
         

    

1. ‘ஆனந்தா’ என்ற திறன்பேசி செயலியய அறிமுகப்ேடுத்தியுள்ள 

நிறுவனம் எது? 

அ) பாரத வங்கி 

ஆ) பணியாளர் வருங்கால வவப்பு நிதியம் 

இ) இந்திய அஞ்சல்துவை 

ஈ) இந்திய ஆயுள்காப்பீட்டு கழகம்  

✓ ஆத்மநிர்பார் திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக, LIC முகவர்கள் வாடிக்வகயாள 

-ர்கவள பல்வவறு காப்பீடுகளில் வசர்க்கும்வபாது காகிதம் இல்லாமல் 

மின்னணு முவையிவலவய அவர்களின் விவரங்கவளப் பபற்று 

சமர்ப்பிக்கும் வவகயில் ‘ஆனந்தா’ பசயலி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

Atma Nirbhar Agents New-business Digital Application என்பதின் 

சுருக்கந்தான் ‘ANANDA’. 

✓ இப்புதிய பசயலிமூலம் வாடிக்வகயாளர்களின் விவரங்கவள ஆதார் 

எண் அடிப்பவடயில் உறுதிபசய்யவும், காகிதத்தில் விண்ணப்பப் படிவம் 

இல்லாமல் மின்னணு முவையிவலவய விண்ணப்பங்கவளப் பபைவும் 

முகவர்களால் முடியும். இதன்மூலம் அவர்களின் பணி விவரவில் 

முடிவவதாடு, அதிக வாடிக்வகயாளர்கவள பபைவும் முடியும். 

 

2. சுஜலாம் என்ற பிரச்சாரத்தைத் சதாடங்கியுள்ள அயைச்ெகம் எது? 

அ) நலவாழ்வு மற்றும் குடும்பநல அவமச்சகம் 

ஆ) ஜல் சக்தி அவமச்சகம்  

இ) வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புை விவகாரங்கள் அவமச்சகம் 

ஈ) ஊரக வளர்ச்சி அவமச்சகம் 

✓ விடுதவலயின் அம்ரித் மவகாத்சவ் பகாண்டாட்டங்களின் ஒருபகுதியாக 

100 நாள் ‘சுஜலாம்’ பிரச்சாரத்வத ஆக.25 அன்று நடுவண் ஜல் சக்தி 

அவமச்சகம் பதாடங்கியுள்ளது. 

✓ கழிவுநீர் வமலாண்வமவய கிராம அளவில் வமற்பகாண்டு, திைந்த 

பவளி மலங்கழித்தலற்ை கிராமங்கவள அதிகளவில் உருவாக்குவவத 

இப்பிரச்சாரம் வநாக்கமாகக்பகாண்டுள்ளது. 10 இலட்சம் குட்வடகவள 

அவமப்பது உள்பட, கிராமங்களில் கழிவு & கழிவுநீர் வமலாண்வமக்கு 

வதவவயான உட்கட்டவமப்வப உருவாக்குவதில் கவனம் பசலுத்துவ 

-வதாடு மட்டுமில்லாமல் நீர்நிவலகளின் நீடித்த வமலாண்வமவயயும் 

இந்தப் பிரச்சாரம் கருத்தில்பகாள்ளும். 

 

3. EASE 3.0’இன்கீழ், அடிப்ேயட செயல்திறனில் இருந்து சிறந்த 

முன்பனற்றத்திற்கான விருயத சவன்ற வங்கி எது? 

அ) கனரா வங்கி 

ஆ) பஞ்சாப் வநஷனல் வங்கி 

இ) இந்தியன் வங்கி  

ஈ) யூனியன் வபங்க் ஆஃப் இந்தியா 

✓ பதாழில்நுட்பம் சார்ந்த, எளிவமயான மற்றும் கூட்டு வங்கியியலுக்கான 

2021-22ஆம் ஆண்டுக்கான பபாதுத்துவை வங்கிகள் சீர்திருத்த 

பசயல்திட்டம் – EASE 4.0 என்னும் நான்காம் பதிப்வப மத்திய நிதி & 

பபருநிறுவன விவகாரங்கள் அவமச்சர் நிர்மலா சீதாராம் பவளியிட்டார். 

✓ 2020-21ஆம் ஆண்டுக்கான பபாதுத்துவை வங்கிகள் சீர்திருத்த பசயல் 

திட்டம் – EASE 3.0’இன் வருடாந்திர அறிக்வகவயயும் பவளியிட்ட 

அவர், EASE 3.0 வங்கிகள் சீர்திருத்த குறியீட்டில் சிைந்து விளங்கிய 

வங்கிகவள பகௌரவிப்பதற்கான விருதுகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சியிலும் 

பங்வகற்ைார். பாரத வங்கி, பவராடா வங்கி மற்றும் இந்திய யூனியன் 

வங்கி ஆகியவவ EASE 3.0 வங்கிகள் சீர்திருத்த குறியீட்டில் சிைந்து 

விளங்கியதற்கான பரிசுகவளப் பபற்ைன. இந்தியன் வங்கி, EASE 3.0’ 

இன்கீழ், அடிப்பவட பசயல்திைனிலிருந்து சிைந்த முன்வனற்ைத்திற்கான 

விருவத பவன்ைது  

 

4. குஷ்பைன் & பவக்பீல்டின் நடப்பாண்டுக்கான (2021) உலக 

உற்ேத்தி அோயக்குறியீட்டின்ேடி, உலகில் அதிகம் விரும்ேப்ேடும் 

உற்ேத்தித் தளங்களில் இந்தியாவின் தரநியல என்ன? 

அ) முதலாவது  ஆ) இரண்டாவது  

இ) மூன்ைாவது  ஈ) நான்காவது 

✓ உலகளவில், ‘மிகவும் விரும்பப்படும் உற்பத்தி வமயங்கள்’ பட்டியலில், 

இந்தியா, அபமரிக்காவவ விஞ்சி இரண்டாவது இடத்வதப் பிடித்துள்ளது. 

முதலிடத்தில் சீனா உள்ளது. இதற்கு முக்கியமான காரணம், உற்பத்தி 

பசலவு மிகவும் குவைவாக இருப்பதுதான் என, ‘குஷ்வமன் & வவக்பீல்டு’ 

நிறுவனம் பதரிவித்துள்ளது. கடந்த ஆண்டில், அபமரிக்கா இரண்டாவது 

இடத்திலும், இந்தியா மூன்ைாமிடத்திலும் இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

5. காெப ாயாளிகளில் கடுயையான COVID-19 நியலயைகளின் 

தாக்கத்யத ஆய்வு செய்ய, எந்த நிறுவனத்துடன், ேபயாசடக்னாலஜி 

துயற ஒத்துயைத்துள்ளது? 

அ) BRICS  

ஆ) G20 

இ) G7 

ஈ) BIMSTEC 

✓ அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்ப அவமச்சகத்தின் உயிரி பதாழில்நுட்பத் 

துவை, BRICS நாடுகளுடன் ஒருங்கிவணந்து, காசவநாயால் 

பாதிக்கப்பட்ட வநாயாளிகளிவடவய தீவிர COVID-19 பதாற்றின் தாக்கம் 

குறித்து ஆய்வுபசய்வதற்காக SARS–CoV2 NGS–BRICS கூட்டவமப்வப 

பசயல்படுத்தி வருகிைது. சிைந்த வநாய் வமலாண்வமக்காக COVID-19 

பதாற்ைால் பாதிக்கப்பட்ட அல்லது பாதிக்கப்படாத நுவரயீரல் காசவநாய் 

வநாயாளிகளில் இவணவநாய் குறித்த தகவவல இந்த ஒருங்கிவணந்த 

ஆய்வு வழங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

 

6. ஆப்கானிஸ்தான் சதாடர்ோன ஆபலாெயனகளுக்காக நிரந்தர 

இருதரப்பு பெனயல உருவாக்குவதற்காக, இந்தியா, எந் ாட்படாடு 

ஒப்புக்சகாண்டுள்ளது? 

அ) ரஷ்யா  

ஆ) ஈரான் 

இ) சீனா 

ஈ) அபமரிக்கா 

✓ ஆப்கானிஸ்தான் பதாடர்பான ஆவலாசவனகளுக்கு நிரந்தர இருதரப்பு 

வசனவல உருவாக்க இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் ஒப்புக்பகாண்டுள்ளன. 

1996-2001’க்கு இவடயில், காபூலில் இஸ்லாமியக் குழு கவடசியாக 

ஆட்சியில் இருந்தவபாது இந்தியா, ரஷ்யா மற்றும் ஈரான் ஆகியவை 

தலிபான் எதிர்ப்பு கூட்டணியின் முக்கிய ஆதரவாளர்களாக இருந்தன. 

 

7. வங்கி ைற்றும் நிதி பைாெடிகளுக்கான ஆபலாெயனக் குழுவின் 

தயலவராக நியமிக்கப்ேட்டுள்ளவர் யார்? 

அ) பத்மஜா சுந்துரு 

ஆ) SS மல்லிகார்ஜுன ராவ் 

இ) T M பாசின்  

ஈ) ஹஸ்முக் ஆதியா 

✓ மத்திய விஜிபலன்ஸ் கமிஷன்மூலம் வங்கி & நிதிவமாசடிகளுக்கான 

ஆவலாசவனக்குழுவின் தவலவராக TM பாசின் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

2 ஆண்டுகாலத்திற்கு அவர் இப்பதவியிலிருப்பார். `50 வகாடிக்கும் 

அதிகமான வங்கி வமாசடிகவள ஆராய்ந்து அதற்கு பபாருத்தமான 

நடவடிக்வககவள பரிந்துவரப்பதற்காக இக்குழு உருவாப்பட்டது. 

 

8. ேயனர்கள், தடுப்பூசி செலுத்திக்சகாள்ள முன்ேதிவு செய்வதற்காக, 

சுகாதாரம் ைற்றும் குடும்ே ல அயைச்ெகத்துடன் கூட்டுபெர்ந்துள்ள 

நிறுவனம் எது? 

அ) வாட்ஸ்ஆப்  

ஆ) டுவிட்டர் 

இ) படலிகிராம் 

ஈ) கூகிள் 

✓ சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல அவமச்சகத்துடன் வாட்ஸ்ஆப் கூட்டு 

வசர்ந்துள்ளது. இதன்மூலம் வாட்ஸ்ஆப்பில், MyGov பகாவரானா உதவி 

எண்ணுக்கு ‘Book Slot’ என அனுப்புவதன்மூலம் தடுப்பூசி பசலுத்திக் 

பகாள்ள முன்பதிவு பசய்துபகாள்ளவியலும். வமலும் தடுப்பூசி பசலுத்திக் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

பகாண்டாதற்கான சான்றிதவழயும் வாட்ஸ்ஆப்பில் இருந்து பதிவிைக்கம் 

பசய்யும் வசதியும் ஏற்கனவவ அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 

9. எந்த ைாநிலத்தின் திட்டமிடல் துயறயுடன் இயைந்து, இந்தியக் 

குடியரசுத்துயைத்தயலவர் ‘தடுப்பூசி இந்தியா’ திட்டத்யதத் 

சதாடங்கினார்? 

அ) உத்தர பிரவதசம் 

ஆ) பதலங்கானா 

இ) ஆந்திர பிரவதசம் 

ஈ) கர்நாடகா  

✓ இந்தியக்குடியரசுத்துவணத்தவலவர், M பவங்வகயா, ஆக.24 அன்று 

‘தடுப்பூசி இந்தியா’ திட்டத்வதத் பதாடங்கிவவத்தார். இந்தத் திட்டத்வத 

பபங்களூரில் ‘கிவ்விங் இந்தியா’ அைக்கட்டவள & நீடித்த இலக்குகள் 

ஒருங்கிவணப்பு வமயம் ஏற்பாடு பசய்தன. இது கர்நாடக மாநில அரசின் 

திட்டமிடல் துவையுடன் இவணந்து CSIR’இன் கீழ் பதாடங்கப்பட்டது. 

இந்தியா தனது COVID-19 தடுப்பூசி திட்டத்வத 2021 ஜனவரி.16 அன்று 

பதாடங்கியது. 

 

10. உலக தண்ணீர் வாரைானது ஆகஸ்ட் ைாதத்தில் எத்பததியில் 

இருந்து எத்பததி வயர ஏற்ோடு செய்யப்ேட்டது? 

அ) 19-23 ஆகஸ்ட் 

ஆ) 23-27 ஆகஸ்ட்  

இ) 20-26 ஆகஸ்ட் 

ஈ) 27-31 ஆகஸ்ட் 

✓ உலக நீர் வாரம் என்பது ஸ்டாக்வஹாம் பன்னாட்டு நீர் நிறுவனத்தால் 

(SIWI) கடந்த 1991ஆம் ஆண்டு முதல் உலகளாவிய நீர் பிரச்சவனகள் 

மற்றும் பன்னாட்டு வளர்ச்சி பதாடர்பான சிக்கல்களுக்குத் தீர்வுகாணும் 

வநாக்கத்துடன் ஏற்பாடு பசய்யப்படுகிை வருடாந்திர நிகழ்வாகும். உலக 

நீர் வாரம், 2021 ஆக.23-27 வவர ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த 

ஆண்டின் (2021) நிகழ்வு முற்றிலும் பமய்நிகரான முவையில் ஏற்பாடு 

பசய்யப்பட்டுள்ளது. “Building Resilience Faster” என்பது 2021 உலக நீர் 

வாரத்திற்கான கருப்பபாருளாகும். 

 


1. வடாக்கிவயா பாராலிம்பிக்: ஒவர நாளில் இந்தியாவுக்கு 2 பவள்ளி, 1 

பவண்கலம் 

வடாக்கிவயா பாராலிம்பிக் வபாட்டியில் ஒவர நாளில் இந்தியா 2 பவள்ளி, 

1 பவண்கலப் பதக்கங்கவள வகப்பற்றியது. ஒலிம்பிக் வபாட்டிகவளத் 

பதாடாா்ந்து பாராலிம்பிக் வபாட்டிகள் நவடபபறுவது வழக்கம். அதன்படி 

வடாக்கிவயா நகரில் தற்வபாது பாராலிம்பிக் வபாட்டிகள் நடந்து 

வருகின்ைன. பமாத்தம் 4,400-க்கு வமற்பட்ட வீராா், வீராங்கவனகள் 

கலந்து பகாண்டுள்ளனாா். இந்தியா சாாா்பில் தமிழகத்தின் தங்கவவலு 

மாரியப்பன் உள்பட 54 வபாா் பாராலிம்பிக் வபாட்டியில் 

பங்வகற்றுள்ளனாா்,. 

இந்நிவலயில் ஞாயிற்றுக்கிழவம மகளிாா் வடபிள் படன்னிஸ் கிளாஸ் 4 

பிரிவு இறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் பவினா பபன் பவடல் 0-3 என்ை 

வகம் கணக்கில் உலகின் நம்பாா் ஒன் நிவல வீராங்கவன சீனாவின் 

யிங் ஸூவிடம் வதால்வியவடந்து பவள்ளிப் பதக்கத்வத வகப்பற்றினாாா். 

வடாக்கிவயா பாராலிம்பிக் வபாட்டியில் இந்தியா பவன்ை முதல் 

பதக்கமாகவும், வடபிள் படன்னிஸ் விவளயாட்டில் இந்தியாவின் முதல் 

பதக்கமாகவும் இது அவமந்தது. 

உயரம் தாண்டுதல்-நிஷாத் குமாாா்: 

ஆடவாா் உயரம் தாண்டுதல் டி47 பிரிவில் 21 வயவத ஆன இந்திய வீராா் 

நிஷாத் குமாாா் 2.06 மீட்டாா் குதித்து புதிய ஆசிய சாதவனயுடன் 

பவள்ளிப் பதக்கத்வதக் வகப்பற்றினாாா். ஹிமாசலபிரவதசம் ஆம்ப் 

நகவரச் வசாா்ந்த நிஷாத் குமாாா் தங்கள் விவசாய நிலத்தில் புற்கவள 

பவட்டும் வபாது அந்த இயந்திரத்தில் வலது வகவய இழந்தாாா் என்பது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

வட்டு எறிதல்-விவனாத் குமாாா்: 

41 வயதான பிஎஸ்எப் வீரரான விவனாத்குமாாா் வட்டு எறிதல் எஃப் 52 

பிரிவில் 19.91 தூரம் எறிந்து பவண்கலப் பதக்கத்வத வகப்பற்றினாாா். 

விவனாத்குமாரும் புதிய ஆசிய சாதவனவய பவடத்தாாா். பவள்ளிப் 

பதக்கம் பவன்ை பவினா பவடல், நிஷாத்குமாாா், பவண்கலம் பவன்ை 

விவனாத்குமாாா் உள்ளிட்வடாருக்கு தவலவாா்கள் உள்பட பல்வவறு 

தரப்பினாா் பாராட்டுகவள பதரிவித்துள்ளனாா். 

 

2. வதசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் இவணய வயது வரம்பு அதிகரிப்பு 

வதசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் (என்பிஎஸ்) இவணவதற்கான உச்ச 

வயது வரம்பு 65-லிருந்து 70-ஆக உயாா்த்தப்பட்டுள்ளது. வதசிய 

ஓய்வூதியத் திட்டத்வத ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுவை-வளாா்ச்சி 

ஆவணயம் (பிஎஃப்ஆாா்டிஏ) பசயல்படுத்தி வருகிைது. அத்திட்டத்தில் 

இவணவது, திட்டத்தின் பலன்கவளப் பபறுவது உள்ளிட்டவவ 

பதாடாா்பான மாற்ைப்பட்ட விதிமுவைகவள பிஎஃப்ஆாா்டிஏ 

பவளியிட்டுள்ளது. 

அதன்படி, வதசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் இவணவதற்கான அதிகபட்ச 

வயது வரம்பு 65-லிருந்து 70-ஆக உயாா்த்தப்பட்டுள்ளது. குவைந்தபட்ச 

வயது வரம்பு 18-ஆகவவ நீடிக்கிைது. இந்தியாா்கள், பவளிநாட்டில் 

வசிக்கும் இந்தியாா்கள் ஆகிவயாாா் 75 வயது வவர வதசிய ஓய்வூதியத் 

திட்டத்தில் வசமித்து வவக்க முடியும் என்று பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது 

பதாடாா்பாக பிஎஃப்ஆாா்டிஏ பவளியிட்டுள்ள அறிக்வகயில், ‘ஓய்வூதியத் 

திட்டத்தில் இவணவவாரின் வசமிப்புத் பதாவக எந்த வவகயில் முதலீடு 

பசய்யப்பட வவண்டும் என்பவதப் பபாருத்து முதலீட்டு சதவீதம் 

மாறுபடும். 65 வயவதக் கடந்வதாாா் வதசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் 

இவணயும்வபாது, ஏற்பகனவவ தீாா்மானிக்கப்பட்ட பசாத்துகளில் 

(ஆட்வடா சாய்ஸ்) 15 சதவீதம் வவர மட்டுவம முதலீடுகவள வமற்பகாள்ள 

முடியும். 

பசாத்துகள் மீதான முதலீடுகவள ஓய்வூதியதாராா்கவள முடிவு பசய்தால் 

(ஆக்டிவ் சாய்ஸ்), அதில் 50 சதவீதம் வவரயிலான பதாவகவய முதலீடு 

பசய்ய முடியும். 65 வயவதக் கடந்தவாா்கள் வதசிய ஓய்வூதியத் 

திட்டத்தில் இவணந்தால், குவைந்தபட்சம் 3 ஆண்டுகளுக்குப் பிைவக 

திட்டத்வத விட்டு பவளிவயை முடியும். திட்டத்தில் இருந்து பவளிவயறும் 

ஓய்வூதியதாராா்கள், குவைந்தபட்சம் 40 சதவீதத் பதாவகவய எதிாா்கால 

ஓய்வூதியத்துக்காக வவத்துக் பகாண்டு மீதத்பதாவகவய ஒவர 

தவவணயில் பபற்றுக் பகாள்ளலாம்’ என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

3. முறிந்த எலும்வப விவரவாக இவணக்கும் ஆராய்ச்சி: கும்மிடிப்பூண்டி 

மாணவாா் சாதவன 

கும்மிடிப்பூண்டிவயச் வசாா்ந்த உயிரியல் பதாழில்நுட்ப இறுதியாண்டு 

மாணவாா், முறிந்த எலும்புகவள 15 நாள்களுக்குள் ஒட்ட வவக்கும் 

ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு, பவற்றி பபற்றுள்ளாாா். கும்மிடிப்பூண்டிவய 

வசாா்ந்த பாஸ்கரன்-லதா தம்பதியின் மகன் வவத்தியநாதன் (21). இவாா் 

தஞ்வச சாஸ்த்ரா நிகாா்நிவல பல்கவலக்கழகத்தில் உயிரியல் 

பதாழில்நுட்பப் படிப்பில் இறுதி ஆண்டு படித்து வருகிைாாா். இவாா் 

உயிரியல் பதாழில்நுட்பத் துவையில் வமற்பகாண்ட ஆராய்ச்சி குறித்த 

அறிக்வக, பலரின் கவனத்வத ஈாா்த்து வருகிைது. எலும்பு முறிவு 

சிகிச்வசயில், முறிந்த எலும்புகள் ஒன்றுகூட, ஒரு மாதம் முதல் மூன்று 

மாதங்கள் வவர கால அவகாசம் வதவவப்படும். இதனால் ஏற்படும் 

சிரமங்கவளத் தவிாா்க்க, முறிந்த எலும்புகள் விவரந்து கூடுவதற்கான 

ஆராய்ச்சிவய வவத்தியநாதன் வதாா்வு பசய்தாாா். 

இவரது ஆராய்ச்சியின் பலனாக, எலும்புகவள விவரந்துகூட வவக்கும் 

‘கய்வடாசன்’ என்ை பவயா பாலிமருடன், பதாற்று பாதிப்பு ஏற்படாமல் 

இருக்க சில்வாா் நாவனா துகள்கள் கலந்து தயாரித்த கலவவவய, 

முறிந்த எலும்புகளுக்கு இவடவய நிரப்ப வவண்டும். அப்படி பசய்தால், 

முறிந்த எலும்புகள், 15 நாள்களுக்குள் ஒன்றுகூடும் என ஆராய்ச்சி 

அறிக்வகவய 2020-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம், பல்கவலக்கழகத்தில் 

வவத்தியநாதன் சமாா்ப்பித்தாாா். அவரது ஆராய்ச்சிவய, மத்திய அரசின் 

உயிரியல் பதாழில்நுட்பத் துவை அங்கீகரித்தது. இவதயடுத்து, 2021-

ஆம் ஆண்டின் இளம் சாதவனயாளாா் விருதான இன்ஸ்டிட்டியூட் ஆப் 

ஸ்காலாா்ஸ் விருதிவன வழங்கியது. 

அவதத் பதாடாா்ந்து பாக்ஸ் க்ளூஸ் மற்றும் ஜி நியூஸ் இவணந்து, 2021-

ஆம் ஆண்டின் ‘இந்தியா பிவரம் குவாலிட்டி எஜுவகஷன்’ விருதிவன 

வவத்தியநாதனுக்கு வழங்கியது. இந்த உயிரியல் பதாழில்நுட்பக் 

கண்டுபிடிப்பால், அவருக்கு விருதுகளும் பாராட்டுகளும் பதாடாா்ந்து 

குவிந்து வருகின்ைன. 

 

 


