 













1. சமீபத்திய சசய்திகளில் இடம்சபற்ற கிரிம்சன் ர ோஸ்

4. ‘PM KUSUM’ திட்டத்துடன் சதோடர்புடடய மத்திய

சோர்ந்த இனம் எது?

அடமச்சகம் எது?

அ) பூ

அ) புதிய & புதுப்பிக்ைத்தக்ை எரிசக்தி அகமச்சைம் 

ஆ) பட்டாம்பூச்சி 

ஆ) எரிசக்தி அகமச்சைம்

இ) பாண்டா

இ) விெசாய அகமச்சைம்

ஈ) பாம்பு

ஈ) ஊ ை ெைர்ச்சி அகமச்சைம்

✓

கிரிம்சன் ர ாஸ் என்பது ஒரு பபரிய பட்டாம்பூச்சியாகும்;
அதன் இறக்கைைள் மற்றும் உடலில் ைருப்பு, பெள்கை
மற்றும் ைருஞ்சிெப்பு நிறங்ைள் ைலந்திருக்கும். இது
ஸ்ொரலாபடயில்ஸ் (Papilionidae) குடும்பத்கதச்ரசர்ந்தது
ஆகும். அகெ உள்நாட்டில் அடிக்ைடி இடம்பபயர்கின்றன.

✓

சமீபத்தில், ஆயி க்ைணக்ைான கிரிம்சன் ர ாஸ் பட்டாம்
பூச்சிைள் இ ாரமஸ்ெ த்தின் தனுஷ்ரைாடியிலிருந்து
பதற்கு முகனயில் 25 கிரலாமீட்டர் பதாகலவில் உள்ை
இலங்கைகய ரநாக்கி பறந்து பைாண்டுள்ைன.

✓

புதிய மற்றும் புதுப்பிக்ைத்தக்ை எரிசக்தி அகமச்சைமானது
ரசாலார் பம்புைள் மற்றும் கிரிட் இகணக்ைப்பட்ட ரசாலார்
& பிற புதுப்பிக்ைத்தக்ை மின்னுற்பத்தி நிகலயங்ைகை
நிறுவுெதற்ைாை விெசாயிைளுக்ைாை பி தமர் கிைான்
உர்ஜா சு க்ஷா ஈவ் உத்தன் மைாபியன் (PM KUSUM)
திட்டத்கத அறிமுைப்படுத்தியது.

✓

சமீபத்தில், மத்திய அ சு 2024ஆம் ஆண்டுக்குள் ரெைாண்
துகறயில் டீசலுக்குப்பதிலாை புதுப்பிக்ைத்தக்ை ஆற்றகலப்
பயன்படுத்த இலக்கு நிர்ணயித்துள்ைது.

5. ‘கல்வி நிர்வோகத்தில் புதுடமகள் & நல்ல நடடமுடறக

2. ‘DefExpo-2022’ போதுகோப்பு கண்கோட்சி நடடசபறும்

✓

✓



இடம் எது?

-ளுக்கோன ரதசிய விருது’ யோருக்கு வழங்கப்படுகிறது?

அ) ரைாொ

அ) ஆசிரியர்ைள்

ஆ) பசன்கன

ஆ) ைல்வி அதிைாரிைள் 

இ) ைாந்தி நைர் 

இ) மாணெ தன்னார்ெலர்ைள்

ஈ) ொ ணாசி

ஈ) பள்ளிக்ைல்வியில் உள்ள NGO
✓

ரதசிய ைல்வித் திட்டமிடல் மற்றும் நிர்ொை நிறுெனம்
(NIEPA) ‘ைல்வி நிர்ொைத்தில் புதுகமைள் மற்றும் நல்ல
நகடமுகறைளுக்ைான ரதசிய விருகத’ நிறுவியுள்ைது.

✓

இது ஆசியாவின் மிைப்பபரிய பாதுைாப்பு ைண்ைாட்சி எனக்
கூறப்படுகிறது. இந்தக் ைண்ைாட்சியின் 2020ஆம் ஆண்டு
பதிப்பு லக்ரனாவில் நகடபபற்றது

நாட்டின் 29 மாநிலங்ைள் / யூனியன் பி ரதசங்ைளில்
இருந்து ரதர்ந்பதடுக்ைப்பட்ட மாெட்ட மற்றும் பதாகுதி
அைவிலான ைல்வி அதிைாரிைளுக்கு ஐந்தாெது ரதசிய
விருதுைள் அண்கமயில் ெழங்ைப்பட்டன. இந்த ஆண்டு,
நூற்றுக்கும் ரமற்பட்ட அதிைாரிைள் இந்த விருது அல்லது
பா ாட்டுச்சான்றிதகழப் பபற்றனர்.

3. எச்.ஐ.வி ரநோயிலிருந்து குணமடைந்த உலகின் முதல்

6. சமீபத்திய சசய்திகளில் இடம்சபற்ற ‘பி ோக்ஸிமோ டி’

ஈ ாண்டுைளுக்கு ஒருமுகற நகடபபறும் ‘DefExpo’ என்ற
பாதுைாப்பு ைண்ைாட்சியின் நடப்பு 2022ஆம் ஆண்டின்
பதிப்பு குஜ ாத்தின் ைாந்திநைரில் மார்ச் மாதம் நகடபபற
உள்ைது. 900’க்கும் ரமற்பட்ட பாதுைாப்பு நிறுெனங்ைள்
மற்றும் 55 நாடுைள் இதுெக இந்தக் ைண்ைாட்சியில்
தங்ைள் பங்ரைற்கப உறுதிப்படுத்தியுள்ைன.

சபண், எச்சசயல்முடறயின்மூலம் குணமோக்கப்பட்டோர்?

என்றோல் என்ன?

அ) ஸ்படம் பசல் மாற்று அறுகெ சிகிச்கச 

அ) புதிய தடுப்பூசி

ஆ) ஆன்டிப ட்ர ாகெ ல் சிகிச்கச

ஆ) புதிய புறக்ரைாள் 

இ) ைாசரநாய் சிகிச்கச

இ) புதிய விண்மீன்

ஈ) குருதிமாற்றம்

ஈ) புதிய ைனிமம்

✓

உலகில் HIV ரநாயால் குணமகடந்த மூன்றாெது நபர்
என்ற பபருகமகய அபமரிக்ை பபண்மணி ஒருெர்
பபற்றுள்ைதாை கூறப்படுகிறது. HIVஇலிருந்து குணமான
முதல் பபண்ணும் இெர்தான்.

✓

தீவி குருதிப்புற்று ரநாயாளியான அப்பபண் எய்ட்கை
உண்டாக்கும் கெ ைுக்கு இயற்கையான எதிர்ப்கபக்
பைாண்ட ஒருெரிடமிருந்து ஸ்படம் பசல் மாற்று அறுகெ
சிகிச்கசகயப் பபற்றார். அெ து புற்றுரநாய் சிகிச்கசயின்
ஒருபகுதியாை, இந்தக் குருதிமாற்று அறுகெச்சிகிச்கச
பசய்யப்பட்டது.









✓

சூரியனுக்கு மிைெருகிலுள்ை நட்சத்தி மான ‘பி ாக்ஸிமா
பசன்டாரி’கயச் சுற்றி ெரும் ஒரு புதிய புறக்ரைாகை
ொனியலாைர்ைள் குழு ைண்டுபிடித்துள்ைது. ‘பி ாக்ஸிமா
டி' என்று பபயரிடப்பட்ட இந்தப்புறக்ரைாள், இவ்ெகமப்பில்
ைண்டறியப்பட்ட மூன்றாெது புறக்ரைாைாகும்.

✓

இதுெக ைண்டுபிடிக்ைப்பட்ட புறக்ரைாள்ைளில் இது
மிைவும் இலகுொனதாை உள்ைது. சிலியில் அகமந்துள்ை
ஐர ாப்பிய பதற்கு ஆய்ெைத்தின் மிைப்பபரிய பதாகல
ரநாக்கிகய பயன்படுத்தி ொனியலாைர்ைள் இந்தப் புறக்
ரைாகை ைண்டறிந்துள்ைனர்.



 

✓











10. சமீபத்தில் ரபோலிரயோ ரநோய்த்தோக்குதலுக்கு ஆளோன

2021 பட்டியலில், இந்தியோவின் த நிடல என்ன?

ஆப்பிரிக்க நோடு எது?

அ) 1ஆெது

அ) மலாவி 

ஆ) 3ஆெது 

ஆ) பதன்னாப்பிரிக்ைா

இ) 5ஆெது

இ) கநஜீரியா

ஈ) 7ஆெது

ஈ) ைாங்ரைா மக்ைைாட்சிக் குடிய சு

நிகலயான பெளிைளுக்ைான (Sustainable Spaces)
அபமரிக்ை பசுகமக் ைட்டடக் குழுவின் (USGBC) 2021
பட்டியலில் இந்தியா உலை அளவில் மூன்றாம் இடத்தில்
உள்ைது. இது, ைடந்த 2021ஆம் ஆண்டில் ஆற்றல் மற்றும்
சுற்றுச்சூழல் ெடிெகமப்பில் தகலகமத்துெத்திற்ைான
அபமரிக்ைாவிற்கு பெளிரய உள்ை முதல் 10 நாடுைள்
மற்றும் பகுதிைளின் த ெரிகசயாகும். இந்தியாவில் 1,649
LEED சான்றளிக்ைப்பட்ட ைட்டிடங்ைள் உள்ைன.

✓

நிலத்தால் சூழப்பட்ட ஆப்பிரிக்ை நாடான மலாவி சமீபத்தில்
ரபாலிரயா தாக்குதலுக்கு உள்ைானதாை அறிவித்தது.
உலை சுைாதா அகமப்பின் கூற்றுப்படி, இந்தப் பாதிப்பு
ஆப்பிரிக்ை ைண்டத்தில் ஐந்து ஆண்டுைளுக்குப் பிறகு
ஏற்படும் முதல் பாதிப்பாகும். இது, WPV1 (ெகை 1 கெல்ட்
ரபாலிரயா கெ ஸ்) ெகைகயச் சார்ந்ததாகும்.



அவசியமோன வோழ்க்டகத்திறனோக ஊக்குவிக்கிற இந்திய
வங்கி எது?

1. ரெகலொய்ப்பில்லா ெைர்ச்சி! | இந்திய பபாருைாதா
ைண்ைாணிப்பு கமயத்தின் ைணிப்பு பற்றிய தகலயங்ைம்

அ) பஞ்சாப் ரதசிய ெங்கி

இந்திய பபாருைாதா ைண்ைாணிப்பு கமயம் (பசன்டர்
ஃபார் மானிடரிங் இண்டியன் எைானமி) என்கிற ஆய்வு
நிறுென ைணிப்பின்படி, ைடந்த டிசம்பர் மாதம் 7.9%-ஆை
இருந்த ரெகலயின்கம விகிதம், ஜனெரி மாதத்தில் 8%ஆை அதிைரித்திருக்கிறது. நெம்பர் மாதம் 8.2%-ஆை
இருந்த நைர்ப்புற ரெகலயின்கம, டிசம்பரில் 9.3%ஆைவும், கி ாமப்புற ரெகலயின்கம 6.4%-ஆை இருந்தது
7.3%-ஆைவும் அதிைரித்திருக்கிறது.

ஆ) பா த ஸ்ரடட் ெங்கி 
இ) ஐசிஐசிஐ ெங்கி
ஈ) ஆக்சிஸ் ெங்கி
✓

பா த ஸ்ரடட் ெங்கியின் உத்திசார் பயிற்சிப் பிரிவு, NSE
அைாதமியுடன் இகணந்து, நிதியியல் ைல்வியறிகெ
அெசியமான ொழ்க்கைத் திறனாை ஊக்குவிக்கிறது.

✓

SBI’இன் முதல் 5 பபரிய ஆன்கலன் ஓப்பன் ரைார்ஸ்ைள்
NSE அறிவு கமய தைத்தில் உள்ைன. ெங்கி மற்றும் நிதிச்
ரசகெைளின் பல்ரெறு அம்சங்ைகைப் பற்றிய அறிகெச்
ரசைரிக்ை இகெ உதவுகின்றன.

9. ஐக்கிய நோடுகளின் வர்த்தகம் மற்றும் வளர்ச்சிக்கோன
கூட்டடமப்பின் தடலடமயகம் எங்குள்ளது?
அ) பஜனீொ 
ஆ) ொஷிங்டன்
இ) பாரிஸ்
ஈ) பி ஸ்ைல்ஸ்

✓



7. நிடலயோன சவளிகளுக்கோன உலகளோவிய USGBC -

8. NSE அகோதமியுடன் இடணந்து நிதிக்கல்வியறிடவ

✓



ஐக்கிய நாடுைளின் ெர்த்தைம் மற்றும் ெைர்ச்சிக்ைான
கூட்டகமப்பு என்பது ஓர் அ சுைளுக்கிகடரயயான
அகமப்பாகும். இது, ைடந்த 1964’இல் சுவிச்சர்லாந்தின்
பஜனீொவில் நிறுெப்பட்டது. ெைரும் நாடுைளிகடரய
ெர்த்தைத்கத ரமம்படுத்தும் ரநாக்ைத்துடன் இது உள்ைது.
சமீபத்தில், உலைைாவிய ெர்த்தைத்தில் இந்தியாவின்
ெர்த்தைப் பற்றாக்குகற 2022ஆம் ஆண்டில் 0.6%ஆைக்
குகறந்துள்ைது. இது பதாற்றுக்கு முந்கதய நிகலைளில்
0.7%ஆை இருந்தது.









மாநிலங்ைைகெயில் எழுப்பப்பட்ட ரைள்விக்கு, 2020இல் ரெகலொய்ப்பின்கமயால் உயிக
மாய்த்துக்
பைாண்டெர்ைளின் எண்ணிக்கை 3,548 என்று அ சு
பதரிவித்திருக்கிறது. 2018-இல் 2,741 இகைஞர்ைளும்,
2019-இல் 2,851 இகைஞர்ைளும் ரெகலொய்ப்பு
இன்கமயால் தற்பைாகல பசய்துபைாண்டனர் என்கிற
புள்ளிவிெ மும் அ சால் ெழங்ைப்பட்டிருக்கிறது.
ரதசிய குற்ற ஆெணக் ைாப்பைத்தின் புள்ளிவிெ ப்படி, மிை
அதிைமான ரெகலொய்ப்பின்கமத் தற்பைாகலைள்
ைர்நாடைம் (720), மைா ாஷ்டி ம் (625), தமிழ்நாடு (336)
ஆகிய மூன்று மாநிலங்ைளில்தான் ைாணப்படுகின்றன.
மத்திய - மாநில அ சுைள் புதிய ரெகலொய்ப்புைகை
உருொக்ை, ரபாதுமான முகனப்பு ைாட்டுெதில்கல.
அறிக்கைைள்
பெளிெருகின்றனரெ
தவி ,
புதிய
ரெகலொய்ப்புைள் உருொனதாைத் பதரியவில்கல.
இந்திய பபாருைாதா
ைண்ைாணிப்பு கமயத்தின்
ஆய்வின்படி, 2021 டிசம்பரில் ரெகலயில்லாரதாரின்
எண்ணிக்கை 5.3 ரைாடி. ரமலும் 1.7 ரைாடி ரபர்
ரெகலக்குச் பசல்லத் தயா ாை இருக்கிறார்ைள். உலை
ெங்கியின் புள்ளிவிெ ப்படி, இந்தியாவில், ரெகல பசய்ய
உைந்த ெயதினரில் 43% ரபர் மட்டுரம அதற்ைான
ொய்ப்கபப் பபற்றிருக்கிறார்ைள். இதுரெ பாகிஸ்தானில்
48%, ெங்ை ரதசத்தில் 58%. ரெகல பசய்யும் ெயதிலான
மக்ைள்பதாகையினர் 2021-31-இல் ஆண்படான்றுக்கு
97 லட்சம் என்கிற அைவிலும், 2031-41-இல் 42 லட்சம்
என்கிற அைவிலும் ரமலும் அதிைரிப்பார்ைள் என்றும் அந்த
ஆய்வு பதரிவிக்கிறது.



 











இந்தியா மிைப்பபரிய ரெகலொய்ப்பு பி ச்கனகய
எதிர்பைாள்கிறது.
இந்திய
பதாழில்நுட்ப
ைல்வி
நிறுெனத்தில் படித்த 60% மாணெர்ைளுக்குத்தான்
உடனடியாை ரெகல கிகடக்கிறது. 2000 முதல் 2008
ெக பதாடங்ைப்பட்ட பபாறியியல், நிர்ொை ரமலாண்கம
ைல்லூரிைள் ப ெலாை மூடப்படுகின்றன.
ரெகலொய்ப்புைள் இல்கல என்பது மட்டுமல்ல, ைல்வித்
தகுதிக்கு ஏற்ப ரெகலொய்ப்புைள் கிகடப்பதில்கல
என்பதும் மிைப் பபரிய பி ச்கன. சமீபத்தில் உத்த
பி ரதசத்திலும், பிைாரிலும்
யில்ரெ ரெகலக்ைான
ரதர்வுக்கு ெந்த இகைஞர்ைள் நடத்திய ென்முகறப்
ரபா ாட்டம் அதன் பெளிப்பாரட.
2018-19-இல் 2,83,747 ைாலிப் பணியிடங்ைளுக்ைான
ரெகலொய்ப்பு அறிவிப்கப
யில்ரெ பெளியிட்டது.
அதற்கு நான்கு ரைாடிக்கும் அதிைமான விண்ணப்பங்ைள்
ெந்தன. 1.32 லட்சம் பணியிடங்ைள் நி ப்பப்பட்டன.
பதாழில்நுட்பம்
சா ாத
சாதா ண
35,000
ரெகலைளுக்ைான பணியிடங்ைளுக்கு 1.25 ரைாடி ரபர்
விண்ணப்பித்திருந்தனர். இ ண்டு ஆண்டுக்கு முன்பு
அதற்ைான ரதர்வு நடத்தப்பட்டு ைடந்த டிசம்பர் - ஜனெரி
மாதங்ைளில் முடிவுைள் அறிவிக்ைப்பட்டன. அந்த முடிவுைள்
முதல் சுற்று ரதர்வுக்ைானகெ என்றும், விக விரலரய
அடுத்தச் சுற்று ரதர்வு நகடபபறும் என்றும் யில்ரெ
அறிவித்ததுதான் ென்முகறப் ரபா ாட்டம் பெடிக்ைக்
ைா ணமானது.
விண்ணப்பித்தெர்ைளில் பலரும், குகறந்த ஊதியமுள்ை
ைகடநிகல
ஊழியர்
பணிக்ைாை
விண்ணப்பித்திருப்பெர்ைள்.
அெர்ைளில்
பபரும்பாலாரனார் மிைவும் ஏழ்கமயான பின்னணியில்
இருந்து ெருபெர்ைள். விண்ணப்பத்துக்கு ரூ.500 முதல்
ரூ.2,500 ெக ைட்டணம் நிர்ணயம் பசய்து பல்லாயி ம்
ரைாடி ரூபாய் ெசூலித்திருக்கிறது யில்ரெ நிர்ொைம்.
இதன் பின்னணியில் பல ரைள்விைளுக்கு விகட அளிக்ை
இந்திய
யில்ரெத் துகற ைடகமப்பட்டிருக்கிறது.
பணியிடங்ைகை
நி ப்புெதற்கு
மூன்று
ஆண்டு
இகடபெளி ரதகெதானா? சாதா ண
அடிமட்டப்
பணிைளுக்கு ஒன்றுக்கும் ரமற்பட்ட ரதர்வுைள் எதற்கு?
யில்ரெ நிர்ொைம் ஆண்டுரதாறும் பணியிடங்ைகை
நி ப்பாமல் பமாத்தமாை ரதர்வுைள் நடத்தி நி ப்புெது ஏன்?
இதுரபான்ற பல ரைள்விைகை எழுப்புகிறது அந்த
ென்முகற நிைழ்வு.





பணிக்கும் ஊதியம் பபறுபெர்ைள் இெர்ைள். இதற்ைான
ரெகலொய்ப்பு அதிைரித்திருப்பதால் ரெகலயின்கம
அைன்றுவிட்டதாைக் ைருத முடியாது.
பபாருைாதா
ெைர்ச்சி என்பது இந்தியா ரபான்ற
மக்ைள்பதாகை அதிைமுள்ை நாடுைளில் ரெகலொய்ப்கப
உருொக்குெதாை இல்லாமல் ரபானால், ெைர்ச்சி என்பது
ைானல் நீ ாைத்தான் இருக்குரம தவி , நிஜமான
ெைர்ச்சியாை இருக்ைாது. இந்தியா எதிர்பைாள்ளும் மிைப்
பபரிய
சொல்
ரெகலொய்ப்பின்கம
என்பகத
உணர்ந்து
மத்திய
மாநில
ஆட்சியாைர்ைள்
பசயல்படாமல் ரபானால், விகைவு விபரீதமாை இருக்கும்.
2. ‘எங்கும் அறிவியல்’: டிஆர்டிஓ ைண்ைாட்சியில் “2047க்ைான திட்டம்”
சுதந்தி த்தின் நூற்றாண்டில் (2047) பதாழில்நுட்பங்ைள்
குறித்த ைண்ைாட்சிகய பாதுைாப்பு ஆ ாய்ச்சி மற்றும்
ரமம்பாட்டு அகமப்பு (டிஆர்டிஓ) பசன்கன உள்ளிட்ட 16
நை ங்ைளில் அகமத்துள்ைது. ெருகின்ற பிப் ெரி 28 ஆம் ரததி ெக இந்தக் ைண்ைாட்சி நகடபபறுகிறது.
இந்தியா சுதந்தி ம் அகடந்து 75 ஆண்டுைள் ஆனகதக்
குறிக்கும் ெகையில், பைாண்டாடப்படும் சுதந்தி த்தின்
அம்ருத் மரைாத்சவ் விழாகெபயாட்டி நாடு முழுெதும்
“எங்கும் அறிவியல்” நிைழ்ச்சி பைாண்டாடப்படுகிறது.
அறிவியல், பதாழில்நுட்பம், புதிய ைண்டுபிடிப்புைள்
ஆகியெற்கற பகறசாற்றும் அறிவியல் நிைழ்ச்சி, நாட்டின்
ஒவ்பொரு பகுதியிலும் பிப் ெரி 22 முதல் 28-ஆம் ரததி
ெக நகடபபறுகிறது. இந்த நிைழ்ச்சியில் பாதுைாப்பு
ஆ ாய்ச்சி மற்றும் ரமம்பாட்டு அகமப்பும் பங்ரைற்கிறது.
இதில் டிஆர்டிஓ “2047-க்ைான திட்டம்” என்னும்
ைருப்பபாருளில் பசன்கன, தில்லி, ஆக் ா, பபங்ைளூரு,
உள்ளிட்ட
16
நை ங்ைளில்
தனது
எதிர்ைால
திட்டங்ைளுக்ைான ைண்ைாட்சிக்கு ஏற்பாடு பசய்துள்ைது.
ரமலும்,
டிஆர்டிஓ
ரமற்பைாண்டுள்ை
பணிைகை
பெளிப்படுத்தும் ொய்ப்பாை இந்தக் ைண்ைாட்சிைள்
அகமந்துள்ைதாை
மத்திய
பாதுைாப்புத்
துகற
அறிக்கையில் பதரிவித்துள்ைது.

ைாெல்துகறயில் ைாெலர் பணியிடங்ைளுக்கும், ஏகனய
அ சுத்துகறைளில்
ைகடநிகல
ஊழியர்
பணியிடங்ைளுக்கும் ஆயி க்ைணக்ைான பபாறியியல்,
நிர்ொைவியல்,
முதுநிகல
பட்டம்
பபற்றெர்ைள்
விண்ணப்பிப்பது, ப ெலாை இந்தியாவின் எல்லா
மாநிலங்ைளிலும் ைாணப்படுகிறது. அ சுத்துகற தவிர்த்த
தனியார் துகற ரெகலொய்ப்பு என்பதும்கூட, பைாள்கை
ரநாய்த்பதாற்றுக்குப் பிறகு குகறந்துவிட்டது.
‘கிக்’ எனப்படும் ஓலா, உரபர் ஓட்டுநர்ைள், ஸ்விக்கி,
பஜாரமட்ரடா
உணவு
விநிரயாை
ஊழியர்ைள்
ரபான்ரறார்
"கிக்'
பதாழிலாைர்ைள்
என்று
அகழக்ைப்படுகிறார்ைள். அதாெது தின ஊதியரமா, ொ
ஊதியரமா, மாத ஊதியரமா இல்லாமல் ஒவ்பொரு











