
         

    

1. பருத்தி பபொருளொதொரத்தில் நிலைத்தன்லை ைற்றும் ைதிப்பு 

கூட்டலுக்காக, இந்தியொ, எந்த நொட்டடொடு லகடகொர்த்துள்ளது? 

அ) பிரான்ஸ் 

ஆ) ஜெர்மனி  

இ) ஜென்மார்க் 

ஈ) பின்லாந்து 

✓ ஜெர்மனியின் ஜ ாருளாதார ஒத்துழைப்பு மற்றும் மமம் ாட்டுக்கான 

மத்திய அழமச்சகம், விவசாயம் & விவசாயிகள் நல அழமச்சகத்தால் 

ஆதரிக்கப் டும் ெவுளி அழமச்சகத்துென் கூட்டிழைந்துள்ளது. ‘ ருத்திப் 

ஜ ாருளாதாரத்தில் நிழலத்தன்ழம மற்றும் மதிப்பு கூட்ெப் ட்ெது’ என்ற 

இந்மதா-ஜெர்மன் ஜதாழில்நுட்  ஒத்துழைப்புத் திட்ெத்தின் அமலாக்க 

ஒப் ந்தத்தில் புரிந்துைர்வு ஒப் ந்தம் ழகஜயழுத்தானது. 

✓ இந்தியாவில் நிழலயான  ருத்தி உற் த்தியிலிருந்து மதிப்பு கூட்ெழல 

அதிகரிப் மத இத்திட்ெத்தின் மநாக்கமாகும். 4 ஜ ரிய  ருத்தி உற் த்தி 

மாநிலங்களில் (தமிழ்நாடு, மகாராஷ்டிரா, குெராத் மற்றும் மத்திய 

பிரமதசம்) இது கவனம் ஜசலுத்துகின்றது.  

 

2. சமீபத்தில் உத்தரபிரடதசத்தில் பதொடங்கப்பட்ட, “நதிநீர் வளர்ப்பு 

திட்டைொனது” எந்தத் திட்டத்தின்கீழ் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது? 

அ) PM கிரிஷி சஞ்சய் மயாெனா 

ஆ) PM மத்ஸ்ய சம் தா மயாெனா  

இ) ஒரு ஜசாட்டு அதிக  யிர் 

ஈ) PM  சல் பீமா மயாெனா 

✓ “மீன்வளர்ப்பு மற்றும் கால்நழெ வளர்ப்பு &  ால்வள அழமச்சகத்தின்கீழ் 

பிரதமர் மத்ஸ்ய சம் தா மயாெனாவின்கீழ் ஒரு சிறப்பு நெவடிக்ழகயாக 

வடிவழமக்கப் ட்ெ “ஆற்றுநீர்  ண்ழை திட்ெம்”, மீன் உற் த்திழய 

ஜ ருக்குவழதயும் மமம் டுத்துவழதயும் மநாக்கமாகக் ஜகாண்டுள்ளது. 

இந்தத்திட்ெத்ழத உத்தரபிரமதச மாநிலம் கர் முக்மதஷ்வர் பிரிஜ்காட்டில் 

மத்திய அழமச்சர் ஸ்ரீ  ர்ம ாத்தம் ரூ ாலா ஜதாெங்கிழவத்தார். 

 

3. நிதியலைச்சகத்தின் பபொருளொதொர விவகொரங்கள் துலையின் 

பபொருளொதொர பிரிவின் தலைவர் யொர்? 

அ) இந்தியப் பிரதமர் 

ஆ) நிதி அழமச்சர் 

இ) நிதி ஜசயலாளர் 

ஈ) தழலழமப் ஜ ாருளாதார ஆமலாசகர்  

✓ தழலழமப்ஜ ாருளாதார ஆமலாசகர் நிதி அழமச்சகத்தின் ஜ ாருளாதார 

விவகாரங்கள் துழறயின் ஜ ாருளாதார பிரிவின் தழலவர் ஆவார். 

கெந்த 2018 டிசம் ரில் இருந்து இந்தியாவின் தழலழமப் ஜ ாருளாதார 

ஆமலாசகராக இருந்த மக வி சுப்ரமணியன், அந்தப்  தவியில் இருந்து 

விலகி, கல்வித்துழறக்குத் திரும்பியுள்ளார். FY19, FY20 & FY21’க்கான 

ஜ ாருளாதார ஆய்வுகழள ஜவளியிடுவதில் அவர் முக்கிய ங்கு வகித்தார். 

 

4. உைக ைனநை நொள் அனுசரிக்கப்படுகிை டததி எது? 

அ) அக்மொ ர் 10  

ஆ) அக்மொ ர் 15 

இ) அக்மொ ர் 17 

ஈ) அக்மொ ர் 20 

✓ ஒவ்மவார் ஆண்டும், அக்.10ஆம் மததி உலக மனநல நாளாக உலக 

சுகாதார அழமப் ால் அனுசரிக்கப் டுகிறது. மனநலப் பிரச்சிழனகள் 

குறித்த விழிப்புைர்ழவ ஏற் டுத்தவும், அது ஜதாெர் ாக ஆதரழவத் 

திரட்ெவும் இந்த நாள் அனுசரிக்கப் டுகிறது. இந்த ஆண்டு அக்மொ ர் 10 

அன்று, “Mental health care for all: let’s make it a reality” என்ற கருப் 

ஜ ாருளின்கீழ் இந்நாள் அனுசரிக்கப் டுகிறது. 

 

5. பன்னொட்டு எரிசக்தி முகலையின் தலைலையகம் அலைந்துள்ள 

இடம் எது? 

அ) ஜெனீவா ஆ)  ாரிஸ்  

இ) மதாகா ஈ) காத்மாண்டு 

✓  ன்னாட்டு எரிசக்தி முகழம என் து 1974ஆம் ஆண்டில் நிறுவப் ட்ெ 

ஓர் அரசுகளுக்கிழெமயயான அழமப் ாகும். இது பிரான்சின்  ாரிழை 

தழலழமயிெமாகக் ஜகாண்டுள்ளது. இது ஜ ாருளாதார ஒத்துழைப்பு 

மற்றும் மமம் ாட்ெழமப்பின் (OECD) கட்ெழமப்பில் நிறுவப் ட்ெது. IEA 

தனது முழுமநர உறுப்பினராக இந்தியாழவ அழைத்துள்ளது. இந்த 

மன்றத்தில் முழுமநர உறுப்பினராக இருக்கும்  ட்சத்தில், இந்தியா, 90 

நாட்களுக்கு எண்ஜைய் இருப்புக்கழள  ராமரிக்க மவண்டும். 

 

6. பைொத்த விலை குறியீட்டிற்கு கூடுதைொக, பபொருளொதொர ஆடைொசக 

-ர் அலுவைகத்தொல் பவளியிடப்பட்ட பிறிபதொரு தரவு எது? 

அ) நுகர்மவார் விழலக் குறியீடு (அகில இந்தியா) 

ஆ) நுகர்மவார் விழலக் குறியீடு (நகர்ப்புறம்) 

இ) முக்கிய ஜதாழில்கள் உற் த்தியின் மாதாந்திர குறியீடு  

ஈ) உைவு  ைவீக்கம் 

✓ ஜ ாருளாதார ஆமலாசகர் அலுவலகம் என் து மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் 

ஜதாழில்துழற அழமச்சகத்தின்கீழ் உள்ள ஜதாழிற்துழற மற்றும் உள் 

நாட்டு வணிக ஊக்குவிப்பு துழறயுென் இழைக்கப் ட்ெ அலுவலகம் 

ஆகும். மாதாந்திர ஜமாத்த விற் ழன விழல குறியீடுகழளத் ஜதாகுத்தல் 

மற்றும் ஜவளியிடுதல் மற்றும் முக்கிய ஜதாழில்துழற உற் த்தியின் 

மாதாந்திர குறியீட்ழெத் ஜதாகுத்தல் மற்றும் ஜவளியிடுதல் ஆகியழவ 

இவ்வலுவலகத்தின் முக்கிய ஜசயல் ாடு ஆகும். 

✓ ஜமாத்த விழல அடிப் ழெயிலான  ைவீக்கம், 2021 ஜசப்ெம் ரில் ஆறு 

மாதங்களில் இல்லாத அளவிற்கு 10.66%ஆக குழறந்துள்ளது. 

 

7. இளவரசர் வில்லியமின் முதல் எர்த்ஷொட் பரிலச பவன்ை இந்திய 

பதொழிைதிபர் யொர்? 

அ) ரத்தன் ொொ 

ஆ) அனில் அம் ானி 

இ) வித்யுத் மமாகன்  

ஈ) தீபிந்தர் மகாயல் 

✓ இந்திய ஜதாழிலதி ரான வித்யுத் மமாகன், மவளாண் கழிவுகழள மறு 

-சுைற்சிஜசய்து, விற்கக்கூடிய உயிரித் தயாரிப்புகளாக மாற்றியதற்காக, 

இளவரசர் வில்லியமின் முதல் எர்த் ாட்  ரிழச, “எங்கள் காற்ழற 

தூய்ழமப் டுத்து” பிரிவின்கீழ் ஜவன்றுள்ளார். இந்தப்  ரிசு, ‘சுற்றுச்சூைல் 

ஆஸ்கர்’ என்றும் அழைக்கப் டுகிறது. பூமிழயக் காப் ாற்ற  ாடு டும் 

கண்டுபிடிப் ாளர்களுக்கு இப் ரிசு வைங்கப் டுகிறது. 

 

8.உற்பத்தி இலடபவளி அறிக்லகலய பவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 

அ) WEF 

ஆ) UNEP  

இ) FAO 

ஈ) NITI ஆமயாக் 

✓ ஐக்கிய நாடுகள் சுற்றுச்சூைல் திட்ெமானது (UNEP), முன்னணி ஆராய்ச்சி 

நிறுவனங்களுென் இழைந்து 2021 - உற் த்தி இழெஜவளி 

அறிக்ழகழய ஜவளியிட்ெது. அரசாங்கத்தின் நிலக்கரி, எண்ஜைய் 

மற்றும் எரிவாயு ஆகியவற்றின் திட்ெமிட்ெ உற் த்தி மற்றும்  ாரிஸ் 

ஒப் ந்த வரம்புகழள பூர்த்தி ஜசய்யும் உலகளாவிய உற் த்தி நிழலகளு 

-க்கு இழெயிலான இழெஜவளிழய இவ்வறிக்ழக அளவிடுகிறது.  

✓ புதிய அறிக்ழகயின் டி, புவி ஜவப் மழெதழல 1.5 டிகிரி ஜசல்சியைாகக் 

கட்டுப் டுத்த, 2030ஆம் ஆண்டில் நிழலயான அளழவவிெ 2 மெங்கு 

அதிகமாக புழத டிவ எரிஜ ாருட்கழள உற் த்தி ஜசய்ய அரசாங்கங்கள் 

திட்ெமிட்டுள்ளன. 

 

9. இரொணுவ பபொறியொளர் டசலவகளுக்கொன ‘வலைத்தள அடிப்ப 

-லடயிைொன திட்ட கண்கொணிப்பு வலைத்தளத்லத’ உருவொக்கிய 

நிறுவனம் எது? 

அ) DRDO 

ஆ) BISAG-G  

இ) CDAC 

ஈ) NIELIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ இராணுவப் ஜ ாறியாளர் மசழவகளுக்கான திட்ெ கண்காணிப்பு 

இழையதளத்ழத  ாதுகாப்புத்துழற அழமச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தில்லியில் 

ஜதாெங்கிழவத்தார். டிஜிட்ெல் இந்தியா திட்ெப் டி இந்த இழையதளத் 

-ழத விண்ஜவளிப்  யன் ாடுகள் மற்றும் புவி தகவல்களுக்கான 

 ாஸ்கராச்சார்யா மதசிய ழமயம் (BISAG-G) உருவாக்கியது. 

✓ புதிதாகத் ஜதாெங்கப் ட்ெ இந்த ஒருங்கிழைந்த தளம், இராணுவப் 

ஜ ாறியாளர் மசழவகள் அமல் டுத்திய முதல் திட்ெ மமலாண்ழம - 

நிர்வாகம் ஆகும். இதன்மூலம் இராணுவத் திட்ெப் ணிகழள ஆரம் ம் 

முதல் முடிவு வழர அவ்வப்ம ாது கண்காணிக்க முடியும். 

 

10.பின்வரும் எம்ைொநிைத்துடன் இலைந்து, கைொச்சொர அலைச்சகம், 

அபிதம்ை நொலள ஏற்பொடு பசய்கிைது? 

அ) பீகார் 

ஆ) உத்தர பிரமதசம்  

இ) சிக்கிம் 

ஈ) மமகாலயா 

✓ கலாச்சார அழமச்சகம்,  ன்னாட்டு ஜ ௌத்த கூட்ெழமப்பு ஆகியழவ 

உத்தர பிரமதச மாநில அரசுென் இழைந்து அபிதம்ம நாழள அஸ்வின் 

பூர்ணிமா நன்னாளில் ஏற் ாடு ஜசய்கிறது. பிரதமர் நமரந்திர மமாடியும் 

மகா ரிநிர்வாை மகாவிலில் அபிதம்ம நாளின் நிகழ்ச்சியில்  ங்மகற்றார். 

இலங்ழக, தாய்லாந்து, மியான்மர், ஜதன்ஜகாரியா, மந ாளம், பூொன், 

கம்ம ாடியா ஆகிய நாடுகழளச் மசர்ந்த புகழ்ஜ ற்ற துறவிகள் மற்றும் 

 ல நாடுகளின் தூதுவர்கள் இந்நிகழ்வில்  ங்மகற்றனர். 

 


1. அக்.24 – உலக ம ாலிமயா விழிப்புைர்வு நாள் 

 

2. இந்திய கெற் ழெயின் முதல்  யிற்சிப் பிரிவு இலங்ழக  யைம் 

இந்திய கெற் ழெயில் முதல்  யிற்சிப் பிரிவில் உள்ள கப் ல்களான 

சுொதா, மகாா், சாா்துல், சுதாா்ஷினி, தாரங்கினி மற்றும் கெமலார 

 ாதுகாப்புப்  ழெக் கப் ல் விக்ரம் ஆகியழவ ஞாயிற்றுக்கிைழம (அக். 

24) முதல் 28-ஆம் மததி வழர இலங்ழகக்கு 4 நாள்  யைம் 

மமற்ஜகாண்டுள்ளன. 

ஜவளிநாட்டில் கெற் ழெ அதிகாரிகளின் 100 மற்றும் 101-ஆவது 

ஒருங்கிழைந்த  யிற்சிக்காக இந்தக் கப் ல்கள் ஜசன்றுள்ளன. 

இந்தியப் ஜ ருங்கெல் பிராந்தியத்தில் உள்ள  ல்மவறு நாடுகளின் 

சமூக-அரசியல் மற்றும் கெல்சாாா் அம்சங்கழள ஜதரியப் டுத்துவதன் 

மூலம் இளம் அதிகாரிகளின் அனு வங்கழள விரிவு டுத்துவழத இந்தப் 

 யிற்சி மநாக்கமாகக் ஜகாண்டுள்ளது. இதன்மூலம் ஜவளிநாடுகளுென் 

நட்புறவு மமம் டும். 

இந்திய கெற் ழெயின் ஜதற்கு கட்டுப் ாட்டு ழமய தழலழம அதிகாரி 

ழவஸ் அட்மிரல் ஏ.மக.சாவ்லா தழலழமயில் இந்தக் கப் ல்கள் 

 யிற்சிக்கு ஜசல்கின்றன. ஜவளிநாடுகழளச் மசாா்ந்த 

கெற் ழெயினருக்கு கெந்த 40 ஆண்டுகளுக்கு மமலாக இந்திய 

கெற் ழெ  யிற்சி அளித்து வருகிறது. தற்ம ாதுவழர இலங்ழகழயச் 

மசாா்ந்த கெற் ழெ அதிகாரிகள் மற்றும் வீராா்கள், இந்திய கெற் ழெயின் 

ஜதற்கு கட்டுப் ாட்டு ழமயங்களில்  யிற்சி ஜ ற்று வருகின்றனாா். 

இந்திய கெற் ழெயின் மகாா் மற்றும் சாா்துல் ஆகிய கப் ல்கள் 101-ஆவது 

 யிற்சிப் பிரிவினருென் ஜகாழும்பு ஜசல்கின்றன. சுொதா, சுதாா்ஷினி, 

தாராங்கினி மற்றும் கெமலார  ாதுகாப்புப்  ழெக் கப் ல் விக்ரம் 

ஆகியழவ 100-ஆவது  யிற்சிப் பிரிவினருென் திருமகாைமழல 

ஜசல்கின்றன. இருநாட்டு கெற் ழெகளின் ஜசயல்திறழன அதிகரிக்கும் 

வழகயில்,  லவித  யிற்சிகழள மமற்ஜகாள்ளத் திட்ெமிெப் ட்டுள்ளன. 

 யிற்சியில் ஈடு டும் அழனவருக்கும் இரண்டு தவழை கமரானா 

தடுப்பூசிகள் ஜசலுத்தப் ட்டுள்ளன மற்றும் கமரானா  ரிமசாதழனகளும் 

ஜசய்யப் ட்டுள்ளன. 

 

3. 2014-க்குப் பிறகு கங்ழக நதியின்தரம் உயாா்வு: என்எம்சிஜி தகவல் 

2014-ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு கங்ழக நதி நீரின் தரம் குறிப்பிெத்தக்க 

அளவில் உயாா்ந்துள்ளது என்று மதசிய கங்ழக தூய்ழம இயக்கத்தின் 

(என்எம்ஜிசி) இயக்குநாா் கூறியுள்ளாாா். இதுகுறித்து அவாா் மமலும் 

கூறியதாவது: 

கெந்த 2014-இல் கங்ழக நதியில் 53 இெங்களில் அதன் தரம் குறித்து 

ஆய்வு நெத்தப் ட்ெது. அதில், 32 இெங்களில் குளிப் தற்கு உகந்த 

தரத்தில் தண்ணாா் இருந்தது. தண்ணரில் கழரந்திருக்கும் 

ஆக்சிெனின் அளழவ ழவத்து அதன் தரம் நிாா்ையம் ஜசய்யப் டுகிறது. 

அழதத் ஜதாொா்ந்து, 2021-ஆம் ஆண்டில் கண்காணிப்பு இெங்களின் 

எண்ணிக்ழக 97-ஆக அதிகரிக்கப் ட்ெது. அவற்றில் 68 இெங்களில் 

குளிப் தற்கு உகந்த தரத்தில் தண்ணாா் இருப் து கண்ெறியப் ட்டுள்ளது. 

கெந்த 2014-இல் இருந்து 2021-ஆம் ஆண்டுக்குள் கங்ழக நதியில் 

தண்ணரின் தரம் குறிப்பிெத்தக்க அளவில் உயாா்ந்துள்ளது. 

கங்ழக நதி நீரின் தரத்ழத உயாா்த்த கங்ழகயும், அதன் கிழள 

ஆறுகளும்  ாயும் நகரங்களில் நீாா் சுத்திகரிப்பு நிழலயங்கழள 

நவீனப் டுத்தியது, செலங்கழள எரிக்கும் இெங்கள் கட்டுவது, 

ஆற்றங்கழரகளில் திெக்கழிவு மமலாண்ழமத் திட்ெத்ழதச் 

ஜசயல் டுத்துவது, நீரின் மமற் ரப்பில் மதங்கும் குப்ழ கழள 

அகற்றுவது, நதியில் கலக்கும் நீரின் வழியாக குப்ழ கள் வந்து 

மசாா்வழதத் தடுப் து, அரண்கள் கட்டுவது உள்ளிட்ெ  ல்மவறு 

நெவடிக்ழககள் எடுக்கப் ட்ென. 

இந்த நெவடிக்ழககளின் மூலமாக, நீரின் தரம் குறிப்பிெத்தக்க அளவில் 

உயாா்ந்துள்ளது. இன்னும்  ல திட்ெங்கள் ஜசயல் டுத்தப் ெ இருப் தால், 

கங்ழக நீரின் தரம் மமலும் அதிகரிக்கும் என்றாாா் அவாா். 

கங்ழக நதிழயத் தூய்ழமப் டுத்துவதற்காக, மதசிய கங்ழக தூய்ழம 

இயக்கத்ழத மத்திய அரசு ரூ.20,000 மகாடியில் கெந்த 2015-ஆம் 

ஆண்டு ஜதாெங்கியது. 

 

 

 


