
         

     

1.எந்த மத்திய அமமச்சகத்தின் முன்மமொழிவுக்குப் பின்னர், சிறொர் 

நீதிச்சட்டம், 2015 சமீபத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்டது? 

அ) நலவாழ்வு & குடும்பநல அமைச்சகம் 

ஆ) பபண்கள் & குழந்மைகள் மைம்பாட்டு அமைச்சகம்  

இ) சட்ட அமைச்சகம் 

ஈ) சமூக நீதி அமைச்சகம் 

✓ சிறார்கள் நலமை உறுதிபசய்ய குழந்மைகள் பாதுகாப்பு அமைப்மப 

வலுப்படுத்தும் நடவடிக்மககமை அறிமுகப்படுத்துவைற்கு சிறார் நீதி 

(பராைரிப்பு ைற்றும் சிறார்கள் பாதுகாப்பு) சட்டம், 2015’இல் திருத்ைங்கள் 

பசய்வைற்காை, பபண்கள் & குழந்மைகள் மைம்பாட்டு அமைச்சகத்தின், 

திட்டத்துக்கு நடுவண் அமைச்சரமவ ஒப்புைல் அளித்துள்ைது. 

✓ சிறார் நீதிச்சட்டங்கமை எளிைாக அைல்படுத்ைவும், துயரைாை சூழ்நிமல 

-களில் உள்ை சிறார்களுக்கு ஆைரவாக ஒருங்கிமைந்ை முயற்சிகமை 

மைற்பகாள்ைவும், ைாவட்ட நீதிபகளுக்கு அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

2.புலம்மபயர்ந்ததொர் மற்றும் வீட்டுமதொழிலொளர்கள் உள்ளிட்ட அகில 

இந்திய ஆய்வுகமள நடத்துகிற மத்திய அமமச்சகம் எது? 

அ) உள்துமற அமைச்சகம் 

ஆ) திறன் மைம்பாட்டு அமைச்சகம் 

இ) பைாழிலாைர் & மவமலவாய்ப்பு அமைச்சகம்  

ஈ) ஊரக மைம்பாட்டு அமைச்சகம் 

✓ பைாழிலாைர் & மவமலவாய்ப்பு பற்றிய அகில இந்திய கைக்பகடுப்புக் 

-காை பசயலி, பயிற்சித்திட்டம், அறிவுறுத்ைல் மகமயடு ைற்றும் மகள்வித் 

ைாள் ஆகியவற்மற ைத்திய பைாழிலாைர் & மவமலவாய்ப்புத்துமற 

இமையமைச்சர் சந்மைாஷ் கங்வர் பவளியிட்டார். 

✓ புலம்பபயர்ந்ை பைாழிலாைர்கள், வீட்டுமவமலபசய்யும் பைாழிலாைர்கள், 

பைாழில் வல்லுநர்கள் உருவாக்கிய மவமலவாய்ப்பு, மபாக்குவரத்து 

துமறயில் உருவாக்கப்பட்ட மவமலவாய்ப்பு, நிறுவைங்களின் மவமல 

வாய்ப்புபற்றிய காலாண்டு கைக்பகடுப்பு ஆகியவற்மற நாடு முழுவதும் 

பைாழிலாைர் அலுவலகம் நடத்துகிறது. 

 

3.2020ஆம் ஆண்டுக்கொன உலக மர நகரமொக அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

ஒதர இந்திய நகரம் எது? 

அ) பசன்மை 

ஆ) மைைராபாத்  

இ) திருவைந்ைபுரம் 

ஈ) நாகர்மகாவில் 

✓ ைர நாள் அறக்கட்டமை ைற்றும் உைவு ைற்றும் உழவு அமைப்பு (FAO) 

ஆகியமவ இமைந்து மைைராபாத்மை 2020ஆம் ஆண்டுக்காை 

உலக ைர நகரைாக அங்கீகரித்துள்ைை. உலகைவில் 51 நகரங்களுடன் 

இமைந்து இந்ைக் பகைரவத்மைப் பபற்ற ஒமர இந்திய நகரம் இதுைான். 

‘ைரிைா ைரம்’ என்பது பைலுங்காைா ைாநிலத்தின் ைரம் நடு இயக்கம் 

ஆகும். இது, காடுகமை உருவாக்கவும் பராைரிக்கவும் பசய்கிறது. 

 

4. 2021 ஐநொ கொலநிமல மொற்ற மொநொட்டிற்கு (COP-26) தமலமம 

தொங்கும் நொடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) ஐக்கிய அபைரிக்க நாடுகள் 

இ) ஐக்கியப்மபரரசு  

ஈ) ஆஸ்திமரலியா 

✓ COP-26 என்றும் அமழக்கப்படுகிற 2021 ஐநா காலநிமல ைாற்றத்துக் 

-கான ைாநாடு, ஸ்காட்லாந்தின் கிைாஸ்மகாவில் 2021 நவம்பர் ைாைத்தி 

-ல் நமடபபறவுள்ைது. இந்நிகழ்வு ஐக்கியப் மபரரசின் ைமலமையில் 

நமடபபறவுள்ைது. பிரிட்டிஷ் நாடாளுைன்ற உறுப்பிைரும், COP-26’இன் 

ைமலவருைாை அமலாக் சர்ைா, புதுதில்லியில் இந்தியப்பிரைைர் நமரந்திர 

மைாடிமய சந்தித்ைார். 

 

 

 

5. எந்த யூனியன் பிரததசத்தின் துமை நிமல ஆளுநர் பதவியில் 

இருந்து கிரண் தபடி பணிநீக்கம் மசய்யப்பட்டொர்? 

அ) புதுச்மசரி  

ஆ) அந்ைைான் & நிமகாபார் 

இ) இலட்சத்தீவுகள் 

ஈ) லடாக் 

✓ இந்தியக்குடியரசுத்ைமலவர் இராம்நாத் மகாவிந்த் பவளியிட்டுள்ை 

ைகவலின்படி, புதுச்மசரி துமை நிமல ஆளுநர் கிரண் மபடி ைைது 

பைவியிலிருந்து நீக்கப்பட்டார். புதுச்மசரி யூனியன் பிரமைசத்தில் ஏற்பட்ட 

அரசியல் பநருக்கடி காரைைாக இந்ை நடவடிக்மக எடுக்கப்பட்டுள்ைது. 

புதுச்மசரியின் துமை நிமல ஆளுநராக பைலுங்காைா ைாநில ஆளுநர் 

ைமிழிமச பசைந்ைரராஜனுக்கு கூடுைல் பபாறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ைது. 

 

6. ஃபொக்ஸ்கொனின் துமை நிறுவனத்துடன் தசர்ந்து இந்தியொவில் 

அதன் முதல் உற்பத்திப்பிரிமவத் மதொடங்கவுள்ள நிறுவனம் எது? 

அ) மைக்மராசாப்ட் 

ஆ) சாம்சங் 

இ) அமைசான்  

ஈ) ஆப்பிள் 

✓ இந்தியாவில் உற்பத்தி சாைைங்கமைத் பைாடங்கத்ையாராக இருப்பைாக 

அமைசான் நிறுவனம் அறிவித்துள்ைது. இது, இந்தியாவின் முைல் 

அமைசான் உற்பத்திப் பிரிவாகும். 

✓ அமைசான் நிறுவைைாைது பசன்மையில், ஃபாக்ஸ்கானின் துமை 

நிறுவைைாை கிைவுட் பநட்பவார்க் படக்ைாலஜியுடன் இமைந்து இந்ை 

உற்பத்திப்பிரிமவத்பைாடங்கும். இவ்வாண்டின் பிற்பகுதியில் பைாடங்கி, 

ஆண்டுமைாறும் பல இலட்சம் ‘Fire TV Stick’ சாைைங்கமை உற்பத்தி 

பசய்வமை மநாக்கைாகக்பகாண்ட இந்த உற்பத்திப்பிரிவு, ைமிழ்நாட்டில், 

கூடுைல் மவமலவாய்ப்புகமை உருவாக்கும் எை எண்ைப்படுகிறது. 

 

7. கிரொமங்களில் உள்ள அமனத்து வீடுகளுக்கும் குடிநீர் குழொய் 

இமைப்மப வழங்குவதற்கு, ஜல் ஜீவன் திட்டம் நிர்ையித்துள்ள 

இலக்கு ஆண்டு என்ன? 

அ) 2022 

ஆ) 2023 

இ) 2024  

ஈ) 2030 

✓ 2024ஆம் ஆண்டுக்குள் கிராைங்களிலுள்ை அமைத்து வீடுகளுக்கும், 

குடிநீர் குழாய் இமைப்பு வழங்குவைற்காக ஜல் ஜீவன் திட்டத்மை 

பிரைைர் மைாடி, 2019 ஆக.15 அன்று பைாடங்கிமவத்ைார். ைற்மபாது 3.53 

மகாடி கிராை வீடுகளுக்கு குடிநீர் குழாய் இமைப்பு வழங்கப்பட்டுள்ைது.  

✓ கடந்ை 2019 ஆக.15 நிலவரப்படி, பைாத்ைமிருந்ை 18.93 மகாடி கிராை 

வீடுகளில், 3.23 மகாடி (17 சைவீைம்) வீடுகளுக்கு ைட்டுமை குடிநீர் குழாய் 

இமைப்பு இருந்ைது. ைற்மபாது 6.76 மகாடி (35.24 சைவீைம்) கிராை 

வீடுகளுக்கு குழாய்மூலம் ைண்ணீர் கிமடக்கிறது. 100 சைவீைம் குடிநீர் 

குழாய் இமைப்புபபற்ற முைல் ைாநிலைாக மகாவா உள்ைது. 

 

8.அண்மமயில் புது தில்லிக்கு வருமகதந்த மடம்தக மமதகொமனன், 

எந்த நொட்டின் துமைப்பிரதமரும் மவளியுறவு அமமச்சருமொவொர்? 

அ) மநஜீரியா 

ஆ) எத்மயாப்பியா  

இ) சாட் 

ஈ) பபாலிவியா 

✓ எத்மயாப்பிய துமைப்பிரைைரும் பவளியுறவு அமைச்சருைாை படம்மக 

பைமகாபைன் ைாசன் அண்மையில் புது தில்லிக்கு வருமகைந்ைார். புது 

தில்லியில் உள்ை எத்திமயாப்பிய தூைரகத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்ை 

புதிய உயர்மசமவயகத்மை இந்திய பவளியுறவு அமைச்சர் Dr S பஜய்ச 

-ங்கருடன் இணைந்து அவர் திறந்துமவத்ைார். 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



         

     

9. குலொம்நபி ஆசொத்மத அடுத்து மொநிலங்களமவயின் எதிர்க்கட்சித் 

தமலவரொக மதரிவொகியுள்ளவர் யொர்? 

அ) ைல்லிகார்ஜுன் கார்மக  

ஆ) ஆைந்த் சர்ைா 

இ) பஜய்ராம் ரமைஷ் 

ஈ) A K ஆண்டனி 

✓ ைாநிலங்கைமவயின் எதிர்க்கட்சித்ைமலவராக ைல்லிகார்ஜுன் கார்மக 

அவர்களுக்கு ைாநிலங்கைமவத்ைமலவர் M பவங்மகயா அங்கீகாரம் 

வழங்கியுள்ைார். இவருக்குமுன் ைாநிலங்கைமவயின் எதிர்க்கட்சித் 

ைமலவராக இருந்ை குலாம்நபி ஆசாத்தின் பைவிக்காலம் அண்மையில் 

முடிவமடந்ைது. முன்ைாள் ைத்திய அமைச்சராை ைல்லிகார்சுன் கார்மக, 

இைற்கு முன்பு ைக்கைமவயில் காங்கிரஸ் ைமலவராக இருந்துள்ைார். 

 

10. 2021 பிப்ரவரி மாத நிலவரப்படி, எத்தமன துமறகளுக்கொன 

உற்பத்தியுடன் மதொடர்புமடய ஊக்குவிப்பு திட்டத்துக்கு மத்திய அரசு 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது? 

அ) 10 

ஆ) 11 

இ) 12 

ஈ) 13  

✓ பைாமலத்பைாடர்பு ைற்றும் பநட்பவார்க்கிங் பபாருட்களுக்காக `12,195 

மகாடி ைதிப்பில் உற்பத்தியுடன் பைாடர்புமடய ஊக்குவிப்பு திட்டத்துக்கு 

நடுவண் அமைச்சரமவ ஒப்புைல் அளித்துள்ைது. இந்ைத் ையாரிப்புகளுள் 

சுவிச்சுகள், திமசவிகள், மரடிமயா அணுகல் பநட்பவார்க், கம்பியில்லா 

உபகரைங்கள் ைற்றும் பிற இமைய உலக (IoT) அணுகல் சாைைங்கள் 

ஆகியமவ அடங்கும். இைன்மூலம், பைாத்ைத்துமறகளின் எண்ணிக் 

-மக பதிமூன்றாக ைாறியுள்ைது. இைற்காை ஊக்குவிப்பு சலுமககள் 4 

சைவீைம் முைல் 6 சைவீைம் வமர இருக்கும். 

 

 

 

 


