
         

    

1.“உலக ப ொருளொதொர கண்ண ொட்ட” அறிக்கககை பெளியிடுகிற 

நிறுெனம் எது? 

அ) உலக வங்கி 

ஆ) ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி 

இ) பன்னாட்டுச் செலவாணி நிதியம்  

ஈ) ஐநா வளர்ச்சித் திட்டம் 

✓ “உலக சபாருளாதார கண்ண ாட்டம்” என்பது பன்னாட்டுச் செலவாணி 

நிதியத்தால் ஆண்டுணதாறும் சவளியிடப்படும் ஒரு முதன்மை அறிக்மக 

-யாகும். இந்த ஆண்டுக்கான (2021) அறிக்மக ஏப்.6ஆம் ணததி அன்று 

சவளியிடப்படவுள்ளது. இந்தியாவின் சபாருளாதாரம் படிப்படியாக மீளும் 

பாமதயிலிருப்பதாக பன்னாட்டுச்செலவாணி நிதியம் அறிவித்துள்ளது. 

 

2. பின்வரும் இந்திைொவின் எந்த முதன்கை அறிவிைல் ஆணலொசகரி 

-ன்  தவிக்கொலம் நீட்டிக்கப் ட்டுள்ளது? 

அ) B P கனுங்ணகா 

ஆ) K விஜய் ராகவன்  

இ) N S விஸ்வநாதன் 

ஈ) R காந்தி 

✓ K விஜயராகவனுக்கு இந்திய அரசின் முதன்மை அறிவியல் ஆணலாெகரா 

-க ஓராண்டு பதவிநீட்டிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. பணியாளர் அமைச்ெகம் 

பிறப்பித்த உத்தரவின்படி, அமைச்ெரமவயின் நியைனக்குழு இப்பதவி 

நீட்டிப்புக்கு ஒப்புதல் அளித்தது. அறிவியல், சதாழில்நுட்பம் ைற்றும் புதுமை 

சதாடர்பான விஷயங்களில் பிரதைர் ைற்றும் அமைச்ெரமவக்கு அவர் 

பாரபட்ெைற்ற ஆணலாெமனகமள வழங்குகிறார். 

 

3. சமீ  பசய்திகளில் இடம்ப ற்ற, ‘எெர் கிென்’ என்றொல் என்ன? 

அ) COVID தடுப்பூசி 

ஆ) ெரக்குக்கப்பல்  

இ) சீர்ணவக ஏவுகம  

ஈ) ஐ.நா. தீர்ைானம் 

✓ எகிப்தின் சூயஸ் அருணகயுள்ள சூயஸ் கால்வாயில் ெமீபத்தில், MV எவர் 

கிவன் என்ற ஒரு ெரக்குக்கப்பல் சிக்கிய. இது கால்வாயின் குறுக்ணக 

சிக்கிக்சகாண்டதால், நீர்வழிப்பாமதமய கடந்து செல்ல ணவண்டிய 150’ 

க்கும் ணைற்பட்ட கப்பல்கள் தமடபட்டன. 

✓ ‘எவர் கிவன்’ என்ற இக்கப்பல், ஆசியாவிற்கும் ஐணராப்பாவிற்கும் இமட 

-யில் ெரக்குகமள ஏற்றிச்சென்றது. சூயஸ் கால்வாய் என்பது ஒரு 

குறுகிய, ைனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட கால்வாயாகும். இது ஆப்பிரிக்க 

கண்டத்மத சினாய் தீபகற்பத்திலிருந்து பிரிக்கிறது. 

 

4. ைொநிலத்தின் மிகவுைர்ந்த பகளரெைொன ைகொரொஷ்டிர பூஷண் 

விருகத பென்ற இந்திை புகழ்ப ற்ற  ொடகர் ைொர்? 

அ) S P பாலசுப்பிரைணியம் 

ஆ) ஆஷா ணபாஸ்ணல  

இ) லதா ைங்ணகஷ்கர் 

ஈ) முணகஷ் ெந்த் 

✓ புகழ்சபற்ற பாடகி ஆஷா ணபாஸ்ணல 2020ஆம் ஆண்டிற்கான ைகாராஷ் 

டிர பூஷண் விருதுக்கு ணதர்வுசெய்யப்பட்டுள்ளதாக ைகாராஷ்டிரா அரசு 

அறிவித்துள்ளது. இது, அம்ைாநில அரசின் மிகவுயர்ந்த சகளரவைாகும். 

முதலமைச்ெர் உத்தவ் தாக்கணர தமலமையிலான குழு இந்த முடிமவ 

எடுத்தது. அம்ைாநிலத்மதச் ொர்ந்த புகழ்சபற்ற நபர்களின் சிறப்பான 

ொதமனகமள அங்கீகரிப்பதற்காக இவ்விருது, கடந்த 1996ஆம் ஆண்டில் 

ைகாராஷ்டிர ைாநில அரொல் நிறுவப்பட்டது. 

 

5. 2020ஆம் ஆண்டிற்கொன EY பதொழில்முகனணெொரொக ணதர்ந்பத 

-டுக்கப் ட்டெர் ைொர்? 

அ) ஹரிஷ் ைரிவாலா  ஆ) பிரதாப் ெந்திர சரட்டி 

இ) மபஜு இரவீந்திரன் ஈ) ணபயூஷ் பன்ொல் 

✓ நுகர்ணவார் சபாருட்கள் நிறுவனைான ணைரிணகாவின் தமலவர் ஹரிஷ் 

ைரிவாலா, 2020ஆம் ஆண்டிற்கான EY சதாழில்முமனணவாராக ணதர்வு 

செய்யப்பட்டுள்ளார். அப்பணலா ஹாஸ்பிடல்ஸ் எண்டர்பிமரஸ் லிமிசடட் 

நிறுவனரும் நிர்வாகத்தமலவருைான பிரதாப் ெந்திர சரட்டிக்கு வாழ்நா 

-ள் ொதமனயாளர் விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. வணிக ைாற்றத்திற்காக 

மபஜு இரவீந்திரனுக்கும், துளிர் நிறுவன பிரிவில் சலன்ஸ்கார்ட்டின் 

பியூஷ் பன்ொலுக்கும் விருது வழங்கப்பட்டது. 

 

6. ‘DIKSHA’ ெகலத்தளத்துடன் பதொடர்புகடை ைத்திை அகைச்சகம் 

எது? 

அ) கல்வி அமைச்ெகம்  

ஆ) சதாழிலாளர் & ணவமலவாய்ப்பு அமைச்ெகம் 

இ) திறன் ணைம்பாட்டு அமைச்ெகம் 

ஈ) ணவளாண் அமைச்ெகம் 

✓ CBSE பள்ளிகளின் ஆசிரியர்கள் ைற்றும் ைா வர்கள் உருவாக்கிய 

100+ காமிக் நூல்கமள ைத்திய கல்வி அமைச்ெர் இரணைஷ் சபாக்ரியால் 

‘நிஷாங்க்’ சவளியிட்டார். NCERT பாடப்புத்தகங்களின் தமலப்புகளுடன் 

ஒத்திருக்கும் இந்த காமிக்ஸ் நூமல, ‘DIKSHA’ வமலத்தளத்திணலா 

அல்லது DIKSHA செயலி வழியாகணவா அணுகலாம். 

✓ வாட்ஸ்அப் ொட்ணபாட் மூலைாகவும் அவற்மற அணுகலாம். ‘DIKSHA’ ஒரு 

இம யவழி கற்றல் வமலத்தளைாகும். 

 

7. பின்வரும் எந்த அறிவிைலொளரின் கண்டுபிடிப்க  நிகனவுகூரு 

-ம் ெககயில், இந்திைொவில், ஆண்டுணதொறும் ணதசிை அறிவிைல் 

நொள் அனுசரிக்கப் டுகிறது? 

அ) ெர் சி வி இராைன்  

ஆ) ெர் ஐெக் நியூட்டன் 

இ) அசலக்ஸாண்டர் கிரகாம் சபல் 

ஈ) லூயி பாஸ்டர் 

✓ ‘இராைன் விமளவு’ கண்டுபிடிக்கப்பட்டமத நிமனவுகூரும் வமகயில் 

ஆண்டுணதாறும் பிப்ரவரி.28ஆம் ணததி இந்தியாவில் ணதசிய அறிவியல் 

நாள் அனுெரிக்கப்படுகிறது. அணத நாளில், CV ராைன் ‘இராைன் விமளவு’ 

கண்டுபிடிப்மப அறிவித்தார். அவருக்கு, கடந்த 1930’இல் ணநாபல் பரிசு 

வழங்கப்பட்டது. “Future of Science and Technology and Innovation: 

Impact on Education Skills and Work” என்பது நடப்பாண்டு வரும் (2021) 

ணதசிய அறிவியல் நாளுக்கான கருப்சபாருளாகும். 

 

8.புவியி க்க இகடச்சுற்றுப் ொகதயில் நிகலநிறுத்தப் ட ணெண் 

-டிை இந்திைொவின் முதல் புவி கண்கொணிப்பு பசைற்ககக்ணகொளின் 

ப ைர் என்ன? 

அ) RISAT 11 

ஆ) GISAT 1  

இ) GSAT 7 

ஈ) INSAT 11 

✓ GISAT-1 என்பது இந்தியாவின் முதல் புவி கண்காணிப்பு செயற்மகக் 

ணகாளாகும். இது புவியி க்க இமடச்சுற்றுப்பாமதயில் நிமலநிறுத்தப்ப 

-டவுள்ளது. GSLV-F10 ஏவுகலத்மதப்பயன்படுத்தி GISAT-1 ஏவப்பட 

உள்ளதாக இந்திய விண்சவளி ஆய்வு மையம் (ISRO) சதரிவித்துள்ளது. 

2,268 கிணலா எடடசகாண்ட இந்தச் செயற்மகக்ணகாள், இந்த ஆண்டு 

ஏப்.18 அன்று ஏவப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 

9. சூைஸ் கொல்ெொயில் ஏற் ட்ட தகடகைக் ககைொள நொன்கு அம்ச 

உத்திகை ணைற்பகொண்ட ைத்திை அகைச்சகம் எது? 

அ) சபட்ணராலிய அமைச்ெகம் 

ஆ) வணிகம் & சதாழிற்துமற அமைச்ெகம்  

இ) கனரக சதாழிற்ொமலகள் அமைச்ெகம் 

ஈ) சவளிவிவகார அமைச்ெகம் 

✓ சூயஸ் கால்வாயில் ஏற்பட்ட தமடமயக் மகயாளுவதற்காக ைத்திய 

வணிக அமைச்ெகம் 4 அம்ெ உத்திமய வகுத்தது. இது துமறமுகங்கள், 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

கப்பல் ைற்றும் நீர்வழிப் ணபாக்குவரத்து அமைச்ெகம் ைற்றும் பிற பங்குதார 

-ர்களுடனான ஒரு கூட்டத்மத ஏற்பாடு செய்தது. அரொங்க ைதிப்பீட்டின் 

படி, ஒரு வாரகாலத்திற்குள் அந்தத் தமட ஒழிக்கப்படும். 

 

10. சமீ த்தில், ‘ஷொஹீன் 1A’ என்ற அணுெொற்றல் திறன்பகொண்ட 

ஏவுகக கை ஏவிை நொடு எது? 

அ) பாகிஸ்தான்  

ஆ) ஆப்கானிஸ்தான் 

இ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

ஈ) இஸ்ணரல் 

✓ பாகிஸ்தான், ஷாஹீன்-1A என்ற அணுெக்தி திறன்சகாண்ட ஏவுகம  

-மய சவற்றிகரைாக ணொதமன செய்துள்ளது. அதிநவீன ணைம்பட்ட 

வழிகாட்டுதல் அமைப்புடன் 900 கிமீட்டர் தூரம் வமர செல்லும் திறன் 

சகாண்டதாகும் இந்த ஏவுகம . கடந்த பிப்ரவரியில், 290 கிமீ தூரம் 

வமர செல்லும் திறன்சகாண்ட முதல் எறிகம மய பாகிஸ்தான் சவ 

-ற்றிகரைாக ணொதமன செய்தது.  

 


1. சபாதுத் துமற நிறுவனங்கள் ணதர்வு வாரியத்தின் தமலவராக ைல்லிகா 

ஸ்ரீநிவாென் நியைனம் 

டாஃணப நிறுவனத்தின் தமலவரும், நிர்வாக இயக்குநருைான 

ைல்லிகா ஸ்ரீநிவாென் சபாதுத்துமற நிறுவனங்கள் ணதர்வு வாரியத்தி 

-ன் தமலவராக நியைனம் செய்யப்பட்டுள்ளார். தனியார் துமறமயச் 

ொர்ந்த சதாழிலதிபர் ஒருவர் பிஇஎஸ்பி வாரியத்தின் தமலவராக 

நியைனம் செய்யப்படுவது இதுணவ முதல் முமற. இதுகுறித்து ைத்திய 

பணியாளர் நல அமைச்ெகம் சவளியிட்ட அறிக்மகயில் சதரிவித்துள்ள 

-தாவது: தனியார் துமறமயச்ொர்ந்த சதாழிலதிபரான ைல்லிகா ஸ்ரீநி 

-வாென் பிஇஎஸ்பி வாரியத்தின் தமலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

இவரது நியைனத்துக்கு அமைச்ெரமவயின் நியைனக்குழு ஒப்புதமல 

வழங்கியுள்ளது. இவர் அப்பதவியில் மூன்றாண்டு காலத்துக்கு 

இருப்பார் என அந்த அமைச்ெகம் சதரிவித்துள்ளது. 

 

2. ைார்ச் ைாத GST வசூல் `1.23 லட்ெம் ணகாடியாக உயர்வு 

கடந்த ைார்ச் ைாதம் `1.23 லட்ெம் ணகாடி ெரக்கு ைற்றும் ணெமவ வரி 

(GST) வசூலாகியுள்ளதாக ைத்திய நிதியமைச்ெகம் சதரிவித்துள்ளது. 

சதாடர்ந்து ஆறாவது ைாதைாக GST வசூல் `1 லட்ெம் ணகாடிமய 

கடந்துள்ளது. ணைலும், GST வரிவிதிப்பு முமற அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது 

முதல், 2021ஆம் ஆண்டு ைார்ச் ைாதம் வசூலாகியிருப்பணத அதிகபட்ெ 

சதாமகயாகும். இதுசதாடர்பாக ைத்திய நிதியமைச்ெகம் சவளியிட்ட 

அறிக்மகயில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது: கடந்த ைார்ச் ைாதம் வசூலான 

சைாத்த GST `1,23,902 ணகாடி. இது கடந்த ஆண்டு இணத ைார்ச் 

ைாதத்மத ஒப்பிடுமகயில் 27% அதிகைாகும். 

சதாடர்ந்து ஐந்து ைாதங்களாக GST வருவாய் உயர்ந்து வரும் நிமல 

ைார்ச் ைாதமும் நீடித்துள்ளது. கடந்த ைார்ச் ைாதம் வசூலான சைாத்த 

GST `1,23,902 ணகாடி. இதில் ைத்திய GST `22,973 ணகாடி; ைாநில 

GST ̀ 29,329 ணகாடி; ஒருங்கிம ந்த GST ̀ 62,842 ணகாடி. ̀ 8,757 

ணகாடி செஸ் வரி வசூலாகியுள்ளது. கடந்த பிப்ரவரி ைாதம் வசூலான 

GST, கடந்தாண்டு பிப்ரவரியில் வசூலான GSTஉடன் ஒப்பிடுமகயில் 

7% அதிகம். ஆனால், கடந்த ைார்ச், 27 ெதவீதம் அதிகைான GST 

வசூலாகியுள்ளது. 

 

3. புவி ஆய்வுக்கான GISAT செயற்மகக்ணகாள்: ஏப்.18-ல் விண்ணில் 

செலுத்த ISRO முடிவு 

சதாழில்நுட்பக் ணகாளாறால் தள்ளிமவக்கப்பட்ட GISAT செயற்மகக் 

ணகாள், GSLV F10 ராக்சகட்மூலம் ஏப்.18ஆம் ணததி விண்ணில் ஏவப்பட 

உள்ளது. புவி கண்காணிப்பு ைற்றும் ணபரிடர் மீட்பு பணிகளுக்காக 

GISAT-1 என்ற அதிநவீன ‘ஜிணயா இணைஜிங்’ செயற்மகக்ணகாமள 

இந்திய விண்சவளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (ISRO) தயாரித்தது. 

GSLV F10 ராக்சகட் 

இந்தச் செயற்மகக்ணகாமள GSLV F10 ராக்சகட் மூலம் ஹரிணகாட்டா 

-வில் உள்ள ஏவுதளத்தில் இருந்து கடந்த ஆண்டு ைார்ச் 5ஆம் ணததி 

விண்ணில் செலுத்த ISRO திட்டமிட்டது. இந்நிமலயில் திடீர் 

சதாழில்நுட்பக் ணகாளாறால் GSLV ராக்சகட் ஏவுதல் ணததிகுறிப்பிடாைல் 

தள்ளிமவக்கப்பட்டது. அமதத்சதாடர்ந்து, ைார்ச் 28ஆம் ணததி விண் 

-ணில் ஏவ ISRO திட்டமிட்டது. ஆனால், சில சதாழில்நுட்ப பணிகள் 

இன்னும் முடிவமடயாததால் ஏப்ரல்.18ஆம் ணததி விண்ணில்செலுத்த 

ISRO முடிவு செய்துள்ளது. 

GISAT 2,268 கிணலா கிராம் எமடசகாண்டது. இதன் ஆயுட்காலம் ஏழு 

ஆண்டுகள். இதிலுள்ள ஐந்து விதைான 3D ணகைராக்கள் ைற்றும் 

சதாமலணநாக்கி மூலம் புவிப்பரப்மப துல்லியைாக படம் எடுக்கவும், 

பார்க்கவும் முடியும். ணைலும், வானிமல நிலவரங்கமள சதாடர்ந்து 

கண்காணித்து புயல் உள்ளிட்ட ணபரிடர் காலங்களில் முன்சனச்ெரிக் 

-மக நடவடிக்மககமள துரிதைாக ணைற்சகாள்ளவும் உதவும். 

 

4. ைாற்றுத் திறனாளி விமளயாட்டு வீரர் அமடயாள சின்னைாக 

ணதர்வு: 

தமிழகம் முழுவதும் வரும் 6-ம் ணததி ெட்டப்ணபரமவ ணதர்தல் நமடசபற 

உள்ளது. இத்ணதர்தலில் அமனத்து ைாற்றுத் திறனாளிகளும் தவறாைல் 

வாக்களிக்க ணவண்டும் என்று ணதர்தல் ஆம யம் ைற்றும் ைாற்றுத் 

திறனாளிகள் நலத் துமற இம ந்து விழிப்பு ர்வு நிகழ்ச்சிகமள 

நடத்தி வருகின்றன. இந்த சூழலில், ெர்வணதெ ைாற்றுத் 

திறனாளிகளுக்கான வீல் ணெரில் அைர்ந்து வாள் ெண்மட ணபாடும் 

விமளயாட்டு வீரர் நூர்தீமன சென்மன ைாவட்டத்மத ணெர்ந்த ைாற்றுத் 

திறனாளிகளுக்கான அமடயாள சின்னைாக ணதர்தல் ஆம யம் ணதர்வு 

செய்துள்ளது. இவர், ைாற்றுத் திறனாளிகள் அமனவரும் தவறாைல் 

வாக்களிக்க ணவண்டும் என்று சதாடர்ந்து விழிப்பு ர்வு ஏற்படுத்தும் 

பணியில் ஈடுபட உள்ளார். 

 

5. ராணுவத்தின் ணைற்கு பிரிவு தளபதியாக ைஞ்சிந்தர் சிங் சபாறுப்ணபற்பு 

ராணுவத்தின் ணைற்கு பிரிவு தளபதியாக சலப்டினன்ட் சஜனரல் ைஞ்சிந்தர் 

சிங், ஹரியா ா ைாநிலம் ெந்திைந்திரில் உள்ள தமலையகத்தில் ணநற்று 

சபாறுப்ணபற்றுக் சகாண்டார். பின்னர் ணபாரில் வீரைர ம் அமடந்த 

வீரர்களின் நிமனவிடைான வீர் ெம்ரிதியில் ைலர் வமளயம் மவத்து 

ைரியாமத செலுத்தினார். ைஞ்சிந்தர் சிங், பஞ்ொப் ைாநிலம் கபுர்தலாவில் 

உள்ள மெனிக் பள்ளி ைற்றும் உத்தராகண்டின் ணடராடூனில் உள்ள 

இந்திய ராணுவ பயிற்சி மையத்தில் (ஐஎம்ஏ) பயின்றவர் ஆவார். இவர் 

கடந்த 1986-ம் ஆண்டு டிெம்பர் 20-ம் ணததி, 19 சைட்ராஸ் சரஜிசைன்ட்டில் 

முதன் முதலாக பணியில் ணெர்ந்தார். கடந்த 34 ஆண்டுகளில் நாட்டின் 

பல்ணவறு பகுதிகளில் பல்ணவறு முக்கிய பதவிகமள வகித்துள்ளார். 

நாட்டுக்காக ஆற்றிய சிறப்பான பணிக்காக, இவருக்கு யூத் ணெவா சைடல் 

(2015) ைற்றும் வஷிஸ்ட் ணெவா சைடல் (2019) ஆகிய விருதுகள் 

வழங்கப்பட்டு உள்ளன. 

 

 

 


