
         

     

1.நாட்டில் NGOS பெறும் அயல்நாட்டு மானியங்கள், கீழ்க்காணும் 

எந்தச் சட்டத்தால் கட்டுப்ெடுத்தப்ெடுகின்றன? 

அ) அயல்நாட்டு பங்களிப்பு ஒழுங்குமுறை சட்டம்  

ஆ) அந்நியச்சசலாவணி மேலாண்றேச் சட்டம் 

இ) பணமோசடி தடுப்பு சட்டம் 

ஈ) அரசு சாரா நிறுவனங்கள் சட்டம் 

✓ தன்னார்வ சதாண்டு நிறுவனங்கள் சபறும் அயல்நாட்டு ோனியங்கள் 

அறனத்தும் அயல்நாட்டு பங்களிப்பு (ஒழுங்குமுறை) சட்டம், 2010 (அ) 

FCRAமூலம் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்ைன. 

✓ உள்துறை அறேச்சகத்தில் பதிவுசசய்த பிைகு, தன்னார்வ சதாண்டு 

நிறுவனத்திற்கு ஒரு தனித்துவோன FCRA பதிசவண் வழங்கப்படும்; 

அது ஒவ்சவாரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் ஒருமுறை புதுப்பிக்கப்படும். 

சமீப அரசாங்க தரவுகளின்படி, கடந்த 10 ஆண்டுகளில், FCRA சட்டத்தின் 

விதிமுறைகறை மீறிய 20,600’க்கும் மேற்பட்ட தன்னார்வ சதாண்டு 

நிறுவனங்களின் FCRA உரிேங்கள் இரத்து சசய்யப்பட்டுள்ைன. 

 

2. சமீெ CAG தரவுகளின்ெடி, 2018-19’இல் 247 மத்திய பொதுத்துறற 

நிறுவனங்கள் ஈட்டிய லாெம் என்ன? 

அ) `56,000 மகாடி 

ஆ) `98,000 மகாடி 

இ) `1.78 இலட்சம் மகாடி  

ஈ) `3.20 இலட்சம் மகாடி 

✓ 2018-19’இல், 247 ேத்திய சபாதுத்துறை நிறுவனங்கள் `1.78 இலட்சம் 

மகாடி அைவுக்கு இலாபம் ஈட்டியதாக தறலறே கணக்குத் தறனக்றக 

-யாைர் அறிவித்துள்ைார். 

✓ சோத்த இலாபத்தில், 73% இலாபத்றத சபட்மராலியம், நிலக்கரி ேற்றும் 

பழுப்பு நிலக்கரி ேற்றும் மின்சாரம் ஆகிய துறைகறைச் சார்ந்த 63 

நிறுவனங்கள் ஈட்டித்தந்துள்ைன. 2019 ோர்ச் 31ஆம் மததி நிலவரப்படி, 

189 ேத்திய சபாதுத்துறை நிறுவனங்கள், ̀ 1.4 இலட்சம் மகாடி அைவுக்கு 

இழப்றபச்சந்தித்துள்ைன என்பதும் சதரியவந்துள்ைது. 

 

3. இந்திய மருந்துகள் மற்றும் மருந்துப்பொருட்கள் நிறுவனத்தின் 

தறலறமயகம் அறமந்துள்ள இடம் எது? 

அ) றைதராபாத் 

ஆ) செய்ப்பூர் 

இ) குருகிராம்  

ஈ) சபங்களூரு 

✓ இந்திய ேருந்து & ேருந்துப்சபாருட்கள் நிறுவனம் என்பது குருகிராறே 

தறலறேயிடோகக்சகாண்ட ஓர் அரசுக்கு சசாந்தோன ேருந்து, சோத்த 

ேருந்துகள் உற்பத்தி ேற்றும் ேருந்துகள் கண்டுபிடிப்பு நிறுவனோகும். 

அண்றேயில், இந்திய ேருந்து & ேருந்துப்சபாருட்கள் நிறுவனம் ேற்றும் 

ராெஸ்தான் ேருந்து ேற்றும் ேருந்துப்சபாருட்கள் நிறுவனம் ஆகியவை 

மூடப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. 

✓ ஹிந்துஸ்தான் ஆண்டிபயாடிக்ஸ் நிறுவனம், சபங்கால் இரசாயனம் & 

ேருந்துப்சபாருட்கள் நிறுவனம் ேற்றும் கர்நாடக ஆண்டிபயாடிக்ஸ் & 

ேருந்துப்சபாருட்கள் நிறுவனம் ஆகியவற்றில் உள்ை முதலீடுகறை 

திரும்பப் சபைவும் அரசு முடிவு சசய்துள்ைது. 

 

4.அதிகமான மக்கள்பதாறகபகாண்ட பின்வரும் எந்த நாடு, ெதிவு 

பசய்யப்ெட்ட பிறப்புகளில், 15% சரிறவக்கண்டுள்ளது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) சீனா  

இ) பாகிஸ்தான் 

ஈ) இந்மதாமனசியா 

✓ கடந்த 2020’இல் பதிவுசசய்யப்பட்ட பிைப்புகளின் எண்ணிக்றக 10.04 

மில்லியனாகும்; இது கடந்த ஆண்டின் பதிவு சசய்யப்பட்ட பிைப்புகளின் 

எண்ணிக்றகயிலிருந்து 15 சதவீதத்திற்கும் குறைவாகும்.  

✓ தரவுகளின்படி, பிைப்பு வீதத்தில் சரிறவ பதிவு சசய்வது இது சதாடர்ந்து 

நான்காவது ஆண்டாகும். விறரவான ேக்கள்சதாறக வைர்ச்சிறயக் 

குறைப்பதற்காக 1970’களின் பிற்பகுதியில், ‘ஒரு குழந்றத திட்ட’த்றத 

சீனா அறிமுகப்படுத்தியது. 2016’இல் அத்திட்டம் றகவிடப்பட்டது. 

 

5. ‘புலம்பெயர்ந்த பதாழிலாளர்களுக்கான ததசிய பசயல்திட்ட’த்றத 

தயாரிப்ெதற்கான துறைக்குழுறவ அறமத்துள்ள அறமப்பு எது? 

அ) NITI ஆயயாக்  

ஆ) RBI 

இ) NABARD 

ஈ) சதாழிலாைர் நல அறேச்சகம் 

✓ ேத்திய சதாழிலாைர் அறேச்சர் சந்மதாஷ்குோர் கங்வாரின் அண்றேய 

அறிவிப்பின்படி, ‘புலம்சபயர்ந்த சதாழிலாைர்களுக்கான மதசிய சசயல் 

திட்ட’த்றத தயாரிக்க NITI ஆமயாக் ஒரு உபகுழுறவ அறேத்துள்ைது.  

✓ இந்த உப-குழுவில் பல்மவறு அறேச்சகங்கள், நிபுணர்கள், தன்னார்வ 

சதாண்டு நிறுவனங்கள் ேற்றும் பிை அறேப்புகளின் உறுப்பினர்கள் 

உள்ைனர். ேத்திய சதாழிலாைர் அறேச்சகத்தின் கீழூள்ை சதாழிலாைர் 

பணியகம், புலம்சபயர் சதாழிலாைர்கள் குறித்து அகில இந்திய ஆய்றவ 

நடத்தவுள்ைது. 

 

6. அண்றமச் பசய்திகளில் இடம்பெற்ற, ‘சுவமித்வா’ திட்டம் என்ெது 

எந்த மத்திய அறமச்சகத்தால் பசயல்ெடுத்தப்ெடுகிறது? 

அ) ஊரக வைர்ச்சி அறேச்சகம் 

ஆ) பஞ்சாயத்து ராஜ் அறேச்சகம்  

இ) வீட்டு வசதி & நகர்ப்புை விவகாரங்கள் அறேச்சகம் 

ஈ) சமூக நீதி & அதிகாரேளித்தல் அறேச்சகம் 

✓ ‘SVAMITVA’ என்பது 2020’இல் ேத்திய பஞ்சாயத்து இராஜ் அறேச்சகத் 

-தின்கீழ் சதாடங்கப்பட்ட ஒரு புதிய திட்டோகும். இது சர்மவ ஆப் இந்தி 

-யாவால் ஆளில்லா விோனத்தின்மூலம் நடத்தப்பட்ட கணக்சகடுப்பின் 

மூலம் சசாத்து உரிறேயாைர்களுக்கு சசாத்து அட்றடகறை வழங்குவ 

-றத மநாக்கோகக் சகாண்டுள்ைது. 

✓ பஞ்சாயத்து இராஜ் அறேச்சகத்துக்கான சோத்த பட்செட் ஒதுக்கீட்டில், 

‘SVAMITVA’ திட்டத்திற்கு ̀ 200 மகாடி ஒதுக்கீடு சசய்யப்பட்டுள்ைது. இத் 

திட்டத்தின் மசாதறனக் கட்டத்றத ஒன்பது ோநிலங்களில் சசயல்படுத்த 

`79.65 மகாடி பட்செட் சசலவினத்துடன் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. 

 

7.ென்னாட்டு எரிசக்தி முகறமயின் சமீெ அறிக்றகயின்ெடி, எரிசக்தி 

நுகர்வுகளில் இந்தியா வகிக்கும் இடம் என்ன? 

அ) முதலாவது 

ஆ) நான்காவது  

இ) எட்டாவது 

ஈ) இரண்டாவது 

✓ பன்னாட்டு எரிசக்தி முகறேயானது அண்றேயில், ‘இந்திய எரிசக்தி 

நுகர்வு குறித்த கண்மணாட்டம் – 2021’ஐ சவளியிட்டது. அவ்வறிக்றக 

-யின்படி, அதிகம் எரிசக்தி நுகர்றவக்சகாண்ட உலக நாடுகளின் பட்டி 

-யலில் இந்தியா நான்காவது இடத்தில் உள்ைது. 

✓ 2030’க்குள் உலகின் மூன்ைாவது மிகப்சபரிய எரிசக்தி நுகர்வு நாடாக 

இந்தியா ஐமராப்பிய ஒன்றியத்றத விஞ்சியிருக்கும். அடுத்த இருபதாண் 

-டுகளில், இந்தியாவின் எரிசக்தி மதறவ வைர்ச்சி பங்கு அதிகபட்சோக 

25 சதவீதத்றத எட்டியிருக்கும். இந்தியாவின் எரிசக்தி நுகர்வு, 2040 

ஆம் ஆன்டுக்குள் $8.6 டிரில்லியன் டாலர்கறை எட்டும். 

 

8. 2020ஆம் ஆண்டு நிலவரப்ெடி ஆயுஷ்மான் ொரத் திட்டத்தின் 

ெயனாளிகளின் ெட்டியலில், முதலிடத்தில் உள்ள மாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு  

ஆ) மகரைா 

இ) குெராத் 

ஈ) கர்நாடகா 

✓ சுகாதார அறேச்சகம் அளித்த தகவல்களின்படி, 2018 முதல் 24,56,291 

மபர், `3,239.5 மகாடி ேதிப்பிலான சிகிச்றச சபற்றுவரும் நிறலயில், 

பயனாளிகள் பட்டியலில் தமிழ்நாடு முதலிடத்தில் உள்ைது. 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

     

✓ இத்திட்டத்தின்கீழ், பிப்ரவரி.4ஆம் மததி வறர 1.59 மகாடி மபர், 24,321 

ேருத்துவேறனகளில் மசர்ந்து `19,714 மகாடி ேதிப்பிலான சிகிச்றச 

சபற்றுள்ைனர். இந்தத்திட்டத்தின்கீழ், தமிழ்நாட்றடத்சதாடர்ந்து ஆந்திர 

பிரமதசமும் குெராத்தும் உள்ைன. ஆயுஷ்ோன் பாரத் திட்டத்தில், ஒரு 

குடும்பத்துக்கு `5 இலட்சம் வறர ேருத்துவக்காப்பீடு வழங்கப்படுகிைது. 

 

9. தசாயுஸ்-2 ஏந்தி ஏவூர்தியானது (carrier rocket) கீழ்க்காணும் 

எந்த நாட்டின் முதன்றம ஏவுகலமாகும்? 

அ) சீனா 

ஆ) இரஷ்யா  

இ) இஸ்மரல் 

ஈ) ஐக்கிய அசேரிக்க நாடுகள் 

✓ மசாயுஸ்-2 என்பது இரஷ்யாவின் முதன்றே முந்நிறல ஏவுகலோகும். 

அது சசயற்றகக்மகாள்கறை தாழ்வட்டச்சுற்றுப்பாறதயில் நிறலநிறுத்த 

உதவுகிைது. மசாயுஸ் ஏவுகறணயின் நவீன வடிவந்தான் இது. மசாயுஸ் 

-2 ஏவுகலத்றதப் பயன்படுத்தி, 12’க்கும் மேற்பட்ட நாடுகறைச் சார்ந்த 

சுோர் நாற்பது சசயற்றகக்மகாள்கறை விண்ணில் ஏவ இரஷ்ய நாடு 

திட்டமிட்டுள்ைது. இதில், சதன் சகாரியாவின் CAS500-1 (Compact 

Advanced Satellite 500) சசயற்றகக்மகாளும் அடங்கும். 

 

10. ‘லாலந்தர் (அ) ஷட்டூட் அறை’றயக் கட்டுவதற்காக பின்வரும் 

எந்நாட்டுடனான ஒப்ெந்தத்தில் இந்தியா றகபயழுத்திட்டுள்ளது? 

அ) ஆப்கானிஸ்தான்  

ஆ) தஜிகிஸ்தான் 

இ) ெப்பான் 

ஈ) சதன் சகாரியா 

✓ ஆப்கானிஸ்தானில் லாலந்தர் (ஷட்டூட்) அறண கட்டுவதற்கான புரிந்து 

ணர்வு ஒப்பந்தம் றகசயழுத்தாகியுள்ைது. இந்திய சவளியுைவு அறேச்சர் 

செய்சங்கர், ஆப்கானிஸ்தான் சவளிநாட்டு அறேச்சர் ைனிப் ஆத்ேர் 

ஆகிமயார், பிரதேர் மோடி ேற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் அதிபர் முகேது 

அஷ்ரப் கனியின் முன்னிறலயில் இதில் றகசயழுத்திட்டனர். 

✓ காபூல் ோநகரத்தின் பாதுகாப்பான குடிநீருக்கான மதறவறயப் பூர்த்தி 

சசய்வமதாடு, அருகிலுள்ை பகுதிகளின் நீர்ப்பாசனத்திற்கும் லாலந்தர் 

அறண பங்காற்றும். இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் நட்புைவு அறணக்கு 

(சல்ோ அறண) பின்னர் ஆப்கானிஸ்தானில் இந்தியாவால் கட்டப்படவி 

-ருக்கும் இரண்டாவது முக்கிய அறண இதுவாகும். 

 

 
✓ தமிழ்நாடு அரசின் உதவிறயப் சபறுவதற்காக ‘1100’ என்ை மசறவ 

றேயத்றத தமிழ்நாடு முதலறேச்சர் க பழனிசாமி சதாடங்கிறவத்தார். 

இந்தச் மசறவமூலம், அறனத்து துறைகளும் முதலறேச்சர் அலுவலக 

உதவிறேயம்மூலம் ஒருங்கிறணக்கப்படவுள்ைது. இந்த றேயத்றத 

சதாடர்புசகாண்டு அளிக்கப்படும் புகார்கறை உடனடியாக துறைகளுக் 

-குசகாண்டுசசன்று நடவடிக்றக எடுக்கப்படும் என கூைப்பட்டுள்ைது. 

 

 

 


