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1.பின்வரும் எந்த மாநிலம் / யூனியன் பிரததசத்தில், பறவைக் 

காய்ச்சல் பரவுைவதக் கட்டுப்படுத்துைதற்காக, இந்திய அரசு ஒரு 

கட்டுப்பாட்டு அவறவய அவமத்துள்ளது? 

அ) தில்லி  
ஆ) கர்நாடகா 
இ) இராஜஸ்தான் 
ஈ) ததலங்கானா 

❖ நாட்டின் சில மாநிலங்களில் காகங்கள் & தெளிநாட்டுப்பறவெகளிடம், 
பறவெக் காய்ச்சல் ஏற்பட்டுள்ளதால், இெற்வற கட்டுப்படுத்துெதற்கான 
தசயல்திட்டத்வத அமல்படுத்தவும், மாநில அரசுகளுடன் இவைந்து 
தசயல்படவும் தில்லியில் கட்டுப்பாட்டு உதவி வமயத்வத மத்திய கால்நவட 
பராமரிப்பு & பால்ெளத்துவற ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

❖ இந்தக் கட்டுப்பாட்டு அவற, நிவலவமவய கண்காணிப்பதும், மாநில 
அதிகாரிகள் மமற்தகாண்ட தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு நடெடிக்வககவள 
தினசரி அடிப்பவடயில் பதிவு தசய்ெவதயும் மநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

 

2.சமீபத்தில் ‘திறன்மிகு ததாழிலாளர்’ குறித்த எந்த நாட்டுடனான 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் இந்தியா வகதயழுத்திட்டது? 

அ) ஜப்பான்  
ஆ) அதமரிக்கா 
இ) ததன் தகாரியா 
ஈ) ஆஸ்திமரலியா 

❖ “குறிப்பிட்ட திறன்மிகு ததாழிலாளர்” ததாடர்பான அவமப்பு முவறவய 
உருொக்குெதற்கான அடிப்பவட கட்டவமப்பிற்கான இந்தியா-ஜப்பான் 
ஒத்துவைப்பு ஒப்பந்தத்தில் வகதயழுத்திடுெதற்கு மத்திய அவமச்சரவெ 
ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

❖ தசவிலியர் பணி, கட்டிட தூய்வமப் பணி, சரக்கு வகயாளும் ததாழில், 
உள்ளிட்ட பதினான்கு ததாழில் துவறகளில், தகுதியுள்ள, திறன்மிகு இந்திய 
ததாழிலாளர்கள், ஜப்பான் நாட்டில் பணிபுரிெதற்கு இந்த உடன்படிக்வக 
ெழிெகுக்கும். ஜப்பானில் பணிபுரியப்மபாகும் இந்திய ததாழிலாளர்களுக்கு, 
“குறிப்பிட்ட திறன்மிகு பணியாளர்” என்ற உவறவிட அந்தஸ்வத ஜப்பான் 
அரசு ெைங்கவுள்ளது. 

 

3. NSO’இன் முதலாைது முன்கூட்டிய மதிப்பீடுகளின்படி, 2020-

21 நிதியாண்டில், இந்தியாவில் தமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் 

ைளர்ச்சி / சுருக்கம் என்னைாக இருக்கும்? 

அ) + 3.2% 
ஆ) + 1.2% 
இ) - 6.4% 
ஈ) - 7.7%  

❖ மத்திய புள்ளிவிெர மற்றும் திட்ட அமலாக்க அவமச்சகத்தின் மதசிய 
புள்ளியியல் அலுெலகம், 2020-2021 நிதியாண்டிற்கான ஆண்டு 
ெருமானத்தின் முன்கூட்டிய உத்மதச மதிப்பீடுகவள தெளியிட்டது. 
2020-2021ஆம் ஆண்டில் GDP ெளர்ச்சி -7.7 சதவீதமாக இருக்கும் 
என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 2019-2020ஆம் ஆண்டில் இது 4.2 
சதவீதமாக இருந்தது. 

❖ நடப்பு நிதியாண்டில் வேளாண்மைமைத்தவிர அவனத்து 
துவறகளிலும் சுருக்கம் ஏற்படும் என ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

உற்பத்தித் துவறயில் சுருக்கம் 9.4% ஆக இருக்கக்கூடும். மெளாண் 
துவற கடந்த ஆண்வட ஒப்பிடும்மபாது 3.4% ெளர்ச்சியவடயும் என 
மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

4. NFHS-5’இன் பாதகங்கவள கண்டு ஆராய்ைதற்காக சுகாதார 

அவமச்சகத்தால் அவமக்கப்பட்ட குழுவின் தவலைர் யார்? 

அ) ஹர்ஷ் ெர்தன் 
ஆ) பிரீத்தி பந்த்  
இ) இராதாகிருஷ்ைன் 
ஈ) அபிநவ் குப்தா 

❖ மதசிய குடும்ப சுகாதார கைக்தகடுப்பு-5’இன் பாதகங்கவள 
கண்டறிெது குறித்து ஆய்வு தசய்ய ததாழில்நுட்ப நிபுைர் குழுவெ 
சுகாதார மற்றும் குடும்பநல அவமச்சகம் அவமத்துள்ளது. இவைச் 
தசயலாளர் பிரீத்தி பந்த் தவலவமயிலான இந்தக் குழு, ஊட்டச்சத்து 
குவறபாடு, குன்றல் மநாய், குருதிச்மசாவக மற்றும் C பிரிவு 
ஆகியெற்றுடன் ததாடர்புவடய காரணிகவள மமம்படுத்த தகாள்வக 
தவலயீடுகவளயும் பரிந்துவரக்கும். 

❖ இந்தக் குழுவில் மருத்துெம் மற்றும் ஊட்டச்சத்து நிபுைர்கள் மற்றும் 
மாநில திட்ட அதிகாரிகள் உள்ளனர். 

 

5.இந்திய-அதமரிக்க மருத்துைர் இராஜ், பின்ைரும் எந்த நாட்டின் 

இராணுைத்தின் முதல் தவலவமத் தகைல் அதிகாரியாக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்? 

அ) சிங்கப்பூர் 
ஆ) அதமரிக்கா  
இ) ஜப்பான் 
ஈ) பிரிட்டன் 

❖ அதமரிக்க இராணுெத்தின் முதல் தவலவமத் தகெல் அதிகாரியாக 
இந்திய-அதமரிக்கர் Dr இராஜ் மதர்வு தசய்யப்பட்டுள்ளார். 2020 
ஜூவலயில் உருொக்கப்பட்ட இப்பதவி 3 நட்சத்திர தஜனரலுக்கு 
சமமானதாகும். அதமரிக்க இராணுெத்தின் தகெல் ததாழில்நுட்ப 
நடெடிக்வககளுக்காக, 16 பில்லியன் அதமரிக்க டாலர் ைதிப்பிலான 
ஆண்டு ெரவுதசலவுத்திட்டத்வத அெர் மமற்பார்வெயிடுொர்.  

❖ அதமரிக்க இராணுெத்வத நவீனமயமாக்குெதற்கான தகாள்வக 
மற்றும் திட்டங்கவள நிவறமெற்றுெதற்கும் அெர் ெழிநடத்துொர். 
அெர் இராணுெ தசயலாளரின் முதன்வம ஆமலாசகராக 
பணியாற்றுகிறார். 

 
6.தைற்றிகரமாக பரிதசாதிக்கப்பட்ட, ‘Fatah-1’ என்பது பின்ைரும் 

எந்நாட்டின் உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட ஏவுகவணயாகும்? 

அ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 
ஆ) இஸ்மரல் 
இ) பாகிஸ்தான்  
ஈ) ஆப்கானிஸ்தான் 

❖ உள்நாட்டிமலமய உருொக்கப்பட்ட ெழிதசலுத்தப்பட்ட பல்-ஏவு 
ஏவுகவை முவறவமவய பாகிஸ்தான் தெற்றிகரமாக 
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மசாதித்துள்ளது. ‘பத்தா-1’ என்று தபயரிடப்பட்ட இந்த அவமப்பு, 140 
கி.மீ தூர ெரம்பில் உள்ள இலக்குகவள தாக்கும் திறன் தகாண்டது.  

❖ ெழிதசலுத்தப்பட்ட இப்பல்-ஏவு ஏவுகவை முவறவம, ெைக்கமான 
ஏவுகவைகவளவிட மிகத்துல்லியமாக தாக்கும். 

 
7.லடாக்கின் நிலத்வதயும் கலாச்சாரத்வதயும் பாதுகாப்பதற்கான 

குழுவின் தவலைர் யார்? 

அ) அமித் ஷா 
ஆ) G கிஷன் ரெட்டி  
இ) ராவ் இந்திரஜித் சிங் 
ஈ) ஜித்மதந்திர சிங் 

❖ லடாக்கின் தமாழி, கலாச்சாரம் மற்றும் நிலத்வதப் பாதுகாப்பதற்காக 
ஒரு குழுவெ அவமக்க இந்திய அரசு முடிவுதசய்துள்ளது. இக்குழுவுக்கு 
உள்துவற இவையவமச்சர் G கிஷன் தரட்டி தவலவமதாங்குொர். 
இதில் லடாக், லடாக் தன்னாட்சி மவல மமம்பாட்டு கவுன்சில், மத்திய 
அரசு மற்றும் லடாக் நிர்ொகத்தின் மதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளும் 
அடங்குெர். 

 
8.உலக உணவுவிவலக்குறியீட்வட தைளியிடுகின்ற அவமப்பு 

எது? 

அ) UNICEF 
ஆ) FAO  
இ) WWF 
ஈ) WFP 

❖ ஐநா உைவு நிறுெனமான உைவு மற்றும் உைவு அவமப்பு, உலக 
உைவுவிவலக்குறியீட்வட தெளியிடுகிறது. அண்வமய பதிப்பின்படி, 
கடந்த நெம்பர் மாதத்தில் 105.2 ஆக இருந்த உலக உைவு விவலகள் 
ததாடர்ச்சியாக ஏைாெது மாதமாக தற்மபாது டிசம்பர் மாதத்தில் 107.5 
புள்ளிகளாக உயர்ந்துள்ளன. சர்க்கவரவயத் தவிர்த்து உைவுக் 
குறியீட்டின் அவனத்து முக்கிய ெவககளும் உயர்ந்துள்ளன. 

 
9.உலகின் முதல் இரட்வடயடுக்கு மிகநீண்ட தபட்டக இரயிவல 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ள நாடு எது? 

அ) ஜப்பான் 
ஆ) சீனா 
இ) இந்தியா  
ஈ) இரஷ்யா 

❖ சமீபத்தில் இந்தியா உலகின் முதல் இரட்வடைடுக்கு மிகநீண்ட தூர 
தபட்டக இரயிவல அறிமுகப்படுத்தியது. மமற்கு பிரத்மயக சரக்குப் 
பாவதயின் 306 கி.மீ தூர தரொரி மதார் பிரிவெயும் பிரதமர் நாட்டுக்கு 
அர்ப்பணித்தார். இப்பிரிவு ததாடங்கப்படுெதன்மூலம், மமற்கு மற்றும் 
கிைக்கு சரக்குப் பாவதகள் இவடமய தவடயற்ற இவைப்பு ஏற்படும். 

 
 

 

10.சமீபத்தில், இந்திய ரிசர்வ் ைங்கியால் (RBI) அவமக்கப்பட்ட 

கல்வி ஆதலாசவனக்குழுவின் தவலைர் யார்? 

அ) B P கனுங்வகா 
ஆ) R காந்தி 
இ) N S விஸ்ேநாதன்  
ஈ) உர்ஜித் பமடல் 

❖ ரிசர்வ் ெங்கியின் மமற்பார்வெயாளர்கள் கல்லூரியின் முழுமநர 
இயக்குநருக்கு ஆமலாசவன ெைங்குெதற்காக இந்திய ரிசர்வ் ெங்கி 
ஒரு கல்வி ஆமலாசவனக் குழுவெ அவமத்துள்ளது. இக்குழுவின் 
தவலெராக ரிசர்வ் ெங்கியின் முன்னாள் துவை ஆளுநர் N S 
விஸ்ெநாதன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

❖ இந்த நடெடிக்வக அதன் ஒழுங்குமுவற மற்றும் மமற்பார்வெ 
ஊழியர்களிவடமய மமற்பார்வெவய ெலுப்படுத்துெவத 
மநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 
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