
         

    

1. இந்திய தேசிய விளையாட்டு விருதுகளுள் இந்தியக்குடியரசுத் 

ேளைவரால் வழங்கப்படும் விருதுகளின் எண்ணிக்ளக என்ன? 

அ) நான்கு 

ஆ) ஆறு  

இ) எட்டு 

ஈ) பத்து 

✓ MAKA க ாப்பப; அர்ஜுனா விருது; துக ாணாச்சார்யா விருது;  ாஜீவ் 

 ாந்தி க ல் இ த்னா; தியான் சந்த் விருது மற்றும் புக ாட்சஹான் 

பு ஸ் ார் ஆகியபை கேசிய விபையாட்டு விருது ைாகும். 1956-57 

 ால ட்டத்திலிருந்து இந்தியக்குடிய சுத்ேபலைர் அைர் ைால் இந்தியா 

-வின் சிறந்ே விபையாட்டு வீ ர் ளுக்கு இவ்விருது ள் ைழங் ப்பட்டு 

ைருகின்றன. அண்பமயில் விபையாட்டு அபமச்ச ம் கேசிய விபையா 

-ட்டு விருது ளுக் ான விண்ணப்பங் பை ை கைற்றது. 

 

2. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, “கிளைட் ஸ்பாட்” அளைந்துள்ை 

தகாள் எது? 

அ) புேன் 

ஆ) சசவ்ைாய் 

இ) பூமி 

ஈ) வியாழன்  

✓ வியாழன் க ாளில் உள்ை ‘கிபைட்ஸ் ஸ்பாட்’ ஆனது,  டந்ே 2020ஆம் 

ஆண்டில், ஒரு ைைர்ந்து ைரும் ைானியலாை ால்  ண்டுபிடிக் ப்பட்டது. 

இது அக்க ாளின் ‘கிக ட் ச ட் ஸ்பாட்’க்கு அருகில் நீள்ைட்டைடிவில் 

அபமந்துள்ைது. வியாழபனச்சுற்றிைரும் NASA’இன் ஜூகனா விண்  

-லம், 2021 ஏப் லில் அவிவிடத்தின் நிழற்படத்பே சைளியிட்டது.  

✓ அண்பமயில் எடுக் ப்பட்ட நிழற்படத்தில், அவ்ைஅபமப்பு ஒரு குழம்பிய 

குமிழ்கபால கோன்றியது. 

 

3. COVID-19 சிகிச்ளசயில் பயன்படுத்ேப்படும் “ECMO” என்பேன் 

விரிவாக்கம் என்ன? 

அ) Echocardiogram Output 

ஆ) Extracorporeal membrane oxygen  

இ) Electrophysiology Output 

ஈ) Endocrine membrane Oxygen 

✓ தீவி  COVID-19 சிகிச்சையின்ப ோது, மருத்துைர் ள் ECMO அல்லது 

Extracorporeal membrane oxygen’ஐ கேர்வுசசய்கிறார் ள். கநாயாளியி 

-ன் இயற்ப  சுைாசம் சசயல்படாேகபாதும், எந்தி   ாற்கறாட்டத்திற்கு 

பதிலளிக்  முடியாே நிபலயிலும், மருத்துைர் ள் ECMO’ஐப் பயன்படுத்ே 

முடிவு சசய்கிறார் ள். இது ஒரு சசயற்ப  இருேயமா வும், உடலுக்கு 

சைளிகய சசயற்ப  நுப யீ லின் கஜாடியா வும் சசயல்படுகிறது. 

 

4. குதனா தேசிய பூங்கா அளைந்துள்ை ைாநிைம் எது? 

அ) மத்திய பி கேசம்  

ஆ) ம ா ாஷ்டி ா 

இ) ஆந்தி  பி கேசம் 

ஈ) க  ைா 

✓ 1947ஆம் ஆண்டில், சத்தீஸ் ரில் நாட்டிலிருந்ே  படசி சிறுத்பேயும் 

இறந்ே பின்னர், 1952ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் சிறுத்பே இனம் 

அழிந்துவிட்டோ  அறிவிக் ப்பட்டது. 

✓ அவ்விலங்கு இவ்ைாண்டு நைம்பரில் மீண்டும் இந்தியாவில் (மத்திய 

பி கேசத்தில் உள்ை குகனா கேசிய பூங் ாவில்) அறிமு ப்படுத்ேப்படும் 

என்று எதிர்பார்க் ப்படுகிறது. இந்திய ைனவுயிரி நிறுைனமானது (WII) 

சில ஆண்டு ளுக்கு முன்பு இேற் ான திட்டத்பேத் ேயாரித்திருந்ேது. 

 

 

 

 

5. அண்ளையில் காைைான அணுசக்தி ஆளையத்தின் முன்னாள் 

ேளைவரின் சபயர் என்ன? 

அ) சாந்தி ப ாடியா 

ஆ) ஸ்ரீகுமார் பானர்ஜி  

இ) திபாங் டாடக் 

ஈ)  ாம் சாருப் லு ானி 

✓ அணுசக்தி ஆபணயத்தின் முன்னாள் ேபலைர் ஸ்ரீகுமார் பானர்ஜி 

அண்பமயில்  ாலமானார். அைர் பாபா அணுைா ாய்ச்சி பமயத்தின் 

(BARC) இயக்குந ா வும் பணியாற்றியுள்ைார். ஸ்ரீகுமார் பானர்ஜி, 2005 

ஆம் ஆண்டில் ‘பத்மஸ்ரீ’ விருதும், 1989ஆம் ஆண்டில் சாந்தி ஸ்ைரூப் 

பட்நா ர் விருபேயும் சபற்றார். 

 

6. தகரைத்தின் ‘டியூபர் தைன்’ என்றளழக்கப்படுகிற ஷாஜி NM 

அவர்களுக்கு சமீபத்தில் எவ்விருது வழங்கி சகைரவிக்கப்பட்டது? 

அ) இந்திய பல்லுயிர்ப்சபருக்  விருது - 2021  

ஆ) சர்ோர் பகடல் சிறப்பு ICAR விருது 

இ) கிருஷி விக்யான் புக ாத்ஷஹான் பு ஸ் ர் 

ஈ) ஹரிோ கீர்த்தி விருது 

✓ க  ைாவின் ‘கிழங்கு மனிேன்’ என்றபழக் ப்படும் ஷாஜி NM, இந்திய 

பல்லுயிர்ப்ப ருக்க விருது - 2021 ைழங்கி ச ை விக் ப்பட்டுள்ைார். 

‘பழக் ப்படுத்ேப்பட்ட உயிரினங் ளின் பாது ாப்பு’ என்ற ேனிப்பட்ட பிரி 

-வில் அைர்க்கு இவ்விருது ைழங் ப்பட்டுள்ைது. 

✓ அைர் பழங்குடிப்பகுதி ள் மற்றும்  ாடு ளுக்குச்சசன்று 200 கிழங்கு 

பயிர் பை கச ரித்து அைற்பற ேனது பண்பண ளில் பாது ாத்து 

ைைர்த்து ைருகிறார். அைர் ேனது முயற்சி ளுக் ா  ஏழு முபற மாநில 

விருது பைப்சபற்றுள்ைார், கமலும் அைர், 2015ஆம் ஆண்டுக் ான 

ோை  ஜீகனாம் மீட்பர் சைகுமதிபயயும் சபற்றுள்ைார். 

 

7. நடப்பாண்டில் (2021) வரும் உயிரியல் பன்முகத்ேன்ளைக்கான 

பன்னாட்டு நாளின் கருப்சபாருள் என்ன? 

அ) We're part of the solution  

ஆ) Our solutions are in Nature 

இ) Pandemic Management 

ஈ) Ecosystem Restoration Ahead 

✓ பன்னாட்டைவில் உயிரியல் பல்ைப பமபற்றிய புரிேல் மற்றும் விழிப்பு 

-ணர்பை அதி ரிக்கும் கநாக்கில் ஒவ்கைார் ஆண்டும் கம.22 அன்று 

பன்னாட்டு உயிரியல் பல்ைப பம நாள்  படப்பிடிக் ப்படுகிறது. 

“We're part of the solution” என்பது நடப்பாண்டில் (2021) ைரும் இந்ே 

நாளுக் ான  ருப்சபாருைாகும். 

 

8. “கைப்பின அரிசியின் ேந்ளே” எனக்கருேப்படும் யுவான் ைாங்பிங், 

எந்ே நாட்ளடச் சார்ந்ே பிரபை தவைாண் அறிவியைாைராவார்? 

அ) ஜப்பான் 

ஆ) சீனா  

இ) சேன் ச ாரியா 

ஈ) வியட்நாம் 

✓ “ லப்பின அரிசியின் ேந்பே” எனக் ருேப்படும் சீன கைைாண் அறிவிய 

-லாை ான யுைான் லாங்பிங் (91)  ாலமானார். 1970 ளில் முேல் 

 லப்பின அரிசி ைப  பை உருைாக்கியேற் ா  அைர் அறியப்பட்டார்.  

✓ 2004ஆம் ஆண்டில், அதி  ம சூல் ேரும்  லப்பின அரிசி ைப  பை 

இனப்சபருக் ம் சசய்ைேற்குத் கேபையான ம பணு சபாருட் ள் மற்றும் 

சோழில்நுட்பங் பை உருைாக்கியதில் அைர் சசய்ே சாேபனக் ா  

அைருக்கு உல  உணவு பரிசு ைழங் ப்பட்டது. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. 2021ஆம் ஆண்டில் உருவான முேல் அட்ைாண்டிக் புயலின் சபயர் 

என்ன? 

அ) சபல்லா 

ஆ) ஹாரி 

இ) அனா  

ஈ) டாவ் 

✓ 2021ஆம் ஆண்டில் உருைான ‘அனா’ எனப் சபயரிடப்பட்ட முேலாைது 

அட்லாண்டிக் புயலானது அட்லாண்டிக் சபருங் டலில் ைடகிழக்கு திபச 

கநாக்கிச்சசல்லும் என எதிர்பார்க் ப்படுகிறது. மியாமியில் உள்ை கேசிய 

சூறாைளி பமயத்தின் கூற்றுப்படி, இந்ேப் புயல் சபர்முடாவிலிருந்து 

ைடகிழக்கில் 435 கிமீ சோபலவில் நிபலச ாண்டுள்ைது. 

 

10. தை.23 அன்று உைக நாைாக அனுசரிக்கப்படும், ைகப்தபற்றின் 

தபாது ஏற்படும் காயத்தின் சபயர் என்ன? 

அ) Obstetric fistula  

ஆ) Intrauterine Hypoxia 

இ) Meconium Aspiration Syndrome 

ஈ) Placenta Previa 

✓ ம ப்கபற்றுப் புண் என் து மி வும்  டுபமயான பி சை  ாயங் ளுள் 

ஒன்றாகும். இது பிறப்பு  ால்ைாய் மற்றும் சிறுநீர்ப்பப அல்லது மலக்குட 

-லுக்கு இபடகய ஏற்படும் ஒரு துபையாகும். சரியான சமயத்தில் மரு 

-த்துை சிகிச்பச அணு ல் கிபடக் ாேகபாதும் நீடித்ே அல்லது ேபடபட்ட 

பி சைத்தினாலும் இது ஏற்படுகிறது. “Women's rights are human rights! 

End fistula now!” என்பது நடப்பாண்டிற் ான  ருப்சபாருைாகும். 

 

 

 


