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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1.அண்மையில் ச ோதமைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட MRSAM (Medium Range Surface to Air Missile) என்ற 

ஏவுகணை, கீழ்க்காணும் எந்த நோட்சடோடு இமைந்து உருவோக்கப்பட்டது? 
அ. இரஷ்யா 

ஆ. இஸ்ரரல்  

இ. ஐக்கிய அமொிக்க நாடுகள் 

ஈ. பிரான்ஸ் 

❖ தமையிலிருந்து வோனுக்கு போயும் நடுத்தை இைக ஏவுகமைமை (Medium Range Surface to Air Missile) 

இந்திைோ வவற்றிகைைோக ச ோதமை வ ய்துள்ளது. ஒடி ோ ைோநில கடற்கமைக்கு அருசகயுள்ள  ந்திப்பூர் 

ஒருங்கிமைந்த ச ோதமை தளத்திலிருந்து, போதுகோப்பு ஆைோய்ச்சி ைற்றும் சைம்போட்டு நிறுவைம் இந்தச் 

ச ோதமைமை வ ய்தது. விைோைம்சபோன்ற ஆளில்லோத அதிசவக வோன் இலக்கு ஒன்மற சநைடிைோக 

வவற்றிகைைோக இந்த ஏவுகமை தோக்கி அழித்ததன்மூலம் முக்கிை மைல்கல்மல DRDO எட்டிைது. இந்த 

நடுத்தை இைக ஏவுகமைமை இந்திைோவின் போதுகோப்பு ஆைோய்ச்சி ைற்றும் சைம்போட்டு நிறுவைம் ைற்றும் 

இஸ்சைலின் IAI ஆகிைமவ இமைந்து உருவோக்கியுள்ளை. 

2.அண்மைச் வ ய்திகளில் இடம்வபற்ற, சதசிை திமைப்பட வளர்ச்சிக்கழகம்  ோர்ந்த நகைம் எது? 
அ. புது தில்லி 

ஆ. முெ்பப  

இ. அகெதாபாத் 

ஈ. புரன 

❖ சதசிை திமைப்பட வளர்ச்சிக்கழகைோைது மும்மபமைச்  ோர்ந்த ஒரு ைத்திை வபோதுத்துமற நிறுவைம் 

ஆகும். அது, 1975ஆம் ஆண்டில் பதிவு வ ய்ைப்பட்ட நிறுவைைோக உருவோக்கப்பட்டது. இந்திை திமைப்படத் 

துமறயின் ஒருங்கிமைந்த வளர்ச்சிமை சைம்படுத்துவசத இந்நிறுவைத்தின் சநோக்கைோகும்.  

❖ அண்மையில், திமைப்படப்பிரிவு, திமைப்படத்திருவிழோ இைக்குநைகம், இந்திைோவின் சதசிை திமைப்படக் 

கோப்பகம், இந்திை குழந்மதகள் திமைப்படச்  ங்கம் ஆகிைவற்மற சதசிை திமைப்பட வளர்ச்சிக்கழகத்துட 

–ன் இமைக்க ைத்திை அமைச் ைமவ ஒப்புதல் அளித்தது. 

3.இந்திை விண்வவளி ஆய்வுமைைைோைது (ISRO) கீழ்க்காணும் எந்த நிறுவைத்தில், விண்வவளிக்கோை 

பிைோந்திை கல்வி மைைத்மத (RAC–S) நிறுவவுள்ளது? 
அ. IIT– BHU  

ஆ. IIT– மகளகாத்தி 

இ. IISC, மபங்களூரு 

ஈ. IIT– ரூா்க்கி 
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❖ இந்திை விண்வவளி ஆய்வுமைைைோைது இந்திை வதோழில்நுட்ப நிறுவைத்தில் (BHU) ஒரு பிைோந்திை 

கல்வி மைைத்மத நிறுவவுள்ளது. ைோைவர்களிமடசை ஆைோய்ச்சி ைற்றும் வளர்ச்சி எண்ை ஓட்டத்மத 

சைம்படுத்துவதற்கோக, இந்தக் கல்விமைைம் அமைக்கப்படும். ைோநோடுகள், கண்கோட்சிகள் சபோன்ற திறன் 

சைம்போட்டு திட்டங்களும் ஏற்போடு வ ய்ைப்படும். 

4.நலவோழ்வு ைற்றும் குடும்பநல அமைச் கைோைது CoWIN’க்கு வலுச ர்க்கும் விதைோக கீழ்க்கோணும் எந்த 

அமைச் கத்துடன் இமைந்து சபோட்டிவைோன்மறத் வதோடங்கியுள்ளது? 
அ. இபளரயாா் விவகாரங்கள் ெற்றுெ் விபளயாட்டு அபெச்சகெ் 

ஆ. ெின்னணு ெற்றுெ் தகவல் மதாழில்நுட்ப அபெச்சகெ்  

இ. மவளியுறவு அபெச்சகெ் 

ஈ. கல்வி அபெச்சகெ் 

❖ COVID–19 வபருங்வகோள்மள சநோய்க்கு எதிைோை தடுப்பு ைருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பின்ைர் அதமை 

சதசிை அளவில் முமறைோக வழங்கும் சநோக்கத்தில் ைத்திை சுகோதோைம் ைற்றும் குடும்பநலன், மின்ைணு 

ைற்றும் தகவல் வதோழில்நுட்ப அமைச் கங்கள் இமைந்து பிைம்ைோண்ட  வோலோை ‘CoWIN’ என்ற புதிை 

டிஜிட்டல் தளத்மத உருவோக்கியுள்ளை. 

❖ ‘MSH’ என்று அமழக்கப்படும் ‘MeitY Startup Hub’ என்னும் இமைைதளத்தில் இத்தளம் அமைக்கப்பட 

உள்ளது. பங்சகற்போளர்கள் ஜை.15 வமை விண்ைப்பிக்கலோம். சிறந்த ஐந்து விண்ைப்பதோைர்களுக்கு 

தங்களது தீர்வுகமள தளத்திசைோடு ஒருங்கிமைத்து வ ைல்பட வோய்ப்பு வழங்கப்படும். 

5. மீபத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட, பத்தோம் வகுப்புக்குப்பிறகு கல்விமைத் வதோடர்வதற்கு பட்டிைல் பிரிவு 

(SC) ைோைோக்கர்களுக்கு வழங்கப்படும் உதவித்வதோமகயில் நடுவைைசின் பங்கு என்ை? 
அ. 40% 

ஆ. 50% 

இ. 60%  

ஈ. 90% 

❖ நோன்கு சகோடி பட்டிைலிை ைோைோக்கர்கள் பத்தோம் வகுப்பிற்குப் பிறகு கல்விமைத் வதோடரும் வமகயில் 

அடுத்த ஐந்தோண்டுகளில் `59,000 சகோடிமை கல்வி உதவித்வதோமகைோக வழங்க வபோருளோதோை விவ 

–கோைங்களுக்கோை அமைச் ைமவக்குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதில் `35,534 சகோடி (60%) ைத்திை 

அைசு நிதியிலிருந்தும் மீதமுள்ள வதோமக ைோநில அைசு நிதியிலிருந்தும் வழங்கப்படும். பட்டிைல் பிரிமவச் 

 ோர்ந்த ைோைோக்கர்கள் பத்தோம் வகுப்புக்கு பிறகு கல்விமைத் வதோடர்வமத ஊக்கப்படுத்துவதற்கோக 

‘PMS–SC’ என்னும் திட்டத்மத நடுவைைசு வ ைல்படுத்தி வருகிறது. 
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6. அண்மையில் வவளியிடப்பட்ட, ‘சிறுத்மதகளின் நிமல 2018’இன்படி, அதிக அளவில் சிறுத்மதகமளக் 

வகோண்ட ைோநிலம் எது? 
அ. தெிழ்நாடு 

ஆ. ெத்திய பிரரதசெ்  

இ. உத்தர பிரரதசெ் 

ஈ. குஜராத் 

❖ 2018’இல் நோட்டிலுள்ள சிறுத்மதகள் எண்ணிக்மக குறித்த அறிக்மகமை, ைத்திை சுற்றுச்சூழல் ைற்றும் 

வைத்துமற அமைச் ர் பிைகோஷ் ஜவசடகர் தில்லியில் வவளியிட்டோர். நோடு முழுவதும் சிறுத்மதகள் 

எண்ணிக்மக 60% உைர்ந்துள்ளது. இந்திைோவில் தற்சபோது 12,852 சிறுத்மதகள் உள்ளை. கடந்த 

2014ஆம் ஆண்டு ைதிப்பீட்டில் இதன் எண்ணிக்மக 7,910 ஆக இருந்தது. 

❖ ைத்திை பிைசத ம், கர்நோடகோ ைற்றும் ைகோைோஷ்டிைோ ஆகிை ைோநிலங்களில், அதிகபட் ைோக முமறசை 

3421; 1783; 1690 சிறுத்மதகள் தற்சபோது உள்ளை. 

7.சதசிை துளிர் நிறுவைங்கள் விருதுகளோைமவ முதன்முதலில் எந்த ஆண்டில் வழங்கப்பட்டை? 
அ. 2017 

ஆ. 2018 

இ. 2019  

ஈ. 2020 

❖ வணிகம் ைற்றும் வதோழிற்துமற அமைச் கத்தின் கீழிைங்கும் வதோழிலகம் ைற்றும் உள்நோட்டு வர்த்தக 

சைம்போட்டுத் துமறைோைது 2019’ஆம் ஆண்டு முதல் சதசிை துளிர் நிறுவைங்கள் விருதுகமள வழங்கி 

வருகிறது. புதுமைைோை தைோரிப்புகள் அல்லது தீர்வுகமள உருவோக்கி  மூக தோக்கத்மத ஏற்படுத்தும் 

சிறந்த துளிர் நிறுவைங்களுக்கு வவகுைதி அளிப்பமத இவ்விருது சநோக்கைோகக்வகோண்டுள்ளது. இந்த 

விருதின் 2021ஆம் ஆண்டுக்கோை பதிப்பு அண்மையில் வதோடங்கப்பட்டது. 15 பைந்த துமறகளோக 

வமகப்படுத்தப்பட்ட 49 பகுதிகளில் விருதுகள் வழங்கப்படவுள்ளை. 

8.அண்மையில் எந்தத் சததியில், பன்ைோட்டு ைனித ஒருமைப்போடு நோள் கமடப்பிடிக்கப்பட்டது? 
அ. டிசெ்பா் 20  

ஆ. டிசெ்பா் 21 

இ. டிசெ்பா் 22 

ஈ. டிசெ்பா் 23 

❖ ஐநோ அமவைோைது கடந்த 2002 டி .20 அன்று பன்ைோட்டு ைனித ஒருமைப்போடு நோமள அறிவித்தது. 

வளர்ந்துவரும் நோடுகளில் வறுமைமை ஒழிப்பது, சவற்றுமையில் ஒற்றுமை கோண்பது, ைனித ஒருமை 

–ப்போடு குறித்த விழிப்புைர்மவ வபோதுைக்களிமடசை ஏற்படுத்துவது ைற்றும் ைனித 

 மூகசைம்போட்டுக்கு உதவுவசத இந்நோளின் சநோக்கைோகும். 
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9.எங்கு இைங்கும் இந்திைோவின் முதல் ஓட்டுநரில்லோ இையிமல பிைதைர் சைோடி வதோடங்கிமவத்துள்ளோர்? 

அ. மசன்பன 

ஆ. தில்லி  

இ. முெ்பப 

ஈ. மபங்களூரு 

❖ இந்திைோவில் முதன்முமறைோக ஓட்டுநரில்லோைல் இைக்கப்படும் ையில் ச மவமை தில்லி வைட்சைோவின் 

ைஜந்தோ ைோர்க்கத்திலும் (சைற்கு ஜைக்புரி – தோவைவிைல் பூங்கோ), வோனூர்தி நிமலை ைோர்க்கத்தில் 

முழுவதுைோக இைங்கக்கூடிை சதசிை வபோதுப்சபோக்குவைத்து அட்மட ச மவமையும் பிைதைர் சைோடி 

கோவைோலி வோயிலோகத் வதோடங்கிமவத்தோர். 

10. DRDO’ஆல் வழங்கப்படும் ‘ஆண்டின் சிறந்த அறிவிைலோளருக்கோை விருது–2018’ஐ வபற்றவர் ைோர்? 
அ. ரேெந்த் குொா் பாண்ரட  

ஆ. மடஸ்ஸி தாெஸ் 

இ. சுதிா் காெத் 

ஈ. பிரவீன் K ரெத்தா 

❖ வவண்சதோல்சநோய் சிகிச்ம க்கோை, ‘லூசகோஸ்கின்’ ைருந்மத உள்ளடக்கிை மூலிமக ைருந்துகமள 

உருவோக்குவதில் அவைோற்றிை பங்களிப்புக்கோக Dr சேைந்த் குைோர் போண்சடவுக்கு போதுகோப்பு ஆைோய்ச்சி 

ைற்றும் வளர்ச்சி அமைப்போைது ‘ஆண்டின் சிறந்த அறிவிைலோளருக்கோை விருது–2018’ வழங்கியுள்ளது. 

உத்தைகண்ட் ைோநிலத்தின் பித்சதோர்கரில் உள்ள DRDO’இன் உயிரி–ஆற்றல் ஆைோய்ச்சிக்கோை ைோணுவ 

நிறுவைத்தில் (DIBER) கடந்த 25 ஆண்டுகளோக போண்சட ஆைோய்ச்சி சைற்வகோண்டு வருகிறோர். 
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