
         

     

1. ‘இந்திய நீதி அறிக்கை’யின்படி, பின்வரும் எந்த மாநிலமானது 

தனது ைாவல்பகையில் அதிை பபண்ைகை பணியமர்த்தியுள்ைது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) கேரளா 

இ) உத்தரபிரகதசம் 

ஈ) பீோர்  

✓ ‘இந்திய நீதி அறிக்கே’ என்பது சமூே நீதி கையம் ைற்றும் கேறு சில 

சமூே நிறுேனங்ேளுடன் இகைந்த TATA அறக்ேட்டகளேளின் ஒரு 

முன்முயற்சியாகும். பபரிய, நடுத்தர அளவிலான ைாநிலங்ேள் ைற்றும் 

சிறிய ைாநிலங்ேளில் பசலவினங்ேள், ோலியிடங்ேள், பபண்ேள் ைற்றும் 

SC, ST ைற்றும் OBC உறுப்பினர்ேளின் பிரதிநிதித்துேம் ஆகியவற்றை 

இந்த அறிக்கே ஆய்வுபசய்கிறது. பீோர் ைாநிலம் தனது ோேல்பகடயில் 

25.3 சதவீத அளவுக்கு பபண்ேகள பணியைர்த்தியுள்ளது. 

✓ பபண் ோேல்துகற அதிோரிேகள அதிே அளவுக்கு போண்டுள்ள 

ைாநிலம் தமிழ்நாடு ஆகும். 

 

2.இரஞ்சிக்கைாப்கபக்கு பதிலாை இவ்வாண்டு எப்கபாட்டிகய BCCI 

நைத்தவுள்ைது? 

அ) இரானி கோப்கப 

ஆ) திகயாதர் கோப்கப 

இ) விஜய் ஹசாகர கோப்கப  

ஈ) துலீப் கோப்கப 

✓ BCCI தனது முதல்தர உள்நாட்டு கபாட்டியான இரஞ்சிக்கோப்கபக்கு 

பதிலாே விஜய் ஹசாகர கோப்கபகய நடத்த முடிவு பசய்துள்ளது. 

பபரும்பான்கையான ைாநில அணிேளின் விருப்பப்படி இந்த முடிவு 

எடுக்ேப்பட்டுள்ளதாே BCCI பதரிவித்துள்ளது. கூடுதலாே, வினூ ைங்ேட் 

டிராபிக்ோன U-19 கதசிய ஒருநாள் கபாட்டிேகளயும், ைேளிர் கதசிய 50 

ஓேர் கபாட்டிேகளயும் BCCI நடத்துகிறது. 

 

3. கபரைவில் ைாட்டுத்தீ நிைழ்ந்த சுகைா பள்ைத்தாக்கு, பின்வரும் 

எந்த இரு மாநிலங்ைளுக்கு இகைகய அகமந்துள்ைது? 

அ) அஸ்ஸாம் – கைோலயா 

ஆ) ஜார்க்ேண்ட் – கைற்கு ேங்ேம் 

இ) ைணிப்பூர் – நாோலாந்து  

ஈ) ஜார்க்ேண்ட் – ஒடிஸா 

✓ ைணிப்பூர்-நாோலாந்து எல்கலயில் அகைந்துள்ள பிரபல ைகலகயற்ற 

இடைான சுகோ பள்ளத்தாக்கில் சமீபத்தில் ஒரு ோட்டுத்தீ நிேழ்ந்தது. இது 

நாோலாந்தில் இருந்து மூன்று நாட்ேளுக்கு முன்பு பதாடங்ேப்பட்டதாேக் 

கூறப்படுகிறது. சுகோ பள்ளத்தாக்கில் ஏற்பட்ட பபரும் ோட்டுத்தீகயக் 

ேட்டுப்படுத்துேதற்ோே, இந்திய ோன்பகட Mi-17V5 பஹலிோப்டகர 

பணியில் ஈடுபடுத்தியுள்ளது. 

 

4.எந்த கநாய்க்கு எதிரான தடுப்பூசி பெலுத்துதல், ெமீபத்தில், கதசிய 

தடுப்பூசி நாைாை அனுெரிக்ைப்பட்ைது? 

அ) ேல்லீரல் அழற்சி 

ஆ) இளம்பிள்கள ோதம்  

இ) நிம ோனியோ 

ஈ) BCG 

✓ 2021 ஜன.31 அன்று திட்டமிடப்பட்ட கதசிய கபாலிகயா பசாட்டு ைருந்து 

நாளன்று, நாடு முழுேதும் கதசிய கபாலிகயா கநாய்த்தடுப்பு 

இயக்ேத்தின்கீழ் சுைார் 89 இலட்சம் குழந்கதேளுக்கு கபாலிகயா 

பசாட்டு ைருந்து ேழங்ேப்பட்டன. 

✓ நடப்பு 2021’க்ோன ‘பல்ஸ் கபாலிகயா’ திட்டத்தின் முதல் சுற்கற 

குடியரசுத்தகலேர் ராம்நாத் கோவிந் பதாடங்கினார். இவ்வியக்ேத்கத 

பசயல்படுத்துேதற்ோே ஏழு லட்சத்திற்கும் கைற்பட்ட சாேடிேள் அகைக்ே 

-ப்பட்டுள்ளன. அடுத்த இரண்டு முதல் 5 நாட்ேளில், வீடு வீடாே பசன்று, 

விடுபட்ட குழந்கதேளுக்கு கபாலிகயா பசாட்டு ைருந்து ேழங்கும் பணி 

நகடபபறவுள்ளது. 

 

5. எந்தத்கதசியத்தகலவரின் நிகனவுநாள், இந்தியாவில், ஜனவரி 

30 அன்று தியாகிைள் நாைாை அனுெரிக்ைப்படுகிறது? 

அ) ஜேஹர்லால் கநரு 

ஆ) ைோத்ைா ோந்தி  

இ) பேத் சிங் 

ஈ) சர்தார் ேல்லபாய் பகடல் 

✓ 1948 ஜனேரி 30 அன்று ‘ைோத்ைா’ ோந்தி, நாதுராம் கோட்கசோல் 

படுபோகல பசய்யப்பட்டார். இந்த நாளில், ைோத்ைா ோந்தி ைற்றும் 

கதசத்தின் விடுதகலக்ோே தங்ேள் உயிகர தியாேம்பசய்த அகனத்து 

தியாகிேளுக்கும் ைரியாகத பசலுத்துேதற்ோே, இந்தியா, தியாகிேள் 

நாள் அல்லது ஷாஹித் திோகஸ அனுசரிக்கிறது. ைோத்ைா ோந்தியின் 

73ஆேது நிகனவுநாள் தியாகிேள் நாளாே அனுசரிக்ேப்பட்டது. 

 

6. ‘கைாகவாவாக்ஸ்’ என்ற பபயரில் புதிய COVID-19 தடுப்பூசிகய 

அறிமுைப்படுத்தவுள்ை இந்திய நிறுவனம் எது? 

அ) Dr ரெட்டி’ஸ் 

ஆ) சீெம் இந்தியோ நிறுவனம்  

இ) பமயோகோன் 

ஈ) சன் பாரைா 

✓ சீரம் இந்தியா நிறுேனம், ‘கோகோோக்ஸ்’ என்ற பபயரில் புதிய COVID 

-19 தடுப்பூசிகய அறிமுேப்படுத்தப்கபாேதாே அறிவித்துள்ளது. இது, 

அபைரிக்ே தடுப்பூசி உருோக்குநரான கநாோோக்ஸுடன் இகைந்து 

ஜூன் ைாதத்திற்குள் உருோக்ேப்படும். இந்நிறுேனத்தின் கோவிஷீல்ட், 

ஆக்ஸ்கபார்டு பல்ேகலக்ேழேம் ைற்றும் பிரிட்டிஷ்-சுவீட நிறுேனைான 

அஸ்ட்ராபஜபனோவுடன் இகைந்து உருோக்ேப்பட்டது. 

 

7. 2021-22 மத்திய பட்பஜட்டில் ைாணப்படும் “OPC” என்பதன் 

விரிவாக்ைம் என்ன? 

அ) Over the Port Counter 

ஆ) One Person Company  

இ) On Port Company 

ஈ) On the go Private Company 

✓ 2020-21 ைத்திய பட்பஜட்டின்படி, ேணிேத்கத எளிதாக்குேதற்ோே 

அரசாங்ேம் ஒரு நபர் நிறுேனங்ேகள (OPC) உருோக்ே ஊக்குவிக்கும். 

ஓர் இந்திய குடிைேன், ஒரு நபர் நிறுேனத்கதத் பதாடங்குேதற்ோன 

ோல அளகே 182 நாட்ேளிலிருந்து 120 நாட்ேளாே அரசாங்ேம் குகறத் 

-துள்ளது. 

 

8. 2021-22 மத்திய பட்பஜட்டின்படி, நைப்பு நிதியாண்டிற்ைான 

மதிப்பிைப்பட்ை நிதிப்பற்றாக்குகற என்ன? 

அ) 9.5%  

ஆ) 7.0% 

இ) 4.0% 

ஈ) 2.0% 

✓ ைத்திய நிதியற ச்சர் முன்கேத்த அண்கைய பட்பஜட்டின்படி, நைது 

பபாருளாதாரத்தின் நிதிப்பற்றாக்குகற நடப்பு நிதியாண்டில் பைாத்த 

உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 9.5% என ைதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 2021-22ஆம் 

நிதியாண்டில் பைாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் இது 6.8% ஆே 

இருக்குபைன எதிர்பார்க்ேப்படுகிறது. அடுத்த நிதியாண்டுக்ோன (2021-

22) பசலவினங்ேளின் பட்பஜட் ைதிப்பீடு `34.83 இலட்சம் கோடியாகும். 

 

9. 2021-22 மத்திய பட்பஜட்டின்படி, ைாப்பீட்டு நிறுவனங்ைளில் 

அந்நிய கநரடி முதலீட்டுக்ைான புதிய வரம்பு என்ன? 

அ) 26% 

ஆ) 51% 

இ) 74%  

ஈ) 100% 
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✓ ோப்பீட்டு நிறுேனங்ேளில் அனுைதிக்ேப்பட்ட அந்நிய கநரடி முதலீட்டு 

ேரம்பானது 49 சதவீதத்திலிருந்து 74 சதவீதைாே உயர்த்தப்படும் என்று 

2021-22 ைத்திய பட்பஜட்டில் பதரிவிக்ேப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பிரிவில், 

பாதுோப்புடன் கூடிய பேளிநாட்டு உரிகை முகற அனுைதிக்ேப்படும். 

அந்நிய கநரடி முதலீட்டின் (FDI) ேரம்கப உயர்த்துேதற்ோே, 1938ஆம் 

ஆண்டின் ோப்பீட்டுச் சட்டம் திருத்தப்படும். 

 

10.உலை சுைாதார அகமப்பின்படி (WHO), உலகில் ஆண்டுகதாறும் 

அதிை அைவில் புதிய பதாழுகநாய் பாதிப்புைள் ஏற்படும் நாடு எது? 

அ) பாகிஸ்தான் 

ஆ) இந்தியா  

இ) ேங்ேகதசம் 

ஈ) இரஷ்யா 

✓ உலே சுோதார அகைப்பின் ேருத்துப்படி, இந்தியாவில் ஆண்டுகதாறும் 

அதிே அளவில் பதாழுகநாய் பாதிப்புேள் ஏற்படுகின்றன. அதிே 

எண்ணிக்கேயிலான பாதிப்புேளில் இந்தியாகே அடுத்து பிகரசிலும் 

இந்கதாகனசியாவும் உள்ளன. இந்தியாவில் பீோர், இலட்சத்தீவுேள், 

தாத்ரா ைற்றும் நாேர் ஹகேலி ஆகியேற்றின் கிராைப்புறங்ேளில் 

இருந்து புதிய பாதிப்புேள் பதிோகின்றன. ஜன.31 - உலே பதாழுகநாய் 

நாளாே அனுசரிக்ேப்படுகிறது. 

 

 

 


