
         

    

1. பசிபிக் பபருங்கடல் தரையில் சிக்கித் தவித்ததற்காக அண்ரைச் 

பெய்திகளில் இடம்பபற்ற, ‘படானியா II’ என்றால் என்ன? 

அ) சரக்குக்கப்பல் 

ஆ) நீர்மூழ்கிக்கப்பல் 

இ) சுரங்கப்பணி சசய்யும் ரரோரபோ  

ஈ) சசயற்ககக்ரகோள் ச ோகுதி 

✓ பசிபிக் சபருங்கடலில் நோன்கு கிமீக்கும் அதிகமோன ஆழத்தில் ரசோ கன 

ரமற்சகோண்டிருந்  கடற்படுகககயத் ர ோண்டி ஆரோயும் படோனியோ II 

என்ற ரரோரபோ அங்கு சிக்குண்டது. அ கன புகழ்சபற்ற அகழ்வோரோய்ச்சி 

நிறுவனமோன சடம் குழுமத்தின் ஆழ்கடல் ஆய்வுப்பிரிவோன குர ோபல் சீ 

மினரல் ரிரசோர்சஸ் ரசோ கனசசய் து. பசிபிக் கடற்பரப்பில் கோணப்படும் 

ரகோபோல்ட் மற்றும் பிற மின்கல உரலோகங்கள் நிகறந்  முடிச்சுகக  

ஆரோய்வ ற்கோக இந்  ரரோரபோ உருவோக்கப்பட்டது. 

 

2. சொதரன அடிப்பரடயில் தடுப்பூசிகரை டிசைான்மூலைாகக் 

பகாண்டுபெல்வதற்கு, உள்நாட்டு வான்சபாக்குவைத்து அரைச்ெகம், 

பின்வரும் எந்த ைாநிலத்திற்கு அனுைதியளித்துள்ைது? 

அ) ரகர ோ 

ஆ) கர்நோடகோ 

இ) ச லங்கோனோ  

ஈ) ஆந்திர பிரர சம் 

✓ ரசோ கன அடிப்பகடயில்  டுப்பூசிகக  டிரரோன்மூலமோகக் சகோண்டு 

சசல்வ ற்கு, ச லங்கோனோ மோநில அரசுக்கு மத்திய உள்நோடு வோன் 

ரபோக்குவரத்து அகமச்சகம் அனுமதியளித்துள் து. இந்  விலக்கு ஓர் 

ஆண்டுகோலத்திற்ரகோ (அ) அடுத்  உத் ரவு வகரரயோ சசல்லுபடியோகும். 

COVID-19  டுப்பூசிகய விநிரயோகிக்க டிரரோன்கக ப் பயன்படுத்துவது 

குறித்து சோத்தியக்கூறு ஆய்வுசசய்ய, ஏப்ரல் மோ த்தில், இந்திய மருத்துவ 

ஆரோய்ச்சிக்கவுன்சிலுக்கு அவ்வகமச்சகம் அனுமதியளித் து. 

 

3. “இந்தியாவில் உள்ள பழங்குடியின குடும்பங்களுக்கான நீடித்த 

வாழ்வாதாைங்கள்” என்ற தரலப்பில் கூட்டு திட்டம ொன்றை பவளி 

-யிட்டுள்ை நிறுவனம் எது? 

அ) APEDA 

ஆ) MPEDA 

இ) TRIFED  

ஈ) NABARD 

✓ மத்திய பழங்குடியினர் நலத்துறை அகமச்சகத்தின் ஆ ரவுடன் பழங்கு 

-டி மக்களின் முன்ரனற்றத்திற்கோக சசயல்படும் மு ன்கம நிறுவனம் 

TRIFED ஆகும். “இந்தியோவில் பழங்குடியின குடும்பங்களுக்கோன நீடித்  

வோழ்வோ ோரங்கள்” என்ற  கலப்பில் ஒரு கூட்டு திட்டத்தில் TRIFED 

நுகழந்துள் து. வறுகமகய ஒழிப்ப ற்கும், கோலநிகல மோற்றத்தின் 

விக வுகக த் ணிப்ப ற்கும் இலக்கோகக்சகோண்ட ஓர் அறக்கட்டக  

-யோன LINK FUND இந் த் திட்டத்திற்கோக TRIFED உடன் ககரகோர்த்து 

உள் து. 

 

4. உதய சூரியன், தங்கம் ைற்றும் பவள்ளிக்கதிர்கள் ஆகியரவ 

எந்த நாட்டால் வழங்கப்படுகிற விருதுகைாகும்? 

அ) சீனோ 

ஆ) ஜப்போன்  

இ) ரஷ்யோ 

ஈ) பிரோன்ஸ் 

✓ நோற்ப ோண்டுக ோக கர்நோடகோவில் ஜப்போனிய சமோழி கற்பித்துவரும் 79 

வய ோன சபங்களூரு ஆசிரியர் ஷியோமலோ கரணஷ், ஜப்போனின் உ ய 

சூரியன்,  ங்கம் மற்றும் சவள்ளிக் கதிர்கள் ஆகிய சக ரவங்கக ப் 

சபற்றோர். சர்வர ச உறவுகளில் சோ கனகள், ஜப்போனிய கலோச்சோரத்க  

ரமம்படுத்து ல்,  ங்கள் துகறயில் முன்ரனற்றம் (அ) சுற்றுச்சூழகலப் 

போதுகோத் ல் ஆகியவற்றுக்கு இந் க்சக ரவம் வழங்கப்படுகிறது. ஆர்டர் 

ஆஃப் தி கரசிங் சூரியனில் இது ஐந் ோம் வகுப்பு. 

 

5. உலக பத்திரிரக சுதந்திை தினம் அனுெரிக்கப்படுகிற தேதி எது? 

அ) ரம 3  

ஆ) ரம 4 

இ) ரம 5 

ஈ) ரம 6 

✓ ஆண்டுத ோறும் ரம.3 அன்று உலக பத்திரிகக சு ந்திர நோ ோக ஐக்கிய 

நோடுகள் அகவ சகோண்டோடுகிறது. UN சபோது அகவயோனது பத்திரிகக 

சு ந்திரத்தின் முக்கியத்துவம் குறித்  விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத் வும், 

கருத்துச் சு ந்திரத்திற்கோன உரிகமக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கவும் இந் 

நோக  அறிவித் து. இதுச ோடர்போன தீர்மோனத்க , ஐநோ, கடந்  1993ஆம் 

ஆண்டில் நிகறரவற்றியது. “Information as a Public Good” என்பது 

நடப்போண்டில் (2021) வரும் இந்நோளுக்கோனக் கருப்பபோருளோகும். 

 

6. கீழ்காணும் எந்த ைாநிலத்தில், முதல் பசுரை சூரிய ஆற்றரல 

கட்டுப்படுத்தி பயன்படுத்தும் ஆரலரய இந்திய இைாணுவைானது 

திறந்துள்ைது? 

அ) இரோஜஸ் ோன் 

ஆ) சிக்கிம்  

இ) நோகோலோந்து 

ஈ) ச லங்கோனோ 

✓ வடக்கு சிக்கிமில் 56 KVA’இன் மு ல் பசுகம சூரிய ஆற்றகல 

கட்டுப்படுத்தி பயன்படுத்தும் ஆகலகய 16000 அடி உயரத்தில் இந்திய 

இரோணுவம் திறந்துள் து. வனடியம் அடிப்பகடயிலோன மின்கல ச ோழி 

-ல்நுட்பத்க ப் பயன்படுத்தும் இந் த் திட்டம், மும்கப IIT உடன் இகண 

-ந்து நிகறரவற்றப்பட்டுள் து. 2022ஆம் ஆண்டுக்குள் 175 GW புதுப்பி 

-க்கத் க்க ஆற்றகல உற்பத்திசசய்ய இந்தியோ இலக்கு கவத்துள் து. 

 

7.எதன் பரிந்துரையின்கீழ், SDRF பங்களிப்பானது ைாநிலங்களுக்கு 

இரு ெை தவரைகளில் வழங்கப்படுகிறது?  

அ) திட்ட ஆகணயம் 

ஆ) நிதி ஆகணயம்  

இ) NITI ஆரயோக் 

ஈ) இந்திய உச்சநீதிமன்றம் 

✓ நிதி ஆகணயத்தின் பரிந்துகரயின் ரபரில், 2021-22ஆம் ஆண்டுக்கோ 

-ன ர சிய ரபரிடர் நிவோரண நிதியில் மத்திய அரசு பங்கின் மு ல் 

 வகணகய, மத்திய நிதியகமச்சகத்தின் சசலவினங்கள் துகற, சபோ 

-துவோக வழங்கப்படும் கோலகட்டத்க விட முன்கூட்டிரய விடுவித்துள்  

-து. மோநிலங்களுக்கு, `8873.6 ரகோடி விடுவிக்கப்பட்டுள் து. சபோதுவோ 

-க ஜூன் மோ த்தில் இது விடுவிக்கப்படும். 

✓ விடுவிக்கப்பட்டுள்  ச ோககயில் 50 ச வீ த்க , அ ோவது, `4436.8 

ரகோடிகய, COVID-19 கட்டுப்போட்டு நடவடிக்கககளுக்கு மோநிலங்கள் 

பயன்படுத்திக்சகோள் லோம். 

 

8. அண்ரைச் பெய்திகளில் இடம்பபற்ற லித்தானி ஆறும் கைவுன் 

ஏரியும் அரைந்துள்ை நாடு எது? 

அ) லோரவோஸ் 

ஆ) சலபனோன்  

இ) ஈரோன் 

ஈ) இஸ்ரரல் 

✓ சலபனோனில் அகமந்துள்  ஒரு மு ன்கம நீரோ ோரம் லித் ோனி ஆறு 

ஆகும். இது சபக்கோ பள் த் ோக்கில் போய்ந்ர ோடி மத்திய கரக்கடலில் 

கலக்கிறது. சமீபத்தில், சலபனோனின் லித் ோனி ஆற்றில் உள்  கரவுன் 

ஏரிக்ககரயில் டன் கணக்கில் மீன்கள் இறந்துகிடந் ன. இவ்ரவரிக்கு 

அருரக, கழிவுநீரோல் நீர் மோசுபடுவ ோக சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் பல 

ஆண்டுக ோக எச்சரித்து வருகின்றனர். 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. வார்ொ ைம்மி திட்டத்தில் முதல் முரறயாக எந்த வரக ைம்மி 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டது? 

அ) உறுப்பு நீக்கப்பட்ட மம்மி 

ஆ) கர்ப்பிணி மம்மி  

இ) மூன்றோம் போலின மம்மி 

ஈ) பச்சி ங்குழந்க  மம்மி 

✓ வோர்சோ மம்மி திட்டத்தில், உலகின் மு ல் கர்ப்பிணி மம்மிகய ஆரோய்ச்சி 

-யோ ர்கள் கண்டுபிடித்துள் னர். எகிப்தில் மு லோம் நூற்றோண்கடச் 

சோர்ந்  ோக கூறப்படும் இந்  மம்மி, ஓர் ஆண் ரபோ கருக்கு சசோந் மோன 

சவப்சபட்டியின் உள்ர  கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள் து. 1826ஆம் ஆண்டில் 

ரபோலந்தில் உள்  வோர்சோ பல்ககலக்கழகத்திற்கு இந்  மம்மி நன்சகோ 

-கடயோக வழங்கப்பட்டது. இந் க்கண்டுபிடிப்பு, ஆரோய்ச்சியோ ர்களுக்கு 

பண்கடய கோலங்களில் நிலவிய ரபறுகோலத்திற்கு முந்க ய நலன் 

குறித்  மு லோவது ஆ ோரங்கக  ரசகரிக்க உ வுகிறது. 

 

10. அண்ரைச் பெய்திகளில் இடம்பபற்ற, “MACS 1407” என்றால் 

என்ன? 

அ) COVID  டுப்பு மருந்து 

ஆ) ரசோயோபீன்ஸ் வகக  

இ) புதிய ரகோள் 

ஈ) பீரங்கி எதிர்ப்பு ஏவுககண 

✓ இந்திய ரவ ோண் ஆரோய்ச்சிக் கழகத்துடன் இகணந்து புரனவின் 

அகர்கர் ஆரோய்ச்சி நிறுவனத்தின் அறிவியலோ ர்கள் MACS 1407 என்ற 

புதிய அதிக மகசூல்  ரக்கூடிய மற்றும் பூச்சி-எதிர்ப்புத் திைன்பகோண்ட 

ரசோயோபீன்கை உருவோக்கியுள் னர். 

✓ இந்  விக  ரமற்கு வங்கம், ஜோர்க்கண்ட் மற்றும் சத்தீஸ்கர் ரபோன்ற 

வடகிழக்கு மோநிலங்களில் பயிரிட ஏற்ற ோகும். 

 


1. பிரோன்ஸில் இருந்து புறப்பட்ட ரமலும் 3 ரரபல் விமோனங்கள் 

பிரோன்ஸில் இருந்து ரமலும் 3 ரரபல் ரபோர் விமோனங்கள் இந்தியோ 

புறப்பட்டன. இந்  விமோனங்களுடன் ரசர்த்து இந்தியோவிடம் உள்  ரரபல் 

விமோனங்களின் எண்ணிக்கக 21ஆக அதிகரிக்கவுள் து. பிரோன்ஸிடம் 

இருந்து `59,000 ரகோடி மதிப்பில் 36 ரரபல் ரபோர் விமோனங்கக  சகோள் 

மு ல் சசய்ய அந்நோட்டு அரசுடன் மத்திய அரசு ஒப்பந் ம் ரமற்சகோண்டது. 

அ ன்படி கடந்  ஆண்டு ஜூகல 29 அன்று மு ல் ச ோகுப்போக 5 ரரபல் 

விமோனங்கள் இந்தியோ வந் கடந் ன. அந்  விமோனங்களின் ஐந் ோவது 

ச ோகுப்போக 4 விமோனங்கள் கடந்  மோ ம் 21 அன்று இந்தியோ வந் ன. 

இந்நிகலயில், ரமலும் 3 ரரபல் விமோனங்கள் பிரோன்ஸிலிருந்து இந்தியோ 

புறப்பட்டுள்  ோக அந்நோட்டில் உள்  இந்திய தூ ரகம் ச ரிவித் து. இக  

அடுத்து, இந்திய வோன்பகடயில் உள்  ரரபல் ரபோர் விமோனங்களின் 

எண்ணிக்கக 21ஆக அதிகரிக்கவுள் து.  ற்ரபோது வந்து ரசரவுள்  விமோ 

-னங்கள் ரமற்கு வங்கத்தில் உள்  ஹசீமோரோ விமோனப்பகட   த்தில் 

நிறுத் ப்படவுள் ன. 

 

 

 

 


