 















1. இந்திய கடற்படடக்கு பத்தாவது நீர்மூழ்கி எதிர்ப்பு பபார்

5. இந்தியாவின் மிகப்கபரிய சூரிய மின்னாற்றல் பூங்காடவ, எந்த

வானூர்தியான P-8I’ஐ வழங்கிய நிறுவனம் எது?

மாநி த்தில் அடமக்க NTPC REL முடிவு கசய்துள்ைது?

அ) ப ோயிங் 

அ) தமிழ் ோடு

ஆ) ஏர் ஸ்

ஆ) இரோெஸ்தோன்

இ) டசோல்ட் ஏவிபேஷன்

இ) குெரோத் 

ஈ) டடஸ்லோ

ஈ) பகரளோ

✓

அடெரிக்கோவைச் சோர்ந்த ைோனூர்தி நிறுைனெோன ப ோயிங்கிடமிருந்து
இந்திே கடற் வட, 10ஆைது நீர்மூழ்கி எதிர்ப்பு ப ோர் ைோனூர்திேோன P8I’ஐ ட ற்றுள்ளது. ோதுகோப்பு அவெச்சகம் முதன்முதலில் 2009ஆம்
ஆண்டில், 8 P-8I விெோனங்களுக்கோன ஒப் ந்தத்தில் வகடேழுத்திட்டது.

✓

பின்னர், 2016’இல், 4 கூடுதல் P-8I விெோனங்கவள ைோங்குைதற்கோன
ஒப் ந்தத்தில் வகடேழுத்திட்டது. ப ரிடர் நிைோரணம் ெற்றும்
ெனிதோபிெோனப் ணிகளின்ப ோது P-8I ேன் டுத்தப் டுகிறது.

✓

ோட்டின் மிகப்ட ரிே சூரிே மின்சக்தி பூங்கோவை குெரோத்தின் கட்ச்
குதியில் ரோண் என்ற இடத்தில் NTPC அவெக்கவுள்ளது. பதசிே அனல்
மின் நிறுைனத்தின் (NTPC) 100 சதவீத துவண நிறுைனெோன NTPC
புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி நிறுைனெோனது (REL) குெரோத் ெோநிலத்தின்
கட்ச் குதியில் உள்ள ரோண் என்ற இடத்தில் 4750 MW திறனுள்ள
புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி பூங்கோ அவெக்க, புதிே ெற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க
எரிசக்தி அவெச்சகத்திடம் அனுெதிட ற்றது.

✓

சுவெ எரிசக்தித் துவற ைளர்ச்சியின் ஒரு குதிேோக, NTPC நிறுைனம்,
2032ஆம் ஆண்டுக்குள் 60 GW புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தித் திறவன
உருைோக்க திட்டமிட்டுள்ளது.

2. சுரங்கங்கடை டிஜிட்டல் மயமாக்குவதற்காக இந்திய நிலக்கரி
நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் பமற்ககாண்டுள்ை தகவல் கதாழில்நுட்ப
ஆப ாசடன நிறுவனம் எது?

6. ‘கீழ் அருண் நீர்மின் திட்டம்’ அடமக்கப்படவுள்ை நாடு எது?

அ) அடசஞ்சர் 

அ) இந்திேோ

ஆ) டோடோ கன்சல்டன்ஸி சர்வீசஸ்

ஆ) பூட்டோன்

இ) கோக்னிசன்ட்

இ) இலங்வக

ஈ) இன்ப ோசிஸ்

✓

நிறுைனத்தின் பதர்ந்டதடுக்கப் ட்ட ஏழு திறந்தடைளி சுரங்கங்களில்
தன்னுவடே டசேல்முவறவே டிஜிட்டல் ெேெோக்குைதற்கோக இந்திே
நிலக்கரி நிறுைனம் முவறேோக அடசஞ்சர் நிறுைனத்வத ஆபலோசகரோக
நிேமித்துள்ளது. அவடேோளங்கோணப் ட்ட 7 சுரங்கங்கள் - குஸ்முண்டோ,
டகவ்ரோ, டதன்கிழக்கு நிலக்கரிக்கள நிறுைனத்தின் (SECL) திப்கோ
ெற்றும் நிகோஹி, டெேந்த், துதிச்சுைோ, ைட நிலக்கரிக்கள நிறுைனத்தின்
(NCL) கோடிேோ. SECL ெற்றும் NCL ஆகிேவை இந்திே நிலக்கரி
நிறுைனத்தின் இவண நிறுைனங்களோகும்.

✓

உற் த்தி ெற்றும் டசேல்திறவன உேர்த்துைதற்கு தரவு குப் ோய்வு
நுட் ங்கவளப் ேன் டுத்துைவத இந்த ஒப் ந்தம் தனது ப ோக்கெோகக்
டகோண்டுள்ளது.

ஈ) ப

✓

ோளம் 

கீவழ ப ோளத்தில் 679 MW உற்பத்தித் திறனுடன் கீழ் அருண் நீர்மின்
திட்டத்வத நிறுை இந்திே அரசுக்கு டசோந்தெோன ட ோதுத்துவற
நிறுைனெோன சத்லுஜ் ெல் வித்யுத் நிகோம், ப ோள அரசுடனோன
புரிந்துணர்வு ஒப் ந்தத்தில் வகடேழுத்திட்டுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின்
ெதிப்பீடு சுெோர் $1.3 பில்லிேன் ஆகும். இது, ப ோளத்தின் மிகப்ட ரிே
மிகப்ட ரிே அந்நிே ோட்டு முதலீட்டு திட்டெோகும். ப ோளத்தில் இந்திேோ
பெற்டகோண்டுள்ள இரண்டோைது மிகப்ட ரிே திட்டம் இதுைோகும்.

7. உணவு பாதுகாப்பு & ஊட்டச்சத்தின் நிட குறித்த உ கைாவிய
அறிக்டகயின்படி, 2020’ல் எத்தடன பபர் பசியுடன் இருந்தார்கள்?
அ) 112 மில்லிேன்

3. ரஷ்ய COVID-19 தடுப்பூசியான ஸ்புட்னிக்-வி’ஐ இந்தியாவில்

ஆ) 222 மில்லிேன்

தயாரிக்கவுள்ை இந்திய மருந்து நிறுவனம் எது?

இ) 553 மில்லிேன்

அ) டோக்டர் டரட்டி ஆய்ைகங்கள்

ஈ) 811 மில்லிேன் 

ஆ) சீரம் இந்தியா நிறுைனம் 
இ) ோரத் பேோடடக்

✓

‘உலகின் உணவு ோதுகோப்பு ெற்றும் ஊட்டச்சத்து நிவல’ என் து FAO,
IFAD, UNICEF, WFP ெற்றும் WHO ஆகிேவை இவணந்து தேோரிக்கும்
ைருடோந்திர முதன்வெ அறிக்வகயாகும். சிவே ஒழித்தல், உணவுப்
ோதுகோப்பு நிவலவே அவடதல் & ஊட்டச்சத்வத பெம் டுத்துைதற்கோன
முன்பனற்றம் குறித்து அறிவிப் வத இது ப ோக்கெோகக் டகோண்டுள்ளது.

✓

அந்த அறிக்வகயின் டி, உலக ெக்கள்டதோவகயில் கிட்டத்தட்ட த்தில்
ஒரு ங்கினர், 2020ஆம் ஆண்டில், 811 மில்லிேன் ெக்கள் ைவர
சியுடன் இருந்துள்ளனர். ஐந்து ஆண்டுகளோக ெோறோெல் இருந்த இந்த
எண்ணிக்வக கடந்த ஆண்டு அதிகரித்தது. 2030ஆம் ஆண்டில் சுெோர்
660 மில்லிேன் ெக்கள் சிக்கோளோக ப ரிடும் என அது கணித்துள்ளது.

ஈ) பேோகோன்

✓

புபனவைச் சோர்ந்த சீரம் இந்திேோ நிறுைனம், ைரும் டசப்டம் ர் மாதம்
முதல் ரஷ்ே COVID-19 தடுப்பூசிேோன ஸ்புட்னிக்-வி’ஐ இந்திேோவில்
தேோரிக்கவுள்ளது. ரஷ்ே ப ரடி முதலீட்டு நிதிேெோனது SII ஏற்கனபை
டசல் ெற்றும் திவசேன் ெோதிரிகவளப் ட ற்றுள்ளதோக அறிவித்தது.
அைற்றின் இறக்குெதி, இந்திே தவலவெ ெருந்துக் கட்டுப் ோட்டோளரோல்
அங்கீகரிக்கப் ட்டதோல், அதன் உற் த்தி டசேல்முவற டதோடங்கிேது.

4. முத ாமாவது வடரவு “உ கைாவிய பல்லுயிர் கட்டடமப்டப”

8. NTPC புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தியானது இந்தியாவின் முதல்

கவளியிட்ட நிறுவனம் எது?

‘பசுடம டைட்ரஜன் இயக்கத் திட்டத்டத’ அடமக்கவுள்ை இந்திய
மாநி ம் / யூனியன் பிரபதசம் எது?

அ) உயிரிேல் ன்முகத்தன்வெ டசேலகத்திற்கோன ஐ ோ ப ரவை 
ஆ) உலக லைோழ்வு அவெப்பு

அ) சிக்கிம்

இ) ன்னோட்டு சூரிே ஆற்றல் கூட்டணி

ஆ) ஹிெோச்சல பிரபதசம்

ஈ) NITI ஆபேோக்
✓

இ) லடோக் 

முதலோைது ைவரவு “உலகளோவிே ல்லுயிர் கட்டவெப்வ ”, உயிரிேல்
ன்முகத்தன்வெ டசேலகத்திற்கோன ஐ ோ ப ரவைேோல் டைளியீடு
டசய்ேப் ட்டது. இந்தக் கட்டவெப்பில், இேற்வகயின் ோதுகோப்பிற்கோக
2030’க்குள் டசய்ேப் டபைண்டிே, உலகளோவிே டைடிக்வககளோக
ெோற்றப் டபைண்டிே ைழிகோட்டுதல்கள் உள்ளன. இந்தக் கட்டவெப்பில்,
2030ஆம் ஆண்டிற்குள் அவடே பைண்டிே 21 இலக்குகள் உள்ளன.









ஈ) பகோைோ
✓

ோட்டின் முதல் சுவெ வைட்ரென் இேக்கத் திட்டத்வத நிறுவுைதற்கு
லடோக் யூனிேன் பிரபதசம் ெற்றும் LAHTC ஆகிேைற்றுடனான
புரிந்துணர்வு ஒப் ந்தத்தில் ெத்திே எரிசக்தி அவெச்சகத்தின் ெகோரத்னோ
ட ோதுத்துவற நிறுைனெோன பதசிே அனல்மின் கழகம் வகடேழுத்து
இட்டுள்ளது. பெலும், பல கரத்தில் பதசிே அனல்மின் கழகத்தின் சூரிே
மின்சக்தி திட்டங்களும் டதோடங்கப் ட்டன.



 
✓











இதன்மூலம் சுவெ வைட்ரெனில் இேங்கும் இேக்கத் திட்டத்வதக்
டகோண்ட இந்திேோவின் முதல் கரெோக பல விளங்கும்.

9. பதசிய ஆயுஷ் இயக்கமானது பின்வரும் எந்த வடக திட்டமாக
வடகப்படுத்தப்பட்டுள்ைது?
அ) ெத்திே துவற திட்டம்



இந்திேோவும் இந்பதோபனசிேோவும் கலோசோர ெற்றும் ைர்த்தக ரீதியில் ட்பு
ோரோட்டி ைருகின்றன. ோதுகோப் ோன இந்திே- சிபிக் கடல் குதிவே
உருைோக்குைதற்கு 2 ோடுகளும் இவணந்து ணிேோற்றி ைருகின்றன.
இரண்டு
ோடுகளின் கடற் வடகளும் டதோடர் கூட்டுப் யிற்சிகவள
பெற்டகோண்டு ைருகின்றன.
3. உலக பகடட் ெல்யுத்தம்: தங்கம் டைன்றோர் பிரிேோ ெோலிக்

ஆ) ெத்திே நிதியுதவித் திட்டம் 
இ) முக்கிே திட்டம்
ஈ) முதன்வெ திட்டம்
✓

பதசிே ஆயுஷ் இேக்கத்வத ெத்திே நிதியுதவித் திட்டெோக 01-04-2021
முதல் 31-03-2026 ைவர `4607.30 பகோடி ெதிப்பில் (ெத்திே அரசின்
ங்கோக `3000 பகோடி, ெோநில அரசின் ங்கோக `1607.30 பகோடி) டதோடர
ெத்திே அவெச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

✓

2014 டசப்.15 அன்று டதோடங்கப் ட்ட இத்திட்டத்வத ஆயுஷ் அவெச்சகம்
டசேல் டுத்தி ைருகிறது. இந்தத் திட்டத்வத பெம் டுத்துைதன்மூலம்
உலகளோவிே அணுகலுடன்கூடிே ெலிைோன பசவைகவள ைழங்குைது
இதன் ப ோக்கெோகும்.

10. WHO மற்றும் UNICEF கவளியிட்டுள்ை தரவுகளின்படி, 2020ஆம்
ஆண்டில், எத்தடன சிறார்கள், தங்களின் வழடமயான பநாய்த்
தடுப்பு மருந்துகடை தவறவிட்டுள்ைனர்?
அ) 3 மில்லிேன் சிறோர்கள்
ஆ) 23 மில்லிேன் சிறோர்கள் 
இ) 80 மில்லிேன் சிறோர்கள்
ஈ) 100 மில்லிேன் சிறோர்கள்

✓



உலக லைோழ்வு அவெப்பு (WHO) ெற்றும் UNICEF டைளியிட்டுள்ள
தரவுகளின் டி, உலடகங்கிலும் உள்ள 23 மில்லிேன் சிறோர்கள், 2020
ஆம் ஆண்டில் தாங்கள் ைழக்கெோக எடுத்துக்டகோள்ளும் ப ோய்த்தடுப்பு
ெருந்துகவள எடுத்துக்டகோள்ள இேலோெல் தைறவிட்டுள்ளனர். பெலும்
இந்த எண்ணிக்வக, கடந்த 2019’இன் ெதிப்வ விடவும் 3.7 மில்லிேன்
அதிகெோகும். 2020’இல் COVID டதோற்றுப ோேோல் ஏற் ட்ட உலகளோவிே
பசவை இவடயூறுகள் இதற்கு கோரணெோக கூறப் டுகின்றன.

உலக பகடட் ெல்யுத்தப் ப ோட்டியில் ெகளிர் பிரிவில் தங்கம் டைன்றோர்
இந்திேோவின் பிரிேோ ெோலிக். ைங்பகரி தவல கர் புடோட ஸ்டில் உலக
பகடட் ெல்யுத்த சோம்பிேன்ஷிப் ப ோட்டி வடட றுகிறது. இதில் ெகளிர்
73 கிபலோ எவடப்பிரிவில் 5-0 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் ட லோரஸின்
பகஸ்னிேோ படோப ோவிச்வச வீழ்த்தி தங்கத்வத வகப் ற்றினோர்.
4. உலக ோரம் ரிே சின்னங்களின் ட்டிேலில் டதலங்கோனோ ரோெப் ோ
பகோயில்
டதலங்கோனோ ெோநிலத்தில் ைோரங்கல் அருபகயுள்ள ரோெப் ோ பகோயிவல
உலக ோரம் ரிே சின்னெோக UNESCO அறிவித்துள்ளதோக ெத்திே
கலோசோர துவற அவெச்சகம் டதரிவித்துள்ளது.
கண தி பதைோ என்ற கோகதிே ைம்ச ென்னரின் ஆட்சிக்கோலத்தில் 13ஆம்
நூற்றோண்டில் எழுப் ப் ட்ட பிரசித்தி ட ற்ற இக்பகோயிலின் மூலவர்
ரோெலிங்பகசுைரர். எனினும், இந்த அற்புதெோன பகோயிவல ைடிைவெத்த
கட்டடக்கவலஞரோன ரோெப் ோவின் ட ேரோல் அறிேப் டுைது குறிப்பிடத்
தக்கது. 2019ஆம் ஆண்டுக்கோன யுடனஸ்பகோவின் உலக ோரம் ரிே
சின்னம் ட்டிேலில் இடம்ட றுைதற்கோக ெத்திே அரசோல் இக்பகோயில்
ரிந்துவர டசய்ேப் ட்டிருந்தது.
கோகதிே ைம்சத்வதச் பசர்ந்த ென்னர்கள் இப்ப ோவதே டதலங்கோனோ,
ஆந்திரத்வத உள்ளடக்கிே ட ரும் ோலோன குதிகவளயும், கிழக்கு
கர் ோடகம், டதற்கு ஒடிசோவின் சில குதிகவளயும் 12 முதல் 14ஆம்
நூற்றோண்டுக்கு இவடப் ட்ட கோலத்தில் ஆட்சி டசய்துைந்தனர்.


1. ஒலிம்பிக்: இந்திேோவுக்கு முதல் தக்கம்
படோக்கிபேோ ஒலிம்பிக்ஸ் ப ோட்டியில் இந்திேோ தனது முதல் தக்கத்வத
டைன்றுள்ளது. 21 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, முதல்முவறேோக
ளு
தூக்குதல் ப ோட்டியில் இந்திேோ தக்கத்வத டைன்றுள்ளது. 49 கிபலோ
எவட பிரிவில் மீரோ ோய் சோனு டைற்றிட ற்று டைள்ளிப் தக்கத்வத
ட ற்றுள்ளோர். 26 ைேதோன மீரோ ோய் சோனு டெோத்தெோக, 202 கிபலோ
எவடவே தூக்கி சிட்னி ஒலிம்பிக்ஸ் ப ோட்டியில் கர்ணம் ெல்பலஸ்ைரி
வடத்த சோதவனவே முறிேடித்துள்ளோர். சீனோவின் ைூ சிஉய் தங்க
தக்கத்வதயும் இந்பதோபனசிேோவின் ஐசோ விண்டி கோன்டிகோ டைண்கல
தக்கத்வதயும் டைன்றுள்ளனர். ெணிப்பூவர பசர்ந்த மீரோ ோய் சோனு,
‘ஸ்னோட்ச்’ பிரிவில் 87 கிபலோ எவடவே தூக்கி சோதவன வடத்துள்ளர்.
2. கபரோனோ நிைோரணப் ட ோருள்களுடன் இந்பதோபனசிேோ டசன்ற
ஐஎன்எஸ் ஐரோைத்
இந்திே கடற் வடவேச் பசர்ந்த INS ஐரோைத் ப ோர்க்கப் ல் கபரோனோ
நிைோரணப் ட ோருள்களுடன் இந்பதோபனசிேோ டசன்றவடந்தது.
INS ஐரோைத் ப ோர்க்கப் ல் ரோணுை தளைோடங்கவளயும் ஏற்றிச்டசல்லும்
திறன்டகோண்டது. இந்திே ட ருங்கடல் பிரோந்திேத்தில்
ல்பைறு
நிைோரணப்
ணிகளில் ஈடு டுத்தப் டும் ஐரோைத் ப ோர்க்கப் ல்,
ெனிதோபிெோன அடிப் வடயில் உதவிபுரியும் ணிகளிலும் ப ரிடர்களின்
ப ோது மீட்பு டைடிக்வககளிலும் ஈடு டுத்தப் ட்டு ைருகிறது.
ஐரோைத் ப ோர்க்கப் ல்மூலம் இந்பதோபனசிேோவுக்கு 5 கிவரபேோெனிக்
டகோள்கலன்களில் 100 டெட்ரிக் டன் திரை ஆக்சிென் ெற்றும் 300
ஆக்சிென் டசறிவூட்டிகள் அனுப்பிவைக்கப் ட்டது. இந்தப் ப ோர்க்கப் ல்
இந்பதோபனசிே தவல கர் ெகோர்தோவின் துவறமுகத்வத அவடந்தது.











