


         

     

1.உலகின் முதல் ஆற்றல் தீவை உருைாக்கவுள்ள நாடு எது? 

அ) நெதர்லாந்து 

ஆ) நென்மார்க்  

இ) ஆஸ்திரேலியா 

ஈ) ஐக்கிய அநமரிக்க ொடுகள் 

✓ உலகின் முதல் ஆற்றல் தீவை ைெ கெலில் உருைாக்கும் திட்ெத்திற்கு 

நென்மார்க் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்தச் நெயற்வக தீவு, கெல் காற்றில் 

இயங்கும் விவெயாழிகளுென் இவைக்கப்படும். இத்தீவு வீடுகளுக்கு 

மின்ொேமும் கப்பல் மற்றும் ைானூர்தி நதாழிற்துவறகளுக்கு தூய 

வைட்ேஜவையும் ைழங்கும். இப்பூங்காவில், 3 மில்லியன் வீடுகளுக்கு 

ரதவையாை மின்ொேத்வத பசுவம ஆற்றலாக உற்பத்திநெய்து ரெமிக்க 

முடியும் என்று கூறப்படுகிறது. 

 

2. பின்வருவனவற்றுள் இந்தியப்பெருங்கடலில் நவடபெற்றுைரும் 

இந்திய கடற்ெவடயின் மிகப்பெரிய பொர்ப்ெயிற்சி எது? 

அ) INDRA 

ஆ) MALABAR 

இ) TROPEX  

ஈ) MILAN 

✓ இந்திய கெற்பவெ, ஈோண்டுகளுக்கு ஒருமுவற ரமற்நகாள்ளும் மிகப் 

நபரிய ரபார் பயிற்சியாை ‘TROPEX 21’இல் (Theatre Level Operational 

Readiness Exercise) ஈடுபட்டுள்ளது. கெற்பவெயின் தயார்நிவலவய 

மதிப்பீடு நெய்ைதற்காக இது ெெத்தப்படுகிறது. இதில் கெற்பவெயின் 

ரபார்க்கப்பல்கள், நீர்மூழ்கிக்கப்பல்கள், விமாைங்கள் உட்பெ அவைத்து 

பிரிவுகளும், தவேப்பவெ, விமாைப்பவெ, இந்திய கெரலாே காைல் 

பவெயின் சில பிரிவுகளும் ஈடுபடுகின்றை. இந்தியப் நபருங்கெல் 

பகுதியில் இந்தப் பயிற்சி ரமற்நகாள்ளப்படுகிறது. 

 

3.சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அவமச்சகத்தின்ெடி, நாடு 

முழுைதும், எத்தவை மனித கழிவுகவள அகற்றுபைார் அவடயாளம் 

காணப்ெட்டுள்ளைர்? 

அ) 22,292 

ஆ) 44,492 

இ) 66,692  

ஈ) 88,892 

✓ ெமூக நீதி மற்றும் அதிகாேமளித்தல் அவமச்ெகம் அளித்த தேவுகளின்படி, 

ொடு முழுைதும் 66,692 மனித கழிவுகவள அகற்றுரைார் அவெயாளம் 

காைப்பட்டுள்ளைர். 2021 பிப்ேைரி நிலைேப்படி, உத்தே பிேரதெ மாநிலத் 

-தில் அதிகமாக 37,379 மனித கழிவுகவள அகற்றுரைார் அவெயாளம் 

காைப்பட்டுள்ளைர். அவதத் நதாெர்ந்து மகாோஷ்டிோ, உத்தேகண்ட் 

மற்றும் அஸ்ஸாம் ஆகிய மாநிலங்கள் உள்ளை. கெந்த 5 ஆண்டுகளில் 

ொக்கவெகள் மற்றும் கழிவுநீர்த்நதாட்டிகவள தூய்வமப்படுத்தும்ரபாது 

340 ரபர் இறந்துள்ளதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

4.உலக ெருப்புகள் நாளைக்பகாண்டாட முன்பமாழிந்த நாடு எது? 

அ) சிலி 

ஆ) புர்கிைா பாரொ  

இ) வெஜர் 

ஈ) நபனின் 

✓ ஐொ நபாது அவை, கெந்த 2016’ஐ பன்ைாட்டு பருப்பு ஆண்ொக ஏற்றுக் 

நகாண்ெது. ரமவல ஆபிரிக்காவில் நிலத்தால் சூழப்பட்ெ புர்கிைா பாரொ 

உலக பருப்பு ொவள அனுெரிக்க முன்நமாழிந்தது. பிப்.10 உலக பருப்பு 

ொளாக 2019’இல் அறிவிக்கப்பட்ெது. 

✓ இது, உலகம் முழுைதும் பருப்பு ைவகககள் குறித்த விழிப்புைர்வை 

அதிகரிப்பவதயும், பருப்பு ைவககவள உலகளாவிய உைைாக அங்கீக 

-ரிப்பவதயும் ரொக்கமாகக் நகாண்டுள்ளது. “I Love Pulses” என்பது 

நடப்பாண்டில் (2021) ைரும் இந்ொளுக்காை கருப்நபாருளாகும். 

 

5.பின்ைரும் எத்திட்டத்வத பசயல்ெடுத்துதற்காக, ஆழ்கடல் மீன்பிடி 

கப்ெல்களுக்காை ைடிைவமப்வெ அரசு பமற்பகாள்ளவுள்ளது? 

அ) PM KISAN ய ாஜனா 

ஆ) PM மத்ஸ்  சம்பதா ய ாஜனா  

இ) PM மீன் விவசாயிகள் ய ாஜனா 

ஈ) PM மச்சிலி விகாஸ் ய ாஜனா 

✓ அங்கீகரிக்கப்பட்ெ தேப்படுத்தப்பட்ெ ஆழ்கெல் மீன்பிடி கப்பல்களின் 

ைடிைவமப்வப ரமற்நகாள்ைதற்காக அேசு ஓர் ஆவையத்வத அவமத் 

-துள்ளது. இந்த ெெைடிக்வக, பிேதமர் மத்ஸ்ய ெம்பதா திட்ெம் நெயல்படு 

-த்தப்படுைவத விவேைாக கண்காணிக்க, மாநிலத்திலுள்ள மீன்ைளத் 

துவறகளுக்கு உதவுைவத ரொக்கமாகக் நகாண்டுள்ளது. 

✓ கப்பல் அவமச்ெகத்துென் இைக்கமாக கட்ெப்பட்ெ அந்தக் கப்பல்கள் 

PMSSY திட்ெத்தின் கீழ் மானியத்திற்கு தகுதியுவெயவையாகும். 

 

6. உற்ெத்தி சார்ந்த ஊக்கத்பதாவக திட்டத்தின்கீழ், கீழ்க்காணும் 

எந்த ைவக எஃகு பசர்க்கப்ெட்டுள்ளது? 

அ) சிறப்பு எஃகு  

ஆ) துருரைறா எஃகு 

இ) கரிம எஃகு 

ஈ) உயலாகக்கலவவ எஃகு 

✓ எஃகு துவறயில் மூலதை முதலீடுகவள ஈர்த்து, ரைவலைாய்ப்புகவள 

உருைாக்கி, நதாழில்நுட்பத்தின் தேமுயர்த்தவல ஊக்குவிப்பதன்மூலம் 

‘சிறப்பு எஃகின்’ உற்பத்திவய ரமம்படுத்துைதற்காக 5 ைருெ காலத்தில் 

`6322 ரகாடி நிதி ஒதுக்கீட்டில் உற்பத்தி ொர்ந்த ஊக்கத்நதாவக 

திட்ெத்தில் ‘சிறப்பு எஃவக’ ரெர்ப்பதற்கு அேசு அனுமதி அளித்துள்ளது.  

✓ உள்ொட்டு ரதவைவயப் பூர்த்தி நெய்யும் ைவகயில் ‘சிறப்பு எஃகின்’ 

இருப்வப உறுதிநெய்து, ொட்வெ தற்ொர்பு அவெயச்நெய்ய இந்ெெைடிக் 

-வக உதவிகேமாக இருக்கும். 

 

7.டிஜிட்டல் பொருளாதார திட்டத்திற்கு அலுைலகத்வத திறந்துள்ள 

மாநிலம் எது? 

அ) ரகேளா 

ஆ) கர்ொெகா  

இ) மகாோஷ்டிோ 

ஈ) பீகார் 

✓ அண்வமயில், கர்ொெகா டிஜிட்ெல் நபாருளாதாே திட்ெத்திற்காை 

அலுைலகத்வத கர்ொெக மாநிலம் திறந்தது. நமாத்த மாநில உள்ொட்டு 

உற்பத்தியில் (GSDP), டிஜிட்ெல் நபாருளாதாே பங்களிப்வப 30%ஆக 

உயர்த்துைவத இது ரொக்கமாகக் நகாண்டுள்ளது. இந்த இலக்வக 

அவெய “Beyond Bengaluru” என்றநைான்வறயும் அம்மாநிலம் நதாெங்கி 

உள்ளது. இந்தத் திட்ெத்தின் 51 ெதவீத பங்குகள் நதாழிற்ெங்கங்களின் 

ைெமும், மீதமுள்ளவை மாநில அேசின் ைெமும் உள்ளை. 

 

8. ‘BioAsia’ என்ெது கீழ்க்காணும் எந்த மாநிலத்தால் நடத்தப்ெடும் 

ஒரு முதன்வம உச்சிமாநாடாகும்? 

அ) ரகேளா 

ஆ) நதலங்காைா  

இ) மகாோஷ்டிோ 

ஈ) பீகார் 

✓ ‘பரயா ஆசியா’ என்பது நதலங்காைா மாநிலத்தால் ெெத்தப்படும் ஒரு 

முதன்வம உச்சிமாொடு ஆகும். இது, பல்ரைறு துவறகவளச் ொர்ந்த 

அறிவியலாளர்கவளயும் ைணிகங்கவளயும் ஒருங்கிவைக்கும் ஓர் 

உலகளாவி  உச்சிமாநாடாகும். 

✓ வாழ்க்வக அறிவியலில் சிறப்பு கைைம் நெலுத்தும் இந்த மாொட்டின் 

18ஆைது பதிப்பு பிப்ேைரி 22-23, 2021’இல் ெெத்த திட்ெமிெப்பட்டுள்ளது. 

“Move the Needle” என்பது இந்த உச்சிமாொ -ட்டின் கருப்நபாருளாகும். 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

     

9.இந்தியாவில் ஆண்டுத ாறும் பிப்.10 & ஆக.10 ஆகிய பததிகளில், 

பின்ைரும் எந்தச் சிறப்பு நாள் அனுசரிக்கப்ெடுகிறது? 

அ) ரதசிய குெற்புழுநீக்க ொள்  

ஆ) ரதசிய குருதிச்ரொவக ொள் 

இ) ரதசிய நீேழிவு ொள் 

ஈ) ரதசிய புற்றுரொய் ொள் 

✓ இந்தியாவில், ஆண்டுரதாறும் பிப்.10 மற்றும் ஆக.10 ஆகிய ரததிகளில் 

ரதசிய குெற்புழுநீக்க ொள் கவெப்பிடிக்கப்படுகின்றது. 1-19 ையதிற்குள் 

இருப்ரபாருக்கு குெற்புழுக்கவள ஒழிப்பவத இந்த ொள் ரொக்கமாகக் 

நகாண்டுள்ளது. அவை மண்ைழியாக பேவும் புழுக்களாகும். 

✓ உலக ெலைாழ்வு அவமப்பின் கூற்றுப்படி, இந்தியாவில், 1-14 ையதுக்கு 

இவெப்பட்ெ சுமார் 241 மில்லியன் குழந்வதகள், ஒட்டுண்ணி குெற் 

புழுக்களால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளைர். 

 

10.நடப்பாண்டில் (2021) உலக எறும்புண்ணிகள் நாள் கவடப்பிடி 

-க்கப்ெடவுள்ள பததி எது? 

அ) பிப்ேைரி 10 

ஆ) பிப்ேைரி 15 

இ) பிப்ேைரி 18 

ஈ) பிப்ேைரி 20  

✓ உலக எறும்புண்ணிகள் ொளாைது ஆண்டுரதாறும் பிப்ேைரி மாதத்தில் 

ைரும் மூன்றாம் ெனிக்கிழவமயன்று கவெப்பிடிக்கப்படுகின்றது.  

✓ எறும்புண்ணிகள் குறித்த விழிப்புைர்வை ஏற்படுத்துைதற்கும், இந்தத் 

தனித்துைம்மிக்க உயிரிைங்கவள அழிவிலிருந்து பாதுகாப்பதற்குமாக 

இந்ொள் கவெப்பிடிக்கப்படுகின்றது. 10ஆைது உலக எறும்புண்ணிகள் 

ொளாைது, 2021 பிப்.20 அன்று கவெப்பிடிக்கப்பெவுள்ளது. 

 

 
✓ நென்வைவய அடுத்து அவமந்துள்ள வதயூரில் உலகத்தேத்திலாை 

ஆய்வு ைெதிகளுென் உருைாகும் நென்வை IIT புத்தாக்க ைளாகத்வத 

(Discovery Campus) பிேதமர் ரமாடி திறந்துவைத்தார். 

✓ நென்வையில் ொவலரயாேம் சுற்றித்திரியும் குழந்வதகள், காைாமல் 

ரபாை சிறார்கள், பாதுகாப்பும் போமரிப்பும் ரதவைப்படும் சிறார்களுக்கு 

உதவும் ைவகயில் ெமூக-பாதுகாப்பு துவறயுென் இவைந்து ‘ஆபரேஷ 

-ன் ஸ்வமல்’ என்ற திட்ெத்வத காைல்துவற பிப்.1 அன்று நதாெங்கியது. 

அந்தத் திட்ெம் இன்று (பிப்.15) நிவறைவெந்தது. 

 

 

 



         

     

1. ‘ஸ்வவலம்பன் சாஷக்த் – பிரம்மாண்ட பரப்புரர’ரை இந்திை 

பபண்கள் ப ாழில்முரைவவார் கூட்டரமப்பும் கீழ்க்காணும் எந்  

நிறுவைமும் இரைந்து ப ாடங்கியுள்ளை? 

அ) DRDO 

ஆ) SIDBI  

இ) ECGC 

ஈ) LIC 

✓ இந்திய சிறு த ொழில் மேம்பொட்டு வங்கியானது (SIDBI), இந்திய ேகளிர் 

த ொழில்முனைமவொர் கூட்டனேப்புடன் இனைந்து, ‘ஸ்வவலம்பன் 

சொஷக்த் – பிரம்ேொண்ட பரப்புனர’னயத் த ொடங்கியுள்ளது. 

✓ இது ‘Standup India’ திட்டத்ன  மேம்படுத்துவ ற்கொை ஒரு வனலயரங்க 

த ொடர் நிகழ்வொகும். ஒரு புதிய நிறுவைத்ன  அனேப்ப ற்கொக, ஒரு 

கினளக்கு குனைந் து 1 SC அல்லது ST ேற்றும் ஒரு தபண் கடைொளிக்கு 

10 இலட்சம் மு ல் 1 மகொடி வனர கடன் வழங்கப்படுகிைது. 

 

2.பிரம்மபுத்திரா பள்ளத் ாக்கு உரங்கள் நிறுவைம் அரமந்துள்ள 

இடம் எது? 

அ) ஒடிசொ 

ஆ) அஸ்ஸொம்  

இ) மேற்கு வங்கம்  

ஈ) ஜொர்க்கண்ட் 

✓ யூரியொ உற்பத்திப் பிரிவுகளின் தசயல்பொடுகனளத் த ொடர்ந்து 

மேற்தகொள்வ ற்கொக அஸ்ஸொம் நம்ரூப் பகுதியில் உள்ள, பிரம்ேபுத்திரொ 

பள்ளத் ொக்கு உரங்கள் நிறுவைத்துக்கு `100 மகொடி ேொனிய உ வி 

அளிக்கும், உரத்துனையின் திட்டத்துக்கு தபொருளொ ொர விவகொரங்களுக் 

-கொை ேத்திய அனேச்சரனவக் குழு ஒப்பு ல் அளித் து. கம்தபனிகள் 

சட்டப்படி, ேத்திய அரசின் உரத்துனையின்கீழ் தசயல்படும் தபொதுத்துனை 

நிறுவைேொக பிரம்ேபுத்ரொ பள்ளத் ொக்கு உரங்கள் உள்ளது. 

 

3.கடற்பரட மின்ைணு அரமப்புகளின் நீரடிப் பிரிவில் ஆராய்ச்சி 

வமற்பகாள்வ ற்காக, இந்திை கடற்பரட, பின்வரும் எந்  நிறுவைத் 

-துடன் கூட்டிரைந்துள்ளது? 

அ) IIT தில்லி  

ஆ) NIT திருச்சி 

இ) IIT கெளொத்தி 

ஈ) IISc தபங்களூரு 

✓ இந்திய கடற்பனட ேற்றும் IIT தில்லி சமீபத்தில் கடற்பனட மின்ைணு 

அனேப்புகளின் நீரடிப்பிரிவு த ொடர்பொை ஆரொய்ச்சிகிக்கொக புரிந்துைர்வு 

ஒப்பந் ம் ஒன்றில் னகதயழுத்திட்டை. இது த ொடர்புனடய மு ன்னே 

த ொழில்நுட்பங்கனள, 1970’களிலிருந்து IIT தில்லியிலுள்ள மின்ைணு 

பயன்பொட்டு ஆரொய்ச்சி னேயம் (CARE) உருவொக்கி வருகிைது. 

 

4.எந்  இந்திை வங்கி  ைது ‘இ-டீலர்’ திட்டத்தின்கீழ், இந்திைன் 

ஆயில் கார்ப்பவரஷனுடன் ஒப்பந் ம் பசய்துள்ளது? 

அ) இந்தியன் வங்கி 

ஆ) பஞ்சொப் ம சிய வங்கி  

இ) பமரொடொ வங்கி 

ஈ) யூனியன் இந்தியொ வங்கி 

✓ எண்தைய் நிறுவைத்தின் விநிமயொகஸ் ர்களுக்கு `2 மகொடி வனர 

வழங்க, பஞ்சொப் ம சிய வங்கி, இந்தியன் ஆயில் கொர்ப்பமரஷனுடன் 

ஒப்பந் ம் தசய்துள்ளது. இந்  ஒப்பந் த்தின்கீழ், குனைந்  வட்டி விகி ங்க 

-ள், குனைந்  அளவு ேற்றும் குனைந் பட்ச அல்லது சுழிய இனை ம  

-னவகளுடன் வங்கிக்கடன் வழங்கப்படும். இந்  நடவடிக்னககள் PNB 

இ-டீலர் திட்டத்தின்கீழ் மேற்தகொள்ளப்படவுள்ளை. 

 

 

 

5. “விண்பவளியில் மனி ர்கள் பகாள்ரக-2021” என்ற வரரரவ 

பவளியிட்ட நாடு எது? 

அ) ஜப்பொன் 

ஆ) இந்தியொ  

இ) சீனா 

ஈ) ஐக்கிய அதேரிக்க நொடுகள் 

✓ இந்திய விண்தவளி ஆய்வு னேயேொைது (ISRO) சமீபத்தில், “விண்தவ 

-ளியில் ேனி ர்கள் தகொள்னக – 2021” என்ை வனரனவ தவளியிட்டது. 

இந் க் தகொள்னக, அரசொங்கத்தின் ஒப்பு லுக்கொக அனுப்பப்படும்.  

✓ இந் க் தகொள்னக இந்தியொவின் ேனி ர்கனள விண்ணுக்கு அனுப்பும் 

திட்டத்திற்கொை த ொழில்நுட்பங்கனள உருவொக்குவ ற்கு முயல்கிைது. 

இப்பணிக்குத் ம னவயொை த ொழினுட்பங்கனளப் ஆய்வ ற்கொக ISRO 

இரண்டு உறுப்பிைர்கனளக்தகொண்ட குழுனவயும் அனேத்துள்ளது. 

 

6.பணிைாளர் நலன், பபாதுமக்கள் குரறதீர்ப்பு & ஓய்வூதிைங்கள் 

அரமச்சகத்தின்படி, குடும்ப ஓய்வூதிைத்திற்காை புதிை உச்சவரம்பு 

என்ை? 

அ) `50,000 

ஆ) `75,000 

இ) `1,00,000 

ஈ) `1,25,000  

✓ குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்கொை உச்சவரம்பு ேொ த்திற்கு `45,000’இல் 

இருந்து `1,25,000 ஆக உயர்த் ப்பட்டுள்ளது என்று பணியொளர், தபொது 

ேக்கள் குனைகள், ஓய்வூதிய அனேச்சர் ஜிம ந்திர சிங் அறிவித்துள்ளொர். 

✓ இந்  உச்சவரம்பு, ஏழொவது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துனரகளின் ஊதிய 

உயர்வுக்கு ஏற்ப அனேந்துள்ளது. உயிரிழந்  பணியொளர்களின் குடும்ப 

உறுப்பிைர்களின் வொழ்க்னகனய இந்நடவடிக்னக எளி ொக்குவம ொடு, 

மபொதுேொை நிதி பொதுகொப்னப அவர்களுக்கு வழங்கும். 

 

7.ப ாழிற்துரற உற்பத்திக்குறியீட்ரட அறிவிக்கிற நடுவண் அரம 

-ச்சகம் எது? 

அ) புள்ளியியல் ேற்றும் திட்ட அேலொக்கம் அனேச்சகம்  

ஆ) நிதி அனேச்சகம் 

இ) தபருநிறுவை விவகொரங்கள் அனேச்சகம் 

ஈ) உள்துனை அனேச்சகம் 

✓ ேத்திய புள்ளியியல் & திட்ட அேலொக்க அனேச்சகேொைது த ொழிற்துனை 

உற்பத்தி குறியீட்னட தவளியிடுகிைது. இத் ரவுகளின் சமீப பதிப்பின்படி, 

2020 டிசம்பரில் இ ன் ச வீ ம் 1 ச வீ  அளவுக்கு வளர்ந் து. கொய்கறி 

வினல சரிவு கொரைேொக, நுகர்மவொர் வினலக் குறியீட்டு பைவீக்கம், 

2021 ஜைவரியில் 4.06 ச வீ ேொகக் குனைந்து கொைப்பட்டது. 

 

8.உலக அளவில் மிக அதிகமாக சாரல விபத்து இறப்புகரள பதிவு 

பசய்கிற நாடு எது? 

அ) ஐக்கிய அதேரிக்க நொடுகள் 

ஆ) இந்ம ொமைசியொ 

இ) இந்தியொ  

ஈ) பொகிஸ் ொன் 

✓ உலக அளவில் அதிக எண்ணிக்னகயிலொை சொனல விபத்துக்கனள 

இந்தியொ பதிவுதசய்கின்ைது. உலக வங்கியொைது அண்னேயில், “Traffic 

Crash Injuries and Disabilities: The Burden on Indian Society” என்ை 

 னலப்பில் அறிக்னகதயொன்னை தவளியிட்டது. ேத்திய மபொக்குவரத்து 

அனேச்சர் நிதின் கட்கரி இவ்வறிக்னகனய தவளியிட்டொர். இந்தியொவில் 

75%’க்கும் மேற்பட்ட வறியநினலக் குடும்பங்கள் சொனலப்மபொக்குவரத்து 

விபத்துக்குப்பிைகு இன்னும் வறியநினலக்குச் தசல்கின்ைை. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

     

9. சித்ப ளரா ஏரி அரமந்துள்ள மாநிலம் எது? 

அ) ஒடிஸொ 

ஆ) ஆந்திர பிரம சம் 

இ) உத் ர பிரம சம்  

ஈ) ேத்திய பிரம சம் 

✓ சித்த ளரொ ஏரி, உத் ரபிரம சத்தில் அனேந்துள்ளது. இந்  ஏரியிலிருந்து 

ம ரி என்ை ஆறு உருவொகிைது. ஆகஸ்ட் - அக்மடொபர் ேொ ங்களில் பல 

புலம்தபயர்ந்  பைனவகள் இந்  ஏரிக்கு வருனக  ருகின்ைை. இது ஒரு 

முக்கியேொை ஹிந்து புனி த் லேொகும். பிர ே ேந்திரி நமரந்திர மேொடி, 

சித்த ளரொ ஏரியின் வளர்ச்சிப்பணிகனள சமீபத்தில் த ொடக்கிைொர். 

 

10. உலக வாபைாலி நாள் பகாண்டாடப்படுகிற வ தி எது? 

அ) பிப்ரவரி 12 

ஆ) பிப்ரவரி 13  

இ) பிப்ரவரி 14 

ஈ) பிப்ரவரி 15 

✓ உலக வொதைொலி நொளொைது ஒவ்மவொர் ஆண்டும், பிப்.13 அன்று உலகம் 

முழுவதும் தகொண்டொடப்படுகிைது. இந்  நொள் மு ன்மு லில், 2011’இல் 

UNESCO’இன் உறுப்புநொடுகளொல் அறிவிக்கப்பட்டது. ஐநொ தபொது அனவ 

2012’இல் இந்  முன்தேொழினவ ஏற்றுக்தகொண்டது. 

✓ நடப்பொண்டு (2021) வரும் உலக வொதைொலி நொள் பரிைொேம், புதுனே 

& இனைப்பு ஆகிய 3 முக்கிய துனை கருப்தபொருள்கனள அடிப்பனட 

-யொகக் தகொண்டது. இந்நாளின்ப ாது, “New World; New Radio” என்ற 

ொக ாலியய UNESCO தவளியிட்டது. 

 

 
✓ மசலம் ேொவட்ட ேகளிர் சுய உ விக் குழுக்களின் உற்பத்திப் தபொருள்கள் 

இனைய விற்பனைக்கொை ‘மசலம் ேதி’ என்ை புதிய திைன்மபசி 

தசயலினய மு லனேச்சர் க பழனிசொமி த ொடங்கினவத் ொர். 

✓ தசன்னை IIT’இன் ‘சொரங்’ கனலவிழொ, வரலொற்றில் மு ல்முனையொக 

இனையவழியில் ேட்டும் நடத் ப்படுகிைது. ம சிய உயர்கல்வி 

த ொழில்நுட்ப கல்வி நிறுவைேொை, தசன்னை IIT’இன் ேொைவர்கள் 

சொர்பில், ‘சொரங்’ என்ை கனல ேற்றும் கலொசொர விழொ நடத் ப்படுகிைது. 

✓ பிர ேர் நமரந்திர மேொடி அவர்களொல் த ொடங்கப்பட்ட திட்டங்கள்: 

1. தசன்னை தேட்மரொ இரயில் மு ற்கட்ட விரிவொக்கத் திட்டம்  

2. தசன்னை கடற்கனர – அத்திப்பட்டு இனடமயயொை 

நொன்கொவது இரயில் டம். 

3. விழுப்புரம் – கடலூர் – ேயிலொடுதுனை –  ஞ்சொவூர் ேற்றும் 

ேயிலொடுதுனை - திருவொரூர் இனடமய மின்ேயேொக்கப்பட்ட 

ஒருவழி இரயில் டம்.  

4. கல்லனைக் கொல்வொய் விரிவொக்கம், புைரனேப்பு ேற்றும் நவீ 

-ைப்படுத்தும் திட்டம், தசன்னை IIT டிஸ்கவரி வளொகத்திற்கொ 

-ை பிர ேர் அடிக்கல் நொட்டிைொர். 

5. மேற்கண்ட புதிய திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நொட்டியதுடன், 

அர்ஜுன் பீரங்கினய (Mk-1A) பிர ே ேந்திரி இரொணுவத்திடம் 

ஒப்பனடத் ொர். 

✓  மிழ்நொடு அரசின் புதிய த ொழிற்தகொள்னகனய மு லனேச்சர் எடப்பொடி 

க பழனிசொமி தவளியிட்டொர். புதிய த ொழில் திட்டங்களுக்கொை 28 

புரிந்துைர்வு ஒப்பந் ங்களும் னகதயழுத் ொகிை. இந் ப் புதிய த ொழில் 

தகொள்னகயில் `10 லட்சம் மகொடி மு லீட்னட ஈர்க்க இலக்கு நிர்ையம் 

தசய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்  மு லீடுகள்மூலம் 10 லட்சம் மபருக்கு 

புதிய மவனலவொய்ப்புகள் கினடக்கப்தபறும் எை த ொழில் தகொள்னகயில் 

த ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 



         

     

1. நடப்பாண்டின் (2021) ஹரித்துவார் கும்பமேளா த ாடங்கவுள்ள 

ம தி எது? 

அ) மார்ச் 1 

ஆ) ஏப்ரல் 1  

இ) மம 1 

ஈ) ஏப்ரல் 30 

✓ வழமையாக 3 மாதங்களுக்கு நடைபெறும் ஹரித்துவார் கும்ெமமளா, 

நடப்பாண்டில் (2021) 30 நாட்களுக்கு மட்டும் நைத்த உத்தரகண்ட் அரசு 

முடிவுபெய்துள்ளது. இதடை அம்மாநிலத்தின் தடலடமச் பெயலர் ஓம் 

பிரகாஷ் பதரிவித்தார். ஹிந்துக்களின் மிகவும் புனிதமாை நிகழ்வுகளில் 

ஒன்றாை கும்ெமமளா, இம்முடற 2021 ஏப்.1-ஏப்.30 வடர நடைபெறும். 

 

2.பின்வரும் எம்ோநிலத்தில், ‘ேகாபாகு-பிரம்ேபுத்திரா’ திட்டத்த  

பிர ேர் நமரந்திர மோடி த ாடங்கிதவத் ார்? 

அ) ஒடிொ 

ஆ) அஸ்ஸாம்  

இ) மமற்கு வங்கம்  

ஈ) ஜார்க்கண்ட் 

✓ நியமத்தி – மஜிலி தீவுகளுக்கு இடையில், வைக்கு பகளகாத்தி - பதற்கு 

பகளகாத்தி இடையில், தூப்ரி - ஹட்சிங்கிமரி இடையில் மரா-ொக்ஸ் 

மெடவடயத் பதாைங்கிடவத்ததன்மூலம் ‘மகாொகு – பிரம்மபுத்திரா' 

திட்ைத்டத பிரதமர் மமாடி பதாைங்கிடவத்தார். இந்தியாவின் கிழக்குப் 

ெகுதியில் தடையற்ற மொக்குவரத்து இடைப்புவெதி கிடைக்கச்பெய்யும் 

மநாக்கில் இந்தத்திட்ைம் உருவாக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 

3.இந்தியாவிற்கும் பின்வரும் எந்  நாட்டிற்கும் இதடமய விரிவான 

தபாருளா ார ஒத்துதைப்பு & கூட்டு ஒப்பந் த்தில் தகதயழுத்திட 

நடுவண் அதேச்சரதவ ஒப்பு ல் அளித் து? 

அ) கைைா 

ஆ) மமலசியா 

இ) பமாரீஷியஸ்  

ஈ) சிங்கப்பூர் 

✓ இந்தியா மற்றும் பமாரீஷியஸுக்கிடைமயயாை விரிவாை பொருளாதார 

ஒத்துடழப்பு மற்றும் கூட்டு ஒப்ெந்தத்தில் டகபயழுத்திடுவதற்கு மத்திய 

அடமச்ெரடவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள ஒரு 

நாட்டுைன் வர்த்தக ஒப்ெந்தத்தில் இந்தியா டகபயழுத்திடுவது இதுமவ 

முதல் முடறயாகும். 

✓ வடரமுடறக்கு உட்ெட்ை இந்த ஒப்ெந்தத்தின்கீழ், ெரக்கு மற்றும் மெடவ 

-கள் வர்த்தகம், வணிகத்திற்காை பதாழில்நுட்ெத் தடைகள், சுகாதாரம் 

மற்றும் தாவர ஆமராக்கிய நைவடிக்டககள், நெர்களின் மொக்குவரத்து, 

பதாடலத்பதாைர்பு, நிதி மெடவகள், சுங்க நடைமுடறகள் மற்றும் இதர 

துடறகளில் ஒத்துடழப்பு இைம் பெறுகின்றை. 

 

4.உலக சூரிய ஆற்றல் வங்கிதய த ாடங்குவ ற்கு திட்டமிட்டுள்ள 

அதேப்பு எது? 

அ) ஐக்கிய நாடுகள் அடவ 

ஆ) ென்ைாட்டு சூரிய ஆற்றல் கூட்ைணி  

இ) SAARC 

ஈ) உலக வங்கி 

✓ ென்ைாட்டு சூரிய ஆற்றல் கூட்ைணியானது (ISA) உலக சூரிய ஆற்றல் 

வங்கிடய (World Solar Bank) பதாைங்கவுள்ளது. 2021 நவம்ெரில் 

கிளாஸ்மகாவில் நடைபெறவுள்ள ஐக்கிய நாடுகளின் காலநிடல மாற்ற 

மாநாட்டில் இது குறித்த அறிவிப்பு பவளியிைப்ெடும். 

 

5.இந்திய கடமலாரக்காவல்பதட நாள் தகாண்டாடப்படுகிற ம தி 

எது? 

அ) பிப்ரவரி 01   ஆ) பிப்ரவரி 02 

இ) பிப்ரவரி 03  ஈ) பிப்ரவரி 04 

✓ ெமீெத்தில், இந்திய கைமலாரக் காவல்ெடை தைது 43ஆவது உருவாக்க 

நாடள பிப்ரவரி 1 அன்று பகாண்ைாடியது. ொதுகாப்பு அடமச்ெகத்தின்கீழ் 

1978ஆம் ஆண்டு கைமலாரக் காவல்ெடை ெட்ைம் அமல்ெடுத்தப்ெட்ைதன் 

மூலம், நாட்டின் முழுடமயாை தன்ைாட்சிமிக்க ஆயுதப்ெடையாக 1977 

பிப்.1 அன்று இந்திய கைமலாரக் காவல்ெடை எழுப்ெப்ெட்ைது. நாட்டின் 

ெரந்த கைற்ெரப்டெ ொதுகாப்ெமத இதன் முதன்டமப்ெணியாகும். 

 

6.நடப்பாண்டு (2021) வரும் உலக ஈரநிலங்கள் நாளுக்கான கருப் 

தபாருள் என்ன? 

அ) Wetlands for Us 

ஆ) Wetlands and Water  

இ) Wetlands and COVID-19 

ஈ) Save Wetlands 

✓ ஈரநிலங்களின் முக்கியத்துவம் மற்றும் புவியில் அதன் ெங்குெற்றிய 

விழிப்புைர்டவ ஏற்ெடுத்த ஆண்டுமதாறும் பிப்ரவரி.2 அன்று உலக ஈர 

நிலங்கள் நாள் அனுெரிக்கப்ெடுகிறது. “ஈரநிலங்கள் மற்றும் நீர்” என்ெது 

நைப்ொண்டில் (2021) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்பபாருளாகும். 

✓ நைப்ொண்டின் (2021) கருப்பொருள், நன்னீரின் ஆதாரமாக விளங்கும் 

ஈரநிலங்களின் முக்கியத்துவத்டத எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

 

7.நடப்பாண்டு (2021) வரும் உலக புற்றுமநாய் நாளுக்கான கருப் 

தபாருள் என்ன? 

அ) We can. I can 

ஆ) I am and I will  

இ) Not Beyond Us 

ஈ) Cancer can be prevented 

✓ ஆண்டுமதாறும் பிப்.4 அன்று உலக புற்றுமநாய் திைமாக அனுெரிக்கப்ெ 

-டுகிறது. புற்றுமநாய் பதாைர்ொக பொதுமக்களிடைமய விழிப்புைர்டவ 

ஏற்ெடுத்தி, ஆரம்ெ நிடலயிமலமய மநாடயக் கண்ைறிந்து, குைப்ெடுத்த 

மவண்டும் என்ெதற்காக இந்நாள் அனுெரிக்கப்ெடுகிறது. “I am and I will” 

என்ெது நைப்ொண்டில் (2021) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்பபாருளாகும். 

கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு முதல் இதத கருப்பபாருள் பதரிவாகிவருகிறது. 

 

8. உலக யுனானி நாள் தகாண்டாடப்படுகிற ம தி எது? 

அ) பிப்ரவரி 11  

ஆ) பிப்ரவரி 12 

இ) பிப்ரவரி 13 

ஈ) பிப்ரவரி 14 

✓ யுைானி அறிஞரும் ெமூக சீர்திருத்தவாதியுமாை ஹகீம் அஜ்மல்கானின் 

பிறந்தநாடளக் குறிக்கும் வடகயில் ஒவ்பவாரு ஆண்டும் பிப்.11 அன்று 

உலக யுைானி நாள் அனுெரிக்கப்ெடுகிறது. 

✓ யுைானி மருத்துவ முடறயில் அறிவியல் ஆராய்ச்சிடய நிறுவியவர் 

ஹகீம் அஜ்மல்கான். கிமரக்கத்தில் மதான்றிய யுைானி மருத்துவ முடற 

-க்கு அடித்தளமிட்ைவர் ஹிப்மொகிரட்ைஸ். 

 

9.நடப்பாண்டு (2021) தபண் பிறப்புறுப்பு சித ப்பு எதிர்ப்புக்கான 

பன்னாட்டு நாளின் (International Day of Zero Tolerance for Female 

Genital Mutilation) கருப்தபாருள் என்ன? 

அ) End Female Genital Mutilation 

ஆ) Unleashing Youth Power 

இ) No Time for Global Inaction, Unite, Fund, and Act to End Female Genital 

Mutilation  

ஈ) Intensify Global Efforts 

✓ பெண் பிறப்புறுப்பு சிடதப்பு எதிர்ப்புக்காை ென்ைாட்டு நாள் ஆண்டுமதா 

-றும் பிப்.6 அன்று உலகம் முழுவதும் அனுெரிக்கப்ெடுகிறது. பிறப்புறுப்பு 

சிடதப்பு அல்லது மருத்துவ ரீதியற்ற காரைங்களுக்காக பெண் பிறப்புறு 

-ப்பில் மாற்றங்கடள மமற்பகாள்வது ஆப்பிரிக்காவின் மத்திய கிழக்கு 

மற்றும் உலகின் பிற 30 நாடுகளில் நடைமுடறயில் உள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

     

✓ கைந்த 2012’இல், பிப்ர்வரி.6ஆம் மததிடய பெண் பிறப்புறுப்பு சிடதப்பு 

எதிர்ப்புக்காை ெர்வமதெ நாளாக ஐநா பொது அடவ அறிவித்தது. வரும் 

2030ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்த நடைமுடறடய முற்றாக ஒழிப்ெதற்கு ஐநா 

அடவ பெயல்ெட்டுவருகிறது. 

 

10. உலக வாதனாலி நாள் தகாண்டாடப்படுகிற ம தி எது? 

அ) பிப்ரவரி 12 

ஆ) பிப்ரவரி 13  

இ) பிப்ரவரி 14 

ஈ) பிப்ரவரி 15 

✓ உலக வாபைாலி நாளாைது ஒவ்மவார் ஆண்டும், பிப்.13 அன்று உலகம் 

முழுவதும் பகாண்ைாைப்ெடுகிறது. இந்த நாள் முதன்முதலில், 2011’இல் 

UNESCO’இன் உறுப்புநாடுகளால் அறிவிக்கப்ெட்ைது. ஐநா பொது அடவ 

2012’இல் இந்த முன்பமாழிடவ ஏற்றுக்பகாண்ைது. 

✓ நைப்ொண்டு (2021) வரும் உலக வாபைாலி நாள் ெரிைாமம், புதுடம 

& இடைப்பு ஆகிய 3 முக்கிய துடை கருப்பொருள்கடள அடிப்ெடை 

-யாகக் பகாண்ைது. இந்நாளின்தபாது, “New World; New Radio” என்ற 

காப ாலிமய UNESCO பவளியிட்ைது. 

 

 



         

     

1.சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, அர்ஜுன் Mk1A என்பது பின்வரும் 

எதனைக் குறிப்பிடுகிறது? 

அ) பீரங்கி எதிர்ப்பு ஏவுகணை 

ஆ) முதன்ணை ப ோர் பீரங்கி  

இ) ப ோர் விைோனங்கள் 

ஈ) ஆளில்லோ வோன்வழி வோகனம் 

✓ சென்ணனயில் நணைச ற்ற விழோவில் பிரதைர் நபரந்திர பைோடி, அர்ஜுன் 

முதன்ணை ப ோர் பீரங்கி Mk1A’ஐ இந்திய ரோணுவத்திைம் ஒப் ணைத்தோர். 

இந்த முதன்ணை ப ோர் பீரங்கி, சென்ணனயில் உள்ள DRDO’இன் ப ோர் 

வோகனங்கள் ஆரோய்ச்சி & பைம் ோட்டு நிறுவனத்தோல் உள்நோட்டிபலபய 

வடிவணைக்கப் ட்டு, உருவோக்கப் ட்டு ைற்றும் தயோரிக்கப் ட்டுள்ளது. 

 

2. BPCL நிறுவனத்தின் `6000 ககோடி மதிப்பிலோன சபட்க ோ கவதி 

வளோகத்தை, பி ைமர், பின்வரும் எந்ை மோநிலத்தில் அர்ப்பணித்ைோர்? 

அ) தமிழ்நோடு 

ஆ) பகரளம்  

இ) கர்நோைகோ  

ஈ) ஆந்திர பிரபதெம் 

✓ சகோச்சி சுத்திகரிப்பு நிணலயத்தில்,  ோரத் ச ட்பரோலியத்தின் புபரோபிலீன் 

அடிப் ணையிலோன ச ட்பரோ சகமிக்கல் வளோகத்ணத பிரதைர் நபரந்திர 

பைோடி அர்ப் ணித்தோர். ̀ 6,000 பகோடி ைதிப்புள்ள புபரோபிலீன் அடிப் ணை 

-யிலோன ச ட்பரோ சகமிக்கல் திட்ைைோனது அக்ரிலிக் அமிலம், ஆக்ப ோ-

ஆல்கஹோல் ைற்றும் அக்ரிபலட்டுகணள உற் த்தி செய்யும். 

✓ அணவ இந்தியோவில் இறக்குைதி செய்யப் டும் அமிலங்களோகும். பகரள 

ைோநிலத்தின் சகோச்சியில் உள்நோட்டு நீர்வழிப் ப ோக்குவரத்து ஆணைய 

-த்தின் பரோ-பரோ கப் ல் பெணவகணளயும் அவர் திறந்துணவத்தோர். 

 

3.சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, கல்லதை கோல்வோய் அதமப்பு 

அதமந்துள்ள மோநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நோடு  

ஆ) பகரளம் 

இ) கர்நோைகோ  

ஈ) ஆந்திர பிரபதெம் 

✓ உலகின் மிகப் ழணையோன நீர் ஒழுங்கோற்றும் அணைப் ோன கல்லணை 

கோல்வோய், இது பெோழ ைன்னர் கரிகோற்பெோழனோல் 2ஆம் நூற்றோண்டில் 

கட்ைப் ட்ைது. ெமீ த்தில், இந்தியப் பிரதைர் நபரந்திர பைோடி, கல்லணை 

கோல்வோய் அணைப்பின் விரிவோக்கம், புைரணைத்தல் ைற்றும் நவீனையைோ 

-க்கலுக்கோன திட்ைத்துக்கு அடிக்கல் நோட்டினோர். இந்தத் திட்ைம் `2,640 

பகோடி செலவில் பைற்சகோள்ளப் ை உள்ளது. 

 

4. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ஒலிம்பஸ் கமோன்ஸ் என்பது சூரிய 

மண்டலத்தில் உள்ள மிகப்சபரிய ……………………? 

அ) எரிைணல  

ஆ)  ள்ளம் 

இ) சிறுபகோள் 

ஈ) ஏரி 

✓ ‘ஒலிம் ஸ் பைோன்ஸ்’ என் து செவ்வோய் பகோளில் இருக்கும் சூரிய 

ைண்ைலத்தின் மிகப்ச ரிய எரிைணலயோகும். மிகப்ச ரிய பகைய எரிை 

-ணலயோன இது, கைல் ைட்ைத்திலிருந்து எவசரஸ்ட் சிகரத்ணதவிை இரு 

ைைங்கு உயரத்திற்கு பைல் உள்ளது. ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின், ‘பஹோப்’ 

விண்கலம், செவ்வோய் கிரகத்தின் சுற்றுப் ோணதயில் நுணழந்தபின்னர், 

அதன் முதல் நிழற் ைத்ணத புவிக்கு அனுப்பியது. 

✓ இந்த விண்கலம், ெமீ த்தில், செவ்வோய் கிரகத்தின் பைற் ரப்பில் இருந்து 

24,700 கிபலோமீட்ைர் உயரத்தில் இருந்து எடுக்கப் ட்ை ஒலிம் ஸ் 

பைோன்ஸ் எரிைணலயின் நிழற் ைத்ணத புவிக்கு அனுப்பியது. 

 

 

 

5. கத்ைோரில் நதடசபற்ற FIFA கிளப் உலகக்ககோப்தபயின் இறுதிப் 

கபோட்டியில் சவன்ற கபயர்ன் முனிச், பின்வரும் எந்ை நோட்டின் 

கோல்பந்து அணியோகும்? 

அ) ஐக்கியப் ப ரரசு 

ஆ) சஜர்ைனி  

இ) பிரோன்ஸ் 

ஈ) இத்தோலி 

✓ கத்தோரில் நணைச ற்ற FIFA கிளப் உலகக்பகோப்ண யின் இறுதிப் 

ப ோட்டியில், சஜர்ைனியின் கோல் ந்து அணியோன ப யர்ன் முனிச், சைக்சி 

-பகோவின் ணைக்சரஸ் UANL’ஐ வீழ்த்தியது. இது, கைந்த 9 ைோதங்களுக் 

-குள் இந்த அணி சவல்லும் ஆறோவது  ட்ைைோகும். சஜர்ைன் அணியின் 

ச ஞ்ெமின்  வோர்ட், இறுதியோட்ைத்தின் 59ஆவது நிமிைத்தில் 

ஆட்ைத்தின் ஒபர பகோணல அடித்தோர். 

 

6.பின்வரும் எந்ை மத்திய அதமச்சகத்ைோல் மகோத்மோ கோந்தி கைசிய 

சபல்கலோஷிப் திட்டம் சைோடங்கப்பட்டுள்ளது? 

அ) ஊரக பைம் ோட்டு அணைச்ெகம் 

ஆ) திறன் பைம் ோடு & சதோழில்முணனவு அணைச்ெகம்  

இ) சதோழிலோளர் & பவணலவோய்ப்பு அணைச்ெகம் 

ஈ) உழவு & உழவர்கள் நல அணைச்ெகம் 

✓ ைத்திய திறன் பைம் ோடு & சதோழில்முணனவு அணைச்ெகைோனது ைகோத்ைோ 

கோந்தி பதசிய ச ல்பலோஷிப் திட்ைத்ணத அறிமுகப் டுத்தியுள்ளது. நோடு 

முழுவதுமுள்ள 9 இந்திய பைலோண் நிறுவனங்களுைன் இணைந்து 

இந்தத் திட்ைம் சதோைங்கப் ட்டுள்ளது. இது SANKALP (Skills Acquisition 

and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion) திட்ைத்தின் கீழ் 

சதோைங்கப் ட்டுள்ளது. 

 

7. ஓர் அண்தமய அறிக்தகயின்படி, கடந்ை ஐந்து ஆண்டுகளில், 

சோன் பி ோன்சிசுககோதவ விடவும் பின்வரும் எந்ை இந்திய நக த்தில் 

அதிகமோன துளிர்நிறுவனங்கள் சைோடங்கப்பட்டுள்ளன? 

அ) புபன 

ஆ) புது தில்லி 

இ) ச ங்களூரு  

ஈ) சென்ணன 

✓ முதலீடுகள் ைற்றும் நிதிகணளக் கண்கோணிக்கும் டிரோக்ஸ்ன் என்ற 

நிறுவனம் சவளியிட்டுள்ள அறிக்ணகயின் டி, ச ங்களூரில் நிறுவப் ட்ை 

துளிர்நிறுவனங்களின் எண்ணிக்ணக கைந்த 5 ஆண்டுகளில் அசைரிக் 

-கோவின் ெோன் பிரோன்சிஸ்பகோவில் நிறுவப் ட்ை துளிர்நிறுவனங்களின் 

எண்ணிக்ணகணயவிைவும் அதிகைோகும். 

✓ கடந்த 2015ஆம் ஆண்டில், ச ங்களூருவில் 3,080 துளிர்நிறுவனங்கள் 

நிறுவப் ட்ைன. அபத பவணளயில், ெோன் பிரோன்சிஸ்பகோவில் 2,040 

நிறுவனங்கள் ைட்டுபை நிறுவப் ட்டிருந்தன. இபதப ோல், 2020ஆம் 

ஆண்டில், 805 நிறுவனங்கள் ச ங்களூரில் நிறுவப் ட்டிருந்தன; அபத 

பவணளயில், ெோன் பிரோன்சிஸ்பகோவில் 619 துளிர் நிறுவனங்கள் நிறுவ 

-ப் ட்டிருந்தன. ச ங்களூருவில் தற்ப ோது 13,000 துளிர் நிறுவனங்கள் 

செயல் ோட்டில் உள்ளன. 

 

8. ஏதை மக்களுக்கு `5 விதலயில் உைவு வைங்குவைற்கோக, ‘மோ’ 

என்ற திட்டத்தை சைோடங்கியுள்ள மோநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நோடு 

ஆ) பகரளோ 

இ) பைற்கு வங்கம்  

ஈ) ைத்திய பிரபதெம் 

✓ பைற்கு வங்க முதலணைச்ெர் ைம்தோ  ோனர்ஜி, சைய்நிகர் முணறயில் ‘ைோ’ 

என்ற திட்ைத்ணத சதோைங்கிணவத்தோர். இதன்கீழ், ஏணழ ைக்களுக்கு `5 

விணலயில் பை. வங்க ைோநில அரசு உைவு வழங்கும். கோய்கறி, முட்ணை 

உள்ளிட்ை ஒரு தட்டு உைவு `5 விணலக்கு வழங்கப் டும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

     

9.ச ைோலயம் இயற்தக அறக்கட்டதளயின், ‘ச ைோலயம் வோழ்நோ 

-ள் கசதவ விருது 2020’ஐ சபற்றவர் யோர்? 

அ) தியபைோர்  ோஸ்கரன்  

ஆ) சுந்தர்ரோஜன் 

இ) அழகர் இரோைோனுஜம் 

ஈ) அனுரோதோ ரைைன் 

✓ முன்னணி எழுத்தோளரும் வரலோற்றோசிரியரும் இயற்ணக ஆர்வலருைோ 

-ன தியபைோர்  ோஸ்கரனுக்கு ெரைோலயம் இயற்ணக அறக்கட்ைணளயி 

-ன் “ெரைோலயம் வோழ்நோள் பெணவ விருது 2020” வழங்கப் ட்டுள்ளது. 

வனவுயிரி  ோதுகோப்பு குறித்த அவரின்  ணைப்புகளுக்கோகவும், தமிழ் - 

ஆங்கிலத்தில் அவரின்  ணைப்புகளுக்கோகவும் அவருக்கு இந்த விருது 

வழங்கப் ட்டுள்ளது. 

 

10.அண்தமச்சசய்திகளில் இடம்சபற்ற சிகூர் பீடபூமி அதமந்துள்ள 

மோநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நோடு  

ஆ) பகரளோ 

இ) கர்நோைகோ 

ஈ) ைகோரோஷ்டிரோ 

✓ தமிழ்நோட்டின் நீலகிரி மாவட்டத்தில் அணைந்துள்ள சிகூர் பீைபூமியில் 6   

கருப்பு நோணரகள் (Ciconia nigra) குழு அண்ணையில் கோைப் ட்ைது.  

✓ ‘தீவோய்ப்பு கவணல குணறந்த இனம்’ பிரிவில் இயற்ணக  ோதுகோப்புக்கோன 

 ன்னோட்டு ஒன்றியம் இந்த இனத்ணத வணகப் டுத்தியுள்ளது. இந்தப் 

பிரோந்தியத்தில் கருப்பு நோணரகள் மிகவும் அரிதோகபவ கோைப் டுகிறது. 

 

 

 

 



         

     

1.சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, INS கரஞ்ச் என்றால் என்ன? 

அ) பீரங்கி எதிர்ப்பு ஏவுகணை 

ஆ) ஸ்கார்பீன் நீர்மூழ்கிக்கப்பல்  

இ) இராணுவ பீரங்கி 

ஈ) சூப்பர்ச ானிக் சீர்சவக ஏவுகணை 

✓ இந்திய கடற்பணட தனது 3ஆவது ஸ்கார்பீன் வகை நீர்மூழ்கிக் கப்பணைப் 

மும்ணபயில் ணவத்து ‘INS கரஞ்ச்’ என்ற பபயரில் பணியில் இணைத்தது. 

இது, ‘திட்டம் 75’இன்கீழ் கட்டப்பட்டு வரும் ஆறு நீர்மூழ்கிக் கப்பல்களுள் 

ஒன்றாகும். ம கன் கப்பல்கட்டும் நிறுவனமானது மூன்று ஸ்கார்பீன் 

வணக நீர்மூழ்கிக்கப்பல்கணை இந்திய கடற்பணடக்கு கந்சதரி, கல்வாரி 

மற்றும் கரஞ்ச் என்ற பபயரில் வழங்கியுள்ைது. 

 

2. ‘அப்யுதயா’ திட்டமானது பின்வரும் எம்மாநிலத்தினுடடயதாகும்? 

அ) மத்திய பிரசத ம் 

ஆ) உத்தர பிரசத ம்  

இ) குஜராத் 

ஈ) ஒடிஸா 

✓ உத்தர பிரசத  மாநிை முதைணமச் ர் சயாகி ஆதித்யநாத், ‘அப்யுதயா’ 

திட்டத்ணத பதாடக்கிணவத்தார். NEET மற்றும் IIT-JEE சபான்ற சபாட்டித் 

சதர்வுகளில் பங்சகற்க ஆர்வமுள்ை மாைாக்கர்களுக்கு பயிற்சி வ திக 

-ணை வழங்குவணத இது சநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ைது. இத்திட்டத்தின் 

கீழ், 50000’க்கும் சமற்பட்ட மாைாக்கர் சதர்வுப ய்யப்பட்டுள்ைனர். 

 

3.நகர்ப்புற கூட்டுறவு வங்கிகளின் ஒருங்கிடைப்டபப்பற்றி ஆய்வு 

சசய்ய, ரிசர்வ் வங்கியால் அடமக்கப்பட்ட குழுவின் தடலவர் யார்? 

அ) ணமக்சகல் D பத்ரா 

ஆ) N S விஸ்வநாதன்  

இ) B P கனுங்சகா 

ஈ) உஷா சதாரத் 

✓ நகர்ப்புற கூட்டுறவு வங்கிகளுக்கான ஒழுங்காற்று ப யல் திட்டத்ணத 

உருவாக்குவதற்காக 8 சபர் பகாண்ட நிபுைர் குழுணவ ரி ர்வ் வங்கி 

அணமத்துள்ைது. இக்குழுவிற்கு ரி ர்வ் வங்கியின் முன்னாள் துணை 

ஆளுநர் N S விஸ்வநாதன் தணைணமதாங்குவார். இத்துணறயில் உள்ை 

ஒருங்கிணைப்பு வாய்ப்புகணையும் இந்தக் குழு ஆய்வு ப ய்யும். நிபுைர் 

குழு தனது அறிக்ணகணய மூன்று மாதங்களுக்குள்  மர்ப்பிக்குமாறு 

சகட்டுக் பகாள்ைப்பட்டுள்ைது. 

 

4.அண்டமச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, வான் இலக்டக தாக்கும் 

சதாடலதூர ஏவுகடைகடை (Long Range Surface to Air Missiles 

(LRSAM)) உருவாக்கிய அடமப்பு எது? 

அ) HAL 

ஆ) BEL 

இ) ISRO 

ஈ) DRDO  

✓ பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி சமம்பாட்டு ணமயம் (DRDO) கூட்டு முயற்சியில் 

உருவாக்கிய வான் இைக்ணக தாக்கும் பதாணைதூர ஏவுகணைகள் 

(Long Range Surface to Air Missiles (LRSAM)), ஐதராபாத்தில் உள்ை APJ 

அப்துல்கைாம் ஏவுகணை வைாகத்திலிருந்து அனுப்பிணவக்கப்பட்டன. 

✓ கடற்பணட பயன்பாட்டுக்காக சமற்பரப்பிலிருந்து வான் இைக்ணகத் தாக் 

-கும் ஏவுகணைகணை DRDO, இஸ்சரல் நாட்டின் IAI நிறுவனம் உட்பட 

பை நிறுவனங்களுடன் இணைந்து தயாரித்தது. இந்திய கடற்பணடயின் 

நவீன சபார்க்கப்பல்களில் இருந்து, எதிரி நாட்டு சபார் விமானம் உட்பட 

வான் இைக்குகணைத் தாக்கும் விதத்தில் இணவ தயாரிக்கப்பட்டுள்ைன. 

 

 

 

 

5. COVID-19 சதாற்டற எதிர்த்துப்பபாராடுவதற்காக குருகிராடமச் 

சார்ந்த மருத்துவமடன குழுமமான சமதந்தாவுக்கு `100 பகாடி நிதி 

வழங்கவுள்ை அடமப்பு எது? 

அ) AIIB 

ஆ) ADB  

இ) உைக வங்கி 

ஈ) IMF 

✓ ஆசிய வைர்ச்சி வங்கியானது (ADB) குருகிராணமச் ார்ந்த மருத்துவம 

-ணன குழுமமான பமதந்தாவுக்கு `100 சகாடி கடனுதவி வழங்குவதாக 

அறிவித்துள்ைது. COVID-19 பதாற்றுசநாணய எதிர்த்துப் சபாராடுவதற்கு, 

நைவாழ்வுச்ச ணவகள் மற்றும் மருத்துவ உபகரைங்கணை நவீனப்படு 

-த்துவதற்கு இந்நிதி உதவும். பதாற்று கட்டுப்பாடு குறித்த ஊழியர்களுக் 

-கான பயிற்சித்திட்டங்களும் இதில் அடங்கும். 

 

6. ‘அரிபாடா - Arribada’ என்பது கீழ்க்காணும் எந்த உயிரினத்துடன் 

சதாடர்புடடய சசால்லாகும்? 

அ) பாம்பு 

ஆ) கடைாணம  

இ) தவணை 

ஈ) சிைந்தி 

✓ ‘அரிபாடா’ என்ற பதம் கடைாணமகளின் பபருமைவிைான இடம்பபயர் 

-ணவ விவரிக்கப்பயன்படுகிறது. அங்கு சபரைவில் பபண் கடைாணமக் 

குழுக்கள், கடற்கணரயில் உள்ை ஒரு கூடுகட்டுமிடத்தில் கூடுகின்றன. 

அண்ணமயில், ஆலிவ் ரிட்லி ஆணமகள், இந்தக் கூடுகட்டும் பருவத்தில், 

கடற்கணரயில் முட்ணடயிடத் பதாடங்கின. 

✓ நிவர் மற்றும் புபரவி புயல்கள் காரைமாக காைநிணைகளில் ஏற்பட்ட 

மாற்றங்கள் காரைமாக, பபாதுவாக நவம்பரில் பதாடங்கும் இந்தக் கூடு 

கட்டும் பருவம், இவ்வாண்டு சிைவாரங்கள் தாமதமாக பதாடங்கியுள்ைது. 

 

7.`5000 பகாடி மதிப்பிலான திறன்பபசி கூறுகள் உற்பத்திப் 

பிரிடவ, தமிழ்நாட்டில் அடமப்பதற்கு முன்சமாழிந்துள்ை உற்பத்திக் 

குழுமம் எது? 

அ) TATA எபைக்ட்ரானிக்ஸ்  

ஆ) T C S 

இ) இன்சபாபடல் 

ஈ) பைசனாசவா 

✓ TATA எபைக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனமானது திறன்சபசி கூறுகணை உற்பத் 

-தி ப ய்வதற்கான உற்பத்திப் பிரிணவ நிறுவுவதற்காக தமிழ்நாடு அரசு 

-டனான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் ணகபயழுத்திட்டுள்ைது. `4684 

சகாடி மதிப்பீட்டில், கிருஷ்ைகிரியில் இந்தப் பிரிவு நிறுவப்படும். இந்தத் 

திட்டம், 18250 சபருக்கு சவணைவாய்ப்புகணை உருவாக்க உதவும்.  

✓ ப ய்யாற்றில் வண்ைப்பூச்சு உற்பத்திப் பிரிணவ நிறுவும் பபாருட்டு 

தமிழ்நாடு அரசு, கிராசிம் இண்டஸ்ட்ரீஸுடன் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் 

ணகபயழுத்திட்டது. ̀ 750 சகாடி முதலீட்டில் இது நிறுவப்படும். பமாத்தம், 

`28,000 சகாடி மதிப்பீட்டிைான திட்டங்களுக்காக, 28 புரிந்துைர்வு 

ஒப்பந்தங்களில் தமிழ்நாடு அரசு ணகபயழுத்திட்டுள்ைது. 

 

8. ‘பாரம்பரிய வழித்தடம் திட்ட’த்துடன் சதாடர்புடடய மாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) சகரைா 

இ) ஒடிஸா  

ஈ) மத்திய பிரசத ம் 

✓ ஜகந்நாதர் சகாவில் சமைாண்ணமக் குழுமமானது, அண்ணமயில் `800 

சகாடி மதிப்பீட்டிைான, ‘பாரம்பரிய வழித்தடம் திட்ட’த்திற்கு ஒப்புதல் 

அளித்துள்ைது. இந்தத் திட்டம், சகாவிணை புதுப்பித்து மறுவடிவணமப்பு 

ப ய்வணத சநாக்கமாகக்பகாண்டுள்ைது. பகவான் ஜகந்நாதர் சகாவில் 

ஒடிஸா மாநிைத்தின் பூரியில் அணமந்துள்ை, பன்னிரண்டாம் நூற்றாண் 

ணடச்  ார்ந்த ஒரு முக்கியமான சகாவிைாகும். 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

     

✓ கங்ணக வம் த்ணதச் ச ர்ந்த மன்னர் அனந்தவர்மன் ச ாடகங்காவால் 

இந்தக் சகாவில் கட்டப்பட்டது. 

 

9.டநஜீரிய அசமரிக்க சபாருைாதார நிபுைர் Ngozi Okonjo-Iweala, 

எந்த அடமப்பின் தடலடம இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ைார்? 

அ) UNICEF 

ஆ) IMF 

இ) WTO  

ஈ) உைக வங்கி 

✓ ணநஜீரிய அபமரிக்க பபாருைாதார நிபுைர் Ngozi Okonjo-Iweala, உைக 

வர்த்தக அணமப்பின் (WTO) புதிய தகைகம இயக்குநராக நியமிக்கப்பட் 

-டுள்ைார். இந்த நியமனத்தின்மூைம், உைக வர்த்தக அணமப்பின் தணை 

-ணம இயக்குநரான முதல் ஆப்பிரிக்க பபண் என்ற பபருணமணய அவர் 

பபற்றார். உைக வர்த்தக அணமப்பு என்பது நாடுகளுக்கிணடசயயான 

வர்த்தகத்ணத ஒழுங்குபடுத்துகின்ற ஒரு அரசுகளுக்கிணடசயயான 

அணமப்பாகும். இது பஜனீவாணவ தணைணமயிடமாகக் பகாண்டுள்ைது. 

 

10. சமட்ராஸ் IIT’இன் ஆதரவில் உள்ை ‘டப பீம்’ என்ற துளிர் 

நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ை, மின்சாரத்தில் இயங்கும் 2 சக்கர 

வாகனத்தின் சபயர் என்ன? 

அ) எைக்ட்சரா 

ஆ) ஆம்பியர் 

இ) சவால்டாணபக் 

ஈ) ணபபமா (PiMo)  

✓ பமட்ராஸ் IIT’இன் ஆதரவில் உள்ை ‘ணப பீம்’ என்ற துளிர் நிறுவனம், 

 மீபத்தில், ‘ணபபமா’ என்ற பபயரிைான 2  க்கர வாகனத்ணத அறிமுகம் 

ப ய்துள்ைது. இந்த வாகனத்ணத திறன்சபசிணயவிடவும் சவகமாக மின் 

-சனற்றம் ப ய்ய முடியும். ஒருமுணற மின்சனற்றம் ப ய்தால் 50 கிமீ., 

தூரம் வணர இதில் ப ல்ைவியலும். இதன் விணை `30,000/-. இந்த 

வாகனத்திற்கு பதிவு எண் சதணவயில்ணை. 

 

 

 

 


