
         

    

1. மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய GSLV Mk-III ஏவுகலத்தத 

உருவாக்குவதற்காக அதன் ததாழில்நுட்பங்களில் பணியாற்றிவரும் 

அதைப்பு எது? 

அ) ஸ்பேஸ் X 

ஆ) இஸ்ப ோ  

இ) வர்ஜின் பேலக்டிக் 

ஈ) ROSCOSMOS 

✓ இந்திய விண்வவளி ஆய்வு மையைோனது (ISRO) GSLV MkIII ஏவுேலத்மை 

மீண்டும் ேயன்ேடுத்ைத் பைமவயோன வைோழில்நுட்ேத்மை உருவோக்கும் 

ேணியில் ஈடுேட்டுள்ளது. இந்ைப் புதிய நுட்ேம், GSLV MkIII ஏவுேலத்மை 

வெங்குத்ைோே ைம யிறக்ே உைவும். இந்ை நுட்ேம் SpaceX பின்ேற்றி வரும் 

நுட்ேைதுக்கு இமையோே இருக்கும். மீண்டும் ேயன்ேடுத்ைக்கூடிய 

GSLV MkIII டி ோன்ஸ்மிட்டரின் உருவோக்ேம், ISRO’இன் நிதிமயயும் 

பெமிக்ே உைவும். 

 

2. சமீபத்தில், எந்த நாட்டுடனான பபரிடர் அபாயக் குதைப்புக்கான 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்திற்கு ைத்திய அதைச்சரதவ ஒப்புதல் 

அளித்தது? 

அ) வெர்ைனி 

ஆ) ெப்ேோன் 

இ) இத்ைோலி  

ஈ) வேல்ஜியம் 

✓ பேரிடர் அேோயக் குமறப்பு ைற்றும் பைலோண்மை துமறயில் இந்தியோ -

இத்ைோலி இமடபய ஒத்துமைப்புடன் வெயல்ேடும் புரிந்துைர்வு 

ஒப்ேந்ைத்துக்கு, பி ைைர் பைோடி ைமலமையிலோன ைத்திய அமைச்ெ மவ 

ஒப்புைல் அளித்துள்ளது. பேரிடர் அேோயக் குமறப்பு ைற்றும் பைலோண்மை 

துமறயில் ஒத்துமைப்பு குறித்ை புரிந்துைர்வு ஒப்ேந்ைம், இந்தியோவின் 

பைசிய பேரிடர் பைலோண் ஆமையம், இத்ைோலியின் வேோது ேோதுேோப்புத் 

துமற இமடபய ேடந்ை ெூன் ைோைம் மேவயழுத்ைோனது. 

✓ இருை ப்பின் பேரிடர் பைலோண்மை முமறேளோல் இந்தியோ ைற்றும் 

இத்ைோலி ேயனமடய இந்ைப் புரிந்துைர்வு ஒப்ேந்ைம் உைவும். பேரிடர் 

பைலோண் துமறயில் ையோர்நிமல, மீட்பு நடவடிக்மே, திறன் பைம்ேோடு 

ஆகியவற்மற வலுப்ேடுத்ை இந்ை ஒப்ேந்ைம் உைவும். 

 

3. ‘ஒரு கிராைப்பஞ்சாயத்து-ஒரு DIGI-பப சகி’ என்ை தபயரில் திட்டம் 

ஒன்றைத் த ொடங்கியுள்ள ைாநிலம் / யூனியன் பிரபதசம் எது? 

அ) உத்ை  பி பைெம் 

ஆ) ஹரியோனோ 

இ) அந்ைைோன் நிக்பேோேோர் தீவுேள் 

ஈ) ெம்மு & ேோஷ்மீர்  

✓ ெம்மு-ேோஷ்மீரின் வைோமலதூ ப் ேகுதிேளில் வீட்டுக்கு வீடு டிஜிட்டல் 

வங்கி ைற்றும் நிதிச் பெமவேமள ஊக்குவிப்ேைற்ேோே, துமைநிமல 

ஆளுநர் ைபனோஜ் சின்ஹோ ேோம்பூரில் உள்ள ெம்மு ைற்றும் ேோஷ்மீர் 

வைோழில்முமனபவோர் பைம்ேோட்டு நிறுவனத்தில் (JKEDI) ‘ஒரு கி ோைப் 

ேஞ்ெோயத்து-ஒரு DIGI-பே ெகி’ என்ற திட்டத்தைத் வைோடங்கினோர். 

 

4. 2021 – “Peaceful Mission” பயிற்சி நதடதபறுகிை நாடு எது? 

அ) அவைரிக்ேோ 

ஆ)  ஷ்யோ  

இ) ஐக்கிய இ ோச்சியம் 

ஈ) ஆஸ்திப லியோ 

✓ இந்திய வோன்ேமடமயச் பெர்ந்ை 38 ேணியோளர்ேள் உட்ேட 200 பேர் 

வேோண்ட அமனத்து ஆயுைக் கூட்டுப் ேமடேமளக் வேோண்ட இந்திய 

இ ோணுவக்குழு, அமைதி மிஷன் - 2021 ேயிற்சியில் ேங்பேற்கிறது. 

இந்ைப் ேயிற்சி 2021 வெப்.13 முைல் 25 வம  வைன்பைற்கு  ஷ்யோவின் 

ஓ ன்ேர்க் பி ோந்தியத்தில் நமடவேறுகிறது. SCO “Peaceful Mission” 

என்பது ஒரு ேன்முே ைற்றும் கூட்டு ேயங்ே வோை எதிர்ப்பு ேயிற்சியோகும்.  

✓ ஷோங்ேோய் ஒத்துமைப்பு அமைப்பின் (SCO) உறுப்புநோடுேளுக்கிமடபய 

‘ ோணுவ ரீதியிலோன உறவின்’கீழ் 2 ஆண்டுேளுக்கு ஒருமுமற இந்ைப் 

ேயிற்சி நடத்ைப்ேடுகிறது. 

5. UNESCO’இன் நடப்பு 2021ஆம் ஆண்டுக்கான அரசர் தசப ாங் 

எழுத்தறிவு பரிதச, இந்தியாவிலுள்ள எந்த அதைப்பு தவன்றுள்ளது? 

அ) பைசிய திறந்ைநிமலப் ேள்ளிக்ேல்வி நிறுவனம்  

ஆ) அண்ைோ ேல்ேமலக்ேைேம் 

இ) வைட் ோஸ் ேல்ேமலக்ேைேம் 

ஈ) IISc 

✓ வநோய்டோவில் உள்ள பைசிய திறந்ைநிமலப் ேள்ளிக்ேல்வி நிறுவனம் 

ஆனது (NIOS), புேழ்வேற்ற UNESCO’இன் அ ெர் வெபெோங் எழுத்ைறிவு 

ேரிசு – 2021’ஐ வவன்றுள்ளது. இந்ை அமைப்பு, ேல்வி அமைச்ெேத்ைோல் 

நடத்ைப்ேடுகிறது. ேல்விக்ேோன புதுமையோன அணுகுமுமறக்ேோே 

UNESCO’இன் உலேளோவிய அங்கீேோ த்மை இது வேற்றுள்ளது.  

✓ UNESCO’இன் ேன்னோட்டு எழுத்ைறிவு விருதுேள் ஒரு குறிப்பிட்ட ேருப் 

வேோருளில் ேவனஞ்வெலுத்துகின்றன. நடப்பு 2021ஆம் ஆண்டு, “உள்ளட 

-க்கிய வைோமலவு ைற்றும் டிஜிட்டல் ேல்வியறிவு ேற்றல்” என்ேதில் 

ேவனஞ்வெலுத்துகிறது. இந்ை ஆண்டின் (2021) UNESCO ேன்னோட்டு 

ேல்வியறிவு ேரிசுேள் NIOS உடன் இமைந்து பேோட் டி ஐவரி, எகிப்து, 

குவோத்ைைோலோ, வைக்ஸிபேோ ைற்றும் வைன்னோப்பிரிக்ேோ ஆகியவற்றுக்கும் 

வைங்ேப்ேட்டது. 

 

6. “ஏக் பாஹல்” என்ை இந்திய அளவிலான சிைப்பு இயக்கத்தத 

ததாடங்கியுள்ள நடுவண் அதைச்சகம் எது? 

அ) ெட்டம் ைற்றும் நீதி அமைச்ெேம்  

ஆ) ஊ ே வளர்ச்சி அமைச்ெேம் 

இ) வேருநிறுவன விவேோ ங்ேள் அமைச்ெேம் 

ஈ) நிதி அமைச்ெேம் 

✓ வீடுேளுக்பேச் வென்று நீதி வைங்கும் “ஏக் ேோஹல்” என்ற இந்திய 

அளவிலோன சிறப்பு இயக்ேத்மை ைத்திய ெட்டம் ைற்றும் நீதி அமைச்ெேம் 

வைோடங்கியுள்ளது. வைோமலநிமல-ெட்டத்தின்கீழ் ேதிவுேமள ஊக்குவிக் 

-கும் வமேயில் இது வைோடங்ேப்ேட்டது. நீதித்துமற ைற்றும் NALSA 

இந்ை இயக்ேத்மை வைோடங்கியது. 

 

7. இந்தியாவில் உள்ள 112 முன்பனை விதையும் ைாவட்டங்களில் 

உள்ள ைாணவர்களுக்கு இலவசைாக கல்வி வைங்குவதற்காக, NITI 

ஆபயாக், எந்த நிறுவனத்துடன் கூட்டிதணந்துள்ளது? 

அ) அன்அேோடமி 

ஆ) மேெு  

இ) டோடோ அடிப்ேமட ஆ ோய்ச்சி நிறுவனம் 

ஈ) ஐஐடி ேோன்பூர் 

✓ இந்தியோவின் 112 முன்பனற விமையும் ைோவட்டங்ேளில் உள்ள 

ைோைவர்ேளுக்கு இலவெ ேல்வி வோய்ப்புேமள வைங்குவைற்ேோே NITI 

ஆபயோக், BYJU உடன் கூட்டிமைந்துள்ளது. இந்ைக் கூட்டோண்மையின் 

ஒருேகுதியோே, உயர்ை  & வைோழில்நுட்ேம் ெோர்ந்ை ேற்றல் திட்டங்ேமள, 

BYJU’s, ைோைவர்ேளுக்கு இலவெைோே வைங்கும். இந்ைத் திட்டம் ஒரு 

பி த்பயே ேணிக்குழுமவ நிறுவும். அது அறிவு, ேண்டுபிடிப்பு ைற்றும் 

உத்திெோர் ஆை வின் அமைப்மே நிறுவுவைற்கு உைவும். 

 

8.எந்த நாட்டில் அதைந்துள்ள இந்திய உயராதணயரகம் 57ஆவது 

இந்திய ததாழில்நுட்ப ைற்றும் தபாருளாதார ஒத்துதைப்பு நாதளக் 

தகாண்டாடியது? 

அ) ஆஸ்திப லியோ 

ஆ) ேத்ைோர் 

இ) வங்ேோளபைெம்  

ஈ) வைன் வேோரியோ 

✓ 2021 வெப்.16 அன்று, டோக்ேோவில் உள்ள இந்திய உய ோமைய ேம் 57 

ஆவது இந்திய வைோழில்நுட்ே ைற்றும் வேோருளோைோ  ஒத்துமைப்பு நோமளக் 

வேோண்டோடியது. இந்ை நிேழ்மவ வங்ேோளபைெத்தில் உள்ள இந்திய 

உய ோமையர் விக் ம் வைோம ெோமி வைோகுத்து வைங்கினோர். இந்ை 

நிேழ்வில், சுைோர் 100 ITEC முன்னோள் ைோைவர்ேள் ைற்றும் அமனத்து 

ை ப்பு முக்கியஸ்ைர்ேளும் ேங்பேற்றனர். 

  

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ ITEC என்ேது இந்திய அ சின் முைன்மைத் திட்டைோகும். வளர்ந்து வரும் 

நோடுேளுக்கு வளர்ச்சி அனுேவத்மையும் வேோருத்ைைோன வைோழில் 

நுட்ேத்மையும் வைங்குவைற்ேோே 1964’இல் இந்தியோவோல் நிறுவப்ேட்டது. 

 

9. அண்தையில் ததாடங்கப்பட்ட திட்டதைான்றின்கீழ் 50,000 

இதளபயாருக்கு பயிற்சியளிக்க முடிவுதசய்துள்ள நிறுவனம் எது? 

அ) NITI ஆபயோக் 

ஆ) இ யில்பவ அமைச்ெேம்  

இ) பி ெோர் ேோ தி 

ஈ) நிதி அமைச்ெேம் 

✓  யில் வேௌஷல் விேோஸ் பயோெனோ திட்டத்தின் ஒருேகுதியோே,  யில்பவ 

அமைச்ெர் அஷ்வினி மவஷ்னவோல், வெப்.17 அன்று 18 முைல் 35 வயது 

வம யிலோன 50,000 இமளபயோருக்கு அடுத்ை மூன்று ஆண்டுேளில் 

ேல்பவறு இ யில்பவ ேயிற்சி நிறுவனங்ேளில் வைோழில்வைோடர்ேோன 

திறன்ேமளப் ேயிற்றுவிப்ேைற்ேோன ஒரு திட்டத்மை வைோடங்கினோர். 

 

10. SPIN (Strengthening the Potential of India) என்ை தனித்துவைான 

திட்டத்ததத் ததாடங்கியுள்ள நிறுவனம் எது? 

அ) ேோதி & கி ோைப்புறத் வைோழிலேங்ேள் ஆமையம்  

ஆ) ஊ ே வளர்ச்சி அமைச்ெேம் 

இ) பைசிய சிறுவைோழில் ேைேம் 

ஈ) ேோ ை வங்கி 

✓ ேோதி ைற்றும் கி ோைப்புறத் வைோழிலேங்ேள் ஆமையைோனது (KVIC) SPIN 

(Strengthening the Potential of India) என்ற ைனித்துவைோன திட்டத்மைத் 

வைோடங்கியுள்ளது. பைலும் 1100 விளிம்புநிமல குயவர்க்கு வலுவளிக்கும் 

பநோக்ேத்துடன், வோ ைோசியில் SFURTI திட்டத்தின்கீழ் ஒரு ைட்ேோண்டத் 

வைோகுதிமயயும் அமைத்துள்ளது. 

✓ SPIN திட்டத்தின் ேங்பேற்ேோளர்ேளுக்கு மின்ெோ த்தில் இயங்கும் 780 

வமனெக்ே ங்ேள் வைங்ேப்ேடும். 

 


1. `2,120 பேோடி முைலீட்டில் 41,695 பேருக்கு பவமல: அ சுடன் 24 

நிறுவனங்ேள் ஒப்ேந்ைம் 

ைமிைநோட்டில் 41,695 பேருக்கு பவமலவோய்ப்பு அளிக்கும் வமேயில் 

`2,120 பேோடியில் வைோழில் முைலீடுேளுக்ேோன புரிந்துைர்வு 

ஒப்ேந்ைங்ேள் வெய்யப்ேட்டன. வென்மனயில் ஏற்றுைதியில் ஏற்றம் - 

முன்னணியில் ைமிழ்நோடு என்ற ைமலப்பில் நமடவேற்ற நிேழ்ச்சியில் 

இந்ைப் புதிய ஒப்ேந்ைங்ேள் ேரிைோறப்ேட்டன. 

 

2. இனி ‘பேட்ஸ்பைன்’ கிமடயோது! 

ேோலின ெைத்துவத்மை வலியுறுத்தும் விைைோே ‘பேட்ஸ்பைன்’ என்கிற 

கிரிக்வேட் வெோல்லுக்கு ைோற்றோே ‘பேட்டர்’ என்கிற வெோல்மல 

அறிமுேப்ேடுத்தியுள்ளது எம்.சி.சி. கிரிக்வேட் விதிமுமறேமள வகுப்ேதில் 

எம்.சி.சி. என்றமைக்ேப்ேடும் வைரிபலபேோன் கிரிக்வேட் கிளப் முக்கியப் 

ேங்கு வகிக்கிறது. இது ைரும் ேரிந்தும ேளின் அடிப்ேமடயில் கிரிக்வேட் 

விதிமுமறேமள அைல்ேடுத்தி வருகிறது ஐசிசி என்கிற ெர்வபைெ 

கிரிக்வேட் ேவுன்சில். 

 

 

 


