
         

    

1. ‘குறிப்பிடத்தக்க ப ொருளொதொர இருப்பு பகொள்கக’ என்பது எந்த 

வகக வரியிகை விதிக்கப் யன் டும் ஒரு கருத்துருவொகும்? 

அ) வருமான வரி 

ஆ) GST 

இ) டிஜிட்டல் வரி  

ஈ) சுங்க வரி 

✓ பண மச ாதா 2018-19’இல் குறிப்பிடத்தக்க பபாருளாதார இருப்பு பகாள் 

-கக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. தரவு அல்லது பமன்பபாருகளப் பதிவிறக் 

-குவதுசபான்ற பரிவர்த்தகனகளில், பமாத்த பகாடுப்பனவுகள் ஒரு குறி 

-ப்பிட்ட பதாகககை அல்லது குறிப்பிட்ட எண்ணிக்ககயிலான பைனர் 

-ககளக்காட்டிலும் அதிகமாக இருந்தால், அது ‘வணிக இகணப்பு’ ச ா 

-க்கத்கத விரிவுபடுத்திைது. 

✓ அண்கமயில் இந்திைா, வரி ப லுத்துவதற்கு `2 சகாடி வருவாய் வரம் 

-கபயும், கூகிள், சபஸ்புக் சபான்ற இந்திைா  ாராத பதாழில்நுட்ப நிறுவ 

-னங்களுக்கு 300,000 பைனர்களின் வரம்கபயும் அறிவித்தது. 

 

2. இந்தியொ, கீழ்கொணும் எந்த நொட்டுடன் இகைந்து $1.4 பில்லியன் 

டொலர் மதிப்பிலொை தனியொர் துகை வர்த்தகம் மற்றும் முதலீட்கட 

அறிவித்துள்ளது? 

அ) அபமரிக்கா 

ஆ) இங்கிலாந்து  

இ) ரஷிைா 

ஈ) பிசரஸில் 

✓ இந்திைாவும் இங்கிலாந்தும் 1 பில்லிைன் பவுண்டுகள் ($1.4 பில்லிைன் 

டாலர்) தனிைார் துகற வர்த்தகம் மற்றும் முதலீட்கட அறிவித்துள்ளன. 

சீரம் இந்திைா நிறுவனத்தின் 240 மில்லிைன் பவுண்டுகள் முதலீடும் 

இதில் அடங்கும். சீரம் நிறுவனம், சகாடபெனிக்ஸ் உடன் இகணந்து, 

COVID-19’க்கு எதிராக ஒரு சடாஸ்  ாசி தடுப்பூசியின் ஆரம்பக்கட்ட 

ச ாதகனககளத்பதாடங்கியுள்ளது. இந்திைாவிற்கும் இங்கிலாந்துக்கும் 

இகடயிலான வர்த்தகம் ஆண்டுக்கு சுமார் 23 பில்லிைன் பவுண்டுகள் 

ஆக உள்ளது. 

 

3. இந்தியொவில் சொகல & பநடுஞ்சொகலத்துகையில் அனுமதிக்கப்  

-ட்ட அந்நிய நநரடி முதலீட்டின் வரம்பு என்ை? 

அ) 10% 

ஆ) 20% 

இ) 50% 

ஈ) 100%  

✓ இந்திைாவில்,  ாகலகள் & ப டுஞ் ாகலத்துகறயில் 100% அந்நிை 

ச ரடி முதலீடு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. அண்கமயில், மத்திை  ாகலப் 

சபாக்குவரத்து & ப டுஞ் ாகல அகமச் கம் அடுத்த ஈராண்டுகளில் `15 

இலட் ம் சகாடி மதிப்புள்ள  ாகல கட்டுமான இலக்கக நிர்ணயித்துள்ள 

-து.  டப்பாண்டில், ப டுஞ் ாகல கட்டுமானத்தின் ஒரு  ாள் இலக்கக 

40 கிசலாமீட்டர் ஆகவும் அவ்வகமச் கம் பகாண்டுள்ளது. 

 

4. அவசரகொல  யன் ொட்டு  ட்டியகல  யன் டுத்தி உலபகங்கிலும் 

உள்ள தடுப்பூசிகளின் அவசரகால  யன் ொட்கட அங்கீகரிக்கிை 

நிறுவைம் எது? 

அ) FAO 

ஆ) WHO  

இ) UNICEF 

ஈ) CDC 

✓ உலக  லவாழ்வு நிறுவனம் அதன் அவ ரகால பைன்பாட்டு பட்டிைல் 

 கடமுகறயின்மூலம், தடுப்பூசிகை இறக்குமதி ப ய்வதற்கும் நிர்வகிப் 

-பதற்கும்  ாடுகள் தங்கள் ப ாந்த ஒழுங்குமுகற ஒப்புதல் ப ைல்முகற 

-ககளப் பைன்படுத்த அனுமதிக்கிறது. இது UNICEF மற்றும்  லவாழ்வு 

அகமப்புகளுக்கு, சதகவப்படும்  ாடுகளுக்கு விநிசைாகிப்பதற்கான தடு 

-ப்பூசிகை வாங்க உதவுகிறது. மாடர்னாவின் COVID-19 தடுப்பூசியின் 

அவ ரகால பைன்பாட்டிற்கு WHO  மீபத்தில் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

5. OECD’இன் டி, கடந்த 2020ஆம் ஆண்டில் அந்நிய நநரடி 

முதலீட்டிற்கொை முக்கிய தலமொக நின்ை நொடு எது? 

அ) இந்திைா 

ஆ) சீனா  

இ) ஐக்கிை அபமரிக்க நாடுகள் 

ஈ) ஐக்கிைப் சபரரசு 

✓ கடந்த 2020ஆம் ஆண்டில், உலகளவில், அந்நிை ச ரடி முதலீடானது 

கடந்த 15 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு வீழ்ச்சிைகடந்துள்ளதாகவும், 

முந்கதை ஆண்டுகளுடன் ஒப்பிடும்சபாது 38% குகறந்துள்ளதாகவும் 

OECD (பபாருளாதார ஒத்துகைப்பு மற்றும் சமம்பாட்டு அகமப்பு) 

பதரிவித்துள்ளது. 2020ஆம் ஆண்டில், ஐக்கிை அபமரிக்க  ாடுககள 

முந்தி, சீனா, அந்நிை ச ரடி முதலீட்டிற்கான முக்கிை தலமாக இருந்தது. 

 

6.Yamatosaurus izanagii என்ை புதிய வகக வொத்தலகு கடநைொசர் 

கண்டுபிடிக்கப் ட்டுள்ள நொடு எது? 

அ) சீனா 

ஆ) கிசரக்கம் 

இ) ெப்பான்  

ஈ) இந்சதாசனசிைா 

✓ ெப்பானின் பதற்கு தீவுகளில் ஒன்றில் ஹாட்சரா ார் அல்லது வாத்தலகு 

கடசனா ர், Yamatosaurus izanagii என்ற புதிை இனத்கத பதால்லிைல் 

ஆராய்ச்சிைாளர்கள் குழு அகடைாளம் கண்டுள்ளது. இந்தக்கண்டுபிடிப்பு 

இவ்விலங்குகள் ஆசிைாவிலிருந்து வட அபமரிக்காவிற்கு குடிபபைர்ந்த 

ஹாட்சரா ாரின் இடம்பபைர்வுபற்றிை புதிை தகவல்ககள கூறுகின்றன. 

இவ்வுயிரினங்கள் நிமிர்ந்து  டப்பதிலிருந்து  ான்கு கால்களில்  டப்பது 

வகர பரிணமித்தன என்பகதயும் இது எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

 

7. எந்த நொட்டின் நதசிய ப ருங்கடல் & வளிமண்டல நிர்வொகம், 

‘புதிய கொலநிகல இயல்புககள’ பவளியிட்டுள்ளது? 

அ) அபமரிக்கா  

ஆ) ரஷிைா 

இ) சீனா 

ஈ) பிரான்ஸ் 

✓ அபமரிக்காவின் சதசிை பபருங்கடல் மற்றும் வளிமண்டல நிர்வாகம் 

புதிை காலநிகல இைல்புககள பவளியிட்டுள்ளது. ஐக்கிை அபமரிக்க 

 ாடுகள் முழுவதும் வானிகல பவப்பமகடந்து வருவதாக இத்தரவுகள் 

பவளிப்படுத்துகிறன. NOAA, ஒவ்பவாரு 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுகற 

காலநிகல இைல்புககள பவளியிடுகிறது. சமலும் அகவ, கடந்த 30 

ஆண்டுகளின் தரகவயும் பிரதிபலிக்கின்றன. 

✓  மீபத்தில் பவளியிடப்பட்ட தரவுத்பதாகுப்பு, 1991-2020 வகரயிலான 

 ரா ரி பவப்பநிகல, படிவு மற்றும் மகைகை உள்ளடக்கிைதாகும். 

 

8. INS பகொல்கத்தொ, திரவ மருத்துவ உயிர்வளி மற்றும் மருத்துவப் 

ப ொருட்ககளக் பகொண்டுவருவதற்கொக எந்த நொட்டிலுள்ள ஷுகவக் 

துகைமுகத்கத பசன்ைகடந்தது? 

அ) ஐக்கிை அரபு அமீரகம் 

ஆ) குகவத்  

இ) ஓமன் 

ஈ) இஸ்சரல் 

✓ ஆபசரஷன்  முத்ர ச து II’இன் ஒருபகுதிைாக, INS பகால்கத்தா, குகவத் 

துகறமுகமான ஷுகவக்கிற்கு ப ன்று அங்கிருந்து திரவ மருத்துவ உ 

-யிர்வளி மற்றும் மருத்துவ பபாருட்ககள பகாண்டுவரும். முன்னதாக 

இக்கப்பல் கத்தார் சதாகாவிலிருந்து 200 பாட்டில்கள் உயிர்வளி மற்றும் 

43 உயிர்வளி ப றிவாக்கிககள ஏற்றிக்பகாண்டது.  

✓  ட்பு ாடுகளிலிருந்து திரவமருத்துவ உயிர்வளிகைப்பபற்றுவர இந்திை 

கடற்பகட ஏழு இந்திை கடற்பகடக் கப்பல்ககள அனுப்பியுள்ளது. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. 2021 நம நிலவரப் டி, மிக நீண்டகொலம்  ணியொற்றிய ப ண் 

முதலகமச்சர் யொர்? 

அ) பெ பெைலலிதா 

ஆ) மம்தா பானர்ஜி 

இ) மாைாவதி 

ஈ) ஷீலா தீட்சித்  

✓ மம்தா பானர்ஜி மூன்றாவது முகறைாக மமற்கு வங்க மாநில முதல் 

அகமச் ராக பதவிசைற்றார். அவர், கடந்த 2011ஆம் ஆண்டு முதல் சமற்கு 

வங்கத்தின் முதலகமச் ராக இருந்துவருகிறார். மூத்த தகலவர் ஷீலா 

தீட்சித், தில்லியின் மிகநீண்டகால முதலகமச் ராகவும், எந்தபவாரு 

இந்திை மாநிலத்கதச்  ார்ந்த முதலகமச் ர்களிலும் மிக நீண்டகாலம் 

பணிைாற்றிை பபண் முதலகமச் ராகவும் உள்ளார். அவர், 1998ஆம் 

ஆண்டு முதல் 15 ஆண்டுகள் முதலகமச் ராக பணிைாற்றியுள்ளார். 

 

10. அண்கமச் பசய்திகளில் இடம்ப ற்ை, ‘நமபிளவர் 400’ என்ைொல் 

என்ை? 

அ) சுரங்கப்பணி மமற்ககாள்ளும் சராசபா 

ஆ) ப ைற்கக நுண்ணறிவு கப்பல்  

இ) சூரிை ஆய்வுத் திட்டம் 

ஈ) தடுப்பூசி வைங்கும் சராசபா 

✓ ‘சமபிளவர் 400’ உலகின் முதல் ப ைற்கக நுண்ணறிவு கப்பலாகும். 

இந்தக்கப்பல், சூரிை தகடுகளால் மூடப்பட்டுள்ளது. கடல்மாசுபாடு குறித்து 

ஆய்வுப ய்து, தண்ணீரில் உள்ள ப கிழிககள பகுப்பாய்வு கெய்து 

நீர்வாழ் பாலூட்டிககளயும் இது கண்காணிக்கும். இந்திைா, அபமரிக்கா, 

சுவிச் ர்லாந்துசபான்ற பல்சவறு  ாடுககளச் ார்ந்த நூற்றுக்கணக்கா 

-ன  பர்கள் இந்தக் கப்பல் தைாரிப்பில் ஈடுபட்டனர். 

 


1. தமிழ் ாடு அரசின் தகலகமச் ப ைலாளராக இகறைன்பு நிைமனம் 

தமிழ் ாடு அரசின் புதிை தகலகமச்ப ைலாளராக பவ இகறைன்பு இஆப 

நிைமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதற்குமுன் தகலகமச்ப ைலாளராக இருந்த 

ராஜீவ் ரஞ் ன், தமிழ் ாடு ப ய்தித்தாள் கைகத்தின் நிர்வாக இைக்கு ராக 

மாற்றப்பட்டுள்ளார். 

எடடாவது உலகத்தமிழ் மா ாடு: தமிைகத்தில் கடந்த 1995’இல் எட்டாவது 

உலகத்தமிழ் மா ாட்டின் தனி அலுவலராக பவ இகறைன்பு இஆப நிைமிக் 

-கப்பட்டார். இகதத்பதாடர்ந்து,  கராட்சி நிர்வாக இகண ஆகணைர், 

ப ய்தி & மக்கள் பதாடர்புத்துகற இைக்கு ர் ஆகிை பதவிககள வகித்தார். 

அரசு நிர்வாகத்தில் மட்டுமின்றி எழுத்தாளர், கட்டுகரைாளர் என இலக்கிை 

-த்தடத்திலும் முத்திகர பதித்த, பவ இகறைன்பு, தமிழ் ாடு அரசின் 

48ஆவது தகலகமச் ப ைலாளராக பபாறுப்சபற்றுள்ளார். 

 

2. பபண்களுக்கு இலவ ப் பைணம் ஏன்? அரசு உத்தரவில் விளக்கம் 

பபண்களுக்கு இலவ மாகப் பைணிக்க அனுமதிைளித்தது ஏன்? என 

தமிழ் ாடு அரசு விளக்கமளித்துள்ளது. இதுகுறித்து  மூக  லத்துகறச் 

ப ைலர் தைானந்த் கட்டாரிைா பவளியிட்ட உத்தரவு: 2021ஆம் ஆண்டு 

பபாதுத்சதாோ்தலுக்கான முதலகமச் ரின் சதர்தல் அறிக்ககயில், தமிழ் ாடு 

முழுவதும் இலவ மாக உள்ளூர்ப்சபருந்துகளில் பபண்களுக்கு கட்டணம் 

இல்லா பைண வ தி அளிக்கப்படும் என வாக்குறுதி வைங்கப்பட்டுள்ளது. 

ஒரு மாநிலத்தின் ஒட்டுபமாத்த வளர்ச்சிக்குப் பபண்களின் பங்களிப்பு 

இன்றிைகமைாததாகும். தற்சபாது மாறிவரும்  மூக, பபாருளாதார 

சூைலில், பபண்கள் உைர்கல்வி பபறுவதற்கும், குடும்பத்தின் பபாருளாதார 

சதகவகை நிகறசவற்றும் பபாருட்டு பணிகளுக்குச் ப ல்வதற்கும், சுை 

பதாழில் புரிவதற்கும் சபாக்குவரத்துத் சதகவ இன்றிைகமைாதது ஆகும்.  

பபண்களின் பங்களிப்கப உைர்த்துவது அவசிைம்: தமிழ் ாட்டில் 

பணிபுரியும் ஆண்களின் விகிதத்கதக் கணக்கில் பகாள்ளும்சபாது 

பணிபுரியும் பபண்களின் விகிதம் பபருமளவு குகறவாகசவ உள்ளது. 

2011ஆம் ஆண்டு மக்கள்பதாகக கணக்பகடுப்பின்படி, பணிகளில் 

பபண்களின் பங்களிப்பு 31.8  தவீதமாகவும், ஆண்களின் பங்களிப்பு 59.3 

 தவீதமாகவும் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. 

பபாருளாதார வளர்ச்சிக்குப் பபண்களும் சிறப்பான பங்களிப்கப  ல்க 

இைலும் என்பகத உறுதிப்படுத்தும் வககயில், பணிகளில் பபண்களின் 

பங்களிப்பு  தவீதத்கத உைர்த்த சவண்டிைது அவசிைமாகிறது. பபாருளா 

-தார சதகவக்கு உகந்தது: உைாோ்கல்வி கற்பதற்காகவும், பணிநிமித்தமாக 

-வும், பைணம் சமற்பகாள்ளும் பபண்களுக்கு பாதுகாப்பான பைணங்க 

-கள அகமத்துக் பகாடுப்பதும், பபாதுப் சபாக்குவரத்து பைணங்ககள ஊ 

-க்குவிப்பதும், பபண்களின்  மூகப்பபாருளாதாரத் சதகவக்கு உகந்ததாக 

அகமயும். 

 ாதாரணக் கட்டணப் சபருந்தில் அனுமதி: இந்த நிகலயில், தமிைகத்தில் 

உள்ள அகனத்து அரசு சபாக்குவரத்துக் கைக கட்டுப்பாட்டில் இைங்கும் 

 ாதாரண கட்டண  கரப்சபருந்துகளில் பணிபுரியும் மகளிர் மற்றும் உைர் 

கல்வி பயிலும் மாணவிகள் உள்ளிட்ட அகனத்துப் பபண்களும் 

கட்டணமில்லாமலும், சபருந்து பைண அட்கட இல்லாமலும் பைணம் 

சமற்பகாள்வதற்கு அனுமதி வைங்கி அரசு ஆகணயிடுகிறது. இவ்வாறு 

அதில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 

3. வங்கிகள் வைங்கிை கடன் 5.71% உைர்வு 

வங்கிகள் வைங்கிை கடன் 2021 ஏப்ரல் 23ஆம் சததியுடன் முடிவகடந்த 

இருவார காலத்தில் 5.71  தவீதம் உைர்ந்துள்ளது. இதுகுறித்து ரி ர்வ் 

வங்கி புள்ளிவிவரத்தில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது: கடந்த ஏப்.23 சததியுடன் 

நிகறவகடந்த இருவார காலத்தில் வங்கிகள் வைங்கிை கடன் 5.71% 

அதிகரித்து `108.60 லட் ம் சகாடிகை எட்டிைது. அசதசபான்று வங்கிகள் 

திரட்டிை படபாசிட்டும் 10.28% வளர்ச்சி கண்டு ̀ 151.34 லட் ம் சகாடிகைத் 

பதாட்டது. கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு ஏப்.24ஆம் சததியுடன் முடிவகடந்த 

இருவார காலத்தில் வங்கிகள் வைங்கிை கடன் ̀ 102.73 லட் ம் சகாடிைாக 

-வும், திரட்டிை படபாசிட் `137.23 லட் ம் சகாடிைாகவும் இருந்தன. 

கடந்த 2020-21 நிதிைாண்டில் வங்கிகள் வைங்கிை கடன் 5.56  தவீதமு 

-ம், திரட்டிை படபாசிட் 11.4  தவீதமும் உைர்ந்துள்ளதாக இந்திை ரி ர்வ் 

வங்கி பதரிவித்துள்ளது. 

 

 

4. மம 9 – உலக அன்னனயர் நாள். 

 

5. உலகின் மிகப்பபரிை  ரக்குவிமானம்மூலம் உயிர்வளி ஆக்கிககள 

அனுப்பிைது பிரிட்டன் 

உலகின் மிகப்பபரிை  ரக்குவிமானம்மூலம் உயிர்வளி ஆக்கிககள 

இந்திைாவுக்கு அனுப்பியுள்ளதாக பிரிட்டன் அரசு பதரிவித்துள்ளது.  

இந்திைாவில் கசரானா 2ஆவது அகலயின் தாக்கம் தீவிரமகடந்துள்ளது. 

கசரானா ச ாைாளிகளுக்கு சதகவைான ஆக்சிென் மற்றும் உபகரணங் 

-களுக்கு பற்றாக்குகற ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிகலயில் உலக  ாடுகள் 

இந்திைாவுக்கு பல்சவறு உதவிககள ப ய்து வருகின்றன. 

அவ்வககயில் 18 டன் உயிர்வளி ஆக்கிகள் மற்றும் 1,000 ப ைற்கக 

சுவா  வைங்கிககள இந்திைாவுக்கு அனுப்பிகவத்துள்ளதாக பிரிட்டன் 

பவளியுறவு, காமன்பவல்த் சமம்பாட்டுத்துகற பதரிவித்துள்ளது. இந்த 

உயிர்காக்கும் உபகரணங்கள் ஏற்றப்பட்ட உலகின் மிகப்பபரிை  ரக்கு 

விமானமான அன்டசனாவ்-124 பபல்பாஸ்ட்  கரிலிருந்து புறப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

 


