
         

    

1. ‘அரிய ந ோய்களுக்கோன நேசிய ககோள்கக - 2021’க்கு ஒப்புேல் 

அளித்துள்ள அகைச்சகம் எது? 

அ) உள்துறை அறைச்சகம் 

ஆ) சுகாதார அறைச்சகம்  

இ) கல்வி அமைச்சகம் 

ஈ) நிதி அறைச்சகம் 

✓ அரிய ந ாய்களுக்கான நதசிய ககாள்றக – 2021’க்கு ைத்திய சுகாதார 

அறைச்சகம் சமீபத்தில் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்தத் நதசிய ககாள்றக 

அரிய ந ாய்களுக்கான சிகிச்றசக்கான அதிக கசலறைக் குறைப்பறத 

ந ாக்கைாகக் ககாண்டுள்ளது. இந்தக் ககாள்றக  ாட்டின் பல்நைறு பங் 

-குதாரர்களுடன் கலந்தாநலாசித்து ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

✓ PM-JAY’இன்கீழ் ைரும் 40% பயனாளிகள் இந்தக்ககாள்றகயின்மூலம் 

பயனறடைார்கள் என்றும் கூைப்பட்டுள்ளது. 

 

2. வோரணோசியிலிருந்து களவோடப்பட்ட, ‘18ஆம் நூற்றோண்கடச்சோர் 

-ந்ே அன்னபூர்ணோ நேவியின் சிகை’கயத் திருப்பித்ேரவுள்ள  ோடு 

எது? 

அ) கனடா  

ஆ) பிநரஸில் 

இ) நபார்ச்சுகல் 

ஈ) சீனா 

✓ 18ஆம் நூற்ைாண்டில் ைாரணாசியில் உள்ள ஒரு நகாவிலில் இருந்து 

களைாடப்பட்ட அன்னபூர்ணா நதவியின் சிறலறய கனடா  ாடு திருப்பி 

அனுப்பவுள்ளது. அரசாங்க அறிக்றகயின்படி, சுைார் 100 ஆண்டுகளுக்கு 

முன்பு இந்தச் சிறல திருடப்பட்டது. இந்த சிறல கனடாவின் கைக்ககன்சி 

கறலக்காட்சியகத்தில் றைக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூைப்படுகிைது. இது ஒட் 

-டைாவிற்கான இந்திய உயராறணயரிடம் ஒப்பறடக்கப்பட்டது. 

 

3. சமீப கசய்திகளில் இடம்கபற்ற, “Ingenuity” என்றோல் என்ன? 

அ) NASA’இன் கசவ்ைாய் கெலிகாப்டர்  

ஆ) ISRO’இன் திட்டம் 

இ) COVID-19 தடுப்பூசி 

ஈ) புதிய நகாள் 

✓ “Ingenuity” என்பது கசவ்ைாய் கிரகத்தில் உந்துதலுக்காக NASA உருைா 

-க்கிய ஒரு மினி கெலிகாப்டர் ஆகும். சமீபத்தில் கசவ்ைாய் கிரகத்தில் 

கைற்றிகரைாக தறரயிைங்கிய NASA’இன் ‘Perseverance’ ஊர்திமூலம் 

இது சரிகசய்யப்பட்டது. 

✓ இந்த கெலிகாப்டர் கசவ்ைாய் கிரகத்தின் நைற்பரப்பில் கைற்றிகரைாக 

இைக்கிவிடப்பட்டது. ஏப்.11 அன்று கசவ்ைாயின் ைளிைண்டலத்தின்மீது 

அது இயக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

 

4. ஏவுககண அகைப்புகளின் உற்பத்தியில் பங்ககடுக்க, ேனியோர் 

துகற நிறுவனங்ககள அனுைதித்துள்ள அகைப்பு எது? 

அ) ISRO  ஆ) DRDO  

இ) BEML  ஈ) HAL 

✓ ஏவுகறண அறைப்புகளின் நைம்பாடு ைற்றும் உற்பத்தியில் தனியார் 

துறை நிறுைனங்கள் அதனுடன் றகநகார்க்க பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி 

ைற்றும் ைளர்ச்சி அறைப்பு (DRDO) அனுைதித்துள்ளது. ைளர்ச்சியுடன் 

கூடிய உற்பத்தி கூட்டாண்றை திட்டத்தின்கீழ் இந்த அறிவிப்பு கைளியிட 

-ப்பட்டுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், Vertical Launched Short-Range 

Surface to Air Missile system (VL-SRSAM) ஆகியறை அடங்கும். 

 

5. 2021 ஜனவரியில் அறிவிக்கப்பட்ட வோடகக ைற்றும் குத்ேகக 

ஒப்பந்ேங்ககள ஒழுங்குபடுத்துவேற்கோன அவசர ஆகணக்கு 

ஒப்புேல் அளித்துள்ள ைோநிைம் எது? 

அ) குஜராத் ஆ) உத்தரபிரநதசம்  

இ) பீகார் ஈ) ைத்திய பிரநதசம் 

✓ உத்தர பிரநதச அறைச்சரறை உத்தரபிரநதச  கர்ப்புை ைளாகத்தின் 

குத்தறக (2ஆைது) அைசர ஆறண 2021’க்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

இது, ஒரு கசாத்றத ைாடறகக்கு எடுக்க, ஒப்பந்தத்தில் றககயழுத்திடுை 

-றத கட்டாயைாக்குைதால் குத்தறக தகராறுகறள குறைப்பறத ந ாக் 

-கைாகக் ககாண்டுள்ளது. 

✓ தற்நபாறதய சட்டத்தின்கீழ் நைாதல் தீர்வுக்கான கதளிைான ைழிமுறை 

ஏதுமில்றல. இது, 2021 ஜனைரியில் உ பி ைாநிலத்தில் அறிவிக்கப்பட்டு 

கசயல்படுத்தப்பட்டது. 

 

6. அண்கைச் கசய்திகளில் இடம்கபற்ற, Receivables Exchange of 

India (RXIL) என்பதுடன் கேோடர்புகடய துகற எது? 

அ) நைளாண்றை 

ஆ) அந்நிய கசலாைணி 

இ) MSME’கள்  

ஈ) தங்க இைக்குைதி 

✓ MSME’களுக்கான விறலப்பட்டியல் தள்ளுபடி தளைாக Receivables 

Exchange of India (RXIL) உள்ளது. இது, ரிசர்வ் ைங்கியின் அங்கீகாரம் 

கபற்ை TReDS (Trade Receivables Discounting System) பரிைாற்ை தளம் 

ஆகும். இத்தளம் 7000’க்கும் நைற்பட்ட பதிவுகசய்யப்பட்ட MSME’கறளக் 

ககாண்டுள்ளது. 2017ஆம் ஆண்டில் கதாடங்கப்பட்டதிலிருந்து 5,00,000 

விறலப்பட்டியல்கறள அது கசயலாக்கியுள்ளது.  

 

7. ேருண் பஜோகஜ அடுத்து புதிய கபோருளோேோர விவகோரத் துகற 

கசயைோளரோக நியமிக்கப்பட்டவர் யோர்? 

அ) அறஜ நசத்  

ஆ) B P கனுங்ககோ 

இ) அனில் குைார் ஜா 

ஈ) R கோந்தி 

✓ 1987ஆம் ஆண்டு இஆப அதிகாரியும், கபங்களூரு கைட்நரா இரயில் கார் 

-ப்பநரஷனின் நிர்ைாக இயக்கு ருைான அறஜ நசத் கபாருளாதார விை 

-காரங்கள் துறை கசயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். புதிய ைருைாய் 

கசயலாளராக தற்நபாறதய கபாருளாதார விைகாரங்கள் துறை கசயலர் 

தருண் பஜாஜ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 

8.கீழ்கோணும் எந்ே  ோட்டில், கபஞ்சமின் க ேன்யோகு அவர்கள் புதிய 

அரசோங்கத்கே அகைக்கவுள்ளோர்? 

அ) இத்தாலி 

ஆ) இஸ்நரல்  

இ) ஆப்கானிஸ்தான் 

ஈ) ஈரான் 

✓ இஸ்நரலின் மிகநீண்டகால தறலைரும், தற்நபாறதய பிரதை அறைச்ச 

-ருைான கபஞ்சமின் க தன்யாகு இஸ்நரலிய அதிபரிடமிருந்து புதிய 

அரசாங்கம் அறைப்பதற்கான ஆறணறயப் கபற்ைார். 2 ஆண்டுகளில் 

 ான்காைது முறையாக ைார்ச்.23 அன்று  டந்த இஸ்நரல் நதர்தல், ஒரு 

முடிவில்லாத நதர்தலாக முடிந்தது. 

✓ க தன்யாகு, 2009 முதல் கதாடர்ச்சியாக ஆட்சியில் இருந்து ைருகிைார், 

இப்நபாது ஒரு புதிய அரசாங்கத்றத உருைாக்க, அைருக்கு 28  ாட்கள் 

ககடு றைக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

9.சமீபகசய்திகளில் இடம்கபற்ற கசநனோபோட்கள், எவ்வுயிரினத்தின் 

ஸ்கடம் கசல்களிலிருந்து உருவோக்கப்படுகிற நரோநபோக்களோகும்? 

அ) முதறல 

ஆ) தைறள  

இ) முயல் 

ஈ) ஆடு 

✓ டப்ட்ஸ் பல்கறலக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் தைறளகளின் ஸ்கடம் 

கசல்களிலிருந்து ‘கஜநனாபாட்ஸ்’ என்ை நராநபாக்கறள உருைாக்கியுள் 

-ளனர். இந்த நராநபாக்கள், ஏநதனும் நசதைறடந்தால் தாங்களாகநை 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

அறத ஆற்றிக்ககாள்ளும் திைன் பறடத்தறை. அைற்றின் நைற்பரப்பில் 

உள்ள ‘சிலியா’ துகள்கறளப் பயன்படுத்தி அைற்ைால்  கரவும் முடியும்.  

✓ அைற்ைால் அணிகளாக திரண்டு ஒன்ைாக நைறல கசய்யவியலும். 

நைலும், அைற்றின் சுற்றுப்புைங்கள்பற்றிய தகைல்கறளயும் அைற்ைால் 

பதிவுகசய்யவியலும். இந்த நராநபாக்கறள உயிரி-ைருத்துைம் ைற்றும் 

சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுகளில் பயன்படுத்த முடியும். 

 

10.சந்கே மூைேனத்தில் $100 பில்லியன் அகைரிக்க டோைர்ககளக் 

கடந்து, இந்தியோவில் மூன்றோவது இடத்கேப்பிடித்ே நிறுவனங்கள் 

குழுைம் எது? 

அ) ரிறலயன்ஸ் 

ஆ) TATA 

இ) றைக்நராசாப்ட் 

ஈ) அதானி  

✓ TATA குழுைம் ைற்றும் ரிறலயன்ஸ் குழுைத்திற்குப் பிைகு, ககளதம் 

அதானியின் அதானி நிறுைனங்கள் குழுைம், சந்றத மூலதனத்தில் $100 

பில்லியன் டாலர்கறளக் கடக்கும் இந்தியாவின் மூன்ைாைது நிறுைனம் 

என ஆனது. அதானி குழுைத்தின் 6 பட்டியலிடப்பட்ட நிறுைனங்களின் 

கைாத்த சந்றத மூலதனம், `7.84 இலட்சம் நகாடி அல்லது $106.8 

பில்லியன் டாலர்கறள எட்டியுள்ளது என்று பங்கு பரிைர்த்தறன 

தகைல்கள் கதரிவிக்கின்ைன. 

 


1. இந்திய கடல்பகுதியில் அனுைதியின்றி அகைரிக்க கடற்பறட பயிற்சி 

இந்திய கடல்பகுதியில் ைத்திய அரசின் முன் அனுைதிறயப் கபைாைல் 

அகைரிக்காவின் கடற்பறடக் கப்பல் பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளது. சர்ைநதச 

சட்டங்களுக்கு உள்பட்டு இந்தப் பயிற்சி நைற்ககாள்ளப்பட்டதாக அகைரிக்க 

தரப்பில் கதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும், இதற்கு இந்திய தரப்பில் 

கண்டனம் கதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்தியாவின் கடற்கறரநயாரப் பகுதிகளிலிருந்து 200 கடல்றைல் 

கதாறலைானது (சுைார் 370 கிமீ) பிரத்திநயக கபாருளாதார ைண்டலைாக 

ைறரயறுக்கப்பட்டுள்ளது. அந்தப் பகுதிகளில் ைற்ை  ாடுகள் இராணுைப் 

பயிற்சி உள்ளிட்டைற்றை நைற்ககாள்ைதற்கு, முன் அனுைதிறயப் கபை 

நைண்டும் என்று இந்திய அரசு விதிகறள ைகுத்துள்ளது. ஆனால், இந்த 

விதிகறள அகைரிக்கா ஏற்க ைறுத்துைருகிைது. 

சர்ைநதச விதிகளுக்குள்பட்டு எந்தக் கடல்பகுதியிலும் பயணிக்கநைா 

பயிற்சிகறள நைற்ககாள்ளநைா அனுைதி உண்டு என்று அந் ாட்டு கடற் 

பறட கூறிைருகிைது. இத்தறகய சூழலில், இலட்சத்தீவுகளுக்கு அருநக 

உள்ள கடல்பகுதியில் அகைரிக்க கடற்பறட பயிற்சிறய நைற்ககாண்டது. 

இதுகதாடர்பாக அந் ாட்டு கடற்பறடசார்பில் கைளியிடப்பட்ட அறிக்றகயில், 

‘லட்சத்தீவுகளில் இருந்து 130 கடல்றைல் கதாறலவில் ‘USS ஜான் பால் 

நஜான்ஸ்’ என்ை தாக்குதல் கப்பலில் கடந்த 7 அன்று பயிற்சி நைற்ககாள்ளப் 

-பட்டது. இது இந்தியாவின் பிரத்நயக கபாருளாதார ைண்டலப் பகுதிக்குள் 

ைருகிைது. 

எனினும், பயிற்சி நைற்ககாள்ைது கதாடாா்பாக இந்திய அரசிடமிருந்து முன் 

அனுைதி கபைப்படவில்றல. சர்ைநதச சட்டங்களுக்கு உள்பட்டு இப்பயிற்சி 

நைற்ககாள்ளப்பட்டது. சுதந்திரைாகக் கடற்பயணம் நைற்ககாள்ைறதத் 

தடுக்கும் ைறகயில் இந்திய அரசின் விதிகள் உள்ளன. அந்த விதிகளுக்கு 

சைால் விடுக்கும் ைறகயிலும், அநத நைறளயில் சர்ைநதச சட்டங்களுக்கு 

உள்பட்டும் அகைரிக்க கடற்பறட பயிற்சி நைற்ககாண்டது. 

 

2. தமிழ் ாட்டில் டாக்டர் அம்நபத்கர் சட்ட பல்கறலக்கழகத்தின் புதிய 

துறணநைந்தராக N S சந்நதாஷ் குைார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 

3. கிரிஜா றைத்திய ாதன் நியைனத்திற்கு உயர்நீதிைன்ைம் தறட 

நதசிய பசுறைத் தீர்ப்பாயத்தின் நிபுணத்துை உறுப்பினராக முன்னாள் 

தறலறைச் கசயலாளர் கிரிஜா றைத்திய ாதன் நியைனத்துக்கு தறட 

விதித்து உயர்நீதிைன்ைம் உத்தரவிட்டுள்ளது. 

கசன்றன உயர்நீதிைன்ைத்தில் பூவுலகின்  ண்பர்கள் அறைப்பின் 

சார்பில் தாக்கல் கசய்யப்பட்ட ைனுவில், ைத்திய அறைச்சரறையின் பணி 

நியைனக்குழு கடந்த டிச.12 அன்று, தமிழகத்தின் தறலறைச்கசயலாளராக 

பணியாற்றி ஓய்வுகபற்ை கிரிஜா றைத்திய ாதன், ைருைாய் நிர்ைாக 

ஆறணயராக பணியாற்றி ஓய்வுகபற்ை சத்யநகாபால், ைற்றும் குஜராத் 

ைாநிலத்றதச் நசர்ந்த இந்திய ைனத்துறை அதிகாரி அருண்குைார் ைர்ைா 

உள்ளிட்ட மூைறர நதசிய பசுறைத் தீர்ப்பாயத்தின் நிபுணத்துை 

உறுப்பினராக நியைனம் கசய்ய ஒப்புதல் அளித்திருந்தது. 

நதசிய பசுறைத் தீர்ப்பாய சட்டப்பிரிவின்படி நிபுணத்துை உறுப்பினராக 

நியைனம் கசய்யப்பட கூடிய  பருக்கு 15 ஆண்டுகள் இந்திய ஆட்சிப்பணி 

அனுபைமும், அதில் ஐந்து ஆண்டுகள் சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த துறையில் 

பணியாற்றிய அனுபைமும் இருக்கநைண்டும். கிரிஜா றைத்ய ாதனுக்கு 

15 ஆண்டுகளுக்கு நைல் இந்திய ஆட்சிப்பணி அனுபைம் இருந்தாலும், 5 

ஆண்டுகளுக்கு சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த பணிகளின் அனுபைம் இல்றல.  

அைர் மூன்று ஆண்டுகள் 6 ைாத காலம் ைட்டுநை சுற்றுச்சூழல் துறையில் 

பணியாற்றிய அனுபைத்றதக் ககாண்டுள்ளார். எனநை, அைரது நியைனம் 

நதசிய பசுறைத் தீர்ப்பாய விதிகளுக்கு எதிரானது. இதறனக் கருத்தில் 

ககாண்டு அைரது நியைனத்றத இரத்து கசய்ய நைண்டும் என 

நகாரப்பட்டிருந்தது. இந்த ைழக்றக விசாரித்த உயர்நீதிைன்ைம், ைத்திய 

அரசு, கிரிஜா றைத்திய ாதன் ஆகிநயார் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டிருந்தது. 

இந்த ைழக்கு தறலறை நீதிபதி சஞ்சீவ் பானர்ஜி, நீதிபதி கசந்தில்குைார் 

ராைமூர்த்தி ஆகிநயார் அடங்கிய அைர்வு முன் விசாரறணக்கு ைந்தது. 

ைழக்றக விசாரித்த நீதிபதிகள், பல்நைறு பதவிகறள ைகித்திருந்தாலும் 

சுற்றுச்சூழல் விைகாரங்கறள றகயாண்டது கதாடர்பான அனுபைம் 

கிரிஜா றைத்திய ாதனுக்கு இல்றல, சட்டப்படி நதறைப்படும் 

தகுதிறயயும் அைர் கபற்றிருக்கவில்றல என கருத்து கதரிவித்தனர். 

பின்னர் கதன்ைண்டல நதசிய பசுறை தீர்ப்பாயத்தின் நிபுணர் குழு 

உறுப்பினராக முன்னாள் தறலறைச் கசயலாளர் கிரிஜா றைத்திய ாதன் 

நியைனத்துக்கு தறட விதித்து உத்தரவிட்டனர். இதுகதாடர்பாக ைத்திய 

சுற்றுச்சூழல் துறை, ைத்திய பணியாளர் துறை கிரிஜா றைத்திய ாதன் 

ஆகிநயார் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரறணறய ஏப்ரல் 16-ஆம் 

நததிக்கு ஒத்திறைத்தனர். கிரிஜா றைத்திய ாதன் ைரும் ஏப்ரல் 19-ஆம் 

நததி பதவிநயற்க இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

4. இங்கிலாந்து ராணி எலிசகபத்தின் கணைர் பிலிப் காலைானார் 

இங்கிலாந்து ராணி இரண்டாம் எலிசகபத்தின் கணைர் பிலிப் 

காலைானார். அைருக்கு ையது 99. இங்கிலாந்து ராணி இரண்டாம் 

எலிசகபத்தின் கணைர் பிலிப், உடல்  லக் குறைைால் பாதிக்கப்பட்டு சில 

ைாதங்களாக சிகிச்றசயில் இருந்து ைந்த நிறலயில் இன்று அைர் 

காலைானார். தனது வின்ஸ்டர் நகட்சில் அரசு ைாளிறகயில் இளைரசர் 

பிலிப்பின் உயிர் பிரிந்ததாக பக்கிங்காம் அரண்ைறனயிலிருந்து 

தகைல்கள் கதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இளைரசர் சார்லஸின் தந்றதயான பிலிப், ைநயாதிகம் காரணைாக கடந்த 

2017ஆம் ஆண்டு கபாது ைாழ்க்றகயிலிருந்து ஓய்வு கபற்ைார். நைலும், 

இங்கிலாந்து அரச குடும்ப ைரலாற்றில் மிக அதிக காலம் இளைரசராக 

இருந்தைர் பிலிப் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இளைரசர் பிலிப்பின் ைறைைா 

-ல் ஏற்பட்ட துக்கத்தில் உலககங்கிலும் உள்ள ைக்களுடன் இங்கிலாந்து 

அரச குடும்பமும் இறணகிைது என்றும் கதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

5. ஆன்றலனில் நதன் விற்பறன - நதனீ ைாரியத்துடன் இந்தியன் 

ைங்கி ஒப்பந்தம்: 

நதன் ைற்றும் நதன் கபாருட்கறள இறணயைழிமூலம் கபறுைதற்காக, 

நதசிய நதனீ ைாரியத்துடன் இந்தியன் ைங்கி ஒப்பந்தம் கசய்துள்ளது.  

நதன் ைற்றும் நதன் கபாருட்கறள இந்தியன் ைங்கி, தங்களது 

ைாடிக்றகயாளர்கள் ைற்றும் கபாதுைக்கள் இறணயதளம் மூலம் 

கபறுைதற்கான புதிய ைசதிறய ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதற்காக, நதசிய 

நதனீ ைாரியத்துடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கசய்துள்ளது. 

‘ைது கிரந்தி’ 

இறதத்கதாடர்ந்து, நதன் ைற்றும் நதன் கபாருட்கறள ைாங்குைதற்காக, 

‘ைது கிரந்தி’ என்ை இறணயதளத்றத ைத்திய விைசாயத் துறை அறைச்சர் 

 நரந்திர சிங் நதாைர் கதாடங்கிறைத்தார். இந்த இறணயதளம்மூலம், 

நதன் & நதன் கபாருட்கறள கபறுைநதாடு, அறை எங்ககல்லாம் கிறடக்கு 

-ம் என்ை விைரத்றதயும் கதரிந்து ககாள்ளலாம். 

 

 

 


