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1. நீதியரசர் AM கான்வில்கர் தலைலையிைான 3 நீதியரசர்கள் 

ககாண்ட அைர்வு, எந்த வழக்கில் 2:1 கெரும்ொன்லையின் 

அடிப்ெலடயில் தீர்ப்ெளித்தது? 

அ) ஹத்ராஸ் வழக்கு 
ஆ) மத்திய விஸ்டா திட்ட வழக்கு  
இ) அயயாத்தி நில வழக்கு 
ஈ) COVID-19 தடுப்பூசி ப ோடுதல் வழக்கு 

❖ நீதியரசர் A M கான்வில்கர் தலலலமயிலான உச்சநீதிமன்றத்தின் மூன்று 
நீதியரசர்கள்ககாண்ட அமர்வு மத்திய விஸ்டா திட்ட வழக்கு கதாடர்பான 
தீர்ப்லப வழங்கியது. மறு சீரலமப்புத் திட்டத்திற்கு 2: 1 கபரும்பான்லமயின் 
அடிப்பலடயில் அவ்வமர்வு ஒப்புதல் அளித்தது. நிலப்பயன்பாடு மாற்றங்கள் 
மற்றும் சுற்றுச்சூழல் குழுவின் பரிந்துலரகலையும் அது உறுதிப்படுத்தியது. 

 

2.UNICEF’இன் சமீெத்திய அறிக்லகயின்ெடி, புத்தாண்டு நாளன்று 

அதிக எண்ணிக்லகயிைான பிறப்புகலள ெதிவுகசய்த நாடு எது? 

அ) சீனா 
ஆ) இந்தியா  
இ) அகமரிக்கா 
ஈ) இந்யதாயனசியா 

❖ ஐநா சிறார்கள் நிதியத்தின் (UNICEF) கருத்துப்படி, உலககங்கும் புத்தாண்டு 
நாைன்று 371,500’க்கும் யமற்பட்ட குழந்லதகள் பிறந்துள்ைன. 
இந்தியாவில் மட்டும் 60,000 குழந்லதகள் பிறந்துள்ைன. இந்தியாலவத் 
கதாடர்ந்து சீனா, லநஜீரியா மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகள் உள்ைன. 
2021’ஆம் ஆண்டில், 84 ஆண்டுகள் என்ற சராசரி ஆயுட்காலத்துடன் 140 
மில்லியன் குழந்லதகள் பிறக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ைது. 

 

3.அண்லைச்கசய்திகளில் இடம்கெற்ற, ‘சரக்கு வர்த்தக மைம்ொடு 

இலையதளத்லத’ கதாடங்கியுள்ள ைத்திய அலைச்சகம் எது? 

அ) வணிகம் மற்றும் கதாழில்துலற அலமச்சகம் 
ஆ) இரயில்யவ அலமச்சகம்  
இ) யவைாண்லம & ஊரக வைர்ச்சி அலமச்சகம் 
ஈ) MSME அலமச்சகம் 

❖ இந்திய ரயில்யவயின் சரக்கு வர்த்தக யமம்பாட்டு இலையதைத்லத, 
இரயில்யவ அலமச்சர் பியுஷ் யகாயல் கதாடக்கிலவத்தார். சரக்கு 
வழங்குநர்களுக்கான கசலவுகலைக் குலறப்பது, வழங்குநர்களுக்கு 
ஆன்லலன் கண்காணிப்பு வசதிலய வழங்குதல் மற்றும் சரக்குகள் 
யபாக்குவரத்து கசயல்முலறலய எளிதாக்குவது ஆகியவற்லற 
இந்தத்தைம் யநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ைது. 

❖ வணிகத்லத எளிதாக்குவலத யநாக்கமாகக் ககாண்ட இத்தைத்லத, 
இந்திய இரயில்யவயின் வலலத்தைம் வழியாக அணுகலாம். 

 

4. NPC ைற்றும் QCI உடன் இலைந்து வணிக அலைச்சகத்தால் 

கதாடங்கப்ெட்ட கவபினார் கதாடரின் கெயர் என்ன? 

அ) ஆத்மநிர்பார் இண்டஸ்ட்ரீஸ் 
ஆ) உத்யயாக் மந்தன்  
இ) MSME மந்தன் 

ஈ) தன்-முன்யனற்றத்கதாடர் 
❖ இந்தியத் கதாழிற்துலறயின் தரத்லதயும், உற்பத்தித்திறலனயும் 

யமம்படுத்துவதற்காக, வணிகம் & கதாழிற்துலற அலமச்சகத்தின் 
கதாழில் வைர்ச்சி மற்றும் உள்நாட்டு வர்த்தகத்துலற, இந்திய தர 
கவுன்சில், யதசிய உற்பத்தித் திறன் கவுன்சில் மற்றும் கதாழில்துலற 
அலமப்புகளுடன் இலைந்து ‘உத்யயாக் மந்தன்’ என்ற கதாடர் 
இலைய கருத்தரங்குகலை 2021 ஜனவரி 4 முதல் 2021 மார்ச் 2 
வலர நடத்துகிறது. 

 

5. கடந்த 2020ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவின் காைநிலை குறித்த 

அறிக்லகலய கவளியிட்டுள்ள அலைப்பு எது? 

அ) இந்திய வானிலல ஆய்வு லமயம்  
ஆ) புவி அறிவியல் அலமச்சகம் 

இ) இந்திய கவப்பமண்டல ஆய்வுகள் நிறுவனம் 
ஈ) DRDO 

❖ இந்திய வானிலல ஆய்வுலமயத்தின் காலநிலல ஆராய்ச்சி மற்றும் 
யசலவகள், 2020ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் காலநிலல குறித்த 
அறிக்லகலய கவளியிட்டுள்ைது. அந்த அறிக்லகயின்படி, 2020ஆம் 
ஆண்டில் இந்தியா முழுவதும் ஆண்டு சராசரி நில யமற்பரப்பு காற்று 
கவப்பநிலல இயல்லபவிட அதிகமாக இருந்தது. கடந்த 2020’ஆம் 
ஆண்டும் எட்டாவது கவப்பமான ஆண்டாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 
6. “ைைாைா யூசுப்சாய் உதவித்கதாலக ைமசாதாலவ” சமீெத்தில் 

நிலறமவற்றிய நாடு எது? 

அ) இந்தியா 
ஆ) பாகிஸ்தான் 
இ) அகமரிக்கா  
ஈ) ஆப்கானிஸ்தான் 

❖ அண்லமயில், “மலாலா யூசுப்சாய் உதவித்கதாலக மயசாதா”லவ 
அகமரிக்க காங்கிரஸ் நிலறயவற்றியது. இம்மயசாதா பாகிஸ்தானின் 
உயர்கல்வி உதவித்கதாலக திட்டத்தின்கீழ், பாகிஸ்தானிய கபண்டி 
-ர்க்கு 50% உதவித்கதாலகலய பன்னாட்டு யமம்பாட்டுக்கான US 
முகலமயின்மூலம் வழங்குகிறது. இவ்வுதவித்கதாலக 2020 முதல் 
2022 வலர வழங்கப்படவுள்ைது. 

 
7.அண்லைச் கசய்திகளில் இடம்கெற்ற ஓம்காமரஷ்வர் அலை 

அலைந்துள்ள ைாநிைம் எது? 

அ) மகாராஷ்டிரா 
ஆ) மத்திய பிரயதசம்  
இ) குஜராத் 
ஈ) ஜார்க்கண்ட் 

❖ உலகின் மிகப்கபரிய மிதக்கும் சூரிய மின்னுற்பத்தித் திட்டமானது 
மத்திய பிரயதச மோநிலத்தின் நர்மலத ஆற்றில் உள்ை ஓம்காயரஷ்வர் 
அலையில் கட்டப்படவுள்ைது. 600 கமகாவாட் மின்னுற்பத்தித்திறன் 
ககாண்ட இவ்வாலலலய நிறுவுவதற்கு `3,000 யகாடி நிதி ஒதுக்கீடு 
கசய்யப்பட்டுள்ைது. 
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❖ 2022-23’க்குள் இந்த ஆலலயில் மின்னுற்பத்தி கதாடங்கும். இந்த 
அலையில் சூரிய மின்னுற்பத்தித் தகடுகலை நிறுவுவது உள்ளிட்ட 
இத்திட்டத்திற்கு உலக வங்கியின் IFC மற்றும் பவர் கிரிட் நிதியுதவி 
வழங்கும். 

 
8.சமீெ கசய்திகளில் இடம்கெற்ற, “ொரதிய நிர்மதஷக் திரவ்யா’ 

என்றால் என்ன? 

அ) COVID-19 தடுப்பூசி கட்டலமப்பு 
ஆ) சான்றளிக்கப்பட்ட குறிப்பு கபாருள்  
இ) விண்கவளி கதாழில்நுட்ப கட்டலமப்பு 
ஈ) கிரிப்யடாகரன்சி நுட்பம் 

❖ அறிவியல் & கதாழிற்துலற ஆராய்ச்சி கவுன்சில் - யதசிய இயற்பியல் 
ஆய்வகமானது (CSIR-NPL) இந்திய சான்றளிக்கப்பட்ட குறிப்பு கபாருள் 
(CRM) தயாரிப்பதற்கான சர்வயதச நலடமுலறலய பின்பற்றியுள்ைது. 
“பாரதியா நிர்யதஷக் திரவ்யா” என்று முத்திலர குத்தப்பட்ட CRM, 
பன்னாட்டு தரத்திற்கு இலையான தரத்லத உறுதிகசய்வதற்காக, 
ஆய்வகங்களின் யசாதலன / அைவுத்திருத்தத்லத பின்பற்றுகிறது. 

 
9.சமீெத்தில், மகாட்டயத்தில், H5N8-ஏவியன் இன்புளூயன்ஸா 

உறுதிகசய்யப்ெட்டது. மகாட்டயம் அலைந்துள்ள ைாநிைம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 
ஆ) யகரைா  
இ) ஆந்திர பிரபதசம் 
ஈ) கர்நாடகா 

❖ யகரை மாநிலம் யகாட்டயம் நகரத்தில் உள்ை வாத்துகள், ஏவியன் 
இன்புளூயன்ஸா - H5N8 யநாயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ைன. இந்த யநாய் 
யமலும் பரவாமல் தடுக்க, மாநில மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் யபார்க்கால 
நடவடிக்லககலைத் கதாடங்கியுள்ைது. சுமார் 70 நாட்கள் வயதுடைய 
1,700 வாத்துகளின் இறப்புக்கு இந்த லவரஸ் காரைமாகியுள்ைது. 

 
10. கீழ்க்காணும் எந்த இடத்திற்கான இந்தியாவின் நாற்ெதாவது 

அறிவியல் ெயைத்திற்கு, இந்திய எண்கைய் நிறுவனம் 

எரிகொருள் வழங்கியுள்ளது? 

அ) அண்டார்டிகா  
ஆ) ஆர்க்டிக் ப ருங்கைல் 
இ) எவகரஸ்ட் சிகரம் 
ஈ) கசன்டினல் தீவுகள் 

❖ யதசிய துருவ மற்றும் கபருங்கடல் ஆராய்ச்சி லமயத்தின் ஆராய்ச்சி 
-யாைர்கள் அண்டார்டிகாவிற்கு பயைம் யமற்ககாள்ைவுள்ைனர். 
இது நாற்பதாவது இந்திய அறிவியல் பயைமாகும். இந்தப்பயைத்தி 
-ற்கான எரிகபாருள் இந்தியன் எண்கைய் நிறுவனத்தால் வழங்கப் 
-படுகிறது. யகாவாவின் மர்மயகாவா துலறமுகத்திலிருந்து 43 
உறுப்பினர்களுடன் இந்தப் பயைம் கதாடங்கப்படவுள்ைது. 

❖ கஜட் A1 எரிகபாருள், உயவு எண்கைய் மற்றும் கடலில் 
பயன்படுத்தக்கூடிய வளி எண்கைய் ஆகியவற்லற இந்தியன் 
எண்கைய் நிறுவனம் வழங்கியுள்ைது. 
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