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1.எரிசக்தி சிக்கன அலுவலகம் என்பது பின்வரும் எந்த நடுவண் 

அமைச்சகத்தின்கீழ் இயங்கும் ஒரு சட்டப்பூர்வ அமைப்பாகும்? 

அ) ஊரக வளர்ச்சி அமைச்சகம் 
ஆ) புதிய & புதுப்பிக்கத்தக்க அமைச்சகம் 
இ) எரிசக்தி அமைச்சகம்  
ஈ) புவி அறிவியல் அமைச்சகம் 

❖ எரிசக்தி சிக்கனத்துக்கான அலுவலகத்துடன் இமைந்து, 30ஆவது ததசிய 
எரிசக்தி தசமிப்பு விருதுகள் நிகழ்ச்சிமய ைத்திய மின்சக்தி அமைச்சகம் 
நடத்தியது. COVID-19 பெருந்பதாற்றின் காரைைாக, விக்யான் ெவனில் 
பைய்நிகர் முமையில் இந்த நிகழ்ச்சி நமடபெற்ைது. BEE என்ெது மின்சக்தி 
அமைச்சகத்தின் கீழ் உள்ள ஒரு சட்டரீதியான அமைப்ொகும். இது, ஆற்ைல் 
தசமிப்பு ைற்றும் ொதுகாப்பில் பகாள்மக & திட்டங்கமள பசயல்ெடுத்தும் ஓர் 
அமைப்ொக விளங்குகிைது. 

 

2.இமையவழி வகுப்புகளில் கலந்துககாள்வதற்காக கல்லூரி 

ைாைாக்கர்களுக்கு இலவச இமைய இமைப்பு வசதிமய 

அறிவித்துள்ள ைாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு  
ஆ) தகரளா 
இ) ஆந்திர பிரததசம் 
ஈ) பீகார் 

❖ 2021 ஏப்ரல் வமர ஆன்மலன் வகுப்புகளில் கலந்துபகாள்வதற்கு ஏதுவாக 
கல்லூரி ைாைவர்களுக்கு நாபளான்றுக்கு 2 GB அளவுக்கு இலவச தரவு 
வசதிமய தமிழ்நாடு அரசு வழங்கவுள்ளது. அரசு ைற்றும் அரசு உதவிபெறும் 
கமல ைற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள், பொறியியல் கல்லூரிகள் ைற்றும் 
ெல்-த ொழில்நுட்ப நிறுவனங்களில் பொறியியல் ெயிலும் 9 இலட்சத்துக்கும் 
தைற்ெட்ட ைாைவர்களுக்கு இந்த வசதி வழங்கப்ெடும். சுயநிதிக்கல்லூரி 
ைாைவர்களுக்கான திட்டத்மத  ELCOT பசயல்ெடுத்தும். 

 

3. “வண்ைத்துப்பூச்சிகள் அதிகம் நிமைந்த பகுதி (சூப்பர்-

ஹாட்ஸ்பாட்)” என்று அமடயாளங்காைப்பட்டுள்ள சிறுவாணி 

ைமலகள், தமிழ்நாட்டின் எந்த ைாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது? 

அ) ததனி 

ஆ) தகாயம்புத்தூர்  
இ) பதன்காசி 
ஈ) கன்னியாகுைரி 

❖ தமிழ்நாட்டில் இதுவமர 325 வமக வண்ைத்துப்பூச்சிகள் 
இருப்ெதாகக் கண்டறியப்ெட்டுள்ளது. அதில், 74% வண்ைத்துப்பூச்சி 
வமககள் (240 இனங்கள்) தகாயம்புத்தூர் சிறுவாணி ெகுதியில் 
ைட்டுதை இருப்ெது இயற்மக & ெட்டாம்பூச்சி அமைப்பினர் (TNBS) 
நடத்திய 6 ஆண்டு பதாடர் கைக்பகடுப்பில் பதரியவந்துள்ளது.  

❖ TNBS’இன கூற்றுப்படி, ஒரு குறிப்பிட்ட ெகுதியில் 5 கி.மீ சுற்ைளவில் 
குமைந்தெட்சம் 75 வமகயான வண்ைத்துப்பூச்சிகள் பதன்ெடும் 
இடங்கமள வளைான ெகுதிகளாக குறிப்பிடலாம். சிறுவாணியில் 
ைட்டுதை 240 வமக வண்ைத்துப்பூச்சிகள் கண்டறியப்ெட்டுள்ளன. 
எனதவ, அப்ெகுதிமய அதிக வளம்மிக்க (சூப்ெர்-ஹாட்ஸ்ொட்) 
ெகுதியாகக் குறிப்பிடலாம். 

 

4. ைாஸ்டர்கார்டு கூட்டாக தயாரித்த, “டிஜிட்டல் எவல்யூஷன் 

ஸ்ககார்கார்டில்” இந்தியாவின் தரநிமல என்ன? 

அ) முதலாவது 
ஆ) இரண்டாவது 
இ) மூன்ைாவது 
ஈ) நான்காவது  

❖ “டிஜிட்டல் ெரிைாை ைதிப்பெண் அட்மடமய” ைாஸ்டர்கார்டுடன் 
இமைந்து டப்ஸ் ெல்கமலக்கழகத்தின் பிபளட்சர் ெள்ளி தயாரித்து 
உள்ளது. அண்மையில் பவளியிடப்ெட்ட இக்குறியீட்டின் மூன்ைாவது 
ெதிப்பில், மிக தவகைாக டிஜிட்டல் ையைாகும் நாடுகளின் வரிமசயில் 
இந்தியா நான்காவது இடத்தில் உள்ளது. அதிக ததமவ ைற்றும் 
புதுமைகளுடன் சீனா இக்குறியீட்டின் முதலிடத்தில் உள்ளது. 

 

5.சமீபத்திய கசய்திகளில் இடம்கபற்ை, ‘காதி பிரகிரிதிக்’ என்ைால் 

என்ன? 

அ) வண்ைப்பூச்சு  
ஆ) ஊதுவத்தி 
இ) தமர தூய்மையாக்கி 
ஈ) பதாற்றுநீக்கி 

❖ நாட்டின் முதல் ெசுஞ்சாை வண்ைப்பூச்மச, காதி கிராைத் பதாழில் 
ஆமையம் உருவாக்கியுள்ளது. “காதி பிரகிரிதிக் வண்ைப்பூச்சு” 
என அமழக்கப்ெடும் இந்த வண்ைப்பூச்சு சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்ைது, 
நச்சுத்தன்மையற்ைது. முதன்முமையாக தயாரிக்கப்ெட்டுள்ள இந்த 
வண்ைப்பூச்சு, பூஞ்மச, நுண்ணுயிர் ொதிப்புக்கு எதிரானது. 

❖ ெசுஞ்சாைத்மத முக்கிய மூலப்பொருளாகபகாண்டு, தயாரிக்கப்ெட்ட 
இந்த ைலிவு விமல வண்ைப் பூச்சு, வாமடயற்ைது. இதற்கு இந்திய 
தர நிமல அலுவலகம் சான்றிதழ் அளித்துள்ளது. 

 
6. BIMSTEC’இன் புதிய கபாதுச்கசயலரான கடன்சின் கலக்கபல் 

சார்ந்த நாடு எது? 

அ) பூடான்  

ஆ) இலங்மக 
இ) இந்தியா 
ஈ) மியான்ைர் 

❖ படன்சின் பலக்பெல், BIMSTEC’இன் (வங்காள விரிகுடா ெல்துமை 
பதாழில்நுட்ெ பொருளாதார கூட்டுைவிற்கான முன்பனடுப்பு) புதிதாக 
நியமிக்கப்ெட்ட பொதுச்பசயலாளராவார். அவர், வங்கததசத்துக்கு 
வருமக புரிந் த  அடுத்து அண்தைச் பசய்திகளில் இடம்பெற்ைார்.  

❖ பசயலகத்திற்கான புதிய வளாகத்மதக் கட்டும் ெணியில் அந்நாடு 
உள்ளது. BIMSTEC என்ெது வங்கததசம், பூடான், இந்தியா, தநொளம், 
இலங்மக, மியான்ைர் ைற்றும் தாய்லாந்து ஆகிய 7 நாடுகமளக் 
பகாண்ட ஒரு பிராந்திய அமைப்ொகும். 

7. கஹன்லி கடவுச்சீட்டு குறியீட்டின்படி, பின்வரும் எந்த நாட்டின் 

கடவுச்சீட்டு, மிகவும் சக்திவாய்ந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது? 

அ) சிங்கப்பூர்  ஆ) ஜப்ொன்  
இ) இந்தியா  ஈ) ஐக்கிய அபைரிக்க நாடுகள் 
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❖ பஹன்லி கடவுச்சீட்டு குறியீட்டின் அண்மைய அறிக்மகயின்ெடி, 
ஜப்ொனிய கடவுச்சீட்டு உலகின் மிகச்சக்திவாய்ந்த கடவுச்சீட்டாகும். 
ஜப்ொனிய கடவுச்சீட்டுமூலம், ஒருவர் விசா இல்லாத அல்லது 
குறிப்பிட்ட நாட்டுக்கு பசன்ைபின் விசாபெறும் முமையின்மூலம் 191 
நாடுகளுக்கு ெயணிக்க முடியும். 

❖ இப்ெட்டியலில் இந்தியா 85ஆவது இடத்தில் உள்ளது. சிரியா, ஈராக் 
ைற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் ஆகிய நொடுகள் தைாசைான கடவுச்சீட்மடக் 
பகாண்டிருக்கும் நாடுகளாக உள்ளன. 

 
8.ைத்திய கவளாண் அமைச்சகத்தின் எத்திட்டம், அண்மையில், 

ஐந்து ஆண்டுகமள நிமைவு கசய்தது? 

அ) பிரதைர் ெசல் பீைா தயாஜனா  
ஆ) பிரதைர் கிசான் ைன்-தன் தயாஜனா 
இ) பிரதைர் கிருஷி சிஞ்சாயி தயாஜனா 
ஈ) பிரதைர் வீட்டுவசதித் திட்டம் 

❖ தவளாண் அமைச்சகத்தின் பிரதைர் ெசல் பீைா தயாஜனா (PMFBY) 
அண்மையில் அதன் 5 ஆண்டுகமள நிமைவு பசய்தது. இது ஒரு ெயிர் 
காப்பீட்டுத் திட்டைாகும்; இது 2016 ஜனவரி 13 அன்று பதாடங்கப்ெட்டது. 
இதுவமர, இந்தத் திட்டத்தின்கீழ், `90,000 தகாடிக்கும் அதிகைான 
காப்பீட்டுத்பதாமக வழங்கப்ெட்டுள்ளதாக அமைச்சகம் கூறியுள்ளது.  

 
9. அண்மையில், “One Planet Summit - ஒரு ககாள் உச்சிைாநாடு” 

என்றவவொன்றற நடத்திய நாடு எது? 

அ) பெல்ஜியம் 
ஆ) சுவீடன் 
இ) பிரான்ஸ்  
ஈ) ஆஸ்திதரலியா 

❖ அண்மையில், பிரான்ஸ் நாடு ‘One Planet Summit’ஐ நடத்தியது. இதில், 
30 தமலவர்கள், அரசு அதிகாரிகள் ைற்றும் சர்வததச அமைப்புகளின் 
தமலவர்கள் ெங்தகற்ைனர். COVID-19 பதாற்றுதநாய் அச்சத்தால் இந்த 
உச்சிைாநாடு பைய்நிகர் முமையில் நமடபெற்ைது. 

❖ நிலம் ைற்றும் கடற்சூழலியல் அமைப்புகள் ைற்றும் தவளாண் சூழலியல் 
ஆகிவற்மை ொதுகாப்ெதில் கவனம் பசலுத்திய இந்த உச்சிைாநாட்டின் 
தொது, ஐம்ெது நாடுகள் 2030’க்குள் 30% நிலத்மதயும் கடமலயும் 
ொதுகாப்ெதாக உறுதியளித்தன. 

 
10.சுவீடமனச் சார்ந்த ஆட்கடாலிவ் நிறுவனம் அதன் உற்பத்தி 

அலகிமன எந்த ைாநிலத்தில் நிறுவ முடிவு கசய்துள்ளது? 

அ) தமிழ்நாடு  
ஆ) ைத்திய பிரததசம் 
இ) ஆந்திர பிரததசம் 
ஈ) அருைாச்சல பிரததசம் 

❖ சுவீடமன தமலமையிடைாகக் பகாண்ட ஆட்தடாலிவ் இன்க்., அதன் 
உற்ெத்தி அலகிமன தமிழ்நாட்டின் காஞ்சிபுரம் ைாவட்டத்தில் உள்ள 
பசய்யாற்றில்  நிறுவ முன்வந்துள்ளது. இந்த நிறுவனம் தனது இந்த 
ஆமலக்கு `100 தகாடிமய முதலீடு பசய்யவுள்ளது. 

❖ தைலும், இ ன்மூலம் 400 தெருக்கு தவமலவாய்ப்பு கிமடக்கப் 
பெறும் என எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிைது. இந்த நிறுவனம் காற்றுப்மெகள், 
இருக்மக வார்கள் ைற்றும் இயக்காழி சக்கரங்களின் வடிவமைப்பு, 
உற்ெத்தி ைற்றும் சந்மதப்ெடுத்தல் ஆகியவற்றில் ஈடுெட்டுள்ளது. 
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