
         

     

1. வர்த்தக ஒப்பந்தம ொன்றில் இந்தியா ககயயழுத்திட்ட முதலாவது 

ஆப்பிரிக்க நாடு எது? 

அ) ம ொரீஷியஸ்  

ஆ)  டகொஸ்கர் 

இ) மென்னொப்பிரிக்கொ 

ஈ) எகிப்து 

✓ இந்தியொ  ற்றும் ம ொரீஷியஸுக்கிடடயயயொன விரிவொன ம ொருளொெொர 

ஒத்துடைப்பு  ற்றும் கூட்டு ஒப் ந்ெத்தில் டகமயழுத்திடுவெற்கு  த்திய 

அட ச்சரடவ ஒப்புெல் அளித்துள்ளது. ஆப்பிரிக்கொவில் உள்ள ஒரு 

நொட்டுடன் வர்த்ெக ஒப் ந்ெத்தில் இந்தியொ டகமயழுத்திடுவது இதுயவ 

முெல்முடையொகும். 

✓ வடரமுடைக்கு உட் ட்ட இந்ெ ஒப் ந்ெத்தின்கீழ், உற் த்தி மசய்யப் டும் 

இடத்தின் சட்டங்கள், வணிகத்தின் மெொழில்நுட் த் ெடடகள், சுகொெொரம் 

 ற்றும் ெொவரநல நடவடிக்டககள், மெொடலத்மெொடர்பு, நிதி யசடவகள், 

சுங்க நடடமுடை & இெரதுடைகளில் ஒத்துடைப்பு இடம்ம றுகின்ைன. 

 

2. பிரதமர் கிசான் சம்பதா யயாஜனா (PMKSY) என்பது எந்த மத்திய 

அகமச்சகத்தின்கீழ் யசயல்படுத்தப்படும் திட்டமாகும்? 

அ) உணவுப் ெப் டுத்துெல் மெொழிற்சொடலகள் அட ச்சகம்  

ஆ) உைவு அட ச்சகம் 

இ) ஊரக ய ம் ொட்டு அட ச்சகம் 

ஈ) மீன்வளம், கொல்நடட  ரொ ரிப்பு &  ொல்வள அட ச்சகம் 

✓ பிரெ ர் கிசொன் சம் ெொ யயொஜனொ என் து  த்திய உணவுப் ெப் டுத்தும் 

மெொழிற்சொடலகள் அட ச்சகத்ெொல் மசயல் டுத்ெப் டும் ஒரு முென்ட  

திட்ட ொகும். இந்ெத் திட்டத்தின்கீழ், `363.4 யகொடி மசலவிலொன இரு து 

திட்டங்களுக்கு, உணவுப் ெப் டுத்துெல் மெொழிற்சொடலகள் அட ச்சகம் 

அனு தி அளித்துள்ளது. இந்ெ திட்டங்களுக்கு `102.91 யகொடி மதிப்பில், 

அரசு,  ொனிய உெவிடய வைங்கும். 

 

3.உலகின் மிகப்யபரிய கிரிக்யகட் அரங்கமான யமாட்யடரா (Motera) 

கமதானம் அகமந்துள்ள நகரம் எது? 

அ) ம ல் ர்ன் 

ஆ) ஆ ெொ ொத்  

இ) சிட்னி 

ஈ) அடிடலட் 

✓ உலகின் மிகப்ம ரிய கிரிக்மகட் ட ெொன ொன ம ொட்யடரொ ட ெொனம் 

புனரட க்கப் ட்டு புதுப்பிக்கப் ட்டது. இந்தியொ - இங்கிலொந்து ய ொதும் 

மூன்ைொவது  கல்-இரவு மடஸ்ட் ய ொட்டி இங்கு நடடம ைவுள்ளது. இந்ெ 

அரங்கத்தில் 1,10,000 ய ர் வடர அ ரலொம். COVID-19 மெொற்றுயநொய் 

கொரண ொக 55,000 ந ர்கள்  ட்டுய  அனு திக்கப் டவுள்ளனர். 

 

4.உள்நாட்டு வர்த்தகம்  ற்றும் ம ொழிற்துறைகள் யமம்பாட்டுக்கான 

துகையும் FICCI’உம், கீழ்க்கொணும் எந்த நாட்யடாடு இறைந்து 

தகலகமச் யசயல் அதிகாரிளுக்கான மன்ைத்கத ஏற்பாடு யசய்தன? 

அ) ஜப் ொன் 

ஆ) ஐக்கிய அம ரிக்க நொடுகள் 

இ) ஐக்கியப்ய ரரசு 

ஈ) சிங்கப்பூர்  

✓ இந்தியொ-சிங்கப்பூர் ெடலட ச் மசயல் அதிகொரி  ன்ைத்டெ சமீ த்தில் 

உள்நொட்டு வர்த்ெகம் & மெொழிற்துடைகள் ய ம் ொட்டுக்கொன துடையும் 

FICCI’உம் ஏற் ொடு மசய்ென. கடந்ெ 2018 நவம் ரில் இந்தியொ-சிங்கப்பூர் 

ெடலட ச் மசயல் அதிகொரி  ன்ைம் மெொடங்கப் ட்டது. 

✓ அப்ய ொது, மின் வர்த்ெகம், நிதியியல் மெொழில்நுட் ம், சீர்மிகு உற் த்தி, 

சுகொெொரம் ஆகிய முக்கியதுடைகளில் இந்தியொ சிைப் ொக மசயல் டுகிைது 

என்றும் இந்ெத்துடைகளில் இருநொடுகளும் இடணந்து மசயல் டுவென் 

வொயிலொக நம்  க்களுக்கு மிகச்சிைந்ெ வசதிகடளயும், யசடவகடளயும் 

வைங்க முடியும் என்றும் அட ச்சர் உடரத்ெொர். 

 

 

5.விண்யவளி துறையில் ஒத்துகைப்பு நல்கும் எந்த நாட்டுடனான 

திருத்தியகமக்கப்பட்ட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில், அண்கமயில், 

இந்தியா ககயயழுத்திட்டது? 

அ) ஐக்கியப்ய ரரசு 

ஆ) ஆஸ்தியரலியொ  

இ) ஜப் ொன் 

ஈ) பிரொன்ஸ் 

✓ இந்திய விண்மவளி ஆய்வுட யமும் (ISRO) ஆஸ்தியரலிய விண்மவளி 

ஆய்வு முகமமயும் விண்மவளி துடையில் ஒத்துடைப்பு நல்கும் திருத்தி 

அட க்கப் ட்ட ஓர் புரிந்துணர்வு ஒப் ந்ெத்தில் டகமயழுத்திட்டுள்ளன. 

இருநொடுகளுக்கும் இடடயிலொன இந்ெ விரிவொன உத்திசொர் கூட்டணி, 

கடந்ெ ஆண்டு பிரெ ர் நயரந்திர ய ொடி  ற்றும் ஆஸ்தியரலிய பிரெ ர் 

ஸ்கொட் ய ொரிசன் ஆகியயொரொல் அறிவிக்கப் ட்டது. 

 

6.சமீபத்தில், ஆஸ்தியரலிய ஓப்பன்-2021’இல் யபண்கள் பட்டத்கத 

யவன்ைவர் யார்? 

அ) நயவொமி ஒசொகொ  

ஆ) மஜனி ர் பிரொடி 

இ) கயரொலினொ முச்யசொவொ 

ஈ) ஆஷ்லீ  ொர்டி 

✓ ஜப் ொனிய வீராங்கமை நயவொமி ஒசொகொ, அம ரிக்க (US) வீராங்கமை 

மஜனி ர் பிரொடிடய யெொற்கடித்து ஆஸ்தியரலிய ஓப் ன் 2021 ம ண்கள் 

 ட்டத்டெ மவன்ைொர். இந்ெ மவற்றியின்மூலம், அவர் ெனது மெொழிற் 

முடை வொழ்வில் நொன்கொவது கிரொண்ட்ஸ்லொம்  ட்டத்டெ ம ற்றுள்ளொர்.  

✓ 23 வயெொன நயவொமி ஒசொகொ, ய ொனிகொ மசலஸ்  ற்றும் யரொஜர் ம டரர் 

ஆகியயொருக்குப்பிைகு முெல் 4 முக்கிய இறுதிப்ய ொட்டிகளில் மவன்ை 3 

-ஆவது ந ரொக  ொறியுள்ளொர். அவர் ெற்ய ொது, மடன்னிஸ் ெரவரிடசப் 

 ட்டியலில், இரண்டொவது இடத்தில் உள்ளொர். 

 

7.சமீப யசய்திகளில் இடம்யபற்ை, ‘யெலினா’ என்ைால் என்ன? 

அ) ஏவுகடண அட ப்பு  

ஆ) கப் ல் எதிர்ப்பு ஏவுகடண 

இ) ஆளில்லொ வி ொனம் 

ஈ) இரொணுவ பீரங்கி 

✓ மெலினொ (இரொணுவ  திப்பு)  ற்றும் துருவொஸ்திரொ (வொன் டட  திப்பு) 

ஏவுகடண அட ப்புகளின் கூட்டு யசொெடன,  ொடலவனப் குதிகளில் 

உள்ள நவீன இலகுரக மெலிகொப்டர் ெளத்தில் மசய்து  ொர்க்கப் ட்டது. 

ரொணுவ ஆரொய்ச்சி  ற்றும் ய ம் ொட்டு நிறுவனத்ெொல் உள்நொட்டியலயய 

இந்ெ ஏவுகடண அட ப்புகள் வடிவட க்கப் ட்டு ெயொரிக்கப் ட்டன. 

உலகிலுள்ள மிகவும் நவீன பீரங்கி எதிர்ப்பு ஏவுகடணகளில் இதுவும் 

ஒன்ைொகும். 

 

8.இமயமகல இளஞ்சிவப்பு உப்புக்கு புவிசார் குறியீடு யபறுவதற்கு 

பதிவுயசய்யவுள்ள நாடு எது? 

அ) இந்தியொ 

ஆ) பூடொன் 

இ) சீனொ 

ஈ)  ொகிஸ்ெொன்  

✓ பிைநொடுகளின் ெயொரிப்புகளில் அங்கீகரிக்கப் டொெ முடையில்  யன் டுத் 

-துவடெத்ெடுப் ெற்கொக, இ ய டல இளஞ்சிவப்பு உப்புக்கு புவிசொர் 

குறியீட்டடப்  திவுமசய்ய  ொகிஸ்ெொன் முடிவுமசய்துள்ளது. இந்ெ அரிய 

உப்பு,  ஞ்சொபில் உள்ள உப்பு டலத்மெொடரிலிருந்து எடுக்கப் டுகிைது.  

✓ இந்ெ உப்பு  டலகள்,  ொகிஸ்ெொனிய  டலகள்  ற்றும் ஜீலம் ஆற்றுக்கு 

வடக்யக நீண்டுள்ளது.  ொசு தி அரிசிக்கு புவிசொர் குறியீடு ம றுெற்கொன 

இந்தியொவின் நடவடிக்டகக்கு எதிரொக ஐயரொப்பிய ஒன்றியத்தில் (EU) 

 ொகிஸ்ெொன் வைக்கு மெொடர்ந்துள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

     

9. இந்திய கடற்பகட பங்யகற்கவிருக்கும், ‘NAVDEX – 21’ மற்றும் 

‘IDEX - 21’ ஆகிய பாதுகாப்புப் பயிற்சிககள நடத்துகிை நாடு எது? 

அ) பிரொன்ஸ் 

ஆ) நியூசிலொந்து 

இ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்  

ஈ) கனடொ 

✓ ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் (UAE) ஆண்டுயெொறும் நடத்ெப் டும் கடற் டட 

 ொதுகொப்பு  ற்றும் கடல்சொர்  ொதுகொப்பு கண்கொட்சிகளொன ‘NAVDEX’ 

 ற்றும் ‘IDEX’ ஆகியவற்மை நடத்த திட்டமிடப் ட்டுள்ளன. 

✓ பிப்ரவரி.20 முெல் பிப்.25 வடரயிலொன இந்ெப்  யிற்சிகளில்  ங்யகற்க 

இந்திய கடற் டடக் கப் லொன பிரலயொ அபுெொபிக்கு விடரந்துள்ளது. INS 

பிரலயொ ஆனது உள்நொட்டியலயய கட்டப் ட்ட பிர ல் வகுப்பு ஏவுகடண 

கப் ல்களுள் இரண்டொவது கப் லொகும். 

 

10.அண்கமச்யசய்திகளில் இடம்யபற்ை ‘இந்திராதனுஷ் 3.0’ திட்டம் 

என்ைால் என்ன? 

அ) ய ொர்ப் யிற்சி 

ஆ) சிைொர்கள் & கர்ப்பிணிப்ம ண்களுக்கு ெடுப்பூசி மசலுத்தும் திட்டம்  

இ) யவளொண் திட்டம் 

ஈ) தூய ஆற்ைல் உற்பத்தித் திட்டம் 

✓ தீவிரப் டுத்ெப் ட்ட ‘இந்திரெனுஷ் 3.0’ திட்டத்டெ  த்திய சுகொெொரம் & 

குடும் நலத்துமை அட ச்சகம் மெொடங்கியுள்ளது. இென்மூலம், COVID-

19  ரவல் அதிகமிருந்ெ கொலத்தில், வைக்க ொன ெடுப்பூசிகள் மசலுத்ெப்  

-டொெ குைந்டெகள், கர்ப்பிணிப் ம ண்களுக்கு ெற்ய ொது ெடுப்பூசிகள் 

மசலுத்ெப் டுகின்ைன. இந்ெத் ெடுப்பூசி மசலுத்தும் திட்டத்தில் இருசுற்று 

இடம்ம ற்றிருக்கும். புலம்ம யர்ந்து வந்ெ ம ண்கள் & குைந்டெகளுக்கு 

முன்னுரிட  மகொடுத்து ெடுப்பூசிகள் மசலுத்ெப் டும். 

 

 
✓ திருவள்ளூர்  ொவட்டம், அத்திப் ட்டில் ̀ 6,376 யகொடி மசலவில் அட க்க 

-ப் ட்டுள்ள வடமசன்டன மிக உய்ய அனல் மின் திட்டம் (Super Critical 

Thermal Power) நிடல-3’ஐ முெலட ச்சர்  ைனிசொமி மெொடங்கினொர். 

மிக உய்ய அனல் மின்-மெொழில்நுட் த்தில் 800 MW திைன்மகொண்ட 

அலகு ெமிழ்நொட்டில் அட க்கப் டுவது இதுயவ முெல்முடையொகும். 

✓ ெமிழ்நொட்டில் எண்மணய்  ற்றும் இயற்டக எரிவொயு திட்டங்களுக்கு 

தில்லியில் இருந்ெவொறு பிரெ ர் நயரந்திர ய ொடி கொமணொலி வொயிலொக 

அடிக்கல் நொட்டினொர். இரொ நொெபுரம் - தூத்துக்குடி இடடயய `700 

யகொடி  திப்பில் அட யவுள்ள இயற்டக எரிவொயு குைொய் இடணப்புத் 

திட்டத்டெ மெொடக்கிடவத்ெொர். இரொ நொெபுரம் – தூத்துக்குடி வடர 143 

கிமீ மெொடலவுக்கு இயற்டக எரிவொயு குைொய் அட க்கப் டவுள்ளது. 

✓ ெரு புரி  ொவட்டம் கும்முனூர் கிரொ த்தில் யவளொண் & யெொட்டக்கடல 

 ட்டயப் டிப்புகளுக்கொன புதிய யவளொண் கல்லூரி மெொடங்கவுள்ளெொக 

ெமிழ்நொடு அரசு அரசொடண மவளியிட்டுள்ளது. இெற்கொக `4.5 யகொடி 

நிதி ஒதுக்கப் ட்டுள்ளது. 

✓ 24.02.2021 – காலஞ்சென்ை முன்ைாள் முதலமமச்ெர் ‘புரட்சித்தமலவி’ 

டாக்டர் செ. செயலலிதா அவர்களின் 73ஆவது பிைந்தநாள். அவரது 

பிைந்தநாள், தமிழ்நாடு அரொல், ‘சபண் குழந்மதகள் பாதுகாப்பு நாளாக’ 

அறிவிக்கப்பட்டு சகாண்டாடப்பட்டு வருகிைது. 

 

 

  


