 















1. ‘விண்வெளி பயன்பாட்டு மையம் ைற்றும் இயற்பியல்

4. அன்டடானிடயா டகாஸ்டா, எந்த நாட்டின் பிரதைராக

ஆய்வுக்கூடமானது எந்நிறுெனத்தின்கீழ் வெயல்படுகிறது?

மீண்டும் டதர்ந்வதடுக்கப்பட்டார்?

அ) டிஆர்டிஓ

அ) இத்தோலி

ஆ) இஸ்ர ோ 

ஆ) ரபோர்ச்சுகல் 

இ) சி.எஸ்.ஐ.ஆர்

இ) வெர்மனி

ஈ) போர்க்

ஈ) இஸ்ர ல்

✓

அகமதோபோத்ததச் சோர்ந்த விண்வெளி பயன்போட்டு தமயம்
& இயற்பியல் ஆய்வுக்கூடமோனது இந்திய விண்வெளி
ஆய்வுதமயத்தின்கீழ் (இஸ்ர ோ) வசயல்படுகிறது.

✓

சமீபத்தில், இந்த நிறுெனத்ததச் ரசர்ந்த விஞ்ஞோனிகள்
‘குெோண்டம் சிக்கதை’ வெற்றிக மோக நிரூபித்துள்ளனர்.
நிகழ்ரே குெோண்டம் கீ விநிரயோகத்ததப்பயன்படுத்தி,
300 மீ இதடவெளி உதடய இ ண்டு கட்டிடங்களுக்கு
இதடரய ரேக்–புரூப் வதோடர்தப ரமற்வகோண்டனர்.

✓

அன்ரடோனிரயோ ரகோஸ்டோ, கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு
முதல் ரபோர்ச்சுகலின் பி தம ோக பணியோற்றி ெருகிறோர்.
ரசோசலிச கட்சியின் ததைெ ோன அெர், சமீபத்தில் ேடந்த
வபோதுத்ரதர்தலில் இ ண்டோெது முதறயோக மீண்டும்
ரதர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ளோர்.

5. ‘டதசிய நிைப்பைைாக்கல் கழகத்தில்’ இந்திய அரசின்
பங்கு சதவீதம் எவ்ெைவு?
அ) 25%

2. இந்தியா ெமீபத்தில் எக்கூட்டமைப்புடன் இமைந்து

ஆ) 50%

‘புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல்குறித்த உயர்நிமை ைாநாட்மட’
நடத்தியது?

இ) 75%
ஈ) 100% 

அ) சோர்க்
✓

ஆ) ஆசியோன் 
இ) பிரிக்ஸ்
ஈ) ஜி–20
✓

புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அதமச்சகமும்
வெளியுறவு அதமச்சகமும் இந்ரதோரனசியோவின் ASEAN
எரிசக்தி தமயமும் இதைந்து ‘ASEAN–India High level
Conference on Renewable Energy (RE)’ஐ ேடத்துகின்றன.

✓

இது தி எனர்ஜி அண்ட் ரிரசோர்சஸ் இன்ஸ்டிடியூட் (TERI)
உடன் இதைந்து ேடத்தப்படுகிறது. “Experience and
Innovations for Integrated Renewables Market” என்பது
இந்த மோேோட்டின் கருப்வபோருளோகும்.

வபோருளோதோ ஆய்ெறிக்தகயின்படி, நிைம் மற்றும் வபோதுத்
துதற நிறுெனங்களின் முக்கியத்துெமற்ற வசோத்துக்கள்
பைமோக்கதை வித ெோக கண்கோணிப்பதற்கோக ரதசிய
நிைப்பைமோக்கல் கழகத்தத அ சோங்கம் அதமத்துள்ளது.
`5,000 ரகோடி ஆ ம்பநிதை பங்கு மூைதனத்துடன் 100%
இந்திய அ சுக்கு வசோந்தமோன நிறுெனமோக இந்தக் கழகம்
இதைக்கப்படுகிறது.

6. ைத்திய பட்வெட்டானது விெொயம் ைற்றும் கிராைப்புற
நிறுெனங்களுக்கான ஸ்டார்ட்அப்களுக்கு நிதியளிக்கும்
நிதிமய அறிவித்தது. அந்நிதியானது எந்நிறுெனம்மூைம்
விநிடயாகிக்கப்படவுள்ைது?
அ) போ த ஸ்ரடட் ெங்கி

3. ‘ஆண்டின் சிறந்த உைக விமையாட்டு தடகை வீரர்’

ஆ) ேபோர்டு 

விருமத வென்ற முதல் வீரர் யார்?

இ) NABFID

அ) வி ோட் ரகோலி

ஈ) REC

ஆ) பங்கஜ் அத்ெோனி

✓

இ) PR ஸ்ரீஜீஷ் 
ஈ) ஆரிப் கோன்
✓

மூத்த இந்திய ேோக்கி ரகோல்கீப்பர் PR ஸ்ரீஜீஷ், ‘2021ஆம்
ஆண்டின் மதிப்புமிக்க சிறந்த உைக விதளயோட்டு தடகள
வீ ர்’ விருதத வென்றோர். 2019ஆம் ஆண்டுக்கோன
பரிதச வென்ற இந்திய ேோக்கி மகளிர் அணி ரகப்டன்
இ ோணிக்குப்பிறகு, இவ்விருதத வென்ற முதல் வீ ரும்
இ ண்டோெது ேோக்கி வீ ருமோனோர் ஸ்ரீஜீஷ். ரடோக்கிரயோ
ஒலிம்பிக்கில் வெண்கைம் வென்ற ஆடெர் அணியில்
அெர் முக்கிய பங்கு ெகித்தோர்.

கூட்டு முதலீட்டு மோதிரியின்கீழ் தி ட்டப்பட்ட கைப்புமுறற
மூைதனத்துடன்கூடிய நிதி, ேபோர்டுமூைம் ெழங்கப்படும்
என மத்திய பட்வெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டது. இது விெசோயம்
மற்றும் கி ோமப்புற நிறுெனங்களுக்கோன ஸ்டோர்ட்–அப்
நிறுெனங்களுக்கு நிதியளிக்க பயன்படும். பயிர் மதிப்பீடு,
நிைப்பதிரெடுகதள டிஜிட்டல் மயமோக்கல் மற்றும் பூச்சிக்
வகோல்லிகள் வதளித்தல் ஆகியெற்றுக்கு ‘கிசோன் டிர ோன்’
பயன்போட்தட அ சோங்கம் ஊக்குவிக்கும்.

7. ெமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட ‘பர்ெத ைாைா’ திட்டத்தின்
டநாக்கம் என்ன?
அ) சோகச விதளயோட்டுகதள ஊக்குவித்தல்
ஆ) மதைகளில் ரபோக்குெ த்து 
இ) புனித தைங்கதள ரமம்படுத்துதல்
ஈ) ெனவுயிரிகளின் போதுகோப்பு











 
✓









மத்திய பட்வெட்டில் ‘பர்ெத மோைோ’ (அ) ரதசிய கயிற்றுப்
போததகள் ரமம்போட்டுத் திட்டம் என்ற புதிய திட்டம்
அறிவிக்கப்பட்டது. இமோச்சை பி ரதசம், உத்த கோண்ட், J &
K மற்றும் ெடகிழக்கு ரபோன்ற பகுதிகளுக்கு ேவீன
ரபோக்குெ த்து ெசதிகதள ஏற்படுத்துெதற்கோக இந்தத்
திட்டம் வதோடங்கப்படுகிறது.

8. நாட்டின் புதிய பாலூட்டி இனைான வெண்கன்ன



இப்பகுதியில் கடந்த சிை நாட்கைாக கடும் பனிப்வபாழிவு
காைப்பட்டது. கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் சியாச்சின்
பனிச்ெரிவுககளில் சிக்கி இராணுெம் ஆறு வீரர்கமை
இழந்தது.


1. இன்று விண்ணில் போய்கிறது பிஎஸ்எல்வி சி–52!

அ) உத்த கோண்ட்

புவி கண்கோணிப்புக்கோன இஒஎஸ்–04 (ரிசோட்–1ஏ)
வசயற்தகக்ரகோளுடன் பிஎஸ்எல்வி சி–52
ோக்வகட்
பிப்.14 அதிகோதை விண்ணில் போய்கிறது.

இ) அருைோச்சை பி ரதசம் 
ஈ) சிக்கிம்
இந்திய விைங்கியல் ஆய்வுதமயத்தின் விஞ்ஞோனிகள்,
அருைோச்சை பி ரதச மோநிைத்தில், வெண்கன்னமுள்ள
கு ங்தக புதிய போலூட்டி இனமோக கண்டுபிடித்துள்ளனர்.
இக்கு ங்கு ெதக முதன்முதலில் சீனோவில் 2015’இல்
கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. வதன்கிழக்கோசியோவில் கண்டுபிடிக்
–கப்பட்ட கதடசி போலூட்டி இனம் இதுெோகும்.

9. கல்லூரிகளில் ஹிொப்கமை பயன்படுத்துெதற்கு தமட
விதிக்கப்பட்டமதக் டகள்விக்குட்படுத்தும் ைனுக்கமை
விொரிக்க, 3 நீதிபதிகள்வகாண்ட அைர்மெ அமைத்து
உள்ை உயர்நீதிைன்றம் எது?
அ) ஆந்தி பி ரதசம்
இ) மகோ ோஷ்டி ோ
ஈ) உத்த பி ரதசம்
✓

கர்ேோடகோ உயர்நீதிமன்ற ததைதம நீதிபதி, மோநிைத்தில்
உள்ள ஒரு சிை கல்லூரிகளில் ஹிெோப் பயன்படுத்த ததட
விதிக்கப்பட்டததக் ரகள்விக்குட்படுத்தும் மனுக்கதள
விசோரிக்க அெர் உட்பட மூன்று நீதிபதிகள் வகோண்ட
அமர்தெ அதமத்தோர்.

✓

இந்த ெழக்கில் மிகப்வபரிய அ சியைதமப்புச் சிக்கல்கள்
உள்ளதோகக்கண்டறிந்ததோல், மனுக்கதள ரெவறோரு
வபரிய அமர்விற்கு அனுப்ப முடிவுவசய்யப்பட்டடுள்ளது.
இவ்விெகோ ம் வதோடர்போக கர்ேோடகோ முழுெதும் இ ண்டு
ேோட்களோக ேடந்த பதற்றம் மற்றும் ரபோ ோட்டங்களுக்குப்
பிறகு இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

10. ஏழு இராணுெ வீரர்கள் பனிச்ெரிவில் இறந்த கவைங்
வெக்டார் அமைந்துள்ை ைாநிைம்/யூனியன் பிரடதெம் எது?
அ) சிக்கிம்
ஆ) ைடோக்
இ) அருைோச்சை பி ரதசம் 
ஈ) ஹிமோச்சை பி ரதசம்
அருைாச்ெை பிரடதெத்தின் கவைங் வெக்டாரில் உள்ை ஓர்
உயரைான பகுதியில் பனிச்ெரிவில் சிக்கி, டராந்துப்
பணியிலிருந்த இந்திய இராணுெ வீரர்கள் ஏழுடபர்
உயிரிழந்தனர். 14,500 அடி உயரத்தில் அமைந்துள்ை



ஸ்ரீேரிரகோட்டோவில் உள்ள சதீஷ் தெண் ஆ ோய்ச்சி
தமயத்தின் முதைோெது ஏவுதளத்தில் இருந்து அதிகோதை
5.59 மணிக்கு அந்த ோக்வகட் வசலுத்தப்படவிருக்கிறது.
முன்னதோக, அதற்கோன 25 மணி ரே கவுண்ட் டவுன்
ஞோயிற்றுக்கிழதம வதோடங்கியது.
அதன் வதோடர்ச்சியோக ோக்வகட்டின் ேோன்கோம் நிதையில்
எரிவபோருள் நி ப்பும் பணிகளும் முன்வனடுக்கப்பட்டு,
குறித்த ரே த்துக்குள் அதெ நிதறெதடந்தன.
இஸ்ர ோ ததைெ ோக ரசோமேோத் வபோறுப்ரபற்ற பிறகு
வசலுத்தப்படும் முதல் ோக்வகட் திட்டம் இது என்பது
குறிப்பிடத்தக்கது. பிஎஸ்எல்வி சி–52 ோக்வகட் தோங்கிச்
வசல்லும் இஒஎஸ்–04 வசயற்தகக்ரகோள் 1,710 கிரைோ
எதடயுதடயது. இதன் ஆயுள்கோைம் 5 ஆண்டுகளோகும்.
பூமியில் இருந்து 529 கிமீட்டர் உய த்தில் சூரிய ெட்ட
சுற்றுப்போததயில் அது நிதைநிறுத்தப்பட உள்ளது. புவிக்
கண்கோணிப்பு, ரெளோண், ெனஞ்சோர்ந்த போதுகோப்பு
ேடெடிக்தககளுக்கு இது பயன்படுத்தப்படவுள்ளது.

ஆ) கர்ேோடகோ 

✓



குரங்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ை ைாநிைம் எது?
ஆ) அஸ்ஸோம்

✓









இந்தச் வசயற்தகக்ரகோள் அதனத்து பருெநிதைகளிலும்
துல்லியமோன படங்கதள ெழங்கும் திறன்வகோண்டது.
இதனுடன்
ஆய்வுத்திட்டத்தின்கீழ்
மோைெர்களோல்
ெடிெதமக்கப்பட்ட இ ண்டு சிறிய ெதக வசயற்தகக்
ரகோள்களும் ஏெப்படவுள்ளன. இததத்வதோடர்ந்து நிகழ்
ஆண்டில் 10’க்கும் ரமற்பட்ட இ ோக்வகட் திட்டங்கதள
வசயல்படுத்த இஸ்ர ோ உத்ரதசித்துள்ளது.
2. ேோடு முழுெதும் கோெல் துதறதய ேவீனப்படுத்த
`26,275 ரகோடி: மத்திய அ சு ஒப்புதல்
மத்திய உள்துதற அதமச்சகம் வெளியிட்டுள்ள வசய்திக்
குறிப்பில் கூறியுள்ளதோெது: அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில்
அதோெது 2025–26ஆம் ஆண்டுக்குள் ேோடு முழுெதும்
கோெல் துதறதய ேவீனப்படுத்த மத்திய அ சு `26,275
ரகோடிதய வசைவிடவுள்ளது. இதற்கோன அனுமதிதய
மத்திய உள்துதற அதமச்சகம் தற்ரபோது ெழங்கியுள்ளது.
இத்வதோதகயோனது ெம்முகோஷ்மீர், ெடகீதழ மோநிைங்கள்,
மோரெோயிஸ்ட்களோல் போதிக்கப்பட்ட மோநிைங்கள், புதிதோக
பட்டோலியன்கதள உருெோக்குதல், அதிேவீன ஃபோ ன்சிக்
(தடய அறிவியல்) ஆய்ெகங்கள் உருெோக்குதல், இத
கோெல்துதற கருவிகதள ரமம்படுத்துதல் ரபோன்றெற்று
–க்கு வசைவிடப்படும்.



 









கோெல்துதறதய ேவீனப்படுத்துதல் திட்டத்தின்கீழ் இத்
வதோதகதய ஒதுக்கீடு வசய்ய பி தமர் உத்த விட்டுள்ளோர்.







இந்திய வீ ர் அெர் என்பதும், அெருக்கு இது முதல்
ஒலிம்பிக் ரபோட்டி என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

ெம்மு–கோஷ்மீர், தீவி ெோதம் போதித்துள்ள ெடகிழக்கு
மோநிைங்கள், மோரெோயிஸ்ட்கள் அதிக போதிப்புள்ள
பகுதிகளில் கோெல்துதறதய ரமம்படுத்த `18,839 ரகோடி
வசைவிடப்படும். ரமலும் `4,846 ரகோடியோனது மோநிை
கோெல்துதறயின் பதடகதள ரமம்படுத்த வசைவு
வசய்யப்படும். போ ன்சிக் ஆய்ெகங்கதள ரமம்படுத்துதல்,
யூனியன் பி ரதசங்களில் கோெல் துதறதய ரமம்படுத்த
`2,080.50 ரகோடி வசைவிடப்படும்.
இவ்ெோறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
3. வபய்ஜிங் குளிர்கோை ஒலிம்பிக்ஸ்: ஆரிப் கோனுக்கு 45–
ஆெது இடம்
சீனோவின் வபய்ஜிங் ேகரில் ேதடவபற்று ெரும் 24–ஆெது
குளிர்கோை ஒலிம்பிக் ரபோட்டியில் ெயன்ட் ஸ்ைோைம்
விதளயோட்டில் இந்தியோவின் ஆரிப் முகமது கோன் 45–
ஆெது இடம் பிடித்தோர்.
ரபோட்டியின் 10–ஆெது ேோளோன ஞோயிற்றுக்கிழதம
ஆல்தபன் ஸ்கீயிங் விதளயோட்டில், ஆடெருக்கோன
ெயன்ட் ஸ்ைோைம் பிரிவில் களம் கண்டோர் ஆரிப்.
இப்பிரிவில் இரு பனிச்சறுக்கு பந்தயங்கள் ேடத்தப்பட்டு
அெற்றில்
இைக்தக
அதடய
ரபோட்டியோளர்கள்
எடுத்துக்வகோள்ளும் ரே ம் வமோத்தமோக கைக்கிடப்பட்டு
வெற்றியோளர்கள் ரதர்வு வசய்யப்படுகின்றனர்.
அந்த ெதகயில் ஆரிப் முதல் பந்தயத்தில் 1 நிமிஷம் 22.35
விேோடிகளில் இைக்தக எட்டி 53–ஆெது இடம் பிடித்தோர்.
இந்தப் பந்தயத்தத வமோத்தம் 54 ரபோோ் நிதறவு வசய்தனர்.
2ஆெது பந்தயத்தில் ஆரிப், 1 நிமிஷம் 24.89 விேோடிகளில்
இைக்தக அதடந்து 44–ஆெது இடம் பிடித்தோர். இந்தப்
பந்தயத்தத 45 வீ ர்கள் நிதறவு வசய்தனர்.
இருபந்தயங்கதளயும் ரசர்ந்து வமோத்தமோக 2 நிமிஷம்
47.24 விேோடிகள் எடுத்துக்வகோண்ட ஆரிபுக்கு இறுதியில்
45ஆெது இடம் கிதடத்தது. சுவிட்ஸர்ைோந்தின் மோர்ரகோ
ஆடர்மோட் (2 நிமிஷம் 9.35 விேோடிகள்) தங்கமும்,
ஸ்ரைோரெகியோவின் ஸோன் கி ோஞ்வெக் (2 நிமிஷம் 9.54
விேோடிகள்) வெள்ளியும், ரமத்யூ ரபவ்ர (2 நிமிஷம் 10.69
விேோடிகள்) வெண்கைமும் வென்றனர்.
குளிர்கோை ஒலிம்பிக்கில் ெயன்ட் ஸ்ைோைம் பிரிவில்
இதுரெ இந்தியோவின் அதிகபட்சமோகும். முன்னதோக
கடந்த 1968 கிவ ரனோபல் குளிர்கோை ஒலிம்பிக்கில்
இந்தியோவின் சோர்பில் பங்ரகற்ற வெரிமி புெோரகோவ்ஸ்கி
இரத ெயன்ட் ஸ்ைோைமில் 65ஆெது இடம் பிடித்திருந்தோர்.
ரபோைந்தில் பிறந்த வெரிமி தோன், குளிர்கோை ஒலிம்பிக்கில்
பங்ரகற்ற முதல் இந்திய ோெோர்.
முன்னதோக ஆரிப், கடந்த டிசம்பரில் மோன்டினீக்ர ோவில்
ேதடவபற்ற ஒலிம்பிக் தகுதிச்சுற்று ரபோட்டியில் இரத
பிரிவில் பந்தய இைக்தக அதடய 1 நிமிஷம் 59.47
விேோடிகரள எடுத்துக்வகோண்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஆரிப் அடுத்தபடியோக, ெரும் புதன்கிழதம ேதடவபற
இருக்கும் ஸ்ைோைம் பிரிவிலும் களம் கோை இருக்கிறோர்.
இந்த ஒலிம்பிக் ரபோட்டியில் பங்ரகற்றிருக்கும் ஒர











