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1. ‘இந்தியாவில் நீண்ட முதுமை குறித்த ஆய்வறிக்மை’மய 

வவளியிட்ட ைத்திய அமைச்சைம் எது? 

அ) புவி அறிவியல் அமைச்சகம் 
ஆ) சுகாதாரம் ைற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகம்  
இ) வணிகம் ைற்றும் ததாழிற்துமை அமைச்சகம் 
ஈ) MSME அமைச்சகம் 

❖ இந்தியாவில் நீண்ட முதுமை பற்றிய ஆய்வறிக்மக (LASI), அமல-1’ஐ 
ைத்திய சுகாதாரம் & குடும்பநல அமைச்சர் ஹர்ஷ் வர்தன் தவளியிட்டார். 
ைக்கள் முதுமையமடவதால் நாட்டில் ஏற்படும் சுகாதார, தபாருளாதார, சமூக 
ைாற்ைங்கள், விமளவுகள் குறித்த முழு அளவிலான, அறிவியல் பூர்வைான 
ததசிய ஆய்தவ LASI ஆகும். முதிதயார்களுக்கான ததசிய ைற்றும் ைாநில 
அளவிலான தகாள்மககமள வகுக்க இவ்வறிக்மக உதவும். 

 

2.இந்தியாவில் மிைவும் அருகிவரும் உயிரினங்ைளுக்ைான மீட்பு 

திட்டத்தின்கீழ், எத்தமன வனவுயிரினங்ைள் உள்ளன? 

அ) 12 
ஆ) 16 
இ) 22  
ஈ) 35 

❖ ததசிய வனவுயிரி வாரியத்தின் நிமலக்குழுவானது அண்மையில் நாட்டில் 
ைனித-வனவுயிரி தைாதமல நிர்வகிப்பதற்கான ஆதலாசமனக்கு ஒப்புதல் 
அளித்துள்ளது. இராஜஸ்தான் ைற்றும் குஜராத் மாநிலத்தின் சில பகுதிகளில் 
காணப்படும், ‘கராகல்’ என்ை காட்டுப்பூமனமய மிகவும் அருகிவரும் 
உயிரினங்களின் பட்டியலில் தசர்க்கவும் அக்குழு ஒப்புதல் அளித்தது.  

❖ தற்தபாது, மிகவும் அருகிவரும் உயிரினங்களுக்கான மீட்பு திட்டத்தின்கீழ் 
22 வனவுயிரினங்கள் உள்ளன. 

 

3. அண்மைச் வசய்திைளின் இடம்வெற்ற, அங்ைைாலி-அழுதா செரி 

இரயில் திட்டைானது எந்த ைாநிலத்தில் அமையவுள்ளது? 

அ) தமிழ்நாடு 
ஆ) கேரளம்  
இ) கர்நாடகா 

ஈ) ஆந்திர பிரததசம் 
❖ அங்கைாலி-அழுதா சபரி இரயில் திட்டத்திற்கு தகரள உட்கட்டமைப்பு 

முதலீட்டு நிதி வாரியத்தின் நிதிமயப் பயன்படுத்த நடுவண் 
அமைச்சரமவ ஒப்புதல் அளித்தது. இந்தத் திட்டத்தின் கட்டுைானம் 
ைற்றும் பராைரிப்மப இரயில்தவ தைற்தகாள்ளும்; அதத தவமளயில், 
நிமலயத்தின் வளர்ச்சி, தபாதுத்துமை-தனியார் கூட்டாண்மையின் 
கீழ் இருக்கும். தசலவினங்கமளக்கழித்தபின்னர், வருைானம், தகரள 
ைாநில அரசுக்கும் இரயில்தவ துறைக்கும் இமடயில் பகிரப்படும். 

 

4. எந்தவவாரு ைடவுளரின் வெயமரயும் ெயன்ெடுத்தி மைற்வைாள் 

-ளப்ெடும் எந்தவவாரு விளம்ெரமும் சட்டத்துக்குப்புறம்ொனது என 

அண்மையில் தீர்ப்ெளித்த உயர்நீதிைன்றம் எது? 

அ) தைட்ராஸ் உயர்நீதிைன்ைம் 
ஆ) பம்பாய் உயர்நீதிைன்ைம்  

இ) குஜராத் உயர்நீதிைன்ைம் 
ஈ) தகளகாத்தி உயர்நீதிைன்ைம் 

❖ பம்பாய் உயர்நீதிைன்ைத்தின் ஒளரங்காபாத் அைர்வு, எந்ததவாரு 
கடவுளரின் தபயமரயும் பயன்படுத்தி எந்ததவாரு தபாருமளயும் 
விளம்பரம் தசய்வது ைற்றும் அப்தபாருளில் இயற்மகக்கு அப்பாற்பட்ட 
சக்திகள் இருப்பதாகக் கூறுவது சட்டத்துக்குப் புைம்பானது என்று 
அறிவித்துள்ளது. 

❖ இந்த நமடமுமை, ைகாராஷ்டிரா நரபலி தடுப்பு ைற்றும் ஒழிப்பு ைற்றும் 
பிை ைனிதாபிைானைற்ை, தீய ைற்றும் அதகாரி நமடமுமைகள் ைற்றும் 
பில்லி, சூனியம், ஏவல் தடுப்புச் சட்டத்தின்கீழ் வருகிைது. அனுைன் 
சாலிசா யந்திரம், இலக்ஷ்மி யந்திரம், கமரு கமாதிரம் தபான்ை 
தபாருட்களின் விற்பமனமய ஊக்குவிக்கும் விளம்பரங்கமளத் 
தடுப்பதற்காக அம்ைனு தாக்கல் தசய்யப்பட்டது. 

 

5.மதசிய ெசு அறிவியல் மதர்மவ நடத்தும் நிறுவனம் எது? 

அ) PeTA 
ஆ) கதசிய காைததனு ஆதயாக்  
இ) ததசிய விலங்கு நல நிறுவனம் 
ஈ) புளூ கிராஸ் 

❖ நாட்டுப்பசுக்கள்குறித்து இளம் ைாணாக்கர்களிமடதயயும், ைக்களி 
-மடதயயும் விழிப்புணர்மவ அதிகரிக்கும் வமகயில், பசு அறிவியல் 
குறித்த நூல்கமள அமனவருக்கும் கிமடக்க தசய்யவும், “காைததனு 
தகள-விஞ்ஞான் பிரச்சார்-பிரசார் ததர்வு” என்னும் ததர்மவ 
நடத்தவும் ததசிய காைததனு ஆதயாக் முன்வந்துள்ளது. 

❖ இத்ததர்வு, ஆண்டுததாறும் நாடு முழுவதும் நமடதபறுகிைது. ததசிய 
காைததனு ஆதயாக் என்பது மத்திய மீன்வளம், கால்நமட பராைரிப்பு 
ைற்றும் பால்வளத்துமை அமைச்சகத்தின்கீழ் பசுக்கள் நலனுக்காக 
அமைக்கப்பட்ட ஓர் அரசு அமைப்பாகும். 

 
6. DRDO ஆனது ெமயாமடவெஸ்டர் MK-II வதாழில்நுட்ெத்மத 

பின்வரும் எந்த ைாநிலத்தின் வைட்மரா இரயில் வநட்வவார்க்கில் 

நிறுவவுள்ளது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) மோராஷ்டிரா  
இ) கர்நாடகா 
ஈ) ஆந்திர பிரததசம் 

❖ இந்திய அரசின் முன்னணி ஆராய்ச்சி முகமையான பாதுகாப்பு 
ஆராய்ச்சி தைம்பாட்டு நிறுவனமும் (DRDO), இந்திய, ைகாராஷ்டிர 
அரசுகளின் கூட்டு நிறுவனைான ைகாராஷ்டிரா தைட்தரா இரயில் 
நிறுவனமும் (ைகா-தைட்தரா) தண்ணீர் தசமிப்பிலும், சுற்றுச்சூழல் 
பாதுகாப்பிலும் இமணந்து பணிபுரிந்து வருகின்ைன. 

❖ தைட்தரா இரயில் மையங்களில் ைனிதக்கழிவுகமள 
மகயாள்வதற்காக தைம்படுத்தப்பட்ட பதயா மடதஜஸ்டர் (MK-II) 
ததாழில்நுட்பத்மத தசயல்படுத்துவதற்கான ததாழில்நுட்ப ஆதரமவ 
DRDO வழங்குவதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தைானது, பாதுகாப்பு 
ஆராய்ச்சி தைம்பாட்டு நிறுவனம், ைகாராஷ்டிரா தைட்தரா இரயில் 
நிறுவனம் ஆகியவற்றுக்கிமடதய மகதயழுத்தானது. 
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7.ஆறு ஆண்டுைமள நிமறவுவசய்துள்ள உொலா ைற்றும் SLNP 

திட்டங்ைள், எந்த அமைச்சைத்தால் வசயல்ெடுத்தப்ெடுகின்றன? 

அ) உழவு ைற்றும் உழவர்கள் நலன் அமைச்சகம் 
ஆ) எரிசக்தி அமைச்சகம்  
இ) ஊரக வளர்ச்சித்துமை அமைச்சகம் 
ஈ) தகவல் ததாடர்பு அமைச்சகம் 

❖ அமனவருக்கும் LED விளக்குகள் வழங்கும் திட்டம் (UJALA), ததசிய 
ததருவிளக்கு திட்டம் (SLNP) ஆகியவற்மை பிரதைர் நதரந்திர தைாடி 
கடந்த 2015 ஜன.5 அன்று ததாடங்கி மவத்தார். இந்தத் திட்டங்கள் 6 
ஆண்டுகமள நிமைவு தசய்துள்ளன. இந்த இரண்டு திட்டங்கமளயும், 
எரிசக்தி அமைச்சகத்தின் கீழுள்ள தபாதுத்துமை நிறுவனங்களின் 
கூட்டு முயற்சியில், எரிசக்தி திைன் தசமவகள் நிறுவனம் (EESL) 
அைல்படுத்தியது. 

❖ உஜாலா திட்டத்தின்கீழ், நாடு முழுவதம் 36.69 தகாடி LED பல்புகமள 
EESL நிறுவனம் வழங்கியது. ததசிய ததருவிளக்கு திட்டம்மூலம் நாடு 
முழுவதும், 1.14 தகாடி LED ததருவிளக்குகள் தபாருத்தப்பட்டன. 

 
8.சிறு நிதி வங்கியாை ைாற்றப்ெட்ட இந்தியாவின் முதல் நைர்ப்புற 

கூட்டுறவு வங்கி எது? 

அ) அகைதாபாத் வணிகர்கள் கூட்டுைவு வங்கி 
ஆ) சிவாலிக் வணிகர்கள் கூட்டுைவு வங்கி  
இ) தகாவா நகர கூட்டுைவு வங்கி 
ஈ) ஆந்திர பிரததச ைதகஷ் நகர கூட்டுைவு வங்கி 

❖ உத்தர பிரததசத்மதச் தசர்ந்த சிவாலிக் வணிகர்கள் கூட்டுைவு வங்கி 
இந்திய ரிசர்வ் வங்கியிடமிருந்து ஒரு சிறு நிதி வங்கியாக உரிைம் 
தபற்றுள்ளது. இதன்மூலம், தானாக முன்வந்து ைாறும் திட்டத்தின்கீழ், 
ஒரு சிறு நிதி வங்கியாக ைாறிய நாட்டின் முதல் நகர கூட்டுைவு வங்கி 
ஆனது சிவாலிக் கூட்டுைவு வங்கி. இவ்வங்கி, 2021 ஏப்ரல் வாக்கில் 
தனது வணிகத்மதத் ததாடங்கவுள்ளது. 

 
9.நிதியமைச்சைம் இயக்கிய 4 ைக்ைள் மைய சீர்திருத்தங்ைளில் 

மூன்றமன முதலில் முடித்த இரண்டு ைாநிலங்ைள் எமவ? 

அ) தமிழ்நாடு & தகரளா 
ஆ) ைத்திய பிரததசம் & ைகாராஷ்டிரா  
இ) ைத்திய பிரததசம் & ஆந்திர பிரததசம் 
ஈ) தகரளா & கர்நாடகா 

❖ ைத்திய நிதியமைச்சகத்தின் தசலவினத்துமை நிர்ணயித்த நான்கு 
சீர்திருத்தங்களில், ஒதர நாடு-ஒதர குடும்ப அட்மட, ததாழில் தசய்வமத 
எளிதாக்குதல், நகர்ப்புை உள்ளாட்சி அமைப்பு ஆகிய 3 ைக்கள் மைய 
சீர்திருத்தங்கமள ை.பியும், ஆந்திர பிரததசமும் நிமைதவற்றியுள்ளன. 

❖ இதற்காக இந்த இரு ைாநிலங்களுக்கும், புதிதாக ததாடங்கப்பட்ட 
“ைாநிலங்களின் மூலதன தசலவுக்கான சிைப்பு நிதியுதவி” திட்டத்தின் 
கீழ் `1004 தகாடி நிதி வழங்க நிதியமைச்சகத்தின் தசலவினத்துமை 
முடிவு தசய்துள்ளது. 

 

10.உழவர்ைளின் வருவாமய அதிைரிப்ெதற்ைாை, ‘கிசான் 

ைல்யாண் திட்டத்மத வதாடங்கியுள்ள ைாநிலம் எது? 

அ) உத்தர பிரததசம்  
ஆ) மத்திய பிரததசம் 
இ) ஹிைாச்சல பிரததசம் 
ஈ) ஆந்திர பிரததசம் 

❖ உழவர்களின் வருவாமய அதிகரிப்பதற்காக உத்தர பிரததச ைாநில 
முதலமைச்சர் தயாகி ஆதித்யநாத் கிசான் கல்யாண் திட்டத்மத 
ததாடங்கினார். இந்தத் திட்டம், வரும் 2022’க்குள் உத்தர பிரததச 
ைாநில உழவர்களின் வருவாமய இரட்டிப்பாக்குவமத தநாக்கைாக 
தகாண்டுள்ளது. ைாநிலம் முழுவதும் 825 வட்டங்களில் உழவர்களு 
-க்கான தைம்பாட்டுத் திட்டங்கள் ததாடங்கப்படும் என்பமதயும் 
அம்ைாநில முதல்வர் உறுதிபட ததரிவித்தார். 
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