
         

     

1. ‘தேசிய பாதுகாப்புக் குழு’வை அவைத்துள்ள அவைச்சகம் எது? 

அ) சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநல அமமச்சகம் 

ஆ) ததாழிலாளர் அமமச்சகம்  

இ) வர்த்தகம் மற்றும் ததாழிற்துமை அமமச்சகம் 

ஈ) கனரக ததாழிற்துமை அமமச்சகம் 

✓ ததசிய பாதுகாப்பு குழுவானது ததாழிலாளர் அமமச்சகத்தால் 1966ஆம் 

ஆண்டில், ததசிய அளவில் பாதுகாப்பு, சுகாதாரம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் 

குறித்த இலாப தநாக்கற்ை அமமப்பாக அமமக்கப்பட்டது. 

✓ ததாழிலாளர் மற்றும் தவமலவாய்ப்பு அமமச்சகத்தின் தசய்திக்குறிப்பில், 

L & T நிறுவனத்தின் தமலமமச் தசயல் அதிகாரி மற்றும் நிர்வாக 

இயக்குநரான S N சுப்பிரமணியமன ததசிய பாதுகாப்பு குழுவின் 

தமலவராக நியமித்துள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. இப்பதவிமய அவர் 3 

ஆண்டுகளுக்கு வகிப்பார். 

 

2. 1.75 தகாடி பயனாளிகவளத் ோண்டிய பிரேைர் ைாத்ரு ைந்ேனா 

தயாஜனா, எந்ே ைத்திய அவைச்சகத்தின்கீழ் சசயல்பட்டு ைருகிறது? 

அ) சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநல அமமச்சகம் 

ஆ) தபண்கள் & குழந்மதகள் தமம்பாட்டு அமமச்சகம்  

இ) சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அமமச்சகம் 

ஈ) சட்டம் மற்றும் நீதித்துமை அமமச்சகம் 

✓ பிரதமர் மாத்ரு வந்தனா திட்டம் என்பது தபண்கள் மற்றும் குழந்மதகள் 

தமம்பாட்டு அமமச்சகத்தின்கீழ் உள்ள ஒரு திட்டமாகும். இது, 2016ஆம் 

ஆண்டில் ததாடங்கப்பட்டது. இத்திட்டத்தின்கீழ், கர்ப்பிணிப் தபண்கள் 

மற்றும் பாலூட்டும் தாய்மார்கள் தங்கள் முதல் குழந்மதயின் பிைப்பின் 

தபாது, மூன்று தவமைகளில் `5,000 தபறுகின்ைனர். இந்தத் திட்டம், 

2020ஆம் ஆண்டு வமர, 1.75 தகாடி பயனாளிகமள தாண்டிவிட்டதாக 

அவ்வமமச்சகம் அண்மமயில் அறிவித்தது. 

 

3. அண்வையில் இந்தியாவிடமிருந்து COVID-19 ேடுப்பூசிகவளப் 

சபற்ற பார்பதடாஸின் ேவைநகரம் எது? 

அ) பிரிட்ஜ்டவுன்  

ஆ) சர்ச்டவுன் 

இ) ஓஸ்டின்ஸ் 

ஈ) பாத்தெபா 

✓ பார்பதடாஸ் என்பது வட அதமரிக்காவின் கரீபியன் பகுதியில் அமமந்து 

உள்ள ஒரு தீவு நாடாகும். இது ஒரு தன்னாட்சிமிக்க பிரிட்டிஷ் காமன் 

தவல்த் நாடாகும். அதன் தமலநகராக பிரிட்ஜ்டவுன் உள்ளது. COVID-19 

தடுப்பூசிகமள வழங்கியமமக்காக, பார்பதடாஸ் பிரதமர் மியா தமாட்லி 

இந்திய அரசுக்கு நன்றிததரிவித்துள்ளார். 2.87 லட்சத்திற்கும் அதிகமான 

மக்கள்ததாமக உமடய இந்நாட்டில், 1641 தபர் COVID-19 த ொற்றொல் 

பாதிக்கப்பட்டிருந்தனர். 

 

4.ICMR’இன் சசதரா ஆய்வின் மூன்றாம் சுற்றின்படி, இந்தியர்களில் 

ஒவ்சைாரு ஐந்துதபருக்கு எத்ேவன தபர் COVID-19 (சகாதரானா) 

த ொற்றொல் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்? 

அ) 0.5 

ஆ) 1 

இ) 2 

ஈ) 5  

✓ இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் (ICMR) நடத்திய தசதராலாஜிகல் 

ஆய்வின் மூன்ைாம் சுற்றின்படி, ஐந்தில் ஒரு இந்தியர் SARS-CoV-2 

தகாதரானா மவரஸால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்பமதக் கண்டறிந்து 

உள்ளது. நாடு தழுவிய இந்த ஆய்வு 2020 டிசம்பர் வமர பாதிக்கப்பட்ட 

பாதிப்புகமளக் கண்டறிந்தது. 

✓ ஒரு நபருக்கு SARS-CoV-2 தகாதரானா மவரமஸ எதிர்க்கும் 

பிைதபாருதளதிரிகள் (antibody) உள்ளதா என்பமத தசதராலாஜிக்கல் 

தசாதமன கண்டறிகிைது. 

 

 

5.ைர்த்ேகம் ைற்றும் முேலீடு குறித்ே முேல் உயர்ைட்ட 

தபச்சுைார்த்வேவய இந்தியா எந்ே சங்கத்துடன் நடத்தியது? 

அ) ஐதராப்பிய ஒன்றியம்  

ஆ) BRICS 

இ) ASEAN 

ஈ) BIMSTEC 

✓ இந்தியா, ஐதராப்பிய ஒன்றியத்துடன் வர்த்தகம் மற்றும் முதலீடு குறித்த 

முதல் உயர்மட்ட பேச்சுவொர்த்த தை நடத்தியது. இப்பேச்சுவொர்த்த  

-க்கு வர்த்தக & ததாழிற்துமை அமமச்சர் பியூஷ் தகாயல் தமலமம 

தாங்கினார். இருதரப்பு வர்த்தகம் மற்றும் முதலீட்டு உைவுகள் குறித்து 

அமமச்சர்கள் அளவிலான ஆதலாசமனகமள வலியுறுத்தி, கடந்த 

2020 ஜூமல மாதம் நமடதபற்ை 15ஆவது இந்திய - ஐக்கிய ஐதராப்பிய 

தமலவர்களின் உச்சிமாநாட்டின் முக்கிய தவளிப்பாடாக இந்தப் 

தபச்சுவார்த்மத நமடதபற்ைது.  

 

6.அண்வையில் ஒப்புேல் அளிக்கப்பட்ட திருவில்லிப்புத்தூர் – 

தைகைவை புலிகள் காப்பகம் அவைந்துள்ள ைாநிைம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு  

ஆ) தகரளம் 

இ) ததலங்கானா 

ஈ) கர்நாடகா 

✓ திருவில்லிப்புத்தூர் – தமகமமல புலிகள் காப்பகத்மத தமிழ்நாட்டில் 

உருவாக்க மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இது, தமிழ்நாட்டின் 

5ஆவது புலிகள் காப்பகமாகும். இதில் தமகமமல & திருவில்லிப்புத்தூர் 

சாம்பல் அணில் வனவுயிரி சரைாலயங்கள் அடங்கும். 

✓ நடுவைரசின் ஒப்புதலுக்குப் பிைகு, மாநில அரசு தனது ஐந்தாவது 

புலிகள் காப்பகம் குறித்த அறிவிப்மப தவளியிடும். 

 

7.‘முேலீடு ஒப்புேல் பிரிவு’ என்ற ஒற்வற சாளர அனுைதி அவைப்வப 

அவைக்கவுள்ள ைத்திய அவைச்சகம் எது? 

அ) சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநல அமமச்சகம் 

ஆ) ததாழிலாளர் அமமச்சகம் 

இ) வர்த்தகம் & ததாழிற்துமை அமமச்சகம்  

ஈ) கனரக ததாழிற்துமை அமமச்சகம் 

✓ ததாழிற்சாமலகளுக்கு பல்தவறு அனுமதிகள் மற்றும் ஒப்புதல்கள் 

அளிப்பதற்கு ஒற்மைச் சாளர முமைமய அமமப்பதற்காக மத்திய அரசு 

பணியாற்றி வருகிைது. இதன்மூலம், முதலீட்டாளர்கள் பல்தவறு 

தளங்கள் / அலுவலகங்களுக்கு தசல்ல தவண்டிய ததமவ இருக்காது. 

இந்தப் பிரிவு, கடந்த ஆண்டு முன்தமாழியப்பட்டது. இந்த டிஜிட்டல் தளம் 

ததாழிற்சாமலகளுக்கு ததமவயான அமனத்து மத்திய மற்றும் மாநில 

அனுமதிகமளயும் ஒப்புதல்கமளயும் தபறுவதற்கு உதவும். 

 

8. நூறாைது சடஸ்ட் தபாட்டியில் இரட்வடசேம் அடித்ே முேைாைது 

கிரிக்சகட் வீரர் யார்? 

அ) தஜா ரூட்  

ஆ) விராட் தகாலி 

இ) M S ப ொனி 

ஈ) தபன் ஸ்தடாக்ஸ் 

✓ இங்கிலாந்து கிரிக்தகட் அணியின் தகப்டன் தஜா ரூட், 100ஆவது தடஸ்ட் 

தபாட்டியில் இரட்மட சதம் அடித்த முதலாவது கிரிக்தகட் வீரர் என்ை 

தபருமமமயப் தபற்ைார். தசன்மனயில், இந்தியாவுக்கு எதிரான தடஸ்ட் 

தபாட்டியின்தபாது தஜா ரூட் இந்தச் சாதமனமய நிகழ்த்தினார். இது, 

அவரது ஐந்தாவது இரட்மட சதமாகும். 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

     

9.அண்வைச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, Brookesia nana என்பது 

எந்ேக் குடும்பத்தின் மிகச்சிறிய இனங்களுள் ஒன்றாகும்? 

அ) பச்தசாந்தி  

ஆ) தவமள 

இ) கீரிப்பிள்மள 

ஈ) கடலாமம 

✓ ஒரு தஜர்மன்-மடகாஸ்கன் பயைக்குழு, மடகாஸ்கரில் ஒரு பச்தசாந்தி 

கிமளயினத்மதக் கண்டுபிடித்துள்ளது. இது, புவியில் இதுவமர 

கண்டறியப்பட்ட ஊர்வனங்களிதலதய மிகச்சிறியதுவாக இருக்கலாம். 

Brookesia nana என்று தபயரிடப்பட்ட இந்த ஆணின ஊர்வனத்தின் 

உடல் மட்டும் 13.5 மிமீட்டரும், முழு உடலும் (வால் வமர) 22 மிமீட்டரும் 

உள்ளது. அறிவுயலாளர்களின் கூற்றுப்படி, வட மடகாஸ்கர் மமழக்காடு 

-களுக்கு தசாந்தமான இவ்வினங்கள் அழிவுறு நிமலயில் உள்ளன. 

 

10. ‘தோழி’ என்றசைாரு திட்டத்வேத்சோடங்கியுள்ள ைாநிைம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு  

ஆ) தகரளம் 

இ) கர்நாடகா 

ஈ) மகாராஷ்டிரா 

✓ பாலியல் குற்ைங்களால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்மதகள் – தபண்கள் மற்றும் 

அவர்களின் குடும்பத்தினரின் நலன்காக்க அவர்கள் வசிக்கும் இடம் 

ததடி தநரடியாக தசன்று மனரீதியாகவும் உளவியல் ரீதியாகவும் உதவி 

மற்றும் ஆதலாசமனகள் வழங்க தசன்மன காவல்துமையில் ‘ததாழி’ 

என்ை தனிப்பிரிவு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 
✓ உத்திரதமரூர் அருதகயுள்ள எடமச்சி சிற்றூரில் உள்ள சின்னமமலயில் 

3000 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட தபருங்கற்கால வமகமயச் சார்ந்த 

கல்திட்மட, கல்வட்டங்கள் தபான்ைமவ கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

 

 


