
         

    

1.தேசிய கல்விக்ககொள்கக-2020’ஐ அமல்படுத்திய நொட்டின் முேல் 

மொநிலம் எது? 

அ) உத்தர பிரததசம் 

ஆ) கர்நாடகா  

இ) குஜராத் 

ஈ) மத்திய பிரததசம் 

✓ ததசிய கல்விக்ககாள்கக-2020’இன் அமலாக்கம் கதாடர்பாக உத்தரவு 

பிறப்பித்த நாட்டின் முதல் மாநிலமாக கர்நாடகா மாறியுள்ளது என்று 

மாநில உயர்கல்வி அகமச்சர் CN அஸ்வத் நாராயண் கூறினார். நடப்பு 

கல்வியாண்டு 2021-2022 முதல் நகடமுகறக்கு வரும் வககயில், 

ததசிய கல்விக்ககாள்கக-2020 அமல்படுத்துவது குறித்து கர்நாடக 

அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. 

 

2. கெயற்கக நுண்ணறிவின்மூலமொன கண்டுபிடிப்பு ஒன்றுக்கு 

கொப்புரிகம வழங்கிய உலகின் முேல் நொடு எது? 

அ) கதன்னாப்பிரிக்கா  

ஆ) இங்கிலாந்து 

இ) ஆஸ்திதரலியா 

ஈ) சுவீடன் 

✓ கசயற்கக நுண்ணறிவின் (AI) மூலம் உருவாக்கப்பட்ட கண்டுபிடிப்புக்கு 

காப்புரிகம வழங்கிய உலகின் முதல் நாடாக கதன்னாப்பிரிக்கா மாறி 

உள்ளது. பிராக்டல் வடிவவியகல அடிப்பகடயாகக் ககாண்ட உணவு 

ககாள்கலன் அகமப்புக்கு அந்நாடு காப்புரிகம வழங்கியுள்ளது. DABUS 

(Device for Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience) எனப்படும் 

AI அகமப்பால் அவ்வகமப்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது  

✓ இந்த DABUS’ஐ ஸ்டீபன் தாலர் என்பவர் உருவாக்கியுள்ளார். இது 

சிக்கலான கசயல்பாடுககளச் கசய்யக்கூடியது என்பதால் பகடப்பாற்றல் 

எந்திரங்கள் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. ககட்டுப்தபான உணவுகள் 

குறித்த எச்சரிக்கககள், அவசர எச்சரிக்கக அகமப்பு தபான்றகவ 

DABUS’இன் முக்கிய கசயல்பாடுகளாகும். 

 

3. உஜ்வொலொ 2.0 திட்டத்கே, பிரேமர் தமொடி, எம்மொநிலத்திலிருந்து 

கேொடங்கினொர்? 

அ) இராஜஸ்தான் 

ஆ) உத்தர பிரததசம்  

இ) தமற்கு வங்கம் 

ஈ) அஸ்ஸாம் 

✓ உத்தர பிரததசத்தின் மதகாபாவில் சகமயல் எரிவாயு இகணப்புககள 

வழங்கி, உஜ்வாலா 2.0 (பிரதமரின் உஜ்வாலா திட்டம்) திட்டத்கத 

பிரதமர் தமாடி காகணாலிக்காட்சி வாயிலாக கதாடங்கிகவத்தார். 

✓ முன்கனப்தபாதும் இல்லாத எண்ணிக்ககயிலான மக்களின், குறிப்பாக 

கபண்களின் வாழ்கவ உஜ்வாலா திட்டம் ஒளிமயமாக்கியுள்ளதாக 

பிரதமர் கூறினார். சுதந்திரப் தபாராட்டத்தின் முன்தனாடியான மங்கள் 

பாண்தடவின் கசாந்த ஊரான உத்தர பிரததசத்தின் பாலியாவிலிருந்து 

கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு இந்தத் திட்டம் கதாடங்கப்பட்டது. 

 

4. தவளொண் ேொனியங்கி வொனிகல நிகலயங்ககள நிறுவிய 

நிறுவனம் எது? 

அ) இந்திய வானிகல கமயம்  

ஆ) DRDO 

இ) CSIR 

ஈ) NDMA 

✓ நாட்டு மக்களுக்கு, குறிப்பாக உழவர்களுக்கு துல்லியமான வானிகல 

முன்னறிவிப்கப வழங்குவதற்காக இந்திய வானிகல ஆய்வு கமயம் 

தவளாண் தானியங்கி வானிகல நிகலயங்ககள நிறுவியுள்ளது. 

இந்திய தவளாண் ஆராய்ச்சிக் கவுன்சிலின் கீழுள்ள கிரிஷி விக்யான் 

கமயங்களில் அகமந்துள்ள மாவட்ட அக்தராகமட் அலகுகளில் அகவ 

நிறுவப்பட்டுள்ளன. 

 

5.ரொம்ெொர் ேளமொக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள ‘பிந்ேவொஸ்’ அகமந்துள்ள 

மொநிலம் எது? 

அ) குஜராத் 

ஆ) இராஜஸ்தான் 

இ) ஒடிஸா 

ஈ) ஹரியானா  

✓ சமீபத்தில், இந்தியாவிலிருந்து தமலும் நான்கு ஈரநிலங்கள் ராம்சார் 

கசயலகத்திலிருந்து ராம்சார் தளங்களாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன. இத் 

தளங்கள், குஜராத்கதச் சார்ந்த ‘வாத்வானா’ மற்றும் ‘ததால்’ மற்றும் 

ஹரியானாகவச் சார்ந்த ‘சுல்தான்பூர்’ மற்றும் ‘பிந்தவாஸ்’. இதன்மூலம் 

இந்தியாவில் உள்ள ராம்சார் தளங்களின் எண்ணிக்கக 46 ஆக மாறி 

உள்ளது. தமலும், இந்தத் தளங்களின் பரப்பளவு தற்தபாது 1,083,322 

கஹக்தடர் அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளது. 

✓ இந்த அங்கீகரிப்பின்மூலம் ஹரியானா மாநிலம் அதன் முதல் ராம்சார் 

தளத்கதயும், 2012’இல் அறிவிக்கப்பட்ட நால்சதராவருக்குப்பின் குஜராத் 

தமலும் மூன்று ராம்சார் தளத்கதயும் கபறுகிறது. 

 

6. எந்ே மொநிலம் / யூனியன் பிரதேெத்தில், நடப்பொண்டின் (2021) 

முேலீட்டொளர் உச்சிமொநொடு ஏற்பொடு கெய்யப்படுகிறது? 

அ) மகாராஷ்டிரா 

ஆ) குஜராத்  

இ) கர்நாடகா 

ஈ) தில்லி 

✓ முதலீட்டாளர் உச்சிமாநாடு குஜராத் அரசால் சாகலப் தபாக்குவரத்து & 

கநடுஞ்சாகல அகமச்சகத்துடன் இகணந்து ஏற்பாடு கசய்யப்படுகிறது.  

✓ இம்முதலீட்டாளர் உச்சிமாநாடு, அலங்காவில் உள்ள கப்பல் உகடக்கும் 

கதாழிலகம் வழங்கும் ஒருங்கிகணந்த ஸ்கிராப்பிங் கமயத்தின் 

வளர்ச்சியில் கவனஞ்கசலுத்தும். குஜராத் மாநிலத்தின் காந்திநகரில் 

இது நடத்தப்படுகிறது. இந்த உச்சிமாநாட்டில் பல்தவறு முதலீட்டாளர்கள், 

கதாழில் வல்லுநர்கள் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட மத்திய மற்றும் மாநில அரசு 

அகமச்சகங்களின் பங்தகற்பு இருக்கும். ததசிய வாகன அழிப்புக் 

ககாள்ககயானது 2021 ஆக.13 அன்று பிரதமரால் அறிவிக்கப்பட்டது. 

 

7. COVID கேொற்றுக்கு மத்தியில் பள்ளிககள மீண்டும் திறப்பேற்கு 

முன்னுரிகம அளிக்குமொறு உலக சுகொேொர அகமப்பின் ேகலகம 

அறிவியலொளர் உலக நொடுககள வலியுறுத்தியுள்ளொர். உலக 

சுகொேொர அகமப்பின் ேற்தபொகேய ேகலகம அறிவியலொளர் யொர்? 

அ) ககன்தீப் காங் 

ஆ) மரியா வான் ககர்தகாவ் 

இ) Dr கசௌமியா சுவாமிநாதன்  

ஈ) நார்மன் தபார்லாக் 

✓ உலக நலவாழ்வு அகமப்பின் தகலகம அறிவியலாளர் Dr கசௌமியா 

சுவாமிநாதன், COVID கதாற்றுதநாய்க்கு மத்தியில் பள்ளிககள மீண்டும் 

திறப்பதற்கு முன்னுரிகம அளிக்குமாறு நாடுககள வலியுறுத்தினார்.  

✓ COVID-19 மகறமுகமாக கல்விகய கபரிதும் பாதித்துள்ளது. எனதவ, 

சரியான உடல்நலத்கத பராமரிக்கும் அதததவகளயில் பள்ளி திறப்புக்கு 

முன்னுரிகம அளிக்கும்படியும் அவர் தகட்டுக்ககாண்டுள்ளார். COVID-

19 கதாற்றுதநாய் காரணமாக, 1.5 பில்லியன் சிறார்களின் கல்வி பாதிப்பு 

அகடந்துள்ளது. 2021 ஜனவரி மாதத்தில், கல்வி உரிகம மன்றம் தனது 

அறிக்கககய கவளியிட்டது. அதில், COVID கதாற்றுதநாய் காரணமாக, 

இந்தியாவில், 10 மில்லியன் கபண்கள் இகடநிகலப்பள்ளிக்கல்விகய 

விட்டு கவளிதயறக் கூடும் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 

8. எந்ே நிறுவனத்துடன் இகணந்து, அரசு மின்னணு ெந்கே 

ேளமொனது தேசிய கபொது ககொள்முேல் மொநொட்டின் 5ஆவது பதிப்கப 

ஏற்பொடு கெய்துள்ளது? 

அ) இந்திய வர்த்தகம் மற்றும் கதாழிற்துகற கூட்டகமப்பு 

ஆ) ASSOCHAM 

இ) NASSCOM 

ஈ) இந்திய கதாழிற்துகற கூட்டகமப்பு  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ அரசு மின்னணு சந்கத தளம், இந்திய கதாழிற்துகற கூட்டகமப்புடன் 

இகணந்து ததசிய கபாது ககாள்முதல் கூட்டத்தின் ஐந்தாவது பதிப்கப 

ஆக.9 மற்றும் 10 ஆகிய தததிகளில், “கதாழில்நுட்பத்துடன் கூடிய அரசு 

ககாள்முதல்-தரம், கவளிப்பகடத்தன்கம மற்றும் உள்ளடக்கத்கத 

தநாக்கி” என்ற கருப்கபாருளில் நகடகபற்றது. மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் 

கதாழிற்துகற இகணயகமச்சர் திருமதி அனுப்பிரியா பதடல், ஆக.9 

அன்று காகணாலி வாயிலாக இந்தக் கூட்டத்கதத் கதாடங்கிகவத்தார். 

 

9. நடப்பொண்டில் (2021) 7 TRIFED வொன் ேன் விருதுககள கவன்ற 

மொநிலம் எது? 

அ) அருணாச்சல பிரததசம் 

ஆ) நாகாலாந்து  

இ) சிக்கிம் 

ஈ) இமாச்சல பிரததசம் 

✓ பல்தவறு பிரிவுகளில் முன்மாதிரியான கசயல்திறனுக்காக வான் தன் 

விகாஸ் தயாஜனா (VDVY) மற்றும் குகறந்தபட்ச ஆதரவு விகல (MSP) 

திட்டங்களில் ஏழு மதிப்புமிக்க ததசிய விருதுககள நாகாலாந்து மாநிலம் 

கவன்றுள்ளது. 

✓ VDVY மற்றும் MSP’க்கான சிறு வன உற்பத்திப்கபாருட்கள் திட்டமானது 

விவசாயிகளின் கதாழில்முகனவுத் திட்டங்களில் உள்நாட்டில் 

கிகடக்கும் கபாருட்களின் கசயலாக்கம், கட்டுதல், சந்கதப்படுத்துதல் 

ஆகியவற்றில் கவனஞ்கசலுத்துகிறது என அதிகாரப்பூர்வ அறிக்ககயில் 

கதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சிறந்த ஆய்வு, சிறந்த பயிற்சி மற்றும் அதிக 

எண்ணிக்ககயிலான வான் தன் விகாஸ் ககாத்துககள நிறுவியது 

ஆகிய மூன்று பிரிவுகளில் நாகாலாந்து முதலிடத்தில் உள்ளது. 

 

10. ஸ்ககட்ரொக்ஸ் உலக வொனூர்தி நிகலய விருதுகள் – 2021’இல், 

உலகின் முேல் 50 சிறந்ே வொனூர்தி நிகலயங்களுள் ஒன்கறன 

இடம்கபற்றுள்ள இந்திய வொனூர்தி நிகலயம் எது? 

அ) சத்ரபதி சிவாஜி மகாராஜா சர்வததச விமான நிகலயம், மும்கப 

ஆ) இந்திரா காந்தி சர்வததச விமான நிகலயம், தில்லி  

இ) தநதாஜி சுபாஷ் சந்திர தபாஸ் விமான நிகலயம், ககால்கத்தா 

ஈ) இராஜீவ் காந்தி சர்வததச விமான நிகலயம், கஹதராபாத் 

✓ நடப்பாண்டின் (2021) ஸ்ககட்ராக்ஸ் உலக வானூர்தி நிகலய விருது 

தரவரிகச சமீபத்தில் கவளியிடப்பட்டது. அதில் தில்லியின் இந்திரா 

காந்தி சர்வததச விமான நிகலயம், 2021’இல் உலகின் சிறந்த 50 

விமான நிகலயங்களில் ஒன்கறன இடம்கபற்றுள்ளது. தில்லி விமான 

நிகலயமானது கதாடர்ந்து மூன்றாவது ஆண்டாக இந்தியாவின் சிறந்த 

விமான நிகலயமாக இடம்கபறுகிறது. மும்கப, கஹதராபாத் மற்றும் 

கபங்களூரு ஆகியகவ உலகின் 100 சிறந்த விமான நிகலயங்களில் 

ஒன்றாக இடம்கபற்றுள்ளன. 

✓ ஸ்ககட்ராக்ஸ்-2021 உலக விமான நிகலயத்தின் விருது பட்டியலில், 

தில்லி, 45ஆவது இடத்தில் உள்ளது. 2020ஆம் ஆண்டில் 50ஆவது 

இடத்தில் அது இருந்தது. இந்த நிகலகய அகடந்த முதல் இந்திய 

விமான நிகலயம் தில்லி விமான நிகலயம் ஆகும். கஹதராபாத், 64 

ஆவது இடத்தில் உள்ளது. மும்கப, 65ஆவது இடத்தில் உள்ளது. 

கபங்களூரு, 71ஆவது இடத்தில் உள்ளது. 

 


1. தசதி கதரியுமா? 

ஜூகல.24: தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக் 49 கிதலா பளு தூக்கும் பிரிவில் 

இந்தியாவின் சாய்தகாம் மீராபாய் சானு இந்தியாவுக்கு முதல் கவள்ளிப் 

பதக்கத்கத கவன்றார். 2000 சிட்னி ஒலிம்பிக்கில் பளு தூக்கும் பிரிவில் 

கர்ணம் மல்தலஸ்வரி கவண்கலப் பதக்கம் கவன்ற பிறகு இந்தியா 

கவன்றுள்ள பதக்கம் இது. 

ஜூகல.24: திருவாரூர் மத்தியப் பல்ககலக்கழகத் துகணதவந்தராக 

மதுகர காமராஜர் பல்ககலக்கழகத் துகணதவந்தராக இருக்கும் 

முத்துக்கலிங்கன் கிருஷ்ணகன நியமித்து மத்தியக் கல்வி அகமச்சகம் 

உத்தரவிட்டது. 

ஜூகல.25: ரஷ்யாவில் நகடகபற்ற ‘சர்வததச கணித ஒலிம்பியாட் 2021’ 

தபாட்டியில் 1 தங்கம், 1 கவள்ளி, 3 கவண்கலம் என 5 பதக்கங்ககள 

இந்திய மாணவர்கள் கவன்றனர். இது உலகின் பழகமயான 

அறிவியல் தபாட்டி. 

ஜூகல.26: ஹங்தகரியில் நகடகபற்ற உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் 

தபாட்டியில் இந்திய வீராங்ககன பிரியா மாலிக் தங்கப் பதக்கம் கவன்று 

சாதகன பகடத்தார். 

ஜூகல.26, 29: கதலங்கானாவில் வாரங்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள 13-

ஆம்நூற்றாண்கடச் தசர்ந்த ராமப்பா தகாயில், குஜராத்தில் கட்ச் 

பகுதியில் உள்ள கதான்கமயான ஹரப்பா நகரான ததாலாவீரா 

ஆகியவற்கற உலகப் பாரம்பரிய சின்னங்களாக யுகனஸ்தகா 

அறிவித்தது. 

ஜூகல.27: தமிழ்நாட்டுக்கும் தமிழினத்தின் வளர்ச்சிக்கும் 

பங்காற்றியவர்ககளக் கவுரவிக்க ‘தககசால் தமிழர்’ என்கிற புதிய 

விருகதத் தமிழக அரசு உருவாக்கியது. இதன் முதல் விருதுக்குச் 

சுதந்திரப் தபாராட்ட வீரரும் நூற்றாண்டு கண்ட இடதுசாரி 

தகலவருமான என் சங்கரய்யா ததர்வு கசய்யப்பட்டார். 

ஜூகல.27: கல்விச் தசர்க்ககயில் வன்னியர் களுக்கு 10.5 சதவீதம், 

சீர்மரபினருக்கு 7 சதவீதம், இதர பிற்படுத்தபட்தடாருக்கு 2.5 சதவீதம் 

சிறப்பு உள் ஒதுக்கீடு வழங்குவதற்கான அரசாகணகயத் தமிழக அரசு 

கவளியிட்டது. 

ஜூகல.29: தகரளத்தில் ஆண் அரசு ஊழியர்கள் திருமணத்தின்தபாது 

உயரதிகாரிகளிடம் வரதட்சகண மறுப்புச் சான்றிதழ் சமர்பிப்பது 

கட்டாயமாக்கப்பட்டது. 

ஜூகல.30: புதுக்தகாட்கடயில் சங்ககால பழகம வாய்ந்த 

கபாற்பகனக்தகாட்கடயில் அகழாய்வுப் பணிகள் கதாடங்கின. 

ஆக.1: தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக்கில் பாட்மிண்டன் மகளிர் பிரிவில் 

இந்தியாவின் P V சிந்து கவண்கலப் பதக்கம் கவன்றார். 2016-இல் 

கவள்ளிப் பதக்கம் கவன்ற சிந்து, இப்தபாது கவண்கலம் கவன்றதன் 

மூலம், ஒலிம்பிக்கில் தனிநபர் பிரிவில் கதாடர்ச்சியாக இரு பதக்கங்ககள 

கவன்ற முதல் இந்திய வீராங்ககனயாகியிருக்கிறார். 

 

 

 

 


