
        

    

1. ‘தேசிய அறிவியல் நாள்’ முன் கடைப்பிடிக்கப்படும் ஒரு 

வார கால நிடைதவந்ேலின் பபயர் என்ை? 

அ) Atmanirbhar Vigyan 

ஆ) Vigyan Sarvatra Pujyate  

இ) Celebration of Science in Past 

ஈ) ‘Science in Culture’ Celebrations 

✓ ‘விக்யான் சர்வத்ர பூஜ்யதே’ என்ற ேலைப்பில் ஒரு வார 

காை நிலைதவந்ேலை அறிவியல் மற்றும் தோழில்நுட்ப 

அலமச்சர் Dr ஜிதேந்திர சிங் மற்றும் மத்திய கைாச்சார 

அலமச்சர் ஜி கிஷன் தரட்டி ஆகிதயார் தோடங்கினர்.  

✓ அமுேப்தபருவிழாவின் ஒருபகுதியாக இது தோடங்கப்பட்ட 

-து. தேசிய அறிவியல் நாளாை பிப்.28ஆம் தேதி வலர 

நாடு முழுவதும் 75 இடங்களில் ஒதர தநரத்தில் இந்ே 

நிகழ்ச்சி நலடதபறுகிறது. 

 

2. ‘நீலப்பபாருளாோரம் மற்றும் பபருங்கைல் ஆளுடகக் 

-காை பெயல்திட்ைத்டே’ கீழ்காணும் எந்ே நாட்டுைன் 

இடைந்து இந்தியா ஒப்புக்பகாண்ைது? 

அ) அதமரிக்கா 

ஆ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

இ) பிரான்ஸ்  

ஈ) ஜப்பான் 

✓ இந்தியாவும் பிரான்ஸும் “நீைப்தபாருளாோரம் மற்றும் 

தபருங்கடல் ஆளுலகக்காை தசயல்திட்டத்தில்” உடன்ப 

-ட்டுள்ளை. இந்ே ஒப்பந்ேம் அறிவியல் அறிவு மற்றும் கடல் 

சார் பாதுகாப்புக்கு பங்களிப்பலே தநாக்கமாகக்தகாண்டு 

உள்ளது. தமலும், கடல் என்பது உைகளாவிய தசாத்ோக 

இருப்பலே உறுதிதசய்கிறது. 

✓ தவளியுறவுத்துலற அலமச்சர் தஜய்சங்கர் மூன்று நாள் 

பயணமாக பிரான்ஸ் நாட்டுக்கு தசன்றிருந்ேதபாது இது 

தமற்தகாள்ளப்பட்டது. 

✓ கடல்சார் வர்த்ேகம், கடல் சூழல் சுற்றுைா, உள்நாட்டு 

நீர்வழிகள், அறிவியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் ஒருங்கிலணந்ே 

கடதைார தமைாண்லம ஆகியலவ இதில் அடங்கும். 

 

3. COVID ேடுப்பூசிடய உருவாக்க, ‘CEPI’, எந்ே இந்திய 

மருந்து நிறுவைத்துைன் கூட்டிடைந்துள்ளது? 

அ) பைசீ பதயாதடக்  

ஆ) தகடிைா தெல்த்தகர் 

இ) சிப்ைா 

ஈ) சன் பார்மா 

✓ Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) 

ஆைது, COVID ேடுப்பூசிலய உருவாக்க, Translational 

Health Science and Technology Institute (THSTI) மற்றும் 

Panacea Biotec ஆகியவற்லற உள்ளடக்கிய 

கூட்டலமப்புடன் இலணயும். 

✓ THSTI என்பது மத்திய அறிவியல் மற்றும் தோழில்நுட்ப 

அலமச்சகத்தின் உயிரித் தோழில்நுட்பவியல் துலறயின் 

ேன்ைாட்சி நிறுவைமாகும். CEPI, இப்புதிய திட்டத்திற்கு 

$12 மில்லியன் டாைர் வலர நிதியளிக்கும். 

4. 2022 பபய்ஜிங் குளிர்கால ஒலிம்பிக்கில் பேக்கப் 

பட்டியலில் முேலிைம் பிடித்ே நாடு எது? 

அ) சீைா 

ஆ) அதமரிக்கா 

இ) நார்தவ  

ஈ) தஜர்மனி 

✓ 2022 தபய்ஜிங் குளிர்காை ஒலிம்பிக்கில் பதிைாறு ேங்கப் 

பேக்கங்களுடன் நார்தவ முேலிடம் பிடித்துள்ளது. அலேத் 

தோடர்ந்து தஜர்மனி பன்னிரு ேங்கமும் சீைா 9 ேங்கமும் 

தபற்று முலறதய இரண்டு மற்றும் மூன்றாம் இடத்தில் 

உள்ளது. விலளயாட்டுப் தபாட்டிகள் சமீபத்தில் ‘தபர்ட்ஸ் 

தநஸ்ட்’ லமோைத்தில் முடிவலடந்ேை. 

✓ சீைாவும் அேன் அதிபர் ஜி ஜின்பிங்கும் 2026இல் இந்ேப் 

தபாட்டிகலள நடத்தும் மிைாதைா-கார்டிைாவிடம் இேன் 

தபாறுப்புக்கலள ஒப்பலடத்ேைர். 

 

5. யூனிஸ், பிராங்க்ளின் & ைட்லி ஆகிய மூன்று புயல்கள் 

உள்ளிட்ை புயல் போகுதியால் பாதிக்கப்பட்ை பகுதி எது? 

அ) வட அதமரிக்கா 

ஆ) ஐதராப்பா  

இ) ஆஸ்திதரலியா 

ஈ) ஆப்பிரிக்கா 

✓ யூனிஸ் புயல், இைண்டனுக்கு முேல் சிவப்பு வானிலை 

எச்சரிக்லகலய வழங்கியது. 1987இல் பிரிட்டன் மற்றும் 

வடக்கு பிரான்சில் தபரும் புயல் ோக்கியேற்குப்பின் இது 

ஐதராப்பாவில் வீசும் சக்திவாய்ந்ே புயல்களுள் ஒன்றாகும்.  

✓ பிரிட்டன், அயர்ைாந்து, தநேர்ைாந்து, தபல்ஜியம், தஜர்மனி 

மற்றும் தபாைந்து ஆகிய நாடுகளில் மரங்கள் முறிந்து 

விழுந்ேது பைத்ே காற்று வீசியது ஆகியவற்றால் 15 தபர் 

இறந்ேைர். அலேத்தோடர்ந்ே 2 நாட்களில் பிராங்க்ளின் 

மற்றும் டட்லி புயல்கள் அங்கு ோக்கிை. 

 

6. போற்றுதநாய்க்கு பிறகு புதிோகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்ை 

எந்ே இைத்திற்கு, ‘ஹம்பர்டியம் தகாவிைம்’ எைப் பபயர் 

சூட்ைப்பட்டுள்ளது? 

அ) பாம்பு 

ஆ) ேட்லடப்புழு  

இ) வீட்டு எலி 

ஈ) வீட்டு ஈ 

✓ ஒரு சிறிய இராஜநாகம்தபாை தோற்றமளிக்கும் ேட்லடப் 

புழு இைத்லே அறிவியைார்கள் கண்டுபிடித்துள்ளைர்.  

✓ பிரான்ஸ் மற்றும் இத்ோலியில் இந்ே உயிரிைங்கள் 

நத்லேகலள தவட்லடயாடுவலே ஆராய்ச்சியாளர்கள் 

கண்டுபிடித்துள்ளைர். COVID தோற்றுதநாயின் தபயரால் 

இந்தத் ேட்லடப்புழுவுக்கு ‘ெம்பர்டியம் தகாவிடம்’ என்று 

தபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

  

 

 

 

 



        

    

7. புதிய இராம்ெர் ேளமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள கிஜாடியா 

வைவுயிரி ெரைாலயம் அடமந்துள்ள மாநிலம் / UT எது? 

அ) ெரியாைா 

ஆ) பீகார் 

இ) குஜராத்  

ஈ) உத்ேரகாண்ட் 

✓ உைக சதுப்பு நிை நாலள முன்னிட்டு 2 புதிய இராம்சர் 

ேளங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளை. அலவ: குஜராத்தில் 

உள்ள கிஜாடியா வைவுயிரி சரணாையம் மற்றும் உத்ேர 

பிரதேச மாநிைத்தில் உள்ள பகீரா வைவுயரி சரணாையம். 

இந்தியா 10,93,636 தெக்தடர் பரப்பளலவக்தகாண்ட 

49 ேளங்களின் வலையலமப்லபக் தகாண்டுள்ளது.  

✓ இந்ே எண்ணிக்லக தேற்காசியாவிதைதய மிகவுயர்ந்ேது 

ஆகும். மத்திய சுற்றுச்சூழல் அலமச்சகம் ஜஜாரில் உள்ள 

சுல்ோன்பூர் தேசிய பூங்கா மற்றும் பிந்ோவாஸ் வைவுயிரி 

சரணாையத்லே ெரியாைாவில் உள்ள இராம்சர் 

ேளங்களாக முன்ைோக அறிவித்ேது. 

 

8. 99 மில்லியன் ஆண்டுகள் பழடமயாை மலர்கள், எந்ே 

நாட்டில் பாதுகாக்கப்பட்ை நிடலயில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு 

உள்ளை? 

அ) இந்தியா 

ஆ) மியான்மர்  

இ) இைங்லக 

ஈ) அதமரிக்கா 

✓ மியான்மரில் ‘Eophylica priscastellata’ மற்றும் ‘Phylica 

piloburmensis’ ஆகிய இரண்டு புதிய வலக புலேபடிவ 

பூக்கலளப் பழங்காை ஆராய்ச்சியாளர்கள் அலடயாளம் 

கண்டுள்ளைர். அலவ குலறந்ேது 99 மில்லியன் 

ஆண்டுகளுக்கு முந்லேய வட மியான்மரில் உள்ள கம்தி 

மற்றும் ேலைங் சுரங்கங்களில் இருந்ே கிதரட்தடசியஸ் 

அம்பரில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளை. 

 

9. ெமீபத்திய பெய்திகளில் இைம்பபற்ற, ‘2010 TK7 மற்றும் 

2020 XL5’ என்பது என்ை? 

அ) புறக்தகாள்கள் 

ஆ) பூமி டிதராஜன்கள்  

இ) விண்கற்கள் 

ஈ) தோலைதநாக்கிகள் 

✓ ‘பூமி டிதராஜன்’ என்பது ஒரு சிறுதகாளாகும். இது நமது 

புவியின் அதே சுற்றுப்பாலேலயப் பகிர்ந்துதகாள்வதோடு 

சூரியலையும் சுற்றிவருகிறது. 2ஆவது ‘பூமி டிதராஜன்’ 

2020இல் கண்டறியப்பட்டது; அகற்கு ‘2020 XL5’ என்று 

தபயரிடப்பட்டது. இது பூமிக்கு அருகிலுள்ள சிறுதகாளாகும்.  

✓ இது விைகிச்தசல்லும் முன் அடுத்ே 4,000 ஆண்டுகளுக்கு 

இச்சுற்றுப்பாலேயிலிருக்கும் எை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

இச்சிறுதகாள் ‘Pan-STARRS S1’ தோலைதநாக்கிமூைம் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. முேலில் அறியப்பட்ட பூமி டிதராஜன் 

சிறுதகாள் ‘2010 TK7’ ஆகும். சுமார் 0.3 கிமீ அகைம் 

உலடய இது, 2010இல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

10. பகாங்குர்ஸ்-M ஏவுகடைகடளத் ேயாரிப்பேற்காக, 

இந்திய இராணுவம், பின்வரும் எந்ே நிறுவைத்துைன் 

ஒப்பந்ேம் பெய்துள்ளது? 

அ) டிஆர்டிஓ 

ஆ) பாரத் லடைமிக்ஸ் லிட்  

இ) ஹிந்துஸ்ோன் ஏதராநாட்டிக்ஸ் லிட் 

ஈ) பாரத் எைக்ட்ரானிக்ஸ் லிட் 

✓ பாரத் லடைமிக்ஸ் லிட்டும் (BDL) இந்திய இராணுவமும் 

`3,131.82 தகாடி மதிப்பிைாை ஒப்பந்ேத்தில் ‘Konkurs-M’ 

ஏவுகலணகலள வாங்குவேற்காக ஈடுபட்டுள்ளை. 75-

4000 மீ வீச்சுத்திறன்தகாண்ட இந்ே ஏவுகலண BMP-II 

இலிருந்தோ அல்ைது ேலர ஏவியிலிருந்தோ ஏவப்படைாம். 

தகாங்குர்ஸ்-M இரஷ்ய மூலக்கருவி உற்பத்தியாளரின் 

(OEM) உரிம ஒப்பந்ேத்தின்கீழ் இது ேயாரிக்கப்படுகிறது. 

 

 

1. எல்ஐசி தபாதுப் பங்கு: 20% அந்நிய தநரடி முேலீட்டுக்கு 

அனுமதி 

ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவைத்தின் (LIC) தபாதுப் பங்குகலள 

வாங்குவதில் 20 சேவீே அந்நிய தநரடி முேலீட்டுக்கு 

மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது. 

இதுகுறித்து மத்திய அரசு வட்டாரங்கள் கூறியோவது: 

LIC’ல் மத்திய அரசின் பங்குகலள தபாதுப்பங்கு தவளியீடு 

மூைம் விற்பலை தசய்ய மத்திய அரசு முடிதவடுத்துள்ளது. 

தவளிநாட்டு முேலீட்டாளர்கள் தபாதுப்பங்குகலள வாங்கு 

-ேற்கு விரும்பைாம். ஆைால், ேற்தபாலேய விதிகளின்படி, 

எல்ஐசியில் அந்நிய தநரடி முேலீடு குறித்து எதுவும் 

குறிப்பிடப்படவில்லை. 

ேற்தபாலேய அந்நிய தநரடி முேலீட்டு விதிகளின்படி, 

தபாதுத்துலற வங்கிகளில் அந்நிய தநரடி முேலீட்டுக்கு 

20 சேவீேம் வலர அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அலேப் 

பின்பற்றி எல்ஐசி நிறுவைத்தில் 20 சேவீே அந்நிய தநரடி 

முேலீட்டுக்கு அனுமதி அளிக்க முடிவு தசய்யப்பட்டுள்ளது. 

இந்ே முடிவுக்கு பிரேமர் நதரந்திர தமாடி ேலைலமயில் 

நலடதபற்ற மத்திய அலமச்சரலவக் கூட்டத்தில் ஒப்புேல் 

அளிக்கப்பட்டது. 

எல்ஐசியில் மத்திய அரசின் பங்கில் 5 சேவீேமாை 31.63 

தகாடி பங்குகலள தபாதுப்பங்கு தவளியீடுமூைம் விற்க 

இந்திய பங்கு, பரிவர்த்ேலை வாரியத்திடம் (தசபி) கடந்ே 

13-ஆம் தேதி வலரவு அறிக்லக ோக்கல் தசய்யப்பட்டது. 

அந்ே விற்பலைமூைம் `63,000 தகாடி திரட்ட திட்டமிடப்ப 

-ட்டுள்ளது. 

இலணயவழி ஏை முலறயில் நிைக்கரி விற்பலைக்கு 

ஒப்புேல்: தகால் இந்தியா லிட் உள்ளிட்ட அரசு நிைக்கரி 

நிறுவைங்கள், துலறசார்ந்ே ஏை விற்பலைக்குப் பதிைாக, 

இலணயவழி தபாது ஏை முலறயில் நிைக்கரிலய 

விற்பலை தசய்ய மத்திய அலமச்சரலவ ஒப்புேல் 

அளித்துள்ளது. 

 

 

 

 



        

    

பிரேமர் தமாடி ேலைலமயில் நலடதபற்ற தபாருளாோர 

விவகாரங்களுக்காை மத்திய அலமச்சரலவக் 

கூட்டத்தில் இதுதோடர்பாக முடிதவடுக்கப்பட்டது. 

இதுகுறித்து நிைக்கரித்துலற அலமச்சகம் தவளியிட்ட 

அறிக்லகயில், ‘மத்திய அரசின் இந்ே முடிவால் சந்லேயில் 

விலைகுறித்ே ேவறாை ேகவல்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி 

லவக்கப்படும்; அலைத்து நுகர்தவாருக்கும் ஒதர விலை 

தேரிவிக்கப்படும். தமலும், இலணயவழி ஏை நலடமுலற, 

மின்னுற்பத்தி துலற உள்பட அலைத்து துலறகளுக்கும் 

பயனுள்ளோக இருக்கும்’ என்று தேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் (எண்ம) மிஷன் திட்டத்துக்கு 

ஒப்புேல்: நாடு முழுவதும் ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் 

மிஷன் எைப்படும் எண்ம சுகாோர அலடயாள அட்லடத் 

திட்டத்லே தசயல்படுத்ே மத்திய அலமச்சரலவ ஒப்புேல் 

அளித்துள்ளது. அடுத்ே 5 ஆண்டுகளில் `1,600 தகாடியில் 

இத்திட்டம் தசயல்படுத்ேப்படும். 

இந்ேத் திட்டத்தின்கீழ் குடிமக்களுக்கு எண்ம சுகாோர 

அலடயாள அட்லட வழங்கப்படும். அவர்களின் சுகாோரம் 

பற்றிய ேகவல்கள் எண்ம வடிவில் ஆவணங்களாக 

தசமித்து, அேனுடன் அலடயாள எண் இலணக்கப்படும். 

ேகவல் தோழில்நுட்ப உேவியுடன் மக்களுக்கு ேரமாை 

மருத்துவச் தசலவலய வழங்குவேற்கு இந்ேத் திட்டம் 

உேவிகரமாக இருக்கும். 

மத்திய அரசின் இந்ேத் திட்டத்லே தேசிய சுகாோர 

ஆலணயம் தசயல்படுத்தும் என்று மத்திய அரசு 

தவளியிட்ட தசய்திக்குறிப்பில் தேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

2. மத்திய அரசு சார்பில் ‘உடல் ஆதராக்கிய சவால் தபாட்டி’ 

- அலமச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் முேலிடம்: தசன்லை 

மாநகரில் அதிக தபாட்டியாளர்கள் பங்தகற்பு 

மத்திய அரசு நடத்திய ‘உடல் ஆதராக்கிய சவால்’ 

தபாட்டியில், ேமிழ்நாட்டின் சுகாோரத் துலற அலமச்சர் மா. 

சுப்பிரமணியன் முேலிடம் பிடித்துள்ளார். 

இதுதோடர்பாக தசன்லை மாநகராட்சி தவளியிட்ட 

தசய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்போவது: 

75ஆம் ஆண்டு இந்திய விடுேலை விழாலவ முன்னிட்டு, 

உடல் ஆதராக்கியஞ்சார் தபாட்டிகளில் இந்திய அளவில் 

75 நகரங்கலளச் சார்ந்ே ேலைவர்கள், பல்தவறு 

நிறுவைங்களின் முேன்லமதசயல் அலுவைர்கள், 

ஆலணயாளர்கள் மற்றும் தபாதுமக்கள் பங்தகற்றைர். 

இதில் இலணயேளம் வாயிைாக பதிவுதசய்ே நபர்களின் 

நலடபயிற்சி, ஓடுேல் மற்றும் மிதிவண்டி ஓட்டுேல் 

தபான்ற நிகழ்வுகள் இலணயம் வழிதய 

கண்காணிக்கப்பட்டு அேன் அடிப்பலடயில் முடிவுகள் 

தவளியிடப்பட்டுள்ளை. 

75 நகரங்கள் பங்தகற்பு 

நலடபயிற்சி, ஓடுேல் மற்றும் மிதிவண்டி ஓட்டுேல் 

தபான்ற நிகழ்வுகளில் 75 நகரங்களில் உள்ள முக்கிய 

ேலைவர்களில் 297 தபரும், பல்தவறு நிறுவைங்களின் 

முேன்லம தசயல் அலுவைர்கள் மற்றும் அரசு 

ஆலணயாளர்கள் 56 தபரும் பதிவு தசய்ேைர். 

நலடபயிற்சி, ஓடுேல் மற்றும் மிதிவண்டி ஓட்டுேல் ஆகிய 

சவால் தபாட்டிகளில் சுகாோரத் துலற அலமச்சர் மா. 

சுப்பிரமணியன் பதிவு தசய்திருந்ோர். இதில் அதிக 

எண்ணிக்லகயிைாை தசயல்பாடுகளில் 390 கிமீ தூரம் 

ஓடி முேலிடத்லேப்பிடித்துள்ளார். 

நலடபயிற்சி சவால் தபாட்டியில் அதிக எண்ணிக்லகயி 

-ைாை தசயல்பாடுகளில் மாநகராட்சி ஆலணயர் ககன்தீப் 

சிங் தபடி 5ஆம் இடத்லே பிடித்துள்ளார். 

தசன்லை மாநகரம் முேலிடம் 

தசன்லை மாநகரில் மிதிவண்டி ஓட்டுேல் சவாலில் 1,059 

தபர் பதிவு தசய்து தமாத்ேம் 72,458 கிமீ தூரத்லே 

கடந்துள்ளைர். இேன்மூைம் தபாட்டியில் கைந்துதகாண்ட 

நகரங்களிதைதய அதிகம் பதிவுதசய்ேவர்கள், கடந்ே 

தூரம் அடிப்பலடயில் தசன்லை மாநகரம் முேலிடத்லே 

தபற்றுள்ளது. இவ்வாறு தசய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 


