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1.சமீபத்தில் எந்த மாநிலத்தில், சசர்ரிப் பூக்கும் மாவ ா திருவிழா 

நடத்தப்பட்டது? 

அ) நாகாலாந்து 
ஆ) மணிப்பூர்  
இ) ஹிமாச்சல பிரதேசம் 
ஈ) சிக்கிம் 

❖ ஆண்டுதோறும் நடக்கும் சசர்ரிப்பூக்கும் திருவிழா, மணிப்பூர் மாநிலத்தில் 
மாத ாவில் அண்மமயில் நடத்ேப்பட்டது. இந்ே விழா, சமய்நிகர் முமையில் 
நமடசபற்ைது. மாத ா நகரம் முழு தும் சசர்ரிப்பூக்களால் அலங்கரிக்கப்பட் 
-டிருந்ேது. இவ்விழா, தபஸ்புக், யூடியூப், இன்ஸ்டாகிராம் தபான்ை ற்றில் 
தநரமலயாக ஒளிபரப்பப்பட்டது. பாரம்பரிய நாட்டுப்புை நடனங்கள் மற்றும் 
சசர்ரி நாச்தசாம் என்ை சிைப்பு பாதல நடனம் ஆகியம  இவ்விழாவின் 
ஒருபகுதியாக இருந்தன. 

 

2.‘வதசிய AIDS கட்டுப்பாட்டமமப்பின் (NACO)’ தமலமமயகம் 

அமமந்துள்ள இடம் எது? 

அ) மும்மப 
ஆ) தில்லி  
இ) மைேராபாத் 
ஈ) சகால்கத்ோ 

❖ தேசிய AIDS கட்டுப்பாட்டு அமமப்பு (NACO) ேனது முேல் சரட் ரிப்பன் கிளப் 
வினாடி வினா தபாட்டிமய ஏற்பாடு சசய்ேது. NACO, 1992’இல் சுகாோர 
அமமச்சகத்தின் ஒரு பிரி ாக நிறு ப்பட்டது. புது தில்லிமய ேமலமமயிட 
-மாகக்சகாண்ட இது, NCERT உடன் இமைந்து பள்ளிகளில், ‘வளரிளம் 
பரு த்தினர் கல்வித்திட்டத்மே’ சசயல்படுத்தி  ருகிைது. 

❖ கல்லூரி பயிலும் இமளதயாரிமடதய விழிப்புைர்ம  ஏற்படுத்து ேற்காக 
12,500 சரட் ரிப்பன் கிளப்புகமளயும் அது நிறுவியுள்ளது. 

 

3.இந்திய ராணு த்தின் பின் ரும் எந்தப்பிரிவு, அடுத்த ஆண்டு 

முதல் சபண்கமள விமானிகளாக பணியமர்த்தவுள்ளது? 

அ) சமிக்மை பமடகள் 
ஆ) க சப்பமடகள் 

இ) இராணு   ான்பமட  
ஈ) சபாறியாளர்கள் பமட 

❖ இந்திய இராணு த்தின் ேமலமமத்ேளபதியான மதனாஜ் முகுந்த் 
நர தனவின் ஓர் அண்மமய அறிவிப்பின்படி, அடுத்ே ஆண்டு முேல் 
சபண்கள் இராணு   ான்பமடயில் விமானிகளாக பணியமர்த்ேப் 
-படு ார்கள். இேற்கு முன்னர் மர, இராணு  விமானப்பமடயில் 
சபண்களுக்கு ேமரசார் பணிகள் மட்டுதம ஒதுக்கப்பட்டன.  

❖ சபண் விமானிகள் சைலிகாப்டர்கமள இயக்கு தோடு எல்மலப் 
புை நட டிக்மககளின் ஒருபகுதியாகவும் இருப்பார்கள். 

 

4. எந்த இந்திய மாநிலம் / யூனியன் பிரவதசத்தில் உள்ள 

அமைத்து  க்ஃப் சசாத்துக்கமளயும், நிலக்குறியீடு இடு தற்கு 

சிறுபான்மம வி காரங்கள் அமமச்சகம் முடிவு சசய்துள்ளது? 

அ) தில்லி  ஆ) புதுச்தசரி  
இ) தகா ா ஈ) சிக்கிம் 

❖ மத்திய சிறுபான்மம வி காரங்கள் அமமச்சகம் புதுச்தசரி யூனியன் 
பிரதேசத்தில் உள்ள அமனத்து  க்ஃப் சசாத்துக்கமளயும் நிலக் 
குறியீடு சசய்ய முடிவு சசய்துள்ளோக அறிவித்ேது. 

❖ இந்நட டிக்மக, உள்ளூர் குண்டர்களால் அந்தச் ச ொத்துக்கள் சட்ட 
விதராேமாக ஆக்கிரமிக்கப்படு ோக பல புகார்கள்  ந்ேமே அடுத்து 
எடுக்கப்பட்டுள்ளது. புதுச்தசரியில்  க்ப்  ாரியத்மே அமமப்பேற்கும் 
அவ் மமச்சகம் சசயல்பட்டு  ருகிைது. பிரேம மந்திரி  ஜன்-விகாஸ் 
காரிகிராமின்கீழ், சமூக-சபாருளாோர உட்கட்டமமப்மபக் ஏற்படுத்து 
- ேற்கும் மத்திய அரசு நிதியளிக்கும். 

 

5. ரி ஏய்ப்பு, ச ளிநாட்டிலுள்ள இரகசிய சசாத்துக்கள் மற்றும் 

பிைாமி சசாத்துக்கள் சதாடர்பாக இமையதளம் ஒன்மைத் 

சதாடங்கியுள்ள அமமப்பு எது? 

அ) மத்திய மமைமுக  ரிகள் & சுங்கங்கள்  ாரியம் 

ஆ) அமலொக்கத்துறை 
இ) மத்திய தநரடி  ரிகள்  ாரியம்  
ஈ) இந்திய ரிசர்வ்  ங்கி 

❖ மின்னாளுமக மற்றும்  ரி ஏய்ப்மப ேடுப்பதில் மக்கள் ஈடுபாட்மட 
ஊக்கப்படுத்துேல் ஆகிய ற்றில் மற்றுசமாரு முக்கிய நட டிக்மக 
-யாக,  ரி ஏய்ப்பு, பினாமி சசாத்துகள், ச ளிநாட்டிலுள்ள இரகசிய 
சசாத்துகள் சோடர்பான புகார்கமளப் பதிவு சசய் ேற்கான இமை 
-யேளத்மே மத்திய தநரடி  ரிகள்  ாரியம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.  

 
6.அண்மமச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ை, ‘பயங்கர ாத எதிர்ப்பு 

சதாடர்பாை தீர்மாைம் 1373’ உடன் சதாடர்புமடய அமமப்பு 

எது? 

அ) RBI 
ஆ) SEBI 
இ) UNSC  
ஈ) ICJ 

❖ பயங்கர ாே எதிர்ப்பு சோடர்பான 1373 தீர்மானம், ஐ.நா அம யின் 
பாதுகாப்பு கவுன்சிலால் 2001 சசப்.28 அன்று ஒருமனோக ஏற்றுக் 
சகாள்ளப்பட்டது. சசப்.11 அன்று அசமரிக்கா மீோன பயங்கர ாே 
ோக்குேல்கமளத் சோடர்ந்து இது ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது.  

❖ அண்மமயில், ஐநா அம யின் பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் (UNSC) 
“உலகளவில் பயங்கர ாேத்மே எதிர்த்துப் தபாராடு மே 
தநாக்கமாகக்சகாண்ட 1373 தீர்மானம் நிமைத ற்ைப்பட்ட இருபது 
ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு” என்ை ேமலப்பில் வி ாேம் ஒன்று 
நமடசபற்ைது. இதில், இந்தியாவின் சார்பாக மத்திய ச ளியுைவு 
அமமச்சர் Dr S .சஜய்சங்கர், சமய்நிகரொக பங்ககற்ைொர். 

7.இந்தியாவின் புதிய ச ளிநாட்டு  ர்த்தகக் சகாள்மக, 

எப்வபாது நமடமுமைக்கு  ரும்? 

அ) 2021 பிப்ரவரி 01 
ஆ) 2021 மார்ச் 01 
இ) 2021 ஏப்ரல் 01  
ஈ) 2021 கம 01 
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❖ இந்தியாவின் புதிய ச ளிநாட்டு  ர்த்ேகக் சகாள்மக, 2021 ஏப்ரல் 1 
முேல் அமலுக்கு  ர உள்ளது. இந்ேக் சகாள்மக 2021 முேல் 2026 
 மர ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு அமலில் இருக்கும். இது, பன்னாட்டு 
 ர்த்ேகத்தில் இந்தியாம  ஒரு ேமலமமயாக மாற்று மே 
தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. மா ட்ட ஏற்றுமதி மமயங்கள், இந்தப் 
புதிய ச ளிநாட்டு  ர்த்ேகக் சகாள்மகயின் ஒரு முக்கிய அங்கமாக 
அமமயும் என்பதும் அறியப்படுகிைது. 

 
8. “2020 ஹுருன் குவளாபல் 500” பட்டியலில், முதலிடத்தில் 

உள்ள நிறு ைம் எது? 

அ) ஆப்பிள்  
ஆ) கூகுள் 
இ) அதமசான் 
ஈ) சாம்சங் 

❖ “2020 ைுருன் குதளாபல் 500” பட்டியலின்படி, ஆப்பிள் நிறு னம் 
$2.1 டிரில்லியன் டாலர் மதிப்புடடன் உலகின் மிகவும் மதிப்புமிக்க 
நிறு னமாக உள்ளது. மமக்தராசாப்ட் மற்றும் அதமசான் ஆகிய 
நிறு னங்கள், ேலா $1.6 டிரில்லியன் டாலர்கமளக் சகாண்டுள்ளன.  

❖ 2020 ைுருன் குதளாபல் 500 என்பது உலகின் மிக மதிப்புமிக்க 500 
அரசு சாரா நிறு னங்களின் பட்டியலாகும். இந்ேப் பட்டியலில் 11 இந்திய 
நிறு னங்கள் இடம்சபற்றுள்ளன. அவற்றுள், $169 பில்லியன் டாலர் 
மதிப்புடன் ரிமலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் முேலிடத்தில் உள்ளது. 

 
9. தர்ஹாம் பல்கமலக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள், பின் ரும் எந்த 

 ான்சபாருளின் உரு ாக்கத்மத விளக்கு தற்காக, ஒரு சூப்பர் 

கம்ப்யூட்டர் அடிப்பமடயிலாை உரு கப்படுத்துதல்  சதிமய 

உரு ாக்கியுள்ளைர்? 

அ) ைாயிறு 
ஆ) திங்கள்  
இ) சசவ் ாய் 
ஈ) புேன் 

❖ சமீபத்தில், ேர்ைாம் பல்கமலக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள், திங்களின் 
உரு ாக்கத்மே விளக்கு ேற்காக ஒரு சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் அடிப்பமட 
-யிலான உரு கப்படுத்துேல்  சதிமய உரு ாக்கியுள்ளனர். சுமார் 
4.5 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ‘தியா’ என்ை சசவ் ாய் தபான்ை 
தகாள், பூமியில் தமாதியோக ஆராய்ச்சியாளர்கள் சேரிவித்துள்ளனர்.  

❖ அேன் விமள ாக உண்டான எச்சங்கள், ஒரு சுய-ஈர்ப்பு சபாருளாக 
உரு ாகி, நிமை மற்றும் இரும்புப் பண்புகளின் அடிப்பமடயில் திங்கள் 
உருவொக்கியிருக்கலொம் என ஆராய்ச்சியாளர்கள் சதரிவித்துள்ளனர். 

 
10.ஒரு புத்தாக்க சதாழிற்சாமலமயத் சதாடங்கு தற்காக, 

NASSCOM, பின்வரும் எந்த மாநிலத்தின் AI திட்டத்துடன் கூட்டு 

வசர்ந்துள்ளது? 

அ) ேமிழ்நாடு 
ஆ) மத்திய பிரதேசம் 
இ) ஆந்திர பிரதேசம் 
ஈ) சேலங்கானா  

❖ ஒரு புத்ோக்க சோழிற்சாமலமயத் சோடங்குவதற்கொக தேசிய சமன் 
சபாருள் மற்றும் தசம  நிறு னங்களின் சங்கம் (NASSCOM) 
சேலுங்கானா மொநில சசயற்மக நுண்ைறிவுத் திட்டத்துடன் (T-
AIM) கூட்டிமைந்துள்ளது. 

❖ த ளாண்மமத் துமையில் உள்ள ச ால்களுக்கான புதுமமயான 
சசயற்மக நுண்ைறிவு அடிப்பமடயிலான தீர்வுகமள அங்கீகரித்து 
அ ற்மை ஊக்குவிப்பமே இது தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. துளிர் 
நிறு னங்கள், நிறு னங்கள் இச்ச ாமல ச ன்ைால் `1 இலட்சம் 
பரிசுத்சோமகயும், சேலுங்கானா மாநில நிறு னங்களின் 
 ழிகாட்டுேலும் கிமடக்கும். 
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