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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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