
         

    

1. NDHM பயிற்சியக சூழலானது சமீப சசய்திகளில் காணப்பட்டது. 

NDHM’இல் ‘H’ என்பது எதைக் குறிக்கிறது? 

அ) Health  

ஆ) Horticulture 

இ) Hurricane 

ஈ) Hospital 

✓ ‘NDHM’ என்பது தேசிய டிஜிட்டல் சுகாோர இயக்கத்தேக் குறிக்கிறது. 

NDHM பயிற்சியக சூழலானது நலவாழ்வுச் தேதவ வழங்குநர்கள் முேல் 

சேயலி உருவாக்குநர்கள் வதர அதனவருக்குமானோகும். NDHM’இன் 

பயிற்சியக சூழல் தேதவயானது, NDHM தேதவகளுடன் ஒருங்கிதை 

-க்கப்படதவண்டிய சமன்சபாருள் தேதவகள் & சேயலிகள் உருவாக்க 

விரும்பும் எவருக்கும் பயனுள்ள கட்டதமப்புச் சூழதல வழங்குகிறது. 

 

2. ‘Threadit’ என்பது கீழ்காணும் எந்ைத் சைாழில்நுட்ப நிறுவனத்ைால் 

உருவாக்கப்பட்ட ஒரு முழுதையான வதலத்ைளைாகும்? 

அ) இன்சடல் 

ஆ) தமக்தராோப்ட் 

இ) ோம்ேங் 

ஈ) கூகிள்  

✓ ‘Threadit’ என்பது கூகிள் அேன் பணியிடங்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட 

ஒரு முழுதமயான வதலத்ேளமாகும். சோதலநிதலயிலிருந்து ஒரு 

பணிதய மிகத்திறதமயாக சேய்வேற்காக இப்புதிய கருவி உருவாக்கப் 

-பட்டுள்ளது. பணிசோடர்பான சிக்கல்கதள, குழு உறுப்பினர்களுக்கு 

சிறு காசைாளிகளாகப் பதிவுசேய்து அனுப்ப, ‘Threadit’ பயனர்களுக்கு 

உேவுகிறது. இது டிக்-டாக் சேயலிதயப்தபால உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

3. NIT’களில் மூன்று விண்சவளி அதடவு தையங்கதள சைாடங்கி 

-யுள்ள அதைப்பு எது? 

அ) NASA 

ஆ) DRDO 

இ) ISRO  

ஈ) BARC 

✓ இந்திய விண்சவளி ஆய்வு தமயமான (ISRO) அண்தமயில் NIT - 

நாக்பூர், தபாபால் மற்றும் ரூர்தகலா ஆகியவற்றில் மூன்று விண்சவளி 

அதடவு சோழில்நுட்ப தமயங்கதள திறந்துதவத்ேது. 

✓ இது இந்தியாவில் உள்ள விண்சவளிதுதறோர் சோழில்முதனதவாரு 

-க்கு ஊக்கமளிப்பேற்கு ஒரு ேளத்தே வழங்குவதே தநாக்கமாகக் சகா 

-ண்டுள்ளது. ISRO, ஏற்கனதவ NIT அகர்ேலா, திருச்சி மற்றும் ஜலந்ேரில் 

இதுதபான்ற மூன்று தமயங்கதளத் திறந்துள்ளது. 

 

4. “பப்பி-ஆன்டிசடரர்-2021”, என்ற கூட்டு பயங்கரவாை எதிர்ப்புப் 

பயிற்சிதய நடத்ைவுள்ள அதைப்பு எது? 

அ) ஐக்கிய நாடுகள் அதவ 

ஆ) SCO  

இ) BIMSTEC 

ஈ) ASEAN 

✓ இந்தியா, பாகிஸ்ோன், சீனா உள்ளிட்ட ஷாங்காய் ஒத்துதழப்பு அதமப்பி 

-ன் உறுப்பினர்கள் இந்ே ஆண்டு பயங்கரவாே எதிர்ப்புப் பயிற்சிதய 

நடத்துவார்கள். உஸ்சபகிஸ்ோனில் நதடசபற்ற பிராந்திய பயங்கரவாே 

எதிர்ப்பு கட்டதமப்பு கவுன்சிலின் 36ஆவது கூட்டத்தின்தபாது, ‘பப்பி-

ஆன்டிசடரர்-2021’ என்ற கூட்டுப்பயிற்சி அறிவிக்கப்பட்டது. SAARC 

என்பது காத்மாண்டுதவ ேதலதமயிடமாகக்சகாண்ட எட்டு உறுப்பு 

நாடுகளின் பலேரப்பு ேங்கமாகும். 

 

5.இந்தியாவிற்கும் பாகிஸ்ைானுக்கும் இதடயிலான நிரந்ைர சிந்து 

ஆதணயத்தின் 116ஆவது கூட்டம் நதடசபற்ற இடம் எது? 

அ) லாகூர்  ஆ) புது தில்லி  

இ) சஜய்ப்பூர்  ஈ) ஜலந்ேர் 

✓ இந்தியாவிற்கும் பாகிஸ்ோனுக்கும் இதடயிலான நிரந்ேர சிந்து ஆதை 

-யக்கூட்டத்தின் 116ஆவது கூட்டம் ேமீபத்தில் புது தில்லியில் நடந்ேது. 

இந்ேச் ேந்திப்பு, இரண்டதர ஆண்டுகளுக்கு தமலான இதடசவளிக்குப் 

பின்னர் நடந்ேது. பாகிஸ்ோன் தேசிய நாளுடன் இச்ேந்திப்பு ஒத்துப்தபா 

-னது. இரண்டு நாள் நதடசபற்ற இக்கூட்டம், இந்திய ேரப்பில் சிந்து நீர் 

ஆதையர் பிரதீப் குமார் ேக்தேனா ேதலதமயில் நதடசபற்றது. 

 

6. நடப்பாண்டில் (2021) வரும் இனப்பாகுபாட்தட ஒழிப்பைற்கான 

பன்னாட்டு நாளுக்கான கருப்சபாருள் என்ன? 

அ) Disqualify Racism 

ஆ) Racial profiling and incitement to hatred, 

      including in the context of migration 

இ) Mitigating and countering rising nationalist 

     populism and extreme supremacist ideologies 

ஈ) Youth standing up against racism  

✓ ேமத்துவம் குறித்ே விழிப்புைர்தவ ஏற்படுத்துவேற்கும், அதனத்து 

வதகயான இனசவறி மற்றும் இனப்பாகுபாடுகதளயும் முடிவுக்குக் 

சகாண்டுவருவேற்குமாக, ஐநா அதவ, மார்ச்.21’ஆம் தேதிதய இனப் 

பாகுபாட்தட ஒழிப்பேற்கான ேர்வதேே நாளாகக் கதடபிடித்து வருகிறது. 

“Youth standing up against racism” என்பது நடப்பாண்டில் (2021) வரும் 

இந்நாளுக்கான கருப்சபாருளாகும். 

 

7. உலக வானிதல நாள் கதடபிடிக்கப்படுகிற தைதி எது? 

அ) மார்ச் 20 

ஆ) மார்ச் 21 

இ) மார்ச் 22 

ஈ) மார்ச் 23  

✓ ஆண்டுத ோறும், மார்ச்.23 அன்று உலக வானிதல நாள் கதடபிடிக்கப்ப 

-டுகிறது. இது, 1950 மார்ச்.23 அன்று உலக வானிதல அதமப்பு (WMO) 

உருவாக்கப்பட்டதே நிதனவுகூர்கிறது. புவியின் வளிமண்டலத்தேப் 

பாதுகாப்பதில் மனிேர்களும், அதமப்புகளும் ஆற்றிய பங்தகயும் இந்ேச் 

சிறப்பு நாள் எடுத்துக்காட்டுகிறது. “The Ocean, Our Climate and Weather” 

என்பது நடப்பாண்டில் (2021) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்சபாருளாகும். 

 

8. உலக காசதநாய் நாள் கதடபிடிக்கப்படுகிற தைதி எது? 

அ) மார்ச் 21 

ஆ) மார்ச் 22 

இ) மார்ச் 23 

ஈ) மார்ச் 24  

✓ ஒவ்தவார் ஆண்டும், உலக நலவாழ்வு அதமப்பு இந்ே தநாய் குறித்து 

சபாதுமக்களிதடதய விழிப்புைர்தவ ஏற்படுத்துவேற்காக மார்ச்.24 

அன்று உலக காேதநாய் நாதள நிதனவுகூர்கிறது. 1882ஆம் ஆண்டு 

இதேநாளில், மருத்துவர் இராபர்ட் தகாச், காேதநாதய ஏற்படுத்தும் பாக்டீ 

-ரியத்தே கண்டுபிடித்ேோக அறிவித்ோர். “The Clock is Ticking” என்பது 

நடப்பாண்டில் (2021) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்சபாருளாகும். 

 

9.அட்லாண்டிக் பகுதிகளில் நிகழும் அடிதைத்ைனம் ைற்றும் அடிதை 

-கள் வர்த்ைக முதறயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கதள நிதனவுகூரும் 

பன்னாட்டு நாள் அனுசரிக்கப்படுகிற தைதி எது? 

அ) மார்ச் 23 

ஆ) மார்ச் 24 

இ) மார்ச் 25  

ஈ) மார்ச் 26 

✓ ஆண்டுதோறும் மார்ச்.25 அன்று, அட்லாண்டிக் பகுதிகளில் நிகழும் 

அடிதமத்ேனம் மற்றும் அடிதமகள் வர்த்ேக முதறயால் பாதிக்கப்பட்டவ 

-ர்கதள நிதனவுகூரும் பன்னாட்டு நாள் ஐக்கிய நாடுகள் அதவயால் 

அனுேரிக்கப்படுகிறது. மிருகத்ேனமான அடிதம முதறயின் தககளில் 

துன்பப்பட்டு இறந்ேவர்கதள இந்ே நாள் நிதனவுகூர்கிறது. இனசவறி 

மற்றும் ஓரவஞ்ேதனயின் ஆபத்துகள் குறித்து விழிப்புைர்தவ 

ஏற்படுத்துவதேயும் இந்நாள் ேனது தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ “Ending Slavery’s Legacy of Racism: A Global Imperative for Justice” 

என்பது நடப்பாண்டில் (2021) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்சபாருளாகும். 

 

10. தகதுசசய்யப்பட்ட ைற்றும் காணாைல்தபான பணியாளர்களுக் 

-கான பன்னாட்டு ஒன்றிதணயும் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிற தைதி 

எது? 

அ) மார்ச் 23 

ஆ) மார்ச் 24 

இ) மார்ச் 25  

ஈ) மார்ச் 26 

✓ ஆண்டுதோறும் மார்ச்.25 அன்று, “தகதுசேய்யப்பட்ட மற்றும் 

காைாமல்தபான பணியாளர்களுக்கான பன்னாட்டு ஒன்றிதையும் 

நாள்” ஐநா அதவயால் அனுேரிக்கப்படுகிறது. இந்நாளானது ஒவ்தவார் 

ஆண்டும் அசலக் தகாசலட் என்பவர் கடத்திச்சேல்லப்பட்ட நாளிதன 

நிதனவுகூரும் விேமாக கதடபிடிக்கப்படுகிறது. அவர், கடந்  1985’இல், 

துப்பாக்கிமுதனயில் கடத்ேப்பட்டதபாது, பாலசுதீனத்தில் ஐக்கிய நாடுக 

-ள் - நிவாரை மற்றும் பணி நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வந்ோர். 

 


1. நாதள (மார்ச் 26) வங்கதேேம் சேல்கிறார் தமாடி 

பிரேமர் நதேந்திே தமாடி மார்ச்.26 அன்று வங்கதேேத்திற்கு இரண்டு நாள் 

பயைமாக சேல்கிறார். வங்கதேேத்தின் தேசிய நாள் நாதள சகாண்டாடப் 

-படவுள்ளது. இந்ே நிகழ்விற்கு இந்தியப் பிரேமர் நதரந்திர தமாடிதய, 

வங்கதேே பிரேமர் தஷக் ஹசீனா சிறப்பு விருந்தினராக அதழத்துள்ளார். 

இேதனயடுத்து கதரானா சபாதுமுடக்கத்திற்கு பின்பு, முேன்முதறயாக 

சவளிநாட்டிற்கு பிரேமர் தமாடி பயைம் தமற்சகாள்ளவுள்ளார். 

 

2. முகநூல் அரசியல் விளம்பர சேலவினம்: இரண்டாமிடத்தில் ேமிழகம் 

ேட்டப்தபரதவத் தேர்ேல் நதடசபறவிருக்கும் மாநிலங்களில் தமற்கு 

வங்க மாநிலதம முகநூல் அரசியல் விளம்பரங்களுக்கு அதிகம் சேலவு 

சேய்திருப்பது சேரியவந்துள்ளது. இேற்காக அந்ே மாநில தேர்ேலில் களம் 

காணும் அரசியல் கட்சிகள் கடந்ே 90 நாள்களில் `3.74 தகாடிதய சேலவ 

-ழித்துள்ளன. தமற்கு வங்க மாநிலத்துக்கு அடுத்ே இடத்தில் ேமிழ்நாடு 

உள்ளது. முகநூல் அரசியல் விளம்பரத்துக்காக ேமிழக அரசியல் கட்சிகள் 

`3.3 தகாடிதய சேலவழித்துள்ளன. 

ேமூக ஊடக வதலேளம் அண்தமயில் சவளியிட்ட புள்ளி விவரத்தின் 

மூலம் இது சேரியவந்துள்ளது. 

தமற்கு வங்க மாநிலத்தேத் ேவிர ேமிழ்நாடு, அஸ்ஸாம், தகரளம் ஆகிய 

மாநிலங்களிலும், புதுச்தேரி யூனியன் பிரதேேத்திலும் ேட்டப்தபரதவத் 

தேர்ேல் நதடசபறவுள்ளது. இந்ே மாநிலங்களில் தேர்ேதல எதிர்சகாள்ள 

அரசியல் கட்சிகள் கடந்ே 22’ஆம் தேதி வதரயிலான 90 நாள்களில், 

முகநூலில் அரசியல் விளம்பரத்துக்கு சேலவழித்ே விவரங்களின் 

அடிப்பதடயில் இந்ேப் புள்ளி விவரம் சவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

அேன்படி, தமற்கு வங்க மாநில அரசியல் கட்சிகள் `3.74 தகாடிதய 

சேலவழித்துள்ளன. இதில், மாநிலத்தில் புதிோக ஆட்சிதயப் பிடிக்க தீவிரம் 

காட்டிவரும் பாஜகதவக் காட்டிலும், மூன்றாவது முதறயாக ஆட்சிதய 

ேக்கதவத்துக்சகாள்ள முயற்சி சேய்துவரும் திரிைமூல் காங்கிரஸ் கட்சி 

முகநூல் அரசியல் விளம்பரத்துக்கு அதிகம் சேலவழித்துள்ளது. இந்ேக்கட்சி 

மட்டும் `1.69 தகாடி சேலவழித்துள்ளது. திரிைமூல் காங்கிரஸ் கட்சியின் 

இந்ே தேர்ேல் டிஜிட்டல் விளம்பரங்கதள, தேர்ேல் அரசியல் வியூக நிபுைர் 

பிரோந்த் கிதஷாரின் ஐ-தபக் நிறுவனம் நிர்வகித்து வருகிறது. 

‘தமற்கு வங்கத்தின் சபருதம மம்ோ’ என்பன உள்ளிட்ட விளம்பரங்கதள 

இந்ே கட்சி சேய்து வருகிறது. இந்ே கட்சியின் முகநூல் பக்கத்தே 13 லட்ேம் 

தபர் பின்பற்றி வருகின்றனர். 

அதுதபால, பாஜக தமற்கு வங்கத்தில் முகநூல் அரசியல் விளம்பரத்துக்காக 

`25.31 இலட்ேம் சேலவழித்துள்ளது. ‘எனது குடும்பம் பாஜக குடும்பம்’ 

என்பன உள்ளிட்ட விளம்பரங்கதள இந்ே கட்சி சேய்து வருகிறது. தமற்கு 

வங்க பாஜகவின் முகநூல் பக்கத்தே 17 லட்ேம் தபர் பின்பற்றுகின்றனர். 

இந்ே மாநிலத்தில், காங்கிரஸ் கட்சி முகநூல் விளம்பரத்துக்கு `5 லட்ேம் 

சேலவழித்துள்ளது. இடதுோரி கட்சிகள் மிகக்குதறந்ே அளவில் 

சேலவழித்துள்ளன. தமற்கு வங்கத்துக்கு அடுத்ேபடியாக ேமிழ்நாடு `3.3 

தகாடியும், அஸ்ஸாம் `61.77 இலட்ேமும், தகரளம் `38.86 இலட்ேமும், 

புதுச்தேரி `3.34 இலட்ேமும் முகநூல் அரசியல் விளம்பரங்களுக்கு 

சேலவழித்துள்ளன. 

மாநிலம் - கட்சிகள் சேலவழித்ே சோதக 

தமற்கு வங்கம் - `3.74 தகாடி 

ேமிழ்நாடு - `3.3 தகாடி 

அஸ்ஸாம் - `61.77 இலட்ேம் 

தகரளம் - `38.86 இலட்ேம் 

புதுச்தேரி - `3.34 இலட்ேம் 

 

3. சூயஸ் கால்வாய் தபாக்குவரத்துத் ேதட: மணிக்கு ரூ.2,900 தகாடி 

இழப்பு 

சூயஸ் கால்வாயில் பிரம்மாண்டமான ேரக்குக் கப்பல் குறுக்தக திரும்பி 

சிக்கி, அந்ே கடல்வழிப்பாதேயில் தபாக்குவரத்து ேதடபட்டுள்ளேன் கார 

-ைமாக மணிக்கு 40 தகாடி டாலர் இழப்பு ஏற்பட்டு வருவோக ேகவல்கள் 

சேரிவிக்கின்றன. 1869’ஆம் ஆண்டில் நிதறவுசேய்யப்பட்ட அக்கால்வாய் 

வழியாக உலக வர்த்ேகத்தின் 12% நதடசபற்றுவருவோக புள்ளிவிவரங் 

-கள் சேரிவிக்கின்றன. 

குறுக்தக சிக்கிக்சகாண்ட கப்பலின் உரிதமயாளரான ஜப்பானின் 

தஷாதயய் கிதேன், ேர்வதேே வர்த்ேகத்துக்கு இழப்தப ஏற்படுத்திய இந்ே 

விபத்துக்கு மன்னிப்பு தகாரினார். 400 மீட்டர் நீளமும் 2 இலட்ேம் டன் 

எதடயும் சகாண்ட அந்ேக் கப்பதல மைலில் இருந்து சவளிதய சகாண்டு 

வர முடியாமல் மீட்புக் குழுவினர் திைறி வருகின்றனர். 

 

4. மூன்று ரதபல் தபார் விமானங்கள் அடுத்ே வாரம் இந்தியா வருகின்றன: 

விமானப்பதட பலம் அதிகரிக்கும் 

பிரான்ஸ் நாட்டில் இருந்து அடுத்ே வாரம் 3 ரதபல் தபார் விமானங்கள் 

இந்தியா வருகின்றன. அடுத்ே மாேம் 9 விமானங்கள் ஒப்பதடக்கப்பட 

உள்ளன. இவற்றின்மூலம் இந்திய வான்பதடயின் பலம் முன்சனப்தபாது 

-ம் இல்லாே அளவுக்கு அதிகரிக்கவுள்ளது. பிரான்ஸ் நாட்டின் டஸ்தஸால்ட் 

விமான ேயாரிப்பு நிறுவனத்திடம் இருந்து 36 அதிநவீன ரதபல் தபார் 

விமானங்கள் வாங்க கடந்ே 2016இல் இந்தியா ஒப்பந்ேம் தமற்சகாண்டது.  

`59, 000 தகாடியில் இந்ே விமானங்கள் வாங்க ஒப்பந்ேம் சேய்துள்ளது. 

அேன்படி, இதுவதர 11 ரதபல் தபார் விமானங்கதள அந்ே நிறுவனம் 

இந்தியாவிடம் ஒப்பதடத்துள்ளது. அந்ே விமானங்கள் அம்பாலா விமானப் 

பதட ேளத்துடன் இதைக்கப்பட்டுள்ளன. 

ேவிர இந்திய வான்பதட வீரர்கள் பயிற்சி சபறுவேற்காக 7 விமானங்கள் 

அளிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்நிதலயில், அடுத்ே வாரம் 3 ரதபல் விமானங்கள் 

இந்தியாவுக்கு வருகின்றன. இந்ே விமானங்களும் அம்பாலா விமானப் 

பதட ேளத்துக்கு வந்து தேரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அத்துடன், 

அடுத்ே மாேம் 9 ரதபல் விமானங்கள் வழங்கப்படவுள்ளன. இவற்றின் 

மூலம் இந்திய வான்பதடயின் பலம் பன்மடங்கு அதிகரிக்கும். 

அண்தடநாடுகள் சீனா, பாகிஸ்ோன் ஆகியதவ இந்தியாவுடன் இைக்க 

-மான தபாக்தக கதடபிடிக்காமல் அவ்வப்தபாது உரேலில் ஈடுபட்டு வரு 

-கின்றன. இச்சூழ்நிதலயில் அதிநவீன ரதபல் தபார் விமானங்களின் 

எண்ணிக்தக கூடுவது, இந்திய வான்பதடக்கு சபரும் பலமாக அதமயும். 

ேற்தபாது புதிோக வரவுள்ள ரதபல் விமானங்கள், தமற்குவங்க மாநிலத்தி 

-ல் உள்ள ஹசிமாரா விமானப்பதட ேளத்தில் இதைக்கப்பட உள்ளன. 

இவற்றுடன் தேர்த்து ஹசிமாரா ேளத்தில் ஐந்து தபார் விமானங்கள் 

பாதுகாப்புப் பணியில் இருக்கும். இேன்மூலம் இந்தியாவின் கிழக்குப் 

பகுதியின் பாதுகாப்பு உறுதிப்படுத்ேப்படும். 

 

 


