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1.பிரபல இராசாங்க அமைச்சரும் - துறவியுைான ‘பசவேஸ்ேரா’ 

சார்ந்த ைாநிலம் / யூனியன் பிரவதசம் எது? 

அ) தில்லி 
ஆ) கர்நாடகா  
இ) மகாராஷ்டிரா 
ஈ) தெலங்கானா 

❖ 12ஆம் நூற்றாண்டடய கல்யாணி சாளுக்கிய வம்சத்தின் ஆட்சிக் 
காலத்தில், அடமச்சரும் லிங்காயத் துறவியுமாக இருந்ெவர் ‘பசவவஸ்வரர்’ 
என்னும் ‘பசவண்ணா’. அவர் கர்நாடகாவில் உள்ள லிங்காயத் சமூகத்தின் 
பிரபல ஆளுடமயாக கருெப்படுகிறார். சமீபத்தில், கர்நாடக முெல்வர் B S 
எடியுரப்பா, பசவகல்யாணில் `500 வகாடி மதிப்பீட்டில், ‘புதிய அனுபவ 
மண்டபம்’ நிறுவுவெற்காக அடிக்கல் நாட்டினார். இது அவரின் வாழ்ந்ெ 
இடமாக கருெப்படுகிறது. 

 

2.புதிய ‘பள்ளிப்மப ககாள்மக’மய அறிமுகப்படுத்திய ைாநிலம் / 

யூனியன் பிரவதசம் எது? 

அ) தில்லி  
ஆ) கர்நாடகா 
இ) மகாராஷ்டிரா 
ஈ) தெலங்கானா 

❖ வெசிய கல்விக்தகாள்டகக்கு இணங்க, மாணவர்களின் பள்ளிப்டபகளின் 
எடடடய குடறக்க தில்லி அரசு ஒரு புதிய “பள்ளிப்டப தகாள்டகடய” 
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இக்தகாள்டகடய விடரவில் தசயல்படுத்துமாறு 
வெசிய ெடலநகர பிராந்தியத்தில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு தில்லி அரசு 
அறிவுறுத்தியுள்ளது. இக்தகாள்டகயின்படி, 1-10 வகுப்புகளுக்கு இடடயில் 
உள்ள மாணவர்களுக்கான பள்ளிப் டபகளின் எடட அவர்களின் உடல் 
எடடயில் 10 செவீெத்திற்கு வமல் இருக்கக்கூடாது. 

 

3.அண்மைச் கசய்திகளில் இடம்கபற்ற, 'கைலிவபானிகல்ச்சர்' 

என்றால் என்ன? 

அ) தகாடுக்கற்ற வெனீ வளர்ப்பு முடற  
ஆ) விடெகளற்ற கனி உற்பத்தி முடற 

இ) இறகற்ற வகாழி வளர்ப்பு முடற 
ஈ) விடெகளற்ற காய்கள் உற்பத்தி முடற 

❖ காசர்வகாடட ெடலடமயிடமாகக்தகாண்ட உழவர்கள் பல்கடலக் 
கழகமான கர்ஷகா வித்யாபீடம், சம்வபரியில் ஒரு ‘தமலிவபானி 
கல்ச்சர்’ திட்டத்டெ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. தமலிவபானிகல்ச்சர் 
குறித்ெ 4 மாெ பயிற்சி வகுப்பு (அொவது தகாடுக்கற்ற வெனீ வளர்ப்பு) 
தொடங்கப்பட்டது. அடுத்ெகட்ட உெவியுடன் பல்கடலக்கழகத்தின் 
ஆராய்ச்சி மன்றத்ொல் வடிவடமக்கப்பட்ட, ‘சுவெச வென்கூடுகளும்; 
இந்தப் பயிற்சியின் வழங்கப்படும். 

 

4.ைக்களமே சபாநாயகரின் சமீபத்திய அறிவிப்பின்படி, பள்ளிகள் 

& கல்லூரிகளில், எந்தப் பரப்புமர வைற்ககாள்ளப்பட உள்ளது? 

அ) Know your MLA         ஆ) Know your MP 
இ) Know your constituency       ஈ) Know your Constitution  
 

❖ மக்களடவ சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா சமீபத்தில் உத்ெரகண்ட் 
பஞ்சாயத்து ராஜ் துடற ஏற்பாடு தசய்திருந்ெ நிகழ்ச்சிக்கு ெடலடம 
ொங்கினார். இந்ெ நிகழ்வின்வபாது, நாடு முழுவதுமுள்ள பள்ளிகள், 
கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கடலக்கழகங்களில், “உங்கள் 
அரசியலடமப்டப அறிந்துதகாள்ளுங்கள்” என்ற தபயரில் ஒரு 
பரப்புடரடய மத்திய அரசு விடரவில் வமற்தகாள்ளும் என்று அவர் 
அறிவித்ொர். இது அரசியலடமப்பின் பல்வவறு அம்சங்கடளப் பற்றிய 
விழிப்புணர்டவ உருவாக்குவடெ வநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

 

5.அண்மைச் கசய்திகளில் இடம்கபற்ற, ேர்த்தக ககாள்மக 

மீளாய்வுடன் கதாடர்புமடய நிறுேனம் எது? 

அ) உலக வங்கி 
ஆ) WTO  

இ) IMF 
ஈ) FAO 

❖ வர்த்ெக தகாள்டக மீளாய்வு (Trade Policy Review) என்பது உலக 
வர்த்ெக அடமப்பின் (WTO) கீழ் உள்ள ஒரு தபாறிமுடறயாகும். 
இதில், உறுப்பினர்களின் வர்த்ெகம் மற்றும் அது தொடர்புடடய 
தகாள்டககள் ஆராயப்படுகின்றன. அென் விதிகளுக்கு 
இணங்குவடெ வமம்படுத்துகின்றன. 

❖ அண்டமயில், இந்தியாவின் ஏழாவது வர்த்ெக தகாள்டக ஆய்வு 
உலக வர்த்ெக அடமப்பில் தெனீவாவில் உள்ள உலக வர்த்ெக 
அடமப்பில் முடிந்ெது. இந்தியாவின் முந்டெய TPR, கடந்த 2015ஆம் 
ஆண்டில் நடத்ெப்பட்டது. COVID-19’க்கான புதிய வநாயறிமுடறகள் 
மற்றும் ெடுப்பூசி உற்பத்தித்திறன் மற்றும் அவை சரியான வநரத்தில் 
கிடடப்பெற்கான பல்வவறு நடவடிக்டககடள இந்தியா ஆெரித்ெது. 

 
6.அண்மைச் கசய்திகளில் இடம்கபற்ற IREDA என்பது பின்வரும் 

எந்த அமைச்சகத்தின் கீழ்ேரும் ஓர் அமைப்பாகும்? 

அ) எரிசக்தி அடமச்சகம்  
ஆ) புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்ெக்க எரிசக்தி அடமச்சகம் 
இ) ெகவல் தொடர்பு அடமச்சகம் 
ஈ) MSME அடமச்சகம் 

❖ புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்ெக்க எரிசக்தி அடமச்சகத்தின் கீழ் 
இயங்கும் ‘மினி இரத்னா’ நிறுைனமான இந்திய புதுப்பிக்கத்ெக்க 
எரிசக்தி வமம்பாட்டு முகடம (IREDA), புதுப்பிக்கத்ெக்க எரிசக்தித் 
திட்டங்கடள வமம்படுத்துவெற்குத் வெடவயான தொழில்நுட்ப 
நிபுணத்துவத்டெ வழங்குவெற்காக வெசிய நீர்மின்சார கழகத்துடன் 
(NHPC) ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ெத்தில் டகதயழுத்திட்டுள்ளது. 

❖ இப்புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ெத்தின்படி, வெசிய நீர்மின்சார கழகத்தின் 
புதுப்பிக்கத்ெக்க எரிசக்தி மற்றும் எரிசக்தி வசமிப்பு உள்ளிட்ட 
திட்டங்களுக்குத் வெடவயான தொழில்நுட்ப நிதி வசடவகடள 
இந்திய புதுப்பிக்கத்ெக்க எரிசக்தி வமம்பாட்டு முகடம வழங்கும். 
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7.அடிப்பமட ோழ்வுக்கான ஊதியத்மத பரிந்துமரத்த, ைத்திய 

கதாழிலாளர் அமைச்சக ஆமையத்தின் தமலேர் யார்? 

அ) சந்வொஷ் குமார் கங்வார் 
ஆ) C V ஆனந்த பபாஸ்  
இ) அபூர்வ சந்திரா 
ஈ) அவலாக் குமார் மாத்தூர் 

❖ COVID-19 தொற்றுவநாய்களின்வபாது ஒப்பந்ெத்தொழிலாளர்களின் 
நலன் மற்றும் வமம்பாட்டுக்கான தசயல்திட்டத்டெத் ெயாரிப்பதற்காக 
தொழிலாளர் அடமச்சின் மத்திய ஆவலாசடன ஒப்பந்ெ தொழிலாளர் 
வாரியத்தின்கீழ் உறுப்பினர் ஆடணயம் ஒன்று உருவாக்கப்பட்டது.  

❖ இவ்வாடணயத்தின் தபாறுப்பாளராக இருந்ெ மூத்ெ IAS அதிகாரி C V 
ஆனந்ெ வபாஸ், வவடலயிழப்பு ஏற்பட்டால் அடிப்படட வாழ்வுக்கான 
ஊதியத்டெ தசலுத்ெ பரிந்துடரத்துள்ளார். இந்திய தொழிலாளர் 
ஆடணயத்டெ ஒரு டமய அடமப்பாக நிறுவவும் அவர் முயன்றார். 

 
8. ‘Pioneers’ என்பது எந்த விண்கேளி மையத்தின் திட்டைாகும்? 

அ) இந்தியா 
ஆ) அதமரிக்கா  
இ) பிரிட்டன் 
ஈ) தெர்மனி 

❖ ‘Pioneers’ திட்டமானது அதமரிக்க விண்தவளி ஆய்வு நிறுவனமான 
NASA’ஆல் கடந்ெ 2020ஆம் ஆண்டில் தொடங்கப்பட்டது. அது, சிறிய 
வன்தபாருடளப்பயன்படுத்தி வானியற்பியல் அறிவியல்பற்றி 
ஆராய்ச்சி வமற்தகாள்வடெ வநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

❖ அண்டமயில், இந்ெத் திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக, NASA, நான்கு சிறிய 
அளவிலான வானியற்பியல் திட்டங்களுக்கு ஒப்புெல் அளித்துள்ளது. 
அஸ்தபரா, பண்வடாரா மற்றும் ஸ்டார்பர்ஸ்ட் என்ற சிறிய தசயற்டகக் 
வகாள்கள் & PUEO என்ற பலூன் திட்டம் ஆகியடவ இதில் அடங்கும். 
இத்திட்டங்கள் அண்ட நிகழ்வுகடளப்பற்றி ஆய்வுதசய்ய உெவும். 

 
9.நாட்டின் முதல் சூரிய மின்சார RO-RO வசமேமய கதாடங்க 

உள்ளதாக அறிவித்துள்ள ைாநிலம் எது? 

அ) வகரளா  
ஆ) வமற்கு வங்கம் 
இ) மகாராஷ்டிரா 
ஈ) ஆந்திர பிரவெசம் 

❖ நாட்டின் முெல் சூரிய மின்சார வரா-வரா வசடவ, 2021-2022ஆம் 
ஆண்டில் அறிமுகப்படுத்ெப்படும் என்று வகரள ஆளுநர் சட்டமன்றத்தில் 
அறிவித்ொர். மாநிலத்தின் முெல் நீர்-நில இயக்க வபருந்து வசடவ 
தொடங்கப்படும் என்றும் அவர் அறிவித்ொர். சரக்குகள் இயக்கம் மற்றும் 
அதிவவக சுற்றுலா வசடவகளுக்காக படகு வசடவடய தொடங்கவும் 
அம்மாநில அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. 

 
 

 

10.கபண்களின் ைாதவிடாய் சுகாதாரத்மத வைம்படுத்துேதற்காக 

இந்தியாவின் எந்த ைாநகராட்சி, ‘பீரியட் ரூம்’ என்ற முயற்சிமயத் 

கதாடங்கியுள்ளது? 

அ) திருவனந்ெபுரம் மாநகராட்சி 
ஆ) ொவன மாநகராட்சி  
இ) விசாகப்பட்டிணம் மாநகராட்சி 
ஈ) தபங்களூரு மாநகராட்சி 

❖ மாநகராட்சியில் அடமந்துள்ள கழிப்படறத் தொகுதிகளில், “பீரியட் 
ரூம்” ஒன்டற ொவன மாநகராட்சி அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. பத்துக்கு 
ஒரு கழிப்படறயில், வெடவயான அடனத்து வசதிகளுடன் கூடிய 
“பீரியட் ரூம்” ஆக மாற்றப்பட்டுள்ளது. மாெவிடாய் சுகாொரத்டெ 
வமம்படுத்துவெற்காக இந்ெ நடவடிக்டக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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