
        

    

1. கஞ்சா சாகுபடியை ஒழிக்க ‘ஆபரேஷன் பரிவர்தன்’ 

என்றவ ொன்றறத் ததாடங்கிை மாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) கேரளா 

இ) ஆந்திர பிரகதசம்  

ஈ) கோவா 

✓ ேஞ்சா சாகுபடியை ஒழித்தற்ோே ஆந்திர பிரகதச மாநிலக் 

ோவல்துயை ‘ஆபகரஷன் பரிவர்தன்’ என்ைவவாரு சிைப்பு 

நடவடிக்யேயைத்வதாடங்கியுள்ளது. விசாேப்பட்டினத்தில் 

உள்ள சிைப்பு அமலாக்ேப் பணிைேத்துடன் இயைந்து 

ஆந்திர பிரகதச ோவல்துயைைால் இந்த நடவடிக்யே 

கமற்வோள்ளப்பட்டது. அண்யமயில், சுமார் 2 லட்சம் கிகி 

பதப்படுத்தப்பட்ட ேஞ்சா அம்மாநிலத்தில் யேப்பற்ைப்பட்டது. 

 

2. எந்த நாட்டுக்கு ரகாதுயம விநிரைாகம் தசய்வதற்காக 

ஐநா உலக உணவு திட்டத்துடன் இந்திைா ஒப்பந்தம் 

ரமற்தகாண்டுள்ளது? 

அ) மாலத்தீவுேள் 

ஆ) ஆப்ோனிஸ்தான்  

இ) சிரிைா 

ஈ) இலங்யே 

✓ 50,000 வமட்ரிக் டன் கோதுயமயை விநிகைாேம் வசய்வ 

-தற்ோே ஐநா உலே உைவுத் திட்டத்துடன் இந்திைா 

ஒப்பந்தம் வசய்துள்ளது. மனிதாபிமான உதவியின் ஒரு 

பகுதிைாே ஆப்ோனிஸ்தானுக்கு உதவ இந்திைா உறுதி 

அளித்துள்ளது. சாயல வழிைாே பாகிஸ்தானூகட சரக்கு 

உந்துேளில் அயவ வோண்டு வசல்லப்படவுள்ளன. 

 

3. ஆளுநோல் மறுபரிசீலயைக்கு அனுப்பப்பட்ட NEET 

எதிர்ப்பு மரசாதாயவ மீண்டும் நியைரவற்றிை மாநிலம் 

எது? 

அ) தமிழ்நாடு  

ஆ) ேர்நாடோ 

இ) பஞ்சாப் 

ஈ) கமற்கு வங்ோளம் 

✓ தமிழ்நாட்டின் ஆளுநர் RN இரவிைால் மறுபரிசீலயனக்கு 

அனுப்பப்பட்ட NEET எதிர்ப்பு மச ாதா, தமிழ்நாடு சட்டப் 

கபரயவயின் சிைப்புக் கூட்டத்வதாடரில் மீண்டும் ஒரு 

மனதாே நியைகவற்ைப்பட்டது. இம்மகசாதாயவ மீண்டும் 

நியைகவற்றி, அயத மீண்டும் ஆளுநருக்கு அனுப்புவதன் 

மூலம், அவர் அயத குடிைரசுத் தயலவரின் ஒப்புதலுக்கு 

அனுப்புவார் என்று எதிர்பார்க்ேப்படுகிைது. 

✓ மருத்துவ மாைவர் கசர்க்யேயில் NEET தாக்ேம்குறித்து 

ஆராை நீதிபதி AK ராஜன் ேமிட்டியை அரசு அயமத்தது. 

 

4. சமீப தசய்திகளில் இடம்தபற்ை குரைா பால்பூர் ரதசிைப் 

பூங்கா அயமந்துள்ள மாநிலம் எது? 

அ) பீோர் ஆ) உத்தரோண்ட் 

இ) அஸ்ஸாம் ஈ) மத்திை பிரகதசம்  

✓ சுமார் 8-12 சிறுத்யதேள், வதன்னாப்பிரிக்ோ, நமீபிைா 

மற்றும் கபாட்ஸ்வானாவிலிருந்து மத்திைபிரகதச மாநிலம் 

குகனா பால்பூர் கதசிைப்பூங்ோவிற்கு வோண்டு வரப்பட 

உள்ளன. 1950ேளுக்குப் பிைகு விடுதயல இந்திைாவில் 

இவ்வினம் முற்ைாே அழிந்தது. 

✓ இந்நியலயில், மத்திை சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் ோல 

நியலமாற்ைம் துயை அயமச்சர் பூகபந்தர் ைாதவ், 

‘இந்திைாவில் சிறுத்யதயை அறிமுேப்படுத்துவதற்ோன 

வசைல் திட்டத்யத’ வவளியிட்டுள்ளார். 

 

5. ‘ஒற்யை டிஜிட்டல் அயடைாள கட்டயமப்யப’ச் தசைல்ப 

-டுத்துவதற்காக பின்வரும் எந்த நாட்டிற்கு மானிைம் 

வழங்க இந்திைா ஒப்புக்தகாண்டுள்ளது? 

அ) கநபாளம் 

ஆ) இலங்யே  

இ) ஆஸ்திகரலிைா 

ஈ) பங்ேளாகதஷ் 

✓ ‘ஒற்யை டிஜிட்டல் அயடைாள ேட்டயமப்யப’ நயடமுயை 

-ப்படுத்துதற்கு இலங்யேக்கு மானிைம் வழங்ே இந்திைா 

ஒப்புக்வோண்டுள்ளது. இது இந்திைாவின் ஆதார் 

அட்யடயைப்கபான்கை வடிவயமக்ேப்பட்டுள்ளது.  

✓ இக்ேட்டயமப்யப கதசிை அளவிலான கவயலத்திட்டமாே 

அமுல்படுத்துவதற்கு அரசாங்ேம் முன்னுரியமைளிப்பதாே 

இலங்யேயின் அயமச்சரயவ தீர்மானித்துள்ளது. 

 

6. ‘ரமடாேம் ஜாதோ’ தகாண்டாடப்படுகிை மாநிலம் எது? 

அ) மத்திை பிரகதசம் 

ஆ) வதலுங்ோனா  

இ) குஜராத் 

ஈ) பீோர் 

✓ வதலுங்ோனாவின் கோைா பழங்குடியினர் சமூேத்தால் 

நான்கு நாட்ேள் வோண்டாடப்படும், ‘கமடாரம் ஜாதரா’ 

கும்பகமளாவிற்குப் பிைகு இந்திைாவின் இரண்டாவது 

மிேப்வபரிை திருவிழாவாகும். பழங்குடியினர் விவோர 

அயமச்சேம், நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டு ‘கமடாரம் ஜாதரா’ 

வதாடர்பான பல்கவறு நடவடிக்யேேளுக்ோே `2.26 

கோடி நிதியை வழங்கியுள்ளது. 

 

7. முன்ைாள் துருக்கிை ஏர்யலன்சு தயலவோை இல்கர் 

ஐசி, எந்த இந்திைன் ஏர்யலன்ஸின் MD மற்றும் CEOஆக 

நிைமிக்கப்பட்டுள்ளார்? 

அ) ஸ்யபஸ் வஜட் 

ஆ) இண்டிகோ 

இ) ஏர் இந்திைா  

ஈ) விஸ்தாரா 

✓ TATA குழுமம், துருக்கிை ஏர்யலன்சு நிறுவனத்தின் 

முன்னாள் தயலவர் இல்ேர் ஐசியை ஏர் இந்திைாவின் 

நிர்வாே இைக்குநர் மற்றும் தயலயமச் வசைலதிோரிைாே 

நிைமித்துள்ளது. அண்யமயில் இந்திை அரசாங்ேத்திடம் 

இருந்து யேைேப்படுத்தப்பட்ட ஏர் இந்திைா நிறுவனத்யத 

 

 

 

  
 

 

 

 



        

    

நடத்துவதற்கு ஒரு வவளிநாட்டு தயலவயர நிைமிக்கும் 

TATA குழுமத்தின் திட்டங்ேளுக்கு ஏற்ப இந்த முடிவு 

எடுக்ேப்பட்டுள்ளது. 

 

8. அமுதப்தபருவிழாவின் ஒருபகுதிைாக, ‘புதிை எல்யலகள்’ 

என்ை திட்டத்யத அறிமுகப்படுத்திை மத்திை அயமச்சகம் 

எது? 

அ) புதிை & புதுப்பிக்ேத்தக்ே எரிசக்தி அயமச்சேம்  

ஆ) எரிசக்தி அயமச்சேம் 

இ) நிலக்ேரி அயமச்சேம் 

ஈ) வவளியுைவு அயமச்சேம் 

✓ அமுதப்வபருவிழாக் வோண்டாட்டங்ேளின் ஒருபகுதிைாே 

புதிை மற்றும் புதுப்பிக்ேத்தக்ே எரிசக்தி அயமச்சேம் 

புதுப்பிக்ேத்தக்ே எரிசக்தி குறித்த ‘புதிை எல்யலேள்’ என்ை 

நிேழ்ச்சியை நடத்துகிைது. 2070ஆம் ஆண்டிற்குள் நிேர-

சுழிை அளவிலான ோர்பன் உமிழ்யவ அயடவதற்ோன 

வழிமுயைேள் குறித்த சிந்தயனக்கூட்டம் நடத்தப்பட்டது. 

 

9. ரதசிை ஆறுகள் இயணப்புக் தகாள்யகயின்கீழ் 

அயமக்கப்பட்ட முதல் நிறுவைம் எது? 

அ) வேன்-வபட்வா இயைப்புத் திட்ட ஆயைைம்  

ஆ) ோவிரி-கோதாவரி இயைப்புத் திட்ட ஆயைைம் 

இ) கோதாவரி-கிருஷ்ைா இயைப்புத் திட்ட ஆயைைம் 

ஈ) நர்மயத-தபதி இயைப்புத் திட்ட ஆயைைம் 

✓ கதசிை ஆறுேள் இயைப்புக் வோள்யேயின் கீழ் முதல் 

முன்வனடுப்யபச்வசைல்படுத்துதற்ோே நடுவைரசு வேன் 

-வபட்வா இயைப்புத் திட்ட ஆயைைத்யத அயமத்து 

உள்ளது. இக்வோள்யே உத்தர பிரகதச மாநிலம் மற்றும் 

மத்திை பிரகதச மாநிலம் இயடகை உள்ள புந்கதல்ேண்ட் 

பகுதியில் கிட்டத்தட்ட 11 இலட்சம் வெக்கடர் நிலத்யத 

பாசனத்தின்கீழ் வோண்டுவர எண்ணுகிைது. 

 

10. 2022 ஆஸ்கர் விருதுகளுக்கு பரிந்துயேக்கப்பட்ட 

ஒரே இந்திை ஆவணப்படம் எது? 

அ) India Untouched 

ஆ) Writing with Fire  

இ) Period. End of Sentence 

ஈ) Jai Bhim 

✓ தியரப்பட தைாரிப்பாளர்ேளான ரிந்து தாமஸ் மற்றும் 

சுஷ்மித் கோஷ் இைக்கிை ‘யரட்டிங் வித் பபைர்’ என்ை 

இந்திை ஆவைப்படம் 94ஆவது அோதமி விருதுேளில் 

‘சிைந்த ஆவைப்படம்’ பிரிவில் பரிந்துயரக்ேப்பட்டுள்ளது. 

இந்த ஆண்டுக்ோன ஆஸ்ேர் விருதுேளுக்கு பரிந்துயரக் 

-ேப்பட்ட ஒகர இந்திை ஆவைப்படம் இதுவாகும். 

 



 

1. வசைல்பாட்டுக்கு வந்தது கதசிை அயை பாதுோப்பு 

ஆயைைம் 

நாட்டில் உள்ள அயைேளின் பாதுோப்யப உறுதி 

வசய்வதற்ோே கதசிை அயை பாதுோப்பு ஆயைைம் 

அயமக்ேப்பட்டுள்ளது. அந்த ஆயைைம் வவள்ளிக்கிழயம 

முதல் வசைல்பாட்டுக்கு வந்தது. 

கதசிை அயை பாதுோப்பு ஆயைைத்யத அயமக்ே வழி 

வகுப்பதற்ோன மகசாதாவுக்கு நாடாளுமன்ைம் ேடந்த 

டிச.8ஆம் கததி ஒப்புதலளித்தது. இந்நியலயில், ஜல் சக்தி 

அயமச்சேம் வவளியிட்ட அரசாயையில், “கதசிை அயை 

பாதுோப்பு ஆயைைத்யத மத்திை அரசு நிறுவுகிைது. 

கதசிை அயை பாதுோப்பு சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

விதிமுயைேயள அந்த ஆயைைம் இனி நியைகவற்றும். 

அந்த ஆயைைத்துக்கு ஒரு தயலவரும், 5 உறுப்பினர்ே 

-ளும் நிைமிக்ேப்படவுள்ளனர். ஐந்து உறுப்பினர்ேளும் 

வோள்யே-ஆராய்ச்சி, வதாழில்நுட்பம், ஒழுங்குமுயை, 

கபரிடர், நிர்வாேம்-நிதி ஆகிை பிரிவுேயள நிர்வகிக்ே 

உள்ளனர். 

ஆயைைத்தின் தயலயமைேம் தில்லியில் இடம்வபறும். 

4 இடங்ேளில் ஆயைைத்தின் பிராந்திை அலுவலேங்ேள் 

அயமக்ேப்படும்” என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

மாநில அயை பாதுோப்பு அயமப்புேளுக்கு இயடகை 

ஏற்படும் பிரச்யனேயளத் தீர்ப்பதற்ோன பணிேயள 

கதசிை அயை பாதுோப்பு ஆயைைம் கமற்வோள்ளும். 

அயைசார்ந்த கபரிடர்ேயளத் தடுப்பதற்ோன 

நடவடிக்யேேயளயும் ஆயைைம் கமற்வோள்ளும். 

கதசிை அயை பாதுோப்பு குழுயவயும் மத்திை அரசு 

அயமத்துள்ளது. 22 உறுப்பினர்ேயளக்வோண்ட அந்தக் 

குழுவின் தயலவராே மத்திை நீர் ஆயைைத்தயலவர் 

வசைல்படுவார். நாட்டில் 5,264 வபரிை அயைேள் 

உள்ளதாே கதசிை அயைேள் பதிகவடு குறிப்பிடுகிைது. 

கமலும் 437 அயைேள் ேட்டப்பட்டு வருகின்ைன. 

 

2. நுேர்கவார் குறியீட்டு எண்: தமிழேம் முதலிடம் 

கவளாண் மற்றும் ஊரேத்வதாழிலாளர்ேள் சார்ந்த அகில 

இந்திை குறியீட்டு எண் தரவரியசயில், தமிழேம் முதலிடம் 

பிடித்துள்ளது. 

ேடந்த ஜனவரி மாதத்துக்ோன கவளாண் மற்றும் ஊரேத் 

வதாழிலாளர்ேள் சார்ந்த அகில இந்திை நுேர்கவார் 

குறியீட்டு எண் முயைகை 2 மற்றும் 1 புள்ளிேள் குயைந்து, 

கவளாண் வதாழிலாளர்ேளுக்கு 1095-ஆேவும், ஊரேத் 

வதாழிலாளர்ேளுக்கு 1105 ஆேவும் ேைக்கிடப்பட்டுள்ளது. 

இதில் கவளாண் வதாழிலாளர்ேளுக்ோன குறியீட்டு எண் 

வரியசயில் 1,292 புள்ளிேளுடன் தமிழேம் முதலிடம் 

வகிக்கிைது. 869 புள்ளிேளுடன் இமாசலபிரகதசம் ேயடசி 

இடத்தில் உள்ளது. ஊரேத் வதாழிலாளர்ேளுக்ோன 

குறியீட்டு எண்ணின் பட்டிைலில் 1,278 புள்ளிேளுடன் 

தமிழேம் முதலிடத்திலும், 917 புள்ளிேளுடன் இமாசல 

பிரகதசம் ேயடசி இடத்திலும் உள்ளன. 

 

 

  



        

    

விவசாைம் மற்றும் கிராமப்புைத் வதாழிலாளர்ேளுக்ோன 

நுேர்கவார் வியல குறியீட்டு எண்ேளில் அதிேபட்ச சரிவு 

உத்தர பிரகதசத்தில் (தலா 9 புள்ளிேள்) ஏற்பட்டுள்ளது. 

குறிப்பாே கோதுயம, தானிைங்ேள், ோய்ேறிேள் & பழங்ே 

-ள் உள்ளிட்டவற்றின் வியலவீழ்ச்சி இதற்கு ோரைமாகும். 

அரிசி, கசாளம், ோய்ேறிேள் மற்றும் பழங்ேள், இயைச்சி 

உள்ளிட்டவற்றின் வியல உைர்வு ோரைமாே, விவசாை 

மற்றும் கிராமப்புை வதாழிலாளர்ேளுக்ோன நுேர்கவார் 

வியல குறியீட்டு எண்ேளில் அதிேபட்சமான உைர்யவ 

இமாசல பிரகதசம், இராஜஸ்தான் மற்றும் ஜம்மு ோஷ்மீர் 

ஆகிைன சந்தித்துள்ளன. 

 

3. விவசாை ட்கரான் திட்டம்: பிரதமர் கமாடி வதாடக்கி 

யவத்தார் 

நாடு முழுவதும் 100 இடங்ேளில் வியளநிலங்ேளில் 

பூச்சிக்வோல்லி மருந்து உள்ளிட்ட வபாருள்ேயளத் 

வதளிப்பதற்ோன விவசாை ட்கரான் திட்டத்யத பிரதமர் 

கமாடி ோவைாலி வாயிலாே வதாடக்கியவத்தார். 

அடுத்த 2 ஆண்டுேளில் ‘இந்திைாவில் தைாரிப்கபாம்’ 

திட்டத்தின்கீழ், ேருடா ஏர்ஸ்கபஸ் நிறுவனம் ஒரு லட்சம் 

ட்கரான்ேயள தைாரிக்ே இலக்கு நிர்ையித்திருப்பதாேத் 

வதரிவித்துள்ளது. ஏற்ேனகவ, ‘ஸ்வாமிதா’ திட்டத்தின்கீழ் 

ட்கரான்ேள்மூலம் கிராமங்ேளின் நிலம் மற்றும் 

வீடுேளின் வயரபடம் தைாரிக்ேப்படுகிைது. ட்கரான்ேள் 

மூலம் மருந்துேள் அனுப்பப்படுகின்ைன. வதாயலவில் 

உள்ள பகுதிேளுக்கு தடுப்பூசிேள் வசன்று கசருகின்ைன. 

வைல்ேளில் பூச்சிமருந்து வதளிக்ேவும் ட்கரான்ேள் 

பைன்படுத்தப்படுகின்ைன. 

 

4. இந்திை-ஐக்கிை அரபு அமீரே வர்த்தே ஒப்பந்தம்: 

ஆபரைத் துயையின் ஏற்றுமதியை ஊக்குவிக்கும் 

இந்திை-ஐக்கிை அரபு அமீரே தயடைற்ை வர்த்தே ஒப்பந்தம் 

உள்நாட்டில் ஆபரை துயையின் ஏற்றுமதியை வபரிதும் 

ஊக்குவிக்கும் என மத்திை வர்த்தே வசைலர் பி.வி.ஆர். 

சுப்ரமணிைம் சனிக்கிழயம வதரிவித்தார். 

இதுகுறித்து அவர் கமலும் கூறிைது: 

தங்ேம் இைக்குமதி வசய்யும் நாடுேளில் இந்திைா 

முன்னியலயில் உள்ளது. ஒவ்வவாரு ஆண்டும் 800 டன் 

தங்ேத்யத நம்நாடு இைக்குமதி வசய்து வோள்கிைது. 

இந்தச் சூழ்நியலயில், இந்திை-ஐக்கிை அரபு அமீரே 

வாா்த்தே ஒப்பந்தம் நாட்டின் ஆபரை துயையை 

ஊக்குவிப்பதில் வபரும் பங்கு வகிக்கும். ஏவனனில், இந்த 

ஒப்பந்தத்தில் யுஏஇ சந்யதயை இந்திை ஆபரை துயை 

வரி விதிப்பின்றி அணுகுவதற்கு வழிகோலப்பட்டுள்ளது. 

அகதகபான்று, ேடந்த 2020-21-ஆம் ஆண்டில் இந்திைா 

யுஏஇ-விலிருந்து 70 டன் தங்ேத்யத இைக்குமதி 

வசய்துள்ளது. இந்த நியலயில், 200 டன் தங்ேம் 

வயரயிலான இைக்குமதிக்கு வரிச் சலுயே அளிக்ே இந்த 

ஒப்பந்தத்தில் இந்திைா ஒப்புதல் வதரிவித்துள்ளது. 

உள்நாட்டு ஆபரை தைாரிப்பாளர்ேள் ஐக்கிை அரபு அமீரே 

சந்யதயை வரி விதிப்பின்றி பைன்படுத்திக் வோள்வது 

இந்திைாவுக்கு மிேப்வபரிை ஆதாைத்யத அளிக்கும். 

தற்கபாது இந்திை ஆபரைங்ேளுக்கு ஐக்கிை அரபு அமீரே 

சந்யதயில் 5 சதவீத வரி விதிக்ேப்படும் நியலயில் இந்த 

புதிை ஒப்பந்தத்தில் அது பூஜ்ைமாே மாற்ைப்பட்டுள்ளது 

என்ைார் அவர். 

 

5. ச தி ததரியுமா? 

பிப்.4: சீனத்தயலநேர் வபய்ஜிங்கில் 24-வது குளிர்க்ோல 

ஒலிம்பிக் கபாட்டிேள் வதாடங்கின. ஒலிம்பிக் கபாட்டிேளில் 

91 நாடுேயளச் கசர்ந்த 2,871 வீரர், வீராங்ேயனேள் 

பங்கேற்ைனர். 

பிப்.5: யவைவ மத ஆச்சார்ைர்ேளில் ஒருவரும் இந்துமத 

சீர்த்திருத்தவாதியுமான ராமானுஜரின் ஆயிரமாவது 

பிைந்த நாயளவைாட்டி வதலங்ோனா தயலநேர் 

யெதராபாத்தில் 216 அடி உைரத்தில் பஞ்சகலாே 

சியலயைப் பிரதமர் கமாடி திைந்து யவத்தார். 

பிப்.6: இந்திைாவின் ‘யநட்டிங்கேல்’ என்ையழக்ேப்பட்ட 

பழம் வபரும் பாடகி லதா மங்கேஷ்ேர் (92) ேகரானா 

வதாற்றுப் பாதிப்பால் ோலமானார். இவர் பத்ம பூஷண், 

பத்ம விபூஷண், பாரத ரத்னா, தாதா சாகேப் பால்கே எனப் 

பல விருதுேயள வபற்ைவர். 

பிப்.6: பிரிட்டனின் இராணி 2ஆம் எலிசவபத், இராணிைாே 

முடிசூடிை எழுபதாம் ஆண்டு விழா வோண்டாடப்பட்டது. 

இவருயடை தந்யத ஆைாம் ஜார்ஜ் மயைவுக்குப் பிைகு 

1952 பிப்.6 அன்று இராணிைானார் எலிசவபத். 

பிப்.8: நீட் கதர்விலிருந்து விலக்குக்கோரும் சட்ட 

மகசாதாயவ சிைப்புச் சட்டப் கபரயவக் கூட்டத்யதக் 

கூட்டித் தமிழே அரசு மீண்டும் இைற்றிைது. அது ஆளுநர் 

ஆர்.என். இரவிக்கு மீண்டும் அனுப்பியவக்ேப்பட்டது. 

முன்னதாே இைற்ைப்பட்ட தீர்மானத்யத ஆளுநர், தமிழே 

அரசுக்குத் திருப்பி அனுப்பினார். 

பிப்.9: ஹிஜாப் விவோரத்தில் பள்ளிேளில் சீருயட 

மட்டுகம அணிை கவண்டும் என்கிை ேர்நாடே அரசின் 

உத்தரவுக்குத் தயட விதிக்ே ேர்நாடே உைர்நீதிமன்ைம் 

மறுத்தது. 

பிப்.10: வசன்யன உைர்நீதிமன்ைத்தின் புதிை தயலயம 

நீதிபதிைாே முனீஷ்வர் நாத் பண்டாரியை நிைமித்துக் 

குடிைரசுத்தயலவர் ராம்நாத் கோவிந்த் உத்தரவிட்டார். 

 

 


