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1.சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, இராஜேந்திர குமார் பண்டாரிம், 

பின்வரும் எந்த விருதத சவன்றுள்ளார்? 

அ) சுபாஷ் சந்திரபபாஸ் ஆப்தபிரபந்தன் புரஸ்கார்  
ஆ) பிரதமர் ராஷ்டிரிய பால புரஸ்கார் 
இ) ஜீவன் ரக்ஷா விருதுகள் 
ஈ) அபசாக சக்ரா 

❖ பபரிடர் பமலாண்மமயில் சிறப்பான பங்களிப்மபயும், தன்னலமற்ற 
பசமவமயயும் ஆற்றிவரும் தனிநபர்கள் மற்றும் அமமப்புகமை 
அங்கீகரிக்கும் விதமாக, சுபாஷ் சந்திர பபாஸ் ஆப்த பிரபந்தன் புரஸ்கார் 
என்னும் வருடாந்திர விருமத இந்திய அரசு அறிவித்துள்ைது. 

❖ பநதாஜி சுபாஷ் சந்திர பபாஸின் பிறந்தநாைான ஜன.23 அன்று ஒவ்வவாரு 
வருடமும் இந்த விருது அறிவிக்கப்படும். இந்த வருட விருதிற்கு அமமப்பு 
பிரிவில் நீடித்த சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சூழலியல் பமம்பாட்டு நிறுவனம் 
(SEEDS) பதர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

2. ஆயுஷ்மான் CAPF திட்டமானது ஜதசிய சுகாதார ஆதையம் 

மற்றும் பின்வரும் எந்த அதமச்சகத்தின் கூட்டு முயற்சியாகும்? 

அ) பாதுகாப்பு அமமச்சகம் 
ஆ) உள்துமற அமமச்சகம்  
இ) கல்வி அமமச்சகம் 
ஈ) சமூக நீதி & அதிகாரமளித்தல் அமமச்சகம் 

❖ மத்திய உள்துமற அமமச்சர் அமித் ஷா, ஆயுஷ்மான் CAPF திட்டத்மத 
வதாடங்கிமவத்தார். இது மத்திய ஆயுதபமந்திய காவல்பமடகளின் (CAPF) 
சுமார் பத்து இலட்சம் பணியாைர்களுக்கும் அவர்தம் குடும்பத்தார்க்கும் 
பயனளிக்கும். இந்தத் திட்டமானது, உள்துமற அமமச்சகம் மற்றும் பதசிய 
சுகாதார ஆமையத்தின் கூட்டு முயற்சியாகும். 

 

3.அண்தமச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற முகமது இஷ்தாஜய, எந்த 

நாட்டின் பிரதமராவார்? 

அ) பாலஸ்தீனம்  
ஆ) இஸ்பரல் 
இ) வபரு 

ஈ) அர்வஜன்டினா 
❖ நிறுத்தப்பட்ட அமமதிசார்ந்த முன்வனடுப்புகளுக்கு புத்துயிரளிப்பது 

வதாடர்பாக புதிய ஐநா தூதருடன் கலந்துமரயாடியமத அடுத்து 
பாலஸ்தீனிய பிரதமர் முகமது இஷ்தாபய அண்மமச் வசய்திகளில் 
இடம்வபற்றார். 

❖ ஐநா தூதர் படார் வவன்னஸ்பலண்ட், மத்திய கிழக்கு அமமதிசார் 
முன்வனடுப்புகளுக்கான சிறப்பு ஒருங்கிமைப்பாைராக உள்ைார். 
அவமரிக்கா, ஐக்கிய நாடுகள்., இரஷ்யா மற்றும் ஐபராப்பிய ஒன்றியம் 
ஆகியவற்மற உள்ைடக்கிய ‘குவார்வடட்’ நிதியளிக்கும் எந்தவவாரு 
அரசியல் முன்வனடுப்பிலும் பாலஸ்தீனத்தின் வவளிப்பமடத் 
தன்மமமய அவர் அப்பபாது எடுத்துமரத்தார். 

 

 

 

4.இந்தியாவில் எந்த ஆண்டு முதல் ‘ஜதசிய சபண் குழந்ததகள் 

நாள்’ சகாண்டாடப்படுகிறது? 

அ) 2000 
ஆ) 2004 
இ) 2008  
ஈ) 2012 

❖ 2008ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்வ ோர் ஆண்டும் ஜனவரி.24 அன்று 
இந்தியாவில், ‘பதசிய வபண் குழந்மதகள் நாள்’ வகாண்டாடப்பட்டு 
 ருகிறது. பதசிய வபண் குழந்மதகள் நோளைக் குறிக்கும் வமகயில், 
இந்திய அரசு பபட்டி பச்சாவ், பபட்டி பதாபவா திட்டத்தின்கீழ், 
விழிப்புைர்வு பிரச்சாரங்கமை ஏற்பாடு வசய்கிறது. 

❖ இந்நாள் வபண்கள் மற்றும் குழந்மதகள் பமம்பாட்டு அமமச்சகத்தின் 
முன்முயற்சியாகும். பாலின சார்பு மற்றும் இந்திய சமுதாயத்தில் 
வபண்கள் எதிர்வகாள்ளும் சவால்களுக்கான தீர்வுகள் குறித்து 
கவனஞ்வசலுத்துவமத இது பநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ைது. 
சிறுமியரின் கல்வி, உடல்நலம் மற்றும் சிறுமியரின்  ஊட்டச்சத்து 
குறித்த விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்துவமதயும் இந்நாள் பநாக்கமாகக் 
வகாண்டுள்ைது. 

 

5. எந்த ஆண்டுக்குள், இந்திய புவியியல் ஆய்வுதமயமானது 

ஜதசிய புவி-ஜவதியியல் வதரபடமாக்கல் திட்டத்தத நிதறவு 

சசய்யவுள்ளது? 

அ) 2022 
ஆ) 2024  

இ) 2025 
ஈ) 2030 

❖ இந்திய புவியியல் ஆய்வுமமயமானது (GSI) அதன் முக்கியமான சில 
பதசிய அைவிலான ஆய்வுகமை விமரவுபடுத்தும் பணியில் 
ஈடுபட்டுள்ைது என மத்திய அரசு கூறியுள்ைது. GSI தனது பதசிய புவி 
பவதியியல் வமரபடமாக்கல் திட்டத்மத 2024ஆம் ஆண்டுக்குள் 
நிமறவு வசய்ய திட்டமிட்டுள்ைது. நாட்டின் அமனத்து புவி அறிவியல் 
தரவுகமையும் பசகரிப்பதற்காக, GSI, பதசிய புவி அறிவியல் தரவு 
கைஞ்சியம் என்ற முயற்சிமயத் வதாடங்கியுள்ைது. 

 
6. சமீபத்தில், அகில இந்திய ஆயுர்ஜவத நிறுவனம் ஏற்பாடு சசய்த 

ஆயுர்ஜவதம் குறித்த விழிப்புைர்வுத் திட்டத்தின் சபயர் என்ன? 

அ) ஆயுஷ் பவதா 
ஆ) ஆயு சம் த்  
இ) ஆபராக்கிய பசது 
ஈ) பகாவிஷீல்டு 

❖ அண்மமயில், புது தில்லியின் அகில இந்திய ஆயுர்பவத நிறுவனம், 
ஆயுர்பவதம் மற்றும் COVID-19 வதாற்றுபநாய் குறித்து மிகப்வபரிய 
வபாதுமக்கள் விழிப்புைர்வு பிரச்சாரத் திட்டத்மத நடத்தியது. அதற்கு, 
“ஆயு சம்வத்”என்று வபயரிடப்பட்டிருந்தது. 

❖ இந்தப் பிரச்சாரத்மத ஆயுஷ் அமமச்சகம் ஆதரித்தது. இதன்பபாது, 
ஆயுர்பவத மருத்துவர்கைால் நாடு முழுவதும் ஐந்து இலட்சத்துக்கும் 
பமற்பட்ட விரிவுமரகள் ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டன. 
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7. “The Inequality Virus” என்ற ததலப்பில் அறிக்தகய ான்றை 

சவளியிட்டுள்ள அதமப்பு எது? 

அ) WHO 
ஆ) NITI ஆவ ோக் 
இ) IMF 
ஈ) Oxfam International  

❖ “The Inequality Virus” என்ற தமலப்பிலான அறிக்மகவயான்மற 
அண்மமயில் ஆக்ஸ்பாம் இன்டர்பநஷனல் வவளியிட்டது. COVID 
வதாற்றுபநாய், தற்பபாதுள்ை ஏற்றத்தாழ்வுகமை ஆழப்படுத்தியுள்ைது 
என்று இவ் றிக்மக கண்டறிந்துள்ைது. 

❖ இந்தியாவில் நாடடங்கு நடப்பிலிருந்த காலத்தில், இந்தியாவின் 
முதல் 100 பில்லியனர்கள் தங்கள் வசல்வத்மத `1299 டிரில்லியன் 
ஆலவுக்கு அதிகரித்துள்ைனர். அபதபவமையில், 2020 ஏப்ரலில் 
சுமார் 70,000 பபர், ஒவ்வவாரு மணி பநரமும் பவமல இழந்தனர் 
என்று அவ்வறிக்மக ஒப்பிட்டுள்ைது. 

 
8.பிரதமர் இராஷ்டிரிய பால புரஸ்காதர வழங்குகிற அதமச்சகம் 

எது? 

அ) பாதுகாப்பு அமமச்சகம் 
ஆ) உள்துமற அமமச்சகம் 
இ) வவளியுறவுத்துமற அமமச்சகம் 
ஈ) வபண்கள் & குழந்மதகள் பமம்பாட்டு அமமச்சகம்  

❖ நடப்பாண்டுக்கான (2021) பிரதம அளமச்சரின் பதசிய பால புரஸ்கார் 
விருதுகள், 32 குழந்மதகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ைன. புதுமமயான 
கண்டுபிடிப்புகள், கல்வித்திறன், விமையாட்டு, கமல & கலாசாரம், 
வபாதுச்பசமவ, மற்றும் வீரதீரமிக்க துமறகளில் தமலசிறந்த 
சாதமனகமை பமடத்துள்ை, அபரிமிதமான திறமமகள்வகாண்ட 
குழந்மதகளுக்கு பிரதம அளமச்சரின் ராஷ்ட்ரிய பாலசக்தி புரஸ்கார் 
எனப்படும் பதசிய சிறார்கள் விருதுகமை நடுவைரசு வழங்குகிறது.  

❖ தமிழ்நாட்டில் வசிக்கும் பிரசித்தி சிங்குக்கு சமூக பசமவக்கான 
விருது வழங்கப்பட்டுள்ைது. 

 
9.தாய்லாந்து ஓப்பன் பூப்பந்து ஜபாட்டியில், ஒற்தறயர் சபண்கள் 

பட்டத்தத சவன்ற கஜராலினா மரின் சார்ந்த நாடு எது? 

அ) ஸ்வபயின்  
ஆ) பிபரசில் 
இ) தாய்லாந்து 
ஈ) வதன்னவமரிக்கா 

❖ ஒலிம்பிக் சாம்பியனான ஸ்வபயிமனச் சார்ந்த கபராலினா மரின் 
மற்றும் வடன்மார்க்மகச் சார்ந்த முன்னாள் உலக சாம்பியன் விக்டர் 
ஆக்வசல்சன் ஆகிபயார் முமறபய தங்கைது இரண்டாவது தாய்லாந்து 
ஓப்பன் பூப்பந்து மகளிர் மற்றும் ஆடவர் ஒற்மறயர் பட்டங்கமை 
வவன்றனர். 27 வயதான கபராலினா மரின் இரு பபாட்டிகளிலும் ஒரு 
ஆட்டத்மதக்கூட இழக்காமல் இறுதிப்பபாட்டிக்குச் வசன்றார். 

 

10. அண்தமச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘AMPHEX-21’ என்றால் 

என்ன? 

அ) இந்திய போதுகோப்புப்பமடகளின் கூட்டுப்பயிற்சி  
ஆ) இந்திய வான்பமட பயிற்சி 
இ) இந்திய கடற்பமடப் பயிற்சி 
ஈ) இந்திய வதாழிலதிபர்கள் சந்திப்பு 

❖ தமரப்பமட, கடற்பமட, வான்பமட, கடபலாரக் காவல்பமட 
ஆகியமவ இமைந்து “AMPHEX-21” என்ற வபயரில் மாவபரும் 
கூட்டுப்பSயிற்சிமய அந்தமான் கடல் மற்றும் வங்கக்கடல் பகுதியில் 
நடத்தின. கூட்டு வசயல்பாடு தயார்நிமலமய அதிகரிப்பதற்காக இப் 
பயிற்சி பமற்வகாள்ைப்பட்டது. 

❖ பிராந்திய ஒருமமப்பாட்மடப் பாதுகாப்பதும், முப்பமடகளிமடபய 
ஒருங்கிமைந்த இயக்கத்மத பமம்படுத்துவதும், பாதுகாப்புப் 
பமடயின் திறன்கமை உறுதிப்படுத்துவதுபம இந்தப் பயிற்சிமய 
நடத்துவதன் பநாக்கமாகும். 
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