
         

    

1. ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தின் ஹசாரிபாக் இரயில் நிலையத்தில் Wi-

fi வசதி இயக்கப்பட்டதன்மூைம், எத்தலை இரயில் நிலையங்களில் 

இந்திய இரயில்வே Wi-fi வசதியை வேற்றிகரமாக நிறுவியது? 

அ) 500 

ஆ) 1000 

இ) 2000 

ஈ) 6000  

✓ கிழக்கு மத்திய இரயில்வேயின் தன்பாத் பிரிவில் உள்ள ஜார்கண்டின் 

ஹசாரிபாக் இரயில் நிலையத்தில் Wi-fi வசதி இயக்கப்பட்டதன்மூைம், 

வம.15 நிைேரப்படி 6,000 இரயில் நிலையங்களில் இந்திய இரயில்வே 

Wi-fi ேசதிலய நிறுவியுள்ளது. 2016 ஜனேரியில், மும்லப இரயில் 

நிலையத்தில், இந்திய இரயில்வே அதன் Wi-fi ேசதிலய நிறுவியது.  

✓ பின்னர், வமற்கு ேங்க மாநிைத்தின் மிதான்பூரில் 5,000ஆேது இரயில் 

நிலையம் என்ற இைக்லக இந்திய இரயில்வே அலடந்தது. 

 

2. ஐநா கலடப்பிடிக்கும், ‘அலமதியுடன் ஒன்றாக ோழ்ேதற்காை 

பன்ைாட்டு நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற வததி எது? 

அ) வம 10 

ஆ) வம 12 

இ) வம 16  

ஈ) வம 18 

✓ ‘அலமதியுடன் ஒன்றாக ோழ்ேதற்கான பன்னாட்டு நாள்’ என்பது ஐநா 

அலேயால் ஒவ்வோர் ஆண்டும் வம.16 அன்று அனுசரிக்கப்படுறது.  

✓ அலமதி, சகிப்புத்தன்லம மற்றும் ஒற்றுலமலய வமம்படுத்துேதற்கான 

பன்னாட்டு சமூகத்தின் முன் முயற்சிகலள அணிதிரட்டுேதற்கான ஒரு 

ேழியாக இது சசயல்படுேலத வநாக்கமாகக்சகாண்டுள்ளது. “Recoverin 

-g better for an equitable and sustainable world” என்பது நடப்பாண்டில் 

(2021) ேரும் இந்நாளுக்கான கருப்சபாருளாகும். 

 

3. புவியின் மிகப்வபரிய கார உப்புநீர் ஏரியாை ோன் ஏரி உள்ள 

நாடு எது? 

அ) துருக்கி  

ஆ) சைபனான் 

இ) எகிப்து 

ஈ) பிரான்ஸ் 

✓ துருக்கியில் அலமந்துள்ள ோன் ஏரியின் நிழற்படம் NASA’இன் ‘எர்த் 

2021’ சோலில் சேன்றது. இது, புவியில் உள்ள மிகப்சபரிய கார உப்புநீர் 

ஏரியாகும். இந்த நிழற்படத்லத விண்சேளி வீரர் வகட் ரூபின்ஸ், 2016 

சசப்டம்பரில் படம்பிடித்தார். இந்த ஏரியின் pH அளவு 10 என உள்ளது. 

 

4. வமற்குத்வதாடர்ச்சி மலையில் புதிய காட்டு அரலை இைங்கள் 

காைப்பட்டை. அது எவ்ேலக உயிரிைமாகும்? 

அ) மீன் 

ஆ) ஊர்ேனம்  

இ) பூச்சி 

ஈ) பறலே 

✓ இயற்லக பாதுகாப்புக்கான சர்ேவதச ஒன்றியம் தயாரித்த சதற்காசிய 

ஊர்ேன சிேப்புப்பட்டியல் மதிப்பீட்டின்வபாது, ஆராய்ச்சியாளர்கள் குழு 

ஆசிய ேலிேற்ற அரலை என்ற புதிய இனத்லத கண்டறிந்தது. 

✓ நீைகிரி பகுதிலயசயாட்டி கண்டறியப்பட்டதால், Subdoluseps nilgiriensis 

என்று இந்த இனத்திற்கு சபயரிடப்பட்டுள்ளது. சிறு உடைலமப்லபக் 

சகாண்டு உள்ள இது சுமார் 7 சசமீ நீளமும் மைல் பழுப்பு நிறத்திலும் 

உள்ளது. கடந்த ஆயிரமாண்டுகளில் இந்தியாவிலிருந்து கண்டுபிடிக்கப் 

-பட்ட மூன்றாேது காட்டு அரலை இனம் இதுோகும். 

 

 

 

5.ஆழ்கடல் ஆய்வுக்காக அலமக்கப்பட்டுள்ள ஓகியாவைாஸ் எக்ஸ்ப் 

-வளாரர் என்பது எந்த நாட்டினுலடயதாகும்? 

அ) இஸ்வரல் 

ஆ) ஐக்கிய அசமரிக்க நாடுகள்  

இ) ரஷ்யா 

ஈ) ஜப்பான் 

✓ வதசிய சபருங்கடல் மற்றும் ேளிமண்டை நிர்ோகத்தின் கப்பைான 

ஓகியாவனாஸ் எக்ஸ்ப்வளாரர், NOAA சபருங்கடல் ஆய்வு தலைலமயி 

-ைான 2ோர பயைத்திற்கு புறப்பட்டது. NOAA என்பது அசமரிக்காவின் 

ேணிகத்துலறக்குள் உள்ள ஓர் அசமரிக்க அறிவியல் நிறுேனமாகும்.  

✓ ‘ஆர்பியஸ்’ எனப்படும் நீர்மூழ்கு வராவபா, கடற்பரப்பில் உள்ள அறிவியல் 

அம்சங்கலள அலடயாளம் காணும் அலமப்லபக் காண்பிக்கும். இந்த 

நிைப்பரப்பு-சதாடர்புலடய ேழிசசலுத்துதல் அலமப்பானது NASA’இன் 

சபர்ஸிசேரன்ஸ் ஊர்தியில், துல்லியமான தலரயிறங்குதலுக்காக பய 

-ன்படுத்தப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

6. அண்லமச் வசய்திகளில் இடம்வபற்ற வதஜஸ்வின் சங்கருடன் 

வதாடர்புலடய விலளயாட்டு எது? 

அ) வடபிள் சடன்னிஸ் 

ஆ) தடகளம்  

இ) ஹாக்கி 

ஈ) பூப்பந்து 

✓ அசமரிக்காவின் மன்ஹாட்டனில் நலடசபற்ற பிக் 12 சேளிப்புற தடகள 

சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்திய உயரந்தாண்டுதல் வீரரான வதஜஸ்வின் 

சங்கர் தங்கப்பதக்கம் சேன்றுள்ளார். அதிகபட்சமாக 2.28 மீ உயரந்தா 

-ண்டி முதலிடம் பிடித்து தங்கம் சேன்றார் வதஜஸ்வின் சங்கர். இது, 

இந்தத் சதாடரில் இேரது இரண்டாேது தங்கமாகும். 

 

7. பிரபஞ்ச அழகியாக முடிசூட்டப்பட்ட ஆண்ட்ரியா வமசா சார்ந்த 

நாடு எது? 

அ) சமக்ஸிவகா  

ஆ) ரஷியா 

இ) இத்தாலி 

ஈ) சுவீடன் 

✓ 26 ேயதான ‘சமக்ஸிவகா அழகி’ ஆண்ட்ரியா வமசா, புவளாரிடாவில் 

‘பிரபஞ்ச அழகி’யாக முடிசூட்டப்பட்டார். COVID சதாற்றுவநாயால் கடந்த 

2020ஆம் ஆண்டில் முதன்முலறயாக ரத்து சசய்யப்பட்ட பின்னர் இந்த 

நிகழ்வு இந்தாண்டு நடத்தப்பட்டது. பிவரசில் மற்றும் சபருவிய இறுதிப் 

வபாட்டியாளர்களுக்கு இலடவய ஆண்ட்ரியா வமசா முதலிடம் பிடித்தார். 

மற்சறாரு வபாட்டியாளரான ‘மியான்மர் அழகி’ தனது நாட்டில் நடந்த 

இராணுே சதித்திட்டம் குறித்த கேனத்லத ஈர்க்க தனக்கு ேழங்கப்பட்ட 

வநரத்லத பயன்படுத்தினார். 

 

8. COVID-19 வநாயாளிகளுக்கு உயிர்ேளி, படுக்லககள் மற்றும் 

பிளாஸ்மாலேப்வபற உதவும் ‘வஹளஸ்ைா’ என்றவோரு திட்டத்லத 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ள மாநிைம் எது? 

அ) குஜராத் 

ஆ) ஹரியானா 

இ) உத்தரகண்ட்  

ஈ) பஞ்சாப் 

✓ COVID-19 வநாயாளிகளுக்கு உயிர்ேளி, படுக்லககள் மற்றும் பிளாஸ் 

-மாலே சபற உதவுேதற்காக உத்தரகண்ட் காேல்துலற, ‘சஹளஸ்ைா’ 

என்ற இயக்கத்லத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

✓ அேசர சதாடர்புக்காக அலனத்து மாேட்டங்களிலும் இரு கட்டைமில்ைா 

எண்கள் குறித்து காேல்துலற தகேைளித்தது. காேல்துலற பணியாளர் 

-கள் வரஷன், மருந்துகள் ேழங்குேதிலும், வதலேப்படுபேர்களுக்கும் 

முதியேர்களுக்கும் அேசர ஊர்திலயப் சபற்றுத் தரும் பணியிலும்  ஈடுப 

-ட்டுள்ளனர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. இயற்லக வேளாண்லமலய முழுலமயாக பின்பற்றும் நாட்டின் 

முதல் மாநிைமாை எம்மாநிைம், வம.16ஆம் வததியன்று தைது மாநிை 

நாலளக் வகாண்டாடியது? 

அ) அஸ்ஸாம் 

ஆ) சிக்கிம்  

இ) மணிப்பூர் 

ஈ) வமகாையா 

✓ சிக்கிம் தனது மாநிை நாலள வம.16 அன்று சகாண்டாடியது. 1975ஆம் 

ஆண்டில், சிக்கிம், இந்தியாவின் 22ஆேது மாநிைமாக உருோன 

நாலளக் குறிக்கிறது. சிக்கிம், இந்திய மாநிைங்களிவைவய மிகக்குலறந் 

-த மக்கள்சதாலகசகாண்ட மாநிைமாகவும் இரண்டாேது சிறிய மாநிை 

-மாகவும் உள்ளது. முழுலமயான இயற்லக வேளாண் உற்பத்திலய 

எட்டிய இந்தியாவின் முதல் மாநிைமாகவும் இது திகழ்கிறது. 

 

10. அண்லமயில், ‘Go First’ என்று மறுவபயரிடப்பட்ட இந்திய 

ோனூர்தி நிறுேைம் எது? 

அ) இண்டிவகா 

ஆ) ஸ்லபஸ் சஜட் 

இ) வகா ஏர்  

ஈ) ஏர் இந்தியா 

✓ மும்லபலயச்சார்ந்த இந்திய ோனூர்தி நிறுேனமான ‘Go Air’ தனது 

சபயலர ‘Go First’ என மாற்றிக்ககாண்டுள்ளது. இந்திய ேணிக நிறுே 

-னமான ோடியா குழுமத்திற்கு சசாந்தமான இது, கடந்த 2005ஆம் 

ஆண்டில் நிறுேப்பட்டது. `3,600 வகாடி மதிப்புள்ள ஆரம்பகட்ட பங்கு 

விற்பலனக்கு, அந்த ோனூர்தி நிறுேனம் முதற்கட்ட ஆேைங்கலள 

தாக்கல் சசய்துள்ளது. பங்குகள் பட்டியலிடப்பட்டதும், வகா ஏர்லைன்ஸ் 

(இந்தியா) நிறுேனம், ஸ்லபஸ்சஜட் மற்றும் இண்டிவகா ஆகிய நிறுேன 

-ங்களுக்குப்பிறகு, இந்திய பங்குச்சந்லதகளில் ேர்த்தகம் merkollஉம் 

மூன்றாேது திட்டமிடப்பட்ட ோனூர்தி நிறுேனமாக இருக்கும். 

 


1. சுற்றுச்சூழல் ஆர்ேைர் சுந்தர்ைால் பகுகுைா காைமானார் 

சுற்றுச்சூழல் ஆர்ேைர் சுந்தர்ைால் பகுகுைா (94) கவரானா சதாற்றால் 

உயிரிழந்தார். உத்தரகாண்ட் மாநிைத்லதச் வசர்ந்த சுற்றுச்சூழல் ஆர்ேைர் 

சுந்தர்ைால் பகுகுைா மரங்கள், காடுகலளக் காக்க சதாடர்ந்து பல்வேறு 

இயக்கத்லத முன்சனடுத்தேர். 1973ஆம் ஆண்டு மரங்கலளக் காக்க 

உத்தரகண்ட் சவமாலி பகுதியில் சபண்கள் முன்சனடுத்த ‘சிப்வகா’ 

இயக்கத்லத சதாடங்கிலேத்தேர். இேரது சதாடர் வபாராட்டங்களின் 

காரைமாகவே 1980இல் அப்வபாலதய பிரதமர் இந்திராகாந்தி, மரங்கலள 

சேட்டுேதற்கு தலடவிதித்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

2. கருப்புப் பூஞ்லசக்கான மருந்து: 5000 குப்பிகள் சகாள்முதல் 

கருப்புப் பூஞ்லச பாதிப்புக்குக்கான மருந்துகளுக்கு தட்டுப்பாடு எழுந்துள்ள 

நிலையில், அதலன குைப்படுத்தும் ஆம்வபாசடரிசின் - பி மருந்லத 

சகாள்முதல் சசய்யும் நடேடிக்லககலள தமிழக அரசு தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. 

 

3. உடலில் எதிர்ப்பு சக்திலய 75 நிமிடங்களில் கண்டுபிடிக்கும் கிட்: 

DRDO தயாரித்தது 

கவரானா சதாற்லற சமாளிக்க உடலில் எதிர்ப்பு சக்தி எவ்ேளவு உள்ளது 

என்பலத 75 நிமிடங்களில் அறிந்துசகாள்ளும் சிறு கருவிலய மத்திய 

அரசின் பாதுபாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் வமம்பாட்டு நிறுேனம் (DRDO) 

உருோக்கியுள்ளது. இதுசதாடர்பாக பாதுகாப்பு அலமச்சகம் சேளியிட்ட 

சசய்திக்குறிப்பில், டிப்வகேன் என்று சபயரிடப்பட்டுள்ள இந்தக் கருவியில் 

கவரானா வநாய்க்கான எதிர்ப்பு சக்தியின் அளவு குறித்து 75 நிமிடங்களில் 

சதரிந்து சகாள்ளைாம். 

வேறு வநாய்களின் விேரங்கள் இதில் இடம்சபறாது. 18 மாதங்கள் ேலர 

பயன்பாட்டு காைம் உள்ள இக்கருவியில் கண்டுபிடிக்கப்படும் விேரங்கள் 

97 சதவீதம் முதல் 99 சதவீதம் ேலர துல்லியமாக இருக்கும். தில்லிலயச் 

வசர்ந்த ோன்கார்ட் தனியார் நிறுேனத்துடன் இலைந்து இந்தக் கருவி 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. 100 கருவிகள் விலரவில் அறிமுகபடுத்தப்படும்.  

அதன்மூைம் சுமார் 10 ஆயிரம் பரிவசாதலனகலள வமற்சகாள்ளைாம். ஒரு 

பரிவசாதலனக்கான சசைவு சுமார் `75ஆக இருக்கும். மாதந்வதாறும் 

சுமார் 500 கருவிகலள உற்பத்தி சசய்ய இைக்கு நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ளது. 

DRDO அறிவியைாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ள இந்தக் கருவிலய தில்லியின் 

பல்வேறு மருத்துேமலனகளில் ஆயிரம் வநாயாளிகளிடம் பரிவசாதலன 

வமற்சகாள்ளப்பட்டது. கடந்த ஓராண்டாக உருோக்கப்பட்டு ேரும் இந்தக் 

கருவிக்கு கடந்த ஏப்ரல் மாதம் இந்திய மருத்துே ஆராய்ச்சி கவுன்சில் 

ஒப்புதல் அளித்தது என்று சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

4. சட்டவிவராதமான சசயல்கள்குறித்து புகார் சதரிவிக்க ‘ஹவைா வபாலீஸ்’ 

திட்டம் அறிமுகம்: சசங்லக மாேட்ட காேல் கண்காணிப்பாளர் தகேல் 

சசங்கல்பட்டு மாேட்ட காேல்கண்காணிப்பாளர் ஏ. சுந்தரேதனம் 

சேளியிட்டுள்ள சசய்திக்குறிப்பு: 

சசங்கல்பட்டு காேல் மாேட்டத்தில் கள்ளத்தனமாக மதுபான விற்பலன, 

கஞ்சா விற்பலன, ைாட்டரி விற்பலன, மைல் சகாள்லள, சூதாட்டம் 

மற்றும் கள் இறக்கல் வபான்ற குற்றச்சசயல்களில் ஈடுபடுபேர்கலள பற்றி 

தகேல் சதரிவிக்க சசங்கல்பட்டு மாேட்ட காேல் கண்காணிப்பாளரின் 

வநரடிக் கண்காணிப்பில் ‘ஹவைா வபாலீஸ்’ என்ற ஒரு புதிய லகப்வபசி 

எண் சபாதுமக்களுக்காக அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. 

 

 

 

 

 


