
         

    

1. பசுமை தேசிய நெடுஞ்சாமை வழித்ேடங்கமை 

உருவாக்குவேற்காக கீழ்காணும் எந்ே வங்கியுடனான கடன் 

ஒப்பந்ேத்தில் இந்திய அரசு மகநயழுத்திட்டது? 

அ) IMF 

ஆ) உலக வங்கி  

இ) AIIB 

ஈ) ADB 

✓ பசுமை தேசிய நெடுஞ்சாமல வழித்ேடங்கமை உருவாக்குவேற்காக 

உலக வங்கியுடனான கடன் ஒப்பந்ேத்தில் மகநயழுத்திட்டுள்ைோக 

ைத்திய சாமல தபாக்குவரத்து ைற்றும் நெடுஞ்சாமல அமைச்சர் நிதின் 

நெய்ராம் கட்கரி அறிவித்ோர். 

✓ இராெஸ்ோன், ஹிைாச்சல பிரதேசம், உத்ேர பிரதேசம் ைற்றும் ஆந்திர 

பிரதேசம் ஆகிய ைாநிலங்கள் வழியாகச் நசல்லும் சுைார் 781 கிமீ நீை 

பல்தவறு தேசிய நெடுஞ்சாமலகமை தைம்படுத்தும் திட்டம் இதில் 

அடங்கும். நைாத்முள்ை 781 கிமீட்டரில் 287.96 கிமீட்டருக்கு `1664.44 

தகாடி நிதி வழங்கப்பட்டுள்ைது. இந்ேத் திட்டம் 2025 டிசம்பருக்குள் 

நிமைவமடயும் என்று ைதிப்பிடப்பட்டுள்ைது. 

 

2. ஜூமை 18 ஆனது தொபல் பரிசு நபற்ற எந்ேத் ேமைவரின் பிறந்ே 

ொள் ஆகும்? 

அ) ஆங் சான் சூகி 

ஆ) நெல்சன் ைண்தடலா  

இ) தகாபி அன்னன் 

ஈ) யாசர் அராபத் 

✓ ெூமல 18ஆம் தேதியானது நெல்சன் ைண்தடலா பன்னாட்டு ொைாக 

நகாண்டாடப்படுகிைது. 

✓ அமைதி ைற்றும் ெல்லிணக்கத்மே தைம்படுத்துவேற்கான அவரது 

முயற்சிகளுக்காக உலகம் முழுவதும் அவர் நிமனவுகூரப்படுகிைார். 

அவர், நேன்னாப்பிரிக்காவின் முேல் கறுப்பின அதிபராவார். 1993ஆம் 

ஆண்டில் அமைதிக்கான தொபல் பரிசு அவருக்கு வழங்கப்பட்டது. 

நேன்னாப்பிரிக்க நிைநவறி எதிர்ப்புப் புரட்சியாைரான அவர் 1994 முேல் 

1999 வமர நேன்னாப்பிரிக்காவின் அதிபராக இருந்ோர். 

 

3. MH-60R பன்முக நெலிகாப்டர்கமை இந்தியாவிற்கு வழங்கிய 

ொடு எது? 

அ) சீனா 

ஆ) இங்கிலாந்து 

இ) அநைரிக்கா  

ஈ) நியூசிலாந்து 

✓ இந்திய கடற்பமடயானது அநைரிக்காவிலிருந்து இரண்டு MH-60R பன் 

முக நெலிகாப்டர்கமைப் நபற்றுள்ைது. சான் டியாதகாவில் உள்ை ஒரு 

கடற்பமட வானூர்தி நிமலயத்தில் ெடந்ே விழாவில், இந்திய கடற்பமட 

அநைரிக்க கடற்பமடயிடமிருந்து முமையாக உலங்கூர்திகமை நபற்ைது. 

இந்ே நெலிகாப்டர்கமை லாக்ஹீட் ைார்ட்டின் நிறுவனம் ேயாரித்ேது. 

 

4. ஐொ ேரவுகளின்படி, DTP-1 ேடுப்பூசியின் முேல் தடாமைப் 

நபறாே குழந்மேகள் அதிகமுள்ை ொடு எது? 

அ) ஜிம்பாப்தவ 

ஆ) இலங்மக 

இ) இந்தியா  

ஈ) வங்காைதேசம் 

✓ உலக ெலவாழ்வு அமைப்பு ைற்றும் ஐொ குழந்மேகள் அமைப்பான 

UNICEF’இன் அண்மைய ேரவுகளின்படி, நோண்மட அமடப்பான் (D) -

இசிவு தொய் (T) – கக்குவான் (P) ஒருங்கிமணந்ே ேடுப்பூசியின் முேல் 

தடாமைப்நபைாே குழந்மேகளின் எண்ணிக்மகயில், கடந்ே 2020’இல் 

இந்தியா உலகின் மிகப்நபரிய அதிகரிப்மபப் பதிவு நசய்துள்ைது.  

✓ COVID-19 காரணைாக ஏற்பட்ட இமடயூறுகள் காரணைாக, 2020ஆம் 

ஆண்டில், வழக்கைான தொய்த்ேடுப்பு தசமவகள்மூலம் உலகைவில் 23 

மில்லியன் குழந்மேகள் அடிப்பமட ேடுப்பூசிகமை ேவைவிட்டோக 

இந்ேத் ேரவு எடுத்துக்காட்டுகிைது. 

 

5. UNDP நிைெடுக்தகாடு பரிமச நவன்ற ஆதிைமை பழங்குடியினர் 

உற்பத்தியாைர் நிறுவனம் ைற்றும் சிதனககுஞ்சா அறக்கட்டமை 

அமைந்துள்ை ைாநிைம் எது? 

அ) ேமிழ்ொடு ைற்றும் கர்ொடகா  

ஆ) ேமிழ்ொடு ைற்றும் தகரைா 

இ) கர்ொடகா ைற்றும் ஒடிைா 

ஈ) ஒடிைா ைற்றும் நேலுங்கானா 

✓ ஐொ வைர்ச்சி நிதியத்தின் (UNDP) ெடப்பாண்டுக்கான நிலெடுக்தகாடு 

பரிசிமனப் நபற்ை பத்து விருோைர்களுள் ஆதிைமல பழங்குடியினர் 

உற்பத்தியாைர் நிறுவனமும் சிதனககுஞ்சா அைக்கட்டமையும் அடங்கும். 

இது பல்லுயிர் பாதுகாப்பு ைற்றும் நிமலத்ே பயன்பாட்டிற்கான சமூக 

முன்நனடுப்புகமை அங்கீகரிக்கும் ஒரு விருோகும். 

✓ ஆதிைமல பழங்குடியினர் உற்பத்தியாைர் நிறுவனம் என்பது 1,700 

உறுப்பினர்கமைக் நகாண்ட ஒரு கூட்டுைவு அமைப்பாகும். இது, ேமிழ் 

ொட்டின் நீலகிரி உயிர்க்தகாைக் காப்புப் பகுதிமயச் தசர்ந்ே பழங் 

குடியினரால் ெடத்ேப்படுகிைது. சிதனககுஞ்சா அைக்கட்டமையானது 

தைற்குத்நோடர்ச்சி ைமலயிலும் கர்ொடக கடற்கமரயிலும் உள்ை ஈர 

நிலம் ைற்றும் கடதலார சூழலமைப்புகமைப் பாதுகாத்துள்ைது. 

 

6. FIDE என்பது எந்ே விமையாட்டின் சர்வதேச கூட்டமைப்பாகும்? 

அ) கால்பந்து 

ஆ) நசஸ்  

இ) கூமடப்பந்து 

ஈ) ொக்கி 

✓ Federation Internationale des Echecs (FIDE) என்பது உலக நசஸ் 

கூட்டமைப்பு ஆகும். இேன் ேமலமையகம் சுவிசர்லாந்தின் தலாசானில் 

அமைந்துள்ைது. இது ெூமல 20, 1924’இல் நிறுவப்பட்டது. இது 195 

உறுப்புொடுகமைக் நகாண்டுள்ைது. 

✓ FIDE உருவானமே நிமனவுகூரும் வமகயில், உலக நசஸ் ொள், 1966 

முேல் ஒவ்தவார் ஆண்டும் ெூமல.20 அன்று நகாண்டாடப்படுகிைது. 

சதுரங்க விமையாட்மட விமையாடுவேற்கும் ரசிப்பேற்கும் இந்ே ொள் 

அதிக ைக்கமை ஊக்குவிக்கிைது. இந்தியாவில் தோன்றிய சதுரங்கம், 

நபர்சியாவுக்குச் நசன்று நேற்கு ஐதராப்பா முழுவதும் பரவியது. 

 

7. ஆப்கானிஸ்ோனில் ெமடநபறும் டுநராயிகா பிைஸ் சந்திப்புக்கு 

முேல்முமறயாக இந்தியாமவ அமழத்ே ொடு எது? 

அ) ரஷ்யா  

ஆ) அநைரிக்கா 

இ) சீனா 

ஈ) பாகிஸ்ோன் 

✓ ஆப்கானிஸ்ோனில் ெமடநபறும் ரஷ்யா-அநைரிக்கா-சீனா டுநராயிகா+ 

சந்திப்புக்கு ரஷ்யா முேல்முமையாக இந்தியாமவ அமழத்துள்ைது.  

✓ இந்ேச் சந்திப்பு ோலிபான்களின் பங்கு ைற்றும் அந்ே ொட்டின் எதிர்காலம் 

தபான்ைவற்மை விவாதிப்பமே தொக்கைாகக் நகாண்டுள்ைது. ஊடக 

அறிக்மகயின்படி, ஈரானுக்கும் இந்ேச்சந்திப்புக்கு அமழப்பு விடுக்கப்பட்டு 

உள்ைது. இந்ேக் கூட்டத்தில் பாகிஸ்ோன் ைற்றும் ஆப்கானிஸ்ோன் 

பிரதிநிதிகளும் பங்தகற்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

 

8. அண்மைச் நசய்திகளில் இடம்நபற்ற கனிமீடு என்பது எந்ேக் 

தகாளின் நிைவாகும்? 

அ) நவள்ளி 

ஆ) புேன் 

இ) வியாழன்  

ஈ) சனி 

✓ கனிமீடு என்பது வியாழன் தகாளின் நிலவாகும். தைலும் இது சூரியக் 

குடும்பத்தில் இருக்கும் நிலவுகளிதலதய மிகப்நபரியோகும். 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ இது சூரியன் உட்பட சூரிய ைண்டலத்தில் உள்ை ஒன்போவது நபரிய 

வான்நபாருைாகும். அண்மையில் NASA ஒரு புதிய காநணாலிமய 

நவளியிட்டுள்ைது. அதில், ெூதனா விண்கலம் வியாழனின் நிலவான 

கனிமீடிற்கு அருதக பைந்து நசன்ைது. அது அேன் இருண்ட ைற்றும் ஒளி 

பகுதிகள் ைற்றும் மிகப்நபரிய ைற்றும் பிரகாசைான பள்ைத்துள் ஒன்ைான 

டுதராஸ் பள்ைத்மேயும் நவளிப்படுத்தியது. 

 

9. இந்தியாவில் கிராைப்புற சுற்றுைா தைம்பாட்டிற்கான வமரவு 

தேசிய உத்தி ைற்றும் நசயல் திட்டத்மே உருவாக்கியுள்ை ைத்திய 

அமைச்சகம் எது? 

அ) சுற்றுலா அமைச்சகம்  

ஆ) நோழிலாைர் அமைச்சகம் 

இ) சட்ட அமைச்சகம் 

ஈ) உள்துமை அமைச்சகம் 

✓ இந்தியாவில் கிராமிய சுற்றுலாமவ தைம்படுத்துவேற்கான ஒரு வமரவு 

தேசிய உத்தி ைற்றும் நசயல்திட்டத்மே ெடுவண் சுற்றுலா அமைச்சகம் 

வகுத்துள்ைது. ஆத்ை நிர்பார் பாரேத்மே தொக்கிய ஒரு முயற்சியாகும் 

இது. இக்நகாள்மக நோடர்பாக அமனத்து ைாநில அரசுகள் / யூனியன் 

பிரதேச நிர்வாகங்களிடமிருந்தும் கருத்துக்கமை ெடுவண் சுற்றுலா 

அமைச்சகம் தகட்டுள்ைது. 

✓ டிஜிட்டல் நோழில்நுட்பங்கள், நகாத்துக்கமை உருவாக்குேல்தபான்ை 

புதிய தயாசமனகளில் இந்ே உத்தி கவனம் நசலுத்துகிைது. இது சுதேஷ 

ேரிசனத் திட்டத்தின்கீழ், கிராமிய சுற்றுலாமவ இனங்கண்டுள்ைது. 

 

10. NEA ஸ்நகௌட் என்பது எந்ே விண்நவளி முகமையின் புதிய 

விண்கைைாகும்? 

அ ISRO 

ஆ) JAXA 

இ) NASA  

ஈ) ESA 

✓ NASA அண்மையில் அேன் புதிய விண்கலைான NEA ஸ்நகௌட் (Near-

Earth Asteroid Scout) அேன் அமனத்து தசாேமனகமையும் முடித்து, 

விண்நவளி ஏவுேை அமைப்பு ஏவுகமணக்குள் பாதுகாப்பாக 

அமடக்கப்பட்டுள்ைோக அறிவித்ேது. 

✓ ஆர்ட்நடமிஸ்-I’இல் பயணஞ்நசய்யும் பலவற்றுள் NEA ஸ்நகௌட்டும் 

ஒன்ைாகும், இது, ெவம்பரில் ஏவப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

ஆர்ட்நடமிஸ் திட்டத்தின்கீழ், 2024ஆம் ஆண்டில் முேல் நபண்மண 

நிலவில் ேமரயிைக்க NASA இலக்கு மவத்துள்ைது. 

 


1. வங்கிகளில் மவப்புத்நோமகக்கு ரூ.5 லட்சம் காப்பீடு: சட்டத் திருத்ேம் 

நகாண்டுவர ைத்திய அமைச்சரமவ ஒப்புேல் 

வங்கிகளில் நபாதுைக்களின் மவப்புத்நோமகக்கு `5 லட்சம் வமர 

காப்பீடு அளிக்கும் வமகயில் மவப்புத்நோமக காப்பீடு ைற்றும் 

கடனுறுதிக் கழக சட்டத்தில் திருத்ேம் நகாண்டுவருவேற்கு ைத்திய 

அமைச்சரமவ ஒப்புேல் அளித்ேது. கடந்ே ஆண்டு பஞ்சாப்-ைகாராஷ்டிர 

கூட்டுைவு வங்கி நிதிநெருக்கடியில் ேவித்ேதபாது, அதில் மவப்புத் 

நோமக மவத்திருந்ேவர்கள் ேங்கள் பணத்மே எடுக்க முடியாைல் 

திணறினார்கள். 

மவப்புத்நோமக காப்பீடு ைற்றும் கடனுறுதிக் கழக சட்டத்தின்படி, 

அவர்கள் அதிகபட்சைாக `1 லட்சம் வமர ைட்டுதை காப்பீடு நபை முடியும் 

என்ை நிமல இருந்ேது. அமேத்நோடர்ந்து, மவப்புத்நோமககளுக்கான 

காப்பீட்டுத்நோமக `1 லட்சத்தில் இருந்து `5 லட்சைாக உயர்த்ேப்படும் 

என்று ைத்திய பட்நெட்டில் நிதியமைச்சர் நிர்ைலா சீோராைன் 

அறிவித்திருந்ோர். அந்ேத் நோமகமய, விண்ணப்பித்ே 90 ொள்களில் 

ரிசர்வ் வங்கியின்கீழ் நசயல்படும் மவப்புத்நோமக காப்பீடு ைற்றும் 

கடனுறுதிக்கழகம் வழங்கும். 

இந்நிமலயில், தில்லியில் பிரேைர் தைாடி ேமலமையில் ைத்திய 

அமைச்சரமவக் கூட்டம் ெமடநபற்ைது. அதில், வங்கிகளில் மவப்புத் 

நோமகக்கான காப்பீட்டுத் நோமகமய `1 லட்சத்தில் இருந்து `5 

லட்சைாக உயர்த்தும் வமகயில், 1961ஆம் ஆண்டின் மவப்புத்நோமக 

காப்பீடு ைற்றும் கடனுறுதிக் கழக சட்டத்தில் திருத்ேம் நகாண்டுவர 

முடிவு நசய்யப்பட்டது. 

இந்ே ைதசாோ சட்டைானால், நிதி நெருக்கடியில் ேவிக்கும் வங்கிகளில் 

மவப்புத்நோமக மவத்துள்ை ஆயிரக்கணக்கான வாடிக்மகயாைர்கள் 

பயனமடவார்கள் அமடவார்கள் என்று அவர் கூறினார். 

எல்எல்பி சட்டத்தில் திருத்ேம்: பல்தவறு நிறுவனங்கள் நோழில் 

நசய்வமே எளிமையாக்கும் வமகயில், நிறுவனங்களுக்கான 

நபாறுப்புகள் வமரயறுக்கப்பட்ட கூட்டாண்மைச் சட்டத்தில் (எல்எல்பி) 

உள்ை அபராேம் விதிக்கப்படக் கூடிய பிரிவுகமை நீக்குவேற்கு ைத்திய 

அமைச்சரமவ ஒப்புேல் அளித்துள்ைது. 

அேன்படி, அந்ேச் சட்டத்தில் உள்ை அபராேம் விதிக்கப்படக் கூடிய 

பிரிவுகள் 22-ஆகக் குமைக்கப்பட்டுள்ைன. இந்ேத் திருத்ேம் 

நகாண்டுவரப்படுவோல், ொடு முழுவதும் 2.30 லட்சம் நிறுவனங்கள் 

பயன்நபறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. கடந்ே 2009-ஆம் ஆண்டு 

ெமடமுமைக்கு வந்ே இந்ேச் சட்டத்தில் முேல் முமையாக இந்ே ைாற்ைம் 

தைற்நகாள்ைப்படுகிைது. இேற்கு ைத்திய அமைச்சரமவ ஒப்புேலளித்ேது.  

இதுகுறித்து ைத்திய நிதி ைற்றும் நிறுவனங்கள் விவகாரத்துமை 

அமைச்சர் நிர்ைலா சீோராைன் கூறியோவது: 

இந்தியாவில் நோழில் நசய்வமே எளிோக்கும் வமகயில் நிறுவனங்கள் 

சட்டம் 2013-இல் பல்தவறு ைாற்ைங்கள் நசய்யப்பட்டுள்ைன. அதுதபால 

புதிய துளிர் நிறுவனங்களுக்கு வமரயறுக்கப்பட்ட கூட்டாண்மை சட்டம் 

(எல்எல்பி) முக்கியைானோகும். இந்ே எல்எல்பி சட்டத்தில் இப்தபாது 24 

ேண்டமன குற்ை ெமடமுமைகள் இடம்நபற்றுள்ைன. அதில் 21 விதிகள் 

கூட்டுக் குற்ைங்கள் நோடர்பானது. 3 பிரிவுகள் கூட்டுக்குற்ைங்கள் 

அல்லாேமவ. இப்தபாது பரிந்துமரக்கப்பட்டிருக்கும் திருத்ேங்களின்படி, 

எல்எல்பி சட்டத்தில் இடம்நபற்றிருக்கும் ேண்டமன ெமடமுமைகள் 

22ஆக குமைக்கப்படும் என்பதோடு, கூட்டுக் குற்ைப் பிரிவுகள் 7ஆக 

குமைந்துவிடும். கூட்டுக்குற்ைம் அல்லாேமவ 3 பிரிவுகள் என்ை 

நிமலயில் இருக்கும். 12 குற்ைங்கள் நிறுவனங்கதை தீர்வுகாணும் 

வமகயிலான பிரிவுகைாக குமைக்கப்பட உள்ைன. 

இேன்மூலம், எல்எல்பி சட்டத்தில் 12 குற்ைங்களுக்கான ேண்டமன 

குமைக்கப்படுவதோடு, 3 பிரிவுகள் முழுமையாக நீக்கப்பட உள்ைன. 

இது, நபரு நிறுவனங்களுடனான வமரயறுக்கப்பட்ட கூட்டு 

ெமடமுமைக்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் புதிய துளிர் நிறுவனங்களுக்கு 

சிைந்ே வாய்ப்பாக அமையும் என்ைார். 

 

2. உலகப் பாரம்பரிய இடைாக குெராத்தின்தோலாவிராமவ அறிவித்ேது 

யுநனஸ்தகா 

இந்தியாவில் உள்ை ெரப்பா ெகரான தோலாவிராமவ உலகப் 

பாரம்பரிய இடைாக யுநனஸ்தகா அறிவித்துள்ைது. 

தோலாவிரா 

தோலாவிரா என்பது சதுப்புநிலைாக பாமலவனைாக விரிந்து பரந்து 

கிடக்கும் குெராத் ைாநிலத்தின் ராண் ஆப் கட்ச் என்ை பகுதியின் ெடுதவ 

இருக்கிைது. தோலாவிராவின் மிகப்நபரிய ஆச்சரியதை பிரைாண்ட நீர் 

தசமிப்பு கட்டமைப்புோன். தோலாவிரா ெகரத்தின் கட்டமைப்பு இன்மைய 

ெவீனத்மேவிட மிக அற்புேைானோக திட்டமிட்டு கட்டப்பட்டிருக்கிைது. 

சிந்துசைநவளி ைக்கள் எப்படியான உச்சநிமல பண்பாட்டில் வாழ்ந்ேனர் 

என்பமே பாமலவனத்துக்கு ெடுதவ சாட்சியைாக நின்று நசால்கிைது 

இந்ேத் தோலாவிரா. 

 

 

 

 

 

 


