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1.வடகிழக்கு இந்தியாவின் முதல் கேக ா இந்தியா 

விளையாட்டுப்பள்ளி அளைந்துள்ை நேரம் எது? 

அ) ஷில்லாங்  
ஆ) இம்பால் 
இ) கெளொத்தி 
ஈ) கெங்டாக் 

❖ கெகலா இந்தியா விளளயாட்டுப் பள்ளியாெ அறிவிக்ெப்பட்டுள்ள 
ஷில்லாங்கின் அஸ்ஸாம் ளைபிள்ஸ் பள்ளிளய மத்திய இளளஞர் நலன் 
மற்றும் விளளயாட்டுத்துளை அளமச்சர் கிைண் ரிஜிஜு கதாடங்கிளைத்தார். 
ைடகிழக்கு மாொணங்ெளின் முதல் பள்ளியாெ அஸ்ஸாம் ளைபிள்ஸ் பள்ளி 
அளமந்துள்ளது. கமாத்தம் ஒன்பது விளளயாட்டுப் பள்ளிெளுக்கு அனுமதி 
ைழங்ெப்பட்டுள்ளது.  

❖ ெல்வியுடன் விளளயாட்ளட ஒருங்கிளணத்து, அதன் ைாயிலாெ நாட்டில் 
விளளயாட்டுெளள கமம்படுத்தி வீைர்ெளின் ஒட்டுகமாத்த திைளை 
ைளர்ப்பகத கெகலா இந்தியா விளளயாட்டுப் பள்ளிெளின் முக்கிய 
குறிக்கொளாகும். 

 

2.கதசிய அைவியல் ைாநாடு – 2021’ஐ ஏற்பாடு செய்துள்ை 

ஆராய்ச்சி அளைப்பு எது? 

அ) CSIR  
ஆ) DRDO 
இ) ICMR 
ஈ) ICAR 

❖ தைது 75ஆைது ஆண்டுக்குள் நுளழயும், புது தில்லியில் உள்ள அறிவியல் 
மற்றும் கதாழிலெ ஆைாய்ச்சி ளமயம் - கதசிய இயற்பியல் ஆய்ைெம், கதசிய 
அளவியல் மாநாடு 2021’ஐ ஏற்பாடு கசய்தது. “நாட்டின் ஒருங்கிளணந்த 
ைளர்ச்சிக்கு அளவியல்” என்பது இம்மாநாட்டின் ெருப்கபாருளாகும். கதசிய 
அளவியல் மாநாட்டில், பிைதமர் கமாடி ொகணாலிக்ொட்சிமூலம் கதாடக்ெ 
உளையாற்றிைார். 

 

3. ‘தைப்பூெம்’ என்பது கீழ்க்ோணும் எந்த இந்திய ைாநி த்தில் 

சோண்டாடப்படும் ஒரு விழாவாகும்? 

அ) தமிழ்நாடு  
ஆ) கேரளம் 
இ) நாொலாந்து 
ஈ) அருணாச்சல பிைகதசம் 

❖ ‘தமிழ்க்ெடவுள்’ முருெ ைழிபாட்டிற்ொெ அர்ப்பணிக்ெப்பட்ட ‘ளதப் 
பூசம்’ என்ற திருவிழாளை உலெம் முழுளமக்கும் பைவி ைாழும் தமிழ் 
மக்ெள் கொண்டாடுகிைார்ெள். இந்த நாளள கபாது விடுமுளையாெ 
அறிவிக்ெ தமிழர்ெள் கொரியளத அடுத்து, அதற்ொை உத்தைளை 
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலளமச்சர் ெ.பழனிசாமி கைளியிட்டார்.  

❖ இந்த விழா, கெைளாவின் சில பகுதிெளிலும், இலங்ளெ, சிங்ெப்பூர், 
மகலசியா, கமாரீஷியஸ் மற்றும் இந்கதாகைசியா கபான்ை பிை 
நாடுெளிலும் கைகு விமரிளசயாெ கொண்டாடப்படுகிைது. 

 

 

4. அண்ளையில் சதாடங்ேப்பட்ட, “கதசிய அணு ோ  அைவின்” 

துல்லியம் என்ன? 

அ) 2.7 நாகனா வினாடிேள் 
ஆ) 2.8 நாகைா விைாடிெள்  
இ) 2.1 நாகனா வினாடிேள் 
ஈ) 2.0 நாகனா வினாடிேள் 

❖ கதசிய அளவியல் மாநாட்டின் கதாடக்ெ விழாவின்கபாது பிைதமர் 
கமாடி, ‘கதசிய அணு ொல அளளை’ நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார் . இந்த 
நடைடிக்ளெயின்மூலம், இந்திய திட்ட கநைமாைது பன்ைாட்டு திட்ட 
கநைத்துடன் ஒத்தளமக்ெப்படுகிைது. 2.8 நாகைா கநாடிெள் என்னும் 
துல்லியத்துடன் இந்திய நிளலயாை கநைத்ளத கதசிய அணு ொல 
அளவு ைழங்கும். கதசிய சுற்றுச்சூழல் தைநிர்ணய ஆய்ைெத்துக்ொை 
அடிக்ெல்ளலயும் பிைதமர் நாட்டிைார். 

 

5.அண்ளைச் செய்திேளில் இடம்சபற்ற, சோச்சி - ைங்ேளூரு 

இயற்ளே எரிவாயு குழாய் திட்டத்ளத அளைக்கின்ற சபாதுத் 

துளற நிறுவனம் எது? 

அ) ONGC 
ஆ) GAIL  
இ) IOCL 
ஈ) CIL 

❖ கெைளாவின் கொச்சிக்கும் ெர்நாடொவின் மங்ெளூருக்கும் இளடயில் 
450 கிமீ நீளமுள்ள இயற்ளெ எரிைாயு குழாய்பாளத, GAIL (இந்தியா) 
நிறுைைத்தால் அளமக்ெப்பட்டுள்ளது. `3000 கொடி மதிப்பிலாை 
திட்டத்ளத இந்திய பிைதமர் ைணிெ நடைடிக்ளெெளுக்ொெ திைந்து 
ளைத்துள்ளார். இதன்மூலம், நாள் ஒன்றுக்கு 12 மில்லியன் கமட்ரிக் 
ஸ்டாண்டர்டு கியூபிக் மீட்டர் இயற்ளெ எரிைாயு ெடந்துகசல்லும். 

 
6. உ ே பிசரய்லி நாள் அனுெரிக்ேப்படுகிற கததி எது? 

அ) ஜைைரி 2 
ஆ) ஜைைரி 3 

இ) ஜைைரி 4  
ஈ) ஜைைரி 6 

❖ உலெ பிகைய்லி நாளாைது 2018 டிசம்பரில் ஐநா கபாதுச் சளபயால் 
நிறுைப்பட்ட பின்ைர், ஆண்டுகதாறும் ஜை.4 அன்று அனுசரிக்ெப்படு 
-கிைது. பார்ளைக்குளைபாடுள்ளைர்ெள் பயன்படுத்தும் ைாசிப்பு 
மற்றும் எழுதுதலுக்ொை முளைளய ெண்டுபிடித்த லூயிஸ் 
பிகைய்லியின் பிைந்தநாளள இந்தத்கததி குறிக்கிைது. இந்த ஆண்டு, 
உலெளாவிய கதாடுதல்-அடிப்பளடயிலாை தெைல் கதாடர்பு 
அளமப்பின் முக்கியத்துைத்ளத ஐ.நா சிைப்பித்துக்ொட்டுகிைது. 

 
7.எக்ேருவிளய நிறுவுவதற்ோே PM கேர்ஸ் நிதிய அறக்ேட்டளை 

`120 கோடி நிதிளய ஒதுக்கியுள்ைது? 

அ) ஆக்ஸிஜன் உற்பத்தி ஆளலெள்  
ஆ) ைளி சுத்திெரிப்பான்ெள் 
இ) RO-நீர் சுத்திெரிப்பான்ெள் 
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ஈ) ஷிப்ட் மருத்துைமளைெளள உருைாக்குங்ெள் 

❖ பிைதமரின் அைசைொல மக்ெள் உதவி மற்றும் நிைாைண (PM CARES) 
நிதிய அைக்ெட்டளள, நாடு முழுைதுமுள்ள கபாது நலைாழ்வு ளமயங்ெ 
-ளில் 162 பிைத்கயெ அழுத்த விளச உறிஞ்சுதல் (PSA) பிைாணைாயு 
தயாரிப்பு ைசதிெளள நிறுை `201.58 கொடி ஒதுக்கீடு கசய்துள்ளது. 

❖ மத்திய சுொதாைம் மற்றும் குடும்பநல அளமச்செத்தின்கீழ் இயங்கும் 
தன்ைாட்சிகபற்ை அளமப்பாை மத்திய மருத்துை விநிகயாெ விற்பளை 
கூடத்தால் கொள்முதல் நடத்தப்படும். இந்த ஆளலெள் மருத்துை 
தைத்திலாை ஆக்ஸிஜளை உற்பத்தி கசய்யும். 

 
8.பின்வரும் எவ்வளைப்பு ெமீபத்தில் தனது அளனத்து சபண்ேள் 

அணிளயயும் எதிர்பாரா பணிேளுக்ோே அனுப்பியது? 

அ) மத்திய ஆயுத ொைல் பளட 
ஆ) இந்கதா-திகபத்திய எல்ளலக் ொைல்பளட 
இ) கதசிய கபரிடர் மீட்புப் பளட  
ஈ) மத்திய கதாழிலெ பாதுொப்புப்பளட 

❖ ெங்ளெயாற்றின் ெளையிலுள்ள உத்தை பிைகதசத்தின் ெர் முக்கதஷ்ைர் 
நெைத்தில், எதிர்பாைா பணிெளுக்ொெ கதசிய கபரிடர் மீட்புப் பளடயின் 
அளைத்து கபண் குழுவும் அண்ளமயில் ஈடுபடுத்தப்பட்டது. 

❖ கதாழிற்முளை பயிற்சிகபற்ை இந்த அளைத்து கபண்ெள் குழு, மீட்புப் 
படகுெள் மற்றும் அது கதாடர்புளடய உபெைணங்ெளள ளெயாண்டது. 
நூற்றுக்கும் கமற்பட்ட கபண் கபாைாளிெளள கதசிய கபரிடர் மீட்புப் 
பளட தனது அணியில் கேர்த்துள்ளது.  

 
9.அண்ளைச் செய்திேளில் இடம்சபற்ற, ‘ஸ்வஸ்த்வாயு’ என்ற 

உடலில் செலுத்த கதளவயில் ாத செயற்ளே சுவாெ வழங்கிளய 

உருவாக்கியுள்ை அளைப்பு எது? 

அ) DRDO 
ஆ) CSIR  
இ) ISRO 
ஈ) BARC 

❖ அறிவியல் மற்றும் கதாழிலெ ஆைாய்ச்சிக் குழு - கதசிய ைானூர்தி 
ஆய்ைெத்ளத (CSIR-NIL) கசர்ந்த விஞ்ஞானிெள், CSIR-IGIB மருத்துைப் 
பணியாளர்ெளுடன் இளணந்து உருைாக்கியுள்ள ‘சுைஸ்த் ைாயு’ 
என்னும் உடலில் கசலுத்த கைண்டிய கதளையில்லாத சுைாசக் 
ெருவிக்கு அைசின் ஒப்புதல் கிளடத்துள்ளது. 

❖ மத்திய சுொதாை & குடும்பநல அளமச்சின் சுொதாை கசளைெளுக்ொை 
தளலளம இயக்குநர் அளமத்த நிபுணர் குழு இந்தச் சுைாசக் ெருவிளய 
பரிகசாதித்து, இளத 35% ைளை பிைாணைாயு உதவி கதளைப்படும் 
COVID கநாயாளிெளுக்கு பயன்படுத்தலாம் என்று சான்ைளித்தது. 

 
10.அண்ளையில் சதாடங்ேப்பட்ட ‘டாய்ேத்தான்’ முன்சனடுப்புக்கு 

எத்தளன அளைச்ெேங்ேள் கூட்டு கெர்ந்துள்ைன? 

அ) 5 ஆ) 6  
இ) 7 ஈ) 8 
 

❖ உள்நாட்டு விளளயாட்டுப் ப ாருட்ேள் கதாழிற்துளைளய கமம்படுத் 
-துைதற்கும் இைக்குமதிளயக் குளைப்பதற்குமாெ இந்திய அைசு, “டாய் 
ெத்தான்” என்ை புதிய முன்கைடுப்ளபத் கதாடங்கியுள்ளது. 

❖ ெல்வி, கபண்ெள் மற்றும் குழந்ளதெள் கமம்பாடு, ஜவுளி, ைர்த்தெம் 
மற்றும் கதாழிற்துளை, MSME, I&B உள்ளிட்ட ஆறு அளமச்செங்ெள் 
மற்றும் AICTE ஆகியளை இம்முன்கைடுப்புக்கு ஒத்துளழக்கின்ைை. 
உள்நாட்டு விளளயாட்டுப் ப ாருட்ெளள உருைாக்ெ மாணைர்ெள், 
ஆசிரியர்ெள், ைடிைளமப்பு ைல்லுநர்ெள் மற்றும் துளிர்நிறுைைங்ெள் 
இளணந்து கசயல்படுைார்ெள். 
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