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1.சமீபத்திய சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, நில ஒதுக்கீட்டுக்சகொள்கக 

2021-30 என்பகை செளியிட்ட மொநிலம் / யூனியன் பிரதைசம் 

எது? 

அ) கர்நாடகா 
ஆ) ககரளா 
இ) ஜம்மு & காஷ்மீர்  
ஈ) குஜராத் 

❖ ‘நில ஒதுக்கீட்டுக் ககாள்கக 2021-30’ என்ற புதிய ககாள்கககய ஏற்க 
ஜம்மு-காஷ்மீர் நிர்வாகம் ஒப்புதல் அளித்தது. கதாழிற்துகற பகுதிகளின் 
மண்டலத்கத ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான ஒரு கட்டகமப்கப வகுக்க இந்த 
ககாள்கக கநாக்கம் ககாண்டுள்ளது. இது, சுகாதார நிறுவனங்கள் மற்றும் 
கல்வி நிறுவனங்களுக்கான நில ஒதுக்கீட்கடயும் உள்ளடக்கும்.  

❖ ஜம்மு & காஷ்மீரில் நியாயமான கதாழிற்துகற வளர்ச்சிகய ஊக்குவிப்பகத 
இந்தக்ககாள்ககயின் முதன்கம கநாக்கமாகும். 

 

2.அண்கமயில், ‘Ooceraea joshii’ என்ற ஓர் எறும்பு இனம் 

கண்டறியப்பட்ட மொநிலம் எது? 

அ) கதலுங்கானா 
ஆ) ககரளா  
இ) ஆந்திர பிரகதசம் 
ஈ) கர்நாடகா 

❖ இந்தியாவில் புதிதாக இரண்டு அரியவகக எறும்பினங்கள் கண்டுபிடிக்கப் 
-பட்டுள்ளன. தமிழ்நாடு, ககரளாவில் ‘ஊசகர’ (Ooceraea) என்ற புதிய 
எறும்பினம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. உணர்வுக்ககாம்பு பிரிதலில் இந்த 
எறும்புகள் பிற எறும்புகளிலிருந்து கவறுபடுகின்றன. 

❖ ககரளாவின் கபரியார் புலிகள் சரணாலயத்தில் கண்டறியப்பட்ட இந்த இன 
எறும்புக்கு ‘ஊசகர கஜாஷி’ என்று கபயரிடப்பட்டுள்ளது. இந்திய அரசின் 
அறிவியல் கதாழில்நுட்பத்துகறயின் தன்னாட்சி நிறுவனமாக இயங்கும் 
ஜவஹர்லால் கநரு உயரிய அறிவியல் ஆராய்ச்சி கமயத்தின் தகலசிறந்த 
உயிரியலாளரான கபராசிரியர் அமிதாப் கஜாஷியின் நிகனவாக இந்தப் 
கபயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த அரிய வகக எறும்பினத்கத பஞ்சாபி 
பல்ககலயின் குழு கண்டுபிடித்தது. 

 

3.அண்கமச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, “ஆபதரஷன் சர்த் ஹெொ” 

என்பதை ஏற்பொடுசசய்ை அகமப்பு எது? 

அ) DRDO 
ஆ) ISRO 
இ) BSF  
ஈ) ITBP 

❖ எல்கலப் பாதுகாப்புப் பகடயானது (BSF) ககாகடகாலத்தில் “கரம் 
ஹவா” என்றும் குளிர்காலத்தில் “சர்த் ஹவா” என்றும் பயிற்சிககள 
நடத்துகிறது. BSF, அண்கமயில், இந்த ஆண்டின் “ஆபகரஷன் சர்த் 
ஹவா”ஐ கதாடங்கியது. 

❖ இதன்கீழ், ராஜஸ்தானின் கஜய்சல்மரில் எல்கலகளில் பாதுகாப்கப 
அதிகரிப்பகத கநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. குடியரசு நாகள 
முன்னிட்டு ஜன.21-27 வகர இந்த நடவடிக்கக நடத்தப்பட்டது. 

 

4.அண்கமயில், ‘ெகரவு ஆர்க்டிக் சகொள்கக’கய செளியிட்ட 

நொடு எது? 

அ) சீனா 
ஆ) அகமரிக்கா 
இ) இந்தியா  
ஈ) கதன்னாப்பிரிக்கா 

❖ புதிய வகரவு ‘ஆர்க்டிக்’ ககாள்கக அண்கமயில் இந்திய அரசால் 
கவளியிடப்பட்டது. இந்த வகரவுக் ககாள்கக, 2021 ஜனவரி.26 
வகர கபாதுமக்களின் கருத்துக்ககட்புக்கு விடப்படும். 

❖ பல்கவறு அகமச்சகங்களுடன் கலந்துகரயாடிய பின்னகர இந்தக் 
ககாள்கக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆர்க்டிக் பிராந்தியத்தில் இந்தியா 
-வின் அறிவியல் ஆராய்ச்சி, நிகலயான சுற்றுலா மற்றும் கனிம 
எண்கணய் மற்றும் எரிவாயு ஆய்வு ஆகியவற்கற விரிவுபடுத்துவகத 
இந்தக் ககாள்ககயின் கநாக்கமாகும். 

 

5.அறிவியல் மற்றும் சைொழில்நுட்பத்துகறயின் செளியீட்டின்படி, 

அறிவியல் செளியீடுகளின் எண்ணிக்ககயில், இந்தியொவின் 

ைரநிகல என்ன? 

அ) 2 
ஆ) 3  

இ) 4 
ஈ) 5 

❖ கடந்த பத்தாண்டுகளில் இந்தியாவில் கவளியாகும் அறிவியல் சார் 
கவளியீடுகளின் எண்ணிக்கக அதிகவகமாக அதிகரித்துள்ளதாக 
என்றும் அறிவியல் கவளியீடுகளின் எண்ணிக்ககயில் இந்தியா 
உலகளவில் 3ஆவது இடத்தில் உள்ளது என்றும் அறிவியல் மற்றும் 
கதாழில்நுட்பத் துகற சமீபத்தில் கூறியது. 

❖ இந்தப் பட்டியலில், சீனாவும் அகமரிக்காவும் இந்தியாகவவிட 
முன்னிகலயில் உள்ளன. 2017-18ஆம் ஆண்டில், கமாத்தம் 13,045 
காப்புரிகமகளில் 1,937 இந்தியர்கள் தாக்கல் கசய்துள்ளனர். 

 
6. “Promoting a culture of peace and tolerance to safeguard 

religious sites” என்ற ைகலப்பிலொன தீர்மானமமான்தை ஏற்றுக் 

சகொண்டுள்ள அகமப்பு எது? 

அ) WHO 
ஆ) WTO 
இ) ஐக்கிய நாடுகள்  
ஈ) WIPO 

❖ ஐநா அகவயின் கபாதுச்சகபயில், “Promoting a culture of peace and 
tolerance to safeguard religious sites” என்ற தகலப்பில் ஒரு 
தீர்மானம் சமீபத்தில் ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்டது. சகிப்புத்தன்கம மற்றும் 
அகமதி கலாச்சாரத்கத அகனத்து மட்டங்களிலும் ஊக்குவிப்பதற் 
-கான முயற்சிககள இந்தத் தீர்மானம் ககாருகிறது. 

❖ ஐநா’இன் “மத தளங்ககள பாதுகாப்பதற்கான கசயல்திட்டத்கத” 
முன்கனடுத்துச்கசல்வதற்கு, உலகளாவிய மாநாட்கடக் கூட்டுமாறு 
கபாதுச்கசயலாளகர இது அகைக்கிறது. 
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7.2021’ஆம் ஆண்டில் இந்தியொ நடத்ைவுள்ள இந்தியப்சபருங்கடல் 

பிரொந்திய பொதுகொப்பு அகமச்சர்கள் சந்திப்பு நகடசபறும் இடம் 

எது? 

அ) கசன்கன 
ஆ) கபங்களூரு  
இ) புது தில்லி 
ஈ) மதுகர 

❖ 2021 பிப்ரவரி.21 அன்று கபங்களூரு நகரில் இந்தியப் கபருங்கடல் 
விளிம்பில் அகமந்திருக்கும் நாடுககளச் சார்ந்த பாதுகாப்பு அகமச்சர் 
-களின் சந்திப்கப இந்தியா நடத்தவுள்ளது. இம்மாநாடு கபங்களூரு 
நகரத்தில் நகடகபறவிருக்கும் ஏகரா இந்தியா கண்காட்சியுடன் 
இகணந்து நடத்தப்படும். “Enhanced Peace, Security and Cooperation 
in the Indian Ocean” என்பது இந்த மாநாட்டின் கருப்கபாருளாகும். 

 
8.அண்கமச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘ெொசுகி’ என்ற இரயில், 

பின்ெரும் எந்ை இரயில்தெ மண்டலத்துடன் சைொடர்புகடயது? 

அ) கதன்கிைக்கு மத்திய இரயில்கவ  
ஆ) மத்திய இரயில்கவ 
இ) கதற்கு இரயில்கவ 
ஈ) கமற்கு இரயில்கவ 

❖ கதன்கிைக்கு மத்திய இரயில்கவ மண்டலத்தால் இயக்கப்படும் 
‘வாசுகி’ என்ற சரக்கு இரயில் மிகநீண்ட சரக்கு இரயில் என்ற புதிய 
சாதகனகய உருவாக்கியுள்ளது. இந்த இரயில், சுமார் 3.5 கி.மீ 
நீளத்திற்கு உள்ளது. இந்த இரயில், பிலாய் மற்றும் ககார்பா இகடகய 
கமாத்தம் 224 கி.மீ ததாலைவு பயணத்லத மேற்தகாள்கிறது. 

 
9.பின்வரும் எந்ை உயிரினத்கை கொப்பொற்ற, மத்திய சுற்றுச்சூழல் 

அகமச்சகம், “ஃபயர்ஃபிகள பறகெ திகசதிருப்பிகள்” என்ற 

முன்சனடுப்கப நிறுவியுள்ளது? 

அ) கசங்கால் நாகர 
ஆ) இருவாய்ச்சி 

இ) கானமயில்  
ஈ) கபரிய பச்கசக்கிளி 

❖ மத்திய சுற்றுச்சூைல், வனம் மற்றும் காலநிகல மாற்ற அகமச்சகமும் 
இந்திய வனவுயிரி பாதுகாப்பு சங்கமும் இகணந்து கானமயில்ககளக் 
காப்பாற்றுவதற்காக, “ஃபயர்ஃபிகள பறகவ திகசதிருப்பிகள்” என்ற 
தனித்துவமான முயற்சிகயத் கதாடங்கியுள்ளன. 

❖ ‘திலை திருப்பிக்கள்’ என்பது காடுகளில் கானமயில்கள் அதிகோக 
காணப்படும் பகுதிகளில் உள்ள கமல்நிகல மின்னிகணப்புகளில் 
நிறுவப்பட்ட ஒரு மடல் ஆகும். அகவ மின்மினிப் பூச்சிககளப் கபால 
கதாற்றமளிக்கும்; அது கானமயில்கள் கபான்ற பறகவயினங்களுக்கு 
பிரதிபலிப்பாளர்களாக கசயல்படுகின்றன. அகவ, கதாகலவிலிருந்து 
கண்டறிந்து மின்வழிகளில் கமாதாமல் பறகவகளின் திகசகயத் 
திருப்ப உதவுகின்றன. 

 
 

10. பின்ெரும் எப்பல்ககலக்கழகத்தின் நூற்றொண்டு விழொவின் 

தபொது, பிரைமர் ஒரு நிகனவு அஞ்சல்ைகலகய செளியிட்டொர்? 

அ) கமட்ராஸ் பல்ககலக்கைகம் 
ஆ) அலிகார் பல்ககலக்கைகம்  
இ) பனாராஸ் பல்ககலக்கைகம் 
ஈ) அண்ணா பல்ககலக்கைகம் 

❖ அலிகார் முஸ்லீம் பல்ககலக்கைகமானது அலிகரில் அகமந்துள்ள 
ஒரு மத்திய பல்ககலக்கைகமாகும். இது முதலில் சர் கசயத் அகமத் 
கானால் 1875’இல் நிறுவப்பட்டது. அலிகார் முஸ்லீம் பல்ககலக்கைக 
சட்டத்திற்குப்பிறகு, அதன் அசல் கபயரான, ‘முகம்மது ஆங்கிகலா-
ஓரியண்டல் கல்லூரி’ என்பது 1920ஆம் ஆண்டில் அலிகார் முஸ்லிம் 
பல்ககலக்கைகம் என மாற்றப்பட்டது. 

❖ இந்தப் பல்ககலக்கைகத்தின் நூற்றாண்டு விைா ககாண்டாட்டங்கள் 
கபாது, பிரதமர், மற்றும் இந்தப் பல்ககலக்கு என அர்ப்பணிக்கப்பட்ட 
ஒரு நிகனவு அஞ்சல் தகலயகய கவளியிட்டார். 
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