
         

     

1. நடப்பாண்டு (2021) இந்திய குடியரசு நாள் அணிவகுப்பில், எந்த 

நாட்டின் இராணுவம் பங்கேற்றது? 

அ) நேபாளம் 

ஆ) வங்கநேசம்  

இ) ஐக்கியப் நபரரசு 

ஈ) பூட்டான் 

✓ இராஜ்பாத்தில் ேடடபபற்ற இந்திய குடியரசு ோள் அணிவகுப்பில், 122 

உறுப்பினர்கடளக்பகாண்ட வங்கநேச இராணுவக்குழு பங்நகற்றது. 

இந்தியாவும் வங்கநேசமும் பவன்ற 1971ஆம் ஆண்டு வங்காளநேச 

விடுேடைப்நபாரின் ஐம்போமாண்டு நிடறடவக் பகாண்டாடும் 

வடகயில் இது உள்ளது. இவ்வாறான அணிவகுப்பில் வங்காளநேச 

முேன்முடறயாக பங்நகற்றுள்ளது. 

✓ இேன்மூைம், பிரான்ஸ் (2016) மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் (2017) 

ஆகிய ோடுகளுக்குப் பிறகு இந்தியாவின் குடியரசு ோள் அணிவகுப்பில் 

பங்நகற்கும் மூன்றாவது அயல்ோடாக வங்காளநேசம் மாறியுள்ளது. 

 

2. ‘உலே பபாருளாதார நிலலலை ைற்றும் வாய்ப்புேள்-2021’ என்ற 

தலலப்பில் அறிக்லேலய பவளியிடுகிற அலைப்பு எது? 

அ) உைக வங்கி 

ஆ) பன்னாட்டுச் பசைவாணி நிதியம் 

இ) ஐக்கிய ோடுகள் அடவ  

ஈ) ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி 

✓ ஐக்கிய ோடுகள் அடவயின் பபாருளாோர மற்றும் சமூக விவகாரங்கள் 

துடற (UN DESA) ‘உைக பபாருளாோர நிடைடம மற்றும் வாய்ப்புகள் 

2021’ என்ற தலைப்பில் அறிக்லை ஒன்லற பவளியிட்டுள்ளது.  

✓ இவ்வறிக்டகயின்படி, இந்தியாவின் பபாருளாோரம் 2021ஆம் ஆண்டில் 

7.3 சேவீேமாக வளர்ச்சியடடயும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அநே 

நவடளயில், 2020ஆம் ஆண்டில் இது 9.6 சேவிகிேமாக சுருங்கும் என 

மதிப்பிடப்பட்டிருந்ேது. பபாது முடக்கமும் வீழ்ச்சியடடந்ே உள்ோட்டு 

நுகர்வும் சுருக்கத்திற்கான காரணங்களாக ஐோ’ஆல் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 

3.பன்னாட்டுச் பெலவாணி நிதியத்தின்படி (IMF), FY22’இல் இரட்லட 

இலக்ே வளர்ச்சிலய பதிவு பெய்யும் ஒகர நாடு எது? 

அ) சீனா 

ஆ) இந்தியா  

இ) ஐக்கிய அபமரிக்க ோடுகள் 

ஈ) பெர்மனி 

✓ பன்னாட்டுச் பசைவாணி நிதியம் ேனது சமீபத்திய உைக பபாருளாோர 

கண்நணாட்டத்தின் புதுப்பிப்டப பவளியிட்டது. இவ்வறிக்டகயின்படி, 

FY22’இlஇந்திய பபாருளாோரம் 11.5 சேவீேம் வளர்ச்சியடடயும். இது, 

முந்டேய கணிப்பான 8.8% வளர்ச்சிடய திருத்தியுள்ளது. 

✓ பன்னாட்டுச் பசைவாணி நிதியத்தின் கூற்றுப்படி, இரட்டட இைக்க 

வளர்ச்சிடயப் பதிவுபசய்து உைகின் மிகநவகமாக வளர்ந்து வரும் 

முேன்டமப் பபாருளாோரம் என்ற ேகுதிடய ேக்கடவத்துக் பகாள்ளும் 

ஒநர ோடாக இந்தியா இருக்கும். 

 

4.அரொங்ேத்தின் போள்லே முடிவுேளுக்கு உதவிபுரியும், பைய்நிேர் 

நுண்ணறிவு ேருவியின் பபயபரன்ன? 

அ) அப்னா 

ஆ) நேெஸ்  

இ) சூர்யா 

ஈ) விஷ்ணு 

✓ ‘நேெஸ்’ என்ற காட்சி நுண்ணறிவுக்கருவி, மின்னணு-ஏைம் இந்தியா, 

‘எங்கிருந்தும் பணியாற்றும்’ இடணயேளம், NIC ேயாரிப்புகள் 

ஆகியவற்டற மத்திய மின்னணு & தைவல்ததாழில்நுட்ப அடமச்சர் ரவி 

சங்கர் பிரசாத் போடங்கிடவத்ோர். 

✓ ‘நேெஸ்’ என்ற கருவியால் பகாள்டக முடிவுகளுக்குத் நேடவயான 

முக்கியமான ேகவல்கடள பிரித்பேடுக்க முடியும். இேன்மூைம் அரசாங்க 

நசடவகளில் பசயல்திறடன நமம்படுத்ேைாம். 

5. பின்வரும் எந்த நேரம், ெமீபத்தில், இதன் வலேயில் முதலான, 

இளம் வாெேர்ேளுக்ோன படகு நூலேத்லத பதாடங்கியது? 

அ) மும்டப 

ஆ) பகால்கத்ோ  

இ) ஆமோபாத் 

ஈ) பகாச்சி 

✓ இடளஞர்களுக்காக பகால்கத்ோவில் ேடமாடும் படகு நூைகம் அறிமுகம் 

பசய்யப்பட்டுள்ளது. நமற்கு வங்கப் நபாக்குவரத்துக் கழகம், பாரம்பரியப் 

புத்ேகக் கடடயுடன் இடணந்து இம்முன்பனடுப்டபத் போடங்கியுள்ளது. 

இடளநயார்களுக்கான படகு நூைகத்தில் ஆங்கிைம் மற்றும் பபங்காலி 

பமாழியில் சுமார் 500 நூல்கள் டவக்கப்பட்டுள்ளன. இந்ேப் படகில் 

சுமார் 3 மணி நேரம் பயணிக்க முடியும். 

 

6.யாருலடய பரிந்துலரக்கு இணங்ே, போப்பலரத்கதங்ோய்க்ோன 

குலறந்தபட்ெ ஆதரவு விலலலய உயர்த்த CCEA ஒப்புதலளித்தது? 

அ) K சந்தானம் 

ஆ) M S சுவாமிநாதன்  

இ) வர்கீஸ் குரியன் 

ஈ) சரண் சிங் 

✓ 2021ஆம் ஆண்டில் பகாப்படரத் நேங்காய்க்கான குடறந்ேபட்ச ஆேரவு 

விடை உயர்வுக்கு, பபாருளாோர விவாகரங்களுக்கான மத்திய 

அடமச்சரடவக் குழு ஒப்புேல் அளித்துள்ளது. M S சுவாமிநாதனின் 

பரிந்துலையின் பபரில், இந்த MSP அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. சராசரிேரம் 

வாய்ந்ே காய்ந்ே பகாப்படரத் நேங்காய்க்கான குடறந்ேபட்ச ஆேரவு 

விடை கடந்ே 2020ஆம் ஆண்டில் குவிண்டால் ஒன்றுக்கு `9960ஆக 

இருந்ேது. இது ேற்நபாது `375ஆக அதிகரிக்கப்பட்டு, 2021ஆம் ஆண்டில் 

குவின்டால் ஒன்றுக்கு `10,335ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

7.பரவலாேப் பயன்படுத்தப்படும் 27 பூச்சிக்போல்லி மருந்துேளுக்கு 

முன்பைாழியப்பட்ட தலடலய மீளாய்வு பெய்தற்ோே அலைக்ேப்பட்ட 

குழுவின் தலலவர் யார்? 

அ) TP இைாபேந்திைன்  

ஆ) K விேயகுமார் 

இ) C லசபைந்திை பாபு 

ஈ) K சிவன் 

✓ ஊடக அறிக்டகயின்படி, பரவைாகப் பயன்படுத்ேப்படும் 27 பூச்சிக் 

பகால்லி மருந்துகளுக்கு ேடட விதிக்கப்படுவேற்கு, போழிற்துடறயின் 

ஆட்நசபடனகடள மீளாய்வு பசய்ய அரசாங்கம் ஒரு நிபுணர் குழுடவ 

நியமித்துள்ளது. ICAR’இன் முன்னாள் உேவி ேடைடம இயக்குேர் T P 

இராநெந்திரன் இக்குழுவின் ேடைவராக உள்ளார். இது, அடுத்ே மூன்று 

மாேங்களில் ேனது அறிக்டகடய சமர்ப்பிக்கும். 

✓ விைங்குகளுக்கும் மனிேர்களுக்கும் தீங்கு விடளவிப்போகக் கூறப்படும் 

27 பூச்சிக்பகால்லிகடள ேடடபசய்ய அரசு முன்பமாழிந்துள்ளது. 

 

8. ‘Ageing Water Infrastructure: An Emerging Global Risk’ என்ற 

தலலப்பில் அறிக்லேபயான்லற பவளியிட்ட அலைப்பு எது? 

அ) ஐக்கிய ோடுகள் அடவ  

ஆ) பன்னாட்டுச் பசைவாணி நிதியம் 

இ) ஆசிய உட்கட்டடமப்பு & முேலீட்டு வங்கி 

ஈ) BRICS வங்கி 

✓ ‘படழடமயான நீர் உட்கட்டடமப்பு: வளர்ந்துவரும் உைகளாவிய இடர்’ 

என்ற ேடைப்பிைான அறிக்டகடய ஐோ பல்கடைக்கழகத்தின் நீர், 

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் ேைவாழ்வு நிறுவனம் போகுத்துள்ளது. இந்ே 

அறிக்டகயின்படி, இந்தியாவில் ஆயிரத்துக்கும் நமற்பட்ட பபரிய 

அடணகள், வரும் 2025ஆம் ஆண்டளவில் கிட்டத்ேட்ட 50 ஆண்டுகள் 

பழடமயானோக இருக்கும். 

✓ ஐ.ோ. அறிக்டகயின்படி, ஒரு பபரிய அடண தனது ஐம்போம் வயதில் 

படழயோவேன் அறிகுறிகடள பவளிப்படுத்ேத் போடங்குகிறது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

     

9.நடப்பாண்டில் (2021) உலக பதாழுகநாய் நாள் ேலடபிடிக்ேப்பட்ட 

கததி எது? 

அ) ெனவரி 25 

ஆ) ெனவரி 27 

இ) ெனவரி 29 

ஈ) ெனவரி 31  

✓ உைக போழுநோய் ோளானது ஆண்டுநோறும் ெனவரி மாேம் வரும் 

கடடசி ஞாயிற்றுக்கிழடம உைகம் முழுவதும் கடடப்பிடிக்கப்படுகிறது. 

ேடப்பாண்டில் (2021) ெனவரி.31 அன்று உைக போழுநோய் ோள் 

கடடப்பிடிக்கப்பட்டது. இந்ேக் பகாடிய நோடயப் பற்றிய உைகளாவிய 

விழிப்புணர்டவ ஏற்படுத்ேவும், அடேத் ேடுக்கவும், சிகிச்டசயளிக்கவும், 

குணப்படுத்ேவும் முடியும் என்பதில் கவனம் பசலுத்துவேற்காக இந்ே 

ோள் கடடப்பிடிக்கப்படுகிறது. 

✓ “Beat Leprosy, End Stigma and advocate for Mental Wellbeing” என்பது 

ேடப்பாண்டு வரும் உைக போழுநோய் ோளுக்கான கருப்பபாருளாகும். 

 

10.உலே புறக்ேணிக்ேப்பட்ட பவப்பைண்டலகநாய்ேள் நாள் (World 

Neglected Tropical Diseases Day) கடடப்பிடிக்கப்படுகிற தேதி எது? 

அ) ெனவரி 28 

ஆ) ெனவரி 29 

இ) ெனவரி 30  

ஈ) ெனவரி 31 

✓ உைக புறக்கணிக்கப்பட்ட பவப்பமண்டை நோய்கள் ோள், 2021 ென.30 

அன்று கடடப்பிடிக்கப்பட்டது. 

✓ புறக்கணிக்கப்பட்ட பவப்பமண்டை நோய்கள் குறித்ே விழிப்புணர்டவ 

ஏற்படுத்துவேற்கும் அவற்டற ஒழிப்பேற்கான தீர்வுகள் குறித்து விவாதிப் 

-பேற்கும் இந்த ோள் கடடப்பிடிக்கப்படுகிறது. ஒட்டுண்ணிகள் மற்றும் 

பாக்டீரியாக்களால் உண்டாகும் இந்நோய்கள் உைகம் முழுவதும் ஒரு 

பில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கடள பாதிக்கின்றன. உைக புறக்கணி 

-க்கப்பட்ட பவப்பமண்டை நோய்கள் ோடள, 2019 ேவம்பரில், அபுோபி 

பட்டத்து இளவரசரின் நீதிமன்றம் அறிவித்ேது. 

 

 

 

 


