ைக்கைளவக்கு அரசி ல் நிர்ண  சளப உறுப்பினர்கைோக 

40 யபர் யதர்வுதசய் ப்பட்டனர். அவர்களில் ஒருவரோக டி எம் கோளி ண் 

-ணனும் யதர்வோனோர். ெவகர்லோல் யநரு, அம்யபத்கர், டோக்டர் ரோயெந்திர 

பிரசோத், வல்லபோய் பட்யடல், இரோெோஜி, கோைரோெர் யபோன்ற பல்யவறு 

தளலவர்களுடன் இளணந்து அவர் பணி ோற்றியுள்ைோர். தபரும் தளலவ 

-ர்கள் இவளர ‘அரசி ல்  ோத்திரீகன்’ எனச் தசல்லைோக அளழப்பதுண்டு.  

கண்ணகிக்கு யகோட்டம்: தமிழ் இலக்கி த்திலும் ஆன்மிகத்திலும் நோட்டம் 

தகோண்டிருந்த இவர் திருச்தசங்யகோட்டில் கண்ணகிக்குக்யகோட்டம் அளை 

-த்தோர். ைதுளரள  எரித்த கண்ணகி திருச்தசங்யகோடு ைளலயிலிருந்து 

ததய்வைோகி யதவயலோகம் தசன்றதோகக் கருதப்படுகிறது. அதற்கோகயவ டி 

எம் கோளி ண்ணன், கண்ணகியின் தபருளைள ப் பளறசோற்றும் 

வளகயில் இந்தக்யகோட்டத்ளத உருவோக்கினோர். 1959ஆம் ஆண்டுமுதல் 

திருச்தசங்யகோடு நகரில் கண்ணகி விழோ 60 ஆண்டுகைோக ததோடர்ந்து 

நடத்தப்பட்டு வருகிறது. 

ளவரவிழோ விருது: 

டி எம் கோளி ண்ணனின் தன்னலைற்ற யசளவள  அங்கீகரிக்கும் 

வளகயில், தமிழக அரசும், பல்யவறு சமூக அளைப்புகளும் அவருக்கு 

விருதுகளை வழங்கியுள்ைன. தமிழக சட்டப்யபரளவயின் 60 ஆண்டுகள் 

நிளறளவத ோட்டி, தெ லலிதோ முதல்வரோக இருந்தயபோது, அப்யபோளத  

குடி ரசுத்தளலவரோன பிரணப் முகர்ஜி ோல் ளவரவிழோ விருது அவருக்கு 

வழங்கப்பட்டது. 

 

2. கருப்புப் பூஞ்ளச ைருந்துக்கு வரி விலக்கு: GST கவுன்சில் 

கருப்புப்பூஞ்ளச யநோய்க்கு சிகிச்ளச அளிப்பதற்கோக இறக்குைதி தசய் ப்படு 

-ம் ைருந்துக்கு வரிவிலக்கு அளிக்க GST கவுன்சில் முடிவுதசய்துள்ைது. 

எனினும், கயரோனோ தடுப்பூசி ைற்றும் ைருந்துகளுக்கோன வரிவிகிதத்தில் 

GST கவுன்சில் ைோற்றம் தசய் வில்ளல. தற்யபோது அவற்றுக்கு 5 சதவீதம் 

GST வரி விதிக்கப்படுகிறது. ைத்தி  நிதி ளைச்சர் நிர்ைலோ சீதோரோைன் 

தளலளையில் GST (சரக்கு & யசளவ வரி) கவுன்சில் கூட்டம் நடந்தது. 

இதில் அளனத்து ைோநிலங்கள் ைற்றும் யூனி ன் பிரயதசங்களின் 

பிரதிநிதிகள் பங்யகற்றனர். 

 

3. சிரி ோவின் அதிபரோக பஷோர் ஆசோத் 4-வது முளற ோகத் யதர்வு 

சிரி ோவின் அதிபரோக பஷோர் அல் ஆசோத் நோன்கோவது முளற ோகத் 

யதர்ந்ததடுக்கப்பட்டோர். பஷோரின் தவற்றி குறித்து சிரி  அரசின் 

அதிகோரபூர்வ டுவிட்டர் பக்கம், “சிரி  அதிபர் யதர்தலில் பஷோர் அல் ஆசோத் 

95.1% வோக்குகளைப் தபற்று தவற்றி தபற்றோர்” என்று பதிவிட்டுள்ைது. 

 

4. கயரோனோவோல் தபற்யறோளர இழந்த குழந்ளதகளுக்கு `10 இலட்சம் 

ளவப்பு நிதி: பிரதைர் யைோடி அறிவிப்பு 

கயரோனோ ததோற்றோல் தபற்யறோளர இழந்த குழந்ளதகளின் பள்ளி படிப்புச் 

தசலளவ PM யகர்ஸ் நிதிமூலம் அரயச ஏற்கும் என்று ததரிவித்த பிரதைர் 

யைோடி, அவர்களுக்கு `10 லட்சம் ளவப்பு நிதி ோக தசலுத்தப்படும் என்றோர். 

பிரதைரோக யைோடி பதவிய ற்று ஏழோவது ஆண்டு விழோளவத ோட்டி, 

கயரோனோவோல் தபற்யறோர்களை இழந்த குழந்ளதகளுக்கு பல்யவறு நலத் 

திட்ட உதவிகளை அவர் அறிவித்தோர். 

இதுததோடர்போக நளடதபற்ற ஆயலோசளனக் கூட்டத்துக்கு பிறகு பிரதைர் 

அலுவலகம் தவளியிட்ட தசய்திக்குறிப்பின் விவரம்: கயரோனோ ததோற்றோல் 

தபற்யறோரில் ஒருவளர அல்லது இருவளரயுயைோ, சட்ட ரீதியிலோன 

போதுகோவலர், தத்ததடுத்தவர்கள் ஆகிய ோளர இழந்த குழந்ளதகளுக்கு 18 

வ தோகும்யபோது `10 இலட்சம் ளவப்பு நிதி ோக அளிக்கப்படும். 

இதில் இருந்து அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகள் அவர்களுக்கு ைோதோந்திர உதவித் 

ததோளக ோக கிளடக்கும். இளத அவர்களின் யைற்படிப்புக்கோக ப ன்படுத் 

-தி தகோள்ைலோம். அவர்களுக்கு 23 வ தோகும்யபோது தைோத்த ததோளகள  

-யும் அவர்களின் படிப்பு அல்லது தசோந்த யதளவக்கோக எடுத்துக் தகோள்ை 

-லோம். 

பத்து வ துக்குட்பட்ட குழந்ளதகளுக்கு வீட்டருயக இருக்கும் யகந்திரி  

வித் ோல ோ அல்லது தனி ோர் பள்ளியில் யசர்க்ளக அளிக்கப்படும். 11-18 

வ துளட  குழந்ளதகளுக்கு ளசனிக்பள்ளி, நயவோத ோ பள்ளி யபோன்ற 

ைத்தி  அரசின் உளறவிடப் பள்ளிகளில் யசோோ்க்ளக அளிக்கப்படும்.  

போதுகோவலர் அல்லது குடும்ப யைற்போர்ளவயிலிருக்கும் குழந்ளதகளுக்கு 

அருயகயுள்ை யகந்திரி  வித் ோல ோ பள்ளிகளில் இடைளிக்கப்படும். 

தனி ோர் பள்ளிகளில் யசர்க்கப்படும் இதுயபோன்ற குழந்ளதகளுக்கு கல்வி 

உரிளைச்சட்டத்தின்கீழ் ஏற்படும் கல்விச்தசலளவ ைத்தி  அரசு வழங்கும். 

அவர்களின் உ ர்கல்விக்குத் யதளவ ோன கல்விக்கடன் தபற்றுத்தந்து 

அதற்கோன வட்டித்ததோளகள  ைத்தி  அரயச ஏற்கும். 

அவோோ்களுக்கு ைத்தி , ைோநில அரசுகள் வழங்கும் பல்யவறு உதவித் 

ததோளககளும் கிளடக்க வளக தசய் ப்படும். இதுயபோன்ற அளனத்துக் 

குழந்ளதகளுக்கும் பிரதைரின் `5 இலட்சம் ைருத்துவ கோப்பீடு வழங்கும் 

திட்டைோன ஆயுஷ்ைோன் போரத் திட்டம் வழங்கப்படும். 18 வ துவளர 

அதற்கோன ஆண்டுத்ததோளகள  ைத்தி  அரசு தசலுத்தும். இளவ 

அளனத்துக்கும் PM யகர்ஸ் குழந்ளதகள் நிதித்திட்டத்தில் இருந்து நிதி 

வழங்கப்படும். 

___ 

கயரோனோ ததோற்று போதிப்போல் தபற்யறோரில் ஒருவளர இழந்த குழந்ளதகளு 

-க்கு `5 லட்சம் ளவப்பு நிதி ோக வழங்கப்படும். உடனடி ோக `3 லட்சம் 

வழங்கப்படும் என முதல்வர் மு க ஸ்டோலின் ததரிவித்துள்ைோர். கயரோனோ 

ததோற்று போதிப்போல் தபற்யறோரில் ஒருவளர இழந்த குழந்ளதகளுக்கு தலோ 

`5 லட்சம் ளவப்புத்ததோளக வழங்கப்படும். 18 வ து நிளறவளடயும்யபோது 

அந்தத்ததோளக வட்டியுடன் வழங்கப்படும். 

தபற்யறோளர இழந்த குழந்ளதகளுக்கு அரசு இல்லங்கள், விடுதிகளில் 

முன்னுரிளை அடிப்பளடயில் தங்குவதற்கிடம். பட்டப்படிப்பு வளரயிலோன 

 

 



         

    

கல்வி, விடுதிக்கட்டணம் உள்ளிட்ட தசலவினங்களை அரயச ஏற்கும் என 

முதல்வர் ஸ்டோலின் கூறியுள்ைோர். யைலும் ஆதரவற்ற குழந்ளதகளை 

போதுகோக்கும் வளகயில் நிவோரண உதவிகளை வழங்கவும் முதல்வர் 

உத்தரவிட்டுள்ைோர். 

 

5. CRPF தளலவருக்கு என்ஐஏ இ க்குநரோக கூடுதல் தபோறுப்பு 

ைத்தி  ரிசர்வ் யபோலீஸ் பளடயின் (CRPF) தளலளை இ க்குநர் குல்தீப் 

சிங்குக்கு கூடுதலோக யதசி ப் புலனோய்வு அளைப்பின் (NIA) தளலளை 

இ க்குநர் தபோறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ைது. இதுகுறித்து ைத்தி  உள்துளற 

அளைச்சகம் பிறப்பித்த உத்தரவில் கூறப்பட்டிருப்பதோவது: NIA தளலளை 

இ க்குநரோக இருக்கும் Y C யைோடி, யை.31ஆம் யததியுடன் ஓய்வுறுகிறோர். 

இளதத்ததோடர்ந்து, அந்தப்தபோறுப்ளப CRPF தளலளை இ க்குநர் குல்தீப் 

சிங்குக்கு கூடுதலோகக் தகோடுப்பதற்கு சம்பந்தப்பட்ட நிர்வோகம் ஒப்புதல் 

அளித்துள்ைது. அதன்படி, அடுத்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும் வளர அல்லது 

யதசி ப் புலனோய்வு அளைப்புக்கு புதி  இ க்குநர் நி மிக்கப்படும் வளர 

NIA இ க்குர் பதவிள  குல்தீப் சிங் கூடுதலோகக் கவனித்துக் தகோள்வோர் 

என்று அந்த அறிக்ளகயில் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

6. ைோநிலத் யதர்தல் ஆளண ரோக தவ பழனிக்குைோர் நி ைனம் 

தமிழ்நோடு ைோநிலத்யதர்தல் ஆளண ரோக தவ பழனிக்குைோர் நி ைனம் 

தசய் ப்பட்டுள்ைோர். இதுகுறித்து தமிழக அரசு தவளியிட்ட தசய்திக்குறிப்பில், 

தமிழக ஆளுநரோல், தவ பழனிக்குைோர், இ ஆ ப (ஓய்வு) அவர்கள் தமிழ்நோடு 

ைோநிலத் யதர்தல் ஆளண ரோக நி மிக்கப்பட்டுள்ைோர். அவர் அப்பதவியில் 

தபோறுப்யபற்கும் நோளிலிருந்து ஈரோண்டு கோலம் அப்பதவியிளன வகிப்போர். 

அவ்வோயற அவ்வோளண தமிழ்நோடு சிறப்பு அரசிதழில் 29.05.2021 அன்று 

தவளியிடப்பட்டுள்ைது. இவ்வோறு அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. 

 

 



         

    

1. இந்திய தேசிய விளையாட்டு விருதுகளுள் இந்தியக்குடியரசுத் 

ேளைவரால் வழங்கப்படும் விருதுகளின் எண்ணிக்ளக என்ன? 

அ) நான்கு 

ஆ) ஆறு  

இ) எட்டு 

ஈ) பத்து 

✓ MAKA க ாப்பப; அர்ஜுனா விருது; துக ாணாச்சார்யா விருது;  ாஜீவ் 

 ாந்தி க ல் இ த்னா; தியான் சந்த் விருது மற்றும் புக ாட்சஹான் 

பு ஸ் ார் ஆகியபை கேசிய விபையாட்டு விருது ைாகும். 1956-57 

 ால ட்டத்திலிருந்து இந்தியக்குடிய சுத்ேபலைர் அைர் ைால் இந்தியா 

-வின் சிறந்ே விபையாட்டு வீ ர் ளுக்கு இவ்விருது ள் ைழங் ப்பட்டு 

ைருகின்றன. அண்பமயில் விபையாட்டு அபமச்ச ம் கேசிய விபையா 

-ட்டு விருது ளுக் ான விண்ணப்பங் பை ை கைற்றது. 

 

2. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, “கிளைட் ஸ்பாட்” அளைந்துள்ை 

தகாள் எது? 

அ) புேன் 

ஆ) சசவ்ைாய் 

இ) பூமி 

ஈ) வியாழன்  

✓ வியாழன் க ாளில் உள்ை ‘கிபைட்ஸ் ஸ்பாட்’ ஆனது,  டந்ே 2020ஆம் 

ஆண்டில், ஒரு ைைர்ந்து ைரும் ைானியலாை ால்  ண்டுபிடிக் ப்பட்டது. 

இது அக்க ாளின் ‘கிக ட் ச ட் ஸ்பாட்’க்கு அருகில் நீள்ைட்டைடிவில் 

அபமந்துள்ைது. வியாழபனச்சுற்றிைரும் NASA’இன் ஜூகனா விண்  

-லம், 2021 ஏப் லில் அவிவிடத்தின் நிழற்படத்பே சைளியிட்டது.  

✓ அண்பமயில் எடுக் ப்பட்ட நிழற்படத்தில், அவ்ைஅபமப்பு ஒரு குழம்பிய 

குமிழ்கபால கோன்றியது. 

 

3. COVID-19 சிகிச்ளசயில் பயன்படுத்ேப்படும் “ECMO” என்பேன் 

விரிவாக்கம் என்ன? 

அ) Echocardiogram Output 

ஆ) Extracorporeal membrane oxygen  

இ) Electrophysiology Output 

ஈ) Endocrine membrane Oxygen 

✓ தீவி  COVID-19 சிகிச்சையின்ப ோது, மருத்துைர் ள் ECMO அல்லது 

Extracorporeal membrane oxygen’ஐ கேர்வுசசய்கிறார் ள். கநாயாளியி 

-ன் இயற்ப  சுைாசம் சசயல்படாேகபாதும், எந்தி   ாற்கறாட்டத்திற்கு 

பதிலளிக்  முடியாே நிபலயிலும், மருத்துைர் ள் ECMO’ஐப் பயன்படுத்ே 

முடிவு சசய்கிறார் ள். இது ஒரு சசயற்ப  இருேயமா வும், உடலுக்கு 

சைளிகய சசயற்ப  நுப யீ லின் கஜாடியா வும் சசயல்படுகிறது. 

 

4. குதனா தேசிய பூங்கா அளைந்துள்ை ைாநிைம் எது? 

அ) மத்திய பி கேசம்  

ஆ) ம ா ாஷ்டி ா 

இ) ஆந்தி  பி கேசம் 

ஈ) க  ைா 

✓ 1947ஆம் ஆண்டில், சத்தீஸ் ரில் நாட்டிலிருந்ே  படசி சிறுத்பேயும் 

இறந்ே பின்னர், 1952ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் சிறுத்பே இனம் 

அழிந்துவிட்டோ  அறிவிக் ப்பட்டது. 

✓ அவ்விலங்கு இவ்ைாண்டு நைம்பரில் மீண்டும் இந்தியாவில் (மத்திய 

பி கேசத்தில் உள்ை குகனா கேசிய பூங் ாவில்) அறிமு ப்படுத்ேப்படும் 

என்று எதிர்பார்க் ப்படுகிறது. இந்திய ைனவுயிரி நிறுைனமானது (WII) 

சில ஆண்டு ளுக்கு முன்பு இேற் ான திட்டத்பேத் ேயாரித்திருந்ேது. 

 

 

 

 

5. அண்ளையில் காைைான அணுசக்தி ஆளையத்தின் முன்னாள் 

ேளைவரின் சபயர் என்ன? 

அ) சாந்தி ப ாடியா 

ஆ) ஸ்ரீகுமார் பானர்ஜி  

இ) திபாங் டாடக் 

ஈ)  ாம் சாருப் லு ானி 

✓ அணுசக்தி ஆபணயத்தின் முன்னாள் ேபலைர் ஸ்ரீகுமார் பானர்ஜி 

அண்பமயில்  ாலமானார். அைர் பாபா அணுைா ாய்ச்சி பமயத்தின் 

(BARC) இயக்குந ா வும் பணியாற்றியுள்ைார். ஸ்ரீகுமார் பானர்ஜி, 2005 

ஆம் ஆண்டில் ‘பத்மஸ்ரீ’ விருதும், 1989ஆம் ஆண்டில் சாந்தி ஸ்ைரூப் 

பட்நா ர் விருபேயும் சபற்றார். 

 

6. தகரைத்தின் ‘டியூபர் தைன்’ என்றளழக்கப்படுகிற ஷாஜி NM 

அவர்களுக்கு சமீபத்தில் எவ்விருது வழங்கி சகைரவிக்கப்பட்டது? 

அ) இந்திய பல்லுயிர்ப்சபருக்  விருது - 2021  

ஆ) சர்ோர் பகடல் சிறப்பு ICAR விருது 

இ) கிருஷி விக்யான் புக ாத்ஷஹான் பு ஸ் ர் 

ஈ) ஹரிோ கீர்த்தி விருது 

✓ க  ைாவின் ‘கிழங்கு மனிேன்’ என்றபழக் ப்படும் ஷாஜி NM, இந்திய 

பல்லுயிர்ப்ப ருக்க விருது - 2021 ைழங்கி ச ை விக் ப்பட்டுள்ைார். 

‘பழக் ப்படுத்ேப்பட்ட உயிரினங் ளின் பாது ாப்பு’ என்ற ேனிப்பட்ட பிரி 

-வில் அைர்க்கு இவ்விருது ைழங் ப்பட்டுள்ைது. 

✓ அைர் பழங்குடிப்பகுதி ள் மற்றும்  ாடு ளுக்குச்சசன்று 200 கிழங்கு 

பயிர் பை கச ரித்து அைற்பற ேனது பண்பண ளில் பாது ாத்து 

ைைர்த்து ைருகிறார். அைர் ேனது முயற்சி ளுக் ா  ஏழு முபற மாநில 

விருது பைப்சபற்றுள்ைார், கமலும் அைர், 2015ஆம் ஆண்டுக் ான 

ோை  ஜீகனாம் மீட்பர் சைகுமதிபயயும் சபற்றுள்ைார். 

 

7. நடப்பாண்டில் (2021) வரும் உயிரியல் பன்முகத்ேன்ளைக்கான 

பன்னாட்டு நாளின் கருப்சபாருள் என்ன? 

அ) We're part of the solution  

ஆ) Our solutions are in Nature 

இ) Pandemic Management 

ஈ) Ecosystem Restoration Ahead 

✓ பன்னாட்டைவில் உயிரியல் பல்ைப பமபற்றிய புரிேல் மற்றும் விழிப்பு 

-ணர்பை அதி ரிக்கும் கநாக்கில் ஒவ்கைார் ஆண்டும் கம.22 அன்று 

பன்னாட்டு உயிரியல் பல்ைப பம நாள்  படப்பிடிக் ப்படுகிறது. 

“We're part of the solution” என்பது நடப்பாண்டில் (2021) ைரும் இந்ே 

நாளுக் ான  ருப்சபாருைாகும். 

 

8. “கைப்பின அரிசியின் ேந்ளே” எனக்கருேப்படும் யுவான் ைாங்பிங், 

எந்ே நாட்ளடச் சார்ந்ே பிரபை தவைாண் அறிவியைாைராவார்? 

அ) ஜப்பான் 

ஆ) சீனா  

இ) சேன் ச ாரியா 

ஈ) வியட்நாம் 

✓ “ லப்பின அரிசியின் ேந்பே” எனக் ருேப்படும் சீன கைைாண் அறிவிய 

-லாை ான யுைான் லாங்பிங் (91)  ாலமானார். 1970 ளில் முேல் 

 லப்பின அரிசி ைப  பை உருைாக்கியேற் ா  அைர் அறியப்பட்டார்.  

✓ 2004ஆம் ஆண்டில், அதி  ம சூல் ேரும்  லப்பின அரிசி ைப  பை 

இனப்சபருக் ம் சசய்ைேற்குத் கேபையான ம பணு சபாருட் ள் மற்றும் 

சோழில்நுட்பங் பை உருைாக்கியதில் அைர் சசய்ே சாேபனக் ா  

அைருக்கு உல  உணவு பரிசு ைழங் ப்பட்டது. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. 2021ஆம் ஆண்டில் உருவான முேல் அட்ைாண்டிக் புயலின் சபயர் 

என்ன? 

அ) சபல்லா 

ஆ) ஹாரி 

இ) அனா  

ஈ) டாவ் 

✓ 2021ஆம் ஆண்டில் உருைான ‘அனா’ எனப் சபயரிடப்பட்ட முேலாைது 

அட்லாண்டிக் புயலானது அட்லாண்டிக் சபருங் டலில் ைடகிழக்கு திபச 

கநாக்கிச்சசல்லும் என எதிர்பார்க் ப்படுகிறது. மியாமியில் உள்ை கேசிய 

சூறாைளி பமயத்தின் கூற்றுப்படி, இந்ேப் புயல் சபர்முடாவிலிருந்து 

ைடகிழக்கில் 435 கிமீ சோபலவில் நிபலச ாண்டுள்ைது. 

 

10. தை.23 அன்று உைக நாைாக அனுசரிக்கப்படும், ைகப்தபற்றின் 

தபாது ஏற்படும் காயத்தின் சபயர் என்ன? 

அ) Obstetric fistula  

ஆ) Intrauterine Hypoxia 

இ) Meconium Aspiration Syndrome 

ஈ) Placenta Previa 

✓ ம ப்கபற்றுப் புண் என் து மி வும்  டுபமயான பி சை  ாயங் ளுள் 

ஒன்றாகும். இது பிறப்பு  ால்ைாய் மற்றும் சிறுநீர்ப்பப அல்லது மலக்குட 

-லுக்கு இபடகய ஏற்படும் ஒரு துபையாகும். சரியான சமயத்தில் மரு 

-த்துை சிகிச்பச அணு ல் கிபடக் ாேகபாதும் நீடித்ே அல்லது ேபடபட்ட 

பி சைத்தினாலும் இது ஏற்படுகிறது. “Women's rights are human rights! 

End fistula now!” என்பது நடப்பாண்டிற் ான  ருப்சபாருைாகும். 

 

 

 


