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1. UNESCO உலகளாவிய கற்றல் நகரங்களில் இணைந்துள்ள நகரங்கள் யாணை? 
அ. வாரங்கல், திருச்சூா் மற்றும் நிலம்பூா்  

ஆ. மமசூரு, வாரணாசி மற்றும் ஜெய்ப்பூா் 

இ. ஜகாச்சி, மமசூரு மற்றும் வாரணாசி 

ஈ. காஞ்சிபுரம், ததாலவிரா மற்றும் மமசூரு 

✓ தெலுங்கானா மாநிலத்திலிருந்து ைாரங்கல் மற்றும் ககரள மாநிலத்திலிருந்து திருச்சூர் மற்றும் நிலம்பூர் UNESCO 

உலகளாவிய கற்றல் நகரங்களில் கேர்ந்துள்ளன. 44 நாடுகணளச் கேர்ந்ெ 77 நகரங்கள் ேமீபத்தில் இப்பட்டியலில் 

இணைந்ென; இதில் உலகம் முழுைதிலுமிருந்து 294 நகரங்கள் அடங்கும். கற்றணல கமம்படுத்துைெற்கான அந்ெ 

நகரங்களின் சிறந்ெ முயற்சிகணள அங்கீகரிப்பெற்காக அந்ெ நகரங்கள் இந்ெப் பட்டியலில் கேர்க்கப்பட்டுள்ளன. 

2. எந்ெ நகரத்தில் மின்னணுப் தபாருட்கள் உற்பத்தித் தொகுதிணய அணமக்க அரோங்கம் ஒப்புெல் அளித்துள்ளது? 
அ. ஜசன்மன 

ஆ. புதன  

இ. புது தில்லி 

ஈ. ஜபங்களூரு 

✓ புகனயில் `500 ககாடி மதிப்பீட்டில் மின்னணுப் தபாருட்கள் உற்பத்தித் தொகுதிணய அணமக்க அரோங்கம் ஒப்புெல் 

அளித்துள்ளது. மின்னணு மற்றும் ெகைல் தொழில்நுட்ப அணமச்ேகத்ொல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இந்ெத் திட்டம், `2000 

ககாடி ைணர முெலீடுகணள ஈர்க்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்ெ மின்னணுப் தபாருட்கள் உற்பத்தித் தொகுதி 

ஆனது சுமார் 297 ஏக்கர் பரப்பளவில் அணமக்கப்படவுள்ளது.  

3. ‘இந்திராகாந்தி தெஹாரி கராஜ்கர் உத்ெரைாெ கயாஜனா’ என்பது கீழ்க்காணும் எந்ெ மாநிலம் அல்லது யூனியன் 

பிரகெேத்தின் முணனைாகும்? 
அ. சத்தீஸ்கா் 

ஆ. இராெஸ்தான்  

இ. பஞ்சாப் 

ஈ. புது தில்லி 

✓ ‘இந்திராகாந்தி தெஹாரி கராஜ்கர் உத்ெரைாெ கயாஜனா’ என்ற தபயரிடப்பட்ட நகர்ப்புற ஏணைகளுக்கான நாட்டின் 

முெல் கைணலைாய்ப்பு உத்ெரைாெத் திட்டத்ணெ இராஜஸ்ொன் மாநிலம் தொடங்கவுள்ளது. `800 ககாடி மதிப்பீட்டில் 

தேப்.9 அன்று இந்ெத் திட்டம் தொடங்கப்படவுள்ளது. இந்ெத் திட்டம் நகர்ப்புற ஏணைகளுக்கு, குறிப்பாக COVID–19 

தொற்றுகாலத்தின்கபாது கைணலயிைந்கொர்க்கு 100 நாட்கள் உத்ெரைாெமான கைணலைாய்ப்ணப ைைங்குைணெ 

கநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

4. தபங்களூரு விண்தைளிக்கண்காட்சியின்கபாது, விண்தைளி தொழில்நுட்பத்திற்காக கீழ்க்காணும் எந்ெ நாட்டின் 

விண்தைளி நிறுைனத்துடன் ISRO கூட்டிணைந்ெது? 
அ. அஜமாிக்கா 

ஆ. ெப்பான் 

இ. ஆஸ்திதரலியா  

ஈ. பிரான்ஸ் 
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✓ தபங்களூருவில் நணடதபற்ற விண்தைளிக் கண்காட்சியின்கபாது இந்திய மற்றும் ஆஸ்திகரலிய விண்தைளி துளிர் 

நிறுைனங்களுக்கு இணடகய 6 புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ெங்கள் ணகதயழுத்ொகின. இந்திய விண்தைளி ஆய்வு ணமயம் 

(ISRO) மற்றும் ஆஸ்திகரலிய விண்தைளி முகணம (ASA) ஆகியணை இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திகரலியா ஆகிய இரு 

நாடுகளுக்கும் இணடகய விண்தைளித் தொழில்நுட்பம் ோர்ந்ெ ேந்ணெகணள உருைாக்க முடிவுதேய்துள்ளன. ASA 

என்பது ஆஸியின் ைணிகரீதியிலான விண்தைளித் துணறயின் ைளர்ச்சிக்கு தபாறுப்பான ஒரு நிறுைனமாகும். 

5. அண்ணமயில் தொடங்கப்பட்ட, ‘PM SHRI’ கயாஜனா என்பதுடன் தொடர்புணடய துணற எது? 

அ. மின்னணுவியல் 

ஆ. ஏற்றுமதி 

இ. கல்வி  

ஈ. ஆராய்ச்சி மற்றும் தமம்பாடு 

✓ ணரசிங் இந்தியா (PM–SHRI) கயாஜனாவுக்கான பிரெம மந்திரி பள்ளிகணள பிரெமர் நகரந்திர கமாடி அறிவித்ொர். 

இந்ெத்திட்டத்தின்கீழ், நாடு முழுைதுமுள்ள 14,500 பள்ளிகள் PM–SHRI பள்ளிகளாக ெரமுயர்த்ெப்படும். அப்பள்ளிகள் 

கல்விணயப் கபாதிப்பெற்கான நவீன முணறகணளத் ென்னகத்கெ தகாண்டிருக்கும். ‘PM SHRI’ பள்ளிகள், கெசிய 

கல்விக்தகாள்ணக – 2020இன் அணனத்து கூறுகணளயும் தைளிப்படுத்தும். 

6. அண்ணமச் தேய்திகளில் இடம்தபற்ற குக்ணரல் ைனப்பகுதி அணமந்துள்ள மாநிலம் / யூனியன் பிரகெேம் எது? 
அ. தகரளா 

ஆ. உத்தர பிரததசம்  

இ. மத்திய பிரததசம் 

ஈ. மகாராஷ்டிரா 

✓ லக்தனௌ மாைட்டம் குக்ணரல் ைனப்பகுதியில் இரவுகநர ைனப்பயைத்ணெத் தொடங்க உத்ெர பிரகெே மாநில 

அணமச்ேரணை ஒப்புெல் அளித்துள்ளது. இத்திட்டத்தின்கீழ், ைனப்பகுதியில் உள்ள 2,027 தஹக்கடர் ைனப்பகுதியில் 

விலங்கியல் பூங்கா மற்றும் இரவுகநர ைனப்பயைத்ணெ அரசு அணமக்கும். சூைல் சுற்றுலாணை கமம்படுத்ெவும் 

கைணலைாய்ப்புகணள அதிகரிக்கவும் உத்ெர பிரகெே மாநில அரசு அென் ‘ஒரு மாைட்டம், ஒரு ெளம்’ திட்டத்தின்கீழ் 

மாநிலத்தின் 56 மாைட்டங்களில் 56 சூைல் சுற்றுலா ெளங்கணள அணடயாளம் கண்டுள்ளது. 

7. எல்ணலப்புறச்ோணலகள் அணமப்பானது (BRO) எஃகுக் கழிவுப்தபாருட்கணளக்தகாண்டு கோெணன முணறயிலான 

ோணலணய கீழ்க்காணும் எந்ெ மாநிலத்தில் அணமக்கவுள்ளது? 
அ. அஸ்ஸாம் 

ஆ. தமற்கு வங்கம் 

இ. பீகாா் 

ஈ. அருணாச்சல பிரததசம்  

✓ எல்ணலப்புறச்ோணலகள் அணமப்பானது (BRO) அருைாச்ேல பிரகெேத்தில் எஃகுக்கழிவுப்தபாருட்கணளக்தகாண்டு 

கோெணன முணறயிலான ோணலணய அணமக்க திட்டமிட்டுள்ளது. கனமணை மற்றும் கடினமான ைானிணல 

நிணலகணளத் ொங்கும் இந்ெ எஃகுக் கழிவு அடிப்பணடயிலான ோணல, BROஇன் முழுமுெல் திட்டமாகும். இந்ெச் 

ோணலத்திட்டம், ைடகிைக்கு இந்தியாவிலுள்ள உத்திோர் முக்கியத்துைம் ைாய்ந்ெ இடங்கணள இணைக்க உெவும். 

8. குஜராத் மாநிலத்தின் ஹசிராவில் புதிய பசுணம ணஹட்ரஜன் ஆணலணயத் தொடங்கியுள்ள நிறுைனம் எது? 
அ. ONGC  ஆ. BHEL 

இ. L&T   ஈ. BPCL 
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✓ தபாறியியல் நிறுைனமான லார்ேன்&டூப்கரா (L&T) குஜராத் மாநிலத்தின் ஹசிராவில் ஒரு புதிய பசுணம ணஹட்ரஜன் 

ஆணலணயத் தொடங்கியது. இந்நிறுைனம் பசுணம ணஹட்ரஜன் உற்பத்திக்காக இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பகரென் 

(IOC) மற்றும் ‘தரனியூ பைர்’ உடனான கூட்டு முணனவில் ஒப்பமிட்டது. இந்ெ ஆணல தினேரி 45 கிகலா பசுணம 

ணஹட்ரஜணன உற்பத்தி தேய்யும்; அது நிறுைனத்தின் ஹசிரா உற்பத்தி ைளாகத்தில் நுகர்வுக்கு பயன்படுத்ெப்படும். 

9. ‘மகாத்மா’ காந்தியடிகளின் மார்பளவுச்சிணலணய கீழ்க்காணும் எந்ெ நாட்டில் இந்திய தைளியுறவு அணமச்ேர் 

தஜய்ேங்கர் திறந்து ணைத்ொர்? 
அ. பராகுதவ  

ஆ. ஈரான் 

இ. ஓமன் 

ஈ. கத்தாா் 

✓ இந்தியாவின் நடுைண் தைளியுறவுத்துணற அணமச்ேர் தஜய்ேங்கர், ‘மகாத்மா’ காந்தியடிகளின் மார்பளவுச்சிணலணய 

பராகுகையில் திறந்துணைத்ொர். இருநூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னர் தென்னதமரிக்க நாட்டில் விடுெணல இயக்கம் 

தொடங்கப்பட்ட, ‘காோ டி லா இன்டிதபன்தடன்சியா’ என்ற இடத்ணெயும் அைர் பார்ணையிட்டார். 

10. ொஹீத் பகத் சிங்கின் தபயர்சூட்டப்படவுள்ள இந்திய ைானூர்தி நிணலயம் எது? 
அ. சண்டிகா் பன்னாட்டு வானூா்தி நிமலயம்  

ஆ. புது தில்லி பன்னாட்டு வானூா்தி நிமலயம் 

இ. ஜகாச்சி பன்னாட்டு வானூா்தி நிமலயம் 

ஈ. மும்மப பன்னாட்டு வானூா்தி நிமலயம் 

✓ ேண்டிகர் பன்னாட்டு ைானூர்தி நிணலயத்திற்கு ொஹீத்–இ–ஆேம் பகத் சிங்கின் தபயணரச் சூட்ட பஞ்ோப் மற்றும் 

ஹரியானா மாநிலங்கள் ஒப்புக்தகாண்டுள்ளன. பன்னாட்டு ைானூர்தி நிணலயத்தின் தபயணர மாற்றுைது 

தொடர்பாக இருமாநிலங்களுக்கும் பல ெோப்ெங்களாக கமாெல் இருந்து ைந்ெது. முன்னொக, பஞ்ோப் விொன் ேபா 

இந்ெ ைானூர்தி நிணலயத்திற்கு, ‘ொஹீத்–இ–ஆேம் ேர்ொர் பகத் சிங் பன்னாட்டு ைானூர்தி நிணலயம், தமாஹாலி’ 

எனப் தபயரிட தீர்மானம் நிணறகைற்றியது. ஹரியானா விொன் ேபாவில், ‘ேண்டிகர்’ என்ற தபயணரப் பயன்படுத்தி 

முணனயத்தின் தபயணர மாற்றுைெற்கான தீர்மானம் நிணறகைற்றப்பட்டது. 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. மீண்டும் ‘சிவிங்கிப்புலி’ திட்டம்: தேப்.17இல் பிரெமர் தொடக்கம் 

இந்திய காடுகளில் மீண்டும் ‘சிவிங்கிப்புலி’ணய (சீட்டா) அறிமுகப்படுத்தும் திட்டத்ணெ, மத்திய பிரகெேத்தின் குகனா 

கெசிய பூங்காவில் பிரெமர் நகரந்திர கமாடி தேப்.17இல் தொடக்கிணைக்கவுள்ளொக அம்மாநில முெல்ைர் சிைராஜ் 

சிங் தேளஹான் தெரிவித்ொர். 

உலகிகலகய மிககைகமாக ஓடக்கூடிய உயிரினமான சிவிங்கிப்புலிகள், ஒருகாலத்தில் இந்தியாவில் அதிக 

எண்ணிக்ணகயில் காைப்பட்டது. ஆனால், நாட்டின் பல்கைறு பகுதிகணள ஆண்ட அரேர்கள், ஆங்கிகலய 

ஆட்சியாளர்கள் உள்ளிட்கடார் தபாழுதுகபாக்குக்காக அைற்ணற தபருமளவில் கைட்ணடயாடியொல், சிவிங்கிப் 

புலிகளின் இனகம இந்தியாவில் அழிந்துகபானது. நாட்டில் கணடசியாகக் காைப்பட்ட சிவிங்கிப்புலி, இன்ணறய 

ேத்தீஸ்கர் பகுதியில் கடந்ெ 1947-இல் கண்டறியப்பட்டது. இந்தியாவில் இந்ெ இனம் முற்றிலும் அழிந்துவிட்டொக 

கடந்ெ 1952-இல் அறிவிக்கப்பட்டது. ெற்கபாது உலகம் முழுைதும் சுமார் 7,000 சிவிங்கிப்புலிககள உள்ளன. 

அைற்றில் தபரும்பாலானணை ஆப்பிரிக்க காடுகளில் உள்ளன. 
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2. ரஷியாவில் இந்தியா பங்ககற்கும் ‘ைாஸ்டாக்’ இராணுை கூட்டுப்பயிற்சி 

ரஷியாவில் இந்தியா பங்ககற்கும் ‘ைாஸ்டாக்’ இராணுை கூட்டுப்பயிற்சி தொடங்கியது. ரஷியாவின் தொணலதூர 

கிைக்குப் பகுதியிலும், ஜப்பான் கடற்பகுதியிலும் நணடதபறும் இந்ெப்பயிற்சி, தேப்.7 அன்று நிணறைணடகிறது. இதில் 

இந்தியா, சீனா, லாகைாஸ், மங்ககாலியா உள்ளிட்ட 13 நாடுகள் பங்ககற்றுள்ளன. 50,000-க்கும் கமற்பட்ட வீரர்கள் 

பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். 140 கபார்விமானங்கள், 60 கபார்க்கப்பல்கள், ஆயிரக்கைக்கான ஆயுெங்கள் 

பயிற்சியில் பயன்படுத்ெப்பட்டுள்ளன. 

இந்ெப் பயிற்சியில் சீன முப்பணடகள் ோர்பில் 2,000-க்கும் கமற்பட்ட வீரர்கள் பங்ககற்றுள்ளனர். அந்நாட்டின் 300 

இராணுை ைாகனங்கள், 21 கபார்விமானங்கள், 3 கபார்க்கப்பல்கள் உள்ளிட்டணையும் பயிற்சிக்கு அனுப்பி 

ணைக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

3. யுதனஸ்ககா கல்வி நகரங்கள் பட்டியலில் திருச்சூர்! 

பலெரப்பட்ட மக்களிணடகய கல்விணயக் தகாண்டுகேர்ப்பதில் சிறப்பாகச் தேயல்பட்டெற்காக ககரளத்தின் திருச்சூர், 

நிலம்பூர் ஆகிய நகரங்களும் தெலங்கானாவின் ைரங்கல் நகரமும் யுதனஸ்ககாவின், ‘கல்வி நகரங்கள்’ பட்டியலில் 

இணைக்கப்பட்டுள்ளன. 

ேர்ைகெே அளவில் மக்களுக்கு சிறப்பான கல்வி ைேதிகணள அளித்து ைரும் நகரங்கணள யுதனஸ்ககா தகௌரவித்து 

ைருகிறது. ேமூகத்தின் அணனத்து ெரப்பு மக்களுக்கும் கல்வி தேன்றணடய கைண்டும் என்ற கநாக்கில் யுதனஸ்ககா 

ேர்ைகெே கல்வி நகரங்கள் பட்டியணல ஏற்படுத்தியுள்ளது. அந்ெப் பட்டியலில் 44 நாடுகணளச் கேர்ந்ெ 77 நகரங்கள் 

புதிொக இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தியாவில் இருந்து 3 நகரங்கள் அப்பட்டியலில் கேர்க்கப்பட்டுள்ளன. 

பலெரப்பட்ட மக்களுக்கு சிறப்பான கல்வி கேணைகணள ைைங்கி ைருைெற்காக திருச்சூர், நிலம்பூர், ைரங்கல் ஆகிய 

நகரங்கள் யுதனஸ்ககாவின் பட்டியலில் இணைந்துள்ளன. மக்களுக்கு கல்வி கேணைகணளக் தகாண்டுதேல்லும் 

சிறப்பான நகரங்கணளக் கண்டு மற்ற நகரங்கள் ஊக்கம்தபற இந்நடைடிக்ணக உெவுைொக யுதனஸ்ககா 

தெரிவித்துள்ளது. ைரங்கலில் உள்ள இராமப்பா ககாயிணல உலக பாரம்பரிய சின்னங்களில் ஒன்றாக யுதனஸ்ககா 

கடந்ெ ஆண்டு அறிவித்ெது. ெற்கபாது ைரங்கல் நகரம் கல்வி நகரங்கள் பட்டியலில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. 

உக்ணரன் ெணலநகரம் கீவ், தென்னாப்பிரிக்காவின் டர்பன், ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் ொர்ஜா ஆகிய நகரங்களும் 

யுதனஸ்ககா கல்வி நகரங்கள் பட்டியலில் கேர்க்கப்பட்டுள்ளன. அப்பட்டியலில் ெற்கபாது 76 நாடுகணளச் கேர்ந்ெ 

294 நகரங்கள் இடம்தபற்றுள்ளன. பட்டியலில் இணைக்கப்படும் நகரங்கள் ஐநாவின் நீடித்ெ ைளர்ச்சிக்கான கல்வி 

ோர்ந்ெ இலக்குகணள அணடைெற்கு யுதனஸ்ககா உெை உள்ளது குறிப்பிடத்ெக்கது. 
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