
         

    

1. காலின்ஸ் அகராதியின்படி ‘2021ஆம் ஆண்டின் ச ால்’ என்ன? 

அ) கிரிப்ட ோ-கரன்ஸி 

ஆ) பிட்கோயின் 

இ) NFT  

ஈ) டி-ஃபை 

✓ கோலின்ஸ் அகரோதி ‘NFT’ (Non-fungible Token என்ைதன் சுருக்கம்) என்ற 

ச ோல்பை 2021ஆம் ஆண்டின் ச ோல்ைோகத் டதர்ந்சதடுத்துள்ளது. 

கோலின்ஸின் கூற்றுப்ைடி, இந்தச்ச ோல்லின் ையன்ைோடு 11,000  தவீதம் 

அதிகரித்துள்ளது. மில்லியன் கணக்கோன  ோைர்களுக்கு விற்கக்கூடிய 

டிஜிட் ல் ட ோக்கன்களில் ஆர்வம் உயர்ந்து வருவபத இது கோட்டுகிறது. 

 

2. வாகனங்களுக்கு பசுமை வரி விதிப்பதற்காக, ‘மைாட்டார் வாகன 

வரி (திருத்த) ைம ாதா-2021’ஐ நிமைமவற்றியுள்ள ைாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நோடு 

ஆ) ஆந்திர பிரடத ம்  

இ) சதலுங்கோனோ 

ஈ) ஒடிஸோ 

✓ ஆந்திர பிரடத  மோநிை  ட் மன்றம், வோகனங்களுக்கு ைசுபம வரி 

விதிப்ைதற்கோக AP டமோட் ோர் வோகன வரி (திருத்தம்) மட ோதோ – 2021’ஐ 

நிபறடவற்றியுள்ளது. டமோட் ோர் ப க்கிள் மற்றும் ஆட்ட ோ ரிக்ஷோக்கள் 

தவிர அபனத்து வோகனங்களுக்கும் ைசுபம வரி விதிக்கப்ை வுள்ளது. 

 

3. காலநிமல ைாற்ைத்திற்கு எதிரான இந்தியாவின் நடவடிக்மகக 

-ளுக்கு உதவுவதற்காக €1.2 பில்லியன் நிதியுதவிமய அறிவித்து 

உள்ள நாடு எது? 

அ) பிரோன்ஸ் 

ஆ) செர்மனி  

இ) இத்தோலி 

ஈ) UK 

✓ கோைநிபை மோற்றத்திற்கு எதிரோன இந்தியோவின் நடவடிக்கைைளுக்கு 

உதவுவதற்கும் தூய எரி க்தியில் ஒத்துபைப்பு நல்குவதற்கும் செர்மனி 

€1.2 பில்லியனுக்கும் அதிகமோன (சுமோர் `10,025 டகோடி) புதிய வோக்குறு 

-திகபள அறிவித்துள்ளது. 1990ஆம் ஆண்டு ன் ஒப்பிடுபகயில், 2045 

ஆம் ஆண்டிற்குள் கோைநிபை நடுநிபைபய எய்தவும், எரி க்தி மற்றும் 

சதோழிற்துபறகளில் உமிழ்வுகபள 77 & 58% குபறக்கவும் செர்மனி 

தனது இைக்பக அறிவித்துள்ளது. உைகளோவிய பைங்குடில் வோயுவில் 

இந்தியோவும் செர்மனியும் கிட் த்தட்  9% ைங்பகக் சகோண்டுள்ளன. 

 

4. தமலமை தகவல் பாதுகாப்பு அதிகாரிகளுக்கு ம பர் கிமரம் 

பற்றிய விழிப்புணர்மவ உறுதிச ய்வதற்கான மின்னணு & தகவல் 

சதாழினுட்ப அமைச் கத்தின் முதல் PPP முயற்சியின் சபயசரன்ன? 

அ) ப ைர் சுரக்ஷித் ைோரத் முன்சனடுப்பு  

ஆ) சுரக்ஷித் ைோரத்; ஸ்வஸ்த் ைோரத் 

இ) சுரக்ஷித் CISO’க்கள் 

ஈ) ைோதுகோப்ைோன CISOகள் 

✓ ‘ப ைர் சுரக்ஷித் ைோரத் முன்சனடுப்பு’ என்ைது மின்னணு மற்றும் தகவல் 

சதோழில்நுட்ை அபமச் கத்தின் முதல் PPP முயற்சியோகும். இது 2018 

ெனவரியில் சதோ ங்கப்ைட் து. இது தபைபம தகவல் ைோதுகோப்பு 

அதிகோரிகளுக்கு ப ைர் கிபரம் ைற்றிய விழிப்புணர்பவ உறுதி 

ச ய்வபத டநோக்கமோகக் சகோண்டுள்ளது. 

✓ MeITY’இன் கீழுள்ள டதசிய மின்-ஆளுபகப் பிரிவு, தபைபம தகவல் 

ைோதுகோப்பு அதிகோரிகள் (CISO’க்கள்) மற்றும் ைல்டவறு அபமச் கங்கள் 

மற்றும் துபறகள், மத்திய மற்றும் மோநிை அரசுகள், சைோதுத்துபற 

நிறுவனங்கள், வங்கிகள் டைோன்றவற்றின் முன்னணி தகவல் சதோழில் 

நுட்ை அதிகோரிகளுக்கு 6 நோள் ையிற்சித் திட் த்பத ந த்துகிறது. 

 

 

 

5. எந்தத் தமலவரின் நிமனவு நாள், ‘ைகாபரிநிர்வான் திவாஸ்’ 

என அனு ரிக்கப்படுகிைது? 

அ) Dr B R அம்டைத்கர்  

ஆ)  ர்தோர் வல்ைைோய் ைட ல் 

இ) டெோதிரோவ் பூடை 

ஈ) தயோனந்த  ரஸ்வதி 

✓ ைோைோ ோடகப்  ோக் ர் பி ஆர் அம்டைத்கரின் நிபனவு நோள் ஒவ்டவோர் 

ஆண்டும் டி .6 அன்று ‘மகோைரிநிர்வோன் திவோஸ்’ என அனு ரிக்கப்ைடுகி 

-றது. மும்பையில் அபமந்துள்ள அவரது நிபனவி மோன ப த்ய 

பூமியில் அவரது ஆதரவோளர்கள் அஞ் லி ச லுத்துவதற்கோக கூடினர். 

இந்த ஆண்டு, இந்திய பிரதமர் டமோடி கோசணோளிக்கோட்சிமூைம் ப த்ய 

பூமிக்கு வந்திருந்த ஆதரவோளர்கடளோடு உபரயோடுகிறோர். 

 

6. Lunar Polar Exploration Mission (LUPEX) என்பது நிலவிற்கான 

ஒரு கூட்டுத் திட்டைாகும். இதில் எந்த இரு நாடுகள் உள்ளன? 

அ) இந்தியோ-இஸ்டரல் 

ஆ) இந்தியோ-பிரோன்ஸ் 

இ) இந்தியோ-ெப்ைோன்  

ஈ) இந்தியோ-ரஷ்யோ 

✓ நிைவின் துருவப்ைகுதிபய ஆரோய்வதற்கோக, இந்திய மற்றும் ெப்ைோனிய 

விண்சவளி முகபமகள் இபணந்து நிைவுக்கோன ஒரு திட் த்பதத் 

சதோ ங்க திட் மிட்டுள்ளன. Lunar Polar Exploration Mission (LUPEX) 

என அபைக்கப்ைடும் இந்தத் திட் ம், இந்திய நிைவு தபரயிறங்கி மற்றும் 

ெப்ைோனிய ஆய்வூர்தி ஆகியவற்பறக் சகோண்டிருக்கும். 

✓ ெப்ைோனிய விண்சவளி ஆய்வுநிறுவனம் (JAXA) சிட்னி உபரயோ லின் 

டைோது இந்தத் திட் ம் குறித்து சவளிப்ைடுத்தியது. 

 

7. நகர்ப்புை விவகார அமைச் கத்தின் ‘சிைந்த சபாது மபாக்குவரத்து 

அமைப்புசகாண்ட நகரத்திற்கான’ விருமத சவன்ை நகரம் எது? 

அ) மும்பை 

ஆ) சூரத்  

இ) கோந்திநகர் 

ஈ) ைக்டனோ 

✓ மத்திய வீட்டுவ தி மற்றும் நகர்ப்புற விவகோரங்கள் அபமச் கம் 2021ஆம் 

ஆண்டின் நகர்ப்புற டைோக்குவரவு இந்தியோ (UMI) மோநோட்டின் 14ஆவது 

ைதிப்பை ந த்தியது. ‘சிறந்த சைோது டைோக்குவரத்து அபமப்புசகோண்  

நகரத்திற்கோன’ விருபத சூரத் நகரம் சவன்றது. 

✓ டமலும், ‘சகோச்சி’ மிகவும் நிபையோன டைோக்குவரத்து அபமப்புசகோண்  

நகரமோக மதிப்பி ப்ைட் து. UMI மோநோட்டில் வீட்டுவ தி மற்றும் நகர்ப்புற 

விவகோர அபமச் ர் ஹர்தீப் சிங் பூரி விருதுகபள வைங்கினோர். 

நோக்பூரின் சமட்டரோ இரயிலு ன் கூடிய ைன்முபற ஒருங்கிபணப்பும் 

தில்லியின் சமட்டரோவும் விருதுகபள சவன்றன. 

 

8.  மீப ச ய்திகளில் இடம்சபற்ை  ங்கப் குப்தாவுடன் சதாடர்புமடய 

விமளயாட்டு எது? 

அ)  துரங்கம்  

ஆ) கோல்ைந்து 

இ) ட பிள் ச ன்னிஸ் 

ஈ) நீச் ல் 

✓ நோக்பூபரச் ட ர்ந்த 18 வயதோன  ங்கல்ப் குப்தோ, இந்தியோவின் 71ஆவது 

கிரோண்ட்மோஸ் ர் ஆனோர். அரண்ஞ்ச டைோவோக்கில் ந ந்த GM Ask 3 

ரவுண்ட்-ரோபின் நிகழ்வில் மூன்றோவது மற்றும் இறுதி விதிமுபறபய 

நிபறவுச ய்த பிறகு அவர் இச் ோதபனபய அப ந்தோர். டதபவப்ைட்  

மூன்று GM சநறிமுபறகபளயும் 24 நோட்களில் சதோ ர்ந்து விபளயோடி 

 ங்கல்ப் குப்தோ வோங்கினோர். 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9.  ட்ட அளவியல் (அமடக்கப்பட்ட சபாருட்கள்) விதிகள் – 2011’இல் 

திருத்தங்கமள அறிவித்த ைத்திய அமைச் கம் எது? 

அ) உள்துபற அபமச் கம் 

ஆ) நுகர்டவோர் விவகோரங்கள் அபமச் கம்  

இ) உைவு மற்றும் உைவர்கள் நை அபமச் கம் 

ஈ) உணவு ைதப்ைடுத்தும் சதோழிைகங்கள் அபமச் கம் 

✓ நடுவண் நுகர்டவோர் விவகோரங்கள் அபமச் கமோனது  ட்  அளவியல் 

(அப க்கப்ைட்  சைோருட்கள்) விதிகள் – 2011’இல் திருத்தம் ச ய்துள்ளது. 

இத்திருத்தங்கள் 2022 ஏப்ரல்.1 முதல் நப முபறக்கு வரும். 

✓ அப க்கப்ைட்  சைோருட்களின் அைகு விற்ைபன விபைபயக் குறிக்கும் 

புதிய விதிமுபற ட ர்க்கப்ைட்டுள்ளது. விளக்கப்ை ம் ஏதுமின்றி MRP 

குறித்த தகவபை வைங்குவது, அபனத்து வரிகபளயும் உள்ள க்கி 

இந்திய நோணய மதிப்பில் (`) MRP’ஐ சதரிவிப்ைது உள்ளிட் பவ இந்தத் 

திருத்தங்களுள் அ ங்கும். 

 

10. UNESCO கிரிமயட்டிவ் சிட்டிஸ் சநட்சவார்க்கின் (UCCN) ஒரு 

பகுதியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நகரம் எது? 

அ) புடன 

ஆ) சகோச்சின் 

இ) ஸ்ரீநகர்  

ஈ) சகோல்கத்தோ 

✓ ஐநோ கல்வி, அறிவியல் மற்றும் கைோச் ோர அபமப்பு (UNESCO) ஸ்ரீநகபர 

UNESCO கிரிடயட்டிவ் சிட்டிஸ் சநட்சவோர்க்கின் (UCCN) ஒருைகுதியோக 

அறிவித்துள்ளது. மும்பை, ச ன்பன, பஹதரோைோத், வோரணோசி மற்றும் 

செய்ப்பூர் ஆகிய நகரங்களுக்குப் பிறகு, இந்த சைருபமபயப் சைறும் 

ஆறோவது இந்திய நகரமோக ஸ்ரீநகர் உள்ளது. ெம்மு மற்றும் கோஷ்மீரின் 

தபைநகரமோன இந்த நகரம், உைசகங்கிலும் உள்ள 295 கிரிடயட்டிவ் 

சிட்டிஸ் வபையபமப்பிற்குள் நுபைந்துள்ளது. 
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