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1.பின்வரும் எத்துறையில், ‘ஒற்றைச்சாளர ஒப்புதல் அறைப்றை’ 

உள்துறை அறைச்சர் ததாடங்கவுள்ளார்? 

அ) நிலக்கரி சுரங்கங்கள்  
ஆ) DISCOM 
இ) எஃகு ஆலல 
ஈ) செப்பு சுரங்கங்கள் 

❖ இந்தியாவில் நிலக்கரி சுரங்கம் அலைப்பதற்கு ஒப்புதலலயும், 
அனுைதிலயயும் அளிப்பதற்கான ஒற்லைச்ொளர தளத்லத ைத்திய நிலக்கரி 
அலைச்ெகம் சதாடங்கியுள்ளது. ைத்திய உள்துலை அலைச்ெர் அமித் ஷா இத் 
தளத்லதத் சதாடங்கிலைத்தார். இந்தியாவின் நிலக்கரி துலையில் 
எளிதான ைர்த்தகத்லத மைற்சகாள்ைதற்கு இது அடித்தளைாக அலையும். 

 

2.ததசிய இறளதயார் நாடாளுைன்ை விழாவின் முதலாவது 

ைதிப்பு, எந்த ஆண்டில் நறடதைற்ைது? 

அ) 2015 
ஆ) 2017 
இ) 2019  
ஈ) 2020 

❖ முதல் மதசிய இலளஞர் நாடாளுைன்ை விழாைானது 2019 பிப்ரைரி ைாதம் 
ைாைட்ட, ைாநில ைற்றும் மதசிய அளவில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. இந்தத் 
திருவிழாவின் இரண்டாைது பதிப்பு, 2020 டிெம்பரில் சதாடங்கப்பட்டது.  

❖ ைாைட்ட ைற்றும் ைாநில அளவிலான நிகழ்வுகளுக்குப் பிைகு, இறுதி நிகழ்வு 
ெமீபத்தில் நாடாளுைன்ைத்தின் ைத்திய ைண்டபத்தில் நலடசபற்ைது. 18 
முதல் 25 ையது ைலரயிலான இலளஞர்கள் மதசிய நடுைர் ைன்ைத்தின் 
முன் மபசுைார்கள், அைர்களில் மூன்று மபர் சைற்றியாளர்களாக 
அறிவிக்கப்படுைார்கள். 

 

3.எந்த அதிதவக ரயில் திட்டத்திற்காக, தநாய்டாவிலிருந்து LiDAR 

ஆய்வு ததாடங்கப்ைட்டது? 

அ) தில்லி-ைாரணாசி அதிமைக இரயில் ைழித்தடம்  
ஆ) தில்லி-பாட்னா அதிமைக இரயில் ைழித்தடம் 
இ) மும்லப - அகைதாபாத் அதிமைக இரயில் ைழித்தடம் 

ஈ) சென்லன-சபங்களூரு அதிமைக இரயில் ைழித்தடம் 
❖ தில்லி-ைாரணாசி அதிமைக இரயில் ைழித்தடம் அலைப்பதற்கான 

ஆய்வுப்பணி சபருநகர சநாய்டாவிலிருந்து சதாடங்கப்பட்டது. இதன் 
படி, செலிகாப்டர்மீது மலெர் கருவிகள் சபாருத்தப்பட்டு கள ஆய்வு 
சதாடர்பான தரவுகள் மெகரிக்கப்பட்டன. 

❖ மதசிய அதிமைக இரயில் கழகம், LiDAR சதாழில்நுட்பத்லதப் 
பயன்படுத்தி மூன்று - நான்கு ைாதங்களுக்குள் களம் சதாடர்பான 
தகைல்கலளயும், தரவுகலளயும் மெகரிக்கிைது. நுண்ணிய 
விைரங்கலள சேகரிப்பதற்காக இந்த ஆய்வு, 60 சைகாபிக்ெல் 
மகைராக்கலளப் பயன்படுத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

 

 

 

4.உலக ஹிந்தி நாளானது, எந்த நகரத்தில் நடந்த முதல் உலக 

ஹிந்தி ைாநாட்டின் ஆண்டுநிறைறவ நிறனவுகூர்கிைது? 

அ) ைாரணாசி 
ஆ) நாக்பூர்  
இ) புமன 
ஈ) தில்லி 

❖ ஒவ்மைார் ஆண்டும் ஜன.10 அன்று உலக ஹிந்தி நாள் சகாண்டாடப் 
-படுகிைது. இது விஸ்ை ஹிந்தி திைாஸ் என்றும் அலழக்கப்படுகிைது, 
இது, 1975ஆம் ஆண்டு இமத நாளில் நாக்பூரில் நலடசபற்ை முதல் 
உலக ஹிந்தி ைாநாட்டின் ஆண்டு நிலைலைக் சகாண்டாடுகிைது.  

❖ உலக ஹிந்தி நாள் முதன்முதலில் கடந்த 2006ஆம் ஆண்டில் 
சகாண்டாடப்பட்டது. ஹிந்தி, நாட்டின் அதிகம் மபெப்படும் சைாழி 
ைட்டுைல்ல மைலும், உலகிசேசே அதிகம் மபெப்படும் மூன்ைாைது 
சைாழியுைாகும். 

 

5.இந்திய புவியியல் ஆய்வுறையத்தின் கூற்றுப்ைடி, எந்த இந்திய 

ைாநிலத்தில் வதனடியம் (Vanadium) இருப்பு இருக்கக்கூடும்? 

அ) ஜார்க்கண்ட் 
ஆ) பீகார் 
இ) அருணாச்ெல பிரமதெம்  
ஈ) ஒடிொ 

❖ இந்திய புவியியல் ஆய்வு லையைானது (GIS) அருணாச்ெல பிரமதெ 
ைாநிலத்லத ஆராய்ந்து ைருகிைது. அம்மாநிேம் இந்தியாவின் 
பிரதான ைமனடியம் இருப்புக்சகாண்ட ைாநிலைாக இருக்கலாம் என 
GIS கூறியுள்ளது. 

❖ ைமனடியம் என்பது எஃகு ைற்றும் லடட்டானியத்லத ைலுப்படுத்த 
பயன்படும் ஓர் உயர்-ைதிப்புலடய உமலாகைாகும். ைனாடிஃசபரஸ் 
காந்தத்தாதுக்கலள செயலாக்கும்மபாது மெகரிக்கப்படும் கெடுகளில் 
இருந்து, இது ஒரு துலணப்சபாருளாக மெகரிக்கப்படுகிைது. 

 
6.ஃபின்தடக் புத்தாக்க றையத்றத அறைப்ைதற்காக கான்பூர் 

IITஉடன் கூட்டிறனந்துள்ள இந்திய வங்கி? 

அ) பாரத ைங்கி 
ஆ) கனரா ைங்கி 
இ) பஞ்ொப் மதசிய ைங்கி  
ஈ) ICICI வங்கி 

❖ நாட்டின் இரண்டாைது சபரிய சபாதுத்துலை ைங்கியான பஞ்ொப் 
மதசிய ைங்கிோனது ஃபின்சடக் புத்தாக்க லையத்லத நிறுவுைதற் 
-காக IIT கான்பூர் ைற்றும் FIRST (அறிவியல் & சதாழில்நுட்பத்தில் 
புத்தாக்கம் ைற்றும் ஆராய்ச்சிக்கான அைக்கட்டலள) உடன் கூட்டு 
மெர்ந்துள்ளது. IIT ைளாகத்திமலமய இம்லையம் நிறுைப்படும். அது, 
ைங்கி ைற்றும் நிதித்துலையில் பயன்படுத்தப்படும் சதாழில்நுட்ப 
தீர்வுகளின் மீதான ஆராய்ச்சி ைற்றும் மைம்பாட்டுக்கு உதவும். 
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7.அண்றையில் தவளியான, “India’s 71-Year Test: The Journey 

to Triumph in Australia” என்ை நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

அ) R ககளஷிக்  
ஆ) VVS ேக்ஷ்மன் 
இ) ெர்பஜன் சிங் 
ஈ) சுனில் கைாஸ்கர் 

❖ இந்திய கிரிக்சகட் அணியின் தலலலைப் பயிற்சியாளரும், 
இந்தியாவின் முன்னாள் கிரிக்சகட் வீரருைான ரவி ொஸ்திரி, “India’s 
71-Year Test: The Journey to Triumph in Australia” என்ை தலலப்பில் 
நூசலான்லை சைளியிட்டார். 

❖ இந்நூலல கிரிக்சகட் பத்திரிலகயாளர் R ககளசிக் எழுதியுள்ளார். 
இது, பிராட்மைன் அருங்காட்சியகத்தின் ஒரு முன்சனடுப்பாகும். இது, 
ஆஸ்திமரலியாவுக்கான இந்தியாவின் முதல் பன்னிரண்டு சுற்றுப் 
பயணங்கலள விைரிக்கிைது. பிராட்மைன் அருங்காட்சியகத்தில் 
இருந்து 200’க்கும் மைற்பட்ட அரிய படங்களும் இந்நூலில் அடங்கும். 
சிட்னி லைதானத்தில் முன்னாள் இந்திய அணித் தலேவர் சுனில் 
கைாஸ்கரின் உருைப்படம் சைளியிடப்பட்டது. 

 
8. 16ஆவது பிரவாசி ைாரதிய திவாஸின் கருப்தைாருள் என்ன? 

அ) Contributing to Aatmanirbhar Bharat  
ஆ) Redefining engagement with the Indian diaspora 
இ) Role of Indian Diaspora in building a New India 
ஈ) Contributing to New India 

❖ ஜன.9 அன்று பிரைாசி பாரதிய திைாஸின் 16ஆைது பதிப்லப பிரதைர் 
மைாடி சைய்நிகராக திைந்து லைத்தார். சைளிநாடுைாழ் இந்தியர்கள் 
இந்திய ெமூக-சபாருளாதார ைளர்ச்சியின் ஒருபகுதியாக திகழ்ைதற்கு 
அைர்கலள ஊக்குவிப்பலத இது மநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது.  

❖ “தற்ோர்பு இந்திோவுக்கு பங்களியுங்கள்” என்பது நடப்பாண்டு (2021) 
ைரும் இந்நாளுக்கான கருப்சபாருளாகும். சுரினாம் குடியரசின் 
தலலைர், இதன்சபாது முக்கிய குறிப்புலரலய ைழங்கினார். 

 
9.எந்த ஆயுதப்ைறடயின் புதிய தலைலை இயக்குநராக சுதைாத் 

குைார் தெய்ஸ்வால் தைாறுப்தைற்றுள்ளார்? 

அ) CISF  
ஆ) CRPF 
இ) ITBP 
ஈ) NSG 

❖ மூத்த IPS அதிகாரிோன சுமபாத் குைார் சஜய்ஸ்ைால் ைத்திய சதாழிலக 
பாதுகாப்புப்பலடயின் (CSIF) புதிய தலேலம இயக்குநராக சபாறுப்மப 
-ற்ைார். 2019 முதல் அைர் ைகாராஷ்டிரா காைல்துலையின் தலலைராக 
பணியாற்றி ைருகிைார். முன்னதாக நாட்டின் சிைப்பு பாதுகாப்புக் 
குழுவில் பணியாற்றிய அைர், பிரதைலரப் பாதுகாத்தார். 

 
 

 

10.சுய-உதவிக்குழுக்களுக்கு உதவுவதற்காக, பின்வரும் எந்த 

வங்கி, ‘NABFOUNDATION’ உடன் கூட்டிறைந்துள்ளது? 

அ) பாரத ைங்கி 
ஆ) கனரா ைங்கி 
இ) சென்ட்ரல் பாங்க் ஆப் இந்தியா  
ஈ) ICICI வங்கி 

❖ சென்ட்ரல் பாங்க் ஆப் இந்தியா ஆனது NABFOUNDATION உடன் 
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின்படி, 
சென்ட்ரல் பாங்க் ஆப் இந்தியா தன்னுடன் கணக்கு லைத்திருக்கும் 
சுய-உதவிக்குழுக்களுக்கு இலணயற்ை செயல்பாட்டு மூலதனத்லத 
ைழங்கும் ைற்றும் NABARD நிதியுதவி ைழங்கும் ‘My Pad My Right’ 
திட்டத்லத நடத்தும். NABFOUNDATION என்பது NABARD’இன் ஓர் 
இலண அலைப்பாகும். 
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