
         

     

1.பிரதமர் உர்ஜா கங்கை திட்டத்தின் ஒருபகுதியான ததாபி–துர்கா 

-பூர் இயற்கக எரிவாயு குழாய் திட்டம் அகமந்துள்ள மாநிலம் எது? 

அ) அஸ்ஸாம் 

ஆ) மேற்கு வங்கம்  

இ) ஒடிஸா 

ஈ) பீகார் 

✓ பிரதேரின் உர்ஜா கங்கா திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக, 348 கிமீட்டர் நீளம் 

ககாண்ட மதாபி – துர்காபூர் இயற்கக எரிவாயு குழாய் திட்டத்கத 

பிரதேர் நமரந்திர மோடி நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார். மேலும், ஹால்தியா 

தூய்கேப்படுத்துதல் வளாகத்தில் இரண்டாம் மகட்டலிடிக் ஐம ாமவக்ஸ் 

பிரிவுக்கும் அவர் அடிக்கல் நாட்டினார். 

✓ ஏற்றுேதி-இறக்குேதியின் முக்கிய முகனயோக ஹால்தியா வளர்ச்சி 

அகடவதற்கு இந்தத் திட்டங்கள் உதவிகரோக இருக்கும். 

 

2.கீழ்க்காணும் எந்த மாநிலத்தில் ‘அஸ்ஸாம் மாலா’ என்ற திட்டம் 

ததாடங்கப்பட்டுள்ளது? 

அ) அருணாச் ல பிரமத ம் 

ஆ) அஸ்ஸாம்  

இ) சிக்கிம் 

ஈ) பீகார் 

✓ பிரதேர் மோடி, அஸ்ஸாம் ோநிலத்தில், ‘அஸ்ஸாம் ோலா’ என்ற கபயரில் 

ஒரு திட்டத்கதத் கதாடங்கிகவத்தார். இது, ோநில கநடுஞ் ாகலகள் 

ேற்றும் முக்கிய ோவட்ட  ாகலககள மேம்படுத்துவகத மநாக்கோகக் 

ககாண்டுள்ளது. மதசிய கநடுஞ் ாகலகளுக்கும் ஊரக  ாகலகளுக்கும் 

இகடயில் தரோன இகணப்புச்  ாகலககள வழங்குவகதயும் இந்தத் 

திட்டம் மநாக்கோகக் ககாண்டுள்ளது. அஸ்ஸாமில் பன்-முகற 

மபாக்குவரத்கத ஊக்குவிப்பது இத்திட்டத்தின் ேற்கறாரு மநாக்கோகும். 

 

3.இந்தியாவின் முதல் புவிதவப்ப கள தமம்பாட்டுத் (geothermal field 

development) திட்டம் நிறுவப்படவுள்ள மாநிலம் / யூனியன் பிரததசம் 

எது? 

அ) ஹிோச் ல பிரமத ம் 

ஆ) லடாக்  

இ) பஞ் ாப் 

ஈ) இராஜஸ்தான் 

✓ இந்தியாவின் முதல் புவிகவப்ப கள மேம்பாட்டுத் திட்டம் லடாக் யூனியன் 

பிரமத ோன மலவில் நிறுவப்படவுள்ளது. லடாக் யூனியன் பிரமத  

நிர்வாகம், லடாக் தன்னாட்சி ேகல மேம்பாட்டு கவுன்சில், மல ேற்றும் 

எண்கணய் & இயற்கக எரிவாயு கழகம் ஆகியவற்றுக்கு இகடமய 

இந்தத் திட்டம் கதாடர்பான முத்தரப்பு ஒப்பந்தம் கககயழுத்தானது. 

 

4. 2021 சன்டான்ஸ் திகரப்பட விழாவில், ‘பார்கவயாளர்கள் 

விருது’ தவன்ற இந்திய ஆவணப்படம் எது? 

அ) Writing with Fire  

ஆ) The Pink Cloud 

இ) I was a simple Man 

ஈ) The Changing same 

✓ 2021ஆம் ஆண்டு  ன்டான்ஸ் திகரப்பட விழாவில், “Writing with Fire” 

என்ற இந்திய ஆவணப்படம், ஆவணப்பட பிரிவில், ‘பார்கவயாளர்கள் 

விருகத’ கவன்றது. இந்தப் படம் தலித் கபண்கள் நடத்தும் இந்தியாவின் 

ஒமர க ய்தித்தாளான, ‘கபர் லஹாரியா’ உருவானகத விவரிக்கிறது.  

✓ உலககங்குமுள்ள தன்கனழுச்சிக் ககலஞர்ககள அங்கீகரித்து வரும், 

அகேரிக்காகவச்  ார்ந்த  ன்டான்ஸ் இலாப மநாக்கற்ற நிறுவனம் இந்த 

விழாகவ நடத்துகிறது. 

 

 

 

5.சமக்ர சிக்ஷா திட்ட நிதியுதவி தபற்ற உகறவிடப் பள்ளிகள் மற்றும் 

விடுதிகளுக்கு யாருகடய தபயகரச் சூட்ட கல்வி அகமச்சகம் 

முடிவு தசய்துள்ளது? 

அ) ேகாத்ோ காந்தி 

ஆ) ‘மநதாஜி’ சுபாஷ்  ந்திரமபாஸ்  

இ)  ர்தர் வல்லபபாய் பமடல் 

ஈ) பீ ரா அம்மபத்கர் 

✓  ேக்ரிக்ஷா திட்டத்தின்கீழ் நிதியுதவிகபறும் 383 உகறவிடப் பள்ளிகள் 

ேற்றும் 680 விடுதிகளுக்கு, ‘‘மநதாஜி’ சுபாஸ்  ந்திரமபாஸ் உகறவிடப் 

பள்ளிகள்’ என்று கல்வி அகேச் கம் கபயரிடவுள்ளது. 

✓ குகறவான ேக்கள்கதாககககாண்ட பகுதிகள் ேற்றும் பழங்குடியினர் 

அதிகம் வாழும் பகுதிகளில் பள்ளிப்படிப்கப மேம்படுத்துவதற்காக  ேக்ர 

சிக்ஷா திட்டத்தின்கீழ், உகறவிடப்பள்ளிககளத்கதாடங்கி நடத்துதற்கு, 

ோநிலங்கள் ேற்றும் யூனியன் பிரமத ங்களுக்கு கல்வி அகேச் கம் நிதி 

உதவி அளித்து வருகிறது. 

 

6.சமீப தசய்திகளில் இடம்தபற்ற, ‘வணிக நம்பிக்ககக் குறியீட்கட’ 

தவளியிடுகிற நிறுவனம் எது? 

அ) RBI 

ஆ) NABARD 

இ) NCAER  

ஈ) SEBI 

✓ வணிக நம்பிக்ககக்குறியீட்கட (Business Confidence Index) தில்லிகயச் 

 ார்ந்த கபாருளாதார ேதியுகரயகோன மதசிய பயன்பாட்டு கபாருளாதார 

ஆராய்ச்சி கவுன்சில் (NCAER) உருவாக்கியுள்ளது. இதன்  மீப பதிப்பின் 

படி, நடப்பு நிதியாண்டின் இரண்டாவது & மூன்றாம் காலாண்டுகளுக்கு 

இகடமய இக்குறியீடு, 29.6% அதிகரித்துள்ளது. இந்த ஆய்வு முடிவுகள், 

500 நிறுவனங்களின் பதில்ககள அடிப்பகடயாகக் ககாண்டகவ. 

 

7.சமீப தசய்திகளில் இடம்தபற்ற, “அல்-அமல்” என்பது பின்வரும் 

எந்த நாட்டின் ஆளில்லா விண்தவளி ஆய்வுக்கலமாகும்? 

அ) இஸ்மரல் 

ஆ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்  

இ) கத்தார் 

ஈ) ஓோன் 

✓ ‘அல்-அேல்”, (அரபியில் ‘நம்பிக்கக’), என்பது ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் 

ஆளில்லா விண்கவளி ஆய்வுக்கலோகும். இவ்விண்கவளித்திட்டம் அரபு 

நாடுகளின் முதல் விண்கவளித் திட்டோகும். இது, க வ்வாய்க் மகாளின் 

சுற்றுப்பாகதகய அகடந்து, அதன் வானிகல குறித்து ஆய்வுக ய்யும் 

என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

✓ ஐக்கிய அரபு அமீரகம் கடந்த ஆண்டு ஜப்பானிலிருந்து இந்த ஆய்வுக் 

கலத்கத ஏவியது. 2024ஆம் ஆண்டுக்குள் ஆளில்லா ஊர்தி ஒன்றை 

திங்களுக்கு அனுப்பவும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் திட்டமிட்டுள்ளது. 

 

8. ATP தகாப்கபக்ைான தடன்னிஸ் தபாட்டிகய தவன்ற நாடு எது? 

அ) இத்தாலி 

ஆ) இரஷ்யா  

இ) சுவிச் ர்லாந்து 

ஈ) பிரான்ஸ் 

✓ அண்கேயில் கேல்மபார்னில் நடந்த ATP மகாப்கபக்கான கடன்னிஸ் 

மபாட்டியில், இரஷ்யா இத்தாலிகய மதாற்கடித்தது. 

✓ மடனியல் கேட்கவமடவ் ேற்றும் ஆண்ட்ரி ரூப்கலவ் ஆகிமயார் 

ஒற்கறயர் மபாட்டிகளில் மநர் க ட்களில் கவன்றனர். இந்த கவற்றியின் 

மூலம், இரண்டு ரஷ்ய வீரர்களும் ஆஸ்திமரலிய ஓப்பன் மபாட்டிக்கு 

முன்மனறினர். யர்ரா மவலி கிளாசிக் இறுதிப் மபாட்டியில் கவன்றதன் 

மூலம் ஆஷ்லீ பார்ட்டி தனது ஒன்பதாவது WTA ஒற்கறயர் பட்டத்கத 

கவன்று ஆஸ்திமரலிய ஓப்பனில் நுகழகிறார். 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

     

9.சமீப தசய்திகளில் இடம்தபற்ற, ததபாவன் கைடல் திட்டத்துடன் 

ததாடர்புகடய மாநிலம் எது? 

அ) உத்தரகண்ட்  

ஆ) ஹிோச் ல பிரமத ம் 

இ) அருணாச் ல பிரமத ம் 

ஈ) நாகாலாந்து 

✓ உத்தரகண்ட் ோநிலத்தில் பனிப்பாகறச்  ரிவு ஏற்பட்டகத அடுத்து 

நிகழ்ந்த கபருகவள்ளத்தில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்மடார் காணாேல் 

க ன்றனர். ரிஷிகங்கா சிறிய நீர்மின்திட்டம் ேற்றும் மதசிய அனல்மின் 

கழகத்தின் தமபாவன் திட்டம் ஆகிய இரண்டு நீர்மின் திட்டங்களும் 

இந்தப் கபருகவள்ளத்தில் ம தேகடந்தன. இத்திட்டங்கள், ோநிலத்தின் 

கதளலிகங்கா ஆற்றின் ககரயில் அகேந்துள்ளன. 

 

10.உலக பருப்பு நாள் ைகைப்பிடிக்கப்படுகிற தததி எது? 

அ) பிப்ரவரி 8 

ஆ) பிப்ரவரி 9 

இ) பிப்ரவரி 10  

ஈ) பிப்ரவரி 11 

✓ கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில், ஐநா கபாது அறை, பிப்.10ஆம் மததிகய உலக 

பருப்பு நாளாக அறிவித்தது. இகதத்கதாடர்ந்து, உணவு ேற்றும் உழவு 

அகேப்பின் தகலகேயில், உலககங்கிலும் உள்ள பருப்பு வகககளின் 

 ர்வமத  ஆண்டாக, கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ககாண்டாடப்பட்டது.  

✓ பருப்பு வகககளின் ஊட்டச் த்து ேதிப்புகள் ேற்றும் பருப்பு வகககள் 

மூலம் ஊட்டச் த்து குகறபாட்கட  ோளிக்கும் வழிகள் குறித்து 

விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்த இந்த நாள் ககாண்டாடப்படுகிறது. #Love_ 

Pulses என்ை முழக்க ைரியிறைக்ககொண்டு இந்த ஆண்டுக்கொை (2021) 

உலக பருப்பு நொள் சமூக ைறலத்தளங்களில் ககாண்டாடப்பட்டது. 

 

 
✓ க ன்கன  ர்வமத  திகரப்பட விழாவானது பிப்.18 முதல் பிப்.25 வகர 

க ன்கனயில் நகடகபறவுள்ளது. இதில் 53 நாடுககளச் ம ர்ந்த 91 

திகரப்படங்கள் பங்குகபறவுள்ளன. 

o கதாடக்கவிழா திகரப்படோக பிரான்ஸ் நாட்டின் ‘The Girl 

with a Bracelet’ படமும், நிகறவுவிழா திகரப் படோக 

கஜர்ேனி நாட்டின் ‘I was, I am, I will be’ என்ை திகரப்படமும் 

திகரயிடப்படுகின்றன. தமிழ்ப்படங்களுக்கான பிரிவில் 13 

தமிழ்த்திகரப்படங்கள் பங்மகற்கின்றன. இந்த விழாவுக்கு, 

தமிழ்நாடு அரசு `75 இலட் ம் நிதியுதவி க ய்துள்ளது. 

✓ கிருபானந்த வாரியாரின் பிறந்தநாளான ஆகஸ்ட்.25, அரசு விழாவாக 

ககாண்டாடப்படும் என ோண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலகேச் ர் க 

பழனி ாமி அறிவித்துள்ளார். காலஞ்க ன்ற முன்னாள் முதலகேச் ர் ம 

ககொ இரொமச்சந்திரனுக்கு, ‘கபான்ேனச்க ம்ேல்’ என்ற சிறப்புப்பட்டத்கத 

வழங்கியவர் கிருபானந்த வாரியார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

 

 


