
         

    

1.வெள்ளை மாளிளையின் மூத்த ஆல ாசைராை நியமிக்ைப்பட்டுள்ை 

இந்திய-அவமரிக்ைர் யார்? 

அ) சுவாதி ம ாகன் 

ஆ) நீரா டாண்டன்  

இ) விமவக் மூர்த்தி 

ஈ) M இரங்கசாமி 

✓ அம ரிக்க அதிபர் ம ா பபடனின் மூத்த ஆம ாசகராக இந்திய-அம ரி 

-க்கர் நீரா டாண்டன் மவள்பை  ாளிபகயில் நியமிக்கப்பட்டுள்ைதாக 

USA நிர்வாகம் அறிவித்துள்ைது. 

✓ இருகட்சிசார்புபடய வி ர்சனங்களுக்கு  த்தியில் ம  ாண்ப  

 ற்றும் வரவுமச வு திட்ட அலுவ கத்தின் தப ப ப் மபாறுப்புக்கான 

மவட்பு  னுபவ அவர் திரும்பப்மபற்றார். டாண்டன், CAP’இன் தப வர் 

 ற்றும் தப ப ச் மசயல் அதிகாரியாகவும் அம ரிக்க முன்மனற்ற நட 

-வடிக்பக நிதியத்தின் தப ப ச் மசயல் அதிகாரியாகவும் பணியாற் 

-றியுள்ைார். 

 

2.ஐநா உ ைைாவிய சாள  பாதுைாப்பு ொரம் என்பது ஈராண்டுக்கு 

ஒருமுளை, எந்த மாதத்தில் நடத்தப்படுகிை உ ை சாள  பாதுைாப்பு 

பிரச்சாரமாகும்? 

அ) ஏப்ரல் 

ஆ) ம   

இ)  ூன் 

ஈ)  ூப  

✓ ஐநா உ கைாவிய சாப  பாதுகாப்பு வாரம் என்பது ம   ாதத்தில் 

உ க ந வாழ்வு அப ப்பால் ஈராண்டுக்கு ஒருமுபற நடத்தப்படும் ஓர் 

உ க சாப  பாதுகாப்பு பிரச்சார ாகும். 2021 ம  17-23 மததிகளில் 

நபடமபறவிருக்கும் ஆறாவது சாப  பாதுகாப்பு பிரச்சாரத்துக்கான 

கருப்மபாருள் Streets for Life #Love30 என்பதாகும். 

✓ உ கின் எங்மகல் ாம்  க்கள் வாழ்கிறார்கமைா, நடக்கிறார்கமைா, 

விபையாடுகிறார்கமைா அங்மகல் ாம்  ணிக்கு 30 கிமீ என்ற மவக 

வரம்புகபை விதிக்க மவண்டும் என்பபத இது வலியுறுத்துகிறது. 

 

3. COVID-19 லநாயாளிைளுக்கு ‘AYUSH ைர் திெர்’ என்ை ந த்திட் 

-டத்ளத வதாடங்கியுள்ை மாநி ம் எது? 

அ) உத்தரகண்ட் 

ஆ) ஹி ாச்ச  பிரமதசம்  

இ) உத்தர பிரமதசம் 

ஈ)  த்திய பிரமதசம் 

✓ ஹி ாச்ச  பிரமதசத்தில், AYUSH துபற COVID-19 மநாயாளிகளுக்காக 

‘ஆயுஷ் கர் திவர்’ என்ற  ாநி  அைவி ான ந த்திட்டத்பத அறிமுகம் 

மசய்துள்ைது. இந்த முயற்சி, AYUSHமூ ம் ஒரு முழுப யான சுகாதார 

மசபவபய வழங்குவபத மநாக்க ாகக்மகாண்டுள்ைது. இது தற்மபாது 

வீட்டில் தனிப ப்படுத்தப்பட்ட  ற்றும்  ருத்துவ பனயில் மசர்க்கப்பட் 

-டுள்ை சு ார் 30,000 COVID மநாயாளிகபை மசன்றபடயும் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 

4. அண்ளமச் வசய்திகளில் இடம்பெற்ற SPOT வதாழில்நுட்பம் உரு 

-ொக்ைப்பட்டதற்ைான லநாக்ைம் எது? 

அ) விண்மவளி ஆய்வுத்திட்டம் 

ஆ) மகாமரானா பவரஸ் பரிமசாதபன முபற  

இ) ஊட்டச்சத்து  திப்புகபை சரிபார்த்தல் 

ஈ) கணினி நிரல்ம ாழி 

✓ இல்லினாய்ஸ் அர்பானா-சாம்மபயின் பல்கப க்கழகத்தைச் சார்ந்ை 

ஆராய்ச்சியாைர்கள், Scalable and Portable Testing (SPOT) என்ற புதிய 

மதாழில்நுட்பத்பத உருவாக்கியுள்ைனர். உமிழ்நீரிலிருந்து மகாமரானா 

பவரஸ் குறித்த பரிமசாதபனகபை ம ற்மகாண்டு அவற்றுக்கான 

துல்லிய ான முடிவுகபைப்மபற இது உதவும். சிக்க ான மசயல்முபற 

ஏதுமின்றி இதில் முடிவுகபைப் மபறமுடியும். 

✓ SPOT’இனால் ஒரு  ாதிரியில் உள்ை ப   ரபணுக்கபைக் கண்டறிய 

முடியும். ம லும், 1-ப க்மராலிட்டர் துளியில் உள்ை பவரஸ் துகள் 

வபர இதனால் கண்டறிய முடியும். 

 

5. ‘வபாருைாதார நிள ’ குறித்த அறிக்ளைளய வெளியிடுகிை நிதி 

நிறுெனம் எது? 

அ) NITI ஆமயாக் 

ஆ) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி  

இ) மபாருைாதார விவகாரங்கள் துபற 

ஈ) ஆசிய வைர்ச்சி வங்கி 

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அதன்  ாதாந்திர தகவம ட்டுடன் ‘மபாருைாதார 

நிப ’ அறிக்பகபய மவளியிடுகிறது. ஏப்ரல்  ாதத்திற்கான சமீபத்திய 

அறிக்பகயின்படி, மபாருைாதாரத்பதப் மபாருத்தவபர, இரண்டாவது 

அப யின் தாக்கம் முதல் அப யுடன் ஒப்பிடுபகயில் இதுவபர  ட்டுப் 

-படுத்தப்பட்டதாகத் மதரிகிறது. 2021 ஏப்ரலில் GST’இன் அதிகபட்ச 

வசூப யும் இது எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

 

6.COVID வதாடர்பான பிரச்சளனைளுக்கு தீர்வுைாண, சிைார்ைளுக்கு 

உைவியல் ரீதியான உதவி ெழங்குெதற்ைாை அரசாங்ைம் ெழங்கும் 

வதாள லபசி ஆல ாசளன லசளெயின் வபயர் என்ன? 

அ) SWAMITVA 

ஆ) SURAKSHA 

இ) SAMVEDNA  

ஈ) SAMASTHA 

✓ மதசிய சிறார் உரிதைகள் பாதுகாப்புக்கான ஆபையம், SAMVEDNA 

மசபவயின்மூ ம், தகுதிவாய்ந்த  ருத்துவ வல்லுநர்கள் /  ருத்துவர்க 

-ள் வப யப ப்பின்மூ ம் குழந்பதகளுக்கு மதாப மபசி வாயி ான 

ஆம ாசபன மசபவகபை மசய்துவருகிறது. “Sensitizing Action on 

Mental Health Vulnerability through Emotional Development and 

Necessary Acceptance” என்பதன் சுருக்கந்தான் “SAMVEDNA”. 

✓ COVID மதாடர்பாக சிறார்களுக்கு ஏற்படும்  னவழுத்தத்திற்கும் அச்சத் 

-திற்கும் தீர்வுகாண்பதற்கு உைவியல் ரீதியான ஆம ாசபனகபை 

வழங்குவமத இந்தச் மசபவயின் மநாக்க ாகும். 

 

7. நாட்டின் மூத்த குடிமக்ைளுக்கு உணர்ச்சிபூர்ெமான ஆதரளெ 

ெழங்கும் சமூை நீதி அளமச்சைத்தின் திட்டத்தின் வபயர் என்ன? 

அ) ElderLine  

ஆ) OldAge 

இ) HelpAge 

ஈ) Helping Hands 

✓ தற்மபாபதய COVID மபருந்மதாற்றின் பின்னணியில், முதிமயார்களின் 

பிரச்பனகளுக்கு தீர்வுகாணும்மபாருட்டு,  த்திய சமூக நீதி அப ச்சகம் 

‘எல்டர்ப ன்’ திட்டத்தின்கீழ் முக்கிய  ாநி ங்களில் அபழப்பு ப யங் 

-கபைத் மதாடங்கியுள்ைது. இந்த வசதி தமிழ்நாடு, உபி,  பி, ரா ஸ்தான், 

கர்நாடகா ஆகிய  ாநி ங்களில் அண்ப யில் மதாடங்கப்பட்டு, மசயல்ப 

-ட்டு வருகிறது. மதலுங்கானாவில், இந்த வசதி ஓராண்டுக்கும் ம  ாக 

மசயல்பட்டு வருகிறது. 

✓ இந்த அபழப்பு ப யங்கபை கட்டைமில் ா எண் 14567 மூ ம் 

மதாடர்பு மகாள்ை ாம். இந்த எல்டர்ப ன், TATA அறக்கட்டபை  ற்றும் 

NSE அறக்கட்டபை உதவியுடன் மசயல்படுகிறது. தமிழ்நாட்டில் 2021 

ஏப்.28 அன்று இந்தச் மசபவ மதாடங்கப்பட்டுள்ைது. 

 

8. பன்னாட்டு அருங்ைாட்சியை நாள் ைளடப்பிடிக்ைப்படும் லததி எது? 

அ) ம  16 

ஆ) ம  18  

இ) ம  20 

ஈ) ம  21  

✓ சமுதாய உயர்வுக்கு அருங்காட்சியகத்தின் பங்களிப்பு எவ்வைவு முக்கிய 

-ம் என்பபத  க்களுக்கு உைர்த்தவும், விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்தவும் 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

ஒவ்மவார் ஆண்டும் ம .18 அன்று பன்னாட்டு அருங்காட்சியக நாள் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

✓ இந்த நிகழ்வுகள் அருங்காட்சியகங்களின் பன்னாட்டுப் மபரபவயினால் 

ஒருங்கிபைக்கப்பட்டு நடத்தப்படுகின்றன.  “The Future of Museums: 

Recover & Reimagine” என்பது நடப்பாண்டு (2021) கபடப்பிடிக்கப்பட்ட 

இந்நாளுக்கான கருப்மபாருைாகும். 

 

9.திரிபுரா மாநி த்தின் சமீபத்திய முயற்சியான ெந்லத திரிபுராவின் 

லநாக்ைம் என்ன? 

அ) COVID குறித்ை விழிப்புைர்வு 

ஆ) மதாப நிப க்கல்வி  

இ) சுற்று ாத்துதற புத்துயிரளிப்பு 

ஈ) உழவர்களுக்கான ஆதரவு 

✓ பள்ளி பாடத்திட்டங்களில் உள்ை பாடங்கபை வழங்குவதற்காக, திரிபுரா 

ைாநிலம் அண்ப யில், 24×7 அர்ப்பணிப்பு உபடய கல்வி மதாப க்கா 

-ட்சி அப வரிபசபய ‘வந்மத திரிபுரா’ என்ற மபயரில் அறிமுகம் 

மசய்துள்ைது. மதாடக்கத்தில், பதிவுமசய்யப்பட்ட பாடங்களுடன் இந்த 

அப வரிபச மதாடங்கப்பட்டது. எதிர்வரும்  ூன்.1 முதல் மநரப  

வகுப்புகள், மவவ்மவறு கல்வித்தப ப்புகள் பற்றிய விவாதங்கள், கல்வி 

-த்துபற மதாடர்பான பல்மவறு தகவல்கள் அதில் இடம்மபறும். 

 

10. அண்ளமச் வசய்திைளில் இடம்வபற்ை ஷாஹித் ஜமீல் என்பெர் 

யார்? 

அ) நச்சுயிரியல் வல்லுநர்  

ஆ) அரசியல்வாதி 

இ) விபையாட்டு வீரர் 

ஈ) மவைாண் நிபுைர் 

✓ இந்திய அரசாங்கத்தின் ஆம ாசபனக் குழுவான ‘இந்திய SARS-

COV-2  ரபணுத்மதாகுதியியல் கூட்டப ப்பின் (INSACOG)’ தப வரா 

-க இருந்த பிரப  நச்சுயிரியல் வல்லுநரான ஷாஹித்  மீல் தனது அப் 

பதவியிலிருந்து வி கியுள்ைார். இந்த முடிவுக்கு அவர் எந்தக் காரைத் 

-பதயும் கூறவில்ப . INSACOG என்பது இந்தியாவில் உள்ை பத்து 

ஆய்வகங்களின் குழுவாகும். அது, மகாமரானா பவரஸின் வைர்ந்து 

வரும் திரிபுகபை எதிர்த்துப் மபாராடும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ைது. 

 


1. அந்நிய மநரடி முதலீடு 19% அதிகரிப்பு 

இந்தியாவில் கடந்த 2020-21ஆம் நிதியாண்டில் ம ற்மகாள்ைப்பட்ட 

அந்நிய மநரடி முதலீடு 19 சதவீதம் அதிகரித்துள்ைது. இதுகுறித்து  த்திய 

வர்த்தகம்  ற்றும் மதாழிற்துபற அப ச்சகம் மதரிவித்துள்ைதாவது:  

சீர்திருத்தம்: முதலீட்டு மகாள்பககளில் சீர்திருத்தம்  ற்றும் வர்த்தக 

நடவடிக்பககபை எளிதாக்க  த்திய அரசு ம ற்மகாண்ட பல்மவறு 

முயற்சிகளுக்கு ப னாக கடந்த நிதியாண்டில் FDI எனப்படும் அந்நிய 

மநரடி முதலீடு 19 சதவீதம் அதிகரித்து 5,964 மகாடி டா பர (இந்திய 

 திப்பில் சு ார் `4.47  ட்சம் மகாடி) எட்டியுள்ைது. முந்பதய 2019-20ஆம் 

நிதியாண்டில் இந்த முதலீடு 4,998 மகாடி டா ராக (`3.75  ட்சம் மகாடி) 

காைப்பட்டது. 

முன்மனப்மபாதும் இல் ா உச்சம்: பங்குகள்,  று-முதலீட்டு வருவாய் 

 ற்றும் மூ தனம் ஆகியவற்பற உள்ைடக்கிய ஒட்டும ாத்த அந்நிய 

மநரடி முதலீடு கடந்த 2021ஆவது நிதியாண்டில் 10 சதவீதம் வைர்ச்சி 

கண்டு 8,172 மகாடி டா பரத் மதாட்டுள்ைது. இது முன்மனப்மபாதும் 

இல் ாத அதிகபட்ச அைவாகும். இது, 2020ஆம் நிதியாண்டில் 7,439 

மகாடி டா ராக காைப்பட்டது. 

முதலிடம் சிங்கப்பூர்: இந்தியாவில் கடந்த நிதியாண்டில் அதிக அைவில் 

முதலீட்பட ம ற்மகாண்ட பட்டியலில் சிங்கப்பூர் 29 சதவீத பங்களிப்புடன் 

முதலிடத்பதப் பிடித்துள்ைது. இபதத்மதாடர்ந்து 23 சதவீத பங்களிப்புடன் 

அம ரிக்கா இரண்டாவது இடத்திலும், 9 சதவீத பங்களிப்புடன் ம ாரீஷஸ் 

மூன்றாவது இடத்திலும் உள்ைன. 

கணினி துபற: அதிக அைவு முதலீட்பட ஈர்த்த துபறகளில் கம்ப்யூட்டர் 

சாஃப்ட்மவர்  ற்றும் ஹார்டுமவர் துபற 44 சதவீத பங்களிப்பப வழங்கி 

முன்னிப  மபற்றது. அதபனத் மதாடர்ந்து, கட்டு ான (உள்கட்டப ப்பு) 

நடவடிக்பககள் (13 சதவீதம்), மசபவகள் துபற (8 சதவீதம்) ஆகியபவ 

உள்ைன. 

கு ராத் முன்னிப : கடந்த நிதியாண்டில் ம ற்மகாள்ைப்பட்ட ஒட்டும ாத் 

-த அந்நிய மநரடி பங்கு முதலீட்டு வரத்தில் அதிகபட்ச ாக 37 சதவீதம் 

கு ாரத்துக்கு மசன்றபடந்துள்ைது. இந்தப் பட்டியலில்  காராஷ்டிரம் (27 

சதவீதம்), கர்நாடகம் (13 சதவீதம்) அடுத்தடுத்த இடங்களில் உள்ைதாக 

வர்த்தக அப ச்சகம் மதரிவித்துள்ைது. 

 

2. சசதி தைரியுைா? 

ம  12: மகரைத்தில் நீண்ட கா ம் அப ச்சராகப் பணியாற்றிய மபண் 

என்கிற மபருப க்குரிய கம்யூனிஸ்ட் மூத்த தப வர் KR மகைரி அம் ாள் 

(101) கா  ானார். 

ம  13: கமரானாவிலிருந்து மீண்டவர்கபைப் பாதிக்கும் கருப்புப் பூஞ்பச 

மநாபயக் கட்டுப்படுத்த அம்மபாமடரிசின் - பி என்கிற  ருந்பதப் 

பயன்படுத்த  த்திய அரசு உத்தரவிட்டது. 

ம  14: மநபாை பிரத ராக சர் ா ஒலி மீண்டும் பதவிமயற்றார். அவருபடய 

ஆட்சிகவிழ்ந்திருந்த நிப யில், அந்த நாட்டு குடியரசுத்தப வர் வித்யா 

மதவி பண்டாரி மீண்டும் அவபரப் பிரத ராக நியமித்தார். 

ம  16: மகாவிஷீல்ட் தடுப்பூசியின் இரண்டாம் தவபைபயப் மபறுவதற் 

-கான இபடமவளிக்கா த்பத 6-8 வாரங்களிலிருந்து 12-16 வாரங்கைா 

-க  த்திய அரசு அதிகரித்தது. 

ம  17: புதிய கல்விக் மகாள்பகபய அ ல்படுத்துவது மதாடர்பாக  த்திய 

கல்வியப ச்சகம் நடத்திய அதிகாரிகளுக்கான ஆம ாசபனக் கூட்டத் 

-பதத் தமிழக அரசு புறக்கணித்தது. 

ம  17: DRDO டாக்டர் மரட்டிஸ்  ருந்து நிறுவனத்துடன் இபைந்து 

தயாரித்த 2DG என்கிற கமரானா பவுடர் தடுப்பு  ருந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட் 

-டது. 

ம  17: கரிசல் இ க்கியத்தின் பிதா கன் என்றபழக்கப்பட்ட கி.ரா. என்கிற 

கி இரா நாராயைன் (97) கா  ானார். காங்கிரஸ் கட்சியின் முதுமபரும் 

தப வர், கல்வியாைர், தஞ்பச முன்னாள் M P துைசி அய்யா (94) 

கா  ானார். 

ம  17: அரபிக்கடலில் உருவான டவ்-மத புயல் கு ராத்தின் மபார்பந்தர் 

அருமக கபரபயக்கடந்தது. 

ம  20: 2ஆம் முபற மகரை முதல்வராக பினராயி வி யன் தப ப யில் 

21 மபர்மகாண்ட அப ச்சரபவ பதவிமயற்றது. 

ம  20: கமரானா மதாற்று பாதிப்பப உறுதிமசய்ய ஆண்டிம ன் மரபிட் 

மடஸ்ட் என்ற பரிமசாதபனக் கருவிக்கு இந்திய  ருத்துவ ஆராய்ச்சிக் 

கழகம் அனு தி அளித்தது. 

ம  22: தமிழகத்தில் நபடமுபறயில் உள்ை கமரானா முழு ஊரடங்கு ம  

31 வபர நீட்டிக்கப்பட்டது. 

 

 

 

 


