 











4. இந்தியாவின் முதல் நடமாடும் ததன் பதப்படுத்தும்

-ட்ட நாடு எது?

வாகனம் பதாடங்கப்பட்ட மாநிைம் எது?

அ) அமெரிக்கா

அ) உத்தர பிரரதசம் 

ஆ) இந்தியா

ஆ) குெராத்

இ) பிரான்ஸ் 

இ) கர்நாடகா

ஈ) இத்தாலி

ஈ) ரகரளா

IHU (B.1.640.2) எனப் மெயரிடப்ெட்ட புதிய COVID திரிபு
பிரான்ஸில் அமெந்துள்ள IHU மெடிட்டரரனி மதாற்று
நிறுவனத்தில் கண்டுபிடிக்கப்ெட்டுள்ளது. புதிய ொறுொடு
ஒமிக்ராமனவிட 46 பிறழ்வுகமளக் கூடுதலாக மகாண்டு
உள்ளதாகக் கூறப்ெடுகிறது.

✓

✓



1. IHU (B.1.640.2) என்ற புதிய COVID திரிபு கண்டறியப்ப

✓

✓



✓

இந்தியாவின் முதல் நடொடும் ரதன் ெதப்ெடுத்தும் ரவன்
உத்தர பிரரதச ொநிலம் காஜியாொத்தில் உள்ள சிரராரா
கிராெத்தில் மதாடங்கப்ெட்டது. இதமன KVIC’இன்
தமலவர் வினய் குொர் சக்ரசனா மதாடங்கி மவத்தார்.

✓

இதன் முதல் ொதிப்பு ஆப்பிரிக்க நாடான ரகெரூனில்
இருந்து வந்த ஒருவரிடம் கண்டறியப்ெட்டது. அறிவியலா
-ளர்களின் கூற்றுப்ெடி, இப்புதிய திரிபு E484K பிறழ்மவக்
மகாண்டுள்ளது. அது தடுப்பூசி-எதிர்ப்புத் தன்மெமயக்
மகாண்டுள்ளது.

இந்நடொடும் வாகனம் KVICஆல் அதன் ெஞ்ரசாமகராவில்
உள்ள ெல்துமற ெயிற்சி மெயத்தில் 15 இலட்சம் ரூொய்
மசலவில் வடிவமெக்கப்ெட்டது. இதால் 8 ெணி ரநரத்தில்
300 கிகி ரதமனச் மசயலாக்க முடியும். ரெலும் ரதனின்
தரத்மத ஆராயும் ஒரு ெரிரசாதமன ஆய்வகத்மதயும்
இது தன்னகத்ரத மகாண்டுள்ளது.

2. ‘KABIL’ என்பது பின்வரும் எம்மத்திய அமமச்சகத்தால்

5. ‘Ecowrap’ என்பது எந்த நிறுவனத்தால் பவளியிடப்பட்ட

உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கூட்டு நிறுவனமாகும்?

முதன்மம அறிக்மகயாகும்?

அ) சுரங்க அமெச்சகம் 

அ) ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி

ஆ) எஃகு அமெச்சகம்

ஆ) NITI ஆரயாக்

இ) MSME அமெச்சகம்

இ) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி

ஈ) எரிசக்தி அமெச்சகம்

ஈ) ொரத ஸ்ரடட் வங்கி 

சுரங்க அமெச்சகம் ‘கனிஜ் பிரதஷ் இந்தியா (கபில்)’ என்ற
கூட்டு நிறுவனத்மத உருவாக்கியுள்ளது. ரதசிய
அலுமினிய நிறுவனம் (NALCO), ஹிந்துஸ்தான் காப்ெர்
(HCL) ெற்றும் மினரல் எக்ஸ்ப்ரளாரரஷன் கார்ப்ெரரஷன்
(MECL) ஆகியவற்றின் ெங்கு இதில் 40:30:30 ஆகும்.

✓

‘Ecowrap’ என்ெது ொரத ஸ்ரடட் வங்கியின் (SBI) ஆய்வுக்
குழுவால் மவளியிடப்ெடுகிற அறிக்மகயாகும்.

✓

இந்த அறிக்மகயின் சமீெத்திய ெதிப்பின்ெடி, இந்தியாவின்
மெய்யான GDP 2021-22’இல் 9.5 சதவீதொக இருக்கும்
என எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. 2021-22 நிதியாண்டிற்கான
ரதசிய வருொனத்தின் முதல் முன்கூட்டிய ெதிப்பீடுகமள
NSO மவளியிட்டது. இது 2021-22’இல் GDP வளர்ச்சிமய
9.2 சதவீதொக இருக்கும் என ெதிப்பிட்டுள்ளது.

ஆஸ்திரரலியா, அர்மென்டினா, மொலிவியா ெற்றும் சிலி
ரொன்ற நாடுகளில் லித்தியம் ெற்றும் ரகாொல்ட் ரொன்ற
முக்கிய
கனிெங்களின்
சுரங்கங்கமளக்
மகயகப்ெடுத்தும் முயற்சியில் இந்தியா ஈடுெட்டுள்ளது.

6. NPCIஇன்படி, ஒரு வாடிக்மகயாளருக்கு, ஒரு நாளுக்கு
ஒரு படர்மினலுக்கு, ஆதார் அடிப்பமடயிைான பராக்கம்
பபறும் பரிவர்த்தமனகளின் அதிகபட்ச வரம்பு என்ன?

3. எந்த மத்திய பபாதுத்துமற நிறுவனத்தின் முதல் பபண்
தமைவராக அல்கா மிட்டல் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்?

அ) இரண்டு

அ) ONGC 

ஆ) மூன்று

ஆ) SAIL

இ) ஐந்து 

இ) PFC

ஈ) ஏழு

ஈ) NTPC
✓

எண்மெய் & இயற்மக எரிவாயு கழகத்தின் (ONGC)
முதல் மெண் தமலவர் ெற்றும் நிர்வாக அதிகாரியாக
அல்கா மிட்டல் நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார். ONGC இந்தியாவின்
மிகப்மெரிய எண்மெய் ெற்றும் எரிவாயு உற்ெத்தியாளர்
ஆகும். இந்நியெனத்திற்கான மெட்ரராலியம் & இயற்மக
எரிவாயு அமெச்சகத்தின் முன்மொழிவுக்கு அமெச்சர
-மவயின் நியெனக்குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.









✓

ரநஷனல் ரெமென்ட்ஸ் கார்ப்ெரரஷன் ஆஃப் இந்தியா,
ெெம் எடுப்ெதற்கும் மினி ஸ்ரடட்மெண்ட்களுக்கும்
அதிகெட்ச வரம்புகமள அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ளது. ஒரு
வாடிக்மகயாளருக்கு, ஒரு நாளுக்கு, ஒரு மடர்மினலுக்கு,
ஆதார் அடிப்ெமடயிலான ெெம் எடுக்கும் ெரிவர்த்தமன
-களின் அதிகெட்ச வரம்மெ ஐந்து என அது நிர்ெயம்
மசய்துள்ளது. இது 2022 ென.15 முதல் அெலுக்கு வரும்.



 















7. அகர்தைா மற்றும் ஜிரிபாம் இமடதய பதாடங்கப்பட்ட

10. 2022’இல் 25ஆவது ததசிய இமளதயார் விழாமவ

புதிய ஜன் சதாப்தி விமரவு இரயிைானது திரிபுராமவ
பின்வரும் எந்த மாநிைத்துடன் இமைக்கிறது?

நடத்திய மாநிைம்/யூடி எது?

அ) ரெற்கு வங்கம்

ஆ) புதுச்ரசரி 

ஆ) ெணிப்பூர் 

இ) ரகாவா

இ) சிக்கிம்

ஈ) கர்நாடகா

அ) தமிழ்நாடு

ஈ) அஸ்ஸாம்

✓

✓

இரு வடகிழக்கு ொநிலங்களான திரிபுரா & ெணிப்பூமர
இமெக்கும் அகர்தலா ெற்றும் ஜிரிொம் இமடரயயான
ென் சதாப்தி விமரவு ரயிமல ெத்திய ரயில்ரவ அமெச்சர்
அஷ்வினி மவஷ்ெவ் மகாடியமசத்து மதாடங்கினார்.

புதுச்ரசரி யூனியன் பிரரதச அரசு, 25ஆவது ரதசிய
இமளரயார் விழாமவ ென.12 அன்று நடத்தியது. சுவாமி
விரவகானந்தரின் பிறந்தநாமளக் குறிக்கும் வமகயில்
ென.12 அன்று நடத்தப்ெட்டது.

✓

✓

ென் சதாப்தி விமரவு இரயில் வாரத்திற்கு மூன்று முமற
இயக்கப்ெடும். இதன் ெயெம் 6 ெணி ரநரம். இது தவிர,
திரிபுராவில் இராஜ்தானி விமரவு இரயில், கஞ்சன்ெங்கா
விமரவு
இரயில்,
ஹம்சாெர்
விமரவு
இரயில்
உள்ளிட்டமவ ஏற்கனரவ இயக்கத்தில் உள்ளன.

ெத்திய இமளரயார் விவகாரங்கள் ெற்றும் விமளயாட்டு
அமெச்சகத்துடன் இமெந்து நடத்தப்மெற்ற இந்நிகழ்வில்
நாடு முழுவதிலுமிருந்து 7,000 இமளஞரயார் ெங்ரகற்ற
-னர். விழாவின் சின்னொன, “சக்ஷம் யுவ-ஷஷக்த் யுவா”
ஆகியவற்மறயும் அமெச்சர் மவளியிட்டார்.

8. அண்மமச் பசய்திகளில் இடம்பபற்ற ஓநாய் எரிமமை,
எந்தத் தீவுக்கூட்டத்தின் மிகவுயரமான சிகரமாகும்?

1. கணிதப்ொடத்மத எளிதாகக் கற்க புதுமெயான திட்டம்:
25,000 ஆசிரியர்களுக்குப் ெயிற்சி

அ) ஹவாய் தீவுகள்
ஆ) கலெரகாஸ் தீவுகள் 
இ) ெரியானா தீவுகள்
ஈ) கரராலின் தீவுகள்
✓



மவட்டன் ெமல என்றுெமழக்கப்ெடும் ஓநாய் எரிெமல,
கலெரகாஸ் தீவுகளின் மிக உயரொன சிகரொகும். இது
ெசிபிக் மெருங்கடலில் உள்ள ஒரு எரிெமலத்தீவுக்கூட்டம்
ஆகும். இந்த எரிெமல சமீெத்தில் மவடித்துச்சிதறி, ெசிபிக்
மெருங்கடலில் புமக ெண்டலத்மத உருவாக்கியது.
இந்தத்தீவுகள் ஈக்வடார் ொகாெத்தின் ஒருெகுதியாகும்.

9. நந்தூர் மத்தமஷ்வர் பறமவகள் சரைாையம் உள்ள
மாநிைம்/யூனியன் பிரததசம் எது?
அ) தமிழ்நாடு
ஆ) ரகரளா

தமிழகத்தில் அரசுப்ெள்ளி ொெவர்கள் கணிதப்ொடத்மத
நன்கு புரிந்துமகாண்டு ஆர்வத்துடன் கற்றுக்மகாள்வதற்
-காக ஒருங்கிமெந்த ெள்ளிக்கல்வி (செக்ரசிக்ஷா)
சார்பில் ‘ெகிழ் கணிதம்’ என்ற புதுமெயான திட்டம்
அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது.
இது மதாடர்ொக 6ஆம் வகுப்பு முதல் பிளஸ் 2 வகுப்பு
வமர கற்பிக்கும் 25 ஆயிரத்துக்கும் ரெற்ெட்ட கணித
ஆசிரியர்களுக்கு ‘ெகிழ் கணிதம்’ மதாடர்ொன ெயிற்சி
முதற்கட்டொக ெனவரி 20 ெற்றும் 21 ஆகிய இருநாள்கள்
வழங்கப்ெடவுள்ளது.
ஆட்சியர்மூலம் சான்றிதழ்: அமனத்து கணித ஆசிரியர்க
-ளும் ெயிற்சியில் கலந்துமகாள்வமத அந்தந்த ொவட்ட
திட்ட ஒருங்கிமெப்ொளர்கள் உறுதிமசய்ய அறிவுறுத்தப்
-ெட்டுள்ளது. ெயிற்சியில் கலந்துமகாள்ளும் அமனத்து
ஆசிரியர்களுக்கும் ெங்ரகற்பு சான்றிதழ் வழங்கப்ெடும்.

இ) கர்நாடகா
ஈ) ெகாராஷ்டிரா 
✓

✓

நந்தூர் ெத்ரெஷ்வர் ெறமவகள் சரொலயம் ெகாராட்டிர
ொநிலம் நாசிக்கில் உள்ள நிொத் என்ற இடத்தில்
அமெந்துள்ள ஈரநிலொகும். குளிர்காலம் மதாடங்கியுள்ள
நிமலயில், இப்ெறமவகள் சரொலயத்தில் ஏராளொன
புலம்மெயர் ெறமவகள் குவிந்துள்ளன.
வனத்துமறயினர் கூறுமகயில் பூநாரைகள், மகாக்குகள்,
கல்மொறுக்கிகள், நீலக்குஞ்சுகள் உள்ளிட்ட முப்ெது (30)
ஆயிரத்துக்கும் ரெற்ெட்ட ெறமவகள் அங்கு வந்துள்ளன.
கடுமெயான குளிர்காலத்திலிருந்து தற்காத்துக்மகாள்வத
-ற்காக மசபீரியா, ஐரராப்ொவிலிருந்து அந்தப்ெறமவகள்
இங்கு இடம்மெயர்கின்றன.









2. இங்கிலாந்தில் மென்னிகுவிக் சிமல - முதலமெச்சர்
மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பு
ரதனி, திண்டுக்கல், ெதுமர, சிவகங்மக, ராெநாதபுரம்
ஆகிய ஐந்து ொவட்டங்களின் நீராதாரொக திகழ்வது
முல்மலப்மெரியாறு அமெ. தமிழக-ரகரள எல்மலயில்
அமெந்துள்ள இந்த அமெ ஆங்கிரலயர்கள் ஆட்சிக்
காலத்தில், இங்கிலாந்மதச் ரசர்ந்த மொறியாளர் கர்னல்
ொன் மென்னிகுவிக் தனது மெரும் முயற்சியால் கட்டினார்.
மென்னிகுவிக் லண்டனில் உள்ள தனது மசாத்துக்கமள
விற்று மதன்ொவட்ட ெக்களின் தாகம் தீர்க்கவும், வறண்டு
கிடந்த நிலங்கள் வளம் மெறவும் இந்த அமெமய
கட்டினார். இதனால், ‘முல்மலப்மெரியாறு அமெயின்
தந்மத’ என மென்னிகுவிக் அமழக்கப்ெடுகிறார்.



 











ரதனி ொவட்ட ெக்கள் சாதி, ெதம் கடந்து மென்னி
குவிக்மக கடவுள்ரொல் வெங்கிவருகின்றனர்.
மென்னிகுவிக் பிறந்தநாளான இன்று (ெனவரி 15) ரதனி
ொவட்டத்தின் ெல்ரவறு இடங்களிலும் ‘மென்னிகுவிக்’
மொங்கல் என்ற மெயரில் மொங்கல் மவத்து ெக்கள்
வழிெடுகின்றனர். ரெலும் மென்னிகுவிக் பிறந்தநாமள
அரசு விழாவாகவும் தமிழக அரசு மகாண்டாடி வருகிறது.
இந்நிமலயில் முதலமெச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், முல்மலப்
மெரியாறு அமெமயக் கட்டிய கர்னல் ொன் மென்னி
குவிக் சிமல அவரது மசாந்த ஊரான இங்கிலாந்து
நாட்டின் ரகம்ெர்லியில் நிறுவப்ெடும் என அறிவித்துள்ளார்.
3.
திருவள்ளுவர்
விருது
மெங்களுர்
மீனாட்சி
சுந்தரத்துக்கும் காெராெர் விருது குெரி அனந்தனுக்கும்
அறிவிப்பு
2022ஆம் ஆண்டிற்கான “ஐயன் திருவள்ளுவர் விருது”
மெங்களுர் மு மீனாட்சி சுந்தரம் அவர்களுக்கும், 2021ஆம்
ஆண்டிற்கான “மெருந்தமலவர் காெராசர் விருது”
முமனவர் குெரி அனந்தன் அவர்களுக்கும் வழங்கிட
தமிழ்நாடு முதலமெச்சர் ஆமெயிட்டுள்ளார்.
விருதுமெறும் விருதாளர்கள் ஒவ்மவாருவருக்கும் விருதுத்
மதாமகயாக `1 இலட்சம், ஒரு சவரன் தங்கப்ெதக்கம்,
தகுதியுமர வழங்கியும் மொன்னாமட அணிவித்தும்
சிறப்பிக்கப்மெறுவார்கள்.





மதாடமர மவன்று சாதமன ெமடத்தது. ரகாலி
தமலமெயில் இந்திய அணி மடஸ்ட் கிரிக்மகட்டில்
சிறப்ொக
மசயல்ெட்டுவந்தது.
முதல்
முமறயாக
நடத்தப்ெட்ட ஐசிசி உலக மடஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் ஃமெனல்
வமர மசன்ற இந்திய அணி, ஃமெனலில் ரதாற்று
ரகாப்மெமய இழந்தது.
மடஸ்ட் அணிமய சிறப்ொக வழிநடத்திவந்தார் ரகாலி.
இந்நிமலயில், மதன்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான மடஸ்ட்
மதாடரில் இந்திய அணி ரதாற்றது. இந்த மதாடரில் முதல்
முமறயாக
மதன்னாப்பிரிக்க
ெண்ணில்
மடஸ்ட்
மதாடமர மவல்ல இந்திய அணிக்கு வாய்ப்பிருந்தும்,
அனுெவெற்ற மதன்னாப்பிரிக்க அணியிடம் இந்திய அணி
ரதாற்றது. அதற்கு ரொசொன ரெட்டிங் தான் காரெம்.
ரெலும், மதன்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான கமடசி
மடஸ்ட்டின் 2வது இன்னிங்ஸில் ஸ்டம்ப் மெக்கில் ரகாலி
ரெசியது மெரும் சர்ச்மசமய கிளப்பியரதாடு, ரகாலி மீது
கடும் விெர்சனங்கமளயும் எழுப்பியது.
இந்நிமலயில், மடஸ்ட் அணியின் ரகப்டன்சியிலிருந்தும்
விலகுவதாக
ரகாலி
திடீமரன
அறிவித்துள்ளார்.
ரகாலியின் அறிவிப்பு ரசிகர்களுக்கு மெரும் அதிர்ச்சிமய
ஏற்ெடுத்தியுள்ளது. 2014ம் ஆண்டிலிருந்து இந்திய மடஸ்ட்
அணியின் ரகப்டனாக இருந்துவந்த ரகாலி, மடஸ்ட்
ரகப்டனாக சிறப்ொக மசயல்ெட்டு ெல மவற்றிகமள
மெற்றுக்மகாடுத்திருக்கிறார்.

4. ென.16 ரதசிய ஸ்டார்ட் அப் தினம்: பிரதெர் ரொடி
அறிவிப்பு
ென.16ஆம் ரததி “ரதசிய ஸ்டார்ட் அப்” தினொக
கமடபிடிக்கப்ெடும் என பிரதெர் ரொடி அறிவித்துள்ளார்.
இனிவரும் காலங்களில் ெனவரி.16 ரதசிய ஸ்டார்ட் அப்
தினொக கமடபிடிக்கப்ெடும் என பிரதெர் கூறினார்.
5. இந்திய மடஸ்ட் அணியின் ரகப்டன்சியிலிருந்தும்
விலகினார் விராட் ரகாலி
இந்திய மடஸ்ட் அணியின் ரகப்டன்சியிலிருந்தும் விராட்
ரகாலி விலகியுள்ளார்.
டி20 உலக ரகாப்மெயுடன் இந்திய டி20 அணியின்
ரகப்டன்சியிலிருந்து விலகிய விராட் ரகாலி, ஒருநாள்
அணியிலிருந்து
ரகப்டன்சியிலிருந்து
அதிரடியாக
நீக்கப்ெட்டார். மடஸ்ட் அணியின் ரகப்டனாக ெட்டும்
நீடித்த விராட் ரகாலி, இப்ரொது மடஸ்ட் அணியின்
ரகப்டன்சியிலிருந்தும் விலகியுள்ளார்.
2014ஆம் ஆண்டிலிருந்து இந்திய மடஸ்ட் அணியின்
ரகப்டனாக
இருந்துவந்த
விராட்
ரகாலியின்
ரகப்டன்சியில்
இந்திய
அணி
ஆஸ்திரரலியா,
இங்கிலாந்து ஆகிய நாடுகளில் சிறப்ொக விமளயாடி
மவற்றிகமள குவித்தது. ரகாலி தமலமெயிலான இந்திய
அணி தான் மவளிநாடுகளில் ஆதிக்கம் மசலுத்தி ஆடி
மவற்றிகமள குவித்தது.
ஆஸ்திரரலிய ெண்ணில் ரகாலி தமலமெயில் முதல்
முமறயாக 2018-2019 சுற்றுப்ெயெத்தில் மடஸ்ட்











 

✓













1. தாயின் சான்றிதழ்களின் அடிப்படையில் சாதிச்சான்டை

4. சமீபத்திய சசய்திகளில் இைம்சபற்ை ‘Plan Bee’ உடன்

வழங்கும் முதல் மாநிலம்/யூனியன் பிரததசம் எது?

சதாைர்புடைய மத்திய அடமச்சகம் எது?

அ) தமிழ்நாடு

அ) இரயில்கவ அணமச் ேம் 

ஆ) கேரளா

ஆ) சுற்றுச்சூைல், வன அணமச் ேம்

இ) தில்லி 

இ) உைவு அணமச் ேம்

ஈ) அஸ்ஸாம்

ஈ) MSME அணமச் ேம்

தில்லியின் துணை முதல்வர் மணீஷ் சிக ாடியா, தாயின்
ான்றிதழ்ேளின் அடிப்பணையில் முதல் ாதிச் ான்றிதணை
வைங்கினார். இதற்குமுன்னர், SC/ST ாதிச் ான்றிதழ்ேள்
தந்ணதயின் ாதிச் ான்றுேள் (அ) தந்ணதவழி ான்றுேளின்
அடிப்பணையில் மட்டுகம வைங்ேப்பட்ைன. எனகவ, இது
ஒரு முக்கிய நைவடிக்ணேயாே ேருதப்படுகிறது.

✓

2. 2022ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி, இந்தியாவில் எத்தடை
வங்கிகள் அடமப்பு ரீதியாக முக்கியமாை வங்கிகளாக
வடகப்படுத்தப்பட்டுள்ளை?

அண்டமயில் “டைப்பர்தசானிக் ஏவுகடணடய” ஏவிய
நாடு எது?

ஆ) 3 

அ) இஸ்கரல்

இ) 4

ஆ) வை தோரியா 

ஈ) 5

✓

எஸ்பிஐ, ஐசிஐசிஐ வங்கி மற்றும் HDFC வங்கி ஆகியணவ
உள்நாட்டு அணமப்பு ரீதியாே முக்கியமான வங்கிேளாே
ததாைர்ந்து அணையாளம் ோைப்படுவதாே இந்திய ரி ர்வ்
வங்கி அறிவித்தது. இவ்வங்கிேள் திவாலானால் நாட்டிற்கு
கபரிைர் ஏற்படும். எனகவ அணவ மூலதனப் பாதுோப்பு
இணையேத்துைன் கூடுதலாே தபாது ஈக்விட்டி அடுக்கு-1
மூலதனத்ணதயும் பராமரிக்ே கவண்டும்.
2021 மார்ச் 31 அன்று வங்கிேளிலிருந்து க ேரிக்ேப்பட்ை
தரவுேளின் அடிப்பணையில் இது அறிவிக்ேப்பட்டுள்ளது.

இ) ஈரான்
ஈ) ஐக்கிய அரபு அமீரேம்
✓

அண்ணமயில் ‘ணைப்பர்க ானிக் ஏவுேணை’ணய வை
தோரியா பரிக ாதித்தது. அந்த ஏவுேணை தன் இலக்ணே
தவற்றிேரமாே தாக்கியது. இச்க ாதணன பிராந்தியத்தில்
உள்ள பல இராணுவங்ேளால் ேண்ைறியப்பட்ைது. கமலும்
அதமரிக்ோ, ததன் தோரியா மற்றும் ஜப்பானில் இருந்து
விமர் னங்ேணள அது ஈர்த்தது.

✓

வைதோரியா முதன்முதலில் ணைப்பர்க ானிக் ஏவுே
-ணைணய த ப்ைம்பரில் க ாதித்தது. ணைப்பர்க ானிக்
ஆயுதங்ேளால் ஒலிணயவிை ஐந்து மைங்கு கவேத்தில்
(மணிக்கு சுமார் 6,200 கிமீ) இலக்ணே அணைய முடியும்.

3. நலபாைா பைடவகள் சரணாலயம் உள்ள மாநிலம் (அ)
யூனியன் பிரததசம் எது?

✓

✓

‘Plan Bee’ முதன்முதலில் வைகிைக்கு எல்ணலய ார
இரயில்கவயால் யாணனேணள ரயில் பாணதேளிலிருந்து
விலக்கிணவக்ே ஒரு தனித்துவமான முணறயாே த யல்ப
-டுத்தப்பட்ைது. நாடு முழுவதும் ‘Plan Bee’ திட்ைத்ணத
ரயில்கவ அமல்படுத்தவுள்ளதாே மத்திய ரயில்கவ துணற
அணமச் ர் அஸ்வினி ணவஷ்ைவ் ததரிவித்தார். கதனீக்
கூட்ைத்தின் ல லப்பு ஒலிணய ஒலிக்கும் ஓர் ஒலிதபருக்கி
அணமப்ணப இது பயன்படுத்துகிறது.

5. சசப்ைம்பரில் நடத்தப்பட்ட முதல் தசாதடைக்குப் பிைகு,

அ) 2

✓



அ) கமற்கு வங்ேம்

6. ‘எலக்ட்ரிக் டபக் ைாக்ஸி திட்ைம்’ என்பது எந்த இந்திய

ஆ) ஒடிஸா 

மாநிலம் / UT’இன் முன்முயற்சியாகும்?

இ) கேரளா

அ) தமிழ்நாடு

ஈ) ேர்நாைோ

ஆ) ஒடிஸா

நலபானா பறணவேள் ரைாலயம் என்பது ஒடிஸாவின்
சிலிோ ஏரி ராம் ார் ஈரநிலங்ேளின் ணமயப்பகுதியாகும்.
சிலிோ ஏரி இந்தியாவின் மிேப்தபரிய உவர் நீர் ஏரியாகும்.
சிலிோவில் நைத்தப்பட்ை நீர்ப்பறணவ நிணல ேைக்தேடுப்பு
– 2022’இன்படி, 107 நீர்ப்பறணவ இனங்ேளில் தமாத்தம்
10,74,173 பறணவேளும், ஈரநிலத்ணதச்
ார்ந்த 76
இனங்ேளில் 37,953 பறணவேளும் ேைக்கிைப்பட்ைன.

இ) ேர்நாைோ 

நலபானா பறணவேள் ரைாலயத்தில் தமாத்தம் 97
வணேயான 3,58,889 பறணவேள் ேைக்கிைப்பட்ைன.









ஈ) கேரளா
✓

6 மாதங்ேளுக்கு முன் ேர்நாைே மாநிலத்தில், ‘ேர்நாைோ
எலக்ட்ரிக் ணபக் ைாக்ஸி திட்ைம்’ ததாைங்ேப்பட்ைது.

✓

தபங்ேளூரில் எலக்ட்ரிக் ணபக் ைாக்சிேணள இயக்குதற்கு
தனியார் நிறுவனங்ேள், தனிநபர்ேள், நிறுவனங்ேள்
மற்றும் ஒருங்கிணைப்பாளர்ேணள இது அனுமதித்தது.
குடிமக்ேள் அதிேபட் மாே 10 கிமீட்ைர் தூரத்திற்கு இந்தச்
க ணவணயப்தபறலாம். ஆனால், கபாக்குவரத்து துணறக்கு
உரிமம் கோரி, இதுவணர ஒகர ஒரு விண்ைப்பம்
மட்டுகம வந்துள்ளது. ணபக் ைாக்ஸிக்ோன ேட்ைைத்ணத
ேர்நாைே அரசு இன்னும் நிர்ையம் த ய்யாமல் உள்ளது.



 

✓















7. ஓமிக்ரான் திரிடபக் கண்ைறியும் இந்தியாவின் முதல்

10. தாமதமாை ததர்தல்களால், பின்வரும் எந்த ஆப்பிரிக்க

RT-PCR கருவியாை ‘Omisure’ஐ உருவாக்கிய நிறுவைம்
எது?

நாட்டுைைாை தங்கள் உைடவ துண்டிக்கப்தபாவதாக
தமடல ஆப்பிரிக்க நாடுகள் அறிவித்தை?

அ) TATA MD 

அ) மாலி 

ஆ) பிரமல்

ஆ) எகிப்து

இ) ன் பார்மா

இ) தபரு

ஈ) அதபக்ஸ் பார்மா

ஈ) ததன்னாப்பிரிக்ோ

இந்தியா அண்ணமயில் ஒரு புதிய RT-PCR க ாதணனக்
ேருவிணய அங்கீேரித்துள்ளது. இதன்மூலம் ஓமிக்ரான்
திரிணபக் ேண்ைறிய முடியும். ‘Omisure’ எனப்படும் இந்தக்
ேருவிணய ICMR உைன் இணைந்து Tata MD நிறுவனம்
உருவாக்கியுள்ளது. இது ‘Sars-CoV-2’ஐக் ேண்ைறிகிறது.
கமலும் ஓமிக்ரானில் உள்ள S மரபணு கவறுபாட்ணையும்
அதில் ேண்ைறிகிறது.

✓

கதர்தணல நைத்துவதில் மிேவும் தாமதம் ஏற்படுத்துவதால்
மாலியுைனான தங்ேள் எல்ணலேணள மூடுவகதாடு,
அரசியல் ரீதியான உறவுேணள துண்டித்துக் தோள்ளவும்
கமணல ஆப்பிரிக்ே நாடுேள் முடிவு த ய்துள்ளன.

✓

ேடுணமயான தபாருளாதார தணைேள் விதிப்பும் இதில்
அைங்கும். 15 உறுப்பு நாடுேணள உணைய கமணல
ஆப்பிரிக்ே நாடுேளின் தபாருளாதார மூேம் (ECOWAS),
இந்த நிணலப்பாட்ணை அறிவித்தது.

8. அண்டமச் சசய்திகளில் இைம்சபற்ை பரத் சுப்ரமணியம்
என்பவருைன் சதாைர்புடைய விடளயாட்டு எது?



அ) தைன்னிஸ்
ஆ) துரங்ேம் 

1. ேகரானா பரவல் விகிதம்: கதசிய அளவில் புதுச்க ரி
முதலிைம்

இ) கைபிள்-தைன்னிஸ்
ஈ) பளு தூக்குதல்
✓

14 வயதான பரத் சுப்ரமணியம், இத்தாலியில் நைந்த ஒரு
நிேழ்வில் மூன்றாவது மற்றும் இறுதி GM தநறிணயப்
தபற்றபிறகு, இந்தியாவின் 73ஆவது துரங்ே கிராண்ட்
மாஸ்ைர் ஆனார். அவர் இதற்கு கதணவயான 2,500 (Elo)
மதிப்தபண்ணையும் எட்டினார்.

✓

இப்கபாட்டியில் ே இந்திய வீரர் M R லலித் பாபு தவற்றி
தபற்று பட்ைத்ணத தவன்றார். ேைந்த நவம்பரில் ங்ேல்ப்
குப்தா 71ஆவது GM ஆன இரண்டு நாட்ேளுக்குப் பிறகு,
மித்ரபா குைா நாட்டின் 72ஆவது GM ஆனார்.

9. இந்தியாவின் UNESCO உலக பாரம்பரிய தளங்களின்
விளக்கங்கடள எம்சமாழியில் அதன் இடணயதளத்தில்
சவளியிை UNESCO ஒப்புக்சகாண்ைது?
அ) தமிழ்
ஆ) ஹிந்தி 
இ) மற்கிருதம்
ஈ) ததலுங்கு
✓

UNESCO’இன் உலே பாரம்பரிய ணமயம் இந்தியாவில்
உள்ள UNESCO உலே பாரம்பரிய தளங்ேள் குறித்த
விளக்ேங்ேணள ஹிந்தியில் அதன் இணையதளத்தில்
தவளியிை ஒப்புக்தோண்டுள்ளது.

✓

UNESCO’க்ோன இந்தியாவின் நிரந்தர பிரதிநிதிேள் குழு
இந்தத் தேவணலப்பகிர்ந்துதோண்ைது. இது உலே ஹிந்தி
நாள் முதல் த யல்பாட்டுக்கு வரும். உலே ஹிந்தி நாள்
ஜன.10 அன்று அனு ரிக்ேப்படுகிறது.









ேைந்த ஒரு வாரத்தில் தவளியான புள்ளிவிவரங்ேள்படி,
நாட்டிகலகய ேகரானா ததாற்று அதிேம் பரவும் மாநிலம் /
யூனியன் பிரகத ங்ேளில் புதுச்க ரி முதலிைத்தில் உள்ளது.
புதுச்க ரியில் 100 ேகரானா பரிக ாதணனேளுக்கு 51.75
தவீதம் என்ற அளவில் ததாற்று உறுதி த ய்யப்பட்ைது.
2. இரண்ைாம் ேட்ை தமட்கரா ரயில் திட்ைம்: பாணத,
நிணலயங்ேள் அணமக்ே ஆரம்ப ேட்ைப் பணிேள் தீவிரம்
த ன்ணன தமட்கரா ரயில் இரண்ைாம் ேட்ை திட்ைத்தில்,
பாணத, நிணலயங்ேள் ேட்டுவதற்ோே, 12 இைங்ேளில்
ஆரம்பக்ேட்ைப்பணிேள் கவேமாே நைந்து வருகின்றன.
இதுதவிர, 3 வழித்தைங்ேளில் 48 சுரங்ே ரயில் நிணலயங்
-ேள் அணமக்ேவும் ஏற்பாடுேள் நணைதபறுகின்றன.
இரண்ைாம்
ேட்ை
திட்ைம்:
த ன்ணன
மாநேரில்
கபாக்குவரத்து தநரி ணலக் குணறக்கும் வணேயில், 2
வழித்தைங்ேளில் சுமார் 55 கி.மீ. தூரத்துக்கு தமட்கரா
இரயில்ேள்
இயக்ேப்படுகின்றன.
இணதத்ததாைர்ந்து,
`63,246 கோடியில் 118.9 கிமீ தூரத்துக்கு இரண்ைாம்
ேட்ை தமட்கரா ரயில் திட்ைப்பணி நணைதபறுகிறது. இந்தத்
திட்ைத்தில் ேலங்ேணர விளக்ேம்-பூந்தமல்லி வணர 26.1
கிமீ ததாணலவுக்கும், மாதவரம்-க ாழிங்ேநல்லூர் வணர
47 கிமீ ததாணலவுக்கும், மாதவரம்-சிறுக ரி சிப்ோட்
வணர 45.8 கிமீ ததாணலவுக்கும் 3 வழித்தைங்ேளில்
தமட்கரா ரயில் திட்ைம் த யல்படுத்தப்படுகிறது.
இரண்ைாம் ேட்ை திட்ைத்தில், முதலில் சுரங்ேப்பாணத
அணமக்ேப்பை உள்ளது. மாதவரம் - தரமணி இணைப்பு
ாணல வணர, 30 சுரங்ே நிணலயங்ேள் அணமயவுள்ளன.
இதுதவிர, பூந்தமல்லி புறவழிச் ாணல - ேலங்ேணர
விளக்ேம் தமட்கரா ரயில் பாணதயில், கோைம்பாக்ேம் பவர்
ைவுஸ் - ேலங்ேணர விளக்ேம் இணைகய சுரங்ேத்தில் 12
நிணலயங்ேளும், மாதவரம் - க ாழிங்ேநல்லுார் தமட்கரா



 















பாணதயில் 6 நிணலயங்ேளும் என்று 3 வழித்தைங்ேளில்
48 சுரங்ே நிணலங்ேள் அணமயவுள்ளன.

இந்த ஓராண்டு ோலத்தில் 156 கோடிக்கும் அதிேமாே
கைாஸ் தடுப்பூசி த லுத்தப்பட்டுள்ளது.

3. உலேப் தபாருளாதார கூட்ைணமப்பின் உச்சி மாநாடு
இன்று ததாைக்ேம்: முதல் நாளில் பிரதமர் கமாடி, சீன
அதிபர் ஷி ஜின்பிங் உணர

6. இந்தியா ஓபன்: வாணே சூடினார் லக்ஷயா த ன்; உலே
ாம்பியணன வீழ்த்தினார்

ர்வகத அளவில் க்திவாய்ந்த அணமப்பாேத் திேழும்
உலேப்தபாருளாதார கூட்ைணமப்பின் 5 நாள் உச்சிமாநாடு
திங்ேள்கிைணம (ஜன. 17) ததாைங்ேவுள்ளது.
சுவிட் ர்லாந்து நாட்டிலுள்ள ைாகவாஸ் நேரில் ேைந்த 50
ஆண்டுேளாே
இந்த
உச்சிமாநாட்ணை
உலேப்
தபாருளாதார கூட்ைணமப்பு நைத்தி வரும் நிணலயில்,
ேகரானா பாதிப்பு ோரைமாே ேைந்த 2021-ஆம் ஆண்டு
உச்சிமாநாடு ஒத்திணவக்ேப்பட்ைது.
இந்த நிணலயில், நிேைாண்டுக்ோன உச்சிமாநாட்ணை
ோதைாலி வழியில் 5 நாள்ேளுக்கு அந்த அணமப்பு நைத்த
உள்ளது. இதில் ‘ேகரானா பாதிப்பு’ என்ற தணலப்பிலும்,
அடுத்ததாே ‘நான்ோவது ததாழில் புரட்சியில் ததாழில்நுட்ப
ஒத்துணைப்பு’ என்ற தணலப்பிலும் இரண்டு அமர்வுேள்
நணைதபறவுள்ளன.
‘உலகின் நிணல’ என்ற ேருப்தபாருளில் கூட்ைப்படும்
நிேைாண்டுக்ோன உச்சிமாநாடு, உலகின் மிே முக்கியத்
தணலவர்ேள் 2022ஆம் ஆண்டுக்ோன தங்ேளின்
ததாணலகநாக்குத்
திட்ைங்ேணள
பகிர்ந்துதோள்ளும்
தளமாே இருக்கும் என்று உலேப் தபாருளாதார
கூட்ைணமப்பு ாாாா்பில் ததரிவிக்ேப்பட்டுள்ளது.
4. அரபிக்ேைலில் இந்திய- ரஷிய ேைற்பணைேள் கூட்டுப்
பயிற்சி

இந்தியா ஓபன் பாட்மின்ைன் கபாட்டியில் ஆைவர்
ஒற்ணறயர் பிரிவில் இந்தியாவின் லஷயா த ன், ஆைவர்
இரட்ணையர்
பிரிவில்
இந்திய
கஜாடியான
ாத்விக் ாய்ராஜ்/சிரக் தஷட்டி ாம்பியன் ஆகி அ த்தினர்.
இப்கபாட்டியில் இவர்ேள் பட்ைம் தவல்வது இது முதல்
முணறயாகும். அதிலும், ஆைவர் இரட்ணையர் பிரிவில்
இந்தியாவுக்கு இந்தப் கபாட்டியில் பட்ைம் கிணைப்பதும் இது
முதல்முணறகய. ஆைவர் ஒற்ணறயர் பிரிவு இறுதிச்சுற்றில்,
கபாட்டித்தரவரிண யில் 3ஆவது இைத்திலிருந்த லக்ஷயா
த ன், நைப்பு உலே ாம்பியனும், கபாட்டித்தரவரிண யில்
5ஆவது இைத்தில் இருந்தவருமான சிங்ேப்பூரின் கலா
கீன் யீணவ எதிர்தோண்ைார்.
இருவருக்கும் இணைகய விறுவிறுப்பாே 54 நிமிஷங்ேள்
நீடித்த ஆட்ைத்தின் முடிவில் லக்ஷயா த ன் 24-22, 21-17
என்ற கேம்ேளில் கலா கீன் யீணவ வீழ்த்தி அட்ைோ மான
தவற்றிணய பதிவு த ய்தார்.
இதர தவற்றியாளர்ேள்: இப்கபாட்டியின் மேளிர் ஒற்ணறயர்
பிரிவு
இறுதிச்சுற்றில்
தாய்லாந்தின்
பு ானன்
ஆங்பம்ரங்பான் ாம்பியன் ஆனார்.
மேளிர் இரட்ணையரில் தாய்லாந்தின் தபன்யபா எய்ம் ார்ட்
/ நந்தாேரன் எய்ம் ார்ட் இணையும், ேலப்பு இரட்ணையர்
பிரிவில் சிங்ேப்பூரின் ஹீ கயாங் ோய் தைரி / தான் தவய்
ைான் கஜாடியும் வாணே சூடின.

அரபிக்ேைலில் இந்திய-ரஷிய ேைற்பணையினர் கூட்டுப்
பயிற்சியில் ஈடுபட்ைதாே இந்திய ேைற்பணை ததரிவித்தது.

7. 17-01-2022 – ‘இந்திய மாமணி’ ைாக்ைர் எம். ஜி.
ராமச் ந்திரன் அவர்ேளின் 105ஆவது பிறந்தநாள்.

இந்தப் பயிற்சியில் ஈடுபடும் இருநாட்டுக் ேைற்பணைேளும்
இயற்ணேப்கபரிைர் அல்லது கபார்கபான்ற சூழ்நிணலயில்,
சுமுேமான ஒத்துணைப்ணபயும், தேவல் ததாைர்ணபயும்
ஏற்படுத்திக் தோள்ளும் வணேயில், இதுகபான்ற கூட்டுப்
பயிற்சிேளுக்கு ஏற்பாடு த ய்யப்படுகின்றன.

8. ாகித்ய அோைமி விருது தபற்ற எழுத்தாளர் நீல
பத்மநாபனின்:
பள்ளிதோண்ைபுரம்
நாவல்
ரஷ்ய
தமாழியில் தமாழிதபயர்ப்பு

முற்றிலும் உள்நாட்டில் தயாரிக்ேப்பட்ை INS தோச்சி கபார்க்
ேப்பலும், ரஷியாவின் அட்மிரல் ட்ரிபியூட்ஸ் கபார்க்ேப்பலும்
இந்தப் பயிற்சியில் ஈடுபட்ைன.
5. இந்தியாவின் கதசிய கோவிட் தடுப்பூசி திட்ைத்தின்
ஓராண்டு நிணறணவக் குறிக்கும் வணேயில் நிணனவு
அஞ் ல்தணலணய Dr மன்சுக் மாண்ைவியா தவளியிட்ைார்
இந்தியாவின் கதசிய COVID-19 தடுப்பூசி திட்ைத்தின்
ஓராண்டு நிணறணவக் குறிக்கும் வணேயில் நிணனவு
அஞ் ல்தணலணய மத்திய சுோதாரம் & குடும்பநலத்துணற
அணமச் ர் ைாக்ைர் மன்சுக் மாண்ைவியா தவளியிட்ைார்.
கோவாக்சின் ஊசியுைன், சுோதாரப் பணியாளர் மூத்த குடி
மக்ேளுக்கு தடுப்பூசி வைங்குவணதப் கபான்று அஞ் ல்
தணல
வடிவணமக்ேப்பட்டிருந்தது.
ேைந்தாண்டு
ஜன.16ஆம் கததி தடுப்பூசி கபாடும் இயக்ேம் ததாைங்கியது.









ாகித்ய அோைமி விருதுதபற்ற எழுத்தாளர் நீல பத்மநாபன்
திருவனந்தபுரத்தில் வசித்து வருகிறார். ‘இணல உதிர்
ோலம்’ என்னும் நாவலுக்ோே ேைந்த 2007ஆம் ஆண்டு
ாகித்ய
அோைமி
விருதுதபற்ற
இவரின்
பள்ளிதோண்ைபுரம் என்னும் நாவல் ரஷ்ய தமாழியில்
தமாழிதபயர்க்ேப்பட்டுள்ளது.
ேைந்த 1970ஆம் ஆண்டு தவளிவந்த பள்ளிதோண்ைபுரம்
நாவல் ஏற்ேனகவ ஆங்கிலத்தில் தமாழிதபயர்க்ேப்பட்ைது.
இகதகபால் கநஷ்னல் புக் டிரஸ்ட் ஆப் இந்தியாவின்
ஆதான் பிரதான் திட்ைத்தின்கீழ் ஹிந்தி, மணலயாளம்,
உருது, பஞ் ாபி, மராத்தி, குஜராத்தி, ததலுங்கு, ஒரியா,
வங்ேம், அஸ்ஸாமி, ேன்னைம் ஆகிய தமாழிேளிலும்
தமாழிதபயர்க்ேப்பட்ைது.
திருவனந்தபுரத்தின் வாழ்க்ணேணய ணமயப்படுத்திய
இந்நாவணல ைாக்ைர்லூபா ணபச்சினா என்பவர் ரஷ்ய
தமாழியில் தமாழிதபயர்த்து தவளியிட்டுள்ளார்.



 











1. 2030ஆம் ஆண்டுக்கு முன், எந்த நாட்டுடனான $50


✓

பில்லியன் இருதரப்பு வர்த்தக இலக்கக அகடவதற்கு
இந்தியா நிர்ணயித்துள்ளது?
அ) தென் த ொரியொ 
ஆ) அதெரிக் ொ
இ) ஜப்பொன்
✓

5. அடுத்துவரும் 2023ஆம் ஆண்டில் தகதலா இந்தியா

இந்தியொவும் தென் த ொரியொவும் 2030ஆம் ஆண்டுக்கு
முன் $50 பில்லியன் என்ற இருெரப்பு வர்த்ெ இலக்க
நிர்ணயித்துள்ளன. தென் த ொரிய வர்த்ெ அகெச்சர்
யயொ ஹொன்-கூ ெற்றும் இந்திய வர்த்ெ & தெொழில்துகற
அகெச்சர் பியூஷ் ய ொயல் புது தில்லியில் இது குறித்த இரு
ெரப்பு யபச்சுவொர்த்கெ நடத்தினர்.

விளையாட்டுக்களை நடத்தவுள்ள மாநிலம் எது?
அ) ெமிழ்நொடு
ஆ) ஹிெொச்சல பிரயெசம்
இ) ர்நொட ொ 
ஈ) ய ொவொ

2. இந்தியாவில் எந்த மாதத்தில், ‘ததசிய புத்தாக்க வாரம்’
ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது?
அ) ஜனவரி 
ஆ) பிப்ரவரி
இ) ெொர்ச்
ஈ) ஏப்ரல்

✓

ெத்திய ல்வி அகெச்ச ம், AICTE, ெற்றும் வணி ம் &
தெொழிற்துகற அகெச்ச ம் இகணந்து 2022 ஜன.10- 16
வகர ‘யெசிய புத்ெொக் வொரத்கெ’ ஏற்பொடு தசய்கின்றன.

ஆண்டளவில் எத்தகன ெதவீத மின்ெக்திகய அகடய
இந்தியா இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது?

இப்புத்ெொக் வொரத்தின்யபொது, புதுகெ கள ஊக்குவிக்கு
யநொக்கில் விழிப்புணர்கவ பரப்புவெற் ொ இம்மு கெ
-ளொல் பல்யவறு முயற்சி ள் யெற்த ொள்ளப்பட்டன. ல்வி
அகெச்சகத்தால் “ ல்வி நிறுவனங் ளில் புத்ெொக்
சூழகல உருவொக்குெல்” என்ற ெகலப்பில் ொதணொளி
வழி ருத்ெரங்கு நகடதபற்றது.

அ) 30%
ஆ) 40% 
இ) 50%
ஈ) 100%
✓

COP-21’இல் யெசிய அளவில் நிர்ணயிக் ப்பட்ட பங் ளிப்
-பு ளின் ஒருபகுதியொ , 2030ஆம் ஆண்டளவில் புகெ
படிவெற்ற ஆற்றல் மூலங் ளிலிருந்து 40% மின்சக்திகய
அகடய இந்தியொ உறுதிபூண்டுள்ளது. 2021 நவம்பரில்
அென் புகெபடிவெற்ற எரிதபொருள் அடிப்பகடயிலொன
ஆற்றல் இலக்க இந்தியொ அகடந்துள்ளெொ புது ெற்றும்
புதுப்பிக் த்ெக் எரிசக்தி அகெச்ச ம் தெரிவித்துள்ளது.

✓

ெற்யபொது, 392.01 GW என்ற தெொத்ெ நிறுவப்பட்ட ஆற்றல்
திறனுடன் இந்தியொ உள்ளது.

வங்கியின் அந்தஸ்கத வழங்கியுள்ளது?
அ) ஏர்தடல் யபதெண்ட்ஸ் வங்கி 
ஆ) ஆதித்யொ பிர்லொ யபதெண்ட்ஸ் வங்கி
இ) என்எஸ்டிஎல் யபதெண்ட்ஸ் வங்கி
ஈ) ஜியயொ யபதெண்ட்ஸ் வங்கி

2023ஆம் ஆண்டில் ய யலொ இந்தியொ விகளயொட்டுப்
யபொட்டி கள ர்நொட ொ ெொநிலம் நடத்தும் என இகளஞர்
அதி ொரம் & விகளயொட்டுத் துகற அகெச்சர் அறிவித்ெொர்.
அடுத்ெ ஒலிம்பிக்கில் பங்ய ற்பெற் ொ
ெொநிலத்தில்
75’க்கும் யெற்பட்ட விகளயொட்டு வீரர் ளுக்கு பயிற்சி
அளிக் ப்பட்டு வருவெொ வும் அவர் அறிவித்ெொர். ய யலொ
இந்தியொவின் 2021 பதிப்பு தெொற்றுயநொய் ொரணெொ
ஒத்திகவக் ப்பட்டு, ஹரியொனொவில் நகடதபறவுள்ளது.

6. புகதபடிவமற்ற ஆற்றல்மூலங்களிலிருந்து, 2030ஆம்

3. ரிெர்வ் வங்கி எந்தப் தபசமண்ட் வங்கிக்கு செட்யூல்டு

✓

ச சுெொன் நொட்டின் அதிபர் ொசிம்-யசொெொட் யடொ ொயயவ்,
எரிதபொருள் விகல உயர்வுக்கு எதிரொ எழுந்ெ நொடு
ெழுவிய யபொரொட்டங் கள அடுத்து, அரசொங் த்தின் பெவி
வில கல ஏற்றுக்த ொண்டொர். ஆயிரக் ணக் ொன குடி
ெக் ள் இந்ெப் யபொரொட்டத்தில் ஈடுபட்டெொல், அவசர ொல
நிகலகய அவ்வரசொங் ம் முன்னெொ யவ அறிவித்ெது.

ஈ) ஐக்கிய அரபு அமீர ம்

✓

✓



இந்திய ரிசர்வ் வங்கி சமீபத்தில் ஏர்தடல் யபதெண்ட்ஸ்
வங்கிக்கு தெட்யூல்டு வங்கியின் அந்ெஸ்கெ வழங்கி உ
உள்ளது. இென்மூலம், ஏலங் ளுக் ொன அரசொங் த்ெொல்
வழங் ப்பட்ட ய ொரிக்க ளுக்கு ஏர்தடல் யபதெண்ட்ஸ்
வங்கி விண்ணப்பிக் லொம். இது ெத்திய மற்றும் ெொநில
அரசு அளவிலொன வணி ங் கள மமற்ககாள்ளலாம்.

7.PM-POSHAN திட்டத்கத திறம்பட செயல்படுத்துதற்காக
அக்ஷய பாத்திரம் அறக்கட்டகளயுடன் கூட்டு தெர்ந்துள்ள
அகமப்பு எது?
அ) IMF
ஆ) உல வங்கி

4. எரிசபாருள் விகலதயற்றம் காரணமாக நடந்த மக்கள்
தபாராட்டங்ககளத் சதாடர்ந்து ெமீபத்தில் பதவி விலகிய
அரொங்கம் எது?
அ) ஜ ஸ்ெொன் 

ஆ) கிர்கிஸ்ெொன்

இ) உஸ்தபகிஸ்ெொன்

ஈ) துர்க்தெனிஸ்ெொன்









இ) ஐக்கிய நொடு ள் சகப – WFP 
ஈ) UNICEF
✓

பிரெெ ெந்திரி யபொெொன் சக்தி நிர்ெொன் (PM-POSHAN)
திட்டத்கெ திறம்பட தசயல்படுத்துவெற் ொ ஐநொ உல
உணவுத்திட்டம் ‘அக்ஷய பொத்திரம்’ அறக் ட்டகளயுடன்
க ய ொர்த்துள்ளது. உல உணவுத்திட்டெொனது (WFP)



 









60 ஆண்டு ளுக்கும் யெலொன அனுபவத்கெக் த ொண்டு
உள்ளது. அது பள்ளி ளில் உணவு வழங்குவது ெற்றும்
குழந்கெ ளிகடயய ஊட்டச்சத்கெ யெம்படுத்துவதில்
பணியொற்றுகிறது.
✓

பிரெெர் யபொெொன் சக்தி நிர்ெொன் என்பது குழந்கெ ள்,
ர்ப்பிணிப்தபண் ள் & பொலூட்டும் ெொய்ெொர் ளுக் ொன
ஊட்டச்சத்து
விகளவு கள
யெம்படுத்துவெற் ொன
இந்திய அரசின் முென்கெத் திட்டெொகும்.

8. அண்கமச் செய்திகளில் இடம்சபற்ற குதனா பால்பூர்
ததசியப்பூங்கா அகமந்துள்ள மாநிலம் எது?
அ) ெமிழ்நொடு





அகழக் ப்படும் இது ஒரு மி ப்தபரிய இயற்க எரிவொயு
பள்ளெொகும். இது துர்க்தெனிஸ்ெொனின் ெகலந ரெொன
அஷ் பொத்தில் இருந்து 260 கிமீட்டர் தெொகலவில் உள்ள
ர ம் பொகலவனத்தில் அகெந்துள்ளது. டந்ெ ஐம்பது
ஆண்டு ளொ இந்ெ எரிவொயு எரிந்து த ொண்டிருக்கிறது.


1. ெக் நடன யெகெ பிர்ஜு ெ ொரொஜ் ொலெொனொர்
பிரபல ெக் நடன யெகெ பிர்ஜு ெ ொரொஜ் (83) புது
தில்லியில் ொலெொனொர்.
உத்ெர பிரயெசத்கெச் யசர்ந்ெ நடனக் கலஞரொன அவர்
லக்தனள பொணி ல் ொ-பிண்டொதின் ரொனொ பொணி ெக்
நொட்டியத்தில் யெர்ச்சி தபற்றிருந்ெொர்.

ஆ) ெத்திய பிரயெசம் 
இ) ர்நொட ொ
ஈ) ய ரளொ
✓



1950’ ளிலிருந்து விடுெகல இந்தியொவில் அழிந்துவிட்ட
சுெொர் 8-12 சிறுத்கெ ள், தென்னொப்பிரிக் ொ, நமீபியொ
ெற்றும் யபொட்ஸ்வொனொவிலிருந்து குயனொ பொல்பூர் யெசிய
பூங் ொ – ெத்திய பிரயெசத்திற்கு இடெொற்றம் தசய்யப்பட
உள்ளன. இந்நிகலயில், ெத்திய சுற்றுச்சூழல், வனம்
ெற்றும் பருவநிகல ெொற்ற துகற அகெச்சர் பூயபந்ெர்
யொெவ், ‘இந்தியொவில் சிறுத்கெ கள அறிமு ப்படுத்துவெ
-ற் ொன தசயல் திட்டத்கெ’ தவளியிட்டுள்ளொர்.

9. தனக்சகன ஒரு புதிய அரசியலகமப்கப வகரந்து

பிர்ஜு ெ ொரொஜ் என
கலயுலகினரொல் ெதிப்புடன்
அகழக் ப்பட்ட அவரது இயற்தபயர் ப்ரிஜ்யெொ ன் நொத்
மிஸ்ரொ என்பெொகும். சத்யஜித் யரயின் ‘சத்ரஞ்ஜ் ய கிலொடி’
படத்துக்கு இகசயகெத்ெதுடன் அத்திகரப்படத்தில் இரு
பொடல் களப் பொடியுள்ளொர்.
ெக் நடனக் கலக்கு ஆற்றிய யசகவக் ொ அவருக்கு
1986’இல் பத்ெ விபூெண் விருது அளிக் ப்பட்டது. சங்கீெ
நொட அ ொதெமி விருது, ொளிெொஸ் சம்ெொன், ஆந்திர
ரத்னொ உள்ளிட்ட ஏரொளெொன விருது கள அவர்
தபற்றுள்ளொர். ‘விஸ்வரூபம்’ திகரப்படத்துக் ொ சிறந்ெ
நடன இயக்குநருக் ொன யெசிய விருது அவர் தபற்றுள்ளொர்.

வரும் சதன்னசமரிக்க நாடு எது?
அ) சிலி 

2. ரயில்யவ யெம்பொட்டு பணி ளுக்கு சிறந்ெ பரிந்துகர:
தெற்கு ரயில்யவக்கு முெல் பரிசு, ICF’க்கு 2ஆம் பரிசு
அறிவிப்பு

ஆ) பியரஸில்
இ) அர்தஜன்டினொ
ஈ) தபொலிவியொ
✓

✓

தென்னதெரிக் நொடொன சிலி ெனக்த ன ஒரு புதிய
அரசியலகெப்கப உருவொக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளது.
இது சம்பந்ெெொ , அரசியலகெப்பு அகவ அண்கெயில்
அகெப்பின் அறிமு த் ெகலவர் எலிசொ யலொன் ொனுக்குப்
பதிலொ புதிய ெகலவரொ தெொற்றுயநொயியல் நிபுணர்
ெரியொ எலிசொ குயின்தடயரொகைத் யெர்ந்தெடுத்ெது.
அ ஸ்யடொ பியனொயசயின் த ொடுங்ய ொன்கெ ொலத்தில்
ெயொரிக் ப்பட்ட அென் முந்கெய யெக்னொ ொர்ட்டொகவ
ெொற்றுவெற்கு சிலி நொடு முடிவு தசய்துள்ளது

10. ‘நரகத்தின் நுகழவாயில்’ என்றும் அகழக்கப்படும்

ரயில் பொகெயில் யெம்பொட்டு பணிக் ொ வும், மின்
சிக் னம், ஆண்டுக்கு `110 ய ொடி வகர யசமிக்கும்
வக யில், மின்சொர ரயில் என்ஜின் இயக் ம் குறித்து
சிறந்ெ பரிந்துகர வழங்கியெற் ொ , தெற்கு ரயில்யவ
ெற்றும் யெற்கு ரயில்யவக்கு முெல் பரிசும், `3 லட்சமும்
அறிவிக் ப்பட்டுள்ளது.
இரண்டு ரயில்யவக்கும் பரிசு தெொக
வழங் ப்படவுள்ளது.

ெலொ `1.5 லட்சம்

ஆ) ரஷ்யொ

மின்சக்திகய
இழப்பின்றி
முழுவதுெொ
பயன்படுத்துவெற் ொன வழி ொட்டி பரிந்துகரக்கு தெற்கு
ரயில்யவ மூன்றொவது பரிசுக்கும் யெர்வுதசய்யப்பட்டு `33
ஆயிரம் வழங் ப்படவுள்ளது.

இ) இந்யெொயனசியொ

ICF:

ஈ) துர்க்தெனிஸ்ெொன் 

ரயில் தபட்டி ெயொரிப்பில், பக் வொட்டு சுவர் ெற்றும் கூகர
இகணப்பு ளின் யெம்பொட்டு திட்டங் ள் தெொடர்பொ
தசன்கன ICF (ரயில் தபட்டி இகணப்பு தெொழிற்சொகல)
அனுப்பிய
பரிந்துகரக்கு
இரண்டொம்
பரிசு
அறிவிக் ப்பட்டுள்ளது.

தர்வாொ வளிப்பள்ளம் அகமந்துள்ள நாடு எது?
அ) அதெரிக் ொ

✓

2020-21ஆம் ஆண்டில், இந்திய ரயில்யவ யெம்பொட்டு
பணி ளுக்கு சிறந்ெ பரிந்துகர ள் வழங்கியெற் ொ ,
தெற்கு ரயில்யவக்கு முெல் பரிசும், தசன்கன ICFக்கு
இரண்டொம் பரிசும் அறிவிக் ப்பட்டுள்ளது.

ெர்வொசொ வளிப்பள்ளத்தில் ஏற்பட்ட தீகய அகணக்கும்
முகறகயக்
ண்டறிவெற்கு
வல்லுநர் ளுக்கு
துர்க்தெனிஸ்ெொன் அதிபர் குர்பொங்குலி தபர்டிமு ெயடொவ்
உத்ெரவிட்டுள்ளொர். ‘நர த்தின் நுகழவொயில்’ என்றும்











 









மின்விநியயொ
ெொற்றி ள் வொயிலொ
மின்சொர ரயில்
என்ஜினில்
இருந்து
தபட்டிக்கு
மின்தெொடொா்பு
யெம்பொட்டுக் ொன பரிந்துகரக்கு கிழக்கு ரயில்யவக்கு
இரண்டொம் பரிசு கிகடத்துள்ளது. ICF ெற்றும் கிழக்கு
ரயில்யவக்கு ெலொ ஒரு லட்சம் ரூபொய் வீெம் `2 லட்சம்
பரிசு வழங் ப்படவுள்ளது.
தசயற்க
நுண்ணறிவு ெற்றும்
ணினி பொர்கவ
அடிப்பகடயில் யெம்பொட்டு பரிந்துகரக் ொ , யெற்கு
ரயில்யவக்கு மூன்றொம் பரிசு அறிவிக் ப்பட்டுள்ளது.
இதுெவிர, வடயெற்கு ரயில்யவயும் மூன்றொம் பரிசுக்கு
யெர்வொகியுள்ளது.
3. தெொழில் முெலீடு ளுக்கு
ெமிழ்நொடு: ஆய்வில் ெ வல்

மி ச்சிறந்ெ

ெொநிலம்

தெொழில் முெலீடு ளுக்குச் சிறந்ெ ெொநிலம் ெமிழ்நொடு என
ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
இதுகுறித்து ெமிழ்நொடு அரசு தவளியிட்ட தசய்திக்குறிப்பு:
டந்ெ ஏப்ரல் முெல் டிசம்பர் வகரயிலும் 304
திட்டங் ளின் மூலெொ
`1 லட்சத்து 43,902 ய ொடி
முெலீடு கள ெமிழ்நொடு ஈர்த்துள்ளது. டந்ெ ஆண்டின்
இயெ ொல ட்டத்தில்
ெமிழ்நொடு `36,292 ய ொடிகய
மூலெனெொ ப் தபற்றிருந்ெது.

ெட்டுயெ

தெொழில்

டந்ெ ஏப்ரல் ெொெம் முெல் டிசம்பர் ெொெம் வகரயிலும்
தெொழில் முெலீடு கள அதி ெொ ப் தபற்றுள்ள ெொநிலம்
ெமிழ ெொகும்.
ெமிழ த்துக்கு இந்ெ நிதியொண்டில் கிகடத்திருக்கும் ஒட்டு
தெொத்ெ முெலீட்டு ஆெொயம் `1 லட்சத்து 7,610 ய ொடியொகும்.
`77,892 ய ொடி தெொழில் மூலெனத்துடன் குஜரொத்
ெொநிலம் இரண்டொவது இடத்திலும், `65,288 ய ொடி
தெொழில்
மூலெனத்துடன்
தெலங் ொனொ
ெொநிலம்
மூன்றொவது இடத்திலும் இருக்கின்றன என புரொதஜக்ட்
டுயட நிறுவன ஆய்வு தெரிவிக்கிறது.
ெமிழ த்தில் தெொழில் முெலீடு தசய்ய உறுதி பூண்டுள்ள
சில நிறுவனங் ளில் டொடொ குழுெம், ஒநர ெங்ய்ங்ஜ்,
ஹிந்துஸ்ெொன் யுனிலீவர், டி வி எஸ் யெொட்டொர், அெொனி
குழுெம், லொர்சன் அண்ட் டூப்யரொ ஆகியகவ அடங்கும்.
இந்தியொ முழுவதிலும் நடப்பு நிதியொண்டின் முெல்
ஒன்பது ெொெங் ளில் 7,764 தெொழில் திட்டங் ள்
வந்துள்ளன. இவற்றின் தெொத்ெ முெலீட்டு ெதிப்பு `12
லட்சத்து 76,679 ய ொடியொகும்.
4. ெமிழ த்தில்
அதி ரிப்பு

டந்ெ ஆண்டில்

ொசயநொய் பொதிப்பு 17%

ெமிழ த்தில் டந்ெ ஆண்டில் ெட்டும் 82,000 யபர் ொச
யநொயொல் புதிெொ பொதிக் ப்பட்டுள்ளனர். இது அெற்கு
முந்கெய ஆண்கடக் ொட்டிலும் 17 செவீெம் அதி ம்
என்பது குறிப்பிடத்ெக் து.
ொசயநொகய முழுகெயொ ஒழிக்கும் யநொக்கில் ெத்திய,
ெொநில அரசு ள் பல்யவறு முயற்சி கள முன்தனடுத்து
வருகின்றன. அதுெட்டுென்றி, 2025-க்குள் அந்யநொகய















முற்றிலும் ஒழிக் யவண்டும் என்ற இலக்குடன் பல்யவறு
திட்டங் ள் தசயல்படுத்ெப்படுகின்றன.
அென் பயனொ
ொசயநொய் பொதிப்பு தெொடர்பு விழிப்புணர்வு
யெம்பட்டு வருகிறது. ெமிழ த்கெப் தபொருத்ெவகர
ொசயநொகயக் குணப்படுத்தும் விகிெம்
ணிசெொ
உயொா்ந்து வருவெொ த் ெ வல் ள் தெரிவிக்கின்றன. அந்ெ
யநொயின் ெொக் த்ெொல் பொதிக் ப்படும் யநொயொளி ளில் 84%
யபகர முெல் சிகிச்கசயியலயய குணப்படுத்துவெொ வும்,
தெொடர் சிகிச்கச ள்மூலம் மீெமுள்ளவர் களயும் பூரண
குணெொக்குவெொ வும்
சு ொெொரத்துகற
அதி ொரி ள்
தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்ெ நிகலயில், டந்ெ ஆண்டில் ெனியொர் ெற்றும் அரசு
ெருத்துவெகன ளில்
ொசயநொய்
பொதிப்புடன்
அனுெதிக் ப்பட்டிருந்யெொரின் ெரவு கள ஆய்வு தசய்ெ
யபொது நொடு முழுவதும் 21.38 லட்சம் யபருக்கு அந்யநொய்
ெொக் ம் இருந்ெது தெரியவந்துள்ளது.
டந்ெ
சில
ஆண்டு ளொ யவ
உத்ெரபிரயெசம்,
ெ ொரொஷ்டிரம், இரொஜஸ்ெொன், குஜரொத் உள்ளிட்ட வட
ெொநிலங் ளில்ெொன் ொசயநொய் பொதிப்பு அதி ெொ இருந்து
வருகிறது. அென் நீட்சியொ யவ டந்ெ ஆண்டின் புள்ளி
விவரங் ளும் அகெந்திருந்ென.
குறிப்பொ உத்ெர பிரயெசத்தில் ெட்டும் 4.60 லட்சத்துக்கும்
யெற்பட்யடொர்
ொசயநொயொல்
பொதிக் ப்பட்டுள்ளனர்.
ெமிழ த்கெ எடுத்துக் த ொண்டொல் 82,352 யபருக்கு
அந்யநொயின் பொதிப்பு இருந்ெது. அவர் ளில், ெனியொர்
ெருத்துவெகன ளில்
18,016
யபரும்,
அரசு
ெருத்துவெகன ளில் 64,336 யபரும் முெல் ட்ட
சிகிச்கச தபற்ெொ த் ெ வல் ள் தெரிவிக்கின்றன.
டந்ெ 2020’இல் அந்ெ எண்ணிக்க 17% குகறவொ
இருந்ெது. அெொவது, அந்ெக் ொல ட்டத்தில் ெமிழ த்தில்
70,545 யபர் ொசயநொயொல் பொதிக் ப்பட்டிருந்ெனர். அந்ெ
எண்ணிக்க
டந்ெ ஆண்டில் அதி ரித்ெெற்கு பல்யவறு
ொரணங் ள்
முன்கவக் ப்படுகின்றன.
ஏறத்ெொழ
ொசயநொய்க்கும், யரொனொ தெொற்றுக்கும் ஒயர ெொதிரியொன
அறிகுறி ள்
இருப்பெொல்,
பலர்
முன்கூட்டியய
பரியசொெகன தசய்து த ொண்டது கூட அந்யநொய் பொதிப்பு
அதி ெொ
ண்டறியப்பட்டெற்கு ொரணெொ இருக் லொம்
என ெருத்துவ நிபுணர் ள் ருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.
5. சமூ ஆர்வலர் சொந்தி யெவி ொலெொனொர்
ஒடிசொவின் ரொய டொ ெொவட்டத்கெ யசர்ந்ெ பிரபல சமூ
ஆர்வலரும், ‘பத்ெஸ்ரீ’ விருது தபற்றவருெொன சொந்தி யெவி
(88) அண்கெயில்
ொலெொனொர். அவரது ெகறவுக்கு
பிரெெர் நயரந்திர யெொடி, ஒடிசொ முெல்வர் நவீன் பட்நொயக்
இரங் ல் தெரிவித்துள்ளனர்.
6. இந்தியொவின் ஆப்பிள் ஏற்றுெதி 82% அதி ரிப்பு:
வர்த்ெ அகெச்ச ம்
இந்தியொவின் ஆப்பிள் ஏற்றுெதி 82% அதி ரித்துள்ளெொ
வர்த்ெ அகெச்ச ம் தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து அந்ெ அகெச்ச த்தின்
யெலும் தெரிவிக் ப்பட்டுள்ளெொவது:

புள்ளிவிவரத்தில்



 









டந்ெ 2014ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஆப்பிள் ஏற்றுெதியொனது
82% வளர்ச்சிகயப்தபற்றுள்ளது. அயெசெயம், பழங் ளின்
இறக்குெதியொனது 3.8% என்ற அளவியலயய உயர்ந்து
உள்ளது. அென்படி, டந்ெ 2014-15ஆம் நிதியொண்டில் 86
லட்சம் டொலரொ இருந்ெ ஆப்பிள் ஏற்றுெதி 2020-21
நிதியொண்டில் $1.45 ய ொடி அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளது.
குறிப்பொ , நடப்பு நிதியொண்டின் ஏப்ரல் முெல் நவம்பர்
வகரயிலொன 8 ெொெ ொலத்தில் இென் ஏற்றுெதி 1.23
ய ொடி டொலகர எட்டியுள்ளது. இது, ஆப்பிள் ஏற்றுெதியில்
டந்ெ சில ஆண்டு ளில் ஏற்பட்ட சிறப்பொன வளர்ச்சிகய
எடுத்துக் ொட்டுவெொ அகெந்துள்ளது.
அயெசெயம், பழங் ளின் இறக்குெதி டந்ெ 2014-15’இல்
23.08 ய ொடி டொலரொ இருந்ெ நிகலயில், டந்ெ 202021-இல் 24 ய ொடி டொலகர தெொட்டுள்ளது. இது, 3.8 செவீெ
வளர்ச்சியொகும்.
இந்தியொவுக்கு இறக்குெதி தசய்யப்படும் ஆப்பிள் ளில் 82
செவீெம் சிலி, நியூஸிலொந்து, துருக்கி, இத்ெொலி, பியரசில்
ெற்றும் அதெரிக் ொகவச் யசர்ந்ெகவ.
இந்தியொவின் ஆப்பிள் இறக்குெதியில் சிலி 25 செவீெ
பங் ளிப்கப த ொண்டுள்ளது. இெகனத் தெொடர்ந்து
நியூஸிலொந்து (16.45%), துருக்கி (12.43 செவீெம்), இத்ெொலி
(10.8%) ஆகிய நொடு ள் உள்ளெொ வர்த்ெ அகெச்ச
புள்ளிவிவரத்தில் தெரிவிக் ப்பட்டுள்ளது.
7. இந்திய வனநிகல அறிக்க : ெமிழ்நொட்டுக் ொன
பொடங் ள்
அண்கெயில் தவளியொகியுள்ள இந்திய வனநிகல
அறிக்க - 2021, நொட்டின் தெொத்ெ நிலப் பரப்பில் பசுகெப்
பரப்பொனது ஏறக்குகறய நொன்கில் ஒரு பங்க (24.6%)
தெொட்டிருப்பகெ எடுத்துக் ொட்டியுள்ளது. தெொத்ெ நிலப்
பரப்பில் மூன்றில் ஒரு பங்கு வனப் பரப்பொ இருக்
யவண்டும் என்பது இலக்கு. ஆனொல், பசுகெப் பரப்கப
ெதிப்பிடும்யபொது வனங் ள் ெட்டுமின்றி வனங் ளுக்கு
தவளியய உள்ள ெரங் ளின் அடர்த்தியும் ணக்கில்
த ொள்ளப்படுகிறது. முந்கெய 2019 ெதிப்பீட்டுடன்
ஒப்பிடுக யில் நொடு முழுவதும் 2,261 சதுர கிமீ பரப்பு
பசுகெப் பரப்பொ ெொறியிருப்பது ெகிழ்ச்சிக்குரியது. வனப்
பரப்கப ெட்டும் ணக்கில் த ொண்டொல், தெொத்ெ நிலப்
பரப்பில் இது 21.7% ஆ உள்ளது. முந்கெய ெதிப்பீட்டுடன்
ஒப்பிடுக யில் 0.2% வனப் பரப்பு அதி ரித்துள்ளது.
குறிப்பொ , ெமிழ்நொட்டில் இந்ெ இரண்டு ஆண்டு ளில்
வனப் பரப்பொனது 55 சதுர கிமீ அதி ரித்திருப்பது
பொரொட்டுக்குரியது. அயெ யவகளயில், வனங் ளுக்கு
தவளியய உள்ள ெரங் ளின் அடர்த்தி 406 சதுர கிமீ
அளவுக்குக் குகறந்திருப்பது வருத்ெத்கெயும் அளிக்கிறது.
ஜொ புயலொல்
ொவிரிப் படுக
ெொவட்டங் ளில்
லட்சக் ணக் ொன தென்கன ெரங் ள் வீழ்ந்ெதும்
ெரங் ளின் அடர்த்தி குகறந்ெெற் ொன
ொரணெொ
ஊகிக் ப்படுகிறது.
என்றொலும், வனப் பரப்கபப் யபொலயவ ெரங் ளின்
அடர்த்தி குறித்ெ விவரங் களயும் ெொவட்டவொரியொ
இந்திய வனநிகல அறிக்க தெரிவித்ெொல் ெட்டுயெ,
ெரங் ளின்
அடர்த்தி
குகறந்திருப்பெற் ொன















ொரணங் களக்
ண்டறிந்து
அவற்கறச்
சரிதசய்வெற் ொன வொய்ப்பு ள் உருவொகும். அெற்கு
முன்யப புயல், தவள்ளம், தபருெகழ யபொன்ற இயற்க ப்
யபரிடர் கள அடுத்து, புதிெொ ெரக் ன்று கள நடுவதும்
அவற்கறப் பரொெரிப்பதும் யபரிடர்க் ொலத்தின் பணி ளில்
ஒன்றொ
ெொற யவண்டும். அது ெட்டுமின்றி, சொகல
விரிவொக் ப் பணி ளின்யபொது தவட்டப்படும் ெரங் ளின்
எண்ணிக்க கயக்
ொட்டிலும்
கூடுெலொன
எண்ணிக்க யில் ெரங் ள் நடுவகெயும் ஒரு ட்டொய
விதிமுகறயொ ஏற்றுக்த ொள்ள யவண்டும்.
ெமிழ்நொட்டின் வனப் பரப்பு ெற்யபொது 20% என்ற
அளவியலயய உள்ளது என்றொலும் ொடு ள் அழிப்கபத்
ெடுப்பது, வனப் பரப்கப விரிவுபடுத்துவது உள்ளிட்ட
நடவடிக்க ளொல்
யநர்ெகறயொன
அறிகுறி ள்
தென்படுகின்றன. ொஞ்சிபுரம், புதுக்ய ொட்கட, அரியலூர்
ஆகிய
ெொவட்டங் ளில்
வனப்
பரப்பின்
அளவு
அதி ரித்துள்ளது. இகடப்பட்ட இயெ ஆண்டு ளில்
விழுப்புரம் ெொவட்டத்தில், வனப் பரப்பின் அளவு 23 சதுர
கிமீ அளவில் குகறந்திருப்பதும் வனத்துக்குரியது.
தசன்கனப்
தபருந ரத்கெப்
தபொறுத்ெவகரயில்,
தெொத்ெப் பசுகெப் பரப்பு ஏறக்குகறய 5 சதுர கிமீ
அளவுக்கு அதி ரித்துள்ளது. 2011-ல் 18 சதுர கிமீ ஆ
இருந்ெ தசன்கனயின் ெர அடர்த்திப் பரப்பு, 2021-ல் 22.7
சதுர கிமீ ஆ அதி ரித்துள்ளது. ஜப்பொனிய வனவியலர்
அகிரொ மியொவொகியின் வழிமுகற களப் பின்பற்றி
வொய்ப்புள்ள இடங் ளிதலல்லொம் ெரத் தெொகுதி கள
வளர்த்ெென் ொரணெொ தசன்கனயின் பசுகெப் பரப்பு
அதி ரித்துள்ளது. இத்திகசயில் யெலும் முயற்சி ள்
முன்தனடுக் ப்பட யவண்டும்.
8. பன்றியின் இெயம் ெனிெருக்குப் தபொருந்தியது எப்படி?
டந்ெ ஜனவரி 7-ல் நவீன ெருத்துவம் உலகியலயய
முெல் முகறயொ ெரபணு ெொற்றம் தசய்யப்பட்ட பன்றியின்
இெயத்கெ ெனிெருக்குப் தபொருத்தி சொெகன தசய்துள்ளது.
உறுப்பு ெொற்றுச் சிகிச்கசக்குத் யெகவயொன ெனிெ
உறுப்பு ள் கிகடக் ொெல், உலத ங்கும் இந்ெ அறுகவ
சிகிச்கச ளுக்குப் பின்னகடவு ஏற்பட்டிருந்ெ நிகலயில்,
விலங்கு ளின்
உறுப்பு களயும்
ெனிெருக்குப்
பயன்படுத்ெ முடியும் எனும் நம்பிக்க கய இது
விகெத்துள்ளது.
அதெரிக் ொவின் யெரியலண்ட் ந கரச் யசர்ந்ெ 57
வயெொன யடவிட் தபன்னட் ஒழுங் ற்ற இெயத் துடிப்பு
ொரணெொ யெரியலண்ட் ெருத்துவப் பல் கலக் ழ
ெருத்துவெகனயில் அனுெதிக் ப்பட்டொர். தசயற்க
சுவொசக்
ருவி ளுடன்
உயிருக்குப்
யபொரொடிக்த ொண்டிருந்ெ தபன்னட்டுக்குப் பன்றியின்
இெயத்கெ
ெருத்துவர்
கிரிஃபித்
தபொருத்தினொர்.
இன்றுவகர அந்ெ இெயம் சீரொ இயங்குவெொ அவர்
தெரிவித்துள்ளொர். இந்ெச் தசயல்முகறகயச் தசொல்வது
எளிது. நகடமுகறயில் டினம்.
உெவும் பன்றி உறுப்பு ள்
ெற்ற
விலங்கு களவிடப்
பன்றியின்
உறுப்பு ள்
கிட்டத்ெட்ட ெனிெர் ளின் உறுப்பு கள ஒத்திருப்பெொல்,



 









உறுப்பு ெொற்று சிகிச்கசக்குப் தபொருத்ெெொனகவயொ
இகவ யெர்வு தசய்யப்படுகின்றன. முென்முெலில் 1838ல் பன்றியின் ஒளிப்படலம் (Cornea) ெனிெக் ண்ணில்
தபொருத்ெப்பட்டது. 1964-ல் சிம்பன்சி குரங்கின் இெயம்
ெனிெருக்குப்
தபொருத்திப்
பொர்க் ப்பட்டது.
அது
யெொல்வியில் முடிந்ெது. 1984-ல் ஆப்பிரிக் /அயரபியக்
குரங்கின் (Baboon) இெயம் ஃபொயி (Fae) எனும்
குழந்கெக்குப் தபொருத்ெப்பட்டது. அது 21 நொட் ளுக்கு
உயியரொடு இருந்ெது.
தபொதுவொ , ‘ெொற்றின உறுப்பு ெொற்றுச் சிகிச்கச’யில்
(Xenotransplantation) தபொருத்ெப்படும் உறுப்பு கள ெனிெ
உடல் நிரொ ரித்துவிடும். அப்படியய ஏற்றுக்த ொண்டொலும்
எதிர் ொல
நிரொ ரிப்கபத்
ெடுக் த்
ெடுப்பொற்றல்
எதிர்விகனகய
ெட்டுப்படுத்தும்
வீரியெொன
ெருந்து களப் பயனொளி வொழ்நொள் முழுவதும் சொப்பிட
யவண்டும். அெனொல்ெொன் இம்ெொதிரியொன அறுகவச்
சிகிச்கச ள் யவ ம் தபறவில்கல. ஆனொலும், யசொெகன
முயற்சியொ ச்
தசன்ற
அக்யடொபரில்
நியூயொர்க்
ெருத்துவெகன ஒன்றில் மூகள இறப்பு ஏற்பட்ட
ஒருவருக்குப் பன்றியின் சிறுநீர ம் உடலுக்கு தவளியில்
தபொருத்ெப்பட்ட அதிசயம் நடந்ெது.
பன்றியின் சிறுநீர ச் தசல் ளில் சர்க் கர வடிவில்
‘ஆல்பொ-1’ தநொதி இருக்கிறது. ெனிெ உடலில் இது
இல்கல. பன்றியிடமிருந்து தபறப்படும் சிறுநீர த்தில்,
இந்ெ தநொதிகயக் ண்டுத ொள்ளும் ெனிெ உடல், இகெ
அந்நியனொ க்
ருதி,
யெற்படி
உறுப்கப
நிரொ ரித்துவிடுகிறது.
லியபொர்னியொவில் இருக்கும்
‘சிந்தெடிக்ஸ் ஜீனொமிக்ஸ்’ நிறுவனம், ெரபணு ெொற்று
உறுப்பு கள வளர்ப்பதில் பு ழ்தபற்றது. இந்ெ நிறுவனம்
‘ஆல்பொ-1’ தநொதி இல்லொெ பன்றிகய ெரபணு ெொற்று
முகறயில் வளர்த்துக் த ொடுத்ெது. அென் சிறுநீர த்கெ
மூகள இறப்பு யநொயொளிக்கு நியூயொர்க் ெருத்துவர் ள்
தபொருத்தினொர் ள்.
அெனொல்,
அதில்
பிரச்சிகன
எழவில்கல. இகெ ஒரு கெல் ல் நி ழ்வொ ெருத்துவ
உல ம் பொர்த்ெது. இப்யபொது பன்றியின் இெயத்கெ
ெனிெருக்குப் தபொருத்தி வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளனர்
யெரியலண்ட் ெருத்துவெகன ெருத்துவர் ள்.
சொத்தியெொனது எப்படி?
பன்றி ளில்
ெரபணு
வரிகசகயத்
துல்லியெொ
ெொற்றியகெக்கும்
ஆரொய்ச்சியில்
முன்யனறிக்த ொண்டிருக்கும்
ெற்தறொரு
அதெரிக்
நிறுவனம்
‘தரவிவி ொர்’
(Revivicor).
இந்ெ
நிறுவனத்தினர்,
பன்றி
தசல் ளில்
உறுப்பு
நிரொ ரிப்புக்குக்
ொரணெொ
இருக்கும் 4 வக
ெரபணுக் கள ‘கிரிஸ்பர்’
(CRISPR/Cas9) எனும்
ெரபணுச் தசதுக்கியொல் தசதுக்கி, அவற்கறச் தசயலிழக் ச்
தசய்கின்றனர். அடுத்து, பன்றி தசல்லின் ெரபணு
வரிகசயில்
புதிெொ
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ெரபணுக் களப்
புகுத்திவிடுகின்றனர்.
பிறகு, பன்றியின்
ருமுட்கடயிலிருந்து ெரபணுகவ
நீக்கிவிட்டு, அெனுள் யெற்தசொன்ன ெொற்றியகெக் ப்பட்ட
ெரபணு உள்ள பன்றி தசல்கலக் லந்துவிடுகின்றனர்.
இப்யபொது இது
ருக்ய ொளெொகிறது (Zygote). அகெ
‘வொடக த்
ெொய்’
பன்றியின்
ருப்கபயில்















பதித்துவிடுகின்றனர். அதில் வளர் ருவொ
(Embryo)
வளர்ந்து சிசுவொகி 114 நொட் ளில் ெரபணு ெொற்றமுள்ள
பன்றிக்குட்டி பிறக்கிறது. படியொக் ம் (Cloning) மூலம்
யடொலி ஆடு பிறந்ெதுயபொல்ெொன் இது. இென் பலனொ ,
ெனிெ உடல் இந்ெ உறுப்பு கள அந்நியனொ க் ருதும்
வொய்ப்பு
குகறந்துவிட,
உறுப்பு
நிரொ ரிப்பு
ெவிர்க் ப்படுகிறது.
சொெொரணெொ யவ பன்றி ளின் ெரபணுக் ளில் ரீட்யரொ
கவரஸ் ள் வசிப்பதுண்டு. இகவ உறுப்பு ெொற்றத்துக்குப்
பிறகு பயனொளிக்குத் தெொற்கற உண்டொக்கி, உறுப்பு
நிரொ ரிப்கபப்
பூெொ ரெொக்கும்.
பன்றியின்
ெரபணுக் ளிலிருந்து
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வக யொன
ரீட்யரொ
கவரஸ் கள நீக்கியென் மூலம் இது சரிதசய்யப்படுகிறது.
இப்படி, ‘தரவிவி ொர்’ நிறுவனம் ெயொரித்ெளித்ெ ெரபணு
ெொற்றுப் பன்றியின் இெயத்கெயய தபன்னட்டுக்கு
யெரியலண்ட் ெருத்துவர் ள் தபொருத்தியுள்ளனர்.
உறுப்பு நிரொ ரிப்கபத் ெடுக்கும் புதிய ெருந்து ஒன்கற
தபன்னட் இப்யபொது பயன்படுத்துகிறொர். இதுவகர அந்ெ
இெயத்கெ அவரது உடல் நிரொ ரிக் வில்கல. அவருக்குப்
தபொருத்ெப்பட்டுள்ள பன்றியின் இெயம் ெனிெ உடலுக்கு
அந்நியெொ த்
தெரியொெ
அளவுக்கு
ெரபணு
ெொற்றமுகறயில் வளர்க் ப்பட்டது என்பெொல், இந்ெ ெருந்து
இனியும்
அவருக்குத்
யெகவப்படுெொ
என்பது
யபொ ப்யபொ யவ தெரியும்.
இந்திய ெருத்துவரின் சொெகனயும் யவெகனயும்
பன்றியின் இெயத்கெ ெனிெருக்குப் பயன்படுத்ெ முடியும்
என்பகெ 25 ஆண்டு ளுக்கு முன்யப அசொம் ெொநில
ெருத்துவர் ரொம் பருவொ நிரூபித்திருக்கிறொர். 1997,
ஜனவரி 1-ல் 32 வயெொன ஒருவருக்குப் பன்றியின்
இெயத்கெ அவர் தபொருத்தினொர். அந்ெ யநொயொளி 7
நொட் ளுக்கு உயிருடன் இருந்ெொர். அவருக்குப் பல
தெொற்று ள் இருந்ெெொல், அவரது உயிகரக் ொப்பொற்ற
முடியவில்கல. அரசிடம் இந்ெ சிகிச்கசக்கு முகறயொ
அனுெதி தபறவில்கல என்ற ொரணத்துக் ொ உறுப்பு
ெொற்றுச் சட்டம், 1994-ன் கீழ் பருவொ க துதசய்யப்பட்டொர்.
வரலொறு பகடக்குெொ?
இன்கறக்கு அதெரிக் ொவில் ெட்டும் ஒரு லட்சத்துக்கும்
அதி ெொயனொர்
ெொற்று
உறுப்பு ளுக் ொ க்
ொத்திருக்கின்றனர். இந்தியொவில் இெயச் தசயலிழப்பொல்
50 ஆயிரம் யபர் அவதிப்படுகின்றனர். இவர் ளில்
அதி பட்சம் 15 யபருக்குத்ெொன் இெய ெொற்று அறுகவச்
சிகிச்கச யெற்த ொள்ளப்படுகிறது. ஆண்டுயெொறும் 1.8
லட்சம் யபருக்குச் சிறுநீர ெொற்று அறுகவச் சிகிச்கச
யெகவப்படும் நிகலயில், 6 ஆயிரம் யபருக்குத்ெொன்
ெொற்றுச் சிறுநீர ம் கிகடக்கிறது. வருடத்துக்கு 30 ஆயிரம்
யபருக்குக்
ல்லீரல் ெொற்று அறுகவச் சிகிச்கச
யெகவப்படுகிறது. ஆனொல், 1,500 யபருக்கு ெட்டுயெ இது
சொத்தியப்படுகிறது. இந்ெ நிகலயில் ெரபணு ெொற்றுப்
பன்றி ளின்
உள்
உறுப்பு கள
ெனிெருக்கும்
பயன்படுத்துவது
சொத்தியெொனொல்,
அனுதினமும்
உயிருக்குப் யபொரொடிவரும் பல்லொயிரக் ணக் ொன ெனிெ
உயிர் ள்
ொக் ப்படும். நவீன ெருத்துவத்தில் புதிய
வரலொறு பகடக் ப்படும்.



 









9. மேதி கதரியுமா?
ஜன.1: இந்தியொவியலயய முென் முகறயொ ய ரள உயர்
நீதிென்றம் ொகிெ பயன்பொடு இல்லொெ நீதிென்றெொ
ெொறியது. அங்ய
ஸ்ெொர்ட் நீதிென்ற அகற ள்
திறக் ப்பட்டென் மூலம் இது சொத்தியெொகியிருக்கிறது.
ஜன.3:
பிரொன்ஸில்
‘ஐஎச்யு
பி.1.640.2’
என்று
தபயரிடப்பட்ட
புதிய
வக
யரொனொ
கவரஸ்
ண்டுபிடிக் ப்பட்டது. இது ஒகெக்ரொகனவிட அதி
அளவில் பரவும் ென்கெ த ொண்டது.
ஜன.4:
யரொனொ ெடுப்பூசிகயச் தசலுத்திக்த ொள்ளொெ
தசர்பிய தடன்னிஸ் வீரர் யநொவொக் யஜொய ொவிச்சுக்கு
ஆஸ்தியரலிய ஓபன் தடன்னிஸ் யபொட்டியில் பங்ய ற்
ஆஸ்தியரலிய அரசு விசொ ெறுத்ெது.
ஜன.5: பஞ்சொப்பில் பதிண்டொ விெொன நிகலயத்திலிருந்து
ஹுகசனிவொலொவுக்குச் சொகல ெொர்க் ெொ
தசன்ற
பிரெெர் யெொடியின் பயணத்தில் பொது ொப்புக் குகறபொடு
ஏற்பட்டெொல் சர்ச்கசயொனது.
ஜன.5: ெமிழ த்தில் தவளியிடப்பட்ட இறுதி வொக் ொளர்
பட்டியலின்படி 6,36,25,813 வொக் ொளர் ள் உள்ளனர்.
ெமிழ த்தியலயய
அதி பட்செொ
யசொழிங் நல்லூர்
தெொகுதியில் 7,11,755 வொக் ொளர் ளும், குகறந்ெபட்செொ
கீழ்யவளூர் தெொகுதியில் 1,78,517 வொக் ொளர் ளும்
உள்ளனர்.







ஜன.10: அதெரிக்
வரலொற்றில் முென் முகறயொ க்
றுப்பின தபண் எழுத்ெொளர் ெொயொ ஏஞ்சயலொ உருவம்
தபொறித்ெ நொணயம் தவளியிடப்பட்டது.
ஜன.10: தசன்கனகயச் யசர்ந்ெ 14 வயெொன பரத்
சுப்ரெணியம் இந்தியொவின் 73-வது தசஸ் கிரொண்ட்
ெொஸ்டர் என்ற அந்ெஸ்கெப் தபற்றொர்.
ஜன.11: பிரெெரின் பஞ்சொப் பயணத்தின்யபொது ஏற்பட்ட
பொது ொப்புக் குகறபொடு தெொடர்பொ
விசொரிக் , உச்ச
நீதிென்ற ஓய்வுதபற்ற நீதிபதி இந்து ெல்யஹொத்ரொ
ெகலகெயில் உச்ச நீதிென்றம் விசொரகணக் குழுகவ
அகெத்ெது.
ஜன.11: ெரபணு ெொற்றப்பட்ட பன்றியின் இெயத்கெ
யடவிட் தபன்னட் (57) என்பவருக்குப் தபொருத்தி
அதெரிக் ஆரொய்ச்சியொளர் ள் சொெகன புரிந்ெனர்.
ஜன.12: ெமிழ த்தில் புதிெொ 11 ெருத்துவக் ல்லூரி ள்
திறக் ப்பட்டன, 1,450 ெருத்துவக்
ல்வி இடங் ள்
உருவொக் ப்பட்டன.
ஜன.13: இந்திய விண்தவளி ஆரொய்ச்சி கெயத்தின்
(ISRO) புதிய ெகலவரொ S யசொம்நொத் நியமிக் ப்பட்டொர்.

ஜன.6: இந்தியொவின் முெல் திறந்ெதவளி பொகற
அருங் ொட்சிய ம் கஹெரொபொத்தில் உள்ள சி.எஸ்.ஐ.ஆர்.
யெசிய புவி இயற்பியல் ஆரொய்ச்சி நிறுவனத்தில்
திறக் ப்பட்டது.
ஜன.6: ெமிழ ச் சட்டப்யபரகவ வரலொற்றில் முென்
முகறயொ க் ய ள்வி யநரம் யநரகலயில் ஒளிபரப்பு
தசய்யப்பட்டது.
ஜன.7: ெஹொ ொளி ஆற்றின் குறுக்ய ெொர்சுலொவில் பொலம்
ட்டுவெற்கு
இந்தியொ
யநபொளம்
இகடயய
க தயழுத்ெொன புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ெதுக்கு ெத்திய
அகெச்சரகவ ஒப்புெல் அளித்ெது.
ஜன.8: நீட் யெர்வுக்கு எதிரொ சட்டப் யபொரொட்டத்கெ
முன்தனடுப்பது என்று ெமிழ அரசு கூட்டிய அகனத்துக்
ட்சிக் கூட்டத்தில் முடிவு தசய்யப்பட்டது. நீட் விலக்குக்
ய ொரும் ெயசொெொவுக்கு ெமிழ ஆளுநர் ஒப்புெல் அளித்து
குடியரசுத் ெகலவருக்கு அனுப்பொெ நிகலயில் இக்கூட்டம்
நகடதபற்றது.
ஜன.8: உத்ெர பிரயெசம், உத்ெரொ ண்ட், பஞ்சொப், ய ொவொ,
ெணிப்பூர் ஆகிய 5 ெொநிலங் ளில் சட்டப்யபரகவத்
யெர்ெல் யெதிகயத் யெர்ெல் ஆகணயம் தவளியிட்டது.
ஜன.8: 1983ஆம் ஆண்டில் த ொண்டு வரப்பட்ட கூட்டுறவு
சங் ச் சட்டத்தின் மீெொன திருத்ெ ெயசொெொ ெமிழ்நொடு
சட்டப்யபரகவயில்
நிகறயவற்றப்பட்டது.
சங்
நிர்வொகி ளின் பெவிக் ொலம் ஐந்து ஆண்டிலிருந்து
மூன்று ஆண்டு ளொ க் குகறக் ப்பட்டுள்ளது.
ஜன.9: யபொர்க் ப்பலிலிருந்து இலக்க த் துல்லியெொ த்
ெொக்கி அழிக்கும் அதிநவீன சூப்பொா்சொனிக் பிரம்யெொஸ்
ஏவு கண
விசொ ப்பட்டினத்தில்
தவற்றி ரெொ ப்
பரியசொதிக் ப்பட்டது.











 















1. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற ‘மேற்கத்திய இடடயூறு’

4. இந்தியொவின் மு ல் திறந் சவளி பொடற அருங்கொட்சி

என்பதுடன் ச ொடர்புடடயது எது?

-யகம் அடேந்துள்ள நகரம் எது?

அ) கலாச்சாரம்

அ) லைதரா ாத் 

ஆ) வானிலலயியல் 

ஆ) லேசூர்

இ) ப ாருளாதாரம்

இ) திருவனந்தபுரம்

ஈ) அரசியல்

ஈ) வாரைாசி

✓

ஒரு ‘மேற்கத்திய இலையூறு’ என் து ேத்தியதலரக்கைல்
குதியில் உருவாகும் ஒரு கூடுதல் பவப் ேண்ைல புயல்
ஆகும். இது இந்திய துலைக் கண்ைத்தின் வைக்குப்
குதிகளில் குளிர்கால ேலைலயக் பகாண்டுவருவதாகக்
கூறப் டுகிறது. மேலல இந்தியாலவப் ாதிப் மதாடு ஒரு
ப ருேலைலயக்பகாண்டுவரும் தீவிர ‘மேற்கு இலையூறு’
வரும் என இந்திய வானிலல ஆய்வுத்துலற கணித்து
உள்ளது.

✓

அதன்பின்னர், இரண்டு மேற்கு இலையூறுகள் வைமேற்கு
இந்தியா ேற்றும் மேற்கு இேயேலலப் குதியில் சில
நாட்களுக்கு ேலைலயக் பகாண்டுவரும் என்றும் அது
கணித்துள்ளது.

✓

இந்தியாவின் முதல் திறந்தபவளி ாலற அருங்காட்சியக
-த்லத லைதரா ாத்தில் ேத்திய அறிவியல் & பதாழில்
நுட் த்துலற இலை அலேச்சர் Dr ஜிமதந்திர சிங் திறந்து
லவத்தார். இந்த அருங்காட்சியகத்தில் இந்தியாவின்
ல்மவறு குதிகளில் இருந்து சுோர் 35 வலகயான
ாலறகள் காட்சிக்கு லவக்கப் ட்டுள்ளன. அலவ 3.3
பில்லியன் ஆண்டுகள் முதல் 55 மில்லியன் ஆண்டுகள்
வலர லைலேயானலவயாகும்.

5. மபரிடர் மேலொண்டேயில் ஒத்துடைப்பு குறித்து எந்
நொட்டுடனொன புரிந்துணர்வு ஒப்பந் த்தில் டகசயழுத்திட
இந்தியொ ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது?
அ) பிரான்ஸ்

2. இந்திய வரலொற்று ஆரொய்ச்சி கவுன்சில், எந் ேத்திய

ஆ) துர்க்பேனிஸ்தான் 

அடேச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் ன்னொட்சி அடேப்பொகும்?

இ) ஆஸ்திமரலியா

அ) கலாச்சார அலேச்சகம்

ஈ) நியூசிலாந்து

ஆ) பவளியுறவு அலேச்சகம்
இ) கல்வி அலேச்சகம் 

✓

ம ரிைர் மேலாண்லேத் துலறயில் இந்தியா ேற்றும்
துர்க்பேனிஸ்தான் இலைமயயான ஒத்துலைப்பு குறித்த
புரிந்துைர்வு ஒப் ந்தத்தில் லகபயழுத்திடுதற்கு ேத்திய
அலேச்சரலவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

✓

தற்ம ாது வலர சுவிச்சர்லாந்து, ரஷியா, பெர்ேனி,
ெப் ான், தஜிகிஸ்தான், ேங்மகாலியா,
ங்களாமதஷ்,
இத்தாலி ஆகிய நாடுகள் ேற்றும் சார்க் அலேப்புைனும்
ம ரிைர் மேலாண்லே துலறயில் ஒத்துலைப்புக்கான
ஒப் ந்தங்களில் இந்தியா லகபயழுத்திட்டுள்ளது. சுங்க
விவகாரங்களில் ஒத்துலைப்பு ேற்றும் ரஸ் ர உதவிக்கு
இந்தியா-ஸ்ப யின் இலைமய ஒப் ந்தம் பசய்துபகாள்ள
ேத்திய அலேச்சரலவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

ஈ) சுற்றுலா அலேச்சகம்
✓

இந்திய வரலாற்று ஆராய்ச்சி கவுன்சில் என் து ேத்திய
கல்வி அலேச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் ஒரு தன்னாட்சி
அலேப் ாகும். ம ராசிரியர் இரகுமவந்திர தன்வார்
அண்லேயில் இந்திய வரலாற்று ஆராய்ச்சி கவுன்சிலின்
தலலவராக 3 ஆண்டுகளுக்கு அல்லது ேறு உத்தரவு
வரும் வலர நியமிக்கப் ட்டுள்ளார். வரலாற்று ஆய்வுகளு
-க்கு வழிகாட்டுதல் இந்தக் கவுன்சிலின் மநாக்கோகும்.

3. சமீபத்திய சசய்திகளில் இடம்சபற்ற இரொேொயணத்தின்
சொயலில் உள்ள ‘ஐமபொனியொ’ உள்ள நொடு எது?

6. ‘ஜீவன் ரக்ஷொ’ பணியுடன் ச ொடர்புடடயது எது?

அ) மந ாளம்

அ) இந்திய ராணுவம்

ஆ) ேைகாஸ்கர் 

ஆ) இந்திய கைற் லை

இ) இலங்லக

இ) இரயில்மவ காவல் லை 

ஈ) போரிஷியஸ்
✓

இந்தியக்கவிஞரும் தூதருோன அல மக, ேைகாஸ்கரின்
‘ஐம ானியா’வின் ப ருங்கலத இந்திய இதிகாசோன
‘இராோயை’த்லத ஒத்திருப் லதக் கண்ைறிந்தார்.

✓

‘ஐம ானியா’ என் து ேைகாஸ்கரின் காவியக்கவிலத
ஆகும். இது அதன் கதாநாயகன் ஐம ானியாவின் பிறப்பு,
நிச்சயதார்த்தம், ம ாராட்ைம் ேற்றும் இறப்பு ஆகியவற்லற
விவரிக்கிறது. அவரது நிச்சயோன ேலனவி ராம்ம லா,
ராோயைத்லதப்ம ாலமவ ராவமைாவால் கைத்தப் ட்ைார்.
சேற்கிருதத்திற்கும் ேலகாசி போழிக்கும் இலைமய
300’க்கும் மேற் ட்ை ஒத்த பசாற்கள் உள்ளன.









ஈ) மதசிய ாதுகாப்புப் லை
✓

இரயில்மவ காவல் லை வீரர்கள் 2021ஆம் ஆண்டில்
இந்திய இரயில்மவ முழுவதும் 601 ந லரக் காப் ாற்றி
உள்ளனர். கைந்த நான்கு ஆண்டுகளில் ‘மிஷன் ஜீவன்
ரக்ஷா’ திட்ைத்தின்கீழ் இந்தியா முழுவதும் உள்ள ரயில்
நிலலயங்களில் ஓடும் ரயில்களின் சக்கரங்களில் சிக்க
இருந்த 1650 ம லரக் காப் ாற்றியுள்ளனர்.

✓

1.2 இலட்சத்துக்கும் அதிகோன சரியான யணிகளிைம்
அவர்கள் விட்டுச்பசன்ற இரு த்து 3 மகாடி ேதிப்பிலான
ப ாருட்கலள இந்திய இரயில்மவ திருப்பி அனுப்பியுள்ளது.



 















7. பிர ேரின் பொதுகொப்புக் குடறபொடு குறித்து விசொரிக்க

10. அண்டேயில் ச ொடங்கப்பட்ட AI-அடிப்படடயிலொன

நடுவண் உள்துடற அடேச்சகம் அடேத்
டலவர் யொர்?

கொப்புரிடேசபற்ற அடேப்பொன ‘Clairvoyant’இன் மநொக்கம்
என்ன?

குழுவின்

அ) சுதிர் குோர் சக்மசனா 

அ) வளிோலசக்லகயாளுதல்

ஆ) அெய் பூஷன் ாண்மை

ஆ) நீலரச்சுத்திகரித்தல் 

இ) சுர்ஜித் ல்லா

இ) கிரிப்மைாகரன்சி மதைல்

ஈ) ரஞ்சன் மகாமகாய்

ஈ) கிருமி நீக்கம்

✓

பிரதேர் நமரந்திர மோடியின் ஞ்சாப் ோநிலம் ப மராசுபூர்
வருலகயின்ம ாது
ாதுகாப்பு ஏற் ாடுகளில் ஏற் ட்ை
குளறு டிகள் குறித்து விசாரிக்க 3 ம ர்பகாண்ை குழுலவ
ேத்திய உள்துலற அலேச்சகம் அலேத்தது.

✓

அலேச்சரலவ பசயலகத்தின் பசயலாளர் ( ாதுகாப்பு)
சுதிர் குோர் சக்மசனா தலலலேயில் குழு அலேக்கப் டும்.

8. ‘சசயற்டக சூரியன்’ என்பது எந் நொட்டின் இலட்சியத்
திட்டேொகும்?
அ) இந்தியா

✓

ேத்திய அலேச்சர் ஜிமதந்திர சிங், நீர் சுத்திகரிப்புக்காக IIT
முன்னாள் ோைவர்களால் பதாைங்கப் ட்ை ‘ஸ்வெல்
வாட்ைர் பிலரமவட் லிட்’ என்ற பசயற்லக நுண்ைறிவு
அடிப் லையில் இயங்கும் துளிர் நிறுவனத்லதத்பதாைங்கி
லவத்தார். நிறுவனத்தின் காப்புரிலே ப ற்ற அலேப் ான,
‘Clairvoyant’ பசயற்லக நுண்ைறிலவப் யன் டுத்தி
சுத்திகரிப்பு அலேப்புகலள மேம் டுத்தவும் எதிர்கால
ழுதுகலளக் கணிக்கவும் யன் டுகிறது.

✓

இலைய உலக பதாழில்நுட் த்லத சூரிய ஆற்றலுைன்
இலைக்கும் சுத்தோன குடிநீர் தீர்வுகலளயும் வாட்ைர்
ATM வடிவில் அவர்கள் உருவாக்கியுள்ளனர்.

ஆ) சீனா 
இ) ரஷ்யா
ஈ) இலங்லக
✓

✓

சீனாவின் ‘பசயற்லக சூரியன்’, 17 நிமிைங்களுக்கு (1,056
வினாடிகள்) சூரியலனவிை 5 ேைங்கு அதிக பவப் த்திற்கு
எரிந்து மீண்டும் புதிய உலக சாதலன லைத்தது. EAST
(Experimental Advanced Superconducting Tokamak)
அணுக்கரு இலைவு உலல 158 மில்லியன்° ாரன்ஹீட்
(70 மில்லியன்°C) பவப் நிலலலய ராேரித்தது.
கைந்த 2003’இல் பிரான்ஸின் மைாமர சுப்ரா மைாகாோக்,
390 வினாடிகளுக்கு இமதம ான்ற பவப் நிலலலய
ராேரித்தது குறிப்பிைத்தக்கது.

9. பசுடே ஆற்றல் வழித் டத் திட்டத்தின் 2ஆம் கட்டத்தில்,
எத் டன ேொநிலங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன?
அ) மூன்று
ஆ) ஐந்து
ஈ) த்து

✓

1. மும்ல கைற் லை கப் லில் பவடி வி த்து: 3 வீரர்கள்
லி
மும்ல கைற் லை தளத்தில் நிறுத்தப் ட்டிருந்த கப் லில்
ஏற் ட்ை பவடிவி த்தில் சிக்கி 3 வீரர்கள் லியாகினர்.
ேகாராஷ்டிர ோநிலம் மும்ல யில் உள்ள கைற் லை
தளத்தில் பவடிவி த்து ஏற் ட்ைது. INS ரன்வீர் கப் லின்
உள்ப ட்டியில் ஏற் ட்ை இந்த பவடிவி த்தில் சிக்கி 3
வீரர்கள் ரிதா ோக உயிரிைந்தனர்.
கைற் லை வீரர்கள் ேற்றும் அதிகாரிகள் துரிதோக
பசயல் ட்டு பவடிவி த்லத கட்டுக்குள் பகாண்டுவந்தனர்.
இந்நிலலயில் இந்த வி த்து குறித்து விசாரலை
மேற்பகாள்ளப் ட்டு வருகிறது.
2. மதசிய கலலத் திருவிைாவில் தமிைகோைவர்கள் ஏழு
ம ருக்கு ரிசு

இ) ஏழு 
✓



ப ாருளாதார விவகாரங்களுக்கான அலேச்சரலவக் குழு
சுலே ஆற்றல் வழித்தைத்திட்ைத்தின் 2ஆம் கட்ைத்திற்கு
ஒப்புதலளித்தது. இத்திட்ைத்தின்கீழ், குெராத், இோச்சல
பிரமதசம், கர்நாைகா, மகரளா, இராெஸ்தான், தமிழ்நாடு
ேற்றும் உத்தர பிரமதசம் ஆகிய ஏழு ோநிலங்களில் 20
GW புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் திட்ைங்கள் நிறுவப் டும்.
இத்திட்ைத்தின் ேதிப்பீடு `12,031 மகாடி. இந்த ேதிப்பீட்டில்
33 சதவீதம் ேத்திய அரசு நிதியுதவியாக வைங்கப் டும்.

ேத்திய கல்வி அலேச்சகம் சார்பில் மதசிய அளவில் நைத்
கலலத்திருவிைாவில் முதல் முலறயாக தமிைகத்லதச்
மசர்ந்த 7 ோைவர்கள் ரிசுக்கு மதர்வு ப ற்றுள்ளனர்.
ள்ளி ோைவ, ோைவிகளின் கலலத் திறன்கலள
ஊக்குவிக்கும் வலகயில் ேத்திய கல்வி அலேச்சகம்,
மதசிய கல்வியியல் ஆராய்ச்சி ேற்றும் யிற்சி நிறுவனம்
ஆகியலவ இலைந்து மதசிய அளவிலான கலலத்திரு
விைா ம ாட்டிகலள கைந்த ஏழு ஆண்டுகளாக நைத்தி
வருகிறது. அந்த வலகயில் இந்த ஆண்டுக்கான மதசிய
ம ாட்டிகள் இலைய வழியில் பசன்லன அண்ைா
நூற்றாண்டு நூலக அரங்கில் நலைப ற்றன.
இமதம ான்று புது தில்லி, ஆந்திரம், மகரளம் உள் ை
அலனத்து
ோநிலங்களிலும்
இலையவழியில்
ம ாட்டிகள் நைத்தப் ட்ைன. வாய்ப் ாட்டு, இலச, நைனம்,











 









சிற் க்கலல, ப ாம்லேகள் உருவாக்குதல் என ஒன் து
வலகயான ம ாட்டிகளில் ஏராளோன ோைவர்கள்
ங்மகற்றிருந்தனர்.
இந்த நிலலயில் மதசிய கலலத்திருவிைா ம ாட்டியின்
முடிவுகலள ேத்திய கல்வி அலேச்சகம் தற்ம ாது
பவளியிட்டுள்ளது.
ரிசுத் பதாலக: பவற்றி ப றுமவாருக்கு முதல் ரிசாக
தங்கப் தக்கத்துைன் `25,000; 2ஆம் ரிசாக பவள்ளிப்
தக்கத்துைன் `20,000; மூன்றாம் ரிசாக பவண்கலப்
தக்கத்துைன் `15,000 வைங்கப் ைவுள்ளது.
தமிைகம் முதலிைம்: இந்த ஆண்டு நலைப ற்ற மதசிய
கலலத்திருவிைா ம ாட்டிகளில் தமிைகம் ஏழு ரிசுகலள
பவன்று முதன்முலறயாக முதலிைத்லதப் பிடித்தது. ஐந்து
ரிசுகலள பவன்று பிகார் இரண்ைாம் இைத்லதயும், தலா
4 ரிசுகலள பவன்று திரிபுரா, புது தில்லி ோநிலங்கள்
மூன்றாம் இைத்லதயும் ப ற்றன. தமிைகத்தில் இந்தப்
ம ாட்டிகலள ஒருங்கிலைந்த
ள்ளிக்கல்வித் திட்ை
இயக்ககம் (சேக்ரசிஷா) ஒருங்கிலைத்திருந்தது.
3. M K ாண்மை ராணுவ துலை தலலலே தளதியாக
நியமிக்க ஒப்புதல்
இந்திய ராணுவத்தின் அடுத்த துலை தலலலே
தள தியாக M K ாண்மைலய நியமிக்கும் ரிந்துலரக்கு
ேத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாக அரசு வட்ைாரங்கள்
பதரிவித்தன.
தற்ம ாலதய துலை தலலலேத் தள தி பலப்டினன்ட்
பெனரல் சி பி போைந்தி இம்ோத இறுதியில் ஓய்வு
ப றவுள்ள நிலலயில், அடுத்த துலை தலலலே
தள திலய நியமிப் தற்கான ஆமலாசலனகள் பதாைங்கி
உள்ளன. இந்த நிலலயில், அருைாசல பிரமதசம், சிக்கிம்
உள்ளிட்ை இந்திய இராணுவத்தின் கிைக்குப் பிரிவு
தள தியாக உள்ள பலப்டினன்ட் பெனரல் M K ாண்மை
அடுத்த துலை தலலலே தள தியாக நியமிக்க
ரிந்துலர பசய்யப் ட்ைது. இந்தப் ரிந்துலரலய ேத்திய
அரசு ஏற்றுள்ளதாகத் பதரிகிறது. அந்தோன்-நிக்மகா ார்
தீவுகள்
குதியில்
முப் லைகளின்
தலலலேப்
ப ாறுப்ல யும் M K ாண்மை வகித்துள்ளார்.
4. ஃபிஃ ா கால் ந்து விருது - சிறந்த வீரர்; ரா ர்ட்
பலவாண்மைாவ்ஸ்கி, சிறந்த வீராங்கலன; அபலக்ஸியா
புபைலாஸ்
சர்வமதச கால் ந்து சம்மேளனம் (ஃபிஃ ா) வைங்கும்
2021ஆம் ஆண்டுக்கான சிறந்த கால் ந்து வீரர் விருலத
ம ாலந்தின் ரா ர்ட் பலவாண்மைாவ்ஸ்கியும், சிறந்த
வீராங்கலன விருலத ஸ்ப யினின் அபலக்ஸியா
புபைலாஸும் பவன்றனர்.
இதில் பலவாண்மைாவ்ஸ்கி (ம யர்ன் முனீச்) பதாைர்ந்து
2-ஆவது முலறயாக இந்த விருலத பவல்லும் நிலலயில்,
அபலக்ஸியா ( ார்சிமலானா) முதல் முலறயாக இந்த
விருலத லகப் ற்றியிருக்கிறார்.
ஸ்விட்சர்லாந்தின் ெூரிச் நகரில் உள்ள ஃபிஃ ா கால் ந்து
தலலலேயகத்தில் இந்நிகழ்ச்சி நைத்தப் ட்ைது. முனீச்சில்















இருந்து காபைாலி வழிமய நிகழ்ச்சியில் ங்மகற்ற
பலவாண்மைாவ்ஸ்கியிைம் அவரது கிளப் அதிகாரிகள்
விருலத வைங்கினர். அபலக்ஸியாவும் காபைாலி
வழிமய நிகழ்ச்சியில் ங்மகற்றிருந்தார்.
சிறந்த வீரருக்கான வாக்பகடுப்பில் ஆர்பென்டீனாவின்
லமயானல் பேஸ்ஸி ( ாரீஸ் பசயின்ட் பெர்பேய்ன்),
எகிப்தின் முகேது சலா (லிவர்பூல்) ஆகிமயாலரப்
பின்னுக்குத் தள்ளி பலவாண்மைாவ்ஸ்கி முதலிைம்
பிடித்துள்ளார். ேகளிர் பிரிவில், ஆஸ்திமரலியாவின் சாம்
பகர் (பசல்சி), ஸ்ப யினின் பெனி ர் பைர்மோமசா
( ார்சிமலானா) ஆகிமயாலரவிை அதிக வாக்குகள் ப ற்று
அபலக்ஸியா பவற்றியாளர் ஆகியிருக்கிறார்.
கைந்த ஆண்டு டிசம் ரில் வைங்கப் ட்ை ம லன் மதார்
கால் ந்து விருதில் ஆைவர் பிரிவில் பவவாண்மைாவ்ஸ்கி
2ஆவது இைம் பிடித்திருந்தார். பேஸ்ஸி அதில் விருது
பவன்றிருந்தார். அமத விருலத ேகளிர் பிரிவில் பவன்று
இருந்த
அபலக்ஸியா,
இவ்விருலதயும்
லகப் ற்றியிருக்கிறார்.
விருதுக்கான வாக்பகடுப்பில் மதசிய அணிகளின்
மகப்ைன்கள், யிற்சியாளர்கள், ஊைகங்களிைம் இருந்து
பலவாண்மைாவ்ஸ்கிக்கு ப ரும் ஆதரவு கிலைத்துள்ளது.
ஆனால் ரசிகர்கள் தரப்பு வாக்குகலள லமயானல்
பேஸ்ஸி அள்ளியிருக்கிறார்.
ம யர்ன் முனீச் அணிக்காக 2020-21 சீசனில் 41
மகால்கள் அடித்தும், 2021 காலண்ைர் ஆண்டில் 43
மகால்கள் அடித்தும்
ந்பதஸ்லிகா ம ாட்டியில் இரு
சாதலனகலள
முறியடித்திருக்கிறார்
பலவாண்மைாவ்ஸ்கி. முன்னதாக இந்த சாதலன, அமத
ம யர்ன் முனீச் அணிலயச் மசர்ந்த பெர்ேன் வீரரான
பெர்ட் முல்லர் வசம் இருந்தது.
ேகளிர்
பிரிவில்
சிறந்த
வீராங்கலனயாக
மதர்வாகியிருக்கும் அபலக்ஸியா, தலலலேயில் தான்
ார்சிமலானா ேகளிர் கால் ந்து அணி சாம்பியன்ஸ் லீக்
ட்ைம் பவன்றது.
பரானால்மைாவுக்கு சிறப்பு விருது
சர்வமதச அளவில் மதசிய அணிக்காக அதிக மகால்கலள
அடித்த
ம ார்ச்சுகல்
வீரர்
கிறிஸ்டியாமனா
பரானால்மைாவுக்கு ‘ஃபி ா சிறப்பு விருது’ வைங்கப் ட்ைது.
ம ார்ச்சுகல் அணிக்காக 2003ஆம் ஆண்டு முதல் ஆடி
வரும் பரானால்மைா, இதுவலர 184 ஆட்ைங்களில் 115
மகால்கள்
அடித்திருக்கிறார்.
முன்னதாக
ஈரான்
அணிக்காக அலி மைய் 109 மகால்கள் அடித்தமத
நீண்ைகாலோக சாதலனயாக இருந்தது.
சிறந்த மகால்
2021ஆம் ஆண்டில் சர்வமதச அளவில் அடிக்கப் ட்ை
சிறந்த மகாலுக்கான விருலத, ஆர்பென்டீன வீரர் எரிக்
லமேலா பவன்றுள்ளார். இங்கிலீஷ் பிரீமியர் லீக்
கால் ந்து ம ாட்டியில் ஆர்பசனலுக்கு எதிரான ஆட்ைத்தில்
ைாட்ைன்ைாம் ைாட்ஸ் ருக்காக (தற்ம ாது பசவில்லா)
அவரடித்த
மகால்
உலகிமலமய
சிறந்ததாகத்
மதர்வாகியிருக்கிறது. ஈரான் வீரர் பேைதி தமரமி
(ம ார்மைா) அடித்த ‘ல லசக்கிள் கிக்’ மகால், பசக்



 















குடியரசு வீரர் ம ட்ரிக் ஷிக் (ம யர் பலவர்குசன்) அடித்த
மகால் ஆகியலவ லமேலாவுக்கு சவால் அளித்தன.
சிறந்த மகால்கீப் ர்கள்
இந்த விருலத ஆைவர் பிரிவில் எட்வர்ட் பேண்டி
(பசனகல்/பசல்சி), ேகளிர் பிரிவில் கிறிஸ்டியன் எண்ட்லர்
(சிலி/ஒலிம்பிக் லயன்) பவன்றனர். இதில் எட்வர்டுக்கு,
கியான்லுகி மைானாருோ (இத்தாலி/ ாரீஸ் பசயின்ட்
பெர்பேய்ன்), மேனுவல் நியூவர் (பெர்ேனி/ம யர்ன்
முனீச்) ஆகிமயாரும், கிறிஸ்டியனுக்கு ஸ்பை ானி மலப்
(கனைா/ ாரீஸ் பசயின்ட் பெர்பேய்ன்), ஆன் காட்ரின்
ப ர்கர் (பெர்ேனி/பசல்சி) ஆகிமயாரும் ம ாட்டியாளர்களா
-க இருந்தனர்.
சிறந்த யிற்சியாளர்கள்
ஆைவர் பிரிவில் சிறந்த யிற்சியாளர் விருலத தாேஸ்
டுபஷலும் (பெர்ேன்/பசல்சி), ேகளிர் பிரிவில் சிறந்த
யிற்சியாளர் விருலத எம்ோ பைய்ஸும் ப ற்றனர்
(இங்கிலாந்து/பசல்சி).
வாக்கு அடிப் லையில் ஆைவர் பிரிவில் ரா ர்மைா
ோன்சினி (இத்தாலி) 2-ஆம் இைமும், ப ப் குவார்டியாமலா
(ஸ்ப யின்/ோன்பசஸ்ைர் சிட்டி) 3ஆம் இைமும் பிடித்து
உள்ளனர். ேகளிர் பிரிவில் லூயிஸ் கார்பைஸ் (ஸ்ப யின்
/
ார்சிமலானா), சரினா பவய்க்ோன் (பநதர்லாந்து)
ஆகிமயார் முலறமய 2&3ஆம் இைங்களில் இருக்கின்றனர்.
சிறந்த ரசிகர்கள்
இவ்விருது பைன்ோர்க் ரசிகர்களுக்கு வைங்கப் ட்டுள்ளது.
யூமரா மகாப்ல ம ாட்டியில் ஃபின்லாந்துக்கு எதிரான
ஆட்ைத்தின்ம ாது பைன்ோர்க் வீரர் கிறிஸ்டியன் எரிக்சன்
ோரலைப்பு ஏற் ட்டு களத்தில் சரிந்த தருைத்தில்,
அணியினர் விக்கித்து நிற்க, லேதானத்தில் இருந்த
அந்நாட்டு ரசிகர்கள் அணியினருக்கும், எரிக்சனுக்கும்
ஆதரவாக எழுப்பிய குரலுக்காக இந்த பகௌரவம்
அளிக்கப் ட்ைது.
ஃம ர் பிமள விருது
இந்த விருதும் கிறிஸ்டியன் எரிக்சன் சம் வத்தின்ம ாது
அந்த அணியினர் காட்டிய ஆதரவு, துரிதோன பசயல் ாடு,
மதாமளாடு
மதாள்
மசர்த்து
நின்ற
ஒற்றுலே
ஆகியவற்றுக்காக பைன்ோர்க் அணி வீரர்கள் ேற்றும்
உதவிப் ணியாளர்களுக்கு வைங்கப் ட்ைது.
மதர்வு முலற...
இந்த விருதுக்கான ம ாட்டியாளர்கள் உலகின் ல்மவறு
நாடுகலளச் மசர்ந்த மதசிய கால் ந்து அணியின்
யிற்சியாளர்கள், மகப்ைன்கள், ஊைகத்தினர், ரசிகர்களின்
வாக்குகள் அடிப் லையில் மதர்வு பசய்யப் ட்டுள்ளனர்.
ஒவ்பவாரு தரப்பின் வாக்குகளும் 25 சதவீதம் என்ற
அளவின்
அடிப் லையில்
ேதிப்பீடு
பசய்யப் ட்டு
பவற்றியாளர் மதாோ்வு பசய்யப் ட்டுள்ளனர்.











 













1. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற PARAKH என்பது எந்தத்

4. மூன்றொவது பதசிய நீர் விருதுகள்-2020’இல் ‘சிறந்த

துறறயுடன் சதொடர்புறடய இறையதளமொகும்?

மொநிலப்’ பிரிவில் முதல் பரிறச சவன்ற மொநிலம் எது?

அ) மாணவர் கற்றல் மதிப்பீடு 

அ) தமிழ்நாடு

ஆ) பாதுகாப்பு ககாள்முதல்

ஆ) உத்தர பிரலதசம் 

இ) முதலீட்டு ஆல ாசனை

இ) குஜராத்

ஈ) சுங்க அனுமதி

ஈ) மகாராஷ்டிரா

✓

லதசிய கல்விக்ககாள்னகயாைது PARAKH (Performance
Assessment, Review, மற்றும் Analysis of Knowledge for
Holistic Development) என்ற லதசிய மதிப்பீட்டு னமயத்னத
அறிமுகப்படுத்தியது.

✓

அண்னமயில், அகி
இந்திய கதாழில்நுட்பக் கல்வி
கவுன்சி ாைது (AICTE) இதற்காை இனணயதளத்னத
கதாடங்கியது. இது உயர்கல்வி மற்றும் பள்ளி பயிலும்
மாணவர்கள் குறித்த மதிப்பீடுகனள லமற்ககாள்ளும்.

✓

மூன்றாவது லதசிய நீர் விருதுகள்-2020’இல் ‘சிறந்த
மாநி ப் பிரிவில்’ உத்தர பிரலதச மாநி த்துக்கு முதல்
பரிசு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அனதத் கதாடர்ந்து ராஜஸ்தான்
மற்றும் தமிழ்நாடு உள்ளது. நீர்வளங்கள், ஆற்று லமம்பாடு
மற்றும் கங்னக புத்துயிர் துனற, ஜல் சக்தி அனமச்சகம்
ஆகியனவ மாநி ங்கள், நிறுவைங்கள், தனிநபர்கள்
லபான்றவற்றுக்கு 11 கவவ்லவறு பிரிவுகளில் 57
விருதுகனள வழங்குகிறது.

✓

நீர் லம ாண்னமயில் முழுனமயாை அணுகுமுனறனய
கனடப்பிடிக்க அது அவற்னற ஊக்குவிக்கிறது. லமலும்
சிறந்த நீர் பயன்பாட்டு நனடமுனறகனள பின்பற்ற
மக்கனள அது ஊக்குவிக்கிறது.

2. பபொபொலில் உள்ள வொன் விகொர் பதசியப்பூங்கொ மற்றும்
உயிரியல் பூங்கொவின் குலொபபொ சமீபத்தில் கொலமொனது.
அது ஒரு ____?
அ) ஒற்னறக் ககாம்பு காண்டாமிருகம்

5. `2,000 பகொடி மதிப்பிலொன பொல் பண்றை கூட்டு

ஆ) லதன் கரடி 

✓

✓

இ) வங்கப்புலி

நிறுவனத்றத உருவொக்க, ‘பதசிய பொல்வள பமம்பொட்டு
வொரியத்துடன்’ ஒப்பந்தம் சசய்துள்ள மொநிலம் எது?

ஈ) இராட்சத ஆனம

அ) பஞ்சாப்

இந்தியாவின் வயதாை லதன் கரடி ‘கு ாலபா’, லபாபாலில்
உள்ள வான் விகார் லதசியப் பூங்கா மற்றும் உயிரியல்
பூங்காவில் தைது 40ஆம் வயதில் இறந்தது. இந்தப் கபண்
கரடி, கடந்த 2006ஆம் ஆண்டு தைது 25 வயதில் கதருக்
கன ஞரிடமிருந்து மீட்கப்பட்டது.

ஆ) அஸ்ஸாம் 

மூப்புகாரணமாக உள்ளுறுப்புகள் கசயலிழந்தலத லதன்
கரடியின் இறப்புக்குக்காரணம் எை உடற்கூறு பரிலசாத
-னைமூ ம் கதரியவந்தது.

இ) குஜராத்
ஈ) அருணாச்ச

அஸ்ஸாம் அரசும் லதசிய பால்வள லமம்பாட்டு வாரியமும்
மாநி த்தில் இத்துனறயின் முழுனமயாை வளர்ச்சிக்காக
`2,000 லகாடி மதிப்பிலான கூட்டு நிறுவைத்னத உரு
-வாக்குவதற்காை ஒப்பந்தத்தில் னககயழுத்திட்டை.

✓

இப்புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின்படி, 7 ஆண்டுகளில் ஆறு
புதிய அ குகளில் இருந்து 10 இ ட்சம் லிட்டர் பான
பதப்படுத்தும் லநாக்குடன் `2,000 லகாடியில் ஒரு கூட்டு
நிறுவைம் அனமக்கப்படும். உ க வங்கியின் நிதியுதவி
உடன் கூடிய, ‘அஸ்ஸாம் லவளாண் வணிகம் மற்றும்
கிராமப்புற லபாக்குவரத்துத் திட்டத்தின்’கீழ் இதற்காை
அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது.

உள்ள நகரம் எது?
அ) மதுனர
ஆ) கசன்னை 
இ) லகாயம்புத்தூர்
ஈ) திருச்சிராப்பள்ளி

✓

6.NSO’இன் முதல் முன்கூட்டிய உத்பதச மதிப்பீடுகளின்படி,

கசன்னை நகரத்தின் புறநகர்ப் பகுதியில் உள்ள
கபரும்பாக்கத்தில் ‘கசம்கமாழித்தமிழாய்வு மத்திய நிறுவ
-ைத்தின் புதிய வளாகத்னத பிரதமர் நலரந்திர லமாடி
திறந்து னவத்தார். இது முன்ைர் ‘கசம்கமாழித் தமிழுக்கா
-ை சிறப்பு னமயம்’ எை அறியப்பட்டது.
இது நடுவண் கல்வி அனமச்சகத்தின் கீழ் உள்ள ஒரு
தன்ைாட்சி அனமப்பாகும். இது 2006 முதல் 2008 வனர
னமசூருவில் உள்ள இந்திய கமாழிகளுக்காை மத்திய
நிறுவை வளாகத்தில் கசயல்பட்டு வந்தது.









பிரலதசம்

✓

3. ‘சசம்சமொழித் தமிழொய்வு மத்திய நிறுவனம்’ அறமந்து

✓



2021-22 நிதியொண்டிற்கொன GDP வளர்ச்சி என்னவொக
இருக்கும்?
அ) 8.5%
ஆ) 9.2% 
இ) 10%
ஈ) 11.5%
✓

லதசிய புள்ளியியல் அலுவ கம் (NSO) 2021-2022ஆம்
நிதியாண்டிற்காை ஆண்டு வருமாைத்தின் முன்கூட்டிய
உத்லதச மதிப்பீடுகனள கவளியிட்டுள்ளது. 2021-2022ம்
ஆண்டில் ஜிடிபி வளர்ச்சி 9.2 சதவீதமாக இருக்கும் என்று
மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 2020-2021’ம் ஆண்டில் இது 7.3
சதவீதமாக இருந்தது.



 
✓











மதிப்பீடுகளின்படி, இந்தியப்கபாருளாதாரம் உ கின் மிக
லவகமாக வளர்ந்துவரும் கபரிய கபாருளாதாரமாக அதன்
நின னய மீண்டும் கபறுவதற்காை பானதயில் உள்ளது.
9.5% வளர்ச்சி இருக்கும் எை இந்திய ரிசர்வ் வங்கியும்
கணித்துள்ளது.


✓

7. எந்த ஆண்டில், முதல் ஸ்டொர்ட்-அப் இந்தியொ ‘புத்தொக்க
வொரம்’ சதொடங்கப்பட்டது?

இந்தியொவின் முதல் பல பரிமொை
விறளயொட்டுப் பயைம்’ நடத்தப்பட்ட நொடு எது?

ஆ) 2017

ஆ) பிரான்ஸ் 

ஈ) 2021 
இந்திய அரசாங்கம், 2021 ஜை.10 அன்று முதல் ஸ்டார்ட்
அப் இந்தியா ‘புத்தாக்க வாரத்னத’ ஏற்பாடு கசய்தது. இது
புத்தாக்கங்கனள ஊக்குவிக்கும் லநாக்கிற்காக துளிர்
நிறுவல்கள், கதாழில்முனைலவார்கள், முதலீட்டாளர்கள்,
அனடவுகள், நிதி நிறுவைங்கள், வங்கிகள் மற்றும்
ககாள்னக வகுப்பாளர்கனள ஒலர தளத்தின் கீழ்
ஒன்றினணப்பனத லநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது.

இ) சுவிட்சர் ாந்து
ஈ) ஆஸ்திலரலியா
✓

இந்தியாவின் முதல் ப பரிமாண ‘சாகச வினளயாட்டுப்
பயணம்’ 2021 அக்.27 அன்று கதாடங்கப்பட்டது. இது
பிரான்ஸில் உள்ள லதசிய மன லயற்ற மற்றும் அதனைச்
சார்ந்த வினளயாட்டுப் பயிற்சி நிறுவைத்தால் (NIMAS)
நடத்தப்பட்டது. சமீபத்தில், பிரான்ஸ் நாட்டில் நடத்திய,
சாகச வினளயாட்டுப் பயணத்தில் பங்லகற்றுத் திரும்பிய,
இந்தியாவின் முத ாவது ப -பரிமாணக் குழுனவ
பாதுகாப்புத்துனற அனமச்சர் ராஜ்நாத் சிங் வரலவற்றார்.

✓

இந்தக் குழுவிைர், ஆல்ப்ஸ் மன த்கதாடரில், பிரான்ஸ்,
சுவிசர் ாந்து மற்றும் இத்தாலி நாடுகளில், 250 கிமீக்கும்
அதிக கதான வுக்கு, குளிர்கா
மன லயற்றத்தில்
ஈடுபட்டைர். அதன் கதாடர்ச்சியாக, ஆல்ப்ஸ் மன த்
கதாடரிலிருந்து இங்கிலீஷ் கால்வாய் வனர 975 கிமீட்டர்
கதான வுக்கு உடன
நடுங்கனவக்கும் குளிரில்,
சராசரியாக, ஒரு நானளக்கு 09-10 மணி லநரம் என்ற
அளவிற்கு மிதிவண்டி பயணத்னதயும் லமற்ககாண்டைர்.

கதாழி க & உள்நாட்டு வணிக லமம்பாட்டுத்துனற (DPIIT)
இந்தப் புத்தாக்கக் ககாண்டாட்டத்னத ஏற்பாடு கசய்தது.

8. கடவுச்சீட்டு பசறவ திட்டம் 2.0’க்கொன பசறவ வழங்கு
-நரொக உள்ள சதொழில்நுட்ப நிறுவனம் எது?
அ) கடக் மஹிந்திரா
ஆ) TCS 
இ) அக்கசஞ்சர்
ஈ) விப்லரா
✓

பாஸ்லபார்ட் லசவா திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டத்திற்கு
டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் நிறுவைத்னத கவளியுறவு
அனமச்சகம் லதர்வு கசய்துள்ளது.

✓

2008’இல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இதன் முதல் கட்டத்னத
டிசிஎஸ் கவற்றிகரமாக கசயல்படுத்தியது. கடவுச்சீட்டு
கதாடர்பாை லசனவகனள வழங்குவனத லமம்படுத்துதல்,
கசயல்முனறகனள டிஜிட்டல் மயமாக்குதல், கா க்க ாட்
-டை வினரவாகக் கண்காணித்தல் மற்றும் கவளிப்பனட
-த்தன்னமனய லமம்படுத்துதல் ஆகியவற்னற லநாக்கமா
-கக் ககாண்டதாகும் இது.

9. பதர்தல் ஆறையத்தின் அண்றமய அறிவிப்பின்படி,
மக்களறவத் பதர்தலுக்கொன பவட்பொளர்களின் சசலவு
உச்சவரம்பு என்ன?
அ) `95 இ ட்சம் 
ஆ) `75 இ ட்சம்
ஈ) `50 இ ட்சம்
மக்களனவத் லதர்தலுக்காை லவட்பாளர்களுக்காை
கச வு உச்சவரம்னப `70 இ ட்சத்தில் இருந்து `95
இ ட்சமாக உயர்த்தி லதர்தல் ஆனணயம் அறிவித்தது.




1. இந்திய புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி லமம்பாட்டு
முகனமயில் `1500 லகாடி முதலீட்டுக்கு அனமச்சரனவ
ஒப்புதல்
இந்திய புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி லமம்பாட்டு முகனமயில்
`1500 லகாடி முதலீட்டுக்கு பிரதமர் திரு நலரந்திர லமாடி
தன னமயி ாை கபாருளாதார விவகாரங்களுக்காை
அனமச்சரனவக் குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
சுமார் 10,200 பணி-வருடங்கள் லவன வாய்ப்பு உருவா
-க்கத்திற்கும், வருடத்திற்கு சுமார் 7.49 மில்லியன் டன்
கரியமி வாயு உமிழ்னவக் குனறக்கவும் இந்த முதலீடு
உதவும்.
இந்திய அரசு கூடுத ாக `1500 லகாடி முதலீடு கசய்வதன்
காரணமாக இந்திய புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி லமம்பாட்டு
முகனம கீழ்காணும் ப ன்கனள கபறும்:

இ) `60 இ ட்சம்
✓

‘சொகச

அ) அகமரிக்கா

இ) 2019

✓

லதர்தல் ஆனணயம் கச வு காரணிகள் மற்றும் பிற
சிக்கல்கள் குறித்து ஆய்வுகசய்ய ஒரு குழுனவ அனமத்தது.
சட்டமன்றத் லதர்தல்களுக்கு, லவட்பாளர்களுக்காை
திருத்தப்பட்ட கச விை வரம்பு கபரிய மாநி ங்களுக்கு
`40 இ ட்சமாக உள்ளது. இது முன்ைர் `28 இ ட்சமாக
இருந்தது. சிறு மாநி லவட்பாளர்களுக்காை வரம்பு `20
இ ட்சத்திலிருந்து `28 ட்சமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

10.

அ) 2015

✓









1. புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துனறக்கு `12000 லகாடி கடன்
வழங்க முடியும், இதன்மூ ம் 3500-4000 கமகாவாட்
கூடுதல் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி உற்பத்தி திறனுக்காை
கடன் லதனவ நினறவு கசய்யப்படும்.



 











2. புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துனறயில் இந்திய அரசின்
இ க்குகனள எட்டுவதற்கு பங்காற்றும் வனகயில் அந்தத்
துனறயின் நிகர மதிப்னப அதிகரித்து கூடுதல் புதுப்பிக்கக்
கூடிய எரிசக்தி திட்டங்களுக்கு கூடுதல் நிதிவசதி ஏற்படும்.
3. கடன் வழங்கும் மற்றும் கடன் கபறும் கசயல்களுக்கு
வசதியளிக்கும் வனகயில், மூ தைத்னதயும் ஆபத்னதயும்
சரிபார்த்து மதிப்பீடுகசய்த கசாத்து விகிதாச்சாரம் லமம்படும்.
புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அனமச்சகத்தின்
நிர்வாகக் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இயங்கும் ‘மினி இரத்ைா’
(வனக-1) நிறுவைமாை இந்திய புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி
லமம்பாட்டு முகனம, புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துனறக்கு எ
எைத் தனியாக, வங்கி அல் ாத நிதி நிறுவைமாக,
1987’இல் உருவாக்கப்பட்டது.
34 ஆண்டுகளுக்கும் லம ாை கதாழில்நுட்ப-வணிக
நிபுணத்துவம் ககாண்ட இந்திய புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி
லமம்பாட்டு முகனம, புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி திட்டங்களு
-க்காை நிதியளிப்பில் முக்கியப்பங்கு வகிக்கிறது.





4. இந்திய கடன்னிஸ் வீராங்கனை சானியா மிர்சா ஓய்வு
கபறுவதாக அறிவிப்பு!
இந்தியாவின் நட்சத்திர கடன்னிஸ் வீராங்கனையாை
சானியா மிர்சா 2003-ம் ஆண்டு முதல் இந்தியாவிற்காக
வினளயாடி வருகிறார். இதுவனர ஆறு கிராண்ட்ஸ் ாம்
பட்டங்கனள கவன்றுள்ளார். 14ஆவது ஆஸ்திலரலியன்
ஓப்பன் கடன்னிஸ் லபாட்டிகளில் க ந்துககாண்டிருக்கும்
சானியா மிர்சா 19 வருடங்களாக வினளயாடி வருகிறார்.
இந்த நின யில் ஆஸ்திலரலியன் ஓப்பன் கடன்னிஸ்
லபாட்டியின் மகளிர் இரட்னடயர் முதல் சுற்றில்
க ந்துககாண்டார் சானியா மிர்சா. கபண்கள் இரட்னடயர்
பிரிவில் நடந்த அனர இறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியாவின்
சானியா மிர்சா - உக்னரனின் நாடியா கிச்லைாக்
இனண ஆஸ்திலரலியாவின் ஆஷ்லி பார்ட்டி - ஸ்லடார்ம்
சான்கடர்ஸ் லஜாடியுடன் லமாதியது. இதில் சானியா மிர்சா
லஜாடி லதால்வி அனடந்தது.
இனதத்கதாடர்ந்து சானியா மிர்சா கடன்னிசில் இருந்து
ஓய்வு கபறுவதாக இன்று அறிவிப்பு கவளியிட்டுள்ளார்.

2. ஜை.19 – லதசிய லபரிடர் மீட்புப் பனட நாள்
5. `2.3 லகாடியில் கசல் ம்மாள் பாரதி னமயம் சபாநாயகர் மு அப்பாவு அடிக்கல் நாட்டிைார்.

3. ஜை. 27இல் இந்தியா-மத்திய ஆசியா மாநாடு
இந்தியா - மத்திய ஆசிய நாடுகளினடலயயாை மாநாடு
முதல் முனறயாக வரும் ஜைவரி 27-இல் காகணாலி
வாயி ாக நனடகபறவுள்ளது. இதில் பிரதமர் நலரந்திர
லமாடி பங்லகற்று உனரயாற்றுகிறார்.
இந்த மாநாட்டில் கஜகஸ்தான், கிர்கிஸ்தான் குடியரசு,
தஜிகிஸ்தான், துர்க்கமனிசுதான், உஸ்கபகிஸ்தான் ஆகிய
5 நாடுகளின் அதிபர்கள் பங்லகற்கின்றைர். இந்தியாமத்திய ஆசிய நாடுகளின் தன வர்கள் அளவில்
நனடகபறும் முதல் மாநாடு இதுலவ ஆகும்.
இதுகுறித்து மத்திய கவளியுறவு அனமச்சகம் கவளியிட்ட
கசய்திக்குறிப்பு விவரம்:
இந்தியா - மத்திய ஆசியா லபச்சுவார்த்னதயின் ஒரு
பகுதியாக அதன் கவளியுறவு அனமச்சர்கள் நின யி ாை
3ஆம் கட்ட சந்திப்பு, கடந்த டிசம்பர்.18 முதல் 20ஆம் லததி
வனர தில்லியில் நனடகபற்றது. இந்தக் கூட்டம் இந்தியாமத்திய ஆசிய நாடுகள் இனடயி ாை நட்புறவுக்கு
உத்லவகம் அளித்தது.
ஆப்கானிஸ்தான் விவகாரம் மீதாை பிராந்திய பாதுகாப்புப்
லபச்சுவார்த்னத கடந்த ஆண்டு நவம்பர்.10’இல் தில்லியில்
நனடகபற்றது. இதில், மத்திய ஆசிய நாடுகளின் லதசிய
பாதுகாப்பு
கவுன்சில்
கசய ர்கள்
பங்லகற்றது.
ஆப்கானிஸ்தான் விவகாரத்தில் கபாதுவாை பிராந்திய
அணுகுமுனறனய கவளிப்படுத்தியது.
இந்தியா - மத்திய ஆசிய நாடுகளின் முதல் மாநாட்டில்
இருதரப்பு உறனவ புதிய உயரத்துக்கு ககாண்டு
கசல்வதற்காை உத்திகள் குறித்து தன வர்கள் விவாதிப்
-பர். லமலும், பிராந்திய பாதுகாப்புச் சூழல், சர்வலதச பிரச்
-னைகள் குறித்து தன வர்கள் தங்கள் கருத்துகனளப்
பகிர்ந்துககாள்வர் எை அதில் கவளியுறவு அனமச்சகம்
கதரிவித்துள்ளது.









கனடயத்தில் `2.3 லகாடி மதிப்பில் கட்டப்படவுள்ள
கசல் ம்மாள் பாரதி னமயத்திற்கு சபாநாயகர் மு அப்பாவு
அடிக்கல் நாட்டிைார்.
6. முன்ைாள் நீதியரசர் சி டி கசல்வம் தன னமயில் புதிய
காவல் ஆனணயம்: முதல்வர் ஸ்டாலின் உத்தரவு
காவ ர் - கபாதுமக்கள் நல்லுறவு லமம்படவும், காவ ர்
ந ன் காத்திடவும் முன்ைாள் நீதியரசர் சி.டி.கசல்வம்
தன னமயி ாை புதிய காவல் ஆனணயத்திற்கு தமிழக
முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு அரசு கவளியிட்டுள்ள கசய்திக்
குறிப்பில், “காவ ர் - கபாதுமக்களுக்கு இனடலயயாை
உறனவ லமம்படுத்தவும், காவல்துனற பணியாளர்களுக்
-கு ந த்திட்டங்கனளச் கசயல்படுத்திடவும், புதிய பயிற்சி
முனறகனளப் பரிந்துனரத்திடவும் கசன்னை உயர் நீதி
மன்ற முன்ைாள் நீதியரசர் சி டி கசல்வம் தன னமயில்
புதிய காவல் ஆனணயம் அனமத்திட தமிழக முதல்வர் மு
க ஸ்டாலின் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்.
இந்த ஆனணயம், காவ ர்களின் ந ன் மற்றும்
காவல்துனறயின் பல்லவறு அம்சங்கனள விரிவாக ஆய்வு
கசய்து, குறிப்பிட்ட கா வனரயனறக்குள் அரசுக்குத் தைது
பரிந்துனரகனள
அளிக்கும்.
காவல்துனறயின்
கசயல்பாடுகனளச்
சிறப்பாக
லமம்படுத்துவதற்கும்,
இனணயவழிக் குற்றங்கனளத் தடுத்திடவும், லசனவ
வழங்குவதில் மனிதாபிமாைத்துடன் கூடிய நட்புறலவாடு
கபாதுமக்கனள அணுகுவதற்கும், உரிய நடவடிக்னககள்
மூ மாகக் காவல்துனறயிைரின் லசனவனய லமலும்
வலுவூட்டுவதற்கும், இந்த ஆனணயத்தின் பரிந்துனரகள்
வழிகாட்டியாகவும், உறுதுனணயாகவும் அனமந்திடும்”
என்று தமிழ்நாடு அரசு கதரிவித்துள்ளது.



 















7. கின்ைஸ் உ க சாதனை பனடத்த உ கின் வயதாை
மனிதர் 112 வயதில் கா மாைார்
உ கின் மிக வயதாை மனிதராக கின்ைஸ் சாதனைப்
புத்தகத்தில் இடம்பிடித்த ஸ்கபயின் நாட்னடச் லசர்ந்த
சாடர்னிலைா டி ா ப்யூன்லட லநற்று முன்திைம் தைது
112ஆவது வயதில் கா மாைார்.
ஸ்கபயின் நாட்டின் வடலமற்கில் உள்ள லிலயான்
நகனரச் லசர்ந்தவர் சாடர்னிலைா டி ா ப்யூன்லட. இவனர
உ கின் மிக வயதாை மனிதராக கின்ைஸ் சாதனைப்
புத்தகம் கடந்த கசப்டம்பர் மாதம் அறிவித்தது.











 













1. RBI’இன் அண்மைய அறிக்மையின்படி, குமைதீர்ப்புத்



மற்றும் ஒலிபரப்புத்துறை அறமச்சகம் அறமத்துள்ைது.
இது தொறலக்காட்சி மதிப்பீடு புள்ளி (TRP) மசறவகறை
வலுப்படுத்துவெற்காக அறமக்கப்பட்டுள்ைது.

திட்டத்தின்கீழ் அதிைபட்ச புைார்ைமைப்பபற்ை ைண்டலம்
எது?
அ) தென் மண்டலம்

✓

✓

ஆ) கிழக்கு மண்டலம்

4. ைைன்யான் திட்டத்தின் பணியாைர் திைன் என்ன?

இ) வடக்கு மண்டலம் 

அ) 2

ஈ) மமற்கு மண்டலம்

ஆ) 3 

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) 2020 ஏப்ரல் - 2021 மார்ச்சில்
பல்மவறு குறைதீர்க்கும் திட்டங்களின்கீழ் 4,04,143
புகார்கறைப் தபற்றுள்ைது. புகார்களின் அைவு 22.27%
செவீெம் அதிகரித்துள்ைது. சண்டிகர், கான்பூர் மற்றும்
தில்லி ஆகியறவ அதிகபட்ச புகார்கறைப் தபற்றுள்ைன.
மமலும் 2020-21’இல் வடக்கு மண்டலத்தில் அதிகபட்ச
புகார்கள் (43.10 செவீெம்) வந்துள்ைன. அறெத் தொடர்ந்து
மமற்கு மற்றும் தெற்கு மண்டலங்கள் உள்ைன.

இ) 4
ஈ) 5
✓

ககன்யான் திட்டத்திற்கான கிறரமயாதஜனிக் எஞ்சினின்
ெகுதிச்மசாெறனறய இந்திய விண்தவளி ஆய்வுறமயம்
(ISRO) 720 வினாடிகளுக்கு தவற்றிகரமாக டத்தியது.

✓

ெமிழ் ாட்டின் மமகந்திரகிரியில் அறமந்துள்ை இஸ்மரா
உந்துெல் வைாகத்தில் இச்மசாெறன டத்ெப்பட்டது. இந்ெ
நீண்டகால மசாெறனயானது, ககன்யான் திட்டத்தின்
ஒரு முக்கிய றமல்கல்லாக பார்க்கப்படுகிைது.

கிழக்கு மண்டலம் தொடர்ந்து குறைவான புகார்கறைக்
தகாண்டுள்ைது. ATM மற்றும் பற்ைட்றடகள், தமாறபல்
மபங்கிங் மற்றும் கடனட்றடகள் ஆகியறவ புகார்களின்
முக்கிய காரணங்கைாக உள்ைன.

5. முர்ரி என்பது பின்வரும் எந்த நாட்டின் பிரபலைான
ைமலவாசஸ்தலைாகும்?
அ) இலங்றக

2. இந்தியாவுடன் முமையான ைட்டற்ை வர்த்தை ஒப்பந்த
பபச்சுவார்த்மதைமை சமீபத்தில் பதாடங்கிய நாடு எது?

ஆ) பாகிஸ்ொன் 

அ) அதமரிக்கா

இ) ஆப்கானிஸ்ொன்

ஆ) இங்கிலாந்து 

ஈ) ம பாைம்

இ) ரஷ்யா

✓

பாகிஸ்ொனின் பிரபலமான மறலவாசஸ்ெலமான முர்ரி,
வரலாறு காணாெ பனிப்தபாழிவு காரணமாக குறைந்ெது
21 மபர் உறைந்து இைந்ெறெ அடுத்து, ‘மபரிடர் பாதித்ெ
பகுதி’யாக அறிவிக்கப்பட்டது.

✓

‘முர்ரி’ என்பது பாகிஸ்ொனின் பஞ்சாப் மாநிலத்தின்
இராவல்பிண்டி மாவட்டத்தில் உள்ை பிர்பஞ்சால் மறலத்
தொடரில் அறமந்துள்ை ஒரு மறலயக கரமாகும்.

ஈ) ஜப்பான்
✓

✓

2030ஆம் ஆண்டிற்குள் இந்தியாவிற்கும் இங்கிலாந்திற்கும்
இறடயிலான வர்த்ெகத்றெ இரட்டிப்பாக்கும் ம ாக்குடன்,
முறையான கட்டற்ை வர்த்ெக ஒப்பந்ெ மபச்சுவார்த்றெக
-றை இரு ாடுகளும் தொடங்கின. இரு ாடுகளுக்கு
இறடயிலான இந்ெ இருெரப்பு வர்த்ெகத்தின் மதிப்பு
ஆண்டுக்கு சுமார் $50 பில்லியன் ஆகும்.

6. ‘பிரவாசி பாரதிய திவாஸ்’ அனுசரிக்ைப்படுகிை தேதி

விவசாயம் மற்றும் பால்வைத்துறைமபான்ை முக்கியமான
துறைகளில் இரு ாடுகளும் ஒப்பந்தித்துள்ைொக வர்த்ெக
அறமச்சர் பியூஷ் மகாயல் தெரிவித்ொர்.

எது?
அ) ஜனவரி 9 
ஆ) ஜனவரி 10

3. பதாமலக்ைாட்சி ைதிப்பீடு புள்ளி (TRP) பசமவைமை

இ) ஜனவரி 11

வலுப்படுத்துவதற்ைாை அமைக்ைப்பட்ட பணிக்குழுவின்
தமலவர் யார்?

ஈ) ஜனவரி 12

அ) சசி மசகர் மவம்படி 
ஆ) அனுராக் சிங் ொக்கூர்
இ) L முருகன்
ஈ) சுகந்த் வத்சா
✓

✓

மத்திய ெகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அறமச்சகமானது தசய்தி
மசனல்களின் பார்றவயாைர் மதிப்பீட்றட உடனடியாக
தவளியிடுமாறு
தொறலக்காட்சி
கண்காணிப்பு
நிறுவனமான பிராட்காஸ்ட் ஆடியன்ஸ் ரிசர்ச் கவுன்சில்
இந்தியாறவ (BARC) மகட்டுக்தகாண்டுள்ைது.
பிரசார் பாரதியின் ெறலறமச் தசயல் அதிகாரி சசி மசகர்
மவம்படியின் ெறலறமயில் தசயற்குழு ஒன்றை ெகவல்









✓

ஜன.9 அன்று, இந்திய அரசாங்கத்துடன் தவளி ாடுகளில்
உள்ை இந்திய சமூகத்தின் ஈடுபாட்றட வலுப்படுத்துவெற்
-காக ‘பிரவாசி பாரதிய திவாஸ்’ அனுசரிக்கப்பட்டது.
1915ஆம் ஆண்டில், மகாத்மா காந்தி தென்னாப்பிரிக்காவில்
இருந்து இந்தியா திரும்பியறெ நிறனவுகூரும் விெமாக
இந்ெ நிகழ்வு ஜனவரி.9 அன்று தகாண்டாடப்படுகிைது.

7. பைல்பபார்ன் சம்ைர் பசட் ATP 250 நிைழ்வு பட்டத்மத
பவன்ை படன்னிஸ் வீரர் யார்?
அ) மராஜர் தபடரர்
ஆ) ரமபல் டால் 
இ) மடனியல் தமட்தவமடவ்



 









ஈ) ம ாவக் மஜாமகாவிச்
✓

தடன்னிஸ் வீரர் ரமபல் டால் சமீபத்தில் தமல்மபார்ன்
சம்மர் தசட் ஏடிபி 250 நிகழ்வு பட்டத்றெ தவன்ைார். 20
முறை கிராண்ட்ஸ்லாம் தவன்ை சாம்பியனான அதமரிக்க
வீரர் மமக்சிம் கிதரஸ்ஸிறய டால் மொற்கடித்ொர். இது
ரமபல் டாலின் 89ஆம் சுற்றுப்பயண நிறல பட்டமாகும்.

8. ஆசிய உட்ைட்டமைப்பு & முதலீட்டு நிதியத்தின் (AIIB)
புதிய துமைத் தமலவராை நியமிக்ைப்பட்டுள்ை இந்தியர்
யார்?
அ) இரகுராம் இராஜன்
இ) D சுப்பாராவ்
ஈ) Y V தரட்டி
இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) முன்னாள் ஆளுநரான
உர்ஜித் பமடல், ஆசிய உட்கட்டறமப்பு மற்றும் முெலீட்டு
வங்கியின் (AIIB) துறணத் ெறலவராக நியமிக்கப்பட்டு
உள்ைார். தபய்ஜிங்றக ெைமாகக் தகாண்ட இப்பலெரப்பு
வங்கியின் ஐந்து துறணத் ெறலவர்களுள் ஒருவராக
அவர் மூன்ைாண்டு காலம் பணியாற்றுவார்.

9. ‘மிஷன் பர்வாரிஷ்’ உடன் பதாடர்புமடய ைாநிலம் எது?
அ) அஸ்ஸாம் 
ஆ) உத்ெர பிரமெசம்
இ) பஞ்சாப்
ஈ) மகாராஷ்டிரா
✓

அஸ்ஸாம் மாநிலத்தின் கச்சார் மாவட்டம் ‘மிஷன்
பர்வாரிஷ்’ என்ை திட்டத்றெ மமற்தகாண்டது. அது ஆறு
மாெங்கள் முெல் ஐந்து வயது வறர உள்ை எண்ணூறு
குழந்றெகளில் 704 குழந்றெகறை கடுறமயான
ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டிலிருந்து மீட்டுள்ைது.

✓

அரசாங்க நிறுவனங்கள், உள்ளூர் சிவில் அறமப்புகள்,
ென்னார்வ
தொண்டு
நிறுவனங்கள்
மற்றும்
வணிகர்கறை உள்ைடக்கிய இந்ெத்திட்டம் அண்றமயில்
‘SKOCH’ விருறெ தவன்ைது.

10. இந்தியாவில் நீர் பைட்பரா திட்டம் பைாண்ட முதல்
நைரம் எது?
அ) தசன்றன
ஆ) தகால்கத்ொ
இ) தகாச்சி 
ஈ) மும்றப
✓

மகரைாவின் தகாச்சி கரம் மின்கலம்மூலம் இயங்கும்
மின்சார படகுகறை அறிமுகப்படுத்திய பிைகு, நீர் தமட்மரா
திட்டத்றெக்தகாண்ட இந்தியாவின் முெல்
கரமாக
மாறியது. அறடயாைங்காணப்பட்ட 15 வழித்ெடங்களுடன்
ஒருங்கிறணந்ெ நீர்வழிப் மபாக்குவரத்து அறமப்றப
உருவாக்குவறெ இந்ெத் திட்டம் ம ாக்கமாகக் தகாண்டு
உள்ைது. தகாச்சி தமட்மரா இரயில் லிமிதடட் மூலம் இது
இயக்கப்படுகிைது.








1. நிகழாண்டில் 3 இடங்களில் புதிொக அகழாய்வுகள்: 4
பகுதிகளில் தொடர் ஆய்வுகள்
ெமிழகத்தில் நிகழாண்டில் மூன்று இடங்களில் புதிொக
அகழாய்வுப் பணிகள் றடதபறும் என்று முெல்வர் மு க
ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ைார். மமலும், ான்கு இடங்களில்
பல்மவறு
நிறலகளில்
உள்ை
ஆய்வுப்பணிகள்
நிகழாண்டிலும் தொடர்ந்து டக்கும் என அவர் அறிவிப்புச்
தசய்துள்ைார்.
இதுகுறித்து, அவர் தவளியிட்ட அறிவிப்பு:

ஆ) உர்ஜித் பமடல் 

✓









கீழடி மற்றும் அெறனச் சுற்றியுள்ை இடங்களில் எட்டாம்
கட்ட அகழாய்வும், தூத்துக்குடி மாவட்டம் சிவகறையில்
மூன்ைாம் கட்டமும், அரியலூர் மாவட்டம் கங்றகதகாண்ட
மசாழபுரத்தில் இரண்டாம் கட்டமும், கிருஷ்ணகிரி
மாவட்டம் மயிலாடும்பாறையில் இரண்டாம் கட்டமாகவும்
அகழாய்வுப் பணிகள் றடதபறும்.
முெற்கட்டப்பணிகள்: முெற்கட்டமாக விருது கர் மாவட்டம்
தவம்பக்மகாட்றட,
திருத ல்மவலி
மாவட்டம்
துலுக்கர்பட்டி, ெருமபுரி மாவட்டம் தபரும்பாறல ஆகிய
இடங்களில்
அகழாய்வுப்
பணிகள்
டக்கும்.
திருத ல்மவலி மாவட்டம் வள்ளியூரில் இருந்து ஆறு கிமீ
தொறலயில் ம்பி ஆற்றின் இடது கறரயில் அறமந்துள்ை
துலுக்கர்பட்டியில் றடதபைவுள்ை முெல்கட்ட ஆய்வானது,
இரும்புக்காலப் பண்பாட்டின் மவர்கறைத் மெடுவொக
இருக்கும்.
விருது கர் மாவட்டம் சிவகாசியிலிருந்து 15 கிமீ தொறல
-வில் றவப்பாறு ஆற்றின் இடதுகறரயில் அறமந்துள்ை
தவம்பக்மகாட்றடயில் ஏற்தகனமவ, நுண்கற்கருவிகள்,
பல்மவறு வறகயான மணிகள், அலங்கரிக்கப்பட்ட சங்கு
வறையல்கள்,
காெணிகள்,
சுடுமண்ணால்
ஆன
வட்டுகள், இரும்புக் கசடுகள் ஆகியன கிறடத்துள்ைன.
இப்மபாது அங்கு மமற்தகாள்ைப்பட உள்ை அகழாய்வின்
ம ாக்கமானது, அதிக எண்ணிக்றகயில் நுண்கற்கருவி
-கறை மசகரிப்பொக அறமயும்.
ெருமபுரி மாவட்டம் தபன்னாகரத்தில் இருந்து 25 கிமீ
தொறலயில்
பாலாறு
ஆற்றின்
இடதுகறரயில்
தபரும்பாறல அறமந்துள்ைது. காவிரியின் கிறை ஆைான
பாலாற்றின்
ஆற்ைங்கறரகளில்
இரும்புக்காலப்
பண்பாட்டின் மவர்கறைத் மெடுவமெ அங்குள்ை முெல்
கட்ட ஆய்வின் ம ாக்கமாக இருக்கும்.
தகாற்றகத் துறைமுகம்: ென்தபாருற ஆற்றின் முகத்
துவாரத்துக்கு
எதிரில்
கடற்கறரமயார
முன்கை
புலஆய்வுப் பணிகள் மமற்தகாள்ைப்படும். அதில் முெல்
கட்டமாக
சங்ககால
தகாற்றகத்
துறைமுகத்தின்
தொல்லியல் வைத்றெக் கண்டறிய கடமலாரங்களில்
ஆய்வு
மமற்தகாள்ைப்படும்.
இந்தியக்
கடலாய்வு
பல்கறலக்கழகம் மற்றும் மெசிய கடல்சார் தொழில்நுட்ப
நிறுவனம் ஆகியவற்றுடன் இறணந்து கடலாய்வு
மமற்தகாள்ைத் திட்டமிடப்பட்டுள்ைது.
அகழாய்வுப் பணிகள் வரும் பிப்ரவரி மாெம் முெல்
வாரத்தில் தொடங்கி தசப்டம்பர் இறுதி வறர றடதபறும்.



 







2. ராணுவத்துக்கு ‘ஏடி4’ பீரங்கி எதிாிா்ப்பு
ஒப்பந்ெம் தபற்ைது ஸ்வீடன் நிறுவனம்


ஆயுெம்:

இந்திய ராணுவத்துக்கு ‘ஏடி4’ பீரங்கி எதிாிா்ப்பு
ஆயுெங்கறைத்
ெயாரித்து
வழங்குவெற்கான
ஒப்பந்ெத்றெ ஸ்வீடன் நிறுவனம் தபற்றுள்ைது.







தபருறம மசர்த்துள்ைார். சர்வமெச தசஸ் மாஸ்டர் பட்டம்
தவன்ைெற்காக `3 இலட்சமும், கிராண்ட்மாஸ்டர் பட்டம்
தவன்ைெற்காக `5 இலட்சமும் மசர்த்து தமாத்ெம் `8
இலட்சத்துக்கான ஊக்கத் தொறகக்குரிய காமசாறலறய
அவருக்கு முெல்வர் மு க ஸ்டாலின் வழங்கினார்.

ஸ்வீடனில் உள்ை சாப் நிறுவனம், இராணுவத்துக்குத்
மெறவயான ஆயுெங்கறை உற்பத்தி தசய்து வருகிைது.
அந்நிறுவனம்
தவளியிட்ட
அறிக்றகயில்
கூைப்பட்டிருப்பொவது:
பலத்ெ மபாட்டிக்குப் பிைகு, இந்திய ராணுவத்துக்கு ‘ஏடி4’
பீரங்கி எதிர்ப்பு ஆயுெங்கறை வழங்கும் ஒப்பந்ெத்றெ சாப்
நிறுவனம் தபற்றுள்ைது. அந்ெ ஆயுெங்கள் விமானப்
பறடயிலும் பயன்படுத்ெப்படுகின்ைன. இந்ெ ஆயுெத்றெ
வீரர் ஒருவமர ெனது மொள்பட்றடயில் றவத்து
பயன்படுத்ெ முடியும்.
எதிரியின் இருப்பிடம், மபார்க்கப்பல், தெலிகாப்டர்கள்,
பீரங்கி வண்டிகள் மற்றும் வீரர்கறை இந்ெ ஆயுெத்ொல்
எளிதில் குறிறவத்துத் ொக்க முடியும் என்று அந்ெ
அறிக்றகயில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ைது.
3. பிரெமர் மரந்திர மமாடி மற்றும் தமாரிஷியஸ் பிரெமர்
பிரவீந்த் குமார் ஜுக் ாத் ஆகிமயார் இறணந்து
திட்டங்கறை தொடங்கி றவக்க உள்ைனர்
இந்திய உெவியுடன் கட்டப்பட்ட சமூக வீட்டு வசதி
அலகுகறை பிரெமர் திரு
மரந்திர மமாடி மற்றும்
தமாரிஷியஸ் பிரெமர் திரு பிரவீந்த் குமார் ஜுக் ாத்
ஆகிமயார் 2022 ஜனவரி.20 அன்று காதணாளிமூலம்
திைந்து றவக்க உள்ைனர்.
இந்தியாவின் வைர்ச்சி ஆெரவுடன் தமாரிஷியஸில்
நிறுவப்படும் குடிறம மசறவ கல்லூரி மற்றும் 8 MW
சூரியசக்தி ஒளிமின்னழுத்ெ பண்றண திட்டங்கறையும்
இரு ெறலவர்களும் தொடங்கி றவக்க உள்ைனர்.
தமட்மரா எக்ஸ்பிரஸ் திட்டம் மற்றும் உள்கட்டறமப்பு
திட்டங்களுக்கு இந்தியா தமாரிஷியசுக்கு வழங்கும் 190
மில்லியன் அதமரிக்க டாலர் கடனுக்கான ஒப்பந்ெம், சிறு
வைர்ச்சித்
திட்டங்கறை
தசயல்படுத்துவெற்கான
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ெம் உள்ளிட்டறவயும் பகிர்ந்து
தகாள்ைப்படும்.
4. சர்வமெச தசஸ் வீரருக்கு `8 லட்சம் ஊக்கத் தொறக
ெமிழகத்றெச் மசர்ந்ெ சர்வமெச தசஸ் வீரர் பரத்
சுப்ரமணியத்துக்கு, `8 இலட்சம் ஊக்கத் தொறகறய
முெல்வர் மு க ஸ்டாலின் வழங்கினார்.
ெறலறமச் தசயலகத்தில் முெல்வறர ம ரில் சந்தித்து
அவரிடம் இருந்து ஊக்கத் தொறகறய தபற்ைார் பரத்
சுப்ரமணியம்.
சர்வமெசப் மபாட்டிகளில் தொடர்ந்து சிைப்பாக விறையாடி
வரும் பரத் சுப்ரமணியம், 2019ஆம் ஆண்டு சர்வமெச
மாஸ்டர் பட்டம் தவன்ைார்.
மமலும், நிகழாண்டில் ெனது 14ஆவது வயதில் கிராண்ட்
மாஸ்டர் பட்டம் தவன்று இந்தியாவுக்கும், ெமிழகத்துக்கும்











