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1.இந்தியாவின் முதல் ததாழிலாளர் இயக்க அருங்காட்சியகம் 

திறக்கப்படவுள்ள மாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 
ஆ) கேரளா  
இ) கேற்கு வங்ேம் 
ஈ) ஆந்திர பிரகதசம் 

❖ இந்தியாவின் முதல் ததாழிலாளர் இயக்ே அருங்ோட்சியேோனது கேரள 
ோநிலத்தில் உள்ள ஆலப்புழா படகு இல்ல சுற்றுலா மேயத்தில் திறக்ேப்பட 
உள்ளது. உலே ததாழிலாளர் இயக்ேத்தின் வரலாற்மறயும் அதன் 
முக்கியோன ஆவணங்ேமளயும், கேரள ததாழிலாளர் இயக்ேத்தின் 
வரலாற்மறயும் இந்த அருங்ோட்சியேம் ோட்சிப்படுத்துகிறது. `9.95 கோடி 
ேதிப்பிலான இத்திட்டத்திற்கு பாதுோப்பு ேட்டடக் ேமலஞர் டாக்டர் தபன்னி 
குரியகோஸ் முன்னிமல வகிக்கிறார். 

 

2. “ஆளுமமயில் தெளிப்பமடத்தன்மம” என்ற பிரிவின்கீழ், 

ஸ்ககாச் கேலஞ்ேர் விருமத தென்ற மத்திய அமமச்ேகம் எது? 

அ) உள்துமற அமேச்சேம் 
ஆ) பஞ்சாயத்து இராஜ் அமேச்சேம்  
இ) சட்ட அமேச்சேம் 
ஈ) கவளாண்மே ேற்றும் ஊரே வளர்ச்சி அமேச்சேம் 

❖ ேத்திய பஞ்சாயத்து இராஜ் அமேச்சேம், “தவளிப்பமடத்தன்மேயுடன் 
கூடிய ஆளுமே” பிரிவின்கீழ், SKOCH கசலஞ்சர் விருமத தவன்றது. 
SVAMITVA (Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in 
Village Areas) திட்டம், e-கிராம்ஸ்வராஜ், mActionSoft, AuditOnline ேற்றும் 
ServicePlus ஆகியமவ அவ்வமைச்கத்தின் முன்தனடுப்புேளுள் அடங்கும். 

 

3. “The Making of Aadhaar: World’s Largest Identity Platform” 

என்ற தமலப்பிலான நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

அ) இராம் கசவக் சர்ோ  
ஆ) நந்தன் நிகலேனி 
இ) A K சிக்ரி 

ஈ) கிரிஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் 
❖ இந்திய தனித்துவ அமடயாள ஆமணய அமேப்பின் (UIDAI) முதல் 

தமைமை இயக்குநரான இராம் கசவக் சர்ோ, “The Making of 
Aadhaar: World’s Largest Identity Platform” என்ற தமலப்பில் ஒரு 
நூமல எழுதியுள்ளார். 

❖ இந்நூல் ஆதார் அமேப்பின் சட்ட, ஆளுமே ேற்றும் சமூே அம்சங்ேள் 
ததாடர்பான ததாழில்நுட்ப விவரங்ேமள உள்ளடக்கியது. 

 

4. கனடாவின் ஹிந்தி எழுத்தாளர்கள் ேங்கம் ெழங்கிய “ோகித்ய 

தகளரவ் ேம்மன்” விருமதப் தபற்ற இந்திய மத்திய அமமச்ேர் 

யார்? 

அ) S தெய் சங்ேர் 
ஆ) இரகேஷ் தபாக்ரியால் ‘நிஷாங்க்’  
இ) அமித் ஷா 
ஈ) ஜிகதந்திர சிங் 

❖ ேத்திய ேல்வி அமேச்சர் இரகேஷ் தபாக்ரியால் ‘நிஷாங்க்’, ஹிந்தி 
இலக்கியத்திற்கு பங்ேளித்ததற்ோே ேனடா ஹிந்தி எழுத்தாளர்ேள் 
சங்ேத்தால் தேளரவிக்ேப்பட்டுள்ளார். தேய்நிேராே நடந்கதறிய இந்த 
விழாவில் அமேச்சருக்கு, “சாகித்ய தேளரவ் சம்ேன்” விருது 
வழங்ேப்பட்டது. ேனடாவுக்ோன இந்திய உயராமணயர் அெய் 
பிசாரியா முன்னிமலயில் இந்த விருது வழங்ேப்பட்டது. 

 

5.நடப்பாண்டுக்கான (2021) G7 உச்சிமாநாட்மட நடத்தவுள்ள 

காரன்ொல் அமமந்துள்ள நாடு எது? 

அ) சுவிட்சர்லாந்து 
ஆ) இத்தாலி 
இ) பிகரசில் 
ஈ) ஐக்கியப் கபரரசு  

❖ நடப்பாண்டுக்ோன (2021) G7 உச்சி ோநாடு, ஐக்கியப் கபரரசின் 
ததன்கேற்கு பிராந்தியத்தில் உள்ள தீபேற்ப நாடான ோரன்வாலில் 
ெூன் 11 முதல் 13 வமர நமடதபறவுள்ளது. 

❖ நடப்பாண்டில் G7 கூட்டமைப்பின் தமலவராே இருப்பதால், ஐக்கியப் 
கபரரசானது (UK) இந்தியா, ஆஸ்திகரலியா ேற்றும் ததன் தோரியா 
ஆகிய நாடுகமை இந்த உச்சிோநாட்டில் விருந்தினர் நாடுேளாே 
பங்கேற்ே அமழப்பு விடுத்துள்ைது. G7 உறுப்புநாடுேளின் அரசாங்ேத் 
தமலவர்ேளும், ஐகராப்பிய ஒன்றியத்தின் பிரதிநிதிேளும் G7 உச்சி 
ோநாட்டின்கபாது பரஸ்பரம் சந்தித்துக்தோள்கிறார்ேள். 

 
6. ‘பறமெகள் விழா’மெ நடத்தவிருக்கும் மகானந்தா ெனவுயிரி 

ேரணாலயம் அமமந்துள்ள மாநிலம் எது? 

அ) ஹிோச்சல பிரகதசம் 
ஆ) ேத்திய பிரகதசம் 
இ) கேற்கு வங்ேம்  
ஈ) ஒடிசா 

❖ கேற்கு வங்ேத்தில் உள்ள ேோனந்தா வனவுயிரி சரணாலயம் இந்த 
ஆண்டு பிப்ரவரி 20 முதல் 23 வமர ‘பறமவேள் திருவிழா’மவ 
ஏற்பாடு தசய்யவுள்ளது. டார்ஜிலிங் வனவுயிரி பிரிவு இந்த நிேழ்மவ 
நடத்தும். தசங்ேழுத்து இருவாச்சி உள்ளிட்ட முந்நூற்றுக்கும் 
கேற்பட்ட பறமவயினங்ேமளக்தோண்டுள்ளதால், இச்சரணாலயம் 
“முக்கியோன பறமவப் பகுதி” எனப் தபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

7. ெரலாற்றில் மிகவும் விமலயுயர்ந்த காமிக் புத்தகக் 

கமலக்கான ோதமனமய அண்மமயில் உருொக்கிய பிரபல 

காமிக் ஓவியம் எது? 

அ) ஹாரி பாட்டர் 
ஆ) பாப்பாய் 
இ) டாம் ேற்றும் தெர்ரி 
ஈ) டின் டின்  

❖ தபல்ஜிய ேமலஞரான தஹர்ஜ் வமரந்த டின்டின் ஓவியம் சமீபத்தில் 
பிரான்ஸின் பாரிஸில் €2.6 மில்லியன் யூகராவுக்கு விற்ேப்பட்டது. 
இதன்மூலம், வரலாற்றில் மிேவும் விமலயுயர்ந்த ோமிக் புத்தேக் 
ேமலக்ோன சாதமனமய இந்த ஓவியம் உருவாக்கியது.  
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❖ இந்த ஓவியத்தில், ேருப்பு பின்னணியில் வமரயப்பட்ட ஒரு சிவப்பு 
டிராேன் உள்ளது. 

 
8. ஐநா மனித உரிமமகள் கபரமெயின் தமலெராக தெரிவு 

தெய்யப்பட்ட நோத் ஷமீம் கான் ோர்ந்த நாடு எது? 

அ) இந்தியா 
ஆ) பாகிஸ்தான் 
இ) பிஜி  
ஈ) கநபாளம் 

❖ தெனீவாவுக்ோன பிஜியின் தூதர் நசாத் ஷமீம் ோன், 2021ஆம் ஆண்டு 
ஐநா ேனித உரிமேேள் கபரமவயின் தமலவராே ததரிவு 
தசய்யப்பட்டார். ேடந்த 2020ஆம் ஆண்டில் ஐ.நா ேனித உரிமேேள் 
கபரமவயில் துமணத் தமலவராே பணியாற்றியுள்ளார். 

❖ “இரேசிய வாக்கு” முமறமயப் பயன்படுத்தி இந்தத் கதர்தல் 
நடத்தப்பட்டது 47 வாக்குேளில் 29 வாக்குேள் நசாத் ஷமீம் ோனுக்கு 
ஆதரவாே பதிவு தசய்யப்பட்டிருந்தது. 

 
9. அண்மமச் தேய்திகளில் இடம்தபற்ற கயாகெரி முேகெனி, 

எந்த நாட்டின் அதிபராொர்? 

அ) மநஜீரியா 
ஆ) உோண்டா  
இ) ோங்கோ ேக்ேள் குடியரசு 
ஈ) சிரியா 

❖ கிழக்கு ஆப்பிரிக்ோவில் உள்ள ஒரு நாடான உோண்டாவின் அதிபராே 
கயாகவரி முசகவனி மீண்டும் கதர்ந்ததடுக்ேப்பட்டார். அவர் கிட்டத்தட்ட 
59% வாக்குேமளப்தபற்றார். ேடந்த 1986ஆம் ஆண்டு முதல் ஆறாவது 
முமறயாே அவர் அதிபர் பதவிமய ஏற்கிறார். 

 
10.புதிய தனியுரிமமக்தகாள்மக அமல்படுத்ெலை மூன்று மாத 

காலத்திற்கு தாமதப்படுத்தியுள்ள ேமூக-ஊடக நிறுெனம் எது? 

அ) கபஸ்புக் 
ஆ) வாட்ஸ் ஆப்  
இ) யூடியூப் 
ஈ) தடலிகிராம் 

❖ கபஸ்புக் நிறுவனத்திற்கு தசாந்தோன சமூே ததாடர்பு நிறுவனோன 
“வாட்ஸ் ஆப்” தனது புதிய தனியுரிமேக் தோள்மே அேல்படுத்தமல 
3 ோத ோலத்திற்கு தாேதப்படுத்தியுள்ளதாே அறிவித்துள்ளது.  

❖ இந்தப் புதிய தனியுரிமேக் தோள்மே முதலில் பிப்ரவரி 8, 2021 
முதல் நமடமுமறக்கு வரும் எனக் கூறப்பட்டிருந்தது. இந்தப் புதிய 
தனியுரிமேக் தோள்மேயானது தபாதுேக்ேளின் ேடுமேயான 
விேர்சனங்ேளுக்கு உள்ளாகியது. கேலும் அதன் பயனர்ேள், வாட்ஸ் 
ஆப்பில் இருந்து சிக்னல் ேற்றும் தடலிகிராம் கபான்ற பிற 
தளங்ேளுக்கு தபருேளவில் இடம்தபயர வழிவகுத்தது. 

 
 

 

 

 

https://www.winmeen.com/tnpsc-tamil-current-affairs/

