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தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. கடந்த 2008’இல் அறிவிக்கப்பட்ட காவிரி-வைவக-குண்டாறு 
இவைப்புத் திட்டம் விவைவில் செயல்படுத்தப்படவுள்ளது. 
அதன்படி கரூர் மாைட்டம் குளித்தவை அருகக மாயனாரில் 
காவிரி ஆற்றில் கதைவையும், அங்கிருந்து 255.60 கிமீ’க்கு 
கால்ைாயும் அவமக்கப்படும். இந்தத் திட்டத்தின்மூைம் கரூர், 
திருச்சி, புதுக்ககாட்வட, சிைகங்வக, ைாமநாதபுைம், விருதுநகர் 
மற்றும் தூத்துக்குடி ஆகிய ஏழு மாைட்டங்கள் பயன்சபறும். 

 
2. தமிழ்நாட்டில் ஆவைமவை, களக்காடு முண்டந்துவை, 

முதுமவை, ெத்யமங்கைம் ஆகிய நான்கு புலிகள் காப்பகங்கள் 
உள்ளை. கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு அவைத்து மாநிைங்களில் 
நடத்தப்பட்ட கைக்சகடுப்பில், தமிழ்நாட்டில் 264 புலிகள் 
இருப்பது சதரியைந்தது. 

 
3. தமிழ்நாட்டில் ஆண்கவளவிட சபண்கள் அதிகளவில் 

புற்றுகநாயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழ்நாடு புற்றுகநாய் 
பதிவுத் திட்டம் (Tamil Nadu Cancer Registry Project) 
சைளியிட்ட ஆய்ைறிக்வகயில் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த 
ஆய்ைறிக்வகவய தமிழ்நாட்டின் சுகாதாைத்துவை மற்றும் 
அவடயாறு புற்றுகநாய் நிறுைைம் இவைந்து சைளியிட்டது. 
புற்றுகநாய்களின் ெைாெரி நிகழ்வு விகிதம் அதிகப்பட்ெமாக 
சென்வையில் 140.8 ஆக உள்ளது. குவைந்தபட்ெமாக 
கிருஷ்ைகிரியில் 48.5 ஆக உள்ளது. அதிலும் சென்வையில் 
மட்டும் 1 இைட்ெம் சபண்களில் 46.4 கபர் மார்பக புற்றுகநாயால் 
பாதிக்கப்பட்டுள்ளைர். இது இந்தியாவிகைகய அதிகமாகும். 

 
4. சென்வை உயர்நீதிமன்ைத்தின் ஐம்பதாவது தவைவம 

நீதியைெைாக ஜைைரி.4 அன்று ெஞ்சீவ் பாைர்ஜி பதவிகயற்ைார். 
இைருக்குமுன் சென்வை உயர்நீதிமன்ை தவைவம நீதியைெ 
-ைாக பதவி ைகித்த AP ொஹி, டிெம்பர்.31 அன்று ஓய்வு சபற்ைார். 

 
5. தமிழ்நாட்டின் 38ஆைது மாைட்டமாக மயிைாடுதுவை 

மாைட்டத்வத டிெ.28 அன்று தமிழ்நாடு முதைவமச்ெர் எடப்பாடி 
க. பழனிொமி சதாடங்கிவைத்தார். நாகப்பட்டிைம் மாைட்டத் 
-வதப்பிரித்து மயிைாடுதுவை மாைட்டம் உருைாக்கப்பட்டது. 

 
6. எழுத்தாளர் சு சைங்ககடெனின் ‘வீையுக நாயகன் கைள்பாரி’ 

நாைல் மகைசிய விருதுக்கு கதர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. 
மகைசியாவின் கதசிய நிை நிதி கூட்டுைவு ெங்கத்தின் டான்ஸ்ரீ 
K R கொமா சமாழி இைக்கிய அைைாரியத்தின் அவைத்துைக 
சிைந்த பவடப்புக்காை நூைாக இந்நாைல் கதர்ைாகியுள்ளது. 

 
7. விழுப்புைம் அருகக கைடம்பட்டில் ெங்ககாை உவைகிைறு 

கண்டறியப்பட்டது. 

 
8. தமிழ் சமாழி, கைாொைத்வத கமம்படுத்துைதற்காக தமிழ் 

அகாசதமிவய தில்லி அைசு அவமத்து அறிவித்துள்ளது. இதன் 

தவைைைாக தில்லி துவை முதல்ைர் மணீஷ் சிகொடியாவை 
நியமித்து தில்லி அைசு அைொவை சைளியிட்டுள்ளது. 

 
9. தமிழ்நாடு மாநிை மனித உரிவமகள் ஆவையத் தவைைைாக 

சென்வை உயர்நீதிமன்ை முன்ைாள் நீதிபதி S பாஸ்கைன் 
சபாறுப்கபற்றுக்சகாண்டார். இைர் மூன்று ஆண்டுகள் ைவை 
இப்பதவியில் நீடிப்பார். 

 
10. இைாணி ‘வீைமங்வக’ கைலு நாச்சியாரின் 291ஆவது பிறந்த 

நாள் ஜன.3 அன்று ககாண்டாடப்பட்டது. 

 
11. மதுரையின் அரிட்டாபட்டி, திருகநல்வவலியின் வாரககுளம் & 

வகாயம்புத்தூரில் அரமந்துள்ள தமிழ்நாடு வவளாண் பல்கரை 
ஆகியவற்ரற ‘பல்லுயிர் பாைம்பரிய தளம் - Biodiversity 
Heritage Site’ எை தமிழ்நாடு அைசு அறிவிக்கவுள்ளது. 

 
12. தில்லி தமிழ்ச் ெங்கத்தின் முன்ைாள் தவைைரும் 

கபைாசியருமாை S ைாமாமிர்தம் (90), அண்ரமயில் 
காைமானார். 

 
13. திருைண்ைாமவை மாைட்ட மக்களுக்காக ‘நம்ம 

திருைண்ைாமவை’ என்ை பிைத்கயக திைன்கபசி செயலி 
ைடிைவமக்கப்பட்டுள்ளது. அைசின் பல்கைறு நைத்திட்டங்கள், 
மாைட்ட நிர்ைாகத்தின் முன்முயற்சிகள் குறித்து சபாதுமக்கள் 
அறிந்துசகாள்ளும் ைவகயிலும், சபாதுமக்களின் 
கருத்துகவளக்ககட்பதற்கும், சபாது ஈடுபாட்டில் சபாதுமக்கவள 
அவழக்கும் கநாக்கத்துக்காகவும் இச்செயலி 
ைடிைவமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 
14. வதப்பூெத் திருநாளுக்கு நடப்பாண்டு (2021) ஜைவரி.28 முதல் 

ஒவ்கைார் ஆண்டும் சபாதுவிடுமுவை விடப்படுைதாக முதல்ைர் 
க. பழனிொமி அறிவித்துள்ளார். தமிழ்க்கடவுளாகிய முருகப் 
சபருமாவைச் சிைப்பித்து, தமிழ்நாட்டில் சகாண்டாடப்படும் மிக 
முக்கிய திருவிழாக்களில், வதப்பூெமும் ஒன்ைாகும். 

 
15. 2015ஆம் ஆண்டு ‘இைக்கியச் சுைடுகள்’ என்ை நூலுக்காக 

ொகித்திய அகாசதமி விருது சபற்ை எழுத்தாளர் ஆ. மாதைன் 
காைமாைார். 

 
16. உைக சபண்கள் அவமப்பு ொர்பில், சதற்கு இையில்கை கூவடப் 

பந்து வீைாங்கவை அனிதா பால்துவைக்கு ைாழ்நாள் 
ொதவையாளர் விருது ைழங்கி சகளைவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 
17. திருவள்ளுவர் திருநாள் விருதுகள்: 

i. திருைள்ளுைர் விருது – முவைைர் வைவகச் 
செல்ைன். 

ii. தந்வத சபரியார் விருது - அ. தமிழ்மகன் உகென் 
iii. அண்ைல் அம்கபத்கர் விருது - ைைகூர் அ. 

அருைாச்ெைம். 
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iv. கபைறிஞர் அண்ைா விருது - அமைர் கடம்பூர் எம் 
ஆர் ஜைார்த்தைன். 

v. சபருந்தவைைர் காமைாெர் விருது - முவைைர் ெ. 
கதைைாஜ். 

vi. மகாகவி பாைதியார் விருது - கவிஞர் பூவை 
செங்குட்டுைன். 

vii. பாகைந்தர் பாைதிதாென் விருது - அறிவுமதி (எ) 
மதியழகன். 

viii. தமிழ்த்சதன்ைல் திரு.வி.க. விருது - வி என் ொமி. 
ix. முத்தமிழ்க் காைைர் கி.ஆ.சப. விசுைநாதம் விருது 

- முவைைர் வீ. கெதுைாமலிங்கம். 
18. சித்திவைத் தமிழ்ப் புத்தாண்டு விருதுகள்: 

i. தமிழ்த்தாய் விருது – VGP உைகத் தமிழ்ச் ெங்கம். 
ii. கபிைர் விருது - செ. ஏழுமவை. 
iii. உ கை ொ விருது - கி. இைாஜநாைாயைன். 
iv. கம்பர் விருது - மருத்துைர் எச்.வி. ஹண்கட. 

(கம்பைாமாயைத்வத ஆங்கிைத்தில் உவை 
நவடயில் சமாழிசபயர்த்துள்ளார்.) 

v. சொல்லின் செல்ைர் விருது - நாவக முகுந்தன்  
vi. உமறுப்புைைர் விருது - ம. அ. வெயத் அென் (எ) 

பாரிதாென். 
vii. ஜி யு கபாப் விருது - முவைைர் திருமதி உல்ரீகக 

நிககாைஸ் (சஜர்மன் நாட்டவர்) 
viii. இளங்ககாைடிகள் விருது - மா. 

வைத்தியலிங்கன். 
ix. அம்மா இைக்கிய விருது - முவைைர் தி. 

மகாைட்சுமி. 
x. சிந்தவைச்சிற்பி சிங்காைகைைர் விருது - ஆ. 

அழககென். 
xi. மவைமவையடிகளார் விருது - மவை. தி. 

தாயுமாைைன். 
xii. அகயாத்திதாெப்பண்டிதர் விருது - முவைைர் 

ககா.ப. செல்ைம்மாள். 
xiii. அருட்சபருஞ்கொதி ைள்ளைார் விருது - 

முவைைர் ஊைன் அடிகள். 
xiv. காவைக்கால் அம்வமயார் விருது - முவைைர் 

கமா. ஞாைப்பூங்ககாவத. 
xv. சி.பா. ஆதித்தைார் ைாை இதழ் விருது - கல்கி ைாை 

இதழ். 
xvi. சி.பா. ஆதித்தைார் மாத இதழ் விருது - செந்தமிழ் 

மாத இதழ். 
xvii. தமிழர் தந்வத சி.பா. ஆதித்தைார் நாளிதழ் விருது 

- திைமணி நாளிதழ். 
xviii. கதைகநயப் பாைைர் விருது - முவைைர் கு. 

சிைமணி. 

xix. வீைமாமுனிைர் விருது - ஹாங்காங்வகச் கெர்ந்த 
முவைைர் கிரிககாரி கஜம்ஸ். 

xx. சிைந்த சமாழிப்சபயர்ப்பாளர் விருது - கொ. 
கெொச்ெைம், முவைைர் இைாம. குருநாதன், 
ப. குைகெகர், முவைைர் பத்மாைதி 
விகைகாைந்தன், சு. கஜாதிர்ைதா கிரிஜா, சஜ. 
இைாம்கி (எ) இைாமகிருட்டிைன், சுைாமி 
விமூர்த்தாைந்தர், மீைா ைவிெங்கர், திைகைதி, 
கிருட்டிை பிைொத் ஆகிய பத்து கபருக்கு 
ைழங்கப்பட்டுள்ளது. 

xxi. 2019ஆம் ஆண்டிற்காை முதைவமச்ெர் 
கணினித் தமிழ் விருது - கெ. இைாஜாைாமன். 

19. மதுவை உைகத் தமிழ்ச்ெங்க விருதுகள்: 
i. 2020ஆம் ஆண்டிற்காை இைக்கிய விருது - 

முவைைர் அசைக்சிசு கதைைாசு கென்மார்க் 
(பிைான்சு நாட்டைர்) 

ii. இைக்கை விருது - கபைாசிரியர் அருைாெைம் 
ெண்முகதாசு (இைங்வகவயச் ொர்ந்தைர்)  

iii. சமாழியியல் விருது - முவைைர் சுப. 
திண்ைப்பன் (சிங்கப்பூவைச் ொர்ந்தைர்). 

20. 2020ஆம் ஆண்டிற்காை தமிழ்ச்செம்மல் விருதுகள், 
ஒவ்சைாரு மாைட்டத்திற்கும் ஒருைர் என்ை ைவகயில் 
38 வபருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 
21. நடப்பு 2020-2021ம் நிதியாண்டில் தமிழ்நாட்டில் ஏழு 

இடங்களில் அகழாய்வு கமற்சகாள்ள மத்திய 
சதால்லியல் ஆகைாெவை ைாரிய நிவைக்குழு ஒப்புதல் 
அளித்துள்ளது. அதன்படி சிைகங்வக மாைட்டம் கீழடி; 
துாத்துக்குடி மாைட்டம் ஆதிச்ெநல்லுார், சிைகவள 
மற்றும் அைற்வை சுற்றிய பகுதிகள், ஈகைாடு மாைட்டம் 
சகாடுமைல்; கிருஷ்ைகிரி மாைட்டம் மயிைாடும்பாவை; 
அரியலுார் மாைட்டம் கங்வகசகாண்ட கொழபுைம் மற்றும் 
மாளிவககமடு ஆகிய இடங்களில் அகழாய்வு செய்ய 
ஒப்புதல் கிவடத்துள்ளது. கிருஷ்ைகிரி, கைலுார், 
தர்மபுரி, திருைண்ைாமவை, கெைம் ஆகிய 
மாைட்டங்களில் புதிய கற்காை இடங்கவளக் 
கண்டறியும் கள ஆய்வுக்கும் திருசநல்கைலி மற்றும் 
துாத்துக்குடி மாைட்டங்களில் தாமிைபைணி 
ஆற்ைங்கவையின் நாகரிகத்வத அறியும் ைவகயில் கள 
ஆய்வு செய்யவும் அனமதி கிவடத்துள்ளது. 

 
22. தமிழ்நாட்டில் 3,186 காைைர்களுக்கு சபாங்கல் 

பதக்கங்கள் ைழங்கப்பட்டுள்ளது. 
 

23. தமிழ்நாட்டின் இறுதி ைாக்காளர் பட்டியலில், 
ஒட்டுசமாத்தமாக 6 ககாடிகய 26 ைட்ெத்து 74 ஆயிைத்து 
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446 (6,26,74,446) ைாக்காளர்கள் இடம்சபற்றுள்ளைர். 
இைற்றுள் சபண் ைாக்காளர்ககள அதிகம். மூன்ைாம் 
பாலிைத்தைர் 7,246 கபர் இடம்சபற்றுள்ளைர். 
தமிழ்நாட்டிகைகய கொழிங்கநல்லூர் ெட்டப்கபைவைத் 
சதாகுதி அதிக ைாக்காளர்கள் சகாண்ட 
சதாகுதியாகவும், துவைமுகம் சதாகுதி குவைந்தபட்ெ 
ைாக்காளர்கவளக் சகாண்டதாகவும் உள்ளது. 

 
24. ொதிைாரி புள்ளிவிைை கைக்சகடுப்வப ஆய்வுசெய்யும் 

கநாக்கில், நீதிபதி குைகெகைன் தவைவமயிைாை 
ஆவையம் ஒன்வை தமிழ்நாடு அைசு அறிவித்துள்ளது. 
இக்குழு அதைறிக்வகவய 6 மாதங்களுக்குள் அளிக்கும். 
தமிழ்நாட்டில் பழங்குடியிைர் உள்ளிட்ட ொதிைாரியாை 
புள்ளிவிைைங்கள் கைக்சகடுப்புப் பணி சதாடர்பாை 
நடைடிக்வககவள ஆவையம் கமற்சகாள்ளும். 
ஒவ்சைாரு ொதி மற்றும் பழங்குடியிை இைத்தில் உள்ள 
தைவுகவள இவ்ைாவையம் கெகரிக்கும். 

 
25. பல்கைறு துவைகவள ொர்ந்த தமிழ்நாட்டின் 11 கபருக்கு 

பத்ம விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளை. அைர்களின் 
விைைம் ைருமாறு: 

i. மவைந்த திரு எஸ். பி. பாைசுப்ைமணியம் - கவை - 
பத்ம விபூஷண் 

ii. திருமிகு பி. அனிதா - விவளயாட்டு - பத்ம ஸ்ரீ 
iii. திரு சுப்பு ஆறுமுகம் - கவை - பத்ம ஸ்ரீ 
iv. திரு ொைமன் பாப்வபயா - இைக்கியம் மற்றும் 

கல்வி- பத்திரிவக துவை - பத்ம ஸ்ரீ 
v. திருமிகு பாப்பம்மாள் - விைொயம் - பத்ம ஸ்ரீ  
vi. திருமிகு பம்பாய் சஜய ஸ்ரீ ைாம்நாத் - பத்ம ஸ்ரீ  
vii. மவைந்த திரு கக சி சிைெங்கர் - கவை - பத்ம ஸ்ரீ  
viii. திரு மைாச்சி சுப்புைாமன் - ெமூக பணி - பத்ம ஸ்ரீ  
ix. மவைந்த திரு பி சுப்பிைமணியன் - ைர்த்தகம் 

மற்றும் சதாழில் - பத்ம ஸ்ரீ 
x. மவைந்த டாக்டர். திருகைங்கடம் வீைைாகைன் - 

மருத்துைம் - பத்ம ஸ்ரீ 
xi. திரு ஸ்ரீதர் கைம்பு - ைர்த்தகம் மற்றும் சதாழில் - 

பத்ம ஸ்ரீ 
 

26. இந்தாண்டு குடியைசு நாவள முன்னிட்டு, தமிழ்நாட்வடச் 
கெர்ந்த சிவைத்துவையிைர் 2 கபர் உட்பட, 51 கபருக்கு, 
சிைப்பாக பணியாற்றியது, கபாற்ைத்தக்க ைவகயில் 
பணியாற்றியதற்காை திருத்த கெவை விருதுகள் 
ைழங்கப்பட்டுள்ளது. தமிழக சிவைத்துவைவயச் கெர்ந்த 
துவை சஜயிைர் திரு M ெக்திகைல், கிகைட் 1 ைார்டர் திரு 
R கஜாெப் ஆண்டனி ஆகிகயார் கபாற்ைத்தக்க ைவகயில் 

பணியாற்றியதற்காக திருத்த கெவை (Correctional 
Service) விருதுகவள சபற்றுள்ளைர். 

 
27. காஞ்சிபுைம் மாைட்டம் படப்வபயில், நீர்ைாழ் உயிரிை 

தனிவமப்படுத்துதல் மற்றும் கநாய் கண்டறியும் 
ஆய்ைகத்திற்கு மத்திய மீன் ைளம், கால்நவட பைாமரிப்பு 
மற்றும் பால்ைளத்துவை அவமச்ெர் கிரிைாஜ் சிங் அடிக்கல் 
நாட்டிைார். 

 
28. சதற்கு இையில்கையின் திருச்சிைாப்பள்ளியில் உள்ள 

சபான்மவை மத்திய பணிமவைக்கு, கதசிய மின்ொை 
சிக்கை விருதுகள்-2020’இல் ‘சிைப்பாக 
செயல்பட்டதற்காை’ ொன்றிதழ் ைழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 
29. மத்திய அைசின் உயரிய விருதுகளுள் ஒன்ைாை பத்ம ஸ்ரீ 

விருதுக்கு அண்வமயில் கதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ள 
தமிழ்நாட்வடச் ொர்ந்த திருமதி பாப்பம்மாவளப் 
பாைாட்டியுள்ள கைளாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட 
சபாருட்கள் ஏற்றுமதி மற்றும் கமம்பாட்டு 
ஆவையத்தின் (APEDA) தவைைர் Dr M அங்கமுத்து, 
“அங்கக ைழி (இயற்வக ைழி) விைொய 
உற்பத்தியாளர்களின் தூதர்” என்னம் விருவத 
ஏற்குமாறும் அைவை ககட்டுக்சகாண்டுள்ளார். 

 
30. உைக திருக்குறள் மூன்றாவது மாநாடு பிப்.26’இல் 

தஞ்சாவூரில் நரடகபறவுள்ளது. தமிழ்நாடு அைசின் 
உைகத் தமிழாைாய்ச்சி நிறுவனம், கமல்பர்ன் தமிழ்ச் 
சங்கம், தஞ்ரச தமிழ்த்தாய் அறக்கட்டரள ஆகியரவ 
இரைந்து இம்மாநாட்ரட நடத்தவுள்ளன. 

 
31. மாமல்ைபுைத்தில் சுற்றுைாத்துவை ொர்பில் கைாொை 

கவைவிழா நடத்தப்பட்டது. 
 

32. மத்திய அைசின்மூைம் ைவையறுக்கப்பட்ட அளவுகளின் 
அடிப்பவடயில், மதிப்சபண்கள் ைழங்கப்பட்டு அதன் 
அடிப்பவடயில் சிைந்த காைல் நிவையங்கள் கதர்வு 
செய்யப்பட்டை. அதில், கெைம் நகை காைல் நிவையம் 
முதலிடத்வதயும், திருைண்ைாமவை நகை காைல் 
நிவையம் இைண்டாைது இடத்வதயும், சென்வை 
ககாட்டூர்புைம் காைல் நிவையம் மூன்ைாைது 
இடத்வதயும் பிடித்தை. 

 
33. வீைதீை செயலுக்காை அண்ைா பதக்கம்: 

i. எரிைாயு கசிவிவை முன்கூட்டிகய கண்டறிந்து 
26 மாைைர்களின் உயிர்கவளக் காப்பாற்றிய 
-தற்காக உதவி ஆசிரிவய பா.முல்வைக்கும், 
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கிைற்றில் விழுந்த யாவைக்கு மயக்க மருந்து 
செலுத்தி பாதுகாப்பாக மீட்க உதவியதற்காக 
மருத்துைர் எ.பிைகாஷுக்கும், இையில் 
தண்டைாளத்தில் பாவைகள் இருப்பவதப் 
பார்த்து உடைடியாக ையிவை நிறுத்தி 1,500 
பயணிகவள காப்பாற்றியதற்காக ஓட்டுநர் 
சுகைஷுக்கும், காயம் ஏற்பட்டு உயிருக்குப் 
கபாைாடிக் சகாண்டிருந்த காைைவை துரிதமாக 
மீட்டு மருத்துைமவையில் கெர்த்ததற்காக ைா 
புககழந்திைனக்கும் வீைதீை செயலுக்காை 
அண்ைா பதக்கம் தனித்தனிகய 
அளிக்கப்பட்டை. 

 
34. உழைர்களுக்காை விருதுகள்: 

i. மத நல்லிைக்கத்வதப் கபாற்றிப் பாதுகாத்து 
ைருகைாருக்கு ‘ககாட்வட அமீர் மத 
நல்லிைக்கப்பதக்கம்’ ைழங்கப்படுகிைது. 
அதன்படி, நடப்பாண்டில் ககாயம்புத்தூர் 
மாைட்டத்வதச்ொர்ந்த கக ஏ அப்துல் ஜபாருக்கு 
விருது அளிக்கப்பட்டது. 

ii. திருந்திய சநல் ொகுபடி சதாழில்நுட்பத்வதக் 
கவடப்பிடித்து அதிக உற்பத்தித்திைன்சபறும் 
விைொயிக்காை சி நாைாயைொமி நாயுடு சநல் 
உற்பத்தி திைனக்காை விருது, விருதுநகர் 
மாைட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூவைச் ொர்ந்த க 
செல்ைகுமாருக்கு ைழங்கப்பட்டது. 
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1.அண்மைச்செய்திகளில் இடம்செற்ற, ‘மைோன்ெோ’ என்ற மகயோல் 

செய்யப்ெட்ட கோகிதத்துடன் சதோடர்புமடய ைோநிலம் எது? 

 அ) மேகாலயா 
ஆ) தெலுங்கானா 
இ) அஸ்ஸாம் 
ஈ) அருணாச்சல பிரமெசம்  

❖ ஆயிரோண்டு பழைழேவாய்ந்ெ பாரம்பரியக் கழலயான ழகயால் 
தசய்யப்படும் மோன்பா காகிெத்தொழிலுக்கு காதி & கிராேத்தொழில்கள் 
ஆழணயம் புத்துயிர் அளித்துள்ளது. ெற்மபாது மோன்பா காகிெ ஆழல 
ஒன்ழை அருணாச்சல பிரமெச ோநிலத்தின் ெவாங்கில் காதி & கிராேத் 
தொழில்கள் ஆழணயம் அழேத்துள்ளது. 

❖ மேர்த்தியான கடினோன ழகயால் தசய்யப்பட்ட காகிெத்ழெ, உள்ளூர் 
மபச்சுவைக்கில் ‘மோன் ஷுகு’ என்று அழைக்கப்படுகிைது, மேலும் இது, ‘சுகு 
தஷங்’ என்ை உள்ளூர் ேரப்பட்ழடயிலிருந்து ெயாரிக்கப்படுகிைது. 

 

2. ெமீெத்தில் திறந்துமைக்கப்ெட்ட ெரக்குப்மெோக்குைரத்திற்கோன 

பிரத்மயக கீமைப்ெகுதி செடும்ெோமதத்திட்டத்தின் புதியபிரிவுக்கு 

நிதியளித்த அமைப்பு எது? 

அ) IMF 
ஆ) உலக வங்கி  
இ) ADB 
ஈ) AIIB 

❖ புதிய பாபூர் – புதிய குர்ஜா வழித்ெடத்தில் கிைக்கத்திய பிரத்மயக சரக்கு 
இரயில் மபாக்குவரத்ழெ பிரெேர் மோடி டிச.29 அன்று தொடங்கிழவத்ொர். 
இந்ெ நிகழ்ச்சியின்மபாது, உத்ெரபிரமெசத்தின் பிரயாக்ராஜில் கிைக்கத்திய 
பிரத்மயக சரக்கு இரயில் மபாக்குவரத்துக் கட்டுப்பாட்டு ழேயத்ழெயும் 
பிரெேர் மோடி தொடங்கி ழவத்ொர். 351 கி.மீ நீளமுள்ள இந்ெத் திட்டத்திற்கு 
`5,750 மகாடி நிதிழய உலக வங்கி அளித்துள்ளது. 

 

3. ‘Five Eyes’ என்ற புலனோய்வு ைமலயமைப்பின் ஆறோைது 

உறுப்பினரோக இமையவுள்ள ெோடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) ஜப்பான்  
இ) பிமரசில் 
ஈ) இங்கிலாந்து 

❖ ‘Five Eyes’ என்பது ஆஸ்திமரலியா, இங்கிலாந்து, கனடா, நியூசிலாந்து 
ேற்றும் ஐக்கிய அதேரிக்க ோடுகள் ஆகிய 5 ோடுகளின் உளவுத்துழை 
வழலயழேப்பாகும். வட தகாரியா ேற்றும் சீனா முன்ழவக்கும் அச்சுறுத் 
-ெல்களுக்கு பதிலளிப்பெற்காக இந்ெ கூட்டழேப்பு உருவாக்கப்பட்டது. 
ஊடக அறிக்ழககளின்படி, கடந்ெ ஆண்டு உய்குர் இசுலாமியர்கழள 
சீனா கட்டாயோக ெடுத்துழவத்திருந்ெது குறித்து ஜப்பான் ஐக்கிய 
அதேரிக்க ோடுகளுக்கும் இங்கிலாந்துக்கும் ெகவல் வைங்கியது. 

 

 

 

 

4. ெோகர்-III திட்டத்தின் ஒருெகுதியோக, இந்திய கடற்ெமடக்கப்ெல் 

INS கில்டோன், நிைோரைப் செோருட்கமள ைைங்குைதற்கோக எந்த 

ெோட்மடச் சென்றமடந்தது? 

அ) ேடகாஸ்கர் 
ஆ) பிலிப்ழபன்ஸ் 
இ) கம்மபாடியா  
ஈ) லாமவாஸ் 

❖ சாகர்-III திட்டத்தின்கீழ், INS கில்ொன் கப்பல் கம்மபாடியா ோட்டின் 
சிகனவுக்வில்மல துழைமுகத்ழெ அழடந்ெது. அந்ோட்டில் தவள்ளத்ொல் 
பாதிக்கப்பட்ட ேக்களுக்கு ேனிொபிோன ேற்றும் மபரிடர் மீட்பு உெவியாக 
பதிழனந்து டன் உணவுப் தபாருட்கள் கம்மபாடியா ோட்டின் மெசிய 
மபரிடர் மேலாண்ழேக் குழுவிடம் வைங்கப்படும். 

❖ ASEAN ோடுகள் இழடமயயான உைழவ மேலும் வலுப்படுத்தும் 
வழகயில் சாகர்-III திட்டம் அழேந்துள்ளது. 

 

5. ‘Adopt a Heritage’ என்ெது கீழ்க்கோணும் எந்த ெடுைண் 

அமைச்ெகத்துடன் இமைந்து ைத்திய சுற்றுலோ அமைச்ெகத்தோல் 

செயல்ெடுத்தப்ெடும் திட்டைோகும்? 

அ) கலாச்சாரத்துழை அழேச்சகம்  
ஆ) உள்துழை அழேச்சகம் 
இ) சாழல மபாக்குவரத்து ேற்றும் தேடுஞ்சாழல அழேச்சு 
ஈ) பைங்குடியினர் ேலத்துழை அழேச்சகம் 

❖ ேத்திய சுற்றுலா அழேச்சகம், கலாச்சாரத் துழை அழேச்சகம், இந்திய 
தொல்தபாருள் ஆய்வுழேயம் ஆகியழவ ோநில / யூனியன் பிரமெச 
அரசுகளுடன் இழணந்து ‘Adopt a Heritage’ என்ை திட்டத்ழெ 
தசயல்படுத்தி வருகின்ைன. இந்தியா முழுவதும் அழேந்துள்ள பாரம்பரிய 
ெளங்களில் சுற்றுலா வசதிகழள மேம்படுத்துவழெ இந்ெத் திட்டம் 
மோக்கோகக் தகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்ெத் திட்டத்தின்கீழ், CSR’இன்கீழ் ெளங்கழள உருவாக்குவெற்காக 
பல்மவறு நிறுவனங்கள் & ென்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களுடன் 
“Monument Mitras” என்று அழைக்கப்படும் 27 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ெங்கள் 
ழகதயழுத்திடப்பட்டுள்ளன. 

 
6. ெோட்டின் முதல் பூந்துகள் மெர்ப்பிகள் பூங்கோ நிறுைப்ெட்டுள்ள 

ைோநிலம் எது? 

அ) ஹரியானா 
ஆ) உத்ெரகண்ட்  
இ) ஹிோச்சல பிரமெசம் 
ஈ) சிக்கிம் 

❖ இந்தியாவின் முெல் பூந்துகள் மசர்ப்பிகள் பூங்காவானது உத்ெரகண்ட் 
ோநிலத்தின் ழேனிடால் ேகரத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ளது. இெழன, 
உத்ெரகண்ட் வனத்துழையின் ஆராய்ச்சிப் பிரிவு உருவாக்கியுள்ளது. 

❖ 4 ஏக்கர் பரப்பளவில் அழேந்துள்ள இந்ெப் பூங்காவில், 40’க்கும் மேற்பட்ட 
வழகயான வண்ணத்துப்பூச்சிகள், மெனீக்கள், பைழவகள் ேற்றும் 
பூச்சிகள் உள்ளன. இவ்வுயிரிகளின் பாதுகாப்புகுறித்து ேக்களிழடமய 
விழிப்புணர்ழவ ஏற்படுத்ெ இப்பூங்கா மோக்கம் தகாண்டுள்ளது. 
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7.அண்மையில் ைணிகரீதியோக செயல்ெடத்சதோடங்கிய துலங்கோ 

நிலக்கரி சுரங்கம் அமைந்துள்ள ைோநிலம் எது? 

அ) மேற்கு வங்கம் 
ஆ) ஜார்க்கண்ட் 
இ) ஒடிசா  
ஈ) தெலங்கானா 

❖ அரசுக்கு தசாந்ெோன மின் விநிமயாக நிறுவனோன NTPC ெனது 
துலங்கா நிலக்கரி சுரங்கம் வணிகரீதியாக தசயல்படத் 
தொடங்கியுள்ளொக அறிவித்துள்ளது. 

❖ இச்சுரங்கம், ஆண்டுக்கு 7 மில்லியன் டன் அளவுக்கு உற்பத்தித் திைன் 
உழடயொகும்.  NTPC’க்கு அரசு ஒதுக்கிய பத்து சுரங்கங்களில், மூன்று 
சுரங்கங்கள் ெற்மபாது தசயல்பாட்டில் உள்ளன. NTPC நிறுவனம் அென் 
நிலக்கரி சுரங்க வணிகத்திற்காக NTPC சுரங்க லிட் முழுவழெயும் 
ெனக்குச் தசாந்ெோன இழண நிறுவனோக ோற்றியுள்ளது. 

8. FASTag ெயனர்களுக்கோக இந்திய மதசிய செடுஞ்ெோமல 

ஆமையம் சைளியிட்டுள்ள செயலியின் செயர் என்ன? 

அ) India FASTag 
ஆ) Fast FASTag 
இ) My FASTag  
ஈ) New FASTag 

❖ இந்திய மெசிய தேடுஞ்சாழல ஆழணயோனது (NHAI) சமீபத்தில் ெனது 
திைன்மபசி தசயலயான “My FASTag”ஐ ஒரு புதிய அம்சத்துடன் 
புதுப்பித்து தவளியிட்டது. அென்வழி, மீெ இருப்பின் நிழலழய பயனர்கள் 
அறிந்துதகாள்ளலாம். 

❖ கடந்ெ 2017’இல் My FASTag ேற்றும் FASTag Partner என்ை இரண்டு 
தசயலிகழள NHAI அறிமுகம் தசய்ெது. முந்ழெயது FASTag 
பயனர்களுக்கானது, பிந்ழெயது CSC, வங்கி கூட்டாளர்கள் ேற்றும் 
வாகன விற்பழனயாளர்கள் மபான்ை வணிகர்களுக்கானொகும். 

 
9. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற சீதோெோனி ைனவுயிரி 

கோப்ெகம் அமைந்துள்ள ைோநிலம் எது? 

அ) ஹரியானா 

ஆ) உத்ெரகண்ட்  
இ) ஹிோச்சல பிரமெசம் 
ஈ) சிக்கிம் 

❖ உத்ெரகண்ட் சுற்றுலா அழேச்சகம், ேத்திய பிரமெச ோநில அரசிடம், 
தவள்ழளப்புலிழயக் தகாண்டுவருோறு மகாரியுள்ளது. புலி சபாரி 
திட்டத்திற்காக தவள்ழளப் புலிகழள ழேனிடாலின் சீொபானி 
வனவுயிரி காப்பகத்திற்கு தகாண்டுவர உத்ெரகண்ட் ோநிலம் 
மகாரிக்ழக விடுத்துள்ளது. 

❖ ேத்திய பிரமெசத்தின் மரவாவில் உள்ள ேஹாராஜா ோர்ெண்ட் சிங் 
ஜூடிமயா தவள்ழளப்புலிகள் சபாரி ேற்றும் மிருகக்காட்சிசாழலயில் 
தவள்ழளப்புலிக்குட்டிகள் உள்ளன. 

 
 

 

10. அண்மைச் செய்திகளில் ைந்த, எஸ்மடோனியோ அமைந்துள்ள 

கண்டம் எது? 

அ) தென்னதேரிக்கா 
ஆ) ஐமராப்பா  
இ) ஆசியா 
ஈ) ஆப்பிரிக்கா 

❖ எஸ்மடானியா என்பது வடக்கு ஐமராப்பாவில் பால்டிக் கடல் ேற்றும் 
பின்லாந்து வழளகுடாவின் எல்ழலயில் அழேந்துள்ளது ோடாகும். 
மூன்று புதிய தூெரகங்கழள திைப்பெற்கான ேத்திய தவளியுைவு 
அழேச்சகத்தின் முன்தோழிவுக்கு அண்ழேயில் இந்திய ேத்திய 
அழேச்சரழவ ஒப்புெல் அளித்ெது. 

❖ ேடப்பு 2021ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவின் மூன்று புதிய தூெரகங்கள் 
எஸ்மடானியா (ஐமராப்பா), பராகுமவ (தென் அதேரிக்கா) ேற்றும் 
தடாமினிகன் குடியரசு (வட அதேரிக்கா) ஆகிய இடங்களில் 
திைக்கப்படும். இந்ேடவடிக்ழக அரசியல் உைவுகழள வலுப்படுத்தும் 
ேற்றும் இருெரப்பு வணிகம்&முெலீட்டின் வளர்ச்சிழய ஊக்குவிக்கும். 
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1.இந்தியாவின் எந்த ஏவுகணை அணைப்ணை ஏற்றுைதி 

செய்வதற்கு ைத்திய அணைச்ெரணவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது? 

அ) ஆகாஷ்  
ஆ) நாக்  
இ) அம ாகா 
ஈ) பிருத்வி 

❖ பிரத ர் தலைல யிைான  த்திய அல ச்சரலைக் கூட்டத்தில் ஆகாஷ் 
ஏவுகலையின் ஏற்று திக்கு அனு தி ைழங்கப்பட்டது. தலரயிலிருந்து 25 
கிமீ ததாலைவு ைலர ைானத்தில் தசன்று தாக்கும் இந்த ஏவுகலை கடந்த 
2014ஆம் ஆண்டு இந்திய ைான்பலடயிலும், 2015ஆம் ஆண்டு இந்திய 
இராணுைத்திலும் மசர்க்கப்பட்டது. இதுமபான்ற தளைாடங்கலள ஏற்று தி 
தசய்ைதற்கு விலரந்து ஒப்புதல் அளிக்கும் ைலகயில் பாதுகாப்பு அல ச்சர், 
தைளியுறவு அல ச்சர்  ற்றும் மதசிய பாதுகாப்பு ஆமைாசகர் ஆகிமயார் 
அடங்கிய குழுவும் அல க்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்படும் தபரும் இராணுை தளைாடங்கலள பிற 
நாடுகளுக்கு ஏற்று தி தசய்ைது குறித்து இந்த குழு ஒப்புதல் ைழங்கும். 
பாதுகாப்புத் தளைாடங்கலள ஏற்று தி தசய்ைதன் ைாயிைாக பாதுகாப்பு 
ஏற்று தியில் 5 பில்லியன் அத ரிக்க டாைர் அளலை எட்டவும், அந்நிய நட்பு 
நாடுகளுடனான மகந்திர உறவுமுலறலய ம ம்படுத்தவும் இந்திய அரசு 
கைனம் தசலுத்தி ைருகிறது. 

 

2. சவல்லக்கழிவு, கரும்பு, ெர்க்கணரவள்ளிக்கிழங்கு, சொளம் 

ைற்றும் ெணையல் எண்சைய் விணதகள் சைான்றவற்றிலிருந்து 

கீழ்க்காணும் எந்த வணக எத்தனால் தயாரிக்கப்ைடுகிறது? 

அ) 1G எத்தனால்  
ஆ) 2G எத்தனால் 
இ) 3G எத்தனால் 
ஈ) கிளீன் எத்தனால் 

❖ முதைாம் தலைமுலற எத்தனால் உற்பத்திக்காக, நாட்டில் எத்தனால் 
ைடிதிறலன ம ம்படுத்துைதற்கு  த்திய அல ச்சரலை ஒப்புதல் 
அளித்துள்ளது. 2022ஆம் ஆண்டுக்குள் தபட்மராலில் 10% எத்தனாலை 
மசர்க்கவும், 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் 20% எத்தனால் மசர்க்கவும்  த்திய 
அரசு இைக்கு நிர்ையித்துள்ளது. 

❖ தர ான எத்தானல் தயாரிப்லப அதிகரிப்பதற்காக, உைவு 
தானியங்களான அரிசி, மகாதுல , பார்லி,  க்காச்மசாளம்  ற்றும் மசாளம், 
கரும்பு, சர்க்கலரைள்ளிக்கிழங்கு மபான்றைற்றிலிருந்து, முதல் 
தலைமுலற எத்தனால் உற்பத்தி தசய்ைலத இந்திய அரசு ஊக்குவிக்கிறது.  

❖ 2G உயிரி எரிதபாருள்கள் தயாரிப்பதற்கு உண்ைத்தகாத எண்தைய் 
வித்துக்கள், பயன்படுத்தப்பட்ட சல யல் எண்தைய், விைசாய எச்சங்கள் 
பயன்படுத்தப்படுகின்றன; 3G உயிரி எரிதபாருள்கள் தயாரிப்பதற்கு 
ததாழிைக கழிவுகள், நகராட்சி திடக் கழிவுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

 

3. இந்திய புலம்சையர்ந்சதாருடன் இணைந்திருப்ைதற்காக 

ைத்திய சவளியுறவு அணைச்ெகத்தால் சதாடங்கப்ைட்ட செயலி எது? 

அ) Bharat Connect 
ஆ) Global Pravasi Rishta  
இ) Hindustan Hamara 
ஈ) Bharat Communicate 

❖ உைதகங்கிலும் உள்ள இந்திய புைம்தபயர்ந்மதாருடன் 
இலைந்திருப்பதற்காக ‘Global Pravasi Rishta’ என்ற இணையதளம் 
 ற்றும் தசயலிலய தைளியுறவு அல ச்சகம் அறிமுகப்படுத்தியது.  

❖ 3.12 மகாடி என்ற எண்ணிக்லகயில் உள்ள இந்திய 
புைம்தபயர்ந்மதாலர தைளியுறவு அல ச்சகம், இந்திய தூதரகங்கள் 
 ற்றும் புைம்தபயர்ந்மதார் இலடமய முவ்ைழி ததாடர்புகலள 
உருைாக்குைமத இந்தச்தசயலி & இலையதளத்தின் மநாக்க ாகும். 
இச்தசயலியானது இந்திய புைம்தபயர்ந்மதாராலும், இலையதளம் 
தூதரகங்களாலும்  பயன்படுத்தப்படும். 

 

4.அண்ணைச்செய்திகளில் இடம்சைற்ற இணல-மூக்கு சவளவால், 

சைாதுவாக எந்த ைாநிலத்தில் காைப்ைடுகிறது? 

அ) மகரளா 

ஆ) கர்நாடகா  
இ) பீகார் 
ஈ) ம ற்கு ைங்கம் 

❖ ைழக்க ாக கர்நாடக மாநிலத்தின் மகாைார்  ாைட்டத்தில் உள்ள 
அனு னஹள்ளி கிரா த்தில் உள்ள இரண்டு குலககளில்  ட்டும  
மகாைார் இலை-மூக்கு தைளைால்கள் காைப்படுகின்றன.  

❖ சமீபத்தில், அவ்விரு குலககளுள் ஒன்றனுள் ைாழ்ந்து தைளைால்கள் 
அழிந்தன. இதற்கு பதிைளிக்கும் ைலகயில், கர்நாடக  ாநிை 
ைனத்துலற, இந்திய தைளைால்கள் பாதுகாப்பு அறக்கட்டலளயுடன் 
இலைந்து மீதமுள்ள தைளைால்கலள காப்பாற்ற நடைடிக்லக 
எடுத்து ைருகிறது. 

 

5.சதசிய ஓய்வூதிய முணறணையை நிர்வகிக்கும் அணைப்பு எது? 

அ) IRDAI 
ஆ) PFRDA  
இ) நிதியல ச்சகம் 
ஈ) இந்திய ரிசர்வ் ைங்கி 

❖ ஓய்வூதிய நிதிய ஒழுங்குமுலற  ற்றும் ம ம்பாட்டு ஆலையத்தின் 
(PFRDA) சந்தாதாரர்கள் இப்மபாது ஆன்லைன் பயன்முலறலயப் 
பயன்படுத்தி மதசிய ஓய்வூதிய முலறயிலிருந்து (NPS) 
தைளிமயறைாம் என அறிவித்துள்ளது. 

❖ மதசிய ஓய்வூதிய முலற, 2004 ஜன.1 அன்று அ ல்படுத்தப்பட்டது. 
இது நாட்டின் அலனத்து குடி க்களுக்கும் 2009ஆம் ஆண்டு முதல் 
தன்னார்ை அடிப்பலடயில் நீட்டிக்கப்பட்டது. PFRDA ஆனது மதசிய 
ஓய்வூதிய முலறல  & ஓய்வூதிய துலறலய ஒழுங்குபடுத்துகிறது. 

 
6.அண்ணைச் செய்திகளில் இடம்சைற்ற சுசகா ைள்ளத்தாக்கு, 

பின்வரும் எவ்விரு வடகிழக்கு ைாநிலங்களிணடசய உள்ளது? 

அ)  ணிப்பூர்-நாகாைாந்து   
ஆ) அஸ்ஸாம்- ணிப்பூர் 
இ)  ணிப்பூர்-சிக்கிம் 
ஈ) அஸ்ஸாம்-ம காையா 
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❖  ணிப்பூர்-நாகாைாந்து எல்லையில் உள்ள பிரபை ான  லைமயற்ற 
இட ான சுமகா பள்ளத்தாக்கில் சமீபத்தில் ஒரு காட்டுத்தீ ஏற்பட்டது. 
இது, நாகாைாந்திலிருந்து 3 நாட்களுக்கு முன்பு ததாடங்கப்பட்டதாகக் 
கூறப்படுகிறது. இக்காட்டுத்தீலயத்தடுக்க இந்திய ைான்பலடயின் Mi-
17V5 உைங்கூர்தி பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 
7.கீழ்க்காணும் எந்த இந்திய ைாநிலத்தின் காகங்களில் ஏவியன் 

இன்புளூயன்ஸா (ைறணவக்காய்ச்ெல்) ைாதிப்பு காைப்ைடுகிறது? 

அ) ம ற்கு ைங்கம் 
ஆ) ஜார்க்கண்ட் 
இ) இராஜஸ்தான்  
ஈ) ததைங்கானா 

❖ இராஜஸ்தானின் ஜைைர்  ாைட்டத்தில், ஏவியன் இன்புளூயன்ஸா 
(பறலைக்காய்ச்சல்) காரை ாக 50 காகங்கள் சமீபத்தில் இறந்தன. 
இதற்கு பதிைளிக்கும் வித ாக, அந்தப் பகுதிலய சுற்றி ஊரடங்கு 
உத்தரவு விதிக்கப்பட்டது. அமத மநரத்தில், மஜாத்பூர் நகரத்திலிருந்தும் 
காகங்களின்  ரைம் பதிைாகியுள்ளது. பாதிக்கப்பட்ட பகுதிலய 
சுத்தப்படுத்தவும்,  ாதிரிகலள மபாபாலின் மதசிய உயர் பாதுகாப்பு 
விைங்கு மநாய் ஆய்ைகத்திற்கு அனுப்பவும் நிர்ைாகம் உத்தரவிட்டது. 

 
8. ‘டிஜிட்டல் சகாடுப்ைனவு குறியீடு - Digital Payments Index’ஐ 

சவளியிட்டுள்ள நிதி அணைப்பு எது? 

அ) பாரத ைங்கி 
ஆ) இந்திய ரிசர்வ் ைங்கி  
இ) IRDAI 
ஈ) SEBI 

❖ இந்தியா முழுைதும், தகாடுப்பனவுகளின் டிஜிட்டல்  ய ாக்கலின் 
விரிைாக்கத்லத பதிவுதசய்ைதற்காக, இந்திய ரிசர்வ் ைங்கி, ‘டிஜிட்டல் 
தகாடுப்பனவு குறியீட்லட’ உருைாக்கியுள்ளது. இக்குறியீட்டு எண் 2018 
 ார்ச்லச அடிப்பலடக்காை ாகக்தகாண்டு உருைாக்கப்பட்டுள்ளது.  

❖ ரிசர்வ் ைங்கியின் கூற்றுப்படி,  ார்ச் 2019  ற்றும்  ார்ச் 2020’க்கான 
குறியீட்தடண் முலறமய 153.47  ற்றும் 207.84 ஆக உள்ளது. 5 
அளவுருக்கலள இந்தக் குறியீடு தகாண்டுள்ளது. 

 
9.ஐக்கியப் சைரரசின் (UK) ஹானர்ஸ் ைட்டியலில், பின்வரும் எந்த 

விணளயாட்டு வீரருக்கு ‘ணைட்ஹூட்’ ைட்டம் வழங்கப்ைட்டது? 

அ) விஸ்ைநாதன் ஆனந்த் 
ஆ) ரமபல் நடால் 
இ) லூயிஸ் ஹாமில்டன்  
ஈ) ைாைான்டிமனா ராஸி 

❖ பிரிட்டிஷ் கார்பந்தய வீரர் லூயிஸ் ஹாமில்டன் ஐக்கியப் மபரரசின் 
பாரம்பரிய புத்தாண்டு தகளரை பட்டியலில் இடம்தபற்றுள்ளார். 
ைணிகம், விலளயாட்டு  ற்றும் அரசியல் உள்ளிட்ட பல்மைறு 
துலறகளின் சாதலனயாளர்கலள இந்தப் பட்டியல் அங்கீகரிக்கிறது. 

 

10.இந்தியாவின் உயரைான வானிணல ணையம், பின்வரும் எந்த 

ைாநிலத்தில் / யூனியன் பிரசதெத்தில் திறக்கப்ைட்டுள்ளது? 

அ) ஹி ாச்சை பிரமதசம் 
ஆ) சிக்கிம் 
இ) ைடாக்  
ஈ) ஜம்மு-காஷ்மீர் 

❖ மை’இல் அல க்கப்பட்டுள்ள ைானிலை ல யத்லத  த்திய புவி 
அறிவியல், அறிவியல்  ற்றும் ததாழில்நுட்பம்,  ற்றும் சுகாதாரம் 
 ற்றும் குடும்ப நை அல ச்சர் டாக்டர். ஹர்ஷ்ைர்தன் காதைாலி 
மூைம் திறந்து லைத்தார். 

❖ கடல்  ட்டத்திலிருந்து 3500 மீட்டர் உயரத்தில் மை’இல் 
அல க்கப்பட்டுள்ள இந்த ைானிலை ல யம், இந்தியாவிமைமய 
மிகவும் உயர ான ைானிலை ல யம் ஆகும். சர்ைமதசத் தரம் 
ைாய்ந்த இந்த ல யம், ைானிலை ததாடர்பான விஷயங்களில் ைடாக் 
நிர்ைாகம்  ற்றும்  க்களுக்கு மிகவும் உதவிகர ாக இருக்கும் 

 
 

 

 

 

 

https://www.winmeen.com/tnpsc-tamil-current-affairs/


விண்மீன்.காம்                 2021 ஜனவரி 05 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                            1 

1.விவசாயத்தில் புதுமைகமை மைம்படுத்துவதற்காக மவைாண் 

அமைச்சகம் ததாடங்கிய ஆன்மைன் நிகழ்வின் தபயர் என்ன? 

அ) ஆத்மநிர்பார் அக்ரி 
ஆ) அக்ரி இந்தியா ஹேக்கதான்  
இ) கிசான் ஹமளா 
ஈ) கிருஷி சம்ஹமளன் 

❖ மத்திய உழவு மற்றும் உழவர் நலத்துறை அறமச்சர் நஹேந்திே சிங் ஹதாமர், 
புது தில்லியில் காண ாலிமூலம் ‘அக்ரி இந்தியா ஹேக்கதான் 2020’ஐ 
ணதாடங்கிறவத்தார். உறேயாடல்கறள நடத்துவதற்கும் உழவில் 
புதுறமகறள ஊக்குவிப்பதற்கும் இந்தக் கூட்டத்தின் ஹநாக்கமாகும். 

❖ இந்த ஆண்டு, இந்த நிகழ்றவ பூசா கிருஷி, ICAR - IARI, ICAR மற்றும் 
ஹவளாண்றம, கூட்டுைவு மற்றும் உழவர் நலத்துறை ஆகியறவ ஏற்பாடு 
ணசய்திருந்தன. 24 சிைந்த கண்டுபிடிப்புகளுக்கு 1 இலட்சம் ணோக்கப்பரிசும் 
அக்கண்டுபிடிப்பை வளர்த்தெடுப்ைெற்கான ஆெரவும் வழங்கப்படும். 

 

2.அண்மைச்தசய்திகளில் வந்த IUC’இன் விரிவாக்கம் என்ன? 

அ) Internet usage charges 
ஆ) Intermediate usage charges 
இ) Interconnect usage charges  
ஈ) Interconnect utility charges 

❖ இந்திய ணதாறலத்ணதாடர்பு ஒழுங்குமுறை ஆற யத்தின் (TRAI) கூற்றுப் 
படி, இன்டர்ணநக்ணனக்ட் பயன்பாட்டுக் கட்ட ங்கள் (IUC) ஜனவரி 1, 2021 
முதல் சுழியமாக்கப்பட்டுள்ளது. IUC என்பது ஒரு ணதாறலத்ணதாடர்பு 
நிறுவனம் அதன் ணநட்ணவார்க்கின் வாடிக்பகயாளர்கள் பிை ஹசறவ 
வழங்குநர்களின் எண்ணிற்கு அறழக்கும் ஒவ்ணவாரு அறழப்பிற்கும் 
ணசலுத்தும் கட்ட மாகும். இந்த நடவடிக்றகக்கு முன்னர், ஒரு ணதாறலத் 
ணதாடர்பு நிறுவனம் IUCஆக நிமிடத்திற்கு 6 றபசா ணசலுத்திவந்தது. 

 

3.முமகஷ் அம்பானிமய விஞ்சி ஆசியாவின் தசல்வந்தராக 

ைாறியுள்ை ஜாங் ஷான்ஷன் சார்ந்த நாடு எது? 

அ) சிங்கப்பூர் 
ஆ) சீனா  
இ) ஜப்பான் 
ஈ) தாய்லாந்து 

❖ புளூம்ணபர்க் பில்லியனர்கள் குறியீட்டின்படி, ஜாங் ஷான்ஷனின் 
நிகே ணசாத்து மதிப்பு $70.9 பில்லியன் டாலர்களாக உயர்ந்துள்ளது. 
இதன்மூலம் அவர், முஹகஷ் அம்பானி மற்றும் சீனாவின் ஜாக் மா 
ஆகியஇருவறேயும் விஞ்சி ஆசியாவின் ணபரும் ப க்காேர் என்ை 
ணபருறமறயப்ணபற்ைார். 

❖ சீனாவின் மிகப்ணபரிய குளிர்பான நிறுவனமான ‘ஹநாங்ஃபு ஸ்பிரிங்’ 
நிறுவனத்தின் நிறுவனரும், ‘வாண்டாய்’ என்னும் சீன மருந்து 
நிறுவனத்தின் உரிறமயாளரும் ஆவார் ஜாங் ஷான்ஷன். 

 

 

 

 

4. இரயில்மவ வாரியத்தின் புதிய தமைவர் ைற்றும் தமைமைச் 

தசயல் அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ைவர் யார்? 

அ) A K ஆண்டனி 
ஆ) சுனீத் சர்மா  
இ) பிேதீப் குமார் 
ஈ) P S மிஸ்ோ 

❖ இேயில்ஹவ வாரியத்தின் புதிய தறலவோகவும் மற்றும் தறலறமச் 
ணசயல் அதிகாரியாகவும் சுனீத் சர்மா ணபாறுப்ஹபற்ைார். இவர் அலுவல் 
சார்ந்து இந்திய அேசின் முதன்றமச்ணசயலோகவும் பணியாற்றுவார்.  

❖ சுனீத் சர்மாறவ ேயில்ஹவ வாரிய தறலவோக நியமிப்பதற்கு, மத்திய 
அறமச்சேறவயின் நியமனக்குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதற்கு 
முன்பாக, சுனீத் சர்மா, கிழக்கு இேயில்ஹவயின் ணபாது ஹமலாளோக 
பணியாற்றி வந்ொர். 

 

5.பின்வரும் எந்த இந்திய ைாநிைத்தின் எல்மைக்கு அருகிலுள்ை 

திதபத்திய நகரங்கைான ைாசா & மநஞ்சிமய இமைக்கும் 

இரயில்பாமத பணிமய சீனா நிமைவுதசய்துள்ைது? 

அ) சிக்கிம் 
ஆ) அரு ாச்சல பிேஹதசம்  
இ) ஹமகாலயா 
ஈ) மணிப்பூர் 

❖ ஊடக அறிக்றகயின்படி, திணபத்தின் லாசா மற்றும் றநஞ்சி 
நகேங்கறள இற க்கும் இேயில்பாறதக்கான தடங்கறள 
அறமக்கும் பணிறய சீனா சமீபத்தில் நிறைவு ணசய்தது. இவ்விரு 
நகேங்களும் அரு ாச்சல பிேஹதச மாநிலத்தில் இந்திய எல்றலக்கு 
அருகில் உள்ளன. 

❖ இந்த சிச்சுவான்-திணபத் இேயில்ஹவ, திணபத்துக்கான இேண்டாவது 
இேயில் ஆகும். அது சிச்சுவான் மாகா த்தின் தறலநகேமான 
ணசங்டுவிலிருந்து ணதாடங்கி திணபத்துக்குள் நுறழகிைது. 

 
6.பிரதைரால் தவளியிடப்பட்ட, ‘NAVARITIH’ என்பது பின்வரும் 

எத்துமையுடன் ததாடர்புமடய சான்றிதழுடன்கூடிய படிப்பாகும்? 

அ) கலாச்சாேம்  
ஆ) கட்டுமானத் துறை  
இ) ணசயற்றக நுண் றிவு 
ஈ) நுண்ணுயிரியல் 

❖ NAVARITIH (New (புதிய), Affordable (மலிவான), Validated 
(சரிபார்க்கப்பட்ட), Research Innovation Technologies for Indian 
Housing (இந்திய வீட்டுவசதிக்கான ஆோய்ச்சிக் கண்டுபிடிப்பு 
ணதாழில்நுட்பங்கள்)) என்ை புதிய கட்டுமான ணதாழில்நுட்பங்கள் 
குறித்த சான்றிதழுடன்கூடிய படிப்றப பிேதமர் ணவளியிட்டார்.  

❖ உலகளாவிய வீட்டுவசதித் ணதாழில்நுட்பச்சவாலின் கீழ், ஆறு 
மாநிலங்களில் உள்ள ஆறு இடங்களில் சிறிய நவீன வீடுகள் கட்டும் 
திட்டத்துக்கும் காண ாலிக்காட்சிமூலம் பிேதமர் அடிக்கல் நாட்டினார். 
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7. PMAY (U) திட்டத்மதச் தசயல்படுத்துவதில் சிைந்து விைங்கி 

முதலிடம் தபற்ை ைாநிைம் எது? 

அ) ஹமற்கு வங்கம் 
ஆ) ஜார்க்கண்ட் 
இ) உத்தே பிேஹதசம்  
ஈ) ணதலங்கானா 

❖ இந்திய பிேதமர் நஹேந்திே ஹமாடி, பிேதமர் ஆவாஸ் ஹயாஜனா – 
நகர்ப்புை (PMAY-U) திட்டத்றத ணசயல்படுத்துவதில் சிைந்து விளங்கிய 
மாநிலங்களுக்கான ஆண்டு விருதுகறள அறிவித்தார். சிைப்பாக 
ணசயல்படும் மாநிலங்கள் பிரிவில், உத்தே பிேஹதசம் முதலிடத்றதயும், 
மத்திய பிேஹதச மாநிலம் இேண்டாமிடத்றதயும் ஆந்திே பிரதெச 
மாநிலம் மூன்ைாமிடத்றதயும் ணபற்றுள்ளன. 

❖ வடகிழக்கு பிோந்தியத்திலும், மறலப்பாங்கான மாநிலங்களிலும், 
திரிபுோ முதலிடத்றதப் பிடித்தது. சிைப்பாக ணசயல்படும் மாநகோட்சியாக 
விசாகப்பட்டினம் ஹதர்வு ணசய்யப்பட்டது. 

 
8. காைமுமை ததாழிைாைர் வை ஆய்மவ தவளியிடுகிை ைத்திய 

அமைச்சகம் எது? 

அ) ணதாழிலாளர் & ஹவறலவாய்ப்பு அறமச்சகம் 
ஆ) புள்ளியியல் & திட்ட அமலாக்கம் அறமச்சகம்  
இ) திறன் தமம்ைாடு & தொழில்முபனவு அபமச்சகம் 
ஈ) உள்துறை அறமச்சகம் 

❖ புள்ளியியல் மற்றும் திட்ட அமலாக்க அறமச்சகமானது காலாண்டுக்கு 
ஒருமுறை காலமுறை ணதாழிலாளர் வள ஆய்றவ (Periodic Labour 
Force Survey) ணவளியிடுகிைது. சமீபத்திய காலாண்டுக்கான PLFS’படி, 
நகர்ப்புைங்களில் 2019 அக்ஹடாபர்-டிசம்பர் மாதங்களில் 7.9 சதவீதமாக 
இருந்த ஹவறலயின்றம விகிதம் 2020 ஜனவரி-மார்ச் மாதங்களில் 
9.1 சதவீதமாக உயர்ந்தது. ணதாழிலாளர் வள பங்களிப்பு விகிதமும் 37.5 
சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது. 

 
9. 51ஆவது இந்திய பன்னாட்டு திமரப்பட விழாமவ ததாகுத்து 

வழங்கவுள்ை இந்திய நகரம் எது? 

அ) ஹகாவா  
ஆ) ணசன்றன 
இ) ணகாச்சின் 
ஈ) ணகால்கத்தா 

❖ இந்தியாவின் சர்வஹதச திறேப்பட விழாவின் (IFFI) 51ஆவது பதிப்பு, 
2021 ஜனவரி 16 முதல் 24 வறே ஹகாவாவில் நறடணபைவுள்ளது. 
இதற்கான பதிவு 2021 ஜனவரி.10 வறே திைந்திருக்கும். 

 
10. ‘K-9 சஞ்சிமக’ என்பதுடன் த ொடர்புடடய துமை எது? 

அ) மருத்துவம் 
ஆ) காவல் பணி  
இ) ணபருங்ணகாள்றள ஹநாய் 
ஈ) ஹோபாட்டிக்ஸ் 

❖ “ஹதசிய காவல் K-9 சஞ்சிறக”இன் முதல் பிேதிறய புது தில்லியில் 
உள்துறை அறமச்சர் அமித் ஷா ணவளியிட்டார். காவல் நாய்கள் 
பற்றிய இந்தியாவின் முதல் ணவளியீடாக இது அறமந்துள்ளது. 

❖ ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் ணவளியாகும் ஹதசிய காவல் K-9 
சஞ்சிறக, ஆண்டுக்கு இருமுறை ஒவ்ணவாரு ஏப்ேல் மற்றும் 
அக்ஹடாபர் மாதங்களில் ணவளிவரும். 
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1.கீழ்க்காணும் எந்த இந்திய ஆயுதப்படை அதன் முதல், ‘மனித 

உரிடமகள் பிரிடை’ உருைாக்கியுள்ளது? 

அ) இந்திய கடற்படட 
ஆ) இந்திய இராணுவம்  
இ) இந்திய கடல ார காவல்படட 
ஈ) இந்திய வான்படட 

❖ இந்திய இராணுவம் அதன் வர ாற்றில் முதல் முடையாக ஒரு புதிய ‘மனித 
உரிடமகள் பிரிடவ’ உருவாக்கியுள்ளது. ஜம்மு-காஷ்மீர் & வடகிழக்கு 
லபான்ை பதற்ைம் நிடைந்த பகுதிகளில் அதன் செயல்பாட்டில் அதிக 
சவளிப்படடத்தன்டமடய வழங்குவலத இதன் ல ாக்கமாகும். 

❖ லமஜர் சஜனரல் சகளதம் ெவுகான் முதல் கூடுதல் இயக்கு ர் சஜனர ாக 
(மனித உரிடமகள்) சபாறுப்லபற்றுள்ளார். அவர் இராணுவ துடைத் 
தட வருக்கு ல ரடியாக அறிக்டக அளிப்பார். 

 

2.இந்தியப்பிரதமர் அைர்கள், IIM’க்கு அடிக்கல் நாட்டிய சம்பல்பூர் 

அடமந்துள்ள மாநிலம் எது? 

அ) லமற்கு வங்கம் 
ஆ) ஒடிொ  
இ) பீகார் 
ஈ) உத்தரகண்ட் 

❖ ஒடிொ மாநிலத்தின் ெம்பல்பூரில் உள்ள உள்ள இந்திய லம ாண்டம 
நிறுவனத்தின் (IIM) நிரந்தர வளாகத்திற்கு பிரதமர் லமாடி அடிக்கல் 
 ாட்டினார். 2015-16ஆம் ஆண்டில், இந்நிறுவனம் மூன்ைாம் தட முடை 
IIM ஆக சதாடங்கப்பட்டதிலிருந்து, ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் லம ாக ஒரு 
தற்காலிக வளாகத்தில் செயல்பட்டு வருகிைது. 

 

3.அண்டமச் சசய்திகளில் இைம்சபற்ற, ‘ஆசிய நீர்ப்பறடைகள் 

கணக்சகடுப்பு 2021’ நைத்தப்பைவுள்ள மாநிலம் எது? 

அ) தமிழ் ாடு 
ஆ) லகரளா 
இ) ஆந்திர பிரலதெம்  

ஈ) குஜராத் 
❖ ஆந்திர பிரலதெ மாநி  மாநி  வனத்துடையால் ஆண்டுலதாறும் 

‘நீர்ப்பறவைகள் கைக்சகடுப்பு’  டத்தப்படுகிைது. லகாரிங்கா 
வனவுயிரி ெரைா யம், லகாதாவரி கடரலயாரத்திற்கு அருகிலுள்ள 
பகுதிகள், சகால்ல ரு ஏரி, அட்டபகா பைடவகள் ெரைா யம் மற்றும் 
கிருஷ்ைா ஆற்ைங்கடரலயாரத்தில் உள்ள கிருஷ்ைா வனவுயிரி 
ெரைா யம் ஆகியடவ இதில் அடங்கும். 

❖ பாம்லப இயற்டக வர ாற்றுச் ெங்கம் மற்றும் சவட்ல ண்ட் 
இன்டர்ல ஷனல் ஆகியடவ இதற்கான தங்களது சதாழில்நுட்ப 
ஆதரடவ வழங்கும். 

 

 

 

 

4.அண்டமச் சசய்திகளில் இைம்சபற்ற, தீப்பர் பீல் ஆனது எந்த 

மாநிலத்தின் ஒரர ராம்சார் தளமாகும்? 

அ) சிக்கிம் 
ஆ) அஸ்ஸாம்  
இ) அருைாச்ெ  பிரலதெம் 
ஈ) மணிப்பூர் 

❖ தீப்பர் பீல் ஆனது அஸ்ஸாம் மாநி த்தின் ஒலர ராம்ொர் தளமாகும். 
இது, சகளகாத்தியின் சதன்லமற்கு விளிம்பில் அடமந்துள்ளது. 219 
வடகயான பைடவகளுடன் பல்லவறு வடகயான நீர்வாழ் 
உயிரினங்கடளக் சகாண்ட இத்தளம், கடந்த 2002ஆம் ஆண்டில் 
ராம்ொர் தளமாக அறிவிக்கப்பட்டது. ெமீபத்தில் மாவட்ட அதிகாரிகள், 
அந்த இடத்தில் குழுமி மீன்பிடிக்க தடட விதித்துள்ளனர். 

 

5.கங்டக பள்ளத்தாக்கின், முதல் மடலயுச்சியில் அடமந்துள்ள 

சபளத்த மைாலயம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ை லால் பஹாரி 

அடமந்துள்ள மாநிலம் எது? 

அ) சிக்கிம் 
ஆ) பீகார்  
இ) ஹிமாச்ெ  பிரலதெம் 
ஈ) மணிப்பூர் 

❖ கங்டக பள்ளத்தாக்கின் முதல் மட யுச்சி பபளத்த மடா யம் பீகார் 
மாநி த்தின்  க்கிெராய் மாவட்டத்தில் உள்ள  ால் பஹாரி என்ை 
இடத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இது மட யுச்சியில் உள்ள 
முதல் மடா யம் ஆகும். இது பீகார் பாரம்பரிய லமம்பாட்டு ெங்கம் 
மற்றும் லமற்கு வங்காளத்தின் விஸ்வ-பாரதி பல்கட க்கழகத்தின் 
கூட்டுப்பயைத்தின்லபாது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இது ஸ்ரீமதர்மவி 
-ஹாரிக் ஆரியபிக்சுெங்கஸ்யா என சபயரிடப்பட்ட ஒரு விகாரமாகும். 

 
6.அண்டமச் சசய்திகளில் இைம்சபற்ற, ‘சாகர்மாலா ரமம்பாட்டு 

நிறுைனம்’ ஆனது பின்ைரும் எந்த மத்திய அடமச்சகத்தின்கீழ் 

சசயல்படுகிறது? 

அ) ொட ப் லபாக்குவரத்து & ச டுஞ்ொட கள் அடமச்ெகம் 

ஆ) கப்பல் லபாக்குவரத்து அடமச்ெகம்  
இ) தகவல் சதாடர்பு அடமச்ெகம் 
ஈ) பாதுகாப்பு அடமச்ெகம் 

❖ ொத்தியமுள்ள வானூர்தி நிறுவனங்களின்மூ ம் சிைப்பு ல ாக்க 
முகடமயின்கீழ் லதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட வழித்தடங்களில் கடல் விமான 
லெடவடய சதாடங்குவதற்கான பணிகடள மத்திய துடைமுகம், 
கப்பல் மற்றும் நீர்வழிகள் அடமச்ெகம் சதாடங்கியுள்ளது.  

❖ அடமச்ெகத்தின் நிர்வாக கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் ொகர்மா ா 
லமம்பாட்டு நிறுவனத்தின்மூ ம் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படும். இச் 
சிைப்பு ல ாக்க முகடமயுள் வானூர்தி நிறுவனங்களும் அடங்கும். 
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7.சமீபத்தில் சதற்காசிய ஜர்னலில் சைளியான அறிக்டகயின்படி, 

எந்த இந்திய நகரத்தில் அதிகபட்ச CCTV கைரரஜ் உள்ளது? 

அ) மும்டப 
ஆ) சென்டன  
இ) தில்லி 
ஈ) டஹதராபாத் 

❖ அண்டமயில் சதற்காசிய ஜர்னலில் சவளியிடப்பட்ட ஓர் அறிக்டகயின் 
படி, சென்டன சபரு கரம், ஒரு ெ.கி.மீட்டருக்கும் 1,000 மக்களுக்கும் 
என அதிகபட்ெ CCTV எண்ணிக்டகடய சகாண்டுள்ளது. உ கின் 
அதிக மக்கள்சதாடக சகாண்ட 130  கரங்களில் CCTV லகமராக்கள் 
எண்ணிக்வகவை இவ்ைறிக்டக பதிவுசெய்கிைது. சீன மற்றும் இந்திய 
 கர்ப்புைங்களில் CCTV கண்காணிப்பு லகமராக்களின் எண்ணிக்டக 
அதிகம் என்படதயும் இவ்வறிக்டக எடுத்துக்காட்டுகிைது. 

 
8. 2021ஆம் ஆண்டில், எண்சணய்கள் மற்றும் சகாழுப்புகளில் 

அனுமதிக்கப்பட்ை டிரான்ஸ் சகாழுப்பு அமிலங்களுக்கான (TFA) 

ைரம்பு என்ன? 

அ) 10% 
ஆ) 5% 
இ) 3%  
ஈ) 1% 

❖ இந்திய உணவுப்பாதுகாப்பு மற்றும் தர ஆடையமானது (FSSAI) 
எண்சைய்கள் மற்றும் சகாழுப்புகளில் உள்ள டிரான்ஸ் சகாழுப்பு 
அமி ங்களின் அளடவ 2021’க்கு 3% ஆகக்குடைத்துள்ளது. இந்த 
வரம்பு, 2022’க்கு 2% ஆகக் குடைக்கப்படவுள்ளது. டிரான்ஸ் சகாழுப்பு 
மாரடடப்பு & கலரானரி இருதய ல ாய்களின் அபாயத்டத அதிகரிக்கும் 
எனக்கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 2023’க்குள் டிரான்ஸ் சகாழுப்டப 
ஒழிக்க WHO ல ாக்கம் சகாண்டுள்ளது. 

 
9. பிரயாஸ் என்பது இந்தியாவின் எந்த சபாதுத்துடற நிறுைனம் 

ஏற்றுக்சகாண்ை புதிய முன்சனடுப்பாகும்? 

அ) NTPC 

ஆ) IOCL  
இ) ONGC 
ஈ) HAL 

❖ 'பிரயாஸ்' என்பது இந்தியன் எண்சைய் நிறுவனம் (IOCL) ஏற்றுக் 
சகாண்ட ஒரு புதிய ெமூக உதவி முயற்சியாகும். இந்தத்திட்டத்தின்கீழ், 
IOCL தில்லி அலுவ க ஊழியர்கள், IOCL’இன் எரிசபாருள் வங்கிகளுக்கு 
அருகில் அடமந்துள்ள இரவுல ர முகாம்களுக்கு லபார்டவகள் மற்றும் 
அத்தியாவசிய சபாருட்கடள விநிலயாகிப்பார்கள். 

❖ இந்த இரவுல ர தங்குமிடங்கடள தில்லி அரசு மற்றும் சி  தன்னார்வ 
சதாண்டு நிறுவனங்கள் ெமூகத்தின்  லிந்த பிரிவினருக்கு 
உதவுவதற்காக நடத்தி ைருகின்றன. 

 
 

10.பிரிட்ைன் ஆனது அண்டமயில் கீழ்க்கண்ை எந்தத் 

தயாரிப்புக்கான ைரிவிதிப்டப முற்றிலுமாக நீக்கியது? 

அ) அட லபசிகள் 
ஆ) அடையாடட தயாரிப்புகள்  
இ) மடிக்கணினிகள் 
ஈ) பாரசிட்டமால் மாத்திடரகள் 

❖ சபண்களின் அடையாடட தயாரிப்புகளுக்கான வரிவிதிப்டப 
பிரிட்டன் நீக்கியுள்ளது. “tampon tax” என்று அடழக்கப்பட்ட இவ்வரி, 
தற்லபாது முற்றிலுமாக ஒழிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த முடிவு, முன்னதாக 
அந் ாட்டின் வருடாந்த வரவுசெ வுத் திட்டத்தில் அதன் கருவூ த் 
தட வரால் அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் தற்லபாது ஐலராப்பிய 
ஒன்றியத்திலிருந்து பிரிட்டன் சவளிலயறியலபாதுதான் 
செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 
 

 

 

 

 

https://www.winmeen.com/tnpsc-tamil-current-affairs/


விண்மீன்.காம்                 2021 ஜனவரி 07 

நடப்பு நிகழ்வுகள்                            1 

1. நீதியரசர் AM கான்வில்கர் தலைலையிைான 3 நீதியரசர்கள் 

ககாண்ட அைர்வு, எந்த வழக்கில் 2:1 கெரும்ொன்லையின் 

அடிப்ெலடயில் தீர்ப்ெளித்தது? 

அ) ஹத்ராஸ் வழக்கு 
ஆ) மத்திய விஸ்டா திட்ட வழக்கு  
இ) அயயாத்தி நில வழக்கு 
ஈ) COVID-19 தடுப்பூசி ப ோடுதல் வழக்கு 

❖ நீதியரசர் A M கான்வில்கர் தலலலமயிலான உச்சநீதிமன்றத்தின் மூன்று 
நீதியரசர்கள்ககாண்ட அமர்வு மத்திய விஸ்டா திட்ட வழக்கு கதாடர்பான 
தீர்ப்லப வழங்கியது. மறு சீரலமப்புத் திட்டத்திற்கு 2: 1 கபரும்பான்லமயின் 
அடிப்பலடயில் அவ்வமர்வு ஒப்புதல் அளித்தது. நிலப்பயன்பாடு மாற்றங்கள் 
மற்றும் சுற்றுச்சூழல் குழுவின் பரிந்துலரகலையும் அது உறுதிப்படுத்தியது. 

 

2.UNICEF’இன் சமீெத்திய அறிக்லகயின்ெடி, புத்தாண்டு நாளன்று 

அதிக எண்ணிக்லகயிைான பிறப்புகலள ெதிவுகசய்த நாடு எது? 

அ) சீனா 
ஆ) இந்தியா  
இ) அகமரிக்கா 
ஈ) இந்யதாயனசியா 

❖ ஐநா சிறார்கள் நிதியத்தின் (UNICEF) கருத்துப்படி, உலககங்கும் புத்தாண்டு 
நாைன்று 371,500’க்கும் யமற்பட்ட குழந்லதகள் பிறந்துள்ைன. 
இந்தியாவில் மட்டும் 60,000 குழந்லதகள் பிறந்துள்ைன. இந்தியாலவத் 
கதாடர்ந்து சீனா, லநஜீரியா மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகள் உள்ைன. 
2021’ஆம் ஆண்டில், 84 ஆண்டுகள் என்ற சராசரி ஆயுட்காலத்துடன் 140 
மில்லியன் குழந்லதகள் பிறக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ைது. 

 

3.அண்லைச்கசய்திகளில் இடம்கெற்ற, ‘சரக்கு வர்த்தக மைம்ொடு 

இலையதளத்லத’ கதாடங்கியுள்ள ைத்திய அலைச்சகம் எது? 

அ) வணிகம் மற்றும் கதாழில்துலற அலமச்சகம் 
ஆ) இரயில்யவ அலமச்சகம்  
இ) யவைாண்லம & ஊரக வைர்ச்சி அலமச்சகம் 
ஈ) MSME அலமச்சகம் 

❖ இந்திய ரயில்யவயின் சரக்கு வர்த்தக யமம்பாட்டு இலையதைத்லத, 
இரயில்யவ அலமச்சர் பியுஷ் யகாயல் கதாடக்கிலவத்தார். சரக்கு 
வழங்குநர்களுக்கான கசலவுகலைக் குலறப்பது, வழங்குநர்களுக்கு 
ஆன்லலன் கண்காணிப்பு வசதிலய வழங்குதல் மற்றும் சரக்குகள் 
யபாக்குவரத்து கசயல்முலறலய எளிதாக்குவது ஆகியவற்லற 
இந்தத்தைம் யநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ைது. 

❖ வணிகத்லத எளிதாக்குவலத யநாக்கமாகக் ககாண்ட இத்தைத்லத, 
இந்திய இரயில்யவயின் வலலத்தைம் வழியாக அணுகலாம். 

 

4. NPC ைற்றும் QCI உடன் இலைந்து வணிக அலைச்சகத்தால் 

கதாடங்கப்ெட்ட கவபினார் கதாடரின் கெயர் என்ன? 

அ) ஆத்மநிர்பார் இண்டஸ்ட்ரீஸ் 
ஆ) உத்யயாக் மந்தன்  
இ) MSME மந்தன் 

ஈ) தன்-முன்யனற்றத்கதாடர் 
❖ இந்தியத் கதாழிற்துலறயின் தரத்லதயும், உற்பத்தித்திறலனயும் 

யமம்படுத்துவதற்காக, வணிகம் & கதாழிற்துலற அலமச்சகத்தின் 
கதாழில் வைர்ச்சி மற்றும் உள்நாட்டு வர்த்தகத்துலற, இந்திய தர 
கவுன்சில், யதசிய உற்பத்தித் திறன் கவுன்சில் மற்றும் கதாழில்துலற 
அலமப்புகளுடன் இலைந்து ‘உத்யயாக் மந்தன்’ என்ற கதாடர் 
இலைய கருத்தரங்குகலை 2021 ஜனவரி 4 முதல் 2021 மார்ச் 2 
வலர நடத்துகிறது. 

 

5. கடந்த 2020ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவின் காைநிலை குறித்த 

அறிக்லகலய கவளியிட்டுள்ள அலைப்பு எது? 

அ) இந்திய வானிலல ஆய்வு லமயம்  
ஆ) புவி அறிவியல் அலமச்சகம் 

இ) இந்திய கவப்பமண்டல ஆய்வுகள் நிறுவனம் 
ஈ) DRDO 

❖ இந்திய வானிலல ஆய்வுலமயத்தின் காலநிலல ஆராய்ச்சி மற்றும் 
யசலவகள், 2020ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் காலநிலல குறித்த 
அறிக்லகலய கவளியிட்டுள்ைது. அந்த அறிக்லகயின்படி, 2020ஆம் 
ஆண்டில் இந்தியா முழுவதும் ஆண்டு சராசரி நில யமற்பரப்பு காற்று 
கவப்பநிலல இயல்லபவிட அதிகமாக இருந்தது. கடந்த 2020’ஆம் 
ஆண்டும் எட்டாவது கவப்பமான ஆண்டாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 
6. “ைைாைா யூசுப்சாய் உதவித்கதாலக ைமசாதாலவ” சமீெத்தில் 

நிலறமவற்றிய நாடு எது? 

அ) இந்தியா 
ஆ) பாகிஸ்தான் 
இ) அகமரிக்கா  
ஈ) ஆப்கானிஸ்தான் 

❖ அண்லமயில், “மலாலா யூசுப்சாய் உதவித்கதாலக மயசாதா”லவ 
அகமரிக்க காங்கிரஸ் நிலறயவற்றியது. இம்மயசாதா பாகிஸ்தானின் 
உயர்கல்வி உதவித்கதாலக திட்டத்தின்கீழ், பாகிஸ்தானிய கபண்டி 
-ர்க்கு 50% உதவித்கதாலகலய பன்னாட்டு யமம்பாட்டுக்கான US 
முகலமயின்மூலம் வழங்குகிறது. இவ்வுதவித்கதாலக 2020 முதல் 
2022 வலர வழங்கப்படவுள்ைது. 

 
7.அண்லைச் கசய்திகளில் இடம்கெற்ற ஓம்காமரஷ்வர் அலை 

அலைந்துள்ள ைாநிைம் எது? 

அ) மகாராஷ்டிரா 
ஆ) மத்திய பிரயதசம்  
இ) குஜராத் 
ஈ) ஜார்க்கண்ட் 

❖ உலகின் மிகப்கபரிய மிதக்கும் சூரிய மின்னுற்பத்தித் திட்டமானது 
மத்திய பிரயதச மோநிலத்தின் நர்மலத ஆற்றில் உள்ை ஓம்காயரஷ்வர் 
அலையில் கட்டப்படவுள்ைது. 600 கமகாவாட் மின்னுற்பத்தித்திறன் 
ககாண்ட இவ்வாலலலய நிறுவுவதற்கு `3,000 யகாடி நிதி ஒதுக்கீடு 
கசய்யப்பட்டுள்ைது. 
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❖ 2022-23’க்குள் இந்த ஆலலயில் மின்னுற்பத்தி கதாடங்கும். இந்த 
அலையில் சூரிய மின்னுற்பத்தித் தகடுகலை நிறுவுவது உள்ளிட்ட 
இத்திட்டத்திற்கு உலக வங்கியின் IFC மற்றும் பவர் கிரிட் நிதியுதவி 
வழங்கும். 

 
8.சமீெ கசய்திகளில் இடம்கெற்ற, “ொரதிய நிர்மதஷக் திரவ்யா’ 

என்றால் என்ன? 

அ) COVID-19 தடுப்பூசி கட்டலமப்பு 
ஆ) சான்றளிக்கப்பட்ட குறிப்பு கபாருள்  
இ) விண்கவளி கதாழில்நுட்ப கட்டலமப்பு 
ஈ) கிரிப்யடாகரன்சி நுட்பம் 

❖ அறிவியல் & கதாழிற்துலற ஆராய்ச்சி கவுன்சில் - யதசிய இயற்பியல் 
ஆய்வகமானது (CSIR-NPL) இந்திய சான்றளிக்கப்பட்ட குறிப்பு கபாருள் 
(CRM) தயாரிப்பதற்கான சர்வயதச நலடமுலறலய பின்பற்றியுள்ைது. 
“பாரதியா நிர்யதஷக் திரவ்யா” என்று முத்திலர குத்தப்பட்ட CRM, 
பன்னாட்டு தரத்திற்கு இலையான தரத்லத உறுதிகசய்வதற்காக, 
ஆய்வகங்களின் யசாதலன / அைவுத்திருத்தத்லத பின்பற்றுகிறது. 

 
9.சமீெத்தில், மகாட்டயத்தில், H5N8-ஏவியன் இன்புளூயன்ஸா 

உறுதிகசய்யப்ெட்டது. மகாட்டயம் அலைந்துள்ள ைாநிைம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 
ஆ) யகரைா  
இ) ஆந்திர பிரபதசம் 
ஈ) கர்நாடகா 

❖ யகரை மாநிலம் யகாட்டயம் நகரத்தில் உள்ை வாத்துகள், ஏவியன் 
இன்புளூயன்ஸா - H5N8 யநாயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ைன. இந்த யநாய் 
யமலும் பரவாமல் தடுக்க, மாநில மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் யபார்க்கால 
நடவடிக்லககலைத் கதாடங்கியுள்ைது. சுமார் 70 நாட்கள் வயதுடைய 
1,700 வாத்துகளின் இறப்புக்கு இந்த லவரஸ் காரைமாகியுள்ைது. 

 
10. கீழ்க்காணும் எந்த இடத்திற்கான இந்தியாவின் நாற்ெதாவது 

அறிவியல் ெயைத்திற்கு, இந்திய எண்கைய் நிறுவனம் 

எரிகொருள் வழங்கியுள்ளது? 

அ) அண்டார்டிகா  
ஆ) ஆர்க்டிக் ப ருங்கைல் 
இ) எவகரஸ்ட் சிகரம் 
ஈ) கசன்டினல் தீவுகள் 

❖ யதசிய துருவ மற்றும் கபருங்கடல் ஆராய்ச்சி லமயத்தின் ஆராய்ச்சி 
-யாைர்கள் அண்டார்டிகாவிற்கு பயைம் யமற்ககாள்ைவுள்ைனர். 
இது நாற்பதாவது இந்திய அறிவியல் பயைமாகும். இந்தப்பயைத்தி 
-ற்கான எரிகபாருள் இந்தியன் எண்கைய் நிறுவனத்தால் வழங்கப் 
-படுகிறது. யகாவாவின் மர்மயகாவா துலறமுகத்திலிருந்து 43 
உறுப்பினர்களுடன் இந்தப் பயைம் கதாடங்கப்படவுள்ைது. 

❖ கஜட் A1 எரிகபாருள், உயவு எண்கைய் மற்றும் கடலில் 
பயன்படுத்தக்கூடிய வளி எண்கைய் ஆகியவற்லற இந்தியன் 
எண்கைய் நிறுவனம் வழங்கியுள்ைது. 
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1.வடகிழக்கு இந்தியாவின் முதல் கேக ா இந்தியா 

விளையாட்டுப்பள்ளி அளைந்துள்ை நேரம் எது? 

அ) ஷில்லாங்  
ஆ) இம்பால் 
இ) கெளொத்தி 
ஈ) கெங்டாக் 

❖ கெகலா இந்தியா விளளயாட்டுப் பள்ளியாெ அறிவிக்ெப்பட்டுள்ள 
ஷில்லாங்கின் அஸ்ஸாம் ளைபிள்ஸ் பள்ளிளய மத்திய இளளஞர் நலன் 
மற்றும் விளளயாட்டுத்துளை அளமச்சர் கிைண் ரிஜிஜு கதாடங்கிளைத்தார். 
ைடகிழக்கு மாொணங்ெளின் முதல் பள்ளியாெ அஸ்ஸாம் ளைபிள்ஸ் பள்ளி 
அளமந்துள்ளது. கமாத்தம் ஒன்பது விளளயாட்டுப் பள்ளிெளுக்கு அனுமதி 
ைழங்ெப்பட்டுள்ளது.  

❖ ெல்வியுடன் விளளயாட்ளட ஒருங்கிளணத்து, அதன் ைாயிலாெ நாட்டில் 
விளளயாட்டுெளள கமம்படுத்தி வீைர்ெளின் ஒட்டுகமாத்த திைளை 
ைளர்ப்பகத கெகலா இந்தியா விளளயாட்டுப் பள்ளிெளின் முக்கிய 
குறிக்கொளாகும். 

 

2.கதசிய அைவியல் ைாநாடு – 2021’ஐ ஏற்பாடு செய்துள்ை 

ஆராய்ச்சி அளைப்பு எது? 

அ) CSIR  
ஆ) DRDO 
இ) ICMR 
ஈ) ICAR 

❖ தைது 75ஆைது ஆண்டுக்குள் நுளழயும், புது தில்லியில் உள்ள அறிவியல் 
மற்றும் கதாழிலெ ஆைாய்ச்சி ளமயம் - கதசிய இயற்பியல் ஆய்ைெம், கதசிய 
அளவியல் மாநாடு 2021’ஐ ஏற்பாடு கசய்தது. “நாட்டின் ஒருங்கிளணந்த 
ைளர்ச்சிக்கு அளவியல்” என்பது இம்மாநாட்டின் ெருப்கபாருளாகும். கதசிய 
அளவியல் மாநாட்டில், பிைதமர் கமாடி ொகணாலிக்ொட்சிமூலம் கதாடக்ெ 
உளையாற்றிைார். 

 

3. ‘தைப்பூெம்’ என்பது கீழ்க்ோணும் எந்த இந்திய ைாநி த்தில் 

சோண்டாடப்படும் ஒரு விழாவாகும்? 

அ) தமிழ்நாடு  
ஆ) கேரளம் 
இ) நாொலாந்து 
ஈ) அருணாச்சல பிைகதசம் 

❖ ‘தமிழ்க்ெடவுள்’ முருெ ைழிபாட்டிற்ொெ அர்ப்பணிக்ெப்பட்ட ‘ளதப் 
பூசம்’ என்ற திருவிழாளை உலெம் முழுளமக்கும் பைவி ைாழும் தமிழ் 
மக்ெள் கொண்டாடுகிைார்ெள். இந்த நாளள கபாது விடுமுளையாெ 
அறிவிக்ெ தமிழர்ெள் கொரியளத அடுத்து, அதற்ொை உத்தைளை 
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலளமச்சர் ெ.பழனிசாமி கைளியிட்டார்.  

❖ இந்த விழா, கெைளாவின் சில பகுதிெளிலும், இலங்ளெ, சிங்ெப்பூர், 
மகலசியா, கமாரீஷியஸ் மற்றும் இந்கதாகைசியா கபான்ை பிை 
நாடுெளிலும் கைகு விமரிளசயாெ கொண்டாடப்படுகிைது. 

 

 

4. அண்ளையில் சதாடங்ேப்பட்ட, “கதசிய அணு ோ  அைவின்” 

துல்லியம் என்ன? 

அ) 2.7 நாகனா வினாடிேள் 
ஆ) 2.8 நாகைா விைாடிெள்  
இ) 2.1 நாகனா வினாடிேள் 
ஈ) 2.0 நாகனா வினாடிேள் 

❖ கதசிய அளவியல் மாநாட்டின் கதாடக்ெ விழாவின்கபாது பிைதமர் 
கமாடி, ‘கதசிய அணு ொல அளளை’ நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார் . இந்த 
நடைடிக்ளெயின்மூலம், இந்திய திட்ட கநைமாைது பன்ைாட்டு திட்ட 
கநைத்துடன் ஒத்தளமக்ெப்படுகிைது. 2.8 நாகைா கநாடிெள் என்னும் 
துல்லியத்துடன் இந்திய நிளலயாை கநைத்ளத கதசிய அணு ொல 
அளவு ைழங்கும். கதசிய சுற்றுச்சூழல் தைநிர்ணய ஆய்ைெத்துக்ொை 
அடிக்ெல்ளலயும் பிைதமர் நாட்டிைார். 

 

5.அண்ளைச் செய்திேளில் இடம்சபற்ற, சோச்சி - ைங்ேளூரு 

இயற்ளே எரிவாயு குழாய் திட்டத்ளத அளைக்கின்ற சபாதுத் 

துளற நிறுவனம் எது? 

அ) ONGC 
ஆ) GAIL  
இ) IOCL 
ஈ) CIL 

❖ கெைளாவின் கொச்சிக்கும் ெர்நாடொவின் மங்ெளூருக்கும் இளடயில் 
450 கிமீ நீளமுள்ள இயற்ளெ எரிைாயு குழாய்பாளத, GAIL (இந்தியா) 
நிறுைைத்தால் அளமக்ெப்பட்டுள்ளது. `3000 கொடி மதிப்பிலாை 
திட்டத்ளத இந்திய பிைதமர் ைணிெ நடைடிக்ளெெளுக்ொெ திைந்து 
ளைத்துள்ளார். இதன்மூலம், நாள் ஒன்றுக்கு 12 மில்லியன் கமட்ரிக் 
ஸ்டாண்டர்டு கியூபிக் மீட்டர் இயற்ளெ எரிைாயு ெடந்துகசல்லும். 

 
6. உ ே பிசரய்லி நாள் அனுெரிக்ேப்படுகிற கததி எது? 

அ) ஜைைரி 2 
ஆ) ஜைைரி 3 

இ) ஜைைரி 4  
ஈ) ஜைைரி 6 

❖ உலெ பிகைய்லி நாளாைது 2018 டிசம்பரில் ஐநா கபாதுச் சளபயால் 
நிறுைப்பட்ட பின்ைர், ஆண்டுகதாறும் ஜை.4 அன்று அனுசரிக்ெப்படு 
-கிைது. பார்ளைக்குளைபாடுள்ளைர்ெள் பயன்படுத்தும் ைாசிப்பு 
மற்றும் எழுதுதலுக்ொை முளைளய ெண்டுபிடித்த லூயிஸ் 
பிகைய்லியின் பிைந்தநாளள இந்தத்கததி குறிக்கிைது. இந்த ஆண்டு, 
உலெளாவிய கதாடுதல்-அடிப்பளடயிலாை தெைல் கதாடர்பு 
அளமப்பின் முக்கியத்துைத்ளத ஐ.நா சிைப்பித்துக்ொட்டுகிைது. 

 
7.எக்ேருவிளய நிறுவுவதற்ோே PM கேர்ஸ் நிதிய அறக்ேட்டளை 

`120 கோடி நிதிளய ஒதுக்கியுள்ைது? 

அ) ஆக்ஸிஜன் உற்பத்தி ஆளலெள்  
ஆ) ைளி சுத்திெரிப்பான்ெள் 
இ) RO-நீர் சுத்திெரிப்பான்ெள் 
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ஈ) ஷிப்ட் மருத்துைமளைெளள உருைாக்குங்ெள் 

❖ பிைதமரின் அைசைொல மக்ெள் உதவி மற்றும் நிைாைண (PM CARES) 
நிதிய அைக்ெட்டளள, நாடு முழுைதுமுள்ள கபாது நலைாழ்வு ளமயங்ெ 
-ளில் 162 பிைத்கயெ அழுத்த விளச உறிஞ்சுதல் (PSA) பிைாணைாயு 
தயாரிப்பு ைசதிெளள நிறுை `201.58 கொடி ஒதுக்கீடு கசய்துள்ளது. 

❖ மத்திய சுொதாைம் மற்றும் குடும்பநல அளமச்செத்தின்கீழ் இயங்கும் 
தன்ைாட்சிகபற்ை அளமப்பாை மத்திய மருத்துை விநிகயாெ விற்பளை 
கூடத்தால் கொள்முதல் நடத்தப்படும். இந்த ஆளலெள் மருத்துை 
தைத்திலாை ஆக்ஸிஜளை உற்பத்தி கசய்யும். 

 
8.பின்வரும் எவ்வளைப்பு ெமீபத்தில் தனது அளனத்து சபண்ேள் 

அணிளயயும் எதிர்பாரா பணிேளுக்ோே அனுப்பியது? 

அ) மத்திய ஆயுத ொைல் பளட 
ஆ) இந்கதா-திகபத்திய எல்ளலக் ொைல்பளட 
இ) கதசிய கபரிடர் மீட்புப் பளட  
ஈ) மத்திய கதாழிலெ பாதுொப்புப்பளட 

❖ ெங்ளெயாற்றின் ெளையிலுள்ள உத்தை பிைகதசத்தின் ெர் முக்கதஷ்ைர் 
நெைத்தில், எதிர்பாைா பணிெளுக்ொெ கதசிய கபரிடர் மீட்புப் பளடயின் 
அளைத்து கபண் குழுவும் அண்ளமயில் ஈடுபடுத்தப்பட்டது. 

❖ கதாழிற்முளை பயிற்சிகபற்ை இந்த அளைத்து கபண்ெள் குழு, மீட்புப் 
படகுெள் மற்றும் அது கதாடர்புளடய உபெைணங்ெளள ளெயாண்டது. 
நூற்றுக்கும் கமற்பட்ட கபண் கபாைாளிெளள கதசிய கபரிடர் மீட்புப் 
பளட தனது அணியில் கேர்த்துள்ளது.  

 
9.அண்ளைச் செய்திேளில் இடம்சபற்ற, ‘ஸ்வஸ்த்வாயு’ என்ற 

உடலில் செலுத்த கதளவயில் ாத செயற்ளே சுவாெ வழங்கிளய 

உருவாக்கியுள்ை அளைப்பு எது? 

அ) DRDO 
ஆ) CSIR  
இ) ISRO 
ஈ) BARC 

❖ அறிவியல் மற்றும் கதாழிலெ ஆைாய்ச்சிக் குழு - கதசிய ைானூர்தி 
ஆய்ைெத்ளத (CSIR-NIL) கசர்ந்த விஞ்ஞானிெள், CSIR-IGIB மருத்துைப் 
பணியாளர்ெளுடன் இளணந்து உருைாக்கியுள்ள ‘சுைஸ்த் ைாயு’ 
என்னும் உடலில் கசலுத்த கைண்டிய கதளையில்லாத சுைாசக் 
ெருவிக்கு அைசின் ஒப்புதல் கிளடத்துள்ளது. 

❖ மத்திய சுொதாை & குடும்பநல அளமச்சின் சுொதாை கசளைெளுக்ொை 
தளலளம இயக்குநர் அளமத்த நிபுணர் குழு இந்தச் சுைாசக் ெருவிளய 
பரிகசாதித்து, இளத 35% ைளை பிைாணைாயு உதவி கதளைப்படும் 
COVID கநாயாளிெளுக்கு பயன்படுத்தலாம் என்று சான்ைளித்தது. 

 
10.அண்ளையில் சதாடங்ேப்பட்ட ‘டாய்ேத்தான்’ முன்சனடுப்புக்கு 

எத்தளன அளைச்ெேங்ேள் கூட்டு கெர்ந்துள்ைன? 

அ) 5 ஆ) 6  
இ) 7 ஈ) 8 
 

❖ உள்நாட்டு விளளயாட்டுப் ப ாருட்ேள் கதாழிற்துளைளய கமம்படுத் 
-துைதற்கும் இைக்குமதிளயக் குளைப்பதற்குமாெ இந்திய அைசு, “டாய் 
ெத்தான்” என்ை புதிய முன்கைடுப்ளபத் கதாடங்கியுள்ளது. 

❖ ெல்வி, கபண்ெள் மற்றும் குழந்ளதெள் கமம்பாடு, ஜவுளி, ைர்த்தெம் 
மற்றும் கதாழிற்துளை, MSME, I&B உள்ளிட்ட ஆறு அளமச்செங்ெள் 
மற்றும் AICTE ஆகியளை இம்முன்கைடுப்புக்கு ஒத்துளழக்கின்ைை. 
உள்நாட்டு விளளயாட்டுப் ப ாருட்ெளள உருைாக்ெ மாணைர்ெள், 
ஆசிரியர்ெள், ைடிைளமப்பு ைல்லுநர்ெள் மற்றும் துளிர்நிறுைைங்ெள் 
இளணந்து கசயல்படுைார்ெள். 
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1. ‘இந்தியாவில் நீண்ட முதுமை குறித்த ஆய்வறிக்மை’மய 

வவளியிட்ட ைத்திய அமைச்சைம் எது? 

அ) புவி அறிவியல் அமைச்சகம் 
ஆ) சுகாதாரம் ைற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகம்  
இ) வணிகம் ைற்றும் ததாழிற்துமை அமைச்சகம் 
ஈ) MSME அமைச்சகம் 

❖ இந்தியாவில் நீண்ட முதுமை பற்றிய ஆய்வறிக்மக (LASI), அமல-1’ஐ 
ைத்திய சுகாதாரம் & குடும்பநல அமைச்சர் ஹர்ஷ் வர்தன் தவளியிட்டார். 
ைக்கள் முதுமையமடவதால் நாட்டில் ஏற்படும் சுகாதார, தபாருளாதார, சமூக 
ைாற்ைங்கள், விமளவுகள் குறித்த முழு அளவிலான, அறிவியல் பூர்வைான 
ததசிய ஆய்தவ LASI ஆகும். முதிதயார்களுக்கான ததசிய ைற்றும் ைாநில 
அளவிலான தகாள்மககமள வகுக்க இவ்வறிக்மக உதவும். 

 

2.இந்தியாவில் மிைவும் அருகிவரும் உயிரினங்ைளுக்ைான மீட்பு 

திட்டத்தின்கீழ், எத்தமன வனவுயிரினங்ைள் உள்ளன? 

அ) 12 
ஆ) 16 
இ) 22  
ஈ) 35 

❖ ததசிய வனவுயிரி வாரியத்தின் நிமலக்குழுவானது அண்மையில் நாட்டில் 
ைனித-வனவுயிரி தைாதமல நிர்வகிப்பதற்கான ஆதலாசமனக்கு ஒப்புதல் 
அளித்துள்ளது. இராஜஸ்தான் ைற்றும் குஜராத் மாநிலத்தின் சில பகுதிகளில் 
காணப்படும், ‘கராகல்’ என்ை காட்டுப்பூமனமய மிகவும் அருகிவரும் 
உயிரினங்களின் பட்டியலில் தசர்க்கவும் அக்குழு ஒப்புதல் அளித்தது.  

❖ தற்தபாது, மிகவும் அருகிவரும் உயிரினங்களுக்கான மீட்பு திட்டத்தின்கீழ் 
22 வனவுயிரினங்கள் உள்ளன. 

 

3. அண்மைச் வசய்திைளின் இடம்வெற்ற, அங்ைைாலி-அழுதா செரி 

இரயில் திட்டைானது எந்த ைாநிலத்தில் அமையவுள்ளது? 

அ) தமிழ்நாடு 
ஆ) கேரளம்  
இ) கர்நாடகா 

ஈ) ஆந்திர பிரததசம் 
❖ அங்கைாலி-அழுதா சபரி இரயில் திட்டத்திற்கு தகரள உட்கட்டமைப்பு 

முதலீட்டு நிதி வாரியத்தின் நிதிமயப் பயன்படுத்த நடுவண் 
அமைச்சரமவ ஒப்புதல் அளித்தது. இந்தத் திட்டத்தின் கட்டுைானம் 
ைற்றும் பராைரிப்மப இரயில்தவ தைற்தகாள்ளும்; அதத தவமளயில், 
நிமலயத்தின் வளர்ச்சி, தபாதுத்துமை-தனியார் கூட்டாண்மையின் 
கீழ் இருக்கும். தசலவினங்கமளக்கழித்தபின்னர், வருைானம், தகரள 
ைாநில அரசுக்கும் இரயில்தவ துறைக்கும் இமடயில் பகிரப்படும். 

 

4. எந்தவவாரு ைடவுளரின் வெயமரயும் ெயன்ெடுத்தி மைற்வைாள் 

-ளப்ெடும் எந்தவவாரு விளம்ெரமும் சட்டத்துக்குப்புறம்ொனது என 

அண்மையில் தீர்ப்ெளித்த உயர்நீதிைன்றம் எது? 

அ) தைட்ராஸ் உயர்நீதிைன்ைம் 
ஆ) பம்பாய் உயர்நீதிைன்ைம்  

இ) குஜராத் உயர்நீதிைன்ைம் 
ஈ) தகளகாத்தி உயர்நீதிைன்ைம் 

❖ பம்பாய் உயர்நீதிைன்ைத்தின் ஒளரங்காபாத் அைர்வு, எந்ததவாரு 
கடவுளரின் தபயமரயும் பயன்படுத்தி எந்ததவாரு தபாருமளயும் 
விளம்பரம் தசய்வது ைற்றும் அப்தபாருளில் இயற்மகக்கு அப்பாற்பட்ட 
சக்திகள் இருப்பதாகக் கூறுவது சட்டத்துக்குப் புைம்பானது என்று 
அறிவித்துள்ளது. 

❖ இந்த நமடமுமை, ைகாராஷ்டிரா நரபலி தடுப்பு ைற்றும் ஒழிப்பு ைற்றும் 
பிை ைனிதாபிைானைற்ை, தீய ைற்றும் அதகாரி நமடமுமைகள் ைற்றும் 
பில்லி, சூனியம், ஏவல் தடுப்புச் சட்டத்தின்கீழ் வருகிைது. அனுைன் 
சாலிசா யந்திரம், இலக்ஷ்மி யந்திரம், கமரு கமாதிரம் தபான்ை 
தபாருட்களின் விற்பமனமய ஊக்குவிக்கும் விளம்பரங்கமளத் 
தடுப்பதற்காக அம்ைனு தாக்கல் தசய்யப்பட்டது. 

 

5.மதசிய ெசு அறிவியல் மதர்மவ நடத்தும் நிறுவனம் எது? 

அ) PeTA 
ஆ) கதசிய காைததனு ஆதயாக்  
இ) ததசிய விலங்கு நல நிறுவனம் 
ஈ) புளூ கிராஸ் 

❖ நாட்டுப்பசுக்கள்குறித்து இளம் ைாணாக்கர்களிமடதயயும், ைக்களி 
-மடதயயும் விழிப்புணர்மவ அதிகரிக்கும் வமகயில், பசு அறிவியல் 
குறித்த நூல்கமள அமனவருக்கும் கிமடக்க தசய்யவும், “காைததனு 
தகள-விஞ்ஞான் பிரச்சார்-பிரசார் ததர்வு” என்னும் ததர்மவ 
நடத்தவும் ததசிய காைததனு ஆதயாக் முன்வந்துள்ளது. 

❖ இத்ததர்வு, ஆண்டுததாறும் நாடு முழுவதும் நமடதபறுகிைது. ததசிய 
காைததனு ஆதயாக் என்பது மத்திய மீன்வளம், கால்நமட பராைரிப்பு 
ைற்றும் பால்வளத்துமை அமைச்சகத்தின்கீழ் பசுக்கள் நலனுக்காக 
அமைக்கப்பட்ட ஓர் அரசு அமைப்பாகும். 

 
6. DRDO ஆனது ெமயாமடவெஸ்டர் MK-II வதாழில்நுட்ெத்மத 

பின்வரும் எந்த ைாநிலத்தின் வைட்மரா இரயில் வநட்வவார்க்கில் 

நிறுவவுள்ளது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) மோராஷ்டிரா  
இ) கர்நாடகா 
ஈ) ஆந்திர பிரததசம் 

❖ இந்திய அரசின் முன்னணி ஆராய்ச்சி முகமையான பாதுகாப்பு 
ஆராய்ச்சி தைம்பாட்டு நிறுவனமும் (DRDO), இந்திய, ைகாராஷ்டிர 
அரசுகளின் கூட்டு நிறுவனைான ைகாராஷ்டிரா தைட்தரா இரயில் 
நிறுவனமும் (ைகா-தைட்தரா) தண்ணீர் தசமிப்பிலும், சுற்றுச்சூழல் 
பாதுகாப்பிலும் இமணந்து பணிபுரிந்து வருகின்ைன. 

❖ தைட்தரா இரயில் மையங்களில் ைனிதக்கழிவுகமள 
மகயாள்வதற்காக தைம்படுத்தப்பட்ட பதயா மடதஜஸ்டர் (MK-II) 
ததாழில்நுட்பத்மத தசயல்படுத்துவதற்கான ததாழில்நுட்ப ஆதரமவ 
DRDO வழங்குவதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தைானது, பாதுகாப்பு 
ஆராய்ச்சி தைம்பாட்டு நிறுவனம், ைகாராஷ்டிரா தைட்தரா இரயில் 
நிறுவனம் ஆகியவற்றுக்கிமடதய மகதயழுத்தானது. 
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7.ஆறு ஆண்டுைமள நிமறவுவசய்துள்ள உொலா ைற்றும் SLNP 

திட்டங்ைள், எந்த அமைச்சைத்தால் வசயல்ெடுத்தப்ெடுகின்றன? 

அ) உழவு ைற்றும் உழவர்கள் நலன் அமைச்சகம் 
ஆ) எரிசக்தி அமைச்சகம்  
இ) ஊரக வளர்ச்சித்துமை அமைச்சகம் 
ஈ) தகவல் ததாடர்பு அமைச்சகம் 

❖ அமனவருக்கும் LED விளக்குகள் வழங்கும் திட்டம் (UJALA), ததசிய 
ததருவிளக்கு திட்டம் (SLNP) ஆகியவற்மை பிரதைர் நதரந்திர தைாடி 
கடந்த 2015 ஜன.5 அன்று ததாடங்கி மவத்தார். இந்தத் திட்டங்கள் 6 
ஆண்டுகமள நிமைவு தசய்துள்ளன. இந்த இரண்டு திட்டங்கமளயும், 
எரிசக்தி அமைச்சகத்தின் கீழுள்ள தபாதுத்துமை நிறுவனங்களின் 
கூட்டு முயற்சியில், எரிசக்தி திைன் தசமவகள் நிறுவனம் (EESL) 
அைல்படுத்தியது. 

❖ உஜாலா திட்டத்தின்கீழ், நாடு முழுவதம் 36.69 தகாடி LED பல்புகமள 
EESL நிறுவனம் வழங்கியது. ததசிய ததருவிளக்கு திட்டம்மூலம் நாடு 
முழுவதும், 1.14 தகாடி LED ததருவிளக்குகள் தபாருத்தப்பட்டன. 

 
8.சிறு நிதி வங்கியாை ைாற்றப்ெட்ட இந்தியாவின் முதல் நைர்ப்புற 

கூட்டுறவு வங்கி எது? 

அ) அகைதாபாத் வணிகர்கள் கூட்டுைவு வங்கி 
ஆ) சிவாலிக் வணிகர்கள் கூட்டுைவு வங்கி  
இ) தகாவா நகர கூட்டுைவு வங்கி 
ஈ) ஆந்திர பிரததச ைதகஷ் நகர கூட்டுைவு வங்கி 

❖ உத்தர பிரததசத்மதச் தசர்ந்த சிவாலிக் வணிகர்கள் கூட்டுைவு வங்கி 
இந்திய ரிசர்வ் வங்கியிடமிருந்து ஒரு சிறு நிதி வங்கியாக உரிைம் 
தபற்றுள்ளது. இதன்மூலம், தானாக முன்வந்து ைாறும் திட்டத்தின்கீழ், 
ஒரு சிறு நிதி வங்கியாக ைாறிய நாட்டின் முதல் நகர கூட்டுைவு வங்கி 
ஆனது சிவாலிக் கூட்டுைவு வங்கி. இவ்வங்கி, 2021 ஏப்ரல் வாக்கில் 
தனது வணிகத்மதத் ததாடங்கவுள்ளது. 

 
9.நிதியமைச்சைம் இயக்கிய 4 ைக்ைள் மைய சீர்திருத்தங்ைளில் 

மூன்றமன முதலில் முடித்த இரண்டு ைாநிலங்ைள் எமவ? 

அ) தமிழ்நாடு & தகரளா 
ஆ) ைத்திய பிரததசம் & ைகாராஷ்டிரா  
இ) ைத்திய பிரததசம் & ஆந்திர பிரததசம் 
ஈ) தகரளா & கர்நாடகா 

❖ ைத்திய நிதியமைச்சகத்தின் தசலவினத்துமை நிர்ணயித்த நான்கு 
சீர்திருத்தங்களில், ஒதர நாடு-ஒதர குடும்ப அட்மட, ததாழில் தசய்வமத 
எளிதாக்குதல், நகர்ப்புை உள்ளாட்சி அமைப்பு ஆகிய 3 ைக்கள் மைய 
சீர்திருத்தங்கமள ை.பியும், ஆந்திர பிரததசமும் நிமைதவற்றியுள்ளன. 

❖ இதற்காக இந்த இரு ைாநிலங்களுக்கும், புதிதாக ததாடங்கப்பட்ட 
“ைாநிலங்களின் மூலதன தசலவுக்கான சிைப்பு நிதியுதவி” திட்டத்தின் 
கீழ் `1004 தகாடி நிதி வழங்க நிதியமைச்சகத்தின் தசலவினத்துமை 
முடிவு தசய்துள்ளது. 

 

10.உழவர்ைளின் வருவாமய அதிைரிப்ெதற்ைாை, ‘கிசான் 

ைல்யாண் திட்டத்மத வதாடங்கியுள்ள ைாநிலம் எது? 

அ) உத்தர பிரததசம்  
ஆ) மத்திய பிரததசம் 
இ) ஹிைாச்சல பிரததசம் 
ஈ) ஆந்திர பிரததசம் 

❖ உழவர்களின் வருவாமய அதிகரிப்பதற்காக உத்தர பிரததச ைாநில 
முதலமைச்சர் தயாகி ஆதித்யநாத் கிசான் கல்யாண் திட்டத்மத 
ததாடங்கினார். இந்தத் திட்டம், வரும் 2022’க்குள் உத்தர பிரததச 
ைாநில உழவர்களின் வருவாமய இரட்டிப்பாக்குவமத தநாக்கைாக 
தகாண்டுள்ளது. ைாநிலம் முழுவதும் 825 வட்டங்களில் உழவர்களு 
-க்கான தைம்பாட்டுத் திட்டங்கள் ததாடங்கப்படும் என்பமதயும் 
அம்ைாநில முதல்வர் உறுதிபட ததரிவித்தார். 
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நடப்பு நிகழ்வுகள்                            1 

1.பின்வரும் எந்த மாநிலம் / யூனியன் பிரததசத்தில், பறவைக் 

காய்ச்சல் பரவுைவதக் கட்டுப்படுத்துைதற்காக, இந்திய அரசு ஒரு 

கட்டுப்பாட்டு அவறவய அவமத்துள்ளது? 

அ) தில்லி  
ஆ) கர்நாடகா 
இ) இராஜஸ்தான் 
ஈ) ததலங்கானா 

❖ நாட்டின் சில மாநிலங்களில் காகங்கள் & தெளிநாட்டுப்பறவெகளிடம், 
பறவெக் காய்ச்சல் ஏற்பட்டுள்ளதால், இெற்வற கட்டுப்படுத்துெதற்கான 
தசயல்திட்டத்வத அமல்படுத்தவும், மாநில அரசுகளுடன் இவைந்து 
தசயல்படவும் தில்லியில் கட்டுப்பாட்டு உதவி வமயத்வத மத்திய கால்நவட 
பராமரிப்பு & பால்ெளத்துவற ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

❖ இந்தக் கட்டுப்பாட்டு அவற, நிவலவமவய கண்காணிப்பதும், மாநில 
அதிகாரிகள் மமற்தகாண்ட தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு நடெடிக்வககவள 
தினசரி அடிப்பவடயில் பதிவு தசய்ெவதயும் மநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

 

2.சமீபத்தில் ‘திறன்மிகு ததாழிலாளர்’ குறித்த எந்த நாட்டுடனான 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் இந்தியா வகதயழுத்திட்டது? 

அ) ஜப்பான்  
ஆ) அதமரிக்கா 
இ) ததன் தகாரியா 
ஈ) ஆஸ்திமரலியா 

❖ “குறிப்பிட்ட திறன்மிகு ததாழிலாளர்” ததாடர்பான அவமப்பு முவறவய 
உருொக்குெதற்கான அடிப்பவட கட்டவமப்பிற்கான இந்தியா-ஜப்பான் 
ஒத்துவைப்பு ஒப்பந்தத்தில் வகதயழுத்திடுெதற்கு மத்திய அவமச்சரவெ 
ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

❖ தசவிலியர் பணி, கட்டிட தூய்வமப் பணி, சரக்கு வகயாளும் ததாழில், 
உள்ளிட்ட பதினான்கு ததாழில் துவறகளில், தகுதியுள்ள, திறன்மிகு இந்திய 
ததாழிலாளர்கள், ஜப்பான் நாட்டில் பணிபுரிெதற்கு இந்த உடன்படிக்வக 
ெழிெகுக்கும். ஜப்பானில் பணிபுரியப்மபாகும் இந்திய ததாழிலாளர்களுக்கு, 
“குறிப்பிட்ட திறன்மிகு பணியாளர்” என்ற உவறவிட அந்தஸ்வத ஜப்பான் 
அரசு ெைங்கவுள்ளது. 

 

3. NSO’இன் முதலாைது முன்கூட்டிய மதிப்பீடுகளின்படி, 2020-

21 நிதியாண்டில், இந்தியாவில் தமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் 

ைளர்ச்சி / சுருக்கம் என்னைாக இருக்கும்? 

அ) + 3.2% 
ஆ) + 1.2% 
இ) - 6.4% 
ஈ) - 7.7%  

❖ மத்திய புள்ளிவிெர மற்றும் திட்ட அமலாக்க அவமச்சகத்தின் மதசிய 
புள்ளியியல் அலுெலகம், 2020-2021 நிதியாண்டிற்கான ஆண்டு 
ெருமானத்தின் முன்கூட்டிய உத்மதச மதிப்பீடுகவள தெளியிட்டது. 
2020-2021ஆம் ஆண்டில் GDP ெளர்ச்சி -7.7 சதவீதமாக இருக்கும் 
என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 2019-2020ஆம் ஆண்டில் இது 4.2 
சதவீதமாக இருந்தது. 

❖ நடப்பு நிதியாண்டில் வேளாண்மைமைத்தவிர அவனத்து 
துவறகளிலும் சுருக்கம் ஏற்படும் என ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

உற்பத்தித் துவறயில் சுருக்கம் 9.4% ஆக இருக்கக்கூடும். மெளாண் 
துவற கடந்த ஆண்வட ஒப்பிடும்மபாது 3.4% ெளர்ச்சியவடயும் என 
மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

4. NFHS-5’இன் பாதகங்கவள கண்டு ஆராய்ைதற்காக சுகாதார 

அவமச்சகத்தால் அவமக்கப்பட்ட குழுவின் தவலைர் யார்? 

அ) ஹர்ஷ் ெர்தன் 
ஆ) பிரீத்தி பந்த்  
இ) இராதாகிருஷ்ைன் 
ஈ) அபிநவ் குப்தா 

❖ மதசிய குடும்ப சுகாதார கைக்தகடுப்பு-5’இன் பாதகங்கவள 
கண்டறிெது குறித்து ஆய்வு தசய்ய ததாழில்நுட்ப நிபுைர் குழுவெ 
சுகாதார மற்றும் குடும்பநல அவமச்சகம் அவமத்துள்ளது. இவைச் 
தசயலாளர் பிரீத்தி பந்த் தவலவமயிலான இந்தக் குழு, ஊட்டச்சத்து 
குவறபாடு, குன்றல் மநாய், குருதிச்மசாவக மற்றும் C பிரிவு 
ஆகியெற்றுடன் ததாடர்புவடய காரணிகவள மமம்படுத்த தகாள்வக 
தவலயீடுகவளயும் பரிந்துவரக்கும். 

❖ இந்தக் குழுவில் மருத்துெம் மற்றும் ஊட்டச்சத்து நிபுைர்கள் மற்றும் 
மாநில திட்ட அதிகாரிகள் உள்ளனர். 

 

5.இந்திய-அதமரிக்க மருத்துைர் இராஜ், பின்ைரும் எந்த நாட்டின் 

இராணுைத்தின் முதல் தவலவமத் தகைல் அதிகாரியாக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்? 

அ) சிங்கப்பூர் 
ஆ) அதமரிக்கா  
இ) ஜப்பான் 
ஈ) பிரிட்டன் 

❖ அதமரிக்க இராணுெத்தின் முதல் தவலவமத் தகெல் அதிகாரியாக 
இந்திய-அதமரிக்கர் Dr இராஜ் மதர்வு தசய்யப்பட்டுள்ளார். 2020 
ஜூவலயில் உருொக்கப்பட்ட இப்பதவி 3 நட்சத்திர தஜனரலுக்கு 
சமமானதாகும். அதமரிக்க இராணுெத்தின் தகெல் ததாழில்நுட்ப 
நடெடிக்வககளுக்காக, 16 பில்லியன் அதமரிக்க டாலர் ைதிப்பிலான 
ஆண்டு ெரவுதசலவுத்திட்டத்வத அெர் மமற்பார்வெயிடுொர்.  

❖ அதமரிக்க இராணுெத்வத நவீனமயமாக்குெதற்கான தகாள்வக 
மற்றும் திட்டங்கவள நிவறமெற்றுெதற்கும் அெர் ெழிநடத்துொர். 
அெர் இராணுெ தசயலாளரின் முதன்வம ஆமலாசகராக 
பணியாற்றுகிறார். 

 
6.தைற்றிகரமாக பரிதசாதிக்கப்பட்ட, ‘Fatah-1’ என்பது பின்ைரும் 

எந்நாட்டின் உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட ஏவுகவணயாகும்? 

அ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 
ஆ) இஸ்மரல் 
இ) பாகிஸ்தான்  
ஈ) ஆப்கானிஸ்தான் 

❖ உள்நாட்டிமலமய உருொக்கப்பட்ட ெழிதசலுத்தப்பட்ட பல்-ஏவு 
ஏவுகவை முவறவமவய பாகிஸ்தான் தெற்றிகரமாக 
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மசாதித்துள்ளது. ‘பத்தா-1’ என்று தபயரிடப்பட்ட இந்த அவமப்பு, 140 
கி.மீ தூர ெரம்பில் உள்ள இலக்குகவள தாக்கும் திறன் தகாண்டது.  

❖ ெழிதசலுத்தப்பட்ட இப்பல்-ஏவு ஏவுகவை முவறவம, ெைக்கமான 
ஏவுகவைகவளவிட மிகத்துல்லியமாக தாக்கும். 

 
7.லடாக்கின் நிலத்வதயும் கலாச்சாரத்வதயும் பாதுகாப்பதற்கான 

குழுவின் தவலைர் யார்? 

அ) அமித் ஷா 
ஆ) G கிஷன் ரெட்டி  
இ) ராவ் இந்திரஜித் சிங் 
ஈ) ஜித்மதந்திர சிங் 

❖ லடாக்கின் தமாழி, கலாச்சாரம் மற்றும் நிலத்வதப் பாதுகாப்பதற்காக 
ஒரு குழுவெ அவமக்க இந்திய அரசு முடிவுதசய்துள்ளது. இக்குழுவுக்கு 
உள்துவற இவையவமச்சர் G கிஷன் தரட்டி தவலவமதாங்குொர். 
இதில் லடாக், லடாக் தன்னாட்சி மவல மமம்பாட்டு கவுன்சில், மத்திய 
அரசு மற்றும் லடாக் நிர்ொகத்தின் மதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளும் 
அடங்குெர். 

 
8.உலக உணவுவிவலக்குறியீட்வட தைளியிடுகின்ற அவமப்பு 

எது? 

அ) UNICEF 
ஆ) FAO  
இ) WWF 
ஈ) WFP 

❖ ஐநா உைவு நிறுெனமான உைவு மற்றும் உைவு அவமப்பு, உலக 
உைவுவிவலக்குறியீட்வட தெளியிடுகிறது. அண்வமய பதிப்பின்படி, 
கடந்த நெம்பர் மாதத்தில் 105.2 ஆக இருந்த உலக உைவு விவலகள் 
ததாடர்ச்சியாக ஏைாெது மாதமாக தற்மபாது டிசம்பர் மாதத்தில் 107.5 
புள்ளிகளாக உயர்ந்துள்ளன. சர்க்கவரவயத் தவிர்த்து உைவுக் 
குறியீட்டின் அவனத்து முக்கிய ெவககளும் உயர்ந்துள்ளன. 

 
9.உலகின் முதல் இரட்வடயடுக்கு மிகநீண்ட தபட்டக இரயிவல 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ள நாடு எது? 

அ) ஜப்பான் 
ஆ) சீனா 
இ) இந்தியா  
ஈ) இரஷ்யா 

❖ சமீபத்தில் இந்தியா உலகின் முதல் இரட்வடைடுக்கு மிகநீண்ட தூர 
தபட்டக இரயிவல அறிமுகப்படுத்தியது. மமற்கு பிரத்மயக சரக்குப் 
பாவதயின் 306 கி.மீ தூர தரொரி மதார் பிரிவெயும் பிரதமர் நாட்டுக்கு 
அர்ப்பணித்தார். இப்பிரிவு ததாடங்கப்படுெதன்மூலம், மமற்கு மற்றும் 
கிைக்கு சரக்குப் பாவதகள் இவடமய தவடயற்ற இவைப்பு ஏற்படும். 

 
 

 

10.சமீபத்தில், இந்திய ரிசர்வ் ைங்கியால் (RBI) அவமக்கப்பட்ட 

கல்வி ஆதலாசவனக்குழுவின் தவலைர் யார்? 

அ) B P கனுங்வகா 
ஆ) R காந்தி 
இ) N S விஸ்ேநாதன்  
ஈ) உர்ஜித் பமடல் 

❖ ரிசர்வ் ெங்கியின் மமற்பார்வெயாளர்கள் கல்லூரியின் முழுமநர 
இயக்குநருக்கு ஆமலாசவன ெைங்குெதற்காக இந்திய ரிசர்வ் ெங்கி 
ஒரு கல்வி ஆமலாசவனக் குழுவெ அவமத்துள்ளது. இக்குழுவின் 
தவலெராக ரிசர்வ் ெங்கியின் முன்னாள் துவை ஆளுநர் N S 
விஸ்ெநாதன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

❖ இந்த நடெடிக்வக அதன் ஒழுங்குமுவற மற்றும் மமற்பார்வெ 
ஊழியர்களிவடமய மமற்பார்வெவய ெலுப்படுத்துெவத 
மநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 
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1.பிரபல இராசாங்க அமைச்சரும் - துறவியுைான ‘பசவேஸ்ேரா’ 

சார்ந்த ைாநிலம் / யூனியன் பிரவதசம் எது? 

அ) தில்லி 
ஆ) கர்நாடகா  
இ) மகாராஷ்டிரா 
ஈ) தெலங்கானா 

❖ 12ஆம் நூற்றாண்டடய கல்யாணி சாளுக்கிய வம்சத்தின் ஆட்சிக் 
காலத்தில், அடமச்சரும் லிங்காயத் துறவியுமாக இருந்ெவர் ‘பசவவஸ்வரர்’ 
என்னும் ‘பசவண்ணா’. அவர் கர்நாடகாவில் உள்ள லிங்காயத் சமூகத்தின் 
பிரபல ஆளுடமயாக கருெப்படுகிறார். சமீபத்தில், கர்நாடக முெல்வர் B S 
எடியுரப்பா, பசவகல்யாணில் `500 வகாடி மதிப்பீட்டில், ‘புதிய அனுபவ 
மண்டபம்’ நிறுவுவெற்காக அடிக்கல் நாட்டினார். இது அவரின் வாழ்ந்ெ 
இடமாக கருெப்படுகிறது. 

 

2.புதிய ‘பள்ளிப்மப ககாள்மக’மய அறிமுகப்படுத்திய ைாநிலம் / 

யூனியன் பிரவதசம் எது? 

அ) தில்லி  
ஆ) கர்நாடகா 
இ) மகாராஷ்டிரா 
ஈ) தெலங்கானா 

❖ வெசிய கல்விக்தகாள்டகக்கு இணங்க, மாணவர்களின் பள்ளிப்டபகளின் 
எடடடய குடறக்க தில்லி அரசு ஒரு புதிய “பள்ளிப்டப தகாள்டகடய” 
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இக்தகாள்டகடய விடரவில் தசயல்படுத்துமாறு 
வெசிய ெடலநகர பிராந்தியத்தில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு தில்லி அரசு 
அறிவுறுத்தியுள்ளது. இக்தகாள்டகயின்படி, 1-10 வகுப்புகளுக்கு இடடயில் 
உள்ள மாணவர்களுக்கான பள்ளிப் டபகளின் எடட அவர்களின் உடல் 
எடடயில் 10 செவீெத்திற்கு வமல் இருக்கக்கூடாது. 

 

3.அண்மைச் கசய்திகளில் இடம்கபற்ற, 'கைலிவபானிகல்ச்சர்' 

என்றால் என்ன? 

அ) தகாடுக்கற்ற வெனீ வளர்ப்பு முடற  
ஆ) விடெகளற்ற கனி உற்பத்தி முடற 

இ) இறகற்ற வகாழி வளர்ப்பு முடற 
ஈ) விடெகளற்ற காய்கள் உற்பத்தி முடற 

❖ காசர்வகாடட ெடலடமயிடமாகக்தகாண்ட உழவர்கள் பல்கடலக் 
கழகமான கர்ஷகா வித்யாபீடம், சம்வபரியில் ஒரு ‘தமலிவபானி 
கல்ச்சர்’ திட்டத்டெ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. தமலிவபானிகல்ச்சர் 
குறித்ெ 4 மாெ பயிற்சி வகுப்பு (அொவது தகாடுக்கற்ற வெனீ வளர்ப்பு) 
தொடங்கப்பட்டது. அடுத்ெகட்ட உெவியுடன் பல்கடலக்கழகத்தின் 
ஆராய்ச்சி மன்றத்ொல் வடிவடமக்கப்பட்ட, ‘சுவெச வென்கூடுகளும்; 
இந்தப் பயிற்சியின் வழங்கப்படும். 

 

4.ைக்களமே சபாநாயகரின் சமீபத்திய அறிவிப்பின்படி, பள்ளிகள் 

& கல்லூரிகளில், எந்தப் பரப்புமர வைற்ககாள்ளப்பட உள்ளது? 

அ) Know your MLA         ஆ) Know your MP 
இ) Know your constituency       ஈ) Know your Constitution  
 

❖ மக்களடவ சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா சமீபத்தில் உத்ெரகண்ட் 
பஞ்சாயத்து ராஜ் துடற ஏற்பாடு தசய்திருந்ெ நிகழ்ச்சிக்கு ெடலடம 
ொங்கினார். இந்ெ நிகழ்வின்வபாது, நாடு முழுவதுமுள்ள பள்ளிகள், 
கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கடலக்கழகங்களில், “உங்கள் 
அரசியலடமப்டப அறிந்துதகாள்ளுங்கள்” என்ற தபயரில் ஒரு 
பரப்புடரடய மத்திய அரசு விடரவில் வமற்தகாள்ளும் என்று அவர் 
அறிவித்ொர். இது அரசியலடமப்பின் பல்வவறு அம்சங்கடளப் பற்றிய 
விழிப்புணர்டவ உருவாக்குவடெ வநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

 

5.அண்மைச் கசய்திகளில் இடம்கபற்ற, ேர்த்தக ககாள்மக 

மீளாய்வுடன் கதாடர்புமடய நிறுேனம் எது? 

அ) உலக வங்கி 
ஆ) WTO  

இ) IMF 
ஈ) FAO 

❖ வர்த்ெக தகாள்டக மீளாய்வு (Trade Policy Review) என்பது உலக 
வர்த்ெக அடமப்பின் (WTO) கீழ் உள்ள ஒரு தபாறிமுடறயாகும். 
இதில், உறுப்பினர்களின் வர்த்ெகம் மற்றும் அது தொடர்புடடய 
தகாள்டககள் ஆராயப்படுகின்றன. அென் விதிகளுக்கு 
இணங்குவடெ வமம்படுத்துகின்றன. 

❖ அண்டமயில், இந்தியாவின் ஏழாவது வர்த்ெக தகாள்டக ஆய்வு 
உலக வர்த்ெக அடமப்பில் தெனீவாவில் உள்ள உலக வர்த்ெக 
அடமப்பில் முடிந்ெது. இந்தியாவின் முந்டெய TPR, கடந்த 2015ஆம் 
ஆண்டில் நடத்ெப்பட்டது. COVID-19’க்கான புதிய வநாயறிமுடறகள் 
மற்றும் ெடுப்பூசி உற்பத்தித்திறன் மற்றும் அவை சரியான வநரத்தில் 
கிடடப்பெற்கான பல்வவறு நடவடிக்டககடள இந்தியா ஆெரித்ெது. 

 
6.அண்மைச் கசய்திகளில் இடம்கபற்ற IREDA என்பது பின்வரும் 

எந்த அமைச்சகத்தின் கீழ்ேரும் ஓர் அமைப்பாகும்? 

அ) எரிசக்தி அடமச்சகம்  
ஆ) புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்ெக்க எரிசக்தி அடமச்சகம் 
இ) ெகவல் தொடர்பு அடமச்சகம் 
ஈ) MSME அடமச்சகம் 

❖ புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்ெக்க எரிசக்தி அடமச்சகத்தின் கீழ் 
இயங்கும் ‘மினி இரத்னா’ நிறுைனமான இந்திய புதுப்பிக்கத்ெக்க 
எரிசக்தி வமம்பாட்டு முகடம (IREDA), புதுப்பிக்கத்ெக்க எரிசக்தித் 
திட்டங்கடள வமம்படுத்துவெற்குத் வெடவயான தொழில்நுட்ப 
நிபுணத்துவத்டெ வழங்குவெற்காக வெசிய நீர்மின்சார கழகத்துடன் 
(NHPC) ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ெத்தில் டகதயழுத்திட்டுள்ளது. 

❖ இப்புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ெத்தின்படி, வெசிய நீர்மின்சார கழகத்தின் 
புதுப்பிக்கத்ெக்க எரிசக்தி மற்றும் எரிசக்தி வசமிப்பு உள்ளிட்ட 
திட்டங்களுக்குத் வெடவயான தொழில்நுட்ப நிதி வசடவகடள 
இந்திய புதுப்பிக்கத்ெக்க எரிசக்தி வமம்பாட்டு முகடம வழங்கும். 
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7.அடிப்பமட ோழ்வுக்கான ஊதியத்மத பரிந்துமரத்த, ைத்திய 

கதாழிலாளர் அமைச்சக ஆமையத்தின் தமலேர் யார்? 

அ) சந்வொஷ் குமார் கங்வார் 
ஆ) C V ஆனந்த பபாஸ்  
இ) அபூர்வ சந்திரா 
ஈ) அவலாக் குமார் மாத்தூர் 

❖ COVID-19 தொற்றுவநாய்களின்வபாது ஒப்பந்ெத்தொழிலாளர்களின் 
நலன் மற்றும் வமம்பாட்டுக்கான தசயல்திட்டத்டெத் ெயாரிப்பதற்காக 
தொழிலாளர் அடமச்சின் மத்திய ஆவலாசடன ஒப்பந்ெ தொழிலாளர் 
வாரியத்தின்கீழ் உறுப்பினர் ஆடணயம் ஒன்று உருவாக்கப்பட்டது.  

❖ இவ்வாடணயத்தின் தபாறுப்பாளராக இருந்ெ மூத்ெ IAS அதிகாரி C V 
ஆனந்ெ வபாஸ், வவடலயிழப்பு ஏற்பட்டால் அடிப்படட வாழ்வுக்கான 
ஊதியத்டெ தசலுத்ெ பரிந்துடரத்துள்ளார். இந்திய தொழிலாளர் 
ஆடணயத்டெ ஒரு டமய அடமப்பாக நிறுவவும் அவர் முயன்றார். 

 
8. ‘Pioneers’ என்பது எந்த விண்கேளி மையத்தின் திட்டைாகும்? 

அ) இந்தியா 
ஆ) அதமரிக்கா  
இ) பிரிட்டன் 
ஈ) தெர்மனி 

❖ ‘Pioneers’ திட்டமானது அதமரிக்க விண்தவளி ஆய்வு நிறுவனமான 
NASA’ஆல் கடந்ெ 2020ஆம் ஆண்டில் தொடங்கப்பட்டது. அது, சிறிய 
வன்தபாருடளப்பயன்படுத்தி வானியற்பியல் அறிவியல்பற்றி 
ஆராய்ச்சி வமற்தகாள்வடெ வநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

❖ அண்டமயில், இந்ெத் திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக, NASA, நான்கு சிறிய 
அளவிலான வானியற்பியல் திட்டங்களுக்கு ஒப்புெல் அளித்துள்ளது. 
அஸ்தபரா, பண்வடாரா மற்றும் ஸ்டார்பர்ஸ்ட் என்ற சிறிய தசயற்டகக் 
வகாள்கள் & PUEO என்ற பலூன் திட்டம் ஆகியடவ இதில் அடங்கும். 
இத்திட்டங்கள் அண்ட நிகழ்வுகடளப்பற்றி ஆய்வுதசய்ய உெவும். 

 
9.நாட்டின் முதல் சூரிய மின்சார RO-RO வசமேமய கதாடங்க 

உள்ளதாக அறிவித்துள்ள ைாநிலம் எது? 

அ) வகரளா  
ஆ) வமற்கு வங்கம் 
இ) மகாராஷ்டிரா 
ஈ) ஆந்திர பிரவெசம் 

❖ நாட்டின் முெல் சூரிய மின்சார வரா-வரா வசடவ, 2021-2022ஆம் 
ஆண்டில் அறிமுகப்படுத்ெப்படும் என்று வகரள ஆளுநர் சட்டமன்றத்தில் 
அறிவித்ொர். மாநிலத்தின் முெல் நீர்-நில இயக்க வபருந்து வசடவ 
தொடங்கப்படும் என்றும் அவர் அறிவித்ொர். சரக்குகள் இயக்கம் மற்றும் 
அதிவவக சுற்றுலா வசடவகளுக்காக படகு வசடவடய தொடங்கவும் 
அம்மாநில அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. 

 
 

 

10.கபண்களின் ைாதவிடாய் சுகாதாரத்மத வைம்படுத்துேதற்காக 

இந்தியாவின் எந்த ைாநகராட்சி, ‘பீரியட் ரூம்’ என்ற முயற்சிமயத் 

கதாடங்கியுள்ளது? 

அ) திருவனந்ெபுரம் மாநகராட்சி 
ஆ) ொவன மாநகராட்சி  
இ) விசாகப்பட்டிணம் மாநகராட்சி 
ஈ) தபங்களூரு மாநகராட்சி 

❖ மாநகராட்சியில் அடமந்துள்ள கழிப்படறத் தொகுதிகளில், “பீரியட் 
ரூம்” ஒன்டற ொவன மாநகராட்சி அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. பத்துக்கு 
ஒரு கழிப்படறயில், வெடவயான அடனத்து வசதிகளுடன் கூடிய 
“பீரியட் ரூம்” ஆக மாற்றப்பட்டுள்ளது. மாெவிடாய் சுகாொரத்டெ 
வமம்படுத்துவெற்காக இந்ெ நடவடிக்டக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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1.பின்வரும் எத்துறையில், ‘ஒற்றைச்சாளர ஒப்புதல் அறைப்றை’ 

உள்துறை அறைச்சர் ததாடங்கவுள்ளார்? 

அ) நிலக்கரி சுரங்கங்கள்  
ஆ) DISCOM 
இ) எஃகு ஆலல 
ஈ) செப்பு சுரங்கங்கள் 

❖ இந்தியாவில் நிலக்கரி சுரங்கம் அலைப்பதற்கு ஒப்புதலலயும், 
அனுைதிலயயும் அளிப்பதற்கான ஒற்லைச்ொளர தளத்லத ைத்திய நிலக்கரி 
அலைச்ெகம் சதாடங்கியுள்ளது. ைத்திய உள்துலை அலைச்ெர் அமித் ஷா இத் 
தளத்லதத் சதாடங்கிலைத்தார். இந்தியாவின் நிலக்கரி துலையில் 
எளிதான ைர்த்தகத்லத மைற்சகாள்ைதற்கு இது அடித்தளைாக அலையும். 

 

2.ததசிய இறளதயார் நாடாளுைன்ை விழாவின் முதலாவது 

ைதிப்பு, எந்த ஆண்டில் நறடதைற்ைது? 

அ) 2015 
ஆ) 2017 
இ) 2019  
ஈ) 2020 

❖ முதல் மதசிய இலளஞர் நாடாளுைன்ை விழாைானது 2019 பிப்ரைரி ைாதம் 
ைாைட்ட, ைாநில ைற்றும் மதசிய அளவில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. இந்தத் 
திருவிழாவின் இரண்டாைது பதிப்பு, 2020 டிெம்பரில் சதாடங்கப்பட்டது.  

❖ ைாைட்ட ைற்றும் ைாநில அளவிலான நிகழ்வுகளுக்குப் பிைகு, இறுதி நிகழ்வு 
ெமீபத்தில் நாடாளுைன்ைத்தின் ைத்திய ைண்டபத்தில் நலடசபற்ைது. 18 
முதல் 25 ையது ைலரயிலான இலளஞர்கள் மதசிய நடுைர் ைன்ைத்தின் 
முன் மபசுைார்கள், அைர்களில் மூன்று மபர் சைற்றியாளர்களாக 
அறிவிக்கப்படுைார்கள். 

 

3.எந்த அதிதவக ரயில் திட்டத்திற்காக, தநாய்டாவிலிருந்து LiDAR 

ஆய்வு ததாடங்கப்ைட்டது? 

அ) தில்லி-ைாரணாசி அதிமைக இரயில் ைழித்தடம்  
ஆ) தில்லி-பாட்னா அதிமைக இரயில் ைழித்தடம் 
இ) மும்லப - அகைதாபாத் அதிமைக இரயில் ைழித்தடம் 

ஈ) சென்லன-சபங்களூரு அதிமைக இரயில் ைழித்தடம் 
❖ தில்லி-ைாரணாசி அதிமைக இரயில் ைழித்தடம் அலைப்பதற்கான 

ஆய்வுப்பணி சபருநகர சநாய்டாவிலிருந்து சதாடங்கப்பட்டது. இதன் 
படி, செலிகாப்டர்மீது மலெர் கருவிகள் சபாருத்தப்பட்டு கள ஆய்வு 
சதாடர்பான தரவுகள் மெகரிக்கப்பட்டன. 

❖ மதசிய அதிமைக இரயில் கழகம், LiDAR சதாழில்நுட்பத்லதப் 
பயன்படுத்தி மூன்று - நான்கு ைாதங்களுக்குள் களம் சதாடர்பான 
தகைல்கலளயும், தரவுகலளயும் மெகரிக்கிைது. நுண்ணிய 
விைரங்கலள சேகரிப்பதற்காக இந்த ஆய்வு, 60 சைகாபிக்ெல் 
மகைராக்கலளப் பயன்படுத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

 

 

 

4.உலக ஹிந்தி நாளானது, எந்த நகரத்தில் நடந்த முதல் உலக 

ஹிந்தி ைாநாட்டின் ஆண்டுநிறைறவ நிறனவுகூர்கிைது? 

அ) ைாரணாசி 
ஆ) நாக்பூர்  
இ) புமன 
ஈ) தில்லி 

❖ ஒவ்மைார் ஆண்டும் ஜன.10 அன்று உலக ஹிந்தி நாள் சகாண்டாடப் 
-படுகிைது. இது விஸ்ை ஹிந்தி திைாஸ் என்றும் அலழக்கப்படுகிைது, 
இது, 1975ஆம் ஆண்டு இமத நாளில் நாக்பூரில் நலடசபற்ை முதல் 
உலக ஹிந்தி ைாநாட்டின் ஆண்டு நிலைலைக் சகாண்டாடுகிைது.  

❖ உலக ஹிந்தி நாள் முதன்முதலில் கடந்த 2006ஆம் ஆண்டில் 
சகாண்டாடப்பட்டது. ஹிந்தி, நாட்டின் அதிகம் மபெப்படும் சைாழி 
ைட்டுைல்ல மைலும், உலகிசேசே அதிகம் மபெப்படும் மூன்ைாைது 
சைாழியுைாகும். 

 

5.இந்திய புவியியல் ஆய்வுறையத்தின் கூற்றுப்ைடி, எந்த இந்திய 

ைாநிலத்தில் வதனடியம் (Vanadium) இருப்பு இருக்கக்கூடும்? 

அ) ஜார்க்கண்ட் 
ஆ) பீகார் 
இ) அருணாச்ெல பிரமதெம்  
ஈ) ஒடிொ 

❖ இந்திய புவியியல் ஆய்வு லையைானது (GIS) அருணாச்ெல பிரமதெ 
ைாநிலத்லத ஆராய்ந்து ைருகிைது. அம்மாநிேம் இந்தியாவின் 
பிரதான ைமனடியம் இருப்புக்சகாண்ட ைாநிலைாக இருக்கலாம் என 
GIS கூறியுள்ளது. 

❖ ைமனடியம் என்பது எஃகு ைற்றும் லடட்டானியத்லத ைலுப்படுத்த 
பயன்படும் ஓர் உயர்-ைதிப்புலடய உமலாகைாகும். ைனாடிஃசபரஸ் 
காந்தத்தாதுக்கலள செயலாக்கும்மபாது மெகரிக்கப்படும் கெடுகளில் 
இருந்து, இது ஒரு துலணப்சபாருளாக மெகரிக்கப்படுகிைது. 

 
6.ஃபின்தடக் புத்தாக்க றையத்றத அறைப்ைதற்காக கான்பூர் 

IITஉடன் கூட்டிறனந்துள்ள இந்திய வங்கி? 

அ) பாரத ைங்கி 
ஆ) கனரா ைங்கி 
இ) பஞ்ொப் மதசிய ைங்கி  
ஈ) ICICI வங்கி 

❖ நாட்டின் இரண்டாைது சபரிய சபாதுத்துலை ைங்கியான பஞ்ொப் 
மதசிய ைங்கிோனது ஃபின்சடக் புத்தாக்க லையத்லத நிறுவுைதற் 
-காக IIT கான்பூர் ைற்றும் FIRST (அறிவியல் & சதாழில்நுட்பத்தில் 
புத்தாக்கம் ைற்றும் ஆராய்ச்சிக்கான அைக்கட்டலள) உடன் கூட்டு 
மெர்ந்துள்ளது. IIT ைளாகத்திமலமய இம்லையம் நிறுைப்படும். அது, 
ைங்கி ைற்றும் நிதித்துலையில் பயன்படுத்தப்படும் சதாழில்நுட்ப 
தீர்வுகளின் மீதான ஆராய்ச்சி ைற்றும் மைம்பாட்டுக்கு உதவும். 
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7.அண்றையில் தவளியான, “India’s 71-Year Test: The Journey 

to Triumph in Australia” என்ை நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

அ) R ககளஷிக்  
ஆ) VVS ேக்ஷ்மன் 
இ) ெர்பஜன் சிங் 
ஈ) சுனில் கைாஸ்கர் 

❖ இந்திய கிரிக்சகட் அணியின் தலலலைப் பயிற்சியாளரும், 
இந்தியாவின் முன்னாள் கிரிக்சகட் வீரருைான ரவி ொஸ்திரி, “India’s 
71-Year Test: The Journey to Triumph in Australia” என்ை தலலப்பில் 
நூசலான்லை சைளியிட்டார். 

❖ இந்நூலல கிரிக்சகட் பத்திரிலகயாளர் R ககளசிக் எழுதியுள்ளார். 
இது, பிராட்மைன் அருங்காட்சியகத்தின் ஒரு முன்சனடுப்பாகும். இது, 
ஆஸ்திமரலியாவுக்கான இந்தியாவின் முதல் பன்னிரண்டு சுற்றுப் 
பயணங்கலள விைரிக்கிைது. பிராட்மைன் அருங்காட்சியகத்தில் 
இருந்து 200’க்கும் மைற்பட்ட அரிய படங்களும் இந்நூலில் அடங்கும். 
சிட்னி லைதானத்தில் முன்னாள் இந்திய அணித் தலேவர் சுனில் 
கைாஸ்கரின் உருைப்படம் சைளியிடப்பட்டது. 

 
8. 16ஆவது பிரவாசி ைாரதிய திவாஸின் கருப்தைாருள் என்ன? 

அ) Contributing to Aatmanirbhar Bharat  
ஆ) Redefining engagement with the Indian diaspora 
இ) Role of Indian Diaspora in building a New India 
ஈ) Contributing to New India 

❖ ஜன.9 அன்று பிரைாசி பாரதிய திைாஸின் 16ஆைது பதிப்லப பிரதைர் 
மைாடி சைய்நிகராக திைந்து லைத்தார். சைளிநாடுைாழ் இந்தியர்கள் 
இந்திய ெமூக-சபாருளாதார ைளர்ச்சியின் ஒருபகுதியாக திகழ்ைதற்கு 
அைர்கலள ஊக்குவிப்பலத இது மநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது.  

❖ “தற்ோர்பு இந்திோவுக்கு பங்களியுங்கள்” என்பது நடப்பாண்டு (2021) 
ைரும் இந்நாளுக்கான கருப்சபாருளாகும். சுரினாம் குடியரசின் 
தலலைர், இதன்சபாது முக்கிய குறிப்புலரலய ைழங்கினார். 

 
9.எந்த ஆயுதப்ைறடயின் புதிய தலைலை இயக்குநராக சுதைாத் 

குைார் தெய்ஸ்வால் தைாறுப்தைற்றுள்ளார்? 

அ) CISF  
ஆ) CRPF 
இ) ITBP 
ஈ) NSG 

❖ மூத்த IPS அதிகாரிோன சுமபாத் குைார் சஜய்ஸ்ைால் ைத்திய சதாழிலக 
பாதுகாப்புப்பலடயின் (CSIF) புதிய தலேலம இயக்குநராக சபாறுப்மப 
-ற்ைார். 2019 முதல் அைர் ைகாராஷ்டிரா காைல்துலையின் தலலைராக 
பணியாற்றி ைருகிைார். முன்னதாக நாட்டின் சிைப்பு பாதுகாப்புக் 
குழுவில் பணியாற்றிய அைர், பிரதைலரப் பாதுகாத்தார். 

 
 

 

10.சுய-உதவிக்குழுக்களுக்கு உதவுவதற்காக, பின்வரும் எந்த 

வங்கி, ‘NABFOUNDATION’ உடன் கூட்டிறைந்துள்ளது? 

அ) பாரத ைங்கி 
ஆ) கனரா ைங்கி 
இ) சென்ட்ரல் பாங்க் ஆப் இந்தியா  
ஈ) ICICI வங்கி 

❖ சென்ட்ரல் பாங்க் ஆப் இந்தியா ஆனது NABFOUNDATION உடன் 
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின்படி, 
சென்ட்ரல் பாங்க் ஆப் இந்தியா தன்னுடன் கணக்கு லைத்திருக்கும் 
சுய-உதவிக்குழுக்களுக்கு இலணயற்ை செயல்பாட்டு மூலதனத்லத 
ைழங்கும் ைற்றும் NABARD நிதியுதவி ைழங்கும் ‘My Pad My Right’ 
திட்டத்லத நடத்தும். NABFOUNDATION என்பது NABARD’இன் ஓர் 
இலண அலைப்பாகும். 
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1. ‘STEM’ கல்வியை மேம்படுத்துவதற்காக, நாடு முழுவதுமுள்ள 

100 அடல் டிங்கரிங் ஆய்வகங்கயள பைன்படுத்தவுள்ள அயேப்பு 

எது? 

அ) DRDO 
ஆ) ISRO  
இ) BARC 
ஈ) இந்திய வான்படை 

❖ நாடு முழுவதும் STEM (அறிவியல், த ாழில்நுட்பம், தபாறியியல், கணி ம்), 
விண்தவளி கல்வி மற்றும் விண்தவளி த ாழில்நுட்பம் சம்பந் மான 
புதுடமகடை பள்ளி மாணவர்களுக்கு வழங்கும் வடகயில் இந்திய 
விண்தவளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமான ISRO, 100 அைல் ஆய்வகங்கடைப் 
பயன்படுத்  இருப்ப ாக அைல் புத் ாக்க இயக்கம், NITI ஆயயாக், ISRO 
ஆகியடவ அறிவித்துள்ைன. 

 

2.அண்யேச் செய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘பாரம்பரிை நியைோற்று 

குழு’வானது, கீழ்க்காணும் எந்த ேத்திை அயேச்ெகத்தின் 

அதிகாரியின் தயையேயில் உள்ளது? 

அ) உள்துடை அடமச்சகம் 
ஆ) வீட்டுவசதி & நகர்ப்புை விவகாரங்கள் அடமச்சகம்  
இ) கலாச்சார அடமச்சகம் 
ஈ) சுற்றுலா அடமச்சகம் 

❖ ‘பாரம்பரிய நிடலமாற்று குழு’வானது (Heritage Conversation Committee - 
HCC) மத்திய வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புை விவகாரங்கள் அடமச்சகத்தின் 
கூடு ல் தசயலாைர்  டலடமயில் உள்ைது. 

❖ புதிய நாைாளுமன்ை கட்ைைத்திற்கான நடுவணரசின் முன்தமாழிடவ இக் 
குழு அண்டமயில் அனுமதித்துள்ைது. மத்திய விஸ்ைா திட்ைத்திற்கு உச்ச 
நீதிமன்ைம் ஒப்பு ல் அளித் துைன், திட்ைத்ட  அபிவிருத்தி தசய்வ ற்கு 
HCC’இன் ஒப்புதல் கட்டாயம் எனக்கூறியது. இக்குழுவில் பிை துடைகடைச் 
சார்ந்  அதிகாரிகளும் உள்ைனர். 

 

3.இந்திைாவின் சோத்த நிைப்பரப்பில் எத்தயன ெதவீதம் பாதுகா 

-க்கப்பட்ட பகுதிகளாக உள்ளன? 

அ) 2.5% 

ஆ) 5%  
இ) 7.5% 
ஈ) 10% 

❖ மத்திய சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காலநிடல மாற்ைத்துடை 
அடமச்சர் பிரகாஷ் ஜவயைகர், 146 ய சிய பூங்கா மற்றும் வனவுயிரி 
சரணாலயங்கள் மற்றும் நாட்டின் உயிரியல் பூங்காக்களின் 
யமலாண்டம தசயல்திைன் மதிப்பீட்டை தவளியிட்ைார். 

❖  ற்யபாது, இந்தியாவில் 903 பாதுகாக்கப்பட்ை பகுதிகள் உள்ைன. 
அது, நாட்டின் தமாத்  நிலப்பரப்பில் 5% ஆகும். ஒவ்யவார் ஆண்டும் 
10 சிைந்  ய சிய பூங்காக்கள், 5 கையலார மற்றும் கைல் பூங்காக்கள் 
மற்றும் நாட்டின் மு ல் 5 உயிரியல் பூங்காக்கள்  ரவரிடசப்படுத் ப் 
-பட்டு அவற்றுக்கு விருதுகள் வழங்கப்படுகின்ைன. 

 

 

4. ‘Sea Vigil – 21’ என்பது பின்வரும் எந்த நாட்டால் நடத்தப்படும் 

பாதுகாப்புப் பயிற்சிைாகும்? 

அ) இந்தியா  
ஆ) இலங்டக 
இ) சீனா 
ஈ) ஐக்கியப் யபரரசு 

❖ ஈராண்டுக்கு ஒருமுடை நிகழும் நாடு  ழுவிய கையலாரப் பாதுகாப்பு 
பயிற்சியான ‘கைல் கண்காணிப்பு - 21’, 2021 ஜன.12 & 13 ஆகிய 
ய திகளில் நைந் து. 2019 ஜனவரியில் த ாைங்கப்பட்ை இந் ப்பயிற்சி, 
7516 கி.மீ நீைமுள்ை ஒட்டுதமாத்  கைற்கடரப் பகுதியிலும், 
இந்தியாவின் பிரத்யயக தபாருைா ார மண்ைலத்திலும் நைத் ப்படும்.  

❖ அடனத்து பதிமூன்று கையலார மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் 
பிரய சங்களும் இதில் ஈடுபடும். கைல்சார் பாதுகாப்பு மற்றும் 
கண்காணிப்டப யமம்படுத்துவட  இந்  பயிற்சி யநாக்கமாகக் 
தகாண்டுள்ைது. 

 

5.மகாவாவில் நடக்கும் 51ஆவது பன்னாட்டு தியரப்பட விழாவில் 

சிறப்பு கவனம் சபறும் நாடு எது? 

அ) பிரான்ஸ் 
ஆ) இரஷ்யா  
இ) வங்காைய சம்  
ஈ) இலங்டக 

❖ 2021 ஜன.16-24 வடர திட்ைமிைப்பட்டுள்ை இந்தியாவின் 51ஆவது 
பன்னாட்டு திடரப்பை விழாவில், வங்கய சம் சிறப்பு கவனம் தபறும் 
நாைாக உள்ளது. திடரத்துடைக்கான அந்நாட்டின் பங்களிப்டப 
அங்கீகரிப்ப ற்காக, 4 வங்கய ச திரைப்பைங்கள் சிைப்பு கவனப் 
பிரிவில் யசர்க்கப்பட்டுள்ைன. 

❖ 51ஆவது இந்திய பன்னாட்டு திடரப்பை விழா, 2020’க்கு ய ர்வு 
தசய்யப்பட்ை இந்திய திடரப்பைங்களின் பட்டியலில்  மிழ் திடரப் 
பைங்கைான அசுரன் மற்றும் ய ன் இைம்தபற்றுள்ைன என்பது 
கவனிக்கத் க்கது. 

 
6.நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அயேப்புகளின் சீர்திருத்தங்கயள 

நியறவு செய்த முதைாவது வடகிழக்கு ோநிைமும், கூடுதல் கடன் 

சபறுவதற்கு ஒப்புதல் சபற்ற ோநிைமும் எது? 

அ) நாகாலாந்து 
ஆ) அருணாச்சல பிரய சம் 
இ) மணிப்பூர்  
ஈ) திரிபுரா 

❖ மத்திய நிதி அடமச்சகத்தின் தசலவினத்துடை, கைந்  2020 யம 17 
அன்று அறிவித்  நகர்ப்புை உள்ைாட்சி அடமப்புச் சீர்திருத் ங்கடை, 
மணிப்பூர் நான்காவது மாநிலமாக அமல்படுத்தியுள்ைது. 
இட யடுத்து, இந்  மாநிலம் திைந் தவளிச் சந்ட க் கைன் முடை 
மூலம், `75 யகாடி கைடனக் கூடு லாகப் தபை  குதிதபற்றுள்ைது.  

❖ ஏற்கனயவ இந் ச் சீர்திருத் ங்கடை நிடையவற்றியுள்ை ஆந்திர 
பிரய சம், மத்திய பிரய சம், த லங்கானா ஆகிய மாநிலங்களுைன் 
மணிப்பூர்  ற்யபாது இடணந்துள்ைது.  
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7. “புதுப்பிக்கப்பட்ட சபண்கள் சதாழில்முயனவு தளத்யத” 

சதாடங்குவதற்காக, எந்த மின்னணு-வணிக நிறுவனத்துடன் 

NITI ஆமைாக் கூட்டியைந்துள்ளது? 

அ) அயமசான் 
ஆ) பிளிப்கார்ட்  
இ) மிந்த்ரா 
ஈ) ஸ்னாப்டீல் 

❖ “புதுப்பிக்கப்பட்ை தபண்கள் த ாழில்முடனவு  ைத்ட த் த ாைங்க, 
NITIT ஆயயாக், பிளிப்கார்ட்டுைன் கூட்டு யசர்ந்துள்ைது. இந்தியாவில் 
தபண் த ாழில்முடனயவாருக்கு சமூக அனுபவத்ட  யமம்படுத்தும் 
முயற்சியாக இது கரு ப்படுகிைது. இத்தளம், இந்தியாவின் பல்யவறு 
பகுதிகடைச் சார்ந்  தபண்கடை ஒன்றிடணத்து, அவர்களின் 
த ாழில்முடனவு எண்ணங்கடை உணர்ந்துதகாள்ளும். 

 
8.நிதி நியைத்தன்யே அறிக்யகயை சவளியிடுகிற அயேப்பு 

எது? 

அ) உலக வங்கி 
ஆ) IMF 
இ) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி  
ஈ) ஆசிய வைர்ச்சி வங்கி 

❖ இந்திய ரிசர்வ் வங்கி தவளியிட்டுள்ை நிதி நிடலத் ன்டம அறிக்டக, 
ஆனது, 2020 தசப்ைம்பர் மா த்தில் 7.5% ஆக இருந்  இந்தியாவில் 
உள்ை வங்கிகளின் தமாத்  தசயல்பைா  தசாத்துக்கள், 2021 தசப்ைம்பர் 
மா த்திற்குள் 13.5% ஆக உயரலாம் எனக்கணித்துள்ைது. கடும் நிதி 
அழுத்  சூழ்நிடலயில், இந் ச்ச வீ ம் 14.8% ஆக யமாசமடையக்கூடும். 

 
9.ஆயுதப்பயட பயடவீரர்கள் நாள் சகாண்டாடப்படும் மததி எது? 

அ) ஜனவரி 11 
ஆ) ஜனவரி 12 
இ) ஜனவரி 13 
ஈ) ஜனவரி 14  

❖ மு ல் இந்திய இராணுவத்  ைபதி K M கரியப்பாவின் ஓய்வுத்ய திடய 
நிடனவுகூரும் வடகயில், 2017’இல் நிறுவப்பட்ைதிலிருந்து ஒவ்யவார் 
ஆண்டும் ஜன.14 அன்று ‘ஆயு ப்படை படைவீரர்கள் நாள்’ தகாண்ைாை 
-ப்பட்டு வருகிைது. K M கரியப்பா, 1949 மு ல் 1953 வடர இந்திய 
இராணுவத்தின்  ைபதியாக பணியாற்றினார். 

 
10. ஒவ்மவார் ஆண்டும், இந்திைா முழுவதும், ‘இராணுவ நாள்’ 

சகாண்டாடப்படுகிற மததி எது? 

அ) ஜனவரி 12 
ஆ) ஜனவரி 13 
இ) ஜனவரி 14 
ஈ) ஜனவரி 15  

❖ ஒவ்யவார் ஆண்டும் ஜன.15ஆம் ய தியன்று, ‘இராணுவ நாள்’ நாடு 
முழுவதும் தகாண்ைாைப்படுகிைது. 73ஆவது ‘இராணுவ நாள்’ 
அண்டமயில் 2021 ஜன.15 அன்று அனுசரிக்கப்பட்ைது. 

❖ 1949 ஜன.15 அன்று, தஜனரல் K M கரியப்பா, விடு டலக்குப்பிைகான 
இந்திய இராணுவத்தின் மு ல்  டலடமத்  ைபதியாக 
தபாறுப்யபற்ைார். அந்நாள் ஒவ்யவார் ஆண்டும் ‘இராணுவ நாைாக’ 
நிடனவுகூரப்படுகிைது. 
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1.எரிசக்தி சிக்கன அலுவலகம் என்பது பின்வரும் எந்த நடுவண் 

அமைச்சகத்தின்கீழ் இயங்கும் ஒரு சட்டப்பூர்வ அமைப்பாகும்? 

அ) ஊரக வளர்ச்சி அமைச்சகம் 
ஆ) புதிய & புதுப்பிக்கத்தக்க அமைச்சகம் 
இ) எரிசக்தி அமைச்சகம்  
ஈ) புவி அறிவியல் அமைச்சகம் 

❖ எரிசக்தி சிக்கனத்துக்கான அலுவலகத்துடன் இமைந்து, 30ஆவது ததசிய 
எரிசக்தி தசமிப்பு விருதுகள் நிகழ்ச்சிமய ைத்திய மின்சக்தி அமைச்சகம் 
நடத்தியது. COVID-19 பெருந்பதாற்றின் காரைைாக, விக்யான் ெவனில் 
பைய்நிகர் முமையில் இந்த நிகழ்ச்சி நமடபெற்ைது. BEE என்ெது மின்சக்தி 
அமைச்சகத்தின் கீழ் உள்ள ஒரு சட்டரீதியான அமைப்ொகும். இது, ஆற்ைல் 
தசமிப்பு ைற்றும் ொதுகாப்பில் பகாள்மக & திட்டங்கமள பசயல்ெடுத்தும் ஓர் 
அமைப்ொக விளங்குகிைது. 

 

2.இமையவழி வகுப்புகளில் கலந்துககாள்வதற்காக கல்லூரி 

ைாைாக்கர்களுக்கு இலவச இமைய இமைப்பு வசதிமய 

அறிவித்துள்ள ைாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு  
ஆ) தகரளா 
இ) ஆந்திர பிரததசம் 
ஈ) பீகார் 

❖ 2021 ஏப்ரல் வமர ஆன்மலன் வகுப்புகளில் கலந்துபகாள்வதற்கு ஏதுவாக 
கல்லூரி ைாைவர்களுக்கு நாபளான்றுக்கு 2 GB அளவுக்கு இலவச தரவு 
வசதிமய தமிழ்நாடு அரசு வழங்கவுள்ளது. அரசு ைற்றும் அரசு உதவிபெறும் 
கமல ைற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள், பொறியியல் கல்லூரிகள் ைற்றும் 
ெல்-த ொழில்நுட்ப நிறுவனங்களில் பொறியியல் ெயிலும் 9 இலட்சத்துக்கும் 
தைற்ெட்ட ைாைவர்களுக்கு இந்த வசதி வழங்கப்ெடும். சுயநிதிக்கல்லூரி 
ைாைவர்களுக்கான திட்டத்மத  ELCOT பசயல்ெடுத்தும். 

 

3. “வண்ைத்துப்பூச்சிகள் அதிகம் நிமைந்த பகுதி (சூப்பர்-

ஹாட்ஸ்பாட்)” என்று அமடயாளங்காைப்பட்டுள்ள சிறுவாணி 

ைமலகள், தமிழ்நாட்டின் எந்த ைாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது? 

அ) ததனி 

ஆ) தகாயம்புத்தூர்  
இ) பதன்காசி 
ஈ) கன்னியாகுைரி 

❖ தமிழ்நாட்டில் இதுவமர 325 வமக வண்ைத்துப்பூச்சிகள் 
இருப்ெதாகக் கண்டறியப்ெட்டுள்ளது. அதில், 74% வண்ைத்துப்பூச்சி 
வமககள் (240 இனங்கள்) தகாயம்புத்தூர் சிறுவாணி ெகுதியில் 
ைட்டுதை இருப்ெது இயற்மக & ெட்டாம்பூச்சி அமைப்பினர் (TNBS) 
நடத்திய 6 ஆண்டு பதாடர் கைக்பகடுப்பில் பதரியவந்துள்ளது.  

❖ TNBS’இன கூற்றுப்படி, ஒரு குறிப்பிட்ட ெகுதியில் 5 கி.மீ சுற்ைளவில் 
குமைந்தெட்சம் 75 வமகயான வண்ைத்துப்பூச்சிகள் பதன்ெடும் 
இடங்கமள வளைான ெகுதிகளாக குறிப்பிடலாம். சிறுவாணியில் 
ைட்டுதை 240 வமக வண்ைத்துப்பூச்சிகள் கண்டறியப்ெட்டுள்ளன. 
எனதவ, அப்ெகுதிமய அதிக வளம்மிக்க (சூப்ெர்-ஹாட்ஸ்ொட்) 
ெகுதியாகக் குறிப்பிடலாம். 

 

4. ைாஸ்டர்கார்டு கூட்டாக தயாரித்த, “டிஜிட்டல் எவல்யூஷன் 

ஸ்ககார்கார்டில்” இந்தியாவின் தரநிமல என்ன? 

அ) முதலாவது 
ஆ) இரண்டாவது 
இ) மூன்ைாவது 
ஈ) நான்காவது  

❖ “டிஜிட்டல் ெரிைாை ைதிப்பெண் அட்மடமய” ைாஸ்டர்கார்டுடன் 
இமைந்து டப்ஸ் ெல்கமலக்கழகத்தின் பிபளட்சர் ெள்ளி தயாரித்து 
உள்ளது. அண்மையில் பவளியிடப்ெட்ட இக்குறியீட்டின் மூன்ைாவது 
ெதிப்பில், மிக தவகைாக டிஜிட்டல் ையைாகும் நாடுகளின் வரிமசயில் 
இந்தியா நான்காவது இடத்தில் உள்ளது. அதிக ததமவ ைற்றும் 
புதுமைகளுடன் சீனா இக்குறியீட்டின் முதலிடத்தில் உள்ளது. 

 

5.சமீபத்திய கசய்திகளில் இடம்கபற்ை, ‘காதி பிரகிரிதிக்’ என்ைால் 

என்ன? 

அ) வண்ைப்பூச்சு  
ஆ) ஊதுவத்தி 
இ) தமர தூய்மையாக்கி 
ஈ) பதாற்றுநீக்கி 

❖ நாட்டின் முதல் ெசுஞ்சாை வண்ைப்பூச்மச, காதி கிராைத் பதாழில் 
ஆமையம் உருவாக்கியுள்ளது. “காதி பிரகிரிதிக் வண்ைப்பூச்சு” 
என அமழக்கப்ெடும் இந்த வண்ைப்பூச்சு சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்ைது, 
நச்சுத்தன்மையற்ைது. முதன்முமையாக தயாரிக்கப்ெட்டுள்ள இந்த 
வண்ைப்பூச்சு, பூஞ்மச, நுண்ணுயிர் ொதிப்புக்கு எதிரானது. 

❖ ெசுஞ்சாைத்மத முக்கிய மூலப்பொருளாகபகாண்டு, தயாரிக்கப்ெட்ட 
இந்த ைலிவு விமல வண்ைப் பூச்சு, வாமடயற்ைது. இதற்கு இந்திய 
தர நிமல அலுவலகம் சான்றிதழ் அளித்துள்ளது. 

 
6. BIMSTEC’இன் புதிய கபாதுச்கசயலரான கடன்சின் கலக்கபல் 

சார்ந்த நாடு எது? 

அ) பூடான்  

ஆ) இலங்மக 
இ) இந்தியா 
ஈ) மியான்ைர் 

❖ படன்சின் பலக்பெல், BIMSTEC’இன் (வங்காள விரிகுடா ெல்துமை 
பதாழில்நுட்ெ பொருளாதார கூட்டுைவிற்கான முன்பனடுப்பு) புதிதாக 
நியமிக்கப்ெட்ட பொதுச்பசயலாளராவார். அவர், வங்கததசத்துக்கு 
வருமக புரிந் த  அடுத்து அண்தைச் பசய்திகளில் இடம்பெற்ைார்.  

❖ பசயலகத்திற்கான புதிய வளாகத்மதக் கட்டும் ெணியில் அந்நாடு 
உள்ளது. BIMSTEC என்ெது வங்கததசம், பூடான், இந்தியா, தநொளம், 
இலங்மக, மியான்ைர் ைற்றும் தாய்லாந்து ஆகிய 7 நாடுகமளக் 
பகாண்ட ஒரு பிராந்திய அமைப்ொகும். 

7. கஹன்லி கடவுச்சீட்டு குறியீட்டின்படி, பின்வரும் எந்த நாட்டின் 

கடவுச்சீட்டு, மிகவும் சக்திவாய்ந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது? 

அ) சிங்கப்பூர்  ஆ) ஜப்ொன்  
இ) இந்தியா  ஈ) ஐக்கிய அபைரிக்க நாடுகள் 
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❖ பஹன்லி கடவுச்சீட்டு குறியீட்டின் அண்மைய அறிக்மகயின்ெடி, 
ஜப்ொனிய கடவுச்சீட்டு உலகின் மிகச்சக்திவாய்ந்த கடவுச்சீட்டாகும். 
ஜப்ொனிய கடவுச்சீட்டுமூலம், ஒருவர் விசா இல்லாத அல்லது 
குறிப்பிட்ட நாட்டுக்கு பசன்ைபின் விசாபெறும் முமையின்மூலம் 191 
நாடுகளுக்கு ெயணிக்க முடியும். 

❖ இப்ெட்டியலில் இந்தியா 85ஆவது இடத்தில் உள்ளது. சிரியா, ஈராக் 
ைற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் ஆகிய நொடுகள் தைாசைான கடவுச்சீட்மடக் 
பகாண்டிருக்கும் நாடுகளாக உள்ளன. 

 
8.ைத்திய கவளாண் அமைச்சகத்தின் எத்திட்டம், அண்மையில், 

ஐந்து ஆண்டுகமள நிமைவு கசய்தது? 

அ) பிரதைர் ெசல் பீைா தயாஜனா  
ஆ) பிரதைர் கிசான் ைன்-தன் தயாஜனா 
இ) பிரதைர் கிருஷி சிஞ்சாயி தயாஜனா 
ஈ) பிரதைர் வீட்டுவசதித் திட்டம் 

❖ தவளாண் அமைச்சகத்தின் பிரதைர் ெசல் பீைா தயாஜனா (PMFBY) 
அண்மையில் அதன் 5 ஆண்டுகமள நிமைவு பசய்தது. இது ஒரு ெயிர் 
காப்பீட்டுத் திட்டைாகும்; இது 2016 ஜனவரி 13 அன்று பதாடங்கப்ெட்டது. 
இதுவமர, இந்தத் திட்டத்தின்கீழ், `90,000 தகாடிக்கும் அதிகைான 
காப்பீட்டுத்பதாமக வழங்கப்ெட்டுள்ளதாக அமைச்சகம் கூறியுள்ளது.  

 
9. அண்மையில், “One Planet Summit - ஒரு ககாள் உச்சிைாநாடு” 

என்றவவொன்றற நடத்திய நாடு எது? 

அ) பெல்ஜியம் 
ஆ) சுவீடன் 
இ) பிரான்ஸ்  
ஈ) ஆஸ்திதரலியா 

❖ அண்மையில், பிரான்ஸ் நாடு ‘One Planet Summit’ஐ நடத்தியது. இதில், 
30 தமலவர்கள், அரசு அதிகாரிகள் ைற்றும் சர்வததச அமைப்புகளின் 
தமலவர்கள் ெங்தகற்ைனர். COVID-19 பதாற்றுதநாய் அச்சத்தால் இந்த 
உச்சிைாநாடு பைய்நிகர் முமையில் நமடபெற்ைது. 

❖ நிலம் ைற்றும் கடற்சூழலியல் அமைப்புகள் ைற்றும் தவளாண் சூழலியல் 
ஆகிவற்மை ொதுகாப்ெதில் கவனம் பசலுத்திய இந்த உச்சிைாநாட்டின் 
தொது, ஐம்ெது நாடுகள் 2030’க்குள் 30% நிலத்மதயும் கடமலயும் 
ொதுகாப்ெதாக உறுதியளித்தன. 

 
10.சுவீடமனச் சார்ந்த ஆட்கடாலிவ் நிறுவனம் அதன் உற்பத்தி 

அலகிமன எந்த ைாநிலத்தில் நிறுவ முடிவு கசய்துள்ளது? 

அ) தமிழ்நாடு  
ஆ) ைத்திய பிரததசம் 
இ) ஆந்திர பிரததசம் 
ஈ) அருைாச்சல பிரததசம் 

❖ சுவீடமன தமலமையிடைாகக் பகாண்ட ஆட்தடாலிவ் இன்க்., அதன் 
உற்ெத்தி அலகிமன தமிழ்நாட்டின் காஞ்சிபுரம் ைாவட்டத்தில் உள்ள 
பசய்யாற்றில்  நிறுவ முன்வந்துள்ளது. இந்த நிறுவனம் தனது இந்த 
ஆமலக்கு `100 தகாடிமய முதலீடு பசய்யவுள்ளது. 

❖ தைலும், இ ன்மூலம் 400 தெருக்கு தவமலவாய்ப்பு கிமடக்கப் 
பெறும் என எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிைது. இந்த நிறுவனம் காற்றுப்மெகள், 
இருக்மக வார்கள் ைற்றும் இயக்காழி சக்கரங்களின் வடிவமைப்பு, 
உற்ெத்தி ைற்றும் சந்மதப்ெடுத்தல் ஆகியவற்றில் ஈடுெட்டுள்ளது. 
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1.சமீபத்தில் எந்த மாநிலத்தில், சசர்ரிப் பூக்கும் மாவ ா திருவிழா 

நடத்தப்பட்டது? 

அ) நாகாலாந்து 
ஆ) மணிப்பூர்  
இ) ஹிமாச்சல பிரதேசம் 
ஈ) சிக்கிம் 

❖ ஆண்டுதோறும் நடக்கும் சசர்ரிப்பூக்கும் திருவிழா, மணிப்பூர் மாநிலத்தில் 
மாத ாவில் அண்மமயில் நடத்ேப்பட்டது. இந்ே விழா, சமய்நிகர் முமையில் 
நமடசபற்ைது. மாத ா நகரம் முழு தும் சசர்ரிப்பூக்களால் அலங்கரிக்கப்பட் 
-டிருந்ேது. இவ்விழா, தபஸ்புக், யூடியூப், இன்ஸ்டாகிராம் தபான்ை ற்றில் 
தநரமலயாக ஒளிபரப்பப்பட்டது. பாரம்பரிய நாட்டுப்புை நடனங்கள் மற்றும் 
சசர்ரி நாச்தசாம் என்ை சிைப்பு பாதல நடனம் ஆகியம  இவ்விழாவின் 
ஒருபகுதியாக இருந்தன. 

 

2.‘வதசிய AIDS கட்டுப்பாட்டமமப்பின் (NACO)’ தமலமமயகம் 

அமமந்துள்ள இடம் எது? 

அ) மும்மப 
ஆ) தில்லி  
இ) மைேராபாத் 
ஈ) சகால்கத்ோ 

❖ தேசிய AIDS கட்டுப்பாட்டு அமமப்பு (NACO) ேனது முேல் சரட் ரிப்பன் கிளப் 
வினாடி வினா தபாட்டிமய ஏற்பாடு சசய்ேது. NACO, 1992’இல் சுகாோர 
அமமச்சகத்தின் ஒரு பிரி ாக நிறு ப்பட்டது. புது தில்லிமய ேமலமமயிட 
-மாகக்சகாண்ட இது, NCERT உடன் இமைந்து பள்ளிகளில், ‘வளரிளம் 
பரு த்தினர் கல்வித்திட்டத்மே’ சசயல்படுத்தி  ருகிைது. 

❖ கல்லூரி பயிலும் இமளதயாரிமடதய விழிப்புைர்ம  ஏற்படுத்து ேற்காக 
12,500 சரட் ரிப்பன் கிளப்புகமளயும் அது நிறுவியுள்ளது. 

 

3.இந்திய ராணு த்தின் பின் ரும் எந்தப்பிரிவு, அடுத்த ஆண்டு 

முதல் சபண்கமள விமானிகளாக பணியமர்த்தவுள்ளது? 

அ) சமிக்மை பமடகள் 
ஆ) க சப்பமடகள் 

இ) இராணு   ான்பமட  
ஈ) சபாறியாளர்கள் பமட 

❖ இந்திய இராணு த்தின் ேமலமமத்ேளபதியான மதனாஜ் முகுந்த் 
நர தனவின் ஓர் அண்மமய அறிவிப்பின்படி, அடுத்ே ஆண்டு முேல் 
சபண்கள் இராணு   ான்பமடயில் விமானிகளாக பணியமர்த்ேப் 
-படு ார்கள். இேற்கு முன்னர் மர, இராணு  விமானப்பமடயில் 
சபண்களுக்கு ேமரசார் பணிகள் மட்டுதம ஒதுக்கப்பட்டன.  

❖ சபண் விமானிகள் சைலிகாப்டர்கமள இயக்கு தோடு எல்மலப் 
புை நட டிக்மககளின் ஒருபகுதியாகவும் இருப்பார்கள். 

 

4. எந்த இந்திய மாநிலம் / யூனியன் பிரவதசத்தில் உள்ள 

அமைத்து  க்ஃப் சசாத்துக்கமளயும், நிலக்குறியீடு இடு தற்கு 

சிறுபான்மம வி காரங்கள் அமமச்சகம் முடிவு சசய்துள்ளது? 

அ) தில்லி  ஆ) புதுச்தசரி  
இ) தகா ா ஈ) சிக்கிம் 

❖ மத்திய சிறுபான்மம வி காரங்கள் அமமச்சகம் புதுச்தசரி யூனியன் 
பிரதேசத்தில் உள்ள அமனத்து  க்ஃப் சசாத்துக்கமளயும் நிலக் 
குறியீடு சசய்ய முடிவு சசய்துள்ளோக அறிவித்ேது. 

❖ இந்நட டிக்மக, உள்ளூர் குண்டர்களால் அந்தச் ச ொத்துக்கள் சட்ட 
விதராேமாக ஆக்கிரமிக்கப்படு ோக பல புகார்கள்  ந்ேமே அடுத்து 
எடுக்கப்பட்டுள்ளது. புதுச்தசரியில்  க்ப்  ாரியத்மே அமமப்பேற்கும் 
அவ் மமச்சகம் சசயல்பட்டு  ருகிைது. பிரேம மந்திரி  ஜன்-விகாஸ் 
காரிகிராமின்கீழ், சமூக-சபாருளாோர உட்கட்டமமப்மபக் ஏற்படுத்து 
- ேற்கும் மத்திய அரசு நிதியளிக்கும். 

 

5. ரி ஏய்ப்பு, ச ளிநாட்டிலுள்ள இரகசிய சசாத்துக்கள் மற்றும் 

பிைாமி சசாத்துக்கள் சதாடர்பாக இமையதளம் ஒன்மைத் 

சதாடங்கியுள்ள அமமப்பு எது? 

அ) மத்திய மமைமுக  ரிகள் & சுங்கங்கள்  ாரியம் 

ஆ) அமலொக்கத்துறை 
இ) மத்திய தநரடி  ரிகள்  ாரியம்  
ஈ) இந்திய ரிசர்வ்  ங்கி 

❖ மின்னாளுமக மற்றும்  ரி ஏய்ப்மப ேடுப்பதில் மக்கள் ஈடுபாட்மட 
ஊக்கப்படுத்துேல் ஆகிய ற்றில் மற்றுசமாரு முக்கிய நட டிக்மக 
-யாக,  ரி ஏய்ப்பு, பினாமி சசாத்துகள், ச ளிநாட்டிலுள்ள இரகசிய 
சசாத்துகள் சோடர்பான புகார்கமளப் பதிவு சசய் ேற்கான இமை 
-யேளத்மே மத்திய தநரடி  ரிகள்  ாரியம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.  

 
6.அண்மமச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ை, ‘பயங்கர ாத எதிர்ப்பு 

சதாடர்பாை தீர்மாைம் 1373’ உடன் சதாடர்புமடய அமமப்பு 

எது? 

அ) RBI 
ஆ) SEBI 
இ) UNSC  
ஈ) ICJ 

❖ பயங்கர ாே எதிர்ப்பு சோடர்பான 1373 தீர்மானம், ஐ.நா அம யின் 
பாதுகாப்பு கவுன்சிலால் 2001 சசப்.28 அன்று ஒருமனோக ஏற்றுக் 
சகாள்ளப்பட்டது. சசப்.11 அன்று அசமரிக்கா மீோன பயங்கர ாே 
ோக்குேல்கமளத் சோடர்ந்து இது ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது.  

❖ அண்மமயில், ஐநா அம யின் பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் (UNSC) 
“உலகளவில் பயங்கர ாேத்மே எதிர்த்துப் தபாராடு மே 
தநாக்கமாகக்சகாண்ட 1373 தீர்மானம் நிமைத ற்ைப்பட்ட இருபது 
ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு” என்ை ேமலப்பில் வி ாேம் ஒன்று 
நமடசபற்ைது. இதில், இந்தியாவின் சார்பாக மத்திய ச ளியுைவு 
அமமச்சர் Dr S .சஜய்சங்கர், சமய்நிகரொக பங்ககற்ைொர். 

7.இந்தியாவின் புதிய ச ளிநாட்டு  ர்த்தகக் சகாள்மக, 

எப்வபாது நமடமுமைக்கு  ரும்? 

அ) 2021 பிப்ரவரி 01 
ஆ) 2021 மார்ச் 01 
இ) 2021 ஏப்ரல் 01  
ஈ) 2021 கம 01 
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❖ இந்தியாவின் புதிய ச ளிநாட்டு  ர்த்ேகக் சகாள்மக, 2021 ஏப்ரல் 1 
முேல் அமலுக்கு  ர உள்ளது. இந்ேக் சகாள்மக 2021 முேல் 2026 
 மர ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு அமலில் இருக்கும். இது, பன்னாட்டு 
 ர்த்ேகத்தில் இந்தியாம  ஒரு ேமலமமயாக மாற்று மே 
தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. மா ட்ட ஏற்றுமதி மமயங்கள், இந்தப் 
புதிய ச ளிநாட்டு  ர்த்ேகக் சகாள்மகயின் ஒரு முக்கிய அங்கமாக 
அமமயும் என்பதும் அறியப்படுகிைது. 

 
8. “2020 ஹுருன் குவளாபல் 500” பட்டியலில், முதலிடத்தில் 

உள்ள நிறு ைம் எது? 

அ) ஆப்பிள்  
ஆ) கூகுள் 
இ) அதமசான் 
ஈ) சாம்சங் 

❖ “2020 ைுருன் குதளாபல் 500” பட்டியலின்படி, ஆப்பிள் நிறு னம் 
$2.1 டிரில்லியன் டாலர் மதிப்புடடன் உலகின் மிகவும் மதிப்புமிக்க 
நிறு னமாக உள்ளது. மமக்தராசாப்ட் மற்றும் அதமசான் ஆகிய 
நிறு னங்கள், ேலா $1.6 டிரில்லியன் டாலர்கமளக் சகாண்டுள்ளன.  

❖ 2020 ைுருன் குதளாபல் 500 என்பது உலகின் மிக மதிப்புமிக்க 500 
அரசு சாரா நிறு னங்களின் பட்டியலாகும். இந்ேப் பட்டியலில் 11 இந்திய 
நிறு னங்கள் இடம்சபற்றுள்ளன. அவற்றுள், $169 பில்லியன் டாலர் 
மதிப்புடன் ரிமலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் முேலிடத்தில் உள்ளது. 

 
9. தர்ஹாம் பல்கமலக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள், பின் ரும் எந்த 

 ான்சபாருளின் உரு ாக்கத்மத விளக்கு தற்காக, ஒரு சூப்பர் 

கம்ப்யூட்டர் அடிப்பமடயிலாை உரு கப்படுத்துதல்  சதிமய 

உரு ாக்கியுள்ளைர்? 

அ) ைாயிறு 
ஆ) திங்கள்  
இ) சசவ் ாய் 
ஈ) புேன் 

❖ சமீபத்தில், ேர்ைாம் பல்கமலக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள், திங்களின் 
உரு ாக்கத்மே விளக்கு ேற்காக ஒரு சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் அடிப்பமட 
-யிலான உரு கப்படுத்துேல்  சதிமய உரு ாக்கியுள்ளனர். சுமார் 
4.5 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ‘தியா’ என்ை சசவ் ாய் தபான்ை 
தகாள், பூமியில் தமாதியோக ஆராய்ச்சியாளர்கள் சேரிவித்துள்ளனர்.  

❖ அேன் விமள ாக உண்டான எச்சங்கள், ஒரு சுய-ஈர்ப்பு சபாருளாக 
உரு ாகி, நிமை மற்றும் இரும்புப் பண்புகளின் அடிப்பமடயில் திங்கள் 
உருவொக்கியிருக்கலொம் என ஆராய்ச்சியாளர்கள் சதரிவித்துள்ளனர். 

 
10.ஒரு புத்தாக்க சதாழிற்சாமலமயத் சதாடங்கு தற்காக, 

NASSCOM, பின்வரும் எந்த மாநிலத்தின் AI திட்டத்துடன் கூட்டு 

வசர்ந்துள்ளது? 

அ) ேமிழ்நாடு 
ஆ) மத்திய பிரதேசம் 
இ) ஆந்திர பிரதேசம் 
ஈ) சேலங்கானா  

❖ ஒரு புத்ோக்க சோழிற்சாமலமயத் சோடங்குவதற்கொக தேசிய சமன் 
சபாருள் மற்றும் தசம  நிறு னங்களின் சங்கம் (NASSCOM) 
சேலுங்கானா மொநில சசயற்மக நுண்ைறிவுத் திட்டத்துடன் (T-
AIM) கூட்டிமைந்துள்ளது. 

❖ த ளாண்மமத் துமையில் உள்ள ச ால்களுக்கான புதுமமயான 
சசயற்மக நுண்ைறிவு அடிப்பமடயிலான தீர்வுகமள அங்கீகரித்து 
அ ற்மை ஊக்குவிப்பமே இது தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. துளிர் 
நிறு னங்கள், நிறு னங்கள் இச்ச ாமல ச ன்ைால் `1 இலட்சம் 
பரிசுத்சோமகயும், சேலுங்கானா மாநில நிறு னங்களின் 
 ழிகாட்டுேலும் கிமடக்கும். 
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1. ‘ம ோல்’ எனப் பெயரிடப்ெட்ட, எந்த நோட்டின் பெவ்வோய் ம ோள் 

அ ழோய்வுக் ருவி, ெமீெத்தில் பெயலிழந்ததோ  அறிவிக் ப்ெட்டது? 

அ) சீனா 
ஆ) UAE 
இ) USA  
ஈ) இஸ்ரேல் 

❖ ‘ர ால்’ எனப்பெயரிடப்ெட்ட பெவ்வாய் ர ாள் அ ழாய்வுக் ருவி, பெவ்வாய் 
ர ாளில் NASA’இன் இன்செட் தசேயிறங்கிமூலம் பணியில் ஈடுபடுத்தப் 
-பட்டது. பெவ்வாய் ர ாளில் ஆழ ா  அ ழ தவறியதால், இந்தக்  ருவி 
அந்நாட்டின் அறிவியலாளர் ளால் அது பெயலிழந்ததா  அறிவிக் ப்ெட்டது.  

❖ இதசன, பெர் ன் ஏரோஸ்ரெஸ் ச யம் உருவாக்கியது. மி  ஆழ ா  
ரதாண்டி பெவ்வாய் ர ாளின் உள்பவப்ெநிசலசயக்  ண்டறிய இது 
2019 முதல் முயற்சித்து வருகிறது. இன்செட் தசேயிறங்கி, 2022 வசே 
பதாடர்ந்து பெயல்ெடும். 

 

2.பெருநிறுவன நிர்வோ த்தில் சிறந்து விளங்குவதற் ோ  

வழங் ப்ெடும் ICSI மதசிய விருதத பவன்ற பெருநிறுவனம் எது? 

அ) PFC 
ஆ) ITC  
இ) NTPC 
ஈ) ONGC 

❖ பெருநிறுவன நிர்வா த்தில் சிறந்து விளங்குவதற் ா  வழங்கப்படும், 
இருெதாவது நிறுவனச் பெயலாளர் ள் நிறுவனத்தின் (ICSI) ரதசிய 
விருது ளில், ‘ெட்டியலிடப்ெட்ட பிரிவு: பெரிய வச ’இல் ITC லிமிபடட் 
‘சிறந்த நிர்வா ம் புரியும் நிறுவனம்’ எனப்பெயரிடப்ெட்டுள்ளது. 

❖ இவ்விருசத முன்னாள் உச்ெநீதி ன்ற நீதிெதி AK சிக்ரி தசலச யிலான 
நடுவர்  ன்றம் அறிவித்தது. ITC நிறுவனத்தின் பெயலாளர் இோரெந்திே 
கு ார் சிங்கி, ‘ஆண்டின் ஆளுச  நிபுணர்’ எனத் ரதர்வுபெய்யப்ெட்டார். 

 

3.அண்த ச் பெய்தி ளில் இடம்பெற்ற, ‘MINUSMA’ என்றோல் 

என்ன? 

அ)  ாலியில் ஐநா ர ற்ப ாள்ளும் அச தி ாக்கும் ெணி  

ஆ) புதிய ர ாளின் பெயர் 
இ) புதிய விண்மீனின் பெயர் 
ஈ) அப ரிக்  கூட்டு வரிச் ெட்டம் 

❖ UN - Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali 
(MINUSMA) என்ெது  ாலியில் ஐநா மேற்ககொண்டு வரும் அச தி 
 ாக்கும் ெணியாகும். இது, 2013’இல் நிறுவப்ெட்டது. இது உலகின் 
மி  ஆெத்தான ஐநா நடவடிக்ச யா   ருதப்ெடுகிறது. 

❖ அண்ச யில், அச தி  ாக்கும் ெசடயினர்,  ாலியின் அசடயாளம் 
பதரியாத துப்ொக்கிதாரி ளால் தாக் ப்ெட்டனர். இந்தத் தாக்குதலில் 4 
அச தி  ாக்கும் ெசடயினர் ப ால்லப்ெட்டனர்  ற்றும் ஐந்து ரெர் 
 ாய சடந்தனர். 

 

 

 

4. இந்தியோவின் முதல் ஓட்டுநர் இல்லோத ப ட்ம ோ இ யில் தள 

தயோரித்துள்ள நிறுவனம் எது? 

அ) BEML  
ஆ) BHEL 
இ) HAL 
ஈ) DRDO 

❖ இந்தியாவின் முதல் அதிநவீன ஓட்டுநர் இல்லாத ப ட்ரோ இேயிசல 
BEML நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. இது, பெங் ளூரில் உள்ள அதன் 
உற்ெத்தி நிசலயத்தில் தயாரிக் ப்ெட்டது. இதசன, ொது ாப்பு 
அச ச்ெர் பவளியிட்டார். 

❖ இவ்வலகு, 2280 ெயணி சளக்ப ாண்டு பெல்லும் திறன்ப ாண்ட 
எஃகு உடலால் ஆனது. மும்செ பெருந ே பிோந்திய ர ம்ொட்டு 
ஆசணயத்தின் MRS-1 திட்டத்திற் ா  இதுரொன்ற 576 இேயிசல 
உற்ெத்தி பெய்வதற் ான பணியொசண சள BEML பெற்றுள்ளது. 

 

5.இந்திய நறுமணப் ப ொருட்கள் ஆரொய்ச்சி நிறுவனத்தின் 

தலைலமயகம் அலமந்துள்ள மொநிைம் எது?  

அ) தமிழ்நாடு 
ஆ) மகரளம்  
இ)  த்திய பிேரதெம் 
ஈ)  ர்நாட ா 

❖ இந்திய நறு ணப் பொருட் ள் ஆோய்ச்சி நிறுவனம் என்ெது ஒரு 
தன்னாட்சி அச ப்பும், ரவளாண் அச ச்ெ த்தின் கீழ் உள்ள 
இந்திய ரவளாண் ஆோய்ச்சி  வுன்சிலின் ஒரு துசண நிறுவனமும் 
ஆகும். இது, இந்தியாவில் நறு ணப் பொருட் ள் பதாடர்ொன 
விவொய ஆோய்ச்சியில் ஈடுெட்டுள்ளது.  

❖ இதன் தலலலேயகம் ர ேள ேொநிலத்தின் ர ாழிக்ர ாட்டில் 
அச ந்துள்ளது. அண்ச யில், மூத்த ரதாட்டக் சல விஞ்ஞானி ரெ 
பே ா இந்திய நறு ணப் பொருட் ள் ஆோய்ச்சி நிறுவனத்தின் புதிய 
இயக்குநோ  பொறுப்ரெற்றார். 

 
6. ‘ஜல்லிக் ட்டு’ என்ெது பின்வரும் எந்த இந்திய  ோநிலத்தில் 

ப ோண்டோடப்ெடுகிற ஒரு வீ விதளயோட்டு ஆகும்? 

அ) தமிழ்நாடு  
ஆ)  ர்நாட ா 
இ) ஆந்திே பிேரதெம் 
ஈ) பதலங் ானா 

❖ தமிழ்நாட்டின்  துசே  ாவட்டம் அலங் நல்லூரில் நசடபெற்ற பு ழ் 
பெற்ற ‘ெல்லிக் ட்டு’ நி ழ்சவ  ாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலச ச்ெர் 
 .ெழனிொமி ப ாடியசெத்து கதொடங்கி லவத்தொர். 

❖ ‘ெல்லிக் ட்டு’ என்ெது ொேம்ெரிய ா  தமிழ்நாட்டில் நடத்தப்ெடுகிற 
ஓர் ஏறுதழுவுதல் விசளயாட்டாகும். இது பொங் ல் திருவிழாவின் 
ஒரு முக்கிய ெகுதியா  இருக்கும் ‘ ாட்டுப்பொங் ல்’ நொளன்று 
நடத்தப்படுகிறது. ொேம்ெரியத்சத ொது ாப்ெதற் ா  தமிழ்நொடு அேசு 
நிசறரவற்றிய அேொசணசய பதாடர்ந்து இந்நி ழ்வு பதாடர்கிறது. 
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7. பின்வரும் எந்த அத ச்ெ த்தின் ததலத யின்கீழ், PMKVY 

பெயல்ெடுத்தப்ெடுகிறது? 

அ) சிறுொன்ச யினர் நலத்துசற அச ச்ெ ம் 
ஆ) ெழங்குடியின நலத்துசற அச ச்ெ ம் 
இ) திறன் ர ம்ொட்டு அச ச்ெ ம்  
ஈ) நிலக் ரி அச ச்ெ ம் 

❖ பிேத ர் ப ளஷல் வி ாஸ் ரயாெனா (PMKVY), 2015ஆம் ஆண்டில் 
பதாடங் ப்ெட்டது. இது  த்திய திறன் ர ம்ொட்டு அச ச்ெ த்தால் 
பெயல்ெடுத்தப்ெடுகிறது. இந்தத் திட்டத்தின் 3ஆவது  ட்டம் ெமீெத்தில் 
பதாடங் ப்ெட்டது. மூன்றாங் ட்ட திறன் இந்தியா திட்டத்தின்கீழ், 
2020-2021ஆம் ஆண்டில் எட்டு இலட்ெம் ரெருக்கு, `948.90 ர ாடி 
பெலவில் ெயிற்சியளிக் த் திட்டமிடப்ெட்டுள்ளது. 

 
8.அண்த ச் பெய்தி ளில் இடம்பெற்ற, “மெோஜன்னப ோண்டோ” 

என்ெதன் பெோருள் என்ன? 

அ) ொேம்ெரிய பெளத்த தளம்  
ஆ) ொேம்ெரிய ெ ண தளம் 
இ) குச க்ர ாவில் 
ஈ)  ணி  ண்டெம் 

❖ “ரொஜ்ென்னப ாண்டா” என்ெது ஆந்திே பிரமதச ேொநிலம் விொ ப் 
ெட்டினம் அருர  ெங் ேம் என்ற கிோ த்திற்கு அருகில் அச ந்துள்ள 
ஒரு குசடவசேக் ர ாவில் ஆகும். இந்த இடங் ள், பெளத்தம், ெங் ேம் 
கிோ த்தின் பெரும்ொன்ச   த ா  இருந்த பொ. ஆ 4 முதல் 9ஆம் 
நூற்றாண்டுக்கு இசடப்ெட்டதாகும். 

❖ அண்ச யில், இந்தப் பெளத்த ொேம்ெரிய தளத்தில் ஆண்டுரதாறும் 
நசடபெறும் “பெளத்த ர ளா” ப ாண்டாடப்ெட்டது. இது பொதுவா , 
ெங் ோந்தி ெண்டிச க்கு ஒரு நாள்  ழித்து ப ாண்டாடப்ெடுகிறது. 

 
9. STARStreak வோன் ெோது ோப்பு அத ப்பு குறித்து, இந்தியோ, 

ெமீெத்தில் எந்த நோட்மடோடு கூட்டிதைந்தது? 

அ) பெர் னி 
ஆ) இஸ்ரேல் 
இ) ெப்ொன் 
ஈ) ஐக்கியப் ரெேேசு (UK)  

❖ இந்தியாவின் ொேத் சடனமிக்ஸும் உல ளாவிய ஏரோஸ்ரெஸ் 
நிறுவன ான ரதல்ஸும் STARStreak வான் ொது ாப்பு அச ப்பில் 
ஒத்துசழப்பு ரவண்டி ஒப்ெந்தப ான்றில் ச பயழுத்திட்டுள்ளன.  

❖ இந்திய  ற்றும் UK ஆகிய இேண்டு அேசு ளின் ஆதேவுடன், UK 
ஆயுதப்ெசட ள் உள்ளிட்ட ெல்ரவறு வாடிக்ச யாளர் ளுக்கு இந்த 
அச ப்பு ஏற்று தி பெய்ய உதவும். இதன்மூலம், ொேத் சடனமிக்ஸ், 
60% உள்நாட்டு உள்ளடக் த்துடன் இந்திய ஆயுதப்ெசடக்கு இந்த 
அச ப்செ வழங்  முடியும். 

 
 

 

 

10. இருமுதற குற்றஞ்ெோட்டப்ெட்ட முதல் அப ரிக்  அதிெர் யோர்? 

அ) பில் கிளிண்டன் 
ஆ) ஆண்ட்ரூ ொன்ென் 
இ) படானால்ட் டிேம்ப்  
ஈ) போனால்ட் ரீ ன் 

❖ ஐக்கிய அப ரிக்  நொடுகளின் (USA) ெட்ட ன்றக்  ட்டிடத்தில் ஏற்ெட்ட 
 லவேங் ளுக்குப் பின்னர், முன்னொள் அதிெர் படானால்ட் டிேம்ப் மீது 
குற்றஞ்ொட்ட அப ரிக் ாவின் பிேதிநிதி ள் ெசெ வாக் ளித்துள்ளது. 
இச்சுற்று குற்றச்ொட்டுடன், படானால்ட் டிேம்ப் 2ஆவது முசறயா  
குற்றச்ொட்டுக்கு உள்ளாக் ப்ெட்ட ஒரே அப ரிக்  அதிெோகிறார். 

❖ அண்ச யில், ஐக்கிய அப ரிக்  நொடுகளின் (USA) ெட்ட ன்றக் 
 ட்டிடத்தில் அவேது ஆதேவாளர் ள் நடத்திய  லவேத்தில் அவேது 
ெங்கிற்கு கிளர்ச்சிசயத் தூண்டிய குற்றச்ொட்டின் ரெரில் அசவ 
அவசே குற்றஞ்ொட்டியது. 
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1.இந்தியாவின் முதல் ததாழிலாளர் இயக்க அருங்காட்சியகம் 

திறக்கப்படவுள்ள மாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 
ஆ) கேரளா  
இ) கேற்கு வங்ேம் 
ஈ) ஆந்திர பிரகதசம் 

❖ இந்தியாவின் முதல் ததாழிலாளர் இயக்ே அருங்ோட்சியேோனது கேரள 
ோநிலத்தில் உள்ள ஆலப்புழா படகு இல்ல சுற்றுலா மேயத்தில் திறக்ேப்பட 
உள்ளது. உலே ததாழிலாளர் இயக்ேத்தின் வரலாற்மறயும் அதன் 
முக்கியோன ஆவணங்ேமளயும், கேரள ததாழிலாளர் இயக்ேத்தின் 
வரலாற்மறயும் இந்த அருங்ோட்சியேம் ோட்சிப்படுத்துகிறது. `9.95 கோடி 
ேதிப்பிலான இத்திட்டத்திற்கு பாதுோப்பு ேட்டடக் ேமலஞர் டாக்டர் தபன்னி 
குரியகோஸ் முன்னிமல வகிக்கிறார். 

 

2. “ஆளுமமயில் தெளிப்பமடத்தன்மம” என்ற பிரிவின்கீழ், 

ஸ்ககாச் கேலஞ்ேர் விருமத தென்ற மத்திய அமமச்ேகம் எது? 

அ) உள்துமற அமேச்சேம் 
ஆ) பஞ்சாயத்து இராஜ் அமேச்சேம்  
இ) சட்ட அமேச்சேம் 
ஈ) கவளாண்மே ேற்றும் ஊரே வளர்ச்சி அமேச்சேம் 

❖ ேத்திய பஞ்சாயத்து இராஜ் அமேச்சேம், “தவளிப்பமடத்தன்மேயுடன் 
கூடிய ஆளுமே” பிரிவின்கீழ், SKOCH கசலஞ்சர் விருமத தவன்றது. 
SVAMITVA (Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in 
Village Areas) திட்டம், e-கிராம்ஸ்வராஜ், mActionSoft, AuditOnline ேற்றும் 
ServicePlus ஆகியமவ அவ்வமைச்கத்தின் முன்தனடுப்புேளுள் அடங்கும். 

 

3. “The Making of Aadhaar: World’s Largest Identity Platform” 

என்ற தமலப்பிலான நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

அ) இராம் கசவக் சர்ோ  
ஆ) நந்தன் நிகலேனி 
இ) A K சிக்ரி 

ஈ) கிரிஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் 
❖ இந்திய தனித்துவ அமடயாள ஆமணய அமேப்பின் (UIDAI) முதல் 

தமைமை இயக்குநரான இராம் கசவக் சர்ோ, “The Making of 
Aadhaar: World’s Largest Identity Platform” என்ற தமலப்பில் ஒரு 
நூமல எழுதியுள்ளார். 

❖ இந்நூல் ஆதார் அமேப்பின் சட்ட, ஆளுமே ேற்றும் சமூே அம்சங்ேள் 
ததாடர்பான ததாழில்நுட்ப விவரங்ேமள உள்ளடக்கியது. 

 

4. கனடாவின் ஹிந்தி எழுத்தாளர்கள் ேங்கம் ெழங்கிய “ோகித்ய 

தகளரவ் ேம்மன்” விருமதப் தபற்ற இந்திய மத்திய அமமச்ேர் 

யார்? 

அ) S தெய் சங்ேர் 
ஆ) இரகேஷ் தபாக்ரியால் ‘நிஷாங்க்’  
இ) அமித் ஷா 
ஈ) ஜிகதந்திர சிங் 

❖ ேத்திய ேல்வி அமேச்சர் இரகேஷ் தபாக்ரியால் ‘நிஷாங்க்’, ஹிந்தி 
இலக்கியத்திற்கு பங்ேளித்ததற்ோே ேனடா ஹிந்தி எழுத்தாளர்ேள் 
சங்ேத்தால் தேளரவிக்ேப்பட்டுள்ளார். தேய்நிேராே நடந்கதறிய இந்த 
விழாவில் அமேச்சருக்கு, “சாகித்ய தேளரவ் சம்ேன்” விருது 
வழங்ேப்பட்டது. ேனடாவுக்ோன இந்திய உயராமணயர் அெய் 
பிசாரியா முன்னிமலயில் இந்த விருது வழங்ேப்பட்டது. 

 

5.நடப்பாண்டுக்கான (2021) G7 உச்சிமாநாட்மட நடத்தவுள்ள 

காரன்ொல் அமமந்துள்ள நாடு எது? 

அ) சுவிட்சர்லாந்து 
ஆ) இத்தாலி 
இ) பிகரசில் 
ஈ) ஐக்கியப் கபரரசு  

❖ நடப்பாண்டுக்ோன (2021) G7 உச்சி ோநாடு, ஐக்கியப் கபரரசின் 
ததன்கேற்கு பிராந்தியத்தில் உள்ள தீபேற்ப நாடான ோரன்வாலில் 
ெூன் 11 முதல் 13 வமர நமடதபறவுள்ளது. 

❖ நடப்பாண்டில் G7 கூட்டமைப்பின் தமலவராே இருப்பதால், ஐக்கியப் 
கபரரசானது (UK) இந்தியா, ஆஸ்திகரலியா ேற்றும் ததன் தோரியா 
ஆகிய நாடுகமை இந்த உச்சிோநாட்டில் விருந்தினர் நாடுேளாே 
பங்கேற்ே அமழப்பு விடுத்துள்ைது. G7 உறுப்புநாடுேளின் அரசாங்ேத் 
தமலவர்ேளும், ஐகராப்பிய ஒன்றியத்தின் பிரதிநிதிேளும் G7 உச்சி 
ோநாட்டின்கபாது பரஸ்பரம் சந்தித்துக்தோள்கிறார்ேள். 

 
6. ‘பறமெகள் விழா’மெ நடத்தவிருக்கும் மகானந்தா ெனவுயிரி 

ேரணாலயம் அமமந்துள்ள மாநிலம் எது? 

அ) ஹிோச்சல பிரகதசம் 
ஆ) ேத்திய பிரகதசம் 
இ) கேற்கு வங்ேம்  
ஈ) ஒடிசா 

❖ கேற்கு வங்ேத்தில் உள்ள ேோனந்தா வனவுயிரி சரணாலயம் இந்த 
ஆண்டு பிப்ரவரி 20 முதல் 23 வமர ‘பறமவேள் திருவிழா’மவ 
ஏற்பாடு தசய்யவுள்ளது. டார்ஜிலிங் வனவுயிரி பிரிவு இந்த நிேழ்மவ 
நடத்தும். தசங்ேழுத்து இருவாச்சி உள்ளிட்ட முந்நூற்றுக்கும் 
கேற்பட்ட பறமவயினங்ேமளக்தோண்டுள்ளதால், இச்சரணாலயம் 
“முக்கியோன பறமவப் பகுதி” எனப் தபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

7. ெரலாற்றில் மிகவும் விமலயுயர்ந்த காமிக் புத்தகக் 

கமலக்கான ோதமனமய அண்மமயில் உருொக்கிய பிரபல 

காமிக் ஓவியம் எது? 

அ) ஹாரி பாட்டர் 
ஆ) பாப்பாய் 
இ) டாம் ேற்றும் தெர்ரி 
ஈ) டின் டின்  

❖ தபல்ஜிய ேமலஞரான தஹர்ஜ் வமரந்த டின்டின் ஓவியம் சமீபத்தில் 
பிரான்ஸின் பாரிஸில் €2.6 மில்லியன் யூகராவுக்கு விற்ேப்பட்டது. 
இதன்மூலம், வரலாற்றில் மிேவும் விமலயுயர்ந்த ோமிக் புத்தேக் 
ேமலக்ோன சாதமனமய இந்த ஓவியம் உருவாக்கியது.  
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❖ இந்த ஓவியத்தில், ேருப்பு பின்னணியில் வமரயப்பட்ட ஒரு சிவப்பு 
டிராேன் உள்ளது. 

 
8. ஐநா மனித உரிமமகள் கபரமெயின் தமலெராக தெரிவு 

தெய்யப்பட்ட நோத் ஷமீம் கான் ோர்ந்த நாடு எது? 

அ) இந்தியா 
ஆ) பாகிஸ்தான் 
இ) பிஜி  
ஈ) கநபாளம் 

❖ தெனீவாவுக்ோன பிஜியின் தூதர் நசாத் ஷமீம் ோன், 2021ஆம் ஆண்டு 
ஐநா ேனித உரிமேேள் கபரமவயின் தமலவராே ததரிவு 
தசய்யப்பட்டார். ேடந்த 2020ஆம் ஆண்டில் ஐ.நா ேனித உரிமேேள் 
கபரமவயில் துமணத் தமலவராே பணியாற்றியுள்ளார். 

❖ “இரேசிய வாக்கு” முமறமயப் பயன்படுத்தி இந்தத் கதர்தல் 
நடத்தப்பட்டது 47 வாக்குேளில் 29 வாக்குேள் நசாத் ஷமீம் ோனுக்கு 
ஆதரவாே பதிவு தசய்யப்பட்டிருந்தது. 

 
9. அண்மமச் தேய்திகளில் இடம்தபற்ற கயாகெரி முேகெனி, 

எந்த நாட்டின் அதிபராொர்? 

அ) மநஜீரியா 
ஆ) உோண்டா  
இ) ோங்கோ ேக்ேள் குடியரசு 
ஈ) சிரியா 

❖ கிழக்கு ஆப்பிரிக்ோவில் உள்ள ஒரு நாடான உோண்டாவின் அதிபராே 
கயாகவரி முசகவனி மீண்டும் கதர்ந்ததடுக்ேப்பட்டார். அவர் கிட்டத்தட்ட 
59% வாக்குேமளப்தபற்றார். ேடந்த 1986ஆம் ஆண்டு முதல் ஆறாவது 
முமறயாே அவர் அதிபர் பதவிமய ஏற்கிறார். 

 
10.புதிய தனியுரிமமக்தகாள்மக அமல்படுத்ெலை மூன்று மாத 

காலத்திற்கு தாமதப்படுத்தியுள்ள ேமூக-ஊடக நிறுெனம் எது? 

அ) கபஸ்புக் 
ஆ) வாட்ஸ் ஆப்  
இ) யூடியூப் 
ஈ) தடலிகிராம் 

❖ கபஸ்புக் நிறுவனத்திற்கு தசாந்தோன சமூே ததாடர்பு நிறுவனோன 
“வாட்ஸ் ஆப்” தனது புதிய தனியுரிமேக் தோள்மே அேல்படுத்தமல 
3 ோத ோலத்திற்கு தாேதப்படுத்தியுள்ளதாே அறிவித்துள்ளது.  

❖ இந்தப் புதிய தனியுரிமேக் தோள்மே முதலில் பிப்ரவரி 8, 2021 
முதல் நமடமுமறக்கு வரும் எனக் கூறப்பட்டிருந்தது. இந்தப் புதிய 
தனியுரிமேக் தோள்மேயானது தபாதுேக்ேளின் ேடுமேயான 
விேர்சனங்ேளுக்கு உள்ளாகியது. கேலும் அதன் பயனர்ேள், வாட்ஸ் 
ஆப்பில் இருந்து சிக்னல் ேற்றும் தடலிகிராம் கபான்ற பிற 
தளங்ேளுக்கு தபருேளவில் இடம்தபயர வழிவகுத்தது. 
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1.இந்தியாவில் முதன்முதலில் ததசிய சாலைப் பாதுகாப்பு மாதம் 

அனுசரிக்கப்பட்ட ஆண்டு எது? 

அ) 2010 
ஆ) 2015 
இ) 2017 
ஈ) 2021  

❖ சாலைப்பாதுகாப்புபற்றி விழிப்புணர்லை ஏற்படுத்துைதற்காகவும், நாட்டில் 
சாலை விபத்துக்கலை குலைக்கவும் ததசிய சாலைப் பாதுகாப்பு மாதம், 
முதல் முலையாக ததாடங்கிலைக்கப்பட்டது. 

❖ கடந்த சிை ஆண்டுகைாக, சாலைப்பாதுகாப்பு ைாரம் நடத்தப்பட்டது. ஆனால், 
இதன் முக்கியத்துைம் கருதி, சாலைப்பாதுகாப்பு நிகழ்ச்சி நடப்பாண்டு 
(2021) ஒருமாதகாைம் நடத்தப்படுகிைது. இதன் ததாடக்க நிகழ்லை, மத்திய 
சாலைப்தபாக்குைரத்து மற்றும் தநடுஞ்சாலைத்துலை அலமச்சர் நிதின் 
கட்கரி ததாடங்கிலைத்தார். சாலைப்பாதுகாப்புக்கான விருதுகலையும் 
அலமச்சர் அப்தபாது ைழங்கினார். 

 

2. DRDOஐ எண்ணத்தில் வைத்துக்க ொண்டொல், அண்லமச் 

சசய்திகளில் இடம்சபற்ற ‘ரக்ஷிதா’ என்பது என்ன? 

அ) ஆளில்ைா ைானூர்தி 
ஆ) இருசக்கர ைாகன 
அடிப்பலடயிைான அைசர ஊர்தி  
இ) விமான அைசர ஊர்தி 
ஈ) நீர்ைழி அைசர ஊர்தி 

❖ தில்லியில் இருக்கும் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி தமம்பாட்டு அலமப்பின் (DRDO) 
ஆய்ைகமான அணு மருத்துைம் மற்றும் ததாடர்புலடய அறிவியலுக்கான 
நிறுைனம், இருசக்கர அைசர சிகிச்லச ஊர்தியான ‘ரக்ஷிதா’லை மத்திய 
தசமக்காைல்பலடக்கு ைழங்கியது. 

❖ குலைந்த அைவு பிரச்சலன உள்ை பகுதிகளிலிருந்து காயம்பட்டைர்கலை 
மீட்பதற்கும், உயிர்காக்கும் உதவிலய ைழங்குைதற்கும் இலை ைழி 
ைகுக்கும். தநரிசைான ததருக்கலையும், ததாலைதூர இடங்கலையும் 
இைற்றின் மூைம் தசன்ைலடைது எளிதாக இருக்கும். 

 

3.2021 ஜனவரியில் நலடசபற்ற WHO’இன் நிர்வாகக் குழுவின் 

அமர்வுக்கு தலைலமதாங்கிய நாடு எது? 

அ) அதமரிக்கா 
ஆ) இந்தியா  
இ) சீனா 
ஈ) ஆஸ்திதரலியா 

❖ உைக நைைாழ்வு அலமப்பின் (WHO) நிர்ைாக ைாரியத்தின் 148ஆைது 
அமர்வுக்கு மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநைத்துலை அலமச்சர் Dr 
ஹர்ஷ் ைர்தன் காதணாலிக்காட்சிமூைம் தலைலமதாங்கினார். 
அதன்சமயம், அறிவியலைப் தபாருத்தைலரயில் 2020ஆம் ஆண்டு 
என்பது அைப்பரிய அறிவியல் சாதலனக்கான ஆண்டாக அலமந்தது 
என்றும் உைகைாவிய ஒற்றுலமக்கான, ைாழ்வுக்கான ஆண்டாக 
2021ஆம் ஆண்டு இருக்கும் என்றும் அவர் ததரிவித்தார். 

 

 

4. கீழ்க்காணும் எந்த அலமச்சகத்தின்கீழ், மத்திய மண் மற்றும் 

சபாருட்கள் ஆராய்ச்சி நிலையம் சசயல்பட்டு வருகிறது? 

அ) உள்துலை அலமச்சகம் 
ஆ) ஜல் சக்தி அலமச்சகம்  
இ) தைைாண் அலமச்சகம் 
ஈ) சுற்றுச்சூழல், ைனம் & காைநிலை மாற்ை அலமச்சகம் 

❖ தபரைவிைான நீர்ைைத் திட்டங்களில் சைாைான புவி-ததாழில்நுட்ப 
சூழலியலில் சிைப்பான ஆய்வு, ஆதைாசலன, ஆராய்ச்சிப் 
பணிகளுக்கு புகழ்தபற்ை மத்திய மண், தபாருள் ஆராய்ச்சி நிலையம் 
ததாடர்பான ஆய்வுக்கூட்டத்லத மத்திய ஜல்சக்தித்துலை இலண 
அலமச்சர் ரத்தன் ைால் கட்டாரியா நடத்தினார். 

❖ மண், பாலைகள், காலர, தசயற்லக புவியியல் தபாருட்கள் உள்ளிட்ட 
நீர்ைைத்திட்டங்களின் பல்தைறு விஷயங்கலைக் லகயாளும் ஒதர 
லமய அலமப்பு மத்திய மண், தபாருள் ஆராய்ச்சி நிலையமாகும். 

 

5. அண்லமச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘தாதவாஸ் நிகழ்ச்சி 

நிரல்’ என்பது எவ்வலமப்பின் இலையவழி நிகழ்வாகும்? 

அ) பன்னாட்டுச் தசைைாணி நிதியம் 
ஆ) உைக தபாருைாதார மன்ைம்   
இ) G7 சங்கம் 
ஈ) பன்னாட்டு ஒலிம்பிக் குழுமம்  

❖ ‘தாதைாஸ் நிகழ்ச்சி நிரல்’ என்பது சுவிச்சர்ைாந்தின் தாதைாஸில் 
நலடதபறும் உைக தபாருைாதார மன்ைத்தின் ைருடாந்திர 
கூட்டத்தின்தபாது நலடதபறும் ஓர் இலணயைழி நிகழ்ைாகும். இந்த 
ஆண்டு (2021), COVID-19 ததாற்றுதநாலயக் கருத்தில்தகாண்டு, 
தமய்நிகர் பயன்முலையில், ஜனைரி 25 முதல் 29 ைலர இந்த ஐந்து 
நாள் கூட்டம் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ைது. 

❖ WEF’இன் ‘தபரும் மீட்டலமவு முன்தனடுப்பானது’ இந்தக்கூட்டத்தின் 
தபாது ததாடங்கப்படவுள்ைது. இந்த நிகழ்வில் இந்தியாவில் இருந்து 
பல்தைறு மத்திய அலமச்சர்கள் மற்றும் முன்னணி ததாழிைதிபர்கள் 
கைந்துதகாள்ைவுள்ைனர். 

 
6.சிவப்புப் பாண்டா இனங்கலை எண்ணத்தில் வைத்துக் 

க ொண்டொல், அண்லமச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற சியாங் நதி 

அலமந்துள்ை மாநிைம் எது? 

அ) அருணாச்சை பிரததசம்  
ஆ) மத்திய பிரததசம் 
இ) தமற்கு ைங்கம் 
ஈ) ஒடிசா 

❖ இந்திய விைங்கியல் ஆய்வுலமயத்தின் (ZSI) சமீபத்திய ஆய்வின்படி, 
பாண்டாவின் இரண்டு இனங்கள், அதாைது இமயமலை சிைப்புப் 
பாண்டா (Ailurus fulgens) மற்றும் சீன சிைப்புப் பாண்டா (Ailurus 
styani) ஆகியலை இந்தியாவில் உள்ைன. 

❖ அருணாச்சை பிரததசத்தில் பாயும் சியாங் ஆறு இவ்விரு தைறுபட்ட 
மரபணுதகாண்ட சிைப்புப்பாண்டா இனங்களின் எல்லையாக 
தசயல்படுகிைது என்பலதயும் இது தைளிப்படுத்தியது. மற்தைாரு 
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ஆய்வின்படி, ப்ளீஸ்தடாசீன் பனிப்பாலைகாைகட்டத்தின்தபாது 
இமயமலை சிைப்புப்பாண்டா இனம் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டது. 

7. “சபண்களின் மை வயது” குறித்து இந்திய அரசு அலமத்த 

பணிக்குழுவின் தலைவர் யார்? 

அ) தமனகா காந்தி 
ஆ) உஷா ததாரத் 
இ) தஜயா தஜட்லி  
ஈ) G ரராகிணி 

❖ தபண்களின் திருமணத்திற்கான தபாருத்தமான ையலத 
மறுபரிசீைலன தசய்ைதற்காக, இந்திய அரசு, முன்பு, தஜயா தஜட்லி 
அவர்களின் தலைலமயில் ஒரு பணிக்குழுலை அலமத்திருந்தது. 
“தபண்களுக்கு சரியான திருமண ையது” என்ை பிரதமரின் சுதந்திர 
தின உலரயின்படி இந்தக்குழு அலமக்கப்பட்டது. 

❖ அண்லமயில், இக்குழு தனது கண்டுபிடிப்புகலை அறிக்லக ைடிவில் 
தபண்கள் மற்றும் குழந்லதகள் தமம்பாட்டு அலமச்சகம் மற்றும் 
பிரதமர் அலுைைகத்தில் சமர்ப்பித்துள்ைது. 

 
8.குடியரசு நாள் அணிவகுப்பில் பங்க ற்கும் இந்தியாவின் முதல் 

சபண் தபார் விமானி யார்? 

அ) பாைனா காந்த்  
ஆ) தமாகனா சிங் 
இ) அைனி சதுர்தைதி 
ஈ) சிைாங்கி 

❖ இந்திய குடியரசு நாள் அணிைகுப்பில் பங்தகற்கும முதல் தபண் தபார் 
விமானியாக விமான தைப்டினன்ட் பைானா காந்த் திகழ்கிைார். அைர் 
இந்திய விமானப்பலடயின் காட்சி ஊர்தியின் ஒரு பகுதியாக இருப்பார், 
அது இைக்கு இரக தபார் விமானம், இைகு இரக தபார் தஹலிகாப்டர் 
மற்றும் சுதகாய்-30 தபார் விமானம் ஆகியைற்லைக் தகாண்டிருக்கும்.  

❖ 2016ஆம் ஆண்டில், அைர், இரண்டு தபார் விமானிகைான தமாகனா 
சிங் மற்றும் அைனி சதுர்தைதி ஆகிதயாருடன் முதல் நாட்டின் முதல் 
தபார் விமானியாக அறிவிக்கப்பட்டார். 

 
9.அண்லமச்சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘சடசர்ட் லநட்-21’ என்பது 

இந்தியாவுக்கும் கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டிற்கும் இலடயிைான 

இராணுவப் பயிற்சியாகும்? 

அ) பிதரசில் 
ஆ) பிரான்ஸ்  
இ) ஜப்பான் 
ஈ) ஐக்கியப் தபரரசு 

❖ இந்திய ைான்பலட, பிரான்ஸ் ைான் மற்றும் விண் பலட ஆகியலை 
இலணந்து ‘தடசர்ட் லநட்-21’ (பாலைைன வீரன்) என்ை தபயரில், 
கூட்டுப் பயிற்சிலய, இராஜஸ்தான் மாநிைம் தஜாத்பூர் விமானப்பலட 
தைத்தில் ஜன.24 ைலர தமற்தகாள்கின்ைன. 

❖ பிரான்ஸ் தரப்பில் ரதபல், ஏர்பஸ் ஏ-330 தடங்கர், ஏ-400 எம் 
தபாக்குைரத்து விமானம் மற்றும் 175 வீரர்கள் கைந்து தகாள்கின்ைனர். 
இந்திய ைான்பலட சார்பில் மிராஜ்-2000, சுகாய், ரதபல், ஐஎல்-78, 

அைாக்ஸ் மற்றும் ஏஇடபிள்யூ&சி விமானங்கள் பங்தகற்கின்ைன. 
இந்தியா-பிரான்ஸ் இலடயிைான பாதுகாப்பு ஒத்துலழப்பின் ஒரு 
பகுதியாக, இருநாட்டு ைான்பலடகளும், ‘கருடா’ என்ை தபயரில் ஆறு 
முலை கூட்டுப்பயிற்சிலய தமற்தகாண்டுள்ைன. 

 
10. ‘இந்திய புதுலம குறியீட்லட’ சவளியிடுகிற நிறுவனம் எது? 

அ) NITI ஆரயாக்  
ஆ) CSIR 
இ) RBI 
ஈ) ISRO 

❖ NITI ஆதயாக் அதன் இரண்டாைது இந்திய புதுலம குறியீட்தடண் 
2020’ஐ சமீபத்தில் தைளியிட்டது. புதுலமயான கண்டுபிடிப்புகளுக்கு 
ஆதரவு ைழங்கி, அதன்மூைம் தங்கைது புதுலமயான 
தகாள்லககலை தமம்படுத்தும் மாநிைங்கள், யூனியன் 
பிரததசங்களின் தசயல்பாடுகளின் அடிப்பலடயில் அைற்றிற்கான 
தரைரிலசலய இந்திய புதுலம குறியீட்தடண் 2020 ைழங்குகிைது. 

❖ முதைாைது புதுலம குறியீட்தடண், கடந்த 2019 அக்தடாபர் மாதம் 
தைளியிடப்பட்டது. மாநிைங்கள், யூனியன் பிரததசங்களின் 
தசயல்பாடுகலை முலையாக ஒப்பிடும் ைலகயில் 17 முக்கிய 
மாநிைங்கள்; 10 ைடகிழக்கு, மலைப்பிரததச மாநிைங்கள்; 9 நகர 
மாநிைங்கள், யூனியன் பிரததசங்கள் என அலை பிரிக்கப்பட்டுள்ைன. 
இந்த ஆண்டு குறியீட்டில் கர்நாடகா முதலிடத்லதத் தக்கலைத்துக் 
தகாண்டது. அலதத்ததாடர்ந்து மகாராஷ்டிரா உள்ைது. 
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1. பின்வரும் எந்த விடுதலைப் ப ோரோட்ட வீரரின் பிறந்தநோள், 

ஆண்டுபதோறும் ‘ ரோக்கிரம திவோஸ்’ என க ோண்டோடப் டும்? 

அ) சர்தர் வல்லபபாய் படேல் 
ஆ) ‘நேதாஜி’ சுபாஷ் சந்திரடபாஸ்  
இ) திருப்பூர் குமரன் 
ஈ) பாலகங்காதர் திலகர் 

❖ ஜன.23ஆம் டததியன்று வரும் ‘நேதாஜி’ சுபாஸ் சந்திரடபாஸின் பிறந்த 
நாள், இனி ஆண்டுடதாறும், “பராக்கிர திவாஸ்” என்று ககாண்ோேப்படும் 
என்று மத்திய கலாச்சார அமமச்சகம் அறிவித்தது. ‘துணிவுக்கான ோள்’ 
என்பது இதன் கபாருளாகும். 2021 ஜனவரி 23 முதல் அன்று ‘நேதாஜி’ 
சுபாஸ் சந்திரடபாஸின் 125ஆவது பிறந்தநாள் விழாமவ இந்திய அரசு 
ககாண்ோேவுள்ளது என்றும் அமமச்சகம் கூறியுள்ளது. ஜனவரி 23 முதல் 
2022 ஜனவரி 23 வமர கதாேர் நிகழ்வுகளும் திட்ேமிேப்பட்டுள்ளன. 

 

2. MGNREGA’இன்கீழ், பவலை நோட் ளின் எண்ணிக்ல லை 

நூறிலிருந்து 150 நோட் ளோ  உைர்த்தியுள்ள மோநிைம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 
ஆ) குஜராத் 
இ) உத்தரகண்ட்  
ஈ) ஹிமாச்சல பிரடதசம் 

❖ மகாத்மா காந்தி டதசிய ஊரக டவமல உறுதியளிப்புச் சட்ேத்தின் 
(MGNREGA)கீழ், டவமல நாட்களின் எண்ணிக்மகயானது நூறிலிருந்து 
150ஆக உயர்த்தப்படும் என்று உத்தரகண்ட் மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது. 
அம்மாநில முதலமமச்சர் திரிடவந்திர சிங் ராவத்தின் கூற்றுப்படி, 
அதற்கான முழுச்கசலவும் மாநில அரசாடலடய ஏற்றுக்ககாள்ளப்படும்.  

❖ மாநிலத்தில் உள்ள டவமலயில்லாதவர்கள் டவமலவாய்ப்புகமளத் டதே 
உதவும் வமகயில், 'உத்தரகண்ட் ஆஜீவிகா’ செயலியும் கதாேங்கப்பட்ேது. 

 

3.நோடு ளுக்கிலடபைைோன ப ோக்குவரத்து வோ ன விதி ள் -

2021’இன் டி, நோடுகளுக்கு இலடபைைோன ப ோக்குவரத்துக்கு 

அனுமதி வழங்கும் அதி ோரம் எந்த ஆலைைத்திற்கு உள்ளது? 

அ) சாமலப் டபாக்குவரத்து அமமச்சகம் 

ஆ) மாநில டபாக்குவரத்து ஆமையம்  
இ) மண்ேல டபாக்குவரத்து அலுவலகம் 
ஈ) இந்திய டதசிய கநடுஞ்சாமல ஆமையம் 

❖ மத்திய சாமலப் டபாக்குவரத்து & கநடுஞ்சாமல அமமச்சகமானது 
அண்மமயில், நாடுகளுக்கிமேடயயான டபாக்குவரத்து வாகன 
விதிகள்-2021’ஐ அறிவித்தது. 

❖ இந்தப் புதிய விதிகளின்படி, மாநில டபாக்குவரத்து ஆமையத்தால் 
நாடுகளுக்கிமேடயயான டபாக்குவரத்மத டமற்ககாள்வதற்கான 
அனுமதிப்பத்திரத்மத வழங்க முடியும். அதன் கசல்லுபடிகாலம் 
ஓராண்டாகும். இப்புதிய விதிகள் இந்தியாவிற்கும் அதன் அண்மே 
நாடுகளுக்கும் இமேயில் பயணிகள் மற்றும் சரக்கு வாகனங்களின் 
இயக்கத்மத ஒழுங்குபடுத்துகின்றன. 

 

 

4.அண்லமச் கெய்தி ளில் இடம்க ற்ற, ‘கடபீசிைோ’ அலமந்துள்ள 

மோநிைம் எது? 

அ) அஸ்ஸாம்  
ஆ) டமகாலயா 
இ) மணிப்பூர் 
ஈ) திரிபுரா 

❖ அஸ்ஸாம் மாநில முதலமமச்சர், ககளகாத்தியின் புறநகரில் உள்ள 
‘கேபீசியா’ என்னும் அறிவியல் நகரத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டினார். இது 
கமாத்தம் `184 டகாடி செலவில் கட்டப்படவுள்ளது. இதன் பிரதான 
கட்ேேம் டதசிய அறிவியல் அருங்காட்சியகம், நடுவைரசின் கலாசார 
விவகாரத்துமற மற்றும் மாநில அறிவியல் மற்றும் கதாழில்நுட்பத் 
துமறயால் கட்ேப்பட்டு வருகிறது. 

 

5. ரிெர்வ் வங்கியின் அண்மைய அறிவிப்பின் டி, இந்திைோவில், 

எத்தலன வங்கி ள் உள்நோட்டு அலமப்பு ரீதிைோ  முக்கிைமோன 

வங்கி ள் (D-SIB’s) என வல ப் டுத்தப் ட்டுள்ளன? 

அ) இரண்டு 
ஆ) மூன்று   
இ) நான்கு 
ஈ) ஐந்து 

❖ பாரத வங்கி, ICICI வங்கி மற்றும் HDFC வங்கி ஆகியவற்மற 
உள்நாட்டு அமமப்பு ரீதியாக முக்கியமான வங்கிகளாக (D-SIB) 
இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வமகப்படுத்தியுள்ளது. மார்ச் 31, 2020 அன்று 
டசகரிக்கப்பட்ே தரவுகளின் அடிப்பமேயில் இந்த வமகப்படுத்தல் 
நிகழ்ந்துள்ளது. இந்த வங்கிகளின் கநாடிப்பு, நாட்மே கணிசமாக 
பாதிக்கும் என்பநத இதன் சபாருளாகும். 

 
6.எந்தப் பிர ைமோன  ைணி ள் ரயிலுக்கு ‘பநதோஜி எக்ஸ்பிரஸ்’ 

என்று க ைர்மோற்றஞ்கெய்ைப் ட்டுள்ளது? 

அ) கெளரா – கல்கா கமயில்  
ஆ) மும்மப – தாடன கமயில் 
இ) லக்டனா – தில்லி கமயில் 
ஈ) கான்பூர் – தில்லி கமயில் 

❖ இரயில்டவ அமமச்சகம், கெளரா - கல்கா கமயில் இரயிலுக்கு, 
‘டநதாஜி எக்ஸ்பிரஸ்’ என்று கபயர் மாற்றியுள்ளது. கெளரா - கல்கா 
கமயில் மிகவும் பிரபலமான மற்றும் இந்திய இரயில்டவயின் மிகவும் 
பமழய இரயில்களுள் ஒன்று என்பது குறிப்பிேத்தக்கது. 

❖ ‘நேதாஜி’ சுபாஷ் சந்திரடபாஸின் 125ஆவது பிறந்தநாளின் ஒரு 
பகுதியாக இது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கேந்த 1941’இல் கல்கத்தாவில் 
உள்ள தனது வீட்டிலிருந்து தப்பியடபாது, ‘டநதாஜி’ பீகாரிலிருந்து 
இந்த இரயிலில் கசன்றதாகக் கூறப்படுகிறது. 
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7.அண்லமயில்  ோைஞ்கென்ற மூத்த புற்றுபநோயிைல் நிபுைரும், 

அலடைோறு புற்றுபநோய் நிறுவனத்தின் தலைவருமோனவரின் 

க ைர் என்ன? 

அ) Dr. முத்துகலட்சுமி கரட்டி 
ஆ) Dr. V ொந்தா  
இ) Dr. ஆனந்தி 
ஈ) Dr. காதம்பனி 

❖ இந்தியாவின் மூத்த புற்றுடநாயியல் நிபுைரும், அமேயாறு புற்று 
டநாய் நிறுவனத்தின் தமலவருமான Dr V சாந்தா (93) ெமீபத்தில் 
காலமானார். அவர் தனது ஐம்பதாண்டுகால மருத்துவ டசமவ 
வாழ்வில், அந்நிறுவனத்தில் ஏமழ எளிடயாருக்கு டசமவகசய்வதில் 
கபயர்கபற்றவர். பத்மஸ்ரீ, மகடசடச விருது, பத்ம பூஷண் மற்றும் பத்ம 
விபூஷன் ஆகிய பல்டவறு விருதுகமள அவர் சபற்றுள்ளார். 

 
8.ெமீ  கெய்தி ளில் வந்த, ‘டிரோ ன்  ழத்தின்’ பூர்வீ ம் எது? 

அ) ஆஸ்திடரலியா 
ஆ) அகமரிக்கா  
இ) ஐடராப்பா 
ஈ) ஆசியா 

❖ ‘டிராகன் பழம்’ என்பது அகமரிக்காமவ பூர்வீகமாகக்ககாண்ே ஒரு 
காட்டுக்கற்றாமழ தாவர இனமாகும். இது அந்தப் பிராந்தியங்களில் 
‘பிதாெயா’ என அமழக்கப்படுகிறது. இவ்வமக பழ இனங்கள் முதன் 
முதலில் 1990’க்குப்பிறகு இந்தியாவில் அறிமுகம் கசய்யப்பட்ேன. 

❖ தமிழ்நாடு, குஜராத், டமற்கு வங்கம் உள்ளிட்ே இந்தியாவின் பல்டவறு 
மாநிலங்கள் இப்பழங்கமள பயிரிடுகின்றன. இருப்பினும், இந்தியா 
தனது டதமவமயப் பூர்த்தி கசய்வதற்கு இந்தப் பழத்மத இறக்குமதி 
கசய்கிறது. சமீபத்தில், குஜராத் மாநில அரசு, டிராகன் பழத்மத ‘கமலம்’ 
என்று கபயர்மாற்ற கசய்ய முன்கமாழிந்தது. 

 
9. ெோலைப் ப ோக்குவரத்து & கநடுஞ்ெோலை அலமச்ெ மோனது 

புவிெோர்ந்த இலடயூறுக் ோன பமைோண்லமக் ோ  கீழ்க் ோணும் 

எந்த அலமப்புடன் கூட்டிலைந்துள்ளது? 

அ) ISRO 
ஆ) DRDO  
இ) BARC 
ஈ) CSIR 

❖ கதாழில்நுட்பப் பரிமாற்றம், புவிசார்ந்த இமேயூறுக்கான நிமலயான 
டமலாண்மம ஒத்துமழப்பு ஆகியவற்றிற்காக மத்திய சாமலப் 
டபாக்குவரத்து மற்றும் கநடுஞ்சாமல அமமச்சகமும், மத்திய பாதுகாப்பு 
அமமச்சகத்தின் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி டமம்பாட்டு நிறுவனமும் (DRDO), 
புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தகமான்றில் மககயழுத்திட்டுள்ளன. 

❖ DRDO ஆய்வகங்களுள் ஒன்றான Defence Geo Informatics Research 
Establishment (DGRE) இதற்கான பணியில் பயன்படுத்தப்படும். நிலச் 
சரிவுடபான்ற இயற்மகப்டபரிேர்களால் டதசிய கநடுஞ்சாமலகளில் 
சாமலப் பயணிகளின் பாதுகாப்மப உறுதிப்படுத்துவதற்காக இந்த 
முன்முயற்சி டமற்ககாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 

10. ‘சிந்தன் ல தக்’ என் து எந்த நடுவண் அலமச்ெ த்தின் 

ஆய்வுக்கூட்டமோகும்? 

அ) தகவல்கதாேர்பு அமமச்சகம் 
ஆ) கலாச்சார அமமச்சகம் 
இ) துமறமுகங்கள், கப்பல் மற்றும் நீர்வழிப் டபாக்குவரத்து 
அமமச்சகம்  
ஈ) சுற்றுலா அமமச்சகம் 

❖ துமறமுகங்கள் டமம்பாடு குறித்த ஆய்வுக் கூட்ேம் (சிந்தன் மபதக்), 
குஜராத்தின் கட்ச் பகுதியில் நமேகபறுகிறது. இதில் கேல்சார் 
கதாமலடநாக்கு-2030’க்கான திட்ேங்கள் இறுதி 
கசய்யப்படுகின்றன. முதன்மம துமறமுகங்களின் தமலவர்கள் 
மற்றும் துமறமுகங்கள், கப்பல் மற்றும் நீர்வழிப் டபாக்குவரத்து 
அமமச்சகத்தின் அதிகாரிகள் இந்தக் கூட்ேத்தில் பங்டகற்பார்கள்.  

❖ துமறமுகங்களின் கசயல்பாடுகமள டமம்படுத்துவதற்கான 
கருத்துக்கமளப் கபறுவது, சரக்குகள் மகயாளும் கசலமவக் 
குமறப்பதற்கு சர்வடதச நமேமுமறகமளப் பின்பற்றுவது, கதாழில் 
கசய்வமத எளிதாக்குவது டபான்ற விஷயங்கள் குறித்து இந்த 
மூன்று நாள் ஆய்வுக்கூட்ேத்தில் ஆடலாசிக்கப்படும். 
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1. நீர்மூழ்கிக்கப்பல் மீட்பு ஆதரவு மற்றும் கடற்படடகளுக்கு 

இடடயிலான ஒத்துடைப்புக்காக பின்வரும் எந்த நாட்டுடனான 

ஒப்பந்தத்தில் இந்தியா டகயயழுத்திட்டுள்ளது? 

அ) ஜப்பான் 
ஆ) சிங்கப்பூர்  
இ) பிரான்ஸ் 
ஈ) இலங்கக 

❖ ஐந்தாவது இந்தியா - சிங்கப்பூர் பாதுகாப்பு அகைச்சர்களுக்கிகையயயான 
யபச்சுவார்த்கதக்கு சிங்கப்பூர் பாதுகாப்பு அகைச்சர் Dr எங் இங்க் ஹென் 
உைன் இகைந்து பாதுகாப்பு அகைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தகலகைவகித்தார். 
அப்யபாது, இந்தியா-சிங்கப்பூர் கைற்பகைகளுக்கு இகையயயான நீர்மூழ்கி 
மீட்பு ஆதரவு ைற்றும் ஒத்துகைப்புக்கான ஹசயல்படுத்துதல் ஒப்பந்தம் 
அகைச்சர்கள் முன்னிகலயில் ககஹயழுத்தானது. 

 

2.மடலப்பாங்கான பகுதிகளில் யதாடலத்யதாடர்பு இடைப்டப 

மமம்படுத்த, இமாச்சலப் பிரமதசத்துடன் டகமகார்த்துள்ள யபாதுத் 

துடை பிரிவு எது? 

அ) PFC Ltd 
ஆ) PowerGrid  
இ) REC Ltd 
ஈ) GAIL Ltd 

❖ ைகலப்பிரயதசங்களில் ஹதாகலத்ஹதாைர்பு இகைப்கப 
யைம்படுத்துவதற்காக ைத்திய எரிசக்தி அகைச்சகத்தின்கீழ் ஹசயல்படும் 
இந்திய மின்ஹதாகுப்பு நிறுவனம், இைாச்சலப் பிரயதச மின் வாரியத்துைன் 
அண்கையில் ஓர் ஒப்பந்தத்தில் ககஹயழுத்திட்ைது. 

❖ இந்த ஒப்பந்தத்தின்கீழ், காங்க்ரா, உனா, ைண்டி, குலு, பிலாஸ்பூர், சிர்யைார், 
பாலம்பூர், சுந்தர்நகர் உள்ளிட்ை ைாநிலத்தின் ைகலப்பகுதிகளில் ஹதாகலத் 
ஹதாைர்பு இகைப்கப வைங்க அந்தப் ஹபாதுத்துகை நிறுவனம் இலக்கு 
கவத்துள்ளது. கரடுமுரைான வானிகல ைற்றும் நிலச்சரிவு காரைைாக 
குகைந்த ஹதாகலத்ஹதாைர்பு இகைப்பு அம்ைாநிலத்தில் உள்ளது. 

 

3. இந்திய இராணுவம், கடற்படட, வான்படட மற்றும் கடமலார 

காவல்படடயின் யசாத்துக்கடள உள்ளடக்கிய இராணுவப் 

பயிற்சியின் யபயர் என்ன? 

அ) ஹிம்விஜய் பயிற்சி 
ஆ) கவாச் பயிற்சி  
இ) கபில் பயிற்சி 
ஈ) தர்ஷன் பயிற்சி 

❖ இந்திய இராணுவம், கைற்பகை, வான்பகை ைற்றும் கையலார காவல் 
பகை ஆகியகவ இகைந்து, அந்தைான் கைல் பகுதியில், ‘கவாச்’ 
என்ற பெயரில் மிகப்ஹபரியளவிலான கூட்டுப்பயிற்சிகய யைற்ஹகாள் 
-கின்ைன. அந்தைானில் உள்ள கூட்டுப்பகை கட்டுப்பாட்டு 
கையத்தின் தகலகையில் இந்தப் பயிற்சிகள் நகைஹபறுகின்ைன.  

❖ இதில் இராணுவத்தின் நீர் ைற்றும் நிலப்பகுதியில் யபாரிடும் பகைப் 
பிரிவு, கைற்பகையின் யபார்க்கப்பல்கள், வான்பகையின் ஜாக்குவார் 
ைற்றும் யபாக்குவரவு வானூர்திகள், கையலார காவல்பகை கலங்கள் 
பங்யகற்கின்ைன. 

 

4.எந்த மத்திய அடமச்சகத்தின் கீழ், ஒரு ‘மினி இரத்னா’ 

நிறுவனமாக இந்திய பருத்திக் கைகம் யசயல்பட்டு வருகிைது? 

அ) ஜவுளித்துகை அகைச்சகம்  
ஆ) யவளாண் அகைச்சகம் 
இ) MSME அகைச்சகம் 
ஈ) சுற்றுச்சூைல் & வனம் அகைச்சகம் 

❖ இந்திய பருத்திக் கைகம் என்பது ஜவுளி அகைச்சகத்தின் கீழ் உள்ள 
ஒரு ஹபாதுத்துகை நிறுவனைாகும். இது மும்கபகய 
தகலகையிைைாகக் ஹகாண்ை ஒரு மினி இரத்னா நிறுவனைாகும்.  

❖ நைப்பு பருத்தி பருவத்தில் (அக்யைாபர் 2020 முதல் ஹசப்ைம்பர் 2021 
வகர) குகைந்தது 10 இலட்சம் கட்டு பருத்திகய ஏற்றுைதி ஹசய்ய 
திட்ைமிட்டுள்ளதாக இந்திய பருத்திக் கைகம் சமீபத்தில் அறிவித்தது. 
வங்கயதசம் ஏற்றுைதிக்கான இலக்காக இருக்கும். 

 

5. முதல் கேமலா இந்தியா சான்ஸ்கர் குளிர்கால விடளயாட்டு 

விைா நடடயபைவுள்ள இடம் எது? 

அ) லைாக்  
ஆ) சிம்லா 

இ) உதகைண்ைலம் 
ஈ) யைராடூன் 

❖ லைாக்கின், கார்கில் ைாவட்ைத்திலுள்ள சான்ஸ்கரில் முதல் யகயலா 
இந்தியா சான்ஸ்கர் குளிர்கால விகளயாட்டு விைாகவ ைத்திய 
விகளயாட்டு ைற்றும் இகளஞர் விவகாரத்துகை அகைச்சர் கிரண் 
ரிஜிஜு ஹதாைங்கிகவத்தார். 

❖ லைாக் யூனியன் பிரயதச நிர்வாகத்தால் ஏற்பாடு ஹசய்யப்பட்ை இந்த 13 
நாள் திருவிைா, குளிர்கால சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு சான்ஸ்ககர 
ஒரு முக்கிய இைைாக ஊக்குவிப்பகத யநாக்கைாகக் ஹகாண்டுள்ளது. 
லைாக்கக ஐஸ் ொக்கிக்கான கையைாக யைம்படுத்த விகளயாட்டு 
அகைச்சகம் திட்ைமிட்டுள்ளது. 

 
6.மத்திய அறிவியல் மற்றும் யதாழில்நுட்ப அடமச்சகத்தால் 

நிர்வகிக்கப்படும் OTT அடலவரிடசயின் யபயர் என்ன? 

அ) India Knowledge 
ஆ) New India  
இ) Indian Science 
ஈ) India Science  

❖ யதசிய அறிவியல் ைற்றும் ஹதாழில்நுட்பத்தின் OTT யசனல், 2021 
ஜன.15ஆம் யததியுைன், 2 ஆண்டுககள நிகைவு ஹசய்துள்ளது. இந்த 
OTT யசனகல அறிவியல் & ஹதாழில்நுட்ப துகையின் விஞ்ஞான் 
பிரசார் என்ை தன்னாட்சி அகைப்பு நிர்வகிக்கிைது. இகையதளம் 
மூலைாகவும், காைக்கூடிய இந்த OTT யசனல் கைந்த 2019 ஜன.15 
அன்று ஹதாைங்கப்பட்ைது. 

❖ ைக்களிகையய அறிவியல் ைனநிகல ைற்றும் விழிப்புைர்கவ 
ஏற்படுத்துவதற்காக, OTT என்ை நவீன ஹதாழில்நுட்பத்தில் ‘India 
Science’ என்ற இந்த அகலவரிகச ஒளிபரப்பப்பட்டு வருகிைது. 
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7.நியாவிலைப் ப ாருட்ேலை ப ாதுமக்ேளின் வீடுேளுக்கேச் 

பென்று வழங்கும் திட்டத்டத யதாடங்கியுள்ள மாநிலம் எது? 

அ) யகரளம் 
ஆ) ஆந்திர பிரயதசம்  
இ) ஹதலங்கானா 
ஈ) பீகார் 

❖ YS ஹஜகன் யைாகன் ஹரட்டி தகலகையிலான ஆந்திர பிரதேச மாநில 
அரசு, நியாவிகலப் ஹபாருட்ககள ஹபாதுைக்களின் வீடுகளுக்யகச் 
ஹசன்று வைங்கும் திட்ைத்கத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதில் 9,260 
“நைைாடும் விநியயாக அலகுகள்” / வாகனங்கள் ைாநிலத்தில் உள்ள 
குடும்ப அட்கைதாரர்களின் வீடுகளுக்யகச் ஹசன்று நியாவிகலப் 
ஹபாருட்ககள (அரிசி ைற்றும் பிை அத்தியாவசிய ஹபாருட்கள்) 
வைங்கும். 

❖ இந்நைவடிக்கக உைவுப்ஹபாருள் கலப்பைத்கத அகற்றுவகதயும், 
நியாயவிகலக் ககைகளில் நீண்ைவரிகசகள் ஏற்படுவகதத் 
தடுப்பகதயும் யநாக்கைாகக் ஹகாண்டுள்ளது. 

 
8. சர்வமதச கல்வி நாள் அனுசரிக்கப்படும் மததி எது? 

அ) ஜனவரி 21 
ஆ) ஜனவரி 22 
இ) ஜனவரி 23 
ஈ) ஜனவரி 24  

❖ ஆண்டுயதாறும் வரும் ஜனவரி.24ஆம் யததிகய சர்வயதச கல்வி 
நாளாக UNESCO அனுசரிக்கிைது. வளர்ச்சி ைற்றும் அகைதியில் 
கல்வியின் பங்கக இது ஹகாண்ைாடுகிைது. “Recover and Revitalize 
Education for the COVID-19 Generation” என்பது நைப்பாண்டில் 
(2021) வரும் சர்வயதச கல்வி நாளுக்கான கருப்ஹபாருளாகும்.  

❖ கைந்த 2018 டிசம்பர் அன்று, ஐ.நா ஹபாது அகவ ஜன.24’ஐ, ‘சர்வயதச 
கல்விநாள்’ என அறிவித்து தீர்ைானம் நிகையவற்றியது. கல்வி 
ைற்றும் கற்ைகல மிகப்ஹபரிய புதுப்பிக்கத்தக்க வளைாகக் கருதும் 
இந்நாள், கல்வி ஓர் அடிப்பகை உரிகை என்பகத மீண்டும் மீண்டும் 
உறுதிப்படுத்துகிைது. 

 
9. நடப்பாண்டு (2021) வரும் மதசிய வாக்காளர்கள் நாளுக்கான 

கருப்யபாருள் என்ன? 

அ) Proud to be a voter – Ready to vote 
ஆ) Making Our Voters Empowered, Vigilant, Safe and 
Informed  
இ) No Voter to be Left Behind 
ஈ) Proud to be a voter 

❖ யதர்தல் நகைமுகையில் வாக்காளர்கள் தங்களுகைய யைம்பட்ை 
பங்களிப்கப வைங்கயவண்டும் என்பகத வலியுறுத்தும் விதைாக 
கைந்த 2011ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்யவார் ஆண்டும் ஜனவரி.25 அன்று 
யதசிய வாக்காளர்கள் நாள் ஹகாண்ைாைப்படுகிைது. 

❖ 1950 ஜனவரி.25 அன்று இந்திய யதர்தல் ஆகையம் நிறுவப்பட்ைதன் 
நிகனவாக இந்நாள் ககைப்பிடிக்கப்படுகிைது. புதிய வாக்காளர்ககள 

ஊக்கப்படுத்தி, அவர்ககள பதிவுைகவத்து, அவர்ககள ஜனநாயக 
கைகைகய ஆற்ைகவப்பயத இந்நாளின் முக்கிய யநாக்கைாகும். 
“Making Our Voters Empowered, Vigilant, Safe and Informed” என்ெது 
நடப்ொண்டில் (2021) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்பொருளாகும். 

 
10.அண்டமயில், “பாரிஸ் காலநிடல ஒப்பந்தத்தில்” மீண்டும் 

இடைந்த நாடு எது? 

அ) ஆஸ்தியரலியா 
ஆ) ஐக்கிய அஹைரிக்க நாடுகள்  
இ) இந்தியா 
ஈ) ஜப்பான் 

❖ காலநிகல ைாற்ைம் ஹதாைர்பான பாரிஸ் ஒப்பந்தத்தில் ஐக்கிய 
அஹைரிக்க நாடுகள் (USA) மீண்டும் இகைந்துள்ளது. முன்னாள் 
அபமரிக்க அதிெர் ஹைானால்ட் டிரம்பின், இந்த ஒப்பந்தத்திலிருந்து 
ஹவளியயறுவதற்கான உத்தரகவ, புதிய அதிபர் யஜா பிைன் நீக்கி 
உத்ேரவிட்டுள்ளார். 

❖ காலநிகல ைாற்ைம் ஹதாைர்பான பாரிஸ் ஒப்பந்தம் என்பது ஐநா 
காலநிகல ைாற்ைம் ஹதாைர்பான கட்ைகைப்பின்கீழ் உள்ள ஒரு 
சர்வயதச ஒப்பந்தைாகும். இது, 2015’இல் நகைமுகைக்கு வந்தது. 
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1. அறிவியலாளர்கள், அரிய வெப்பமான பிரகாசமான புற-ஊதா 

விண்மீன்களள ஒரு வதாகுதியில் கண்டறிந்துள்ளனர். அெர்கள், 

எந்தச் வசயற்ளகக்ககாளில் உள்ள வதாளலக ாக்கிளய இதற்கு 

பயன்படுத்தினர்? 

அ) AstroSat  
ஆ) CartoSat-2 
இ) Risat-7E 
ஈ) Insat- 4E 

❖ பால்வெளியில் உள்ள NGC 2808 எனப்படும் புதிரான, உருண்டையான, 
குடைந்தது ஐந்து தடைமுடைகள் விண்மீன்கடள வகாண்ை மிகப்வபரிய 
விண்மீன் வதாகுப்டப ஆராய்ந்துெரும் ொனியைாளர்கள், அரிதான, 
சூைான மற்றும் வெளிச்சம் நிடைந்த புை-ஊதா விண்மீன்கடள அதில் 
கண்ைறிந்துள்ளனர். ொனியைாளர்கள், இதற்கென இந்தியாவின் முதல் 
பை அடைநீள விண்வெளி வசயற்டகக்ககாளான ஆஸ்ட்கராசாட்டில் 
உள்ள புை-ஊதா பைமாக்கள் வதாடைக ாக்கிடயப் பயன்படுத்தினர். 

 

2.யூரியா ஆளல வதாடர்பாக அண்ளமச்வசய்திகளில் வெளியான 

‘ ம்ரூப்’ அளமந்துள்ள மாநிலம் எது? 

அ) அஸ்ஸாம்  
ஆ) சத்தீஸ்கர் 
இ) பீகார் 
ஈ) உத்தரகண்ட் 

❖  ம்ரூப் என்பது அஸ்ஸாம் மாநிைத்தின் வதன்கீடைப்பகுதியில் அடமந்து 
உள்ள ஒரு  கரமாகும். சமீபத்தில்,  ம்ரூப்பில் அடமயவிருக்கும் யூரியா 
ஆடை வதாைர்பாக கெதியியல் மற்றும் உர அடமச்சகம் ஒரு கூட்ைம் 
 ைத்தியது. 12.7 இைட்சம் மில்லியன் வமட்ரிக் ைன் உற்பத்தித் திைனுடைய 
திட்ைத்டத கதசிய உரங்கள் நிறுெனம், இந்திய எண்கெய் நிறுெனம், 
கதசிய வேதிெள் மற்றும் உரங்கள் நிறுெனம், பிரம்மபுத்ரா பள்ளத்தாக்கு 
உர நிறுெனம் மற்றும் அஸ்ஸாம் அரசு இடைந்து வசயல்படுத்தவுள்ளது. 

 

3. சமீபத்தில், NASA’ஆல் பகிரப்பட்ட Abell 370 என்றால் என்ன? 

அ) கருந்துடள 

ஆ) புைக்ககாள் 
இ) விண்மீன் திரள்  
ஈ) விண்கல் 

❖ அண்டமயில் NASA அதன் ஹப்பிள் விண்வெளி வதாடைக ாக்கி 
மூைம் எடுக்கப்பட்ை விண்மீன் திரள்களின் மிகப்வபரிய வதாகுதியான 
ஆவபல் 370’இன் நிைற்பைத்டத வெளியிட்ைது. 

❖ NASA’இன் அறிக்டகயின்படி, இந்தத்வதாகுதியின் கபரீர்ப்புவிடச 
ஆனது, ஒளி கைந்துவசல்லும்கபாது அதடன ெடளக்கச் வசய்கிைது. 
இதன் ொரெமாெ, புவியிலிருந்து 4.9 பில்லியன் ஒளி ஆண்டுகள் 
வதாடைவில் அடமந்துள்ள ஆவபல் 370’க்கு புைத்கத உள்ள 
விண்மீன் திரள்கடள  ம்மால் காை முடிெதில்டை. 

 

 

 

4.அண்ளமச்வசய்திகளில் இடம்வபற்ற, ‘1776 கமிஷன் அறிக்ளக’ 

என்பதுடன் வதாடர்புளடய  ாடு எது? 

அ) ஜப்பான் 
ஆ) சீனா 
இ) ஐக்கிய அவமரிக்க  ாடுகள்  
ஈ) வஜர்மனி 

❖ அவமரிக்காவின் முன்னாள் அதிபர் வைானால்ட் டிரம்ப், கைந்த ஆண்டு 
வசப்ைம்பரில் வதாைங்கிய ‘1776 கமிஷன்’ அறிக்டகடய வெள்டள 
மாளிடக சமீபத்தில் வெளியிட்ைது.  ாட்டில் கதசப்பற்றுக் கல்விடய 
கமம்படுத்துெதற்காக, ‘1776 ஆடையம்’ என்னும் வபயரில் கதசிய 
ஆடையம் அடமக்கும் உத்தரவில் டிரம்ப் டகவயழுத்திட்டிருந்தார்.  

❖ அடிடமப்படுத்தப்பட்ை ஆப்பிரிக்க குடிகள் ெந்து  ானூறு ஆண்டுகள் 
நிடைெடைந்தடதக் குறிக்கும், தி நியூயார்க் டைம்ஸின், ‘1619 
முன்முயற்சி’க்கு எதிர்ப்பாக ‘1776 ஆடையம்’ காைப்பட்ைது. 

 

5.கமகாலயா, மணிப்பூர் & திரிபுரா ஆகிய மும்மாநிலங்களின் 

மாநில உருொக்க  ாள் வகாண்டாடப்படுகிற கததி எது? 

அ) ஜனெரி 19 
ஆ) ஜனெரி 21  

இ) ஜனெரி 23 
ஈ) ஜனெரி 25 

❖ கமகாையா, மணிப்பூர் மற்றும் திரிபுரா ஆகிய மூன்று மாநிலங்ெளும் 
தங்களது 49ஆெது மாநிை  ாடள 2021 ஜனெரி.21ஆம் கததியன்று 
வகாண்ைாடின. 1972 ஜனெரி.21 அன்று, இம்மூன்று மாநிைங்களும் 
1971ஆம் ஆண்டு ெைகிைக்கு பிராந்திய (மறுசீரடமப்பு) சட்ைத்தின்கீழ் 
முழுடமயான மாநிைங்களாக மாறின. 

❖ இது, யூனியன் பிரவதசங்ெளாெ இருந்த மிகசாரம் மற்றும் 
அருைாச்சை பிரகதசம் ஆகியெற்டை மாநிலங்ெளாெ உருொக்கப்ப 
-டுெதற்கும் பிப்ரெரி 21, 1987 அன்று மாநிைங்களாக அறிவிக்கப்படு 
-ெதற்கும் ெழிெகுத்தது  

 
6. அண்ளமச்வசய்திகளில் இடம்வபற்ற, ‘HAWK-I’ இயக்கதளம், 

பின்ெரும் எவ்ெளமப்புக்கு உரியதாகும்? 

அ) DRDO 
ஆ) BHEL 
இ) HAL  
ஈ) CSIR 

❖ உள் ாட்டிகைகய தயாரிக்கப்பட்ை திைன்மிகு ொன்ெழி எதிர்ப்பு 
ஆயுதத்டத (Smart Anti-Airfield Weapon - SAAW) பாதுகாப்பு 
ஆராய்ச்சி & கமம்பாட்டு நிறுெனம் வெற்றிகரமாக பரிகசாதித்தது. 
ஒடிசா கைற்கடரக்கு அருகிலுள்ள ஹிந்துஸ்தான் ஏகரா ாடிக்ஸ் 
நிறுெனத்தின் ஹாக்-I தளத்தில் இந்தச் கசாதடன  ைத்தப்பட்ைது. 

❖ டஹதராபத்தில் உள்ள DRDO’இன் இமாரத் ஆராய்ச்சி டமயத்தால் 
இவ்ொயுதம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆயுதங்களின் சான்ைளிப்பிற்காக 
HAL அதன் ஹாக்-I தளத்டத பயன்படுத்துகிைது. 
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7.சமீப வசய்திகளில் இடம்வபற்ற, ‘MASCRADE – 2021’ என்பது 

பின்ெரும் எந்த இந்திய அளமப்பின் முன்முயற்சியாகும்? 

அ) CII 
ஆ) FICCI  
இ) CAIT 
ஈ) ASSOCHAM 

❖ FICCI எனப்படும் இந்திய வதாழில், ெர்த்தக சங்கங்களின் 
கூட்ைடமப்பின் வபாருளாதாரத்டத சீர்குடைக்கும் கைத்தல், 
கபாலியான  ைெடிக்டககளுக்கு எதிரான குழு ஏற்பாடு வசய்திருந்த 
7ஆம் ‘MASCRADE-2021’ கைத்தல், கபாலியான ெர்த்தகங்களுக்கு 
எதிரான இயக்கத்டத மத்திய சுகாதார, குடும்ப  ை அடமச்சர் Dr 
ஹர்ஷ் ெர்தன் வதாைங்கி டெத்தார். 

❖ அதிகரித்துெரும் கைத்தல், கபாலியான வபாருட்களுக்கு எதிராக 
புதுடமயான வகாள்டக மற்றும் தீர்வுகள் வதாைர்பாக விொதிக்க 
இந்த நிகழ்ச்சி வ ாக்ெம் கொண்டுள்ளது. 

 
8. “The New Normal and Safe and Healthy Tourism” என்ற கருப் 

வபாருளின்கீழ், சமீபத்தில்  டத்தப்பட்ட கூட்டம் எது? 

அ) ஆசிய ஒத்துடைப்பு கபச்சுொர்த்டத - அடமச்சரடெக் 
கூட்ைம்  
ஆ) BRICS அடமச்சரடெக் கூட்ைம் 
இ) G20 அடமச்சரடெக் கூட்ைம் 
ஈ) G7 அடமச்சரடெக் கூட்ைம் 

❖ ஆசிய ஒத்துடைப்பு கபச்சுொர்த்டதயின் 17ஆெது அடமச்ரடெக் 
கூட்ைம், சமீபத்தில், “The New Normal and Safe and Healthy Tourism” 
என்ை கருப்வபாருளின்கீழ்  ைத்தப்பட்ைது. மத்திய வெளியுைவுத்துடை 
அடமச்சகத்தின் வசயைாளர் ரிொ கங்குலி தாஸ் இந்தக் கூட்ைத்தில் 
இந்தியாடெ பிரதிநிதித்துெப்படுத்தினார். கைந்த 2019ஆம் ஆண்டில் 
பிரதமர் கமாடியால் அறிவிக்கப்பட்ை இந்கதா-பசிபிக் வபருங்கைல் 
முன்வனடுப்பு குறித்து அேர் உரரயாற்றினார். 

 
9. ‘Asia and the Pacific Regional Overview of Food Security and 

Nutrition’ என்ற தலைப்பில் அறிக்லைய ொன்லற யெளியிட்டுள்ள 

அளமப்பு எது? 

அ) உைக வபாருளாதார மன்ைம் 
ஆ) ஐக்கிய  ாடுகள்  
இ) ஆசிய ெளர்ச்சி ெங்கி 
ஈ) உைக ெங்கி 

❖ ஐக்கிய  ாடுகளின் முகடமகளான, UNICEF, FAO, WFP மற்றும் WHO 
ஆகியடெ இடைந்து Asia and the Pacific Regional Overview of Food 
Security and Nutrition’ என்ை தடைப்பில் அறிக்டகவயான்டை 
வெளியிட்ைன. இது, ஆசிய & பசிபிக் பிராந்தியத்தில் ஊட்ைச்சத்தின் 
நிடைகுறித்த மூன்ைாெது ஆண்ைறிக்டகயாகும். ஆசிய மற்றும் பசிபிக் 
பிராந்தியத்தில், 24 மில்லியன் கபர் உைவுப் பாதுகாப்பின்டமயால் 
பாதிக்கப்பை ொய்ப்புள்ளதாக இவ்ேறிக்ரெ குறிப்பிட்டுள்ளது. 

 

10.வபட்கராலியம் மற்றும் இயற்ளக எரிொயு ஒழுங்குமுளற 

ொரியத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இந்தியாவின் முதல் எரிொயு 

பரிமாற்றைம் எது? 

அ) இந்திய ொயு பரிமாற்ைகம்  
ஆ) இந்திய எண்வைய் பரிமாற்ைகம் 
இ) இந்திய இயற்ரெ எரிோயு பரிமாற்ைகம் 
ஈ) இந்திய கெட்வராலிய பரிமாற்ைகம் 

❖ இந்திய எரிொயு பரிமாற்ைகம் (IGX) என்பது இந்திய ஆற்ைல் 
பரிமாற்ைகத்திற்கு (IEX) முற்றிலும் வசாந்தமான ஒரு துடை 
நிறுெனமாகும். ஆற்ைல் பரிமாற்ைக விதிமுடைகள்-2020’இன்கீழ், 
வபட்கராலியம் மற்றும் இயற்டக எரிொயு ஒழுங்குமுடை 
ொரியத்திலிருந்து அங்கீகாரம்வபற்ை  ாட்டின் முதல் எரிொயு 
பரிமாற்ைகம் இதுொகும். 

❖ அதானியின் கைாட்ைல் ககஸ் மற்றும் கைாரண்ட் ககஸ் ஆகியடெ 
அண்டமயில் இந்திய ஆற்ைல் பரிமாற்ைகத்தில் தைா ஐந்து சதவீத 
சமபங்குகடள ொங்கியுள்ளன. 
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1.அடிமை வர்த்தகத்துடன் ததொடர்புமடய வில்லியம் தெக்பெொர்ட் 

ைற்றும் சர் ஜொன் கொஸ் ஆகிய ோரின் சிமைகமை அகற்றுவதொக 

அறிவித்துள்ை நகரம் எது? 

அ) வாஷிங்டன் 
ஆ) லண்டன்  
இ) ர ாம் 
ஈ) மாஸ்ர ா 

❖ கில்ட்ஹால் சிலல ளின் இல்லத்திலிருந்து வில்லியம் பெக்ரொர்ட் மற்றும் 
சர் ஜான்  ாஸ் ஆகிரயாரின் சிலல லை அ ற்ற லண்டன் ஒப்புதல் 
அளித்தது. பிைாக் லிவ்ஸ் ரமட்டர் ஆர்ப்ொட்டங் ளுக்குப் பிறகு, ந  க் ழ ம் 
இனபவறிலயக் ல யாள்வதற் ா  ஒரு ெணிக்குழுலவ அலமத்தது; அது, 
இவ்விரு நெர் ளின் சிலல லை அ ற்ற ெரிந்துல த்தது. ந  த்தின் 
ரதர்ந்பதடுக் ப்ெட்ட பி திநிதி ள் இம்முடிவுக்கு ஆத வா  வாக் ளித்தனர். 

 

2.உைக தெொருைொதொர ைன்றத்தின் அண்மை , ‘உைகைொவிய 

இடர் அறிக்மக’யின்ெடி, பின்வரும் எது மிகப்தெரிய நீண்டகொை 

இடரொகும்? 

அ) வணி  அச்சுறுத்தல் ள் 
ஆ)  ாலநிலல அச்சுறுத்தல் ள்  
இ) ஆயுத அச்சுறுத்தல் ள் 
ஈ) மருத்துவ அச்சுறுத்தல் ள் 

❖ உல  பொருைாதா  மன்றம் (WEF) சமீெத்தில் தனது அறிக்ல யின் 15 வது 
ெதிப்லெ “உல ைாவிய இடர் அறிக்ல ” என்ற தலலப்பில் பவளியிட்டது. 
வ லாற்றில் முதல்முலறயா , ‘ ாலநிலல அச்சுறுத்தல் ள்’, அறிக்ல யில் 
உள்ை அலனத்து நீண்ட ால இடர் ளிலும் முதன்லமயானதா  உள்ைது. 

❖ லசெர் தாக்குதல் ள் மற்றும் த வு திருட்டு ரொன்ற பதாழில்நுட்ெ இடர் ள், 
உல ைாவிய ஆளுலம ரதால்வி ரொன்ற அ சியல் இடர் ள் மற்றும் நீர் 
பநருக் டி ரொன்ற சமூ  இடர் ள் ஆகியலவ பிற நீண்ட ால இடர் ளுள் 
அடங்கும். ‘பொருைாதா  ரமாதல் ள்’ மற்றும் ‘உள்நாட்டு அ சியல் துருவ 
முலனப்பு’ ஆகியலவ குறுகிய  ால இடர் ைாகும். 

 

3.அண்மைச் தசய்திகளில் இடம்தெற்ற, ‘SAMVAD’ ைொநொடு, 

இந்தியொவிற்கும் எந்த நொட்டிற்கும் இமடபய நமடதெற்றது? 

அ) ஜப்ொன்  
ஆ) இலங்ல  
இ) வங் ாைரதசம் 
ஈ) ஆஸ்திர லியா 

❖ இந்தியாவும் ஜப்ொனும்  டந்த ஐந்து ஆண்டு ைா  புது தில்லி, 
ரடாக்கிரயா உள்ளிட்ட ெல்ரவறு இடங் ளில் சம்வாத் மாநாட்டுத் 
பதாடர் லை ஏற்ொடு பசய்து வருகின்றன. இந்தத் பதாடர் மாநாடு, 
இருநாடு ளின் ெகி ப்ெட்ட மதிப்பு லை முன்னிலலப்ெடுத்துவலத 
ரநாக் மா க் ப ாண்டுள்ைது. ஆறாவது இந்திய-ஜப்ொன் சம்வாத் 
மாநாட்டின்ரொது, பி தமர் ரமாடி பெைத்த இலக்கியம் மற்றும் 
ரவதங் ளின் நூல த்லத உருவாக்குவதா  முன்பமாழிந்தார். 

 

 

 

4. ‘ைொவட்ட பைம்ெொட்டு கவுன்சில்’ என்ெது பின்வரும் எந்த ைொநிை 

/ யூனியன் பிரபதசத்தின் உள்ைொட்சி அமைப்பு ஆகும்? 

அ) இ ாஜஸ்தான் 
ஆ) நா ாலாந்து 
இ) ஜம்மு & காஷ்மீர்  
ஈ) அஸ்ஸாம் 

❖ ‘மாவட்ட ரமம்ொட்டு  வுன்சில்’ என்ெது ஜம்மு- ாஷ்மீர் யூனியன் 
பி ரதசத்தின் உள்ைாட்சி அலமப்ொகும். இது முதன்முதலில் 2020 
அக்ரடாெர் மாதம் உள்துலற அலமச்ச த்தால் உருவாக்கப்ெட்டது.  

❖ இது, ஜம்மு- ாஷ்மீர் ெஞ்சாயத்து இ ாஜ் சட்டம், 1989ஆல் வசதி 
பசய்யப்ெட்டு, இந்திய அ சியலலமப்பின் 1996 ஜம்மு- ாஷ்மீர் 
ெஞ்சாயத்து இ ாஜ் விதியின்கீழ் உருவாக் ப்ெட்டது. அண்லமயில், 
ஜம்மு- ாஷ்மீரின் முதல் ‘மாவட்ட ரமம்ொட்டு  வுன்சில்’ ரதர்தல் 
பவற்றி  மா  நலடபெற்றது. 

 

5.நொட்டின் முதல் அதிநவீன மைப்ெர்பசொனிக் கொற்றுப்புமை 

பசொதமன வசதி, பின்வரும் எந்த நகரத்தில் திறக்கப்ெட்டுள்ைது? 

அ) பசன்லன 
ஆ) மும்லெ 

இ) லஹத ாொத்  
ஈ) திருவனந்தபு ம் 

❖ லஹத ாொத்தில் உள்ை ொது ாப்பு ஆ ாய்ச்சி மற்றும் ரமம்ொட்டு 
அலமப்பின் (DRDO) Dr APJ அப்துல்  லாம் ஏவு லை வைா த்தில் 
அதிநவீன Hypersonic Wind Tunnel (HWT) ரசாதலன வசதிலய 
மத்திய ொது ாப்பு அலமச்சர் இ ாஜ்நாத் சிங் திறந்துலவத்தார்.  

❖ இவ்வைவு பெரிய HWT ரசாதலன வசதிலயக்ப ாண்ட மூன்றாவது 
நாடு இந்தியாவாகும். இந்திய பதாழிற்சாலல ளுடன் இலைந்து 
உருவாக் ப்ெட்டுள்ை இந்த அலமப்பு, எதிர் ால விண்பவளி மற்றும் 
ொது ாப்பு அலமப்பு ளில் முக்கிய ெங்கு வகிக்கும். 

 
6. அண்மைச் தசய்திகளில் இடம்தெற்ற கைரிப்பயிற்று, பின்வரும் 

எந்த ைொநிைத்தின் பிரெைைொன விமையொட்டொகும்? 

அ) தமிழ்நாடு 
ஆ) ககரளா  
இ) ஆந்தி  பி ரதசம் 
ஈ) ம ா ாஷ்டி ா 

❖ ஹரியானாவில் நலடபெறவிருக்கும் ர ரலா இந்தியா இலைரயார் 
விலையாட்டு - 2021 ரொட்டி ளில், ரயா ாசனத்துடன்  ட் ா, 
 ைரிப்ெயிற்று, தங்-டா, மல்லர் ம்ெம் உள்ளிட்ட 4 ஆட்டங் ளும் 
ரசர்க் ப்ெடும். 

❖  ைரிப்பயிற்று ர  ைாலவப் பூர்வீ மா க் ப ாண்டதாகும். மத்திய 
பி ரதசம் மற்றும் ம ா ாஷ்டி ா ஆகிய மாநிலங்களில் மல்லர் ம்ெம் 
அதி ம் ெயிற்சி பசய்யப்ெடுகிறது, அரத ரவலையில், ெஞ்சாபின்  ட் ா 
மற்றும் மணிப்பூரின் தங்-டா ஆகியலவயும் ரசர்க் ப்ெட்டுள்ைன. 
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7. 2021ஆம் ஆண்டுக்கோன மைக்பகல் ைற்றும் ஷீைொ தைல்ட் 

ெரிமச தவன்ற இந்திய கணிதவியைொைர் யொர்? 

அ)  ண்ைன் பசைந்தி  ாஜன் 
ஆ) அக்ஷய் பவங் ரடஷ் 
இ) நிகில் ஸ்ரீவஸ்தாவா  
ஈ) நீனா குப்தா 

❖ இந்திய இைம்  ணிதவியலாைர் நிகில் ஸ்ரீவஸ்தாவா, 2021ஆம் 
ஆண்டுக் ான மதிப்புமிக்  லமக்ர ல் மற்றும் ஷீலா பஹல்ட் ெரிலச 
பவன்றவ ா  ரதர்வு பசய்யப்ெட்டுள்ைார்.  டிசன்-சிங் ர்  ைக்கு 
மற்றும் இ ாமானுஜன் வல ெடங் ள் குறித்த நீண்ட ாலம் தீர்வு 
 ாைப்ெடாமலிருந்த ர ள்வி ளுக்கு தீர்வு  ண்டதற் ா , அவர், 
ரமலும் இருவருடன் கேர்ந்து $100,000 டாலர் விருலத பவன்றவர் 
என அறிவிக் ப்ெட்டார். 

❖ இவர் தற்ரொது  லிரொர்னியா ெல் லலக் ழ த்தில்  ணிதத் 
துறை இலை ரெ ாசிரிய ா  உள்ைார். 

 
8.இந்திய ரிசர்வ் வங்கியொனது எவ்வமக நிதி நிறுவனங்களுக் 

-கொன 4 அடுக்கு ஒழுங்குமுமற கட்டமைப்மெ முன்தைொழிந்தது? 

அ)  ட்டை வங்கி ள் 
ஆ) NBFC’ ள்  
இ) சிறு நிதிய வங்கி ள் 
ஈ) அயல்நாட்டு வங்கி ள் 

❖ ரிசர்வ் வங்கி சமீெத்தில் வங்கி சா ா நிதி நிறுவனங் ளுக் ான 
(NBFC) திருத்தப்ெட்ட ஒழுங்குமுலற  ட்டலமப்லெப் ெற்றிய விவாதக் 
 ட்டுல லய பவளியிட்டது. இந்தக்  ட்டுல யின்ெடி, NBFC’ ளின் 
ஒழுங்குமுலற மற்றும் ரமற்ொர்லவ  ட்டலமப்ொனது அடிப்ெலட 
அடுக்கு, நடுத்த  அடுக்கு, ரமல் அடுக்கு மற்றும் சாத்தியமிருந்தால் 
அதற்கும் ரமல் ஓர் உயர் அடுக்கு ஆகிய நான்கு அடுக்கு  ட்டலமப்லெ 
அடிப்ெலடயா க் ப ாண்டது. 

❖ மூலதனம் மற்றும் இடர் ரமலாண்லம ஆகியவற்றில் NBFC 
வாரியங் ளுக்கு அதி  அதி ா த்லத வழங்கலாம் எனவும் இந்திய 
ரிசர்வ் வங்கி அதில் ெரிந்துல த்துள்ைது. 

 
9. ‘தடசர்ட் மநட் – 21’ என்ற ெயிற்சி நமடதெற்ற இடம் எது? 

அ) அந்தமான் & நிக்ர ாொர் தீவு ள் 
ஆ) ர ாவா 
இ) ரஜாத்பூர்  
ஈ) ப ால் த்தா 

❖ இந்திய வான்ெலட, பி ான்ஸ் வான் மற்றும் விண்ெலட ஆகியலவ 
இலைந்து ‘படசர்ட் லநட் - 21’ என்ற பெயரில், கூட்டுப்ெயிற்சிலய, 
இ ாஜஸ்தான் மாநிலம் ரஜாத்பூர் வான்ெலட தைத்தில் ஜனவரி 24ஆம் 
ரததி வல  ரமற்ப ாண்டன. பி ான்ஸ் த ப்பில்  ரெல், ஏர்ெஸ் ஏ-330 
ரடங் ர், ஏ-400 எம் ரொக்குவ த்து விமானம் மற்றும் 175 வீ ர் ள் 
 லந்துப ாண்டன. இந்திய வான்ெலட சார்பில் மி ாஜ்-2000, சு ாய், 
 ரெல், IL-78, அவாக்ஸ் மற்றும் AEW&C விமானங் ள் ெங்ர ற்றன. 

 

10.சொமைப் பெொக்குவரத்து அமைச்சகைொனது தனது ஆய்வுப் 

பிரிமவ ததொடங்குவதற்கொக பின்வரும் எந்த நிறுவனத்துடனொன 

புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தத்தில் மகதயழுத்திட்டுள்ைது? 

அ) IIT ரூர்க்கி  
ஆ) NIT வா ங் ல் 
இ) சாலலப்ரொக்குவ த்து நிறுவனம் 
ஈ) IIT பசன்லன 

❖ பநடுஞ்சாலலத் துலற  ட்டலமப்பு ரமம்ொடு குறித்த ஆ ாய்ச்சி,  ல்வி 
மற்றும் ெயிற்சியில்  வனம் பசலுத்துவதற் ா  ரூர்கி IIT’இல் 
பதாடங் ப்ெட்ட பிரிலவ பதாடர்வதற் ான புரிந்துைர்வு 
ஒப்ெந்தத்தில் சாலலப் ரொக்குவ த்து மற்றும் பநடுஞ்சாலலத்துலற 
அலமச்ச ம் மற்றும் ரூர்கி IIT ஆகியலவ ல பயழுத்திட்டன. 

❖ சாலலப் ரொக்குவ த்து மற்றும் ரூர்கி IIT’உடன், பநடுஞ்சாலல 
அலமச்ச ம் லவத்துள்ை இந்தக் கூட்டு, சாலல துலறயின் ஆ ாய்ச்சி 
மற்றும் ரமம்ொடு நடவடிக்ல  லை வலுப்ெடுத்தும். பநடுஞ்சாலல 
 ட்டலமப்பு ரமம்ொட்டில் ஆய்வுப்ெணி லை ஒருங்கிலைந்து 
நடத்துவது மற்றும்  ல்வி  ற்பிப்ெது ரொன்றவற்றில், ரெ ாசிரியர் 
ெதவியுடன் கூடிய இந்தப் பிரிவு சிறந்த தலலலமலய வழங்கும் என 
எதிர்ொர்க் ப்ெடுகிறது. 
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1.சமீபத்திய சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, நில ஒதுக்கீட்டுக்சகொள்கக 

2021-30 என்பகை செளியிட்ட மொநிலம் / யூனியன் பிரதைசம் 

எது? 

அ) கர்நாடகா 
ஆ) ககரளா 
இ) ஜம்மு & காஷ்மீர்  
ஈ) குஜராத் 

❖ ‘நில ஒதுக்கீட்டுக் ககாள்கக 2021-30’ என்ற புதிய ககாள்கககய ஏற்க 
ஜம்மு-காஷ்மீர் நிர்வாகம் ஒப்புதல் அளித்தது. கதாழிற்துகற பகுதிகளின் 
மண்டலத்கத ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான ஒரு கட்டகமப்கப வகுக்க இந்த 
ககாள்கக கநாக்கம் ககாண்டுள்ளது. இது, சுகாதார நிறுவனங்கள் மற்றும் 
கல்வி நிறுவனங்களுக்கான நில ஒதுக்கீட்கடயும் உள்ளடக்கும்.  

❖ ஜம்மு & காஷ்மீரில் நியாயமான கதாழிற்துகற வளர்ச்சிகய ஊக்குவிப்பகத 
இந்தக்ககாள்ககயின் முதன்கம கநாக்கமாகும். 

 

2.அண்கமயில், ‘Ooceraea joshii’ என்ற ஓர் எறும்பு இனம் 

கண்டறியப்பட்ட மொநிலம் எது? 

அ) கதலுங்கானா 
ஆ) ககரளா  
இ) ஆந்திர பிரகதசம் 
ஈ) கர்நாடகா 

❖ இந்தியாவில் புதிதாக இரண்டு அரியவகக எறும்பினங்கள் கண்டுபிடிக்கப் 
-பட்டுள்ளன. தமிழ்நாடு, ககரளாவில் ‘ஊசகர’ (Ooceraea) என்ற புதிய 
எறும்பினம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. உணர்வுக்ககாம்பு பிரிதலில் இந்த 
எறும்புகள் பிற எறும்புகளிலிருந்து கவறுபடுகின்றன. 

❖ ககரளாவின் கபரியார் புலிகள் சரணாலயத்தில் கண்டறியப்பட்ட இந்த இன 
எறும்புக்கு ‘ஊசகர கஜாஷி’ என்று கபயரிடப்பட்டுள்ளது. இந்திய அரசின் 
அறிவியல் கதாழில்நுட்பத்துகறயின் தன்னாட்சி நிறுவனமாக இயங்கும் 
ஜவஹர்லால் கநரு உயரிய அறிவியல் ஆராய்ச்சி கமயத்தின் தகலசிறந்த 
உயிரியலாளரான கபராசிரியர் அமிதாப் கஜாஷியின் நிகனவாக இந்தப் 
கபயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த அரிய வகக எறும்பினத்கத பஞ்சாபி 
பல்ககலயின் குழு கண்டுபிடித்தது. 

 

3.அண்கமச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, “ஆபதரஷன் சர்த் ஹெொ” 

என்பதை ஏற்பொடுசசய்ை அகமப்பு எது? 

அ) DRDO 
ஆ) ISRO 
இ) BSF  
ஈ) ITBP 

❖ எல்கலப் பாதுகாப்புப் பகடயானது (BSF) ககாகடகாலத்தில் “கரம் 
ஹவா” என்றும் குளிர்காலத்தில் “சர்த் ஹவா” என்றும் பயிற்சிககள 
நடத்துகிறது. BSF, அண்கமயில், இந்த ஆண்டின் “ஆபகரஷன் சர்த் 
ஹவா”ஐ கதாடங்கியது. 

❖ இதன்கீழ், ராஜஸ்தானின் கஜய்சல்மரில் எல்கலகளில் பாதுகாப்கப 
அதிகரிப்பகத கநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. குடியரசு நாகள 
முன்னிட்டு ஜன.21-27 வகர இந்த நடவடிக்கக நடத்தப்பட்டது. 

 

4.அண்கமயில், ‘ெகரவு ஆர்க்டிக் சகொள்கக’கய செளியிட்ட 

நொடு எது? 

அ) சீனா 
ஆ) அகமரிக்கா 
இ) இந்தியா  
ஈ) கதன்னாப்பிரிக்கா 

❖ புதிய வகரவு ‘ஆர்க்டிக்’ ககாள்கக அண்கமயில் இந்திய அரசால் 
கவளியிடப்பட்டது. இந்த வகரவுக் ககாள்கக, 2021 ஜனவரி.26 
வகர கபாதுமக்களின் கருத்துக்ககட்புக்கு விடப்படும். 

❖ பல்கவறு அகமச்சகங்களுடன் கலந்துகரயாடிய பின்னகர இந்தக் 
ககாள்கக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆர்க்டிக் பிராந்தியத்தில் இந்தியா 
-வின் அறிவியல் ஆராய்ச்சி, நிகலயான சுற்றுலா மற்றும் கனிம 
எண்கணய் மற்றும் எரிவாயு ஆய்வு ஆகியவற்கற விரிவுபடுத்துவகத 
இந்தக் ககாள்ககயின் கநாக்கமாகும். 

 

5.அறிவியல் மற்றும் சைொழில்நுட்பத்துகறயின் செளியீட்டின்படி, 

அறிவியல் செளியீடுகளின் எண்ணிக்ககயில், இந்தியொவின் 

ைரநிகல என்ன? 

அ) 2 
ஆ) 3  

இ) 4 
ஈ) 5 

❖ கடந்த பத்தாண்டுகளில் இந்தியாவில் கவளியாகும் அறிவியல் சார் 
கவளியீடுகளின் எண்ணிக்கக அதிகவகமாக அதிகரித்துள்ளதாக 
என்றும் அறிவியல் கவளியீடுகளின் எண்ணிக்ககயில் இந்தியா 
உலகளவில் 3ஆவது இடத்தில் உள்ளது என்றும் அறிவியல் மற்றும் 
கதாழில்நுட்பத் துகற சமீபத்தில் கூறியது. 

❖ இந்தப் பட்டியலில், சீனாவும் அகமரிக்காவும் இந்தியாகவவிட 
முன்னிகலயில் உள்ளன. 2017-18ஆம் ஆண்டில், கமாத்தம் 13,045 
காப்புரிகமகளில் 1,937 இந்தியர்கள் தாக்கல் கசய்துள்ளனர். 

 
6. “Promoting a culture of peace and tolerance to safeguard 

religious sites” என்ற ைகலப்பிலொன தீர்மானமமான்தை ஏற்றுக் 

சகொண்டுள்ள அகமப்பு எது? 

அ) WHO 
ஆ) WTO 
இ) ஐக்கிய நாடுகள்  
ஈ) WIPO 

❖ ஐநா அகவயின் கபாதுச்சகபயில், “Promoting a culture of peace and 
tolerance to safeguard religious sites” என்ற தகலப்பில் ஒரு 
தீர்மானம் சமீபத்தில் ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்டது. சகிப்புத்தன்கம மற்றும் 
அகமதி கலாச்சாரத்கத அகனத்து மட்டங்களிலும் ஊக்குவிப்பதற் 
-கான முயற்சிககள இந்தத் தீர்மானம் ககாருகிறது. 

❖ ஐநா’இன் “மத தளங்ககள பாதுகாப்பதற்கான கசயல்திட்டத்கத” 
முன்கனடுத்துச்கசல்வதற்கு, உலகளாவிய மாநாட்கடக் கூட்டுமாறு 
கபாதுச்கசயலாளகர இது அகைக்கிறது. 
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7.2021’ஆம் ஆண்டில் இந்தியொ நடத்ைவுள்ள இந்தியப்சபருங்கடல் 

பிரொந்திய பொதுகொப்பு அகமச்சர்கள் சந்திப்பு நகடசபறும் இடம் 

எது? 

அ) கசன்கன 
ஆ) கபங்களூரு  
இ) புது தில்லி 
ஈ) மதுகர 

❖ 2021 பிப்ரவரி.21 அன்று கபங்களூரு நகரில் இந்தியப் கபருங்கடல் 
விளிம்பில் அகமந்திருக்கும் நாடுககளச் சார்ந்த பாதுகாப்பு அகமச்சர் 
-களின் சந்திப்கப இந்தியா நடத்தவுள்ளது. இம்மாநாடு கபங்களூரு 
நகரத்தில் நகடகபறவிருக்கும் ஏகரா இந்தியா கண்காட்சியுடன் 
இகணந்து நடத்தப்படும். “Enhanced Peace, Security and Cooperation 
in the Indian Ocean” என்பது இந்த மாநாட்டின் கருப்கபாருளாகும். 

 
8.அண்கமச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘ெொசுகி’ என்ற இரயில், 

பின்ெரும் எந்ை இரயில்தெ மண்டலத்துடன் சைொடர்புகடயது? 

அ) கதன்கிைக்கு மத்திய இரயில்கவ  
ஆ) மத்திய இரயில்கவ 
இ) கதற்கு இரயில்கவ 
ஈ) கமற்கு இரயில்கவ 

❖ கதன்கிைக்கு மத்திய இரயில்கவ மண்டலத்தால் இயக்கப்படும் 
‘வாசுகி’ என்ற சரக்கு இரயில் மிகநீண்ட சரக்கு இரயில் என்ற புதிய 
சாதகனகய உருவாக்கியுள்ளது. இந்த இரயில், சுமார் 3.5 கி.மீ 
நீளத்திற்கு உள்ளது. இந்த இரயில், பிலாய் மற்றும் ககார்பா இகடகய 
கமாத்தம் 224 கி.மீ ததாலைவு பயணத்லத மேற்தகாள்கிறது. 

 
9.பின்வரும் எந்ை உயிரினத்கை கொப்பொற்ற, மத்திய சுற்றுச்சூழல் 

அகமச்சகம், “ஃபயர்ஃபிகள பறகெ திகசதிருப்பிகள்” என்ற 

முன்சனடுப்கப நிறுவியுள்ளது? 

அ) கசங்கால் நாகர 
ஆ) இருவாய்ச்சி 

இ) கானமயில்  
ஈ) கபரிய பச்கசக்கிளி 

❖ மத்திய சுற்றுச்சூைல், வனம் மற்றும் காலநிகல மாற்ற அகமச்சகமும் 
இந்திய வனவுயிரி பாதுகாப்பு சங்கமும் இகணந்து கானமயில்ககளக் 
காப்பாற்றுவதற்காக, “ஃபயர்ஃபிகள பறகவ திகசதிருப்பிகள்” என்ற 
தனித்துவமான முயற்சிகயத் கதாடங்கியுள்ளன. 

❖ ‘திலை திருப்பிக்கள்’ என்பது காடுகளில் கானமயில்கள் அதிகோக 
காணப்படும் பகுதிகளில் உள்ள கமல்நிகல மின்னிகணப்புகளில் 
நிறுவப்பட்ட ஒரு மடல் ஆகும். அகவ மின்மினிப் பூச்சிககளப் கபால 
கதாற்றமளிக்கும்; அது கானமயில்கள் கபான்ற பறகவயினங்களுக்கு 
பிரதிபலிப்பாளர்களாக கசயல்படுகின்றன. அகவ, கதாகலவிலிருந்து 
கண்டறிந்து மின்வழிகளில் கமாதாமல் பறகவகளின் திகசகயத் 
திருப்ப உதவுகின்றன. 

 
 

10. பின்ெரும் எப்பல்ககலக்கழகத்தின் நூற்றொண்டு விழொவின் 

தபொது, பிரைமர் ஒரு நிகனவு அஞ்சல்ைகலகய செளியிட்டொர்? 

அ) கமட்ராஸ் பல்ககலக்கைகம் 
ஆ) அலிகார் பல்ககலக்கைகம்  
இ) பனாராஸ் பல்ககலக்கைகம் 
ஈ) அண்ணா பல்ககலக்கைகம் 

❖ அலிகார் முஸ்லீம் பல்ககலக்கைகமானது அலிகரில் அகமந்துள்ள 
ஒரு மத்திய பல்ககலக்கைகமாகும். இது முதலில் சர் கசயத் அகமத் 
கானால் 1875’இல் நிறுவப்பட்டது. அலிகார் முஸ்லீம் பல்ககலக்கைக 
சட்டத்திற்குப்பிறகு, அதன் அசல் கபயரான, ‘முகம்மது ஆங்கிகலா-
ஓரியண்டல் கல்லூரி’ என்பது 1920ஆம் ஆண்டில் அலிகார் முஸ்லிம் 
பல்ககலக்கைகம் என மாற்றப்பட்டது. 

❖ இந்தப் பல்ககலக்கைகத்தின் நூற்றாண்டு விைா ககாண்டாட்டங்கள் 
கபாது, பிரதமர், மற்றும் இந்தப் பல்ககலக்கு என அர்ப்பணிக்கப்பட்ட 
ஒரு நிகனவு அஞ்சல் தகலயகய கவளியிட்டார். 
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1.சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, இராஜேந்திர குமார் பண்டாரிம், 

பின்வரும் எந்த விருதத சவன்றுள்ளார்? 

அ) சுபாஷ் சந்திரபபாஸ் ஆப்தபிரபந்தன் புரஸ்கார்  
ஆ) பிரதமர் ராஷ்டிரிய பால புரஸ்கார் 
இ) ஜீவன் ரக்ஷா விருதுகள் 
ஈ) அபசாக சக்ரா 

❖ பபரிடர் பமலாண்மமயில் சிறப்பான பங்களிப்மபயும், தன்னலமற்ற 
பசமவமயயும் ஆற்றிவரும் தனிநபர்கள் மற்றும் அமமப்புகமை 
அங்கீகரிக்கும் விதமாக, சுபாஷ் சந்திர பபாஸ் ஆப்த பிரபந்தன் புரஸ்கார் 
என்னும் வருடாந்திர விருமத இந்திய அரசு அறிவித்துள்ைது. 

❖ பநதாஜி சுபாஷ் சந்திர பபாஸின் பிறந்தநாைான ஜன.23 அன்று ஒவ்வவாரு 
வருடமும் இந்த விருது அறிவிக்கப்படும். இந்த வருட விருதிற்கு அமமப்பு 
பிரிவில் நீடித்த சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சூழலியல் பமம்பாட்டு நிறுவனம் 
(SEEDS) பதர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

2. ஆயுஷ்மான் CAPF திட்டமானது ஜதசிய சுகாதார ஆதையம் 

மற்றும் பின்வரும் எந்த அதமச்சகத்தின் கூட்டு முயற்சியாகும்? 

அ) பாதுகாப்பு அமமச்சகம் 
ஆ) உள்துமற அமமச்சகம்  
இ) கல்வி அமமச்சகம் 
ஈ) சமூக நீதி & அதிகாரமளித்தல் அமமச்சகம் 

❖ மத்திய உள்துமற அமமச்சர் அமித் ஷா, ஆயுஷ்மான் CAPF திட்டத்மத 
வதாடங்கிமவத்தார். இது மத்திய ஆயுதபமந்திய காவல்பமடகளின் (CAPF) 
சுமார் பத்து இலட்சம் பணியாைர்களுக்கும் அவர்தம் குடும்பத்தார்க்கும் 
பயனளிக்கும். இந்தத் திட்டமானது, உள்துமற அமமச்சகம் மற்றும் பதசிய 
சுகாதார ஆமையத்தின் கூட்டு முயற்சியாகும். 

 

3.அண்தமச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற முகமது இஷ்தாஜய, எந்த 

நாட்டின் பிரதமராவார்? 

அ) பாலஸ்தீனம்  
ஆ) இஸ்பரல் 
இ) வபரு 

ஈ) அர்வஜன்டினா 
❖ நிறுத்தப்பட்ட அமமதிசார்ந்த முன்வனடுப்புகளுக்கு புத்துயிரளிப்பது 

வதாடர்பாக புதிய ஐநா தூதருடன் கலந்துமரயாடியமத அடுத்து 
பாலஸ்தீனிய பிரதமர் முகமது இஷ்தாபய அண்மமச் வசய்திகளில் 
இடம்வபற்றார். 

❖ ஐநா தூதர் படார் வவன்னஸ்பலண்ட், மத்திய கிழக்கு அமமதிசார் 
முன்வனடுப்புகளுக்கான சிறப்பு ஒருங்கிமைப்பாைராக உள்ைார். 
அவமரிக்கா, ஐக்கிய நாடுகள்., இரஷ்யா மற்றும் ஐபராப்பிய ஒன்றியம் 
ஆகியவற்மற உள்ைடக்கிய ‘குவார்வடட்’ நிதியளிக்கும் எந்தவவாரு 
அரசியல் முன்வனடுப்பிலும் பாலஸ்தீனத்தின் வவளிப்பமடத் 
தன்மமமய அவர் அப்பபாது எடுத்துமரத்தார். 

 

 

 

4.இந்தியாவில் எந்த ஆண்டு முதல் ‘ஜதசிய சபண் குழந்ததகள் 

நாள்’ சகாண்டாடப்படுகிறது? 

அ) 2000 
ஆ) 2004 
இ) 2008  
ஈ) 2012 

❖ 2008ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்வ ோர் ஆண்டும் ஜனவரி.24 அன்று 
இந்தியாவில், ‘பதசிய வபண் குழந்மதகள் நாள்’ வகாண்டாடப்பட்டு 
 ருகிறது. பதசிய வபண் குழந்மதகள் நோளைக் குறிக்கும் வமகயில், 
இந்திய அரசு பபட்டி பச்சாவ், பபட்டி பதாபவா திட்டத்தின்கீழ், 
விழிப்புைர்வு பிரச்சாரங்கமை ஏற்பாடு வசய்கிறது. 

❖ இந்நாள் வபண்கள் மற்றும் குழந்மதகள் பமம்பாட்டு அமமச்சகத்தின் 
முன்முயற்சியாகும். பாலின சார்பு மற்றும் இந்திய சமுதாயத்தில் 
வபண்கள் எதிர்வகாள்ளும் சவால்களுக்கான தீர்வுகள் குறித்து 
கவனஞ்வசலுத்துவமத இது பநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ைது. 
சிறுமியரின் கல்வி, உடல்நலம் மற்றும் சிறுமியரின்  ஊட்டச்சத்து 
குறித்த விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்துவமதயும் இந்நாள் பநாக்கமாகக் 
வகாண்டுள்ைது. 

 

5. எந்த ஆண்டுக்குள், இந்திய புவியியல் ஆய்வுதமயமானது 

ஜதசிய புவி-ஜவதியியல் வதரபடமாக்கல் திட்டத்தத நிதறவு 

சசய்யவுள்ளது? 

அ) 2022 
ஆ) 2024  

இ) 2025 
ஈ) 2030 

❖ இந்திய புவியியல் ஆய்வுமமயமானது (GSI) அதன் முக்கியமான சில 
பதசிய அைவிலான ஆய்வுகமை விமரவுபடுத்தும் பணியில் 
ஈடுபட்டுள்ைது என மத்திய அரசு கூறியுள்ைது. GSI தனது பதசிய புவி 
பவதியியல் வமரபடமாக்கல் திட்டத்மத 2024ஆம் ஆண்டுக்குள் 
நிமறவு வசய்ய திட்டமிட்டுள்ைது. நாட்டின் அமனத்து புவி அறிவியல் 
தரவுகமையும் பசகரிப்பதற்காக, GSI, பதசிய புவி அறிவியல் தரவு 
கைஞ்சியம் என்ற முயற்சிமயத் வதாடங்கியுள்ைது. 

 
6. சமீபத்தில், அகில இந்திய ஆயுர்ஜவத நிறுவனம் ஏற்பாடு சசய்த 

ஆயுர்ஜவதம் குறித்த விழிப்புைர்வுத் திட்டத்தின் சபயர் என்ன? 

அ) ஆயுஷ் பவதா 
ஆ) ஆயு சம் த்  
இ) ஆபராக்கிய பசது 
ஈ) பகாவிஷீல்டு 

❖ அண்மமயில், புது தில்லியின் அகில இந்திய ஆயுர்பவத நிறுவனம், 
ஆயுர்பவதம் மற்றும் COVID-19 வதாற்றுபநாய் குறித்து மிகப்வபரிய 
வபாதுமக்கள் விழிப்புைர்வு பிரச்சாரத் திட்டத்மத நடத்தியது. அதற்கு, 
“ஆயு சம்வத்”என்று வபயரிடப்பட்டிருந்தது. 

❖ இந்தப் பிரச்சாரத்மத ஆயுஷ் அமமச்சகம் ஆதரித்தது. இதன்பபாது, 
ஆயுர்பவத மருத்துவர்கைால் நாடு முழுவதும் ஐந்து இலட்சத்துக்கும் 
பமற்பட்ட விரிவுமரகள் ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டன. 
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7. “The Inequality Virus” என்ற ததலப்பில் அறிக்தகய ான்றை 

சவளியிட்டுள்ள அதமப்பு எது? 

அ) WHO 
ஆ) NITI ஆவ ோக் 
இ) IMF 
ஈ) Oxfam International  

❖ “The Inequality Virus” என்ற தமலப்பிலான அறிக்மகவயான்மற 
அண்மமயில் ஆக்ஸ்பாம் இன்டர்பநஷனல் வவளியிட்டது. COVID 
வதாற்றுபநாய், தற்பபாதுள்ை ஏற்றத்தாழ்வுகமை ஆழப்படுத்தியுள்ைது 
என்று இவ் றிக்மக கண்டறிந்துள்ைது. 

❖ இந்தியாவில் நாடடங்கு நடப்பிலிருந்த காலத்தில், இந்தியாவின் 
முதல் 100 பில்லியனர்கள் தங்கள் வசல்வத்மத `1299 டிரில்லியன் 
ஆலவுக்கு அதிகரித்துள்ைனர். அபதபவமையில், 2020 ஏப்ரலில் 
சுமார் 70,000 பபர், ஒவ்வவாரு மணி பநரமும் பவமல இழந்தனர் 
என்று அவ்வறிக்மக ஒப்பிட்டுள்ைது. 

 
8.பிரதமர் இராஷ்டிரிய பால புரஸ்காதர வழங்குகிற அதமச்சகம் 

எது? 

அ) பாதுகாப்பு அமமச்சகம் 
ஆ) உள்துமற அமமச்சகம் 
இ) வவளியுறவுத்துமற அமமச்சகம் 
ஈ) வபண்கள் & குழந்மதகள் பமம்பாட்டு அமமச்சகம்  

❖ நடப்பாண்டுக்கான (2021) பிரதம அளமச்சரின் பதசிய பால புரஸ்கார் 
விருதுகள், 32 குழந்மதகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ைன. புதுமமயான 
கண்டுபிடிப்புகள், கல்வித்திறன், விமையாட்டு, கமல & கலாசாரம், 
வபாதுச்பசமவ, மற்றும் வீரதீரமிக்க துமறகளில் தமலசிறந்த 
சாதமனகமை பமடத்துள்ை, அபரிமிதமான திறமமகள்வகாண்ட 
குழந்மதகளுக்கு பிரதம அளமச்சரின் ராஷ்ட்ரிய பாலசக்தி புரஸ்கார் 
எனப்படும் பதசிய சிறார்கள் விருதுகமை நடுவைரசு வழங்குகிறது.  

❖ தமிழ்நாட்டில் வசிக்கும் பிரசித்தி சிங்குக்கு சமூக பசமவக்கான 
விருது வழங்கப்பட்டுள்ைது. 

 
9.தாய்லாந்து ஓப்பன் பூப்பந்து ஜபாட்டியில், ஒற்தறயர் சபண்கள் 

பட்டத்தத சவன்ற கஜராலினா மரின் சார்ந்த நாடு எது? 

அ) ஸ்வபயின்  
ஆ) பிபரசில் 
இ) தாய்லாந்து 
ஈ) வதன்னவமரிக்கா 

❖ ஒலிம்பிக் சாம்பியனான ஸ்வபயிமனச் சார்ந்த கபராலினா மரின் 
மற்றும் வடன்மார்க்மகச் சார்ந்த முன்னாள் உலக சாம்பியன் விக்டர் 
ஆக்வசல்சன் ஆகிபயார் முமறபய தங்கைது இரண்டாவது தாய்லாந்து 
ஓப்பன் பூப்பந்து மகளிர் மற்றும் ஆடவர் ஒற்மறயர் பட்டங்கமை 
வவன்றனர். 27 வயதான கபராலினா மரின் இரு பபாட்டிகளிலும் ஒரு 
ஆட்டத்மதக்கூட இழக்காமல் இறுதிப்பபாட்டிக்குச் வசன்றார். 

 

10. அண்தமச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘AMPHEX-21’ என்றால் 

என்ன? 

அ) இந்திய போதுகோப்புப்பமடகளின் கூட்டுப்பயிற்சி  
ஆ) இந்திய வான்பமட பயிற்சி 
இ) இந்திய கடற்பமடப் பயிற்சி 
ஈ) இந்திய வதாழிலதிபர்கள் சந்திப்பு 

❖ தமரப்பமட, கடற்பமட, வான்பமட, கடபலாரக் காவல்பமட 
ஆகியமவ இமைந்து “AMPHEX-21” என்ற வபயரில் மாவபரும் 
கூட்டுப்பSயிற்சிமய அந்தமான் கடல் மற்றும் வங்கக்கடல் பகுதியில் 
நடத்தின. கூட்டு வசயல்பாடு தயார்நிமலமய அதிகரிப்பதற்காக இப் 
பயிற்சி பமற்வகாள்ைப்பட்டது. 

❖ பிராந்திய ஒருமமப்பாட்மடப் பாதுகாப்பதும், முப்பமடகளிமடபய 
ஒருங்கிமைந்த இயக்கத்மத பமம்படுத்துவதும், பாதுகாப்புப் 
பமடயின் திறன்கமை உறுதிப்படுத்துவதுபம இந்தப் பயிற்சிமய 
நடத்துவதன் பநாக்கமாகும். 
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1. ZSI’இன் அண்மைய வெளியீட்டின்படி, இந்தியாவின் எந்தப் 

பகுதியில், 428’க்கும் மைற்பட்ட இனங்கள் ெசித்து ெருகின்றன? 

அ) மேற்குத்த ொடர்ச்சி ேலைகள் 
ஆ) சுந் ரவனக்கொடுகள்  
இ)  க்கொண பீடபூமி 
ஈ) இேயேலைப் பகுதி 

❖ “சுந் ரவன உயிர்க்மகொள கொப்பகத்தில் உள்ள பறலவகள்” என்ற தபயரில் 
இந்திய விைங்கியல் ஆய்வுலேயத்தின் (ZSI) சமீபத்திய தவளியீட்டின்படி, 
இப்பகுதியில் 428 வலகயொன பறலவகள் உள்ளன. உைகின் மிகப்தபரிய 
சதுப்புநிை கொடுகளுள் ஒன்றொன இந்திய சுந் ரவனக்கொடுகள், சுந் ரவன 
புலிகள் கொப்பொகத்ல யும் தகொண்டுள்ளது. ேொஸ்க்ட் ஃபின்ஃபூட் ேற்றும் 
பஃபி மீன் ஆந்ல  மபொன்ற சிை பறலவயினங்கள் சுந் ரவனக்கொடுகளில் 
ேட்டுமே கொணப்படுகின்றன. 

 

2. ‘சிமறச்சாமை சுற்றுைா’ என்ற புதிய முயற்சிமய வதாடங்கிய 

ைாநிை / UT அரசு எது? 

அ) அந் ேொன் & நிக்மகொபொர் தீவுகள் 
ஆ) ேகொரொஷ்டிரொ  
இ) குஜரொத் 
ஈ) மேற்கு வங்கம் 

❖ ேகொரொஷ்டிர மாநில அரசு, ‘சிலற சுற்றுைொ’ என்ற புதியத ொரு முயற்சிலய 
த ொடங்கியுள்ளது. இத்திட்டத்தின் ஒருபகுதியொக, விடு லைப் மபொரொளிகள் 
அலடக்கப்பட்டிருந்  சிலறச்சொலைகள் சுற்றுைொத் ைங்களொக உருவொக்கப் 
-படும். 2021 ஜனவரி.26 அன்று 150 ஆண்டுகள் பழலேயொன தயரொவொடொ 
சிலறயில் இந் த் திட்டம் த ொடங்கப்பட்டது. இதில் நொக்பூர்,  ொமன, ரத்னகிரி 
சிலறகளும் அடங்கும். 

 

3.‘யூனியன் பட்வெட்’ என்ற திறன்மபசி வசயலிமய உருொக்கிய 

நிறுெனம் எது? 

அ) ம சிய  கவலியல் லேயம்  
ஆ) இந்திய கணினி அவசரகொை பதிைளிப்பு குழு 
இ) த ொலைத்த ொடர்புத்துலற 

ஈ) ம சிய த ொழில்நுட்ப ஆரொய்ச்சி அலேப்பு 
❖ ேத்திய நிதியலேச்சர் நிர்ேைொ சீ ொரொேன், சமீபத்தில், ேத்திய பட்தஜட் 

– 2021’ஐ  ொக்கல் தசய்வ ற்கு முன்ன ொக, ‘யூனியன் பட்தஜட்’ என்ற 
திறன்மபசி தசயலிலய அறிமுகப்படுத்தினொர். 

❖ இந்  ஆண்டின் பட்தஜட் முற்றிலும் டிஜிட்டல் முலறயில்  ொக்கல் 
தசய்யவிருப்ப ொல், இந் த் திறன்மபசி தசயலி, நொடொளுேன்ற 
உறுப்பினர்களுக்கும் தபொதுேக்களுக்கும் பட்தஜட் ஆவணங்கலள 
அணுக உ வும். இது, மத்திய நிதியலேச்சகத்தின் தபொருளொ ொர 
விவகொரங்கள் துலறயின் வழிகொட்டு லின்கீழ், ம சிய  கவலியல் 
லேயத் ொல் உருவொக்கப்பட்ட ொகும். 

 

4.கீழ்க்காணும் எந்த ஆண்டில், ஐநா வபாது அமெயால், ‘அணு 

ஆயுதங்கள் தமடவசய்ெதற்கான ஒப்பந்தம்’ அங்கீகரிக்கப்பட்டது? 

அ) 2000 ஆ) 2003 
இ) 2012  ஈ) 2017  

❖ அணுவாயு ங்கலள  லடதசய்வ ற்கொன ஒப்பந் ம், கடந்த 2017ஆம் 
ஆண்டில் ஐநொ தபொதுச்சலபயொல் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

❖ அண்லேயில், இந்  மு ல் ஒப்பந் ம் நலடமுலறக்கு வந் து; அ ற்கு 
பதிைளிக்கும் வி ேொக, இந்  ஒப்பந் த்ல  ஆ ரிக்கவில்லை என்று 
இந்தியொ அறிவித் து. 9 நொடுகளுள் ஒன்றுகூட அணுவொயு ங்கலள 
லவத்திருப்ப ொக ஒப்புக்தகொள்ளவில்லை. NATO கூட்டணி இந்  
ஒப்பந் த்ல  ஆ ரித் து. 

 

5. ‘வெளரியொன்’ என்ற வபயரில் இதவ ான்மற அறிமுகப்படுத் 

-தியுள்ள ைத்திய அமைச்சகம் எது? 

அ) பொதுகொப்பு அலேச்சகம்  
ஆ) உள்துலற அலேச்சகம் 

இ) தவளியுறவுத்துலற அலேச்சகம் 
ஈ) பழங்குடியினர் நைத்துலற அலேச்சகம் 

❖ வீரதீர விருதுகளுக்கொன புதுப்பிக்கப்பட்ட இலணய ளத்ல  (www. 
gallantryawards.gov.in) ேத்திய பொதுகொப்புத்துலற அலேச்சர் ரொஜ்நொத் 
சிங் த ொடங்கிலவத் ொர். வீரதீர விருதுகலள தவன்றவர்கலள 
தகௌரவிக்கும்  ளேொக இது விளங்கும். ம சிய அளவிைொன வினொடி 
வினொ, ‘ஷெளரியவொன்’ என்ற தபயரில் ஒரு மின்னி ழ் ஆகிய 
முயற்சிகலளயும் அலேச்சர் த ொடங்கிலவத் ொர். 

 
6. புதிய M-ைணல் வகாள்மக–2020’ஐ வெளியிட்டுள்ள ைாநிை 

அரசு எது? 

அ) குஜரொத் 
ஆ) இராஜஸ்தான்  
இ) மத்திய பிரததசம் 
ஈ) ேகொரொஷ்டிரொ 

❖ இரொஜஸ் ொன் ேொநிை அரசு புதிய M-ேணல் தகொள்லக – 2020’ஐ 
சமீபத்தில் தவளியிட்டது. அம்ேொநிை மு ைலேச்சர் அமசொக் தகலாட், 
ேொநிைத்தின் கட்டுேொனப் பணிகளுக்குத் ம லவயொன ேணலின் 
அளலவ அரசு பூர்த்திதசய்வல  மநொக்கேொகக் தகொண்டுள்ளது 
என்றொர். இது, உருவொக்கப்பட்ட ேணல் (அ) M-ேணல் உற்பத்திலய 
ஊக்குவிக்கும் & பொரம்பரிய ேணலின் ம லவலயக் குலறக்கும். 

 
7. இமணயெழியில் பன்னாட்டு பருெநிமை தகெமைப்பு உச்சி 

ைாநாட்மட (CAS Online) நடத்திய நாடு எது? 

அ) சுவீடன் 
ஆ) தந ர்ைொந்து  
இ) ஐக்கியப் மபரரசு 
ஈ) ஆஸ்திமரலியொ 

❖ தந ர்ைொந்து பிர ேர் ேொர்க் ருட்மட  லைலேயில் 2021 ஜனவரி.25 
அன்று தந ர்ைொந்து அரசொங்கம் இலணயவழியில் பன்னொட்டு பருவ 
நிலை  கவலேப்பு உச்சிேொநொட்லட நடத்தியது. த ொற்றுமநொய்க்குப் 
பிறகு கொைநிலை-தநகிழ்திறனுடன் கூடிய சுற்றுச்சூழல் அலேப்லப 
உருவொக்குவ ற்கு நொடுகளுக்கு உ வுவல  இது மநொக்கேொகக் 
தகொண்டுள்ளது. இந்  தேய்நிகர் ேொநொட்டில், இந்தியப்பிர ேர் மேொடி 
கைந்துதகொண்டு உறுப்பினர்களிலடமய உலரயொற்றினொர். 
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8.குடியரசு நாள் வகாண்டாட்டங்கமள முன்னிட்டு ஒவ்மொர் 

ஆண்டும், ‘பாரத் பர்வ்’ நிகழ்மெ ஏற்பாடு வசய்கிற நடுெண் 

அமைச்சகம் எது? 

அ) பொதுகொப்பு அலேச்சகம் 
ஆ) உள்துலற அலேச்சகம் 
இ) தவளியுறவுத்துலற அலேச்சகம் 
ஈ) சுற்றுைொ அலேச்சகம்  

❖ குடியரசு நொள் விழொலவ முன்னிட்டு, ‘பொரத் பர்வ்’ என்ற ம சியக் 
கண்கொட்சிலய, நடுவணரசின் சுற்றுைொத்துலற, தில்லி 
தசங்மகொட்லட வளொகத்தில் கடந்  2016ஆம் ஆண்டு மு ல் நடத்தி 
வருகிறது. ஜன.26-ஜன.31 வலர நலடதபறும் இந்நிகழ்ச்சியில், பை 
ேொநிைங்களின் கைொச்சொரம், சுற்றுைொத் ைங்கள், லகவிலனப் 
தபொருட்கள், உணவுகள் ஆகியவற்லற சித் ரிக்கும் அரங்குகள் 
அலேக்கப்பட்டு, கலை நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும். 

❖ இந்  நிகழ்ச்சி, நொட்டுப்பற்லறயும், நம்நொட்டின் வளேொன பன்முக 
கைொசொரத்ல யும் பலறசொற்றுவம ொடு, இந்தியொவின் சொரம்சத்ல க் 
தகொண்டொடுகிறது. 

 
9. ‘19000 மகாடி – மதசிய சமையல் எண்வணய் திட்டம்’ 

என்பமத முன்வைாழிந்த ைத்திய அமைச்சகம் எது? 

அ) உணவுப் ப னிடு ல் அலேச்சகம் 
ஆ) மவளொண் அலேச்சகம்  
இ) வணிக அலேச்சகம் 
ஈ) ஊரக மேம்பொடு அலேச்சகம் 

❖  ொக்கல் ஷசய்யவிருக்கும் வரவுதசைவுத் திட்டத்தில் அறிவிப்ப ற்கொக, 
சலேயல் எண்தணய் த ொடர்பொன `19,000 மகொடி ேதிப்பிைொன ம சிய 
திட்டத்ல  ேத்திய மவளொண் அலேச்சகம் பரிந்துலரத்துள்ளது.  

❖ சலேயல் எண்தணயின் இறக்குேதிலயக் குலறப்பம ொடு, சலேயல் 
எண்தணய் உற்பத்தியில்  ன்னிலறவு அலடய ஐந் ொண்டு திட்டம் 
ஒன்று மவண்டும் என இது மநொக்குகிறது. சலேயல் எண்தணலய 
இறக்குேதி தசய்வ ற்கொக இந்தியொ ஆண்டும ொறும் `75,000 மகொடி 
நிதிலய தசைவிடுகிறது. இந் த் திட்டம், உள்ளூர் உற்பத்திலய 
ஊக்குவிப்பம ொடு இறக்குேதி தசைலவயும் குலறக்கும். 

 
10. COVID வ ொற்றுக்குப் பிறகான உைகில், சமூக-வபாருளாதார 

சொல்கள் குறித்த ஐநா உயர்ைட்ட ஆமைாசமனக்குழுவின் ஒரு 

பகுதியாக மதர்வு வசய்யப்பட்டுள்ள இந்திய வபாருளாதார நிபுணர் 

யார்? 

அ) அருந் தி ரொய் 
ஆ) அேர்தியொ தசன் 
இ) தஜயதி மகொஷ்  
ஈ) இரகுரொம் இரொஜன் 

❖ COVID-19’க்குப் பிறகொன உைகில், சமூக-தபொருளொ ொர சவொல்கள் 
குறித்  ஐநொ உயர்ேட்ட ஆமைொசலனக்குழுவின் ஒருபகுதியொக 
இந்திய தபொருளொ ொர நிபுணர் தஜயதி மகொஷ் ம ர்வு தசய்யப்பட்டுள் 
-ளொர். எதிர்கொை திட்டங்கள் குறித்து (குறிப்பொக COVID-19 ஷதாற்று 
காலத்திற்குப்பிறகு) ஐநொ தபொதுச்தசயைொளருக்கு இவ்வொரியம்  னது 

பரிந்துலரகலள வழங்கும். தசல்வி தஜயதி மகொஷ்,  ற்மபொது 
ேொசசூதசட்ஸ் பல்கலையில் தபொருளொ ொர மபரொசிரியரொக உள்ளொர். 
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