
        

    

1. எந்த இந்திய நிறுவனத்தின் துணை நிறுவனம் 

திருக ோைமணை எண்ணைய் சேமிப்புக் கிடங்கை 

கூட்டோ  அபிவிருத்தி ணெய்வதற் ோன ஒப்பந்தங் ளில் 

ண ணயழுத்திட்டது? 

அ) இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன்  

ஆ) பாேத் பபட்ரோலியம் 

இ) இந்துஸ்தான் பபட்ரோலியம் 

ஈ) எண்பெய் மற்றும் இயற்கக எரிவாயு கழகம் 

✓ இலங்கா IOC, இலங்கக பபட்ரோலியக் கார்ப்பரேஷன் 

மற்றும் இலங்கக அேசாங்கம் திருரகாெமகல 

எண்பெய் ரசமிப்புக் கிடங்கக கூட்டாக அபிவிருத்தி 

பசய்வதற்கான குத்தகக ஒப்பந்தங்களில் ககச் 

சாத்திட்டன. இதற்ரகற்ப 14 கச்சா எண்பெய் ரசமிப்புக் 

கிடங்குகள் இந்தியன் ஆயில் நிறுவனத்திற்கும், 24 கச்சா 

எண்பெய் ரசமிப்பு பதாட்டிகள் இலங்கக பபட்ரோலிய 

கார்ப்பரேஷனுக்கும் குத்தககக்கு விடப்பட்டுள்ளன.  

✓ எஞ்சிய 61 கச்சா எண்பெய் ரசமிப்புக்கிடங்குகள் இந்திய 

எண்பெய் நிறுவனம் மற்றும் இலங்கக பபட்ரோலியக் 

கார்பரேஷன் ஆகிய கூட்டிகெந்த நிறுவனத்திற்கும் 

கூட்டாக குத்தககக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

✓ இந்நிறுவனத்தின் 51% பங்குகள் இலங்கக பபட்ரோலிய 

நிறுவனத்திற்கும் 49 வீத பங்குகள் இந்திய எண்பெய் 

நிறுவனத்திற்கும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

2.ெமீப ணெய்தி ளில் இடம்ணபற்ற, ‘குண்ட் ட்டி’ ெட்டம், எந்த 

இந்திய மோநிைம்/யூடியில் நணடமுணறயில் உள்ளது? 

அ) ஹிமாச்சல பிேரதசம் 

ஆ) ஜார்கண்ட்  

இ) சிக்கிம் 

ஈ) உத்தேகாண்ட் 

✓ சட்டத்துக்குப் புறம்பாக மேங்ககள பவட்டி விற்பகன 

பசய்ததாகக் கூறி ஒருவகே கிோம மக்கள் சிலர் தாக்கி 

உள்ளனர். ‘குண்ட்கட்டி’ சட்டத்கத மீறியதற்காக அந்நபர் 

காவல்துகறயின் முன்னிகலயில் உயிருடன் எரிக்கப்பட் 

-டார். ‘குண்ட்கட்டி’ அகமப்பு என்பது பழங்குடியினரின் 

பேம்பகே அடிப்பகடயிலான நிலத்கத கூட்டாக 

கவத்திருக்கும் ஒரு முகறயாகும். 

✓ இந்த முகறயின்படி, முண்டா பழங்குடியினர் மேங்ககள 

பவட்டி விவசாயத்திற்கு நிலத்கத தயார் பசய்வார்கள், 

அது ஒரு தனி நபருக்கு பதிலாக முழு இனத்திற்கும் 

பசாந்தமானதாக பார்க்கப்படும். 

 

3. ஜப்போன் ெமீபத்தில் எந்த நோட்டுடன், ‘பரஸ்பர அணு ல் 

ஒப்பந்தம்’ ண ணயழுத்திட்டது? 

அ) அபமரிக்கா 

ஆ) ஆஸ்திரேலியா  

இ) பிரேசில் 

ஈ) ேஷ்யா 

✓ பாதுகாப்பான மற்றும் நிகலயான இந்ரதா-பசிபிக் 

பிோந்தியத்கத உறுதி பசய்வதற்காக, ஜப்பான் சமீபத்தில் 

ஆஸ்திரேலியாவுடனான ஒரு வேலாற்று சிறப்பு வாய்ந்த 

பாதுகாப்பு ஒப்பந்தத்தில் ககபயழுத்திட்டது.  

✓ இந்ரதா-பசிபிக் பிோந்தியத்தில் சீனாவின் இோணுவ 

மற்றும் பபாருளாதாே பசல்வாக்கு விரிவாக்கத்தின் 

மத்தியில் இந்த ஒப்பந்தம் ககச்சாத்திடப்பட்டுள்ளது. 

“Reciprocal Access Agreement” என அகழக்கப்படும் 

இது, ஜப்பானின் இேண்டாவது இத்தககய ஒப்பந்தமாகும். 

ஜப்பானின் மற்பறாரு இோணுவ ரீதியிலான ஒப்பந்தம் 

அபமரிக்காவுடன் ரமற்பகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 

4. ‘Integrated Approach in S&T for Sustainable Future’ 

என்பது எந்த நோளுக் ோனக்  ருப்ணபோருளோ க் 

அறிவிக் ப்பட்டுள்ளது? 

அ) உலக அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்ப நாள் 

ஆ) ரதசிய அறிவியல் நாள்  

இ) உலக ஆோய்ச்சி & வளர்ச்சி நாள் 

ஈ) ரதசிய புத்தாக்க நாள் 

✓ இந்த ஆண்டு (2021) ரதசிய அறிவியல் நாளுக்கான கருப் 

பபாருள் “Integrated Approach in S&T for Sustainable 

Future” என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மத்திய அறிவியல் & 

பதாழில்நுட்ப அகமச்சகம் சமீபத்தில் இதகன அறிவித்தது.  

✓ அறிவியல்சார் விஷயங்ககளப் பற்றிய விழிப்புெர்கவ 

மக்களுக்கு ஏற்படுத்துவதற்காக இக்கருப்பபாருள் பதரிவு 

பசய்யப்பட்டுள்ளது. இந்திய இயற்பியலாளர் சர் CV ோமன் 

‘இோமன் விகளகவக்’ கண்டுபிடித்தகதக் குறிக்கும் 

வககயில் பிப்.28 அன்று இந்தியாவில் ரதசிய அறிவியல் 

நாள் பகாண்டாடப்படுகிறது. 

 

5. APEDA’இன் கூற்றுப்படி, 2020-21’இல் இந்தியோவில் 

ஏற்றுமதி ணெய்யப்பட்ட முதன்ணமப் ணபோருள் எது? 

அ) பாஸ்மதி அல்லாத அரிசி  

ஆ) தக்காளி 

இ) பருத்தி 

ஈ) பால் 

✓ ரவளாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உெவுப் பபாருட்கள் 

ஏற்றுமதி ரமம்பாட்டாகெயத்தின் (APEDA) கூற்றுப்படி, 

2020-21ஆம் ஆண்டில், பாஸ்மதி அல்லாத அரிசி, பாசுமதி 

அரிசி மற்றும் எருகம இகறச்சி ஆகியகவ இந்தியாவில் 

இருந்து ஏற்றுமதி பசய்யப்பட்ட முதல் 3 தயாரிப்புகளாகும்.  

✓ APEDA’இன் கூற்றுப்படி, பமாத்த ஏற்றுமதி மதிப்பு 2011-

12’இலிருந்த `83,000 ரகாடியுடன் ஒப்பிடுககயில் 2020 

-21’இல் ̀ 15 லட்சம் ரகாடிக்கும் அதிகமாக உயர்ந்துள்ளது. 

 

6. இரயில்கவ வோரியத்தின் தணைவர் மற்றும் தணைணமச் 

ணெயல் அதி ோரியோ  நியமிக் ப்பட்டவர் யோர்? 

அ) ரஷாபித் திரிபாதி 

ஆ) விகன குமார் திரிபாதி  

இ) இோரஜஷ் அரோோ 

ஈ) குமார் வர்மா 
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✓ இேயில்ரவ வாரியத்தின் தகலவர் மற்றும் தகலகமச் 

பசயல் அதிகாரியாக விகனகுமார் திரிபாதிகய நியமிக்க 

மத்திய அகமச்சேகவயின் நியமனக் குழு ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. தற்ரபாது அவர் வடகிழக்கு இேயில்ரவ 

பபாது ரமலாளோக பணியாற்றி வருகிறார். அவர், 1983 

ரபட்ச் இந்திய இேயில்ரவ சர்வீஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் 

இன்ஜினியர்ஸ் (IRSEE) ஆவார். 

 

7. கீழ்ைாணும் எவ்வணமச்ெ த்தோல் ‘பகத போரத் பிரச்ெோரம்’ 

ணதோடங் ப்பட்டது? 

அ) பபண்கள் & குழந்கதகள் ரமம்பாட்டு அகமச்சகம் 

ஆ) கல்வி அகமச்சகம்  

இ) உள்துகற அகமச்சகம் 

ஈ) பாதுகாப்பு அகமச்சகம் 

✓ மத்திய கல்வி அகமச்சகம் 2022 ஜனவரி.1 பதாடர்ந்து 

100 நாட்களுக்கு ‘பரத பாேத் பிேச்சாேம்’ என்ற பபயரில் 

வாசிப்பு பிேச்சாேத்கத பதாடங்கியுள்ளது. 

✓ இந்தப்பிேச்சாேம் பாலர் வகுப்பு மற்றும் 8ஆம் வகுப்பு வகே 

படிக்கும் மாெவர்களின் வாசிப்புத்திறன், பசால்லகோதி 

மற்றும் சிந்தகன திறன்ககள ரமம்படுத்துவகத 

ரநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

 

8. 2021-22’இல் விஜய் ஹெோகர க ோப்ணபணய ணவன்ற 

மோநிை அணி எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) ஹிமாச்சல பிேரதசம்  

இ) ஒடிஸா 

ஈ) கர்நாடகா 

✓ பஜய்ப்பூரில் நகடபபற்ற 2021-22 பதிப்பில், ஹிமாச்சலப் 

பிேரதசம் VJD முகறயில் தமிழ்நாட்டு அணிகய வீழ்த்தி, 

அதன் முதல் விஜய் ஹசாரே ரகாப்கபகய பவன்றது.  

✓ தமிழ்நாடு அணி 5 முகற சாம்பியன் பட்டம் பவன்ற அணி 

ஆகும். ேஞ்சி ஒருநாள் டிோபி என்று அகழக்கப்படும் விஜய் 

ஹசாரே ரகாப்கப 2002-03’இல் பதாடங்கப்பட்டது. புகழ் 

பபற்ற இந்திய கிரிக்பகட் வீேர் விஜய் ஹசாரேவின் 

நிகனவாக இந்தப் ரபாட்டி நடத்தப்படுகிறது. 

 

9. சீனோ ெமீபத்தில் எந்த இந்திய மோநிைத்தில் உள்ள 15 

இடங் ளுக் ோன ‘ணபயர் ளின்’ பட்டியணை ணவளியிட்டது? 

அ) மிரசாேம் 

ஆ) நாகாலாந்து 

இ) திரிபுோ 

ஈ) அருொச்சல பிேரதசம்  

✓ அருொச்சல பிேரதச மாநிலத்தில் உள்ள 15 இடங்களின் 

“தேப்படுத்தப்பட்ட” பபயர்ககள சீன சிவில் விவகாே 

அகமச்சகம் அறிவித்துள்ளது. அருொச்சல பிேரதசத்தின் 

90,000 சகிரலாமீட்டர் பேப்பளகவ சீனா தனது பசாந்தப் 

பகுதி எனக்கூறிவருகிறது. அது 2017இல் அம்மாநிலத்கத 

“பதற்கு திபபத்” என்று அகழத்தது. 

✓ மறுபபயரிடுவது இந்தியாவின் இகறயாண்கமகய அம் 

மாநிலத்திலிருந்து விலக்காது என்று இந்தியா, சீனாவுக்கு 

பதிலடி பகாடுத்துள்ளது. 

 

10. நடுவண் சுற்றுச்சூழல் அணமச்ெ ம் எத்தயோரிப்புக்கு 

‘நீட்டிக் ப்பட்ட உற்பத்தியோளர் ணபோறுப்பு - Extended 

Producer Responsibility’ குறித்த வழி ோட்டுதல் ணள 

ணவளியிட்டது? 

அ) உயிரி மருத்துவக் கழிவுகள் 

ஆ) கழிவு டயர்கள்  

இ) பநகிழிக்கழிவுகள் 

ஈ) மின்னணு கழிவுகள் 

✓ சுற்றுச்சூழல், வனம் & காலநிகல மாற்ற அகமச்சகம், 

கழிவு டயர்களுக்கான “நீட்டிக்கப்பட்ட உற்பத்தியாளர் 

பபாறுப்பு” குறித்த விதிமுகறகளின் வகேவு அறிவிப்கப 

பவளியிட்டது. இறுதி பசய்யப்பட்டால், புதிய நிதியாண்டு 

முதல் இந்த வகேவு அமலுக்கு வரும். இந்தியா ஒவ்ரவார் 

ஆண்டும் சுமார் 275,000 டயர்ககள நிோகரிக்கிறது; 

ஆனால் அதற்கான விரிவான திட்டம் நாட்டிடம் இல்கல.  

✓ கழிவு டயர்கள் சுற்றுச்சூழலுக்குப் பாதுகாப்பானதாக 

ரமலாண்கம பசய்யப்படுவகத உறுதிபசய்வது டயர் 

உற்பத்தியாளரின் பபாறுப்பாகும். 

 

1. பசன்கன ஐஐடி’க்கு புதிய இயக்குநர் நியமனம் 

பசன்கன ஐஐடி இயக்குநோக இருந்த பாஸ்கர் 

ோமமூர்த்தி ஓய்வு பபற்றகத பதாடர்ந்து அந்த பணியிடம் 

காலியாக இருந்தது. 

இகதத்பதாடர்ந்து பசன்கன ஐஐடி’இன் புதிய 

இயக்குநோக ரபோசிரியர் காமரகாடி நியமிக்கப்பட்டு 

உள்ளார். இகதப்ரபால தில்லி ஐஐடி இயக்குநோக 

மும்கப ஐஐடி ரபோசிரியர் ேங்கன் பானர்ஜி, மாண்டி 

ஐஐடி இயக்குநோக கான்பூர் ஐஐடி ரபோசிரியர் லட்சுமிதர் 

பபரகோ ஆகிரயார் நியமிக்கப்பட்டு உள்ளனர். 

ரமலும் மும்கப ஐஐடி ரபோசிரியர் சுகாஸ் ரஜாஷி, 

இந்தூர் ஐஐடி இயக்குநோகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 

2. அஞ்சல்தகல கண்காட்சி 

தமிழக அஞ்சல்துகற சார்பில், ‘டிஎன் டிஜிபபக்ஸ்-2022’ 

என்ற மாநில அளவிலான பமய்நிகர் அஞ்சல்தகல 

கண்காட்சி ஜன.7ஆம் ரததி பதாடங்கி ஜனவரி.10 வகே 

நகடபபற்றது. ‘அஞ்சல்தகல பசால்லும் ககல’ என்ற 

பபயரில் நகடபபற்ற இதன் நிகறவு விழா பசன்கனயில் 

நகடபபற்றது. 

 

3. மின் கட்டெத்கதக் கெக்கிட விகேவில் பசயலி 

மின் கட்டெத்கதக் கெக்கிட விகேவில் ககப்ரபசி 

பசயலி அறிமுகம் பசய்யப்பட உள்ளது. 

இதுகுறித்து மின்வாரிய அதிகாரிகள் கூறியதாவது: 

ரசகவககள எண்ம வடிவில் வழங்கும் முயற்சிகய 

 

 

 

 



        

    

மின்வாரியம் பதாடர்ந்து ரமற்பகாண்டு வருகிறது. அதன் 

பதாடர்ச்சியாகரவ தற்ரபாது நுகர்ரவாரே மின் 

கட்டெத்கதக் கெக்கிடும் வககயில் ககப்ரபசி பசயலி 

ஒன்று வடிவகமக்கப்பட்டுள்ளது. இதகன ககப்ரபசியில் 

பதிவிறக்கம் பசய்து, கட்டெத்கத கெக்கீடு பசய்யலாம். 

ரமலும், அச்பசயலியில் மீட்டர் நிழற்படத்கத பதிரவற்றம் 

பசய்த ஒரு சில நிமிஷங்களில் மின் கட்டெ ேசீது, 

குறுஞ்பசய்தி வாயிலாக நுகர்ரவாருக்கு அனுப்பப்படும். 

 

4. சிக்கய்ய நாயக்கர் கல்லூரி அேசு கல்லூரியாக அறிவிப்பு 

ஈரோடு மக்களின் இருபதாண்டு கால ரகாரிக்கககய 

ஏற்று சிக்கய்ய நாயக்கர் கல்லூரிகய அேசு கல்லூரியாக 

தமிழ்நாடு அேசு அறிவித்துள்ளது. 

 

5. தமிழ்ப்பல்ககலயில் அரிய தாள் ஆவெங்கள் – மேபு 

சார் பாதுகாப்பு ஆய்வகம் பதாடக்கம் 

தஞ்சாவூர் தமிழ்ப்பல்ககலக்கழகத்தில் அரிய தாள் 

ஆவெங்கள் – மேபுசார் பாதுகாப்பு ஆய்வகம் 

திறக்கப்பட்டுள்ளது. 

தமிழ்ப்பல்ககலக்கழக அரிய ககபயழுத்துச் சுவடித் 

துகறயில் உள்ள ககபயழுத்துச் சுவடிகளும், பல்ககலக் 

கழகப் பபாது நூலகத்தில் உள்ள காலத்தால் பழகமயான 

நூல்களும் இந்த ஆய்வகத்தின் வழியாகப் 

பாதுகாக்கப்படும். இந்த ஆய்வகப் பணியின் வழியாகத் 

தமிழ்மேபில் உள்ள மேபுசார்ந்த பாதுகாப்பு முகறகளுக்கா 

-ன காப்புரிகம பபறுவதற்கு ஆவன பசய்யப்படும். 

 

 


