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1 Mar 2021
1 When was World Pangolin Day 2021 observed? 20 February 2021
2 Who is author of the book titled „Bride of the Forest: the Untold Story of Yayati‟s Daughter‟?

Madhavi S Mahadevan
3 Who is the author of the book titled “India: A Scamster Born Every Minute”? Snigdha Poonam
4 Whom of the following announced his retirement from international and first-class cricket? R.
Vinay Kumar
5 Mohamed Bazoum has been elected as the new president of which nation? Niger
6 Levi‟s® has announced whom as its global brand ambassador? Deepika Padukone
7 Sharad Goklani has been appointed as the President & CTO of which bank? AU Small Finance
Bank
8 PSLV-C51 is ISRO‟s ____________ Polar Satellite Launch Vehicle mission. 53rd
9 World Civil Defense Day was established in _____________. 1990
10 The Raman effect is a spectral phenomenon discovered in ____________. 1928
11 When is National Science day is celebrated? Feb 28
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1 What is the theme of Rare Disease Day 2021? Telehealth
2 When is National Protein Day observed? February 27
3 What is the theme for National Science Day 2021? Future of STI: Impacts on Education,
4
5
6
7
8
9

Skills, and Work
Who is the author of the book titled “Advantage India: The Story of Indian Tennis”? Anindya
Dutta
Who has been given additional charge as secretary of Department of Revenue? Tarun Bajaj
Who has taken charge as Flag Officer Commanding-in-Chief of Western Naval Command? R
Hari Kumar
Who won the gold medal in Ukraine wrestling event (women’s 53-kg category)? Vinesh
Phogat
Which country is the partner country for the Maritime India Summit-2021? Denmark
Where is headquarters of Asian Infrastructure Investment Bank ? Beijing
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1 Which state is chosen as the venue for the 2020-21 edition of the Indian Women’s League?
2
3
4
5
6

Odisha
Where was the Saras Aajeevika Mela 2021 inaugurated by Union Minister Narendra Singh
Tomar? Noida
When is Jan Aushadhi Diwas 2021 being celebrated in India? 1st – 7th March
Who has been appointed as the Principal Director General of Press Information Bureau? Jaideep
Bhatnagar
When is Zero Discrimination Day observed? March 1
Where was the second edition of Global Bio-India-2021 inaugurated by Dr. Harsh Vardhan?
Delhi
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7 Bhabhatron-II, an advanced digital cobalt therapy machine has been doated to which country by

India? Madagascar
8 What is the theme of World Civil Defence Day 2021? Civil Defence and the first aider in
every home
9 To which country did India gifted a legacy Alouette III helicopter to mark the Golden Jubilee of
1971 War of Liberation? Bangladesh
10 Which movie won the best motion award in drama category in the Golden Globes 2021
awards? Nomadland
11 Which country has successfully launched its first satellite “Arktika-M” to monitor the Arctic’s
climate and environment? Russia
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4 Mar 2021
1 When was 45th Civil Accounts Day celebrated? March 1
2 When did Land Ports Authority of India (LPAI) celebrated its 9th Foundation Day? March 1
3 What is the theme of World Hearing Day 2021? Hearing Care for All: Screen, Rehabilitate,

Communicate
4 What is the theme of World Wildlife Day 2021? Forests and Livelihoods: Sustaining People
and Planet
5 Who is the author of the book titled „The Mystery of the Parsee Lawyer‟? Shrabani Basu
6 Who took over as the Flag Officer Commanding-in-Chief of Eastern Naval Command? Ajendra
Bahadur Singh
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7 Who among the following grabbed the top position at the ICC Rankings for batters in the ODI

format? Tammy Beaumont
8 Telangana Grameena Bank and which other grameen bank have become the first among RRBs in
the country to launch video-KYC facility? Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank
9 India described which country as “Priority One” partner in the defence sphere? Sri Lanka
10 Where did the Exercise Desert Flag took place in which Indian Air Force (IAF) participated for
the first time? UAE
11 Where was the seven-day International Yoga Festival inaugurated? Rishikesh
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

When is National Security Day celebrated? March 4
What is the theme of National Safety Day 2021? Sadak Suraksha (Road Safety)
When did India commemorate ‘Chabahar Day’? March 4
Who has been appointed as the director general (DG) of CRPF? Kuldiep Singh
Who has been appointed as the Chairperson of the International Boxing Association’s (AIBA)
champions and veterans committee? Mary Kom
Which company acquired C&S Electric Ltd. in India? Siemens
As stated by Railway Minister Piyush Goyal, the entire rail network in the country will be fully
electrified by which year? 2023
India has joined hands with which country in the area of marine spatial planning in the oceanic
space for the next five years? Norway
Government notified comprehensive amendments in which of the following act in March
2021? Insurance Ombudsman Rules, 2017
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1 What is the annual rate of interest as recommended by Central Board of EPFO for current

financial year? 8.5%
2 Mohankrishna Bohara will be awarded Bihari Puraskar 2020 for his which book? Taslima:
Sangharsh aur Sahitya
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3 India received highest ever FDI of over what amount during April-December 2020? USD 67

billion
4 Which digital platform has been launched by Tripura government to boost e- governance in the
state? Jagrut Tripura
5 Which year is declared as the International year of Millets by U.N. General Assembly as it
adopted India-led resolution? 2023
6 Where is India’s and Asia’s first National Dolphin Research Centre (NDRC) set to open? Patna
7 In March 2021, Exim Bank inked $10.40 million soft loan pact with which country? Eswatini
8 Which city topped the list of 111 cities in the government’s ‘Ease of Living Index’? Bengaluru
9 In March 2021, where was the Udaipur Science Centre inaugurated? Tripura
10 Which company is going to acquire UK-based IT consultancy Capco for $1.45 billion? Wipro
11 Central Bureau of Investigation was established in ___________. 1963
12 When was World Wildlife Fund headquartered? Switzerland
13 World Wildlife Fund was established in _____________. 1961
14 Similipal Biosphere Reserve is located in ______________. Odisha
15 National Safety Week will be held from _____________ March 4 to March 10, 2021
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1 Who is the author of the book titled ‘Artificial Intelligence and the Future of Power’? Rajiv

Malhotra
2 National Committee to be headed by Prime Minister Narendra Modi to commemorate 75 years
of India’s Independence has how many members 259
3 Which state has ranked first in the country for the Land Records Service Index in the ranking
given by the National Council for Applied Economic Research? Madhya Pradesh
4 Which state government launched ‘path pradarshak’ free coaching facility across the state?
Uttar Pradesh
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5 According to a United Nations report, how much estimated food were wasted globally in 2019?

931 million tonnes
6 Reliance Power formed a joint venture with Jera Co. to develop a new gas-fired power
generation project in which country? Bangladesh
7 Which country regained its position as India’s top trade partner in 2020? China
8 Which of the following won the ‘Champion Publisher of the Year’ at WAN IFRA’s South Asian
Digital Media Awards? The Hindu
9 Where is the HQ of The Hindu Group located? Chennai
10 Where is the HQ of National Council of Applied Economic Research situated? New Delhi
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1 Which year is chosen as the International Year of Fruits and Vegetables by the United Nations
2
3
4
5
6
7
8

General Assembly? 2021
Who is the author of the book titled “They Found What/They Made What”? Shweta Taneja
Where is the HQ of United Nations General Assembly situated? New York, USA
Where is the HQ of United Nations Conference on Trade and Development situated? Geneva,
Switzerland
When was Competition Commission of India established? 2003
Which is the largest National Park in Madhya Pradesh? Kanha National Park
When was Bandhavgarh National Park declared as Tiger Reserve? 1993
What is the theme of International Day of women 2021? Women in leadership: Achieving an
equal future in a COVID-19 world.
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9 Mar 2021
1

Who won gold medal in the Matteo Pellicone Ranking Series event and reclaimed the top rank
in her category in Rome? Vinesh Phogat
2 Who won gold medal in the Matteo Pellicone Ranking Series event in men’s category?
Bajrang Punia
3 Who own gold medal in the 35th Boxam International Tournament in Castellon, Spain in 63kg
category? Manish Kaushik
4 Which team won the 2020-21 Indian Super League (ISL) Winners Shield? Mumbai City FC
5 Where did President Ram Nath Kovind lay the foundation stone for renovation work of
Singourgarh Fort? Madhya Pradesh
6 Which state/UT government has decided to set up its own board of school education in the
state/UT? Delhi
7 Where is the HQ of Asia Pacific Rural and Agricultural Credit Association situated? Bangkok,
Thailand
8 Where is the HQ of Federal Reserve System situated? New York
9 Where is Singorgarh Fort located? Madhya Pradesh
10 When was United Nations Security Council established? 1945
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1

பிரதமர் நரரந்திர ரமோடியோல் இந்தியோவிற்கும் பங்களோரதஷுக்கும் இடையில்
திறக்கப்பட்ை 'டமத்ரி ரேது' எந்த நதியின் மீ து கட்ைப்பட்டுள்ளது? ஃபெனி

2

எந்த நோட்டின் ஆதரரவோடு ரோஜஸ்தோனில் போல் துடறக்கு ேிறப்போன டமயம்
அடமக்கப்படும்? பென்மார்க்

3
4

இந்தியோவின் முதல் வன ேிகிச்டே டமயம் எங்ரக திறக்கப்பட்ைது? உத்தரகண்ட்
இந்தியோவின் முதல் 'திருநங்டககள் ேமூக ரமடே' எங்ரக
திறக்கப்பட்ைது? பதலுங்கானா

5

மோர்ச் 2021 இல் இரண்டு புதிய ரகந்திரியோ வித்யோலயோக்கள் (ரக.வி.க்கள்) எங்ரக
ததோைங்கப்பட்ைன? கர்நாெகா மற்றும் ெஞ்சாப்

6

எந்த நிறுவனத்தின் துடை தரகரோக பதிவுதேய்ததற்கோன ேோன்றிதழ் ேந்டதகள்

கட்டுப்போட்ைோளர் தேபியோல் ரத்து தேய்யப்பட்டுள்ளது? சஹாரா இந்தியா நிதிக்
கூட்டுத்தாெனம்

7

தபண் ததோழில்முடனரவோருக்கு ஆதரவோக 'ஸ்மோர்ட்அப் உன்னோட்டி' என்ற

வழிகோட்டுதல் திட்ைத்டத எந்த வங்கி அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது? எச்.டி.எஃப்.சி
வங்கி

8

தபோருளோதோர வல்லுனர் அரேோக் குலோட்டிடய அதன் குழுவில் கூடுதல் சுயோதீன
இயக்குநரோக ஐந்து ஆண்டு கோலத்திற்கு எந்த வங்கி நியமித்தது?
மஹிந்திரா வங்கி

ககாட்ெக்

10 Mar 2021
1
2
3
4
5
6
7
8

‘Maitri Setu’ inaugurated between India and Bangladesh by Prime Minister Narendra Modi
has been built over which river? Feni
With the support of which country will a centre of excellence for the dairy sector be set up in
Rajasthan? Denmark
Where did the Border Roads Orgnisation (BRO) construct a 200-ft bailey bridge in 26 days to
re-establish connectivity with Niti border? Uttarakhand
Where is India’s first ‘Transgender Community Desk’ been opened? Telangana
Where are the two new Kendriya Vidyalayas (KVs) been launched in March
2021? Karnataka and Punjab
The certificate of registration of which company as a sub-broker has been cancelled by the
Markets regulator Sebi? Sahara India Financial Corporation
Which bank has launched mentoring programme called ‘SmartUp Unnati’ to support women
entrepreneurs? HDFC Bank
Which bank appointed economist Ashok Gulati as additional independent director on its board
for a term of five years? Kotak Mahindra Bank
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1

பெண்களை ளையைாகக் பகாண்ட 'எபென்ஸ்' செளைகளை எந்த ைங்கி
அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ைது? ஆம் வங்கி

2

ளைக்ச ாஃளெனான்ஸ் கடனின் நிலுளையில் எந்த ைாநிலைானது ைிகப்பெரிய
ைாநிலைாக தனது இடத்ளதப் ெிடித்தது? மேற்கு வங்கம்

3

2021 ஆம் ஆண்டிற்கான ஐக்கிய நாடுகள் ெளெயின் பைைி தணிக்ளகயாைர்

குழுைின் தளலை ாக ைீ ண்டும் நியைிக்கப்ெட்டைர் யார்? கிரிஷ் சந்திர முர்மு

4

திரிசைந்தி
தீ த் ெிங்

5

ெிங்

ாைத் எந்த ைாநிலத்தின் முதல்ைர் ெதைிளய

ாைத் ெதைிசயற்ற ெதைி? உத்தரகண்ட்

ாஜினாைா பெய்தார்,

2019 ஆம் ஆண்டிற்கான சுனில் கங்சகாொத்யாய் நிளனவு ைிருது யாருக்கு
ைழங்கப்ெட்டது? சஞ்சிப் சட்ம ோபோத்யோய்

6

“ஸ்ரீைந்த ெங்க சதைா ெற்றிய கட்டுள கள்” என்ற தளலப்ெில் புத்தகத்தின் ஆெிரியர்
யார்? சஞ்சிப் குேோர் மபோர்கமகோட்டி

7

'தி பலைசனட்: இனிப்பு, உப்பு ைற்றும் புைிப்பு களதகைின் பதாகுப்பு' என்ற
தளலப்ெில் புத்தகத்தின் ஆெிரியர் யார்? கங்கமே ரோக்கி சுமரந்திர

8

"தி துறைியின்

கெியம் - ைகிழ்ச்ெியான ைாழ்க்ளக ைாழும் களலளய ைாங்க 99

ெக்கங்கள்" என்ற தளலப்ெில் புத்தகத்தின் ஆெிரியர் யார்? ஷீட் ல் நோயர்

9
10
11
12

லலித் கலா அகாடைியின் தளலளையகம் எங்சக? புதிய ட ல்லி
2021 ஆம் ஆண்டு இந்தியாைின் சுதந்தி

தினத்ளத ____________ நடத்துகிறது. 75

இந்தியாைில் ெிரிட்டிஷ் ஆட்ெி எப்சொது முடிவுக்கு ைந்தது? ஆகஸ்ட் 15, 1947
பூர்ணா ஸ்ை ாஜ் ெி கடனம் _____________ அன்று அறிைிக்கப்ெட்டது. 1929

11 Mar 2021

1
2
3
4
5

Which bank has launched women-centric ‘Essence’ services that will offer preferentiallypriced loans and healthcare benefits, among other services? Yes Bank
Which state regained its spot as the largest state in terms of microfinance loan outstanding?
West Bengal
Who has been again appointed as the chairman of the Panel of External Auditors of the United
Nations for 2021? Girish Chandra Murmu
Trivendra Singh Rawat resigned as the Chief Minister of which state, position taken over by
Tirath Singh Rawat? Uttarakhand
Who was conferred the Sunil Gangopadhyay Memorial Award for year 2019? Sanjib
Chattopadhyay
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Who is the author of the book titled “Essays on Srimanta Sankaradeva”? Sanjib Kumar
Borkakoti
7 Who is the author of the book titled ‘The Lemonade: A collection of sweet, salty, and sour
stories’? Kankane Rakhi Surendra
8 Who is the author of the book titled “The Monk’s Secret – 99 Pages to Acquire The Art of
living a Happy Life”? Sheetal Nair
9 Where is the headquarters of Lalit Kala Akademi? New Delhi
10 The year 2021 holds ____________ Independence Day of India. 75th
11 When was the British Rule ended in India? August 15, 1947
12 Purna Swaraj Declaration was promulgated on _____________. 1929
6
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1

மத்திய ததொழில்துறை பொதுகொப்பு பறை (சிஐஎஸ்எஃப்) தனது 52 வது உயர்த்தும்
தினத்றத எப்பபொது தகொண்ைொடியது? மார்ச் 10

2

2020 ஆம் ஆண்டிற்கொன பிபிசி இந்திய விறையொட்டு வரர்
ீ
விருறத (ISWOTY)
தவன்ைது யொர்? க ானேரு ஹம்பி

3

உலகின் திறரப்பை பொரம்பரியத்றத பொதுகொப்பதில் அவரது அர்ப்பணிப்பு மற்றும்
பங்கைிப்புக்கொக FIAF விருது வழங்கப்பட்ை முதல் இந்திய சினிமொ ஆளுறம
யொர்? அமிதாப் பச்சன்

4

பிப்ரவரி மொதத்திற்கொன முறைபய ஐ.சி.சி ஆண்கள் வரர்
ீ
மற்றும் ஐ.சி.சி மகைிர்
வரர்
ீ
யொர்? ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் மற்றும் டாமி பியூமண்ட்

5

உலகப் தபொருைொதொர மன்ைத்தின் (WEF) 'வணிகத்தில் இனநீதிக்கொன கூட்ைொைர்'
முயற்சியில் எந்த நிறுவனம் பசர்ந்தது? விப்னரா

6

தபண்கைின் நிதித் பதறவகறைப் பூர்த்தி தசய்யும் “மகைிர் பசமிப்புக் கணக்கு” என்ை
'கரிமொ பசமிப்பு கணக்கு' ததொைங்கப்பட்ை வங்கி எது? உஜ்ஜீவன் சிறு நிதி வங் ி

7

தபண்களுக்கொன 'விகொஸ் ஆஷொ' கைன் திட்ைத்றத எந்த வங்கி
அைிமுகப்படுத்தியுள்ைது?

8
9

ர்நாட

வி ாஸ்

ிராமீ ன் வங் ி

இந்தியொவின் முதல் உலக திைன் றமயம் எங்பக ததொைங்கப்படுகிைது? ஒடிசா
பிரொந்திய இரொணுவத்தில் பகப்ைனொக நியமிக்கப்பட்ை முதல் பசறவ எம்.பி.
யொர்? அனுராக் தாக்கூர்

12 Mar 2021

1
2
3

4
5

6

When did Central Industrial Security Force (CISF) celebrated its 52nd Raising Day? March 10
Who won the BBC Indian Sportswoman of the Year award (ISWOTY) for 2020? Koneru
Humpy
Who has become the first Indian cinema personality to be bestowed with the FIAF Award for
his dedication and contribution to the preservation of the world’s film heritage? Amitabh
Bachchan
Who have won the ICC men’s Player and ICC women’s Player for the Month of February
respectively? Ravichandran Ashwin and Tammy Beaumont
Which company joined the World Economic Forum’s (WEF) ‘Partnering for Racial Justice in
Business’ initiative to promote a culture of diversity, inclusion, equity and justice in the
workplace? Wipro
Which bank launched ‘Garima Savings Account’, a “Women Savings Account” catering to the
financial needs of women? Ujjivan Small Finance Bank
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9

Which bank has launched the ‘Vikas Asha’ loan scheme for women? Karnataka Vikas
Grameen Bank
Where is India’s first World Skill Centre being launched? Odisha
Who became the first serving MP to be appointed as Captain in the Territorial Army? Anurag
Thakur
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1

“கருணாநிதி: ஒரு வாழ்க்கக” என்ற தகைப்பில் புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார்?
ஏ.எஸ்.பன்ன ீர்செல்வன்

2

பல்ைவ் ம ாகபத்ராகவ புதிய தகைக

நிர்வாக அதிகாரியாகவும் நிர்வாக

இயக்குநராகவும் நிய ித்த நிறுவனம் எது? ஆர்கில்

3

மதசிய வவப்ப

ிதக்கும் சூரிய

4

ின் கழகம் (என்டிபிசி) 2021 ம

ிகப்வபரிய

ின் நிகையத்கத எங்கு இயக்கப் மபாகிறது? செலுங்கானா

யுஎன்சிடிஏடியின் வணிகத்திைிருந்து நுகர்மவார்
முதைிடம் பிடித்த நாடு எது? சுவிட்ெர்லாந்து

5

ாதம் இந்தியாவின்

ின் வணிகம் குறியீட்டு 2020 இல்

இந்தியா - உஸ்வபகிஸ்தான் கூட்டு இராணுவப் பயிற்சி DUSTLIK II எங்மக
நடந்தது? உத்ெரகண்ட்

6

ார்ச் 2021 இல் உத்தரபிரமதசம் தனது 8 வது வி ான நிகையத்கத எங்கிருந்து

வபற்றது? பரரலி

7
8

மிதாலி ராஜ் ____________ இல் பத்மஸ்ரீ வென் றார். 2015
சினாபுங் மலல ____________ இல் அலமந் துள் ளது. இந் த ோதேசியோ

13 Mar 2021

1
2
3
4
5
6
7
8

Who is the author of the book titled “Karunanidhi: A Life”? A.S. Panneerselvan
Which company has appointed Pallav Mohapatra as the new chief executive officer and
managing director? Arcil
Where is National Thermal Power Corporation (NTPC) going to commission India’s largest
floating solar power plant in May 2021? Telangana
In March 2021, people of which country voted to ban full-face coverings like burqa and niqab
in public places, except sites of worship? Switzerland
Where did the India – Uzbekistan joint military exercise DUSTLIK II held? Uttarakhand
Where did Uttar Pradesh got its 8th airport in March 2021? Bareilly
Mithali Raj won the Padma Shri in ____________. 2015
Mountain Sinabung is located in ____________. Indonesia
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1

ப ொருளொதொர மற்றும் வர்த்தக

ிரச்சினைகள் பதொடர் ொை

ிரிக்ஸ் பதொடர்பு

குழுவின் (சிஜிஇடிஐ) முதல் கூட்டம் எந்த நொட்டின் கீ ழ் நனடப ற்றது? இந்தியொ

2

ஐ.என்.எஸ் ஜலொஷ்வொ ஒரு இந்திய கடற் னட
துனறமுகத்னத அனடந்தொர்? மடகொஸ்கர்

3

சமீ த்திய ஐ.சி.சி ஆண்கள் டி 20 சர்வததச அணி தரவரினசயில் இந்தியொ எந்த
இடத்னதப்

4

யிற்சி குழுவுடன் எந்த நொட்டின்

ிடித்தது? 2 வது

இந்திய அரசொல் இந்தியொவின் புதிய தனலனம புள்ளிவிவர நிபுணரொக (சி.எஸ்.ஐ)
யொர் நியமிக்கப் டுகிறொர்கள்? ஜி. ி. சமந்தொ

5

2021 உலக சிறுநீரக திைத்தின் தீம் என்ை? சிறுநீரக தநொயுடன் நன்றொக வொழ்வது

14 Mar 2021
1
2
3
4
5

Under which country the first Meeting of the BRICS Contact Group on Economic and Trade
Issues (CGETI) was held? India
INS Jalashwa reached the port of which country with an Indian Naval training team onboard? Madagascar
India got which spot in the latest ICC men’s T20 International team rankings topped by
England? 2nd
Who is appointed as the new Chief Statistician of India (CSI) by the Government of India? G P
Samanta
What is the theme of World Kidney Day 2021? Living Well with Kidney Disease
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1

'ஹன் ச் ப் ர ோஸ்' என் ற தலைப் பிை் கவிலதத் ததோகுப் பின் ஆசி ிய ் யோ ?் ரஞ் சித்
ஹ

2

ோஸ்ஹ ோட்

பி தம ் நர ந்தி ரமோடி பின் வரும் எந்த புத்தகத்தின் கின் தெை் பதிப் லப
தவளியிெ்ெோ ?
் ப வத் கீதத

3

எந்த வங் கியின் நி ்வோக இயக்குந ோக (இ.டி) இஷ் ோக் அலிகோன்
தபோறுப் ரபற் றுள் ளோ ?
் யூஹ ோ வங் கி

4

எஸ்.ஸ்ரீமதி எந்த வங் கியின் நி ்வோக இயக்குந ோக நியமிக்கப் படுகிறோ ?
் இந் திய
வவளிநோட்டு வங் கி

5

தபற் ரறோல ஆத ிப் பதற் கோன ஒரு முழுலமயோன திெ்ெமோன 'வீை் ஸ் ஆஃப் ைவ் '
பின் வருவனவற் றிை் எது? டோடோ ஹ

6

ோட்டோர்ஸ்

உைக முதை் ரசோதலனயிை் , அழுக்கு நிைக்க ியிலிருந்து லஹெ் ஜலன உற் பத்தி
தசய் யத் ததோெங் கிய பின் வரும் முயற் சி எது? ஜப் போன்-ஆஸ்திஹரலியோ

7

ஐந்து சிறந் த இந்திய எ ிசக்தி தபோதுத்துலற நிறுவனங் களின் இருப் லபக்
தகோண்டிருக்கும் "எ ிசக்தி அலுவைகத்லத" இந்தியோ எங் ரக திறந் துள் ளது?

8
9

சிவ ோத்தி ி 'தஹ ோத்' திருவிழோ எங் ரக தகோண்ெோெப் பெ்ெது? ஜ ் மு

ோஸ்ஹ ோ

ோஷ்மீர்

உைக புகழ் தபற் ற ஸ்வ ்னிம் ச ்வரதச சிவ ோத்தி ி கண்கோெ்சி எங் ரக நலெதபற் றது?
இ ோச்சலப் பிரஹதச ்

15 Mar 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Who is the author of the poetry collection titled, ‘Hunchprose’? Ranjit Hoskote
Prime Minister Narendra Modi launched the Kindle version of which of the following
book? Bhagavad Gita
Ishraq Ali Khan has taken over as executive director (ED) of which bank? UCO Bank
S Srimathy is appointed as the Executive Director of which bank? Indian Overseas Bank
Which of the following launched ‘Wheels of Love’, a holistic programme to support
parenthood? Tata Motors
In world-first trial, which of the following venture started producing hydrogen from dirty coal?
Japan-Australia
Where has India opened an “energy office” that will have the presence of five top Indian
energy PSUs? Moscow
Where was the festival of Shivratri ‘Herath’ celebrated? Jammu and Kashmir
Where did World famous Swarnim International Shivratri Fair held? Himachal Pradesh
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1

'மகாசம்ருதி மகிளா சஷ்திகாரன் திட்டம்' சமீ பத்தில் எந்த மாநிலத்தால்
ததாடங்கப்பட்டது? மகாராஷ்டிரா

2

சீ னாவும் வேறு எந்த வதசமும் கூட்டாக சந்திரனில் ஒரு ஆராய்ச்சி நிலலயத்லத
உருோக்க ஒப்புக் தகாண்டுள்ளன? ரஷ்யா

3

இந்தியாேின் இரண்டாேது தபரிய எண்தெய் சப்லளயராக மாறிய நாடு எது?
அமமரிக்கா

4

தபரிகார்ட் அதசட் வ
ோங்கியது? 70%

5
6

ால்டிங்ஸில் எவ்ேளவு பங்குகலள தடக் ம

ிந்திரா

தெயண்ட் கிரிக்தகட்டுக்கு எந்த நாட்டின் பிரதமர் தபயரிடப்பட்டது? நியூசிலாந்து
'பான்ஜ்: முழுலமயான தபண்களின் முழுலமயற்ற ோழ்க்லக' யாரால்
எழுதப்பட்டது? சுஸ்மிதா முகர்ஜி

7

பாலின தலலலம மற்றும் தாக்கம் பிரிேின் கீ ழ் ஐ.நா. ஆசிய சுற்றுச்சூழல்

அமலாக்க ேிருது 2021 உடன் ேழங்கப்பட்டேர் யார்? சாட்விக் ப ாஸ்பமன்

8

முதல் எம்.வக. அர்ெுனன் மாஸ்டர் ேிருது 2021 ஐ தேன்றேர் யார்?
ஸ்ரீகுமரன் தம் ி

9

அக்னிஸ்ோசா என்ற அேரது கேிலதகளின் ததாகுப்பிற்காக 2020 க்கு மத்திய
தனுசு அகாடமி ேிருலத தேன்றேர் யார்? நிகிபலஸ்வர்

16 Mar 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9

‘Mahasamruddhi Mahila Sashaktikaran scheme’ is recently launched by which state ?
Maharashtra
China along with which other nation have agreed to jointly build a research station on the moon
? Russia
Which country has become India’s second biggest oil supplier? USA
Tech Mahindra has acquired how much stake in Perigord Asset Holdings ? 70%
Giant Cricket is named after which country’s Prime Minister ? New Zealand
‘Baanjh: Incomplete Lives of Complete Women’ is written by whom ? Susmita Mukherjee
Who has been awarded with UN Asia Environmental Enforcement Award 2021 under Gender
Leadership And Impact category? Chadwick Boseman
Who won the first MK Arjunan Master Award 2021? Sreekumaran Thampi
Who has won the Kendra Sagitta Akademi Award 2020for his anthology of poems Agniswaasa
? Nikhileswar
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1

எந்த மையத்திற்கான திட்டத்மத சுலபைாக்குவதற்கு சைீ பத்தில் மையம் ஒரு
ஆலலாசமனக் குழுமவ அமைத்தது? சரஸ்வதி

2
3

'கலனைக் அரிசி விழா' ததாடங்கிய ைாநிலம் எது? உத்தரபிரததசம்

இந்திய ரயில்லவயின் 1 வது முழுமையான மையப்படுத்தப்பட்ட ஏசி முமனயம்
விமரவில் எங்கு ததாடங்கப்படும்? பபங்களூரு

4

தபண்கமை அதிகாரம் தசய்ய எந்த ைாநில அரசு ஐக்கிய நாடுகள் ைற்றும் பிற
உலகைாவிய நிறுவனங்களுடன் மகலகார்த்துக் தகாள்ளும்? பஞ்சாப்

5

குைிர்கால விமையாட்டு நிறுவனத்மத எந்த இடத்தில் அரசு அமைக்க உள்ைது?
குல்மார்க்

6

இந்தியாவின் அந்நிய தசலாவணி இருப்பு எந்த நாட்மட விட உலகின் நான்காவது
தபரிய நாடாக ைாறியது? ரஷ்யா

7

லடாக்கிலயா ஒலிம்பிக் லபாட்டிக்கு தகுதி தபற்ற முதல் இந்திய ஃதபன்ஸர் யார்?
பவானி ததவி

8

இந்தியப் தபருங்கடலில் ைரபணுக்கமை வமரபடைாக்கும் முதல் திட்டத்மத எந்த
நாடு ததாடங்குகிறது? இந்தியா

9

கடலில் பிைாஸ்டிக் கழிவுகமைக் தகாண்டு முதன்முதலில் பி.சி.க்கமை
உருவாக்கிய நிறுவனம் எது? பெச்பி

10 பிரபல பத்ை பூஷண் விருது தபற்ற லக்ஷ்ைன் மப காலைானார். அவர் எந்தத்
துமறமயச் லசர்ந்தவர்? ஓவியர்

11 உலக நுகர்லவார் உரிமைகள் தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது? மார்ச் 15
12 சர்வலதச கணித தினம் ஆண்டுலதாறும் ைார்ச் 14 அன்று தகாண்டாடப்படுகிறது.
இந்த ஆண்டு தீம் என்ன? ஒரு சிறந்த உலகத்திற்கான கணிதம்

13 நதிகளுக்கான சர்வலதச நடவடிக்மக தினம் எந்த லததியில் தகாண்டாடப்படுகிறது?
மார்ச் 14

14 கிராைி விருதுகள் 2021 இல் 'ஆண்டின் ஆல்பம்' தபற்ற ஆல்பம் எது?
நாட்டுப்புறவியல்

17 Mar 2021
1
2
3
4
5

Recently Center has constituted an advisory committee to chalk out plan for which river?
Saraswati
Which state has launched ‘Kalanamak Rice Festival’? Uttar Pradesh
Where Indian Railways’ 1st fully centralized AC terminal will be started soon? Bengaluru
Which state government will join hands with United Nation and other global agencies to
empower women? Punjab
At which Place government is about to set up Winter sports Institute? Gulmarg
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6
7
8
9
10
11
12
13
14

India’s foreign-exchange reserves has surpassed which country to become world’s fourth
largest? Russia
Who has become first ever Indian Fencer to qualify for the Tokyo Olympic Games? Bhavani
Devi
Which country is launching first project to map genomes in Indian Ocean? India
Which company has made first ever PCs with plastic waste in ocean? HP
Renowned Padma Bhushan awardee Laxman Pai passed away. He belonged to which field?
Painter
World Consumer Rights Day is observed on? March 15
International Day of Mathematics is annually celebrated on March 14. What was the theme
this year? Mathematics for a Better World
International Day of Action for Rivers is celebrated on which date? March 14
Which Album received ‘Album of the year’ at Grammy Awards 2021? Folklore
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18 Mar 2021
1
2
3
4

'மை மைஃப் இன் ஃபுல்' யாருமைய நிமைவுக் குறிப்பு? இந்திரா நூயி
'அண்ைர்டைா' என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார்? ஜஹ்னவி பாருவா

2021 ஆசிய குத்துச்சண்மை சாம்பியன்ஷிப்மப எந்த நாடு நைத்துகிறது? இந்தியா

என்ஐஎஸ் வளாகத்தில் நைந்த டபாட்டிகளில் 100 ைீ தங்கம் மகப்பற்ற டூட்டீ சந்த்
யார்? தனலட்சுமி

5

சர்வடதச குத்துச்சண்மை சங்கத்தின் தமைமையகம் எங்டக
அமைந்துள்ளது? லலாசேன், சுவிட்ேர்லாந்து

6

இமைக்கப்பைாத, பங்டகற்கும், தைிப்பட்ை ஆயுள் டசைிப்பு திட்ைைாை பச்சாட்
பிளமை எந்த காப்பீட்டு நிறுவைம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது? இந்திய ஆயுள்
காப்பீ ட்டுக் கழகம்

18 Mar 2021
1
2
3
4
5
6

‘My Life in Full’ is the memoir of whom? Indra Nooyi
Who is the author of the book titled ‘Undertow’? Jahnavi Barua
Which country will host the Asian Boxing Championships 2021? India
Who beat Dutee Chand to take the 100m Gold in the competitions at the NIS Campus?
Dhanalakshmi
Where is the HQ of International Boxing Association situated? Lausanne, Switzerland
Which insurance company has launched Bachat Plus, a non-linked, participating, individual life
assurance savings plan? Life Insurance Corporation of India
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19 Mar 2021
1

பிரதமர் நரரந்திர ரமோடியின் முதன்மம ஆர
அறிவித்தவர் யோர்? பி.ரக.சின்ஹோ

2

ோசகரோக ஓய்வு பபறுவதோக

அபமரிக்க தூதரகம் வழங்கிய சர்வரதச பபண் மதரியம் (IWOC) விருது 2021 உடன்
க honored ரவிக்கப்பட்டவர் யோர்? ரகோவ்ஸல்யோ சங்கர்

3

உ

க சுகோதோர அமமப்பு (WHO) மர

ரியோ இல்

ோததோக அறிவிக்கப்பட்ட மத்திய

அபமரிக்கோ மற்றும் முதல் அபமரிக்கோவில் மூன்றோவது நோடு எது? எல்
சோல்வரடோர்

4

சோம்சங் கண்டுபிடிப்பு வளோகத்தின் கீ ழ் சோம்சங் கண்டுபிடிப்பு ஆய்வகத்மதத் திறக்க
சோம்சங் இந்தியோ எந்த பல்கம
பதோழில்நுட்ப பல்கம

5

க்கழகம்

க்கழகத்துடன் கூட்டு ரசர்ந்துள்ளது? படல்

ி

ஸ்டோர்ட்அப் இந்தியோ விமத நிதி திட்டத்தின் ஒட்டுபமோத்தமோக

பசயல்படுத்தப்படுவதற்கும் கண்கோணிப்பதற்கும் இந்திய அரசு அமமத்த குழுவின்
தம

6

வர் யோர்? எச்.ரக. மிட்டல்

ஏக் போரத் ஸ்ரரஷ்ட போரத் திட்டத்தின் கீ ழ் சிக்கிம் பின்வருவனவற்றில் ர ோடியோக
உள்ளது? படல்

7

ி

மோர்ச் 2021 இல் திருத்தப்பட்ட ஐஎஸ்ஏ கட்டமமப்பு ஒப்பந்தத்தின் கீ ழ் சர்வரதச
சூரிய கூட்டணியில் எந்த நோடு மகபயழுத்திட்டது? இத்தோ

8

சர்வரதச அமமப்மப நிறுத்து கோசரநோய் கூட்டு வோரியத்தின் தம
நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்? டோக்டர் ஹர்ஷ் வர்தன்

9

ி

வரோக யோர்

“பிரின்ஸ் வித் எ பபயிண்ட் பிரஷ்: ரோ ோ ரவி வர்மோவின் கமத” என்ற தம
புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யோர்? ர

ோபோ தரூர்

10 ”டோன் அண்டர் தி ரடோம்” என்ற தம
யோர்? சுவோதி போண்ரட

ப்பில்

ப்பில் மின் புத்தகத்தின் ஆசிரியர்

19 Mar 2021
1
2
3
4
5

Who announced his retirement as Principal Advisor to the Prime Minister Narendra
Modi? P.K. Sinha
Who is honoured with the International Woman of Courage (IWOC) Award 2021 by U.S.
Consulate? Gowsalya Shankar
Which country has become the first country in central America and the third in all Americas to
be declared malaria-free by World Health Organization (WHO)? El Salvador
Samsung India partnered with which university to open a Samsung Innovation Lab under the
Samsung Innovation Campus initiative? Delhi Technological University
Who is the head of the committee constituted by the government of India for the overall
execution and monitoring of the Startup India Seed Fund Scheme? HK Mittal
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6

Sikkim has been paired with which of the following under Ek Bharat Shresth Bharat
programme? Delhi
7 Which country has signed the International Solar Alliance under the amended ISA Framework
Agreement in March 2021? Italy
8 Who has been appointed as the Chairman of the international body Stop TB Partnership
Board? Dr Harsh Vardhan
9 Who is the author of the book titled “Prince with a Paintbrush: The Story of Raja Ravi
Varma”? Shobha Tharoor
10 Who is the author of the e-book titled ”Dawn Under The Dome”? Swati Pandey
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20 Mar 2021
1

மத்திய விவசாய அமமச்சர் நரேந்திே சிங் ரதாமர் எந்த மாநிலத்தில் மிஷன்
கிோரமாதயாமவ ததாடங்கினார்? மத்தியப் பிரததசம்

2

சர்வரதச சூரிய கூட்டணியின் (ஐஎஸ்ஏ) இயக்குநர் தெனேலாக யார்
நியமிக்கப்படுகிறார்கள்? அஜய் மாத்தூர்

3

“21 ஆம் நூற்றாண்டுக்கான ரபார் தயார்” என்ற தமலப்பில் புத்தகத்தின் ஆசிரியர்
யார்? ஏ.தே.சிங்

4

சர்வரதச ஓட்டுநர் கல்வி நிறுவனமான ெூரடாபி ரமற்தகாண்ட ஆோய்ச்சி
ஆய்வின்படி, உலகில் பாதுகாப்பான சாமலகள் உள்ள நாடு எது? ரநார்ரவ

5

கான்டினூம் கிரீன் எனர்ெியின் (கான்டினூம்) துமண நிறுவனமான கான்டினூம்
எனர்ெி தலவன்டர் பி.டி. டாய்ச் வங்ேி

6

2020 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் முதல் 10 நம்பிக்மகக்குரிய பங்கு வர்த்தக

தளங்களாக பின்வருவனவற்றில் எது அங்கீ கரிக்கப்பட்டுள்ளது? ரிலையன்ஸ்
சசக்யூரிட்டீஸ்

7

புதோஃதபஷனல் ரகால்ஃப் டூர் ஆஃப் இந்தியாவின் (பிெிடிஐ) குழு உறுப்பினர்களில்
ஒருவோக யார் ரசர்க்கப்பட்டுள்ளனர்? ேபில் ததவ்

8

ரதசிய பாதுகாப்புக் காவலர் பணிப்பாளர் நாயகமாக நியமிக்கப்பட்டவர் யார்? எம்.ஏ
ேணபதி

9

2020 ஆம் ஆண்டுக்கான சாகித்ய அகாடமி விருமதப் தபற்ற 20 எழுத்தாளர்களில்
ஒருவோன கவிஞர் அருந்ததி சுப்பிேமணியம் எந்த தமாழியின் கவிமதக்காக
தவன்றார்? ஆங்ேிைம்

10 ரநாபல் பரிசுக்கு சமமான பிரிட்ஸ்கர் கட்டிடக்கமல பரிசு 2021 இன்

தவற்றியாளர்களாக தபயரிடப்பட்ட அன்ரன லாகடன் மற்றும் ெீன்-பிலிப் வசல்
எந்த நாட்மடச் ரசர்ந்தவர்? பிரான்ஸ்

20 Mar 2021
1
2
3
4

In which state did Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar launched the Mission
Gramodaya? Madhya Pradesh
Who is appointed as the Director-General of the International Solar Alliance (ISA)? Ajay
Mathur
Who is the author of the book titled “Battle Ready for 21st Century”? AK Singh
According to a research study undertaken by international driver education company Zutobi,
which country has the safest roads in the world? Norway
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Which bank along with Continuum Energy Levanter Pte Ltd, a subsidiary of Continuum Green
Energy (Continuum), has executed the world’s first green hedging transaction? Deutsche
Bank
6 Which of the following has been recognised as India’s top 10 most promising share trading
platforms of 2020? Reliance Securities
7 Who has been inducted as one of the board members of the Professional Golf Tour of India
(PGTI)? Kapil Dev
8 Who has been appointed as the Director General of National Security Guard? MA Ganapathy
9 Poet Arundhathi Subramaniam who is among the 20 writers to receive the Sahitya Akademi
Award for 2020 won for which language’s poetry? English
10 Anne Lacaton and Jean-Philippe Vassal who are named as the winners of Pritzker Architecture
Prize 2021 equivalent to the Nobel Prize hail from which country? France
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21 Mar 2021
1

வான

ாலி நிகழ்ச்சியா

காஷ்மீ ர்

2

“அவாம் கி பாத்” திட்டம் எந்த மாநிலத்தில் / யூ.டி. ஜம்மு-

ஐ.நா. உலக மகிழ்ச்சி அறிக்கக 2021 பட்டியலில் இந்தியா எந்த நாடுகளில்
உள்ளது? 139

3

மார்ச் 2021 இல், ஆபரேஷன் சங்கல்பின் கீ ழ், இந்திய கடற்பகட எந்த நாட்டின்
கடற்பகடயுடன் பயணப் பயிற்சிகய (பானசக்ஸ்) ரமற்னகாண்டது? பஹ்ரைன்

4

மூடிஸின் கூற்றுப்படி, இந்தியாவின் னமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (னமாத்த

உள்நாட்டு உற்பத்தி) 2021 இல் எந்த சதவதத்தில்
ீ
வளே வாய்ப்புள்ளது? 12.0%

5

சர்வரதச மகிழ்ச்சி தி
என்றென்றும்

6

“வலி இல்லாத ம
ைவந்திைன்
ீ

7
8

ம் 2021 இன் தீம் என்

நிகல” என்ற தகலப்பில் புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார்? தீபக்

உலகின் மிகப்னபரிய மிதக்கும் சூரிய பண்கண எங்ரக கட்டப்படுகிறது? சிங்கப்பூர்
எந்த ஜ

ாதிபதியின் முதல் னபண் ஜ

பதவிரயற்கிறார்? தான்சாைியா

9

? அரைவருக்கும் மகிழ்ச்சி,

ாதிபதியாக சாமியா சுலுஹு ஹாசன்

னநதர்லாந்தின் பிேதமோக நான்காவது முகறயாக னவன்றவர் யார்? மார்க் ருட்டே

21 Mar 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9

In which state/UT is the project “Awaam Ki Baat” – a Radio program launched? Jammu and
Kashmir
India has been ranked at which position among countries in the list of UN World Happiness
Report 2021? 139
In March 2021, under Operation Sankalp, Indian Navy undertook Passage Exercise (PASSEX)
with which country’s navy? Bahrain
According to Moody’s, India’s gross domestic product (GDP) is likely to grow at what percent
in 2021? 12.0%
What is the theme of International Day of Happiness 2021? Happiness For All, Forever
Who is the author of the book titled “The Pain-Free Mindset”? Deepak Ravindran
Where is the largest floating solar farm of the world being built? Singapore
Samia Suluhu Hassan is sworn in as the first female president of which president? Tanzania
Who won his fourth term as prime minister of Netherlands? Mark Rutte

www.sakthyacademy.com

Hopes bus stop, Peelamedu, Coimbatore-04
82200 00624 / 82200 00625

Sakthy Academy
Coimbatore

22 Mar 2021
1
2
3

2021 உலக குருவி தினத்தின் தீம் என்ன? நான் குருவிகளை நநசிக்கிநேன்
ஐ.நா. பிரெஞ்சு ர ாழி நாள் எப்பபாது அனுசரிக்கப்படுகிறது? மார்ச் 20
கிொ ப்புற இந்தியாவில் ரபண்களின் வாழ்வாதாெம்

ற்றும்

ரதாழில்முனனபவானெக் ரகாண்டாடுவதற்காக 'சாஹி திஷா' பிெச்சாெத்னத
ப ற்ரகாண்டது எது? ஐக்கிய நாடுகைின் நமம்பாட்டுத் திட்டம்

4
5
6

உலக

கிழ்ச்சி அறிக்னக 2021 இல் இந்தியாவின் இடம் என்ன? 139

உலக காசபநாய் தினம் எப்பபாது அனுசரிக்கப்பட்டது? மார்ச் 24
சர்வபதச

கிழ்ச்சி நாள் எப்பபாது ரகாண்டாடப்பட்டது? மார்ச் 20

22 Mar 2021
1
2
3
4
5
6

What is the theme of World Sparrow Day 2021? I Love Sparrows
When is UN French Language Day observed? March 20
Which of the following launched the ‘Sahi Disha’ campaign to celebrate women’s livelihoods
and entrepreneurship in rural India? United Nations Development Programme
What was the rank of India in World Happiness Report 2021? 139
When was World TB Day observed? March 24
When was International Day of Happiness celebrated? March 20
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23 Mar 2021
1

ஹரியானாவில், நுஹ் மாவட்டத்தில் சலாஹஹரியில் உள்ள பெண்கள் மகளிர்
கல்லூரி யாருடடய பெயர் மாற்றப்ெட்டுள்ளது? கிரண் சேகாவத்

2

9-12 வகுப்பு சிறுமிகளுக்காக 'கல்வி வழிகாட்டல் திட்டத்டத' எந்த மாநில / யூடி
அரசு பதாடங்கியது? டெல்லி

3

எந்த நாட்டின் ெிரதமர் அமர் ஏகுஹே புத்தக கண்காட்சிடய நாட்டில் திறந்து
டவத்தார்? பங்களாசேஷ்

4

ஐக்கிய அரபு எமிஹரட்ஸில் அல் ஐனில் நடடபெற்ற 2021 ொரா ேூட்டிங் உலகக்
ஹகாப்டெயில் தங்கப்ெதக்கம் பவன்றவர் யார்? ேிங்ராஜ்

5

ஆல் இங்கிலாந்து ஹெட்மிண்டன் சாம்ெியன்ேிப் பெண்கள் ெட்டத்டத 2021 யார்
டவத்திருக்கிறார்கள்? ச ாசோமி

6
7

உலக டவுன் ஹநாய்க்குறி நாள் 2021 இன் தீம் என்ன?

2021 சர்வஹதச வன தினத்தின் தீம் என்ன? வன மறுசீ ரடமப்பு: மீ ட்பு மற்றும்
ல்வாழ்வுக்கான பாதே

8

ாங்கள் ேீர்மானிக்கிச ாம்

ஆயுஷ்மான் ொரத் எப்ஹொது பதாடங்கப்ெட்டது?

ஏப்ரல் 2018

23 Mar 2021
1
2
3
4
5
6
7
8

In Haryana, Government College for Women at Salaheri in Nuh district has been renamed after
whom? Kiran Shekhawat
Which state/UT government launched ‘Education Mentoring Programme’ for Girls of Class 912? Delhi
Which country’s prime minister inaugurated Amar Ekushey book fair in the country?
Bangladesh
Who won gold medal in the 2021 Para Shooting World Cup held at Al Ain in the UAE?
Singhraj
Who own the All England Badminton Championships women’s title 2021? Nozomi Okuhara
What is the theme of World Down Syndrome Day 2021? We Decide
What is the theme of the International Day of Forests 2021? Forest restoration: a path to
recovery and well-being
When was Ayushman Bharat launched? April 2018
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24 Mar 2021
1 3 நாள் பயணமாக இந்தியா வந்த முகமது ஹன ீப் ஆத்மர் எந்த நாட்டின் வவளியுறவு
மந்திரி? ஆப்கானிஸ்தான்

2 உலக நீர் தினத்தத முன்னிட்டு பிரதமர் நரரந்திர ரமாடி ஆரம்பித்த 'ஜல் சக்தி
அபியான்: மதை பிடிக்கவும்' பிரச்சாரத்தின் கருப்வபாருள் என்ன? மழைழைப்
பிடிக்கவும், எங்கு விழும், எப்பபாது விழும்

3

2021 ஆம் ஆண்டில் எத்தனால் உற்பத்தி ரமம்பாட்டுக் வகாள்தக என

அதைக்கப்படும் வசாந்த எத்தனால் வகாள்தகதயக் வகாண்ட நாட்டிரலரய முதல்
மாநிலமாக மாறியது எது? பீ கார்

4 சர்வரதச வசாத்து ஆரலாசதன தநட் ஃபிராங்கின் கூற்றுப்படி, 2020 ஆம் ஆண்டில்
உலக வட்டு
ீ
விதலக் குறியீட்டில் முதலிடம் பிடித்த நாடு எது? துருக்கி

5 மார்ச் 2021 இல் 100 டன் எதடயுள்ள இரண்டு வமாதபல் ஹார்பர் கிரரன்கள்
(எம்.எச்.சி) இந்தியா எந்த நாட்டுக்கு வைங்கியது? ஈரான்

6 நாட்டில் ஷாஹித் திவாஸ் அல்லது தியாகிகள் தினம் எப்ரபாது
அனுசரிக்கப்படுகிறது? மார்ச் 23

7 உலக வானிதல தினத்தின் தீம் என்ன? பபருங்கடல், நமது காலநிழல மற்றும்
வானிழல

8 உலக கவிதத தினம் எப்ரபாது வகாண்டாடப்படுகிறது? மார்ச் 21
9 இந்திய கலாச்சார அதமச்சகத்தால் காந்தி அதமதி பரிசு 2019 விருது யாருக்கு
வைங்கப்பட்டது? சுல்தான் கபூஸ் பின் ழைைத் அல் ழைைத்

10 67 வது ரதசிய திதரப்பட விருதுகளில் எந்த படத்திற்கான சிறந்த நடிகருக்கான
விருதத மரனாஜ் பாஜ்பாய் வவன்றார்? பபான்ஸ்லே

24 Mar 2021
1 Mohammad Haneef Atmar who arrived in India on a 3-day visit is the foreign minister of which

country? Afghanistan
2 What is the theme of the campaign ‘Jal Shakti Abhiyan: Catch the Rain’ launched by Prime
Minister Narendra Modi on the occasion of World Water Day? Catch the Rain, where it falls,
when it falls
3 Which state has become the first state in the country to have its own ethanol policy, called
Ethanol Production Promotion Policy, 2021? Bihar
4 According to international property consultancy Knight Frank, which country topped the global
home price index in 2020? Turkey
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5 To which country did India supply two Mobile Harbour Cranes (MHCs) each weighing 100 tons

in March 2021? Iran
6 When is Shaheed Diwas or Martyrs’ day observed in the country? March 23
7 What is the theme of World Meteorological Day? The Ocean, Our Climate and Weather
8 When is World Poetry Day celebrated? March 21
9 Who has been conferred with the Gandhi Peace Prize 2019 award by the culture ministry of
India? Sultan Qaboos bin Said Al Said
10 Manoj Bajpayee won the best actor award for which film at the 67th National Film Awards?
Bhonsle
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25 Mar 2021
1 மத்திய கல்வி அமமச்சர் ரமமஷ் ம ோக்ரியோல் 'நிஷோங்க்' ஷஹீத்
திறந்து மவத்தது எங்மக? டெல்லி

2

ோகிஸ்தோனும் சீ னோவும் " ப் ி-ஆன்டிடெரர் -2021" கூட்டுப்

நோட்மெோடு நெத்துகின்றன? இந்தியா

கத் சிங் ஸ்மோரக்

யிற்சிமய மவறு எந்த

3 'இ.எம்.ஐ @ இன்ெர்டநட் ம ங்கிங்' எனப் டும் உெனடி ஈ.எம்.ஐ வசதிமய அதன்

இமைய வங்கி மமமெயில் அறிமுகப் டுத்திய முதல் வங்கி எது? ஐசிஐசிஐ வங்கி

4

ின்வருவனவற்றில் ஈ-டெண்ெரிங் ம ோர்ட்ெல்- ிரோனிட் நிறுவப் ட்ெது எது? பவர்

கிரிட் கார்ப்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா

5 டதோெக்க சோமை

ோதுகோப்பு உைகத் டதோெர் டி 20 2020-21 ஐ டவன்ற இந்தியோ

டைஜண்ட்ஸ் அைியுென் டவன்றது? இலங்கக புகைவுகள்

6 மோர்ச் 2021 இல் ஒரு ெஜன் நோடுகமைச் மசர்ந்த 38 டவைிநோட்டு

டசயற்மகக்மகோள்கமை எந்த சுற்றுப் ோமதயில் சுற்றியது? ேஷ்யா

7 இந்திய விண்டவைி ஆரோய்ச்சி அமமப்பு (இஸ்மரோ) இந்தியோவின் முதல் இைவச-

விண்டவைி குவோண்ெம் தகவல்டதோெர்புகமை ________ தூரத்திற்கு நிரூ ித்தது. 300 மீ

8 கிசோன் கல்யோண் மிஷனின் ஒரு

குதியோக எஃப். ி.ஓ (உழவர் உற் த்தியோைர்

அமமப்பு) சக்தி ம ோர்ட்ெமை அறிமுகப் டுத்திய நோட்டில் முதல் மோநிைமோக
மோறியது எது? உத்தேப்பிேரதசம்

9 “அரசோங்கங்கமையும் மக்கமையும் டநருக்கமோகக் டகோண்டுவருதல்” என்ற
தமைப் ில் புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யோர்? எம்.ோமச்சந்திேன்

10 ஐக்கிய நோடுகள் சம யின் (ஐ.நோ) சர்வமதச நோவ்ருஸ் தினம் எப்ம ோது
டகோண்ெோெப் டுகிறது? மார்ச் 21

25 Mar 2021
1 Where was the Shaheed Bhagat Singh Smarak inaugurated by Union Minister of Education,
2
3
4
5
6

Ramesh Pokhriyal ‘Nishank’? Delhi
Pakistan and China will hold joint exercise “Pabbi-Antiterror-2021” with which other
country? India
Which bank has become the first in India to introduce an instant EMI facility called ‘EMI @
Internet Banking’ on its internet banking platform? ICICI Bank
Which of the following has established an e-Tendering Portal-PRANIT? Power Grid
Corporation of India
India Legends beat with team to win the inaugural Road Safety World Series T20 2020-21? Sri
Lanka Legends
Which country put 38 foreign satellites from more than a dozen countries into orbit in March
2021? Russia
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7 The Indian Space Research Organisation (ISRO) demonstrated India’s first free-space quantum

communication over a distance of ________. 300 m
8 Which state has become the first in the country to launch FPO (Farmer Producer Organization)
Shakti Portal as part of Kisan Kalyan Mission? Uttar Pradesh
9 Who is the author of the book titled “Bringing Governments and People Closer”? M.
Ramachandran
10 When is United Nations’ (UN) International Day of Nowruz celebrated? March 21
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26 Mar 2021
1 பட்டியலிடப்பட்ட 25 நாடுகளில் கியர்னி அன்னிய நநரடி முதலீட்டு குறியீட்டு எண்
2021 இல் முதலிடம் பிடித்த நாடு எது? அமெரிக்கா

2 இந்தி எழுத்தாளர் நபராசிரியர் ஷரத் பகநர தனது எந்த நாவலுக்காக மதிப்புமிக்க
வியாஸ் சம்மன் - 2020 உடன் வழங்கப்படுவார்? பட்லிபுத்ரு கி சாம்ராகி

3 ஏழு கடநலார நராந்து கப்பலின் ததாடரில் ஆறாவது இடத்தில் இருக்கும் இந்திய
கடநலார காவல்படட கப்பல் 'வஜ்ரா' எங்கு நியமிக்கப்பட்டது? மசன்னை

4 விலங்குகளுக்காக “இந்தியாவின் முதல் அரசு நடத்தும் ஆம்புலன்ஸ் தநட்தவார்க்”
அடமக்க எந்த மாநிலம் முடிவு தசய்துள்ளது? ஆந்திரா

5 இந்தியாவுடனான காப்புரிடம சரிபார்ப்பில் அதிக ஒத்துடழப்புக்கு எந்த நாடு ஒப்புக்
தகாண்டுள்ளது? ஜப்பான்

6 ஒப்பந்தங்கடள அமல்படுத்துவதற்கான தகாள்டக கட்டடமப்டப பரிந்துடரக்கும்
நிட்டி ஆநயாக் அடமத்த ஒரு பணிக்குழு யாருடடயது? ராஜீவ் குொர்

26 Mar 2021
1 Which country topped the Kearney FDI Confidence Index 2021 out of 25 countries listed? USA
2 Hindi writer Prof. Sharad Pagare will be conferred with the prestigious Vyas Samman – 2020 for
3
4
5
6

his which novel? Patliputru Ki Samragi
Where was the Indian Coast Guard Ship ‘Vajra’, sixth in the series of seven Offshore Patrol
Vessel, commissioned? Chennai
Which state has decided to set up “India’s first government-run ambulance network” for
animals? Andhra Pradesh
Which country has agreed for greater cooperation in patent verification with India? Japan
A task force constituted by Niti Aayog which will recommend a policy framework for the
enforcement of contracts will be headed by whom? Rajiv Kumar
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27 Mar 2021
1 ஜம்மு-காஷ்மீ ர் எந்த மாவட்டத்தில் 'பசுதன் மமளா' மார்ச் 2021 இல் விவசாயிகளுக்கு
சமீ பத்திய கால்நடட இனங்கள் குறித்து அறிவுறுத்தப்பட்டது? கத்துவா

2 கிராமப்புற டகவிடனஞர்கள் சங்கத்தின் (SARAS) நியாயமான 2021 கட்டுடரகளின்
பிராந்திய விற்படன எங்மக ஏற்பாடு சசய்யப்பட்டது? ககாஹிமா

3 உலகின் முதல் 'சூப்பர் மரிமயா' தீம் பார்க் எங்மக திறக்கப்பட்டுள்ளது? ஜப்பான்
4 இந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் இந்தியாவுக்கு விஜயம் சசய்த எந்த நாட்டின் சவளியுறவு
மந்திரி சு வூக்? தென் தகாரியா

5 நாட்டின் முதல் சுதந்திர மபாராட்ட வரர்
ீ
உய்யலவாடா நரசிம்ம சரட்டியின் சபயரால்

சபயரிடப்பட்ட ஆந்திராவில் புதிய விமான நிடலயம் எங்கு திறக்கப்பட்டது? கர்னூல்

6 வளர்ந்து வரும் ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்காக தனிப்பயனாக்கப்பட்ட 'ட்சரண்டி'

என்ற மசமிப்புக் கணக்டக எந்த வங்கி துவக்கியது? இந்ெியன் தவளிநாட்டு வங்கி

7 2021 பாரா ஷூட்டிங் உலகக் மகாப்டபயில் பி 4 கலப்பு 50 மீ பிஸ்டல் எஸ்எச் 1
மபாட்டியில் தங்கப்பதக்கம் சவன்றவர் யார்? மனிஷ் நர்வால்

8 உலகின் முதல் 'ஸ்மார்ட் ரீடிங் விமான நிடலயம்' ஆக மாக்ஸ்டருடன் கூட்டு
மசர்ந்த விமான நிடலயம் எது? துபாய் சர்வகெச விமான நிலையம்

9 உலகின் முதல் கப்பல் சுரங்கப்பாடதடய எந்த நாடு உருவாக்கப் மபாகிறது?
கநார்கவ

10 வான் தன் விகாஸ் மயாஜனாவுக்கு சாம்பியன் மாநிலமாக உருசவடுத்த மாநிலம்
எது? மணிப்பூர்

27 Mar 2021
1 In which district of Jammu and Kashmir ‘Pashudhan Mela’ was organized in March 2021 to
2
3
4
5
6
7

educate farmers about the latest cattle breeds? Kathua
Where was the regional Sale of Articles of Rural Artisans Society (SARAS) fair 2021
organized? Kohima
Where is the World’s first ‘Super Mario’ theme park opened? Japan
Suh Wook is the foreign minister of which country who visited India in March this year? South
Korea
Where is the new airport inaugurated in Andhra Pradesh which is named after the first ever
freedom fighter of the country, Uyyalavada Narasimha Reddy, as a tribute to him? Kurnool
Which bank launched a savings account named ‘Trendy’, customised for the growing millennial
population? Indian Overseas Bank
Who won the gold medal in the P4 mixed 50m pistol SH1 event in the 2021 Para Shooting
World Cup? Manish Narwal
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8 Which airport partnered with Magzter to become World’s First ‘Smart Reading Airport’? Dubai

International Airport
9 Which country is going to build world’s first ship tunnel? Norway
10 Which state has emerged as the champion state for Van Dhan Vikas Yojana? Manipur
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28 Mar 2021
1 “பெண்களின் பெயர்கள்” என்ற தலைப்ெில் புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார்? ஜீத் தாயில்
2 எந்த நிறுவனத்திற்கு 'வவலை பசய்ய சிறந்த இடம்' சான்றிதழ் வழங்கப்ெட்டது?
ஈஎஸ்ஏஎஃப் சிறு நிதி வங்கி

3 மாநிை அரசு அறிவித்தெடி மகாராஷ்டிர பூஷண் விருது யாருக்கு வழங்கப்ெடும்?
ஆஷா ப ாஸ்பே

4 முதன்லம அறிவியல் ஆவைாசகராக யாருலடய ெதவிக்காைம் அரசாங்கத்தால் ஒரு
வருடம் நீட்டிக்கப்ெட்டுள்ளது? பக.விஜய் ராகவன்

5 இந்திய விமான நிலைய ஆலையத்தின் (ஏஏஐ) தலைவராக யார்
நியமிக்கப்ெட்டுள்ளனர்? சஞ்சீவ் குமார்

6 இந்திய உைவுக் கூட்டுத்தாெனத்தின் தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநராக
நியமிக்கப்ெட்டவர் யார்? அதிஷ் சந்திரா

7 எந்த துலறமுகத்தில் 58% ெங்குகலள அதானி துலறமுகங்கள்
லகயகப்ெடுத்தும்? கங்காவரம் துறைமுகம்

28 Mar 2021
1
2
3
4
5
6
7

Who is the author of the book titled “Names of the Women”? Jeet Thayil
Which bank has been awarded ‘Great place to work’ certification by the Great place to Work
Institute? ESAF Small Finance Bank
Who will be awarded the Maharashtra Bhushan award as announced by the state government?
Asha Bhosle
Whose term has been extended as Principal Scientific Advisor by a year by the government?
K. Vijay Raghavan
Who has been appointed as the chairman of Airports Authority of India (AAI)? Sanjeev Kumar
Who has been appointed as Chairman and Managing Director of Food Corporation of India?
Atish Chandra
Adani Ports will acquire 58% stake in which port? Gangavaram Port
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29 Mar 2021
1 ஆண்டுத ோறும் உலக நோடக ினம் எப்த ோது ககோண்டோடப் டுகிறது? மார்ச் 27
2 2021 மோர்ச் 26 அன்று 50 ஆண்டு சு ந் ிரம் மற்றும் த சிய ினத்த ககோண்டோடிய
நோடு எது? பங்களாதேஷ்

3 மத் ிய சுற்றுலோ மற்றும்

ண் ோட்டுத் துதற அதமச்சர்

'சத்ரோசல் கன்கென்ஷன் கசன்டதர' எங்கு

4 கோசதநோய் முக்த்

ிரஹ்லோத் சிங்

ிறந்து தெத் ோர்? கஜுராத

தடல்

ா

ோரத்த த் க ோடர சுகோ ோர அதமச்சர் டோக்டர் ஹர்ஷ் ெர் ன் எந்

முயற்சிதயத் க ோடங்கினோர்? பழங்குடி காசத ாய் முன்முயற்சி

5 தமத்ரி அக்ெோகடக் உலகின் மு ல் கமோத ல் நீரிலிருந்து கோற்றில் இருந்து
கிதயோஸ்க் மற்றும் 'நீர் அறிவு தமயம்' ஆகியெற்தற எந்
அதமத்துள்ளது? விசாகப்பட்டினம்

6

ிர ோன் மந் ிரி

ோசல்

க ோடங்கப் ட்டது. 2016

நகரத் ில்

ம
ீ ோ தயோஜனோ ( ி.எம்.எஃப். ி.ஒய்) _____________ இல்

7 சூயஸ் கோல்ெோய் எப்த ோது ிறக்கப் ட்டது? 1869
8 இயற்தகக்கோன உலக ெனெிலங்கு நி ி எப்த ோது நிறுெப் ட்டது? 1960

29 Mar 2021
1 When is World Theatre Day celebrated annually? March 27
2 Which country celebrated 50 years of its Independence and National Day on 26 March,
3
4
5
6
7
8

2021? Bangladesh
Where did Union Minister of State for Tourism and Culture, Prahlad Singh Patel inaugurated the
‘Chhatrasal Convention Centre’? Khajuraho
Health Minister Dr Harsh Vardhan launched which initiative in pursuit of TB Mukt Bharat?
Tribal TB Initiative
Maithri Aquatech has set up the world’s first mobile water-from-air kiosk and ‘Water
Knowledge Centre’ in which city? Visakhapatnam
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) was launched in _____________ 2016
When was Suez Canal opened? 1869
In Which Year does Korean War began? 1960
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30 Jan 2021
1 அமெரிக்க எழுத்தாளர் கார்மென் ெரியா ெச்சாட ா தனது பின்வரும்

புத்தகங்களுக்காக ராத்டபான்ஸ் ஃடபாலிடயா பரிசச மவன்றார்? கனவு இல்லத்தில்

2 முதல் முசறயாக, இந்திய க ற்பச

ஒரு பாசத உ ற்பயிற்சி (பாமசக்ஸ்) ெற்றும்

எந்த நாட்டின் க ற்பச யு ன் கூட்டு டராந்துப் பணிசய ந த்தியது? மடகாஸ்கர்

3 'எஸ்டகப்: லண் னில் இந்திய தப்பிடயாடியவர்களின் உண்செயான கசதகள்' என்ற
தசலப்பில் புத்தகத்தின் ஆசிரியர்கள் யார்? டடனிஷ் கான் மற்றும் ருஹி கான்

4 ஆசியாடொனி சிறந்த வங்கி விருதுகள் 2021 இல் SME க்காக இந்தியாவின் சிறந்த
வங்கியாக எந்த வங்கி மபயரி ப்பட்டுள்ளது? எச்.டி.எஃப்.சி வங்கி

5 ெதிப்புெிக்க சர்வடதச டரஞ்சர் விருசத மவன்ற ஆசியாவிலிருந்து ஒடர ஒரு டரஞ்சர்
ஆன புலி காப்பகத்தின் வரம்பு அதிகாரி ெஹிந்தர் கிரி? ராஜாஜி புலி ரிசர்வ்

6 ஐபிஎல் சீசன் 2021 க்கான ஈக்வி ாஸ் ஸ்ொல் ஃசபனான்ஸ் வங்கியு ன் எந்த அணி
கூட்டு டசர்ந்துள்ளது? சசன்னன சூப்பர் கிங்ஸ்

7 நிடயா எந்த வங்கியு ன் நிடயாஎக்ஸ் அறிமுகப்படுத்தப்பட் து? ஈக்விடாஸ் சிறு
நிதி வங்கி

8 உத்தரபிரடதசத்தில் ஷாஹித் அஷ்பக் உல்லா கான் விலங்கியல் பூங்கா திறந்து
சவக்கப்பட் து எங்டக? டகாரக்பூர்

9 பாங் அசண ____________ இல் கட் ப்பட் து. 1975
10 டதசிய சுகாதார மகாள்சக எப்டபாது மதா ங்கப்பட் து? 2017
30 Jan 2021
1

American author Carmen Maria Machado won the Rathbones Folio prize for which of her
following books? In the Dream House
2 For the first time, Indian Navy conducted a Passage Exercise (PASSEX) and a joint patrolling
with navy of which country? Madagascar
3 Who are the authors of the book titled ‘Escaped: True stories of Indian fugitives in London’?
Danish Khan and Ruhi Khan
4 Which bank has been named as the India’s best bank for SMEs at the Asiamoney Best Bank
Awards 2021? HDFC Bank
5 Mahinder Giri, a range officer of which tiger reserve has become the only ranger from Asia to
win the prestigious International Ranger Award? Rajaji Tiger Reserve
6 Which team has partnered with Equitas Small Finance Bank for the IPL season 2021?
Chennai Super Kings
7 Niyo in partnership with which bank launched NiyoX? Equitas Small Finance Bank
8 Where is the Shaheed Ashfaq Ulla Khan Zoological Park inaugurated in Uttar Pradesh?
Gorakhpur
9 The Pong Dam was built in ____________ 1975
10 When was National Health Policy launched? 2017
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31 Mar 2021
1 “இந்தியர்கள்: ஒரு நாகரிகத்தின் சுருக்கமான வரலாறு” என்ற தலலப்பில் புத்தகத்தின்
ஆசிரியர் யார்? நமீ த் அரரோரோ

2 '1232 கி.மீ : நீண்ட பயணம் வடு'
ீ
என்ற தலலப்பில் புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார்?
விர

ோத் கப்ரி

3 பபாது நிறுவனங்களின் நிலலயான மாநாட்டின் (ஸ்ககாப்) புதிய தலலவராக
கதர்ந்பதடுக்கப்பட்டவர் யார்? ர ோமோ மமோண்டல்

4 ஆப்கானிஸ்தான் பதாடர்பான ஹார்ட் ஆஃப் ஆசியா - இஸ்தான்புல் பசயல்முலற 9
வது மந்திரி மாநாடு எங்கக நடந்தது? தஜிகிஸ்தோன்

5 பின்வருவனவற்றில் 'உலக கமம்பாட்டு அறிக்லக 2021: சிறந்த வாழ்க்லகக்கான தரவு'
பவளியிட்டது எது? உலக வங்கி

6 மக்கள்பதாலகலய உற்பத்தி பசய்யும் கருவியாக கயாகாவின் திறலன ஆராய

ஆயுஷ் அலமச்சகம் அலமக்கும் குழுவிற்கு யார் தலலலம தாங்குவார்கள்? எச். ஆர்
நோரகந்திர

7 இந்கதா-பசிபிக் கூட்டாட்சிலய கமம்படுத்துவதற்காக அந்தமான் உள்கட்டலமப்பு
திட்டத்திற்கு எந்த நாடு உதவி வழங்கியது? ஜப்போன்

8 டாடா குழுமத்தின் தலலலமயகம் எங்கக அலமந்துள்ளது? மும்பப

31 Mar 2021
1 Who is the author of the book titled “Indians: A Brief History of A Civilization”? Namit Arora
2 Who is the author of the book titled ‘1232 km: The Long Journey Home’? Vinod Kapri
3 Who has been elected as the new chairperson of Standing Conference of Public Enterprises
4
5
6
7
8

(SCOPE)? Soma Mondal
Where did the 9th Ministerial Conference of Heart of Asia – Istanbul Process on Afghanistan
held? Tajikistan
Which of the following published the ‘World Development Report 2021: Data for Better Lives’?
World Bank
Who will head the committee set up by Ayush Ministry to explore the potential of Yoga as a
productivity enhancing tool for the population? H. R Nagendra
Which country extended aid for Andaman infrastructure project to bolster Indo-Pacific
partnership? Japan
Where is the HQ of Tata Group situated? Mumbai
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