
         

    

1. “ஆசிய மற்றும் பசிபிக்கிற்கான ஐநா பபாருளாதார மற்றும் சமூக 

ஆணையத்தின்” (UNECSCAP) தணைணமயகம் அணமந்துள்ள இடம் 

எது? 

அ) பாரிஸ் 

ஆ) பாங்காக்  

இ) ர ாம் 

ஈ) வியன்னா 

✓ தாய்லாந்தின் பாங்காக்கக தகலகையிடைாகக் ககாண்ட ஆசிய 

பசிபிக்கிற்கான ஐநா கபாருளாதா  ைற்றும் சமூக ஆகையம், சமீபத்தில், 

டிஜிட்டல் ைற்றும் நிகலத்த வர்த்தகவசதி குறித்த உலகளாவிய ஆய்கவ 

கவளியிட்டுள்ளது. இந்த ைதிப்பீட்டின்கீழ் 143 நாடுகள் ஐந்து முக்கிய 

குறிகாட்டிகளில் ைதிப்கபண்கள் கபற்றுள்ளன. நடப்பு 2021ஆம் ஆண்டில் 

இந்தியா 90.32% ைதிப்கபண்ககளப்கபற்றுள்ளது. 2019’இல் அது 78.49 

சதவீதைாக இருந்தது. கவளிப்பகடத்தன்கையின் அடிப்பகடயில், 

இந்தியா, நடப்பு 2021ஆம் ஆண்டில் 100% கபற்றுள்ளது. 

 

2. இந்தியாவில் ததசிய ஒலிபரப்பு நாள் அனுசரிக்கப்படுகிற தததி 

எது? 

அ) ஜூகல.23  

ஆ) ஜூகல.25 

இ) ஜூகல.27 

ஈ) ஜூகல.29 

✓ ஒவ்ரவார் ஆண்டும் ஜூகல.23 அன்று இந்தியாவில் ரதசிய ஒலிப ப்பு 

நாள் ககாண்டாடப்படுகிறது.  கடந்த 1927ஆம் ஆண்டு இரத நாளின் 

ரபாது, நாட்டின் முதல் வாகனாலி ஒலிப ப்பு, அன்கறய பம்பாய் 

நிகலயத்திலிருந்து ரைற்ககாள்ளப்பட்டது. 

✓ இந்த முதல் ஒலிப ப்கப இந்தியன் பி ாட்காஸ்டிங் கம்கபனி என்ற 

தனியார் அகைப்பு ரைற்ககாண்டது. தற்ரபாது, பி ஸார் பா தி, ரதசிய 

கபாதுச்ரசகவ ஒலிப ப்பு நிறுவனைாக கசயல்பட்டு வருகிறது. அது 

தூர்தர்ஷன் கதாகலக்காட்சி வகலயகைப்பு ைற்றும் அகில இந்திய 

வாகனாலி (AIR) ஆகியவற்கற உள்ளடக்கியுள்ளது. இந்த நாகள 

நிகனவுகூரும் வககயில், அகில இந்திய வாகனாலி புதுதில்லியில் 

“புதிய இந்தியாகவ உருவாக்குதல் ைற்றும் ஒலிப ப்பு ஊடகம்” என்ற 

தகலப்பில் ஒரு கருத்த ங்கக ஏற்பாடு கசய்தது. 

 

3. இந்தியாவில் வருமான வரி நாள் பகாண்டாடப்படுகிற தததி 

எது? 

அ) ஜூகல.24  

ஆ) ஜூகல.26 

இ) ஜூகல.28 

ஈ) ஜூகல.30 

✓ வருைான வரி நாளானது ஆண்டுரதாறும் ஜூகல.24 அன்று ைத்திய 

ரந டி வரிகள் வாரியத்தாலும் அதுசார் அலுவலகங்களாலும் நாடு 

முழுவதும் ககாண்டாடப்படுகிறது. முதலாவது விடுதகலப்ரபாரின்ரபாது 

ஏற்பட்ட இழப்புககள ஈடுகசய்வதற்காக, 1860ஆம் ஆண்டில் இரதநாளில், 

வருைான வரி என்னுகைாரு புதிய வரி, முதன்முதலில் சர் ரஜம்ஸ் 

வில்சனால் இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. நடப்பாண்டில் (2021) 

வரும் வருைான வரி நாள், அந்நாளின் 161ஆவது ஆண்டுநாளாகும். 

 

4. தடாக்கிதயா 2021’க்கான இந்தியாவின் ஒலிம்பிக் குழுவில் 

உள்ள பங்தகற்பாளர்களின் எண்ணிக்ணக என்ன? 

அ) 100 

ஆ) 127  

இ) 153 

ஈ) 200 

✓ ரடாக்கிரயா ஒலிம்பிக்ஸ் 2021’க்கு 127 பங்ரகற்பாளர்ககளக் ககாண்ட 

கபரிய குழுகவ இந்தியா அனுப்பியுள்ளது. அவர்கள் 18 கவவ்ரவறு 

விகளயாட்டு நிகழ்வுகளில் பங்ரகற்பர். இதில் ஆடவர் ைற்றும் ைகளிர் 

ஹாக்கி அணிகளில் 2 ைாற்று வீ ர்கள் ைற்றும் தலா ஒரு ரிசர்வ் ரகால் 

கீப்பரும் அடங்குவர். முந்கதய 2016 ஒலிம்பிக்கில், 117 விகளயாட்டு 

வீ ர்கள், 15 விகளயாட்டுப் ரபாட்டிகளில் பங்ரகற்றனர். 

 

5.நடப்பாண்டின் (2021) G20 எரிசக்தி & சுற்றுச்சூழல் அணமச்சர்கள் 

கூட்டத்ணத நடத்திய நாடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) இத்தாலி  

இ) அகைரிக்கா 

ஈ) பி ான்ஸ் 

✓ இத்தாலியால் நடத்தப்படும் G20 நாடுகளின் எரிசக்தி & சுற்றுச்சூழல் 

அகைச்சர்கள் கூட்டம் ரநபிள்ஸில் நகடகபற்றது. இந்தச் சந்திப்பு, 

கிளாஸ்ரகாவில் நகடகபறவுள்ள ஐநா காலநிகல ைாநாடு – சிஓபி 26 

நகடகபறுவதற்கு 100 நாட்களுக்கு முன்னதாக கூட்டப்பட்டிருப்பதால் 

குறிப்பிடத்தக்க முக்கியத்துவம் கபற்றுள்ளது. 

✓ ஆனால் உறுப்புநாடுகள், தங்களது இறுதி அறிக்ககயில், முக்கிய பருவ 

நிகலைாற்ற உறுதிகைாழிககள ஏற்றுக்ககாள்ளத்தவறியதால் இந்தச் 

சந்திப்பு விைர்சனத்துக்கு உள்ளானது. 

 

6. இந்தியாவில் ததசிய மீன் விவசாயிகள் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிற 

தததி எது? 

அ) ஜூகல.10  

ஆ) ஜூகல.15 

இ) ஜூகல.20 

ஈ) ஜூகல.25 

✓ மீன்வளத்துகற ஆ ாய்ச்சியாளர்களான Dr K H அலிகுனி ைற்றும் Dr H L 

கசளத்ரி ஆகிரயார் நிகனவாக ஆண்டுரதாறும் ஜூகல.10ஆம் ரததி 

அன்று ரதசிய மீன் விவசாயிகள் நாள் (National Fish Farmers Day) 

ககடப்பிடிக்கப்படுகிறது. 

✓ மீனவர்களின் மீன்வளத் கதாழிலின் ரைம்பாட்டுக்காக பி தை ைந்திரி 

மீன்வளத்திட்டம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. நடப்பாண்டில் (2021) வரும் 

மீன் விவசாயிகள் நாள், அந்நாளின் 21ஆம் ஆண்டுநாளாகும். 

 

7. ஆட்கடத்தலுக்கு எதிரான உைக நாள் அனுசரிக்கப்படுகிற தததி 

எது? 

அ) ஜூகல.30  

ஆ) ஜூகல.31 

இ) ஆகஸ்ட்.01 

ஈ) ஆகஸ்ட்.02 

✓ ஆட்கடத்தலுக்கு உள்ளாரனாரின் நிகலகைகுறித்த விழிப்புைர்கவ 

ஏற்படுத்துவதற்கும் அவர்களின் உரிகைககளப் பாதுகாப்பதற்குைாக 

ஆண்டுரதாறும் ஜூகல.30 ரததியன்று உலககங்கும் ஆட்கடத்தலுக்கு 

எதி ான உலக நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

✓ கடந்த 2013’இல், ஐநா கபாது அகவ, உலகளாவிய கசயல்திட்டத்கத 

மீளாய்வு கசய்வதற்காக ஓர் உயர்ைட்டக் கூட்டத்கத நடத்தியது; 

அப்ரபாது, ஜூகல.30ஆம் ரததிகய ஆட்கடத்தலுக்கு எதி ான உலக 

நாளாக அறிவித்தது. ரபாகதப்கபாருள் ைற்றும் குற்றம் கதாடர்பான ஐநா 

அலுவலகம் அதன் உறுப்புநாடுகளின் முயற்சிகளுக்கு உதவி வருகிறது. 

“Victims' Voices Lead the Way” என்பது நடப்பாண்டில் (2021) வரும் 

இந்த நாளுக்கானக் கருப்பபாருளாகும். 

 

8. நடப்பாண்டில் (2021) வரும் உைக தாய்ப்பால் வாரத்துக்கான 

கருப்பபாருள் என்ன? 

அ) Protect Breastfeeding: A Shared Responsibility  

ஆ) Innocenti Declaration Anniversary 

இ) Exclusive Breastfeeding 

ஈ) Support Lactating Mothers 

✓ உலக தாய்ப்பால் வா ம் ஆகஸ்ட் முதல் வா  காலத்தில் (ஆகஸ்ட் 1-7) 

உலகம் முழுவதும் 120 நாடுகளில் ககாண்டாடப்படுகிறது. 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ கடந்த 1992ஆம் ஆண்டில் உலக நலவாழ்வு அகைப்பு ைற்றும் UNICEF 

ஆகியவற்றுடன் இகைந்து தாய்பாலூட்டலுக்கான உலக கூட்டகைப்பு 

(WABA) இதகன ககடப்பிடித்து வந்தது. இன்னகசன்டி தீர்ைானத்தில் 

கககயாப்பமிடப்பட்டகதயும் இந்த வா ம் குறிக்கிறது. 

✓ “Protect Breastfeeding: A Shared Responsibility” என்பது நடப்பாண்டில் 

(2021) வரும் இவ்வா த்துக்கான கருப்கபாருளாகும். 

 

9. சமீபத்திய வாழ்க்ணகத்தர ஆய்வின்படி, இந்தியாவில், தமாசமான 

வாழ்க்ணகத் தரத்ணதக் பகாண்டுள்ள வயது வந்ததாரின் சதவீதம் 

என்ன? 

அ) 16.2% 

ஆ) 25.6% 

இ) 46.2%  

ஈ) 72.6% 

✓ உலக நலவாழ்வு அகைப்பின் ரகள்விகள் ைற்றும் கூடுதல் கருவிககள 

அடிப்பகடயாகக்ககாண்ட வாழ்க்ககத்த  ஆய்வானது 2021 ரை ைற்றும் 

ஜூன் ைாதத்திற்கு இகடயில் பல்ரவறு நக ங்களில் உள்ள இந்திய 

வயது வந்ரதாரிகடரய நடத்தப்பட்டது. இது ஐந்தாவது பு த வா த்தின் 

கதாடக்கத்கதயும் குறிக்கிறது. இந்த ஆய்வின்படி, இந்தியாவில் வயது 

வந்தவர்களில் கிட்டத்தட்ட 46.2% ரபர் ரைாசைான வாழ்க்ககத் த த்கத 

ககாண்டுள்ளனர். 

✓ இதில் ரைாசைான வாழ்க்ககத்த  ைதிப்கபண்ணுடன் அதிக சதவீத 

வயது வந்ரதாக  (65%) ககால்கத்தா பதிவு கசய்திருந்தாலும், மும்கப 

அதிக ைதிப்கபண் கபற்று முதலிடத்தில் உள்ளது. பு த வா ைானது 

ஆண்டுரதாறும் ஜூகல 24-30 வக , டாரனான் இந்தியாவால் CII 

உடன் இகைந்து ககாண்டாடப்படுகிறது. 

 

10. தசாரா என்பது எம்மாநிைத்தில் அணமந்துள்ள ஒரு நகரமாகும்? 

அ) அஸ்ஸாம் 

ஆ) அருைாச்சல பி ரதசம் 

இ) ரைகாலயா  

ஈ) ைத்திய பி ரதசம் 

✓ ‘சி புஞ்சி’ என்றும் அகழக்கப்படுகிற ரசா ா என்பது, வடகிழக்கு இந்திய 

ைாநிலைான ரைகாலயாவில் உள்ள ஒரு நக ைாகும். ைத்திய உள்துகற 

அகைச்சர் அமித் ஷா, ரசா ா நக த்தில், பசுகை ரசா ா காடுவளர்ப்பு 

இயக்கத்கத கதாடங்கிகவத்தார். ரைலும், கபருநக  ரசா ா நீர்வழங்கல் 

திட்டத்கதயும் அவர் அப்ரபாது கதாடங்கிகவத்தார். 

✓ இந்தக் காடுவளர்ப்பு இயக்கத்கத, அஸ்ஸாம் க பிள்ஸ் உதவியுடன் 

ரைகாலய ைாநில அ சு நடத்தும். 

 


1. நிக  வரி வருவாய் 5% அதிகரிப்பு: நிதியகைச்சர் 

ைத்திய அ சின் நிக  ரந டி வருவாய் கடந்த நிதியாண்டில் 5 சதவீதம் 

அதிகரித்துள்ளதாக நடுவண் நிதி அகைச்சர் நிர்ைலா சீதா ாைன் 

கதரிவித்தார். இதுகுறித்து அவர் ைக்களகவயில் அளித்த எழுத்துப்பூர்வ 

பதிலில் கூறியுள்ளதாவது: 

ரந டி ைற்றும் ைகறமுக வரி வருவாகய அதிகரிக்க நடுவண் அ சு 

பல்ரவறு நடவடிக்ககககள எடுத்து வருகிறது. குறிப்பாக, வரி ஏய்ப்பு 

நடவடிக்ககககள கட்டுப்படுத்துதல், வரி தளங்ககள விரிவாக்குதல், 

டிஜிட்டல் பரிவர்த்தகனககள ஊக்குவித்தல், வரிகதாடர்பான 

வழக்குககள குகறத்தல் உள்ளிட்டவற்றின்மூலைாக அ சு தீவி  

முயற்சிககள ரைற்ககாண்டுள்ளது. 

இதுரபான்ற கா ைங்களால், கடந்த 2020-21ஆம் ஆண்டில் நிக  வரி 

(ரந டி ைற்றும் ைகறமுக வரிகள்) வசூல் `14.24 இலட்சம் ரகாடியாக 

அதிகரித்தது. இது, முந்கதய நிதியாண்டின் வரி வசூலான `13.56 

இலட்சம் ரகாடியுடன் ஒப்பிடுககயில் 5 சதவீதம் அதிகம். இருப்பினும், 

வரிசா ா வருவாய் வசூல் கடந்த நிதியாண்டில் `3.27 இலட்சம் 

ரகாடியிலிருந்து 36 சதவீதம் குகறந்து `2.08 இலட்சம் ரகாடியானது.  

ைத்திய அ சின் நிக  வருவாய் (வரி ைற்றும் வரிசா ா வருவாய்) வசூல் 

கடந்த 2020-21ஆம் நிதியாண்டில் 3.09 சதவீதம் குகறந்து `16.32 

இலட்சம் ரகாடியானது என நிர்ைலா சீதா ாைன் கதரிவித்துள்ளார். 

 

2. கர ானா சிகிச்கசயில் அஸ்வகந்தா மூலிகக: ஆய்வு ரைற்ககாள்கிறது 

ஆயுஷ் அகைச்சகம் 

கர ானாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அஸ்வகந்தா மூலிககயால் 

தயாரிக்கப்பட்ட ைருந்து எந்த அளவுக்குப் பலனளிக்கும் என்பது குறித்து 

ஆய்வு கசய்ய ஆயுஷ் அகைச்சகம் முடிவு கசய்துள்ளது. 

ைத்திய ஆயுஷ் அகைச்சகத்தின் அகில இந்திய ஆயுர்ரவத நிறுவனமும், 

பிரிட்டகனச் ரசர்ந்த இலண்டன் சுகாதா ம் ைற்றும் கவப்பைண்டல 

ைருத்துவ கையமும் இகைந்து இந்த ஆய்கவ நடத்தவுள்ளன. 

இதற்காக ஒரு புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்கதயும் ரைற்ககாண்டுள்ளன. 

இதன்படி, பிரிட்டனில் உள்ள கலஸ்டர்கஷர், பர்மிங்ஹாம், லண்டன் 

ஆகிய மூன்று நக ங்ககளச் ரசர்ந்த 2,000 ரபர் ரதர்வுகசய்யப்பட்டு 

ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்படுவர் என ஆயுஷ் அகைச்சகம் கவளியிட்டுள்ள 

கசய்திக்குறிப்பில் கதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

பா ம்பரிய இந்திய மூலிககயான அஸ்வகந்தா ைனிதர்களின் உடல் 

ஆற்றகல அதிகரிக்கவும், ைனவழுத்தத்கத குகறக்கவும், ரநாகயதிர்ப்பு 

ைண்டலத்கத வலுவாக்கவும் உதவுகிறது. பல்ரவறு ரநாய்களுக்கு 

அஸ்வகந்தா மூலிகக எவ்வாறு பலனளிக்கிறது என இதுவக  பல 

ஆய்வுகள் ரைற்ககாள்ளப்பட்டிருந்தாலும், முதல்முகறயாக கவளிநாட்டு 

நிறுவனத்துடன் இகைந்து கர ானா சிகிச்கசயில் அஸ்வகந்தாவின் 

பலன்குறித்த ஆய்கவ ஆயுஷ் அகைச்சகம் ரைற்ககாள்கிறது. 

இந்த ஆய்வில் பங்ரகற்பவர்கள் ரதா ாயைாகத் ரதர்ந்கதடுக்கப்பட்டு 

உள்ளனர். இவர்கள் தலா 1000 ரபர் என இரு பிரிவாகப் பிரிக்கப்படுவர். 

ஒரு பிரிவினருக்கு தினமும் இருரவகள அஸ்வகந்தா ைாத்திக  500 

மிகி வழங்கப்படும். ைற்கறாரு பிரிவினருக்கு அஸ்வகந்தா ைாத்திக யின் 

வடிவம், சுகவயில் ரவறுபாடு கதரியாத அளவு தீங்கற்ற ைாத்திக  

வழங்கப்படும். மூன்று ைாதம் கழித்து அவர்களின் ைன ைற்றும் உடல் 

நலத்தின் ைாற்றங்கள்குறித்து ஆய்வு ரைற்ககாள்ளப்படும். இச்ரசாதகன 

கவற்றிக ைாக முடிக்கப்பட்டால் இந்திய பா ம்பரிய ைருத்துவ முகறக்கு 

அறிவியல்பூர்வைான ைதிப்பீடு கிகடக்கும். 

 

3. ஐர ாப்பிய நாடுகளில் தமிழ்க்கல்வி, ஆ ாய்ச்சிகளில் இகைந்து 

கசயல்பட - நார்டிக் அறிவியல் கதாழில்நுட்பக்கழகம் - தமிழ்ப் 

பல்ககலக்கழகம் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம்: 

தமிழ்க்கல்வி, ஆ ாய்ச்சிகளில் தஞ்கச தமிழ்ப் பல்ககலகழகமும், நார்டிக் 

அறிவியல், கதாழில்நுட்பக்கழகமும் இகைந்து பணியாற்றும் விதைாக 

ரநற்று புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் ரைற்ககாள்ளப்பட்டது. 

ஐர ாப்பிய நாடுகளில் தமிழ் கற்பித்தல், ஆ ாய்ச்சிப் பணி ைற்றும் 

ைாைவர் பரிைாற்ற நிகழ்வுகளில் இகைந்து கசயல்பட, தஞ்சாவூர் 

தமிழ்ப் பல்ககலக்கழகம் ைற்றும் சுவீடன் நாட்கடச் ரசர்ந்த நார்டிக் 

அறிவியல் & கதாழில்நுட்பக்கழகம், பன்னாட்டுத் தமிழர்ப்ரப கவ ஆகிய 

நிறுவனங்கள் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் ஒன்கற ரைற்ககாண்டுள்ளன. 

அந்த ஒப்பந்தத்தில், ஆ ாய்ச்சி கதாடர்பான தகவல்ககளப் பகிர்ந்து 

ககாள்ளுதல், கூட்டு ஆ ாய்ச்சி நிகழ்வு, பன்னாட்டு நிதிநல்ககயில் 

ஆய்வு ரைற்ககாள்ளுதல், குறுகியகாலப் பயிற்சிககள நடத்துதல், 

பண்பாட்டுப் பயிற்சிககள நடத்துதல் ஆகியவற்கற இகைந்து 

நடத்துவது என உறுதிகசய்யப்பட்டது. 

தமிழ்ப்பல்ககல துகைரவந்தர், நார்டிக் அறிவியல் & கதாழில்நுட்பக் 

கழகத்தின் சார்பாக சுவீடனின் சால்ைர்ஸ் பல்ககலக்கழக ஆ ாய்ச்சி 

ைற்றும் கல்வியாளர் விஜய் அரசாகன், தமிழ்ப்பல்ககலக்கழகத்தின் 

பதிவாளர் (கபாறுப்பு) ஆகிரயார் இந்த ஒப்பந்தத்தில் கககயழுத்திட்டனர். 

 

 

 

 


