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1. பின்வரும் எந்த விடுதலைப் ப ோரோட்ட வீரரின் பிறந்தநோள், 

ஆண்டுபதோறும் ‘ ரோக்கிரம திவோஸ்’ என க ோண்டோடப் டும்? 

அ) சர்தர் வல்லபபாய் படேல் 
ஆ) ‘நேதாஜி’ சுபாஷ் சந்திரடபாஸ்  
இ) திருப்பூர் குமரன் 
ஈ) பாலகங்காதர் திலகர் 

❖ ஜன.23ஆம் டததியன்று வரும் ‘நேதாஜி’ சுபாஸ் சந்திரடபாஸின் பிறந்த 
நாள், இனி ஆண்டுடதாறும், “பராக்கிர திவாஸ்” என்று ககாண்ோேப்படும் 
என்று மத்திய கலாச்சார அமமச்சகம் அறிவித்தது. ‘துணிவுக்கான ோள்’ 
என்பது இதன் கபாருளாகும். 2021 ஜனவரி 23 முதல் அன்று ‘நேதாஜி’ 
சுபாஸ் சந்திரடபாஸின் 125ஆவது பிறந்தநாள் விழாமவ இந்திய அரசு 
ககாண்ோேவுள்ளது என்றும் அமமச்சகம் கூறியுள்ளது. ஜனவரி 23 முதல் 
2022 ஜனவரி 23 வமர கதாேர் நிகழ்வுகளும் திட்ேமிேப்பட்டுள்ளன. 

 

2. MGNREGA’இன்கீழ், பவலை நோட் ளின் எண்ணிக்ல லை 

நூறிலிருந்து 150 நோட் ளோ  உைர்த்தியுள்ள மோநிைம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 
ஆ) குஜராத் 
இ) உத்தரகண்ட்  
ஈ) ஹிமாச்சல பிரடதசம் 

❖ மகாத்மா காந்தி டதசிய ஊரக டவமல உறுதியளிப்புச் சட்ேத்தின் 
(MGNREGA)கீழ், டவமல நாட்களின் எண்ணிக்மகயானது நூறிலிருந்து 
150ஆக உயர்த்தப்படும் என்று உத்தரகண்ட் மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது. 
அம்மாநில முதலமமச்சர் திரிடவந்திர சிங் ராவத்தின் கூற்றுப்படி, 
அதற்கான முழுச்கசலவும் மாநில அரசாடலடய ஏற்றுக்ககாள்ளப்படும்.  

❖ மாநிலத்தில் உள்ள டவமலயில்லாதவர்கள் டவமலவாய்ப்புகமளத் டதே 
உதவும் வமகயில், 'உத்தரகண்ட் ஆஜீவிகா’ செயலியும் கதாேங்கப்பட்ேது. 

 

3.நோடு ளுக்கிலடபைைோன ப ோக்குவரத்து வோ ன விதி ள் -

2021’இன் டி, நோடுகளுக்கு இலடபைைோன ப ோக்குவரத்துக்கு 

அனுமதி வழங்கும் அதி ோரம் எந்த ஆலைைத்திற்கு உள்ளது? 

அ) சாமலப் டபாக்குவரத்து அமமச்சகம் 

ஆ) மாநில டபாக்குவரத்து ஆமையம்  
இ) மண்ேல டபாக்குவரத்து அலுவலகம் 
ஈ) இந்திய டதசிய கநடுஞ்சாமல ஆமையம் 

❖ மத்திய சாமலப் டபாக்குவரத்து & கநடுஞ்சாமல அமமச்சகமானது 
அண்மமயில், நாடுகளுக்கிமேடயயான டபாக்குவரத்து வாகன 
விதிகள்-2021’ஐ அறிவித்தது. 

❖ இந்தப் புதிய விதிகளின்படி, மாநில டபாக்குவரத்து ஆமையத்தால் 
நாடுகளுக்கிமேடயயான டபாக்குவரத்மத டமற்ககாள்வதற்கான 
அனுமதிப்பத்திரத்மத வழங்க முடியும். அதன் கசல்லுபடிகாலம் 
ஓராண்டாகும். இப்புதிய விதிகள் இந்தியாவிற்கும் அதன் அண்மே 
நாடுகளுக்கும் இமேயில் பயணிகள் மற்றும் சரக்கு வாகனங்களின் 
இயக்கத்மத ஒழுங்குபடுத்துகின்றன. 

 

 

4.அண்லமச் கெய்தி ளில் இடம்க ற்ற, ‘கடபீசிைோ’ அலமந்துள்ள 

மோநிைம் எது? 

அ) அஸ்ஸாம்  
ஆ) டமகாலயா 
இ) மணிப்பூர் 
ஈ) திரிபுரா 

❖ அஸ்ஸாம் மாநில முதலமமச்சர், ககளகாத்தியின் புறநகரில் உள்ள 
‘கேபீசியா’ என்னும் அறிவியல் நகரத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டினார். இது 
கமாத்தம் `184 டகாடி செலவில் கட்டப்படவுள்ளது. இதன் பிரதான 
கட்ேேம் டதசிய அறிவியல் அருங்காட்சியகம், நடுவைரசின் கலாசார 
விவகாரத்துமற மற்றும் மாநில அறிவியல் மற்றும் கதாழில்நுட்பத் 
துமறயால் கட்ேப்பட்டு வருகிறது. 

 

5. ரிெர்வ் வங்கியின் அண்மைய அறிவிப்பின் டி, இந்திைோவில், 

எத்தலன வங்கி ள் உள்நோட்டு அலமப்பு ரீதிைோ  முக்கிைமோன 

வங்கி ள் (D-SIB’s) என வல ப் டுத்தப் ட்டுள்ளன? 

அ) இரண்டு 
ஆ) மூன்று   
இ) நான்கு 
ஈ) ஐந்து 

❖ பாரத வங்கி, ICICI வங்கி மற்றும் HDFC வங்கி ஆகியவற்மற 
உள்நாட்டு அமமப்பு ரீதியாக முக்கியமான வங்கிகளாக (D-SIB) 
இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வமகப்படுத்தியுள்ளது. மார்ச் 31, 2020 அன்று 
டசகரிக்கப்பட்ே தரவுகளின் அடிப்பமேயில் இந்த வமகப்படுத்தல் 
நிகழ்ந்துள்ளது. இந்த வங்கிகளின் கநாடிப்பு, நாட்மே கணிசமாக 
பாதிக்கும் என்பநத இதன் சபாருளாகும். 

 
6.எந்தப் பிர ைமோன  ைணி ள் ரயிலுக்கு ‘பநதோஜி எக்ஸ்பிரஸ்’ 

என்று க ைர்மோற்றஞ்கெய்ைப் ட்டுள்ளது? 

அ) கெளரா – கல்கா கமயில்  
ஆ) மும்மப – தாடன கமயில் 
இ) லக்டனா – தில்லி கமயில் 
ஈ) கான்பூர் – தில்லி கமயில் 

❖ இரயில்டவ அமமச்சகம், கெளரா - கல்கா கமயில் இரயிலுக்கு, 
‘டநதாஜி எக்ஸ்பிரஸ்’ என்று கபயர் மாற்றியுள்ளது. கெளரா - கல்கா 
கமயில் மிகவும் பிரபலமான மற்றும் இந்திய இரயில்டவயின் மிகவும் 
பமழய இரயில்களுள் ஒன்று என்பது குறிப்பிேத்தக்கது. 

❖ ‘நேதாஜி’ சுபாஷ் சந்திரடபாஸின் 125ஆவது பிறந்தநாளின் ஒரு 
பகுதியாக இது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கேந்த 1941’இல் கல்கத்தாவில் 
உள்ள தனது வீட்டிலிருந்து தப்பியடபாது, ‘டநதாஜி’ பீகாரிலிருந்து 
இந்த இரயிலில் கசன்றதாகக் கூறப்படுகிறது. 
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7.அண்லமயில்  ோைஞ்கென்ற மூத்த புற்றுபநோயிைல் நிபுைரும், 

அலடைோறு புற்றுபநோய் நிறுவனத்தின் தலைவருமோனவரின் 

க ைர் என்ன? 

அ) Dr. முத்துகலட்சுமி கரட்டி 
ஆ) Dr. V ொந்தா  
இ) Dr. ஆனந்தி 
ஈ) Dr. காதம்பனி 

❖ இந்தியாவின் மூத்த புற்றுடநாயியல் நிபுைரும், அமேயாறு புற்று 
டநாய் நிறுவனத்தின் தமலவருமான Dr V சாந்தா (93) ெமீபத்தில் 
காலமானார். அவர் தனது ஐம்பதாண்டுகால மருத்துவ டசமவ 
வாழ்வில், அந்நிறுவனத்தில் ஏமழ எளிடயாருக்கு டசமவகசய்வதில் 
கபயர்கபற்றவர். பத்மஸ்ரீ, மகடசடச விருது, பத்ம பூஷண் மற்றும் பத்ம 
விபூஷன் ஆகிய பல்டவறு விருதுகமள அவர் சபற்றுள்ளார். 

 
8.ெமீ  கெய்தி ளில் வந்த, ‘டிரோ ன்  ழத்தின்’ பூர்வீ ம் எது? 

அ) ஆஸ்திடரலியா 
ஆ) அகமரிக்கா  
இ) ஐடராப்பா 
ஈ) ஆசியா 

❖ ‘டிராகன் பழம்’ என்பது அகமரிக்காமவ பூர்வீகமாகக்ககாண்ே ஒரு 
காட்டுக்கற்றாமழ தாவர இனமாகும். இது அந்தப் பிராந்தியங்களில் 
‘பிதாெயா’ என அமழக்கப்படுகிறது. இவ்வமக பழ இனங்கள் முதன் 
முதலில் 1990’க்குப்பிறகு இந்தியாவில் அறிமுகம் கசய்யப்பட்ேன. 

❖ தமிழ்நாடு, குஜராத், டமற்கு வங்கம் உள்ளிட்ே இந்தியாவின் பல்டவறு 
மாநிலங்கள் இப்பழங்கமள பயிரிடுகின்றன. இருப்பினும், இந்தியா 
தனது டதமவமயப் பூர்த்தி கசய்வதற்கு இந்தப் பழத்மத இறக்குமதி 
கசய்கிறது. சமீபத்தில், குஜராத் மாநில அரசு, டிராகன் பழத்மத ‘கமலம்’ 
என்று கபயர்மாற்ற கசய்ய முன்கமாழிந்தது. 

 
9. ெோலைப் ப ோக்குவரத்து & கநடுஞ்ெோலை அலமச்ெ மோனது 

புவிெோர்ந்த இலடயூறுக் ோன பமைோண்லமக் ோ  கீழ்க் ோணும் 

எந்த அலமப்புடன் கூட்டிலைந்துள்ளது? 

அ) ISRO 
ஆ) DRDO  
இ) BARC 
ஈ) CSIR 

❖ கதாழில்நுட்பப் பரிமாற்றம், புவிசார்ந்த இமேயூறுக்கான நிமலயான 
டமலாண்மம ஒத்துமழப்பு ஆகியவற்றிற்காக மத்திய சாமலப் 
டபாக்குவரத்து மற்றும் கநடுஞ்சாமல அமமச்சகமும், மத்திய பாதுகாப்பு 
அமமச்சகத்தின் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி டமம்பாட்டு நிறுவனமும் (DRDO), 
புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தகமான்றில் மககயழுத்திட்டுள்ளன. 

❖ DRDO ஆய்வகங்களுள் ஒன்றான Defence Geo Informatics Research 
Establishment (DGRE) இதற்கான பணியில் பயன்படுத்தப்படும். நிலச் 
சரிவுடபான்ற இயற்மகப்டபரிேர்களால் டதசிய கநடுஞ்சாமலகளில் 
சாமலப் பயணிகளின் பாதுகாப்மப உறுதிப்படுத்துவதற்காக இந்த 
முன்முயற்சி டமற்ககாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 

10. ‘சிந்தன் ல தக்’ என் து எந்த நடுவண் அலமச்ெ த்தின் 

ஆய்வுக்கூட்டமோகும்? 

அ) தகவல்கதாேர்பு அமமச்சகம் 
ஆ) கலாச்சார அமமச்சகம் 
இ) துமறமுகங்கள், கப்பல் மற்றும் நீர்வழிப் டபாக்குவரத்து 
அமமச்சகம்  
ஈ) சுற்றுலா அமமச்சகம் 

❖ துமறமுகங்கள் டமம்பாடு குறித்த ஆய்வுக் கூட்ேம் (சிந்தன் மபதக்), 
குஜராத்தின் கட்ச் பகுதியில் நமேகபறுகிறது. இதில் கேல்சார் 
கதாமலடநாக்கு-2030’க்கான திட்ேங்கள் இறுதி 
கசய்யப்படுகின்றன. முதன்மம துமறமுகங்களின் தமலவர்கள் 
மற்றும் துமறமுகங்கள், கப்பல் மற்றும் நீர்வழிப் டபாக்குவரத்து 
அமமச்சகத்தின் அதிகாரிகள் இந்தக் கூட்ேத்தில் பங்டகற்பார்கள்.  

❖ துமறமுகங்களின் கசயல்பாடுகமள டமம்படுத்துவதற்கான 
கருத்துக்கமளப் கபறுவது, சரக்குகள் மகயாளும் கசலமவக் 
குமறப்பதற்கு சர்வடதச நமேமுமறகமளப் பின்பற்றுவது, கதாழில் 
கசய்வமத எளிதாக்குவது டபான்ற விஷயங்கள் குறித்து இந்த 
மூன்று நாள் ஆய்வுக்கூட்ேத்தில் ஆடலாசிக்கப்படும். 
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