
         

    

1.எந்த நடுவண் அமைச்சகத்தின்கீழ், ‘APEDA’ நிறுவப்பட்டது? 

அ) வேளாண் அமைச்சகம் 

ஆ) ஊரக ேளர்ச்சி அமைச்சகம் 

இ) ேர்த்தக ைற்றும் ததாழில்துமை அமைச்சகம்  

ஈ) உணவுப்பதனிடும் ததாழிற்சாமைகள் அமைச்சகம் 

✓ வேளாண் ைற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப்தபாருட்கள் ஏற்றுைதி 

வைம்பாட்டு ஆமணயைானது (APEDA) 1985ஆம் ஆண்டு டிசம்பரில் 

நாடாளுைன்ைத்தால் நிமைவேற்ைப்பட்ட APEDA சட்டத்தின்கீழ் இந்திய 

அரசால் நிறுேப்பட்டது. இது ேணிகம் & ததாழிற்துமை அமைச்சகத்தின் 

கீழ் அமைக்கப்பட்டது. வேளாண் ைற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் 

தபாருட்களின் ஏற்றுைதிமய அதிகரிப்பதற்காக, APEDA, அண்மையில் 

தனது முதல் தைய்நிகர் ேர்த்தக கண்காட்சிமயத் ததாடங்கியது. 

 

2.சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற ககிர்ைாதா கடற்கமை அமைந்துள்ள 

ைாநிலம் எது? 

அ) ஆந்திர பிரவதசம் 

ஆ) ஒடிஸா  

இ) ைகாராஷ்டிரா 

ஈ) குஜராத் 

✓ அழிவின் விளிம்பிலிருக்கும் ஆலிவ் ரிட்லி தபண் ஆமைகள் ஒடிஸா 

ைாநிைத்தில் உள்ள ககிர்ைாதா கடற்கமரக்கு ேரத்ததாடங்கியுள்ளன. 

இந்த இடம், இவ்வினங்கள் முட்மடயிட பயன்படும் உைகின் மிகப்தபரிய 

முட்மடயிடும் தளம் எனக்கூைப்படுகிைது. இந்த நிகழ்வு ஸ்பானிஷ் 

தைாழியில் “அரிபாடா” என்று அமைக்கப்படுகிைது. கடந்த ஆண்டு, சுைார் 

4.50 இைட்சம் ஆமைகள் இந்தக்கடற்கமரக்கு ேருமக புரிந்தன. 

 

3. ஓர் அண்மைய ஆய்வின்படி, கடல்களில் சவப்பையைாதலால், 

எவ்வுயிரினத்தின் வளர்சிமத ைாற்றத்தில் பாதிப்பபற்பட்டுள்ளதாக 

நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது? 

அ) கடைாமைகள் 

ஆ) திமிங்கைங்கள் 

இ) சுைாக்கள்  

ஈ) ஓங்கில்கள் 

✓ சயின்டிபிக் ரிப்வபார்ட்ஸ் என்னும் இதழில் அண்மையில் தேளியான ஓர் 

ஆய்வின்படி, கடல்களின் தேப்பையைாதல் சுைாக்களின் ேளர்சிமத ைாற் 

-ைத்மத பாதித்ததாகக் கூைப்படுகிைது. மிகுந்த தேப்பநிமையில் ேளரும் 

சுைாக்கள் சராசரி தேப்பநிமையில் ேளரும் சுைாக்கமளவிட குமைோன 

எமடதகாண்டதாக உள்ளன. குட்டிசுைாக்கள், உயிர்ோைத்வதமேயான 

ஆற்ைல் இல்ைாைல், மிகச்சிறியதாக பிைக்கும் அபாயமும் ஏற்பட்டுள்ளது. 

 

4.இந்திய கரும்பு ஆைாய்ச்சி நிறுவனம் அமைந்துள்ள இடம் எது? 

அ) ைக்வனா  

ஆ) தஞ்சாவூர் 

இ) வாரணாசி 

ஈ) சிேகங்மக 

✓ ICAR - இந்திய கரும்பு ஆராய்ச்சி நிறுேனம், உத்தரபிரவதச ைாநிைத்தில் 

ைக்வனாவில் அமைந்துள்ளது. உள்நாட்டு ோன்வபாக்குேரத்து அமைச்ச 

-கமும் உள்நாட்டு ோன்வபாக்குேரத்து இயக்குநரகமும் ட்வரான்கமளப் 

பயன்படுத்த IISR’க்கு நிபந்தமன விைக்கு அளித்துள்ளன.  

✓ ட்வரான்கமளப் பயன்படுத்தி பூச்சி ைற்றும் கரும்பு பயிரின் வநாய்கமளக் 

கட்டுப்படுத்த, ட்வரான் முமையிைான ததளித்தல் தீர்மே ைதிப்பீடு 

தசய்யும் வசாதமனகமள இந்நிறுேனம் நடத்தும். 

 

5.சதலுங்கானா மாநிலத்தில் இந்தியாவின் மிகப்சபரிய மிதக்கும் 

சூரிய மின்னுற்பத்தி நிமலயத்மத அமைக்கவுள்ள அமைப்பு எது? 

அ) NHPC ஆ) NTPC  

இ) REC  ஈ) BHEL 

✓ NTPC (ததன் ைண்டைம்) ததலுங்கானாவின் இராைகுண்டத்தில் இந்தி 

-யாவின் மிகப்தபரிய மிதக்கும் சூரிய மின் நிமையத்மத அமைக்க 

உள்ளது. இது, 100 MW திறன்ககாண்ட திட்டைாகும். இது, தற்வபாது 

நாட்டின் மிகப்தபரிய மிதக்கும் சூரிய மின்னுற்பத்தி ஆமையாக இருக்கு 

-ம். NTPC, சுைார் 450 MW சூரிய சக்தி ைற்றும் 217 MW மிதக்கும் சூரிய 

மின்னுற்பத்தி ஆகியேற்மை தசயல்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளது. 

 

6.பன்னாட்டு ஒலிம்பிக் குழுைத்தின் தமலவைாக ைறுபடியும் பதர்ந் 

-சதடுக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

அ) தாைஸ் வபச்  

ஆ) ஜார்ஜ் தைக்வனகர் 

இ) வைரி வகாம் 

ஈ) ரிச்சர்ட் வகரியன் 

✓ தஜர்ைன் ேைக்குமரஞர் தாைஸ் வபச், பன்னாட்டு ஒலிம்பிக் கமிட்டியின் 

தமைேராக ைறுபடியும் வதர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ளார். 4 ஆண்டு காைத்திற் 

-கு அேர் இப்பதவியிலிருப்பார். வடாக்கிவயா ஒலிம்பிக்மக தேற்றிகரைா 

-க நடத்துேவத அேரது உடனடி பணியாகும். 93-1 என்ை தபரும்பான் 

-மை ோக்குகமள அேர் அந்தத்வதர்தலில் தபற்ைார். 

 

7. இந்தியாவில் சூரிய மின்னுற்பத்தி சதாகுதிகமள இறக்குைதி 

சசய்வதற்கு, எவ்வளவு சதவீதம் சுங்க வரி விதிக்கப்படுகிறது? 

அ) 5% 

ஆ) 10% 

இ) 15% 

ஈ) 40%  

✓ சூரிய மின்னுற்பத்தி ததாகுதிகமள இைக்குைதி தசய்ேதற்கு 40% சுங்க 

ேரியும் சூரிய மின்கைங்கமள இைக்குைதி தசய்ேதற்கு 25% சுங்க ேரியு 

-ம் விதிக்க இந்திய அரசு முடிவுதசய்துள்ளது. இைக்குைதிமயக் குமைப்ப 

-தற்கும், சூரிய மின்னுற்பதிக்கூறுகளின் உள்ளூர் உற்பத்திமய அதிக 

-ரிப்பதற்கும் இந்த நடேடிக்மக வைற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்தப் புதிய 

சுங்க ேரி, 2022 ஏப்ரல் முதல் நமடமுமைக்கு ேரும். 

 

8.கீழ்காணும் எந்த அமைச்சகம் ESI திட்டத்மத PM-JAY உடன் 

ஒருங்கிமைக்கவுள்ளது? 

அ) உள்துமை அமைச்சகம் 

ஆ) நைோழ்வு & குடும்பநைத்துமை அமைச்சகம் 

இ) ததாழிைாளர் & வேமைோய்ப்பு அமைச்சகம்  

ஈ) சமூக நீதி அமைச்சகம் 

✓ சத்தீஸ்கர், கர்நாடகா, ைத்திய பிரவதசம் ைற்றும் ைகாராஷ்டிரா ஆகிய 

மாநிலங்களில் உள்ள 113 ைாேட்டங்களில் ஆயுஷ்ைான் பாரத பிரதான் 

ைந்திரி ஜன் ஆவராக்கிய (PM-JAY) திட்டத்துடன் ESI திட்டத்மத ஒன்றி 

-மணக்க ைத்திய ததாழிைாளர் ைற்றும் வேமைோய்ப்பு அமைச்சகம் 

ததாடங்கியுள்ளது. இந்த ஒருங்கிமணப்பின்மூைம், 1.35 வகாடி ESI பய 

-னாளிகள் PM-JAY திட்டத்தின்கீழ் இைேச சிகிச்மசயின் பைன்கமளப் 

தபைமுடியும். 

 

9.சமீபத்தில், அைசர் பூமிபால் பன்னாட்டு உலக ைண் நாள் விருது - 

2020’ஐ சவன்ற இந்திய ஆைாய்ச்சி நிறுவனம் எது? 

அ) NHPC 

ஆ) NTPC 

இ) ICAR  

ஈ) HAL 

✓ புது தில்லியில் உள்ள ICAR (இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சிக் கவுன்சில்) 

சமீபத்தில் அரசர் பூமிபால் பன்னாட்டு உைக ைண் நாள் விருது-2020’ஐ 

தேன்ைது. நைம்மிக்க எண்தணய்களின் முக்கியத்துேம்குறித்து விழிப்பு 

-ணர்மே ஏற்படுத்துேதற்கான அவ்ேமைப்பின் அர்ப்பணிப்புக்காக இது 

ேைங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

 



         

    

10.சசயற்மகக்பகாள் தைமவப்பயன்படுத்தி காற்றின் தைத்தைக் 

கண்காணிப்பதற்காக, எந்த நாட்டின் விண்சவளி நிறுவனத்துடன் 

ISRO கூட்டிமைந்துள்ளது? 

அ) ஐக்கிய அதைரிக்க நாடுகள் 

ஆ) ஜப்பான்  

இ) பிரான்ஸ் 

ஈ) இரஷ்யா 

✓ இந்திய விண்தேளி ஆய்வு மையம் (ISRO) ைற்றும் ஜப்பான் விண்தேளி 

ஆய்வு முகமை (JAXA) ஆகியமே தசயற்மகக்வகாள் தரவுகமளப்பய 

-ன்படுத்தி, தநற்பயிர் பயிரிடப்பட்டுள்ள பரப்பளவு ைற்றும் காற்றின் தரத் 

-மதக் கண்காணிப்பது ததாடர்பான நடேடிக்மககமள வைற்தகாள்ள 

பங்குதாரர்களாக இருக்க முடிவுதசய்துள்ளன. 

✓ புவி கண்காணிப்பு, நிைவு திட்டத்தில் ஒத்துமைப்பு ைற்றும் தசயற்மகக் 

வகாள் ேழிதசலுத்தல் ஆகியேற்றில் நமடதபற்றுதகாண்டிருக்கும் ஒத்து 

-மைப்மபயும் அதிகாரிகள் ஆய்வுதசய்தனர். விண்தேளிச்சூைல் விழிப்பு 

-ணர்வு ைற்றும் ததாழிற்முமை பரிைாற்ைத் திட்டத்மத தகாண்டுேரவும் 

இருநாடுகள் ஒப்புக்தகாண்டுள்ளன. 

 


1. தஞ்சாவூர் உள்பட இரண்டு உணவு ததாழில்நுட்ப நிறுேனங்கமள 

வதசியையைாக்கும் ைவசாதா: ைாநிைங்களமே ஒப்புதல் 

தஞ்சாவூர் உள்பட இரு உணவு ததாழில்நுட்ப நிறுேனங்கமள வதசிய 

நிறுேனங்களாக அறிவிக்கும் ைவசாதாவுக்கு ைாநிைங்களமேயில் ஒப்புதல் 

அளிக்கப்பட்டது. தமிழ்நாட்டின் தஞ்சாவூரில் உள்ள இந்திய உணவு பதப்ப 

-டுத்ததுதல் ததாழில்நுட்ப நிறுேனம் ைற்றும் ஹரியானா ைாநிைம் குண்ட் 

-லியில் உள்ள வதசிய உணவு ததாழினுட்ப ததாழில்முமனவோர் பயிற்சி 

நிறுேனம் ஆகிய இந்த 2 நிறுேனங்கமளயும் வதசிய நிறுேனங்களாக 

அறிவிக்கும் ‘வதசிய உணவு ததாழில்நுட்பம், ததாழில்முமனவோர் பயிற்சி 

ைற்றும் வைைாண்மை ைவசாதா, 2019’ என்ை ைவசாதா குரல் ோக்தகடுப்பு 

மூைம் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. 

இதன்மூைம், இந்த இரண்டு நிறுேனங்களும் முழு சுதந்திரத்துடன், IIT, IIM 

நிறுேனங்களுக்கு இமணயாக தசயல்படமுடியும். ைத்திய அரசின் ‘கிசான் 

சம்பதா வயாஜனா’ திட்டத்தின்கீழ் 107 இைட்சம் டன் உணவுப்தபாருள்கள் 

பதப்படுத்தப்பட்டிருப்பவதாடு, 444 இைட்சம் வேமைோய்ப்புகள் உருோக்க 

-ப்பட்டுள்ளன. வைலும், 147 இைட்சம் விேசாயிகள் இத்திட்டத்தின்மூைம் 

பயனமடந்துள்ளனர். 

 

2.ைாணேர்கள் கல்விக்கடன்தபற்ை ைாநிைங்களில் தமிழ்நாடு, வகரளா 

முன்னிமை: நிர்ைைா சீதாராைன் 

வதசியையைாக்கப்பட்ட ேங்கிகளில் அதிகளவு ைாணேர்கள் கல்விக்கடன் 

தபற்ை ைாநிைங்கள் பட்டியலில் தமிழ்நாடு, வகரளா முன்னிமையில் 

உள்ளன என ைத்திய நிதியமைச்சர் நிர்ைைா சீதாராைன் ைக்களமேயில் 

ததரிவித்துள்ளார். 

2020, டிசம்பர் ேமர நாடு முழுேதும் 24,84,397 வபருக்கு `89,883.57 

வகாடி கல்விக்கடன் ேைங்கப்பட்டுள்ளது. இதில் `8,587.10 வகாடி (9.55%) 

திரும்பிேராத கடனாகவும், தேமண தேறிய கடனாகவும் உள்ளது. 

ஆனால், இந்தக் கல்விக்கடமன அதிக அளவில் தபற்ை ைாநிைங்களாக 

தமிழ்நாடு, வகரளா ைற்றும் புதுச்வசரி ஆகியமே உள்ளன. 

தமிழ்நாட்டில் 6,97,066 ைாணேர்கள் `17,193.58 வகாடி கல்விக்கடன் 

தபற்றுள்ளனர். இதில் 1,68,410 ைாணேர்கள் தபற்ை `3,490.75 வகாடி 

(20.30%) ோராக்கடனாக உள்ளது. நாட்டிவைவய கல்விக்கடன் அதிகம் 

தபற்ை ைாநிைைாக தமிழ்நாடு முதலிடத்தில் உள்ளது. இவதைாதிரி புதுச்வசரி 

ைாநிைத்தில் 18,311 ைாணேர்களுக்கு `481.80 வகாடி கல்விக்கடன் 

ேைங்கப்பட்டுள்ளது. இதில் 4,307 ைாணேர்களின் `93.31 வகாடி (19.3 

7%) ோராக்கடனாக உள்ளது. வதசிய அளவில் ோராக் கடனில் புதுச்வசரி 

மூன்ைாேது இடத்மதப் தபற்றுள்ளது. 

கல்விக் கடன் குமைோகப் தபற்ை ைாநிைம் பிகார் ஆகும். ஆனால், ோராக் 

கடன் விகிதத்தில் (25.76 சதவீதம்) நாட்டிவைவய பிகார் முதல் ைாநிைைாக 

உள்ளது. இது தவிர 2020, ைார்ச் நிைேரப்படி விேசாயம் (10.33%), ததாழிற் 

துமை (13.60%) ஆகியேற்றிலும் ோராக்கடன் அதிகளவில் உள்ளது. 

 

 


