
         

     

1.இதுவரை அறியப்பட்ட அரைத்து கழுகு-நச்சு மருந்துகரையும் 

தரடசெய்த உலகின் முதல் நாடு எது? 

அ) மியன்மர் 

ஆ) வங்காளதேசம்  

இ) பூடான் 

ஈ) இலங்கக 

✓ கால்நகடகளுக்கு சிகிச்கசயளிக்க பரவலாகப் பயன்படுத்ேப்படும் வலி 

நிவாரணி ககட்தடாபிதராஃபகை வங்காளதேசம் அண்கமயில் ேகட 

கசய்ேது. இேன்மூலம் கழுகுகளுக்கு நச்சுத்ேன்கமயுள்ளோக இதுவகர 

அறியப்பட்ட அகைத்து மருந்துககளயும் ேகடகசய்ே முேல் நாடாக வங் 

-காளதேசம் மாறியுள்ளது. பத்ோண்டுகளுக்கு முன், அந்நாடு, கால்நகட 

மருந்ோை டிக்தளாஃகபைாக்கக ேகடகசய்ேது. 

 

2. அண்ரமயில் பதவி விலகிய V நாைாயணொமி, பின்வரும் எந்த 

மாநிலம் / யூனியன் பிைததெத்தின் முதலரமச்ெைாக இருந்தார்? 

அ) புதுச்தசரி  

ஆ) ஆந்திர பிரதேசம் 

இ) கர்நாடகா 

ஈ) லடாக் 

✓ புதுச்தசரி முேலகமச்சர் V நாராயணசாமி, சட்டமன்றத்தில் நடத்தப்பட்ட 

நம்பிக்கக வாக்ககடுப்பில் தோல்விகயச் சந்தித்ேகே அடுத்து, அம்மாநி 

-லத்தில் ஆட்சிகசய்துவந்ே காங்கிரஸ்-திமுக கூட்டணி அரசாங்கம் கவி 

-ழ்ந்ேது. நாராயணசாமி ேைது பேவி விலகல் கடிேத்கே துகணநிகல 

ஆளுநர் ேமிழிகச கசளந்ேரராஜனிடம் வழங்கிைார். 

✓ புதுச்தசரி சட்டமன்றத்தின் பேவிக்காலம் நிகறவகடவேற்கு இன்னும் 4 

மாேங்கள் மட்டுதம எஞ்சியுள்ளை. 

 

3.ெமீப செய்திகளில் இடம்சபற்ற, கார்லாபட் வைவுயிரி ெைணாலயம் 

அரமந்துள்ை மாநிலம் எது? 

அ) தமற்கு வங்கம் 

ஆ) பீகார் 

இ) ஒடிஸா  

ஈ) சத்தீஸ்கர் 

✓ ஒடிஸா மாநிலத்தின் கார்லாபட் வைவுயிரி சரணாலயத்தில், இம்மாேத் 

-தில் மட்டும் ஆறு கபண் யாகைகளும் ஒரு கன்றும் இறந்துள்ளது. 

அண்கமயில், மத்திய அரசின் 3 உறுப்பிைர்ககளக்ககாண்ட ஒரு குழு, 

அவ்வைவுயிரி சரணாலயத்திற்கு அருதக யாகைக் கன்றின் சிகேந்ே 

சடலத்கேக் கண்டறிந்து, யாகைகளின் இறப்பு எண்ணிக்கககய ஏழு 

ஆக்கியது. குருதிக்கசிவுக் கிருமிதயற்ற தநாய் பரவுவதே யாகைகளின் 

இறப்புக்கு காரணம் எைக்கூறப்படுகிறது. 

 

4. ‘யுத் அப்யாஸ்’ என்பது இந்தியாவிற்கும் பின்வரும் எந்நாட்டிற்கும் 

இரடயிலாை கூட்டு இைாணுவப்பயிற்சியாகும்? 

அ) ஜப்பான் 

ஆ) ஐக்கிய அகமரிக்க நாடுகள்  

இ) இலங்கக 

ஈ) பிரான்ஸ் 

✓ இந்ே ஆண்டு (2021), இந்தியா-அகமரிக்க கூட்டு இராணுவப்பயிற்சியின் 

(யுத் அப்யாஸ்) 16ஆவது பதிப்பு, பிப்.8 முேல் 21 வகர நகடகபற்றது. இந்ே 

ஆண்டின் பயிற்சி, இந்திய-பாகிஸ்ோன் எல்கலயில் நடத்ேப்பட்டது. இப் 

பயிற்சியாைது இருநாடுகளுக்கும் இகடயிலாை ஒத்துகழப்கப தமம்ப 

-டுத்துவகே தநாக்கமாகக்ககாண்டது. தமலும், பயங்கரவாே எதிர்ப்பு 

நடவடிக்கககளில் இது சிறப்பு கவைம் கசலுத்துகிறது. 

 

 

 

 

5.ஏறக்குரறய 60 ஆண்டுகளுக்குப்பிறகு, எந்த மாநில ெட்டமன்றம் 

இந்திய ததசிய கீதத்ரத இரெத்தது? 

அ) சிக்கிம் 

ஆ) தமகாலயா 

இ) நாகாலாந்து  

ஈ) ஹிமாச்சல பிரதேசம் 

✓ நாகாலாந்து, மாநில அந்ேஸ்கே அகடந்து கிட்டத்ேட்ட அறுபது ஆண்டுக 

-ளுக்குப்பிறகு, முேன்முகறயாக அம்மாநில சட்டமன்றத்திற்குள் தேசிய 

கீேம் இகசக்கப்பட்டது. நாகாலாந்துக்கு 1963 டிச.1’இல் மாநில அந்ேஸ்து 

வழங்கப்பட்டது. இது, இந்திய ஒன்றியத்தின் 16ஆவது மாநிலமாகும்.  

✓ மாநில சட்டமன்றத்திற்குள் இந்திய தேசியகீேத்கே இகசப்பது கட்டாயம் 

இல்கல என்றாலும், வழக்கமாக பல மாநிலங்களில் இந்ே நகடமுகற 

பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது. 

 

6. “Fostering multilingualism for inclusion in education and society” 

என்பது பிப்ைவரி.21 அன்று சகாண்டாடப்படும் எந்தச் சிறப்பு நாளின் 

கருப்சபாருைாகும்? 

அ) பன்ைாட்டு கமாழிகள் நாள் 

ஆ) பன்ைாட்டு பத்திரிகக நாள் 

இ) பன்ைாட்டு ோய்கமாழி நாள்  

ஈ) பன்ைாட்டு இலக்கிய நாள் 

✓ ஆண்டுதோறும் பிப்.21 அன்று பன்ைாட்டு ோய்கமாழி நாள் ககாண்டாடப் 

-படுகிறது. “Fostering multilingualism for inclusion in education and 

society” என்பது நடப்பாண்டில் (2021) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்கபா 

-ருளாகும். 1999ஆம் ஆண்டில், ஐநா கல்வி, அறிவியல் மற்றும் கலாச்சார 

அகமப்பு (UNESCO) பிப்.21’ஐ சர்வதேச ோய்கமாழி திைமாக அறிவித்ேது. 

அதே தேதியில்ோன், வங்காளதேசம் ேைது வங்காள கமாழிக்காக தபா 

-ராடியது; அது கமாழிசார்ந்ே தேசிய தபரியக்கமாக மாறியது. 

 

7. பறரவக்காய்ச்ெல் திரிபான H5N8, மனிதர்களுக்கு பைவுவதாக 

அறிவித்துள்ை உலகின் முதல் நாடு எது? 

அ) சீைா 

ஆ) இரஷ்யா  

இ) இந்தியா 

ஈ) இந்தோதைசியா 

✓ பறகவகளிடமிருந்து மனிேர்களுக்கு பரவும் H5N8 என்ற பறகவக்காய் 

-ச்சல் கவரஸின் முேல் பாதிப்கப இரஷ்யா சமீபத்தில் பதிவுகசய்ேது. 

இந்ே விஷயத்கே உலக நலவாழ்வு அகமப்புக்கு (WHO) இரஷ்யா கேரி 

-வித்துள்ளது. அண்கமயில், H5N8 திரிபின் பரவல் இரஷ்யா, ஐதராப்பா, 

சீைா, மத்திய கிழக்கு மற்றும் வட ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள தகாழிகளில் 

பரவி வந்ேது குறிப்பிடத்ேக்கது. 

 

8.எந்த மாநிலம் / யூனியன் பிைததெத்தில், இந்திய கடற்பரடக்சகை 

தெதக்கட்டுப்பாட்டு பாவரையாக்கி அரமக்கப்படவுள்ைது? 

அ) ேமிழ்நாடு 

ஆ) அந்ேமான் & நிதகாபார் தீவுகள்  

இ) ஒடிஸா 

ஈ) இலட்சத்தீவுகள் 

✓ அந்ேமான் மற்றும் நிதகாபார் தீவுகளில் அகமந்துள்ள தபார்ட் பிதளரில், 

இந்திய கடற்பகடக்ககை ஒரு தசேக்கட்டுப்பாட்டு பாவகையாக்கி (Dam 

-age Control Simulator) அகமக்கப்படும். அந்ேமான் மற்றும் நிதகாபாரின் 

ேகலகமத்ேளபதி கலப்டிைன்ட் கஜைரல் மதைாஜ் பாண்தட, தசேக்கட் 

-டுப்பாட்டு பாவகையாக்கிக்கு அடிக்கல் நாட்டிைார். இேகை, தகாவா 

கப்பல்கட்டும் நிறுவைத்ோல் நிறுவப்படவுள்ளது. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

     

9. ‘மத்திய கலால் நாள்’ சகாண்டாடப்படுகிற தததி எது? 

அ) பிப்ரவரி 22 

ஆ) பிப்ரவரி 23 

இ) பிப்ரவரி 24  

ஈ) பிப்ரவரி 25 

✓ ஆண்டுததாறும் பிப்ரவரி 24 அன்று இந்தியாவில் ‘மத்திய கலால் நாள்’ 

ககாண்டாடப்படுகிறது. கலால் துகற ஊழியர்கள் ேங்கள் கடகமககள 

மிகவும் திறகமயாக கசய்ய ஊக்குவிக்கும் விேமாக இந்நாள் ககாண்டா 

-டப்படுகிறது. இந்ே நிகழ்ச்சிகயக் குறிக்கும் வககயில் நாடு முழுவதும் 

பல்தவறு கருத்ேரங்குகள், பட்டகறகள் மற்றும் கலாச்சார நிகழ்வுகள் 

ஏற்பாடு கசய்யப்படுகின்றை. 1944 பிப்.24 அன்று இயற்றப்பட்ட மத்திய 

கலால் மற்றும் உப்புச்சட்டத்கே நிகைவுகூரும் விேமாகவும் இந்ே நாள் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 

10.அண்ரமயில், தனிரம அரமச்ெரை நியமித்த ஆசிய நாடு எது? 

அ) பூடான் 

ஆ) பாகிஸ்ோன் 

இ) ஜப்பான்  

ஈ) சீைா 

✓ பிரேமர் தயாஷிகைட் சுகா ேகலகமயிலாை ஜப்பான் அரசு சமீபத்தில் 

கடட்சுஷி சகாதமாட்தடாகவ ஜப்பான் நாட்டின் முேலாவது ேனிகம 

அகமச்சராக நியமித்ேது. COVID-19 கநருக்கடி காரணமாக ேற்ககாகல 

விகிேங்கள் அதிகரிப்பகே ககயாளுவேற்காக இம்முடிவு எடுக்கப்பட்டு 

உள்ளது. தமலும், ஜப்பானில் பிறப்பு விகிேத்தில் ஏற்பட்டிருக்கும் வீழ்கவ 

நிர்வகிக்கும் கபாறுப்பும் அவ்வகமச்சருகடயோகும். 

 

 
✓ திருகநல்தவலி மாவட்டம் கங்ககககாண்டானில் புதிோக அகமக்கப்பட 

உள்ள உணவுப்பூங்காவுக்கு மாண்புமிகு ேமிழ்நாடு முேலமைச்சர் க 

பழனிசாமி அடிக்கல் நாட்டிைார். 

✓ பாரம்பரிய கநல் இரகங்ககளப் பாதுகாத்து பயிரிடும் உழவர்ககள ஊக் 

-குவிக்கும் வககயில், ‘பாரே ரத்ைா டாக்டர் எம் ஜி ஆர்., பாரம்பரிய கநல் 

பாதுகாவலர்’ விருது மூவருக்கு வழங்கப்படுகிறது. இந்ே விருோைது `1 

இலட்சம், `75,000 மற்றும் `50,000 காதசாகலகள், சான்றிேழ்ககளக் 

ககாண்டது. இந்ேப் பரிசு நாமக்கல் மாவட்டத்கேச் சார்ந்ே சக்திபிரகதீஷ், 

தசலம் மாவட்டத்கேச்சார்ந்ே தவல்முருகன், சிவகங்கக மாவட்டத்கேச் 

சார்ந்ே உ சிவராமன் ஆகிதயாருக்கு வழங்கப்பட்டது. 

✓ உள்நாட்டு, கவளிநாட்டு நிதி மற்றும் நிதி கோழினுட்ப நிறுவைங்ககள 

ஈர்ப்பேற்கு கசன்கை அருகில் உள்ள காவனூரில் நிதி கோழில்நுட்ப 

நகரத்கே ேமிழ்நாடு கோழில்வளர்ச்சிக்கழகம் உருவாக்கி வருகிறது. 

✓ ‘ேமிழ்நாடு மாநில எரிசக்தி கணிப்பான் – 2050’ இகணயேளத்கே, 

மின்துகற அகமச்சர் பி ேங்கமணி கோடக்கிகவத்ோர். இேன்மூலம், 

ேமிழ்நாட்டின் வருங்கால மின்சாரத் தேகவ, விநிதயாகம், பயன்பாடு 

உள்ளிட்டகவ குறித்து அறிந்துககாள்ளமுடியும். 

✓ இந்திய வானூர்தி நிகலயங்கள் ஆகணயம் கவளியிட்டுள்ள ஆய்வு 

முடிவில், வாடிக்ககயாளர் தசகவயின் அடிப்பகடயில் பயணிகளுக்குப் 

பிடித்ே வானூர்தி நிகலயங்கள் பட்டியலில் மதுகர வானூர்தி நிகலய 

-ம் இரண்டாவது இடத்கேப்பிடித்துள்ளது. 

✓ அரசுப்பணியாளர்கள் ஓய்வுகபறும் வயது 59’இலிருந்து 60’ஆக 

உயர்த்ேப்படுவோக மாண்புமிகு ேமிழ்நாடு முேலமைச்சர் க பழனிசாமி 

அறிவித்துள்ளார். 

 

 

 


