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1. ZSI’இன் அண்மைய வெளியீட்டின்படி, இந்தியாவின் எந்தப் 

பகுதியில், 428’க்கும் மைற்பட்ட இனங்கள் ெசித்து ெருகின்றன? 

அ) மேற்குத்த ொடர்ச்சி ேலைகள் 
ஆ) சுந் ரவனக்கொடுகள்  
இ)  க்கொண பீடபூமி 
ஈ) இேயேலைப் பகுதி 

❖ “சுந் ரவன உயிர்க்மகொள கொப்பகத்தில் உள்ள பறலவகள்” என்ற தபயரில் 
இந்திய விைங்கியல் ஆய்வுலேயத்தின் (ZSI) சமீபத்திய தவளியீட்டின்படி, 
இப்பகுதியில் 428 வலகயொன பறலவகள் உள்ளன. உைகின் மிகப்தபரிய 
சதுப்புநிை கொடுகளுள் ஒன்றொன இந்திய சுந் ரவனக்கொடுகள், சுந் ரவன 
புலிகள் கொப்பொகத்ல யும் தகொண்டுள்ளது. ேொஸ்க்ட் ஃபின்ஃபூட் ேற்றும் 
பஃபி மீன் ஆந்ல  மபொன்ற சிை பறலவயினங்கள் சுந் ரவனக்கொடுகளில் 
ேட்டுமே கொணப்படுகின்றன. 

 

2. ‘சிமறச்சாமை சுற்றுைா’ என்ற புதிய முயற்சிமய வதாடங்கிய 

ைாநிை / UT அரசு எது? 

அ) அந் ேொன் & நிக்மகொபொர் தீவுகள் 
ஆ) ேகொரொஷ்டிரொ  
இ) குஜரொத் 
ஈ) மேற்கு வங்கம் 

❖ ேகொரொஷ்டிர மாநில அரசு, ‘சிலற சுற்றுைொ’ என்ற புதியத ொரு முயற்சிலய 
த ொடங்கியுள்ளது. இத்திட்டத்தின் ஒருபகுதியொக, விடு லைப் மபொரொளிகள் 
அலடக்கப்பட்டிருந்  சிலறச்சொலைகள் சுற்றுைொத் ைங்களொக உருவொக்கப் 
-படும். 2021 ஜனவரி.26 அன்று 150 ஆண்டுகள் பழலேயொன தயரொவொடொ 
சிலறயில் இந் த் திட்டம் த ொடங்கப்பட்டது. இதில் நொக்பூர்,  ொமன, ரத்னகிரி 
சிலறகளும் அடங்கும். 

 

3.‘யூனியன் பட்வெட்’ என்ற திறன்மபசி வசயலிமய உருொக்கிய 

நிறுெனம் எது? 

அ) ம சிய  கவலியல் லேயம்  
ஆ) இந்திய கணினி அவசரகொை பதிைளிப்பு குழு 
இ) த ொலைத்த ொடர்புத்துலற 

ஈ) ம சிய த ொழில்நுட்ப ஆரொய்ச்சி அலேப்பு 
❖ ேத்திய நிதியலேச்சர் நிர்ேைொ சீ ொரொேன், சமீபத்தில், ேத்திய பட்தஜட் 

– 2021’ஐ  ொக்கல் தசய்வ ற்கு முன்ன ொக, ‘யூனியன் பட்தஜட்’ என்ற 
திறன்மபசி தசயலிலய அறிமுகப்படுத்தினொர். 

❖ இந்  ஆண்டின் பட்தஜட் முற்றிலும் டிஜிட்டல் முலறயில்  ொக்கல் 
தசய்யவிருப்ப ொல், இந் த் திறன்மபசி தசயலி, நொடொளுேன்ற 
உறுப்பினர்களுக்கும் தபொதுேக்களுக்கும் பட்தஜட் ஆவணங்கலள 
அணுக உ வும். இது, மத்திய நிதியலேச்சகத்தின் தபொருளொ ொர 
விவகொரங்கள் துலறயின் வழிகொட்டு லின்கீழ், ம சிய  கவலியல் 
லேயத் ொல் உருவொக்கப்பட்ட ொகும். 

 

4.கீழ்க்காணும் எந்த ஆண்டில், ஐநா வபாது அமெயால், ‘அணு 

ஆயுதங்கள் தமடவசய்ெதற்கான ஒப்பந்தம்’ அங்கீகரிக்கப்பட்டது? 

அ) 2000 ஆ) 2003 
இ) 2012  ஈ) 2017  

❖ அணுவாயு ங்கலள  லடதசய்வ ற்கொன ஒப்பந் ம், கடந்த 2017ஆம் 
ஆண்டில் ஐநொ தபொதுச்சலபயொல் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

❖ அண்லேயில், இந்  மு ல் ஒப்பந் ம் நலடமுலறக்கு வந் து; அ ற்கு 
பதிைளிக்கும் வி ேொக, இந்  ஒப்பந் த்ல  ஆ ரிக்கவில்லை என்று 
இந்தியொ அறிவித் து. 9 நொடுகளுள் ஒன்றுகூட அணுவொயு ங்கலள 
லவத்திருப்ப ொக ஒப்புக்தகொள்ளவில்லை. NATO கூட்டணி இந்  
ஒப்பந் த்ல  ஆ ரித் து. 

 

5. ‘வெளரியொன்’ என்ற வபயரில் இதவ ான்மற அறிமுகப்படுத் 

-தியுள்ள ைத்திய அமைச்சகம் எது? 

அ) பொதுகொப்பு அலேச்சகம்  
ஆ) உள்துலற அலேச்சகம் 

இ) தவளியுறவுத்துலற அலேச்சகம் 
ஈ) பழங்குடியினர் நைத்துலற அலேச்சகம் 

❖ வீரதீர விருதுகளுக்கொன புதுப்பிக்கப்பட்ட இலணய ளத்ல  (www. 
gallantryawards.gov.in) ேத்திய பொதுகொப்புத்துலற அலேச்சர் ரொஜ்நொத் 
சிங் த ொடங்கிலவத் ொர். வீரதீர விருதுகலள தவன்றவர்கலள 
தகௌரவிக்கும்  ளேொக இது விளங்கும். ம சிய அளவிைொன வினொடி 
வினொ, ‘ஷெளரியவொன்’ என்ற தபயரில் ஒரு மின்னி ழ் ஆகிய 
முயற்சிகலளயும் அலேச்சர் த ொடங்கிலவத் ொர். 

 
6. புதிய M-ைணல் வகாள்மக–2020’ஐ வெளியிட்டுள்ள ைாநிை 

அரசு எது? 

அ) குஜரொத் 
ஆ) இராஜஸ்தான்  
இ) மத்திய பிரததசம் 
ஈ) ேகொரொஷ்டிரொ 

❖ இரொஜஸ் ொன் ேொநிை அரசு புதிய M-ேணல் தகொள்லக – 2020’ஐ 
சமீபத்தில் தவளியிட்டது. அம்ேொநிை மு ைலேச்சர் அமசொக் தகலாட், 
ேொநிைத்தின் கட்டுேொனப் பணிகளுக்குத் ம லவயொன ேணலின் 
அளலவ அரசு பூர்த்திதசய்வல  மநொக்கேொகக் தகொண்டுள்ளது 
என்றொர். இது, உருவொக்கப்பட்ட ேணல் (அ) M-ேணல் உற்பத்திலய 
ஊக்குவிக்கும் & பொரம்பரிய ேணலின் ம லவலயக் குலறக்கும். 

 
7. இமணயெழியில் பன்னாட்டு பருெநிமை தகெமைப்பு உச்சி 

ைாநாட்மட (CAS Online) நடத்திய நாடு எது? 

அ) சுவீடன் 
ஆ) தந ர்ைொந்து  
இ) ஐக்கியப் மபரரசு 
ஈ) ஆஸ்திமரலியொ 

❖ தந ர்ைொந்து பிர ேர் ேொர்க் ருட்மட  லைலேயில் 2021 ஜனவரி.25 
அன்று தந ர்ைொந்து அரசொங்கம் இலணயவழியில் பன்னொட்டு பருவ 
நிலை  கவலேப்பு உச்சிேொநொட்லட நடத்தியது. த ொற்றுமநொய்க்குப் 
பிறகு கொைநிலை-தநகிழ்திறனுடன் கூடிய சுற்றுச்சூழல் அலேப்லப 
உருவொக்குவ ற்கு நொடுகளுக்கு உ வுவல  இது மநொக்கேொகக் 
தகொண்டுள்ளது. இந்  தேய்நிகர் ேொநொட்டில், இந்தியப்பிர ேர் மேொடி 
கைந்துதகொண்டு உறுப்பினர்களிலடமய உலரயொற்றினொர். 
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8.குடியரசு நாள் வகாண்டாட்டங்கமள முன்னிட்டு ஒவ்மொர் 

ஆண்டும், ‘பாரத் பர்வ்’ நிகழ்மெ ஏற்பாடு வசய்கிற நடுெண் 

அமைச்சகம் எது? 

அ) பொதுகொப்பு அலேச்சகம் 
ஆ) உள்துலற அலேச்சகம் 
இ) தவளியுறவுத்துலற அலேச்சகம் 
ஈ) சுற்றுைொ அலேச்சகம்  

❖ குடியரசு நொள் விழொலவ முன்னிட்டு, ‘பொரத் பர்வ்’ என்ற ம சியக் 
கண்கொட்சிலய, நடுவணரசின் சுற்றுைொத்துலற, தில்லி 
தசங்மகொட்லட வளொகத்தில் கடந்  2016ஆம் ஆண்டு மு ல் நடத்தி 
வருகிறது. ஜன.26-ஜன.31 வலர நலடதபறும் இந்நிகழ்ச்சியில், பை 
ேொநிைங்களின் கைொச்சொரம், சுற்றுைொத் ைங்கள், லகவிலனப் 
தபொருட்கள், உணவுகள் ஆகியவற்லற சித் ரிக்கும் அரங்குகள் 
அலேக்கப்பட்டு, கலை நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும். 

❖ இந்  நிகழ்ச்சி, நொட்டுப்பற்லறயும், நம்நொட்டின் வளேொன பன்முக 
கைொசொரத்ல யும் பலறசொற்றுவம ொடு, இந்தியொவின் சொரம்சத்ல க் 
தகொண்டொடுகிறது. 

 
9. ‘19000 மகாடி – மதசிய சமையல் எண்வணய் திட்டம்’ 

என்பமத முன்வைாழிந்த ைத்திய அமைச்சகம் எது? 

அ) உணவுப் ப னிடு ல் அலேச்சகம் 
ஆ) மவளொண் அலேச்சகம்  
இ) வணிக அலேச்சகம் 
ஈ) ஊரக மேம்பொடு அலேச்சகம் 

❖  ொக்கல் ஷசய்யவிருக்கும் வரவுதசைவுத் திட்டத்தில் அறிவிப்ப ற்கொக, 
சலேயல் எண்தணய் த ொடர்பொன `19,000 மகொடி ேதிப்பிைொன ம சிய 
திட்டத்ல  ேத்திய மவளொண் அலேச்சகம் பரிந்துலரத்துள்ளது.  

❖ சலேயல் எண்தணயின் இறக்குேதிலயக் குலறப்பம ொடு, சலேயல் 
எண்தணய் உற்பத்தியில்  ன்னிலறவு அலடய ஐந் ொண்டு திட்டம் 
ஒன்று மவண்டும் என இது மநொக்குகிறது. சலேயல் எண்தணலய 
இறக்குேதி தசய்வ ற்கொக இந்தியொ ஆண்டும ொறும் `75,000 மகொடி 
நிதிலய தசைவிடுகிறது. இந் த் திட்டம், உள்ளூர் உற்பத்திலய 
ஊக்குவிப்பம ொடு இறக்குேதி தசைலவயும் குலறக்கும். 

 
10. COVID வ ொற்றுக்குப் பிறகான உைகில், சமூக-வபாருளாதார 

சொல்கள் குறித்த ஐநா உயர்ைட்ட ஆமைாசமனக்குழுவின் ஒரு 

பகுதியாக மதர்வு வசய்யப்பட்டுள்ள இந்திய வபாருளாதார நிபுணர் 

யார்? 

அ) அருந் தி ரொய் 
ஆ) அேர்தியொ தசன் 
இ) தஜயதி மகொஷ்  
ஈ) இரகுரொம் இரொஜன் 

❖ COVID-19’க்குப் பிறகொன உைகில், சமூக-தபொருளொ ொர சவொல்கள் 
குறித்  ஐநொ உயர்ேட்ட ஆமைொசலனக்குழுவின் ஒருபகுதியொக 
இந்திய தபொருளொ ொர நிபுணர் தஜயதி மகொஷ் ம ர்வு தசய்யப்பட்டுள் 
-ளொர். எதிர்கொை திட்டங்கள் குறித்து (குறிப்பொக COVID-19 ஷதாற்று 
காலத்திற்குப்பிறகு) ஐநொ தபொதுச்தசயைொளருக்கு இவ்வொரியம்  னது 

பரிந்துலரகலள வழங்கும். தசல்வி தஜயதி மகொஷ்,  ற்மபொது 
ேொசசூதசட்ஸ் பல்கலையில் தபொருளொ ொர மபரொசிரியரொக உள்ளொர். 
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