
         

    

1. DBTமூலம் மூன்றாம் பாலினத்தவர்களுக்கு நிதியுதவி வழங்க 

உள்ள மத்திய அமமச்சகம் எது? 

அ) உள்துறை அறைச்சகம் 

ஆ) சமூக நீதி ைற்றும் அதிகாரைளித்தல் அறைச்சகம்  

இ) சட்டம் ைற்றும் நீதி அறைச்சகம் 

ஈ) ஊரக வளர்ச்சி அறைச்சகம் 

✓ திருநங்றககளுக்கு ̀ 1,500 நிதியுதவி வழங்க மத்திய சமூக நீதி ைற்றும் 

அதிகாரைளித்தல் அறைச்சகம் முடிவு சசய்துள்ளது. பயனாளிகள், ததசிய 

சமூக பாதுகாப்பு நிறுவனத்தில் பதிவுசசய்தபிைகு, தநரடி பயன் பரிைாற்ை 

-த்தின்மூலம் மூன்ைாம் பாலினத்தவர்களுக்கு நிதியுதவி வழங்கப்படும். 

 

2. எந்தத் திட்டத்தின்கீழ், AIIMS நிறுவனங்கமள அமமக்க மத்திய 

அரசு ஒப்புதல் அளிக்கின்றது? 

அ) பிரதைர் ஜன் ஆதராக்கியா தயாஜனா 

ஆ) பிரதைர் ஸ்வஸ்திய சுரக்ஷா தயாஜனா  

இ) பிரதைர் வயா வந்தனா திட்டம் 

ஈ) பிரதைர் ைாத்ரு வந்தனா தயாஜனா 

✓ நாட்டில் மூன்ைாம் நிறல ைருத்துவைறனகளில் ஏற்படும் பற்ைாக்குறை 

-றயத் தீர்க்கவும், ைருத்துவக்கல்விறய தைம்படுத்தவும் கடந்த 2003ஆம் 

ஆண்டு ஆகஸ்ட் ைாதம் பிரதைர் ஸ்வஸ்திய சுரக்ஷா தயாஜனா திட்டத் 

-றத நடுவணரசு அறிவித்தது. இதன்படி இந்தியாவில் புதிதாக 22 AIIMS 

ைருத்துவைறனகறள நிறுவ அனுைதி அளிக்கப்பட்டததாடு, அவற்றில் 

தபாபால், புவதனசுவர், தஜாத்பூர், பட்னா, ராய்பூர், ரிஷிதகஷ் ஆகிய ஆறு 

இடங்களில் ைருத்துவைறனகள் முழுவதும் இயங்கத்சதாடங்கிவிட்டன.  

✓ தைலும் ஏழு AIIMS ைருத்துவைறனகளில் புை தநாயாளிகள் பிரிவும், 

MBBS வகுப்புகளும் சதாடங்கப்பட்டுள்ளன. ஐந்து ைருத்துவைறனகளில் 

MBBS வகுப்புகள் ைட்டும் நறடசபற்று வருகின்ைன. 

 

3. 2021 மம வமர, ‘Open Skies’ ஒப்பந்தத்தில் உறுப்பினர்களாக 

உள்ள நாடுகளின் எண்ணிக்மக என்ன? 

அ) 4 

ஆ) 14 

இ) 24 

ஈ) 34  

✓ ‘Open Skies’ ஒப்பந்தத்தின் விதிமுறைகளின்கீழ், 34 உறுப்புநாடுகள் 

தரவுகறளச் தசகரிப்பதற்காக, ஒருவருக்சகாருவர் தங்களது பிராந்தியங் 

-களில் நிராயுதபாணியாக கண்காணிப்பு பணிகளில் ஈடுபட முடியும்.  

✓ 1992’இல் றகசயழுத்திடப்பட்டு 2002’இல் நறடமுறைக்கு வந்த ‘Open 

Skies’ ஒப்பந்தத்திலிருந்து விலக, ரஷ்யாவின் நாடாளுைன்ைம் சமீபத்தில் 

வாக்களித்தது. கடந்த ஆண்டு, அசைரிக்க முன்னாள் அதிபரான டிரம்பின் 

நிர்வாகமும் இதிலிருந்து விலகுவதாக அறிவித்தது. 

 

4. அண்மமச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற ஆம்மபாசடரிசின் B என்பது 

எந்த மநாய்க்கு சிகிச்மசயளிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் மருந்தாகும்? 

அ) சடங்கு 

ஆ) நிதைானியா 

இ) COVID-19 

ஈ) கருப்புப்பூஞ்றச  

✓ ஆம்தபாசடரிசின் B தயாரிப்பதற்கான ஐந்து ைருந்து நிறுவனங்களின் 

விண்ணப்பத்திற்கு இந்திய தலைலம ைருந்துக்கட்டுப்பாட்டாளர் அலுவ 

-லகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. பூஞ்றச எதிர்ப்பு ைருந்தான இது, கருப்புப் 

பூஞ்றச சதாற்றுக்கு சிகிச்றசயளிக்கப்பயன்படுகிைது. சதாற்றுதநாய்கள் 

சட்டத்தின் விதிகளின்கீழ், ைத்திய அரசு கருப்புப் பூஞ்றசறய ஓர் அறிவி 

-க்கத்தக்க தநாயாக அறிவித்துள்ளது. பல்தவறு ைாநிலங்கறளச் சார்ந் 

-ததார் கருப்புப்பூஞ்றச தநாயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். 

 

 

5. இந்திய துமைக்கண்டத்தின் ஜூன்-சசப்டம்பர் வமரயிலான 

முதன்மம மமழக்காலமானது, எந்தப்பருவகாலமாக குறிப்பிடப்படுகி 

-றது? 

அ) சதன்தைற்கு பருவைறழ  

ஆ) வடகிழக்கு பருவைறழ 

இ) ைறழக்காலம் 

ஈ) இறலயுதிர் காலம் 

✓ இந்திய துறணக்கண்டத்தின் ஜூன் முதல் சசப்டம்பர் வறரயிலான 

முதன்றை ைறழக்காலம், ‘சதன்தைற்கு பருவைறழ’க்காலம் என்று 

குறிப்பிடப்படுகிைது. அந்தைான் ைற்றும் நிக்தகாபார் தீவுகள் வழியாக 

சதன்தைற்கு பருவைறழ வந்துவிட்டதாக இந்திய வானிறல ஆய்வு 

றையம் அறிவித்துள்ளது. அது சவகுவிறரவில் இந்திய நிலப்பரப்றப 

எட்டும் எனவும் கூைப்பட்டுள்ளது. 

 

6. இந்திய அளவில் சர்க்கமர வள்ளிக்கிழங்கு உற்பத்தியில் முதல் 

இடம் வகிக்கிற மாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) ஆந்திர பிரததசம் 

இ) ஒடிஸா  

ஈ) கர்நாடகா 

✓ இந்திய அளவில் சர்க்கறர வள்ளிக்கிழங்கு உற்பத்தியில் ஒடிஸா 

ைாநிலம் முதலிடம் வகிக்கிைது. அண்றையில், சசப்டம்பர் ைற்றும் ைார்ச் 

ைாதங்களில் அறுவறட சசய்யப்படும் குளிர்கால பயிரான ஊதா சர்க்க 

-றர வள்ளிக்கிழங்றக விவசாய குழுசவான்று தகாறடகாலத்தில் சவ 

-ற்றிகரைாக பயிரிட்டுள்ளது. 

✓ ைத்திய கிழங்கு ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் கூற்றுப்படி, ஊதா சர்க்கறர 

வள்ளிக்கிழங்கில், 100 கிராமுக்கு 90 மில்லிகிராம் அளவுக்கும் அதிகைாக 

அந்ததாசயினின் உள்ளது. 

 

7. பிறசபாருசளதிரி கண்டறிதல் அடிப்பமடயிலான ‘DIPCOVAN’ 

என்னும் கருவிமய உருவாக்கியுள்ள அமமப்பு எது? 

அ) ISRO 

ஆ) DRDO  

இ) HAL 

ஈ) BHEL 

✓ DRDO என்று அறழக்கப்படும் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி ைற்றும் தைம்பாட்டு 

அறைப்பின் ஆய்வகைான உடலியல் ைற்றும் சார்பு அறிவியலுக்கான 

பாதுகாப்பு நிறுவனம், DIPCOVAN என்ை பிைசபாருசளதிரி கண்டறி 

கருவிறய உருவாக்கியுள்ளது. SARS-CoV-2 றவரஸின் எதிர்ப்புப் 

சபாருட்கள் ைற்றும் புரதங்கறள 97 சதவீத அதிக நுண்ணறிவுடனும், 

99 சதவீதம் துல்லியத்துடனும் DIPCOVANஆல் கண்டறிய முடியும். 

✓ ‘DIPAS-VDx COVID 19 IgG Antibody Microwell ELISA’ என்பதன் 

சுருக்கதை DIPCOVAN. 

 

8. நடப்பாண்டில் (2021) வரும் உலக மதனீ நாளுக்கான கருப் 

சபாருள் என்ன? 

அ) Bee hives Matter 

ஆ) Bees and Nature 

இ) Conserve the Bee Habitat 

ஈ) Bee engaged – Build Back Better for Bees  

✓ ஆண்டுததாறும் தை.20 அன்று ஐநா அறவயால் உலக ததனீ நாள் 

உலசகங்கிலும் சகாண்டாடப்படுகிைது. இந்த நாள், ைகரந்தச் தசர்க்றக 

வகிக்கும் பங்குகுறித்து ைக்களிறடதய விழிப்புணர்றவ ஏற்படுத்துவ 

-றத தநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது. “Bee engaged – Build Back Better 

for Bees” என்பது நடப்பாண்டில் (2021) வரும் உலக ததனீ நாளுக்கான 

கருப்சபாருளாகும். 
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9. நடப்பாண்டின் (2021) G7 சுகாதார அமமச்சர்கள் கூட்டமானது 

எங்கு நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது? 

அ) IIT சைட்ராஸ் 

ஆ) MIT 

இ) ஆக்ஸ்தபார்டு பல்கறலக்கழகம்  

ஈ) அண்ணா பல்கறலக்கழகம் 

✓ நடப்பாண்டுக்கான (2021) G7 சுகாதார அறைச்சர்கள் கூட்டைானது ஆக் 

-ஸ்தபார்டு பல்கறலக்கழகத்தில் ஜூன்.3 ைற்றும் 4 ஆகிய தததிகளில் 

நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இது உலகத்தறலவர்கறள ஒரு சபாது 

தைறடயில் சகாண்டுவருவறத தநாக்கைாகக்சகாண்டுள்ளது.  

✓ உலகளாவிய நலவாழ்வுப் பாதுகாப்பு, தடுப்பூசிகளின் ைருத்துவ பரிதசாத 

-றனகள் தபான்ை பிரச்சறனகள் இதன்சையம் விவாதிக்கப்படும் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. இந்த நிகழ்வில் சைய்நிகராக பங்தகற்க, இந்தியா 

அறழக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

10. இந்தியாவில் கண்டறியப்பட்ட, மநாயெதிர்ப்பாற்றல் குமறவாக 

இருப்பதால் ஏற்படுவதும், கருப்பு பூஞ்மசமயவிட ஆபத்தானதுமான 

புதிய சதாற்று எது? 

அ) அடர் பூஞ்றச 

ஆ) சாம்பல் பூஞ்றச 

இ) சிவப்பு பூஞ்றச 

ஈ) சவள்றள பூஞ்றச  

✓ தநாசயதிர்ப்பாற்ைல் குறைவாக இருப்பதால் ஏற்படுவதும், கருப்பு பூஞ் 

-றசறயவிட ஆபத்தானதுைான சவள்றள பூஞ்றச சதாற்தைற்பட்டதாக 

இந்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. பாதிக்கப்பட்ட தநாயாளிகளுக்கு COVID 

எதிர்ைறை கண்டறியப்படுகிைது; ஆனால், CT ஸ்தகன்மூலம் ைட்டுதை 

இப்பூஞ்றச சதாற்றை கண்டறிய முடியும். நுறரயீரல், நகங்கள், ததால், 

வயிறு, சிறுநீரகம் தபான்ைவற்றை இப்பூஞ்றச பாதிக்கிைது. 

 


1. சபாறியியல் படிப்புகறள இனி தமிழ் உள்ளிட்ட எட்டு சைாழிகளில் 

படிக்கலாம்: AICTE தகவல் 

சபாறியியல் படிப்புகறள தமிழ் உள்பட எட்டு சைாழிகளில் படிக்க அகில 

இந்திய சதாழில்நுட்பக்கல்விக்கவுன்சில் (AICTE) ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.  

 

2. கதரானா 2ஆவது தாக்கத்தால் சபாருளாதாரத்தில் நிச்சயைற்ை நிறல: 

ரிசர்வ் வங்கி அறிக்றக 

இந்திய சபாருளாதாரத்தில், கதரானா முதல் அறலயின்தபாது ஏற்பட்ட 

அளவுக்கு தற்தபாது பாதிப்பு ஏற்படவில்றல; இருப்பினும் நிச்சயைற்ை 

நிறல நிலவுகிைது என்று ரிசாா்வ் வங்கி சதரிவித்துள்ளது. 2020-21ஆம் 

ஆண்டுக்கான வருடாந்திர அறிக்றகறய ரிசர்வ் வங்கி சவளியிட்டது. 

அதில் கூைப்பட்டிருப்பதாவது: 

கடந்த ஆண்டு கதரானா சதாற்று பரவல், இந்திய சபாருளாதாரத்தில் 

ைாைாத வடுறவ ஏற்படுத்திவிட்டது. 2021-21-ஆம் நிதியாண்டின் 

சதாடக்கத்திதலதய கதரானா சதாற்றின் இரண்டாவது அறல பரவத் 

சதாடங்கிவிட்டது. இது, நிகழ் நிதியாண்டில் நாட்டின் சபாருளாதார 

வளர்ச்சி 10.5 சதவீதைாக அதிகரிக்கும் என்ை ரிசர்வ் வங்கியின் கணிப்பில் 

பாதிப்றப ஏற்படுத்திவிட்டது. கதரானா சதாற்றின் இரண்டாவது அறல 

பரவத் சதாடங்கியதும் முன்சனச்சரிக்றக நடவடிக்றகயாக நாடு 

முழுவதும் தடுப்பூசி சசலுத்தும் பணிறய அரசு சதாடங்கியது பரவறலக் 

கட்டுப்படுத்த உதவியது. கதரானா சபருந்சதாற்றுக்கு எதிராக நாடுகள் 

தனித்தனியாக தபாராடுவறதக் காட்டிலும், சர்வததச அளவில் கூட்டாக 

முயற்சி சசய்தால் ைட்டுதை பலன்கள் கூடுதலாகக் கிறடக்கும். 

இந்திய சபாருளாதாரத்தில் கதரானா முதல் அறலயின்தபாது ஏற்பட்ட 

அளவுக்கு இரண்டாவது அறலயின்தபாது பாதிப்பு ஏற்படவில்றல. 

இருப்பினும் சபாருளாதாரத்தில் நிச்சயைற்ை நிறல நீடிக்கிைது. தைலும், 

இரண்டாவது அறலறய முடிவுக்கு சகாண்டு வருவறதப் சபாருத்தத 

நாட்டின் சபாருளாதார வளாா்ச்சிறய தீாா்ைானிக்க முடியும். நாட்டின் 

சபாருளாதாரம் சைல்ல வளாா்ச்சிப் பாறதறய தநாக்கி சசல்கிைது. இந்த 

தநரத்தில், எதிாா்கால திடாா் சசலவுகறள சைாளிக்கும் வறகயில் 

வருவாறய தசமிக்க தவண்டும். 

சரக்கு-தசறவ வரி சதாடாா்ந்து 7-ஆவது முறையாக ஏப்ரல் ைாதத்தில் ரூ.1 

லட்சம் தகாடிறயத் தாண்டியுள்ளது. இது, உற்பத்தி ைற்றும் தசறவத் 

துறைகள் நல்ல நிறலயில் சசயல்படுவறதக் காட்டுகிைது. பணப்புழக்கம் 

அதிகரிப்பு: கடந்த ஆண்டு கதரானா சதாற்று பரவலால், ைக்கள் தங்களிடம் 

இருக்கும் பணத்றத முன்சனச்சரிக்றகயாக பாதுகாத்து றவத்தனாா். 

இதனால், சராசரிறயக் காட்டிலும் கடந்த ஆண்டு (2020-21) 

பணப்புழக்கம் அதிகைாக இருந்தது. குறிப்பாக, 2020 ைாாா்ச் 31 நிலவரப்படி, 

ரூ.500, ரூ.2,000 தநாட்டுகளில் 83.4 சதவீதம் புழக்கத்தில் இருந்தது. இது, 

2021 ைாாா்ச்சில் 85.7 சதவீதைாக அதிகரித்தது. 

ஆகதவ, அரசின் கருவூலத்தில் தபாதிய அளவில் ரூபாய் தநாட்டுகள் 

இருப்பறத உறுதிசசய்ய நடவடிக்றககள் எடுக்கப்பட்டன. நடப்பு 

நிதியாண்டில் பணப்புழக்கம் சீரான அளவில் இருக்கவும் ரிசாா்வ் வங்கி 

நடவடிக்றக எடுக்கும். வங்கிகளுக்கு அறிவுறுத்தல்: வங்கிகள் தங்களது 

வாராக் கடன் விவரங்கறளக் கண்காணிக்க தவண்டும். கதரானா 

சதாற்றின் இரண்டாவது அறல பரவல் காரணைாக ஏற்பட்ட இழப்றப 

ஈடுசசய்வதற்கு வங்கிகள் தங்கள் மூலதனத்தின் ஒரு பகுதிறய 

கூடுதலாக ஒதுக்கீடு சசய்ய தவண்டும். கடந்த ஆண்டு வங்கிக் கடன் 

தவறணக்கான வட்டிறய ரத்து சசய்ததால், வங்கிகளுக்கு கூடுதல் நிதிச் 

சுறை ஏற்பட்டிருக்கலாம். இருப்பினும் அதற்கு முன்பாகதவ வங்கிகளின் 

நிறலறை நல்ல நிறலயில் இருந்தது. 

உணவுப் சபாருள் விநிதயாகம்: கடந்த ஆண்டு ததசிய அளவிலான 

சபாதுமுடக்கம் அைல்படுத்தப்பட்ட பிைகு உணவுப் சபாருள்கள் 

விநிதயாகத்தில் பாதிப்பு ஏற்பட்டது. இதன் காரணைாக, அவற்றின் 

விறலயும் உயாா்ந்தது. பருப்பு, சறையல் எண்சணய் தபான்ை உணவுப் 

சபாருள்கள் விற்பறனயில் விநிதயாகத்துக்கும் ததறவக்கும் 

இறடதயயான சீரற்ை நிறல சதாடாா்ந்து நீடிக்க வாய்ப்புள்ளது. 

நிகழாண்டில் உணவு தானியங்களின் உற்பத்தி அதிகரித்தால், அவற்றின் 

விறல சற்று குறைய வாயப்புள்ளது. 

கச்சா எண்சணய் விறல: கச்சா எண்சணறய ஏற்றுைதி சசய்யும் நாடுகள் 

அதன் உற்பத்திறயக் குறைத்துள்ளன. எரிசபாருள்களுக்கான 

ததறவயும் அதிகரித்து வருகிைது. இதனால், அதன் விறல அதிகரித்து 

வருகிைது. தற்தபாறதய நிறலயில் கச்சா எண்சணயின் விறல ஏற்ை 

இைக்கத்துடன் இருக்கும் என்று அந்த அறிக்றகயில் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

3. அசைரிக்காவின் சவளிநாட்டு வர்த்தக பிரிவு இயக்குநராக இந்திய 

அசைரிக்கர் நியைனம் 

அசைரிக்காவின் சவளிநாட்டு வர்த்தக தசறவகள் பிரிவின் இயக்குநராக 

இந்திய-அசைரிக்கரான அருண் சவங்கட்ராைறன அந்நாட்டு அதிபர் தஜா 

றபடன் நியமித்துள்ளார். அசைரிக்க வர்த்தக அறைச்சகத்தின் சர்வததச 

சந்றதகள் துறைகளுக்கான இறண அறைச்சராகவும் அவறர அதிபர் 

றபடன் நியமித்துள்ளார். 

 

 

 

 

 


