
        

     

1.உலகளவில் பட்டு உற்பத்தியில் இந்தியாவின் தரநிலல என்ன? 

அ) முதலாவது 

ஆ) இரண்டாவது  

இ) மூன்றாவது 

ஈ) ஐந்தாவது 

✓ உலகிலலலே பட்டு உற்பத்தியில் சீனா முதலிடம் வகிக்கிறது. அததத் 

ததாடர்ந்து இந்திோ இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. மல்தபரி, எரி, டசர் 

மற்றும் முகா ஆகிே நான்கு வதக பட்டுக்கதள உற்பத்தி தசய்யும் ஒலர 

நாடு இந்திோ மட்டுலம. 

✓ சமீபத்தில், ஜவுளித்துதற அதமச்சர் ஸ்மிருதி இரானி, இந்திோவின் 

மிகப்தபரிே பட்டு கண்காட்சிோன இந்திே சர்வலதச பட்டு கண்காட்சியி 

-ன் 8ஆவது பதிப்தப ததாடங்கிதவத்தார். இது, இந்திே பட்டு ஏற்றுமதி 

லமம்பாட்டுக் கவுன்சிலின் தமய்நிகர் தளத்தில் நதடதபற்றது. 

 

2.சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘செப்டியூன் பிரகடனம்’ என்பதுடன் 

சதாடர்புலடய துலற எது? 

அ) வானிேற்பிேல் 

ஆ) கடல்சார் துதற  

இ) லகாள்கள் ஆராய்ச்சி 

ஈ) விண்மீன்கள் ஆராய்ச்சி 

✓ ‘கடல்சார் நலவாழ்வு மற்றும் குழு மாற்றம் குறித்த தநப்டியூன் பிரகடனம்’ 

என்பது உலக கடல்சார் துதறோல் அண்தமயில் தவளியிடப்பட்ட ஓர் 

அறிவிப்பாகும். சமீபத்தில் ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்ட UNGA தீர்மானத்திற்கு 

இணங்க அதனத்து அரசாங்கங்களும் கடற்பதடயினதர முதன்தம 

பணிோளர்களாக அங்கீகரிப்பதில் இவ்வறிவிப்பு கவனம் தசலுத்துகிறது.  

✓ ‘Maritime India Vision 2030’ஐ வகுக்கும் லபாது இந்த அறிவிப்தப 

பரிசீலிக்குமாறு இந்திே கடல்சார் சங்கம் நடுவணரதச வலியுறுத்திேது. 

 

3.பாங்காக்கில் ெடந்த உலக பூப்பந்து சுற்றுப்பயணத்தில், ஆடவர் 

ஒற்லறயர் இறுதிப்பபாட்டியில் சவன்றவர் யார்? 

அ) ஆண்டர்ஸ் அன்டன்சன்  

ஆ) விக்டர் ஆக்தசல்சன் 

இ) கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் 

ஈ) வாங் சூ-வீ 

✓ அண்தமயில், பாங்காக்கில் நடந்த உலக பூப்பந்து சுற்றுப்பேணத்தில், 

ஆடவர் ஒற்தறேர் இறுதிப் லபாட்டியில் தடன்மார்க்கின் ஆண்டர்ஸ் 

அன்டன்சன் தவற்றி தபற்றார். இறுதிப் லபாட்டியில், தடன்மார்க்கின் 

விக்டர் ஆக்தசல்சதன அவர் லதாற்கடித்தார். COVID-19 ததாற்றுலநாய் 

பரவதலத் தடுப்பதற்காக, இப்லபாட்டிகளில் பார்தவோளர்கள் எவரும் 

அனுமதிக்கப்படவில்தல. 

 

4.லசயத் முஷ்தக் அலி க ோப்பையுடன் சதாடர்புலடய விலளயாட்டு 

எது? 

அ) ஹாக்கி 

ஆ) கிரிக்தகட்  

இ) கூடைப்பந்து 

ஈ) பூப்பந்து 

✓ குஜராத் மாநிலம் ஆமதாபாத்தில் நதடதபற்ற இந்த ஆண்டின் தசேது 

முஷ்தக் அலி லகாப்தபக்கான T20 கிரிக்தகட் லபாட்டியில், தமிழ்நாட்டின் 

அணி பலராடாதவ வீழ்த்தி லகாப்தபதே தவன்றது. நடப்பாண்டு 

(2021) லபாட்டியின்லபாது, இறுதிப்லபாட்டி வதர தமிழ்நாட்டின் அணி 

ஒரு லபாட்டியில்கூட லதாற்கடிக்கப்படவில்தல. தசேது முஷ்தக் அலி 

லகாப்தபக்கான இறுதிப்லபாட்டியில், தமிழ்நாட்டு அணி 7 விக்தகட்டுகள் 

வித்திோசத்தில் தவற்றிதபற்று சாம்பிேன் பட்டத்தத தவன்றது. 

 

 

 

5. பின்வரும் எந்தப்சபாதுத்துலற நிறுவனத்தின் புதிய தலலவராக 

பசாமா சமாண்டல் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்? 

அ) SAIL  

ஆ) ONGC 

இ) NTPC 

ஈ) GAIL 

✓ இந்திே உருக்கு ஆதணேத்தின் (SAIL) புதிே ததலவராக லசாமா 

தமாண்டல் அண்தமயில் தபாறுப்லபற்றார். இதற்கு முன்பு, அவர் அந்த 

நிறுவனத்தின் இேக்குநராக (வணிக ரீதிோக) இருந்தார். அவர், 

தற்லபாததே ததலவர் அனில் குமார் சவுத்ரிக்கு பதிலாக நிேமனம் 

தசய்ேப்பட்டுள்ளார். SAIL’இல் உள்நுடைவதற்குமுன், ததசிய அலுமினிே 

நிறுவனத்தில் (NALCO) அவர் இேக்குநராக (வணிக) பணிோற்றினார். 

 

6.இந்திய இராணுவ துலணத்தளபதியாக சபாறுப்பபற்றவர் யார்? 

அ) M M நரவலன 

ஆ) C P தமாஹந்தி  

இ) லோலகஷ் குமார் லஜாஷி 

ஈ) அனில் தசளகான் 

✓ தலப்டினன்ட் தஜனரல் C P தமாஹந்தி, இராணுவ துதணத்தளபதிோக 

தபாறுப்லபற்றுள்ளார். இந்த நிேமனத்திற்கு முன்பு அவர் ததற்கு 

இராணுவத்தின் தளபதிோக தபாறுப்பிலிருந்தார். ததன் இராணுவத்தின் 

தபாறுப்பில் 11 மாநிலங்கள் மற்றும் 4 யூனிேன் பிரலதசங்கள் உள்ளன. 

இராணுவ துதணத்தளபதிோக பதவி வகித்த தலப்டினன்ட் தஜனரல் S 

K தசனியின் பதவி நீட்டிப்பு காலம் ஜனவரி மாதம் 31ஆம் லததியுடன் 

நிதறவதடந்தததேடுத்து C P தமாஹந்தி தபாறுப்லபற்றுள்ளார். 

 

7. 2021-22 பட்செட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட, ‘MITRA’ திட்டத்துடன் 

சதாடர்புலடய துலற எது? 

அ) லவளாண்தம 

ஆ) ஜவுளி  

இ) MSME 

ஈ) வங்கி 

✓ 2021-22 மத்திே பட்தஜட்டில், நிதிேதமச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், Mega 

Investment Textiles Parks (MITRA) திட்டத்தத அறிவித்தார்.  

✓ உற்பத்தியுடன் இதணக்கப்பட்ட ஊக்கத்ததாதக (PLI) திட்டத்திற்கு 

கூடுதலாக இத்திட்டம் ததாடங்கப்படவுள்ளது. இது, ததாழிற்துதறதே 

லபாட்டித்தன்தமேதடேச் தசய்வதற்கும், முதலீடுகதள ஈர்ப்பதற்கும், 

லவதலவாய்ப்தப அதிகரிப்பதற்கும் உதவுகிறது. இத்திட்டத்தின்கீழ், 3 

ஆண்டுகளில் 7 ஜவுளிப்பூங்காக்கள் நிறுவப்படும். 

 

8.ஆதி மபகாத்சவம் என்பது பின்வரும் எம்மத்திய அலமச்சகத்தின் 

முன்முயற்சியாகும்? 

அ) உழவு மற்றும் உழவர் நல அதமச்சகம் 

ஆ) பழங்குடியினர் நல அதமச்சகம்  

இ) கலாச்சார அதமச்சகம் 

ஈ) சுற்றுலா அதமச்சகம் 

✓ குடிேரசுத்துதணத்ததலவர் M தவங்தகோ, புது தில்லியில் உள்ள 

தில்லி லஹாட்டில் நதடதபற்ற லதசிே பழங்குடியினர் விழாவான, ‘ஆதி 

மலகாத்சதவத்’ ததாடங்கிதவத்தார். இந்த ஆண்டு, பிப்.1 முதல் பிப்.15 

வதர இந்த நிகழ்ச்சி நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

✓ ‘ஆதி மலகாத்சவம்’ என்பது ஒரு லதசிே அளவிலான பழங்குடி திருவிழா 

ஆகும். மத்திே பழங்குடி விவகாரங்கள் அதமச்சகத்தின்கீழ் இேங்கும் 

இந்திே பழங்குடியினர் கூட்டுறவு சந்ததப்படுத்துதல், வளர்ச்சி 

கூட்டதமப்பான TRIFED இதடை நைத்துகிறது. இந்த நிகழ்ச்சி, நாட்டின் 

பாரம்பரிே கதல, தகவிதனப்தபாருட்கள் & கலாச்சார பாரம்பரிேத்தத 

காட்சிப்படுத்துகிறது. இது, 2017 முதல் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



        

     

9. அண்லமச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘பட்டாச்சித்ரா’ என்பது, எந்த 

மாநிலத்தின் பிரபலமான கலல வடிவமாகும்? 

அ) ஆந்திர பிரலதசம் 

ஆ) லகரளா 

இ) ஒடிஸா  

ஈ) கர்நாடகா 

✓ ‘பட்டாச்சித்ரா’ என்பது ஒடிஸா மாநிலத்தின் பழதமோன மற்றும் மிகவும் 

பிரபலமான கதல வடிவங்களுள் ஒன்றாகும். இது, சுருள்சீதலயில் 

நிகழ்த்தப்படும் ஒரு பாரம்பரிே பாணியிலான ஓவிேமாகும். இந்தத் 

தனித்துவமான கதலப்பதடப்பு அதன் சிக்கலான கதலப்பணி மற்றும் 

புராணக்கததகள் பற்றிே விவரங்களுக்கு தபேர்தபற்றதாகும். 

✓ பிரதமர் நலரந்திர லமாடி தனது மன்-கி-பாத் வாதனாலி நிகழ்ச்சியில், 

COVID-19’இன்லபாது இந்தக் கதல வடிவத்தத பயின்றதற்காக ஒரிசா 

மாணவர் ஒருவரின் தபேதர குறிப்பிட்டுப் லபசினார். 

 

10.பன்னாட்டு வானூர்தி கண்காட்சியான, ‘Aeo India’ ெலடசபற்ற 

இடம் எது? 

அ) தகாச்சின் 

ஆ) தசன்தன 

இ) தபங்களூரு  

ஈ) மும்தப 

✓ 13ஆவது ‘ஏலரா இந்திோ’ கண்காட்சிோனது தபங்களூரு ஏலகங்கா 

வான்பதட நிதலேத்தில் நடத்தப்பட்டது. இக்கண்காட்சிதே பாதுகாப்பு 

அதமச்சகத்தின் பாதுகாப்பு கண்காட்சி அதமப்பு நடத்துகிறது. இந்த 

நிகழ்ச்சி, இந்திே வானூர்தி துதறயின் உற்பத்திோளர்கள் மற்றும் 

லசதவ வழங்குநர்கதள வாங்குபவர்கள் சந்திக்க உதவுகிறது. 

 

 

 

 


