
         

    

1. ‘தேசிய பழங்குடியினர் நடனவிழா–2021’ஐ நடத்ேவுள்ள இந்திய 

நகரம் எது? 

அ) ராஞ்சி 

ஆ) இராய்பூர்  

இ) விசாகப்பட்டினம் 

ஈ) ஷில்லாங் 

✓ தேசிய பழங்குடியினர் நடன விழாவானது அக்.28 முேல் இராய்ப்பூரில் 

நடக்கவுள்ளோக சத்தீஸ்கர் மாநில சுற்றுலா வாரியம் தேரிவித்துள்ளது.  

✓ இராய்ப்பூரில் நடடதபறும் மூன்று நாள் தேசிய பழங்குடியினர் நடன 

விழாவில், இந்தியப்பழங்குடியின கடளஞர்கதளாடு உஸ்தபகிஸ்ோன், 

டநஜீரியா, இலங்டக, உகாண்டா, சிரியா, மாலி உள்ளிட்ட நாடுகடளச் 

தசர்ந்ே பழங்குடி சமூகத்டேச் தசர்ந்ே பழங்குடியின கடலஞர்களும் 

கலந்துதகாள்வார்கள். தேசிய பழங்குடியினர் நடன விழாவின் முேல் 

பதிப்பு, கடந்ே 2019ஆம் ஆண்டில் நடடதபற்றது. 

 

2. தபாலந்து, ஜெர்மனி, பிரான்ஸ் மற்றும் ஜநேர்லாந்து ஆகிய 

நாடுகளில் வீசிய புயலின் ஜபயர் என்ன? 

அ) அலிசா 

ஆ) ஆதரார்  

இ) ஆப்தரா 

ஈ) பிஸாதர 

✓ ‘ஆதரார்’ புயலானது வட ஐதராப்பாவின் சில பகுதிகளில் வீசியது. இேன் 

காரணமாக தபாலந்தில் 4 தபர் இறந்ேனர் மற்றும் தெர்மனி, பிரான்ஸ், 

தநேர்லாந்து மற்றும் பிற இடங்களில் அப்புயல் கடுடமயான தசேத்டே 

ஏற்படுத்தியது. பலத்ே சூடறக்காற்று மற்றும் முறிந்து விழுந்ே மரங்கள் 

காரணமாக வடக்கு ஐதராப்பா முழுவதும் மின்சாரம் ேடடப்பட்டது. பல 

வீடுகள் மற்றும் தசாத்துக்கள் அழிவுக்கு உள்ளாகின. புயல்ோக்கம் 

காரணமாக இரயில்தவ & விமான தசடவகளும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

3. 2021 - இந்திய சர்வதேச திரரப்பட விழா நடத்ேப்படுகிற நகரம் 

எது? 

அ) வாரணாசி 

ஆ) தகாவா  

இ) தகாச்சின் 

ஈ) புதுச்தசரி 

✓ இந்திய சர்வதேச திடரப்பட விழாவின் (IFFI) 52ஆவது பதிப்பு நவ.20 

முேல் 28 வடர தகாவாவில் நடடதபறவுள்ளது. ஹாலிவுட் மூத்ே நடிகர் 

மார்ட்டின் ஸ்தகார்தசஸி மற்றும் புகழ்தபற்ற ஹங்தகரிய திடரப்படத் 

ேயாரிப்பாளரான ஸ்டீவன் சாதபா ஆகிதயாருக்கு இந்ே ஆண்டு (2021) 

திடரப்பட விழாவில் சத்யஜித் தர வாழ்நாள் சாேடனயாளர் விருது 

வழங்கி தகௌரவிக்கப்படவுள்ளது என மத்திய ேகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத் 

துடற அடமச்சர் அனுராக் ோக்கூர் அறிவித்ோர். 

 

4. 2021 - ‘உலகளாவிய அச்சுறுத்ேல் மதிப்பீட்டு அறிக்ரக’ரய 

ஜவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 

அ) UNICEF 

ஆ) WeProtect Global Alliance  

இ) CRY 

ஈ) உலகப் தபாருளாோர மன்றம் 

✓ ஓர் உலகளாவிய இயக்கமான WeProtect Global Alliance, ‘2021 - 

உலகளாவிய அச்சுறுத்ேல் மதிப்பீட்டு அறிக்டக’டய தவளியிட்டது. இந்ே 

அறிக்டகயின்படி, சிறார் பாலியல் சுரண்டல் மற்றும் இடணயவழி 

துஷ்பிரதயாகத்தின் குறிப்பிடத்ேக்க அதிகரிப்புக்கு COVID-19 தபாது 

முடக்க காலம் பங்களித்துள்ளது. 

✓ ‘WeProtect Global Alliance’ என்பது 200க்கும் தமற்பட்ட அரசாங்கங்கள், 

ேனியார் துடற நிறுவனங்கள் மற்றும் சிவில் சமூக அடமப்புகளின் ஓர் 

உலகளாவிய இயக்கமாகும். 

 

5. ஜெய்நகர்-குர்ோ எல்ரலோண்டிய இரயில் இரைப்ரபக் 

குறிக்கும் வரகயில், குர்ோ அரமந்துள்ள நாடு எது? 

அ) தநபாளம்  

ஆ) பூட்டான் 

இ) வங்காளதேசம் 

ஈ) இலங்டக 

✓ தெய்நகரில் இருந்து குர்ோ (தநபாளம்) வடர புதிோக இயக்கப்பட்ட 

எல்டலோண்டிய இரயில் பகுதிடய இந்திய அரசு சார்பாக இர்கான் 

இன்டர்தநஷனல் தநபாள அரசிடம் ஒப்படடத்துள்ளது. இந்திய அரசின் 

மானிய உேவியின்கீழ், தெய்நகர் (இந்தியா) முேல் பர்திபாஸ் (தநபாளம்) 

வடரயிலான இரயில் பாடேத் திட்டத்டே இர்கான் இன்டர்தநஷனல் 

தமற்தகாண்டது. தெய்நகர்-குர்ோ பிரிவின் முேல் கட்டம், தெய்நகர்-

பிெல்புரா-பார்திபாஸ் இரயில் இடணப்பின் ஒருபகுதியாகும். இது, 8.77 

பில்லியன் தநபாள ரூபாய் மானிய உேவியின்கீழ் கட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

6. இந்தியாவில் நடந்ே முேல் தேசிய மேங்களுக்கிரடதயயான 

மாநாட்ரட நடத்திய நகரம் எது? 

அ) மும்டப 

ஆ) புதன 

இ) நாக்பூர்  

ஈ) வாரணாசி 

✓ தலாக்மத் ஊடக குழுமத்ோல் நாக்பூரில் முேன்முடறயாக தேசிய 

அளவிலான மேங்களுக்கிடடதயயான மாநாடு ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டது.  

✓ அேன் நாக்பூர் பதிப்பின் தபான்விழா ஆண்டட நிடனவுகூரும் 

வடகயில் இது ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டது. இந்ே மாநாட்டின் கருப்தபாருள் 

“வகுப்புவாே நல்லிணக்கத்திற்கான உலகளாவிய சவால்கள் மற்றும் 

இந்தியாவின் பங்கு” ஆகும். மத்திய சாடலப் தபாக்குவரத்து மற்றும் 

தநடுஞ்சாடலத் துடற அடமச்சர் நிதின் கட்கரி, சிறப்பு விருந்தினராகக் 

கலந்து தகாண்டார். இந்நிகழ்ச்சிக்கு பல்தவறு மேங்கடளச் தசர்ந்ே பல 

ஆன்மீகத் ேடலவர்கள் தபச்சாளர்களாக அடழக்கப்பட்டனர். 

 

7. ஸ்ரீநகரிலிருந்து ஷார்ொவிற்கு தநரடி விமானப் தபாக்குவரரவ 

அறிமுகப்படுத்திய முேல் விமானப் தபாக்குவரத்து நிறுவனம் எது? 

அ) இண்டிதகா 

ஆ) தகா பர்ஸ்ட்  

இ) ஏர் இந்தியா 

ஈ) விஸ்ோரா 

✓ இந்தியாவின் குடறந்ே கட்டண விமான நிறுவனமான ‘தகா பர்ஸ்ட்’, 

ஸ்ரீநகரிலிருந்து சார்ொவிற்கு தநரடி வான்தபாக்குவரடவத் தோடங்கிய 

முேல் விமான நிறுவனம் ஆகும். ஸ்ரீநகரில் உள்ள தஷக் உல்-ஆலம் 

பன்னாட்டு வானூர்தி நிடலயத்திலிருந்து ஸ்ரீநகரிலிருந்து சார்ொவிற்கு 

தசல்லும் முேல் பன்னாட்டு விமான தசடவடய மத்திய உள்துடற 

அடமச்சர் அமித் ஷா தகாடியடசத்து தோடங்கி டவத்ோர். 

✓ இது, இந்தியாவுக்கும் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துக்கும் (UAE) இடடயிலான 

தபாருளாோர உறவுகடள தமம்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

‘தகா பர்ஸ்ட்’, ஸ்ரீநகர் மற்றும் ஷார்ொ இடடதய வாரந்த ாறும் நான்கு 

விமானங்கடள இயக்கும். 

 

8. இந்தியாவின் எந்ே அண்ரட நாடு, நில எல்ரலப் பாதுகாப்ரப 

வலுப்படுத்துவேற்காக ஒரு புதிய சட்டத்ரே இயற்றியுள்ளது? 

அ) தநபாளம் 

ஆ) சீனா  

இ) இலங்டக 

ஈ) வங்காளதேசம் 

✓ இந்தியாவுடனான சர்ச்டசக்குரிய எல்டலயில் ராணுவ பேற்றம் நிலவி 

வரும் நிடலயில், நில எல்டலப் பாதுகாப்டப வலுப்படுத்ே சீனா புதிய 

சட்டத்டே இயற்றியுள்ளது. இந்திய-சீன எல்டலப் பகுதிகளில் சமூக 

மற்றும் தபாருளாோர வளர்ச்சிடய தமம்படுத்துவதோடு, சீனாவின் நில 

எல்டலகளின் ராணுவப் பாதுகாப்டபயும் ஒருங்கிடணக்கும் சட்டத்டே 

இது முடறப்படுத்துகிறது. திதபத்திய கிராமவாசிகள் உள்ளிட்ட எல்டலப் 

  

 

 

 

 

 

 



         

    

பகுதிகளில் ேங்கியுள்ள தபாதுமக்களுடன் தநருக்கமாக பணியாற்றுவே 

-ற்கான மக்கள் விடுேடல இராணுவத்தின் தகாள்டகடயயும் இது 

வலுப்படுத்துகிறது. 

 

9. வடிவரமத்ேல் / நிறுவுேல் ஜோழில்நுட்ப பணியாளர்களுக்கான 

மாதிரி திறன்வளர்த்ேல் திட்டத்திற்கு ஒப்புேலளித்துள்ள அரமச்சகம் 

எது? 

அ) பாதுகாப்பு அடமச்சகம் 

ஆ) ெவுளி அடமச்சகம்  

இ) MSME அடமச்சகம் 

ஈ) எஃகு அடமச்சகம் 

✓ சாடலகள், இரயில்தவ, நீர் ஆோரங்கள் உள்ளிட்ட உட்கட்டடமப்பு 

திட்டங்களில் புவிசார்-ெவுளி பயன்பாட்டில் ஈடுபட்டுள்ள வடிவடமத்ேல் 

/ நிறுவுேல் தோழில்நுட்ப பணியாளர்களுக்கான மாதிரி திறன் 

வளர்த்ேல் திட்டத்திற்கு ெவுளி அடமச்சகம் ஒப்புேல் அளித்துள்ளது. 

✓ தபங்களூருவில் அடமந்துள்ள இந்திய அறிவியல் நிறுவனம் (IISc), 

தசன்டன மற்றும் ரூர்கியில் அடமந்துள்ள இந்திய தோழில்நுட்ப 

நிறுவனங்களால் இப்பயிற்சி வழங்கப்படும். தோடர்புடடய தபாறியியல் 

பிரிவுகளின் ஒருங்கிடணப்பு ஆசிரியர்கள் நிறுவனத்தின் இேர 

டமயங்கள் / அலுவலகங்களுடனான ஆதலாசடனக்கு பின்னர் இந்ேச் 

சிறப்பு பயிற்சிகள் நடத்ேப்படுவடே கவனித்து தகாள்வார்கள். 

 

10. ‘கிரீன் தட எஜெட் மார்க்ஜகட்ரடத்’ ஜோடங்கியுள்ள நடுவண் 

அரமச்சகம் எது? 

அ) நிலக்கரி அடமச்சகம் 

ஆ) சுற்றுச்சூழல், வனம் & காலநிடல மாற்ற அடமச்சகம் 

இ) புதிய & புதுப்பிக்கத்ேக்க எரிசக்தி அடமச்சகம்  

ஈ) உழவு மற்றும் உழவர்கள் நல அடமச்சகம் 

✓ மத்திய புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்ேக்க எரிசக்தி அடமச்சகமானது ‘Green 

Day Ahead Market’ என்ற புதிய சந்டேப்பிரிடவ அறிமுகப்படுத்தியது.  

✓ இது மின்னுற்பத்தி மற்றும் விநிதயாக நிறுவனங்கள், திறந்ே அணுகல் 

மூலம் புதுப்பிக்கத்ேக்க ஆற்றடல வாங்க அல்லது விற்க உேவும். இேன் 

மூலம், ஒப்பந்ேம் அடிப்படடயிலான நீண்டகால மின்சார தகாள்முேல் 

ஒப்பந்ேங்கடள படிப்படியாக சந்டே அடிப்படடயிலான மாதிரிகளுக்கு 

மாற்றுவடே இந்திய அரசு தநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

 


1. கார்பன் சமநிடலடய அடடய இலக்கு: G20 உச்சிமாநாட்டில் முடிவு 

கார்பன் சமநிடலடய 2050ஆம் ஆண்டுக்குள் அடடவது என ஜி-20 

நாடுகளின் உச்சிமாநாட்டில் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டது. 

உலகின் தபாருளாோர சக்திகளாகத் திகழும் இருபது நாடுகள் அங்கம் 

வகிக்கும் G20 அடமப்பின் 16ஆவது உச்சிமாநாடு இத்ோலி ேடலநகர் 

தராமில் தோடங்கியது. மாநாட்டு முடிவில் தவளியிடப்பட்ட அறிக்டகயில் 

கூறப்பட்டிருப்போவது: 

‘நிகர சுழிய’ பைங்குடில் இல்ல வாயு உமிழ்வு அல்லது கார்பன் சமநிடல 

இலக்டக 2050ஆம் ஆண்டுக்குள் அடடவேற்கான நடவடிக்டககடளத் 

துரிேப்படுத்துவது என மாநாட்டில் முடிவு தசய்யப்பட்டது. 

தவளிநாடுகளில் நிலக்கரி மூலம் மின்னுற்பத்தி தசய்யும் புதிய அனல் 

மின்-நிடலயங்களுக்கான நிதியுேவிடய 2021ஆம் ஆண்டுக்குள் 

நிறுத்துவது என ஜி-20 ேடலவர்கள் ஒப்புக்தகாண்டனர். 

பருவநிடல மாற்றத்டே எதிர்தகாள்ள ஏடழ நாடுகளுக்கு உேவும் 

வடகயில் ஆண்டுதோறும் பணக்கார நாடுகள் 100 பில்லியன் டாலர் 

(சுமார் `7.5 லட்சம் தகாடி) நிதிடயத் திரட்டிக்தகாடுக்கதவண்டும் என்ற 

கடந்ே கால உறுதிப்பாடு மீண்டும் வலியுறுத்ேப்பட்டது. 

சர்வதேச சராசரி தவப்பநிடல உயர்டவ 2°°தசல்சியசுக்கும் குடறவாக 

டவத்திருக்க தவண்டும் என்ற பாரீஸ் பருவநிடல ஒப்பந்ேத்டேப் 

பின்பற்றுவேற்கு ஜி20 நாடுகளின் ேடலவாா்கள் மீண்டும் உறுதி 

பூண்டனர். தோழிற்புரட்சிக்கு முந்டேயகாலகட்டத்தின் தவப்பநிடலயில் 

இருந்து 1.5° தசல்சியஸுக்கும் மிகாமல் கட்டுக்குள் டவத்திருக்க முயற்சி 

தசய்யவும் அவர்கள் ஒப்புக்தகாண்டனர் என அதில் தேரிவிக்கப்பட்டு 

உள்ளது. 

கார்பன் சமநிடல என்றால் என்ன? கார்பன் சமநிடல அல்லது நிகர 

பூஜ்ஜிய பசுடமஇல்ல வாயு உமிழ்வு என்பது, வளிமண்டலத்தில் 

பசுடமஇல்ல வாயுக்களின் தவளிதயற்றம் மற்றும் அகற்றத்துக்கு 

இடடயிலான சமநிடல ஆகும். 

தவளிநாடுகளில் புதிோக அனல்மின் நிடலயம் அடமப்பேற்கான 

நிதியுேவிடய நிறுத்துவது என இம்மாநாடு உறுதி தமற்தகாண்டாலும், 

உள்நாட்டில் நிலக்கரி பயன்பாட்டட முடிவுக்குக் தகாண்டுவருவது 

தோடர்பாக இலக்கு எதுவும் நிர்ணயிக்கவில்டல. 

மின்னுற்பத்திக்கு நிலக்கரிடய தபரிதும் சார்ந்திருக்கும் இந்தியா, சீனா 

உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு இது பலனளிக்கும். புதுப்பிக்கத்ேக்க எரிசக்திக்கு 

முழுடமயாக மாறுவேற்கான நடவடிக்டககடள இந்ே நாடுகள் 

படிப்படியாக தமற்தகாள்ள கால அவகாசத்டே அளிக்கும். 

 

2. தோடங்கியது கிளாஸ்தகா பருவநிடல மாற்ற மாநாடு: உலக 

ேடலவர்களுடன் பிரேமர் தமாடி ஆதலாசடன 

பிரிட்டனின் ஸ்காட்லாந்தில் உள்ள கிளாஸ்தகா நகரில் பருவநிடல 

மாற்ற மாநாடு இன்று தோடங்கியது. இதில் பிரேமர் தமாடி உள்ளிட்ட 

120-க்கும் தமற்பட்ட நாடுகளின் ேடலவர்கள் பங்தகற்றுள்ளனர். 

இத்ோலி ேடலநகர் தராமில் ஜி-20 நாடுகளின் ேடலவர்கள் பங்தகற்ற 

2 நாள் மாநாடு தநற்று நிடறவு தபற்றது. இதில் பிரேமர் நதரந்திர தமாடி, 

அதமரிக்க அதிபர் தொ டபடன், பிரிட்டன் பிரேமர் தபாரிஸ் ொன்சன் 

உள்ளிட்ட பல்தவறு நாட்டு ேடலவர்கள் பங்தகற்றனர். 

இந்ே மாநாட்டில் 120 நாடுகளின் ேடலவர்கள் பங்தகற்கவுள்ளனர். 

இதில், பருவநிடல மாற்றத்ோல் ஏற்படும் பாதிப்புகள், அேடன எதிர் 

தகாள்ள பசுடம இல்ல வாயுக்கள் தவளிதயற்றத்டே ேடுக்க 

தமற்தகாண்டு வரும் முயற்சிகள் குறித்து விவாதிக்கப்படுகிறது. 

 

3. தசர்பியா சர்வதேச சதுரங்கப் தபாட்டி கிராண்ட் மாஸ்டர் இனியன் 

சாம்பியன்: 

தசர்பியாவில் நடந்ேசர்வதேச சதுரங்கப் தபாட்டியில் ஈதராட்டடச் தசர்ந்ே 

கிராண்ட் மாஸ்டர் பி.இனியன் தவற்றி தபற்றார். 

ஈதராட்டடச் தசர்ந்ே கிராண்ட் மாஸ்டர் பி.இனியன், சர்வதேச 

அளவிலான பல்தவறு தபாட்டிகளில் தவற்றி தபற்று சாேடன படடத்து 

வருகிறார். தசர்பியாவில் கடந்ே 23ஆம் தேதி முேல் 30ஆம் தேதி வடர 

நடந்ே 5ஆவது ருெனா தசாரா சதுரங்கப் தபாட்டியில் ஐந்து நாடுகடளச் 

தசர்ந்ே 10 சர்வதேச வீரர்கள் பங்தகற்றனர். இந்தியாவின் சார்பில் 

இப்தபாட்டியில் இனியன் பங்தகற்றார். 

கிளாசிகல் பிரிவில் 9 சுற்றுகளாக நடடதபற்ற இப்தபாட்டியில், கிராண்ட் 

மாஸ்டர் இனியன் 5 தபாட்டிகளில் தவற்றி மற்றும் 4 தபாட்டிகடளச் 

சமன் தசய்து ஏழு புள்ளிகள் தபற்று சாம்பியன் பட்டம் தவன்றார். 

இப்தபாட்டியில் ரஷ்ய வீரர் மகரின் ரூடிக் இரண்டாமிடம் தபற்றார். 

 

 

 


