
         

     

1. ‘அறிவியல் துறையில் ஈடுபட்டுள்ள பெண்களுக்கான ென்னாட்டு 

நாள்’ கடைப்பிடிக்கப்ெடுகிற தேதி எது? 

அ) பிப்ரவரி 10 

ஆ) பிப்ரவரி 11  

இ) பிப்ரவரி 12 

ஈ) பிப்ரவரி 13 

✓ ‘அறிவியல் துறையில் ஈடுபட்டுள்ள பபண்களுக்கான பன்னாட்டு நாள்’ 

ஆனது ஆண்டுத ாறும் பிப்.11 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிைது. நடப்பாண்டு 

(2021) ‘அறிவியல் துறையில் ஈடுபட்டுள்ள பபண்களுக்கான பன்னாட்டு 

நாளின்’ ஆைாமாண்டு நாளாகும். ஐநா அறவ இந்நாறள கறடப்பிடிக்கி 

-ன்கிைது. “Women Scientists at the forefront of the fight against COVID-

19” என்பது 2021’இல் வரும் இந்நாளுக்கான கருப்ப ாருளாகும். 

 

2.ென்னாட்டு வானூர்தி நிடையங்கள் கவுன்சிலிைமிருந்து உைக 

'வாடிக்டகயாளரின் குரல்’ விருடேப் பெற்றுள்ள இந்திய வானூர்தி 

நிடையம் எது? 

அ) பபங்களூரு பன்னாட்டு வானூர்தி நிறையம்  

ஆ) பசன்றன பன்னாட்டு வானூர்தி நிறையம் 

இ) பகாச்சின் பன்னாட்டு வானூர்தி நிறையம் 

ஈ) மும்றப பன்னாட்டு வானூர்தி நிறையம் 

✓ பபங்களூரு பன்னாட்டு வானூர்தி நிறையமானது பன்னாட்டு விமான 

நிறையங்கள் கவுன்சிலிடமிருந்து உைக 'வாடிக்றகயாளரின் குரல்’ 

விருற ப் பபற்றுள்ளது. 

✓ 2020’இல் COVID-19 ப ாற்றுகாைத்தின்தபாது வாடிக்றகயாளர்களுக்கு 

முன்னுரிறம அளித்  வானூர்தி நிறையங்கறள இந்  விருது அங்கீக 

-ரிக்கிைது. இந் க் கவுன்சிலின்படி, பபங்களூரு பன்னாட்டு வானூர்தி 

நிறையம், பயணிகளின் கருத்துக்கறள தசகரிப்பதில் குறிப்பிடத் க்க 

பசயற்பாடுகறளக் காட்டியுள்ளது. 

 

3. ‘உைக நீடித்ே வளர்ச்சி குறித்ே உச்சிமாநாட்டை’ நைத்துகிற 

நிறுவனம் எது? 

அ) NITI ஆதயாக் 

ஆ) ஐநா வளர்ச்சித் திட்டம் 

இ) எரிசக்தி மற்றும் வளங்கள் நிறுவனம்  

ஈ) உைக பபாருளா ார மன்ைம் 

✓ ‘உைக நீடித்  வளர்ச்சி உச்சிமாநாடு’ என்பது எரிசக்தி மற்றும் வளங்கள் 

நிறுவனத்தின் (TERI) ஒரு மு ன்றம நிகழ்வாகும். 

✓ சுற்றுச்சூழல், காடுகள் மற்றும் காைநிறை மாற்ை அறமச்சகம், புதிய 

மற்றும் புதுப்பிக்கத் க்க எரிசக்தி அறமச்சகம் மற்றும் புவி அறிவியல் 

அறமச்சகம் ஆகியறவ இவ்வுச்சிமாநாட்டின் முக்கிய பங்காளர்களாகும். 

TERI என்பது புது தில்லிறயச் சார்ந்த ஒரு இைாப தநாக்கற்ை ஆராய்ச்சி 

நிறுவனமாகும். இவ்வுச்சிமாநாட்டின் இருப ாவது பதிப்பு பிர மர் தமாடி 

அவர்களால் ப ாடங்கப்படவுள்ளது. 

✓ “Redefining Our Common Future: Safe and Secure Environment for All” 

என்பது இவ்வுச்சிமாநாட்டின் கருப்பபாருளாகும். 

 

4.எக்கனாமிக் டைம்ஸ் விருதுகளில், ‘ஆண்டின் சிறந்ே வணிக 

சீர்திருத்ேவாதி விருடே’ பவன்றவர் யார்? 

அ) உர்ஜித் பதடல் 

ஆ) இரகுராம் இராஜன் 

இ) சக்திகாந்   ாஸ்  

ஈ) அமி ாப் காந்த் 

✓ நடப்பாண்டுக்கான (2021) எக்கனாமிக் றடம்ஸ் விருதுகளில், ரிசர்வ் 

வங்கியின் ஆளுநர் சக்திகாந்   ாஸுக்கு, ‘ஆண்டின் சிைந்  வணிக 

சீர்திருத் வாதி’ வழங்கப்பட்டது. இந் த் த ர்வுக் குழுவுக்கு, ஆல்பாபபட் 

 றைறமச் பசயல் அதிகாரி சுந் ர் பிச்றச  றைறம ாங்கினார்.  

✓ ‘வாழ்நாள் சா றனயாளர்’ விரு ானது HDFC வங்கியின் முன்னாள் 

தமைாண்றம இயக்குநர் ஆதித்யா பூரிக்கு வழங்கப்பட்டது. ‘ஆண்டின் 

சிைந்  ப ாழில்முறனதவார் விருற ’ ஆ ார் பூனவல்ைா பபற்ைார். 

5.பைஸ்ட் கிரிக்பகட் பபோட்டியில் 300 விக்பகட்டுகடள வீழ்த்திய 

ஆறாவது இந்திய கிரிக்பகட் வீரர் யார்? 

அ) ஜஸ்பிரித் பும்ரா 

ஆ) இஷாந்த் சர்மா  

இ) இரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் 

ஈ) புவதனஷ்வர் குமார் 

✓ இந்திய தவகப்பந்து வீச்சாளர் இசாந்த் சர்மா, படஸ்ட் கிரிக்பகட்டில் 300 

விக்பகட்டுகறள வீழ்த்திய ஆைாவது இந்திய பந்துவீச்சாளர் ஆனார். 

பசன்றனயில் இங்கிைாந்துக்கு எதிரான  னது 98ஆம் படஸ்டில் அவர் 

இந் ச் சா றனறய நிகழ்த்தினார். முன்ன ாக, அனில் கும்ப்தள, கபில் 

த வ், இரவிச்சந்திரன் அஸ்வின், ஹர்பஜன் சிங் மற்றும் ஜாகீர் கான் 

ஆகிதயார் படஸ்டில் 300 விக்பகட்டுகறள வீழ்த்தியுள்ளனர். 

 

6. ‘இந்திய பொம்டம கண்காட்சி’ போைங்கப்ெட்ை ஆண்டு எது? 

அ) 2018 

ஆ) 2019 

இ) 2020 

ஈ) 2021  

✓ இந்தியாவில் பபாம்றம உற்பத்திறய ஊக்குவிக்கும் தநாக்தகாடும், 

பன்னாட்டுச் சந்ற யில் இந்தியாவின் பங்களிப்றப அதிகரிக்கும் 

வறகயிலும் ‘இந்திய பபாம்றம கண்காட்சி’ ஏற்பாடு பசய்யப்படுகிைது. 

2021 பிப்.27 மு ல் மார்ச் 2 வறர இறைய முறையில் இக்காண்காட்சி 

நறடபபறும். இ ன்சமயம் மாநிை அரசுகளின் வறையரங்குகள், அறிவு 

அமர்வுகள் மற்றும் தபாட்டிகள் நடத்  திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. 

 

7. “இந்திய எரிசக்தி கண்த ாட்ைம் – 2021” என்ற அறிக்டகடய 

பவளியிட்ை அடமப்பு எது? 

அ) பன்னாட்டு எரிசக்தி முகறம  

ஆ) புதிய & புதுப்பிக்கத் க்க எரிசக்தி அறமச்சகம் 

இ) பன்னாட்டு எரிசக்தி மன்ைம் 

ஈ) எரிசக்தி திைன் பணியகம் 

✓ பன்னாட்டு எரிசக்தி முகறமயின், ‘இந்திய எரிசக்தி நுகர்வு குறித்  

கண்தைாட்டம் – 2021’க்கு இைங்க, இந்தியா, 2030’க்குள் உைகின் 

மூன்ைாவது பபரிய எரிசக்தி நுகர்வு நாடாக ஐதராப்பிய ஒன்றியத்ற  

விஞ்சிநிற்கும். அடுத்  20 ஆண்டுகளில், இந்தியாவின் எரிசக்தி த றவ 

வளர்ச்சி பங்கு அதிகபட்சமாக 25 ச வீ த்ற  எட்டியிருக்கும்.  

✓ அடுத்  20 ஆண்டுகளில் தூய்றமயான எரிசக்தி ப ாழில்நுட்பங்கறள 

பின்பற்றுவ ற்கு, இந்தியா, கூடு ைாக $1.4 டிரில்லியன் டாைர்கறள 

பசைவழிக்க தவண்டும். 

 

8. பிப்.8-12 வடர பகாண்ைாைப்ெட்ை ரிசர்வ் வங்கியின் நிதியியல் 

எழுத்ேறிவு வாரம் – 2021’இன் கருப்பொருள் என்ன? 

அ) KYC, Exercising Credit Discipline, Grievance Redressal & Going Digital 

ஆ) Consumer Protection 

இ) Credit Discipline and Credit from Formal Institutions  

ஈ) Micro, Small and Medium Enterprises 

✓ நிதியியல் எழுத் றிவுகுறித்  பசய்திகறளப் பற்றிய விழிப்புைர்றவ 

பரப்புவ ற்காக இந்திய ரிசர்வ் வங்கியானது கடந்  2016ஆம் ஆண்டு 

மு ல் ஆண்டுத ாறும் நிதியியல் எழுத் றிவு வாரத்ற  அனுசரிக்கிைது.  

✓ நடப்பாண்டுக்கான நிதியியல் எழுத் றிவு வாரம் பிப்.8 மு ல் 12 வறர 

பகாண்டாடப்பட்டது. “Credit Discipline and Credit from Formal Institutions” 

என்பது அ ன் கருப்பபாருளாம். நாட்டில் நிதியியல் குறித்  கல்விறயப் 

பரப்புவ ற்கு, ‘5C’ அணுகுமுறைறய அது பரிந்துறரக்கிைது. “Content, 

Capacity, Community, Communication மற்றும் Collaboration” என்பது 

அந்  5C’களாகும். 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

     

9.தேசிய தோட்ைக்கடை கண்காட்சி – 2021’இன் கருப்பொருள் 

என்ன? 

அ) Horticulture for Start-up and Stand-up India  

ஆ) Making Farming an Enterprise 

இ) Feeding the Planet, Energy for Life 

ஈ) Horticulture for Promotion of Rural Entrepreneurship 

✓ 5 நாள் நறடபபறும் த சிய த ாட்டக்கறை கண்காட்சியானது பிப்ரவரி 

8 மு ல் பபங்களூரில் உள்ள இந்திய தவளாண் ஆராய்ச்சி கவுன்சிலின் 

இந்திய த ாட்டக்கறை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் நறடபபைவுள்ளது. 

“Horticulture for Start-up and Stand-up India” என்பது இந் க் கண்காட்சி 

-க்கான கருப்பபாருளாகும். 

 

10. ‘By Many a Happy Accident: Recollections of a Life’ என்ை 

நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

அ) பிரதிபா பாட்டீல் 

ஆ) இராம்நாத் தகாவிந்த் 

இ) L K அத்வானி 

ஈ) ஹமீது அன்சாரி  

✓ இந்தியாவின் முன்னாள் குடியரசுத்துறைத் றைவர் முகமது ஹமீது 

அன்சாரி, ‘By Many a Happy Accident: Recollections of a Life’ என்ை 

நூறை எழுதியுள்ளார். முகமது ஹமீது அன்சாரியின் வாழ்வில் நிகழ்ந்  

எதிர்பாரா  நிகழ்வுகறள இந்நூல் விவரிக்கிைது. 

✓ முகமது ஹமீது அன்சாரி அவர்கள் ப ாடர்ந்து இருமுறை இந்தியாவின் 

குடியரசுத்துறைத் றைவராக ப வி வகித்துள்ளார். 

 

 
✓ சிவகங்றக மாவட்டம் கீழடியில் ஏழாங்கட்ட அகழாய்றவ மு ைறமச்சர் 

க.பழனிசாமி காபைாலிக்காட்சிமூைம் பிப்.13 ப ாடங்கிறவக்கிைார். 

 

 

 


