 











5. ொண்டு திருவிழொ மைொண்டொடப்படுகிற ொநிலம் எது?

-ary) மூன்றொவது பதிப்பில், எத்தசை மைொற்ைள் இடம்பெற்றுள்ளை?

அ) குஜரொத்

அ) 5,000

ஆ) த்திய பிரததைம் 

ஆ) 10,000 

இ) ஆந்திர பிரததைம்

இ) 3,000

ஈ) ஒடிஸோ

இந்திய சைசை ம ொழி அைரொதியின் மூன்றொம் பதிப்சப த்திய ைமூை
நீதி ற்றும் அதிைொர ளித்தல் துசற அச ச்ைர் தொவர்ைந்த் மைலொட்
மவளியிட்டொர். இந்தப் பதிப்பில், தினைரி வொழ்வில் பயன்படுத்தக்கூடிய
10,000 மைொற்ைளும் ைல்வி, ைட்டம், ருத்துவம் உள்ளிட்ட மதொழில்நுட்ப
மைொற்ைளும் இடம்மபற்றுள்ளன. 2019’இல் மவளியிடப்பட்ட அைரொதியின்
இரண்டொவது பதிப்பில் 6,000 மைொற்ைளும், 2018’இல் மவளியிடப்பட்ட
முதல் பதிப்பில் 3,000 மைொற்ைளும் இடம்மபற்றிருந்தன.

✓

மூன்றுநொள் நசடமபறும் ‘ ொண்டு விழொ’வொனது வரலொற்றுப் புைழ்மபற்ற
நைர ொன ொண்டுவில் மதொடங்கியது. சடதனொ அட்மவஞ்ைர் பூங்ைொ &
புசதபடிவ அருங்ைொட்சியைத்சதயும் அம் ொநிலம் திறந்துசவத்துள்ளது.
ொண்டு விழொவின்தபொது, உள்ளூர் சைவிசனஞர்ைசள ஊக்குவிப்பத
-ற்ைொை சைவிசனப்மபொருட்ைள் ைொட்சிப்படுத்தப்படுகின்றன.

✓

24 மதொன் ொ முட்சடைள் ற்றும் மதொன் ொக்ைளின் பல்தவறு புசதபடிவ
-ங்ைசளக் ைொட்சிப்படுத்தும் நொட்டின் முதல் நவீன புசதபடிவ பூங்ைொவொ
-ை இந்த சடதனொைர் பூங்ைொ அச ந்துள்ளது.

2.கீழ்க்ைொணும் யொருக்கு, ‘SKOCH ஆண்டின் சிறந்த முதலச ச்ைர்

6.நொடு முழுவதுமுள்ள ைவிஞர்ைள் தங்ைள் ைவிசதைசள ஓதிக்

விருது’ வழங்ைப்பட்டுள்ளது?

✓

அ) எடப்பொடி ை பழனிைொமி

ைொண்பிக்கும், ‘முசைரொ’ என்ற நிைழ்சவ ஏற்பொடு மைய்யவுள்ள
த்திய அச ச்ைைம் எது?

ஆ) பினரொயி விஜயன்

அ) ைல்வி அச ச்ைைம்

இ) ம்தொ பொனர்ஜி

ஆ) ைலொச்ைொர அச ச்ைைம்

ஈ) Y S ஜெகன் ம ோகன் ஜெட்டி 

இ) சிறுபொன்ச யினர் நலத்துசற அச ச்ைைம் 

ஆந்திர பிரததை ொநில முதலச ச்ைர் Y S மஜைன் த ொைன் மரட்டிக்கு,
‘SKOCH ஆண்டின் சிறந்த முதலச ச்ைர் விருது’ வழங்ைப்பட்டுள்ளது.
நொட்டில் உள்ள பல்தவறு ொநில அரசுைளொல் மையல்படுத்தப்பட்டு வரும்
திட்டங்ைளின் முடிவுைள் குறித்த ஆண்டொய்வின் அடிப்பசடயில் இந்த
விருது வழங்ைப்பட்டுள்ளது. ஆந்திர பிரததை ொநிலத்தில் 123’க்கும்
த ற்பட்ட திட்டங்ைள் மையல்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

ஈ) மவளியுறவு அச ச்ைைம்

✓

த்திய சிறுபொன்ச யினர் நலத்துசற அச ச்ைை ொனது, ‘முசைரொ’
என்ற நிைழ்சவ ஏற்பொடு மைய்யவுள்ளது. இதில், நொடு முழுவதும் உள்ள
புைழ்மபற்ற ைவிஞர்ைள் தங்ைள் ைவிசதைசள ஓதிக்ைொண்பிப்பொர்ைள்.

✓

‘ஒதர பொரதம், ஒப்பிலொ பொரதம்’ என்ற ைருப்மபொருளில் 2021 பிப்ரவரி 20
அன்று இந்நிைழ்வு நடத்தப்படவுள்ளது. ைவியரங்ை நிைழ்வொை ைருதப்படும்
‘முசைரொ’, இந்திய பொகிஸ்தொன் ைலொச்ைொரத்தின் ஒருபகுதியொை பொர்க்ைப்
-படுகிறது. இந்தியொவின் ைசல ற்றும் ைலொச்ைொரம் குறித்து இசளய
தசலமுசறயினருக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவசத இக்ைவியரங்ை
நிைழ்வு தனது தநொக்ை ொைக் மைொண்டுள்ளது.

3.பன்ைொட்டு சூரிய ஆற்றல் கூட்டணியின் (ISA) அடுத்த தசலச
இயக்குநரொை ததர்ந்மதடுக்ைப்பட்டுள்ளவர் யொர்?
அ) அஜய் ொத்தூர் 
ஆ) உதபந்திர திரிபொதி

7. ‘தப ஜல் ைர்தவைன்’ என்ெது பின்வரும் எந்த த்திய அச ச்ைைத்

இ) அஜய் கு ொர் பல்லொ

✓



1.இந்திய சைசை ம ொழி அைரொதியின் (Indian Sign Language Diction

ஈ) 4,500

✓



-தின் முன்முயற்சியொகும்?

ஈ) சுபொஷ் ைந்திர குந்தியொ

அ) ஊரை வளர்ச்சி அச ச்ைைம்

இந்தியொ பரிந்துசரத்த அஜய் ொத்தூர், பன்னொட்டு சூரிய ஆற்றல் கூட்ட
-ணியின் அடுத்த தசலச இயக்குநரொை ததர்ந்மதடுக்ைப்பட்டொர். அவர்,
ைடந்த 2017முதல் தசலச இயக்குநரொை பணியொற்றிவரும் உதபந்திர
திரிபொதிசய அடுத்து இப்பதவிக்கு நியமிக்ைப்பட்டுள்ளொர். தற்தபொது, புது
தில்லிசயச் ைொர்ந்த ஆற்றல் & ஆரொய்ச்சி நிறுவனத்தின் தசலவரொை
அஜய் ொத்தூர் பணியொற்றி வருகிறொர்.

ஆ) வீட்டுவைதி & நைர்ப்புற விவைொரங்ைள் அச ச்ைைம் 
இ) ஜல் ைக்தி அச ச்ைைம்
ஈ) உழவு ற்றும் உழவர் நல அச ச்ைைம்

✓

4.இந்தியொவில், பின்வரும் எவ்விடத்தில், தபரொச ைளின் கூடுைள்
உள்ளை?
அ) தைொவொ

வீட்டுவைதி ற்றும் நைர்ப்புற விவைொரங்கள் அச ச்ைை ொனது ைமீபத்தில்
ஜல் ஜீவன் – நைர்ப்புற இயக்ைத்தின்கீழ், ‘தப ஜல் ைர்தவைன்’ என்ற
ஆய்சவ அறிமுைப்படுத்தியது. ஆக்ரொ, பத்லொப்பூர், புவதனசுவரம், சுரு,
மைொச்சின், துசர, பொட்டியொலொ, தரொதக், சூரத் ற்றும் தும்கூர் ஆகிய 10
நைரங்ைளில் இந்த ஆய்வு தைொதசன அடிப்பசடயில் நடத்தப்படுகிறது. நீர்
வழங்ைல், ைழிவுநீசர றுசுழற்சி மைய்து பயன்படுத்துதல் ற்றும் நீர்நி
-சலைசள வசரபட ொக்ைல் ஆகியவற்சற இது திப்பீடு மைய்யும்.

ஆ) ஒடிஸொ
இ) அந்த ொன் & நிதைொபொர் 

8.உலை மபட்தரொதைொல்

ொநொடு & உலை எதிர்ைொல எரிமபொருள்
உச்சி ொநொடு ஆகியசவ நடத்தப்பட்ட நைரம் எது?

ஈ) த ற்கு வங்ைம்
✓

✓

எழுவசை ைடலொச ைளிதலதய தபரொச ைள்தொம் மிைப்மபரியசவ.
அசவ, ஆர்க்டிக் ற்றும் அண்டொர்டிக் தவிர அசனத்து ைடல்ைளிலும்
ைொணப்படுகின்றன. இந்தியப் மபருங்ைடலில், இந்ததொதனசியொ, இலங்சை ற்றும் அந்த ொன் & நிதைொபொர் தீவுைளில் அசவ கூடுைட்டுகின்றன.
சுற்றுலொ ஊக்குவிப்பு & துசறமுை த ம்பொட்டுக்ைொன அரைொங்ைத்தின்
திட்டங்ைள் இந்த இனத்சத அச்சுறுத்தும் வசையில் அச ந்துள்ளன.
எனதவ, அவற்றற இந்திய வனவுயிரி பொதுைொப்பு ைட்டம், 1972’இன்
அட்டவசண I’இன்கீழ் பட்டியலிடுவதன்மூலம் அவற்றுக்கு ைட்டப்பூர்வ
வசையில் பொதுைொப்பு அளிக்ைப்படுகிறது.











அ) மும்சப
ஆ) வொரணொசி
இ) புது தில்லி 
ஈ) மபங்ைளூரு

✓

11ஆவது உலை மபட்தரொதைொல் ொநொடு ற்றும் உலை எதிர்ைொல எரிமபொ
-ருள் உச்சி ொநொட்டின் கூட்டு ொநொடு புது தில்லியில் நடத்தப்பட்டது. இக்
கூட்டு ொநொட்டில், த்திய மபட்தரொலியம் ற்றும் இயற்சை எரிவொயு
அச ச்ைர் தர்த ந்திர பிரதொன் உசரயொற்றினொர். BS-VI எரிமபொருசள
உற்பத்தி மைய்வதற்ைொன ஆசலைசள த ம்படுத்துதற்ைொை, எண்மணய்
துசறயிலுள்ள மபொதுத்துசற நிறுவனங்ைள், `34,000 தைொடி நிதிசய
முதலீடு மைய்துள்ளன என்று அவர் அப்தபொது எடுத்துசரத்தொர்.



 















9.இந்திய விலங்குகள் நல வொரியத்தொல் வழங்ைப்பட்ட 2021ஆம்
ஆண்டிற்ைொை, ‘பிரொணி மித்ரொ’ விருசத மவன்றவர் யொர்?
அ) தியதடொர் பொஸ்ைரன்
ஆ) S சின்னி கிருஷ்ணோ 
இ) மைளரி ம ளதலகி
ஈ) அஞ்ைலி தைொபொலொ

✓

இந்திய புளூ கிரொஸ் அச ப்பின் இசண நிறுவனர் S சின்னி கிருஷ்
-ணொவுக்கு இந்திய விலங்குகள் நல வொரியம், 2021ஆம் ஆண்டிற்ைொன
திப்புமிக்ை ‘பிரொணி மித்ரொ’ விருசத வழங்கியுள்ளது.

✓

த்திய மீன்வளத்துசற, ைொல்நசட பரொ ரிப்பு ற்றும் பொல்வளத்துசற
அச ச்ைர் கிரிரொஜ் சிங், S சின்னி கிருஷ்ணொவுக்கு விலங்குைளுக்ைொன
அவரின் வொழ்நொள் தைசவக்ைொை இந்த விருசத வழங்கினொர். இந்த
விருது, விலங்கு நலனில் அக்ைசற மைலுத்துதவொருக்கு வழங்ைப்படும்
நொட்டின் மிைவுயர்ந்த விருதொகும்.

10.ைடல் மபொருளொதொர வசரவுக் மைொள்சைசய மவளியிட்டுள்ள
த்திய அச ச்ைைம் எது?
அ) மீன்வளத்துசற, ைொல்நசட பரொ ரிப்பு & பொல்வளத்துசற அச ச்ைைம்
ஆ) புவி அறிவியல் அச ச்ைைம் 
இ) ஜல் ைக்தி அச ச்ைைம்
ஈ) மவளியுறவு அச ச்ைைம்

✓

ைடல் மபொருளொதொர வசரவுக் மைொள்சை மவளியிட்டுள்ள த்திய புவி
அறிவியல் அச ச்ைைம், பலதரப்பினரின் ஆதலொைசனசய தைட்டுள்ளது.
நொட்டிலுள்ள ைடல் வளத்சத ஆக்ைப்பூர்வ ொன முசறயில் பயன்படுத்தி,
மபொருளொதொரத்சத அதிைரிப்பது பற்றிய வசரவுக்மைொள்சைசய த்திய
அரசு உருவொக்கியுள்ளது. இதில் ைடல் வளத்சத பயன்படுத்தி மைொள்வது
மதொடர்பொன மதொசலதநொக்கு ற்றும் உத்திைள் இடம்மபற்றுள்ளன. இது
ஏழு ைருப்மபொருள் பகுதிைசளயும் அங்கீைரித்துள்ளது.


✓

✓

புதுச யொன உள்நொட்டு மதொழினுட்பங்ைசள மவற்றிைர ொை விற்பசன
மைய்ததற்ைொை, தமிழ்நொட்சடச் தைர்ந்த இரண்டு நிறுவனங்ைள் உட்பட 12
நிறுவனங்ைள் ததசிய மதொழில்நுட்ப விருதுைளுக்கு மதரிவொகியுள்ளன.

1.

குறு, சிறு, நடுத்தர மதொழில் பிரிவில் மைன்சனசயச் தைர்ந்த
எஸ்.வி.பி. தலைர் மடக்னொலஜிஸ் பிசரதவட் லிமிமடட்
நிறுவனம் ததர்வு மைய்யப்பட்டுள்ளது.

2.

குறு, சிறு, நடுத்தர மதொழில் பிரிவில், தஞ்ைொவூசரச்தைர்ந்த
அல்ஹல் ஆர் நியூட்ரொ பொர்ம்ஸ் லிட் ததசிய விருதுக்கு ததர்வு
மைய்யப்பட்டுள்ளது. இந்நிறுவனம் நுண் நீர் பொசிைளில்
இருந்து தடொதைொைமஹக்மஸதனொயிக் அமிலம் என்ற
ஒத ைொ-3 என்ற மைொழுப்பு அமிலத்சத தயொரிக்கும் பசுச
மதொழில்நுட்பத்சத உருவொக்கியுள்ளது.

தமிழ்நொட்டில் ஊரைத் மதொழில்ைள் துசறசய (MSME) த ம்படுத்தும்
வசையில் தனித்த மைொள்சை மவளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்தக்
மைொள்சையின் வழிதய வரும் 2025ஆம் ஆண்டுக்குள் `2 லட்ைம் தைொடி
அளவுக்கு முதலீடுைசள ஈர்க்ை முடியும். த லும், `20 இலட்ைம் தபருக்கு
புதிய தவசலவொய்ப்புைசள அளிக்ை இலக்கு நிர்ணயிக்ைப்பட்டுள்ளது.













 















1.எந்த மத்திய அமமச்சகத்தின் முன்மமொழிவுக்குப் பின்னர், சிறொர்

5. எந்த யூனியன் பிரததசத்தின் துமை நிமல ஆளுநர் பதவியில்

நீதிச்சட்டம், 2015 சமீபத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்டது?

இருந்து கிரண் தபடி பணிநீக்கம் மசய்யப்பட்டொர்?

அ) நலவாழ்வு & குடும்பநல அமைச்சகம்

அ) புதுச்மசரி 

ஆ) பபண்கள் & குழந்மைகள் மைம்பாட்டு அமைச்சகம் 

ஆ) அந்ைைான் & நிமகாபார்

இ) சட்ட அமைச்சகம்

இ) இலட்சத்தீவுகள்

ஈ) சமூக நீதி அமைச்சகம்

ஈ) லடாக்

✓

சிறார்கள் நலமை உறுதிபசய்ய குழந்மைகள் பாதுகாப்பு அமைப்மப
வலுப்படுத்தும் நடவடிக்மககமை அறிமுகப்படுத்துவைற்கு சிறார் நீதி
(பராைரிப்பு ைற்றும் சிறார்கள் பாதுகாப்பு) சட்டம், 2015’இல் திருத்ைங்கள்
பசய்வைற்காை, பபண்கள் & குழந்மைகள் மைம்பாட்டு அமைச்சகத்தின்,
திட்டத்துக்கு நடுவண் அமைச்சரமவ ஒப்புைல் அளித்துள்ைது.

✓

சிறார் நீதிச்சட்டங்கமை எளிைாக அைல்படுத்ைவும், துயரைாை சூழ்நிமல
-களில் உள்ை சிறார்களுக்கு ஆைரவாக ஒருங்கிமைந்ை முயற்சிகமை
மைற்பகாள்ைவும், ைாவட்ட நீதிபகளுக்கு அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டுள்ைது.

✓

இந்தியக்குடியரசுத்ைமலவர் இராம்நாத் மகாவிந்த் பவளியிட்டுள்ை
ைகவலின்படி, புதுச்மசரி துமை நிமல ஆளுநர் கிரண் மபடி ைைது
பைவியிலிருந்து நீக்கப்பட்டார். புதுச்மசரி யூனியன் பிரமைசத்தில் ஏற்பட்ட
அரசியல் பநருக்கடி காரைைாக இந்ை நடவடிக்மக எடுக்கப்பட்டுள்ைது.
புதுச்மசரியின் துமை நிமல ஆளுநராக பைலுங்காைா ைாநில ஆளுநர்
ைமிழிமச பசைந்ைரராஜனுக்கு கூடுைல் பபாறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ைது.

6. ஃபொக்ஸ்கொனின் துமை நிறுவனத்துடன் தசர்ந்து இந்தியொவில்
அதன் முதல் உற்பத்திப்பிரிமவத் மதொடங்கவுள்ள நிறுவனம் எது?

2.புலம்மபயர்ந்ததொர் மற்றும் வீட்டுமதொழிலொளர்கள் உள்ளிட்ட அகில

அ) மைக்மராசாப்ட்

இந்திய ஆய்வுகமள நடத்துகிற மத்திய அமமச்சகம் எது?

ஆ) சாம்சங்

அ) உள்துமற அமைச்சகம்

இ) அமைசான் 

ஆ) திறன் மைம்பாட்டு அமைச்சகம்

ஈ) ஆப்பிள்

இ) பைாழிலாைர் & மவமலவாய்ப்பு அமைச்சகம் 
ஈ) ஊரக மைம்பாட்டு அமைச்சகம்

✓

✓

பைாழிலாைர் & மவமலவாய்ப்பு பற்றிய அகில இந்திய கைக்பகடுப்புக்
-காை பசயலி, பயிற்சித்திட்டம், அறிவுறுத்ைல் மகமயடு ைற்றும் மகள்வித்
ைாள் ஆகியவற்மற ைத்திய பைாழிலாைர் & மவமலவாய்ப்புத்துமற
இமையமைச்சர் சந்மைாஷ் கங்வர் பவளியிட்டார்.

இந்தியாவில் உற்பத்தி சாைைங்கமைத் பைாடங்கத்ையாராக இருப்பைாக
அமைசான் நிறுவனம் அறிவித்துள்ைது. இது, இந்தியாவின் முைல்
அமைசான் உற்பத்திப் பிரிவாகும்.

✓

அமைசான் நிறுவைைாைது பசன்மையில், ஃபாக்ஸ்கானின் துமை
நிறுவைைாை கிைவுட் பநட்பவார்க் படக்ைாலஜியுடன் இமைந்து இந்ை
உற்பத்திப்பிரிமவத்பைாடங்கும். இவ்வாண்டின் பிற்பகுதியில் பைாடங்கி,
ஆண்டுமைாறும் பல இலட்சம் ‘Fire TV Stick’ சாைைங்கமை உற்பத்தி
பசய்வமை மநாக்கைாகக்பகாண்ட இந்த உற்பத்திப்பிரிவு, ைமிழ்நாட்டில்,
கூடுைல் மவமலவாய்ப்புகமை உருவாக்கும் எை எண்ைப்படுகிறது.

புலம்பபயர்ந்ை பைாழிலாைர்கள், வீட்டுமவமலபசய்யும் பைாழிலாைர்கள்,
பைாழில் வல்லுநர்கள் உருவாக்கிய மவமலவாய்ப்பு, மபாக்குவரத்து
துமறயில் உருவாக்கப்பட்ட மவமலவாய்ப்பு, நிறுவைங்களின் மவமல
வாய்ப்புபற்றிய காலாண்டு கைக்பகடுப்பு ஆகியவற்மற நாடு முழுவதும்
பைாழிலாைர் அலுவலகம் நடத்துகிறது.

7. கிரொமங்களில் உள்ள அமனத்து வீடுகளுக்கும் குடிநீர் குழொய்

3.2020ஆம் ஆண்டுக்கொன உலக மர நகரமொக அங்கீகரிக்கப்பட்ட

இமைப்மப வழங்குவதற்கு, ஜல் ஜீவன் திட்டம் நிர்ையித்துள்ள
இலக்கு ஆண்டு என்ன?

ஒதர இந்திய நகரம் எது?

அ) 2022

அ) பசன்மை

ஆ) 2023

ஆ) மைைராபாத் 

இ) 2024 

இ) திருவைந்ைபுரம்

ஈ) 2030

ஈ) நாகர்மகாவில்

✓

✓

ைர நாள் அறக்கட்டமை ைற்றும் உைவு ைற்றும் உழவு அமைப்பு (FAO)
ஆகியமவ இமைந்து மைைராபாத்மை 2020ஆம் ஆண்டுக்காை
உலக ைர நகரைாக அங்கீகரித்துள்ைை. உலகைவில் 51 நகரங்களுடன்
இமைந்து இந்ைக் பகைரவத்மைப் பபற்ற ஒமர இந்திய நகரம் இதுைான்.
‘ைரிைா ைரம்’ என்பது பைலுங்காைா ைாநிலத்தின் ைரம் நடு இயக்கம்
ஆகும். இது, காடுகமை உருவாக்கவும் பராைரிக்கவும் பசய்கிறது.

✓

2024ஆம் ஆண்டுக்குள் கிராைங்களிலுள்ை அமைத்து வீடுகளுக்கும்,
குடிநீர் குழாய் இமைப்பு வழங்குவைற்காக ஜல் ஜீவன் திட்டத்மை
பிரைைர் மைாடி, 2019 ஆக.15 அன்று பைாடங்கிமவத்ைார். ைற்மபாது 3.53
மகாடி கிராை வீடுகளுக்கு குடிநீர் குழாய் இமைப்பு வழங்கப்பட்டுள்ைது.

✓

கடந்ை 2019 ஆக.15 நிலவரப்படி, பைாத்ைமிருந்ை 18.93 மகாடி கிராை
வீடுகளில், 3.23 மகாடி (17 சைவீைம்) வீடுகளுக்கு ைட்டுமை குடிநீர் குழாய்
இமைப்பு இருந்ைது. ைற்மபாது 6.76 மகாடி (35.24 சைவீைம்) கிராை
வீடுகளுக்கு குழாய்மூலம் ைண்ணீர் கிமடக்கிறது. 100 சைவீைம் குடிநீர்
குழாய் இமைப்புபபற்ற முைல் ைாநிலைாக மகாவா உள்ைது.

4. 2021 ஐநொ கொலநிமல மொற்ற மொநொட்டிற்கு (COP-26) தமலமம
தொங்கும் நொடு எது?

8.அண்மமயில் புது தில்லிக்கு வருமகதந்த மடம்தக மமதகொமனன்,

அ) இந்தியா

எந்த நொட்டின் துமைப்பிரதமரும் மவளியுறவு அமமச்சருமொவொர்?

ஆ) ஐக்கிய அபைரிக்க நாடுகள்

அ) மநஜீரியா

இ) ஐக்கியப்மபரரசு 

ஆ) எத்மயாப்பியா 

ஈ) ஆஸ்திமரலியா
✓

COP-26 என்றும் அமழக்கப்படுகிற 2021 ஐநா காலநிமல ைாற்றத்துக்
-கான ைாநாடு, ஸ்காட்லாந்தின் கிைாஸ்மகாவில் 2021 நவம்பர் ைாைத்தி
-ல் நமடபபறவுள்ைது. இந்நிகழ்வு ஐக்கியப் மபரரசின் ைமலமையில்
நமடபபறவுள்ைது. பிரிட்டிஷ் நாடாளுைன்ற உறுப்பிைரும், COP-26’இன்
ைமலவருைாை அமலாக் சர்ைா, புதுதில்லியில் இந்தியப்பிரைைர் நமரந்திர
மைாடிமய சந்தித்ைார்.











இ) சாட்
ஈ) பபாலிவியா

✓

எத்மயாப்பிய துமைப்பிரைைரும் பவளியுறவு அமைச்சருைாை படம்மக
பைமகாபைன் ைாசன் அண்மையில் புது தில்லிக்கு வருமகைந்ைார். புது
தில்லியில் உள்ை எத்திமயாப்பிய தூைரகத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்ை
புதிய உயர்மசமவயகத்மை இந்திய பவளியுறவு அமைச்சர் Dr S பஜய்ச
-ங்கருடன் இணைந்து அவர் திறந்துமவத்ைார்.



 















9. குலொம்நபி ஆசொத்மத அடுத்து மொநிலங்களமவயின் எதிர்க்கட்சித்
தமலவரொக மதரிவொகியுள்ளவர் யொர்?
அ) ைல்லிகார்ஜுன் கார்மக 
ஆ) ஆைந்த் சர்ைா
இ) பஜய்ராம் ரமைஷ்
ஈ) A K ஆண்டனி

✓

ைாநிலங்கைமவயின் எதிர்க்கட்சித்ைமலவராக ைல்லிகார்ஜுன் கார்மக
அவர்களுக்கு ைாநிலங்கைமவத்ைமலவர் M பவங்மகயா அங்கீகாரம்
வழங்கியுள்ைார். இவருக்குமுன் ைாநிலங்கைமவயின் எதிர்க்கட்சித்
ைமலவராக இருந்ை குலாம்நபி ஆசாத்தின் பைவிக்காலம் அண்மையில்
முடிவமடந்ைது. முன்ைாள் ைத்திய அமைச்சராை ைல்லிகார்சுன் கார்மக,
இைற்கு முன்பு ைக்கைமவயில் காங்கிரஸ் ைமலவராக இருந்துள்ைார்.

10. 2021 பிப்ரவரி மாத நிலவரப்படி, எத்தமன துமறகளுக்கொன
உற்பத்தியுடன் மதொடர்புமடய ஊக்குவிப்பு திட்டத்துக்கு மத்திய அரசு
ஒப்புதல் அளித்துள்ளது?
அ) 10
ஆ) 11
இ) 12
ஈ) 13 

✓

பைாமலத்பைாடர்பு ைற்றும் பநட்பவார்க்கிங் பபாருட்களுக்காக `12,195
மகாடி ைதிப்பில் உற்பத்தியுடன் பைாடர்புமடய ஊக்குவிப்பு திட்டத்துக்கு
நடுவண் அமைச்சரமவ ஒப்புைல் அளித்துள்ைது. இந்ைத் ையாரிப்புகளுள்
சுவிச்சுகள், திமசவிகள், மரடிமயா அணுகல் பநட்பவார்க், கம்பியில்லா
உபகரைங்கள் ைற்றும் பிற இமைய உலக (IoT) அணுகல் சாைைங்கள்
ஆகியமவ அடங்கும். இைன்மூலம், பைாத்ைத்துமறகளின் எண்ணிக்
-மக பதிமூன்றாக ைாறியுள்ைது. இைற்காை ஊக்குவிப்பு சலுமககள் 4
சைவீைம் முைல் 6 சைவீைம் வமர இருக்கும்.













 













1. வர்த்தக ஒப்பந்தம ொன்றில் இந்தியா ககயயழுத்திட்ட முதலாவது

5.விண்யவளி துறையில் ஒத்துகைப்பு நல்கும் எந்த நாட்டுடனான

அ) ம ொரீஷியஸ் 

திருத்தியகமக்கப்பட்ட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில், அண்கமயில்,
இந்தியா ககயயழுத்திட்டது?

ஆ) டகொஸ்கர்

அ) ஐக்கியப்ய ரரசு

இ) மென்னொப்பிரிக்கொ

ஆ) ஆஸ்தியரலியொ 

ஈ) எகிப்து

இ) ஜப் ொன்

ஆப்பிரிக்க நாடு எது?

✓

✓



இந்தியொ ற்றும் ம ொரீஷியஸுக்கிடடயயயொன விரிவொன ம ொருளொெொர
ஒத்துடைப்பு ற்றும் கூட்டு ஒப் ந்ெத்தில் டகமயழுத்திடுவெற்கு த்திய
அட ச்சரடவ ஒப்புெல் அளித்துள்ளது. ஆப்பிரிக்கொவில் உள்ள ஒரு
நொட்டுடன் வர்த்ெக ஒப் ந்ெத்தில் இந்தியொ டகமயழுத்திடுவது இதுயவ
முெல்முடையொகும்.

ஈ) பிரொன்ஸ்

✓

வடரமுடைக்கு உட் ட்ட இந்ெ ஒப் ந்ெத்தின்கீழ், உற் த்தி மசய்யப் டும்
இடத்தின் சட்டங்கள், வணிகத்தின் மெொழில்நுட் த் ெடடகள், சுகொெொரம்
ற்றும் ெொவரநல நடவடிக்டககள், மெொடலத்மெொடர்பு, நிதி யசடவகள்,
சுங்க நடடமுடை & இெரதுடைகளில் ஒத்துடைப்பு இடம்ம றுகின்ைன.

இந்திய விண்மவளி ஆய்வுட யமும் (ISRO) ஆஸ்தியரலிய விண்மவளி
ஆய்வு முகமமயும் விண்மவளி துடையில் ஒத்துடைப்பு நல்கும் திருத்தி
அட க்கப் ட்ட ஓர் புரிந்துணர்வு ஒப் ந்ெத்தில் டகமயழுத்திட்டுள்ளன.
இருநொடுகளுக்கும் இடடயிலொன இந்ெ விரிவொன உத்திசொர் கூட்டணி,
கடந்ெ ஆண்டு பிரெ ர் நயரந்திர ய ொடி ற்றும் ஆஸ்தியரலிய பிரெ ர்
ஸ்கொட் ய ொரிசன் ஆகியயொரொல் அறிவிக்கப் ட்டது.

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

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

அ) நயவொமி ஒசொகொ 

அகமச்சகத்தின்கீழ் யசயல்படுத்தப்படும் திட்டமாகும்?

ஆ) மஜனி ர் பிரொடி

அ) உணவுப் ெப் டுத்துெல் மெொழிற்சொடலகள் அட ச்சகம் 

இ) கயரொலினொ முச்யசொவொ

ஆ) உைவு அட ச்சகம்

ஈ) ஆஷ்லீ ொர்டி

இ) ஊரக ய ம் ொட்டு அட ச்சகம்
ஈ) மீன்வளம், கொல்நடட ரொ ரிப்பு & ொல்வள அட ச்சகம்

✓

பிரெ ர் கிசொன் சம் ெொ யயொஜனொ என் து த்திய உணவுப் ெப் டுத்தும்
மெொழிற்சொடலகள் அட ச்சகத்ெொல் மசயல் டுத்ெப் டும் ஒரு முென்ட
திட்ட ொகும். இந்ெத் திட்டத்தின்கீழ், `363.4 யகொடி மசலவிலொன இரு து
திட்டங்களுக்கு, உணவுப் ெப் டுத்துெல் மெொழிற்சொடலகள் அட ச்சகம்
அனு தி அளித்துள்ளது. இந்ெ திட்டங்களுக்கு `102.91 யகொடி மதிப்பில்,
அரசு, ொனிய உெவிடய வைங்கும்.

✓

ஜப் ொனிய வீராங்கமை நயவொமி ஒசொகொ, அம ரிக்க (US) வீராங்கமை
மஜனி ர் பிரொடிடய யெொற்கடித்து ஆஸ்தியரலிய ஓப் ன் 2021 ம ண்கள்
ட்டத்டெ மவன்ைொர். இந்ெ மவற்றியின்மூலம், அவர் ெனது மெொழிற்
முடை வொழ்வில் நொன்கொவது கிரொண்ட்ஸ்லொம் ட்டத்டெ ம ற்றுள்ளொர்.

✓

23 வயெொன நயவொமி ஒசொகொ, ய ொனிகொ மசலஸ் ற்றும் யரொஜர் ம டரர்
ஆகியயொருக்குப்பிைகு முெல் 4 முக்கிய இறுதிப்ய ொட்டிகளில் மவன்ை 3
-ஆவது ந ரொக ொறியுள்ளொர். அவர் ெற்ய ொது, மடன்னிஸ் ெரவரிடசப்
ட்டியலில், இரண்டொவது இடத்தில் உள்ளொர்.

3.உலகின் மிகப்யபரிய கிரிக்யகட் அரங்கமான யமாட்யடரா (Motera)

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

கமதானம் அகமந்துள்ள நகரம் எது?

அ) ஏவுகடண அட ப்பு 

அ) ம ல் ர்ன்

ஆ) கப் ல் எதிர்ப்பு ஏவுகடண

ஆ) ஆ ெொ ொத் 

இ) ஆளில்லொ வி ொனம்

இ) சிட்னி

ஈ) இரொணுவ பீரங்கி

ஈ) அடிடலட்

✓

✓

உலகின் மிகப்ம ரிய கிரிக்மகட் ட ெொன ொன ம ொட்யடரொ ட ெொனம்
புனரட க்கப் ட்டு புதுப்பிக்கப் ட்டது. இந்தியொ - இங்கிலொந்து ய ொதும்
மூன்ைொவது கல்-இரவு மடஸ்ட் ய ொட்டி இங்கு நடடம ைவுள்ளது. இந்ெ
அரங்கத்தில் 1,10,000 ய ர் வடர அ ரலொம். COVID-19 மெொற்றுயநொய்
கொரண ொக 55,000 ந ர்கள் ட்டுய அனு திக்கப் டவுள்ளனர்.

4.உள்நாட்டு வர்த்தகம் ற்றும் ம ொழிற்துறைகள் யமம்பாட்டுக்கான

மெலினொ (இரொணுவ திப்பு) ற்றும் துருவொஸ்திரொ (வொன் டட திப்பு)
ஏவுகடண அட ப்புகளின் கூட்டு யசொெடன, ொடலவனப் குதிகளில்
உள்ள நவீன இலகுரக மெலிகொப்டர் ெளத்தில் மசய்து ொர்க்கப் ட்டது.
ரொணுவ ஆரொய்ச்சி ற்றும் ய ம் ொட்டு நிறுவனத்ெொல் உள்நொட்டியலயய
இந்ெ ஏவுகடண அட ப்புகள் வடிவட க்கப் ட்டு ெயொரிக்கப் ட்டன.
உலகிலுள்ள மிகவும் நவீன பீரங்கி எதிர்ப்பு ஏவுகடணகளில் இதுவும்
ஒன்ைொகும்.

துகையும் FICCI’உம், கீழ்க்கொணும் எந்த நாட்யடாடு இறைந்து
தகலகமச் யசயல் அதிகாரிளுக்கான மன்ைத்கத ஏற்பாடு யசய்தன?

8.இமயமகல இளஞ்சிவப்பு உப்புக்கு புவிசார் குறியீடு யபறுவதற்கு

அ) ஜப் ொன்

அ) இந்தியொ

ஆ) ஐக்கிய அம ரிக்க நொடுகள்

ஆ) பூடொன்

இ) ஐக்கியப்ய ரரசு

இ) சீனொ

பதிவுயசய்யவுள்ள நாடு எது?

ஈ) ொகிஸ்ெொன் 

ஈ) சிங்கப்பூர் 
✓

இந்தியொ-சிங்கப்பூர் ெடலட ச் மசயல் அதிகொரி ன்ைத்டெ சமீ த்தில்
உள்நொட்டு வர்த்ெகம் & மெொழிற்துடைகள் ய ம் ொட்டுக்கொன துடையும்
FICCI’உம் ஏற் ொடு மசய்ென. கடந்ெ 2018 நவம் ரில் இந்தியொ-சிங்கப்பூர்
ெடலட ச் மசயல் அதிகொரி ன்ைம் மெொடங்கப் ட்டது.

✓

✓

அப்ய ொது, மின் வர்த்ெகம், நிதியியல் மெொழில்நுட் ம், சீர்மிகு உற் த்தி,
சுகொெொரம் ஆகிய முக்கியதுடைகளில் இந்தியொ சிைப் ொக மசயல் டுகிைது
என்றும் இந்ெத்துடைகளில் இருநொடுகளும் இடணந்து மசயல் டுவென்
வொயிலொக நம் க்களுக்கு மிகச்சிைந்ெ வசதிகடளயும், யசடவகடளயும்
வைங்க முடியும் என்றும் அட ச்சர் உடரத்ெொர்.

✓











பிைநொடுகளின் ெயொரிப்புகளில் அங்கீகரிக்கப் டொெ முடையில் யன் டுத்
-துவடெத்ெடுப் ெற்கொக, இ ய டல இளஞ்சிவப்பு உப்புக்கு புவிசொர்
குறியீட்டடப் திவுமசய்ய ொகிஸ்ெொன் முடிவுமசய்துள்ளது. இந்ெ அரிய
உப்பு, ஞ்சொபில் உள்ள உப்பு டலத்மெொடரிலிருந்து எடுக்கப் டுகிைது.
இந்ெ உப்பு டலகள், ொகிஸ்ெொனிய டலகள் ற்றும் ஜீலம் ஆற்றுக்கு
வடக்யக நீண்டுள்ளது. ொசு தி அரிசிக்கு புவிசொர் குறியீடு ம றுெற்கொன
இந்தியொவின் நடவடிக்டகக்கு எதிரொக ஐயரொப்பிய ஒன்றியத்தில் (EU)
ொகிஸ்ெொன் வைக்கு மெொடர்ந்துள்ளது.



 















9. இந்திய கடற்பகட பங்யகற்கவிருக்கும், ‘NAVDEX – 21’ மற்றும்
‘IDEX - 21’ ஆகிய பாதுகாப்புப் பயிற்சிககள நடத்துகிை நாடு எது?
அ) பிரொன்ஸ்
ஆ) நியூசிலொந்து
இ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 
ஈ) கனடொ

✓

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் (UAE) ஆண்டுயெொறும் நடத்ெப் டும் கடற் டட
ொதுகொப்பு ற்றும் கடல்சொர் ொதுகொப்பு கண்கொட்சிகளொன ‘NAVDEX’
ற்றும் ‘IDEX’ ஆகியவற்மை நடத்த திட்டமிடப் ட்டுள்ளன.

✓

பிப்ரவரி.20 முெல் பிப்.25 வடரயிலொன இந்ெப் யிற்சிகளில் ங்யகற்க
இந்திய கடற் டடக் கப் லொன பிரலயொ அபுெொபிக்கு விடரந்துள்ளது. INS
பிரலயொ ஆனது உள்நொட்டியலயய கட்டப் ட்ட பிர ல் வகுப்பு ஏவுகடண
கப் ல்களுள் இரண்டொவது கப் லொகும்.

10.அண்கமச்யசய்திகளில் இடம்யபற்ை ‘இந்திராதனுஷ் 3.0’ திட்டம்
என்ைால் என்ன?
அ) ய ொர்ப் யிற்சி
ஆ) சிைொர்கள் & கர்ப்பிணிப்ம ண்களுக்கு ெடுப்பூசி மசலுத்தும் திட்டம் 
இ) யவளொண் திட்டம்
ஈ) தூய ஆற்ைல் உற்பத்தித் திட்டம்

✓

தீவிரப் டுத்ெப் ட்ட ‘இந்திரெனுஷ் 3.0’ திட்டத்டெ த்திய சுகொெொரம் &
குடும் நலத்துமை அட ச்சகம் மெொடங்கியுள்ளது. இென்மூலம், COVID19 ரவல் அதிகமிருந்ெ கொலத்தில், வைக்க ொன ெடுப்பூசிகள் மசலுத்ெப்
-டொெ குைந்டெகள், கர்ப்பிணிப் ம ண்களுக்கு ெற்ய ொது ெடுப்பூசிகள்
மசலுத்ெப் டுகின்ைன. இந்ெத் ெடுப்பூசி மசலுத்தும் திட்டத்தில் இருசுற்று
இடம்ம ற்றிருக்கும். புலம்ம யர்ந்து வந்ெ ம ண்கள் & குைந்டெகளுக்கு
முன்னுரிட மகொடுத்து ெடுப்பூசிகள் மசலுத்ெப் டும்.


✓

திருவள்ளூர் ொவட்டம், அத்திப் ட்டில் `6,376 யகொடி மசலவில் அட க்க
-ப் ட்டுள்ள வடமசன்டன மிக உய்ய அனல் மின் திட்டம் (Super Critical
Thermal Power) நிடல-3’ஐ முெலட ச்சர் ைனிசொமி மெொடங்கினொர்.
மிக உய்ய அனல் மின்-மெொழில்நுட் த்தில் 800 MW திைன்மகொண்ட
அலகு ெமிழ்நொட்டில் அட க்கப் டுவது இதுயவ முெல்முடையொகும்.

✓

ெமிழ்நொட்டில் எண்மணய் ற்றும் இயற்டக எரிவொயு திட்டங்களுக்கு
தில்லியில் இருந்ெவொறு பிரெ ர் நயரந்திர ய ொடி கொமணொலி வொயிலொக
அடிக்கல் நொட்டினொர். இரொ நொெபுரம் - தூத்துக்குடி இடடயய `700
யகொடி திப்பில் அட யவுள்ள இயற்டக எரிவொயு குைொய் இடணப்புத்
திட்டத்டெ மெொடக்கிடவத்ெொர். இரொ நொெபுரம் – தூத்துக்குடி வடர 143
கிமீ மெொடலவுக்கு இயற்டக எரிவொயு குைொய் அட க்கப் டவுள்ளது.

✓

ெரு புரி ொவட்டம் கும்முனூர் கிரொ த்தில் யவளொண் & யெொட்டக்கடல
ட்டயப் டிப்புகளுக்கொன புதிய யவளொண் கல்லூரி மெொடங்கவுள்ளெொக
ெமிழ்நொடு அரசு அரசொடண மவளியிட்டுள்ளது. இெற்கொக `4.5 யகொடி
நிதி ஒதுக்கப் ட்டுள்ளது.

✓

24.02.2021 – காலஞ்சென்ை முன்ைாள் முதலமமச்ெர் ‘புரட்சித்தமலவி’
டாக்டர் செ. செயலலிதா அவர்களின் 73ஆவது பிைந்தநாள். அவரது
பிைந்தநாள், தமிழ்நாடு அரொல், ‘சபண் குழந்மதகள் பாதுகாப்பு நாளாக’
அறிவிக்கப்பட்டு சகாண்டாடப்பட்டு வருகிைது.













 

✓















1.சமீபத்தில், அறிவியலாளர்கள், எந்தப் பண்டையகால விலங்கின்

5. ‘QUAD’ என்பது இந்தியா, ஐக்கிய அசைரிக்க நாடுகள், ஜப்பான்

புடதபடிவத்திலிருந்து மிகப்பழடையான DNA’ஐக் கண்ைறிந்தனர்?

ைற்றும் கீழ்க்காணும் எந்த நாடும் இடைந்த ஓர் அடைப்பாகும்?

அ) த ொன்மொ

அ) ஐக்கியப்கபைைசு

ஆ) திமிங்கலம்

ஆ) ஆஸ்திகைலியொ 

இ) மொமூத் 

இ) கனடொ

ஈ) புலி

ஈ) பிைொன்ஸ்

அண்மமயில், அறிவியலொளர்கள் மிகப்பழமமயொன DNA கூமைப் பதிவு
தெய்துள்ளனர். அது, வடகீமழ மெபீரியொவில் 1.2 மில்லியன் ஆண்டுகள்
வமை இருந் மொமூத்துகளின் பற்களிலிருந்து பிரித்த டுக்கப்பட்டுள்ளது.
உயிரினங்களின் பரிணொம வளர்ச்சிமயப் புரிந்துதகொள்வதிலும், அழிவு
நிமலக்கொளொன உயிரினங்களின் பண்புகமள தீர்மொனிப்பதிலும் இது
ஒரு தபரிய திருப்புமுமனயொகக் கரு ப்படுகிைது.

✓

இந்தியொ, ஐக்கி அதமரிக்க நொடுகள், ஜப்பொன் மற்றும் ஆஸ்திகைலியொ
ஆகிய நொன்கு நொடுகளின் குழுமமொன ‘QUAD’இன் தமய்நிகைொக நடந்
அமமச்ெர்கள் கூட்டத்தில் தவளியுைவு அமமச்ெர் S தஜய்ெங்கர் பங்ககற்
-ைொர். சீனொவின் ஆக்கிைமிப்மபக் மகயொளுவ ற்கும், இந்க ொ-பசிபிக்
பிைொந்தியங்களின் வலிமமமய கமம்படுத்துவ ற்குமொக கடந் 2017ஆம்
ஆண்டில் QUAD ெங்கம் புதுப்பிக்கப்பட்டது.

✓

ஐக்கிய அதமரிக்க நொடுகளின் அதிபர் கஜொ பிடன், ற்கபொது இக சிக்கலு
-க்கொன அதமரிக்கொவின் உறுதிப்பொட்மட மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ளொர்.

2. சமீப சசய்திகளில் இைம்சபற்ற, துப்ரி புல்பாரி பாலம், பின்வரும்
எந்த ஆற்றின்மீது கட்ைப்பைவுள்ளது?

6.ஜிலிங்-லாங்ரலாட்ைா இரும்புத்தாது சுேங்கம் & குவாலி இரும்புத்

அ) பிைம்மபுத்திைொ 

தாது சுேங்கம் ஆகியடவ அடைந்துள்ள ைாநிலம் எது?

ஆ) ககொபிலி

அ) பீகொர்

இ) டீஸ்டொ

ஆ) ஜொர்க்கண்ட்

ஈ) கலொகித்

✓

✓

அண்மமயில் பிை மர் கமொடி, பிைம்மபுத்திைொ ஆற்றின்மீது கட்டப்படவுள்ள
துப்ரி-புல்பொரி பொலத்திற்கு அடிக்கல் நொட்டினொர். இப்பொலம், அஸ்ஸொமில்
உள்ள துப்ரி மு ல் கமகொலயொவில் உள்ள புல்பொரி வமையிலொன 19 கிமீ.,
நீளத்திற்கு 4 வழிச்ெொமலயொக அமமக்கப்படவுள்ளது. இப்பொலம், பைொக்
பள்ளத் ொக்கில் கபொக்குவைத்து இமணப்மப கமம்படுத்தும்.

இ) ஒடிெொ 
ஈ) ெத்தீஸ்கர்

✓

இது, வடகீமழ மொநிலங்களொன கமகொலயொ, மணிப்பூர், மிகெொைம் மற்றும்
அஸ்ஸொம் இமடகயயொன த ொமலமவயும் குமைக்கிைது.

3. “2021 TIME100 Next”, TIME இதழின் 100 வளர்ந்துவரும் தடல

7. COVID-19 சதாற்றின் சட்ைக்கூறுகள் குறித்த காைன்சவல்த் சட்ை

-வர்கள் பட்டியலில் இைம்சபற்றுள்ள ஒரே இந்திய ஆர்வலர் யார்?

அடைச்சர்கள் கூட்ைத்திற்கு தடலடைதாங்கிய நாடு எது?

அ) ெந்திைகெகர் ஆெொத் 

✓

✓

ஆ) மகலொஷ் ெத்தியொர்த்தி

அ) இலங்மக 

இ) திஷொ ைவி

ஆ) இந்தியொ

ஈ) ெபூைொ ெர்கர்

இ) ஐக்கியப்கபைைசு

“2021 TIME100 Next” என்ை மலப்பிலொன TIME இ ழின் 100 “எதிர்கொ
-லத்ம வடிவமமக்கும் மலவர்களின்” பட்டியல் தவளியிடப்பட்டது.
ஒடுக்கப்பட்கடொரின் குழந்ம களுக்கு கல்வி கற்பிப்ப ற்கொகவும், ெொதி
அடிப்பமடயிலொன வன்முமைகமளத் டுப்ப ற்கொகவும் பணியொற்றி
வரும் பீம் பமடயின் மலவர் ெந்திைகெகர் ஆெொத் மட்டுகம இந் ப்
பட்டியலில் இடம்தபற்றுள்ள ஒகை இந்திய ஆர்வலைொவொர்.

ஈ) வங்கொளக ெம்

✓

COVID-19 ப ாற்றின் ெட்டக்கூறுகள் குறித் கொமன்தவல்த் உயர்மட்ட
அளவிலொன ெட்டஅமமச்ெர்கள் கூட்டம், லங்மகயின் ெட்ட அமமச்ெைொல்
மலமம ொங்கப்பட்டது. இது, கொமன்தவல்த் தெயலகத் ொல் தமய்நிகர்
முமையில் நடத் ப்பட்டது.

✓

மத்திய ெட்டம் மற்றும் நீதித்துமை அமமச்ெர் ஸ்ரீ இைவிெங்கர் பிைெொத்
ெொர்பொக, ெட்டம் மற்றும் நீதி அமமச்ெகத்தின் ெட்ட விவகொைங்கள் துமை
தெயலொளர் அனூப் குமொர் தமண்டிைொட்டொ இந்தியொமவ பிைதிநிதித்துவப்
-படுத்தினொர். COVID-19 த ொற்றுகொலத்தின்கபொது வழக்குகளுக்கு ெரி
-யொன கநைத்தில் தீர்வுகொண்ப ற்கொக, இந்தியொ, கொதணொலி முமைமய
பயன்படுத்திய ொக அமமச்ெர் அப்கபொது கூறினொர்.

ஐக்கியப் கபைைசின் நிதியமமச்ெர் ரிஷி சுனக், டுவிட்டர் வழக்குமைஞர்
விஜயொ கட்க , இன்ஸ்டொகொர்ட் நிறுவனரும் மலமமச் தெயல் அதிகொரி
-யுமொன அபூர்வொ கமத் ொ, இலொப கநொக்கற்ை நிறுவனமான Get Us PPE’
இன் ஷிகொ குப் ொ மற்றும் இலொப கநொக்கற்ை நிறுவனமான Upsolve’இன்
நிறுவனர் கைொகன் பவுலூரி ஆகிய ார் இப்பட்டி லில் இடம்பபற்றுள்ள
பிற இந்தி வம்சாவளியினராவர்.

8. நிறுத்திடவக்கப்பட்டிருந்த வீட்டுவசதித் திட்ைங்கடள நிடறவு

4. நூறாவது K9 வஜ்ோ என்ற கண்காணிக்கும் திறனுைன் தாரன

சசய்வதற்காக இந்திய அேசு அடைத்த நிதியத்தின் சபயசேன்ன?

இயங்கும் சதரறாச்சிடய இந்திய இோணுவத்திற்கு வழங்கியுள்ள
நிறுவனம் எது?

அ) SWAYAM
ஆ) SVAGRUH

அ) DRDO

இ) SWAMIH 

ஆ) OFB

ஈ) AHAM

இ) L&T 
ஈ) HAL
✓

சுைங்கங்களுக்கொன மத்திய அமமச்ெர் பிைல்ஹொத் கஜொஷியும், ஒடிஸொ
மாநில மு லமமச்ெர் நவீன் பட்நொயக்கும் அம்மொநிலத்திலுள்ள ஜிலிங்லங்கலொடொ இரும்புத் ொது த ொகுதி, குவொலி இரும்புத் ொது த ொகுதியில்
உற்பத்திமய த ொடங்கிமவத் ொர்கள். இந் இைண்டு சுைங்கங்களும்
ஒடிஸொ மொநிலத்திற்கு சுமொர் `5000 ககொடி வருவொமயயும் பல்கவறு
வி மொன கவமலவொய்ப்புகமளயும் ஈட்டித் ரும்.

லொர்ென் & டூப்கைொ (L&T) நிறுவனமொனது நூைொவது K9 வஜ்ைொ என்ை
கண்கொணிக்கும் திைனுடன்
ொகன இயங்கும் த கைொச்சிமய
உருவொக்கி வழங்கியுள்ளது. இது, 2017’இல் கபொடப்பட்ட ஒப்பந் த்தின்
கமடசி த கைொச்சியொகும். இந் அமமப்பொனது த ன்தகொரிய பொதுகொப்பு
நிறுவனமொன ஹன்வொ டிதபன்ஸிலிருந்து தபைப்பட்ட நுட்பத்துடன் கட்ட
-ப்பட்டுள்ளது. குஜைொத்தின் ஹசிைொவில் உள்ள இந்திய இைொணுவத்தின்
வளொகத்திலிருந்து இந் த் த கைொச்சி பணியில் கெர்க்கப்பட்டது.











✓

Special Window for Completion of Construction of Affordable and MidIncome Housing Projects (SWAMIH) நிதி த்த `250 பில்லியன்
மதிப்பில் இந்திய அைசு அமமத்துள்ளது.

✓

இந்தியொவில், நிறுத்திமவக்கப்பட்டிருந் வீட்டுவெதித் திட்டங்கமள
நிமைவு தெய்வ ற்கொக இந் நிதியம் நிறுவப்பட்டுள்ளது. SBICAP நிறுவ
-னம் இ ன் நிதி கமலொளைொக உள்ளது. நடப்பு நிதியொண்டில் மட்டும் 16
திட்டங்கமள நிமைவு தெய்து ஒப்பமடக்க உத்க சிக்கப்பட்டுள்ளது.



 















9. அண்டைச் சசய்திகளில் இைம்சபற்ற, ‘கலா நாைக் அரிசி’ அல்லது
சபளத்த அரிசி என்பதுைன் சதாைர்புடைய ைாநிலம் எது?
அ) பீகொர்
ஆ) உத் ை பிைக ெம் 
இ) மத்திய பிைக ெம்
ஈ) மகொைொஷ்டிைொ

✓

உத் ைபிைக ெ மாநிலமானது இருபது டன் தபளத் அரிசி (‘கலொ நொமக்’
அரிசி என்றும் அமழக்கப்படுகிைது) ெைக்குகமள சிங்கப்பூருக்கு ஏற்றுமதி
தெய்யவுள்ளது. இவ்வமக அரிசி, இந்தியொவில் விமளயும் நறுமண அரிசி
-களின் வமககளுள் மிகச்சிைந் ஒன்ைொகும். தபளத் த்ம ஏற்றுக்தகொ
-ண்டுள்ள நொடுகமள இலக்கொக மவத்து இது விமளவிக்கப்படுகிைது.
இம , சித் ொர்த் நகர் மொவட்டத்தின் ‘ஒரு மொவட்டம் ஒரு யொரிப்பு’ என
உபி மொநில அைசு அறிவித்துள்ளது.

10.புகழ்சபற்ற ‘கஜுோரகா நைன விழா’டவ நைத்துகிற ைாநில அேசு
எது?
அ) உத் ை பிைக ெம்
ஆ) கமற்கு வங்கம்
இ) மத்திய பிைக ெம் 
ஈ) பீகொர்

✓

மத்திய பிைக ெ மொநிலத்தில் உள்ள கஜுைொகஹொ நகைத்தில் பண்மடய
கொலத்திய பல்கவறு ஹிந்து மற்றும் ெமணக்ககொவில்கள் உள்ளன. இது,
UNESCO’ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட உலக பொைம்பரிய ளமுமொகும். 6 நொள்
நமடதபறும் ‘கஜுைொகஹொ நடன விழொ’வொனது 44 ஆண்டுகளுக்குப்
பிைகு இம்முமை ககொவில் வளொகத்தில் த ொடங்கியுள்ளது.

✓

நிமனவுச்சின்னங்கள் மற்றும் சிமலகமளச் கெ ப்படுத்துவது த ொடர்பொ
-க எழுந் புகொர்கமள அடுத்து, இந்திய த ொல்லியல் ஆய்வகம், ககொவில்
வளொகத்தினுள் இவ்விழொமவ நடத்துவ ற்கொன அனுமதிமய இைத்து
தெய்திருந் து. கடந் நொற்பத்து நொன்கு ஆண்டுகளொக, இந் த் திருவிழொ
திைந் தவளியிகலகய நடத் ப்பட்டு வந் து.













 

✓















1.இதுவரை அறியப்பட்ட அரைத்து கழுகு-நச்சு மருந்துகரையும்

5.ஏறக்குரறய 60 ஆண்டுகளுக்குப்பிறகு, எந்த மாநில ெட்டமன்றம்

தரடசெய்த உலகின் முதல் நாடு எது?

இந்திய ததசிய கீதத்ரத இரெத்தது?

அ) மியன்மர்

அ) சிக்கிம்

ஆ) வங்காளதேசம் 

ஆ) தமகாலயா

இ) பூடான்

இ) நாகாலாந்து 

ஈ) இலங்கக

ஈ) ஹிமாச்சல பிரதேசம்

கால்நகடகளுக்கு சிகிச்கசயளிக்க பரவலாகப் பயன்படுத்ேப்படும் வலி
நிவாரணி ககட்தடாபிதராஃபகை வங்காளதேசம் அண்கமயில் ேகட
கசய்ேது. இேன்மூலம் கழுகுகளுக்கு நச்சுத்ேன்கமயுள்ளோக இதுவகர
அறியப்பட்ட அகைத்து மருந்துககளயும் ேகடகசய்ே முேல் நாடாக வங்
-காளதேசம் மாறியுள்ளது. பத்ோண்டுகளுக்கு முன், அந்நாடு, கால்நகட
மருந்ோை டிக்தளாஃகபைாக்கக ேகடகசய்ேது.

✓

நாகாலாந்து, மாநில அந்ேஸ்கே அகடந்து கிட்டத்ேட்ட அறுபது ஆண்டுக
-ளுக்குப்பிறகு, முேன்முகறயாக அம்மாநில சட்டமன்றத்திற்குள் தேசிய
கீேம் இகசக்கப்பட்டது. நாகாலாந்துக்கு 1963 டிச.1’இல் மாநில அந்ேஸ்து
வழங்கப்பட்டது. இது, இந்திய ஒன்றியத்தின் 16ஆவது மாநிலமாகும்.

✓

மாநில சட்டமன்றத்திற்குள் இந்திய தேசியகீேத்கே இகசப்பது கட்டாயம்
இல்கல என்றாலும், வழக்கமாக பல மாநிலங்களில் இந்ே நகடமுகற
பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது.

2. அண்ரமயில் பதவி விலகிய V நாைாயணொமி, பின்வரும் எந்த
மாநிலம் / யூனியன் பிைததெத்தின் முதலரமச்ெைாக இருந்தார்?

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

அ) புதுச்தசரி 

என்பது பிப்ைவரி.21 அன்று சகாண்டாடப்படும் எந்தச் சிறப்பு நாளின்
கருப்சபாருைாகும்?

ஆ) ஆந்திர பிரதேசம்

அ) பன்ைாட்டு கமாழிகள் நாள்

இ) கர்நாடகா

ஆ) பன்ைாட்டு பத்திரிகக நாள்

ஈ) லடாக்

✓

✓

புதுச்தசரி முேலகமச்சர் V நாராயணசாமி, சட்டமன்றத்தில் நடத்தப்பட்ட
நம்பிக்கக வாக்ககடுப்பில் தோல்விகயச் சந்தித்ேகே அடுத்து, அம்மாநி
-லத்தில் ஆட்சிகசய்துவந்ே காங்கிரஸ்-திமுக கூட்டணி அரசாங்கம் கவி
-ழ்ந்ேது. நாராயணசாமி ேைது பேவி விலகல் கடிேத்கே துகணநிகல
ஆளுநர் ேமிழிகச கசளந்ேரராஜனிடம் வழங்கிைார்.

இ) பன்ைாட்டு ோய்கமாழி நாள் 
ஈ) பன்ைாட்டு இலக்கிய நாள்

✓

புதுச்தசரி சட்டமன்றத்தின் பேவிக்காலம் நிகறவகடவேற்கு இன்னும் 4
மாேங்கள் மட்டுதம எஞ்சியுள்ளை.

3.ெமீப செய்திகளில் இடம்சபற்ற, கார்லாபட் வைவுயிரி ெைணாலயம்
அரமந்துள்ை மாநிலம் எது?

7. பறரவக்காய்ச்ெல் திரிபான H5N8, மனிதர்களுக்கு பைவுவதாக

அ) தமற்கு வங்கம்

அறிவித்துள்ை உலகின் முதல் நாடு எது?

ஆ) பீகார்

அ) சீைா

இ) ஒடிஸா 

ஆ) இரஷ்யா 

ஈ) சத்தீஸ்கர்

✓

ஆண்டுதோறும் பிப்.21 அன்று பன்ைாட்டு ோய்கமாழி நாள் ககாண்டாடப்
-படுகிறது. “Fostering multilingualism for inclusion in education and
society” என்பது நடப்பாண்டில் (2021) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்கபா
-ருளாகும். 1999ஆம் ஆண்டில், ஐநா கல்வி, அறிவியல் மற்றும் கலாச்சார
அகமப்பு (UNESCO) பிப்.21’ஐ சர்வதேச ோய்கமாழி திைமாக அறிவித்ேது.
அதே தேதியில்ோன், வங்காளதேசம் ேைது வங்காள கமாழிக்காக தபா
-ராடியது; அது கமாழிசார்ந்ே தேசிய தபரியக்கமாக மாறியது.

ஒடிஸா மாநிலத்தின் கார்லாபட் வைவுயிரி சரணாலயத்தில், இம்மாேத்
-தில் மட்டும் ஆறு கபண் யாகைகளும் ஒரு கன்றும் இறந்துள்ளது.
அண்கமயில், மத்திய அரசின் 3 உறுப்பிைர்ககளக்ககாண்ட ஒரு குழு,
அவ்வைவுயிரி சரணாலயத்திற்கு அருதக யாகைக் கன்றின் சிகேந்ே
சடலத்கேக் கண்டறிந்து, யாகைகளின் இறப்பு எண்ணிக்கககய ஏழு
ஆக்கியது. குருதிக்கசிவுக் கிருமிதயற்ற தநாய் பரவுவதே யாகைகளின்
இறப்புக்கு காரணம் எைக்கூறப்படுகிறது.

இ) இந்தியா
ஈ) இந்தோதைசியா

✓

பறகவகளிடமிருந்து மனிேர்களுக்கு பரவும் H5N8 என்ற பறகவக்காய்
-ச்சல் கவரஸின் முேல் பாதிப்கப இரஷ்யா சமீபத்தில் பதிவுகசய்ேது.
இந்ே விஷயத்கே உலக நலவாழ்வு அகமப்புக்கு (WHO) இரஷ்யா கேரி
-வித்துள்ளது. அண்கமயில், H5N8 திரிபின் பரவல் இரஷ்யா, ஐதராப்பா,
சீைா, மத்திய கிழக்கு மற்றும் வட ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள தகாழிகளில்
பரவி வந்ேது குறிப்பிடத்ேக்கது.

4. ‘யுத் அப்யாஸ்’ என்பது இந்தியாவிற்கும் பின்வரும் எந்நாட்டிற்கும்

✓

இரடயிலாை கூட்டு இைாணுவப்பயிற்சியாகும்?

8.எந்த மாநிலம் / யூனியன் பிைததெத்தில், இந்திய கடற்பரடக்சகை

அ) ஜப்பான்

தெதக்கட்டுப்பாட்டு பாவரையாக்கி அரமக்கப்படவுள்ைது?

ஆ) ஐக்கிய அகமரிக்க நாடுகள் 

அ) ேமிழ்நாடு

இ) இலங்கக

ஆ) அந்ேமான் & நிதகாபார் தீவுகள் 

ஈ) பிரான்ஸ்

இ) ஒடிஸா

இந்ே ஆண்டு (2021), இந்தியா-அகமரிக்க கூட்டு இராணுவப்பயிற்சியின்
(யுத் அப்யாஸ்) 16ஆவது பதிப்பு, பிப்.8 முேல் 21 வகர நகடகபற்றது. இந்ே
ஆண்டின் பயிற்சி, இந்திய-பாகிஸ்ோன் எல்கலயில் நடத்ேப்பட்டது. இப்
பயிற்சியாைது இருநாடுகளுக்கும் இகடயிலாை ஒத்துகழப்கப தமம்ப
-டுத்துவகே தநாக்கமாகக்ககாண்டது. தமலும், பயங்கரவாே எதிர்ப்பு
நடவடிக்கககளில் இது சிறப்பு கவைம் கசலுத்துகிறது.

ஈ) இலட்சத்தீவுகள்











✓

அந்ேமான் மற்றும் நிதகாபார் தீவுகளில் அகமந்துள்ள தபார்ட் பிதளரில்,
இந்திய கடற்பகடக்ககை ஒரு தசேக்கட்டுப்பாட்டு பாவகையாக்கி (Dam
-age Control Simulator) அகமக்கப்படும். அந்ேமான் மற்றும் நிதகாபாரின்
ேகலகமத்ேளபதி கலப்டிைன்ட் கஜைரல் மதைாஜ் பாண்தட, தசேக்கட்
-டுப்பாட்டு பாவகையாக்கிக்கு அடிக்கல் நாட்டிைார். இேகை, தகாவா
கப்பல்கட்டும் நிறுவைத்ோல் நிறுவப்படவுள்ளது.



 















9. ‘மத்திய கலால் நாள்’ சகாண்டாடப்படுகிற தததி எது?
அ) பிப்ரவரி 22
ஆ) பிப்ரவரி 23
இ) பிப்ரவரி 24 
ஈ) பிப்ரவரி 25

✓

ஆண்டுததாறும் பிப்ரவரி 24 அன்று இந்தியாவில் ‘மத்திய கலால் நாள்’
ககாண்டாடப்படுகிறது. கலால் துகற ஊழியர்கள் ேங்கள் கடகமககள
மிகவும் திறகமயாக கசய்ய ஊக்குவிக்கும் விேமாக இந்நாள் ககாண்டா
-டப்படுகிறது. இந்ே நிகழ்ச்சிகயக் குறிக்கும் வககயில் நாடு முழுவதும்
பல்தவறு கருத்ேரங்குகள், பட்டகறகள் மற்றும் கலாச்சார நிகழ்வுகள்
ஏற்பாடு கசய்யப்படுகின்றை. 1944 பிப்.24 அன்று இயற்றப்பட்ட மத்திய
கலால் மற்றும் உப்புச்சட்டத்கே நிகைவுகூரும் விேமாகவும் இந்ே நாள்
அனுசரிக்கப்படுகிறது.

10.அண்ரமயில், தனிரம அரமச்ெரை நியமித்த ஆசிய நாடு எது?
அ) பூடான்
ஆ) பாகிஸ்ோன்
இ) ஜப்பான் 
ஈ) சீைா

✓

பிரேமர் தயாஷிகைட் சுகா ேகலகமயிலாை ஜப்பான் அரசு சமீபத்தில்
கடட்சுஷி சகாதமாட்தடாகவ ஜப்பான் நாட்டின் முேலாவது ேனிகம
அகமச்சராக நியமித்ேது. COVID-19 கநருக்கடி காரணமாக ேற்ககாகல
விகிேங்கள் அதிகரிப்பகே ககயாளுவேற்காக இம்முடிவு எடுக்கப்பட்டு
உள்ளது. தமலும், ஜப்பானில் பிறப்பு விகிேத்தில் ஏற்பட்டிருக்கும் வீழ்கவ
நிர்வகிக்கும் கபாறுப்பும் அவ்வகமச்சருகடயோகும்.


✓

திருகநல்தவலி மாவட்டம் கங்ககககாண்டானில் புதிோக அகமக்கப்பட
உள்ள உணவுப்பூங்காவுக்கு மாண்புமிகு ேமிழ்நாடு முேலமைச்சர் க
பழனிசாமி அடிக்கல் நாட்டிைார்.

✓

பாரம்பரிய கநல் இரகங்ககளப் பாதுகாத்து பயிரிடும் உழவர்ககள ஊக்
-குவிக்கும் வககயில், ‘பாரே ரத்ைா டாக்டர் எம் ஜி ஆர்., பாரம்பரிய கநல்
பாதுகாவலர்’ விருது மூவருக்கு வழங்கப்படுகிறது. இந்ே விருோைது `1
இலட்சம், `75,000 மற்றும் `50,000 காதசாகலகள், சான்றிேழ்ககளக்
ககாண்டது. இந்ேப் பரிசு நாமக்கல் மாவட்டத்கேச் சார்ந்ே சக்திபிரகதீஷ்,
தசலம் மாவட்டத்கேச்சார்ந்ே தவல்முருகன், சிவகங்கக மாவட்டத்கேச்
சார்ந்ே உ சிவராமன் ஆகிதயாருக்கு வழங்கப்பட்டது.

✓

உள்நாட்டு, கவளிநாட்டு நிதி மற்றும் நிதி கோழினுட்ப நிறுவைங்ககள
ஈர்ப்பேற்கு கசன்கை அருகில் உள்ள காவனூரில் நிதி கோழில்நுட்ப
நகரத்கே ேமிழ்நாடு கோழில்வளர்ச்சிக்கழகம் உருவாக்கி வருகிறது.

✓

‘ேமிழ்நாடு மாநில எரிசக்தி கணிப்பான் – 2050’ இகணயேளத்கே,
மின்துகற அகமச்சர் பி ேங்கமணி கோடக்கிகவத்ோர். இேன்மூலம்,
ேமிழ்நாட்டின் வருங்கால மின்சாரத் தேகவ, விநிதயாகம், பயன்பாடு
உள்ளிட்டகவ குறித்து அறிந்துககாள்ளமுடியும்.

✓

இந்திய வானூர்தி நிகலயங்கள் ஆகணயம் கவளியிட்டுள்ள ஆய்வு
முடிவில், வாடிக்ககயாளர் தசகவயின் அடிப்பகடயில் பயணிகளுக்குப்
பிடித்ே வானூர்தி நிகலயங்கள் பட்டியலில் மதுகர வானூர்தி நிகலய
-ம் இரண்டாவது இடத்கேப்பிடித்துள்ளது.

✓

அரசுப்பணியாளர்கள் ஓய்வுகபறும் வயது 59’இலிருந்து 60’ஆக
உயர்த்ேப்படுவோக மாண்புமிகு ேமிழ்நாடு முேலமைச்சர் க பழனிசாமி
அறிவித்துள்ளார்.













 

✓













1.இந்திய ரிசர்வ் வங்கியானது 371 F பிரிவின்கீழ், எந்த வங்கியய

5.ததசிய பட்டியலின சொதி ள் (SC) ஆயணயத்தின் புதிய தயலவர்

அதன் ஒழுங்குமுயை வரம்பிற்குள் க ொண்டுவந்துள்ளது?

யொர்?

அ) பஞ்சாப் தேசிய வங்கி

அ) தபாரிக்கா நாயக் பால்ராம்

ஆ) HDFC வங்கி

ஆ) விஜய் சம்ப்லா 

இ) சிக்கிம் வங்கி 

இ) அருண் ஹல்ோர்

ஈ) இந்தியன் வங்கி

ஈ) அஞ்சு பாலா

சிக்கிம் மாநிலம் இந்திய ஒன்றியத்தில் இணைவேற்கு ஐந்து ஆண்டுக
-ளுக்கு முன்பு, கடந்த 1968’இல் சிக்கிம் வங்கி (State Bank of Sikkim)
நிறுவப்பட்டது. சிக்கிம் மாநில அரசின் கருவூல நடவடிக்ணககணை அம்
மாநில அரசுக்குச் சசாந்ேமான இவ்வங்கி வழங்கிவருகிறது. சமீபத்தில்,
இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, சிக்கிம் ஸ்தடட் வங்கிணய அேன் ஒழுங்குமுணற
வரம்பிற்குள் சகாண்டுவந்துள்ைது. இேன்மூலம் இவ்வங்கி மற்ற வங்கி
-களுக்கு இணையாக கட்டுப்படுத்ேப்படும் என்றாலும், அவ்வங்கியின்
உரிணமத்துவ அணமப்பில் எந்ே மாற்றமும் இருக்காது.

✓

சுவர்னிம் தொ’ என்பது பின்வரும் எவ்வொயுதப்பயடயய விவரிக்கும்
நூலொகும்?

பின்வரும் எந்தத் தததியில் க ொண்டொடுகின்ைன?

அ) CRPF 

அ) பிப்ரவரி 15

ஆ) ITBP

ஆ) பிப்ரவரி 20 

இ) இந்திய கடதலாரக் காவல்பணட

இ) பிப்ரவரி 25

ஈ) SSB

ஈ) பிப்ரவரி 28

✓

முன்னாள் மத்திய அணமச்சர் விஜய் சம்ப்லா, அண்ணமயில் இந்தியக் குடி
-யரசுத்ேணலவரால் நியமிக்கப்பட்ட பின், தேசிய பட்டியலின சாதிகள்
ஆணையத்தின் ேணலவராக சபாறுப்தபற்றார். அவர், 2014 முேல் 2019
வணர மத்திய சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்ேல் அணமச்சகத்தின்
அணமச்சராக பணியாற்றியுள்ைார். இவருக்கு முன், ராம்சங்கர் தகத்ரியா
இந்ே ஆணையத்தின் ேணலவராக பணியாற்றி வந்ோர்.

6.அண்யமயில் கவளியிடப்பட்ட, ‘ரொஷ்டிர பிரதம்-82 வர்த ொன் கி

2.அருணொச்சல பிரததசமும் மிதசொரமும் தங் ள் மொநில நொயள,

✓



1986ஆம் ஆண்டில் இந்திய அரசியலணமப்பின் 53ஆவது திருத்ேத்ணேத்
சோடர்ந்து, 1987 பிப்.20 அன்று அருைாச்சல பிரதேசமும் மிதசாரமும்
மாநில அந்தஸ்ணேப் சபற்றன. 1972 ஜன.20 அன்று, வடகிழக்கு எல்ணல
-ப்புற முகணமயானது அருைாச்சல பிரதேச யூனியன் பிரதேசம் என,
மறுசபயரிடப்பட்டது. 1987 பிப்.20 அன்று அருைாச்சல பிரதேசத்திற்கு
மாநில அந்ேஸ்து வழங்கப்பட்டது. மாநில அந்ேஸ்ணே அணடவேற்கு முன்,
1972-1987 வணர மிதசாரம் ஒரு யூனியன் பிரதேசமாக இருந்ேது.

✓

மத்திய தசமக்காவல்பணடயின் (CRPF) வரலாற்ணற விவரிக்கும் நூலல
உள்துணற அணமச்சர் அமித் ஷா சவளியிட்டார். ‘ராஷ்டிர பிரேம் - 82
வர்தஷான் கி ஸ்வர்னிம் கோ’ என்று சபயரிடப்பட்ட இந்நூல், CRPF’இன்
பயைம், சவால்கள் மற்றும் சவற்றிகள் பற்றிய முழுணமயான ஆராய்ச்சி
கட்டுணரகணை உள்ைடக்கியது. CRPF உருவாக்கப்பட்ட கடந்த 1939ஆம்
ஆண்டில் இருந்து அேன் வரலாற்ணற இந்நூல் விவரிக்கிறது.

7. ணவரின் பரம்பயரச்கசொத்தில் கபண் ளுக்கு இயண உரியம

3. உலகில் அதி ம் டத்தப்படும் பொலூட்டி இனம் எது?

-யய வழங்கும் அவசர ஆயணயய நியைதவற்றியுள்ள மொநிலம்
எது?

அ) நீலத்திமிங்கலம்

அ) ேமிழ்நாடு

ஆ) எறும்புண்ணி 

ஆ) தகரைம்

இ) சவைவால்

இ) உத்ேரகண்ட் 

ஈ) கடற்பசு

ஈ) ஹிமாச்சல பிரதேசம்

உலகில் அதிக அைவில் கடத்ேப்படும் பாலூட்டிகள் எறும்புண்ணிகள்
ஆகும். இயற்ணக பாதுகாப்புக்கான பன்னாட்டு ஒன்றியமானது உலகில்
உள்ை எண்வணக எறும்புண்ணிகணையும், “அச்சுறுத்ேல்” நிணலயில்
உள்ைணவ என்று வணகப்படுத்தியுள்ைது. அவற்றின் முக்கியத்துவம்
குறித்ே விழிப்புைர்ணவ ஏற்படுத்துவேற்காக பிப்ரவரி மாேத்தில் வரும்
மூன்றாவது சனிக்கிழணமயன்று உலக எறும்புண்ணிகள் நாள் சகாண்
-டாடப்படுகிறது. நடப்பாண்டில் (2021), பிப்.20 அன்று இந்த நாள் சகாண்
-டாடப்பட்டது. சுற்றுச்சூழலணமப்பில், எறும்புண்ணிகள்கள், பூச்சிகணை
கட்டுப்படுத்தும் காரணிகைாக கருேப்படுகின்றன.

✓

8.2021 பிப்ரவரியில் இந்தியப் கபருங் டல் பிரொந்திய பொது ொப்பு
அயமச்சர் ளின் மொநொட்யட நடத்திய நொடு எது?
அ) இந்தியா 
ஆ) இலங்லக

4. பின்வரும் எந்த யூனியன் பிரததசத்தில், “அடல் பர்யவரன் பவன்”

இ) வங்காைதேசம்

திைக் ப்பட்டுள்ளது?

ஈ) இந்தோதனசியா

அ) புதுச்தசரி

✓

ஆ) லடாக்
இ) இலட்சத்தீவுகள் 
ஈ) தில்லி
✓

இலட்சத்தீவுகள் வனத்துணறயின் ேணலணமயகத்ணே ‘அடல் பர்யவரன்
பவன்’ என்ற சபயரிள் மத்திய வனம், சுற்றுச்சூழல், காலநிணல மாற்ற
அணமச்சர் பிரகாஷ் ஜவதடகர் திறந்துணவத்ோர்.

✓

இந்தியாவின் மூன்று தீவுகளுக்கான NITI ஆதயாக் திட்டத்தின்படி, இல
-ட்சத்தீவுகளில் பல்தவறு சுற்றுலாத்திட்டங்களுக்கு அனுமதிகள் வழங்க
-ப்பட்டுள்ைன; அணவ, இலட்சத்தீவின் வைர்ச்சி & தவணலவாய்ப்பிணன
அதிகரிக்கும் தநாக்கில் உள்ைன.



உத்ேரகண்ட் மாநில அரசு ஓர் அவசர ஆணைணய நிணறதவற்றியுள்ை
-து. இந்ே அவசர ஆணை, கைவரின் பரம்பணரச்சசாத்தில் சபண்களுக்
-கு இணை-உரிணமகணை வழங்குகிறது. இந்ே உத்ேரவு உத்ேரகண்ட்
ஜமீன்ோரி ஒழிப்பு & நிலச்சீர்திருத்ே சட்டத்ணே திருத்தியணமக்கிறது.









ஏதரா இந்தியா - 2021 நிகழ்வின் ஒருபகுதியாக, இந்தியா, 2021 பிப்.4
அன்று இந்தியப்சபருங்கடல் பிராந்திய பாதுகாப்பு அணமச்சர்களின் மாநா
-ட்ணட நடத்தியது. “Enhanced Peace, Security and Cooperation in the
Indian Ocean” என்பது இம்மாநாட்டின் கருப்சபாருைாகும். இம்மாநாட்டின்
தபாது, இந்தியப்சபருங்கடல் பிராந்தியத்தில் உள்ை நாடுகளுக்கு ஏவுக
-ணை அணமப்புகள், LCA மற்றும் பிற ஆயுே அணமப்புகணை வழங்கத்
ேயாராக இருப்போக இந்தியா அறிவித்ேது.

9.கசவ்வொய் த ொளிலிருந்து ஒலியயக்ய ப்பற்றி கவளியிட்ட முதல்
நொடு எது?
அ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்

ஆ) அசமரிக்கா (USA) 

இ) ஐக்கியப்தபரரசு (UK)

ஈ) இந்தியா



 









✓

அசமரிக்க விண்சவளி ஆய்வு நிறுவனமான NASA சசவ்வாய் தகாளின்
முேல் ஒலிணய சவளியிட்டுள்ைது. இது ‘Perseverance’ ஊர்தியால் பதிவு
சசய்யப்பட்டோகும். இவ்சவாலி சசவ்வாய் தகாளில் உள்ை காற்றின்
மங்கலான முறிசவாலியாகும்.

✓

இந்ே ஊர்தி, சசவ்வாய் தகாளின் தமற்பரப்பில் இறங்கும்தபாது அேன்
ஒலிவாங்கி தவணலசசய்யவில்ணல என்றாலும், அது ேணரயிறங்கியபின்
ஒலிணயக்லகப்பற்றியது. இந்ே ஊர்தியின் ேணரயிறங்கல் காசைாளி
-ணயயும் NASA சவளியிட்டுள்ைது.







10.நடப்பொண்டில் வரும் (2021) ததசிய அறிவியல் நொளுக் ொன
ருப்கபொருள் என்ன?
அ) Children in Science
ஆ) Youth in Science
இ) Future of STI: Impacts on Education, Skills, and Work 
ஈ) Artificial Intelligence in Science

✓

சர் CV ராமன் தநாபல் பரிசுசபறுவேற்கு வழிவகுத்ே, “ராமன் விணைவு”
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நாணை (28-02-1928) நிணனவுகூரும் வணகயில்
ஆண்டுதோறும் பிப்.28 அன்று தேசிய அறிவியல் நாள் சகாண்டாடப்படு
-கிறது. “Future of STI: Impacts on Education, Skills, and Work” என்பது
நடப்பாண்டில் (2021) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்சபாருைாகும்.


✓

மிகவும் பிற்படுத்ேப்பட்டவர்களுக்கான (MBC) இட ஒதுக்கீட்டில் வன்னிய
-ர்களுக்கு 10.5 சேவீே உள் ஒதுக்கீடு வழங்க வணக சசய்யும் மதசாோ
சட்டப்தபரணவயில் நிணறதவற்றப்பட்டுள்ைது. தமலும், சீர்மரபினருக்கு 7
சேவீே ேனி இட ஒதுக்கீடு வழங்கவும் மதசாோ ோக்கல் சசய்யப்பட்டது.
இரண்டு மதசாோக்களும் சட்டப்தபரணவயில் நிணறதவற்றப்பட்டுள்ைது.
இேன்மூலம் MBC இட ஒதுக்கீட்டுப் பிரிவில் MBC-V என்ற உட்பிரிவு
உருவாக்கப்பட்டு, அேன்மூலம் அரசு கல்வி மற்றும் தவணல வாய்ப்பில்
வன்னியர்களுக்கு 10.5 சேவீே உள் ஒதுக்கீடு வழங்க மதசாோ வணக
சசய்கிறது. இந்ே மதசாோவுக்கு, ேமிழ்நாட்டின் ஆளுநர் பன்வாரிலால்
புதராகித் ஒப்புேல் அளித்துள்ைார்.













