
         

     

1.நடப்பாண்டில் (2021) வரும் பன்னாட்டு மனித சக ாதரத்துவ 

நாளுக் ான  ருப்பபாருள் என்ன? 

அ) A Pathway to the Future  

ஆ) Let’s work together 

இ) Let’s work for the Future 

ஈ) A Pathway to the Fraternity 

✓ ஆண்டுத ோறும் பிப்.4 அன்று ஐக்கிய நாடுகள் அவையால் பன்னாட்டு 

மனித சககாதரத்துை நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. “எதிர்காலத்திற்கான 

பாவத” என்பது நடப்பாண்டில் (2021) ைரும் இந்  நோளுக்கோன கருப் 

ப ோருளோகும். 2019ஆம் ஆண்டு இகத நாளில், “உலக அவமதி மற்றும் 

ஒன்றாக ைாழ்ைதற்கான மனித சககாதரத்துைம்” என்ற தவலப்பிலான 

ஆைணம் வகயயழுத்தானது. 

 

2.இந்திய-அபமரிக் ரான பவ்யா லால், பின்வரும் எந்த அமமப்பின் 

பசயல்தமலவரா  நியமிக் ப்பட்டுள்ளார்? 

அ) NASA  

ஆ) Space X 

இ) Blue Sky 

ஈ) JAXA 

✓ அயமரிக்க விண்யைளி நிறுைனமான NASA’இன் யசயல் தவலைராக 

இந்திய-அயமரிக்கர் பவ்யா லால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அைர் முன்னர் 

பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி அறிவியல் மற்றும் யதாழில்நுட்பக் யகாள்வக 

வமயத்தின் ஆராய்ச்சி ஊழியராக உறுப்பினராக பணியாற்றிைந்தார். 

 

3. ‘The Little Book of Encouragement’ என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

அ) சச்சின் யடண்டுல்கர் 

ஆ) தலாய் லாமா  

இ) மலாலா யூசுப் சாய் 

ஈ) P V சிந்து 

✓ தியபத்திய ஆன்மீகத் தவலைர் தலாய் லாமா, அண்வமயில், “The Little 

Book of Encouragement” என்ற நூவல எழுதினார். யதாற்றுகநாயால் 

முன்வைக்கப்படும் உலகின் யதார்த்தங்கவள எதிர்யகாள்ைதற்கு, மக்க 

-ளுக்கு கமற்ககாள்கள் மற்றும் ஞானகபாதவனகள் இதில் இடம்யபற்று 

-ள்ளன. தீவிரைாதம், துருைமுவனப்பு மற்றும் காலநிவல மாற்றத்வத 

எவ்ைாறு எதிர்யகாள்ைது மற்றும் தியபத் குறித்த அைரது கருத்துக்கவள 

இந்தப் புதிய நூல் விைாதிக்கிறது. 

 

4. டந்த 2020ஆம் ஆண்டின் ‘ஹிந்தி பசால்’லா , ஆக்ஸ்கபார்டால் 

கதர்ந்பதடுக் ப்பட்ட பசால் எது? 

அ) ஆத்மநிர்பார்தா  

ஆ) நாரி சக்தி 

இ) சம்வி ோன் 

ஈ) ஆதார் 

✓ ஆக்ஸ்கபார்டு குழுமம், கடந்த 2020ஆம் ஆண்டின் ஹிந்தி யசால்லாக 

‘ஆத்மநிர்பார்தா’ என்ற யசால்வலத் கதர்வுயசய்துள்ளது. ஹிந்தியில், இது 

‘தன்னம்பிக்வக’ எனப் யபாருள்தருகிறது. ‘ஆதார்’ (2017), ‘நாரி சக்தி’ 

(2018) மற்றும் ‘சம்விதான்’ (2019) ஆகிய யசாற்கள் ஆக்ஸ்கபார்டால் 

முந்வதய ஆண்டுகளில் கதர்ந்யதடுக்கப்பட்ட ஹிந்தி யசாற்களாகும்.  

✓ பிரதமரின் உவரவயத் யதாடர்ந்து, ‘ஆத்மநிர்பார்தா’ என்ற யசால் அதிக 

அளவில் பயன்பாட்டில் ைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

5. இந்திய ஆயுள்  ாப்பீட்டுக்  ழ த்தின் (LIC) புதிய நிர்வா  

இயக்குநரா  நியமிக் ப்பட்டவர் யார்? 

அ) சித்தார்த்த யமாஹந்தி  

ஆ) T C சுசீல் குமோர் 

இ) விபின் ஆனந்த் 

ஈ) முககஷ் குப்தா 

✓ இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகத்தின் (LIC) புதிய நிர்ைாக இயக்குநராக 

சித்தார்த்த யமாஹந்திவய நியமிக்க அவமச்சரவையின் நியமனக்குழு 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. அைர் தற்கபாது LIC ஹவுசிங் ஃவபனான்ஸின் 

நிர்ைாக இயக்குநராக மற்றும் தவலவமச் யசயல் அதிகாரியாக (CEO) 

பணியாற்றி ைருகிறார். 2021 ஜனைரி.31 அன்று ஓய்வுப ற்ற T C சுசீல் 

குமாருக்கு பதிலாக சித்தார்த்த யமாஹந்தி நியமிக்கப்பட்டார். LIC’க்கு 

நான்கு நிர்ைாக இயக்குநர்கள் மற்றும் ஒரு தவலைர் உள்ளனர். 

 

6. ஈரநில பாது ாப்பு மற்றும் கமலாண்மமக் ான இந்தியாவின் 

முதலாவது மமயம், எந்த இந்திய ந ரத்தில் அமமக் ப்பட்டுள்ளது? 

அ) யகாச்சின் 

ஆ) யசன்வன  

இ) விசாகப்பட்டினம் 

ஈ) யகளகாத்தி 

✓ நாட்டின் முதலாைது ஈரநில பாதுகாப்பு மற்றும் கமலாண்வம வமயம் 

யசன்வனயில் அவமக்கப்பட்டுள்ளது. ஈரநிலங்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் 

கமலாண்வமக்கான ஆராய்ச்சிவய ைலுப்படுத்துைவத இந்த வமயம் 

தனது கநாக்கமாகக் யகாண்டுள்ளது. யசன்வனயில் உள்ள நிவலயான 

கடகலார கமலாண்வமக்கான கதசிய வமயத்தின் ஒருபகுதியாக இது 

அவமக்கப்பட்டுள்ளது. அறிவு வமயமான இது, மாநிலத்திலுள்ள ஈரநில 

அதிகாரிகளுக்கு இவடயில் பரிமாற்றத்வத எளிதாக்கும். 

 

7. ாமன்பவல்த் மனிதவுரிமம ள் முன்பனடுப்பு என்பது பின்வரும் 

எந்த நாட்டில் உள்ள ஒரு சர்வகதச அரசு சாரா அமமப்பாகும்? 

அ) இத்தாலி 

ஆ) இந்தியா  

இ) அயமரிக்கா 

ஈ) பிரான்ஸ் 

✓ காமன்யைல்த் மனிதவுரிவமகள் முன்யனடுப்பு என்பது ஒரு தன்னாட்சி 

மிக்க, சர்ைகதச அரசு சாரா அவமப்பாகும். இது, காமன்யைல்த் நாடுகளில் 

மனிதவுரிவமகவள அவடைதற்கு உதவுகிறது. காமன்யைல்த் மனித 

உரிவமகள் முன்யனடுப்பானது சமீபத்தில் இந்தியாவில் இதழாளர்கள் 

மீதான கதசத்துகராக ைழக்குகவள திரும்பப்யபறக்ககாரி ஓர் அறிக்வக 

ஒன்வற யைளியிட்டது. அவ்ைறிக்வக கதசத்துகராகம் & குற்றவியல் 

அைதூறு சட்டங்கவள இரத்து யசய்ய முவனகிறது. 

 

8. நடப்பாண்டில் (2021) வரும் ‘உல  ஈரநிலங் ள் நாளுக் ான’ 

 ருப்பபாருள் என்ன? 

அ) Wetlands for Us 

ஆ) Wetlands and Water  

இ) Wetlands and COVID-19 

ஈ) Save Wetlands 

✓ ஈரநிலங்களின் முக்கியத்துைம் மற்றும் புவியில் அதன் பங்குபற்றிய 

விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த ஆண்டுகதாறும் பிப்ரைரி.2 அன்று உலக ஈர 

நிலங்கள் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. “ஈரநிலங்கள் மற்றும் நீர்” என்பது 

நடப்பாண்டில் (2021) வரும் இந்நோளுக்கோன கருப்ப ோருளோகும். 

✓ நடப்பாண்டின் (2021) கருப்யபாருள், நன்னீரின் ஆதாரமாக விளங்கும் 

ஈரநிலங்களின் முக்கியத்துைத்வத எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

 

9.இலகுர  கதஜஸ் வானூர்திமய பின்வரும் எவ்வமமப்பிலிருந்து 

வாங்குவதற் ான ஒப்பந்தத்தில், நடுவண் பாது ாப்பு அமமச்ச ம் 

ம பயழுத்திட்டுள்ளது? 

அ) DRDO 

ஆ) HAL  

இ) L&T 

ஈ) GSRE லிட் 

✓ பாதுகாப்பு அவமச்சர் இராஜ்நாத் சிங், சமீபத்தில், யபங்களூரில் உள்ள 

ஹிந்துஸ்தான் ஏகராநாட்டிக்ஸ் லிட் (HAL) என்ற இடத்தில் புதிய 

ஆவலவயத் திறந்துவைத்தார். இது, இந்தியாவின் உள்நாட்டு கபார் 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

     

ைானூர்தியான இலகு ரக கதஜஸ் ைானூர்தியின் உற்பத்திவய இரட்டி 

-ப்பாக்குைவத கநாக்கமாகக்யகாண்டுள்ளது. 

✓ HAL நிறுைனத்திடமிருந்து 83 இலகு ரக கதஜஸ் ைானூர்திகளள ைாங் 

-குைதற்காக பாதுகாப்பு அவமச்சகம் ̀ 48000 ககாடி மதிப்பிலான ஒப்பந் 

-தத்தில் வகயயழுத்திட்டது. இது, மிகப்யபரிய உள்நாட்டு பாதுகாப்பு யகா 

-ள்முதல் என்று கூறப்படுகிறது. 

 

10. லிகவளி ஏரி அமமந்துள்ள மாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு  

ஆ) ககரளா 

இ) கர்நாடகா 

ஈ) ஒடிஸா 

✓ கலிகைளி ஏரி என்பது ஒரு கவரகயார ஏரியும் ஈரநிலமுமாகும். இது, 

விழுப்புரம் மாைட்டத்தில் அவமந்துள்ளது. இந்த ஏரி ைங்கக்கடலுக்கு மிக 

அருகில் அவமந்துள்ளது. பழகைற்காடு ஏரிவய அடுத்து யதன்னிந்தியா 

-வின் இரண்டாைது மிகப்யபரிய உப்புநீர் ஏரி இதுைாகும்.  

✓ இந்த ஈரநிலங்கவள பறவைகள் சரணாலயமாக அறிவிப்பதற்கான 

முதல் அறிவிப்வப, விழுப்புரம் மாைட்ட நிர்ைாகம், 1972ஆம் ஆண்டு 

ைனவுயிரி பாதுகாப்புச் சட்டத்தின்கீழ் அண்வமயில் யைளியிட்டது. 

 

 

 


