
         

     

1.‘க ோபர்தன்’ திட்டத்திற் ோ  ஒருங்கிணைந்த இணையதளத்ணத 

ததோடங்கியுள்ள மத்திய அணமச்ச ம் எது? 

அ) உள்துறை அறைச்சகம் 

ஆ) எரிசக்தி அறைச்சகம் 

இ) ஜல் சக்தி அறைச்சகம்  

ஈ) வேளாண் அறைச்சகம் 

✓ ைத்திய ஜல் சக்தி அறைச்சகைானது சமீபத்தில், ‘வகாபர்தன்’ திட்டத்திற்கு 

என ஓர் ஒருங்கிறைந்த இறையதளத்றத அறிமுகப்படுத்தியது. இத் 

திட்டத்தின்கீழ் வைற்ககாள்ளப்பட்ட முன்வனற்ைத்றத கண்காணிப்பறத 

இந்தத்தளம் வ ாக்கைாகக்ககாண்டுள்ளது. கால் றடகள் ைற்றும் ைக்கும் 

கழிவுகறள நிர்ேகிப்பதற்கும் உழேர்களின் ேருோறய வைம்படுத்துே 

-தற்கும் இந்திய அரசாங்கத்தால் ‘வகாபார்தன்’ திட்டம் கதாடங்கப்பட்டது. 

தூய்றை இந்தியா இயக்கம் கிராைப்புைம் - கட்டம் 2’இன்கீழ் இது 

கசயல்படுத்தப்படுகிைது. 

 

2. ‘பிரக்யன் போரதி’ மற்றும் ‘போஷோ த ளரப்’ ஆகியணை எந்த இந்திய 

மோநிலத்தின் முன்தெடுப்பு ளோகும்? 

அ) உத்தரகாண்ட் 

ஆ) அஸ்ஸாம்  

இ) கதலங்கானா 

ஈ) ஒடிஸா 

✓ அஸ்ஸாம் ைாநில முதலறைச்சர் சர்பானந்தா வசாவனாோல் சமீபத்தில் 

‘பிரக்யன் பாரதி’ ைற்றும் ‘பாஷா ககளரப்’ ஆகிய இரண்டு திட்டங்கறளத் 

கதாடங்கினார். ‘பிரக்யன் பாரதி’ திட்டத்தின்கீழ், கல்லூரி ைாைேர்களு 

-க்கு பாடநூல்கறள ோங்க நிதி ேழங்கப்படுகிைது. அவத வேறளயில், 

‘பாஷா ககளரப்’ திட்டத்தின்கீழ், 21 சாகித்திய அறேகளுக்கு (இலக்கிய 

அறைப்புகளுக்கு) ைாநில அரசு நிதியுதவி ேழங்குகிைது. 

 

3. 2021 பிப்ரைரியில், இந்தியப் தபருங் டல் பிரோந்திய போது ோப்பு 

அணமச்சர் ளின் மோநோட்ணட நடத்திய நோடு எது? 

அ) இலங்றக 

ஆ) இந்தியா  

இ) ேங்கவதசம் 

ஈ) ைாலத்தீவுகள் 

✓ ‘ஏவரா இந்தியா’ கண்காட்சிக்கு இறடவய இந்தியப் கபருங்கடல் பகுதி 

 ாடுகளின் பாதுகாப்பு அறைச்சர்கள் ைா ாட்றட இந்தியா  டத்தியது.  

✓ “Enhanced Peace, Security and Cooperation in the Indian Ocean” என்பது 

இந்த ைா ாட்டுக்கான கருப்கபாருளாகும். இம்ைா ாட்டின்வபாது, இந்தியப் 

கபருங்கடல் பகுதியில் உள்ள  ாடுகளுக்கு ஏவுகறை அறைப்புகள், 

LCA ைற்றும் பிை ஆயுத அறைப்புகறள ேழங்கத் தயாராக இருப்பதாக 

இந்தியா அறிவித்தது. 

 

4. IUCN சிவப்புப்பட்டியலின்படி, மீன்பிடி பூணெயின் (Fishing Cat) 

ைண ப்போடு என்ெ? 

அ) தீோய்ப்பு கேறல குறைந்த இனம் 

ஆ) மிக அருகிவிட்ட இனம் 

இ) அழிோய்ப்பு நிறலயிலுள்ள இனம்  

ஈ) அற்றுவிட்ட இனம் 

✓ ‘மீன்பிடி பூறன’ என்பது ஈரநிலம் ைற்றும் சதுப்புநில சுற்றுச்சூழல் 

அறைப்புகளில் காைப்படும் ஒரு சிைப்புப் பூறன இனைாகும். IUCN 

சிேப்புப்பட்டியலின்படி, இப்பூறன இனங்கள் அழிோய்ப்பு நிறலயிலுள்ள 

இனங்கள் (vulnerable) என ேறகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மீன்பிடி பூறன 

பாதுகாப்பு கூட்டணி என்ை ஒரு குழு உருோக்கப்பட்டுள்ளது. அந்தக் 

கூட்டணி, உலககங்கிலும் உள்ள பாதுகாேலர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள் 

ைற்றும் ஆர்ேலர்கறள உள்ளடக்கியதாகும். 

 

 

 

5.கதசிய போது ோப்பு ஆகலோசணெ ைோரியத்தில் நியமிக் ப்பட்டுள்ள 

ததோழில்நுட்ப ததோழில்முணெகைோர் யார்? 

அ) ரஜினி கபக்டர் 

ஆ) ரத்தன் லால் 

இ) ஸ்ரீதர் வேம்பு  

ஈ) அலி ைாணிக்பான் 

✓ இந்திய பன்னாட்டு கைன்கபாருள் நிறுேனைான வசாவகாவின் 

நிறுேனரான ஸ்ரீதர் வேம்பு, வதசிய பாதுகாப்பு ஆவலாசறனக் குழுவில் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த ோரியத்திற்கு வதசிய பாதுகாப்பு ஆவலாசகர் 

அஜித் வதாோள் தறலறைதாங்குகிைார். 

✓ ISRO’இன் முன்னாள் தறலேர் K ராதாகிருஷ்ைன், கல்வி உறுப்பினர் 

அன்சுைான் திரிபாதி ைற்றும் முன்னாள் தூதர் அருண் K சிங் ஆகிய ார் 

இந்த ோரியத்தின் பிை புதிய உறுப்பினர்களாேர். 

 

6.எந்த இந்திய அணமப்பின் தசயல் தணலைரோ  பிரவீன் சின்ஹோ 

நியமிக் ப்பட்டுள்ளோர்? 

அ) புலனாய்வுப் பணியகம் 

ஆ) ைத்திய ஊழல் கண்காணிப்பு ஆறையம் 

இ) ைத்திய புலனாய்வு முகறை  

ஈ) இந்திய வதர்தல் ஆறையம் 

✓ ைத்திய புலனாய்வு முகறையின் (CBI) கூடுதல் இயக்கு ரான பிரவீன் 

சின்ஹா CBI’இன் கசயல் தறலேராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். சமீபத்தில் 

ஓய்வுகபற்ை ரிஷி குைார் சுக்லாவுக்குப் பிைகு, புதிய இயக்கு ர் குறித்து 

முடிவு எடுக்கும் ேறர கசயல் தறலேர் கபாறுப்பிலிருப்பார். கடந்த ஐந்து 

ஆண்டுகளில், CBI’க்கு இறடக்கால தறலேர் ஒருேர் நி மிக்கப்படுவது 

இது மூன்ைாேது முறையாகும். 

 

7. இந்தியோவின் முதல் இடி, மின்ெல் குறித்த ஆரோய்ச்சி நிணலயம் 

அணமக் ப்படவுள்ள மோநிலம் எது? 

அ) தமிழ் ாடு 

ஆ) ஒடிஸா  

இ) வைற்கு ேங்கம் 

ஈ) ைகாராஷ்டிரா 

✓ ஒடிஸா ைாநிலம் பாலசூரில்  ாட்டின் முதல் இடி, மின்னல் குறித்த 

ஆராய்ச்சி நிறலயம் அறைக்கப்படவுள்ளதாக இந்திய ோனிறல ஆய்வு 

றையம் (IMD) அறிவித்துள்ளது. புவி அறிவியல் அறைச்சகம், IMD, DRDO 

ைற்றும் ISRO இறடவயயான ஒத்துறழப்பில் இந்த ஆராய்ச்சி நிறலயம் 

நிறுேப்படும். மின்னல் தாக்குதல்களால் நிகழும் ைனித இைப்பு ைற்றும் 

கசாத்து இழப்பு ஆகியேற்றைக் குறைப்பறத இந்த ஆராய்ச்சி நிறலயம் 

தனது வ ாக்கைாகக்ககாண்டு கசயல்படும். 

 

8.எந்த உல ளோவிய டிஜிட்டல்  ட்டை நிறுைெம் இந்தியோவில் 

அதன்  ட்டை நடைடிக்ண  ணள நிறுத்துைதோ  அறிவித்துள்ளது? 

அ) PayPal  

ஆ) Capital One 

இ) American Express 

ஈ) AeroPay 

✓ அகைரிக்க டிஜிட்டல் ககாடுப்பனவு நிறுேனைான PayPal, இந்தியாவில் 

அதன் ககாடுப்பனவு  டேடிக்றககறள நிறுத்துேதாக அறிவித்துள்ளது. 

இந்திய பிராண்டுகள் ைற்றும் இறையேழி ேணிகர்களுக்கு அதன் 

ககாடுப்பனவு நுறழோயிறல ேழங்கும் PayPal, இந்தியாவில் அதன் 

உள் ாட்டு ககாடுப்பனவு வசறேகறள ஏப்.1 முதல் நிறுத்தவுள்ளது. இது, 

சிறு ைற்றும்  டுத்தர நிறுேனங்களுக்கு பன்னாட்டளவில் பைைனுப்பும் 

வசறேகறளயும் ேழங்கி ேருகிைது. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

     

9.அண்ணமச் தசய்தி ளில் இடம்தபற்ற, ‘KAPILA’ திட்டம், பின்வரும் 

எந்தத் துணறயுடன் ததோடர்புணடயது? 

அ) அறிவியல் 

ஆ) அரசியல் 

இ) ேணிகம் 

ஈ) அறிவுசார் கசாத்துரிறை  

✓ 2020 அக்வடாபரில், ைத்திய கல்வி அறைச்சரான இரவைஷ் கபாக்ரியால் 

‘நிஷாங்க்’ அறிவுசார் கசாத்துரிறை குறித்த கல்வியறிவு & விழிப்புைர்வு 

பரப்புறரக்காக, ‘KAPILA’ கலாம் திட்டத்றதத்கதாடங்கினார். இந்தத் 

திட்டத்தின்கீழ், உயர்கல்வி நிறுேனங்களில் பயிலும் ைாைாக்கர்கள் 

தங்கள் கண்டுபிடிப்புக்கு காப்புரிறை கபறுேதற்கான விண்ைப்ப 

கசயல்முறைகுறித்த தகேல்கறளப்கபறுோர்கள். 

✓ அறிவுசார் கசாத்துரிறை குறித்த விழிப்புைர்றே உருோக்குேறத இது 

வ ாக்கைாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 

10.புதுப்பிக் த்தக்  எரிசக்தித்துணறயில், பின்ைரும் எந்நோட்டுடெோ 

-ெ முதல் கூட்டு தசயற்குழு கூட்டத்தில் இந்தியோ பங்க ற்றது? 

அ) கசளதி அவரபியா 

ஆ) பக்றரன்  

இ) பிரான்ஸ் 

ஈ) ஜப்பான் 

✓ புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தித் துறையில், இந்தியா - பக்றரன் இறடவய 

முதல் கூட்டு கசயற்குழுக்கூட்டம் காகைாலிக்காட்சி ோயிலாக  டந்தது. 

புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துறையில் ஒத்துறழப்புடன் கசயல்படுேது 

குறித்து இந்தியா – பக்றரன் இறடவய கடந்த 2018’இல் புரிந்துைர்வு 

ஒப்பந்தம் கசய்யப்பட்டது. சூரிய ஒளி எரிசக்தி, ேளியாற்ைல் ைற்றும் தூய 

றகட்ரஜன் ஆகிய துறைகளில் வைம்பட்ட ஒத்துறழப்பு குறித்து இந்தக் 

கூட்டம் கேனம் கசலுத்தியது. 

 

 
✓ கதன் ைாேட்டைான திருக ல்வேலியில் முதன்முறையாக ைண்டல 

புற்றுவ ாய் றையம் திைக்கப்பட்டுள்ளது. இம்றையத்தில் புற்றுவ ாய்க்கு 

உயரிய சிகிச்றசயளிக்கும் ேறகயில்,  வீன கருவிகள் நிறுேப்பட்டுள் 

-ளன. கதன்தமிழ் ாட்டில் முதன்முறையாக திருக ல்வேலி அரசு 

ைருத்துேக்கல்லூரி ைருத்துேைறனயில் புற்றுவ ாய்க்கு சிகிச்றச 

அளிக்கக்கூடிய கருவிகள் அறைக்கப்பட்டுள்ளன. 

✓ வைகைறல ேனவுயிரிகள் சரைாலயம், திருவில்லிப்புத்தூர் சாம்பல் 

அணில்கள் சரைாலயம் ஆகியேற்றை இறைத்து தமிழ் ாட்டின் 

ஐந்தாேது புலிகள் காப்பகைாக, திருவில்லிப்புத்தூர்-வைகைறல புலிகள் 

காப்பகத்றத தமிழ் ாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. இது, இந்தியாவின் 

51ஆவது புலிகள் காப்பாகமாகும். 

✓ தமிழ் ாட்டில் ஆன்றலன் சூதாட்டத்திற்கு தறட விதிக்கும் ைவசாதா 

சட்டப்வபரறேயில் தாக்கல்கசய்யப்பட்டது. முதலறைச்சர் க. பழனிசாமி 

இந்த ைவசாதாறே தாக்கல்கசய்தார். ஆன்றலன் சூதாட்டத்தில் 

ஈடுபட்டால் `5,000 அபராதம், ஆறு ைாதம் சிறைத்தண்டறன என்றும் 

ஆன்றலன் சூதாட்ட அரங்கம் றேத்திருப்வபாருக்கு `10,000 அபராதம், 

ஈராண்டு சிறைத்தண்டறன என்றும் இச்சட்டத்தில் கூைப்பட்டுள்ளது. 

✓ விழுப்புரம் ைற்றும் அதறன சுற்றியுள்ள கல்லூரிகறள நிர்ேகிக்கும் 

ேறகயில், ைறைந்த முன்னாள் முதலறைச்சர் கஜ. கஜயலலிதா கபயரில் 

தனியாக பல்கறலக்கழகம் உருோக்கப்படவுள்ளது. இதற்கான ைவசாதா 

சட்டப்வபரறேயில் தாக்கல் கசய்யப்பட்டது. 

✓ தமிழ் ாட்டின் ஏற்றுைதி திைறன முழுேதும் பயன்படுத்தும் வ ாக்கில், 

 டுேைரசின் வேளாண் ைற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட கபாருட்கள் ஏற்றுைதி, 

வைம்பாட்டு ஆறையம் (APEDA), தனது ைண்டல அலுேலகத்றத 

கசன்றனயில் திைந்துள்ளது. 

✓ தமிழ் ாடு அரசின் 47ஆேது தறலறைச்கசயலாளராக இராஜீவ் ரஞ்சன் 

கபாறுப்வபற்றுள்ளார். இேருக்கு முன் தறலறைச் கசயலாளராக இருந்த 

க சண்முகம், தமிழ் ாடு அரசின் ஆவலாசகராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

✓  டப்பு 2021ஆம் ஆண்டுக்கான றடகர் விருறத ‘கூழாங்கல்’ என்ை 

திறரப்படம் கபற்றுள்ளது. இந்த விருறத கேல்லும் முதல் தமிழ்த் திறரப் 

படமும், இரண்டாேது இந்திய திறரப்படமும் இதுோகும். இதன் இயக்கு 

- ர் விவனாத். 

✓ `250 பைஞ்கசலுத்தினால் அஞ்சல் மூலம் பழனிைறல பஞ்சாமிர்த 

பிரசாதத்றத வீட்டுக்வக அனுப்பிறேக்கும் திட்டம் குறித்து தமிழ் ாடு 

அரசு அரசாறை கேளியிட்டுள்ளது. 

 

 

 


