
         

    

1. பத்திரிகையாளர் நலத்திட்டத்தின் தற்பபாகதய வழிைாட்டுதல்ை 

-கள ஆய்வுசெய்ய அகைக்ைப்பட்ட குழுவின் தகலவர் யார்? 

அ) அச ோக் டோண்டன்  

ஆ)  சி ச கர் சேம்படி 

இ) நீரஜோ ச கர் 

ஈ) அச ோக் அகர்ேோல் 

✓ பத்திரிககயோளர் ந த்திட்டத்தின் தற்சபோகதய ேழிகோட்டுதல்ககள 

மதிப்போய்வு ச ய்ேதற்கோக பன்னிருேர்சகோண்ட குழுகே அர ோங்கம் 

அகமத்துள்ளது. இக்குழுவுக்கு பிர ோர் போரதி ேோரிய உறுப்பினர் அச ோக் 

டோண்டன் தக கமதோங்குகிறோர். இக்குழு, மரணத்தின்சபோது ேழங்கப் 

-படும் கருகணத்சதோகக மற்றும் பத்திரிககயோளர் ந த்திட்டத்தின்கீழ் 

உள்ள பிற ேழக்குகளின் திருத்தத்தின் அேசியத்கத ஆரோயும். 

 

2. முதல் BRICS திரைப்பட த ொழில்நுட்ப ைருத்தரங்ைத்கத ஏற்பாடு 

செய்த நாடு எது? 

அ) ரஷ்யோ 

ஆ) பிசரசில் 

இ) சீனோ 

ஈ) இந்தியோ  

✓ இந்தியோவின் மத்திய தகேல் & ஒலிபரப்பு அகமச் கமும் சேளியுறவு 

அகமச் கமும் இகணந்து BRICS திகரப்பட சதோழில்நுட்ப கருத்தரங்கத் 

-கத ச ப்.1-2 அன்று ஏற்போடு ச ய்தது. சமய்நிகர் ேடிேத்தில் FICCI 

உடன் இகணந்து இந்தக் கருத்தரங்கம் நடத்தப்பட்டது. BRICS உச்சி 

மோநோட்டிற்கு முன்னதாக திட்டமிடப்பட்ட சிறப்பு நிகழ்வின் ஒருபகுதியோக 

இந்தியோ முதல் பிரிக்ஸ் திகரப்பட சதோழில்நுட்ப கருத்தரங்கக ஏற்போடு 

ச ய்தது. இதன் கேனம் ச கேத்துகற மற்றும் திகரப்படத்துகறயில் 

பணியோற்றும் சதோழில்நுட்ப ேல்லுநர்ககள அங்கீகரிப்பதில் உள்ளது. 

 

3.சைாபரானா கவரஸின் C.1.2 திரிபானது, பின்வரும் எந்த நாட்டில் 

முதன்முதலில் பதிவுசெய்யப்பட்டது? 

அ) சீனோ 

ஆ) சதன்னோப்பிரிக்கோ  

இ) இந்தியோ 

ஈ) அசமரிக்கோ 

✓ சகோசரோனோ கேரஸின் C.1.2 திரிபோனது, சதன்னோப்பிரிக்கோவிலிருந்து 

முதன்முதலில் பதிவுச ய்யப்பட்டது. உ க ந ேோழ்வு அகமப்பின்படி, 

இந்தத் திரிபு, தற்சபோதுேகர குகறந்தது ஆறுநோடுகளுக்கு பரவியுள்ளது. 

இந்திய அரசின் கூற்றுப்படி, இந்தியோவில் இதுேகர இந்தப் புதிய C.1.2 

திரிபின் போதிப்பு எதுவும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்க . ஐநோ அகேயின் 

சபோதுந  அகமப்பு, இப்புதிய C.1.2 கேரஸ் திரிகப கண்கோணிப்பதோக 

அறிவித்துள்ளது. 

 

4. ‘நிஞ்ொ’ சவடிகுண்டு என்றகைக்ைப்படுகிற R9X செல்கபயர் 

ஏவுைகையுடன் சதாடர்புகடய நாடு எது? 

அ) அசமரிக்கோ  

ஆ) சீனோ 

இ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

ஈ) இந்தியோ 

✓ ஆப்கோனிஸ்தோனில் நிகழ்த்தப்பட்ட டிசரோன் தோக்குதலில் அசமரிக்கோ ஒரு 

சிறப்புேகக ஏவுககணகயப் பயன்படுத்தியது. சேடித்துச் சிதறுேதற்கு 

பதி ோக கூர்கமயோன கத்திககள அது ஏவுகிறது. 

✓ செல்கபயர் ஏவுககணகயப் பயன்படுத்தி அசமரிக்கோ தனது டிசரோன் 

தோக்குதல்ககள நடத்தியது. செல்கபயர் ஏவுககணயில் பல்சேறு 

ேகககள் உள்ளன. R9X (‘நிஞ் ோ’ சேடிகுண்டு) என அகழக்கப்படும் 

இது, சுமோர் 45 கிச ோ கிரோம் எகடசகோண்டதோகும். உ ங்கூர்திகள், 

ேோனூர்திகள் ஆகியேற்றிலிருந்து இந்த ஏவுககணகய ஏேமுடியும். 

இந்த ஏவுககணகளின் தோக்கு தூரம் 500 மீட்டர் முதல் 11 கிமீ ேகர 

உள்ளது. அசமரிக்கப் பகடகள் சதோடர்ச்சியோக இரண்டு டிசரோன் 

தோக்குதல்ககள நடத்தின. 

 

5. ெமீபத்தில், எந்த நாட்டின் பிரதைராை இஸ்ைாயில் ெப்ரி யாபைாப் 

நியமிக்ைப்பட்டார்? 

அ) மச சியோ  

ஆ) ஆஸ்திசரலியோ 

இ) மியோன்மர் 

ஈ) இந்சதோசனசியோ 

✓ மச சிய அர ரோனேர் இஸ்மோயில்  ப்ரி யோசகோப்கப மச சிய நோட்டின் 

பிரதமரோக நியமித்துள்ளோர். முககதீன் யோசினுக்குப் பதி ோக இஸ்மோயில் 

 ப்ரி யோசகோப் பிரதமரோக நியமிக்கப்பட்டோர். சபோது சுகோதோர அகமப்கப 

திறம்பட நிர்ேகிக்க தேறியதோல் நோடோளுமன்றத்தில் சபரும்போன்கம 

-கய இழந்தகத அசுத்து யோசின் பதவி வி கினோர்.  

✓ பிரதமரோக நியமிப்பதற்கு முன் துகண பிரதமரோக இருந்தோர் இஸ்மோயில். 

இஸ்மோயில், 222’க்கு 114 என்ற சபரும்போன்கம ஆதரகேப் சபற்றோர். 

 

6. ெமீபத்தில், ஸ்ரீநைரின் தால் ஏரியில் உள்ள ஒரு படகு இல்லத்தில், 

ATM வசதிரைத் திறந்த வங்கி எது? 

அ) போரத ஸ்சடட் ேங்கி  

ஆ) HDFC ேங்கி 

இ) ஐசிஐசிஐ ேங்கி 

ஈ) இந்தியன் ேங்கி 

✓ போரத ஸ்சடட் ேங்கியானது (SBI) உள்ளூர்ேோசிகள் மற்றும் சுற்று ோ 

பயணிகளின் ே திக்கோக ஸ்ரீநகரின் தோல் ஏரியில் ஒரு படகு இல் த்தில் 

ATM’ஐ திறந்துள்ளது. இம்மிதக்கும் ATM’ஐ SBI தக ேர் திசனஷ் கசர 

திறந்துகேத்தோர். SBI, 2004’இல் சகரளோவில் தனது முதல் மிதக்கும் 

ATM’ஐ அறிமுகப்படுத்தியது. SBI’இன் இந்த மிதக்கும் ATM சகரள கப்பல் 

மற்றும் உள்நோட்டு நீர்ேழி கழகத்திற்கு ச ோந்தமோன ஜோங்கர் படகில் 

நிறுேப்பட்டது. 

 

7. “பிகரட் ஸ்டார்” என்றசவாரு பன்னாட்டு இராணுவப் பயிற்சிகய 

நடத்துகிற நாடு எது? 

அ) இந்தியோ 

ஆ) ஜப்போன் 

இ) அசமரிக்கோ 

ஈ) எகிப்து  

✓ “பிகரட் ஸ்டோர்” என்பது எகிப்தில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுகற 

நடத்தப்படும் ஒரு பன்னோட்டு இரோணுேப் பயிற்சியோகும். இந்த ஆண்டு 

பயிற்சி, அசமரிக்கோ உட்பட 21 நோடுகள் பங்சகற்கின்றன. எகிப்துக்கும் 

இஸ்சரலுக்கும் இகடயி ோன அகமதி ஒப்பந்தத்தில் ககசயழுத்திட்ட 

பிறகு, இதுசபோன்ற பயிற்சி 1980’இலிருந்து நடத்தப்பட்டு ேருகின்றது. 

ககடசியோக 2018’இல் இது நடத்தப்பட்டது. அதில் 16 நோடுகள் பங்சகற்றன. 

 

8. ‘பத்திரைார் ைல்யாண் பைாஷ்’ என்பது பின்வரும் எம்ைாநிலத்தில் 

செயல்படுத்தப்படுகிற பத்திரிகையாளர்ைளுக்ைான திட்டைாகும்? 

அ) உத்தர பிரசத ம் 

ஆ) மகோரோஷ்டிரோ 

இ) ெரியோனோ 

ஈ)  த்தீஸ்கர்  

✓  த்தீஸ்கர் மோநி  அரசு ‘பத்திரகோர் கல்யோண் சகோஷ்’ என்ற திட்டத்கத 

ச யல்படுத்தியுள்ளது. இந்தத்திட்டத்தின் கீழ், COVID’ஆல் உயிரிழந்த 

பத்திரிககயோளர்களின் குடும்பங்களுக்கு நிதியுதவி ேழங்கப்படும்.  

✓ சமலும், இத்திட்டத்தின்கீழ், COVID ததாற்றுசநோய்க்கோன சிகிச்க க்கோக 

பத்திரிககயோளர்களுக்கு `2 இ ட் ம் ேழங்கப்படுகிறது. மூத்த பத்திரி 

-ககயோளர்  ம்மன் நிதி திட்டத்தின்கீழ், மூத்த பத்திரிககயோளருக்கோன 

மோதோந்திர ஓய்வூதியத்கத `5000’லிருந்து `10,000 ஆக உயர்த்த அரசு 

முடிவுச ய்துள்ளது. 

 

 

 

  

 

 

  

 

 



         

    

9. ‘சுைாதார அறிவியல் பல்ைகலக்ைைை ைபொதா’ நிகறபவற்றப்பட்டு 

உள்ள ைாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நோடு 

ஆ) சகரளோ 

இ) ஒடிஸோ  

ஈ) கர்நோடகோ 

✓ ஒடிஸோவின்  ட்டமன்றம்  மீபத்தில் சுகோதோர அறிவியல் மச ோதோ-2021ஐ 

நிகறசேற்றியது. இந்த மச ோதோ, மோநி த்தின் அகனத்து மருத்துே 

மற்றும் துகண மருத்துே நிறுேனங்ககளயும் ஒசர சுகோதோர அறிவியல் 

பல்கக க்கழகத்தின்கீழ் சகோண்டுேர எண்ணுகிறது. தற்சபோது, அந்த 

மோநி த்தின் பல்சேறு மருத்துே & துகண மருத்துே நிறுேனங்கள் 

பல்சேறு பல்கக க்கழகங்களுடன் இகணக்கப்பட்டுள்ளன. 

✓ இந்த மச ோதோ, பல்சேறு தரப்பினரின் கடுகமயோன எதிர்ப்புகளுக்கு 

மத்தியில் நிகறசேற்றப்பட்டுள்ளது. 

 

10. உலை அஞ்ெல்தகல ைண்ைாட்சியான ‘Philanippon 2021’ எங்கு 

நகடசபற்றது? 

அ) சீனோ 

ஆ) மச சியோ 

இ) கதேோன் 

ஈ) ஜப்போன்  

✓ ‘Philanippon-2021’ என்ற உ க அஞ் ல்தக  கண்கோட்சியோனது,  மீபத் 

-தில் ஜப்போனின் சடோக்கிசயோ நகரத்தில் நகடசபற்றது. இந்த நிகழ்வு, 

ஜப்போனில் அஞ் ல் ச கே சதோடங்கப்பட்டகதக் குறிக்கும் ேககயில் 

கடந்த 1971 முதல் ஒவ்சேோரு பத்து ஆண்டுக்கும் ஒருமுகற ஜப்போனில் 

நடத்தப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு, ஜப்போன் தனது அஞ் ல் ச கேயின் 

150ஆேது ஆண்டு நிகறகேக் சகோண்டோடியது. 

 


1. ஜனேரி 2022 முதல் அகவிக ப்படி உயர்வு அமல்: முதல்ேர் 

ஸ்டோலின் அறிவிப்பு 

தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜனேரி 2022 முதல் அகவிக ப்படி 

உயர்வு அமல்படுத்தப்படும் என்று  ட்டப்சபரகேயில் முதல்ேர் மு க 

ஸ்டோலின் அறிவித்துள்ளோர். மத்திய அரசு தனது ஊழியர்களுக்கு 

அகவிக ப்படிகய 17  தவீதத்தில் இருந்து 28  தவீதமோக உயர்த்தி 

கடந்த ஜூக  மோதம் முதல் ேழங்கியுள்ளது. இசத அகவிக ப்படி 

உயர்கே அசத சததியில் இருந்து தமிழக அரசும் ேழங்கும் என 

ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் மிகுந்த எதிர்போர்ப்புடன் இருந்தனர். ஆனோல், 

2022ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் முதல்தோன் அகவிக ப்படி உயர்வு 

அளிக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

கசரோனோகேக் கோரணம் கோட்டி ஏற்சகனசே 27 மோதங்களோக 

அகவிக ப்படி உயர்வு நிறுத்திகேக்கப்பட்டதோல் அரசு ஊழியர்கள் 

கடும் போதிப்கபச்  ந்தித்து ேருகின்றனர். அகவிக ப்படிகய உடசன 

ேழங்க சேண்டும் என்று அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் சகோரிக்கக 

விடுத்தனர். அகவிக ப்படி உயர்வு ேழங்குேகதத் தள்ளிகேக்கக் 

கூட்டோது என்றும், இகத அரசு மறுபரிசீ கன ச ய்ய சேண்டும் 

என்றும் பல்சேறு அரசியல் கட்சித் தக ேர்கள் ேலியுறுத்தினர்.  

இந்நிக யில் ஜனேரி 2022 முதல் அகவிக ப்படி உயர்வு 

அமல்படுத்தப்படும் என்று  ட்டப்சபரகேயில் முதல்ேர் மு க ஸ்டோலின் 

அறிவித்துள்ளோர். பட்சஜட்டில் அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல் முதல் அகவிக ப் 

படி உயர்வு அம ோகும் என்று அறிவிக்கப்பட்ட நிக யில், ஜனேரி முதல் 

அம ோகும் என்று முதல்ேர் ஸ்டோலின் அறிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 

இதனோல் 16  ட் ம் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதோரர்கள் பயன் 

சபறுேோர்கள் என்றும், அகவிக ப்படி மூன்று மோதம் முன்கூட்டிசய 

ேழங்கப்படுேதோல், அரசுக்கு 1,620 சகோடி ரூபோய் கூடுதல் ச  வு 

ஏற்படும் என்றும் முதல்ேர் ஸ்டோலின் சதரிவித்துள்ளோர். மத்திய அரக ப் 

சபோ சே தமிழக அரசும் அகவிக ப்படிகய 28  தவீதமோக உயர்த்தி 

ேழங்கும் எனத் சதரிகிறது. 

 

 

2. பத்திரிககயோளர்களுக்கு ந ேோரியம்-விருது: அகமச் ர் மு சப 

 ோமிநோதன் அறிவிப்பு 

பத்திரிககயோளர்களுக்கு ந ேோரியம் மற்றும் முன்னோள் முதல்ேர் 

கருணோநிதி சபயரில் விருதளிக்கப்படும் என்று ச ய்தி மற்றும் விளம்பரத் 

துகற அகமச் ர் மு சப  ோமிநோதன் அறிவித்தோர். 

ச ய்தி மற்றும் விளம்பரத் துகற மோனியக் சகோரிக்ககமீது நடந்த 

விேோதங்களுக்கு பதி ளித்து அேர் சேளியிட்ட அறிவிப்புகள்:  

உகழக்கும் பத்திரிககயோளர்களுக்கு ேழங்கப்பட்டுேரும் அகனத்துத் 

திட்டங்ககளயும் ஒருங்கிகணத்துச் ச யல்படுத்த பத்திரிககயோளர்கள் 

ந ேோரியம் அகமக்கப்படும். இயற்கக எய்தும் பத்திரிககயோளர்களுக்கு 

முதல்ேரின் சபோதுநிேோரண நிதியிலிருந்து ேழங்கப்படும் குடும்ப உதவி 

நிதி `3 இ ட் த்திலிருந்து `5 இ ட் மோக உயர்த்தப்படும். 

பத்திரிககயோளர்களின் பணிககளசமம்படுத்த பயிற்சிகள் அளிக்கப்படும். 

இளம்பத்திரிககயோளர்கள் இதழியல் துகறயில் உயர்கல்வி படிக்கவும், 

பயிற்சிசபறவும் நிதியுதவி அளிக்கப்படும். சிறந்த இதழிய ோளருக்கு 

‘கக ஞர் எழுதுசகோல் விருது’ அளிக்கப்படும். இந்த விருது `5 இ ட் ம் 

பரிசுத்சதோககயுடன், போரோட்டுச் ோன்றிதழ் அடங்கியது என அகமச் ர் மு 

சப  ோமிநோதன் அறிவித்தோர். 

 

3. 2023’இல் இந்தியோ தக கமயில் G20 மோநோடு 

ேரும் 2023ஆம் ஆண்டில் G20 நோடுகள் மோநோடு இந்தியோ தக கமயில் 

நகடசபறவுள்ளது. அதற்கோன இந்தியோவின் ஒருங்கிகணப்பு 

அதிகோரியோக மத்திய ேர்த்தகம் மற்றும் சதோழில்துகற அகமச் ர் பியூஷ் 

சகோயல் நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர். அடுத்த G20 மோநோடு இத்தோலி தக கம 

-யில் ேருகிற அக்.30-31ஆம் சததி ேகர நகடசபறவுள்ள நிக யில், 

2023ஆம் ஆண்டு மோநோட்டுக்கு இந்தியோ முதன்முகறயோக தக கம 

ேகிக்கவுள்ளது. G20 கூட்டகமப்புக்கு ேரும் 2024ஆம் ஆண்டு நே.30 

ேகர இந்தியோ தக கம ேகிக்கும் என்று சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதற்கோன அறிவிப்கப மத்திய சேளியுறவு அகமச் கம் சேளியிட்டது. 

அதில் கூறியிருப்பதோேது: G20 நோடுகள் கூட்டகமப்புக்கு ேரும் 2022 

டி .1ஆம் சததி முதல் இந்தியோ தக கம ேகிக்கவுள்ளது. அதன்மூ ம், 

2023ஆம் ஆண்டில் முதன்முகறயோக இந்தியோ தக கமயில் அந்த 

கூட்டகமப்பின் மோநோடு நகடசபறவுள்ளது. அந்த மோநோட்டுக்கோன 

இந்தியோவின் ஒருங்கிகணப்பு அதிகோரியோக மத்திய அகமச் ர் பியூஷ் 

சகோயல் நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர். இதுேகர G20 ஒருங்கிகணப்பு 

அதிகோரியோக மத்திய அகமச் ர் சுசரஷ் பிரபு இருந்துேந்தோர். 

G20 நோடுகள் கூட்டகமப்பில் 1999ஆம் ஆண்டு இந்தியோ உறுப்பினர் 

ஆனது. இந்த கூட்டகமப்பில் கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு முதல் பிரதமர் 

நசரந்திர சமோடி சதோடர்ந்து சநரடியோகப் பங்சகற்று ேருகிறோர். இந்தியோ, 

அசமரிக்கோ, சீனோ, ரஷியோ, பிரிட்டன், ஆஸ்திசரலியோ, சஜர்மனி, கனடோ, 

பிசரஸில், சதன்னோப்பிரிக்கோ, சதன்சகோரியோ, ஆர்சஜன்டீனோ, சமக்சிசகோ, 

பிரோன்ஸ், இந்சதோசனசியோ, இத்தோலி, ஜப்போன், துருக்கி, ச ௌதி அசரபியோ, 

ஐசரோப்பிய யூனியன் ஆகியகே G20 கூட்டகமப்பில் உறுப்பினரோக 

உள்ளன. 

 

4. பிரிட்டிஷ் அகோசதமி பரிசு: இறுதிப்பட்டியலில் இந்திய ேம் ோேளி 

எழுத்தோளர் 

2021ஆம் ஆண்டுக்கோன பிரிட்டிஷ் அகோசதமி புத்தகப்பரிசுக்கோன இறுதிப் 

பட்டியலில் இந்திய ேம் ோேளி எழுத்தோளர் மகமூத் மம்தோனியின் சபயர் 

இடம்சபற்றுள்ளது. இதுகுறித்து PTI ச ய்திநிறுேனம் சதரிவித்துள்ளதோே 

-து:  ர்ேசத  க ோ ோரப் புரிதலுக்கோன பிரிட்டிஷ் அகோசதமி புத்தகப் 

பரிசுக்குத் தகுதியுகடயேர்களின் இறுதிப்பட்டியல் சேளியிடப்பட்டது. 

உ கம் முழுேதிலிருந்தும் சதர்வு ச ய்து இறுதி ச ய்யப்பட்ட அந்தப் 

பட்டியலில் 4 எழுத்தோளர்கள் இடம்சபற்றுள்ளனர். அேர்களில், இந்திய 

ேம் ோேளி எழுத்தோளர் மகமூத் மம்தோனியும் ஒருேர். 75 ேயதோன அேர், 

இந்தியோகேப் பூர்விகமோகக் சகோண்டேர். மும்கபயில் பிறந்தேர்.  

இேரது ‘சநய்தர் ச ட் ர் நோர் சநட்டிவ்: தி சமக்கிங் அண்ட் அன்சமக்கிங் 

ஆப் பர்மனன்ட் கமனோரிட்டிஸ்’ என்ற புத்தகம் பிரிட்டிஷ் அகோசதமி 

பரிசுக்கோன இறுதிப்பட்டியலில் இடம்சபற்றுள்ளது. இறுதியில் மகமூத் 

மம்தோனி சதர்ந்சதடுக்கப்பட்டோல், அேருக்கு 25,000 பிரிட்டிஷ் பவுண்ட் 

(சுமோர் `25 இ ட் ம்) சரோக்கப்பரிசு ேழங்கப்படும் என்று PTI ச ய்தி 

நிறுேனம் சதரிவித்துள்ளது. 

 

 

 

 


