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1.இந்தியாவில் முதன்முதலில் ததசிய சாலைப் பாதுகாப்பு மாதம் 

அனுசரிக்கப்பட்ட ஆண்டு எது? 

அ) 2010 
ஆ) 2015 
இ) 2017 
ஈ) 2021  

❖ சாலைப்பாதுகாப்புபற்றி விழிப்புணர்லை ஏற்படுத்துைதற்காகவும், நாட்டில் 
சாலை விபத்துக்கலை குலைக்கவும் ததசிய சாலைப் பாதுகாப்பு மாதம், 
முதல் முலையாக ததாடங்கிலைக்கப்பட்டது. 

❖ கடந்த சிை ஆண்டுகைாக, சாலைப்பாதுகாப்பு ைாரம் நடத்தப்பட்டது. ஆனால், 
இதன் முக்கியத்துைம் கருதி, சாலைப்பாதுகாப்பு நிகழ்ச்சி நடப்பாண்டு 
(2021) ஒருமாதகாைம் நடத்தப்படுகிைது. இதன் ததாடக்க நிகழ்லை, மத்திய 
சாலைப்தபாக்குைரத்து மற்றும் தநடுஞ்சாலைத்துலை அலமச்சர் நிதின் 
கட்கரி ததாடங்கிலைத்தார். சாலைப்பாதுகாப்புக்கான விருதுகலையும் 
அலமச்சர் அப்தபாது ைழங்கினார். 

 

2. DRDOஐ எண்ணத்தில் வைத்துக்க ொண்டொல், அண்லமச் 

சசய்திகளில் இடம்சபற்ற ‘ரக்ஷிதா’ என்பது என்ன? 

அ) ஆளில்ைா ைானூர்தி 
ஆ) இருசக்கர ைாகன 
அடிப்பலடயிைான அைசர ஊர்தி  
இ) விமான அைசர ஊர்தி 
ஈ) நீர்ைழி அைசர ஊர்தி 

❖ தில்லியில் இருக்கும் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி தமம்பாட்டு அலமப்பின் (DRDO) 
ஆய்ைகமான அணு மருத்துைம் மற்றும் ததாடர்புலடய அறிவியலுக்கான 
நிறுைனம், இருசக்கர அைசர சிகிச்லச ஊர்தியான ‘ரக்ஷிதா’லை மத்திய 
தசமக்காைல்பலடக்கு ைழங்கியது. 

❖ குலைந்த அைவு பிரச்சலன உள்ை பகுதிகளிலிருந்து காயம்பட்டைர்கலை 
மீட்பதற்கும், உயிர்காக்கும் உதவிலய ைழங்குைதற்கும் இலை ைழி 
ைகுக்கும். தநரிசைான ததருக்கலையும், ததாலைதூர இடங்கலையும் 
இைற்றின் மூைம் தசன்ைலடைது எளிதாக இருக்கும். 

 

3.2021 ஜனவரியில் நலடசபற்ற WHO’இன் நிர்வாகக் குழுவின் 

அமர்வுக்கு தலைலமதாங்கிய நாடு எது? 

அ) அதமரிக்கா 
ஆ) இந்தியா  
இ) சீனா 
ஈ) ஆஸ்திதரலியா 

❖ உைக நைைாழ்வு அலமப்பின் (WHO) நிர்ைாக ைாரியத்தின் 148ஆைது 
அமர்வுக்கு மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநைத்துலை அலமச்சர் Dr 
ஹர்ஷ் ைர்தன் காதணாலிக்காட்சிமூைம் தலைலமதாங்கினார். 
அதன்சமயம், அறிவியலைப் தபாருத்தைலரயில் 2020ஆம் ஆண்டு 
என்பது அைப்பரிய அறிவியல் சாதலனக்கான ஆண்டாக அலமந்தது 
என்றும் உைகைாவிய ஒற்றுலமக்கான, ைாழ்வுக்கான ஆண்டாக 
2021ஆம் ஆண்டு இருக்கும் என்றும் அவர் ததரிவித்தார். 

 

 

4. கீழ்க்காணும் எந்த அலமச்சகத்தின்கீழ், மத்திய மண் மற்றும் 

சபாருட்கள் ஆராய்ச்சி நிலையம் சசயல்பட்டு வருகிறது? 

அ) உள்துலை அலமச்சகம் 
ஆ) ஜல் சக்தி அலமச்சகம்  
இ) தைைாண் அலமச்சகம் 
ஈ) சுற்றுச்சூழல், ைனம் & காைநிலை மாற்ை அலமச்சகம் 

❖ தபரைவிைான நீர்ைைத் திட்டங்களில் சைாைான புவி-ததாழில்நுட்ப 
சூழலியலில் சிைப்பான ஆய்வு, ஆதைாசலன, ஆராய்ச்சிப் 
பணிகளுக்கு புகழ்தபற்ை மத்திய மண், தபாருள் ஆராய்ச்சி நிலையம் 
ததாடர்பான ஆய்வுக்கூட்டத்லத மத்திய ஜல்சக்தித்துலை இலண 
அலமச்சர் ரத்தன் ைால் கட்டாரியா நடத்தினார். 

❖ மண், பாலைகள், காலர, தசயற்லக புவியியல் தபாருட்கள் உள்ளிட்ட 
நீர்ைைத்திட்டங்களின் பல்தைறு விஷயங்கலைக் லகயாளும் ஒதர 
லமய அலமப்பு மத்திய மண், தபாருள் ஆராய்ச்சி நிலையமாகும். 

 

5. அண்லமச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘தாதவாஸ் நிகழ்ச்சி 

நிரல்’ என்பது எவ்வலமப்பின் இலையவழி நிகழ்வாகும்? 

அ) பன்னாட்டுச் தசைைாணி நிதியம் 
ஆ) உைக தபாருைாதார மன்ைம்   
இ) G7 சங்கம் 
ஈ) பன்னாட்டு ஒலிம்பிக் குழுமம்  

❖ ‘தாதைாஸ் நிகழ்ச்சி நிரல்’ என்பது சுவிச்சர்ைாந்தின் தாதைாஸில் 
நலடதபறும் உைக தபாருைாதார மன்ைத்தின் ைருடாந்திர 
கூட்டத்தின்தபாது நலடதபறும் ஓர் இலணயைழி நிகழ்ைாகும். இந்த 
ஆண்டு (2021), COVID-19 ததாற்றுதநாலயக் கருத்தில்தகாண்டு, 
தமய்நிகர் பயன்முலையில், ஜனைரி 25 முதல் 29 ைலர இந்த ஐந்து 
நாள் கூட்டம் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ைது. 

❖ WEF’இன் ‘தபரும் மீட்டலமவு முன்தனடுப்பானது’ இந்தக்கூட்டத்தின் 
தபாது ததாடங்கப்படவுள்ைது. இந்த நிகழ்வில் இந்தியாவில் இருந்து 
பல்தைறு மத்திய அலமச்சர்கள் மற்றும் முன்னணி ததாழிைதிபர்கள் 
கைந்துதகாள்ைவுள்ைனர். 

 
6.சிவப்புப் பாண்டா இனங்கலை எண்ணத்தில் வைத்துக் 

க ொண்டொல், அண்லமச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற சியாங் நதி 

அலமந்துள்ை மாநிைம் எது? 

அ) அருணாச்சை பிரததசம்  
ஆ) மத்திய பிரததசம் 
இ) தமற்கு ைங்கம் 
ஈ) ஒடிசா 

❖ இந்திய விைங்கியல் ஆய்வுலமயத்தின் (ZSI) சமீபத்திய ஆய்வின்படி, 
பாண்டாவின் இரண்டு இனங்கள், அதாைது இமயமலை சிைப்புப் 
பாண்டா (Ailurus fulgens) மற்றும் சீன சிைப்புப் பாண்டா (Ailurus 
styani) ஆகியலை இந்தியாவில் உள்ைன. 

❖ அருணாச்சை பிரததசத்தில் பாயும் சியாங் ஆறு இவ்விரு தைறுபட்ட 
மரபணுதகாண்ட சிைப்புப்பாண்டா இனங்களின் எல்லையாக 
தசயல்படுகிைது என்பலதயும் இது தைளிப்படுத்தியது. மற்தைாரு 
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ஆய்வின்படி, ப்ளீஸ்தடாசீன் பனிப்பாலைகாைகட்டத்தின்தபாது 
இமயமலை சிைப்புப்பாண்டா இனம் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டது. 

7. “சபண்களின் மை வயது” குறித்து இந்திய அரசு அலமத்த 

பணிக்குழுவின் தலைவர் யார்? 

அ) தமனகா காந்தி 
ஆ) உஷா ததாரத் 
இ) தஜயா தஜட்லி  
ஈ) G ரராகிணி 

❖ தபண்களின் திருமணத்திற்கான தபாருத்தமான ையலத 
மறுபரிசீைலன தசய்ைதற்காக, இந்திய அரசு, முன்பு, தஜயா தஜட்லி 
அவர்களின் தலைலமயில் ஒரு பணிக்குழுலை அலமத்திருந்தது. 
“தபண்களுக்கு சரியான திருமண ையது” என்ை பிரதமரின் சுதந்திர 
தின உலரயின்படி இந்தக்குழு அலமக்கப்பட்டது. 

❖ அண்லமயில், இக்குழு தனது கண்டுபிடிப்புகலை அறிக்லக ைடிவில் 
தபண்கள் மற்றும் குழந்லதகள் தமம்பாட்டு அலமச்சகம் மற்றும் 
பிரதமர் அலுைைகத்தில் சமர்ப்பித்துள்ைது. 

 
8.குடியரசு நாள் அணிவகுப்பில் பங்க ற்கும் இந்தியாவின் முதல் 

சபண் தபார் விமானி யார்? 

அ) பாைனா காந்த்  
ஆ) தமாகனா சிங் 
இ) அைனி சதுர்தைதி 
ஈ) சிைாங்கி 

❖ இந்திய குடியரசு நாள் அணிைகுப்பில் பங்தகற்கும முதல் தபண் தபார் 
விமானியாக விமான தைப்டினன்ட் பைானா காந்த் திகழ்கிைார். அைர் 
இந்திய விமானப்பலடயின் காட்சி ஊர்தியின் ஒரு பகுதியாக இருப்பார், 
அது இைக்கு இரக தபார் விமானம், இைகு இரக தபார் தஹலிகாப்டர் 
மற்றும் சுதகாய்-30 தபார் விமானம் ஆகியைற்லைக் தகாண்டிருக்கும்.  

❖ 2016ஆம் ஆண்டில், அைர், இரண்டு தபார் விமானிகைான தமாகனா 
சிங் மற்றும் அைனி சதுர்தைதி ஆகிதயாருடன் முதல் நாட்டின் முதல் 
தபார் விமானியாக அறிவிக்கப்பட்டார். 

 
9.அண்லமச்சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘சடசர்ட் லநட்-21’ என்பது 

இந்தியாவுக்கும் கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டிற்கும் இலடயிைான 

இராணுவப் பயிற்சியாகும்? 

அ) பிதரசில் 
ஆ) பிரான்ஸ்  
இ) ஜப்பான் 
ஈ) ஐக்கியப் தபரரசு 

❖ இந்திய ைான்பலட, பிரான்ஸ் ைான் மற்றும் விண் பலட ஆகியலை 
இலணந்து ‘தடசர்ட் லநட்-21’ (பாலைைன வீரன்) என்ை தபயரில், 
கூட்டுப் பயிற்சிலய, இராஜஸ்தான் மாநிைம் தஜாத்பூர் விமானப்பலட 
தைத்தில் ஜன.24 ைலர தமற்தகாள்கின்ைன. 

❖ பிரான்ஸ் தரப்பில் ரதபல், ஏர்பஸ் ஏ-330 தடங்கர், ஏ-400 எம் 
தபாக்குைரத்து விமானம் மற்றும் 175 வீரர்கள் கைந்து தகாள்கின்ைனர். 
இந்திய ைான்பலட சார்பில் மிராஜ்-2000, சுகாய், ரதபல், ஐஎல்-78, 

அைாக்ஸ் மற்றும் ஏஇடபிள்யூ&சி விமானங்கள் பங்தகற்கின்ைன. 
இந்தியா-பிரான்ஸ் இலடயிைான பாதுகாப்பு ஒத்துலழப்பின் ஒரு 
பகுதியாக, இருநாட்டு ைான்பலடகளும், ‘கருடா’ என்ை தபயரில் ஆறு 
முலை கூட்டுப்பயிற்சிலய தமற்தகாண்டுள்ைன. 

 
10. ‘இந்திய புதுலம குறியீட்லட’ சவளியிடுகிற நிறுவனம் எது? 

அ) NITI ஆரயாக்  
ஆ) CSIR 
இ) RBI 
ஈ) ISRO 

❖ NITI ஆதயாக் அதன் இரண்டாைது இந்திய புதுலம குறியீட்தடண் 
2020’ஐ சமீபத்தில் தைளியிட்டது. புதுலமயான கண்டுபிடிப்புகளுக்கு 
ஆதரவு ைழங்கி, அதன்மூைம் தங்கைது புதுலமயான 
தகாள்லககலை தமம்படுத்தும் மாநிைங்கள், யூனியன் 
பிரததசங்களின் தசயல்பாடுகளின் அடிப்பலடயில் அைற்றிற்கான 
தரைரிலசலய இந்திய புதுலம குறியீட்தடண் 2020 ைழங்குகிைது. 

❖ முதைாைது புதுலம குறியீட்தடண், கடந்த 2019 அக்தடாபர் மாதம் 
தைளியிடப்பட்டது. மாநிைங்கள், யூனியன் பிரததசங்களின் 
தசயல்பாடுகலை முலையாக ஒப்பிடும் ைலகயில் 17 முக்கிய 
மாநிைங்கள்; 10 ைடகிழக்கு, மலைப்பிரததச மாநிைங்கள்; 9 நகர 
மாநிைங்கள், யூனியன் பிரததசங்கள் என அலை பிரிக்கப்பட்டுள்ைன. 
இந்த ஆண்டு குறியீட்டில் கர்நாடகா முதலிடத்லதத் தக்கலைத்துக் 
தகாண்டது. அலதத்ததாடர்ந்து மகாராஷ்டிரா உள்ைது. 
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