
         

    

1.சிறப்பு பெண்கள் ப ொகல்லொ கிளினிக்குகளைத் ப ொடங்குவ ொக 

அறிவித்துள்ை இந்திய  ொநிலம் / யூனியன் பிரத சம் எது? 

அ) உத்தர பிரததசம் 

ஆ) புது தில்லி  

இ) பீகார் 

ஈ) குஜராத் 

✓ அடுத்த நிதியாண்டில் நகரம் முழுவதும் சிறப்பு பெண்கள் ப ாஹல்லா 

கிளினிக்குகள் திறக்கப்ெடும் என்று தில்லி அரசு சமீெத்தில் அறிவித்தது. 

2021-22ஆம் ஆண்டிற்கான அரசாங்கத்தின் வருடாந்த வரவுபசலவுத் 

திட்டத்தத முன்தவக்கும்தொது, துதை முதலத ச்சரும் நிதியத ச்ச 

-ரு ான  னீஷ் சிதசாடியா இந்தத் திட்டத்தத அறிவித்தார். 

✓ இது, பெண்களுக்கு, வீட்டிலிருந்து நடந்து பசல்லும் தூரத்தில், இலவச 

 களிர்  ருத்துவ  ற்றும் பிற  ருத்துவ தசதவகதை வழங்கும். 

 

2. பின்வரும் எந் த்துளற,  னது அதிகொரிகளுக்கொக ஆன்ளலனில் 

5G சொன்றி ழுடன் கூடிய ெடிப்ளெத் ப ொடங்கியுள்ைது? 

அ) நிதியியல் தசதவகள் துதற 

ஆ) பதாதலத்பதாடர்பு துதற  

இ) மின்னணுவியல்  ற்றும் தகவல் பதாழில்நுட்ெத்துதற 

ஈ) பதாழில்  ற்றும் உள்நாட்டு வர்த்தக த ம்ொட்டுத்துதற 

✓ பதாதலத்பதாடர்புத்துதற தனது அதிகாரிகளுக்காக ஆன்தலன் 5G 

சான்றிதழுடன்கூடிய ெடிப்தெ அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ைது. 

✓ இந்தத் துதறயின் ெயிற்சிப்பிரிவான பகாள்தக ஆராய்ச்சி, கண்டுபிடிப்பு 

 ற்றும் ெயிற்சிக்கான ததசிய பதாதலத்பதாடர்பு நிறுவனம் நடத்தும் 12 

வார ஆன்தலன் ொடத்திட்டத்ததத் பதாடங்குவதன்மூலம், 5G வல்லுந 

-ர்கள்  ற்றும் பகாள்தக வகுப்ொைர்கதைக்பகாண்ட ஓர் உள்ளுதற 

குழு த்தத உருவாக்குவது இந்தத் துதறயின் தநாக்க ாகும். 

 

3.பெொருைொ ொர விவகொர துளறயுடன் இளைந்து பசொத்து ெை ொக் 

-கு ல் குறித்  த சிய அைவிலொன ப ய்நிகர் ெயிலரங்ளக ஏற்ெொடு 

பசய்  நிறுவனம் எது? 

அ) NITI ஆதயாக்  

ஆ) TERI 

இ) FICCI 

ஈ) ASSOCHAM 

✓ NITI ஆதயாக், பொருைாதார விவகாரங்கள் துதறயுடன் இதைந்து, 

பசாத்தத ெை ாக்குதல் குறித்த ததசிய அைவிலான ப ய்நிகர் ெயிலரங் 

-தக ஏற்ொடு பசய்தது. இந்தச் பசயல ர்வுக்கு  த்திய நிதியத ச்சர் 

நிர் லா சீதாரா ன் ததலத தாங்கினார். இதில்,  ாநிலங்களின் 

ததலத ச்பசயலர்கள்  ற்றும் யூனியன் பிரததசங்களின் நிர்வாகிகள் 

ஆகிதயார் ெங்தகற்றனர். 

 

4.பசொத்து மீட்டள ப்பு இந்தியொ லிமிபடட் (ARCIL)’இன்  ளலவரொக 

நியமிக்கப்ெட்டுள்ைவர் யொர்? 

அ) A K ெல்லா 

ஆ) ெல்லவ் ப ாகெத்ரா  

இ) G C முர்மு 

ஈ) R K  ாத்தூர் 

✓ பசன்ட்ரல் ொங்க் ஆப் இந்தியாவின் முன்னாள் ததலத ச்பசயலதிகாரி 

ெல்லவ் ப ாகெத்ரா, பசாத்து மீட்டத ப்பு இந்தியா லிட்’இன் ததலவராக 

நியமிக்கப்ெட்டுள்ைார். ARCIL என்பது இந்தியாவின் ெதழத யான 

பசாத்து புனரத ப்பு நிறுவன ாகும்; இது, 2002’இல் நிறுவப்ெட்டது.  

✓ ெல்லவ் ப ாகெத்ராவுக்கு முன்பு, ததலத ச்பசயலதிகாரியாக விநாயக் 

ொகுகுைா அப்பொறுப்பிதன வகித்து வந்தார். 

 

 

 

5. ஐநொ அளவயின் புற- ணிக்ளகயொைர் குழுவின்  ளலவரொக 

நியமிக்கப்ெட்டுள்ை இந்திய ஆளுள  யொர்? 

அ) A K ெல்லா 

ஆ) ெல்லவ் ப ாகெத்ரா 

இ) G C முர்மு  

ஈ) R K  ாத்தூர் 

✓ இந்தியாவின் ததலத க் கைக்கு தணிக்தக அதிகாரி கிரிஷ் சந்திர 

முர்மு, 2021ஆம் ஆண்டிற்கான ஐநா அதவயின் புற-தணிக்தகயாைர் 

-கள் குழுவின் ததலவராக பதாடர்ச்சியாக இரண்டாவது முதறயாக 

நியமிக்கப்ெட்டுள்ைார். இக்குழுவில் இந்தியா, பஜர் னி, சீனா, ஐக்கியப் 

தெரரசு, பிரான்ஸ், சுவிட்சர்லாந்து, இத்தாலி, இந்ததாதனசியா, இரஷ்யா 

உள்ளிட்ட நாடுகள் உள்ைன. ஐநா பொது அதவயானது, 1959’இல் ஐநா 

அத ப்பின் தனிப்ெட்ட புற-தணிக்தகயாைர்களுடன் இதைந்து புற- 

தணிக்தகயாைர்களின் குழுதவ நிறுவியது. 

 

6. அண்ள யில் இந்திய கடற்ெளடயில் தசர்க்கப்ெட்ட மூன்றொவது 

‘ஸ்கொர்பீன்’ இரக நீர்மூழ்கிக்கப்ெலின் பெயர் என்ன? 

அ) INS கனகலதா 

ஆ) INS சென்னன 

இ) INS சகால்கத்தா 

ஈ) INS கரஞ்ச்  

✓ இந்திய கடற்ெதட தனது கடற்ெதடயில், ‘INS கரஞ்ச்’ - மூன்றாவது 

‘ஸ்கார்பீன்’ இரக நீர்மூழ்கிக்கப்ெதல ெணியில் தசர்த்துள்ைது. இது, 

 சகன் கப்ெல் கட்டும் நிறுவனத்தால் அதன் ‘திட்டம்–75’இன்கீழ் கட்டப்ெ 

-ட்டுள்ைது. இத்திட்டத்தின்கீழ், 6 ‘ஸ்கார்பீன்’ இரக நீர்மூழ்கிக்கப்ெல்கள் 

பிரான்ஸ் பதாழில்நுட்ெத்துடன் கட்டப்ெட்டுள்ைன. 

 

7.இந்திய விடு ளலயின் எழுெத்ள ந் ொம் ஆண்டு நிளறளவக் 

குறிக்கும் பகொண்டொட்டங்களுக்கு என்ன பெயர் சூட்டப்ெட்டுள்ைது? 

அ) ஆதி  தகாத்ஸவம் 

ஆ) விடுததலப்பெருவிழா 

இ) சுதந்திர இந்தியா 

ஈ) அம்ரித்  தகாத்ஸவம்  

✓ இந்திய விடுததலயின் எழுெத்ததந்தாம் ஆண்டு நிதறதவக் குறிக்கும் 

‘அம்ரித்  தகாத்ஸவத்தின்’ ஒருெகுதியாக அதனத்து நாடாளு ன்ற 

உறுப்பினர்களும் இருக்கு ாறு பிரத ர் த ாடி தகட்டுக்பகாண்டார்.  

✓ விடுததலயின் 75ஆம் ஆண்தட நிதனவுகூரும் இந்த அம்ரித் திருவிழா, 

நாட்டின் 75 இடங்களில், 75 வாரங்களுக்கு பகாண்டாடப்ெடும் என்று 

பதரிவிக்கப்ெட்டுள்ைது. 

 

8. NASA’இன் கூற்றுப்ெடி, பூமியில் உள்ை எந்  ஏரி, பசவ்வொய்க் 

தகொளின் பெபசதரொ ெள்ைத்ள  ஒத்திருக்கிறது? 

அ) ெழதவற்காடு ஏரி 

ஆ) சால்தா ஏரி  

இ) தவம்ெநாடு ஏரி 

ஈ) விக்தடாரியா ஏரி 

✓ NASA’இன் ஓர் அண்த ய பவளியீட்டின்ெடி, துருக்கிய ஏரி சால்தாவில் 

காைப்ெடும் ொதற  ற்றும் கனி  இருப்புகள் பசவ்வாய்க்தகாளின் 

பஜபசதரா ெள்ைத்துடன் மிகவும் ஒத்துள்ைது. 

✓ சமீெத்தில், NASA’இன் பெர்சிவரன்ஸ் விண்கலம், பசவ்வாய்க்தகாளின் 

பஜபசதரா ெள்ைத்தில் ததரயிறங்கியது. அந்தப்ெள்ைம் ஒரு காலத்தில் 

நீரால் நிரம்பியிருந்திருக்கலாம் எனக்கூறப்ெடுகிறது. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9.உலக நுகர்தவொர் உரிள கள் நொள் களடப்பிடிக்கப்ெடுகிற த தி 

எது? 

அ) பிப்ரவரி 12 

ஆ)  ார்ச் 15  

இ) ஜனவரி 16 

ஈ) ஏப்ரல் 9 

✓ நுகர்தவார் உரித கதை த ம்ெடுத்துவதற்கும், நுகர்தவார், தநர்த ய 

-ற்ற வர்த்தகர்களிடமிருந்து ொதுகாக்கப்ெடுவததயும் அவர்களின் 

குதறகதை நிவர்த்தி பசய்வதற்கு ாக ஒவ்தவார் ஆண்டும்  ார்ச்.15 

அன்று உலக நுகர்தவார் உரித கள் நாள் அனுசரிக்கப்ெடுகிறது. 

“Tackle plastic pollution” என்பது நடப்பாண்டில் (2021) வரும் இந்த 

நாளுக்கான கருப்சபாருளாகும். 

 

10.ப ொளலத்ப ொடர்பு உரி  விதிமுளறகளில் த ற்பகொள்ைப்ெட்ட 

சமீெ திருத் த்தின்ெடி, பநட்பவொர்க்குகளை த ம்ெடுத்துவ ற்பகன 

நியமிக்கப்ெட்டுள்ை ஆளையம் எது? 

அ) பதாதலத்பதாடர்புத்துதற பசயலாைர் 

ஆ) ததசிய இதையபவளி ொதுகாப்பு ஒருங்கிதைப்ொைர்  

இ) பதாதலத்பதாடர்பு அத ச்சர் 

ஈ) பிரத ர் 

✓  த்திய அரசானது அண்த யில் பதாதலத்பதாடர்பு உரி  விதிமுதறக 

-தை திருத்தியது. அது நம்ெக ற்ற மூலங்களிலிருந்து பிதைய உெகர 

-ைங்கள் நிறுவப்ெடுவததக் கட்டுப்ெடுத்த உதவும். திருத்தங்களின்ெடி, 

தற்தொதுள்ை பநட்பவார்க்குகதை த ம்ெடுத்துவதற்கு, பதாதலபதாடர்பு 

இயக்கிகள் ததசிய இதையபவளி ொதுகாப்பு ஒருங்கிதைப்ொைரிடம் 

(NCSC) இருந்து அனு திபெறதவண்டும். 

✓ பதாதலத்பதாடர்பு உெகரைங்கதை வாங்குவதற்கான நிெந்ததனக 

-தை விதிக்கக்கூடிய ஆதைய ாக NCSC இருக்கும். 

 


1.  ாம்ெழம் உற்ெத்தி 4% அதிகரிக்கும் 

 ாம்ெழ உற்ெத்தி நடப்பு ெயிர் ெருவத்தில் 4.24 சதவீதம் அதிகரிக்கும் என 

 த்திய தவைாண் அத ச்சகம் தனது அண்த ய புள்ளிவிவரத்தில் 

பதரிவித்துள்ைது. இதுகுறித்து அந்த அத ச்சகம் த லும் கூறியுள்ைதாவது: 

‘ெழங்களின் அரசன்’ என்று வர்ணிக்கப்ெடும் ‘ ாம்ெழத்தின்’ உற்ெத்தி 

நடப்பு 2020-21 ெயிர் ெருவத்தில் 2.11 தகாடி டன்னாக இருக்கும் என்று 

 திப்பிடப்ெட்டுள்ைது. இது, 2019-20’ஆம் ஆண்டு உற்ெத்தியான 2.02 

தகாடி டன்னுடன் ஒப்பிடுதகயில் 4.24% அதிக ாகும். 

தகாதடகால ெழங்கைான தர்பூசணி  ற்றும் முலாம்ெழம் ஆகியவற்றின் 

விதைச்சல் கடந்தாண்தடக் காட்டிலும் நடப்ொண்டில் குதறவாக 

இருக்கும் என்று ததாட்டக்கதல துதற ெயிர்களுக்கான முதல் கட்ட 

 திப்பீட்டில் பதரிவிக்கப்ெட்டுள்ைது. அதன்ெடி, முலாம்ெழம் விதைச்சல் 

நடப்ொண்டில் 13.60 இலட்சம் டன்னிலிருந்து 13 இலட்சம் டன்னாகவும், 

தர்பூசணி உற்ெத்தி 31.5 லட்சம் டன்னிலிருந்து 31.20 லட்சம் டன்னாகவும் 

குதறயும் எனக் கணிக்கப்ெட்டுள்ைது. 

அததச யம், வாதழப்ெழ உற்ெத்தி 2020-21 ெயிர் ெருவத்தில் 3.26 தகாடி 

டன்னிலிருந்து 3.37 தகாடி டன்னாக இருக்கும். நாட்டில் ஒட்டுப ாத்த 

ெழவதககளின் உற்ெத்தி நடப்ொண்டில் 10.2 தகாடி டன்னிலிருந்து 10.32 

தகாடி டன்னாக அதிகரிக்கும் என தவைாண் அத ச்சகம் புள்ளிவிவர 

 திப்பீட்டில் பதரிவித்துள்ைது. 

 

2. உயர்வளி ண்டல ஆய்வுக்காக ISRO’இன் ‘சவுண்டிங் இராக்பகட்’: 

பவற்றிகர ாக விண்ணில் ஏவப்ெட்டது 

உயர்வளி ண்டல ெரப்பில் நிலவும் காற்று  ற்றும் பிைாஸ் ா அயனிகள் 

பதாடர்ொன ஆய்வுக்காக ISRO சார்பில் ‘சவுண்டிங் இராக்பகட்’ 

ஏவப்ெட்டது. ககன்யான், சந்திரயான் 3 உட்ெட ெல்தவறு ஆய்வுத்திட்டங்க 

-தை இந்திய விண்பவளி ஆய்வுத யம் (ISRO) பதாடர்ந்து முன்பனடுத்து 

வருகிறது. வணிகரீதியாக பவளிநாடுகளின் பசயற்தகக்தகாள்களும் 

விண்ணில் பசலுத்தப்ெட்டு வருகின்றன. இதற்கிதடதய, சிறியரக ஆய்வு 

சாதனங்கதை புவியின் தாழ்வட்டசுற்றுப்ொததயில் நிதலநிறுத்தவும், 

வளி ண்டலம் பதாடர்ொன விண்பவளி ஆய்வுக்கும் ‘சவுண்டிங் இராக்பக 

-ட்கள்’ ெயன்ெடுத்தப்ெடுகின்றன. 

ISRO’இடம் RH-200, RH-300, RH-560 என மூன்றுவித ான சவுண்டிங் 

இராக்பகட்கள் உள்ைன. இது இருநிதலகதைக் பகாண்டது. இவற்றின் 

மூலம் 100 கிதலா வதரயிலான ஆய்வுக்கருவிகதை அதிகெட்சம் 475 கிமீ 

தூரங்பகாண்ட புவியின் சுற்றுப்ொததயில் நிதலநிறுத்தமுடியும். அதன்ெடி, 

கடந்த 1965ஆம் ஆண்டு முதல் இதுவதர ISRO சார்பில் 100’க்கும் த ற்ெட்ட 

‘சவுண்டிங் ராக்பகட்கள்’ பவற்றிகர ாக விண்ணில் பசலுத்தப்ெட்டுள்ைன. 

RH 560 இரக இராக்பகட்: 

அந்த வரிதசயில், ஆந்திர  ாநிலம் ஹரிதகாட்டாவில் உள்ை ஏவுதைத்தில் 

இருந்து ISRO சார்பில் RH 560 இரக சவுண்டிங் இராக்பகட் கடந்த 12ஆம் 

தததி பவற்றிகர ாக ஏவப்ெட்டது. புவி ெரப்புக்கு த லுள்ை உயர்வளி ண் 

-டலத்தில் வீசக்கூடிய காற்று, பிைாஸ் ா அயனிகளின் பசயல்ொடு ஆகிய 

-வற்றில் நிலவும்  ாற்றங்கள் பதாடர்ொன ஆய்வுக்காக இந்த இராக்பகட் 

அனுப்ெப்ெட்டுள்ைது. 

 

3. விஜய் ஹசாதர தகாப்தெ: நான்காவது முதறயாக மும்தெ அணி 

சாம்பியன் 

தில்லியில் நடந்த விஜய் ஹசாதர தகாப்தெயின் இறுதி ஆட்டத்தில் உத்தர 

பிரததச அணிதய ஆறு விக்பகட் வித்தியாசத்தில் பவன்று நான்காவது 

முதறயாக மும்தெ அணி சாம்பியன் ெட்டத்தத பவன்றது. முதலில் 

தெட்டிங்பசய்த உத்தர பிரததச அணி 50 ஓவர்களில் 4 விக்பகட் இழப்புக்கு 

312 ரன்கள் தசர்த்தது. 313 ரன்கள் தசர்த்தால் பவற்றி எனும் இலக்குடன் 

கைமிறங்கிய மும்தெ அணி 41.3 ஓவர்களில் 4 விக்பகட் இழப்புக்கு 315 

ரன்கள் தசர்த்து 6 விக்பகட் வித்தியாசத்தில் பவன்றது. 

மும்தெ அணித்தரப்பில் ஆொர ாக ஆடி சதம் அடித்து 108 ரன்களுடன் (18 

ெவுண்டரிகள்) இறுதிவதர ஆட்டமிழக்கா ல் இருந்த ஆதித்யா தாதர 

ஆட்டநாயகனாகத் ததர்வுபசய்யப்ெட்டார். இந்த விஜய் ஹசாதர தகாப்தெத் 

பதாடரில் பிரித்வி ஷா ப ாத்தம் 827 ரன்கள் எடுத்துள்ைார். ஒரு பதாடரில் 

அதிகெட்ச ான ரன்கதை விைாசிய முதல் வீரர் எனும் பெருத தயயும் 

பிரித்வி ஷா பெற்றார். 

 

 

 

 


