
         

    

1. அண்டார்டிகாவுக்கு நாற்பதாவது அறிவியல் பயணத்தத 

மேற்ககாண்ட அதேச்சகம் எது? 

அ) கப்பல் வாணிப அமைச்சகம் 

ஆ) புவி அறிவியல் அமைச்சகம்  

இ) வவளியுறவு அமைச்சகம் 

ஈ) அறிவியல் ைற்றும் வ ாழில்நுட்ப அமைச்சகம் 

✓ ைத்திய புவி அறிவியல் அமைச்சகம் அண்டார்டிகாவிற்கு நாற்ப ாவது 

அறிவியல் பயணத்ம  மைற்வகாண்டது. இந் ப் பயணம், 2021 ஏப்.10 

அன்று வவற்றிகரைாக மகப்டவுனுக்குத் திரும்பியுள்ளது. 

✓ வவறும் 94 நாட்களில் சுைார் 12,000 கடல் மைல் நீள பயணத்ம  முடித் 

-  பின்னர் இந் க் குழு திரும்பியது. MV வாசிலி மகாம ாவ்னின் கப்ப 

-லில் இந் ப் பயணம் மைற்வகாள்ளப்பட்டது. இந் ச் சா மன, அண்டார்டி 

-காவில் இந்தியாவின் நாற்ப ாண்டுகா  அறிவியல்பூர்வ முன்வனடுப்பு 

-மள நிமறவு வசய்துள்ளது. 

 

2. ‘லூனா 25’ என்பது நிலவு ஆராய்ச்சி குறித்த எந்த நாட்டு திட்டத்தி 

-ன் கபயராகும்? 

அ) ரஷியா  

ஆ) ஜப்பான் 

இ) சீனா 

ஈ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

✓ நி வு ஆராய்ச்சி குறித்  ஒரு புதிய வ ாடர் திட்டங்கமள ரஷியா 

அறிவித்துள்ளது. “லூனா 25” எனப் வபயரிடப்பட்ட அந்  திட்டங்களில் 

மு  ாவது திட்டம் வரும் அக்மடாபரில் வ ாடங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.  

✓ 45 ஆண்டுகளாக ரஷியா இதுமபான்ற நி வு ஆராய்ச்சி திட்டங்களில் 

ஈடுபடாைல் இருந் து. நி வின் மைற்பரப்பிற்குக்கீமே நிரந் ரைாக உமற 

-ந்திருக்கும் பனிமய ஆராயும் வி ைாக இந் த்  மரயிறங்கி வடிவமை 

-க்கப்பட்டுள்ளது. நி வு சூழ் புழுதியின் கூர்மையான துண்டுகளால் 

ஏற்படும் இடர்கமளயும் அறிவிய ாளர்கள் ைதிப்பீடு வசய்வார்கள். 

 

3. “Complex Pasts: Diverse Futures” என்பது ஏப்ரல்.18 அன்று 

ககாண்டாடப்படும் எந்தச் சிறப்பு நாளின் கருப்கபாருளாகும்? 

அ) உ க க ாச்சார நாள் 

ஆ) உ க பாரம்பரிய நாள்  

இ) உ க வ ால்லியல் நாள் 

ஈ) உ க சுற்று ா நாள் 

✓ ஆண்டும ாறும் ஏப்18 அன்று உ க பாரம்பரிய நாள் அல் து நிமனவுச் 

சின்னங்கள் ைற்றும் பாரம்பரிய   ங்களுக்கான பன்னாட்டு நாளாக 

வகாண்டாடப்படுகிறது. “Complex Pasts: Diverse Futures” என்பது இந்  

ஆண்டு (2021), உ க பாரம்பரிய நாளுக்கான கருப்வபாருளாகும்.  

✓ இந்தியாவில், இராைாயணம்குறித்  மு ல் ஆன்ம ன் கண்காட்சிமய 

சுற்று ா & க ாச்சார அமைச்சர் வ ாடங்கினார். இந் க் கண்காட்சியில், 

புது தில்லியிலுள்ள ம சிய அருங்காட்சியகத்தின் 49 சிற்மறாவியங்கள் 

வ ாகுப்புகளும் காட்சிப்படுத் ப்பட்டுள்ளன.  

 

4. அண்தேச்கசய்திகளில் இடம்கபற்ற மடபிள் ேவுண்தடன் மதசிய 

பூங்கா அதேந்துள்ள நாடு எது? 

அ) ஆஸ்திமரலியா 

ஆ) வ ன்னாப்பிரிக்கா  

இ) நியூசி ாந்து 

ஈ) பிலிப்மபன்ஸ் 

✓ வ ன்னாப்பிரிக்காவின் மேசை ேசை ம சிய பூங்காவில் எரிந்து வரும் 

காட்டுத்தீ, கட்டடங்கமள மச ப்படுத்தும் என்று கூறப்படுகிறது.  

✓ இந்தத்தீசை கட்டுக்குள் ககொண்டுவருவதற்கொக சுைார் 200 தீயமணப்பு 

வீரர்களும் 4 உ ங்கூர்திகளும் பணியில் ஈடுபடுத் ப்பட்டுள்ளன. 1796 

ஆம் ஆண்டில் கட்டப்பட்ட மகப்டவுன் பல்கம க்கு அருகிலுள்ள மைாஸ் 

-வடர்ட்ஸ் மில் என்ற வர ாற்று கா  காற்றாம யும் இந் த் தீவிபத்தில் 

மச ைமடந்துள்ளது. 

5. குஜராத்தின் பனிதரில் இந்தியாவில் தனது முதல் கேகா உணவு 

பூங்கா திட்டத்தத கதாடங்கியுள்ள நாடு எது? 

அ) பிரான்ஸ் 

ஆ) இஸ்மரல் 

இ) இத் ாலி  

ஈ) ஐக்கிய அவைரிக்க நொடுகள் 

✓ அண்மையில், உணவு ப ப்படுத்தும் வசதிகமள உள்ளடக்கிய  னது 

மு ல் வைகா உணவு பூங்கா திட்டத்ம , இத் ாலி, இந்தியாவில் அறிமுக 

-ப்படுத்தியது. “தி வைகா புட் பார்க்” என்ற மசா மன அடிப்பமடயி ான 

இந் த் திட்டம், வைய்நிகர் முமறயில் வ ாடங்கப்பட்டது. 

✓ மும்மபயில் உள்ள ICE அலுவ கத்திற்கும் குஜராத்தின் பனி ர் வைகா 

உணவு பூங்காவிற்கும் இமடமய ஒரு விருப்பகடி ம் மகவயழுத் ானது. 

 

6. சாகச விதளயாட்டு நிறுவனம் திறக்கப்பட்டுள்ள மதரி ஏரி உள்ள 

ோநிலம் எது? 

அ) ைகாராஷ்டிரா 

ஆ) உத் ரகண்ட்  

இ) ஒடிஸொ 

ஈ) மைற்கு வங்கம் 

✓ ம ரி ஏரியின் கமரயில் நீர் விமளயாட்டு ைற்றும் சாகச நிறுவனத்ம  

உத் ரகண்ட் ைாநி  மு  மைச்சர் தீரத் சிங் ராவத் ைற்றும் ைத்திய 

அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு ஆகிமயார் திறந்துமவத் னர். இந்ம ா-திவபத் 

-திய எல்ம ப்புற காவல்துமறயால் நடத் ப்படு இந்  நிறுவனம், `20 

மகாடி வச வில் கட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

7. எந்த நாட்டுடனான தனது மிகப்கபரிய இராணுவ ககாள்முதல் 

ஒப்பந்தத்தில், அண்தேயில், இஸ்மரல் தககயழுத்திட்டது? 

அ) ஐக்கிய அவைரிக்க நாடுகள் 

ஆ) சீனா 

இ) வஜர்ைனி 

ஈ) கிமரக்கம்  

✓ இஸ்மரலும் கிமரக்கமும்  ங்களது மிகப்வபரிய பாதுகாப்பு வகாள்மு ல் 

ஒப்பந் த்தில் மகவயழுத்திட்டன. இஸ்மரலிய இராணுவ ஒப்பந் க்கார 

-ரால் வெவ னிக் வான்பமடக்கு (கிமரக்கம்) ஒரு பயிற்சி மையத்ம  

நிறுவுவ ற்கும் வசயல்படுத்துவ ற்கும் 1.65 பில்லியன் அவைரிக்க டா ர் 

ைதிப்பி ான ஓர் ஒப்பந் மும் இதி டங்கும். 

✓ இந்  ஒப்பந் ம் நாடுகளுக்கு இமடயி ான அரசியல் & வபாருளா ார 

உறவுகமள வலுப்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருநாடுகளின் 

வான்பமடகளும் ஒரு கூட்டுப் பயிற்சிமயத் வ ாடங்கியுள்ளன. 

 

8. அண்தேயில் கூகிள் டூடுலில் இடம்கபற்ற மவரா ககட்ராய்ட்ஸ் 

என்பவர் எந்த நாட்டின் முதல் கபண் இராணுவ அறுதவ சிகிச்தச 

நிபுணராவார்? 

அ) வஜர்ைனி 

ஆ) ரஷியா  

இ) இத் ாலி 

ஈ) பிரான்ஸ் 

✓ ரஷிய அறுமவ சிகிச்மச நிபுணர், மபராசிரியர், கவிஞர் ைற்றும் எழுத் ா 

-ளருைான Dr மவரா வகட்ராய்ட்ஸின் 151ஆவது பிறந் நாமள கூகிள் 

வகாண்டாடியது. அவர், அந்நாட்டின் மு ல் வபண் இராணுவ அறுமவ 

சிகிச்மச நிபுணராகவும், உ கின் மு ல் வபண் மபராசிரியர்களுள் 

ஒருவராகவும் கரு ப்படுகிறார். கடந்  1904’இல், ருஸ்ம ா-ஜப்பானிய 

மபாரின்மபாது ஓர் அறுமவ சிகிச்மச நிபுணராக டாக்டர் வகட்ராய்ட்ஸ் 

 ாைாக முன்வந்து பணியாற்றினார். 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. ேனித உடலில், திசு ேட்டத்தில் மபாதுோன அளவு உயிர்வளி (O2) 

கபறாத நிதலக்கு கபயர் என்ன? 

அ) மையாக்ஸியா 

ஆ) மெபாக்ஸியா  

இ) மெபராக்ஸியா 

ஈ) மடபாக்ஸியா 

✓ மெபாக்ஸியா என்பது ைனி  உடலில், திசு ைட்டத்தில் மபாதுைான 

அளவு உயிர்வளி வபறா  ஒரு நிம யாகும். மவரஸ் வ ாற்று காரணைா 

-க COVID-19 மநாயாளிக்கு இந்  நிம  மீண்டும் மீண்டும் வருகிறது.  

✓ வகாமரானா மவரஸ் பாதிப்புகள் அதிகரிப்ப ால் நாட்டில் உயிர்வளி 

உருமளகளின் வபரும் பற்றாக்குமறக்கு ைத்தியில், இராணுவ ஆராய்ச்சி 

ைற்றும் மைம்பாட்டு அமைப்பு (DRDO) SpO2 (குருதி உயிர்வளி வசறிவு) 

கூடு ல் உயிர்வளி வேங்கல் முமறமய உருவாக்கியுள்ளது. இது, ஒரு 

நபமர, மெபாக்ஸியா நிம க்கு ஆளாகாைல் காப்பாற்றுகிறது. 

 

10. ‘கடல் சூழலுக்குள் நுதழயும் கநகிழிதய எதிர்த்து நகரங்கள்’ 

குறித்த எந்த நாட்டுடனான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் இந்தியா 

தககயழுத்திட்டுள்ளது? 

அ) பின் ாந்து 

ஆ) வஜர்ைனி  

இ) சுவிச்சர் ாந்து 

ஈ) பிரான்ஸ் 

✓ இந்திய அரசின் வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்சகமும் 

வஜர்ைானிய சுற்றுச்சூேல், இயற்மக பாதுகாப்பு ைற்றும் அணுவாற்றல் 

அமைச்சகத்தின் சார்பாக GIZ GmbH இந்தியாவும் வ ாழில்நுட்ப ஒத்து 

-மேப்பு வ ாடர்பான ஓர் ஒப்பந் த்தில் மகவயழுத்திட்டன. 

✓ இத்திட்டத்தின் விமளவுகள் நகர்ப்புற தூய்மை இந்தியா இயக்கத்தின் 

மநாக்கங்களான நீடித்  திடக்கழிவு மை ாண்மை ைற்றும் 2022’க்குள் 

ஒற்மற பயன்பாட்டு வநகிழிமய ஒழிப்ப ற்கான இ க்கு ஆகியவற்மற 

மையைாகக் வகாண்டுள்ளன. 

 


1. மை 1 மு ல் இ வச  டுப்பூசி முகாம்:  மிழ்நாடு அரசு 

மை 1 மு ல் 18 வயதுக்கு மைற்பட்மடாருக்கு இ வசைாக கமரானா  டுப்பூசி 

மபாடப்படும் என  மிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. ைத்திய அரசின் வழிகாட் 

-டு லின்படி,  மிழ்நாட்டில் 2020 ேொர்ச் 25 மு ல் ம சிய மபரிடர் மை ா 

-ண்மைச் சட்டத்தின்கீழ், ஊரடங்கு உத் ரவு பல்மவறு கட்டுப்பாடுகளுட 

-னும்,  ளர்வுகளுடனும் அைலில் இருந்துவருகிறது. 

 

2. குத்துச்சண்மட: இந்தியாவுக்கு 5  ங்கம் 

மபா ந்தில் நமடவபறும் இமளமயார் உ க குத்துச்சண்மட மபாட்டியில் 

இந்திய ைகளிர் 4 மபர்  ங்கப்ப க்கம் வவன்றனர். இறுதிச்சுற்றுகளில், 48 

கிம ா பிரிவில் கீதிகா - மபா ாந்தின் நடாலியா குவெவ்ஸ்காமவ 5-0 

என்ற கணக்கில் வவன்றார். 51 கிம ா பிரிவில் மபபிமராஜிசனா சானு - 

ரஷியாவின் வாவ ரியா லின்மகாவாமவ அம  புள்ளிகள் கணக்கில் ம ா 

-ற்கடித் ார். 57 கிம ா பிரிவில் பூனம் 5-0 என்ற கணக்கில் பிரான்ஸின் 

ஸ்வ லின் கிராசிமயயும், 60 கிம ா பிரிவில் வின்கா - கஜகஸ் ானின் 

ஜுல்மடஸ் ெயாக்மீமடாவாமவயும் வீழ்த்தினர். இப்மபாட்டியில் இன்னும் 

3 ைகளிரும், ஓர் ஆடவரும் இறுதிச்சுற்றில் விமளயாட உள்ளனர். 

 

 

 

 


