
        

    

1. எந்த நாட்டைச்சேர்ந்த அறிவியலாளர்கள் 59 MJ நீடித்த 

ஆற்றடல உருவாக்கி அணுக்கரு இடைவு ஆற்றலில் 

டைல்கல் ோதடைடய எட்டியுள்ளைர்? 

அ) அமெரிக்கா 

ஆ) சீனா 

இ) இந்தியா 

ஈ) UK  

✓ UK’இல் உள்ள அறிவியலாளர்கள் அணுக்கரு இணைவு 

ஆற்றணல உற்பத்தி மெய்வதில் ஒரு புதிய ணெல்கல்ணல 

எட்டியுள்ளனர். சூரியனில் ஆற்றல் உற்பத்தி மெய்யப்படும் 

முணறணய இது பின்பற்றுகிறது. 

✓ ெத்திய இங்கிலாந்தில் உள்ள Joint European Torus (JET) 

வெதியிலுள்ள ஒரு குழு ஒரு பரிசொதணனயின் சபாது 59 

மெகா ஜூல்கள் நீடித்த ஆற்றணல உருவாக்கியது. ஒரு 

கிசலா இணைவு எரிமபாருளில் ஒரு கிசலா நிலக்கரி, 

எண்மைய் அல்லது எரிவாயுவால் உண்டாக்கப்படும் 

ஆற்றணலவிட 10 மில்லியன் ெடங்கு ஆற்றல் உள்ளது. 

 

2. கல்விநிடலகுறித்த ஆண்ைறிக்டகடய வவளியிடுகிற 

நிறுவைம் எது? 

அ) NITI ஆசயாக் 

ஆ) பிரதம் அறக்கட்டணள  

இ) கல்வி அணெச்ெகம் 

ஈ) மபண்கள் & குழந்ணதகள் செம்பாட்டு அணெச்ெகம் 

✓ பிரதம் அறக்கட்டணள ஆண்டுசதாறும் ொைவர்களின் 

கற்றல் விணளவுகணள ஆய்வுமெய்வதற்காக பள்ளிகளில் 

விரிவான ஆய்ணவ நடத்துகிறது. ெமீபத்தில், அது கல்வி 

நிணலகுறித்த ஆண்டறிக்ணகணய (ASER, செற்கு வங்கம்) 

மவளியிட்டது. இந்த அறிக்ணகயின்படி, செற்கு வங்கத்தில் 

பள்ளி ொைவர்களின் அடிப்பணட வாசிப்பு ெற்றும் எண் 

திறன்கள் COVID-19 காலத்தில் குணறந்துள்ளன. 

 

3. எந்த வளரும் நாடு, டிச ான்கடள இறக்குைதி வேய்ய 

தடைவிதித்துள்ளது? 

அ) இந்தியா  

ஆ) இந்சதாசனசியா 

இ) அர்மஜன்டினா  

ஈ) பிசரசில் 

✓ இந்திய மவளிநாட்டு வர்த்தக இயக்குநரகம் ஆளில்லா 

வானூர்திகணள (டிசரான்) இறக்குெதி மெய்வதற்கு தணட 

விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அறிவித்தது. ஆராய்ச்சி ெற்றும் 

செம்பாடு, ராணுவ ெற்றும் பாதுகாப்பு சநாக்கங்களுக்காக 

பயன்படுத்தப்படுவதற்கு இதில் விலக்களிக்கப்பட்டுள்ளது.  

✓ இந்த நடவடிக்ணகயானது உலகின் தணலசிறந்த டிசரான் 

தயாரிப்பாளரான சீனாவின் SZ DJI’இன் ெந்ணதணயத் 

தடுக்கிறது ெற்றும் உற்பத்திணய அதிகரிக்க இந்தியாவின் 

உள்ளூர் மதாழிற்துணறணய ஊக்குவிக்கிறது. 

 

 

4. 2022 பிப் வரி நிதிக்வகாள்டகக்குழுக்கூட்ைத்திற்குப் 

பிறகு, புதிய வகாள்டக வ ப்ச ா விகிதம் என்ை? 

அ) 3.75% 

ஆ) 4.00%  

இ) 4.25% 

ஈ) 4.50% 

✓ ரிெர்வ் வங்கியின் நிதிக்மகாள்ணகக்குழு பாலிசி மரப்சபா 

விகிதத்ணத 4 ெதவீதொக ொற்றாெல் இருக்க ஒருெனதாக 

வாக்களித்துள்ளது. ரிவர்ஸ் மரப்சபா விகிதமும் ொறாெல் 

3.35 ெதவீதொக உள்ளது. ரிெர்வ் வங்கியின் ஆளுநர் 

ெக்திகாந்த தாஸின் கருத்துப்படி, ‘இைக்க’ நிணலப்பாடு 

சதணவப்படும் காலம் வணர மதாடரும். 

 

5. ‘நம்ை ஷாசல நன்ைா வகாடுசக’ வேயலியானது எந்த 

ைாநிலம்/யூனியன் பி சதேத்தின் முன்வைடுப் ாகும்? 

அ) செற்கு வங்கம் 

ஆ) கர்நாடகா  

இ) மதலுங்கானா 

ஈ) பஞ்ொப் 

✓ கர்நாடக ொநிலத்தின் மதாடக்க ெற்றும் இணடநிணலக் 

கல்வித்துணற, ‘நம்ெ ஷாசல நன்னா மகாடுசக’ என்ற 

மெயலிணய உருவாக்கியுள்ளது. இது அரசுப்பள்ளிகளின் 

உட்கட்டணெப்புத் சதணவகள், ஆசிரியர் பற்றாக்குணற, 

கற்றல் கருவிகளின் சிறந்த பயன்பாடு ெற்றும் மபரு 

நிறுவன ெமூகப்மபாறுப்பு நிதிணயப் பயன்படுத்துவணத 

சநாக்கொகக் மகாண்டுள்ளது. 

 

6. NASA’இன் கூற்றுப் டி, 2022 வட  சுற்றுப் ாடதயில் 

கண்காணிக்கப் ட்ை வைாத்த வ ாருட்களின் எண்ணிக் 

-டக என்ை? 

அ) 1000 

ஆ) 10000 

இ) 25000  

ஈ) 50000 

✓ NASA’இன் அண்ணெய அறிவிப்பின்படி, சுற்றுப்பாணதயில் 

தற்சபாதுவணர மொத்தம் 25,000 மபாருட்கள் கண்காணி 

-க்கப்பட்டுள்ளன. ஸ்சபஸ்X’இன் Gen2 விரிவாக்கம் 30 

ஆயிரம் மெயற்ணகக்சகாள்கணள ஏவுவணத உள்ளடக்கி 

உள்ளது. அது சுற்றுப்பாணதயில் கண்காணிக்கப்படும் 

மபாருட்களின் எண்ணிக்ணகணய இரட்டிப்பாக்கும். 

 

7. ஒரு ேமீ த்திய ஆய்வின் டி, இந்தியாவின் எந்தத்சதசிய 

பூங்கா, தான் உறிஞ்சும் அளடவவிைவும் அதிக கரியமில 

வளிடய (CO2) வவளியிடுகிறது? 

அ) பக்சக புலிகள் காப்பகம் 

ஆ) காசிரங்கா சதசிய பூங்கா  

இ) நம்தாபா சதசிய பூங்கா 

ஈ) குசனா சதசிய பூங்கா 

 

 

 

  

 

 

 

 



        

    

✓ ஒரு ெமீபத்திய ஆய்வின்படி, அஸ்ஸாம் ொநிலத்திலுள்ள 

காசிரங்கா சதசிய பூங்கா, தான் உறிஞ்சுவணதவிட அதிக 

கரியமில வாயுணவ (CO2) மவளியிடுகிறது. இத்சதசிய 

பூங்காவில் உலகிசலசய அதிக எண்ணிக்ணகயில் 

ஒற்ணறக்மகாம்பு காண்டாமிருகம் உள்ளது. 

✓ வழக்கொக, காடுகள் அணவ மவளியிடுவணதவிட அதிக 

C02’ஐ உறிஞ்சுகின்றன. இதனால் அவ்விடத்தில் CO2’ 

இன் அளவு அதிகரித்துவிடும். அப்பகுதியில் ெணழப்மபாழிவு 

குணறந்து வருவசத இதற்கு முக்கிய காரைமாகும். 

 

8. ‘உலக  ருப்பு நாள்’ வகாண்ைாைப் டுகிற சததி எது? 

அ) பிப்ரவரி 8 

ஆ) பிப்ரவரி 10  

இ) பிப்ரவரி 12 

ஈ) பிப்ரவரி 15 

✓ ‘உலக பருப்பு நாளானது’ ஒவ்சவார் ஆண்டும் பிப்ரவரி.10 

அன்று மகாண்டாடப்படுகிறது. 2019ஆம் ஆண்டில் ஐநா 

மபாதுச்ெணப, உலகளவில் பருப்பு வணககளுக்கான 

விழிப்புைர்வு ெற்றும் அணுகணல அதிகரிப்பதற்காக இந் 

நாணள உருவாக்கியது. “Pulses to empower youth in 

achieving sustainable agri-food systems” என்பது நடப்பு 

2022’இல் வரும் இந்நாளுக்கானக் கருப்மபாருளாகும். 

 

9. ‘இந்திய அருங்காட்சியகங்களின் ைறு-உருவாக்கம்’ 

என்ற உச்சிைாநாட்டை ஏற் ாடுவேய்த ைத்திய அடைச்ேகம் 

/ நிறுவைம் எது? 

அ) கலாச்ொர அணெச்ெகம்  

ஆ) சுற்றுலா அணெச்ெகம் 

இ) NITI ஆசயாக் 

ஈ) UNESCO 

✓ “இந்தியாவின் அருங்காட்சியகங்கணள ெறு-உருவாக்கம்” 

மெய்வதுகுறித்து முதன்முணறயாக உலகளாவிய இரு 

நாள் உச்சிொநாட்டிற்கு ெத்திய கலாச்ொர அணெச்ெகம் 

ஏற்பாடு மெய்துள்ளது. 75ஆவது அமுதப்மபருவிழாவின் 

ஒருபகுதியாக இம்ொநாடு ஏற்பாடு மெய்யப்பட்டுள்ளது. 

✓ கட்டடக்கணல ெற்றும் மெயல்பாட்டுத் சதணவகள், 

நிர்வாகம், செகரிப்பு (பராெரிப்பு, பாதுகாப்பு நணடமுணறகள் 

உட்பட), கல்வி ெற்றும் பார்ணவயாளர் ஈடுபாடு ஆகிய 4 

கருப்மபாருட்கணளக் மகாண்டதாக இம்ொநாடு இருக்கும். 

 

10. 2022ஆம் ஆண்டில் G20’இன் தடலடைப்வ ாறுப்ட  

வகிக்கும் நாடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) இந்சதாசனசியா  

இ) சீனா 

ஈ) ஜப்பான் 

✓ 2022ஆம் ஆண்டில் இந்சதாசனசியா G20இன் தணலணெப் 

மபாறுப்ணப வகிக்கிறது. G20இன் 2ஆவது நிதி ெற்றும் 

ெத்திய வங்கிப் பிரதிநிதிகள் கூட்டொனது எதிர்கால 

மதாற்றுசநாய்கணளச் ெொளிக்க நீண்டகால மபாருளாதார 

மீட்பு உத்திணயக்மகாண்ட ஒரு தகவல்மதாடர்பு 

வணரணவ உருவாக்கியது. 

✓ முதலாவது நிதியணெச்ெர்கள் ெற்றும் ெத்திய வங்கி 

ஆளுநர்கள் கூட்டத்தில் இந்த அறிக்ணக வணரவு செலும் 

விவாதிக்கப்படும். இந்த ஆண்டு G20இன் கருப்மபாருள் 

“Recover Together, Recover Stronge” என்பதாகும். 

 

 

1. அகரமுதலி இயக்ககத்தில் தாய்மொழி நாள் விழா 

தமிழ்நாடு அரசின் ொர்பில் மெயல்பட்டு வரும் மெந்தமிழ்ச் 

மொற்பிறப்பியல் அகரமுதலித் திட்ட இயக்ககத்தில், 

“எப்மபாழுதும் முப்மபாழுதும் எந்தமிசழ!” என்னும் 

மபாருண்ணெயில் உலகத்தாய்மொழி நாள் விழா 

திங்கள்கிழணெ நணடமபற்றது. 

 

2. 12 - 18 வயதினருக்கு தடுப்பூசி மெலுத்த அனுெதி: 

ெத்திய அரசு 

நாட்டில் 12 - 18 வயதுக்குட்பட்ட சிறார்களுக்கும் கசரானா 

தடுப்பூசி மெலுத்த இந்திய ெருந்து கட்டுப்பாட்டு அணெப்பு 

அனுெதி வழங்கியுள்ளது. ‘சகார்சபவாக்ஸ்’ என்ற 

தடுப்பூசிணய 12 - 18 வயதுக்குள்பட்ட சிறார்களுக்கு 

மெலுத்த அனுெதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்தியாவிசலசய தயாரிக்கப்பட்ட முதல் உள்நாட்டு 

தயாரிப்பான ‘சகார்மபசவக்ஸ்’ தடுப்பூசிக்கு, அவெரகால 

பயன்பாட்டுக்கான அனுெதிணய இந்திய ெருந்து 

கட்டுப்பாட்டு அணெப்பு வழங்கியிருப்பதாக பயாலஜிகல் இ 

லிட் மதரிவித்துள்ளது. ஏற்கனசவ, 16 - 18 வயதுக்குட்பட்ட 

சிறார்களுக்கு ‘சகாசவக்ஸின்’ இரு தவணை தடுப்பூசி 

மெலுத்த அனுெதி வழங்கப்பட்டு, அந்தத்திட்டம் மெயல்படுத் 

-தப்பட்டு வருகிறது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

3. நீலப்மபாருளாதார ஒத்துணழப்ணப வலுப்படுத்த இந்தியா 

- பிரான்ஸ் ஒப்பந்தம் 

நீலப்மபாருளாதாரம், கடல்ொர் நிர்வாகம் உள்ளிட்டவற்றில் 

ஒத்துணழப்ணப வலுப்படுத்த வழிவகுக்கும் ஒப்பந்தத்தில் 

இந்தியாவும் பிரான்ஸும் ணகமயாப்பமிட்டுள்ளன. 

மதன்சீனக்கடல், கிழக்கு சீனக்கடல், இந்சதா-பசிபிக் 

பிராந்தியம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சீனா தனது 

ஆதிக்கத்ணத அதிகரித்து வரும் நிணலயில், இந்த 

ஒப்பந்தம் ணகமயாப்பொகியுள்ளது. 

ஐசராப்பிய நாடான பிரான்ஸுக்கு மவளியுறவு அணெச்ெர் 

எஸ் மஜய்ெங்கர் 3 நாள் சுற்றுப்பயைம் செற்மகாண்டுள் 

-ளார். அந்நாட்டு மவளியுறவு அணெச்ெர் ஜீன் ஈவ் 

மலடிணரயணன அவர் ஞாயிற்றுக்கிழணெ ெந்தித்து இரு 

தரப்பு சபச்சுவார்த்ணத செற்மகாண்டார். 

அப்சபாது, கடல்ொர்ந்த நீலப்மபாருளாதாரத்தில் இரு 

நாடுகளுக்கிணடசய நிலவும் நல்லுறணவ வலுப்படுத்த 

வழிகாட்டும் ஒப்பந்தம் ணகமயாப்பொனது. 

 

 

 

 



        

    

3. டி20 தரவரிணெயில் இந்தியா முதலிடம் 

ெர்வசதெ கிரிக்மகட் கவுன்சில் (ICC), டி20 கிரிக்மகட் 

தரவரிணெப் பட்டியணல மவளியிட்டுள்ளது. இதில் செற்கு 

இந்தியத் தீவுகள் அணிக்கு எதிராக சநற்றுமுன் தினம் 

நணடமபற்ற கணடசி டி20 ஆட்டத்தில் 17 இரன்கள் 

வித்தியாெத்தில் மவற்றிமபற்று 3 ஆட்டங்கள்மகாண்ட 

மதாடணர முழுணெயாக 3-0 என ணகப்பற்றி சகாப்ணப 

-ணயமவன்ற இந்திய அணி முதலிடத்துக்கு முன்சனறி 

உள்ளது. 

இங்கிலாந்து, இந்தியா அணிகள் ெதிப்பீடு புள்ளிகணள 

(269) ஒசர ொதிரியாக மபற்ற சபாதிலும் ஒட்டுமொத்த 

புள்ளிகள் கைக்கில் இந்திய அணி 10,484 

புள்ளிகளுடன் முதலிடம் வகிக்கிறது. இங்கிலாந்து 10,474 

புள்ளிகணள மபற்று 2ஆம் இடத்தில் உள்ளது. 

 


