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1.அடிமை வர்த்தகத்துடன் ததொடர்புமடய வில்லியம் தெக்பெொர்ட் 

ைற்றும் சர் ஜொன் கொஸ் ஆகிய ோரின் சிமைகமை அகற்றுவதொக 

அறிவித்துள்ை நகரம் எது? 

அ) வாஷிங்டன் 
ஆ) லண்டன்  
இ) ர ாம் 
ஈ) மாஸ்ர ா 

❖ கில்ட்ஹால் சிலல ளின் இல்லத்திலிருந்து வில்லியம் பெக்ரொர்ட் மற்றும் 
சர் ஜான்  ாஸ் ஆகிரயாரின் சிலல லை அ ற்ற லண்டன் ஒப்புதல் 
அளித்தது. பிைாக் லிவ்ஸ் ரமட்டர் ஆர்ப்ொட்டங் ளுக்குப் பிறகு, ந  க் ழ ம் 
இனபவறிலயக் ல யாள்வதற் ா  ஒரு ெணிக்குழுலவ அலமத்தது; அது, 
இவ்விரு நெர் ளின் சிலல லை அ ற்ற ெரிந்துல த்தது. ந  த்தின் 
ரதர்ந்பதடுக் ப்ெட்ட பி திநிதி ள் இம்முடிவுக்கு ஆத வா  வாக் ளித்தனர். 

 

2.உைக தெொருைொதொர ைன்றத்தின் அண்மை , ‘உைகைொவிய 

இடர் அறிக்மக’யின்ெடி, பின்வரும் எது மிகப்தெரிய நீண்டகொை 

இடரொகும்? 

அ) வணி  அச்சுறுத்தல் ள் 
ஆ)  ாலநிலல அச்சுறுத்தல் ள்  
இ) ஆயுத அச்சுறுத்தல் ள் 
ஈ) மருத்துவ அச்சுறுத்தல் ள் 

❖ உல  பொருைாதா  மன்றம் (WEF) சமீெத்தில் தனது அறிக்ல யின் 15 வது 
ெதிப்லெ “உல ைாவிய இடர் அறிக்ல ” என்ற தலலப்பில் பவளியிட்டது. 
வ லாற்றில் முதல்முலறயா , ‘ ாலநிலல அச்சுறுத்தல் ள்’, அறிக்ல யில் 
உள்ை அலனத்து நீண்ட ால இடர் ளிலும் முதன்லமயானதா  உள்ைது. 

❖ லசெர் தாக்குதல் ள் மற்றும் த வு திருட்டு ரொன்ற பதாழில்நுட்ெ இடர் ள், 
உல ைாவிய ஆளுலம ரதால்வி ரொன்ற அ சியல் இடர் ள் மற்றும் நீர் 
பநருக் டி ரொன்ற சமூ  இடர் ள் ஆகியலவ பிற நீண்ட ால இடர் ளுள் 
அடங்கும். ‘பொருைாதா  ரமாதல் ள்’ மற்றும் ‘உள்நாட்டு அ சியல் துருவ 
முலனப்பு’ ஆகியலவ குறுகிய  ால இடர் ைாகும். 

 

3.அண்மைச் தசய்திகளில் இடம்தெற்ற, ‘SAMVAD’ ைொநொடு, 

இந்தியொவிற்கும் எந்த நொட்டிற்கும் இமடபய நமடதெற்றது? 

அ) ஜப்ொன்  
ஆ) இலங்ல  
இ) வங் ாைரதசம் 
ஈ) ஆஸ்திர லியா 

❖ இந்தியாவும் ஜப்ொனும்  டந்த ஐந்து ஆண்டு ைா  புது தில்லி, 
ரடாக்கிரயா உள்ளிட்ட ெல்ரவறு இடங் ளில் சம்வாத் மாநாட்டுத் 
பதாடர் லை ஏற்ொடு பசய்து வருகின்றன. இந்தத் பதாடர் மாநாடு, 
இருநாடு ளின் ெகி ப்ெட்ட மதிப்பு லை முன்னிலலப்ெடுத்துவலத 
ரநாக் மா க் ப ாண்டுள்ைது. ஆறாவது இந்திய-ஜப்ொன் சம்வாத் 
மாநாட்டின்ரொது, பி தமர் ரமாடி பெைத்த இலக்கியம் மற்றும் 
ரவதங் ளின் நூல த்லத உருவாக்குவதா  முன்பமாழிந்தார். 

 

 

 

4. ‘ைொவட்ட பைம்ெொட்டு கவுன்சில்’ என்ெது பின்வரும் எந்த ைொநிை 

/ யூனியன் பிரபதசத்தின் உள்ைொட்சி அமைப்பு ஆகும்? 

அ) இ ாஜஸ்தான் 
ஆ) நா ாலாந்து 
இ) ஜம்மு & காஷ்மீர்  
ஈ) அஸ்ஸாம் 

❖ ‘மாவட்ட ரமம்ொட்டு  வுன்சில்’ என்ெது ஜம்மு- ாஷ்மீர் யூனியன் 
பி ரதசத்தின் உள்ைாட்சி அலமப்ொகும். இது முதன்முதலில் 2020 
அக்ரடாெர் மாதம் உள்துலற அலமச்ச த்தால் உருவாக்கப்ெட்டது.  

❖ இது, ஜம்மு- ாஷ்மீர் ெஞ்சாயத்து இ ாஜ் சட்டம், 1989ஆல் வசதி 
பசய்யப்ெட்டு, இந்திய அ சியலலமப்பின் 1996 ஜம்மு- ாஷ்மீர் 
ெஞ்சாயத்து இ ாஜ் விதியின்கீழ் உருவாக் ப்ெட்டது. அண்லமயில், 
ஜம்மு- ாஷ்மீரின் முதல் ‘மாவட்ட ரமம்ொட்டு  வுன்சில்’ ரதர்தல் 
பவற்றி  மா  நலடபெற்றது. 

 

5.நொட்டின் முதல் அதிநவீன மைப்ெர்பசொனிக் கொற்றுப்புமை 

பசொதமன வசதி, பின்வரும் எந்த நகரத்தில் திறக்கப்ெட்டுள்ைது? 

அ) பசன்லன 
ஆ) மும்லெ 

இ) லஹத ாொத்  
ஈ) திருவனந்தபு ம் 

❖ லஹத ாொத்தில் உள்ை ொது ாப்பு ஆ ாய்ச்சி மற்றும் ரமம்ொட்டு 
அலமப்பின் (DRDO) Dr APJ அப்துல்  லாம் ஏவு லை வைா த்தில் 
அதிநவீன Hypersonic Wind Tunnel (HWT) ரசாதலன வசதிலய 
மத்திய ொது ாப்பு அலமச்சர் இ ாஜ்நாத் சிங் திறந்துலவத்தார்.  

❖ இவ்வைவு பெரிய HWT ரசாதலன வசதிலயக்ப ாண்ட மூன்றாவது 
நாடு இந்தியாவாகும். இந்திய பதாழிற்சாலல ளுடன் இலைந்து 
உருவாக் ப்ெட்டுள்ை இந்த அலமப்பு, எதிர் ால விண்பவளி மற்றும் 
ொது ாப்பு அலமப்பு ளில் முக்கிய ெங்கு வகிக்கும். 

 
6. அண்மைச் தசய்திகளில் இடம்தெற்ற கைரிப்பயிற்று, பின்வரும் 

எந்த ைொநிைத்தின் பிரெைைொன விமையொட்டொகும்? 

அ) தமிழ்நாடு 
ஆ) ககரளா  
இ) ஆந்தி  பி ரதசம் 
ஈ) ம ா ாஷ்டி ா 

❖ ஹரியானாவில் நலடபெறவிருக்கும் ர ரலா இந்தியா இலைரயார் 
விலையாட்டு - 2021 ரொட்டி ளில், ரயா ாசனத்துடன்  ட் ா, 
 ைரிப்ெயிற்று, தங்-டா, மல்லர் ம்ெம் உள்ளிட்ட 4 ஆட்டங் ளும் 
ரசர்க் ப்ெடும். 

❖  ைரிப்பயிற்று ர  ைாலவப் பூர்வீ மா க் ப ாண்டதாகும். மத்திய 
பி ரதசம் மற்றும் ம ா ாஷ்டி ா ஆகிய மாநிலங்களில் மல்லர் ம்ெம் 
அதி ம் ெயிற்சி பசய்யப்ெடுகிறது, அரத ரவலையில், ெஞ்சாபின்  ட் ா 
மற்றும் மணிப்பூரின் தங்-டா ஆகியலவயும் ரசர்க் ப்ெட்டுள்ைன. 
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7. 2021ஆம் ஆண்டுக்கோன மைக்பகல் ைற்றும் ஷீைொ தைல்ட் 

ெரிமச தவன்ற இந்திய கணிதவியைொைர் யொர்? 

அ)  ண்ைன் பசைந்தி  ாஜன் 
ஆ) அக்ஷய் பவங் ரடஷ் 
இ) நிகில் ஸ்ரீவஸ்தாவா  
ஈ) நீனா குப்தா 

❖ இந்திய இைம்  ணிதவியலாைர் நிகில் ஸ்ரீவஸ்தாவா, 2021ஆம் 
ஆண்டுக் ான மதிப்புமிக்  லமக்ர ல் மற்றும் ஷீலா பஹல்ட் ெரிலச 
பவன்றவ ா  ரதர்வு பசய்யப்ெட்டுள்ைார்.  டிசன்-சிங் ர்  ைக்கு 
மற்றும் இ ாமானுஜன் வல ெடங் ள் குறித்த நீண்ட ாலம் தீர்வு 
 ாைப்ெடாமலிருந்த ர ள்வி ளுக்கு தீர்வு  ண்டதற் ா , அவர், 
ரமலும் இருவருடன் கேர்ந்து $100,000 டாலர் விருலத பவன்றவர் 
என அறிவிக் ப்ெட்டார். 

❖ இவர் தற்ரொது  லிரொர்னியா ெல் லலக் ழ த்தில்  ணிதத் 
துறை இலை ரெ ாசிரிய ா  உள்ைார். 

 
8.இந்திய ரிசர்வ் வங்கியொனது எவ்வமக நிதி நிறுவனங்களுக் 

-கொன 4 அடுக்கு ஒழுங்குமுமற கட்டமைப்மெ முன்தைொழிந்தது? 

அ)  ட்டை வங்கி ள் 
ஆ) NBFC’ ள்  
இ) சிறு நிதிய வங்கி ள் 
ஈ) அயல்நாட்டு வங்கி ள் 

❖ ரிசர்வ் வங்கி சமீெத்தில் வங்கி சா ா நிதி நிறுவனங் ளுக் ான 
(NBFC) திருத்தப்ெட்ட ஒழுங்குமுலற  ட்டலமப்லெப் ெற்றிய விவாதக் 
 ட்டுல லய பவளியிட்டது. இந்தக்  ட்டுல யின்ெடி, NBFC’ ளின் 
ஒழுங்குமுலற மற்றும் ரமற்ொர்லவ  ட்டலமப்ொனது அடிப்ெலட 
அடுக்கு, நடுத்த  அடுக்கு, ரமல் அடுக்கு மற்றும் சாத்தியமிருந்தால் 
அதற்கும் ரமல் ஓர் உயர் அடுக்கு ஆகிய நான்கு அடுக்கு  ட்டலமப்லெ 
அடிப்ெலடயா க் ப ாண்டது. 

❖ மூலதனம் மற்றும் இடர் ரமலாண்லம ஆகியவற்றில் NBFC 
வாரியங் ளுக்கு அதி  அதி ா த்லத வழங்கலாம் எனவும் இந்திய 
ரிசர்வ் வங்கி அதில் ெரிந்துல த்துள்ைது. 

 
9. ‘தடசர்ட் மநட் – 21’ என்ற ெயிற்சி நமடதெற்ற இடம் எது? 

அ) அந்தமான் & நிக்ர ாொர் தீவு ள் 
ஆ) ர ாவா 
இ) ரஜாத்பூர்  
ஈ) ப ால் த்தா 

❖ இந்திய வான்ெலட, பி ான்ஸ் வான் மற்றும் விண்ெலட ஆகியலவ 
இலைந்து ‘படசர்ட் லநட் - 21’ என்ற பெயரில், கூட்டுப்ெயிற்சிலய, 
இ ாஜஸ்தான் மாநிலம் ரஜாத்பூர் வான்ெலட தைத்தில் ஜனவரி 24ஆம் 
ரததி வல  ரமற்ப ாண்டன. பி ான்ஸ் த ப்பில்  ரெல், ஏர்ெஸ் ஏ-330 
ரடங் ர், ஏ-400 எம் ரொக்குவ த்து விமானம் மற்றும் 175 வீ ர் ள் 
 லந்துப ாண்டன. இந்திய வான்ெலட சார்பில் மி ாஜ்-2000, சு ாய், 
 ரெல், IL-78, அவாக்ஸ் மற்றும் AEW&C விமானங் ள் ெங்ர ற்றன. 

 

10.சொமைப் பெொக்குவரத்து அமைச்சகைொனது தனது ஆய்வுப் 

பிரிமவ ததொடங்குவதற்கொக பின்வரும் எந்த நிறுவனத்துடனொன 

புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தத்தில் மகதயழுத்திட்டுள்ைது? 

அ) IIT ரூர்க்கி  
ஆ) NIT வா ங் ல் 
இ) சாலலப்ரொக்குவ த்து நிறுவனம் 
ஈ) IIT பசன்லன 

❖ பநடுஞ்சாலலத் துலற  ட்டலமப்பு ரமம்ொடு குறித்த ஆ ாய்ச்சி,  ல்வி 
மற்றும் ெயிற்சியில்  வனம் பசலுத்துவதற் ா  ரூர்கி IIT’இல் 
பதாடங் ப்ெட்ட பிரிலவ பதாடர்வதற் ான புரிந்துைர்வு 
ஒப்ெந்தத்தில் சாலலப் ரொக்குவ த்து மற்றும் பநடுஞ்சாலலத்துலற 
அலமச்ச ம் மற்றும் ரூர்கி IIT ஆகியலவ ல பயழுத்திட்டன. 

❖ சாலலப் ரொக்குவ த்து மற்றும் ரூர்கி IIT’உடன், பநடுஞ்சாலல 
அலமச்ச ம் லவத்துள்ை இந்தக் கூட்டு, சாலல துலறயின் ஆ ாய்ச்சி 
மற்றும் ரமம்ொடு நடவடிக்ல  லை வலுப்ெடுத்தும். பநடுஞ்சாலல 
 ட்டலமப்பு ரமம்ொட்டில் ஆய்வுப்ெணி லை ஒருங்கிலைந்து 
நடத்துவது மற்றும்  ல்வி  ற்பிப்ெது ரொன்றவற்றில், ரெ ாசிரியர் 
ெதவியுடன் கூடிய இந்தப் பிரிவு சிறந்த தலலலமலய வழங்கும் என 
எதிர்ொர்க் ப்ெடுகிறது. 
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