
        

    

1. அண்மைச் செய்திகளில் காணப்பட்ட புச ௌரா தாம் 

அமைந்துள்ள ைாநிலம் எது? 

அ) பீகார்  

ஆ) உத்தர பிரததசம் 

இ) மத்திய பிரததசம் 

ஈ) ஒடிஸா 

✓ பீகாரில் அமமந்துள்ள புன ௌரா தாம், ‘ஸ்வததஷ் தர்ஷன்’ 

திட்டத்தின் இராமாயண சுற்றில் தசர்க்கப்பட்டுள்ளது. இது 

சமீபத்தில் சுற்றுலா அமமச்சகத்தின் பிரசாத் திட்டத்தின் 

கீழ் தசர்க்கப்பட்டது. பீகாரில் மவஷாலியில் தீர்த்தங்கர் 

சுற்று – அர்ரா – மசாத் – பாட் ா – இராஜ்கிர் – பவாபுரி - 

சம்பாபுரி, ஆன்மீக சுற்றுலா சுல்தாங்கஞ்ச் - தர்மஷாலா - 

திதயாகர் மற்றும் புத்த கயாவில் உள்ள னபௌத்த சுற்றுலா 

உட்பட பல சுற்றுலாத் தலங்கள் இத்திட்டத்தில் உள்ள . 

 

2. “The $10 Trillion Dream” என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

அ) ரகுராம் ராஜன் 

ஆ) சுபாஷ் சந்திர கார்க்  

இ) உர்ஜித் பதடல் 

ஈ) அரவிந்த் சுப்ரமணியன் 

✓ முன் ாள் நிதிச்னசயலர் சுபாஷ் சந்திர கார்க், “The $10 

Trillion Dream” என்ற நூமல எழுதியுள்ளார். இது இன்று 

இந்தியா எதிர்னகாள்ளும் னகாள்மகச் சிக்கல்கமள ஆய்ந் 

-து, 2030’களின் இமடப்பகுதியில் 10 டிரில்லியன் டாலர் 

னபாருளாதாரமாக மாறுவதற்கா  சீர்திருத்தங்கமள இது 

பரிந்துமரக்கிறது. 

✓ ஓர் இந்திய குடிமமப்பணி அதிகாரியா  S C கார்க், 

கடந்த 2019இல் நிதிச்னசயலராக நியமிக்கப்பட்டார். 

 

3. ‘லாக்பிட் 2.0’ குழு, எந்த நாட்டின் நீதி அமைச்ெகத்தின் 

மீது மெபர் தாக்குதமல நடத்தியது? 

அ) அனமரிக்கா 

ஆ) பிரான்ஸ்  

இ) ரஷ்யா 

ஈ) சீ ா 

✓ ‘லாக்பிட் 2.0’ எ ப்படும் குழுவின் மசபர் தாக்குதலால் 

பிரான்சின் நீதி அமமச்சகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அக்குழு 

அவ்வமமச்சகத்தின் தகாப்புகமளப்பூட்டி, அதம  மீட்க 

தவண்டுனமனில் பிரான்ஸ் அரசாங்கம் பிமணத்னதாமக 

தரதவண்டும் எ  தவண்டியது. இத்தாக்குதல்குறித்து 

அந்நாடு விசாரமணமயத் னதாடங்கியுள்ளது. 

 

4. ‘ததசிய ைருந்தாக்கத்சதாழிற்கல்வி ைற்றும் ஆராய்ச்சி 

நிறுவ ம் (NIPER)’ என்பது எந்த அமைச்ெகத்தின் கீழ் 

உள்ள ஓர் ஆராய்ச்சி நிறுவ ைாகும்? 

அ) சுகாதாரம் & குடும்பநல அமமச்சகம் 

ஆ) ரசாய ங்கள் & உரங்கள் அமமச்சகம்  

இ) கல்வி அமமச்சகம் 

ஈ) அறிவியல் & னதாழில்நுட்ப அமமச்சகம் 

✓ ததசிய மருந்தாக்கத் னதாழிற்கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி 

நிறுவ ம் (NIPER) என்பது இந்தியாவின் இரசாய ங்கள் 

மற்றும் உரங்கள் அமமச்சகத்தின்கீழ் உள்ள ஒரு னபாதுத் 

துமற மருந்து ஆராய்ச்சி நிறுவ மாகும். 

✓ மத்திய இரசாய ங்கள் மற்றும் உரங்கள் அமமச்சர் 

மான்சுக் மாண்டவியா, அம த்து ஏழு NIPER’கள் மற்றும் 

அவற்றின் ஆராய்ச்சி நடவடிக்மககள் பற்றிய தகவல்க 

-மளப் பரப்புவதற்காக NIPER ஆராய்ச்சி வமலதளத்மதத் 

னதாடங்கி ார். 

 

5. கிருஷ்ணமூர்த்தி சுப்ரைணியம த் சதாடர்ந்து 

இந்தியாவின் தமலமைப் சபாருளாதார ஆதலாெகராக 

நியை ம் செய்யப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

அ) உர்ஜித் பதடல் 

ஆ) ஜீன் டிதரஸ் 

இ) னகௌசிக் பாசு 

ஈ) V ஆ ந்த நாதகஸ்வரன்  

✓ இந்திய அரசாங்கம் அதன் தமலமமப் னபாருளாதார 

ஆதலாசகராக V ஆ ந்த நாதகஸ்வரம  நியம ம் 

னசய்துள்ளது. அவர் IFMR வணிகப்பள்ளியின் தமலவராக 

பணியிலிருந்தார். 2019-2021 வமர பிரதமருக்கா  

னபாருளாதார ஆதலாசம க்குழுவின் பகுதிதநர உறுப்பி 

- ராகவும் இருந்தார். வரவிருக்கும் கருத்துக்கணிப்பு 

முதன்மமப் னபாருளாதார ஆதலாசகர் சஞ்சீவ் சன்யால் 

தமலமமயிலா  குழுவால் தயாரிக்கப்பட்டதாகும். 

 

6. சிதயாைாரா காஸ்ட்தரா, பின்வரும் எந்த நாட்டின் முதல் 

சபண் அதிபராக ததர்ந்சதடுக்கப்பட்டார்? 

அ) பகாமாஸ் 

ஆ) தகாண்டுராஸ்  

இ) னமாராக்தகா 

ஈ) துனிசியா 

✓ நடுவனமரிக்க நாடா  தகாண்டுராஸ், ஆளுங்கட்சியின் 

ததால்விமய ஒப்புக்னகாண்டமதயடுத்து, அதன் முதல் 

னபண் அதிபரா  சிதயாமாரா காஸ்ட்தராமவ ததர்வு 

னசய்யவுள்ளது. இடதுசாரி லிப்தர கட்சியின் தவட்பாளரா  

திருமதி காஸ்ட்தரா, எதிர்க்கட்சி தவட்பாளமரவிட 20% 

புள்ளிகள் முன்னிமல னபற்றார். வலதுசாரி ததசியக்கட்சி 

அதன் 12 ஆண்டுகால ஆட்சி முமறதகடுகள் மற்றும் 

ஊழல் நடவடிக்மககளுக்காக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டது. 

 

7. ஆண்டுததாறும் ‘உலக ெைய நல்லிணக்க வாரம்’ 

அனுெரிக்கப்படுகிற ைாதம் எது? 

அ) ஜ வரி 

ஆ) பிப்ரவரி  

இ) டிசம்பர் 

ஈ) நவம்பர் 

✓ 2010ஆம் ஆண்டில் ஐநா னபாதுச்சமப அறிவித்ததிலிருந்து, 

ஒவ்தவார் ஆண்டும் பிப்ரவரி மாத முதல் வாரத்தின்தபாது 

‘உலக சமய நல்லிணக்க வாரம்’ அனுசரிக்கப்பட்டு 

 

 

 

  

 

 

 

 



        

    

வருகிறது. அம த்து நாட்டு மக்களிமடதய அவர்களின் 

நம்பிக்மகமயப் னபாருட்படுத்தாமல் நல்லிணக்கத்மத 

தமம்படுத்துவதற்கா  ஒருவழியாக உலக சமய-சர்வமத 

நல்லிணக்க வாரத்மத னபாதுச்சமப, நிறுவியது. 

✓ இந்த ஆண்டு, “Interfaith Pandemic Recovery” என்னும் 

முழக்கத்தின்கீழ் இந்த வாரம் கமடப்பிடிக்கப்படுகிறது. 

 

8. ‘ஸ்வச்ெதா ொரதி சபல்தலாஷிப்-2022’ஐ அறிவித்த 

நிறுவ ம்/அலுவலகம் எது? 

அ) NITI ஆதயாக் 

ஆ) முதன்மம அறிவியல் ஆதலாசகர் அலுவலகம்  

இ) IIT - னமட்ராஸ் 

ஈ) வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமமச்சகம் 

✓ ‘ஸ்வச்சதா சாரதி னபல்தலாஷிப் – 2022’ ஆ து இந்திய 

அரசாங்கத்தின் முதன்மம அறிவியல் ஆதலாசகர் 

அலுவலகத்தால் அதன் ‘தவஸ்ட் டூ னவல்த்’ திட்டத்தின்கீழ் 

அறிவிக்கப்பட்டது. 

✓ ‘ஸ்வச்சதா சாரதிகள்’ என்ற பாத்திரத்தில், கழிவு 

தமலாண்மம சமூகப்பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள இளம் 

கண்டுபிடிப்பாளர்கமள ஊக்கப்படுத்துவதற்காக இது 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ‘தவஸ்ட் டூ னவல்த்’ பணி என்பது 

பிரதமரின் அறிவியல், னதாழில்நுட்பம் மற்றும் புத்தாக்க 

ஆதலாசம க் குழுவின் 9 ததசிய பணிகளில் ஒன்றாகும். 

 

9. “ராஷ்ட்ரிய யுவ ெெக்திகரன் காரியக்ரம்” என்பது எந்த 

ைத்திய அமைச்ெகத்தின் திட்டைாகும்? 

அ) இமளஞர் விவகாரங்கள் & விமளயாட்டமமச்சகம்  

ஆ) கல்வி அமமச்சகம் 

இ) திறன் தமம்பாட்டமமச்சகம் 

ஈ) னதாழிலாளர் & தவமலவாய்ப்பு அமமச்சகம் 

✓ “ராஷ்ட்ரிய யுவ சசக்திகரன் காரியக்ரம்” 15ஆவது நிதி 

ஆமணய சுழற்சியில் (2021-22 முதல் 2025-26 வமர) 

`2,710.65 தகாடி னசலவில் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. RYSK 

திட்டம் என்பது இமளஞர் விவகாரங்கள் & விமளயாட்டு 

அமமச்சகத்தின் முதன்மமயா  திட்டமாகும்.  

✓ இந்தத் திட்டத்தின் பய ாளிகள் 15-29 வயதுக்குட்பட்ட 

இமளதயாராவர். அந்தந்த துமறகளில் சிறந்து விளங்க 

இமளஞர்கமள ஊக்குவிப்பதும், அவர்களின் ஆற்றமல 

ததசியககட்டமமப்பிற்கு பயன்படுத்துவதும் இதன் 

தநாக்கமாகும். 

 

10. 2022’இல் தநரு டிராபி படகுப்தபாட்டி நமடசபறும் 

இடம் எது? 

அ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்  

ஆ) இலங்மக 

இ) மாலத்தீவுகள் 

ஈ) னமாரிஷியஸ் 

✓ தகரளத்தின் ஆலப்புமையில் நமடசபறும் புகழ்சபற்ற 

தநரு டிராபி படகுப்தபாட்டி, இந்த ஆண்டு ஐக்கிய அரபு 

அமீரகத்தின் ராஸ் அல் மகைாவில் நமடசபறவுள்ளது. 

✓ ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் உள்ள அல் ைர்ஜான் தீவில் 

பன் ாட்டு கடல்ொர் விமளயாட்டுக்கள் ெங்கம் ராஸ் அல் 

மகைாவுடன் இமணந்து ைார்ச்சில் இந்தப் பந்தயத்மத 

நடத்தவுள்ளது. ஜவகர்லால் தநரு, கடந்த 1952இல் தகரள 

படகுப்தபாட்டிக்கு வருமக தந்தமத அடுத்து இந்தப் 

பந்தயத்தின் சபயர் இவ்வாறு அமைக்கப்பட்டது. 

 

 

1. கதரா ா எதினராலி: னபாருளாதார வளர்ச்சிக்கா  

மதிப்பீடு 7.8%ஆக குமறப்பு 

கதரா ா இடர்ப்பாடுகளின் காரணமாக வரும் நிதி 

ஆண்டுக்கா  னபாருளாதார வளர்ச்சி மதிப்பீடு 7.8%ஆக 

குமறக்கப்படுவதாக ரிசர்வ் வங்கி னதரிவித்தது. 

பணவியல் னகாள்மகக்குழுவின் முடிவுகமள னவளியிட்ட 

ரிசர்வ் வங்கியின் ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸ் இதுகுறித்து 

தமலும் கூறியதாவது: 

வட்டி விகிதங்களில் மாற்றமில்மல: 6 உறுப்பி ர்கமளக் 

னகாண்ட பணவியல் னகாள்மக குழுவில் வங்கிக் 

கடனுக்கா  வட்டி விகிதங்களில் பமழய நிமலதய 

னதாடர ஒரும தாக முடினவடுக்கப்பட்டது. அதன்படி, 

ரிசர்வ் வங்கி வணிக வங்கிகளுக்கு வழங்கும் குறுகிய 

கால கடனுக்கா  னரப்தபா வட்டி விகிதம் 4%ஆக 

னதாடரும். அதததபான்று இதர வணிக வங்கிகளிடமிருந்து 

ரிசர்வ் வங்கி னபறும் கடனுக்கா  ரிவர்ஸ் னரப்தபா வட்டி 

விகிதமும் மாற்றமின்றி 3.35 சதவீதமாகதவ நீடிக்கும். 

னபாருளாதார வளர்ச்சி: COVID தபரிடர், னபாருளாதாரத்தில் 

நிச்சயமற்ற சூழமல உருவாக்கியுள்ளது. தமலும், 

சர்வததச அளவில் னபாருள்களின் விமலயும் கடுமமயாக 

உயர்ந்து வருகிறது. இதுதபான்ற சாதகமற்ற அம்சங்கமள 

கருத்தில் னகாள்ளும்தபாது, நாட்டின் னபாருளாதார 

வளர்ச்சி 7.8%ஆகதவ இருக்கும் எ க்கணிக்கப்பட்டு 

உள்ளது. கடந்த 2021-22ஆம் நிதியாண்டில் எதிர்பார்க்க 

-ப்பட்ட 9.2% சதவீத வளர்ச்சியுடன் ஒப்பிடுமகயில் இது 

குமறவா  விகிதமாகும். 

பணவீக்கம்: நடப்பு நிதியாண்டில் நாட்டின் சில்லமறப் 

பணவீக்கமா து 5.3%ஆக இருக்கும் எ த்னதரிவிக்கப்ப 

-ட்டுள்ள நிமலயில், வரும் மார்ச்சில் னதாடங்கவுள்ள 

2022-23ஆம் நிதியாண்டில் இது 4.5%ஆக இருக்கும் 

எ  மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சாதகமா  பருவநிமல, புதிய 

பயிர்களின் வரத்து ஆகியமவ பணவீக்கம் குமறவதற்கு 

முக்கிய காரணிகளாக விளங்கும். 

எண்ம பற்றுச்சீட்டு: ஈ-ரூபி எ ப்படும் எண்ம (டிஜிட்டல்) 

பற்றுச்சீட்டுக்கா  (னவௌச்சர்) உச்சவரம்பு தற்தபாமதய 

`10,000இலிருந்து `1 இலட்சமாக அதிகரிக்கப்படுவதுடன், 

பன்முமற பயன்பாட்டுக்கும் அனுமதியளிக்கப்படுகிறது. 

கிரிப்தடாகரன்சி அச்சுறுத்தல்: நாட்டின் னபாருளாதாரம் & 

நிதி ஸ்திரத்தன்மமக்கு தனியார்களின் கிரிப்தடாகரன்சி 

மிகப்னபரும் அச்சுறுத்தலாக உருனவடுத்துள்ளது. இந்த 2 

மும களிலிருந்துவரும் சவால்கமள எதிர்னகாள்வதற் 

-கா  திறம  கிரிப்தடாகரன்சி குமறப்பதாக உள்ளது. 

 

 

 



        

    

எந்தவித அடிப்பமட ஆதாரமும் இல்லாத நீர்க்குமிழியாக 

இருக்கும் கிரிப்தடாகரன்சி தபான்ற னசாத்து முதலீடுகளில் 

முதலீட்டாளர்கள் மிகவும் எச்சரிக்மகயுடன் னசயல்பட 

தவண்டும் என்றார் அவர். 

ரிசர்வ் வங்கியின் அடுத்த பணவியல் னகாள்மகக் குழுக் 

கூட்டம் ஏப்.6 முதல் 8ஆம் தததி வமரயில் நமடனபறும் 

எ த் னதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

2. னசன்ம  உயர்நீதிமன்ற தமலமம நீதிபதியாக 

முனீஸ்வர் நாத் பண்டாரி நியம ம் 

னசன்ம  உயர்நீதிமன்ற தமலமம நீதிபதியாக இருந்த 

சஞ்சீவ் பா ர்ஜி கடந்த நவம்பர் மாதம் தமகாலயா 

மாநிலத்திற்கு இடமாற்றம் னசய்யபப்ட்டார். இதம  

னதாடர்ந்து னசன்ம  ஐதகார்ட்டின் னபாறுப்பு தமலமம 

நீதிபதியாக முனீஸ்வர்நாத் பண்டாரி நியமிக்கப்பட்டார். 

அலகாபாத் தகார்ட்டில் மூத்த நீதிபதியாக இருந்த 

முனீஸ்வர்நாத் பண்டாரி, னசன்ம  உயர்நீதிமன்ற 

னபாறுப்பு தமலமம நீதிபதியாக கடந்த ஆண்டு நவம்பர் 

மாதம் பதவி ஏற்றார். அவமர ஐதகார்ட்டின் தமலமம 

நீதிபதியாக நியமிக்க சுப்ரீம் தகார்ட்டு மூத்த நீதிபதிகள் 

குழு (னகாலீஜியம்) முடிவு னசய்துள்ளது. இதற்கு குடியரசுத் 

தமலவர் ராம்நாத் தகாவிந்த் ஒப்புதல் அளித்தார்.  

 

3. நிகழாண்டின் முதல் னசயற்மகக்தகாள்: பிப்.14-இல் 

னசலுத்துகிறது இஸ்தரா 

இந்திய விண்னவளி ஆராய்ச்சி நிறுவ ம் (இஸ்தரா) 

நிகழாண்டின் முதல் னசயற்மகக்தகாமள வரும் 14-ஆம் 

தததி விண்ணில் னசலுத்தவுள்ளது. 

‘EOS-04’ என்ற இந்த ரிசாட்-1ஏ புவி கண்காணிப்பு 

னசயற்மகக்தகாள் ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிதகாட்டாவில் 

உள்ள சதீஷ் தவண் விண்னவளி ஆய்வு மமயத்தின் 

முதல் ஏவுதளத்திலிருந்து PSLV-C52 ஏவுகலம் மூலமாக 

பிப்.14 அன்று விண்ணில் னசலுத்தப்பட உள்ளது. 

PSLV-C52 ராக்னகட் EOS-04 னசயற்மகக்தகாமள 

விண்ணில் னசலுத்துவதற்னகன்று பிரத்தயகமாக 

வடிவமமக்கப்படும் 1710  கிகி எமடனகாண்ட ஏவுகலமாகும். 

இத்திட்டத்தில் EOS-04 னசயற்மகக்தகாளுடன் தமலும் 

இரண்டு சிறிய னசயற்மகக்தகாள்களும் விண்ணுக்கு 

அனுப்பப்பட உள்ள . 

அதில் ஒன்று ‘INSPIRE SAT-1’ என்ற மாணவர் 

னசயற்மகக்தகாளாகும். இது இந்திய விண்னவளி 

அறிவியல் & னதாழில்நுட்ப நிறுவ மும், அனமரிக்காவின் 

னகாலரதடா பல்கமலக்கழகத்தில் உள்ள வளிமண்டலம் 

மற்றும் விண்னவளி இயற்பியல் ஆய்வகமும் இமணந்து 

உருவாக்கியதாகும். 

மற்னறான்று நிலம் & நீர்நிமலகளின் தட்பனவப்பநிமல 

ஆய்வுக்காக இஸ்தரா சார்பில் உருவாக்கப்பட்ட INS-2டிடி 

னசயற்மகக்தகாளாகும். 

EOS-04 பயன் என் ? நாட்டில் எல்மலப்பாதுகாப்மப 

தமலும் வலுப்படுத்தும் விதமாக EOS-04 புவி 

கண்காணிப்பு னசயற்மகக்தகாள் அனுப்பப்படுகிறது. 

‘தரடார் உதவியுடன் அம த்து தட்பனவப்ப நிமலகளிலும் 

உயர்தர நிழற்படங்கமள எடுத்து அனுப்பும் வமகயிலா  

னதாழில்நுட்பம் இந்தச் னசயற்மகக்தகாளில் இடம்னபற்று 

உள்ளது. தவளாண், வ ம், பயிரிடுதல், மண் ஈரப்பதம், 

நீர்வளம், னவள்ளபாதிப்மப படமாக்குதல் உள்ளிட்ட 

நடவடிக்மககளுக்கா  தரவுகமளயும் னசயற்மகக்தகாள் 

மூலம் னபறமுடியும்’ எ  ISRO னதரிவித்துள்ளது. 

 

4. கீழடி 8ஆம் கட்ட அகழாய்விம  முதல்வர் ஸ்டாலின் 

இன்று னதாடங்கி மவக்கிறார் 

னதால்னபாருள் ஆராய்ச்சியில் தமிழர்களின் னபருமமமய 

பமறசாற்றும் கீழடியின் 8ஆம் கட்ட அகழாய்வுப்பணிமய 

முதல்வர் ஸ்டாலின் இன்று கானணாலி காட்சி வாயிலாக 

னதாடங்கி மவக்கவுள்ளார் 

சிவகங்மக மாவட்டம், திருபுவ ம் அருதகயுள்ள கீழடியில், 

மத்திய அரசின் னதால்லியல் துமற சார்பில் கடந்த 2015 

ஆம் ஆண்டு 3 கட்ட அகழாய்வு பணிகள் நமடனபற்றது. 

2018ஆம் ஆண்டு நடந்த 4ஆம் கட்ட அகழாய்விலிருந்து 

இதுவமர 18,000க்கும் அதிகமா  பழங்கால மனிதர்கள் 

பயன்படுத்திய னபாருட்கள் கண்னடடுக்கப்பட்டுள்ள . 

இதன்மூலம் தமிழர்கள் வரலாறு மிகவும் 

னதான்மமயா து எ க்கண்டறிப்பட்டுள்ளது. இத ால் 

கீழடியில் னதாடர்ந்து அகழாய்வுப்பணி நடத்தத் 

னதால்லியல் துமற நமடவடிக்மக தமற்னகாண்டுள்ளது. 

இந்த நிமலயில் கீழடி மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் 

8ஆம்கட்ட அகழாய்வு பணிகமள தமிழக னதால்லியல் 

துமறயி ர் இன்று னதாடங்கவுள்ள ர். 

இந்தப்பணியிம  முதல்வர் ஸ்டாலின் கானணாலி காட்சி 

வாயிலாக னதாடங்கிமவக்கவுள்ளார். 

 


