2021

விண்மீன்.காம்
1.எரிசக்தி சிக்கன அலுவலகம் என்பது பின்வரும் எந்த நடுவண்

4.

அ) ஊரக வளர்ச்சி அமைச்சகம்

அ) முதலாவது

ஆ) புதிய & புதுப்பிக்கத்தக்க அமைச்சகம்

ஆ) இரண்டாவது

இ) எரிசக்தி அமைச்சகம் 

இ) மூன்ைாவது

ஈ) புவி அறிவியல் அமைச்சகம்

ஈ) நான்காவது 

அமைச்சகத்தின்கீழ் இயங்கும் ஒரு சட்டப்பூர்வ அமைப்பாகும்?

❖

எரிசக்தி சிக்கனத்துக்கான அலுவலகத்துடன் இமைந்து, 30ஆவது ததசிய
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ெதிப்பில், மிக தவகைாக டிஜிட்டல் ையைாகும் நாடுகளின் வரிமசயில்

அமைச்சகத்தின் கீழ் உள்ள ஒரு சட்டரீதியான அமைப்ொகும். இது, ஆற்ைல்

இந்தியா நான்காவது இடத்தில் உள்ளது. அதிக ததமவ ைற்றும்

தசமிப்பு ைற்றும் ொதுகாப்பில் பகாள்மக & திட்டங்கமள பசயல்ெடுத்தும் ஓர்

புதுமைகளுடன் சீனா இக்குறியீட்டின் முதலிடத்தில் உள்ளது.

அமைப்ொக விளங்குகிைது.

5.சமீபத்திய கசய்திகளில் இடம்கபற்ை, ‘காதி பிரகிரிதிக்’ என்ைால்

வகுப்புகளில் கலந்துககாள்வதற்காக கல்லூரி

என்ன?

ைாைாக்கர்களுக்கு இலவச இமைய இமைப்பு வசதிமய
அறிவித்துள்ள ைாநிலம் எது?

அ) வண்ைப்பூச்சு 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) ஊதுவத்தி

ஆ) தகரளா

இ) தமர தூய்மையாக்கி

இ) ஆந்திர பிரததசம்

ஈ) பதாற்றுநீக்கி
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என அமழக்கப்ெடும் இந்த வண்ைப்பூச்சு சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்ைது,
நச்சுத்தன்மையற்ைது. முதன்முமையாக தயாரிக்கப்ெட்டுள்ள இந்த

வசதிமய தமிழ்நாடு அரசு வழங்கவுள்ளது. அரசு ைற்றும் அரசு உதவிபெறும்

வண்ைப்பூச்சு, பூஞ்மச, நுண்ணுயிர் ொதிப்புக்கு எதிரானது.

கமல ைற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள், பொறியியல் கல்லூரிகள் ைற்றும்
ெல்-த ொழில்நுட்ப நிறுவனங்களில் பொறியியல் ெயிலும் 9 இலட்சத்துக்கும்

❖

தைற்ெட்ட ைாைவர்களுக்கு இந்த வசதி வழங்கப்ெடும். சுயநிதிக்கல்லூரி

தர நிமல அலுவலகம் சான்றிதழ் அளித்துள்ளது.

“வண்ைத்துப்பூச்சிகள் அதிகம் நிமைந்த பகுதி (சூப்பர்-

6. BIMSTEC’இன் புதிய கபாதுச்கசயலரான கடன்சின் கலக்கபல்

ஹாட்ஸ்பாட்)” என்று அமடயாளங்காைப்பட்டுள்ள சிறுவாணி
ைமலகள், தமிழ்நாட்டின் எந்த ைாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது?

சார்ந்த நாடு எது?

அ) பூடான் 

அ) ததனி

ஆ) இலங்மக

ஆ) தகாயம்புத்தூர் 

இ) இந்தியா

இ) பதன்காசி

ஈ) மியான்ைர்

ஈ) கன்னியாகுைரி
தமிழ்நாட்டில்

இதுவமர

325

வமக

வண்ைத்துப்பூச்சிகள்
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நியமிக்கப்ெட்ட பொதுச்பசயலாளராவார். அவர், வங்கததசத்துக்கு

வமககள் (240 இனங்கள்) தகாயம்புத்தூர் சிறுவாணி ெகுதியில்

ைட்டுதை இருப்ெது இயற்மக & ெட்டாம்பூச்சி அமைப்பினர் (TNBS)
நடத்திய 6 ஆண்டு பதாடர் கைக்பகடுப்பில் பதரியவந்துள்ளது.
TNBS’இன கூற்றுப்படி, ஒரு குறிப்பிட்ட ெகுதியில் 5 கி.மீ சுற்ைளவில்
குமைந்தெட்சம் 75 வமகயான வண்ைத்துப்பூச்சிகள் பதன்ெடும்
இடங்கமள வளைான ெகுதிகளாக குறிப்பிடலாம். சிறுவாணியில்

ைட்டுதை 240 வமக வண்ைத்துப்பூச்சிகள் கண்டறியப்ெட்டுள்ளன.
எனதவ, அப்ெகுதிமய அதிக வளம்மிக்க (சூப்ெர்-ஹாட்ஸ்ொட்)
ெகுதியாகக் குறிப்பிடலாம்.

நடப்பு நிகழ்வுகள்

படன்சின் பலக்பெல், BIMSTEC’இன் (வங்காள விரிகுடா ெல்துமை

பதாழில்நுட்ெ பொருளாதார கூட்டுைவிற்கான முன்பனடுப்பு) புதிதாக

இருப்ெதாகக் கண்டறியப்ெட்டுள்ளது. அதில், 74% வண்ைத்துப்பூச்சி
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ெசுஞ்சாைத்மத முக்கிய மூலப்பொருளாகபகாண்டு, தயாரிக்கப்ெட்ட
இந்த ைலிவு விமல வண்ைப் பூச்சு, வாமடயற்ைது. இதற்கு இந்திய

ைாைவர்களுக்கான திட்டத்மத ELCOT பசயல்ெடுத்தும்.

3.

நாட்டின் முதல் ெசுஞ்சாை வண்ைப்பூச்மச, காதி கிராைத் பதாழில்
ஆமையம் உருவாக்கியுள்ளது. “காதி பிரகிரிதிக் வண்ைப்பூச்சு”

2021 ஏப்ரல் வமர ஆன்மலன் வகுப்புகளில் கலந்துபகாள்வதற்கு ஏதுவாக

கல்லூரி ைாைவர்களுக்கு நாபளான்றுக்கு 2 GB அளவுக்கு இலவச தரவு
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“டிஜிட்டல் ெரிைாை ைதிப்பெண் அட்மடமய” ைாஸ்டர்கார்டுடன்
உள்ளது. அண்மையில் பவளியிடப்ெட்ட இக்குறியீட்டின் மூன்ைாவது

பைய்நிகர் முமையில் இந்த நிகழ்ச்சி நமடபெற்ைது. BEE என்ெது மின்சக்தி

❖

ைாஸ்டர்கார்டு கூட்டாக தயாரித்த, “டிஜிட்டல் எவல்யூஷன்

இமைந்து டப்ஸ் ெல்கமலக்கழகத்தின் பிபளட்சர் ெள்ளி தயாரித்து

நடத்தியது. COVID-19 பெருந்பதாற்றின் காரைைாக, விக்யான் ெவனில்

ஈ) பீகார்

16

ஸ்ககார்கார்டில்” இந்தியாவின் தரநிமல என்ன?

எரிசக்தி தசமிப்பு விருதுகள் நிகழ்ச்சிமய ைத்திய மின்சக்தி அமைச்சகம்

2.இமையவழி

ஜனவரி

வருமக புரிந் த அடுத்து அண்தைச் பசய்திகளில் இடம்பெற்ைார்.
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பசயலகத்திற்கான புதிய வளாகத்மதக் கட்டும் ெணியில் அந்நாடு
உள்ளது. BIMSTEC என்ெது வங்கததசம், பூடான், இந்தியா, தநொளம்,

இலங்மக, மியான்ைர் ைற்றும் தாய்லாந்து ஆகிய 7 நாடுகமளக்
பகாண்ட ஒரு பிராந்திய அமைப்ொகும்.

7. கஹன்லி கடவுச்சீட்டு குறியீட்டின்படி, பின்வரும் எந்த நாட்டின்
கடவுச்சீட்டு, மிகவும் சக்திவாய்ந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது?

அ) சிங்கப்பூர்

ஆ) ஜப்ொன் 

இ) இந்தியா

ஈ) ஐக்கிய அபைரிக்க நாடுகள்

1

2021

விண்மீன்.காம்
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பஹன்லி கடவுச்சீட்டு குறியீட்டின் அண்மைய அறிக்மகயின்ெடி,
ஜப்ொனிய கடவுச்சீட்டு உலகின் மிகச்சக்திவாய்ந்த கடவுச்சீட்டாகும்.

ஜப்ொனிய கடவுச்சீட்டுமூலம், ஒருவர் விசா இல்லாத அல்லது
குறிப்பிட்ட நாட்டுக்கு பசன்ைபின் விசாபெறும் முமையின்மூலம் 191
நாடுகளுக்கு ெயணிக்க முடியும்.
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❖

ஜனவரி
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தைலும், இ ன்மூலம் 400 தெருக்கு தவமலவாய்ப்பு கிமடக்கப்

பெறும் என எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிைது. இந்த நிறுவனம் காற்றுப்மெகள்,
இருக்மக வார்கள் ைற்றும் இயக்காழி சக்கரங்களின் வடிவமைப்பு,
உற்ெத்தி ைற்றும் சந்மதப்ெடுத்தல் ஆகியவற்றில் ஈடுெட்டுள்ளது.

இப்ெட்டியலில் இந்தியா 85ஆவது இடத்தில் உள்ளது. சிரியா, ஈராக்

ைற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் ஆகிய நொடுகள் தைாசைான கடவுச்சீட்மடக்
பகாண்டிருக்கும் நாடுகளாக உள்ளன.

8.ைத்திய

கவளாண் அமைச்சகத்தின் எத்திட்டம், அண்மையில்,

ஐந்து ஆண்டுகமள நிமைவு கசய்தது?

அ) பிரதைர் ெசல் பீைா தயாஜனா 
ஆ) பிரதைர் கிசான் ைன்-தன் தயாஜனா
இ) பிரதைர் கிருஷி சிஞ்சாயி தயாஜனா
ஈ) பிரதைர் வீட்டுவசதித் திட்டம்
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தவளாண் அமைச்சகத்தின் பிரதைர் ெசல் பீைா தயாஜனா (PMFBY)
அண்மையில் அதன் 5 ஆண்டுகமள நிமைவு பசய்தது. இது ஒரு ெயிர்
காப்பீட்டுத் திட்டைாகும்; இது 2016 ஜனவரி 13 அன்று பதாடங்கப்ெட்டது.
இதுவமர, இந்தத் திட்டத்தின்கீழ், `90,000 தகாடிக்கும் அதிகைான
காப்பீட்டுத்பதாமக வழங்கப்ெட்டுள்ளதாக அமைச்சகம் கூறியுள்ளது.

9. அண்மையில், “One Planet Summit - ஒரு ககாள் உச்சிைாநாடு”
என்றவவொன்றற நடத்திய நாடு எது?

அ) பெல்ஜியம்
ஆ) சுவீடன்
இ) பிரான்ஸ் 
ஈ) ஆஸ்திதரலியா
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அண்மையில், பிரான்ஸ் நாடு ‘One Planet Summit’ஐ நடத்தியது. இதில்,

30 தமலவர்கள், அரசு அதிகாரிகள் ைற்றும் சர்வததச அமைப்புகளின்
தமலவர்கள் ெங்தகற்ைனர். COVID-19 பதாற்றுதநாய் அச்சத்தால் இந்த
உச்சிைாநாடு பைய்நிகர் முமையில் நமடபெற்ைது.
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நிலம் ைற்றும் கடற்சூழலியல் அமைப்புகள் ைற்றும் தவளாண் சூழலியல்
ஆகிவற்மை ொதுகாப்ெதில் கவனம் பசலுத்திய இந்த உச்சிைாநாட்டின்
தொது, ஐம்ெது நாடுகள் 2030’க்குள் 30% நிலத்மதயும் கடமலயும்
ொதுகாப்ெதாக உறுதியளித்தன.

10.சுவீடமனச் சார்ந்த

ஆட்கடாலிவ் நிறுவனம் அதன் உற்பத்தி

அலகிமன எந்த ைாநிலத்தில் நிறுவ முடிவு கசய்துள்ளது?

அ) தமிழ்நாடு 
ஆ) ைத்திய பிரததசம்
இ) ஆந்திர பிரததசம்
ஈ) அருைாச்சல பிரததசம்
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சுவீடமன தமலமையிடைாகக் பகாண்ட ஆட்தடாலிவ் இன்க்., அதன்

உற்ெத்தி அலகிமன தமிழ்நாட்டின் காஞ்சிபுரம் ைாவட்டத்தில் உள்ள
பசய்யாற்றில் நிறுவ முன்வந்துள்ளது. இந்த நிறுவனம் தனது இந்த
ஆமலக்கு `100 தகாடிமய முதலீடு பசய்யவுள்ளது.

நடப்பு நிகழ்வுகள்

2

2021

விண்மீன்.காம்
1.சமீபத்தில் எந்த மாநிலத்தில், சசர்ரிப் பூக்கும் மாவ

ா திருவிழா

❖

நடத்தப்பட்டது?

❖

எடுக்கப்பட்டுள்ளது. புதுச்தசரியில்
அவ் மமச்சகம் சசயல்பட்டு

ஈ) சிக்கிம்

ாரியத்மே அமமப்பேற்கும்

ருகிைது. பிரேம மந்திரி ஜன்-விகாஸ்

- ேற்கும் மத்திய அரசு நிதியளிக்கும்.

நமடசபற்ைது. மாத ா நகரம் முழு தும் சசர்ரிப்பூக்களால் அலங்கரிக்கப்பட்

5.

-டிருந்ேது. இவ்விழா, தபஸ்புக், யூடியூப், இன்ஸ்டாகிராம் தபான்ை ற்றில்

ரி ஏய்ப்பு, ச ளிநாட்டிலுள்ள இரகசிய சசாத்துக்கள் மற்றும்

தநரமலயாக ஒளிபரப்பப்பட்டது. பாரம்பரிய நாட்டுப்புை நடனங்கள் மற்றும்

பிைாமி சசாத்துக்கள் சதாடர்பாக இமையதளம் ஒன்மைத்
சதாடங்கியுள்ள அமமப்பு எது?

ஒருபகுதியாக இருந்தன.

அ) மத்திய மமைமுக

சசர்ரி நாச்தசாம் என்ை சிைப்பு பாதல நடனம் ஆகியம

2.‘வதசிய

இவ்விழாவின்

ரிகள் & சுங்கங்கள்

ாரியம்

ஆ) அமலொக்கத்துறை

AIDS கட்டுப்பாட்டமமப்பின் (NACO)’ தமலமமயகம்

அமமந்துள்ள இடம் எது?

இ) மத்திய தநரடி

ரிகள்

அ) மும்மப

ஈ) இந்திய ரிசர்வ்

ங்கி

❖

ஆ) தில்லி 

மின்னாளுமக மற்றும்

ாரியம் 

ரி ஏய்ப்மப ேடுப்பதில் மக்கள் ஈடுபாட்மட

ஊக்கப்படுத்துேல் ஆகிய ற்றில் மற்றுசமாரு முக்கிய நட டிக்மக

இ) மைேராபாத்

-யாக,

ரி ஏய்ப்பு, பினாமி சசாத்துகள், ச ளிநாட்டிலுள்ள இரகசிய

சசாத்துகள் சோடர்பான புகார்கமளப் பதிவு சசய் ேற்கான இமை

ஈ) சகால்கத்ோ

-யேளத்மே மத்திய தநரடி

தேசிய AIDS கட்டுப்பாட்டு அமமப்பு (NACO) ேனது முேல் சரட் ரிப்பன் கிளப்

வினாடி வினா தபாட்டிமய ஏற்பாடு சசய்ேது. NACO, 1992’இல் சுகாோர

6.அண்மமச்

அமமச்சகத்தின் ஒரு பிரி ாக நிறு ப்பட்டது. புது தில்லிமய ேமலமமயிட

ரிகள்

ாரியம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

சசய்திகளில் இடம்சபற்ை, ‘பயங்கர ாத எதிர்ப்பு

-மாகக்சகாண்ட இது, NCERT உடன் இமைந்து பள்ளிகளில், ‘வளரிளம்

சதாடர்பாை தீர்மாைம் 1373’ உடன் சதாடர்புமடய அமமப்பு
எது?

கல்லூரி பயிலும் இமளதயாரிமடதய விழிப்புைர்ம

அ) RBI

பரு த்தினர் கல்வித்திட்டத்மே’ சசயல்படுத்தி

ருகிைது.

ஏற்படுத்து ேற்காக

12,500 சரட் ரிப்பன் கிளப்புகமளயும் அது நிறுவியுள்ளது.

3.இந்திய ராணு

ஆ) SEBI
இ) UNSC 

த்தின் பின் ரும் எந்தப்பிரிவு, அடுத்த ஆண்டு

முதல் சபண்கமள விமானிகளாக பணியமர்த்தவுள்ளது?

அ) சமிக்மை பமடகள்

ஈ) ICJ
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இ) இராணு

பயங்கர ாே எதிர்ப்பு சோடர்பான 1373 தீர்மானம், ஐ.நா அம யின்
பாதுகாப்பு கவுன்சிலால் 2001 சசப்.28 அன்று ஒருமனோக ஏற்றுக்

ஆ) க சப்பமடகள்

சகாள்ளப்பட்டது. சசப்.11 அன்று அசமரிக்கா மீோன பயங்கர ாே

ான்பமட 

ோக்குேல்கமளத் சோடர்ந்து இது ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது.

ஈ) சபாறியாளர்கள் பமட

❖

அண்மமயில், ஐநா அம யின் பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் (UNSC)

இந்திய இராணு த்தின் ேமலமமத்ேளபதியான மதனாஜ் முகுந்த்

“உலகளவில்

சபண்கள் இராணு

ஆண்டுகளுக்குப்

நர தனவின் ஓர் அண்மமய அறிவிப்பின்படி, அடுத்ே ஆண்டு முேல்

ான்பமடயில் விமானிகளாக பணியமர்த்ேப்

-படு ார்கள். இேற்கு முன்னர் மர, இராணு

விமானப்பமடயில்

சபண்களுக்கு ேமரசார் பணிகள் மட்டுதம ஒதுக்கப்பட்டன.
❖

க்ப்

ந்ேமே அடுத்து

காரிகிராமின்கீழ், சமூக-சபாருளாோர உட்கட்டமமப்மபக் ஏற்படுத்து

ஆண்டுதோறும் நடக்கும் சசர்ரிப்பூக்கும் திருவிழா, மணிப்பூர் மாநிலத்தில்
மாத ாவில் அண்மமயில் நடத்ேப்பட்டது. இந்ே விழா, சமய்நிகர் முமையில்
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இந்நட டிக்மக, உள்ளூர் குண்டர்களால் அந்தச் ச ொத்துக்கள் சட்ட
விதராேமாக ஆக்கிரமிக்கப்படு ோக பல புகார்கள்

இ) ஹிமாச்சல பிரதேசம்

❖

க்ஃப் சசாத்துக்கமளயும் நிலக்

குறியீடு சசய்ய முடிவு சசய்துள்ளோக அறிவித்ேது.

ஆ) மணிப்பூர் 

❖
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மத்திய சிறுபான்மம வி காரங்கள் அமமச்சகம் புதுச்தசரி யூனியன்
பிரதேசத்தில் உள்ள அமனத்து

அ) நாகாலாந்து

❖

ஜனவரி

சபண் விமானிகள் சைலிகாப்டர்கமள இயக்கு தோடு எல்மலப்
புை நட டிக்மககளின் ஒருபகுதியாகவும் இருப்பார்கள்.

4.

எந்த இந்திய மாநிலம் / யூனியன் பிரவதசத்தில் உள்ள

அமைத்து க்ஃப் சசாத்துக்கமளயும், நிலக்குறியீடு இடு தற்கு
சிறுபான்மம வி காரங்கள் அமமச்சகம் முடிவு சசய்துள்ளது?

அ) தில்லி

ஆ) புதுச்தசரி 

இ) தகா ா

ஈ) சிக்கிம்

நடப்பு நிகழ்வுகள்

பயங்கர ாேத்மே

எதிர்த்துப்

தபாராடு மே

தநாக்கமாகக்சகாண்ட 1373 தீர்மானம் நிமைத ற்ைப்பட்ட இருபது
பிைகு”

என்ை

ேமலப்பில்

வி ாேம்

ஒன்று

நமடசபற்ைது. இதில், இந்தியாவின் சார்பாக மத்திய ச ளியுைவு
அமமச்சர் Dr S .சஜய்சங்கர், சமய்நிகரொக பங்ககற்ைொர்.

7.இந்தியாவின்

புதிய

எப்வபாது நமடமுமைக்கு

ச ளிநாட்டு

ர்த்தகக்

சகாள்மக,

ரும்?

அ) 2021 பிப்ரவரி 01
ஆ) 2021 மார்ச் 01
இ) 2021 ஏப்ரல் 01 
ஈ) 2021 கம 01

1
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விண்மீன்.காம்
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இந்தியாவின் புதிய ச ளிநாட்டு
முேல் அமலுக்கு

ர்த்ேகக் சகாள்மக, 2021 ஏப்ரல் 1

❖

ர உள்ளது. இந்ேக் சகாள்மக 2021 முேல் 2026

ர்த்ேகத்தில் இந்தியாம
புதிய ச ளிநாட்டு

ர்த்ேகக் சகாள்மகயின் ஒரு முக்கிய அங்கமாக

அமமயும் என்பதும் அறியப்படுகிைது.

நிறு னங்களின் சங்கம் (NASSCOM)

சேலுங்கானா மொநில சசயற்மக நுண்ைறிவுத் திட்டத்துடன் (T-

ஒரு ேமலமமயாக மாற்று மே

தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. மா ட்ட ஏற்றுமதி மமயங்கள், இந்தப்
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ஒரு புத்ோக்க சோழிற்சாமலமயத் சோடங்குவதற்கொக தேசிய சமன்
சபாருள் மற்றும் தசம

மர ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு அமலில் இருக்கும். இது, பன்னாட்டு

ஜனவரி

AIM) கூட்டிமைந்துள்ளது.
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த ளாண்மமத் துமையில் உள்ள ச ால்களுக்கான புதுமமயான
சசயற்மக நுண்ைறிவு அடிப்பமடயிலான தீர்வுகமள அங்கீகரித்து

அ ற்மை ஊக்குவிப்பமே இது தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. துளிர்
நிறு னங்கள், நிறு னங்கள் இச்ச ாமல ச ன்ைால் `1 இலட்சம்

8.

“2020 ஹுருன் குவளாபல் 500” பட்டியலில், முதலிடத்தில்

பரிசுத்சோமகயும்,

சேலுங்கானா

மாநில

நிறு னங்களின்

ழிகாட்டுேலும் கிமடக்கும்.

உள்ள நிறு ைம் எது?

அ) ஆப்பிள் 
ஆ) கூகுள்
இ) அதமசான்
ஈ) சாம்சங்
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“2020 ைுருன் குதளாபல் 500” பட்டியலின்படி, ஆப்பிள் நிறு னம்
$2.1 டிரில்லியன் டாலர் மதிப்புடடன் உலகின் மிகவும் மதிப்புமிக்க
நிறு னமாக உள்ளது. மமக்தராசாப்ட் மற்றும் அதமசான் ஆகிய
நிறு னங்கள், ேலா $1.6 டிரில்லியன் டாலர்கமளக் சகாண்டுள்ளன.

❖

2020 ைுருன் குதளாபல் 500 என்பது உலகின் மிக மதிப்புமிக்க 500

அரசு சாரா நிறு னங்களின் பட்டியலாகும். இந்ேப் பட்டியலில் 11 இந்திய
நிறு னங்கள் இடம்சபற்றுள்ளன. அவற்றுள், $169 பில்லியன் டாலர்
மதிப்புடன் ரிமலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் முேலிடத்தில் உள்ளது.

9. தர்ஹாம் பல்கமலக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள், பின்

ரும் எந்த

ான்சபாருளின் உரு ாக்கத்மத விளக்கு தற்காக, ஒரு சூப்பர்
கம்ப்யூட்டர் அடிப்பமடயிலாை உரு கப்படுத்துதல்
சதிமய
உரு ாக்கியுள்ளைர்?

அ) ைாயிறு
ஆ) திங்கள் 
இ) சசவ் ாய்
ஈ) புேன்
❖

சமீபத்தில், ேர்ைாம் பல்கமலக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள், திங்களின்
உரு ாக்கத்மே விளக்கு ேற்காக ஒரு சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் அடிப்பமட
-யிலான உரு கப்படுத்துேல்

சதிமய உரு ாக்கியுள்ளனர். சுமார்

4.5 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ‘தியா’ என்ை சசவ் ாய் தபான்ை
தகாள், பூமியில் தமாதியோக ஆராய்ச்சியாளர்கள் சேரிவித்துள்ளனர்.
❖

அேன் விமள ாக உண்டான எச்சங்கள், ஒரு சுய-ஈர்ப்பு சபாருளாக

உரு ாகி, நிமை மற்றும் இரும்புப் பண்புகளின் அடிப்பமடயில் திங்கள்
உருவொக்கியிருக்கலொம் என ஆராய்ச்சியாளர்கள் சதரிவித்துள்ளனர்.

10.ஒரு

புத்தாக்க

சதாழிற்சாமலமயத்

சதாடங்கு தற்காக,

NASSCOM, பின்வரும் எந்த மாநிலத்தின் AI திட்டத்துடன் கூட்டு
வசர்ந்துள்ளது?

அ) ேமிழ்நாடு
ஆ) மத்திய பிரதேசம்
இ) ஆந்திர பிரதேசம்
ஈ) சேலங்கானா 

நடப்பு நிகழ்வுகள்

2

2021

விண்மீன்.காம்
1. ‘ம

4. இந்தியோவின் முதல் ஓட்டுநர் இல்லோத ப

ோல்’ எனப் பெயரிடப்ெட்ட, எந்த நோட்டின் பெவ்வோய் ம ோள்

அ ழோய்வுக் ருவி, ெமீெத்தில் பெயலிழந்ததோ அறிவிக் ப்ெட்டது?

❖

அ) BEML 

ஆ) UAE

ஆ) BHEL

இ) USA 

இ) HAL

ஈ) இஸ்ரேல்

ஈ) DRDO
❖

ர ாளில் NASA’இன் இன்செட் தசேயிறங்கிமூலம் பணியில் ஈடுபடுத்தப்
-பட்டது. பெவ்வாய் ர ாளில் ஆழ ா

அ ழ தவறியதால், இந்தக்

இதசன, பெர் ன் ஏரோஸ்ரெஸ் ச யம் உருவாக்கியது. மி
ரதாண்டி பெவ்வாய் ர ாளின் உள்பவப்ெநிசலசயக்

ஆழ ா

ண்டறிய இது

அச ச்ெர் பவளியிட்டார்.
❖

ஆசணயத்தின் MRS-1 திட்டத்திற் ா இதுரொன்ற 576 இேயிசல
உற்ெத்தி பெய்வதற் ான பணியொசண சள BEML பெற்றுள்ளது.

நிர்வோ த்தில்

சிறந்து

விளங்குவதற் ோ

5.இந்திய

வழங் ப்ெடும் ICSI மதசிய விருதத பவன்ற பெருநிறுவனம் எது?

அ) தமிழ்நாடு

ஆ) ITC 

ஆ) மகரளம் 

இ) NTPC

இ) த்திய பிேரதெம்

ஈ) ONGC
பெருநிறுவன நிர்வா த்தில் சிறந்து விளங்குவதற் ா

வழங்கப்படும்,

இருெதாவது நிறுவனச் பெயலாளர் ள் நிறுவனத்தின் (ICSI) ரதசிய

ஈ) ர்நாட ா
❖

இந்திய ரவளாண் ஆோய்ச்சி வுன்சிலின் ஒரு துசண நிறுவனமும்

‘சிறந்த நிர்வா ம் புரியும் நிறுவனம்’ எனப்பெயரிடப்ெட்டுள்ளது.

ஆகும். இது, இந்தியாவில் நறு ணப் பொருட் ள் பதாடர்ொன

இவ்விருசத முன்னாள் உச்ெநீதி ன்ற நீதிெதி AK சிக்ரி தசலச யிலான

ன்றம் அறிவித்தது. ITC நிறுவனத்தின் பெயலாளர் இோரெந்திே

கு ார் சிங்கி, ‘ஆண்டின் ஆளுச நிபுணர்’ எனத் ரதர்வுபெய்யப்ெட்டார்.

3.அண்த

விவொய ஆோய்ச்சியில் ஈடுெட்டுள்ளது.
❖

பே ா இந்திய நறு ணப் பொருட் ள் ஆோய்ச்சி நிறுவனத்தின் புதிய

ச் பெய்தி ளில் இடம்பெற்ற, ‘MINUSMA’ என்றோல்

இயக்குநோ பொறுப்ரெற்றார்.

அ) ாலியில் ஐநா ர ற்ப ாள்ளும் அச தி ாக்கும் ெணி 

6.

ஆ) புதிய ர ாளின் பெயர்

‘ஜல்லிக் ட்டு’ என்ெது பின்வரும் எந்த இந்திய

அ) தமிழ்நாடு 

ஈ) அப ரிக் கூட்டு வரிச் ெட்டம்

ஆ) ர்நாட ா

UN - Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali

இ) ஆந்திே பிேரதெம்

ாலியில் ஐநா மேற்ககொண்டு வரும் அச தி

ாக்கும் ெணியாகும். இது, 2013’இல் நிறுவப்ெட்டது. இது உலகின்
மி ஆெத்தான ஐநா நடவடிக்ச யா

ருதப்ெடுகிறது.

ஈ) பதலங் ானா
❖

.ெழனிொமி ப ாடியசெத்து கதொடங்கி லவத்தொர்.

பதரியாத துப்ொக்கிதாரி ளால் தாக் ப்ெட்டனர். இந்தத் தாக்குதலில் 4
ாக்கும் ெசடயினர் ப ால்லப்ெட்டனர்

ாய சடந்தனர்.

ற்றும் ஐந்து ரெர்

தமிழ்நாட்டின் துசே ாவட்டம் அலங் நல்லூரில் நசடபெற்ற பு ழ்
பெற்ற ‘ெல்லிக் ட்டு’ நி ழ்சவ ாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலச ச்ெர்

அண்ச யில், அச தி ாக்கும் ெசடயினர், ாலியின் அசடயாளம்
அச தி

ோநிலத்தில்

ப ோண்டோடப்ெடுகிற ஒரு வீ விதளயோட்டு ஆகும்?

இ) புதிய விண்மீனின் பெயர்

(MINUSMA) என்ெது

❖

இதன் தலலலேயகம் ர ேள ேொநிலத்தின் ர ாழிக்ர ாட்டில்

அச ந்துள்ளது. அண்ச யில், மூத்த ரதாட்டக் சல விஞ்ஞானி ரெ

என்ன?

❖

இந்திய நறு ணப் பொருட் ள் ஆோய்ச்சி நிறுவனம் என்ெது ஒரு

தன்னாட்சி அச ப்பும், ரவளாண் அச ச்ெ த்தின் கீழ் உள்ள

விருது ளில், ‘ெட்டியலிடப்ெட்ட பிரிவு: பெரிய வச ’இல் ITC லிமிபடட்

நடுவர்

நறுமணப் ப ொருட்கள் ஆரொய்ச்சி நிறுவனத்தின்

தலைலமயகம் அலமந்துள்ள மொநிைம் எது?

அ) PFC

❖

இவ்வலகு, 2280 ெயணி சளக்ப ாண்டு பெல்லும் திறன்ப ாண்ட
எஃகு உடலால் ஆனது. மும்செ பெருந ே பிோந்திய ர ம்ொட்டு

பதாடர்ந்து பெயல்ெடும்.

❖

இந்தியாவின் முதல் அதிநவீன ஓட்டுநர் இல்லாத ப ட்ரோ இேயிசல
உற்ெத்தி நிசலயத்தில் தயாரிக் ப்ெட்டது. இதசன, ொது ாப்பு

2019 முதல் முயற்சித்து வருகிறது. இன்செட் தசேயிறங்கி, 2022 வசே

2.பெருநிறுவன

ட்ம ோ இ யில் தள

BEML நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. இது, பெங் ளூரில் உள்ள அதன்

ருவி

அந்நாட்டின் அறிவியலாளர் ளால் அது பெயலிழந்ததா அறிவிக் ப்ெட்டது.

❖
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தயோரித்துள்ள நிறுவனம் எது?

அ) சீனா

‘ர ால்’ எனப்பெயரிடப்ெட்ட பெவ்வாய் ர ாள் அ ழாய்வுக் ருவி, பெவ்வாய்

ஜனவரி

❖

‘ெல்லிக் ட்டு’ என்ெது ொேம்ெரிய ா

தமிழ்நாட்டில் நடத்தப்ெடுகிற

ஓர் ஏறுதழுவுதல் விசளயாட்டாகும். இது பொங் ல் திருவிழாவின்
ஒரு முக்கிய ெகுதியா

இருக்கும் ‘ ாட்டுப்பொங் ல்’ நொளன்று

நடத்தப்படுகிறது. ொேம்ெரியத்சத ொது ாப்ெதற் ா

தமிழ்நொடு அேசு

நிசறரவற்றிய அேொசணசய பதாடர்ந்து இந்நி ழ்வு பதாடர்கிறது.

நடப்பு நிகழ்வுகள்

1
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விண்மீன்.காம்
7.

10. இருமுதற குற்றஞ்ெோட்டப்ெட்ட முதல் அப

பின்வரும் எந்த அத ச்ெ த்தின் ததலத யின்கீழ், PMKVY

பெயல்ெடுத்தப்ெடுகிறது?

இ) படானால்ட் டிேம்ப் 

இ) திறன் ர ம்ொட்டு அச ச்ெ ம் 

ஈ) போனால்ட் ரீ ன்
❖

பிேத ர் ப ளஷல் வி ாஸ் ரயாெனா (PMKVY), 2015ஆம் ஆண்டில்
பதாடங் ப்ெட்டது. இது

குற்றஞ்ொட்ட அப ரிக் ாவின் பிேதிநிதி ள் ெசெ வாக் ளித்துள்ளது.

பெயல்ெடுத்தப்ெடுகிறது. இந்தத் திட்டத்தின் 3ஆவது ட்டம் ெமீெத்தில்

இச்சுற்று குற்றச்ொட்டுடன், படானால்ட் டிேம்ப் 2ஆவது முசறயா

பதாடங் ப்ெட்டது. மூன்றாங் ட்ட திறன் இந்தியா திட்டத்தின்கீழ்,
பெலவில் ெயிற்சியளிக் த் திட்டமிடப்ெட்டுள்ளது.

8.அண்த

ச் பெய்தி ளில் இடம்பெற்ற, “மெோஜன்னப ோண்டோ”

என்ெதன் பெோருள் என்ன?

ஐக்கிய அப ரிக் நொடுகளின் (USA) ெட்ட ன்றக் ட்டிடத்தில் ஏற்ெட்ட

லவேங் ளுக்குப் பின்னர், முன்னொள் அதிெர் படானால்ட் டிேம்ப் மீது

த்திய திறன் ர ம்ொட்டு அச ச்ெ த்தால்

2020-2021ஆம் ஆண்டில் எட்டு இலட்ெம் ரெருக்கு, `948.90 ர ாடி

ரிக் அதிெர் யோர்?

ஆ) ஆண்ட்ரூ ொன்ென்

ஆ) ெழங்குடியின நலத்துசற அச ச்ெ ம்

❖
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அ) பில் கிளிண்டன்

அ) சிறுொன்ச யினர் நலத்துசற அச ச்ெ ம்

ஈ) நிலக் ரி அச ச்ெ ம்

ஜனவரி

குற்றச்ொட்டுக்கு உள்ளாக் ப்ெட்ட ஒரே அப ரிக் அதிெோகிறார்.
❖

அண்ச யில், ஐக்கிய அப ரிக்

நொடுகளின் (USA) ெட்ட ன்றக்

ட்டிடத்தில் அவேது ஆதேவாளர் ள் நடத்திய

லவேத்தில் அவேது

ெங்கிற்கு கிளர்ச்சிசயத் தூண்டிய குற்றச்ொட்டின் ரெரில் அசவ
அவசே குற்றஞ்ொட்டியது.

அ) ொேம்ெரிய பெளத்த தளம் 
ஆ) ொேம்ெரிய ெ ண தளம்
இ) குச க்ர ாவில்
ஈ) ணி ண்டெம்
❖

“ரொஜ்ென்னப ாண்டா” என்ெது ஆந்திே பிரமதச ேொநிலம் விொ ப்
ெட்டினம் அருர

ெங் ேம் என்ற கிோ த்திற்கு அருகில் அச ந்துள்ள

ஒரு குசடவசேக் ர ாவில் ஆகும். இந்த இடங் ள், பெளத்தம், ெங் ேம்
கிோ த்தின் பெரும்ொன்ச

த ா

இருந்த பொ. ஆ 4 முதல் 9ஆம்

நூற்றாண்டுக்கு இசடப்ெட்டதாகும்.
❖

அண்ச யில், இந்தப் பெளத்த ொேம்ெரிய தளத்தில் ஆண்டுரதாறும்

நசடபெறும் “பெளத்த ர ளா” ப ாண்டாடப்ெட்டது. இது பொதுவா ,
ெங் ோந்தி ெண்டிச க்கு ஒரு நாள் ழித்து ப ாண்டாடப்ெடுகிறது.

9.

STARStreak வோன் ெோது ோப்பு அத ப்பு குறித்து, இந்தியோ,

ெமீெத்தில் எந்த நோட்மடோடு கூட்டிதைந்தது?

அ) பெர் னி
ஆ) இஸ்ரேல்
இ) ெப்ொன்
ஈ) ஐக்கியப் ரெேேசு (UK) 
❖

இந்தியாவின் ொேத் சடனமிக்ஸும் உல ளாவிய ஏரோஸ்ரெஸ்

நிறுவன ான ரதல்ஸும் STARStreak வான் ொது ாப்பு அச ப்பில்
ஒத்துசழப்பு ரவண்டி ஒப்ெந்தப ான்றில் ச பயழுத்திட்டுள்ளன.
❖

இந்திய

ற்றும் UK ஆகிய இேண்டு அேசு ளின் ஆதேவுடன், UK

ஆயுதப்ெசட ள் உள்ளிட்ட ெல்ரவறு வாடிக்ச யாளர் ளுக்கு இந்த
அச ப்பு ஏற்று தி பெய்ய உதவும். இதன்மூலம், ொேத் சடனமிக்ஸ்,
60% உள்நாட்டு உள்ளடக் த்துடன் இந்திய ஆயுதப்ெசடக்கு இந்த
அச ப்செ வழங் முடியும்.

நடப்பு நிகழ்வுகள்

2

2021

விண்மீன்.காம்
1.இந்தியாவின்

முதல் ததாழிலாளர் இயக்க அருங்காட்சியகம்

❖

திறக்கப்படவுள்ள மாநிலம் எது?

சங்ேத்தால் தேளரவிக்ேப்பட்டுள்ளார். தேய்நிேராே நடந்கதறிய இந்த

ஆ) கேரளா 

வழங்ேப்பட்டது. ேனடாவுக்ோன இந்திய உயராமணயர் அெய்

விழாவில் அமேச்சருக்கு, “சாகித்ய தேளரவ் சம்ேன்” விருது
பிசாரியா முன்னிமலயில் இந்த விருது வழங்ேப்பட்டது.

5.நடப்பாண்டுக்கான

இந்தியாவின் முதல் ததாழிலாளர் இயக்ே அருங்ோட்சியேோனது கேரள

அ) சுவிட்சர்லாந்து

உள்ளது. உலே ததாழிலாளர் இயக்ேத்தின் வரலாற்மறயும் அதன்
முக்கியோன ஆவணங்ேமளயும், கேரள ததாழிலாளர் இயக்ேத்தின்

ஆ) இத்தாலி

ேதிப்பிலான இத்திட்டத்திற்கு பாதுோப்பு ேட்டடக் ேமலஞர் டாக்டர் தபன்னி

இ) பிகரசில்

வரலாற்மறயும் இந்த அருங்ோட்சியேம் ோட்சிப்படுத்துகிறது. `9.95 கோடி
குரியகோஸ் முன்னிமல வகிக்கிறார்.

2.

“ஆளுமமயில் தெளிப்பமடத்தன்மம” என்ற பிரிவின்கீழ்,

ஈ) ஐக்கியப் கபரரசு 
❖

ெூன் 11 முதல் 13 வமர நமடதபறவுள்ளது.
❖

நடப்பாண்டில் G7 கூட்டமைப்பின் தமலவராே இருப்பதால், ஐக்கியப்

ஆ) பஞ்சாயத்து இராஜ் அமேச்சேம் 

கபரரசானது (UK) இந்தியா, ஆஸ்திகரலியா ேற்றும் ததன் தோரியா

இ) சட்ட அமேச்சேம்

பங்கேற்ே அமழப்பு விடுத்துள்ைது. G7 உறுப்புநாடுேளின் அரசாங்ேத்

ஆகிய நாடுகமை இந்த உச்சிோநாட்டில் விருந்தினர் நாடுேளாே

தமலவர்ேளும், ஐகராப்பிய ஒன்றியத்தின் பிரதிநிதிேளும் G7 உச்சி

ஈ) கவளாண்மே ேற்றும் ஊரே வளர்ச்சி அமேச்சேம்

ோநாட்டின்கபாது பரஸ்பரம் சந்தித்துக்தோள்கிறார்ேள்.

ேத்திய பஞ்சாயத்து இராஜ் அமேச்சேம், “தவளிப்பமடத்தன்மேயுடன்
கூடிய ஆளுமே” பிரிவின்கீழ், SKOCH கசலஞ்சர் விருமத தவன்றது.

6. ‘பறமெகள் விழா’மெ நடத்தவிருக்கும் மகானந்தா ெனவுயிரி

SVAMITVA (Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in

ேரணாலயம் அமமந்துள்ள மாநிலம் எது?

Village Areas) திட்டம், e-கிராம்ஸ்வராஜ், mActionSoft, AuditOnline ேற்றும்
ServicePlus ஆகியமவ அவ்வமைச்கத்தின் முன்தனடுப்புேளுள் அடங்கும்.

3.

அ) ஹிோச்சல பிரகதசம்
ஆ) ேத்திய பிரகதசம்

“The Making of Aadhaar: World’s Largest Identity Platform”

என்ற தமலப்பிலான நூலின் ஆசிரியர் யார்?

இ) கேற்கு வங்ேம் 

அ) இராம் கசவக் சர்ோ 

ஈ) ஒடிசா

ஆ) நந்தன் நிகலேனி

❖

கேற்கு வங்ேத்தில் உள்ள ேோனந்தா வனவுயிரி சரணாலயம் இந்த

இ) A K சிக்ரி

ஆண்டு பிப்ரவரி 20 முதல் 23 வமர ‘பறமவேள் திருவிழா’மவ

ஈ) கிரிஸ் கோபாலகிருஷ்ணன்

நடத்தும்.

ஏற்பாடு தசய்யவுள்ளது. டார்ஜிலிங் வனவுயிரி பிரிவு இந்த நிேழ்மவ

இந்திய தனித்துவ அமடயாள ஆமணய அமேப்பின் (UIDAI) முதல்

7.

நூமல எழுதியுள்ளார்.
ததாடர்பான ததாழில்நுட்ப விவரங்ேமள உள்ளடக்கியது.

நடப்பு நிகழ்வுகள்

ெரலாற்றில்

மிகவும்

விமலயுயர்ந்த

காமிக்

புத்தகக்

ஆ) பாப்பாய்
இ) டாம் ேற்றும் தெர்ரி

தகளரவ் ேம்மன்” விருமதப் தபற்ற இந்திய மத்திய அமமச்ேர்
யார்?

ஈ) ஜிகதந்திர சிங்

முந்நூற்றுக்கும்

அ) ஹாரி பாட்டர்

4. கனடாவின் ஹிந்தி எழுத்தாளர்கள் ேங்கம் ெழங்கிய “ோகித்ய

இ) அமித் ஷா

உள்ளிட்ட

கமலக்கான ோதமனமய அண்மமயில் உருொக்கிய பிரபல
காமிக் ஓவியம் எது?

இந்நூல் ஆதார் அமேப்பின் சட்ட, ஆளுமே ேற்றும் சமூே அம்சங்ேள்

ஆ) இரகேஷ் தபாக்ரியால் ‘நிஷாங்க்’ 

இருவாச்சி

“முக்கியோன பறமவப் பகுதி” எனப் தபயரிடப்பட்டுள்ளது.

Aadhaar: World’s Largest Identity Platform” என்ற தமலப்பில் ஒரு

அ) S தெய் சங்ேர்

தசங்ேழுத்து

கேற்பட்ட பறமவயினங்ேமளக்தோண்டுள்ளதால், இச்சரணாலயம்

தமைமை இயக்குநரான இராம் கசவக் சர்ோ, “The Making of

❖

நடப்பாண்டுக்ோன (2021) G7 உச்சி ோநாடு, ஐக்கியப் கபரரசின்
ததன்கேற்கு பிராந்தியத்தில் உள்ள தீபேற்ப நாடான ோரன்வாலில்

ஸ்ககாச் கேலஞ்ேர் விருமத தென்ற மத்திய அமமச்ேகம் எது?

அ) உள்துமற அமேச்சேம்

(2021) G7 உச்சிமாநாட்மட நடத்தவுள்ள

காரன்ொல் அமமந்துள்ள நாடு எது?

ோநிலத்தில் உள்ள ஆலப்புழா படகு இல்ல சுற்றுலா மேயத்தில் திறக்ேப்பட

❖

ேத்திய ேல்வி அமேச்சர் இரகேஷ் தபாக்ரியால் ‘நிஷாங்க்’, ஹிந்தி

அ) தமிழ்நாடு

ஈ) ஆந்திர பிரகதசம்

❖

20

இலக்கியத்திற்கு பங்ேளித்ததற்ோே ேனடா ஹிந்தி எழுத்தாளர்ேள்

இ) கேற்கு வங்ேம்
❖

ஜனவரி

ஈ) டின் டின் 
❖

தபல்ஜிய ேமலஞரான தஹர்ஜ் வமரந்த டின்டின் ஓவியம் சமீபத்தில்
பிரான்ஸின் பாரிஸில்

€2.6

மில்லியன் யூகராவுக்கு விற்ேப்பட்டது.

இதன்மூலம், வரலாற்றில் மிேவும் விமலயுயர்ந்த ோமிக் புத்தேக்
ேமலக்ோன சாதமனமய இந்த ஓவியம் உருவாக்கியது.

1

2021

விண்மீன்.காம்
❖

ஜனவரி

20

இந்த ஓவியத்தில், ேருப்பு பின்னணியில் வமரயப்பட்ட ஒரு சிவப்பு
டிராேன் உள்ளது.

8.

ஐநா மனித உரிமமகள் கபரமெயின் தமலெராக தெரிவு

தெய்யப்பட்ட நோத் ஷமீம் கான் ோர்ந்த நாடு எது?

அ) இந்தியா
ஆ) பாகிஸ்தான்
இ) பிஜி 
ஈ) கநபாளம்
❖

தெனீவாவுக்ோன பிஜியின் தூதர் நசாத் ஷமீம் ோன், 2021ஆம் ஆண்டு
ஐநா

ேனித

உரிமேேள்

கபரமவயின்

தமலவராே

ததரிவு

தசய்யப்பட்டார். ேடந்த 2020ஆம் ஆண்டில் ஐ.நா ேனித உரிமேேள்
கபரமவயில் துமணத் தமலவராே பணியாற்றியுள்ளார்.
❖

“இரேசிய

வாக்கு”

முமறமயப்

பயன்படுத்தி

இந்தத்

கதர்தல்

நடத்தப்பட்டது 47 வாக்குேளில் 29 வாக்குேள் நசாத் ஷமீம் ோனுக்கு
ஆதரவாே பதிவு தசய்யப்பட்டிருந்தது.

9.

அண்மமச் தேய்திகளில் இடம்தபற்ற கயாகெரி முேகெனி,

எந்த நாட்டின் அதிபராொர்?

அ) மநஜீரியா
ஆ) உோண்டா 
இ) ோங்கோ ேக்ேள் குடியரசு
ஈ) சிரியா
❖

கிழக்கு ஆப்பிரிக்ோவில் உள்ள ஒரு நாடான உோண்டாவின் அதிபராே
கயாகவரி முசகவனி மீண்டும் கதர்ந்ததடுக்ேப்பட்டார். அவர் கிட்டத்தட்ட

59% வாக்குேமளப்தபற்றார். ேடந்த 1986ஆம் ஆண்டு முதல் ஆறாவது
முமறயாே அவர் அதிபர் பதவிமய ஏற்கிறார்.

10.புதிய

தனியுரிமமக்தகாள்மக அமல்படுத்ெலை மூன்று மாத

காலத்திற்கு தாமதப்படுத்தியுள்ள ேமூக-ஊடக நிறுெனம் எது?

அ) கபஸ்புக்
ஆ) வாட்ஸ் ஆப் 
இ) யூடியூப்
ஈ) தடலிகிராம்
❖

கபஸ்புக் நிறுவனத்திற்கு தசாந்தோன சமூே ததாடர்பு நிறுவனோன
“வாட்ஸ் ஆப்” தனது புதிய தனியுரிமேக் தோள்மே அேல்படுத்தமல
3 ோத ோலத்திற்கு தாேதப்படுத்தியுள்ளதாே அறிவித்துள்ளது.

❖

இந்தப் புதிய தனியுரிமேக் தோள்மே முதலில் பிப்ரவரி 8, 2021
முதல் நமடமுமறக்கு வரும் எனக் கூறப்பட்டிருந்தது. இந்தப் புதிய
தனியுரிமேக் தோள்மேயானது தபாதுேக்ேளின் ேடுமேயான
விேர்சனங்ேளுக்கு உள்ளாகியது. கேலும் அதன் பயனர்ேள், வாட்ஸ்
ஆப்பில்

இருந்து

சிக்னல்

ேற்றும்

தடலிகிராம்

கபான்ற

பிற

தளங்ேளுக்கு தபருேளவில் இடம்தபயர வழிவகுத்தது.

நடப்பு நிகழ்வுகள்

2

2021

விண்மீன்.காம்

4. கீழ்க்காணும் எந்த அலமச்சகத்தின்கீழ், மத்திய மண் மற்றும்

அ) 2010

அ) உள்துலை அலமச்சகம்

ஆ) 2015

ஆ) ஜல் சக்தி அலமச்சகம் 

இ) 2017

இ) தைைாண் அலமச்சகம்

ஈ) 2021 

ஈ) சுற்றுச்சூழல், ைனம் & காைநிலை மாற்ை அலமச்சகம்

சாலைப்பாதுகாப்புபற்றி விழிப்புணர்லை ஏற்படுத்துைதற்காகவும், நாட்டில்

சபாருட்கள் ஆராய்ச்சி நிலையம் சசயல்பட்டு வருகிறது?

❖

சாலை விபத்துக்கலை குலைக்கவும் ததசிய சாலைப் பாதுகாப்பு மாதம்,

❖

5.

அ) பன்னாட்டுச் தசைைாணி நிதியம்

அ) ஆளில்ைா ைானூர்தி

ஆ) உைக தபாருைாதார மன்ைம் 

ஆ) இருசக்கர ைாகன

இ) G7 சங்கம்

அடிப்பலடயிைான அைசர ஊர்தி 

ஈ) பன்னாட்டு ஒலிம்பிக் குழுமம்
❖

மன்ைத்தின்

ைருடாந்திர

தமய்நிகர் பயன்முலையில், ஜனைரி 25 முதல் 29 ைலர இந்த ஐந்து
நாள் கூட்டம் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ைது.
❖

WEF’இன் ‘தபரும் மீட்டலமவு முன்தனடுப்பானது’ இந்தக்கூட்டத்தின்
தபாது ததாடங்கப்படவுள்ைது. இந்த நிகழ்வில் இந்தியாவில் இருந்து

ைகுக்கும். தநரிசைான ததருக்கலையும், ததாலைதூர இடங்கலையும்

பல்தைறு மத்திய அலமச்சர்கள் மற்றும் முன்னணி ததாழிைதிபர்கள்

இைற்றின் மூைம் தசன்ைலடைது எளிதாக இருக்கும்.

கைந்துதகாள்ைவுள்ைனர்.

3.2021 ஜனவரியில் நலடசபற்ற WHO’இன் நிர்வாகக் குழுவின்

6.சிவப்புப்

அமர்வுக்கு தலைலமதாங்கிய நாடு எது?

❖

தபாருைாதார

ஆண்டு (2021), COVID-19 ததாற்றுதநாலயக் கருத்தில்தகாண்டு,

தசமக்காைல்பலடக்கு ைழங்கியது.

மீட்பதற்கும், உயிர்காக்கும் உதவிலய ைழங்குைதற்கும் இலை ைழி

உைக

கூட்டத்தின்தபாது நலடதபறும் ஓர் இலணயைழி நிகழ்ைாகும். இந்த

நிறுைனம், இருசக்கர அைசர சிகிச்லச ஊர்தியான ‘ரக்ஷிதா’லை மத்திய
குலைந்த அைவு பிரச்சலன உள்ை பகுதிகளிலிருந்து காயம்பட்டைர்கலை

‘தாதைாஸ் நிகழ்ச்சி நிரல்’ என்பது சுவிச்சர்ைாந்தின் தாதைாஸில்
நலடதபறும்

தில்லியில் இருக்கும் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி தமம்பாட்டு அலமப்பின் (DRDO)
ஆய்ைகமான அணு மருத்துைம் மற்றும் ததாடர்புலடய அறிவியலுக்கான

❖

அண்லமச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘தாதவாஸ் நிகழ்ச்சி

நிரல்’ என்பது எவ்வலமப்பின் இலையவழி நிகழ்வாகும்?

சசய்திகளில் இடம்சபற்ற ‘ரக்ஷிதா’ என்பது என்ன?

❖

மண், பாலைகள், காலர, தசயற்லக புவியியல் தபாருட்கள் உள்ளிட்ட
லமய அலமப்பு மத்திய மண், தபாருள் ஆராய்ச்சி நிலையமாகும்.

DRDOஐ எண்ணத்தில் வைத்துக்க ொண்டொல், அண்லமச்

ஈ) நீர்ைழி அைசர ஊர்தி

ஆராய்ச்சிப்

நீர்ைைத்திட்டங்களின் பல்தைறு விஷயங்கலைக் லகயாளும் ஒதர

அலமச்சர் அப்தபாது ைழங்கினார்.

இ) விமான அைசர ஊர்தி

ஆதைாசலன,

அலமச்சர் ரத்தன் ைால் கட்டாரியா நடத்தினார்.

கட்கரி ததாடங்கிலைத்தார். சாலைப்பாதுகாப்புக்கான விருதுகலையும்

2.

ஆய்வு,

ததாடர்பான ஆய்வுக்கூட்டத்லத மத்திய ஜல்சக்தித்துலை இலண

இதன் முக்கியத்துைம் கருதி, சாலைப்பாதுகாப்பு நிகழ்ச்சி நடப்பாண்டு

சாலைப்தபாக்குைரத்து மற்றும் தநடுஞ்சாலைத்துலை அலமச்சர் நிதின்

சிைப்பான

பணிகளுக்கு புகழ்தபற்ை மத்திய மண், தபாருள் ஆராய்ச்சி நிலையம்

கடந்த சிை ஆண்டுகைாக, சாலைப்பாதுகாப்பு ைாரம் நடத்தப்பட்டது. ஆனால்,
(2021) ஒருமாதகாைம் நடத்தப்படுகிைது. இதன் ததாடக்க நிகழ்லை, மத்திய

தபரைவிைான நீர்ைைத் திட்டங்களில் சைாைான புவி-ததாழில்நுட்ப
சூழலியலில்

முதல் முலையாக ததாடங்கிலைக்கப்பட்டது.

❖
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1.இந்தியாவில் முதன்முதலில் ததசிய சாலைப் பாதுகாப்பு மாதம்
அனுசரிக்கப்பட்ட ஆண்டு எது?

❖

ஜனவரி

பாண்டா இனங்கலை எண்ணத்தில் வைத்துக்

அ) அதமரிக்கா

க ொண்டொல், அண்லமச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற சியாங் நதி
அலமந்துள்ை மாநிைம் எது?

ஆ) இந்தியா 

அ) அருணாச்சை பிரததசம் 

இ) சீனா

ஆ) மத்திய பிரததசம்

ஈ) ஆஸ்திதரலியா

இ) தமற்கு ைங்கம்
ஈ) ஒடிசா

உைக நைைாழ்வு அலமப்பின் (WHO) நிர்ைாக ைாரியத்தின் 148ஆைது
அமர்வுக்கு மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநைத்துலை அலமச்சர் Dr
ஹர்ஷ் ைர்தன் காதணாலிக்காட்சிமூைம் தலைலமதாங்கினார்.

❖

பாண்டாவின் இரண்டு இனங்கள், அதாைது இமயமலை சிைப்புப்

அதன்சமயம், அறிவியலைப் தபாருத்தைலரயில் 2020ஆம் ஆண்டு

பாண்டா (Ailurus fulgens) மற்றும் சீன சிைப்புப் பாண்டா (Ailurus

என்பது அைப்பரிய அறிவியல் சாதலனக்கான ஆண்டாக அலமந்தது

என்றும் உைகைாவிய ஒற்றுலமக்கான, ைாழ்வுக்கான ஆண்டாக
2021ஆம் ஆண்டு இருக்கும் என்றும் அவர் ததரிவித்தார்.

இந்திய விைங்கியல் ஆய்வுலமயத்தின் (ZSI) சமீபத்திய ஆய்வின்படி,

styani) ஆகியலை இந்தியாவில் உள்ைன.
❖

அருணாச்சை பிரததசத்தில் பாயும் சியாங் ஆறு இவ்விரு தைறுபட்ட
மரபணுதகாண்ட

சிைப்புப்பாண்டா

இனங்களின்

எல்லையாக

தசயல்படுகிைது என்பலதயும் இது தைளிப்படுத்தியது. மற்தைாரு

நடப்பு நிகழ்வுகள்

1

2021

விண்மீன்.காம்
ஆய்வின்படி,

ப்ளீஸ்தடாசீன்

பனிப்பாலைகாைகட்டத்தின்தபாது

இந்தியா-பிரான்ஸ் இலடயிைான பாதுகாப்பு ஒத்துலழப்பின் ஒரு
பகுதியாக, இருநாட்டு ைான்பலடகளும், ‘கருடா’ என்ை தபயரில் ஆறு

“சபண்களின் மை வயது” குறித்து இந்திய அரசு அலமத்த

முலை கூட்டுப்பயிற்சிலய தமற்தகாண்டுள்ைன.

பணிக்குழுவின் தலைவர் யார்?

அ) தமனகா காந்தி

10. ‘இந்திய புதுலம குறியீட்லட’ சவளியிடுகிற நிறுவனம் எது?

ஆ) உஷா ததாரத்

அ) NITI ஆரயாக் 

இ) தஜயா தஜட்லி 

ஆ) CSIR

ஈ) G ரராகிணி
❖

தபண்களின்

திருமணத்திற்கான

தபாருத்தமான

இ) RBI

ையலத

ஈ) ISRO

மறுபரிசீைலன தசய்ைதற்காக, இந்திய அரசு, முன்பு, தஜயா தஜட்லி

அவர்களின் தலைலமயில் ஒரு பணிக்குழுலை அலமத்திருந்தது.

❖

“தபண்களுக்கு சரியான திருமண ையது” என்ை பிரதமரின் சுதந்திர

ஆதரவு

❖

அ) பாைனா காந்த் 
ஆ) தமாகனா சிங்
இ) அைனி சதுர்தைதி

தங்கைது

புதுலமயான

மாநிைங்கள்,

யூனியன்

தரைரிலசலய இந்திய புதுலம குறியீட்தடண் 2020 ைழங்குகிைது.

பிரதமர் அலுைைகத்தில் சமர்ப்பித்துள்ைது.

சபண் தபார் விமானி யார்?

அதன்மூைம்
தமம்படுத்தும்

பிரததசங்களின் தசயல்பாடுகளின் அடிப்பலடயில் அைற்றிற்கான

தபண்கள் மற்றும் குழந்லதகள் தமம்பாட்டு அலமச்சகம் மற்றும்

ற்கும் இந்தியாவின் முதல்

ைழங்கி,

தகாள்லககலை

அண்லமயில், இக்குழு தனது கண்டுபிடிப்புகலை அறிக்லக ைடிவில்

8.குடியரசு நாள் அணிவகுப்பில் பங்க

NITI ஆதயாக் அதன் இரண்டாைது இந்திய புதுலம குறியீட்தடண்

2020’ஐ சமீபத்தில் தைளியிட்டது. புதுலமயான கண்டுபிடிப்புகளுக்கு

தின உலரயின்படி இந்தக்குழு அலமக்கப்பட்டது.
❖
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அைாக்ஸ் மற்றும் ஏஇடபிள்யூ&சி விமானங்கள் பங்தகற்கின்ைன.

இமயமலை சிைப்புப்பாண்டா இனம் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டது.

7.

ஜனவரி

முதைாைது புதுலம குறியீட்தடண், கடந்த 2019 அக்தடாபர் மாதம்
தைளியிடப்பட்டது.

மாநிைங்கள்,

யூனியன்

பிரததசங்களின்

தசயல்பாடுகலை முலையாக ஒப்பிடும் ைலகயில் 17 முக்கிய
மாநிைங்கள்; 10 ைடகிழக்கு, மலைப்பிரததச மாநிைங்கள்; 9 நகர

மாநிைங்கள், யூனியன் பிரததசங்கள் என அலை பிரிக்கப்பட்டுள்ைன.
இந்த ஆண்டு குறியீட்டில் கர்நாடகா முதலிடத்லதத் தக்கலைத்துக்
தகாண்டது. அலதத்ததாடர்ந்து மகாராஷ்டிரா உள்ைது.

ஈ) சிைாங்கி
❖

இந்திய குடியரசு நாள் அணிைகுப்பில் பங்தகற்கும முதல் தபண் தபார்
விமானியாக விமான தைப்டினன்ட் பைானா காந்த் திகழ்கிைார். அைர்

இந்திய விமானப்பலடயின் காட்சி ஊர்தியின் ஒரு பகுதியாக இருப்பார்,
அது இைக்கு இரக தபார் விமானம், இைகு இரக தபார் தஹலிகாப்டர்
மற்றும் சுதகாய்-30 தபார் விமானம் ஆகியைற்லைக் தகாண்டிருக்கும்.
❖

2016ஆம் ஆண்டில், அைர், இரண்டு தபார் விமானிகைான தமாகனா
சிங் மற்றும் அைனி சதுர்தைதி ஆகிதயாருடன் முதல் நாட்டின் முதல்
தபார் விமானியாக அறிவிக்கப்பட்டார்.

9.அண்லமச்சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘சடசர்ட் லநட்-21’ என்பது

இந்தியாவுக்கும் கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டிற்கும் இலடயிைான
இராணுவப் பயிற்சியாகும்?

அ) பிதரசில்
ஆ) பிரான்ஸ் 
இ) ஜப்பான்
ஈ) ஐக்கியப் தபரரசு
❖

இந்திய ைான்பலட, பிரான்ஸ் ைான் மற்றும் விண் பலட ஆகியலை
இலணந்து ‘தடசர்ட் லநட்-21’ (பாலைைன வீரன்) என்ை தபயரில்,

கூட்டுப் பயிற்சிலய, இராஜஸ்தான் மாநிைம் தஜாத்பூர் விமானப்பலட
தைத்தில் ஜன.24 ைலர தமற்தகாள்கின்ைன.
❖

பிரான்ஸ் தரப்பில் ரதபல், ஏர்பஸ் ஏ-330 தடங்கர், ஏ-400 எம்
தபாக்குைரத்து விமானம் மற்றும் 175 வீரர்கள் கைந்து தகாள்கின்ைனர்.
இந்திய ைான்பலட சார்பில் மிராஜ்-2000, சுகாய், ரதபல், ஐஎல்-78,

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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