
         

    

1.அண்மைச்செய்திகளில் இடம்செற்ற ெட்ககோசியோ புலிகள் கோப்ெகம் 

அமைந்துள்ள ைோநிலம் எது? 

அ) மேற்கு வங்கம் 

ஆ) ஒடிஸா  

இ) உத்தரகண்ட் 

ஈ) பீகார் 

✓ சாதாரண ேரநாயான Paradoxurus hermaphrodite’கள், ஒடிஸாவில் 129 

ஆண்டுகளுக்குப்பின், சட்மகாசியா புலிகள் காப்பாகத்தில் காணப்பட்டன. 

இது ததற்கு ேற்றும் ததன்கிழக்கு ஆசியாவில் காணப்படும் ஆசிய ேரநாய் 

என்றும் அழழக்கப்படுகிறது. இது விவர்ரிமட குடும்பத்ழதச் மசர்ந்த ஒரு 

சிறுபாலூட்டியாகும். அவற்றின் நீண்ட உடல் கரடுமுரடான மராேத்தால் 

மூடப்பட்டிருக்கும். அழவ தபாதுவாக சாம்பல் நிறத்தில் இருக்கும். 

 

2. COVID-19’இன் கெோதோன மைஜரின் அவலநிமலமய சவளிச்ெம் 

கெோட்டுக்கோட்டுவதற்கோக, ‘Suffering in Silence’ என்ற தமலப்பில் 

அறிக்மக ஒன்மற சவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 

அ) உலக வங்கி 

ஆ) UNICEF  

இ) பன்னாட்டுச் தசலவாணி நிதியம் 

ஈ) UNHCR 

✓ COVID-19 ததாற்றுகாலத்தின்மபாதான ழநஜரின் அவல நிழலழய 

எடுத்துக்காட்டுவதற்காக யுனிதசப் சமீபத்தில் ‘Suffering in Silence’ என்ற 

தழலப்பில் ஓர் அறிக்ழகழய தவளியிட்டது. அறிக்ழகயின்படி, நாட்டில் 

2.1 மில்லியனுக்கும் அதிகோன குழந்ழதகளுக்கு ேனிதாபிோன 

அடிப்படையிலான உதவி மதழவப்படுகிறது. 2021ஆம் ஆண்டில், 

ழநஜரில், 3.8 மில்லியன் ேக்களுக்கு ேனிதாபிோன அடிப்படையிலான 

உதவி மதழவப்படும். ஆயுத மோதல், புலம்தபயர்வு, தவள்ளம், மநாய்கள் 

ேற்றும் ஊட்டச்சத்து குழறபாடு ஆகியவற்றுடன் கூடுதலாக, சமீபத்தில் 

COVID-19’இன் தாக்கங்களாலும் ழநஜர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

3. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற ககம்பிரிட்ஜ்-1 என்ெது எந்த 

ைோட்டின் சூப்ெர் கம்ப்யூட்டரோகும்? 

அ) ஐக்கியப் மபரரசு  

ஆ) ரஷ்யா 

இ) அதேரிக்கா 

ஈ) ஜப்பான் 

✓ மகம்பிரிட்ஜ்-1 எனப்தபயரிடப்பட்ட இங்கிலாந்தின் மிகவும் திறன்வாய்ந்த 

சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் தற்மபாது தசயல்படுகிறது. மநாய்த்தடுப்பு, கண்டறிதல் 

ேற்றும் சிகிச்ழசயளிக்கும் தசயல்முழறகழள இது விழரவாகவும் 

ேலிவாகவும் மேற்தகாள்ளும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது, 

அதேரிக்காழவச் சார்ந்த கம்ப்யூட்டிங் நிறுவனோன என்விடியாவின் 

$100 மில்லியன் டாலர் ேதிப்பிலான திட்டோகும். 

✓ மகம்பிரிட்ஜ்-1’ஆல் தவவ்மவறு தரவுத்ததாகுப்புகழள ஒருங்கிழணக்க 

முடியும். இது, பல்மவறு ேருந்து நிறுவனங்கள் ேற்றும் தரவுகளுக்கான 

துளிர் நிறுவனங்களுடன் கூட்டிழணந்துள்ளது. 

 

4. இந்திய உயிரியலோளர்கள், பின்வரும் எந்தக்கண்டத்தில், ‘Bryum 

bharatiensis’ என்ற புதிய தோவர இனத்மத அமடயோளம் கண்டனர்? 

அ) ஆப்பிரிக்கா 

ஆ) அண்டார்டிகா  

இ) ஆசியா 

ஈ) ஐமராப்பா 

✓ இந்திய உயிரியலாளர்கள், 2017ஆம் ஆண்டில் அண்டார்டிகாவிற்கு 

மேற்க ாண்ை ஒரு பயணத்தின்மபாது ஒருவழக பாசிழய அழடயாளம் 

கண்டுள்ளனர். இது சமீபத்தில் ஒரு சர்வமதச இதழில் தவளியிடப்பட்டது.  

✓ பஞ்சாப் ேத்திய பல்கழலக்கழகத்ழதச் சார்ந்த உயிரியலாளர்கள் இந்த 

இனத்திற்கு ‘Bryum bharatiensis’ எனப்தபயரிட்டுள்ளனர். பாரதி என்பது 

இந்தியாவின் அண்டார்டிக் ஆராய்ச்சி நிழலயங்களுள் ஒன்றாகும். 

பாழற ேற்றும் பனிப்பரப்பில் பாசி எவ்வாறு உயிர்வாழ்கிறது என்பமத 

இதில் மிகவும் வியக்கத்தகு தசய்தியாகும். 

5. ெமீெ செய்திகளில் இடம்செற்ற புவிெோர் குறியீடு செற்ற ைல்லிமகப் 

பூக்கள், பின்வரும் எந்த ைோநிலத்மதச் ெோர்ந்தமவயோகும்? 

அ) தமிழ்நாடு  

ஆ) மகரளம் 

இ) ஆந்திர பிரமதசம் 

ஈ) கர்நாடகா 

✓ தவளிநாடுகளில் வாழும் இந்தியர்கள் தங்களது இல்லங்களிலும் 

மகாவில்களிலும் ேலர்களால் அலங்காரம் தசய்வதற்கு ஏதுவாக புவிசார் 

குறியீட்டு சான்றிதழ் தபற்றுள்ள ேதுழர ேல்லி ேற்றும் பட்டன் மராஜா, 

அல்லி, சாேந்தி, துலக்க சாேந்தி மபான்ற இதர பாரம்பரிய பூக்கள் 

தமிழ்நாட்டிலிருந்து அதேரிக்கா & துபாய்க்கு ஏற்றுேதி தசய்யப்பட்டன.  

✓ மவளாண் ேற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவு ஏற்றுேதி வளர்ச்சி 

ஆழணயோன APEDA’இல் பதிவுதசய்யப்பட்டுள்ள மகாயம்புத்தூழரச் 

மசர்ந்த மவன்கார்ட் எக்ஸ்மபார்ட்ஸ் நிறுவனம் இப்பூக்கழளப் தபற்றது. 

இதன் மூலம் 130 தபண் ததாழிலாளர்களுக்கும், 30 திறழேவாய்ந்த 

ததாழிலாளர்களுக்கும் மவழலவாய்ப்புகள் உருவாக்கித் தரப்பட்டது. 

 

6. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற நிஹோல் ெரின், பின்வரும் 

எந்த விமளயோட்கடோடு சதோடர்புமடயவரோவோர்? 

அ) தடன்னிஸ் 

ஆ) மடபிள் தடன்னிஸ் 

இ) தசஸ்  

ஈ) நீச்சல் 

✓ தபல்கிமரடில் நடந்த தசர்பியா ஓபன் தசஸ் சாம்பியன்ஷிப்பின் முதுநிழல 

பிரிவில் 16 வயதான இந்திய கிராண்ட்ோஸ்டர் நிஹால் சரின் சமீபத்தில் 

சாம்பியன் ஆனார். சில்வர் மலக் ஓபன் மபாட்டியில் பட்டத்ழத தவன்ற 

பிறகு, இது ததாடர்ச்சியாக இரண்டாவது முழறயாக நிஹால் சரின் 

தவல்லும் பட்ைோக்கும். சரின் தனது 14 வயதில், 2018ஆம் ஆண்டில் 

கிராண்ட்ோஸ்டர் ஆனார். இந்தப் மபாட்டியில், அவர் ஆறு ஆட்டங்களில் 

தவன்று மூன்று மபாட்டிகளில் ஆட்டமிழக்காேல் இருந்தார். 

 

7. புவிெோர் குறியீடுசெற்ற ெோலியோ வமக ககோதுமை சார்ந்த ைோநிலம் 

எது? 

அ) ேத்திய பிரமதசம் 

ஆ) குஜராத்  

இ) அஸ்ஸாம் 

ஈ) உத்தரகண்ட் 

✓ பாலியா வழக மகாதுழேயானது அதிக புரதச்சத்தும் இனிப்புச்சுழவயும் 

தகாண்ட மகாதுழேயாகும். இதற்கு, 2011ஆம் ஆண்டில் புவிசார் குறியீடு 

வழங்கப்பட்டது. இது குஜராத் ோநிலத்தின் பால் பகுதி முழுவதும் 

வளர்க்கப்படுகிறது. அண்ழேயில், குஜராத்திலிருந்து தகன்யா ேற்றும் 

இலங்ழகக்கு பாலியா வழக மகாதுழே ஏற்றுேதிழய இந்திய அரசு 

ததாடங்கியது. 

 

8. உலகின் மிகவுயரைோன ைணற்ககோட்மட கட்டப்ெட்டுள்ள ைோடு 

எது? 

அ) தடன்ோர்க்  

ஆ) ஸ்காட்லாந்து 

இ) பிரான்ஸ் 

ஈ) நார்மவ 

✓ தடன்ோர்க்கின் கடமலார நகரான புமளாகஸில், உலகின் மிகவுயரோன 

ேணற்மகாட்ழட கட்டப்பட்டுள்ளது. இந்தக் மகாட்ழட 20 மீட்டருக்கும் 

அதிகோன உயரங்தகாண்டது. கிட்டத்தட்ட 5,000 டன் ேணழலப் 

பயன்படுத்தி கட்டப்பட்டுள்ள இது கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் தஜர்ேனியில் 

கட்டப்பட்டழதவிட 3 மீட்டர் உயரங்தகாண்டதாகும். 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. இந்தியோவில் கதசிய தடய அறிவியல் ெல்கமலக்கழகம் அமைந்து 

உள்ள இடம் எது? 

அ) ஆேதாபாத்  

ஆ) மும்ழப 

இ) ழேசூரு 

ஈ) தசன்ழன 

✓ முன்னர், ‘குஜராத் தடய அறிவியல் பல்கழல’ என அழழக்கப்பட்டு வந்த 

மதசிய தடய அறிவியல் பல்கழலக்கழகோனது தடயவியல் ேற்றும் 

விசாரழண அறிவியலுக்கு என அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது.  

✓ ஆேதாபாத்தில் உள்ள மதசிய தடய அறிவியல் பல்கழலக்கழகத்தின் 

மபாழதப்தபாருள் ேற்றும் உளநிழலோற்றிகளின் ஆராய்ச்சி ேற்றும் 

பகுப்பாய்வுக்கான சிறப்புழேயத்ழத ேத்திய உள்துழற அழேச்சர் அமித் 

ஷா திறந்துழவத்தார். தபண்களுக்தகதிரான குற்றங்கழள விசாரிப்பது 

ததாடர்பான இழணயவழி பயிற்சியும் ததாடங்கப்பட்டது. 

 

10.ென்னோட்டு நிதிச்கெமவ மையங்கள் ஆமணயைோனது (IFSCA) 

ITFS தளத்மத அமைப்ெதற்கோன கட்டமைப்மெ சவளியிட்டது. ITFS 

என்பது எமதக் குறிக்கிறது? 

அ) Indian Trade Finance Services 

ஆ) International Trade Finance Services  

இ) Indian Trade Finance Secretariat 

ஈ) International Trade Finance Secretariat 

✓ பன்னாட்டு நிதிச்மசழவ ழேயங்களில் நிதிசார் தயாரிப்புகள், நிதிசார் 

மசழவகள் ேற்றும் நிதிசார் நிறுவனங்கழள அபிவிருத்தி தசய்வதற்கும் 

ஒழுங்குபடுத்துவதற்குோக பன்னாட்டு நிதிச்மசழவ ழேயங்கள் 

ஆழணயம் அழேக்கப்பட்டது. 

✓ பன்னாட்டு வர்த்தக நிதி மசழவகள் தளத்ழத (ITFS) அழேப்பதற்கும் 

இயக்குவதற்குோன ஒரு கட்டழேப்ழப IFSCA தவளியிட்டுள்ளது. 

ஏற்றுேதியாளர்களும் இறக்குேதியாளர்களும் தங்களது பன்னாட்டு 

வர்த்தக பரிவர்த்தழனகளுக்கு, பல்மவறு வழகயான வர்த்தகரீதியான 

நிதிசார் வசதிகழளப்தபற இது உதவும். 

 


1. ஒற்ழறச் சாளர இழணயம் 2.0 

ததாழில் புரிவழத எளிதாக்கவும், அரசின் அனுேதிகழள விழரந்து 

வழங்கிடவும் ஒற்ழறச் சாளர இழணயதளம் 2.0’ஐ தமிழ்நாடு அரசு 

ததாடங்கியுள்ளது. தற்மபாதுள்ள முதலீட்டாளர்களுக்கு ேட்டுமின்றி, புதிய 

முதலீட்டாளர்களுக்கும் உதவிடும் வழகயில் 24 துழறகளின் 100 

மசழவகள்தகாண்ட ஒரு மேம்படுத்தப்பட்ட இழணயதளோக இது 

இருக்கும். 

 

2. ரூ.40,000 மகாடியில் 6 பிரோண்ட நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கள் 

6 பிரோண்ட நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கழள ரூ.40,000 மகாடிக்கும் அதிகோன 

தசலவில் உள்நாட்டிமலமய கட்டுவதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளிழய 

பாதுகாப்புத்துழற அழேச்சகம் தவளியிட்டுள்ளது. இந்தியக் 

கடற்பழடயின் வலிழேழய மேம்படுத்தும் மநாக்கில் ‘பி-75 இந்தியா’ 

என்ற திட்டத்தின்கீழ் 6 நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கழள சுோர் ரூ.40,000 மகாடி 

தசலவில் உள்நாட்டிமலமய கட்டுவதற்கு ேத்திய அழேச்சரழவ கடந்த 

ோதம் ஒப்புதல் அளித்தது. அதற்கான அதிகாரபூர்வ ஒப்பந்தப்புள்ளிழய 

பாதுகாப்புத்துழற அழேச்சகம் தவளியிட்டது. 

ேஸகான் டாக் கப்பல்கட்டும் நிறுவனம், லார்சன் & டியூப்மரா நிறுவனம் 

ஆகியவற்றுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளியானது வழங்கப்பட்டுள்ளதாக 

அழேச்சகம் ததரிவித்துள்ளது. 

இத்திட்டத்தின் வாயிலாக, உள்நாட்டில் நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கழளக் கட்டும் 

இரு நிறுவனங்களும் தவளிநாட்டு நிறுவனங்களின் உதவிழயப் 

தபறவுள்ளன. தவளிநாட்டு நிறுவனங்களின் உதவியுடன் 

உள்நாட்டிமலமய நீர்மூழ்கிக்கப்பல்கள் கட்டப்படுவது இதுமவ முதல் 

முழறயாகும். இத்திட்டத்ழதச் தசயல்படுத்துவதற்காக ரஷியா, ததன் 

தகாரியா, தஜர்ேனி, ஸ்தபயின், பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகழளச் மசர்ந்த 

தலா ஒரு நிறுவனத்ழத ேத்திய அரசு மதர்வு தசய்துள்ளது. அந்த 5 

நிறுவனங்களில் ஏதாவது ஒன்றுடன் இழணந்து தசயல்படுவது குறித்து 

இந்திய நிறுவனங்கள் முடிதவடுத்துக் தகாள்ளலாம். 

நீர்மூழ்கிக் கப்பல் கட்டுவதற்குத் மதழவயான ததாழில்நுட்பங்கழள 

தவளிநாட்டு நிறுவனங்கமள வழங்கவுள்ளதாக பாதுகாப்பு அழேச்சகம் 

ததரிவித்துள்ளது. நீர்மூழ்கிக் கப்பல் கட்டுோனத்தில் மதழவப்படும் 

கருவிகள், உபகரணங்கள் உள்ளிட்டவற்ழற சிறு, குறு, நடுத்தர 

ததாழில் நிறுவனங்கமள (MSME) தயாரிக்கும் என்பதால் அத்துழறயும் 

வளர்ச்சிகாணும் என்று அழேச்சகம் சார்பில் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மிகப்தபரிய திட்டம்: ததன்சீனக் கடல் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சீனாவின் 

ஆதிக்கம் அதிகரித்து வரும் சூழலில், இந்தியக் கடற்பழடழய 

வலுப்படுத்தும் மநாக்கில் ‘பி-75 இந்தியா’ திட்டத்துக்கு ேத்திய அரசு 

ஒப்புதல் வழங்கியது. ‘இந்தியாவில் தயாரிப்மபாம்’ திட்டத்தின்கீழ் 

தசயல்படுத்தப்படவுள்ள மிகப்தபரிய திட்டோக இது இருக்கும். நீர்மூழ்கிக் 

கப்பல் கட்டுோனத்தில் முன்னணி தபறுவதற்கும் இத்திட்டம் உதவும் 

என்று ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இத்திட்டத்ழத 12 ஆண்டுகளில் நிழறமவற்றுவதற்கு ேத்திய அரசு 

இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது. நாட்டில் தற்மபாது 15 நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கள் 

உள்ளன. அவற்றுள் 2 அணுசக்தி நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கள் ஆகும். 24 புதிய 

நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கழளக் தகாள்முதல் தசய்வதற்கும் ேத்திய அரசு 

திட்டமிட்டுள்ளது. 

 

3. அதிவலிவு தகாண்ட ழடட்டானியம் கலழவழய உருவாக்கியது 

டிஆர்டிஓ 

மபார் விோனங்கள் உள்ளிட்டவற்றின் கருவிகழளத் தயாரிப்பதற்காக 

அதிக வலிழே தகாண்ட பீட்டா ழடட்டானியம் உமலாகக் கலழவழய 

பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி-மேம்பாட்டு நிறுவனம் (DRDO) உருவாக்கியுள்ளது. 

இது ததாடர்பாக பாதுகாப்பு அழேச்சகம் தவளியிட்ட அறிக்ழகயில், ‘பீட்டா 

ழடட்டானியம் உமலாகக்கலழவயில் வமனடியம், இரும்பு, அலுமினியம் 

ஆகியழவ ழடட்டானியத்துடன் கலக்கப்படுகின்றன. இந்த உமலாகக் 

கலழவயானது குழறந்த எழடயுழடயதாக உள்ளது. அமத மவழளயில், 

அதிக வலிழே தகாண்டுள்ளதாகவும் கலழவ திகழ்கிறது. 

டிஆர்டிஓ உருவாக்கியுள்ள இந்த உமலாகக் கலழவழயப் பயன்படுத்தி, 

மபார்விோனங்கள் உள்ளிட்டவற்றில் பயன்படும் கருவிகழளத்தயாரிக்க 

முடியும். இந்த உமலாகக்கலழவமூலம் கருவிகழளத் தயாரிப்பதன் 

வாயிலாக, மபார் விோனங்கள் உள்ளிட்டவற்றின் எழட 40% வழர 

தவகுவாகக் குழறயும். நிக்கல், குமராமியம், ோலிப்டினம் ஆகியவற்ழற 

எஃகுடன் கலந்து தற்மபாது கருவிகள் தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.  

எஃகு மூலோகத் தயாரிக்கப்படும் கருவிகள் சீக்கிரோக அரிக்கப்பட்டு 

விடுகின்றன. பீட்டா ழடட்டானியம் உமலாகக் கலழவ மூலோகத் 

தயாரிக்கப்படும் கருவிகளின் அரிப்புத்தன்ழே எஃழகவிடக் 

குழறவாகமவ உள்ளது. ழடட்டானியம் உமலாகக் கலழவ வாயிலாகத் 

தயாரிக்கப்படும் கருவிகள் நீடித்து உழழக்கும் தன்ழேழயயும் 

தபற்றுள்ளன. தற்மபாது பல நாடுகள் எஃகுக்கு பதிலாக ழடட்டானியம் 

கலழவழயக் கருவிகள் தயாரிக்கப் பயன்படுத்தி வருகின்றன. 

அக்கலழவ வாயிலாகக் கருவிகள் தயாரிக்கும் பணி விழரவில் 

ததாடங்கப்படும்’ என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

 

 

 


