
         

     

1.குடியரசு நாள் அணிவகுப்பில், எம்மாநிலத்தின் அலங்கார ஊர்தி 

‘சிறந்த அலங்கார ஊர்தி’ எனத் ததரிவு தெய்யப்பட்டது? 

அ) அஸ்ஸாம் 

ஆ) திரிபுரா 

இ) உத்தரபிரததசம்  

ஈ) குஜராத் 

✓ தில்லியில் நடைபெற்ற குடியரசு நாள் விழா அணிவகுப்பில் கலந்து 

பகாண்ைவர்களுக்கான விருதுகள் மற்றும் ெரிசுகடை மத்திய 

இடைதயார் விவகாரங்கள் மற்றும் விடையாட்டுத்துடற இடை 

அடமச்சர் கிரண் ரிஜிஜூ வழங்கினார். அதயாத்தி கலாச்சாரத்டத 

பவளிப்ெடுத்திய, உத்தரபிரததசத்டத தசர்ந்த அலங்கார ஊர்தி, சிறந்த 

அலங்கார ஊர்தியாக ததர்வு பசய்யப்ெட்டு முதல் ெரிடச பவன்றது. 

✓ மத்திய அடமச்சகங்கள், துடறகள், CAPF மற்றும் பிற துடைப் 

ெடைகளின் அலங்கார ஊர்திகளுள் உயிரித்பதாழில்நுட்ெத்துடறயின் 

அலங்கார ஊர்தி சிறந்த அலங்கார ஊர்தியாக பதரிவு பசய்யப்ெட்ைது. 

 

2.அண்மமயில் தவளியிடப்பட்ட NSO’இன் திருத்தப்பட்ட மதிப்பீடுக 

-ளின்படி, 2019-20ஆம் ஆண்டிற்கான இந்தியாவின் தமாத்த 

உள்நாட்டு உற்பத்தியின் வளர்ச்சி விகிதம் என்ன? 

அ) 1.3% 

ஆ) 3.2% 

இ) 4.0%  

ஈ) 5.2% 

✓ ததசிய புள்ளிவிவர அலுவலகம் (NSO) அண்டமயில் அதன் திருத்தப்ெட்ை 

ததசிய கைக்கு தரடவ பவளியிட்ைது. தரவுகளின்ெடி, 2019-20’க்கான 

பொருைாதார வைர்ச்சி விகிதம் 4 சதவீதமாக திருத்தப்ெட்டுள்ைது.  

✓ உற்ெத்தி மற்றும் கட்டுமானம்தொன்ற இரண்ைாம் நிடல துடறகளில் 

சுருக்கம் நிகழ்ந்ததன் காரைமாகதவ முந்டதய மதிப்பீைான 4.2 சதவீத 

-த்திலிருந்து இச்சரிவு நிகழ்ந்துள்ைது. ஜனவரி மதிப்பீட்டில் பவளிப்ெடுத் 

-தப்ெட்ை 6.1 சதவீதத்திற்கு எதிராக, 2018-19ஆம் ஆண்டின் பமய்யான 

பமாத்த உள்நாட்டு உற்ெத்தி, 6.5 சதவீதமாக மதிப்பிைப்ெட்டுள்ைது. 

 

3.தெளரி தெளரா அமமந்துள்ள மாநிலம் எது? 

அ) ெஞ்சாப் 

ஆ) உத்தரபிரததசம்  

இ) பீகார் 

ஈ) தமற்கு வங்கம் 

✓ பசைரி பசைரா என்ெது உத்தரபிரததச மாநிலத்தில் தகாரக்பூருக்கு 

அருகில் அடமந்துள்ை ஒரு நகரமாகும். ‘பசைரி பசைரா’ சம்ெவத்தின் 

நூற்றாண்டு நிகழ்டவ பிரதமர் தமாடி காபைாலி வாயிலாக பதாைங்கி 

டவத்தார். வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க பசைரி பசைரா சம்ெவம், 1922 பிப்.5 

அன்று பிரிட்டிஷ் இந்தியாவின் ஐக்கிய மாகாைத்தில் உள்ை பசைரி 

பசைரா என்ற நகரில் நைந்தது. 

✓ காவல்துடறயினருக்கும் தன்னார்வத் பதாண்ைர்களுக்கும் இடையில் 

ஏற்ெட்ை தமாதடல அடுத்து, காவல்துடறயினர் துப்ொக்கிச்சூடு நைத்தின 

-ர். அடதத்பதாைர்ந்து அந்தக் குழு காவல் நிடலயத்டத எரித்தது. இந்தச் 

சம்ெவத்திற்குப் பிறகு, ‘மகாத்மா’ காந்தி ஒத்துடழயாடம இயக்கத்டத 

திரும்ெம் பெற்றார். 

 

4.ெமீப தெய்திகளில் இடம்தபற்ற, ‘IN FAC T-81’ என்றால் என்ன? 

அ) COVID தடுப்பூசி 

ஆ) கைற்ெடைக்கலம்  

இ) மீத்திறன் கணினி 

ஈ) பமய்நிகர் நுண்ணறிவு கருவி 

✓ IN FAC T-81 என்ெது Mk-II வகுப்பிடனச் சார்ந்த இந்திய கைற்ெடையின் 

தாக்குதல் கலமாகும். இது, 20 ஆண்டுகளுக்கும் தமலாக கண்காணிப்பு 

மற்றும் ததைல் & மீட்பு ஆகிய ெணிகளுக்காக ெயன்ெடுத்தப்ெட்டு வந்தது. 

அண்டமயில் இக்கலம், மும்டெயில் உள்ை கைற்ெடை கப்ெல்துடறயில் 

ெணிநீக்கஞ்பசய்யப்ெட்ைது. 

✓ இஸ்தரல் நிறுவனத்துைன் இடைந்து தகாவா ஷிப்யார்ட் லிமிபைட்டில் 

இது கட்ைப்ெட்ைது. கடந்த 1999’இல் INFAC கைற்ெடையில் தசர்க்கப்ெட்ைது. 

 

5.2020-21 தபாருளாதார ஆய்வில் குறிப்பிட்டுள்ள ‘BNI’ என்பதன் 

விரிவாக்கம் என்ன? 

அ) Broad Necessities Index 

ஆ) Bare Necessities Index  

இ) Base Necessities Indicator 

ஈ) Base National Indicator 

✓ நகர்ப்புற மற்றும் கிராமப்புற இந்தியாவுக்கு இடையிலான குடிநீர், 

நலவாழ்வு மற்றும் வீட்டுவசதி நிடலடமகள் தொன்ற அத்தியாவசிய 

ததடவகடை அணுகுவதில் உள்ை ஏற்றத்தாழ்வுகடை விவரிக்க 

2020-21க்கான பொருைாதார ஆய்வு “Bare Necessities Index” (BNI)ஐ 

குறிப்பிட்டுள்ைது. நீர், நலவாழ்வு, வீட்டுவசதி, நுண்-சூழல் மற்றும் பிற 

வசதிகள் என 5 ெரிமாைங்களில் 26 சுட்டிகடை இது ெட்டியலிடுகிறது. 

இது உயர், நடுத்தர, குடறந்த என 3 ெகுதிகடை வடகப்ெடுத்துகிறது. 

 

6. பின்வரும் எந்தத் துமறக்கு நிதியளிப்பதற்காக, NaBFID என்ற 

புதிய வங்கிமய அமமக்க உத்ததசிக்கப்பட்டுள்ளது? 

அ) தவைாண்டம 

ஆ) உட்கட்டமைப்பு  

இ) MSME’கள் 

ஈ) மீன்வைத்துடற 

✓ ெட்பஜட் அமர்வில், நிதி உட்கட்ைடமப்பு மற்றும் தமம்ொட்டுக்கான ததசிய 

வங்கி (NaBFID) மதசாதா 2021 அறிமுகப்ெடுத்தப்ெை உள்ைது.  

✓ உட்கட்ைடமப்பு மற்றும் வைர்ச்சிக்கான ததசிய வங்கிடய (NaBFID) 

அரசாங்கம் அடமத்துள்ைது. அது நாட்டின் உட்கட்ைடமப்பு நிதியுதவிக்கு 

உதவும். இந்த வைர்ச்சி நிதி நிறுவனம், உட்கட்ைடமப்புத்திட்ைங்கடை 

ஆதரிக்கும் ஒரு முதன்டம வைர்ச்சி வங்கியாக பசயல்ெடும். 

 

7.அமனத்து தனியார் கிரிப்தடாகரன்ஸிகமளயும் தமடதெய்து ஒரு 

இமறயாண்மம டிஜிட்டல் நாணயத்மத உருவாக்குவதற்கான 

மதொதாமவ தாக்கல் செய்யவுள்ள நாடு எது? 

அ) சீனா 

ஆ) இந்தியா  

இ) ஜப்ொன் 

ஈ) நியூசிலாந்து 

✓ அடனத்து தனியார் கிரிப்தைாகரன்ஸிகடையும் தடைபசய்து இந்திய 

ரிசர்வ் வங்கியால் (RBI) ஓர் இடறயாண்டம டிஜிட்ைல் நாையத்டத 

உருவாக்குவதற்கான மதசாதாடவ இந்திய அரசு நாைாளுமன்றத்தில் 

தாக்கல் பசய்யவுள்ைது. 

✓ கிரிப்தைாகரன்ஸியின் அடிப்ெடை பதாழில்நுட்ெத்டதயும் அதன் ெயன்ொ 

-டுகடையும் ஊக்குவிக்க சில விதிவிலக்குகடை அனுமதிப்ெதத இந்த 

மதசாதாவின் தநாக்கமாகும். உத்திதயாகபூர்வ டிஜிட்ைல் நாையத்தின் 

சட்ைமன்ற கட்ைடமப்பும் உருவாக்கப்ெடும் என்று எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. 

 

8.உலகளாவிய பாசுமதி அரிசி வர்த்தகத்தில் அதிக பங்களிப்பு 

தெய்யும் நாடு எது? 

அ) சீனா 

ஆ) இந்தியா  

இ) ொகிஸ்தான் 

ஈ) தநொைம் 

✓ 2019-20ஆம் நிதியாண்டில் இந்தியா 4.45 மில்லியன் ைன் ொசுமதி 

அரிசிடய ($4.33 பில்லியன் ைாலர் மதிப்புடைடய) ஏற்றுமதி பசய்தது. 

உலகைாவிய ொசுமதி வர்த்தகத்தில் இது 65% ெங்காகும். ொகிஸ்தான், 

உலகைாவிய ொசுமதி வர்த்தகத்தில் எஞ்சிய சதவீதங்கடை 

பகாண்டுள்ைது. சமீெத்தில், ொகிஸ்தானின் ொசுமதி அரிசி அந்நாட்ைைை 

-வில் புவிசார் குறியீட்டைப்பெற்றது. 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

     

✓ 2020 பசப்ைம்ெரில் இந்தியா தனது ொசுமதி அரிசிக்கு புவிசார் குறியீடை 

பெறுவதற்காக ஐதராப்பிய ஒன்றியத்திைம் விண்ைப்பித்தது. இவ்விரு 

நாடுகளும், ொசுமதிடய, ஐதராப்பிய ஒன்றியத்திற்கு புவிசார் குறியீடு 

ஏதும் இல்லாமல் தற்தொது ஏற்றுமதி பசய்கின்றன. 

 

9. 1896’இல், ‘பிரபுத பாரத’ இதமைத் ததாடங்கியவர் யார்? 

அ) சுவாமி விதவகானந்தர்  

ஆ) ொல கங்காதர திலகர் 

இ) ெகத் சிங் 

ஈ) தயானந்த சரசுவதி சுவாமிகள் 

✓ இந்தியாவின் ஆன்மீக அறிவின் பசய்திடய ெரப்புவதற்காக, 1896ஆம் 

ஆண்டில் மாத இதழான ‘பிரபுத்த ொரதத்டத’ சுவாமி விதவகானந்தர் 

பதாைங்கினார். உத்தரகண்ட் மாநிலத்தில், அத்டவத ஆசிரமம் ஏற்ொடு 

பசய்த ‘பிரபுத ொரத’வின் 125ஆவது ஆண்டு விழாவில், பிரதமர் நதரந்திர 

தமாடி உடரயாற்றினார். இது ெத்திரிடக பவளியிடும் இைம். ‘தநதாஜி’ 

சுொஸ் சந்திரதொஸ், ொல கங்காதர திலகர், ஸ்ரீ அரவிந்ததா தொன்ற ெல 

தடலவர்கள் இப்ெத்திரிடகக்கு ெங்களித்துள்ைனர். 

 

10.ததசிய நலவாழ்வு ஆமணயத்தின் புதிய தமலமமச் தெயல் 

அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

அ) இந்து பூஷண் 

ஆ) R S ஷர்ைா  

இ) பிரவீன் தகதம் 

ஈ) முதகஷ் குமார் தகதான் 

✓ இந்திய பதாடலத்பதாைர்பு ஒழுங்குமுடற ஆடையத்தின் (TRAI) 

முன்னாள் தடலவர் RS சர்மா, ததசிய நலவாழ்வு ஆடையத்தின் புதிய 

தடலடமச் பசயல் அதிகாரியாக நியமிக்கப்ெடுகிறார். இந்து பூஷணின் 

மூன்றாண்டுகால ெதவிவகிப்டெத் பதாைர்ந்த ஓய்டவ அடுத்து RS சர்ைா 

இப்பதவிக்கு வந்துள்ளார். 

✓ பொது நலவாழ்வுக் காப்பீட்டுத் திட்ைமான, ‘ஆயுஷ்மான் ொரத்’ அல்லது 

பிரதமர் ஜன் ஆதராக்கியா தயாஜனாடவ பசயல்ெடுத்துவதற்கான 

பொறுப்பு மிக்க அடமப்பு இந்தத் ததசிய நலவாழ்வு ஆடையமாகும். Co-

WIN குழுவின் தடலவராகவும் RS சர்மா உள்ைார். 

 

 

 

 


