
         

     

1. ‘ஸ்வவலம்பன் சாஷக்த் – பிரம்மாண்ட பரப்புரர’ரை இந்திை 

பபண்கள் ப ாழில்முரைவவார் கூட்டரமப்பும் கீழ்க்காணும் எந்  

நிறுவைமும் இரைந்து ப ாடங்கியுள்ளை? 

அ) DRDO 

ஆ) SIDBI  

இ) ECGC 

ஈ) LIC 

✓ இந்திய சிறு த ொழில் மேம்பொட்டு வங்கியானது (SIDBI), இந்திய ேகளிர் 

த ொழில்முனைமவொர் கூட்டனேப்புடன் இனைந்து, ‘ஸ்வவலம்பன் 

சொஷக்த் – பிரம்ேொண்ட பரப்புனர’னயத் த ொடங்கியுள்ளது. 

✓ இது ‘Standup India’ திட்டத்ன  மேம்படுத்துவ ற்கொை ஒரு வனலயரங்க 

த ொடர் நிகழ்வொகும். ஒரு புதிய நிறுவைத்ன  அனேப்ப ற்கொக, ஒரு 

கினளக்கு குனைந் து 1 SC அல்லது ST ேற்றும் ஒரு தபண் கடைொளிக்கு 

10 இலட்சம் மு ல் 1 மகொடி வனர கடன் வழங்கப்படுகிைது. 

 

2.பிரம்மபுத்திரா பள்ளத் ாக்கு உரங்கள் நிறுவைம் அரமந்துள்ள 

இடம் எது? 

அ) ஒடிசொ 

ஆ) அஸ்ஸொம்  

இ) மேற்கு வங்கம்  

ஈ) ஜொர்க்கண்ட் 

✓ யூரியொ உற்பத்திப் பிரிவுகளின் தசயல்பொடுகனளத் த ொடர்ந்து 

மேற்தகொள்வ ற்கொக அஸ்ஸொம் நம்ரூப் பகுதியில் உள்ள, பிரம்ேபுத்திரொ 

பள்ளத் ொக்கு உரங்கள் நிறுவைத்துக்கு `100 மகொடி ேொனிய உ வி 

அளிக்கும், உரத்துனையின் திட்டத்துக்கு தபொருளொ ொர விவகொரங்களுக் 

-கொை ேத்திய அனேச்சரனவக் குழு ஒப்பு ல் அளித் து. கம்தபனிகள் 

சட்டப்படி, ேத்திய அரசின் உரத்துனையின்கீழ் தசயல்படும் தபொதுத்துனை 

நிறுவைேொக பிரம்ேபுத்ரொ பள்ளத் ொக்கு உரங்கள் உள்ளது. 

 

3.கடற்பரட மின்ைணு அரமப்புகளின் நீரடிப் பிரிவில் ஆராய்ச்சி 

வமற்பகாள்வ ற்காக, இந்திை கடற்பரட, பின்வரும் எந்  நிறுவைத் 

-துடன் கூட்டிரைந்துள்ளது? 

அ) IIT தில்லி  

ஆ) NIT திருச்சி 

இ) IIT கெளொத்தி 

ஈ) IISc தபங்களூரு 

✓ இந்திய கடற்பனட ேற்றும் IIT தில்லி சமீபத்தில் கடற்பனட மின்ைணு 

அனேப்புகளின் நீரடிப்பிரிவு த ொடர்பொை ஆரொய்ச்சிகிக்கொக புரிந்துைர்வு 

ஒப்பந் ம் ஒன்றில் னகதயழுத்திட்டை. இது த ொடர்புனடய மு ன்னே 

த ொழில்நுட்பங்கனள, 1970’களிலிருந்து IIT தில்லியிலுள்ள மின்ைணு 

பயன்பொட்டு ஆரொய்ச்சி னேயம் (CARE) உருவொக்கி வருகிைது. 

 

4.எந்  இந்திை வங்கி  ைது ‘இ-டீலர்’ திட்டத்தின்கீழ், இந்திைன் 

ஆயில் கார்ப்பவரஷனுடன் ஒப்பந் ம் பசய்துள்ளது? 

அ) இந்தியன் வங்கி 

ஆ) பஞ்சொப் ம சிய வங்கி  

இ) பமரொடொ வங்கி 

ஈ) யூனியன் இந்தியொ வங்கி 

✓ எண்தைய் நிறுவைத்தின் விநிமயொகஸ் ர்களுக்கு `2 மகொடி வனர 

வழங்க, பஞ்சொப் ம சிய வங்கி, இந்தியன் ஆயில் கொர்ப்பமரஷனுடன் 

ஒப்பந் ம் தசய்துள்ளது. இந்  ஒப்பந் த்தின்கீழ், குனைந்  வட்டி விகி ங்க 

-ள், குனைந்  அளவு ேற்றும் குனைந் பட்ச அல்லது சுழிய இனை ம  

-னவகளுடன் வங்கிக்கடன் வழங்கப்படும். இந்  நடவடிக்னககள் PNB 

இ-டீலர் திட்டத்தின்கீழ் மேற்தகொள்ளப்படவுள்ளை. 

 

 

 

5. “விண்பவளியில் மனி ர்கள் பகாள்ரக-2021” என்ற வரரரவ 

பவளியிட்ட நாடு எது? 

அ) ஜப்பொன் 

ஆ) இந்தியொ  

இ) சீனா 

ஈ) ஐக்கிய அதேரிக்க நொடுகள் 

✓ இந்திய விண்தவளி ஆய்வு னேயேொைது (ISRO) சமீபத்தில், “விண்தவ 

-ளியில் ேனி ர்கள் தகொள்னக – 2021” என்ை வனரனவ தவளியிட்டது. 

இந் க் தகொள்னக, அரசொங்கத்தின் ஒப்பு லுக்கொக அனுப்பப்படும்.  

✓ இந் க் தகொள்னக இந்தியொவின் ேனி ர்கனள விண்ணுக்கு அனுப்பும் 

திட்டத்திற்கொை த ொழில்நுட்பங்கனள உருவொக்குவ ற்கு முயல்கிைது. 

இப்பணிக்குத் ம னவயொை த ொழினுட்பங்கனளப் ஆய்வ ற்கொக ISRO 

இரண்டு உறுப்பிைர்கனளக்தகொண்ட குழுனவயும் அனேத்துள்ளது. 

 

6.பணிைாளர் நலன், பபாதுமக்கள் குரறதீர்ப்பு & ஓய்வூதிைங்கள் 

அரமச்சகத்தின்படி, குடும்ப ஓய்வூதிைத்திற்காை புதிை உச்சவரம்பு 

என்ை? 

அ) `50,000 

ஆ) `75,000 

இ) `1,00,000 

ஈ) `1,25,000  

✓ குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்கொை உச்சவரம்பு ேொ த்திற்கு `45,000’இல் 

இருந்து `1,25,000 ஆக உயர்த் ப்பட்டுள்ளது என்று பணியொளர், தபொது 

ேக்கள் குனைகள், ஓய்வூதிய அனேச்சர் ஜிம ந்திர சிங் அறிவித்துள்ளொர். 

✓ இந்  உச்சவரம்பு, ஏழொவது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துனரகளின் ஊதிய 

உயர்வுக்கு ஏற்ப அனேந்துள்ளது. உயிரிழந்  பணியொளர்களின் குடும்ப 

உறுப்பிைர்களின் வொழ்க்னகனய இந்நடவடிக்னக எளி ொக்குவம ொடு, 

மபொதுேொை நிதி பொதுகொப்னப அவர்களுக்கு வழங்கும். 

 

7.ப ாழிற்துரற உற்பத்திக்குறியீட்ரட அறிவிக்கிற நடுவண் அரம 

-ச்சகம் எது? 

அ) புள்ளியியல் ேற்றும் திட்ட அேலொக்கம் அனேச்சகம்  

ஆ) நிதி அனேச்சகம் 

இ) தபருநிறுவை விவகொரங்கள் அனேச்சகம் 

ஈ) உள்துனை அனேச்சகம் 

✓ ேத்திய புள்ளியியல் & திட்ட அேலொக்க அனேச்சகேொைது த ொழிற்துனை 

உற்பத்தி குறியீட்னட தவளியிடுகிைது. இத் ரவுகளின் சமீப பதிப்பின்படி, 

2020 டிசம்பரில் இ ன் ச வீ ம் 1 ச வீ  அளவுக்கு வளர்ந் து. கொய்கறி 

வினல சரிவு கொரைேொக, நுகர்மவொர் வினலக் குறியீட்டு பைவீக்கம், 

2021 ஜைவரியில் 4.06 ச வீ ேொகக் குனைந்து கொைப்பட்டது. 

 

8.உலக அளவில் மிக அதிகமாக சாரல விபத்து இறப்புகரள பதிவு 

பசய்கிற நாடு எது? 

அ) ஐக்கிய அதேரிக்க நொடுகள் 

ஆ) இந்ம ொமைசியொ 

இ) இந்தியொ  

ஈ) பொகிஸ் ொன் 

✓ உலக அளவில் அதிக எண்ணிக்னகயிலொை சொனல விபத்துக்கனள 

இந்தியொ பதிவுதசய்கின்ைது. உலக வங்கியொைது அண்னேயில், “Traffic 

Crash Injuries and Disabilities: The Burden on Indian Society” என்ை 

 னலப்பில் அறிக்னகதயொன்னை தவளியிட்டது. ேத்திய மபொக்குவரத்து 

அனேச்சர் நிதின் கட்கரி இவ்வறிக்னகனய தவளியிட்டொர். இந்தியொவில் 

75%’க்கும் மேற்பட்ட வறியநினலக் குடும்பங்கள் சொனலப்மபொக்குவரத்து 

விபத்துக்குப்பிைகு இன்னும் வறியநினலக்குச் தசல்கின்ைை. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

     

9. சித்ப ளரா ஏரி அரமந்துள்ள மாநிலம் எது? 

அ) ஒடிஸொ 

ஆ) ஆந்திர பிரம சம் 

இ) உத் ர பிரம சம்  

ஈ) ேத்திய பிரம சம் 

✓ சித்த ளரொ ஏரி, உத் ரபிரம சத்தில் அனேந்துள்ளது. இந்  ஏரியிலிருந்து 

ம ரி என்ை ஆறு உருவொகிைது. ஆகஸ்ட் - அக்மடொபர் ேொ ங்களில் பல 

புலம்தபயர்ந்  பைனவகள் இந்  ஏரிக்கு வருனக  ருகின்ைை. இது ஒரு 

முக்கியேொை ஹிந்து புனி த் லேொகும். பிர ே ேந்திரி நமரந்திர மேொடி, 

சித்த ளரொ ஏரியின் வளர்ச்சிப்பணிகனள சமீபத்தில் த ொடக்கிைொர். 

 

10. உலக வாபைாலி நாள் பகாண்டாடப்படுகிற வ தி எது? 

அ) பிப்ரவரி 12 

ஆ) பிப்ரவரி 13  

இ) பிப்ரவரி 14 

ஈ) பிப்ரவரி 15 

✓ உலக வொதைொலி நொளொைது ஒவ்மவொர் ஆண்டும், பிப்.13 அன்று உலகம் 

முழுவதும் தகொண்டொடப்படுகிைது. இந்  நொள் மு ன்மு லில், 2011’இல் 

UNESCO’இன் உறுப்புநொடுகளொல் அறிவிக்கப்பட்டது. ஐநொ தபொது அனவ 

2012’இல் இந்  முன்தேொழினவ ஏற்றுக்தகொண்டது. 

✓ நடப்பொண்டு (2021) வரும் உலக வொதைொலி நொள் பரிைொேம், புதுனே 

& இனைப்பு ஆகிய 3 முக்கிய துனை கருப்தபொருள்கனள அடிப்பனட 

-யொகக் தகொண்டது. இந்நாளின்ப ாது, “New World; New Radio” என்ற 

ொக ாலியய UNESCO தவளியிட்டது. 

 

 
✓ மசலம் ேொவட்ட ேகளிர் சுய உ விக் குழுக்களின் உற்பத்திப் தபொருள்கள் 

இனைய விற்பனைக்கொை ‘மசலம் ேதி’ என்ை புதிய திைன்மபசி 

தசயலினய மு லனேச்சர் க பழனிசொமி த ொடங்கினவத் ொர். 

✓ தசன்னை IIT’இன் ‘சொரங்’ கனலவிழொ, வரலொற்றில் மு ல்முனையொக 

இனையவழியில் ேட்டும் நடத் ப்படுகிைது. ம சிய உயர்கல்வி 

த ொழில்நுட்ப கல்வி நிறுவைேொை, தசன்னை IIT’இன் ேொைவர்கள் 

சொர்பில், ‘சொரங்’ என்ை கனல ேற்றும் கலொசொர விழொ நடத் ப்படுகிைது. 

✓ பிர ேர் நமரந்திர மேொடி அவர்களொல் த ொடங்கப்பட்ட திட்டங்கள்: 

1. தசன்னை தேட்மரொ இரயில் மு ற்கட்ட விரிவொக்கத் திட்டம்  

2. தசன்னை கடற்கனர – அத்திப்பட்டு இனடமயயொை 

நொன்கொவது இரயில் டம். 

3. விழுப்புரம் – கடலூர் – ேயிலொடுதுனை –  ஞ்சொவூர் ேற்றும் 

ேயிலொடுதுனை - திருவொரூர் இனடமய மின்ேயேொக்கப்பட்ட 

ஒருவழி இரயில் டம்.  

4. கல்லனைக் கொல்வொய் விரிவொக்கம், புைரனேப்பு ேற்றும் நவீ 

-ைப்படுத்தும் திட்டம், தசன்னை IIT டிஸ்கவரி வளொகத்திற்கொ 

-ை பிர ேர் அடிக்கல் நொட்டிைொர். 

5. மேற்கண்ட புதிய திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நொட்டியதுடன், 

அர்ஜுன் பீரங்கினய (Mk-1A) பிர ே ேந்திரி இரொணுவத்திடம் 

ஒப்பனடத் ொர். 

✓  மிழ்நொடு அரசின் புதிய த ொழிற்தகொள்னகனய மு லனேச்சர் எடப்பொடி 

க பழனிசொமி தவளியிட்டொர். புதிய த ொழில் திட்டங்களுக்கொை 28 

புரிந்துைர்வு ஒப்பந் ங்களும் னகதயழுத் ொகிை. இந் ப் புதிய த ொழில் 

தகொள்னகயில் `10 லட்சம் மகொடி மு லீட்னட ஈர்க்க இலக்கு நிர்ையம் 

தசய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்  மு லீடுகள்மூலம் 10 லட்சம் மபருக்கு 

புதிய மவனலவொய்ப்புகள் கினடக்கப்தபறும் எை த ொழில் தகொள்னகயில் 

த ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 


