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1. பின்வரும் எந்த விடுதலைப் ப ோரோட்ட வீரரின் பிறந்தநோள், 

ஆண்டுபதோறும் ‘ ரோக்கிரம திவோஸ்’ என க ோண்டோடப் டும்? 

அ) சர்தர் வல்லபபாய் படேல் 
ஆ) ‘நேதாஜி’ சுபாஷ் சந்திரடபாஸ்  
இ) திருப்பூர் குமரன் 
ஈ) பாலகங்காதர் திலகர் 

❖ ஜன.23ஆம் டததியன்று வரும் ‘நேதாஜி’ சுபாஸ் சந்திரடபாஸின் பிறந்த 
நாள், இனி ஆண்டுடதாறும், “பராக்கிர திவாஸ்” என்று ககாண்ோேப்படும் 
என்று மத்திய கலாச்சார அமமச்சகம் அறிவித்தது. ‘துணிவுக்கான ோள்’ 
என்பது இதன் கபாருளாகும். 2021 ஜனவரி 23 முதல் அன்று ‘நேதாஜி’ 
சுபாஸ் சந்திரடபாஸின் 125ஆவது பிறந்தநாள் விழாமவ இந்திய அரசு 
ககாண்ோேவுள்ளது என்றும் அமமச்சகம் கூறியுள்ளது. ஜனவரி 23 முதல் 
2022 ஜனவரி 23 வமர கதாேர் நிகழ்வுகளும் திட்ேமிேப்பட்டுள்ளன. 

 

2. MGNREGA’இன்கீழ், பவலை நோட் ளின் எண்ணிக்ல லை 

நூறிலிருந்து 150 நோட் ளோ  உைர்த்தியுள்ள மோநிைம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 
ஆ) குஜராத் 
இ) உத்தரகண்ட்  
ஈ) ஹிமாச்சல பிரடதசம் 

❖ மகாத்மா காந்தி டதசிய ஊரக டவமல உறுதியளிப்புச் சட்ேத்தின் 
(MGNREGA)கீழ், டவமல நாட்களின் எண்ணிக்மகயானது நூறிலிருந்து 
150ஆக உயர்த்தப்படும் என்று உத்தரகண்ட் மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது. 
அம்மாநில முதலமமச்சர் திரிடவந்திர சிங் ராவத்தின் கூற்றுப்படி, 
அதற்கான முழுச்கசலவும் மாநில அரசாடலடய ஏற்றுக்ககாள்ளப்படும்.  

❖ மாநிலத்தில் உள்ள டவமலயில்லாதவர்கள் டவமலவாய்ப்புகமளத் டதே 
உதவும் வமகயில், 'உத்தரகண்ட் ஆஜீவிகா’ செயலியும் கதாேங்கப்பட்ேது. 

 

3.நோடு ளுக்கிலடபைைோன ப ோக்குவரத்து வோ ன விதி ள் -

2021’இன் டி, நோடுகளுக்கு இலடபைைோன ப ோக்குவரத்துக்கு 

அனுமதி வழங்கும் அதி ோரம் எந்த ஆலைைத்திற்கு உள்ளது? 

அ) சாமலப் டபாக்குவரத்து அமமச்சகம் 

ஆ) மாநில டபாக்குவரத்து ஆமையம்  
இ) மண்ேல டபாக்குவரத்து அலுவலகம் 
ஈ) இந்திய டதசிய கநடுஞ்சாமல ஆமையம் 

❖ மத்திய சாமலப் டபாக்குவரத்து & கநடுஞ்சாமல அமமச்சகமானது 
அண்மமயில், நாடுகளுக்கிமேடயயான டபாக்குவரத்து வாகன 
விதிகள்-2021’ஐ அறிவித்தது. 

❖ இந்தப் புதிய விதிகளின்படி, மாநில டபாக்குவரத்து ஆமையத்தால் 
நாடுகளுக்கிமேடயயான டபாக்குவரத்மத டமற்ககாள்வதற்கான 
அனுமதிப்பத்திரத்மத வழங்க முடியும். அதன் கசல்லுபடிகாலம் 
ஓராண்டாகும். இப்புதிய விதிகள் இந்தியாவிற்கும் அதன் அண்மே 
நாடுகளுக்கும் இமேயில் பயணிகள் மற்றும் சரக்கு வாகனங்களின் 
இயக்கத்மத ஒழுங்குபடுத்துகின்றன. 

 

 

4.அண்லமச் கெய்தி ளில் இடம்க ற்ற, ‘கடபீசிைோ’ அலமந்துள்ள 

மோநிைம் எது? 

அ) அஸ்ஸாம்  
ஆ) டமகாலயா 
இ) மணிப்பூர் 
ஈ) திரிபுரா 

❖ அஸ்ஸாம் மாநில முதலமமச்சர், ககளகாத்தியின் புறநகரில் உள்ள 
‘கேபீசியா’ என்னும் அறிவியல் நகரத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டினார். இது 
கமாத்தம் `184 டகாடி செலவில் கட்டப்படவுள்ளது. இதன் பிரதான 
கட்ேேம் டதசிய அறிவியல் அருங்காட்சியகம், நடுவைரசின் கலாசார 
விவகாரத்துமற மற்றும் மாநில அறிவியல் மற்றும் கதாழில்நுட்பத் 
துமறயால் கட்ேப்பட்டு வருகிறது. 

 

5. ரிெர்வ் வங்கியின் அண்மைய அறிவிப்பின் டி, இந்திைோவில், 

எத்தலன வங்கி ள் உள்நோட்டு அலமப்பு ரீதிைோ  முக்கிைமோன 

வங்கி ள் (D-SIB’s) என வல ப் டுத்தப் ட்டுள்ளன? 

அ) இரண்டு 
ஆ) மூன்று   
இ) நான்கு 
ஈ) ஐந்து 

❖ பாரத வங்கி, ICICI வங்கி மற்றும் HDFC வங்கி ஆகியவற்மற 
உள்நாட்டு அமமப்பு ரீதியாக முக்கியமான வங்கிகளாக (D-SIB) 
இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வமகப்படுத்தியுள்ளது. மார்ச் 31, 2020 அன்று 
டசகரிக்கப்பட்ே தரவுகளின் அடிப்பமேயில் இந்த வமகப்படுத்தல் 
நிகழ்ந்துள்ளது. இந்த வங்கிகளின் கநாடிப்பு, நாட்மே கணிசமாக 
பாதிக்கும் என்பநத இதன் சபாருளாகும். 

 
6.எந்தப் பிர ைமோன  ைணி ள் ரயிலுக்கு ‘பநதோஜி எக்ஸ்பிரஸ்’ 

என்று க ைர்மோற்றஞ்கெய்ைப் ட்டுள்ளது? 

அ) கெளரா – கல்கா கமயில்  
ஆ) மும்மப – தாடன கமயில் 
இ) லக்டனா – தில்லி கமயில் 
ஈ) கான்பூர் – தில்லி கமயில் 

❖ இரயில்டவ அமமச்சகம், கெளரா - கல்கா கமயில் இரயிலுக்கு, 
‘டநதாஜி எக்ஸ்பிரஸ்’ என்று கபயர் மாற்றியுள்ளது. கெளரா - கல்கா 
கமயில் மிகவும் பிரபலமான மற்றும் இந்திய இரயில்டவயின் மிகவும் 
பமழய இரயில்களுள் ஒன்று என்பது குறிப்பிேத்தக்கது. 

❖ ‘நேதாஜி’ சுபாஷ் சந்திரடபாஸின் 125ஆவது பிறந்தநாளின் ஒரு 
பகுதியாக இது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கேந்த 1941’இல் கல்கத்தாவில் 
உள்ள தனது வீட்டிலிருந்து தப்பியடபாது, ‘டநதாஜி’ பீகாரிலிருந்து 
இந்த இரயிலில் கசன்றதாகக் கூறப்படுகிறது. 

 
  

 

 

 

 

 

 

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


விண்மீன்.காம்                 2021 ஜனவரி 22 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                            2 

7.அண்லமயில்  ோைஞ்கென்ற மூத்த புற்றுபநோயிைல் நிபுைரும், 

அலடைோறு புற்றுபநோய் நிறுவனத்தின் தலைவருமோனவரின் 

க ைர் என்ன? 

அ) Dr. முத்துகலட்சுமி கரட்டி 
ஆ) Dr. V ொந்தா  
இ) Dr. ஆனந்தி 
ஈ) Dr. காதம்பனி 

❖ இந்தியாவின் மூத்த புற்றுடநாயியல் நிபுைரும், அமேயாறு புற்று 
டநாய் நிறுவனத்தின் தமலவருமான Dr V சாந்தா (93) ெமீபத்தில் 
காலமானார். அவர் தனது ஐம்பதாண்டுகால மருத்துவ டசமவ 
வாழ்வில், அந்நிறுவனத்தில் ஏமழ எளிடயாருக்கு டசமவகசய்வதில் 
கபயர்கபற்றவர். பத்மஸ்ரீ, மகடசடச விருது, பத்ம பூஷண் மற்றும் பத்ம 
விபூஷன் ஆகிய பல்டவறு விருதுகமள அவர் சபற்றுள்ளார். 

 
8.ெமீ  கெய்தி ளில் வந்த, ‘டிரோ ன்  ழத்தின்’ பூர்வீ ம் எது? 

அ) ஆஸ்திடரலியா 
ஆ) அகமரிக்கா  
இ) ஐடராப்பா 
ஈ) ஆசியா 

❖ ‘டிராகன் பழம்’ என்பது அகமரிக்காமவ பூர்வீகமாகக்ககாண்ே ஒரு 
காட்டுக்கற்றாமழ தாவர இனமாகும். இது அந்தப் பிராந்தியங்களில் 
‘பிதாெயா’ என அமழக்கப்படுகிறது. இவ்வமக பழ இனங்கள் முதன் 
முதலில் 1990’க்குப்பிறகு இந்தியாவில் அறிமுகம் கசய்யப்பட்ேன. 

❖ தமிழ்நாடு, குஜராத், டமற்கு வங்கம் உள்ளிட்ே இந்தியாவின் பல்டவறு 
மாநிலங்கள் இப்பழங்கமள பயிரிடுகின்றன. இருப்பினும், இந்தியா 
தனது டதமவமயப் பூர்த்தி கசய்வதற்கு இந்தப் பழத்மத இறக்குமதி 
கசய்கிறது. சமீபத்தில், குஜராத் மாநில அரசு, டிராகன் பழத்மத ‘கமலம்’ 
என்று கபயர்மாற்ற கசய்ய முன்கமாழிந்தது. 

 
9. ெோலைப் ப ோக்குவரத்து & கநடுஞ்ெோலை அலமச்ெ மோனது 

புவிெோர்ந்த இலடயூறுக் ோன பமைோண்லமக் ோ  கீழ்க் ோணும் 

எந்த அலமப்புடன் கூட்டிலைந்துள்ளது? 

அ) ISRO 
ஆ) DRDO  
இ) BARC 
ஈ) CSIR 

❖ கதாழில்நுட்பப் பரிமாற்றம், புவிசார்ந்த இமேயூறுக்கான நிமலயான 
டமலாண்மம ஒத்துமழப்பு ஆகியவற்றிற்காக மத்திய சாமலப் 
டபாக்குவரத்து மற்றும் கநடுஞ்சாமல அமமச்சகமும், மத்திய பாதுகாப்பு 
அமமச்சகத்தின் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி டமம்பாட்டு நிறுவனமும் (DRDO), 
புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தகமான்றில் மககயழுத்திட்டுள்ளன. 

❖ DRDO ஆய்வகங்களுள் ஒன்றான Defence Geo Informatics Research 
Establishment (DGRE) இதற்கான பணியில் பயன்படுத்தப்படும். நிலச் 
சரிவுடபான்ற இயற்மகப்டபரிேர்களால் டதசிய கநடுஞ்சாமலகளில் 
சாமலப் பயணிகளின் பாதுகாப்மப உறுதிப்படுத்துவதற்காக இந்த 
முன்முயற்சி டமற்ககாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 

10. ‘சிந்தன் ல தக்’ என் து எந்த நடுவண் அலமச்ெ த்தின் 

ஆய்வுக்கூட்டமோகும்? 

அ) தகவல்கதாேர்பு அமமச்சகம் 
ஆ) கலாச்சார அமமச்சகம் 
இ) துமறமுகங்கள், கப்பல் மற்றும் நீர்வழிப் டபாக்குவரத்து 
அமமச்சகம்  
ஈ) சுற்றுலா அமமச்சகம் 

❖ துமறமுகங்கள் டமம்பாடு குறித்த ஆய்வுக் கூட்ேம் (சிந்தன் மபதக்), 
குஜராத்தின் கட்ச் பகுதியில் நமேகபறுகிறது. இதில் கேல்சார் 
கதாமலடநாக்கு-2030’க்கான திட்ேங்கள் இறுதி 
கசய்யப்படுகின்றன. முதன்மம துமறமுகங்களின் தமலவர்கள் 
மற்றும் துமறமுகங்கள், கப்பல் மற்றும் நீர்வழிப் டபாக்குவரத்து 
அமமச்சகத்தின் அதிகாரிகள் இந்தக் கூட்ேத்தில் பங்டகற்பார்கள்.  

❖ துமறமுகங்களின் கசயல்பாடுகமள டமம்படுத்துவதற்கான 
கருத்துக்கமளப் கபறுவது, சரக்குகள் மகயாளும் கசலமவக் 
குமறப்பதற்கு சர்வடதச நமேமுமறகமளப் பின்பற்றுவது, கதாழில் 
கசய்வமத எளிதாக்குவது டபான்ற விஷயங்கள் குறித்து இந்த 
மூன்று நாள் ஆய்வுக்கூட்ேத்தில் ஆடலாசிக்கப்படும். 
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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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1. அறிவியலாளர்கள், அரிய வெப்பமான பிரகாசமான புற-ஊதா 

விண்மீன்களள ஒரு வதாகுதியில் கண்டறிந்துள்ளனர். அெர்கள், 

எந்தச் வசயற்ளகக்ககாளில் உள்ள வதாளலக ாக்கிளய இதற்கு 

பயன்படுத்தினர்? 

அ) AstroSat  
ஆ) CartoSat-2 
இ) Risat-7E 
ஈ) Insat- 4E 

❖ பால்வெளியில் உள்ள NGC 2808 எனப்படும் புதிரான, உருண்டையான, 
குடைந்தது ஐந்து தடைமுடைகள் விண்மீன்கடள வகாண்ை மிகப்வபரிய 
விண்மீன் வதாகுப்டப ஆராய்ந்துெரும் ொனியைாளர்கள், அரிதான, 
சூைான மற்றும் வெளிச்சம் நிடைந்த புை-ஊதா விண்மீன்கடள அதில் 
கண்ைறிந்துள்ளனர். ொனியைாளர்கள், இதற்கென இந்தியாவின் முதல் 
பை அடைநீள விண்வெளி வசயற்டகக்ககாளான ஆஸ்ட்கராசாட்டில் 
உள்ள புை-ஊதா பைமாக்கள் வதாடைக ாக்கிடயப் பயன்படுத்தினர். 

 

2.யூரியா ஆளல வதாடர்பாக அண்ளமச்வசய்திகளில் வெளியான 

‘ ம்ரூப்’ அளமந்துள்ள மாநிலம் எது? 

அ) அஸ்ஸாம்  
ஆ) சத்தீஸ்கர் 
இ) பீகார் 
ஈ) உத்தரகண்ட் 

❖  ம்ரூப் என்பது அஸ்ஸாம் மாநிைத்தின் வதன்கீடைப்பகுதியில் அடமந்து 
உள்ள ஒரு  கரமாகும். சமீபத்தில்,  ம்ரூப்பில் அடமயவிருக்கும் யூரியா 
ஆடை வதாைர்பாக கெதியியல் மற்றும் உர அடமச்சகம் ஒரு கூட்ைம் 
 ைத்தியது. 12.7 இைட்சம் மில்லியன் வமட்ரிக் ைன் உற்பத்தித் திைனுடைய 
திட்ைத்டத கதசிய உரங்கள் நிறுெனம், இந்திய எண்கெய் நிறுெனம், 
கதசிய வேதிெள் மற்றும் உரங்கள் நிறுெனம், பிரம்மபுத்ரா பள்ளத்தாக்கு 
உர நிறுெனம் மற்றும் அஸ்ஸாம் அரசு இடைந்து வசயல்படுத்தவுள்ளது. 

 

3. சமீபத்தில், NASA’ஆல் பகிரப்பட்ட Abell 370 என்றால் என்ன? 

அ) கருந்துடள 

ஆ) புைக்ககாள் 
இ) விண்மீன் திரள்  
ஈ) விண்கல் 

❖ அண்டமயில் NASA அதன் ஹப்பிள் விண்வெளி வதாடைக ாக்கி 
மூைம் எடுக்கப்பட்ை விண்மீன் திரள்களின் மிகப்வபரிய வதாகுதியான 
ஆவபல் 370’இன் நிைற்பைத்டத வெளியிட்ைது. 

❖ NASA’இன் அறிக்டகயின்படி, இந்தத்வதாகுதியின் கபரீர்ப்புவிடச 
ஆனது, ஒளி கைந்துவசல்லும்கபாது அதடன ெடளக்கச் வசய்கிைது. 
இதன் ொரெமாெ, புவியிலிருந்து 4.9 பில்லியன் ஒளி ஆண்டுகள் 
வதாடைவில் அடமந்துள்ள ஆவபல் 370’க்கு புைத்கத உள்ள 
விண்மீன் திரள்கடள  ம்மால் காை முடிெதில்டை. 

 

 

 

4.அண்ளமச்வசய்திகளில் இடம்வபற்ற, ‘1776 கமிஷன் அறிக்ளக’ 

என்பதுடன் வதாடர்புளடய  ாடு எது? 

அ) ஜப்பான் 
ஆ) சீனா 
இ) ஐக்கிய அவமரிக்க  ாடுகள்  
ஈ) வஜர்மனி 

❖ அவமரிக்காவின் முன்னாள் அதிபர் வைானால்ட் டிரம்ப், கைந்த ஆண்டு 
வசப்ைம்பரில் வதாைங்கிய ‘1776 கமிஷன்’ அறிக்டகடய வெள்டள 
மாளிடக சமீபத்தில் வெளியிட்ைது.  ாட்டில் கதசப்பற்றுக் கல்விடய 
கமம்படுத்துெதற்காக, ‘1776 ஆடையம்’ என்னும் வபயரில் கதசிய 
ஆடையம் அடமக்கும் உத்தரவில் டிரம்ப் டகவயழுத்திட்டிருந்தார்.  

❖ அடிடமப்படுத்தப்பட்ை ஆப்பிரிக்க குடிகள் ெந்து  ானூறு ஆண்டுகள் 
நிடைெடைந்தடதக் குறிக்கும், தி நியூயார்க் டைம்ஸின், ‘1619 
முன்முயற்சி’க்கு எதிர்ப்பாக ‘1776 ஆடையம்’ காைப்பட்ைது. 

 

5.கமகாலயா, மணிப்பூர் & திரிபுரா ஆகிய மும்மாநிலங்களின் 

மாநில உருொக்க  ாள் வகாண்டாடப்படுகிற கததி எது? 

அ) ஜனெரி 19 
ஆ) ஜனெரி 21  

இ) ஜனெரி 23 
ஈ) ஜனெரி 25 

❖ கமகாையா, மணிப்பூர் மற்றும் திரிபுரா ஆகிய மூன்று மாநிலங்ெளும் 
தங்களது 49ஆெது மாநிை  ாடள 2021 ஜனெரி.21ஆம் கததியன்று 
வகாண்ைாடின. 1972 ஜனெரி.21 அன்று, இம்மூன்று மாநிைங்களும் 
1971ஆம் ஆண்டு ெைகிைக்கு பிராந்திய (மறுசீரடமப்பு) சட்ைத்தின்கீழ் 
முழுடமயான மாநிைங்களாக மாறின. 

❖ இது, யூனியன் பிரவதசங்ெளாெ இருந்த மிகசாரம் மற்றும் 
அருைாச்சை பிரகதசம் ஆகியெற்டை மாநிலங்ெளாெ உருொக்கப்ப 
-டுெதற்கும் பிப்ரெரி 21, 1987 அன்று மாநிைங்களாக அறிவிக்கப்படு 
-ெதற்கும் ெழிெகுத்தது  

 
6. அண்ளமச்வசய்திகளில் இடம்வபற்ற, ‘HAWK-I’ இயக்கதளம், 

பின்ெரும் எவ்ெளமப்புக்கு உரியதாகும்? 

அ) DRDO 
ஆ) BHEL 
இ) HAL  
ஈ) CSIR 

❖ உள் ாட்டிகைகய தயாரிக்கப்பட்ை திைன்மிகு ொன்ெழி எதிர்ப்பு 
ஆயுதத்டத (Smart Anti-Airfield Weapon - SAAW) பாதுகாப்பு 
ஆராய்ச்சி & கமம்பாட்டு நிறுெனம் வெற்றிகரமாக பரிகசாதித்தது. 
ஒடிசா கைற்கடரக்கு அருகிலுள்ள ஹிந்துஸ்தான் ஏகரா ாடிக்ஸ் 
நிறுெனத்தின் ஹாக்-I தளத்தில் இந்தச் கசாதடன  ைத்தப்பட்ைது. 

❖ டஹதராபத்தில் உள்ள DRDO’இன் இமாரத் ஆராய்ச்சி டமயத்தால் 
இவ்ொயுதம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆயுதங்களின் சான்ைளிப்பிற்காக 
HAL அதன் ஹாக்-I தளத்டத பயன்படுத்துகிைது. 
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7.சமீப வசய்திகளில் இடம்வபற்ற, ‘MASCRADE – 2021’ என்பது 

பின்ெரும் எந்த இந்திய அளமப்பின் முன்முயற்சியாகும்? 

அ) CII 
ஆ) FICCI  
இ) CAIT 
ஈ) ASSOCHAM 

❖ FICCI எனப்படும் இந்திய வதாழில், ெர்த்தக சங்கங்களின் 
கூட்ைடமப்பின் வபாருளாதாரத்டத சீர்குடைக்கும் கைத்தல், 
கபாலியான  ைெடிக்டககளுக்கு எதிரான குழு ஏற்பாடு வசய்திருந்த 
7ஆம் ‘MASCRADE-2021’ கைத்தல், கபாலியான ெர்த்தகங்களுக்கு 
எதிரான இயக்கத்டத மத்திய சுகாதார, குடும்ப  ை அடமச்சர் Dr 
ஹர்ஷ் ெர்தன் வதாைங்கி டெத்தார். 

❖ அதிகரித்துெரும் கைத்தல், கபாலியான வபாருட்களுக்கு எதிராக 
புதுடமயான வகாள்டக மற்றும் தீர்வுகள் வதாைர்பாக விொதிக்க 
இந்த நிகழ்ச்சி வ ாக்ெம் கொண்டுள்ளது. 

 
8. “The New Normal and Safe and Healthy Tourism” என்ற கருப் 

வபாருளின்கீழ், சமீபத்தில்  டத்தப்பட்ட கூட்டம் எது? 

அ) ஆசிய ஒத்துடைப்பு கபச்சுொர்த்டத - அடமச்சரடெக் 
கூட்ைம்  
ஆ) BRICS அடமச்சரடெக் கூட்ைம் 
இ) G20 அடமச்சரடெக் கூட்ைம் 
ஈ) G7 அடமச்சரடெக் கூட்ைம் 

❖ ஆசிய ஒத்துடைப்பு கபச்சுொர்த்டதயின் 17ஆெது அடமச்ரடெக் 
கூட்ைம், சமீபத்தில், “The New Normal and Safe and Healthy Tourism” 
என்ை கருப்வபாருளின்கீழ்  ைத்தப்பட்ைது. மத்திய வெளியுைவுத்துடை 
அடமச்சகத்தின் வசயைாளர் ரிொ கங்குலி தாஸ் இந்தக் கூட்ைத்தில் 
இந்தியாடெ பிரதிநிதித்துெப்படுத்தினார். கைந்த 2019ஆம் ஆண்டில் 
பிரதமர் கமாடியால் அறிவிக்கப்பட்ை இந்கதா-பசிபிக் வபருங்கைல் 
முன்வனடுப்பு குறித்து அேர் உரரயாற்றினார். 

 
9. ‘Asia and the Pacific Regional Overview of Food Security and 

Nutrition’ என்ற தலைப்பில் அறிக்லைய ொன்லற யெளியிட்டுள்ள 

அளமப்பு எது? 

அ) உைக வபாருளாதார மன்ைம் 
ஆ) ஐக்கிய  ாடுகள்  
இ) ஆசிய ெளர்ச்சி ெங்கி 
ஈ) உைக ெங்கி 

❖ ஐக்கிய  ாடுகளின் முகடமகளான, UNICEF, FAO, WFP மற்றும் WHO 
ஆகியடெ இடைந்து Asia and the Pacific Regional Overview of Food 
Security and Nutrition’ என்ை தடைப்பில் அறிக்டகவயான்டை 
வெளியிட்ைன. இது, ஆசிய & பசிபிக் பிராந்தியத்தில் ஊட்ைச்சத்தின் 
நிடைகுறித்த மூன்ைாெது ஆண்ைறிக்டகயாகும். ஆசிய மற்றும் பசிபிக் 
பிராந்தியத்தில், 24 மில்லியன் கபர் உைவுப் பாதுகாப்பின்டமயால் 
பாதிக்கப்பை ொய்ப்புள்ளதாக இவ்ேறிக்ரெ குறிப்பிட்டுள்ளது. 

 

10.வபட்கராலியம் மற்றும் இயற்ளக எரிொயு ஒழுங்குமுளற 

ொரியத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இந்தியாவின் முதல் எரிொயு 

பரிமாற்றைம் எது? 

அ) இந்திய ொயு பரிமாற்ைகம்  
ஆ) இந்திய எண்வைய் பரிமாற்ைகம் 
இ) இந்திய இயற்ரெ எரிோயு பரிமாற்ைகம் 
ஈ) இந்திய கெட்வராலிய பரிமாற்ைகம் 

❖ இந்திய எரிொயு பரிமாற்ைகம் (IGX) என்பது இந்திய ஆற்ைல் 
பரிமாற்ைகத்திற்கு (IEX) முற்றிலும் வசாந்தமான ஒரு துடை 
நிறுெனமாகும். ஆற்ைல் பரிமாற்ைக விதிமுடைகள்-2020’இன்கீழ், 
வபட்கராலியம் மற்றும் இயற்டக எரிொயு ஒழுங்குமுடை 
ொரியத்திலிருந்து அங்கீகாரம்வபற்ை  ாட்டின் முதல் எரிொயு 
பரிமாற்ைகம் இதுொகும். 

❖ அதானியின் கைாட்ைல் ககஸ் மற்றும் கைாரண்ட் ககஸ் ஆகியடெ 
அண்டமயில் இந்திய ஆற்ைல் பரிமாற்ைகத்தில் தைா ஐந்து சதவீத 
சமபங்குகடள ொங்கியுள்ளன. 
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1.அடிமை வர்த்தகத்துடன் ததொடர்புமடய வில்லியம் தெக்பெொர்ட் 

ைற்றும் சர் ஜொன் கொஸ் ஆகிய ோரின் சிமைகமை அகற்றுவதொக 

அறிவித்துள்ை நகரம் எது? 

அ) வாஷிங்டன் 
ஆ) லண்டன்  
இ) ர ாம் 
ஈ) மாஸ்ர ா 

❖ கில்ட்ஹால் சிலல ளின் இல்லத்திலிருந்து வில்லியம் பெக்ரொர்ட் மற்றும் 
சர் ஜான்  ாஸ் ஆகிரயாரின் சிலல லை அ ற்ற லண்டன் ஒப்புதல் 
அளித்தது. பிைாக் லிவ்ஸ் ரமட்டர் ஆர்ப்ொட்டங் ளுக்குப் பிறகு, ந  க் ழ ம் 
இனபவறிலயக் ல யாள்வதற் ா  ஒரு ெணிக்குழுலவ அலமத்தது; அது, 
இவ்விரு நெர் ளின் சிலல லை அ ற்ற ெரிந்துல த்தது. ந  த்தின் 
ரதர்ந்பதடுக் ப்ெட்ட பி திநிதி ள் இம்முடிவுக்கு ஆத வா  வாக் ளித்தனர். 

 

2.உைக தெொருைொதொர ைன்றத்தின் அண்மை , ‘உைகைொவிய 

இடர் அறிக்மக’யின்ெடி, பின்வரும் எது மிகப்தெரிய நீண்டகொை 

இடரொகும்? 

அ) வணி  அச்சுறுத்தல் ள் 
ஆ)  ாலநிலல அச்சுறுத்தல் ள்  
இ) ஆயுத அச்சுறுத்தல் ள் 
ஈ) மருத்துவ அச்சுறுத்தல் ள் 

❖ உல  பொருைாதா  மன்றம் (WEF) சமீெத்தில் தனது அறிக்ல யின் 15 வது 
ெதிப்லெ “உல ைாவிய இடர் அறிக்ல ” என்ற தலலப்பில் பவளியிட்டது. 
வ லாற்றில் முதல்முலறயா , ‘ ாலநிலல அச்சுறுத்தல் ள்’, அறிக்ல யில் 
உள்ை அலனத்து நீண்ட ால இடர் ளிலும் முதன்லமயானதா  உள்ைது. 

❖ லசெர் தாக்குதல் ள் மற்றும் த வு திருட்டு ரொன்ற பதாழில்நுட்ெ இடர் ள், 
உல ைாவிய ஆளுலம ரதால்வி ரொன்ற அ சியல் இடர் ள் மற்றும் நீர் 
பநருக் டி ரொன்ற சமூ  இடர் ள் ஆகியலவ பிற நீண்ட ால இடர் ளுள் 
அடங்கும். ‘பொருைாதா  ரமாதல் ள்’ மற்றும் ‘உள்நாட்டு அ சியல் துருவ 
முலனப்பு’ ஆகியலவ குறுகிய  ால இடர் ைாகும். 

 

3.அண்மைச் தசய்திகளில் இடம்தெற்ற, ‘SAMVAD’ ைொநொடு, 

இந்தியொவிற்கும் எந்த நொட்டிற்கும் இமடபய நமடதெற்றது? 

அ) ஜப்ொன்  
ஆ) இலங்ல  
இ) வங் ாைரதசம் 
ஈ) ஆஸ்திர லியா 

❖ இந்தியாவும் ஜப்ொனும்  டந்த ஐந்து ஆண்டு ைா  புது தில்லி, 
ரடாக்கிரயா உள்ளிட்ட ெல்ரவறு இடங் ளில் சம்வாத் மாநாட்டுத் 
பதாடர் லை ஏற்ொடு பசய்து வருகின்றன. இந்தத் பதாடர் மாநாடு, 
இருநாடு ளின் ெகி ப்ெட்ட மதிப்பு லை முன்னிலலப்ெடுத்துவலத 
ரநாக் மா க் ப ாண்டுள்ைது. ஆறாவது இந்திய-ஜப்ொன் சம்வாத் 
மாநாட்டின்ரொது, பி தமர் ரமாடி பெைத்த இலக்கியம் மற்றும் 
ரவதங் ளின் நூல த்லத உருவாக்குவதா  முன்பமாழிந்தார். 

 

 

 

4. ‘ைொவட்ட பைம்ெொட்டு கவுன்சில்’ என்ெது பின்வரும் எந்த ைொநிை 

/ யூனியன் பிரபதசத்தின் உள்ைொட்சி அமைப்பு ஆகும்? 

அ) இ ாஜஸ்தான் 
ஆ) நா ாலாந்து 
இ) ஜம்மு & காஷ்மீர்  
ஈ) அஸ்ஸாம் 

❖ ‘மாவட்ட ரமம்ொட்டு  வுன்சில்’ என்ெது ஜம்மு- ாஷ்மீர் யூனியன் 
பி ரதசத்தின் உள்ைாட்சி அலமப்ொகும். இது முதன்முதலில் 2020 
அக்ரடாெர் மாதம் உள்துலற அலமச்ச த்தால் உருவாக்கப்ெட்டது.  

❖ இது, ஜம்மு- ாஷ்மீர் ெஞ்சாயத்து இ ாஜ் சட்டம், 1989ஆல் வசதி 
பசய்யப்ெட்டு, இந்திய அ சியலலமப்பின் 1996 ஜம்மு- ாஷ்மீர் 
ெஞ்சாயத்து இ ாஜ் விதியின்கீழ் உருவாக் ப்ெட்டது. அண்லமயில், 
ஜம்மு- ாஷ்மீரின் முதல் ‘மாவட்ட ரமம்ொட்டு  வுன்சில்’ ரதர்தல் 
பவற்றி  மா  நலடபெற்றது. 

 

5.நொட்டின் முதல் அதிநவீன மைப்ெர்பசொனிக் கொற்றுப்புமை 

பசொதமன வசதி, பின்வரும் எந்த நகரத்தில் திறக்கப்ெட்டுள்ைது? 

அ) பசன்லன 
ஆ) மும்லெ 

இ) லஹத ாொத்  
ஈ) திருவனந்தபு ம் 

❖ லஹத ாொத்தில் உள்ை ொது ாப்பு ஆ ாய்ச்சி மற்றும் ரமம்ொட்டு 
அலமப்பின் (DRDO) Dr APJ அப்துல்  லாம் ஏவு லை வைா த்தில் 
அதிநவீன Hypersonic Wind Tunnel (HWT) ரசாதலன வசதிலய 
மத்திய ொது ாப்பு அலமச்சர் இ ாஜ்நாத் சிங் திறந்துலவத்தார்.  

❖ இவ்வைவு பெரிய HWT ரசாதலன வசதிலயக்ப ாண்ட மூன்றாவது 
நாடு இந்தியாவாகும். இந்திய பதாழிற்சாலல ளுடன் இலைந்து 
உருவாக் ப்ெட்டுள்ை இந்த அலமப்பு, எதிர் ால விண்பவளி மற்றும் 
ொது ாப்பு அலமப்பு ளில் முக்கிய ெங்கு வகிக்கும். 

 
6. அண்மைச் தசய்திகளில் இடம்தெற்ற கைரிப்பயிற்று, பின்வரும் 

எந்த ைொநிைத்தின் பிரெைைொன விமையொட்டொகும்? 

அ) தமிழ்நாடு 
ஆ) ககரளா  
இ) ஆந்தி  பி ரதசம் 
ஈ) ம ா ாஷ்டி ா 

❖ ஹரியானாவில் நலடபெறவிருக்கும் ர ரலா இந்தியா இலைரயார் 
விலையாட்டு - 2021 ரொட்டி ளில், ரயா ாசனத்துடன்  ட் ா, 
 ைரிப்ெயிற்று, தங்-டா, மல்லர் ம்ெம் உள்ளிட்ட 4 ஆட்டங் ளும் 
ரசர்க் ப்ெடும். 

❖  ைரிப்பயிற்று ர  ைாலவப் பூர்வீ மா க் ப ாண்டதாகும். மத்திய 
பி ரதசம் மற்றும் ம ா ாஷ்டி ா ஆகிய மாநிலங்களில் மல்லர் ம்ெம் 
அதி ம் ெயிற்சி பசய்யப்ெடுகிறது, அரத ரவலையில், ெஞ்சாபின்  ட் ா 
மற்றும் மணிப்பூரின் தங்-டா ஆகியலவயும் ரசர்க் ப்ெட்டுள்ைன. 
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7. 2021ஆம் ஆண்டுக்கோன மைக்பகல் ைற்றும் ஷீைொ தைல்ட் 

ெரிமச தவன்ற இந்திய கணிதவியைொைர் யொர்? 

அ)  ண்ைன் பசைந்தி  ாஜன் 
ஆ) அக்ஷய் பவங் ரடஷ் 
இ) நிகில் ஸ்ரீவஸ்தாவா  
ஈ) நீனா குப்தா 

❖ இந்திய இைம்  ணிதவியலாைர் நிகில் ஸ்ரீவஸ்தாவா, 2021ஆம் 
ஆண்டுக் ான மதிப்புமிக்  லமக்ர ல் மற்றும் ஷீலா பஹல்ட் ெரிலச 
பவன்றவ ா  ரதர்வு பசய்யப்ெட்டுள்ைார்.  டிசன்-சிங் ர்  ைக்கு 
மற்றும் இ ாமானுஜன் வல ெடங் ள் குறித்த நீண்ட ாலம் தீர்வு 
 ாைப்ெடாமலிருந்த ர ள்வி ளுக்கு தீர்வு  ண்டதற் ா , அவர், 
ரமலும் இருவருடன் கேர்ந்து $100,000 டாலர் விருலத பவன்றவர் 
என அறிவிக் ப்ெட்டார். 

❖ இவர் தற்ரொது  லிரொர்னியா ெல் லலக் ழ த்தில்  ணிதத் 
துறை இலை ரெ ாசிரிய ா  உள்ைார். 

 
8.இந்திய ரிசர்வ் வங்கியொனது எவ்வமக நிதி நிறுவனங்களுக் 

-கொன 4 அடுக்கு ஒழுங்குமுமற கட்டமைப்மெ முன்தைொழிந்தது? 

அ)  ட்டை வங்கி ள் 
ஆ) NBFC’ ள்  
இ) சிறு நிதிய வங்கி ள் 
ஈ) அயல்நாட்டு வங்கி ள் 

❖ ரிசர்வ் வங்கி சமீெத்தில் வங்கி சா ா நிதி நிறுவனங் ளுக் ான 
(NBFC) திருத்தப்ெட்ட ஒழுங்குமுலற  ட்டலமப்லெப் ெற்றிய விவாதக் 
 ட்டுல லய பவளியிட்டது. இந்தக்  ட்டுல யின்ெடி, NBFC’ ளின் 
ஒழுங்குமுலற மற்றும் ரமற்ொர்லவ  ட்டலமப்ொனது அடிப்ெலட 
அடுக்கு, நடுத்த  அடுக்கு, ரமல் அடுக்கு மற்றும் சாத்தியமிருந்தால் 
அதற்கும் ரமல் ஓர் உயர் அடுக்கு ஆகிய நான்கு அடுக்கு  ட்டலமப்லெ 
அடிப்ெலடயா க் ப ாண்டது. 

❖ மூலதனம் மற்றும் இடர் ரமலாண்லம ஆகியவற்றில் NBFC 
வாரியங் ளுக்கு அதி  அதி ா த்லத வழங்கலாம் எனவும் இந்திய 
ரிசர்வ் வங்கி அதில் ெரிந்துல த்துள்ைது. 

 
9. ‘தடசர்ட் மநட் – 21’ என்ற ெயிற்சி நமடதெற்ற இடம் எது? 

அ) அந்தமான் & நிக்ர ாொர் தீவு ள் 
ஆ) ர ாவா 
இ) ரஜாத்பூர்  
ஈ) ப ால் த்தா 

❖ இந்திய வான்ெலட, பி ான்ஸ் வான் மற்றும் விண்ெலட ஆகியலவ 
இலைந்து ‘படசர்ட் லநட் - 21’ என்ற பெயரில், கூட்டுப்ெயிற்சிலய, 
இ ாஜஸ்தான் மாநிலம் ரஜாத்பூர் வான்ெலட தைத்தில் ஜனவரி 24ஆம் 
ரததி வல  ரமற்ப ாண்டன. பி ான்ஸ் த ப்பில்  ரெல், ஏர்ெஸ் ஏ-330 
ரடங் ர், ஏ-400 எம் ரொக்குவ த்து விமானம் மற்றும் 175 வீ ர் ள் 
 லந்துப ாண்டன. இந்திய வான்ெலட சார்பில் மி ாஜ்-2000, சு ாய், 
 ரெல், IL-78, அவாக்ஸ் மற்றும் AEW&C விமானங் ள் ெங்ர ற்றன. 

 

10.சொமைப் பெொக்குவரத்து அமைச்சகைொனது தனது ஆய்வுப் 

பிரிமவ ததொடங்குவதற்கொக பின்வரும் எந்த நிறுவனத்துடனொன 

புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தத்தில் மகதயழுத்திட்டுள்ைது? 

அ) IIT ரூர்க்கி  
ஆ) NIT வா ங் ல் 
இ) சாலலப்ரொக்குவ த்து நிறுவனம் 
ஈ) IIT பசன்லன 

❖ பநடுஞ்சாலலத் துலற  ட்டலமப்பு ரமம்ொடு குறித்த ஆ ாய்ச்சி,  ல்வி 
மற்றும் ெயிற்சியில்  வனம் பசலுத்துவதற் ா  ரூர்கி IIT’இல் 
பதாடங் ப்ெட்ட பிரிலவ பதாடர்வதற் ான புரிந்துைர்வு 
ஒப்ெந்தத்தில் சாலலப் ரொக்குவ த்து மற்றும் பநடுஞ்சாலலத்துலற 
அலமச்ச ம் மற்றும் ரூர்கி IIT ஆகியலவ ல பயழுத்திட்டன. 

❖ சாலலப் ரொக்குவ த்து மற்றும் ரூர்கி IIT’உடன், பநடுஞ்சாலல 
அலமச்ச ம் லவத்துள்ை இந்தக் கூட்டு, சாலல துலறயின் ஆ ாய்ச்சி 
மற்றும் ரமம்ொடு நடவடிக்ல  லை வலுப்ெடுத்தும். பநடுஞ்சாலல 
 ட்டலமப்பு ரமம்ொட்டில் ஆய்வுப்ெணி லை ஒருங்கிலைந்து 
நடத்துவது மற்றும்  ல்வி  ற்பிப்ெது ரொன்றவற்றில், ரெ ாசிரியர் 
ெதவியுடன் கூடிய இந்தப் பிரிவு சிறந்த தலலலமலய வழங்கும் என 
எதிர்ொர்க் ப்ெடுகிறது. 
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1.சமீபத்திய சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, நில ஒதுக்கீட்டுக்சகொள்கக 

2021-30 என்பகை செளியிட்ட மொநிலம் / யூனியன் பிரதைசம் 

எது? 

அ) கர்நாடகா 
ஆ) ககரளா 
இ) ஜம்மு & காஷ்மீர்  
ஈ) குஜராத் 

❖ ‘நில ஒதுக்கீட்டுக் ககாள்கக 2021-30’ என்ற புதிய ககாள்கககய ஏற்க 
ஜம்மு-காஷ்மீர் நிர்வாகம் ஒப்புதல் அளித்தது. கதாழிற்துகற பகுதிகளின் 
மண்டலத்கத ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான ஒரு கட்டகமப்கப வகுக்க இந்த 
ககாள்கக கநாக்கம் ககாண்டுள்ளது. இது, சுகாதார நிறுவனங்கள் மற்றும் 
கல்வி நிறுவனங்களுக்கான நில ஒதுக்கீட்கடயும் உள்ளடக்கும்.  

❖ ஜம்மு & காஷ்மீரில் நியாயமான கதாழிற்துகற வளர்ச்சிகய ஊக்குவிப்பகத 
இந்தக்ககாள்ககயின் முதன்கம கநாக்கமாகும். 

 

2.அண்கமயில், ‘Ooceraea joshii’ என்ற ஓர் எறும்பு இனம் 

கண்டறியப்பட்ட மொநிலம் எது? 

அ) கதலுங்கானா 
ஆ) ககரளா  
இ) ஆந்திர பிரகதசம் 
ஈ) கர்நாடகா 

❖ இந்தியாவில் புதிதாக இரண்டு அரியவகக எறும்பினங்கள் கண்டுபிடிக்கப் 
-பட்டுள்ளன. தமிழ்நாடு, ககரளாவில் ‘ஊசகர’ (Ooceraea) என்ற புதிய 
எறும்பினம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. உணர்வுக்ககாம்பு பிரிதலில் இந்த 
எறும்புகள் பிற எறும்புகளிலிருந்து கவறுபடுகின்றன. 

❖ ககரளாவின் கபரியார் புலிகள் சரணாலயத்தில் கண்டறியப்பட்ட இந்த இன 
எறும்புக்கு ‘ஊசகர கஜாஷி’ என்று கபயரிடப்பட்டுள்ளது. இந்திய அரசின் 
அறிவியல் கதாழில்நுட்பத்துகறயின் தன்னாட்சி நிறுவனமாக இயங்கும் 
ஜவஹர்லால் கநரு உயரிய அறிவியல் ஆராய்ச்சி கமயத்தின் தகலசிறந்த 
உயிரியலாளரான கபராசிரியர் அமிதாப் கஜாஷியின் நிகனவாக இந்தப் 
கபயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த அரிய வகக எறும்பினத்கத பஞ்சாபி 
பல்ககலயின் குழு கண்டுபிடித்தது. 

 

3.அண்கமச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, “ஆபதரஷன் சர்த் ஹெொ” 

என்பதை ஏற்பொடுசசய்ை அகமப்பு எது? 

அ) DRDO 
ஆ) ISRO 
இ) BSF  
ஈ) ITBP 

❖ எல்கலப் பாதுகாப்புப் பகடயானது (BSF) ககாகடகாலத்தில் “கரம் 
ஹவா” என்றும் குளிர்காலத்தில் “சர்த் ஹவா” என்றும் பயிற்சிககள 
நடத்துகிறது. BSF, அண்கமயில், இந்த ஆண்டின் “ஆபகரஷன் சர்த் 
ஹவா”ஐ கதாடங்கியது. 

❖ இதன்கீழ், ராஜஸ்தானின் கஜய்சல்மரில் எல்கலகளில் பாதுகாப்கப 
அதிகரிப்பகத கநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. குடியரசு நாகள 
முன்னிட்டு ஜன.21-27 வகர இந்த நடவடிக்கக நடத்தப்பட்டது. 

 

4.அண்கமயில், ‘ெகரவு ஆர்க்டிக் சகொள்கக’கய செளியிட்ட 

நொடு எது? 

அ) சீனா 
ஆ) அகமரிக்கா 
இ) இந்தியா  
ஈ) கதன்னாப்பிரிக்கா 

❖ புதிய வகரவு ‘ஆர்க்டிக்’ ககாள்கக அண்கமயில் இந்திய அரசால் 
கவளியிடப்பட்டது. இந்த வகரவுக் ககாள்கக, 2021 ஜனவரி.26 
வகர கபாதுமக்களின் கருத்துக்ககட்புக்கு விடப்படும். 

❖ பல்கவறு அகமச்சகங்களுடன் கலந்துகரயாடிய பின்னகர இந்தக் 
ககாள்கக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆர்க்டிக் பிராந்தியத்தில் இந்தியா 
-வின் அறிவியல் ஆராய்ச்சி, நிகலயான சுற்றுலா மற்றும் கனிம 
எண்கணய் மற்றும் எரிவாயு ஆய்வு ஆகியவற்கற விரிவுபடுத்துவகத 
இந்தக் ககாள்ககயின் கநாக்கமாகும். 

 

5.அறிவியல் மற்றும் சைொழில்நுட்பத்துகறயின் செளியீட்டின்படி, 

அறிவியல் செளியீடுகளின் எண்ணிக்ககயில், இந்தியொவின் 

ைரநிகல என்ன? 

அ) 2 
ஆ) 3  

இ) 4 
ஈ) 5 

❖ கடந்த பத்தாண்டுகளில் இந்தியாவில் கவளியாகும் அறிவியல் சார் 
கவளியீடுகளின் எண்ணிக்கக அதிகவகமாக அதிகரித்துள்ளதாக 
என்றும் அறிவியல் கவளியீடுகளின் எண்ணிக்ககயில் இந்தியா 
உலகளவில் 3ஆவது இடத்தில் உள்ளது என்றும் அறிவியல் மற்றும் 
கதாழில்நுட்பத் துகற சமீபத்தில் கூறியது. 

❖ இந்தப் பட்டியலில், சீனாவும் அகமரிக்காவும் இந்தியாகவவிட 
முன்னிகலயில் உள்ளன. 2017-18ஆம் ஆண்டில், கமாத்தம் 13,045 
காப்புரிகமகளில் 1,937 இந்தியர்கள் தாக்கல் கசய்துள்ளனர். 

 
6. “Promoting a culture of peace and tolerance to safeguard 

religious sites” என்ற ைகலப்பிலொன தீர்மானமமான்தை ஏற்றுக் 

சகொண்டுள்ள அகமப்பு எது? 

அ) WHO 
ஆ) WTO 
இ) ஐக்கிய நாடுகள்  
ஈ) WIPO 

❖ ஐநா அகவயின் கபாதுச்சகபயில், “Promoting a culture of peace and 
tolerance to safeguard religious sites” என்ற தகலப்பில் ஒரு 
தீர்மானம் சமீபத்தில் ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்டது. சகிப்புத்தன்கம மற்றும் 
அகமதி கலாச்சாரத்கத அகனத்து மட்டங்களிலும் ஊக்குவிப்பதற் 
-கான முயற்சிககள இந்தத் தீர்மானம் ககாருகிறது. 

❖ ஐநா’இன் “மத தளங்ககள பாதுகாப்பதற்கான கசயல்திட்டத்கத” 
முன்கனடுத்துச்கசல்வதற்கு, உலகளாவிய மாநாட்கடக் கூட்டுமாறு 
கபாதுச்கசயலாளகர இது அகைக்கிறது. 
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7.2021’ஆம் ஆண்டில் இந்தியொ நடத்ைவுள்ள இந்தியப்சபருங்கடல் 

பிரொந்திய பொதுகொப்பு அகமச்சர்கள் சந்திப்பு நகடசபறும் இடம் 

எது? 

அ) கசன்கன 
ஆ) கபங்களூரு  
இ) புது தில்லி 
ஈ) மதுகர 

❖ 2021 பிப்ரவரி.21 அன்று கபங்களூரு நகரில் இந்தியப் கபருங்கடல் 
விளிம்பில் அகமந்திருக்கும் நாடுககளச் சார்ந்த பாதுகாப்பு அகமச்சர் 
-களின் சந்திப்கப இந்தியா நடத்தவுள்ளது. இம்மாநாடு கபங்களூரு 
நகரத்தில் நகடகபறவிருக்கும் ஏகரா இந்தியா கண்காட்சியுடன் 
இகணந்து நடத்தப்படும். “Enhanced Peace, Security and Cooperation 
in the Indian Ocean” என்பது இந்த மாநாட்டின் கருப்கபாருளாகும். 

 
8.அண்கமச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘ெொசுகி’ என்ற இரயில், 

பின்ெரும் எந்ை இரயில்தெ மண்டலத்துடன் சைொடர்புகடயது? 

அ) கதன்கிைக்கு மத்திய இரயில்கவ  
ஆ) மத்திய இரயில்கவ 
இ) கதற்கு இரயில்கவ 
ஈ) கமற்கு இரயில்கவ 

❖ கதன்கிைக்கு மத்திய இரயில்கவ மண்டலத்தால் இயக்கப்படும் 
‘வாசுகி’ என்ற சரக்கு இரயில் மிகநீண்ட சரக்கு இரயில் என்ற புதிய 
சாதகனகய உருவாக்கியுள்ளது. இந்த இரயில், சுமார் 3.5 கி.மீ 
நீளத்திற்கு உள்ளது. இந்த இரயில், பிலாய் மற்றும் ககார்பா இகடகய 
கமாத்தம் 224 கி.மீ ததாலைவு பயணத்லத மேற்தகாள்கிறது. 

 
9.பின்வரும் எந்ை உயிரினத்கை கொப்பொற்ற, மத்திய சுற்றுச்சூழல் 

அகமச்சகம், “ஃபயர்ஃபிகள பறகெ திகசதிருப்பிகள்” என்ற 

முன்சனடுப்கப நிறுவியுள்ளது? 

அ) கசங்கால் நாகர 
ஆ) இருவாய்ச்சி 

இ) கானமயில்  
ஈ) கபரிய பச்கசக்கிளி 

❖ மத்திய சுற்றுச்சூைல், வனம் மற்றும் காலநிகல மாற்ற அகமச்சகமும் 
இந்திய வனவுயிரி பாதுகாப்பு சங்கமும் இகணந்து கானமயில்ககளக் 
காப்பாற்றுவதற்காக, “ஃபயர்ஃபிகள பறகவ திகசதிருப்பிகள்” என்ற 
தனித்துவமான முயற்சிகயத் கதாடங்கியுள்ளன. 

❖ ‘திலை திருப்பிக்கள்’ என்பது காடுகளில் கானமயில்கள் அதிகோக 
காணப்படும் பகுதிகளில் உள்ள கமல்நிகல மின்னிகணப்புகளில் 
நிறுவப்பட்ட ஒரு மடல் ஆகும். அகவ மின்மினிப் பூச்சிககளப் கபால 
கதாற்றமளிக்கும்; அது கானமயில்கள் கபான்ற பறகவயினங்களுக்கு 
பிரதிபலிப்பாளர்களாக கசயல்படுகின்றன. அகவ, கதாகலவிலிருந்து 
கண்டறிந்து மின்வழிகளில் கமாதாமல் பறகவகளின் திகசகயத் 
திருப்ப உதவுகின்றன. 

 
 

10. பின்ெரும் எப்பல்ககலக்கழகத்தின் நூற்றொண்டு விழொவின் 

தபொது, பிரைமர் ஒரு நிகனவு அஞ்சல்ைகலகய செளியிட்டொர்? 

அ) கமட்ராஸ் பல்ககலக்கைகம் 
ஆ) அலிகார் பல்ககலக்கைகம்  
இ) பனாராஸ் பல்ககலக்கைகம் 
ஈ) அண்ணா பல்ககலக்கைகம் 

❖ அலிகார் முஸ்லீம் பல்ககலக்கைகமானது அலிகரில் அகமந்துள்ள 
ஒரு மத்திய பல்ககலக்கைகமாகும். இது முதலில் சர் கசயத் அகமத் 
கானால் 1875’இல் நிறுவப்பட்டது. அலிகார் முஸ்லீம் பல்ககலக்கைக 
சட்டத்திற்குப்பிறகு, அதன் அசல் கபயரான, ‘முகம்மது ஆங்கிகலா-
ஓரியண்டல் கல்லூரி’ என்பது 1920ஆம் ஆண்டில் அலிகார் முஸ்லிம் 
பல்ககலக்கைகம் என மாற்றப்பட்டது. 

❖ இந்தப் பல்ககலக்கைகத்தின் நூற்றாண்டு விைா ககாண்டாட்டங்கள் 
கபாது, பிரதமர், மற்றும் இந்தப் பல்ககலக்கு என அர்ப்பணிக்கப்பட்ட 
ஒரு நிகனவு அஞ்சல் தகலயகய கவளியிட்டார். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள்                            1 

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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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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