
         

     

1.சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, INS கரஞ்ச் என்றால் என்ன? 

அ) பீரங்கி எதிர்ப்பு ஏவுகணை 

ஆ) ஸ்கார்பீன் நீர்மூழ்கிக்கப்பல்  

இ) இராணுவ பீரங்கி 

ஈ) சூப்பர்ச ானிக் சீர்சவக ஏவுகணை 

✓ இந்திய கடற்பணட தனது 3ஆவது ஸ்கார்பீன் வகை நீர்மூழ்கிக் கப்பணைப் 

மும்ணபயில் ணவத்து ‘INS கரஞ்ச்’ என்ற பபயரில் பணியில் இணைத்தது. 

இது, ‘திட்டம் 75’இன்கீழ் கட்டப்பட்டு வரும் ஆறு நீர்மூழ்கிக் கப்பல்களுள் 

ஒன்றாகும். ம கன் கப்பல்கட்டும் நிறுவனமானது மூன்று ஸ்கார்பீன் 

வணக நீர்மூழ்கிக்கப்பல்கணை இந்திய கடற்பணடக்கு கந்சதரி, கல்வாரி 

மற்றும் கரஞ்ச் என்ற பபயரில் வழங்கியுள்ைது. 

 

2. ‘அப்யுதயா’ திட்டமானது பின்வரும் எம்மாநிலத்தினுடடயதாகும்? 

அ) மத்திய பிரசத ம் 

ஆ) உத்தர பிரசத ம்  

இ) குஜராத் 

ஈ) ஒடிஸா 

✓ உத்தர பிரசத  மாநிை முதைணமச் ர் சயாகி ஆதித்யநாத், ‘அப்யுதயா’ 

திட்டத்ணத பதாடக்கிணவத்தார். NEET மற்றும் IIT-JEE சபான்ற சபாட்டித் 

சதர்வுகளில் பங்சகற்க ஆர்வமுள்ை மாைாக்கர்களுக்கு பயிற்சி வ திக 

-ணை வழங்குவணத இது சநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ைது. இத்திட்டத்தின் 

கீழ், 50000’க்கும் சமற்பட்ட மாைாக்கர் சதர்வுப ய்யப்பட்டுள்ைனர். 

 

3.நகர்ப்புற கூட்டுறவு வங்கிகளின் ஒருங்கிடைப்டபப்பற்றி ஆய்வு 

சசய்ய, ரிசர்வ் வங்கியால் அடமக்கப்பட்ட குழுவின் தடலவர் யார்? 

அ) ணமக்சகல் D பத்ரா 

ஆ) N S விஸ்வநாதன்  

இ) B P கனுங்சகா 

ஈ) உஷா சதாரத் 

✓ நகர்ப்புற கூட்டுறவு வங்கிகளுக்கான ஒழுங்காற்று ப யல் திட்டத்ணத 

உருவாக்குவதற்காக 8 சபர் பகாண்ட நிபுைர் குழுணவ ரி ர்வ் வங்கி 

அணமத்துள்ைது. இக்குழுவிற்கு ரி ர்வ் வங்கியின் முன்னாள் துணை 

ஆளுநர் N S விஸ்வநாதன் தணைணமதாங்குவார். இத்துணறயில் உள்ை 

ஒருங்கிணைப்பு வாய்ப்புகணையும் இந்தக் குழு ஆய்வு ப ய்யும். நிபுைர் 

குழு தனது அறிக்ணகணய மூன்று மாதங்களுக்குள்  மர்ப்பிக்குமாறு 

சகட்டுக் பகாள்ைப்பட்டுள்ைது. 

 

4.அண்டமச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, வான் இலக்டக தாக்கும் 

சதாடலதூர ஏவுகடைகடை (Long Range Surface to Air Missiles 

(LRSAM)) உருவாக்கிய அடமப்பு எது? 

அ) HAL 

ஆ) BEL 

இ) ISRO 

ஈ) DRDO  

✓ பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி சமம்பாட்டு ணமயம் (DRDO) கூட்டு முயற்சியில் 

உருவாக்கிய வான் இைக்ணக தாக்கும் பதாணைதூர ஏவுகணைகள் 

(Long Range Surface to Air Missiles (LRSAM)), ஐதராபாத்தில் உள்ை APJ 

அப்துல்கைாம் ஏவுகணை வைாகத்திலிருந்து அனுப்பிணவக்கப்பட்டன. 

✓ கடற்பணட பயன்பாட்டுக்காக சமற்பரப்பிலிருந்து வான் இைக்ணகத் தாக் 

-கும் ஏவுகணைகணை DRDO, இஸ்சரல் நாட்டின் IAI நிறுவனம் உட்பட 

பை நிறுவனங்களுடன் இணைந்து தயாரித்தது. இந்திய கடற்பணடயின் 

நவீன சபார்க்கப்பல்களில் இருந்து, எதிரி நாட்டு சபார் விமானம் உட்பட 

வான் இைக்குகணைத் தாக்கும் விதத்தில் இணவ தயாரிக்கப்பட்டுள்ைன. 

 

 

 

 

5. COVID-19 சதாற்டற எதிர்த்துப்பபாராடுவதற்காக குருகிராடமச் 

சார்ந்த மருத்துவமடன குழுமமான சமதந்தாவுக்கு `100 பகாடி நிதி 

வழங்கவுள்ை அடமப்பு எது? 

அ) AIIB 

ஆ) ADB  

இ) உைக வங்கி 

ஈ) IMF 

✓ ஆசிய வைர்ச்சி வங்கியானது (ADB) குருகிராணமச் ார்ந்த மருத்துவம 

-ணன குழுமமான பமதந்தாவுக்கு `100 சகாடி கடனுதவி வழங்குவதாக 

அறிவித்துள்ைது. COVID-19 பதாற்றுசநாணய எதிர்த்துப் சபாராடுவதற்கு, 

நைவாழ்வுச்ச ணவகள் மற்றும் மருத்துவ உபகரைங்கணை நவீனப்படு 

-த்துவதற்கு இந்நிதி உதவும். பதாற்று கட்டுப்பாடு குறித்த ஊழியர்களுக் 

-கான பயிற்சித்திட்டங்களும் இதில் அடங்கும். 

 

6. ‘அரிபாடா - Arribada’ என்பது கீழ்க்காணும் எந்த உயிரினத்துடன் 

சதாடர்புடடய சசால்லாகும்? 

அ) பாம்பு 

ஆ) கடைாணம  

இ) தவணை 

ஈ) சிைந்தி 

✓ ‘அரிபாடா’ என்ற பதம் கடைாணமகளின் பபருமைவிைான இடம்பபயர் 

-ணவ விவரிக்கப்பயன்படுகிறது. அங்கு சபரைவில் பபண் கடைாணமக் 

குழுக்கள், கடற்கணரயில் உள்ை ஒரு கூடுகட்டுமிடத்தில் கூடுகின்றன. 

அண்ணமயில், ஆலிவ் ரிட்லி ஆணமகள், இந்தக் கூடுகட்டும் பருவத்தில், 

கடற்கணரயில் முட்ணடயிடத் பதாடங்கின. 

✓ நிவர் மற்றும் புபரவி புயல்கள் காரைமாக காைநிணைகளில் ஏற்பட்ட 

மாற்றங்கள் காரைமாக, பபாதுவாக நவம்பரில் பதாடங்கும் இந்தக் கூடு 

கட்டும் பருவம், இவ்வாண்டு சிைவாரங்கள் தாமதமாக பதாடங்கியுள்ைது. 

 

7.`5000 பகாடி மதிப்பிலான திறன்பபசி கூறுகள் உற்பத்திப் 

பிரிடவ, தமிழ்நாட்டில் அடமப்பதற்கு முன்சமாழிந்துள்ை உற்பத்திக் 

குழுமம் எது? 

அ) TATA எபைக்ட்ரானிக்ஸ்  

ஆ) T C S 

இ) இன்சபாபடல் 

ஈ) பைசனாசவா 

✓ TATA எபைக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனமானது திறன்சபசி கூறுகணை உற்பத் 

-தி ப ய்வதற்கான உற்பத்திப் பிரிணவ நிறுவுவதற்காக தமிழ்நாடு அரசு 

-டனான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் ணகபயழுத்திட்டுள்ைது. `4684 

சகாடி மதிப்பீட்டில், கிருஷ்ைகிரியில் இந்தப் பிரிவு நிறுவப்படும். இந்தத் 

திட்டம், 18250 சபருக்கு சவணைவாய்ப்புகணை உருவாக்க உதவும்.  

✓ ப ய்யாற்றில் வண்ைப்பூச்சு உற்பத்திப் பிரிணவ நிறுவும் பபாருட்டு 

தமிழ்நாடு அரசு, கிராசிம் இண்டஸ்ட்ரீஸுடன் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் 

ணகபயழுத்திட்டது. ̀ 750 சகாடி முதலீட்டில் இது நிறுவப்படும். பமாத்தம், 

`28,000 சகாடி மதிப்பீட்டிைான திட்டங்களுக்காக, 28 புரிந்துைர்வு 

ஒப்பந்தங்களில் தமிழ்நாடு அரசு ணகபயழுத்திட்டுள்ைது. 

 

8. ‘பாரம்பரிய வழித்தடம் திட்ட’த்துடன் சதாடர்புடடய மாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) சகரைா 

இ) ஒடிஸா  

ஈ) மத்திய பிரசத ம் 

✓ ஜகந்நாதர் சகாவில் சமைாண்ணமக் குழுமமானது, அண்ணமயில் `800 

சகாடி மதிப்பீட்டிைான, ‘பாரம்பரிய வழித்தடம் திட்ட’த்திற்கு ஒப்புதல் 

அளித்துள்ைது. இந்தத் திட்டம், சகாவிணை புதுப்பித்து மறுவடிவணமப்பு 

ப ய்வணத சநாக்கமாகக்பகாண்டுள்ைது. பகவான் ஜகந்நாதர் சகாவில் 

ஒடிஸா மாநிைத்தின் பூரியில் அணமந்துள்ை, பன்னிரண்டாம் நூற்றாண் 

ணடச்  ார்ந்த ஒரு முக்கியமான சகாவிைாகும். 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

     

✓ கங்ணக வம் த்ணதச் ச ர்ந்த மன்னர் அனந்தவர்மன் ச ாடகங்காவால் 

இந்தக் சகாவில் கட்டப்பட்டது. 

 

9.டநஜீரிய அசமரிக்க சபாருைாதார நிபுைர் Ngozi Okonjo-Iweala, 

எந்த அடமப்பின் தடலடம இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ைார்? 

அ) UNICEF 

ஆ) IMF 

இ) WTO  

ஈ) உைக வங்கி 

✓ ணநஜீரிய அபமரிக்க பபாருைாதார நிபுைர் Ngozi Okonjo-Iweala, உைக 

வர்த்தக அணமப்பின் (WTO) புதிய தகைகம இயக்குநராக நியமிக்கப்பட் 

-டுள்ைார். இந்த நியமனத்தின்மூைம், உைக வர்த்தக அணமப்பின் தணை 

-ணம இயக்குநரான முதல் ஆப்பிரிக்க பபண் என்ற பபருணமணய அவர் 

பபற்றார். உைக வர்த்தக அணமப்பு என்பது நாடுகளுக்கிணடசயயான 

வர்த்தகத்ணத ஒழுங்குபடுத்துகின்ற ஒரு அரசுகளுக்கிணடசயயான 

அணமப்பாகும். இது பஜனீவாணவ தணைணமயிடமாகக் பகாண்டுள்ைது. 

 

10. சமட்ராஸ் IIT’இன் ஆதரவில் உள்ை ‘டப பீம்’ என்ற துளிர் 

நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ை, மின்சாரத்தில் இயங்கும் 2 சக்கர 

வாகனத்தின் சபயர் என்ன? 

அ) எைக்ட்சரா 

ஆ) ஆம்பியர் 

இ) சவால்டாணபக் 

ஈ) ணபபமா (PiMo)  

✓ பமட்ராஸ் IIT’இன் ஆதரவில் உள்ை ‘ணப பீம்’ என்ற துளிர் நிறுவனம், 

 மீபத்தில், ‘ணபபமா’ என்ற பபயரிைான 2  க்கர வாகனத்ணத அறிமுகம் 

ப ய்துள்ைது. இந்த வாகனத்ணத திறன்சபசிணயவிடவும் சவகமாக மின் 

-சனற்றம் ப ய்ய முடியும். ஒருமுணற மின்சனற்றம் ப ய்தால் 50 கிமீ., 

தூரம் வணர இதில் ப ல்ைவியலும். இதன் விணை `30,000/-. இந்த 

வாகனத்திற்கு பதிவு எண் சதணவயில்ணை. 

 

 

 

 


