
         

    

1. INS கேசரி, சமீபத்தில் எந்த நாட்டுக்கு உணவு உதவி 

மற்றும் பாதுோப்பு உதவிேளை வழங்கியது? 

அ) மடகாஸ்கர் 

ஆ) மமாசாம்பிக்  

இ) மாலத்தீவுகள் 

ஈ) மியான்மர் 

✓ சாகர் திட்டத்தின் கீழ், இந்திய கடற்படடயின் INS ககசரி 

கபார்க்கப்பல், மமாசாம்பிக் நாட்டின் மபுகடா துடைமுகத்து 

-க்கு 500 டன் உணவு மபாருட்கள் மற்றும் உதவிப்மபாரு 

-ட்கடை மகாண்டுமசன்ைது. 

✓ அகதாடு, மமாசாம்பிக் இராணுவத்துக்கு அளிக்க இரண்டு 

அதிவிடரவு படகுகள் மற்றும் தற்காப்பு பாதுகாப்பு 

தைவாடங்கடையும் மகாண்டுமசன்ைது. முன்னதாக INS 

ககசரி மாலத்தீவுகள், மமாரிசியஸ், சீமெல்ஸ், மடகாஸ்கர் 

மற்றும் மகாகமாகராசு ஆகிய நாடுகளுக்கு மனிதாபிமான 

மற்றும் மருத்துவ உதவிகடை வழங்கியது. 

 

2. அண்ளமயில் குடியரசுத்தளைவரால் PN பணிக்கரின் 

சிளை திறந்து ளவக்ேப்பட்டது. அவருடன் ததாடர்புளடய 

இயக்ேம் எது? 

அ) மபண்கள் அதிகாரமளித்தல் 

ஆ) எழுத்தறிவு மற்றும் நூலகம்  

இ) குழந்டத வைர்ச்சி 

ஈ) சுத்தமான தண்ணீர் 

✓ ககரை மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தில் அடமக்கப்பட்டுள்ை 

P N பணிக்கர் சிடலடய குடியரசுத்தடலவர் இராம்நாத் 

ககாவிந்த் திைந்துடவத்தார். P N பணிக்கர் ககரைத்தில் 

எழுத்தறிவியக்கம் & நூலகங்கடை கமம்படுத்துதற்காக 

1945’இல் ‘கிரந்தசாலா சங்கம்’ மதாடங்கினார். 

✓ “வாசித்து வைர்ச்சியடடவீர்” என்று மபாருள்படும் 

“வாயிச்சு வைர்க” என்ை மசய்திக்காக அவர் புகழ்மபற்ைார். 

எழுத்தறிவு இயக்கத்டத ஒரு பிரபலமான சமூக-கலாசார 

இயக்கமாக மாற்றினார். 

 

3. மிேவும் தீவிரமான ோந்தப்புைம்தோண்ட சிளதந்த 

நியூட்ரான் நட்சத்திரத்தின் தபயர் என்ன? 

அ) மீட்டிகயார் 

ஆ) கமக்னடார்  

இ) பிகைசர் 

ஈ) குவாசர் 

✓ ராட்சத நட்சத்திரங்கள் வீழ்ச்சியடடயும் கபாது, அடவ 

நியூட்ரான் நட்சத்திரங்கடை உருவாக்குகின்ைன. கமலும் 

இந்த நியூட்ரான் நட்சத்திரங்களில் சில, காந்தப்புலங்கள் 

எனப்படும் மிகவும் தீவிரமான காந்தப்புலத்துடன் ஒரு 

சிறிய குழுடவ உருவாக்குகின்ைன. 

✓ இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஆஸ்ட்கராபிசிக்ஸ் தடலடமயில், 

வானியலாைர்கள் சமீபத்தில் ‘GRB2001415’ என்றவ ொரு 

திடீர் ஒளியை ஆய்வுமசய்தனர். 2020 ஏப்ரல்.15 அன்று 

நிகழ்ந்த அது ஒரு வினாடியில் பத்தில் ஒரு பங்கு மட்டுகம 

நீடித்தது. ஓர் ஆய்வின்படி, மவளியிடப்பட்ட அந்த ஆற்ைல் 

நமது சூரியன் 1,00,000 ஆண்டுகளில் மவளியிடும் 

கதிர்வீச்சு ஆற்ைலுக்குச் சமமாகும். 

 

4. ‘குப்ளபேைற்ற நேரங்ேளுக்ோன நட்சத்திர மதிப்பீடு 

வழிமுளற - ேருவித்ததாகுப்பு 2022’ஐ தவளியிட்ட 

மத்திய அளமச்சேம் எது? 

அ) ஊரக வைர்ச்சி அடமச்சகம் 

ஆ) வீட்டுவசதி & நகர்ப்புை விவகாரங்கள் அடமச்சகம்  

இ) விவசாய அடமச்சகம் 

ஈ) வனம், சுற்றுச்சூழல் அடமச்சகம் 

✓ வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புை விவகாரங்கள் அடமச்சகம் 

குப்டபகைற்ை நகரங்களுக்கான நட்சத்திர மதிப்பீடு 

வழிமுடை - கருவித்மதாகுப்பு 2022’ஐ மவளியிட்டது.  

✓ 2021 அக்கடாபர்.1 அன்று “குப்டபகைற்ை நகரங்கடை” 

உருவாக்குவதற்காக, ஸ்வச் பாரத் மிென்-அர்பன் 2.0’ஐ 

பிரதமர் கமாடி மதாடங்கிடவத்தார். நட்சத்திர மதிப்பீடு 

வழிமுடையின்படி ஒவ்மவாரு நகர்ப்புை உள்ைாட்சி 

அடமப்டபயும் குடைந்தபட்சம் மூன்று நட்சத்திர குப்டப 

இல்லா நகரமாக மாற்றுவகத இதன் கநாக்கமாகும். 

 

5. அண்ளமயில், ‘சிர்ோன் ளைப்பர்கசானிக் ஏவுேளண 

அளமப்ளப’ அறிமுேப்படுத்திய நாடு எது? 

அ) சீனா 

ஆ) இரஷ்யா  

இ) UK 

ஈ) இஸ்கரல் 

✓ கடற்புை மற்றும் தடரசார் இலக்குகடை தாக்கக்கூடிய 

‘சிர்கான் டைப்பர்கசானிக் ஏவுகடண அடமப்டப’ 

ரஷ்யாவின் தற்காப்புப் படட மவற்றிகரமாக கசாதடன 

மசய்துள்ைது. உக்டரன் எல்டலயில் மதாடர்ந்து பதற்ைம் 

நிலவிவரும் நிடலயில் இந்தச் கசாதடன நடத்தப்பட்டது. 

 

6. எந்த மாநிைத்தின் விைம்பரத் தூதராே இந்திய 

கிரிக்தேட் வீரர் ரிஷப் பந்த் நியமிக்ேப்பட்டுள்ைார்? 

அ) உத்தரகாண்ட்  

ஆ) உத்தர பிரகதசம் 

இ) பீகார் 

ஈ) கமற்கு வங்காைம் 

✓ இந்திய கிரிக்மகட் வீரர் ரிெப் பந்த் உத்தரகாண்ட் 

மாநிலத்தின் விைம்பரத் தூதராக நியமிக்கப்பட்டு, 

விடையாட்டுகடை ஊக்குவிக்கவும், மாநில இடைகயார் 

இடடகய மனநல விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தவும் உள்ைார். 

இது மதாடர்பாக உத்தரகாண்ட் முதல்வர் புஷ்கர் சிங் தாமி 

அறிவித்துள்ைார். 24 வயதான அவர் உத்தரகாண்ட் 

மாநிலத்தின் ைரித்துவார் மாவட்டத்தில் பிைந்தவர். 

 

  

 

 

 

 

 

 



         

    

7. சமீப தசய்திேளில் இடம்தபற்ற பராைன் தீவுேள் கதசிய 

வனவுயிரி புேலிடம் அளமந்துள்ை நாடு எது? 

அ) அமமரிக்கா  

ஆ) ரஷ்யா 

இ) ஜப்பான் 

ஈ) இத்தாலி 

✓ அமமரிக்காவின் கலிகபார்னியா கடற்கடர ஆடணயம், 

பாரலன் தீவுகளின் கதசிய வனவுயிரி புகலிடத்தில் எலி 

விெத்டத காற்றில் விடுவதற்கான திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் 

அளித்துள்ைது. தீவுகளில் எலிகளின் எண்ணிக்டகடயக் 

கட்டுப்படுத்துவதன்மூலம் அரிய கடற்பைடவகடைக் காக் 

-கும் முயற்சியாக இது பார்க்கப்படுகிைது. 

 

8. சர்வகதச புைம்தபயர்ந்கதார் நாள் அனுசரிக்ேப்படுகிற 

கததி எது? 

அ) டிசம்பர் 18  

ஆ) டிசம்பர் 21 

இ) டிசம்பர் 24 

ஈ) டிசம்பர் 27 

✓ உலகைாவிய குடிகயற்ைத்தின் பிரச்சடன & சவால்கடை 

சமாளிப்பதற்காக ஒவ்கவார் ஆண்டும் டிசம்பர்.18 அன்று 

சர்வகதச புலம்மபயர்ந்கதார் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிைது.  

✓ ஐநா மபாதுச்சடபயானது 1999ஆம் ஆண்டில் அடனத்து 

புலம்மபயர்ந்த மதாழிலாைர்கள் மற்றும் அவர்கைது குடும்ப 

உறுப்பினர்களின் உரிடமகடைப் பாதுகாப்பதற்கான 

ஒரு சர்வகதச தீர்மானத்டத உருவாக்கியது. “Harnessing 

the potential of human mobility” என்பது நடப்பு 2021ஆம் 

ஆண்டில் வரும் இந்நாளிற்கான கருப்மபாருைாகும். 

 

9. 1 மில்லியன் தோகரானா ளவரஸ் தடுப்பு மருந்துேளை 

ஐநாடுேள் அளவயின் ஆதரவுதபற்ற COVAX திட்டத்திற்கு 

நன்தோளடயாே வழங்குவதாே அறிவித்துள்ை நாடு எது? 

அ) ரஷ்யா 

ஆ) இஸ்கரல்  

இ) இந்தியா 

ஈ) பிரான்ஸ் 

✓ ஐநாடுகள் அடவயின் ஆதரவுமபற்ை COVAX திட்டத்திற்கு 

1 மில்லியன் மகாகரானா டவரஸ் தடுப்பூசிகடை 

வழங்குவதாக இஸ்கரலிய அரசாங்கம் அறிவித்துள்ைது.  

✓ அஸ்ட்ராமஜமனகா தடுப்பூசிகள் வரும்வாரங்களில் 

வழங்கப்படும் என இத்தாலியின் மவளியுைவு அடமச்சகம் 

மதரிவித்துள்ைது. ஆப்பிரிக்க நாடுகளுடன் இஸ்கரலின் 

உைவுகடை வலுப்படுத்தும் ஒரு பகுதியாக இந்த முடிவு 

பார்க்கப்படுகிைது. 

✓ மகன்யா, உகாண்டா மற்றும் ருவாண்டா உட்பட பல 

ஆப்பிரிக்க நாடுகளுடன் இஸ்கரல் மநருங்கிய உைடவக் 

மகாண்டுள்ைது. கடந்த ஆண்டு சூடானுடனான உைடவ 

இஸ்கரல் ஏற்படுத்தியது. 

 

10. UNESCO ேைாசார பாரம்பரிய பட்டியலில் ஆசியாவில் 

இருந்து முதன்முளறயாே கசர்க்ேப்பட்ட திருவிழா எது? 

அ) டதவான் ஒளிவிைக்குத் திருவிழா 

ஆ) ஆருத்ரா தரிசனம், தில்டல நடராஜர் ககாவில் 

இ) ஓணம் பண்டிடக 

ஈ) துர்கா பூடஜ  

✓ UNESCO தனது ‘மனிதகுலத்தின் மதாட்டுணரமுடியா 

கலாசார பாரம்பரியங்கள் பட்டியலில்’ துர்கா பூடஜடய 

கசர்த்துள்ைது. UNESCO’இன் பதினாைாவது குழுவானது 

பாரிஸில் நடடமபற்ை மதாட்டுணரமுடியா கலாசார 

பாரம்பரியத்டத பாதுகாப்பதற்கான அதன் கூட்டத்தில், 

மகால்கத்தாவில் உள்ை துர்கா பூடஜடய அப்பட்டியலில் 

கசர்த்தது. இது, ஆசியாவிலிருந்து இந்த மதிப்புமிக்க 

பட்டியலில் கசர்க்கப்பட்ட முதல் திருவிழாவாகும். 

 

 

1. சிைந்த கல்வி நிறுவனங்களுக்கான ‘அடல்’ தரவரிடச 

பட்டியல் மவளியீடு: தமிழகத்டதச் கசர்ந்த 13 கல்வி 

நிறுவனங்கள் இடம்மபற்ைன 

உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் மாணவர்கள், 

ஆசிரியர்களின் கண்டுபிடிப்பு திைன், 

மதாழில்முடனகவாடர உருவாக்கும் திைன், ஸ்டார்ட் அப் 

கபான்ைவற்டை அடிப்படடயாகக் மகாண்டு, ‘புதுடம 

கண்டுபிடிப்பில் சாதடன படடத்த கல்வி 

நிறுவனங்களுக்கான அடல் தரவரிடச’  என்ை 

திட்டத்டத மத்தியகல்வித் துடை, அகில இந்திய 

மதாழில்நுட்பக் கல்வி கவுன்சில் மூலம் மசயல்படுத்தி 

வருகிைது. 

கண்டுபிடிப்புகளுக்கான காப்புரிடமக்கு பதிவு மசய்த 

மாணவர்களின் எண்ணிக்டக, புதுடம 

மதாழில்முடனகவாடர ஊக்குவிப்பதற்கான சிைப்புக் 

கட்டடமப்பு வசதி கபான்ை அம்சங்கள் தரவரிடசக்கு 

நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ைன. 

2021-ம் ஆண்டுக்கான தரவரிடசக்கு 1,438 கல்வி 

நிறுவனங்கள் விண்ணப்பித்திருந்தன. வழக்கமாக, 

மதாழில்நுட்பம் சார்ந்த கல்விநிறுவனங்களுக்கு மட்டுகம 

5 பிரிவாக தரவரிடச மவளியிடப்படும். ஆனால், 

நடப்பாண்டு முதல் மதாழில்நுட்பம் சாராத கல்வி 

நிறுவனங்கள் 2 பிரிவாக இடணக்கப்பட்டு, மமாத்தம் 7 

பிரிவுகைாக தரவரிடச பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டது. 

இப்பட்டியடல மத்திய கல்வித் துடை இடணயடமச்சர் 

சுபாஷ் சர்கார் கநற்று மவளியிட்டார். 

அதன்படி, சிைந்த மத்திய கல்வி நிறுவனங்கள் பட்டியலில் 

மசன்டன ஐஐடி மதாடர்ந்து 3-வது முடையாக முதல் 

இடத்டதப் பிடித்துள்ைது. 2-வது இடத்டத மும்டப ஐஐடி, 

3-வது இடத்டத மடல்லி ஐஐடி பிடித்தன. 

மாநில பல்கடலக்கழக பிரிவில் பஞ்சாப் பல்கடலக்கழகம் 

முதல் இடத்டதயும், ககாடவயில் உள்ை 

அவினாசிலிங்கம் பல்கடல. 5-வது இடத்டதயும், கசலம் 

 

 

 

 



         

    

மபரியார்பல்கடலக்கழகம் 10-வது இடத்டதயும் 

பிடித்துள்ைன. 

அரசு மற்றும் அரசு உதவிமபறும் கல்லூரிகள் பிரிவில் 2-

வது இடத்தில் பிஎஸ்ஜி மதாழில்நுட்பக் கல்லூரியும், 4-

வது இடத்தில் தியாகராஜர் மபாறியியல் கல்லூரியும் 

உள்ைன. தனியார் நிகர்நிடல பல்கடல. பிரிவில் 

எஸ்.ஆர்.எம். அறிவியல் மற்றும் மதாழில்நுட்ப நிறுவனம் 

(4-வது இடம்), கலசலிங்கம் ஆராய்ச்சி கல்வி நிறுவனம் 

(6), கவலூர் விஐடி (8) ஆகியடவ இடம் மபற்றுள்ைன. 

தனியார் கல்லூரிப் பிரிவில் ஆர்.எம்.கக. மபாறியியல் 

கல்லூரி2-வது இடத்டதயும், ஸ்ரீகிருஷ்ணாமபாறியியல் 

மற்றும் மதாழில்நுட்பக் கல்லூரி 3-வது இடத்டதயும் 

பிடித்துள்ைன. அகதகபால, மதாழில்நுட்பம் சாராத கல்வி 

நிறுவனங்களின் பிரிவில் பிஎஸ்ஜி கடல, அறிவியல் 

கல்லூரி 4-வது இடத்திலும், திருச்சி கைாலிகிராஸ் 

கல்லூரி 5-வது இடத்திலும் உள்ைன. 

 

2. சுற்றுலா ஆகலாசடனக் குழு மபயாா் மாற்ைம்: தமிழக 

அரசு உத்தரவு 

தமிழ்நாடு சுற்றுலா ஆகலாசடனக் குழு 

சீரடமக்கப்பட்டுள்ைது. அந்தக் குழுவானது, தமிழ்நாடு 

சுற்றுலா கமம்பாடு மற்றும் வைாா்ச்சிக் குழு என மபயாா் 

மாற்ைம் மசய்யப்பட்டுள்ைது. 

இதற்கான உத்தரவு விவரம்:- 

மறுசீரடமக்கப்பட்டுள்ை தமிழ்நாடு சுற்றுலா கமம்பாடு 

மற்றும் வைாா்ச்சிக் குழுவின் துடணத் தடலவராக, அரசு 

முதன்டமச் மசயலாைரும், உறுப்பினாா் மசயலாைராக 

சுற்றுலா வைாா்ச்சிக் கழகத்தின் நிாா்வாக இயக்குநரும் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ைனாா். இந்திய சுற்றுலா முகவாா்கள் 

சங்கம், இந்திய சுற்றுலா கசடவ நிறுவன சங்கம், 

தமிழ்நாடு சுற்றுலா சந்டத, மதன்னிந்திய கைாட்டல்கள், 

உணவகங்கள் சங்கம், தமிழ்நாடு சுற்றுலா சுற்றுப் 

பயணம் விருந்கதாம்பல் சங்கம், இந்திய மதாழில் வாா்த்தக 

சடபகளின் கூட்டடமப்பு, இந்திய மதாழில் கூட்டடமப்பு, 

மதன்னிந்திய மதாழில் வாா்த்தக சடப, மதன்னிந்திய 

கூட்டங்கள், சலுடககள், மாநாடுகள், கண்காட்சி 

ஏற்பாட்டாைாா்கள் சங்கம் உள்ளிட்ட சுற்றுலா 

டமயப்படுத்திய சங்கங்கள் இடம்மபற்றிருக்கும். 

சுற்றுலா கமம்பாடு மற்றும் வைாா்ச்சிக்கான 

ஆகலாசடனகடை வழங்கும் குழு உறுப்பினாா்களின் 

பதவிக் காலம் இரண்டு ஆண்டுகைாகும் என்று தமிழக 

அரசின் உத்தரவில் மதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

3. சிபிஐ இடண இயக்குநராக வித்யா குல்கர்னி 

நியமனம் 

மசன்டன மண்டல சிபிஐ இடண இயக்குநராக வித்யா 

குல்கர்னிடய நியமித்து மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ைது. 

தமிழகக் காவல் துடையில் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் 

கண்காணிப்புத் துடை ஐஜியாகப் பணியாற்றியவர் 

வித்யா குல்கர்னி. இந்நிடலயில், அவர் கடந்த நவம்பரில் 

மத்திய அரசு பணிக்குச் மசன்ைார். இதற்கிடடகய அவடர 

மசன்டன மண்டல சிபிஐ இடண இயக்குநராக நியமித்து 

மத்திய பணியாைர் கதர்வாடணயம் உத்தரவு 

பிைப்பித்துள்ைது. 

இவருடன் ஒடிசா காவல்துடை ஐபிஎஸ் அதிகாரி 

ஞான்சிஷியாம் உபாத்யா, மகாராஷ்டிரா காவல்துடை 

ஐபிஎஸ் அதிகாரி நாவல் பஜாஜ் ஆகிகயாரும் சிபிஐ 

இடண இயக்குநர்கைாக நியமிக்கப்பட்டுள்ைனர். 

 

4. உயர் நீதிமன்ை அரசு வழக்கறிஞருக்கு 2021ம் 

ஆண்டுக்கான சிைந்த புவிசார் குறியீடு விருது 

புவிசார் குறியீடு பதிவில் வழக்கறிஞர் சஞ்சய் காந்தி 

முக்கிய பங்கு வகித்துள்ைார். தஞ்சாவூர் தட்டு, காஞ்சிபுரம் 

பட்டு உள்ளிட்ட பல்கவறு மபாருட்களுக்கு புவிசார் 

குறியீடு மபற்றுத் தந்துள்ைார். மசன்டன ஐககார்ட்டில் 

அரசு வக்கீலாக பதவி வகித்து வரும் இவருக்கு 

தஞ்சாவூரில் நடடமபற்ை இந்திய ஏற்றுமதி மபாருட்களில் 

கூட்டடமப்பு சார்பில் நடடமபற்ை அரசு விழாவில் 

இதற்கான விருடத தஞ்சாவூர் மாவட்ட கடலத்தட்டு 

தயாரிப்பாைர்கள் சங்கம் வழங்கியது. இவர் அறிவுசார் 

மசாத்துரிடம சங்கத்தின் தடலவராக பதவி வகித்து 

வருகிைார். இந்த நிகழ்ச்சியில் புவிசார் குறியீடு சட்டத்தின் 

கீழ் 500க்கும் கமற்பட்ட அங்கீகரிக்கப்பட்ட பயனாளிகள், 

டகவிடன மற்றும் டகத்தறி துடை கடலஞர்களுக்கும் 

சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன. 

 

 


