
         

     

1.இந்திய சைசை ம ொழி அைரொதியின் (Indian Sign Language Diction 

-ary) மூன்றொவது பதிப்பில், எத்தசை மைொற்ைள் இடம்பெற்றுள்ளை? 

அ) 5,000 

ஆ) 10,000  

இ) 3,000 

ஈ) 4,500 

✓ இந்திய சைசை ம ொழி அைரொதியின் மூன்றொம் பதிப்சப  த்திய ைமூை 

நீதி  ற்றும் அதிைொர ளித்தல் துசற அச ச்ைர் தொவர்ைந்த் மைலொட் 

மவளியிட்டொர். இந்தப் பதிப்பில், தினைரி வொழ்வில் பயன்படுத்தக்கூடிய 

10,000 மைொற்ைளும் ைல்வி, ைட்டம்,  ருத்துவம் உள்ளிட்ட மதொழில்நுட்ப 

மைொற்ைளும் இடம்மபற்றுள்ளன. 2019’இல் மவளியிடப்பட்ட அைரொதியின் 

இரண்டொவது பதிப்பில் 6,000 மைொற்ைளும், 2018’இல் மவளியிடப்பட்ட 

முதல் பதிப்பில் 3,000 மைொற்ைளும் இடம்மபற்றிருந்தன. 

 

2.கீழ்க்ைொணும் யொருக்கு, ‘SKOCH ஆண்டின் சிறந்த முதலச ச்ைர் 

விருது’ வழங்ைப்பட்டுள்ளது? 

அ) எடப்பொடி ை பழனிைொமி 

ஆ) பினரொயி விஜயன் 

இ)  ம்தொ பொனர்ஜி 

ஈ) Y S ஜெகன் ம ோகன் ஜெட்டி  

✓ ஆந்திர பிரததை  ொநில முதலச ச்ைர் Y S மஜைன் த ொைன் மரட்டிக்கு, 

‘SKOCH ஆண்டின் சிறந்த முதலச ச்ைர் விருது’ வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 

நொட்டில் உள்ள பல்தவறு  ொநில அரசுைளொல் மையல்படுத்தப்பட்டு வரும் 

திட்டங்ைளின் முடிவுைள் குறித்த ஆண்டொய்வின் அடிப்பசடயில் இந்த 

விருது வழங்ைப்பட்டுள்ளது. ஆந்திர பிரததை  ொநிலத்தில் 123’க்கும் 

த ற்பட்ட திட்டங்ைள் மையல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

 

3.பன்ைொட்டு சூரிய ஆற்றல் கூட்டணியின் (ISA) அடுத்த தசலச  

இயக்குநரொை ததர்ந்மதடுக்ைப்பட்டுள்ளவர் யொர்? 

அ) அஜய்  ொத்தூர்  

ஆ) உதபந்திர திரிபொதி 

இ) அஜய் கு ொர் பல்லொ 

ஈ) சுபொஷ் ைந்திர குந்தியொ 

✓ இந்தியொ பரிந்துசரத்த அஜய்  ொத்தூர், பன்னொட்டு சூரிய ஆற்றல் கூட்ட 

-ணியின் அடுத்த தசலச  இயக்குநரொை ததர்ந்மதடுக்ைப்பட்டொர். அவர், 

ைடந்த 2017முதல் தசலச  இயக்குநரொை பணியொற்றிவரும் உதபந்திர 

திரிபொதிசய அடுத்து இப்பதவிக்கு நியமிக்ைப்பட்டுள்ளொர். தற்தபொது, புது 

தில்லிசயச் ைொர்ந்த ஆற்றல் & ஆரொய்ச்சி நிறுவனத்தின் தசலவரொை 

அஜய்  ொத்தூர் பணியொற்றி வருகிறொர். 

 

4.இந்தியொவில், பின்வரும் எவ்விடத்தில், தபரொச ைளின் கூடுைள் 

உள்ளை? 

அ) தைொவொ 

ஆ) ஒடிஸொ 

இ) அந்த ொன் & நிதைொபொர்  

ஈ) த ற்கு வங்ைம் 

✓ எழுவசை ைடலொச ைளிதலதய தபரொச ைள்தொம் மிைப்மபரியசவ. 

அசவ, ஆர்க்டிக்  ற்றும் அண்டொர்டிக் தவிர அசனத்து ைடல்ைளிலும் 

ைொணப்படுகின்றன. இந்தியப் மபருங்ைடலில், இந்ததொதனசியொ, இலங்-

சை  ற்றும் அந்த ொன் & நிதைொபொர் தீவுைளில் அசவ கூடுைட்டுகின்றன. 

சுற்றுலொ ஊக்குவிப்பு & துசறமுை த ம்பொட்டுக்ைொன அரைொங்ைத்தின் 

திட்டங்ைள் இந்த இனத்சத அச்சுறுத்தும் வசையில் அச ந்துள்ளன. 

✓ எனதவ, அவற்றற இந்திய வனவுயிரி பொதுைொப்பு ைட்டம், 1972’இன் 

அட்டவசண I’இன்கீழ் பட்டியலிடுவதன்மூலம் அவற்றுக்கு ைட்டப்பூர்வ 

வசையில் பொதுைொப்பு அளிக்ைப்படுகிறது. 

 

 

 

5. ொண்டு திருவிழொ மைொண்டொடப்படுகிற  ொநிலம் எது? 

அ) குஜரொத் 

ஆ)  த்திய பிரததைம்  

இ) ஆந்திர பிரததைம் 

ஈ) ஒடிஸோ 

✓ மூன்றுநொள் நசடமபறும் ‘ ொண்டு விழொ’வொனது வரலொற்றுப் புைழ்மபற்ற 

நைர ொன  ொண்டுவில் மதொடங்கியது. சடதனொ அட்மவஞ்ைர் பூங்ைொ & 

புசதபடிவ அருங்ைொட்சியைத்சதயும் அம் ொநிலம் திறந்துசவத்துள்ளது. 

 ொண்டு விழொவின்தபொது, உள்ளூர் சைவிசனஞர்ைசள ஊக்குவிப்பத 

-ற்ைொை சைவிசனப்மபொருட்ைள் ைொட்சிப்படுத்தப்படுகின்றன.  

✓ 24 மதொன் ொ முட்சடைள்  ற்றும் மதொன் ொக்ைளின் பல்தவறு புசதபடிவ 

-ங்ைசளக் ைொட்சிப்படுத்தும் நொட்டின் முதல் நவீன புசதபடிவ பூங்ைொவொ 

-ை இந்த சடதனொைர் பூங்ைொ அச ந்துள்ளது. 

 

6.நொடு முழுவதுமுள்ள ைவிஞர்ைள் தங்ைள் ைவிசதைசள ஓதிக் 

ைொண்பிக்கும், ‘முசைரொ’ என்ற நிைழ்சவ ஏற்பொடு மைய்யவுள்ள 

 த்திய அச ச்ைைம் எது? 

அ) ைல்வி அச ச்ைைம் 

ஆ) ைலொச்ைொர அச ச்ைைம் 

இ) சிறுபொன்ச யினர் நலத்துசற அச ச்ைைம்  

ஈ) மவளியுறவு அச ச்ைைம் 

✓  த்திய சிறுபொன்ச யினர் நலத்துசற அச ச்ைை ொனது, ‘முசைரொ’ 

என்ற நிைழ்சவ ஏற்பொடு மைய்யவுள்ளது. இதில், நொடு முழுவதும் உள்ள 

புைழ்மபற்ற ைவிஞர்ைள் தங்ைள் ைவிசதைசள ஓதிக்ைொண்பிப்பொர்ைள்.  

✓ ‘ஒதர பொரதம், ஒப்பிலொ பொரதம்’ என்ற ைருப்மபொருளில் 2021 பிப்ரவரி 20 

அன்று இந்நிைழ்வு நடத்தப்படவுள்ளது. ைவியரங்ை நிைழ்வொை ைருதப்படும் 

‘முசைரொ’, இந்திய பொகிஸ்தொன் ைலொச்ைொரத்தின் ஒருபகுதியொை பொர்க்ைப் 

-படுகிறது. இந்தியொவின் ைசல  ற்றும் ைலொச்ைொரம் குறித்து இசளய 

தசலமுசறயினருக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவசத இக்ைவியரங்ை 

நிைழ்வு தனது தநொக்ை ொைக் மைொண்டுள்ளது. 

 

7. ‘தப ஜல் ைர்தவைன்’ என்ெது பின்வரும் எந்த  த்திய அச ச்ைைத் 

-தின் முன்முயற்சியொகும்? 

அ) ஊரை வளர்ச்சி அச ச்ைைம் 

ஆ) வீட்டுவைதி & நைர்ப்புற விவைொரங்ைள் அச ச்ைைம்  

இ) ஜல் ைக்தி அச ச்ைைம் 

ஈ) உழவு  ற்றும் உழவர் நல அச ச்ைைம் 

✓ வீட்டுவைதி  ற்றும் நைர்ப்புற விவைொரங்கள் அச ச்ைை ொனது ைமீபத்தில் 

ஜல் ஜீவன் – நைர்ப்புற இயக்ைத்தின்கீழ், ‘தப ஜல் ைர்தவைன்’ என்ற 

ஆய்சவ அறிமுைப்படுத்தியது. ஆக்ரொ, பத்லொப்பூர், புவதனசுவரம், சுரு, 

மைொச்சின்,  துசர, பொட்டியொலொ, தரொதக், சூரத்  ற்றும் தும்கூர் ஆகிய 10 

நைரங்ைளில் இந்த ஆய்வு தைொதசன அடிப்பசடயில் நடத்தப்படுகிறது. நீர் 

வழங்ைல், ைழிவுநீசர  றுசுழற்சி மைய்து பயன்படுத்துதல்  ற்றும் நீர்நி 

-சலைசள வசரபட ொக்ைல் ஆகியவற்சற இது  திப்பீடு மைய்யும். 

 

8.உலை மபட்தரொதைொல்  ொநொடு & உலை எதிர்ைொல எரிமபொருள் 

உச்சி ொநொடு ஆகியசவ நடத்தப்பட்ட நைரம் எது? 

அ) மும்சப 

ஆ) வொரணொசி 

இ) புது தில்லி  

ஈ) மபங்ைளூரு 

✓ 11ஆவது உலை மபட்தரொதைொல்  ொநொடு  ற்றும் உலை எதிர்ைொல எரிமபொ 

-ருள் உச்சி ொநொட்டின் கூட்டு  ொநொடு புது தில்லியில் நடத்தப்பட்டது. இக் 

கூட்டு  ொநொட்டில்,  த்திய மபட்தரொலியம்  ற்றும் இயற்சை எரிவொயு 

அச ச்ைர் தர்த ந்திர பிரதொன் உசரயொற்றினொர். BS-VI எரிமபொருசள 

உற்பத்தி மைய்வதற்ைொன ஆசலைசள த ம்படுத்துதற்ைொை, எண்மணய் 

துசறயிலுள்ள மபொதுத்துசற நிறுவனங்ைள், `34,000 தைொடி நிதிசய 

முதலீடு மைய்துள்ளன என்று அவர் அப்தபொது எடுத்துசரத்தொர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

     

9.இந்திய விலங்குகள் நல வொரியத்தொல் வழங்ைப்பட்ட 2021ஆம் 

ஆண்டிற்ைொை, ‘பிரொணி மித்ரொ’ விருசத மவன்றவர் யொர்? 

அ) தியதடொர் பொஸ்ைரன் 

ஆ) S சின்னி கிருஷ்ணோ  

இ) மைளரி ம ளதலகி 

ஈ) அஞ்ைலி தைொபொலொ 

✓ இந்திய புளூ கிரொஸ் அச ப்பின் இசண நிறுவனர் S சின்னி கிருஷ் 

-ணொவுக்கு இந்திய விலங்குகள் நல வொரியம், 2021ஆம் ஆண்டிற்ைொன 

 திப்புமிக்ை ‘பிரொணி மித்ரொ’ விருசத வழங்கியுள்ளது. 

✓  த்திய மீன்வளத்துசற, ைொல்நசட பரொ ரிப்பு  ற்றும் பொல்வளத்துசற 

அச ச்ைர் கிரிரொஜ் சிங், S சின்னி கிருஷ்ணொவுக்கு விலங்குைளுக்ைொன 

அவரின் வொழ்நொள் தைசவக்ைொை இந்த விருசத வழங்கினொர். இந்த 

விருது, விலங்கு நலனில் அக்ைசற மைலுத்துதவொருக்கு வழங்ைப்படும் 

நொட்டின் மிைவுயர்ந்த விருதொகும். 

 

10.ைடல் மபொருளொதொர வசரவுக் மைொள்சைசய மவளியிட்டுள்ள 

 த்திய அச ச்ைைம் எது? 

அ) மீன்வளத்துசற, ைொல்நசட பரொ ரிப்பு & பொல்வளத்துசற அச ச்ைைம் 

ஆ) புவி அறிவியல் அச ச்ைைம்  

இ) ஜல் ைக்தி அச ச்ைைம் 

ஈ) மவளியுறவு அச ச்ைைம் 

✓ ைடல் மபொருளொதொர வசரவுக் மைொள்சை மவளியிட்டுள்ள  த்திய புவி 

அறிவியல் அச ச்ைைம், பலதரப்பினரின் ஆதலொைசனசய தைட்டுள்ளது. 

நொட்டிலுள்ள ைடல் வளத்சத ஆக்ைப்பூர்வ ொன முசறயில் பயன்படுத்தி, 

மபொருளொதொரத்சத அதிைரிப்பது பற்றிய வசரவுக்மைொள்சைசய  த்திய 

அரசு உருவொக்கியுள்ளது. இதில் ைடல் வளத்சத பயன்படுத்தி மைொள்வது 

மதொடர்பொன மதொசலதநொக்கு  ற்றும் உத்திைள் இடம்மபற்றுள்ளன. இது 

ஏழு ைருப்மபொருள் பகுதிைசளயும் அங்கீைரித்துள்ளது. 

 

 
✓ புதுச யொன உள்நொட்டு மதொழினுட்பங்ைசள மவற்றிைர ொை விற்பசன 

மைய்ததற்ைொை, தமிழ்நொட்சடச் தைர்ந்த இரண்டு நிறுவனங்ைள் உட்பட 12 

நிறுவனங்ைள் ததசிய மதொழில்நுட்ப விருதுைளுக்கு மதரிவொகியுள்ளன.  

1. குறு, சிறு, நடுத்தர மதொழில் பிரிவில் மைன்சனசயச் தைர்ந்த 

எஸ்.வி.பி. தலைர் மடக்னொலஜிஸ் பிசரதவட் லிமிமடட் 

நிறுவனம் ததர்வு மைய்யப்பட்டுள்ளது. 

2. குறு, சிறு, நடுத்தர மதொழில் பிரிவில், தஞ்ைொவூசரச்தைர்ந்த 

அல்ஹல் ஆர் நியூட்ரொ பொர்ம்ஸ் லிட் ததசிய விருதுக்கு ததர்வு 

மைய்யப்பட்டுள்ளது. இந்நிறுவனம் நுண் நீர் பொசிைளில் 

இருந்து தடொதைொைமஹக்மஸதனொயிக் அமிலம் என்ற 

ஒத ைொ-3 என்ற மைொழுப்பு அமிலத்சத தயொரிக்கும் பசுச  

மதொழில்நுட்பத்சத உருவொக்கியுள்ளது. 

✓ தமிழ்நொட்டில் ஊரைத் மதொழில்ைள் துசறசய (MSME) த ம்படுத்தும் 

வசையில் தனித்த மைொள்சை மவளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்தக் 

மைொள்சையின் வழிதய வரும் 2025ஆம் ஆண்டுக்குள் ̀ 2 லட்ைம் தைொடி 

அளவுக்கு முதலீடுைசள ஈர்க்ை முடியும். த லும், `20 இலட்ைம் தபருக்கு 

புதிய தவசலவொய்ப்புைசள அளிக்ை இலக்கு நிர்ணயிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

 


