
         

     

1.உலகின் முதல் ஆற்றல் தீவை உருைாக்கவுள்ள நாடு எது? 

அ) நெதர்லாந்து 

ஆ) நென்மார்க்  

இ) ஆஸ்திரேலியா 

ஈ) ஐக்கிய அநமரிக்க ொடுகள் 

✓ உலகின் முதல் ஆற்றல் தீவை ைெ கெலில் உருைாக்கும் திட்ெத்திற்கு 

நென்மார்க் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்தச் நெயற்வக தீவு, கெல் காற்றில் 

இயங்கும் விவெயாழிகளுென் இவைக்கப்படும். இத்தீவு வீடுகளுக்கு 

மின்ொேமும் கப்பல் மற்றும் ைானூர்தி நதாழிற்துவறகளுக்கு தூய 

வைட்ேஜவையும் ைழங்கும். இப்பூங்காவில், 3 மில்லியன் வீடுகளுக்கு 

ரதவையாை மின்ொேத்வத பசுவம ஆற்றலாக உற்பத்திநெய்து ரெமிக்க 

முடியும் என்று கூறப்படுகிறது. 

 

2. பின்வருவனவற்றுள் இந்தியப்பெருங்கடலில் நவடபெற்றுைரும் 

இந்திய கடற்ெவடயின் மிகப்பெரிய பொர்ப்ெயிற்சி எது? 

அ) INDRA 

ஆ) MALABAR 

இ) TROPEX  

ஈ) MILAN 

✓ இந்திய கெற்பவெ, ஈோண்டுகளுக்கு ஒருமுவற ரமற்நகாள்ளும் மிகப் 

நபரிய ரபார் பயிற்சியாை ‘TROPEX 21’இல் (Theatre Level Operational 

Readiness Exercise) ஈடுபட்டுள்ளது. கெற்பவெயின் தயார்நிவலவய 

மதிப்பீடு நெய்ைதற்காக இது ெெத்தப்படுகிறது. இதில் கெற்பவெயின் 

ரபார்க்கப்பல்கள், நீர்மூழ்கிக்கப்பல்கள், விமாைங்கள் உட்பெ அவைத்து 

பிரிவுகளும், தவேப்பவெ, விமாைப்பவெ, இந்திய கெரலாே காைல் 

பவெயின் சில பிரிவுகளும் ஈடுபடுகின்றை. இந்தியப் நபருங்கெல் 

பகுதியில் இந்தப் பயிற்சி ரமற்நகாள்ளப்படுகிறது. 

 

3.சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அவமச்சகத்தின்ெடி, நாடு 

முழுைதும், எத்தவை மனித கழிவுகவள அகற்றுபைார் அவடயாளம் 

காணப்ெட்டுள்ளைர்? 

அ) 22,292 

ஆ) 44,492 

இ) 66,692  

ஈ) 88,892 

✓ ெமூக நீதி மற்றும் அதிகாேமளித்தல் அவமச்ெகம் அளித்த தேவுகளின்படி, 

ொடு முழுைதும் 66,692 மனித கழிவுகவள அகற்றுரைார் அவெயாளம் 

காைப்பட்டுள்ளைர். 2021 பிப்ேைரி நிலைேப்படி, உத்தே பிேரதெ மாநிலத் 

-தில் அதிகமாக 37,379 மனித கழிவுகவள அகற்றுரைார் அவெயாளம் 

காைப்பட்டுள்ளைர். அவதத் நதாெர்ந்து மகாோஷ்டிோ, உத்தேகண்ட் 

மற்றும் அஸ்ஸாம் ஆகிய மாநிலங்கள் உள்ளை. கெந்த 5 ஆண்டுகளில் 

ொக்கவெகள் மற்றும் கழிவுநீர்த்நதாட்டிகவள தூய்வமப்படுத்தும்ரபாது 

340 ரபர் இறந்துள்ளதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

4.உலக ெருப்புகள் நாளைக்பகாண்டாட முன்பமாழிந்த நாடு எது? 

அ) சிலி 

ஆ) புர்கிைா பாரொ  

இ) வெஜர் 

ஈ) நபனின் 

✓ ஐொ நபாது அவை, கெந்த 2016’ஐ பன்ைாட்டு பருப்பு ஆண்ொக ஏற்றுக் 

நகாண்ெது. ரமவல ஆபிரிக்காவில் நிலத்தால் சூழப்பட்ெ புர்கிைா பாரொ 

உலக பருப்பு ொவள அனுெரிக்க முன்நமாழிந்தது. பிப்.10 உலக பருப்பு 

ொளாக 2019’இல் அறிவிக்கப்பட்ெது. 

✓ இது, உலகம் முழுைதும் பருப்பு ைவகககள் குறித்த விழிப்புைர்வை 

அதிகரிப்பவதயும், பருப்பு ைவககவள உலகளாவிய உைைாக அங்கீக 

-ரிப்பவதயும் ரொக்கமாகக் நகாண்டுள்ளது. “I Love Pulses” என்பது 

நடப்பாண்டில் (2021) ைரும் இந்ொளுக்காை கருப்நபாருளாகும். 

 

5.பின்ைரும் எத்திட்டத்வத பசயல்ெடுத்துதற்காக, ஆழ்கடல் மீன்பிடி 

கப்ெல்களுக்காை ைடிைவமப்வெ அரசு பமற்பகாள்ளவுள்ளது? 

அ) PM KISAN ய ாஜனா 

ஆ) PM மத்ஸ்  சம்பதா ய ாஜனா  

இ) PM மீன் விவசாயிகள் ய ாஜனா 

ஈ) PM மச்சிலி விகாஸ் ய ாஜனா 

✓ அங்கீகரிக்கப்பட்ெ தேப்படுத்தப்பட்ெ ஆழ்கெல் மீன்பிடி கப்பல்களின் 

ைடிைவமப்வப ரமற்நகாள்ைதற்காக அேசு ஓர் ஆவையத்வத அவமத் 

-துள்ளது. இந்த ெெைடிக்வக, பிேதமர் மத்ஸ்ய ெம்பதா திட்ெம் நெயல்படு 

-த்தப்படுைவத விவேைாக கண்காணிக்க, மாநிலத்திலுள்ள மீன்ைளத் 

துவறகளுக்கு உதவுைவத ரொக்கமாகக் நகாண்டுள்ளது. 

✓ கப்பல் அவமச்ெகத்துென் இைக்கமாக கட்ெப்பட்ெ அந்தக் கப்பல்கள் 

PMSSY திட்ெத்தின் கீழ் மானியத்திற்கு தகுதியுவெயவையாகும். 

 

6. உற்ெத்தி சார்ந்த ஊக்கத்பதாவக திட்டத்தின்கீழ், கீழ்க்காணும் 

எந்த ைவக எஃகு பசர்க்கப்ெட்டுள்ளது? 

அ) சிறப்பு எஃகு  

ஆ) துருரைறா எஃகு 

இ) கரிம எஃகு 

ஈ) உயலாகக்கலவவ எஃகு 

✓ எஃகு துவறயில் மூலதை முதலீடுகவள ஈர்த்து, ரைவலைாய்ப்புகவள 

உருைாக்கி, நதாழில்நுட்பத்தின் தேமுயர்த்தவல ஊக்குவிப்பதன்மூலம் 

‘சிறப்பு எஃகின்’ உற்பத்திவய ரமம்படுத்துைதற்காக 5 ைருெ காலத்தில் 

`6322 ரகாடி நிதி ஒதுக்கீட்டில் உற்பத்தி ொர்ந்த ஊக்கத்நதாவக 

திட்ெத்தில் ‘சிறப்பு எஃவக’ ரெர்ப்பதற்கு அேசு அனுமதி அளித்துள்ளது.  

✓ உள்ொட்டு ரதவைவயப் பூர்த்தி நெய்யும் ைவகயில் ‘சிறப்பு எஃகின்’ 

இருப்வப உறுதிநெய்து, ொட்வெ தற்ொர்பு அவெயச்நெய்ய இந்ெெைடிக் 

-வக உதவிகேமாக இருக்கும். 

 

7.டிஜிட்டல் பொருளாதார திட்டத்திற்கு அலுைலகத்வத திறந்துள்ள 

மாநிலம் எது? 

அ) ரகேளா 

ஆ) கர்ொெகா  

இ) மகாோஷ்டிோ 

ஈ) பீகார் 

✓ அண்வமயில், கர்ொெகா டிஜிட்ெல் நபாருளாதாே திட்ெத்திற்காை 

அலுைலகத்வத கர்ொெக மாநிலம் திறந்தது. நமாத்த மாநில உள்ொட்டு 

உற்பத்தியில் (GSDP), டிஜிட்ெல் நபாருளாதாே பங்களிப்வப 30%ஆக 

உயர்த்துைவத இது ரொக்கமாகக் நகாண்டுள்ளது. இந்த இலக்வக 

அவெய “Beyond Bengaluru” என்றநைான்வறயும் அம்மாநிலம் நதாெங்கி 

உள்ளது. இந்தத் திட்ெத்தின் 51 ெதவீத பங்குகள் நதாழிற்ெங்கங்களின் 

ைெமும், மீதமுள்ளவை மாநில அேசின் ைெமும் உள்ளை. 

 

8. ‘BioAsia’ என்ெது கீழ்க்காணும் எந்த மாநிலத்தால் நடத்தப்ெடும் 

ஒரு முதன்வம உச்சிமாநாடாகும்? 

அ) ரகேளா 

ஆ) நதலங்காைா  

இ) மகாோஷ்டிோ 

ஈ) பீகார் 

✓ ‘பரயா ஆசியா’ என்பது நதலங்காைா மாநிலத்தால் ெெத்தப்படும் ஒரு 

முதன்வம உச்சிமாொடு ஆகும். இது, பல்ரைறு துவறகவளச் ொர்ந்த 

அறிவியலாளர்கவளயும் ைணிகங்கவளயும் ஒருங்கிவைக்கும் ஓர் 

உலகளாவி  உச்சிமாநாடாகும். 

✓ வாழ்க்வக அறிவியலில் சிறப்பு கைைம் நெலுத்தும் இந்த மாொட்டின் 

18ஆைது பதிப்பு பிப்ேைரி 22-23, 2021’இல் ெெத்த திட்ெமிெப்பட்டுள்ளது. 

“Move the Needle” என்பது இந்த உச்சிமாொ -ட்டின் கருப்நபாருளாகும். 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

     

9.இந்தியாவில் ஆண்டுத ாறும் பிப்.10 & ஆக.10 ஆகிய பததிகளில், 

பின்ைரும் எந்தச் சிறப்பு நாள் அனுசரிக்கப்ெடுகிறது? 

அ) ரதசிய குெற்புழுநீக்க ொள்  

ஆ) ரதசிய குருதிச்ரொவக ொள் 

இ) ரதசிய நீேழிவு ொள் 

ஈ) ரதசிய புற்றுரொய் ொள் 

✓ இந்தியாவில், ஆண்டுரதாறும் பிப்.10 மற்றும் ஆக.10 ஆகிய ரததிகளில் 

ரதசிய குெற்புழுநீக்க ொள் கவெப்பிடிக்கப்படுகின்றது. 1-19 ையதிற்குள் 

இருப்ரபாருக்கு குெற்புழுக்கவள ஒழிப்பவத இந்த ொள் ரொக்கமாகக் 

நகாண்டுள்ளது. அவை மண்ைழியாக பேவும் புழுக்களாகும். 

✓ உலக ெலைாழ்வு அவமப்பின் கூற்றுப்படி, இந்தியாவில், 1-14 ையதுக்கு 

இவெப்பட்ெ சுமார் 241 மில்லியன் குழந்வதகள், ஒட்டுண்ணி குெற் 

புழுக்களால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளைர். 

 

10.நடப்பாண்டில் (2021) உலக எறும்புண்ணிகள் நாள் கவடப்பிடி 

-க்கப்ெடவுள்ள பததி எது? 

அ) பிப்ேைரி 10 

ஆ) பிப்ேைரி 15 

இ) பிப்ேைரி 18 

ஈ) பிப்ேைரி 20  

✓ உலக எறும்புண்ணிகள் ொளாைது ஆண்டுரதாறும் பிப்ேைரி மாதத்தில் 

ைரும் மூன்றாம் ெனிக்கிழவமயன்று கவெப்பிடிக்கப்படுகின்றது.  

✓ எறும்புண்ணிகள் குறித்த விழிப்புைர்வை ஏற்படுத்துைதற்கும், இந்தத் 

தனித்துைம்மிக்க உயிரிைங்கவள அழிவிலிருந்து பாதுகாப்பதற்குமாக 

இந்ொள் கவெப்பிடிக்கப்படுகின்றது. 10ஆைது உலக எறும்புண்ணிகள் 

ொளாைது, 2021 பிப்.20 அன்று கவெப்பிடிக்கப்பெவுள்ளது. 

 

 
✓ நென்வைவய அடுத்து அவமந்துள்ள வதயூரில் உலகத்தேத்திலாை 

ஆய்வு ைெதிகளுென் உருைாகும் நென்வை IIT புத்தாக்க ைளாகத்வத 

(Discovery Campus) பிேதமர் ரமாடி திறந்துவைத்தார். 

✓ நென்வையில் ொவலரயாேம் சுற்றித்திரியும் குழந்வதகள், காைாமல் 

ரபாை சிறார்கள், பாதுகாப்பும் போமரிப்பும் ரதவைப்படும் சிறார்களுக்கு 

உதவும் ைவகயில் ெமூக-பாதுகாப்பு துவறயுென் இவைந்து ‘ஆபரேஷ 

-ன் ஸ்வமல்’ என்ற திட்ெத்வத காைல்துவற பிப்.1 அன்று நதாெங்கியது. 

அந்தத் திட்ெம் இன்று (பிப்.15) நிவறைவெந்தது. 

 

 

 


