
         

    

1. சமீபத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வெகுவ ொலைவில் உள்ள கொமொ-

கதிலை உமிழும் பபைலடயின் வபயர் என்ன? 

அ) நேந ோ-லைன் செசெர்ட் 1  

ஆ) ஆண்ட்ந ோசெடோ 

இ) ஸ்லை நே 

ஈ) மில்க் லைன் 

✓ அண்லெயில், விண்சேளி அறிவியைோளர்ைள் ஒரு புதிய செயற்ெோட்டில் 

உள்ள நெ லடலயக்ைண்டுபிடித்தனர். இது, இதுேல  ைண்டுபிடிக்ைப்ெ 

-ட்ட ைோெோ-ைதில  உமிழும் நெ லடைளிநைநய சேகுசதோலைவில் 

உள்ளது என்று ைருதப்ெடுகிறது. இந்தப் நெ லடக்கு, Narrow-Line 

Seyfert 1 (NLS1) நெ லட என்று செயரிடப்ெட்டுள்ளது. இது, பூமியிலிருந்து 

சுெோர் 31 பில்லியன் ஒளியோண்டுைள் சதோலைவில் அலெந்துள்ளது. இது 

ஓர் அரிய ேோன்செோருள் என்று விேரிக்ைப்ெட்டுள்ளது. 

 

2. 2020-21ஆம் ஆண்டில், முந்ல ய ஆண்லட விடவும் எத் லன 

ச வீ த்திற்கு நிகை மலைமுக ெரி ெசூல் அதிகரித்துள்ளது? 

அ) 1% 

ஆ) 10% 

இ) 12.3%  

ஈ) 15% 

✓ ெத்திய நிதியலெச்ெைம் சேளியிட்டுள்ள த வுைளின்ெடி, 2020-21ஆம் 

ஆண்டில் நிை  ெலறமுை ேரி ேசூல் முந்லதய நிதியோண்டுடன் ஒப்பிடு 

-ம்நெோது 12.3% அதிைரித்துள்ளது. செோத்த ேசூல் `10.71 இைட்ெெோை 

உள்ளது. இதன்மூைம் 2020-21ஆம் நிதியோண்டில் நிர்ணயிக்ைப்ெட்ட 

ெலறமுை ேரி ேசூல் இைக்ைோன `9.89 இைட்ெத்லத அது தோண்டியது. 

 

3.ெர்த் க மற்றும் வபொருளொ ொை ஒத்துலைப்புக்கொன, ‘மத்திய ஆசிய’ 

லமயம் கட்டப்பட்டு ெருகிை நொடுகள் எலெ? 

அ) உஸ்செகிஸ்தோன் ெற்றும் ைஜைஸ்தோன்  

ஆ) ஐக்கிய அசெரிக்ை ேோடுைள் ெற்றும் இந்தியோ 

இ) சீனோ ெற்றும் ஜப்ெோன் 

ஈ) ஐக்கிய அசெரிக்ை ேோடுைள் ெற்றும் ஐக்கியப் நெ  சு 

✓ ‘ெத்திய ஆசியோ’ என்ெது ேர்த்தைம் & செோருளோதோ  ஒத்துலைப்புக்ைோன 

ஒரு ென்னோட்டு லெயத்தின் செய ோகும். இது, உஸ்செகிஸ்தோன் ெற்றும் 

ைஜைஸ்தோன் ஆகிய இருேோடுைளின் எல்லைைளில் ைட்டப்ெட்டு ேருகிற 

-து. இந்த லெயத்தில் ேோசளோன்றுக்கு இருதிலெைளிலும் இருந்து ேரும் 

35,000 நெர்ேல  தங்ைலேக்ை முடியும். நெலும், 5,000 செோதியுந்துைள் 

ேல  நிறுத்தமுடியும். இது, இரு ேோடுைளுக்குெோன ஒரு செரிய சதோழிற் 

துலற, ேர்த்தைம் ெற்றும் நெோக்குே வு தளெோை செயல்ெடும். 

 

4.  லைலமத் ப ர் ல் ஆலையைொக நியமிக்கப்பட்டுள்ளெர் யொர்? 

அ) சுஷில் ெந்தி ோ  

ஆ) பி ென்ன ெந்தி ோ 

இ) அஜய் குெோர் ெல்ைோ 

ஈ) இஞ்செட்டி சீனிேோஸ் 

✓ இந்தியோவின் அடுத்த தலைலெத் நதர்தல் ஆலணய ோை சுஷில் ெந்தி ோ 

அேர்ைலள இந்திய அ சு நியமித்துள்ளது. அேர், 2021 ஏப்.13ஆம் நததி 

ஓய்வுசெற்ற சுனில் அந ோ ோலேத் சதோடர்ந்து இப்ெதவிக்கு ேந்துள்ளோர். 

ெத்திய நே டி ேரிைள் ேோரியத்தின் முன்னோள் தலைே ோன சுஷில் 

ெந்தி ோ, 2019 பிப்.14 அன்று நதர்தல் ஆலணய ோை நியமிக்ைப்ெட்டோர். 

 

5. பின்வரும் எந்  நொட்டில், ஒரு வகொலைகொை ஆல்கொெொல் 4200 

டன் சொல்மன் வகொல்ைப்பட்டது? 

அ) ஐக்கியப் நெ  சு 

ஆ) ஐக்கிய அசெரிக்ை ேோடுைள் 

இ) ைனடோ 

ஈ) சிலி  

✓ சதன்னசெரிக்ை ேோடோன சிலியில், 4200 டன்ைளுக்கும் அதிைெோன 

ெோல்ென்ைலளக்சைோன்ற ஒரு சைோலைைோ  ஆல்ைோ ெ வுேது ைண்டறியப் 

-ெட்டுள்ளது. இப்ெோசித்தி ள்ைள், நீரிருப்லெ குலறக்ை ேழிேகுத்தது; அது, 

ெோல்ென் மீன்ைலள மூச்சுத்திணறலுக்கு உள்ளோக்கியது. இது, உைகின் 

இ ண்டோேது மிைப்செரிய ெோல்ென் உற்ெத்தியோள ோன சிலியில் ெதிவு 

செய்யப்ெட்ட, அண்லெய ஒரு நெரிறப்பு நிைழ்ேோை ைருதப்ெடுகிறது. 

 

6.ஐபைொப்பிய ஆலையம் அ ன் வபொருளொ ொைத்ல  பசுலமயொகவும் 

டிஜிட்டைொகவும் மொற்றுெ ற்கு 2026ஆம் ஆண்டு ெலை ஆண்டு 

ப ொறும் எவ்ெளவு நிதிலயத் திைட்ட திட்டமிட்டுள்ளது? 

அ) 150 பில்லியன் யூந ோக்ைள்  

ஆ) 1000 மில்லியன் அசெரிக்ை டோைர் 

இ) `1000 நைோடி 

ஈ) பூப்ெந்து 

✓ 2026ஆம் ஆண்டு ேல  150 பில்லியன் யூந ோக்ைள் ைடன் ேோங்ை 

ஐந ோப்பிய ஆலணயம் திட்டமிட்டுள்ளது. இக்ைடன் ஐந ோப்பிய ஆலண 

-யம் அதன் செோருளோதோ த்லத ெசுலெயோைவும் டிஜிட்டல் ெயெோைவும் 

ெோற்ற ெயன்ெடுத்தப்ெடும். முதன்லெ ஒப்ெந்த ேலையலெப்புமூைம் ஏை 

-ம் ெற்றும் ஆட்சிக்குழு மூைம் நிதி தி ட்ட உத்நதசிக்ைப்ெட்டுள்ளது. 

 

7. விைொட் பகொலிலய விஞ்சி ICC ஆண்கள் ஒருநொள் பபட்டிங்  ைெரி 

-லசயில் மு லிடம் ெகிக்கும் பொகிஸ் ொன் வீைர் யொர்? 

அ) ெோெர் ஆெோம்  

ஆ) ஹென் அலி 

இ) முைெது அமீர் 

ஈ) ெக்ைர் ஜெோன் 

✓ ICC ஆண்ைள் ஒருேோள் நெட்டிங் த ேரிலெயில் ெோகிஸ்தோன் கிரிக்சைட் 

வீ ர் ெோெர் ஆெோம் முதலிடம் பிடித்தோர். ைடந்த 2003ஆம் ஆண்டுக்குப் 

பிறகு ெோகிஸ்தோன் கிரிக்சைட் வீ ர் ஒருேர் முதலிடம் பிடிப்ெது இதுநே 

முதல்முலறயோகும். ெோகிஸ்தோன்-சதன்னோப்பிரிக்ை சதோடரில் 13 புள்ளிை 

லளப் செற்றலத அடுத்து இந்திய நைப்டன் ெற்றும் நெட்ஸ்நென் வி ோட் 

நைோலிலய ெோெர் ஆெோம் விஞ்சினோர். 

 

8.நொட்டில் வசயல்படும் ெங்கிகள், கொப்பீட்டொளர்கள் மற்றும் மு லீட்டு 

பமைொளர்கள்  ங்கள் ெணிகத் ொல் நிகழும் கொைநிலை மொற்ைத்தின் 

 ொக்கங்கள் குறித்து வ ரிவிப்பல  கட்டொயமொக்கியுள்ள நொடு எது? 

அ) இந்தியோ 

ஆ) நியூசிைோந்து  

இ) ஆஸ்திந லியோ 

ஈ) சுவிச்ெர்ைோந்து 

✓ நியூசிைோந்து அ சு ஒரு புதிய ெட்டத்லத அறிமுைப்ெடுத்தியுள்ளது; இதன் 

மூைம் ேோட்டில் செயல்ெடும் ேங்கிைள், ைோப்பீட்டோளர்ைள் ெற்றும் முதலீட் 

-டு நெைோளர்ைள் தங்ைள் ேணிைத்தோல் நிைழும் ைோைநிலை ெோற்றத்தின் 

தோக்ைங்ைலள சதரிவிக்ை நேண்டும். இத்தலைய ெட்டத்லதக் சைோண்டு 

ேந்த முதல் ேோடு நியூசிைோந்து. இப்புதிய ெட்டத்தின்ெடி, NZ$ 1 பில்லியனு 

-க்கும் அதிைெோன செோத்துக்ைலளக் சைோண்ட ேங்கிைளும், ைோப்பீட்டோள 

-ர்ைளும் இதலன சதரிவித்தல் நேண்டும். 

 

9. NEGVAC’இல் உள்ள ‘C’ என்பது எல க் குறிக்கிைது? 

அ) Commission 

ஆ) Collection 

இ) Corruption 

ஈ) COVID-19  

✓ தடுப்பூசி சைோள்முதல், இருப்புநிலை நெைோண்லெ, தடுப்பூசி சதரிவுசெய் 

-தல், தடுப்பூசி விநிநயோைம் ெற்றும் ைண்ைோணிப்பு செோறிமுலறக்ைோை 

இந்திய அ ெோங்ைத்தோல் COVID-19’க்ைோன தடுப்பூசி நிர்ேோைம் குறித்த 

நதசிய ேல்லுேர் குழு (National Expert Group on Vaccine Administration 

for COVID-19 (NEGVAC)) அலெக்ைப்ெட்டது. 

 

 

 

 

 

12.3% 

 

 

 



         

    

✓ அண்லெயில், அந்நிபுணர் குழு, சேளிேோடுைளில் தயோரிக்ைப்பட்ட ெற்றும் 

ஐக்கிய அசெரிக்ை ேோடுைள், ஐந ோப்ெோ, இங்கிைோந்து, ஜப்ெோன் ஆகிய 

ேோடுைளின் அதிைோரிைளோல் அேெ  ஒப்புதல் ேைங்ைப்ெட்ட COVID-19 

தடுப்பூசிைலள ெரிந்துல  செய்துள்ளது. உைை ேைேோழ்வு அலெப்பின் 

அேெ ைோை ெயன்ெோட்டு ெட்டியலில் ெட்டியலிடப்ெட்ட COVID-19 தடுப்பூசி 

-ைளுக்கும் இந்தியோவில் அேெ ைோை ெயன்ெோட்டுக்கு ஒப்புதல் ேைங்ைப்ெ 

-டைோம் எனக் ைருதப்ெடுகிறது. 

 

10. ப சிய நொற்றுப்பண்லை ெலைத் ளத்ல த் வ ொடங்கியுள்ள 

ெொரியம் அல்ைது அலமப்பு எது? 

அ) நதசிய வீட்டுேெதி ேோரியம் 

ஆ) நதசிய நதோட்டக்ைலை ேோரியம்  

இ) நதசிய நதயிலை ேோரியம் 

ஈ) NITI ஆநயோக் 

✓ நதசிய ேோற்றுப்ெண்லண ேலைத்தளத்லத நதசிய நதோட்டக்ைலை 

ேோரியம் சதோடங்கியுள்ளது. இது ஒரு ேலைத்தளம் ெற்றும் திறன்நெசி 

ேடிேத்தில் கிலடக்ைப்செறும் ஒரு இலணயதளெோகும். ேோற்றுப்ெண் 

-லணைளும் ேோங்குநேோரும் தோே ங்ைளின் விற்ெலன சதோடர்ெோை 

சதோடர்புசைோள்ளக்கூடிய இலணயேழி ெந்லதப்புறத்லத உருேோக்ை 

இந்த ேலைத்தளம் நேோக்ைங்சைோண்டுள்ளது. 

 


1. செவ்ேோய் கி ைத்தில் ெறந்த முதல் சஹலிைோப்டர்! 

அசெரிக்ை விண்சேளி நிறுேனெோன NASA, செவ்ேோய் கி ைத்துக்கு 

செர்சிே ன்ஸ் விண்ைைத்துடன் இலணத்து அனுப்பியுள்ள சஹலிைோப்டர் 

சேற்றிை ெோைப் ெறந்தது. இதன்மூைம் நேற்றுக்கி ைத்தில் ெறந்த முதல் 

சஹலிைோப்டர் என்ற செருலெலய அதுசெற்றது. 

செவ்ேோய் கி ைத்தில் இன்சஜனிட்டி சஹலிைோப்டர் சேற்றிை ெோைப் ெறந்த 

-லத ‘ல ட் ெநைோத ர்ைள்’ தருணம் என விஞ்ஞோனிைள் கூறுகின்றனர். 

1903ஆம் ஆண்டு ல ட் ெநைோத ர்ைளின் முதல் விெோனம் சேற்றிை ெோைப் 

ெறந்தது. உைகிநைநய முதல் விெோனெோன அதன் இறக்லையில் இடம்செற் 

-றிருந்த துணியின் ஒரு சிறிய ெகுதி இன்சஜனியூட்டி சஹலிைோப்டரில் 

செோருத்தப்ெட்டுள்ளது. அசெரிக்ைோவின் ேடக்கு ைந ோலினோவில் ல ட் 

ெநைோத ர்ைளின் முதல் விெோனம் ெலடத்த ெோதலனலய செவ்ேோய் 

கி ைத்தில் ெலடத்துள்ளது இன்சஜனியூட்டி சஹலிைோப்டர். 

 

2. ைந ோனோ முன்ைளப் ெணியோளர்ைளுக்குப் புதிய ைோப்பீட்டுத் திட்டம் 

ைந ோனோ நேோய்த்சதோற்றுக்கு எதி ோைப் நெோ ோடி ேரும் முன்ைளப் ெணியோ 

-ளர்ைளுக்குப் புதிய ைோப்பீட்டுத் திட்டம் அறிமுைப்ெடுத்தப்ெட உள்ளதோை 

ெத்திய சுைோதோ  அலெச்ெைம் சதரிவித்துள்ளது. இது சதோடர்ெோை, அந்த 

அலெச்ெைம் சேளியிட்ட அறிக்லையில், ‘பி தெரின் ஏலைைள் ேைன் 

சதோகுப்புத் திட்டத்தின்கீழ் ைந ோனோ முன்ைளப் ெணியோளர்ைளுக்ைோன 

ைோப்பீட்டுத் திட்டம் ேலடமுலறப்ெடுத்தப்ெட்டு ேந்தது. அத்திட்டத்தின் கீழ் 

287 நெர் ைோப்பீட்டுத் சதோலைலயப் செற்றுள்ளனர். 

ைந ோனோ நேோய்த்சதோற்றுக்கு எதி ோன நெோ ோட்டத்தில் முன்னின்று 

ெணியோற்றிேரும் முன்ைளப் ெணியோளர்ைளின் ெனேலிலெலய இந்தக் 

ைோப்பீட்டுத் திட்டம் நெம்ெடுத்தியுள்ளது. ேரும் 24ஆம் நததி ேல  இந்தக் 

ைோப்பீட்டுத் திட்டம் ேலடமுலறயில் இருக்கும். அதுேல  இத்திட்டத்தின் 

கீழ் ைோப்பீட்டுத் சதோலைலயக் நைோ முடியும். 

அதன்பிறகு ைந ோனோ முன்ைளப் ெணியோளர்ைளுக்சைன புதிய ைோப்பீட்டுத் 

திட்டம் ேலடமுலறப்ெடுத்தப்ெட உள்ளது’ என்று குறிப்பிடப்ெட்டுள்ளது. 

பி தெரின் ஏலைைள் ேைன் சதோகுப்புத்திட்டெோனது ைடந்தோண்டு ெோர்ச்சில் 

அறிவிக்ைப்ெட்டது. பின்னர் அத்திட்டெோனது மூன்றுமுலற நீட்டிக்ைப்ெட்டது. 

அத்திட்டத்தின்கீழ் `50 இைட்ெம் ைோப்பீடு செற முடியும். 

ைந ோனோ நேோய்த்சதோற்றுக்கு எதி ோைப் நெோ ோடி ேரும் முன்ைளப் ெணியோ 

-ளர்ைள் உயிரிைக்ை நேரிட்டோல், அேர்ைளின் குடும்ெத்தினர் ெைனலடயும் 

நேோக்கில் ைோப்பீட்டுத் திட்டம் அறிமுைப்ெடுத்தப்ெட்டது. 

 

 

 

3. SIDBI ேங்கியின் தலைே ோை எஸ். இ ோென் செோறுப்நெற்பு 

SIDBI ேங்கி என்று சுருக்ைெோை அலைக்ைப்ெடும் இந்திய சிறுசதோழில் 

நெம்ெோட்டு ேங்கியின் தலைே ோை சிேசுப் ெணியன் இ ோென் செோறுப்நெ 

-ற்றுக்சைோண்டோர். 

இதுகுறித்து அந்த ேங்கி சேளியிட்ட அறிக்லையில் சதரிவித்துள்ளதோேது: 

SIDBI ேங்கியின் தலைேர் ெற்றும் நிர்ேோை இயக்குே ோை சிேசுப் ெணிய 

-ன் இ ோென் செோறுப்நெற்றுள்ளோர். இேர், மூன்று ஆண்டுைளுக்கு அந்தப் 

செோறுப்லெ ேகிப்ெோர் என SIDBI ேங்கி சதரிவித்துள்ளது. ைடந்த 1991ஆம் 

ஆண்டு இந்திய தணிக்லை ெற்றும் ைணக்குைள் ெணிக்கு (IA&AS) 

நதர்ேோன இ ோென், இதற்கு முன் நதசிய மின்னோளுலை நெலேைள் நிறு 

-ேனத்தின் நிர்ேோை இயக்குேர் ெற்றும் தலைலெச் செயல் அதிைோரியோை 

ெணியோற்றியேர். 

 

4. ஒலிம்பிக்கில் சென்லன ெோணவி 

சென்லனலயச் நெர்ந்த ெோணவி நேத் ோ குெணன், ஒலிம்பிக் ெோய்ெ ப் 

ெடகுப் நெோட்டிக்குத் தகுதிசெற்றுள்ளோர். ஒலிம்பிக் ெடகுப் நெோட்டிக்குத் 

தகுதிசெறும் முதல் இந்தியப் செண் இேர். 2020 உைைக் நைோப்லெ 

ெோய்ெ ப் ெடகுப் நெோட்டியில் ெோம்பியன் ெட்டம் சேன்றேர் இேர். 

 

 

 


