
         

     

1.இந்திய ரிசர்வ் வங்கியானது 371 F பிரிவின்கீழ், எந்த வங்கியய 

அதன் ஒழுங்குமுயை வரம்பிற்குள் க ொண்டுவந்துள்ளது? 

அ) பஞ்சாப் தேசிய வங்கி 

ஆ) HDFC வங்கி 

இ) சிக்கிம் வங்கி  

ஈ) இந்தியன் வங்கி 

✓ சிக்கிம் மாநிலம் இந்திய ஒன்றியத்தில் இணைவேற்கு ஐந்து ஆண்டுக 

-ளுக்கு முன்பு, கடந்த 1968’இல் சிக்கிம் வங்கி (State Bank of Sikkim) 

நிறுவப்பட்டது. சிக்கிம் மாநில அரசின் கருவூல நடவடிக்ணககணை அம் 

மாநில அரசுக்குச் சசாந்ேமான இவ்வங்கி வழங்கிவருகிறது. சமீபத்தில், 

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, சிக்கிம் ஸ்தடட் வங்கிணய அேன் ஒழுங்குமுணற 

வரம்பிற்குள் சகாண்டுவந்துள்ைது. இேன்மூலம் இவ்வங்கி மற்ற வங்கி 

-களுக்கு இணையாக கட்டுப்படுத்ேப்படும் என்றாலும், அவ்வங்கியின் 

உரிணமத்துவ அணமப்பில் எந்ே மாற்றமும் இருக்காது. 

 

2.அருணொச்சல பிரததசமும் மிதசொரமும் தங் ள் மொநில நொயள, 

பின்வரும் எந்தத் தததியில் க ொண்டொடுகின்ைன? 

அ) பிப்ரவரி 15 

ஆ) பிப்ரவரி 20  

இ) பிப்ரவரி 25 

ஈ) பிப்ரவரி 28 

✓ 1986ஆம் ஆண்டில் இந்திய அரசியலணமப்பின் 53ஆவது திருத்ேத்ணேத் 

சோடர்ந்து, 1987 பிப்.20 அன்று அருைாச்சல பிரதேசமும் மிதசாரமும் 

மாநில அந்தஸ்ணேப் சபற்றன. 1972 ஜன.20 அன்று, வடகிழக்கு எல்ணல 

-ப்புற முகணமயானது அருைாச்சல பிரதேச யூனியன் பிரதேசம் என, 

மறுசபயரிடப்பட்டது. 1987 பிப்.20 அன்று அருைாச்சல பிரதேசத்திற்கு 

மாநில அந்ேஸ்து வழங்கப்பட்டது. மாநில அந்ேஸ்ணே அணடவேற்கு முன், 

1972-1987 வணர மிதசாரம் ஒரு யூனியன் பிரதேசமாக இருந்ேது. 

 

3. உலகில் அதி ம்  டத்தப்படும் பொலூட்டி இனம் எது? 

அ) நீலத்திமிங்கலம் 

ஆ) எறும்புண்ணி  

இ) சவைவால் 

ஈ) கடற்பசு 

✓ உலகில் அதிக அைவில் கடத்ேப்படும் பாலூட்டிகள் எறும்புண்ணிகள் 

ஆகும். இயற்ணக பாதுகாப்புக்கான பன்னாட்டு ஒன்றியமானது உலகில் 

உள்ை எண்வணக எறும்புண்ணிகணையும், “அச்சுறுத்ேல்” நிணலயில் 

உள்ைணவ என்று வணகப்படுத்தியுள்ைது. அவற்றின் முக்கியத்துவம் 

குறித்ே விழிப்புைர்ணவ ஏற்படுத்துவேற்காக பிப்ரவரி மாேத்தில் வரும் 

மூன்றாவது சனிக்கிழணமயன்று உலக எறும்புண்ணிகள் நாள் சகாண் 

-டாடப்படுகிறது. நடப்பாண்டில் (2021), பிப்.20 அன்று இந்த நாள் சகாண் 

-டாடப்பட்டது. சுற்றுச்சூழலணமப்பில், எறும்புண்ணிகள்கள், பூச்சிகணை 

கட்டுப்படுத்தும் காரணிகைாக கருேப்படுகின்றன. 

 

4. பின்வரும் எந்த யூனியன் பிரததசத்தில், “அடல் பர்யவரன் பவன்” 

திைக் ப்பட்டுள்ளது? 

அ) புதுச்தசரி 

ஆ) லடாக் 

இ) இலட்சத்தீவுகள்  

ஈ) தில்லி 

✓ இலட்சத்தீவுகள் வனத்துணறயின் ேணலணமயகத்ணே ‘அடல் பர்யவரன் 

பவன்’ என்ற சபயரிள் மத்திய வனம், சுற்றுச்சூழல், காலநிணல மாற்ற 

அணமச்சர் பிரகாஷ் ஜவதடகர் திறந்துணவத்ோர். 

✓ இந்தியாவின் மூன்று தீவுகளுக்கான NITI ஆதயாக் திட்டத்தின்படி, இல 

-ட்சத்தீவுகளில் பல்தவறு சுற்றுலாத்திட்டங்களுக்கு அனுமதிகள் வழங்க 

-ப்பட்டுள்ைன; அணவ, இலட்சத்தீவின் வைர்ச்சி & தவணலவாய்ப்பிணன 

அதிகரிக்கும் தநாக்கில் உள்ைன. 

 

 

5.ததசிய பட்டியலின சொதி ள் (SC) ஆயணயத்தின் புதிய தயலவர் 

யொர்? 

அ) தபாரிக்கா நாயக் பால்ராம் 

ஆ) விஜய் சம்ப்லா  

இ) அருண் ஹல்ோர் 

ஈ) அஞ்சு பாலா 

✓ முன்னாள் மத்திய அணமச்சர் விஜய் சம்ப்லா, அண்ணமயில் இந்தியக் குடி 

-யரசுத்ேணலவரால் நியமிக்கப்பட்ட பின், தேசிய பட்டியலின சாதிகள் 

ஆணையத்தின் ேணலவராக சபாறுப்தபற்றார். அவர், 2014 முேல் 2019 

வணர மத்திய சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்ேல் அணமச்சகத்தின் 

அணமச்சராக பணியாற்றியுள்ைார். இவருக்கு முன், ராம்சங்கர் தகத்ரியா 

இந்ே ஆணையத்தின் ேணலவராக பணியாற்றி வந்ோர். 

 

6.அண்யமயில் கவளியிடப்பட்ட, ‘ரொஷ்டிர பிரதம்-82 வர்த ொன் கி 

சுவர்னிம்  தொ’ என்பது பின்வரும் எவ்வொயுதப்பயடயய விவரிக்கும் 

நூலொகும்? 

அ) CRPF  

ஆ) ITBP 

இ) இந்திய கடதலாரக் காவல்பணட 

ஈ) SSB 

✓ மத்திய தசமக்காவல்பணடயின் (CRPF) வரலாற்ணற விவரிக்கும் நூலல 

உள்துணற அணமச்சர் அமித் ஷா சவளியிட்டார். ‘ராஷ்டிர பிரேம் - 82 

வர்தஷான் கி ஸ்வர்னிம் கோ’ என்று சபயரிடப்பட்ட இந்நூல், CRPF’இன் 

பயைம், சவால்கள் மற்றும் சவற்றிகள் பற்றிய முழுணமயான ஆராய்ச்சி 

கட்டுணரகணை உள்ைடக்கியது. CRPF உருவாக்கப்பட்ட கடந்த 1939ஆம் 

ஆண்டில் இருந்து அேன் வரலாற்ணற இந்நூல் விவரிக்கிறது. 

 

7.  ணவரின் பரம்பயரச்கசொத்தில் கபண் ளுக்கு இயண உரியம 

-யய வழங்கும் அவசர ஆயணயய நியைதவற்றியுள்ள மொநிலம் 

எது? 

அ) ேமிழ்நாடு 

ஆ) தகரைம் 

இ) உத்ேரகண்ட்  

ஈ) ஹிமாச்சல பிரதேசம் 

✓ உத்ேரகண்ட் மாநில அரசு ஓர் அவசர ஆணைணய நிணறதவற்றியுள்ை 

-து. இந்ே அவசர ஆணை, கைவரின் பரம்பணரச்சசாத்தில் சபண்களுக் 

-கு இணை-உரிணமகணை வழங்குகிறது. இந்ே உத்ேரவு உத்ேரகண்ட் 

ஜமீன்ோரி ஒழிப்பு & நிலச்சீர்திருத்ே சட்டத்ணே திருத்தியணமக்கிறது. 

 

8.2021 பிப்ரவரியில் இந்தியப் கபருங் டல் பிரொந்திய பொது ொப்பு 

அயமச்சர் ளின் மொநொட்யட நடத்திய நொடு எது? 

அ) இந்தியா  

ஆ) இலங்லக 

இ) வங்காைதேசம் 

ஈ) இந்தோதனசியா 

✓ ஏதரா இந்தியா - 2021 நிகழ்வின் ஒருபகுதியாக, இந்தியா, 2021 பிப்.4 

அன்று இந்தியப்சபருங்கடல் பிராந்திய பாதுகாப்பு அணமச்சர்களின் மாநா 

-ட்ணட நடத்தியது. “Enhanced Peace, Security and Cooperation in the 

Indian Ocean” என்பது இம்மாநாட்டின் கருப்சபாருைாகும். இம்மாநாட்டின் 

தபாது, இந்தியப்சபருங்கடல் பிராந்தியத்தில் உள்ை நாடுகளுக்கு ஏவுக 

-ணை அணமப்புகள், LCA மற்றும் பிற ஆயுே அணமப்புகணை வழங்கத் 

ேயாராக இருப்போக இந்தியா அறிவித்ேது. 

 

9.கசவ்வொய் த ொளிலிருந்து ஒலியயக்ய ப்பற்றி கவளியிட்ட முதல் 

நொடு எது? 

அ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ஆ) அசமரிக்கா (USA)  

இ) ஐக்கியப்தபரரசு (UK) ஈ) இந்தியா 

 

 

 

 

 

 

 

  



         

     

✓ அசமரிக்க விண்சவளி ஆய்வு நிறுவனமான NASA சசவ்வாய் தகாளின் 

முேல் ஒலிணய சவளியிட்டுள்ைது. இது ‘Perseverance’ ஊர்தியால் பதிவு 

சசய்யப்பட்டோகும். இவ்சவாலி சசவ்வாய் தகாளில் உள்ை காற்றின் 

மங்கலான முறிசவாலியாகும். 

✓ இந்ே ஊர்தி, சசவ்வாய் தகாளின் தமற்பரப்பில் இறங்கும்தபாது அேன் 

ஒலிவாங்கி தவணலசசய்யவில்ணல என்றாலும், அது ேணரயிறங்கியபின் 

ஒலிணயக்லகப்பற்றியது. இந்ே ஊர்தியின் ேணரயிறங்கல் காசைாளி 

-ணயயும் NASA சவளியிட்டுள்ைது. 

 

10.நடப்பொண்டில் வரும் (2021) ததசிய அறிவியல் நொளுக் ொன 

 ருப்கபொருள் என்ன? 

அ) Children in Science 

ஆ) Youth in Science 

இ) Future of STI: Impacts on Education, Skills, and Work  

ஈ) Artificial Intelligence in Science 

✓ சர் CV ராமன் தநாபல் பரிசுசபறுவேற்கு வழிவகுத்ே, “ராமன் விணைவு” 

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நாணை (28-02-1928) நிணனவுகூரும் வணகயில் 

ஆண்டுதோறும் பிப்.28 அன்று தேசிய அறிவியல் நாள் சகாண்டாடப்படு 

-கிறது. “Future of STI: Impacts on Education, Skills, and Work” என்பது 

நடப்பாண்டில் (2021) வரும் இந்நாளுக்கான கருப்சபாருைாகும். 

 

 
✓ மிகவும் பிற்படுத்ேப்பட்டவர்களுக்கான (MBC) இட ஒதுக்கீட்டில் வன்னிய 

-ர்களுக்கு 10.5 சேவீே உள் ஒதுக்கீடு வழங்க வணக சசய்யும் மதசாோ 

சட்டப்தபரணவயில் நிணறதவற்றப்பட்டுள்ைது. தமலும், சீர்மரபினருக்கு 7 

சேவீே ேனி இட ஒதுக்கீடு வழங்கவும் மதசாோ ோக்கல் சசய்யப்பட்டது. 

இரண்டு மதசாோக்களும் சட்டப்தபரணவயில் நிணறதவற்றப்பட்டுள்ைது. 

இேன்மூலம் MBC இட ஒதுக்கீட்டுப் பிரிவில் MBC-V என்ற உட்பிரிவு 

உருவாக்கப்பட்டு, அேன்மூலம் அரசு கல்வி மற்றும் தவணல வாய்ப்பில் 

வன்னியர்களுக்கு 10.5 சேவீே உள் ஒதுக்கீடு வழங்க மதசாோ வணக 

சசய்கிறது. இந்ே மதசாோவுக்கு, ேமிழ்நாட்டின் ஆளுநர் பன்வாரிலால் 

புதராகித் ஒப்புேல் அளித்துள்ைார். 

 

 


