 















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

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

நாட்டின் இராணுவம் பங்கேற்றது?

இளம் வாெேர்ேளுக்ோன படகு நூலேத்லத பதாடங்கியது?

அ) நேபாளம்

அ) மும்டப

ஆ) வங்கநேசம் 

ஆ) பகால்கத்ோ 

இ) ஐக்கியப் நபரரசு

இ) ஆமோபாத்

ஈ) பூட்டான்

ஈ) பகாச்சி

✓

இராஜ்பாத்தில் ேடடபபற்ற இந்திய குடியரசு ோள் அணிவகுப்பில், 122
உறுப்பினர்கடளக்பகாண்ட வங்கநேச இராணுவக்குழு பங்நகற்றது.
இந்தியாவும் வங்கநேசமும் பவன்ற 1971ஆம் ஆண்டு வங்காளநேச
விடுேடைப்நபாரின் ஐம்போமாண்டு நிடறடவக் பகாண்டாடும்
வடகயில் இது உள்ளது. இவ்வாறான அணிவகுப்பில் வங்காளநேச
முேன்முடறயாக பங்நகற்றுள்ளது.

✓

இேன்மூைம், பிரான்ஸ் (2016) மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் (2017)
ஆகிய ோடுகளுக்குப் பிறகு இந்தியாவின் குடியரசு ோள் அணிவகுப்பில்
பங்நகற்கும் மூன்றாவது அயல்ோடாக வங்காளநேசம் மாறியுள்ளது.

✓

இடளஞர்களுக்காக பகால்கத்ோவில் ேடமாடும் படகு நூைகம் அறிமுகம்
பசய்யப்பட்டுள்ளது. நமற்கு வங்கப் நபாக்குவரத்துக் கழகம், பாரம்பரியப்
புத்ேகக் கடடயுடன் இடணந்து இம்முன்பனடுப்டபத் போடங்கியுள்ளது.
இடளநயார்களுக்கான படகு நூைகத்தில் ஆங்கிைம் மற்றும் பபங்காலி
பமாழியில் சுமார் 500 நூல்கள் டவக்கப்பட்டுள்ளன. இந்ேப் படகில்
சுமார் 3 மணி நேரம் பயணிக்க முடியும்.

6.யாருலடய பரிந்துலரக்கு இணங்ே, போப்பலரத்கதங்ோய்க்ோன
குலறந்தபட்ெ ஆதரவு விலலலய உயர்த்த CCEA ஒப்புதலளித்தது?
அ) K சந்தானம்

2. ‘உலே பபாருளாதார நிலலலை ைற்றும் வாய்ப்புேள்-2021’ என்ற
தலலப்பில் அறிக்லேலய பவளியிடுகிற அலைப்பு எது?

ஆ) M S சுவாமிநாதன் 

அ) உைக வங்கி

இ) வர்கீஸ் குரியன்

ஆ) பன்னாட்டுச் பசைவாணி நிதியம்

ஈ) சரண் சிங்

✓

இ) ஐக்கிய ோடுகள் அடவ 
ஈ) ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி

✓

ஐக்கிய ோடுகள் அடவயின் பபாருளாோர மற்றும் சமூக விவகாரங்கள்
துடற (UN DESA) ‘உைக பபாருளாோர நிடைடம மற்றும் வாய்ப்புகள்
2021’ என்ற தலைப்பில் அறிக்லை ஒன்லற பவளியிட்டுள்ளது.

✓

இவ்வறிக்டகயின்படி, இந்தியாவின் பபாருளாோரம் 2021ஆம் ஆண்டில்
7.3 சேவீேமாக வளர்ச்சியடடயும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அநே
நவடளயில், 2020ஆம் ஆண்டில் இது 9.6 சேவிகிேமாக சுருங்கும் என
மதிப்பிடப்பட்டிருந்ேது. பபாது முடக்கமும் வீழ்ச்சியடடந்ே உள்ோட்டு
நுகர்வும் சுருக்கத்திற்கான காரணங்களாக ஐோ’ஆல் கூறப்பட்டுள்ளது.

7.பரவலாேப் பயன்படுத்தப்படும் 27 பூச்சிக்போல்லி மருந்துேளுக்கு
முன்பைாழியப்பட்ட தலடலய மீளாய்வு பெய்தற்ோே அலைக்ேப்பட்ட
குழுவின் தலலவர் யார்?

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

அ) TP இைாபேந்திைன் 

இலக்ே வளர்ச்சிலய பதிவு பெய்யும் ஒகர நாடு எது?

ஆ) K விேயகுமார்

அ) சீனா

இ) C லசபைந்திை பாபு

ஆ) இந்தியா 

ஈ) K சிவன்

இ) ஐக்கிய அபமரிக்க ோடுகள்
ஈ) பெர்மனி

✓

பன்னாட்டுச் பசைவாணி நிதியம் ேனது சமீபத்திய உைக பபாருளாோர
கண்நணாட்டத்தின் புதுப்பிப்டப பவளியிட்டது. இவ்வறிக்டகயின்படி,
FY22’இlஇந்திய பபாருளாோரம் 11.5 சேவீேம் வளர்ச்சியடடயும். இது,
முந்டேய கணிப்பான 8.8% வளர்ச்சிடய திருத்தியுள்ளது.

✓

பன்னாட்டுச் பசைவாணி நிதியத்தின் கூற்றுப்படி, இரட்டட இைக்க
வளர்ச்சிடயப் பதிவுபசய்து உைகின் மிகநவகமாக வளர்ந்து வரும்
முேன்டமப் பபாருளாோரம் என்ற ேகுதிடய ேக்கடவத்துக் பகாள்ளும்
ஒநர ோடாக இந்தியா இருக்கும்.

✓

ஊடக அறிக்டகயின்படி, பரவைாகப் பயன்படுத்ேப்படும் 27 பூச்சிக்
பகால்லி மருந்துகளுக்கு ேடட விதிக்கப்படுவேற்கு, போழிற்துடறயின்
ஆட்நசபடனகடள மீளாய்வு பசய்ய அரசாங்கம் ஒரு நிபுணர் குழுடவ
நியமித்துள்ளது. ICAR’இன் முன்னாள் உேவி ேடைடம இயக்குேர் T P
இராநெந்திரன் இக்குழுவின் ேடைவராக உள்ளார். இது, அடுத்ே மூன்று
மாேங்களில் ேனது அறிக்டகடய சமர்ப்பிக்கும்.

✓

விைங்குகளுக்கும் மனிேர்களுக்கும் தீங்கு விடளவிப்போகக் கூறப்படும்
27 பூச்சிக்பகால்லிகடள ேடடபசய்ய அரசு முன்பமாழிந்துள்ளது.

8. ‘Ageing Water Infrastructure: An Emerging Global Risk’ என்ற
தலலப்பில் அறிக்லேபயான்லற பவளியிட்ட அலைப்பு எது?

4.அரொங்ேத்தின் போள்லே முடிவுேளுக்கு உதவிபுரியும், பைய்நிேர்

அ) ஐக்கிய ோடுகள் அடவ 

நுண்ணறிவு ேருவியின் பபயபரன்ன?

ஆ) பன்னாட்டுச் பசைவாணி நிதியம்

அ) அப்னா

இ) ஆசிய உட்கட்டடமப்பு & முேலீட்டு வங்கி

ஆ) நேெஸ் 

ஈ) BRICS வங்கி

இ) சூர்யா
ஈ) விஷ்ணு

✓

‘நேெஸ்’ என்ற காட்சி நுண்ணறிவுக்கருவி, மின்னணு-ஏைம் இந்தியா,
‘எங்கிருந்தும் பணியாற்றும்’ இடணயேளம், NIC ேயாரிப்புகள்
ஆகியவற்டற மத்திய மின்னணு & தைவல்ததாழில்நுட்ப அடமச்சர் ரவி
சங்கர் பிரசாத் போடங்கிடவத்ோர்.

✓

‘நேெஸ்’ என்ற கருவியால் பகாள்டக முடிவுகளுக்குத் நேடவயான
முக்கியமான ேகவல்கடள பிரித்பேடுக்க முடியும். இேன்மூைம் அரசாங்க
நசடவகளில் பசயல்திறடன நமம்படுத்ேைாம்.



2021ஆம் ஆண்டில் பகாப்படரத் நேங்காய்க்கான குடறந்ேபட்ச ஆேரவு
விடை உயர்வுக்கு, பபாருளாோர விவாகரங்களுக்கான மத்திய
அடமச்சரடவக் குழு ஒப்புேல் அளித்துள்ளது. M S சுவாமிநாதனின்
பரிந்துலையின் பபரில், இந்த MSP அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. சராசரிேரம்
வாய்ந்ே காய்ந்ே பகாப்படரத் நேங்காய்க்கான குடறந்ேபட்ச ஆேரவு
விடை கடந்ே 2020ஆம் ஆண்டில் குவிண்டால் ஒன்றுக்கு `9960ஆக
இருந்ேது. இது ேற்நபாது `375ஆக அதிகரிக்கப்பட்டு, 2021ஆம் ஆண்டில்
குவின்டால் ஒன்றுக்கு `10,335ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.









✓

‘படழடமயான நீர் உட்கட்டடமப்பு: வளர்ந்துவரும் உைகளாவிய இடர்’
என்ற ேடைப்பிைான அறிக்டகடய ஐோ பல்கடைக்கழகத்தின் நீர்,
சுற்றுச்சூழல் மற்றும் ேைவாழ்வு நிறுவனம் போகுத்துள்ளது. இந்ே
அறிக்டகயின்படி, இந்தியாவில் ஆயிரத்துக்கும் நமற்பட்ட பபரிய
அடணகள், வரும் 2025ஆம் ஆண்டளவில் கிட்டத்ேட்ட 50 ஆண்டுகள்
பழடமயானோக இருக்கும்.

✓

ஐ.ோ. அறிக்டகயின்படி, ஒரு பபரிய அடண தனது ஐம்போம் வயதில்
படழயோவேன் அறிகுறிகடள பவளிப்படுத்ேத் போடங்குகிறது.



 















9.நடப்பாண்டில் (2021) உலக பதாழுகநாய் நாள் ேலடபிடிக்ேப்பட்ட
கததி எது?
அ) ெனவரி 25
ஆ) ெனவரி 27
இ) ெனவரி 29
ஈ) ெனவரி 31 

✓

உைக போழுநோய் ோளானது ஆண்டுநோறும் ெனவரி மாேம் வரும்
கடடசி ஞாயிற்றுக்கிழடம உைகம் முழுவதும் கடடப்பிடிக்கப்படுகிறது.
ேடப்பாண்டில் (2021) ெனவரி.31 அன்று உைக போழுநோய் ோள்
கடடப்பிடிக்கப்பட்டது. இந்ேக் பகாடிய நோடயப் பற்றிய உைகளாவிய
விழிப்புணர்டவ ஏற்படுத்ேவும், அடேத் ேடுக்கவும், சிகிச்டசயளிக்கவும்,
குணப்படுத்ேவும் முடியும் என்பதில் கவனம் பசலுத்துவேற்காக இந்ே
ோள் கடடப்பிடிக்கப்படுகிறது.

✓

“Beat Leprosy, End Stigma and advocate for Mental Wellbeing” என்பது
ேடப்பாண்டு வரும் உைக போழுநோய் ோளுக்கான கருப்பபாருளாகும்.

10.உலே புறக்ேணிக்ேப்பட்ட பவப்பைண்டலகநாய்ேள் நாள் (World
Neglected Tropical Diseases Day) கடடப்பிடிக்கப்படுகிற தேதி எது?
அ) ெனவரி 28
ஆ) ெனவரி 29
இ) ெனவரி 30 
ஈ) ெனவரி 31

✓

உைக புறக்கணிக்கப்பட்ட பவப்பமண்டை நோய்கள் ோள், 2021 ென.30
அன்று கடடப்பிடிக்கப்பட்டது.

✓

புறக்கணிக்கப்பட்ட பவப்பமண்டை நோய்கள் குறித்ே விழிப்புணர்டவ
ஏற்படுத்துவேற்கும் அவற்டற ஒழிப்பேற்கான தீர்வுகள் குறித்து விவாதிப்
-பேற்கும் இந்த ோள் கடடப்பிடிக்கப்படுகிறது. ஒட்டுண்ணிகள் மற்றும்
பாக்டீரியாக்களால் உண்டாகும் இந்நோய்கள் உைகம் முழுவதும் ஒரு
பில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கடள பாதிக்கின்றன. உைக புறக்கணி
-க்கப்பட்ட பவப்பமண்டை நோய்கள் ோடள, 2019 ேவம்பரில், அபுோபி
பட்டத்து இளவரசரின் நீதிமன்றம் அறிவித்ேது.













 

✓













1.உலக சுங்க அமைப்பின் தமலமையகம் அமைந்துள்ள இடம்

5. ‘பாலின ெைத்துெம்’ குறித்த பன்னாட்டு ைா ாட்மட டத்தவுள்ள

எது?

இந்திய ைாநிலம் எது?

அ) ர ோம்

அ) தமிழ்நோடு

ஆ) போரிஸ்

ஆ) ரக ளம் 

இ) பி ஸ்ஸல்ஸ் 

இ) கர்நோடகோ

ஈ) பபர்லின்

ஈ) பதலங்கோனோ

உலக சுங்க அமைப்பின் தமலமையில் ஒவ்ர ோர் ஆண்டும் ஜன.26
அன்று சர் ரதச சுங்க தினம் உலகம் முழு தும் பகோண்டோடப்படுகிறது.
இதன் தமலமையகம் பபல்ஜியத்தின் பி ஸ்ஸல்ஸில் அமைந்துள்ளது.
இது முன்னர் சுங்க ஒத்துமைப்பு கவுன்சில் என்று அமைக்கப்பட்டது.
1983 முதல் இந்நோள் பகோண்டோடப்பட்டு ருகிறது. “Customs bolstering
Recovery, Renewal and Resilience for a sustainable supply chain”
என்பது நடப்போண்டில் (2021) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்ப ாருளாகும்.

✓

‘போலின சைத்து ம்’ பதோடர்போன பன்னோட்டு ைோநோட்டின் (ICGE-II)
இ ண்டோம் பதிப்பு, 2021 பிப் ரியில், ரக ள ைோநிலம் ரகோழிக்ரகோடு
போலின பூங்கோ ளோகத்தில் நடத்தப்படவுள்ளது. இது, பபண்கள் ைற்றும்
குைந்மதகள் ரைம்போட்டுத் துமறயின்கீழ் 2013’இல் நிறு ப்பட்டது. இது,
‘ஐநோ பபண்கள்’ ரபோன்ற பல்ர று உலகளோவிய அமைப்புகளுடன்
கூட்டோண்மைகமளக் பகோண்டுள்ளது.

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

2. அண்மையில் வெளியிடப்பட்ட ததசிய பரொத ாய் கண்காணிப்பு

அறிக்லைய ான்லற யெளியிட்டுள்ள அலைப்பு எது?

(National Non-communicable Disease Monitoring Survey) ஆய்ொனது
எந்தக் காலகட்டத்தில் டத்தப்பட்டதாகும்?

அ) UNEP 
ஆ) UNESCO

அ) 2019-20

இ) உலக வங்கி

ஆ) 2018-19

ஈ) UNFCCC

இ) 2017-18 

✓

ஈ) 2016-17

✓



ரதசிய ப ோரநோய்கள் கண்கோணிப்பு ஆய்ம நடு ண் நல ோழ்வு
அமைச்சகம் ப ளியிட்டது. 2017-18 கோலகட்டத்தில் நடத்தப்பட்ட இந்த
ஆய்வில், இந்தியோவில் உள்ள ஐந்தில் இரு பபரிய ர்களுக்கு, ப ோ
ரநோய்கள் ரு தற்கோன மூன்று அல்லது அதற்கு ரைற்பட்ட கோ ணிகள்
இருப்பது பதரிய ந்தது. இந்தியோவில் புற்றுரநோய், நீ ழிவு ரநோய், இதய
ரநோய்கள் & பக்க ோதம் ஆகிய ற்றிற்கு பதோமலைருத்து (telemedicine)
முமறமய பயன்படுத்து து குறித்த கட்டமைப்மபயும் மத்திய சுகோதோ
அமைச்சர் பதோடங்கிம த்தோர்.

ஐநோ சுற்றுச்சூைல் திட்டம் (UNEP) சமீபத்தில், “உலகளோவிய கோலநிமல
ைக்குகளின் அறிக்மக: 2020 - நிமல ஆய்வு” என்ற தமலப்பில் ஓர்
அறிக்மகமய ப ளியிட்டது. இந்த அறிக்மக, கோலநிமல ைோற்ற ைக்கு
ைற்றும் உலகளவில் அதன் ரபோக்குகள் பற்றிய ஒரு கண்ரணோட்டத்மத
ைங்குகிறது. இந்த அறிக்மகயின்படி, கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில்
உலபகங்கிலும் உள்ள கோலநிமல சோர்ந்த ைக்குகளின் எண்ணிக்மக
கிட்டத்தட்ட இருைடங்கோக அதிகரித்துள்ளது.

7. “புதிய ைாறுபாடு ைதிப்பீட்டு தளத்மத” அறிமுகப்படுத்தியுள்ள ாடு
எது?

3.அண்மையில், அண்டார்டிகா பனியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அரிய

அ) USA

வெவ்ொய் கனிைத்தின் வபயர் என்ன?

ஆ) UK 

அ) ஜோர ோமசட் 

இ) சீனோ

ஆ) கார்னனாடைட்

ஈ) பிர ஸில்

இ) ரஜோகன்பசமனட்

✓

ஈ) இல்பைமனட்

✓

அறிவியல் இதழின் கருத்துப்படி, அண்டோர்டிகோ பனியில், ‘ஜோர ோமசட்’
என்ற அரிய பசவ் ோய் கனிைத்மத அறிவியலோளர்கள் கண்டுபிடித்து
உள்ளனர். பூமியில் அரிதோகவும், ஆனோல் பசவ் ோய் ரகோளில் அதிகைோக
-வும் கோணப்படுகிற ைஞ்சள்-பழுப்பு நிறத்திலோன இத்தோது அண்டோர்டிக்
பி ோந்தியத்தில் ஒரு மைல் ஆைத்திற்கு ரைல் ரதோண்டியபின் கோணப்படு
-கிறது. பசவ் ோய் ஒரு தூசி நிமறந்த இடம் என்று நம்பப்படுகிறது; இக்
கண்டுபிடிப்பு, இந்தக் ரகோட்போட்மட விளக்க பயன்படுத்தப்படலோம்.

8.வைராபி ைமல அமைந்துள்ள ாடு எது?
அ) ஜப்போன்
ஆ) பதன் பகோரியோ

4. COVID-19 தடுப்பூசிகமள ட்பு ாடுகளுக்கு ெழங்குெதற்கான

இ) இந்ரதோரனசியோ 

இந்தியாவின் முன்முயற்சியின் வபயர் என்ன?

ஈ)

அ) COVID டமத்ரி

✓

ஆ) ர க்ஸின் மைத்ரி 
இ) உதவும் கரங்கள்
ஈ) உதவி ரகோரும் நண்பர்கள்
✓

இந்தியோ தனது ‘ர க்ஸின் மைத்ரி’ என்ற முன்முயற்சியின்கீழ், ைோனிய
உதவியோக 500,000 ரகோவிசீல்ட் தடுப்பூசிகமள இலங்மகக்கு அனுப்ப
உள்ளது. இம்முயற்சியின்கீழ், இந்தியோ ஏற்கனர ைோலத்தீவு, ரநபோளம்,
பைோரீஷியஸ் உள்ளிட்ட ஏழு நோடுகளுக்கு கிட்டத்தட்ட ஐந்து மில்லியன்
தடுப்பூசிகமள ைங்கியுள்ளது. ‘ர க்ஸின் மைத்ரி’ முயற்சிமய கடந்த
ஜன.20 அன்று இந்தியோ பதோடங்கியது.







ஐக்கியப் ரப சு (UK) ஒரு “New Variant Assessment Platform - புதிய
ைோறுபோடு ைதிப்பீட்டு தளத்மத” பதோடங்கியுள்ளது. இது புதிய மகயோன
COVID-19 ம ஸ்கமள அமடயோளங்கோண பயன்படும். இது, UK’இன்
சம் உள்ள ை பியல் நிபுணத்து த்மதப் பயன்படுத்துகிறது. புதிய
COVID ம சு திரிபுகமள அமடயோளங்கோண ரபோதுைோன ஆதோ ங்கள்
இல்லோத நோடுகளின் பயன்போட்டிற்கோக இது அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது.





ட பகோரியோ

பை ோபி ைமல இந்ரதோரனசியோவில் அமைந்துள்ளது. இது ஒரு பசயலில்
உள்ள எரிைமலயோகும். ைத்திய ஜோ ோவிற்கும் ரயோகோகர்த்தோவிற்கும்
இமடயிலோன எல்மலயில் இது அமைந்துள்ளது. 1500’களில் இருந்து
அவ் ப்ரபோது இது ப டித்துச்சிதறி ருகிறது. இந்த எரிைமல, சமீபத்தில்
மீண்டும் ப டித்தது. “பநருப்பு மளயப்” பகுதியில் இந்ரதோரனசியோ
அமைந்துள்ளது. இதன் கோ ணைோக அதிக எண்ணிக்மகயிலோன
பசயலில் உள்ள எரிைமலகள் இந்ரதோரனசியோவில் உள்ளன.



 















9.பின்ெரும் எந்த உயிரினத்தின் பாதுகாப்பிற்கான ததசிய வெயல்
திட்டத்மத சுற்றுச்சூழல் அமைச்ெகம் அண்மையில் வெளியிட்டது?
அ) கடலோமை 
ஆ) கோன ையில்
இ) பி ம்ைபுத்தி ஓங்கில்
ஈ) ப ளிைோன்

✓

கடலில் ோழும் உயிரினங்கள் ைற்றும் ஆமைகமளப் போதுகோப்பதற்கோன
அ சியத்மத கருத்தில்பகோண்டு, அது பதோடர்போன ழிகோட்டுதல்கள்
ைற்றும் ரதசிய பசயல்திட்டத்மத ைத்திய சுற்றுச்சூைல், னம் ைற்றும்
பரு நிமல ைோற்றம் அமைச்சகம் புது தில்லியில் ப ளியிட்டது.

✓

கம யில் சிக்கித்தவிக்கும் உயிரிகமள மகயோள் தற்கோன கட்டமைப்பு,
கடலில் அல்லது படகில் சிக்கியுள்ள உயிரிகள், கடல் ோழ் உயிரினங்கள்
ைற்றும் அ ற்றின் ோழிடங்களுக்கு அச்சுறுத்தல்கமள குமறப்பதற்கோன
ரைலோண்மை நட டிக்மககள், சீ ழிந்த ோழ்விடங்கமள புண மைப்பு
பசய்தல் ரபோன்றம இந்தச் பசயல்திட்டத்தில் உள்ளன.

10.கீழ்க்ைாணும் எந்தத்ததாழமை ாட்தடாடு இமைந்து, இந்தியா,
‘சுற்றுச்சூழல் ஆண்டு’ என்பமத அறிவித்துள்ளது?
அ) ரநபோளம்
ஆ) பி ோன்ஸ் 
இ) பிர ஸில்
ஈ) ஜப்போன்

✓

நடு ண் சுற்றுச்சூைல், னம் ைற்றும் கோலநிமல ைோற்ற அமைச்சர்
பி கோஷ் ஜ ரடகர் ைற்றும் பி ோன்ஸ் நோட்டின் சூைலியல் ைோற்ற
அமைச்சர் போர்ப ோ பபோம்பிலி ஆகிரயோர் இமணந்து இந்ரதோ-பிப ஞ்சு
‘சுற்றுச்சூைல் ஆண்மட’ புது தில்லியில் பதோடங்கி ம த்தனர்.

✓

நீடித்த ளர்ச்சியில் இந்ரதோ-பிப ஞ்சு கூட்டணிமய லுப்படுத்து தும்,
பன்னோட்டுச் சுற்றுச்சூைல் போதுகோப்புக்கோன திறன்மிகு பசயல்கமள
அதிகப்படுத்து தும் இதன் அடிப்பமட ரநோக்கைோகும். இந்தியோவும்
பி ோன்சும் இமணந்து அஸ்ஸோம், இ ோஜஸ்தோன் ைற்றும் ஜோர்க்கண்ட்
ஆகிய ைோநிலங்களில் சுற்றுச்சூைல்சோர் திட்டங்கமள பதோடங்கவுள்ளன.













 













1. ‘எல்லைதாண்டிய ப ாக்குவரத்து இயக்கத்லை மீட்டலைத்ைல்’

5.அல்ைாவெஸ்&ைார்சல் இந்தியா வைளியிட்டுள்ை அறிக்லகயின்படி,

அ) ஐக்கிய நாடுகள்

வசப்.20ஆம் நைதி நிைைெப்படி, IBC’இன்கீழ் இந்தியாவில் தீர்வு
காண்பைற்கு எடுத்துக்வகாள்ைப்படும் சொசரி காை அைவு என்ன?

ஆ) உலக ப ாருளாதார மன்றம் 

அ) 330 நாட்கள்

இ) உலக வங்கி

ஆ) 360 நாட்கள்

ஈ) உலக வர்த்தக அமமப்பு

இ) 400 நாட்கள்

குறித்ை நிகழ்லை நடத்திய பன்னாட்டு அலைப்பு எது?

✓

✓

‘எல்மலதாண்டிய ப ாக்குவரத்து இயக்கத்மத மீட்டமமத்தல்’ குறித்த
நிகழ்வில், மத்திய சுகாதார & குடும் நலத்துமற அமமச்சர் காப ாலிக்
காட்சிமூலம் உமரயாற்றினார். உலக ப ாருளாதார மன்றத்தின் ப ாது
அறக்கட்டமள பநட்பவார்க்கால் இந்த நிகழ்வு ஏற் ாடு பசய்யப் ட்டது.

ஈ) 440 நாட்கள் 

✓

எல்மலகமள மீண்டும் திறக்க பதமவயான பகாள்மககள் மற்றும்
கூட்டாண்மமகமளப் ற்றி விவாதிக்க மற்றும் அத்தியாவசிய ய ம்,
சுற்றுலா மற்றும் வர்த்தகத்மத ாதுகாப் ான மற்றும் நிமலயான
முமறயில் பசயல் டுத்த இந்த நிகழ்வு உதவுகிறது.

வசய்துள்ை அலைச்சகம் எது?
அ) வணிகம் & பதாழிற்துமற அமமச்சகம்

ஜன.30 அன்று, எந்ை இந்திய நிலனவுச்சின்னம் ஒளியூட்டப்பட்டது?

ஆ) சமூக நீதி & அதிகாரமளித்தல் அமமச்சகம்

அ) இந்தியாவின் நுமைவுவாயில்

இ) பபருநிறுவன விவகாரங்கள் அமமச்சகம் 

ஆ) குதுப் மினார் 

ஈ) நிதி அமமச்சகம்

இ) தாஜ் மஹால்

✓

ஈ) ப ாற்பகாயில்
புறக்கணிக்கப் ட்ட பவப் மண்டல பநாய்கமள எதிர்பகாள்வதற்கான
உலகளாவிய ஒற்றுமமமய பவளிப் டுத்தும் விதமாக 2021 ஜன.30
அன்று ன்னாட்டு புறக்கணிக்கப் ட்ட பவப் மண்டல பநாய்கள் நாள்
அனுசரிக்கப் டுகிறது. அன்மறய நாள், உலபகங்கும் உள்ள 50 முக்கிய
சின்னங்கள் மின்விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப் டும். இதன் வரிமசயில்,
இந்தியாவில் உள்ள முக்கிய சின்னங்களுள் ஒன்றான குதுப்மினார்
2021 ஜன.30 அன்று மின்பனாளியில் பஜாலித்தது.

✓

ப ருநிறுவன சமூக ப ாறுப்பு ர்வு (CSR) விதிகளில் ப ருநிறுவன
விவகாரங்கள் அமமச்சகம் ல மாற்றங்கமளச் பசய்துள்ளது. ப ரிய
சமூக ப ாறுப்பு ர்வு திட்டங்களுக்கான கட்டாய, “விமளவு மதிப்பீடு”
இதிலடங்கும்.
அமனத்து சமூக ப ாறுப்பு ர்வு திட்டங்களின் முழுமமயான தகவல்
-கள், நிறுவனத்தின் இம யதளத்தில், CSR குழுமத்தில் கட்டாயமாக
பவளிப் டுத்தப் ட்டிருக்க பவண்டும் என் தும் இதில் அடங்கும்.

7. 2020-21 வபாருைாைாெ ஆய்வின்படி, 2021-22 நிதியாண்டில்,
இந்தியாவின் வைாத்ை உள்நாட்டு உற்பத்தியின் ைைர்ச்சி விகிைம்
என்னைாக இருக்கும்?

3.அண்லைச்வசய்திகளில் இடம்வபற்ற ‘அம்ருத் ைநகாத்ஸவ்’ என்பது
பின்ைரும் எந்ை நிகழ்வின் வகாண்டாட்டைாகும்?

அ) 5%

அ) பநதாஜியின் 125ஆவது பிறந்த நாள்

ஆ) 10%

ஆ) இந்தியா விடுதமல ப ற்ற 75ஆவது ஆண்டு 

இ) 11% 

இ) 1971 ப ாரின் 50ஆம் பகாண்டாட்டம்

ஈ) 15%

ஈ) கார்கில் ப ாரின் 50ஆம் ஆண்டு பகாண்டாட்டம்

✓

அல்வாபரஸ் & மார்சல் இந்தியாவின் அறிக்மகயின் டி, பசப்டம் ர் 2020
நிலவரப் டி, IBC’இன்கீழ் NCLT ஒப்புதல் அளித்த 277 வைக்குகளுக்குத்
தீர்வுகாண் தற்கு சராசரியாக 440 நாட்கள் ஆனது. திவால் நிமல
மற்றும் திவால்நிமலக் குறியீட்டின்கீழ், தீர்மான பசயல்முமறகமள
பமம் டுத்துவதால், இதன் சதவீதம் 15-25% ஆகக் குமறயக்கூடும்.

6. வபருநிறுைன சமூக வபாறுப்புணர்வு விதிகளில் ைாற்றங்கலைச்

2.புறக்கணிக்கப்பட்ட வைப்பைண்டை நநாய்கள் நாலை அனுசரிக்க,

✓



நாடாளுமன்றத்தின் இரு அமவகளின் கூட்டுக் கூட்டத்தில், ஜனாதி தி
இராம்நாத் பகாவிந்தின் உமரயுடன் நாடாளுமன்றத்தின் ட்பஜட்
அமர்வு சமீ த்தில் பதாடங்கியது. அப்ப ாது, இந்தியா விடுதமல ப ற்று
75 ஆண்டுகள் நிமறவமடந்தமதக் பகாண்டாடும் விைாக்களின்
பதாடக்கத்மதக் குறிக்கும் வமகயில், இந்த ஆண்டு முதல் நாட்டில்
‘அம்ருத் மபகாத்ஸவ்’ அனுசரிக்கப் டும் என்று ஜனாதி தி குறிப்பிட்டார்.

✓

சமீ த்தில் நாடாளுமன்றத்தின் ட்பஜட் அமர்வில் தாக்கல்பசய்யப் ட்ட
ப ாருளாதார ஆய்வு 2020-21’இல், 2021-22ஆம் நிதியாண்டிற்கான
நாட்டின் பமாத்த உள்நாட்டு உற் த்தியின் வளர்ச்சி (GDP) விகிதத்மத
அரசாங்கம் 11%ஆக நிர் யித்துள்ளது. நடப்பு நிதியாண்டின் பமாத்த
உள்நாட்டு உற் த்தியின் வளர்ச்சி -7.7% என மதிப்பிடப் ட்டுள்ளது.

✓

ப ாருளாதார ஆய்வு என் து தமலமமப் ப ாருளாதார ஆபலாசகரின்
வழிகாட்டுதலின்கீழ் நிதியமமச்சகத்தினால் தயாரிக்கப் ட்ட ஆண்டு
ஆவ மாகும். கிருஷ் மூர்த்தி சுப்பிரமணியன், தற்ப ாமதய
தமலமமப் ப ாருளாதார ஆபலாசகராவார்.

4.இந்தியா ைனது ‘Act East’ வகாள்லகயின்கீழ், கீழ்க்காணும் எந்ை
நாட்நடாடு கூட்டு ைன்றக் கூட்டத்லை நடத்தியது?

✓

✓

அ) பந ாளம்

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

ஆ) தாய்லாந்து

அ) UNEP

இ) ஜப்பான் 

ஆ) பஜர்மன் வாட்ச் 

ஈ) சிங்கப்பூர்

இ) NITI ஆய ாக்

இந்தியா, ஜப் ானுடன் இம ந்து ஐந்தாவது ‘Act East’ கூட்டத்மத
நடத்தியது. இதன்சமயம், இரு நாடுகளும் வடகிைக்கு பிராந்தியத்தில்
நடந்துவரும் ல்பவறு திட்டங்களின் முன்பனற்றத்மத ஆய்வுபசய்தன.
இந்தியாவின், ‘Act East’ பகாள்மக மற்றும் ‘கட்டற்ற மற்றும் திறந்த
நிமல இந்பதா- சிபிக்’கிற்கான ஜப் ானின்
ார்மவ ‘Act East’
மன்றத்தின்மூலம் புரிந்துபகாள்ளப் ட்டது. இது வடகீமை மண்டலத்தில்
ஒரு கூட்டு தளத்மதயும் வைங்குகிறது. இந்தக் கூட்டத்திற்கு பவளியுறவு
பசயலாளர் ஹர்ஷ் வர்தன் ஷ்ரிங்லா தமலமமதாங்கினார்.











ஈ) WWF

✓

பஜர்மனிமயச் சார்ந்த மதியுமரயகமான பஜர்மன்வாட்ச், அண்மமயில்,
காலநிமல இடர் குறியீடு - 2021’ஐ பவளியிட்டுள்ளது. இறப்பு மற்றும்
ப ாருளாதார இைப்புகள் ஆகியவற்றால் நிகழும் காலநிமல இடர்களின்
அடிப் மடயில் இந்தக் குறியீடு நாடுகமள வரிமசப் டுத்துகிறது. அந்த
அறிக்மகயின் டி, 2019ஆம் ஆண்டில் ஏற் ட்ட கடுமமயான வானிமல
நிகழ்வுகளின் கார மாக, மிக பமாசமாக ாதிக்கப் ட நாடுகளின்
வரிமசயில் இந்தியா ஏைாவது நாடாக இடம்ப ற்றுள்ளது.



 















9.ஊழல் உணர்வுக் குறியீடு – 2020’இல் இந்தியாவின் ைெநிலை
என்ன?
அ) 83
ஆ) 84
இ) 85
ஈ) 86 

✓

கடந்த 2020ஆம் ஆண்டிற்கான ஊைல் உ ர்வுக் குறியீடு (Corruption
Perception Index) சமீ த்தில் டிரான்ஸ் ரன்சி இன்டர்பநஷனலால்
பவளியிடப் ட்டது. நாடுகமள மதிப்பிடுவதற்கு, இந்தக் குறியீடு எண் 0
முதல் 100 வமரயிலான அளமவப் யன் டுத்துகிறது. அதில், ‘0’ மிகவும்
ஊைல் நிமறந்தது எனவும் ‘100’ ஊைலற்றது எனவும் ப ாருள் தருகிறது.
180 நாடுகள் இடம்ப ற்றுள்ள இந்தக் குறியீட்டில், 86ஆவது இடத்தில்
இந்தியா உள்ளது.

10.சிட்னிலயச் சார்ந்ை நைாவி நிறுைனம் வைளியிட்டுள்ை COVID 19 வசயல்திறன் குறியீட்டில் இந்தியாவின் ைெநிலை என்ன?
அ) 83
ஆ) 84
இ) 85
ஈ) 86 

✓

சிட்னிமயச் சார்ந்த பலாவி நிறுவனம் பதாகுத்துள்ள பசயல்திறன்
குறியீட்டின் டி, நியூசிலாந்து COVID-19 பகாள்மளபநாமய மிகவும்
திறம் ட மகயாண்டுள்ளது. 98 நாடுகமள உள்ளடக்கிய குறியீட்டில்
இந்தியா 86ஆவது இடத்தில் உள்ளது.

✓

இது உறுதிப் டுத்தப் ட்ட ாதிப்புகள், இறப்புகள், த்து இலட்சத்துக்கு
எத்தமன ப ர் ாதிக்கப் ட்டனர் என் தன் எண்ணிக்மக மற்றும் த்து
இலட்சத்துக்கு எத்தமன ப ர் இறந்தனர் என் தன் எண்ணிக்மக
உள்ளிட்ட ல முக்கிய குறிகாட்டிகமள அளவிடுகிறது. நியூசிலாந்மதத்
பதாடர்ந்து வியட்நாம் மற்றும் மதவான் ஆகிய நாடுகள் உள்ளன.
பிபரசில், மிகவும் பமாசமாக பசயல் டும் நாடாக உள்ளது.













 









1.குடியரசு நாள் அணிவகுப்பில், எம்மாநிலத்தின் அலங்கார ஊர்தி




✓

‘சிறந்த அலங்கார ஊர்தி’ எனத் ததரிவு தெய்யப்பட்டது?
அ) அஸ்ஸாம்

விரிவாக்கம் என்ன?

இ) உத்தரபிரததசம் 

அ) Broad Necessities Index

ஈ) குஜராத்

✓

இஸ்தரல் நிறுவனத்துைன் இடைந்து தகாவா ஷிப்யார்ட் லிமிபைட்டில்
இது கட்ைப்ெட்ைது. கடந்த 1999’இல் INFAC கைற்ெடையில் தசர்க்கப்ெட்ைது.

5.2020-21 தபாருளாதார ஆய்வில் குறிப்பிட்டுள்ள ‘BNI’ என்பதன்

ஆ) திரிபுரா

✓



தில்லியில் நடைபெற்ற குடியரசு நாள் விழா அணிவகுப்பில் கலந்து
பகாண்ைவர்களுக்கான விருதுகள் மற்றும் ெரிசுகடை மத்திய
இடைதயார் விவகாரங்கள் மற்றும் விடையாட்டுத்துடற இடை
அடமச்சர் கிரண் ரிஜிஜூ வழங்கினார். அதயாத்தி கலாச்சாரத்டத
பவளிப்ெடுத்திய, உத்தரபிரததசத்டத தசர்ந்த அலங்கார ஊர்தி, சிறந்த
அலங்கார ஊர்தியாக ததர்வு பசய்யப்ெட்டு முதல் ெரிடச பவன்றது.

ஆ) Bare Necessities Index 
இ) Base Necessities Indicator
ஈ) Base National Indicator

✓

மத்திய அடமச்சகங்கள், துடறகள், CAPF மற்றும் பிற துடைப்
ெடைகளின் அலங்கார ஊர்திகளுள் உயிரித்பதாழில்நுட்ெத்துடறயின்
அலங்கார ஊர்தி சிறந்த அலங்கார ஊர்தியாக பதரிவு பசய்யப்ெட்ைது.

நகர்ப்புற மற்றும் கிராமப்புற இந்தியாவுக்கு இடையிலான குடிநீர்,
நலவாழ்வு மற்றும் வீட்டுவசதி நிடலடமகள் தொன்ற அத்தியாவசிய
ததடவகடை அணுகுவதில் உள்ை ஏற்றத்தாழ்வுகடை விவரிக்க
2020-21க்கான பொருைாதார ஆய்வு “Bare Necessities Index” (BNI)ஐ
குறிப்பிட்டுள்ைது. நீர், நலவாழ்வு, வீட்டுவசதி, நுண்-சூழல் மற்றும் பிற
வசதிகள் என 5 ெரிமாைங்களில் 26 சுட்டிகடை இது ெட்டியலிடுகிறது.
இது உயர், நடுத்தர, குடறந்த என 3 ெகுதிகடை வடகப்ெடுத்துகிறது.

2.அண்மமயில் தவளியிடப்பட்ட NSO’இன் திருத்தப்பட்ட மதிப்பீடுக
-ளின்படி, 2019-20ஆம் ஆண்டிற்கான இந்தியாவின் தமாத்த
உள்நாட்டு உற்பத்தியின் வளர்ச்சி விகிதம் என்ன?

6. பின்வரும் எந்தத் துமறக்கு நிதியளிப்பதற்காக, NaBFID என்ற

அ) 1.3%

அ) தவைாண்டம

ஆ) 3.2%

ஆ) உட்கட்டமைப்பு 

இ) 4.0% 

இ) MSME’கள்

புதிய வங்கிமய அமமக்க உத்ததசிக்கப்பட்டுள்ளது?

ஈ) 5.2%

ஈ) மீன்வைத்துடற

✓

ததசிய புள்ளிவிவர அலுவலகம் (NSO) அண்டமயில் அதன் திருத்தப்ெட்ை
ததசிய கைக்கு தரடவ பவளியிட்ைது. தரவுகளின்ெடி, 2019-20’க்கான
பொருைாதார வைர்ச்சி விகிதம் 4 சதவீதமாக திருத்தப்ெட்டுள்ைது.

✓

உற்ெத்தி மற்றும் கட்டுமானம்தொன்ற இரண்ைாம் நிடல துடறகளில்
சுருக்கம் நிகழ்ந்ததன் காரைமாகதவ முந்டதய மதிப்பீைான 4.2 சதவீத
-த்திலிருந்து இச்சரிவு நிகழ்ந்துள்ைது. ஜனவரி மதிப்பீட்டில் பவளிப்ெடுத்
-தப்ெட்ை 6.1 சதவீதத்திற்கு எதிராக, 2018-19ஆம் ஆண்டின் பமய்யான
பமாத்த உள்நாட்டு உற்ெத்தி, 6.5 சதவீதமாக மதிப்பிைப்ெட்டுள்ைது.

✓

✓

✓

ெட்பஜட் அமர்வில், நிதி உட்கட்ைடமப்பு மற்றும் தமம்ொட்டுக்கான ததசிய
வங்கி (NaBFID) மதசாதா 2021 அறிமுகப்ெடுத்தப்ெை உள்ைது.

✓

உட்கட்ைடமப்பு மற்றும் வைர்ச்சிக்கான ததசிய வங்கிடய (NaBFID)
அரசாங்கம் அடமத்துள்ைது. அது நாட்டின் உட்கட்ைடமப்பு நிதியுதவிக்கு
உதவும். இந்த வைர்ச்சி நிதி நிறுவனம், உட்கட்ைடமப்புத்திட்ைங்கடை
ஆதரிக்கும் ஒரு முதன்டம வைர்ச்சி வங்கியாக பசயல்ெடும்.

7.அமனத்து தனியார் கிரிப்தடாகரன்ஸிகமளயும் தமடதெய்து ஒரு

3.தெளரி தெளரா அமமந்துள்ள மாநிலம் எது?

இமறயாண்மம டிஜிட்டல் நாணயத்மத உருவாக்குவதற்கான
மதொதாமவ தாக்கல் செய்யவுள்ள நாடு எது?

அ) ெஞ்சாப்

அ) சீனா

ஆ) உத்தரபிரததசம் 

ஆ) இந்தியா 

இ) பீகார்

இ) ஜப்ொன்

ஈ) தமற்கு வங்கம்

ஈ) நியூசிலாந்து

பசைரி பசைரா என்ெது உத்தரபிரததச மாநிலத்தில் தகாரக்பூருக்கு
அருகில் அடமந்துள்ை ஒரு நகரமாகும். ‘பசைரி பசைரா’ சம்ெவத்தின்
நூற்றாண்டு நிகழ்டவ பிரதமர் தமாடி காபைாலி வாயிலாக பதாைங்கி
டவத்தார். வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க பசைரி பசைரா சம்ெவம், 1922 பிப்.5
அன்று பிரிட்டிஷ் இந்தியாவின் ஐக்கிய மாகாைத்தில் உள்ை பசைரி
பசைரா என்ற நகரில் நைந்தது.

✓

அடனத்து தனியார் கிரிப்தைாகரன்ஸிகடையும் தடைபசய்து இந்திய
ரிசர்வ் வங்கியால் (RBI) ஓர் இடறயாண்டம டிஜிட்ைல் நாையத்டத
உருவாக்குவதற்கான மதசாதாடவ இந்திய அரசு நாைாளுமன்றத்தில்
தாக்கல் பசய்யவுள்ைது.

✓

கிரிப்தைாகரன்ஸியின் அடிப்ெடை பதாழில்நுட்ெத்டதயும் அதன் ெயன்ொ
-டுகடையும் ஊக்குவிக்க சில விதிவிலக்குகடை அனுமதிப்ெதத இந்த
மதசாதாவின் தநாக்கமாகும். உத்திதயாகபூர்வ டிஜிட்ைல் நாையத்தின்
சட்ைமன்ற கட்ைடமப்பும் உருவாக்கப்ெடும் என்று எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது.

காவல்துடறயினருக்கும் தன்னார்வத் பதாண்ைர்களுக்கும் இடையில்
ஏற்ெட்ை தமாதடல அடுத்து, காவல்துடறயினர் துப்ொக்கிச்சூடு நைத்தின
-ர். அடதத்பதாைர்ந்து அந்தக் குழு காவல் நிடலயத்டத எரித்தது. இந்தச்
சம்ெவத்திற்குப் பிறகு, ‘மகாத்மா’ காந்தி ஒத்துடழயாடம இயக்கத்டத
திரும்ெம் பெற்றார்.

8.உலகளாவிய பாசுமதி அரிசி வர்த்தகத்தில் அதிக பங்களிப்பு
தெய்யும் நாடு எது?

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

அ) சீனா

அ) COVID தடுப்பூசி

ஆ) இந்தியா 

ஆ) கைற்ெடைக்கலம் 

இ) ொகிஸ்தான்
ஈ) தநொைம்

இ) மீத்திறன் கணினி

✓

ஈ) பமய்நிகர் நுண்ணறிவு கருவி
✓

IN FAC T-81 என்ெது Mk-II வகுப்பிடனச் சார்ந்த இந்திய கைற்ெடையின்
தாக்குதல் கலமாகும். இது, 20 ஆண்டுகளுக்கும் தமலாக கண்காணிப்பு
மற்றும் ததைல் & மீட்பு ஆகிய ெணிகளுக்காக ெயன்ெடுத்தப்ெட்டு வந்தது.
அண்டமயில் இக்கலம், மும்டெயில் உள்ை கைற்ெடை கப்ெல்துடறயில்
ெணிநீக்கஞ்பசய்யப்ெட்ைது.











2019-20ஆம் நிதியாண்டில் இந்தியா 4.45 மில்லியன் ைன் ொசுமதி
அரிசிடய ($4.33 பில்லியன் ைாலர் மதிப்புடைடய) ஏற்றுமதி பசய்தது.
உலகைாவிய ொசுமதி வர்த்தகத்தில் இது 65% ெங்காகும். ொகிஸ்தான்,
உலகைாவிய ொசுமதி வர்த்தகத்தில் எஞ்சிய சதவீதங்கடை
பகாண்டுள்ைது. சமீெத்தில், ொகிஸ்தானின் ொசுமதி அரிசி அந்நாட்ைைை
-வில் புவிசார் குறியீட்டைப்பெற்றது.



 
✓















2020 பசப்ைம்ெரில் இந்தியா தனது ொசுமதி அரிசிக்கு புவிசார் குறியீடை
பெறுவதற்காக ஐதராப்பிய ஒன்றியத்திைம் விண்ைப்பித்தது. இவ்விரு
நாடுகளும், ொசுமதிடய, ஐதராப்பிய ஒன்றியத்திற்கு புவிசார் குறியீடு
ஏதும் இல்லாமல் தற்தொது ஏற்றுமதி பசய்கின்றன.

9. 1896’இல், ‘பிரபுத பாரத’ இதமைத் ததாடங்கியவர் யார்?
அ) சுவாமி விதவகானந்தர் 
ஆ) ொல கங்காதர திலகர்
இ) ெகத் சிங்
ஈ) தயானந்த சரசுவதி சுவாமிகள்

✓

இந்தியாவின் ஆன்மீக அறிவின் பசய்திடய ெரப்புவதற்காக, 1896ஆம்
ஆண்டில் மாத இதழான ‘பிரபுத்த ொரதத்டத’ சுவாமி விதவகானந்தர்
பதாைங்கினார். உத்தரகண்ட் மாநிலத்தில், அத்டவத ஆசிரமம் ஏற்ொடு
பசய்த ‘பிரபுத ொரத’வின் 125ஆவது ஆண்டு விழாவில், பிரதமர் நதரந்திர
தமாடி உடரயாற்றினார். இது ெத்திரிடக பவளியிடும் இைம். ‘தநதாஜி’
சுொஸ் சந்திரதொஸ், ொல கங்காதர திலகர், ஸ்ரீ அரவிந்ததா தொன்ற ெல
தடலவர்கள் இப்ெத்திரிடகக்கு ெங்களித்துள்ைனர்.

10.ததசிய நலவாழ்வு ஆமணயத்தின் புதிய தமலமமச் தெயல்
அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்?
அ) இந்து பூஷண்
ஆ) R S ஷர்ைா 
இ) பிரவீன் தகதம்
ஈ) முதகஷ் குமார் தகதான்

✓

இந்திய பதாடலத்பதாைர்பு ஒழுங்குமுடற ஆடையத்தின் (TRAI)
முன்னாள் தடலவர் RS சர்மா, ததசிய நலவாழ்வு ஆடையத்தின் புதிய
தடலடமச் பசயல் அதிகாரியாக நியமிக்கப்ெடுகிறார். இந்து பூஷணின்
மூன்றாண்டுகால ெதவிவகிப்டெத் பதாைர்ந்த ஓய்டவ அடுத்து RS சர்ைா
இப்பதவிக்கு வந்துள்ளார்.

✓

பொது நலவாழ்வுக் காப்பீட்டுத் திட்ைமான, ‘ஆயுஷ்மான் ொரத்’ அல்லது
பிரதமர் ஜன் ஆதராக்கியா தயாஜனாடவ பசயல்ெடுத்துவதற்கான
பொறுப்பு மிக்க அடமப்பு இந்தத் ததசிய நலவாழ்வு ஆடையமாகும். CoWIN குழுவின் தடலவராகவும் RS சர்மா உள்ைார்.













 













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

5. எந்தத்கதசியத்தகலவரின் நிகனவுநாள், இந்தியாவில், ஜனவரி

தனது ைாவல்பகையில் அதிை பபண்ைகை பணியமர்த்தியுள்ைது?

30 அன்று தியாகிைள் நாைாை அனுெரிக்ைப்படுகிறது?

அ) தமிழ்நாடு

அ) ஜேஹர்லால் கநரு

ஆ) கேரளா

ஆ) ைோத்ைா ோந்தி 

இ) உத்தரபிரகதசம்

இ) பேத் சிங்

ஈ) பீோர் 

ஈ) சர்தார் ேல்லபாய் பகடல்

✓

‘இந்திய நீதி அறிக்கே’ என்பது சமூே நீதி கையம் ைற்றும் கேறு சில
சமூே நிறுேனங்ேளுடன் இகைந்த TATA அறக்ேட்டகளேளின் ஒரு
முன்முயற்சியாகும். பபரிய, நடுத்தர அளவிலான ைாநிலங்ேள் ைற்றும்
சிறிய ைாநிலங்ேளில் பசலவினங்ேள், ோலியிடங்ேள், பபண்ேள் ைற்றும்
SC, ST ைற்றும் OBC உறுப்பினர்ேளின் பிரதிநிதித்துேம் ஆகியவற்றை
இந்த அறிக்கே ஆய்வுபசய்கிறது. பீோர் ைாநிலம் தனது ோேல்பகடயில்
25.3 சதவீத அளவுக்கு பபண்ேகள பணியைர்த்தியுள்ளது.

✓

பபண் ோேல்துகற அதிோரிேகள அதிே அளவுக்கு போண்டுள்ள
ைாநிலம் தமிழ்நாடு ஆகும்.

✓

அறிமுைப்படுத்தவுள்ை இந்திய நிறுவனம் எது?
அ) Dr ரெட்டி’ஸ்
ஆ) சீெம் இந்தியோ நிறுவனம் 

நைத்தவுள்ைது?

இ) பமயோகோன்

அ) இரானி கோப்கப

ஈ) சன் பாரைா

ஆ) திகயாதர் கோப்கப

✓

இ) விஜய் ஹசாகர கோப்கப 
ஈ) துலீப் கோப்கப
BCCI தனது முதல்தர உள்நாட்டு கபாட்டியான இரஞ்சிக்கோப்கபக்கு
பதிலாே விஜய் ஹசாகர கோப்கபகய நடத்த முடிவு பசய்துள்ளது.
பபரும்பான்கையான ைாநில அணிேளின் விருப்பப்படி இந்த முடிவு
எடுக்ேப்பட்டுள்ளதாே BCCI பதரிவித்துள்ளது. கூடுதலாே, வினூ ைங்ேட்
டிராபிக்ோன U-19 கதசிய ஒருநாள் கபாட்டிேகளயும், ைேளிர் கதசிய 50
ஓேர் கபாட்டிேகளயும் BCCI நடத்துகிறது.

சீரம் இந்தியா நிறுேனம், ‘கோகோோக்ஸ்’ என்ற பபயரில் புதிய COVID
-19 தடுப்பூசிகய அறிமுேப்படுத்தப்கபாேதாே அறிவித்துள்ளது. இது,
அபைரிக்ே தடுப்பூசி உருோக்குநரான கநாோோக்ஸுடன் இகைந்து
ஜூன் ைாதத்திற்குள் உருோக்ேப்படும். இந்நிறுேனத்தின் கோவிஷீல்ட்,
ஆக்ஸ்கபார்டு பல்ேகலக்ேழேம் ைற்றும் பிரிட்டிஷ்-சுவீட நிறுேனைான
அஸ்ட்ராபஜபனோவுடன் இகைந்து உருோக்ேப்பட்டது.

7. 2021-22 மத்திய பட்பஜட்டில் ைாணப்படும் “OPC” என்பதன்
விரிவாக்ைம் என்ன?
அ) Over the Port Counter

3. கபரைவில் ைாட்டுத்தீ நிைழ்ந்த சுகைா பள்ைத்தாக்கு, பின்வரும்

ஆ) One Person Company 

எந்த இரு மாநிலங்ைளுக்கு இகைகய அகமந்துள்ைது?

இ) On Port Company

அ) அஸ்ஸாம் – கைோலயா

ஈ) On the go Private Company

ஆ) ஜார்க்ேண்ட் – கைற்கு ேங்ேம்

✓

இ) ைணிப்பூர் – நாோலாந்து 
ஈ) ஜார்க்ேண்ட் – ஒடிஸா

✓

1948 ஜனேரி 30 அன்று ‘ைோத்ைா’ ோந்தி, நாதுராம் கோட்கசோல்
படுபோகல பசய்யப்பட்டார். இந்த நாளில், ைோத்ைா ோந்தி ைற்றும்
கதசத்தின் விடுதகலக்ோே தங்ேள் உயிகர தியாேம்பசய்த அகனத்து
தியாகிேளுக்கும் ைரியாகத பசலுத்துேதற்ோே, இந்தியா, தியாகிேள்
நாள் அல்லது ஷாஹித் திோகஸ அனுசரிக்கிறது. ைோத்ைா ோந்தியின்
73ஆேது நிகனவுநாள் தியாகிேள் நாளாே அனுசரிக்ேப்பட்டது.

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

2.இரஞ்சிக்கைாப்கபக்கு பதிலாை இவ்வாண்டு எப்கபாட்டிகய BCCI

✓



ைணிப்பூர்-நாோலாந்து எல்கலயில் அகைந்துள்ள பிரபல ைகலகயற்ற
இடைான சுகோ பள்ளத்தாக்கில் சமீபத்தில் ஒரு ோட்டுத்தீ நிேழ்ந்தது. இது
நாோலாந்தில் இருந்து மூன்று நாட்ேளுக்கு முன்பு பதாடங்ேப்பட்டதாேக்
கூறப்படுகிறது. சுகோ பள்ளத்தாக்கில் ஏற்பட்ட பபரும் ோட்டுத்தீகயக்
ேட்டுப்படுத்துேதற்ோே, இந்திய ோன்பகட Mi-17V5 பஹலிோப்டகர
பணியில் ஈடுபடுத்தியுள்ளது.

2020-21 ைத்திய பட்பஜட்டின்படி, ேணிேத்கத எளிதாக்குேதற்ோே
அரசாங்ேம் ஒரு நபர் நிறுேனங்ேகள (OPC) உருோக்ே ஊக்குவிக்கும்.
ஓர் இந்திய குடிைேன், ஒரு நபர் நிறுேனத்கதத் பதாடங்குேதற்ோன
ோல அளகே 182 நாட்ேளிலிருந்து 120 நாட்ேளாே அரசாங்ேம் குகறத்
-துள்ளது.

8. 2021-22 மத்திய பட்பஜட்டின்படி, நைப்பு நிதியாண்டிற்ைான
மதிப்பிைப்பட்ை நிதிப்பற்றாக்குகற என்ன?
அ) 9.5% 
ஆ) 7.0%

4.எந்த கநாய்க்கு எதிரான தடுப்பூசி பெலுத்துதல், ெமீபத்தில், கதசிய
தடுப்பூசி நாைாை அனுெரிக்ைப்பட்ைது?

இ) 4.0%

அ) ேல்லீரல் அழற்சி

ஈ) 2.0%

ஆ) இளம்பிள்கள ோதம் 

✓

இ) நிம ோனியோ
ஈ) BCG
✓

2021 ஜன.31 அன்று திட்டமிடப்பட்ட கதசிய கபாலிகயா பசாட்டு ைருந்து
நாளன்று, நாடு முழுேதும் கதசிய கபாலிகயா கநாய்த்தடுப்பு
இயக்ேத்தின்கீழ் சுைார் 89 இலட்சம் குழந்கதேளுக்கு கபாலிகயா
பசாட்டு ைருந்து ேழங்ேப்பட்டன.

✓

நடப்பு 2021’க்ோன ‘பல்ஸ் கபாலிகயா’ திட்டத்தின் முதல் சுற்கற
குடியரசுத்தகலேர் ராம்நாத் கோவிந் பதாடங்கினார். இவ்வியக்ேத்கத
பசயல்படுத்துேதற்ோே ஏழு லட்சத்திற்கும் கைற்பட்ட சாேடிேள் அகைக்ே
-ப்பட்டுள்ளன. அடுத்த இரண்டு முதல் 5 நாட்ேளில், வீடு வீடாே பசன்று,
விடுபட்ட குழந்கதேளுக்கு கபாலிகயா பசாட்டு ைருந்து ேழங்கும் பணி
நகடபபறவுள்ளது.











9.5%

ைத்திய நிதியற ச்சர் முன்கேத்த அண்கைய பட்பஜட்டின்படி, நைது
பபாருளாதாரத்தின் நிதிப்பற்றாக்குகற நடப்பு நிதியாண்டில் பைாத்த
உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 9.5% என ைதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 2021-22ஆம்
நிதியாண்டில் பைாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் இது 6.8% ஆே
இருக்குபைன எதிர்பார்க்ேப்படுகிறது. அடுத்த நிதியாண்டுக்ோன (202122) பசலவினங்ேளின் பட்பஜட் ைதிப்பீடு `34.83 இலட்சம் கோடியாகும்.

9. 2021-22 மத்திய பட்பஜட்டின்படி, ைாப்பீட்டு நிறுவனங்ைளில்
அந்நிய கநரடி முதலீட்டுக்ைான புதிய வரம்பு என்ன?
அ) 26%
ஆ) 51%
இ) 74% 
ஈ) 100%



 
✓















ோப்பீட்டு நிறுேனங்ேளில் அனுைதிக்ேப்பட்ட அந்நிய கநரடி முதலீட்டு
ேரம்பானது 49 சதவீதத்திலிருந்து 74 சதவீதைாே உயர்த்தப்படும் என்று
2021-22 ைத்திய பட்பஜட்டில் பதரிவிக்ேப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பிரிவில்,
பாதுோப்புடன் கூடிய பேளிநாட்டு உரிகை முகற அனுைதிக்ேப்படும்.
அந்நிய கநரடி முதலீட்டின் (FDI) ேரம்கப உயர்த்துேதற்ோே, 1938ஆம்
ஆண்டின் ோப்பீட்டுச் சட்டம் திருத்தப்படும்.

10.உலை சுைாதார அகமப்பின்படி (WHO), உலகில் ஆண்டுகதாறும்
அதிை அைவில் புதிய பதாழுகநாய் பாதிப்புைள் ஏற்படும் நாடு எது?
அ) பாகிஸ்தான்
ஆ) இந்தியா 
இ) ேங்ேகதசம்
ஈ) இரஷ்யா

✓

உலே சுோதார அகைப்பின் ேருத்துப்படி, இந்தியாவில் ஆண்டுகதாறும்
அதிே அளவில் பதாழுகநாய் பாதிப்புேள் ஏற்படுகின்றன. அதிே
எண்ணிக்கேயிலான பாதிப்புேளில் இந்தியாகே அடுத்து பிகரசிலும்
இந்கதாகனசியாவும் உள்ளன. இந்தியாவில் பீோர், இலட்சத்தீவுேள்,
தாத்ரா ைற்றும் நாேர் ஹகேலி ஆகியேற்றின் கிராைப்புறங்ேளில்
இருந்து புதிய பாதிப்புேள் பதிோகின்றன. ஜன.31 - உலே பதாழுகநாய்
நாளாே அனுசரிக்ேப்படுகிறது.













 

✓

✓













1.உலகளவில் பட்டு உற்பத்தியில் இந்தியாவின் தரநிலல என்ன?

5. பின்வரும் எந்தப்சபாதுத்துலற நிறுவனத்தின் புதிய தலலவராக

அ) முதலாவது

பசாமா சமாண்டல் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்?

ஆ) இரண்டாவது 

அ) SAIL 

இ) மூன்றாவது

ஆ) ONGC

ஈ) ஐந்தாவது

இ) NTPC

உலகிலலலே பட்டு உற்பத்தியில் சீனா முதலிடம் வகிக்கிறது. அததத்
ததாடர்ந்து இந்திோ இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. மல்தபரி, எரி, டசர்
மற்றும் முகா ஆகிே நான்கு வதக பட்டுக்கதள உற்பத்தி தசய்யும் ஒலர
நாடு இந்திோ மட்டுலம.

ஈ) GAIL

✓

சமீபத்தில், ஜவுளித்துதற அதமச்சர் ஸ்மிருதி இரானி, இந்திோவின்
மிகப்தபரிே பட்டு கண்காட்சிோன இந்திே சர்வலதச பட்டு கண்காட்சியி
-ன் 8ஆவது பதிப்தப ததாடங்கிதவத்தார். இது, இந்திே பட்டு ஏற்றுமதி
லமம்பாட்டுக் கவுன்சிலின் தமய்நிகர் தளத்தில் நதடதபற்றது.

இந்திே உருக்கு ஆதணேத்தின் (SAIL) புதிே ததலவராக லசாமா
தமாண்டல் அண்தமயில் தபாறுப்லபற்றார். இதற்கு முன்பு, அவர் அந்த
நிறுவனத்தின் இேக்குநராக (வணிக ரீதிோக) இருந்தார். அவர்,
தற்லபாததே ததலவர் அனில் குமார் சவுத்ரிக்கு பதிலாக நிேமனம்
தசய்ேப்பட்டுள்ளார். SAIL’இல் உள்நுடைவதற்குமுன், ததசிய அலுமினிே
நிறுவனத்தில் (NALCO) அவர் இேக்குநராக (வணிக) பணிோற்றினார்.

6.இந்திய இராணுவ துலணத்தளபதியாக சபாறுப்பபற்றவர் யார்?
2.சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘செப்டியூன் பிரகடனம்’ என்பதுடன்

அ) M M நரவலன

சதாடர்புலடய துலற எது?

ஆ) C P தமாஹந்தி 

அ) வானிேற்பிேல்

இ) லோலகஷ் குமார் லஜாஷி

ஆ) கடல்சார் துதற 

ஈ) அனில் தசளகான்

இ) லகாள்கள் ஆராய்ச்சி

✓

‘கடல்சார் நலவாழ்வு மற்றும் குழு மாற்றம் குறித்த தநப்டியூன் பிரகடனம்’
என்பது உலக கடல்சார் துதறோல் அண்தமயில் தவளியிடப்பட்ட ஓர்
அறிவிப்பாகும். சமீபத்தில் ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்ட UNGA தீர்மானத்திற்கு
இணங்க அதனத்து அரசாங்கங்களும் கடற்பதடயினதர முதன்தம
பணிோளர்களாக அங்கீகரிப்பதில் இவ்வறிவிப்பு கவனம் தசலுத்துகிறது.

தலப்டினன்ட் தஜனரல் C P தமாஹந்தி, இராணுவ துதணத்தளபதிோக
தபாறுப்லபற்றுள்ளார். இந்த நிேமனத்திற்கு முன்பு அவர் ததற்கு
இராணுவத்தின் தளபதிோக தபாறுப்பிலிருந்தார். ததன் இராணுவத்தின்
தபாறுப்பில் 11 மாநிலங்கள் மற்றும் 4 யூனிேன் பிரலதசங்கள் உள்ளன.
இராணுவ துதணத்தளபதிோக பதவி வகித்த தலப்டினன்ட் தஜனரல் S
K தசனியின் பதவி நீட்டிப்பு காலம் ஜனவரி மாதம் 31ஆம் லததியுடன்
நிதறவதடந்தததேடுத்து C P தமாஹந்தி தபாறுப்லபற்றுள்ளார்.

✓

‘Maritime India Vision 2030’ஐ வகுக்கும் லபாது இந்த அறிவிப்தப
பரிசீலிக்குமாறு இந்திே கடல்சார் சங்கம் நடுவணரதச வலியுறுத்திேது.

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

✓

ஈ) விண்மீன்கள் ஆராய்ச்சி

சதாடர்புலடய துலற எது?

3.பாங்காக்கில் ெடந்த உலக பூப்பந்து சுற்றுப்பயணத்தில், ஆடவர்

அ) லவளாண்தம

ஒற்லறயர் இறுதிப்பபாட்டியில் சவன்றவர் யார்?

ஆ) ஜவுளி 

அ) ஆண்டர்ஸ் அன்டன்சன் 

இ) MSME

ஆ) விக்டர் ஆக்தசல்சன்

ஈ) வங்கி

இ) கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த்

✓

2021-22 மத்திே பட்தஜட்டில், நிதிேதமச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், Mega
Investment Textiles Parks (MITRA) திட்டத்தத அறிவித்தார்.

✓

உற்பத்தியுடன் இதணக்கப்பட்ட ஊக்கத்ததாதக (PLI) திட்டத்திற்கு
கூடுதலாக இத்திட்டம் ததாடங்கப்படவுள்ளது. இது, ததாழிற்துதறதே
லபாட்டித்தன்தமேதடேச் தசய்வதற்கும், முதலீடுகதள ஈர்ப்பதற்கும்,
லவதலவாய்ப்தப அதிகரிப்பதற்கும் உதவுகிறது. இத்திட்டத்தின்கீழ், 3
ஆண்டுகளில் 7 ஜவுளிப்பூங்காக்கள் நிறுவப்படும்.

ஈ) வாங் சூ-வீ

✓

அண்தமயில், பாங்காக்கில் நடந்த உலக பூப்பந்து சுற்றுப்பேணத்தில்,
ஆடவர் ஒற்தறேர் இறுதிப் லபாட்டியில் தடன்மார்க்கின் ஆண்டர்ஸ்
அன்டன்சன் தவற்றி தபற்றார். இறுதிப் லபாட்டியில், தடன்மார்க்கின்
விக்டர் ஆக்தசல்சதன அவர் லதாற்கடித்தார். COVID-19 ததாற்றுலநாய்
பரவதலத் தடுப்பதற்காக, இப்லபாட்டிகளில் பார்தவோளர்கள் எவரும்
அனுமதிக்கப்படவில்தல.

8.ஆதி மபகாத்சவம் என்பது பின்வரும் எம்மத்திய அலமச்சகத்தின்

✓

4.லசயத் முஷ்தக் அலி க ோப்பையுடன் சதாடர்புலடய விலளயாட்டு

முன்முயற்சியாகும்?

எது?

அ) உழவு மற்றும் உழவர் நல அதமச்சகம்

அ) ஹாக்கி

ஆ) பழங்குடியினர் நல அதமச்சகம் 

ஆ) கிரிக்தகட் 

இ) கலாச்சார அதமச்சகம்

இ) கூடைப்பந்து

ஈ) சுற்றுலா அதமச்சகம்

ஈ) பூப்பந்து

✓

குஜராத் மாநிலம் ஆமதாபாத்தில் நதடதபற்ற இந்த ஆண்டின் தசேது
முஷ்தக் அலி லகாப்தபக்கான T20 கிரிக்தகட் லபாட்டியில், தமிழ்நாட்டின்
அணி பலராடாதவ வீழ்த்தி லகாப்தபதே தவன்றது. நடப்பாண்டு
(2021) லபாட்டியின்லபாது, இறுதிப்லபாட்டி வதர தமிழ்நாட்டின் அணி
ஒரு லபாட்டியில்கூட லதாற்கடிக்கப்படவில்தல. தசேது முஷ்தக் அலி
லகாப்தபக்கான இறுதிப்லபாட்டியில், தமிழ்நாட்டு அணி 7 விக்தகட்டுகள்
வித்திோசத்தில் தவற்றிதபற்று சாம்பிேன் பட்டத்தத தவன்றது.

குடிேரசுத்துதணத்ததலவர் M தவங்தகோ, புது தில்லியில் உள்ள
தில்லி லஹாட்டில் நதடதபற்ற லதசிே பழங்குடியினர் விழாவான, ‘ஆதி
மலகாத்சதவத்’ ததாடங்கிதவத்தார். இந்த ஆண்டு, பிப்.1 முதல் பிப்.15
வதர இந்த நிகழ்ச்சி நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

✓

‘ஆதி மலகாத்சவம்’ என்பது ஒரு லதசிே அளவிலான பழங்குடி திருவிழா
ஆகும். மத்திே பழங்குடி விவகாரங்கள் அதமச்சகத்தின்கீழ் இேங்கும்
இந்திே பழங்குடியினர் கூட்டுறவு சந்ததப்படுத்துதல், வளர்ச்சி
கூட்டதமப்பான TRIFED இதடை நைத்துகிறது. இந்த நிகழ்ச்சி, நாட்டின்
பாரம்பரிே கதல, தகவிதனப்தபாருட்கள் & கலாச்சார பாரம்பரிேத்தத
காட்சிப்படுத்துகிறது. இது, 2017 முதல் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.













 













9. அண்லமச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘பட்டாச்சித்ரா’ என்பது, எந்த
மாநிலத்தின் பிரபலமான கலல வடிவமாகும்?
அ) ஆந்திர பிரலதசம்
ஆ) லகரளா
இ) ஒடிஸா 
ஈ) கர்நாடகா

✓

‘பட்டாச்சித்ரா’ என்பது ஒடிஸா மாநிலத்தின் பழதமோன மற்றும் மிகவும்
பிரபலமான கதல வடிவங்களுள் ஒன்றாகும். இது, சுருள்சீதலயில்
நிகழ்த்தப்படும் ஒரு பாரம்பரிே பாணியிலான ஓவிேமாகும். இந்தத்
தனித்துவமான கதலப்பதடப்பு அதன் சிக்கலான கதலப்பணி மற்றும்
புராணக்கததகள் பற்றிே விவரங்களுக்கு தபேர்தபற்றதாகும்.

✓

பிரதமர் நலரந்திர லமாடி தனது மன்-கி-பாத் வாதனாலி நிகழ்ச்சியில்,
COVID-19’இன்லபாது இந்தக் கதல வடிவத்தத பயின்றதற்காக ஒரிசா
மாணவர் ஒருவரின் தபேதர குறிப்பிட்டுப் லபசினார்.

10.பன்னாட்டு வானூர்தி கண்காட்சியான, ‘Aeo India’ ெலடசபற்ற
இடம் எது?
அ) தகாச்சின்
ஆ) தசன்தன
இ) தபங்களூரு 
ஈ) மும்தப

✓

13ஆவது ‘ஏலரா இந்திோ’ கண்காட்சிோனது தபங்களூரு ஏலகங்கா
வான்பதட நிதலேத்தில் நடத்தப்பட்டது. இக்கண்காட்சிதே பாதுகாப்பு
அதமச்சகத்தின் பாதுகாப்பு கண்காட்சி அதமப்பு நடத்துகிறது. இந்த
நிகழ்ச்சி, இந்திே வானூர்தி துதறயின் உற்பத்திோளர்கள் மற்றும்
லசதவ வழங்குநர்கதள வாங்குபவர்கள் சந்திக்க உதவுகிறது.













 









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.













 

✓















1.உலகின் முதல் ஆற்றல் தீவை உருைாக்கவுள்ள நாடு எது?

5.பின்ைரும் எத்திட்டத்வத பசயல்ெடுத்துதற்காக, ஆழ்கடல் மீன்பிடி

அ) நெதர்லாந்து

கப்ெல்களுக்காை ைடிைவமப்வெ அரசு பமற்பகாள்ளவுள்ளது?

ஆ) நென்மார்க் 

அ) PM KISAN ய ாஜனா

இ) ஆஸ்திரேலியா

ஆ) PM மத்ஸ்

ஈ) ஐக்கிய அநமரிக்க ொடுகள்

இ) PM மீன் விவசாயிகள் ய ாஜனா

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.

ஈ) PM மச்சிலி விகாஸ் ய ாஜனா

சம்பதா 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.

2. பின்வருவனவற்றுள் இந்தியப்பெருங்கடலில் நவடபெற்றுைரும்

✓

இந்திய கடற்ெவடயின் மிகப்பெரிய பொர்ப்ெயிற்சி எது?

6. உற்ெத்தி சார்ந்த ஊக்கத்பதாவக திட்டத்தின்கீழ், கீழ்க்காணும்

அ) INDRA

எந்த ைவக எஃகு பசர்க்கப்ெட்டுள்ளது?

ஆ) MALABAR

அ) சிறப்பு எஃகு 

இ) TROPEX 

ஆ) துருரைறா எஃகு

ஈ) MILAN

இ) கரிம எஃகு

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.

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.

3.சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அவமச்சகத்தின்ெடி, நாடு

முழுைதும், எத்தவை மனித கழிவுகவள அகற்றுபைார் அவடயாளம்
காணப்ெட்டுள்ளைர்?

7.டிஜிட்டல் பொருளாதார திட்டத்திற்கு அலுைலகத்வத திறந்துள்ள

அ) 22,292

அ) ரகேளா

ஆ) 44,492

ஆ) கர்ொெகா 

மாநிலம் எது?

இ) 66,692 

இ) மகாோஷ்டிோ

ஈ) 88,892

✓

ஈ) பீகார்

ெ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.

✓

8. ‘BioAsia’ என்ெது கீழ்க்காணும் எந்த மாநிலத்தால் நடத்தப்ெடும்

4.உலக ெருப்புகள் நாளைக்பகாண்டாட முன்பமாழிந்த நாடு எது?

ஒரு முதன்வம உச்சிமாநாடாகும்?

அ) சிலி

அ) ரகேளா

ஆ) புர்கிைா பாரொ 

ஆ) நதலங்காைா 

இ) வெஜர்

இ) மகாோஷ்டிோ

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.



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.









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



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

பபண்கள் ப ாழில்முரைவவார் கூட்டரமப்பும் கீழ்க்காணும் எந்
நிறுவைமும் இரைந்து ப ாடங்கியுள்ளை?

பவளியிட்ட நாடு எது?
அ) ஜப்பொன்

அ) DRDO

ஆ) இந்தியொ 

ஆ) SIDBI 

இ) சீனா

இ) ECGC

ஈ) ஐக்கிய அதேரிக்க நொடுகள்

ஈ) LIC

✓

✓

இந்திய சிறு த ொழில் மேம்பொட்டு வங்கியானது (SIDBI), இந்திய ேகளிர்
த ொழில்முனைமவொர் கூட்டனேப்புடன் இனைந்து, ‘ஸ்வவலம்பன்
சொஷக்த் – பிரம்ேொண்ட பரப்புனர’னயத் த ொடங்கியுள்ளது.

இந்திய விண்தவளி ஆய்வு னேயேொைது (ISRO) சமீபத்தில், “விண்தவ
-ளியில் ேனி ர்கள் தகொள்னக – 2021” என்ை வனரனவ தவளியிட்டது.
இந் க் தகொள்னக, அரசொங்கத்தின் ஒப்பு லுக்கொக அனுப்பப்படும்.

✓

✓

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.

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
2.பிரம்மபுத்திரா பள்ளத் ாக்கு உரங்கள் நிறுவைம் அரமந்துள்ள
இடம் எது?

அரமச்சகத்தின்படி, குடும்ப ஓய்வூதிைத்திற்காை புதிை உச்சவரம்பு
என்ை?

அ) ஒடிசொ

அ) `50,000

ஆ) அஸ்ஸொம் 

ஆ) `75,000

இ) மேற்கு வங்கம்

இ) `1,00,000

ஈ) ஜொர்க்கண்ட்

✓

ஈ) `1,25,000 

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.

✓

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.

3.கடற்பரட மின்ைணு அரமப்புகளின் நீரடிப் பிரிவில் ஆராய்ச்சி

7.ப ாழிற்துரற உற்பத்திக்குறியீட்ரட அறிவிக்கிற நடுவண் அரம

வமற்பகாள்வ ற்காக, இந்திை கடற்பரட, பின்வரும் எந் நிறுவைத்
-துடன் கூட்டிரைந்துள்ளது?

-ச்சகம் எது?
அ) புள்ளியியல் ேற்றும் திட்ட அேலொக்கம் அனேச்சகம் 

அ) IIT தில்லி 

ஆ) நிதி அனேச்சகம்

ஆ) NIT திருச்சி

இ) தபருநிறுவை விவகொரங்கள் அனேச்சகம்

இ) IIT கெளொத்தி

ஈ) உள்துனை அனேச்சகம்

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.

✓

8.உலக அளவில் மிக அதிகமாக சாரல விபத்து இறப்புகரள பதிவு

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

பசய்கிற நாடு எது?

ஆயில் கார்ப்பவரஷனுடன் ஒப்பந் ம் பசய்துள்ளது?

அ) ஐக்கிய அதேரிக்க நொடுகள்

அ) இந்தியன் வங்கி

ஆ) இந்ம ொமைசியொ

ஆ) பஞ்சொப் ம சிய வங்கி 

இ) இந்தியொ 

இ) பமரொடொ வங்கி

ஈ) பொகிஸ் ொன்

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.



ே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.









✓

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 –
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.

அத்திப்பட்டு

இனடமயயொை

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



ெ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.

ஈ) ஏப்ரல் 30

✓

6.நடப்பாண்டு (2021) வரும் உலக ஈரநிலங்கள் நாளுக்கான கருப்

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.

தபாருள் என்ன?
அ) Wetlands for Us
ஆ) Wetlands and Water 
இ) Wetlands and COVID-19
ஈ) Save Wetlands

2.பின்வரும் எம்ோநிலத்தில், ‘ேகாபாகு-பிரம்ேபுத்திரா’ திட்டத்த
பிர ேர் நமரந்திர மோடி த ாடங்கிதவத் ார்?

✓

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.

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.

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

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 

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.

ஈ) சிங்கப்பூர்

✓

✓

8. உலக யுனானி நாள் தகாண்டாடப்படுகிற ம தி எது?

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.

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.

4.உலக சூரிய ஆற்றல் வங்கிதய த ாடங்குவ ற்கு திட்டமிட்டுள்ள
அதேப்பு எது?
அ) ஐக்கிய நாடுகள் அடவ

9.நடப்பாண்டு (2021) தபண் பிறப்புறுப்பு சித ப்பு எதிர்ப்புக்கான
பன்னாட்டு நாளின் (International Day of Zero Tolerance for Female
Genital Mutilation) கருப்தபாருள் என்ன?

ஆ) ென்ைாட்டு சூரிய ஆற்றல் கூட்ைணி 
இ) SAARC

✓

ஈ) உலக வங்கி

அ) End Female Genital Mutilation

ெ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.

ஆ) Unleashing Youth Power

5.இந்திய கடமலாரக்காவல்பதட நாள் தகாண்டாடப்படுகிற ம தி
எது?
அ) பிப்ரவரி 01 

ஆ) பிப்ரவரி 02

இ) பிப்ரவரி 03

ஈ) பிப்ரவரி 04











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

5. கத்ைோரில் நதடசபற்ற FIFA கிளப் உலகக்ககோப்தபயின் இறுதிப்

அ) பீரங்கி எதிர்ப்பு ஏவுகணை

கபோட்டியில் சவன்ற கபயர்ன் முனிச், பின்வரும் எந்ை நோட்டின்
கோல்பந்து அணியோகும்?

ஆ) முதன்ணை ப ோர் பீரங்கி 

அ) ஐக்கியப் ப ரரசு

இ) ப ோர் விைோனங்கள்

ஆ) சஜர்ைனி 

ஈ) ஆளில்லோ வோன்வழி வோகனம்

இ) பிரோன்ஸ்

எதனைக் குறிப்பிடுகிறது?

✓

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.

ஈ) இத்தோலி

✓

2. BPCL நிறுவனத்தின் `6000 ககோடி மதிப்பிலோன சபட்க ோ கவதி
வளோகத்தை, பி ைமர், பின்வரும் எந்ை மோநிலத்தில் அர்ப்பணித்ைோர்?

சபல்கலோஷிப் திட்டம் சைோடங்கப்பட்டுள்ளது?

ஆ) பகரளம் 

அ) ஊரக பைம் ோட்டு அணைச்ெகம்

இ) கர்நோைகோ

ஆ) திறன் பைம் ோடு & சதோழில்முணனவு அணைச்ெகம் 

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.

இ) சதோழிலோளர் & பவணலவோய்ப்பு அணைச்ெகம்
ஈ) உழவு & உழவர்கள் நல அணைச்ெகம்

அணவ இந்தியோவில் இறக்குைதி செய்யப் டும் அமிலங்களோகும். பகரள
ைோநிலத்தின் சகோச்சியில் உள்நோட்டு நீர்வழிப் ப ோக்குவரத்து ஆணைய
-த்தின் பரோ-பரோ கப் ல் பெணவகணளயும் அவர் திறந்துணவத்தோர்.

ை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.

3.சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, கல்லதை கோல்வோய் அதமப்பு

7. ஓர் அண்தமய அறிக்தகயின்படி, கடந்ை ஐந்து ஆண்டுகளில்,

✓

சோன் பி ோன்சிசுககோதவ விடவும் பின்வரும் எந்ை இந்திய நக த்தில்
அதிகமோன துளிர்நிறுவனங்கள் சைோடங்கப்பட்டுள்ளன?

அதமந்துள்ள மோநிலம் எது?
அ) தமிழ்நோடு 

அ) புபன

ஆ) பகரளம்

ஆ) புது தில்லி

இ) கர்நோைகோ

இ) ச ங்களூரு 

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.

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.

4. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ஒலிம்பஸ் கமோன்ஸ் என்பது சூரிய
மண்டலத்தில் உள்ள மிகப்சபரிய ……………………?
அ) எரிைணல 
ஆ) ள்ளம்
இ) சிறுபகோள்
ஈ) ஏரி
✓

✓

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

அ) தமிழ்நோடு

✓



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

‘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.











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?

5. COVID-19 சதாற்டற எதிர்த்துப்பபாராடுவதற்காக குருகிராடமச்
சார்ந்த மருத்துவமடன குழுமமான சமதந்தாவுக்கு `100 பகாடி நிதி
வழங்கவுள்ை அடமப்பு எது?

அ) பீரங்கி எதிர்ப்பு ஏவுகணை
ஆ) ஸ்கார்பீன் நீர்மூழ்கிக்கப்பல் 

அ) AIIB

இ) இராணுவ பீரங்கி

ஆ) ADB 

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.

இ) உைக வங்கி
ஈ) IMF

✓

2. ‘அப்யுதயா’ திட்டமானது பின்வரும் எம்மாநிலத்தினுடடயதாகும்?
அ) மத்திய பிரசத ம்

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

ஆ) உத்தர பிரசத ம் 

சதாடர்புடடய சசால்லாகும்?

இ) குஜராத்

அ) பாம்பு

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.

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.

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

7.`5000 பகாடி மதிப்பிலான திறன்பபசி கூறுகள் உற்பத்திப்

ஈ) உஷா சதாரத்

✓

பிரிடவ, தமிழ்நாட்டில் அடமப்பதற்கு முன்சமாழிந்துள்ை உற்பத்திக்
குழுமம் எது?

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.

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.

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.











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.













 











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.













