
        

    

1. ‘இன்டர்-ஆபரேபிள் கிரிமினல் ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டம் (ICJS)’ 

உடன் த ொடர்புடடய மத்திய அடமச்சகம் எது? 

அ) சட்டம் & நீதித்துறை அறைச்சகம் 

ஆ) உள்துறை அறைச்சகம்  

இ) வீட்டுவசதி & நகர்ப்புை விவகார அறைச்சகம் 

ஈ) சமூக நீதி & அதிகாரைளித்தல் அறைச்சகம் 

✓ 2022-23 முதல் 2025-26 வறரயிலான காலகட்டத்தில் 

மைாத்தம் `3,375 ககாடி மசலவில், ‘இன்டர்-ஆபகரபிள் 

கிரிமினல் ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டம்’ (ICJS) திட்டத்தின் இரண்டாம் 

கட்டத்றத மசயல்படுத்த நடுவணரசு ஒப்புதலளித்துள்ளது. 

உள்துறை அறைச்சகத்தின் ICJS திட்டத்தின் இக்கட்டம், 

ைத்திய துறை திட்டைாக மசயல்படுத்தப்படும். 

✓ ICJS என்பது நாட்டில் குற்ைவியல் நீதி வழங்குவதற்குப் 

பயன்படுத்தப்படும் ஒரு முக்கிய தகவல் மதாழில்நுட்ப 

அறைப்பின் ஒருங்கிறணப்றப மசயல்படுத்துவதற்கான 

ஒரு கதசிய தளைாகும். 

 

2. ‘கஜுேொர ொ நடன விழொ’ நடடதபறும் மொநிலம் எது? 

அ) குஜராத் 

ஆ) பீகார் 

இ) ைத்திய பிரகதசம்  

ஈ) ைகாராஷ்டிரா 

✓ 48ஆவது ‘கஜுராக ா நடன விழா’ ைத்திய பிரகதசத்தில் 

இருந்து மதாடங்கியது. 1 வாரகாலம் நடக்கும் இவ்விழா 

2022 பிப்ரவரி.26 வறர நறடமபறும். உலகப்புகழ்மபற்ை 

‘கஜுராக ா நடன விழா’ ைத்திய பிரகதசத்தின் சத்தர்பூர் 

ைாவட்டத்தில் அறைந்துள்ள கஜுராக ாவில் ஏற்பாடு 

மசய்யப்பட்டுள்ளது. ‘ஆசாதி கா அம்ரித் ைககாத்சவ்’ என்ை 

கருப்மபாருளில் இந்த விழா ஏற்பாடு மசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

3. இமயமடல சுற்றுச்சூழலில், ‘மகேந் ச் ரசர்க்டகயில்’ 

முக்கிய பங்கு வகிக்கிற உயிரினம் எது? 

அ) அந்துப்பூச்சிகள்  

ஆ) கதனீக்கள் 

இ) பட்டாம்பூச்சிகள் 

ஈ) மவௌவால்கள் 

✓ சமீபத்திய ஆய்வின்படி, வடகிழக்கு இந்தியாவின் இைய 

ைறல சுற்றுச்சூழல் அறைப்பில் ைகரந்தச் கசர்க்றகக்கு 

அந்துப்பூச்சிகள் இன்றியறையாதறவ. சிக்கிம் ைற்றும் 

அருணாச்சல பிரகதசம் ஆகிய ைாநிலங்களில் உள்ள 21 

தாவரக்குடும்பங்களின் ைகரந்தச் கசர்க்றகயாளர்களாக 

91 வறகயான அந்துப்பூச்சிகறள இந்த ஆய்வு குறிப்பிட்டுக் 

கூறுகிைது. 

 

4. ‘பிேம்மொண்ட மீட்டர் ரவவ் ரேடிரயொ த ொடலரநொக்கி’ 

அடமந்துள்ள இந்திய மொநிலம் எது? 

அ) குஜராத்  ஆ) சிக்கிம் 

இ) ைகாராஷ்டிரா  ஈ) உத்தரகாண்ட் 

✓ ‘Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT)’ என்பது 30° 

வறர முழுறையாகத் திறசதிருப்பக்கூடிய பரவறளய 

கரடிகயா மதாறலகநாக்கியாகும். இது ைகாராஷ்டிராவில் 

புகன அருகக ‘ககாதாத்’ என்ை இடத்தில் அறைந்துள்ளது.  

✓ புகனவில் உள்ள கதசிய வாமனாலி வானியற்பியல் 

றையம், கலிகபார்னிய பல்கறலக்கழகம், சாண்டா குரூஸ் 

ஆகியவற்றின் வானியலாளர்கள், Fast Radio Burst (FRB) 

கபரறடயிலிருந்து அணு ற ட்ரஜன் வாயுவின் வழங்க 

-றல வறரபடைாக்க GMRT’ஐப் பயன்படுத்தியுள்ளனர். 

 

5. 2023 - பன்னொட்டு ஒலிம்பிக் குழுமத்தின் அமர்வின் 

த ொகுப்பொளேொக ர ர்ந்த டுக்கப்பட்டுள்ள நகேம் எது? 

அ) புது தில்லி 

ஆ) மும்றப  

இ) மசன்றன 

ஈ) ற தராபாத் 

✓ 2023 – பன்னாட்டு ஒலிம்பிக் குழுவின் (IOC) அைர்றவ 

இந்தியா மும்றபயில் நடத்தவுள்ளது. 86ஆவது அைர்வு 

1983ஆம் ஆண்டில் புதுதில்லியில் நறடமபற்ைது. அதற்குப் 

பிைகு முதன்முறையாக இந்தியா இந்த ைதிப்புமிக்க IOC 

கூட்டத்றத நடத்தவுள்ளது. அடுத்த ஆண்டு கை அல்லது 

ஜூன் ைாதத்தில் நறடமபறும் அைர்வில், 2030 குளிர்கால 

ஒலிம்பிக்கிற்கான கபாட்டி நடத்தும் நாட்டிற்கான கதர்தல் 

நறடமபறும். 

 

6. மாறிவரும் மக்கள்த ொடகடயக் கருத்தில்தகொண்டு 

‘மூத் குடிகட்கொன வடேவுக்தகொள்டகடய’ வகுத்துள்ள 

மொநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு  

ஆ) ககரளா 

இ) ஒடிஸா 

ஈ) மதலுங்கானா 

✓ ைாறிவரும் ைக்கள்மதாறகறயக் கருத்தில்மகாண்டு 

தமிழ்நாடு அரசு மூத்த குடிைக்களுக்கான வறரவுக் 

மகாள்றகறய உருவாக்கியுள்ளது. மூத்த குடிைக்களின் 

நலனுக்கான இயக்குநரகத்றத உருவாக்கவும் இந்தக் 

மகாள்றக முன்மைாழிகிைது. 

✓ வறரவு ஆவணம் அரசியலறைப்பின் 41ஆவது பிரிறவ 

அடிப்பறடயாகக் மகாண்டது. இது கவறல, கல்வி ைற்றும் 

கவறலயின்றை, முதுறை, கநாய் ைற்றும் இயலாறை 

கபான்ை நிறலகளில் மபாது உதவிக்கான உரிறைறயப் 

பாதுகாக்க ைாநிலத்திற்குப் பயன்படுகிைது. 

 

7. உழவர்களுக்கு ஏக்கர் ஒன்றுக்கு ̀ 20,000 கருடைத் 

த ொடக வழங்க ஒப்பு லளித்துள்ள மொநிலம்/UT எது? 

அ) கைற்கு வங்கம் 

ஆ) தில்லி  

இ) பஞ்சாப் 

ஈ) உத்தர பிரகதசம் 

 

 

 

 

 

 

 



        

    

✓ கடந்தாண்டு ைறழயால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு 

ஏக்கருக்கு 20,000 ரூபாய் கருறண நிவாரணம் வழங்க 

தில்லி அறைச்சரறவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. மசப்டம்பர்-

அக்கடாபர் – 2021’இல், கனைறழ ைற்றும் வயல்களில் 

தண்ணீர் கதங்கியதால் பல ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் 

கசதைறடந்தன. கசதம் 70% அல்லது அதற்கும் குறைவாக 

இருப்பது கண்டறியப்பட்டால், இழப்பீடு மதாறகயில் 70% 

வழங்கப்படும். இழப்பு சதவீதம் 70%க்கு கைல் இருந்தால், 

ஏக்கருக்கு `20,000 வழங்கப்படும். 

 

8. மூன்று த ன்னொப்பிரிக்க நொடுகளில் கடேடயக்கடந்  

தவப்பமண்டல புயலின் தபயர் என்ன? 

அ) ரீனா 

ஆ) ஆனா  

இ) பாஸ் 

ஈ) சூ 

✓ மவப்பைண்டல புயல் ‘ஆனா’ மூன்று மதன்னாப்பிரிக்க 

நாடுகறளத் தாக்கியது. இதன் காரணைாக 70 கபர் 

இைந்தனர். இந்தப் புயல் மைாசாம்பிக் ைற்றும் ைலாவிக்குள் 

நுறழவதற்கு முன்பு ைடகாஸ்கரில் கறரறயக்கடந்தது. 

ைடகாஸ்கரில் 41 கபரும், மைாசாம்பிக்கில் 18 கபரும் 

ைலாவியில் 11 கபரும் இைந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

9. சமீப தசய்திகளில் இடம்தபற்ற மசொடொ ரகொட்டட உள்ள 

நொடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) இலங்றக 

இ) இஸ்கரல்  

ஈ) ஐக்கிய அரபு எமிகரட்ஸ் 

✓ இஸ்கரலில் அறைந்துள்ள ‘ைசாடா ககாட்றட’ என்பது யூத 

வீரத்தின் சின்னைாகும். இந்தியாவுக்கான இசுகரல் தூதர் 

நவர் கிகலான், இஸ்கரலில் உள்ள ‘ைசாடா ககாட்றட’ 

விளக்குகளால் ஒளிர்வறதக் காட்டும் காமணாளிறயப் 

பகிர்ந்துள்ளார். இருநாடுகளும் தூதரக உைவுகளின் 30 

ஆண்டுகறளக்மகாண்டாடும் நிறலயில், இது இந்தியா-

இஸ்கரல் உைவுகறள நிறனவுகூருவதாக உள்ளது. 

 

10. இருபத்த ொரு கிேொண்ட்ஸ்லொம் பட்டங்கடள தவன்ற 

மு ல் தடன்னிஸ் வீேர் யொர்? 

அ) கராஜர் மபடரர் 

ஆ) ரகபல் நடால்  

இ) கநாவக் கஜாககாவிச் 

ஈ) ஆண்ட்கர அகாசி 

✓ ஆஸ்திகரலிய ஓப்பன் மடன்னிஸ் மதாடரின் இறுதிப் 

கபாட்டியில் ரஷ்யாவின் கடனியல் மைட்மவகடறவ 

வீழ்த்தி, 21ஆவது கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டத்றத மவன்று 

வரலாற்று சாதறன பறடத்தார் ரகபல் நடால். 

✓ இருபத்மதாரு கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டங்கறள மவன்ை 

முதல் மடன்னிஸ் வீரர் என்ை மபருறைறய அவர்மபற்ைார். 

சுவிச்சர்லாந்தின் கராஜர்மபடரரும் மசர்பியாவின் கநாவக் 

கஜாககாவிச்சும் தலா 20 பட்டங்கறளப்மபற்று சை நிறல 

-யில் உள்ளனர். ஓய்வுமபற்ை ஆஸ்திகரலிய மடன்னிஸ் 

வீராங்கறன ைார்கமரட் ககார்ட், 24 கிராண்ட்ஸ்லாம் 

பட்டங்கறள மவன்றுள்ளார். 

 

 

1. இந்து சைய அைநிறலயத்துறை வரலாற்றில் முதன் 

முறையாக ைகா சிவராத்திரி விழா, கறல நிகழ்ச்சிகள் 

நடத்த ஏற்பாடு: அறைச்சர் கசகர்பாபு தகவல் 

இந்து சைய அைநிறலயத்துறை வரலாற்றில் முதன் 

முறையாக ைகா சிவராத்திரி விழா ைற்றும் கறல 

நிகழ்ச்சிகள் நடத்த ஏற்பாடு மசய்யப்பட்டு வருவதாக இந்து 

சைய அைநிறலயத்துறை அறைச்சர் கசகர்பாபு மதரிவித்து 

உள்ளார். மசன்றன ையிலாப்பூர் அருள்மிகு கபாலீசுவரர் 

திருக்ககாயிலுக்குச் மசாந்தைான மசன்றன, 

இராைகிருஷ்ணா ைடம் சாறலயில் உள்ள விறளயாட்டு 

றைதானத்தில் ைகா சிவராத்திரி தினத்தன்று சிைப்பு 

கறல நிகழ்ச்சிகள் நறடமபறும். 

 

2. ரஷ்யா மீது ஜி7 நாடுகள் மபாருளாதார தறட: 

உக்றரன் விவகாரத்தில் இந்தியா நடுநிறல 

அமைரிக்கா, பிரிட்டன், பிரான்ஸ் மஜர்ைனி, இத்தாலி, 

கனடா, ஜப்பான் ஆகிய நாடுகள் அங்கம் வகிக்கும் ஜி7 

கூட்டறைப்பு சார்பில் ரஷ்யா மீது ஏற்மகனகவ பல்கவறு 

மபாருளாதார தறடகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. அந்த 

நாட்டின் மீது ஜி7 சார்பில் கைலும் பல்கவறு கடுறையான 

மபாருளாதார தறடகள் விதிக்கப்படும் என்று மஜர்ைனி 

அறிவித்துள்ளது. 

உக்றரன் விவகாரம் மதாடர்பாக ஐ.நா. பாதுகாப்பு 

கவுன்சிலில் கநற்று முன்தினம் விவாதம் நடந்தது. இதில் 

உக்றரன் கபார் பதற்ைம் குறித்து ஆழ்ந்த கவறல 

மதரிவித்த இந்தியா, அறனத்து தரப்பும் அறைதி காக்க 

கவண்டுககாள் விடுத்தது. எனினும் ரஷ்யா மீது இந்தியா 

எவ்வித விைர்சனத்றதயும் முன்றவக்கவில்றல. 

இறுதியில் நடந்த வாக்மகடுப்பில் இந்தியா 

பங்ககற்கவில்றல. உக்றரன் விவகாரத்தில் ஆரம்பம் 

முதகல இந்தியா நடுநிறல வகித்து வருகிைது. 

 

3. நாசாவின் மசயற்றகக்ககாளுக்கு சிக்காத சூரிய 

புகராட்டான் நிகழ்வுகறள சந்திரயான்-2 விண்கலம் 

கண்டறிந்தது: இந்திய விண்மவளி ஆய்வு நிறுவனம் 

தகவல் 

நாசாவின் மசயற்றகக்ககாளுக்கு சிக்காத சூரிய 

புகராட்டான் நிகழ்வுகறளச் சந்திரயான்-2 விண்கலம் 

கண்டறிந்துள்ளதாக இஸ்கரா மதரிவித்துள்ளது. 

நிலவின் மதன் துருவத்றத ஆய்வு மசய்ய இந்திய 

விண்மவளி ஆய்வு நிறுவனம் (இஸ்கரா), சந்திரயான்-2 

விண்கலத்றத 2019 ஜூறல 22-ல்  ரிககாட்டாவில் 

இருந்து அனுப்பியது. 

 

 

 



        

    

பல்கவறு கட்டத்துக்குப் பிைகு, சந்திரயான் விண்கலம் 

மவற்றிகரைாக நிலறவ மநருங்கியது. ஆனால், மசப்.7-ம் 

கததி சந்திரயான் விண்கலத்தின் கலண்டர் கலன் 

திட்டமிட்டபடி நிலவில் தறரயிைங்கவில்றல. திடீர் 

மதாழில்நுட்பக் ககாளாைால் கலண்டர் கவகைாகச் மசன்று 

நிலவின் தறரயில் கைாதியதாகக் கூைப்படுகிைது. 

அகத கநரத்தில், விண்கலத்தின்ைற்மைாரு பகுதியான 

ஆர்பிட்டர், நிலவின் சுற்றுப்பாறதயில் மவற்றிகரைாக 

நிறலநிறுத்தப்பட்டது. அதன்பிைகு, நிலறவச் சுற்றிவரும் 

ஆர்பிட்டர் பல்கவறு தகவல்கறளப் பூமிக்கு அனுப்பி 

வருவதாக இஸ்கரா மதரிவித்தது. இந்நிறலயில், சூரிய 

புகராட்டான் நிகழ்வுகறள சந்திரயான் விண்கலம் 

கண்டறிந்துள்ளது. 

இதுமதாடர்பாக ’இஸ்கரா’ கூறியதாவது: சந்திரயான் 2-ன் 

ஆர்பிட்டர் கருவியானது சூரியனின் மவப்ப பிழம்புகளின் 

மவளிகயற்ைங்கள், அயனியாக்கம் மசய்யப்பட்ட துகள் 

ைற்றும் காந்தப்புலங்களின் சக்திவாய்ந்த ஓறட 

ஆகியவற்றைக் கடந்த ஜன.18-ம் கததி பதிவு 

மசய்துள்ளது. இந்த மவப்ப மவளிகயற்ைங்கள்தான் புவி 

காந்தப் புயல்களுக்கும், வானத்தில் துருவ ஒளிறய 

ஒளிரவும் வழிவகுக்கிைது. இத்தறகய சூரிய புகராட்டான் 

நிகழ்வுகளின் தாக்கம் பதிவு மசய்யப்பட்டுள்ளதால், 

மவவ்கவறு கிரக அறைப்புகளில் இது 

எவ்வாறுமசயல்படுகிைது என்பது புரிந்துமகாள்ள உதவும். 

சூரியன் மிக உக்கிரைாக இருக்கும்கபாது, சூரிய எரிப்பு 

எனப்படும் கண்கவர் மவடிப்புகள் ஏற்படுகின்ைன. 

அப்கபாது சூரியனின் பிழம்புகள் விண்மவளியில் 

மவடித்துச் சிதறும். அறவ சில கநரங்களில் ஆற்ைல்மிக்க 

துகள்கறளப் பூமி கபான்ை கிரகங்களுக்குள் நுறழகிைது. 

இவற்றில் மபரும்பாலானறவ அதிக ஆற்ைல் மகாண்ட 

புகராட்டான்ககள ஆகும். 

இந்த ஆற்ைலின் சக்திக்கு ஏற்ப, அறவ விண்மவளிறயக் 

கடுறையாகப் பாதிக்கிைது. இதில் ஏற்படும் கதிர்வீச்சு 

விண்மவளி நிறலயங்களில் இயங்கும் ைனிதர்கறளப் 

பாதிக்கிைது. 

கைலும், பூமியின் நடுத்தர வளிைண்டலத்தில் மபரிய 

அளவில் அயனியாக்கத்றத ஏற்படுத்துகிைது. அறவன 

சூரியமவடிப்பில் ஏற்படும் பிழம்புகளின்வலிறைக்கு ஏற்ப 

வறகப்படுத்தப்படுகின்ைன. 

ஏ - மிகச்சிறியறவ. அறதத் மதாடர்ந்து பி, சி, எம் ைற்றும் 

எக்ஸ் உள்ளது. ஒவ்மவாரு வகுப்பிலும் 1-9 வறரயிலான 

நுணுக்கைான அளவுகளும் உள்ளன. உதாரணைாக எம்2 

என்பது எம்1-ஐ விட 2 ைடங்கு வலிறை மகாண்டது. 

அதன்படி, சமீபத்தில், இரண்டு எம் வகுப்பு அளவுள்ள 

மவடிப்புகள் நடந்துள்ளன. அவற்றில், ஒன்று எம் 1.5 

அளவில் மவப்ப பிழம்புகளின் மவளிகயற்ைங்களுடனும், 

ைற்மைான்று எம் 5.5 அளவுக்கு ஆற்ைல்மிக்க 

துகள்கறளயும் கிரகங்களுக்குள் மசலுத்தியுள்ளது. 

இந்த சூரிய புகராட்டான் நிகழ்றவப் பூமிறயச் சுற்றி 

வரும் நாசாவின் புவிசார் மசயல்பாட்டுச் சுற்றுச்சூழல் 

மசயற்றகக்ககாள் (GOES) கண்டறியவில்றல. ஆனால், 

நிலறவச் சுற்றி வரும் நைது சந்திரயான் -2 தனது 

மைன்றையான எக்ஸ்கர ஸ்மபக்ட்கராமீட்டர் மூலம் இந்த 

நிகழ்றவக் கண்டறிந்துள்ளது. இவ்வாறு இஸ்கரா 

மதரிவித்துள்ளது. 

சந்திரயான்-2 விண்கலம் மவற்றிகரைாக நிலறவ 

அறடயாைல்கபானதும், இஸ்கரா விஞ்ஞானிகள் 

கடுறையாக கசார்வறடத்திருந்தனர். ஆனால், தற்கபாது 

நாசாவுக்கு சிக்காத அறிய தகவல்கள் சந்திரயான்-2வின் 

ஆர்ப்பிட்டரில் சிக்கிஉள்ளது விஞ்ஞானிகள் ைத்தியில் 

ைகிழ்ச்சிறய ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

சூரியனின் பிழம்புகள் விண்மவளியில் மவடித்துச் சிதறும். 

அறவ சில கநரங்களில் ஆற்ைல்மிக்க துகள்கறளப் பூமி 

கபான்ை கிரகங்களுக்குள் நுறழகிைது. இவற்றில் 

மபரும்பாலானறவ அதிக ஆற்ைல் மகாண்ட 

புகராட்டான்ககளயாகும். 

 


