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1. நீர்மூழ்கிக்கப்பல் மீட்பு ஆதரவு மற்றும் கடற்படடகளுக்கு 

இடடயிலான ஒத்துடைப்புக்காக பின்வரும் எந்த நாட்டுடனான 

ஒப்பந்தத்தில் இந்தியா டகயயழுத்திட்டுள்ளது? 

அ) ஜப்பான் 
ஆ) சிங்கப்பூர்  
இ) பிரான்ஸ் 
ஈ) இலங்கக 

❖ ஐந்தாவது இந்தியா - சிங்கப்பூர் பாதுகாப்பு அகைச்சர்களுக்கிகையயயான 
யபச்சுவார்த்கதக்கு சிங்கப்பூர் பாதுகாப்பு அகைச்சர் Dr எங் இங்க் ஹென் 
உைன் இகைந்து பாதுகாப்பு அகைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தகலகைவகித்தார். 
அப்யபாது, இந்தியா-சிங்கப்பூர் கைற்பகைகளுக்கு இகையயயான நீர்மூழ்கி 
மீட்பு ஆதரவு ைற்றும் ஒத்துகைப்புக்கான ஹசயல்படுத்துதல் ஒப்பந்தம் 
அகைச்சர்கள் முன்னிகலயில் ககஹயழுத்தானது. 

 

2.மடலப்பாங்கான பகுதிகளில் யதாடலத்யதாடர்பு இடைப்டப 

மமம்படுத்த, இமாச்சலப் பிரமதசத்துடன் டகமகார்த்துள்ள யபாதுத் 

துடை பிரிவு எது? 

அ) PFC Ltd 
ஆ) PowerGrid  
இ) REC Ltd 
ஈ) GAIL Ltd 

❖ ைகலப்பிரயதசங்களில் ஹதாகலத்ஹதாைர்பு இகைப்கப 
யைம்படுத்துவதற்காக ைத்திய எரிசக்தி அகைச்சகத்தின்கீழ் ஹசயல்படும் 
இந்திய மின்ஹதாகுப்பு நிறுவனம், இைாச்சலப் பிரயதச மின் வாரியத்துைன் 
அண்கையில் ஓர் ஒப்பந்தத்தில் ககஹயழுத்திட்ைது. 

❖ இந்த ஒப்பந்தத்தின்கீழ், காங்க்ரா, உனா, ைண்டி, குலு, பிலாஸ்பூர், சிர்யைார், 
பாலம்பூர், சுந்தர்நகர் உள்ளிட்ை ைாநிலத்தின் ைகலப்பகுதிகளில் ஹதாகலத் 
ஹதாைர்பு இகைப்கப வைங்க அந்தப் ஹபாதுத்துகை நிறுவனம் இலக்கு 
கவத்துள்ளது. கரடுமுரைான வானிகல ைற்றும் நிலச்சரிவு காரைைாக 
குகைந்த ஹதாகலத்ஹதாைர்பு இகைப்பு அம்ைாநிலத்தில் உள்ளது. 

 

3. இந்திய இராணுவம், கடற்படட, வான்படட மற்றும் கடமலார 

காவல்படடயின் யசாத்துக்கடள உள்ளடக்கிய இராணுவப் 

பயிற்சியின் யபயர் என்ன? 

அ) ஹிம்விஜய் பயிற்சி 
ஆ) கவாச் பயிற்சி  
இ) கபில் பயிற்சி 
ஈ) தர்ஷன் பயிற்சி 

❖ இந்திய இராணுவம், கைற்பகை, வான்பகை ைற்றும் கையலார காவல் 
பகை ஆகியகவ இகைந்து, அந்தைான் கைல் பகுதியில், ‘கவாச்’ 
என்ற பெயரில் மிகப்ஹபரியளவிலான கூட்டுப்பயிற்சிகய யைற்ஹகாள் 
-கின்ைன. அந்தைானில் உள்ள கூட்டுப்பகை கட்டுப்பாட்டு 
கையத்தின் தகலகையில் இந்தப் பயிற்சிகள் நகைஹபறுகின்ைன.  

❖ இதில் இராணுவத்தின் நீர் ைற்றும் நிலப்பகுதியில் யபாரிடும் பகைப் 
பிரிவு, கைற்பகையின் யபார்க்கப்பல்கள், வான்பகையின் ஜாக்குவார் 
ைற்றும் யபாக்குவரவு வானூர்திகள், கையலார காவல்பகை கலங்கள் 
பங்யகற்கின்ைன. 

 

4.எந்த மத்திய அடமச்சகத்தின் கீழ், ஒரு ‘மினி இரத்னா’ 

நிறுவனமாக இந்திய பருத்திக் கைகம் யசயல்பட்டு வருகிைது? 

அ) ஜவுளித்துகை அகைச்சகம்  
ஆ) யவளாண் அகைச்சகம் 
இ) MSME அகைச்சகம் 
ஈ) சுற்றுச்சூைல் & வனம் அகைச்சகம் 

❖ இந்திய பருத்திக் கைகம் என்பது ஜவுளி அகைச்சகத்தின் கீழ் உள்ள 
ஒரு ஹபாதுத்துகை நிறுவனைாகும். இது மும்கபகய 
தகலகையிைைாகக் ஹகாண்ை ஒரு மினி இரத்னா நிறுவனைாகும்.  

❖ நைப்பு பருத்தி பருவத்தில் (அக்யைாபர் 2020 முதல் ஹசப்ைம்பர் 2021 
வகர) குகைந்தது 10 இலட்சம் கட்டு பருத்திகய ஏற்றுைதி ஹசய்ய 
திட்ைமிட்டுள்ளதாக இந்திய பருத்திக் கைகம் சமீபத்தில் அறிவித்தது. 
வங்கயதசம் ஏற்றுைதிக்கான இலக்காக இருக்கும். 

 

5. முதல் கேமலா இந்தியா சான்ஸ்கர் குளிர்கால விடளயாட்டு 

விைா நடடயபைவுள்ள இடம் எது? 

அ) லைாக்  
ஆ) சிம்லா 

இ) உதகைண்ைலம் 
ஈ) யைராடூன் 

❖ லைாக்கின், கார்கில் ைாவட்ைத்திலுள்ள சான்ஸ்கரில் முதல் யகயலா 
இந்தியா சான்ஸ்கர் குளிர்கால விகளயாட்டு விைாகவ ைத்திய 
விகளயாட்டு ைற்றும் இகளஞர் விவகாரத்துகை அகைச்சர் கிரண் 
ரிஜிஜு ஹதாைங்கிகவத்தார். 

❖ லைாக் யூனியன் பிரயதச நிர்வாகத்தால் ஏற்பாடு ஹசய்யப்பட்ை இந்த 13 
நாள் திருவிைா, குளிர்கால சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு சான்ஸ்ககர 
ஒரு முக்கிய இைைாக ஊக்குவிப்பகத யநாக்கைாகக் ஹகாண்டுள்ளது. 
லைாக்கக ஐஸ் ொக்கிக்கான கையைாக யைம்படுத்த விகளயாட்டு 
அகைச்சகம் திட்ைமிட்டுள்ளது. 

 
6.மத்திய அறிவியல் மற்றும் யதாழில்நுட்ப அடமச்சகத்தால் 

நிர்வகிக்கப்படும் OTT அடலவரிடசயின் யபயர் என்ன? 

அ) India Knowledge 
ஆ) New India  
இ) Indian Science 
ஈ) India Science  

❖ யதசிய அறிவியல் ைற்றும் ஹதாழில்நுட்பத்தின் OTT யசனல், 2021 
ஜன.15ஆம் யததியுைன், 2 ஆண்டுககள நிகைவு ஹசய்துள்ளது. இந்த 
OTT யசனகல அறிவியல் & ஹதாழில்நுட்ப துகையின் விஞ்ஞான் 
பிரசார் என்ை தன்னாட்சி அகைப்பு நிர்வகிக்கிைது. இகையதளம் 
மூலைாகவும், காைக்கூடிய இந்த OTT யசனல் கைந்த 2019 ஜன.15 
அன்று ஹதாைங்கப்பட்ைது. 

❖ ைக்களிகையய அறிவியல் ைனநிகல ைற்றும் விழிப்புைர்கவ 
ஏற்படுத்துவதற்காக, OTT என்ை நவீன ஹதாழில்நுட்பத்தில் ‘India 
Science’ என்ற இந்த அகலவரிகச ஒளிபரப்பப்பட்டு வருகிைது. 
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7.நியாவிலைப் ப ாருட்ேலை ப ாதுமக்ேளின் வீடுேளுக்கேச் 

பென்று வழங்கும் திட்டத்டத யதாடங்கியுள்ள மாநிலம் எது? 

அ) யகரளம் 
ஆ) ஆந்திர பிரயதசம்  
இ) ஹதலங்கானா 
ஈ) பீகார் 

❖ YS ஹஜகன் யைாகன் ஹரட்டி தகலகையிலான ஆந்திர பிரதேச மாநில 
அரசு, நியாவிகலப் ஹபாருட்ககள ஹபாதுைக்களின் வீடுகளுக்யகச் 
ஹசன்று வைங்கும் திட்ைத்கத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதில் 9,260 
“நைைாடும் விநியயாக அலகுகள்” / வாகனங்கள் ைாநிலத்தில் உள்ள 
குடும்ப அட்கைதாரர்களின் வீடுகளுக்யகச் ஹசன்று நியாவிகலப் 
ஹபாருட்ககள (அரிசி ைற்றும் பிை அத்தியாவசிய ஹபாருட்கள்) 
வைங்கும். 

❖ இந்நைவடிக்கக உைவுப்ஹபாருள் கலப்பைத்கத அகற்றுவகதயும், 
நியாயவிகலக் ககைகளில் நீண்ைவரிகசகள் ஏற்படுவகதத் 
தடுப்பகதயும் யநாக்கைாகக் ஹகாண்டுள்ளது. 

 
8. சர்வமதச கல்வி நாள் அனுசரிக்கப்படும் மததி எது? 

அ) ஜனவரி 21 
ஆ) ஜனவரி 22 
இ) ஜனவரி 23 
ஈ) ஜனவரி 24  

❖ ஆண்டுயதாறும் வரும் ஜனவரி.24ஆம் யததிகய சர்வயதச கல்வி 
நாளாக UNESCO அனுசரிக்கிைது. வளர்ச்சி ைற்றும் அகைதியில் 
கல்வியின் பங்கக இது ஹகாண்ைாடுகிைது. “Recover and Revitalize 
Education for the COVID-19 Generation” என்பது நைப்பாண்டில் 
(2021) வரும் சர்வயதச கல்வி நாளுக்கான கருப்ஹபாருளாகும்.  

❖ கைந்த 2018 டிசம்பர் அன்று, ஐ.நா ஹபாது அகவ ஜன.24’ஐ, ‘சர்வயதச 
கல்விநாள்’ என அறிவித்து தீர்ைானம் நிகையவற்றியது. கல்வி 
ைற்றும் கற்ைகல மிகப்ஹபரிய புதுப்பிக்கத்தக்க வளைாகக் கருதும் 
இந்நாள், கல்வி ஓர் அடிப்பகை உரிகை என்பகத மீண்டும் மீண்டும் 
உறுதிப்படுத்துகிைது. 

 
9. நடப்பாண்டு (2021) வரும் மதசிய வாக்காளர்கள் நாளுக்கான 

கருப்யபாருள் என்ன? 

அ) Proud to be a voter – Ready to vote 
ஆ) Making Our Voters Empowered, Vigilant, Safe and 
Informed  
இ) No Voter to be Left Behind 
ஈ) Proud to be a voter 

❖ யதர்தல் நகைமுகையில் வாக்காளர்கள் தங்களுகைய யைம்பட்ை 
பங்களிப்கப வைங்கயவண்டும் என்பகத வலியுறுத்தும் விதைாக 
கைந்த 2011ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்யவார் ஆண்டும் ஜனவரி.25 அன்று 
யதசிய வாக்காளர்கள் நாள் ஹகாண்ைாைப்படுகிைது. 

❖ 1950 ஜனவரி.25 அன்று இந்திய யதர்தல் ஆகையம் நிறுவப்பட்ைதன் 
நிகனவாக இந்நாள் ககைப்பிடிக்கப்படுகிைது. புதிய வாக்காளர்ககள 

ஊக்கப்படுத்தி, அவர்ககள பதிவுைகவத்து, அவர்ககள ஜனநாயக 
கைகைகய ஆற்ைகவப்பயத இந்நாளின் முக்கிய யநாக்கைாகும். 
“Making Our Voters Empowered, Vigilant, Safe and Informed” என்ெது 
நடப்ொண்டில் (2021) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்பொருளாகும். 

 
10.அண்டமயில், “பாரிஸ் காலநிடல ஒப்பந்தத்தில்” மீண்டும் 

இடைந்த நாடு எது? 

அ) ஆஸ்தியரலியா 
ஆ) ஐக்கிய அஹைரிக்க நாடுகள்  
இ) இந்தியா 
ஈ) ஜப்பான் 

❖ காலநிகல ைாற்ைம் ஹதாைர்பான பாரிஸ் ஒப்பந்தத்தில் ஐக்கிய 
அஹைரிக்க நாடுகள் (USA) மீண்டும் இகைந்துள்ளது. முன்னாள் 
அபமரிக்க அதிெர் ஹைானால்ட் டிரம்பின், இந்த ஒப்பந்தத்திலிருந்து 
ஹவளியயறுவதற்கான உத்தரகவ, புதிய அதிபர் யஜா பிைன் நீக்கி 
உத்ேரவிட்டுள்ளார். 

❖ காலநிகல ைாற்ைம் ஹதாைர்பான பாரிஸ் ஒப்பந்தம் என்பது ஐநா 
காலநிகல ைாற்ைம் ஹதாைர்பான கட்ைகைப்பின்கீழ் உள்ள ஒரு 
சர்வயதச ஒப்பந்தைாகும். இது, 2015’இல் நகைமுகைக்கு வந்தது. 
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