
         

    

1. ‘சாபஹர் நாளை’ இந்தியா எந்தத் தததியில் நிளைவுகூர்ந்தது? 

அ) 2021 மார்ச் 2 

ஆ) 2021 மார்ச் 4  

இ) 2021 மார்ச் 6 

ஈ) 2021 மார்ச் 8 

✓ மார்ச் 2 முதல் மார்ச் 4 வரை தில்லியில் நரைபெற்ற இந்தியா கைல்சார் 

உச்சிமாநாடு - 2021’இன்ெடி, 2021 மார்ச்.4 அன்று, இந்தியா, ‘சாெஹர் 

நாரை’ நிரைவுகூர்ந்தது என்று பவளிவிவகாை அரமச்சகம் கூறியது. 

பமய்நிகைாக நைந்த இந்நிகழ்வில் ஆப்கானிஸ்தான், ஈைான், ஆர்மீனியா, 

இைஷ்யா, கஜகஸ்தான் மற்றும் உஸ்பெகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகரைச் 

சார்ந்த அரமச்சர்கள் ெங்ககற்றைர். 

 

2.பிரம்த ாஸ் ஏவுகளைளய வாங்குவதற்காக அண்ள யில் இந் 

-தியாவுடன் ஒப்பந்தம் சசய்த நாடு எது? 

அ) ொகிஸ்தான் 

ஆ) பிலிப்ரென்ஸ்  

இ) இலங்ரக 

ஈ) இந்கதாகைசியா 

✓ பிைம்கமாஸ் என்ெது ஒரு நடுத்தை சூப்ெர்கசானிக் ஏவுகரை ஆகும். இது 

இந்தியாவின் DRDO மற்றும் இைஷ்யாவின் மஷிகைாஸ்ட்கைாயீனியா 

ஆகியவற்றால் அரமக்கப்ெட்ை கூட்டு நிறுவைமாை பிைம்கமாஸ் ஏகைா 

ஸ்கெஸ் நிறுவைத்தால் வடிவரமக்கப்ெட்டு உருவாக்கப்ெட்ைது மற்றும் 

தயாரிக்கப்ெட்ைதாகும். நீர்மூழ்கிக் கப்ெல்கள், கப்ெல்கள், வானூர்திகள் 

அல்லது நிலஞ்சார் தைங்களிலிருந்து இரத ஏவலாம். 

✓ இந்த ஏவுகரைரய வாங்குவதற்காக பிலிப்ரென்ஸ் நாடு சமீெத்தில் 

இந்தியாவுைன் ஒப்ெந்தம் பசய்துபகாண்ைது. 

 

3.நடப்பாண்டில் (2021) வந்த பன்ைாட்டு சபண்கள் நாளுக்காை 

கருப்சபாருள் என்ை? 

அ) Educate Organise and Agitate 

ஆ) Gender Equality: March against Patriarchy 

இ) Women in leadership: Achieving an equal future in a COVID-19 world  

ஈ) Impact of COVID-19 on women 

✓ மகளிர் எதிர்பகாள்ளும் சிக்கல்கள் மற்றும் அவர்கைது சாதரைகரை 

முன்னிரலப்ெடுத்தும் கநாக்ககாடு சர்வகதச பெண்கள் நாள் ஒவ்கவார் 

ஆண்டும் மார்ச்.8 அன்று உலகம் முழுவதும் அனுசரிக்கப்ெடுகிறது. இந்த 

ஆண்டிற்காை (2021) கருப்பொருள் “Women in leadership: Achieving an 

equal future in a COVID-19 world” என்ெதாகும். 

✓ ஐநா அரவயின் பெண்கள் அரமப்ரெ பொருத்தவரை, உலபகங்கிலும் 

தரலரமப்ொத்திைங்களில் பெண்கள் குரறவாககவ உள்ைைர். 

 

4.சமீபசசய்திகளில் இடம்சபற்ற, சிங்தகார்கர் தகாட்ளட அள ந்துை 

 ாநிலம் எது? 

அ) மகாைாஷ்டிைா 

ஆ) மத்திய பிைகதசம்  

இ) ஒடிஸா 

ஈ) ககைைா 

✓ மத்திய பிைகதச மாநிலத்தின் தாகமா மாவட்ைத்தில் உள்ை சிங்ககார்கர் 

ககாட்ரையின் ொதுகாப்புப் ெணிகளுக்கு இந்தியக்குடியைசுத்தரலவர் 

இைாம்நாத் ககாவிந்த் அடிக்கல் நாட்டிைார். கலாசாை அரமச்சகம் மற்றும் 

மாநில ெழங்குடியிைர் விவகாைத்துரற ஏற்ொடு பசய்திருந்த நிகழ்வின் 

கொது, புதிதாக அரமக்கப்ெட்ை இந்திய பதால்பொருள் ஆய்வுத்துரறயி 

-ன் ஜெல்பூர் சைகத்ரத அவர் பதாைங்கிரவத்தார். 

 

5.INS குலிஷ் & INS சுத தா ஆகிய இந்திய கடற்பளடக் கப்பல்கள், 

எந்நாட்டின் துளறமுகத்துக்கு முதன்முளறயாக சசன்றை? 

அ) இலங்ரக ஆ) வங்காைகதசம்  

இ) மியான்மர் ஈ) ஜப்ொன் 

✓ INS குலிஷ் மற்றும் INS சுகமதா ஆகிய இந்திய கைற்ெரைக் கப்ெல்கள் 

அண்ரமயில் வங்ககதசத்தின் துரறமுக நகைமாை கமாங்லாவுக்கு 

பசன்றை. நரைபெற்றுபகாண்டிருக்கும், ‘ஸ்வர்னிம் விஜய் வர்ஷ்’ (1971 

விடுதரலப்கொர்) நிரைவாக அரவ அங்கு பசன்றை. 

✓ INS சுகமதா என்ெது உள்நாட்டில் கட்ைப்ெட்ை கைல் கைாந்துக்கப்ெலாகும். 

INS குலிஷ் என்ெது உள்நாட்டில் கட்ைப்ெட்ை வழிகாட்ைப்ெட்ை ஏவுகரை 

கப்பலாகும். 

 

6.BWF சுவிஸ் ஓபன் சூப்பர் 300’இல் தங்கம்சவன்ற பாட்மிண்டன் 

வீராங்களை யார்? 

அ) P V சிந்து 

ஆ) ககைாலிைா மரின்  

இ) நகவாமி ஒசாகா 

ஈ) சாய்ைா கநவால் 

✓ ஒலிம்பிக் சாம்பியன் ககைாலிைா மரின், BWF சுவிஸ் ஓென் சூப்ெர் 300 

கொட்டியில் தங்கம் பவன்றார். பெண்கள் ஒற்ரறயர் கொட்டியின் இறுதி 

ஆட்ைத்தில் இந்தியாவின் பூப்ெந்து வீைாங்கரை P V சிந்துரவ 12-21, 

5-21 என்ற பசட் கைக்கில் அவர் கதாற்கடித்தார். 

✓ 2019ஆம் ஆண்டு உலக சாம்பியன்ஷிப் கொட்டிகளுக்குப் பிறகு உலக 

சாம்பியைாை P V சிந்து த ாற்கும் முதல் இறுதிப்கொட்டி இதுவாகும். 

கிைாம்பி ஸ்ரீகாந்த், கொட்டியின் அரையிறுதியிலிருந்து விக்ைர் ஆக்சல்சன் 

அவர்கைால் வீழ்த்தப்ெட்டு பவளிகயற்றப்ெட்ைார். 

 

7.சமீபத்தில், உலக தரவரிளசயில் மீண்டும் முதலிடத்ளதப் பிடித்த 

உலக  ல்யுத்த வீரர் யார்? 

அ) விகைஷ் கொகத் 

ஆ) ெஜ்ைங் புனியா  

இ) கயாககஷ்வர் தத் 

ஈ) சாக்ஷி மாலிக் 

✓ இந்திய மல்யுத்த வீைர் ெஜ்ைங் புனியா, கமட்டிகயா ொலிககான் தைவரிரச 

பதாைரில் அடுத்தடுத்து இரு தங்கப்ெதக்கம் பவன்றரத அடுத்து, உலக 

தைவரிரசயில் முதலிைத்ரதப் பிடித்தார். கைாமில் நரைபெற்ற 65 கிகி 

ஃப்ரீஸ்ரைல் நிகழ்வின் இறுதிப்கொட்டியில், அவர் மங்ககாலிய எதிைாளி 

-ரயத் கதாற்கடித்து தங்கப்ெதக்கம் பவன்றார். கைந்த ஆண்டு நைந்த 

கொட்டிகளில் ெஜ்ைங் புனியாவும் தங்கப்ெதக்கம் பவன்றார். 

 

8.இந்திய அறிவியல்  ற்றும் ஆராய்ச்சி சபல்தலாஷிப் – 2021’க்கு 

ததர்வுசசய்யப்பட்டுள்ை அறிஞர்களின் எண்ணிக்ளக என்ை? 

அ) 2 

ஆ) 5 

இ) 17 

ஈ) 40  

✓ இந்திய அறிவியல் மற்றும் ஆைாய்ச்சி பெல்கலாஷிப் – 2021’க்கு, 40 

அறிஞர்கள் கதர்வுபசய்யப்ெட்டுள்ைைர். இந்த ஆைாய்ச்சி அறிஞர்கள் ஆறு 

நாடுகரைச்சார்ந்தவர்கைாவர். கமலும், ெல்கவறு இந்திய நிறுவைங்கள் 

மற்றும் ெல்கரலக்கழகங்களில் அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்ெத்தில் 

ஆைாய்ச்சி நைத்துவதற்காை பெல்கலாசிப் அவர்கட்கு வழங்கப்ெட்டுள்ைது. 

ஆைாய்ச்சித்திட்ைம், அனுெவம், கல்வித்தகுதி மற்றும் பவளியீட்டு ெதிவின் 

அடிப்ெரையில் அறிஞரின் கதர்வு அரமந்துள்ைது. 

 

9.குற்றத்தடுப்பு சதாடர்பாை ஐநா  ாநாட்ளட நடத்தும் நாடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) சீைா 

இ) ஐக்கிய அபமரிக்க நாடுகள் 

ஈ) ஜப்ொன்  

✓ குற்றத்தடுப்பு பதாைர்ொை ஐநா மாநாடு ஜப்ொனின் கிகயாட்கைாவில் 

பதாைங்கியது. 1970’க்குப்பின் முதன்முரறயாக ஜப்ொன் இம்மாநாட்ரை 

நைத்துகிறது. குற்றவியல் நீதி, குற்றத்தடுப்பு மற்றும் சட்ைத்தின் ஆட்சி 

-ரய ஊக்குவிப்ெதற்காை சர்வகதச ஒத்துரழப்பு பதாைர்ொை முக்கிய 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

பிைச்ரைகள், கூட்ைத்தின்கொது நடைபபறும் விவாதத்திற்காை நிகழ்வு 

நிைல்கைாக ரவக்கப்ெட்டுள்ைை. 

 

10.உலக சிறுநீரக நாள் சகாண்டாடப்படுகிற  ாதம் எது? 

அ) ஜைவரி 

ஆ) பிப்ைவரி 

இ) மார்ச்  

ஈ) ஏப்ைல் 

✓ உலக சிறுநீைக நாைாைது ஆண்டுகதாறும் மார்ச் மாதத்தில் வரும் 

இைண்ைாம் வியாழக்கிழரம அன்று உலகம் முழுவதும் பகாண்ைாைப்ெடு 

-கிறது. “Living Well with Kidney Disease” என்பது நைப்ொண்டு (2021) 

வரும் இந்நாளுக்காை கருப்பொருைாகும். ென்ைாட்டு சிறுநீைகவியல் 

சங்கமும் ென்ைாட்டு சிறுநீைக அறக்கட்ைரைகள் கூட்ைரமப்பும் 

இரைந்து இந்த உலகைாவிய பிைச்சாைத்ரத ஏற்ொடுபசய்கின்றை. 

 


1. மதிய உைவுத் திட்ைத்தில் ஏப்ைல் முதல் ஊட்ைச்சத்து கமம்ெடுத்தப்ெட்ை 

அரிசி 

ெள்ளிகளில் அமல்ெடுத்தப்ெடும் மதிய உைவுத் திட்ைத்தில் ஏப்ைல் மாதம் 

முதல் ஊட்ைச்சத்து கமம்ெடுத்தப்ெட்ை அரிசி ெயன்ெடுத்தப்ெடும் என்று 

மத்திய உைவுத்துரற அரமச்சகம் பதரிவித்துள்ைது. நாட்டு 

மக்களிரைகய காைப்ெடும் ஊட்ைச்சத்துக் குரறொட்ரைப் கொக்கும் 

கநாக்கில், ஊட்ைச்சத்து கமம்ெடுத்தப்ெட்ை அரிசிரய தமிழகம் உள்ளிட்ை 15 

மாநிலங்களில் பொது விநிகயாகத் திட்ைத்தின் மூலமாக 3 மாதங்களுக்கு 

மத்திய அைசு வழங்கியது. கசாதரை அடிப்ெரையில் கைந்த 2019-20-ஆம் 

நிதியாண்டில் இத்திட்ைம் அமல்ெடுத்தப்ெட்ைது. 

தற்கொது ஆறு மாநிலங்களில் உள்ை தலா 1 மாவட்ைத்தில் மட்டும் பொது 

விநிகயாகத் திட்ைத்தின் மூலமாக ஊட்ைச்சத்து கமம்ெடுத்தப்ெட்ை அரிசி 

மக்களுக்கு வழங்கப்ெட்டு வருகிறது. 

 

2. இந்திய எல்ரலக்கருகக பிைம்மபுத்திைா நதியில் அரை 

இந்தியாவின் அருைாசல பிைகதச எல்ரலக்கருகக பிைம்மபுத்திைா நதியில் 

அரைரயக் கட்டுவதற்கு சீை நாைாளுமன்றம் ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. 

அருைாசல பிைகதசம், அஸ்ஸாமில் ொயும் பிைம்மபுத்திைா நதி, சீைாவின் 

ஆளுரகக்கு உள்ெட்ை திபெத் ெகுதியில் ‘யார்லங் சாங்கொ’ என்ற பெயரில் 

அரழக்கப்ெடுகிறது. அந்நதியில் அரைரயக்கட்டுவதற்கு சீைா முடிபவடு 

-த்தது. அதற்கு இந்தியத் தைப்பில் கடும் எதிர்ப்பு பதரிவிக்கப்ெட்ைது. 

அரைகட்டும் திட்ைத்ரத 2021-25’ஆம் ஆண்டுக்காை ெதிைான்காவது 

ஐந்தாண்டுத் திட்ை அறிக்ரகயில் சீைா குறிப்பிட்டிருந்தது. இத்தரகய 

சூழலில், அந்த ஐந்தாண்டுத்திட்ைத்துக்கு சீை நாைாளுமன்றம் ஒப்புதல் 

வழங்கியது. இதன்மூலம் அரைகட்டுவதற்கும் ஒப்புதல் அளிக்கப்ெட்டுள்ை 

-து. பிைம்மபுத்திைா நதி வங்ககதசத்திலும் ொய்வதால், சீைாவின் அரை 

கட்டும் திட்ைத்துக்கு அந்நாடும் எதிர்ப்பு பதரிவித்திருந்தது. 

எனினும், இந்தியா, வங்ககதசத்துக்கு எந்தவித ொதிப்பும் ஏற்ெைாத வரகயி 

-ல் அரை கட்ைப்ெடும் என்று சீைா ெதிலளித்தது. அரைரய இந்த 

ஆண்டுக்குள்ைாககவ கட்டிமுடிப்ெதற்கு சீைா திட்ைமிட்டுள்ைது. அதற்காை 

சுற்றுச்சூழல் ஆய்வறிக்ரககரைத் தயாரிப்ெதில் சீைா மும்முைம் காட்டி 

வருகிறது. அருைாசல பிைகதச மாநில எல்ரலரய ஒட்டியுள்ை திபெத்தின் 

பமைாக் மாகாைத்தில் இந்த அரை கட்ைப்ெைவுள்ைது. இதன் காைைமாக 

இந்தியாவின் ொதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் நிலவ வாய்ப்பிருப்ெதாக நிபுைர் 

-கள் எச்சரிக்கின்றைர். 

 

3. பகாடுமைல் அகழாய்வில் கிரைத்த ெல்லாயிைம் ஆண்டு 

'பொக்கிஷங்கள்' 

பகாடுமைலில் மீண்டும் பதாைங்கிய அகழாய்வு ெணியில், கண்ைாடி 

மற்றும் சங்கு வரையல், இரும்ரெ உருக்கும் உருக்கிகள், மண் ொரை 

வடிவரமப்பு பொருட்கள், கால்வாய் இருந்த அரையாைம் கண்டுபிடிக்கப்ெ 

-ட்டுள்ைது. ஈகைாடு மாவட்ைம், பசன்னிமரல அடுத்த பகாடுமைலில், 

தமிழ்நாடு பதால்லியல் துரற சார்பில் திட்ை இயக்குநர் இைஞ்சித் 

தரலரமயில், ஒன்ெதாவது அகழாய்வு ெணி நைந்துவருகிறது. 

இதில் ஆயிைக்கைக்காை ஆண்டு ெழரம வாய்ந்த, ெல்கவறு பொருட்கள் 

கிரைத்துள்ைை. திட்ை இயக்குநர் இைஞ்சித் கூறியதாவது: கைந்த ஆண்டு 

நைந்த அகழாய்வில், பதாழிற்கூைங்கள் இருந்த ெகுதியில், நீர் பவளிகயறும் 

வரகயில் கால்வாய் கண்டுபிடிக்கப்ெட்ைது. அந்தக்கால்வாய், பநாய்யல் 

ஆற்று ெகுதி வரை பசன்றிருக்கலாம் எைக் கருதப்ெட்ைது. 

இைண்டு இைங்களில், 10 மீ., நீைம், 10 மீ., அகலத்தில் குழி கதாண்டி 

அகழாய்வு பசய்ததில் 30 பச.மீ., ஆழத்திகலகய ெல வரகயாை கல்மணி, 

அதற்காை மூலப்பொருட்கள், கண்ைாடி மற்றும் சங்கு வரையல்கள், 

இரும்ரெ உருக்கும் உருக்கிகள், மண் ொரை வடிவரமப்பு பொருட்கள், 

கால்வாய் இருந்த அரையாைம் கண்டுபிடிக்கப்ெட்டுள்ைது. கமலும், 12 

பச.மீ., நீைத்தில், இரும்பு கைண்டி கொன்ற பொருளும் கிரைத்துள்ைது.  

ஓைடி ஆழத்திகலகய பொருட்கள் கிரைப்ெதால், கவைமாக ெணியில் 

ஈடுெட்டு வருகிகறாம். இதுவரை நைந்த ஆய்வுகளில் பதாழிற்கூைம், 

கல்லரற தனியார் நிலங்களில் கண்டுபிடிக்கப்ெட்ைரவ. தற்கொது, 

பநாய்யல் ஆற்றங்கரையின் வைகரை ெகுதியில், அகழாய்வு நைக்கிறது. 

 

 

 

 


