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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 பிரதேச மாநிலத்தின் ெவாங்கில் காதி மற்றும் 
கிராேத் தொழில்கள் ஆழணயம் அழேத்துள்ளது. மேர்த்தியான 
கடினோன ழகயால்தசய்யப்பட்ட ொழள, உள்ளூர் மபச்சுவைக்கில் 
‘மோன் ஷுகு’ என்று அழைக்கப்படுகிைது, மேலும் இது, ‘சுகு தஷங்’ 
என்ை உள்ளூர் ேரத்தின் பட்ழடகளிலிருந்து ெ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 டிசம்பர்.29 அன்று தொடங்கி 
ழவத்ொர். இந்நிகழ்ச்சியின்மபாது, உத்ெரபிரமெசத்தின் பிரயாக்ராஜில் 
கிைக்கத்திய பிரத்மயக சரக்கு இரயில் மபாக்குவரத்துக் கட்டுப்பாட்டு 
ழேயத்ழெயும் பிரெேர் மோடி தொடங்கிழவத்ொர். 351 கி.மீ நீளமுள்ள 
இத்திட்டத்திற்கு `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 நாடுகள் 
ஆகிய 5 ோடுகளின் உளவுத்துழை 

வழலயழேப்பாகும். வட தகாரியா ேற்றும் சீனா முன்ழவக்கும் 
அச்சுறுத் -ெல்களுக்கு பதிலளிப்பெற்காக இந்ெ கூட்டழேப்பு 
உருவாக்கப்பட்டது. ஊடக அறிக்ழககளின்படி, கடந்ெ ஆண்டு உய்குர் 
இசுலாமியர்கழள சீனா கட்டாயோக ெடுத்துழவத்திருந் -ேது குறித்து 
ஜப்பான் ஐக்கிய அதேரிக்க நாடுகளுக்கும் 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 தசன்ைழடந்ெது. அந்ோட்டில் 
தவள்ளத்ொல் பாதிக்கப்பட்ட ேக்களு -க்கு ேனிொபிோன ேற்றும் 
மபரிடர் மீட்பு உெவியாக 15 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 துறை 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. 

 

 

 

 

 

https://www.winmeen.com/tnpsc-tamil-current-affairs/
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இந்ெத் திட்டத்தின்கீழ், CSR’இன்கீழ் ெளங்கழள உருவாக்குவெற்காக 
பல்மவறு நிறுவனங்கள் ேற்றும் ெ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. இந்ெ உயிரினங்களின் பாதுகாப்பு குறித்து 
ேக்களிழடமய விழிப்புணர்ழவ ஏற்படுத்துவழெ இந்ெப் பூங்கா 
மோக்கோகக் தகாண்டுள்ளது. 

 
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 தோடங்கியுள் 
-ளோக அறிவித்துள்ளது. இச்சுரங்கம், ஆண்டுக்கு 7 மில்லியன் டன் 
அளவுக்கு உற்பத்தித் திைன் உழடயொகும்.  

NTPC’க்கு அரசு ஒதுக்கிய பத்து சுரங்கங்களில், மூன்று சுரங்கங்கள் 
ேற்தபாது 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. அேன்மூலம் மீேமிருப்பின் நிறலறய 
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 நாடாகும். 
3 புதிய தூெரகங்கழள திைப்பெற்கான 

ேத்திய தவளியுைவு அழேச்சகத்தின் முன்தோழிவுக்கு சமீபத்தில் 
இந்திய ேத்திய அழேச்சரழவ ஒப்புெல் அளித்ெது. 2021ஆம் ஆண்டில், 
இந்தியாவின் 3 புதிய தூெரகங்கள் எஸ்மடானியா (ஐமராப்பா), 
பராகுமவ (தென் அதேரிக்கா) ேற்றும் தடாமினிகன் குடியரசு (வட 
அதேரிக்கா) ஆகிய இடங்களில் திைக்கப்படும். இந்ெ ேடவடிக்ழக 
அரசியல் உைவுகழள வலுப்படுத்தும் ேற்றும் இருெரப்பு வர்த்ெகம் 
ேற்றும் 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 
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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. 
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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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