
         

     

1. ‘எல்லைதாண்டிய ப ாக்குவரத்து இயக்கத்லை மீட்டலைத்ைல்’ 

குறித்ை நிகழ்லை நடத்திய பன்னாட்டு அலைப்பு எது? 

அ) ஐக்கிய நாடுகள் 

ஆ) உலக ப ாருளாதார மன்றம்  

இ) உலக வங்கி 

ஈ) உலக வர்த்தக அமமப்பு 

✓ ‘எல்மலதாண்டிய ப ாக்குவரத்து இயக்கத்மத மீட்டமமத்தல்’ குறித்த 

நிகழ்வில், மத்திய சுகாதார & குடும்  நலத்துமற அமமச்சர் காப ாலிக் 

காட்சிமூலம் உமரயாற்றினார். உலக ப ாருளாதார மன்றத்தின் ப ாது 

அறக்கட்டமள பநட்பவார்க்கால் இந்த நிகழ்வு ஏற் ாடு பசய்யப் ட்டது.  

✓ எல்மலகமள மீண்டும் திறக்க பதமவயான பகாள்மககள் மற்றும் 

கூட்டாண்மமகமளப் ற்றி விவாதிக்க மற்றும் அத்தியாவசிய  ய ம், 

சுற்றுலா மற்றும் வர்த்தகத்மத  ாதுகாப் ான மற்றும் நிமலயான 

முமறயில் பசயல் டுத்த இந்த நிகழ்வு உதவுகிறது. 

 

2.புறக்கணிக்கப்பட்ட வைப்பைண்டை நநாய்கள் நாலை அனுசரிக்க, 

ஜன.30 அன்று, எந்ை இந்திய நிலனவுச்சின்னம் ஒளியூட்டப்பட்டது? 

அ) இந்தியாவின் நுமைவுவாயில் 

ஆ) குதுப் மினார்  

இ) தாஜ் மஹால் 

ஈ) ப ாற்பகாயில் 

✓ புறக்கணிக்கப் ட்ட பவப் மண்டல பநாய்கமள எதிர்பகாள்வதற்கான 

உலகளாவிய ஒற்றுமமமய பவளிப் டுத்தும் விதமாக 2021 ஜன.30 

அன்று  ன்னாட்டு புறக்கணிக்கப் ட்ட பவப் மண்டல பநாய்கள் நாள் 

அனுசரிக்கப் டுகிறது. அன்மறய நாள், உலபகங்கும் உள்ள 50 முக்கிய 

சின்னங்கள் மின்விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப் டும். இதன் வரிமசயில், 

இந்தியாவில் உள்ள முக்கிய சின்னங்களுள் ஒன்றான குதுப்மினார் 

2021 ஜன.30 அன்று மின்பனாளியில் பஜாலித்தது. 

 

3.அண்லைச்வசய்திகளில் இடம்வபற்ற ‘அம்ருத் ைநகாத்ஸவ்’ என்பது 

பின்ைரும் எந்ை நிகழ்வின் வகாண்டாட்டைாகும்? 

அ) பநதாஜியின் 125ஆவது பிறந்த நாள் 

ஆ) இந்தியா விடுதமல ப ற்ற 75ஆவது ஆண்டு  

இ) 1971 ப ாரின் 50ஆம் பகாண்டாட்டம் 

ஈ) கார்கில் ப ாரின் 50ஆம் ஆண்டு பகாண்டாட்டம் 

✓ நாடாளுமன்றத்தின் இரு அமவகளின் கூட்டுக் கூட்டத்தில், ஜனாதி தி 

இராம்நாத் பகாவிந்தின் உமரயுடன் நாடாளுமன்றத்தின்  ட்பஜட் 

அமர்வு சமீ த்தில் பதாடங்கியது. அப்ப ாது, இந்தியா விடுதமல ப ற்று 

75 ஆண்டுகள் நிமறவமடந்தமதக் பகாண்டாடும் விைாக்களின் 

பதாடக்கத்மதக் குறிக்கும் வமகயில், இந்த ஆண்டு முதல் நாட்டில் 

‘அம்ருத் மபகாத்ஸவ்’ அனுசரிக்கப் டும் என்று ஜனாதி தி குறிப்பிட்டார். 

 

4.இந்தியா ைனது ‘Act East’ வகாள்லகயின்கீழ், கீழ்க்காணும் எந்ை 

நாட்நடாடு கூட்டு ைன்றக் கூட்டத்லை நடத்தியது? 

அ) பந ாளம் 

ஆ) தாய்லாந்து 

இ) ஜப்பான்  

ஈ) சிங்கப்பூர் 

✓ இந்தியா, ஜப் ானுடன் இம ந்து ஐந்தாவது ‘Act East’ கூட்டத்மத 

நடத்தியது. இதன்சமயம், இரு நாடுகளும் வடகிைக்கு பிராந்தியத்தில் 

நடந்துவரும்  ல்பவறு திட்டங்களின் முன்பனற்றத்மத ஆய்வுபசய்தன.  

✓ இந்தியாவின், ‘Act East’ பகாள்மக மற்றும் ‘கட்டற்ற மற்றும் திறந்த 

நிமல இந்பதா- சிபிக்’கிற்கான ஜப் ானின்  ார்மவ ‘Act East’ 

மன்றத்தின்மூலம் புரிந்துபகாள்ளப் ட்டது. இது வடகீமை மண்டலத்தில் 

ஒரு கூட்டு தளத்மதயும் வைங்குகிறது. இந்தக் கூட்டத்திற்கு பவளியுறவு 

பசயலாளர் ஹர்ஷ் வர்தன் ஷ்ரிங்லா தமலமமதாங்கினார். 

 

 

5.அல்ைாவெஸ்&ைார்சல் இந்தியா வைளியிட்டுள்ை அறிக்லகயின்படி, 

வசப்.20ஆம் நைதி நிைைெப்படி, IBC’இன்கீழ் இந்தியாவில் தீர்வு 

காண்பைற்கு எடுத்துக்வகாள்ைப்படும் சொசரி காை அைவு என்ன? 

அ) 330 நாட்கள் 

ஆ) 360 நாட்கள் 

இ) 400 நாட்கள் 

ஈ) 440 நாட்கள்  

✓ அல்வாபரஸ் & மார்சல் இந்தியாவின் அறிக்மகயின் டி, பசப்டம் ர் 2020 

நிலவரப் டி, IBC’இன்கீழ் NCLT ஒப்புதல் அளித்த 277 வைக்குகளுக்குத் 

தீர்வுகாண் தற்கு சராசரியாக 440 நாட்கள் ஆனது. திவால் நிமல 

மற்றும் திவால்நிமலக் குறியீட்டின்கீழ், தீர்மான பசயல்முமறகமள 

பமம் டுத்துவதால், இதன் சதவீதம் 15-25% ஆகக் குமறயக்கூடும். 

 

6. வபருநிறுைன சமூக வபாறுப்புணர்வு விதிகளில் ைாற்றங்கலைச் 

வசய்துள்ை அலைச்சகம் எது? 

அ) வணிகம் & பதாழிற்துமற அமமச்சகம் 

ஆ) சமூக நீதி & அதிகாரமளித்தல் அமமச்சகம் 

இ) பபருநிறுவன விவகாரங்கள் அமமச்சகம்  

ஈ) நிதி அமமச்சகம் 

✓ ப ருநிறுவன சமூக ப ாறுப்பு ர்வு (CSR) விதிகளில் ப ருநிறுவன 

விவகாரங்கள் அமமச்சகம்  ல மாற்றங்கமளச் பசய்துள்ளது. ப ரிய 

சமூக ப ாறுப்பு ர்வு திட்டங்களுக்கான கட்டாய, “விமளவு மதிப்பீடு” 

இதிலடங்கும். 

✓ அமனத்து சமூக ப ாறுப்பு ர்வு திட்டங்களின் முழுமமயான தகவல் 

-கள், நிறுவனத்தின் இம யதளத்தில், CSR குழுமத்தில் கட்டாயமாக 

பவளிப் டுத்தப் ட்டிருக்க பவண்டும் என் தும் இதில் அடங்கும். 

 

7. 2020-21 வபாருைாைாெ ஆய்வின்படி, 2021-22 நிதியாண்டில், 

இந்தியாவின் வைாத்ை உள்நாட்டு உற்பத்தியின் ைைர்ச்சி விகிைம் 

என்னைாக இருக்கும்? 

அ) 5% 

ஆ) 10% 

இ) 11%  

ஈ) 15% 

✓ சமீ த்தில் நாடாளுமன்றத்தின்  ட்பஜட் அமர்வில் தாக்கல்பசய்யப் ட்ட 

ப ாருளாதார ஆய்வு 2020-21’இல், 2021-22ஆம் நிதியாண்டிற்கான 

நாட்டின் பமாத்த உள்நாட்டு உற் த்தியின் வளர்ச்சி (GDP) விகிதத்மத 

அரசாங்கம் 11%ஆக நிர் யித்துள்ளது. நடப்பு நிதியாண்டின் பமாத்த 

உள்நாட்டு உற் த்தியின் வளர்ச்சி -7.7% என மதிப்பிடப் ட்டுள்ளது.  

✓ ப ாருளாதார ஆய்வு என் து தமலமமப் ப ாருளாதார ஆபலாசகரின் 

வழிகாட்டுதலின்கீழ் நிதியமமச்சகத்தினால் தயாரிக்கப் ட்ட ஆண்டு 

ஆவ மாகும். கிருஷ் மூர்த்தி சுப்பிரமணியன், தற்ப ாமதய 

தமலமமப் ப ாருளாதார ஆபலாசகராவார். 

 

8.காைநிலை இடர் குறியீடு–2021’ஐ வைளியிட்டுள்ை அலைப்பு எது? 

அ) UNEP 

ஆ) பஜர்மன் வாட்ச்  

இ) NITI ஆய ாக் 

ஈ) WWF 

✓ பஜர்மனிமயச் சார்ந்த மதியுமரயகமான பஜர்மன்வாட்ச், அண்மமயில், 

காலநிமல இடர் குறியீடு - 2021’ஐ பவளியிட்டுள்ளது. இறப்பு மற்றும் 

ப ாருளாதார இைப்புகள் ஆகியவற்றால் நிகழும் காலநிமல இடர்களின் 

அடிப் மடயில் இந்தக் குறியீடு நாடுகமள வரிமசப் டுத்துகிறது. அந்த 

அறிக்மகயின் டி, 2019ஆம் ஆண்டில் ஏற் ட்ட கடுமமயான வானிமல 

நிகழ்வுகளின் கார மாக, மிக பமாசமாக  ாதிக்கப் ட நாடுகளின் 

வரிமசயில் இந்தியா ஏைாவது நாடாக இடம்ப ற்றுள்ளது. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

     

9.ஊழல் உணர்வுக் குறியீடு – 2020’இல் இந்தியாவின் ைெநிலை 

என்ன? 

அ) 83 

ஆ) 84 

இ) 85 

ஈ) 86  

✓ கடந்த 2020ஆம் ஆண்டிற்கான ஊைல் உ ர்வுக் குறியீடு (Corruption 

Perception Index) சமீ த்தில் டிரான்ஸ் ரன்சி இன்டர்பநஷனலால் 

பவளியிடப் ட்டது. நாடுகமள மதிப்பிடுவதற்கு, இந்தக் குறியீடு எண் 0 

முதல் 100 வமரயிலான அளமவப்  யன் டுத்துகிறது. அதில், ‘0’ மிகவும் 

ஊைல் நிமறந்தது எனவும் ‘100’ ஊைலற்றது எனவும் ப ாருள் தருகிறது. 

180 நாடுகள் இடம்ப ற்றுள்ள இந்தக் குறியீட்டில், 86ஆவது இடத்தில் 

இந்தியா உள்ளது. 

 

10.சிட்னிலயச் சார்ந்ை நைாவி நிறுைனம் வைளியிட்டுள்ை COVID -

19 வசயல்திறன் குறியீட்டில் இந்தியாவின் ைெநிலை என்ன? 

அ) 83 

ஆ) 84 

இ) 85 

ஈ) 86  

✓ சிட்னிமயச் சார்ந்த பலாவி நிறுவனம் பதாகுத்துள்ள பசயல்திறன் 

குறியீட்டின் டி, நியூசிலாந்து COVID-19 பகாள்மளபநாமய மிகவும் 

திறம் ட மகயாண்டுள்ளது. 98 நாடுகமள உள்ளடக்கிய குறியீட்டில் 

இந்தியா 86ஆவது இடத்தில் உள்ளது. 

✓ இது உறுதிப் டுத்தப் ட்ட  ாதிப்புகள், இறப்புகள்,  த்து இலட்சத்துக்கு 

எத்தமன ப ர்  ாதிக்கப் ட்டனர் என் தன் எண்ணிக்மக மற்றும்  த்து 

இலட்சத்துக்கு எத்தமன ப ர் இறந்தனர் என் தன் எண்ணிக்மக 

உள்ளிட்ட  ல முக்கிய குறிகாட்டிகமள அளவிடுகிறது. நியூசிலாந்மதத் 

பதாடர்ந்து வியட்நாம் மற்றும் மதவான் ஆகிய நாடுகள் உள்ளன. 

பிபரசில், மிகவும் பமாசமாக பசயல் டும் நாடாக உள்ளது. 

 

 

 

 


