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1. ‘STEM’ கல்வியை மேம்படுத்துவதற்காக, நாடு முழுவதுமுள்ள 

100 அடல் டிங்கரிங் ஆய்வகங்கயள பைன்படுத்தவுள்ள அயேப்பு 

எது? 

அ) DRDO 
ஆ) ISRO  
இ) BARC 
ஈ) இந்திய வான்படை 

❖ நாடு முழுவதும் STEM (அறிவியல், த ாழில்நுட்பம், தபாறியியல், கணி ம்), 
விண்தவளி கல்வி மற்றும் விண்தவளி த ாழில்நுட்பம் சம்பந் மான 
புதுடமகடை பள்ளி மாணவர்களுக்கு வழங்கும் வடகயில் இந்திய 
விண்தவளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமான ISRO, 100 அைல் ஆய்வகங்கடைப் 
பயன்படுத்  இருப்ப ாக அைல் புத் ாக்க இயக்கம், NITI ஆயயாக், ISRO 
ஆகியடவ அறிவித்துள்ைன. 

 

2.அண்யேச் செய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘பாரம்பரிை நியைோற்று 

குழு’வானது, கீழ்க்காணும் எந்த ேத்திை அயேச்ெகத்தின் 

அதிகாரியின் தயையேயில் உள்ளது? 

அ) உள்துடை அடமச்சகம் 
ஆ) வீட்டுவசதி & நகர்ப்புை விவகாரங்கள் அடமச்சகம்  
இ) கலாச்சார அடமச்சகம் 
ஈ) சுற்றுலா அடமச்சகம் 

❖ ‘பாரம்பரிய நிடலமாற்று குழு’வானது (Heritage Conversation Committee - 
HCC) மத்திய வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புை விவகாரங்கள் அடமச்சகத்தின் 
கூடு ல் தசயலாைர்  டலடமயில் உள்ைது. 

❖ புதிய நாைாளுமன்ை கட்ைைத்திற்கான நடுவணரசின் முன்தமாழிடவ இக் 
குழு அண்டமயில் அனுமதித்துள்ைது. மத்திய விஸ்ைா திட்ைத்திற்கு உச்ச 
நீதிமன்ைம் ஒப்பு ல் அளித் துைன், திட்ைத்ட  அபிவிருத்தி தசய்வ ற்கு 
HCC’இன் ஒப்புதல் கட்டாயம் எனக்கூறியது. இக்குழுவில் பிை துடைகடைச் 
சார்ந்  அதிகாரிகளும் உள்ைனர். 

 

3.இந்திைாவின் சோத்த நிைப்பரப்பில் எத்தயன ெதவீதம் பாதுகா 

-க்கப்பட்ட பகுதிகளாக உள்ளன? 

அ) 2.5% 

ஆ) 5%  
இ) 7.5% 
ஈ) 10% 

❖ மத்திய சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காலநிடல மாற்ைத்துடை 
அடமச்சர் பிரகாஷ் ஜவயைகர், 146 ய சிய பூங்கா மற்றும் வனவுயிரி 
சரணாலயங்கள் மற்றும் நாட்டின் உயிரியல் பூங்காக்களின் 
யமலாண்டம தசயல்திைன் மதிப்பீட்டை தவளியிட்ைார். 

❖  ற்யபாது, இந்தியாவில் 903 பாதுகாக்கப்பட்ை பகுதிகள் உள்ைன. 
அது, நாட்டின் தமாத்  நிலப்பரப்பில் 5% ஆகும். ஒவ்யவார் ஆண்டும் 
10 சிைந்  ய சிய பூங்காக்கள், 5 கையலார மற்றும் கைல் பூங்காக்கள் 
மற்றும் நாட்டின் மு ல் 5 உயிரியல் பூங்காக்கள்  ரவரிடசப்படுத் ப் 
-பட்டு அவற்றுக்கு விருதுகள் வழங்கப்படுகின்ைன. 

 

 

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

பாதுகாப்புப் பயிற்சிைாகும்? 

அ) இந்தியா  
ஆ) இலங்டக 
இ) சீனா 
ஈ) ஐக்கியப் யபரரசு 

❖ ஈராண்டுக்கு ஒருமுடை நிகழும் நாடு  ழுவிய கையலாரப் பாதுகாப்பு 
பயிற்சியான ‘கைல் கண்காணிப்பு - 21’, 2021 ஜன.12 & 13 ஆகிய 
ய திகளில் நைந் து. 2019 ஜனவரியில் த ாைங்கப்பட்ை இந் ப்பயிற்சி, 
7516 கி.மீ நீைமுள்ை ஒட்டுதமாத்  கைற்கடரப் பகுதியிலும், 
இந்தியாவின் பிரத்யயக தபாருைா ார மண்ைலத்திலும் நைத் ப்படும்.  

❖ அடனத்து பதிமூன்று கையலார மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் 
பிரய சங்களும் இதில் ஈடுபடும். கைல்சார் பாதுகாப்பு மற்றும் 
கண்காணிப்டப யமம்படுத்துவட  இந்  பயிற்சி யநாக்கமாகக் 
தகாண்டுள்ைது. 

 

5.மகாவாவில் நடக்கும் 51ஆவது பன்னாட்டு தியரப்பட விழாவில் 

சிறப்பு கவனம் சபறும் நாடு எது? 

அ) பிரான்ஸ் 
ஆ) இரஷ்யா  
இ) வங்காைய சம்  
ஈ) இலங்டக 

❖ 2021 ஜன.16-24 வடர திட்ைமிைப்பட்டுள்ை இந்தியாவின் 51ஆவது 
பன்னாட்டு திடரப்பை விழாவில், வங்கய சம் சிறப்பு கவனம் தபறும் 
நாைாக உள்ளது. திடரத்துடைக்கான அந்நாட்டின் பங்களிப்டப 
அங்கீகரிப்ப ற்காக, 4 வங்கய ச திரைப்பைங்கள் சிைப்பு கவனப் 
பிரிவில் யசர்க்கப்பட்டுள்ைன. 

❖ 51ஆவது இந்திய பன்னாட்டு திடரப்பை விழா, 2020’க்கு ய ர்வு 
தசய்யப்பட்ை இந்திய திடரப்பைங்களின் பட்டியலில்  மிழ் திடரப் 
பைங்கைான அசுரன் மற்றும் ய ன் இைம்தபற்றுள்ைன என்பது 
கவனிக்கத் க்கது. 

 
6.நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அயேப்புகளின் சீர்திருத்தங்கயள 

நியறவு செய்த முதைாவது வடகிழக்கு ோநிைமும், கூடுதல் கடன் 

சபறுவதற்கு ஒப்புதல் சபற்ற ோநிைமும் எது? 

அ) நாகாலாந்து 
ஆ) அருணாச்சல பிரய சம் 
இ) மணிப்பூர்  
ஈ) திரிபுரா 

❖ மத்திய நிதி அடமச்சகத்தின் தசலவினத்துடை, கைந்  2020 யம 17 
அன்று அறிவித்  நகர்ப்புை உள்ைாட்சி அடமப்புச் சீர்திருத் ங்கடை, 
மணிப்பூர் நான்காவது மாநிலமாக அமல்படுத்தியுள்ைது. 
இட யடுத்து, இந்  மாநிலம் திைந் தவளிச் சந்ட க் கைன் முடை 
மூலம், `75 யகாடி கைடனக் கூடு லாகப் தபை  குதிதபற்றுள்ைது.  

❖ ஏற்கனயவ இந் ச் சீர்திருத் ங்கடை நிடையவற்றியுள்ை ஆந்திர 
பிரய சம், மத்திய பிரய சம், த லங்கானா ஆகிய மாநிலங்களுைன் 
மணிப்பூர்  ற்யபாது இடணந்துள்ைது.  
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7. “புதுப்பிக்கப்பட்ட சபண்கள் சதாழில்முயனவு தளத்யத” 

சதாடங்குவதற்காக, எந்த மின்னணு-வணிக நிறுவனத்துடன் 

NITI ஆமைாக் கூட்டியைந்துள்ளது? 

அ) அயமசான் 
ஆ) பிளிப்கார்ட்  
இ) மிந்த்ரா 
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  

❖ 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 இராணுவத்தின் மு ல்  டலடமத்  ைபதியாக 
தபாறுப்யபற்ைார். அந்நாள் ஒவ்யவார் ஆண்டும் ‘இராணுவ நாைாக’ 
நிடனவுகூரப்படுகிைது. 
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