 









1.நடப்பாண்டில் (2021) வரும் பன்னாட்டு மனித சக ாதரத்துவ




✓

நாளுக் ான ருப்பபாருள் என்ன?
அ) A Pathway to the Future 
ஆ) Let’s work together
இ) Let’s work for the Future
ஈ) A Pathway to the Fraternity

✓

ஆண்டுத ோறும் பிப்.4 அன்று ஐக்கிய நாடுகள் அவையால் பன்னாட்டு
மனித சககாதரத்துை நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. “எதிர்காலத்திற்கான
பாவத” என்பது நடப்பாண்டில் (2021) ைரும் இந் நோளுக்கோன கருப்
ப ோருளோகும். 2019ஆம் ஆண்டு இகத நாளில், “உலக அவமதி மற்றும்
ஒன்றாக ைாழ்ைதற்கான மனித சககாதரத்துைம்” என்ற தவலப்பிலான
ஆைணம் வகயயழுத்தானது.

முதலாவது மமயம், எந்த இந்திய ந ரத்தில் அமமக் ப்பட்டுள்ளது?
அ) யகாச்சின்
ஆ) யசன்வன 
இ) விசாகப்பட்டினம்
ஈ) யகளகாத்தி

✓

அ) NASA 
ஆ) Space X
இ) Blue Sky
ஈ) JAXA

✓

இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகத்தின் (LIC) புதிய நிர்ைாக இயக்குநராக
சித்தார்த்த யமாஹந்திவய நியமிக்க அவமச்சரவையின் நியமனக்குழு
ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. அைர் தற்கபாது LIC ஹவுசிங் ஃவபனான்ஸின்
நிர்ைாக இயக்குநராக மற்றும் தவலவமச் யசயல் அதிகாரியாக (CEO)
பணியாற்றி ைருகிறார். 2021 ஜனைரி.31 அன்று ஓய்வுப ற்ற T C சுசீல்
குமாருக்கு பதிலாக சித்தார்த்த யமாஹந்தி நியமிக்கப்பட்டார். LIC’க்கு
நான்கு நிர்ைாக இயக்குநர்கள் மற்றும் ஒரு தவலைர் உள்ளனர்.

6. ஈரநில பாது ாப்பு மற்றும் கமலாண்மமக் ான இந்தியாவின்

2.இந்திய-அபமரிக் ரான பவ்யா லால், பின்வரும் எந்த அமமப்பின்
பசயல்தமலவரா நியமிக் ப்பட்டுள்ளார்?



அயமரிக்க விண்யைளி நிறுைனமான NASA’இன் யசயல் தவலைராக
இந்திய-அயமரிக்கர் பவ்யா லால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அைர் முன்னர்
பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி அறிவியல் மற்றும் யதாழில்நுட்பக் யகாள்வக
வமயத்தின் ஆராய்ச்சி ஊழியராக உறுப்பினராக பணியாற்றிைந்தார்.

நாட்டின் முதலாைது ஈரநில பாதுகாப்பு மற்றும் கமலாண்வம வமயம்
யசன்வனயில் அவமக்கப்பட்டுள்ளது. ஈரநிலங்களின் பாதுகாப்பு மற்றும்
கமலாண்வமக்கான ஆராய்ச்சிவய ைலுப்படுத்துைவத இந்த வமயம்
தனது கநாக்கமாகக் யகாண்டுள்ளது. யசன்வனயில் உள்ள நிவலயான
கடகலார கமலாண்வமக்கான கதசிய வமயத்தின் ஒருபகுதியாக இது
அவமக்கப்பட்டுள்ளது. அறிவு வமயமான இது, மாநிலத்திலுள்ள ஈரநில
அதிகாரிகளுக்கு இவடயில் பரிமாற்றத்வத எளிதாக்கும்.

7. ாமன்பவல்த் மனிதவுரிமம ள் முன்பனடுப்பு என்பது பின்வரும்
எந்த நாட்டில் உள்ள ஒரு சர்வகதச அரசு சாரா அமமப்பாகும்?
அ) இத்தாலி

3. ‘The Little Book of Encouragement’ என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்?

ஆ) இந்தியா 

அ) சச்சின் யடண்டுல்கர்

இ) அயமரிக்கா

ஆ) தலாய் லாமா 

ஈ) பிரான்ஸ்

✓

இ) மலாலா யூசுப் சாய்
ஈ) P V சிந்து

✓

தியபத்திய ஆன்மீகத் தவலைர் தலாய் லாமா, அண்வமயில், “The Little
Book of Encouragement” என்ற நூவல எழுதினார். யதாற்றுகநாயால்
முன்வைக்கப்படும் உலகின் யதார்த்தங்கவள எதிர்யகாள்ைதற்கு, மக்க
-ளுக்கு கமற்ககாள்கள் மற்றும் ஞானகபாதவனகள் இதில் இடம்யபற்று
-ள்ளன. தீவிரைாதம், துருைமுவனப்பு மற்றும் காலநிவல மாற்றத்வத
எவ்ைாறு எதிர்யகாள்ைது மற்றும் தியபத் குறித்த அைரது கருத்துக்கவள
இந்தப் புதிய நூல் விைாதிக்கிறது.

8. நடப்பாண்டில் (2021) வரும் ‘உல ஈரநிலங் ள் நாளுக் ான’
ருப்பபாருள் என்ன?
அ) Wetlands for Us

4. டந்த 2020ஆம் ஆண்டின் ‘ஹிந்தி பசால்’லா , ஆக்ஸ்கபார்டால்
கதர்ந்பதடுக் ப்பட்ட பசால் எது?

ஆ) Wetlands and Water 

அ) ஆத்மநிர்பார்தா 

இ) Wetlands and COVID-19

ஆ) நாரி சக்தி

ஈ) Save Wetlands

இ) சம்வி ோன்

✓

ஈரநிலங்களின் முக்கியத்துைம் மற்றும் புவியில் அதன் பங்குபற்றிய
விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த ஆண்டுகதாறும் பிப்ரைரி.2 அன்று உலக ஈர
நிலங்கள் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. “ஈரநிலங்கள் மற்றும் நீர்” என்பது
நடப்பாண்டில் (2021) வரும் இந்நோளுக்கோன கருப்ப ோருளோகும்.

✓

நடப்பாண்டின் (2021) கருப்யபாருள், நன்னீரின் ஆதாரமாக விளங்கும்
ஈரநிலங்களின் முக்கியத்துைத்வத எடுத்துக்காட்டுகிறது.

ஈ) ஆதார்
✓

✓

காமன்யைல்த் மனிதவுரிவமகள் முன்யனடுப்பு என்பது ஒரு தன்னாட்சி
மிக்க, சர்ைகதச அரசு சாரா அவமப்பாகும். இது, காமன்யைல்த் நாடுகளில்
மனிதவுரிவமகவள அவடைதற்கு உதவுகிறது. காமன்யைல்த் மனித
உரிவமகள் முன்யனடுப்பானது சமீபத்தில் இந்தியாவில் இதழாளர்கள்
மீதான கதசத்துகராக ைழக்குகவள திரும்பப்யபறக்ககாரி ஓர் அறிக்வக
ஒன்வற யைளியிட்டது. அவ்ைறிக்வக கதசத்துகராகம் & குற்றவியல்
அைதூறு சட்டங்கவள இரத்து யசய்ய முவனகிறது.

ஆக்ஸ்கபார்டு குழுமம், கடந்த 2020ஆம் ஆண்டின் ஹிந்தி யசால்லாக
‘ஆத்மநிர்பார்தா’ என்ற யசால்வலத் கதர்வுயசய்துள்ளது. ஹிந்தியில், இது
‘தன்னம்பிக்வக’ எனப் யபாருள்தருகிறது. ‘ஆதார்’ (2017), ‘நாரி சக்தி’
(2018) மற்றும் ‘சம்விதான்’ (2019) ஆகிய யசாற்கள் ஆக்ஸ்கபார்டால்
முந்வதய ஆண்டுகளில் கதர்ந்யதடுக்கப்பட்ட ஹிந்தி யசாற்களாகும்.
பிரதமரின் உவரவயத் யதாடர்ந்து, ‘ஆத்மநிர்பார்தா’ என்ற யசால் அதிக
அளவில் பயன்பாட்டில் ைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

9.இலகுர கதஜஸ் வானூர்திமய பின்வரும் எவ்வமமப்பிலிருந்து

5. இந்திய ஆயுள்

ாப்பீட்டுக் ழ த்தின் (LIC) புதிய நிர்வா
இயக்குநரா நியமிக் ப்பட்டவர் யார்?

அ) DRDO

அ) சித்தார்த்த யமாஹந்தி 

இ) L&T

வாங்குவதற் ான ஒப்பந்தத்தில், நடுவண் பாது ாப்பு அமமச்ச ம்
ம பயழுத்திட்டுள்ளது?
ஆ) HAL 

ஆ) T C சுசீல் குமோர்

ஈ) GSRE லிட்

இ) விபின் ஆனந்த்

✓

ஈ) முககஷ் குப்தா











பாதுகாப்பு அவமச்சர் இராஜ்நாத் சிங், சமீபத்தில், யபங்களூரில் உள்ள
ஹிந்துஸ்தான் ஏகராநாட்டிக்ஸ் லிட் (HAL) என்ற இடத்தில் புதிய
ஆவலவயத் திறந்துவைத்தார். இது, இந்தியாவின் உள்நாட்டு கபார்



 















ைானூர்தியான இலகு ரக கதஜஸ் ைானூர்தியின் உற்பத்திவய இரட்டி
-ப்பாக்குைவத கநாக்கமாகக்யகாண்டுள்ளது.

✓

HAL நிறுைனத்திடமிருந்து 83 இலகு ரக கதஜஸ் ைானூர்திகளள ைாங்
-குைதற்காக பாதுகாப்பு அவமச்சகம் `48000 ககாடி மதிப்பிலான ஒப்பந்
-தத்தில் வகயயழுத்திட்டது. இது, மிகப்யபரிய உள்நாட்டு பாதுகாப்பு யகா
-ள்முதல் என்று கூறப்படுகிறது.

10. லிகவளி ஏரி அமமந்துள்ள மாநிலம் எது?
அ) தமிழ்நாடு 
ஆ) ககரளா
இ) கர்நாடகா
ஈ) ஒடிஸா

✓

கலிகைளி ஏரி என்பது ஒரு கவரகயார ஏரியும் ஈரநிலமுமாகும். இது,
விழுப்புரம் மாைட்டத்தில் அவமந்துள்ளது. இந்த ஏரி ைங்கக்கடலுக்கு மிக
அருகில் அவமந்துள்ளது. பழகைற்காடு ஏரிவய அடுத்து யதன்னிந்தியா
-வின் இரண்டாைது மிகப்யபரிய உப்புநீர் ஏரி இதுைாகும்.

✓

இந்த ஈரநிலங்கவள பறவைகள் சரணாலயமாக அறிவிப்பதற்கான
முதல் அறிவிப்வப, விழுப்புரம் மாைட்ட நிர்ைாகம், 1972ஆம் ஆண்டு
ைனவுயிரி பாதுகாப்புச் சட்டத்தின்கீழ் அண்வமயில் யைளியிட்டது.













 

✓













1.‘க ோபர்தன்’ திட்டத்திற் ோ ஒருங்கிணைந்த இணையதளத்ணத

5.கதசிய போது ோப்பு ஆகலோசணெ ைோரியத்தில் நியமிக் ப்பட்டுள்ள

ததோடங்கியுள்ள மத்திய அணமச்ச ம் எது?

ததோழில்நுட்ப ததோழில்முணெகைோர் யார்?

அ) உள்துறை அறைச்சகம்

அ) ரஜினி கபக்டர்

ஆ) எரிசக்தி அறைச்சகம்

ஆ) ரத்தன் லால்

இ) ஜல் சக்தி அறைச்சகம் 

இ) ஸ்ரீதர் வேம்பு 

ஈ) வேளாண் அறைச்சகம்

ஈ) அலி ைாணிக்பான்

ைத்திய ஜல் சக்தி அறைச்சகைானது சமீபத்தில், ‘வகாபர்தன்’ திட்டத்திற்கு
என ஓர் ஒருங்கிறைந்த இறையதளத்றத அறிமுகப்படுத்தியது. இத்
திட்டத்தின்கீழ் வைற்ககாள்ளப்பட்ட முன்வனற்ைத்றத கண்காணிப்பறத
இந்தத்தளம் வ ாக்கைாகக்ககாண்டுள்ளது. கால் றடகள் ைற்றும் ைக்கும்
கழிவுகறள நிர்ேகிப்பதற்கும் உழேர்களின் ேருோறய வைம்படுத்துே
-தற்கும் இந்திய அரசாங்கத்தால் ‘வகாபார்தன்’ திட்டம் கதாடங்கப்பட்டது.
தூய்றை இந்தியா இயக்கம் கிராைப்புைம் - கட்டம் 2’இன்கீழ் இது
கசயல்படுத்தப்படுகிைது.

✓

இந்திய பன்னாட்டு கைன்கபாருள் நிறுேனைான வசாவகாவின்
நிறுேனரான ஸ்ரீதர் வேம்பு, வதசிய பாதுகாப்பு ஆவலாசறனக் குழுவில்
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த ோரியத்திற்கு வதசிய பாதுகாப்பு ஆவலாசகர்
அஜித் வதாோள் தறலறைதாங்குகிைார்.

✓

ISRO’இன் முன்னாள் தறலேர் K ராதாகிருஷ்ைன், கல்வி உறுப்பினர்
அன்சுைான் திரிபாதி ைற்றும் முன்னாள் தூதர் அருண் K சிங் ஆகிய ார்
இந்த ோரியத்தின் பிை புதிய உறுப்பினர்களாேர்.

6.எந்த இந்திய அணமப்பின் தசயல் தணலைரோ பிரவீன் சின்ஹோ

2. ‘பிரக்யன் போரதி’ மற்றும் ‘போஷோ த ளரப்’ ஆகியணை எந்த இந்திய

நியமிக் ப்பட்டுள்ளோர்?

மோநிலத்தின் முன்தெடுப்பு ளோகும்?

அ) புலனாய்வுப் பணியகம்

அ) உத்தரகாண்ட்

ஆ) ைத்திய ஊழல் கண்காணிப்பு ஆறையம்

ஆ) அஸ்ஸாம் 

இ) ைத்திய புலனாய்வு முகறை 

இ) கதலங்கானா

ஈ) இந்திய வதர்தல் ஆறையம்

ஈ) ஒடிஸா

✓

அஸ்ஸாம் ைாநில முதலறைச்சர் சர்பானந்தா வசாவனாோல் சமீபத்தில்
‘பிரக்யன் பாரதி’ ைற்றும் ‘பாஷா ககளரப்’ ஆகிய இரண்டு திட்டங்கறளத்
கதாடங்கினார். ‘பிரக்யன் பாரதி’ திட்டத்தின்கீழ், கல்லூரி ைாைேர்களு
-க்கு பாடநூல்கறள ோங்க நிதி ேழங்கப்படுகிைது. அவத வேறளயில்,
‘பாஷா ககளரப்’ திட்டத்தின்கீழ், 21 சாகித்திய அறேகளுக்கு (இலக்கிய
அறைப்புகளுக்கு) ைாநில அரசு நிதியுதவி ேழங்குகிைது.

✓

அணமக் ப்படவுள்ள மோநிலம் எது?

அணமச்சர் ளின் மோநோட்ணட நடத்திய நோடு எது?

அ) தமிழ் ாடு

அ) இலங்றக

ஆ) ஒடிஸா 

ஆ) இந்தியா 

இ) வைற்கு ேங்கம்

இ) ேங்கவதசம்

ஈ) ைகாராஷ்டிரா

ஈ) ைாலத்தீவுகள்

✓

‘ஏவரா இந்தியா’ கண்காட்சிக்கு இறடவய இந்தியப் கபருங்கடல் பகுதி
ாடுகளின் பாதுகாப்பு அறைச்சர்கள் ைா ாட்றட இந்தியா டத்தியது.

✓

“Enhanced Peace, Security and Cooperation in the Indian Ocean” என்பது
இந்த ைா ாட்டுக்கான கருப்கபாருளாகும். இம்ைா ாட்டின்வபாது, இந்தியப்
கபருங்கடல் பகுதியில் உள்ள ாடுகளுக்கு ஏவுகறை அறைப்புகள்,
LCA ைற்றும் பிை ஆயுத அறைப்புகறள ேழங்கத் தயாராக இருப்பதாக
இந்தியா அறிவித்தது.

✓

ஒடிஸா ைாநிலம் பாலசூரில் ாட்டின் முதல் இடி, மின்னல் குறித்த
ஆராய்ச்சி நிறலயம் அறைக்கப்படவுள்ளதாக இந்திய ோனிறல ஆய்வு
றையம் (IMD) அறிவித்துள்ளது. புவி அறிவியல் அறைச்சகம், IMD, DRDO
ைற்றும் ISRO இறடவயயான ஒத்துறழப்பில் இந்த ஆராய்ச்சி நிறலயம்
நிறுேப்படும். மின்னல் தாக்குதல்களால் நிகழும் ைனித இைப்பு ைற்றும்
கசாத்து இழப்பு ஆகியேற்றைக் குறைப்பறத இந்த ஆராய்ச்சி நிறலயம்
தனது வ ாக்கைாகக்ககாண்டு கசயல்படும்.

8.எந்த உல ளோவிய டிஜிட்டல்

4. IUCN சிவப்புப்பட்டியலின்படி, மீன்பிடி பூணெயின் (Fishing Cat)

அதன் ட்டை நடைடிக்ண

ைண ப்போடு என்ெ?

ட்டை நிறுைெம் இந்தியோவில்
ணள நிறுத்துைதோ அறிவித்துள்ளது?

அ) PayPal 

அ) தீோய்ப்பு கேறல குறைந்த இனம்

ஆ) Capital One

ஆ) மிக அருகிவிட்ட இனம்

இ) American Express

இ) அழிோய்ப்பு நிறலயிலுள்ள இனம் 

ஈ) AeroPay

ஈ) அற்றுவிட்ட இனம்

✓

‘மீன்பிடி பூறன’ என்பது ஈரநிலம் ைற்றும் சதுப்புநில சுற்றுச்சூழல்
அறைப்புகளில் காைப்படும் ஒரு சிைப்புப் பூறன இனைாகும். IUCN
சிேப்புப்பட்டியலின்படி, இப்பூறன இனங்கள் அழிோய்ப்பு நிறலயிலுள்ள
இனங்கள் (vulnerable) என ேறகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மீன்பிடி பூறன
பாதுகாப்பு கூட்டணி என்ை ஒரு குழு உருோக்கப்பட்டுள்ளது. அந்தக்
கூட்டணி, உலககங்கிலும் உள்ள பாதுகாேலர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள்
ைற்றும் ஆர்ேலர்கறள உள்ளடக்கியதாகும்.



ைத்திய புலனாய்வு முகறையின் (CBI) கூடுதல் இயக்கு ரான பிரவீன்
சின்ஹா CBI’இன் கசயல் தறலேராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். சமீபத்தில்
ஓய்வுகபற்ை ரிஷி குைார் சுக்லாவுக்குப் பிைகு, புதிய இயக்கு ர் குறித்து
முடிவு எடுக்கும் ேறர கசயல் தறலேர் கபாறுப்பிலிருப்பார். கடந்த ஐந்து
ஆண்டுகளில், CBI’க்கு இறடக்கால தறலேர் ஒருேர் நி மிக்கப்படுவது
இது மூன்ைாேது முறையாகும்.

7. இந்தியோவின் முதல் இடி, மின்ெல் குறித்த ஆரோய்ச்சி நிணலயம்

3. 2021 பிப்ரைரியில், இந்தியப் தபருங் டல் பிரோந்திய போது ோப்பு

✓











அகைரிக்க டிஜிட்டல் ககாடுப்பனவு நிறுேனைான PayPal, இந்தியாவில்
அதன் ககாடுப்பனவு டேடிக்றககறள நிறுத்துேதாக அறிவித்துள்ளது.
இந்திய பிராண்டுகள் ைற்றும் இறையேழி ேணிகர்களுக்கு அதன்
ககாடுப்பனவு நுறழோயிறல ேழங்கும் PayPal, இந்தியாவில் அதன்
உள் ாட்டு ககாடுப்பனவு வசறேகறள ஏப்.1 முதல் நிறுத்தவுள்ளது. இது,
சிறு ைற்றும் டுத்தர நிறுேனங்களுக்கு பன்னாட்டளவில் பைைனுப்பும்
வசறேகறளயும் ேழங்கி ேருகிைது.



 









9.அண்ணமச் தசய்தி ளில் இடம்தபற்ற, ‘KAPILA’ திட்டம், பின்வரும்




✓

டப்பு 2021ஆம் ஆண்டுக்கான றடகர் விருறத ‘கூழாங்கல்’ என்ை
திறரப்படம் கபற்றுள்ளது. இந்த விருறத கேல்லும் முதல் தமிழ்த் திறரப்
படமும், இரண்டாேது இந்திய திறரப்படமும் இதுோகும். இதன் இயக்கு
- ர் விவனாத்.

✓

`250 பைஞ்கசலுத்தினால் அஞ்சல் மூலம் பழனிைறல பஞ்சாமிர்த
பிரசாதத்றத வீட்டுக்வக அனுப்பிறேக்கும் திட்டம் குறித்து தமிழ் ாடு
அரசு அரசாறை கேளியிட்டுள்ளது.

எந்தத் துணறயுடன் ததோடர்புணடயது?
அ) அறிவியல்
ஆ) அரசியல்
இ) ேணிகம்
ஈ) அறிவுசார் கசாத்துரிறை 

✓

2020 அக்வடாபரில், ைத்திய கல்வி அறைச்சரான இரவைஷ் கபாக்ரியால்
‘நிஷாங்க்’ அறிவுசார் கசாத்துரிறை குறித்த கல்வியறிவு & விழிப்புைர்வு
பரப்புறரக்காக, ‘KAPILA’ கலாம் திட்டத்றதத்கதாடங்கினார். இந்தத்
திட்டத்தின்கீழ், உயர்கல்வி நிறுேனங்களில் பயிலும் ைாைாக்கர்கள்
தங்கள் கண்டுபிடிப்புக்கு காப்புரிறை கபறுேதற்கான விண்ைப்ப
கசயல்முறைகுறித்த தகேல்கறளப்கபறுோர்கள்.

✓

அறிவுசார் கசாத்துரிறை குறித்த விழிப்புைர்றே உருோக்குேறத இது
வ ாக்கைாகக் ககாண்டுள்ளது.



10.புதுப்பிக் த்தக் எரிசக்தித்துணறயில், பின்ைரும் எந்நோட்டுடெோ
-ெ முதல் கூட்டு தசயற்குழு கூட்டத்தில் இந்தியோ பங்க ற்றது?
அ) கசளதி அவரபியா
ஆ) பக்றரன் 
இ) பிரான்ஸ்
ஈ) ஜப்பான்

✓

புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தித் துறையில், இந்தியா - பக்றரன் இறடவய
முதல் கூட்டு கசயற்குழுக்கூட்டம் காகைாலிக்காட்சி ோயிலாக டந்தது.
புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துறையில் ஒத்துறழப்புடன் கசயல்படுேது
குறித்து இந்தியா – பக்றரன் இறடவய கடந்த 2018’இல் புரிந்துைர்வு
ஒப்பந்தம் கசய்யப்பட்டது. சூரிய ஒளி எரிசக்தி, ேளியாற்ைல் ைற்றும் தூய
றகட்ரஜன் ஆகிய துறைகளில் வைம்பட்ட ஒத்துறழப்பு குறித்து இந்தக்
கூட்டம் கேனம் கசலுத்தியது.


✓

கதன் ைாேட்டைான திருக ல்வேலியில் முதன்முறையாக ைண்டல
புற்றுவ ாய் றையம் திைக்கப்பட்டுள்ளது. இம்றையத்தில் புற்றுவ ாய்க்கு
உயரிய சிகிச்றசயளிக்கும் ேறகயில், வீன கருவிகள் நிறுேப்பட்டுள்
-ளன. கதன்தமிழ் ாட்டில் முதன்முறையாக திருக ல்வேலி அரசு
ைருத்துேக்கல்லூரி ைருத்துேைறனயில் புற்றுவ ாய்க்கு சிகிச்றச
அளிக்கக்கூடிய கருவிகள் அறைக்கப்பட்டுள்ளன.

✓

வைகைறல ேனவுயிரிகள் சரைாலயம், திருவில்லிப்புத்தூர் சாம்பல்
அணில்கள் சரைாலயம் ஆகியேற்றை இறைத்து தமிழ் ாட்டின்
ஐந்தாேது புலிகள் காப்பகைாக, திருவில்லிப்புத்தூர்-வைகைறல புலிகள்
காப்பகத்றத தமிழ் ாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. இது, இந்தியாவின்
51ஆவது புலிகள் காப்பாகமாகும்.

✓

தமிழ் ாட்டில் ஆன்றலன் சூதாட்டத்திற்கு தறட விதிக்கும் ைவசாதா
சட்டப்வபரறேயில் தாக்கல்கசய்யப்பட்டது. முதலறைச்சர் க. பழனிசாமி
இந்த ைவசாதாறே தாக்கல்கசய்தார். ஆன்றலன் சூதாட்டத்தில்
ஈடுபட்டால் `5,000 அபராதம், ஆறு ைாதம் சிறைத்தண்டறன என்றும்
ஆன்றலன் சூதாட்ட அரங்கம் றேத்திருப்வபாருக்கு `10,000 அபராதம்,
ஈராண்டு சிறைத்தண்டறன என்றும் இச்சட்டத்தில் கூைப்பட்டுள்ளது.

✓

விழுப்புரம் ைற்றும் அதறன சுற்றியுள்ள கல்லூரிகறள நிர்ேகிக்கும்
ேறகயில், ைறைந்த முன்னாள் முதலறைச்சர் கஜ. கஜயலலிதா கபயரில்
தனியாக பல்கறலக்கழகம் உருோக்கப்படவுள்ளது. இதற்கான ைவசாதா
சட்டப்வபரறேயில் தாக்கல் கசய்யப்பட்டது.

✓

தமிழ் ாட்டின் ஏற்றுைதி திைறன முழுேதும் பயன்படுத்தும் வ ாக்கில்,
டுேைரசின் வேளாண் ைற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட கபாருட்கள் ஏற்றுைதி,
வைம்பாட்டு ஆறையம் (APEDA), தனது ைண்டல அலுேலகத்றத
கசன்றனயில் திைந்துள்ளது.

✓

தமிழ் ாடு அரசின் 47ஆேது தறலறைச்கசயலாளராக இராஜீவ் ரஞ்சன்
கபாறுப்வபற்றுள்ளார். இேருக்கு முன் தறலறைச் கசயலாளராக இருந்த
க சண்முகம், தமிழ் ாடு அரசின் ஆவலாசகராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.













 













1. ‘தேசிய பாதுகாப்புக் குழு’வை அவைத்துள்ள அவைச்சகம் எது?

✓

✓

5.ைர்த்ேகம்

அ) சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநல அமமச்சகம்

ைற்றும் முேலீடு குறித்ே முேல் உயர்ைட்ட
தபச்சுைார்த்வேவய இந்தியா எந்ே சங்கத்துடன் நடத்தியது?

ஆ) ததாழிலாளர் அமமச்சகம் 

அ) ஐதராப்பிய ஒன்றியம் 

இ) வர்த்தகம் மற்றும் ததாழிற்துமை அமமச்சகம்

ஆ) BRICS

ஈ) கனரக ததாழிற்துமை அமமச்சகம்

இ) ASEAN

ததசிய பாதுகாப்பு குழுவானது ததாழிலாளர் அமமச்சகத்தால் 1966ஆம்
ஆண்டில், ததசிய அளவில் பாதுகாப்பு, சுகாதாரம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல்
குறித்த இலாப தநாக்கற்ை அமமப்பாக அமமக்கப்பட்டது.

ஈ) BIMSTEC

✓

ததாழிலாளர் மற்றும் தவமலவாய்ப்பு அமமச்சகத்தின் தசய்திக்குறிப்பில்,
L & T நிறுவனத்தின் தமலமமச் தசயல் அதிகாரி மற்றும் நிர்வாக
இயக்குநரான S N சுப்பிரமணியமன ததசிய பாதுகாப்பு குழுவின்
தமலவராக நியமித்துள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. இப்பதவிமய அவர் 3
ஆண்டுகளுக்கு வகிப்பார்.

2. 1.75 தகாடி பயனாளிகவளத் ோண்டிய பிரேைர் ைாத்ரு ைந்ேனா

தைகைவை புலிகள் காப்பகம் அவைந்துள்ள ைாநிைம் எது?

அ) சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநல அமமச்சகம்

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) தபண்கள் & குழந்மதகள் தமம்பாட்டு அமமச்சகம் 

ஆ) தகரளம்

இ) சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அமமச்சகம்

இ) ததலங்கானா

ஈ) சட்டம் மற்றும் நீதித்துமை அமமச்சகம்
பிரதமர் மாத்ரு வந்தனா திட்டம் என்பது தபண்கள் மற்றும் குழந்மதகள்
தமம்பாட்டு அமமச்சகத்தின்கீழ் உள்ள ஒரு திட்டமாகும். இது, 2016ஆம்
ஆண்டில் ததாடங்கப்பட்டது. இத்திட்டத்தின்கீழ், கர்ப்பிணிப் தபண்கள்
மற்றும் பாலூட்டும் தாய்மார்கள் தங்கள் முதல் குழந்மதயின் பிைப்பின்
தபாது, மூன்று தவமைகளில் `5,000 தபறுகின்ைனர். இந்தத் திட்டம்,
2020ஆம் ஆண்டு வமர, 1.75 தகாடி பயனாளிகமள தாண்டிவிட்டதாக
அவ்வமமச்சகம் அண்மமயில் அறிவித்தது.

ஈ) கர்நாடகா

✓

திருவில்லிப்புத்தூர் – தமகமமல புலிகள் காப்பகத்மத தமிழ்நாட்டில்
உருவாக்க மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இது, தமிழ்நாட்டின்
5ஆவது புலிகள் காப்பகமாகும். இதில் தமகமமல & திருவில்லிப்புத்தூர்
சாம்பல் அணில் வனவுயிரி சரைாலயங்கள் அடங்கும்.

✓

நடுவைரசின் ஒப்புதலுக்குப் பிைகு, மாநில அரசு தனது ஐந்தாவது
புலிகள் காப்பகம் குறித்த அறிவிப்மப தவளியிடும்.

3. அண்வையில் இந்தியாவிடமிருந்து COVID-19 ேடுப்பூசிகவளப்

7.‘முேலீடு ஒப்புேல் பிரிவு’ என்ற ஒற்வற சாளர அனுைதி அவைப்வப

சபற்ற பார்பதடாஸின் ேவைநகரம் எது?

✓

இந்தியா, ஐதராப்பிய ஒன்றியத்துடன் வர்த்தகம் மற்றும் முதலீடு குறித்த
முதல் உயர்மட்ட பேச்சுவொர்த்த தை நடத்தியது. இப்பேச்சுவொர்த்த
-க்கு வர்த்தக & ததாழிற்துமை அமமச்சர் பியூஷ் தகாயல் தமலமம
தாங்கினார். இருதரப்பு வர்த்தகம் மற்றும் முதலீட்டு உைவுகள் குறித்து
அமமச்சர்கள் அளவிலான ஆதலாசமனகமள வலியுறுத்தி, கடந்த
2020 ஜூமல மாதம் நமடதபற்ை 15ஆவது இந்திய - ஐக்கிய ஐதராப்பிய
தமலவர்களின் உச்சிமாநாட்டின் முக்கிய தவளிப்பாடாக இந்தப்
தபச்சுவார்த்மத நமடதபற்ைது.

6.அண்வையில் ஒப்புேல் அளிக்கப்பட்ட திருவில்லிப்புத்தூர் –

தயாஜனா, எந்ே ைத்திய அவைச்சகத்தின்கீழ் சசயல்பட்டு ைருகிறது?

✓



அவைக்கவுள்ள ைத்திய அவைச்சகம் எது?

அ) பிரிட்ஜ்டவுன் 

அ) சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநல அமமச்சகம்

ஆ) சர்ச்டவுன்

ஆ) ததாழிலாளர் அமமச்சகம்

இ) ஓஸ்டின்ஸ்

இ) வர்த்தகம் & ததாழிற்துமை அமமச்சகம் 

ஈ) பாத்தெபா

ஈ) கனரக ததாழிற்துமை அமமச்சகம்

பார்பதடாஸ் என்பது வட அதமரிக்காவின் கரீபியன் பகுதியில் அமமந்து
உள்ள ஒரு தீவு நாடாகும். இது ஒரு தன்னாட்சிமிக்க பிரிட்டிஷ் காமன்
தவல்த் நாடாகும். அதன் தமலநகராக பிரிட்ஜ்டவுன் உள்ளது. COVID-19
தடுப்பூசிகமள வழங்கியமமக்காக, பார்பதடாஸ் பிரதமர் மியா தமாட்லி
இந்திய அரசுக்கு நன்றிததரிவித்துள்ளார். 2.87 லட்சத்திற்கும் அதிகமான
மக்கள்ததாமக உமடய இந்நாட்டில், 1641 தபர் COVID-19 த ொற்றொல்
பாதிக்கப்பட்டிருந்தனர்.

✓

4.ICMR’இன் சசதரா ஆய்வின் மூன்றாம் சுற்றின்படி, இந்தியர்களில்

ததாழிற்சாமலகளுக்கு பல்தவறு அனுமதிகள் மற்றும் ஒப்புதல்கள்
அளிப்பதற்கு ஒற்மைச் சாளர முமைமய அமமப்பதற்காக மத்திய அரசு
பணியாற்றி வருகிைது. இதன்மூலம், முதலீட்டாளர்கள் பல்தவறு
தளங்கள் / அலுவலகங்களுக்கு தசல்ல தவண்டிய ததமவ இருக்காது.
இந்தப் பிரிவு, கடந்த ஆண்டு முன்தமாழியப்பட்டது. இந்த டிஜிட்டல் தளம்
ததாழிற்சாமலகளுக்கு ததமவயான அமனத்து மத்திய மற்றும் மாநில
அனுமதிகமளயும் ஒப்புதல்கமளயும் தபறுவதற்கு உதவும்.

8. நூறாைது சடஸ்ட் தபாட்டியில் இரட்வடசேம் அடித்ே முேைாைது

ஒவ்சைாரு ஐந்துதபருக்கு எத்ேவன தபர் COVID-19 (சகாதரானா)
த ொற்றொல் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்?

கிரிக்சகட் வீரர் யார்?
அ) தஜா ரூட் 

அ) 0.5

ஆ) விராட் தகாலி

ஆ) 1

இ) M S ப ொனி

இ) 2

ஈ) தபன் ஸ்தடாக்ஸ்

ஈ) 5 

✓

✓

இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் (ICMR) நடத்திய தசதராலாஜிகல்
ஆய்வின் மூன்ைாம் சுற்றின்படி, ஐந்தில் ஒரு இந்தியர் SARS-CoV-2
தகாதரானா மவரஸால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்பமதக் கண்டறிந்து
உள்ளது. நாடு தழுவிய இந்த ஆய்வு 2020 டிசம்பர் வமர பாதிக்கப்பட்ட
பாதிப்புகமளக் கண்டறிந்தது.

✓

ஒரு நபருக்கு SARS-CoV-2 தகாதரானா மவரமஸ எதிர்க்கும்
பிைதபாருதளதிரிகள் (antibody) உள்ளதா என்பமத தசதராலாஜிக்கல்
தசாதமன கண்டறிகிைது.











இங்கிலாந்து கிரிக்தகட் அணியின் தகப்டன் தஜா ரூட், 100ஆவது தடஸ்ட்
தபாட்டியில் இரட்மட சதம் அடித்த முதலாவது கிரிக்தகட் வீரர் என்ை
தபருமமமயப் தபற்ைார். தசன்மனயில், இந்தியாவுக்கு எதிரான தடஸ்ட்
தபாட்டியின்தபாது தஜா ரூட் இந்தச் சாதமனமய நிகழ்த்தினார். இது,
அவரது ஐந்தாவது இரட்மட சதமாகும்.



 















9.அண்வைச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, Brookesia nana என்பது
எந்ேக் குடும்பத்தின் மிகச்சிறிய இனங்களுள் ஒன்றாகும்?
அ) பச்தசாந்தி 
ஆ) தவமள
இ) கீரிப்பிள்மள
ஈ) கடலாமம

✓

ஒரு தஜர்மன்-மடகாஸ்கன் பயைக்குழு, மடகாஸ்கரில் ஒரு பச்தசாந்தி
கிமளயினத்மதக் கண்டுபிடித்துள்ளது. இது, புவியில் இதுவமர
கண்டறியப்பட்ட ஊர்வனங்களிதலதய மிகச்சிறியதுவாக இருக்கலாம்.
Brookesia nana என்று தபயரிடப்பட்ட இந்த ஆணின ஊர்வனத்தின்
உடல் மட்டும் 13.5 மிமீட்டரும், முழு உடலும் (வால் வமர) 22 மிமீட்டரும்
உள்ளது. அறிவுயலாளர்களின் கூற்றுப்படி, வட மடகாஸ்கர் மமழக்காடு
-களுக்கு தசாந்தமான இவ்வினங்கள் அழிவுறு நிமலயில் உள்ளன.

10. ‘தோழி’ என்றசைாரு திட்டத்வேத்சோடங்கியுள்ள ைாநிைம் எது?
அ) தமிழ்நாடு 
ஆ) தகரளம்
இ) கர்நாடகா
ஈ) மகாராஷ்டிரா

✓

பாலியல் குற்ைங்களால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்மதகள் – தபண்கள் மற்றும்
அவர்களின் குடும்பத்தினரின் நலன்காக்க அவர்கள் வசிக்கும் இடம்
ததடி தநரடியாக தசன்று மனரீதியாகவும் உளவியல் ரீதியாகவும் உதவி
மற்றும் ஆதலாசமனகள் வழங்க தசன்மன காவல்துமையில் ‘ததாழி’
என்ை தனிப்பிரிவு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.


✓

உத்திரதமரூர் அருதகயுள்ள எடமச்சி சிற்றூரில் உள்ள சின்னமமலயில்
3000 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட தபருங்கற்கால வமகமயச் சார்ந்த
கல்திட்மட, கல்வட்டங்கள் தபான்ைமவ கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.













 













1.பிரதமர் உர்ஜா கங்கை திட்டத்தின் ஒருபகுதியான ததாபி–துர்கா

5.சமக்ர சிக்ஷா திட்ட நிதியுதவி தபற்ற உகறவிடப் பள்ளிகள் மற்றும்

அ) அஸ்ஸாம்

விடுதிகளுக்கு யாருகடய தபயகரச் சூட்ட கல்வி அகமச்சகம்
முடிவு தசய்துள்ளது?

ஆ) மேற்கு வங்கம் 

அ) ேகாத்ோ காந்தி

இ) ஒடிஸா

ஆ) ‘மநதாஜி’ சுபாஷ் ந்திரமபாஸ் 

ஈ) பீகார்

இ) ர்தர் வல்லபபாய் பமடல்

-பூர் இயற்கக எரிவாயு குழாய் திட்டம் அகமந்துள்ள மாநிலம் எது?

✓

✓

பிரதேரின் உர்ஜா கங்கா திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக, 348 கிமீட்டர் நீளம்
ககாண்ட மதாபி – துர்காபூர் இயற்கக எரிவாயு குழாய் திட்டத்கத
பிரதேர் நமரந்திர மோடி நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார். மேலும், ஹால்தியா
தூய்கேப்படுத்துதல் வளாகத்தில் இரண்டாம் மகட்டலிடிக் ஐம ாமவக்ஸ்
பிரிவுக்கும் அவர் அடிக்கல் நாட்டினார்.
ஏற்றுேதி-இறக்குேதியின் முக்கிய முகனயோக ஹால்தியா வளர்ச்சி
அகடவதற்கு இந்தத் திட்டங்கள் உதவிகரோக இருக்கும்.

ஈ) பீ ரா அம்மபத்கர்

✓

ேக்ரிக்ஷா திட்டத்தின்கீழ் நிதியுதவிகபறும் 383 உகறவிடப் பள்ளிகள்
ேற்றும் 680 விடுதிகளுக்கு, ‘‘மநதாஜி’ சுபாஸ் ந்திரமபாஸ் உகறவிடப்
பள்ளிகள்’ என்று கல்வி அகேச் கம் கபயரிடவுள்ளது.

✓

குகறவான ேக்கள்கதாககககாண்ட பகுதிகள் ேற்றும் பழங்குடியினர்
அதிகம் வாழும் பகுதிகளில் பள்ளிப்படிப்கப மேம்படுத்துவதற்காக ேக்ர
சிக்ஷா திட்டத்தின்கீழ், உகறவிடப்பள்ளிககளத்கதாடங்கி நடத்துதற்கு,
ோநிலங்கள் ேற்றும் யூனியன் பிரமத ங்களுக்கு கல்வி அகேச் கம் நிதி
உதவி அளித்து வருகிறது.

2.கீழ்க்காணும் எந்த மாநிலத்தில் ‘அஸ்ஸாம் மாலா’ என்ற திட்டம்
ததாடங்கப்பட்டுள்ளது?

6.சமீப தசய்திகளில் இடம்தபற்ற, ‘வணிக நம்பிக்ககக் குறியீட்கட’

அ) அருணாச் ல பிரமத ம்

தவளியிடுகிற நிறுவனம் எது?

ஆ) அஸ்ஸாம் 

அ) RBI

இ) சிக்கிம்

ஆ) NABARD

ஈ) பீகார்

✓



பிரதேர் மோடி, அஸ்ஸாம் ோநிலத்தில், ‘அஸ்ஸாம் ோலா’ என்ற கபயரில்
ஒரு திட்டத்கதத் கதாடங்கிகவத்தார். இது, ோநில கநடுஞ் ாகலகள்
ேற்றும் முக்கிய ோவட்ட ாகலககள மேம்படுத்துவகத மநாக்கோகக்
ககாண்டுள்ளது. மதசிய கநடுஞ் ாகலகளுக்கும் ஊரக ாகலகளுக்கும்
இகடயில் தரோன இகணப்புச் ாகலககள வழங்குவகதயும் இந்தத்
திட்டம் மநாக்கோகக் ககாண்டுள்ளது. அஸ்ஸாமில் பன்-முகற
மபாக்குவரத்கத ஊக்குவிப்பது இத்திட்டத்தின் ேற்கறாரு மநாக்கோகும்.

இ) NCAER 
ஈ) SEBI

✓

வணிக நம்பிக்ககக்குறியீட்கட (Business Confidence Index) தில்லிகயச்
ார்ந்த கபாருளாதார ேதியுகரயகோன மதசிய பயன்பாட்டு கபாருளாதார
ஆராய்ச்சி கவுன்சில் (NCAER) உருவாக்கியுள்ளது. இதன் மீப பதிப்பின்
படி, நடப்பு நிதியாண்டின் இரண்டாவது & மூன்றாம் காலாண்டுகளுக்கு
இகடமய இக்குறியீடு, 29.6% அதிகரித்துள்ளது. இந்த ஆய்வு முடிவுகள்,
500 நிறுவனங்களின் பதில்ககள அடிப்பகடயாகக் ககாண்டகவ.

3.இந்தியாவின் முதல் புவிதவப்ப கள தமம்பாட்டுத் (geothermal field

✓

development) திட்டம் நிறுவப்படவுள்ள மாநிலம் / யூனியன் பிரததசம்
எது?

7.சமீப தசய்திகளில் இடம்தபற்ற, “அல்-அமல்” என்பது பின்வரும்

அ) ஹிோச் ல பிரமத ம்

அ) இஸ்மரல்

ஆ) லடாக் 

ஆ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

இ) பஞ் ாப்

இ) கத்தார்

ஈ) இராஜஸ்தான்

ஈ) ஓோன்

இந்தியாவின் முதல் புவிகவப்ப கள மேம்பாட்டுத் திட்டம் லடாக் யூனியன்
பிரமத ோன மலவில் நிறுவப்படவுள்ளது. லடாக் யூனியன் பிரமத
நிர்வாகம், லடாக் தன்னாட்சி ேகல மேம்பாட்டு கவுன்சில், மல ேற்றும்
எண்கணய் & இயற்கக எரிவாயு கழகம் ஆகியவற்றுக்கு இகடமய
இந்தத் திட்டம் கதாடர்பான முத்தரப்பு ஒப்பந்தம் கககயழுத்தானது.

எந்த நாட்டின் ஆளில்லா விண்தவளி ஆய்வுக்கலமாகும்?

✓

‘அல்-அேல்”, (அரபியில் ‘நம்பிக்கக’), என்பது ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின்
ஆளில்லா விண்கவளி ஆய்வுக்கலோகும். இவ்விண்கவளித்திட்டம் அரபு
நாடுகளின் முதல் விண்கவளித் திட்டோகும். இது, க வ்வாய்க் மகாளின்
சுற்றுப்பாகதகய அகடந்து, அதன் வானிகல குறித்து ஆய்வுக ய்யும்
என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

✓

ஐக்கிய அரபு அமீரகம் கடந்த ஆண்டு ஜப்பானிலிருந்து இந்த ஆய்வுக்
கலத்கத ஏவியது. 2024ஆம் ஆண்டுக்குள் ஆளில்லா ஊர்தி ஒன்றை
திங்களுக்கு அனுப்பவும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் திட்டமிட்டுள்ளது.

4. 2021 சன்டான்ஸ் திகரப்பட விழாவில், ‘பார்கவயாளர்கள்
விருது’ தவன்ற இந்திய ஆவணப்படம் எது?
அ) Writing with Fire 

8. ATP தகாப்கபக்ைான தடன்னிஸ் தபாட்டிகய தவன்ற நாடு எது?

ஆ) The Pink Cloud

அ) இத்தாலி

இ) I was a simple Man

ஆ) இரஷ்யா 

ஈ) The Changing same
✓

✓

2021ஆம் ஆண்டு ன்டான்ஸ் திகரப்பட விழாவில், “Writing with Fire”
என்ற இந்திய ஆவணப்படம், ஆவணப்பட பிரிவில், ‘பார்கவயாளர்கள்
விருகத’ கவன்றது. இந்தப் படம் தலித் கபண்கள் நடத்தும் இந்தியாவின்
ஒமர க ய்தித்தாளான, ‘கபர் லஹாரியா’ உருவானகத விவரிக்கிறது.
உலககங்குமுள்ள தன்கனழுச்சிக் ககலஞர்ககள அங்கீகரித்து வரும்,
அகேரிக்காகவச் ார்ந்த ன்டான்ஸ் இலாப மநாக்கற்ற நிறுவனம் இந்த
விழாகவ நடத்துகிறது.











இ) சுவிச் ர்லாந்து
ஈ) பிரான்ஸ்

✓

அண்கேயில் கேல்மபார்னில் நடந்த ATP மகாப்கபக்கான கடன்னிஸ்
மபாட்டியில், இரஷ்யா இத்தாலிகய மதாற்கடித்தது.

✓

மடனியல் கேட்கவமடவ் ேற்றும் ஆண்ட்ரி ரூப்கலவ் ஆகிமயார்
ஒற்கறயர் மபாட்டிகளில் மநர் க ட்களில் கவன்றனர். இந்த கவற்றியின்
மூலம், இரண்டு ரஷ்ய வீரர்களும் ஆஸ்திமரலிய ஓப்பன் மபாட்டிக்கு
முன்மனறினர். யர்ரா மவலி கிளாசிக் இறுதிப் மபாட்டியில் கவன்றதன்
மூலம் ஆஷ்லீ பார்ட்டி தனது ஒன்பதாவது WTA ஒற்கறயர் பட்டத்கத
கவன்று ஆஸ்திமரலிய ஓப்பனில் நுகழகிறார்.



 















9.சமீப தசய்திகளில் இடம்தபற்ற, ததபாவன் கைடல் திட்டத்துடன்
ததாடர்புகடய மாநிலம் எது?
அ) உத்தரகண்ட் 
ஆ) ஹிோச் ல பிரமத ம்
இ) அருணாச் ல பிரமத ம்
ஈ) நாகாலாந்து

✓

உத்தரகண்ட் ோநிலத்தில் பனிப்பாகறச் ரிவு ஏற்பட்டகத அடுத்து
நிகழ்ந்த கபருகவள்ளத்தில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்மடார் காணாேல்
க ன்றனர். ரிஷிகங்கா சிறிய நீர்மின்திட்டம் ேற்றும் மதசிய அனல்மின்
கழகத்தின் தமபாவன் திட்டம் ஆகிய இரண்டு நீர்மின் திட்டங்களும்
இந்தப் கபருகவள்ளத்தில் ம தேகடந்தன. இத்திட்டங்கள், ோநிலத்தின்
கதளலிகங்கா ஆற்றின் ககரயில் அகேந்துள்ளன.

10.உலக பருப்பு நாள் ைகைப்பிடிக்கப்படுகிற தததி எது?
அ) பிப்ரவரி 8
ஆ) பிப்ரவரி 9
இ) பிப்ரவரி 10 
ஈ) பிப்ரவரி 11

✓

கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில், ஐநா கபாது அறை, பிப்.10ஆம் மததிகய உலக
பருப்பு நாளாக அறிவித்தது. இகதத்கதாடர்ந்து, உணவு ேற்றும் உழவு
அகேப்பின் தகலகேயில், உலககங்கிலும் உள்ள பருப்பு வகககளின்
ர்வமத ஆண்டாக, கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ககாண்டாடப்பட்டது.

✓

பருப்பு வகககளின் ஊட்டச் த்து ேதிப்புகள் ேற்றும் பருப்பு வகககள்
மூலம் ஊட்டச் த்து குகறபாட்கட
ோளிக்கும் வழிகள் குறித்து
விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்த இந்த நாள் ககாண்டாடப்படுகிறது. #Love_
Pulses என்ை முழக்க ைரியிறைக்ககொண்டு இந்த ஆண்டுக்கொை (2021)
உலக பருப்பு நொள் சமூக ைறலத்தளங்களில் ககாண்டாடப்பட்டது.


✓

க ன்கன ர்வமத திகரப்பட விழாவானது பிப்.18 முதல் பிப்.25 வகர
க ன்கனயில் நகடகபறவுள்ளது. இதில் 53 நாடுககளச் ம ர்ந்த 91
திகரப்படங்கள் பங்குகபறவுள்ளன.
o

✓

கதாடக்கவிழா திகரப்படோக பிரான்ஸ் நாட்டின் ‘The Girl
with a Bracelet’ படமும், நிகறவுவிழா திகரப் படோக
கஜர்ேனி நாட்டின் ‘I was, I am, I will be’ என்ை திகரப்படமும்
திகரயிடப்படுகின்றன. தமிழ்ப்படங்களுக்கான பிரிவில் 13
தமிழ்த்திகரப்படங்கள் பங்மகற்கின்றன. இந்த விழாவுக்கு,
தமிழ்நாடு அரசு `75 இலட் ம் நிதியுதவி க ய்துள்ளது.

கிருபானந்த வாரியாரின் பிறந்தநாளான ஆகஸ்ட்.25, அரசு விழாவாக
ககாண்டாடப்படும் என ோண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலகேச் ர் க
பழனி ாமி அறிவித்துள்ளார். காலஞ்க ன்ற முன்னாள் முதலகேச் ர் ம
ககொ இரொமச்சந்திரனுக்கு, ‘கபான்ேனச்க ம்ேல்’ என்ற சிறப்புப்பட்டத்கத
வழங்கியவர் கிருபானந்த வாரியார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.













 

✓













1. ‘அறிவியல் துறையில் ஈடுபட்டுள்ள பெண்களுக்கான ென்னாட்டு

5.பைஸ்ட் கிரிக்பகட் பபோட்டியில் 300 விக்பகட்டுகடள வீழ்த்திய

நாள்’ கடைப்பிடிக்கப்ெடுகிற தேதி எது?

ஆறாவது இந்திய கிரிக்பகட் வீரர் யார்?

அ) பிப்ரவரி 10

அ) ஜஸ்பிரித் பும்ரா

ஆ) பிப்ரவரி 11 

ஆ) இஷாந்த் சர்மா 

இ) பிப்ரவரி 12

இ) இரவிச்சந்திரன் அஸ்வின்

ஈ) பிப்ரவரி 13

ஈ) புவதனஷ்வர் குமார்

‘அறிவியல் துறையில் ஈடுபட்டுள்ள பபண்களுக்கான பன்னாட்டு நாள்’
ஆனது ஆண்டுத ாறும் பிப்.11 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிைது. நடப்பாண்டு
(2021) ‘அறிவியல் துறையில் ஈடுபட்டுள்ள பபண்களுக்கான பன்னாட்டு
நாளின்’ ஆைாமாண்டு நாளாகும். ஐநா அறவ இந்நாறள கறடப்பிடிக்கி
-ன்கிைது. “Women Scientists at the forefront of the fight against COVID19” என்பது 2021’இல் வரும் இந்நாளுக்கான கருப்ப ாருளாகும்.

✓

6. ‘இந்திய பொம்டம கண்காட்சி’ போைங்கப்ெட்ை ஆண்டு எது?

'வாடிக்டகயாளரின் குரல்’ விருடேப் பெற்றுள்ள இந்திய வானூர்தி
நிடையம் எது?

அ) 2018
ஆ) 2019
இ) 2020

ஆ) பசன்றன பன்னாட்டு வானூர்தி நிறையம்

ஈ) 2021 

இ) பகாச்சின் பன்னாட்டு வானூர்தி நிறையம்

✓

ஈ) மும்றப பன்னாட்டு வானூர்தி நிறையம்

✓

பபங்களூரு பன்னாட்டு வானூர்தி நிறையமானது பன்னாட்டு விமான
நிறையங்கள் கவுன்சிலிடமிருந்து உைக 'வாடிக்றகயாளரின் குரல்’
விருற ப் பபற்றுள்ளது.

✓

2020’இல் COVID-19 ப ாற்றுகாைத்தின்தபாது வாடிக்றகயாளர்களுக்கு
முன்னுரிறம அளித் வானூர்தி நிறையங்கறள இந் விருது அங்கீக
-ரிக்கிைது. இந் க் கவுன்சிலின்படி, பபங்களூரு பன்னாட்டு வானூர்தி
நிறையம், பயணிகளின் கருத்துக்கறள தசகரிப்பதில் குறிப்பிடத் க்க
பசயற்பாடுகறளக் காட்டியுள்ளது.

அ) பன்னாட்டு எரிசக்தி முகறம 
ஆ) புதிய & புதுப்பிக்கத் க்க எரிசக்தி அறமச்சகம்
இ) பன்னாட்டு எரிசக்தி மன்ைம்

அ) NITI ஆதயாக்

ஈ) எரிசக்தி திைன் பணியகம்

✓

பன்னாட்டு எரிசக்தி முகறமயின், ‘இந்திய எரிசக்தி நுகர்வு குறித்
கண்தைாட்டம் – 2021’க்கு இைங்க, இந்தியா, 2030’க்குள் உைகின்
மூன்ைாவது பபரிய எரிசக்தி நுகர்வு நாடாக ஐதராப்பிய ஒன்றியத்ற
விஞ்சிநிற்கும். அடுத் 20 ஆண்டுகளில், இந்தியாவின் எரிசக்தி த றவ
வளர்ச்சி பங்கு அதிகபட்சமாக 25 ச வீ த்ற எட்டியிருக்கும்.

✓

அடுத் 20 ஆண்டுகளில் தூய்றமயான எரிசக்தி ப ாழில்நுட்பங்கறள
பின்பற்றுவ ற்கு, இந்தியா, கூடு ைாக $1.4 டிரில்லியன் டாைர்கறள
பசைவழிக்க தவண்டும்.

இ) எரிசக்தி மற்றும் வளங்கள் நிறுவனம் 
ஈ) உைக பபாருளா ார மன்ைம்
‘உைக நீடித் வளர்ச்சி உச்சிமாநாடு’ என்பது எரிசக்தி மற்றும் வளங்கள்
நிறுவனத்தின் (TERI) ஒரு மு ன்றம நிகழ்வாகும்.

ாட்ைம் – 2021” என்ற அறிக்டகடய

பவளியிட்ை அடமப்பு எது?

நிறுவனம் எது?
ஆ) ஐநா வளர்ச்சித் திட்டம்

✓

இந்தியாவில் பபாம்றம உற்பத்திறய ஊக்குவிக்கும் தநாக்தகாடும்,
பன்னாட்டுச் சந்ற யில் இந்தியாவின் பங்களிப்றப அதிகரிக்கும்
வறகயிலும் ‘இந்திய பபாம்றம கண்காட்சி’ ஏற்பாடு பசய்யப்படுகிைது.
2021 பிப்.27 மு ல் மார்ச் 2 வறர இறைய முறையில் இக்காண்காட்சி
நறடபபறும். இ ன்சமயம் மாநிை அரசுகளின் வறையரங்குகள், அறிவு
அமர்வுகள் மற்றும் தபாட்டிகள் நடத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன.

7. “இந்திய எரிசக்தி கண்த

3. ‘உைக நீடித்ே வளர்ச்சி குறித்ே உச்சிமாநாட்டை’ நைத்துகிற

✓

இந்திய தவகப்பந்து வீச்சாளர் இசாந்த் சர்மா, படஸ்ட் கிரிக்பகட்டில் 300
விக்பகட்டுகறள வீழ்த்திய ஆைாவது இந்திய பந்துவீச்சாளர் ஆனார்.
பசன்றனயில் இங்கிைாந்துக்கு எதிரான னது 98ஆம் படஸ்டில் அவர்
இந் ச் சா றனறய நிகழ்த்தினார். முன்ன ாக, அனில் கும்ப்தள, கபில்
த வ், இரவிச்சந்திரன் அஸ்வின், ஹர்பஜன் சிங் மற்றும் ஜாகீர் கான்
ஆகிதயார் படஸ்டில் 300 விக்பகட்டுகறள வீழ்த்தியுள்ளனர்.

2.ென்னாட்டு வானூர்தி நிடையங்கள் கவுன்சிலிைமிருந்து உைக

அ) பபங்களூரு பன்னாட்டு வானூர்தி நிறையம் 

✓



சுற்றுச்சூழல், காடுகள் மற்றும் காைநிறை மாற்ை அறமச்சகம், புதிய
மற்றும் புதுப்பிக்கத் க்க எரிசக்தி அறமச்சகம் மற்றும் புவி அறிவியல்
அறமச்சகம் ஆகியறவ இவ்வுச்சிமாநாட்டின் முக்கிய பங்காளர்களாகும்.
TERI என்பது புது தில்லிறயச் சார்ந்த ஒரு இைாப தநாக்கற்ை ஆராய்ச்சி
நிறுவனமாகும். இவ்வுச்சிமாநாட்டின் இருப ாவது பதிப்பு பிர மர் தமாடி
அவர்களால் ப ாடங்கப்படவுள்ளது.

8. பிப்.8-12 வடர பகாண்ைாைப்ெட்ை ரிசர்வ் வங்கியின் நிதியியல்
எழுத்ேறிவு வாரம் – 2021’இன் கருப்பொருள் என்ன?
அ) KYC, Exercising Credit Discipline, Grievance Redressal & Going Digital

“Redefining Our Common Future: Safe and Secure Environment for All”
என்பது இவ்வுச்சிமாநாட்டின் கருப்பபாருளாகும்.

ஆ) Consumer Protection
இ) Credit Discipline and Credit from Formal Institutions 

4.எக்கனாமிக் டைம்ஸ் விருதுகளில், ‘ஆண்டின் சிறந்ே வணிக
சீர்திருத்ேவாதி விருடே’ பவன்றவர் யார்?

ஈ) Micro, Small and Medium Enterprises

✓

நிதியியல் எழுத் றிவுகுறித் பசய்திகறளப் பற்றிய விழிப்புைர்றவ
பரப்புவ ற்காக இந்திய ரிசர்வ் வங்கியானது கடந் 2016ஆம் ஆண்டு
மு ல் ஆண்டுத ாறும் நிதியியல் எழுத் றிவு வாரத்ற அனுசரிக்கிைது.

✓

நடப்பாண்டுக்கான நிதியியல் எழுத் றிவு வாரம் பிப்.8 மு ல் 12 வறர
பகாண்டாடப்பட்டது. “Credit Discipline and Credit from Formal Institutions”
என்பது அ ன் கருப்பபாருளாம். நாட்டில் நிதியியல் குறித் கல்விறயப்
பரப்புவ ற்கு, ‘5C’ அணுகுமுறைறய அது பரிந்துறரக்கிைது. “Content,
Capacity, Community, Communication மற்றும் Collaboration” என்பது
அந் 5C’களாகும்.

அ) உர்ஜித் பதடல்
ஆ) இரகுராம் இராஜன்
இ) சக்திகாந்

ாஸ் 

ஈ) அமி ாப் காந்த்
✓

நடப்பாண்டுக்கான (2021) எக்கனாமிக் றடம்ஸ் விருதுகளில், ரிசர்வ்
வங்கியின் ஆளுநர் சக்திகாந்
ாஸுக்கு, ‘ஆண்டின் சிைந் வணிக
சீர்திருத் வாதி’ வழங்கப்பட்டது. இந் த் த ர்வுக் குழுவுக்கு, ஆல்பாபபட்
றைறமச் பசயல் அதிகாரி சுந் ர் பிச்றச றைறம ாங்கினார்.

✓

‘வாழ்நாள் சா றனயாளர்’ விரு ானது HDFC வங்கியின் முன்னாள்
தமைாண்றம இயக்குநர் ஆதித்யா பூரிக்கு வழங்கப்பட்டது. ‘ஆண்டின்
சிைந் ப ாழில்முறனதவார் விருற ’ ஆ ார் பூனவல்ைா பபற்ைார்.













 















9.தேசிய தோட்ைக்கடை கண்காட்சி – 2021’இன் கருப்பொருள்
என்ன?
அ) Horticulture for Start-up and Stand-up India 
ஆ) Making Farming an Enterprise
இ) Feeding the Planet, Energy for Life
ஈ) Horticulture for Promotion of Rural Entrepreneurship

✓

5 நாள் நறடபபறும் த சிய த ாட்டக்கறை கண்காட்சியானது பிப்ரவரி
8 மு ல் பபங்களூரில் உள்ள இந்திய தவளாண் ஆராய்ச்சி கவுன்சிலின்
இந்திய த ாட்டக்கறை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் நறடபபைவுள்ளது.
“Horticulture for Start-up and Stand-up India” என்பது இந் க் கண்காட்சி
-க்கான கருப்பபாருளாகும்.

10. ‘By Many a Happy Accident: Recollections of a Life’ என்ை
நூலின் ஆசிரியர் யார்?
அ) பிரதிபா பாட்டீல்
ஆ) இராம்நாத் தகாவிந்த்
இ) L K அத்வானி
ஈ) ஹமீது அன்சாரி 

✓

இந்தியாவின் முன்னாள் குடியரசுத்துறைத் றைவர் முகமது ஹமீது
அன்சாரி, ‘By Many a Happy Accident: Recollections of a Life’ என்ை
நூறை எழுதியுள்ளார். முகமது ஹமீது அன்சாரியின் வாழ்வில் நிகழ்ந்
எதிர்பாரா நிகழ்வுகறள இந்நூல் விவரிக்கிைது.

✓

முகமது ஹமீது அன்சாரி அவர்கள் ப ாடர்ந்து இருமுறை இந்தியாவின்
குடியரசுத்துறைத் றைவராக ப வி வகித்துள்ளார்.


✓

சிவகங்றக மாவட்டம் கீழடியில் ஏழாங்கட்ட அகழாய்றவ மு ைறமச்சர்
க.பழனிசாமி காபைாலிக்காட்சிமூைம் பிப்.13 ப ாடங்கிறவக்கிைார்.













 















குறைப்பதற்காக 1970’களின் பிற்பகுதியில், ‘ஒரு குழந்றத திட்ட’த்றத
சீனா அறிமுகப்படுத்தியது. 2016’இல் அத்திட்டம் றகவிடப்பட்டது.

1.நாட்டில் NGOS பெறும் அயல்நாட்டு மானியங்கள், கீழ்க்காணும்
எந்தச் சட்டத்தால் கட்டுப்ெடுத்தப்ெடுகின்றன?
அ) அயல்நாட்டு பங்களிப்பு ஒழுங்குமுறை சட்டம் 

5. ‘புலம்பெயர்ந்த பதாழிலாளர்களுக்கான ததசிய பசயல்திட்ட’த்றத

ஆ) அந்நியச்சசலாவணி மேலாண்றேச் சட்டம்

தயாரிப்ெதற்கான துறைக்குழுறவ அறமத்துள்ள அறமப்பு எது?

இ) பணமோசடி தடுப்பு சட்டம்

அ) NITI ஆயயாக் 

ஈ) அரசு சாரா நிறுவனங்கள் சட்டம்

✓

தன்னார்வ சதாண்டு நிறுவனங்கள் சபறும் அயல்நாட்டு ோனியங்கள்
அறனத்தும் அயல்நாட்டு பங்களிப்பு (ஒழுங்குமுறை) சட்டம், 2010 (அ)
FCRAமூலம் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்ைன.

✓

உள்துறை அறேச்சகத்தில் பதிவுசசய்த பிைகு, தன்னார்வ சதாண்டு
நிறுவனத்திற்கு ஒரு தனித்துவோன FCRA பதிசவண் வழங்கப்படும்;
அது ஒவ்சவாரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் ஒருமுறை புதுப்பிக்கப்படும்.
சமீப அரசாங்க தரவுகளின்படி, கடந்த 10 ஆண்டுகளில், FCRA சட்டத்தின்
விதிமுறைகறை மீறிய 20,600’க்கும் மேற்பட்ட தன்னார்வ சதாண்டு
நிறுவனங்களின் FCRA உரிேங்கள் இரத்து சசய்யப்பட்டுள்ைன.

ஆ) RBI
இ) NABARD
ஈ) சதாழிலாைர் நல அறேச்சகம்

✓

ேத்திய சதாழிலாைர் அறேச்சர் சந்மதாஷ்குோர் கங்வாரின் அண்றேய
அறிவிப்பின்படி, ‘புலம்சபயர்ந்த சதாழிலாைர்களுக்கான மதசிய சசயல்
திட்ட’த்றத தயாரிக்க NITI ஆமயாக் ஒரு உபகுழுறவ அறேத்துள்ைது.

✓

இந்த உப-குழுவில் பல்மவறு அறேச்சகங்கள், நிபுணர்கள், தன்னார்வ
சதாண்டு நிறுவனங்கள் ேற்றும் பிை அறேப்புகளின் உறுப்பினர்கள்
உள்ைனர். ேத்திய சதாழிலாைர் அறேச்சகத்தின் கீழூள்ை சதாழிலாைர்
பணியகம், புலம்சபயர் சதாழிலாைர்கள் குறித்து அகில இந்திய ஆய்றவ
நடத்தவுள்ைது.

2. சமீெ CAG தரவுகளின்ெடி, 2018-19’இல் 247 மத்திய பொதுத்துறற
நிறுவனங்கள் ஈட்டிய லாெம் என்ன?

✓

✓

அ) `56,000 மகாடி

6. அண்றமச் பசய்திகளில் இடம்பெற்ற, ‘சுவமித்வா’ திட்டம் என்ெது

ஆ) `98,000 மகாடி

எந்த மத்திய அறமச்சகத்தால் பசயல்ெடுத்தப்ெடுகிறது?

இ) `1.78 இலட்சம் மகாடி 

அ) ஊரக வைர்ச்சி அறேச்சகம்

ஈ) `3.20 இலட்சம் மகாடி

ஆ) பஞ்சாயத்து ராஜ் அறேச்சகம் 

2018-19’இல், 247 ேத்திய சபாதுத்துறை நிறுவனங்கள் `1.78 இலட்சம்
மகாடி அைவுக்கு இலாபம் ஈட்டியதாக தறலறே கணக்குத் தறனக்றக
-யாைர் அறிவித்துள்ைார்.

இ) வீட்டு வசதி & நகர்ப்புை விவகாரங்கள் அறேச்சகம்

சோத்த இலாபத்தில், 73% இலாபத்றத சபட்மராலியம், நிலக்கரி ேற்றும்
பழுப்பு நிலக்கரி ேற்றும் மின்சாரம் ஆகிய துறைகறைச் சார்ந்த 63
நிறுவனங்கள் ஈட்டித்தந்துள்ைன. 2019 ோர்ச் 31ஆம் மததி நிலவரப்படி,
189 ேத்திய சபாதுத்துறை நிறுவனங்கள், `1.4 இலட்சம் மகாடி அைவுக்கு
இழப்றபச்சந்தித்துள்ைன என்பதும் சதரியவந்துள்ைது.

ஈ) சமூக நீதி & அதிகாரேளித்தல் அறேச்சகம்

✓

‘SVAMITVA’ என்பது 2020’இல் ேத்திய பஞ்சாயத்து இராஜ் அறேச்சகத்
-தின்கீழ் சதாடங்கப்பட்ட ஒரு புதிய திட்டோகும். இது சர்மவ ஆப் இந்தி
-யாவால் ஆளில்லா விோனத்தின்மூலம் நடத்தப்பட்ட கணக்சகடுப்பின்
மூலம் சசாத்து உரிறேயாைர்களுக்கு சசாத்து அட்றடகறை வழங்குவ
-றத மநாக்கோகக் சகாண்டுள்ைது.

✓

பஞ்சாயத்து இராஜ் அறேச்சகத்துக்கான சோத்த பட்செட் ஒதுக்கீட்டில்,
‘SVAMITVA’ திட்டத்திற்கு `200 மகாடி ஒதுக்கீடு சசய்யப்பட்டுள்ைது. இத்
திட்டத்தின் மசாதறனக் கட்டத்றத ஒன்பது ோநிலங்களில் சசயல்படுத்த
`79.65 மகாடி பட்செட் சசலவினத்துடன் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

3. இந்திய மருந்துகள் மற்றும் மருந்துப்பொருட்கள் நிறுவனத்தின்
தறலறமயகம் அறமந்துள்ள இடம் எது?
அ) றைதராபாத்

7.ென்னாட்டு எரிசக்தி முகறமயின் சமீெ அறிக்றகயின்ெடி, எரிசக்தி

ஆ) செய்ப்பூர்

நுகர்வுகளில் இந்தியா வகிக்கும் இடம் என்ன?

இ) குருகிராம் 

அ) முதலாவது

ஈ) சபங்களூரு

✓

✓

இந்திய ேருந்து & ேருந்துப்சபாருட்கள் நிறுவனம் என்பது குருகிராறே
தறலறேயிடோகக்சகாண்ட ஓர் அரசுக்கு சசாந்தோன ேருந்து, சோத்த
ேருந்துகள் உற்பத்தி ேற்றும் ேருந்துகள் கண்டுபிடிப்பு நிறுவனோகும்.
அண்றேயில், இந்திய ேருந்து & ேருந்துப்சபாருட்கள் நிறுவனம் ேற்றும்
ராெஸ்தான் ேருந்து ேற்றும் ேருந்துப்சபாருட்கள் நிறுவனம் ஆகியவை
மூடப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
ஹிந்துஸ்தான் ஆண்டிபயாடிக்ஸ் நிறுவனம், சபங்கால் இரசாயனம் &
ேருந்துப்சபாருட்கள் நிறுவனம் ேற்றும் கர்நாடக ஆண்டிபயாடிக்ஸ் &
ேருந்துப்சபாருட்கள் நிறுவனம் ஆகியவற்றில் உள்ை முதலீடுகறை
திரும்பப் சபைவும் அரசு முடிவு சசய்துள்ைது.

ஆ) நான்காவது 
இ) எட்டாவது
ஈ) இரண்டாவது

✓

பன்னாட்டு எரிசக்தி முகறேயானது அண்றேயில், ‘இந்திய எரிசக்தி
நுகர்வு குறித்த கண்மணாட்டம் – 2021’ஐ சவளியிட்டது. அவ்வறிக்றக
-யின்படி, அதிகம் எரிசக்தி நுகர்றவக்சகாண்ட உலக நாடுகளின் பட்டி
-யலில் இந்தியா நான்காவது இடத்தில் உள்ைது.

✓

2030’க்குள் உலகின் மூன்ைாவது மிகப்சபரிய எரிசக்தி நுகர்வு நாடாக
இந்தியா ஐமராப்பிய ஒன்றியத்றத விஞ்சியிருக்கும். அடுத்த இருபதாண்
-டுகளில், இந்தியாவின் எரிசக்தி மதறவ வைர்ச்சி பங்கு அதிகபட்சோக
25 சதவீதத்றத எட்டியிருக்கும். இந்தியாவின் எரிசக்தி நுகர்வு, 2040
ஆம் ஆன்டுக்குள் $8.6 டிரில்லியன் டாலர்கறை எட்டும்.

4.அதிகமான மக்கள்பதாறகபகாண்ட பின்வரும் எந்த நாடு, ெதிவு
பசய்யப்ெட்ட பிறப்புகளில், 15% சரிறவக்கண்டுள்ளது?

✓

✓

அ) இந்தியா

8. 2020ஆம் ஆண்டு நிலவரப்ெடி ஆயுஷ்மான் ொரத் திட்டத்தின்

ஆ) சீனா 

ெயனாளிகளின் ெட்டியலில், முதலிடத்தில் உள்ள மாநிலம் எது?

இ) பாகிஸ்தான்

அ) தமிழ்நாடு 

ஈ) இந்மதாமனசியா

ஆ) மகரைா

கடந்த 2020’இல் பதிவுசசய்யப்பட்ட பிைப்புகளின் எண்ணிக்றக 10.04
மில்லியனாகும்; இது கடந்த ஆண்டின் பதிவு சசய்யப்பட்ட பிைப்புகளின்
எண்ணிக்றகயிலிருந்து 15 சதவீதத்திற்கும் குறைவாகும்.

இ) குெராத்

தரவுகளின்படி, பிைப்பு வீதத்தில் சரிறவ பதிவு சசய்வது இது சதாடர்ந்து
நான்காவது ஆண்டாகும். விறரவான ேக்கள்சதாறக வைர்ச்சிறயக்











ஈ) கர்நாடகா

✓

சுகாதார அறேச்சகம் அளித்த தகவல்களின்படி, 2018 முதல் 24,56,291
மபர், `3,239.5 மகாடி ேதிப்பிலான சிகிச்றச சபற்றுவரும் நிறலயில்,
பயனாளிகள் பட்டியலில் தமிழ்நாடு முதலிடத்தில் உள்ைது.



 
✓















இத்திட்டத்தின்கீழ், பிப்ரவரி.4ஆம் மததி வறர 1.59 மகாடி மபர், 24,321
ேருத்துவேறனகளில் மசர்ந்து `19,714 மகாடி ேதிப்பிலான சிகிச்றச
சபற்றுள்ைனர். இந்தத்திட்டத்தின்கீழ், தமிழ்நாட்றடத்சதாடர்ந்து ஆந்திர
பிரமதசமும் குெராத்தும் உள்ைன. ஆயுஷ்ோன் பாரத் திட்டத்தில், ஒரு
குடும்பத்துக்கு `5 இலட்சம் வறர ேருத்துவக்காப்பீடு வழங்கப்படுகிைது.

9. தசாயுஸ்-2 ஏந்தி ஏவூர்தியானது (carrier rocket) கீழ்க்காணும்
எந்த நாட்டின் முதன்றம ஏவுகலமாகும்?
அ) சீனா
ஆ) இரஷ்யா 
இ) இஸ்மரல்
ஈ) ஐக்கிய அசேரிக்க நாடுகள்

✓

மசாயுஸ்-2 என்பது இரஷ்யாவின் முதன்றே முந்நிறல ஏவுகலோகும்.
அது சசயற்றகக்மகாள்கறை தாழ்வட்டச்சுற்றுப்பாறதயில் நிறலநிறுத்த
உதவுகிைது. மசாயுஸ் ஏவுகறணயின் நவீன வடிவந்தான் இது. மசாயுஸ்
-2 ஏவுகலத்றதப் பயன்படுத்தி, 12’க்கும் மேற்பட்ட நாடுகறைச் சார்ந்த
சுோர் நாற்பது சசயற்றகக்மகாள்கறை விண்ணில் ஏவ இரஷ்ய நாடு
திட்டமிட்டுள்ைது. இதில், சதன் சகாரியாவின் CAS500-1 (Compact
Advanced Satellite 500) சசயற்றகக்மகாளும் அடங்கும்.

10. ‘லாலந்தர் (அ) ஷட்டூட் அறை’றயக் கட்டுவதற்காக பின்வரும்
எந்நாட்டுடனான ஒப்ெந்தத்தில் இந்தியா றகபயழுத்திட்டுள்ளது?
அ) ஆப்கானிஸ்தான் 
ஆ) தஜிகிஸ்தான்
இ) ெப்பான்
ஈ) சதன் சகாரியா

✓

ஆப்கானிஸ்தானில் லாலந்தர் (ஷட்டூட்) அறண கட்டுவதற்கான புரிந்து
ணர்வு ஒப்பந்தம் றகசயழுத்தாகியுள்ைது. இந்திய சவளியுைவு அறேச்சர்
செய்சங்கர், ஆப்கானிஸ்தான் சவளிநாட்டு அறேச்சர் ைனிப் ஆத்ேர்
ஆகிமயார், பிரதேர் மோடி ேற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் அதிபர் முகேது
அஷ்ரப் கனியின் முன்னிறலயில் இதில் றகசயழுத்திட்டனர்.

✓

காபூல் ோநகரத்தின் பாதுகாப்பான குடிநீருக்கான மதறவறயப் பூர்த்தி
சசய்வமதாடு, அருகிலுள்ை பகுதிகளின் நீர்ப்பாசனத்திற்கும் லாலந்தர்
அறண பங்காற்றும். இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் நட்புைவு அறணக்கு
(சல்ோ அறண) பின்னர் ஆப்கானிஸ்தானில் இந்தியாவால் கட்டப்படவி
-ருக்கும் இரண்டாவது முக்கிய அறண இதுவாகும்.


✓

தமிழ்நாடு அரசின் உதவிறயப் சபறுவதற்காக ‘1100’ என்ை மசறவ
றேயத்றத தமிழ்நாடு முதலறேச்சர் க பழனிசாமி சதாடங்கிறவத்தார்.
இந்தச் மசறவமூலம், அறனத்து துறைகளும் முதலறேச்சர் அலுவலக
உதவிறேயம்மூலம் ஒருங்கிறணக்கப்படவுள்ைது. இந்த றேயத்றத
சதாடர்புசகாண்டு அளிக்கப்படும் புகார்கறை உடனடியாக துறைகளுக்
-குசகாண்டுசசன்று நடவடிக்றக எடுக்கப்படும் என கூைப்பட்டுள்ைது.













