
         

    

1. குஜராத் மாநிலத்தின் GIFT நகரத்தில், பின்வரும் எவ்வககயான 

நிறுவனங்கள் செயல்பட அனுமதியளிக்கப்பட்டுள்ளன? 

அ) க ொடுப்பனவு வங்கி ள் 

ஆ) வங்கி சொரொத நிதி நிறுவனங் ள்  

இ) அகில இந்திய நிதி நிறுவனங் ள் 

ஈ) நியயொ வங்கி ள் 

✓ உள்நொட்டு மற்றும் கவளிநொட்டின் வங்கி அல்லொத நிதி நிறுவனங் ள் 

குஜரொத்தின் GIFT ந ரத்தில், பன்னொட்டு நிதியியல் யசவவ வமயத்தொல் 

கசயல்பட அனுமதியளிக் ப்பதடுள்ளன.  டன் ள், முதலீட்டு வங்கி மற் 

-றும் மூன்றொந்தரப்பு தயொரிப்பு விற்பவன உள்ளிட்ட முழு அளவிலொன 

நிதியியல் யசவவ வள வழங்  அவவ அனுமதிக் ப்படுகின்றன. 

 

2.“LeadIT”– ச ாழிற்துகை மாற்ைத்துகான  கைகமத்துவ குழுவில் 

அண்கமயில் இகைந்  நாடு எது? 

அ) ஐக்கிய அகமரிக்  நொடு ள்  

ஆ) சீனொ 

இ) ரஷியொ 

ஈ) ஜப்பொன் 

✓ ஐக்கிய அகமரிக்  நொடு ள் “LeadIT” - கதொழிற்துவற மொற்றத்திற் ொன 

தவலவமக் குழுவில் யசர்ந்துள்ளது. அது, இந்தியொ மற்றும் சுவீடனின் 

ஒரு  ொலநிவல முன்கனடுப்பொகும். அகமரிக் ொ ‘LeadIT’இல் யசருவதொல், 

பொரிஸ் ஒப்பந்த இலக்கு வள பூர்த்திகசய்யவும், யபொட்டித்தன்வமவய 

வலுப்படுத்தவும், மூன்று நொடு ளிலும் புதிய நிவலயொன யவவல வள 

உருவொக் வும் இந்தக் கூட்டணி உதவும் என எதிர்பொர்க் ப்படுகிறது. 

 

3. APEDA’இன்படி, 2020-21 நிதியாண்டின் ஏப்ரல்-பிப்ரவரிக்கு 

இகடப்பட்ட காைத்தில், எத் கன ெ வீ த்துக்கு, ப ப்படுத் ப்பட்ட 

உைவுப் சபாருட்ககள இந்தியா ஏற்றுமதி செய்துள்ளது? 

அ) 5.51% 

ஆ) 10.51% 

இ) 26.51%  

ஈ) 50.51% 

✓ இந்தியொவின் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் கபொருள் ள் ஏற்றுமதி 2020-

21ஆம் நிதியொண்டின் ஏப்ரல்-பிப்ரவரிக்கு இவடப்பட்ட  ொல ட்டத்தில் 

26.51% அதி ரித்துள்ளது என யவளொண் & பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் 

கபொருட் ள் ஏற்றுமதி யமம்பொட்டு ஆவணயம் (APEDA) கதரிவித்துள்ளது. 

✓ COVID யபரிடர் கதொடர்பொன பல்யவறு சவொல் ளுக்கிவடயிலும் 2020-

21ஆம் நிதியொண்டின் ஏப்ரல் முதல் பிப்ரவரி வவரயிலொன 11 மொத  ொல 

 ட்டத்தில் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் கபொருள் ளின் ஏற்றுமதி 26.51% 

அதி ரித்து `43,798 ய ொடிவய எட்டியுள்ளது. 

 

4. உைகின் மிகவும் ஆற்ைல்வாய்ந்  காைநிகைமாற்ை முன்கணிப்பு 

மீத்திைன் கணினி உருவாக்கப்படவுள்ள நாடு எது? 

அ) இந்தியொ 

ஆ) UK 

இ) சீனொ 

ஈ) அகமரிக் ொ 

✓ வமக்யரொசொப்ட் மற்றும் கமட் ஆபிஸ் (UK) ஆகியவவ வொனிவல மற்றும் 

 ொலநிவல மொற்றத்வத முன் ணிப்பு கசய்வதற் ொ  உலகின் மி வும் 

ஆற்றல்வொய்ந்த மீத்திறன்  ணினிவய உருவொக்  வ ய ொர்த்துள்ளன.  

✓ 2022ஆம் ஆண்டில் கசயல்படக்கூடிய இந்த மீத்திறன்  ணினி,  டுவம 

-யொன வொனிவலகுறித்த துல்லியமொன முன்கனச்சரிக்வ  வள வழங் 

-கும். அது, நொட்வட  டுவமயொன புயல் ள், கவள்ளம் மற்றும் பனியின் 

தொக் த்திலிருந்து பொது ொக்  உதவும். 

 

 

 

5. அண்கமச் செய்திகளில் இடம்சபற்ை ஸ்சடர்கைட்  ாமிர உருக்கு 

ஆகை அகமந்துள்ள மாநிைம் எது? 

அ) தமிழ்நொடு  

ஆ) ய ரளொ 

இ) ம ொரொஷ்டிரொ 

ஈ) பஞ்சொப் 

✓ மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலவமச்சர் டொக்டர் எடப்பொடி   பழனிச்சொமி 

தவலவமயில் நவடகபற்ற அவனத்துக்  ட்சி கூட்டத்திற்குப் பிறகு, 

தூத்துக்குடியில் அவமந்துள்ள ஸ்கடர்வலட் தொமிர உருக்கு ஆவலவய 

மீண்டும் திறக்  தமிழ்நொடு அரசு முடிவுகசய்துள்ளது. 

✓ மருத்துவத்துக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய உயிர்வளிவய உற்பத்தி கசய்யும் 

யநொக் த்திற் ொ  4 மொத  ொலத்திற்கு இவ்வொவல கசயல்பட அனுமதி 

வழங் ப்பட்டுள்ளது. தொமிர உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தப்படும் பிற ஆவல  

-வளத் திறக் யவொ (அ) இயக் யவொ அந்நிறுவனம் அனுமதிக் ப்படொது. 

உள்ளூர்வொசி ளின் எதிர்ப்வபத் கதொடர்ந்து இந்த ஆவல,  டந்த 2018 

ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நொட்டு அரசொல் மூடப்பட்டது. 

 

6. சடன்னிஸில், 12ஆவது பார்சிலைானா ஓப்பன் பட்டத்க  சவன்ை 

வீரர் யார்? 

அ) ரயபல் நடொல்  

ஆ) ஸ்டீபயனொஸ் சிட்சிபொஸ் 

இ) ஜொனிக் சின்னர் 

ஈ) ஆண்ட்ரி ரூப்கலவ் 

✓ 12ஆவது பொர்சியலொனொ ஓப்பன் யபொட்டியில், ஸ்பொனிஷ் கடன்னிஸ் வீரர் 

ரயபல் நடொல் பட்டத்வத கவன்றொர். இது அவரது 87ஆவது பட்டமொகும். 

முதல் 10 சர்வயதச வீரர் ளுள் ஒருவரொ  உள்ள கியரக்  வீரர் ஸ்டீப 

-யனொஸ் சிட்ஸிபொவை வீழ்த்தி அவர் இப்பட்டத்வத கவன்றொர்.  

✓ நடொலுக்கும் சிட்சிபொசுக்கும் இவடயில் நடந்த இந்த இறுதிப்யபொட்டி 2021 

ஆம் ஆண்டின் மி  நீண்ட ATP யபொட்டியொ   ருதப்படுகிறது. 

 

7. ‘வருைா’ என்பது இந்தியாவிற்கும் எந்நாட்டிற்கும் இகடயிைான 

பை ரபட்ட பாதுகாப்புப் பயிற்சியாகும்? 

அ) ஆஸ்தியரலியொ 

ஆ) பிரொன்ஸ்  

இ) இந்யதொயனசியொ 

ஈ) இத்தொலி 

✓ ‘வருணொ’ என்பது இந்தியொவிற்கும் பிரொன்ஸிற்கும் இவடயிலொன 

பலதரபட்ட  டற்பவடப் பயிற்சியொகும். இந்த இருதரப்பு பயிற்சியின் 19ஆம் 

பதிப்பு ‘வருணொ-2021’ 2021 ஏப்.27 அன்று நிவறவவடந்தது. 

✓ அரபிக் டலில் நடத்தப்பட்ட இந்தப் பயிற்சியில் யமம்பட்ட வொன் பொது ொப்பு 

மற்றும் நீர்மூழ்கிக் ப்பல் எதிர்ப்பு பயிற்சி ள், தீவிர வொன்வழி பயிற்சி ள், 

தவர மற்றும் வொன்வழி எதிர்ப்பு ஆயுதங் ள் மற்றும் பிற  டல்சொர் 

பொது ொப்பு நடவடிக்வ  ள் அடங்கும். 

 

8. CSIR நடத்திய சீலரா ஆய்வின்படி, மார்ச் மா த்தில் மறுபடியும் 

COVID-19 பரவிய ற்கு, கீழ்காணும் எ ன் இல்ைாகம, காரைமாக 

அகமந் து? 

அ) ஆன்டிகஜன் ள் 

ஆ) ஆன்டிபொடி ள்  

இ) லிம்யபொவசட்டு ள் 

ஈ) கவள்வள இரத்த அணுக் ள் 

✓ அறிவியல் மற்றும் கதொழில  ஆய்வு மன்றம் (CSIR) நடத்திய கசயரொ 

ஆய்வின்படி,  டந்த 2020 கசப்டம்பரில் உச்சத்வத அவடந்த COVID-19 

மொர்ச்சில் மீண்டும் பரவியதற்கு, சீயரொ-பொசிட்டிவ் மக் ளில் யதவவயொன 

ஆன்டிபொடி ள் இல்லொதது  ொரணமொ  இருக் லொம்.  

✓ 17 மொநிலங் ள் மற்றும் இரு யூனியன் பிரயதசங் வளச் சொர்ந்த 10,427 

யபரிடம் CSIR ஒரு சீயரொ-ஆய்வவ நடத்தியது. ஆய்வு நடத்தப்பட்ட மக்  

-ளிவடயயயொன சரொசரி சீயரொ-யநர்மவற 10.14 சதவீதமொ  இருந்தது. 

26.51% 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. சுற்றுப்புை வளியிலுள்ள உயிர்வளிகய செறிவாக்கும் மருத்துவ 

ொ னத்தின் சபயர் என்ன? 

அ) கதளிப்பொன் 

ஆ) உயிர்வளி கசறிவொக்கி  

இ) உயிர்வளி கசயற்வ  சுவொசக் ருவி 

ஈ) உயிர்வளி ஆக்கி 

✓ உயிர்வளி கசறிவொக்கி என்பது ஒரு மருத்துவ சொதனமொகும்; அது, சுற்றுப் 

புற வளியில் உள்ள உயிர்வளிவய கசறிவொக்குகிறது. COVID-19 கதொற் 

-றுயநொய் ளின் யபொது, யநொயொளி ளுக்கு சிகிச்வசயளிக்  இது மி வும் 

யதவவப்படுகிறது. இந்த உயிர்வளி கசறிவொக்கி, 78% வநட்ரஜன் மற்று 

-ம் 21% உயிர்வளிவயக்க ொண்ட வளிமண்டத்தில் உள்ள உயிர்வளி 

-வய ஒரு சல்லவடமூலம் வடி ட்டி, வநட்ரஜவன மீண்டும் வளியில் 

விடுவித்து, மீதமுள்ள உயிர்வளிவய கசறிவொக்குகிறது. 

 

10. நடப்பாண்டின் (2021) உைக லநாய்த் டுப்பு வாரத்துக்கான 

கருப்சபாருள் என்ன? 

அ) Vaccines bring us closer  

ஆ) Vaccine Works 

இ) Educate and Immunise 

ஈ) Vaccination Vacation 

✓ ஆண்டுததாறும் ஏப்ரல்  வடசி வொரத்தில், “உல  யநொய்த்தடுப்பு வொரம்” 

அனுசரிக் ப்படுகிறது. யநொய் ளுக்கு எதிரொ  எல்லொ வயதினவரயும் 

பொது ொக் , தடுப்பூசி ளின் பயன்பொட்வட ஊக்குவிப்பவத இந்த நொள் 

தனது யநொக் மொ க் க ொண்டுள்ளது. “Vaccines bring us closer” என்பது 

நடப்பொண்டில் (2021) வரும் உல  யநொய்த்தடுப்பு வொரத்துக் ொன  ருப் 

கபொருளொகும். நடப்பொண்டு (2021) உல  யநொய்த்தடுப்பு வொரத்தின் கதொட 

-க் த்தில், நலவொழ்வு ஊழியர் ளுக்கு நன்றி கதரிவிக்கும் விதமொ  

கூகிள் நிறுவனம் ஒரு டூடுவலயும் உருவொக்கியிருந்தது. 

 


1.யலசொன மற்றும் மிதமொன COVID கதொற்று: யநொயொளி ளுக் ொன ஆயுஷ்-

64 மருந்து பலனளிக்கும் 

 யரொனொ கபருந்கதொற்றின் இரண்டொவது அவலயொல் கபரும் பொதிப்பு 

ஏற்பட்டுள்ள இந்தச் சூழலில், யலசொன மற்றும் மிதமொன  யரொனொ கதொற்று 

 ண்டறியப்பட்டுள்ள யநொயொளி ளுக்கு ஆயுஷ்-64 மருந்து பலனளிக்கும் 

என்று அறிவிக் ப்பட்டுள்ளது. மத்திய ஆயுஷ் அவமச்ச த்தின் ஆயுர்யவத 

அறிவியல் ஆரொய்ச்சிக் ொன மத்திய குழு, பல்யவறு மூலிவ  ளிலிருந்து 

தயொரித்த ‘ஆயுஷ்-64’ மருந்வத தயொரித்துள்ளது. அறிகுறி ள் இல்லொத, 

யலசொன மற்றும் மிதமொன  யரொனொ கதொற்று ஏற்பட்டுள்ளவர் ளுக் ொன 

சிகிச்வசயில் நல்ல பலனளிப்பதொ  நொட்டின் ஆரொய்ச்சி நிறுவனங் ளின் 

அறிவியலொளர் ள் கதரிவித்துள்ளனர். 

யலசொனது முதல் மிதமொனது வவரயிலொன கதொற்றுள்ள யநொயொளி ளுக்கு 

ஆயுஷ்-64 மருந்வத வழங்கி அதன் பொது ொப்பு மற்றும் தரத்வத உறுதி 

கசய்ய, பலதரப்பட்ட மருத்துவ யசொதவன வள, ஆயுஷ் அவமச்ச ம் - 

அறிவியல் மற்றும் கதொழில் ஆரொய்ச்சி மன்றம் ஆகியவவ அண்வமயில் 

கவற்றி ரமொ  நிவறவுகசய்தன. இந்திய மருத்துவ ஆரொய்ச்சி  வுன்சிலின் 

 யரொனொ யமலொண்வமக் ொன யதசிய பணிக்குழு, ஆயுர்யவதம் மற்றும் 

யயொ ொ அடிப்பவடயில் யதசிய மருத்துவ யமலொண்வம கநறிமுவற ளுள் 

இந்த மருந்வத பரிந்துவரத்துள்ளது. 

 

2. இந்தியொவுக்கு 20 டன் மருத்துவ நிவொரணப் கபொருள் வள அனுப்பி 

வவத்தது ரஷியொ 

COVID கதொற்றின் இரண்டொவது அவலயில் சிக்கித்தவித்துவரும் இந்தியொ 

-வுக்கு உதவுவதற் ொ  20 டன் மருத்துவ நிவொரணப் கபொருள் வள 

ரஷியொ அனுப்பிவவத்துள்ளது. அந்த நிவொரணப் கபொருள் ள் இந்தியொவவ 

வந்தவடந்தன. 

வங் யதசம் உதவிக் ரம்:  யரொனொ கதொற்றுக்கு எதிரொ ப் யபொரொடி வரும் 

இந்தியொவுக்கு அவசர ொல மருந்து வளயும் மருத்துவ உப ரணங் வள 

-யும் வழங்குவதொ  அண்வட நொடு ளில் ஒன்றொன வங் யதசம் 

அறிவித்துள்ளது. 

சீனொ ஆதரவு: இந்தியொவுக்கு அதி பட்ச உதவி வள வழங் த் தயொரொ  

இருப்பதொ  சீனொ கதரிவித்துள்ளது. இயதயபொல், அகமரிக் ொ, பிரொன்ஸ், 

கஜர்மனி, ஆஸ்தியரலியொ, அயர்லொந்து, கபல்ஜியம், ருயமனியொ, லக்சம்பர்க், 

சிங் ப்பூர், யபொர்ச்சு ல், சுவீடன், நியூசிலொந்து, குவவத், யமொரீஷஸ் ஆகிய 

நொடு ளும் இந்தியொவுக்கு உதவி கசய்வதொ  அறிவித்துள்ளன. 

 

3. கசொந்த விண்கவளி நிவலயத்து ொன  லத்வத கவற்றி ரமொ  ஏவியது 

சீனொ 

விண்கவளியில் கசொந்த ஆய்வு நிவலயத்வத அவமக்  திட்டமிட்டுள்ள 

சீனொ, அதற் ொன முக்கிய  லத்வத கவற்றி ரமொ  விண்ணில் ஏவியது. 

இதுகுறித்து PTI கசய்தி நிறுவனம் கதரிவித்துள்ளதொவது: சீனொவின் 

விண்கவளி நிவலயத் திட்டத்தின் ஒருபகுதியொ , அந்த நிவலயத்தின் 

முக்கிய பகுதியொ  அவமயவிருக்கும்  லத்வத சீனொ விண்ணில் ஏவியுள் 

-ளது. ‘தியொன்யே’ என்று கபயரிடப்பட்டுள்ள அந்த விண்கவளி ஆய்வுக் 

 லம், சீனொவின் ‘லொங் மொர்ச்-5B Y2’ இர  ஏவு லம்மூலம் வேனொன் 

மொ ொணத்திலுள்ள கவன்சொங் ஏவுதளத்திலிருந்து விண்ணியலவப்பட்டது. 

ஏற் னயவ, சிறு அளவிலொன, குவறந்த யநரயம கசயல்படும் 2 விண்கவளி 

நிவலயக் லங் வள சீனொ யசொதவன முவறயில் விண்ணில் ஏவியுள்ள 

-து. இந்த நிவலயில், முதல்முவறயொ  மி ப்கபரிய அளவிலொன ஆய்வு 

நிவலயக் லத்வத சீனொ முதல்முவறயொ  விண்ணில் கசலுத்தியுள்து. 

இவ்விண்கவளி நிவலயக் லம், 16.6 மீ நீளமும் 4.2 மீ அ லமும் க ொண் 

-டது. விண்கவளி நிவலயத்துக்கு வரும் வீரர் ள் தங்கியிருப்பதற் ொன 

கதொழில்நுட்ப வசதி ள் அவனத்தும் இதில் உள்ளது. 

இக் லத்வதப் யபொலயவ, ‘தியொன் ொங்’ என்று கபயரிடப்பட்டுள்ள தனது 

எதிர் ொல விண்கவளி நிவலயத்துக் ொன யமலும் 10 கதொகுதி வள 

விண்ணில் கசலுத்த சீனொ திட்டமிட்டுள்ளது. அவற்வறக்க ொண்டு உருவொ 

-க் ப்படும் சீனொவின் விண்கவளி ஆய்வு நிவலயம் 10 ஆண்டு ளுக்குச் 

கசயல்படும் என்று எதிர்பொர்க் ப்படுகிறது. பூமியிலிருந்து 340 கிமீ முதல் 

450 கிமீ வவரயிலொன கதொவலவில் வலம் வந்து அந்த ஆய்வுக் லம் 

கசயல்படும் என்று PTI கசய்தி நிறுவனம் கதரிவித்துள்ளது. 

தற்யபொது அகமரிக் ொ, ரஷியொ, ஐயரொப்பொ, ஜப்பொன் ஆகிய நொடு ளின் 

கூட்டணியில் அவமக் ப்பட்டுள்ள சொா்வயதச விண்கவளி நிவலயம் 

மட்டுயம விண்கவளியில் இயங்கி வருகிறது. எனினும், அந்த ஆய்வு 

நிவலயத் திட்டத்தில் சீனொ பங்ய ற்  அகமரிக் ொ அனுமதிக் வில்வல. 
அதவனத் கதொடர்ந்து, கசொந்தமொ  விண்கவளி நிவலயம் அவமக்  சீனொ 

முடிவுகசய்தது. அதன் விவளவொ யவ, ‘தியொன் ொங்’ விண்கவளி நிவலய 

திட்டம் தற்யபொது கசயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. தற்யபொது கசயல்பட்டு 

வரும் சர்வயதச விண்கவளி நிவலயம் வரும் 2024ஆம் ஆண்டுடன் 

ஓய்வுகபறுகிறது. அதற்குள் சீனொ விண்கவளி நிவலயம் கவற்றி ரமொ  

அவமக் ப்பட்டொல், விண்ணில் கசயல்படவிருக்கும் ஒயர ஆய்வுநிவலயமொ 

-  அது இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. 

 

4. முதுகுளத்தூர் அருய  சங்  ொல கபொருள் ள்  ண்கடடுப்பு 

இரொமநொதபுரம் மொவட்டம் முதுகுளத்தூர் அருய   ருங் லக்குறிச்சியில் 

2,000 ஆண்டு ள் பவழவமயொன சங்  ொலத்வதச் யசர்ந்த மொன் 

க ொம்பு ள்,  ருப்பு சிவப்பு நிற பொவன ஓடு ள் உள்ளிட்ட கபொருள் ள் 

 ண்கடடுக் ப்பட்டன. 

இங்கு கிவடத்த ஒரு முழு கசங் ல்லின் நீளம் 29 கசமீ அ லம் 15 கசமீ 

உயரம் 7 கசமீ ஆகும். இது கபொ ஆ 1ஆம் நூற்றொண்வடச் யசர்ந்த சங்  ொல 

கசங் ல் அளவில் உள்ளது. இயதயபொன்ற கசங் ல்  முதி அருய  

யபவரயூரிலும் கிவடத்துள்ளது. இரு  ருப்பு, சிவப்பு நிற பொவன ஓடு ளில் 

ஆங்கில எழுத்து ளொன “உ, ஏ” யபொன்ற குறியீடு ள் உள்ளன. இதில் “உ” 

யபொன்ற குறியீடு அழ ன்குளம் அ ழொய்வில்  ண்டுபிடிக் ப்பட்டுள்ளது. 

அவரப்புக் ல் சிவப்புநிற  ல்லிலும், குழவி  ருங் ல்லிலும் கசய்யப்பட்டுள் 

-ளது. 

 

 

 


