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1. அறிவியலாளர்கள், அரிய வெப்பமான பிரகாசமான புற-ஊதா 

விண்மீன்களள ஒரு வதாகுதியில் கண்டறிந்துள்ளனர். அெர்கள், 

எந்தச் வசயற்ளகக்ககாளில் உள்ள வதாளலக ாக்கிளய இதற்கு 

பயன்படுத்தினர்? 

அ) AstroSat  
ஆ) CartoSat-2 
இ) Risat-7E 
ஈ) Insat- 4E 

❖ பால்வெளியில் உள்ள NGC 2808 எனப்படும் புதிரான, உருண்டையான, 
குடைந்தது ஐந்து தடைமுடைகள் விண்மீன்கடள வகாண்ை மிகப்வபரிய 
விண்மீன் வதாகுப்டப ஆராய்ந்துெரும் ொனியைாளர்கள், அரிதான, 
சூைான மற்றும் வெளிச்சம் நிடைந்த புை-ஊதா விண்மீன்கடள அதில் 
கண்ைறிந்துள்ளனர். ொனியைாளர்கள், இதற்கென இந்தியாவின் முதல் 
பை அடைநீள விண்வெளி வசயற்டகக்ககாளான ஆஸ்ட்கராசாட்டில் 
உள்ள புை-ஊதா பைமாக்கள் வதாடைக ாக்கிடயப் பயன்படுத்தினர். 

 

2.யூரியா ஆளல வதாடர்பாக அண்ளமச்வசய்திகளில் வெளியான 

‘ ம்ரூப்’ அளமந்துள்ள மாநிலம் எது? 

அ) அஸ்ஸாம்  
ஆ) சத்தீஸ்கர் 
இ) பீகார் 
ஈ) உத்தரகண்ட் 

❖  ம்ரூப் என்பது அஸ்ஸாம் மாநிைத்தின் வதன்கீடைப்பகுதியில் அடமந்து 
உள்ள ஒரு  கரமாகும். சமீபத்தில்,  ம்ரூப்பில் அடமயவிருக்கும் யூரியா 
ஆடை வதாைர்பாக கெதியியல் மற்றும் உர அடமச்சகம் ஒரு கூட்ைம் 
 ைத்தியது. 12.7 இைட்சம் மில்லியன் வமட்ரிக் ைன் உற்பத்தித் திைனுடைய 
திட்ைத்டத கதசிய உரங்கள் நிறுெனம், இந்திய எண்கெய் நிறுெனம், 
கதசிய வேதிெள் மற்றும் உரங்கள் நிறுெனம், பிரம்மபுத்ரா பள்ளத்தாக்கு 
உர நிறுெனம் மற்றும் அஸ்ஸாம் அரசு இடைந்து வசயல்படுத்தவுள்ளது. 

 

3. சமீபத்தில், NASA’ஆல் பகிரப்பட்ட Abell 370 என்றால் என்ன? 

அ) கருந்துடள 

ஆ) புைக்ககாள் 
இ) விண்மீன் திரள்  
ஈ) விண்கல் 

❖ அண்டமயில் NASA அதன் ஹப்பிள் விண்வெளி வதாடைக ாக்கி 
மூைம் எடுக்கப்பட்ை விண்மீன் திரள்களின் மிகப்வபரிய வதாகுதியான 
ஆவபல் 370’இன் நிைற்பைத்டத வெளியிட்ைது. 

❖ NASA’இன் அறிக்டகயின்படி, இந்தத்வதாகுதியின் கபரீர்ப்புவிடச 
ஆனது, ஒளி கைந்துவசல்லும்கபாது அதடன ெடளக்கச் வசய்கிைது. 
இதன் ொரெமாெ, புவியிலிருந்து 4.9 பில்லியன் ஒளி ஆண்டுகள் 
வதாடைவில் அடமந்துள்ள ஆவபல் 370’க்கு புைத்கத உள்ள 
விண்மீன் திரள்கடள  ம்மால் காை முடிெதில்டை. 

 

 

 

4.அண்ளமச்வசய்திகளில் இடம்வபற்ற, ‘1776 கமிஷன் அறிக்ளக’ 

என்பதுடன் வதாடர்புளடய  ாடு எது? 

அ) ஜப்பான் 
ஆ) சீனா 
இ) ஐக்கிய அவமரிக்க  ாடுகள்  
ஈ) வஜர்மனி 

❖ அவமரிக்காவின் முன்னாள் அதிபர் வைானால்ட் டிரம்ப், கைந்த ஆண்டு 
வசப்ைம்பரில் வதாைங்கிய ‘1776 கமிஷன்’ அறிக்டகடய வெள்டள 
மாளிடக சமீபத்தில் வெளியிட்ைது.  ாட்டில் கதசப்பற்றுக் கல்விடய 
கமம்படுத்துெதற்காக, ‘1776 ஆடையம்’ என்னும் வபயரில் கதசிய 
ஆடையம் அடமக்கும் உத்தரவில் டிரம்ப் டகவயழுத்திட்டிருந்தார்.  

❖ அடிடமப்படுத்தப்பட்ை ஆப்பிரிக்க குடிகள் ெந்து  ானூறு ஆண்டுகள் 
நிடைெடைந்தடதக் குறிக்கும், தி நியூயார்க் டைம்ஸின், ‘1619 
முன்முயற்சி’க்கு எதிர்ப்பாக ‘1776 ஆடையம்’ காைப்பட்ைது. 

 

5.கமகாலயா, மணிப்பூர் & திரிபுரா ஆகிய மும்மாநிலங்களின் 

மாநில உருொக்க  ாள் வகாண்டாடப்படுகிற கததி எது? 

அ) ஜனெரி 19 
ஆ) ஜனெரி 21  

இ) ஜனெரி 23 
ஈ) ஜனெரி 25 

❖ கமகாையா, மணிப்பூர் மற்றும் திரிபுரா ஆகிய மூன்று மாநிலங்ெளும் 
தங்களது 49ஆெது மாநிை  ாடள 2021 ஜனெரி.21ஆம் கததியன்று 
வகாண்ைாடின. 1972 ஜனெரி.21 அன்று, இம்மூன்று மாநிைங்களும் 
1971ஆம் ஆண்டு ெைகிைக்கு பிராந்திய (மறுசீரடமப்பு) சட்ைத்தின்கீழ் 
முழுடமயான மாநிைங்களாக மாறின. 

❖ இது, யூனியன் பிரவதசங்ெளாெ இருந்த மிகசாரம் மற்றும் 
அருைாச்சை பிரகதசம் ஆகியெற்டை மாநிலங்ெளாெ உருொக்கப்ப 
-டுெதற்கும் பிப்ரெரி 21, 1987 அன்று மாநிைங்களாக அறிவிக்கப்படு 
-ெதற்கும் ெழிெகுத்தது  

 
6. அண்ளமச்வசய்திகளில் இடம்வபற்ற, ‘HAWK-I’ இயக்கதளம், 

பின்ெரும் எவ்ெளமப்புக்கு உரியதாகும்? 

அ) DRDO 
ஆ) BHEL 
இ) HAL  
ஈ) CSIR 

❖ உள் ாட்டிகைகய தயாரிக்கப்பட்ை திைன்மிகு ொன்ெழி எதிர்ப்பு 
ஆயுதத்டத (Smart Anti-Airfield Weapon - SAAW) பாதுகாப்பு 
ஆராய்ச்சி & கமம்பாட்டு நிறுெனம் வெற்றிகரமாக பரிகசாதித்தது. 
ஒடிசா கைற்கடரக்கு அருகிலுள்ள ஹிந்துஸ்தான் ஏகரா ாடிக்ஸ் 
நிறுெனத்தின் ஹாக்-I தளத்தில் இந்தச் கசாதடன  ைத்தப்பட்ைது. 

❖ டஹதராபத்தில் உள்ள DRDO’இன் இமாரத் ஆராய்ச்சி டமயத்தால் 
இவ்ொயுதம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆயுதங்களின் சான்ைளிப்பிற்காக 
HAL அதன் ஹாக்-I தளத்டத பயன்படுத்துகிைது. 
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7.சமீப வசய்திகளில் இடம்வபற்ற, ‘MASCRADE – 2021’ என்பது 

பின்ெரும் எந்த இந்திய அளமப்பின் முன்முயற்சியாகும்? 

அ) CII 
ஆ) FICCI  
இ) CAIT 
ஈ) ASSOCHAM 

❖ FICCI எனப்படும் இந்திய வதாழில், ெர்த்தக சங்கங்களின் 
கூட்ைடமப்பின் வபாருளாதாரத்டத சீர்குடைக்கும் கைத்தல், 
கபாலியான  ைெடிக்டககளுக்கு எதிரான குழு ஏற்பாடு வசய்திருந்த 
7ஆம் ‘MASCRADE-2021’ கைத்தல், கபாலியான ெர்த்தகங்களுக்கு 
எதிரான இயக்கத்டத மத்திய சுகாதார, குடும்ப  ை அடமச்சர் Dr 
ஹர்ஷ் ெர்தன் வதாைங்கி டெத்தார். 

❖ அதிகரித்துெரும் கைத்தல், கபாலியான வபாருட்களுக்கு எதிராக 
புதுடமயான வகாள்டக மற்றும் தீர்வுகள் வதாைர்பாக விொதிக்க 
இந்த நிகழ்ச்சி வ ாக்ெம் கொண்டுள்ளது. 

 
8. “The New Normal and Safe and Healthy Tourism” என்ற கருப் 

வபாருளின்கீழ், சமீபத்தில்  டத்தப்பட்ட கூட்டம் எது? 

அ) ஆசிய ஒத்துடைப்பு கபச்சுொர்த்டத - அடமச்சரடெக் 
கூட்ைம்  
ஆ) BRICS அடமச்சரடெக் கூட்ைம் 
இ) G20 அடமச்சரடெக் கூட்ைம் 
ஈ) G7 அடமச்சரடெக் கூட்ைம் 

❖ ஆசிய ஒத்துடைப்பு கபச்சுொர்த்டதயின் 17ஆெது அடமச்ரடெக் 
கூட்ைம், சமீபத்தில், “The New Normal and Safe and Healthy Tourism” 
என்ை கருப்வபாருளின்கீழ்  ைத்தப்பட்ைது. மத்திய வெளியுைவுத்துடை 
அடமச்சகத்தின் வசயைாளர் ரிொ கங்குலி தாஸ் இந்தக் கூட்ைத்தில் 
இந்தியாடெ பிரதிநிதித்துெப்படுத்தினார். கைந்த 2019ஆம் ஆண்டில் 
பிரதமர் கமாடியால் அறிவிக்கப்பட்ை இந்கதா-பசிபிக் வபருங்கைல் 
முன்வனடுப்பு குறித்து அேர் உரரயாற்றினார். 

 
9. ‘Asia and the Pacific Regional Overview of Food Security and 

Nutrition’ என்ற தலைப்பில் அறிக்லைய ொன்லற யெளியிட்டுள்ள 

அளமப்பு எது? 

அ) உைக வபாருளாதார மன்ைம் 
ஆ) ஐக்கிய  ாடுகள்  
இ) ஆசிய ெளர்ச்சி ெங்கி 
ஈ) உைக ெங்கி 

❖ ஐக்கிய  ாடுகளின் முகடமகளான, UNICEF, FAO, WFP மற்றும் WHO 
ஆகியடெ இடைந்து Asia and the Pacific Regional Overview of Food 
Security and Nutrition’ என்ை தடைப்பில் அறிக்டகவயான்டை 
வெளியிட்ைன. இது, ஆசிய & பசிபிக் பிராந்தியத்தில் ஊட்ைச்சத்தின் 
நிடைகுறித்த மூன்ைாெது ஆண்ைறிக்டகயாகும். ஆசிய மற்றும் பசிபிக் 
பிராந்தியத்தில், 24 மில்லியன் கபர் உைவுப் பாதுகாப்பின்டமயால் 
பாதிக்கப்பை ொய்ப்புள்ளதாக இவ்ேறிக்ரெ குறிப்பிட்டுள்ளது. 

 

10.வபட்கராலியம் மற்றும் இயற்ளக எரிொயு ஒழுங்குமுளற 

ொரியத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இந்தியாவின் முதல் எரிொயு 

பரிமாற்றைம் எது? 

அ) இந்திய ொயு பரிமாற்ைகம்  
ஆ) இந்திய எண்வைய் பரிமாற்ைகம் 
இ) இந்திய இயற்ரெ எரிோயு பரிமாற்ைகம் 
ஈ) இந்திய கெட்வராலிய பரிமாற்ைகம் 

❖ இந்திய எரிொயு பரிமாற்ைகம் (IGX) என்பது இந்திய ஆற்ைல் 
பரிமாற்ைகத்திற்கு (IEX) முற்றிலும் வசாந்தமான ஒரு துடை 
நிறுெனமாகும். ஆற்ைல் பரிமாற்ைக விதிமுடைகள்-2020’இன்கீழ், 
வபட்கராலியம் மற்றும் இயற்டக எரிொயு ஒழுங்குமுடை 
ொரியத்திலிருந்து அங்கீகாரம்வபற்ை  ாட்டின் முதல் எரிொயு 
பரிமாற்ைகம் இதுொகும். 

❖ அதானியின் கைாட்ைல் ககஸ் மற்றும் கைாரண்ட் ககஸ் ஆகியடெ 
அண்டமயில் இந்திய ஆற்ைல் பரிமாற்ைகத்தில் தைா ஐந்து சதவீத 
சமபங்குகடள ொங்கியுள்ளன. 
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