


         

     

1. நடப்பாண்டு (2021) இந்திய குடியரசு நாள் அணிவகுப்பில், எந்த 

நாட்டின் இராணுவம் பங்கேற்றது? 

அ) நேபாளம் 

ஆ) வங்கநேசம்  

இ) ஐக்கியப் நபரரசு 

ஈ) பூட்டான் 

✓ இராஜ்பாத்தில் ேடடபபற்ற இந்திய குடியரசு ோள் அணிவகுப்பில், 122 

உறுப்பினர்கடளக்பகாண்ட வங்கநேச இராணுவக்குழு பங்நகற்றது. 

இந்தியாவும் வங்கநேசமும் பவன்ற 1971ஆம் ஆண்டு வங்காளநேச 

விடுேடைப்நபாரின் ஐம்போமாண்டு நிடறடவக் பகாண்டாடும் 

வடகயில் இது உள்ளது. இவ்வாறான அணிவகுப்பில் வங்காளநேச 

முேன்முடறயாக பங்நகற்றுள்ளது. 

✓ இேன்மூைம், பிரான்ஸ் (2016) மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் (2017) 

ஆகிய ோடுகளுக்குப் பிறகு இந்தியாவின் குடியரசு ோள் அணிவகுப்பில் 

பங்நகற்கும் மூன்றாவது அயல்ோடாக வங்காளநேசம் மாறியுள்ளது. 

 

2. ‘உலே பபாருளாதார நிலலலை ைற்றும் வாய்ப்புேள்-2021’ என்ற 

தலலப்பில் அறிக்லேலய பவளியிடுகிற அலைப்பு எது? 

அ) உைக வங்கி 

ஆ) பன்னாட்டுச் பசைவாணி நிதியம் 

இ) ஐக்கிய ோடுகள் அடவ  

ஈ) ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி 

✓ ஐக்கிய ோடுகள் அடவயின் பபாருளாோர மற்றும் சமூக விவகாரங்கள் 

துடற (UN DESA) ‘உைக பபாருளாோர நிடைடம மற்றும் வாய்ப்புகள் 

2021’ என்ற தலைப்பில் அறிக்லை ஒன்லற பவளியிட்டுள்ளது.  

✓ இவ்வறிக்டகயின்படி, இந்தியாவின் பபாருளாோரம் 2021ஆம் ஆண்டில் 

7.3 சேவீேமாக வளர்ச்சியடடயும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அநே 

நவடளயில், 2020ஆம் ஆண்டில் இது 9.6 சேவிகிேமாக சுருங்கும் என 

மதிப்பிடப்பட்டிருந்ேது. பபாது முடக்கமும் வீழ்ச்சியடடந்ே உள்ோட்டு 

நுகர்வும் சுருக்கத்திற்கான காரணங்களாக ஐோ’ஆல் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 

3.பன்னாட்டுச் பெலவாணி நிதியத்தின்படி (IMF), FY22’இல் இரட்லட 

இலக்ே வளர்ச்சிலய பதிவு பெய்யும் ஒகர நாடு எது? 

அ) சீனா 

ஆ) இந்தியா  

இ) ஐக்கிய அபமரிக்க ோடுகள் 

ஈ) பெர்மனி 

✓ பன்னாட்டுச் பசைவாணி நிதியம் ேனது சமீபத்திய உைக பபாருளாோர 

கண்நணாட்டத்தின் புதுப்பிப்டப பவளியிட்டது. இவ்வறிக்டகயின்படி, 

FY22’இlஇந்திய பபாருளாோரம் 11.5 சேவீேம் வளர்ச்சியடடயும். இது, 

முந்டேய கணிப்பான 8.8% வளர்ச்சிடய திருத்தியுள்ளது. 

✓ பன்னாட்டுச் பசைவாணி நிதியத்தின் கூற்றுப்படி, இரட்டட இைக்க 

வளர்ச்சிடயப் பதிவுபசய்து உைகின் மிகநவகமாக வளர்ந்து வரும் 

முேன்டமப் பபாருளாோரம் என்ற ேகுதிடய ேக்கடவத்துக் பகாள்ளும் 

ஒநர ோடாக இந்தியா இருக்கும். 

 

4.அரொங்ேத்தின் போள்லே முடிவுேளுக்கு உதவிபுரியும், பைய்நிேர் 

நுண்ணறிவு ேருவியின் பபயபரன்ன? 

அ) அப்னா 

ஆ) நேெஸ்  

இ) சூர்யா 

ஈ) விஷ்ணு 

✓ ‘நேெஸ்’ என்ற காட்சி நுண்ணறிவுக்கருவி, மின்னணு-ஏைம் இந்தியா, 

‘எங்கிருந்தும் பணியாற்றும்’ இடணயேளம், NIC ேயாரிப்புகள் 

ஆகியவற்டற மத்திய மின்னணு & தைவல்ததாழில்நுட்ப அடமச்சர் ரவி 

சங்கர் பிரசாத் போடங்கிடவத்ோர். 

✓ ‘நேெஸ்’ என்ற கருவியால் பகாள்டக முடிவுகளுக்குத் நேடவயான 

முக்கியமான ேகவல்கடள பிரித்பேடுக்க முடியும். இேன்மூைம் அரசாங்க 

நசடவகளில் பசயல்திறடன நமம்படுத்ேைாம். 

5. பின்வரும் எந்த நேரம், ெமீபத்தில், இதன் வலேயில் முதலான, 

இளம் வாெேர்ேளுக்ோன படகு நூலேத்லத பதாடங்கியது? 

அ) மும்டப 

ஆ) பகால்கத்ோ  

இ) ஆமோபாத் 

ஈ) பகாச்சி 

✓ இடளஞர்களுக்காக பகால்கத்ோவில் ேடமாடும் படகு நூைகம் அறிமுகம் 

பசய்யப்பட்டுள்ளது. நமற்கு வங்கப் நபாக்குவரத்துக் கழகம், பாரம்பரியப் 

புத்ேகக் கடடயுடன் இடணந்து இம்முன்பனடுப்டபத் போடங்கியுள்ளது. 

இடளநயார்களுக்கான படகு நூைகத்தில் ஆங்கிைம் மற்றும் பபங்காலி 

பமாழியில் சுமார் 500 நூல்கள் டவக்கப்பட்டுள்ளன. இந்ேப் படகில் 

சுமார் 3 மணி நேரம் பயணிக்க முடியும். 

 

6.யாருலடய பரிந்துலரக்கு இணங்ே, போப்பலரத்கதங்ோய்க்ோன 

குலறந்தபட்ெ ஆதரவு விலலலய உயர்த்த CCEA ஒப்புதலளித்தது? 

அ) K சந்தானம் 

ஆ) M S சுவாமிநாதன்  

இ) வர்கீஸ் குரியன் 

ஈ) சரண் சிங் 

✓ 2021ஆம் ஆண்டில் பகாப்படரத் நேங்காய்க்கான குடறந்ேபட்ச ஆேரவு 

விடை உயர்வுக்கு, பபாருளாோர விவாகரங்களுக்கான மத்திய 

அடமச்சரடவக் குழு ஒப்புேல் அளித்துள்ளது. M S சுவாமிநாதனின் 

பரிந்துலையின் பபரில், இந்த MSP அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. சராசரிேரம் 

வாய்ந்ே காய்ந்ே பகாப்படரத் நேங்காய்க்கான குடறந்ேபட்ச ஆேரவு 

விடை கடந்ே 2020ஆம் ஆண்டில் குவிண்டால் ஒன்றுக்கு `9960ஆக 

இருந்ேது. இது ேற்நபாது `375ஆக அதிகரிக்கப்பட்டு, 2021ஆம் ஆண்டில் 

குவின்டால் ஒன்றுக்கு `10,335ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

7.பரவலாேப் பயன்படுத்தப்படும் 27 பூச்சிக்போல்லி மருந்துேளுக்கு 

முன்பைாழியப்பட்ட தலடலய மீளாய்வு பெய்தற்ோே அலைக்ேப்பட்ட 

குழுவின் தலலவர் யார்? 

அ) TP இைாபேந்திைன்  

ஆ) K விேயகுமார் 

இ) C லசபைந்திை பாபு 

ஈ) K சிவன் 

✓ ஊடக அறிக்டகயின்படி, பரவைாகப் பயன்படுத்ேப்படும் 27 பூச்சிக் 

பகால்லி மருந்துகளுக்கு ேடட விதிக்கப்படுவேற்கு, போழிற்துடறயின் 

ஆட்நசபடனகடள மீளாய்வு பசய்ய அரசாங்கம் ஒரு நிபுணர் குழுடவ 

நியமித்துள்ளது. ICAR’இன் முன்னாள் உேவி ேடைடம இயக்குேர் T P 

இராநெந்திரன் இக்குழுவின் ேடைவராக உள்ளார். இது, அடுத்ே மூன்று 

மாேங்களில் ேனது அறிக்டகடய சமர்ப்பிக்கும். 

✓ விைங்குகளுக்கும் மனிேர்களுக்கும் தீங்கு விடளவிப்போகக் கூறப்படும் 

27 பூச்சிக்பகால்லிகடள ேடடபசய்ய அரசு முன்பமாழிந்துள்ளது. 

 

8. ‘Ageing Water Infrastructure: An Emerging Global Risk’ என்ற 

தலலப்பில் அறிக்லேபயான்லற பவளியிட்ட அலைப்பு எது? 

அ) ஐக்கிய ோடுகள் அடவ  

ஆ) பன்னாட்டுச் பசைவாணி நிதியம் 

இ) ஆசிய உட்கட்டடமப்பு & முேலீட்டு வங்கி 

ஈ) BRICS வங்கி 

✓ ‘படழடமயான நீர் உட்கட்டடமப்பு: வளர்ந்துவரும் உைகளாவிய இடர்’ 

என்ற ேடைப்பிைான அறிக்டகடய ஐோ பல்கடைக்கழகத்தின் நீர், 

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் ேைவாழ்வு நிறுவனம் போகுத்துள்ளது. இந்ே 

அறிக்டகயின்படி, இந்தியாவில் ஆயிரத்துக்கும் நமற்பட்ட பபரிய 

அடணகள், வரும் 2025ஆம் ஆண்டளவில் கிட்டத்ேட்ட 50 ஆண்டுகள் 

பழடமயானோக இருக்கும். 

✓ ஐ.ோ. அறிக்டகயின்படி, ஒரு பபரிய அடண தனது ஐம்போம் வயதில் 

படழயோவேன் அறிகுறிகடள பவளிப்படுத்ேத் போடங்குகிறது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

     

9.நடப்பாண்டில் (2021) உலக பதாழுகநாய் நாள் ேலடபிடிக்ேப்பட்ட 

கததி எது? 

அ) ெனவரி 25 

ஆ) ெனவரி 27 

இ) ெனவரி 29 

ஈ) ெனவரி 31  

✓ உைக போழுநோய் ோளானது ஆண்டுநோறும் ெனவரி மாேம் வரும் 

கடடசி ஞாயிற்றுக்கிழடம உைகம் முழுவதும் கடடப்பிடிக்கப்படுகிறது. 

ேடப்பாண்டில் (2021) ெனவரி.31 அன்று உைக போழுநோய் ோள் 

கடடப்பிடிக்கப்பட்டது. இந்ேக் பகாடிய நோடயப் பற்றிய உைகளாவிய 

விழிப்புணர்டவ ஏற்படுத்ேவும், அடேத் ேடுக்கவும், சிகிச்டசயளிக்கவும், 

குணப்படுத்ேவும் முடியும் என்பதில் கவனம் பசலுத்துவேற்காக இந்ே 

ோள் கடடப்பிடிக்கப்படுகிறது. 

✓ “Beat Leprosy, End Stigma and advocate for Mental Wellbeing” என்பது 

ேடப்பாண்டு வரும் உைக போழுநோய் ோளுக்கான கருப்பபாருளாகும். 

 

10.உலே புறக்ேணிக்ேப்பட்ட பவப்பைண்டலகநாய்ேள் நாள் (World 

Neglected Tropical Diseases Day) கடடப்பிடிக்கப்படுகிற தேதி எது? 

அ) ெனவரி 28 

ஆ) ெனவரி 29 

இ) ெனவரி 30  

ஈ) ெனவரி 31 

✓ உைக புறக்கணிக்கப்பட்ட பவப்பமண்டை நோய்கள் ோள், 2021 ென.30 

அன்று கடடப்பிடிக்கப்பட்டது. 

✓ புறக்கணிக்கப்பட்ட பவப்பமண்டை நோய்கள் குறித்ே விழிப்புணர்டவ 

ஏற்படுத்துவேற்கும் அவற்டற ஒழிப்பேற்கான தீர்வுகள் குறித்து விவாதிப் 

-பேற்கும் இந்த ோள் கடடப்பிடிக்கப்படுகிறது. ஒட்டுண்ணிகள் மற்றும் 

பாக்டீரியாக்களால் உண்டாகும் இந்நோய்கள் உைகம் முழுவதும் ஒரு 

பில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கடள பாதிக்கின்றன. உைக புறக்கணி 

-க்கப்பட்ட பவப்பமண்டை நோய்கள் ோடள, 2019 ேவம்பரில், அபுோபி 

பட்டத்து இளவரசரின் நீதிமன்றம் அறிவித்ேது. 

 

 

 

 



         

     

1.உலக சுங்க அமைப்பின் தமலமையகம் அமைந்துள்ள இடம் 

எது? 

அ) ர ோம் 

ஆ) போரிஸ் 

இ) பி ஸ்ஸல்ஸ்  

ஈ) பபர்லின் 

✓ உலக சுங்க அமைப்பின் தமலமையில் ஒவ்ர ோர் ஆண்டும் ஜன.26 

அன்று சர் ரதச சுங்க தினம் உலகம் முழு தும் பகோண்டோடப்படுகிறது. 

இதன் தமலமையகம் பபல்ஜியத்தின் பி ஸ்ஸல்ஸில் அமைந்துள்ளது. 

இது முன்னர் சுங்க ஒத்துமைப்பு கவுன்சில் என்று அமைக்கப்பட்டது. 

1983 முதல் இந்நோள் பகோண்டோடப்பட்டு  ருகிறது. “Customs bolstering 

Recovery, Renewal and Resilience for a sustainable supply chain” 

என்பது நடப்போண்டில் (2021) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்ப ாருளாகும். 

 

2. அண்மையில் வெளியிடப்பட்ட ததசிய பரொத ாய் கண்காணிப்பு 

(National Non-communicable Disease Monitoring Survey) ஆய்ொனது 

எந்தக் காலகட்டத்தில்  டத்தப்பட்டதாகும்? 

அ) 2019-20 

ஆ) 2018-19 

இ) 2017-18  

ஈ) 2016-17 

✓ ரதசிய ப  ோரநோய்கள் கண்கோணிப்பு ஆய்ம  நடு ண் நல ோழ்வு 

அமைச்சகம் ப ளியிட்டது. 2017-18 கோலகட்டத்தில் நடத்தப்பட்ட இந்த 

ஆய்வில், இந்தியோவில் உள்ள ஐந்தில் இரு பபரிய ர்களுக்கு, ப  ோ 

ரநோய்கள்  ரு தற்கோன மூன்று அல்லது அதற்கு ரைற்பட்ட கோ ணிகள் 

இருப்பது பதரிய ந்தது. இந்தியோவில் புற்றுரநோய், நீ ழிவு ரநோய், இதய 

ரநோய்கள் & பக்க ோதம் ஆகிய ற்றிற்கு பதோமலைருத்து  (telemedicine) 

முமறமய பயன்படுத்து து குறித்த கட்டமைப்மபயும் மத்திய சுகோதோ  

அமைச்சர் பதோடங்கிம த்தோர். 

 

3.அண்மையில், அண்டார்டிகா பனியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அரிய 

வெவ்ொய் கனிைத்தின் வபயர் என்ன? 

அ) ஜோர ோமசட்  

ஆ) கார்னனாடைட் 

இ) ரஜோகன்பசமனட் 

ஈ) இல்பைமனட் 

✓ அறிவியல் இதழின் கருத்துப்படி, அண்டோர்டிகோ பனியில், ‘ஜோர ோமசட்’ 

என்ற அரிய பசவ் ோய் கனிைத்மத அறிவியலோளர்கள் கண்டுபிடித்து 

உள்ளனர். பூமியில் அரிதோகவும், ஆனோல் பசவ் ோய் ரகோளில் அதிகைோக 

-வும் கோணப்படுகிற ைஞ்சள்-பழுப்பு நிறத்திலோன இத்தோது அண்டோர்டிக் 

பி ோந்தியத்தில் ஒரு மைல் ஆைத்திற்கு ரைல் ரதோண்டியபின் கோணப்படு 

-கிறது. பசவ் ோய் ஒரு தூசி நிமறந்த இடம் என்று நம்பப்படுகிறது; இக் 

கண்டுபிடிப்பு, இந்தக் ரகோட்போட்மட விளக்க பயன்படுத்தப்படலோம். 

 

4. COVID-19 தடுப்பூசிகமள  ட்பு  ாடுகளுக்கு ெழங்குெதற்கான 

இந்தியாவின் முன்முயற்சியின் வபயர் என்ன? 

அ) COVID டமத்ரி 

ஆ) ர க்ஸின் மைத்ரி  

இ) உதவும் கரங்கள் 

ஈ) உதவி ரகோரும் நண்பர்கள் 

✓ இந்தியோ தனது ‘ர க்ஸின் மைத்ரி’ என்ற முன்முயற்சியின்கீழ், ைோனிய 

உதவியோக 500,000 ரகோவிசீல்ட் தடுப்பூசிகமள இலங்மகக்கு அனுப்ப 

உள்ளது. இம்முயற்சியின்கீழ், இந்தியோ ஏற்கனர  ைோலத்தீவு, ரநபோளம், 

பைோரீஷியஸ் உள்ளிட்ட ஏழு நோடுகளுக்கு கிட்டத்தட்ட ஐந்து மில்லியன் 

தடுப்பூசிகமள  ைங்கியுள்ளது. ‘ர க்ஸின் மைத்ரி’ முயற்சிமய கடந்த 

ஜன.20 அன்று இந்தியோ பதோடங்கியது. 

 

 

5. ‘பாலின ெைத்துெம்’ குறித்த பன்னாட்டு ைா ாட்மட  டத்தவுள்ள 

இந்திய ைாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நோடு 

ஆ) ரக ளம்  

இ) கர்நோடகோ 

ஈ) பதலங்கோனோ 

✓ ‘போலின சைத்து ம்’ பதோடர்போன பன்னோட்டு ைோநோட்டின் (ICGE-II) 

இ ண்டோம் பதிப்பு, 2021 பிப்  ரியில், ரக ள ைோநிலம் ரகோழிக்ரகோடு 

போலின பூங்கோ  ளோகத்தில் நடத்தப்படவுள்ளது. இது, பபண்கள் ைற்றும் 

குைந்மதகள் ரைம்போட்டுத் துமறயின்கீழ் 2013’இல் நிறு ப்பட்டது. இது, 

‘ஐநோ பபண்கள்’ ரபோன்ற பல்ர று உலகளோவிய அமைப்புகளுடன் 

கூட்டோண்மைகமளக் பகோண்டுள்ளது. 

 

6. “Global Climate Litigation Report: 2020” என்ற தலைப்பிைான 

அறிக்லைய ான்லற யெளியிட்டுள்ள அலைப்பு எது? 

அ) UNEP  

ஆ) UNESCO 

இ) உலக வங்கி 

ஈ) UNFCCC 

✓ ஐநோ சுற்றுச்சூைல் திட்டம் (UNEP) சமீபத்தில், “உலகளோவிய கோலநிமல 

 ைக்குகளின் அறிக்மக: 2020 - நிமல ஆய்வு” என்ற தமலப்பில் ஓர் 

அறிக்மகமய ப ளியிட்டது. இந்த அறிக்மக, கோலநிமல ைோற்ற  ைக்கு 

ைற்றும் உலகளவில் அதன் ரபோக்குகள் பற்றிய ஒரு கண்ரணோட்டத்மத 

 ைங்குகிறது. இந்த அறிக்மகயின்படி, கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் 

உலபகங்கிலும் உள்ள கோலநிமல சோர்ந்த  ைக்குகளின் எண்ணிக்மக 

கிட்டத்தட்ட இருைடங்கோக அதிகரித்துள்ளது. 

 

7. “புதிய ைாறுபாடு ைதிப்பீட்டு தளத்மத” அறிமுகப்படுத்தியுள்ள  ாடு 

எது? 

அ) USA 

ஆ) UK  

இ) சீனோ 

ஈ) பிர ஸில் 

✓ ஐக்கியப் ரப  சு (UK) ஒரு “New Variant Assessment Platform - புதிய 

ைோறுபோடு ைதிப்பீட்டு தளத்மத” பதோடங்கியுள்ளது. இது புதிய  மகயோன 

COVID-19 ம  ஸ்கமள அமடயோளங்கோண பயன்படும். இது, UK’இன் 

 சம் உள்ள ை பியல் நிபுணத்து த்மதப் பயன்படுத்துகிறது. புதிய 

COVID ம  சு திரிபுகமள அமடயோளங்கோண ரபோதுைோன ஆதோ ங்கள் 

இல்லோத நோடுகளின் பயன்போட்டிற்கோக இது அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

8.வைராபி ைமல அமைந்துள்ள  ாடு எது? 

அ) ஜப்போன் 

ஆ) பதன் பகோரியோ 

இ) இந்ரதோரனசியோ  

ஈ)  ட பகோரியோ 

✓ பை ோபி ைமல இந்ரதோரனசியோவில் அமைந்துள்ளது. இது ஒரு பசயலில் 

உள்ள எரிைமலயோகும். ைத்திய ஜோ ோவிற்கும் ரயோகோகர்த்தோவிற்கும் 

இமடயிலோன எல்மலயில் இது அமைந்துள்ளது. 1500’களில் இருந்து 

அவ் ப்ரபோது இது ப டித்துச்சிதறி  ருகிறது. இந்த எரிைமல, சமீபத்தில் 

மீண்டும் ப டித்தது. “பநருப்பு  மளயப்” பகுதியில் இந்ரதோரனசியோ 

அமைந்துள்ளது. இதன் கோ ணைோக அதிக எண்ணிக்மகயிலோன 

பசயலில் உள்ள எரிைமலகள் இந்ரதோரனசியோவில் உள்ளன. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

     

9.பின்ெரும் எந்த உயிரினத்தின் பாதுகாப்பிற்கான ததசிய வெயல் 

திட்டத்மத சுற்றுச்சூழல் அமைச்ெகம் அண்மையில் வெளியிட்டது? 

அ) கடலோமை  

ஆ) கோன ையில் 

இ) பி ம்ைபுத்தி  ஓங்கில் 

ஈ) ப ளிைோன் 

✓ கடலில்  ோழும் உயிரினங்கள் ைற்றும் ஆமைகமளப் போதுகோப்பதற்கோன 

அ சியத்மத கருத்தில்பகோண்டு, அது பதோடர்போன  ழிகோட்டுதல்கள் 

ைற்றும் ரதசிய பசயல்திட்டத்மத ைத்திய சுற்றுச்சூைல்,  னம் ைற்றும் 

பரு நிமல ைோற்றம் அமைச்சகம் புது தில்லியில் ப ளியிட்டது. 

✓ கம யில் சிக்கித்தவிக்கும் உயிரிகமள மகயோள் தற்கோன கட்டமைப்பு, 

கடலில் அல்லது படகில் சிக்கியுள்ள உயிரிகள், கடல் ோழ் உயிரினங்கள் 

ைற்றும் அ ற்றின்  ோழிடங்களுக்கு அச்சுறுத்தல்கமள குமறப்பதற்கோன 

ரைலோண்மை நட டிக்மககள், சீ ழிந்த  ோழ்விடங்கமள புண மைப்பு 

பசய்தல் ரபோன்றம  இந்தச் பசயல்திட்டத்தில் உள்ளன. 

 

10.கீழ்க்ைாணும் எந்தத்ததாழமை  ாட்தடாடு இமைந்து, இந்தியா, 

‘சுற்றுச்சூழல் ஆண்டு’ என்பமத அறிவித்துள்ளது? 

அ) ரநபோளம் 

ஆ) பி ோன்ஸ்  

இ) பிர ஸில் 

ஈ) ஜப்போன் 

✓ நடு ண் சுற்றுச்சூைல்,  னம் ைற்றும் கோலநிமல ைோற்ற அமைச்சர் 

பி கோஷ் ஜ ரடகர் ைற்றும் பி ோன்ஸ் நோட்டின் சூைலியல் ைோற்ற 

அமைச்சர் போர்ப ோ பபோம்பிலி ஆகிரயோர் இமணந்து இந்ரதோ-பிப ஞ்சு 

‘சுற்றுச்சூைல் ஆண்மட’ புது தில்லியில் பதோடங்கி ம த்தனர். 

✓ நீடித்த  ளர்ச்சியில் இந்ரதோ-பிப ஞ்சு கூட்டணிமய  லுப்படுத்து தும், 

பன்னோட்டுச் சுற்றுச்சூைல் போதுகோப்புக்கோன திறன்மிகு பசயல்கமள 

அதிகப்படுத்து தும் இதன் அடிப்பமட ரநோக்கைோகும். இந்தியோவும் 

பி ோன்சும் இமணந்து அஸ்ஸோம், இ ோஜஸ்தோன் ைற்றும் ஜோர்க்கண்ட் 

ஆகிய ைோநிலங்களில் சுற்றுச்சூைல்சோர் திட்டங்கமள பதோடங்கவுள்ளன. 

 

 

 

 



         

     

1. ‘எல்லைதாண்டிய ப ாக்குவரத்து இயக்கத்லை மீட்டலைத்ைல்’ 

குறித்ை நிகழ்லை நடத்திய பன்னாட்டு அலைப்பு எது? 

அ) ஐக்கிய நாடுகள் 

ஆ) உலக ப ாருளாதார மன்றம்  

இ) உலக வங்கி 

ஈ) உலக வர்த்தக அமமப்பு 

✓ ‘எல்மலதாண்டிய ப ாக்குவரத்து இயக்கத்மத மீட்டமமத்தல்’ குறித்த 

நிகழ்வில், மத்திய சுகாதார & குடும்  நலத்துமற அமமச்சர் காப ாலிக் 

காட்சிமூலம் உமரயாற்றினார். உலக ப ாருளாதார மன்றத்தின் ப ாது 

அறக்கட்டமள பநட்பவார்க்கால் இந்த நிகழ்வு ஏற் ாடு பசய்யப் ட்டது.  

✓ எல்மலகமள மீண்டும் திறக்க பதமவயான பகாள்மககள் மற்றும் 

கூட்டாண்மமகமளப் ற்றி விவாதிக்க மற்றும் அத்தியாவசிய  ய ம், 

சுற்றுலா மற்றும் வர்த்தகத்மத  ாதுகாப் ான மற்றும் நிமலயான 

முமறயில் பசயல் டுத்த இந்த நிகழ்வு உதவுகிறது. 

 

2.புறக்கணிக்கப்பட்ட வைப்பைண்டை நநாய்கள் நாலை அனுசரிக்க, 

ஜன.30 அன்று, எந்ை இந்திய நிலனவுச்சின்னம் ஒளியூட்டப்பட்டது? 

அ) இந்தியாவின் நுமைவுவாயில் 

ஆ) குதுப் மினார்  

இ) தாஜ் மஹால் 

ஈ) ப ாற்பகாயில் 

✓ புறக்கணிக்கப் ட்ட பவப் மண்டல பநாய்கமள எதிர்பகாள்வதற்கான 

உலகளாவிய ஒற்றுமமமய பவளிப் டுத்தும் விதமாக 2021 ஜன.30 

அன்று  ன்னாட்டு புறக்கணிக்கப் ட்ட பவப் மண்டல பநாய்கள் நாள் 

அனுசரிக்கப் டுகிறது. அன்மறய நாள், உலபகங்கும் உள்ள 50 முக்கிய 

சின்னங்கள் மின்விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப் டும். இதன் வரிமசயில், 

இந்தியாவில் உள்ள முக்கிய சின்னங்களுள் ஒன்றான குதுப்மினார் 

2021 ஜன.30 அன்று மின்பனாளியில் பஜாலித்தது. 

 

3.அண்லைச்வசய்திகளில் இடம்வபற்ற ‘அம்ருத் ைநகாத்ஸவ்’ என்பது 

பின்ைரும் எந்ை நிகழ்வின் வகாண்டாட்டைாகும்? 

அ) பநதாஜியின் 125ஆவது பிறந்த நாள் 

ஆ) இந்தியா விடுதமல ப ற்ற 75ஆவது ஆண்டு  

இ) 1971 ப ாரின் 50ஆம் பகாண்டாட்டம் 

ஈ) கார்கில் ப ாரின் 50ஆம் ஆண்டு பகாண்டாட்டம் 

✓ நாடாளுமன்றத்தின் இரு அமவகளின் கூட்டுக் கூட்டத்தில், ஜனாதி தி 

இராம்நாத் பகாவிந்தின் உமரயுடன் நாடாளுமன்றத்தின்  ட்பஜட் 

அமர்வு சமீ த்தில் பதாடங்கியது. அப்ப ாது, இந்தியா விடுதமல ப ற்று 

75 ஆண்டுகள் நிமறவமடந்தமதக் பகாண்டாடும் விைாக்களின் 

பதாடக்கத்மதக் குறிக்கும் வமகயில், இந்த ஆண்டு முதல் நாட்டில் 

‘அம்ருத் மபகாத்ஸவ்’ அனுசரிக்கப் டும் என்று ஜனாதி தி குறிப்பிட்டார். 

 

4.இந்தியா ைனது ‘Act East’ வகாள்லகயின்கீழ், கீழ்க்காணும் எந்ை 

நாட்நடாடு கூட்டு ைன்றக் கூட்டத்லை நடத்தியது? 

அ) பந ாளம் 

ஆ) தாய்லாந்து 

இ) ஜப்பான்  

ஈ) சிங்கப்பூர் 

✓ இந்தியா, ஜப் ானுடன் இம ந்து ஐந்தாவது ‘Act East’ கூட்டத்மத 

நடத்தியது. இதன்சமயம், இரு நாடுகளும் வடகிைக்கு பிராந்தியத்தில் 

நடந்துவரும்  ல்பவறு திட்டங்களின் முன்பனற்றத்மத ஆய்வுபசய்தன.  

✓ இந்தியாவின், ‘Act East’ பகாள்மக மற்றும் ‘கட்டற்ற மற்றும் திறந்த 

நிமல இந்பதா- சிபிக்’கிற்கான ஜப் ானின்  ார்மவ ‘Act East’ 

மன்றத்தின்மூலம் புரிந்துபகாள்ளப் ட்டது. இது வடகீமை மண்டலத்தில் 

ஒரு கூட்டு தளத்மதயும் வைங்குகிறது. இந்தக் கூட்டத்திற்கு பவளியுறவு 

பசயலாளர் ஹர்ஷ் வர்தன் ஷ்ரிங்லா தமலமமதாங்கினார். 

 

 

5.அல்ைாவெஸ்&ைார்சல் இந்தியா வைளியிட்டுள்ை அறிக்லகயின்படி, 

வசப்.20ஆம் நைதி நிைைெப்படி, IBC’இன்கீழ் இந்தியாவில் தீர்வு 

காண்பைற்கு எடுத்துக்வகாள்ைப்படும் சொசரி காை அைவு என்ன? 

அ) 330 நாட்கள் 

ஆ) 360 நாட்கள் 

இ) 400 நாட்கள் 

ஈ) 440 நாட்கள்  

✓ அல்வாபரஸ் & மார்சல் இந்தியாவின் அறிக்மகயின் டி, பசப்டம் ர் 2020 

நிலவரப் டி, IBC’இன்கீழ் NCLT ஒப்புதல் அளித்த 277 வைக்குகளுக்குத் 

தீர்வுகாண் தற்கு சராசரியாக 440 நாட்கள் ஆனது. திவால் நிமல 

மற்றும் திவால்நிமலக் குறியீட்டின்கீழ், தீர்மான பசயல்முமறகமள 

பமம் டுத்துவதால், இதன் சதவீதம் 15-25% ஆகக் குமறயக்கூடும். 

 

6. வபருநிறுைன சமூக வபாறுப்புணர்வு விதிகளில் ைாற்றங்கலைச் 

வசய்துள்ை அலைச்சகம் எது? 

அ) வணிகம் & பதாழிற்துமற அமமச்சகம் 

ஆ) சமூக நீதி & அதிகாரமளித்தல் அமமச்சகம் 

இ) பபருநிறுவன விவகாரங்கள் அமமச்சகம்  

ஈ) நிதி அமமச்சகம் 

✓ ப ருநிறுவன சமூக ப ாறுப்பு ர்வு (CSR) விதிகளில் ப ருநிறுவன 

விவகாரங்கள் அமமச்சகம்  ல மாற்றங்கமளச் பசய்துள்ளது. ப ரிய 

சமூக ப ாறுப்பு ர்வு திட்டங்களுக்கான கட்டாய, “விமளவு மதிப்பீடு” 

இதிலடங்கும். 

✓ அமனத்து சமூக ப ாறுப்பு ர்வு திட்டங்களின் முழுமமயான தகவல் 

-கள், நிறுவனத்தின் இம யதளத்தில், CSR குழுமத்தில் கட்டாயமாக 

பவளிப் டுத்தப் ட்டிருக்க பவண்டும் என் தும் இதில் அடங்கும். 

 

7. 2020-21 வபாருைாைாெ ஆய்வின்படி, 2021-22 நிதியாண்டில், 

இந்தியாவின் வைாத்ை உள்நாட்டு உற்பத்தியின் ைைர்ச்சி விகிைம் 

என்னைாக இருக்கும்? 

அ) 5% 

ஆ) 10% 

இ) 11%  

ஈ) 15% 

✓ சமீ த்தில் நாடாளுமன்றத்தின்  ட்பஜட் அமர்வில் தாக்கல்பசய்யப் ட்ட 

ப ாருளாதார ஆய்வு 2020-21’இல், 2021-22ஆம் நிதியாண்டிற்கான 

நாட்டின் பமாத்த உள்நாட்டு உற் த்தியின் வளர்ச்சி (GDP) விகிதத்மத 

அரசாங்கம் 11%ஆக நிர் யித்துள்ளது. நடப்பு நிதியாண்டின் பமாத்த 

உள்நாட்டு உற் த்தியின் வளர்ச்சி -7.7% என மதிப்பிடப் ட்டுள்ளது.  

✓ ப ாருளாதார ஆய்வு என் து தமலமமப் ப ாருளாதார ஆபலாசகரின் 

வழிகாட்டுதலின்கீழ் நிதியமமச்சகத்தினால் தயாரிக்கப் ட்ட ஆண்டு 

ஆவ மாகும். கிருஷ் மூர்த்தி சுப்பிரமணியன், தற்ப ாமதய 

தமலமமப் ப ாருளாதார ஆபலாசகராவார். 

 

8.காைநிலை இடர் குறியீடு–2021’ஐ வைளியிட்டுள்ை அலைப்பு எது? 

அ) UNEP 

ஆ) பஜர்மன் வாட்ச்  

இ) NITI ஆய ாக் 

ஈ) WWF 

✓ பஜர்மனிமயச் சார்ந்த மதியுமரயகமான பஜர்மன்வாட்ச், அண்மமயில், 

காலநிமல இடர் குறியீடு - 2021’ஐ பவளியிட்டுள்ளது. இறப்பு மற்றும் 

ப ாருளாதார இைப்புகள் ஆகியவற்றால் நிகழும் காலநிமல இடர்களின் 

அடிப் மடயில் இந்தக் குறியீடு நாடுகமள வரிமசப் டுத்துகிறது. அந்த 

அறிக்மகயின் டி, 2019ஆம் ஆண்டில் ஏற் ட்ட கடுமமயான வானிமல 

நிகழ்வுகளின் கார மாக, மிக பமாசமாக  ாதிக்கப் ட நாடுகளின் 

வரிமசயில் இந்தியா ஏைாவது நாடாக இடம்ப ற்றுள்ளது. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

     

9.ஊழல் உணர்வுக் குறியீடு – 2020’இல் இந்தியாவின் ைெநிலை 

என்ன? 

அ) 83 

ஆ) 84 

இ) 85 

ஈ) 86  

✓ கடந்த 2020ஆம் ஆண்டிற்கான ஊைல் உ ர்வுக் குறியீடு (Corruption 

Perception Index) சமீ த்தில் டிரான்ஸ் ரன்சி இன்டர்பநஷனலால் 

பவளியிடப் ட்டது. நாடுகமள மதிப்பிடுவதற்கு, இந்தக் குறியீடு எண் 0 

முதல் 100 வமரயிலான அளமவப்  யன் டுத்துகிறது. அதில், ‘0’ மிகவும் 

ஊைல் நிமறந்தது எனவும் ‘100’ ஊைலற்றது எனவும் ப ாருள் தருகிறது. 

180 நாடுகள் இடம்ப ற்றுள்ள இந்தக் குறியீட்டில், 86ஆவது இடத்தில் 

இந்தியா உள்ளது. 

 

10.சிட்னிலயச் சார்ந்ை நைாவி நிறுைனம் வைளியிட்டுள்ை COVID -

19 வசயல்திறன் குறியீட்டில் இந்தியாவின் ைெநிலை என்ன? 

அ) 83 

ஆ) 84 

இ) 85 

ஈ) 86  

✓ சிட்னிமயச் சார்ந்த பலாவி நிறுவனம் பதாகுத்துள்ள பசயல்திறன் 

குறியீட்டின் டி, நியூசிலாந்து COVID-19 பகாள்மளபநாமய மிகவும் 

திறம் ட மகயாண்டுள்ளது. 98 நாடுகமள உள்ளடக்கிய குறியீட்டில் 

இந்தியா 86ஆவது இடத்தில் உள்ளது. 

✓ இது உறுதிப் டுத்தப் ட்ட  ாதிப்புகள், இறப்புகள்,  த்து இலட்சத்துக்கு 

எத்தமன ப ர்  ாதிக்கப் ட்டனர் என் தன் எண்ணிக்மக மற்றும்  த்து 

இலட்சத்துக்கு எத்தமன ப ர் இறந்தனர் என் தன் எண்ணிக்மக 

உள்ளிட்ட  ல முக்கிய குறிகாட்டிகமள அளவிடுகிறது. நியூசிலாந்மதத் 

பதாடர்ந்து வியட்நாம் மற்றும் மதவான் ஆகிய நாடுகள் உள்ளன. 

பிபரசில், மிகவும் பமாசமாக பசயல் டும் நாடாக உள்ளது. 

 

 

 

 



         

     

1.குடியரசு நாள் அணிவகுப்பில், எம்மாநிலத்தின் அலங்கார ஊர்தி 

‘சிறந்த அலங்கார ஊர்தி’ எனத் ததரிவு தெய்யப்பட்டது? 

அ) அஸ்ஸாம் 

ஆ) திரிபுரா 

இ) உத்தரபிரததசம்  

ஈ) குஜராத் 

✓ தில்லியில் நடைபெற்ற குடியரசு நாள் விழா அணிவகுப்பில் கலந்து 

பகாண்ைவர்களுக்கான விருதுகள் மற்றும் ெரிசுகடை மத்திய 

இடைதயார் விவகாரங்கள் மற்றும் விடையாட்டுத்துடற இடை 

அடமச்சர் கிரண் ரிஜிஜூ வழங்கினார். அதயாத்தி கலாச்சாரத்டத 

பவளிப்ெடுத்திய, உத்தரபிரததசத்டத தசர்ந்த அலங்கார ஊர்தி, சிறந்த 

அலங்கார ஊர்தியாக ததர்வு பசய்யப்ெட்டு முதல் ெரிடச பவன்றது. 

✓ மத்திய அடமச்சகங்கள், துடறகள், CAPF மற்றும் பிற துடைப் 

ெடைகளின் அலங்கார ஊர்திகளுள் உயிரித்பதாழில்நுட்ெத்துடறயின் 

அலங்கார ஊர்தி சிறந்த அலங்கார ஊர்தியாக பதரிவு பசய்யப்ெட்ைது. 

 

2.அண்மமயில் தவளியிடப்பட்ட NSO’இன் திருத்தப்பட்ட மதிப்பீடுக 

-ளின்படி, 2019-20ஆம் ஆண்டிற்கான இந்தியாவின் தமாத்த 

உள்நாட்டு உற்பத்தியின் வளர்ச்சி விகிதம் என்ன? 

அ) 1.3% 

ஆ) 3.2% 

இ) 4.0%  

ஈ) 5.2% 

✓ ததசிய புள்ளிவிவர அலுவலகம் (NSO) அண்டமயில் அதன் திருத்தப்ெட்ை 

ததசிய கைக்கு தரடவ பவளியிட்ைது. தரவுகளின்ெடி, 2019-20’க்கான 

பொருைாதார வைர்ச்சி விகிதம் 4 சதவீதமாக திருத்தப்ெட்டுள்ைது.  

✓ உற்ெத்தி மற்றும் கட்டுமானம்தொன்ற இரண்ைாம் நிடல துடறகளில் 

சுருக்கம் நிகழ்ந்ததன் காரைமாகதவ முந்டதய மதிப்பீைான 4.2 சதவீத 

-த்திலிருந்து இச்சரிவு நிகழ்ந்துள்ைது. ஜனவரி மதிப்பீட்டில் பவளிப்ெடுத் 

-தப்ெட்ை 6.1 சதவீதத்திற்கு எதிராக, 2018-19ஆம் ஆண்டின் பமய்யான 

பமாத்த உள்நாட்டு உற்ெத்தி, 6.5 சதவீதமாக மதிப்பிைப்ெட்டுள்ைது. 

 

3.தெளரி தெளரா அமமந்துள்ள மாநிலம் எது? 

அ) ெஞ்சாப் 

ஆ) உத்தரபிரததசம்  

இ) பீகார் 

ஈ) தமற்கு வங்கம் 

✓ பசைரி பசைரா என்ெது உத்தரபிரததச மாநிலத்தில் தகாரக்பூருக்கு 

அருகில் அடமந்துள்ை ஒரு நகரமாகும். ‘பசைரி பசைரா’ சம்ெவத்தின் 

நூற்றாண்டு நிகழ்டவ பிரதமர் தமாடி காபைாலி வாயிலாக பதாைங்கி 

டவத்தார். வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க பசைரி பசைரா சம்ெவம், 1922 பிப்.5 

அன்று பிரிட்டிஷ் இந்தியாவின் ஐக்கிய மாகாைத்தில் உள்ை பசைரி 

பசைரா என்ற நகரில் நைந்தது. 

✓ காவல்துடறயினருக்கும் தன்னார்வத் பதாண்ைர்களுக்கும் இடையில் 

ஏற்ெட்ை தமாதடல அடுத்து, காவல்துடறயினர் துப்ொக்கிச்சூடு நைத்தின 

-ர். அடதத்பதாைர்ந்து அந்தக் குழு காவல் நிடலயத்டத எரித்தது. இந்தச் 

சம்ெவத்திற்குப் பிறகு, ‘மகாத்மா’ காந்தி ஒத்துடழயாடம இயக்கத்டத 

திரும்ெம் பெற்றார். 

 

4.ெமீப தெய்திகளில் இடம்தபற்ற, ‘IN FAC T-81’ என்றால் என்ன? 

அ) COVID தடுப்பூசி 

ஆ) கைற்ெடைக்கலம்  

இ) மீத்திறன் கணினி 

ஈ) பமய்நிகர் நுண்ணறிவு கருவி 

✓ IN FAC T-81 என்ெது Mk-II வகுப்பிடனச் சார்ந்த இந்திய கைற்ெடையின் 

தாக்குதல் கலமாகும். இது, 20 ஆண்டுகளுக்கும் தமலாக கண்காணிப்பு 

மற்றும் ததைல் & மீட்பு ஆகிய ெணிகளுக்காக ெயன்ெடுத்தப்ெட்டு வந்தது. 

அண்டமயில் இக்கலம், மும்டெயில் உள்ை கைற்ெடை கப்ெல்துடறயில் 

ெணிநீக்கஞ்பசய்யப்ெட்ைது. 

✓ இஸ்தரல் நிறுவனத்துைன் இடைந்து தகாவா ஷிப்யார்ட் லிமிபைட்டில் 

இது கட்ைப்ெட்ைது. கடந்த 1999’இல் INFAC கைற்ெடையில் தசர்க்கப்ெட்ைது. 

 

5.2020-21 தபாருளாதார ஆய்வில் குறிப்பிட்டுள்ள ‘BNI’ என்பதன் 

விரிவாக்கம் என்ன? 

அ) Broad Necessities Index 

ஆ) Bare Necessities Index  

இ) Base Necessities Indicator 

ஈ) Base National Indicator 

✓ நகர்ப்புற மற்றும் கிராமப்புற இந்தியாவுக்கு இடையிலான குடிநீர், 

நலவாழ்வு மற்றும் வீட்டுவசதி நிடலடமகள் தொன்ற அத்தியாவசிய 

ததடவகடை அணுகுவதில் உள்ை ஏற்றத்தாழ்வுகடை விவரிக்க 

2020-21க்கான பொருைாதார ஆய்வு “Bare Necessities Index” (BNI)ஐ 

குறிப்பிட்டுள்ைது. நீர், நலவாழ்வு, வீட்டுவசதி, நுண்-சூழல் மற்றும் பிற 

வசதிகள் என 5 ெரிமாைங்களில் 26 சுட்டிகடை இது ெட்டியலிடுகிறது. 

இது உயர், நடுத்தர, குடறந்த என 3 ெகுதிகடை வடகப்ெடுத்துகிறது. 

 

6. பின்வரும் எந்தத் துமறக்கு நிதியளிப்பதற்காக, NaBFID என்ற 

புதிய வங்கிமய அமமக்க உத்ததசிக்கப்பட்டுள்ளது? 

அ) தவைாண்டம 

ஆ) உட்கட்டமைப்பு  

இ) MSME’கள் 

ஈ) மீன்வைத்துடற 

✓ ெட்பஜட் அமர்வில், நிதி உட்கட்ைடமப்பு மற்றும் தமம்ொட்டுக்கான ததசிய 

வங்கி (NaBFID) மதசாதா 2021 அறிமுகப்ெடுத்தப்ெை உள்ைது.  

✓ உட்கட்ைடமப்பு மற்றும் வைர்ச்சிக்கான ததசிய வங்கிடய (NaBFID) 

அரசாங்கம் அடமத்துள்ைது. அது நாட்டின் உட்கட்ைடமப்பு நிதியுதவிக்கு 

உதவும். இந்த வைர்ச்சி நிதி நிறுவனம், உட்கட்ைடமப்புத்திட்ைங்கடை 

ஆதரிக்கும் ஒரு முதன்டம வைர்ச்சி வங்கியாக பசயல்ெடும். 

 

7.அமனத்து தனியார் கிரிப்தடாகரன்ஸிகமளயும் தமடதெய்து ஒரு 

இமறயாண்மம டிஜிட்டல் நாணயத்மத உருவாக்குவதற்கான 

மதொதாமவ தாக்கல் செய்யவுள்ள நாடு எது? 

அ) சீனா 

ஆ) இந்தியா  

இ) ஜப்ொன் 

ஈ) நியூசிலாந்து 

✓ அடனத்து தனியார் கிரிப்தைாகரன்ஸிகடையும் தடைபசய்து இந்திய 

ரிசர்வ் வங்கியால் (RBI) ஓர் இடறயாண்டம டிஜிட்ைல் நாையத்டத 

உருவாக்குவதற்கான மதசாதாடவ இந்திய அரசு நாைாளுமன்றத்தில் 

தாக்கல் பசய்யவுள்ைது. 

✓ கிரிப்தைாகரன்ஸியின் அடிப்ெடை பதாழில்நுட்ெத்டதயும் அதன் ெயன்ொ 

-டுகடையும் ஊக்குவிக்க சில விதிவிலக்குகடை அனுமதிப்ெதத இந்த 

மதசாதாவின் தநாக்கமாகும். உத்திதயாகபூர்வ டிஜிட்ைல் நாையத்தின் 

சட்ைமன்ற கட்ைடமப்பும் உருவாக்கப்ெடும் என்று எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. 

 

8.உலகளாவிய பாசுமதி அரிசி வர்த்தகத்தில் அதிக பங்களிப்பு 

தெய்யும் நாடு எது? 

அ) சீனா 

ஆ) இந்தியா  

இ) ொகிஸ்தான் 

ஈ) தநொைம் 

✓ 2019-20ஆம் நிதியாண்டில் இந்தியா 4.45 மில்லியன் ைன் ொசுமதி 

அரிசிடய ($4.33 பில்லியன் ைாலர் மதிப்புடைடய) ஏற்றுமதி பசய்தது. 

உலகைாவிய ொசுமதி வர்த்தகத்தில் இது 65% ெங்காகும். ொகிஸ்தான், 

உலகைாவிய ொசுமதி வர்த்தகத்தில் எஞ்சிய சதவீதங்கடை 

பகாண்டுள்ைது. சமீெத்தில், ொகிஸ்தானின் ொசுமதி அரிசி அந்நாட்ைைை 

-வில் புவிசார் குறியீட்டைப்பெற்றது. 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

     

✓ 2020 பசப்ைம்ெரில் இந்தியா தனது ொசுமதி அரிசிக்கு புவிசார் குறியீடை 

பெறுவதற்காக ஐதராப்பிய ஒன்றியத்திைம் விண்ைப்பித்தது. இவ்விரு 

நாடுகளும், ொசுமதிடய, ஐதராப்பிய ஒன்றியத்திற்கு புவிசார் குறியீடு 

ஏதும் இல்லாமல் தற்தொது ஏற்றுமதி பசய்கின்றன. 

 

9. 1896’இல், ‘பிரபுத பாரத’ இதமைத் ததாடங்கியவர் யார்? 

அ) சுவாமி விதவகானந்தர்  

ஆ) ொல கங்காதர திலகர் 

இ) ெகத் சிங் 

ஈ) தயானந்த சரசுவதி சுவாமிகள் 

✓ இந்தியாவின் ஆன்மீக அறிவின் பசய்திடய ெரப்புவதற்காக, 1896ஆம் 

ஆண்டில் மாத இதழான ‘பிரபுத்த ொரதத்டத’ சுவாமி விதவகானந்தர் 

பதாைங்கினார். உத்தரகண்ட் மாநிலத்தில், அத்டவத ஆசிரமம் ஏற்ொடு 

பசய்த ‘பிரபுத ொரத’வின் 125ஆவது ஆண்டு விழாவில், பிரதமர் நதரந்திர 

தமாடி உடரயாற்றினார். இது ெத்திரிடக பவளியிடும் இைம். ‘தநதாஜி’ 

சுொஸ் சந்திரதொஸ், ொல கங்காதர திலகர், ஸ்ரீ அரவிந்ததா தொன்ற ெல 

தடலவர்கள் இப்ெத்திரிடகக்கு ெங்களித்துள்ைனர். 

 

10.ததசிய நலவாழ்வு ஆமணயத்தின் புதிய தமலமமச் தெயல் 

அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

அ) இந்து பூஷண் 

ஆ) R S ஷர்ைா  

இ) பிரவீன் தகதம் 

ஈ) முதகஷ் குமார் தகதான் 

✓ இந்திய பதாடலத்பதாைர்பு ஒழுங்குமுடற ஆடையத்தின் (TRAI) 

முன்னாள் தடலவர் RS சர்மா, ததசிய நலவாழ்வு ஆடையத்தின் புதிய 

தடலடமச் பசயல் அதிகாரியாக நியமிக்கப்ெடுகிறார். இந்து பூஷணின் 

மூன்றாண்டுகால ெதவிவகிப்டெத் பதாைர்ந்த ஓய்டவ அடுத்து RS சர்ைா 

இப்பதவிக்கு வந்துள்ளார். 

✓ பொது நலவாழ்வுக் காப்பீட்டுத் திட்ைமான, ‘ஆயுஷ்மான் ொரத்’ அல்லது 

பிரதமர் ஜன் ஆதராக்கியா தயாஜனாடவ பசயல்ெடுத்துவதற்கான 

பொறுப்பு மிக்க அடமப்பு இந்தத் ததசிய நலவாழ்வு ஆடையமாகும். Co-

WIN குழுவின் தடலவராகவும் RS சர்மா உள்ைார். 

 

 

 

 



         

     

1. ‘இந்திய நீதி அறிக்கை’யின்படி, பின்வரும் எந்த மாநிலமானது 

தனது ைாவல்பகையில் அதிை பபண்ைகை பணியமர்த்தியுள்ைது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) கேரளா 

இ) உத்தரபிரகதசம் 

ஈ) பீோர்  

✓ ‘இந்திய நீதி அறிக்கே’ என்பது சமூே நீதி கையம் ைற்றும் கேறு சில 

சமூே நிறுேனங்ேளுடன் இகைந்த TATA அறக்ேட்டகளேளின் ஒரு 

முன்முயற்சியாகும். பபரிய, நடுத்தர அளவிலான ைாநிலங்ேள் ைற்றும் 

சிறிய ைாநிலங்ேளில் பசலவினங்ேள், ோலியிடங்ேள், பபண்ேள் ைற்றும் 

SC, ST ைற்றும் OBC உறுப்பினர்ேளின் பிரதிநிதித்துேம் ஆகியவற்றை 

இந்த அறிக்கே ஆய்வுபசய்கிறது. பீோர் ைாநிலம் தனது ோேல்பகடயில் 

25.3 சதவீத அளவுக்கு பபண்ேகள பணியைர்த்தியுள்ளது. 

✓ பபண் ோேல்துகற அதிோரிேகள அதிே அளவுக்கு போண்டுள்ள 

ைாநிலம் தமிழ்நாடு ஆகும். 

 

2.இரஞ்சிக்கைாப்கபக்கு பதிலாை இவ்வாண்டு எப்கபாட்டிகய BCCI 

நைத்தவுள்ைது? 

அ) இரானி கோப்கப 

ஆ) திகயாதர் கோப்கப 

இ) விஜய் ஹசாகர கோப்கப  

ஈ) துலீப் கோப்கப 

✓ BCCI தனது முதல்தர உள்நாட்டு கபாட்டியான இரஞ்சிக்கோப்கபக்கு 

பதிலாே விஜய் ஹசாகர கோப்கபகய நடத்த முடிவு பசய்துள்ளது. 

பபரும்பான்கையான ைாநில அணிேளின் விருப்பப்படி இந்த முடிவு 

எடுக்ேப்பட்டுள்ளதாே BCCI பதரிவித்துள்ளது. கூடுதலாே, வினூ ைங்ேட் 

டிராபிக்ோன U-19 கதசிய ஒருநாள் கபாட்டிேகளயும், ைேளிர் கதசிய 50 

ஓேர் கபாட்டிேகளயும் BCCI நடத்துகிறது. 

 

3. கபரைவில் ைாட்டுத்தீ நிைழ்ந்த சுகைா பள்ைத்தாக்கு, பின்வரும் 

எந்த இரு மாநிலங்ைளுக்கு இகைகய அகமந்துள்ைது? 

அ) அஸ்ஸாம் – கைோலயா 

ஆ) ஜார்க்ேண்ட் – கைற்கு ேங்ேம் 

இ) ைணிப்பூர் – நாோலாந்து  

ஈ) ஜார்க்ேண்ட் – ஒடிஸா 

✓ ைணிப்பூர்-நாோலாந்து எல்கலயில் அகைந்துள்ள பிரபல ைகலகயற்ற 

இடைான சுகோ பள்ளத்தாக்கில் சமீபத்தில் ஒரு ோட்டுத்தீ நிேழ்ந்தது. இது 

நாோலாந்தில் இருந்து மூன்று நாட்ேளுக்கு முன்பு பதாடங்ேப்பட்டதாேக் 

கூறப்படுகிறது. சுகோ பள்ளத்தாக்கில் ஏற்பட்ட பபரும் ோட்டுத்தீகயக் 

ேட்டுப்படுத்துேதற்ோே, இந்திய ோன்பகட Mi-17V5 பஹலிோப்டகர 

பணியில் ஈடுபடுத்தியுள்ளது. 

 

4.எந்த கநாய்க்கு எதிரான தடுப்பூசி பெலுத்துதல், ெமீபத்தில், கதசிய 

தடுப்பூசி நாைாை அனுெரிக்ைப்பட்ைது? 

அ) ேல்லீரல் அழற்சி 

ஆ) இளம்பிள்கள ோதம்  

இ) நிம ோனியோ 

ஈ) BCG 

✓ 2021 ஜன.31 அன்று திட்டமிடப்பட்ட கதசிய கபாலிகயா பசாட்டு ைருந்து 

நாளன்று, நாடு முழுேதும் கதசிய கபாலிகயா கநாய்த்தடுப்பு 

இயக்ேத்தின்கீழ் சுைார் 89 இலட்சம் குழந்கதேளுக்கு கபாலிகயா 

பசாட்டு ைருந்து ேழங்ேப்பட்டன. 

✓ நடப்பு 2021’க்ோன ‘பல்ஸ் கபாலிகயா’ திட்டத்தின் முதல் சுற்கற 

குடியரசுத்தகலேர் ராம்நாத் கோவிந் பதாடங்கினார். இவ்வியக்ேத்கத 

பசயல்படுத்துேதற்ோே ஏழு லட்சத்திற்கும் கைற்பட்ட சாேடிேள் அகைக்ே 

-ப்பட்டுள்ளன. அடுத்த இரண்டு முதல் 5 நாட்ேளில், வீடு வீடாே பசன்று, 

விடுபட்ட குழந்கதேளுக்கு கபாலிகயா பசாட்டு ைருந்து ேழங்கும் பணி 

நகடபபறவுள்ளது. 

 

5. எந்தத்கதசியத்தகலவரின் நிகனவுநாள், இந்தியாவில், ஜனவரி 

30 அன்று தியாகிைள் நாைாை அனுெரிக்ைப்படுகிறது? 

அ) ஜேஹர்லால் கநரு 

ஆ) ைோத்ைா ோந்தி  

இ) பேத் சிங் 

ஈ) சர்தார் ேல்லபாய் பகடல் 

✓ 1948 ஜனேரி 30 அன்று ‘ைோத்ைா’ ோந்தி, நாதுராம் கோட்கசோல் 

படுபோகல பசய்யப்பட்டார். இந்த நாளில், ைோத்ைா ோந்தி ைற்றும் 

கதசத்தின் விடுதகலக்ோே தங்ேள் உயிகர தியாேம்பசய்த அகனத்து 

தியாகிேளுக்கும் ைரியாகத பசலுத்துேதற்ோே, இந்தியா, தியாகிேள் 

நாள் அல்லது ஷாஹித் திோகஸ அனுசரிக்கிறது. ைோத்ைா ோந்தியின் 

73ஆேது நிகனவுநாள் தியாகிேள் நாளாே அனுசரிக்ேப்பட்டது. 

 

6. ‘கைாகவாவாக்ஸ்’ என்ற பபயரில் புதிய COVID-19 தடுப்பூசிகய 

அறிமுைப்படுத்தவுள்ை இந்திய நிறுவனம் எது? 

அ) Dr ரெட்டி’ஸ் 

ஆ) சீெம் இந்தியோ நிறுவனம்  

இ) பமயோகோன் 

ஈ) சன் பாரைா 

✓ சீரம் இந்தியா நிறுேனம், ‘கோகோோக்ஸ்’ என்ற பபயரில் புதிய COVID 

-19 தடுப்பூசிகய அறிமுேப்படுத்தப்கபாேதாே அறிவித்துள்ளது. இது, 

அபைரிக்ே தடுப்பூசி உருோக்குநரான கநாோோக்ஸுடன் இகைந்து 

ஜூன் ைாதத்திற்குள் உருோக்ேப்படும். இந்நிறுேனத்தின் கோவிஷீல்ட், 

ஆக்ஸ்கபார்டு பல்ேகலக்ேழேம் ைற்றும் பிரிட்டிஷ்-சுவீட நிறுேனைான 

அஸ்ட்ராபஜபனோவுடன் இகைந்து உருோக்ேப்பட்டது. 

 

7. 2021-22 மத்திய பட்பஜட்டில் ைாணப்படும் “OPC” என்பதன் 

விரிவாக்ைம் என்ன? 

அ) Over the Port Counter 

ஆ) One Person Company  

இ) On Port Company 

ஈ) On the go Private Company 

✓ 2020-21 ைத்திய பட்பஜட்டின்படி, ேணிேத்கத எளிதாக்குேதற்ோே 

அரசாங்ேம் ஒரு நபர் நிறுேனங்ேகள (OPC) உருோக்ே ஊக்குவிக்கும். 

ஓர் இந்திய குடிைேன், ஒரு நபர் நிறுேனத்கதத் பதாடங்குேதற்ோன 

ோல அளகே 182 நாட்ேளிலிருந்து 120 நாட்ேளாே அரசாங்ேம் குகறத் 

-துள்ளது. 

 

8. 2021-22 மத்திய பட்பஜட்டின்படி, நைப்பு நிதியாண்டிற்ைான 

மதிப்பிைப்பட்ை நிதிப்பற்றாக்குகற என்ன? 

அ) 9.5%  

ஆ) 7.0% 

இ) 4.0% 

ஈ) 2.0% 

✓ ைத்திய நிதியற ச்சர் முன்கேத்த அண்கைய பட்பஜட்டின்படி, நைது 

பபாருளாதாரத்தின் நிதிப்பற்றாக்குகற நடப்பு நிதியாண்டில் பைாத்த 

உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 9.5% என ைதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 2021-22ஆம் 

நிதியாண்டில் பைாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் இது 6.8% ஆே 

இருக்குபைன எதிர்பார்க்ேப்படுகிறது. அடுத்த நிதியாண்டுக்ோன (2021-

22) பசலவினங்ேளின் பட்பஜட் ைதிப்பீடு `34.83 இலட்சம் கோடியாகும். 

 

9. 2021-22 மத்திய பட்பஜட்டின்படி, ைாப்பீட்டு நிறுவனங்ைளில் 

அந்நிய கநரடி முதலீட்டுக்ைான புதிய வரம்பு என்ன? 

அ) 26% 

ஆ) 51% 

இ) 74%  

ஈ) 100% 

 

 

 

 

 

 

 

9.5% 

 



         

     

✓ ோப்பீட்டு நிறுேனங்ேளில் அனுைதிக்ேப்பட்ட அந்நிய கநரடி முதலீட்டு 

ேரம்பானது 49 சதவீதத்திலிருந்து 74 சதவீதைாே உயர்த்தப்படும் என்று 

2021-22 ைத்திய பட்பஜட்டில் பதரிவிக்ேப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பிரிவில், 

பாதுோப்புடன் கூடிய பேளிநாட்டு உரிகை முகற அனுைதிக்ேப்படும். 

அந்நிய கநரடி முதலீட்டின் (FDI) ேரம்கப உயர்த்துேதற்ோே, 1938ஆம் 

ஆண்டின் ோப்பீட்டுச் சட்டம் திருத்தப்படும். 

 

10.உலை சுைாதார அகமப்பின்படி (WHO), உலகில் ஆண்டுகதாறும் 

அதிை அைவில் புதிய பதாழுகநாய் பாதிப்புைள் ஏற்படும் நாடு எது? 

அ) பாகிஸ்தான் 

ஆ) இந்தியா  

இ) ேங்ேகதசம் 

ஈ) இரஷ்யா 

✓ உலே சுோதார அகைப்பின் ேருத்துப்படி, இந்தியாவில் ஆண்டுகதாறும் 

அதிே அளவில் பதாழுகநாய் பாதிப்புேள் ஏற்படுகின்றன. அதிே 

எண்ணிக்கேயிலான பாதிப்புேளில் இந்தியாகே அடுத்து பிகரசிலும் 

இந்கதாகனசியாவும் உள்ளன. இந்தியாவில் பீோர், இலட்சத்தீவுேள், 

தாத்ரா ைற்றும் நாேர் ஹகேலி ஆகியேற்றின் கிராைப்புறங்ேளில் 

இருந்து புதிய பாதிப்புேள் பதிோகின்றன. ஜன.31 - உலே பதாழுகநாய் 

நாளாே அனுசரிக்ேப்படுகிறது. 

 

 

 



        

     

1.உலகளவில் பட்டு உற்பத்தியில் இந்தியாவின் தரநிலல என்ன? 

அ) முதலாவது 

ஆ) இரண்டாவது  

இ) மூன்றாவது 

ஈ) ஐந்தாவது 

✓ உலகிலலலே பட்டு உற்பத்தியில் சீனா முதலிடம் வகிக்கிறது. அததத் 

ததாடர்ந்து இந்திோ இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. மல்தபரி, எரி, டசர் 

மற்றும் முகா ஆகிே நான்கு வதக பட்டுக்கதள உற்பத்தி தசய்யும் ஒலர 

நாடு இந்திோ மட்டுலம. 

✓ சமீபத்தில், ஜவுளித்துதற அதமச்சர் ஸ்மிருதி இரானி, இந்திோவின் 

மிகப்தபரிே பட்டு கண்காட்சிோன இந்திே சர்வலதச பட்டு கண்காட்சியி 

-ன் 8ஆவது பதிப்தப ததாடங்கிதவத்தார். இது, இந்திே பட்டு ஏற்றுமதி 

லமம்பாட்டுக் கவுன்சிலின் தமய்நிகர் தளத்தில் நதடதபற்றது. 

 

2.சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘செப்டியூன் பிரகடனம்’ என்பதுடன் 

சதாடர்புலடய துலற எது? 

அ) வானிேற்பிேல் 

ஆ) கடல்சார் துதற  

இ) லகாள்கள் ஆராய்ச்சி 

ஈ) விண்மீன்கள் ஆராய்ச்சி 

✓ ‘கடல்சார் நலவாழ்வு மற்றும் குழு மாற்றம் குறித்த தநப்டியூன் பிரகடனம்’ 

என்பது உலக கடல்சார் துதறோல் அண்தமயில் தவளியிடப்பட்ட ஓர் 

அறிவிப்பாகும். சமீபத்தில் ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்ட UNGA தீர்மானத்திற்கு 

இணங்க அதனத்து அரசாங்கங்களும் கடற்பதடயினதர முதன்தம 

பணிோளர்களாக அங்கீகரிப்பதில் இவ்வறிவிப்பு கவனம் தசலுத்துகிறது.  

✓ ‘Maritime India Vision 2030’ஐ வகுக்கும் லபாது இந்த அறிவிப்தப 

பரிசீலிக்குமாறு இந்திே கடல்சார் சங்கம் நடுவணரதச வலியுறுத்திேது. 

 

3.பாங்காக்கில் ெடந்த உலக பூப்பந்து சுற்றுப்பயணத்தில், ஆடவர் 

ஒற்லறயர் இறுதிப்பபாட்டியில் சவன்றவர் யார்? 

அ) ஆண்டர்ஸ் அன்டன்சன்  

ஆ) விக்டர் ஆக்தசல்சன் 

இ) கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் 

ஈ) வாங் சூ-வீ 

✓ அண்தமயில், பாங்காக்கில் நடந்த உலக பூப்பந்து சுற்றுப்பேணத்தில், 

ஆடவர் ஒற்தறேர் இறுதிப் லபாட்டியில் தடன்மார்க்கின் ஆண்டர்ஸ் 

அன்டன்சன் தவற்றி தபற்றார். இறுதிப் லபாட்டியில், தடன்மார்க்கின் 

விக்டர் ஆக்தசல்சதன அவர் லதாற்கடித்தார். COVID-19 ததாற்றுலநாய் 

பரவதலத் தடுப்பதற்காக, இப்லபாட்டிகளில் பார்தவோளர்கள் எவரும் 

அனுமதிக்கப்படவில்தல. 

 

4.லசயத் முஷ்தக் அலி க ோப்பையுடன் சதாடர்புலடய விலளயாட்டு 

எது? 

அ) ஹாக்கி 

ஆ) கிரிக்தகட்  

இ) கூடைப்பந்து 

ஈ) பூப்பந்து 

✓ குஜராத் மாநிலம் ஆமதாபாத்தில் நதடதபற்ற இந்த ஆண்டின் தசேது 

முஷ்தக் அலி லகாப்தபக்கான T20 கிரிக்தகட் லபாட்டியில், தமிழ்நாட்டின் 

அணி பலராடாதவ வீழ்த்தி லகாப்தபதே தவன்றது. நடப்பாண்டு 

(2021) லபாட்டியின்லபாது, இறுதிப்லபாட்டி வதர தமிழ்நாட்டின் அணி 

ஒரு லபாட்டியில்கூட லதாற்கடிக்கப்படவில்தல. தசேது முஷ்தக் அலி 

லகாப்தபக்கான இறுதிப்லபாட்டியில், தமிழ்நாட்டு அணி 7 விக்தகட்டுகள் 

வித்திோசத்தில் தவற்றிதபற்று சாம்பிேன் பட்டத்தத தவன்றது. 

 

 

 

5. பின்வரும் எந்தப்சபாதுத்துலற நிறுவனத்தின் புதிய தலலவராக 

பசாமா சமாண்டல் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்? 

அ) SAIL  

ஆ) ONGC 

இ) NTPC 

ஈ) GAIL 

✓ இந்திே உருக்கு ஆதணேத்தின் (SAIL) புதிே ததலவராக லசாமா 

தமாண்டல் அண்தமயில் தபாறுப்லபற்றார். இதற்கு முன்பு, அவர் அந்த 

நிறுவனத்தின் இேக்குநராக (வணிக ரீதிோக) இருந்தார். அவர், 

தற்லபாததே ததலவர் அனில் குமார் சவுத்ரிக்கு பதிலாக நிேமனம் 

தசய்ேப்பட்டுள்ளார். SAIL’இல் உள்நுடைவதற்குமுன், ததசிய அலுமினிே 

நிறுவனத்தில் (NALCO) அவர் இேக்குநராக (வணிக) பணிோற்றினார். 

 

6.இந்திய இராணுவ துலணத்தளபதியாக சபாறுப்பபற்றவர் யார்? 

அ) M M நரவலன 

ஆ) C P தமாஹந்தி  

இ) லோலகஷ் குமார் லஜாஷி 

ஈ) அனில் தசளகான் 

✓ தலப்டினன்ட் தஜனரல் C P தமாஹந்தி, இராணுவ துதணத்தளபதிோக 

தபாறுப்லபற்றுள்ளார். இந்த நிேமனத்திற்கு முன்பு அவர் ததற்கு 

இராணுவத்தின் தளபதிோக தபாறுப்பிலிருந்தார். ததன் இராணுவத்தின் 

தபாறுப்பில் 11 மாநிலங்கள் மற்றும் 4 யூனிேன் பிரலதசங்கள் உள்ளன. 

இராணுவ துதணத்தளபதிோக பதவி வகித்த தலப்டினன்ட் தஜனரல் S 

K தசனியின் பதவி நீட்டிப்பு காலம் ஜனவரி மாதம் 31ஆம் லததியுடன் 

நிதறவதடந்தததேடுத்து C P தமாஹந்தி தபாறுப்லபற்றுள்ளார். 

 

7. 2021-22 பட்செட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட, ‘MITRA’ திட்டத்துடன் 

சதாடர்புலடய துலற எது? 

அ) லவளாண்தம 

ஆ) ஜவுளி  

இ) MSME 

ஈ) வங்கி 

✓ 2021-22 மத்திே பட்தஜட்டில், நிதிேதமச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், Mega 

Investment Textiles Parks (MITRA) திட்டத்தத அறிவித்தார்.  

✓ உற்பத்தியுடன் இதணக்கப்பட்ட ஊக்கத்ததாதக (PLI) திட்டத்திற்கு 

கூடுதலாக இத்திட்டம் ததாடங்கப்படவுள்ளது. இது, ததாழிற்துதறதே 

லபாட்டித்தன்தமேதடேச் தசய்வதற்கும், முதலீடுகதள ஈர்ப்பதற்கும், 

லவதலவாய்ப்தப அதிகரிப்பதற்கும் உதவுகிறது. இத்திட்டத்தின்கீழ், 3 

ஆண்டுகளில் 7 ஜவுளிப்பூங்காக்கள் நிறுவப்படும். 

 

8.ஆதி மபகாத்சவம் என்பது பின்வரும் எம்மத்திய அலமச்சகத்தின் 

முன்முயற்சியாகும்? 

அ) உழவு மற்றும் உழவர் நல அதமச்சகம் 

ஆ) பழங்குடியினர் நல அதமச்சகம்  

இ) கலாச்சார அதமச்சகம் 

ஈ) சுற்றுலா அதமச்சகம் 

✓ குடிேரசுத்துதணத்ததலவர் M தவங்தகோ, புது தில்லியில் உள்ள 

தில்லி லஹாட்டில் நதடதபற்ற லதசிே பழங்குடியினர் விழாவான, ‘ஆதி 

மலகாத்சதவத்’ ததாடங்கிதவத்தார். இந்த ஆண்டு, பிப்.1 முதல் பிப்.15 

வதர இந்த நிகழ்ச்சி நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

✓ ‘ஆதி மலகாத்சவம்’ என்பது ஒரு லதசிே அளவிலான பழங்குடி திருவிழா 

ஆகும். மத்திே பழங்குடி விவகாரங்கள் அதமச்சகத்தின்கீழ் இேங்கும் 

இந்திே பழங்குடியினர் கூட்டுறவு சந்ததப்படுத்துதல், வளர்ச்சி 

கூட்டதமப்பான TRIFED இதடை நைத்துகிறது. இந்த நிகழ்ச்சி, நாட்டின் 

பாரம்பரிே கதல, தகவிதனப்தபாருட்கள் & கலாச்சார பாரம்பரிேத்தத 

காட்சிப்படுத்துகிறது. இது, 2017 முதல் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



        

     

9. அண்லமச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘பட்டாச்சித்ரா’ என்பது, எந்த 

மாநிலத்தின் பிரபலமான கலல வடிவமாகும்? 

அ) ஆந்திர பிரலதசம் 

ஆ) லகரளா 

இ) ஒடிஸா  

ஈ) கர்நாடகா 

✓ ‘பட்டாச்சித்ரா’ என்பது ஒடிஸா மாநிலத்தின் பழதமோன மற்றும் மிகவும் 

பிரபலமான கதல வடிவங்களுள் ஒன்றாகும். இது, சுருள்சீதலயில் 

நிகழ்த்தப்படும் ஒரு பாரம்பரிே பாணியிலான ஓவிேமாகும். இந்தத் 

தனித்துவமான கதலப்பதடப்பு அதன் சிக்கலான கதலப்பணி மற்றும் 

புராணக்கததகள் பற்றிே விவரங்களுக்கு தபேர்தபற்றதாகும். 

✓ பிரதமர் நலரந்திர லமாடி தனது மன்-கி-பாத் வாதனாலி நிகழ்ச்சியில், 

COVID-19’இன்லபாது இந்தக் கதல வடிவத்தத பயின்றதற்காக ஒரிசா 

மாணவர் ஒருவரின் தபேதர குறிப்பிட்டுப் லபசினார். 

 

10.பன்னாட்டு வானூர்தி கண்காட்சியான, ‘Aeo India’ ெலடசபற்ற 

இடம் எது? 

அ) தகாச்சின் 

ஆ) தசன்தன 

இ) தபங்களூரு  

ஈ) மும்தப 

✓ 13ஆவது ‘ஏலரா இந்திோ’ கண்காட்சிோனது தபங்களூரு ஏலகங்கா 

வான்பதட நிதலேத்தில் நடத்தப்பட்டது. இக்கண்காட்சிதே பாதுகாப்பு 

அதமச்சகத்தின் பாதுகாப்பு கண்காட்சி அதமப்பு நடத்துகிறது. இந்த 

நிகழ்ச்சி, இந்திே வானூர்தி துதறயின் உற்பத்திோளர்கள் மற்றும் 

லசதவ வழங்குநர்கதள வாங்குபவர்கள் சந்திக்க உதவுகிறது. 

 

 

 

 


