2021

விண்மீன்.காம்
1.வடகிழக்கு

இந்தியாவின்

முதல்

கேக ா

4. அண்ளையில்

இந்தியா

விளையாட்டுப்பள்ளி அளைந்துள்ை நேரம் எது?

❖

அ) 2.7 நாகனா வினாடிேள்

ஆ) இம்பால்

ஆ) 2.8 நாகைா விைாடிெள் 

இ) கெளொத்தி

இ) 2.1 நாகனா வினாடிேள்

ஈ) கெங்டாக்

ஈ) 2.0 நாகனா வினாடிேள்

இந்தியா

விளளயாட்டுப்

பள்ளியாெ

அறிவிக்ெப்பட்டுள்ள

❖

நடைடிக்ளெயின்மூலம், இந்திய திட்ட கநைமாைது பன்ைாட்டு திட்ட

ைடகிழக்கு மாொணங்ெளின் முதல் பள்ளியாெ அஸ்ஸாம் ளைபிள்ஸ் பள்ளி

கநைத்துடன் ஒத்தளமக்ெப்படுகிைது. 2.8 நாகைா கநாடிெள் என்னும்

அளமந்துள்ளது. கமாத்தம் ஒன்பது விளளயாட்டுப் பள்ளிெளுக்கு அனுமதி

துல்லியத்துடன் இந்திய நிளலயாை கநைத்ளத கதசிய அணு ொல

ைழங்ெப்பட்டுள்ளது.

அளவு ைழங்கும். கதசிய சுற்றுச்சூழல் தைநிர்ணய ஆய்ைெத்துக்ொை

ெல்வியுடன் விளளயாட்ளட ஒருங்கிளணத்து, அதன் ைாயிலாெ நாட்டில்
கமம்படுத்தி

வீைர்ெளின்

ஒட்டுகமாத்த

அடிக்ெல்ளலயும் பிைதமர் நாட்டிைார்.

திைளை

ைளர்ப்பகத கெகலா இந்தியா விளளயாட்டுப் பள்ளிெளின் முக்கிய

5.அண்ளைச்

குறிக்கொளாகும்.

2.கதசிய

ஆராய்ச்சி அளைப்பு எது?

அ) ONGC

அ) CSIR 

ஆ) GAIL 

ஆ) DRDO

இ) IOCL

இ) ICMR

ஈ) CIL
❖

நிறுைைத்தால் அளமக்ெப்பட்டுள்ளது. `3000 கொடி மதிப்பிலாை

மற்றும் கதாழிலெ ஆைாய்ச்சி ளமயம் - கதசிய இயற்பியல் ஆய்ைெம், கதசிய

திட்டத்ளத இந்திய பிைதமர் ைணிெ நடைடிக்ளெெளுக்ொெ திைந்து

அளவியல் மாநாடு 2021’ஐ ஏற்பாடு கசய்தது. “நாட்டின் ஒருங்கிளணந்த

ளைத்துள்ளார். இதன்மூலம், நாள் ஒன்றுக்கு 12 மில்லியன் கமட்ரிக்

ைளர்ச்சிக்கு அளவியல்” என்பது இம்மாநாட்டின் ெருப்கபாருளாகும். கதசிய

ஸ்டாண்டர்டு கியூபிக் மீட்டர் இயற்ளெ எரிைாயு ெடந்துகசல்லும்.

அளவியல் மாநாட்டில், பிைதமர் கமாடி ொகணாலிக்ொட்சிமூலம் கதாடக்ெ
உளையாற்றிைார்.

6. உ

‘தைப்பூெம்’ என்பது கீழ்க்ோணும் எந்த இந்திய ைாநி த்தில்

ஆ) ஜைைரி 3

அ) தமிழ்நாடு 

இ) ஜைைரி 4 

ஆ) கேரளம்
ஈ) அருணாச்சல பிைகதசம்
❖

ஈ) ஜைைரி 6
❖

உலெ பிகைய்லி நாளாைது 2018 டிசம்பரில் ஐநா கபாதுச் சளபயால்
நிறுைப்பட்ட பின்ைர், ஆண்டுகதாறும் ஜை.4 அன்று அனுசரிக்ெப்படு
-கிைது.

பார்ளைக்குளைபாடுள்ளைர்ெள்

பயன்படுத்தும்

ைாசிப்பு

பூசம்’ என்ற திருவிழாளை உலெம் முழுளமக்கும் பைவி ைாழும் தமிழ்

மற்றும்

எழுதுதலுக்ொை

ெண்டுபிடித்த

லூயிஸ்

அறிவிக்ெ தமிழர்ெள் கொரியளத அடுத்து, அதற்ொை உத்தைளை

உலெளாவிய

‘தமிழ்க்ெடவுள்’ முருெ ைழிபாட்டிற்ொெ அர்ப்பணிக்ெப்பட்ட ‘ளதப்
மக்ெள் கொண்டாடுகிைார்ெள். இந்த நாளள கபாது விடுமுளையாெ
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலளமச்சர் ெ.பழனிசாமி கைளியிட்டார்.

❖

ே பிசரய்லி நாள் அனுெரிக்ேப்படுகிற கததி எது?

அ) ஜைைரி 2

சோண்டாடப்படும் ஒரு விழாவாகும்?

இ) நாொலாந்து

கெைளாவின் கொச்சிக்கும் ெர்நாடொவின் மங்ெளூருக்கும் இளடயில்

450 கிமீ நீளமுள்ள இயற்ளெ எரிைாயு குழாய்பாளத, GAIL (இந்தியா)

தைது 75ஆைது ஆண்டுக்குள் நுளழயும், புது தில்லியில் உள்ள அறிவியல்

3.

செய்திேளில் இடம்சபற்ற, சோச்சி - ைங்ேளூரு

இயற்ளே எரிவாயு குழாய் திட்டத்ளத அளைக்கின்ற சபாதுத்
துளற நிறுவனம் எது?

அைவியல் ைாநாடு – 2021’ஐ ஏற்பாடு செய்துள்ை

ஈ) ICAR
❖

கதசிய அளவியல் மாநாட்டின் கதாடக்ெ விழாவின்கபாது பிைதமர்
கமாடி, ‘கதசிய அணு ொல அளளை’ நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார் . இந்த

மற்றும் விளளயாட்டுத்துளை அளமச்சர் கிைண் ரிஜிஜு கதாடங்கிளைத்தார்.

விளளயாட்டுெளள

அைவின்”

துல்லியம் என்ன?

ஷில்லாங்கின் அஸ்ஸாம் ளைபிள்ஸ் பள்ளிளய மத்திய இளளஞர் நலன்

❖

சதாடங்ேப்பட்ட, “கதசிய அணு ோ

அ) ஷில்லாங் 

கெகலா
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இந்த விழா, கெைளாவின் சில பகுதிெளிலும், இலங்ளெ, சிங்ெப்பூர்,
மகலசியா, கமாரீஷியஸ் மற்றும் இந்கதாகைசியா கபான்ை பிை
நாடுெளிலும் கைகு விமரிளசயாெ கொண்டாடப்படுகிைது.

முளைளய

பிகைய்லியின் பிைந்தநாளள இந்தத்கததி குறிக்கிைது. இந்த ஆண்டு,
கதாடுதல்-அடிப்பளடயிலாை

தெைல்

கதாடர்பு

அளமப்பின் முக்கியத்துைத்ளத ஐ.நா சிைப்பித்துக்ொட்டுகிைது.

7.எக்ேருவிளய நிறுவுவதற்ோே PM கேர்ஸ் நிதிய அறக்ேட்டளை
`120 கோடி நிதிளய ஒதுக்கியுள்ைது?

அ) ஆக்ஸிஜன் உற்பத்தி ஆளலெள் 
ஆ) ைளி சுத்திெரிப்பான்ெள்
இ) RO-நீர் சுத்திெரிப்பான்ெள்

நடப்பு நிகழ்வுகள்

1
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ஈ) ஷிப்ட் மருத்துைமளைெளள உருைாக்குங்ெள்
❖

-ளில் 162 பிைத்கயெ அழுத்த விளச உறிஞ்சுதல் (PSA) பிைாணைாயு
தயாரிப்பு ைசதிெளள நிறுை `201.58 கொடி ஒதுக்கீடு கசய்துள்ளது.
மத்திய சுொதாைம் மற்றும் குடும்பநல அளமச்செத்தின்கீழ் இயங்கும்
தன்ைாட்சிகபற்ை அளமப்பாை மத்திய மருத்துை விநிகயாெ விற்பளை

கூடத்தால் கொள்முதல் நடத்தப்படும். இந்த ஆளலெள் மருத்துை
தைத்திலாை ஆக்ஸிஜளை உற்பத்தி கசய்யும்.
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உள்நாட்டு விளளயாட்டுப் ப ாருட்ேள் கதாழிற்துளைளய கமம்படுத்
-துைதற்கும் இைக்குமதிளயக் குளைப்பதற்குமாெ இந்திய அைசு, “டாய்

பிைதமரின் அைசைொல மக்ெள் உதவி மற்றும் நிைாைண (PM CARES)
நிதிய அைக்ெட்டளள, நாடு முழுைதுமுள்ள கபாது நலைாழ்வு ளமயங்ெ

❖

❖

ஜனவரி

ெத்தான்” என்ை புதிய முன்கைடுப்ளபத் கதாடங்கியுள்ளது.
❖

ெல்வி, கபண்ெள் மற்றும் குழந்ளதெள் கமம்பாடு, ஜவுளி, ைர்த்தெம்
மற்றும் கதாழிற்துளை, MSME, I&B உள்ளிட்ட ஆறு அளமச்செங்ெள்
மற்றும் AICTE ஆகியளை இம்முன்கைடுப்புக்கு ஒத்துளழக்கின்ைை.
உள்நாட்டு விளளயாட்டுப் ப ாருட்ெளள உருைாக்ெ மாணைர்ெள்,
ஆசிரியர்ெள், ைடிைளமப்பு ைல்லுநர்ெள் மற்றும் துளிர்நிறுைைங்ெள்
இளணந்து கசயல்படுைார்ெள்.

8.பின்வரும் எவ்வளைப்பு ெமீபத்தில் தனது அளனத்து சபண்ேள்
அணிளயயும் எதிர்பாரா பணிேளுக்ோே அனுப்பியது?

அ) மத்திய ஆயுத ொைல் பளட
ஆ) இந்கதா-திகபத்திய எல்ளலக் ொைல்பளட
இ) கதசிய கபரிடர் மீட்புப் பளட 
ஈ) மத்திய கதாழிலெ பாதுொப்புப்பளட
❖

ெங்ளெயாற்றின் ெளையிலுள்ள உத்தை பிைகதசத்தின் ெர் முக்கதஷ்ைர்
நெைத்தில், எதிர்பாைா பணிெளுக்ொெ கதசிய கபரிடர் மீட்புப் பளடயின்
அளைத்து கபண் குழுவும் அண்ளமயில் ஈடுபடுத்தப்பட்டது.

❖

கதாழிற்முளை பயிற்சிகபற்ை இந்த அளைத்து கபண்ெள் குழு, மீட்புப்

படகுெள் மற்றும் அது கதாடர்புளடய உபெைணங்ெளள ளெயாண்டது.
நூற்றுக்கும் கமற்பட்ட கபண் கபாைாளிெளள கதசிய கபரிடர் மீட்புப்
பளட தனது அணியில் கேர்த்துள்ளது.

9.அண்ளைச்

செய்திேளில் இடம்சபற்ற, ‘ஸ்வஸ்த்வாயு’ என்ற

உடலில் செலுத்த கதளவயில் ாத செயற்ளே சுவாெ வழங்கிளய
உருவாக்கியுள்ை அளைப்பு எது?

அ) DRDO
ஆ) CSIR 
இ) ISRO
ஈ) BARC
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அறிவியல் மற்றும் கதாழிலெ ஆைாய்ச்சிக் குழு - கதசிய ைானூர்தி
ஆய்ைெத்ளத (CSIR-NIL) கசர்ந்த விஞ்ஞானிெள், CSIR-IGIB மருத்துைப்
பணியாளர்ெளுடன் இளணந்து உருைாக்கியுள்ள ‘சுைஸ்த் ைாயு’

என்னும் உடலில் கசலுத்த கைண்டிய கதளையில்லாத சுைாசக்
ெருவிக்கு அைசின் ஒப்புதல் கிளடத்துள்ளது.
❖

மத்திய சுொதாை & குடும்பநல அளமச்சின் சுொதாை கசளைெளுக்ொை

தளலளம இயக்குநர் அளமத்த நிபுணர் குழு இந்தச் சுைாசக் ெருவிளய
பரிகசாதித்து, இளத 35% ைளை பிைாணைாயு உதவி கதளைப்படும்
COVID கநாயாளிெளுக்கு பயன்படுத்தலாம் என்று சான்ைளித்தது.

10.அண்ளையில் சதாடங்ேப்பட்ட ‘டாய்ேத்தான்’ முன்சனடுப்புக்கு
எத்தளன அளைச்ெேங்ேள் கூட்டு கெர்ந்துள்ைன?

அ) 5

ஆ) 6 

இ) 7

ஈ) 8

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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1.

‘இந்தியாவில் நீண்ட முதுமை குறித்த ஆய்வறிக்மை’மய

ஈ) தகளகாத்தி உயர்நீதிைன்ைம்
❖

ஆ) சுகாதாரம் ைற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகம் 

❖

இ) வணிகம் ைற்றும் ததாழிற்துமை அமைச்சகம்

விளம்பரம் தசய்வது ைற்றும் அப்தபாருளில் இயற்மகக்கு அப்பாற்பட்ட

ஈ) MSME அமைச்சகம்

அறிவித்துள்ளது.

இந்தியாவில் நீண்ட முதுமை பற்றிய ஆய்வறிக்மக (LASI), அமல-1’ஐ

சக்திகள் இருப்பதாகக் கூறுவது சட்டத்துக்குப் புைம்பானது என்று
❖

பில்லி, சூனியம், ஏவல் தடுப்புச் சட்டத்தின்கீழ் வருகிைது. அனுைன்

ைாற்ைங்கள், விமளவுகள் குறித்த முழு அளவிலான, அறிவியல் பூர்வைான

சாலிசா யந்திரம், இலக்ஷ்மி யந்திரம், கமரு கமாதிரம் தபான்ை

ததசிய ஆய்தவ LASI ஆகும். முதிதயார்களுக்கான ததசிய ைற்றும் ைாநில

தபாருட்களின் விற்பமனமய ஊக்குவிக்கும் விளம்பரங்கமளத்

அளவிலான தகாள்மககமள வகுக்க இவ்வறிக்மக உதவும்.

தடுப்பதற்காக அம்ைனு தாக்கல் தசய்யப்பட்டது.

2.இந்தியாவில் மிைவும் அருகிவரும் உயிரினங்ைளுக்ைான மீட்பு

5.மதசிய ெசு அறிவியல் மதர்மவ நடத்தும் நிறுவனம் எது?

திட்டத்தின்கீழ், எத்தமன வனவுயிரினங்ைள் உள்ளன?

அ) PeTA

அ) 12

ஆ) கதசிய காைததனு ஆதயாக் 

ஆ) 16

இ) ததசிய விலங்கு நல நிறுவனம்

இ) 22 
ஈ) 35
ததசிய வனவுயிரி வாரியத்தின் நிமலக்குழுவானது அண்மையில் நாட்டில்

இந்த நமடமுமை, ைகாராஷ்டிரா நரபலி தடுப்பு ைற்றும் ஒழிப்பு ைற்றும்
பிை ைனிதாபிைானைற்ை, தீய ைற்றும் அதகாரி நமடமுமைகள் ைற்றும்

ைக்கள் முதுமையமடவதால் நாட்டில் ஏற்படும் சுகாதார, தபாருளாதார, சமூக

ஈ) புளூ கிராஸ்
❖

நாட்டுப்பசுக்கள்குறித்து இளம் ைாணாக்கர்களிமடதயயும், ைக்களி
-மடதயயும் விழிப்புணர்மவ அதிகரிக்கும் வமகயில், பசு அறிவியல்

ைனித-வனவுயிரி தைாதமல நிர்வகிப்பதற்கான ஆதலாசமனக்கு ஒப்புதல்

அளித்துள்ளது. இராஜஸ்தான் ைற்றும் குஜராத் மாநிலத்தின் சில பகுதிகளில்

குறித்த நூல்கமள அமனவருக்கும் கிமடக்க தசய்யவும், “காைததனு

உயிரினங்களின் பட்டியலில் தசர்க்கவும் அக்குழு ஒப்புதல் அளித்தது.

நடத்தவும் ததசிய காைததனு ஆதயாக் முன்வந்துள்ளது.

தகள-விஞ்ஞான் பிரச்சார்-பிரசார் ததர்வு” என்னும் ததர்மவ

காணப்படும், ‘கராகல்’ என்ை காட்டுப்பூமனமய மிகவும் அருகிவரும்

❖

பம்பாய் உயர்நீதிைன்ைத்தின் ஒளரங்காபாத் அைர்வு, எந்ததவாரு
கடவுளரின் தபயமரயும் பயன்படுத்தி எந்ததவாரு தபாருமளயும்

ைத்திய சுகாதாரம் & குடும்பநல அமைச்சர் ஹர்ஷ் வர்தன் தவளியிட்டார்.

❖

09 & 10

இ) குஜராத் உயர்நீதிைன்ைம்

வவளியிட்ட ைத்திய அமைச்சைம் எது?

அ) புவி அறிவியல் அமைச்சகம்

ஜனவரி

தற்தபாது, மிகவும் அருகிவரும் உயிரினங்களுக்கான மீட்பு திட்டத்தின்கீழ்

❖

இத்ததர்வு, ஆண்டுததாறும் நாடு முழுவதும் நமடதபறுகிைது. ததசிய

22 வனவுயிரினங்கள் உள்ளன.

காைததனு ஆதயாக் என்பது மத்திய மீன்வளம், கால்நமட பராைரிப்பு

3. அண்மைச் வசய்திைளின் இடம்வெற்ற, அங்ைைாலி-அழுதா செரி

அமைக்கப்பட்ட ஓர் அரசு அமைப்பாகும்.

ைற்றும் பால்வளத்துமை அமைச்சகத்தின்கீழ் பசுக்கள் நலனுக்காக

இரயில் திட்டைானது எந்த ைாநிலத்தில் அமையவுள்ளது?

6.

அ) தமிழ்நாடு

பின்வரும் எந்த ைாநிலத்தின் வைட்மரா இரயில் வநட்வவார்க்கில்
நிறுவவுள்ளது?

ஆ) கேரளம் 

❖

DRDO ஆனது ெமயாமடவெஸ்டர் MK-II வதாழில்நுட்ெத்மத

இ) கர்நாடகா

அ) தமிழ்நாடு

ஈ) ஆந்திர பிரததசம்

ஆ) மோராஷ்டிரா 
இ) கர்நாடகா

அங்கைாலி-அழுதா சபரி இரயில் திட்டத்திற்கு தகரள உட்கட்டமைப்பு
முதலீட்டு நிதி வாரியத்தின் நிதிமயப் பயன்படுத்த நடுவண்
அமைச்சரமவ ஒப்புதல் அளித்தது. இந்தத் திட்டத்தின் கட்டுைானம்

ைற்றும் பராைரிப்மப இரயில்தவ தைற்தகாள்ளும்; அதத தவமளயில்,

ஈ) ஆந்திர பிரததசம்
❖

ஆராய்ச்சி தைம்பாட்டு நிறுவனமும் (DRDO), இந்திய, ைகாராஷ்டிர

நிமலயத்தின் வளர்ச்சி, தபாதுத்துமை-தனியார் கூட்டாண்மையின்

அரசுகளின் கூட்டு நிறுவனைான ைகாராஷ்டிரா தைட்தரா இரயில்

கீழ் இருக்கும். தசலவினங்கமளக்கழித்தபின்னர், வருைானம், தகரள

நிறுவனமும் (ைகா-தைட்தரா) தண்ணீர் தசமிப்பிலும், சுற்றுச்சூழல்

ைாநில அரசுக்கும் இரயில்தவ துறைக்கும் இமடயில் பகிரப்படும்.

4. எந்தவவாரு ைடவுளரின் வெயமரயும் ெயன்ெடுத்தி மைற்வைாள்
-ளப்ெடும் எந்தவவாரு விளம்ெரமும் சட்டத்துக்குப்புறம்ொனது என
அண்மையில் தீர்ப்ெளித்த உயர்நீதிைன்றம் எது?

அ) தைட்ராஸ் உயர்நீதிைன்ைம்
ஆ) பம்பாய் உயர்நீதிைன்ைம் 

நடப்பு நிகழ்வுகள்

இந்திய அரசின் முன்னணி ஆராய்ச்சி முகமையான பாதுகாப்பு

பாதுகாப்பிலும் இமணந்து பணிபுரிந்து வருகின்ைன.
❖

தைட்தரா

இரயில்

மையங்களில்

ைனிதக்கழிவுகமள

மகயாள்வதற்காக தைம்படுத்தப்பட்ட பதயா மடதஜஸ்டர் (MK-II)

ததாழில்நுட்பத்மத தசயல்படுத்துவதற்கான ததாழில்நுட்ப ஆதரமவ
DRDO வழங்குவதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தைானது, பாதுகாப்பு
ஆராய்ச்சி தைம்பாட்டு நிறுவனம், ைகாராஷ்டிரா தைட்தரா இரயில்
நிறுவனம் ஆகியவற்றுக்கிமடதய மகதயழுத்தானது.
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7.ஆறு ஆண்டுைமள நிமறவுவசய்துள்ள உொலா ைற்றும் SLNP

10.உழவர்ைளின்

அ) உழவு ைற்றும் உழவர்கள் நலன் அமைச்சகம்

அ) உத்தர பிரததசம் 

ஆ) எரிசக்தி அமைச்சகம் 

ஆ) மத்திய பிரததசம்

இ) ஊரக வளர்ச்சித்துமை அமைச்சகம்

இ) ஹிைாச்சல பிரததசம்

ஈ) தகவல் ததாடர்பு அமைச்சகம்

ஈ) ஆந்திர பிரததசம்

திட்டங்ைள், எந்த அமைச்சைத்தால் வசயல்ெடுத்தப்ெடுகின்றன?

❖

அமனவருக்கும் LED விளக்குகள் வழங்கும் திட்டம் (UJALA), ததசிய

வருவாமய

09 & 10

அதிைரிப்ெதற்ைாை,

‘கிசான்

ைல்யாண் திட்டத்மத வதாடங்கியுள்ள ைாநிலம் எது?

❖

உழவர்களின் வருவாமய அதிகரிப்பதற்காக உத்தர பிரததச ைாநில

ததருவிளக்கு திட்டம் (SLNP) ஆகியவற்மை பிரதைர் நதரந்திர தைாடி

முதலமைச்சர் தயாகி ஆதித்யநாத் கிசான் கல்யாண் திட்டத்மத

கடந்த 2015 ஜன.5 அன்று ததாடங்கி மவத்தார். இந்தத் திட்டங்கள் 6

ததாடங்கினார். இந்தத் திட்டம், வரும் 2022’க்குள் உத்தர பிரததச

எரிசக்தி அமைச்சகத்தின் கீழுள்ள தபாதுத்துமை நிறுவனங்களின்

தகாண்டுள்ளது. ைாநிலம் முழுவதும் 825 வட்டங்களில் உழவர்களு

அைல்படுத்தியது.

அம்ைாநில முதல்வர் உறுதிபட ததரிவித்தார்.

ஆண்டுகமள நிமைவு தசய்துள்ளன. இந்த இரண்டு திட்டங்கமளயும்,
கூட்டு முயற்சியில், எரிசக்தி திைன் தசமவகள் நிறுவனம் (EESL)
❖

ஜனவரி

ைாநில உழவர்களின் வருவாமய இரட்டிப்பாக்குவமத தநாக்கைாக

-க்கான தைம்பாட்டுத் திட்டங்கள் ததாடங்கப்படும் என்பமதயும்

உஜாலா திட்டத்தின்கீழ், நாடு முழுவதம் 36.69 தகாடி LED பல்புகமள
EESL நிறுவனம் வழங்கியது. ததசிய ததருவிளக்கு திட்டம்மூலம் நாடு
முழுவதும், 1.14 தகாடி LED ததருவிளக்குகள் தபாருத்தப்பட்டன.

8.சிறு நிதி வங்கியாை ைாற்றப்ெட்ட இந்தியாவின் முதல் நைர்ப்புற
கூட்டுறவு வங்கி எது?

அ) அகைதாபாத் வணிகர்கள் கூட்டுைவு வங்கி
ஆ) சிவாலிக் வணிகர்கள் கூட்டுைவு வங்கி 
இ) தகாவா நகர கூட்டுைவு வங்கி
ஈ) ஆந்திர பிரததச ைதகஷ் நகர கூட்டுைவு வங்கி
❖

உத்தர பிரததசத்மதச் தசர்ந்த சிவாலிக் வணிகர்கள் கூட்டுைவு வங்கி
இந்திய ரிசர்வ் வங்கியிடமிருந்து ஒரு சிறு நிதி வங்கியாக உரிைம்
தபற்றுள்ளது. இதன்மூலம், தானாக முன்வந்து ைாறும் திட்டத்தின்கீழ்,

ஒரு சிறு நிதி வங்கியாக ைாறிய நாட்டின் முதல் நகர கூட்டுைவு வங்கி
ஆனது சிவாலிக் கூட்டுைவு வங்கி. இவ்வங்கி, 2021 ஏப்ரல் வாக்கில்
தனது வணிகத்மதத் ததாடங்கவுள்ளது.

9.நிதியமைச்சைம் இயக்கிய 4 ைக்ைள் மைய சீர்திருத்தங்ைளில்
மூன்றமன முதலில் முடித்த இரண்டு ைாநிலங்ைள் எமவ?

அ) தமிழ்நாடு & தகரளா
ஆ) ைத்திய பிரததசம் & ைகாராஷ்டிரா 
இ) ைத்திய பிரததசம் & ஆந்திர பிரததசம்
ஈ) தகரளா & கர்நாடகா
❖

ைத்திய நிதியமைச்சகத்தின் தசலவினத்துமை நிர்ணயித்த நான்கு
சீர்திருத்தங்களில், ஒதர நாடு-ஒதர குடும்ப அட்மட, ததாழில் தசய்வமத
எளிதாக்குதல், நகர்ப்புை உள்ளாட்சி அமைப்பு ஆகிய 3 ைக்கள் மைய
சீர்திருத்தங்கமள ை.பியும், ஆந்திர பிரததசமும் நிமைதவற்றியுள்ளன.

❖

இதற்காக இந்த இரு ைாநிலங்களுக்கும், புதிதாக ததாடங்கப்பட்ட
“ைாநிலங்களின் மூலதன தசலவுக்கான சிைப்பு நிதியுதவி” திட்டத்தின்
கீழ் `1004 தகாடி நிதி வழங்க நிதியமைச்சகத்தின் தசலவினத்துமை
முடிவு தசய்துள்ளது.

நடப்பு நிகழ்வுகள்

2

2021

விண்மீன்.காம்
1.பின்வரும்

எந்த மாநிலம் / யூனியன் பிரததசத்தில், பறவைக்

துவற கடந்த ஆண்வட ஒப்பிடும்மபாது 3.4% ெளர்ச்சியவடயும் என
மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

அ) தில்லி 

4. NFHS-5’இன் பாதகங்கவள கண்டு ஆராய்ைதற்காக சுகாதார

ஆ) கர்நாடகா

அவமச்சகத்தால் அவமக்கப்பட்ட குழுவின் தவலைர் யார்?

இ) இராஜஸ்தான்

அ) ஹர்ஷ் ெர்தன்

ஈ) ததலங்கானா

ஆ) பிரீத்தி பந்த் 

நாட்டின் சில மாநிலங்களில் காகங்கள் & தெளிநாட்டுப்பறவெகளிடம்,

இ) இராதாகிருஷ்ைன்

பறவெக் காய்ச்சல் ஏற்பட்டுள்ளதால், இெற்வற கட்டுப்படுத்துெதற்கான
தசயல்திட்டத்வத அமல்படுத்தவும், மாநில அரசுகளுடன் இவைந்து
தசயல்படவும் தில்லியில் கட்டுப்பாட்டு உதவி வமயத்வத மத்திய கால்நவட
பராமரிப்பு & பால்ெளத்துவற ஏற்படுத்தியுள்ளது.

❖

ஈ) அபிநவ் குப்தா
❖

இந்தக் கட்டுப்பாட்டு அவற, நிவலவமவய கண்காணிப்பதும், மாநில

தவலயீடுகவளயும் பரிந்துவரக்கும்.
❖

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

5.இந்திய-அதமரிக்க மருத்துைர் இராஜ், பின்ைரும் எந்த நாட்டின்
இராணுைத்தின் முதல்
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்?

ஈ) ஆஸ்திமரலியா
“குறிப்பிட்ட திறன்மிகு ததாழிலாளர்” ததாடர்பான அவமப்பு முவறவய

அ) சிங்கப்பூர்

ஒத்துவைப்பு ஒப்பந்தத்தில் வகதயழுத்திடுெதற்கு மத்திய அவமச்சரவெ

ஆ) அதமரிக்கா 

உருொக்குெதற்கான அடிப்பவட கட்டவமப்பிற்கான இந்தியா-ஜப்பான்
ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

ததாழிலாளர்கள், ஜப்பான் நாட்டில் பணிபுரிெதற்கு இந்த உடன்படிக்வக

❖

அதிகாரியாக

அதமரிக்க இராணுெத்தின் முதல் தவலவமத் தகெல் அதிகாரியாக
இந்திய-அதமரிக்கர் Dr இராஜ் மதர்வு தசய்யப்பட்டுள்ளார். 2020

“குறிப்பிட்ட திறன்மிகு பணியாளர்” என்ற உவறவிட அந்தஸ்வத ஜப்பான்

ஜூவலயில் உருொக்கப்பட்ட இப்பதவி 3 நட்சத்திர தஜனரலுக்கு

அரசு ெைங்கவுள்ளது.

சமமானதாகும். அதமரிக்க இராணுெத்தின் தகெல் ததாழில்நுட்ப
நடெடிக்வககளுக்காக, 16 பில்லியன் அதமரிக்க டாலர் ைதிப்பிலான

3. NSO’இன் முதலாைது முன்கூட்டிய மதிப்பீடுகளின்படி, 2020-

21 நிதியாண்டில், இந்தியாவில் தமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின்
ைளர்ச்சி / சுருக்கம் என்னைாக இருக்கும்?

ஆண்டு ெரவுதசலவுத்திட்டத்வத அெர் மமற்பார்வெயிடுொர்.
❖

அதமரிக்க இராணுெத்வத நவீனமயமாக்குெதற்கான தகாள்வக
மற்றும் திட்டங்கவள நிவறமெற்றுெதற்கும் அெர் ெழிநடத்துொர்.
அெர்

அ) + 3.2%

இராணுெ

தசயலாளரின்

முதன்வம

ஆமலாசகராக

பணியாற்றுகிறார்.

ஆ) + 1.2%
இ) - 6.4%

6.தைற்றிகரமாக பரிதசாதிக்கப்பட்ட, ‘Fatah-1’ என்பது பின்ைரும்
எந்நாட்டின் உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட ஏவுகவணயாகும்?

ஈ) - 7.7% 
மத்திய புள்ளிவிெர மற்றும் திட்ட அமலாக்க அவமச்சகத்தின் மதசிய

அ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்

புள்ளியியல் அலுெலகம், 2020-2021 நிதியாண்டிற்கான ஆண்டு

ஆ) இஸ்மரல்

2020-2021ஆம் ஆண்டில் GDP ெளர்ச்சி -7.7 சதவீதமாக இருக்கும்

இ) பாகிஸ்தான் 

என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 2019-2020ஆம் ஆண்டில் இது 4.2

ஈ) ஆப்கானிஸ்தான்

ெருமானத்தின் முன்கூட்டிய உத்மதச மதிப்பீடுகவள தெளியிட்டது.

சதவீதமாக இருந்தது.
நிதியாண்டில்

துவறகளிலும்

தகைல்

ஈ) பிரிட்டன்

ெழிெகுக்கும். ஜப்பானில் பணிபுரியப்மபாகும் இந்திய ததாழிலாளர்களுக்கு,

நடப்பு

தவலவமத்

இ) ஜப்பான்

தசவிலியர் பணி, கட்டிட தூய்வமப் பணி, சரக்கு வகயாளும் ததாழில்,
உள்ளிட்ட பதினான்கு ததாழில் துவறகளில், தகுதியுள்ள, திறன்மிகு இந்திய

❖

பாதகங்கவள

ஆகியெற்றுடன் ததாடர்புவடய காரணிகவள மமம்படுத்த தகாள்வக

இ) ததன் தகாரியா

❖

கைக்தகடுப்பு-5’இன்

குவறபாடு, குன்றல் மநாய், குருதிச்மசாவக மற்றும் C பிரிவு

ஆ) அதமரிக்கா

❖

சுகாதார

தசயலாளர் பிரீத்தி பந்த் தவலவமயிலான இந்தக் குழு, ஊட்டச்சத்து

2.சமீபத்தில் ‘திறன்மிகு ததாழிலாளர்’ குறித்த எந்த நாட்டுடனான
அ) ஜப்பான் 

குடும்ப

சுகாதார மற்றும் குடும்பநல அவமச்சகம் அவமத்துள்ளது. இவைச்

தினசரி அடிப்பவடயில் பதிவு தசய்ெவதயும் மநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது.

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் இந்தியா வகதயழுத்திட்டது?

மதசிய

கண்டறிெது குறித்து ஆய்வு தசய்ய ததாழில்நுட்ப நிபுைர் குழுவெ

அதிகாரிகள் மமற்தகாண்ட தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு நடெடிக்வககவள

❖
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உற்பத்தித் துவறயில் சுருக்கம் 9.4% ஆக இருக்கக்கூடும். மெளாண்

காய்ச்சல் பரவுைவதக் கட்டுப்படுத்துைதற்காக, இந்திய அரசு ஒரு
கட்டுப்பாட்டு அவறவய அவமத்துள்ளது?

❖

ஜனவரி

சுருக்கம்

வேளாண்மைமைத்தவிர
ஏற்படும்

நடப்பு நிகழ்வுகள்

என

அவனத்து

ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

❖

உள்நாட்டிமலமய உருொக்கப்பட்ட ெழிதசலுத்தப்பட்ட பல்-ஏவு
ஏவுகவை

முவறவமவய

பாகிஸ்தான்

தெற்றிகரமாக

1

2021

விண்மீன்.காம்
10.சமீபத்தில்,

மசாதித்துள்ளது. ‘பத்தா-1’ என்று தபயரிடப்பட்ட இந்த அவமப்பு, 140
❖

கல்வி ஆதலாசவனக்குழுவின் தவலைர் யார்?

ெழிதசலுத்தப்பட்ட இப்பல்-ஏவு ஏவுகவை முவறவம, ெைக்கமான

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

7.லடாக்கின் நிலத்வதயும் கலாச்சாரத்வதயும் பாதுகாப்பதற்கான
குழுவின் தவலைர் யார்?

அ) அமித் ஷா

ஈ) உர்ஜித் பமடல்
❖

ஒரு கல்வி ஆமலாசவனக் குழுவெ அவமத்துள்ளது. இக்குழுவின்

இ) ராவ் இந்திரஜித் சிங்
லடாக்கின் தமாழி, கலாச்சாரம் மற்றும் நிலத்வதப் பாதுகாப்பதற்காக
ஒரு குழுவெ அவமக்க இந்திய அரசு முடிவுதசய்துள்ளது. இக்குழுவுக்கு

உள்துவற இவையவமச்சர் G கிஷன் தரட்டி தவலவமதாங்குொர்.

ரிசர்வ் ெங்கியின் மமற்பார்வெயாளர்கள் கல்லூரியின் முழுமநர
இயக்குநருக்கு ஆமலாசவன ெைங்குெதற்காக இந்திய ரிசர்வ் ெங்கி

ஆ) G கிஷன் ரெட்டி 
ஈ) ஜித்மதந்திர சிங்
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இந்திய ரிசர்வ் ைங்கியால் (RBI) அவமக்கப்பட்ட

கி.மீ தூர ெரம்பில் உள்ள இலக்குகவள தாக்கும் திறன் தகாண்டது.
ஏவுகவைகவளவிட மிகத்துல்லியமாக தாக்கும்.

❖

ஜனவரி

தவலெராக ரிசர்வ் ெங்கியின் முன்னாள் துவை ஆளுநர் N S
விஸ்ெநாதன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
❖

இந்த நடெடிக்வக அதன் ஒழுங்குமுவற மற்றும் மமற்பார்வெ
ஊழியர்களிவடமய

மமற்பார்வெவய

ெலுப்படுத்துெவத

மநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது.

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.

நடப்பு நிகழ்வுகள்

2
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விண்மீன்.காம்
1.பிரபல இராசாங்க அமைச்சரும் - துறவியுைான ‘பசவேஸ்ேரா’

❖

சார்ந்த ைாநிலம் / யூனியன் பிரவதசம் எது?

❖
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மக்களடவ சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா சமீபத்தில் உத்ெரகண்ட்
பஞ்சாயத்து ராஜ் துடற ஏற்பாடு தசய்திருந்ெ நிகழ்ச்சிக்கு ெடலடம

அ) தில்லி

ொங்கினார். இந்ெ நிகழ்வின்வபாது, நாடு முழுவதுமுள்ள பள்ளிகள்,

ஆ) கர்நாடகா 

அரசியலடமப்டப அறிந்துதகாள்ளுங்கள்” என்ற தபயரில் ஒரு

கல்லூரிகள்

மற்றும்

பல்கடலக்கழகங்களில்,

“உங்கள்

இ) மகாராஷ்டிரா

பரப்புடரடய மத்திய அரசு விடரவில் வமற்தகாள்ளும் என்று அவர்

ஈ) தெலங்கானா

விழிப்புணர்டவ உருவாக்குவடெ வநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது.

அறிவித்ொர். இது அரசியலடமப்பின் பல்வவறு அம்சங்கடளப் பற்றிய

12ஆம் நூற்றாண்டடய கல்யாணி சாளுக்கிய வம்சத்தின் ஆட்சிக்

காலத்தில், அடமச்சரும் லிங்காயத் துறவியுமாக இருந்ெவர் ‘பசவவஸ்வரர்’

5.அண்மைச்

என்னும் ‘பசவண்ணா’. அவர் கர்நாடகாவில் உள்ள லிங்காயத் சமூகத்தின்

கசய்திகளில் இடம்கபற்ற, ேர்த்தக ககாள்மக

மீளாய்வுடன் கதாடர்புமடய நிறுேனம் எது?

பிரபல ஆளுடமயாக கருெப்படுகிறார். சமீபத்தில், கர்நாடக முெல்வர் B S

அ) உலக வங்கி

எடியுரப்பா, பசவகல்யாணில் `500 வகாடி மதிப்பீட்டில், ‘புதிய அனுபவ
மண்டபம்’ நிறுவுவெற்காக அடிக்கல் நாட்டினார். இது அவரின் வாழ்ந்ெ

ஆ) WTO 

இடமாக கருெப்படுகிறது.

இ) IMF

2.புதிய ‘பள்ளிப்மப ககாள்மக’மய அறிமுகப்படுத்திய ைாநிலம் /
யூனியன் பிரவதசம் எது?

ஈ) FAO
❖

அ) தில்லி 

வர்த்ெக தகாள்டக மீளாய்வு (Trade Policy Review) என்பது உலக

வர்த்ெக அடமப்பின் (WTO) கீழ் உள்ள ஒரு தபாறிமுடறயாகும்.
இதில், உறுப்பினர்களின் வர்த்ெகம் மற்றும் அது தொடர்புடடய

ஆ) கர்நாடகா

தகாள்டககள்

இ) மகாராஷ்டிரா

ஆராயப்படுகின்றன.

அென்

விதிகளுக்கு

இணங்குவடெ வமம்படுத்துகின்றன.

ஈ) தெலங்கானா
❖

ஜனவரி

❖

அண்டமயில், இந்தியாவின் ஏழாவது வர்த்ெக தகாள்டக ஆய்வு

உலக வர்த்ெக அடமப்பில் தெனீவாவில் உள்ள உலக வர்த்ெக

வெசிய கல்விக்தகாள்டகக்கு இணங்க, மாணவர்களின் பள்ளிப்டபகளின்

அடமப்பில் முடிந்ெது. இந்தியாவின் முந்டெய TPR, கடந்த 2015ஆம்

எடடடய குடறக்க தில்லி அரசு ஒரு புதிய “பள்ளிப்டப தகாள்டகடய”
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இக்தகாள்டகடய விடரவில் தசயல்படுத்துமாறு

ஆண்டில் நடத்ெப்பட்டது. COVID-19’க்கான புதிய வநாயறிமுடறகள்

அறிவுறுத்தியுள்ளது. இக்தகாள்டகயின்படி, 1-10 வகுப்புகளுக்கு இடடயில்

கிடடப்பெற்கான பல்வவறு நடவடிக்டககடள இந்தியா ஆெரித்ெது.

மற்றும் ெடுப்பூசி உற்பத்தித்திறன் மற்றும் அவை சரியான வநரத்தில்

வெசிய ெடலநகர பிராந்தியத்தில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு தில்லி அரசு
உள்ள மாணவர்களுக்கான பள்ளிப் டபகளின் எடட அவர்களின் உடல்
எடடயில் 10 செவீெத்திற்கு வமல் இருக்கக்கூடாது.

6.அண்மைச் கசய்திகளில் இடம்கபற்ற IREDA என்பது பின்வரும்
எந்த அமைச்சகத்தின் கீழ்ேரும் ஓர் அமைப்பாகும்?

3.அண்மைச்

கசய்திகளில் இடம்கபற்ற, 'கைலிவபானிகல்ச்சர்'

அ) எரிசக்தி அடமச்சகம் 

என்றால் என்ன?

ஆ) புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்ெக்க எரிசக்தி அடமச்சகம்

அ) தகாடுக்கற்ற வெனீ வளர்ப்பு முடற 

இ) ெகவல் தொடர்பு அடமச்சகம்

ஆ) விடெகளற்ற கனி உற்பத்தி முடற
இ) இறகற்ற வகாழி வளர்ப்பு முடற
ஈ) விடெகளற்ற காய்கள் உற்பத்தி முடற
❖

ஈ) MSME அடமச்சகம்
❖

புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்ெக்க எரிசக்தி அடமச்சகத்தின் கீழ்
இயங்கும் ‘மினி இரத்னா’ நிறுைனமான இந்திய புதுப்பிக்கத்ெக்க

காசர்வகாடட ெடலடமயிடமாகக்தகாண்ட உழவர்கள் பல்கடலக்

எரிசக்தி வமம்பாட்டு முகடம (IREDA), புதுப்பிக்கத்ெக்க எரிசக்தித்

கல்ச்சர்’ திட்டத்டெ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. தமலிவபானிகல்ச்சர்

நிபுணத்துவத்டெ வழங்குவெற்காக வெசிய நீர்மின்சார கழகத்துடன்

திட்டங்கடள

கழகமான கர்ஷகா வித்யாபீடம், சம்வபரியில் ஒரு ‘தமலிவபானி

ஆராய்ச்சி மன்றத்ொல் வடிவடமக்கப்பட்ட, ‘சுவெச வென்கூடுகளும்;
இந்தப் பயிற்சியின் வழங்கப்படும்.

வெடவயான

தொழில்நுட்ப

(NHPC) ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ெத்தில் டகதயழுத்திட்டுள்ளது.

குறித்ெ 4 மாெ பயிற்சி வகுப்பு (அொவது தகாடுக்கற்ற வெனீ வளர்ப்பு)

தொடங்கப்பட்டது. அடுத்ெகட்ட உெவியுடன் பல்கடலக்கழகத்தின்

வமம்படுத்துவெற்குத்

❖

இப்புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ெத்தின்படி, வெசிய நீர்மின்சார கழகத்தின்

புதுப்பிக்கத்ெக்க எரிசக்தி மற்றும் எரிசக்தி வசமிப்பு உள்ளிட்ட
திட்டங்களுக்குத் வெடவயான தொழில்நுட்ப நிதி வசடவகடள

4.ைக்களமே சபாநாயகரின் சமீபத்திய அறிவிப்பின்படி, பள்ளிகள்

இந்திய புதுப்பிக்கத்ெக்க எரிசக்தி வமம்பாட்டு முகடம வழங்கும்.

& கல்லூரிகளில், எந்தப் பரப்புமர வைற்ககாள்ளப்பட உள்ளது?

அ) Know your MLA

ஆ) Know your MP

இ) Know your constituency

ஈ) Know your Constitution 

நடப்பு நிகழ்வுகள்

1

2021

விண்மீன்.காம்
7.அடிப்பமட

இந்தியாவின் எந்த ைாநகராட்சி, ‘பீரியட் ரூம்’ என்ற முயற்சிமயத்
கதாடங்கியுள்ளது?

அ) சந்வொஷ் குமார் கங்வார்

அ) திருவனந்ெபுரம் மாநகராட்சி

ஆ) C V ஆனந்த பபாஸ் 

ஆ) ொவன மாநகராட்சி 

இ) அபூர்வ சந்திரா

இ) விசாகப்பட்டிணம் மாநகராட்சி

ஈ) அவலாக் குமார் மாத்தூர்
COVID-19 தொற்றுவநாய்களின்வபாது ஒப்பந்ெத்தொழிலாளர்களின்
நலன் மற்றும் வமம்பாட்டுக்கான தசயல்திட்டத்டெத் ெயாரிப்பதற்காக
தொழிலாளர் அடமச்சின் மத்திய ஆவலாசடன ஒப்பந்ெ தொழிலாளர்
வாரியத்தின்கீழ் உறுப்பினர் ஆடணயம் ஒன்று உருவாக்கப்பட்டது.
❖

12

10.கபண்களின் ைாதவிடாய் சுகாதாரத்மத வைம்படுத்துேதற்காக

ோழ்வுக்கான ஊதியத்மத பரிந்துமரத்த, ைத்திய

கதாழிலாளர் அமைச்சக ஆமையத்தின் தமலேர் யார்?

❖

ஜனவரி

இவ்வாடணயத்தின் தபாறுப்பாளராக இருந்ெ மூத்ெ IAS அதிகாரி C V
ஆனந்ெ வபாஸ், வவடலயிழப்பு ஏற்பட்டால் அடிப்படட வாழ்வுக்கான

ஈ) தபங்களூரு மாநகராட்சி
❖

மாநகராட்சியில் அடமந்துள்ள கழிப்படறத் தொகுதிகளில், “பீரியட்
ரூம்” ஒன்டற ொவன மாநகராட்சி அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. பத்துக்கு
ஒரு கழிப்படறயில், வெடவயான அடனத்து வசதிகளுடன் கூடிய

“பீரியட் ரூம்” ஆக மாற்றப்பட்டுள்ளது. மாெவிடாய் சுகாொரத்டெ
வமம்படுத்துவெற்காக இந்ெ நடவடிக்டக எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஊதியத்டெ தசலுத்ெ பரிந்துடரத்துள்ளார். இந்திய தொழிலாளர்
ஆடணயத்டெ ஒரு டமய அடமப்பாக நிறுவவும் அவர் முயன்றார்.

8. ‘Pioneers’ என்பது எந்த விண்கேளி மையத்தின் திட்டைாகும்?
அ) இந்தியா
ஆ) அதமரிக்கா 
இ) பிரிட்டன்
ஈ) தெர்மனி
❖

‘Pioneers’ திட்டமானது அதமரிக்க விண்தவளி ஆய்வு நிறுவனமான
NASA’ஆல் கடந்ெ 2020ஆம் ஆண்டில் தொடங்கப்பட்டது. அது, சிறிய
வன்தபாருடளப்பயன்படுத்தி

வானியற்பியல்

அறிவியல்பற்றி

ஆராய்ச்சி வமற்தகாள்வடெ வநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது.
❖

அண்டமயில், இந்ெத் திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக, NASA, நான்கு சிறிய

அளவிலான வானியற்பியல் திட்டங்களுக்கு ஒப்புெல் அளித்துள்ளது.
அஸ்தபரா, பண்வடாரா மற்றும் ஸ்டார்பர்ஸ்ட் என்ற சிறிய தசயற்டகக்

வகாள்கள் & PUEO என்ற பலூன் திட்டம் ஆகியடவ இதில் அடங்கும்.
இத்திட்டங்கள் அண்ட நிகழ்வுகடளப்பற்றி ஆய்வுதசய்ய உெவும்.

9.நாட்டின் முதல் சூரிய மின்சார RO-RO வசமேமய கதாடங்க
உள்ளதாக அறிவித்துள்ள ைாநிலம் எது?

அ) வகரளா 
ஆ) வமற்கு வங்கம்
இ) மகாராஷ்டிரா
ஈ) ஆந்திர பிரவெசம்
❖

நாட்டின் முெல் சூரிய மின்சார வரா-வரா வசடவ, 2021-2022ஆம்
ஆண்டில் அறிமுகப்படுத்ெப்படும் என்று வகரள ஆளுநர் சட்டமன்றத்தில்
அறிவித்ொர். மாநிலத்தின் முெல் நீர்-நில இயக்க வபருந்து வசடவ

தொடங்கப்படும் என்றும் அவர் அறிவித்ொர். சரக்குகள் இயக்கம் மற்றும்

அதிவவக சுற்றுலா வசடவகளுக்காக படகு வசடவடய தொடங்கவும்
அம்மாநில அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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விண்மீன்.காம்
1.பின்வரும்

ஹிந்தி ைாநாட்டின் ஆண்டுநிறைறவ நிறனவுகூர்கிைது?

அ) நிலக்கரி சுரங்கங்கள் 

அ) ைாரணாசி

ஆ) DISCOM

ஆ) நாக்பூர் 

இ) எஃகு ஆலல

இ) புமன

ஈ) செப்பு சுரங்கங்கள்

ஈ) தில்லி

இந்தியாவில்

நிலக்கரி

சுரங்கம்

அலைப்பதற்கு

ஒப்புதலலயும்,

❖

அனுைதிலயயும் அளிப்பதற்கான ஒற்லைச்ொளர தளத்லத ைத்திய நிலக்கரி
சதாடங்கிலைத்தார்.

இந்தியாவின்

நிலக்கரி

2.ததசிய

இது, 1975ஆம் ஆண்டு இமத நாளில் நாக்பூரில் நலடசபற்ை முதல்

துலையில்

எளிதான ைர்த்தகத்லத மைற்சகாள்ைதற்கு இது அடித்தளைாக அலையும்.

உலக ஹிந்தி ைாநாட்டின் ஆண்டு நிலைலைக் சகாண்டாடுகிைது.
❖

ைட்டுைல்ல மைலும், உலகிசேசே அதிகம் மபெப்படும் மூன்ைாைது
சைாழியுைாகும்.

அ) 2015

5.இந்திய புவியியல் ஆய்வுறையத்தின் கூற்றுப்ைடி, எந்த இந்திய

ஆ) 2017

ைாநிலத்தில் வதனடியம் (Vanadium) இருப்பு இருக்கக்கூடும்?

இ) 2019 

அ) ஜார்க்கண்ட்

ஈ) 2020

ஆ) பீகார்

முதல் மதசிய இலளஞர் நாடாளுைன்ை விழாைானது 2019 பிப்ரைரி ைாதம்

இ) அருணாச்ெல பிரமதெம் 

ைாை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

ஈ) ஒடிொ
❖

மபசுைார்கள்,

அறிவிக்கப்படுைார்கள்.

அைர்களில்

மூன்று

மபர்

பிரதான ைமனடியம் இருப்புக்சகாண்ட ைாநிலைாக இருக்கலாம் என

சைற்றியாளர்களாக

GIS கூறியுள்ளது.
❖

காந்தத்தாதுக்கலள செயலாக்கும்மபாது மெகரிக்கப்படும் கெடுகளில்

ஆய்வு ததாடங்கப்ைட்டது?

இருந்து, இது ஒரு துலணப்சபாருளாக மெகரிக்கப்படுகிைது.

அ) தில்லி-ைாரணாசி அதிமைக இரயில் ைழித்தடம் 
ஆ) தில்லி-பாட்னா அதிமைக இரயில் ைழித்தடம்

6.ஃபின்தடக்

புத்தாக்க றையத்றத அறைப்ைதற்காக கான்பூர்

IITஉடன் கூட்டிறனந்துள்ள இந்திய வங்கி?

இ) மும்லப - அகைதாபாத் அதிமைக இரயில் ைழித்தடம்

அ) பாரத ைங்கி

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

ஆ) கனரா ைங்கி

ஆய்வுப்பணி சபருநகர சநாய்டாவிலிருந்து சதாடங்கப்பட்டது. இதன்

இ) பஞ்ொப் மதசிய ைங்கி 

சதாடர்பான தரவுகள் மெகரிக்கப்பட்டன.

ஈ) ICICI வங்கி

படி, செலிகாப்டர்மீது மலெர் கருவிகள் சபாருத்தப்பட்டு கள ஆய்வு
❖

ைமனடியம் என்பது எஃகு ைற்றும் லடட்டானியத்லத ைலுப்படுத்த
பயன்படும் ஓர் உயர்-ைதிப்புலடய உமலாகைாகும். ைனாடிஃசபரஸ்

3.எந்த அதிதவக ரயில் திட்டத்திற்காக, தநாய்டாவிலிருந்து LiDAR

❖

இந்திய புவியியல் ஆய்வு லையைானது (GIS) அருணாச்ெல பிரமதெ

ைாநிலத்லத ஆராய்ந்து ைருகிைது. அம்மாநிேம் இந்தியாவின்

முதல் 25 ையது ைலரயிலான இலளஞர்கள் மதசிய நடுைர் ைன்ைத்தின்
முன்

உலக ஹிந்தி நாள் முதன்முதலில் கடந்த 2006ஆம் ஆண்டில்
சகாண்டாடப்பட்டது. ஹிந்தி, நாட்டின் அதிகம் மபெப்படும் சைாழி

இறளதயார் நாடாளுைன்ை விழாவின் முதலாவது

ைதிப்பு, எந்த ஆண்டில் நறடதைற்ைது?

❖

ஒவ்மைார் ஆண்டும் ஜன.10 அன்று உலக ஹிந்தி நாள் சகாண்டாடப்
-படுகிைது. இது விஸ்ை ஹிந்தி திைாஸ் என்றும் அலழக்கப்படுகிைது,

அலைச்ெகம் சதாடங்கியுள்ளது. ைத்திய உள்துலை அலைச்ெர் அமித் ஷா இத்
தளத்லதத்

மதசிய அதிமைக இரயில் கழகம், LiDAR சதாழில்நுட்பத்லதப்
பயன்படுத்தி மூன்று - நான்கு ைாதங்களுக்குள் களம் சதாடர்பான
தகைல்கலளயும்,

13

4.உலக ஹிந்தி நாளானது, எந்த நகரத்தில் நடந்த முதல் உலக

எத்துறையில், ‘ஒற்றைச்சாளர ஒப்புதல் அறைப்றை’

உள்துறை அறைச்சர் ததாடங்கவுள்ளார்?

❖

ஜனவரி

தரவுகலளயும்

மெகரிக்கிைது.

நுண்ணிய

விைரங்கலள சேகரிப்பதற்காக இந்த ஆய்வு, 60 சைகாபிக்ெல்
மகைராக்கலளப் பயன்படுத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது.

❖

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.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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விண்மீன்.காம்
7.அண்றையில் தவளியான, “India’s 71-Year Test: The Journey

10.சுய-உதவிக்குழுக்களுக்கு

அ) R ககளஷிக் 

அ) பாரத ைங்கி

ஆ) VVS ேக்ஷ்மன்

ஆ) கனரா ைங்கி

இ) ெர்பஜன் சிங்

இ) சென்ட்ரல் பாங்க் ஆப் இந்தியா 

ஈ) சுனில் கைாஸ்கர்

ஈ) ICICI வங்கி

to Triumph in Australia” என்ை நூலின் ஆசிரியர் யார்?

❖

இந்திய

கிரிக்சகட்

அணியின்

தலலலைப்

பயிற்சியாளரும்,

13

உதவுவதற்காக, பின்வரும் எந்த

வங்கி, ‘NABFOUNDATION’ உடன் கூட்டிறைந்துள்ளது?

❖

சென்ட்ரல் பாங்க் ஆப் இந்தியா ஆனது NABFOUNDATION உடன்

இந்தியாவின் முன்னாள் கிரிக்சகட் வீரருைான ரவி ொஸ்திரி, “India’s

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின்படி,

71-Year Test: The Journey to Triumph in Australia” என்ை தலலப்பில்

சென்ட்ரல் பாங்க் ஆப் இந்தியா தன்னுடன் கணக்கு லைத்திருக்கும்

நூசலான்லை சைளியிட்டார்.
❖

ஜனவரி

இந்நூலல கிரிக்சகட் பத்திரிலகயாளர் R ககளசிக் எழுதியுள்ளார்.
இது, பிராட்மைன் அருங்காட்சியகத்தின் ஒரு முன்சனடுப்பாகும். இது,
ஆஸ்திமரலியாவுக்கான இந்தியாவின் முதல் பன்னிரண்டு சுற்றுப்

சுய-உதவிக்குழுக்களுக்கு இலணயற்ை செயல்பாட்டு மூலதனத்லத

ைழங்கும் ைற்றும் NABARD நிதியுதவி ைழங்கும் ‘My Pad My Right’

திட்டத்லத நடத்தும். NABFOUNDATION என்பது NABARD’இன் ஓர்
இலண அலைப்பாகும்.

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.

நடப்பு நிகழ்வுகள்

2

2021

விண்மீன்.காம்
1. ‘STEM’ கல்வியை மேம்படுத்துவதற்காக, நாடு முழுவதுமுள்ள

பாதுகாப்புப் பயிற்சிைாகும்?

அ) இந்தியா 

அ) DRDO

ஆ) இலங்டக

ஆ) ISRO 

இ) சீனா

இ) BARC

ஈ) ஐக்கியப் யபரரசு

ஈ) இந்திய வான்படை

❖

நாடு முழுவதும் STEM (அறிவியல், த ாழில்நுட்பம், தபாறியியல், கணி ம்),

ய திகளில் நைந் து. 2019 ஜனவரியில் த ாைங்கப்பட்ை இந் ப்பயிற்சி,

புதுடமகடை பள்ளி மாணவர்களுக்கு வழங்கும் வடகயில் இந்திய

7516

விண்தவளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமான ISRO, 100 அைல் ஆய்வகங்கடைப்

இருப்ப ாக அைல் புத் ாக்க இயக்கம், NITI ஆயயாக், ISRO

ஆகியடவ அறிவித்துள்ைன.

❖

கைற்கடரப்

பகுதியிலும்,

அடனத்து பதிமூன்று கையலார மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன்
இந்

பயிற்சி யநாக்கமாகக்

தகாண்டுள்ைது.

அயேச்ெகத்தின்

5.மகாவாவில் நடக்கும் 51ஆவது பன்னாட்டு தியரப்பட விழாவில்
சிறப்பு கவனம் சபறும் நாடு எது?

ஆ) வீட்டுவசதி & நகர்ப்புை விவகாரங்கள் அடமச்சகம் 

அ) பிரான்ஸ்

இ) கலாச்சார அடமச்சகம்

ஆ) இரஷ்யா

ஈ) சுற்றுலா அடமச்சகம்

இ) வங்காைய சம் 

‘பாரம்பரிய நிடலமாற்று குழு’வானது (Heritage Conversation Committee -

ஈ) இலங்டக

HCC) மத்திய வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புை விவகாரங்கள் அடமச்சகத்தின்
கூடு ல் தசயலாைர் டலடமயில் உள்ைது.

❖

2021 ஜன.16-24 வடர திட்ைமிைப்பட்டுள்ை இந்தியாவின் 51ஆவது

புதிய நாைாளுமன்ை கட்ைைத்திற்கான நடுவணரசின் முன்தமாழிடவ இக்

பன்னாட்டு திடரப்பை விழாவில், வங்கய சம் சிறப்பு கவனம் தபறும்

நீதிமன்ைம் ஒப்பு ல் அளித் துைன், திட்ைத்ட

அங்கீகரிப்ப ற்காக, 4 வங்கய ச திரைப்பைங்கள் சிைப்பு கவனப்

குழு அண்டமயில் அனுமதித்துள்ைது. மத்திய விஸ்ைா திட்ைத்திற்கு உச்ச

நாைாக உள்ளது. திடரத்துடைக்கான அந்நாட்டின் பங்களிப்டப

HCC’இன் ஒப்புதல் கட்டாயம் எனக்கூறியது. இக்குழுவில் பிை துடைகடைச்

பிரிவில் யசர்க்கப்பட்டுள்ைன.

அபிவிருத்தி தசய்வ ற்கு

சார்ந் அதிகாரிகளும் உள்ைனர்.

❖

51ஆவது இந்திய பன்னாட்டு திடரப்பை விழா, 2020’க்கு ய ர்வு
தசய்யப்பட்ை இந்திய திடரப்பைங்களின் பட்டியலில்

3.இந்திைாவின் சோத்த நிைப்பரப்பில் எத்தயன ெதவீதம் பாதுகா

கவனிக்கத் க்கது.

அ) 2.5%

6.நகர்ப்புற

ஆ) 5% 

உள்ளாட்சி

அயேப்புகளின்

சீர்திருத்தங்கயள

நியறவு செய்த முதைாவது வடகிழக்கு ோநிைமும், கூடுதல் கடன்
சபறுவதற்கு ஒப்புதல் சபற்ற ோநிைமும் எது?

இ) 7.5%

அ) நாகாலாந்து

ஈ) 10%
மத்திய சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காலநிடல மாற்ைத்துடை

ஆ) அருணாச்சல பிரய சம்

அடமச்சர் பிரகாஷ் ஜவயைகர், 146 ய சிய பூங்கா மற்றும் வனவுயிரி

இ) மணிப்பூர் 

சரணாலயங்கள்

மிழ் திடரப்

பைங்கைான அசுரன் மற்றும் ய ன் இைம்தபற்றுள்ைன என்பது

-க்கப்பட்ட பகுதிகளாக உள்ளன?

மற்றும்

நாட்டின்

உயிரியல்

பூங்காக்களின்

ஈ) திரிபுரா

யமலாண்டம தசயல்திைன் மதிப்பீட்டை தவளியிட்ைார்.
❖

ஒட்டுதமாத்

கண்காணிப்டப யமம்படுத்துவட

அ) உள்துடை அடமச்சகம்

❖

நீைமுள்ை

பிரய சங்களும் இதில் ஈடுபடும். கைல்சார் பாதுகாப்பு மற்றும்

குழு’வானது, கீழ்க்காணும் எந்த ேத்திை
அதிகாரியின் தயையேயில் உள்ளது?

❖

கி.மீ

இந்தியாவின் பிரத்யயக தபாருைா ார மண்ைலத்திலும் நைத் ப்படும்.

2.அண்யேச் செய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘பாரம்பரிை நியைோற்று

❖

ஈராண்டுக்கு ஒருமுடை நிகழும் நாடு ழுவிய கையலாரப் பாதுகாப்பு
பயிற்சியான ‘கைல் கண்காணிப்பு - 21’, 2021 ஜன.12 & 13 ஆகிய

விண்தவளி கல்வி மற்றும் விண்தவளி த ாழில்நுட்பம் சம்பந் மான

பயன்படுத்

14 & 15

4. ‘Sea Vigil – 21’ என்பது பின்வரும் எந்த நாட்டால் நடத்தப்படும்

100 அடல் டிங்கரிங் ஆய்வகங்கயள பைன்படுத்தவுள்ள அயேப்பு
எது?

❖

ஜனவரி

ற்யபாது, இந்தியாவில் 903 பாதுகாக்கப்பட்ை பகுதிகள் உள்ைன.

❖

மத்திய நிதி அடமச்சகத்தின் தசலவினத்துடை, கைந் 2020 யம 17

அன்று அறிவித் நகர்ப்புை உள்ைாட்சி அடமப்புச் சீர்திருத் ங்கடை,

அது, நாட்டின் தமாத் நிலப்பரப்பில் 5% ஆகும். ஒவ்யவார் ஆண்டும்

மணிப்பூர்

10 சிைந் ய சிய பூங்காக்கள், 5 கையலார மற்றும் கைல் பூங்காக்கள்

நான்காவது

இட யடுத்து, இந்

மற்றும் நாட்டின் மு ல் 5 உயிரியல் பூங்காக்கள் ரவரிடசப்படுத் ப்

மாநிலமாக

அமல்படுத்தியுள்ைது.

மாநிலம் திைந் தவளிச் சந்ட க் கைன் முடை

மூலம், `75 யகாடி கைடனக் கூடு லாகப் தபை குதிதபற்றுள்ைது.

-பட்டு அவற்றுக்கு விருதுகள் வழங்கப்படுகின்ைன.
❖

ஏற்கனயவ இந் ச் சீர்திருத் ங்கடை நிடையவற்றியுள்ை ஆந்திர
பிரய சம், மத்திய பிரய சம், த லங்கானா ஆகிய மாநிலங்களுைன்
மணிப்பூர் ற்யபாது இடணந்துள்ைது.

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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2021

விண்மீன்.காம்
7.

“புதுப்பிக்கப்பட்ட சபண்கள் சதாழில்முயனவு தளத்யத”

❖

சதாடங்குவதற்காக, எந்த மின்னணு-வணிக நிறுவனத்துடன்
NITI ஆமைாக் கூட்டியைந்துள்ளது?

அ) அயமசான்

14 & 15

ஒவ்யவார் ஆண்டும் ஜன.15ஆம் ய தியன்று, ‘இராணுவ நாள்’ நாடு

முழுவதும் தகாண்ைாைப்படுகிைது. 73ஆவது ‘இராணுவ நாள்’
அண்டமயில் 2021 ஜன.15 அன்று அனுசரிக்கப்பட்ைது.
❖

1949 ஜன.15 அன்று, தஜனரல் K M கரியப்பா, விடு டலக்குப்பிைகான
இந்திய

ஆ) பிளிப்கார்ட் 

ஜனவரி

இராணுவத்தின்

மு ல்

டலடமத்

ைபதியாக

தபாறுப்யபற்ைார். அந்நாள் ஒவ்யவார் ஆண்டும் ‘இராணுவ நாைாக’

இ) மிந்த்ரா

நிடனவுகூரப்படுகிைது.

ஈ) ஸ்னாப்டீல்
❖

“புதுப்பிக்கப்பட்ை தபண்கள் த ாழில்முடனவு ைத்ட த் த ாைங்க,
NITIT ஆயயாக், பிளிப்கார்ட்டுைன் கூட்டு யசர்ந்துள்ைது. இந்தியாவில்
தபண் த ாழில்முடனயவாருக்கு சமூக அனுபவத்ட யமம்படுத்தும்
முயற்சியாக இது கரு ப்படுகிைது. இத்தளம், இந்தியாவின் பல்யவறு
பகுதிகடைச் சார்ந்

தபண்கடை ஒன்றிடணத்து, அவர்களின்

த ாழில்முடனவு எண்ணங்கடை உணர்ந்துதகாள்ளும்.

8.நிதி

நியைத்தன்யே அறிக்யகயை சவளியிடுகிற அயேப்பு

எது?

அ) உலக வங்கி
ஆ) IMF
இ) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 
ஈ) ஆசிய வைர்ச்சி வங்கி
❖

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி தவளியிட்டுள்ை நிதி நிடலத் ன்டம அறிக்டக,

ஆனது, 2020 தசப்ைம்பர் மா த்தில் 7.5% ஆக இருந் இந்தியாவில்
உள்ை வங்கிகளின் தமாத் தசயல்பைா தசாத்துக்கள், 2021 தசப்ைம்பர்

மா த்திற்குள் 13.5% ஆக உயரலாம் எனக்கணித்துள்ைது. கடும் நிதி
அழுத் சூழ்நிடலயில், இந் ச்ச வீ ம் 14.8% ஆக யமாசமடையக்கூடும்.

9.ஆயுதப்பயட பயடவீரர்கள் நாள் சகாண்டாடப்படும் மததி எது?
அ) ஜனவரி 11
ஆ) ஜனவரி 12
இ) ஜனவரி 13
ஈ) ஜனவரி 14 
❖

மு ல் இந்திய இராணுவத் ைபதி K M கரியப்பாவின் ஓய்வுத்ய திடய
நிடனவுகூரும் வடகயில், 2017’இல் நிறுவப்பட்ைதிலிருந்து ஒவ்யவார்
ஆண்டும் ஜன.14 அன்று ‘ஆயு ப்படை படைவீரர்கள் நாள்’ தகாண்ைாை
-ப்பட்டு வருகிைது. K M கரியப்பா, 1949 மு ல் 1953 வடர இந்திய
இராணுவத்தின் ைபதியாக பணியாற்றினார்.

10. ஒவ்மவார் ஆண்டும், இந்திைா முழுவதும், ‘இராணுவ நாள்’
சகாண்டாடப்படுகிற மததி எது?

அ) ஜனவரி 12
ஆ) ஜனவரி 13
இ) ஜனவரி 14
ஈ) ஜனவரி 15 

நடப்பு நிகழ்வுகள்
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