
        

    

1. ராபர்ட் லெவன்ட ாவ்ஸ்கி என்பாரு ன் ல ா ர்புட ய 

விடையாட்டு எது? 

அ) டென்னிஸ் 

ஆ) கால்பந்து  

இ) ஹாக்கி 

ஈ) மட்டெப்பந்து 

✓ பபாலந்து கால்பந்தாட்ெ வீரர் ராபர்ட் டலவன்பொவ்ஸ்கி 

2021ஆம் ஆண்டிற்கான ‘FIFA சிறந்த வீரர்’ விருடத 

டவன்றார். தற்பபாது, அவர் பபயர்ன் முனிச் அணிக்காக 

விடையாடி, டதாெர்ந்து இரண்ொவது ஆண்ொக இந்த 

விருடத டவல்கிறார். 

✓ பார்சிபலானாவின் ஸ்பானிய நடுகை வீராங்கடனயான 

அடலக்ஸியா புட்டெல்லாஸ் ‘FIFA சிறந்த வீராங்கடன’ 

விருடத டவன்றார். இந்த ஆண்டின் சிறந்த பகாலுக்கான 

புஸ்காஸ் விருடத அர்டென்டினா வீரர் எரிக் லபமலா 

டவன்றுள்ைார். 

 

2. ‘நுசந் ரா’ என்பது எந்நாட்டின் புதிய  டெநகரமாகும்? 

அ) கெகஸ்தான் 

ஆ) ஆப்கானிஸ்தான் 

இ) இந்பதாபனசியா  

ஈ) இலங்டக 

✓ இந்பதாபனஷியா தனது தடலநகரமான ெகார்த்தாடவ 

பபார்னிபயா தீவின் கிழக்பக அடமந்துள்ை கிழக்கு 

கலிமந்தனுக்கு மாற்றும் மப ாதாடவ நிடறபவற்றியது. 

இந்பதாபனஷியாவின் புதிய தடலநகர் நு ந்தரா என்று 

அடழக்கப்படும். ‘நு ந்தரா’ என்றால் ொவனிய டமாழியில் 

‘தீவுகளின் கூட்ெம்’ எனப்டபாருள். 

✓ ெகார்த்தா ஏற்கனபவ மக்கள் கூட்ெத்தால் நிரம்பி வழியும் 

காரணத்தால், இந்தப் புதிய நகரத்தில் ஒரு சீர்மிகு நகரக் 

கட்ெடமப்டப உருவாக்க இந்பதாபனஷிய அர ாங்கம் 

பநாக்கம் டகாண்டுள்ைது. 2022ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி, 

இந்பதாபனசியா நான்காவது மிகப்டபரிய மக்கள்டதாடக 

டகாண்ெ நாொக உள்ைது. 

 

3. ‘குடைாபல் டசபர் லசக்யூரிட்டி அவுட்லுக் – 2022’ என்ற 

அறிக்டகடய லவளியிட்  நிறுவனம் எது? 

அ) உலக வங்கி 

ஆ) உலக டபாருைாதார மன்றம்  

இ) உலக வர்த்தக அடமப்பு 

ஈ)  ர்வபத  டதாடலத்டதாெர்பு ஒன்றியம் 

✓ உலக டபாருைாதார மன்றம் ‘குபைாபல் ட பர்ட க்யூரிட்டி 

அவுட்லுக் – 2022’ என்றபவாரறிக்டகடய டவளியிட்ெது. 

இவ்வறிக்டகயின்படி, COVID-19 டதாற்று வணிகத்திலும் 

வீட்டிலும் டிஜிட்ெல் கருவிகளின் பயன்பாட்டெ அதிக்கப்ப 

-டுத்தியுள்ைது. இந்த அதீத உயர்வு பல்பவறு இடணய 

நிகழ்வுகளுக்கு வழிவகுத்தன. 

 

 

 

4. ‘ஆபடரஷன் சர்த் ஹவா’வை டமற்லகாள்கிற இந்திய 

ஆயு ப்பட  எது? 

அ) இந்பதா-திடபத்திய எல்டலக்காவல்படெ 

ஆ) எல்டலப் பாதுகாப்புப் படெ  

இ) மத்திய ப மக்காவல்படெ 

ஈ) மத்திய டதாழிற்துடற பாதுகாப்புப் படெ 

✓ எல்டலப் பாதுகாப்புப் படெயானது ென.23-28 வடர 

நடெடபறவுள்ை அதன் “ஆபபரஷன்  ர்த் ஹவா” கீழ் 

ராெஸ்தான் மாநிலத்தில் பாகிஸ்தான் எல்டலப்புறத்தில் 

கண்காணிப்டப அதிகரிக்கும். எல்டலப் பாதுகாப்புப்படெ 

பகாடெயில் “கரம் ஹவா” மற்றும் குளிர்காலத்தில் “ ர்த் 

ஹவா" ஆகியவற்டற நெத்துகிறது. 

 

5. ‘சாதி’ என்ற திறன்பபசிச் லசயலிடய அறிமுகப்படுத்திய 

நிதி நிறுவனம் எது? 

அ) இந்திய ரி ர்வ் வங்கி 

ஆ) நபார்டு 

இ) SEBI  

ஈ) SIDBI 

✓ பங்குச் ந்டதயின் அடிப்படெக்கருத்துகள் குறித்து முதலீ 

-ட்ொைர்களிடெபய விழிப்புணர்டவ ஏற்படுத்துதற்காக, 

மூலதனச்  ந்டத ஒழுங்காற்றுநரான SEBI தனது திறன் 

பபசிச்ட யலிடய ‘ ாதி’ என்ற டபயரில் டவளியிட்ெது.  

✓ பங்குச் ந்டதயில் நுடழயும் தனிநபர் முதலீட்ொைர்களின் 

அதிகரிப்பு காரணத்தாலும் திறன்பபசி அடிப்படெயிலான 

வணிகநெவடிக்டககைாளும் இச்ட யலி டவளியிெப்பட்டு 

உள்ைது. KYC ட யல்முடற, வர்த்தகம் மற்றும் தீர்வு, 

பரஸ்பர நிதிகள்,  ந்டத பமம்பாடுகள், முதலீட்ொைர் 

குடறகடை நிவர்த்தி ட ய்யும் டபாறிமுடற பபான்ற 

அடிப்படெக் கருத்துகடைப் பற்றிய விழிப்புணர்டவ 

ஏற்படுத்துவடத இது பநாக்கமாகக் டகாண்டுள்ைது. 

 

6. ‘AFC மகளிர் ஆசிய டகாப்டப – 2022’ டபாட்டிடய 

ந த்துகிற நாடு எது? 

அ) ெப்பான் 

ஆ) ஆஸ்திபரலியா 

இ) சீனா 

ஈ) இந்தியா  

✓ ‘AFC மகளிர் ஆசிய பகாப்டப – 2022’ பபாட்டிடய 

இந்தியா நெத்துகிறது. இந்தியா காலிறுதிக்கு தகுதிடபற்று 

2023 ஃபிஃபா மகளிர் உலகக் பகாப்டபடய எட்டுவதன் 

மூலம்  ரித்திரம் படெக்கும் பநாக்கில் உள்ைது. ஃபிஃபா 

மகளிர் உலகக் பகாப்டப அடுத்த ஆண்டு ஆஸ்திபரலியா 

மற்றும் நியூசிலாந்தில் நடெடபறவுள்ைது. 

✓ இந்திய சீனியர் கால்பந்து அணி இதுவடர எந்த உலகக் 

பகாப்டபப் பபாட்டியிலும் விடையாடியதில்டல. 

ஆஸ்திபரலியாவும் சீனாவும் மிகப்டபரிய  வாலாக உள்ை 

நிடலயில், டதாெர்ந்து 3ஆவது முடறயாக தனது முதலிெ 

-த்டத உறுதிப்படுத்திக்டகாள்ை ெப்பான் விடழகிறது. 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

7. ‘முடிவிலி பாலம்’ என்பது எந்  நாட்டில் அடமந்துள்ை 

ஒரு சிறப்புவாய்ந்  கட்  க்கடெ அடமப்பு ஆகும்? 

அ) ரஷ்யா 

ஆ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்  

இ) இந்தியா 

ஈ) அடமரிக்கா 

✓ ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் துபாயில் உள்ை ‘இன்ஃபினிட்டி 

பிரிட்ஜ்’ முதன்முடறயாக  மீபத்தில் பபாக்குவரத்துக்காக 

திறக்கப்பட்டுள்ைது. துபாய் சிறுகுொமீது கட்ெப்பட்டுள்ை 

இப்புதிய பாலம், அல் ஷிந்தகா சுரங்கப்பாடதக்கு அருகில், 

வாகனங்கள் நீருக்கடியில் அந்தச் சிறுகுொடவ கெக்க 

உதவுகிறது. 2018’இல் முதன்முதலில் முன்டமாழியப்பட்ெ 

அல் ஷிந்தகா வழித்தெ திட்ெத்தின் ஒருபகுதியாக இந்த 

‘முடிவிலி பாலம்’ அடமந்துள்ைது. 

 

8. குடியரசுத் டெவர் சார்பாக ‘இந்தியாவின் எதிர்பாராச் 

லசெவுக்கான நிதியத்வை’ நிர்வகிக்கிற துடற எது? 

அ) டபாருைாதார விவகாரங்கள் துடற  

ஆ) ட லவினத்துடற 

இ) நிதியியல் ப டவகள் துடற 

ஈ) வருவாய்த்துடற 

✓ ‘இந்தியாவின் எதிர்பாராச் ட லவுக்கான நிதியம்’ என்பது 

இந்தியக்குடியரசுத்தடலவரின்  ார்பாக நிதியடமச் கத் 

-தின் டபாருைாதார விவகாரங்கள் துடறயால் நிர்வாகம் 

ட ய்யப்படுகிறது. இது நிர்வாக ட யல்முடற நெவடிக்டக 

மூலம் இயக்கப்பெலாம். பபரிெர்கள் மற்றும் டதாெர்புடெய 

எதிர்பாராத ட லவுகளின் பபாது பயன்படுத்தப்பெலாம்.  

✓  மீபத்தில், இந்த நிதிக்கான ட லவின விதிமுடறகடை 

அர ாங்கம் மாற்றியடமத்துள்ைது. டமாத்த நிதி மதிப்பில் 

40  தவீதத்டத ட லவினச் ட யலாைரின் வ ம் டவக்க 

இது வழிபகாலுகிறது.  

 

9. அஸ்ஸாமின் உயரிய குடிமக்கள் விரு ான ‘அஸ்ஸாம் 

டவபவ்’க்கு ட ர்ந்ல டுக்கப்பட்டுள்ைவர் யார்? 

அ) ரத்தன் ொொ  

ஆ) டகௌதம் அதானி 

இ) முபகஷ் அம்பானி 

ஈ) அஸிம் பிபரம்ஜி 

✓ டதாழிலதிபரும், டகாடெயாளியுமான ரத்தன் ொொவுக்கு 

மாநிலத்தின் மிகவுயரிய விருதான ‘அஸ்ஸாம் டபபவ்’ 

விருடத அஸ்ஸாம் அரசு வழங்கவுள்ைது. 

✓ அஸ்ஸாம் மாநிலம் ‘அஸ்ஸாம் டபபவ்’, ‘அஸ்ஸாம் ட ௌரவ்’ 

& அஸ்ஸாம் டகௌரவ் ஆகிய விருதுகடையும் வழங்கும். 

‘அஸ்ஸாம் ட ௌரவ்’ விருது ஒலிம்பிக்கில் பதக்கம் டவன்ற 

லவ்லினா பபார்பகாடஹன் உட்பெ ஐந்து நபர்களுக்கு 

வழங்கப்பெவுள்ைது. 

 

 

 

10. ‘Halodule uninervis’ என்ற க ற்புல் வடகயானது, 

கீழ்காணும் எந்  டநாய்க்கு எதிராக வலுவான லசயல்பாட் 

-ட க் லகாண்டுள்ைது? 

அ) புற்றுபநாய்  

ஆ) உயர் இரத்தவழுத்தம் 

இ) நீரிழிவு பநாய் 

ஈ) COVID-19 

✓ ‘Halodule uninervis’இன் எத்தில் அசிபெட் கூறினிலுள்ை 

வலுவான புற்றுபநாய் எதிர்ப்பு ட யல்பாட்டின் அறிவியல் 

ஆதாரங்கடை ஆராய்ச்சியாைர்கள் கண்ெறிந்துள்ைனர். 

இது டதன் தமிழ்நாட்டின் ராபமஸ்வரம் அருபக கெபலாரப் 

பகுதியில் காணப்படும் ஒரு கெற்புல் வடகயாகும். 

✓ வீரியம்மிக்க கருங்கட்டி, நுடரயீரல், கருப்டபவாய்ப்புற்று 

பநாய் மற்றும் டபருங்குெல் புற்றுபநாய்கள் உள்ளிட்ெ 

மனிதரில் ஏற்படும் பல்பவறு புற்றுபநாய் ட ல்களுக்கு 

எதிரான இது ட யல்படுகிறது. 

 

 

1. பருவநிடல மாற்றத்தில் இந்தியாவின் டபாறுப்புணர்வு: 

குடியரசுத்தடலவர் டபருமிதம் 

பருவநிடல மாற்றத்டத எதிர்டகாள்வதில் இந்தியா 

டபாறுப்புணர்வுென் ட யல்பட்டு வருவதாக குடியரசுத் 

தடலவர் ராம்நாத் பகாவிந்த் டதரிவித்தார். 

நாொளுமன்ற பட்டெட் கூட்ெத்டதாெர் டதாெங்கியது. இரு 

அடவகளின் கூட்டுக்கூட்ெத்தில் குடியரசுத்தடலவர் 

ஆற்றிய உடர: 

உலகம் தற்பபாது பருவநிடல மாற்றத்தின்  வால்கடைச் 

 ந்தித்து வருகிறது. இந்த விவகாரத்தில் 

டபாறுப்புணர்வுென்  ர்வபத  அைவில் இந்தியா குரல் 

டகாடுத்துவருகிறது. 2070ஆம் ஆண்டுக்குள் நிகர பூஜ்ய 

கரியமில வாயு உமிழ்வு நிடல உள்ளிட்ெ பல்பவறு 

இலக்குகடை கிைாஸ்பகா பருவநிடல மாநாட்டில் 

இந்தியா நிர்ணயித்தது. 

‘ஒபர சூரியன், ஒபர உலகம், ஒபர மின் விநிபயாக 

அடமப்பு’ திட்ெத்டதயும் இந்தியா முன்டனடுத்தது. 

கபரானா டதாற்று பரவல் காலத்திலும், கெந்த 2020-21 

நிதியாண்டில் நாட்டின் விவ ாயிகள் 30 பகாடி ென் 

உணவு தானியங்கடை உற்பத்தி ட ய்தனர். 433 லட் ம் 

டமட்ரிக் ென் பகாதுடமடய விவ ாயிகளிெம் இருந்து 

மத்திய அரசு டகாள்முதல் ட ய்தது. அதன்மூலமாக 50 

லட் ம் விவ ாயிகள் பலனடெந்தனர். நாட்டின் பவைாண் 

ஏற்றுமதி `3 லட் ம் பகாடிடயக் கெந்துள்ைது.  

விவ ாயிகள் நிதியுதவித் திட்ெம் வாயிலாக 11 பகாடி 

விவ ாயிகள் பலடனெந்துள்ைனர். 

ரயில்பவ துடறயில்  ாதடன: உழவர்களுக்கான ரயில் 

(கி ான் ரயில்) ப டவ, ரயில்பாடதகள் மின்மயமாக்கம், 

நவீனமயம், வெகிழக்கு மாநிலங்களுக்கான ரயில் 

ப டவ உள்ளிட்ெடவ ரயில்பவ துடறயில் அரசு 

நிகழ்த்திய முக்கிய  ாதடனகள். வந்பத பாரத் ரயில், 

 

 

 

  



        

    

‘விஸ்ொபொம்’ டபட்டிகள் உள்ளிட்ெடவ நவீனத்டத 

டவளிப்படுத்துகின்றன. 

கெந்த 7 ஆண்டுகளில் 24,000 கிமீ டதாடலவுக்கு ரயில் 

பாடதகள் மின்மயமாக்கப்பட்டுள்ைன. காஷ்மீரில் ட னாப் 

நதிக்கு பமபல கட்ெப்பட்டு வரும் ரயில்பவ பமம்பாலம் 

நவீனத்தின் டமயமாகத் திகழ்கிறது. 

வெகிழக்கின் வைர்ச்சி: வெகிழக்கு மாநிலங்களில் நீடித்த 

வைர்ச்சிடய ஏற்படுத்த அரசு உறுதிடகாண்டுள்ைது. அந்த 

மாநிலங்களின் தடலநகரங்கள் அடனத்தும் ரயில் 

ப டவகைால் இடணக்கப்பட்டுள்ைன. விமானப் 

பபாக்குவரத்தும் ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. வெகிழக்கின் 

வைர்ச்சி, நாட்டின் வைர்ச்சிக்கான வரலாற்றில் டபான் 

எழுத்துகைால் டபாறிக்கப்படும் நிடல உருவாகும். 

வலுவான நிடலயில் இந்தியா: டதாெர்ந்து மாறிவரும் 

 ர்வபத  சூழலில் தூதரகத்டதாெர்புகள்மூலமாக இந்தியா 

தனது நிடலடய வலுப்படுத்திக்டகாண்டுவருகிறது. 

கெந்த ஆண்டு ஆகஸ்டில் ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் 

தடலடமப் டபாறுப்டப ஏற்று பல்பவறு முக்கிய 

முடிவுகடை இந்தியா எடுத்தது; கெல் ார் பாதுகாப்பு 

குறித்து முதல்முடறயாக விவாதம் நெத்தப்பட்ெது. 

அண்டெநாொன ஆப்கானிஸ்தானில் நிடலயில்லாத் 

தன்டம ஏற்பட்ெவுென், அந்நாட்டில் சிக்கிக்டகாண்ெவர்கள் 

‘ஆபபரஷன் பதவி  க்தி’மூலமாக மீட்கப்பட்ெனர். 

ஆப்கனுக்கு மனிதாபிமான அடிப்படெயில் மருந்துகள், 

உணவுப்டபாருள்கடை இந்தியா அனுப்பி வருகிறது. 

‘ஒபர இந்தியா, சிறந்த இந்தியா’: பல ஆண்டுகைாகப் புறக் 

-கணிக்கப்பட்டு வந்த ெம்மு-காஷ்மீர், லொக் மக்களின் 

வாழ்டவ பமம்படுத்துவதற்காகப் பல்பவறு நெவடிக்டக 

-டை அரசு பமற்டகாண்டு வருகிறது. ‘ஒபர இந்தியா, 

சிறந்த இந்தியா’ என்ற டகாள்டகயின் அடிப்படெயில் 

ெனநாயக டகாள்டககடைக்கடெபிடித்து வைர்ச்சிக்கான 

புதிய அத்தியாயம் எழுதப்பட்டு வருகிறது என்றார் 

இந்தியக் குடியரசுத் தடலவர். 

 

2. டபாருைாதார வைர்ச்சி 8 - 8.5% ஆக இருக்கும்: 

டபாருைாதார ஆய்வறிக்டக 

2022-23ஆம் நிதியாண்டில் நாட்டின் டபாருைாதார 

வைர்ச்சி 8 முதல் 8.5% ஆக இருக்கும் என டபாருைாதார 

ஆய்வறிக்டகயில் டதரிவிக்கப்பட்டு உள்ைது. 

2021-22ஆம் நிதி ஆண்டுக்கான டபாருைாதார ஆய்வு 

அறிக்டகடய மத்திய நிதியடமச் ர் நிர்மலா சீதாராமன் 

நாொளுமன்றத்தின் இரு அடவகளிலும் இன்று தாக்கல் 

ட ய்தார். 

டபாருைாதார ஆய்வறிக்டகயின்படி, எதிர்வரும் 2022-

23ஆம் நிதியாண்டில் நாட்டின் டபாருைாதார வைர்ச்சி 8-

8.5  தவிகிதமாக இருக்கும் என கணிக்கப்பட்டுள்ைது. 

எதிர்வரும் நிதியாண்டில் வரக்கூடிய  வால்கடை  ந்திக் 

-கக்கூடிய வடகயில் டபாருைாதாரம் நல்ல நிடலயில் 

இருப்பதாகவும் ஆய்வறிக்டகயில் கூறப்பட்டுள்ைது. 

நெப்பு நிதியாண்டில், நாட்டின் டமய்யான டபாருைாதார 

வைர்ச்சி 9 புள்ளி 2  தவிகிதமாக ஆக உயரும் என 

கணிக்கப்பட்டுள்ைது. 

நெப்பு நிதியாண்டில், பவைாண் துடற 3.9  தவிகிதமாக 

வைரும் எனக் கணிக்கப்பட்டு இருப்பதாகவும் கூறப்பட்டு 

உள்ைது. இபதபபால், டதாழில்துடற 11.8  தவிகிதமாக 

வைர்ச்சி அடெயும் எனக் கருதப்படுவதாகவும், ப டவத் 

துடற 8.2  தவிகிதமாக உயரும் என கணிக்கப்படுவதாக 

-வும் அதில் கூறப்பட்டுள்ைது. 

 

3. 2020-21 டபாருைாதார வைர்ச்சியில் 6.6% பின்னடெவு 

கெந்த 2020-21ஆம் நிதியாண்டில் இந்தியப் 

டபாருைாதாரம் 6.6  தவீதம்  ரிடவக் கண்ெதாக பதசிய 

புள்ளியியல் அலுவலகத்தின் புள்ளிவிவரத்தில் டதரிவிக்க 

-ப்பட்டுள்ைது. 

இதுகுறித்து பமலும் டதரிவிக்கப்பட்டுள்ைதாவது: 

கபரானா பபரிெரின் தாக்கம் இந்தியப்டபாருைாதாரத்தில் 

முன்பு கணிக்கப்பட்ெடதவிெ குடறவாகபவ இருந்தது. 

அதடன எடுத்துக்காட்டும் வடகயில், 2021 பம மாதத்தில் 

டவளியிெப்பட்ெ மதிப்பீட்டில் இந்தியப்டபாருைதாரம் 2020 

-21ஆம் நிதியாண்டில் 7.3  தவீத  ரிடவ  ந்திக்கும் என 

டதரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்நிடலயில், பாதிப்பின் தாக்கம் 

எதிர்பார்த்தடதவிெ குடறவாக இருந்ததன் பலனாக 

இந்தச்  ரிவு 6.6  தவீதம் அைவுக்பக ஏற்பட்டுள்ைது. 

அதன்படி, நிடலயான (2011-12) விடல அடிப்படெயில் 

டமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி 2019-20ஆம் நிதியாண்டில் 

`145.16 லட் ம் பகாடியாக இருந்த நிடலயில், 2020-

21இல் `135.58 லட் ம் பகாடியாக குடறந்துள்ைது என 

NSO டதரிவித்துள்ைது. 

 


