
         

    

1. OECD நிறுவப்பட்ட ஆண்டு எது? 

அ) 1940 

ஆ) 1957 

இ) 1961  

ஈ) 1999 

✓ ப ொருளியல் கூட்டுறவு மற்றும் வளர்ச்சிக்கொன அமமப்பு (OECD) என் து 

பன்னாட்டு அரசுகளுக்கிமையயயொன ஒரு ப ொருளியல் அமமப் ொகும். 

இது, கைந்த 1961ஆம் ஆண்டில் பிரொன்ஸ் நொட்டின்  ொரிமை தமைமம 

இைமொகக்பகொண்டு நிறுவப் ட்ைது. அண்மமயில் பவளியிைப் ட்ை OECD 

FAO யவளொண் கண்ய ொட்ைம் 2021-2030’இன் டி, வரும் 2030ஆம் 

ஆண்டில், உைகளொவிய பருப்பு வகை சந்மதயொனது தற்ய ொமதய 92 

மில்லியன் ைன்களிலிருந்து 22 மில்லியன் ைன்களொக அதிகரிக்கும். 

கணிக்கப் ட்டுள்ள இவ்வதிகரிப்பு ப ரும் ொலும் ஆசிய நொடுகளிலிருந்து, 

குறிப் ொக இந்தியொவிலிருந்து வரும் என்று அவ்வறிக்மக கூறுகிறது. 

 

2. பிரதம அமமச்சர் கானிஜ் க்ஷேத்ரா கல்யாண் க்ஷயாஜனாமவ 

சசயல்படுத்துகிற மத்திய அமமச்சகம் எது? 

அ) சுரங்கங்கள் அமமச்சகம்  

ஆ) நிைக்கரி அமமச்சைம் 

இ) உள்துமற அமமச்சகம் 

ஈ) ப ண்கள் மற்றும் குழந்மதகள் நை அமமச்சகம் 

✓ மொவட்ை கனிம அறக்கட்ைமள நிதியின் முழு கட்டுப் ொட்மையும் மத்திய 

அரசு எடுத்துக்பகொண்டுள்ளது. சுரங்க குத்தமகதொரர்களிைமிருந்து 

கட்ைொய  ங்களிப்பில் ப றப் ட்ை நிதியிலிருந்து யமற்பகொள்ளப் டும் எந்த 

ஒரு பசைமவயும் அனுமதிக்கும் (அ) ஒப்புதல் அளிக்கும் மொநிைங்களின் 

உரிமமமய அது நிரொகரித்துள்ளது. 

✓ பிரதம அமமச்சர் கொனிஜ் யசத்ரொ கல்யொண் யயொஜனொவின்கீழ், சுரங்கம் 

பதொைர்புமைய நைவடிக்மககளொல்  ொதிக்கப் ட்ை ந ர்கள் மற்றும் 

 குதிகளின் நைனுக்கொக மொவட்ை கனிம அறக்கட்ைமள நிதியங்கள் 

இந்த நிதிமயப்  யன் டுத்த யவண்டும்.  ழங்குடி மக்கள் இதன் முக்கிய 

 யனொளிகளொக இருப் ர். 

 

3. “விகாஸ் எஞ்சினுடன்” சதாடர்புமடய அமமப்பு எது? 

அ) ISRO  

ஆ) DRDO 

இ) HAL 

ஈ) BHEL 

✓ இந்திய விண்பவளி ஆய்வு மமயமொனது (ISRO) விகொஸ் எஞ்சினின் 

யசொதமனமய பவற்றிகரமொக நைத்தியுள்ளது. 

✓ இது, இந்தியொவின் மனிதர்கமள விண்ணுக்கு அனுப்பும் ககன்யொன் 

திட்ைத்தில்  யன் டுத்தப் ைவுள்ள திரவ உந்து எஞ்சினொகும். ககன்யொன் 

திட்ைத்திற்கொக GSLV Mk-III ஏவுகைத்தின் மமய L110 திரவ கட்ைத்தில் 

இந்த எஞ்சின்  யன் டுத்தப் டும். 

 

4. ‘FASTER’ / ‘Fast and Secure Transmission of Electronic Records’ 

என்ற புதிய திட்டத்மத அறிமுகப்படுத்தியுள்ள நிறுவனம் எது? 

அ) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

ஆ) இந்திய உச்சநீதிமன்றம்  

இ) இந்திய யதர்தல் ஆம யம் 

ஈ) மத்திய புைனொய்வு முகமம 

✓ இந்தியொவின் தமைமம நீதி தி N V இரம ொ, ‘FASTER’ / ‘Fast and 

Secure Transmission of Electronic Records’ என்ற புதிய திட்ைத்மதத் 

பதொைங்கினொர். இந்தத் திட்ைத்தின்கீழ், சிமற அதிகொரிகள், மொவட்ை நீதி 

மன்றங்கள் மற்றும் உயர்நீதிமன்றங்களுக்கு உச்சநீதிமன்றம் 

உைனடியொக பிம  மற்றும் பிற ஆம கமள அனுப்பும். 

✓ இது மின்னணு முமறயில்  ொதுகொப் ொன முமறயில் யமற்பகொள்ளப் டும். 

தற்ய ொமதய நமைமுமறயில், பிம  உத்தரவின் அச்சிடப்பட்ட நகல் 

யநரியையய ப றப் ட்டு வருகிறது. 

 

5. 2021 ஜூமையில் நமடசபற்ற 7ஆவது BRICS சதாழிைாளர் & 

க்ஷவமைவாய்ப்பு அமமச்சர்கள் கூட்டத்திற்கு தமைமமதாங்கிய 

நாடு எது? 

அ) பியரசில் 

ஆ) ரஷ்யொ 

இ) இந்தியொ  

ஈ) சீனொ 

✓ இந்தியொவின் தமைமமயில் நமைப ற்ற BRICD பதொழிைொளர் மற்றும் 

யவமைவொய்ப்பு அமமச்சர்கள் கூட்ைத்திற்கு மத்திய பதொழிைொளர் & 

யவமைவொய்ப்பு அமமச்சர் பூய ந்தர் யொதவ் தமைமமவகித்தொர். 

பியரஸில், ரஷ்யொ, இந்தியொ, சீனொ மற்றும் பதன்னொப்பிரிக்கொ ஆகிய 

உறுப்புநொடுகளின் அமமச்சர்கள் அக்கூட்ைத்தில்  ங்யகற்றனர். 

✓ வலுவொன யதசிய ப ொருளொதொரம், உள்ளைக்கிய பதொழிைொளர் சந்மதகள் 

மற்றும் சமூக  ொதுகொப்பு அமமப்புகளுைன் மீண்டுவர ஐந்து நொடுகளும் 

தீர்மொனித்தன. 2020 அக்யைொ ர்.9 அன்று மொஸ்யகொவில் பதொழிைொளர் & 

யவமைவொய்ப்பு அமமச்சர்களின் ஆறொவது கூட்ைத்மத ரஷ்யொ ஏற் ொடு 

பசய்திருந்தது. 

 

6. சமீபத்தில் எந்த இருநாடுகளுடன் இமைந்து ‘ஷீல்டு’ என்னும் 

சபயரிைான ஒரு சமய்நிகர் கடல் பயிற்சிமய இந்தியா நடத்தியது? 

அ) இைங்மக மற்றும் மொைத்தீவு  

ஆ) வங்கயதசம் மற்றும் மொைத்தீவு 

இ) ஜப் ொன் மற்றும் தொய்ைொந்து 

ஈ) அபமரிக்கொ மற்றும் ரஷ்யொ 

✓ இந்தியவொனது இைங்மக மற்றும் மொைத்தீவின் கைற் மைகளுைன் 

இம ந்து ‘ஷீல்டு’ என்னும் ப யரில் ய ொமதப்ப ொருள் எதிர்ப்பு மற்றும் 

கைல்சொர் யதடுதல் மற்றும் மீட்புப் யிற்சிமய நைத்தியது. பமய்நிகரொக 

இப் யிற்சி நமைப ற்றது. ய ொமதப்ப ொருள் கைத்தமைத் தடுப் தற்கொன 

சிறந்த நமைமுமறகள் மற்றும் யநர்த்தியொன நமைமுமறகமளப் 

 கிர்ந்து பகொள்வமத இது யநொக்கமொகக் பகொண்டுள்ளது. இப் யிற்சிமய 

மும்ம  கைல்சொர் ய ொர்ப் யிற்சி மமயம் ஒருங்கிம த்து நைத்தியது. 

 

7. 2021 உைக இமளக்ஷயார் திறன்கள் நாளுக்கான கருப்சபாருள் 

என்ன? 

அ) Reimagining Youth Skills Post-Pandemic  

ஆ) Leaving No one Behind 

இ) Skillful World, Safe World 

ஈ) Skill Development in Schools 

✓ ஐநொ ப ொது அமவயொனது கைந்த 2014ஆம் ஆண்டில், ஜூமை.15ஆம் 

யததிமய உைக இமளயயொர் திறன்கள் நொளொக அறிவித்தது.  

✓ இமளயயொருக்கு  ணிவொய்ப்பு, நல்ை யவமை மற்றும் பதொழில்முமனவு 

ஆகியவற்றுக்கொன திறன்கமள வழங்குவதன் முக்கியத்துவத்மத 

பகொண்ைொடும் விதமொக இந்நொள் உருவொக்கப் ட்ைது. “Reimagining Youth 

Skills Post-Pandemic” என் து நைப் ொண்டின் (2021) இந்த நொளுக்கொன 

கருப்ப ொருளொகும். UNESCO’இன் கூற்றுப் டி, COVID பதொற்று, பதொழினுட்  

மற்றும் பதொழிற்கல்வி மற்றும்  யிற்சித்துமறயில்  ரவைொக இமையூறு 

விமளவித்தது. திறன் இந்தியொ திட்ைத்தின் ஆறொவது ஆண்டுவிழொ 

சமீ த்தில் இந்தியொவில் அனுசரிக்கப் ட்ைது. 

 

8. எந்த நாட்டின் க்ஷதசிய பிளாஸ்டிக் அறுமவ சிகிச்மச நாள், உைக 

பிளாஸ்டிக் அறுமவ சிகிச்மச நாளாக சகாண்டாடப்படுகிறது? 

அ) ஜப் ொன் 

ஆ) இந்தியொ  

இ) தொய்ைொந்து 

ஈ) சிங்கப்பூர் 

✓ பிளொஸ்டிக் அறுமவ சிகிச்மச இந்தியொவில் யதொன்றியதொகக் 

கூறப் டுகிறது. இந்தியொவில் உள்ள பிளொஸ்டிக் அறுகவ சிகிச்கை 

நிபுணர்ைள் சங்கமொனது 2011ஆம் ஆண்டில் யதசிய பிளொஸ்டிக் அறுமவ 

சிகிச்மச நொள் என்ற கருத்மத அறிமுகப் டுத்தியது. அப்ய ொதிருந்து, 

ஜூமை.15ஆம் யததி, இந்தியொவில், நொடு முழுவதும் பிளொஸ்டிக் அறுமவ 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

சிகிச்மச நிபு ர்கள் இைவச பசயல் ொடுகமளச் பசய்து விழிப்பு ர்வு 

நிகழ்ச்சிகமள நைத்தும் நொள் அனுசரிக்கப் ட்ைது. 

✓ சமீ த்தில் ஏற் ொடு பசய்யப் ட்ை உைகத்தமைவர்கள் சம யில், ஜூமை 

15ஆம் யததியொனது உைக பிளொஸ்டிக் அறுமவ சிகிச்மச நொளொக ஏற்றுக் 

பகொள்ளப் ட்ைது. 

 

9. ‘பள்ளி புதுமம தூதர் பயிற்சி திட்டத்மத’ வடிவமமத்து 

அறிமுகப்படுத்திய மத்திய அமமச்சகம் எது? 

அ) திறன் யமம் ொட்டு அமமச்சகம் 

ஆ) கல்வி அமமச்சைம்  

இ) ப ண்கள் & குழந்மதகள் யமம் ொட்டு அமமச்சகம் 

ஈ) தகவல் மற்றும் ஒலி ரப்பு அமமச்சகம் 

✓ மத்திய கல்வி அமமச்சர் தர்யமந்திர பிரதொனும் மத்திய  ழங்குடியினர் 

நைன் அமமச்சர் அர்ஜுன் முண்ைொவும் இம ந்து ‘ ள்ளி புதுமம தூதர் 

 யிற்சி திட்ைத்மத’ பதொைக்கி மவத்தனர்.  ள்ளி ஆசிரியர்களுக்கொன 

இந்தப் புதுமமயொன & பிரத்தியயகமொன திட்ைத்தின்மூைம், புதுமமகள், 

பதொழில்முமனதல், தனிந ர் அறிவுசொர் பசொத்துரிமம, வடிவமமப்பு 

சிந்தமன, ப ொருள் உருவொக்கம், சிந்தமன உருவொக்கம் ஆகியவற்றில் 

50,000 ஆசிரியர்களுக்கு  யிற்சியளிக்கப் டும். 

✓ கல்வி அமமச்சகத்தின் புதுமமகள் பிரிவு மற்றும் அமனத்திந்திய 

பதொழில்நுட்  கல்வி குழுவொல்  ள்ளி ஆசிரியர்களுக்கொக இந்தத் திட்ைம் 

வடிவமமக்கப் ட்டுள்ளது. 

 

10. வமளகுடா பிராந்தியத்தில் இந்திய கப்பல்கமளப் பாதுகாக்க 

இந்திய கடற்பமட க்ஷமற்சகாண்ட நடவடிக்மகயின் சபயர் என்ன? 

அ) ஆ யரஷன் பவண்ணிைொ 

ஆ) ஆ யரஷன் சங்கல்ப்  

இ) ஆ யரஷன்  ர்ப்பிள் 

ஈ) ஆ யரஷன் குரூட் 

✓ ஓமொன் வமளகுைொவில் இரு எண்ப ய்க் கப் ல்களில் பவடிவி த்து 

ஏற் ட்ைமத அடுத்து, 2019 ஜூனில் ‘ஆ யரஷன் சங்கல்ப்ம ’ இந்திய 

கைற் மை பதொைங்கியது. 

✓ இந்தியகைற் மையின் அலுவல்பூர்வ அறிக்மகயின் டி, இந்நைவடிக்மக, 

ஒவ்பவொரு நொளும், வமளகுைொ பிரொந்தியத்தில் சரொசரியொக 16 இந்தியக் 

பகொடியிைப் ட்ை வணிகக் கப் ல்களுக்கு  ொதுகொப் ொன வழித்தைத்மத 

வழங்கியுள்ளது. உைங்கூர்தியுைன் கூடிய இந்திய கைற் மை கப் ல் 

கைந்த 2019 ஜூனிலிருந்து வையமற்கு அரபிக்கைல், ஓமொன் வமளகுைொ 

மற்றும்  ொரசீக வமளகுைொவில் பதொைர்ந்து நிறுத்தப் ட்டுள்ளது. 

 


1. கொர்கில் பவற்றி நொள்: 

கொர்கில் ய ொரில் பவற்றி ப ற்ற தினத்மதபயொட்டி, அப்ய ொரில் உயிர் 

நீத்த வீரர்களுக்கு ரொணுவத்தினரும், நொைொளுமன்ற உறுப்பினர்களும் 

மரியொமத பசலுத்தினர். ைைொக்கில் உள்ள கொர்கில்  குதியில் ஊடுருவி 

மகப் ற்றுவதற்கு  ொகிஸ்தொன் இரொணுவம் கைந்த 1999ஆம் ஆண்டில் 

முயற்சி பசய்தது. அந்த முயற்சிமய இந்திய இரொணுவ வீரர்கள் தடுத்து 

நிறுத்தினர். இருநொட்டு ரொணுவங்களுக்குமிமையய நமைப ற்ற ய ொரில் 

இந்தியொ பவற்றிப ற்றது. 

ய ொரில் பவற்றி ப ற்ற ஜூமை.26ஆம் யததியொனது ஆண்டுயதொறும் 

கொர்கில் பவற்றி நொளொக பகொண்ைொைப் ட்டு வருகிறது. ய ொரின் 22ஆவது 

பவற்றி தின விழொ ைைொக்கின் திரொஸ்  குதியில் அமமந்துள்ள கொர்கில் 

ய ொர் நிமனவிைத்தில் நமைப ற்றது. 

 

 

 

 

 


