
        

    

1. RBI’இன் அண்மைய அறிக்மையின்படி, குமைதீர்ப்புத் 

திட்டத்தின்கீழ் அதிைபட்ச புைார்ைமைப்பபற்ை ைண்டலம் 

எது? 

அ) தென் மண்டலம் 

ஆ) கிழக்கு மண்டலம் 

இ) வடக்கு மண்டலம்  

ஈ) மமற்கு மண்டலம் 

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) 2020 ஏப்ரல் - 2021 மார்ச்சில் 

பல்மவறு குறைதீர்க்கும் திட்டங்களின்கீழ் 4,04,143 

புகார்கறைப் தபற்றுள்ைது. புகார்களின் அைவு 22.27% 

செவீெம் அதிகரித்துள்ைது. சண்டிகர், கான்பூர் மற்றும் 

தில்லி ஆகியறவ அதிகபட்ச புகார்கறைப் தபற்றுள்ைன. 

மமலும் 2020-21’இல் வடக்கு மண்டலத்தில் அதிகபட்ச 

புகார்கள் (43.10 செவீெம்) வந்துள்ைன. அறெத் தொடர்ந்து 

மமற்கு மற்றும் தெற்கு மண்டலங்கள் உள்ைன. 

✓ கிழக்கு மண்டலம் தொடர்ந்து குறைவான புகார்கறைக் 

தகாண்டுள்ைது. ATM மற்றும் பற்ைட்றடகள், தமாறபல் 

மபங்கிங் மற்றும் கடனட்றடகள் ஆகியறவ புகார்களின் 

முக்கிய காரணங்கைாக உள்ைன. 

 

2. இந்தியாவுடன் முமையான ைட்டற்ை வர்த்தை ஒப்பந்த 

பபச்சுவார்த்மதைமை சமீபத்தில் பதாடங்கிய நாடு எது? 

அ) அதமரிக்கா 

ஆ) இங்கிலாந்து  

இ) ரஷ்யா 

ஈ) ஜப்பான் 

✓ 2030ஆம் ஆண்டிற்குள் இந்தியாவிற்கும் இங்கிலாந்திற்கும் 

இறடயிலான வர்த்ெகத்றெ இரட்டிப்பாக்கும் ம ாக்குடன், 

முறையான கட்டற்ை வர்த்ெக ஒப்பந்ெ மபச்சுவார்த்றெக 

-றை இரு ாடுகளும் தொடங்கின. இரு ாடுகளுக்கு 

இறடயிலான இந்ெ இருெரப்பு வர்த்ெகத்தின் மதிப்பு 

ஆண்டுக்கு சுமார் $50 பில்லியன் ஆகும். 

✓ விவசாயம் மற்றும் பால்வைத்துறைமபான்ை முக்கியமான 

துறைகளில் இரு ாடுகளும் ஒப்பந்தித்துள்ைொக வர்த்ெக 

அறமச்சர் பியூஷ் மகாயல் தெரிவித்ொர். 

 

3. பதாமலக்ைாட்சி ைதிப்பீடு புள்ளி (TRP) பசமவைமை 

வலுப்படுத்துவதற்ைாை அமைக்ைப்பட்ட பணிக்குழுவின் 

தமலவர் யார்? 

அ) சசி மசகர் மவம்படி  

ஆ) அனுராக் சிங் ொக்கூர் 

இ) L முருகன் 

ஈ) சுகந்த் வத்சா 

✓ மத்திய ெகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அறமச்சகமானது தசய்தி 

மசனல்களின் பார்றவயாைர் மதிப்பீட்றட உடனடியாக 

தவளியிடுமாறு தொறலக்காட்சி கண்காணிப்பு 

நிறுவனமான பிராட்காஸ்ட் ஆடியன்ஸ் ரிசர்ச் கவுன்சில் 

இந்தியாறவ (BARC) மகட்டுக்தகாண்டுள்ைது. 

✓ பிரசார் பாரதியின் ெறலறமச் தசயல் அதிகாரி சசி மசகர் 

மவம்படியின் ெறலறமயில் தசயற்குழு ஒன்றை ெகவல் 

மற்றும் ஒலிபரப்புத்துறை அறமச்சகம் அறமத்துள்ைது. 

இது தொறலக்காட்சி மதிப்பீடு புள்ளி (TRP) மசறவகறை 

வலுப்படுத்துவெற்காக அறமக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

4. ைைன்யான் திட்டத்தின் பணியாைர் திைன் என்ன? 

அ) 2 

ஆ) 3  

இ) 4 

ஈ) 5 

✓ ககன்யான் திட்டத்திற்கான கிறரமயாதஜனிக் எஞ்சினின் 

ெகுதிச்மசாெறனறய இந்திய விண்தவளி ஆய்வுறமயம் 

(ISRO) 720 வினாடிகளுக்கு தவற்றிகரமாக  டத்தியது.  

✓ ெமிழ் ாட்டின் மமகந்திரகிரியில் அறமந்துள்ை இஸ்மரா 

உந்துெல் வைாகத்தில் இச்மசாெறன  டத்ெப்பட்டது. இந்ெ 

நீண்டகால மசாெறனயானது, ககன்யான் திட்டத்தின் 

ஒரு முக்கிய றமல்கல்லாக பார்க்கப்படுகிைது. 

 

5. முர்ரி என்பது பின்வரும் எந்த நாட்டின் பிரபலைான 

ைமலவாசஸ்தலைாகும்? 

அ) இலங்றக 

ஆ) பாகிஸ்ொன்  

இ) ஆப்கானிஸ்ொன் 

ஈ) ம பாைம் 

✓ பாகிஸ்ொனின் பிரபலமான மறலவாசஸ்ெலமான முர்ரி, 

வரலாறு காணாெ பனிப்தபாழிவு காரணமாக குறைந்ெது 

21 மபர் உறைந்து இைந்ெறெ அடுத்து, ‘மபரிடர் பாதித்ெ 

பகுதி’யாக அறிவிக்கப்பட்டது. 

✓ ‘முர்ரி’ என்பது பாகிஸ்ொனின் பஞ்சாப் மாநிலத்தின் 

இராவல்பிண்டி மாவட்டத்தில் உள்ை பிர்பஞ்சால் மறலத் 

தொடரில் அறமந்துள்ை ஒரு மறலயக  கரமாகும். 

 

6. ‘பிரவாசி பாரதிய திவாஸ்’ அனுசரிக்ைப்படுகிை தேதி 

எது? 

அ) ஜனவரி 9  

ஆ) ஜனவரி 10 

இ) ஜனவரி 11 

ஈ) ஜனவரி 12 

✓ ஜன.9 அன்று, இந்திய அரசாங்கத்துடன் தவளி ாடுகளில் 

உள்ை இந்திய சமூகத்தின் ஈடுபாட்றட வலுப்படுத்துவெற் 

-காக ‘பிரவாசி பாரதிய திவாஸ்’ அனுசரிக்கப்பட்டது. 

1915ஆம் ஆண்டில், மகாத்மா காந்தி தென்னாப்பிரிக்காவில் 

இருந்து இந்தியா திரும்பியறெ நிறனவுகூரும் விெமாக 

இந்ெ நிகழ்வு ஜனவரி.9 அன்று தகாண்டாடப்படுகிைது. 

 

7. பைல்பபார்ன் சம்ைர் பசட் ATP 250 நிைழ்வு பட்டத்மத 

பவன்ை படன்னிஸ் வீரர் யார்? 

அ) மராஜர் தபடரர் 

ஆ) ரமபல்  டால்  

இ) மடனியல் தமட்தவமடவ் 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

ஈ) ம ாவக் மஜாமகாவிச் 

✓ தடன்னிஸ் வீரர் ரமபல்  டால் சமீபத்தில் தமல்மபார்ன் 

சம்மர் தசட் ஏடிபி 250 நிகழ்வு பட்டத்றெ தவன்ைார். 20 

முறை கிராண்ட்ஸ்லாம் தவன்ை சாம்பியனான அதமரிக்க 

வீரர் மமக்சிம் கிதரஸ்ஸிறய  டால் மொற்கடித்ொர். இது 

ரமபல்  டாலின் 89ஆம் சுற்றுப்பயண நிறல பட்டமாகும். 

 

8. ஆசிய உட்ைட்டமைப்பு & முதலீட்டு நிதியத்தின் (AIIB) 

புதிய துமைத் தமலவராை நியமிக்ைப்பட்டுள்ை இந்தியர் 

யார்? 

அ) இரகுராம் இராஜன் 

ஆ) உர்ஜித் பமடல்  

இ) D சுப்பாராவ் 

ஈ) Y V தரட்டி 

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) முன்னாள் ஆளுநரான 

உர்ஜித் பமடல், ஆசிய உட்கட்டறமப்பு மற்றும் முெலீட்டு 

வங்கியின் (AIIB) துறணத் ெறலவராக நியமிக்கப்பட்டு 

உள்ைார். தபய்ஜிங்றக ெைமாகக் தகாண்ட இப்பலெரப்பு 

வங்கியின் ஐந்து துறணத் ெறலவர்களுள் ஒருவராக 

அவர் மூன்ைாண்டு காலம் பணியாற்றுவார். 

 

9. ‘மிஷன் பர்வாரிஷ்’ உடன் பதாடர்புமடய ைாநிலம் எது? 

அ) அஸ்ஸாம்  

ஆ) உத்ெர பிரமெசம் 

இ) பஞ்சாப் 

ஈ) மகாராஷ்டிரா 

✓ அஸ்ஸாம் மாநிலத்தின் கச்சார் மாவட்டம் ‘மிஷன் 

பர்வாரிஷ்’ என்ை திட்டத்றெ மமற்தகாண்டது. அது ஆறு 

மாெங்கள் முெல் ஐந்து வயது வறர உள்ை எண்ணூறு 

குழந்றெகளில் 704 குழந்றெகறை கடுறமயான 

ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டிலிருந்து மீட்டுள்ைது. 

✓ அரசாங்க நிறுவனங்கள், உள்ளூர் சிவில் அறமப்புகள், 

ென்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் 

வணிகர்கறை உள்ைடக்கிய இந்ெத்திட்டம் அண்றமயில் 

‘SKOCH’ விருறெ தவன்ைது. 

 

10. இந்தியாவில் நீர் பைட்பரா திட்டம் பைாண்ட முதல் 

நைரம் எது? 

அ) தசன்றன 

ஆ) தகால்கத்ொ 

இ) தகாச்சி  

ஈ) மும்றப 

✓ மகரைாவின் தகாச்சி  கரம் மின்கலம்மூலம் இயங்கும் 

மின்சார படகுகறை அறிமுகப்படுத்திய பிைகு, நீர் தமட்மரா 

திட்டத்றெக்தகாண்ட இந்தியாவின் முெல்  கரமாக 

மாறியது. அறடயாைங்காணப்பட்ட 15 வழித்ெடங்களுடன் 

ஒருங்கிறணந்ெ நீர்வழிப் மபாக்குவரத்து அறமப்றப 

உருவாக்குவறெ இந்ெத் திட்டம் ம ாக்கமாகக் தகாண்டு 

உள்ைது. தகாச்சி தமட்மரா இரயில் லிமிதடட் மூலம் இது 

இயக்கப்படுகிைது. 

 

1. நிகழாண்டில் 3 இடங்களில் புதிொக அகழாய்வுகள்: 4 

பகுதிகளில் தொடர் ஆய்வுகள் 

ெமிழகத்தில் நிகழாண்டில் மூன்று இடங்களில் புதிொக 

அகழாய்வுப் பணிகள்  றடதபறும் என்று முெல்வர் மு க 

ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ைார். மமலும்,  ான்கு இடங்களில் 

பல்மவறு நிறலகளில் உள்ை ஆய்வுப்பணிகள் 

நிகழாண்டிலும் தொடர்ந்து  டக்கும் என அவர் அறிவிப்புச் 

தசய்துள்ைார். 

இதுகுறித்து, அவர் தவளியிட்ட அறிவிப்பு: 

கீழடி மற்றும் அெறனச் சுற்றியுள்ை இடங்களில் எட்டாம் 

கட்ட அகழாய்வும், தூத்துக்குடி மாவட்டம் சிவகறையில் 

மூன்ைாம் கட்டமும், அரியலூர் மாவட்டம் கங்றகதகாண்ட 

மசாழபுரத்தில் இரண்டாம் கட்டமும், கிருஷ்ணகிரி 

மாவட்டம் மயிலாடும்பாறையில் இரண்டாம் கட்டமாகவும் 

அகழாய்வுப் பணிகள்  றடதபறும். 

முெற்கட்டப்பணிகள்: முெற்கட்டமாக விருது கர் மாவட்டம் 

தவம்பக்மகாட்றட, திருத ல்மவலி மாவட்டம் 

துலுக்கர்பட்டி, ெருமபுரி மாவட்டம் தபரும்பாறல ஆகிய 

இடங்களில் அகழாய்வுப் பணிகள்  டக்கும். 

திருத ல்மவலி மாவட்டம் வள்ளியூரில் இருந்து ஆறு கிமீ 

தொறலயில்  ம்பி ஆற்றின் இடது கறரயில் அறமந்துள்ை 

துலுக்கர்பட்டியில்  றடதபைவுள்ை முெல்கட்ட ஆய்வானது, 

இரும்புக்காலப் பண்பாட்டின் மவர்கறைத் மெடுவொக 

இருக்கும். 

விருது கர் மாவட்டம் சிவகாசியிலிருந்து 15 கிமீ தொறல 

-வில் றவப்பாறு ஆற்றின் இடதுகறரயில் அறமந்துள்ை 

தவம்பக்மகாட்றடயில் ஏற்தகனமவ, நுண்கற்கருவிகள், 

பல்மவறு வறகயான மணிகள், அலங்கரிக்கப்பட்ட சங்கு 

வறையல்கள், காெணிகள், சுடுமண்ணால் ஆன 

வட்டுகள், இரும்புக் கசடுகள் ஆகியன கிறடத்துள்ைன. 

இப்மபாது அங்கு மமற்தகாள்ைப்பட உள்ை அகழாய்வின் 

ம ாக்கமானது, அதிக எண்ணிக்றகயில் நுண்கற்கருவி 

-கறை மசகரிப்பொக அறமயும். 

ெருமபுரி மாவட்டம் தபன்னாகரத்தில் இருந்து 25 கிமீ 

தொறலயில் பாலாறு ஆற்றின் இடதுகறரயில் 

தபரும்பாறல அறமந்துள்ைது. காவிரியின் கிறை ஆைான 

பாலாற்றின் ஆற்ைங்கறரகளில் இரும்புக்காலப் 

பண்பாட்டின் மவர்கறைத் மெடுவமெ அங்குள்ை முெல் 

கட்ட ஆய்வின் ம ாக்கமாக இருக்கும். 

தகாற்றகத் துறைமுகம்: ென்தபாருற  ஆற்றின் முகத் 

துவாரத்துக்கு எதிரில் கடற்கறரமயார முன்கை 

புலஆய்வுப் பணிகள் மமற்தகாள்ைப்படும். அதில் முெல் 

கட்டமாக சங்ககால தகாற்றகத் துறைமுகத்தின் 

தொல்லியல் வைத்றெக் கண்டறிய கடமலாரங்களில் 

ஆய்வு மமற்தகாள்ைப்படும். இந்தியக் கடலாய்வு 

பல்கறலக்கழகம் மற்றும் மெசிய கடல்சார் தொழில்நுட்ப 

நிறுவனம் ஆகியவற்றுடன் இறணந்து கடலாய்வு 

மமற்தகாள்ைத் திட்டமிடப்பட்டுள்ைது. 

அகழாய்வுப் பணிகள் வரும் பிப்ரவரி மாெம் முெல் 

வாரத்தில் தொடங்கி தசப்டம்பர் இறுதி வறர  றடதபறும். 

 

 

 



        

    

2. ராணுவத்துக்கு ‘ஏடி4’ பீரங்கி எதிாிா்ப்பு ஆயுெம்: 

ஒப்பந்ெம் தபற்ைது ஸ்வீடன் நிறுவனம் 

இந்திய ராணுவத்துக்கு ‘ஏடி4’ பீரங்கி எதிாிா்ப்பு 

ஆயுெங்கறைத் ெயாரித்து வழங்குவெற்கான 

ஒப்பந்ெத்றெ ஸ்வீடன் நிறுவனம் தபற்றுள்ைது. 

ஸ்வீடனில் உள்ை சாப் நிறுவனம், இராணுவத்துக்குத் 

மெறவயான ஆயுெங்கறை உற்பத்தி தசய்து வருகிைது. 

அந்நிறுவனம் தவளியிட்ட அறிக்றகயில் 

கூைப்பட்டிருப்பொவது: 

பலத்ெ மபாட்டிக்குப் பிைகு, இந்திய ராணுவத்துக்கு ‘ஏடி4’ 

பீரங்கி எதிர்ப்பு ஆயுெங்கறை வழங்கும் ஒப்பந்ெத்றெ சாப் 

நிறுவனம் தபற்றுள்ைது. அந்ெ ஆயுெங்கள் விமானப் 

பறடயிலும் பயன்படுத்ெப்படுகின்ைன. இந்ெ ஆயுெத்றெ 

வீரர் ஒருவமர ெனது மொள்பட்றடயில் றவத்து 

பயன்படுத்ெ முடியும். 

எதிரியின் இருப்பிடம், மபார்க்கப்பல், தெலிகாப்டர்கள், 

பீரங்கி வண்டிகள் மற்றும் வீரர்கறை இந்ெ ஆயுெத்ொல் 

எளிதில் குறிறவத்துத் ொக்க முடியும் என்று அந்ெ 

அறிக்றகயில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

3. பிரெமர்  மரந்திர மமாடி மற்றும் தமாரிஷியஸ் பிரெமர் 

பிரவீந்த் குமார் ஜுக் ாத் ஆகிமயார் இறணந்து 

திட்டங்கறை தொடங்கி றவக்க உள்ைனர் 

இந்திய உெவியுடன் கட்டப்பட்ட சமூக வீட்டு வசதி 

அலகுகறை பிரெமர் திரு  மரந்திர மமாடி மற்றும் 

தமாரிஷியஸ் பிரெமர் திரு பிரவீந்த் குமார் ஜுக் ாத் 

ஆகிமயார் 2022 ஜனவரி.20 அன்று காதணாளிமூலம் 

திைந்து றவக்க உள்ைனர். 

இந்தியாவின் வைர்ச்சி ஆெரவுடன் தமாரிஷியஸில் 

நிறுவப்படும் குடிறம மசறவ கல்லூரி மற்றும் 8 MW 

சூரியசக்தி ஒளிமின்னழுத்ெ பண்றண திட்டங்கறையும் 

இரு ெறலவர்களும் தொடங்கி றவக்க உள்ைனர்.  

தமட்மரா எக்ஸ்பிரஸ் திட்டம் மற்றும் உள்கட்டறமப்பு 

திட்டங்களுக்கு இந்தியா தமாரிஷியசுக்கு வழங்கும் 190 

மில்லியன் அதமரிக்க டாலர் கடனுக்கான ஒப்பந்ெம், சிறு 

வைர்ச்சித் திட்டங்கறை தசயல்படுத்துவெற்கான 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ெம் உள்ளிட்டறவயும் பகிர்ந்து 

தகாள்ைப்படும். 

 

4. சர்வமெச தசஸ் வீரருக்கு `8 லட்சம் ஊக்கத் தொறக 

ெமிழகத்றெச் மசர்ந்ெ சர்வமெச தசஸ் வீரர் பரத் 

சுப்ரமணியத்துக்கு, `8 இலட்சம் ஊக்கத் தொறகறய 

முெல்வர் மு க ஸ்டாலின் வழங்கினார். 

ெறலறமச் தசயலகத்தில் முெல்வறர ம ரில் சந்தித்து 

அவரிடம் இருந்து ஊக்கத் தொறகறய தபற்ைார் பரத் 

சுப்ரமணியம். 

சர்வமெசப் மபாட்டிகளில் தொடர்ந்து சிைப்பாக விறையாடி 

வரும் பரத் சுப்ரமணியம், 2019ஆம் ஆண்டு சர்வமெச 

மாஸ்டர் பட்டம் தவன்ைார். 

மமலும், நிகழாண்டில் ெனது 14ஆவது வயதில் கிராண்ட் 

மாஸ்டர் பட்டம் தவன்று இந்தியாவுக்கும், ெமிழகத்துக்கும் 

தபருறம மசர்த்துள்ைார். சர்வமெச தசஸ் மாஸ்டர் பட்டம் 

தவன்ைெற்காக `3 இலட்சமும், கிராண்ட்மாஸ்டர் பட்டம் 

தவன்ைெற்காக `5 இலட்சமும் மசர்த்து தமாத்ெம் `8 

இலட்சத்துக்கான ஊக்கத் தொறகக்குரிய காமசாறலறய 

அவருக்கு முெல்வர் மு க ஸ்டாலின் வழங்கினார். 

 

 


