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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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