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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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